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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. 
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 و یهوش باورهای بین رابطه در تحصیلی انگیزش میانجی نقش
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 ایران، جنوردب، اسالمی آزاد دانشگاه، بجنورد واحد، تربیتی شناسیروان دکتری دانشجوی

 

 چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشی و 
ها در زمره نحوه گرداوری داده ازلحاظهدف کاربردی و  ازلحاظبود. پژوهش حاضر  خودارزشمندی

ه جامع .بود کمی هایپژوهشروش در زمره  ازلحاظتوصیفی از نوع همبستگی و  هایپژوهش
-1398آموزان دختر متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانش

انتخاب شدند. جهت  ،ایچندمرحله ایگیری خوشهنفر با استفاده از روش نمونه 350بود که  1397
انگیزش  ،(2003) همکاران و Crockerهای خودارزشمندی پرسشنامهسنجش متغیرهای پژوهش از 

( را تکمیل نمودند. 2006) Abdul Fattah and Yates( و باورهای هوشی 1981) Harterیلی تحص
وابط ر باورهای هوشی و خودارزشمندی ،نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که بین انگیزه تحصیلی

)استاندارد نشده( 61/0 تأثیردارای ضریب  خودارزشمندیبر  باورهای هوشیمعناداری یافت شد. 
 زشمندیخوداربر  انگیزه تحصیلی و باورهای هوشیه آماره بحرانی مربوط به اثر مستقیم بودند ک

بت مستقیم مث تأثیر بر انگیزه تحصیلی باورهای هوشییعنی  ؛بود معنادار 05/0مثبت و در سطح 
توان گفت باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی از اهمیت باالیی با توجه به نتایج حاصله مینداشت. 

انگیزش تحصیلی به تنهایی قادر به ایفای نقش میانجی  خودارزشمندی برخوردارند. گیریلشکدر 
پیشرفت  انگیزشتوان گفت ها می. لذا در تبیین یافتهباورهای هوشی و خودارزشمندی بودگرانه بین 
 ،های اجتماعی نیستموجود در محیط یافزارسختتنها پیامد هوش فردی یا امکانات ، تحصیلی

نیز در آن نقش اساسی باورهای هوشی و خودارزشمندی افراد مانند  شناختیروانهای جنبه بلکه
 .دارند

 :کلیدی هایواژه
 خودارزشمندی، هوشی باورهای، تحصیلی انگیزش

 
 است حد بجنوردوا اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی شناسیروان رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

 همنآتحصیل و عوامل مربوط به ط کنونی در جامعه ما یدر شرا
 تیآموزان و هم برای جامعه از اهمها و دانشبرای خانواده

های شناخت جنبه ،نیبنابرا ،ی برخوردار استیباال
ط یدر شرا هاآنهای آموزان و واکنشدانش شناختیروان

قدرتمند به  یآموزشکمکر اک ابزیتواند همانند خاص می
 ،آموزکمک کند و برای دانش آموزشیر ابزارهای یثأش تیافزا

 دباشاقتصادی سودمند  ازنظر و وپرورشآموزشمعلم و نظام 
(Rindermann et al., 2020 .)نظام تعلیم و تربیت بر  تأثیر

ترین و ارزشمندترین مخلوقات یعنی انسان یکی از پیچیده
ه ود باست که بهترین مراحل رشد و شکوفایی خود برای ور

ها و ریزیکنند؛ تمامی برنامهنهاد اجتماع را در آن سپری می
 تأثیرآموز بر دانش درنهایت آموزشیهای گذاریسیاست

زان آموپس شناسایی عوامل مؤثر بر تحصیل دانش ،گذاردمی
 فاصله (. کاهشTaheri et al., 2019) اهمیت شایانی دارد

 انآموزدانش اب تحصیلی شکست خطر معرض در یادگیرندگان

 ازجمله است. آموزشی نهادهای مهم هایهدف از موفق

 خودارزشمندی فاصله این ایجاد در کننده دخالت هایعامل
 ،تحصیلی ابعاد با ایسازه خودارزشمندی است. یادگیرندگان

 در که (. افرادیJowkar et al., 2014است ) هیجانی و رفتاری

 از گاهی ،دهندمی نشان سازگاری ناگوار شرایط با رویارویی

برند می رنج حادثه از پس استرسی هایاختالل و افسردگی
(Luthar et al., 2000.) 

خودارزشمندی بر این اساس تکیه دارد که مردم با توجه 
 هایموقعیت که یابندیمدر ، به تجارب فردی و اجتماعی خود

 هانآیی برای موفقیت و یا شکست هاتیوضعزندگی چگونه 
 رچقدهر ، . با توجه به تجارب موجود در زندگیکنندیمهم فرا

 به همان، خود را بهتر بدانند مردم قدر و منزلت و ارزش و بهاء
از  درنهایتو  شدهافزوده هاآننسبت اعتماد به خویشتن 

و خودارزشمندی باالیی برخوردار خواهند بود.  نفسعزت
دیق مهم نظریه قدردانی از خود و بها دادن به خویشتن از مصا

یم نفسعزت گیریشکلخودارزشمندی است که موجب 
یمنیروی بالقوه انگیزشی تلقی  مثابهبه. خودارزشمندی شود

 & Crockerکند )یمخود را نمایان  نفسعزتکه در  شود

Wolfe, 2001 ؛Crocker et al., 2003.) 
، خودارزشمندی موجب ارتقاء سطح سالمت عمومی

کاهش افسردگی و اصالح رفتار ، انگیزشیمنبع ، خودتنظیمی
چگونگی درست و مناسب مواجهه با حوادث و ، اجتماعی

 ،وقایع روزمره زندگی بوده که در سطوح مختلف زندگی فردی
کند یمو اجتماعی اثرات خود را نمایان  آموزشیخانوادگی و 

(Crocker & Wolfe, 2001.) 
حمایت )پاره مقیاس(  مؤلفهخودارزشمندی شامل هفت 

حس ، تقوی و پرهیزگاری، عشق خدایی، خانواده
کی و فیزی، ی جسمانیهاجنبهاحساس مثبت به ، ییجورقابت

 و تجربه موافقت نسبت به آموزشیشایستگی علمی ، ظاهری
ی درونی هاجنبهنخست معرف  مؤلفه. سه استدیگران 

