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چکیده
در این پژوهش الگوی مفروض ،مبنی بر رابطه یِ نظریه هایِ ضمنیِ هوش و پیشرفت تحصیلی با
واسطه گری جهت گیری هدف و درماندگی آموخته شده ،بررسیشده است .به منظور آزمودن این الگو،
تعداد  252دانش آموز پسر و دختر سال اول دوره دوم متوسطه نواحی پنج گانه تبریز به روش
نمونه گیری خوشه ای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه اهداف
پیشرفت ،مقیاس نظریه ی ضمنی هوش و مقیاس درماندگی آموخته شده استفاده گردید .داده ها با
استفاده از روش آماری تحلیل مسیر تجزیه وتحلیل شد .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که نظریهی
ذاتی هوش با اهداف عملکردی ،و نظریهی اف زایشی با اهداف تسلط ارتباط دارند .تأثیر منفی نظریهی
ذاتی هوش بر پیشرفت تحصیلی بهواسطهی درماندگی آموختهشده و تأثیر مثبت آن از طریق اهداف
عملکردی است .نظریه ی افزایشی هوش عالوه بر ارتباط مستقیم با پیشرفت تحصیلی ،با واسطهگری
اهداف تسلط نیز تأثیر مثبت غیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی دارد .تأثیر منفی درماندگی آموختهشده بر
پیشرفت تحصیلی هم به صورت مستقیم و هم باواسطهی اهداف عملکردی و اهداف تسلط مشاهده
گردید .اهداف عملکردی و اهداف تسلط هر دو رابطهی مثبت و معنی داری با پیشرفت تحصیلی دارند.
بر اساس نتایج پژوهش ،پیشنهاد میشود محیطهای آموزشی برای ا رتقای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
به زمینهی رشد باورهای افزایشی هوش و همچنین کاهش درماندگی آموختهشده توجه نمایند.
کلیدواژهها :پیشرفت تحصیلی؛ جهتگیری هدف؛ درماندگی آموختهشده؛ نظریههای ضمنی؛ هوش.
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 -1مقدمه
اغلب نظریهپردازان حوزهی انگیزش و پیشرفت بر این باورند که اِسنادها واسطهی بین رفتارها و واکنشهای
مختلف در مقابله با چالشها هستند (واینر ،1191 ،1ص  .)2بر این اساس ،اِسنادها نقشی محوری در انگیزش
افراد ایفا میکنند .بااینحال بهنظر میرسد رویکرد اِسنادی در تبیین فرایندهای انگیزشی دو ابهام عمده دارد
(هونگ ،چیو ،دوک ،لین و ون ،1111 ،2ص  :)555اول ،نظریهی اِسناد بهطور تلویحی بر این نکته تأکید دارد
که فرایندهای انگیزشی فقط زمانی آغاز میشوند که فرد با یک پیامد 2نظیر شکست مواجه شود و بر این
موضوع که وی بار اول مواجهه با یک موقعیت چه باوری در خصوص دستیابی به موفقیت دارد ،توجه چندانی
نمیکند .دوم ،رویکرد اِسنادی ،نظامهای باور یا چارچوبهای مفهومی خاصی را که میتوانند اِسنادهای
خاصی را تقویت کنند ،بررسی نمیکند .دوک و لگت ،1155( 4ص  )262الگویی را ارائه دادند که نقش
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نظامهای باور را در فرایند انگیزش برجستهتر نمود .بر اساس این الگو ،نظریههای ضمنی و اهداف فردی ،یک
چارچوب انگیزشی بهوجود میآورند که تالشهای فردی قبل از رسیدن به یک بازده و همچنین ایجاد یک
نظام معنی 5را که اِسنادها در آن رخ میدهند تبیین میکنند .این الگو دو دسته از نظریههای ضمنی خود 6را
متمایز میسازد که بهعنوان نظریهی ذاتی و نظریهی افزایشی شناخته میشوند.
یکی از نظریههای ضمنی مربوط به باورهای افراد در مورد هوش است .در موقعیتهای آموزشی،
عدهای از دانشآموزان معتقدند که هوش یک ویژگی ثابت است و آنها واجد مقدار معینی از هوش هستند
که قابلتغییر نیست .این دیدگاه ،نظریهی ذاتی هوش نام دارد .مطابق این اعتقاد ،افرادی که به میزان زیادی
از این خصیصه برخوردارند ،در وضعیت مناسبی قرار دارند و در صورت نداشتن هوش باال ،عمالً کاری از
دستشان ساخته نیست .بهعالوه دانشآموزانی که دارای نظریهی ذاتی هوش هستند ،پیوسته نگراناند که آیا
هوش کافی دارند یا نه .در مقابل ،فراگیرانی که به نظریهی افزایشی گرایش دارند ،فکر میکنند که هوش
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نقش واسطهای جهتگیری هدف ......
یک ویژگی قابلانعطاف است و با تالش و سختکوشی میتوان آن را در طول زمان بهبود بخشید .طبق این
الگو ،نظریهی ذاتی هوش در مقابل نظریهی افزایشی هوش  ،دانشآموزان را به جهتگیریهای هدف
متفاوتی سوق میدهد (هونگ و همکاران ،1111 ،ص  .)519نتایج پژوهش بلکول ،1ترزسنیوسکی 2و دوک
( ،2009ص  )255حاکی از آن است که دانشآموزان دارای نظریهی هوش افزایشی ،اهداف تسلط را به
اهداف عملکردی ترجیح میدهند.
در نظریهی ذاتی هوش ،شکست نشانهی توانایی پایین است؛ یعنی دانشآموز فکر میکند که «من بهقدر
کافی باهوش نیستم» .این تبیینِ مبتنی بر درماندگی آموختهشده از شکست باعث میشود فرد دست از تالش
و کوشش بکشد و بهدنبال آن نتایج ضعیفتری در تحصیل بهدست آورد (دوک و مستر ،2001 ،2ص .)122
دانشآموزانِ معتقد به نظریهی افزایشی ،گرایش بیشتری به تالش در مواجهه با چالشهای تحصیلی دارند
و بنابراین نسبت به درماندگی آموختهشده مقاومتر هستند (همان ،ص  .)129ادراک کنترل نداشتن بر موقعیت،
انگیزش را کاهش میدهد و در اینصورت فرد امیدی ندارد که به اهداف تعیینشده یا تقویت دست یابد
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(ابرمسون ،سلیگمن و تیزدیل ،1196 ،4ص.)56
در الگوهای پیشرفت تحصیلی ،عواطف و هیجانها اغلب بهعنوان بازده اهداف تسلط و عملکردی در
نظر گرفتهشدهاند؛ درحالیکه رویکردهای جدیدتر حاکی از آن هستند که تجارب عاطفی میتوانند
جهتگیری هدف را پیشبینی کنند .بدینصورت که اهداف پیشرفت دانشآموزان میتواند تحت تأثیر
تجارب هیجانی آنان قرار گیرد .بهعنوانمثال در پژوهش دانیلز 5و همکاران ( ،2001ص  )155که با استفاده
از الگوی معادالت ساختاری انجام شد ،مشخص گردید که درماندگی آموختهشده ،اهداف تسلط را بهطور
منفی پیشبینی میکند.
بر اساس نظریههای ارزیابی شناختی انگیزش ،درماندگی شامل دو مؤلفهی عاطفی و شناختی است
(پکران ،2006 ،6ص  .)216احساس درماندگی درواقع پاسخی به ارزیابیهای مربوط به شاخصهای کنترل
و ثباتپذیری است (ابرمسون ،سلیگمن و تیزدیل ،1196 ،ص .)56وقتی فرد چنین ادراک میکند که اهداف
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آینده خارج از کنترل وی هستند ،احساس درماندگی میکند بهعالوه درماندگی آموختهشده با انفعال ،بدبینی
و اِسنادهای پایدار درونی همبسته است (همان ،ص .)51
انگیزش بهطورمعمول بهعنوان آنچه که بر آغاز ،جهت ،مقدار ،پافشاری ،تداوم و کیفیّت یک رفتارِ
معطوف به هدف تأثیر میگذارد ،تعریف میشود (دوک و الیوت ،1152 ،1ص  .)642اهمیّت ”اهداف“ در
این نوع تعاریف مشخص است؛ بر اساس نظریهی هدف ،اهداف به یک فعالیّت معنی میدهند (کاپالن و
میهر ،2009 ،2ص  .)142بهطور خالصه نظریهی هدف پیشرفت ،انواع اهداف (مقاصد یا دالیل) را که
رفتارهای مرتبط با پیشرفت را هدایت میکنند ،مشخص میسازد.

