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  چكيده
شناختي در رابطه بـين  گري باورهاي معرفتپژوهش حاضر با هدف بررسي نقش ميانجي

هـاي   تحصيلي انجام شد. طرح پـژوهش از نـوع طـرح   باورهاي ضمني هوش با پيشرفت
آمـوزان دوره اول متوسـطه   همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي دانش

 نمونـة  مشـغول بـه تحصـيل بودنـد.     1396 - 97استان مازندران بود كه در سال تحصيلي 
اي انتخـاب شـد.    اي چندمرحلـه  گيـري خوشـه   آموز بـه روش نمونـه   دانش 350پژوهش 

 )، مقياس1990شناختي شومر (معرفت هايباور ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از مقياس

ها با استفاده از روشهاي ) و معدل ساالنه دانش آموزان. داده2006هوش عبدالفتاح ( ضمني
اي  همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون واسطهآماري نظير ميانگين، انحراف معيار، ضريب

ن باورهـاي ضـمني   وتحليل شد. نتـايج نشـان داد بـي    سازي معادله ساختاري تجزيه و مدل
تحصيلي و باورهاي معرفت شناختي رابطـه منفـي و معنـادار در سـطح     هوش با پيشرفت

P<0/05 اثـر   شناختي دانش آمـوزان وجود دارد. باورهاي ضمني هوش بر باورهاي معرفت
باورهاي ضمني هوش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اثر مثبت  مثبت و معناداري دارد.
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(نويسـندة  خـوارزمي   دانشـگاه  تربيتـي،  علـوم  و روانشناسـي  دانشجوي دكتري روانشناسي تربيتـي، دانشـكده   *
  manzari.v63@gmail.comمسئول)، 

 خوارزمي، دانشگاه تربيتي، علوم و روانشناسي استاد گروه روانشناسي تربيتي، دانشكده **

kadivar22@yahoo.com  
 خوارزمي، دانشگاه تربيتي، علوم و يروانشناس دانشيار گروه روانشناسي تربيتي، دانشكده ***

gssar@yahoo.com  
 14/12/1396 تاريخ پذيرش:، 10/10/1396 تاريخ دريافت:



  1396سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،تفكر و كودك   88

گـري باورهـاي    باورهاي ضمني هـوش دانـش آمـوزان ازطريـق ميـانجي      معناداري دارد.
تحصيلي آنان داراي اثر غيرمستقيم معني دار اسـت (در سـطح   شناختي بر پيشرفت معرفت
P<0/01.( 

باورهاي ضـمني هـوش، باورهـاي هوشـي ذاتـي،      شناختي،  باورهاي معرفت: ها كليدواژه
  تحصيلي. باورهاي هوشي افزايشي، پيشرفت

  
  . مقدمه1

شـوند زيـرا بـا    هاي انساني محسوب مـي  ترين سرمايه اي دانش آموزان بزرگدر هر جامعه
هاي توسعه و پيشرفت و فرهنگ را به حركت  توانند چرخ آموزند مي مهارت و علمي كه مي

آمـوزان و  تحصيلي يكي از مسائل مهمي است كه موردتوجه اولياء دانشدرآورند. پيشرفت 
صورت مسـتقل  وپرورش است. در عصر اطالعات پرورش افراد خودكار آمد كه به آموزش

تر از انتقال اطالعات است. مسئله پيشرفت تحصيلي دانـش   بتوانند به يادگيري بپردازند مهم
آموزش و پروش است و تمام كوشـش ايـن    آموزان، يكي از شاخص هاي مهم در ارزيابي

). يادگيري و 2010: 141ي عمل پوشاندن به اين امر است (هوول،  نظام، درواقع براي جامه
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مدرسه، يكي از اهداف مهم و اصلي هر نظام آموزشـي  

حجـم   در نظام آموزش و پرورش، پيشرفت تحصيلي مساله اي است كه همـه سـاله  است. 
يكي  دهد و شناسايي عوامل مؤثر و مرتبط با آن عظيمي از تحقيقات را به خود اختصاص مي

). پيشرفت تحصيلي 1394: 214اندركاران نظام آموزشي است (كديور،  هاي دست از دغدغه
عبارت است از: سنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل و هدف هاي آموزشي 

هـاي آموزشـي معلـم و     بـاره كـه فعاليـت    منظور تصميم گيري دراين از پيش تعيين شده به
هاي يادگيري دانش آموزان تا چه اندازه به هدف هاي مطلوب منتهـي شـده اسـت     كوشش
  ). 2014: 94(كانو، 

در زمينه ارتباط هوش و پيشرفت تحصيلي دو نوع نظريه ضمني هوش وجود دارد، باور 
كنتـرل اسـت، بـاور     در آن هوش صفتي ثابت و غيرقابل ذاتي و باور افزايشي. باور ذاتي كه

كنتـرل اسـت تحقيقـات مختلـف نشـان       پذير و قابل افزايشي باوري است كه هوش انعطاف
دهد فراگيراني كه باور ضمني افزايشي دارند تمايل به نشـان دادن الگوهـاي سـازگارانه     مي

مسـاله دارنـد (وانـگ و     انگيزشي، مانند پشتكار، احساسات مثبت و راهبردهاي مـؤثر حـل  
 بر هستند هوش مورد در افزايشي هوشي داراي باور كه آموزاني ). دانش2010: 78همكاران، 
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 و هـا  ناكـامي  بـر  غلبـه  و بـراي  تأكيد دارند جديد دانش اكتساب و هايشان شايستگي بهبود
 به دستيابي ذاتي، بر هوشي باور با آموزان دانش ولي .كنند مي تالش شان گذشته هاي شكست

