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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

chool is the first community in which 

the child is walking and is an important 

factor in fostering his life skills. 

Children and teenagers spend twelve 

years of their lives in the school and 

learn and build. The first experiences of 

children's social life are provided in the 

school environment, and many mental 

perceptions and assumptions, their 

belief sand responses to life in the 

school and classroom, are also a 

significant part of the challenges related  

 
to life of each person in his teenage years, many of 

which are experienced in the course of the school life. 

(Muller , 2018). The important indices in the 

educational assessment are students 'education 

progress, and this is an indication of the degree of 

achievement of standards and educational goals. 

Reber (1985) and Lodine (1967) refer to academic 

progress as a manifestation of academic status, which 

may indicate a point for a period or mean of scores on 

a subject or mean of different periods scores. (End 

Quote with mirsaeedi 2018) Various criteria can be 

considered for educational development , the most 

famous  of  which is  the  mean  class scores. Therefore,  
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A B S T R A C T 

 
Objective This research is intended to survey the mediating role of communication interactions on the 

relationship between school entrance age and the birth order with students' academic achievement of high 

school students in Rasht. 
 

Methods  This research is applied and cross-sectional. The population included all high school students 

in Rasht. The Carole Glass Interaction Questionnaire (1994), and the students' grade point average were 

used to collect data in order to measure their academic achievement. 
 

Results    The findings revealed that the school entrance age and the birth order (β=0.25, R2=0.17), 

(β=0.15, R2=0.039) respectively and mediating communication interactions (Β=0.13, R2=0.022) 

(β=0.11, R2=0.16) directly influenced the academic achievement of the participants. 
 

Conclusion  It can be concluded that the school entrance age and the birth order are variables affecting 

academic achievement. In addition, communication interactions have a more effective role in this process. 
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filling the research gap in this context can beat new horizon 

for educational and educational researchers ; the results 

showed that birth order is an important factor in predicting 

the progress of students ; However , the indirect effect of 

these variables can be observed if we examine the two 

variables through the interaction of the communication 

interactions . And it is hoped to partially fill the previous 

research gap; the aim of this study is to investigate the 

mediating role of communication interactions between 

birth order and admission age to the school with the 

educational advancement of the Rasht students.   

 

2. Materials and Methods 
 

This study is based on the aim of this research and in 

terms of data collection methods in terms of data 

collection method and the kind of correlation research 

based on the modeling method of (SEM) in particular 

the regression equations. 

The statistical population consisted of all the secondary 

school students of the Rasht city, and were selected to 

determine the sample size according to the number of 

the observed variables and the coefficient of the 

coefficient of 15 for each variable, and by excluding the 

probability of the incomplete questionnaires, 250 

persons were selected as sample size. After determining 

the number of samples, the samples were selected by a 

multi - step random sampling method In the first stage 

, a region was selected as a simple random area between 

there goon of the city  and in the second phase of all 

schools , they were randomly selected. Then from all 

clusters (Classes) were selected by accident.  
 

Instrument 

Relationship perception questionnaire Social: prepared 

and adjusted by Carol Glass (1994). this questionnaire 

has 30 models. Ganji (2001) reliability of questionnaire 

the perception of social interaction through the alpha 

factor Cronbakh 0.85 and Izadkhasti (2010) Reliability 

of the questionnaire 0.73 They 've got it . The reported 

numbers indicate the appropriate validity of the 

questionnaire , as well as validity of the questionnaire 

is also approved by them. Kabayashi (2000) the validity 

of this questionnaire is 0.85 and Haddian (2008) equals 

0.73 reported.  

Educational progress: In this study, the student 's 

progress was made by the measurement of the students 

' average and their scientific case studies . It involves 

the mean of course scores; Past research has shown that 

students with higher gradeshave higher education rates 

than students who have lower grades . (Tamnayi far and 

His colleagues 2007- Kyoshaba 2009). 

 
 

3. Results 
 

The value of RMSEA is equal to 0.051, so the value is 

less than 0.1, which indicates that the mean square of the 

model errors is appropriate and the model is acceptable. 

The value of kay is also equal to degrees of freedom 

(2.39) between 1 and 3. and the scale of the comparative, 

economical, and Absolute indicator It is about 9. 9, too. 

which indicate that the measurement model the research 

variables, model, suitable.

Table 1. Fitting indices obtained from data analysis and variables after four stages of correction 
 

Test name Description 
Acceptable 

values 

Value obtained 

before correction 

Value obtained 

after correction 

𝛘𝟐/𝐝𝐟 Kayaskurensbi 3> 3.524 2.39 

RMSEA 
Root of the mean power of the error 

approximation 
0. 1> 0.056 0.051 

GFI Modification fit index 0. 9< 0.912 0.924 

NFI Soft fit index 0. 9< 0.883 0.934 

CFI Comparison fit index 0. 9< 0.887 0.942 

AGFI Adjusted Goodness fit Index 0. 9< 0.899 0.911 

TLI Adaptive Fit Index 0. 9< 0.887 0.927 

RFI Relative fit index 0. 9< 0.864 0.918 

PNFI Normalized fit index ≥0. 5 0.439 0.513 

DF - - 79 75 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The purpose of this study was to investigate the 

mediating role of communication interactions between 

the age of admission to the school and the order of 

birth and the educational development of secondary 

school students in the Rasht city. It has been 

demonstrated that communication interactions as 

mediating variables can affect the  birth order and age 

of entry to school with academic progress; the results 

showed that the order of birth and age of entering the 

school had a direct impact on student progress.  

As noted, the first finding of this research was that the 

order of birth on academic progress had a direct effect, 

and this finding is consistent with the other research 

done in this field or close to it, For example; Hotz and 

Pantano(2015), Bonserrand and Jesus (2011), Block, 

Diorax and Salvins (2005), Studies have shown that 

birth order can predict educational progress in 

students. In explaining this, it can be said that given 

that the first children are positive traits such as 

conscientiousness, higher self - control, higher 

strength, and compliance with conditions (Adler, 

1956). The second finding of this study was that the 

age of entry into the school had a direct impact on 

students ' education progress. Other research findings 

in this regard, including: Kucuker (2016) , Attar and 

Cohen-Zada (2018), Zhang, Zhong and Zhang (2017)  

This is in line with the findings of the present study. 

One can say that the difference in a year's start of 

school can change the difference in student 

performance; So, as indicated that the age of starting 

school can affect education, it's betterدthat the growth 

and gender differences of students are also studied. 

Perhaps one of the reasons for the influence of school 

age on education to be a child's Cognitive 

development  and social development. The third 

finding of this study showed that the age of entering 

the school and the birth order mediated by the 

mediation interactions have a greater impact on 

academic progress. Thus, the communication 

interactions can strengthen this connection. This 

finding in the verification of research Ahmadi et al. 

(2013) and Bergland et al (2005).  

