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چکیده
پژوهش حاضر باهدف تعیین نقش میانجی انگیزش تحصیلی در رابطه بین باورهای هوشیی و تیاآ روری
تحصیلی انجام گرفت .این پژوهش از نوع پژوهشهای پیمایشی با مطالعه همبستگی (معادالت ساختاری) بود.
نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل  255نفر از دانشرموزان دختر متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی
 0395-0391بود .حجم نمونه بر اساس تعداد متغیرهای پژوهش بود و توجه به اینکه تعداد متغیرهیای پییش
بین  01متغیر بود ،لذا با ضرآ متغیرهای پیش بین در  05تعداد نمونه پژوهش حاضر  255نفر به دست رمد که
به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ,انتخاآ شدند .اعضای نمونه پرسشنامههای تیاآ روری تحصییلی
ساموتلز ( ,)2110انگیزش تحصیلی هارتر ( )0980و باورهیای هوشیی عبیدالفتا و یییت

( )2111را تکمییل

نمودند .تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نیرم افیزار  SPSS-21و  AMOS-21و روش میدل
یابی معادالت ساختاری انجام گرفت .نتایج نشان داد که بین انگیزه تحصیلی ,باورهیای هوشیی و تیاآ روری
تحصیلی روابط معناداری وجود دارد ()P˂1/10؛ اما انگیزه تحصیلی نقیش مییانجی معنیاداری بیین باورهیای
هوشی و تاآ روری تحصیلی ایفا نمی کند ( .)P<1/15با توجه به نتایج حاصله میتوان گفت باورهای هوشیی
وو انگیزش تحصیلی از اهمیت باالیی در شکل گیری تاآ روری تحصیلی برخوردارند اما انگیزش تحصیلی به
تنهایی قادر به ایفای نقش میانجی گرانه بین باورهای هوشی و تاآ روری تحصیلی نمی باشد و الزم است تیا
در این خصوص تأثیر سایر متغیرهای مداخله گر روانی و زمینه ای مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژهها :انگیزش تحصیلی ,باورهای هوشی ,تاآ روری تحصیلی ,دانش رموزان متوسطه.
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مقدمه
تحصیل دانش رموزان در همه جوامع و همیواره بیرای مسیئولین و در کنیار رن دانیش رمیوزان از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است (هندر ،روالییا و سیوناوان .)2109 ،0بنیابراین ،شیناخت جنبیههیای
روانشناختی دانشرموزان و واکنشهای رنها در شرایط خاص مییتوانید هماننید ییک ابیزار کمیک
رموزشی قدرتمند به افزایش تأثیر راهبردهای رموزشی کمک کند و بیرای دانیشرمیوز ,معلیم و نایام
رموزش و پرورش سودمند باشد (نیل .)2101 ،2از جمله عاملهای دخالت کننده در ایجاد ایین فاصیله
تاآ روری تحصیلی 3یادگیرندگان است .تاآ روری سازهای با ابعاد تحصیلی ,رفتاری و هیجیانی اسیت
(جوکار ،کوجاری ،کهولت و حیات .)2100 ،0تاآ روری تحصیلی عبارتسیت از توانیایی فیرد در مقابلیه
مؤثر و کاررمد با فشارهای تحصیلی و استرس و مشکالتی که سر راه فعالیتهای تحصیلی وجیود دارد
(موهیان و ویرمیا .)2121 ،5تیاآ روری تحصییلی احتمیال موفقییت بسییار بیاال در مدرسیه و سیایر
موقعیتهای زندگی با وجود مصائب و دشواریهای محیطی را به دنبال دارد (فالنیگان ,پترانتز ,شل و
ساه .)2101 ،1هارت ،گانون ،اریجیت-مادزواموس ،کامرون ،ررانیدا و همکیاران )2100( 1تیاآ روری را
توان غلبه بر نامالیمات و توانایی دستکاری و تغییر شکل دادن رنها بیان میکنند .در برخیی تعیاری