دهنـد   مـي  خـرج  بـه  را تـالش  حـداقل  مشكالت بر غلبه براي و كرده تمركز خوب عملكرد
دو  ايجـاد  بـا  نظريـه  دو ايـن  كـه  اسـت  ) معتقـد 2002: 201). دوئـك ( 2017: 78(ديكنـز،  

 چگـونگي  و يادگيري تكاليف به شدن نزديك چگونگي نحوه بر متفاوت معنايي چهارچوب

 قضـاوت  زيربناي هوشي باورهاي ديگر عبارت به گذارند. مي تأثير افراد و تفسير دهي پاسخ

دانـش   طور كلـي باورهـاي  است. به كنند مي زندگي آن در كه و افرادي دنيا خود، درباره فرد
 زنـدگي  هـاي جنبـه  همة شناختي،معرفت باورهاي و يادگيري و ماهيت دانش دربارة آموزان

 قـرار  تـأثير  تحـت  را آنـان  تحصـيلي  پيشـرفت  و يادگيري خصوصبه آموزان،روزمرة دانش

 كـه  دهندمي نشان هاشناختي است. پژوهشدهد. يكي از اين باورها نيز باورهاي معرفت مي

 يـادگيري  هـاي از جنبـه  بسياري با يادگيري، فرايند و دانش ماهيت اشخاص دربارة باورهاي

  ).1391: 145دارد (كديور و همكاران،  ارتباط آموزشگاهي
 در پشـتكار  و مقاومت در يادگيري، مشاركت و استفاده ميزان بر شناختيباورهاي معرفت

 تـأثير  هاي هـدفي  گيري جهت و مطالعه هاياستراتژي احساس خودكارآمدي، تكليف، انجام

 اعتقـاد  هرچـه  مثال، ). براي2004: 79 (هوفر، كمك كنند يادگيري امر به توانندمي لذا و دارد

 از تـر سـطحي  و تـر دركـي ضـعيف   باشد، ترضعيف دانش يكپارچگي و جامانس فراگيران به

 و (شـراو  بـود  خواهند خود يادگيري بر نظارت به قادر كمتر داشت و خواهند درسي مطالب
 باشـد،  قـويتر  يادگيري فرايند بودن و ناگهاني سريع به اعتقاد هرچه )،2002: 321همكاران، 

 توانايي كه باور اين و هرچه )2008: 147 همكاران، و (براونلي است كمتر پيشرفت تحصيلي

 و تعليم كه فراگيرانآن احتمال باشد، ترمستحكم است، و تغييرناپذير ذاتي پديدهاي يادگيري
  ).2010: 49(وانگ،  بود خواهد بيشتر بدانند، نتيجهبي و اهميتكم را تربيت

ها و باورهاي  نظامي از فرضروان شناسان تربيتي باورهاي معرفت شناختي را به عنوان 
ي ماهيت دانش و كسب آن دارنـد.  گيرند كه دانش آموزان درباره ضمني و مطلق در نظر مي

اين باورها داراي ابعاد مختلفي هستند و مقوله هـايي چـون منبـع دانـش، قطعيـت دانـش،       
بـراتن  گيرند ( دهي دانش، سرعت اكتساب دانش و كنترل فرايند يادگيري را دربر مي سازمان

). اين مقوله ها در طول پيوستاري كه در يك سر آن باورهاي خام و 223: 2004و استرامسو،
ساده لوحانه و در طرف ديگر آن باورهاي پيچيده و عالمانه وجـود دارد، قـرار مـي گيرنـد     

لوحانه هستند معتقدنـد كـه    ). افرادي كه داراي باورهاي ساده451: 2005(پالسن و فلدمن، 
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عالوه فرد كنترلي بر يـادگيري  شود، به و قطعي بوده و از مرجع اقتدار كسب مي دانش ساده
نداشته و تنها افراد باهوش قادر به يادگيري هستند. از سـوي ديگـر، افـراد داراي باورهـاي     
پخته و عالمانه معتقدند كه دانش داراي ساختاري پيچيده و اطالعـات آن از ثبـات كمتـري    

سازنده معنا و مفهوم بوده و بر يادگيري خودكنترل دارد (حجازي برخوردار است، فرد خود 
 ).108: 1391و همكاران، 

تـوان  هاي متعددي كه مورد بررسـي قـرار گرفـت، مـي     در مجموع، با توجه به پژوهش
آمـوزان را بشـمار   متغيرها و عوامل مرتبط و مؤثر با پيشرفت تحصيلي مورداسـتفاده دانـش  

هـا   اسايي ابعاد باورهاي هوشي، معرفت شناختي و نيز نقـش آن دانست كه در اين ميان، شن
رود؛ زيـرا بـه   بر پيشرفت تحصيلي، جديدترين خط پژوهشي در اين زمينـه بـه شـمار مـي    

خصـوص در  هـاي آموزشـي بـه   محـيط توان عنوان كرد كه چنـين پژوهشـي در   جرأت مي
جـه بـه اينكـه    هاي آموزش غيردانشـگاهي صـورت نپذيرفتـه اسـت. از طرفـي بـا تو       نظام
 اهميـت  بـه  توجـه  نگرنـد و همچنـين بـا   آموزان بيشتر با تفكرات قالبي به دانش مـي  دانش

هـا در  كنوني ضـرورت انجـام اينگونـه پـژوهش     دنياي در آموزاندانش براي تفكر مهارتهاي
شـده،   گردد. لذا، با توجه به مباني نظري و پيشـينة پژوهشـي بيـان   آموزان مشخص ميدانش

شده، اما نقش  برخي از ابعاد باورهاي ضمني هوشي با پيشرفت تحصيلي بررسي روابط ميان
آمـوزان  شناختي در متغيرهاي مربوط به پيشـرفت تحصـيلي دانـش   ميانجي باورهاي معرفت

