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Abstract 
The aim of this study was to investigate the mediating role of social 

cognition in the relationship between intelligence believes and academic 

engagement. The method of present study was descriptive and correlational 

research. The statistical population comprised all students in Shiraz city in 

the 95-96 school year, of which, 300 (174 girls and 126 boys) samples were 

selected by cluster sampling. Data were gathered by social cognition 

questionnaire, academic engagement questionnaire and intelligence believe 

questionnaire. The methods used for analyzing was Pearson correlation and 

path analysis. The results of the correlation matrix showed that there is a 

significant correlation between all variables of this study, which includes of 

social cognition, academic engagement and intelligence believe in the p 

<.0/01.increase intelligence had a direct influence on The vigor and 

dedication dimensions. Inherent intelligences had no significant relationship 
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whit research’s variables. Following analysis revealed the significant 

mediating role of social cognition in the relationship between intelligence 

believe and academic engagement. In general, it can be concluded that the 

social cognition and intelligence believe are two of the most important 

factors for investigating the academic engagement. 

Keywords: social cognition, academic engagement, intelligence believe. 
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 شناخت گر: نقش واسطهیلیتحص اقیو اشت یهوش یباورها

 یاجتماع
 

   یحانیمحمد باقر ر
و  یتیدانشکده علوم ترب ،یتیترب یشناس ارشد رشته روان یکارشناس

 .رانی، اتهران، یبهشت دیانشگاه شهد ،یشناس روان
  

  معراج درخشان 
 ،یشناس و روان یتیدانشکده علوم ترب ،یتیترب یشناس روان یدکتر یدانشجو

 .رانی، ارازیش، رازیدانشگاه ش
 

 .رانی، ارازیش، .رازینور ش امیدانشگاه پ ،یعموم یشناس روان یکارشناس  یعیشف میرم

 

   زادهیمحسن عل
، وزستانخ، چمران اهواز دیدانشگاه شه ،یتیترب یشناس ارشد روان یکارشناس

 .رانیا
 

 .رانی، ارازیش، دانشگاه آزاد مرودشت ،یعموم یشناس ارشد روان یکارشناس   یزارع هیرق

 چکیده
های هوشی و اشتیاق گر شناخت اجتماعی در ارتباط میان باورهدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه

تحصیلی بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را 

دادند که از این میان تعداد تشکیل می 59-59ی شهر شیراز در سال تحصیلی اه دانشگاهتمامی دانشجویان 

ها از آوری دادهای انتخاب شدند. برای جمعگیری خوشهپسر( به روش نمونه 429دختر و  471نفر ) 033

ها از وتحلیل داده یهتجزهای هوشی و برای های شناخت اجتماعی، اشتیاق تحصیلی و باورپرسشنامه

ای ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج جدول ماتریس همبستگی ه روش

های نشان داد که بین تمام متغیرهای پژوهش حاضر که شامل ابعاد شناخت اجتماعی، اشتیاق تحصیلی و باور

ستقیم بر وجود دارد. باور افزایشی هوش دارای اثرات م>P 34/3هوشی بود همبستگی معناداری در سطح 

کدام از متغیرهای پژوهش تأثیر معناداری  یچهابعاد انرژی و شیفتگی تحصیلی بود اما باور ذاتی هوش بر 

ای شناخت اجتماعی در رابطۀ میان نداشت. در ادامه نتایج تحلیل مسیر حاکی از معناداری نقش واسطه
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های فت که شناخت اجتماعی و باورتوان نتیجه گری میطورکل بههای هوشی و اشتیاق تحصیلی بود. باور

 .استهوشی دو مورد از عوامل اصلی برای بررسی اشتیاق تحصیلی 

  .یهوش یهاباور ،یلیتحص اقیاشت ،یشناخت اجتماع :ها ژهواکلید
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 مقدمه

های کلی موفقیت دانشجویان، دربرگیرندۀ چندین عناصر شخصی و چارچوب طرح

در موفقیت دانشجویان تأثیرگذار باشند؛ که  توانند بالقوهمحیطی شناخته شده است که می

عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت  توان به اشتیاق تحصیلی بهدر این خصوص می

(، 2339و همکاران ) 2(. طبق دیدگاه اپلیتن2341، 4دانشجویان اشاره کرد )واکر و پیرس

های فراروی سبت به چالشمندی ناشتیاق تحصیلی از سه مؤلفۀ عاطفی )لذت بردن و عالقه

های تحصیلی(، بعد شناختی )آمادگی برای فراگیری موضوعات درسی مختلف( و موقعیت

رفتاری )حضور در مدرسه و متابعت از مقررات آموزشی( تشکیل شده است. این مفهوم در 

های تحصیلی، کانون توجه گروه کثیری از پژوهشگران بوده است های اخیر در محیطسال

(. از آنجا که تحقق تجارب 2342، 1؛ ایلفریث، آرت و کارستین2344، 0و انلی انلی)

