
 

 

 
 

 علمی نشریه
 

 در پژوهش
 آموزشی هاینظام

 
  ،56شماره  ،16دوره 

 90-76 ص
 1401بهار 

 
 2383-1324 )چاپی(: شاپا

 2783-2341 )الکترونیکی(: شاپا

 ISC در نمایه 

www.jiera.ir 

 نشریه علمی  
 قانون تحتپژوهش در نظام های آموزشی 

 Creative رایت کپی المللی بین
Commons: BY-NC باشد می). 

 

 

 

  مقاله: نوع
 مقاله اصیل پژوهشی

 مسئول: نویسنده 
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 مژگان سپاه منصور
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یگروه روانشناس ار،یدانش

 پناه یافسانه قنبر
 رانیاتهران،  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز یگروه روانشناس ار،یاستاد

 چکیده

در  یشتنادراک خوو  شدهادراک یاجتماع یتحما یاواسطهنقش  یاز پژوهش حاضر بررسهدف 
از  یفیبود. روش پژوهش توص یلیبا عملکرد تحص یشناخت یریپذو انعطاف یهوش یباورهارابطه 

موزان آدانش یتمام یبود. جامعه آمار یمدل معادالت ساختار یدر قالب الگوساز ینوع همبستگ
 450بودند که  97- 98 یلیتحص در سالنهم دوره اول متوسطه شهر تهران  هیپا دخترپسر و 

عنوان نمونه انتخاب به یاچندمرحله یاخوشه یتصادف یریگآموز با استفاده از روش نمونهدانش
 یهوش ی(، باورها1383درتاج ) یلیعملکرد تحصاز پرسشنامه  عبارت بودپژوهش  یشدند. ابزارها

(ITIS) (Abd-El-Fattah & Yates., 2006انعطاف ،)یشناخت یریپذ (CFI) (Dennis & 

VanderWal., 2010ادراک یاجتماع تی(، حما( شدهMSPSS) (Zimet et al., 1988 و )
معادالت  یسازمدلاز  استفادهپژوهش با  یها(. دادهSchostrum., 1962) شتنیادراک خو

 یورهابا ریمتغ نیشده در رابطه بادراک تیحما کهاز آن بود  یحاک هاافتهیشد.  لیتحل یساختار
و  یهوش یباورهارابطه  نی. همچننبوده استرا دارا  یانجینقش م یلیو عملکرد تحص یهوش

 افتهی. ه استبودمعنادار ن میرمستقینشان داد، اثر غ شتنیادراک خو یانجیبا نقش م یلیعملکرد تحص
 لییعملکرد تحصبا  یریپذانعطاف نیب رابطهدر  شدهادراک یتحما یانجیمنقش  ینهدر زم گرید

نقش  ستیقادر ن یشتنادراک خو یول بودو معنادار  میرمستقیاثر غ یدارا رهایمتغ نینشان داد رابطه ب
 جهینت وانتی. مدینما فایا یلیعملکرد تحصو  یشناخت یریپذانعطاف ریمتغ نیب در رابطه یانجیم

از  میستقرمیو غ میصورت مستقبه یشناخت یریپذ( انعطافنهم یهپا) یسنروه گ نیگرفت که در ا
 یاپژوهش بر یهاافتهی. گذاردیم ریتأث یلیعملکرد تحصبر  شدهادراک یاجتماع یتحما قیطر
 .است دیوپرورش مفعرصه آموزش گذاراناستیس

 :های کلیدیواژه
 یلیعملکرد تحص شده،ادراک یاجتماع تیحما ،یشهو یباورها ،یشناخت یریپذانعطاف شتن،یادراک خو

 
است یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیترب یروانشناسرشته  یمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر.
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 مقدمه

 نظام یک در آموزش بازده نشانگر ینترمهم که نیست تردیدی

 اصطالح یادگیرندگان است. آموزشی، عملکرد تحصیلی

 که دارد اشاره یادگیری آموزشگاهی میزان به یلید تحصعملکر

 Picado) .شودمی سنجیده استاندارد مختلف هایآزمون توسط

et al., 2017) عملکرد آزمون زمینه این آزمون در ینمعتبرتر 

تأثیرات  ،1خودکارآمدی که میزان است (1383 (درتاج تحصیلی
 را 5انگیزش و 4پیامد کنترل عدم ،3یزیربرنامه ،2هیجانی

 یلیعملکرد تحصبینی دقیق از برای پیش ینبنابرا .سنجدمی
های شخصیتی، انگیزشی، یژگیو در خصوصباید اطالعاتی 

رفت ها و پیشعاطفی و شناختی که نقش میانجی بین توانایی
 (.1395سیف، داشت ) یاردر اختکند ای ویژه ایفا میدر حیطه

 درباره یادگیرندگان باورهای بافت در تفکر و یادگیری

 عوامل از تابعی عنوانبه که پیونددیموقوع  به شناخت

 کند.می تغییر فرهنگی و اجتماعی شخصی،
 آموزاندانش یادگیری راهبردهای بر که عواملی از یکی

 است. 6یهوش یباورهادارد  یرتأث

 ساختارهای که است ای درونیواسطه عنوانبه هوشی باور

 آورد.می فراهم رفتار و عاطفه شناخت، یبرا را ذهنی برجسته

 اسنادها ثبات بعد درون در را هوشی باورهای توانمی روینازا

 و نیز هوشی توانایی تغییرپذیری به عمدتاً هاآن زیرا .داد قرار

 باورهای .دارند اشاره تمرین و تالش نبودن یا بودن مؤثر

 برخی وسیلهبه و هستند موفقیت رفتار جانبی عوامل هوشی

 اعمال موفقیت بر را تأثیرات پایدارتری نزدیک پسایندهای

 متغیر خود اجتماعی شناختی رویکرد در روینازا .کنندمی

 که دهدمی قرار مدنظر را پیشرفت اهداف عنوان دیگری تحت

 تبیین را پیشرفت تحصیلی یریگشکل توانمی آن مبنای بر

 .نمود
های ذهنیت نیضم نظریه نوع دو انگیزش، پژوهشگران

 شناسایی پیشرفت را به دستیابی در توانایی نقش درباره متفاوت

 افزایشی. نظریه و ذاتی نظریه اند:کرده
 این دهند،می نشان ضمنی هاینظریه زمینه در هاپژوهش

