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مدل عالیق شغلی دانشآموزان :نقش هوش تحلیلی و موفقیت در
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**

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش هوش تحلیلی در عالیق شغلی دانشآموزان با میانجیگری
پیشرفت تحصیلی درسهای خاص انجام شد .این مطالعه توصیفیاز نوع مدلیابی معادالت ساختاری بود.
جامعه آماری پژوهش دانشآموزان دبیرستانی رشتههای ریاضی ،تجربی و انسانی در
پایههاییازدهم،دوازدهم و پیشدانشگاهی شهر ارومیه در سال تحصیلی  3141-49بودند .در مجموع 173
دانشآموز با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب و مقیاس هوش تحلیلی و مقیاس عالیق شغلی را تکمیل
کردند .میانگین درسهای اصلی رشتهها بهعنوان شاخص پیشرفت تحصیلی درسهای خاص در نظر
گرفته شد .دادهها به روش تحلیل مسیر تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که هوش تحلیلی اثر مستقیم مثبت
و معناداری بر پیشرفت تحصیلی در درسهای خاص داشت .پیشرفت تحصیلی در درسهای ریاضی،
فیزیک ،شیمی و زیستشناسی اثر مستقیم مثبت و معناداری بر همه ابعاد عالیق شغلی شامل واقع
گرایانه،اجتماعی ،جستجوگرایانه،متهورانه ،هنرمندانه و قراردادی داشت .پیشرفت تحصیلی در درسهای
معارف اسالمی ،عربی ،زبان و ادبیات فارسی اثر مستقیم منفی و معناداری بر همه ابعاد عالیق شغلی
داشت .همچنین هوش تحلیلی اثر غیرمستقیم مثبت و معناداری از طریق پیشرفت تحصیلی در درسهای
ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی بر همه ابعاد عالیق شغلی داشت .عالوه بر آن هوش تحلیلی اثر
غیرمستقیم منفی و معناداری از طریق پیشرفت تحصیلی در درسهای معارف اسالمی،
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هوش2321
تاثیر ،بهار
شماره 33
روانشناسی
مطالعات
فصلنامه
تحلیلی
تربیتی،اهمیت
نتایج بر
شغلی داشت.
عالیق
عربی ،زبان و ادبیات فارسی بر همه ابعاد

و پیشرفت تحصیلی در درسهای خاص بر عالیق شغلی دانشآموزان دبیرستانی تاکید میکند.

واژگان کلیدی :هوش تحلیلی ،عالیق شغلی ،پیشرفت تحصیلی ،درسهای خاص.
مقدمه

امروزه وجود تفاوتهای فردی کامال تایید شده و عالیق شغلی 3یکی از پایدارترین بخش
تفاوتهای فردی و معمولیترین وسیله انطباق فرد با محیط میباشد (حقشناس ،عابدی ،جعفری
و حسینیان .)3143 ،عالیق شغلی پژوهشهای بسیاری را در زمینه روانشناسی شغلی به خود
اختصاص داده و سنگبنای سنجش مسیر شغلی افراد است (کوالسکی ،ورنون و شرمر.)2337 ،2
عالیق شغلی رغبتهای شغلی با الگویی از پاسخهای دوست داشتن ،تنفر و بیتفاوتی نسبت به
عناوین فعالیتهای مرتبط با شغل و مسیر شغلی است که هدف آن یافتن مناسبترین شغل برای
فرد میباشد (کراس ،ساندرز ،استاتین و روهی .)2333 ،1هالند )3447( 9در مدل خود شش تیپ
واقعگرا ،5اجتماعی ،6جستجوگر ،7متهور ،8هنرمند 4و قرارداری 33را بیان کرد و معتقد بود که این
شش تیپ میتواند تفاوتهای تیپ شناختی افراد در زمینه ارزشها ،رغبتها ،تواناییها و تفاوت
الگوهای شغلی را توصیف و پیشبینی کند (به نقل از بوگلوت ،ریزینو و بارتاوردی.)2335 ،33
تیپ واقعگرا روابط انسانی و مهارتهای اجتماعی ضعیفی دارند ،تکالیف واقعی ،عینی و ملموس
را ترجیح میدهند و معموال از مهارتهای مکانیکی و فنی خوبی برخوردارند .تیپ اجتماعی
روابط انسانی و مهارتهای اجتماعی قوی دارند ،تمرکز اصلی آنها روی مشکالت اجتماعی
است و مشکالت را از طریق تشکیل تیمهای گروهی به واسطه مذهب و خدمات اجتماعی حل
1

. career interests
. Kowalski, Vernon, Schermer
3
. Krause, Saunders, Staten, Rohe
4
. Holland
5
. realistic
6
. social
7
. investigative
8
. enterprising
9
. artistic
10
. conventional
11
. Boglut, Rizeanu, Burtaverde
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میکنند و به فعالیتهای آموزشی عالقهمند هستند .تیپ جستجوگر مستقل و تکلیف محور
تحصیلی ...تیپ
جمع شوند.
دور آنها
دیگران
دوست ودارند که
نقشدارند
هستند ،به ریاضیات و علوم عالقه
هیجانهای
پیشبینی
شکفتگی در
اشتیاقو تحصیلی
متهور جاهطلب و سلطهجو هستند ،قدرت ،مدیریت ،رهبری و نفوذ روی دیگران دارند و از
خودکارآمدی در ...
پرخاشگری و
باالیی مطلوب بر
مهارتهای
توانایی کالمی وتأثیر
119
تصویری ،خالق و مستقل
تیپ هنرمند
برخوردار هستند.
آموزشنفس
اعتماد به
منظم،در ...
خودکارآمدی
پرخاشگری و
مطلوب بر
مهارت
عملگرا و
قراردادی مرتب،
تیپ
بیانهایمیکنند.
آموزش هنر
تأثیر از راه
هستند و خواستههای خود را

