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های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلیی بین نظریهدر رابطه  

 میرمحمود میرنسب1 / سعید قرهآغاجی2

 چکیده

پیشرفت تحصیلی با  هایِ ضمنیِ هوش ونظریهیِ وض، مبنی بر رابطهاین پژوهش الگوی مفردر 

 منظور آزمودن این الگو،. بهاست شدهیبررس، شدهآموختهگیری هدف و درماندگی گری جهتواسطه

گانه تبریز به روش آموز پسر و دختر سال اول دوره دوم متوسطه نواحی پنجدانش 252تعداد 

آوری اطالعات از پرسشنامه اهداف ای جمعانتخاب شدند. بر یاچندمرحلهای گیری خوشهنمونه

ها با استفاده گردید. داده شدهآموختهی ضمنی هوش و مقیاس درماندگی پیشرفت، مقیاس نظریه

ی ریهنتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که نظ .شد لیوتحلهیتجزاستفاده از روش آماری تحلیل مسیر 

ی زایشی با اهداف تسلط ارتباط دارند. تأثیر منفی نظریهی افو نظریه ،ذاتی هوش با اهداف عملکردی

اف و تأثیر مثبت آن از طریق اهد شدهآموختهدرماندگی  یواسطهبهذاتی هوش بر پیشرفت تحصیلی 

گری ا واسطهب ،ی افزایشی هوش عالوه بر ارتباط مستقیم با پیشرفت تحصیلیعملکردی است. نظریه

بر  شدهموختهآمستقیمی بر پیشرفت تحصیلی دارد. تأثیر منفی درماندگی اهداف تسلط نیز تأثیر مثبت غیر

اهداف عملکردی و اهداف تسلط مشاهده  یباواسطهصورت مستقیم و هم پیشرفت تحصیلی هم به

داری با پیشرفت تحصیلی دارند. ی مثبت و معنیگردید. اهداف عملکردی و اهداف تسلط هر دو رابطه

آموزان رتقای پیشرفت تحصیلی دانشهای آموزشی برای اشود محیطپیشنهاد میبر اساس نتایج پژوهش، 

 .نمایندتوجه  شدهآموختهرشد باورهای افزایشی هوش و همچنین کاهش درماندگی  یزمینه به

 ش.های ضمنی؛ هو؛ نظریهشدهآموختهگیری هدف؛ درماندگی پیشرفت تحصیلی؛ جهت ها:کلیدواژه
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 مقدمه -1

های نشی بین رفتارها و واکی انگیزش و پیشرفت بر این باورند که اِسنادها واسطهپردازان حوزهنظریهاغلب 

(. بر این اساس، اِسنادها نقشی محوری در انگیزش 2ص ، 1191، 1ها هستند )واینرمختلف در مقابله با چالش

ده دارد یین فرایندهای انگیزشی دو ابهام عمرسد رویکرد اِسنادی در تبنظر میبه حالنیبااکنند. افراد ایفا می

طور تلویحی بر این نکته تأکید دارد ی اِسناد به(: اول، نظریه555، ص 1111 ،2چیو، دوک، لین و ون )هونگ،

نظیر شکست مواجه شود و بر این  2شوند که فرد با یک پیامدکه فرایندهای انگیزشی فقط زمانی آغاز می

موضوع که وی بار اول مواجهه با یک موقعیت چه باوری در خصوص دستیابی به موفقیت دارد، توجه چندانی 

توانند اِسنادهای های مفهومی خاصی را که میهای باور یا چارچوبکند. دوم، رویکرد اِسنادی، نظامنمی

( الگویی را ارائه دادند که نقش 262، ص 1155) 4ک و لگت. دوکندنمیخاصی را تقویت کنند، بررسی 

، یک های ضمنی و اهداف فردیتر نمود. بر اساس این الگو، نظریههای باور را در فرایند انگیزش برجستهنظام

های فردی قبل از رسیدن به یک بازده و همچنین ایجاد یک آورند که تالشوجود میچارچوب انگیزشی به

را  6های ضمنی خودکنند. این الگو دو دسته از نظریهدهند تبیین میا که اِسنادها در آن رخ میر 5نظام معنی

 شوند. ی افزایشی شناخته میی ذاتی و نظریهعنوان نظریهسازد که بهمتمایز می

های آموزشی، های ضمنی مربوط به باورهای افراد در مورد هوش است. در موقعیتیکی از نظریه

ها واجد مقدار معینی از هوش هستند آموزان معتقدند که هوش یک ویژگی ثابت است و آنای از دانشعده

زان زیادی رادی که به میی ذاتی هوش نام دارد. مطابق این اعتقاد، افنیست. این دیدگاه، نظریه رییتغقابلکه 

از این خصیصه برخوردارند، در وضعیت مناسبی قرار دارند و در صورت نداشتن هوش باال، عمالً کاری از 

که آیا  انداننگری ذاتی هوش هستند، پیوسته آموزانی که دارای نظریهعالوه دانششان ساخته نیست. بهدست

نند که هوش کی افزایشی گرایش دارند، فکر میکه به نظریه هوش کافی دارند یا نه. در مقابل، فراگیرانی

                                                           
1. Weiner 
2 . Hong, Chiu, Dweck, Lin & Wan 
3. outcome 
4. Leggett  
5. meaning system  
6. implicit theories of self 
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ین در طول زمان بهبود بخشید. طبق ا آن راتوان کوشی میاست و با تالش و سخت انعطافقابلیک ویژگی 

