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بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازي: نقش باورهاي هوشی، اهداف پیشرفت  پیش علّیمدل 

  هاي تحصیلی و هیجان

  *حسین زارع

  

  
  چکیده

بینی پیشرفت تحصیلی بر  پژوهش حاضر با هدف پیش
 هاي اساس باورهاي هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان

به روش تحلیل مسیر انجام  علّیدر قالب مدل  تحصیلی
  شده است. 

نفر از دانشجویان کارشناسی  231براي این منظور 
گیري  نور استان فارس به روش نمونه ارشد دانشگاه پیام
خودگزارشی  نامه پرسشانتخاب و به  ،تصادفی ساده

را و  (دوپی هاي باورهاي هوشی متشکل از خرده مقیاس
) 1997، (میدلتن و میجلی )، اهداف پیشرفت2005مارینه، 
پاسخ  )2005(پکران و همکاران،  هاي تحصیلی و هیجان

شاخص  عنوان بهدادند. ضمنا معدل پایان ترم دانشجویان 
  پیشرفت تحصیلی منظور گردید.

ی نتایج پژوهش حاکی از اثرات غیرمستقیم   به طور کل
و متفاوت باور هوشی ذاتی و افزایشی بر پیشرفت 

  . باشد تحصیلی می
نتایج نشان داد که باور هوشی افزایشی از طریق 

هاي مثبت بر پیشرفت  گري اهداف تبحري و هیجان واسطه
داراي اثر غیرمستقیم و مثبت و باور هوشی ذاتی  ،تحصیلی

عملکرد، اهداف - گري اهداف اجتناب از طریق واسطه
هاي منفی بر پیشرفت تحصیلی  عملکرد و هیجان-رویکرد

باشد. همچنین بر اساس  غیرمستقیم و منفی میداراي اثر 
هاي منفی  نتایج اثر مستقیم باور هوشی ذاتی بر هیجان

باشد در حالی که اثر مستقیم باور هوشی  دار می معنی
  .قرار نگرفت تأییدهاي مثبت مورد  افزایشی بر هیجان
باورهاي هوشی، اهداف پیشرفت،  :واژگان کلیدي

  .هاي تحصیلی هیجان
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  مقدمه
یادگیري و پیشرفت  دربارهبسیاري از تحقیقات اولیه 

عوامل انگیزشی، شناختی و هیجانی را تفکیک کرده  ؛تحصیلی
کردند. اما در  دنبال می مسیرهاي متفاوتی را در تحقیقو 
هاي اخیر تحقیق در این زمینه روي تعامل عوامل  سال

انگیزشی، شناختی و هیجانی متمرکز شده است. در این راستا 
هاي عمل را از  کننده اجتماعی که تعیین -رویکردهاي شناختی

بسیار مورد  ،کند لحاظ شناختی، انگیزشی و هیجانی بررسی می
لذا در پژوهش حاضر سعی داریم براي  اند. توجه قرار گرفته

اجتماعی دوئک در مورد - نخستین بار با تلفیق رویکرد شناختی
) در مورد 2006کنترل پکران (- باورهاي هوشی و نظریه ارزش

اجتماعی - دو رویکرد شناختی عنوان بههاي تحصیلی  هیجان
هشی معاصر به تبیین پیشرفت تأثیرگذار در ادبیات پژو

نور  هاي مجازي دانشگاه پیام ان دورهتحصیلی دانشجوی
 اجتماعی دوئک و لگت–بپردازیم. بر اساس رویکرد شناختی 

) باورهاي 2011( ) و دوئک2005( )، دوئک و ملدن1988(
هوشی شامل باور هوشی افزایشی و باور هوشی ذاتی است. 
باور هوشی افزایشی به این مطلب اشاره دارد که هوش کیفیتی 

ابل افزایش و قابل کنترل است. فراگیرانی که پذیر، ق  انعطاف
عمدتاً بر بهبود  ،داراي باور افزایشی در مورد هوش هستند

ید دارند و براي تأکهایشان و اکتساب دانش جدید  شایستگی
در مقابل باور ذاتی  ؛کنند هاي گذشته تالش می غلبه بر ناکامی

 کیفیتی ،در مورد هوش به این مطلب اشاره دارد که هوش
فراگیران با باور  .ناپذیر و غیر قابل افزایش است ثابت، انعطاف

ذاتی هوش، بر دستیابی به عملکرد خوب تمرکز کرده و براي 
بسیار کم تالش رسیدن به اهدافشان و غلبه بر مشکالت 

