
 Quarterly of Educational Measurement گیری تربیتیفصلنامه اندازه

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 7, No. 28, Summer 2017 94تا  22، ص 69، تابستان 82سال هفتم، شماره 

 اعتباریابی مدل علّی موفقیت تحصیلی در دبیرستانتدوین و 

 2، احمد برجعلی8نژاد، محمدرضا فلسفی1سمیه کهدویی

 50/30/59تاریخ دریافت: 

 59/39/50: پذیرش تاریخ

 چکیده
یطی دبیرستان براساس عوامل فردی و مح علّی موفقیت تحصیلی درمدل  و اعتباریابی تدوینپژوهش حاضر  هدف

کیک رشتة ها به تف، تعیین سهم هر یک از این عوامل و مقایسه نوع و اهمیت آنمؤثر بر موفقیت در رشتة تحصیلی

های آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر یزدکه در رشتهتحصیلی بود. جامعة آماری عبارت بودند از کلیة دانش

مله جفیزیک وفنی/هنرستان مشغول به تحصیل بودند. طرح پژوهش حاضر از -یاضیعلوم تجربی، انسانی، ر

ای از ی خوشهگیری تصادفروش نمونهبود و به تحقیقات توصیفی همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری 

ج سنهای موفقیت در رشتة تحصیلی، رغبتآموز انتخاب شدند و پرسشنامهدانش 993جامعة مورد نظر تعداد 

هوش چندگانه گاردنر )پاشا  آزمون ( و5501بریگز )-نمای مایزر(، سنخ5053شغلی استرانگ )صادقی، -تحصیلی

حلیل تیابی معادالت ساختاری صورت پذیرفت. مدلرا تکمیل کردند. تحلیل نتایج با استفاده از  (5024شریفی، 

پارامترهای پنج گانه )هوش چندگانه، عالیق، های حاصله نشان داد اثرات مستقیم تمامی براساس مدل نتایج

یلی های تحصها معنادار بودند. در تمامی رشتهشخصیت، عملکرد تحصیلی و متغیرهای محیطی( در تمامی مدل

ین در بین شدند. همچنترین عوامل تلقی میاهمیتترین و متغیرهای محیطی و شرایط تحصیلی کمنقش عالیق مهم

نه تر بود و پس از آن عالیق و هوش چندگاریاضی نقش عامل عملکرد تحصیلی برجسته های علوم تجربی وگروه

 قرار داشتند.
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 ی، موفقیت تحصیلی، هدایت تحصیلیمدل علّواژگان کلیدی: 

 مقدمه

 که عمدتاً اندکرده سازیمفهوم کالسی آموزش در امر پیشرفت هوشمندانه را تحصیلی موفقیت

این مفهوم، آن  روی بر اولیه مطالعات شود. درداده می نشان سیکال هایرتبه و نمرات طریق از

 میانگین و اندگرفته نظر در یکسان 1تحصیلی عملکرد و 5تحصیلی چون پیشرفت مفاهیمی با را

 آموزاندانش تحصیلی موفقیت ابزار ترینمعمول و مشهورترین معدل به عنوان یا درسی نمرات

قیت تحصیلی را فمو (1332) 0دیتون(. 5055مورد استفاده قرار گرفته است )نوحی و همکاران، 

های منفی مدرسه و تحمل کردن جنبه نمرات خوب و باارزش، شامل کوشش سخت در مدرسه،

( نیز 1335) 4داند. کوبال و میوسکپیش بینی اتمام تحصیالت درمقاطع تحصیلی باالتر می

 توان در دو دسته بزرگ که شامل تعاریف عینی )نمراتفقیت تحصیلی را میمعتقدند تعاریف مو

تعاریف ذهنی یا روان  و درجه سازگاری دانش آموز با کارها و سیستم آموزشی( دانش آموز،

نمرات  صیلی راتح جای داد. موفقیت ،است )نگرش فرد نسبت به موفقیت تحصیلی خود( شناختی

رد گرش فو ن آموز با سیستم مدرسه و کارهای آموزشیدانش آموز، درجه سازگاریعلمی دانش

بارت است موفقیت تحصیلی عتعریف جامع از . اندکردهتعریف ت به موفقیت تحصیلی خودبنس

آموز نسبت به موفقیت در مدرسه و نیز نگرش اطرافیان مهم از خودپنداره و خودارزیابی دانش

ل گذاری شخصی )شامهای ارزشو شامل مؤلفه وزآم)والدین و معلمین( نسبت به موفقیت دانش

رضایت فردی فرد در ارتباط با مدرسه و داشتن اهمیت فردی در فضای آموزشی(، خودکارآمدی 

)باور به تأثیرگذار و نافذ بودن و داشتن کنترل بر موفقیت تحصیلی(، هدفمندی )داشتن معنا یا 

 امور تحصیلی )میزان و عمق مشارکت ی تحصیلی(، مشارکت فعاالنه درهدف شخصی در تجربه

                                                                                                                                               

1. Academic achievement 

2. Academic performance 

3. deaton 

4. Kobal & Musek 
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در فرایند یادگیری(، تفکر انعکاسی )تأمل فردی و بسط مطالب و تجارب پیشین به منظور 

ی دراز مدت(، یکپارچگی اجتماعی )سبک ارتباط با افراد مهم نگهداری اطالعات در حافظه

د تفکر، ت به فرآینافزایش آگاهی فرد نسبزندگی، روابط و تعامالت بین فردی(، خودآگاهی )

حصیلی ی ت( و خودپندارهپرداختن به فراشناخت ،های یادگیری و عادات یادگیری فردیسبک

ده سازی ش)دیدگاه جامع فرد، ادراک وی نسبت به مدرسه و احساس موفقیت در مدرسه( مفهوم

 .(1335، کوبال و میوسکاست )

رای مختلفی را ب یهامالکتعاریف گوناگون و محققان مختلف حوزه موفقیت تحصیلی 

عدل . برخی از محققان ماندگرفتهارزیابی موفقیت تحصیلی دانش آموزان ودانشجویان در نظر 

گر از . برخی دیانددانستهدرسی و ترکیب نمرات دروس مختلف را مالک موفقیت تحصیلی 

را نیز به معدل  1و خودپندارة توانایی 5هایی از جمله حلّ مسائل پیچیده، عزت نفسمحققان مالک

( نیز این سازه را شامل سه مؤلفة 1335) 4(. آرتینو1351و همکاران،  0اند )گریناضافه کرده

(، نیل به اهداف 9آموز )مداومتپشتکار دانش داند.پیشرفت، رضایت و تداوم انگیزش می

، )شامل تحول ذهنی، هیجانی، اجتماعی، اخالقی 0، پیشرفت تحصیلی و تحول جامع0تحصیلی

، 53، احساس هدفمندی5، خودکارآمدی2جسمی و معنوی(، ارزش گذاری شخصی به مدرسه

)شامل ارتباط با همساالن، معلمان و  50، یکپارچگی اجتماعی51، تفکر انعکاسی55مشارکت فعاالنه
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4. Artino 
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12. Reflective thinking 

13. Social integration 
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و خودپندارة تحصیلی )احساس موفقیت در مدرسه( همگی به  5پرسنل مدرسه(، خودآگاهی

 (.1350و همکاران،  1اند )سوساوفقیت تحصیلی در نظر گرفته شدههای معنوان ابعاد و مالک

تدوین شده برای موفقیت تحصیلی مشاهده  یهامالکهمانگونه که از تعاریف ارائه شده و 

ه تحت چند بعدی است ک یاسازه، موفقیت تحصیلی یک سازه تک بعدی نیست بلکه شودیم

توان عوامل متعددی قرار دارد. با توجه به تعاریف ذکر شده در زمینة موفقیت تحصیلی، نمی ریتأث

