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رابطة انگیزة پیشرفت، هوش شناختي، هوش هیجاني، 
سوابق تحصیلي و متغیر هاي جمعیت شناختي

 با عملکرد تحصیلي دانشجویان 

رضوان همایي *
علیرضا حیدري **
سعید بختیارپور **
محمدرضا برنا **

چکیده
پیشرفت، سوابق تحصیلي و  انگیزة  به منظور بررسي رابطة هوش شناختي، هوش هیجاني، 
متغیر هاي جمعیت شناختي با عملکرد تحصیلي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به روش 
نمونه گیري طبقه اي از جامعة مذکور 239 نفر انتخاب گردید. سپس با استفاده از آزمون هوشي ریون، 
آزمون هوش هیجاني بار-ان، آزمون انگیزة پیشرفت هرمنس و پرسشنامة محقق ساختة متغیر هاي 
جمعیت شناختي، داده  هاي الزم جمع آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیون 
چندگانه به روش گام به گام نشان داد که بهترین پیش بیني کننده های عملکرد تحصیلي دانشجویان 
به ترتیب معدل دیپلم، جنسیت و هوش هیجاني بود و سایر متغیر ها از قبیل انگیزة پیشرفت، هوش 
شناختي، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، سن و بومی  و غیر بومی بودن و میزان درآمد با عملکرد 

تحصیلي رابطة معناداري را نشان ندادند.

کلید واژگان: عملکرد تحصیلي، انگیزة پیشرفت، بهرة هوشي، هوش هیجاني، سوابق تحصیلي.

* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
** عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

 پژوهش حاضر  برگرفته از طرح پژوهشی  می باشد که با حمایت مالي دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز اجرا شده است. 
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مقدمه
ارزشیابي مداوم و مستمر وضعیت تحصیلي دانشجویان در طول تحصیل و بررسي عوامل مرتبط با آن 
یکي از ارکان ضروري و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشي به ویژه در دانشگاه ها می باشد. این امر در 
تدوین برنامة آموزشي بهتر، ارتقاء کیفیت آموزشي ونهایتاً در اصالح و بهبود کارایي مسئولین مربوطه تاثیر 
بسزایي دارد )سجادي، صبا و عامري، 1372؛ شمس و فرشبندفر، 1374(. توجه به این امر چیزي است که در 

تمام دنیا در راس برنامه های توسعه آموزشي مدنظر قرار می گیرد)لیندمن، دوك و ویلکرسون1، 2001(.
به منظور پیش بیني وضعیت تحصیلي دانشجویان، تعیین مالك ها و متغیر هاي مناسب، از جمله عمده ترین 
حوزه های پژوهشي است که محققان علوم تربیتي و روان شناسي در آن فعال می باشند. تحقیقات بسیاري در 
زمینة پیش بیني عملکرد تحصیلي انجام پذیرفته است )بوکرتس2، 1995؛ فورن هام، چامروپره میوزیك3، 
میوزیك،  چامروپره  پتریدس،  لوبینسکي6، 2004؛  جنسن5، 1998؛  پر4، 2002؛  ست  و  گانگ  2004؛ 
 – اقتصادي  وضعیت  ویوس8، 2005(.  مورالس-  و  کولت  ویگیل-  فورن هام7، 2006؛  و  فردریکسون 
اجتماعي، سطح تحصیالت، معدل تحصیلي و نمرات آزمون هاي پیشرفت تحصیلي و هوشي از جمله 
شاخص هایي است که محققان از آن ها جهت پیش بیني وضعیت فرد در آینده استفاده نموده اند )کمپل، به 

نقل از ساماني و جوکار، 1381(. 
انگیزه پیشرفت یکی از نیاز های اساسی و تعیین کننده رفتار آدمی است. یکي از سازه های روان شناختي 
که در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است، سازه انگیزش پیشرفت است.این 
سازه توسط اتکینسون به نقل از ریو ترجمه سید محمدي )1388( معرفي شده است. از نظر اتکینسون انگیزة 
پیشرفت شامل چهار مولفة رفتار پیشرفت، انگیزة موفقیت، احتمال ذهني موفقیت و ارزش تشویقي موفقیت 

می باشد. در زیر تعاریف آن ها آورده شده است.
رفتار پیشرفت )TS( به معني گرایش نزدیك شده به موفقیت است و سه عامل تعیین کننده آن عبارتند از:

1( انگیزة موفقیت )MS(، بیانگر کوشش نسبتاً پایدار فرد در جهت موفقیت است و معادل اصطالح نیاز 
به پیشرفت از نظر مك کللند می باشد.

