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Abstract 

Introduction: Considering the role of students in the development of the country, and the role 

of sociological - cognitive features in teaching and learning process, the purpose of this study 

is to investigate the relationship between social intelligence and the post-graduate students' 

perceptions of the classroom structure and the intermediate role of self-efficacy beliefs. 

Methods: The method of this research is descriptive-correlation, especially based on structural 

equation modeling. The research population includes all dormitory post-graduate students of 

Tehran University. The research tool includes social intelligence, self-efficacy beliefs and 

perceptions of the class structure questionnaires. 

Results: The findings of the study indicated significant positive relationship between social 

intelligence with self-efficacy beliefs (r = 0.43) and perception of classroom structure (r = 

0.58), also between self-efficacy beliefs and perception of classroom structure (r = 0.37), (P < 

0.01). The results of the standardized direct route coefficients indicated that social intelligence 

illustrate 0.52 changes self-efficacy beliefs and 0.84 changes perception of classroom 

structure. Also self-efficacy beliefs illustrate 0.29 changes perception of postgraduate students 

of classroom structure. 

Conclusions: Considering the significant relationship and the role of explaining changes in 

perceptual of classroom structure through social intelligence and self-efficacy beliefs, thus 

offer holding workshops and classes on social intelligence and self-efficacy beliefs for students 

to strengthen their perception of classroom structure and the development of teaching -

learning process. 
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مقدمه
اهتمام نهادهاي آموزشي عالي در طول تاريخ براي دست يافتن به 

ويژه در قرن بيست و يكم يا قرن ، به]1[هاي آموزشي برترين روش
در راستاي حصول موفقيت دانشجويان نشان از لزوم  ]2[» بنياندانش«

توجه بسيار به اين قشر از جامعه دارد. البته حساسيت توجه به 
ساعت  30000هاي دانشجويان با نظر به حضور آنان در بيش از ويژگي

نمايد. در واقع ، بيشتر جلوه مي]3[هاي آموزشي وقت مفيد در كالس
آمادگي دانشجويان تحصيالت تكميلي براي ورود به بازار كار و 

موزشي از يك سو، و از سوي ديگر روند رو به افزايش هاي آآوردگاه
، ]2[هاي آموزشي در كشورهاي مختلف جمعيت دانشجويي در نظام

وابستگي ميزان رشد و توسعه اجتماعي، ساسي، فرهنگي، همچنين 
وي گذاري در نيراقتصادي و به طور كلي توسعه پايدار با ميزان سرمايه

)، حكايت از ]4[؛ به نقل از 2010و همكاران،  Nikneshanانساني (
، هاي علمينقش آفريني دانشجويان در دستيابي به اهداف و موفقيت

رو ها در سطح جهان است. از اينهاي دولتاي و پيشبرد آرمانحرفه
پرداختن به مسائل و مباحث اجتماعي و شناختي محيط يادگيري و 

به مانند  ]5[ت تحصيلي دانشجويان شناسايي عوامل اثرگذار بر پيشرف
ادراك دانشجويان از ساختار كالس، از موارد مهم و الزم محسوب 

هاي و عجين شده با باورها و ويژگيگردد. كه داراي پيوند عميق مي
، Amesشخصيتي، اخالقي و اجتماعي آنان به شمار آورد. به اعتقاد 

ساختار كالس شامل زمينه و بافتي است كه در آن يادگيري رخ 
اي از تكاليف تحصيلي و اطالعات در مورد دهد، همچنين مجموعهمي

ر ذيل تعريف شود و الزم به دستيابي بوده، دآنچه هدف ناميده مي
هاي اخير . در مطالعات گذشته در سال]6[گيرد ساختار كالس جاي مي

گانه ادراك از ساختار كالس؛ ادراك هدف تبحري به انواع سه ]6-12[
»Mastery goal orientation « با تأكيد بر توسعه مهارت و تبحر)

 Performance - approach«عملكرد  –در تكليف)، ادراك رويكرد 

 25/10/1396 تاريخ دريافت:
 24/03/1397 :پذيرش تاريخ

 كليدي:واژگان 
 يهوش اجتماع

 يخودكارآمد يباورها
 ادراك از ساختار كالس

 دانشجويان

 براي نشر حقوق تمامي
اهللا  بقيه پزشكي علوم دانشگاه

 .است محفوظ (عج)

چكيده
  نديرادر ف اجتماعي – يشناخت يهايژگينقش و نيدر راه توسعه كشور، همچن انيدانشجو ينيبا توجه به نقش آفر :مقدمه