)؛ بنابراين پـژوهش  66: 2008هاي بيشتر است (فان، چندان روشن نيست و مستلزم بررسي
ست كه چه ارتباطي بين باورهاي ضـمني هوشـي و   حاضر، به دنبال پاسخ به اين سؤاالت ا

شناختي دانش آموزان وجود دارد و گري باورهاي معرفت پيشرفت تحصيلي، با نقش واسطه
بيني رابطة باورهاي ضمني هوشي و پيشـرفت  شناختي در پيشسهم متغير باورهاي معرفت

  تحصيلي دانش آموزان چقدر است؟ 
  

  تحقيقضرورت . 2
شـوند زيـرا بـا    انش آموزان بزرگترين سرمايه هاي انساني محسـوب مـي  اي ددر هر جامعه

مهارت و علمي كه مي آموزند مي تواننـد چرخهـاي توسـعه و پيشـرفت و فرهنـگ را بـه       
مـي اسـت كـه مـورد توجـه اوليـاء       حركت در آورند. پيشرفت تحصيلي يكي از مسايل مه

عات پرورش افراد خـودگردان كـه بـه    آموزان وآموزش وپرورش است. در عصر اطال دانش
مسأله پيشرفت  صورت مستقل بتوانند به يادگيري بپردازند مهم تر از انتقال اطالعات است .
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مهم در ارزيابي آموزش و پروش است و تمام  تحصيلي دانش آموزان، يكي از شاخص هاي
ول و بـارو،  هـا كوشش اين نظام، در واقع براي جامه ي عمل  پوشاندن به اين امـر اسـت (  

اصلي  مهم و فاهديكي از ادانش آموزان در مدرسه،  . يادگيري و پيشرفت تحصيلي)2016
هر نظام آموزشي است. موفقيت در مدرسه، كسب تجربه هاي مناسب در كليه ابعـاد رشـد   

رفتاري و زيستي را شامل مي شود. كسب ايـن تجربـه هـا در     - شناختي، عاطفي، اجتماعي
كودكـان و نوجوانـان تـأثير سرنوشـت سـازي       يزندگي حال و آينده مدرسه مي تواند بر 

 طـول  در كه است فعاليتي موقعيت، و سن از مستقل يادگيري .)2017دوپري، ( داشته باشد
 باورهـا،  بـه  او يـادگيري  و دارد قـرار  فعاليت مركز اين در آموز دانش. دهد مي رخ زندگي
 در او ذهنـي  باورهـاي  .دارد يـادگيري بسـتگي   راهبردهـاي  بردن كار به و شايستگي تعهد،
 باورهـاي  عنـوان  به افتد مي اتفاق يادگيري، چگونه اينكه يا و چيست دانش اينكه با ارتباط
  است. معروف شناختي معرفت

 و) معرفت شناسي باور( دانستن و دانش ماهيت باره در باور كه معتقدند پينتريج و هوفر
 امـا  مـرتبط هسـتند؛   يكـديگر  بـه  هرچند) هوش ضمني باور( هوش و توانايي باره در باور
 لزومـاً  ديدگاه دوئـك  در ثابت توانايي باور آنها، ديدگاه اساس بر. هستند متفاوتي هايسازه
 خواهـد  بسيار مفيـدتر  كه رسندمي نظر به لذا و ندارد همراه به را شناسي معرفت ابعاد ساير
 سرنخهايي و ) شواهد2015دوپيارت و ماريان (. شوند گرفته نظر در هم از جدا آنها كه بود
 بـودن  ثابـت  نظريـه  ميكننـد كـه   استدالل آنها. مربوطند هم به سازه دو اين كه كنندمي ارائه

 بـه  و بيني پيش قابل ثابت و نسبتاً كه شود ترسيم اجتماعي دنياي كه ميشود موجب توانايي
 باور ديدگاهي به افزايشي دارند، ضمني باور كه افرادي مقابل، در. باشد دستيابي قابل راحتي
 باورهـاي  رابطـه  زيـادي  تحقيقـات  تـاكنون . است پيچيده و پويا بسيار دنيا آن در كه دارند
 بـه  را تحصـيلي  پيشـرفت  و پيشرفت بر انگيزش شناختي معرفت باورهاي و هوش ضمني
ـ  زمينـه  در محـدودي  تحقيـق بسـيار   اما نمودهاند، مطالعه جداگانه صورت  اي واسـطه  راث
. اندكرده مطالعه را پيشرفت انگيزش هوش و ضمني هاي باور بين شناختي معرفت باورهاي

 ضمني، هاينظريه بين احتمالي ارتباط بررسي به دويك و هوفر نياز و مولدن مطابق ديدگاه
. )1395دارد (حجـازي و همكـاران،    وجـود  پيشـرفت  انگيزش و شناسي معرفت باورهاي
 رفتار بينيپيش و داده جهت فرد به رفتارهاي كه هستند معنايي نظامهاي نيزهوشي  باورهاي

 فرد قضاوت بناي زير باورهاي هوشي، ديگر، عبارت به سازند؛مي ممكن براي ديگران را او
 باورهـاي  برخـي محققـان،  . باشـند مي كنند،مي زندگي آن در كه و افرادي دنيا خود، درباره
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 نقل به ؛2012دايو  مثال، اند؛قرار داده توجه مورد مهم انگيزش مقوله يك عنوان به را هوشي
 نظـر  سـبكهاي علّـي در   عنـوان  به را افراد هوشي باورهاي ،)1391( كجباف و همكاران از

 آيند مي حساب به دروني هايعنوان واسطه به افراد هوشي باورهاي آنها، نظر از. گرفته اند
 پژوهشـهاي . آوردفـراهم مـي   رفتـار  و عاطفه شناخت، براي ذهني ساختارهاي برجسته كه

 و در انگيزش كليدي نقش هوشي، باورهاي كه دهدمي نيز نشان) 2011( همكاران و تيساي
هايي در زمينه ارتبـاط باورهـاي ضـمني    پژوهش .كنندمي بازي فراگيران تحصيلي پيشرفت

متغيرهاي واسطه گر احتمـالي  هوش و پيشرفت تحصيلي صورت گرفته اما كمتر به بررسي 
پرداخته شده است. در همين راستا اين پژوهش به بررسـي نقـش واسـطه گـري باورهـاي      

  معرفت شناختي در ارتباط باورهاي ضمني هوش با پيشرفت تحصيلي مي پردازد.
  

