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  چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین باورهاي هوشی، 

عملکردي و تبحري) و  –اهداف پیشرفت (رویکردي 
پژوهش حاضر از نوع همبستگی  .خودکارآمدي است

براي این منظور از بین جامعه دانشجویان کارشناسی  .باشد می
 4000نور شهرستان تربت حیدریه (تعداد  دانشگاه پیام

هاي علوم پایه و علوم  نشجو در رشتهدا 400تعداد  ،دانشجو)
اي انتخاب  اي چندمرحله گیري خوشه انسانی به روش نمونه

 نامه پرسشها شامل سه  شدند. ابزارهاي گردآوري داده
باورهاي هوشی دوپیرات و مارین، خرده مقیاس اهداف 

باورهاي  نامه پرسشپیشرفت میدلتون و میگلی و 
. در پژوهش حاضر خودکارآمدي شوارزر و جروسالم بود

ضریب آلفاي کرونباخ براي باورهاي هوشی ذاتی، باور 
هوشی افزایشی، اهداف تبحري، اهداف رویکردي، عملکردي 

، 92/0، 97/0، 95/0و خودکارآمدي به ترتیب برابر  بود با 
  .93/0و  70/0

ها با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار  داده
مستقیم باورهاي هوشی  علّید که اثر ها نشان دا گرفت. یافته

و  t=12/3ذاتی روي اهداف پیشرفت عملکردي مثبت (
15/0-B=) 18/8) و بر روي خودکارآمدي منفی-t=  و
39/0-B= لّی) و اثراهداف پیشرفت رویکردي  ع -

) =B-02/0و =t-51/0عملکردي روي خودکارآمدي منفی (
مستقیم باورهاي هوشی افزایشی  علّیاست. همچنین اثر 

) و =40/0Bو=t 67/8روي اهداف پیشرفت تبحري (
اهداف  علّیو اثر =B) 38/0و  =84/7tخودکارآمدي مثبت (

) =18/0B و=t 68/3پیشرفت تبحري روي خودکارآمدي (
از واریانس خودکارآمدي توسط  15/0 باشد. حدود مثبت می

از واریانس آن  23/0باور هوشی ذاتی و اهداف عملکردي و 
توسط باورهاي هوشی افزایشی و اهداف تبحري تبیین شده 
است. در کل نتایج نشان داد که باورهاي هوشی افزایشی اثر 

اي اهداف  مثبتی روي خودکارآمدي از طریق نقش واسطه
  دارد.  پیشرفت تبحري

باورهاي هوشی، اهداف پیشرفت،  :واژگان کلیدي
، باور هوشی افزایشی، اهداف خودکارآمدي، باور هوشی ذاتی

 .عملکردي - پیشرفت تبحري، اهداف پیشرفت رویکردي
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  مقدمه

به  و دهد دنیاي آنان را سازمان می ،باورهاي افراد
بخشد. این که چگونه این باورها  تجربیاتشان معنا می

شناختی مختلفی را در افراد ایجاد کنند و  توانند دنیاي روان می
هاي مشابه به تفکر، احساس و عمل  را در موقعیت ها آن
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وع بسیار مهمی است. (دوئک، متفاوتی هدایت کنند، موض
2000(  

که به گوید این باورهاي ما هستند  ) می2000( 1دوئک
دهند  و به تجربیاتمان معنا می دهند دنیاي اطرافمان سازمان می

و به طور کلی سیستم رفتاري و معنایی هر فرد را تشکیل 
) از جمله 1986دهند. نظریه شناختی اجتماعی دوئک ( می

شناختی  - یزشی هایی است که بر نقش متغیرهاي انگ نظریه
ن مدل به بررسی کند، او در ای کید میأدر پیشرفت تحصیلی ت

پردازد. دو مفهوم مهم این نظریه  نظام باورهاي افراد می
هاي ضمنی که یادگیرندگان در  عبارتند از: باورها یا نظریه

د و اهداف پیشرفت آنان. او باورهاي نمورد ماهیت هوش دار
و باورهاي هوشی 3 را شامل باورهاي هوشی ذاتی 2هوشی

دارد افرادي که باور هوشی ذاتی  داند و بیان می می 4افزایشی
از قبیل هوش، ثابت  ها آنمعتقدند که صفات شخصی  ،دارند

در مقابل افرادي که  .گیري است و تغییرناپذیر و قابل اندازه
معتقدند که هوش یک جوهر  ،باور هوشی افزایشی دارند