 آموزان دانش اطالعات به ارائه مستلزم یادگیری که فرض

                                                                                                                                                                                                            
1. self-efficacy 
2. emotion impact 
3. planning 
4. lack of outcome control 

 آنچه .است ناکامل است، ایگزاره هایشبکه ساختن جهت

 مفهومی ادراکات چگونه که افراد است این دارد اهمیت

 و ترکیب تغییر، پاالیش، تجربه، از تابعی عنوانبه را خودشان
این ادراکات در نظام باور شخصی قرار دارد  .دهندمی بسط

(Diaconu et al., 2019). 
 پذیریپژوهشی حاکی از آن است که انعطاف هاییافته

 .استتحصیلی  عملکرد بر مؤثروامل ع دیگر از 7شناختی
Ortega ( معتقدند2013و همکاران ) شناختی پذیریانعطاف 

 فرآیندهای که است ذهنی سیستم اجرایی کارکردهای ازجمله

 توانایی به و دارد بر عهده را گیریتصمیم و شناختی کنترل

 و مناسب و موجود هایگزینه یندر ب عملی پاسخ انتخاب
 نتایج از وسیعی طیف کند ومی اشاره قیتخال از استفاده
 (Zeytinoglu, Calkins., 2013) .کندمی بینیپیش را سازگار

 کودکان تفکر مورد در پیاژه بار یناول را پذیریانعطاف

 هاییژگیو زمانهم مدیریت توانایی به دارد اشاره و کرد مطرح

 تاررف شالوده که هاآن بین فعال تغییر و تکلیف یک گوناگون

د کننرفتار را تنظیم می یبروندادهادهد و می تشکیل را هدفمند
، حافظه کاری و کنترل محرکشامل بازداری،  معموالًکه 

 شناختی توانایی پذیریانعطاف سازمانی است. ریزیبرنامه

 با این است. مسئله یک ابعاد از بعد یک از بیشتر بر تمرکز

 .دارد همپوشانی اعی پیاژهانتز عملیاتی تفکر تمرکززدایی مفهوم

(Cartwright., 2016) 
ساختاری  عنوانبهپذیری های جدید به انعطافنظریه
کنند که شامل متغیرهای بنیادی مانند مزاج، نگاه می یچندبعد

 استهای خاصی چون حل مسئله شخصیت و مهارت
Denckla., 2003).) 

 پذیری شناختی، نگاه آن بهویژگی اصلی نظریه انعطاف
موضوع درسی است. دانش پیشرفته، تغییرپذیر، پویا و ناقص 

؛ بنابراین یادگیرندگان برای درک پیچیدگی شده است فیتعر
لفی ی مختهاتجربهاندازها و و ظرافت دانش پیشرفته، به چشم

 (Spiro et al., 2007) .نیاز دارند
تحصیلی، حمایت اجتماعی  عملکرد دیگر بر مؤثرعامل 

 دوران در حرکت پیامدهای از ست. یکیا 8شدهادراک
 .تاس اجتماعی پشتیبانی هایسیستم در اختالل نوجوانی،

5. motivation 
6. intelligence beliefs 
7. cognitive flexibility 
8. perceived social support 
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 باور این بر را شخص که است اطالعاتی اجتماعی حمایت

 ارزش تأیید و مورد عالقه و عشق مورد در که کندمی راهنمایی

 متقابل وظایف و ارتباطات از یاشبکه به متعلق و قرارگرفته

 نسبت آگاهی فرد نشانگر شدهادراک اجتماعی تحمای. است

 قرار محبت و موردتوجه تو را که است افرادی وجود به

 داشته دسترسی هاآن کمک به تواندمی نیاز هنگام در و دهندمی

حمایت روانی و احساسی،  صورتبهتواند باشد و می
اطالعاتی، ملموس و معاشرتی ارائه شود. اما درک فرد از 

 بنابراین از اهمیت خاصی برخوردار است. شدهائهارحمایت 

 است کنندهیینتع کندمی احساس او اجتماعی که حمایت مقدار

 ذهنی جنبه .دارد وجود واقعاً که هایییتحما و روابط تعداد نه

 با مقابله برای یمؤثر روانی تواند کمکمی اجتماعی حمایت

 (Simoni, Bauldry., 2020) .باشد زندگی مسائل و فشارها
 خوراندپساند که دریافت های بسیار نشان دادهپژوهش

گرانه از محیط، احساس شایستگی را ارتقا مناسب و حمایت
جویی را های فطری و خودنظمبخشد و تحول گرایشیم

 .(Pratiwi, Mangunsong, 2020 ) نمایدتسهیل می
 که ارتباط در یک تعریف کلی یعنی تفهیم و تفاهم میدانیم

ی خود با دیگران و از خویشتن هادانستهو تسهیم تجارب و 
 هاینظریه هاسال این طی . درشودیمو شناخت خویشتن آغاز 

 مطالعه تحول برای بینانهخوش نظری چهارچوب ل،تحو

 صورتبه نباید نوجوانی دادند نشان و کردند فراهم نوجوان

 فرد بین ویهدوس ارتباط به شکل باید شود بلکه مطالعه جداگانه

 (Lerner et al., 2010) .شود گرفته نظر در محیطی بافت و

 که است محوری مفهومی اجتماعی -شناختی در دیدگاه خود

 دارعهده و کندیم ایفا بیرون و درون میان را گرمیانجی نقش

 سازه یکتواند یم 1بنابراین ادراک خویشتن .است رفتار تنظیم
 باشد نوجوانان در لیتحصی نتایج بهبود برای اصلی

(Garwood., 2020). ادراک  به مربوط همچنین باورهای

 هدافا با در ارتباط افراد گیریتصمیم در تواندمی خویشتن
 قاداتاعت که است آن از یحاک بگذارد. مطالعات تأثیر بلندمدت

