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Abstract
This study aimed to determine the mediating role of academic
motivation in the relationship between IQ and academic resilience.
This research was a survey research with correlation study (structural
equations). The sample consisted of 350 high school female students
in Bojnourd in the academic year of 2015-2016 who were selected
by multistage cluster sampling. Sample members completed the
Samutelz Resilience Questionnaire (2004), Harter Academic
Motivation Questionnaire (1981), and Abdul Fattah and Yates (2006)
Intelligence Beliefs. Data analysis was performed using SPSS-21 and
AMOS-21 software and structural equation modeling method. The
results showed that there was a significant relationship between
academic motivation, IQ and academic resilience (P<0.01), but
academic motivation did not play a significant mediating role
between IQ and academic resilience (P <0.05). According to the
results, it can be said that IU beliefs and academic motivation are
very important in the formation of academic resilience, but academic
motivation alone can play a mediating role between IQ beliefs and
academic resilience and it is necessary to influence others.
Psychological and contextual variables to be examined.

Keywords:
Academic motivation, Intelligence beliefs, Academic resilience, Students
 The present article is taken from the doctoral dissertation in Educational
Psychology, Bojnourd Branch of Islamic Azad University

نقش میانجی انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و
خودارزشمندی در میان دانشآموزان دختر
نشریه علمی

پژوهش در
نظامهای آموزشی
دوره  ،15شماره ،54
ص 136-126
پاییز 1400
شاپا (چاپی)2383-1324 :

محمد یمینی



استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران
حسین مهدیان
دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران
فرشته رحمتی
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بجنورد ،ایران

چکیده

شاپا (الکترونیکی)2783-2341 :

هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و

نمایه در ISC

خودارزشمندی بود .پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ نحوه گرداوری دادهها در زمره

www.jiera.ir

پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ روش در زمره پژوهشهای کمی بود .جامعه

نشریه علمی
پژوهش در نظام های آموزشی تحت قانون
بین المللی کپی رایت Creative
 Commons: BY-NCمی باشد).

پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانشآموزان دختر متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی -1398
 1397بود که  350نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،انتخاب شدند .جهت
سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامههای خودارزشمندی  Crockerو همکاران ( ،)2003انگیزش
تحصیلی  )1981( Harterو باورهای هوشی  )2006( Abdul Fattah and Yatesرا تکمیل نمودند.
نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که بین انگیزه تحصیلی ،باورهای هوشی و خودارزشمندی روابط
معناداری یافت شد .باورهای هوشی بر خودارزشمندی دارای ضریب تأثیر (0/61استاندارد نشده)

نوع مقاله:
مقاله اصیل پژوهشی
 نویسنده مسئول:
mina.mz2011@gmail.com

تاریخ دریافت1399/08/06 :
تاریخ بازنگری1400/02/27 :
تاریخ پذیرش1400/05/08 :
تاریخ انتشار1400/07/01 :
استناد به این مقاله :یمینی ،م ،.مهدیان ،ح .و

بودند که آماره بحرانی مربوط به اثر مستقیم باورهای هوشی و انگیزه تحصیلی بر خودارزشمندی
مثبت و در سطح  0/05معنادار بود؛ یعنی باورهای هوشی بر انگیزه تحصیلی تأثیر مستقیم مثبت
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شود که در عزتنفس خود را نمایان میکند ( & Crocker

در شرایط کنونی در جامعه ما تحصیل و عوامل مربوط به آنهم
برای خانوادهها و دانشآموزان و هم برای جامعه از اهمیت
باالیی برخوردار است ،بنابراین ،شناخت جنبههای
روانشناختی دانشآموزان و واکنشهای آنها در شرایط
خاص میتواند همانند یک ابزار کمکآموزشی قدرتمند به
افزایش تأثیر ابزارهای آموزشی کمک کند و برای دانشآموز،
معلم و نظام آموزشوپرورش و ازنظر اقتصادی سودمند باشد
( .)Rindermann et al., 2020تأثیر نظام تعلیم و تربیت بر
یکی از پیچیدهترین و ارزشمندترین مخلوقات یعنی انسان
است که بهترین مراحل رشد و شکوفایی خود برای ورود به
نهاد اجتماع را در آن سپری میکنند؛ تمامی برنامهریزیها و
سیاستگذاریهای آموزشی درنهایت بر دانشآموز تأثیر
میگذارد ،پس شناسایی عوامل مؤثر بر تحصیل دانشآموزان
اهمیت شایانی دارد ( .)Taheri et al., 2019کاهش فاصله
یادگیرندگان در معرض خطر شکست تحصیلی با دانشآموزان
موفق از هدفهای مهم نهادهای آموزشی است .ازجمله
عاملهای دخالت کننده در ایجاد این فاصله خودارزشمندی
یادگیرندگان است .خودارزشمندی سازهای با ابعاد تحصیلی،
رفتاری و هیجانی است ( .)Jowkar et al., 2014افرادی که در
رویارویی با شرایط ناگوار سازگاری نشان میدهند ،گاهی از
افسردگی و اختاللهای استرسی پس از حادثه رنج میبرند
(.)Luthar et al., 2000
خودارزشمندی بر این اساس تکیه دارد که مردم با توجه
به تجارب فردی و اجتماعی خود ،در مییابند که موقعیتهای
زندگی چگونه وضعیتهایی برای موفقیت و یا شکست آنها
فراهم میکنند .با توجه به تجارب موجود در زندگی ،هر چقدر
مردم قدر و منزلت و ارزش و بهاء خود را بهتر بدانند ،به همان
نسبت اعتماد به خویشتن آنها افزودهشده و درنهایت از
عزتنفس و خودارزشمندی باالیی برخوردار خواهند بود.
قدردانی از خود و بها دادن به خویشتن از مصادیق مهم نظریه
خودارزشمندی است که موجب شکلگیری عزتنفس می
شود .خودارزشمندی بهمثابه نیروی بالقوه انگیزشی تلقی می

