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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهگر شناخت اجتماعی در ارتباط میان باورهای هوشی و اشتیاق
تحصیلی بود .روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش را تمامی
دانشجویان دانشگاههای شهر شیراز در سال تحصیلی  11-15تشکیل میدادند که از این میان تعداد  033نفر
( 271دختر و  211پسر) به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای
شناخت اجتماعی ،اشتیاق تحصیلی و باورهای هوشی و برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای ضریب
همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج جدول ماتریس همبستگی نشان داد که بین تمام
متغیرهای پژوهش حاضر که شامل ابعاد شناخت اجتماعی ،اشتیاق تحصیلی و باورهای هوشی بود همبستگی
معناداری در سطح  P<3/32وجود دارد .باور افزایشی هوش دارای اثرات مستقیم بر ابعاد انرژی و شیفتگی
تحصیلی بود اما باور ذاتی هوش بر هیچکدام از متغیرهای پژوهش تأثیر معناداری نداشت .در ادامه نتایج
تحلیل مسیر حاکی از معناداری نقش واسطهای شناخت اجتماعی در رابطۀ میان باورهای هوشی و اشتیاق
تحصیلی بود .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که شناخت اجتماعی و باورهای هوشی دو مورد از عوامل
اصلی برای بررسی اشتیاق تحصیلی است.

 .2کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) reyhani.1365@gmail.com
 .1استادیار روانشناسی تربیتی تحولی دانشگاه شهید بهشتی
 .0دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد مرودشت
 .5کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
 .1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد مرودشت
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واژگان کلیدی :شناخت اجتماعی ،اشتیاق تحصیلی ،باورهای هوشی

مقدمه
چارچوب طرحهای کلی موفقیت دانشجویان ،دربرگیرندۀ چندین عناصر شخصی و محیطی
شناخته شده است که میتوانند بالقوه در موفقیت دانشجویان تأثیرگذار باشند؛ که در این
خصوص میتوان به اشتیاق تحصیلی بهعنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت
دانشجویان اشاره کرد (واکر و پیرس .)1321 ،2طبق دیدگاه اپلیتن 1و همکاران (،)1331
اشتیاق تحصیلی از سه مؤلفۀ عاطفی (لذت بردن و عالقهمندی نسبت به چالشهای فراروی
موقعیتهای تحصیلی) ،بعد شناختی (آمادگی برای فراگیری موضوعات درسی مختلف) و
رفتاری (حضور در مدرسه و متابعت از مقررات آموزشی) تشکیل شده است .این مفهوم در
سالهای اخیر در محیطهای تحصیلی ،کانون توجه گروه کثیری از پژوهشگران بوده است
(انلی و انلی1322 ،0؛ ایلفریث ،آرت و کارستین .)1321 ،1از آنجا که تحقق تجارب پیشرفت
شگرف در موقعیتهای تحصیلی نیازمند پاسخدهی به ردیفهای متفاوتی از مطالبات و
تکالیف انگیزاننده و چالشانگیز است؛ بنابراین ،استفاده از مفهوم اشتیاق تحصیلی در
محیطهای تحصیلی ایدۀ دفاعپذیری میباشد (عبداهلل پور و شکری )2011 ،که در همین
راستا ،مرور پیشینۀ پژوهشی در قلمرو اشتیاق تحصیلی ضمن تأکید بر نقش عوامل مؤثر بر
تفاوت در اندازههای منتسب با این کیفیت روانشناختی مانند رفتار معلم (آسر 5و همکاران،
 ،)1335ساختار اهداف کالسی (چو و چو )1321 ،1و باورهای معرفتشناختی (هیسکانن و
النکا )1321 ،7و همچنین نقش تعیینکنندۀ این سازه در تبیین تمایزات مشاهدهشده در
مفاهیمی مانند پیشرفت تحصیلی (وانگالرسیچون 8و همکاران1321 ،؛ گاال 1و همکاران،
 ،)1321و فرسودگی تحصیلی (سالمال-آرو 23و همکاران ،)1331 ،ضرورت انکارناپذیر
1. Walker & Pearce
2. Appleton
3. Ainley & Ainley
4. Elffers, Oort, & Karsten
5. Assor, Kaplan, Kanat-Maymon, & Roth
6. Cho & Cho
7. Heiskanen & Lonka
8. Wonglorsaichon, Wongwanich, & Wiratchai
9. Galla, Wood, Tsukayama, Har, Chiu, & Langer
10. Salmela-Aro, Tolvanen, & Nurmi
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مطالعۀ روشمند این قلمرو مفهومی را تصریح میکند؛ بنابراین بررسی پیشایندها و عوامل
ایجاد اشتیاق تحصیلی ضروری به نظر میرسد چرا که شناخت پیشایندهای اشتیاق تحصیلی،
هم میتواند موجب پیشگیری از پیامدهای شکست در محیط آموزشی شود و هم اینکه با
تکیهبر این اطالعات و بهکارگیری روشهای مناسب ،محیط یادگیری خوشایندی را برای
فراگیران فراهم آورد.
طی دهههای گذشته مقولههای فردی و محیط از مفاهیم موردتوجه در توجیه رفتارهای
افراد بوده است .نظریهپردازان شناختگرا با بهکارگیری رویکرد کلگرایانه در تبیین
یادگیری آموزشگاهی و با توجه به مجزا نمودن عوامل شناختی از الگوهای انگیزشی،
مدلهایی را پیشنهاد کردهاند که طی آن ،یادگیری را با توجه به ویژگیهایی انگیزشی و
سبکهای شناختی فراگیران توضیح دهند (خروشی ،نیلی و عابدی .)2010 ،از جمله مفاهیمی
که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران مختلف بوده است" ،باورهای هوشی" افراد
میباشد .از سوی دیگر ،باور فرد نسبت به تواناییهای خویش هم میتواند بر شناخت