 یبرا موردنیاز تالش حفظ در فرد، توانایی مورد در مرتبط
 Li تاس مهم تحصیلی موفقیت دتبلندم اهداف به دستیابی

et al., 2019).) 
با  شدهیمعرفعالوه بر ارتباط موجود بین متغیرهای 

است  این یردقرار گای که باید مدنظر نکته یلیعملکرد تحص
ه نیز رابطه داشت یکدیگربا  شدهمطرحکه هرکدام از متغیرهای 

 با هاآنتواند سطوح ارتباط خود میخودیکه این عامل به
 ،مثالعنوانبهدهد.  قرار عملکرد تحصیلی را تحت تاثیر

ای حمایت ( در پژوهش خود نقش واسطه1397) یاحرار
ی هوش هیجانی و اجتماعی و حرمت خود را در رابطه

 پیشرفت تحصیلی اثبات نمود.
 همانند تواندیم آموزان دانش روانی یهاجنبه از آگاهی

 ازآنجاکهند. ک عمل قدرتمند یآموزشکمک ابزار یک
به شرایط سنی و انتخاب  با توجهآموزان پایه نهم دانش
هایی از قبیل انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل یمتصم

ست دی خود آشنا بوده تا بتوانند کمبودهاها و ییتواناباید با 
عملکرد  ازآنجاکهی سازنده و مفید بزنند و هاانتخاب به

، این ستا کنندهیینتعنهم تحصیلی در فرایند هدایت تحصیلی 
 .ی پژوهش انتخاب شده استبراپایه 
شده، هدف ما پاسخگویی به این یانببه مطالب  توجه با
 اساس برتوان عملکرد تحصیلی را یمپژوهشی است: آیا  سؤال

پذیری شناختی با مدل ساختاری باورهای هوشی و انعطاف
ویشتن شده و ادراک خگری حمایت اجتماعی ادراکیانجیم

آن  مطالعاتی که ذکر بر اساسبینی کرد؟ لذا یشپدانش آموزان 
مدل مفهومی  شدهمطرح سؤالمنظور پاسخگویی به رفت به

 پژوهش طراحی گردید.

  

                                                                                                                                                                                                            
1. self-perception 
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 .1شکل 

 مدل مفهومی پژوهش

 

 روش

 در قالب الگوسازی)پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی 
 شامل ژوهشپ آماری است. جامعه (مدل معادالت ساختاری

نهم( مناطق  یهپا (اول متوسطه و دختر دوره پسر دانش آموزان
با  97-98تحصیلی  سال در تهران وپرورشآموزشگانه  20

گیری با نمونه نفر بودند. 89417تعداد کل جامعه آماری 
 از ای انجام گردید. ابتداای چندمرحلهاستفاده از روش خوشه

 6اول تهران  دوره طهمتوس پسرانه و دخترانه مدارس بین
در شد.  تصادفی، برگزیده طوربه کالس، 24 سپس و مدرسه

 اما .انتخاب شدند پژوهش نمونه گروه عنواننفر به 450 ابتدا

 روند از دلیل همین به بود ناقص مخدوش و پرسشنامه 15

 گیریتصمیم مالک Kline(2015) نظر .شدند حذف بررسی

 معتقد کالین ونه قرار گرفت.گروه نم افراد تعداد تعیین برای

 مدل برای آزمون نمونه، در کنندگانشرکت مناسب تعداد است

 هاپرسشنامه هایماده تعداد برابر 5 تا 5/2 ساختاری، معادالت

 معادالت ساختاری یسازمدلبا استفاده از  هاداده یلتحل .است
 است. شده انجام Amos ر آماریافزانرم از طریق

کرد عمل عملکرد تحصیلی از پرسشنامه یریگاندازهبرای 
 5با مقیاس  سؤال 48 دارای که (1383تحصیلی درتاج )

 این محتوای روایی لیکرت است استفاده شد. یادرجه

                                                                                                                                                                                                            
1. Implicit theories of intelligence 
2. Cognitive Flexibility Inventory 
3. Problem solving processing 

 دیتائ مورد عاملی تحلیل و روش اساتید نظر توسط پرسشنامه
 کرونباخ آلفای روش توسط هم پرسشنامه پایایی گرفت. قرار

 زیر ارائه به ترتیب آن که نتایج گرفت قرار ارزیابی مورد

، 73/0هیجانی:  راتیتأث، 92/0خودکارآمدی:  :است گردیده
، 73/0، انگیزش: 64/0، فقدان کنترل پیامد: 93/0ی: زیربرنامه
به  82/0 مقدار حاضر، پژوهش در کرونباخ . آلفای74/0کل: 
 .است آمده دست

ی باورهاباورهای هوشی از پرسشنامه  یریگاندازهبرای 
 هینظر بر اساس Abd-El-Fattah & Yates ((2006هوشی 

( استفاده شد. این مقیاس 1هوش ضمنی یهاهینظرتفکر ) طرز
ی بنددرجهای لیکرت درجه 4ماده است که با نمره  14 دارای
کرونباخ کل این مقیاس در پژوهش رستگار و  آلفای .اندشده

 کرونباخ آلفای گردیده است. گزارش 83/0( 1388همکاران )

 .است آمده به دست 72/0 مقدار حاضر، پژوهش در
ی پرسشنامه پذیری شناختی ازانعطاف یریگاندازهبرای 

 7و مقیاس  سؤال 20با  (2CFIشناختی ) یریپذانعطاف
 & Dennis (2010) توسطاستفاده شد که  لیکرت یادرجه

VanderWal ( 1394) یابوالمعانو  یکهندان است. شدهی معرف
 یشناختپذیری ی انعطافهای پرسشنامهگویهدر پژوهش خود 

گویه(  13)با  3گویه( را تحت دو عامل پردازش حل مسئله 19)
و پایایی  ییو روا دادند قرار گویه( 6)با  4پذیریو ادراک کنترل

همسانی بررسی کردند.  مجدداًاین پرسشنامه را در ایران 
دو عامل پردازش حل ی کل این پرسشنامه و درونی نمره