تاآ روری را ویژگی شخصی و در برخی دیگر رن را فرایند تعاملی پوییا معرفیی کیرده انید (انگیوو و
هونگی2100 ، 8؛ هرمن ،استوارت ،دیاز-گرانادوس ،برگر ،جکسون و یون .)2100 ،9بنیان ناری تیاآ
روری تحصییلی شیامل نارییههای نییاز بیه پیشیرفت ,نارییه انگیزشیی خیود ارزشیمندی ,نارییه
خودکاررمدی ,ناریه ارزش -انتایار ,نارییه اسیناد و کنتیرل و نارییه جهیت گییری انگییزش اسیت
(مارتین2103 ،01؛ مارتین و مارش )2111 ،00و تأثیرات شیگرفی در بهبیود وضیعیت تحصییلی دانیش
رمیوزان دارد چنانکییه باعیت ارتقییای انگییزش تحصیییلی ،بهبییود نگیرش فییرد بیه تحصیییل ،ارتقییای
خودکاررمدی تحصیلی و کاهش شکست تحصیلی میشود (پارک و کوان2108 ،02؛ سینگ.)2120 ،03
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روی هم رفته ،میتوان رنها را در دو دسته عاملهای فیردی و عاملهیای محیطیی -خیانوادگی
طبقه بندی کرد .از جمله عوامل فردی موثر بیر تیاآ روری تحصییلی ,باورهیای هوشیی 0و انگییزش
تحصیلی 2هستند .مارتین ( )2103درالگوی تاآ روری رشکارا اشاره به ایین دارد کیه زییر بنیای تیاآ
روری تحصیلی عاملهای انگیزشی هستند .چنان که وی متغیرهای پیش بینی کننده تیاآ روری را از
الگوی چرخ انگیزشی خود با عنوان عوامل افزاینده و کاهنده انگییزش ,برگرفتیه اسیت .بنیابراین ,بیر
اساس مطالعه وی تاآ روری مبنایی انگیزشی دارد .افرادی که دارای انگیزش تحصیلی هستند ,یعنیی
انگیزش درونی بیشتری برای فعالیتهای رموزشی دارند ,بر موقعیت رموزشی احساس تسلط و کنتیرل
بیشتری دارند (لی .)2101 ،3از سویی دیگر ,تسیلط افیراد خودانگیختیه در موقعییت ییادگیری موجیب
کاهش اضطراآ یا ترس از شکست در رنان میشود .بنابراین ,تالش و تعهد همراه با عیدم نگرانیی از
شکست موجب تاآ روری یادگیرنده میشود (هندر و همکاران .)2109 ،نتایج مطالعیه چیاری و قاسیم
( )0390و هاشمی و جوکار ( )0393حاکی از این است که انگیزش میتواند تاآ روری در یادگیرندگان
را متأثر سازد .مطالعات تریگوئروس ،رگویالر-پارا ،کانگاس ،برمیجو ،فرناندز و لوپز-لیریا )2109( 0نییز
نشان دهنده نقش انگیزش تحصیلی در تاآ روری تحصیلی است و تأثیرگذاری انگیزش تحصییلی بیر
باورهای انگیزشی افراد در مسیر زندگی تحصیلی و اثرات مطلوآ این باورها بیر تیاآ روری تحصییلی
میتواند هدایت کننده و جهت دهنده فعالیتهای تحصیلی افراد میباشند و از جمله دالیل شخصی فرد
برای انجام یا اجتناآ از تکالی و فعالیتهای تحصیلی است .بنابراین باورهای انگیزشی نقیش بسیزایی
در برخورد فرد با مسائل و چالشهای زندگی تحصیلی دارند (داتو ،کینگ و والدز.)2108 ،5
از طرفی نقش هوش و باورهای هوشی و تاثیر رن بر تیاآ روری تحصییلی را نمیی تیوان نادییده
گرفت .باورهای هوشی ناامهای معنایی هستند که رفتار را فرد جهت میدهند و پیش بینی رفتار او را
برای دیگران ممکن میسازد (استانکوف و لی .)2101 ،1باورهای هوشی به عنوان یک مقوله انگیزشی
که زیر ساخت انگیزههای فرد برای رسیدن به موفقییت در سیطحی بیاالتر مییباشید ،دارای اهمییت
اساسی است (دای ،مون و فلیدهازن .)0998 ،1بیاور هوشیی بیه عنیوان واسیطهی درونیی اسیت کیه