اجتماعی فرد و هم بر اشتیاق تحصیلی تأثیر بگذارد .باور افراد نسبت به تواناییهای خویش،
پیامدهای متفاوت احساسی ،شناختی و رفتاری خواهد داشت (بندورا .)2117 ،هوش از جمله
تواناییهایی است که افراد باورهای متفاوتی نسبت به آن در خود دارند .بر اساس رویکرد
شناختی -اجتماعی دوئک و لگت ،)2188( 2دوئک و ملدن )1335( 1و دوئک،)1322( 0
باورهای هوشی شامل باورهای هوشی افزایشی و باورهای هوشی ذاتی است .باورهای هوشی
افزایشی به این مطلب اشاره دارد که هوش ،کیفیتی انعطافپذیر قابلافزایش و قابلکنترل
است .فراگیرانی که دارای باور افزایشی در مورد هوش هستند عمدتاً بر بهبود
شایستگیهایشان و اکتساب دانش جدید تأکید دارند و برای غلبه بر ناکامیهای گذشته تالش
میکنند؛ و در مقابل باور ذاتی در مورد هوش به این مطلب اشاره دارد که هوش کیفیتی
ثابت ،انعطاف ناپذیر و غیرقابل افزایش است .فراگیران با باور ذاتی هوش ،بر دستیابی به
عملکرد خوب تمرکز کرده و برای رسیدن به اهدافشان و غلبه بر مشکالت حداقل تالش را