  . روش پژوهش3
د كه شو اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي است. تحقيقات كاربردي به تحقيقاتي گفته مي

ها، مشكالت و مسائل واقعي به كـار   هاي پژوهشي را در موقعيت ها و روش پژوهش، نظريه
برند. با توجه به روش اجرا، اين پژوهش از نوع توصيفي (غيرآزمايشي) و طرح پژوهش  مي

هاي همبستگي است. در ايـن پـژوهش روابـط ميـان متغيرهـا در قالـب مـدل         از نوع طرح
  موردبحث قرار گرفت.

  
  گيري آماري، حجم نمونه و روش نمونه جامعة .4

جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي دانش آمـوزان دوره اول متوسـطه اسـتان مازنـدران     
 17450مشغول به تحصيل هستند كه تعـداد آنهـا    1396 - 97باشد كه در سال تحصيلي  مي

اي  اي چندمرحلـه  گيري خوشـه  براي انتخاب نمونه از جامعه مذكور از روش نمونه نفر بود.
كل آموزش و پرورش استان، ليسـت ادارات   استفاده شد. بدين ترتيب كه با مرجعه به اداره

ها مشخص گرديد و سپس بـه طـور تصـادفي سـه شهرسـتان      آموزش و پرورش شهرستان
ها ليست مـدارس متوسـطه دوره اول گرفتـه شـد     انتخاب و با مراجعه به اداره آن شهرستان

مدرسه پسرانه) انتخاب  2مدرسه دخترانه و  2صورت تصادفي ( مدارس بهسپس از بين اين 
هاي موردنياز به صورت تصادفي انتخاب  شد. با مراجعه به اين مدارس نمونه مدنظر، كالس

هـاي پـژوهش پاسـخ     ها خواسته شد كه به پرسشـنامه  گرديد و از دانش آموزان اين كالس
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) كـه معتقـد اسـت در    1383(به نقل از هومن، دهند. نمونه پژوهش بر اساس نظر كرلينگر 
  آموز انتخاب شد. دانش 350باشد،  300هاي چندمتغيري نبايد كمتر از تحليل

ها از روش آمار توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار و آمـار  وتحليل داده جهت تجزيه
قـرار  سازي معادله سـاختاري مـورد تحليـل     استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون و مدل

اي بـر   گرفت. اثرات مستقيم، غيرمستقيم و اثر مشترك محاسبه شد. تحليل رگرسيون واسطه
اي  افزار آماري رايانه ) و با استفاده از نرم1986شده توسط بارون وكني ( اساس مراحل توصيه

SPSS افزار  سازي معادله ساختاري نيز با استفاده از نرم و مدلAMOS .صورت گرفت  
  

  ي پژوهش. ابزارها5
  شده است: در اين پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد كه در زير به معرفي آنها پرداخته

پرسش نامه باورهـاي معرفـت شـناختي     ):EQ( شناختيمعرفت باورهاي الف) مقياس
گويه در رابطه با ماهيت دانش و يادگيري با اسـتفاده از مقيـاس ليكـرت پـنج      63شومر در 

(كامال مخالفم) طراحي شده است. تعدادي از سواالت ايـن پرسـش    (كامال موافقم) تا يك
نامه باورهاي سطح باال را پوشش مي دهد. موافقت با چنين سواالتي بر اين مسـئله داللـت   
مي كند كه فرد باورهاي معرفت شناختي سطح باال يا پيچيده دارد. سواالت ديگـر پرسـش   

افقت با چنين سـواالتي بـه معنـاي داشـتن     نامه باورهاي سطح پايين را شامل مي شوند. مو
  باورهاي سطح پايين در فرد است.

طبقه، باورها را توصيف مي كند. سواالتي كه بـه مفـاهيم مشـتركي     12گويه در  63اين 
مي پردازند در يك طبقه جاي گرفته اند. عبارات مربوط به سواالت سطح باال بعد از جمـع  

، شـومر،  2001،  1998. تحقيقات قبلي (فيليـپس،  آوري داده ها كدگذاري مجدد  مي شوند
طبقـه را از طريـق تحليـل عوامـل (چـرخش       12) پيشنهاد كرده اند كه مي توان اين 1990

) باورهـايي دربـاره   1واريماكس) به چندين بعد مستقل باورهاي معرفـت شـناختي  نظيـر    
قـش تـالش در   ) باورهـايي دربـاره ن  3) باورهايي درباره پيچيدگي دانـش  2قطعيت دانش 

رعت اكتسـاب دانـش (توانـايي محـدود/     ) باورهايي درباره كنترل و سـ 4اكتساب دانش و 
نامحدود براي اكتساب دانش جديد و يادگيري در زمان نخست). فرض شده است كه ايـن  

و  ابعاد جدا مي تواند به صورت هاي مختلف در تحليل عوامل كنار هم قرار بگيرند (دوئـل 
). ايـن مسـئله در ويژگـي چنـد بعـدي بـودن رويكـرد شـومر قابـل          2001آيكينـز،  - شومر
  است.  بررسي
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) در بررسـي كـه بـر روي دانـش آمـوزان      1990در يك تحليل عاملي اكتشافي، شومر (
امريكاي شمالي انجام داد  ساختار عاملي با چهار عامل به دست آمد كه اين باورها عبارتند 

