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 چکیده
متولد  پژوهش حاضر با هدف مقایسه خالقیت، سازگاري و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متولد نیمه اول و

شهر تهران تشکیل جامعه پژوهش را دانش آموزان پایه هاي اول، دوم و سوم ابتداي . نیمه دوم سال انجام شد
 41( دانـش آمـوز    80از این جامعه تعداد . مشغول به تحصیل بودند 93-92می دادند که در سال تحصیلی 

به عنوان نمونه پژوهش انخاب شدند ) دانش آموز متولد نیمه دوم سال 39دانش آموز متولد نیمه اول سال و 
مـورد  ) فـرم ب (آزمون تصـویري خالقیـت تـورنس   و) 1976(نامه سازگاري رفتاري راتر و با استفاده از پرسش

ن و دیکته همچنین پیشرفت تحصیلی بر اساس معدل نمرات دروس ریاضی، علوم، خواند. آزمون قرار گرفتند
آوري شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغییـره مـورد تحلیـل     هاي جمع داده. در بین آنها محاسبه شد

آموز متولد نیمه اول سال و دانش آموز متولد نیمه  نس نشان داد که بین دانشنتایج تحلیل واریا. قرار گرفتند
دوم سال در خالقیت کلی و مقیاس بسط تفاوت معناداري وجود دارد اما در سایر مقیاس هاي ابتکار، سیالی 

ولد نیمه آموز مت نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دانش. و انعطاف پذیري تفاوت معناداري وجود ندارد
همچنـین  . اول سال و دانش آموز متولد نیمه دوم سال در سازگاري و ابعاد آن تفاوت معناداري وجود نـدارد 

نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دانش آموز متولد نیمه اول سال و دانش آموز متولد نیمـه دوم سـال   
سـایر دروس علـوم، خوانـدن و دیکتـه و      تنها در پیشرفت درس ریاضی تفاوت معناداري وجـود دارد امـا در  

  . پیشرفت کلی تحصیلی تفاوت معناداري وجود ندارد
  

  .خالقیت، سازگاري، پیشرفت تحصیلی :ها کلیدواژه



   راد، دکتر غالمعلی افروز نرگس رحمانی، مریم ناظمی، مرجان حسنی

 1394 پاییز، )15(، 3شماره  ،6فصلنامه توانمندسازي کودکان، سال  53

 

 مقدمه
 در عظیمی دگرگونی مدرسه به نهادن گام

 و کوچک محیط از او .است کودك زندگی
 مـی  تـري  وسیع دنیاي به پا خانه محدود
 او اجتمـاعی  هـاي  ارتبـاط  دامنۀ و گذارد

 خود باید تنها نه نوآموز .یابد می گسترش
 با را

 بـا  بایـد  بلکه کند، د هماهنگجدی شرایط
 نمایـد،  برقـرار  خـوبی  ارتبـاط ن هم دیگرا

 از برخـی  کنـد؛  رعایـت  را مدرسه قوانین
کسـب   بـه  و بگـذارد  کنار را خود وابستگی

 بـراي  .مهارت هاي آموزشگاهی نیز بپردازد
 از کـودك  کـه  است الزم مدرسه به ورود
 شناختی و اجتماعی عاطفی، جسمانی، نظر

 بـه  ه هنـوز ک کودکی .باشد داشته آمادگی
ممکـن  اسـت،  وابسته خانواده عاطفی جو 

 تـازه  شـرایط  بـا  را خـود  نتوانـد  که است
 مشـکالت  دچـار  نتیجـه  در و کند سازگار
 ایـن  که بسا چه و گردد رفتاري و عاطفی
و همـراه  ا بـا  نیز بعد ل هاي اس در مشکل
ــد ــدي،   (باش ــیف و حمی ــروز، س ــامع، اف مق
براي سال هاي بسیار، دانشـمندان   ).1387

نظریــه هــایی در مــورد چگــونگی باورشــان 
نسبت بـه رشـد و یـادگیري کودکـان ابـراز      

از آنجا که، انتظار مـی رود هـر    و  داشته اند
انسانی به رشـد و یـادگیري مناسـب برسـد     
پـس شـکی نیسـت کـه تـالش بــراي درك      

برنت، مـی و  (چگونگی این فرآیند مهم است
آموزش در همین راستا، ). 2002، 1کوندرت

دي ـینـ آو پرورش را می توان به صـورت فر 

                                                             
1. Brent, May & Conderet 

ار ـل رفتـر و تعدیـتعریف کرد که براي تغیی
دانش آموزان، با توجـه بـه هـدفهاي معـین     

ــزي شــده اســت  ــد . طــرح ری ــن فراین در ای
پیشرفت تحصیلی نیـز همچـون طـرز فکـر،     
نگــرش و رفتــار دانــش آمــوزان، زیــر نفــوذ 

ش و معلومـات گذشـته   انگیزش، توانایی، هو
یس قـــرار فــرد، کیفیــت و کمیـــت تــدر   

ــایلر(دارد ــال ).  2001، 2اســتیپک و ب در ح
حاضر مسئولیت مدارس تغییر یافتـه اسـت،   
اینک مـدارس نـه تنهـا مسـئولیت آمـوزش      
علمی دانش آموزان را برعهده دارنـد، بلکـه   
باید برنامه هایی را تهیه کنند که خالقیـت،  

ري عاطفی دانش سازگاري اجتماعی و سازگا
). 1998، 3تلتش و برزنیتز(آموز را رشد دهد

در جهان کنـونی، تحـوالت گسـترده علـوم،     
فناوري، ارتباطات و پیـرایش دیـدگاه هـاي    
ــاره مســائل اجتمــاعی، سیاســی،   ــوین درب ن
اقتصادي و فرهنگی سبب شده است کـه در  
ــیم و   نظــام هــاي آموزشــی و روشــهاي تعل

بــر . دتربیـت دگرگــونی اساسـی ایجــاد شـو   
اساس همین تحوالت و تغییرات دیدگاه ها، 
مفهوم عملکرد و موفقیت تحصـیلی نیـز بـا    
گذشت زمـان، مطـابق بـا نیازهـاي جامعـه      

بـه نقـل از رضـویان    (تغییر پیدا کرده اسـت 
در چند دهه اخیـر مطالعـات    ).1384شاد، 