های هدف گیریآموزان را به جهتی افزایشی هوش ، دانشی ذاتی هوش در مقابل نظریهالگو، نظریه

و دوک  2، ترزسنیوسکی1ول(. نتایج پژوهش بلک519، ص 1111 )هونگ و همکاران،دهد متفاوتی سوق می

ی هوش افزایشی، اهداف تسلط را به آموزان دارای نظریه( حاکی از آن است که دانش255، ص 2009)

 دهند. اهداف عملکردی ترجیح می

قدر من به»ه کند کفکر می آموزی توانایی پایین است؛ یعنی دانشی ذاتی هوش، شکست نشانهدر نظریه

رد دست از تالش شود فاز شکست باعث می شدهآموختهاین تبیینِ مبتنی بر درماندگی «. کافی باهوش نیستم

(. 122، ص 2001، 2دست آورد )دوک و مسترتری در تحصیل بهدنبال آن نتایج ضعیفو کوشش بکشد و به

لی دارند های تحصیتری به تالش در مواجهه با چالشبیش ی افزایشی، گرایشآموزانِ معتقد به نظریهدانش

(. ادراک کنترل نداشتن بر موقعیت، 129ص ، همانتر هستند )مقاوم شدهآموختهو بنابراین نسبت به درماندگی 

 یا تقویت دست یابد شدهنییتعصورت فرد امیدی ندارد که به اهداف دهد و در اینانگیزش را کاهش می

 (.56، ص1196، 4گمن و تیزدیلابرمسون، سلی)

عنوان بازده اهداف تسلط و عملکردی در ها اغلب بهدر الگوهای پیشرفت تحصیلی، عواطف و هیجان

ند توانهستند که تجارب عاطفی می آنکه رویکردهای جدیدتر حاکی از ؛ درحالیاندشدهگرفتهنظر 

أثیر تواند تحت تآموزان میصورت که اهداف پیشرفت دانشبینی کنند. بدینگیری هدف را پیشجهت

ده ( که با استفا155، ص 2001و همکاران ) 5در پژوهش دانیلز مثالعنوانبهتجارب هیجانی آنان قرار گیرد. 

طور ، اهداف تسلط را بهشدهآموختهاز الگوی معادالت ساختاری انجام شد، مشخص گردید که درماندگی 

 کند.بینی میمنفی پیش

 ی عاطفی و شناختی استهای ارزیابی شناختی انگیزش، درماندگی شامل دو مؤلفهبر اساس نظریه

های کنترل های مربوط به شاخصرزیابیپاسخی به ا درواقع(. احساس درماندگی 216، ص 2006، 6)پکران

کند که اهداف (. وقتی فرد چنین ادراک می56، ص1196ابرمسون، سلیگمن و تیزدیل، پذیری است )و ثبات

                                                           
1. Blackwell  
2. Trzesniewski  
3. Master  
4 . Abramson, Seligman & Teasdale 
5. Daniels  
6. Pekrun 
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ل، بدبینی با انفعا شدهآموختهعالوه درماندگی کند بهآینده خارج از کنترل وی هستند، احساس درماندگی می

 . (51ه است )همان، ص سنادهای پایدار درونی همبستو اِ

چه که بر آغاز، جهت، مقدار، پافشاری، تداوم و کیفیّت یک رفتارِ عنوان آنبه طورمعمولبهانگیزش 

در “ اهداف”(. اهمیّت 642، ص 1152، 1شود )دوک و الیوتگذارد، تعریف میمعطوف به هدف تأثیر می

 و دهند )کاپالنه یک فعالیّت معنی میی هدف، اهداف باین نوع تعاریف مشخص است؛ بر اساس نظریه

ی هدف پیشرفت، انواع اهداف )مقاصد یا دالیل( را که طور خالصه نظریه. به(142، ص 2009، 2میهر

 سازد.کنند، مشخص میرفتارهای مرتبط با پیشرفت را هدایت می

(. فرض بر 142، ص 2009شوند )کاپالن، و میهر، اهداف تسلّط به ارتقای شایستگی مربوط می

سلّط منجر شود و به ت یافتهافزایشکوشی تواند از طریق کوشش و سختاین است که شایستگی می

( در این حالت پیشرفت فردی در قالب 256، ص 1155؛ دوک و لگت، 269، ص 1112، 2)ایمز

، 4کولز؛ نی269-265، 1112شود )ایمز، فردی و در مقایسه با عملکرد قبلی وی انجام میعبارات درون

ادگیری ی دیگرعبارتبهجا تأکید بر یادگیری است و نه لزوماً بر بازده، یا (. در این225، ص 1154

 خاطر یادگیری.به

، ص 2009در مقابل، اهداف عملکردی، معطوف به نشان دادن شایستگی هستند )کاپالن و میهر، 

برای  تواندت. شاخصی که فرد می(. اساس این قبیل اهداف، نمایش توانمندی فرد به دیگران اس142

تری در تر نسبت به سایرین )برای مثال کسب باالترین نمره(، برتوانمندی به آن استناد کند، عملکرد موفق

(. موفقیّت 262، ص 1112ترین کوشش است )ایمز، معیارهای مبتنی بر هنجار یا دستیابی به موفقیّت با کم