 .شوند و در مواجهه با مشکالت به راحتی تسلیم می کنند. می
؛ 2011؛ دوئک، 2005؛ دوئک و ملدن، 1988، 1(دوئک، و لگت
به عقیده  )2005، 3مارین ؛ دوپی رات و 1988، 2ایمز و آرچر
) باورهاي هوشی عوامل 2011؛ دوئک، 1988( دوئک و لگت

جانبی رفتار موفقیت هستند و به وسیله برخی پسایندهاي 
کنند. از  ات پایدارتري را بر موفقیت اعمال میتأثیر ،نزدیک
اجتماعی خود متغیر دیگري تحت - رو در رویکرد شناختی این

دهد که بر مبناي آن  عنوان اهداف پیشرفت را مدنظر قرار می
گیري پیشرفت تحصیلی را تبیین نمود. از نظر  توان شکل می

                                                
1 .Legget 
2 .Ames & Archer 
3 .Dupeyrat & Marian 

دوئک مفهوم اهداف پیشرفت اساساً ناظر بر دالیل فراگیران 
) 2003 ،٤(براتن و استرامسو .هاي است براي انجام فعالیت

ست: اهداف دوئک دو نوع هدف را مورد توجه قرار داده ا
فراگیرانی که اهداف تبحري را  .تبحري و اهداف عملکردي

ید تأککنند بر تبحر و مهارت یافتن در تکالیف  انتخاب می
یی که اهداف عملکردي را انتخاب ها آندارند. در مقابل 

یگران و هاي خود به د کنند درصدد نشان دادن توانایی می
(دوئک و  .هاي مطلوب آنان هستند دست آوردن قضاوت هب

برخی از محققان با تقسیم اهداف  )2005؛ دوئک، 1988لگت، 
 - عملکرد و اجتناب  - عملکردي به دو بعد اهداف رویکرد 

ها  عملکرد نظریه اهداف دوئک را گسترش داده و در پژوهش
 –اجتناب عمکلرد و اهداف  –اهداف تبحري، اهداف رویکرد 
؛ دویی 1997، ٥(الیوت و چورچ .اند عملکرد را مدنظر قرار داده

) افرادي که 1996؛ الیوت و هاراکوایچ، 2005رات و مارین، 
کنند بر عملکردشان  عملکرد را انتخاب می –اهداف رویکرد 

اي براي  در مقایسه با دیگران توجه دارند و یادگیري را وسیله
یی که اهداف اجتناب ها آن. کنند میرسیدن به هدفشان تلقی 
آوردن  دست بهدرصدد  ،کنند عملکرد را انتخاب می

هاي مثبت از طرف دیگران و باهوش جلوه دادن خود  قضاوت
چند ) 1997و پینتریچ،  ٦(ریان .جهت اجتناب از تنبیه هستند

روابط میان باورهاي هوشی و اهداف پیشرفت را مورد  پژوهش
ها حاکی از رابطۀ  تایج برخی پژوهشاند. ن بررسی قرار داده

هوش و اهداف تبحري (دوئک و  مثبت باور افزایشی در مورد
 ؛ اسپینایچ و پلستر،1996، ٧؛ استیپک و گرالینسکی1988لگت، 
؛ حجازي و همکاران، 2007و همکاران،  ٨ول ؛ بلک2001
ذاتی در  ) و رابطه مثبت باور1389؛ جهرمی و همکاران، 1387

(دوئک ولگت،  عملکرد –اهداف رویکرد مورد هوش با 
و همکاران،  ٩؛ ورمتن1996؛ استیپک و گرالینسکی، 1988
 - ) و اجتناب1389؛ جهرمی و همکاران، 1380؛ خیابانی،2001

؛ 2007؛ بلک ول و همکاران، 2001عملکرد (اسپیناتچ و پلستر، 
) 1389؛ جهرمی و همکاران، 1387حجازي و همکاران، 

داف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی نیز در باشد. رابطه اه می

                                                
4 .Braten & Stramso 
5 .Elliot & church 
6 .Reyan 
7 .Stipec & Gralinski 
8 .Blackvel 
9 .Vermetten 
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متناقضی  گاهی نتایجمورد توجه قرار گرفته و   پژوهشچند 
برخی از یک سو نتایج  مثال عنوان بهگزارش شده است. 