پژوهشی بسیاري در مورد عوامـل مـوثر در   
 از( پیشرفت تحصیلی صورت گرفتـه اسـت   

؛ مــزیالنس و 2007، 4پیانتــا و هــامر: قبیــل
                                                             
2. Stipek & Byler  
3. Teltch & Bveznitz 
4. Pianta & Hammer 
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که می توان سـازگاري دانـش   ) 2004، 5کن
آمــوزان در ابعــاد اجتمــاعی و عــاطفی و     
خالقیت آنها را در زمـره ایـن عوامـل مهـم     

فرگوسـن، هـافمن و    به نقل از(قلمداد نمود
 مـی  )1998(7تـورنس ). 2010، 6الرسـون 

 اولیه نیازهاي که  نوجوانی یا کودك گوید
 برطـرف  شایسـته  اي گونه به او اساسی و

 و محـیط ت هـاي  بس بن تواند مین ،نشود
 از کند می توصیه او .بشکافد را اش جامعه
ه هاي برنام با کودکان زودرس کردن درگیر
، جسـمی  فشـار هـر گونـه    اعمـال  و درسی
 و شود ر آنها پرهیزب روانی و عاطفی ذهنی،
 حـس  بـرانگیختن هـاي   شـیوه  بـه  بیشـتر 

بـه نقـل از   (شـود  توجـه  کودکان کنجکاوي
 ). 2000، 8منت، اکـین، اسـتورات و رافرتـی   

 قـدرت  بـه  توجهی بی نیز ) 1372( افروز
 بـا  آن انباشتن و کودك ذهنی العادة فوق

 مهـارت هـاي   و اطالعـات  از اي مجموعه
 بـه  کـودك  موقـع  از بیش ذهنی و هدایت

 مـانع  را آزمایشـگاهی  معلومات یادسپاري
 ( افـروز  اعتقـاد  به .داند می خالقیت رشد

 بسـیار   سن مدرسه به ورود سن ) 1383
ت هاي ذهنـی  خالقی با درخصوص حساسی

ه هـاي  برنامـ  و یادسپاري به بر تأکید .است
نـش  دا از یکسـان  رفتـار  انتظار و هماهنگ

 تواننـد  مـی  کـه هستند  عواملی از آموزان
 کودکـان  در خالقیـت  قدرت کاهش سبب
بنـابراین نیـار بـه پـرورش خالقیـت       .گردند

                                                             
5. Masilanc & Ken 
6. Fergusen,  Hafman & Larson  
7. Torrance  
8. Menet, Akin, Stuart, & Rferti 

خالقیت موجب می شـود تـا   . ضروري است
دانش آمـوزان بـا شـرایط و موقعیـت هـاي      
محیطی به گونه اي غیر مرسوم ولـی مفیـد   
انطباقی جدید پیدا کنند از ایـن رو خالقـت   
ضمن داشتن توانایی ها اسـتداللی در درون  

بـه  (خویش با تخیل و واگرایی همـراه اسـت  
  ).2006، 9نکو و آلبرتنقل از را

از سوي دیگر پیشـرفت تحصـیلی جنبـه ي    
چـی  . مهمی از سازگاري دانش آموزان است

معتقدنـد فشـار   ) 1995(  10شلمو هـارلمن 
محیطی باال و تقاضـاهاي آموزشـی ممکـن    
است در مشکالت رفتاري و هیجانی سـهیم  
بــوده و شایســتگی هــاي دانــش آمــوزان را  

، سافروندا ابه نقل از اسلوبوسکای(کاهش دهد
، به نقـل از  1993(تبتو). 2005، 11و ویندل

) 2010، 12عبداهللا، الیاس، ماهیودین و اولـی 
بیان می کند که مشکالت سـازگاري باعـث   
شکست تحصیلی می شود و یکـی از هفـت   
علت ترك تحصیل دانش آمـوزان مشـکالت   

ــان اســت ســازگاري در ابعــاد . ســازگاري آن
یه دارد اجتماعی و عاطفی بر این ضرورت تک

که نیازها و خواسته هـاي فـرد بـا منـافع و     
خواسته هاي گروهی که در آن زندگی مـی  

اســالمی (کنــد هماهنــگ و متعــادل شــود 
بنابراین، دو متغیر خالقیت و ). 1373نسب، 

سازگاري از عوامل موثر در ایجاد و تشـویق  
عملکرد تحصیلی مطلوب دانش آموزان مـی  

ه رشـد  باشند به صورتی که خالقیـت زمینـ  

                                                             
9. Ranco & Albert  
10. Chishelm & Harlman 
11. Slowboskaya, Safronda & Windle  
12. Abdulah, Elias, Mhyodin & Uli 
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سازگاري بوده و از طرف دیگر افراد سـازگار  
و ماهر در روابط اجتماعی از توان خالقیت و 

افشـار  (نوآوري بیشتري برخـوردار هسـتند   
   ). 1380نیاکان، 

 جسـمانی،  رشـد در کنار عوامل ذکر شده، 
 سـن  از تابعی شناختی و اجتماعی عاطفی،

 رشـد  آن، پـی  در و سـن  افزایش با .است
 بینش بیشتر، تجربه هاي کسب و شناختی

 مـی  گسـترش  نیـز  کـودك  اجتمـاعی 
 از یکـی  ).1371احدي و بنی جمال، (یابد

 آن بـا  ایران پرورش و آموزش که مسائلی
 دانـش  ورود سـن  تعیـین  اسـت،  رو روبـه 

 چنـد  هـر . اسـت  اول کـالس  بـه  آمـوزان 
 و پدر تحصیالت دبستان، از پیش آموزش
 آمـادگی  در ....و خـانواده  درآمـد  مـادر، 

 اسـت  مالکی سن، اما است، موثر کودکان
 به اول کالس در کودکان پذیرش براي که
ن کودکا که است آن بر فرض .رود می کار
 این از . دارند یکسانی یی هايتوانا سنهم 

 را سـنی  کشـور هـر   پرورش و آموزش رو
 آغـاز  و مدرسـه  بـه  کودکـان  ورود بـراي 

 کـرده  تعیـین  رسـمی  پـرورش  و آموزش
 در). 2002برنـت، مـی و کونـدرت،     (تاس

 )1379( ایـران  مـدارس  اجرایی نامۀ آیین
 شـش  اول، پایـۀ  در نـام  ثبت سن حداقل

 فـرض  این با .است شده تعیین تمام سال
 آمـادگی  سن این از قبل کودکان اکثر که

 بـه  ورود راه ندارنـد،  یـادگیري  براي کافی
 که کودکانی روي بههمگانی  آموزش دورة

 تمـام  سـال  شـش  تحصـیلی  سال آغاز در
 تعیـین  بـا . تاس شده بسته باشند، نداشته

 اول روز در تمـام  سـال  شش داشتن لزوم

 12 سنی اختالف با کودکان برخی مهر ماه
 نیمۀ متولدین زیرا روند، می مدرسه به ماه
 باشند مهر اول متولد اگر حتی سال، دوم
 کـالس  بـه  ورود براي تمام سال یک باید
 سـال  مهر اول نتیجه در و کنند صبر اول
 یافت خواهند مدرسه به ورود اجازة که بعد
 مـی  آغـاز  را مدرسه سالگی ن هفتس در