از  يليتكم التيتحص انيادراك دانشجو و يهوش اجتماع نيرابطه ب يهدف پژوهش حاضر بررس ،يريادگيو  ياددهي
 .باشديم يخودكارآمد يباورها يانجينقش م وساختار كالس 

. جامعه باشديم يمعادالت ساختار يسازمدل هيبر پا ژهيبه و همبستگي – يفيروش پژوهش حاضر، توص :كار روش
هوش  يها. پرسشنامهباشديم يليتكم التيدانشگاه تهران در مقطع تحص يخوابگاه انيدانشجو هيشامل كل زيپژوهش ن
 دادند. ليرا تشك شابزار پژوه زيو ادراك از ساختار كالس ن يخودكارآمد يباورها ،ياجتماع
) و r=  43/0( يخودكارآمد يبا باورها يهوش اجتماع يدارياز ارتباط مثبت و معن يپژوهش حاك يهاافتهي :هايافته

) r=  37/0و ادراك از ساختار كالس درس ( يخودكارآمد يباورها ني)، همچنr=  58/0ادراك از ساختار كالس درس (
 يباورها راتيياز تغ 52/0 يكه هوش اجتماع اداستاندارد شده نشان د ميمستق ريمس بيضرا جي). نتاP < 01/0بود (

 راتيياز تغ 29/0 يخودكارآمد يو باورها كنديم نييادراك از ساختار كالس درس را تب راتيياز تغ 84/0و  يخودكارآمد
 .كنديم نيياز ساختار كالس درس را تب انيادراك دانشجو

هوش  لهيادراك از ساختار كالس به وس راتييتغ يكنندگ نييبر ارتباط معنادار و نقش تب جيكه نتا يياز آنجا :گيرينتيجه
در  يخودكارآمد يو باورها يهوش اجتماع يآموزش يهاها و كالسكارگاه يبرگزار ،يخودكارآمد يو باورها ياجتماع
 نهادشيپ يريادگي – ياددهي نديفرا ،ينظام آموزش شرفتيادراك آنان از ساختار كالس درس و پ تيتقو يبرا انيدانشجو

 .گردديم

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.03             مقاله پژوهشي

نقش  واز ساختار كالس  يليتكم التيتحص انيادراك دانشجو و يهوش اجتماع نيرابطه ب يبررس
  يخودكارآمد يباورها يانجيم

 4طزره  بي، سحر قر3 ايپو ي، سهراب محمد2 ي، سجاد قارلق،*1 ايپو يفرامرز محمد
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  رانيتهران، ا ،يبهشت ديدانشگاه شه ،يآموزش تيريگروه مد ،يدكتر يدانشجو 2
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 1397 مهر و آبان ،4 شماره ،11 دوره ،علوم پزشكينشريه راهبردهاي آموزش در 

3 

goal orientation« هاي و قوه هوش در (نمايش گذاشتن توانمندي
-Avoidance«عملكرد  –قياس با ديگران) و ادراك اجتناب 

approach goal orientation « اجتناب از ارزيابي منفي از نظر)
هاي متنوع مورد بررسي قرار ها را در جامعهديگران) اشاره نموده و آن

  اند.داده
ان شد، ادراك دانشجويان از ساختار تر نيز عنوطور كه پيشاما همان

كالس متأثر از يكسري عوامل دروني و بيروني است. هوش اجتماعي و 
نحوه برقراري و ارتباط افراد در محيطي آموزشي يا غير آموزشي را 

توان به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار بر ادراك دانشجويان قلمداد مي
ود كه افراد در ارتباطات و شهاي فردي افراد موجب مينمود. تفاوت

هاي اجتماعي به طور يكساني عمل نكنند، كه اين امر در موقعيت
 Social«شناسي به مفهوم هوش اجتماعي ادبيات روان

Intelligence « افراد برخوردار از قابليت هوش ]13[اشاره دارد .
توانند در بين دوستان و اطرافيان به برقراري تعامل پويا و اجتماعي مي

. مفهوم هوش اجتماعي و ]14[ مندي دست يابندتوأم با رضايت
، به سه نوع توانايي Silvera, Martinussen and Dahlبندي تقسيم

» Social information processing«پردازش اطالعات اجتماعي 
و بارز در روابط  هاي نهفتهبيني احساسات و پيام(درك و فهم، پيش
(توانايي وارد شدن » Social skills«هاي اجتماعي بين فردي)، مهارت

هاي تازه اجتماعي، سازگاري اجتماعي، عمل كردن در موقعيت
 Social«جسورانه، گوش دادن فعال و...) و آگاهي اجتماعي 

awareness «زدگي در آگاهي يا شگفت(گرايش و تمايل به اعمال بي
. اهميت روزافزون ]14[گردد موقعيت اجتماعي) تقسيم مي رويدادهاي