های متفاوتی از دهی به ردیف های تحصیلی نیازمند پاسخپیشرفت شگرف در موقعیت

انگیز است؛ بنابراین، استفاده از مفهوم اشتیاق مطالبات و تکالیف انگیزاننده و چالش

( که 4051باشد )عبداهلل پور و شکری، پذیری میاعهای تحصیلی ایدۀ دفتحصیلی در محیط

در همین راستا، مرور پیشینۀ پژوهشی در قلمرو اشتیاق تحصیلی ضمن تأکید بر نقش عوامل 

و  9شناختی مانند رفتار معلم )آسر های منتسب با این کیفیت روانمؤثر بر تفاوت در اندازه

شناختی های معرفت( و باور2341 ،9(، ساختار اهداف کالسی )چو و چو2339همکاران، 

کنندۀ این سازه در تبیین تمایزات ( و همچنین نقش تعیین2341، 7)هیسکانن و النکا

؛ 2341و همکاران،  8شده در مفاهیمی مانند پیشرفت تحصیلی )وانگالرسیچون مشاهده

(، 2335و همکاران،  4آرو-و فرسودگی تحصیلی )سالمال (2341و همکاران،  5گاال
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کند؛ بنابراین بررسی ت انکارناپذیر مطالعۀ روشمند این قلمرو مفهومی را تصریح میضرور

رسد چرا که شناخت پیشایندها و عوامل ایجاد اشتیاق تحصیلی ضروری به نظر می

های شکست در گیری از پیامدتواند موجب پیشپیشایندهای اشتیاق تحصیلی، هم می

های مناسب،  کارگیری روش بر این اطالعات و به محیط آموزشی شود و هم اینکه با تکیه

 محیط یادگیری خوشایندی را برای فراگیران فراهم آورد.

های فردی و محیط از مفاهیم موردتوجه در توجیه های گذشته مقولهطی دهه

گرایانه در کارگیری رویکرد کل گرا با بهپردازان شناختهای افراد بوده است. نظریهرفتار

های انگیزشی، یری آموزشگاهی و با توجه به مجزا نمودن عوامل شناختی از الگوتبیین یادگ

هایی انگیزشی و  اند که طی آن، یادگیری را با توجه به ویژگیهایی را پیشنهاد کرده مدل

(. ازجمله 4050های شناختی فراگیران توضیح دهند )خروشی، نیلی و عابدی، سبک

های باور"پژوهشگران مختلف بوده است،  توجهموردهای اخیر مفاهیمی که در سال

تواند بر های خویش هم میباشد. از سوی دیگر، باور فرد نسبت به تواناییافراد می "هوشی

های شناخت اجتماعی فرد و هم بر اشتیاق تحصیلی تأثیر بگذارد. باور افراد نسبت به توانایی

(. 4557واهد داشت )بندورا، خویش، پیامدهای متفاوت احساسی، شناختی و رفتاری خ

هایی است که افراد باورهای متفاوتی نسبت به آن در خود دارند. بر هوش ازجمله توانایی

( و 2339) 0(، دوئک و ملدن4588) 2اجتماعی دوئک و لگت -اساس رویکرد شناختی

های هوشی ذاتی های هوشی افزایشی و باورهای هوشی شامل باور(، باور2344) 1دوئک

پذیر های هوشی افزایشی به این مطلب اشاره دارد که هوش، کیفیتی انعطاف. باوراست

کنترل است. فراگیرانی که دارای باور افزایشی در مورد هوش هستند  افزایش و قابل قابل

هایشان و اکتساب دانش جدید تأکید دارند و برای غلبه بر عمدتاً بر بهبود شایستگی

کنند؛ و در مقابل باور ذاتی در مورد هوش به این مطلب اشاره های گذشته تالش میناکامی

                                                                                                                                        
1. Salmela-Aro, Tolvanen, & Nurmi 

2. Dweck & Leggett 

3. Dweck & Molden 

4. Dweck 



 055 |  همکارانو  یحانیر؛  یاجتماع شناخت گر : نقش واسطهیلیتحص اقیو اشت یهوش یباورها

ناپذیر و غیرقابل افزایش است. فراگیران با باور ذاتی دارد که هوش کیفیتی ثابت، انعطاف

هوش، بر دستیابی به عملکرد خوب تمرکز کرده و برای رسیدن به اهدافشان و غلبه بر 

راحتی تسلیم  مواجهه با مشکالت به دهند و درمشکالت حداقل تالش را به خرج می

 (.2339، 4؛ دوپی رات و مارین2339شوند )دوئک و ملدن،  می

های فرد های معنایی هستند که به رفتارهای هوشی نظام(، باور2333از نظر دوئک )

سازند؛ در واقع به عقیدۀ او، بینی رفتار او را برای دیگران ممکن میدهند و پیشجهت می

و منجر به شناخت بیشتر  دهندای ما هستند که به دنیای اطرافمان را سازمان میهاین باور

طورکلی  بخشند و بههایمان معنا میشوند و به تجربهمحیط اجتماعی و محیط اطرافمان می

بینی دهند و رفتارهای فرد را قابل پیشنظام رفتاری و معنایی هر فرد را تشکیل می

های تحصیلی های هوشی با موفقیتقد است که باور( معت2333سازند. دوئک ) می

ای در چارچوب بررسی روابط میان مجموعه آموزان رابطه دارد. در علوم رفتاری و دانش

شوند هایی که به بافت مربوط میتوان تأثیر متغیرای است که نمی گونه ها، شرایط بهاز متغیر

ند در تعیین چگونگی و کیفیت این روابط توانرا نادیده گرفت؛ چراکه این عوامل بافتی می

فردی داشته باشند. شناخت اجتماعی متغیری است که ممکن است چنین  نقش منحصربه

 تغییری را ایجاد کند.