ــامع، افــروز، ســیف و  (کننــد ــه نقــل از مق ب
 در سن اختالف سال یک ).1387حمیدي، 
 در را زیـادي  تفـاوت  توانـد  مـی  کودکـان 

 ایـن  اگـر  .شـود  موجـب د هاي آنها کارکر
ـ  در که باشد زیاد آنقدر تفاوت ه هـاي  تجرب

 نظر بنابر باشد، تأثیرگذار آنها اهیآموزشگ
 دهـاي کارکر توان می) 1978(13اریکسون
 رشـد  اگـر  .نمود مشاهده آنها در متفاوتی

 کـه  نباشـد  حـدي  در کودکـان  شـناختی 
 را شـده  بینـی  پـیش  مفـاهیم  بتواننـد 

 بود، نخواهد سازنده آنها یادگیري بیاموزند،
 اسـتقالل  بـدون  و دیگـران  به متکی بلکه
 بـه  آنهـا  روانـی  سالمت شد، خواهند رأي
 امکان و شوند می ناسازگارتد، اف می خطر
 تضـعیف  آنهـا  در خالقیـت  کـه  دارد

 ).2003، 14گودمن، گلدهیل و فورد(گردد
 جسـمانی،  آمـادگی  عـدم  دلیـل  بـه  اگـر  

ـ  اولین اجتماعی، و عاطفی شناختی، ه تجرب
 مـورد  در که باشد اي گونه به کودك هاي

 تنها نه شود، تردید دچار خودهاي  توانایی
 نیـز  او روان سـالمت  کـه  پیشـرفت  انگیزة
 خواهد ناسازگارانه رفتاري یابد، می کاهش

                                                             
13. Erickson 
14. Goodman, Gledhil & Ford 
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ـ  از و داشـت  ، 15اراتـ د(گریـزد  مـی  وآورين
 داراي کـه  کسـی   عنـوان  بـه  و ) 2003
 مـی  زده برچسـب  است یادگیري اختالل

 از پیشگیري براي ).2002، 16ریچمن(شود
 آنکه براي و شده یاد احتمالیهاي  آسیب

 از رسمی یادگیري آغاز ه هنگامب کودکان
 و عـاطفی  شـناختی،  جسـمانی،  رشـد 

 سویی از و باشند، برخوردار الزم اجتماعی
 مـالك  تـرین  عمـده  سن، که جهت آن از

 دبستان لاو پایۀ در کودکان پذیرش براي
 مـورد  در پژوهشـی  داشـت  ضرورت است،
 تحصیل به شروعهنگام  در آنان سن رابطۀ

لـذا،  . دشو انجام آنان مختلف کارکردهاي با
پژوهش حاضر بـه دنبـال پاسـخ گـویی بـه      

خالقیــت،  ســوال زیــر اســت کــه آیــا بــین
ــش   ســازگاري و پیشــرفت تحصــیلی در دان
آموزان متولد نیمه اول سال و متولـد نیمـه   

  دوم سال تفاوت وجود دارد؟
  

  روش پژوهش
 -پــژوهش حاضــر از نــوع طــرح هــاي علــی

 جامعـه آمـاري پـژوهش   . مقایسه اي اسـت 
شامل کلیه دانش آموزان دختـر پایـه هـاي    
 اول، دوم و سـوم ابتـدایی شـهر تهـران بـود     

  93 -92ســال تحصـــیلی   بودنــد کـــه در 
ابتدا با استفاده از  .مشغول به تحصیل بودند

روش نمونه گیري خوشه اي از بین منـاطق  
به صورت  4و  3گانه شهر تهران مناطق  22

سپس از بین دانش . تصادفی انتخاب شدند 
آموزان ابتدایی پایه هاي اول ، دوم  و سـوم  
                                                             
15. Datar 
16. Richman 

مناطق مذکور به علت محدودیت در زمان و 
عدم همکاري بعضی از مدارس و آمـوزش و  

چون امکان کدگذاري تمـامی  پرورش و نیز 
دانش آموزان و انتخاب تصادفی آنهـا وجـود   
نداشت از روش نمونـه گیـري در دسـترس    

ــوز   120اســتفاده شــد و تعــداد  ــش آم دان
 20انتخاب شدنــد بطوریکـه در هـر پایــه     
 20دانـش آمـوز متولــد نیمـه اول سـال و     

دانش آموز نیمه دوم سال  انتخاب شـدند و  
دآوري پرسش نامـه هـا   در نهایت پس از گر

پرسش نامه معتبر مورد تجزیـه و   80تعداد 
  . تحلیل قرار گرفت

  سنجشابزار 
ــاري     -1 ــازگاري رفتـ ــه سـ ــش نامـ پرسـ

 1967این پرسشنامه در سـال   ):1967(راتر
توسط مایکل راتر به منظور یک ابزار پایـا و  

اجتمـاعی و  (معتبر جهت سـنجش رفتـاري   
ه شده کودکان سنین دبستان ساخت) عاطفی

. است که توسط معلمین تکمیـل مـی شـود   
ماده اسـت کـه دو    12این پرسشنامه داراي 

( مهارتهـاي ارتبـاط بـا همسـاالن    ) مقیاس ا
) 2و ) 12، 11، ، 7، 6، 5، 2، 1ســـــواالت، 

ــاطفی ــازگاري عــ ــازش : ســ ــار ســ رفتــ
ــه ــواالت(نایافت ــی )  10، 9، 8، 4، 3: س را م
بـدین  این پرسش نامـه  ه گذارى رنم. سنجد
عبـارت سـه    هـر است که در مقابـل   صورت

تاحـدودى  «، »صـدق نمـى کنـد   «اصـطالح  
 »صدق مـى کنـد   کامالً«و  »صدق مى کند

وجود دارد که به ترتیـب نمـره هـاى صـفر،     
 2نمـره   .یک و دو به آن ها تعلق مى گیرد