 779/0و  893/0پذیری به ترتیب معادل و ادراک کنترل مسئله
 مقدار حاضر، پژوهش در کرونباخ آلفایبه دست آمد.  81/0و 

 .است آمده به دست 74/0

شده از پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک یریگاندازهبرای 
و  Zimet (5MSPSSشده )ادراک یاجتماع تیحمااستاندارد 

 یادراکات بسندگ گویه استفاده شد که 12( با 1988) ارانهمک
 گرانیرا در سه منبع خانواده، دوستان و د یاجتماع تیحما

 پرسشنامه( روایی 1393افضالن )سنجد. در پژوهش یمهم م
 ذکر/ 83ید شده و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ تائ

به  83/0 مقدار حاضر، پژوهش در کرونباخ است. آلفای شده
 .است آمده دست

4. Perception of controllability 
5. Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

پذیری  انعطاف

 شناختی

 هوشیباورهای

حمایت اجتماعی  
 ادراک شده

ادراک 
 خویشتن

 تحصیلی عملکرد
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برای سنجش ادراک خویشتن از پرسشنامه تعیین موقعیت 
Schostrum (1962 استفاده شد که دارای )10و  سؤال 150 

و  1مقیاس فرعی است. ترکیب دو مقیاس یعنی حرمت نفس
 گیرد.یمادراک خویشتن را اندازه  سؤال 40با  2پذیرییشتنخو

Clauther & Mugar (1968 )اعتبار سنجی این آزمون  برای
شخصیت انجام دادند.  و آزمون 3POIبا  زمانهممطالعه اعتبار 

پذیری های حرمت نفس و خویشتنیاسمقضریب پایایی برای 
 (. آلفای08/0و  75/0به ترتیب بود )در سطح باالیی  کامالً

 .است آمده به دست 77/0 مقدار حاضر، پژوهش در کرونباخ

 هایافته

 218نفر ) 435 آن است که از یحاکشناختی یتاطالعات جمع
شرکت کرده و همگی در پایه  در پژوهشدختر(  217پسر و 

 وتحلیلتجزیه مورد بخش دو در هاداده کنند.نهم تحصیل می

 میانگین به مربوط توصیفی اطالعات 1 جدول درگرفتند.  قرار

 متغیرهای بین کشیدگی و چولگی همراه به یارمع انحراف و

 است. شده ارائه پژوهش شدههدهمشا

 .1جدول 

 ی توصیفی متغیرهای پژوهشهایژگیو
 VIF ضریب تحمل کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه هامؤلفخرده 

 572/1 636/0 188/0 -626/0 9281/3 154/29 0/35 0/14 باور ثابت هوش

 268/1 789/0 359/0 -607/0 5211/4 675/21 0/30 00/6 باور افزایشی

 323/1 756/0 494/0 -569/0 149/11 744/68 0/91 0/25 پردازش حل مسئله

 495/1 669/0 -615/0 -285/0 3100/8 664/27 0/42 00/6 کنترل هیجانی

 259/1 794/0 246/1 -244/1 5699/3 436/16 0/20 00/4 خانواده

 246/1 802/0 388/0 -882/0 7659/3 351/15 0/20 00/4 دوستان

 316/1 760/0 483/0 -839/0 5609/3 560/15 0/20 00/4 دیگران

 202/1 832/0 725/0 -556/0 1458/2 924/24 0/30 0/17 حرمت نفس

 197/1 836/0 -133/0 -196/0 8545/2 469/30 0/37 0/22 پذیریخویشتن

 متغیر مالک -59/0 -470/0 3461/5 841/26 0/35 00/7 خودکارآمدی

 -449/0 -509/0 7986/7 239/28 0/40 00/8 هیجانی یراتتأث

 -071/0 -050/0 3861/8 471/45 0/65 0/17 ریزیبرنامه

 094/0 -429/0 0451/3 473/14 0/20 00/4 فقدان کنترل

 065/0 -293/0 9282/5 227/38 0/50 0/19 انگیزش

 و کشیدگی یهاارزشاست  شده داده نشان که گونههمان
 جخار +2 تا -2 بین محدوده از یرهامتغ از یکیچه چولگی

چشمگیر  انحراف عدم بیانگر کالین نظر است که مطابق با نشده
 فوق جدول نتایج ینهمچن .است نرمال منحنی مفروضه از

 بین متغیرهای در بودن یهم خط مسئله که دهدیم نشان

 تحمل ضریب مقادیر که زیرا .است نداده رخ تحقیق بینیشپ

 از هریک برای (VIF) یانسوارتورم  عامل مقادیر و 1 زا کمتر

 از قبل (Klin., 2015) .نیست 10 از باالتر بینیشپ متغیرهای

 این در موردمطالعه متغیرهای ی،دییتأ یعامل یلتحل انجام

 یدییتأ یعامل یلتحل یهافرضشیپ گری شدهپژوهش غربال
 ی پرتاهداده از وجودنکردن  یو تخطبودن  نرمال ازجمله

 شد. بررسی متغیرهچند
 

  

                                                                                                                                                                                                            
1. self-regard 
2. self-acceptance 

3 Personal Orientation Inventory 
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 .2جدول 
 موردمطالعهگیری متغیرهای اندازه های برازندگی مدلشاخص
 χ2 (CMIN/DF) CFI GFI NFI RMSEA برازندگی یهاشاخص

 054/0 907/0 934/0 913/0 274/2 639/1823 عملکرد تحصیلی

 061/0 866/0 947/0 912/0 614/2 480/159 باورهای هوشی

 051/0 894/0 928/0 922/0 137/2 757/322 پذیری شناختیانعطاف

 050/0 951/0 962/0 973/0 105/2 363/107 شدهادراکحمایت اجتماعی 

 066/0 911/0 954/0 921/0 889/2 741/1513 ادراک خویشتن

 <08/0 >90/0 >90/0 >90/0 <5 >05/0 قبولقابلنقاط برش 

بر  2 از جدول آمدهستدبهبه نتایج  با توجهبدین ترتیب 
 تأییدی عاملی تحلیل از حاصل برازندگی یهاشاخص اساس