عنوان توانایی شناخت خود، هیجانات افراد دیگر و استنتاج  به 2شناخت اجتماعی

استدالل در مورد حاالت حاالت ذهنی آنان از روی لحن، حاالت چهره و بدن، توانایی 

ها،  های اجتماعی آنذهنی، همدلی و پردازش شوخی، درک کردن معنای رفتار و نشانه

منظور تعامل با  کارگیری قوانین و دانش مربوط به امورات اجتماعی به انطباق اجتماعی، به

 ؛2340، 0گیرد )باک برمی هم نوع خود و مدیریت عواطف خود در روابط بین فردی را در

ها و تر، شناخت اجتماعی یعنی شناسایی تفاوت(. به عبارت ساده2341و همکاران،  1پینخام

های سطحی یا گیریتطابق پاسخ فرد با عوامل اجتماعی که بسیاری از موارد مانند تصمیم
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و  0؛ سیموئز2343، 2؛ شیتلوورت2349، 4تسلط بر مسائل بین فردی نتیجۀ آن است )کامینگ

(. خأل موجود در این توانایی 2341، 9؛ ویتکامپ و هافمن2340، 1اولیویرا ؛2349همکاران، 

شود )کوتور، های تحصیلی میها مانند فعالیتموجب اختالل در بسیاری از عملکرد

(؛ بنابراین، نقص شناخت اجتماعی 2338، 7؛ گرین نوترلین و کیم2344، 9گرانهولم و فیش

احتمال کمتری  ود که در اثر آن افراد بهممکن است موجب ایجاد یک چرخۀ معیوب ش

های کنند؛ چراکه این افراد اغلب در شناخت نیازتعامالت اجتماعی سازنده را تجربه می

ها را با اهداف زندگی خویش منطبق سازند توانند این نیازخود مشکل داشته و نمی

 (.2338مکاران، و ه 5؛ نیجمیجر2338؛ دیماژیو و همکاران، 2343 و همکاران، 8)یوکرمن

توان انتظار داشت که  هرچه فرد در شناخت اجتماعی توانایی بیشتری داشته باشد، می

های تحصیلی استقامت بیشتری از خود نشان دهد و متناسب با هر  در برخورد با چالش

موقعیت تحصیلی رفتاری در خور ابراز نماید و با توجه به رابطۀ تنگاتنگ میان شناخت و 

های توانند نقشی محوری در یادگیری و موفقیتهای شناختی، میناییآموزش، توا

(؛ بنابراین، پژوهش حاضر درصدد است که 2338، 43تحصیلی ایفاء کنند )گومیال و کالوو

بینی اشتیاق تحصیلی را موردبررسی قرار دهد. همچنین توان شناخت اجتماعی در پیش

شناختی در یادگیری اشتیاق نشان  دهند دانشجویانی که ازلحاظها نشان می پژوهش

دهند، تمایل بیشتری برای صرف وقت و تالش در انجام تکالیف نشان داده و کارآمدی  می

(؛ بنابراین، در پژوهش 2343، 44بیشتری در مواجه با مشکالت تحصیلی دارند )مارتین و لیم

تحصیلی  های هوشی و اشتیاقهای باورحاضر فرض بر این است که روابط میان متغیر
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برحسب میزان شناخت اجتماعی دانشجویان متفاوت است؛ لذا، پژوهشگران به دنبال آن 

ای شناخت ها، نقش واسطههستند که با توجه به پیشینۀ ذکر شده در مورد روابط میان متغیر

های هوشی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان موردبررسی قرار اجتماعی را در رابطه میان باور

 شود:راین برای بررسی تناسب مدل، پرسش زیر مطرح میدهند؛ بناب

ای در ارتباط میان باورهای هوشی و اشتیاق آیا شناخت اجتماعی نقش واسطه

 تحصیلی دارد؟

 

 
 پژوهشنمودار کلی مدل علی  .0شکل 

 روش

جامعه آماری  بود وپژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی  روش

تشکیل  59-59های شهر شیراز در سال تحصیلی نشجویان دانشگاهپژوهش را تمامی دا

، از بین تمامی یا ای چندمرحلهگیری خوشهدادند که از این میان به روش نمونه

دانشگاه که شامل دانشگاه سراسری شیراز، دانشگاه پیام  9های شهر شیراز، تعداد  دانشگاه

از هر دانشگاه یک دانشکده و از هر  که نور، دانشگاه آزاد و دو دانشگاه غیرانتفاعی بود

عنوان نمونه  نفر به 033عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. درمجموع  کالس به 2دانشکده 

