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یندها و پیامدهای آیی از برخی پیشطراحی و آزمودن الگو
 شهر اهوازهای  آموزان پسر دبیرستان گزینی در دانش هدف

 

 عسکر آتش افروز

 

 چکیده
گزينوی در   يندها و پيامودهای هودف  آهدف از پژوهش حاضر طراحی و آزموودن الگوويی از پيشو   

معه آماری، شامل کل باشد. جا می شهر اهوازهای  فيزيک دبيرستان-آموزان سال سوم رشته رياضی دانش
بوود کوه بوه     89-91اهواز در سال تحصويلی  های  آموزان سال سوم رشته رياضی فيزيک دبيرستان دانش

هوا انتاواش شودند. ابزارهوای موورد       نفر به عنوان نمونه از ميان آن 091، ای مرحله روش تصادفی چند
وهوای يوادگيری اناقوا ی    (، مقيواس الگ ITISمقياس نظريه تلوويحی هووش )  استفاده در اين پژوهش، 

(PALS( و پرسشنامه راهقردهای انگيزشی برای يادگيری )MSLQبوده )   اند. ارزيابی مدل پيشونهادی
صوور  گرفوت. جهوت آزموون روابو        AMOS-16افوزار   با روش تحليل مسير و با استفاده از نورم 

فاده شد. مدل پيشنهادی مستقيم از روش بو  استراپ در دستور کامپيوتری ماکرو پريچر و هيز است غير
ها نشان داد و با ترسيم مسير هدف عملکردگرا به هودف تقحرگورا بورازش     برازش  ابل  قولی را با داده

گزينوی   توانود در هودف   نتواي  نشوان داد کوه باورهوای هوشوی موی      به دسوت آمود.   ها  مالوبی با داده
برخوی مللفوه   داری  معنوی  د بوه طوور  توان می ايفا نمايد و هدف گزينی نيزداری  معنی آموزان نقش دانش

 نمايد.بينی  پيش خودتنظيمی )از جمله خودکارآمدی و راهقردهای يادگيری خودتنظيم( را
 

 هدف گزينی، خودکارآمدی، راهقردهای يادگيری خودتنظيم، باورهای هوشی. :کلید واژگان
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 مقدمه
رفت تحصيلی، به ی اخير، متاصصان تعليم و تربيت به عوامل ملثر بر پيش طی دو دهه

اند. يکی از رويکردهايی که چارچوش  بيش از پيش توجه کرده 0ويژه شناخت و انگيزش

 1اجتماعی دوِک -پژوهشی را در اين زمينه برای محققان فراهم آورده است، رويکرد شناختی

و  4(. مفاهيم کليدی اين رويکرد را باورهای هوشی1110، 0ر  و مارين باشد )دوپی می

و  6دهند. باورهای هوشی عقارتند از: باورهای هوشی ذاتی تشکيل می 0پيشرفتهای  هدف

(. 1117و دوِک،  8ترزسوينسکی ،، به نقل از بلکول0999)دوِک،  7باورهای هوشی افزايشی

پذير و  ابل افزايش  ف باورهای هوشی افزايشی به اين مالب اشاره دارد که هوش کيفيتی انعاا

؛ دوِک و 0988، 9)دوِک و لگت باشد می از راهقردهای موفق به واساه تالش و استفاده

شان  های آموزانی که باورهای هوشی افزايشی دارند بر بهقود مهار  (. دانش1110، 01مولدن

ر  و  کنند )دوپی های گذشته تالش می تأکيد دارند و تا حد امکان برای غلقه بر شکست

د هوش به اين مالب اشاره دارد که هوش (. در مقابل، باورهای ذاتی در مور1110مارين، 

توان چيزهای جديد  می  ابل افزايش است. از ديد اين نظريه هر چند کيفيتی ثابت و غير

؛ دوِک و مولدن، 0988)دوِک و لگت، توان توانايی و هوش را تغيير داد  آموخت ولی نمی

هوشی ذاتی برای رسيدن آموزان با باورهای  (، معتقدند دانش1110ر  و مارين ) (. دوپی1110

 دهند. شان، حدا ل تالش را به خرج می به هدف و غلقه بر مشکال 

هدف )يا هدف گزينی( های  گيری مفهوم کليدیِ ديگر در مدل اجتماعی دوِک، جهت

هستند که شاص برای رفتار پيشرفت خود  مقاصدیها و  ها، هدف گيری باشند. اين جهت می

های  های پيشرفت، هدف (. به عقار  ديگر، منظور از هدف1110، 00گيرد )شانک در نظر می

                                           
1-  cognition & motivation 
2-  Dweck 
3-  Dupeyrat & Marian 
4-  intelligence beliefs 
5-  achievement goals 
6-  entity intelligence beliefs 
7-  incremental intelligence beliefs 
8-  Blackwell & Trzesniewski 
9-  Leggett 
10-  Molden 

11-  Schunk 
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)مثالً مدرسه( انتااش  0ای هستند که افراد برای دستيابی به موفقيت در يک بافت خاص ويژه

برای رفتارهای پيشرفت  0گرايش به هدفهای  (. نظريه1116، 1فلدر کنند )اوردان و شوئن می

گيرنده را از  باشد که مقصود ياد رايش به هدف میها، گ ی اصلی در همه آن متعددند، ولی سازه

 (.1118، 4کند )شانک، پينتريچ و ميسی رفتار مورد نظر بيان می

گيری، يعنی  های پيشرفت، پژوهشگران در ابتدا فق  بر دو نوع جهت در تفکيک هدف

های  (، ولی شواهد و نظريه1111هدف تقحری و هدف عملکردی، تأکيد کردند )دوِک، 

، 6نه و االلوان ، به نقل از ماهاس0998و همکاران،  0گيری هدف )ميگلی ، سه جهتجديدتر

، هدف 8گريز  ، هدف تقحر7گيری هدف، يعنی هدف تقحرگرا (، يا حتی چهار جهت1100

 (.1116، 00فونسيکا و مولر کنند )اليو ، دا را پيشنهاد می 01گريز و هدف عملکرد 9عملکردگرا

گيری هدف تقحرگرا، برای تقحر  افراد دارای جهت پيشرفت،های  گانه هدف بندی سه در تقسيم

گيری هدف عملکردگرا،  بر تکاليف، غلقه بر چالش و افزايش ساح کفايت و افراد دارای جهت

های خوش يا خرسند کردن ديگران )معلم، اولياء يا ديگران( تالش  برای دستيابی به نمره

دانند و  عملکردگرا، خود را دارای توانايی زيادی می(. افراد 1118کنند )شانک و همکاران،  می

خواهند عملکردشان را در مقايسه با ديگران مورد سنجش  رار دهند و از اين طريق  می

گريز، خود را فا د توانائی  در مقابل، افراد عملکرد های خود را به نمايش بگذارند. توانايی

ها و پيشرفت خود به ديگران اجتناش ورزند،  نايیکنند از نمايش توا بينند و بنابراين سعی می می

ياما و  )اليو ، موری تا از شکست خوردن، کودن يا احمق به نظر رسيدن در امان بمانند

اند،  های پيشرفت به کار برده شده هايی که برای هدف ( در اغلب مدل1100، 01پکرون

ورد بررسی و تحقيق  رار های تقحری فق  در  الب گرايش )گرايش به تسل  يا تقحر( م هدف

                                           
1-  special context 
2-  Urdan & Schoenfelder 
3-  goal orientation theories 
4-  Pintrich & Meece 
5-  Midgley 
6-  Mahasneh & Al-Alwan 
7-  mastery approach 
8-  mastery avoidance 
9-  performance approach 
10-  performance avoidance 
11-  Elliot, Da Fonseca, & Moller 
12-  Murayama & Pekrun 
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گرا هستند(، نه اينکه از آن  آموزان به هدف تقحری گرايش دارند )يا تقحر گرفتند؛ يعنی، دانش

 (.1101، 1؛ کاپالن و فلوم1118، 0ولترز -کنند )سينز، جولينگن، سيولسقرگ و هو  اجتناش می

(، معتقدند 1110)و دوِک  0(، و پلکس، گرنت1111پردازان، از جمله دوِک ) برخی نظريه

ی طقيعت  های ماتلف درباره های پيشرفت(، تابعی از نظريه های هدف )يا هدف گيری که جهت

های هوش )باورهای  (، معتقد است که نظريه1117، 1111، 0999باشند. دوِک ) هوش می

 کند. به عقار  ديگر، خواهد گزيد، تعيين می آموز بر هوشی(، نوع گرايش به هدفی را که دانش

باشد. در مدل  گزينی در افراد می يندهای مهم هدفآها باورهای هوشی از پيش در مدل آن

باشد و  ی هوش معتقد است توانايی او ثابت می ی ذاتی درباره نظريهآموز  ائل به  دوِک، دانش

گريز را بر خواهد گزيد و به  به احتمال زياد در هنگام پرداختن به تکليف، هدف عملکرد

در مقابل، کسی که به نظريه  کند. می ری هدف تقحرگرا و عملکردگرا را انتااشاحتمال کمت

يابد، بنابراين بيشتر  افزايشی درباره هوش معتقد است، باور دارد که توانايی او افزايش می