ذاری بر شود. در این مسیر تأثیرگشی گرفتن از دیگران محسوب میمعنی مقایسه و پیدر این دیدگاه، به

ای برای دستیابی عنوان وسیلهتر بهاهمیّت است. بنابراین یادگیری بیش حائزها از فرد دیگران و برداشت آن

 گردد.به هدف تلقّی می

 کی از آن استهای ضمنی هوش حاهای اهداف پیشرفت و نظریهدر حوزه افتهیانجامبررسی مطالعات 

ی و پژوهش چندانی در حوزه قرارگرفته موردپژوهشصورت علّی تر بهها کمی این سازهکه رابطه

                                                           
1. Elliott  
2. Kaplan & Maehr 
3 . Ames 
4. Nicholls 
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عمل نیامده است. در این پژوهش، در روابط مذکور به شدهآموختهویژه درماندگی ها بهگری هیجانواسطه

صیلی درنظر های پیشرفت تحوقعیتم عنوان یک ویژگی نسبتاً باثبات نسبت بهبه شدهآموختهدرماندگی 

های یهعنوان بازده عاطفی نظرشده بهاست. اهمیت نظری پژوهش حاضر بررسی درماندگی آموخته شدهگرفته

 آیند برای اهداف پیشرفت است.ضمنی هوش و همچنین یک پیش

 و شدهآموختهگیری هدف، درماندگی دهد که متغیرهای جهتنتایج این پژوهش نشان می

 کنند.های ضمنی هوش چه میزان از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین مییهنظر

در پژوهش حاضر روابط بین متغیرهای پژوهش در قالب یک مدل مفهومی مورد آزمون قرار  

  دهد.، مدل مفروض پژوهش را نشان می1گیرد. شکل می

، 1196 ابرمسون، سلیگمن و تیزدیل،الگوی علّی پیشنهادی در این پژوهش مبتنی بر مبانی نظری )

؛ 255، ص 2009ول و همکاران، ؛ بلک219، ص 2006؛ پکران، 262، ص 1155؛ دوک و لگت، 56ص

؛ برزگر، 159، ص 2001های پژوهشی )دانیلز و همکاران، ( و همچنین یافته122ص،  2001دوک و مستر، 

 ( در این زمینه است.96، ص 1211دالور و احدی، 
 

 

 

 

 

 

 
 

 درماندگیگیری هدف و گری جهتهای ضمنی هوش با پیشرفت تحصیلی با واسطهی نظریه. الگوی مفروض رابطه1شکل 
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ده و این شده مرتبط بوی ذاتی هوش با درماندگی آموختهرود نظریهبر اساس الگوی فوق، انتظار می

های زیر مطرح بینی کند.  در این راستا پرسشصورت منفی پیشگیری اهداف پیشرفت را بهسازه، جهت

 شده است: 

 ند؟دار هستلحاظ آماری معنیاست و آیا این اثرات بهاثرات مستقیم و غیرمستقیم در الگوی مفروض چقدر 

 اجرای پژوهش روش -2

های غیرآزمایشی از نوع ی پژوهشلحاظ روش در زمرههدف، از نوع بنیادی و به ازنظرپژوهش حاضر 

وابط ماهیت همبستگی دارند. در این پژوهش ر اندشدهانجامهمبستگی است. اکثر تحقیقاتی که در این حیطه 

 د.گیرو آزمون قرار می یموردبررسبین متغیرهای الگوی مفروض با استفاده از روش تحلیل مسیر 

 جامعه و نمونه آماری -1-2

ر گانه تبریز دهای نواحی پنجآموزان پسر و دختر دبیرستانی دانشی آماری این پژوهش شامل کلیهجامعه 

ی اول متوسطه آموزان پسر و دختر پایهنفر از دانش 252ای به حجم است. از این جامعه، نمونه 12-14یلی تحصسال

گانه . بدین ترتیب که ابتدا از بین نواحی پنج1انتخاب گردید یاچندمرحلهای گیری خوشهبه روش نمونه

کالس پسرانه به  5و سپس از بین مدارس نواحی مذکور  شدهانتخابشهرستان تبریز دو ناحیه  وپرورشآموزش

آموزان ی این دانشعنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. همهنفر به 119کالس دخترانه به تعداد  4نفر و  126تعداد 

 شدهگرفتهنفر برای هر یک از متغیرها در نظر  40کردند. در پژوهش حاضر حدود در مدارس دولتی تحصیل می

 است. 

 ابزارهای پژوهش -2-2

، ص 2001)2گرگوری الیوت و مکوسیلهگیری هدف بهجهت 2×2مقیاس  :(AGQ)پرسشنامه اهداف پیشرفت 

 -اجتناب، عملکرد -گرایش، تسلط -گیری هدف تسلطاست. در این پرسشنامه، چهار جهت شدهیطراح( 504

سؤال است که در طیف لیکرت  12گیرند. این مقیاس حاوی قرار می موردسنجشاجتناب  -گرایش و عملکرد

                                                           
مثابه نمونه بزرگ نفر را به 200تر از های بزرگ( نمونه11، ص 1251آبادی و اکبری، ، نقل از واحدی، فتح2005کالین ). 1 