دارای قدرت مدیریت هستند ،تکالیف دارای ساختار و تکالیف دفتری را ترجیح میدهند و
رازدار و وفادار میباشند (نیوتا.)2333 ،32
انتخاب شغل و رغبت شغلی با عواملی متعددی مرتبط است که یکی از این عوامل هوش
می باشد .هوش به عنوان یکی از عوامل مهم در سازگاری انسان با محیط و از عوامل مهم در
تفاوت افراد با یکدیگر تلقی میشود .نظریه هوشهای چندگانه اولین بار توسط گاردنر 31در
سال  3481مطرح شد (سعیدی ،عضدالملکی و محمدیان .)3149 ،بر مبنای نظریه وی حداقل
هشت نوع هوش گوناگون وجود دارد که شامل هوش کالمی-زبانی ،39هوش منطقی-ریاضی،35
هوش بصری–مکانی ،36هوش حرکتی–جسمانی ،37هوش موسیقیایی ،38هوش میان فردی،34
هوش درون فردی 23و هوش طبیعتگرا 23میباشد (به نقل از فرنهام .)2339 ،22از نظر گاردنر
( )2333هوش توانش روانی-زیستی به منظور پردازش اطالعات است که میتواند در یک محیط
باعث حل مساله یا خلق محصوالت ارزشمند شود .وی هوشهای هشتگانه را در سه دسته
کلی شامل هوش تحلیلی (منطقی-ریاضی ،موسیقیایی و طبیعتگرا) ،هوش تعاملگرا (کالمی-
زبانی ،بدنی-جنبشی و میان فردی) و هوش خویشتننگر (بصری-مکانی و درون فردی)
طبقهبندی کرد .هوش کالمی-زبانی به توانایی استفاده از زبان ،حساسیت به دستورالعمل و معنای
12

. Nauta
. Gardner
14
. verbal-linguistic intelligence
15
. logical-mathematical intelligence
16
. visual-spatial intelligence
17
. bodily-kinesthetic intelligence
18
. musical intelligence
19
. interpersonal intelligence
20
. intrapersonal intelligence
21
. naturalistic intelligence
22
. Furnham
13
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2321
استدالل ،بهار
منطقی،شماره 33
های تربیتی،
روانشناسی
مطالعات
فصلنامه
تفکر
قیاسی،
درک نظام
توانایی
کلمات اشاره دارد .هوش منطقی-ریاضی به

منطقی ،برقراری ارتباط میان اطالعات متنوع بر اساس الگوهای منطقی و بازیهای قانونمند
اشاره دارد .هوش بصری-مکانی به توانایی بازنمایهای گرافیکی و ترسیمی از طریق رسانههای
بصری مثل نقاشی و مدلسازی اشاره دارد .هوش حرکتی-جسمانی به توانایی انجام مهارتهای
حرکتی ظریف مانند نوشتن ،نقاشی و حرکتهای بدنی و همچنین تسلط بر عملکردهای فیزیکی
اشاره دارد .هوش موسیقیایی به توانایی بازشناسی الگوهای آوایی توسط دیگران اشاره دارد.
هوش میان فردی به توانایی برقراری ارتباط زبانی و غیر زبانی و تشریک مساعی با دیگران در
یک گروه اشاره دارد .هوش درون فردی به توانایی شناخت درست خود شامل دانش نقاط قوت
و ضعف ،انگیزهها ،اهداف ،احساسات درونی ،ترسها و هیجانها اشاره دارد .هوش طبیعتگرا
به توانایی شناخت طبیعت ،کنجکاوی درباره پدیدههای طبیعی و درک روابط بین پدیدههای
طبیعی اشاره دارد (ساواس .)2332 ،21هوشهای چندگانه گاردنر نقش مهم و موثری در مشاوره
شغلی دانشآموزان مقطع متوسطه دارد .یکی از دیدگاههایی که از دهه هشتاد میالدی توانست
بیشتر در حوزه عملی آموزش و پرورش ،انتخاب شغل و عالیق شغلی ایفای نقش کند ،دیدگاه
هوشهای چندگانه بود که بر اساس آن هر کدام از این هوشها (از جمله طبقه هوش تحلیلی)
با عالقه به مشاغلی مرتبط هستند و شناخت آن میتواند تصمیمگیری در انتخاب شغل را تسهیل
نماید (رحیمی.)3184 ،
یکی از متغیرهایی که میتواند بین هوش تحلیلی و عالیق شغلی نقش میانجی داشته باشد،
پیشرفت تحصیلی 29است .میزان پیشرفت تحصیلی یکی از معیارهای اصلی کارایی هر نظام
آموزشی به ویژه نظام آموزش و پرورش است (تولبور .)2332 ،25پیشرفت تحصیلی به معنای
توانایی اثبات موفقیت تحصیلی در اکتساب پیامدی که برای آن طرحریزی و برنامهریزی شده
میباشد (آدیمی .)2332 ،26پیشرفت تحصیلی بر جنبههای مهمی از زندگی افراد مثل ارتقاء به
مقاطع تحصیلی باالتر ،کسب شغل بهتر ،جایگاه اجتماعی مناسب تر و غیره تاثیر میگذارد (برین،
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. Savas
. academic achievement
25
. Tulbure
26
. Adeyemi
24
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گاال ،وود ،کیم هار و چیو دیوید .)2339 ،27برخی درسها برای اغلب دانشآموزان بسیار مشکل
کسب ...رتبه
تواند
بینی می
دیگر
نسبتو به
درسها
هایدرتحصیلی
هیجان
هایپیش
درس در
شکفتگی
تحصیلی
ایناشتیاق
است ،لذا پیشرفت دانشآموز درنقش
باال در کنکور و انتخاب رشته دانشگاهی نقش اساسی داشته باشد (سیف .)3143 ،از درسهای
خودکارآمدی در ...
پرخاشگری و
مطلوب
بههای
مهارت
تر و نسبتا تأثیر
121
زیستشناسی ،معارف
فیزیک ،شیمی،
های برریاضی،
درس
آموزشتوان
دشوار می
مهم