Wolfe, 2001؛ .)Crocker et al., 2003
خودارزشمندی موجب ارتقاء سطح سالمت عمومی،
خودتنظیمی ،منبع انگیزشی ،کاهش افسردگی و اصالح رفتار
اجتماعی ،چگونگی درست و مناسب مواجهه با حوادث و
وقایع روزمره زندگی بوده که در سطوح مختلف زندگی فردی،
خانوادگی و آموزشی و اجتماعی اثرات خود را نمایان میکند
(.)Crocker & Wolfe, 2001
خودارزشمندی شامل هفت مؤلفه (پاره مقیاس) حمایت
خانواده ،عشق خدایی ،تقوی و پرهیزگاری ،حس
رقابتجویی ،احساس مثبت به جنبههای جسمانی ،فیزیکی و
ظاهری ،شایستگی علمی آموزشی و تجربه موافقت نسبت به
دیگران است .سه مؤلفه نخست معرف جنبههای درونی
خودارزشمندی و چهار مؤلفه نهایی بیانگر جنبههای بیرونی
خودارزشمندی میباشند (.)Crocker et al., 2003
بر اساس مدل نظری  )2001( Crocker and Wolfeبعد
درونی خودارزشمندی شامل  )1میزان قیمت و بهاء خویشتن
با توجه به میزان وجود حمایت از سوی خانواده  )2میزان
ارزش و توجه خویشتن نسبت به عشق خدایی  )3میزان
اهمیت و بهاء خویشتن نسبت به حوزه تقوی و پرهیزگاری؛
اما بعد بیرونی خود ارزشمندی شامل  4قسمت که عبارتاند
از  )1میزان ارزش و قیمت خویشتن نسبت به شایستگیهای
علمی و آموزشی  )2میزان اهمیت و بهاء خویشتن نسبت به
حوزه رقابت و سبقت جویی  )3میزان ارزش خویشتن نسبت
به جنبههای جسمانی ،فیزیکی و ظاهری و  )4میزان ارزش و
قیمت خویشتن در حوزه مورد موافقت دیگران بودن.
انگیزههای تبحری ،در موقعیتهای پیشرفت (بهعنوانمثال،
در دانشگاه ،کار و ورزش) ،با شیوههای تفکر ،احساس و رفتار
مثبت و سازنده در ارتباط است ،درحالیکه انگیزههای
عملکردی ،در موقعیتهای پیشرفت ،با شیوههای تفکر،
احساس و رفتار نسبتاً منفی و بیحاصل ارتباط دارد و فرد
ممکن است برای ارتقای خود به فکر پایین آوردن دیگران
باشد ( .)Elliot & McGregor, 2001در همین راستا تحقیقات
پژوهشگران مختلف بیانگر آن است که اتخاذ یک هدف
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تبحری ،الگویی سازگارانه فراهم میکند که منجر به استفاده از

رویهمرفته ،میتوان آنها را در دودسته عاملهای فردی و

راهبردهای یادگیری عمیق میشود ( Elliot & McGregor,

عاملهای محیطی – خانوادگی طبقهبندی کرد .ازجمله

2001؛ .)Greene et al., 2004

عاملهای فردی مؤثر بر خودارزشمندی ،باورهای هوشی و

 )2007( Martinبا ارائه الگوی چرخ انگیزش یادگیرنده

انگیزش تحصیلی هستند )2013( Martin .در الگوی

افکار ،احساسات و رفتارهای زیربنایی مربوط به

خودارزشمندی آشکارا اشاره به این دارد که زیربنای

خودارزشمندی را توضیح میدهد .در این الگو عوامل افزاینده

خودارزشمندی عاملهای انگیزشی هستند .چنانکه وی

انگیزش تحصیلی شامل :خودباوری ،تمرکز بر یادگیری،

متغیرهای پیشبینی کننده خودارزشمندی را از الگوی چرخ

ارزشمند بودن آموزش مدرسه ،پافشاری ،برنامهریزی و

انگیزشی خود با عنوان عوامل افزاینده و کاهنده انگیزش،

مدیریت مطالعه و عاملهای تضعیفکننده انگیزش یعنی:

برگرفته است؛ بنابراین ،بر اساس مطالعه وی خودارزشمندی

اضطراب ،کنترل کم ،ترس از شکست و خود تخریبی

مبنایی انگیزشی دارد .افرادی که دارای انگیزش تحصیلی

معرفیشدهاند .بر این اساس افرادی را که دارای عاملهای

هستند ،یعنی انگیزش درونی بیشتری برای فعالیتهای

افزاینده انگیزش و فاقد عاملهای تضعیفکننده آن هستند،

آموزشی دارند ،بر موقعیت آموزشی احساس تسلط و کنترل

نسبت به شکست ،استرس و فشارهای تحصیلی تاب آور

بیشتری دارند .به همین واسطه چنین افرادی تالشهایی

میداند .همچنین Muenks ،و همکاران ( )2018اذعان

متناسب با چالشها انتخاب میکنند و نسبت به انجام آنها

میدارند با افزایش عاملهای تقویتکننده انگیزش و کاهش

تأکید دارند .از سویی دیگر ،تسلط افراد خودانگیخته در

عاملهای تضعیفکننده میتوان خودارزشمندی را در حوزه

موقعیت یادگیری موجب کاهش اضطراب یا ترس از شکست

تحصیلی پرورش داد Aigerim .و همکاران ( )2016فرایند

در آنان میشود؛ بنابراین ،تالش و تعهد همراه با عدم نگرانی

پروش خودارزشمندی در یادگیرندگان را معرفی کردهاند .بر

از شکست موجب خودارزشمندی یادگیرنده میشود .نتایج

اساس نظر آنها نخستین مؤلفه در این رابطه ایجاد و افزایش

مطالعه چاری و قاسم ( )1391حاکی از این است که انگیزش

باورها در یادگیرندگان است .فراهم کردن فرصتهای موفقیت

درونی میتواند خودارزشمندی در یادگیرندگان را پیشبینی

و تجربه در یادگیرنده موجب رشد خودباوری در یادگیرندگان

نماید .یافتههای پژوهشی (پینتریچ و شانک ،1390 ،ترجمه

میشود .بهتدریج یادگیرندگان میتوانند برای دستیابی به

شهرآرای) بیانگر این است که افراد هنگامیکه احساس میکنند

موفقیت برنامهریزی کنند و به این باور میرسند که کلید

بر محیط خود کنترل دارند ،محرکهای آزارنده را بهتر تحمل

پیشرفت درگرو تالش و استفاده از راهبردهایی است که تحت

میکنند و در سطح باالتری عمل میکنند .بهعالوه پژوهش

کنترل و اختیار خود آنان است .به عبارتی بر وضعیت تحصیلی

هاشمی و جوکار ( )1393نیز بیانگر این است که تنظیم

خود احساس کنترل خواهند داشت .احساس تسلط بر شرایط

شناختی -عاطفی (انگیزشی) مثبت و درگیری در فعالیتهای

و باور خود در دستیابی به موفقیت موجب تأکید بر تالش

تحصیلی میتواند یکی از پیشبینی کنندهای مهم

بیشتر میگردد ،بهگونهای که بهآسانی دست از تالش

خودارزشمندی باشد .بهطوریکه کنترل هیجانات در

برنمیدارند .در این صورت برای تسلط بر محتوای یادگیری

موقعیتهای بغرنج یادگیرنده را تاب آورتر مینماید.

تعهد و پایبندی دارند و کمتر تحت تأثیر ترس از شکست قرار

تأثیرگذاری انگیزش تحصیلی بر باورهای انگیزشی افراد

میگیرند .بهاینترتیب ،مارتین خودارزشمندی را متشکل از

در مسیر زندگی تحصیلی و اثرات مطلوب این باورها بر

خودباوری (اعتمادبهنفس) .احساس کنترل ،اضطراب کم

خودارزشمندی میتواند مؤید این نظر باشد .باورهای انگیزشی

(خویشتنداری) و پافشاری (تعهد ،پایبندی) معرفی میکند

به معیارهای فردی اشاره دارد که هدایتکننده و جهت دهنده

خودارزشمندی بشمار میروند (.)Waxman et al., 2003

فعالیتهای تحصیلی افراد میباشند و ازجمله دالیل شخصی
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فرد برای انجام یا اجتناب از تکالیف و فعالیتهای تحصیلی