 ی بیرونیهاجنبهنهایی بیانگر  مؤلفهخودارزشمندی و چهار 
 (.Crocker et al., 2003) باشندیممندی خودارزش

( بعد 2001) Crocker and Wolfeبر اساس مدل نظری 
( میزان قیمت و بهاء خویشتن 1درونی خودارزشمندی شامل 

 زانی( م2با توجه به میزان وجود حمایت از سوی خانواده 
( میزان 3خویشتن نسبت به عشق خدایی  و توجهارزش 

 ؛ت به حوزه تقوی و پرهیزگاریاهمیت و بهاء خویشتن نسب
 اندعبارتقسمت که  4اما بعد بیرونی خود ارزشمندی شامل 

ی هایستگیشا( میزان ارزش و قیمت خویشتن نسبت به 1از 
خویشتن نسبت به  اهمیت و بهاء زانی( م2 آموزشیعلمی و 

( میزان ارزش خویشتن نسبت 3حوزه رقابت و سبقت جویی 
( میزان ارزش و 4کی و ظاهری و فیزی، ی جسمانیهاجنبهبه 

 قیمت خویشتن در حوزه مورد موافقت دیگران بودن.
، مثالعنوانبه) پیشرفت هایموقعیت در، تبحری هایانگیزه

تار رف و احساس، تفکر هایشیوه با، ورزش( و کار، دانشگاه در
 هایانگیزه کهیدرحال، است ارتباط در سازنده و مثبت

 ،تفکر هایشیوه با، پیشرفت ایهموقعیت در، عملکردی
 فرد و دارد ارتباط حاصلیب و منفی رفتار نسبتاً و احساس

 دیگران آوردن پایین فکر به خود برای ارتقای است ممکن
 تحقیقات همین راستا (. درElliot & McGregor, 2001) باشد

 یک هدف اتخاذ که است آن بیانگر مختلف پژوهشگران
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 فاده ازاست به منجر که کندمی فراهم هسازگاران الگویی، تبحری
 ,Elliot & McGregor) شودمی عمیق یادگیری راهبردهای

 (.Greene et al., 2004؛ 2001
Martin (2007 )ارائه الگوی چرخ انگیزش یادگیرنده  با

مربوط به  احساسات و رفتارهای زیربنایی ،افکار
افزاینده دهد. در این الگو عوامل را توضیح می خودارزشمندی

 ،تمرکز بر یادگیری ،خودباوریانگیزش تحصیلی شامل: 
و  یزیربرنامه ،پافشاری ،ارزشمند بودن آموزش مدرسه

انگیزش یعنی:  کنندهیفتضع هایعاملمدیریت مطالعه و 
ترس از شکست و خود تخریبی  ،کنترل کم ،اضطراب

 هایعاملاین اساس افرادی را که دارای  بر .اندشدهیمعرف
 ،دآن هستن کنندهیفتضع یهاعاملزاینده انگیزش و فاقد اف

ور آ استرس و فشارهای تحصیلی تاب ،نسبت به شکست
اذعان  (2018) همکاران و Muenks ،همچنینداند. می
انگیزش و کاهش  کنندهیتتقو هایعاملبا افزایش  دندارمی

خودارزشمندی را در حوزه  توانمی کنندهیفتضع یهاعامل
( فرایند 2016) همکارانو  Aigerimد. پرورش دا تحصیلی

ر . باندکردهپروش خودارزشمندی در یادگیرندگان را معرفی 
نخستین مؤلفه در این رابطه ایجاد و افزایش  هاآناساس نظر 

ت موفقی هایفرصتدر یادگیرندگان است. فراهم کردن باورها 
گان ندو تجربه در یادگیرنده موجب رشد خودباوری در یادگیر

ه برای دستیابی ب توانندمییادگیرندگان  یجتدربه. شودمی
ید که کل رسندمیبه این باور  و کنند یزیربرنامهموفقیت 
تالش و استفاده از راهبردهایی است که تحت  درگروپیشرفت 

کنترل و اختیار خود آنان است. به عبارتی بر وضعیت تحصیلی 
س تسلط بر شرایط خود احساس کنترل خواهند داشت. احسا

الش بر ت تأکیدو باور خود در دستیابی به موفقیت موجب 
دست از تالش  یآسانبهکه  یاگونهبه ،گرددمیبیشتر 

. در این صورت برای تسلط بر محتوای یادگیری دارندیبرنم
ت قرار ترس از شکس تأثیرتعهد و پایبندی دارند و کمتر تحت 

خودارزشمندی را متشکل از مارتین  ،ترتیباینبه. گیرندمی
اضطراب کم  ،(. احساس کنترلنفساعتمادبهخودباوری )

کند پایبندی( معرفی می ،( و پافشاری )تعهددارییشتنخو)
(. Waxman et al., 2003روند )می بشمار خودارزشمندی

 و فردی هایعامل دودسته در را هاآن توانمی ،رفتههمیرو
 ازجمله کرد. یبندطبقه خانوادگی – محیطی هایعامل
باورهای هوشی و  ،های فردی مؤثر بر خودارزشمندیعامل

 یدر الگوMartin (2013 )انگیزش تحصیلی هستند. 
 یربنایزخودارزشمندی آشکارا اشاره به این دارد که 

وی  کهچنانانگیزشی هستند.  هایعاملخودارزشمندی 
خ وی چرکننده خودارزشمندی را از الگ بینیپیشمتغیرهای 

 ،انگیزشی خود با عنوان عوامل افزاینده و کاهنده انگیزش
بر اساس مطالعه وی خودارزشمندی  ،بنابراین؛ برگرفته است

تحصیلی افرادی که دارای انگیزش  .مبنایی انگیزشی دارد
 هایفعالیتیعنی انگیزش درونی بیشتری برای  ،هستند

رل کنتاحساس تسلط و  آموزشیبر موقعیت  ،دارند آموزشی
 ییهاتالشبیشتری دارند. به همین واسطه چنین افرادی 

 هانآو نسبت به انجام  کنندمیانتخاب  هاچالشمتناسب با 
تسلط افراد خودانگیخته در  ،دارند. از سویی دیگر تأکید

موقعیت یادگیری موجب کاهش اضطراب یا ترس از شکست 
 عدم نگرانی تالش و تعهد همراه با ،بنابراین؛ شودمیدر آنان 

نتایج  شود.میاز شکست موجب خودارزشمندی یادگیرنده 
کی از این است که انگیزش ( حا1391)چاری و قاسم مطالعه 
 نیبیپیشخودارزشمندی در یادگیرندگان را  تواندمیدرونی 
، ترجمه 1390 ،)پینتریچ و شانکپژوهشی  هاییافتهنماید. 