 داند.در نظر گرفته و برای آزمون بسیاری از الگوها مناسب می

2. McGregor  
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)کامالً موافقم(  9)کامالً مخالفم( تا  1ها از دهندگان میزان موافقت خود را با گویهو پاسخ شدهیطراح یادرجههفت

 تحلیل عاملی تأییدیی وسیله( پایایی این مقیاس به2001گرگور )ی الیوت و مکی اولیهکنند. در مطالعهاعالم می

(. در ایران نیز 509همان، ص اند )های برازش مطلوبی برای آن گزارش نمودهقرار گرفت که شاخص یموردبررس

ی این ( روایی سازه125، ص 1259است. هاشمی و خیّر ) شدهاستفادههای مختلف این پرسشنامه در پژوهش

عامل بود  4ود اند که نتایج، بیانگر وجنموده های اصلی محاسبهلفهبه روش مؤ یعامل لیتحلپرسشنامه را با استفاده از 

( نیز پایایی این 229، ص 1212االسالمی )نمود. در پژوهش دفترچی و شیخواریانس را تبیین می 65% درمجموعکه 

دار و معنی 01/0که ضرایب حاصل در سطح  شدهای بازآزمایی و همسانی درونی بررسی پرسشنامه با روش

قرار  استفادهموردگرایش این پرسشنامه  -گرایش و عملکرد -های تسلطبودند. در پژوهش حاضر مقیاس قبولقابل

 های مذکور حاصل گردید.ترتیب برای مقیاسبه 91/0و  54/0گرفتند و ضرایب آلفای کرونباخ 

های ذاتی گیری نظریه( برای اندازه6200)1این مقیاس توسط عبدالفتاح و یتس :(ITIS)ی ضمنی هوش مقیاس نظریه

از کامالً  4تا  1ها در یک طیف لیکرت از باشد. پاسخگویه می 14است که شامل  شدهیطراحو افزایشی هوش 

بدالفتاح اند. در گزارش ع. سازندگان مقیاس روایی و پایایی آن را تأیید نمودهاندشدهمرتبمخالفم تا کامالً موافقم 

ی و عامل هوش ذات دوکه  شدی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی ایی سازه( رو2006و یتس )

 95/0ی ذاتی ها برای نظریهبرای همسانی درونی مقیاس “کرونباخ”عالوه ضریب آلفای افزایشی استخراج گردید. به

( با 99، ص 1211) مکارانو ه ی این مقیاس توسط برزگربود. روایی سازه 96/0ی افزایشی، و برای نظریه

کارگیری تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل حاکی از برازش مناسب مدل بود. به

 55/0ی افزایشی و برای نظریه 95/0ی ذاتی، در این پژوهش برای نظریه آمدهدستبهضرایب همسانی درونی 

 باشد.می

 شدددههیته( 11-15، ص 1155)2ی کویینلس و نلسددونوسددیلهاین مقیاس به :(LHS) شدددهآموختهمقیاس درماندگی 

ی این مقیاس . روایی سازهاستای لیکرت نقطه 4گویه در طیف  20شدامل   شدده آموختهاسدت. مقیاس درماندگی  

 ، حاکی از وجود پنجکه نتایج گردید( از طریق تحلیل عاملی بررسی 1155ی کویینلس و نلسدون ) در پژوهش اولیه

 -های درونیکردند، مربوط به مؤلفهاز کدل واریانس را تبیین می  45% درمجموعسددده عدامدل اول کده     عدامدل بود:  

سددنجی های روانثبات بودند. در پژوهش حاضددر نیز برای تعیین شدداخصبی -اختصدداصددی و باثبات -بیرونی، کلی

                                                           
1. Abd-El_Fattah & Yates  
2. Quinless & Nelson  
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گردید. قبل از انجام تحلیل عاملی، های اصدددلی و همسدددانی درونی اسدددتفاده  مقیاس از تحلیل عاملی به روش مؤلفه

 2و آزمون کرویّت بارتلت 1اولکین -مایر -کارگیری آزمون کایزرضدرایب همبسدتگی بین سدؤاالت پرسشنامه با به   

 .استاست. بر اساس این نتایج، انجام تحلیل عاملی قابل توجیه  شدهدادهنشان  1. نتایج در جدول شدمحاسبه 

 LHSو کرویّت بارتلت برای تعیین روایی مقیاس  KMO. نتایج آزمون 1جدول 

KMO داریسطح معنی درجه آزادی کرویّت بارتلت 

55/0 x2=2229/20 110 001/0 

های اصددلی نشددان داد چهار عامل با مقادیر ویژه باالی یک وجود دارد. انجام تحلیل عاملی به روش مؤلفه

نمودار  2واریانس را تبیین نمود. شکل  51% درمجموعپرسشنامه  یهااسیمقسه عامل اصلی مربوط به خرده 

 دهد.را نشان می LHSاز مقیاس  شدهاستخراجهای مؤلفه 2ارزش ویژه

 
 LHSاز مقیاس  شدهاستخراجهای نمودار ارزش ویژه مؤلفه .2شکل 

 12/0در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه به روش همسانی درونی محاسبه گردید و ضریب آلفای کرونباخ 

ی ها در متغیر درماندگی آزمودنیعنوان نمرهی کل حاصل از اجرای مقیاس بهدست آمد. در تحقیق فعلی، نمرهبه

 در نظر گرفته شد. شدهآموخته

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin  
2. Bartlett’s test of sphericity  
3 . scree plot 
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اسی، ادبیات شنآموزان در دروس ریاضدی، فیزیک، شدیمی، زیسدت   نمرات دانش میانگینپیشررفت تحصریلی:   

قرار  استفادهموردآموز عنوان نمره پیشرفت تحصیلی هر دانشفارسدی و عربی در نوبت اول سدال تحصدیلی جاری به   

 توانسدددتندددکده بهتر می طوریهددا بود بددهعلددت واریددانس بدداالتر نمرات در آنانتخدداب دروس مدذکور بده   گرفدت. 

