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کیدهچ
هدف از پـژوهش حاضـر تـدوین مـدل نظـري مـشاوره              
تحصیلی بر اساس عوامـل مـوثر بـر موفقیـت تحـصیلی            

موفقیـت  . سال اول دبیرستان شهرکرد بود   آموزان  داتش
نمونه گیـري   . تحصیلی شامل دو بعد عینی و ذهنی است       

ایـن  . اي انجـام شـد    اي چنـد مرحلـه    به صـورت خوشـه    
. شـامل دو نمونـه بـود     و  پژوهش در دو مرحله انجام شد       

بـین  هدف از مرحله اول شناخت مهمترین عوامـل پـیش         
437در ایـن مرحلـه      تعداد نمونـه     .موفقیت تحصیلی بود  

هدف از مرحله دوم پژوهش تدوین مدل مشاوره        . نفر بود 
تعـداد نمونـه     .تحصیلی بر اساس عوامل بدست آمده بود      

ه پرسـشنام 14در مرحلـه اول،    . نفر بـود   203مرحله دوم   
نتایج . کردگیري می متغیر آشکار را اندازه    28اجرا شد که    

یافته ها در این مرحله با استفاده از تحلیل رگرسیون گام           
بین بعد عینی،   به گام نشان داد که مهمترین عوامل پیش       

تحـصیلی، خودپنـداره تحـصیلی،      هايمهارت: عبارتند از 
هوش، رغبت، انگیزه پیشرفت و اهمالکاري تحصیلی کـه    

. کردنـد درصد از واریانس بعد عینی را تبیین می        55جمعا  
: بین بعد ذهنی نیز، عبارت بودند از      مهمترین عوامل پیش  
تحــصیلی، اشــتیاق هــايمهــارتخودپنـداره تحــصیلی،  

ي پـذیر انطباقتحصیلی، شیوه فرزندپروري، شخصیت و      
درصد از واریانس بعد ذهنـی را        45مسیر شغلی که جمعا     

بر اساس این یافتـه هـا، در مرحلـه دوم         . دکردنتبیین می 
اي پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر، مـدلهاي جداگانـه         

بر اساس دو بعد موفقیت تحصیلی فرض شـد کـه در آن         
.روابط بین این متغیرها مشخص شده و آزمون شد

مـدل نظـري، مـشاوره تحـصیلی،         :هاي کلیدي واژه
موفقیت تحصیلی

Abstract
The purpose of the present study was to
develop a theoretical model of academic
counseling based on the effective factors
on academic success for first-year high
school students which had two objective
and subjective dimensions. The samples
were chosen by Multi-stage cluster
sampling. The study was conducted with
two sample groups in two phases. The
purpose of the first phase was to identify
the most important predictors of academic
success that the sample was 437 students.
The purpose of the second phase was to
develop a model of academic counseling
based on the obtained factors. This sample
consisted of 203 students. The data was
collected by 14 questionnaires which
measured 28 obvious variables. The
results of this step analyzed by stepwise
regression showed that the most important
predictive factors for the objective
dimension are academic skills, academic
self-concept, intelligence, interest,
achievement motivation and academic
procrastination that Overall, explained
55% of objective dimension variance.
Also, the most important predictors of the
subjective dimension are academic self-
concept, academic skills, academic
engagement, perceptions of Parenting
Styles, personality and career adaptability,
that explained 45% of subjective
dimension variance. According to these
findings, in the second phase a separate
model based on two dimensions of
academic success was presumed using
path analysis, in which the relations
between variables were specified and
tested.
Key Words: theoretical model, academic
counseling, academic success
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مقدمه
توجه متخصصان آموزش و پرورش و محققان و عوامل موثر برآن همواره مورد1موفقیت تحصیلی

موفقیت تحصیلی را پیشرفت ) 1999(ستینآ. بوده و تحقیقات بسیاري را به خود اختصاص داده است
داده هوشمندانه در آموزش کالسی تعریف کرده است که از طریق نمرات و رتبه هاي کالسی نشان

دهد که موفقیت تحصیلی با مفاهیمی چون در واقع مطالعات اولیه بر روي این مفهوم نشان می.شودمی
یکسان در نظر گرفته شده است و میانگین نمرات درسی یا 3و عملکرد تحصیلی2پیشرفت تحصیلی

؛ 1382دالهی، همایونی و عب(استآموزان داتشترین ابزار موفقیت تحصیلی معدل مشهورترین و معمول
تایلر، -؛ آلفارو، امانا2003؛ النسبري، سندرستورم، الولند و گیبسون، 2005؛ گراردي، 2001ایمرس، 
؛ 2000باساتو، پرینز، الشات و هماکر، ؛ 2011چان و دیکسون،؛ 2009بکن، باماکا و زیدرس، -گانزلس
). 2009؛ آستونل، 1996بلیکی، 

به معدل اضافه کرده و آنها را نشانه موفقیت تحصیلی معرفی برخی از تحقیقات نیز مالکهاي دیگري
عالوه بر معدل، توانائی موثر بودن در کار کردن با دیگران و ) 2004(براي مثال یورکی و النگدن. اندکرده

) 2005(گراردي. دانندزندگی را مالك موفقیت تحصیلی می4حل کردن مسائل در هم و بر هم 
موفقیت تحصیلی را شامل کوشش ) 2008(کند و دیتون به مالك معدل اضافه میرا5خودپنداره توانائی

هاي منفی ، تحمل کردن جنبه7، به دست آوردن نمرات خوب6سخت در مدرسه، نمرات خوب با ارزش
نیز موفقیت ) 2009(آرتینو. داندبینی اتمام تحصیالت در مقاطع تحصیلی باالتر میمدرسه و پیش

نیز ) 2001(کوبال و میوسک. داندمی10و تداوم انگیزش9، رضایت8جزء پیشرفتتحصیلی را شامل سه
نمرات علمی ( 11توان در دو دسته بزرگ که شامل تعاریف عینیمعتقدند تعاریف موفقیت تحصیلی را می

12و تعاریف ذهنی) آموز با کارهاي مدرسه و سیستم آموزشیآموز و همچنین درجه سازگاري دانشدانش

. است جاي داد)نگرش فرد نسبت به موفقیت تحصیلی خود( شناختییا روان 
با توجه به آنچه گفته شد، موفقیت تحصیلی در تحقیق حاضر، با الهام از تعریف کوبال و میوسک 

بنابراین . ، مفهوم سازي شده و گامی فراتر از تعاریف سنتی موفقیت تحصیلی برداشته است)2001(
آموز در مورد عینی و ذهنی است که بعد عینی شامل معدل، نظر دانشموفقیت تحصیلی شامل دو بعد 

1. academic success
2.  academic achivement
3.  academic performance
4. messy problems
5  .Self- concept ability
6. valuing good grades
7. getting good grades
8. achievement
9. stisfaction
10. continuing motivation
11. objective
12.  subjective
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وضعیت تحصیلی خود، نظر والدین در مورد وضعیت تحصیلی فرزندان و نظر معلمان در مورد وضعیت 
و احساس 2، پایستگی تحصیلی1بعد ذهنی نیز شامل رضایتمندي تحصیلی. استآموزان داتشتحصیلی 

هاي موجود در آموز از همه برنامهیتمندي تحصیلی شامل رضایت دانشرضا. موفقیت در تحصیل است
پایستگی تحصیلی نیز به ). 1992پیروت،(رشته انتخابی خود و همچنین رضایت از رابطه با معلم است

شود که آمیز با چالشها و یا استرسهاي روزمره تحصیلی گفته میآموز براي برخورد موفقیتتوانائی دانش
و عادي زندگی تحصیلی وي است مثل عملکرد ضعیف، فشار امتحان و تکالیف جزء معمولی 

احساس موفقیت نیز که براي اولین بار در این پژوهش مورد توجه قرار ). 2008مارتین و مارش، (سخت
اش داردآموز از میزان موفقیتش در مدرسه و وظایف تحصیلیگرفته، احساسی است که دانش

دهد که موفقیت تحصیلی مورد توجه علومِ حوزه تحصیلی، نشان میبررسی پیشینه پژوهش در 
، بوده است و اصطالح 6و راهنمائی تحصیلی5، مشاوره مدرسه4، روانشناسی تربیتی3روانشناسی مدرسه
بر این اساس روانشناسی مدرسه . عمومیتی ندارد-که در ایران کاربرد زیادي دارد- 7مشاوره تحصیلی

شناخت و درمان مشکالت روانشناختی، اجتماعی، فردي، هیجانی و آموزشی عبارتست از ارزیابی،
روانشناسی تربیتی با تحقیق در مورد فرایند یادگیري و رشد انسان ) 2007فاگان و ویسی، (آموزاندانش

کریمی، (کندیادگیري کمک می-و همچنین موثرترین روشهاي تدریس به تسهیل فرایند آموزش
هاي براي بهبود و رشد در حوزهآموزاندانشسه بنا به تعریف، یاري رساندن به همهمشاورة مدر؛)1380

و راهنمائی تحصیلی نیز عبارتست از ) 2008، 8آسکا(ریزي مسیر شغلی استفردي، اجتماعی و طرح
کند تا از طریق رابطه و همراهی با اعضاي تیم دانشجویان کمک می/آموزاندانشفرایندي که به 

گوردن، (خود را رشد و توسعه دهند9اي، بین فردي و تحصیلیدانشگاه، موفقیت حرفه/ ئی مدرسهراهنما
2006 .(

در واقع مشاوره تحصیلی اصطالحی است که در ایران عمومیت یافته و به عنوان یک فعالیت تقریبا 
این فعالیتها همچنین بیشتر. مجزا از دیگر انواع مشاوره چون مشاوره مسیر شغلی، شناخته شده است

، انتخاب رشته تحصیلی، ارائه اطالعات آموزاندانشحول محورهائی چون شناخت عالئق و استعدادهاي 
. بوده است) 1380، بیرجنديحسینی(در زمینه مقررات تحصیلی و حل مشکالت و ضعفهاي تحصیلی