تهدید و مانعی برای عملکرد تحصیلی خواهد بود و ممکن

است ( .)Pentrich & DeGroot, 1990در نظریهی یادگیری

است قدرت مقابله با چالشها را از فرد سلب کرده و

خودتنظیمی ،)1990( Pentrich and DeGroot ،ارزشگذاری

خودارزشمندی و آستانه تحمل فرد را با کاهش مواجه کند

درونی ،خودکارآمدی و اضطراب امتحان را بهعنوان باورهای

(موسوی و همکاران.)1391 ،

انگیزشی در نظر گرفتهاند )2001( Bandura .خودکارآمدی را

از طرفی نقش هوش و باورهای هوشی و تأثیر آن بر

اساس عاملیت انسانی میداند و آن را باور فرد در مورد

خودارزشمندی را نمیتوان نادیده گرفت .نتایج تحقیقات مبیّن

تواناییهایش برای سازماندهی و اجرایی نمودن فعالیتهای

آن است که باورهای هوشی بهعنوان یک مقوله انگیزشی که

الزم در جهت دست یافتن به هدف تعریف میکند.

زیرساخت انگیزههای فرد برای رسیدن به موفقیت در سطحی

ارزشگذاری درونی هم به میزان اهمیتی که دانشآموز نسبت

باالتر است ،دارای اهمیت اساسی است (.)Dai et al., 1998

به انجام یک تکلیف یا یادگیری درس و یا موضوع خاصی

ازنظر آنها باور هوشی بهعنوان واسطهی درونی است که

قائل است ،اطالق میشود .درواقع ،ارزشگذاری درونی میزان

ساختارهای برجستهی ذهنی را برای شناخت ،عاطفه و رفتار

مهم و جذاب بودن یک تکلیف و یا موضوع برای دانشآموز

فراهم میآورد .ازاینرو میتوان باورهای هوشی را در درون

است ( .)Ames & Archer, 1998همچنین اضطراب امتحان

بعد ثبات اسنادها قرار داد؛ زیرا آنها عمدتاً به تغییرپذیری

یک حالت هیجانی ناخوشایند دانشآموز نسبت به تکلیف

توانایی هوشی و نیز مؤثر بودن یا نبودن تالش و تمرین توانایی

است که پیامدهای رفتاری و شناختی خاص دارد و در

هوشی اشاره دارند ( .)Dwek & Legget, 1998با ارائه مدلی

موقعیتهای امتحان و یا هنگام انجام تکالیف بروز پیدا میکند

مبتنی بر پژوهش ،دو نوع باور هوشی جوهری یا ذاتی و باور

(.)Pentrich & DeGroot, 1990

عرضی یا افزایشی را مطرح کردهاند .افرادی که باور هوشی

در زمینه تأثیر انگیزش تحصیلی بر خودارزشمندی ،نتایج

جوهری دارند معتقدند که صفات شخصی آنها از قبیل هوش،

تحقیقات مبیّن آن است که باورهای انگیزشی نقش بسزایی در

ثابت و تغییرناپذیر است .این افراد معتقدند که توانایی آنها

برخورد فرد با مسائل و چالشهای زندگی تحصیلی دارند.

ذاتی ،فطری و خدادادی است .در مقابل افرادی که باورهای

بهطوریکه ،خودکارآمدی در چگونگی انجام فعالیت ،تالش و

هوشی افزایشی دارند ،عقیده دارند که هوش یک جوهر ثابت

استقامت فرد در به انجام رساندن کار موردنظر مؤثر است

و غیرقابل تغییر نیست ،بلکه از طریق تالش و تجربه میتوان

( .)Lynch et al., 2006باور فرد به توانایی خود موجب

آن را افزایش داد .این افراد معتقدند که تواناییهای شخصی

میشود تا پس از سرخوردگی یا رویارویی با تجارب

آنها انعطافپذیر و افزاینده است (Dweck & Legget, 1998؛

ناخوشایند ،هنوز هم به فعالیت خود ادامه دهد ( Bandura,

.)Heyman & Dweck, 1993

 .)1990همچنین اهمیت دادن و نگرش مثبت فرد نسبت به

 )1999( Dweckمیگوید باورهای ما هستند که به دنیای

تکالیفی که باید انجام دهد ،موجب میشود در برابر تکالیف و

اطرافمان سازمان میدهند و به تجربیاتمان معنا میدهند و

فعالیتهای تحصیلی به یک احساس مسئولیت برسد و راهی

بهطورکلی سیستم رفتاری و معنایی هر فرد را تشکیل میدهند.