1

intelligence beliefs
academic motivation
3
Li
4
Trigueros, Aguilar-Parra, Cangas, Bermejo, Ferrandiz & López-Liria
5
Datu, King & Valdez
6
Stankov, & Lee
7
Dai
2

80

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه رزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 11

ساختارهای برجستهی ذهنی را برای شناخت ،عاطفه و رفتار فراهم میرورد .دوئک )2111( 0باورهای
هوشی را باورهای هوشی ذاتی و باورهای هوشی افزایشی میداند .به زعم دوئک ،باور هوشی افزایشی
به این موضوع اشاره دارد که هوش کیفیتی انعطاف پذیر است و قابل افزایش است در مقابل باور ذاتی
در مورد هوش بیان میکند که هوش کیفیتیی ثابیت و غییر قابیل افیزایش اسیت .باورهیای هوشیی
چهارچوآ شناختی انگیزشی متفاوتی را برای فراگیران ایجاد میکند .بنابراین زمانی که فراگیر یکی از
انواع باورهای هوشی را میپذیرد در این باور بر چگونگی روبه رو شدن با تکالی یادگیری اثر میگذارد
(دریگنبرگ و کرامر .)2109 ،2فراگیرانی که دارای بیاور افزایشیی در میورد هیوش هسیتند بیر بهبیود
شایستگی هایشان واکتساآ دانش جدید تاکید دارند و فراگیران با باورهای هوشی ذاتی برای غلبه بیر
مشکالت حداقل تالش را به خرج میدهند و در هنگام مواجهه با چالشها به راحتی تسلیم مییشیوند
(دوئک .)2111 ،ایین نارییههای ضیمنی دربیاره هیوش ,چگیونگی روی روردن دانیش رمیوزان بیه
موقعیتهای یادگیری ,پیشرفت تحصیلی رنان و هدفهای تحصیلی که برای خود تعیین میکنند و از
طریق میزان تالش ,پایداری و پافشاری رنان در مواجهه با تکالی  ,یادگیری را تحت تاثیر قرار میدهد
(دوپیرات و مارین .)2115 ،3بنابراین میتوان گفت که باورهای هوشی ارتبیا تنگیاتنگی بیا انگییزش
تحصیلی دارد و از دیگر سو میتواند تاآ روری تحصیلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع با توجه به اهمیت تاآ روری تحصیلی در ارتقا و ببهود شرایط تحصیلی دانیش رمیوزان
(مارتین2103 ،؛ مارتین و مارش2111 ،؛ پارک و کوان2108 ،0؛ سینگ ،)2120 ،5بررسی عوامل میوثر
بر این سازه همواره از اهمیت باالیی نزد محققان و روانشناسان تربیتی برخوردار بیوده اسیت و نقیش
عوامل متعددی نیز در این خصوص شناسایی شده است .یکی از سازههایی که مییتوانید در وضیعیت
تاآ روری تحصیلی دانش رموزان نقش داشیته باشید ،باورهیای هوشیی اسیت (دریگنبیرگ و کرامیر،
 .)2109حال چگونگی اثرات این سازه در تاآ روری تحصیلی در تحقیقات پیشیین بیه روشینی بییان
نشده است و از دیگر سو ،نقش انگیزش تحصیلی در رابطه بین این دو سازه ،مغفول واقع شده اسیت.