     ی پیشرفت تحصیلی فراگیران باشند.کنندهمنعکس

 هاروش اجرای پرسشنامه -3-2

آوری آموزان عضو نمونه تحقیق ارائه شد. پس از اجرا و جمعهای تحقیق پس از توضیحات الزم به دانشپرسشنامه

 221 تیدرنهاطور ناقص یا مخدوش تکمیل شده بودند، کنار گذاشته شد و مورد که به 24ها، تعداد پرسشنامه

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزپرسشنامه مورد 

 هاهشیوه تحلیل داد -4-2

تحلیل شد. برای پاسخ به سؤاالت پژوهش  Amos 22و  SPSS 22افزارهای های این پژوهش با استفاده از نرمداده

ها استفاده گردید. در مرحله بررسی چگونگی پردازش الگوی مفروض از با رعایت مفروضه 1از تحلیل مسیر

( 1تا  1/0)بین  4(، نیکویی برازش1تا  1/0)بین  2ایداری( برازش مقایسهشرط فقدان معنی)به 2دوهای خیشاخص

، ترجمه واحدی، مقدم و 2001( استفاده شد )هرینگتون، 05/0)کمتر از  5و تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا

 های خطی و نرمال بودن احراز گردید.(. قبل از آغاز تحلیل الگو، مفروضه25، ص 1211پاکدل، 

 هایافته -3

 51/0و انحراف استاندارد  26/15سال با میانگین  5/16تا  5/14در پژوهش بین  نندگانکشدرکت دامنه سدنی  

 است. شدهدادههای توصیفی متغیرهای پژوهش نشان شاخص 2است. در جدول 

 

                                                           
1. path analysis 
2. Chi Square 
3. Comparative Fit Index (CFI) 
4. Goodness of Fit Index (GFI) 
5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 



01 

 4931آموزش پژوهی/ شماره اول / بهار 

 

  

 ی متغیرهای پژوهشی مشاهدهمیانگین، انحراف معیار و دامنه  .2جدول 

 ی مشاهدهدامنه انحراف معیار میانگین متغیر
 5-02/15 45/2 40/1 نظریه ذاتی هوش

 5-20 02/4 52/12 نظریه افزایشی هوش

 5-05/19 95/2 25/5 شدهآموختهدرماندگی 

 56/1-15 22/2 16/14 اهداف عملکردی

 5-20 14/2 49/15 اهداف تسلط

 60/9-46/11 45/2 46/15 پیشرفت تحصیلی
 

گیری تجه ،شدددهآموختههای ضددمنی هوش، درماندگی هدف اصددلی پژوهش، بررسددی ارتباط متغیرهای نظریه  کهنیابا توجه به 

 (.  2است. )جدول  شدهگزارشهدف و پیشرفت تحصیلی بوده است، در ادامه ماتریس همبستگی متغیرها 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .2جدول 

  1 2 2 4 5 6 

      1 ذاتی نظریه 1

     1 -91/0** افزایشی نظریه 2

    1 **0/24- **0/45 شدهآموختهدرماندگی  2

-02/0 اهداف عملکردی 4  900/0-  -0/20** 1   

  1 **0/21 **0/66- **0/49 **0/50- اهداف تسلط 5

 1 65/0** **0/45 **0/69- **0/29 **0/25- پیشرفت تحصیلی 6

P*<0/00        P**<0/04 

های ضمنی بررسی رابطه علّی نظریه باهدفدر این پژوهش با توجه به الگوهای نظری و پیشدینه تجربی و  

 گیری هدف و پیشرفت تحصیلی از روش تحلیل مسیر استفاده شد. ، جهتشدهآموختههوش با درماندگی 



...... هدف گیریجهت ایواسطه نقش  

 

00 

 
 

 دافشده، اهزا و درماندگی آموختهمتغیرهای برونعنوان های ذاتی و افزایشی هوش بهدر این الگو نظریه

   زا در نظر گرفته شدند.عنوان متغیرهای درونعملکردی، اهداف تسلط و پیشرفت تحصیلی به

 

 

 

 

 

 

 

 شده،های ضمنی هوش با درماندگی آموختهرابطه نظریه استانداردشده. برآورد پارامترها و ضرایب 2شکل

 گیری هدف و پیشرفت تحصیلی در الگوی مفروضجهت 

 های برازندگی الگوی اولیه مشخصه .4جدول 

/df2x CFI NFI GFI AGFI RMSEA 

10/8 33/0 38/0 38/0 50/0 484/0 

، نیسدددتدهد که برازندگی مدل در حد مناسدددب ، نشدددان می4های برازندگی الگوی اولیه در جدول شددداخص