2( احتمال ذهني موفقیت در انجام تکالیف فرد )PS(، یك انتظار شناختي یا یك پیش بیني در مورد احتمال 
دستیابي به هدف از طریق یك رفتار یا رفتار هاي وسیله اي است و به طور کلي از دشواري ادراك شده 

تکلیف توسط فرد تخمین زده می شود.
3( ارزش تشویقي)IS(، مشوق یا جاذبة ناشي از دست یابي به موفقیت در یك تکلیف که با عامل احتمال 

ذهني موفقیت رابطة معکوس دارد، یعني ارزش تشویقي موفقیت با کاهش احتمال ذهني افزایش می یابد.

1. Lindemann, Duek & Wilkerson
2. Boekaerts
3. Furnham & Chamorro-premuzic
4. Gange & St Pere
5. Jensen
6. Lubinski
7. Petrides, Fredericson, Chamorro-Premuzic & Furnham
8. Vigil-colet & Morales-Vives
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هوش شناختي یکي از مباحث اصلي و مهم روان شناسي را تشکیل مي دهد. روان شناسان زیادي دربارة 
هوش و آزمون هاي آن کار کرد ه اند ولي تاکنون هیچ کدام نتوانسته اند تعریفي که مورد قبول همة پژوهشگران 
قرار گیرد، ارائه دهند. خیلي مشکل است که در یك تعریف تمام جنبه  هاي هوش را در نظر گرفت زیرا 
هوش کیفیتي قابل رویت و احساس شدني نیست بلکه یك صفت فرضي و یك مفهوم مجرد است و آنچه 
مورد مطالعه قرار مي گیرد خود هوش نیست بلکه آثار آن است. به عالوه هوش یك استعداد نیست بلکه 

مجموعة استعداد هاست و حافظه، دقت، یادگیري و ادراك و غیره در آن اثر دارد )میالني فر، 1388(.
داشتن هوش و استعداد را عامل پیشرفت در تحصیل علم و کسب دانش مي دانند. ولي این تعریف کامل 
و جامع نیست، زیرا گذشته از این واقعیت که عدم موفقیت تحصیلي و علمی افراد پرهوش بي شماري، این 
مدعي را باطل مي کند، عالوه برهوش که اصل الزم براي پیشرفت تحصیلي است، عوامل دیگري نیز در 
تحصیل علم و دانش دخالت دارند. مانند عوامل اقتصادي، وضع بدني و جسماني، موقعیت هاي مناسب و 

غیره )احدي و بني جمالي، 1383(.
هوش هیجانی د ر برد ارند ه ی آگاهی، تنظیم و بیان د رست د امنه ای از هیجانات است. لذا توانایی شناخت، 
ابراز و کنترل این هیجانات یکی از ابعاد  مهم هوش هیجانی است و ناتوانی فرد  د ر هر کد ام از این توانایی  ها 
منجر به اختالالتی نظیر اختالالت اضطرابی و خلقی خواهند  شد  که حاکی از نقص خود گرد انی هیجانی 
است که ویژگی کلید ی هوش هیجانی است. بنابراین تا آنجا که ممکن است ما باید  این  مهارت  های هوش 
هیجانی را که مبنای آن  ها شناخت د قیق هیجانات و کنترل و تنظیم آن  ها است به کود کان آموزش د هیم 
 تا احتمال بروز این اختالالت را کاهش د اد ه و از این طریق عملکرد  آن  ها بهبود  یابد  )شامراد لو، 1383(. 
سال  هاست که جد ی ترین نظریه پرد ازان هوشبهر کوشید ه اند  تا احساسات را به حیطه هوش وارد  کنند  به جای 
آن که عواطف و هوش را د و نقطه متضاد  ناهمساز د ر نظر بگیرند . از این رو، ال. ای ثراند ایك روان شناس 
نامد اری که د ر د هه  های 1920 و 1930 د ر همگانی کرد ن نظریه هوشبهر نقش مهمی د اشت د ر مقاله ای 
د ر روزنامه ی هارپر اظهار د اشت: »هوش اجتماعی یعنی توانایی د رك د یگران و عمل کرد ن عاقالنه د ر 
ارتباط  های بشری«. ثراند ایك معتقد  بود  که هوش از یك مولفه تشکیل نشد ه است چرا که نمی توان با 
یك هوش توانایی  های انسان را سنجید . به همین د لیل او سه نوع هوش را مطرح می کند : »هوش اجتماعی، 
هوش عینی و هوش انتزاعی«. به نظر وی هوش اجتماعی عبارت از توانایی د رك د یگران و برقراری رابطه 
مناسب با آن  ها است. از این نقطه نظر فرد  باهوش کسی است که د ر هنگام قرار گرفتن د ر یك جمع بتواند  
 احساسات و عواطف د یگران را به خوبی د رك و با آن  ها رابطه خوبی برقرار کند  )خسروجاوید ، 1381(. 
مایر و سالووی )1998( هوش هیجانی را نوعی هوش اجتماعی و مشتمل بر توانایی کنترل هیجان  های خود  و 
د یگران و تمایز بین آن  ها و استفاد ه از اطالعات برای راهبرد  تفکر و عمل د انسته و آن را متشکل از مولفه  های 