بنابراین با توجه بیه ایین مطلیب کیه شناسیایی عوامیل اثرگیذار بیر انگییزش و تیاآ روری یکیی از
موضوعهای مهم در مدارس و دانشگاه میباشد .مطالعه حاضر همسو با چنین روندهای پژوهشی که از
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یک سو توجه خود را به متغیرهای شناختی ،انگیزشی و از طرف دیگر بیه توانمنیدیها و ویژگیهیای
شخصیت فراگیران معطوف کرده است ..با استناد به موارد پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به ایین
سوال است که ریا انگیزش تحصیلی نقش میانجی گرانه معناداری در رابطه بین بین باورهای هوشی و
تاآ روری تحصیلی در میان دانش رموزان دختر مقطع متوسطه دوم دارد؟
روش پژوهش
این بررسی از نوع پژوهشهای پیمایشی -همبستگی به روش مدل معادالت ساختاری مییباشید.
جامعه رماری تحقیق را کلیه دانشرموزان دختر متوسطه شهر بجنورد در سال تحصییلی 0395-0391
تشکیل دادند که تعداد رنها  1031نفر بود .حجم نمونه بر اساس تعداد متغیرهای پژوهش بود و توجه
به اینکه تعداد متغیرهای پیش بین  01متغیر بود ،لذا با ضرآ متغیرهای پیش بین در  05تعداد نمونیه
پژوهش حاضر  255نفر به دست رمد که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ,انتخیاآ شیدند.
بدین صورت که از میان دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر بجنورد 1 ،دبیرستان و از هیر دبیرسیتان 3
کالس بصورت تصادفی انتخاآ گردیده و اعضای کالسهای منتخب به عنوان نمونیه رمیاری میورد
بررسی قرار گرفتند.
ابزارهای پژوهش:
روش جمع اور داده ها ،کتابخانه ای و پرسشنامه بوده است .پرسشنامه پژوهش عبارتست از:
الف -پرسشنامه تاب آوری تحصیلی :این پرسشنامه توسط ساموئلز در سال  2110سیاخته
شده است .نسخه اولیه رن شامل  01است و در طی پنج درجه ای لیکیرت از کیامال مخیالفم ( )0تیا
کامال موافقم ( )5نمرهگذاری میشود .سواالت  29،28،21،23،05،00،01،1،1،5،0به صیورت معکیوس
نمره گذاری میشوند و دامنه به دست رمده از این پرسشنامه بین  29تا  005اسیت .رواییی صیوری و
محتوایی این مقیاس توسط سازندگان تأیید شده و پایایی با استفاده از روش رلفای کرونباخ بین 1/10
تا  1/92به دست رمده است .این پرسشنامه در اییران توسیط سیلطانی نیژاد و همکیاران ( )0393و در
نمونه ای متشکل از  311دانش رموز هنجاریابی شید .بیرای تعییین رواییی عیاملی از تحلییل عیاملی
اکتشافی به روش مولفههای اصلی و تحلیل عاملی تایییدی اسیتفاده شید و سیه عامیل (مهارتهیای
ارتباطی ,جهتگیری رینده و مسئله محور و مثبت نگری) اسیتخراج شید .سیس
ساختار سه عاملی تحلیل مولفههای اصلی با روش چرخش واریماک