هدای اصدددالح حاکی از آن بود که با همبسدددته نمودن برخی از  بندابراین تغییراتی در الگو ایجداد گردیدد. شددداخص   

راتی را ها اثیابد. باقیماندهبهبود می یتوجهقابلطور های برازش بههای الگو، شددداخصهای درون مقیاسبداقیمداندده   

، نقل از 2000) 2و اسدددتیونس 1بروس ازنظر، بنابراین قرار نگرفته اسدددت موردتوجهکنندد کده در الگو   بدازنمدایی می  

                                                           
1. Bruce 
2. Stevens 

اهداف 
 عملکردی

 
نظریه ذاتی 

 هوش

نظریه افزایشی 
 هوش

 

درماندگی 
شدهآموخته  

 

 اهداف تسلط

 

پیشرفت 
 تحصیلی

 

12/0  

10/0  0/58** 

03/0-  

04/0-  

18/0  
12/0  

0/25** 

-0/37** 

-0/55** 

-0/35** 

0/29** 

0/35** 

R2=0/62 

R2=0/50 

R2=0/11 

R2=0/24 

79/0-  
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جا که در الگوی مفروض ی اصددالح پذیرفتنی اسددت. ضددمناً از آن ( این شددیوه14، ص 1251واحدی و همکاران، 

ی توان الگوی مفروض را الگوی مناسدددبی برای تبیین رابطهنمی جهیدرنتدار نشدددده اسدددت، برخی از مسدددیرها معنی

توان الگو را گیری هدف دانسددت. در این شددرایط می  شددده و جهت های ضددمنی هوش، درماندگی آموخته نظریه

 داشدددتننگه( حذف و ثابت 29، ص 1211، ترجمده واحددی، مقددم و پداکددل،      2001اصدددالح نمود. )هرینگتون، 

دانند. بر این اسدداس، در پژوهش حاضددر با  ر را روش مناسددبی در اصددالح الگوهای علّی می دامسددیرهای غیرمعنی

  دار، الگوی مفروض اصالح و مجدداً برازش داده شد.حذف اثر مستقیم مسیرهای غیرمعنی

 

 

 

 

 

 

 

، دهشآموختههای ضمنی هوش با درماندگی رابطه نظریه استانداردشدهبرآورد پارامترها و ضرایب  .4شکل 

 شدهاصالحگیری هدف و پیشرفت تحصیلی در الگوی جهت

  شدهاصالحهای برازندگی الگوی مشخصه .5جدول 

/df2x CFI NFI GFI AGFI RMSEA 

00/4 00/4 33/0 33/0 35/0 003/0 

اهداف 
 عملکردی

نظریه ذاتی 
 هوش

درماندگی 
شدهآموخته  

 

پیشرفت 
 تحصیلی

نظریه افزایشی 
 هوش

 اهداف تسلط

 

0/15* 

0/48** 

0/27** 

-0/37** 

-0/56** 

-0/32** 

0/29** 

0/34** 

0/11* 

R2=0/50 

R2=0/63 

R2=0/11 

R2=0/23 

79/0-  
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حاکی از  5های برازش مندرج در جدول دهد. شاخصهای برازش را بعد از اصالح نشان می، شاخص5جدول 

 ها دارد.الگوی پیشنهادی برازش مطلوبی با داده آن است که

دهد که عالوه بر اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر تحلیل مسیر به محقق این امکان را می

، دهشاصالحدار و برازش مجدد الگوی قرار دهد. پس از حذف مسیرهای غیرمعنی موردبررسییکدیگر را نیز 

 دست آمد.به 6بوط به اثرات مستقیم و غیرمستقیم در الگو به شرح جدول پارامترهای مر

ی م نظریهدهد که اثرات مستقیشده نشان میبررسدی اثرات مسدتقیم و غیرمستقیم متغیرهای الگوی اصالح  

ی ذاتی بر پیشددرفت ( اسددت؛ ولی اثرات مسددتقیم نظریه β=11/0دار )افزایشددی بر پیشددرفت تحصددیلی معنی  

شده و وختهگری درماندگی آمی ذاتی بر پیشدرفت تحصدیلی با واسدطه   دار نیسدت و اثر نظریه معنیتحصدیلی  

ای با اهداف عملکردی ندارد؛ اما ی افزایشددی رابطه(. نظریهβ=-25/0گیرد )اهداف عملکردی صددورت می

ر اهداف عملکردی ی ذاتی باثرات مستقیم نظریه ( است.β=29/0دار )تأثیر مستقیم آن بر اهداف تسلط معنی

( است. برآیند اثرات مثبت و β=-15/0دار )( و اثرات غیرمستقیم آن منفی و معنیβ=15/0دار )مثبت و معنی

ی ذاتی بر اهداف عملکردی انجامیده اسددت. اثرات مسددتقیم  دار نظریهمنفی مذکور به تأثیرات کل غیرمعنی

باشد. ( میβ=-29/0دار )یر غیرمستقیم آن منفی و معنیدار نیست؛ اما تأثی ذاتی بر اهداف تسلط معنینظریه

شدددده دارد. تأثیر مسدددتقیم درماندگی  ( بر درماندگی آموختهβ=45/0ی ذاتی تأثیر مسدددتقیم و مثبتی )نظریه

دار هستند. این نتایج (  معنیβ=-20/0( و تأثیر غیرمستقیم آن )β=-22/0شدده بر پیشرفت تحصیلی ) آموخته