نشانگر این است که فرد مورد نظر بـه طـور   



   راد، دکتر غالمعلی افروز نرگس رحمانی، مریم ناظمی، مرجان حسنی

 1394 پاییز، )15(، 3شماره  ،6فصلنامه توانمندسازي کودکان، سال  57

 

نمـره   . دکامل مشمول آن عبارت مى گـرد 
است که فرد مـورد مطالعـه،   بیانگر این ) 1(

تا حدودي موضوع آن عبارت را دارد و نمره 
گویاى این مطلـب اسـت کـه آزمـودنى     ) 0(

نسخه  .مشمول موضوع آن عبارت نمى شود
ى باالیى برخـوردار  یاصلى آزمون راتر از پایا

 )1976(در پژوهش اولیه توسط راتر . است
ى ایـن  یر انجـام گرفـت، پایـا   نفـ  91بر روى 

 13از طریق بازآزمایى به فاصـله   پرسشنامه
ــه حــدود   در . گــزارش گردیــد  85/0هفت

کـردن،   هپژوهش دیگر با استفاده از دو نیمـ 
گزارش کردند  89/0ى آن حدود یضریب پایا

 001/0که در هر دو تحقیق سطح اطمینان 
  ).1377یوسنى، (به دست آمد 

فـرم  (آزمون تصـویري خالقیـت تـورنس    -2
 " ب" فـرم  تصـویري  خالقیـت  زمونآ ):ب

 سـازي،  تصـویر  فعالیـت  سه شامل تورنس
 پاسخ زمان . ست ها دایره و تصاویر تکمیل
 دقیقه 45 مجموع در آزمون این براي گویی
 توضـیح  جهـت  آن دقیقـۀ  15 کـه  اسـت 

 سه انجام جهت دقیقه 30 و دستورالعمل ها
 در .است )دقیقه 10 فعالیت هر در(فعالیت

 در عـالی  مهارت بر آزمون این گذاري نمره
 آنچـه  . شـود  نمـی  تأکید ترسیم یا نقاشی
 هـر  در ایـده  ، وجـود  اسـت  ارزیابی مالك

 ، تصویرسـازي  فعالیـت  در. اسـت  تصـویر 
 معمول غیر (ر ابتکا عناصر مبناي بر ترسیم

 اضافه توانایی(ودر بسط )پاسخ بودن نادر و
. ارزیابی می شـود ) تصویر به جزئیات کردن

 بـر  هـا  ترسـیم ، در فعالیت تکمیل تصـاویر 
 ارائه پاسخهاي تعداد( سیالی عناصر مبناي
 ف پـذیري  انعطـا ، )تصـویر  قالـب  در شـده 

 متنـوع  و گونـاگون  انـواع  تولیـد  توانـایی (
بسـط   و ابتکـار  ، )تصـویر  قالـب  در پاسخها
 هـا  دایـره  فعالیـت  در .گـردد  مـی  ارزیابی

 انعطا مبناي بر ها ترسیم )ي تکرار تصاویر(
 هـر  بـراي  سیالی و بسط ابتکار، ف پذیري،

تورنس، ( شود می ارزیابی شده کامل تصویر
 " ب" فرم خالق تفکر آزمون اعتبار). 1974
 ، سـازه  ، محتـوا  اعتبـار  قسمت در تورنس

. اسـت  شـده  بین سـنجیده  و پیش همزمان
 یی پایا سطح در را آزمون این پایایی تورنس

 نمره نمرات بین  99/0تا  86/0  دادن نمره
 گزارش ندیده تعلیم و دیده تعلیم دهندگان

بـاز آزمـایی    پایـایی  زمینـۀ  در . است کرده
  )1974به نقل از تورنس،  1964(گوراسکی

 هفته 10 فاصلۀ یک با را بازآزمایی ضریب
، انعظــاف پــذیري 82/0ســیالی  بــراي اي
گزارش  83و کل آزمون  59/0، ابتکار 78/0

ــت ــرده اسـ ــۀ در. کـ ــی نمونـ  ایرانـ
را در  82/0ضریب پایایی ) 1372(پیرخائفی

 فاصله زمانی دو هفته اي به شیوه باز آزمایی
 است آورده دست به آموز دانش 48 روي بر
 ،78/0سیالی  عناصر در را ضریب این وي .

 و 81/0 پذیري انعطاف در ،90/0 بسط در
 .به  دست آورده است 74/0 ابتکار در
پیشـرفت تحصـیلی    :پیشرفت تحصـیلی  -3

ــرم   دانــش آمــوزان پــس از گذشــت یــک ت
تحصیلی ارزیابی شد، بدین صـورت کـه، بـا    
توجه به اینکه در چند سال اخیر نمرات بـه  

در کارنامــه هــا ) کیفــی(صــورت توصــیفی 
منظور می شوند و ایـن دقـت آمـاري را تـا     
حدي پایین می آورد، از معلمـین هـر پایـه    

ریس و خواسته شد با توجه به سـابفه ي تـد  
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نمره گذاري که از قبـل داشـتند بـراي هـر     
 -متوسـط  -خـوب  -کدام از توصـیفها عـالی  

ضعیف نمـره گـذاري انجـام دهنـد و بـدین      
طریق نمرات مربوط به دروس ریاضی، علوم، 
دیکتــه، خوانــدن از معلمــان گرفتــه شــد و 
ــن   ــدل ای ــت پیشــرفت تحصــیلی از مع جه
دروس استفـاده شد بدین ترتیـب یک نمره 

  .از معدل به دست آمدي خام 
  

  یافته ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش 
از روش هاي آماري در دو سطح توصیفی و 

در بخش آمار . استنباطی استفاده  شد

با استفاده از جداول، شاخص هاي  توصیفی 
گرایش مرکزي، و پراکندگی متغیر هاي 
مورد پژوهش، مورد بررسی توصیفی قرار 

تجزیه و تحلیل  خشدر ب.  گرفت
بررسی داده ها براي انجام  ،استنباطی

تحلیل واریانس چند متغیره نشان می دهد 
که مفرضه مستقل بودن، نرمال بودن ، 
همگنی واریانس ها و همگنی ماتریس 

 کوواریانس براي انجام این آزمون -واریانس
  .برقرار است

  

  
  
  

  متولد نیمه اول و دوم سال در خالقیت وابعاد آن نمرات دانش آموزانوصیفی ت شاخص هاي: 1 جدول
  شاخص ها                                

  متغییرها     
  تفاوت میانگین ها   انحراف استاندارد  میانگین  فراوانی

  54/0  57/4  51/17  41  متولد نیمه اول  سیالی
  27/5  97/16  39  متولد نیمه دوم

  71/0  95/3  68/14  41  متولد نیمه اول  پذیريانعطاف 
  83/4  97/13  39  متولد نیمه دوم