(. چند بعدی بودن 1355، 0بُعدی و شامل معدل و نمرات درسی دانست )ماتوواین سازه را تک

موفقیت  بر مؤثرسازه موفقیت تحصیلی باعث شده است که محققان مختلف، تنوعی از عوامل 

ر تحقیقات خود مورد توجه قرار دهند. در همین راستا، برخی محققان بر نقش تحصیلی را د

ادبیات تحقیق در زمینة ارتباط هر  .(1359، 4اند )براون و سینامونعوامل شخصیتی تأکید کرده

( و موفقیت تحصیلی، نتایج متفاوتی را 1330 و شولتز، 0)شولتز 9گانه شخصیتیک از عوامل پنج

و موفقیت تحصیلی روابط قوی گزارش  0خی محققان بین با وجدان بودنکند. برگزارش می

(. محققان دیگر نیز نشان دادند که هوش، با وجدان 1351، 2اند )ویتولیک و زوپانکیککرده

ای در موفقیت تحصیلی به ترتیب نقش تعیین کننده 53رنجوریو روان 5گراییبودن، برون

 مثبتی رابطه تحصیلی عملکرد با عقاید، و هاارزش بهنسبت  55بودن آموزان دارند و بازدانش

(. با توجه به همپوشی نسبی برخی از ابعاد هوشی با پیشرفت 1330، 51دارد )الیدرا، پولمن و آلیک
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ها به نقش هوش در موفقیت توجه شده است. یکی از معتبرترین تحصیلی، در بسیاری از پژوهش

ارائه شده است. از نظر وی ابعاد نُه گانه ای برای هوش  5تعاریف جامع از هوش توسط گاردنر

(. 5053شوند )قورچیان، جعفری و رزقی شیرسوار، وجود دارد که فراتر از بهرة هوشی تلقی می

و مرتبط با موفقیت در رشتة تحصیلی شناخته شده است  مؤثرهوش چندگانه یکی از عوامل 

 گذار بر موفقیت ریتأثوعالیق از دیگر متغیرهای  اهرغبت(. 1354نشان و فرزانه، )انصاری، نیک

( به 1330) 1تریسی و رابینز تحصیلی است که در برخی تحقیقات مورد توجه قرارگرفته است.

 ی تحصیلی با موفقیت در کالج پرداختند. در این تحقیق ازی بین عالقه به رشتهبررسی رابطه

محققان  الکی برای موفقیت استفاده شد. اینپیشرفت تحصیلی و مداومت در پیشرفت به عنوان م

ی تحصیلی ندی به آن با موفقیت در رشتهمهی تحصیلی با عالقهماهنگی بین رشته دنشان دادن

خودپنداره به عنوان تصور فرد از توانایی خود و باور فرد در مورد خود  ارتباط معناداری دارد.

در  در موفقیت تحصیلی مؤثرمتغیرهای ومیزان یادگیری و توانایی تحصیلی خود از دیگر 

ی تحصیلی خودپنداره تحقیق خود بین( در 1330) 0گوئی، مارش و بویویننظرگرفته شده است. 

 رابطه معناداری یافتند. و موفقیت تحصیلی

گذشته از عوامل شخصی و درون فردی، برخی محققان بر نقش عوامل محیطی شامل شرایط 

)سطح تحصیالت، رشتة تحصیلی والدین و نگرش آنان نسبت به رشتة اقتصادی والدین -اجتماعی

ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی دوستان، اند. وضعیت اقتصادی، توصیهمنتخب( اشاره کرده

افراد خانواده و آشنایان همگی در گرایش نسبت به یک رشتة خاص و موفقیت تحصیلی در آن 

 (.1332، 4بنتام و تایلور اند )بگز،رشته تأثیرگذار محسوب شده

، شودیمو نتایج تحقیق مرتبط به موفقیت تحصیلی مشاهده  هامالکهمانگونه که از تعاریف، 

ک متغیرهای مختلفی قرار دارد و به همین خاطر موفقیت تحصیلی ی ریتأثموفقیت تحصیلی تحت 
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مختلف  یهالفهمؤسازه چند بعدی است. باتوجه به چند بعدی بودن سازه موفقیت تحصیلی و 

ته موفقیت در رش یهامؤلفهدر موفقیت تحصیلی دانش آموزان ودانشجویان، شناسایی  مؤثر

ی پایین پذیردلیل انعطاف. بهدیآیمهای آموزشی در کشور به حساب تحصیلی از جمله ضرورت

وزان، آمهای منحصربفرد دانشسیستم انتخاب رشتة موجود و عدم انطباق آن با بسیاری از ویژگی

شود که عالوه بر برآورده کردن اهداف فوق، به گرایانه احساس مینیاز به وجود مدل امساک

های متفاوت را بدهد و رشد اجتماعی و نیازهای تحولی و آموزان اجازة کشف گزینهدانش

آموزان را برآورده کند. نبود یک مدل آماری و علمی باعث بروز سردرگمی رشدی دانش

که آثار و پیامدهای آن عدم رضایت تحصیلی و به تبع آن عدم  شودیمنسل نوجوان  و هاخانواده

رضایت شغلی و در کل عدم رضایت از زندگی خواهد بود، بنابراین نیاز به وجود چنین مدل 

جامعی که عوامل اثرگذار در موفقیت تحصیلی را به شکل جامع و کاملی در بر داشته باشد، الزم 

ر هدایت تحصیلی به منظور انتخاب رشتة مناسب نیز راهگشا خواهد بود. و ضروری بوده و د

پژوهش حاضر قصد دارد با تدوین و تبیین چنین مدلی پاسخگوی نیاز فعلی جامعه و عامل 

های شناختی در آینده گردد. با توجه به محدودیتپیشگیری از بروز معضالت فردی و روان

بین شناسی ناکارآمد همچون استفاده از متغیرهای پیشو روشتحقیقات پیشین )استفاده از ابزارها 

)هر یک  هاپژوهشهمبسته و تعریف مبهم موفقیت تحصیلی( و مناقشات مشاهده شده در نتایج 

پژوهش حاضر ضمن ساخت ابزاری  هدفاند(، بر نقش پراهمیت برخی از متغیرها تأکید داشته

لی در تدوین و اعتباریابی مدل علّی موفقیت تحصیگیری موفقیت در رشتة تحصیلی، برای اندازه

 یابی معادالت ساختاری است.با استفاده از متدولوژی مدل دبیرستان

جمله تحقیقات توصیفی همبستگی از نوع مدل یابی معادالت از پژوهش حاضر  طرح روش

 هادهداشیوة تجزیه و تحلیل . با توجه به اهداف پژوهش و همچنین شودمحسوب میساختاری 

توان روش تحقیق حاضر را در زمره تحقیقات می یابی معادالت ساختاری،ز مدلکه عبارت است ا

 در نظر گرفت. ایمقایسه-علّی
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های آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستانکلیه دانشحاضر عبارتند از جامعه آماری پژوهش 

در سال ه ک فیزیک و فنی/هنرستان -ریاضیتجربی،  در چهار رشتة علوم انسانی، علوم شهر یزد

انی ریزی و منابع انسمعاونت پژوهش، برنامهطبق آمار  .مشغول به تحصیل بودند 50-54تحصیلی 

تعیین  منظور بهنفر بودند.  0510، این تعداد برابر با (5050) یزدسازمان آموزش و پرورش شهر 