اهداف تسلّط به ارتقای شایستگی مربوط میشوند (کاپالن ،و میهر ،2009 ،ص  .)142فرض بر
این است که شایستگی میتواند از طریق کوشش و سختکوشی افزایشیافته و به تسلّط منجر شود
(ایمز ،1112 ،2ص 269؛ دوک و لگت ،1155 ،ص  )256در این حالت پیشرفت فردی در قالب
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عبارات درونفردی و در مقایسه با عملکرد قبلی وی انجام میشود (ایمز269-265 ،1112 ،؛ نیکولز،4
 ،1154ص  .)225در اینجا تأکید بر یادگیری است و نه لزوماً بر بازده ،یا بهعبارتدیگر یادگیری
بهخاطر یادگیری.
در مقابل ،اهداف عملکردی ،معطوف به نشان دادن شایستگی هستند (کاپالن و میهر ،2009 ،ص
 .)142اساس این قبیل اهداف ،نمایش توانمندی فرد به دیگران است .شاخصی که فرد میتواند برای
توانمندی به آن استناد کند ،عملکرد موفقتر نسبت به سایرین (برای مثال کسب باالترین نمره) ،برتری در
معیارهای مبتنی بر هنجار یا دستیابی به موفقیّت با کمترین کوشش است (ایمز ،1112 ،ص  .)262موفقیّت
در این دیدگاه ،بهمعنی مقایسه و پیشی گرفتن از دیگران محسوب میشود .در این مسیر تأثیرگذاری بر
دیگران و برداشت آنها از فرد حائز اهمیّت است .بنابراین یادگیری بیشتر بهعنوان وسیلهای برای دستیابی
به هدف تلقّی میگردد.
بررسی مطالعات انجامیافته در حوزههای اهداف پیشرفت و نظریههای ضمنی هوش حاکی از آن است
که رابطهی این سازهها کمتر بهصورت علّی موردپژوهش قرارگرفته و پژوهش چندانی در حوزهی
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نقش واسطهای جهتگیری هدف ......
واسطهگری هیجانها بهویژه درماندگی آموختهشده در روابط مذکور بهعمل نیامده است .در این پژوهش،
درماندگی آموختهشده بهعنوان یک ویژگی نسبتاً باثبات نسبت به موقعیتهای پیشرفت تحصیلی درنظر
گرفتهشده است .اهمیت نظری پژوهش حاضر بررسی درماندگی آموختهشده بهعنوان بازده عاطفی نظریههای
ضمنی هوش و همچنین یک پیشآیند برای اهداف پیشرفت است.