برای انجام تکالیف چالشبرانگیز پیدا کرده و موانع احتمالی

یکی از این باورها ،باورهای هوشی است .دوئک باورهای

در مسیر انجام تکالیف را پشت سر گذاشته و با تالش به

هوشی را باورهای هوشی ذاتی و باورهای هوشی افزایشی

موفقیت دست یابد .از طرفی ،گرچه اضطراب تا حدی

میداند (ذبیحی .)1393 ،باور هوشی متغیری است که با

میتواند بهعنوان یک نیروی محرک در حل مشکالت و رفع

عملکرد فراگیران مرتبط است .باورهای هوشی نظامهای

چالشها فرد را یاری کند اما اگر در موقعیتهای چالشبرانگیز

معنایی هستند که به رفتار فرد جهت میدهند ،پیشبینی رفتار

تحصیلی ،در جهت رفتارهای مناسب کنترل نشود ،بهعنوان

او را برای دیگران ممکن میسازد (حجازی و همکاران،
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 .)1382باور هوشی افزایشی به این موضوع اشاره دارد که

روش

هوش کیفیتی انعطافپذیر است و قابلافزایش است در مقابل

روش این پژوهش پیمایشی با مطالعه همبستگی (مدل

باور ذاتی در مورد هوش بیان میکند که هوش کیفیتی ثابت و
غیرقابل افزایش است .باورهای هوشی چهارچوب شناختی
انگیزشی متفاوتی را برای فراگیران ایجاد میکند .بنابراین زمانی
که فراگیر یکی از انواع باورهای هوشی را میپذیرد در این باور
بر چگونگی روبهرو شدن با تکالیف یادگیری اثر میگذارد
فراگیرانی که دارای باور افزایشی در مورد هوش هستند بر
بهبود شایستگیهایشان و اکتساب دانش جدید تأکید دارند و
فراگیران با باورهای هوشی ذاتی برای غلبه بر مشکالت حداقل
تالش را به خرج میدهند و در هنگام مواجهه با چالشها
بهراحتی تسلیم میشوند ( .)Dweck, 2000این نظریههای
ضمنی درباره هوش ،چگونگی روی آوردن دانشآموزان به
موقعیتهای یادگیری ،پیشرفت تحصیلی آنان و هدفهای
تحصیلی که برای خود تعیین میکنند و از طریق میزان تالش،
پایداری و پافشاری آنان در مواجهه با تکالیف ،یادگیری را
تحت تأثیر قرار میدهد (.)Dupeyrat, C., & Marian, 2005
بنابراین از ضرورتهای تحقیق حاضر آن است که
پژوهشگران همواره به بررسی و شناخت متغیرهای انگیزشی
و شخصیتی و رفتاری تأکید دارند .با توجه به این مطلب که
شناسایی عوامل اثرگذار بر انگیزش و خودارزشمندی یکی از
موضوعهای مهم در مدارس و دانشگاه است .مطالعه حاضر
همسو با چنین روندهای پژوهشی که از یک سو توجه خود
را به متغیرهای شناختی ،انگیزشی و از طرف دیگر به
توانمندیها و ویژگیهای شخصیت فراگیران معطوف کرده
است .متغیرهایی چون باورهای هوشی و ذاتی و افزایشی و
ارتباط این متغیرها با خودارزشمندی و نقش میانجی انگیزش
تحصیلی دراینبین را موردبررسی قرار داده است .با استناد به
موارد گفتهشده سؤال ما در این پژوهش این است که آیا
انگیزش تحصیلی نقش میانجی گرانه معناداری در رابطه بین
باورهای هوشی و خودارزشمندی در میان دانشآموزان دختر
مقطع متوسطه دوم دارد؟

معادالت ساختاری) است .جامعه آماری تحقیق را کلیه
دانشآموزان دختر متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی
 1398-1399تشکیل دادند که تعداد آنها  6436نفر بود .برای
تعیین حداقل حجم نمونه با توجه به اینکه تعداد متغیرهای
پیشبین  5متغیر است لذا با ضرب متغیرهای پیشبین در 40
تعداد نمونه پژوهش حاضر  208نفر به دست آمد که بهصورت
تصادفی با استفاده و از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای 1انتخاب شدند .بدینصورت که از میان
دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر بجنورد 7 ،دبیرستان و از هر
دبیرستان  3کالس بهصورت تصادفی انتخاب گردیده و
بهعنوان نمونه آماری بررسی شدند .پرسشنامه پژوهش حاضر
عبارت بودند از الف-پرسشنامه خودارزشمندی که توسط
 Crockerو همکاران ( ،)2003بهمنظور اندازهگیری میزان
خودارزشمندی دانشآموزان ساخته شد پرسشنامه انگیزش
تحصیلی هارتر شامل  33گویه بوده و هدف آن بررسی
انگیزش تحصیلی در بین دانشآموزان است .این ابزار شکل
اصالحشده مقیاس  )1981( Harterاست که بهعنوان یک ابزار
سنجش انگیزش تحصیلی است .مقیاس اصلی هارتر ،انگیزش
تحصیلی را با سؤالهای دوقطبی میسنجد که یک قطب آن
انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ
آزمودنی به موضوع هر سؤال فقط میتواند یکی از دالیل
بیرونی یا درونی را در برداشته باشد .ازآنجاکه در بسیاری از
موضوعهای تحصیلی انگیزههای درونی و بیرونی هردو نقش
دارند ،پایایی این پرسشنامه در پژوهش ظهیری و رجبی
( 0/92 )1388به دست آمد که نشان از قابلیت اعتماد خیلی
خوب این پرسشنامه دارد .ج) پرسشنامه باورهای هوشی:
مقیاس نظریة ضمنی هوش ) (ITISبرای اولین بار توسط Abd-