نفر را نیز پسران تشکیل دادند. معیار  429نفر را دختران و  471پژوهش انتخاب شد که 

بودن پرسشنامه بود که ورود به تحقیق رضایت دانشجویان و استاد و معیار خروج نیز ناقض 

نیز گفته شد که  ها یناقص بودن کنار گذاشته شدند. به آزمودن یلپرسشنامه به دل 27تعداد 

صورت  ها صرفاً جهت کار پژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و به آن یها پاسخ

 باشند.محرمانه در نزد پژوهشگر می

 ی پژوهش شامل موارد ذیل بود:هاابزار

 باورهای هوشی

 شناخت اجتماعی

 اشتیاق تحصیلی
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 و توسط عبدالفتاح باراولین برای ابزار اینارزیابی باورهای هوشی: مقیاس 

 ( تدوین2339هوش( دوک ) ضمنی های یهتفکر )نظر طرز نظریۀ اساس ( بر2339ییتس )

مقیاس نظریه ذاتی هوش -گیری خردهماده آن برای اندازه 7ماده است.  41 شد که دارای

قیاس نظریه افزایشی هوش )باور افزایشی ماده دیگر برای خرده م 7)باور ثابت هوش( و 

)کامالً  4ای لیکرت از درجه 1شوند. این ابزار، بر اساس یک مقیاس هوش( استفاده می

( روایی این 2343) اند. عبدالفتاح و یتس بندی شده)کامالً موافقم( درجه 1مخالفم( تا 

ی و تحلیل عاملی تأییدی به مقیاس را در مصر و استرالیا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشاف

ید شدند و باور ضمنی أیدی هر دو عامل تأییهای مصر، به روش تدست آوردند. در داده

. تبیین کردند درصد از واریانس کل را 0/49و  9/09ذاتی و باور ضمنی افزایشی به ترتیب 

منی افزایشی به ید شدند و باور ضمنی ذاتی و باور ضأیهای استرالیا نیز هر دو عامل تدر داده

. در پژوهش حاضر برای بررسی تبیین کردنددرصد از واریانس کل را  48و  9/29ترتیب 

د که شاستفاده  AMOSافزار  با استفاده از نرم ییدیروایی مقیاس از روش تحلیل عامل تأ

سؤاالت بار عامل خود بار عاملی معنادار داشتند و مدل نیز از برازش مطلوبی  تمامی

X=38/4بود ) برخوردار
2
/df ،35/3=P ،58/3=GFI ،55/3=AGFI ،55/3=IFI ،

55/3=CFI ،334/3=RMSEA .)( پایایی این مقیاس را با روش 2343) عبدالفتاح و یتس

آلفای کرونباخ در مصر و استرالیا بررسی کردند. در مصر برای باور ضمنی ذاتی هوش 

به دست آوردند؛ اما در  79/3و برای باور ضمنی افزایشی هوش ضریب  80/3ضریب 

برای باور ضمنی  79/3برای باور ضمنی ذاتی هوش و ضریب  78/3استرالیا، ضریب 

( آلفای 4088افزایشی هوش به دست آوردند. در ایران نیز در پژوهش رستگار و همکاران )

وند و  نورالدین گزارش کرده است. در پژوهش محبی 80/3کرونباخ کل این مقیاس را 

( به دست 82/3( و باور افزایشی )71/3( آلفای کرونباخ باور ذاتی هوش )4052همکاران )

د که شدر پژوهش حاضر برای بررسی پایایی مقیاس نیز از آلفای کرونباخ استفاده  آمد.

 برای باور افزایشی هوش به دست آمد. 89/3باور ذاتی هوش و ضریب برای  97/3ضریب 

مه توسط نجاتی، کمری و جعقری )زیر این پرسشناپرسشنامه شناخت اجتماعی: 
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آموزان و دانشجویان ساخته  چاپ( برای بررسی وضعیت شناخت اجتماعی بر روی دانش

ای لیکرت مواردی درجه 9باشد که در یک طیف گویه می 45شده است. پرسشنامه دارای 

ت که پرسشنامه به این صورت اس یگذار سنجد. روش نمرهاند میرا که افراد تجربه کرده

( را در 9( و تقریباً همیشه )1(، اغلب )0(، گاهی اوقات )2ندرت ) (، به4گزینه تقریباً هرگز )

استاد، تشخیص تهدید  یخوان خرده مقیاس ذهن 1. این پرسشنامه دارای گیرد یبرم

آموزشی، شناخت خود و درک محیط آموزشی است. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه 

وجود  ۀدهند اصلی همراه با چرخش واریماکس نشان یها لفهشناخت اجتماعی به روش مؤ

استاد، تشخیص تهدید آموزشی،  یخوان ترتیب ذهنمؤلفه شناخت اجتماعی بود که به 1

در این مقیاس  KMOشدند. شاخص  یگذار شناخت خود و درک محیط آموزشی نام

در  474ه آزادی بود که با درج 28/2154و ضریب کرویت بارتلت نیز برابر  819/3برابر 

پرسشنامه حاضر بود. روایی  یبردار معنادار بود که نشان از کفایت نمونه >3334/3Pسطح 

در (. 4059و پایایی این پرسشنامه در مطالعه مقدماتی مورد تأیید قرار گرفته است )نجاتی، 

با استفاده از  یدییپژوهش حاضر برای بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عامل تأ

د که تمامی سؤاالت بار عامل خود بار عاملی معنادار داشتند و شاستفاده  AMOSافزار  نرم

X=81/3مدل نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود )
2
/df ،21/3=P ،51/3=GFI ،

59/3=AGFI ،55/3=IFI ،59/3=CFI ،330/3=RMSEA برای بررسی پایایی مقیاس نیز .)