د رون فرد ی و میان فرد ی گارد نر1 می د انند  و د ر پنج حیطه به شرح زیر خالصه می کنند : 
1(خود آگاهی: آگاهی از خویشتن، توانایی خود نگری و تشخیص د اد ن احساس  های خود  به همان گونه 

که وجود  د ارند . 

1. Gardner
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2(اد اره ی هیجان  ها: کنترل هیجان  ها، و احساسات به شیوه مطلوب و تشخیص منشا این احساسات و یافتن 
راه  های اد اره و کنترل ترس  ها و هیجان  ها و عصبانیت  ها و امثال آن است. 

3(خود انگیزی: جهت د اد ن و هد ایت عواطف و هیجان  ها به سمت و سوی هد ف، خویشتن هیجانی و به 
تاخیر اند اختن خواسته  ها و بازد اری تالش  ها است. 

4(هم حسی: حساسیت نسبت به عالیق و احساسات د یگران و تحمل د ید گاه  های آنان و بها د اد ن به 
تفاوت  های موجود  بین مرد م د ر رابطه با احساسات خود  نسبت به اشیاء و امور است. 

5(تنظیم روابط: اد اره هیجان  های د یگران و برخورد اری از  مهارت  های اجتماعی است. 
از د ید گاه بار - اون1 )1997( هوش هیجانی د ارای ابعاد  عاملی است. وی 15 بعد  هیجان را عنوان می کند  
که با استفاد ه از خرد ه مقیاس  های پرسشنامه هر هیجانی بار - اون اند ازه گیری می شود . هوش هیجانی و  
مهارت  های هیجانی، اجتماعی طی زمان، رشد  و تغییر می کند  و می توان با آموزش و برنامه  های اصالحی 

مانند  تکنیك  های د رمانی آن  ها را بهبود  بخشید . 
عبدالهي )2000( در تحقیقي 1335 دانشجو را از 7 دانشکده به روش نمونه گیري طبقه اي انتخاب نمود. 
نتایج این تحقیق نشان داد که بین انگیزة پیشرفت و عملکرد تحصیلي دانشجویان رابطة معناداري وجود ندارد. 
مویس، فرانکو، رانه لوسي و کریپن2 )2010( در یك تحقیق آزمایشي بر روي گروهي از دانشجویان 

دریافتند که ایجاد انگیزه در دانشجویان بر روي عملکرد تحصیلي اثر مثبت معناداري دارد. 
وودلي و پارلت3 )1983( و فورن هام و مونسن4 )2009(در تحقیق خود، به وجود رابطة همبستگي بین 
جنس و عملکرد تحصیلي پي بردند. آنان با انجام این تحقیق در دانشگاه باز انگلستان، نشان دادند که احتمال 
افت تحصیلي در مردان بیشتر از زنان است، عالوه بر این مردان در 33 درصد درس ها، ولي زنان فقط در 
27 درصد درس ها افت تحصیلي دارند. بعضي تحقیقات نیز بین زنان و مردان از لحاظ عملکرد تحصیلي 
تفاوتي را گزارش نکرده اند )علي و نایلور5، 2009(. البته تحقیقات قبلي تفاوت ضریب هوشي زنان و مردان 