 (.1118برگزيند )شانک و همکاران، های تقحری را  احتمال دارد که هدف

های پيشرفت )تقحرگرا،  دهند که هدف از طرف ديگر، تحقيقا  بسياری نشان می

هايی که  ترين حياه گريز( پيامدهای ماتلفی به دنقال دارند. يکی از مهم عملکردگرا و عملکرد

، به ويژه راهقردهای 4های پيشرفت بر آن تأثير يا با آن ارتقاط دارد، راهقردهای يادگيری هدف

قاد پينتريچ، راهقردهای يادگيری (. به اعت1114، 6باشد )پينتريچ می 0يادگيری خودتنظيم

باشند. وی در تحقيقا   خودتنظيم، شامل راهقردهای شناختی، فراشناختی و مديريت منابع می

گيری هدف تقحری و کاربرد راهقردهای شناختی و  خود به اين نتيجه رسيدکه بين جهت

حقيقا  نيز نشان فراشناختی )راهقردهای يادگيری( راباه مثقت وجود دارد. در مقابل، برخی ت

کنند، به احتمال زياد از چالش  های عملکردی را انتااش می آموزانی که هدف دهند، دانش می

کنند و در حل مسائل حدا ل  را انتااش می 7کنند، راهقردهای يادگيری ساحی اجتناش می

                                           
1-  Sins, Joolingen, Savelsbergh, & Hout-Wolters 

2-  Kaplan & Flum 

3-  Plaks & Grant 

4-  learning strategies 

5-  self-regulated learning strategies 

6-  Pintrich 

7-  surface learning strategies 
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تيجه (. به عالوه، برخی پژوهشگران نيز به اين ن1118، 0گيرند )هندرسون تالش را به کار می

 راباه مثقت وجود دارد، در رسيدند که بين هدف عملکردگرا و راهقردهای يادگيری خودتنظيم

گريز و راهقردهای يادگيری خودتنظيم راباه منفی وجود  حالی که بين پذيرش هدف عملکرد

 (.1100 ،1من ، روسل، اليو  و فلت1116دارد )اليو  و همکاران، 

يافته يادگيری،   گيری هدف با الگوهای سازش که جهت دهند میها نشان  به عالوه، پژوهش

 0(. از ديد بندورا1118، 4ياما ؛ اليو  و موری1119، 0از  قيل خودکارآمدی راباه دارد )فريمن

هايشان در انجام  آموزان در مورد توانايی ای از باورهای دانش (، خودکارآمدی به مجموعه0997)

قيقا  نشان داده است که هدف تقحری با يک تکليف خاص اشاره دارد. نتاي  تح

خودکارآمدی راباه مستقيم دارند، ولی ارتقاط بين هدف عملکردی و خودکارآمدی، در 

، هدف عملکردگرا با تحقيقا  گوناگون، متفاو  است؛ بدين معنی که در برخی موارد

داری بين  معنیی  ديگر، راباههای  بعضی پژوهش ولی در خودکارآمدی همقستگی مثقت دارد،

چنين، بين هدف عملکردگريز و  هدف عملکردگرا و خودکارآمدی وجود ندارد. هم

 (.1118، 6و نومن داری يافت نشد )کوتينهو ی معنی خودکارآمدی در اکثر تحقيقا  راباه

گزينی در  يندها و پيامدهای هدفآتاکنون تحقيقا  فراوانی در زمينه برخی پيش

ا  نشان دارد که نتاي  بسياری از اين ماالع .گرفته است آموزان و دانشجويان صور  دانش

گيری  گيری هدف تقحرگرا، و باورهای هوشی ذاتی با جهت باورهای هوشی افزايشی با جهت

چنين، همقستگی بين باورهای هوشی ذاتی و  گريز راباه مثقت دارند. هم هدف عملکرد

و  جوبر  ؛1114،  7بايليو روفو و فونسيکا، کاری باشد ) می گيری هدف تقحرگرا منفی جهت

(. برخی ديگر از 1100 ،01دالور، احدی و برزگر؛ 1119، 9هاول و کارن ؛1101، 8اندرو

گيری هدف تقحرگرا با باورهای هوشی افزايشی و  نيز رواب  مثقت جهتها  پژوهش

                                           
1-  Henderson 
2-  Roussell, Elliot, & Feltman 
3-  Freeman 
4-  Murayama 
5-  Bandura 
6-  Coutinho & Neuman 
7-  Cury, Bailly, & Rufo 
8-  Joubert & Andrew 
9-  Howell & Karen 
10-  Delavar, Ahadi, & Barzegar 
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رين، ر  و ما اند )دوپی گريز با باورهای هوشی ذاتی را تأييد نکرده گيری هدف عملکرد جهت

(، در تحقيق ديگری 1101) 1استين، پوالرد و رومی (. سيگل، روبن1118، 0لی و عقداهلل ؛1110

گيری هدف تقحرگرا همقستگی  به اين نتيجه رسيدند که بين باورهای هوشی افزايشی و جهت

گيری هدف تقحرگرا  مثقت وجود دارد، ولی همقستگی بين باورهای هوشی ذاتی و جهت

(، نشان داد که بين باورهای هوشی 1119) 0چنين، نتيجه پژوهش بيلس همدار نقود.  معنی

دار وجود  گريز( راباه معنی های عملکردی )عملکردگرا و عملکرد )افزايشی و ذاتی( و هدف

 ندارد.

های تقحرگرا و  ( نيز در پژوهشی راباه بين هدف1119) 4جکسون -بارتلز و ماگون

ز( را با راهقردهای فراشناختی بررسی نمودند. نتاي  گري  عملکردی )عملکردگرا و عملکرد

آموز از راهقردهای  تقحرگرا و عملکردگرا با استفاده دانشهای  ها نشان داد، هدف تحقيق آن

آموزان از  گريز با استفاده دانش فراشناختی راباه مثقت دارند. در مقابل، راباه هدف عملکرد

 فراشناختی منفی بود.راهقردهای 

(، به منظور بررسی 1114) 6و ولترز ؛(1111) 0اکلس و قاتی که توس  ويگفلددر تحقي

گزينی  های هدف انجام شد. نتاي  نشان داد، نوع هدف گيری راباه بين خودکارآمدی و جهت

ها را ارتقاء و يا کاهش دهد و خودکارآمدی نيز تأثير  تواند خودکارآمدی آن آموزان می دانش

 گذارد. آموزان می تحصيلی دانش مستقيم و مثقت بر پيشرفت

گزينی،  (، جهت بررسی راباه بين هدف1118) 7در همين راباه، اليم، لو و نی

)ساحی و عمقی(، به منظور ارتقاء مهار  زبان انگليسی،  خودکارآمدی و راهقردهای يادگيری

با ها  آموز سنگاپوری آزمايش کردند. پس از برازش مدل آن دانش 0470مدلی را بر روی 

ها، نتاي  نشان داد که خودکارآمدی اثر مستقيم و مثقتی بر بهقود مهار  زبان انگليسی  داده

گريز مستقيم  گيری هدف عملکرد حالی که تأثير خودکارآمدی بر جهت آموزان دارد، در دانش

                                           
1-  Lee & Abdullah 

2-  Siegle, Rubenstein, Pollard, & Romey 

3-  Bayless 

4-  Bartels & Magun-Jackson 

5-  Wigfield & Eccles 

6-  Wolters 

7-  Liem, Lau, & Nie 
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گيری هدف تقحرگرا از طريق  چنين، نتاي  اين پژوهش نشان داد که جهت و منفی بود. هم

يادگيری عميق، بر پيشرفت تحصيلی درس زبان انگليسی اثر مستقيم و مثقت دارد،  راهقردهای

گريز اثر مستفيم و منفی بر پيشرفت تحصيلی درس  گيری هدف عملکرد مقابل جهتدر 

 مذکور دارد.

های پيشرفت،  هدف»( نيز مدلی را تحت عنوان 1117و ميگلی ) 0کورتينا، ترنر ،فريدل

، مورد آزمايش  رار دادند. پس از «اهقردهای مقابله در رياضيا باورهای خودکارآمدی و ر

گيری هدف تقحرگرا اثر مستقيم  ها، نتاي  نشان داد که جهت اصالح نهايی و برازش مدل با داده

گيری هدف عملکردی اثری بر خودکارآمدی  رآمدی دارد، ولی جهتو مثقت بر خودکا

مدل بر روی دخترها، پسرها و نژادهای ماتلف چنين، نتاي  تحليل  آموزان ندارد. هم دانش

 کنند. دار ايفا نمی نشان داد که جنسيت و نژاد در نتاي  تحليل نقش معنی

ضرور  انجام اين پژوهش در اين است که در صور  تأييد اين مدل نظری، 

توانند با آموزش و ايجاد  می اندرکاران نظام آموزشی )به خصوص معلمين و مشاورين( دست

های هدف مناسب  گيری آموزان را به سمت داشتن جهت رهای هوشی افزايشی، دانشباو

تواند باعث افزايش انگيزه،  گرا( سوق دهند که اين امر به نوبه خود می )تقحرگرا و عملکرد

خودکارآمدی و استفاده از راهقردهای يادگيری موفق شود که در نهايت به منجر به پيشرفت 

 . نقه شاصيت فراگير گرددتر و به طور کلی شکوفايی همه جا ویتحصيلی بهتر، انگيزه  

آموزان به سمت داشتن باورهای  تواند با سوق دادن دانش از اين رو، نظام آموزش و پرورش می