 یخوان برای ذهن 73/3برای شناخت خود،  99/3ضریب د که شاز آلفای کرونباخ استفاده 

برای تشخیص تهدید آموزشی به  72/3 یتاًبرای درک محیط آموزشی و نها 99/3استاد، 

 دست آمد.

( بر 2342آرو و آپادایا )-سالمال ۀلیوس این مقیاس به(: SEIمقیاس اشتیاق تحصیلی )

( توسعه یافت. در 2332اساس مقیاس مشغولیت کاری اترخت )اسچافیلی و همکاران، 

مثابه  مطالعه حاضر از فهرست مشغولیت تحصیلی با هدف سنجش مشغولیت تحصیلی، به

عامل  0ماده است که  5یکی از ابعاد بهزیستی تحصیلی، استفاده شد. این مقیاس شامل 

دهندگان وضعیت خود را در  کند. پاسخمی یریگ انرژی، تعهد و شیفتگی تحصیلی را اندازه
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نمایند. روایی مقیاس ( مشخص می9( تا کامالً موافقم )4ای از کامالً مخالفم )هدرج 9طیف 

عامل انرژی،  0همسانی درونی برای  لهیوس ( به2342آرو و آپادایا ) -در مطالعه سالمال

به دست  51/3و  83/3، 87/3، 83/3تعهد، شیفتگی تحصیلی و نمره کل به ترتیب ضرایب 

های برازش تحلیل عامل ر و شکری )در دست انتشار( شاخصآمد. در مطالعه عبداهلل پو

گانه را در نمونه دانشجویان ایرانی  وجود این عوامل سه AMOSافزار  تأییدی بر پایه نرم

( همسانی درونی 2342آرو و آپادایا )-تأیید کردند. پایایی مقیاس نیز در مطالعه سالمال

به  54/3و  59/3، 82/3ترتیب ضرایب  عامل انرژی، تعهد و شیفتگی تحصیلی به 0برای 

( نیز مقادیر ضرایب همسانی درونی برای عوامل 4051دست آمد. در مطالعه سرایی )

در پژوهش به دست آمد.  94/3و  93/3، 71/3انرژی، تعهد و شیفتگی به ترتیب برابر با 

افزار  با استفاده از نرم ییدیحاضر برای بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عامل تأ

AMOS  د که تمامی سؤاالت بار عامل خود بار عاملی معنادار داشتند و مدل نیز شاستفاده

X=59/3)از برازش مطلوبی برخوردار بود 
2
/df ،05/3=P ،55/3=GFI ،58/3=AGFI ،

55/3=IFI ،57/3=CFI ،3334/3=RMSEA.)  برای بررسی پایایی مقیاس نیز از آلفای

، 95/3ای عوامل انرژی، تعهد و شیفتگی به ترتیب ضرایب برکرونباخ استفاده گردید که 

 .به دست آمد 90/3و  98/3

متغیرهای پژوهش از برای ارزیابی ارتباط علی میان  ها ووتحلیل داده برای تجزیه

و برای بررسی نقش  AMOS افزار نرمبا استفاده از  یابی معادالت ساختاریروش مدل

 .ایموس استفاده شد افزار نرمبوت استراپ در  گری متغیر میانجی از دستورواسطه

 هایافته

ها، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف قبل از بررسی فرضیه

معیارهای متغیرها بررسی شد و نتایج نشان داد که باور افزایشی هوش دارای بیشترین 

 آورده شده است. 4میانگین بود. نتایج کامل در جدول 
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش یافته .0جدول 

 نمره حداکثر نمره حداقل انحراف معیار میانگین متغیر

 باورهای هوشی
 29 7 1 2/24 هوش افزایشی

 28 7 1/0 0/49 هوش ذاتی

 شناخت اجتماعی

 21 9 9/0 49 شناخت خود

 23 4 7/0 44 ی استادخوان ذهن

 49 2 5/2 4/5 درک محیط آموزشی

 49 4 7/2 8/44 ید آموزشیتشخیص تهد

 اشتیاق تحصیلی

 49 4 1 7/8 انرژی

 49 4 1 9/8 تعهد

 49 4 1 1/8 شیفتگی

بررسی رابطۀ ساده بین متغیرهای پژوهش، همبستگی متغیرها محاسبه شد و نشان  منظور به

رو امکان بررسی مدل  داد که همبستگی بین متغیرها در اغلب موارد معنادار هستند. ازاین