According to the research findings, education and 

education makers are recommended to pay attention to 

their arrival at school for educational development and 

proper adjustment of students. Also, families should 

pay more attention to children's upbringing and 

training appropriate communication interactions with 

age and birth order. 
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 مقاله پژوهشی
 

 پیشرفت با تولد و ترتیب مدرسه ورود به سن بین در رابطۀ ارتباطی تعامالت ایواسطه نقش بررسی

 آموزاندانش تحصیلی
 

 4حسن اسدزاده دهراییو       3علی دالور ،   2غالمعلی افروز* ،     1افروزمریم شب  

 
 

 .دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 1

 ، ایران.استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تهران. 2

 .، ایرانعالمه طباطبایی تهرانگیری، دانشگاه استاد گروه سنجش و اندازه. 3

 ، ایران.دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. 4

 

 

 مقدمه:

نهاده و عامل ای است که کودک در آن گام مدرسه نخستین جامعه

شود.کودکان و های زندگی او محسوب میمهمی در پرورش مهارت

کنند، نوجوانان دوازده سال از عمر خود را در در مدرسه سپری می

های زندگی اجتماعی شوند. اولین تجربهگیرند و ساخته مییاد می

های شود و بسیاری از برداشتکودکان در محیط مدرسه فراهم می

ها، باورها و بازخوردهای عملکردی آنان نسبت به رضفذهنی، پیش

گیرد زندگی در مدرسه و کالس درس مورد آزمون و تجربه قرار می

های مربوط به زندگی هر فرد و همچنین بخش قابل توجهی از چالش

دهد که بسیاری از آن در مسیر زندگی در دوران نوجوانی او رخ می

. بنابراین، یکی از وظایف (2018، 1)مولرشوند تحصیلی تجربه می

اساسی آموزش و پرورش در هر کشور پرورش استعدادهای 

آموزان و آماده کردن آنان برای شرکت فعال در جامعه است و دانش

یکی از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی در تمام جوامع مسأله 

پور و بهلولی، )درتاج، لکپیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی است 

های مهم در ارزشیابی از شاخص .(1394نریمانی و شربتی،  ؛1392

آموزان است و این مهم بیانگر آموزشی، پیشرفت تحصیلی دانش

میزان دستیابی به استانداردها و اهداف آموزشی است.

1. Muller 
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 چکیده

 

 پیشرفت با تولد و ترتیب مدرسه ورود به سن بین در رابطۀ ارتباپی تعامالت ایواسطه نقش بررسی هدف از اجرای این پژوهش،   هدف

 آموزان متوسطه شهرستان رشت بود.دانش تحصیلی

آموزان متوسطه شهر رشت است همه دانشروش به لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ زمان اجرا مقطعی است. جامعۀ آماری شامل  هاروش

ها با استفاده از پرسشنامه تعامالت ارتباپی ای انتخاب شدند. دادهای چند مرحلهگیری خوشهنفر به روش نمونه 250ای متشکل از که به نمونه

 آوری شدند.معگیری پیشرفت تحصیلی جآموزان و پرونده علمی آنان جهت اندازههای دانشو بررسی معدلکارول گالس 
 

( و هم با 2R= 039/0و  2R( ،)15/0=β= 17/0و  β=25/0ها نشان داد که سن و ترتیب تولد هم به صورت مستقیم به ترتیب )یافته  هایافته

 آموزان تأثیرگذار است.(، بر پیشرفت تحصیلی دانش2R= 16/0و  β=11/0(؛ )2R= 022/0و  β=13/0گری تعامالت ارتباپی)میانجی
 

گری تعامالت توان به این نتیجه رسید که سن و ترتیب تولد دو متغیر تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی هستند و با میانجیمی گیرینتیجه

 تری  بر آن داشته باشند.توانند تأثیر قویارتباپی می

3. شماره 10. دوره 1400پائیز   فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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ای از جایگاه ( پیشرفت تحصیلی را جلوه1967) 2( و الدین1985) 1ربر

دانند که این جلوه ممکن است بیانگر آموز اشاره میتحصیلی دانش

ای مربوط به یک ای برای یک دوره یا میانگین نمرات در دورهنمره

های مختلف باشد)به نقل از موضوع یا میانگین نمرات دوره

های گوناگونی را (. برای پیشرفت تحصیلی مالک1397میرسیعدی، 

کالسی  توان در نظر گرفت که مشهورترین آن، میانگین نمراتمی

حصیلی را آن مقدار از یادگیری شرفت تپی (2015) 3کلمناست. 

های چنین در بحثها و امتحانات و همداند که معموالً در آزمونمی

شوند. همه این موارد به افرادی میکالسی و کارگروهی مشخص 

ه موفقیت ایی قوی برای دستیابی باشاره دارند که از انگیزه

کنند دارای سطح دشواری میبرخوردارند، تکالیفی که انتخاب 

گیرند، متوسط است، دارای اعتماد به نفس هستند، با پشتکار و پی

کنند، اهداف پوالنی مدت میشکست را نتیجه فقدان تالش تلقی 

دهند میچه که انجام دارند، با اشتیاق و بلندپرواز هستند و از آن

آموزان وجود هرچندسطح توانایی دانشکنند؛ با اینمی احساس غرور

های موفقیت آنان است، اما با این کنندهبینیترین پیشیکی از مهم

بینی کند تواند به تنهایی پیشرفت تحصیلی را پیشوجود این عامل نمی

ی تفاوت در عبارتی دیگر بر مبنا. به(1398)عینی، نریمانی و بشرپور، 

توان به این سؤال پاسخ داد که چرا بعضی آموزان نمیتوانایی دانش

آموزان در مدرسه عملکرد تحصیلی مناسبی دارند، در حالی از دانش

شوند؟ با آموزان دیگر با همان توانایی در امتحانات رد میکه دانش

تواند بخشی از تفاوت در عملکرد این اوصاف توانایی فقط می

لی را تبیین کند و تعداد زیادی از محققان به نقش عوامل مرتبط تحصی

)بهروز نسب، سن ورود به مدرسه  دیگر با پیشرفت تحصیلی مانند

 اند.اشاره کرده (1394)علیپور و پوراکبران، و ترتیب تولد  (1391

بر این باور است که سن ورود به مدرسه دوره بسیار  (1383افروز )

آموز در ارتباط است و عوامل مهمی است که با خالقیت ذهنی دانش

های هماهنگ شناختی مرتبط با یادگیری مانند یادسپاری و نیز برنامه

و انتظار رفتار یکسان از عامل سن ورود به مدرسه تأثیرپذیر هستند. 

بر این  (1386مقامع، افروز و حمیدی )( به نقل از 13781احدی )

عقیده است که سن با رشد جسمانی، عاپفی، اجتماعی و شناختی در 

ارتباط است و با افزایش سن رشد شناختی افزایش پیدا کرده و بینش 

آموزان برای یابد. تعیین سن دانشاجتماعی کودک گسترش می

درسه از عوامل مهمی است که آموزش و پرورش را با ورود  به م

چالش مواجه کرده است. هرچند عواملی مانند تحصیالت پدر و مادر، 

وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، آموزش پیش از دبستان و ... 