که محور (وزانآمداتشتوان گفت مشاورة تحصیلی حل مشکالت عاطفی و روانشناختی در واقع می
؛ رشد )که محور توجه روانشناسی تربیتی است(؛ افزایش کیفیت تدریس)توجه روانشناسی مدرسه است

1. academic satisfaction
2.  academic buoyancy
3. school psychology
4.  educational psychology
5.  school counseling
6.  academic advising
7.  academic/educational counseling
8. Asca
9.  professional, interpersonal, and academic success
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که محور ؛ ارائه اطالعات تحصیلی و شغلی)که محور توجه مشاوره مدرسه است(آموزهمه جانبه دانش
وجه دارد اما تمرکز اگر چه مشاورِ تحصیلی به همه موارد ذکر شده ت. نیستراهنمائی تحصیلی است

آموز کمک کند تا تصویري اصلی آن به عنوان مقدمه مشاوره شغلی، بر فرایندي است که به دانش
یکپارچه و با کفایت از خود و نقشِ تحصیلی خود بدست آورد، بتواند این تصویر را بپذیرد و رشد دهد و 

با الهام از تعریف (یت دیگران گرددآزمائی کند و در نهایت موجب رضایت خود و رضاسپس آنرا واقعیت
). 1382آبادي،، به نقل از شفیع1957سوپر در زمینه مشاوره مسیر شغلی،

با توجه به این اهداف الزم است مدلی از مشاوره تحصیلی تدوین شود تا بتوان بر اساس آن به 
ل جامعی از مشاوره با توجه به این نکته که در کشور ما هیچ مد. اهداف مشاوره تحصیلی دست یافت

تحصیلی در مقاطع تحصیلی مختلف از جمله دبیرستان، تدوین نشده است و مشاوران و روانشناسانِ 
کنند، مسئله اصلیِ تحصیلی بدون متکی بودن به مدلهاي علمی مشاوره تحصیلی، اقدام به مشاوره می

توسعه مسیر تحصیلی و حاضر تدوین مدلی است که بتواند به مشاوران کمک کند به رشد وپژوهش
.کمک کنندآموزانداتششغلی 

بنابراین . بندي شودها و تحقیقات انجام شده فرمولبدیهی است که این مدل بایستی بر پایه نظریه
مرور ادبیات راهنمائی تحصیلی که بعضا مترادف با مشاوره تحصیلی در نظر گرفته شده است، در این 

دو نمونه از مهمترین مدلهاي ) 2007(مینه راهنمائی تحصیلی، کولدر ز. رسدجهت مفید به نظر می
اولین مدل که به صورت . کندراهنمائی تحصیلی را که در سالهاي اخیر گسترش یافته است معرفی می

هفت مسیرِاست که)1969(1چکیرینگگسترده توسط محققین مورد آزمایش قرار گرفته است، مدل 
مدیریت - 2، 2صالحیتهارشد -1: کند و عبارتند ازبیان میکالج ة رپیشرفت دانشجو را در طول دو

- 6و توسعه هدف-35آزاد سازي روابط بین فردي-4، ایجاد هویت-3، رشد خودمختاري-3، هیجان
.رشد یکپارچگی

. مطرح شده است) 2006(دومین مدل که از مدلهاي محبوب در زمینه این زمینه است، توسط گوردن
، کسب 5ۀ بررسیاز طریق سه مرحل4شغلیمسیر راهنمایی تحصیلی را  با راهنمایی ر مدل خود، گوردن د

ریزي و عمل که در آن هم دانشجویان و هم برنامهۀمرحلو براي کند تلفیق می7یکپارچگیو6آگاهی
، آماده آموزانداتشسازي، حمایت از رشد هدف از این یکپارچه.کندند، آماده میاراهنماها تصمیم گیرنده

هاي شغلی در دنیاي در حال تغییر و کمک کردن آنها براي آینده، توانمندسازي آنها براي مدیریت گزینه
.باشدبه عضوي از جامعه شدن، می

1.  Chickering
2.  developing competence
3.  freeing interpersonal relationships
4.  career advising
5. inquire
6. inform
7. integration



لفروشان، عابدينیصالحی، عابدي، باغبان،  108

هايهاي رشد مسیر شغلی و همچنین برخی از مدلبا استفاده از نظریه) 2006(بنابراین گوردن
تر اهنمائی تحصیلی و راهنمائی مسیر شغلی نمود تا بتواند مدلی جامعراهنمائی تحصیلی اقدام به تلفیق ر

بر این اساس پژوهش حاضر در صدد . و دانشجویان ایجاد کندآموزاندانشتر براي راهنمائی و کاربردي
هاي رشد مسیر شغلی، مشاوره تحصیلی را با مشاوره است با الهام از مدل گوردن، در چارچوب نظریه

بنابراین مسئله اصلی پژوهش . لفیق کرده و مدل جدیدي از مشاوره تحصیلی ارائه دهدمسیر شغلی ت
:حاضر عبارتست از

سال آموزان دانشمدل مشاوره تحصیلی بر اساس دو بعد عینی و ذهنی موفقیت تحصیلی براي 
اول دبیرستان چگونه است؟

روش 
جامعه آماري، نمونه و روش اجرا

در مورد حجم . سال اول دبیرستان شهرستان شهرکرد بودآموزان داتشجامعه پژوهش شامل کلیه 
به عنوان مثال گال، . سازي، توافق کلی وجود نداردبهینه نمونه در تحقیقات همبستگی از نوع مدل

براي هر متغیر پیش بین در تحلیل رگرسیون چند متغیري، ) 1384ترجمه نصر و همکاران، (بورگ، و گال
از آنجا که تحلیل مسیر نیز در برخی جنبه ها کامالً با . واحد دانسته اند15حداقل به میزان اندازه نمونه را

گیري شده در مدل تحلیل واحد به ازاء هر متغیر اندازه15رگرسیون چند متغیري منطبق است تعداد 
). 1387هومن،(مسیر، منطقی به نظر می رسد

مرحله اول از آنجا که هیچ مدل نظري در زمینه در. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است
مشاوره تحصیلی وجود نداشت، ابتدا با استفاده از مطالعه عمیقِ پیشینه پژوهش، طیفی از متغیرهاي 

28در این بخش . مرتبط با موفقیت تحصیلی در چارچوب نظریه هاي مشاوره مسیر شغلی شناسائی شد
برخی از (گیري شدندپرسشنامه اندازه14دند که با استفاده از  شناخته ش) متغیرهاي مستقل(متغیر آشکار

بنابراین ). کندگیري میها بیش از یک متغیر آشکار و برخی دیگر فقط یک متغیر آشکار را اندازهپرسشنامه
مبناي نمونه قرار ) نفر15به ازاي هر متغیر (نفر420با توجه به تعداد متغیرهاي مشاهده شده، تعداد 

دختر و 234پرسشنامه437پرسشنامه اجرا شد که تعداد 500براي جبران ریزش نمونه تعداد .گرفت
نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و بر اساس متغیرهاي 250در مرحله دوم، . عودت داده شدپسر203

سشنامهپر203در این مرحله تعداد . هاي مرحله دوم اجرا شدبدست آمده از تحلیل رگرسیون، پرسشنامه
. اي بودشیوه نمونه گیري نیز به صورت خوشه. عودت داده شد) پسر100دختر و 103(

ابزار پژوهش
.شودمیابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بوده است که در ادامه به شرح هر یک از آنها پرداخته 
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گویـه  30پرسشنامه موفقیت تحصیلی یک مقیاس محقق ساخته است کـه داراي      :1موفقیت تحصیلی 
براي بررسی روائی سواالت پرسشنامه، همبـستگی هـر یـک از    .است و دو بعد و هفت خرده مقیاس دارد   

ها با یکدیگر و با نمره کـل مثبـت          سواالت با نمره کل هر بعد محاسبه شد که نشان داد همبستگی گویه            
ل عاملی تائیـدي    سپس تحلی . کردبوده و تنها حذف دو گویه به افزایش همسانی درونی آزمون کمک می            

گیري مفروض انجام شد که در آن چهار خرده مقیاس به عنوان متغیر آشکار بـراي بعـد                  براي مدل اندازه  
معدل، نظر دانش آموز، نظر معلمان و نظـر والـدین در مـورد وضـعیت تحـصیلی            (عینی موفقیت تحصیلی  

تمندي تحـصیلی، پایـستگی   رضـای (و سه خرد مقیاس به عنوان متغیر آشکار براي بعـد ذهنـی            )آموزدانش
هاي برازش مدل نشان داد که این شاخص. در نظر گرفته شده بود) تحصیلی و احساس موفقیت تحصیلی    

کرونبـاخ همسانی درونی آزمون از طریق محاسـبه ضـریب آلفـاي         . شودمدل قابل قبول بوده و تائید می      
و 70/0، پایـستگی    76/0رضـایتمندي   ،  74/0، نظر معلمـان     72/0، نظر والدین    79/0آموز  براي نظر دانش  

. برآورد شد85/0و بعد ذهنی 82/0براي بعد عینی کرونباخهمچنین آلفاي . بود84/0احساس موفقیت 
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو مقیـاس مختـصري   :NEO(2(پرسشنامه پنج عامل شخصیت  

ـ      اه بـراي سـنجش عوامـل و    براي سنجش پنج عامل شخصیت بهنجار است و به منظور تهیه ابزاري کوت
این پرسـشنامه داراي    ). 2004مک کرا و کاستا،   (عمدتاً براي استفاده در تحقیقات اکتشافی تهیه شده است        

آیتم است که ابعاد پنج گانه شخصیت را که عبارتند از روان رنجوري، برون گرایـی، تجربـه پـذیري،                     60
بـراي نـشان دادن    کرونباخز ضریب آلفاي    پژوهشهاي مختلف ا  . توافق پذیري و وجدان گرایی می سنجد      