مطالعه در باب هوش اجتماعي موجبات تهيه و تدوين پرسشنامه خود 
را ) را فراهم آورد كه در واقع اين امر Tromso )TSISگزارشي 

گذار هوش ها و نشأت گرفته از نظرات بنيانبايست مرهون تالشمي
و بعد از آن، به حساب  1920هاي در سال Thorndikاجتماعي يعني 
هاي گسترده در ذيل اين مفهوم و اي به سوي پژوهشآورد كه دريچه

. همچنين از ]14[اجتماعي گشود  –نقش آن در فرايندهاي شناختي 
هم اجتماعي مبني بر نقش م –سوي ديگر، بنا بر تأكيد نظريه شناختي 

د باورهاي ، وجو]15[عوامل شناختي، اجتماعي در يادگيري 
توان از خودكارآمدي را به مثابه جزئي از خانواده نظريات شناختي، مي

جمله عناصر و عوامل مرتبط با يادگيري و ادراكات دانشجويان در 
 Shererمفاهيم مربوط به كالس درس و محيط آموزشي به شمار آورد. 

كه اختصاص به و همكاران، باورهاي خودكارآمدي را با توجيه اين
عيت و رفتار خاصي ندارد و شامل الگويي از فرايندهايي شناختي موق

، مطرح نمودند. بندورا، بر نقش ]16[درصدد سازش يافتگي است 
بر رفتار تأكيد دارد. به اين » Self-efficacy«نيرومند خودكارآمدي 

هاي شناختي فرد از معنا كه باورهاي خودكارآمدي به خودارزيابي
آميز در حوزه از قبل مشخص ها وي در انجام و پايان موفقيتتوانايي

  .]15[نمايد شده، اشاره مي
در واقع از خودكارآمدي به منزله نيرو محركه شخصي و شناختي انجام 

گردد. كيفيت انجام تكاليف تحصيلي، شغلي و وظايف و تكاليف ياد مي
اجتماعي افراد ريشه در باور و عقيده آنان نسبت به توانايي انجام آن 
تكليف دارد. افراد با باورهاي خودكارآمدي باال نسبت به افراد با 

ارآمدي پايين در انجام تكاليف درسي و آموزشي رغبت و تالش خودك
نظراني همچون؛ دهند و به اعتقاد صاحببيشتري را از خود نشان مي

Artinoنفس براي يادگيري و ، خودكارآمدي تحصيلي يا اعتمادبه
افزايش كيفيت عملكرد در پيشرفت تحصيلي از اهميت بااليي برخوردار 

. در واقع بايستي باور خودكارآمدي را از جمله عوامل مهم ]17[باشد مي
ت. سي دانسو تأثيرگذار در فرايند يادگيري و ادراك آنان از مباحث كال

 –لذا، با توجه به آنچه گذشت و با اشاره به نقش فرايندهاي شناختي 
يادگيري و ادراك دانشجويان از ساختار -اجتماعي در مباحث ياددهي

بررسي رابطه بين هوش هدفي كالس درس، پژوهش حاضر با هدف 
درس  اجتماعي با ادراك دانشجويان تحصيالت تكميلي از ساختار كالس

چهارچوب صورت گرفته، كه با نقش ميانجي باورهاي خودكارآمدي 
در نظر گرفته شد. در مدل  1 تصويرصورت نيز به مفهومي پژوهش
زا بر باورهاي عنوان متغير برونشده، هوش اجتماعي بهمفهومي طراحي

د. خودكارآمدي و ادراك از ساختار كالس درس اثر مستقيم دار
همچنين فرض شده است كه باورهاي خودكارآمدي در رابطه ساختاري 
هوش اجتماعي و ادراك از ساختار كالس درس نقش ميانجي ايفا 

  كند.مي

  فرضيات تحقيق
شده و الگوي مفهومي پژوهش در مورد نقش با توجه به مباحث بيان

ز ميانجي باورهاي خودكارآمدي در رابطه بين هوش اجتماعي و ادراك ا
  اند از:شده پژوهش عبارتساختار كالس درس، فرضيات تدوين

 ادراك از ساختار كالس درس تأثير دارد. هوش اجتماعي بر

 هوش اجتماعي بر باورهاي خودكارآمدي تأثير دارد.

 باورهاي خودكارآمدي بر ادراك از ساختار كالس درس تأثير دارد.

ادراك از ساختار هوش اجتماعي از طريق باورهاي خودكارآمدي بر 
  كالس درس تأثير دارد.