، ١اهداف تبحري (چورچ مثبت حاکی از رابطهها  پژوهش
اهداف  ) و1996؛ ولترز و پینتریچ، 2001الیوت و گیبل، 

؛ هارکوایچ و 2001 ،٢گریگور عملکرد (الیوت و مک –رویکرد 
همچنین رابطه ) و 1384پور،  محسن ؛2000و  1997همکاران، 

؛ 1999گریگور،  اهداف اجتناب عملکرد (الیوت و مکمنفی 
؛ 1997؛ الیوت و چورچ، 2001چورچ، الیوت و گیبل، 

از سوي  اما ) با پیشرفت تحصیلی است.1384پور،  محسن
وجود رابطه میان اهداف  هاي تحقیقاتی افتهیدیگر برخی 

الیوت و ؛ 1997و  2000، هارکوایچ و همکاران( تبحري
ولترز و ( عملکرد- و اهداف رویکرد) 2001 ،گریگور مک

) با پیشرفت تحصیلی را رد 2000،پینتریچ؛ 1996، پینتریچ
عملکرد با پیشرفت - در مورد رابطه میان اهداف اجتناب کردند.
حال با  ها نتایج مشابهی را گزارش کردند. پژوهش ،تحصیلی

تر رابطه  و همچنین به منظور تبیین دقیقها  توجه به این تناقض
بین باورهاي هوشی، اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی به 

) لحاظ 2006کنترل پکران (- رسد مطابق با نظریه ارزش نظر می
پیشایند  هاي تحصیلی مثبت و منفی به عنوان کردن نقش هیجان

نزدیک پیشرفت تحصیلی و پیامد نزدیک اهداف پیشرفت و 
پیامد دورتر باورهاي هوشی ضمن منجر شدن به ارائه یک 

اجتماعی - مدل جدید ناشی از کاربرد دو رویکرد شناختی
)، 2006 پکران؛ 2011 دوئک،؛ 1988(دوئک و لگت،  دوئک
زش تواند جهت تبیین پیشرفت تحصیلی فراگیران نظام آمو می

به باور لینن برینک و همکاران گذار باشد. تأثیرمجازي بسیار 
و برخاسته از نظریه  مند نظامهاي  ) نیز انجام پژوهش2011(

به منظور دستیابی به دانشی جامع و قابل تعمیم درباره ابعاد 
هیجانی یادگیري در محیط برخط حائز اهمیت و ضروري 

حاکی از  ها هشدر همین راستا نتایج برخی پژوباشد.  می
هاي منفی و باور  نقش باور هوشی ذاتی در ایجاد هیجان
(کینگ و  هاي مثبت هوشی افزایشی در بوجود آمدن هیجان

باشد که البته این امر تا حدودي با  ) می2012همکاران، 
کنترل پکران مبنی بر استفاده از - مفروضات رویکرد ارزش

پیشایند دور  عنوان بهباورها و ادراکات فردي و محیطی 
هیجانات مغایرت دارد ولی در پژوهش حاضر به دلیل تلفیق 

اجتماعی دوئک و پکران همسو با  -دو رویکرد شناختی
                                                

2 .Church  
3 .MacGregor 

) این فرضیه در بافت 2012( هاي پژوهش کینگ یافته
آموزشی مجازي در قالب مدل مورد آزمون قرار خواهد 

اهداف تبحري هاي پژوهشی  گرفت. همچنین طبق یافته
کننده مثبت لذت بردن از یادگیري، امید و غرور  ینیب پیش
و همکاران،  4؛ موراتیدیس2009، 2006و همکاران،  3(پکران
(پکران و  عملکرد - ) و اهداف اجتناب1389؛ نیکدل، 2009

؛ نیکدل، 2011، 5؛ هوانگ2009و  2010، 2006همکاران، 
 ٦، تارنر1998عملکرد (الیوت و دوئک، -) و رویکرد1389
کننده مثبت  بینی پیش )1389؛ نیکدل، 2007اران، و همک
از طرف دیگر همسو با رویکرد  .باشند هاي منفی می هیجان
هاي پژوهشی وجود رابطه  ) و یافته2006کنترل پکران (- ارزش

؛ گوئتز و 2007و همکاران،  7(فرنزل هاي مثبت مثبت هیجان
) و رابطه منفی 2009؛ پکران و همکاران، 2007همکاران، 
؛ پکران و همکاران، 2004(پکران و همکاران،  هاي منفی هیجان
لذا با توجه به ) با پیشرفت تحصیلی مورد انتظار است. 2009

هدف اصلی  ،چارچوب نظري و پیشینه تحقیقاتی ذکر شده
روابط بین باورهاي هوشی  علّیل آزمون مد ،پژوهش حاضر

اي اهداف  و پیشرفت تحصیلی با توجه به نقش واسطه
هاي تحصیلی در میان دانشجویان مقطع  پیشرفت و هیجان