و  58/0،  42/0،  73/0،  79/0ضریب  ) 1381(براي مثال کیامهر  . اندهمسانی درونی این ابزار استفاده کرده     
کرونبـاخ در پژوهش حاضـر ضـریب آلفـاي     . را به ترتیب براي عوامل ذکر شده گزارش کرده است          77/0
.مل به ترتیب محاسبه شدبراي این عوا77/0و 62/0، 62/0، 73/0، 80/0

ساخته شد و پس از    1927این پرسشنامه در سال     : )فرم کوتاه(3پرسشنامھ رغبتھای شغلی استرانگ
سـوال،  290بـا  ) 1385(تکمیل شد و در ایران توسط حـق شـناس       2004چندین بار تجدید نظر، در سال       

در مطالعـه وي    . نگ را سـاخت   نیز فرم کوتاه رغبت سـنج اسـترا       ) 1390(صادقی. ترجمه و هنجاریابی شد   
روایی نیز از طریق محاسـبه      . بوده است  81/0تا  / 50ضریب پایایی به روش آلفا براي خرده مقیاسها بین          

هاي پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل محاسـبه شـده کـه همبـستگی مثبـت و                 همبستگی آن با مقیاس   
ــوده اســت ــادار ب ــاي  . معن ــژوهش حاضــر ضــریب آلف ــاخدر پ ــراي رکرونب ــیب ــع گرائ ــت واق ، 84/0غب

.بدست آمد87/0و قراردادي83/0، اجتماعی86/0، هنري83/0، تهوري87/0جستجوگري
ایـن  . در این پژوهش براي سنجش میزان هوش از آزمون هـوش ریـون اسـتفاده شـد           : مقیاس هوش 

آمد هاي زیادي درباره آن به عمل پژوهشکی پیش از جنگ جهانی دوم تهیه شد و از آن به بعد              اندآزمون

1.  Academic Success
2. NEO-Five Factor personality Inventory
3.  vocational interest inventory
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ازه گیـري   انـد اشکال تجدید نظر شده این آزمون اکنون بـراي        . و بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است       
سـوالهاي  . به کار مـی رود -از کودکان پنج ساله تا بزرگساالن سرآمد      -هوش افراد در همه سطح توانائی     

ل یا نمودارهـائی هـستند      مطرح شده در ماتریسها همه از یک نوعند و همگی شامل توالی الگوهاي اشکا             
و آزمودنی باید هر یک از نمودارها را با انتخاب یـک شـکل از   اندکه بر اساس منطق خاصی تنظیم شده    

).1376شریفی، (بین چند شکل کامل کند
) 1990(در این پژوهش از مقیاس خودپنداره تحصیلی مارش         :1پرسشنامه خودپنداره تحصیلی  

بـین   کرونبـاخ خرده مقیاسهاي خودپنداره تحـصیلی را بـا روش آلفـاي             پایائی) 1990(مارش. استفاده شد 
گویـه کلـی     6در پژوهش حاضر پرسشنامه خودپنداره تحـصیلی تنهـا          . گزارش کرده است   94/0تا   88/0

شود و به دلیل طوالنی بودن پرسشنامه، همچنـین         را شامل می  ) 1990(مقیاس خودپنداره تحصیلی مارش   
تحصیلی طرح شده در پرسشنامه مارش با موضوعات درسی کـشور مـا، از   عدم هماهنگی بین موضوعات  

گویه، میزان خودپنداره عمومی تحصیلی 6بنابراین این مقیاس با . خرده مقیاسهاي آن استفاده نشده است 
.محاسبه شد77/0براي این پرسشنامه، کرونباخضریب آلفاي .سنجدفرد را می

ن پرسشنامه یک مقیاس محقق ساخته است که بـر اسـاس            ای: 2پرسشنامه خودکارآمدي تحصیلی  
. تدوین شده است). 1381نقل از سوانسون و فواد، ترجمه موسوي، (نظریه شناختی اجتماعی لنت و هاکت     

براي بررسی . سنجدگویه است که میزان احساس کفایت  فرد را در زمینه تحصیل می       9پرسشنامه داراي   
هاي برازش مدل نشان داد که این مـدل قابـل    شاخص. یدي استفاده شد  روائی آزمون از تحلیل عاملی تائ     

محاسـبه شـد     کرونباخبراي بررسی همسانی درونی آزمون نیز، ضریب آلفاي         . شودقبول بوده و تائید می    
.بود76/0که این ضریب 

شـوفلی، مـارتینز،    (در این پژوهش از مقیاس اشتیاق تحصیلی شوفلی       : 3پرسشنامه اشتیاق تحصیلی  
گویـه دارد داراي سـه خـرده مقیـاس           14این مقیاس که    . استفاده شده است  ) 2002ینتو، ساالنوا و باکر،   پ

همسانی درونی مقیاس اشتیاق تحصیلی را با ) 2002(شوفلی و همکاران  . است 6و جذبه  5، فداکاري 4انرژي
ن از طریق تحلیـل  در پژوهش حاضر روائی آزمو. اندگزارش کرده94/0تا 73/0بین  کرونباخروش آلفاي   

، فداکاري  78/0نیز براي خرده مقیاس انرژي       کرونباخضریب آلفاي   . عاملی تائیدي مورد تائید قرار گرفت     
.محاسبه شد73/0و جذبه  82/0

سـاخته  ) 1382(پرسشنامه مهارتهاي تحصیلی توسـط رجـائی       :7تحصیلی هايمهارتپرسشنامه  
مهارت برنامه ریزي  -1:  خرده مقیاسها عبارتند از   . س دارد بوده و شش خرده مقیا     گویه30شد که داراي    

1.  academic self-concept
2.  academic self-efficacy
3.  academic engagement
4. vigor
5. dedication
6. absorption
7. academic skills
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آمـادگی  -6خالصـه نویـسی و       -5یادداشت برداري    -4تمرکز   -3روشهاي مطالعه    -2و مدیریت وقت    
در پـژوهش  . بدسـت آمـده اسـت   92/0روز، 15پایائی آزمون با روش باز آزمایی به فاصله       . براي امتحان 

.محاسبه شد83/0اي نمره کل پرسشنامه برکرونباخحاضر، ضریب آلفاي 
پرسشنامه اهمالکاري تحـصیلی بـا الهـام از مقیـاس اهمالکـاري        : 1پرسشنامه اهمالکاري تحصیلی  

گویه است و شامل سه خـرده مقیـاس          20توسط محقق ساخته شد که داراي       ) 1390نیا،صفاري(سازمانی
نیـا  ئی بازآزمائی این پرسشنامه توسط صـفاري      پایا. باشدناکارآمدي، تشویش ذهنی و بیزاري از تکلیف می       

و ضریب آلفـاي  65/0و 73/0، 64/0و براي زیر مقیاسها به ترتیب مذکور        75/0براي کل آزمون  ) 1390(
در . گزارش شده است56/0و 70/0، 88/0و براي زیر مقیاسها به ترتیب 89/0براي کل مقیاس  کرونباخ

و بیزاري   65/0، تشویش ذهنی    84/0خرده مقیاس ناکارآمدي     براي کرونباخپژوهش حاضر ضریب آلفاي     
.محاسبه شد51/0از تکلیف 

توسـط  ) 2004(این پرسشنامه با الهام از پرسشنامه بیرنه و همکـاران           : 2پرسشنامه انگیزه پیشرفت  
براي بررسی روائی تحلیل عاملی تائیدي انجام شد که نتایج حاصـل            . گویه دارد  14محقق ساخته شده و     

پایـائی آزمـون نیـز از       . گیري انگیزه پیشرفت باشد   تواند شاخصی براي اندازه   ها می شان داد که این گویه    ن
.محاسبه شد7/0براي این پرسشنامه، کرونباخضریب آلفاي طریق 

. گویـه دارد 14ق سـاخته اسـت کـه    این پرسشنامه یک آزمون محق    : 3پرسشنامه مشارکت والدین  
تواند شاخصی براي گویه می14عاملی تائیدي انجام شد که نتایج نشان داد که   براي بررسی روائی تحلیل     

محاسـبه   کرونبـاخ براي بررسی همسانی درونی آزمون، ضریب آلفـاي         . گیري مشارکت والدین باشد   اندازه
.بود89/0شد که این ضریب 

اخته در این پژوهش براي سنجش دلبـستگی ایمـن از پرسـشنامه محقـق سـ         : 4پرسشنامه دلبستگی 
گویه  6تدوین شده است و     )  2000نقل از  فریلی، والر و برنان،      (استفاده شد که بر اساس نظریه دلبستگی      

براي بررسی روائی تحلیـل  . دارد که میزان ایمن بودن رابطه فرد با دیگران را مورد سنجش قرار می دهد            
. گیري دلبـستگی باشـد    راي اندازه تواند شاخصی ب  گویه می  6نتایج نشان داد که     . عاملی تائیدي انجام شد   

.بود75/0محاسبه شد که این ضریب کرونباخبراي بررسی همسانی درونی آزمون نیز، ضریب آلفاي 
توسط  1994مقیاس ادراك شیوه والدین در سال       :5پرسشنامه ادراك شیوه فرزندپروري والدین    

این مقیـاس شـش خـرده مقیـاس          .تدوین شده است   7و بر اساس نظریه خود تعیین گري       6جی رابینز . آر
درگیري مادر، حمایت مادر از خودمختاري، گرمی مادر، درگیري پدر، حمایت پدر از خودمختاري و گرمـی                 
1.  academic procrastination
2.  achievement motivation
3.  parental involvement
4.  attachment
5. Perception of parenting styles scale
6.  Robbins, R. J
7. Self determination theory
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،1994رابینـز، (گزارش شده است83/0تا 80/0پایائی خرده مقیاسها در مطالعه اصلی از . سنجدپدر را می  
ایـن مقیـاس را ترجمـه و        ) 1387(رشـوانلو و حجـازي    تنهاي  ). 1387به نقل از تنهاي رشوانلو و حجازي،      

گـزارش  84/0تـا  60/0بـین کرونبـاخ و پایائی خرده مقیاسها را با روش بازآزمائی و آلفاي      رواسازي کرده 
.اندکرده