  روش كار
ها تحقيق حاضر ازنظر هدف كاربردي، ازنظر نحوه گردآوري داده

ت سازي معادالطور مشخص مبتني بر مدلهمبستگي و به –توصيفي 
است. » SEM: Structural Equation Modeling«ساختاري 

 Measurement«گيري اندازه مدل بخش دو از معادالت سازيمدل

Model «مدل ساختاري  و»Structural Model« است شدهتشكيل 

 بنديآشكار تقسيم و پنهان متغيرهاي دودسته در مدل متغيرهاي و

در اين پژوهش متغيرهاي هوش اجتماعي، باورهاي  ]18[شوند مي
عنوان متغير پنهان و خودكارآمدي و ادراك از ساختار كالس درس به

عنوان متغير آشكار در نظر گرفته شد كه در بخش هاي هر يك، بهمؤلفه
شامل كليه امعه آماري پژوهش شده است. جابزار توضيح داده

دانشجويان خوابگاهي دانشگاه تهران در مقطع تحصيالت تكميلي 
(مجتمع خوابگاهي پسران و دختران مختص دانشجويان تحصيالت 

. از اين تعداد باشدنفر مي 4087ها برابر باشد كه تعداد آنتكميلي) مي
نفر  111سر و نفر پ 240نفر ( 351با استفاده از فرمول كوكران تعداد 

ها بر اساس روش دختر) به عنوان نمونه انتخاب شدند كه گزينش آن
در مرحله اجراي اي انجام گرفت. همچنين گيري تصادفي طبقهنمونه

پرسشنامه ضمن محفوظ ماندن حق شركت مشاركت كنندگان، به آنان 
اطمينان داده شد كه اطالعات محرمانه بوده و فقط در راستاي اهداف 

  گيرد.ش مورد تأكيد قرار ميپژوه
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  مدل مفهومي تحقيق: 1تصوير 

ابزار پژوهش
شامل براي گردآوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد كه 

خودكارآمدي و ادراك از هاي هوش اجتماعي، باورهاي پرسشنامه
فاده ها با استروايي صوري و محتوايي پرسشنامه باشد.ساختار كالس مي

 ها نيز از طريق آلفايازنظر متخصصان تأييد شد و پايايي پرسشنامه
دهد به دست آمد كه نشان مي 85/0و  88/0، 93/0كرونباخ به ترتيب 

  .هر سه پرسشنامه از پايايي مطلوبي برخوردار هستند
پرسشنامه هوش اجتماعي؛ در جهت بررسي هوش اجتماعي در بين 

) 2001و همكاران ( Silverدانشجويان از پرسشنامه تهيه شده توسط 
گانه هوش اجتماعي هاي سهبهره گرفته شد. اين پرسشنامه حوزه

هاي اجتماعي و آگاهي اجتماعي) (پردازش اطالعات اجتماعي، مهارت
، 1گويه است. در سؤاالت  21د و متشكل از دهرا مورد سنجش قرار مي

اي با درجه 7در طيف ليكرت  20، 19، 18، 17، 14، 10، 9، 7، 6، 3
هاي كامالً مخالفم، مخالفم، تا حدي مخالفم، نظري ندارم، تا گزينه

، 5، 4، 3، 2، 1هاي حدي موافقم، موافقم و كامالً موافقم به ترتيب نمره
، 4، 5، 6، 7ها به صورت برعكس (قيه گويهگيرد و در بتعلق مي 7و  6
  .]19[گردد گذاري مي) نمره1و  2، 3

براي  72/0، ضريب پايايي ]20[و همكاران  Tabatabaieدر پژوهش 
  مقياس هوش اجتماعي گزارش شده است.

پرسشنامه باورهاي خودكارآمدي؛ در پژوهش حاضر براي سنجش 
ه باورهاي خودكارآمدي باورهاي خودكارآمدي دانشجويان از پرسشنام

Zajacova  بهره گرفته شد. ]21[و همكاران  
عامل اطمينان به توانايي خود در انجام  4پرسشنامه مذكور داراي 

تكاليف در كالس درس، اطمينان به توانايي خود در انجام تكاليف در 
بيرون از كالس درس، اطمينان به توانايي خود در تعامل با ديگران در 

 ه و دانشگاهدانشگاه و اطمينان به توانايي خود در مديريت كار، خانواد
و همكاران، ضريب همساني دروني عاملي  Shokriباشد. در پژوهش مي

  .]22[به دست آمد  94/0كلي باورهاي خودكارآمدي برابر با 
 Midgleyاين پرسشنامه بخشي از پرسشنامه ادراك از ساختار كالس؛ 