را معنادار ندانسته اند )بروم6، 2001(.
یافته های تحقیقاتي در مورد رابطة تاهل و عملکرد تحصیلي، متناقض است و نتیجة مشخص و قاطعي را 
نمی توان از آن برداشت کرد. در برخي تحقیقات، دانشجویان مجرد عملکرد تحصیلي باالتري داشته اند، 
برخي تحقیقات دیگر نیز به موفقیت دانشجویان متاهل اشاره دارد. زویین7 )1992( در تحقیقي ارتباط میان 
وضعیت تاهل و عملکرد تحصیلي را روي 199 دانشجوي متاهل مورد بررسي قرار داد. نتیجة پژوهش 
وي دال بر موفقیت دانشجویان متاهل است. دالور )1373( در پژوهشي با هدف بررسي عوامل مؤثر در 
مشروط شدن دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایي، نشان داد احتمال مشروط شدن دانشجویان متاهل بیش از 

دانشجویان مجرد است.
1. Bar-on
2. Muis, Franco, Ranellucci & Crippen
3. Woodley & Parlett
4. Furnham, A. & Monsen
5. Ali & Naylor
6. Broome
7. Zowin 
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میزان زماني که دانشجویان صرف مطالعه و تحقیق می کنند، یکي از عوامل مؤثر در یادگیري و پیشرفت 
تحصیلي آنان است. به همین سبب احتماالً اشتغال دانشجو در حرفه دیگري جز تحصیل، مؤلفة اثر گذار در 
پیشرفت تحصیلي است. نتایج مطالعات نیز حاکي از عملکرد تحصیلي باالتر در دانشجویاني است که صرفاً 
به تحصیل اشتغال دارند. ایزنبرگ1 و داووست2 )1990( در تحقیق خود بر روي یك نمونة 445 نفري از 

دانشجویان دانشگاه باز انگلستان نشان دادند که اشتغال روي افت تحصیلي مؤثر است.
نتایج پایان نامه رسولي)1380( رابطه متغیر بومي/ غیربومی با وضعیت تحصیلي را به این صورت نشان داد 
که دانشجویان شهرستاني، پیشرفت تحصیلي بهتري نسبت به دانشجویان تهراني دارند. همچنین متغیر پیشرفت 
تحصیلي )متغیر مالك( توسط متغیر های مستقل ذیل یعني معدل دیپلم، دانشگاه محل تحصیل، نوع سهمیه 

قبولي قابل پیش بیني است. 
هرمزي )1373( در پژوهش خود با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر افت تحصیلي دانشجویان دانشگاه 
پیام نور، آورده است که نتایج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که دانشجویان ناموفق دانشجویاني هستند که 
در مقایسه با دانشجویان موفق نمره  هاي آزمون ورودي و معدل دیپلم آنان ضعیف است و سابقه تجدیدي و 

مردودي در تحصیالت دبیرستاني دارند. 
فورن هام، چامورو-پرمیوزیك و مك دوگال3 )2003( طي یك مطالعه طولي دو ساله بر روي یك 
نمونه 93 نفري از دانشجویان انگلیسي با استفاده از تحلیل رگرسیون دریافتند که متغیر شخصیت نسبت 
به متغیر هاي دیگري مثل توانایي شناختي، عقاید مربوط به هوش و جنسیت، پیش بیني کننده بهتري براي 

عملکرد تحصیلي است. 
اگرچه مجموعه وسیعي از تحقیقات در حمایت از اینکه آزمون هاي هوش، پیش بیني کنندة عملکرد 
تحصیلي هستند، وجود دارد )مثل برادي،2000 و گاتفردسون2003،4(، اما تحقیقات زیادي وجود دارد که 
نشان می دهند که خصوصاً در دانشجویان دانشگاه، به خاطر دامنه بسیار محدود هوش دانشجویان، رابطه بین 
هوش و عملکرد تحصیلي ممکن است ضعیف تر از آنچه باشد که انتظار می رود و اغلب این رابطه معني دار 

نیست )مثل سندرس، اسبورن و گرین1995،5 و چامرو-پره میوزیك، گویروگا، کولوم6، 2009(. 
رضویان شاد )1384( در تحقیقي به منظور بررسي رابطة هوش هیجاني و عملکرد تحصیلي 380 نفر شامل  
200 پسر و 180 دختر روش نمونه گیري تصادفي چند مرحله اي انتخاب نمود. نتایج تحقیق نشان دادکه بین 

هوش هیجاني و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. 
پتریدس7، فردریکسون8 و فورن هام )2004(، طي تحقیقي بر روي یك نمونه 650 نفري )با میانگین سن 

16/5سال( دریافتند که هوش هیجاني می تواند رابطه بین توانایي شناختي و عملکرد تحصیلي را تعدیل کند.
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ولي زاده )1383( به روش نمونه گیري تصادفي ساده 136 دانشجو با رشته های متفاوت از 15 دانشکده 
در مقطع کارشناسي را انتخاب نمود. نتایج نشان داد که تفاوت معناداري بین دانشجویان خوابگاهي و 