. همچنین رسدشده مناسب به نظر می گیریاندازه متغیر هر ازای به مورد پانزده تعداد نمونه، حجم

نفر برای الگوهای  933نفر برای الگوهای کوچک تا متوسط و  133اندازه نمونه حدود در تعیین 

در نظر گرفته نفر  993تعداد نمونه این پژوهش لذا (. 5053هومن، )بزرگ کافی دانسته شده است 

ها به . به این طریق که خوشهانتخاب شدندای مرحلهای چند گیری خوشهروش نمونه شد که به

روش تصادفی ساده و افراد در خوشه نهایی به صورت تصادفی نظامدار انتخاب شد. برای این 

منظور ابتدا مناطق آموزش و پروش شهر یزد در دو ناحیة یک و دو در نظر گرفته شد، سپس با 

ن مناطق آموزش و پرورش هر ناحیه یک منطقه مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهر یزد از میا

انتخاب و از هر منطقه یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت، گروه نمونه مورد 

 هایی به تصادف انتخاب و تمامینیاز از میان این مدارس انتخاب شد. به این ترتیب که کالس

وم کنندگان رشتة ریاضی فیزیک، علتعداد شرکتآموزان آن مورد بررسی قرار گرفتند. دانش

 نفر بودند. 554و  532، 100، 51تجربی، علوم انسانی و فنی/ هنرستان به ترتیب برابر با 

گیری موفقیت در رشتة تحصیلی، شخصیت، اندازه به منظور ابزار: در پژوهش حاضر

تة ر رشپرسشنامة موفقیت دالف( ابزار  چهارشغلی و هوش چندگانه از -های تحصیلیرغبت

پرسشنامة ج( ، (5501) سنخ نمای مایرز بریگزب( ، به همراه معدل کل تحصیلی )محقق ساخته(

)پاشاشریفی،  5هوش چندگانه ( آزموند و( 5053)صادقی،  استرانگ شغلی-سنج تحصیلیرغبت

های معدل ارزیابیهای طریق مالکآموزان از ستفاده شده است. سوابق تحصیلی دانشا (5024

شامل معدل نیمسال اول و نیمسال دوم در سال سوم دبیرستان و نمرات دروس تخصصی مستمر 

                                                                                                                                               

1. Multiple Intelligence Test 
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شامل ادبیات، زبان، عربی، اجتماعی )رشتة علوم انسانی(، زیست، شیمی )رشتة علوم تجربی(، 

فیزیک، ریاضی )رشتة ریاضی( ارزیابی شده است. به منظور ارزیابی سطح تحصیالت پدر و مادر 

 انواده گنجاندن سؤاالتی در ابتدای پرسشنامه گنجانیده شد.و وضعیت اقتصادی خ

ا فرهنگ ای متناسب بجایی که پرسشنامهاز آنالف( پرسشنامة موفقیت در رشتة تحصیلی: 

وجود م گیری قرار دهدکه سازة موفقیت در رشتة تحصیلی را به صورت جامع مورد اندازهایران 

 حصیلی. تهیه پرسشنامة موفقیت در رشتة ته شده استتهینیست، این ابزار به صورت محقق ساخته 

 ؤثرمها و نظریات مربوط به عوامل دیدگاهآراء،  با طی نمودن مراحلی صورت گرفته است. ابتدا

آوری و گرداین حوزه  در و عقاید مؤلفان و صاحب نظرانمطالعه بر موفقیت در رشتة تحصیلی 

الب قپرسشنامة اولیه در  هایآیتم هامؤلفهین سپس بر اساس ا شدند. معیناصلی  مؤلفة ینچند

لوم در اختیار چند نفر از استادان دانشکده روانشناسی و عه پرسشنامو این  طیف لیکرتی نوشته شد

دان و بر اساس اظهار نظر استاشده بازنگری و اصالح نسخة تربیتی دانشگاه عالمه قرار داده شد. 

ها نفر از افراد جامعه آماری اجرا و نظر آن 13به منظور اجرای مقدماتی روی  بندی آراء آنانجمع

آوری شد و برخی اصالحات براساس آن انجام گرفت. فرم نهایی پرسشنامه درباره پرسشنامه جمع

تحلیل عاملی به روش اکتشافی  تدوین و بر روی نمونه مورد نظر اجرا شد.مقوله  5و سؤال  01در 

ها خودکارآمدی، مؤلفه منجر شده است که با توجه به محتوای آیتم 2به  5یهای اصلمؤلفه

خودآگاهی، معنای شخصی، ارزشمندی فردی، اشتغال فعاالنه، روابط اجتماعی در مدرسه، 

نگرش فردی و نگرش والدین/معلمان نام گرفتند. محاسبة پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از 

صورت گرفت. پایایی به روش آلفا برای ( n=993نمونة پژوهش ) های به دست آمده ازپاسخ

اشتغال  /.،01ارزشمندی فردی  /.،00معنای شخصی  /.،20خودآگاهی  /.،24خودکارآمدی 

/. 04نگرش والدین و معلمان  ؛ و/55/.، نگرش فردی 22/.، روابط اجتماعی در مدرسه 00فعاالنه 

                                                                                                                                               

1. Principal component analysis 
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حاکی  به دست آمد که 555/3 لفای کرونباخ برابربامحاسبه گردید. ضریب آلفای کل به روش آ

 از پایایی مناسب پرسشنامه است.

 5501در سال بریگز  5توسط کاترین و ایزابلبریگز: این پرسشنامه -ب( سنخ نمای مایرز

گذاری به صورت دو ارزشی نمره است کهسؤال  51 و شامل ساخته شد 1براساس نظریه یونگ

پیوسته  وعدهای دوقطبی متضاد و براساس بَ گیردشخصیتی را در بر میچهار ترجیح شوند و می

گرایی )گرایش به درونی یا برونی بودن تمرکز انرژی(، محور محور درون/برون .قرار دارند

گیری( و شهودی/حسّی )چگونگی دریافت اطالعات(، محور احساسی/متفکر )چگونگی تصمیم

ان زممدت  .کنندرا منعکس می های زندگی(خابکننده )چگونگی انتمحور مالحظه/قضاوت

پایایی بازآزمایی این آزمون  .(1330، )تیگر و تیگر دقیقه است 19تا  59اجرای این آزمون بین 

های انجام شده در زمینة روایی برای چهار مقیاس گزارش شده است. بررسی 00/3تا  09/3بین 

رابطة  .پنج صفت بزرگ شخصیتی همخوانی دارند اند که این چهار مقیاس بااین ابزار نشان داده

ارد و روایی های شغلی وجود دکنندهبینیثابتی بین شخصیت و توانایی شناختی به عنوان پیش

ابوترابی  در ایران(. 1354و یازیچی،  0یازیچیهمگرا، سازه و همسانی درونی آن تأئید شده است )

اخ و بازآزمایی( این ابزار را در نمونة ایرانی مورد ( روایی و پایایی )به شیوه آلفای کرونب5022)

 ،03/3 یشهود/، حسی00/3درونگرایی /محاسبه قرار داد. پایایی به روش آلفا برای برونگرایی

، 59/3 به ترتیب برابر باو به روش بازآزمایی  05/3 کنندهمالحظه/قضاوت ،00/3احساسی متفکر/

پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای مقیاس کل برابر با در . گزارش شده است 54/3و  50/3، 51/3

 و 05/3احساسی متفکر/ ،23/3 شهودی/، حسی00/3درونگرایی /برونگرایی ،20/3

 به دست آمد. 03/3 کنندهمالحظه/قضاوت

                                                                                                                                               