ه ثابت و غیرقابل تغییر نیست بلکه از طریق تالش و تجرب
) معتقدند که 1988تغییر داد. دوئک و لگیت ( را آنتوان  می

ها و  باورهاي هوشی بر چگونگی تفسیر فرد از شکست
پیشرفت خود از یک سو و بر نهادینه کردن اهداف پیشرفت 

  گذارد. از سویی دیگر اثر می
گیري هدفی اساسا ناظر بر  یا جهت 5اهداف پیشرفت

ن تکالیف است. براتن و دالیل دانشجویان براي انجام داد
) و دو پیرات و 1997) الیوت و چرچ (2004استرامسو (

) نظریه اهداف دوئک را گسترش دادند و یک 2005مرین (
اند که  چارچوب سه وجهی از اهداف پیشرفت را ارائه کرده

و  7عملکرد - ،اهداف رویکرد 6عبارتند از اهداف تبحري
ر رشد مهارت و . اهداف تبحري ب8عملکرد - اهداف اجتناب

                                                             
1. Dweck,c.s 
2. Intelligence beliefs 
3. Entity 
4. Incremental 
5. Achievement goal 
6. Mastery goals 
7. Performance- Approach goals  
8. Performance-Avoidance goals 

دارند،  تأکیدتسلط بر تکالیف و ارزش درونی یادگیري 
عملکردي بر به نمایش گذاشتن مهارت  –اهداف رویکردي 

از سوي شخص در مقایسه با دیگران تمرکز دارند و اهداف 
عملکردي بر اجتناب از مهارت نداشتن در مقایسه  –اجتنابی 

  با دیگران متمرکز است.
شود  دارد چه چیز باعث می ) بیان می1986دوئک (

آموزان اهداف عملکردي را بر اهداف  ي از دانشتعداد
یادگیري (تبحري) ترجیح دهند؟ چرا برخی افراد به توانایی 

کنند و برخی دیگر بر تالش؟ براي توجیه این  خود تکیه می
مساله او سعی کرده است مدلی را ارائه دهد که پیامدهاي 

  کند. عاطفی چنین رفتارهایی را بررسی می - ی شناخت
آموزانی که داراي  ) دانش1988به نظر دوئک و لگیت (
گیري هدفی  احتماال جهت ،نظریه ذاتی هوش هستند

عملکردي)  -عملکردي و اجتنابی –عملکردي (رویکردي 
براي عملکرد خوب انگیزه دارند،  ها آنخواهند داشت زیرا 

د و نه به افزایش یادگیري یا فقط به عملکر ها آناما 
اعتقاد دارند که هوششان  ها آنشایستگی توجه دارند. باالخره 
اي از کوشش به افزایش هوش  بیشتر نخواهد شد. هیچ درجه

آموزانی که داراي نظریه ذاتی  کند، بنابراین دانش کمک نمی
 بیشتر تمایل به انتخاب کارهایی دارند که قبالً ،هوش هستند
اند و از کارهایی که احتمال  بی در آن داشتهعملکرد خو

کنند. در مقابل  شکست در آن وجود دارد پرهیز می
احتماال  ،آموزانی که داراي باور افزایشی هوش هستند دانش
گیري هدفی تبحري خواهند داشت. چنین افرادي  جهت

انگیزش یادگیري و افزایش شایستگی در خود دارند، آنان در 
انگیز خواهند بود حتی اگر در  ي چالشها جستجوي فعالیت

کوشی و  معتقدند که سخت ،ابتدا نتوانند آن را انجام دهند
دهد که توانایی عملکرد خوب را در  اجازه می ها آنتالش به 

) و دوئک و 2000آینده به دست آورند. تحقیقات دوئک (
) نشان داد دانشجویانی که باور افزایشی دارند به 1988لگت (
کنند. در مقابل  ي اهداف تبحري را انتخاب میدار یمعنطور 

) ورمتن، لودویکس و 2003تحقیقات اسپینات و پلستر (
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) نشان دادند دانشجویانی که باور ذاتی دارند 2001ورمونت (
  کنند. بیشتر اهداف عملکردي را انتخاب می

در  1377؛ بابایی، 1382همچنین حجازي و همکاران، 
باورهاي هوشی به این نتیجه  گیري هدفی و بررسی جهت