بیرای دسیتیابی بیه

انجام شد که  00سوال به علت
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بار عاملی کمتر از  1/3و یا به دلیل بار معنادار و مساوی بر روی بیش از یک عامل حیذف شیدند و در
نهایت پرسشنامه از  01سوال به  29سوال کاهش یافت .مییزان پاییایی ایین پرسشینامه در پیژوهش
سلطانینژاد و همکاران ( )0393در بین دانشرموزان و دانشیجویان بیه ترتییب  1/11و  ،1/11پاییایی
مولفه جهت گیری رینده در بین دانش رموزان و دانشجویان به ترتییب  1/18و  1/15و پاییایی مولفیه
مسئله محور و مثبت نگری در بین دانش رموزان و دانشجویان به ترتیب  1/13و  1/12محاسبه شد.
ب) پرسشنامه انگیزش تحصیلی :پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هیارتر شیامل 33
گویه و شکل اصال شده مقیاس هارتر )0980( 0است .مقیاس اصلی هارتر ,انگییزش تحصییلی را بیا
سؤالهای دو قطبی میسنجد که یک قطب رن انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی اسیت و
پاسخ رزمودنی به موضوع هرسؤال فقط میتواند یکی از دالیل بیرونی یا درونی را در برداشته باشد .از
رنجا که در بسیاری از موضوعهای تحصیلی انگیزههیای درونیی و بیرونیی هیردو نقیش دارنید ،لسیر،
کورپاس و رینگر )2115( 2مقیاس هارتر را به شکل مقیاسهای معمول درروردنید کیه هرسیؤال تنهیا
یکی از دالیل انگیزش درونی و بیرونی در نار میگیرد .معیار پاسخگویی به سواالت ایین پرسشینامه
طی پنج امتیازی لیکرت و گزینههای هیچ وقت (عدد  ,)0به ندرت (عدد  ,)2گاهی اوقیات (عیدد ,)3
اکثر اوقات (عدد  )0و تقریبا همیشه (عدد  )5میباشد .شیوه نمرهگیذاری در سیواالت ,01 ,9 ,5 ,0 ,3
 21 ,20 ,09 ,01 ,05و  30پرسشنامه معکوس میباشد و به ترتیب برای گزینه هیچ وقت (عیدد  )5و
برای گزینه تقریبا همیشه (عدد  )0استفاده میشود .پایایی این پرسشنامه در پژوهش ظهیری و رجبی
( 1/92 )0388بدست رمد که نشان از قابلیت اعتماد خیلی خوآ این پرسشنامه دارد.
ج) پرسشنامه باورهای هوشی :مقیاس ناریة ضمنی هوش ) (ITISبرای اولین بیار توسیط
عبدالفتا و ییت  )2111( 3بر اساس ناریة طرز تفکر (ناریههای ضیمنی هیوش) دوک در سیالهای
 2111و  2111تدوین شد .این مقیاس دارای  00ماده است 1 .ماده رن برای اندازهگیری خرده مقیاس
ناریه ذاتی هوش (باور ثابت هوش) و  1ماده دیگر برای خرده مقیاس ناریه افزایشیی هیوش (بیاور
افزایشی هوش) استفاده میشوند .مالک پاسخگویی به سواالت طی پنج امتیازی بیا درجیه اهمییت
کامال مخالفم (عدد  )0تا کامال موافقم (عدد  )5میباشد .الیوت و مک گریگور ضریب رلفای پرسشنامه
را  1/82تا  1/85گزارش دادهاند .عبدالفتا و یت

( )2111پایایی این ابزار را در تحقیقی که در مصیر
1

Harter
Lepper, Corpus & Iyengar
3
Abd-El-Fattah & Yates
2
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انجام دادند برای باور ضمنی ذاتی  1/83و برای باور ضمنی افزایشی  1/15گزارش کردند .در تحقیقی
که در استرالیا انجام شد ،برای باور ضمنی ذاتی  1/18و برای باور ضمنی افزایشی  1/11گزارش شید.
رلفای کرونباخ کل این مقیاس در پژوهش رستگار و همکاران ( 1/83 )0388گزارش شد و در پژوهش
محبینورالدینوند ،شهنیییالق و شریفی ( )0392رلفای مؤلفه باور ذاتی هوش ( )1/10و باور افزایشی
( )1/82به دست رمد که در همه این تحقیقات میزان پایایی نشان از قابلیت اعتماد خیلیی خیوآ ایین
ابزار دارد.
تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش با روشهای رمار توصیفی شامل مییانگین ,انحیراف معییار,
کمترین و بیشترین نمره و در مورد رد یا تایید فرضیههای تحقیق در رمار استنباطی از رزمونهای مدل
یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  SPSS-21و  AMOS-21انجام گرفت.
یافتهها
در مجموع  218نفر تعداد اعضای نمونه پژوهش حاضر را تشکیل دادندکه  11نفر ( 33/15درصد)
از رنها  01ساله 15 ,نفر( 30/25درصد) 01ساله و  13نفیر نییز  08سیاله بودنید .شیاخ های رمیاری
متغیرهای پژوهش در جدول ذیل ارائه شده است:
جدول  :0شاخ های توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخص ها