ها را بهقود باشد، بلکه به رشد همه  هوشی مناسب )افزايشی(، نه تنها عملکرد تحصيلی آن

 برصرفاً يا ها  در اکثر پژوهش . از طرف ديگر،جانقه شاصيت فراگيران نيز کمک نمايد

يا روی پيامدهای هدف گزينی تأکيد شده است ولی در پژوهش حاضر در  الب  پيشايندها

اند.  گزينی آورده شده ندها و هم بعضی پيامدهای هدفآمدلی پيشنهادی هم برخی پيش

 کردن برخیچنين، پژوهش حاضر گامی در جهت تکميل مدل دوِک از طريق اضافه  هم

گزينی )بر مقنای تحقيقا   متغيرهای شناختی و انگيزشی مهم به عنوان پيامدهای هدف

 باشد. متغيرهای که برای بس  مدل دوِک در اين پژوهش مورد استفاده  رار  تجربی( به آن می
 

                                           
1-  Friedel, Cortina, & Turner 
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ر چنين، از آنجا که د هم اند عقارتند از: راهقردهای يادگيری خودتنظيمی و خودکارآمدی. گرفته
گيری هدف تقحری و عملکردی تأکيد شده است، اين  ( صرفاً بر دو جهت1111مدل دوِک )

صدد آزمون مدل گسترش يافته  در گيری هدف عملکردگريز پژوهش با اضافه کردن جهت
باشد. به عالوه، در اين پژوهش، از ابزارهای جديدتری )نسقت به مدل  می (0دوِک )نمودار 

ها برای اولين بار توس   ی مدل مذکور استفاده شده که برخی از آندوِک( برای سنجش متغيرها
 اند. محقق ترجمه و اعتقاريابی شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 آموزان گزينی در دانش يندها و پيامدهای هدفآمدل پيشنهادی راباه علّی برخی پيش .0نمودار 

 

 پژوهشهاي  فرضیه
آموزان پسر سال سوم  زينی در دانشگ يندها و پيامدهای هدفآالگوی پيشنهادی برخی پيش

مربووط بوه مسويرهای    هوای   هاست. در ضمن، همه فرضيه رشته رياضی شهر اهواز برازنده داده
 شوند. می مستقيم و غيرمستقيم به محک گذاشته

 

 روش پژوهش
 باشد. هودف تحليول    ، می0تر تحليل مسير پژوهش حاضر، از نوع همقستگی، و به طور د يق

 

                                           
1-  path analysis 
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آوردن برآوردهای کمی از رواب  علی بين متغيرها است. مفاهيم تحليول مسوير،   مسير، به دست 

که پيوندهای علی احتموالی   0ی آن يعنی نمودار مسير در بهترين صور ، از طريق ويژگی عمده

شود. اين مدل يا نموودار، برآوردهوايی از پارامترهوای     سازد، تقيين می بين متغيرها را آشکار می

دهد که به واساه  جمال  خاا( و چند شاخص نيکويی برازش به ما می مدل )ضرايب مسير و

 (.0084شويم )هومن،  ها آگاه می ها از ميزان برازش مدل با داده آن
 

 گیري جامعه، نمونه و روش نمونه
فيزيوک   -آمووزان سوال سووم رشوته رياضوی      جامعه آماری اين پژوهش شامل هموه دانوش  

باشوند، کوه در سوال     ه آموزش و پرورش شوهر اهوواز موی   های دولتی نواحی چهارگان دبيرستان

گيوری اسوتفاده    اند. در اين ماالعه، از دو نوع نمونه مشغول به تحصيل بوده 0089-91تحصيلی 

گيری اول، جهت بررسی روايی و پايايی ابزارها صور  گرفت. در ايون نووع    شده است. نمونه

نجام شد، ابتدا، از نواحی چهارگانه آمووزش  ای ا مرحله ی تصادفی چند گيری، که به شيوه نمونه

و پرورش شهر اهواز، دو ناحيه به صور  تصادفی ساده انتااش گرديد. در مرحله بعد، از هور  

نفر بوه صوور  تصوادفی سواده      01کالس و از هر کالس،  1مدرسه و از هر مدرسه،  4ناحيه، 

ها،  پايايی و روايی پرسشنامه های گروه نمونه جهت بررسی انتااش شد. در کل، تعداد آزمودنی

گيوری   تحقيق را تکميل نمودند(. نمونههای  نفر پرسشنامه 070نفر بودند )که از اين تعداد  091

ها با مدل فرضی صور  گرفوت، نيوز    ها و بررسی برازش آن آوری داده به منظور جمع دوم، که

ای،  گيوری چنود مرحلوه    ونوه ای نسقتی انجام شد. در اين نووع نم  مرحله ی تصادفی چند به شيوه

ابتدا، از هر يک از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز، به صوور  تصوادفی سواده،    

مدرسووه( انتاوواش شوود. در مرحلووه بعوود، از هوور مدرسووه، بووه نسووقت  01سووه مدرسووه )جمعوواً 

فيزيک آن مدرسه، گروه نمونه، به صور  تصادفی انتااش گرديد.  -آموزان رشته رياضی دانش

اند که از اين تعوداد   نفر بوده 411ها،  در کل، تعداد نمونه، جهت آزمايش مدل و بررسی فرضيه

 اند. تحقيق را تکميل نمودههای  نفر آزمودنی پرسشنامه 048
 

 ابزارهاي تحقیق
 گيرند عقارتند از: مقياس نظريوه تلوويحی    ابزارهايی که در اين تحقيق مورد استفاده  رار می

 

                                           
1-  path diagram 
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( PALS) 1(، مقيواس الگوهوای يوادگيری اناقوا ی    1116قودالفتاح و يوتس )  ( عITIS) 0هوش

( MSLQ) 0( و پرسشوونامه راهقردهووای انگيزشووی بوورای يووادگيری1111ميگلووی و همکوواران )

 شود. (. در ادامه در مورد ابزارهای فوق توضيح داده می0991) 4گرو  پينتريچ و دی

(، بوا  1116) 0عقدالفتاح و يوتس اين مقياس توس   (.ITISمقیاس نظریه تلویحي هوش)-

نفور از دانشوجويان سوال اول مصوری و اسوتراليايی،       0011ای متشوکل از   توجه به گروه نمونه

سنجد، باورهای فرد در موورد توانوايی ذهنوی و هوشوی      ساخته شده است. آنچه اين مقياس می

تحليول عامول    باشود. نتواي    ( موی 1111باشد، که مقتنی بر نظريه تلويحی کوارل دوِک )  خود می

مقياس فوق، بر روی دانشجويان مصری و استراليايی، دو عامول را شناسوايی نمودنود     6اکتشافی

که عقارتند از: عامل ذاتی و عامل افزايشی. باورهای هوشی ذاتی به اين موضوع اشاره دارد کوه  

اورهای حالی که ب هوش، صفتی ثابت، غير ابل کنترل و غير ابل تغيير از طريق تالش است؛ در

تووان بوا    باشد که می هوشی افزايشی بيانگر اين است که هوش کيفيتی سازگار و  ابل کنترل می

بهقود و ارتقاء باشيد. به عنوان مثال، يکوی   يق فراهم آوردن محي  مناسب آن راتالش و از طر

شما از مقدار معينوی هووش   »خرده مقياس باورهای هوشی ذاتی بدين گونه است: های  از گويه

انجام دادن يک تکليوف بوا   »چنين، عقار   هم«. برخورداريد که توانايی تغيير دادن آن را نداريد

خورده مقيواس باورهوای    هوای   ، يکی از گويوه «تواند به بهقود هوش شما کمک کند می موفقيت

 باشد. می هوشی افزايشی

و افزايشوی(   بر روی اين مقياس، دو عامل فوق )ذاتیسازندگان  7نتاي  تحليل عامل تأييدی

گويه دارد که  04گويه و جمعاً  7را به وضوح از هم تفکيک نمود. هر عامل اين مقياس، دارای 

ی يک تا کوامالً   ای )از کامالً ماالفم، نمره درجه 4گذاری هر ماده بر اساس مقياس ليکر   نمره

امه بوه روش  باشد. به عالوه، در پژوهش مذکور ضريب پايايی پرسشون  ی چهار( می موافقم نمره

و برای خورده   80/1، برای خرده مقياس باورهای ذاتی 78/1آلفای کرونقاخ برای کل پرسشنامه 

                                           
1-  Implicit Theories of Intelligence Scale (ITIS) 

2-  Patterns of Adaptive Learning Scale (PALS) 

3-  Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) 

4-  De Groot 

5-  Abd-El-Fattah & Yates 

6-  exploratory factor analysis 

7-  confirmatory factor analysis 
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(. در پوژوهش  1116گزارش شوده اسوت )عقودالفتاح و يوتس،      70/1مقياس باورهای افزايشی 

اصالح شدند.  های آن بررسی و حاضر، پس از ترجمه مقياس فوق، ابتدا، اعتقار محتوايی سئوال

پرسشنامه، از شيوه تحليول عامول تأييودی اسوتفاده گرديود.       0، جهت تأييد ساختار عاملیسپس