1. Dweck & Leggett
2. Dweck & Molden
3. Dweck
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به خرج میدهند و در مواجهه با مشکالت بهراحتی تسلیم میشوند (دوئک و ملدن1335 ،؛
دوپی رات و مارین.)1335 ،2
از نظر دوئک ( ،)1333باورهای هوشی نظامهای معنایی هستند که به رفتارهای فرد جهت
میدهند و پیشبینی رفتار او را برای دیگران ممکن میسازند؛ در واقع به عقیدۀ او ،این
باورهای ما هستند که به دنیای اطرافمان را سازمان میدهند ،و منجر به شناخت بیشتر محیط
اجتماعی و محیط اطرافمان میشوند و به تجربههایمان معنا میبخشند و بهطورکلی نظام
رفتاری و معنایی هر فرد را تشکیل میدهند و رفتارهای فرد را قابل پیشبینی میسازند .دوئک
( )1333معتقد است که باورهای هوشی با موفقیتهای تحصیلی دانشآموزان رابطه دارد .در
علوم رفتاری و در چارچوب بررسی روابط میان مجموعهای از متغیرها ،شرایط بهگونهای
است که نمیتوان تأثیر متغیرهایی که به بافت مربوط میشوند را نادیده گرفت؛ چراکه این
عوامل بافتی میتوانند در تعیین چگونگی و کیفیت این روابط نقش منحصربهفردی داشته
باشند .شناخت اجتماعی متغیری است که ممکن است چنین تغییری را ایجاد کند.
شناخت اجتماعی 1بهعنوان توانایی شناخت خود ،هیجانات افراد دیگر و استنتاج حاالت
ذهنی آنان از روی لحن ،حاالت چهره و بدن ،توانایی استدالل در مورد حاالت ذهنی ،همدلی
و پردازش شوخی ،درک کردن معنای رفتار و نشانههای اجتماعی آنها ،انطباق اجتماعی،
بهکارگیری قوانین و دانش مربوط به امورات اجتماعی بهمنظور تعامل با هم نوع خود و
مدیریت عواطف خود در روابط بین فردی را در برمیگیرد (باک1320 ،0؛ پینخام 1و
همکاران .)1321 ،به عبارت سادهتر ،شناخت اجتماعی یعنی شناسایی تفاوتها و تطابق پاسخ
فرد با عوامل اجتماعی که بسیاری از موارد مانند تصمیمگیریهای سطحی یا تسلط بر مسائل
بین فردی نتیجۀ آن است (کامینگ1325 ،5؛ شیتلوورت1323 ،1؛ سیموئز 7و همکاران1325 ،؛
اولیویرا1320 ،8؛ ویتکامپ و هافمن .)1321 ،1خأل موجود در این توانایی موجب اختالل در
1. Dupe rat & Marian
2. social cognition
3. Buck
4. Pinkham
5. Cummings
6. Shettleworth
7. Simoes
8. Oliveira
9. Weitekamp & Hofmann
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بسیاری از عملکردها مانند فعالیتهای تحصیلی میشود (کوتور ،گرانهولم و فیش1322 ،2؛
گرین نوترلین و کیم)1338 ،1؛ بنابراین ،نقص شناخت اجتماعی ممکن است موجب ایجاد
یک چرخۀ معیوب شود که در اثر آن افراد بهاحتمال کمتری تعامالت اجتماعی سازنده را
تجربه میکنند؛ چراکه این افراد اغلب در شناخت نیازهای خود مشکل داشته و نمیتوانند
این نیازها را با اهداف زندگی خویش منطبق سازند (یوکرمن 0و همکاران1323 ،؛ دیماژیو و
همکاران1338 ،؛ نیجمیجر 1و همکاران.)1338 ،
هرچه فرد در شناخت اجتماعی توانایی بیشتری داشته باشد ،میتوان انتظار داشت که در
برخورد با چالشهای تحصیلی استقامت بیشتری از خود نشان دهد و متناسب با هر موقعیت
تحصیلی رفتاری در خور ابراز نماید و با توجه به رابطۀ تنگاتنگ میان شناخت و آموزش،
تواناییهای شناختی ،میتوانند نقشی محوری در یادگیری و موفقیتهای تحصیلی ایفاء کنند
(گومیال و کالوو)1338 ،5؛ بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد است که توان شناخت اجتماعی
در پیشبینی اشتیاق تحصیلی را مورد بررسی قرار دهد .همچنین پژوهشها نشان میدهند
دانشجویانی که از لحاظ شناختی در یادگیری اشتیاق نشان میدهند ،تمایل بیشتری برای
صرف وقت و تالش در انجام تکالیف نشان داده و کارآمدی بیشتری در مواجه با مشکالت
تحصیلی دارند (مارتین و لیم)1323 ،1؛ بنابراین ،در پژوهش حاضر فرض بر این است که
روابط میان متغیرهای باورهای هوشی و اشتیاق تحصیلی برحسب میزان شناخت اجتماعی
دانشجویان متفاوت است؛ لذا ،پژوهشگران به دنبال آن هستند که با توجه به پیشینۀ ذکر شده
در مورد روابط میان متغیرها ،نقش واسطهای شناخت اجتماعی را در رابطه میان باورهای
هوشی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار دهند؛ بنابراین برای بررسی تناسب
مدل ،پرسش زیر مطرح میشود:
آیا شناخت اجتماعی نقش واسطهای در ارتباط میان باورهای هوشی و اشتیاق تحصیلی
دارد؟

1.Couture, Granholm & Fish
2. Green, Nuechterlein & Kern
3. Uekermann
4. Nijmeijer
5. Gomila & Calvo
6. Martin & Liem
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شناخت اجتماعی