1. Kathrine & Isabelle 

2. Jung 

3. Yazichi 
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فرم اولیة پرسشنامة استرانگ  شغلی استرانگ )فرم کوتاه(:-ج( پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی

نسخة  5کمپل 5504. در سال ه استشد ساخته 5510 سال مالکی دربا استفاده از روش کلیدیابی 

. این ردکنظریة هالند شامل شش حوزة موضوعی تدوین و منتشر  جدید این پرسشنامه را بر اساس

 کوتاه شد. فرم تکمیل 1334سال  در ،یهای متمادسال طی نظر بار تجدید چندین از نسخه پس

آموزان دانش بین در وه ( ساخت5053صادقی ) توسط بلند فرم از الهام با را استرانگ سنج رغبت

 عبارت 53دارای  نسخه. این شده است یهنجاریاب اصفهان شهر دبیرستان اول و راهنمائی سوم

این ابزار افراد را در یکی از شش  اختصاص یافته است. عبارت 59است که به هر یک از عوامل 

نری، گرا، جستجوگر، هطبقه عبارتند از واقعاین شش  .کندیمتیپ شخصیتی طبقه بندی 

ای صورت درجه 9دهی این مقیاس در قالب طیف لیکرتی پاسخ اجتماعی، متهورانه و قراردادی.

های کلّی و ( همبستگی بین موضوع5053در زمینة روایی این آزمون صادقی ) گیرد.می

ای ت و معناداری را در دامنههای رغبت و مهارت کمپل را محاسبه و ضریب همبستگی مثبمقیاس

همبستگی این فرم کوتاه با فرم بلند پرسشنامة استرانگ مثبت و  گزارش کرد. 09/3تا  45/3بین 

براساس تحلیل عاملی تأئیدی انجام شده توسط داشت.  59/3تا  99/3ای بین معنادار بود و دامنه

مناسب هستند. ها ش رغبتگیری مفروض برای سنج( نیز مدل اندازه5050) و عابدی صالحی

گزارش شده است. پایایی  25/3تا  93/3ضریب پایایی این آزمون به روش آلفای کرونباخ بین 

( نیز ضریب آلفای کرونباخ 5050گزارش شده است. صالحی ) 55/3تا  91/3 بازآزمایی نیز بین

ا به ردادی رگرایی، جستجوگری، تهوری، هنری، اجتماعی و قرابرای شش رغبت چندگانة واقع

در پژوهش حاضر نیز ضریب  .گزارش کرده است 20/3و  20/3، 20/3، 20/3، 20/3، 24/3 ترتیب

 تبرای شش رغبت چندگانة  ؛ و/50آلفا در مقیاس کل برابر با 

، 25/3، 21/3، 20/3 گرایی، جستجوگری، تهوری، هنری، اجتماعی و قراردادی به ترتیبواقع

 به دست آمد. 05/3و  02/3، 24/3

                                                                                                                                               

1. Campbell 
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 ارائه گاردنر توسط 5520در سال  چندگانه هوش نظریهد( آزمون هوش چندگانه گاردنر: 

 هایهوش انواع بلکه پرداخت هوشی ضریب بررسی به تنها نباید طبق این نظریه .است شده

 زبانی -کالمی هوش و فضایی-تصویری هوش فردی، درون هوش موسیقیایی، هوش مثل دیگر

ای این آزمون که هشت مقوله را ماده 23( فرم 5024شود. پاشاشریفی ) گرفته نظر در باید نیز

تهیه  5های گری هرمز و نیال دوگالسکند با اقتباس از ترجمة فارسی پرسشنامهگیری میاندازه

هوش ، کالمی زبانیهوش ، فضایی – تصویری کرد. به این ترتیب هوش عبارت است از هوش

 و هوش درون فردیفردی، هوش میان ، هوش موسیقیایی، جنبشی-هوش اندامی، منطقی ریاضی

نفری پایایی و روایی پرسشنامة هوش  521ای ( در نمونه5024پاشاشریفی ) هوش طبیعت گرا.

ی اضرایب آلفگانه های هشتبرای هوشبه ترتیب چندگانة گاردنر را مورد بررسی قرار داد و 

را گزارش نمود. همچنین تحلیل  24/3و  03/3، 03/3، 00/3، 00/3، 04/3، 05/3، 00/3کرونباخ 

درصد واریانس کل را  04عاملی انجام شده توسط این محقق نشان داد این هشت عامل مجموعاً 

ختصاصی با ا کنند. به عالوه، ضرایب همبستگی معنادار به دست آمده بین معدل دروستبیین می

در پژوهش . حاکی از روایی مالکی این آزمون هستندها مثبت و معنادار و هر یک از این هوش

، فضایی – تصویری هوشوبرای هشت مقوله  51/3حاضر نیز ضریب آلفا در مقیاس کل برابر با 

ان هوش می، هوش موسیقیایی، جنبشی-هوش اندامی، هوش منطقی ریاضی، هوش کالمی زبانی

، 53/3، 00/3به ترتیب  ضرایب آلفای کرونباخ هوش طبیعت گرا و هوش درون فردی، فردی

 به دست آمد. 25/3و  00/3، 03/3، 03/3، 05/3، 23/3
تحقیق، پس از انتخاب مدارس  هایداده آوریجمعبه منظور ها: شیوة اجرا/ گردآوری داده

ای سنخ نم هایپرسشنامههای تفریح، ورزش و مطالعه در زنگ و هماهنگی با مدیر مدرسه افراد

 هوش چندگانه آزمونموفقیت در رشتة تحصیلی و  استرانگ، پرسشنامه سنجرغبتبریگز، -مایرز

گرفت. انجام توسط محقق و همکاران آموزش دیدة او  هارا تکمیل کردند. اجرای پرسشنامه

                                                                                                                                               

1. Garry Hermse & Neil Douglas 
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مراجعه به  نیز از طریقو مستمر و معدل پیشین(  ترمانیپااطالعات اولیة سوابق تحصیلی )نمرات 

ها بین سی تا چهل مدت زمان اجرای این آزمون آوری شد.جمع آموزانپروندة تحصیلی دانش

آوری اطالعات در مدارس پسرانه از همکار مرد آموزش دیده دقیقه متغیر بود. به منظور جمع

ری در زمینة توضیح مختصکوتاه به منظور آشنایی، پس از معرفی الزم به ذکر است، استفاده شد. 

 ارائهآموزان ها و محرمانه ماندن نتایج تحقیق و به دانشهدف کلّی تحقیق، نحوة تکمیل پرسشنامه

های الزم ها خواهند بود، فرمها قادر به تکمیل پرسشنامهشد و پس از کسب اطمینان از این که آن

توضیح داده شد که در  کنندگانبرای تمامی شرکتعالوه، به ها قرار گرفت. در اختیار آن

 وتوانند انصراف خود را نسبت به شرکت در آزمون ابراز کنند ای میصورت تمایل در هر نقطه

هر زمان احساس خستگی یا ناراحتی کردند، اعالم کنند تا ادامة آزمون به جلسة دوم موکول 

 شود.

 نتایج

اختاری مدلیابی معادالت ساصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدلبه منظور پاسخ گویی به سؤال 

های موفقیت در رشتة تحصیلی دبیرستان بر اساس عوامل مؤثر بر موفقیت در رشتة تحصیلی ابتدا 

به تفکیک رشتة تحصیلی )علوم انسانی، ریاضی، علوم تجربی و فنی/هنرستان( انجام شده است. 