نتایج این پژوهش نشان میدهد که متغیرهای جهتگیری هدف ،درماندگی آموختهشده و
نظریههای ضمنی هوش چه میزان از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین میکنند.
در پژوهش حاضر روابط بین متغیرهای پژوهش در قالب یک مدل مفهومی مورد آزمون قرار
میگیرد .شکل  ،1مدل مفروض پژوهش را نشان میدهد.
الگوی علّی پیشنهادی در این پژوهش مبتنی بر مبانی نظری (ابرمسون ،سلیگمن و تیزدیل،1196 ،
ص56؛ دوک و لگت ،1155 ،ص 262؛ پکران ،2006 ،ص 219؛ بلکول و همکاران ،2009 ،ص 255؛
دوک و مستر 2001 ،ص )122 ،و همچنین یافتههای پژوهشی (دانیلز و همکاران ،2001 ،ص 159؛ برزگر،
دالور و احدی ،1211 ،ص  )96در این زمینه است.
اهداف
عملکردی

_

+

_

پیشرفت
تحصیلی

_ +
درماندگی
آموختهشده

_

+

+
_

_
_
+
+

اهداف تسلط

نظریه ذاتی
هوش

نظریه
افزایشی
هوش

شکل  .1الگوی مفروض رابطهی نظریههای ضمنی هوش با پیشرفت تحصیلی با واسطهگری جهتگیری هدف و درماندگی
آموختهشده
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بر اساس الگوی فوق ،انتظار میرود نظریهی ذاتی هوش با درماندگی آموختهشده مرتبط بوده و این
سازه ،جهتگیری اهداف پیشرفت را بهصورت منفی پیشبینی کند .در این راستا پرسشهای زیر مطرح
شده است:
اثرات مستقیم و غیرمستقیم در الگوی مفروض چقدر است و آیا این اثرات بهلحاظ آماری معنیدار هستند؟