 )2006( El-Fattah & Yatesبر اساس نظریة طرز تفکر
(نظریههای ضمنی هوش)  Dweckدر سالهای  2000و 2006
تدوین شد .این مقیاس دارای  14ماده است 7 .ماده آن برای
اندازهگیری خرده مقیاس نظریه ذاتی هوش (باور ثابت هوش)
و  7ماده دیگر برای خرده مقیاس نظریه افزایشی هوش (باور

1 multistage sampling
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افزایشی هوش) استفاده میشوند .مالک پاسخگویی به

باورهای ضمنی هوش  0/94به دست آمد .آلفای کرونباخ کل

سؤاالت طیف پنج امتیازی با درجه اهمیت کامالً مخالفم (عدد

این مقیاس در پژوهش رستگار و همکاران (0/83 )1388

 )1تا کامالً موافقم (عدد  )5است .الیوت و مک گریگور

گزارش شد و در پژوهش محبی نورالدین وند و همکاران

ضریب آلفای پرسشنامه را  0/82تا  0/85گزارش دادهاند.

( )1392آلفای مؤلفه باور ذاتی هوش ( )0/74و باور افزایشی

 )2006( Abd-El-Fattah & Yatesدر پژوهشی این مقیاس را

( )0/82به دست آمد که در همه این تحقیقات میزان پایایی

برای دادههای بهدستآمده از شرکتکنندگان در پژوهشی که

نشان از قابلیت اعتماد خیلی خوب این ابزار دارد.

در مصر و استرالیا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل
عاملی تأییدی تجزیهوتحلیل کردهاند .موردبررسی قرار دادند.

یافتهها

پایایی این ابزار در تحقیقی که در مصر انجام دادند برای باور

یافتههای توصیفی پژوهش حاضر نشان داد که درمجموع 208

ضمنی ذاتی  0/83و برای باور ضمنی افزایشی  0/75گزارش

نفر تعداد اعضای نمونه پژوهش حاضر را تشکیل دادند که 70

کردند .در تحقیقی که در استرالیا انجام شد ،برای باور ضمنی

نفر ( 33/65درصد) از آنها  16ساله 65 ،نفر ( 31/25درصد)

ذاتی  0/78و برای باور ضمنی افزایشی  0/76گزارش شد .در

 17ساله و  73نفر نیز  18ساله بودند .شاخصهای آماری

پژوهش  Heslinو همکاران ( )2005ثبات درونی برای

متغیرهای پژوهش در جدول ذیل ارائه شده است:

جدول .1
شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخصها

انگیزه

خودارزشمندی

باورهای هوشی

تعداد

تأیید
5/39

جذابیت
6/79

شایستگی
22/33

رقابت
18/35

حمایت
208

عشق
14/58

پرهیزگاری
4/61

ذاتی
902

افزایشی
208

میانگین

90/51

45/3

90/51

3/68

24/9

2/70

13/27

22/33

14/58

انحراف معیار
کجی
3/68
حداقل
حداکثر

6/79
0/05
0/22
74
108

5/39
18/35
-0/81
35
56

6/79
0/05

18/35
-0/24

4/61
0/29
-0/37
15
38

3/68
-0/65
0/28
9
27

2/78
-0/09
-0/74
7
19

2/51
-0/04
-0/45
17
28

2/70
0/48
0/39
8
22

با توجه به میانگین نمره خودارزشمندی ،میتوان گفت

 +2است ،لذا توزیع نمرات در این متغیرها نرمال است .در

خودارزشمندی دانشجویان در حد متوسط است .از طرف

جدول  2نتایج مدل یابی معادالت ساختاری برای بررسی

دیگر میانگین نمرات دانشجویان در خرده آزمون اجتناب

تأثیرات مستقیم باورهای هوشی بر خودارزشمندی ،انگیزه

کمترین مقدار ( )13/27و در مهارت ارتباطی ( )45/3باالست.