آموزانی که باور هوشی افزایشی  رسیدند که اکثریت دانش
گیري هدفی تبحري و اکثریت  داراي جهت ،دارند
گیري  آموزانی با باورهاي هوشی ذاتی داراي جهت دانش

  هدفی عملکردي هستند.
از دیگر باورهایی که بر یادگیري تاثیر دارد و نقش 

ه را در رفتارهاي تحصیلی دارد، باورهاي کنند میانجی و تنظیم
خودکارآمدي را عبارت از  2است. بندورا 1خودکارآمدي

هایشان در انجام  هاي افراد از توانایی باورها و قضاوت
داند. او شکل  هاي خاص می تکالیف خاص در موقعیت

دارد که  داند و بیان می خاصی از انتظار را خودکارآمدي می
د و باورهاي افراد براي اعمال کنترل خودکارآمدي به عقای

بر زندگی اشاره دارد (بندورا،  مؤثرخویش بر رویدادهاي 
). براساس 2014، به نقل از دیست، مالند و بریدابیک، 1993

نظریه شناختی اجتماعی، افراد با باورهاي قوي نسبت به 
توانایی خود در مقایسه با افرادي که نسبت به توانایی خود 

در انجام تکالیف کوشش و پافشاري بیشتري  ،ندتردید دار
دهند و در نتیجه عملکرد آنان در انجام تکالیف بهتر  نشان می

  )2000(زلدین و پاجارس،  .از سایرین است
توانایی  ،هاي ضمنی هوش رسد که نظریه به نظر می

  بینی باورهاي خودکارآمدي را داشته باشد.  پیش
)، بندورا 1989( هاي بندورا و وود بر اساس یافته

) کسانی 2000) و دوئک (1996( 3)، پینتریچ و شانک1997(
که توانایی را به عنوان انعکاسی از استعداد هوش ذاتی در 

در برخورد با  ها آنگیرند، کارآمدي ادراك شده  نظر می
یابد، در مقابل کسانی که مفهوم توانایی  مشکالت کاهش می

احساس کارآمدي  ،ددانن را یک مهارت قابل اکتساب می
  گیرند. تري دارند و اهداف باالتري براي خود در نظر می قوي

                                                             
1. self- efficacy 
2. Bandura 
3. Pintrich & Shunc 

) و دیست، مالند و بریدابیک 1384حجازي و ذبیحی (
) در تحقیق خود با عنوان بررسی نظریه ضمنی هوش 2014(

و باورهاي خودکارآمدي به این نتیجه رسیدند که 
بل افزایش آموزانی که هوش را به عنوان یک مهارت قا دانش

اي که بافت و تربیت در آن تاثیرگذار است در نظر  مؤلفهو 
  از احساس خودکارآمدي باالتري برخوردارند. ،گیرند می

دنبال بررسی باورهاي  ه) ب1380آبادي ( همچنین حسن
آموزان و  معرفت شناختی و باورهاي خودکارآمدي دانش

د دانشجویان پسر و دختر شهر تهران به این نتیجه رسی
داراي  ،افرادي که به توانایی ثابت اعتقاد کمتري دارند

  تري هستند. باورهاي خودکارآمدي عمومی و تحصیلی قوي
رسد که پیشینه تحقیقاتی و  از سوي دیگر به نظر می

نظري رابطه باورهاي خودکارآمدي و اهداف پیشرفت را 
 4کند. براساس تحقیقات پاجارس، بریتنرو والیانت تایید می

عملکردي –) در دروس نوشتاري اهداف رویکردي 2000(
ملکردي ع–ارتباط مثبتی با خودکارآمدي و اهداف اجتنابی 

  ارتباط منفی با آن دارد.
) هم در تحقیقی که اهداف 1997( 5میدلتون و میگلی

آموز کالس ششم بررسی  دانش 703پیشرفت ریاضی را روي 
کردي) به طور کردند، نشان دادند که اهداف تکالیف (روی

مثبتی با خودکارآمدي ریاضی و یادگیري خودتنظیم شده و 
عملکردي به طور منفی با  - همچنین اهداف اجتنابی 
  خودکارآمدي مرتبط است.