ت گیری هدف و پیشرفی ذاتی، جهتای بین نظریهنقشدی واسطه  شدده آموختهدرماندگی  دهند کهنشدان می 

 کند.تحصیلی ایفا می
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 اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش .6جدول 

 برآورد                          

 متغیرها

 اثرات

 مستقیم

 اثرات

 غیرمستقیم
 اثرات کل

 واریانس

 تبیین شده

    تحصیلی ازبر روی پیشرفت 

62/0 

 21/0** - 21/0** اهداف عملکردی
 24/0** - 24/0** اهداف تسلط  

 -62/0** -20/0** -22/0** شدهآموختهدرماندگی 
 -25/0** -25/0** - نظریه ذاتی  

 20/0** 01/0 11/0* نظریه افزایشی

    بر روی اهداف عملکردی از

11/0 
 -29/0** - -29/0** شدهآموختهدرماندگی 
 -02/0 -15/0** 15/0* نظریه ذاتی  

 - - - نظریه افزایشی
    بر روی اهداف تسلط از

50/0 
 -56/0** - -56/0** شدهآموختهدرماندگی 
 -29/0** -29/0** - نظریه ذاتی  

 29/0** - 29/0** نظریه افزایشی
    از شدهآموختهبر روی درماندگی 

 45/0** - 45/0** نظریه ذاتی   22/0
 - - - نظریه افزایشی

                      P*<0/00        P**<0/04 

 گیرینتیجه -4

گری اهداف ی ضمنی هوش با پیشرفت تحصیلی و نقش واسطهی نظریههدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه

منظور و مشخص نمودن اثرات مستقیم و غیرمستقیم بود. به این  ارتباطدراین شدهآموختهپیشرفت و درماندگی 

، و مستر ی ضمنی هوش )دوک( و نظریه215-241، ص 2006ارزش پکران ) -ی کنترلبا توجه به نظریه

تجربی، یک الگوی مفهومی پیشنهاد و با ی ( و پیشینه255، ص 2009ول و همکاران، ؛ بلک122، ص 2001
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مسیر مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از آن است که  استفاده از روش تحلیل

و گرایش آنان به  شدهآموختهگیری هدف، درماندگی جهت برحسبآموزان پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان به اهداف عملکردی و تسلط به میزان درماندگی های ضمنی هوش متفاوت است. تمایل دانشنظریه

واریانس پیشرفت  62/0های ضمنی هوش بستگی دارد. در الگوی حاضر نان و اتخاذ نظریهآ شدهآموخته

واریانس درماندگی  22/0واریانس اهداف عملکردی و  11/0واریانس اهداف تسلط،  50/0تحصیلی، 

 تبیین گردید. شدهآموخته

ست. یعنی ا شدهآموختهگی ی ذاتی هوش با درمانددار نظریههای پژوهش فعلی، ارتباط معنییکی از یافته

 تر مستعد درماندگیای ذاتی و غیرقابل انعطاف است، بیشآموزانی که معتقدند هوش، خصیصهدانش

، 2001( و دوک و مستر )262، ص 1155هستند. این نتیجه با رویکردهای نظری دوک و لگت ) شدهآموخته

 افزایشقابلوش یک ویژگی ذاتی بوده و ( همسویی دارد. بر این اساس، فراگیرانی که معتقدند ه124ص 

وشی تأثیر ککنند تالش و سختشود؛ چون فکر می شدهآموختهتر احتمال دارد دچار درماندگی نیست، بیش

با اِسنادهای پایدار درونی همبسته است  شدهآموختهعالوه درماندگی ی مهم ندارد. بهدر بهبود این خصیصه

 (.159، ص 2001)دانیلز و همکاران، 

نی از طریق ندارد یع شدهآموختهی افزایشی ارتباطی با درماندگی دهد نظریهنتایج تحلیل مسیر نشان می

توان گرایش یا عدم گرایش وی به درماندگی ی افزایشی هوش نمیآموز به نظریهاعتقاد یک دانش

( 124، ص 2001توسط دوک و مستر ) شدهارائهبینی نمود. این یافته با چارچوب نظری را پیش شدهتهآموخ

ا و هی افزایشی هوش، فرد در صورت مواجهه با چالشی باورهای مبتنی بر نظریههمخوانی دارد. بر پایه

 آید. فائقتواند با تالش و کوشش بر مشکالت های تحصیلی میشکست

، ارتباطی منفی با اهداف تسدددلط و شددددهآموختهتحقیق حاکی از آن اسدددت که درماندگی  ی دیگریافته

شدددود، می شددددهآموختهآموزی که دچار درماندگی دانش دیگرعبارتبههمچنین اهداف عملکردی دارد. 