اسالمی ،عربی ،زبان

کرد .پرخاشگری و خودکارآمدی در ...
مطلوب بر
ادبیاتمهارت
تأثیروآموزش
هایاشاره
فارسی
انگلیسی

پژوهشهای اندکی درباره رابطه هوشهای چندگانه با پیشرفت تحصیلی و عالیق شغلی
انجام شده است .برای مثال ساالری ،امامی سیگارودی ،زائرثابت ،شکیبا ،خجسته و شریفی
( )3147ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین پیشرفت تحصیلی با عالقه به رشته تحصیلی
ارتباط معناداری وجود داشت .کلهر و احقر ( )3145در پژوهشی ضمن بررسی روابط اعتیاد به
اینترنت ،هوشهای چندگانه گاردنر و پیشرفت تحصیلی گزارش کردند که بین هوشهای
چندگانه گاردنر و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.صیدی ( )3141ضمن
پژوهشی به این نتیجه رسید که آموزش مبتنی بر هوشهای چندگانه باعث پیشرفت درسی
دانشآموزان شد .عبدی ،نوروزی ،ملکی و ابراهیمی قوامآبادی ( )3143گزارش کردند که
دانشآموزانی که از راهبرد تدریس مبتنی بر هوشهای چندگانه استفاده کردند پیشرفت تحصیلی
باالتری داشتند .در پژوهشی دیگر هاشمی ،بهرامی و کریمی ( )3185به این نتیجه رسیدند که
میان مولفههای هوشی گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانشآموزان ارتباط
معناداری وجود داشت .تشکری ( )3189ضمن پژوهشی با هدف بررسی رابطه هوش ،خالقیت،
عالیق شغلی و انتخاب رشته دانشجویان رشتههای علوم انسانی و علوم پایه گزارش کرد بین
هوش و خالقیت با انتخاب رشته و بین هوش و عالیق شغلی با انتخاب رشته هر دو رشته رابطه
معنادار وجود داشت .همچنین پینگکس ،والثر ،نویود و پرامتراواچی )2339( 28به این نتیجه
رسیدند که هوشهای موسیقیایی ،کالمی-زبانی ،طبیعتگرا و منطقی-ریاضی ارتباط متوسط و
هوشهای کالمی-زبانی ،بدنی-جنبشی ،میان فردی و درون فردی ارتباط ضعیفی با پیشرفت
تحصیلی داشتند .در پژوهشی دیگر آیشا و خورشید )2331( 24گزارش کردند که همه هوشهای
هشت گانه گاردنر با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند و فقط هوش موسیقیایی با
27

. Brian,Galla,Wood,Kim Har,Chiu David
. Piengkes, Wolther, Nooyod, Prameteerawatchai
29
. Ayesha, Khurshid
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2321
شماره و ،33بهار
تربیتی،
روانشناسی
مطالعات
فصلنامه
)2335
زارعی (
زینالیپور
اهوان،
آن رییسی
عالوه بر
پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشت.

ضمن پژوهشی بیان کردند که تمامی ابعاد هوشهای چندگانه (غیر از هوش موسیقیایی) با پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان همبستگی مثبت و معناداری داشتند و هوش موسیقیایی با پیشرفت تحصیلی
همبستگی منفی و معناداری داشت .شناسایی استعدادها و عالیق شغلی دانشآموزان میتواند نقش مهمی
در هدایت آنها به مسیر شغلی مناسب باشد که در این زمینه عالوه بر پیشرفت تحصیلی آنها در درسهای
خاص ،میزان هوشهای مختلف آنها اهمیت زیادی دارند .همچنین اکثر پژوهشها برای سنجش پیشرفت
تحصیلی از معدل دانشآموزان استفاده کردند که این پژوهش با توجه به استفاده از میانگین درسهای
خاص (ریاضی ،فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی ،معارف اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و ادبیات فارسی)
در این زمینه منحصر به فرد میباشد .از آنجایی که شغل فرد بخش عمدهای از زندگی افراد را به خود
اختصاص میدهد و افراد زمان زیادی را در محل کار خود میگذارند ،بررسی عالیق شغلی با هدف
انتخاب شغل مناسب ضروری است .در نتیجه با توجه به نقش هوش تحلیلی و پیشرفت تحصیلی در
شناخت عالیق شغلی دانشآموزان و هدایت آنها در جهت مناسب ،این پژوهش با هدف بررسی رابطه
علی هوش تحلیلی و عالیق شغلی با میانجیگری پیشرفت تحصیلی در درسهای خاص انجام شد.
بنابراین فرضیههای پژوهش عبارتند از )3 :هوش تحلیلی بر پیشرفت تحصیلی در درسهای خاص تاثیر
مستقیم و معنادار دارد )2 .پیشرفت تحصیلی در درسهای خاص بر ابعاد عالیق شغلی تاثیر مستقیم و
معنادار دارد )1 .هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت تحصیلی در درسهای خاص بر ابعاد عالیق شغلی
تاثیر غیرمستقیم و معنادار دارد .در نتیجه الگوی مفهومی پژوهش در شکل  3ارائه شد.
واقعگرا
اجتماعی