؛ سو و طاهر 2008همچنین براساس تحقیقات ناي، 
؛ میدلتون و 1999؛ کاپالن و میگلی، 2009بهایی، 

یزر و همکاران، ؛ رو1995؛ میگلی و ارادان، 1997میگلی،
، اهداف تبحري به طور مثبتی با 1996و شانک،  1996

خودکارآمدي در ارتباط است. رابطه اهداف تبحري و 
باشد در حالی  خودکارآمدي در تحقیقات گذشته هماهنگ می

که در رابطه اهداف رویکردي با خودکارآمدي تحقیقات 
از دهند. در این رابطه بعضی  هماهنگی کمتري را نشان می

                                                             
4. Britner & Valiante 
5. Middeleton & Midgley 
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اند که اهداف رویکردي به طور  مطالعات به این نتیجه رسیده
، سو و طاهر 2008منفی با خودکارآمدي مرتبط است (ناي، 

اند که این  ) و دیگران نشان داده1996؛ شانگ، 2009بهایی، 
 ؛ میدلتون و میگلی، 1996(واترز و پینتریچ،  .رابطه مثبت است

  )2000 ؛ پاجارس، بریتز و الیانت،1997
بر اساس آنچه ذکر شد و با توجه به اینکه یکی از پیش 

 1اجتماعی انگیزش - هاي اساسی الگوهاي شناختی فرض
آموزان است و انگیزش  تکلیف وابسته بودن انگیزش در دانش

تواند به عنوان تابعی از دالیل یادگیرندگان  آموزان می دانش
براي انجام تکالیف تغییر کند و با نظر به اینکه خودکارآمدي 

کننده را در  از جمله متغیرهایی است که نقش میانجی و تنظیم

تحقیق تعیین رابطه بین رفتارهاي تحصیلی دارد، هدف از این 
متغیرهاي باورهاي هوشی، اهداف پیشرفت و باورهاي 

نور در قالب  خودکارآمدي در دانشجویان دانشگاه پیام

                                                             
1. Motivational Social-cognitive patterns  

باشد. ویژگی اصلی  هاي مفهومی زیر و مقایسه آن دو می مدل
- ها این است که فقط اهداف تبحري و رویکردي این مدل

کند و به  سی میعملکردي را از سه نوع اهداف پیشرفت برر
  پردازد. عملکردي نمی- بررسی اهداف اجتنابی 

  ها روشمواد و 
روش اجراي پژوهش، توصیفی و طرح پژوهش از نوع - 
  باشد. هاي همبستگی می طرح
آماري: این پژوهش شامل دانشجویان مقطع  جامعه- 

باشد که در سال  نور تربت حیدریه می کارشناسی دانشگاه پیام
 4000اند (حدود  مشغول به تحصیل بوده 89- 90تحصیلی 

دانشجو). جهت انتخاب گروه نمونه پژوهش، با استفاده از 
دانشجو  400اي تعداد  اي چندمرحله گیري خوشه روش نمونه

دختر (براساس جدول کرجسی مورگان) به عنوان نمونه 
  آماري پژوهش انتخاب شدند.

  هاابزار
باورهاي هوشی: براي سنجش باورهاي  نامه پرسش -الف

) پرسش 9هوشی از خرده مقیاس باورهاي هوشی (
) استفاده شده است که روي یک 2005(دوپیرات و مارین، 

گذاري شده است و شامل دو خرده  نمرهاي  درجه 4طیف 
شود. حجازي،  مقیاس باورهاي هوشی ذاتی و افزایشی می

) در پژوهش خود 1387جهرمی ( رستگار، کرمدوست و قربان
لفاي کرونباخ براي باورهاي هوشی ذاتی و افزایشی آضریب 

اند، همچنین  گزارش داده 83/0و  82/0را به ترتیب برابر با 
ها در پژوهش فوق نشان داد که  ي دادهیدتأیتحلیل عاملی 

از اعتبار کافی برخوردار است. ضریب آلفاي  نامه پرسش
کرونباخ در پژوهش حاضر براي باور هوشی ذاتی و افزایشی 

  باشد. می 97/0و  95/0به ترتیب عبارت از 
). 1997 مقیاس اهداف پیشرفت (میدلتون و میگلی، -ب

باشد و  و سه خرده مقیاس می پرسش 17این مقیاس داراي 
اي  درجه 5آن بر روي یک طیف لیکرت  هاي پرسشکلیه 
که عبارتند از  هنام اند. سه مقیاس این پرسش گزاري شده نمره

، خرده مقیاس پرسش 6خرده مقیاس اهداف تبحري با 
و خرده مقیاس  پرسش 5عملکردي با - اهداف رویکردي