) براي شناخت ادراك دانشجويان از ساختار هدفي 2000و همكاران (
و سه مؤلفه ساختار هدف سؤال بوده  14باشد كه شامل كالس مي
سؤال) و ساختار  3عملكرد ( -سؤال)، ساختار هدف رويكرد 6تبحري (

اي سؤال) را بر اساس طيف پنج درجه 5عملكرد ( –هدف اجتناب 
 Vaisi and. ]5[سنجد ليكرت (از كامالً درست تا كامالً غلط) مي

Talepasand ]10[  براي ساختار هدفي تبحري ضرايب پايايي را
 -و ساختار هدفي اجتناب 53/0عملكرد  -، ساختار هدفي رويكرد79/0

  گزارش نمودند. 61/0عملكرد 

  هايافته
هاي توصيفي مربوط به ميانگين، ضريب همبستگي ميان يافته

  شده است.نشان داده 1جدول متغيرهاي پژوهش در 
)، 28/4دهد كه ميانگين هوش اجتماعي با مقدار (مياين نتايج نشان 

) و ادراك از ساختار كالس درس 32/3باورهاي خودكارآمدي با مقدار (
اي و درجه 7در طيف  4) باالتر از مقدار متوسط (عدد 08/4با مقدار (

  باشد.اي) ميدرجه 5در طيف  3عدد 
ورهاي دهد كه بين هوش اجتماعي با بانتايج همبستگي نشان مي

) r=  58/0) و ادراك از ساختار كالس درس (r=  43/0خودكارآمدي (
وجود دارد و  01/0داري ازلحاظ آماري در سطح رابطه مثبت و معني

 37/0همچنين باورهاي خودكارآمدي و ادراك از ساختار كالس درس (
 =rدارند. 01/0داري در سطح ) نيز رابطه مثبت و معني  
  

  انحراف معيار و همبستگي ميان متغيرهاي پژوهشميانگين، : 1جدول 

 ميانگين متغير
 هوش

 اجتماعي

باورهاي 
 خودكارآمدي

ادراك از 
ساختار 
 كالس

هوش 
 اجتماعي

28/4 1   

باور 
 خودكارآمدي

32/3 43/0** 1  

ادراك از 
 ساختار

08/4 58/0** 37/0** 1 

 **01/0 < P  
  

بود امكان استفاده از دار ازآنجاكه ضرايب همبستگي متغيرها معني
  ) فراهم شد.SEMسازي معادالت ساختاري (تكنيك مدل

در الگوي معادالت ساختاري براي مشخص شدن چگونگي و ميزان تأثير 
متغيرهاي مكنون (پنهان) بر يكديگر از الگوي استاندارد و براي نشان 

 يشود و برادادن معناداري اين تأثيرات از الگوي معناداري استفاده مي
 شود.هاي برازندگي استفاده ميارزيابي برازش مدل از شاخص
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طوركلي براي ارزيابي برازش مدل چندين مشخصه برازندگي وجود به
  دارد.

هاي خي دو، نسبت خي در اين پژوهش براي ارزيابي مدل از شاخص
)، شاخص نٌرم نشده NFI( شده برازندگيدو به درجه آزادي، شاخص نٌرم

)، شاخص CFI)، شاخص برازندگي تطبيقي (NNFIبرازندگي (
) و شاخص AGFIيافته ()، شاخص برازندگي تعديلGFIبرازندگي (

) استفاده شد؛ كه RMSEAريشه دوم برآورد خطاي واريانس تقريب (
  آورده شده است. 2جدول نتايج در 

 ]Kline ]18د، بر اساس ديدگاه دهنشان مي 2جدول طور كه همان
هاي مدل از برازش مناسبي برخوردار است؛ بنابراين تمامي شاخص
نمايند. بعد از ها، الگوي معادالت ساختاري را تأييد ميتمامي شاخص

شده و اطمينان از آوريهاي جمعبررسي چگونگي برازش مدل با داده
برازش در مرحله دوم بارهاي عاملي و ضرايب مسير در مدل ساختاري 

طور كه گفته شد براي مشخص شدن رار گرفت. همانمورد بررسي ق
شود. الگوي معناداري اين تأثيرات از الگوي معناداري استفاده مي

  آورده شده است: 2 تصويرمعادالت ساختاري در حالت معناداري در 

توان گفت ازآنجا كه آمده الگو ميدستدر مورد معنادار بودن اعداد به
شود، اعدادي معنادار انجام مي 95/0آزمون فرضيات در سطح اطمينان 

نشان  2 تصويرطور كه نباشد. همان -96/1و  96/1خواهد بود كه بين 
شد. الگوي استاندارد بادهد تمام ارتباطات اصلي مدل معنادار ميمي