 -2روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،از نوع بنیادی و بهلحاظ روش در زمرهی پژوهشهای غیرآزمایشی از نوع
همبستگی است .اکثر تحقیقاتی که در این حیطه انجامشدهاند ماهیت همبستگی دارند .در این پژوهش روابط
بین متغیرهای الگوی مفروض با استفاده از روش تحلیل مسیر موردبررسی و آزمون قرار میگیرد.
 -2-1جامعه و نمونه آماری
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جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی دانشآموزان پسر و دختر دبیرستانهای نواحی پنجگانه تبریز در
سالتحصیلی  12-14است .از این جامعه ،نمونهای به حجم  252نفر از دانشآموزان پسر و دختر پایهی اول متوسطه
به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب گردید .1بدین ترتیب که ابتدا از بین نواحی پنجگانه
آموزشوپرورش شهرستان تبریز دو ناحیه انتخابشده و سپس از بین مدارس نواحی مذکور  5کالس پسرانه به
تعداد  126نفر و  4کالس دخترانه به تعداد  119نفر بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید .همهی این دانشآموزان
در مدارس دولتی تحصیل میکردند .در پژوهش حاضر حدود  40نفر برای هر یک از متغیرها در نظر گرفتهشده
است.
 -2-2ابزارهای پژوهش
پرسشنامه اهداف پیشرفت ) :(AGQمقیاس  2×2جهتگیری هدف بهوسیلهی الیوت و مکگرگور ،2001(2ص
 )504طراحیشده است .در این پرسشنامه ،چهار جهتگیری هدف تسلط -گرایش ،تسلط -اجتناب ،عملکرد-
گرایش و عملکرد -اجتناب موردسنجش قرار میگیرند .این مقیاس حاوی  12سؤال است که در طیف لیکرت
 .1کالین ( ،2005نقل از واحدی ،فتحآبادی و اکبری ،1251 ،ص  )11نمونههای بزرگتر از  200نفر را بهمثابه نمونه بزرگ
در نظر گرفته و برای آزمون بسیاری از الگوها مناسب میداند.
. McGregor
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نقش واسطهای جهتگیری هدف ......
هفتدرجهای طراحیشده و پاسخدهندگان میزان موافقت خود را با گویهها از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 9کامالً موافقم)
اعالم میکنند .در مطالعهی اولیهی الیوت و مکگرگور ( )2001پایایی این مقیاس بهوسیلهی تحلیل عاملی تأییدی
موردبررسی قرار گرفت که شاخصهای برازش مطلوبی برای آن گزارش نمودهاند (همان ،ص  .)509در ایران نیز
این پرسشنامه در پژوهشهای مختلف استفادهشده است .هاشمی و خیّر ( ،1259ص  )125روایی سازهی این
پرسشنامه را با استفاده از تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی محاسبه نمودهاند که نتایج ،بیانگر وجود  4عامل بود
که درمجموع  65%واریانس را تبیین مینمود .در پژوهش دفترچی و شیخاالسالمی ( ،1212ص  )229نیز پایایی این
پرسشنامه با روشهای بازآزمایی و همسانی درونی بررسی شد که ضرایب حاصل در سطح  0/01معنیدار و
قابلقبول بودند .در پژوهش حاضر مقیاسهای تسلط -گرایش و عملکرد -گرایش این پرسشنامه مورداستفاده قرار
گرفتند و ضرایب آلفای کرونباخ  0/54و  0/91بهترتیب برای مقیاسهای مذکور حاصل گردید.
مقیاس نظریهی ضمنی هوش ) :(ITISاین مقیاس توسط عبدالفتاح و یتس )2006(1برای اندازهگیری نظریههای ذاتی
و افزایشی هوش طراحیشده است که شامل  14گویه میباشد .پاسخها در یک طیف لیکرت از  1تا  4از کامالً
مخالفم تا کامالً موافقم مرتبشدهاند .سازندگان مقیاس روایی و پایایی آن را تأیید نمودهاند .در گزارش عبدالفتاح
و یتس ( )2006روایی سازهی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد که دو عامل هوش ذاتی و
افزایشی استخراج گردید .بهعالوه ضریب آلفای ”کرونباخ“ برای همسانی درونی مقیاسها برای نظریهی ذاتی 0/95
و برای نظریهی افزایشی 0/96 ،بود .روایی سازهی این مقیاس توسط برزگر و همکاران ( ،1211ص  )99با
بهکارگیری تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل حاکی از برازش مناسب مدل بود.
ضرایب همسانی درونی بهدستآمده در این پژوهش برای نظریهی ذاتی 0/95 ،و برای نظریهی افزایشی 0/55
میباشد.
مقیاس درماندگی آموختهشددده ) :(LHSاین مقیاس بهوسددیلهی کویینلس و نلسددون ،1155(2ص  )11-15تهیهشددده
اسدت .مقیاس درماندگی آموختهشدده شدامل  20گویه در طیف  4نقطهای لیکرت است .روایی سازهی این مقیاس
در پژوهش اولیهی کویینلس و نلسدون ( )1155از طریق تحلیل عاملی بررسی گردید که نتایج ،حاکی از وجود پنج
عدامدل بود :سددده عدامدل اول کده درمجموع  45%از کدل واریانس را تبیین میکردند ،مربوط به مؤلفههای درونی-
بیرونی ،کلی -اختصدداصددی و باثبات -بیثبات بودند .در پژوهش حاضددر نیز برای تعیین شدداخصهای روانسددنجی
1

. Abd-El_Fattah & Yates
. Quinless & Nelson

2
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مقیاس از تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصدددلی و همسدددانی درونی اسدددتفاده گردید .قبل از انجام تحلیل عاملی،
ضدرایب همبسدتگی بین سدؤاالت پرسشنامه با بهکارگیری آزمون کایزر -مایر -اولکین 1و آزمون کرویّت بارتلت

2

محاسبه شد .نتایج در جدول  1نشان دادهشده است .بر اساس این نتایج ،انجام تحلیل عاملی قابل توجیه است.
جدول  .1نتایج آزمون  KMOو کرویّت بارتلت برای تعیین روایی مقیاس LHS

KMO

کرویّت بارتلت
2

x =2229/20

0/55

درجه آزادی

سطح معنیداری
0/001

110

انجام تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصددلی نشددان داد چهار عامل با مقادیر ویژه باالی یک وجود دارد.
سه عامل اصلی مربوط به خرده مقیاسهای پرسشنامه درمجموع  51%واریانس را تبیین نمود .شکل  2نمودار
ارزش ویژه 2مؤلفههای استخراجشده از مقیاس  LHSرا نشان میدهد.