غیرخوابگاهي از لحاظ عملکرد تحصیلي وجود نداشت. 
در یك طبقه بندي کلي می توان تحقیقات موجود در این زمینه را به دو گروه تقسیم نمود. دستة اول، 
پژوهش هایي است که به نقش متغیر هاي پیش آیندي که فرد نقشي در شکل گیري آن ها ندارد، استناد شده 
است. متغیر هایي اجتماعي همچون میزان در آمد، سطح تحصیالت والدین و شغل والدین، )خیر، 1376(، 
و متغیر هاي جنسیت، سطح سواد والدین و تعداد اعضاي خانواده )تشکري، 1365(. و متغیر هاي آموزش 
پیش دبستاني را بر پیشرفت تحصیلي و هوش ) تشکري، حقیقت و یوسفي، 1364( و متغیر هایي همچون 
زندگي با یکي از والدین، بي سرپرستي و مهاجرت را بر موفقیت تحصیلي )خیر، 1365(. و متغیر هاي مربوط 
به استعداد هاي فردي شامل هوش شناختي)برادي،2000 و گاتفردسون2003،1(، هوش هیجاني و انگیزة 
پیشرفت در گروه دوم، تحقیقاتي مطرح می شوند که به مواردي همچون نقش آزمون ها، ارزیابي های اولیه و 
شاخص هاي تحصیلي، در پیش بیني عملکرد فرد پرداخته اند )کرلینجر و پد هازور2، 1973 و کریمی 1375(. 

در تحقیق حاضر سعي شد ترکیبي از هر دو دسته مذکور شامل انگیزة پیشرفت، هوش شناختي، هوش 
هیجاني، سوابق تحصیلي و متغیر هاي جمعیت شناختي به عنوان متغیر پیش بین، و معدل کل دانشجویان به عنوان 

متغیر مالك با استفاده از آزمون آماري رگرسیون چند گانه به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گیرد.

فرضیه تحقیق 
بین انگیزه پیشرفت، هوش شناختي، هوش هیجاني، سوابق تحصیلي و متغیر هاي جمعیت شناختي با 

عملکرد تحصیلي دانشجویان رابطة چند گانه وجود دارد.

روش پژوهش
جامعة آماري در تحقیق حاضر شامل کلیة دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 
در سال تحصیلي 89-1388 بود. از جامعة مذکور به روش نمونه گیري طبقه اي نمونه اي شامل 239 دانشجو 
انتخاب شد. پس از اجراي آزمون ها و جمع آوري داده ها، اقدام به تحلیل داده ها شد. جهت جمع آوري 
داده ها از آزمون انگیزة پیشرفت هرمنس، آزمون هوشي ریون و آزمون هوش هیجاني بار-ان، مقیاس محقق 

ساختة ویژگي هاي جمعیت شناختي استفاده گردید.
هومن و عسگري)1379( در تحقیقي با هدف ساخت، اعتبار یابي، رواسازي و هنجاریابي آزمون انگیزه 
پیشرفت روي گروه نمونه اي به حجم 1073 نفر)560 دختر و 513 پسر( با روش نمونه برداري چند مرحله اي 
نشان دادند که ضریب اعتبار آزمون با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ پس از حذف 8 پرسش برابر با 0/803 
به دست آمد. اجراي روش تحلیل مولفه ها اصلي در پژوهش درباره روایي پرسشنامه نشان می دهد که مواد 
پرسشنامه به گونه کلي با یك عامل همبسته است. چرخش عامل ها به شیوه واریماکس براي ساده سازي 
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ساختار پرسشنامه نشان می دهد که ساختار نظري پرسشنامه از هفت عامل )داشتن پشتکار، اعتماد به نفس، 
ادراك پویا از زمان، فرصت جویي، سخت کوشي، توجه به مالك شایستگي در انتخاب دوست، سطح 

آرزوي باال، آینده نگري( با بار عاملي دست کم 0/3 تشکیل مي دهد. 
 آزمون ریون پیشرفته از آزمون هاي معتبر هوشي است که از پایایي و روایي باالیي جهت سنجش و 
اندازه گیري هوش، برخوردار است. این آزمون به منظور اندازه گیري هوش عمومی دانشجویان از پایایي و 

روایي معناداري )p>0/01( برخوردار است )رحماني، 1386(. 
پرسشنامة هوش هیجاني بار-ان در سال 1997 بر پایة مقیاس 5 درجه اي لیکرت از هرگز تا همیشه تنظیم 
شد، که بعضي از سؤاالت آن به صورت مثبت و برخي دیگر به صورت منفي نمره گذاري می شوند.