 باشد. راهم میف

 ماتریس همبستگی میان متغیرهای پژوهش .2جدول 

 متغیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 هوش افزایشی -4 4        

 هوش ذاتی -2 -330/3 4       

      4 38/3- 
 شناخت خود -0 02/3**

     4 
**08/3 334/3 

 ی استادخوان ذهن -1 29/3**

    4 
**95/3 

**19/3 30/3- 
**21/3 

رک محیطی د -9

 آموزشی

   4 
**17/3 

**19/3 
**99/3 32/3- 

**05/3 
تشخیص تهدید  -9

 آموزشی

  4 **28/3 
**45/3 

**23/3 
**00/3 31/3- 

 انرژی تحصیلی -7 27/3**

 4 **83/3 
**27/3 

**48/3 
*49/3 

**01/3 35/3- 
 تعهد تحصیلی -8 45/3**

4 **72/3 
**70/3 

**21/3 
**24/3 

**22/3 
**04/3 338/3 

 شیفتگی تحصیلی -5 27/3**

*P< 34/3  **P< 334/3  
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نشان  0های برازش مدل محاسبه گردید که نتایج این تحلیل در جدول  در ابتدا، شاخص

 داده شده است.

 های برازش مدل شاخص .3جدول 

X شاخص
2
/df P GFI AGFI IFI CFI RMSEA 

 91/3 22/3 21/3 -88/3 92/3 3334/3 7/83 قبل از اصالح

 3334/3 4 4 57/3 55/3 90/3 81/3 اصالح بعد از

نشان داده  اصالحهای بعد از  شاخصو هم  اصالحهای قبل از  در جدول باال، هم شاخص

که مدل در ابتدا از برازش خوبی  دهد نشان می اصالحهای قبل از  شده است. شاخص

های باور برخوردار نبود که با حذف مسیرهای پیشنهادی غیر معنادار ازجمله حذف مسیر

ذاتی هوش به تمامی ابعاد شناخت اجتماعی و تمامی ابعاد اشتیاق تحصیلی، باور افزایشی 

خوانی استاد به تمامی ابعاد اشتیاق تحصیلی، درک محیط  هوش به تعهد تحصیلی، ذهن

آموزشی به تمامی ابعاد اشتیاق تحصیلی و درک تهدید آموزشی به شیفتگی تحصیلی و با 

نشان  اصالحهای بعد از  وردنیاز، مدل به برازش مطلوب رسید. شاخصانجام اصالحات م

 داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.

ای آیا شناخت اجتماعی نقش واسطه"که  یناپژوهش مبنی بر  سؤالپاسخ به  منظور به

نتایج پژوهش نشان داد که تنها  "در ارتباط میان باورهای هوشی و اشتیاق تحصیلی دارد؟

گری ابعاد شناخت خود و درک تهدید آموزشی، عد باور افزایشی هوش از طریق واسطهب

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 

ی پژوهش تأثیر معناداری ندارد. نتایج دقیق حاصل از فرضیه اول کدام از متغیرها یچهبر 

 آورده شده است. 1و جدول  2پژوهش در شکل 
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 ضرایب استاندارد مدل مفهومی پژوهش .2شکل 

 ضرایب مسیرهای مستقیم موجود در مدل .0جدول 

 مسیر
مقدار 

 برآورد

مقدار 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
T P 

 3334/3 9/1 39/3 29/3 21/3 خوانی استاد ذهنباور افزایشی هوش بر 

 3334/3 9/9 31/3 02/3 20/3 باور افزایشی هوش بر شناخت خود

باور افزایشی هوش بر تشخیص تهدید 

 آموزشی
29/3 05/3 31/3 5/9 3334/3 

 3334/3 1 31/3 21/3 47/3 باور افزایشی هوش بر درک محیط آموزشی

 34/3 9/2 39/3 49/3 49/3 باور افزایشی هوش بر انرژی تحصیلی

 334/3 2/0 39/3 45/3 45/3 باور افزایشی هوش بر شیفتگی تحصیلی

 3334/3 7/0 38/3 22/3 04/3 شناخت خود بر انرژی تحصیلی

 3334/3 7/1 38/3 27/3 08/3 شناخت خود بر تعهد تحصیلی

 3334/3 2/1 38/3 29/3 09/3 شناخت خود بر شیفتگی تحصیلی

 39/3 2 35/3 44/3 41/3 تشخیص تهدید آموزشی بر انرژی تحصیلی

 30/3 4/2 38/3 40/3 48/3 تشخیص تهدید آموزشی بر تعهد تحصیلی

دهد، باور افزایشی هوش دارای اثرات نشان می 1و جدول  2گونه که نتایج شکل  همان
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(، P=3334/3و  β=02/3(، شناخت خود )P=3334/3و  β=29/3خوانی استاد ) مثبت بر ذهن

و  β=21/3( و درک محیط آموزشی )P=3334/3و  β=05/3درک تهدید آموزشی )

3334/3=P( است. همچنین دارای اثرات مثبت بر انرژی تحصیلی )49/3=β  34/3و=P و )

دار بر  ( است؛ اما باور ذاتی هوش دارای تأثیر معنیP=334/3و  β=45/3شیفتگی تحصیلی )

و  β=22/3شناخت خود دارای اثرات مثبت بر انرژی تحصیلی ) کدام از متغیرها نبود. چهی

3334/3=P( تعهد تحصیلی ،)27/3=β  3334/3و=P( و شیفتگی تحصیلی )29/3=β  و

3334/3=P است. شناخت تهدید آموزشی نیز دارای اثرات مثبت بر انرژی تحصیلی )

(44/3=β  39/3و=P( و تعهد تحصیلی )40/3=β  30/3و=Pاست. ذهن )  خوانی استاد و

 درک محیط آموزشی اثر معنادار بر ابعاد اشتیاق تحصیلی نبودند.