الگوي  3 تصويركند. چگونگي و ميزان اين تأثيرات را مشخص مي
  دهد:ساختاري در حالت استاندارد را نشان مي

  
  هاي برازندگي مدل معادالت ساختاريشاخص: 2جدول 

χ2/d  هاشاخص

f  GFI NFI  NNF

I  CFI 
RMSE

A  
دامنه 
90/0  5-1  پذيرش

>  
90/0
>  

90/0
>  

90/0
>  

08/0<  

مقدار 
شمحاسبه

  ده
54/2  94/0  91/0  92/0  93/0  088/0  

  

  
  الگوي معادالت ساختاري در حالت معناداري: 2تصوير 

  

 
  الگوي معادالت ساختاري در حالت استاندارد: 3تصوير 



 و همكاران ايپو يمحمد
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دهد بار عاملي (ضريب المبدا) تمام نشان مي 3 تصويرهاي يافته
باشد، بنابراين به خوبي مي 30/0ها) باالتر از متغيرهاي آشكار (مؤلفه

توانند متغيرهاي پنهان (هوش اجتماعي، باورهاي خودكارآمدي و مي
گيري كنند. همچنين ضرايب كالس درس) را اندازهادراك از ساختار 

 52/0دهد كه هوش اجتماعي مسير مستقيم استاندارد شده نشان مي
از تغييرات ادراك از ساختار  84/0از تغييرات باورهاي خودكارآمدي و 

از تغييرات  29/0كند و باورهاي خودكارآمدي كالس درس را تبيين مي
 كند. بر اين اساسس درس را تبيين ميادراك دانشجويان از ساختار كال
 T-valueها مقدار شوند زيرا در همه آنسه فرضيه اول تحقيق تأييد مي

) نيز در هر مورد از B) و ضريب اثر (2 تصويربيشتر است ( 96/1از 
 ]23[براي مسيرهاي مستقيم  12/0حداقل مقدار ضريب اثر، يعني 

بيشتر است. براي بررسي نقش ميانجي باورهاي خودكارآمدي در رابطه 
غيرمستقيم بين هوش اجتماعي و ادراك از ساختار كالس درس، اثر 

هوش اجتماعي بر ادراك از ساختار كالس درس محاسبه شد كه مقدار 
غير  رابطه معناداري اين تعيين منظور به به دست آمد. 15/0آن 

شد كه  ستفادها ]24[ ماكرو در برنامه استراپ بوت روش از مستقيم،
  آورده شده است: 3جدول نتايج در 

  
  داري روابط غيرمستقيمنتايج آزمون بوت استراپ براي معني: 3جدول 

خطاي   بوت  مسير
  استاندارد

حد 
  پايين

حد 
  باال

هوش اجتماعي بر ادراك از 
ساختار از طريق باورهاي 

  خودكارآمدي
007/0  132/0  73/3  22/4 

  
كالس هوش اجتماعي بر ادراك از ساختار براي مسير  3جدول مطابق 

حد پايين فاصله اطمينان برابر  درس از طريق باورهاي خودكارآمدي
باشد و سطح اطمينان براي اين مي 22/4و حد باالي آن برابر  73/3

است. با توجه به اينكه صفر بيرون از اين  95/0فاصله اطمينان برابر 
گيرد، بنابراين رابطه غيرمستقيم هوش اجتماعي فاصله اطمينان قرار مي

ر ادراك از ساختار كالس درس معنادار بوده و فرضيه چهارم تحقيق ب
  شود.نيز تأييد مي

  بحث
سازان كشور، همچنين لزوم توجه به اقشار دانشجويان به عنوان آينده

شناختي، اجتماعي آنان در ادراك از هاي رواناهميت و تأثير ويژگي
به بررسي  ساختار كالس پژوهشگران پژوهش حاضر را بر آن داشت تا

رابطه بين هوش اجتماعي با ادراك دانشجويان تحصيالت تكميلي از 
درس با نقش ميانجي باورهاي خودكارآمدي، پرداخته  ساختار كالس

شود. البته شايان ذكر است كه نتايج مطالعه پژوهشگران تاكنون، بر 
عدم دريافت شواهدي مبتني بر انجام پژوهشي با اين عنوان داشت، لذا 

ها ارائه مطالعات همخوان و ين بخش با توجه به محدوديتدر ا
  ناهمخوان سعي شده، در نتايج كلي اشاره گردد.