پیشرفت تحصیلی در
هوش
تحلیلی

درسهای علوم

جستجوگر

انسانی

متهور

پیشرفت تحصیلی در
درسهای علوم تجربی و

هنرمند

ریاضی

قرارداری

شکل  :3الگوی مفهومی رابطه هوش تحلیلی و عالیق شغلی با میانجیگری پیشرفت
تحصیلی
روش
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پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که در آن از مدل معادالت ساختاری استفاده
انسانی ...در
تجربی و
ریاضی،
رشتهدرهای
دبیرستانی
آموزان
دانش
تحصیلی
هیجانهای
پیشبینی
شکفتگی
تحصیلی و
اشتیاق
شده است .جامعه آماری پژوهشنقش
پایههای یازدهم ،دوازدهم و پیشدانشگاهی شهر ارومیه در سال تحصیلی  3141-49به تعداد
روشدر ...
خودکارآمدی
پرخاشگری و
های مطلوب
مهارت
آموزش
 29176نفر میب تأثیر
123
نمونهگیری خوشهای
 189نفر با
کرجسیبرو مورگان
جدول
اساس
اشد .بر
خودکارآمدیازدر ...
پرخاشگری و
جمعمطلوب
مهارتهای
آموزش
چندمرحلهای انتخاب و تأثیر
تهیه لیست
نمونهگیری پس
آوری برشد .برای
توسط آنها
اطالعات

مدارس بر اساس ناحیهها ،جنسیت و رشته تحصیلی ،ابتدا سه ناحیه ،بعد از هر ناحیه دو مدرسه
(یکی دخترانه و یکی پسرانه) و سپس از هر مدرسه دو کالس (یعنی مجموعا  32کالس) به
روش تصادفی انتخاب شد .در نهایت پس از بیان اصل رازداری و دریافت رضایتنامه شرکت
در پژوهش ،دادهها با کمک ابزارهای زیر جمعآوری شد.
مقیاس هوش تحلیلی:31برای اندازهگیری هوش تحلیلی از مقیاس هوش تحلیلی پرسشنامه
هوشهای چندگانه گاردنر ( )3481استفاده شد .این مقیاس دارای  13گویه و شامل سه هوش
منطقی-ریاضی ،موسیقیایی و طبیعتگرا (هر هوش  33گویه) است که با استفاده از مقیاس پنج
درجهای لیکرت (=3خیلی کم شبیه من است تا =5خیلی شبیه من است) نمرهگذاری می شود.
نمره این مقیاس با جمع کردن نمره همه گویهها به دست میآید و هر چه نمره آزمودنی بیشتر
باشد ،هوش تحلیلی بیشتری دارد .روایی ابزار با روش چرخش واریماکس تایید و پایایی سه
هوش منطقی-ریاضی ،موسیقیایی و طبیعتگرا را به ترتیب با روش آلفای کرونباخ 3/77 ،3/72
و  3/85گزارش شد (شریفی .)3189 ،در پژوهش حاضر پایایی سه هوش منطقی-ریاضی،
موسیقیایی و طبیعتگرا با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  3/64 ،3/75و  3/72و پایایی مقیاس
هوش تحلیلی  3/86محاسبه شد.
مقیاس عاليق شغلی:32برای اندازهگیری عالیق شغلی از مقیاس عالیق شغلی سیاهه
رغبتهای شغلی هالند ( )3485استفاده شد .این مقیاس حاوی  89شغل و شامل شش بعد
واقعگرا ،اجتماعی ،جستجوگر ،متهور ،هنرمند و قرارداری (هر بعد  39شغل) است که به صورت
دو درجهای (=3عالقه دارم تا =3عالقه ندارم) نمرهگذاری میشود .نمره ابعاد با جمع کردن نمره
گویههای آن بعد به دست میآید و هر چه نمره آزمودنی بیشتر باشد ،عالقه بیشتری به آن بعد
. analytical intelligence scale
. career interests scale

30
31
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اجتماعی،بهار 2321
گرا ،شماره ،33
تربیتی،
مطالعات
جستجوگر،
روانشناسیواقع
پایایی ابعاد
فصلنامهابزار،
شغلی دارد .هالند ( )3485ضمن تایید روایی