اشتیاق تحصیلی

باورهای هوشی

شکل  .1نمودار کلی مدل علی پژوهش

روش
روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی بود و جامعه آماری
پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاههای شهر شیراز در سال تحصیلی  11-15تشکیل دادند
که از این میان به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،از بین تمامی دانشگاههای شهر
شیراز ،تعداد  5دانشگاه که شامل دانشگاه سراسری شیراز ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه آزاد و
دو دانشگاه غیرانتفاعی بود که از هر دانشگاه یک دانشکده و از هر دانشکده  1کالس بهعنوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند .در مجموع  033نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که 271
نفر را دختران و  211نفر را نیز پسران تشکیل دادند .معیار ورود به تحقیق رضایت دانشجویان
و استاد و معیار خروج نیز ناقض بودن پرسشنامه بود که تعداد  17پرسشنامه به دلیل ناقص
بودن کنار گذاشته شدند .به آزمودنیها نیز گفته شد که پاسخهای آنها صرفاً جهت کار
پژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و بهصورت محرمانه در نزد پژوهشگر میباشند.
ابزارهای پژوهش شامل موارد ذیل بود:
مقیاس ارزیابی باورهای هوشی :این ابزار برای اولینبار توسط عبدالفتاح و ییتس
( )1331بر اساس نظریۀ طرز تفکر (نظریههای ضمنی هوش) دوک ( )1331تدوین شد که
دارای  21ماده است 7 .ماده آن برای اندازهگیری خرده-مقیاس نظریه ذاتی هوش (باور ثابت
هوش) و  7ماده دیگر برای خرده مقیاس نظریه افزایشی هوش (باور افزایشی هوش) استفاده
میشوند .این ابزار ،بر اساس یک مقیاس  1درجهای لیکرت از ( 2کامالً مخالفم) تا ( 1کامالً
موافقم) درجهبندی شدهاند .عبدالفتاح و یتس ( )1323روایی این مقیاس را در مصر و استرالیا
با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی به دست آوردند .در دادههای
مصر ،به روش تأییدی هر دو عامل تأیید شدند و باور ضمنی ذاتی و باور ضمنی افزایشی به
ترتیب  05/5و  25/0درصد از واریانس کل را تبیین کردند .در دادههای استرالیا نیز هر دو
عامل تأیید شدند و باور ضمنی ذاتی و باور ضمنی افزایشی به ترتیب  11/5و  28درصد از
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واریانس کل را تبیین کردند .در پژوهش حاضر برای بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل
عامل تأییدی با استفاده از نرمافزار  AMOSاستفاده شد که تمامی سؤاالت بار عامل خود
بار عاملی معنادار داشتند و مدل نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود (،P=3/31 ،X2/df=2/38
 .)RMSEA=3/332 ،CFI=3/11 ،IFI=3/11 ،AGFI=3/11 ،GFI=3/18عبدالفتاح و
یتس ( )1323پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ در مصر و استرالیا بررسی کردند.
در مصر برای باور ضمنی ذاتی هوش ضریب  3/80و برای باور ضمنی افزایشی هوش ضریب
 3/75به دست آوردند .اما در استرالیا ،ضریب  3/78برای باور ضمنی ذاتی هوش و ضریب
 3/71برای باور ضمنی افزایشی هوش به دست آوردند .در ایران نیز در پژوهش رستگار و
همکاران ( )2088آلفای کرونباخ کل این مقیاس را  3/80گزارش کرده است .در پژوهش
محبی نورالدین وند و همکاران ( )2011آلفای کرونباخ باور ذاتی هوش ( )3/71و باور
افزایشی ( )3/81به دست آمد .در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی مقیاس نیز از آلفای
کرونباخ استفاده شد که ضریب  3/17برای باور ذاتی هوش و ضریب  3/81برای باور افزایشی
هوش به دست آمد.
پرسشنامه شناخت اجتماعی :این پرسشنامه توسط نجاتی ،کمری و جعقری (زیر چاپ)
برای بررسی وضعیت شناخت اجتماعی بر روی دانش آموزان و دانشجویان ساخته شده است.
پرسشنامه دارای  21گویه میباشد که در یک طیف  5درجهای لیکرت مواردی را که افراد
تجربه کردهاند میسنجد .روش نمرهگذاری پرسشنامه به این صورت است که گزینه تقریباً
هرگز ( ،)2بهندرت ( ،)1گاهی اوقات ( ،)0اغلب ( )1و تقریباً همیشه ( ،)5را در برمیگیرد.
این پرسشنامه دارای  1خرده مقیاس ذهنخوانی استاد ،تشخیص تهدید آموزشی ،شناخت
خود و درک محیط آموزشی است .نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه شناخت اجتماعی به روش
مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس نشاندهندۀ وجود  1مؤلفه شناخت اجتماعی
بود که بهترتیب ذهنخوانی استاد ،تشخیص تهدید آموزشی ،شناخت خود و درک محیط
آموزشی نامگذاری شدند .شاخص  KMOدر این مقیاس برابر  3/815و ضریب کرویت
بارتلت نیز برابر  1112/18بود که با درجه آزادی  272در سطح  P<3/3332معنادار بود که
نشان از کفایت نمونهبرداری پرسشنامه حاضر بود .روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه
مقدماتی مورد تأیید قرار گرفته است (نجاتی .)2015 ،در پژوهش حاضر برای بررسی روایی
مقیاس از روش تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرمافزار  AMOSاستفاده شد که تمامی
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سؤاالت بار عامل خود بار عاملی معنادار داشتند و مدل نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود
(،CFI=3/15 ،IFI=3/11 ،AGFI=3/15 ،GFI=3/11 ،P=3/11 ،X2/df=3/81
 .)RMSEA=3/330برای بررسی پایایی مقیاس نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب
 3/11برای شناخت خود 3/73 ،برای ذهنخوانی استاد 3/55 ،برای درک محیط آموزشی و
نهایتاً  3/71برای تشخیص تهدید آموزشی به دست آمد.
مقیاس اشتیاق تحصیلی ( :)SEIاین مقیاس بهوسیلۀ سالمال-آرو و آپادایا ( )1321بر
اساس مقیاس مشغولیت کاری اترخت (اسچافیلی و همکاران )1331 ،توسعه یافت .در مطالعه
حاضر از فهرست مشغولیت تحصیلی با هدف سنجش مشغولیت تحصیلی ،بهمثابه یکی از
ابعاد بهزیستی تحصیلی ،استفاده شد .این مقیاس شامل  1ماده است که  0عامل انرژی ،تعهد
و شیفتگی تحصیلی را اندازهگیری میکند .پاسخدهندگان وضعیت خود را در طیف 1
درجهای از کامالً مخالفم ( )2تا کامالً موافقم ( )1مشخص مینمایند .روایی مقیاس در مطالعه
سالمال -آرو و آپادایا ( )1321بهوسیله همسانی درونی برای  0عامل انرژی ،تعهد ،شیفتگی
تحصیلی و نمره کل به ترتیب ضرایب  3/83 ،3/87 ،3/83و  3/11به دست آمد .در مطالعه
عبداهلل پور و شکری (در دست انتشار) شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی بر پایه
نرمافزار  AMOSوجود این عوامل سهگانه را در نمونه دانشجویان ایرانی تأیید کردند .پایایی
مقیاس نیز در مطالعه سالمال-آرو و آپادایا ( )1321همسانی درونی برای  0عامل انرژی ،تعهد
و شیفتگی تحصیلی به ترتیب ضرایب  3/15 ،3/81و  3/12به دست آمد .در مطالعه سرایی
( ) 2011نیز مقادیر ضرایب همسانی درونی برای عوامل انرژی ،تعهد و شیفتگی به ترتیب
برابر با  3/13 ،3/71و  3/12به دست آمد .در پژوهش حاضر برای بررسی روایی مقیاس از
روش تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرمافزار  AMOSاستفاده شد که تمامی سؤاالت بار
عامل خود بار عاملی معنادار داشتند و مدل نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود
(،CFI=3/17 ،IFI=3/11 ،AGFI=3/18 ،GFI=3/11 ،P=3/01 ،X2/df=3/15
 .)RMSEA=3/3332برای بررسی پایایی مقیاس نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردید که
برای عوامل انرژی ،تعهد و شیفتگی به ترتیب ضرایب  3/18 ،3/11و  3/10به دست آمد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها و برای ارزیابی ارتباط علی میان متغیرهای پژوهش از روش
مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  AMOSو برای بررسی نقش واسطهگری
متغیر میانجی از دستور بوت استراپ در نرمافزار ایموس استفاده شد.
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یافتهها
قبل از بررسی فرضیهها ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف معیارهای
متغیرها بررسی شد و نتایج نشان داد که باور افزایشی هوش دارای بیشترین میانگین بود .نتایج
کامل در جدول  2آورده شده است.
جدول  .1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