در آمادگی کودکان مؤثر است، اما سن مالک مهمی است که برای 

رود؛ بنابراین، کار میپذیرش کودکان مخصوصا در کالس اول به 

را برای ورود به مدرسه  خصوصیآموزش و پرورش هرکشور سن به

 تعیین کرده است.

( حداقل سن ثبت نام در 1379نامه اجرایی مدارس ایران )در آیین

کالس اول برابر با شش سال تعیین شده است. کودکانی که آمادگی 

جه خواهند شد؛ لذا الزم برای یادگیری نداشته باشند با مشکالتی موا

باید تمهیدات الزم برای سن مناسب ورود به مدرسه اندیشیده شود. 

تواند در کارکردهای آنان تفاوت یکسال اختالف سن در کودکان می

زیادی را ایجاد کند. اگر این تفاوت آنقدر ملموس باشد که در 

های آموزشگاهی آنان تأثیرگذار باشد، از دیدگاه محققان تجربه

آموزان انتظار داشت. توان از دانشکارکردهای متفاوتی را می رشدی

بنابراین، اگر کودکان از نظر شناختی به رشد کافی نرسیده باشند که 

بینی نشده را بیاموزند، یادگیری آنان سازنده نخواهد بود مفاهیم پیش

و متکی به دیگران و فاقد استقالل رأی خواهند شد؛ لذا بعید نیست 

چنین عملکردی سالمت روانی آنان نیز به خطر بیافتد و که در پی 

نتوانند خود را با محیط آموزشی و مدرسه سازگار کنند. نتایج 

تحقیقات نیز نشان از اهمیت سن شروع مدرسه در عملکرد تحصیلی 

 (1386مقامع، افروز، سیف و حمیدی)آموزان دارد، برای مثال: دانش

را  )شش سال(ودکانی که با سن کمتر مدرسهنتیجه رسیدند ک به این

کنناد در ابتدای تحصیل خود ناسازگارتر از آنهاایی هساتند آغااز مای

اناد، اماا ایان تفااوت در کاه باا سان بیشاتر تحصایل را آغااز کارده

تواند در ؛ لذا سن ورود به مدرسه میرودهاای بعادی از باین میپایاه

در پژوهشی به تأثیر  (2016) 4کوکرت تحصیلی مؤثر باشد. موفقی

سنین مختلف ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلی پرداخت و به این 

ماهه به  84الی  73آموزانی که بین سنین نتیجه دست یافت دانش

 66الی  60آموزانی که ورود به مدرسه را در روند از دانشمدرسه می

عطار و آمیزتری دارند. کنند عملکرد موفقیتماهگی شروع می

تأثیر سن ورود به مدرسه را بر پیامدهای  (2018) 5زادا-کوهن

آموزشی و تربیتی بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که 

 شوند دچار افتآموزانی که با تأخیر زیاد به مدرسه وارد میدانش

تحصیلی شده و نمرات ریاضی آنان از حد متوسط کمتر از دیگر 

 آموزان است. دانش
 

 

1. Reber 

2. Ladine 
3. Coleman 

4. Kucuker 

5. Attar & Cohen-Zada 
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تأثیر سن ورود به مدرسه را بر  (2017) 1ژونگ و ژانگژانگ، 

آموزان مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه پیشرفت تحصیلی دانش

تواند رشد رسیدند حتی یکسال تأخیر در سن ورود به مدرسه می

 (2008) 2دمینگ و دینارسکیشناختی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. 

ان دادند که بین سن شروع مدرسه با آموزش و پیامدهای شغلی نش

آینده ارتباط منفی وجود دارد؛ بدین پریق که تأخیر زیاد در شروع 

آموز را مختل کرده و بر تواند آموزش و یادگیری دانشمدرسه می

زندگی شغلی آینده او تأثیرگذار باشد. از پرفی دیگر  دوبکین و 

یجه رسیدند که تأخیر در شروع سن مدرسه ( به این نت2010فرریا )

آموزان داشته باشد و والدینی که از تواند نتایج بهتری برای دانشمی

اقتصادی باالتری برخوردار بودند مایل بودند -وضعیت اجتماعی

 آموزان را با تأخیر به مدرسه بفرستند.دانش

عالوه بر سن ورود به مدرسه، ترتیب تولد نیز تأثیر مهمی در پیشرفت 

ها حاکی از آن است که آموزان دارد. نتایج پژوهشتحصیلی دانش

-)پیتفاوت در ترتیب تولد بیشتر به نفع فرزند اول خانواده است 

ت است و . اکثرا صفات شخصیتی در فرزندان اول مثب(1980، 3فوتس

داری بیشتر، قدرت تر، خویشتنشناسی، رفتار پختهصفاتی مانند وظیفه

باالتر و سازگاری با شرایط از جمله صفاتی است که  این فرزندان 

ای از صفات (. هرچند محققان اندکی نیز پاره1956دارا هستند )آدلر، 

، 4)گاستلو و گاستلواند منفی را برای این فرزندان در نظر گرفته

به بررسی  (2015) 5هوتز و پانتانو. در پژوهشی دیگر (2017

آموزان های والدینی، ترتیب تولد و عملکرد تحصیلی دانشنگرش

پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که فرزندان اول خانواده به دلیل 

و والدین از آنان عملکرد تحصیلی تر اجتماعی بوده رشد پخته

که به  (1395زاده و همکاران )علیآمیزتری انتظار دارند. موفقیت

 آموزانرابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانشبررسی 

پرداختند نشان دادند ترتیب تولد به عنوان یکی از این عوامل، 

تواند آموزان داشته و میتحصلی دانشتأثیرمعناداری در عملکرد 

 (2011) 6بونسرونینگ و ماسیح . بینی کندپیشرفت تحصیلی را پیش

تأثیر ترتیب تولد را بر پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار دادند و به 

این نتیجه رسیدند که فرزند اول خانواده بودن نسبت به دیگر فرزندان 

از مزیت بیشتری برخوردار است و این فرزندان پیشرفت تحصیلی 

کنند؛ همچنین نقش ارتباط نزدیک مادر و فرزند بهتری را تجربه می

الک، آموزان است .عوامل مهم در عملکرد تحصیلی دانش اول نیز از

به بررسی اثرات ترتیب تولد بروضعیت  (2005) 7دیوراکس و سالوینز

ها بین وسعت آموزان پرداختند و از نظر آنتحصیلی و تربیتی دانش

ب تولد خانواده و تربیت فرزندان رابطه منفی وجود دارد، اما متغیر ترتی

تواند این رابطه منفی را کاهش دهد و بر آن اثر بگذارد؛ به این می

ای متفاوتی صورت که  فرزندان در مباحث آموزشی و تربیتی به گونه

کنند و ترتیب تولد آنان در خانواده دارای اهمیت است. عمل می

موفقیت تحصیلی نشان داد که ترتیب تولد در  (2008) 8دیزوت

آموزان مدارس ابتدایی مؤثر است و فرزندان اول نسبت به دیگر دانش

زاده فرزندان عملکرد تحصیلی بهتری دارند. علی زاده و شیخ

های شخصیتی با رابطه بین ترتیب تولد و ویژگی( 1392صوری)