در پژوهش حاضر براي بررسی روائی سواالت پرسشنامه، همبستگی هر یک از سواالت با نمره کل و 
و 29، 23، 21، 15، 13، 8، 2گویـه  (نتایج نشان داد برخـی گویـه هـا   . به شدنمره هر خرده مقیاس محاس 

. کنـد همبستگی مثبتی با نمره کل نداشته و حذف آنها به افزایش همسانی درونی آزمون کمک مـی                ) 30
گیري مفروض که در آن هر یک از خرده مقیاسها سپس تحلیل عاملی تائیدي مرتبه دوم براي مدل اندازه     

در نظر گرفته شـده     ) متغیر مکنون (ک متغیر آشکار براي هر یک ازعوامل ادارك شیوه والدین           به عنوان ی  
هـا بـه   بنابراین در مرحله بعد هر یک از گویه  . نتایج نشان داد که این مدل تائید نمی شود        . بود انجام شد  

. ه در نظر گرفته شد ، به صورت جداگان   )به عنوان متغیر مکنون   (عنوان متغیر آشکار براي عامل مادر و پدر         
گویـه از آزمـون حـذف    4در این مرحلـه  . هاي اصالح براي اصالح مدل استفاده شدهمچنین از شاخص  

در بررسـی پایـائی نیـز    .  هاي برازش نشان داد که مدل اصالح شده تائید می شـود    شاخص اًنهایت. شدند
.بود84/0براي شیوه پدر و 83/0محاسبه شد که این ضریب براي شیوه مادرکرونباخضریب آلفاي 

این پرسشنامه یک آزمون محقق ساخته است کـه ادراك          :1پرسشنامه ادراك فرد از جو تحصیلی     
گویـه مربـوط بـه ادراك    8گویه دارد که 13پرسشنامه  . کندگیري میفرد از جو مدرسه و جامعه را اندازه 

براي بررسی روائی سواالت . باشدمعه میگویه مربوط به ادراك فرد از جو جا5دانش آموز از جو مدرسه و 
هـا بـا   پرسشنامه، همبستگی هر یک از سواالت با نمره کل محاسبه شد که نشان داد همبـستگی گویـه                

هـا  سپس تحلیل عاملی تائیدي انجام شد و نشان داد که این گویـه            . باشدیکدیگر و با نمره کل مثبت می      
بـراي بررسـی همـسانی درونـی        . از مدرسه و جامعه باشـد      گیري ادراك فرد  تواند شاخصی براي اندازه   می

و بـراي ادراك از     / 79بـراي ادراك از مدرسـه       محاسبه شد که این ضریب     کرونباخآزمون، ضریب آلفاي    
.بود70/0جامعه 

کشور دنیا بـه     13با همکاري    2012این مقیاس که در سال      :2ي مسیر شغلی  پذیرانطباقمقیاس  
پذیري مسیر شغلی را کـه  سوال است و چهار بعد انطباق   24اخته شد داراي    سرپرستی مارك ساویکاس س   

). 2012سـاویکاس و پـورفلی،   (مـی کنـد  گیـري ، اندازه6و اعتماد5، کنجکاوي4، کنترل3عبارتند از دغدغه
، 83/0کشور را براي مقیاس دغدغه 13در بین کرونباخمتوسط ضریب آلفاي ) 2012(ساویکاس و پورفلی

بوده که 92/0این ضریب براي کل مقیاس      . گزارش کردند  85/0و اعتماد    79/0، کنجکاوي   74/0کنترل  
1.  perception of academic atmosphere
2.  career adaptability scale
3.  concern
4.  control
5.  curiosity
6.  confidence
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در پژوهش حاضر به منظـور گـردآوري   . متغیر بوده است   96/0تا   87/0کشور نام برده شده از       13در بین   
فاده ي مسیر شغلی، از روش تحلیل عاملی تائیـدي اسـت          پذیرانطباقشواهد مربوط به روائی سازه مقیاس       

. پذیري مسیر شغلی در نمونه مورد نظر تائید می شودنتایج نشان داد که ساختار عاملی مقیاس انطباق. شد
، 82/0، کنجکاوي 65/0، کنترل،   75/0براي خرده مقیاس دغدغه    کرونباخپایائی آزمون نیز به روش آلفاي       

.محاسبه شد92/0و براي نمره کل 80/0اعتماد 

یافته ها
مرحله اول پژوهشسواالت) الف

آمـوزان  سـال اول دبیرسـتان        داتـش بین بعد عینی موفقیت تحصیلی      مهمترین عوامل پیش  : سوال اول 
کدام است؟

همانطور که قبال ذکر شد هدف مرحله اول پژوهش شناخت مهمترین عوامل موثر بر موفقیت 
ی موفقیت تحصیلی مورد بررسی متغیر آشکار در رابطه با بعد عینی و بعد ذهن28بنابراین . تحصیلی بود

در ادامه نتایج . قرار گرفتند تا سهم هر یک از آنها در پیش بینی موفقیت تحصیلی مشخص گردد
و خالصه نتایج تحلیل 1همبستگی ساده بین متغیرهاي پژوهش با بعد عینی موفقیت تحصیلی در جدول 

.ستارائه شده ا2رگرسیون گام به گام مربوط به این بعد در جدول

1جدول
رابطه بین بعد عینی موفقیت تحصیلی و  متغیرهاي پژوهش

ضریبمتغیرها
همبستگی

سطح
ضریبمتغیرهامعناداري

همبستگی
سطح

معناداري
37/00001/0)دغدغه(ي شغلی پذیرانطباق26/00001/0)گرائیبرون(شخصیت

30/00001/0)کنترل(ي شغلی پذیرانطباق23/00001/0)تجربه گرائی(شخصیت 
28/00001/0)کنجکاوي(ي شغلی پذیرانطباق20/00001/0)توافق پذیري(شخصیت 
38/00001/0)اعتماد(ي شغلی پذیرانطباق0001/0-21/0)نجوريرروان(شخصیت

55/00001/0خودپنداره تحصیلی45/00001/0)وجدان گرائی(شخصیت 
0001/0-40/0اري تحصیلیاهمالک1/0-07/0)واقع گرائی(رغبت
35/00001/0انگیزه پیشرفت39/00001/0)جستجوگري(رغبت

14/0004/0دلبستگی ایمن13/0008/0)هنري(رغبت
12/0009/0ادراك فرد از جو مدرسه08/006/0)اجتماعی(رغبت

09/006/0ادراك فرد از جو جامعه10/002/0)تهوري(رغبت
25/00001/0)مادر(فرزندپروريشیوه 07/009/0)قراردادي(رغبت

25/00001/0)پدر(فرزندپروريشیوه 58/00001/0تحصیلیهايمهارت
39/00001/0والدینمشارکت44/00001/0اشتیاق تحصیلی

31/00001/0هوش31/00001/0خودکارآمدي تحصیلی

گرائی، رغبت اجتماعی، رغبت قراردادي و دهد بین متغیرهاي رغبت واقعنشان می1مندرجات جدول
رابطه رغبت تهوري و بعد . ادراك فرد از جامعه با بعد عینی موفقیت تحصیلی رابطه معناداري وجود ندارد
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. معنادار است0001/0ها در سطح معنادار است و بقیه رابطه05/0عینی موفقیت تحصیلی نیز در سطح 
گرائی، رغبت اجتماعی، رغبت به غیر از  رغبت واقع( ي پژوهشاي بین متغیرهابنابراین رابطه ساده

رنجوري و همچنین رابطه روان. با بعد عینی موفقیت تحصیلی وجود دارد) قراردادي و ادراك فرد از جامعه
نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام در . اهمالکاري تحصیلی با بعد عینی موفقیت، به صورت معکوس است

.آمده است2جدول

2جدول
بینِ بعد عینی موفقیت تحصیلینتایج تحلیل رگرسیون گام به گام به منظور بررسی متغیرهاي پیش

RFPßtpمجذوردلتايRمجذورRمدل
158/033/033/02210001/026/098/50001/0
266/044/011/07/1680001/024/001/60001/0
369/048/004/04/1350001/018/040/50001/0
471/050/002/02/1100001/023/095/50001/0
572/053/003/09/970001/012/006/3002/0
674/055/002/058/730001/011/0-60/2-01/0

تحصیلیهايمهارت:بینـ متغیرهاي پیش1مدل
حصیلیتحصیلی، خودپنداره تهايمهارت:بینـ متغیرهاي پیش2مدل
تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، هوشهايمهارت:بینـ متغیرهاي پیش3مدل
تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، هوش، رغبت جستجوگريهايمهارت:بینـ متغیرهاي پیش4مدل
تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، هوش، رغبت جستجوگري، هايمهارت:بینـ متغیرهاي پیش5مدل

انگیزه پیشرفت
تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، هوش، رغبت جستجوگري، هايمهارت:بیني پیشـ متغیرها6مدل

انگیزه پیشرفت، اهمالکاري تحصیلی
تحصیلی، خودپنداره هايمهارتمتغیرِ 6دهد که در کنار سایر متغیرها، نشان می2مندرجات جدول 

یب بیشترین سهم را تحصیلی، هوش، رغبت جستجوگري، انگیزه پیشرفت و اهمالکاري تحصیلی به ترت
درصد از واریانس بعد عینی موفقیت 55دارند و آموزان داتشبینی بعد عینی موفقیت تحصیلی در پیش

.کنندتحصیلی را تبیین می
آموزان  سال اول داتشکننده بعد عینی موفقیت تحصیلی بینمهمترین عوامل پیش: سوال دوم

دبیرستان کدام است؟
.ارائه شده است3متغیرهاي پژوهش و بعد ذهنی پژوهش در جدول نتایج همبستگی ساده بین
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3جدول
رابطه بین بعد ذهنی موفقیت تحصیلی و  متغیرهاي پژوهش

ضریبمتغیرها
همبستگی

سطح
ضریبمتغیرهامعناداري

همبستگی
سطح

معناداري
36/00001/0)دغدغه(ي شغلی پذیرانطباق28/00001/0)برون گرائی(شخصیت

31/00001/0)کنترل(ي شغلی پذیرانطباق19/00001/0)تجربه گرائی(یت شخص
ــاق20/00001/0)توافق پذیري(شخصیت  ــذیرانطبــ ــغلی پــ ي شــ