 که شد گیرییجهنت چنین پژوهش یریگاندازه مدل ارزیابی در

 متغیرهای یریگاندازه برای الزم توان از شدهمشاهده متغیرهای

 .برخوردارند خود متناظر مکنون

ومی مفه الگوی عملکرد تحصیلی، ینیبشیپ منظوربه
ساختاری و  معادالت یابیمدل روش از استفاده با یشنهادشدهپ

 است. .شد بررسی Amos افزارنرم

  .1مدل 

 ی و ادراک خویشتناجتماعپذیری با عملکرد تحصیلی با میانجیگری حمایت مدل ساختاری اولیه رابطه باورهای هوشی و انعطاف
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 دراکا و شدهادراک حمایت میانجی برای بررسی نقش

 با شناختی یریپذانعطاف و هوشی باور بین رابطه در خویشتن

 مشاهده 1پیشنهادی  مدل آموزاندانش تحصیلی عملکرد

 χ2داد:  نشان مدل اولیه در آمدهدستبه یهاافتهی .شودیم
)کای اسکوئر بهنجار شده به درجه  cmin/df)مجذور خی(، 

ص برازش )شاخ NFI، تطبیقی( برازش)شاخص  CFI، آزادی(
)ریشه  RMSEA)شاخص نیکویی برازش(،  GFIبهنجار(، 

، 251/8، 287/596میانگین مربعات خطای برآورد(، به ترتیب 
همه  آمد کهبه دست  129/0، 837/0، 666/0، 690/0

 مدل بنابراین .است مدل برازش عدم دهندهنشان هاشاخص

 بین سانیکووار اضافه کردن با دارد که اصالح به نیاز ساختاری

 برازش از مدل جهیدرنت و انجام اصالح این خطاها از برخی

که رسم مسیر ازآنجاییهمچنین گردید.  برخوردار قبولی قابل
و  یهوش یباورها) زادبرونمستقیم از متغیرهای 

ی عملکرد تحصیل زاددرونپذیری شناختی( به متغیر انعطاف
م ای مستقیگردید، لذا مسیرهمانع از برازش مدل ساختاری می

های برازش هر دو مدل نتایج شاخص از مدل حذف گردیدند.
 نشان داده شده است. 3در جدول 

 .3جدول 

 شدهاصالحبرازش مدل ساختاری اولیه و مدل  هایشاخص
Chi-square DF P cmin/df GFI NFI CFI RMSEA برازش یهاشاخص 

 ساختاری اولیه مدل 129/0 690/0 666/0 837/0 251/8 000/0 69 287/596

 شدهاصالحمدل ساختاری  079/0 889/0 876/0 918/0 718/3 000/0 66 390/245

 برازش مطلوب <08/0 >90/0 >90/0 >90/0 <5 000/0 - -

 یهاشاخص همه ،3 لجدو از آمدهدستبه نتایج به توجه با
 مطلوبی سطح از ،از اصالحات بعد مدل موردبررسی

درجه  به شده بهنجار اسکوئر کای شاخص و برخوردارند
 که است 5 مقدار از کمتر 3/718 برابر با (CMIN/dfآزادی )

 یهاشاخص ( و 1392 ،یقاسم ( است قابل قبولی مقدار
 مقادیر از (CFIتطبیقی ) برازش و (GFIبرازش ) نیکویی

 یریگجهینت چنین ینبنابرا برخوردارند، قابل قبولی و مطلوب
 یریپذانعطاف و هوشی باور رابطهساختاری  مدل که شودیم

 یگریانجیم نقش با آموزان دانش تحصیلی عملکرد با شناختی
 یهاداده با خویشتن ادراک و شدهادراکحمایت 

 دارد. برازش شدهیگردآور
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 . 2مدل 

حمایت اجتماعی و ادراک پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی با میانجیگری رابطه باورهای هوشی و انعطاف شدهاصالحمدل ساختاری 

 خویشتن

 
 مسیر، بودن مجذور ضرایب همبستگی چندگانه و معنادار

 شده داده نشان 4 در جدول رگرسیونی ضرایب از استفاده با

 .است

 .4جدول 

 در مدل هامؤلفهو میانجی و خرده  زاددرون، زادبروناثر مستقیم بین متغیرهای 
  b S.E. Beta C.R. P R2 

 0,193 0,142 1,468 0,605 0,255 0,374 ادراک خویشتن --> یریذپانعطاف
 0,891 0,314 1,007 -0,385 0,223 0,225 حمایت اجتماعی --> باورهای هوشی

 0,634 *** 7,02 0,906 0,272 1,908 عملکرد تحصیلی --> ادراک خویشتن

 0,634 0,778 -0,282 0,316 0,215 -0,061 عملکرد تحصیلی --> حمایت اجتماعی
 1 خانواده --> حمایت اجتماعی

 
0,808 

  
0,245 

 0,047 *** 3,779 -0,025 0,123 0,464 دوستان --> حمایت اجتماعی
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  b S.E. Beta C.R. P R2 

 0,062 *** 4,257 0,495 0,118 0,501 دیگران --> حمایت اجتماعی

 1 کنترل هیجانی --> یریپذانعطاف
 

0,218 
  

0,25 

 0,476 *** 8,956 0,249 0,207 1,852 پردازش حل مسئله --> یریپذانعطاف

 1 یخودکارآمد --> عملکرد تحصیلی
 

0,5 
  

0,611 

 0,189 *** 7,651 0,69 0,104 0,793 هیجانی یراتتأث --> عملکرد تحصیلی

 0,634 *** 16,24 0,781 0,098 1,598 یزیربرنامه --> عملکرد تحصیلی

 0,203 *** 8,906 0,435 0,037 0,329 فقدان کنترل --> عملکرد تحصیلی

 0,608 *** 15,95 0,796 0,069 1,107 انگیزش --> عملکرد تحصیلی

 1 خویشتن پذیری --> ادراک خویشتن
 

0,451 
  

0,36 

 0,305 *** 4,834 0,78 0,143 0,692 حرمت نفس --> ادراک خویشتن

 0,181 *** 7,897 0,6 0,098 0,774 باور افزایشی هوشی --> باورهای هوشی

 0,4     0,553   1 باور ثابت هوشی --> رهای هوشیباو

 4جدول  از آمدهدستبه نتایج از استفاده با یطورکلبه
که با توجه به سطوح معناداری  گرفت نتیجه چنین توانیم

و ضرایب رگرسیونی متغیرهای پژوهش،  05/0کمتر از 
معنادار بوده و تنها در سه  شدهمشخصبیشترین مسیرهای 

 راث شناختی بر ادراک خویشتن، یریپذانعطافثر مسیر ا
حمایت اجتماعی  و اثرباورهای هوشی بر حمایت اجتماعی 

بر عملکرد تحصیلی معنادار نیست. زیرا در این روابط مقدار 
 داریمعن 05/0( در سطح آلفای CR) شدهمحاسبهضریب 

به ذکر است که میزان ضریب همبستگی چندگانه  الزم نیست.