اهداف 
 تبحري

باور افزایشی 
 هوش

 خودکارآمدي

الگوي مفهومی خودکارآمدي براساس باور  :2نمودار 
 افزایشی هوش و اهداف پیشرفت تبحري

+ + 

+ 

اهداف 
 رویکردي

ی ذاتباور 
 هوش

مديآخودکار  

مفهومی خودکارآمدي براساس باور  الگوي :1نمودار 
يرویکردی هوش و اهداف پیشرفت ذات  

+ - 

- 
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ر پژوهش حاضر از . دپرسش 6عملکردي با  -اهداف اجتنابی
پور  خرده مقیاس اهداف اجتنابی استفاده نشده است. محسن

) ضریب الفاي کرونباخ را براي سه خرده مقیاس به 1384(
گزارش کرده است و با استفاده  65/0و  83/0، 77/0ترتیب 

کرده است.  تأییدرا  نامه پرسشي اعتبار تأییداز تحلیل عاملی 
حاضر براي دو خرده  ضریب آلفاي کرونباخ در پژوهش

عملکردي به  - مقیاس اهداف تبحري و اهداف رویکردي
  .70/0و  92/0ترتیب عبارتند از 

باورهاي خودکارآمدي عمومی از شوارز و  نامه پرسش- ج
) اقتباس شده است. این مقیاس توسط علیه 2000جروسالم (

به  1996در سال  1نظامی و زیر نظر شوارزر و جروسالم
گویه است.  10شامل  نامه پرسشفارسی ترجمه شده است. 

) ضریب 1386هاي قبلی (ذبیحی و حجازي،  در پژوهش
 دست به 72/0قابلیت اعتماد را بر اساس آلفاي کرونباخ 

اند. عالوه بر این مقیاس از اعتبار همگرا و تمیز  آورده
است که این  برخوردار است. تحلیل عاملی تاییدي نشان داده

تک بعدي است یعنی در  ها عمدتاً نمونه مقیاس در خرده
بار عاملی باال  ،هاي مقیاس در یک عامل پرسشتحلیل عاملی 

). در پژوهش 2000دهند (شوارز و جروسالم،  را نشان می
  .93/0حاضر ضریب آلفاي کرونباخ برابر شده است با 

 ها یافته

هاي  ائه ویژگیهاي پژوهش به ار قبل از ارائه یافته
 پردازیم. توصیفی گروه نمونه می

شود در میان  مشاهده می 1طور که در جدول شماره  همان
باورهاي هوشی باالترین میانگین مربوط به باور هوشی ذاتی 
و باالترین انحراف استاندارد مربوط به باور هوشی افزایشی 

  است.
گیري هدفی) هم باالترین  در میان اهداف پیشرفت (جهت

عملکرد و باالترین  -میانگین مربوط به اهداف رویکرد 
باشد. در  انحراف استاندارد مربوط به اهداف تبحري می

قسمت بعدي به ارائه ماتریس همبستگی بین متغیرها 
  پردازیم. می

                                                             
1.Schwarzer and Jerusalem 

  هاي توصیفی واحدهاي پژوهش شاخص .1دول ج
  ها شاخص             

  متغیرها
انحراف   میانگین

  معیار
حداقل 

  نمره
حداکثر 

  نمره
  71/3  86/0  10/1  35/2  باورهاي هوشی ذاتی

  60/3  60/0  18/1  90/1  هوشی افزایشی باورهاي
  5/4  17/1  03/1  66/2  اهداف تبحري

  2/4  2  49/0  16/3  اهداف رویکردي
  6/3  3/1  63/0  46/2  کارآمدي
  

شود که باالترین  مشاهده می 2شماره بر اساس جدول 
ضریب همبستگی در بین متغیرهاي این پژوهش مربوط به 
رابطه باورهاي هوشی افزایشی با باورهاي هوشی ذاتی 

) 447/0) و باور هوشی افزایشی با خودکارآمدي (- 83/0(
ترین ضریب همبستگی هم مربوط به رابطه  باشد. پایین می

) و اهداف - 08/0دکارآمدي (عملکرد با خو-اهداف رویکرد
  باشد. ) می-09/0عملکرد با باور هوشی افزایشی ( -رویکرد

از میان متغیرهاي پژوهش به ترتیب، باور هوشی افزایش، 
عملکرد –باور هوشی ذاتی، اهداف تبحري و اهداف رویکرد 