)کنجکاوي(
31/00001/0

41/00001/0)اعتماد(ي شغلی پذیرانطباق0001/0-31/0)روان رنجوري(شخصیت 
56/00001/0تحصیلیخودپنداره 43/00001/0)وجدان گرائی(شخصیت 

0001/0-42/0اهمالکاري تحصیلی9/0-02/0)واقع گرائی(رغبت
37/00001/0انگیزه پیشرفت29/00001/0)جستجوگري(رغبت
21/0004/0دلبستگی ایمن001/09/0)هنري(رغبت
16/0001/0ادراك فرد از جو مدرسه0001/099/0)اجتماعی(رغبت
15/0002/0ادراك فرد از جو جامعه09/004/0)تهوري(رغبت
33/00001/0)مادر(فرزندپروريشیوه 08/009/0)قراردادي(رغبت

32/00001/0)پدر(فرزندپروريشیوه 53/00001/0تحصیلیهايمهارت
26/00001/0والدینمشارکت48/00001/0اشتیاق تحصیلی

13/0006/0هوش34/00001/0خودکارآمدي تحصیلی

گرائی، رغبت هنري، رغبت اجتماعی و دهد بین متغیرهاي رغبت واقعنشان می3مندرجات جدول
همچنین رابطه رغبت تهوري . رغبت قراردادي با بعد ذهنی موفقیت تحصیلی رابطه معناداري وجود ندارد

معنادار 01/0ز ها در سطح کمتر امعنادار است و بقیه رابطه05/0و بعد ذهنی موفقیت تحصیلی در سطح 
گرائی، هنري، اجتماعی به غیر از رغبتهاي واقع(اي بین متغیرهاي پژوهشبنابراین همبستگی ساده. است

رنجوري و اهمالکاري عالوه بر این متغیرهاي روان. با بعد ذهنی موفقیت تحصیلی وجود دارد) و قراردادي
نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام . دارندتحصیلی رابطه معنادار معکوسی با بعد ذهنی موفقیت تحصیلی

.آمده است4در جدول
4جدول

بینِ بعد ذهنی موفقیت تحصیلینتایج تحلیل رگرسیون گام به گام به منظور بررسی متغیرهاي پیش
دلتايRمجذورRمدل

RFPßtpمجذور

156/031/031/055/1990001/031/002/70001/0
264/040/009/064/1470001/022/087/40001/0
365/042/002/066/1060001/013/083/2005/0
466/043/001/064/830001/010/062/2009/0
566/044/002/088/680001/008/026/202/0
667/045/001/077/580001/009/023/203/0
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صیلیخودپنداره تح:بینـ متغیرهاي پیش1مدل
تحصیلی هايمهارتخودپنداره تحصیلی،  :بینـ متغیرهاي پیش2مدل
تحصیلی، اشتیاق تحصیلی هايمهارتخودپنداره تحصیلی، :بینـ متغیرهاي پیش3مدل
تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، شیوه هايمهارتخودپنداره تحصیلی، :بینـ متغیرهاي پیش4مدل

فرزندپروري
تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، شیوه هايمهارتخودپنداره تحصیلی، :نبیـ متغیرهاي پیش5مدل

فرزندپروري، شخصیت
تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، شیوه هايمهارتخودپنداره تحصیلی، :بینـ متغیرهاي پیش6مدل

ي شغلیپذیرانطباقفرزندپروري، شخصیت، 
متغیرِ خودپنداره تحصیلی، 6دهد که در کنار سایر متغیرهاي پژوهش، نشان می4مندرجات جدول 

و ) گرائیبعد برون(، شخصیت)مادر(تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، شیوه فرزندپروريهايمهارت
بینی بعد ذهنی موفقیت به ترتیب بیشترین سهم را در پیش) بعد اعتماد(ي مسیر شغلیپذیرانطباق

ذهنی موفقیت تحصیلی را تبیین درصد از واریانس بعد45دارن و این متغیرها  آموزان داتشتحصیلی 
.کنندمی

سواالت مرحله دوم پژوهش ) ب
مدل مشاوره تحصیلی بر اساس بعد عینی موفقیت تحصیلی چگونه است؟: سوال اول

مشاهده می شود، در 2همانطور که در شکل . براي بررسی این سوال از تحلیل مسیر استفاده شد
لی، چنین فرض شده است که هوش، رغبت جستجوگري و مدل تحلیل مسیرِ بعد عینی موفقیت تحصی

تحصیلی و خودپنداره هايمهارتزا؛ انگیزه پیشرفت، اهمالکاري تحصیلی متغیرهاي آشکار برون
. باشدزا میتحصیلی متغیرهاي آشکار میانجی و بعد عینی موفقیت تحصیلی متغیر آشکار درون

2شکل 
مدل مفهومی بعد عینی موفقیت تحصیلی
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. گزارش شده است5کلی برازش براي این مدل در جدول هايشاخصخالصه نتایج بررسی 

5جدول
هاي کلی برازش مدل عینی موفقیت تحصیلیشاخص

شاخص هاي کلی برازش
مقتصدتطبیقیمطلق

CMINDFpTLICFICMIN/DFRMSEA
9/817/0698/099/049/103/0

براي کاي اسکوئر نسبی ) 49/1(شود مقدار شاخص گزارش شدهده میمشاه5همانطور که در جدول
و شاخص برازش ) TLI(شاخص برازش توکر لویس. حاکی از وضعیت خوب براي این مدل است

مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقی . حاکی از قابل قبول بودن مدل حاضر است) CFI(تطبیقی
قاسمی، (براي آن مناسب دانسته شده است05/0زدیک به است که مقادیر ن03/0) RMSEA(مانده 
نتایج مربوط به جزئیات مدل . ها برازش داردو بیانگر آنست که مدل حاضر به طور کلی با داده) 1388

.ارائه شده است6مفروض شامل مقادیر استاندارد برآورد شده براي بارهاي عاملی در جدول 

6جدول
راي مدل عینی موفقیت تحصیلیپارامترهاي برآورد شده ب

برآورد استاندارد هايشاخص
غیر مستقیممستقیمپارامترجزئی برازش

مقدار
بحرانی

سطح
معناداري

بار عاملی

بعد عینی موفقیتهوش   
بعد عینی موفقیتانگیزه پیشرفت   

بعد عینی موفقیترغبت جستجوگري   
موفقیتبعد عینی اهمالکاري تحصیلی
بعد عینی موفقیتخودپنداره تحصیلی

بعد عینی موفقیتتحصیلیهايمهارت
تحصیلیهايمهارتانگیزه پیشرفت   
خودپنداره تحصیلیانگیزه پیشرفت   

انگیزه پیشرفترغبت جستجوگري  
خودپنداره تحصیلیرغبت جستجوگري  
تحصیلیهايمهارتاهمالکاري تحصیلی

خودپنداره تحصیلیحصیلیاهمالکاري ت

21/0
11/0
16/0
11/0-
26/0
29/0
26/0
34/0
33/0
18/0
54/0-
39/0-

-
17/0
20/0
26/0-

-
-
-
-
-
-
-
-

08/6
79/2
17/4
50/2-
14/6
19/6
10/7
41/8
37/7
46/4
42/15-
13/10-

0001/0
005/0
0001/0
01/0

0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
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توان گفت که اثر مستقیم هوش بر بعد عینی با توجه به روابطی که در مدل فرض شده است می
بوده و این متغیر از طریق متغیرهاي میانجی حاضر در مدل تاثیر غیرمستقیمی 21/0موفقیت تحصیلی 
بوده و اثر غیر 16/0اثر مستقیم رغبت جستجوگري نیز بر بعد عینی موفقیت تحصیلی. بر بعد عینی ندارد

تحصیلی بر بعد عینی موفقیت هايمهارتمستقیم آن از طریق انگیزه پیشرفت، خودپنداره تحصیلی و 
است اما اثر 11/0اثر مستقیم انگیزه  پیشرفت بر بعد عینی موفقیت تحصیلی . باشدمی20/0تحصیلی 

بر بعد عینی موفقیت تحصیلی تحصیلی هايمهارتغیرمستقیم آن از طریق خودپنداره تحصیلی و 
و اثر غیر - 11/0اثر مستقیم اهمالکاري تحصیلی نیز بر بعد عینی موفقیت تحصیلی . باشدمی17/0

.است- 26/0مستقیم آن  از طریق مهارتها و خودپنداره تحصیلی 
اساس بعد ذهنی موفقیت تحصیلی چگونه است؟برمدل مشاوره تحصیلی : سوال دوم

، چنین فرض شده )4با توجه به منرجات جدول (ر بعد ذهنی موفقیت تحصیلیدر مدل تحلیل مسی
زا؛ اشتیاق تحصیلی، متغیرهاي آشکار برون) برون گرائی(و شخصیت) مادر(است که شیوه فرزندپروري

اعتماد، مهارتها و خودپنداره تحصیلی متغیرهاي آشکار میانجی و بعد ذهنی موفقیت تحصیلی متغیر آشکار 
.باشدیزا مدرون

3شکل
مدل مفهومی بعد ذهنی موفقیت تحصیلی 

. گزارش شده است7کلی برازش براي این مدل در جدول هايشاخصخالصه نتایج بررسی 
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7جدول
هاي کلی برازش مدل ذهنی موفقیت تحصیلیشاخص

شاخص هاي کلی برازش
مقتصدتطبیقیمطلق

CMINDFpTLICFICMIN/DFRMSEA
15/444/099/0103/109/0

براي کاي اسکوئر نسبی ) 09/0(شود مقدار شاخص گزارش شدهمشاهده می7همانطور که در جدول
و شاخص برازش ) TLI(شاخص برازش توکر لویس. حاکی از وضعیت خوب براي این مدل است