و مجذور ضریب  =R 590/0حاضر یرها در پژوهش بین متغ
آمد که  به دست =R2 348/0همبستگی بین متغیرها 

همبستگی معنادار و با میزان متوسط بین متغیرهای  دهندهنشان
 .استو مالک  بینیشپ

 موردمطالعه متغیرهای بین میانجی نقش اثر بررسی جهت

 از روش ساختاری مدل در اثر غیرمستقیم(،پژوهش ) این در

در بوت استرپ و در گزارش  .شد استفاده بوت استرپ
مقادیر ضرایب مسیر و سطح معناداری  AMOSخروجی 
 .شودیمگزارش 

 .5جدول 

 نتایج روش بوت استرپ روابط غیرمستقیم مدل
P- Value  مسیر یرمستقیمغاثر  دارییمعنسطح 

(p) )ضریب مسیر( 

 تحصیلی عملکرد<-ایت اجتماعی حم <-باورهای هوش 031/0 971/0 <05/0

 عملکرد تحصیلی<-ادراک خویشتن  <-باورهای هوش 169/0 147/0 <05/0

 عملکرد تحصیلی<-حمایت اجتماعی  <-پذیریانعطاف 697/0 041/0 <05/0

 عملکرد تحصیلی<-ادراک خویشتن  <-پذیری انعطاف 553/0 546/0 <05/0

دهد: نشان می 5جدول  هاییافته که گونههمان یتدرنها
رابطه بین باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی 

نشان  31/0و ضریب  =971/0Pشده با مقدار حمایت ادراک
گزارش شده <p 05/0 یراز .یستنداد، اثر غیرمستقیم معنادار 

 بین رابطه در شدهادراک حمایت که معناست بدان این است.،

 را دارا میانجی نقش حصیلیت عملکرد و هوشی باورهای متغیر

 با تحصیلی عملکرد و هوشی باورهای رابطه همچنین .یستن

و ضریب = P ,147/0مقدار خویشتن با  ادراک میانجی نقش
 بنابراین باشند.نمی داد اثر غیرمستقیم معنادار نشان 169/0

 و هوش باورهای متغیر بین رابطه در خویشتن ادراک متغیر
 در همین راستا .یستن دارا را نجیمیا نقش تحصیلی عملکرد

 پذیریانعطاف بین رابطه در شدهادراک حمایت میانجی نقش
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 گرفت. نتایج قرار یموردبررس یزن تحصیلی عملکرد با شناختی

و ضریب  =P 041/0مقدار متغیرها با  بین رابطه داد نشان
 05/0 زیرا مقدار استغیرمستقیم و معنادار  اثر دارای 697/0
p<. در شدهادراک حمایت متغیر ش شده است. بنابراینگزار 

 تحصیلی عملکرد و شناختی پذیریانعطاف متغیر بین رابطه

 پذیریانعطاف رابطه . در پایاناست دارا را نقش میانجی

با  ادراک خویشتن میانجی نقش با تحصیلی عملکرد و شناختی
داد اثر غیرمستقیم  نشان 553/0و ضریب  =546/0Pمقدار 

 قادر خویشتن ادراک که نمود بیان توانیم و باشندنمی دارمعنا

 شناختی پذیریانعطاف متغیر بین رابطه در میانجی نقش نیست

 .نماید تحصیلی ایفا عملکرد و

 گیرییجهنتبحث و 

حمایت  یاواسطههدف از این پژوهش، بررسی نقش 
و ادراک خویشتن در رابطه باورهای  شدهادراکاجتماعی 
پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی بود. در نعطافهوشی و ا

 متغیر بین رابطه در شدهادراک خصوص یافته اول حمایت

. یستن را دارا میانجی نقش تحصیلی عملکرد و هوشی باورهای
 ضمنی، دانشی نظریه یا هوش مفهوم به نسبت فرد باورهای

 ساخته هوش و ماهیت مفهوم درباره فرد هر ذهن در که است

باورهای  که معتقدند (2014)و همکاران  Diseth د.شومی
 خود پیشرفت و هاشکست از فرد تفسیر چگونگی بر هوشی

 اثر دیگر از سویی پیشرفت اهداف کردن نهادینه بر و سوکی از

فردی و از طریق درون صورتبهاین متغیر  پس .گذاردیم
گیری اهداف شخص بر روی عملکرد تحصیلی اثر جهت

شده در این میان نقش و حمایت اجتماعی ادراک گذاردیم
 با این زمینه در موردنظر متغیرهای کهییازآنجامیانجی ندارد. 