( استفاده شده است. MLE) 5ز روش برآورد بیشینه درست نماییدر برآورد و آزمون مدل کامل ا

 CMINهای برازش با هدف تعیین سطح عمومیِ میزان تناسب از شاخص هادر تعیین اعتبار مدل

)شاخص نیکویی برازش  NFIهای برازش نسبی دو بهنجار یا نسبی(، شاخص)شاخص آمارة خی

)شاخص  PNFI)شاخص برازش افزایشی(،  IFI)شاخص برازش تطبیقی( و  CFIهنجارشده(، 

برازش مطلق  )شاخص برازش تطبیقی ایجازی( و شاخص PCFIبرازش هنجار شده ایجازی( و 

RMSEA  جذر میانگین مجذورات خطای تقریب( استفاده شده است که شاخص(RMSEA 

                                                                                                                                               

1. Maximum likelihood estimation 
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 NFIو  CFI های برازش نسبیدو غیرمعنادار، شاخصکاربرد بیشتری دارد. مقدار شاخص خی

 9/3بیشتر از  PCFIو  PNFIو  32/3کمتر از  RMSEA ، شاخص برازش مطلق53/3باالتر از 

به معنای توان مدل در فاصله گرفتن از یک  53/3های تطبیقی باالتر از مورد نظر است. شاخص

مدل مستقل و نزدیک شدن به مدل اشباع شده بر مبنای معیارهای تعریف شده است. به همین 

اهده شهای کوواریانس متوان تفاوت بین ماتریسترتیب مقدار خی دو حاکی از آن است که نمی

 .(1330، 5میرز، گامست و گارینو) شده و بازتولید شده را به لحاظ آماری معنادار تلقی کرد.

 ارائه شده است. 5رگرسیونی استاندارد نشده در جدول  یهاوزن

 های رگرسیونی استاندارد نشده. وزن1جدول 
  برآورد معناداری  برآورد معناداری

 شخصیت -->فکری/احساسی  33/0 *** عملکرد تحصیلی -->موفقیت  52/1 ***

 شخصیت -->قضاوتی/داوری 00/1  شخصیت -->موفقیت  38/0 ***

 هوش -->منطقی/ریاضی  02/1 *** عالیق -->موفقیت  68/0 ***

 هوش -->فضایی  30/1 *** هوش -->موفقیت  00/1 

 هوش -->زبانی  64/1 *** متغیرهای محیطی -->موفقیت  50/0 05/0

 هوش -->بدنی/جنبشی  04/1 *** موفقیت -->ادراک موفقیت  68/0 ***

 هوش -->میان فردی  33/1 *** موفقیت -->معدل  00/1 

 هوش -->درون فردی  36/0 *** عالیق -->واقع گرایی  00/1 

 هوش -->موسیقیایی  38/0 *** عالیق -->جستجوگری 53/0 ***

 هوش -->طبیعت گرا  00/1  عالیق -->هنری 63/0 ***

 کارکرد تحصیلی -->نیمسال اول  43/1 *** عالیق -->اجتماعی 21/1 ***

 کارکرد تحصیلی -->نیمسال دوم  00/1  عالیق -->تهوری 61/0 ***

 کارکرد تحصیلی -->دروس تخصصی  54/0 *** عالیق -->قرارداری 38/0 ***

 متغیرهای محیطی -->اقتصاد  00/1  درون گرایی شخصیت -->برون 83/0 01/0

 متغیرهای محیطی -->مادر  31/1 *** شخصیت -->حسی/شهودی 56/0 01/0

 متغیرهای محیطی -->پدر  45/2 /04   

                                                                                                                                               

1. Meyers, Gamst & Guarino 
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 . مدل در رشته علوم انسانی1شکل  



 47/ یرستان در دب یلیتحص یتموفق یمدل علّ یابیو اعتبار ینتدو

های رگرسیونی به منظور بهبود مدل مورد استفاده قرار گرفت. ها و جدول وزنکوواریانس

های تغییر نسبی نشان دادند برقراری ارتباط از هوش به شخصیت با بهبود مدل مقادیر شاخص

نشان داده شده  5های رگرسیون استاندارد شده در شکل مدل نهایی با وزنهمراه خواهد بود. 

شود در گروه علوم انسانی تمامی اثرات مستقیم شخصیت، عالیق، همان طور که مشاهده میاست. 

لکرد تحصیلی و هوش بر موفقیت در رشته تحصیلی معنادار و مثبت هستند. متغیرهای محیطی، عم

ت به عبار؛ ای معناداری داردبه عالوه، شخصیت در ارتباط بین هوش و موفقیت نقش واسطه

 دیگر، هوش با وساطت شخصیت بر موفقیت دارای اثر غیر مستقیم است.

نشان داده  1ها( در جدول های جزئی برازش )نسبت بحرانی و سطح معناداری آنشاخص

 شده است

 های برازش مطلق، نسبی و ایجازی. اندازه2جدول 

 مطلق نسبی موجز

 شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار

00/3 PNFI 50/3 CFI 00/59 دوخی 

01/3 PCFI 
52/3 IFI 300/3 RMSEA 
59/3 NFI   

 دهند وضعیت کلّیو نشان میهای برازش همگی حاکی از برازش مناسب مدل هستند شاخص

عنصر غیرزائد در  095اند که با وجود پارامتر برآورد شده 90مدل مطلوب است. در مجموع 

محاسبه شده است. تمامی بارهای عاملی  159مدل برابر با  ماتریس مشاهده شده، درجه آزادی

اری با صفر اوت معناددارای تفاوت معناداری با صفر هستند و کلیة ضرایب ساختاری نیز دارای تف

 (.P < 3335/3دهد که هستند )*** نشان می

به منظور بررسی مدل در گروه فنی/هنرستان از مدل پیشین استفاده شد. با این تفاوت که این 

گروه فاقد نمرات دروس تخصصی بودند و بنابراین کارکرد تحصیلی این افراد تنها از طریق معدل 

 نیمسال اول و دوم سال سوم دبیرستان به عنوان متغیرهای معرف استفاده شد. در برآورد و آزمون
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مدل کامل همانند مدل پیشین از روش برآورد بیشینه درست نمایی استفاده شده است. درجه 

محاسبه شده است.  105عنصر غیرزائد برابر با  019پارامتر برآورد شده و  94آزادی مدل با 

نشان داده شده  4ها( در جدول های جزئی برازش )نسبت بحرانی و سطح معناداری آنشاخص

مامی بارهای شود تر مستقیم کارکرد تحصیلی بر موفقیت که معنادار تلقی نمیاست. به جز اث

عاملی دارای تفاوت معناداری با صفر هستند و کلیة ضرایب ساختاری نیز دارای تفاوت معناداری 