ه دوم میانگین درنهایت مقدار شاخص ریش. نیز حاکی از قابل قبول بودن مدل حاضر است)CFI(تطبیقی
ها برازش است و بیانگر آنست که مدل حاضر به طور کلی با دادهRMSEA (09/0(مربعات باقی مانده 

نتایج مربوط به جزئیات مدل مفروض شامل مقادیر استاندارد برآورد شده براي بارهاي عاملی و . دارد
.ارائه شده است8اثرات مستقیم و غیر مستقیم در جدول 

8جدول
امترهاي برآورد شده براي مدل ذهنی موفقیت تحصیلیپار

برآورد استاندارد
هايشاخص

اثراتپارامترجزئی برازش
مستقیم

اثرات
غیرمستقیم

مقدار
بحرانی

سطح
معناداري

بار عاملی

بعد ذهنی موفقیتشیوه فرزندپروري مادر
بعد ذهنی موفقیت)گرائیبرون(شخصیت

ذهنی موفقیتبعد اشتیاق تحصیلی
بعد ذهنی موفقیتخودپنداره تحصیلی

بعد ذهنی موفقیتتحصیلیهايمهارت
اشتیاق تحصیلیشیوه فرزندپروري مادر

اشتیاق تحصیلی)گرائیبرون(شخصیت
تحصیلیهايمهارتاشتیاق تحصیلی 
خودپنداره تحصیلیاشتیاق تحصیلی 

اعتماد)گرائیبرون(شخصیت

10/0
08/0
13/0
31/0
22/0
25/0
23/0
1
99/0
20/0

19/0
17/0
53/0
-
-
-
-
-
-
-

64/2
29/2
85/2
09/7
91/4
58/6
17/6
44/10
47/9
35/4

008/0
02/0
004/0
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0
0001/0

10/0صیلی همانطور که مشخص است اثر مستقیم ادارك فرد از شیوه مادر بر بعد ذهنی موفقیت تح
و اثر 08/0بر بعد ذهنی موفقیت تحصیلی ) گرائیبرون(، اثر مستقیم شخصیت19/0و اثر غیر مستقیم آن 

و اثر غیر مستقیم 13/0همچنین اثر مستقیم اشتیاق تحصیلی بر بعد ذهنی . است17/0غیر مستقیم آن 
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همه تاثیرات . است22/0تها نیز و اثر مستقیم مهار31/0اثر مستقیم خودپنداره نیز . باشدمی53/0آن 
.بنابراین مدل ذهنی موفقیت تحصیلی تائید می شود. معنادارند05/0مستقیم متغیرها در سطح کمتر از 

بحث
سال اول دبیرستان، بر آموزاندانشاین پژوهش به دنبال تدوین مدل نظري مشاوره تحصیلی براي 

براي دستیابی به این هدف، در مرحله اول پژوهش . داساس مهمترین عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی بو
به بررسی و شناخت مهمترین متغیرهاي موثر بر موفقیت تحصیلی بر اساس پیشینه پژوهشی و همچنین 

سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون . در چارچوب سه دسته از نظریه هاي مشاوره مسیر شغلی اقدام شد
بینی دو بعد عینی و ذهنی موفقیت تحصیلی سهم را در پیشگام به گام متغیرهائی که بیشترین 

نتایج . داشتند، شناسائی شده و روابط ساختاري میان آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتآموزاندانش
درصد از واریانس بعد عینی موفقیت تحصیلی به 55هاي سوال اول نشان داد که تجزیه و تحلیل داده

تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، هوش، رغبت جستجوگري، انگیزه هايهارتمترتیب توسط متغیرهاي 
. شوندشود و سایر متغیرها از معادله خارج میپیشرفت و اهمالکاري تحصیلی تبیین می

اگر چه هیچ تحقیقی نقش این تعداد متغیر را در رابطه با هم بررسی نکرده است اما تحقیقات 
. اندبینی موفقیت تحصیلی پرداختهش هر کدام از این متغیرها در پیشمتعددي وجود دارد که به بررسی نق

بینی کننده موفقیت تحصیلی است هوش قویترین پیشاند کهخاطر نشان کرده) 2013(کارباچ و همکاران
؛ به نقل از لیسون، 2007(1دیآري.شودمیدرصد واریانس پیشرفت تحصیلی توسط آن تعیین 27و 

. گزارش کرده است69/0هاي هوش و نمرات درسی نیز همبستگی بین آزمون) 2008کیاروچی و هیون، 
نیز از بین عوامل پنج گانه شخصیت و ) 2011، به نقل از روساندر، بکستروم و استنبرگ،1992(2واندرلیک

در همین راستا، باساتو و . دانندبینی کنندة موفقیت تحصیلی میهوش، هوش را اولین عامل پیش
به نقش مؤثر هوش در مقایسه با شخصیت و انگیزه پیشرفت، در موفقیت تحصیلی ) 2000(همکاران 

.انداشاره کرده
بینی کننده  موفقیت تحصیلی است اما نتایج اگر چه شکی نیست که هوش از مهمترین عوامل پیش

حصیلی بینی موفقیت تپژوهش حاضر نشان داد که مهارتها و خودپنداره تحصیلی سهم بیشتري در پیش
درصد از واریانس 10درصد و خودپنداره تحصیلی حدود 33تحصیلی تنها، هايمهارتچنانچه . دارند

درصد به واریانس موفقیت تحصیلی 4کنند و با اضافه شدن هوش تنها موفقیت تحصیلی را تبیین می
، )العه و امتحانعادت صحیح مط(تحصیلیهايمهارتکند که اشاره می) 2007(ناتاناپ.شودمیافزوده 

باهوش اغلب به عملکرد آموزاندانشتحصیلی ضعیف حتی در بین هايمهارتهاي یادگیریند و چرخ
.شودمیتحصیلی پائین منجر 

1.  Deary
2.  Wonderlic
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هاي صحیح تحصیلی شامل انواع متفاوتی از فعالیتها نظیر مدیریت زمان، تمرکز، شیوههايمهارت
ها ی که از این مهارتآموزاندانش. باشدحان دادن میبرداري، خالصه نویسی و امتمطالعه، یادداشت

کنند و این موفقیت بیشتري را تجربه میدهندمیطور منظم آنها را مورد استفاده قرار دارند و بهبرخور
.شان در آنها ایجاد خواهد کرداحساس موفقیت، تصور بهتري از وضعیت تحصیلی

داره تحصیلی بود که به تصوري که فرد از وضعیت بین در این پژوهش، خودپندومین متغیر پیش
در واقع عواملی چون تجارب موفقیت یا شکست تحصیلی در سال هاي . تحصیلی خود دارد اشاره دارد

ها نسبت به موضوعات درسی را تحت تاثیر نخست یادگیري آموزشگاهی، ابتدا تصورات مربوط به توانائی
، عاطفه مربوط به آموزشگاه و سرانجام خودپنداره تحصیلی دهد و پس از کسب تجارب بیشترقرار می

شوند، در اثر تکرار شکست، ی که در دوران تحصیل دچار ضعف و شکست میآموزاندانش. گیردشکل می
کنند که تداوم و تعمیم آن باعث ثبت خودانگاره منفی و بازدارنده و باوري کاذب و محدودکننده پیدا می

بر ). 1374هاشمی، (ها و تحکیم احساس ضعف بیشتر در مراحل بعدي می شودائیممانعت در ابراز توان
همبستگی بین خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی را ) 2003(این اساس  بونگ و اسکالویک 

اي دریافت که هوش بر خودپنداره تحصیلی نیز در مطالعه) 1382(نویدي. کننددرصد گزارش می62/0
نیز نشان دادند که انگیزه پیشرفت نقش میانجی بین ) 2010(ي، راتلی، روي و لیتالینگا. اثر زیادي دارد

خودپنداره تحصیلی و موفقیت تحصیلی است و تاثیر خودپنداره تحصیلی از طریق انگیزه پیشرفت بیشتر 
.است

ره و نتایج پژوهش حاضر با تاکید بر نقش خودپنداره تحصیلی در موفقیت، بیانگر آنست که خودپندا
تحصیلی بدون واسطه متغیرهاي دیگر، به صورت مستقیم با موفقیت تحصیلی ارتباط مثبتی هايمهارت

همسوست و از سوي دیگر همخوان با آن ) 2010(هاي گاي و همکاراناین یافته از یک سو با یافته. دارند
ه پیشرفت با نیست چرا که در تحلیل مسیرِ بعد عینی موفقیت تحصیلی در پژوهش حاضر، انگیز

توان در واقع می. تحصیلی بر موفقیت تحصیلی موثر بوده استهايمهارتگري خودپنداره و میانجی
بینی موفقیت تحصیلی مهمتر و بیشتر از متغیرهاي دیگر چون هوش و گفت نقش این دو متغیر در پیش

.انگیزه پیشرفت است
غبت جستجوگري بود که با اضافه شدن آن بینِ بعد عینیِ موفقیت تحصیلی، رچهارمین متغیر پیش

هاي در نظریه رغبت. رسددرصد می50درصد به واریانس موفقیت تحصیلی افزوده و به 2به مدل، 
مند به دروس زیست شناسی، گر، کنجکاو و ایده پردازند و عالقههاي جستجوگر تحلیلشغلی هالند، تیپ

بنابراین بدیهی است که تیپهاي ). 1390و هاشمی،ربیعی، باغبان، عابدي(باشندشیمی و ریاضی می
جستجوگر بیشتر از هر تیپ دیگري از مدرسه و فعالیتهاي مرتبط با تحصیل لذت ببرند و موفقیت 

هاي شغلی با عملکرد تحصیلی با تحقیقات اخیر نیز بر روي رابطه رغبت. تحصیلی بیشتري را تجربه کنند
هاي جستجوگري وي دریافت که نوجوانان تیزهوش در رغبت. تآغاز شده اس) 2007(کار اسپارفیلدت 