ترین ضریب همبستگی را با خودکارآمدي  باالترین تا پایین
ابق با ماتریس همبستگی متغیرهاي دارا هستند. بنابراین مط

توان گفت که باور هوشی ذاتی و افزایشی داراي  پژوهش، می
  باشند. همبستگی قابل توجهی با خودکارآمدي می

هاي استنباطی  : به منظور تحلیل دادهتحلیل مسیر 
 2و  1هاي مفهومی که در نمودارهاي  پژوهش و آزمون مدل

هاي مطرح  م، متغیرهاي پژوهش بر اساس مدلکردیمشاهده 
لیزرل و روش تحلیل مسیر وارد  افزار با استفاده از نرم و شده

ضرایب اثر مستقیم و  3معادله شدند. در جدول شماره 
  غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش آورده شده است.

  ماتریس همبستگی مربوط به متغیرهاي پژوهش . 2جدول 
      1  باورهاي هوشی ذاتی

    1  83/0**  افزایشی  هوشی باورهاي
  1  40/0**  - 33/0**  اهداف تبحري

  -297/0**  -09/0*  155/0*  اهداف رویکردي
  327/0**  -447/0**  -386/0**  کارآمدي
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کنیم  مشاهده می 3طور که در جدول شماره  همان
ذاتی و افزایشی) اثرات  زا (باور هوشی متغیرهاي برون

مستقیم قابل توجهی بر خودکارآمدي دارند و این مقدار از 
باشد. اثر غیرمستقیم  اثرات غیرمستقیم بسیار بیشتر می

باورهوشی ذاتی روي خودکارآمدي تقریبا صفر و اثر 
 07/0غیرمستقیم باور هوشی افزایشی بر خودکارآمدي 

  باشد. می
دهد که باور هوشی  ینشان م 3همچنین نمودار شماره 

ي با اهداف پیشرفت دار معنیذاتی رابطه مستقیم، مثبت و 
) و اهداف رویکردي =15/0Bو  t=12/3رویکردي (

خودکارآمدي  ي بادار معنیعملکردي رابطه منفی و غیر
)51/0-t=  02/0و-B=دارد. همچنین باور هوشی ذاتی ( 

(خودکارآمدي) ي با آن دار معنیرابطه مستقیم، منفی و 
)18/8-t=  39/0و-B=.دارد (  

دهد که باور هوشی افزایشی  هم نشان می 4نمودار شماره 
 t=67/8داري با اهداف تبحري ( یمعن رابطه مستقیم، مثبت و

) و اهداف تبحري رابطه مستقیم، مثبت و =40/0B و
) دارد. =18/0B و t=68/3داري با خودکارآمدي ( یمعن

همچنین باور 
هوشی افزایشی 
رابطه مستقیم، 

 38/0و  =84/7tي با خودکارآمدي (دار معنیمثبت و 

(B=گونه که مشاهده شد همه روابط به جز رابطه  دارد. همان
 دار معنی) 3اهداف رویکردي با خودکارآمدي (نمودار شماره 

از  02/0دهد که  نمودارهاي آماري نشان می شده است.
واریانس متغیر اهداف رویکردي توسط باور هوشی ذاتی و 

از واریانس خودکارآمدي توسط باور هوشی  15/0حدود 
از  15/0عملکردي، همچنین –رد ذاتی و اهداف رویک

واریانس اهداف تبحري توسط باور هوشی افزایشی و حدود 
از واریانس متغیر خودکارآمدي توسط باور هوشی  23/0

افزایشی و اهداف تبحري تبیین شده است. این آمارها نشان 
دهد که بخش نسبتا متوسطی از واریانس متغیرهاي وابسته  می

  .ها تبیین شده است در مدل
  گیري بحث و نتیجه

تعیین رابطه  ،قبال ذکر شد هدف پژوهش حاضر چنانکه
ابعاد باورهاي ضمنی هوش و اهداف پیشرفت با 

نور در  خودکارآمدي در دانشجویان دختر دانشگاه پیام
باشد. در این قسمت  هاي علوم پایه و علوم انسانی می رشته

  پردازیم. هاي پژوهش می به بحث در مورد یافته
دهد که باور هوشی ذاتی اثر مستقیم و  ها نشان می یافته

عملکردي و اهداف رویکرد - مثبتی روي اهداف رویکردي
ي روي دار معنی عملکرد اثر مستقیم منفی و غیر