 94/3را از  PCFI(. حذف پارامتر ذکر شده P < 3335/3دهد که با صفر هستند )*** نشان می

 305/3و  35/59را به  RMSEAدهد و خی دو و ارتقا می 00/3به  95/3از را  PNFIو  00/3به 

 دهد.کاهش می

 . وزنهای رگرسیونی استاندارد نشده3جدول 

  برآورد معناداری  برآورد معناداری

 شخصیت -->فکری/احساسی  01/3 *** عملکرد تحصیلی -->موفقیت  39/3 55/3

 شخصیت -->قضاوتی/داوری 33/5  شخصیت -->موفقیت  51/3 ***

 هوش -->منطقی/ریاضی  45/5 *** عالیق -->موفقیت  05/1 ***

 هوش -->فضایی  55/5 *** هوش -->موفقیت  33/5 

 هوش -->زبانی  45/5 *** متغیرهای محیطی -->موفقیت  92/3 31/3

 هوش -->بدنی/جنبشی  05/5 *** موفقیت -->معدل  25/3 ***

 هوش -->میان فردی  50/5 *** موفقیت --> ادراک موفقیت 33/5 

 هوش -->درون فردی  05/5 *** عالیق -->واقع گرایی  05/5 ***

 هوش -->موسیقیایی  45/5 *** عالیق -->جستجوگری 25/3 ***

 هوش -->طبیعت گرا  33/5  عالیق -->هنری 20/1 ***

 کارکرد تحصیلی -->نیمسال اول  45/3 34/3 عالیق -->اجتماعی 05/3 ***

 کارکرد تحصیلی -->نیمسال دوم  33/5  عالیق -->تهوری 53/3 ***

 متغیرهای محیطی -->اقتصاد  33/5  عالیق -->قرارداری 33/5 

 متغیرهای محیطی -->مادر  15/1 *** شخصیت -->برون/درون گرایی  01/3 ***

 محیطیمتغیرهای  -->پدر  32/5 *** شخصیت -->حسی/شهودی 00/3 ***



 46/ یرستان در دب یلیتحص یتموفق یمدل علّ یابیو اعتبار ینتدو

 
 . مدل در رشته فنی / هنرستان2شکل 
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های رگرسیونی به منظور بهبود مدل مورد استفاده قرار گرفت. ها و جدول وزنکوواریانس

واهد ها از با بهبود مدل همراه خهای تغییر نسبی نشان دادند برقراری برخی ارتباطمقادیر شاخص

حاکی از وجود هم تغییری بین  25/0و تغییر نسبی  00/15شاخص بهبود  با E14<-->E24 بود.

بنابراین  ؛هوش بین فردی و برونگرایی/درونگرایی به دلیل معناداری مفهومی در مدل اعمال شدند

فقیت در و هوش بر مو در گروه فنی/هنرستان اثرات مستقیم شخصیت، عالیق، متغیرهای محیطی

ت هستند اما حذف کارکرد تحصیلی به دلیل عدم معناداری با بهبود رشته تحصیلی معنادار و مثب

نشان داده  1های رگرسیون استاندارد شده در شکل مدل همراه خواهد بود. مدل نهایی با وزن

 شده است که پارامتر کارکرد تحصیلی از آن قابل حذف است.

 های برازش مطلق، نسبی و ایجازی. اندازه4جدول 

 مطلق نسبی موجز

 شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار

95/3 PNFI 25/3 CFI 15/59 دوخی 

94/3 PCFI 
25/3 IFI 324/3 RMSEA 
20/3 NFI   

 دهند وضعیت کلّیهای برازش همگی حاکی از برازش مناسب مدل هستند و نشان میشاخص

 .مدل مطلوب است

که با وجود  اندشدهپارامتر برآورد  90فیزیک در مجموع در این مدل اولیه -در رشتة ریاضی

 محاسبه شده است. 159عنصر غیر زائد در ماتریس مشاهده شده درجه آزادی برابر با  095

 :اندشدهارائه  0برازش د رجدول  یهاشاخصو  9استاندارد نشده در جدول  یهاوزن

  



 51/ یرستان در دب یلیتحص یتموفق یمدل علّ یابیو اعتبار ینتدو

 رگرسیونی استاندارد نشدههای . وزن5جدول 

  برآورد معناداری  برآورد معناداری

 شخصیت -->قضاوتی/داوری 33/5  عملکرد تحصیلی -->موفقیت  15/5 ***

 هوش -->منطقی/ریاضی  50/5 *** شخصیت -->موفقیت  09/3 ***

 هوش -->فضایی  02/5 *** عالیق -->موفقیت  54/3 ***

 هوش -->زبانی  39/5 *** هوش -->موفقیت  33/5 

 هوش -->بدنی/جنبشی  24/3 *** متغیرهای محیطی -->موفقیت  03/3 ***

 هوش -->میان فردی  31/5 *** موفقیت -->معدل  25/3 ***

 هوش -->درون فردی  09/3 *** موفقیت -->ادراک موفقیت  33/5 

 هوش -->موسیقیایی  05/3 *** عالیق -->واقع گرایی  33/5 

 هوش -->طبیعت گرا  33/5  عالیق -->جستجوگری 55/1 ***

 کارکرد تحصیلی -->نیمسال اول  12/5 *** عالیق -->هنری 50/3 ***

 کارکرد تحصیلی -->نیمسال دوم  33/5  عالیق -->اجتماعی 94/3 332/3

 کارکرد تحصیلی -->دروس تخصصی  05/1 *** عالیق -->تهوری 01/3 ***

 متغیرهای محیطی -->اقتصاد  90/3 330/3 عالیق -->قرارداری 00/3 ***

 متغیرهای محیطی -->مادر  94/3 330/3 شخصیت -->برون/درون گرایی  00/3 ***

 متغیرهای محیطی -->پدر  33/5  شخصیت -->حسی/شهودی 04/3 ***

    شخصیت -->فکری/احساسی  03/3 ***

اساس عوامل موفقیت در رشتة ریاضی همان طور که در مدل موفقیت در رشتة تحصیلی بر 

تة و هوش بر موفقیت در رش شود اثرات مستقیم شخصیت، عالیق، متغیرهای محیطیمشاهده می

رسد و پس ترین عامل به نظر میتحصیلی معنادار و مثبت هستند. ازین بین عملکرد تحصیلی مهم

ارائه شده 0استاندارد شده در شکل های وزناز آن به ترتیب عالیق و سپس هوش قرار دارند. 

 اند.
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 . مدل در رشته ریاضی فیزیک3شکل   



 52/ یرستان در دب یلیتحص یتموفق یمدل علّ یابیو اعتبار ینتدو

 های برازش مطلق، نسبی و ایجازی. اندازه6جدول 

 مطلق نسبی موجز

 شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار

40/3 PNFI 53/3 CFI 94/23 دوخی 

95/3 PCFI 
05/3 IFI 321/3 RMSEA 
01/3 NFI   

های برازش حاکی از سطح اما سایر اندازه دهدیمبرازش خوب را نشان  RMSEAهرچند 

ها به جداول مربوط به برازش متوسط هستند. به همین دلیل و به منظور بهبودی شاخص

ند های بهبود و مقادیر تغییر نسبی هستدهندة شاخصهای رگرسیونی که نشانها و وزنکوواریانس

ت پیشنهاد شده که به لحاظ نظری معنادار و نیز با بهبود قابل مالحظه مراجعه شد. از بین تغییرا

با شاخص  E16<-->E18همراه باشند، دو تغییر در مدل اعمال شد. این تغییرات عبارتند از: 

 35/5و تغییر نسبی  94/50با شاخص بهبود  E21<-->E17و  40/54و تغییر نسبی  00/59بهبود 

ین هوش منطقی/ریاضی و دروس تخصصی و همچنین بین هوش که حاکی از وجود هم تغییری ب

 95/3را به  PCFIو  PNFIبین فردی و برونگرایی/درونگرایی هستند. اِعمال این تغییرات مقادیر 

 کاهش داد. 305/3و  00/04را به  RMSEAمقدار آمارة خی دو و  ارتقا بخشید و 91/3و 

های استاندارد نشده در جدول قرار گرفت. وزنمدل فرضی اولیه در رشتة تجربی مورد تحلیل 

 اند.ارائه شده 4 شکلهای استاندارد شده در و مدل نهایی با وزن 0
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 های رگرسیونی استاندارد نشده. وزن8جدول 