جرمی . گیرندتري نسبت به نوجوانان باهوشِ متوسط مینمرات باالتر و در رغبت اجتماعی نمرات پائین
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هاي شغلی و دیگر متغیرهاي غیر شناختی در عملکرد تحصیلی نیز به مطالعه نقش رغبت) 2008(
. و دریافت که جستجوگري با عملکرد تحصیلی باالتر رابطه دارددبیرستانی پرداختآموزان داتش

عالوه بر این نتایج تحلیل مسیرِ . هاي پژوهش حاضر با تحقیقات ذکر شده همخوان استبنابراین یافته
مدل عینی موفقیت تحصیلی نشان داد که رغبت جستجوگري هم تاثیر مستقیم و هم غیر مستقیم از 

در واقع . تحصیلی بر موفقیت تحصیلی داردهايمهارتیشرفت، خودپنداره و طریق سه متغیر انگیزه پ
توان گفت جستجوگران افرادي با انگیزه پیشرفت باال هستند که براي رسیدن به موفقیت از هر گونه می

هائی که از ناحیه معلمان و والدین خود کنند و به دلیل تقویتمهارتی براي یادگیري بیشتر استفاده می
کنند، خودپنداره تحصیلی مثبتی نیز در خود ایجاد کرده که به موفقیت بیشتري منجر خواهد یافت میدر

.شد
انگیزه پیشرفت پنجمین متغیر وارد شده در مدل تحلیل رگرسیونِ بعد عینی موفقیت تحصیلی بود که 

از سدها، تالش انگیزه پیشرفت گرایش فرد به گذر. درصد به واریانس موفقیت تحصیلی افزوده است3
، 1992(1آمس). 2004بیرنی و همکاران،(اي برتري و حفظ معیارهاي سطح باالستبراي دستیابی به گونه
از دبستان تا دبیرستان مورد آموزاندانشانگیزه پیشرفت و یادگیري را در ) 1374به نقل از بیابانگرد، 

االئی دارند نمره هاي باالئی نیز در ی که انگیزه پیشرفت بآموزاندانشبررسی قرار داد و دریافت 
نیز هماهنگ با ادبیات تحقیق، دریافتند که ) 2000(باساتو و همکاران. هاي مختلف می گیرنددرس

نیز ) 1387(محمدزاده و شهنی ییالق. انگیزه پیشرفت رابطه مثبتی با موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد
ه پیشرفت و پنج عامل شخصیت، انگیزه پیشرفت اولین هاي انگیزدر پژوهشی نشان دادند از بین متغیر

هاي ذکر هاي پژوهش حاضر از این منظر هماهنگ با یافتهیافته.عامل سهیم در موفقیت تحصیلی است
. شده است

نتایج تحلیل مسیر بعد عینیِ موفقیت تحصیلی نیز نشان داد این متغیر هم به صورت مستقیم و هم 
. یق دو متغیر مهارتها و خودپنداره تحصیلی بر موفقیت تحصیلی موثر استبه صورت غیر مستقیم از طر

همسوست که  دریافتند انگیزه پیشرفت نقش میانجی را بین ) 2010(این یافته با مطالعه گاي و همکاران
توان گفت افرادي که انگیزه پیشرفت در واقع می. کندخودپنداره تحصیلی و موفقیت تحصیلی بازي می

اي براي خود در نظر می گیرند و سپس براي دستیابی به آن معیارها هاي پیشرفت ویژهارند معیارباالئی د
تحصیلی خود را بکار بگیرند تا بتواند هايمهارتبنابراین بدیهی است که آنها . به شدت تالش می کنند

.به سطح باالتري از موفقیت نائل شوند
عد عینیِ موفقیت تحصیلی، اهمالکاري تحصیلی بود که بین در تحلیل رگرسیون بآخرین متغیر پیش

در مدل تحلیل مسیر نیز مشاهده شد که این متغیر . درصد به واریانس موفقیت تحصیلی افزوده است2
تحصیلی بر بعد عینی هايمهارتهم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق خودپنداره و 

کاري به معنی مسامحه کردن، طفره رفتن و تعلل ورزیدن استاهمال. موفقیت تحصیلی اثر معکوسی دارد

1. Ames
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. خیر انداختن مطالعه استأمبتنی بر رفتار به تآموزان داتشاهمالکاري در ). 1993دي سیمون،(
اسکولنبرگ، لی، (اهمالکاري احتماالً باعث اختالل در خود تنظیمی در حوزه عملکرد تحصیلی می شود

از آنجا که افراد اهمالکار اهل ). 1392لکیها، عابدي و انصارالحسینی،ترجمه م،2004پیسی و فراري، 
اندازند، احتماال خودپنداره ریزي و مدیریت وقت نبوده و وظایف تحصیلی خود را دائما به تاخیر میبرنامه

بنابراین . تحصیلی ضعیف تجربه موفقیت کمتري دارندهايمهارتمثبتی نیز از خود نداشته و به دلیل 
ها با تحقیقات تمدنی، حاتمی و این یافته. شن است که داراي سطح پائینی از عملکرد تحصیلی باشندرو

. همسوست)2003(و فریتزچ، یانگ، هیکسون) 1389(هاشمی
ها در خصوص بعد عینیِ موفقیت تحصیلی نشان داد که به طور خالصه نتایج تجزیه و تحلیل داده

توان با استفاده از ا برازش داشته و مدل بدست آمده تائید شده و میهمدل اکتشافی بدست آمده با داده
متغیرهاي موجود در این رابطه و مدل، اقدام به مشاوره تحصیلی در جهت افزایش بعد عینی موفقیت 

.تحصیلی که شامل معدل، دیدگاه دانش آموز، معلم و والدین بود کرد
بعد ذهنیِ موفقیت تحصیلی و مدل مرتبط با آن بینسوال دوم این پژوهش مربوط به عوامل پیش

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام بعد ذهنیِ موفقیت تحصیلی نشان داد که خودپنداره تحصیلی، . بود
پذیري مسیر و انطباق) گرائیبرون( تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، ادراك شیوه مادر، شخصیتهايمهارت
بعد ذهنی موفقیت . کنندبعد ذهنی موفقیت تحصیلی را تبیین میدرصد از واریانس 45) اعتماد(شغلی

. لفۀ پایستگی تحصیلی، رضایتمندي تحصیلی و احساس موفقیت استؤتحصیلی شامل سه م
همانطور که نتایج نشان داد بخش قابل توجهی از واریانس بعد ذهنیِ موفقیت تحصیلی توسط 

بین است که هاي تحصیلی نیز دومین متغیر پیشارتمه. بینی استقابل پیش)31/0(خودپنداره تحصیلی
بینی این دو متغیر عالوه بر اینکه سهم زیادي در پیش. کرددرصد از واریانس بعد ذهنی را تبیین می19

بعد عینی موفقیت تحصیلی داشتند، بدون واسطۀ متغیرهاي دیگر یعنی به صورت مستقیم، بر بعد ذهنی 
خودپنداره مثبتی از وضعیت تحصیلی خود آموزاندانشرسد اگر ظر میبه ن. موفقیت تحصیلی موثرند

تحصیلی مختلف مثل مدیریت زمان، مطالعه، تمرکز، خالصه هايمهارتداشته باشند و به طور مداوم از 
نویسی، یادداشت برداري و امتحان دادن استفاده کنند، عالوه بر کسب نمرات باالتر، احساس رضایت و 

ي را نیز تجربه خواهند کرد و پایستگی آنها هنگام فشار تکالیف و یا امتحانات نیز بیشتر موفقیت بیشتر
.خواهد بود

اشتیاق تحصیلی بیانگر . بین بعد ذهنی موفقیت تحصیلی اشتیاق تحصیلی استسومین متغیر پیش
ه اشتیاق ی کآموزاندانشهمچنین . میزان درگیري فیزیکی و روانشناختی دانش آموز در تحصیل است

تحصیلی باالئی دارند انرژي فراوانی براي انجام تکالیف درسی داشته، هنگام مطالعه احساس غرور 
ساالنوا، شوفلی و(کنندشوند که زمان را فراموش میکنند و آنچنان مجذوب مطالعه و یادگیري میمی

ت و رضایت بیشتري از تر به تحصیل احساس موفقیمشتاقآموزاندانشبنابراین بدیهی است ). 2000
.تر باشندمدرسه و تحصیل داشته باشند و در مقابل مشکالت تحصیلی روزمره، پایسته
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همانطور که در مدل بعد ذهنی موفقیت تحصیلی نشان داده شد، اشتیاق تحصیلی هم به صورت 
ذهنی تحصیلی بر بعدهايمهارتگري خودپنداره و مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم با میانجی

شود که بر این اساس فرض می. موفقیت تحصیلی تاثیر دارد که اثر غیر مستقیم آن بیشتر است
مختلف هايمهارتتر، بواسطه خودپنداره تحصیلی مثبت و همچنین استفاده از مشتاقآموزاندانش

جربه تري نسبت به تحصیل داشته باشند و از نظر ذهنی موفقیت بیشتري را تتحصیلی، نگرش مثبت
اشتیاق تحصیلی بویژه در مقطع راهنمائی و دبیرستان تاثیر زیادي بر موفقیت ) 2008(به زعم زینگیر. کنند

دارد و هرچه رابطه مثبت بین معلم و دانش آموز بیشتر باشد این احساس بیشتر آموزاندانشتحصیلی 
صیلی مارتین و در مدلِ پایستگی تح. تر خواهد بودبخشتقویت خواهد شد و یادگیري لذت

از این جهت . کننده پایستگی استبینینیز، اشتیاق تحصیلی یکی از پنج عامل مهم پیش)2008(مارش
هاي آن، لفهمؤکه یکی از ( نتایج این پژوهش در خصوص رابطه اشتیاق تحصیلی و بعد ذهنی موفقیت

.باشدهمخوان می) پایستگی است
در مدل بعد . تحصیلی، ادراك شیوه فرزندپروري مادر بودبین بعد ذهنی موفقیتچهارمین متغیر پیش

زاست هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق ذهنیِ موفقیت این متغیر که متغیري برون
اشتیاق . کندبعد ذهنی موفقیت تحصیلی را متاثر می) اعتماد(پذیري مسیر شغلیاشتیاق تحصیلی و انطباق