نور به روش تحلیل مسیر  آموزش مجازي دانشگاه پیام
باشد. براي این منظور مدلی را که از پیشینه نظري و  می

 داد نوان مدل درونشود به ع هاي قبلی مشتق می پژوهش
) انتخاب و پس از ارزیابی روابط میان متغیرها، 1شکل 

  گردد. ضرایب برآورد و مدل برازش می
 بینی یادگیري خودگردان نمودار مفهومی مدل پیش .1شکل 

  داد) (نمودار درون
  
  
  
  
  
  

  

                                                
3 .Pekrun 
4 .Mouratidis 
5 .Huang 
6 .Turner 
7 .Frenzel 

باور 
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-اجتناب
 عملکرد

پیشرف
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رویکرد
-

باور 
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  ها مواد و روش
روش اجراي پژوهش توصیفی و طرح پژوهش به دلیل 

هاي همبستگی  بررسی روابط بین متغیرها از نوع طرح
  باشد. می

آماري پژوهش  هجامعجامعه و نمونه آماري پژوهش: 
شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل در 

نور استان فارس  هاي آموزش مجازي دانشگاه پیام دوره

)550N=(  باشد. جهت  می 92- 93در نیمسال اول تحصیلی
به دلیل تعداد پایین دانشجویان و در  ،انتخاب نمونه آماري

گیري  نهاز روش نمو ،گیري دسترس بودن چارچوب نمونه
 براي تعیین حجم نمونه نیز باتصادفی ساده استفاده گردید. 

نفر از  226گیري کرجسی و مورگان  از فرمول نمونهاستفاده 
  نمونه آماري انتخاب شدند. عنوان به دانشجویان
جهت سنجش باورهاي هوشی  نامه باورهاي هوشی: پرسش

است. این  ) استفاده شده2005( دوپی را و مارینه نامه پرسشاز 
هوش ذاتی  باور مؤلفهگویه بوده و دو  9مشتمل بر  نامه پرسش

دهد. ضرایب  و باور هوشی افزایشی را مورد سنجش قرار می
هاي باور  مقیاس آلفاي کرونباخ به دست آمده براي خرده

است که  73/0و  72/0هوشی ذاتی و افزایشی به ترتیب برابر با 
  باشد.  ها می قیاسحاکی از پایایی مناسب این خرده م

جهت سنجش اهداف  نامه اهداف پیشرفت: پرسش
) استفاده شده 1997( میدلتن و میگلی نامه پرسشپیشرفت از 
 مؤلفهمشتمل بر دوازده گویه بوده و سه  نامه پرسشاست. این 

 - عملکرد و اهداف اجتناب  - اهداف رویکرد  اهداف تبحري،
ب آلفاي کرونباخ دهد. ضرای عملکرد را مورد سنجش قرار می

هاي اهداف تبحري، اهداف  به دست آمده براي خرده مقیاس
عملکرد به ترتیب برابر  - عملکرد و اهداف اجتناب  - رویکرد 

به دست آمد که حاکی از پایایی مناسب  75/0و  78/0، 79/0با 
 باشد.  ها می این خرده مقیاس

هاي  جهت سنجش هیجان هاي پیشرفت: نامه هیجان پرسش
پکران و همکاران  نامه پرسش(مثبت و منفی) از  پیشرفت

) استفاده شده است. الزم به ذکر است که بر اساس 2005(

، دو خرده مقیاس مربوط به نامه پرسشهدف محقق از این 
گویه و  10هاي مثبت شامل لذت از کالس درس  هیجان

گویه و دو خرده مقیاس مربوط به  8امیدواري ناشی از کالس 
گویه و  12 هاي منفی شامل اضطراب ناشی از کالس هیجان

ضرایب آلفاي  گویه، انتخاب گردید. 9خستگی از کالس 
ز تحصیل، هاي لذت ا کرونباخ به دست آمده براي خرده مقیاس

و اضطراب ناشی از تحصیل و  امیدواري ناشی از تحصیل
و  73/0، 75/0، 77/0خستگی از تحصیل به ترتیب برابر با 

ست آمد که حاکی از پایایی مناسب این خرده به د 75/0
  باشد. ها می مقیاس

نیز از روش تحلیل عاملی  نامه پرسشجهت تعیین اعتبار 
هاي تحلیل  هاي برازندگی مدل ي استفاده گردید. شاخصتأیید

  .آورده شده است 1ي در جدول شماره تأییدعاملی 
هاي برازندگی گزارش شده در جدول  با نگاهی به شاخص 