نمره حداقل

نمره حداکثر

هوش افزایشی

12/1

1

7

11

متغیر
هوش ذاتی

25/0

0 /1

7

18

شناخت خود

21

0 /5

1

11

ذهنخوانی استاد

22

0 /7

2

13

درک محیط آموزشی

1 /2

1 /1

1

21

تشخیص تهدید آموزشی

22/8

1 /7

2

21

انرژی

8 /7

1

2

25

تعهد

8 /1

1

2

25

شیفتگی

8 /1

1

2

25

باورهای هوشی

شناخت اجتماعی

اشتیاق تحصیلی

بهمنظور بررسی رابطۀ ساده بین متغیرهای پژوهش ،همبستگی متغیرها محاسبه شد و نشان
داد که همبستگی بین متغیرها در اغلب موارد معنادار هستند .از اینرو امکان بررسی مدل
فراهم میباشد.
جدول  .2ماتریس همبستگی میان متغیرهای پژوهش
متغیر

2

 -2هوش افزایشی

2

 -1هوش ذاتی
 -0شناخت خود
 -1ذهنخوانی
استاد
 -5درک محیطی
آموزشی
 -1تشخیص تهدید
آموزشی

-3/330
**

1

1

0

1

5

7

8

2

3/01

-3/38

2

**3/11

3/332

**3/08

2

**3/11

-3/30

**3/15

**3/51

2

**3/01

-3/31

**3/55

**3/15

**3/17

**

**

**

**

2
**

 -7انرژی تحصیلی

3/17

-3/31

3/00

3/13

3/21

3/18

 -8تعهد تحصیلی

**3/21

-3/31

**3/01

*3/21

**3/28

**3/17

2
**3/83

2

1
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 -1شیفتگی
تحصیلی

**3/17

3/338

**3/02

**3/11

**3/12

**3/11

**3/70

**3/71

2

*P<1/10 **P<1/110

در ابتدا ،شاخصهای برازش مدل محاسبه گردید که نتایج این تحلیل در جدول  0نشان
داده شده است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل
شاخص