8

شکل  .2نمودار ارزش ویژه مؤلفههای استخراجشده از مقیاس LHS
در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه به روش همسانی درونی محاسبه گردید و ضریب آلفای کرونباخ 0/12
بهدست آمد .در تحقیق فعلی ،نمرهی کل حاصل از اجرای مقیاس بهعنوان نمرهی آزمودنیها در متغیر درماندگی
آموختهشده در نظر گرفته شد.
1

. Kaiser-Meyer-Olkin
. Bartlett’s test of sphericity
3
. scree plot
2

نقش واسطهای جهتگیری هدف ......
پیشررفت تحصریلی :میانگین نمرات دانشآموزان در دروس ریاضدی ،فیزیک ،شدیمی ،زیسدتشناسی ،ادبیات
فارسدی و عربی در نوبت اول سدال تحصدیلی جاری بهعنوان نمره پیشرفت تحصیلی هر دانشآموز مورداستفاده قرار
گرفدت .انتخدداب دروس مدذکور بده علددت واریددانس بدداالتر نمرات در آن هددا بود بددهطوریکده بهتر می توانسدددتنددد
منعکسکنندهی پیشرفت تحصیلی فراگیران باشند.
 -2-3روش اجرای پرسشنامهها
پرسشنامههای تحقیق پس از توضیحات الزم به دانشآموزان عضو نمونه تحقیق ارائه شد .پس از اجرا و جمعآوری
پرسشنامهها ،تعداد  24مورد که بهطور ناقص یا مخدوش تکمیل شده بودند ،کنار گذاشته شد و درنهایت 221
پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
 -2-4شیوه تحلیل دادهها
دادههای این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای  SPSS 22و  Amos 22تحلیل شد .برای پاسخ به سؤاالت پژوهش
از تحلیل مسیر 1با رعایت مفروضهها استفاده گردید .در مرحله بررسی چگونگی پردازش الگوی مفروض از
شاخصهای خیدو( 2بهشرط فقدان معنیداری) برازش مقایسهای( 2بین  0/1تا  ،)1نیکویی برازش( 4بین  0/1تا )1
و تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا( 5کمتر از  )0/05استفاده شد (هرینگتون ،2001 ،ترجمه واحدی ،مقدم و
پاکدل ،1211 ،ص  .)25قبل از آغاز تحلیل الگو ،مفروضههای خطی و نرمال بودن احراز گردید.

 -3یافتهها
دامنه سدنی شدرکتکنندگان در پژوهش بین  14/5تا  16/5سال با میانگین  15/26و انحراف استاندارد 0/51
است .در جدول  2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش نشان دادهشده است.

1

. path analysis
. Chi Square
3
). Comparative Fit Index (CFI
4
). Goodness of Fit Index (GFI
5
). Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
2
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جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و دامنهی مشاهدهی متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

دامنهی مشاهده

متغیر
نظریه ذاتی هوش

1/40

2/45

5-15/02

نظریه افزایشی هوش

12/52

4/02

5-20

درماندگی آموختهشده

5/25

2/95

5-19/05

اهداف عملکردی

14/16

2/22

1/56-15

اهداف تسلط

15/49

2/14

5-20

پیشرفت تحصیلی

15/46

2/45

9/60-11/46

با توجه به اینکه هدف اصددلی پژوهش ،بررسددی ارتباط متغیرهای نظریههای ضددمنی هوش ،درماندگی آموختهشددده ،جهتگیری
هدف و پیشرفت تحصیلی بوده است ،در ادامه ماتریس همبستگی متغیرها گزارششده است( .جدول .)2
جدول  .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

01

1
1

نظریه ذاتی

2

2

4

5

6

1

2

نظریه افزایشی

**-0/91

1

2

درماندگی آموختهشده

**0/45

**-0/24

1

4

اهداف عملکردی

-0/02

-0/009

**-0/20

1

5

اهداف تسلط

**-0/50

**0/49

**-0/66

**0/21

1

6

پیشرفت تحصیلی

**-0/25

**0/29

**-0/69

**0/45

**0/65
P**<0/04

1
P*<0/00

در این پژوهش با توجه به الگوهای نظری و پیشدینه تجربی و باهدف بررسی رابطه علّی نظریههای ضمنی
هوش با درماندگی آموختهشده ،جهتگیری هدف و پیشرفت تحصیلی از روش تحلیل مسیر استفاده شد.

نقش واسطهای جهتگیری هدف ......
در این الگو نظریههای ذاتی و افزایشی هوش بهعنوان متغیرهای برونزا و درماندگی آموختهشده ،اهداف
عملکردی ،اهداف تسلط و پیشرفت تحصیلی بهعنوان متغیرهای درونزا در نظر گرفته شدند.
R2=0/11

اهداف
عملکردی

**0/29

**-0/37
0/10

R2=0/62

پیشرفت
تحصیلی

-0/04

R2=0/24

**-0/35

0/12

**0/58

درماندگی
آموختهشده

-0/79

0/18
**0/35

نظریه ذاتی
هوش

**-0/55

0/12
-0/03

نظریه افزایشی
هوش

**0/25

اهداف تسلط

00

R2=0/50

شکل .2برآورد پارامترها و ضرایب استانداردشده رابطه نظریههای ضمنی هوش با درماندگی آموختهشده،
جهتگیری هدف و پیشرفت تحصیلی در الگوی مفروض