تحصیلی بر خودارزشمندی و باورهای هوشی بر انگیزه

همچنین با توجه به اینکه مقدار کجی و کشیدگی بین  -2تا

تحصیلی گزارش شده است:

جدول .2
نتایج مدل یابی معادالت ساختاری مربوط به بررسی تأثیرات مستقیم متغیرها
نوع روابط

ضریب مسیر (استانداردنشده) ضریب مسیر (استانداردشده) خطای استاندارد برآورد آماره بحرانی سطح معناداری

باورهای هوشی بر خودارزشمندی 0/61

0/34

0/453

3/21

0/000

انگیزه تحصیلی بر خودارزشمندی 2/36

0/42

1/03

4/55

0/000

باورهای هوشی بر انگیزه تحصیلی 0/12

0/08

0/078

0/936

0/452
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با توجه به جدول  2باورهای هوشی بر خودارزشمندی

باورهای هوشی بر انگیزه تحصیلی دارای ضریب تأثیر 0/12

دارای ضریب تأثیر (0/61استاندارد نشده) است که آماره

(استاندارد نشده) است که آماره بحرانی مربوط به اثر مستقیم

بحرانی مربوط به اثر مستقیم باورهای هوشی بر

باورهای هوشی بر انگیزه تحصیلی ( )0/936مثبت و در سطح

خودارزشمندی ( )3/21مثبت و در سطح  0/05معنادار است.

 0/05معنادار نیست .لذا با  99درصد اطمینان فرضیه تحقیقی

لذا با  95درصد اطمینان فرضیه تحقیقی تأیید میشود؛ یعنی

رد میشود؛ یعنی باورهای هوشی بر انگیزه تحصیلی تأثیر

باورهای هوشی بر خودارزشمندی تاثیر مستقیم مثبت دارد.

مستقیم مثبت ندارد .برای آزمون این فرضیه اثرات غیرمستقیم

همچنین انگیزه تحصیلی بر خودارزشمندی دارای ضریب تأثیر

متغیر باورهای هوشی بر خودارزشمندی که از طریق متغیر

( 2/36استاندارد نشده) است که آماره بحرانی مربوط به اثر

میانجی انگیزه تحصیلی حاصل میشود ،موردتوجه قرار

مستقیم انگیزه تحصیلی بر خودارزشمندی ( )4/55مثبت و در

گرفت؛ که در جدول  4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیر

سطح  0/05معنادار است؛ یعنی انگیزه تحصیلی بر

گزارش شده است.

خودارزشمندی تاثیر مستقیم مثبت دارد .نهایتاً با توجه به نتایج
جدول .3

اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل
مسیر

اثر مستقیم

اثر کل

اثر غیرمستقیم

باورهای هوشی

استاندارد

غیراستاندارد

استاندارد

غیراستاندارد

استاندارد

غیراستاندارد

خودارزشمندی

0/34

0/61

0/082

0/120

0/422

0/73

با توجه به نتایج جدول فوق ،اثر مستقیم باورهای هوشی

()2014؛  Flaniganو همکاران ()2017؛ و  Chin-HsiLinو

بر خودارزشمندی ی ( )0/34ازنظر آماری معنادار است و اثر

همکاران ( )2017است؛ اما در خصوص یافته دیگر پژوهش

غیرمستقیم استاندارد باورهای هوشی ( )0/082بر

مبنی بر عدم ایفای نقش میانجی گرانه انگیزه تحصیلی در

خودارزشمندی در سطح  0/05معنادار نیست .لذا با  95درصد

ارتباط بین باورهای هوشی و خودارزشمندی ،متأسفانه

اطمینان فرضیه تحقیقی رد میشود؛ یعنی نمیتوان نتیجه

پژوهش مشابهی جهت مقایسه نتایج وجود ندارد.

گرفت که انگیزه تحصیلی نقش میانجی بین باورهای هوشی و
خودارزشمندی ایفا میکند.

در تبیین یافتههای حاصله میتوان اذعان داشت که
خودارزشمندی سازهای چندبعدی است که دارای ابعاد
تحصیلی ،رفتاری و هیجانی بوده و از آنها تأثیر میپذیرد

بحث و نتیجهگیری

( )2016( Hart and Gagnon .)Jowkar et al., 2014اذعان

نتایج نشان داد که بین انگیزه تحصیلی ،باورهای هوشی و

میدارند که خودارزشمندی سازهای است که از عوامل درون

خودارزشمندی روابط معناداری وجود دارد اما انگیزه تحصیلی

فردی تأثیر میپذیرد و باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی بر

نقش میانجی معناداری بین باورهای هوشی و خودارزشمندی

این اساس میتوانند در خودارزشمندی اثرگذار باشند.

ایفا نمیکند .در خصوص نتیجه حاصله مبنی بر روابط معنادار

دراینارتباط یکی از نکاتی که بسیار جالبتوجه است این

بین انگیزه تحصیلی ،باورهای هوشی و خودارزشمندی ،این

است که خودارزشمندی اساساً ازجمله سازههایی است که

یافته همسو با نتایج تحقیقات پیشین نظیر مطالعات میرزایی و

تحت تأثیر رویکردهای انگیزشی و روانی موردمطالعه و تأیید

همکاران ( )1395گنجی و صوفی ()1393؛ حجازی و

قرار گرفته است (Martin, 2000؛ ،)Martin & Marsh, 2006

همکاران ()1388؛ Owino Ongowo and Kahungu Hungi

بنابراین بدیهی به نظر میرسد که سازههای انگیزشی و روانی
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یمینی و همکاران | نقش میانجی انگیزش تحصیلی   ...ص  134
نظیر باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی در آن تأثیرگذار
باشند.