گرایشدددی بده سدددمدت اهداف عملکردی )مبتنی بر رقابت( و اهداف تسدددلط )مبتنی بر یادگیری( ندارد. این    

( همسویی دارد. 56، ص1196)ابرمسون، سلیگمن و تیزدیل،  شدده آموختهی درماندگی گیری با نظریهنتیجه

دارد،  ادراک کنترل نداشدددتن بر موقعیت، باعث از دسدددت دادن اظهار می شددددهآموختهی درماندگی نظریه

با اهداف تسلط  دهشآموخته(. ارتباط منفی درماندگی 59شود )همان، ص، گیری اهداف میانگیزه برای پی

 ( نیز همخوانی دارد.159، ص 2001با پژوهش دانیلز و همکاران )



06 

 4931آموزش پژوهی/ شماره اول / بهار 

 

  

گذارد. این ، تأثیری منفی بر پیشرفت تحصیلی میشدهآموختهدهد که درماندگی نمودار تحلیل مسیر نشان می

 (. 440، ص 1156ن، و سلیگم 2، جیرگوس1کنند )هوکسماهای قبلی آن را تأیید مینتیجه مورد انتظار بود و پژوهش

ن تأثیر مثبت اهداف عملکردی و اهداف تسلط بر پیشرفت تحصیلی است. ای یدهندهنشانی دیگر تحقیق یافته

( و 52، ص 1211(، برزگر و همکاران )20، ص 2005) 2مترن ازجملهقبلی  ییافتهانجامهای نتیجه نیز با پژوهش

 ( همسو است.60، ص 1251فر و شقاقی )عطایی

ی ذاتی هوش، اهداف عملکردی آموزان واجد نظریهی دیگر انجام تحقیق حاضر این است که دانشنتیجه یک

ی افزایشی هوش، گرایش به انتخاب اهداف آموزان معتقد به نظریهدهند و در دانشرا بر اهداف تسلط ترجیح می

ول و همکاران های بلکو پژوهش (124، ص 2001تسلط وجود دارد. این یافته با چارچوب نظری دوک و مستر )

ی ذاتی دار نظریه( همخوانی دارد. البته اثرات کل غیرمعنی52، ص 1211( و برزگر و همکاران )255، ص 2009)

ط ی ذاتی بر اهداف عملکردی توسدهد که اثرات مثبت نظریهطور تلویحی نشان میهوش بر اهداف عملکردی به

 شود. برای این اهداف خنثی می شدهآموختهاثرات منفی درماندگی 

ی که نظریه توان دریافتو جدول اثرات مستقیم و غیرمستقیم می شدهاصالحبا توجه به نمودار مسیر الگوی 

ی اهداف عملکردی و طهواسذاتی، تأثیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی ندارد و تأثیر غیرمستقیم و منفی آن به

لط نیز اهداف تس یباواسطهی افزایشی هوش، عالوه بر تأثیر مستقیم، است. نظریه شدهآموختهدرماندگی 

 تأثیری غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی دارد.

 ها و پیشنهادهای کاربردیمحدودیت

 های فرزندپروریکه بررسی عواملی همچون شیوهاین ازجملههایی نیز وجود داشت. در این پژوهش محدودیت

أثیرگذار باشد توانست در نتایج تهای تحصیلی قبلی که میی شکستصادی و سابقهاقت -والدین، موقعیت اجتماعی

 ها صورت گیرد.ها باید با در نظر گرفتن این محدودیتدر سایر موقعیت هایافتهتعمیمبنابراین  ؛پذیر نشدامکان

های هان در خوشآموزهای پیشرفت تحصیلی دانشعنوان محدودیتی دیگر، باوجود نزدیک بودن میانگینبه

های اعضای یی ویژگلحاظ مقایسهتری بهتوانست به نتایج دقیقگیری شده، استفاده از نمرات استاندارد مینمونه

های تحقیق ها نیز در زمره محدودیتنبودن  اجرای پرسشنامه 4نمونه و همچنین نمرات مختلف منجر شود. چرخشی

                                                           
1. Hoeksema 
2. Girgus  
3. Mattern  
4 . counterbalance 
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شود این ها را کاهش دهد. توصیه میذاری متقابل محتوای پرسشنامهتوانست تأثیر و اثرگاست که رعایت آن می

 های مشابه رفع شوند.ها در پژوهشمحدودیت

( از اهداف عملکردی تبیین گردید، در 11/0جا که در این پژوهش واریانس اندکی )شود از آنپیشنهاد می

اتخاذ  عالوه. بهر مدل مفروض لحاظ گردندو د تر توجه شودهای این قبیل اهداف بیشهای آتی به مؤلفهپژوهش

رای مطالعه ی مناسبی بتواند زمینهزمان اهداف تسلط و عملکردی نیز میاهداف چندگانه یعنی گرایش به انتخاب هم

جا که عوامل دیگری همچون تجارب قبلی شکست تحصیلی و خودکارآمدی پایین نیز ممکن از آن در ضمن باشد.

دخیل باشند که در الگوی پژوهش فعلی وجود  شدهآموختهآموزان به درماندگی دانشاست در تبیین گرایش 

 ها پرداخت.به بررسی نقش آن بعدیهای توان در پژوهشندارند، می

منظور کاهش درماندگی توان به مسئوالن آموزشی پیشنهاد نمود تا بهبر اساس نتایج پژوهش حاضر می

وش افزایشی و های ارتقای هگیری از تأثیر منفی آن در پیشرفت تحصیلی، زمینهآموزان و پیشدر دانش شدهآموخته

بر رقابت  جای تأکیدهای آموزشی فراهم سازند و بکوشند تا مدارس بهپیشگیری از باورهای هوش ذاتی را در محیط

 ها بر کوشش و پافشاری برای دستیابی به اهداف پیشرفت تحصیلی اهمیت دهند.و توانایی
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