خودکارآمدي دارد. باور هوشی افزایشی هم اثر مستقیم، 
ي بر اهداف تبحري و اهداف تبحري اثر دار معنیمثبت و 

ي بر روي خودکارآمدي دارد. دار معنی مستقیم، مثبت و
کنیم که باور هوشی افزایشی از طریق  همچنین مشاهده می

ي با دار معنیاهداف تبحري به طور غیرمستقیم رابطه مثبت و 
- خودکارآمدي و باور هوشی ذاتی از طریق اهداف رویکرد 

ي با دار معنیعملکرد به طور غیرمستقیم رابطه منفی و 
کننده  بینی ترین پیش . در این میان قويخودکارآمدي دارد

باور هوشی افزایشی  ،خودکارآمدي به گونه غیرمستقیم
باشد که از طریق اهداف تبحري به طور مثبتی با  می

  خودکارآمدي رابطه دارد.

  اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش .3جدول 

  اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم  متغیرها
اثرات 

  کل
  خودکارآمديبه روي 

  39/0**  0  39/0**  باورهاي هوشی ذاتی
  45/0**  07/0  38/0**  افزایشی  هوشی باورهاي

  18/0**  0  18/0**  اهداف تبحري
  -02/0  0  -02/0  عملکردي- اهداف رویکرد

        به روي رویکردي

  15/0**  0  15/0**  باور هوشی ذاتی

        به روي تبحري

        باور هوشی افزایشی

  40/0**  0  40/0**  کارآمدي

اهداف 
 تبحري

باور افزایشی 
 هوش

 خودکارآمدي

خودکارآمدي براساس  الگوي تحلیل مسیر .4نمودار 
 باور افزایشی هوش و اهداف تبحري

40/0  18/0  

38/0  

اهداف 
 رویکردي

ی ذاتباور 
 هوش

 خودکارآمدي

تحلیل مسیر خودکارآمدي براساس  الگوي .3نمودار 
يرویکرد ی هوش و اهدافباور ذات  

- 02/0  

- 39/0  

15/0  
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در پژوهش و  2هاي پژوهش با مدل مفهومی شماره  یافته
در نتیجه با تحقیقات انجام شده گذشته (دوئک و لگیت، 

؛ حجازي، عبدالوند و 1388؛ دوئک و لگیت، 1388
؛ سو 2008لیم، الي و ناي، ؛ 1377؛ بابایی، 1382اماموردي، 

؛ میدلتون و 1999؛ کاپالن و میگلی، 2009بهایی، و طاهر
و  1996؛ میگلی و ارادان؛ رویزر و همکاران، 1997میگلی 

ها، مدل را تایید  باشد و داده ) هماهنگ می1996شانک، 
- هاي پژوهش و نتایج رگرسیون چند نماید. ولی یافته می

متغیري در مورد رابطه اهداف رویکردي و خودکارآمدي 
نشده  دار معنی Bمورد حمایت قرار نگرفته است، ضریب 

  نماید. را تایید نمی 1آماري، مدل شماره  هاي است و داده
؛ کاپالن و میگلی، 2009؛ سو و طاهر بهایی، 2008ناي، 

؛ 1995؛ میگلی و ارادان، 1997؛ میدلتون و میگلی، 1999
، همگی در 1996و شانک،  1996رویزر و همکاران، 

اف تبحري و خودکارآمدي را تحقیقات خود رابطه بین اهد
اند و این نتایج با یافته پژوهش حاضر  یید قرار دادهأمورد ت

باشد، در حالی که مطالعات انجام شده در رابطه  همسو می
عملکرد و خودکارآمدي هماهنگی  - بین اهداف رویکرد
دهند. بعضی از مطالعات، همسو با نتیجه  کمتري را نشان می

مطالعه حاضر به این نتیجه رسیدند که اهداف عملکردي به 
) در 1996ر منفی با خودکارآمدي رابطه دارد (شانک، طو

حالی که دیگران رابطه مثبتی را با خودکارآمدي گزارش 
؛ 1997؛ میدلتون و میگلی، 1996یچ، (والترز و پینتر .اند داده

هاي  ) در هر صورت یافته2000پاجارس، بریتزو الیانت، 
عملکرد با - پژوهش حاضر در مورد رابطه اهداف رویکرد