متهور ،هنرمند و قرارداری را به ترتیب با روش آلفای کرونباخ 3/87 ،3/81 ،3/83 ،3/81 ،3/67
و  3/84گزارش کرد .اکبرزاده ،هزاردستان ،عابدی ،باغبان و فراست ( )3184پایایی ابعاد را با
روش آلفای کرونباخ در دامنه  3/76تا  3/49گزارش کردند .در پژوهش حاضر پایایی ابعاد
واقعگرا ،اجتماعی ،جستجوگر ،متهور ،هنرمند و قرارداری با روش آلفای کرونباخ به ترتیب
3/89 ،3/75 ،3/71؛  3/74 ،3/88و  3/77محاسبه شد.
پیشرفت تحصیلی:برای اندازهگیری پیشرفت تحصیلی از میانگین ترم اول درسهای خاص
(درسهای ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی برای رشتههای ریاضی و تجربی و درسهای
معارف اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی برای رشته انسانی) استفاده شد.
برای تحلیل دادهها از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف توزیع متغیرها
و از همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری از نوع تحلیل مسیر برای آزمون فرضهای آماری
استفاده شد .برای این منظور از نرمافزار لیزرل نسخه  8/8استفاده شد.
یافتهها

پس از جمعآوری ابزارها مشخص شد  39پرسشنامه غیرقابل بررسی وجود داشت ،لذا
تحلیل برای  173نفر انجام شد .در این پژوهش  387نفر پسر ( )53/59%و  381نفر دختر
( )94/96%بودند .از میان آنان  332نفر در پایه دوم ( 334 ،)13/27%نفر در پایه سوم ()12/36%
و  314نفر در پایه چهارم ( )17/57%دبیرستان مشغول به تحصیل بودند ،به طوری که رشته
تحصیلی  47نفر ریاضی ( 316 ،)26/23%نفر تجربی ( )16/76%و  317نفر انسانی ()17/31%
بود .پیش از استفاده از روش تحلیل مسیر باید بین متغیرها همبستگی معنادار وجود داشته باشد،
لذا در جدول  3میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی هوش تحلیلی ،عالیق شغلی و
پیشرفت تحصیلی درسهای خاص دانشآموزان ارائه شد.

جدول  :3میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش ()n=173
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متغیرها

میانگین

 .3هوش تحلیلی

333/33

انحراف

2

3

9

1

295
6

5

8

7

استاندارد
22/38

نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

3
**

 .2واقعگرا

1/19

2/99

 .1اجتماعی

5/93

1/68

**3/23

**3/28

3

 .9جستجوگر

5/37

1/94

**3/24

**3/94

**3/12

 .5متهور

9/97

1/52

 .6هنرمند

9/37

1/55

**

 .7قراردادی

9/29

1/48

125

36/56

 .8پیشرفت

3

3/29

تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...

2/75

3

پرخاشگری و خودکارآمدی در ...
مطلوب بر
مهارتهای
تأثیر 3آموزش
3
**3/27
**3/99
**3/91
*/36
**

3/17

3/28

**

3/53

**

3/53

**

3

3/11

**3/26

**3/14

**3/95

**3/24

**3/59

**3/27

3

**3/13

-3/33

*-3/33

*3/38

-3/37

*3/33

**-3/34

3

تحصیلی
درسهای
ریاضی ،فیزیک،
شیمی و زیست
37/23

 .4پیشرفت

2/66

**

3/35

3/21

*

3/32

*

3/33

3/39

-3/37

**

-3/23

تحصیلی
درسهای
معارف ،عربی،
زبان و فارسی

**p<3/33*p<3/35
بر اساس نتایج جدول  3بین متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر وابسته همبستگی معنادار
وجود دارد ،لذا میتوان از روش تحلیل مسیر برای آزمون مدل استفاده کرد .در جدول  2نتایج
شاخصهای برازندگی مدل آزمون شده ارائه شد.
جدول  :2شاخصهای برازندگی مدل آزمون شده
شاخصهای

χ2/df

TLI

GFI

CFI

NFI

RMSEA

برازندگی مدل
آماره

9/75

3/43

3/45

3/43

3/43

3/36

حد پذیرش

کمتر از 5

 3/43و

 3/45و باالتر

 3/43و باالتر

 3/43و

کمتر از 3/38

قابل قبول

باالتر قابل

خیلی خوب

قابل قبول

باالتر قابل

خوب

قبول

قبول

**

3/57
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2321
 (χبا
بر اساس نتایج جدول ،2شاخصهای برازندگی مجذور کای به درجه آزادی)/df

مقدار  2/75برازش قابل قبول ،شاخص توکر-لویس ( )TLIبا مقدار  3/43برازش قابل قبول،
شاخص نیکویی برازش ( )GFIبا مقدار  3/45برازش خوب ،شاخص برازش مقایسهای ()CFI
با مقدار 3/43برازش قابل قبول ،شاخص برازش هنجار شده ( )NFIبا مقدار  3/43برازش قابل
قبول و شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAبا مقدار  3/36برازش خوب
مدل را نشان دادند .بنابراین نتایج حاکی از برازش مناسب مدل میباشد .بنابراین مدل آزمون
شده رابطه علی هوش تحلیلی و عالیق شغلی با میانجیگری پیشرفت تحصیلی در درسهای
خاص به همراه ضرایب استاندارد مسیرها در شکل  3ارائه شد.
شکل  :3مدل برازش شده رابطه هوش تحلیلی و عالیق شغلی با میانجیگری پیشرفت