این پرسشنامه 15 خرده مقیاس داردکه عبارتند از: خودآگاهي هیجاني، جرات ورزي، احترام به خود، 
خودشکوفایي، استقالل، همدلي، روابط میان فردي، مسئولیت پذیري اجتماعي، حل مساله، آزمون واقعیت، 
انعطاف پذیري، تحمل استرس، مهار تکانه، شادکامی و خوش بیني )شاره، اصغر نژاد فرید، یکه یزدان دوست 
و طباطبایي، 1387(. ضرایب پایایي و روایي این پرسشنامه با روش هاي مختلف به دست آمده است. میانگین 
ضرایب آلفاي کرونباخ در محاسبة همساني دروني براي تمامی خرده مقیاس ها باال بوده است. از ضریب 
آلفاي کرونباخ پایین )0/69( براي خرده مقیاس مسئولیت پذیري اجتماعي تا ضریب آلفاي باال )0/86( براي 
خرده مقیاس احترام به خود، با میانگین کلي ضریب همساني دروني 0/76.)بار-ان، 1997(. بار-ان)1997( 
در مطالعات خود با اتکا به پاسخ هاي آزمودني ها و همچنین اظهار نظر متخصصان به این نتیجه رسید که 
پرسشنامة EQ-i از روایي صوري و محتوایي باالیي برخوردار است. در ایران دهشیري )1382( به بررسي 
روایي و پایایي این ابزار پرداخته است. در تحقیق وي ضریب پایایي با فاصلة زماني چهار ماه 0/73 به دست 
آمد و روایي آزمون نیز تایید شد. همچنین شمس آبادي )1383( ضرایب پایایي به روش آلفاي کرونباخ را 

در دامنه اي بین 0/55 براي خرده مقیاس همدلي تا 0/83 براي خرده مقیاس مهار تکانه به دست آورد.
نتایج پژوهش

الف( نتایج توصیفي: 
مطابق جدول 1، افراد نمونه شامل 239 دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز شامل )158=زن، 

تعدادمتغیر

جنسیت
158زن 
81مرد

وضعیت تاهل
189مجرد
50متاهل

اهلیت
68بومي

171غیر بومي

وضعیت اشتغال
47شاغل

192غیر شاغل

جدول 1: ویژگي های جمعیت شناختي افراد نمونه
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81=پسر، 81=مرد، 50=متاهل، 189=مجرد، 68=بومي، 171=غیر بومي، 47=شاغل، 192=غیرشاغل( بودند.
مطابق جدول 2، شاخص هاي توصیفي متغیر هاي مختلف ارائه شده است.

ب: نتایج استنباطي
فرضیه: بین انگیزه پیشرفت، هوش شناختي، هوش هیجاني، سوابق تحصیلي و متغیر هاي جمعیت شناختي 

با عملکرد تحصیلي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز رابطة چند گانه وجود دارد.
 ،R=0/499( به دست آمد اینتر مدل معناداري  به روش،  از روش آماري رگرسیون خطي  استفاده  با 

RS=0/210 تنظیم شده،F=6/465 و P>0/0001(. ضرایب همبستگي و معناداري متغیر ها عبارت بودند از:
مطابق جدول 3، بهترین پیش بیني کننده های عملکرد تحصیلي دانشجویان به ترتیب معدل دیپلم، جنسیت 

تعدادحداکثرحداقلانحراف استانداردمیانگینمتغیر ها
112/710/3289135239انگیزة پیشرفت
15/542/869/1219/43239معدل ترم قبل
101/385/6886117239هوش شناختي
298/9130/52250388239هوش هیجاني 

20/928/371935239سن
15/182/9010/1219/45239معدل دیپلم

جدول 2: شاخص هاي توصیفي متغیر هاي مختلف

ك
مال

یر 
همبستگي شاخص هاي آماريمتغ

چندگانه
MR

ضریب تعیین 
تنظیم شده

RS

F نسبت
pاحتمال

)β( ضرایب رگرسیون

βTPمتغیر هاي پیش بین
لي

صی
تح

رد 
لک

عم
انگیزة پیشرفت

0/4990/210
F=6/465
p=0/0001

0/0800/9520/342
0/1031/5240/129هوش شناختي 
0/1701/9910/048هوش هیجاني
0/4276/2980/0001معدل دیپلم