ـ   ش، ذاتـي بـودن توانـايي يـادگيري و سـريع بـودن       از : ساده بودن دانش، قطعي بـودن دان
يادگيري. اين ساختار عاملي در پژوهش هاي ديگر نيز تكرار شده است (شومر و ديگـران،  

  ).2004به نقل از براتن و همكاران،  1992
در يك مطالعه اوليه ديگر بر روي دانش آموزان هنگ كنگي، نتـايج حـاكي از شـك در    

روي دانش آموزان هنگ كنگي بود و عنوان شد كه بايد اسـتفاده  كاربرد اين پرسش نامه بر 
به نقـل   2000از اين پرسش نامه را در هنگ كنگ مورد بازبيني قرار دهند ( چان و اليوت، 

  ).2004از چان و اليوت، 
 14 مقيـاس  از هوشي دانشـجويان  باورهاي گيرياندازه براي هوش: ضمني ب) مقياس

 خرده مقيـاس باورهـاي   دو شامل ) كه2006ييتس ( و دالفتاحهوش عب نظرية ضمني ايماده

كرونبـاخ   آلفـاي  ضـرايب  اسـت.  شده استفاده افزايشي است، هوشي باورهاي و ذاتي هوشي
 هـوش  نظرية افزايشـي  خرده مقياس براي )2006( ييتس و عبدالفتاح وسيلة به شده گزارش

مـاده   14باشـد. ايـن مقيـاس داراي    مـي  74/0هوش  ذاتي نظريه مقياس و براي خرده 82/0
گيري خرده مقياس نظريه ذاتـي هـوش (بـاور ثابـت/ذاتي     ماده اول آن براي اندازه  7است. 

ماده ديگر براي خرده مقياس نظريه افزايشـي هـوش (بـاور افزايشـي هـوش)       7هوش) و 
 مقياس كيروايي مال برآورد براي )،1392همكاران ( و وند شوند. محبي نورالدين استفاده مي

دوپيرات  هوش نظرية ضمني مقياس از )2006و ييتس ( عبدالفتاح هوشي باورهاي ايماده 14
 و نظرية افزايشي هايخرده مقياس همبستگي بين ضرايب كه كردند استفاده )2005مارين ( و

 بـراي  همچنين، .بود معنادار 001/0 سطح در كه شد محاسبه مقياس دو در ذاتي هوش نظريه

 آن مؤيـد  نتـايج  شد و استفاده تأييدي و اكتشافي عامل تحليل از سازه مقياس، روايي محاسبه

در ايران  .است داشته هاداده با قبولي قابل برازش نظرية ضمني هوش مقياس ساختار كه است
) روايي و پايايي ايـن مقيـاس را محاسـبه كـرده     1392: 44نيز محبي نورالدين و همكاران (

هاي آمـاري تحليـل عامـل تأييـدي، تحليـل عامـل        با استفاده از روش داده هااست. تحليل 
اكتشافي، ضرايب آلفاي كرونباخ و همبستگي پيرسون انجام گرفت. ضرايب آلفاي كرونباخ 

 74/0و براي خرده مقياس نظرية ذاتي هوش  82/0براي خرده مقياس نظرية افزايشي هوش 
هاي ضمني هوش دوپيرات و مارين  س نظريهمحاسبه شد. براي برآورد روايي مالكي از مقيا

هاي نظريـة افزايشـي و نظريـة     ) استفاده شد كه ضرايب همبستگي بين خرده مقياس2005(
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معني دار بود. براي محاسبه روايـي   001/0ذاتي هوش در دو ابزار محاسبه شد كه در سطح 
  .سازه مقياس، از تحليل عامل تأييدي و اكتشافي استفاده شد

آموزان به عنوان شاخص در پژوهش حاضر معدل ساالنه دانش تحصيلي: ج) پيشرفت
 پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد.

 

  هاي پژوهش . يافته6
ميانگين، انحراف استاندارد، حداقل و حـداكثر نمـره بـراي متغيرهـاي اصـلي       1در جدول 

  ). n=490پژوهش ارائه شده است (

  شاخص هاي توصيفي متغيرهاي اصلي پژوهش .1جدول 

انحراف   ميانگين  مولفه  متغير
  كشيدگي  كجي  بيشينه  كمينه  استاندارد

باورهاي 
  ضمني هوشي

  - 08/0  29/0 25 7 14/3  18/17  باور هوشي ذاتي
  - 72/0  - 47/0 28 8 42/3  52/20 باور هوشي افزايشي

باورهاي 
  شناختي معرفت

  07/1  68/0 72 45 43/4  85/59  سازمان دهي دانش
  49/0  - 10/0 51 23 13/4  38/36 قطعيت دانش
  26/0  - 44/0 44 18 77/3  14/31 منبع دانش

  - 77/0  93/0 47 14 62/6  44/30 كنترل يادگيري
  13/0  - 55/0 40 16 59/4  94/27 سرعت يادگيري

پيشرفت 
  - 89/0  30/0 20 5 50/2  18/14  پيشرفت تحصيلي تحصيلي

مقادير ميانگين، انحراف استاندارد، بيشـينه،   1همان طور كه مشاهده مي شود در جدول 
كمينه، كجي و كشيدگي براي تمامي متغيرها گزارش شده است. با توجه به مقادير بدسـت  

+ قرار دارد، توزيـع متغيرهـا   2و  - 2آمده كجي و كشيدگي براي متغيرهاي پژوهش كه بين 
  نرمال است. 

به منظور پاسخگويي به فرضيه هاي پژوهش از روش معادالت ساختاري در اين بخش 
روش معـادالت  براي اين منظور ابتدا پيش فرض هايي را كه براي اسـتفاده از  استفاده شد. 