 کنندمیاحساس  کهیامهنگبیانگر این است که افراد  (شهرآرای
آزارنده را بهتر تحمل  هایمحرک ،بر محیط خود کنترل دارند

پژوهش  عالوهبه. کنندمیو در سطح باالتری عمل  کنندمی
نیز بیانگر این است که تنظیم ( 1393هاشمی و جوکار )

 هایتفعالی در درگیری و مثبت( انگیزشی) عاطفی -شناختی
مهم  ایکننده بینیپیش از یکی تواندمی تحصیلی

کنترل هیجانات در  کهیطوربهخودارزشمندی باشد. 
 نماید.می تاب آورتربغرنج یادگیرنده را  هایموقعیت

راد بر باورهای انگیزشی افانگیزش تحصیلی تأثیرگذاری 
در مسیر زندگی تحصیلی و اثرات مطلوب این باورها بر 

ی ورهای انگیزشمؤید این نظر باشد. با تواندمی خودارزشمندی
دهنده  و جهت کنندهیتهدابه معیارهای فردی اشاره دارد که 

صی شخ دالیل ازجملهو  باشندمیتحصیلی افراد  هایفعالیت
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یلی تحص هایفعالیتفرد برای انجام یا اجتناب از تکالیف و 
یادگیری  ینظریهدر (. Pentrich & DeGroot, 1990)است 

 یگذارارزش ،Pentrich and DeGroot (1990) ،خودتنظیمی
باورهای  عنوانبهخودکارآمدی و اضطراب امتحان را  ،درونی

خودکارآمدی را Bandura (2001 ). اندگرفتهانگیزشی در نظر 
و آن را باور فرد در مورد  داندمیاساس عاملیت انسانی 

 هایفعالیتو اجرایی نمودن  یدهسازمانبرای  هایشتوانایی
. کندمیافتن به هدف تعریف ی در جهت دست الزم

نسبت  آموزدانشگذاری درونی هم به میزان اهمیتی که ارزش
به انجام یک تکلیف یا یادگیری درس و یا موضوع خاصی 

درونی میزان  یگذارارزش ،درواقع. شودمی اطالق ،قائل است
 آموزدانشمهم و جذاب بودن یک تکلیف و یا موضوع برای 

همچنین اضطراب امتحان . (Ames & Archer, 1998)است 
نسبت به تکلیف  آموزدانشیک حالت هیجانی ناخوشایند 

است که پیامدهای رفتاری و شناختی خاص دارد و در 
 کندیمامتحان و یا هنگام انجام تکالیف بروز پیدا  هایموقعیت

(Pentrich & DeGroot, 1990.) 
ایج نت ،خودارزشمندیبر تحصیلی  انگیزش تأثیردر زمینه 

تحقیقات مبیّن آن است که باورهای انگیزشی نقش بسزایی در 
زندگی تحصیلی دارند.  یهاچالشبرخورد فرد با مسائل و 

 و تالش ،خودکارآمدی در چگونگی انجام فعالیت ،کهیطوربه
مؤثر است  موردنظراستقامت فرد در به انجام رساندن کار 

(Lynch et al., 2006 .)خود موجب  باور فرد به توانایی
تا پس از سرخوردگی یا رویارویی با تجارب  شودمی

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

همچنین اهمیت دادن و نگرش مثبت فرد نسبت به  (.1990
ف و در برابر تکالی شودمیموجب  ،تکالیفی که باید انجام دهد

و راهی  دتحصیلی به یک احساس مسئولیت برس هایفعالیت
 پیدا کرده و موانع احتمالی یزبرانگچالشبرای انجام تکالیف 

ه ب تالشدر مسیر انجام تکالیف را پشت سر گذاشته و با 
گرچه اضطراب تا حدی  ،یابد. از طرفی موفقیت دست

و رفع  مشکالتیک نیروی محرک در حل  عنوانبه تواندمی
 زیبرانگچالش ایهموقعیتفرد را یاری کند اما اگر در  هاچالش

 وانعنبه ،در جهت رفتارهای مناسب کنترل نشود ،تحصیلی

تهدید و مانعی برای عملکرد تحصیلی خواهد بود و ممکن 
را از فرد سلب کرده و  هاچالشاست قدرت مقابله با 

 را با کاهش مواجه کند و آستانه تحمل فرد خودارزشمندی
 .(1391 ،و همکاران موسوی)

آن بر  تأثیرو باورهای هوشی و  از طرفی نقش هوش
یّن نتایج تحقیقات مب توان نادیده گرفت.خودارزشمندی را نمی

یک مقوله انگیزشی که  عنوانبهباورهای هوشی آن است که 
های فرد برای رسیدن به موفقیت در سطحی انگیزه یرساختز

(. Dai et al., 1998دارای اهمیت اساسی است ) ،باالتر است
ی درونی است که واسطه عنوانبهباور هوشی  هاآن ازنظر

 عاطفه و رفتار ،ی ذهنی را برای شناختساختارهای برجسته
توان باورهای هوشی را در درون می روازاینآورد. فراهم می

عمدتاً به تغییرپذیری  هاآنزیرا ؛ بعد ثبات اسنادها قرار داد
ن توانایی ریتوانایی هوشی و نیز مؤثر بودن یا نبودن تالش و تم

(. با ارائه مدلی Dwek & Legget, 1998) هوشی اشاره دارند
دو نوع باور هوشی جوهری یا ذاتی و باور  ،مبتنی بر پژوهش

اند. افرادی که باور هوشی عرضی یا افزایشی را مطرح کرده
 ،از قبیل هوش هاآنجوهری دارند معتقدند که صفات شخصی 

 هانآراد معتقدند که توانایی است. این اف تغییرناپذیرثابت و 
افرادی که باورهای  در مقابلفطری و خدادادی است.  ،ذاتی

عقیده دارند که هوش یک جوهر ثابت  ،هوشی افزایشی دارند
توان بلکه از طریق تالش و تجربه می ،یستن ییرتغو غیرقابل 

های شخصی آن را افزایش داد. این افراد معتقدند که توانایی
؛ Dweck & Legget, 1998و افزاینده است ) یرپذافانعط هاآن