  برآورد معناداری  برآورد معناداری

 شخصیت -->فکری/احساسی  91/3 332/3 عملکرد تحصیلی -->موفقیت  01/1 ***

 شخصیت -->قضاوتی/داوری 94/3 332/3 شخصیت -->موفقیت  04/3 ***

 هوش -->منطقی/ریاضی  33/5  عالیق -->موفقیت  00/5 ***

 هوش -->فضایی  20/5 *** هوش -->موفقیت  33/5 

 هوش -->زبانی  09/3 *** متغیرهای محیطی -->موفقیت  25/3 ***

 هوش -->بدنی/جنبشی  20/3 *** موفقیت -->ادراک موفقیت  33/5 

 هوش -->میان فردی  05/3 *** موفقیت -->معدل  20/3 ***

 هوش -->درون فردی  00/3 *** عالیق -->واقع گرایی  35/5 ***

 هوش -->موسیقیایی  05/3 *** عالیق -->جستجوگری 10/5 ***

 هوش -->طبیعت گرا  03/5  عالیق -->هنری 45/3 ***

 کارکرد تحصیلی -->نیمسال اول  04/3 *** عالیق -->اجتماعی 20/3 ***

 کارکرد تحصیلی -->نیمسال دوم  95/3 *** عالیق -->تهوری 25/3 ***

 کارکرد تحصیلی -->دروس تخصصی  33/5  عالیق -->قرارداری 33/5 

 متغیرهای محیطی -->اقتصاد  09/3 334/3 شخصیت -->برون/درون گرایی  33/5 

 متغیرهای محیطی -->مادر  01/3 334/3 شخصیت -->حسی/شهودی 25/3 ***

 متغیرهای محیطی -->پدر  33/5    

مطابق نتایج به دست آمده در مدل موفقیت در رشته تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر بر موفقیت 

ترین در رشتة علوم تجربی تمامی اثرات مستقیم معنادار هستند. در این بین عملکرد تحصیلی مهم

همچنین بین هوش با شخصیت و  رسد و پس از آن عالیق و هوش قرار دارند.به نظر میپارامتر 

 وجود دارد. تغییریعالیق و بین متغیرهای محیطی با عالیق هم



 55/ یرستان در دب یلیتحص یتموفق یمدل علّ یابیو اعتبار ینتدو

 
 . مدل در رشته علوم تجربی4شکل 
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 های برازش مطلق، نسبی و ایجازی. اندازه3جدول 

 مطلق نسبی موجز

 شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار

40/3 PNFI 21/3 CFI 05/59 دوخی 

49/3 PCFI 
29/3 IFI 350/3 RMSEA 
29/3 NFI   

برازش این مدل اولیه در سطح متوسط است و به همین دلیل به جداول مربوط به 

های اصالح و بهبود و میزان تغییرات نسبی متناظر با های رگرسیونی، شاخصها، وزنکوواریانس

 خالصه شده است. 5مراجعه شد. بخشی از این جدول در جدول ها آن

 های بهبودها و شاخص. کوواریانس8جدول 

 تغییر نسبی شاخص بهبود 

 09/0 09/14 شخصیت<-->هوش

 11/9 52/02 عالیق<-->هوش

 00/4 01/14 متغیرهای محیطی<-->عالیق

به ترتیب  PCFIو  PNFIبا اِعمال این تغییرات مقادیر و  2براساس نتایج مندرج در جدول  

افزایش  51/3و  53/3، 25/3به  NFIو  CFI ،IFIارتقا یافت. همچنین مقادیر  45/3و  91/3به 

 95کاهش یافت. در این مدل مجموعاً  325/3و  52/54به  RMSEAیافت و شاخص خی دو و 

زائد در ماتریس مشاهده شده درجه آزادی عنصر غیر 095اند که با وجود پارامتر برآورد شده

 شده است. محاسبه 151مدل 

 بحث

در تحقیق حاضر به تدوین واعتباریابی مدل موفقیت تحصیلی پرداخته شد. نتایج تحقیق حاضر 

گانه )هوش چندگانه، عالیق، شخصیت، نشان داد که که اثرات مستقیم تمامی پارامترهای پنج

ها معنادار است. تنها استثنا در این میان یطی( در تمامی مدلعملکرد تحصیلی و متغیرهای مح



 57/ یرستان در دب یلیتحص یتموفق یمدل علّ یابیو اعتبار ینتدو

معنادار نشدن عملکرد تحصیلی در گروه هنرستان است. مقایسة سهم هر یک از عوامل مؤثر بر 

دهد بین این عوامل به لحاظ کمیَت و سطح معناداری تفاوت ها نشان میموفقیت در زیر گروه

یلی های تحصگیری کرد که در تمامی رشتهین طور نتیجهتوان اوجود دارد و به طور کلَی می

تلقی  ترین عواملاهمیتترین است و متغیرهای محیطی و شرایط تحصیلی کمنقش عالیق مهم

های علوم تجربی و ریاضی نقش عامل عملکرد تحصیلی شوند. همچنین در بین گروهمی

رند. نتایج پژوهش حاضر نشان دادند تر است و پس از آن عالیق و هوش چندگانه قرار دابرجسته

 ی تحصیلی معنادار است. همچنین تمامینقش تمامی متغیرهای پیش بین در موفقیت در رشته

 های مختلف در میزانمطرح شده نیز از اعتبار برخوردار بودند. همچنین بین زیرگروه یهامدل

در مدل گروه علوم انسانی نقش عوامل مؤثر بر موفقیت در انتخاب رشته تفاوت مشاهده شد. 

 های ریاضی فیزیکها و هوش، در رشتهنقش هوش و شخصیت، در گروه هنرستان، عالیق/رغبت

ی تحصیلی ترین اثرات را بر موفقیت در رشتهو علوم تجربی کارکرد تحصیلی و عالیق برجسته

 داشتند.

است و  ند بعدیهمانگونه که نتایج این تحقیق نشان داده است موفقیت تحصیلی سازه چ

ای جامع دانست که شامل ابعاد توان پدیدهآموز را میهمچنین طبق نظر محققان موفقیت دانش

ای از تحول فردی و اهداف مختلف آموزشی است. براساس ضرایب افراد گروه انسانی چندگانه

فردی گرا، برحسب هوش چندگانه دارای هوش کالمی، میانبه لحاظ تیپ شخصیتی بیشتر برون

فردی و به لحاظ تیپ عالیق دارای تیپ اجتماعی هستند. به همین ترتیب افراد گروه و درون

کننده، دارای هوش منطقی و ریاضی و برحسب تیپ عالیق تحصیلی دارای ریاضی بیشتر مالحظه

گرای تیپ جستجوگر و واقع گرا هستند. افراد دارای تیپ شمّی، دارای هوش فضایی و طبیعت

 ترند و افراد دارای تیپ شخصیتی احساسی،جستجوگر و واقع گرا برای تجربی مناسبباال و 

گرا و هنری هستند برای گروه هنرستان/فنی تمایل دارای هوش فضایی که دارای عالیق واقع
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به جز گروه فنی/هنرستان معدل دارای اثر معنادارتری  هاگروهبیشتری دارند. همچنین در تمامی 

 موفقیت بود.نسبت به ادراک 

توان اشاره کرد شواهد تجربی در تبیین مدل به دست آمده برای گروه علوم انسانی می

حصیلی های قوی موفقیت در رشته تکنندهبینیمحکمی در دست است که شخصیت یکی از پیش

شود. نقش صفات شخصیتی در انتخاب شغل و رشته تبیین شده است و یک اساس نظری تلقی می

ورد که بر اساس آن شخصیت شالوده و زیربنای انتخاب رشته است و به واسطة آفراهم می

(. در 1353گذارد )الرسون و همکاران، خودکارآمدی در حوزة خاص و عالیق بر آن تأثیر می

( همسویی دارد. نتایج این 5053امین بیدختی و دارایی ) حاضر با همین راستا، نتایج پژوهش