نتاي  تحليل عاملی تأييدی ساختار عاملی )دو عامل ذاتی و افزايشی( ايون پرسشونامه را تأييود    

اند، از پرسشونامه   ( که بار عاملی پايينی روی عامل ذاتی داشته7و  0نمود، ضمن اينکه دو ماده )

انود. بوه عوالوه، پايوايی آن از روش آلفوای       دند و در تحليل مورد استفاده  رار نگرفتهحذف ش

، 80/1برای کل پرسشنامه، خرده مقياس ذاتی و خورده مقيواس افزايشوی بوه ترتيوب       1کرونقاخ

 به دست آمد. 71/1و  80/1

مقيواس الگوهوای يوادگيری اناقوا ی      (.PALSمقیاس الگوهاي یاادگیري انبباا ي )   -

(PALS( ميگلی و همکاران ،)يکی از مقياس1111 ،)      هايی اسوت کوه بيشوترين اسوتفاده را در

های پيشرفت دارد. اين پرسشونامه، دارای سوه    هدف يا هدفهای  گيری گيری جهت زمينه اندازه

گيوری هودف    گيری هدف عملکردگرا و جهوت  گيری هدف تقحرگرا، جهت خرده مقياس جهت

گويوه   04گويه، و جمعواً   4و  0، 0ده مقياس به ترتيب دارای باشد، که هر خر گريز می عملکرد

« کوامالً نادرسوت  »بنودی ليکور ، از    گذاری اين پرسشنامه، بر اساس درجه چنين، نمره دارد. هم

ای کوه   (. در ماالعوه 1111باشد )ميگلی و همکواران،   ، می0ی  نمره« کامالً درست»، تا 0ی  نمره

ايی و روايی اين پرسشنامه صور  گرفت، وجوود سوه   (، جهت بررسی پاي1119توس  بيلس )

چنين، در پژوهش فوق، با استفاده از روش آلفوای   عامل فوق در پرسشنامه مذکور تأييد شد. هم

گيوری   هوای آن )جهوت   و پايايی هر يک از خورده مقيواس   80/1کرونقاخ، پايايی کل پرسشنامه 

گريوز( بوه ترتيوب     ف عملکردگيری هد گيری هدف عملکردگرا و جهت هدف تقحرگرا، جهت

پور  گزارش شده است. به عالوه، در تحليل عامل تأييدی که توس  محسن 81/1و  86/1، 88/1

(، جهت بررسی روايی اين پرسشنامه صور  گرفت، وجود سه عامول )سوه   0086و همکاران )

( نيوز پايوايی ايون    0087خرده مقياس مذکور(، بوه وضووح تأييود شود. در تحقيوق کارشوکی )      

های آن به روش آلفای کرونقاخ محاسقه شد، که ضوريب پايوايی ايون     رسشنامه و خرده مقياسپ

گيوری   هوای آن )جهوت   و ضريب پايايی هر يک از خورده مقيواس   84/1تا  71/1پرسشنامه بين 

                                           
1-  factor structure 

2-  cronbach's alphaa 
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گريوز( بوه ترتيوب     گيری هدف عملکرد گيری هدف عملکردگرا و جهت هدف تقحرگرا، جهت

ده است. در پژوهش حاضر، نيز بوا اسوتفاده از تحليول عواملی     به دست آم 76/1و  84/1، 87/1

تأييدی ساختاری عاملی اين مقياس تأييد گرديد. به عالوه، پايايی آن با استفاده از روش آلفوای  

گريوز بوه    تقحرگورا، عملکردگورا و عملکورد   هوای   کرونقاخ برای کل پرسشنامه و خرده مقيواس 

 آمد.به دست  71/1و  67/1، 66/1، 74/1ترتيب 

راهقردهوای   پرسشونامه  (.MSLQپرسشنامه راهبردهاي انگیزشاي باراي یاادگیري )    -

( و بور اسواس   0991گورو  )  ابزاری اسوت کوه توسو  پينتوريچ و دی     انگيزشی برای يادگيری

اجتماعی )تعامل شناخت و انگيزش( تدوين شده است.در تحقيوق حاضور از    -ديدگاه شناختی

(، بوور روی 0078ه شووده کووه توسوو  القوورزی و سووامانی )ای از ايوون پرسشوونامه اسووتفاد نسوواه

آموزان مقاع راهنمايی شهر شيراز مورد استفاده  رار گرفته اسوت. ايون پرسشونامه، از دو     دانش

تشکيل شده است. در اين پژوهش  باش باورهای انگيزشی و راهقردهای يادگيری خودتنظيمی

تغير خودکارآمدی و از بعد راهقردهوای  ی آن( برای سنجش م ماده 9بعد باورهای انگيزشی ) از

يادگيری خودتنظيمی آن که شامل راهقردهای شناختی و راهقردهای خوودتنظيمی اسوت، بورای    

سنجش متغير راهقردهای يادگيری استفاده گرديوده اسوت. راهقردهوای يوادگيری خوودتنظيمی      

يکر  از کامالً موافقم گذاری اين پرسشنامه نيز بر اساس مقياس ل باشد. نمره گويه می 11دارای 

 (.0081تهرانی،  باشد )کجقاف، مولوی و شيرازی ( می0(، تا کامالً ماالفم )نمره 0)نمره 

آن را بوا اسوتفاده از   هوای   مقيواس  ( روايی اين پرسشنامه و خورده 0087پژوهش کارشکی )

( نيوز  0081شيوه تحليل عامل تأييدی در حود مالووش گوزارش نموود. کجقواف و همکواران )      

به دست آوردند. در  80/1يب پايايی بعد راهقردهای يادگيری خودتنظيمی اين پرسشنامه را ضر

پژوهش حاضر، نيز با استفاده از تحليل عاملی تأييدی ساختاری عاملی اين مقياس تأييد گرديد. 

به عالوه، پايوايی آن بوا اسوتفاده از روش آلفوای کرونقواخ بورای متغيور راهقردهوای يوادگيری          

 به دست آمد. 70/1و  74/1ی و خود کارآمدی به ترتيبظيمخودتن
 

 ها یافته
توصيفی )ميانگين، انحوراف معيوار و ضوريب همقسوتگی( مربووط بوه       های  ، يافته0جدول 

 دهد. می متغيرهای پژوهش را نشان
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 ميانگن، انحراف معيار و ضريب همقستگی بين متغيرهای پژوهش .0جدول 

ردی
ف

 

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
1 2 3 2 2 2 2 

0 
باورهای هوشی 

 ذاتی
69/06 00/0 0       

1 
باورهای هوشی 

 افزايشی
08/10 18/6 

**01/1- 0      

0 
گيری هدف  جهت

 تقحرگرا
80/07 88/0 

**01/1- 
**10/1 0     

4 
گيری هدف  جهت

 عملکردگرا
48/06 04/4 

*01/1- 10/1 
*01/1 0    

0 
گيری هدف  جهت

 عملکردگريز
00/04 60/0 

**41/1 01/1- 
**10/1- 

**07/1- 0   

6 
راهقردهای يادگيری 

 خودتنظيم
06/69 46/00 10/1- 

**01/1 
**00/1 

**09/1 
**10/1- 0  

 19/0 04 خودکارآمدی 7
**17/1- 

**06/1 
**01/1 

**41/1 
**10/1- 

**01/1 0 

 

ژوهش شود، ميانگين و انحراف معيوار متغيرهوای پو    می مشاهده 0همان طور که در جدول 

آورده شده است. باالترين و کمتورين ميوانگين بوه ترتيوب مربووط بوه متغيرهوای راهقردهوای         

(، و باالترين و کمتورين انحوراف   00/04گريز ) گيری هدف عملکرد ( و جهت06/69يادگيری )

 (80/1( و عملکرد تحصويلی ) 46/00معيار به ترتيب مربوط به متغيرهای راهقردهای يادگيری )

چنين، در جدول مذکور، ضرايب همقستگی مربوط به همه متغيرهوای پوژوهش بوا     باشد. هم می

باشند. بواالترين ضوريب    می دار معنی p≥10/1 ها در ساح يکديگر آورده شده است، که اکثر آن

 همقستگی مربوط بوه راباوه متغيرهوای باورهوای هوشوی افزايشوی و باورهوای هوشوی ذاتوی          

بوط بوه راباوه متغيرهوای باورهوای هوشوی ذاتوی و       (، و کمترين ضريب همقستگی مر-00/1)

 باشد. ( می-10/1راهقردهای يادگيری خودتنظيم )
 

 مربوط به مدل پیشنهاديهاي  یافته
باشد: باورهوای هوشوی )افزايشوی و     می متغير 4الگوی پيشنهادی در پژوهش حاضر شامل 

 خودکارآمودی بوه عنووان    زا، راهقردهای يوادگيری خوودتنظيم و    ذاتی( به عنوان متغيرهای برون
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گريز( به عنووان   زينی )تقحرگرا، عملکردگرا و عملکردگ زا و نوع هدف متغيرهای وابسته درون

هوای   در اين باش، ابتدا به آزموون الگووی موذکور بوا اسوتفاده از شواخص       متغيرهای ميانجی.