مورد بررسی قرار دادند و به این  آموزان در دانش را انگیزش پیشرفت

آموزان با انگیزش پیشرفت آنان رتیب تولد دانشسیدند که  تنتیجه ر

به این ترتیب که میانگین نمرات انگیزش  ؛رابطه معنادار داشت

تر و هر چه به سمت فرزندان آخر پیش اول بیش پیشرفت در فرزندان

. کاظمیان مقدم، مهرابی شودرویم از سطح نمرات انگیزش کاسته می

( در پژوهشی نشان دادند که ترتیب تولد 1387زاده هنرمند و سودانی)

آموزان موفق و غیرموفق در عملکرد عامل مهمی در تمایز بین دانش

نشان دادند که فرزندان  (1394) علیپور و پوراکبرانتحصیلی است. 

اول به دلیل عزت نفس باال از عملکرد تحصیلی بهتری برخوردارند. 

ها نیز حاکی از عدم تفاوت بین ارتباط بین ترتیب پژوهشنتایج برخی 

( در 1391تولد و پیشرفت تحصیلی است، برای مثال: افروز و بابازاده )

پژوهشی نشان دادند که بین ترتیب تولد و پیشرفت تحصیلی رابطه 

 .معناداری وجود ندارد

همیشه عوامل یا متغیرهایی وجود دارند که سبب تقویت تأثیر یک 

شوند و یکی از متغیرهایی که در ارتباط بین ترتیب تولد و طه میراب

کند، ای ایفا میسن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی نقش واسطه

است. محققان به این نتیجه رسیدند که فرزندان اول  9تعامالت ارتباپی

آمیزتری که به دلیل رشد اجتماعی بهتر و تعامالت ارتباپی موفقیت

عملکرد بهتری نیز در مراحل تحصیلی و شغلی دارند  ند.کنتجربه می

برگالند، اریکسون و  ؛1392)احمدی، حاتمی، احدی و اسدزاده، 

توان آن دسته از تعامالت ارتباپی را می. (2005، 10وسترلند

روابط بین فردی درگیر  هایی دانست که انسان به واسطه آن  درمهارت

 .شودمی

 

 

1. Zhang, Zhong, & Zhang 
2. Deming & Dynarski 

3. Pfouts 

4. Guastello & Guastello 
5. Hotz & Pantano 

6. Bonesrønning & Massih 

7. Black, Devereux & Salvanes 
8. Desoete 

9. communicative interactions 

10. Berglund, Eriksson & Westerlund  
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و از پریق این فرآیند به نوعی مبادله اپالعات، افکار و احساسات 

توان گفت تعامالت ارتباپی فرآیندی پردازد؛ به تعبیری میخود می

شناسند و این را میهای خود است که افراد از پریق آن واکنش

ها را به دیگری انتقال داده و بازخورد آن را نیز دریافت واکنش

آموزان تعامالت ارتباپی قوی در دانش  (.2017، 1)ولفکنند می

شود آنان بتوانند رابطۀ بهتری با معلمان برقرار کرده و موجب می

فیق بهتری در فرآیند تحصیلی فعاالنه به درس گوش دهند و میزان تو

های خود کسب کنند؛ لذا این تعامالت نقش مهمی در موفقیت

. در همین (2017، 2)ورپالتس کندآموزان ایفا میتحصیلی دانش

در پژوهشی نشان  (1394زاده، بازیگر و عبدللهی مقدم )مرادیراستا 

ها باعث افزایش سازگاری اجتماعی که آموزش این مهارت دادند

تواند  زمینه موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان را فراهم شده و می

در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که  (2017) 3ماسوندی و وانآورد. 

مالت ارتباپی مناسب و آموزان در نتیجه تعاموفقیت تحصیلی دانش

کند؛ به نظر آنان استفاده از ابزار کمک آموزشی افزایش پیدا می

وجود روحیه کنجکاوی و پرسشگری که از تعامالت ارتباپی ناشی 

شود. شود منجر به تقویت انگیزه و نیز ارتباط همدالنه با معلمان میمی

نتیجه رسیدند که وجود تعامالت نیز به این  (2007) 4وو و ریوس

دیکسون شود. معنادار موجب ارتقاء یادگیری و موفقیت تحصیلی می

های ارتباپی اند که وجود مهارتنیز بر این عقیده (2004) 5و هارجی

آموزان در کالس حضور فعاالنه داشته باشند، شود دانشموجب می

های کوتاه کالمی و غیرکالمی بدهند، پاسخ به معلم لبخند بزنند،

تواند به عمکرد ها میفعاالنه گوش دهند و در نهایت این مهارت

 آموز کمک کند.مناسب تحصیلی دانش

هاای جامعاه، تارین گاروهبا توجه به اینکه یکای از عظایم ،بنابراین

آموزی است، بررسی عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان دانش ۀجامع

بسیار حائز اهمیت است. همانطور که پیشتر ذکر شد عامل سن ورود 

های گوناگون مورد بررسی به مدرسه در تحقیقات مختلف به روش

قرار گرفته و نتایج ضد و نقیضی نیز در برداشته است؛ بنابراین، 

تواند افق جدیدی برای پرکردن خأل تحقیقاتی در این زمنیه می

اشد؛ از سویی تحقیقات نشان دادند که محققان آموزشی و تربیتی ب

آموزان است؛ بینی پیشرفت دانشترتیب تولد نیز عامل مهمی در پیش

حال اگر این دو متغیر را به واسطه متغیر تعامالت ارتباپی بررسی کنیم 

توان مشاهده نمود و امید است بتوان تأثیر غیرمستقیم این متغیرها را می

ین را پر کرد؛ لذا در این پژوهش تا حدودی شکاف تحقیقاتی پیش

ای تعامالت ارتباپی در رابطه بین ترتیب هدف بررسی نقش واسطه

آموزان رشت تولد وسن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش

 است که با سواالت زیر انجام خواهد گرفت:

 آیا سن ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد؟ -1

 رفت تحصیلی تأثیر دارد؟آیا  ترتیب تولد بر پیش -2

گری آیا سن ورود به مدرسه و ترتیب تولد با میانجی -3

 تعامالت ارتباپی بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد؟

 

 روش پژوهش

های بنیادی و از لحاظ این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع پژوهش

ها به روش ها به صورت مقطعی و تحلیل آنشیوۀ گردآوری داده

یابی های همبستگی مبتنی بر روش مدلنوع پژوهش توصیفی و از

 ( به پور خاص معادالت رگرسیونیSEMمعادالت ساختاری )

تلفیق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی سطح دوم( که رویکرد مبتنی )

بود و این  Amosبراساس نرم افزار ( CBSEM) برکواریانس

از به  رویکرد به تخمین ضرایب مسیرها، بارهای عاملی با استفاده

حداقل رساندن تفاوت بین ماتریسک واریانس مبتنی بر نمونه 

 پردازند. وماتریس کواریانس مبتنی بر مدل می

جامعه آماری شامل تمام   گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

تعیین حجم نمونه با توجه آموزان متوسطه شهر رشت بود و برای دانش

برای هر متغیر،  15ضریب  به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص

نفر به عنوان   250های ناقص و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه

ها با روش از تعیین تعداد نمونه، نمونه پس حجم نمونه انتخاب شد.