درمجموع نکته مهمی که دراینارتباط وجود دارد این است
که باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی هردو بهصورت توأمان

از سوی دیگر باید گفت که انگیزش تحصیلی به فرد کمک

خودارزشمندی را تحت تأثیر قرار میدهند و احتماالً متغیرهای

میکند که در پی رسیدن به اهداف خود با توانایی حداکثری

دیگری دراینارتباط نقش میانجی گرانه را ایفا میکنند و نتایج

حرکت کرده و برای رسیدن به اهدافش تالش کند ( Martin

پژوهش حاضر نیز مؤید این نکته بود که انگیزش تحصیلی

 .)et al., 2015در چنین شرایطی است که فرد راحتتر

قادر به ایفای نقش میانجی گرانه در این رابطه نبود؛ بنابراین

میتواند از پس دشواریهای تحصیلی خود برآمده و از

الزم است تا در تحقیقات آتی سایر متغیرهای شخصی یا

خودارزشمندی برخوردار شود (.)Herrman et al., 2011

زمینهای که از خودارزشمندی را تحت تأثیر قرار میدهند و

باورهای هوشی و خودارزشمندی بیش از آنکه بر یکدیگر

درعینحال از هردو سازه باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی

اثرگذار باشند ،بر سایر سازههای وابسته نظیر وضعیت

تأثیر میپذیرند ،موردبررسی قرار گیرد .این پژوهش دارای

تحصیلی تأثیر میگذارند .در حقیقت هردوی این متغیرها جزو

محدودیتهای بود ازجمله ناتوانی در کنترل متغیرهای

سازههای پیشبین هستند و ظاهراً ارتباط مستقیمی بین این دو

مداخلهگر اثرگذار بر انگیزش پیشرفت و خودارزشمندی و

بهعنوان سازههای پیشبین مجزا وجود ندارد .ازجمله دالیل

مقارن بودن انجام پژوهش با برخی امتحانات میانترم

این امر شاید این مسئله باشد که اساساً باورهای هوشی به

دانشآموزان و محافظهکاری برخی از آنها در تکمیل

دنیای اعتقادی و نظرش در مورد هوش و شخصیت فرد

پرسشنامهها .بر این اساس پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی،

برمیگردد و این مسئله میتواند انگیزش و توانمندیهای

اثرات آموزشهای مبتنی بر خودارزشمندی به شکل مطالعات

تحصیلی آنان را تحت تأثیر خود قرار دهد زیرا در جایگاه یک

نیمه آزمایشی اجرا و سنجیده شود ،با توجه به اینکه پیشینه

نگرش مهم و اساسی برای فرد عمل میکند (پور آتشی،

پژوهشی باورهای هوشی نشان میدهد که این باورها به تعداد

 .)1393درحالیکه خودارزشمندی یادگیری از مرحله انگیزشی

بیشتری قابلتقسیم هستند لذا پیشنهاد میشود با تکیهبر مبانی

فراتر رفته و تحت تأثیر مسائل درونی یا بیرونی نظیر قضاوت

نظری متفاوت و با انجام روایی سازه مؤلفههای متفاوت

دیگران ،تسلط بر تکلیف ،رشد مهارتهای جدید ،دستیابی به

باورهای هوشی بازنگری شوند .همچنین پیشنهاد میگردد

درک و بینش و تکوین شایستگی خود است .در گرایش به

تحقیقهای آینده در قالب طرحهایی طولی انجام پذیرد تا بتوان

هدف عملکردی ،فرد بر جلوههای بیرونی شایستگی یا توانایی

تأثیر زمان را در رابطه بین متغیرها مطالعه نمود.

تمرکز دارد و هدف اصلی او ابراز تواناییهایش در مقابل
دیگران ،بهترین بودن در جمع و اجتناب از قضاوت نامطلوب
دیگران است ( )Ames, 1992و در اهداف اجتنابی فرد در
راستای اجتناب از اثبات ناتوانایی و عدم شایستگی به خویشتن
تمرکز مییابد ( .)McKinney, 2014بههرحال خودارزشمندی
یادگیری مقولهای گستردهتر است که باورهای هوشی احتماالً
جزء اندکی از آن را شامل میشود که البته در پژوهش حاضر
تأثیر آن بهصورت معناداری حادث نشده است .بر این اساس
باید گفت که برای شناخت خودارزشمندی یادگیری باید
تالش چندجانبهای معطوف به اهداف درون فردی و برون
فردی داشت تا ابعاد این مسئله بهوضوح آشکار شود.
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