های اجتماعی بیشترین نمرات را کسب آموزان علوم انسانی در مقیاسدهند دانشتحقیق نشان می

ه رشته مندی بکنند و این افراد اکثراً تیپ اجتماعی دارند. همچنین تیپ شخصیتی و عالقهمی

مهمترین عامل موفقیت در انتخاب رشتة تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان بود. در مدل گروه 

 ن عامل مؤثر بر موفقیت در رشتة تحصیلی شناسایی شد.علوم انسانی نیز شخصیت دومی

ترین عوامل بودند و در مدل به دست آمده درگروه هنرستان عالیق و هوش چندگانه برجسته

ترین اهمیت بود و تنها اثری بود که از معناداری برخوردار نبود. این عملکرد تحصیلی دارای کم

کارکرد تحصیلی در گروه هنرستان فاقد نمرات در  مسئله تا حدّ زیادی قابل انتظار است زیرا

وم های عملی در مقایسه با علدروس تخصصی بود و با توجه به نقش برجستة خالقیت و مهارت

ای و هنرستان عدم معناداری اثر کارکرد حرفه-های کاردانی، فنینظری و علوم پایه در رشته

قیاس هنری . از دیگر سو، ارتباط خرده متحصیلی بر موفقیت در رشتة تحصیلی قابل تبیین است

های هنری در نظریة چندوجهی هالند پیشنهاد شده است و در تحقیقات در پرسشنامة عالیق با رشته

( نیز مورد تأئید قرار گرفته است. مدل به دست آمده در 5550، 5گوناگون )دفروت و مرویلد

                                                                                                                                               

1. DeFuyt & Merveilde 
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به مشاغل  در این مدل تیپ رغبتی هنری گروه هنرستان با مدل کروی تریسی نیز قابل تبیین است.

 (.1332، 5های هنری گرایش دارند )هدریو رشته

های به دست آمده در مدل به دست آمده در گروه ریاضی کارکرد تحصیلی براساس یافته

توان اشاره کرد یکی از ترین عامل و پس از آن عالیق قرار داشت. در تبیین این یافته میمهم

هایی با بینی موفقیت تحصیلی به طور کلّی درستوسط محققان برای پیش دروس مورد تأکید

ها بیشترین تأکید محققان، مشاوران و معلمان بر درس ریاضی و به محتوای ریاضی است و سال

 بینی خوبی برای موفقیت آتی در کالج و ورود بهطور کلّی دروس علمی بود که قابلیت پیش

(. در مطالعة حاضر نمرات 1351، 1د )آرسیدیاکنو، هوتز و کنگهای علمی و تکنیکی دارنرشته

ورد گیری کارکرد تحصیلی مگر و به منظور اندازههمین دروس تخصصی به عنوان متغیر نشان

استفاده قرار گرفته است. لذا با در نظر گرفتن این امر انعکاس اهمیت و نقش برجستة کارکردهای 

صیلی امری قابل تبیین است. طبق چارچوب نظریة هالند تحصیلی در مدل موفقیت در رشتة تح

رتباط های علمی و ریاضی امقیاس جستجوگر در این نظریه به طور کامل با احتمال انتخاب رشته

 های رشتة تحصیلی در آینده استکنندهبینیکه عالیق در مقیاس هالند پیشجاییدارد و از آن

ها و عالیق در مدل رشتة ریاضی با اداری و اهمیت رغبت(، بنابراین معن5550)دفروت و مرویلد، 

ریاضی از مجموعة -این نظریه همسویی دارد. همچنین در مدل گروه ریاضی بین هوش منطقی

گانة هوش گاردنر با دروس تخصصی ارتباط مشاهده شد. این رابطه با توجه به محتوای هشت

فیزیک در مجموعه نمرات تخصصی ریاضی و وجود نمرة درس ریاضی و -سؤاالت هوش منطقی

این رشته قابل تبیین است. الگوی مشاهده شده در مطالعة حاضر با تحقیق اصفهانی اصل، یوسفعلی 

ه توان ب( همخوانی دارد. در تبیین الگوی مشاهده شده در رشتة ریاضی می5022و مهرابی زاده )

آموزان رشتة دهد دانشآن نشان می( اشاره کرد که نتایج 5053مطالعة )امین بیدختی و دارایی، 

فراد دهند. لذا در این اعلوم تجربی بیشترین تمایل را به مشاغل جستجوگرانه از خود نشان می
                                                                                                                                               

1. Hedrih 

2. Arcidiacono, Hotz, & Kang 
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عالیق از اهمیت باالیی برخوردار است. در مدل موفقیت در رشتة تحصیلی رشتة علوم تجربی نیز 

 در رشتة تحصیلی است.همین الگو مشاهده شد و عالیق دومین عامل مهم در موفقیت 

توان به در دسترس نبودن ابزارهای استاندارد شده های پژوهش حاضر میاز جمله محدودیت

ین رغم پیچیدگی و چندبُعدی بودن ابرای سازة موفقیت در رشتة تحصیلی اشاره نمود که علی

ند ابزار رد. هرچگیری آن را داشته باشد، وجود نداسازه، ابزار معتبری که بتواند قابلیت اندازه

محقق ساخته در تحقیق حاضر با تکیه بر عوامل زیربنایی، اصول و متغیرهای مؤثر بر آن طراحی 

شده، پایایی مطلوبی برخوردار است و عوامل حاصل از تحلیل عاملی آن نیز تا حدّ زیادی با ابعاد 

 در تفسیر نتایج آنزیربنایی در ساخت آن همخوانی دارد، با این حال فاقد هنجار ملی است و 

ی این ابزار در تحقیقات آت شودیمبهتر است جانب احتیاط را رعایت نمود. از این رو پیشنهاد 

سنجی آن مجاسبه شود. تعیین نتایج این های روانمورد اعتباریابی مجدد قرار گیرد و ویژگی

مینة این دانش در ز تواند به گسترشهای دیگر و تعیین ساختار زیربنایی آن میآزمون در نمونه

آزمون بیانجامد. همچنین نتایج به دست آمده تلویحات کاربردی و بالینی چندی نیز در پی دارد. 

عوامل  ترینرسد عالیق، کارکرد تحصیلی و هوش چندگانه مهمهرچند به طور کلّی به نظر می

یلی به تفکیک قیت تحصتحصیلی باشند اما سهم و نوع عوامل مؤثر بر موف مؤثر بر موفقیت در رشته

تحصیلی به این  شود در فرایند هدایترشتة تحصیلی با یکدیگر تفاوت دارند، بنابراین پیشنهاد می

ف دهد، برخالامر توجه شود. به عنوان مثال، مدل به دست آمده در گروه فنی/هنرستان نشان می

قابل ردار نیست و در مگروه علوم تجربی و ریاضی پارامتر عملکرد تحصیلی از معناداری برخو

 رسد در هدایتبنابراین به نظر می ؛تری بر عهده دارندها نقش مهمدر این گروه عالیق و رغبت

د، هدایت ها توجه بیشتری شومند به این رشته باید به نقش عالیق و رغبتتحصیلی افراد عالقه

های شتههدایت افراد به ر افراد به رشتة علوم انسانی با تأکید بر هوش چندگانه و شخصیت و در

 فیزیک به نقش عملکرد تحصیلی بیشتر تأکید شود.-علوم تجربی و ریاضی
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