X2/df

P

GFI

AGFI

IFI

CFI

RMSEA

قبل از اصالح

83/7

3/3332

3/11

-3/88

3/11

3/11

3/51

بعد از اصالح

3/81

3/10

3/11

3/17

2

2

3/3332

در جدول باال ،هم شاخصهای قبل از اصالح و هم شاخصهای بعد از اصالح نشان
داده شده است .شاخصهای قبل از اصالح نشان میدهد که مدل در ابتدا از برازش خوبی
برخوردار نبود که با حذف مسیرهای پیشنهادی غیر معنادار از جمله حذف مسیرهای باور
ذاتی هوش به تمامی ابعاد شناخت اجتماعی و تمامی ابعاد اشتیاق تحصیلی ،باور افزایشی
هوش به تعهد تحصیلی ،ذهنخوانی استاد به تمامی ابعاد اشتیاق تحصیلی ،درک محیط
آموزشی به تمامی ابعاد اشتیاق تحصیلی و درک تهدید آموزشی به شیفتگی تحصیلی و با
انجام اصالحات مورد نیاز ،مدل به برازش مطلوب رسید .شاخصهای بعد از اصالح نشان
داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.

بهمنظور پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه "آیا شناخت اجتماعی نقش واسطهای در

ارتباط میان باورهای هوشی و اشتیاق تحصیلی دارد؟" نتایج پژوهش نشان داد که تنها بعد
باور افزایشی هوش از طریق واسطهگری ابعاد شناخت خود و درک تهدید آموزشی ،دارای
اثر غیرمستقیم بر ابعاد اشتیاق تحصیلی است .باور افزایشی هوش همچنین دارای اثرات
مستقیم بر ابعاد انرژی و شیفتگی تحصیلی بود .الزم به ذکر است که باور ذاتی هوش بر
هیچکدام از متغیرهای پژوهش تأثیر معناداری ندارد .نتایج دقیق حاصل از فرضیه اول پژوهش
در شکل  1و جدول  1آورده شده است.
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شکل  .2ضرایب استاندارد مدل مفهومی پژوهش
جدول  .4ضرایب مسیرهای مستقیم موجود در مدل
مقدار

مقدار

خطای

برآورد

استاندارد

استاندارد

باور افزایشی هوش بر ذهنخوانی استاد

3/11

3/11

3/35

1 /5

باور افزایشی هوش بر شناخت خود

3/10

3/01

3/31

5 /1

3/3332

3/11

3/01

3/31

1 /1

3/3332

3/27

3/11

3/31

1

3/3332

باور افزایشی هوش بر انرژی تحصیلی

3/21

3/21

3/31

1 /5

3/32

باور افزایشی هوش بر شیفتگی تحصیلی

3/21

3/21

3/31

0 /1

3/332

شناخت خود بر انرژی تحصیلی

3/02

3/11

3/38

0 /7

3/3332

شناخت خود بر تعهد تحصیلی

3/08

3/17

3/38

1 /7

3/3332

شناخت خود بر شیفتگی تحصیلی

3/05

3/15

3/38

1 /1

3/3332

3/21

3/22

3/31

1

3/35

3/28

3/20

3/38

1 /2

3/30

مسیر

باور افزایشی هوش بر تشخیص تهدید
آموزشی
باور افزایشی هوش بر درک محیط
آموزشی

تشخیص تهدید آموزشی بر انرژی
تحصیلی
تشخیص تهدید آموزشی بر تعهد
تحصیلی

T

P
3/3332
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همانگونه که نتایج شکل  1و جدول  1نشان میدهد ،باور افزایشی هوش دارای اثرات

مثبت بر ذهنخوانی استاد ( β=3/11و  ،)P=3/3332شناخت خود ( β=3/01و ،)P=3/3332
درک تهدید آموزشی ( β=3/01و  )P=3/3332و درک محیط آموزشی ( β=3/11و

 )P=3/3332است .همچنین دارای اثرات مثبت بر انرژی تحصیلی ( β=3/21و  )P=3/32و
شیفتگی تحصیلی ( β=3/21و  )P=3/332است .اما باور ذاتی هوش دارای تأثیر معنیدار بر

هیچکدام از متغیرها نبود .شناخت خود دارای اثرات مثبت بر انرژی تحصیلی ( β=3/11و

 ،)P=3/3332تعهد تحصیلی ( β=3/17و  )P=3/3332و شیفتگی تحصیلی ( β=3/15و
 )P=3/3332است .شناخت تهدید آموزشی نیز دارای اثرات مثبت بر انرژی تحصیلی
( β=3/22و  )P=3/35و تعهد تحصیلی ( β=3/20و  )P=3/30است .ذهنخوانی استاد و درک
محیط آموزشی اثر معنادار بر ابعاد اشتیاق تحصیلی نبودند.
بهمنظور بررسی سهم واسطهگری هر یک از ابعاد شناخت اجتماعی در بین متغیرهای
پژوهش ،از دستور بوت استراپ در نرمافزار ایموس استفاده شد که نتایج در جدول  5آورده
شده است.
جدول  .5برآورد مسیرهای غیرمستقیم موجود در مدل با استفاده از بوت استراپ
مسیر
متغیر پیشبین