هوش اجتماعي با باورهاي نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه بين 
دار وجود دارد، كه با يافته ) ارتباط معنيr=  43/0خودكارآمدي (

دار مبني بر ارتباط معني ]Fakhimiazar and Noruzi ]25پژوهش 
باشد، اما با يافته پژوهش هوش اجتماعي با خودكارآمدي همسو مي
Abdollahipour, Saberzadeh & Arta  ]26[ باشد، كه همسو نمي

اري دو پژوهش اشاره نمود كه توان به تفاوت جامعه آمدر تبيين آن مي
در پژوهش دوم دانش آموزان سوم راهنمايي مورد بررسي قرار گرفتند 

تري نسبت به دانشجويان كه به طبع از ميزان ارتباط اجتماعي پايين
 & Saadat, Kalantariباشند. همچنين يافته پژوهش برخوردار مي

Ghamarani ]17[ توان دال بر تأييد يافته حاضر پنداشت، زيرا را مي
ستيزي و آنان در پژوهش خود دريافتند كه صفات شخصيت جامعه

ماكياولي با خودكارآمدي تحصيلي در دانشجويان رابطه معنادار و منفي 
هاي مثبت شخص محسوب دارد و از آنجايي كه هوش اجتماعي از جنبه

 ايموارد منفي تلقي شده، صحه گردد و شخصيت جامعه ستيز ازمي
باشد. همچنين بر طبق نتايج احصاء شده بين است بر نتيجه حاصله مي

  هوش اجتماعي دانشجويان با ادراك آنان از ساختار كالس درس
)58/0  =rرابطه معنادار وجود داشت، اين نتيجه به نتيجه پژوهش (  

Noshadi and Sheykholeslami ]27[ باشد، زيرا آنان همسو مي
دريافتند كه بين ساختار كالس و سازگاري با دانشگاه رابطه معنادار 

سازگاري «برقرار است كه يكي از ابعاد سازگاري با دانشگاه نيز 
يعني چگونگي مديريت تجارب بين فردي، در آن ذكر شده » اجتماعي

  است.
ن باورهاي هاي پژوهش وجود ارتباط معنادار بياز ديگر يافته

) بود، از آنجايي r=  37/0خودكارآمدي و ادراك از ساختار كالس درس (
، خودكارآمدي را باور فرد به توانايي انجام عملكرد مورد Banduraكه 

توان چنين استنباط نمود كه افراد داراي ، مي]28[داند نظر مي
خودكارآمدي باال نسبت به اهداف تبحري و موفقيت در عملكرد و 

نمايند، كما اينكه در تري عمل ميتكاليف كالسي به شيوه مناسب
پژوهش گذشته نيز نشان داده شده است كه دانشجويان داراي 

ي فرسودگي تحصيل پذيري كمتري در برابرخودكارآمدي باالتر، آسيب
  .]29[دارند 

ه دار بهمچنين با توجه به اينكه رابطه بين متغيرهاي پژوهش معني
دست آمد، براي بررسي تأثير هوش اجتماعي بر باورهاي خودكارآمدي 
و ادراك از ساختار كالس درس و همچنين نقش ميانجي باورهاي 

س خودكارآمدي بر رابطه بين هوش اجتماعي و ادراك از ساختار كال
) استفاده شد. SEMسازي معادالت ساختاري (درس از مدل

شده از هاي برازش مدل نشان داد كه مدل ساختاري طراحيشاخص
ها برخوردار است، بررسي مقادير برازش مطلوبي در تمام شاخص

مسيرهاي مدل ساختاري نيز،  T-valueاستانداردشده و مقادير 
  فرضيات تحقيق را مورد تأييد قرارداد.

ر اساس نتيجه فرضيه اول پژوهش مشخص گرديد كه هوش اجتماعي ب
دانشجويان بر ادراك آنان از ساختار كالس درس تأثير مستقيم و 

توان گفت هوش اجتماعي توجهي دارد بنابراين ميدار قابلمعني
تواند ادراك دانشجويان از ساختار كالس درس را تحت تأثير خوبي ميبه

 هاي درونيخودكارآمدي به باور نسبت به توانمندي قرار دهد. زيرا غالباً 
ها ، كه همين مجموعه توانمندي]17[گردد نفس تعريف ميو اعتمادبه

تواند در ايجاد انگيزه و ادراك افراد از ساختار كالس نقش مؤثري مي
هاي قبلي نيز به اين موضوع اشاره ايفاء نمايد. كما اينكه در پژوهش

شده است كه به نسبت افزايش احساس حمايت اجتماعي دانشجويان، 
  .]30[ يابدسازگاري با محيط دانشگاه نيز افزايش مي