ن مورد بررسی تحقيق با توجه به نتاي  حاصل از تحليل آهای  برازندگی پرداخته شده و فرضيه

افزار  اند. سپس، جهت برازندگی بهتر مدل، با توجه به مقانی نظری و پيشنهادهای نرم  رار گرفته

AMOS-16   1، اصالحاتی در مدل صور  گرفته و مدل نهايی ارائه گرديده اسوت. نموودار ،

باشود.   موی  AMOS-16افوزار   برونداد حاصل از بررسوی مودل پيشونهادی بوا اسوتفاده از نورم      

 0با روش تحليل مسير، بر طقوق پيشونهاد کاليون   ها  چنين، در اين پژوهش  قل از تحليل داده هم

و خاوی بوودن بررسوی و     بهنجار بودن، هم خای چندگانههای  از نظر مفروضهها  ( داده1110)

 تأييد شدند.

های برازندگی مدل پيشنهادی )گسترش يافته مدل دوِک( را نشان  ، شاخص1جدول 

دار شده است.  معنی(، χ²) وشود، مقدار خی د مشاهده می 1 طور که در جدول همان. دهد می

توان آن را به  کند و نمی دار شدن پيدا می های بزرگ اين شاخص عموماً تمايل به معنی در نمونه

چنين، گرچه  ها در نظر گرفت. هم عنوان مالکی مامئن در جهت بررسی برازش مدل با داده

، 700/4با مقدار  (df/χ²)گی مانند: نسقت مجذور خی به درجه آزادی های برازند اکثر شاخص

 شاخص نيکويی برازندگی تعديل شده  ،960/1( با مقدار GFIشاخص نيکويی برازش )

(946/1=AGFI( و شاخص برازندگی تاقيقی )CFI با مقدار )حاکی از برازش  ابل  900/1

 -های توکر ها، از جمله شاخص شاخص هاست، اما مقادير برخی  قول الگوی اوليه با داده

و جذر ميانگين  870/1( با مقدار IFIشاخص برازندگی افزايشی ) (،TLA=806/1لويس )

 باشند. ( بيانگر لزوم انجام اصالحاتی در مدل میRMSEAمجذورا  خاای تقريب )

، پارامترهای مربوط به همه مسيرهای مسوتقيم مودل اوليوه آورده شوده اسوت.      0در جدول 

های تحقيق پرداخته شد.  ، به بررسی فرضيه(ßهای استاندارد رگرسيون ) س، با توجه به وزنسپ

 در نهايت، اصالحا  ضروری )با توجه به مقانی نظری( در مدل اعمال گرديد.

( و ßهوای اسوتاندارد رگرسويون )    دهود، وزن  نشوان موی   0 همان طور که مندرجا  جدول

دار  ( معنوی p<10/1هوا در سواح )   شده است که همه آن ( آوردهpها ) داری هر يک از آن معنی

 گيوری هودف عملکورد    باشند. در اين جدول، بيشترين وزن استاندارد مربوط به مسير جهوت  می

                                           
1-  Klein 
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(، و کمترين وزن استاندارد، مربوط به مسوير باورهوای هوشوی    -401/1گريز به خودکارآمدی )

 باشد. ( می007/1افزايشی به خودکارآمدی )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آموزان گزينی در دانش يندها و پيامدهای هدفآمدل پيشنهادی راباه علّی برخی پيش  .1 مودارن
 

 های برازندگی مربوط به آزمون الگوی گسترش يافته دوِک شاخص  .1جدول  

 χ² p df df/χ² GFI AGFI CFI IFI TLI RMSEA شاخص 

 190/1 806/1 870/1 900/1 946/1 960/1 700/4 69 ≤1110/1 198/010 مقدار

 

 هاي مستقیم هاي مربوط به فرضیه یافته
از آنجا که عالوه بر فرضيه کلی، تمام مسيرهای مستقيم مدل پيشنهادی نيز به عنوان فرضيه 

و سواح   0اند. بر طقق ضرايب بتای اسوتاندارد جودول    فرضيه مستقيم( در نظر گرفته شده 00)

 ته شد.پرداخها  ها به بررسی اين فرضيه داری آن معنی

باشود   ( موی ß= -000/1گيری هدف تقحرگورا )  ضريب مسير باورهای هوشی ذاتی به جهت

 کند. دار است. اين يافته فرضيه اول پژوهش حاضر را تأييد می ( معنیp= 100/1که در ساح )

باشد  ( میß= -017/1گيری هدف عملکردگرا ) ضريب مسير باورهای هوشی ذاتی به جهت

 کند. دار است. اين يافته فرضيه دوم پژوهش حاضر را تأييد می معنی (p= 110/1که در ساح )

 (ß= 410/1گريز ) گيری هدف عملکرد ضريب مسير باورهای هوشی ذاتی به جهت

 باورهاي هوشي ذاتي

 هدف تبحرگرا

هدف 

 عملکردگرا

 هدف عملکرد

 گریز

 باورهاي هوشي افزایشي

 

 خودکارآمدي

61/0-  

54/0

- 

 

00/0  

 

61/0-  

60/

0 

61/

0-  

 راهبردهاي یادگیري 
 خودتنظیم

 

15/

0 

50/

0 

61/

0-  

14/

0 

 

16/0  

 

61/

0 

 

61/

0 

 

41/0

- 

 

42

/0  
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 پارامترهای مربوط به مسيرهای مستقيم در الگوی پيشنهادی اوليه  .0جدول 

 مسیر
 برآورد استاندارد

(ß) 

برآورد 
 (ß)غیراستاندارد 

 خباي 
 عیارم

 نسبت 
 بحراني

 نسبت 
 بحراني

 يدار معني سبح

-000/1 گيری هدف تقحرگرا جهت از باورهای هوشی ذاتی به    119/1- 184/1 480/1- 480/1- 100/1 

-017/1 گيری هدف عملکردگرا از باورهای هوشی ذاتی به جهت   001/1- 160/1 000/1- 000/1- 110/1 

410/1 گريز هدف عملکرد گيری از باورهای هوشی ذاتی به جهت   016/1 161/1 094/8 094/8 1110/1≥ 
066/1 گيری هدف تقحرگرا به جهت از باورهای هوشی افزايشی   007/1 160/1 474/1 474/1 100/1 

007/1 به خودکارآمدی از باورهای هوشی افزايشی   161/1 110/1 011/1 011/1 101/1 

-061/1 به خودکارآمدی از باورهای هوشی ذاتی   001/1- 101/1 766/0- 766/0- 1110/1≥ 

007/1 گيری هدف تقحرگرا به راهقردهای يادگيری خودتنظيم از جهت   111/0 060/1 171/6 171/6 1110/1≥ 

000/1 گرا به راهقردهای يادگيری خودتنظيم گيری هدف عملکرد از جهت   400/1 084/1 460/1 460/1 104/1 

-074/1 به راهقردهای يادگيری خودتنظيم يزگر گيری هدف عملکرد از جهت   091/1- 078/1 004/0- 004/0- 1110/1≥ 

094/1 به خودکارآمدی گيری هدف تقحرگرا از جهت   198/1 109/1 000/4 000/4 1110/1≥ 

040/1 خودکارآمدی گيری هدف عملکردگرا به از جهت   041/1 111/1 900/6 900/6 1110/1≥ 

-401/1 خودکارآمدی رد گريز بهگيری هدف عملک  از جهت   177/1- 111/1 761/01- 761/01- 1110/1≥ 

001/1 از راهقردهای يادگيری خودتنظيم به عملکرد تحصيلی   100/1 116/1 104/9 104/9 110/1 
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باشد. بدين ترتيب فرضيه سووم پوژوهش حاضور     می دار معنی p≤1110/1باشد که در ساح  می

 گردد. می نيز تأييد

گيوری هودف تقحرگورا نيوز دارای ضوريب بتوای        ورهای هوشی افزايشی به جهوت مسير با

باشود. بنوابراين    می دار ( معنیp= 100/1( است که اين ضريب در ساح )ß= 066/1استاندارد )

 گردد. می فرضيه چهارم پژوهش حاضر تأييد

داری  یمعنو  برای مسير باورهای هوشی افزايشی به خودکارآمدی نيز بتای استاندارد و ساح

 ( اسوت. بنوابراين فرضويه پونجم پوژوهش حاضور تأييود       ß ،101/1 =p= 007/1آن بورابور بوا ) 

 گردد. می

 آن بووه ترتيووب داری  معنووی ضووريب مسووير باورهووای هوشووی ذاتووی بووه خودکارآموودی و  

(061/1- =ß ،1110/1≥pاست. بنابراين، فرضيه ششم پژوهش تأييد ) گردد. می 

 ه راهقردهای يادگيری خودتنظيم بتای اسوتاندارد و سواح  گيری تقحرگرا ب برای مسير جهت

( است کوه فرضويه هفوتم پوژوهش حاضور را      ß ،1110/1≥p= 007/1آن به ترتيب )داری  معنی

 کند. می تأييد

 (ß= 000/1) يوادگيری خوودتنظيم  هوای   گيری عملکردگورا بوه راهقورد    ضريب مسير جهت

 ضويه هشوتم پوژوهش حاضور را تأييود     دار اسوت و فر  ( معنیp= 101/1باشد که در ساح ) می

 کند. می

خودتنظيم نيز بتوای اسوتاندارد    گريز به راهقردهای يادگيری گيری عملکرد برای مسير جهت