Heyman & Dweck, 1993.) 
Dweck (1999) دنیای به که هستند ما باورهای گویدمی 

 و دهندمی معنا تجربیاتمان به و دهندمی سازمان اطرافمان
 دهند.می تشکیل را فرد هر معنایی و رفتاری سیستم یطورکلبه

 باورهای دوئک است. هوشی یباورها ،باورها این از یکی

 افزایشی باورهای هوشی و ذاتی هوشی باورهای را هوشی

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

 هاینظام هوشی باورهای است. مرتبط فراگیران عملکرد

 رفتار یبینپیش ،دهندمی جهت فرد رفتار به هستند که معنایی

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

 مقابل در است یشافزاقابل و است یرپذانعطاف کیفیتی هوش

 و کیفیتی ثابت هوش که کندمی بیان هوش مورد در ذاتی باور
 شناختی چهارچوب هوشی باورهای است. افزایش یرقابلغ

 زمانی بنابراین کند.می ایجاد فراگیران برای را متفاوتی انگیزشی

 باور این در پذیردمی را هوشی باورهای انواع از فراگیر یکی که

 گذاردمی اثر یادگیری تکالیف با شدن روروبه چگونگی بر

 بر هستند هوش مورد افزایشی در باور دارای که فراگیرانی

 و دارند یدتأک جدید دانش اکتساب و هایشانشایستگی بهبود
 مشکالت حداقل بر غلبه برای ذاتی هوشی باورهای با فراگیران

 هاچالش با مواجهه هنگام در و دهندمی خرج به را تالش

 هاینظریه این (.Dweck, 2000شوند )می تسلیم یراحتبه

به  انآموزدانش آوردن روی چگونگی ،درباره هوش ضمنی
 هایهدف و آنان تحصیلی پیشرفت ،یادگیری هاییتموقع

 ،تالش میزان طریق از کنند ومی تعیین خود برای که تحصیلی
 را یادگیری ،تکالیف با مواجهه در آنان پافشاری و پایداری

 .(Dupeyrat, C., & Marian, 2005) دهدمی قرار تأثیر تحت
های تحقیق حاضر آن است که بنابراین از ضرورت

ی گیزشپژوهشگران همواره به بررسی و شناخت متغیرهای ان
ه با توجه به این مطلب ک دارند. تأکیدو شخصیتی و رفتاری 

از  یکی شناسایی عوامل اثرگذار بر انگیزش و خودارزشمندی
. مطالعه حاضر استهای مهم در مدارس و دانشگاه موضوع

همسو با چنین روندهای پژوهشی که از یک سو توجه خود 
به  انگیزشی و از طرف دیگر ،را به متغیرهای شناختی

های شخصیت فراگیران معطوف کرده ها و ویژگیتوانمندی
 وافزایشی  است. متغیرهایی چون باورهای هوشی و ذاتی و

و نقش میانجی انگیزش  این متغیرها با خودارزشمندی ارتباط
ه قرار داده است. با استناد ب موردبررسیرا  بینیندراتحصیلی 

است که آیا  سؤال ما در این پژوهش این شدهگفتهموارد 
 ینبانگیزش تحصیلی نقش میانجی گرانه معناداری در رابطه 

ان دختر آموزدانشباورهای هوشی و خودارزشمندی در میان 
 مقطع متوسطه دوم دارد؟

                                                           
1 multistage sampling 

 روش

روش این پژوهش پیمایشی با مطالعه همبستگی )مدل 
تحقیق را کلیه جامعه آماری  .است معادالت ساختاری(

وسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی آموزان دختر متدانش
نفر بود. برای  6436 هاآنتشکیل دادند که تعداد  1399-1398

تعیین حداقل حجم نمونه با توجه به اینکه تعداد متغیرهای 
 40ر د بینپیشلذا با ضرب متغیرهای  استمتغیر  5 بینپیش

 صورتبهنفر به دست آمد که  208تعداد نمونه پژوهش حاضر 
 ایخوشه یریگنمونهاز روش  و استفاده باتصادفی 
از میان  که صورتینبد .شدند انتخاب 1یاچندمرحله

هر  ازو  دبیرستان 7 ،دولتی شهر بجنورد دخترانه هایدبیرستان
گردیده و  تصادفی انتخاب صورتبهکالس  3دبیرستان 

نمونه آماری بررسی شدند. پرسشنامه پژوهش حاضر  عنوانبه
توسط  پرسشنامه خودارزشمندی که-الف عبارت بودند از

Crocker میزان  گیریاندازه منظوربه ،(2003) همکاران و
پرسشنامه انگیزش  ساخته شد انآموزدانشخودارزشمندی 

گویه بوده و هدف آن بررسی  33 تحصیلی هارتر شامل
کل ش این ابزار .استآموزان انگیزش تحصیلی در بین دانش

یک ابزار  عنوانبهاست که  Harter  (1981) مقیاس شدهاصالح
گیزش ان ،مقیاس اصلی هارتر .است سنجش انگیزش تحصیلی

 سنجد که یک قطب آنمی یدوقطبهای تحصیلی را با سؤال
انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ 

تواند یکی از دالیل فقط می هر سؤالآزمودنی به موضوع 
از  در بسیاری ازآنجاکه برداشته باشد. بیرونی یا درونی را در

های درونی و بیرونی هردو نقش تحصیلی انگیزه هایموضوع
پایایی این پرسشنامه در پژوهش ظهیری و رجبی  ،دارند

آمد که نشان از قابلیت اعتماد خیلی  به دست 92/0( 1388)
 خوب این پرسشنامه دارد. ج( پرسشنامه باورهای هوشی:

-Abdتوسط  بار اولین برای (ITIS)هوش  یضمن نظریة مقیاس

El-Fattah & Yates (2006بر ) تفکر  طرز نظریة اساس
 2006و  2000 هایسالدر  Dweckهوش(  ضمنی های)نظریه

ماده آن برای  7ماده است.  14 تدوین شد. این مقیاس دارای
گیری خرده مقیاس نظریه ذاتی هوش )باور ثابت هوش( اندازه

برای خرده مقیاس نظریه افزایشی هوش )باور  ماده دیگر 7و 



 

 