  59/1  77/5  48/13  41  متولد نیمه اول  ابتکار
  76/6  07/15  39  متولد نیمه دوم

  03/5  14/31  14/67  41  متولد نیمه اول  بسط
  15/33  17/72  39  متولد نیمه دوم

  65/6  50/40  66/112  41  متولد نیمه اول  خالقیت کلی
  69/46  31/119  39  متولد نیمه دوم

  

  
نشان مـی دهـد کـه میـانگین      1نتایج جدول 

نمرات دانش آموزان متولد نیمه دوم سـال در   
ابعاد سیالی، انعطاف پذیري ، ابتکـار ، بسـط و   
نمره کلی خالقیـت  بیشـتر از نمـرات دانـش     
آموزان متولد نیمـه اول سـال اسـت و تفـاوت     

میــانگین  نمــرات دو گــروه در ایــن ابعــاد بــه 
و  03/5، 59/1،  71/0، 54/0ترتیب برابـر بـا   

  است  65/6

  



   راد، دکتر غالمعلی افروز نرگس رحمانی، مریم ناظمی، مرجان حسنی

 1394 پاییز، )15(، 3شماره  ،6فصلنامه توانمندسازي کودکان، سال  59

 

  

  متولد نیمه اول و دوم سال در سازگاري وابعاد آن دانش آموزان نمرات وصیفیت شاخص هاي:  2 جدول
  شاخص ها                         

  متغییرها
  تفاوت میانگین ها   انحراف استاندارد  میانگین  فراوانی

  44/0  84/1  51/1  41  متولد نیمه اول  سازگاري عاطفی
  76/1  07/1  39  متولد نیمه دوم

  29/0  38/1  29/1  41  متولد نیمه اول  سازگاري اجتماعی
  87/1  00/1  39  متولد نیمه دوم

  73/0  86/2  80/2  41  متولد نیمه اول  سازگاري کلی
  24/3  07/2  39  متولد نیمه دوم

  
نشان مـی دهـد کـه میـانگین      2نتایج جدول 

نمرات دانش آموزان متولد نیمه اول سـال  در  
ابعاد سازگاري عاطفی، سـازگاري اجتمـاعی و   
سازگاري کلی بیشتر از نمرات دانـش آمـوزان   

متولد نیمه دوم سال است و تفـاوت میـانگین    
ــب    ــه ترتی ــاد ب ــن ابع ــروه در  ای ــرات دو گ نم

  . است 73/0و   29/0، 44/0برابر
  

  
 دانش آموزان نمرات وصیفیت شاخص هاي: 3 جدول خالصه نتایج آزمون تعقیبی توکی براي مقایسه دو به دوي گروه ها 3جدول 

  متولد نیمه اول و دوم سال در پیشرفت تحصیلی وابعاد آن
  ها شاخص                        

  متغییرها
  تفاوت میانگین ها   انحراف استاندارد  میانگین  فراوانی

  64/0  55/3  36/18  39  متولد نیمه اول  ریاضی
  57/1  00/19  38  متولد نیمه دوم

  17/0  03/2  24/19  39  متولد نیمه اول  علوم 
  16/1  41/19  38  متولد نیمه دوم

  05/0  43/1  41/19  39  متولد نیمه اول  خواندن
  04/1  46/19  38  متولد نیمه دوم

  07/0  73/1  31/19  39  متولد نیمه اول  دیکته
  11/1  38/19  38  متولد نیمه دوم

  09/0  72/1  18/19  39  متولد نیمه اول  معدل کلی
  16/1  27/19  38  متولد نیمه دوم

 
 

نشان می دهد که میانگین  3نتایج جدول 
نمرات دانش آموزان متولد نیمه دوم سال در 
دروس ریاضی، علوم، خواندن، دیکته و معدل 
کل بیشتر از نمرات دانش آموزان متولد نیمه 

اول سال است و تفاوت میانگین  نمرات دو 
 17/0،   64/0گروه در این ابعاد به ترتیب برابر

  .است  09/0 و 07/0،  0/ 05،  
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  مربوط به مقایسه خالقیت و ابعاد آن در دانش آموزان متولد نیمه اول و نیمه دوم سالنتایج تحلیل واریانس  : 4جدول
  منابع تغییر                 گروه

  
  متغییر وابسته

مجموع 
  مجذورات

Df میانگین مجذورات  F P  

آموزان  دانش
/ نیمه اول 

دانش آموزان 
  نیمه دوم

  62/0  23/0  78/5  1  78/5  سیالی
  47/0  51/0  05/10  1  03/10  انعطاف پذیري

  26/0  28/1  47/50  1  47/50  ابتکار
  02/0  45/2  92/101  1  92/101  بسط

  01/0 03/3  43/121  1  43/121  خالقیت کلی
نشان مـی دهـد کـه  بـین دو      4نتایج جدول 

دانش آموزان متولد نیمه اول و نیمه دوم گروه 
و   F =45/2(در خـرده مقیـاس بسـط   سـال   

02/0= p(  کلـــی خالقیـــت و)03/3 =F     و
01/0= p(   تفاوت معناداري وجود دارد کـه بـا

و مشاهده میانگین نمرات  1مراجعه به جدول 
ــه دو گــروه در متغییرهــاي مــذکور   ــوط ب مرب

دانش آموزان متولد  شود که گروه می مشخص

دانـش آمـوزان   نسبت به گـروه  نیمه دوم سال 
نمرات باالتري را کسـب  متولد نیمه اول سال  

همچنین نتایج نشان داد که بین دو . کرده اند
، )p =62/0و   F =23/0(گروه در ابعاد سـیالی 

 و )p =47/0و    F =51/0(انعطــاف پــذیري
ــار ــاوت  )p =26/0و    F=  28/1( ابتکـ تفـ

  .معناداري وجود ندارد

  
  دانش آموزان متولد نیمه اول و نیمه دوم سال در  مربوط به مقایسه میزان سازگاري و ابعاد آننتایج تحلیل واریانس : 5جدول
  منابع تغییر  گروه

  
  متغییر

مجموع 
  مجذورات

Df  میانگین
  مجذورات

F P  

آموزان  دانش
/ نیمه اول 

دانش آموزان 
  نیمه دوم

  28/0  15/1  78/3  1  78/3  سازگاري عاطفی
  42/0  63/0  71/1  1  71/1  سازگاري اجتماعی