است که بودين ترتيوب فرضويه نهوم      (ß ،1110/1≥p= -074/1آن برابر با )داری  معنی و ساح

 گردد. می پژوهش حاضر نيز تأييد

( است کوه در سواح   ß= 094/1به خودکارآمدی )گيری هدف تقحرگرا  ضريب مسير جهت

 کند. می دار است و فرضيه دهم پژوهش حاضر را تأييد ( معنیp≤1110/1داری ) معنی

 نيوز ضوريب بتوای اسوتاندارد و     گيری هدف عملکردگرا به خودکارآمودی  برای مسير جهت

دهم پوژوهش  باشد. بنوابراين فرضويه يواز    می (ß ،1110/1≥p= 040/1آن به ترتيب )داری  معنی

 گردد. می حاضر نيز تأييد

( است ß= -401/1گريز به عملکرد تحصيلی نيز ) گيری هدف عملکرد ضريب مسير جهت

 باشود. بنوابراين فرضويه دوازدهوم پوژوهش حاضور نيوز         موی  دار معنی p≤1110/1که در ساح 
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 شود. می تأييد

آن بوه  داری  معنوی  د وبرای مسير راهقردهای يادگيری به خودکارآمدی نيوز بتوای اسوتاندار   

 ( است. اين يافته نيز فرضيه سويزدهم پوژوهش حاضور را تأييود    ß ،110/1=p= 001/1ترتيب )

 کند. می
 

 غیرمستقیمهاي  مربوط به فرضیههاي  یافته
، پريچور و  1ماکرو ،0استراپدر اين پژوهش رواب  غيرمستقيم متغيرها از طريق روش بو  

گری چندگانوه روابو  غيرمسوتقيم را بوا      نتاي  آزمون ميانجی 4انجام شد. جدول  (1118) 0هيز

 دهد. استفاده از روش بو  استراپ نشان می
 

 گری چندگانه رواب  غيرمستقيم با استفاده از روش بو  استراپ نتاي  آزمون ميانجی  .4جدول 
 هاي )مسیرهاي(  فرضیه

 غیرمستقیم
 يسوگیر بوت داده

 خباي 
 (SE) معیار

 حد
 پایین

 حد
R باال

2 

. باورهای هوشی افزايشی 0
به خودکارآمدی از طريق 

 هدف تقحرگرا

1640/1 1647/1 1116/1 1066/1 1104/1 1894/1 1970/1 

. راباه باورهای هوشی 1
ذاتی با خودکارآمدی از 

 گريز طريق هدف عملکرد

0100/1- 0160/1- 1119/1- 1041/1 0660/1- 048/1- 0947/1 

اباه باورهای هوشی . ر0
ذاتی با خودکارآمدی از 
 طريق هدف عملکردگرا

1110/1- 1100/1- 1116/1- 1001/1 1087/1- 1140/1- 0640/1 

. راباه باورهای هوشی 4
از  ذاتی با خودکارآمدی

 طريق هدف تقحرگرا

1401/1- 1481/1- 1110/1- 1040/1 1407/1- 0000/1- 0741/1 

 

باورهوای هوشوی   شوود، در فرضويه غيرمسوتقيم )    حظه میمال 4همان طور که در جدول 

و حود پوايين صوفر را در بور      افزايشی به خودکارآمدی از طريوق هودف تقحرگورا(، حود بواال     

                                           
1-  bootstrapping 
2-  Macro 
3-  Preacher & Hayes 
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گيرند. بنابراين، فرضيه غيرمستقيم اول پژوهش حاضر تأييد شده اسوت. در ضومن، ميوزان     نمی

R
Rمنظور از  است. 1970/1برابر با  2

ی متغيور   از واريانس تقيين شدهعقارتست  4در جدول  2

 گر. وابسته بر حسب متغير مستقل و ميانجی

چنين، فرضيه غيرمستقيم دوم )راباه باورهای هوشوی ذاتوی بوا خودکارآمودی از طريوق       هم

گريز( تأييد شده است. زيرا حد باال و پايين اين فرضيه در روش بو  اسوتراپ   هدف عملکرد

Rمقدار  گيرند. در ضمن، صفر را در بر نمی
 باشد. می 0947/1برابر با  در اين فرضيه 2

در فرضيه غيرمستقيم سوم )راباه باورهای هوشی ذاتی بوا خودکارآمودی از طريوق هودف     

گيرند. بنوابراين، ايون فرضويه بوا مقودار       عملکردگرا( نيز حد باال و حد پايين صفر را در بر نمی

0640/1=R
 يز تأييد شده است.ن 2

اه غيرمستقيم باورهای هوشی ذاتوی و خودکارآمودی از طريوق هودف     فرضيه مربوط به راب

R=0741/1تقحرگرا نيز با مقدار 
أييد شده است. زيرا در اين راباه غيرمسوتقيم، حود بواال و    ت 2

 گيرند. حد پايين صفر را در بر نمی

در پژوهش حاضر، به منظور افزايش برازندگی مدل اوليه اصوالحاتی )بوا توجوه بوه مقوانی      

الگووی اصوالح شوده     0( انجوام گرفوت. نموودار    AMOS-16افوزار   و پيشنهادهای نرمنظری 

 دهد. پژوهش حاضر را نشان می

 
آمووزان   گزينوی در دانوش   يندها و پيامدهای هودف آشده راباه علّی برخی پيش الگوی اصالح  .0نمودار 

 باشد.( عملکردگرا به هدف تقحرگرا می )فلش نقاه چين بيانگر مسير اضافه شده از هدف

 باورهاي هوشي ذاتي

 هدف تبحرگرا

 هدف عملکردگرا

گریز هدف عملکرد  

 باورهاي هوشي افزایشي

 خودکارآمدي

12/2-  

22/2-  

 

22/2  

 

12/2-  

60/0  

13/2

- 

 اهبردهاي یادگیري خودتنظیمر

32/2  

22/2  

12/2-  

32/2  

 

31/2  

 

13/2  

 

12/2  

 

23/2-  

 

23/2  
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افوزار   شود، با توجه به مقانی نظری و پيشنهادهای نرم مشاهده می 0همان طور که در نمودار 

AMOS-16گيوری هودف تقحرگورا در مودل      گيری هدف عملکردگرا به جهوت  ، مسير جهت

اصوالح  های برازندگی مربووط بوه مودل     اصالح شده ترسيم شده است. در جدول زير شاخص

 شده آورده شده است.
 

 های برازندگی مربوط به مدل اصالح شده شاخص  .0جدول 

 χ² p df df/χ² GFI AGFI CFI IFI TLI RMSEA شاخص

 174/1 916/1 960/1 970/1 910/1 978/1 000/0 68 ≤1110/1 087/100 مقدار

 

د: نسوقت  برازنودگی ماننو  هوای   شود، اکثور شواخص   می مشاهده 0همان طور که در جدول 

( بوا  IFI، شواخص برازنودگی افزايشوی )   000/0با مقودار   (df/χ²مجذور خی به درجه آزادی )

، شواخص نيکوويی بورازش    970/1( بوا مقودار   CFI، شاخص برازندگی تاقيقی )960/1مقدار 

(GFI بووا مقوودار )توووکرهووای  ، شوواخص978/1- ( 916/1لووويس=TLA شوواخص نيکووويی ،)

( و جووذر ميووانگين مجووذورا  خاووای تقريووب   AGFI= 910/1برازنوودگی تعووديل شووده )  

(174/1=RMSEA  حاکی از برازش مالوش الگوی اصالح شده با داده هاسوت. هوم )   ،چنوين

برازندگی دو مدل )اوليه و اصالح شده( حاکی از برازش بهتر مدل اصالح های  مقايسه شاخص

 کند. می به ماو لذا در تقيين رواب  بين متغيرها کمک بيشتری  داردها  شده با داده
 

 ريگی بحث و نتیجه
يندها و پيامودهای هودف گزينوی در    آهدف از پژوهش حاضر، تعيين راباه علی برخی پيش

باشد. نتاي  تحقيق نشان داد کوه بوين باورهوای هوشوی )افزايشوی و ذاتوی( و        آموزان می دانش

د دارد. بوه  وجوو داری  معنوی  گريز( راباوه  پيشرفت )تقحرگرا، عملکردگرا و عملکردهای  هدف

گيری هدف تقحرگورا راباوه مثقوت و باورهوای      تر، باورهای هوشی افزايشی با جهت طور د يق

چنوين،   هدف تقحرگورا و عملکردگورا راباوه منفوی دارنود. هوم      های  گيری هوشی ذاتی با جهت

با نتواي   ها  گريز راباه مثقت دارند. اين يافته گيری هدف عملکرد باورهای هوشی ذاتی با جهت

(، جووبر  و انودرو   1114فونسويکا و همکواران )  (، 1110پلکوس و همکواران )  هوای   هشپژو
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هوای   ( هماوان و با نتواي  پوژوهش  1100( و دالور و همکاران )1119(، هاول و کارن )1101)

 ( ناهماوان است.1119( و بيلس )1118(، لی و عقدهلل )1110ر  و مارين ) دوپی

آمووزان دارای باورهوای    (، دانوش 1111، 0999اجتمواعی دوِک )  –بر طقق نظريوه شوناختی  