گری هر یک از ابعاد شناخت اجتماعی در بین متغیرهای منظور بررسی سهم واسطه به

 9افزار ایموس استفاده شد که نتایج در جدول  پژوهش، از دستور بوت استراپ در نرم

 .آورده شده است

 یرمستقیم موجود در مدل با استفاده از بوت استراپغبرآورد مسیرهای  .5جدول 

مقدار  مسیر

 برآورد
 معناداری حد باال حد پائین

 متغیر مالک متغیر واسطه بین متغیر پیش

باور افزایشی 

 هوش

 شناخت خود

 32/3 37/3 335/3 30/3 انرژی تحصیلی

 34/3 37/3 339/3 31/3 تعهد تحصیلی

 30/3 37/3 338/3 31/3 شیفتگی تحصیلی

 تشخیص تهدید آموزشی
 39/3 31/3 332/3 30/3 انرژی تحصیلی

 39/3 31/3 3334/3 30/3 شیفتگی تحصیلی

، بعد شناخت خود توانست در بین باور افزایشی هوش و شود گونه که مشاهده می همان

اور افزایشی هوش و تعهد تحصیلی (، همچنین در بین بP=32/3و  β=30/3انرژی تحصیلی )

(31/3=β  34/3و=P( و باور افزایشی هوش و شیفتگی تحصیلی )31/3=β  30/3و=P نقش )

گری ایفا نماید. بعد تشخیص تهدید آموزشی نیز توانست در بین باور افزایشی هوش واسطه

د ( و همچنین در بین باور افزایشی هوش و تعهP=39/3و  β=30/3و انرژی تحصیلی )
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گری ایفا نماید. الزم به ذکر است که باور ذاتی ( نقش واسطهP=39/3و  β=30/3تحصیلی )

کدام از ابعاد اشتیاق تحصیلی  گری ابعاد شناخت اجتماعی بر هیچهوش نتوانست با واسطه

 تأثیر بگذارد.

 گیری و نتیجه بحث

گر شناخت بررسی نقش واسطه باهدفتر اشاره شد پژوهش حاضر طور که پیش همان

های هوشی و اشتیاق تحصیلی انجام گرفت که نتایج پژوهش از ی در رابطه با باوراجتماع

هوشی افزایشی با ابعاد اشتیاق  گری شناخت اجتماعی در رابطۀ میان باورنقش واسطه

گری ابعاد شناخت اجتماعی بر تحصیلی حمایت کرد. ولی باور ذاتی هوش نتوانست واسطه

های لی را تبیین کند؛ نتایج پژوهش حاضر نیز همسو با یافتهکدام از ابعاد اشتیاق تحصی هیچ

های هوشی و اشتیاق ( حاکی از ارتباط معنادار میان دو متغیر باور2333پژوهش دولک )

دهد که تنها بعد باور افزایشی هوش از طریق ، نتایج پژوهش نشان میدرواقعتحصیلی بود. 

اما ؛ غیرمستقیم بر ابعاد اشتیاق تحصیلی استگری ابعاد شناخت اجتماعی، دارای اثر واسطه

باور ذاتی هوش و هم باور افزایشی هوش دارای اثرات مستقیم بر ابعاد اشتیاق تحصیلی  هم

های نظری انگیزش پیشرفت، توان چنین گفت که الگوها می. در تبیین این یافتهاست

دانند. مفروضۀ پیشرفت میهای رفتار گرترین تعیینترین و اصلیهای شخص را عمدهباور

ها آن است که انتظارات افراد برای موفقیت و ادراک آنان از توانایی انجام اصلی این نظریه

(؛ 4588ای در انگیزش و رفتار دارد )دوئک و لگیت، تکالیف مختلف، نقش عمده

های هوشی بر چگونگی تفسیر فرد از همچنین دوئک و لگیت بر این باورند که باور

ها در پی دارد های خود اثر دارد؛ بنابراین، پیامدی که این تفسیرها و موفقیتشکست

تواند فضایی هدفمندانه برای فرد ایجاد کرده و آنان را ترغیب کند که خود را توانا،  می

تواند افراد را به این امر می جهیدرنت(؛ 2339ارزشمند و مسئول ببینند )یوزر و پاجارس، 

حصیلی بیشتر سوق داده و اشتیاق تحصیلی بیشتر را به همراه دارد. عالوه های تسمت فعالیت

کند که هایش دارد، احساس میکه فرد تصور خوبی دربارۀ خود و توانایی این، هنگامی بر

کوشد تا رفتارش با موفقیت همراه کند و میموجودی تواناست و با اطمینان بیشتری فکر می
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عتقد به باور هوشی افزایشی بر این باورند که هوش، کیفیتی که افراد م باشد؛ و ازآنجایی