ساختاري نياز است مورد بررسي قرار گرفت. جهت بررسـي داده هـاي پـرت از شـاخص     
 فايـل  در حداكثري مقدار كه يانگر آن بودب ماكزيمم مقدار. استفاده شد ماهاالنوبايس فاصله
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 كـه  شـد  مشـخص  هـا  داده بـه  مراجعـه  با. است شده خارج بحراني مقدار دامنه از ها داده
 دليـل  همـين  به و داده تشكيل چند متغيري هاي پرت كننده شركت 10 به مربوط اطالعات
 نظـر  در بـدون  هـا  تحليـل  و حذف ها داده بين از ها كننده شركت اين به مربوط اطالعات
  .شد انجام آنان اطالعات گرفتن

واريـانس   تـورم  و تحمـل  ضـريب  جهت تشخيص چند هم خطي در تحليل از آزمون
  استفاده شد كه در جدول زير ارائه شده است. 

  بررسي چندهم خطي متغيرها با استفاده از  .2جدول 
  آزمون ضريب تحمل و تورم واريانس

  تورم واريانس  ضريب تحمل متغير
 063/1 940/0  باورهاي ضمني هوش

 009/1 991/0  باورهاي معرفت شناختي

و شـاخص تـورم    1/0، از آنجا كـه ضـريب تحمـل بـاالتر از     2بر حسب نتايج جدول 
است پديده همخطي بـودن در متغيرهـاي پـژوهش رخ نـداده اسـت.       10واريانس كمتر از 

نرمال بودن و استقالل پس ماندها نيز از طريق نمـودار پـراكنش پـس مانـدهاي اسـتاندارد      
  رگرسيوني و توزيع پس ماندها مورد بررسي قرار گرفت و تاييد شد. 

از آنجا كه پايه و اساس مطالعات تحليل مسير همبستگي بين متغيرها مي باشد، در ادامه 
  ده است. ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش ارائه ش

  ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش .3جدول 
  8  7  6  5  4  3  2  1  متغيرها

               1  . باور هوشي ذاتي1
      1 - 45/0**  افزايشي. باور هوشي2

           1 - 54/0**  62/0**  دهي دانش. سازمان3
          1 66/0** - 58/0** 68/0**  . قطعيت دانش4

        1 47/0** 58/0** - 41/0** 49/0**  . منبع دانش5
      1 39/0** 42/0** 54/0** - 67/0** 55/0**  . كنترل يادگيري6
    1 63/0** 46/0** 50/0** 61/0** - 40/0** 43/0**  . سرعت يادگيري7
  1 37/0** 30/0** 28/0** 36/0** 32/0** 52/0** - 57/0**  . پيشرفت تحصيلي8
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(باورهاي ضمني هوش) و درونزا  مالحظه مي شود كه از ميان متغير برونزا 3در جدول 
) و باورهاي ضـمني  61/0(باورهاي معرفت شناختي)، به ترتيب باورهاي معرفت شناختي (

) بيشترين تا كمترين ضريب همبستگي را با پيشرفت تحصيلي دارا مي باشـند  34/0هوش (
اثـرات   4). در ادامه، جدول P>01/0كه تمامي اين ضرايب از نظر آماري معني دار هستند (

  مستقيم ارائه شده است.

  برآوردهاي ضرايب اثر مستقيم. 4 جدول

  t  خطاي استاندارد برآورد  پارامتر استاندارد شده  برآوردها
  اثر مستقيم باورهاي ضمني هوش بر:

  باورهاي معرفت شناختي
      

**62/0  08/0  94/6  
  18/3  03/0  25/0**  پيشرفت تحصيلي
شناختي بر: اثر مستقيم باورهاي معرفت 
  پيشرفت تحصيلي

**55/0  06/0  01/6  

، اثر مستقيم باورهاي ضمني هوش بر باورهـاي معرفـت شـناختي    4با توجه به جدول 
معني دار است. بر ايـن اسـاس    01/0) در سطح =t 94/6و با توجه به مقدار ( 62/0برابر با 

مي توان گفت باورهاي ضمني هوش بر باورهاي معرفت شناختي دانش آموزان اثر مستقيم 
 25/0مثبت و معناداري دارد. اثر مستقيم باورهاي ضمني هوش بر پيشرفت تحصيلي برابر با 

مي توان گفـت باورهـاي   معني دار است. لذا  01/0) در سطح =t 18/3و با توجه به مقدار (
ضمني هوش بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اثر مستقيم مثبت و معناداري دارد. بعـالوه  

و با توجه به مقـدار   55/0اثر مستقيم باورهاي معرفت شناختي بر پيشرفت تحصيلي برابر با 
)01/6 t= معني دار است. بر اين اساس مي توان گفـت باورهـاي معرفـت     01/0) در سطح
اختي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اثر مستقيم مثبت و معناداري دارد. در ادامـه در  شن

  اثرات غيرمستقيم ارائه مي شود. 5جدول 

  برآورد ضرايب اثر غيرمستقيم .5جدول 
  t  خطاي استاندارد برآورد  پارامتر استاندارد شده  برآوردها

اثر غيرمستقيم باورهاي ضمني هوش بر:  
  پيشرفت تحصيلي

**34/0  07/0 28/5  
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، اثـر غيرمسـتقيم باورهـاي ضـمني هـوش بـر پيشـرفت        5با توجه به اطالعات جدول 
معنـي   01/0) در سـطح  =t 28/5است كه با توجه بـه (  34/0تحصيلي دانش آموزان برابر با 

دار است. الزم به ذكر است كه اين اثـر غيرمسـتقيم و مثبـت باورهـاي ضـمني هـوش بـر        
طريق ميانجي گري باورهاي معرفت شناختي صورت مي گيرد. بر اين پيشرفت تحصيلي از 