    132 ص    ... میانجی انگیزش تحصیلی نقش | همکاران و یمینی

  1400پاییز   | 54 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

شوند. مالک پاسخگویی به افزایشی هوش( استفاده می
د مخالفم )عد کامالًسؤاالت طیف پنج امتیازی با درجه اهمیت 

 گریگور مک و . الیوتاست (5موافقم )عدد  کامالً( تا 1
. اندداده گزارش 85/0 تا 82/0 آلفای پرسشنامه را ضریب

Abd-El-Fattah & Yates (2006 )را مقیاس این پژوهشی در 
 پژوهشی که در کنندگانشرکت از آمدهدستبه هایداده برای

 تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با استرالیا و مصر در
قرار دادند.  موردبررسی اند.کرده وتحلیلتجزیه تأییدی عاملی

اور جام دادند برای بپایایی این ابزار در تحقیقی که در مصر ان
گزارش  75/0و برای باور ضمنی افزایشی  83/0ضمنی ذاتی 

منی برای باور ض ،کردند. در تحقیقی که در استرالیا انجام شد
 گزارش شد. در 76/0و برای باور ضمنی افزایشی  78/0ذاتی 

 برای درونی ثبات( 2005) و همکاران Heslin پژوهش

 کل کرونباخ آلفای. آمد دست به 94/0 هوش ضمنی باورهای
 83/0( 1388) همکاران و رستگار پژوهش در مقیاس این

 همکاران و وند نورالدین محبی پژوهش در و گزارش شد
 افزایشی باور و( 74/0) هوش ذاتی باور مؤلفه آلفای( 1392)
آمد که در همه این تحقیقات میزان پایایی  دست به( 82/0)

 .این ابزار دارد نشان از قابلیت اعتماد خیلی خوب

 هایافته

 208 درمجموعهای توصیفی پژوهش حاضر نشان داد که یافته
 70ه ک نفر تعداد اعضای نمونه پژوهش حاضر را تشکیل دادند

درصد(  25/31) نفر 65 ،ساله 16 هاآندرصد( از  65/33نفر )
های آماری ساله بودند. شاخص 18نفر نیز  73ساله و  17

 جدول ذیل ارائه شده است:متغیرهای پژوهش در 

 .1جدول 

 ی توصیفی متغیرهای پژوهشهاشاخص
 هاشاخص انگیزه خودارزشمندی باورهای هوشی

  تأیید جذابیت شایستگی رقابت حمایت عشق پرهیزگاری ذاتی افزایشی
 تعداد 39/5 79/6 33/22 35/18 208 58/14 61/4 902 208
 میانگین 51/90 3/45 51/90 68/3 9/24 70/2 27/13 33/22 58/14
 انحراف معیار 79/6 39/5 79/6 35/18 61/4 68/3 78/2 51/2 70/2
 کجی 05/0 35/18 05/0 -24/0 29/0 -65/0 -09/0 -04/0 48/0
39/0 45/0- 74/0- 28/0 37/0- 81/0- 22/0 68/3 

 حداقل 74 35 15 9 7 17 8
 حداکثر 108 56 38 27 19 28 22

توان گفت می ،نمره خودارزشمندی با توجه به میانگین
دانشجویان در حد متوسط است. از طرف  خودارزشمندی

در خرده آزمون اجتناب دانشجویان دیگر میانگین نمرات 
باالست.  (3/45و در مهارت ارتباطی ) (27/13) کمترین مقدار

تا  -2مقدار کجی و کشیدگی بین  کهیناهمچنین با توجه به 

در  .استرات در این متغیرها نرمال لذا توزیع نم ،است+ 2
نتایج مدل یابی معادالت ساختاری برای بررسی  2جدول 
زه انگی ،بر خودارزشمندی باورهای هوشی مستقیم تأثیرات

بر انگیزه  باورهای هوشیبر خودارزشمندی و  تحصیلی
 تحصیلی گزارش شده است:

 .2جدول 

 مستقیم متغیرها تأثیرات نتایج مدل یابی معادالت ساختاری مربوط به بررسی
 نوع روابط (استانداردنشدهضریب مسیر ) ده(شضریب مسیر )استاندارد خطای استاندارد برآورد آماره بحرانی یمعنادارسطح 

 بر خودارزشمندی باورهای هوشی 61/0 34/0 453/0 21/3 000/0
 بر خودارزشمندی انگیزه تحصیلی 36/2 42/0 03/1 55/4 000/0
 بر انگیزه تحصیلی باورهای هوشی 12/0 08/0 078/0 936/0 452/0
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 خودارزشمندیبر  باورهای هوشی 2با توجه به جدول 
که آماره  است)استاندارد نشده( 61/0 تأثیردارای ضریب 

بر  باورهای هوشیبحرانی مربوط به اثر مستقیم 
. است معنادار 05/0( مثبت و در سطح 21/3خودارزشمندی )

یعنی  ؛شودمی تأییدد اطمینان فرضیه تحقیقی درص 95لذا با 
 .مستقیم مثبت دارد تاثیر خودارزشمندیبر  باورهای هوشی

 أثیرتدارای ضریب  خودارزشمندیبر  انگیزه تحصیلیهمچنین 
که آماره بحرانی مربوط به اثر  است)استاندارد نشده(  36/2

( مثبت و در 55/4) خودارزشمندیبر  انگیزه تحصیلیمستقیم 
بر  انگیزه تحصیلی؛ یعنی است معنادار 05/0طح س

ج مستقیم مثبت دارد. نهایتاً با توجه به نتای تاثیر خودارزشمندی

 12/0 تأثیردارای ضریب بر انگیزه تحصیلی  باورهای هوشی
که آماره بحرانی مربوط به اثر مستقیم  است)استاندارد نشده( 

و در سطح ( مثبت 936/0) بر انگیزه تحصیلی باورهای هوشی
درصد اطمینان فرضیه تحقیقی  99. لذا با یستن معنادار 05/0

 ثیرتأ بر انگیزه تحصیلی باورهای هوشییعنی ؛ شودرد می
 برای آزمون این فرضیه اثرات غیرمستقیم مستقیم مثبت ندارد.

متغیر  که از طریق باورهای هوشی بر خودارزشمندی متغیر
قرار  موردتوجه ،شودمیحاصل  انگیزه تحصیلیمیانجی 

 غیرمستقیم و کل متغیر ،اثرات مستقیم 4در جدول  ؛ کهگرفت
 گزارش شده است.