جدول  .4مشخصههای برازندگی الگوی اولیه
x2/df

CFI

NFI

GFI

AGFI

RMSEA

8/10

0/33

0/38

0/38

0/50

0/484

شددداخصهای برازندگی الگوی اولیه در جدول  ،4نشدددان میدهد که برازندگی مدل در حد مناسدددب نیسدددت،
بندابراین تغییراتی در الگو ایجداد گردیدد .شددداخصهدای اصدددالح حاکی از آن بود که با همبسدددته نمودن برخی از
بداقیمدانددههای درون مقیاسهای الگو ،شددداخصهای برازش بهطور قابلتوجهی بهبود مییابد .باقیماندهها اثراتی را
بدازنمدایی میکنندد کده در الگو موردتوجه قرار نگرفته اسدددت ،بنابراین ازنظر بروس 1و اسدددتیونس ،2000( 2نقل از
1

. Bruce
. Stevens

2
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واحدی و همکاران ،1251 ،ص  )14این شددیوهی اصددالح پذیرفتنی اسددت .ضددمناً از آنجا که در الگوی مفروض
برخی از مسدددیرها معنیدار نشدددده اسدددت ،درنتیجه نمیتوان الگوی مفروض را الگوی مناسدددبی برای تبیین رابطهی
نظریههای ضددمنی هوش ،درماندگی آموختهشددده و جهتگیری هدف دانسددت .در این شددرایط میتوان الگو را
اصدددالح نمود( .هرینگتون ،2001 ،ترجمده واحددی ،مقددم و پداکددل ،1211 ،ص  )29حذف و ثابت نگهداشدددتن
مسددیرهای غیرمعنیدار را روش مناسددبی در اصددالح الگوهای علّی میدانند .بر این اسدداس ،در پژوهش حاضددر با
حذف اثر مستقیم مسیرهای غیرمعنیدار ،الگوی مفروض اصالح و مجدداً برازش داده شد.

R2=0/11

اهداف
عملکردی

**0/29

02

*0/15
**-0/37

R2=0/63

R2=0/23

پیشرفت
تحصیلی

**-0/32

**0/48

درماندگی
آموختهشده

-0/79

*0/11
**-0/56

**0/34

نظریه ذاتی
هوش

**0/27

نظریه افزایشی
هوش

اهداف تسلط
R2=0/50

شکل  .4برآورد پارامترها و ضرایب استانداردشده رابطه نظریههای ضمنی هوش با درماندگی آموختهشده،
جهتگیری هدف و پیشرفت تحصیلی در الگوی اصالحشده
جدول  .5مشخصههای برازندگی الگوی اصالحشده
x2/df

CFI

NFI

GFI

AGFI

RMSEA

4/00

4/00

0/33

0/33

0/35

0/003

نقش واسطهای جهتگیری هدف ......
جدول  ،5شاخصهای برازش را بعد از اصالح نشان میدهد .شاخصهای برازش مندرج در جدول  5حاکی از
آن است که الگوی پیشنهادی برازش مطلوبی با دادهها دارد.
تحلیل مسیر به محقق این امکان را میدهد که عالوه بر اثرات مستقیم ،اثرات غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر
یکدیگر را نیز موردبررسی قرار دهد .پس از حذف مسیرهای غیرمعنیدار و برازش مجدد الگوی اصالحشده،
پارامترهای مربوط به اثرات مستقیم و غیرمستقیم در الگو به شرح جدول  6بهدست آمد.
بررسدی اثرات مسدتقیم و غیرمستقیم متغیرهای الگوی اصالحشده نشان میدهد که اثرات مستقیم نظریهی
افزایشددی بر پیشددرفت تحصددیلی معنیدار ( )β=0/11اسددت؛ ولی اثرات مسددتقیم نظریهی ذاتی بر پیشددرفت
تحصدیلی معنیدار نیسدت و اثر نظریهی ذاتی بر پیشدرفت تحصدیلی با واسدطهگری درماندگی آموختهشده و
اهداف عملکردی صددورت میگیرد ( .)β=-0/25نظریهی افزایشددی رابطهای با اهداف عملکردی ندارد؛ اما
تأثیر مستقیم آن بر اهداف تسلط معنیدار ( )β=0/29است .اثرات مستقیم نظریهی ذاتی بر اهداف عملکردی
مثبت و معنیدار ( )β=0/15و اثرات غیرمستقیم آن منفی و معنیدار ( )β=-0/15است .برآیند اثرات مثبت و
منفی مذکور به تأثیرات کل غیرمعنیدار نظریهی ذاتی بر اهداف عملکردی انجامیده اسددت .اثرات مسددتقیم
نظریهی ذاتی بر اهداف تسلط معنیدار نیست؛ اما تأثیر غیرمستقیم آن منفی و معنیدار ( )β=-0/29میباشد.
نظریهی ذاتی تأثیر مسدددتقیم و مثبتی ( )β=0/45بر درماندگی آموختهشدددده دارد .تأثیر مسدددتقیم درماندگی
آموختهشدده بر پیشرفت تحصیلی ( )β=-0/22و تأثیر غیرمستقیم آن ( )β=-0/20معنیدار هستند .این نتایج
نشدان میدهند که درماندگی آموختهشدده نقشدی واسطهای بین نظریهی ذاتی ،جهتگیری هدف و پیشرفت
تحصیلی ایفا میکند.
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جدول  .6اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش
برآورد
متغیرها