  29/0  13/1  59/10  1  59/10  سازگاري

نشان می دهد که  بین دو  5نتایج جدول 
گروه دانش آموزان متولد نیمه اول سال و 
نیمه دوم سال در خرده مقیاس هاي سازگاري 

سازگاري ، ) p =28/0و F =15/1(عاطفی 
و سازگاري  )p =42/0و  F =63/0(اجتماعی 

تفاوات  )p =29/0و    F=  13/1(کلی
  .معناداري وجود ندارد

نشان می دهد که    6نتایج جدول همچنین، 
دانش آموزان متولد نیمه اول بین دو گروه 

سال و نیمه دوم سال در درس ریاضی 
)04/1= F   03/0و= p(  تفاوت معناداري

و  3وجود دارد که با مراجعه به جدول 
مشاهده میانگین نمرات مربوط به دو گروه در 

شود که گروه دانش متغییر مذکور مشخص می
ن متولد نیمه دوم سال نسبت به گروه آموزا
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دانش آموزان متوالد نیمه اول سال نمرات 
. باالتري را در درس ریاضی کسب کرده اند

نشان می دهد که  6همچنین نتایج جدول 
و    F=  19/0(بین دو گروه در دروس علوم

65/0= p( خواندن ،)11/0  =F    86/0و= p( 
و معدل   )p =83/0و    F=  11/0(، دیکته 

تفاوت  )p =13/0و    F=  45/2(کلی
  .معناداري وجود ندارد

  
  مربوط به مقایسه پیشرفت تحصیلی و ابعاد آن در دانش آموزان متولد نیمه اول و دوم سالنتایج تحلیل واریانس  : 6جدول

  منابع تغییر  گروه
  

  متغییر وابسته

  F P  مجذوراتمیانگین  Df  مجموع مجذورات

آموزان  دانش
/ نیمه اول 

دانش آموزان 
  نیمه دوم

  03/0  04/1  03/29  1  03/29  ریاضی
  65/0  19/0  55/12  1  55/12  علوم

  86/0  13/0  04/8  1  04/8  خواندن
  83/0  11/0  92/4  1  92/4  دیکته

  56/0 31/0  6/15  1  6/15  معدل کلی

  گیري نتیجه و بحث
هــاي  تجربــه اثــرهمـانطور کــه اشـاره شــد،   

 کودکـان  مختلف کارکردهاي بر آموزشگاهی
. است بوده بسیاري شناسان روان توجه مورد

؛ به 1982(17بلوم به توان می جمله آن از که
 معتقـد  او .کـرد  اشاره )1391نقل از سیف، 

 شکسـت  و آمیـز  موفقیـت هاي  تجربه است
 یادگیري نخست ل هاي سا در کودکان آمیز

 دانش اگر .استاهمیت  با بسیار آموزشگاهی
 شکسـت  بـا  آموزشـی  کارهاي انجام در آموز
 بعدي تکلیف با زیاد احتمال به شود، رو روبه

 و شد خواهد رو به رو منفی عاطفۀ نوعی با
سـت هـاي   شک و منفیه هاي تجرب افزایش با

. یابـد  می گسترش نیز عاطفه این پی، در پی
 شکسـت،  بـا  به هاي همـراه تجر که همچنان

 میلـی  بـی  و عالقگـی  بـی  شود، می بیشتر
 یادگیرنـده  در یـادگیري  و درس بـه  نسـبت 

                                                             
17. Blume 

 بـه  نسـبت  او نتیجـه  در و شـود  مـی  ایجـاد 
از جملـه قـوه خالقیـتش      خـود ی هـاي  توانای
 رفتـار  امـر،  ایـن  .کنـد  می پیدا منفی تصور

در ابعـاد اجتمـاعی و    نـامطلوب  و ناسـازگارانه 
 اعتقـاد  بـه و  داشـت  خواهـد  درپی را عاطفی

 موفقیت )1391؛ به نقل از سیف، 1982(بلوم
 مفهوم به را فرد مدرسه، در مکرّر شکست و

 بـر  و رسـاند  مـی  خودی هاي توانای از ثابتی
 می تأثیرنیز  او روانی سالمت و زندگی سبک

ــذارد ــه    .گ ــدف مقایس ــا ه ــر ب ــژوهش حاض پ
خالقیت، میزان سازگاري و پیشرفت تحصیلی 
در بین دانش آموزان متولد نیمـه اول سـال و   

یافته هـاي   .متولد نیمه دوم سال انجام گرفت
کـه  بـین دو گـروه    پژوهش حاضر نشـان داد  

دانش آموزان متولد نیمه اول سال و نیمه دوم 
کلـی  در خرده مقیاس بسط و خالقیـت  سال  

د بـدین معنـا کـه    تفاوت معناداري وجـود دار 
دانش آموزان متولد نیمه دوم سـال در خـرده   
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مقیاس بسط و خالقیت کلی نمـرات بیشـتري   
نسبت به دانش آموزان متولد نیمـه اول سـال   

نگــاهی بــه پــژوهش هــاي . کسـب کــرده انــد 
یافتــه در گذشــته نشــان مــی دهــد کــه ایــن 

( 18پژوهش هاي مک کلند، ماریسون، و هولمز
نیـز تاییـد شـده    ) 2004(19؛ و آکوچی)2000

در تبیین این یافته می توان بیان داشت . است
توانایی توجه بـه جزئیـات در حـین انجـام     که 

یک فعالیت در دانش آموزانی کـه در نیمـه ي   
دوم سال متولد شده اند و در مقایسـه بـا هـم    
کالسان متولد نیمه اول سال خـود از شـرایط   
سنی بزرگتري برخوردارند و مهارت هاي حـل  

اي بیشـتري کسـب کـرده انـد، نمـود       مسئله
در همین راستا، نتایج پـژوهش  . بیشتري دارد

ــالوي ــش  )  2003(20ه ــه دان ــد ک نشــان دادن
آموزان بزرگتر در نمره کلـی خالقیـت نسـبتا    
بهتر عمل می کنند و دانش آموزان کم سن تر 

بنـابراین، دانـش   . هوش خالقتر کمتري دارنـد 
روش  آموزان متولد نیمه دوم سـال قادرنـد بـا   

هاي گونـاگون بـه حـل مسـاله بپردازنـد و در      
در  .نتیجه اندیشـه هـاي فـراوان تولیـد کننـد     

همین راستا، مقامع، افـروز، سـیف و حمیـدي    
طی پژوهشی نشان داد دستاوردهاي ) 1387(