 .3جدول 

 و کل غیرمستقیم م،اثرات مستقی
 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیر

 غیراستاندارد استاندارد غیراستاندارد استاندارد غیراستاندارد استاندارد باورهای هوشی
 73/0 422/0 120/0 082/0 61/0 34/0 خودارزشمندی

 اثر مستقیم باورهای هوشی ،با توجه به نتایج جدول فوق
و اثر  استآماری معنادار  ازنظر( 34/0) ی بر خودارزشمندی

( بر 082/0) استاندارد باورهای هوشی غیرمستقیم
درصد  95. لذا با نیستمعنادار  05/0در سطح  خودارزشمندی

جه توان نتیشود؛ یعنی نمیرد می اطمینان فرضیه تحقیقی
 نقش میانجی بین باورهای هوشی و انگیزه تحصیلیگرفت که 

 کند.ایفا می خودارزشمندی

 گیریبحث و نتیجه

 باورهای هوشی و ،نتایج نشان داد که بین انگیزه تحصیلی
 روابط معناداری وجود دارد اما انگیزه تحصیلی خودارزشمندی

باورهای هوشی و خودارزشمندی  نقش میانجی معناداری بین
کند. در خصوص نتیجه حاصله مبنی بر روابط معنادار ایفا نمی

ن ای ،باورهای هوشی و خودارزشمندی ،انگیزه تحصیلیبین 
یرزایی و میافته همسو با نتایج تحقیقات پیشین نظیر مطالعات 

 و (؛ حجازی1393( گنجی و صوفی )1395همکاران )
 Owino Ongowo and Kahungu Hungi ؛(1388)همکاران 

و  Chin-HsiLin(؛ و 2017) همکارانو  Flanigan(؛ 2014)
اما در خصوص یافته دیگر پژوهش ؛ است( 2017همکاران )

مبنی بر عدم ایفای نقش میانجی گرانه انگیزه تحصیلی در 
 متأسفانه ،ارتباط بین باورهای هوشی و خودارزشمندی

 وجود ندارد.پژوهش مشابهی جهت مقایسه نتایج 
توان اذعان داشت که های حاصله میدر تبیین یافته

 ابعاد است که دارای یچندبعدای سازه خودارزشمندی

پذیرد می تأثیر هاآنبوده و از  هیجانی و رفتاری ،تحصیلی
(Jowkar et al., 2014 .)Hart and Gagnon (2016)  اذعان

وامل درون که از ع ای استسازه دارند که خودارزشمندیمی
پذیرد و باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی بر می تأثیرفردی 

اثرگذار باشند.  توانند در خودارزشمندیاین اساس می
ین است ا توجهجالبیکی از نکاتی که بسیار  ارتباطیندرا

هایی است که سازه ازجملهاساساً  است که خودارزشمندی
 أییدتو  مطالعهموردویکردهای انگیزشی و روانی ر تأثیرتحت 

 ،(Martin & Marsh, 2006؛ Martin, 2000قرار گرفته است )
ی های انگیزشی و روانرسد که سازهبه نظر می بنابراین بدیهی
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نظیر باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی در آن تأثیرگذار 
 باشند.

باید گفت که انگیزش تحصیلی به فرد کمک  ی دیگراز سو
اهداف خود با توانایی حداکثری کند که در پی رسیدن به می

 Martinکند )حرکت کرده و برای رسیدن به اهدافش تالش 

et al., 2015تر (. در چنین شرایطی است که فرد راحت
ود برآمده و از های تحصیلی ختواند از پس دشواریمی

(. Herrman et al., 2011برخوردار شود ) خودارزشمندی
از آنکه بر یکدیگر  باورهای هوشی و خودارزشمندی بیش

های وابسته نظیر وضعیت بر سایر سازه، اثرگذار باشند
گذارند. در حقیقت هردوی این متغیرها جزو می تأثیرتحصیلی 

بین هستند و ظاهراً ارتباط مستقیمی بین این دو های پیشسازه
دالیل  ازجملهبین مجزا وجود ندارد. های پیشسازه عنوانبه

سئله باشد که اساساً باورهای هوشی به این امر شاید این م
دنیای اعتقادی و نظرش در مورد هوش و شخصیت فرد 

 هایتواند انگیزش و توانمندیگردد و این مسئله میبرمی
خود قرار دهد زیرا در جایگاه یک  تأثیرتحصیلی آنان را تحت 

، کند )پور آتشینگرش مهم و اساسی برای فرد عمل می
ودارزشمندی یادگیری از مرحله انگیزشی خ کهدرحالی(. 1393

اوت مسائل درونی یا بیرونی نظیر قض تأثیرفراتر رفته و تحت 
 به یدستیاب، جدید هایمهارت رشد، تکلیف بر تسلط، دیگران

 هب گرایش در است. خود شایستگی تکوین و بینش و درک
 واناییت یا بیرونی شایستگی هایجلوه بر فرد، عملکردی هدف
 مقابل هایش درتوانایی ابراز او اصلی هدف و اردد تمرکز

 قضاوت نامطلوب از اجتناب و جمع در بودن بهترین، دیگران
 در فرد اجتنابی اهداف در ( وAmes, 1992) است دیگران

 خویشتن هب شایستگی عدم و ناتوانایی اثبات از راستای اجتناب
دی خودارزشمن هرحالبه(. McKinney, 2014یابد )تمرکز می

تر است که باورهای هوشی احتماالً ای گستردهیادگیری مقوله
شود که البته در پژوهش حاضر جزء اندکی از آن را شامل می

معناداری حادث نشده است. بر این اساس  صورتبهآن  تأثیر
باید گفت که برای شناخت خودارزشمندی یادگیری باید 

و برون ای معطوف به اهداف درون فردی تالش چندجانبه
 آشکار شود. وضوحبهفردی داشت تا ابعاد این مسئله 

وجود دارد این است  ارتباطیندرادرمجموع نکته مهمی که 
وأمان ت صورتبهکه باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی هردو 

دهند و احتماالً متغیرهای قرار می تأثیرخودارزشمندی را تحت 
نتایج  کنند وایفا مینقش میانجی گرانه را  ارتباطیندرادیگری 

این نکته بود که انگیزش تحصیلی  یدمؤپژوهش حاضر نیز 
ابراین بن؛ قادر به ایفای نقش میانجی گرانه در این رابطه نبود