اثرات

اثرات

مستقیم

غیرمستقیم

اثرات کل

واریانس
تبیین شده

بر روی پیشرفت تحصیلی از
اهداف عملکردی

**

اهداف تسلط

**

درماندگی آموختهشده

0/21

0/21

-

**

0/24

-

0/24

**-0/22

**-0/20

**-0/62

**

**

نظریه ذاتی
نظریه افزایشی

**

*

0/11

-0/25

0/62

-0/25

**

0/20

0/01

بر روی اهداف عملکردی از

04

**

**

درماندگی آموختهشده

-0/29

-

-0/29

نظریه ذاتی

*0/15

**-0/15

-0/02

-

-

-

نظریه افزایشی

0/11

بر روی اهداف تسلط از
درماندگی آموختهشده

**-0/56

نظریه ذاتی
نظریه افزایشی

**

0/29

**-0/56

**

-0/29

**

-0/29

0/50

**

0/29

-

بر روی درماندگی آموختهشده از
**

نظریه ذاتی

0/45

-

نظریه افزایشی

-

-

**

0/45

P**<0/04

-

0/22

P*<0/00

 -4نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی رابطهی نظریهی ضمنی هوش با پیشرفت تحصیلی و نقش واسطهگری اهداف
پیشرفت و درماندگی آموختهشده دراینارتباط و مشخص نمودن اثرات مستقیم و غیرمستقیم بود .به این منظور
با توجه به نظریهی کنترل -ارزش پکران ( ،2006ص  )215-241و نظریهی ضمنی هوش (دوک و مستر،
 ،2001ص 122؛ بلکول و همکاران ،2009 ،ص  )255و پیشینهی تجربی ،یک الگوی مفهومی پیشنهاد و با