هاي این پژوهش با ساختار عاملی و  بینیم که داده می 1شماره 
اهداف  هوشی، باورهاي هاي مورد بررسی زیربنایی نظري سازه
مناسبی دارد و این  تحصیلی برازشهاي  پیشرفت و هیجان

 يتأییدهاي برازندگی مدل تحلیل عاملی  مشخصه.  1جدول
شاخص     نامه پرسش
 RMSEA RMR X2 /DF GFI AGFI  برازندگی

  96/0  98/0  87/1  024/0  04/0  باورهاي هوشی
  96/0  98/0  44/1  027/0  03/0  اهداف پیشرفت

  95/0  97/0  57/1  03/0  03/0  منفیهاي  هیجان
  95/0  97/0  18/2  04/0  065/0  هاي مثبت هیجان
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هاي نظري است. الزم به  هبیانگر همسو بودن سؤاالت با ساز
 4 ذکر است که از خرده مقیاس لذت بردن از تحصیل

، اضطراب پرسش 3و امیدواري ناشی از تحصیل  پرسش
 پرسش 4و خستگی از تحصیل  پرسش 5ناشی از تحصیل 

ي و یا تأییدعاملی  ات منفی بر برازش تحلیلتأثیربه دلیل 
  ها کنار گذاشته شدند. دار بودن بار عاملی، از تحلیل عدم معنی

در این پژوهش معدل پایان ترم  پیشرفت تحصیلی:
شاخص پیشرفت تحصیلی منظور  عنوان بهدانشجویان 

  گردید.
  

   ها یافته
 

هاي مربوط به آمار  شاخص 2جدول شماره  در

شامل توصیفی متغیرهاي پژوهش براي نمونۀ مورد بررسی 
میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی آورده شده 

شود  مشاهده می 2طور که در جدول شماره  همان است.
کجی و کشیدگی براي  ،آمده دست بهبا توجه به مقادیر 

متغیرها   متغیرهاي پژوهش در هر دو گروه، توزیع تمامی
حلیل تتوانیم جهت تجزیه و  بنابراین میاست،  عادي
هاي پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده کنیم. الزم  یافته

به ذکر است که مفروضه خطی بودن نیز در پژوهش 
و مورد  شد یحاضر با استفاده از نمودار پراکنش بررس

  قرار گرفت. تأیید
با توجه به این امر که ماتریس همبستگی مبناي تجزیه و  

غیرهاي است، ماتریس همبستگی مت علّیهاي  تحلیل مدل
  آورده شده است. 3در جدول مورد بررسی در این پژوهش 

  هاي آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش شاخص. 2جدول
  کشیدگی  کجی  استاندارد انحراف  میانگین  متغیر

  - 02/1  67/0  34/3  44/12  باور هوشی ذاتی
  22/0  40/0  46/3  63/14  باور هوشی افزایشی

  50/0  - 05/0  68/2  67/9  اهداف اجتناب ـ عملکرد
  - 07/0  02/0  95/2  62/11  اهداف رویکرد ـ عملکرد

  - 47/0  18/0  18/3  00/12  اهداف تبحري
  - 43/0  05/0  81/2  03/45  هاي منفی هیجان
  91/0  - 08/0  52/2  00/33  هاي مثبت هیجان

  - 15/0  83/0  23/3  23/16  پیشرفت تحصیلی

   ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش. 3جدول 

  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها
                1  باور هوشی ذاتی

              1  - 09/0  باور هوشی افزایشی
            1  - 05/0  21/0**  اهداف اجتناب ـ عملکرد

          1  08/0  - 12/0*  23/0**  رویکرد ـ عملکرداهداف 
        1  - 09/0  - 06/0  35/0**  - 14/0**  اهداف تبحري

      1  - 11/0*  24/0**  29/0**  - 08/0  32/0**  هاي منفی هیجان
    1  - 19/0*  30/0**  - 19/0**  - 19/0**  09/0  - 14/0**  هاي مثبت هیجان

  1  37/0**  - 43/0**  20/0**  - 20/0**  - 30/0**  10/0*  - 19/0**  پیشرفت تحصیلی
01/0 P < **     05/0 P < *  
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باالترین ضریب همبستگی در  3با توجه به جدول شماره 
هاي  ط به رابطۀ بین هیجانمیان متغیرهاي این پژوهش مربو