دانند و پيوسته نسقت به رشود   می پذير و  ابل افزايش هوشی افزايشی، هوش را کيفيتی انعااف

توان گفت افراد دارای باورهای هوشی  می خود در تکاپو هستند. در وا ع،های  و توسعه توانايی

هوا   ود خوشقين هستند و همين بواور آن هوشی خهای  افزايشی، نسقت به رشد و توسعه توانايی

هوا تقحور و تسول  پيودا کننود.       انگيز روبرو و بر آن انگيزد تا با تکليف جديد و چالش می را بر

هوشی خود دارنود )افوراد   های  اند، افرادی که ديدگاهی پويا درباره توانايی نشان دادهها  پژوهش

کنند که از طريق رويوارويی   می ی، سعیتقحرهای  دارای باور هوشی افزايشی(، با انتااش هدف

خوود را ارتقواء باشوند )سويگل و     هوای   و توانوايی هوا   انگيز، شايستگی با تکاليف تازه و چالش

(. از اين رو، کسی که  ائل بوه نظريوه افزايشوی اسوت، بواور دارد کوه توانوايی        1101همکاران، 

  را برگزينيد، و برای رسويدن بوه   تواند افزايش يابد. لذا، بيشتر احتمال دارد که اهداف تسل می

 موفقيت بيشتر بر معيارهای مقتنی بر پيشرفت خود و نه مقايسه عملکرد خود با ديگوران تأکيود  

( 1119چنوين، هواول و کوارن )    (. هم0086، ترجمه شهرآرای، 1111کند )پينتريچ و شانک،  می

نايی هوشی خوود را ثابوت   آموزان دارای باورهای هوشی ذاتی به علت اينکه توا معتقدند، دانش

خوود در  هوای   و مهارتهوا هوا   برای افزايش توانايیای  به عنوان وسيله« تالش»کنند، به  می فرض

هوا در برخوورد بوا     انگيز چندان اعتقادی ندارند. به هموين خواطر، آن   برخورد با تکاليف چالش

آمووزان بوا    ايون دانوش  دهند. گذشته از اين، و تی  اينگونه مسائل نهايت سعی خود را انجام نمی

بوه   هوا باشود، چوون صورفاً     شوند کوه سواح آن کموی فراتور از توانوايی آن      می تکاليفی مواجه

دهنود و   شان را بورای تسول  بور آن تکليوف از دسوت موی       خود تکيه دارند، انگيزههای  توانايی

(، 1111، 0999ها خارج اسوت. در مودل دوِک )   آنهای  معتقدند که انجام اين تکليف از توانايی

کند، پيوسته نگران اين  آموز دارای باور هوشی ذاتی، از آنجا که توانايی را ثابت ادراک می دانش

شوود. بوه هموين     خواهد بود که عملکرد او چگونه ارزشيابی و با عملکرد ديگران مقايسوه موی  

کند در ر ابوت بوا ديگوران     گزيند و سعی می گيری هدف عملکردی را بر می خاطر بيشتر جهت

عملکردگورا و  هوای   و تفکيوک هودف  ها  های مربوط به هدف هتر عمل کند. با توسعه پژوهشب

گريز، راباه باورهای هوشی ذاتی با اين دو نوع هدف، متفاو  بود. بودين معنوی، کوه     عملکرد
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گيوری هودف عملکردگورا مثقوت، در      راباه باورهای هوشی ذاتی با جهتها  در برخی پژوهش

يافت نشد. ضمن اينکوه  داری  معنی ها راباه بين آنها  رخی از پژوهشبرخی ديگر منفی، و در ب

منفوی بووده   هوا   گريز در اکثر پژوهش گيری هدف عملکرد راباه باورهای هوشی ذاتی با جهت

در زمينوه  هوا   (. يکی از داليل ناهماهنگ بودن نتواي  پوژوهش  1110را  و مارين،  است )دوپی

باورهای هوشی ذاتی را در سيسوتم ارزشويابی نظوام     گيری هدف عملکردگرا و راباه بين جهت

و برتوری جوويی بوين     ر يک سيستم ارزشيابی کوه حوس ر ابوت   توان تقيين کرد. د می آموزشی

شود، افراد دارای باور هوشی ذاتی )که بيشتر عملکرد تحصويلی پوايينی    می آموزان تشويق دانش

گريوز( را   عملکرد اجتنابی )عملکردگيری هدف  دارند( در ر ابت با ساير شاگردان بيشتر جهت

عوالوه بور توانوايی     آموزان ای که به تالش و پشتکار دانش کنند. اما در نظام آموزشی می انتااش

گيوری هودف عملکورد     آموزان بيشتر به سومت داشوتن جهوت    شود، دانش می ها اهميت داده آن

 شوند. می گرايشی )عملکردگرا( و يا حتی تقحرگرا سوق داده

، نتاي  پژوهش حاضر راباه مسوتقيم و غيرمسوتقيم باورهوای هوشوی و عملکورد      چنين هم

محققان بسياری از جملوه، اليوو  و همکواران    های  اند. اين يافته، با يافته تحصيلی را تأييد کرده

 ؛(1101(، جووبر  و آنودرو )  1119بيلس ) ؛(1118)و اليو   1ا، زاهانکفونسي ،کاری ؛(1116)

( 1116( ماابقت دارد. اليو  و همکاران )1100( و اپلر )1100) 2حسينی، رستگار و داود زارع

آمووز بوا تکواليف يوادگيری،      دانوش  0با کاهش درگيری شوناختی  معتقدند باورهای هوشی ذاتی

موجب پايين آمدن ميزان پيشرفت تحصيلی فراگيور، و باورهوای هوشوی افزايشوی بوا افوزايش       

دهود.   يری، پيشورفت تحصويلی وی را افوزايش موی    آموز با ماالب يوادگ  درگيری شناختی دانش

( نيز نشان داد که باورهوای هوشوی افزايشوی باعوث افوزايش      1118پژوهش کاری و همکاران )

حالی که باورهای هوشی ذاتوی،   شود، در تمرين، تالش و در نتيجه ارتقاء عملکرد تحصيلی می

تمرين فرد را به منظور باال بردن  باشد، تالش و می که بيانگر تغيير ناپذير بودن هوش و توانايی

دهد. ذکر اين نکته ضروری است که پايين بودن ضوريب مسوير    عملکرد تحصيلی، افزايش نمی

استاندارد باورهای هوشی )افزايشی و ذاتی( به عملکرد تحصيلی به دليل اين است که باورهای 

)مون جملوه    باشوند  موی  بوين عملکورد تحصويلی    هوشی با برخی متغيرهوای ديگوری کوه پويش    

                                           
1-  Zahn 

2-  Zare 

3-  cognitive engagement 



 222 ...طراحي و آزمودن الگویي از برخي پیشآیندها و پیامدهاي 

 باشد. همقستگی اين متغيرها با باورهای هوشی افزايشوی باعوث   می گيری هدف( همقسته جهت

گيوری هودف( از    شود که ميزان واريانس مشترک بين اين متغيرها )باورهای هوشی و جهت می

واريانس تعيين شده به وسيله متغير باورهای هوشی کسر گردد و در نتيجه، همين امر، ضوريب  

ين باورهای هوشی افزايشی و ذاتی را به عملکرد تحصيلی تا حد  ابول تووجهی کواهش    مسير ب

مسوتقيم و از طريوق متغيور     دهد. از اين رو، متغير باورهای هوشوی بيشوتر بوه صوور  غيور      می

 گذارد. می گيری هدف بر عملکرد تحصيلی تأثير جهت

طور مستقيم بور عملکورد    ضمنی هوش بههای  نظريهاند،  نشان دادهها  عالوه براين، پژوهش

مودل   شوود.  موی  پذير گيری هدف فرد امکان ها بيشتر از طريق جهت ثير آنأگذارند و ت تاثير نمی

ضمنی هوش و پيشرفت تحصيلی به واسواه  های  دوِک نيز فرض کرده بود که راباه بين نظريه

هوا بوه    يری آنگ جهت آموزانی که نظريه افزايشی دارند دانش گردد. می گيری هدف پديدار جهت

يادگيری سات های  سوی اهداف تسلای است و برای دستيابی به اين اهداف به دنقال مو عيت

دهد و در غلقوه بور موانوع الزم و يوا ممکون       می چالش برانگيز هستند که يادگيری را افزايش و

در مقابول،   شوود.  موی  دهند و در نهايت به پيشرفت تحصويلی بيشوتری منجور    می پايداری نشان

آموزانی که نظريه ذاتی در مورد هوش را  قول دارنود در ابتودا بور روی کسوب عملکورد       انشد

خود را به ديگران اثقا  کننود. از  های  خوش متمرکز هستند تا با تمسک به آن بتوانند شايستگی

گريوز( اسوت.    ها به سمت اهداف عملکوردی )عملکردگورا و عملکورد    گيری آن اين رو، جهت

تور در هنگوام    ها را به سوی صرف تالش کمتور، تسوليم راحوت    لکردی آنگيری اهداف عم پی

رويارويی با مشکال  و موانع و به طور کلی دوری از کارهايی که ممکن است در انجام آن بوا  

ر  و  شوود )دوپوی   می کند و در نهايت به پيشرفت کمتری منجر رو شوند، رهنمون مشکل روبه