نقش واسطهای جهتگیری هدف ......
استفاده از روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از آن است که
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان برحسب جهتگیری هدف ،درماندگی آموختهشده و گرایش آنان به
نظریههای ضمنی هوش متفاوت است .تمایل دانشآموزان به اهداف عملکردی و تسلط به میزان درماندگی
آموختهشده آنان و اتخاذ نظریههای ضمنی هوش بستگی دارد .در الگوی حاضر  0/62واریانس پیشرفت
تحصیلی 0/50 ،واریانس اهداف تسلط 0/11 ،واریانس اهداف عملکردی و  0/22واریانس درماندگی
آموختهشده تبیین گردید.
یکی از یافتههای پژوهش فعلی ،ارتباط معنیدار نظریهی ذاتی هوش با درماندگی آموختهشده است .یعنی
دانشآموزانی که معتقدند هوش ،خصیصهای ذاتی و غیرقابل انعطاف است ،بیشتر مستعد درماندگی
آموختهشده هستند .این نتیجه با رویکردهای نظری دوک و لگت ( ،1155ص  )262و دوک و مستر (،2001
ص  )124همسویی دارد .بر این اساس ،فراگیرانی که معتقدند هوش یک ویژگی ذاتی بوده و قابلافزایش
نیست ،بیشتر احتمال دارد دچار درماندگی آموختهشده شود؛ چون فکر میکنند تالش و سختکوشی تأثیر
در بهبود این خصیصهی مهم ندارد .بهعالوه درماندگی آموختهشده با اِسنادهای پایدار درونی همبسته است
(دانیلز و همکاران ،2001 ،ص .)159
نتایج تحلیل مسیر نشان میدهد نظریهی افزایشی ارتباطی با درماندگی آموختهشده ندارد یعنی از طریق
اعتقاد یک دانشآموز به نظریهی افزایشی هوش نمیتوان گرایش یا عدم گرایش وی به درماندگی
آموختهشده را پیشبینی نمود .این یافته با چارچوب نظری ارائهشده توسط دوک و مستر ( ،2001ص )124
همخوانی دارد .بر پایهی باورهای مبتنی بر نظریهی افزایشی هوش ،فرد در صورت مواجهه با چالشها و
شکستهای تحصیلی میتواند با تالش و کوشش بر مشکالت فائق آید.
یافتهی دیگر تحقیق حاکی از آن اسدددت که درماندگی آموختهشدددده ،ارتباطی منفی با اهداف تسدددلط و
همچنین اهداف عملکردی دارد .بهعبارتدیگر دانشآموزی که دچار درماندگی آموختهشدددده میشدددود،
گرایشدددی بده سدددمدت اهداف عملکردی (مبتنی بر رقابت) و اهداف تسدددلط (مبتنی بر یادگیری) ندارد .این
نتیجهگیری با نظریهی درماندگی آموختهشدده (ابرمسون ،سلیگمن و تیزدیل ،1196 ،ص )56همسویی دارد.
نظریهی درماندگی آموختهشدددده اظهار میدارد ،ادراک کنترل نداشدددتن بر موقعیت ،باعث از دسدددت دادن
انگیزه برای پیگیری اهداف میشود (همان ،ص .)59 ،ارتباط منفی درماندگی آموختهشده با اهداف تسلط
با پژوهش دانیلز و همکاران ( ،2001ص  )159نیز همخوانی دارد.
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نمودار تحلیل مسیر نشان میدهد که درماندگی آموختهشده ،تأثیری منفی بر پیشرفت تحصیلی میگذارد .این
نتیجه مورد انتظار بود و پژوهشهای قبلی آن را تأیید میکنند (هوکسما ،1جیرگوس 2و سلیگمن ،1156 ،ص .)440
یافتهی دیگر تحقیق نشاندهندهی تأثیر مثبت اهداف عملکردی و اهداف تسلط بر پیشرفت تحصیلی است .این
نتیجه نیز با پژوهشهای انجامیافتهی قبلی ازجمله مترن ،2005( 2ص  ،)20برزگر و همکاران ( ،1211ص  )52و
عطاییفر و شقاقی ( ،1251ص  )60همسو است.
یک نتیجهی دیگر انجام تحقیق حاضر این است که دانشآموزان واجد نظریهی ذاتی هوش ،اهداف عملکردی
را بر اهداف تسلط ترجیح میدهند و در دانشآموزان معتقد به نظریهی افزایشی هوش ،گرایش به انتخاب اهداف
تسلط وجود دارد .این یافته با چارچوب نظری دوک و مستر ( ،2001ص  )124و پژوهشهای بلکول و همکاران
( ،2009ص  )255و برزگر و همکاران ( ،1211ص  )52همخوانی دارد .البته اثرات کل غیرمعنیدار نظریهی ذاتی
هوش بر اهداف عملکردی بهطور تلویحی نشان میدهد که اثرات مثبت نظریهی ذاتی بر اهداف عملکردی توسط
اثرات منفی درماندگی آموختهشده برای این اهداف خنثی میشود.
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با توجه به نمودار مسیر الگوی اصالحشده و جدول اثرات مستقیم و غیرمستقیم میتوان دریافت که نظریهی
ذاتی ،تأثیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی ندارد و تأثیر غیرمستقیم و منفی آن بهواسطهی اهداف عملکردی و
درماندگی آموختهشده است .نظریهی افزایشی هوش ،عالوه بر تأثیر مستقیم ،باواسطهی اهداف تسلط نیز
تأثیری غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی دارد.
محدودیتها و پیشنهادهای کاربردی
در این پژوهش محدودیتهایی نیز وجود داشت .ازجمله اینکه بررسی عواملی همچون شیوههای فرزندپروری
والدین ،موقعیت اجتماعی -اقتصادی و سابقهی شکستهای تحصیلی قبلی که میتوانست در نتایج تأثیرگذار باشد
امکانپذیر نشد؛ بنابراین تعمیمیافتهها در سایر موقعیتها باید با در نظر گرفتن این محدودیتها صورت گیرد.
بهعنوان محدودیتی دیگر ،باوجود نزدیک بودن میانگینهای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در خوشههای
نمونهگیری شده ،استفاده از نمرات استاندارد میتوانست به نتایج دقیقتری بهلحاظ مقایسهی ویژگیهای اعضای
نمونه و همچنین نمرات مختلف منجر شود .چرخشی 4نبودن اجرای پرسشنامهها نیز در زمره محدودیتهای تحقیق
1

. Hoeksema
. Girgus
3
. Mattern
2

. counterbalance
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است که رعایت آن میتوانست تأثیر و اثرگذاری متقابل محتوای پرسشنامهها را کاهش دهد .توصیه میشود این
محدودیتها در پژوهشهای مشابه رفع شوند.
پیشنهاد میشود از آنجا که در این پژوهش واریانس اندکی ( )0/11از اهداف عملکردی تبیین گردید ،در
پژوهشهای آتی به مؤلفههای این قبیل اهداف بیشتر توجه شود و در مدل مفروض لحاظ گردند .بهعالوه اتخاذ
اهداف چندگانه یعنی گرایش به انتخاب همزمان اهداف تسلط و عملکردی نیز میتواند زمینهی مناسبی برای مطالعه
باشد .در ضمن از آنجا که عوامل دیگری همچون تجارب قبلی شکست تحصیلی و خودکارآمدی پایین نیز ممکن
است در تبیین گرایش دانشآموزان به درماندگی آموختهشده دخیل باشند که در الگوی پژوهش فعلی وجود
ندارند ،میتوان در پژوهشهای بعدی به بررسی نقش آنها پرداخت.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر میتوان به مسئوالن آموزشی پیشنهاد نمود تا بهمنظور کاهش درماندگی
آموختهشده در دانشآموزان و پیشگیری از تأثیر منفی آن در پیشرفت تحصیلی ،زمینههای ارتقای هوش افزایشی و
پیشگیری از باورهای هوش ذاتی را در محیطهای آموزشی فراهم سازند و بکوشند تا مدارس بهجای تأکید بر رقابت
و تواناییها بر کوشش و پافشاری برای دستیابی به اهداف پیشرفت تحصیلی اهمیت دهند.
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