متغیر واسطه

شناخت خود
باور افزایشی

متغیر مالک

برآورد

پائین

باال

انرژی تحصیلی

3/30

3/331

3/37

3/31

تعهد تحصیلی

3/31

3/331

3/37

3/32

شیفتگی

3/31

3/338

3/37

3/30

انرژی تحصیلی

3/30

3/331

3/31

3/35

شیفتگی
تحصیلی

3/30

تحصیلی

هوش
تشخیص تهدید
آموزشی

مقدار

حد

حد

معناداری

3/3332

3/31

3/35

همانگونه که مشاهده میشود ،بعد شناخت خود توانست در بین باور افزایشی هوش و
انرژی تحصیلی ( β=3/30و  ،)P=3/31همچنین در بین باور افزایشی هوش و تعهد تحصیلی
( β=3/31و  )P=3/32و باور افزایشی هوش و شیفتگی تحصیلی ( β=3/31و  )P=3/30نقش
واسطهگری ایفا نماید .بعد تشخیص تهدید آموزشی نیز توانست در بین باور افزایشی هوش

و انرژی تحصیلی ( β=3/30و  )P=3/35و همچنین در بین باور افزایشی هوش و تعهد

تحصیلی ( β=3/30و  )P=3/35نقش واسطهگری ایفا نماید .الزم به ذکر است که باور ذاتی
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هوش نتوانست با واسطهگری ابعاد شناخت اجتماعی بر هیچکدام از ابعاد اشتیاق تحصیلی
تأثیر بگذارد.