تحصیلی
بر اساس نتایج شکل ،3مسیر مستقیم هوش تحلیلی به پیشرفت تحصیلی در درسهای
خاص معنادار و مثبت ،مسیر مستقیم پیشرفت تحصیلی در درسهای ریاضی ،فیزیک ،شیمی و
زیستشناسی به همه ابعاد عالیق شغلی (واقعگرا ،اجتماعی ،جستجوگر ،متهور ،هنرمند و
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قرارداری) معنادار و مثبت و مسیر مستقیم پیشرفت تحصیلی در درسهای معارف اسالمی ،عربی،
نتایج
جدول ،1
بینیبود.
منفی
عالیق وشغلی
همه
تحصیلی ...
درهای
هیجان
معنادارپیش
شکفتگی در
ابعادتحصیلی
اشتیاق
زبان انگلیسی و ادبیات فارسی بهنقش
فرضیههای تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی بر عالیق شغلی با میانجیگری پیشرفت تحصیلی در
آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...
درسهای خاصتأثیر
127
ارائه شد.
تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...
جدول  :1نتایج فرضیههای تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی بر عالیق شغلی با میانجیگری پیشرفت تحصیلی
ردیف
3

فرضیهها
تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت

ضریب

آماره

مسیر

T

3/15

6/79

معناداری
3/33

نتیجه
تایید شد

تحصیلی در درسهای ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی
بر بعد واقعگرا
2

تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت

3/15

6/79

3/33

تایید شد

تحصیلی در درسهای ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی
بر بعد اجتماعی
1

تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت

3/33

1/16

3/335

تایید شد

تحصیلی در درسهای ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی
بر بعد جستجوگر
9

تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت

3/21

5/34

3/333

تایید شد

تحصیلی در درسهای ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی
بر بعد متهور
5

تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت

3/36

3/92

3/327

تایید شد

تحصیلی در درسهای ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی
بر بعد هنرمند
6

تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت

3/19

6/58

3/333

تایید شد

تحصیلی در درسهای ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی
بر بعد قراردادی
7

تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت

-3/27

-5/63

3/333

تایید شد

تحصیلی در درسهای معارف اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و
ادبیات فارسی بر بعد واقعگرا
8

تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت
تحصیلی در درسهای معارف اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و
ادبیات فارسی بر بعد اجتماعی

-3/29

-5/38

3/333

تایید شد
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2321
تربیتی-،شماره
مطالعات
فصلنامه
شد
 ،33بهارتایید
3/333
روانشناسی 5/38
فت -3/29
گری پیشر
تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجی
تحصیلی در درسهای معارف اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و
ادبیات فارسی بر بعد جستجوگر

33

تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت

-3/39

-1/74

3/333

تایید شد

تحصیلی در درسهای معارف اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و
ادبیات فارسی بر بعد متهور
33

تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت

-3/34

-2/85

3/334

تایید شد

تحصیلی در درسهای معارف اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و
ادبیات فارسی بر بعد هنرمند
32

تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت

-3/37

-9/23

3/333

تایید شد

تحصیلی در درسهای معارف اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و
ادبیات فارسی بر بعد قراردادی

بر اساس نتایج جدول  ،1هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت تحصیلی در درسهای
ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی بر عالیق شغلی واقعگرا ،اجتماعی ،جستجوگر ،متهور،
هنرمند و قراردادی تاثیر غیرمستقیم مثبت و معنادار داشت .همچنین هوش تحلیلی با میانجیگری
پیشرفت تحصیلی در درسهای معارف اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و ادبیات فارسیبر عالیق
شغلی واقعگرا ،اجتماعی ،جستجوگر ،متهور ،هنرمند و قراردادی تاثیر غیرمستقیم منفی و معنادار
داشت .در نتیجه میتوان گفت متغیر پیشرفت تحصیلی در درسهای خاص میانجی خوبی بین
هوش تحلیلی و عالیق شغلی بود.
بحث و نتیجهگیری

شناخت عالیق شغلی دانشآموزان به هدایت تحصیلی و موفقیت شغلی آنها در آینده کمک
شایانی می کند ،لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه علی هوش تحلیلی و عالیق شغلی با
میانجیگری پیشرفت تحصیلی در درسهای خاص انجام شد .برای تحقق این هدف یک مدل
مفهومی طراحی و با استفاده از تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت.
یافتهها نشان داد که هوش تحلیلی بر پیشرفت تحصیلی در درسهای ریاضی ،فیزیک،
شیمی و زیستشناسی و درسهای معارف اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و ادبیات فارسی تاثیر
مستقیم مثبت و معنادار داشت .این یافته با نتایج پژوهشهای (پینگکس و همکاران2339 ،؛
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شهزادا ،خان ،آلاسالم و فکیر2339 ،12؛ آیشا و خورشید2331 ،؛ صیدی3141 ،؛ عبدی و
)3185
همکاران (
هاشمی و
برایدرمثال
همسووبود.
)3185
همکاران3143 ،؛ هاشمی و
تحصیلی ...
هیجانهای
پیشبینی
شکفتگی
تحصیلی
همکاران،اشتیاق
نقش
به این نتیجه رسیدند مولفههای هوشی گاردنر با موفقیت تحصیلی دانشآموزان ارتباط معنادار
خودکارآمدی در ...
پرخاشگری و
مطلوب بر
آموزش مهارت
129
هوشهای موسیقیایی،
گزارش کردند
مکاران ()2339
پینگکسهایو ه
تأثیر دیگر
داشت .در پژوهشی
خودکارآمدی در
پرخاشگری
ارتباطمطلوب بر
مهارتهای
آموزش
کالمی-زبانی ،طبیعتگرا وتأثیر
داشتند....همچنین
پیشرفتو تحصیلی
متوسطی با
ریاضی
منطقی-