 موردبررسی قرارگرفته جداگانه صورتبه و دیگر هاییانجیم

چون  هاییپژوهش با یافته این که گفت توانمی است،
Diaconu (، 2019) و همکارانDinger and Dickhauser 

 .است( همسو 1396و هاشمی ) (2013)
حاضر و با توجه به جامعه هدف ما،  یافته نظری تبیین در

رسیم که به موضوع خودمحوری نوجوانان در نظریه پیاژه می
به معنای ناتوانی در درک نظرهای دیگران و نبود نیاز به 

های موجود موافق و مخالف ها و واقعیتدیدگاه یوجوجست
به عقیده ور خود است. همچنان که نظر و با ییدتأبرای 

 طلبی در انسان استنوجوانی، شروع دوران استقالل اریکسون،
یا  سالبزرگچالش عمده نوجوانی، به وجود آوردن هویت  و

دید در ته صورتبهالبته این دوران نباید  نقش اجتماعی است.
نظر گرفته شود و باید به شکل نقطه عطف شکوفایی 

افراد برداشت شود. مطابق با نظریه سازه استعدادهای بیشتر 
، افراد با معنی دادن به رویدادها یا تعبیرکردن Kellyشخصی 

 یلهوسبه هاآنو رفتار کنند یم بینییشپاین رویدادها را  هاآن
فعالیتشان  و گیردیمگسترش یافتن تعبیرشان از آن دنیا شکل 

 رکردنآموزش چیزی نیست جز هنر بیدا پس .شودیمهدایت 
 بعد یهاگامجوان با هدف ارضای کنجکاوی در  یهاذهن

(Kelly., 1979). 
( 2019و همکاران ) Yükselهای پژوهش نتایج با دوم یافته
که به بررسی رابطه هوش و موفقیت تحصیلی با  استهمسو 

ای ادراک خویشتن در کشور ترکیه پرداختند. نتایج نقش واسطه
وش بر موفقیت تحصیلی هیچ گواه این مطلب بود که اثر ه

داری با خودپنداره و ادراک خویشتن ندارد. این ارتباط معنی
 Lauermann 2020) ،)Hamilton یهاپژوهشیافته با نتایج 

(2018) ،Rosman and Mayer (2015) بود.  یرهمسوغ
 Taylor (2019) ،Chen and Dai (2018)همچنین مطالعات 

ن آن بود که ادراک افراد از ( مبی2018و همکاران ) Poulouو 
اجتماعی و شرایط خاص  هاییتموقع مالحظات فرهنگی،

یم مستق یرتأثمعناداری با باورهای هوشی آنان و  خود ارتباط
 بر عملکرد افراد خواهد داشت.

ین فرهنگ در ا مؤثرتوان به نقش در تبیین یافته دوم می
 یژهوبه و شناختی هایکنش کلی، زمینه پرداخت. فرهنگ

 دخالت خود در ادراک فرهنگ یک درون در که ییهاتفاوت

 های باانسان را میان هاییتفاوت طریق این از توانندمی و دارند

 (Matsumoto., 2009) .نمایند ایجاد متفاوت هایفرهنگ

فرهنگ Bronfenbrenner (1917 ) یشناختبوممطابق با نظریه 
های ذهنی، ادراکی و بر الیهشود که در نظام کالن تعریف می

اجتماعی در  –های فرهنگیزمینه گذارد.می یرتأثانگیزشی 
 هایامپ هاآنگذارند که در می یرتأثهایی از ادراک طرح
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 هکییازآنجاشوند و می وپرداختهساخته، شدهدادهتشخیص 
 ادراکی هاییدهپدیادگیری و سازش سهم زیادی در رفتارها و 

های مختلف در ادراک معنای مقولهدارد میزان شناسایی و 
شده در چارچوب و محتوای محیط محدود های ارائهمحرک

شوند و از فرهنگ جامعه خارج نیستند. به همین دلیل می
های فرهنگی بسیاری جوامع نزدیک ما مثل ترکیه که شباهت

آوردند  به دستبا ما دارند در این رابطه نتایج مشابهی 
(Yüksel et al., 2017). 

سوم: نتایج نشان داد که متغیر حمایت  یافته خصوص در
پذیری شناختی و شده در رابطه بین متغیر انعطافادراک

. این یافته با استعملکرد تحصیلی نقش میانجی را دارا 
( که اثر حمایت اجتماعی بر 1398) یرچیدمپژوهش صدری 

ن . همچنیاستپذیری شناختی را نشان داده بود همسو انعطاف
 Arici and Neslihan (2019 ،)Kercoodنتیجه با پژوهش 

and Lineweaver (2017) ،Barnes. Zachary (2011)  از این
پذیری شناختی بر عملکرد که اثر انعطاف استنظر همسو 

و همکاران  Songکند و با پژوهش می ییدتأتحصیلی را 
(2015 ،)Ganotice and king (2013 ) که حمایت اجتماعی

 راستاهمبر عملکرد تحصیلی دارد  یمؤثرشده نقش کادرا
 .است

 با مطابقشویم که در تبیین نظری این یافته یادآور می

 یعنی روان ، سالمتSpiroشناختی  پذیریانعطاف ینظریه

 به تعهد و خود فرد بیرونی و درونی هایمحیط پذیرش

است. بنابراین،  باثبات ارزشمندی ازلحاظ که هاییفعالیت
 مسئله حل مشابه شناختی پذیریانعطاف گفت توانیم

این موضوع  چندبعدی است. فرآیند یک و است اجتماعی
 کند.می ییدتأآن را از حمایت اجتماعی  یرپذیریتأث

چهارم که نقش میانجی ادراک خویشتن در  یافته مورد در
شناختی و عملکرد تحصیلی را بررسی  یریپذانعطافرابطه 

پژوهشی Heidemann (2020 )یادآور شد که  توانیم کردیم
برای توانمندسازی دانشجویان  اییزهانگبا عنوان طراحی 

با پشتیبانی علمی در دانشجویان برخوردار  مؤثرجهت تعامل 
 یریپذانعطافاز بورسیه علمی انجام داد و نتیجه گرفت 

بر ادراک  یمؤثرنقش  تواندیمشناختی متغیری است که 

( 2012)و همکاران Ganهمچنین  داشته باشد. خویشتن افراد
بر  یریپذانعطافدر مطالعات خود نشان دادند که مکانیزم 

که با یافته این پژوهش  گذاردیمحرمت نفس افراد اثر 
 .است یرهمسوغ

این  ایهگونه که یافتههمان تبیین نقش ادراک خویشتن در
دهند، بین ادراک خویشتن با عملکرد پژوهش نشان می

تحصیلی همبستگی معنادار و قوی وجود دارد. این موضوع با 
Stringer (2008 )و  Garwood (2020)های پژوهش یافته