انگیزه

تعداد
میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
حداقل
حداکثر

218
91,50
1,19
1,15
1,22
10
018

باورهای هوشی

تاآ روری
تاآ روری

مهارت

جهت گیری

مثبت نگری

ذاتی

افزایشی

218
91,50
1,19
1,15
1,22
10
018

218
00,25
0,29
1,22
1,01
30
52

218
31,18
0,19
1,15
1,98
08
00

218
09,08
2,81
1,10
0,03
01
28

218
22,33
2,50
-1,10
-1,05
01
28

218
00,58
2,11
1,08
1,39
8
22

با توجه به میانگین نمره تاآ روری ,میتوان گفت تاآ روری دانشجویان در حد متوسط اسیت .از
طرف دیگر میانگین نمرات دانشجویان در خرده ازمیون مثبیت نگیری کمتیرین مقیدار و در مهیارت
ارتباطی باالست .همچنین با توجه به این که مقدار کجی و کشیدگی بین  -2تا  +2میباشد ,لذا توزیع
نمرات در این متغیرها نرمال میباشد.
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در جدول  3نتایج مدل یابی معادالت ساختاری برای بررسی تأثیرات مستقیم باورهای هوشیی بیر
تاآ روری ,انگیزه تحصیلی بر تاآ روری و باورهای هوشی بر انگیزه تحصیلی گزارش شده است:
جدول  :2نتایج مدل یابی معادالت ساختاری مربو به بررسی تأثیرات مستقیم متغیرها
ضریب مسیر
نوع روابط
(استاندارد نشده)
1/10
باورهای هوشی بر تاآ روری
2/31
انگیزه تحصیلی بر تاآ روری
باورهییای هوشییی بییر انگیییزه 1/02
تحصیلی

ضریب مسیر
(استاندارد شده)
1/30
1/02
1/18

خطای
استاندارد بررورد
1/053
0/13
1/118

رماره
بحرانی
3/20
0/55
1/931

سطح معنی
داری
1/111
1/111
1/052

با توجه به جدول فوق باورهای هوشی بر تاآ روری دارای ضیریب تیاثیر (1/10اسیتاندارد نشیده)
میباشد که رماره بحرانی مربو به اثر مستقیم باورهای هوشی بر تاآ روری ( )3/20مثبت و در سطح
 1/15معنی دار میباشد .لذا با  95درصد اطمینان فرضیه تحقیقی تایید میشود .یعنی باورهای هوشیی
بر تاآ روری تاثیرمستقیم مثبت دارد .همچنین انگیزه تحصیلی بر تاآ روری دارای ضریب تاثیر 2/31
(استاندارد نشده) میباشد که رماره بحرانی مربو به اثر مستقیم انگیزه تحصیلی بر تاآ روری ()0/55
مثبت و در سطح  1/15معنی دار میباشد؛ یعنی انگیزه تحصیلی بر تاآ روری تاثیرمستقیم مثبت دارد.
نهایتا با توجه به نتایج باورهای هوشی بر انگیزه تحصیلی دارای ضریب تاثیر ( 1/02اسیتاندارد نشیده)
میباشد که رماره بحرانی مربو به اثر مستقیم باورهای هوشی بر انگیزه تحصییلی ( )1/931مثبیت و
در سطح  1/15معنی دار نمی باشد .لذا با  99درصید اطمینیان فرضییه تحقیقیی رد مییشیود .یعنیی
باورهای هوشی بر انگیزه تحصیلی تاثیر مستقیم مثبت ندارد.
برای رزمون این فرضیه اثرات غیرمستقیم متغیر باورهای هوشی بر تیاآ روری کیه از طرییق
متغیر میانجی انگیزه تحصیلی حاصل میشود ,مورد توجه قرار گرفت.که در جدول  0اثیرات مسیتقیم,
غیرمستقیم و کل متغیر گزارش شده است.
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جدول  :3اثرات مستقیم ,غیر مشتقیم و کل
اثر مستقیم