شناختی، اجتماعی و رفتـاري دانـش آمـوزانی    
که با سن هاي متفاوت آغاز به تحصیل نمـوده  

ون تحصیلی مـی توانـد   اند در دوره هاي گوناگ
نتایـج نشان دهنـده آن بـود که . متفاوت باشد

در تمـام پایه هاي بررســی شـده پیشرفــت    
تحصیلـی و خالقیــت دانـش آمـوزان متولـد     

                                                             
18. Mcceland, Marison & Holms 
19. Acouje 
20. Haloye 

نیمه اول کمتـر از متولـدین نیمـه دوم بـود و     
همچنین کودکانی که با سن کمتر مدرسـه را  

) پایـه دوم (آغاز می کنند در ابتداي تحصـیل  
ازگارتر از آنهایی هستند که با سـن بیشـتر   ناس

همچنـین نتـایج    .تحصیل را آغـاز مـی کننـد   
دانش آموزان متولد نشان داد که بین دو گروه 
،  در ابعـاد سـیالی   نیمه اول و نیمه دوم سـال 

تفاوت معناداري وجود  ابتکار انعطاف پذیري و
در بررسی پژوهش هاي پیشن پژوهشی . ندارد

ه حاضـر پیـدا نشـد ولـی     در همخوانی با یافتـ 
نتـــایج ایـــن پـــژوهش بـــا پـــژوهش هـــاي 

همسویی ) 2004(21و پترسون) 2004(آکوچی
بنابراین می توان عنوان کرد کـه سـن   . نداشت

توانایی برقراري رابطه معنـا  ورود به مدرسه بر 
عنصــر (دار بـین فکـر و اندیشـه و بیـان اسـت     

توانایی تفکر به شیوه غیر متـداول و   ، )سیالی
و  توانـایی  ) عنصـر ابتکـار  (ت رایـج خالف عاد

تفکر به راه هاي مختلف براي حل یک مسـاله  
تـاثیر و نقـش   ) عنصر انعطـاف پـذیري  (جدید

  .مهمی ندارد
همچنین، نتایج نشان می دهـد کـه  بـین دو    
گروه دانش آمـوزان متولـد نیمـه اول سـال و     
نیمه دوم سال در خرده مقیاس هاي سازگاري 

سازگاري اجتماعی  و سازگاري کلی ، عاطفی 
بدین معنـا کـه   . تفاوات معناداري وجود ندارد

زمان تولد و سن ورود دانش آموزان تاثیري در 
در بررسی پژوهش . میزان سازگاري آنها ندارد

مورد پژوهشی که این موضوع را  هاي گذشته 
در تبیین ایـن  . تایید قرار داده باشد یافت نشد

ن کرد که سازگاري عاطفی یافته می توان عنوا

                                                             
21. Peterson 
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و اجتمـاعی دانـش آمـوزان بـه میـزان بســیار      
زیادي تحت تاثیر جو عاطفی خانواده هاي آنها 
قرار دارد که هر چه خـانواده اسـتحکام و جـو    
عاطفی قوي تري از لحاط احساسی و ارتباطی 
ــاطفی و     ــازگاري ع ــزان س ــد می ــته باش داش
اجتماعی فرزاندان این خانواده هـا در مدرسـه   

االتر است و این شرایط تحت تاثیر سـن ایـن   ب
. کودکان مخصوصا در دوره ابتدایی قرار نـدارد 

 به تدریج بهزیرا سازگاري عاطفی و اجتماعی 
 برخورد در و زندگی طول در و رسد می کمال

). 2004، 22شارما(شود می حاصل ها تجربه با
همچنــــین در همــــین راســــتا پــــژوهش 

ــز ــه  ) 2009(23گریم ــان داد ک ــازگاري نش س
اجتماعی دانش آموزان تا میزان زیادي تحـت  
تاثیر طبقه اجتماعی و تخصص پدرشـان قـرار   
دارد و افرادي که در زمـان کـودکی از لحـاط    
عاطفی و اجتماعی ناسازگار باشند طبق نتیجه 

در دوران دانشجویی ) 2006(24پژوهش فلدمن
، با مشکالت مختلفی ماننـد افـت تحصـیلی و    

ك تحصــیل، افســردگی، پیشــرفت پــایین، تــر
اضـــطراب، انزواجـــویی، سومصـــرف مـــواد و 
 .درگیري با قانون دسـت بـه گریبـان هسـتند    

نتــایج ایــن پــژوهش بــا نتیجــه پــژوهش      
همخوانی ندارد کـه عنـوان مـی    ) 2006(داتار

یادگیري و درك کنند دانش آموزان بزرگتر در 
کردن، خـود ومحـیط اجتمـاعی و بکـارگیري     

ف واقعـی کـه بـه    اطالعات براي تنظـیم اهـدا  
حوزه سازگاري کلی مرتبط می باشند، توانایی 

                                                             
22. Sharma 
23. Grims 
24. Feldman 

باالتري نسبت بـه همکالسـان کـوچکتر خـود     
  .دارند

که  بین دو  نشان داد پژوهش نتایجدر نهایت، 
دانش آمـوزان متولـد نیمـه اول سـال و     گروه 

تفـــاوت نیمــه دوم ســال در درس ریاضــی    
معناداري وجـود دارد بـدین معنـا کـه دانـش      
آموزان متولد نیمه دوم سال در درس ریاضـی  
پیشرفت بیشـتري نسـبت بـه دانـش آمـوزان      

همـانطور کـه   . متولد نیمه اول سال داشته اند
قبالً گفتـه شـد مطالعـات، تفاوتهـایی را بـین      
کودکان کم سن و بزرگتر نشان دادنـد و ایـن   

 . در ریاضی نیز می شودیافته ها شامل مهارت 
یافتند که دانش آموزان ) 2001(25وست و زیل

بزرگتر در زمینه دانش و مهارتهـاي ریاضـی و   
مسائل تفریق بهتر از کودکان کم سن تر عمل 

عملکرد دانش آموزان بزرگتر در سطح . کردند
برابــر بیشــتر از دانــش  5ریاضــیات پیشــرفته 

آموزان کم سن تـر بـود در پـژوهش مشـابهی     
ــط مــــالون، وســــت، فالناگــــان و    ت وســ

دانش آموزان بزرگتر پایـه اول  ) 2006(26پارك
نمرات باالتري در ریاضی نسبت بـه کـم سـن    

 (27همچنین در مطالعـه گـاگنیر  . ترها آوردند
، مشخص شـد کـه بزرگترهـا از نظــر     )1991