شهزادا و همکاران ( )2339بیان کردند هوش تحلیلی (هوشهای طبیعتگرا ،منطقی-ریاضی و
موسیقیایی) با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشت .در تبیین این یافته میتوان گفت
افراد دارای هوش تحلیلی با توجه به ویژگیهای تفکر منطقی ،تفکر فرضیه قیاسی و درک روابط
میان اجزا در یادگیری از راهبردهای مطالعه و یادگیری استفاده میکنند ،دارای تفکر خالق و
انتقادی هستند ،ویژگیهای (نقاط قوت و ضعف) خود را به خوبی میشناسند ،به دنبال حل
چالشهای تحصیلی هستند و در فرایند آموزش و یادگیری به طور فعال شرکت میکنند که این
عوامل باعث افزایش پیشرفت تحصیلی درسهای خاص آنها میشوند .تبیین دیگر اینکه استفاده
از هوشهای چندگانه به ویژه هوش تحلیلی در کالس درس موجب بهبود انجام تکالیف درسی،
افزایش درگیری تحصیلی و افزایش سرعت یادگیری میشود که این امر خود باعث افزایش
پیشرفت تحصیلی درسهای خاص میشود.
همچنین یافتهها نشان داد پیشرفت تحصیلی در درسهای ریاضی ،فیزیک ،شیمی و
زیستشناسی بر همه ابعاد عالیق شغلی تاثیر مستقیم مثبت و معنادار و پیشرفت تحصیلی در
درسهای معارف اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و ادبیات فارسی بر همه ابعاد عالیق شغلی تاثیر
مستقیم منفی و معنادار داشت .این یافته از جهاتی با پژوهشهای (هاشمی و همکاران3185 ،؛
تشکری3189 ،؛ یزدی و حسینیان )3181 ،همسو بود .برای مثال هاشمی و همکاران ( )3185به
این نتیجه رسیدند مولفههای هوشی گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی دانشآموزان ارتباط
معناداری داشت .در پژوهشی دیگر تشکری ( )3189گزارش کرد بین هوش و خالقیت با انتخاب
رشته و بین هوش و عالیق شغلی با انتخاب رشته در رشتههای علوم انسانی و علوم پایه رابطه
معنادار وجود داشت .همچنین حسینیان و یزدی ( )3181در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
رشته ریاضی باالترین نمره را در عالیق شغلی جستجوگر و هنرمند ،رشته تجربی باالترین نمره
. Shahzada, Khan, Ul Islam, Faqir
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بهاردر2321
شماره 33
انسانیتربیتی،
روانشناسی
فصلنامه
عالیق
نمره ،را
باالترین
مطالعاترشته
اجتماعی و
را در عالیق شغلی جستجوگر ،هنرمند و

شغلی اجتماعی ،هنرمند و متهور کسب کردند .در تبیین این یافتهها میتوان گفت با توجه به
اینکه در سالهای اخیر تعداد مشاغل کاربردی و درآمدزا برای دانشآموزان رشتههای تجربی و
ریاضی در مقایسه با دانشآموزان رشته انسانی افزایش چشمگیری داشته و به اصطالح بازار کار
رشته انسانی تا حدود زیادی اشباع شده است ،لذا اکثر دانشآموزان دارای عملکرد تحصیلی باال
یکی از رشتههای تجربی و ریاضی و اکثر دانشآموزان دارای عملکرد تحصیلی پایین رشته
انسانی را انتخاب میکنند .همچنین اکثر ابعاد عالیق شغلی بیشتر با رشتههای تحصیلی تجربی و
ریاضی مرتبط هستند تا با رشته انسانی .عالوه بر آن در مدرسه ،خانواده و جامعه دائما بر کارآمد
و کاربردی بودن رشتههای تجربی و ریاضی در مقایسه با رشته انسانی تاکید میشود .در نتیجه
دانشآموزان رشتههای تجربی و ریاضی تالش بیشتری برای مطالعه و داشتن یک شغل مناسب
میکنند و نگاه مثبت و خوشبینانهتری نسبت به رشته تحصیلی خود و مشاغل مرتبط با آن دارند
که این عوامل باعث میشوند پیشرفت تحصیلی در درسهای مربوط به رشتههای تجربی و
ریاضی باعث افزایش ابعاد عالیق شغلی شوند .در مقابل دانشآموزان رشته انسانی با توجه به
عوامل ذکر شده از جمله نامرتبط بودن اکثر ابعاد عالیق شغلی با رشته انسانی و بازار کار نسبتا
ضعیف تالش کمتری برای مطالعه و داشتن یک شغل مناسب از راه تحصیل کنند و نگاه
بدبینانهتری نسبت به رشته تحصیلی خود و مشاغل مرتبط با آن دارند که این عوامل باعث
میشوند پیشرفت تحصیلی در درسهای مربوط به رشته انسانی باعث کاهش ابعاد عالیق شغلی
شوند.
یافتههای دیگر نشان داد هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت تحصیلی در درسهای
ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی بر همه ابعاد عالیق شغلی تاثیر غیرمستقیم مثبت و معنادار
و هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت تحصیلی در درسهای معارف اسالمی ،عربی ،زبان
انگلیسی و ادبیات فارسی بر همه ابعاد عالیق شغلی تاثیر غیرمستقیم منفی و معنادار داشت .هیچ
پژوهشی با هدف بررسی تاثیر غیرمستقیم هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت تحصیلی بر
عالیق شغلی انجام نشده است ،اما پژوهش اسحاق نیا ( )3186نشان داد که بین هوش منطقی-
ریاضی با رشته ریاضی-فیزیک و بین هوش طبیعتگرا با رشته علوم تجربی رابطه معنادار وجود
داشت و بین هوش کالمی-زبانی با رشته علوم انسانی رابطه معناداری وجود نداشت (به نقل از
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رضاخانی .)3141 ،در تبیین تاثیر غیرمستقیم مثبت و معنادار هوش تحلیلی با میانجیگری
عالیق
همه ابعاد
شناسی بر
زیست
تحصیلی وشیمی و
اشتیاقفیزیک،
ریاضی،
تحصیلی ...
هیجانهای
پیشبینی
شکفتگی در
پیشرفت تحصیلی در درسهاینقش
شغلی میتوان گفت دبیران این درسهاتفاوتهای فردی دانشآموزان را مد نظر قرار میدهند و
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
مطلوب
آموزش
با131
مشکالت ...تحصیلی برخورد
مواجهه با
میبرکنند و در
هایعمل
مهارتآنها
متفاوت
تأثیرهای
توجه به توانایی
خودکارآمدی در
مطلوب بر
مهارتهای
تحصیلی...و بهبود
پرخاشگری ورضایت
باعث افزایش
نخست
آموزشعوامل
مناسب و خالقانهای دارندتأثیرکه این