0/0911/2880/199سن
2/0320/044-0/172-جنسیت

0/1111/4460/150وضعیت تاهل
0/0510/6280/531بومي/غیربومي

0/0820/8300/408خوابگاهي/غیرخوابگاهي
0/0861/1280/261وضعیت اشتغال

0/0320/4850/628میزان درآمد

جدول 3: ضرایب همبستگي چندگانه انگیزة پیشرفت، هوش شناختي، هوش هیجاني، سوابق تحصیلي و متغیر هاي 
 )Stepwise( جمعیت شناختي با عملکرد تحصیلي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به روش ورود
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و هوش هیجاني بودند و سایر متغیر ها از قبیل انگیزة پیشرفت، هوش شناختي، سن، وضعیت تاهل، بومي/
غیر بومی بودن، خوابگاهي/غیرخوابگاهي بودن و وضعیت اشتغال و میزان درآمد با عملکرد تحصیلي رابطة 

معناداري را نشان ندادند.

بحث ونتیجه گیري
در تحقیق حاضر دیده شد که متغیر معدل دیپلم بهترین پیش بیني کننده براي عملکرد تحصیلي دانشجویان 
بود. این یافته با نتایج تحقیق تینو1 )1993(، رکدال2 )1983( و ایزنبرگ و داووست )1990( موافق است. 
بسیاري از کساني که در دانشگاه پذیرفته می شوند در دورة دبیرستان موفقیت چشمگیري نداشته اند و از 
دالیل عدم موفقیت آن ها هم در دورة دبیرستان و هم در دانشگاه، عدم آشنایي آن ها با  مهارت هاي مطالعه 
است. آموزش این  مهارت ها بخصوص براي دانشجویان جدید الورود توصیه شده است )آستین3، 1999(. 
رابطة بین پیشرفت تحصیلي در دانشگاه و پیشینة تحصیلي در دبیرستان در پژوهش هاي مختلف تایید شده 
است )حسیني، 1372؛ آستین، 1999 و ده بزرگي و موصلي، 1381(. البته در برخي موارد پیش بیني موفقیت 
در دانشگاه بر اساس موفقیت در دبیرستان امکان پذیر نیست. در تحقیق پترسون4، 2002 این یافته حاصل 
شد که 30 درصد دانش آموزاني که موفقیت تحصیلي باالیي را در دانشگاه پیش بیني می کردند، پیشرفت 
تحصیلي کمی در دانشگاه داشته اند، در حالي که 50 درصد آنها که پیشرفت تحصیلي کمی را پیش بیني 

می کردند، در دانشگاه عملکرد خوبي داشتند.
همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که رابطة هوش هیجاني با عملکرد تحصیلي دانشجویان معنادار 

شد. این یافته با نتایج تحقیق پتریدس، فردریکسون و فورن هام )2004(،هماهنگ است
همچنین در تحقیق حاضر مشخص شد که رابطة هوش شناختي با عملکرد تحصیلي دانشجویان معنادار 
نشد. این یافته با نتایج تحقیق سندرس، اسبورن و گرین،1995 و چامرو-پره میوزیك، گویروگا، کولوم، 

2009 هماهنگ است.
در تحقیق حاضر متغیر خوابگاهي/غیر خوابگاهي بودن دانشجویان با عملکرد تحصیلي آنان، رابطة معناداري 
را نشان نداد. این یافته با نتایج تحقیق ولي زاده )1383( موافق بود. ولي با نتایج تحقیق بهمن پور)1373(

هماهنگ نبود.
از یافته های دیگر پژوهش حاضر این بود که وضعیت اشتغال با عملکرد تحصیلي رابطة معناداري ندارد. 
این یافته با نتایج تحقیق تمنایي فر، نیازي وامیني )1386(موافق است، ولي با نتایج تحقیق دمو5 )2000(، 
داووست به نقل از فرا هاني)1381( و دالور )1373( موافق نیست. بدیهي است که متغیر هاي بسیاري ممکن 
است در تحلیل های تك متغیري با عملکرد تحصیلي رابطة معناداري داشته باشند، ولي هنگامی که آن 
متغیر ها به طور کلي مورد تحلیل قرار می گیرند،]یعني همین کاري که در تحلیل حاضر صورت گرفته 
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است[، بسیاري از آن متغیر هاي پیش بین به دلیل همبستگي های دروني که با یکدیگر دارند، در تحلیل 
گروهي حذف می شوند. در تحقیق حاضر نیز مقایسة عملکرد دانشجویان شاغل و غیر شاغل با استفاده از 
آزمون تي تست، به عنوان یك آزمون تك متغیري، تفاوت معناداري بین عملکرد تحصیلي دو گروه مذکور 
نشان داد. ولي با استفاده از مدل رگرسیون و ورود تمامی متغیر ها در یك تحلیل، انتظار می رفت که به دلیل 
همبستگي های جزئي که متغیر هاي پیش بین با یکدیگردارند، بعضي از آن ها رابطة معناداري با متغیر مالك 
نشان ندهند. قطعاً از آنجایي محیط زندگي واقعي، تك بعدي و تك متغیري نیست، تحلیل های چند متغیري 