نتايج فرضيه دوم نشان داد كه هوش اجتماعي دانشجويان بر باورهاي 
 توجهي دارد، بنابراينقابلدار خودكارآمدي آنان تأثير مستقيم و معني
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تواند باورهاي خودكارآمدي خوبي ميتوان گفت هوش اجتماعي بهمي
بيني كند. در واقع اين يافته داللت بر اين موضوع دانشجويان را پيش

دارد كه با افزايش، كاهش ميزان برخورداري از هوش اجتماعي و 
و  نفستمادبهموفقيت در چگونگي برقراري ارتباط اجتماعي، ميزان اع

  گردد.خودكارآمدي فرد نيز دچار تغيير مي
نتايج احصاء شده در باب فرضيه سوم پژوهش نشان داد كه باورهاي 
خودكارآمدي بر ادراك دانشجويان از ساختار كالس درس تأثير مستقيم 

نفس باالتري رو، هر چه افراد از اعتمادبهداري دارد؛ ازاينو معني
خودكارآمدي در نزد آنان بيشتر جلوه نمايند براي برخوردار بوده يا 

 هاي كالسي اقدامدستيابي به تبحر در تكاليف و در مجموعه فعاليت
  نمايند.مي

توان اذعان داشت كه با افزايش خودكارآمدي اطمينان در به عبارتي مي
گيرد مبني بر اينكه قادر خواهند بود در انجام تكاليف و دانشجويان مي

همچنين  .]30[وله در محيط آموزشي به خوبي عمل نمايند وظايف مح
ن بينتايج فرضيه چهارم نقش ميانجي باورهاي خودكارآمدي در رابطه 

هوش اجتماعي و ادراك از ساختار كالس درس را مورد تأييد قرارداد؛ 
بر اساس نتايج اين فرضيه هوش اجتماعي از طريق باورهاي 
خودكارآمدي بر ادراك از ساختار كالس درس تأثير غيرمستقيم دارد و 

عنوان متغير ميانجي رابطه بين به عبارتي باورهاي خودكارآمدي به
كند؛ هوش دراك از ساختار كالس درس را تقويت ميهوش اجتماعي و ا

دهد، سرمايه وسوي سرمايه اجتماعي سوق مياجتماعي فرد را به سمت
مراتب موجبات افزايش باور به خودكارآمد بودن را اجتماعي نيز به

تسهيل نموده و از آنجايي كه باورهاي خودكارآمدي در تمام اعمال و 
ويژه تحصيلي دانشجويان مؤثر است، رفتار اجتماعي، شناختي و به

ادراكات آنان را در زمينه ساختار كالس درس افزايش داده و آنان را به 
انتخاب و پذيرش تكاليف دشوارتر و تالش براي موفقيت در زمينه 

  نمايد.محيط آموزشي ترغيب مي

  گيرينتيجه
 در عصر حاضر، لزوم چگونگي ارتباط با دنياي اطراف واز آنجايي كه 

نفس جهت پيشرفت و موفقيت در حيطه برخورداري از اعتمادبه
ويژه نظام آموزش عالي بر كسي پوشيده نيست و با توجه به آموزشي به

اينكه نتايج بر ارتباط معنادار هوش اجتماعي و باورهاي خودكارآمدي 
با ادراك از ساختار كالس دانشجويان، تبيين تغييرات ادراك از ساختار 

يله هوش اجتماعي و باورهاي خودكارآمدي اشاره داشت، وسكالس به
نظام  يادگيري –گردد كه در راستاي بهبود كيفيت ياددهي پيشنهاد مي

اي هآموزش عالي و دستيابي به توسعه پايدار در كارزار جهاني، كارگاه
آموزشي هوش اجتماعي و باورهاي خودكارآمدي براي دانشجويان 

توان به ابزار هاي پژوهش ميمحدوديتاز جمله  تدارك ديده شود.
گردد از پرسشنامه خود گزارشي پژوهش اشاره نمود، كه پيشنهاد مي

هاي آتي بهره هاي مصاحبه نيمه ساختاريافته نيز در پژوهشروش
  گرفته شود.

  سپاسگزاري
نويسندگان مطالعه حاضر، از كليه دانشجويان شركت كننده در پژوهش 

  ا دارند.كمال تشكر و قدرداني ر

  تأييديه اخالقي
در مرحله اجراي پرسشنامه ضمن محفوظ ماندن حق شركت 

كنندگان، به آنان اطمينان داده شد كه اطالعات محرمانه بوده مشاركت
  گيرد.و فقط در راستاي اهداف پژوهش مورد تأكيد قرار مي

  تعارض منافع
ش آموز گونه تعارضي در منافع بين نويسندگان و مجله راهبردهايهيچ

  در علوم پزشكي وجود ندارد.
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