، به این ای انتخاب شدمرحلهچند ای گیری تصادفی خوشهنمونه

تصادفی صورت که در مرحلۀ نخست از بین منطقۀ شهر یک منطقه به 

ساده انتخاب شد و در مرحلۀ دوم از بین تمامی مدارس  به صورت 

ها تصادفی ساده انتخاب گردیدند و سپس از بین تمامی خوشه

ها( کالس به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت )کالس

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد:آوری دادهجمع

توسط کارول گالس  : پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی

گویه  30(، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای 1994)

(، پایایی پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی را از 1380نجی )گاست.

(، پایایی این 1389یزدخواستی )او  0/85پریق ضریب آلفای کرونباخ

 به دست آورده اند.  0/73پرسشنامه را 

 

 

1. Wolf 
2. Verplaetse 

3. Msonde & Van Aalst 

4. Woo & Reeves 
5. Dickson & Hargie 
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اعداد گزارش شده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین 

( 2000کبایاشی)ها تأیید شده است .روایی این پرسشنامه نیز توسط آن

 73/0( برابر با 1387و هادیان) 85/0اعتباراین پرسشنامه را برابر با 

 اند.گزارش کرده

در این پژوهش نمره پیشرفت تحصیلی توسط پیشرفت تحصیلی: 

آموزان و بررسی پرونده علمی آنان های دانشگیری معدلاندازه

ست؛ صورت گرفت. این متغیر شامل میانگین نمرات دوره درسی ا

آموزانی که معدل  باالتری تحقیقات پیشین نشان داده است دانش

اند، تری داشتهآموزانی که معدل پاییناند نسبت به دانشداشته

 ؛1386فر و همکاران، )تمناییپیشرفت تحصیلی بیشتری دارند 

 (.2009، 1کیوشابا

برآورد شدند و  Spss 20های توصیفی توسط نرم افزار شاخص

انجام گرفت. یه  |Amosآزمون مدل ساختاری به کمک نرم افزار 

های ، ضرایب مسیر مربوط به مدل و شاخصAmosکمک نرم افزار 

برازش، مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین برازش مدل، شاخص 

(، AGFI) 3(، نیکویی برازش اصالح شدهGFI) 2نیکویی برازش

( برآورد شد. این CFI) 5( و برازش تطبیقیNFI) 4هبرازش هنجار شد

باالتر باشند تا مدل برارزش مطلوبی داشته باشد؛  9/0ها باید از شاخص

( محاسبه RMSEAهمچنین ریشه میانگین مربعات خطای برآورد)

است وهرچه  5/0تر از های مطلوب پایینشد. این شاخص در مدل

بیانگر مطلبوبیت بیشتر مدل است. مقدار آن به صفر نزدیکتر باشد، 

هستند، ضعیف  10/0هایی که دارای مقادیر باالتر از برازش مدل

(. شاخص کای اسکوئر بهنجار 1998، 6شوند )هیو و بنتلربرآورد می

( که حاصل تقسیم ساده، مقدار کای اسکوئر CMIN/DFیا نسبی )

ه شاخص باشد و باالخر 3تا  1بر درجه آزادی مدل است، باید بین 

هلتر که به صورت مستقیم بر کافی بودن حجم نمونه توجه دارد 

محاسبه شد. بر اساس شاخص هلتر برای قابل قبول بودن مدل و کافی 

 بودن حجم نمونه دوشرط زیر الزم است:

 باشد. 200مقدار بحرانی هلتر بیش از  -1

حجم نمونه مورد مطالعه، برابر یا بزرگتر از مقدار گزارش  -2

 .(1389)قاسمی، شده برای شاخص هلتر باشد 

 

  نتایج:
 از آزمون با استفاده آماری هایفرضپیش با بررسی در ابتدا

 با استفاده شناسایی، سپس پرت هایداده اسمیرنوف-کولموگروف

 پس گردید، همچنین حذف پرت هایداده ماهاالنوبیس از آزمون

 بررس پژوهش متغیر دو گیریاندازه مدل هاداده نرمالی از بررسی

 استخراجی هایواریانس میانگین نتایج یوتاییدگردید، همچنین

(AVE )در  یتعامالت ارتباپ هایمقیاسخرده دهد تمامیمی نشان

تر بزرگ 5/0 از حد معیار آمده دستبه مقادیر گیریاندازه مدل

 پایایی است، همچنین همگرا از نوع روایی دهنده نشان است که

آمده از  بدست مقادیر که است آن دهندۀ نشان( سازهپایایی) مرکب

 CRوAVE بیشتراست؛ بنابراین، موضوع  07/0 ها از حدمعیارمولفه

روش الفای کرونباخ نیز در پایایی به .گرددها تأیید میپرسشنامه

های داده 1جدول  دست آمده است.( به74/0ی)تعامالت ارتباپ

توصیفی حاصل از متغیرهای ادراک تعامالت اجتماعی،  جایگاه 

 دهد. تولد، سن و پیشرفت تحصیلی را نشان می

 

 آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش .1جدول 
 

 N Min Max M SD متغیر

54/6 7 6 250 سن  81/0  

95/2 5 1 250 جایگاه تولد  196/1  

02/15 20 13 250 پیشرفت تحصیلی  99/2  

86/45 64 27 250 افکار مثبت  91/6  

18/41 59 22 250 افکار منفی  78/6  

25/92 128 55 250 ادراک تعامالت جتماعی  42/13  
 

 

ها انجام شده در خصوص نرمالی دادهبا توجه به بررسی و تصحیحات 

های به دست اسمیرنوف، بر اساس داده-های کولموگروفبا آزمون

و   =Z 76/0، )جایگاه تولد:  =P)96/0و   =Z 32/0آمده )سن:  

76/0(P=  :51/1، )پیشرفت تحصیلی Z=   14/0و(P= افکار( ،

و  =Z 31/10، )افکار منفی:  =P)06/0و   =Z 32/10مثبت:  