و اعتماد نیز در نظریه مشاوره ) 2000ساالنوا، شوفلی و(فراوان هنگام مطالعهکه به معناي انرژي و لذت 
به معناي احساس کفایت و خودکارآمدي در انجام موفقیت آمیز یک فعالیت یا مسیر شغلی ساویکاس 

ی که در آموزاندانشرسد که بنابراین چنین به نظر می. )2012ساویکاس و پورفلی، (نقش است
اند و از مادرانشان گرمی و محبت و نظارت مناسبی دریافت گرم و صمیمی پرورش یافتههاي خانواده

. کنند مشتاق تحصیل بوده و اعتماد بیشتري به انتخابهاي مسیر شغلی خود دارندمی
نیزکه یک نظریه انگیزشی است، تاثیرگذاري ) 2000رایان و دسی، (1گريدر نظریه خود تعیین
، حمایت از 2سه شیوة درگیري. رزندپروري والدین مورد توجه قرار گرفته استوالدین در قالب سبک ف

والدین در این نظریه مورد تاکید است و اشاره به این موضوع دارد که هر چه 4و گرمی3خودمختاري
والدین وقت بیشتري با فرزندانشان بگذرانند، در فعالیتهاي مورد عالقه آنان مشارکت داشته باشند، به 

تر باشند پیامدهاي تحصیلی بهتري نیز ن حق انتخاب و تصمیم گیري بدهند و صمیمی و تشویق کنندهآنا
تحقیقات نشان از تاثیرگذاري شیوه فرزندپروي والدین بر طیف . از فرزندانشان دریافت خواهند کرد

نتس و استرنبرگ، لمبورن، دارلینگ، مو(وسیعی از پیامدهاي تحصیلی از قبیل سازگاري در مدرسه
پلیتیر، فوریتر، (و پایداري یا پشتکار) 1994رایان، استیلر و لینچ، (، عزت نفس تحصیلی)1994دورنباچ، 

1. self-determination
2.  involvement
3. autonomy support
4. warmth
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توان بر این اساس هماهنگ با ادبیات تحقیق در این زمینه، می. در تحصیل دارند) 2001والراند و بریر، 
توانند با ایجاداند و میتحصیلیگفت مادران اولین منبع حمایت کننده فرزندان خود در مسیر پیشرفت

.اشتیاق و اعتماد در فرزندانِ خود، احساس رضایت، موفقیت و پایستگی تحصیلی آنان را افزایش دهند
بود که هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم با ) برون گرائی(بین، شخصیتپنجمین متغیر پیش

تحقیقات زیادي به تاثیر نقش . صیلی موثر استگري اشتیاق و اعتماد بر بعد ذهنی موفقیت تحمیانجی
گرائی بر پنج عامل بزرگ شخصیت بر موفقیت تحصیلی اختصاص یافته است که بیشتر به تاثیر وجدان

). 2012؛ ویتولیک و زاپانکیک،2011روساندر و همکاران،براي مثال( موفقیت تحصیلی اشاره دارند
که برون گرائی زیاد، به طور معمول با عملکرد در واقع پیشینه پژوهش خاطر نشان کرده است

تواند صرف وقت هاي افراد برون گراست که میفعالیت و جمع دوستی از ویژگی. اي نداردتحصیلی رابطه
از آنجا که در اکثر تحقیقات مالك موفقیت تحصیلی، . براي مطالعه و یادگیري را تحت تاثیر قرار دهد

است، نتایج این پژوهش قابل مقایسه با تحقیقات ذکر شده نیست انآموزدانشعملکرد عینی تحصیلی 
چرا که در پژوهش حاضر برون گرائی با بعد ذهنی موفقیت تحصیلی یعنی پایستگی، رضایت و احساس 

از طرفی تحقیقات حوزه هاي پایستگی تحصیلی . موفقیت رابطه دارد و عملکرد دانش آموز مطرح نیست
.بتداي مسیرند تا کنون به تاثیر نقش شخصیت نپرداخته اندو رضایت تحصیلی که در ا

گرائی، قاطعیت، فعالیت، گرایان به واسطه ویژگیهاي صمیمیت، جمعتوان گفت برونبنابراین می
از حضور در مدرسه و تعامل با دوستان، معلمان و مدرسه ) 1385حق شناس، (خواهی وخوش بینیهیجان

ابل ضعفها و شکستهاي تحصیلی نیز پایداري بیشتري از خود نشان تري دارند و در مقاحساس مثبت
تواند به احساس رضایت، موفقیت و مقاومت تحصیلی گرا بودن نمیالبته همیشه صرف برون. دهندمی

.بینجامد بلکه دو عامل مهمِ اشتیاق تحصیلی و اعتماد میانجی این رابطه اند
قیت تحصیلی، اعتماد بود که یکی از چهار مولفۀ بین در مدل بعد ذهنی موفآخرین متغیر پیش

اعتماد که بیانگر خودکارآمدي شخص در انجام یک فعالیت یا نقش . پذیري مسیر شغلی استانطباق
است و مستقیما بر بعد ) گرائیبرون(است به عنوان متغیر میانجیِ شیوه فرزندپروري مادر و شخصیت

اند کند که نشان دادهبه تحقیقاتی اشاره می) 2009(چیهیرس. ذهنی موفقیت تحصیلی نیز موثر است
ي مسیر شغلی را دارا هستند در تسلط بر گذارهاي مسیر شغلی پذیرانطباقنوجوانانی که سطح باالئی از 

ي مسیر شغلی، نشانه اي از رشد و پیشرفت نوجوان است که به رشد پذیرانطباقهمچنین . موفق ترند
از طرفی .بهزیستی و کاهش پریشانی و رفتارهاي مشکل ساز خواهد شدمثبت وي می انجامد و باعث

ي پذیرانطباقی که از نظر عملکرد و پیشرفت تحصیلی در سطح باالئی قرار دارند، از نظر آموزاندانش
بنابراین می توان گفت ارتباط مثبت معناداري بین پیشرفت تحصیلی و . مسیر شغلی نیز باالترند

).2011؛ هاونگا، 2009؛ به نقل از دو، 1،1991زوا( ر شغلی وجود داردي مسیپذیرانطباق

1. Zhou
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گیرينتیجه
توان گفت  از آنجا که دو متغیرِ خودپنداره تحصیلی و بنابر آنچه گذشت در یک جمع بندي کلی می

هم بر بعد عینی و هم ذهنی موفقیت تحصیلی -به عنوان اولین متغیرهاي موثر-تحصیلیهايمهارت
ترین عواملی در نظر گرفته شوند که در فرایند مشاوره تحصیلی بایستی توانند به عنوان مهمد، میموثرن

از طریق آموزاندانشبنابراین ایجاد و تقویت یک خودپنداره مثبت تحصیلی در . مورد توجه قرار گیرند
طریق روشهاي تحصیلی ازهايمهارتارائه بازخوردهاي مثبت و تقویتهاي کالمی؛ همچنین افزایش 

هاي مختلف رفتاري افزایش تمرکز حواس، روشهاي مطالعه و یادگیري، غلبه بر اضطراب امتحان با شیوه
.شودمیو شناختی پیشنهاد 

متغیرهاي میانجی دیگر نیز که حائز اهمیت بودند اشتیاق تحصیلی، انگیزه پیشرفت و اعتماد بود که 
رسد اگر در سنین خاص دوران به نظر می. نی تحصیلی دارندنقش موثري در افزایش عملکرد عینی و ذه

اشتیاق به - باشنددچار سردرگمی بوده و درگیر مسائل روانشناختی زیادي میآموزاندانشکه -نوجوانی
تحصیل و انگیزه پیشرفت تحصیلی و همچنین اعتماد به مسیر شغلی وجود نداشته باشد شاهد افت 

بنابراین فرایند مشاوره تحصیلی عالوه بر . سال اول دبیرستان باشیمآموزاندانشتحصیلی زیادي در 
. تحصیلی بایستی بر روي این عوامل مهم نیز متمرکز شودهايمهارتایجاد خودپنداره و افزایش 

هوش، رغبت و اهمالکاري نیز به عنوان متغیرهاي برون زا در بعد عینی و شیوه مادر و شخصیت نیز در 
ی که اثرات مستقیمی بر روي موفقیت تحصیلی دارند می توانند در مداخالت مشاوره بعد ذهنی تا جائ

. تحصیلی مورد توجه قرار گیرند
هايمهارتشود که فرایند مشاوره تحصیلی تنها بر روي یک بعد بنابراین چنین نتیجه گرفته می

و همچنین آموزانانشدشود و اگر بخواهیم شاهد پیشرفت در عملکرد تحصیلی تحصیلی خالصه نمی
باشیم بایستی عوامل مهم دیگر را نیز که در آموزاندانشافزایش احساس رضایت، موفقیت و پایستگی 

سازي بر اساس نتایج این پژوهش که اولین گام در جهت مدل. مدل ذکر شده آمده است در نظر بگیریم
شود مشاوران و ت، پیشنهاد میمشاوره تحصیلی بر اساس دو بعد عینی و ذهنی موفقیت تحصیلی اس

محققان مداخالتی در جهت افزایش عوامل وارد شده در این مدل، تدارك ببینند و نتایج مداخالت خود را 
از طریق پژوهشهاي آزمایشی بررسی کرده تا از این طریق بتوان در جهت بهبود مدل تدوین شده گام 

هائی چون است، این پژوهش نیز با محدودیتهائیاز آنجا که هر پژوهشی داراي محدودیت. برداشت
هائی غیر از اول دبیرستان و پایهآموزاندانشها و عدم تعمیم نتایج به جوامع دیگر مثل کثرت پرسشنامه

.همچنین شهرهاي دیگر، مواجه است

منابع
مه مرضیه ترج). 1392.(هاي تحصیلی مشاوره با اهمالکاران در محیط. اسکولنبرگ، لی، پیسی و فراري

زیر چاپ . ملکیها، محمدرضا عابدي و هادي انصارالحسینی
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