هاي برخی از محققانی که در باال ذکر  دکارآمدي با یافتهخو
  باشد. هماهنگ نمی ،شد

هاي ضمنی  ) در مورد رابطه نظریه1988دوئک و لگیت (
آموزانی که  دارند دانش گیري هدفی بیان می هوش با جهت

گیري هدفی  احتماال جهت ،داراي نظریه ذاتی هوش هستند
کرد خوب انگیزه دارند. براي عمل ها آنرویکردي دارند زیرا 

فقط به عملکرد و نه به افزیش یادگیري یا شایستگی  ها آناما 
) نشان داد دانشجویانی 2000توجه دارند و همچنین دوئک (

ي اهداف دار معنیبه طور  ،که باور هوشی افزایشی دارند
کنند و در مقابل دانشجویانی که باور  تبحري را انتخاب می

عملکردي را - ر اهداف رویکردي هوشی ذاتی دارند بیشت
) هم به این 1996کنند. استپک و گرالینسکی ( انتخاب می

- نتیجه رسیدند که نظریه ذاتی هوش با اهداف رویکرد
عملکرد و نظریه افزایشی هوش با اهداف تبحري ارتباط 
دارد. در هر حال باید توجه داشت که این روابط تا حدي 

) in pressهمکاران (ضعیف است. بر این اساس ویزیا و 
مثبت با نظریه  طور بهدریافتند که اگرچه اهداف تبحري 

منفی با نظریه ذاتی هوش ارتباط  طور بهافزایشی هوش و 
ي بین نظریه ضمنی هوش و دار معنیبا این حال روابط  ،دارد

عملکرد وجود ندارد. بنابراین مطالعاتی که به -اهداف رویکرد
ضمنی هوش و اهداف پیشرفت  هاي بررسی روابط بین نظریه

نتایج ناهماهنگ و غیرثابتی  ،پردازند گیري هدفی) می (جهت
این باشد که هم  ،باشند. شاید علت این عدم هماهنگی می

افرادي که نظریه افزایشی و هم افرادي که نظریه ذاتی نسبت 
براي عملکرد خوب انگیزه دارند و عملکرد  ،به هوش دارند

باشد و این  مهم می ها آنبراي  خوب و پرهیز از شکست
شود. از  تفکر فقط محدود به افرادي با نظریه ذاتی هوش نمی

هاي  توان نادیده گرفت. بافت طرفی اثر بافت را هم نمی
کنند. خصوصیات  متفاوت معانی متفاوتی را به افراد القاء می

طور والدین، به عنوان  مدرسه (معلمان و همساالن) و همین
آموزان  توانند روي عملکرد دانش اي می و زمینهعامل محیطی 

عنوان مثال چنانچه در بافت کالس یا  د. بهنبگذار تأثیر
اهمیت بیشتري نسبت به افزایش  ،مدرسه، عملکرد خوب

آموز به سمت  دانش ،یادگیري و تبحر در تکلیف داشته باشد
  شود تا تبحري.  اهداف پیشرفت عملکردي کشیده می

رابطه باورهاي هوشی و خودکارآمدي هم از سویی دیگر 
حجازي و ذبیحی،  ؛1989در تحقیقات زیادي (وود و بندورا، 

یید واقع شده است و أ) مورد ت1380 آبادي، حسن ؛1384
ها به این شکل است که افرادي با نظریه  جهت همه این رابطه

افزایشی هوش از باورهاي خودکارآمدي باالتري نسبت به 
ظریه ذاتی هوش برخوردارند. این مطلب افرادي که با ن
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توانایی را به عنوان  ،دهنده این است که اگر افراد نشان
تري  حس اعتماد قوي ،مفهومی قابل اکتساب در نظر بگیرند

کنند زیرا باور دارند که با  از کارآمدي شخصی را تجربه می
توانند ضریب هوشی و به دنبال آن  پشتکار و تالش می

را افزایش دهند و  در کار (کارآمدي خود) احتمال موفقیت
دانند تا  ل را در کنترل خود و وابسته به تالش خود مییمسا

عامل ذاتی و تغییرناپذیري به نام هوش. بنابراین تحقیقات 
پیشنهادکننده این مطلب است که تشویق افراد به داشتن تفکر 

تواند در نهایت خودکارآمدي  افزایشی راجع به هوش، می
را افزایش دهد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد  ها آن
هاي بعدي رابطه بین متغیرهاي این  شود که در پژوهش می

  تر بررسی شود. مفصل صورت بهپژوهش در قالب یک مدل 
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