. ولی در این پژوهش ادراک خویشتن قادر نیست استهمسو 
 پذیری شناختی ونقش میانجی در رابطه بین متغیر انعطاف

 عملکرد تحصیلی ایفا کند.
 Damonوان گفت مطابق نظر تدر تبیین نظری این یافته می

and hart ادراک خویشتن دارای دو مقیاس حرمت نفس و ،
لیل خود به د ییدتأخویشتن پذیری است. حرمت نفس یعنی 

خود با  یا پذیرش ییدتأپذیری یعنی قوت یا لیاقت و خویشتن
و د زمانهمهای فرد است که تفسیر ها یا کاستیوجود ضعف
از قلمرو عمومی ادراک خویشتن توان انعکاسی مقیاس را می

 .Damon & hart., 1991)دانست )
با این توصیف از ادراک خویشتن و با این تعریف که 

 یجابه که است اصطالحاتی ترینشایع یکی از تغییرپذیری
 گیرد و تواناییمی قرار مورداستفاده شناختی پذیریانعطاف

 با نیاز تنظیم و دیگر شرایط به ذهنی شرایط یک از تغییر

 ,.Warriner Gallyerاست ) خاص شرایط در یک هاخواسته

نوجوانی که فقدان تمرکز بر  هاییژگیوو توجه به  (2019
تکالیف ضروری و رد کردن معیارهای خانواده یا جامعه را 

، بنابراین در این گروه سنی Erikson., 1982))شود شامل می
گیرد پذیری قرار بانعطاف یرتأثتواند تحت نمی یشتنادراک خو

 شود.و یافته چهارم پژوهش تبیین می
 را پژوهش این گروه هدف ما، نتایج توجه بهطورکلی با به

 و کار گرفت به آموزشی نظام هایگذاریسیاست در توانمی
 یریپذانعطافجهت  ایجاد شرایط مناسب برای فراگیران با

ید. در بخش ارتقاء را عملکرد تحصیلی آنان، بیشتر شناختی
فرآیند آموزش، محصولی در حال تولید است و هدف و وسیله 

. بنابراین باید مراقب بود تا ابزار اندیوستهپهمبهآموزشی 
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های اجتماعی ارزشمند ارتباط معناداری داشته شخصی با هدف
 باشد.

عامل، ایجاد  ینترمهمبرای پرورش فکر باز و منعطف، 
های مناسب ذهنی عادت های مناسب ذهنی است. ایجادعادت

های ذهنی، های فکرکردن، نگریستن به جهان و آمایهمثل راه
شود را از پیش شخص ساخته می یلهوسبهانواع دانشی که 

از دهد. گرایش و میل به رویکردهای ساخت دانش نشان می
چندگانه، با ارتباطات درونی و وابسته به  هایییبازنما یقطر

بازبودن ذهن، گشودگی به تجربه، موقعیت است. بنابراین 
ا شخص ر تواندیمگفتگوهای مشارکتی و حمایت اجتماعی 

در تغییر عادات ذهنی و درنتیجه ساخت دانش ویژه و منعطف 
 (.Spiro et al., 2007) رساندیممدد 

 و هایآزمودن افت ،(ها )پرسشنامهداده آوریجمع ابزار
 هایمحدودیت از هاپرسشنامهتکمیل  زمان بودن طوالنی

از  ییهاجنبه تواندینماغلب  پرسشنامه بود. حاضر پژوهش
 به دستچون مصاحبه و مشاهده  ییهاروشاطالعات را که 

 حجم از امکان صورت در شودمی نشان دهد. پیشنهاد دهندیم

مصاحبه و مشاهده و  یهاروشتری همراه با وسیع ینمونه
 مقاطع ختلف وم یدر شهرها و شود استفاده پرسشنامه

 های تحصیلیرشته و) ییراهنما و ییابتدا (دیگر تحصیلی

دانش  روی بر همچنین و .) و.. کاردانش و یاحرفه یفن (دیگر
 .شود بررسی تفاوت جنسیتی و اجرا پسر و دختر آموزان

های بسته که است این گرفت، بکار توانیم که دیگری دستاورد
 تربیت و تعلیم امر در شناختی پذیریانعطاف آموزشی

 .استانداردسازی گردد و تهیه آموزاندانش

 تعارض منافع

 ندارم. منافع تعارض

 منابع

(. رابطه هوش هیجانی 1397احراری، ع.، نجفی، م.، محمدی فر، م. )
ای حرمت خود و حمایت و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه

 .30اجتماعی. فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، 
بینی (. مدل پیش1397قوام، ص.، فرخی، ن. )، ا.، ابراهیمیپورسعدی

هوش عاطفی،  یهامؤلفهعملکرد تحصیلی بر اساس 

و انگیزش پیشرفت با میانجیگری  حل مسئلههای مهارت
های آموزشی های یادگیری. فصلنامه پژوهش در نظامراهبرد

40(12 ،)90-65. 
ین: روانشناسی (. روانشناسی پرورشی نو1395. )اکبریعلسیف، 

 یادگیری و آموزش ویرایش هفتم، تهران: دوران.
 یریپذانعطاف(. نقش 1398صدری دمیرچی، ا.، هنرمند، پژمان. )

ش بینی گرایدر پیش شدهادراکشناختی و حمایت اجتماعی 
. 38به خودکشی در دانشجویان. مجله رویش روانشناسی، 

66-61. 
 یهاپژوهش در اختاریس معادله یسازمدل (1392) .و. قاسمی،

 انتشارات تهران: Amos Graphics کاربرد با اجتماعی

 .شناسان جامعه
(. رابطه علی بین 1399پرویز.، حیدری، ع. ) کمایی، ع.، عسگری،

ری میانجیگ یقاز طراهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی 
آموزان دختر. فصلنامه پژوهش سرزندگی تحصیلی در دانش

 .109-125(، 14)48. آموزشی یهانظامدر 
ای باورهای هوشی در رابطه (. نقش واسطه1396هاشمی، مهدی. )

 نامه کارشناسیگیری هدف و عملکرد تحصیلی. پایانجهت
 ارشد. دانشگاه آزاد واحد مرودشت.
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