مسیر

اثر کل

اثر غیرمستقیم

باورهای هوشی بر

استاندارد

غیراستاندارد

استاندارد

غیراستاندارد

استاندارد

غیراستاندارد

تاآ روری

1/30

1/10

1/182

1/021

1/022

1/13

با توجه به نتایج جدول فوق ,اثر مستقیم باورهای هوشیی بیر تیاآ رورییی( )1/30از نایر رمیاری
معنادار میباشد و اثر غیر مستقیم استاندارد باورهای هوشیی ( )1/182بیر تیاآ روری در سیطح 1/15
معنادار نمی باشد .لذا با  95درصد اطمینان فرضیه تحقیقی رد میشود؛ یعنی نمی توان نتیجیه گرفیت
که انگیزه تحصیلی نقش میانجی بین باورهای هوشی و تاآ روری تحصیلی ایفا میکند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که بین انگیزه تحصیلی ,باورهای هوشی و تاآ روری تحصییلی روابیط معنیاداری
وجود دارد اما انگیزه تحصیلی نقش میانجی معناداری بین باورهای هوشی و تاآ روری تحصیلی ایفیا
نمی کند .در یافته نخست میتوان گفت این یافته همسو با نتیایج تحقیقیات پیشیین ناییر مطالعیات
میرزایی و همکاران ( )0395انگیوو و هیونگی ()2100؛ فالنیگیان و همکیاران ()2101؛ نییل ()2101؛
پارک و کوان ( )2108و سینگ ( )2120میباشد؛ اما در خصوص یافته دیگر پیژوهش مبنیی بیر عیدم
ایفای نقش میانجی گرانه انگیزه تحصیلی در ارتبیا بیین باورهیای هوشیی و تیاآ روری تحصییلی,
متاسفانه پژوهش مشابهی جهت مقایسه نتایج وجود ندارد.
در تبیین یافتههای حاصله میتوان اذعان داشت که تاآ روری تحصیلی از بعد هیجانی و رفتیاری
تحت تأثیر شرایط انگیزشی و روحی -روانی فرد قرار میگیرد (جوکیار و همکیاران .)2100 ,بیه زعیم
هارت و همکاران ( )2100تاآ روری تحصیلی سازه ای است که از عوامل درون فردی تأثیر میپذیرد
و بر این اساس انگیزشهای درونی و باورهای هوشی میتوانند عواملی تعیین کننده در این خصیوص
باشند .موهان و ویرما ( )2121نیز در این رابطه متیذکر مییشیوند کیه روبیه رو شیدن بیا چاشهیای
تحصیلی مستلزم داشتن انگیزه برای این مواجهه است و در نتیجه دارا بودن انگیزش مناسب میتوانید
توانایی فرد در مقابلیه بیا دشیواریهای تحصییلی و نتیجتیا تیاآ روری تحصییلی را ارتقیا مییدهید.
تریگوئروس و همکاران ( )2109نیز در این خصوص اذعان میدارنید کیه زیربنیای اصیلی تیاآ روری
تحصیلی شرایط انگیزشی اشخاص است .مارتین ( )2103نییز اسیاس اصیلی تیاآ روری تحصییلی را
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مربو به انگیزش و باورهای انگیزشی میداند و اساسا انگیزش است که حدود توانایی شیخ

بیرای

مواجهه با چالشها را تعیین و تفسیر میکند .همچنیین تیاآ روری در ارتبیا تنگاتنیگ بیا وضیعیت
هیجانی شخ

است (پارک و کوان2108 ،؛ سینگ ،)2120 ،لذا دور از ذهن نیست که انگییزش بیه

عنوان یک پارامتر مهم هیجانی رابطه مستحکمی با تاآ روری تحصیلی داشته باشد.
باید اشاره کرد که تاآ روری تحصیلی وابستگی بیاالیی بیه قابلیتهیای فیردی اشیخاص دارد و
زمانی که یک فرد از باورهای هوشی مناسبی بهره میبرد ،این مسئله باعیت مییشیود تیا بیا قیدرت
بیشتری به انجام تکالی تحصیلی بسیردازد (اسیتانکوف و لیی )2101 ،و بیدیهی اسیت کیه در چنیین
شرایطی تاآ روری تحصیلی وی باالتر خواهد رفیت .چنانکیه فالنیگیان و همکیاران ( )2101در ایین
رابطه بیان میدارند که تاآ روری تحصیلی قدرت شخ