گـري  اساس مي توان نتيجه گرفت كه باورهاي ضمني هوش دانش آموزان از طريق ميانجي
باورهاي معرفت شناختي بر پيشرفت تحصيلي آنان داراي اثر غيرمستقيم معني دار است. در 

  شاخص هاي برازش مدل آمده است. 6جدول 

  شاخص هاي برازش مدل .6جدول 

  مقادير محاسبه شده  شاخص

  19/55  مجذور كاي

  25 درجه آزادي

  062/0 معناداري

  207/2  تقسيم مجذور كاي بر درجات آزادي

  RMSEA(  050/0ريشه ميانگين مجذور برآورد خطاي تقريب (
  NFI(  98/0شاخص برازش استاندارد(
  NNFI(  97/0شاخص نرم نشده برازش (

  CFI(  99/0تطبيقي برازش (شاخص 

  GFI(  98/0شاخص نيكويي برازش(
  AGFI(  96/0شاخص نيكويي برازش اصالح شده(

به  3همان گونه كه مشاهده مي شود، تقسيم مجذور كاي بر درجات آزادي كوچكتر از 
بـه   05/0) برابر بـا  RMSEAدست آمده است. ريشه ميانگين مجذور برآورد خطاي تقريب(

، NFIحاكي از برازش مطلوب مدل است. در ساير شـاخص هـا از جملـه (   دست آمده كه 
NNFI ،CFI ،GFI  وAGFI اسـت كـه حـاكي از بـرازش قابـل قبـول        90/0) نتايج باالتر از
  مي باشد.  مدل
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  با ضرايب استاندارددانش آموزان  يليتحص شرفتيپمدل ساختاري پيش بيني  .1شكل 

  
  گيري . نتيجه7

گـري باورهـاي معرفـت شـناختي در رابطـه       پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسـطه 
باورهـاي ضـمني   باورهاي ضمني هوش با پيشرفت تحصيلي انجام شـد. نتـايج نشـان داد    

باورهاي ضمني  هوش بر باورهاي معرفت شناختي دانش آموزان اثر مثبت و معناداري دارد.
باورهـاي معرفـت   . مثبـت و معنـاداري دارد  هوش بر پيشرفت تحصيلي دانش آمـوزان اثـر   

باورهـاي ضـمني    شناختي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اثر مثبـت و معنـاداري دارد.  
گري باورهاي معرفت شناختي بر پيشـرفت تحصـيلي   هوش دانش آموزان از طريق ميانجي

ژوهش اين ). نتايج فرضيه اول پP<0/01آنان داراي اثر غيرمستقيم معني دار است (در سطح 
و هـوول و بـارو    )2017ديكنـز ( )، 1394يافته ها با نتايج تحقيقـات كـديور و همكـاران (   

 يعنـي  شـناختي  معرفـت  ) همسو است. در تبيين اين نتايج مي توان گفت باورهاي2016(

 يادگيري، در فعال مشاركت ميزان دانش بر و يادگيري ماهيت دربارة آموزاندانش باورهاي

 لذا و ميگذارند تأثير مسايل حل و درك مطلب مشكل، تكاليف انجام در پشتكار و مقاومت
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 اگرچـه  آن شوند. مانع يا و كنند كمك يادگيري و به دنبال آن پيشرفت تحصيلي به ميتوانند

 مـورد  امـا  قـرار ميدهنـد،   تأثير تحت را افراد گيريتصميم و يادگيري استدالل، باورها، اين

 و آگاهي بر انسان شناختيبعد معرفت اند.نگرفته قرار ريزانبرنامه و پژوهشگران كافي توجه
 فعاليـت  و دانـش  دربـارة  ديگر، دانستن عبارت به . كند مي اشاره خود تفكر بر فرد كنترل

 آگاهانه هدفمند، تفكر و مسأله ضمن حل آموزاندانش كه ميدهد روي هنگامي فراشناختي

 دانـش،  كننـد  باور آموزاندانش هدايت كنند. اگر و داده انطباق را خويش تفكر راهبردهاي

 باورها اين با هماهنگ مطالعة راهبردهاي باشد،مي اطالعات از سبدي حقايق يا از فهرستي

 درك معيارهـاي  ساير يا و مطالب يادسپاري به اقدام است ممكن و كرد انتخاب خواهند را

حافظـة   و مغز به اطالعات انبوه انتقال جاي به بايستمي كه راهبردها مهمترين مطلب كنند.
  است. يادگيرنده تفكر نحوة و يادگيري روش آموزش گيرد، قرار توجه مورد افراد

در تبيين فرضيه دوم مبنـي بـر رابطـه معنـادار باورهـاي معرفـت شـناختي و پيشـرفت         
شـناختي را بـه صـورت    ) باورهاي معرفت2005براتن و استرومو (توان گفت تحصيلي مي

سي بررسي نموده اند و اعتقاد دارند كه اين باورها از يك سـو بـا تحـول شـناختي و از     اسا
تواند بر خودگرداني و عملكـرد كالسـي اثـر    سوي ديگر با بافت فرهنگي مرتبط بوده و مي

انـدازهاي آموزشـي و   شناختي پژوهش شده از چشمعالوه، باورهاي معرفتداشته باشد. به
كه چگونه مردم ادراك و تصورشان از دانش و دانسـتن را شـكل   روانشناسي، با اين مطلب 

برند تا محيط اطرافشان را درك كنند، مرتبط است. همچنين، باورهاي داده و آن را به كار مي
مربوط به دانش و يادگيري، ممكن است بر تصـورات شـخص از فراينـدهاي تحصـيلي و     

و رفتـار تحصـيلي را شـكل بدهـد     فعاليتهاي ضروري براي تكميل تكاليف تـأثير گذاشـته   
شـناختي را بـه عنـوان نظـامي از     ). لذا روانشناسان تربيتي، باورهاي معرفـت 2009(مويس 
گيرند كه فراگيـران دربـارة ماهيـت دانـش و     ها و باورهاي ضمني و مطلق در نظر مي فرض