پیشرفت تحصیلی در درسهای خاص (ریاضی ،فیزیک ،شیمی و زیستشناسی) و سپس باعث
تاثیر مثبت و معنادار بر عالیق شغلی میشوند .همچنین در تبیین تاثیر غیرمستقیم منفی و معنادار
هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت تحصیلی در درسهای معارف اسالمی ،عربی ،زبان
انگلیسی و ادبیات فارسی بر همه ابعاد عالیق شغلی میتوان گفت هوش تحلیلی بر پیشرفت
تحصیلی درسهای رشته انسانی اثر مثبت دارد ،اما پیشرفت تحصیلی در درسهای رشته انسانی
بر ابعاد عالیق شغلی اثر منفی دارد .دلیل این اثر منفی میتواند بازار کار نسبتا ضعیف رشته
انسانی در مقایسه با رشتههای تجربی و ریاضی و مقایسه شدن دانشآموزان این دو گروه و
نامربوط بودن اکثر ابعاد عالیق شغلی با رشته انسانی باشد .در نتیجه زمانی که اثر غیرمستقیم
هوش تحلیلی با میانجیگری پیشرفت تحصیلی در درسهای خاص رشته انسانی (معارف
اسالمی ،عربی ،زبان انگلیسی و ادبیات فارسی) بررسی میشود ،نتیجه حاکی از اثر غیرمستقیم
منفی و معنادار است.
مهمترین محدودیت این مطالعه استفاده از ابزارهای خودگزارشدهی برای جمعآوری دادهها
بود .در این ابزارها ممکن است افراد تالش کنند خود را بهتر از آنچه که واقعا هستند ،نشان
دهند .محدودیت دیگر محدود شدن جامعه پژوهش به دانشآموزان پسر و دختر مقطع دبیرستان
شهر ارومیه بود .شاید عدم تفکیک جنسیت و یا عدم بررسی سایر هوشها (به جز هوش تحلیلی)
در نتایج تاثیر گذاشته باشد .محدودیت دیگر ناتوانی در کنترل متغیرهای مزاحم مثل عالقه ،انگیزه
و تمایل دانشآموزان هنگام پاسخگویی به پرسشنامهها بود .بنابراین پیشنهاد میشود برای افزایش
دقت و اعتبار پژوهش و کاهش خطای اندازهگیری از مصاحبههای ساختاریافته یا نیمه
ساختاریافته استفاده شود .همچنین پیشنهاد میشود پژوهش حاضر به تفکیک جنسیت انجام و
عالوه بر آن به بررسی سایر هوشها نیز پرداخته شود.با توجه به یافتههای پژوهش حاضراهمیت
و تاثیر هوش تحلیلی و موفقیت در درسهای خاص بهویژه درسهایریاضی ،فیزیک ،شیمی و

239

فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی ،شماره  ،33بهار 2321

2321
شماره
تربیتی،
روانشناسی
میزان
بهارتوان
،33می
شغلی
عالیق
بهبود
مطالعاتلذا برای
فصلنامهمیشود،
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هوش تحلیلی را از طریق کارگاههای آموزشی و میزان موفقیت تحصیلی را از طریق آموزش
راهکارهای مطالعه و یادگیری افزایش داد .همچنین ضرورت شناخت هوش دانشآموزان و تاثیر
آن از طریق پیشرفت تحصیلی در درسهای خاص بر عالیق شغلی مشخص میشود .با شناخت
این مسائل میتوان دانشآموزان را در جهت مناسب هدایت کرد و از آسیبهای احتمالی به ویژه
در زمینه ناکامی تحصیلی و شغلی جلوگیری کرد .بنابراین برای انتخاب رشته تحصیلی و رشته
شغلی مناسب باید عالقه ،مهارت ،انگیزه و ارزشهای دانشآموزان را شناخت و استفاده از
هوشهای چندگانه و پیشرفت تحصیلی نقش مهمی در مسیر عالیق شغلی و آینده شغلی
دانشآموزان خواهد داشت.
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