به واقعیت نزدیك ترند.
همچنین در تحقیق حاضر دیده شد که بین سن و عملکرد تحصیلي دانشجویان رابطة معناداري وجود 
ندارد. این یافته با نتایج تحقیق بختیارپور )1386( همسو بود. البته با توجه به گروه نسبتاً همسان دانشجویان از 

لحاظ سني دور از انتظار نیست.
یافتة دیگر پژوهش حاضر این بود که میزان درآمد خانواده در ماه، با عملکرد تحصیلي دانشجویان رابطة 
معناداري ندارد.تحقیقات در این خصوص نتایج متفاوتي را نشان می دهند. برخي پژوهش ها نشان داده 
اند کساني که از خانواده های طبقة اقتصادي پایین هستند، عملکرد تحصیلي ضعیفي دارند)مجد الدین، 
1374؛ سالمالر1، 1995 و استیونسون1996،2(. یافته های پژوهش زاپاال3 )2002( نشان می دهد کساني که از 
خانواده های سطح پایین هستند، کمتر مطالعه می کنند، نسبت به تحصیل نگرش منفي دارند و زودتر ترك 
تحصیل می کنند. اما در برخي تحقیقات رابطة بین پایگاه اقتصادي و عملکرد تحصیلي تایید نشده است. به 
عنوان مثال بنا بر نتایج تحقیق اشمید4 )2001( پایگاه اقتصادي ضعیف می تواند باعث افت تحصیلي شود 
اما نقش این عامل براي همه موارد افت تحصیلي قابل توجیه نیست به عبارت دیگر براي برخي موارد افت 

تحصیلي، علت چیز دیگري است.
یافتة دیگر پژوهش حاضر حکایت از رابطة معنادار بین جنسیت و عملکرد تحصیلي دانشجویان دارد. به این 
صورت که زنان از عملکرد تحصیلي بهتري نسبت به مردان برخوردار هستند. در توافق با یافتة اخیر، بسیاري 
از مطالعات نشان داده اند که عملکرد تحصیلي دانشجویان دختر بهتر از دانشجویان پسر است)آندرسون5، 
1380(. همچنین بر اساس یافته های پژوهشي، عالقة زنان به تحصیل و پیشرفت تحصیلي بیشتر از مردان 
است )وسپرز6، 2000( و وودلي و پارلت )1983(. و زنان در حوزة تحصیل تالش بیش تري دارند و مردان 
بیشتر به سرگرمي ها و ورزش عالقمند هستند)کووینگتون7، 1989(. وقتي دربارة انگیزه های تحصیلي سؤال 
می شود، زنان بیشتر به خانواده و نقش های اجتماعي توجه دارند و مردان بیشتر به شغل و پایگاه اقتصادي 
اجتماعي توجه می کنند )اسکالویك8، 1990(. در مورد مردان دیده شده که نگراني دربارة بیکاري و اشتغال 

1. Salmelar
2. Stevenson
3. Zappala
4. Schemid
5. Anderson
6. Vespers
7. Covington
8. Skaalvik
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پس از تحصیل تاثیر منفي بر عملکرد تحصیلي آن ها دارد)وسپرز، 2000(. 
همچنین در تحقیق حاضر رابطة وضعیت تاهل با عملکرد تحصیلي دانشجویان معنادار نشد. این یافته با نتایج 
تحقیق فرا هاني )1381( موافق است. سایر پژوهش های انجام شده دربارة رابطة وضعیت تاهل و عملکرد 
تحصیلي به نتیجة مشخص و محرزي نرسیده اند. بر خي یافته ها داللت بر عملکرد تحصیلي باالتر متاهلین 

)زویین، 1992( و برخي دیگر داللت بر عملکرد تحصیلي باالتر در مجردین )دالور، 1373( دارد.
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