 ترین ضریب ) و پایین- 43/0منفی و پیشرفت تحصیلی (

همبستگی به دست آمده نیز مربوط به رابطۀ بین اهداف 
) است که - 05/0عملکرد و باور هوش افزایشی(- اجتناب
دار نیست. از میان  از نظر آماري معنی متغیر دوم البته

هاي منفی  انمتغیرهاي پژوهش به ترتیب متغیرهاي هیج
عملکرد - )، اهداف اجتناب37/0( هاي مثبت )، هیجان- 43/0(
عملکرد - ) و اهداف رویکرد20/0( )، اهداف تبحري- 30/0(
) و باور هوشی افزایشی - 19/0)، باور هوشی ذاتی(- 20/0(
ترین ضریب همبستگی را با  ) باالترین تا پایین10/0(

که از میان پیشرفت تحصیلی دارا هستند. الزم به ذکر است 
زا باور هوشی افزایشی ضریب همبستگی  متغیرهاي برون

). در 10/0( باشد تري را با پیشرفت تحصیلی دارا می پایین
آمده از تحلیل مسیر  دست بههاي  یافته دربارهادامه به بحث 

  پردازیم. می
اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و  4در جدول شماره  

طور که در  واریانس تبیین شده متغیرها آورده شده است.همان
هاي  از متغیر کدام هیچشود  مشاهده می 4جدول شماره 

باور هوش ذاتی و افزایشی بر پیشرفت تحصیلی  زا برون
داراي اثر مستقیم نیستند. درحالی که اثر غیرمستقیم باور 

و از نظر  - 15/0هوش ذاتی بر پیشرفت تحصیلی برابر با 
دار است. این اثر غیرمستقیم از  معنی 01/0آماري در سطح 

عملکرد و - ردعملکرد، اهداف رویک- طریق اهداف اجتناب
گیرد. همچنین اثر غیرمستقیم  هاي منفی صورت می هیجان

و در  05/0باور هوش افزایشی بر پیشرفت تحصیلی برابر با 

  نس تبیین شدهبرآورد استاندارد شده اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم، اثرات کل، واریا. 4جدول 
  واریانس تبیین شده  اثر کل  اثر غیر مستقیم  اثر مستقیم  متغیر              برآورد 

          به روي پیشرفت تحصیلی: - 
  
  
  
26/0  

  - 33/0**  -   - 33/0**  هاي منفی هیجان
  25/0**  -   25/0**  هاي مثبت هیجان

 - 23/0** - 07/0**  - 16/0**  عملکرد- اهداف اجتناب
 - 11/0**  - 05/0** - 06/0  عملکرد- رویکرداهداف 

  16/0**  08/0** 08/0  اهداف تبحري
 - 15/0** - 15/0**  -   باور هوش ذاتی

 05/0* 05/0*  -   باور هوش افزایشی
          هاي منفی: به روي هیجان - 

  
18/0  

  22/0**  -   22/0**  عملکرد- اهداف اجتناب
  17/0**  -   17/0**  عملکرد- اهداف رویکرد

  33/0**  09/0**  24/0**  هوش ذاتیباور 
          هاي مثبت: به روي هیجان - 

  30/0**  -   30/0**  اهداف تبحري  9/0
  10/0**  11/0**  - 01/0  باور هوش افزایشی

          عملکرد:- به روي اهداف اجتناب - 
  21/0**  -   21/0**  باور هوش ذاتی  04/0

          عملکرد:- به روي اهداف رویکرد - 
  23/0*  -   23/0*  ذاتیباور هوش   05/0

          به روي تبحري: - 
  35/0**  -   35/0**  باور هوش افزایشی  13/0

 - 01/0 P < **     05/0 P < *  
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مستقیم از طریق متغیر ردار است. این اثر غی معنی 05/0سطح 
گیرد. همچنین  هاي مثبت صورت می اهداف تبحري و هیجان

میان متغیرهاي شود که از  با توجه به جدول مشاهده می
زا بیشترین اثر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی مربوط به  درون
 01/0باشد که در سطح  می - 33/0هاي منفی و برابر با  هیجان
دار است و کمترین اثر غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی  معنی

است  06/0عملکرد و برابر با - مربوط به به اهداف رویکرد
  باشد. دار نمی که معنی

ه به اطالعات جدول هر سه اثرات مستقیم، غیر با توج 
عملکرد بر پیشرفت تحصیلی - مستقیم و کل اهداف اجتناب
همچنین در حالی که  باشند. دار می منفی و از نظر آماري معنی

) و از 08/0( اثر مستقیم اهداف تبحري بر پیشرفت تحصیلی

مستقیم آن بر پیشرفت رولی اثر غی دار نیست نظر آماري معنی
همچنین در حالی که  دار است. و معنی 08/0تحصیلی برابر با 