51/0(P=   :97/0و )ادارک تعامالت اجتماعیZ=   53/0و(P= . 
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ها به پور قطع نرمال است و توان نتیجه گرفت در حال حاضر دادهمی

 ها را به انجام رساند.توان تحلیل استنباپی دادهمی

-1با درجه آزادی ) 68/23جدول که برابر با همچنین با توجه به کای 

14Df=  است و عدد ماهاالنوبیس به دست آمده  05/0( در سطح

است که باید از  837/48و حداکثر برابر با  728/1حداقل آن برابر با 

های خام اعداد باالتر از خی جدول حذف شوند و نتایج تحلیل داده

های باالتر بود که از داده 01/0مورد از دادها از سطح کای  31شود و 

 نمونه کاهش یافت. 219خام حذف شدند و تعداد داده به 
 

 آموزاندانش یلیتحص یشرفتتولد و سن ورود به مدرسه با پ یبترتی، تعامالت ارتباطماتریس همبستگی بین . 2جدول
 

 M SD 1 4 ۵ 6 ۷ ۸ 9 10 متغیر

        1 86/22 16/94 ترتیب تولد

       1 .21** 11/8 79/34 سن

      1 .11* .17* 92/7 1/30 پیشرفت تحصیلی

     1 .22** .05 .08 18/25 11/100 افکار مثبت

    1 .34** .25** .06 .11* 018/148 02/597 افکار منفی

 1 .32** .25** .53** .61** .15* .12* .16* 555/9 337/10 ادراک تعامل اجتماعی
        

 = N  219معناداری است.  01/0 درسطح* *       

 .شودنشان داده می آموزاندانش یلیتحص یشرفتتولد و سن ورود به مدرسه با پ یبترت ی،تعامالت ارتباپ همبستگی بین: 2نتایج مندرج درجدول

 

 ها و متغیرها پس از چهار مرحله اصالحهای برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده. شاخص3جدول
 

 مقادیر قابل قبول توضیحات نام آزمون
مقدار به دست آمده 

 یحاز تصح قبل

 مقدار به دست آمده

 پس از تصحیح

𝛘𝟐/𝐝𝐟 39/2 524/3 <3 کایاسکوئرنسبی 

RMSEA 051/0 056/0 <1/0 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

GFI 924/0 912/0 >9/0 شاخص برازندگی تعدیل یافته 

NFI  934/0 883/0 >9/0 برازش نرمشاخص 

CFI 942/0 887/0 >9/0 شاخص برازش مقایسه ای 

AGFI 911/0 899/0 >9/0 شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 

TLI 927/0 887/0 >9/0 شاخص برازش تطبیقی 

RFI 918/0 864/0 >9/0 شاخص برازش نسبی 

PNFI 513/0 439/0 .≤5/0 شاخص برازش هنجارشده 

DF - - 79 75 
 

 

 1/0است، لذا این مقدار کمتر از  051/0برابر با  RMSEAمقدار 

است که نشان دهنده این است که میانگین مجذور خطاهای مدل 

مناسب است و مدل قابل قبول است. همچنین مقدار کای دو به درجه 

است و میزان شاخص تطبیقی، مقتصد و مطلق  3و  1( بین 39/2آزادی)

است که نشان می دهند مدل  9/0نیز تقریبا برابر و بزرگتراز 

 متغیرهای پژوهش، مدلی، مناسب است.گیری اندازه
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 (ML) نماییبرآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست .4جدول
 

 b β R2 متغیر

تحصیلی تولدبرپیشرفت ترتیب  26/0  15/0  039/0  

تحصیلی پیشرفت بر مدرسه به ودو سن  25/0  17/0  042/0  

09/0 تحصیلی پیشرفت بر تعامالت اجتماعی  30/0  027/0  

 

  و تولد یبترت ی،ارتباپ تعامالت مسیرهای، ،4 جدول به توجه با

 

 دارا آموزاندانش یلیتحص یشرفتپ بر مستقیم اثر مدرسه به ورود سن

هستند.

 

 1برآورد مستقیم مدل با استفاده از روش بوت استرپ. ۵جدول
 

 b β 2R متغیر

 016/0 11/0 15/0 تحصیلی پیشرفت بر ارتباطی تعامالت گریمیانجی با تولد ترتیب

 022/0 13/0 17/0 تحصیلی پیشرفت بر ارتباطی تعامالت گریمیانجی مدرسه با به ورود سن

د، مساایرهای غیرمسااتقیم درنظرگرفته گردگونه که مشاااهده میهمان

شده ستاندارد  ست آمده، باتوجه به ، (β) شده باتوجه به مقادیر ا به د

 .روش برآورد بوتاسترپ مورد تأیید واقع گردید

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل نهایی آزمون شده به همراه آماره های پیش بینی استاندارد شده .1نمودار   

 

 

 

 

 

 
 

 

1. bootstrap 
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 گیریبحث و نتیجه

 تعامالت ایواسطه نقش هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی

 پیشرفت با تولد و ترتیب مدرسه ورود به سن بین دررابطه ارتباپی

ها، نشان بنابریافته آموزان متوسطه شهرستان رشت بود؛دانش تحصیلی

توان در رابطه داده شد که تعامالت ارتباپی به عنوان متغیر میانجی می

بین ترتیب تولد وسن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته 

ه ترتیب تولد و سن ورود به باشد؛ همچنین نتایج حاکی از این بود ک

 آموزان دارد.مدرسه تأثیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش

همانطور که اشاره شد اولین یافته پژوهش حاضر این بود که ترتیب 

تولد بر پیشرفت تحصیلی تأثیر مستقیم دارد و این یافته با دیگر 

 های صورت گرفته در این زمینه یا نزدیک به آن همخوانپژوهش

(، بونسرونینگ و ماسیح 2015هوتز و پانتانو )است؛ برای مثال 

(، 2008(، دیزوت )2005(، بالک، دیوراکس و سالوینز )2011)

 (،1395زاده و همکاران )علی (،1392زاده صوری)زاده و شیخعلی

های خود نشان دادند که ( در بررسی1387کاظمیان مقدم و همکاران)