آمـاري تفاوت بیشتري بخصـوص در سـالهاي   
. اولیه نسبت به کم سن ترها نشان مـی دهنـد  

نین یافته هاي بیانگر این است کـه بـین   همچ
دانش آموزان متولد نیمه اول و نیمـه  دو گروه 
، دیکتـه و   در دروس علوم، خوانـدن  دوم سال

بدین . تفاوت معناداري وجود ندارد معدل کلی

                                                             
25. West & Zill 
26. Flanagan & Park 
27. Gagnier 
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معنا که زمان تولد و سن ورود دانـش آمـوزان   
ــا و نمــره   ــاثیري در پیشــرفت تحصــیلی آنه ت

ــدارددروس علــوم، خوانــدن و دی . کتــه آنهــا ن
 2000طـی یــک بررسـی بـر روي     همچنین، 

نفـر از دانش آموزان سراسر ایـاالت متحــده،   
نشـــان داده شـــد کــه ) 2001(زیـل و وســت 

دانش آموزان بزرگتر عملکرد بهتري در دانـش  
و مهارتهاي خواندن داشتند و  دانـش آمـوزان   

ــر،    ــرفته ت ــدن پیش ــر در خوان ــر  4بزرگت براب
کـه ایـن   . مهارت داشـتند  کودکان کم سن تر

نتایج با یافته هاي پـژوهش حاضـر همخـوانی    
ــدارد ــا  . ن ــژوهش حاضــر ب ــایج پ ــین نت همچن

همخـوانی  ) 2001( 28پژوهش وست و دنتـون 
نــدارد کــه  طــی یــک بررســی اعــالم کردنــد 
کودکان بزرگتر براي یادگیري و انجام وظـایف  
تحصیلی خود مشتاق تر از کودکان کـم سـن   

گزارش معلمان نیـز ایـن    تر بودند و همچنین
عالوه بر ایـن، نتـایج   . موضوع را تایید می کرد

نشان دادند که دانـش  ) 2001(29مطالعه دنیلز
آموزان بزرگتـر در پیشـرفت تحصـیلی نسـبتا     
بهتر عمل می کنند و دانش آموزان کم سن تر 

  .مهارتهاي کالمی کمتري نیز دارند
ــژوهش   ــه، پ ــر اینک ــال م آخ ــر ک  داراي حاض

 که طوري به بود شناختی معیتج محدودیت
ــده شــرکت افــراد ــش  همگــی  آن در کنن دان

بودنـد کـه تعمـیم یافتـه هـاي       آموزان دختر 
بایـد بـا   دانش آمـوزان پسـر   پژوهش حاضر به 

همچنـین، محـدودیت    .احتیاط صورت گیـرد 
ــع    ــک مقط ــژوهش در ی ــن پ ــه ای ــر اینک دیگ

و در یـک شـهر اجـرا    ) دوره ابتدایی(تحصیلی
                                                             
28. Denton 
29. Dniels 

مـورد نیـز تعمـیم پـذیري     شده است که ایـن  
بنـابراین   .نتایج را با محدودیت مواجه می کند

الزم است پژوهش هاي مشابه در سطح وسیع 
تر و در مقاطع راهنمایی و دبیرستان و نیز در 

عالوه بـر  . بین دانش آموزان پسران انجام شود
 بعـدي  هـاي  پیشنهاد می شـود پـژوهش  این، 
 همچـون تحصـیالت   دیگري متغیرهاي نقش

و وضـعیت   فرزنـد پـروري   هاي شیوه لدین،وا
اجتماعی و اقتصـادي خـانواده در خالقیـت و    

 بررسی را مورد دانش آموزان میزان سازگاري
همچنـین در زمینـه پیشـنهادي    . دهنـد  قـرار 

کاربردي به والدین پیشنهاد می شـود کـه در   
سنین قبل از دبسـتان بـراي پـرورش نیـروي     

وقـت   خالقیت و رشد سازگاري فرزندان خـود 
بیشتري را اختصاص دهند تا در دوره دبستان 
از پیشرفت تحصیلی باالتري برخوردار باشند و 
با همساالن خـود سـازگاري بیشـتري داشـته     

  .باشند

  منابع
 .السادات شکوه جمالی، بنی و حسن احدي،

 انتشارات :تهران. رشد شناسی روان ).1371(
  .بنیاد

روان شناسی ). 1373. (اسالمی نسب، علی
  .انتشارات بنیاد: تهران. سازگاري

 تحصیلی جهش هاي.  ) 1372 ( .غالمعل افروز،
. ،استعداد هاي درخشان آفرینش هاي ذهنی، یا

 -33، )2(دوم دورةفصلنامه کودکان استثنایی، 
50.  

ي  بررسی مقایسه).  1380(افشار نیکان، صفورا، 
سازگاري عاطفی، اجتماعی و آموزشی در 

پایان نامه کارشناسی . و پسرآموزان دختر  دانش
  .ارشد مشاوره، دانشگاه الزهرا



   راد، دکتر غالمعلی افروز نرگس رحمانی، مریم ناظمی، مرجان حسنی
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بررسی رابطه هوش و ) 1373. (پیرخائفی، 
خالقیت در دانش آموزان پسر مقطع دوم نظري 

پایان نامه کارشناسی ارشد . شهر تهران
روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 

  .دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 .پرورش و آموزش وزارت عالی شوراي دبیرخانۀ

 جمهوري مدارس اجرایی نامۀ آیین).1379(
  .مدرسه انتشارات: تهران. ایران اسالمی

بررسی رابطه ). 1384. (رضویان شاد، مرتضی
هوش هیجانی با سازگاري اجتماعی و پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر 

پایان نامه کارشناسی .  83- 84تبریز در سال
ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده روانشناسی وعلوم 

  .تربیتی 
روان شناسی پرورشی، ). 1391.(سیف، علی اکبر

. ویرایش ششم . راونشناسی یادگیري و آموزش
  .انتشارات آگاه:  تهران

مقامع، افسانه؛ افروز، غالمعلی؛ سیف، سوسن و 
رود به رابطه سن و). 1387. (حمیدي، منصور
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فصلنامه خانواده و . متوسطه شهر تهران
  .24 -9، ) 1(، شماره  اولپژوهش

 راتر مقیاس هنجاریابی ).1377. ( فریده یوسفی،
 عاطفی و رفتاري مشکالت بررسی منظور به

 ابتدایی مدارس پسر و دختر آموزان دانش
 دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم مجله . شیراز
 دوم، و اول ههاي شمار سیزدهم، دوره ، شیراز
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