  كسب آن دارند كه اين باورها پيشرفت تحصيلي فراگير را افزايش مي دهند.
گري باورهاي ضمني هوش دانش آموزان از طريق ميانجين فرضيه سوم مبني بر در تبيي

 باورهاي معرفت شناختي بر پيشرفت تحصيلي آنان داراي اثر غيرمسـتقيم معنـي دار اسـت،   
) بـاور دارنـد كـه يـك ديـدگاه افزايشـي هـوش        2015گفت دوپيارت و ماريان ( مي توان

پويا را دارد و به درجـه پـاييني از اطمينـان و    شود كه حالت ديدگاهي از دنيا را موجب مي
كنند كه ايـن باورهـا   هاي ضمني هوش فرض ميشود. نظريهها منجر ميبينياعتماد به پيش
گيري باورهاي معرفت شناختي مربوط به ماهيت دانش و چگـونگي دانسـتن   موجب شكل
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شـريعت پنـاه و   شـود ( شود و آنها نيز موجب انگيزش يادگيري و پيشرفت تحصيلي ميمي
هاي معنايي هستند كه به رفتارهاي فرد جهت داده و  ). باورهاي هوشي نظام1393همكاران، 

ديگر، باورهاي هوشي، زيربناي  عبارت سازند؛ بهبيني رفتار او را براي ديگران ممكن ميپيش
ن، كنند، هستند. برخـي محققـا  قضاوت فرد درباره خود، دنيا و افرادي كه در آن زندگي مي

انـد؛ مـثالً، دايـو    باورهاي هوشي را به عنوان يك مقولة مهم انگيزش موردتوجـه قـرار داده  
هـاي   )، باورهاي هوشي افراد را به عنوان سبك1382؛ به نقل از كجباف و همكاران (2002

هـاي درونـي   اند. ازنظر آنها، باورهـاي هوشـي افـراد بـه عنـوان واسـطه       علّي در نظر گرفته
ي شـناخت، عاطفـه و رفتـار فـراهم     د كه ساختارهاي برجسـته ذهنـي بـرا   آين حساب مي به
دهـد كـه باورهـاي هوشـي،     ) نيز نشان مي2011و همكاران ( هاي تيسايآورد. پژوهش مي

كننـد كـه ايـن از طريـق     نقش كليدي در انگيزش و پيشرفت تحصيلي فراگيران بـازي مـي  
 باورهاي اينكه به توجه د مي شود باباورهاي دانش آموزان صئرت مي گيرد. در پايان پيشنها

بـراي پيشـرفت تحصـيلي و     خوبي كنندةبينيعامل پيش عنوان به توانند مي شناختي معرفت
 مختلـف  هـاي دوره بـه  آمـوزان دانـش  ورود از قبـل  است الزم آموزان باشند،يادگيري دانش

 متناسـب  و گـردد  ايجـاد  حوزه اين در شناخت و ارزيابي سيستم دانشگاهي يك يا تحصيلي

 متخصصـين  معلمـان،  كـردن  آشنا .گيرد صورت تدريس و درسي برنامه ريزي آن، هاييافته

 باورهاي ضمني هوش و شناختي باورهاي معرفت با اساتيد و دانشجويان پرورش، و آموزش

تدريس  و ياددهي امر در پذيريو انعطاف مهم مؤلفة دو اين با خود آموزش هايشيوه تطبيق و
  گيرد.صورت 

  
  نوشت پي

 اين مقاله برگرفته شده از رساله دكتراي فرحزاد عباسيان به راهنمايي دكتر پروين كديور است.. 1

  
  نامه كتاب

). باورهاي هوشـي و  1391حجازي، الهه؛ رستگار، احمد؛ كرمدوست، نوروزعلي؛ قربان جهرمي، رضا (
پيشرفت تحصيلي رياضي: نقش اهداف پيشرفت، درگيري شناختي و تالش (آزمون الگو دوئـك).  

  .93- 75، 2، 38، مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
هاي ضـمني هـوش در پيشـرفت تحصـيلي      نقش نظريه). 1393شريعت پناه، شكوفه و مشهدي، علي (

  .90- 81، 6، 2، پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي مجلة، آموزان مقطع متوسطه دانش
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 شناختي،-  معرفت باورهاي نقش). 1388( نوروزعلي كرمدوست، ندا، ملت، مسعود، لواساني، غالمعلي
و  روانشناسـي  مجلـة  يـادگيري،  تنظـيم  در انگيزشـي  سـاختارهاي  و اطالعات پردازش راهبردهاي

  .67- 47، 3 ،تهران دانشگاه - تربيتي  علوم
 رويكردهـاي  شـناختي،  معرفـت  ). رابطـة باورهـاي  1394كديور، پروين؛ تنها، زهرا و رحماني، سوده (

  . 38- 23 ،1 ،22، علوم تربيتي دانشگاه شهيدچمران اهواز مجلةپيشرفت تحصيلي،  و يادگيري
 رويكردهـاي  شـناختي، معرفـت  باورهـاي  رابطـة ). 1391كديور، پروين؛ تنها، زهرا و فـرزاد، ولـي اهللا (  

  .265- 251، 3 ،16 ،63 روانشناسي مجلةتحصيلي،  پيشرفت با تاملي تفكر و يادگيري
سنجي  هاي روان بررسي شاخص ).1392محبي نورالدين، شهني ييالق، منيجه و پاشاشريفي، حسن (

، 14، 4 گيـري تربيتـي   فصلنامه اندازه، در جامعه دانشجويي (ITIS) مقياس نظريه ضمني هوش
44-64.  
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