بینی آموزان پیشتواند پیشرفت تحصیلی را در دانشترتیب تولد می

توان گفت با توجه به اینکه فرزندان اول از کند. در تبیین این یافته می

داری بیشتر، تر، خویشتنصفات مثبتی مانند وظیفه شناسی، رفتار پخته

( بهتر 1956برخوردارند)آدلر،  قدرت باالتر و سازگاری با شرایط

توانند در زمینه تحصیلی عمل کنند و نسبت به دیگر فرزندان می

تری نشان دهند؛ برای مثال نتایج تحقیقات نشان داد که عملکرد موفق

فرزندان اول به دلیل آن که از عزت نفس باالتری برخوردارند از 

)علیپور و پوراکبران، تری نیز برخوردارندعملکرد تحصیلی موفق

.  از آنجایی والدین نسبت به فرزند اول نگرش متفاوتی داشته (1395

رسد ( به نظر می2015و انتظارات باالتری از او دارند)هوتز و پانتانو،

شود دهد و باعث مینوعی تقویت محرک در این فرزندان رخ می

آنان نسبت به این انتظارات پاسخ مثبتی بدهند. در نگاهی دیگر از 

آنجایی که پیشرفت تحصیلی تا حدود زیادی وابسته به سبک زندگی 

و نیز مشخص شده  (2017، 1)فاوت،گلیدی و استوریافراد است 

است  است که ترتیب تولد در سبک زندگی و نحوه نگرش افراد مؤثر

رسد فرزندان اول که سبک لذا به نظر می (1396)اپمینان و کافی، 

ها و زندگی آنان متفاوت از دیگر فرزندان است با توجه به نگرش

های اهداف و نیز نحوه کنار آمدن با  شرایط سخت و موانع در زمینه

کنند؛ همچنین میگوناگون من جمله تحصیل با موفقیت بیشتری عمل 

پبق نظریه آدلر فرزندان اول با نظم و هدفمند هستند و از هنجارها و 

پذیر هستند و به پور کلی مسئولیتکنند و بهقوانین نیز پیروی می

های خود اعتماد دارند که این صفات نیز ارتباط معناداری با توانایی

، 2)استاجکویچ، بندورا و الکآمیز دارد عمکرد تحصیلی موفقیت

2018.)  

دومین یافته پژوهش حاضر این بود که سن ورود به مدرسه تأثیر 

های پژوهشی آموزان دارد. یافتهمستقیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش

(، 1386(، مقامع و همکاران )1383دیگر در این زمنیه نیز مانند افروز)

(، 2018زادا )-عطار و کوهن (،2016) 3کوکر(،1386حمیدی)

همسو یا یافته پژوهش حاضر است.  (2017) 4ژانگ، ژونگ و ژانگ

تواند تفاوت در توان گفت تفاوت در یک سال شروع مدرسه میمی

پور که نشان آموزان را به همراه داشته باشد؛ لذا همانعملکرد دانش

تواند پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر د سن شروع مدرسه میداده ش

آموزان نیز های رشدی و جنسیتی دانشقرار دهد بهتر است که تفاوت

مورد بررسی قرار گیرد. شاید بتوان گفت یکی از دالیل تأثیر سن 

مدرسه بر پیشرفت تحصیلی رسیدن به رشد شناختی و اجتماعی 

ب شروع مدرسه به دلیل ( سن مناس2016کودکان باشد )کوکر،

تواند سازگاری میرسیدن به آمادگی جسمانی، شناختی و اجتماعی 

های احتمالی آموزان را ارتقاء داده و موجب پیشگیری از آسیبدانش

 های عاپفی و اجتماعی شود.مانند افت تحصیلی و نگرانی

سومین یافته پژوهش حاضر نشان داد که سن ورود به مدرسه و ترتیب 

گری تعامالت ارتباپی تأثیر بیشتری بر پیشرفت تولد با میانجی

تواند این تحصیلی تأثیر دارند بدین صورت که تعامالت ارتباپی می

احمدی و های تر کند. این یافته در تأیید پژوهشارتباط را قوی

 (1386زایی)خ (،1393ری وسیدین ناوان)شریعتمدا (،1392همکاران)

( معتقد بود که 1956( است. آدلر )2005و برگالند و همکاران)

فرزندان اول از آنجایی که از عزت نفس باالتری برخوردارند در 

ریق به همین پ کنند.مواجهه با شرایط ناگوار و مشکل بهتر عمل می

این فرزندان در مراحل تحصیل به دلیل وجود باورهای کارآمد در 

زنند.  مورد خود و عزت نفس قوی شرایط بهتری را برای خود رقم می

معتقد است کودکان و نوجوانانی که عزت نفس باالیی  (2017) 5باولز

ی برخوردارند که این های ارتباپی باالترها و مهارتدارند از توانایی

تواند به آنان در همه وجوه زندگی از تحصیل تا شغل ها میمهارت

  کمک نماید.

 

1. Faught, Gleddie &Storey 

2. Stajkovic, Bandura &Locke 
3. Kucuker 

4. Zhang, Zhong & Zhang 

5. Bowles
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فرزندان اول همچنین به دلیل وجود باورهای خودکارآمد و رشد 

های حل اجتماعی مناسب توانایی مضاعفی برای بکارگیری مهارت

 (2017) 1کاراتاس و باکیکنند و بنا به نتایج تحقیقات مسأله ایفا می

توانایی حل های ارتباپی و یادگیری محیطی با که نشان دادند مهارت

توانند با به کارگیری آموزان ارتباط دارد، این فرزندان میمسأله دانش

ها عملکرد بهتری در تحصیل داشته باشند. همچنین این مهارت

پور که پیش از این ذکر آن رفت از آنجایی که سن شروع همان

تواند آمادگی شناختی و اجتماعی کودکان را در برگیرد، مناسب می

های ارتباپی و تعامالت ان در این سن با به کارگیری مهارتلذا کودک

آموزان عملکرد بهتری در تحصیل مناسب با معلمان و دیگر دانش

 خواهند داشت..

توان به جامعه آماری یکسان اشاره کرد؛ های این میاز محدودیت

آموزان متوسطه تشکیل جامعه آماری پژوهش حاضر را تنها دانش

آموزان قابل تعمیم ممکن است نتایج در مورد همه دانشدادند که می

تواند دیگر نباشد. استفاده از یک نوع ابزار)پرسشنامه( نیز می

 محدودیت پژوهش حاضر باشد.

پژوهش به مسئولین و سیاستگذاران آموزش و  هایبراساس یافته

تر شود  جهت رشد تحصیلی و سازگاری مناسبپرورش پیشنهاد می

ان با مدرسه به سن ورود آنان توجه نمایند؛ همچنین آموزدانش

ها نیز باید در تربیت فرزندان  و آموزش تعامالت ارتباپی خانواده

  مناسب با سن و ترتیب تولد توجه بیشتری داشته باشند.
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شاارکت .اساات شااده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصااول

 خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشاتند اجازه کنندگان

. بودند پژوهش روند درجریان کنندگانشرکت همه همچنین .شوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآن اپالعات
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 نکرده است. دریافت غیرانتفاعی یا تجاری ، عمومی هایبخش

 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در پراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 منافع تعارض
 

 ندارد. منافع تعارض مقاله این نویسنده اظهار بنابر
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  منابع
 ،اسدزاده و حسن ،احدی ؛حمیدرضا ،حاتمی ؛محمدسعید ،احمدی

های ارتباپی بر باورهای (. تأثیر آموزش مهارت1392) حسن

آموزان خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش

 ،(16)4 ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی فصلنامه ر.دخت

105-118.  