الزم است تا در تحقیقات آتی سایر متغیرهای شخصی یا 
دهند و قرار می تأثیرای که از خودارزشمندی را تحت زمینه

باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی  از هردو سازه حالدرعین
 ایدار پژوهش قرار گیرد. این موردبررسی ،پذیرندمی تأثیر

 متغیرهای کنترل در ناتوانی ازجمله بود هایمحدودیت
 و خودارزشمندی و پیشرفت انگیزش بر اثرگذار گرمداخله
 ترممیان امتحانات برخی با پژوهش انجام بودن مقارن
 تکمیل در هاآن از برخی یرکامحافظه و انآموزدانش

، تیآ تحقیقات در شودمی پیشنهاد اساس این بر. هاپرسشنامه
 مطالعات شکل به خودارزشمندی بر مبتنی هایآموزش اثرات
 شینهپی کهینا به توجه با، شود سنجیده و اجرا آزمایشی نیمه

 تعداد به باورها این که دهدمی نشان هوشی باورهای پژوهشی
 مبانی بریهتک اب شودمی پیشنهاد لذا هستند یمتقسلقاب بیشتری

 متفاوت هایمؤلفه سازه روایی انجام با و متفاوت نظری
 گرددمی پیشنهاد همچنین. شوند بازنگری هوشی باورهای

 توانب تا پذیرد انجام طولی هاییطرح قالب در آینده هایتحقیق
 .نمود مطالعه متغیرها بین رابطه در را زمان تأثیر

 تعارض منافع

 پژوهش حاضر تعارض منافعی ندارد.

 منابع

: تربیت و تعلیم در انگیزش(. 1390) .اچ .د ،شانک و آر .پ ،پنتریچ
. شهرآرای مهرناز ترجمه .راهکارها و تحقیقات هایهنظر

 .علم: تهران
 یریگجهت(. 1382) .د ،اماموردی . ون ،عبدالوند .،ا ،حجازی

 مجله .تحصیلی رفتیشو پ هوشی باورهای ،هدفی
 .51-30(، 1)7 ،روانشناسی
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. ر ،جهرمی قربان و .م ،لواسانی غالمعلی ،.ا ،رستگار ،.ا ،حجازی
 افاهد نقش: تحصیلی پیشرفت و هوشی باورهای(. 1388)

 ،یشناختروان هایپژوهش. تحصیلی درگیری و پیشرفت
 .25-11، ((23 پیاپی) 1-2)12

 و شناختی روان آوری تاب. (1391. )م چاری، حسین و ،.م قاسم،
. خودکارآمدی ای واسطه نقش: بیرونی - درونی انگیزش

 . 71-61 ،(33)9 ،(ایرانی روانشناسان) تحولی روانشناسی
 رابطه(. 2014. )م ،لواسانی غالمعلی ، و.ن ،حصاری ذبیحی خاتون

 در خودکارآمدی با پیشرفت اهداف و هوشی باورهای
 ،پژوهشی-علمی فصلنامه .نور یامپ دانشگاه دانشجویان

 .17-9 (،4)1 ،مجازی و آموزشگاهی یادگیری در پژوهش
. ر ،جهرمی قربان و .م ،لواسانی غالمعلی ،.ا ،حجازی ،.ا ،رستگار

 یلیتحص پیشرفت و هوشی باورهای بررسی رابطه(. 1388)
 یریدرگ و ابعاد پیشرفت اهداف یاواسطه نقش به توجه با

 .25-11(، 2و1)12 ،ناختیشروان هایپژوهش. تحصیلی
. س ،یوسفیان توانایی و .،ب ،ادهمی ،.م ،آسیابی ،.م ،نژاد سلطانی

 پرسشنامه سنجیروان هایشاخص بررسی(. 1393)
 ،تربیتی گیریاندازه فصلنامه. ARI تحصیلی آوریتاب

4(15)، 17-35. 
 از گروهی ارتباط بررسی(. 1388. )س ،رجبی و .،ب ،ناو ظهیری

 زبان رشته دانشجویان تحصیلی انگیزش کاهش با متغیرها
 علوم مقاالت ویژه) (36) 16 ،رفتار دانشور. فارسی ادبیات و

 (12 تربیتی
 راهبردهای ،خودپنداره سهم(. 1393. )ص ،صوفی و .،ح ،گنجی

 در لیک نفسعزت و خودمختار تحصیلی انگیزش ،یادگیری
 ،(17)34 ،شناختیروان هایپژوهش. تحصیلی پیشرفت

11-29. 
. ح ،شریفیپاشا و .،م ،ییالقشهنی ،.ح. م ،وندنورالدینمحبی

 نظریه مقیاس سنجیروان هایشاخص بررسی(. 1392)
 گیریاندازه. دانشجویی یجامعه در( ITIS) هوش ضمنی
 .64-43 ،(4)14 ،تربیتی

 بررسی(. 1391. )ف ،بخشی علی و .،ج ،عاملی جبل ،.س ،موسوی
 و انگیزشی باورهای با آن هایمؤلفه و هیجانی هوش رابطه

 تحصیلی عملکرد بر خودتنظیمی یادگیری راهبردهای
 .192-179(، 3)10 ،رفتاری علوم تحقیقات. دانشجویان

. ا. ش ،جمالی بنی و .،ا ،حجازی ،.ع ،کیامنش ،.ش ،میرزایی
 با خودارزشمندی بر شایستگی ادراک تأثیر(. 1395)

 یهامدل و هاروش. خودمختار انگیزش گریمیانجی
 .82-67، (25)7 ،یشناختروان

 و تحصیلی آوریتاب بینیپیش(. 1393. )ب ،جوکار و .،ز ،هاشمی
 و خانوادگی ،شناختیروان عوامل مبنای بر هیجانی

 جانیهی آوریتاب ابعاد بینیپیش نیمرخ مقایسه: اجتماعی
 .162-137 ،(4)10 ،شناختیروان مطالعات. تحصیلی و

References 

Abd-El-Fattah, S., & Yates, G. (2006). Implicit Theory of 
Intelligence Scale. Testing for factorial invariance 
and mean structure. Paper presentedo en la 
Australian Association for Research in Education 
Annual Conference. Adelaide, South Australia 

Mynbayeva, A., Vishnevskay, A., & Sadvakassova, Z. 
(2016). Experimental study of developing creativity 
of university students. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 217, 407-413. 

Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the 
classroom: Students' learning strategies and 
motivation processes. Journal of educational 
psychology, 80(3), 260-267. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. 
New York: W. H. Freeman 

Comrey, A. L., & Lee, H. B. (1992). A first course in factor 
analysis (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates, 
Inc. 

Crocker, J., Luhtanen, R. K., Cooper, M. L., & Bouvrette, 
S. (2003). Contingencies of selfworth in college 
students: Theory and measurement. Journal of 
Personality and Social Psychology, 85, 894-908.  

Crocker, J., & Wolfe, C. T. (2001). Contingencies of self-
worth. Psychological review, 108(3), 593.  

Dai, D. Y., Moon, S. M., & Feldhusen, J. F. (1998). 
Achievement motivation and gifted students: A 
social cognitive perspective. Educational 
Psychologist, 33(2-3), 45-63. 

Dupeyrat, C., & Mariné, C. (2005). Implicit theories of 
intelligence, goal orientation, cognitive engagement, 
and achievement: A test of Dweck’s model with 
returning to school adults. Contemporary 
educational psychology, 30(1), 43-59. 

Dweck, C. (1999). Self-theories: Their role in motivation, 
personality, and development. 1th edition, 
Philadelphia, PA: Psychology Press. 

Dweck, C. (2000). Self-theories: Their role in motivation, 
personality, and development. Second edition, New 
York, NY: Psychology Press. 

Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive 
approach to motivation and personality. 
Psychological review, 95(2), 256. 

Flanigan, A. E., Peteranetz, M. S., Shell, D. F., & Soh, L. 
K. (2017). Implicit intelligence beliefs of computer 
science students: Exploring change across the 
semester. Contemporary Educational Psychology, 
48, 179-196. 

Gorsuch, R. L. (1983). Factor Analysis, Second ed, 
Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates. 



 

 

    136 ص    ... میانجی انگیزش تحصیلی نقش | همکاران و یمینی

  1400پاییز   | 54 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. 
(1995). Multivariate data analysis. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Hart, A., Gagnon, E., Eryigit-Madzwamuse, S., Cameron, 
J., Aranda, K., Rathbone, A., & Heaver, B. (2016). 
Uniting resilience research and practice with an 
inequalities approach. Sage Open, 6(4), 
2158244016682477. 

Harter, S. (1981). A new self-report scale of intrinsic versus 
extrinsic orientation in the classroom: Motivational 
and informational components. Developmental 
Psychology, 17(3), 300–312. 

Herrman, H., Stewart, D. E., Diaz-Granados, N., Berger, E. 
L., Jackson, B., & Yuen, T. (2011). What is 
Resilience? The Canadian Journal of Psychiatry, 
56(5), 258–265. 

Heyman, G. D., & Dweck, C. S., (1993). Cheldrensn-
thinking Qbout Traits: Lmplication for Judgments of 
the Self and Others. 

Jowkar, B., Kojuri, J., Kohoulat, N., & Hayat, A. A. (2014). 
Academic resilience in education: the role of 
achievement goal orientations. Journal of advances 
in medical education & professionalism, 2(1), 33–
38. 

Lepper, M. R., Corpus, J. H., & Iyengar, S. S. (2005). 
Intrinsic and extrinsic motivational orientations in 
the classroom: Age differences and academic 
correlates. Journal of educational psychology, 97(2), 
184. 

Lin, C.-H., Zhang, Y., & Zheng, B. (2017). The roles of 
learning strategies and motivation in online language 
learning: A structural equation modeling analysis. 
Computers & Education, 113, 75-85. 

Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The 
construct of resilience: A critical evaluation and 
guidelines for future work. Child Development, 71, 
543-562. 

Lynch, A. D., Lerner, R. M., & Leventhal, T. (2013). 
Adolescent academic achievement and school 
engagement: An examination of the role of school- 
wide peer culture. Journal of Young Adolescence, 
42, 6-12. 

Matejevic, M., Jovanovic, D., & Ilic, M. (2015). Patterns of 
family functioning and parenting style of adolescents 
with depressive reactions. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 185, 234-239. 

Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience 
and its psychological and educational correlates: A 
construct validity approach. Psychology in the 
Schools, 43(3), 267-281. 

Martin, A. J. (2007). Examining a multidimensional model 
of student motivation and engagement using a 
construct validation approach. British Journal of 
Educational Psychology, 77(2), 413-440. 

Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2009). Academic resilience 
and academic buoyancy: Multidimensional and 
hierarchical conceptual framing of causes, correlates 
and cognate constructs. Oxford Review of 
Education, 35(3), 353-370. 

Muenks, K., Yang, J. S., & Wigfield, A. (2018). 
Associations between grit, motivation, and 
achievement in high school students. Motivation 
Science, 4(2), 158. 

Ongowo, R. O., & Hungi, S. K. (2014). Motivational beliefs 
and self-regulation in biology learning: Influence of 
ethnicity, gender and grade level in Kenya. Creative 
Education. 05. 218-227. 10.4236/ce.2014.54031. 

Pintrich, P. R., & de Groot, E. V. (1990). Motivational and 
self-regulated learning components of classroom 
academic performance. Journal of Educational 
Psychology, 82(1), 33-40. 

Rindermann, H., Becker, D., & Coyle, T. R. (2020). Survey 
of expert opinion on intelligence: Intelligence 
research, experts' background, controversial issues, 
and the media. Intelligence, 78, 101406. 

Salavera, C., Usán, P., Chaverri, I., Gracia, N., Aure, P., & 
Delpueyo, M. (2017). Emotional intelligence and 
creativity in first-and second-year primary school 
children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 
237, 1179-1183. 

Samuels, W. E. (2004). Development of a non-intellective 
measure of academic success: Towards the 
quantification of resilience. The University of Texas 
at Arlington. From www.Proquest.com 

Taheri, F., dortaj, F., delavar, A., Seadatee Shamir, A. 
(2019). The Effectiveness of Mindfulness Program 
on Academic Engagement: The Mediating roles of 
Academic Stress and Academic Burnout. Journal of 
Psychological Studies, 14(4), 157-174. 

Waxman, H. C., Gray, J. P., & Padron, Y. N. (2003). 
Review of research on educational resilience. Santa 
Cruz, CA: Center for Research on Education, 
Diversity, & Excellence. 