 (.1110مارين، 

هوای پيشورفت )از طريوق     ر راباوه مسوتقيم و غيرمسوتقيم هودف    های پوژوهش حاضو   يافته

هوای   بوا پوژوهش  هوا   اند. ايون يافتوه   راهقردهای يادگيری( را با عملکرد تحصيلی نيز تأييد کرده

( و بوارتلز و  1119بيلس ) ؛(1118اليم و همکاران ) ؛(1118بسياری از جمله سينز و همکاران )

هوای   ( معتقدنود کوه هودف   1118و همکواران )  ( هماوان است. سينز1119جکسون ) -ماگون

آموزان را به سمت توالش بيشوتر و    گريز دانش تقحرگرا و عملکردگرا برخالف اهداف عملکرد

 هوا  دهند و همين امر باعث افزايش عملکرد تحصيلی آن می مديريت زمان و انرژی بهتری سوق
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گيوری تقحوری    رای جهوت آمووزانی کوه دا   (،  معتقدند دانش1100)و همکاران  شود. روسل می

هستند، بيشتر احتمال دارد از راهقرد کمک طلقی به عنوان راهقردی برای افزايش يادگيری خود 

گريوز(   گيری عملکردی )به خصوص افراد عملکرد استفاده نمايند و برخالف افراد دارای جهت

هوای   هودف  ( نيوز معتقود اسوت،   1114بينند. پينتريچ ) آن را نشانه ناتوانی و ضعف خويش نمی

رود کوه پيشورفت و    موی  تقحری به خاطر پيامدهای شناختی، هيجانی و رفتواری مثقوت، انتظوار   

کارآمدی وا عی فرد را بهقود باشند. در تقيوين ديگوری بورای ايون يافتوه، اليوو  و همکواران        

گريوز دارای انگيوزش درونوی     ( معتقد است که افراد تقحرگرا بورخالف افوراد عملکورد   1116)

های تحصيلی خود را افزايش دهنود و   ها و مهار  ستند، چون دوست دارند توانايیتری ه  وی

کنود توا از راهقردهوای     ها را ترغيب می بر موضوعا  درسی چيره شوند. اين انگيزه درونی، آن

رغوم موانوع و    يادگيری عميق برای فهم ماالب درسوی بهوره جوينود. بوه هموين خواطر، علوی       

ش فهم، توانايی، شايسوتگی و پيشورفت تحصويلی خوود توالش      های متعدد، برای افزاي شکست

دهد، که افراد عملکردگرا نيز همانند افوراد   نيز نشان می (1100زارع و همکاران )کنند. پژوهش 

ها به ايون نتيجوه رسويدند     جويند. آن تقحرگرا تا حدودی زيادی از راهقردهای يادگيری بهره می

آمووزان عملکردگورا بيشوتر از     قردهای فراشناختی و دانشآموزان تقحرگرا بيشتر از راه که دانش

کننود. از آنجوا کوه در تحقيوق حاضور،       می راهقردهای شناختی برای ماالعه مواد درسی استفاده

مقياس سنجش راهقردهای يادگيری، متشکل از راهقردهای شناختی و راهقردهای خوودتنظيمی  

تقحرگرا های  گيری د راباه مثقت بين جهت)همانند راهقردهای فراشناختی( است، بنابراين وجو

چنوين،   رسود. هوم   و عملکردگرا با راهقردهای يادگيری و عملکرد تحصيلی مناقی به نظور موی  

 کننود، بيشوتر اعوالم    می آموزانی که اهداف تقحری را دنقال دهند، دانش می نتاي  تحقيقا  نشان

هوايی را بورای آگواهی از     و راه کنند در تالشند تا شناخت خود را تحت نظار   رار دهنود  می

(. بوه عوالوه، اسوتفاده از راهقردهوای     0988فهميدن و يادگيری خويش بيابنود )دوِک و لگوت،   

بنودی و   بندی، خالصه نويسی و راهقردهای نظم باشوی )شوقکه   تر، همانند جمع پردازش عميق

لف تأييد شوده  و عملکردگرا در تحقيقا  مات گيری تقحرگرا ريزی( در افراد دارای جهت طرح

(. به عالوه، برخی پژوهشگران نيوز بوه   0086، ترجمه شهرآرای، 1111است )پينتريچ و شانک، 

اين نتيجه رسيدند که بين هدف عملکردگرا و راهقردهوای يوادگيری خوودتنظيم راباوه مثقوت      

گريوز و راهقردهوای يوادگيری خوودتنظيم      حالی که بين پذيرش هدف عملکرد وجود دارد، در
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نفی وجود دارد و اين افراد بيشتر از راهقردهای يادگيری سواحی هماننود حفور کوردن     راباه م

 (.1116جويند )اليو  و همکاران،  برای يادگيری ماالب درسی بهره می

هوای   در خصوص راباه مثقت بين راهقردهای يادگيری و عملکرد تحصويلی نيوز پوژوهش   

(، در تحقيقوی، راباوه مثقوت    1119) 1يوو ک کنند. کوباک می زيادی نتاي  پژوهش حاضر را تأييد

تنظيمی )راهقردهای شناختی و فراشناختی( را با پيشرفت تحصيلی تأييد کورده   راهقردهای خود

هوای ماالعوه و پيشورفت     (، نيز در تحقيقوی راباوه بوين مهوار     1118است. اليم و همکاران )

اي  مدل برازش يافتوه  تحصيلی را در درس زبان انگليسی در  الب يک مدل بررسی نمودند. نت

جوينود، نسوقت بوه     آمووزانی کوه از رويکورد ماالعوه عمقوی بهوره موی        ها نشان داد که دانش آن

نمايند، پيشرفت تحصيلی بيشوتری دارنود.    دانشجويانی که از رويکرد ماالعه ساحی استفاده می

باال در ماالعه  يادگيری ساح سد، چرا که استفاده از راهقردهایر اين يافته نيز مناقی به نظر می

چنوين، راهقردهوای    دهد. هم می مواد درسی، د ت و توجه فراگيران را نسقت به تکاليف افزايش

آموخته شوده، باعوث    يادگيری )به عنوان مثال پيش سازمان دهنده( با فعال کردن اطالعا   قالً

دهود   موی  نشوان  شود. به عالوه، تحقيقا  می دار ها و يادگيری معنی پيوند اطالعا  جديد با آن

جويد، جودا   که از راهقردهای يادگيری به خصوص راهقردهای فراشناختی بهره میای  يادگيرنده

از پردازش عميق ماالب، بر مد  زمان و کنترل يادگيری خوود نقوش فعوالی دارد و پرواضوح     

 است که همه اين راهقردها در ارتقاء عملکرد تحصيلی فراگيران نقش بسزايی دارند.

گيری هودف   ر که نتاي  پژوهش حاضر نشان داد، باورهای هوشی افزايشی، جهتهمان طو

تقحرگرا و راهقردهای يادگيری عميق راباه مثقتی با عملکرد تحصيلی دارند و از آنجا کوه ايون   

باشوند.   موی  متغيرها تا حدود زيادی متأثر از عوامل خانوادگی و محيای )به خصوص مدرسوه( 

شوود،   موی  اندرکاران تعليم و تربيت پيشنهاد مان، مشاوران و ساير دستبنابراين، به والدين، معل

و راهقردهوا را مهيوا سوازند.    هوا   گيوری  گيری مناسب اين باورها، جهت زمينه الزم را برای شکل

گيوری   شود، به خاطر نقش مهم باورهای هوشی در شکل می چنين، به محققان بعدی توصيه هم

 بيشتری صور  گيرد.های  پژوهش سقک تقيينی افراد، در اين باره

 

                                           
1-  Cubukcu 
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 منابع

 فارسي

 و راهقردهوای  انگيزشوی  باورهوای  ومقايسوه  (. بررسی0078القرزی، شهال و سامانی، سيامک )

 مقاوع راهنموايی   پسور  و دختور  آموزان دانش ميان در يادگيری برای خودتنظيمی يادگيری

(، ص 0) 00، شويراز  هدانشوگا  انسوانی  و اجتماعی علوم مجله شيراز. شهر تيزهوشان مراکز

 .0-08ص. 

(. انگيوزش در تعلويم و تربيوت )نظريوه، تحقيقوا  و      1111آر و شانک، ديل اچ. ) پينتريچ، پال
 (. تهران: نشر علم.0086ترجمه مهناز شهرآرای ) راهقردها(.

يووادگيری هووای  هووای پيشوورفت در يووادگيری مللفووه (. نقووش هوودف0087کارشووکی، حسووين )

 .00-10، ص ص. 0، سال دهم، شماره وم شناختیعلهای  تازه .خودتنظيمی

(. راباوه باورهوای   0081رضوا )  تهرانوی، علوی   مولوی، حسوين و شويرازی   ؛کجقاف، محمدبا ر

آمووزان دبيرسوتانی.    انگيزشی و راهقردهای يادگيری خودتنظيمی با عملکرد تحصيلی دانش

 .17-00، ص ص. 0، سال پنجم، شماره علوم شناختیهای  تازه

تهوران:   افوزار ليوزرل.   يابی معادال  سواختاری بوا کواربرد نورم     مدل(. 0084درعلی )هومن، حي

 انتشارا  سمت.
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