) بر پیشرفت - 06/0( عملکرد- اثر مستقیم اهداف رویکرد
 ولی اثر غیرمستقیم این متغیر بر دار نیست تحصیلی معنی

 دار معنی 01/0و در سطح  - 05/0پیشرفت تحصیلی برابر با 
ن شده پیشرفت تحصیلی در ای واریانس تبیین ضمناً است.
باشد. در ادامه با توجه به  می 26/0ژوهش برابر با پ

مدل  3پارامترهاي استاندارد برآورد شده در جدول شماره 
) همراه با 2(شکل  بینی پیشرفت تحصیلی برازش شده پیش

  .گردد هاي برازندگی ارائه می مشخصه
  

  
  

  
  

                                       
  
  
  

   گیري نتیجهبحث و 
بررسی روابط باورهاي پژوهش حاضر با هدف 

اي  هوشی و پیشرفت تحصیلی با توجه به نقش واسطه
هاي تحصیلی در میان  اهداف پیشرفت و هیجان

نور استان  هاي مجازي دانشگاه پیام دانشجویان دوره
انجام شد. براي نیل به این هدف با توجه به فارس 

کنترل - اجتماعی دوئک و نظریه ارزش–رویکرد شناختی 
چنین پیشینه تحقیقاتی موجود مدلی را به پکران و هم

عنوان مدل درونداد انتخاب و با استفاده از روش تحلیل 
مسیر مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بطور کلی نشان داد 

کنترل پکران -که مدل پیشنهادي با محوریت نظریه ارزش
هاي  اجتماعی دوئک با داده- ) و رویکرد شناختی2006(

نور  دانشجویان دانشگاه پیام گردآوري شده در میان

 درصد واریانس پیشرفت 26برازش خوبی دارد و 
هاي تحقیقاتی  با یافتهاین نتایج  کند. تحصیلی را تبیین می
که در خصوص کاربردپذیري  )2012دانیلز و استاپنیسکی (

هاي یادگیري  در محیط )2006ارزش پکران (- نظریه کنترل
آنالین صورت گرفته مطابقت دارد. این مطالعات در کل با 

هاي درس سنتی  نتایج مطالعات صورت گرفته در کالس
مطابفت دارد. یک دلیل اولیه براي تشابهات مشاهده شده 

هاي صورت گرفته از  ممکن است این باشد که ارزیابی
 عنوان بهرا  هاي یادگیري نقش همسانی کنترل فعالیت- ارزش

کنند. هرچند که محیط  پیشایندهاي هیجانات خاص ایفا می
  یادگیري دانشجویان نیز به نحو چشمگیري متفاوت باشد.

در ارتباط با اثر غیرمستقیم باورهاي هوشی بر 
نتایج نشان داد که باورهاي هوشی  ،پیشرفت تحصیلی

گري اهداف تبحري و  افزایشی از طریق واسطه

 داد)(نمودار درون بینی یادگیري خودگرداننمودار مفهومی مدل پیش .2شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         GFI=0/98 AGFI=0/94 CFI=0/95 RMSEA=0/065 X/DF=2/53 
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ت به صورت غیرمستقیم و مثبت پیشرفت هاي مثب هیجان
دهد. این یافته تا حدود  قرار می تأثیرتحصیلی را تحت 

) و 2006( کنترل پکران- زیادي با مفروضات نظریه ارزش
) دوئک 1988( اجتماعی دوئک و لگت-رویکرد شناختی

بر این  باشد. همسو می )2011( ) و دوئک2005و ملدن (
ه شوند که هوش اساس زمانی که دانشجویان متوج

پذیر و قابل افزایش است، در صدد  کیفیتی انعطاف
هاي تحصیلی خود  هاي هوشی و مهارت افزایش توانایی

 )2006( کنترل پکران- برآمده و منطبق با نظریه ارزش
هاي تحصیلی و تالش براي بهبود  ارزش ذهنی فعالیت

باال رفته و اهداف تبحري را انتخاب  ها آنتوانایی نزد 
هاي پژوهشی مبنی بر  نند. در نتیجه همسو با یافتهک می

هاي  وجود رابطه مثبت میان اهداف تبحري و هیجان
؛ موراتیدیس 2006و  2009(پکران، الیوت و مایر،  مثبت

از  )1389 ؛ نیکدل،2011؛ هوانگ، 2009و همکاران، 
هاي تحصیلی لذت برده و امید به  تکالیف و فعالیت