تالش  جهیدرنت( 2339کنترل است )دوئک و ملدن،  و قابل شیافزا قابلپذیر، انعطاف

های خود و اکتساب دانش جدید، فعالیت بیشتری در کنند تا با بهبود شایستگیبیشتری می

د دارای باور ذاتی هوش، برای رسیدن به های تحصیلی خود داشته باشند. در مقابل، افراکار

دهند و در مواجهه با مشکالت اهدافشان و غلبه بر مشکالت حداقل تالش را به خرج می

های متفاوتی از اشتیاق تحصیلی شوند؛ بنابراین، این افراد دارای رفتارراحتی تسلیم می به

 هستند.

ر شناخت اجتماعی و اشتیاق گر ارتباط معناداها بیانهمچنین در این پژوهش یافته

؛ گرین و همکاران، 2344های پژوهش )کوتور، گرانهولم و فیش، تحصیلی بود که با یافته

( که معتقدند خأل موجود در شناخت اجتماعی، موجب اختالل در بسیاری از 2338

شود همسو است. از دیگر سو، با توجه به رابطۀ های تحصیلی میها مانند فعالیتعملکرد

توانند نقشی محوری در های شناختی، میگاتنگ میان شناخت و آموزش، تواناییتن

(. از دیگر سو، گود و 2338های تحصیلی ایفاء کنند )گومیال و کالمو، یادگیری و موفقیت

دانند که های تحصیلی مؤثر می(، متغیر تالش و کوشش را در پیامد فعالیت2330برافی )

( و میزان 2339های هوشی خود )دوئک، ه باور افراد از تواناییبا توجه ب توانداین امر می

توان ها میدر تبیین این یافته ( متفاوت باشد.2338شناخت اجتماعی آنان )گومیال و کالوو، 

کند که خود را بهتر گفت که شناخت اجتماعی توانایی و امکاناتی را برای فرد فراهم می

رتباط برقرار کند و تصمیماتی سازنده را در این زمینه شناخته و با دنیای خویش و دیگران ا

های خود را خواهند باور( معتقدند وقتی دختران می2339بگیرد. مثالً یوزر و پاچاروس )

کنند. بر این مبنا شناخت اجتماعی موجب شکل دهند، به نظرات دیگران بیشتر توجه می

کند تا فرد به تحلیل محیط میها شده و بستری را فراهم انسجام در اهداف و نگرش

آموزشی پرداخته و در آن دخل و تصرف نماید. حال چنانچه تعامل وی با محیط، همراه با 

های تحصیلی های او نیز در برخورد با رویدادشناخت، اطمینان و کنترل بیشتری باشد، رفتار

هایی که با رفتار تر خواهد بود. در همین راستا تجارب حاصل وتر و پختهمراتب منطقی به
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نتایج  شود.های تحصیلی بیشتر و به دنبال آن اشتیاق تحصیلی بیشتر همراه میفعالیت

(، کوتور، گرانهولم و فیش 2333های پژوهش دوئک )پژوهش حاضر نیز همسو با یافته

گر شناخت اجتماعی در رابطه میان (، نیز از نقش واسطه2338( و گرین و همکاران )2344)

دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان  بیان کند. بهای هوشی با اشتیاق تحصیلی حمایت میهباور

های هوشی افراد، به شناخت اجتماعی بینی اشتیاق تحصیلی افراد بر اساس باورداد که پیش

ها وابسته است. در همین راستا، نتایج  فراگیران در پاسخ به مطالبات زندگی تحصیلی آن

دهد که الگوی کنندۀ شناخت اجتماعی نشان می کید بر نقش تعیینپژوهش حاضر نیز با تأ

آفرینی عنصر های هوشی آنان، بر نقشبینی اشتیاق تحصیلی افراد بر اساس عنصر باورپیش

 مند شناخت اجتماعی افراد وابسته است.واسطه

های  نتایج پژوهش حاضر، اطالعات ارزشمندی را دربارۀ ویژگی باوجودآنکه

های شناخت اجتماعی جارب هیجانی مثبت و منفی در بافت مطالعاتی پسایندکارکردی ت

پذیری های پژوهش حاضر ممکن است تعمیمفراهم کرده است؛ اما برخی از محدودیت

نتایج آن را با مشکل روبرو کند. نخست اینکه نتایج پژوهش حاضر همچون بسیاری از 

جای مطالعۀ رفتار واقعی  خودگزارشی به هایهای دیگر به دلیل استفاده از ابزار پژوهش

های مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و کنندگان را به استفاده از شیوه ممکن است مشارکت

شود از بنابراین، پیشنهاد می؛ کفایت فردی ترغیب کند اجتناب از بدنامی مربوط به عدم

از افراد باشد. دوم، با توجه تری های واقعیهایی استفاده شود که مبین رفتار ها و روشابزار

شود این پژوهش شده بودند، پیشنهاد می به اینکه گروه نمونه فقط از بین دانشجویان انتخاب

 های سنی دیگر مانند نوجوانان انجام شود.برای رده
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