http://jedu.miau.ac.ir/article_365.html 

. رابطۀ ترتیب تولد خانوادگی (1396) سید موسی ،کافی و زهرا ،اپمینان

های نوین در پیشرفتدانشجویان با سبک زندگی آن ها. 
 .27-16، (9) 2، علوم رفتاری

http://ijndibs.com/article- ۱-۷۷ -fa.html 

بررسی رابطه بین ترتیب تولد  (.1391) پریسا ،بابازادهو  افروز، غالمعلی

با سبک های دلبستگی، ابعاد شخصیت و پیشرفت تحصیلی 

ن. پایان نامه کارشناسی ارشد در نوجوانان شهر تهرا

 .دانشگاه پیام نور استان تهران روانشناسی،

ای بر روانشناسی کودکان استثنایی. (. مقدمه1383افروز، غالمعلی )

 انتشارات دانشگاه تهران. تهران:

بررسی رابطه سن ورود به مدرسه با پیشرفت  (.1391بهروزنسب، غزال )

آموزان تحصیلی، خالقیت ذهنی و سالمت روان در دانش

. پایان نامه کارشناسی ارشد، ابتدایی و راهنمایی شهر تهران

 دانشگاه پیام نور تهران.

بررسی (. 1386محمد )فر، محمدرضا؛ نیازی، محسن و امینی، تمنایی

مقایسه ای عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط 

 .52-39(، 24)14، نشریه دانشور رفتار. و ممتاز

، و آذربایجانی ، سیمین؛ حسینیان، غالمعلیبهنازسادات؛ افروز ،جوادی

های ارتباپی اثربخشی آموزش برنامه مهارت (.1393مسعود )

های دینی بر رضامندی آموزه و تعامالت عاپفی با رویکرد

اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در  زوجیت،

ترسیم الگوی مطلوب خانواده، اهواز، انجمن علمی 

روانشناسی خانواده ایران، دانشگاه شهید چمران 

-https://www.civilica.com/Paper . اهواز

FPAI01-FPAI01_104.html 
های شناختی ریاضی )فضا ارزیابی تراز توانایی(. 1386. )کامیان ،خزایی

و عدد( و همبستگی آن با پیشرفت تحصیلی و سن عقلی و 

 ،فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. جنسیت

10 (1 ،)13-25. 
https://hmizan.ir/_ehtemam-mag_/mag/attachments   

 

 

 

 

بررسی رابطه بین پیشرفت  (.1394) ژاله و میرزاصالحی علی ،داودزاده

آموزان و مهارتهای ارتباپی معلمان مقطع تحصیلی دانش

دومین کنفرانس ملی و اولین  ابتدایی شهرستان ایذه،

کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی، تهران، 

  .موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا

(. آیین نامه 1379)دبیرخانه شواری عالی وزارت آموزش و پروش. 

اجرایی مدارس جمهوری اسالمی ایران. تهران: انتشارات 

 مدرسه.

بررسی میزان تأثیر  (.1392)علی ،الهام و بهلولی ،فریبرز؛ لک پور ،درتاج

مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی 

 (. 2)8 ،فصلنامه فناوری آموزش. آموزان مقطع متوسطهدانش
https://jte.sru.ac.ir/article_111.html 

بررسی رابطه (.1393)سیده فروغ  ،مهدی و سیدین ناوان ،شریعتمداری

بین کارکردهای سبک های تفکر با انگیزش پیشرفت 

اولین کنفرانس بین  تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور،

لی روان شناسی و علوم رفتاری، تهران، موسسه المل

 .های دانشگاه تهرانهمایشگران مهر اشراق، مرکز همایش

بررسی رابطه ترتیب تولد و  (.1394) الهه ،محسن و پوراکبران ،علیپور

میزان عزت نفس در موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه 

تحقیقات اولین همایش ملی مطالعات و  پیام نور تربت جام،

نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، قم، مرکز 

  .مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی

زاده، محمد؛ حیدری، محمود؛ جندقی، غالمرضا؛ پوراعتماد، علی

السادات خسروی، محمود و سعادتمند، نیرهحمیدرضا؛ ملک

 بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت (.1395)

فصلنامه علمی . آموزان دوره متوسطه استان قمتحصیلی دانش
 .34-12(، 3)2، یپژوهشی خانواده پژوه -

https://jfr.sbu.ac.ir/article_96885.html 

رابطه بین ترتیب تولد و (. 1392) رعنا ،شیخ زاده صوری واصغر ،علیزاده

آموزان ویژگی های شخصیتی با انگیزش پیشرفت در دانش

کنگره سراسری روان شناسی . های تبریزاول و دوم دبیرستان

 .کودک و نوجوان

 پیشرفت بینیپیش (.1398عینی، ساناز؛ نریمانی، محمد و بشرپور، سجاد. )

 راهبرخود یادگیری و تحصیلی سرزندگی براساس تحصیلی

، راهبردهای شناختی در یادگیریدختر.  آموزاندانش

7(12 ،)45-33. 

https://asj.basu.ac.ir/article_2782.html 

های سازی معدالت ساختاری در پژوهش(. مدل1389قاسمی، وحید )

شناسان. . تهران: جامعهAmos Graphicsاجتماعی با کاربرد 
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 فصلنامه پژوهشی
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 (.1394) .مقدم، مریملیال و عبدالهی ،ازگیرب سیروس؛ ،مرادی زاده

بررسی دختر مقطع متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم  ،93 -94

تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، 

مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت 

وی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز مرتض

 .راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

ف، سوسن و حمیدی، منصورعلی سی، غالمعلی؛ افروز، افسانه؛ مقامع

رابطه ی سن ورود به پایه ی اول با پیشرفت (. 1386)

تحصیلی، سازش یافتگی اجتماعی و میزان خالقیت در 

ابتدایی، سوم راهنمایی  های دوم و پنجمآموزان پایهدانش

-1(، 1)5، خانواده و پژوهش ن.ی شهر تهراو سوم متوسطه

17. 

(. 1396منصور ) ،سودانیو  عبداهلل ،شفیع آبادی ؛فرزانه ،منجزی

های ارتباپی با رویکرد اسالمی اثربخشی آموزش مهارت

دانش و پژوهش در  ها.بر رضایتمندی زناشویی زوج
 .10-3 ،(47)13 ،شناسی کاربردیروان

http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533811.html 
ارتباط آمادگی جسمانی و پیشرفت (. 1397. )حسن ،میرسعیدی

 .455-456،  66 ،پیونده نشری. آموزانتحصیلی دانش
http://jld.uma.ac.ir/article_921_en.html?lang=fa 

 حساسیت یمقایسه (.1394نریمانی، محمد و شربتی، انوشیروان. )

 بدون و با آموزاندانش در شناختی عملکرد و اضطرابی

 . 85-100(، 4)4، یهای یادگیرمجله ناتوانینارسانویسی. 

http://jld.uma.ac.ir/article_320.html 
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