شود. در نتیجه چنین فرایندي  یزنده م ها آنموفقیت در 
انگیزه تالش در فراگیران افزایش یافته و براي دستیابی به 

برانگیز استقبال  ها و تکالیف چالش موفقیت از موقعیت
 (فرنزل و همکاران،کنند و در راستاي نتایج تحقیقات  می

 )2009؛ پکران و همکاران، 2007؛ گوئتز و همکاران، 2007
. گردند از پیشرفت تحصیلی باالتري برخوردار می

همچنین در ارتباط با اثر غیرمستقیم باور هوشی ذاتی بر 
پیشرفت تحصیلی نتایج نشان داد که باورهاي هوشی 

عملکرد، - گري اهداف اجتناب ذاتی از طریق واسطه
هاي منفی بر پیشرفت  عملکرد و هیجان-رویکرد
این  بر باشد. منفی می داراي اثر غیرمستقیم و تحصیلی،

 اجتماعی دوئک و لگت–اساس مطابق با رویکرد شناختی
که فراگیران هوش و   زمانی )2011( دوئک )،1388(

توانایی را کیفیتی ثابت و غیر قابل افزایش بدانند در 
هاي تحصیلی بر مواردي نظیر  گذاري براي فعالیت هدف
دیگران پزدادن و فرار از سرزنش  ،هاي اجتماعی مقایسه

تمرکز کرده و ارزش ذهنی پیامدهاي تالش و کوشش 
یابد و در نتیجه مطابق با  به شدت کاهش می ها آننزد 

هاي منفی نظیر  هیجان )2006( کنترل پکران- نظریه ارزش

طبیعی  کنند. ضطراب و خستگی از تحصیل را تجربه میا
امیدي به افزایش  ها آندر چنین شرایطی  است که
آور تحصیلی بر  هاي مالل ود ندارند، هیجانهاي خ توانایی
(پکران و  چیره شده و همسو با نتایج تحقیقات قبلی ها آن

از پیشرفت  )2009 ؛ پکران و همکاران،2004 همکاران،
هاي  شوند. حال براساس یافته مند می تحصیلی پایینی بهره
هاي آموزشی،  گردد که ساختار برنامه فوق پیشنهاد می

هاي تحصیلی در  محتوي کتب درسی و ارزشیابی
نور به نحوي طراحی گردد  هاي مجازي دانشگاه پیام دوره

شود.  ها آنگیري باورهاي مثبت در میان  که منجر به شکل
مچنین با توجه به اهمیت نگرش والدین، اساتید و ه

گیري باورهاي فراگیران،  ریزان دانشگاه در شکل برنامه
گیري این باورها در  نسبت به پیامدهاي شکلباید  ها آن

هاي پژوهش حاضر  از دیگر یافتهفراگیران آگاه شوند. 
عملکرد - اثر مستقیم و کل اهداف رویکرد معنی بودن بی

در این مورد ري بر پیشرفت تحصیلی است. و اهداف تبح
ها  عملکرد در بافت- نیز باید گفت که اتخاذ اهداف رویکرد

هاي تحصیلی گوناگون منجر به پیامدهاي متناقض  و محیط
میگلی، کاپالن و (مثبت و منفی شده است. به اعتقاد  بعضاً

) وجود این 1384 پور، ، نقل از محسن2001میدلتن 
تواند ناشی از  عملکرد می- اهداف رویکرددر مورد  ها تناقض

در  هاي تحصیلی و فرهنگی گوناگون باشد. ابزارها، محیط
داري اثر غیرمستقیم اهداف تبحري  خصوص عدم معنی

هارکوایچ و ( بر پیشرفت تحصیلی نیز با نتایج تحقیقات
 )2001 ،گریگور الیوت و مک؛ 1997و 2000 ،همکاران

همخوان است. البته باید گفت که این نتایج در راستاي 
اي هیجانات  فرضیات محقق مبنی بر نقش واسطه

تحصیلی در میان اهداف و پیشرفت تحصیلی است. 
(اضطراب و  هاي منفی همچنین نتایج نشان داد که هیجان

در مدل برازش شده  هاي تحصیلی) خستگی از فعالیت
یلی منفی بر پیشرفت تحصداراي بیشترین اثر مستقیم و 

ریزان  والن و برنامهؤاست که این امر لزوم توجه مس
نور را به تدارك محیط  هاي مجازي دانشگاه پیام دوره

هاي  هاي آموزشی و محتوي ، برنامهتحصیلی با نشاط
  کند.  کاربردي و جذاب گوشزد می
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