در انجام وظای محوله تحصیلی است کیه

مستلزم باورهای فرد به توانمندیهای خویش است .باورهای هوشی رفتار و فعالیتهای دانش رموزان
و دانشجویان را جهت دهی میکنند (استانکوف و لی ،)2101 ،بر چگونگی روبه رو شیدن بیا تکیالی
یادگیری (دریگنبرگ و کرامر )2109 ،و میزان تالش و استقالمت و پافشاری فرد در روبه رو شیدن بیا
شرایط بحرانی تأثیر میگذارند (دوپیرات و مارین )2115 ،که مترادف با تاآ روری تحصیلی است.
در مجموع میتوان گفت زمانی که افراد از انگیزش کیافی و باورهیای هوشیی مناسیب برخیوردار
هستند ،بر موقعیت رموزشی احساس تسلط و کنترل بیشتری دارند (لی ،)2101 ،کمتر دچار اضطراآ و
یا ترس از شکست میشوند (هندر و همکاران ،)2109 ،راحیت تیر از سیایرین مییتواننید فعالیتهیا و
تکالی تحصیلی خود را به انجام برسانند (تریگوئروس و همکیاران )2109 ،و کمتیر از مسیئولیتهای
تحصیلی اجتناآ میکنند (داتو و همکاران )2108 ،که در نهایت تاآ روری تحصیلی رنها را بیه دنبیال
دارد .لذا باورهای هوشی و انگیزش تحصیلی هردو به صورت توأمیان تیاآ روری تحصییلی را تحیت
تأثیر قرار میدهند و احتماال متغیرهای دیگری در این ارتبا نقش میانجی گرانیه را ایفیا مییکننید و
نتایج پژوهش حاضر نیز موید این نکته بود که انگیزش تحصیلی قادر به ایفای نقش میانجی گرانه در
این رابطه نبود .بنابراین پیشنهاد میشود در تحقیقات رتی تأثیر سایر متغیرهای مرتبطی که احتماال در
این رابطه نقش معناداری دارند ،مورد بررسی قرار گییرد .همچنیین بیا توجیه بیه اهمییت تیاآ روری
تحصیلی ،ضروری است تا راهکارهای ارتقای این سازه در میان دانش رموزان بیش از پیش مورد توجه
مسئولین قرار گرفته و تالشهای مجدانه جهت ارتقای وضعیت تیاآ روری تحصییلی دانیش رمیوزان
صورت گیرد.
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کتابنامه:
رستگار ،احمد؛ حجازی ،الهه؛ غالمعلی لواسانی ،مسیعود؛ قربیان جهرمیی ،رضیا .)0388( .بررسیی
رابطه باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی با توجه به نقش واسطهای اهداف پیشرفت و ابعاد درگییری
تحصیلی .پژوهشهای روانشناختی0( 02 ,و.25-00 ،)2
سلطانی نژاد ،مهرانه؛ رسیابی ،مینیا؛ ادهمیی ،بیانیه؛ توانیایی یوسیفیان ،سیمیرا .)0393( .بررسیی
شاخ های روانسنجی پرسشنامه تاآروری تحصیلی .ARIفصیلنامه انیدازه گییری تربیتیی،)05(0 ،
.35-01
ظهیری ناو ,بیژن؛ رجبی ,سوران .)0388( .بررسی ارتبا گروهی از متغیرهیا بیا کیاهش انگییزش
تحصیلی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی .دانشور رفتار.21-02 ،)31( 01 ،
محبینورالدینونید ،محمدحسییین؛ شییهنیییالق ،منیجییه؛ شیریفی ،حسیینپاشییا .)0392( .بررسییی
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