بحث و نتیجهگیری
همانطور که پیشتر اشاره شد پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهگر شناخت
اجتماعی در رابطه با باورهای هوشی و اشتیاق تحصیلی انجام گرفت که نتایج پژوهش از
نقش واسطهگری شناخت اجتماعی در رابطۀ میان باور هوشی افزایشی با ابعاد اشتیاق تحصیلی
حمایت کرد .ولی باور ذاتی هوش نتوانست واسطهگری ابعاد شناخت اجتماعی بر هیچکدام
از ابعاد اشتیاق تحصیلی را تبیین کند؛ نتایج پژوهش حاضر نیز همسو با یافتههای پژوهش
دولک ( )1333حاکی از ارتباط معنادار میان دو متغیر باورهای هوشی و اشتیاق تحصیلی بود.
در واقع ،نتایج پژوهش نشان میدهد که تنها بعد باور افزایشی هوش از طریق واسطهگری
ابعاد شناخت اجتماعی ،دارای اثر غیرمستقیم بر ابعاد اشتیاق تحصیلی است .اما هم باور ذاتی
هوش و هم باور افزایشی هوش دارای اثرات مستقیم بر ابعاد اشتیاق تحصیلی است .در تبیین
این یافتهها میتوان چنین گفت که الگوهای نظری انگیزش پیشرفت ،باورهای شخص را
عمدهترین و اصلیترین تعیینگرهای رفتار پیشرفت میدانند .مفروضۀ اصلی این نظریهها آن
است که انتظارات افراد برای موفقیت و ادراک آنان از توانایی انجام تکالیف مختلف ،نقش
عمدهای در انگیزش و رفتار دارد (دوئک و لگیت)2188 ،؛ همچنین دوئک و لگیت بر این
باورند که باورهای هوشی بر چگونگی تفسیر فرد از شکستها و موفقیتهای خود اثر دارد؛
بنابراین ،پیامدی که این تفسیرها در پی دارد میتواند فضایی هدفمندانه برای فرد ایجاد کرده
و آنان را ترغیب کند که خود را توانا ،ارزشمند و مسئول ببینند (یوزر و پاجارس)1331 ،؛
در نتیجه این امر میتواند افراد را به سمت فعالیتهای تحصیلی بیشتر سوق داده و اشتیاق
تحصیلی بیشتر را به همراه دارد .عالوه بر این ،هنگامیکه فرد تصور خوبی دربارۀ خود و
تواناییهایش دارد ،احساس میکند که موجودی تواناست و با اطمینان بیشتری فکر میکند
و میکوشد تا رفتارش با موفقیت همراه باشد؛ و ازآنجاییکه افراد معتقد به باور هوشی
افزایشی بر این باورند که هوش ،کیفیتی انعطافپذیر ،قابل افزایش و قابلکنترل است
(دوئک و ملدن )1335 ،در نتیجه تالش بیشتری میکنند تا با بهبود شایستگیهای خود و
اکتساب دانش جدید ،فعالیت بیشتری در کارهای تحصیلی خود داشته باشند .در مقابل ،افراد
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دارای باور ذاتی هوش ،برای رسیدن به اهدافشان و غلبه بر مشکالت حداقل تالش را به خرج
میدهند و در مواجهه با مشکالت بهراحتی تسلیم میشوند؛ بنابراین ،این افراد دارای
رفتارهای متفاوتی از اشتیاق تحصیلی هستند.
همچنین در این پژوهش یافتهها بیانگر ارتباط معنادار شناخت اجتماعی و اشتیاق
تحصیلی بود که با یافتههای پژوهش (کوتور ،گرانهولم و فیش1322 ،؛ گرین و همکاران،
 )1338که معتقدند خأل موجود در شناخت اجتماعی ،موجب اختالل در بسیاری از عملکردها
مانند فعالیتهای تحصیلی میشود همسو است .از دیگر سو ،با توجه به رابطۀ تنگاتنگ میان
شناخت و آموزش ،تواناییهای شناختی ،میتوانند نقشی محوری در یادگیری و موفقیتهای
تحصیلی ایفاء کنند (گومیال و کالمو .)1338 ،از دیگر سو ،گود و برافی ( ،)1330متغیر تالش
و کوشش را در پیامد فعالیتهای تحصیلی مؤثر میدانند که این امر میتواند با توجه به باور
افراد از تواناییهای هوشی خود (دوئک )1331 ،و میزان شناخت اجتماعی آنان (گومیال و
کالوو )1338 ،متقاوت باشد .در تبیین این یافتهها میتوان گفت که شناخت اجتماعی توانایی
و امکاناتی را برای فرد فراهم میکند که خود را بهتر شناخته و با دنیای خویش و دیگران
ارتباط برقرار کند و تصمیماتی سازنده را در این زمینه بگیرد .مثالً یوزر و پاچاروس ()1331
معتقدند وقتی دختران میخواهند باورهای خود را شکل دهند ،به نظرات دیگران بیشتر توجه
میکنند .بر این مبنا شناخت اجتماعی موجب انسجام در اهداف و نگرشها شده و بستری را
فراهم می کند تا فرد به تحلیل محیط آموزشی پرداخته و در آن دخل و تصرف نماید .حال
چنانچه تعامل وی با محیط ،همراه با شناخت ،اطمینان و کنترل بیشتری باشد ،رفتارهای او نیز
در برخورد با رویدادهای تحصیلی بهمراتب منطقیتر و پختهتر خواهد بود .در همین راستا
تجارب حاصل و رفتارهایی که با فعالیتهای تحصیلی بیشتر و به دنبال آن اشتیاق تحصیلی
بیشتر همراه میشود .نتایج پژوهش حاضر نیز همسو با یافتههای پژوهش دوئک (،)1333
کوتور ،گرانهولم و فیش ( )1322و گرین و همکاران ( ،)1338نیز از نقش واسطهگر شناخت
اجتماعی در رابطه میان باورهای هوشی با اشتیاق تحصیلی حمایت میکند .بهبیاندیگر نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که پیشبینی اشتیاق تحصیلی افراد بر اساس باورهای هوشی افراد،
به شناخت اجتماعی فراگیران در پاسخ به مطالبات زندگی تحصیلی آنها وابسته است .در
همین راستا ،نتایج پژوهش حاضر نیز با تأکید بر نقش تعیینکنندۀ شناخت اجتماعی نشان
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میدهد که الگوی پیشبینی اشتیاق تحصیلی افراد بر اساس عنصر باورهای هوشی آنان ،بر
نقشآفرینی عنصر واسطهمند شناخت اجتماعی افراد وابسته است.
با وجود آنکه نتایج پژوهش حاضر ،اطالعات ارزشمندی را دربارۀ ویژگیهای
کارکردی تجارب هیجانی مثبت و منفی در بافت مطالعاتی پسایندهای شناخت اجتماعی
فراهم کرده است؛ اما برخی از محدودیتهای پژوهش حاضر ممکن است تعمیمپذیری نتایج
آن را با مشکل روبرو کند .نخست اینکه نتایج پژوهش حاضر همچون بسیاری از پژوهشهای
دیگر به دلیل استفاده از ابزارهای خودگزارشی بهجای مطالعۀ رفتار واقعی ممکن است
مشارکتکنندگان را به استفاده از شیوههای مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از
بدنامی مربوط به عدمکفایت فردی ترغیب کند .بنابراین ،پیشنهاد میشود از ابزارها و
روشهایی استفاده شود که مبین رفتارهای واقعیتری از افراد باشد .دوم ،با توجه به اینکه
گروه نمونه فقط از بین دانشجویان انتخابشده بودند ،پیشنهاد میشود این پژوهش برای
ردههای سنی دیگر مانند نوجوانان انجام شود.
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