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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر دارای مشکالت یادگیری مشغول به
تحصیل در پایههای اول و دوم دبیرستان انجام شد .روش :جامعۀ آماری پژوهش عبارت بود از دانشآموزان دختر پایههای اول و دوم
دبیرستانهای منطقۀ  5تهران که از میان آنان  60دانشآموز دختر به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیری بدین صورت بود که6 ،
دبیرستان از بین مدارس منطقۀ  5به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و از هر مدرسه  10دانشآموز دارای مشکالت یادگیری از
میان دانشآموزانی که توسط معلمان یا مشاوران مدرسه دارای مشکالت یادگیری شناسایی شده بودند ،به طور تصادفی برگزیده شدند .ابزارهای
پژوهش عبارت بودند از پرسشنامۀ باورهای هوشی (ذبیحی حصاری )1384 ،و معدل کل دانشآموزان به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی آنان.
دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتهها :تحلیل دادهها نشان داد که میان باورهای هوشی و
پیشرفت تحصیلی رابطۀ معنادار وجود دارد .نیز ،میان باورهای هوشی افزایشی و عملکرد تحصیلی ،نسبت به رابطۀ میان باورهای هوشی ذاتی
و عملکرد تحصیلی ،رابطۀ نیرومندتری برقرار است .نتیجهگیری :یافتههای پژوهش حاضر به اهمیت تاکید بر تقویت باورهای هوشی افزایشی
در میان دانشآموزان جهت بهبود عملکرد تحصیلی آنان اشاره دارد.
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بررسی رابطۀ میان باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان...

را معطوف خویش ساخته است (گراهام 2017 ،2؛ لوبین و پولووی،3

مقدمه
امروزه عملکرد تحصیلی دانش آموزان به عنوان یک شاخص

.)2016

مهم برای ارزیابی نظام آموزشی مورد توجه قرار می گیرد .همواره

از سویی ،دانش آموزان در برخورد با فعالیت ها و تک الیف

عملکرد تحصیلی دانش آموزان ،یکی از مهمترین راه های ارزیابی

آموزشگاهی به طرق مختلف واکنش نشان می دهند .این

عملکرد معلمان محسوب می شود و برای دانش آموزان نیز نمرات

واکنش ها در برخی با اشتیاق و در برخی با اکراه و امتناع همراه

و معدل تحصیلی معرف توانایی های علمی آن ها برای ورود به

است .از این رو ،برای متخصصان حوزۀ آموزش این سوال مطرح

مقاطع تحصیلی باالتر می باشد .از این رو ،عملکرد تحصیلی

است که چرا برخی از دانش آموزان در مواجهه با دشواری ها یا

همواره برای معلمان ،دانش آموزان ،والدین و پژوهشگران حوزۀ

شکست ها ،به تالش بیشتری برای جبران دست می زنند ،در ح الی

تربیتی حائز اهمیت بوده است و به همین علت ،محققان و

که برخی دیگر از آنان مایوس شده و و توان خود را کمتر از

متخصصان تربیتی بسیاری پژوهش های خود را بر شناخت عوامل

انتظارات تکلیف برآورد می کنند؟ مطالعۀ عوامل موثر بر پیشرفت

موثر و مرتبط با پیشرفت تحصیلی متمرکز ک رده اند (پاال ردی،

تحصیلی دانش آموزان مساله پیچیده ای است ،چرا که این مساله

رامبرگر و باتلر.)2015 ،1

چندبعدی بوده و به گونه ای بسیار ظریف به رشد جسمی ،

در این راستا ،یکی از مشکالت معلمان حضور دانش آموزانی

اجتماعی ،ش ناختی و عاطفی کودک مربوط است (دهشیری،

در کالس درس است که از نظر ذهنی عقب مانده نیستند ،از نظر

 .) 1385در حالی که در متون آموزشگاهی تاکید بسیار زیادی به

وضعیت جسمی و ظاهری نیز مشکلی ندارند و مانند سایر

شرایط آموزشی و نحوه آموزش و ویژگی های آموزش دهندگان

همکالسی های خویش می باشند ،در حالی که از نظر رشد زبان،

شده است ،الزم است به نقش فعال دانش آموز و فرایندهای

ادراک بینایی و شنوایی ،هجی کردن و مشکالتی ا ز این دست

انگیزشی که در حین یادگیری و در برخورد با تکالیف و شرایط

مواجه هستند ،به طوری که این مشکالت در فرایند یادگیری و

ت حصیلی صورت می گیرد ،توجه شود .در این میان ،شواهد تجربی

پیشرفت تحصیلی شان و همچنین تاثیر سوء داشته و موجب افت

متعددی وجود دارد که نشان می دهد موفقیت تحصیلی نه تنها

تحصیلی شدید آنان می شود (حسنی راد ،ارجمندنیا ،و باقری،

تحت تاثیر توانایی های ذاتی فرد است ،بلکه از اعتقاد

 .)1395دانش آموزان با مشکالت یادگیری ،به درونی سازی

دانش آموزان در مورد میزان هوش خود نیز اثر می پذیرد (بلیزر،4

تجربیات منفی خود در مدرسه گرای ش داشته و اغلب به دلیل

 2011؛ تَن ،یوو ،دِزمت ،و
دوئک و

اینکه در یادگیری دچار مشکالت بیشتری نسبت به همساالن

لگت6

پریِرا،5

.)2018

(  )1988می گویند ،این باورهای ما هستند که

خود هستند ،دربارۀ موفقیت تحصیلی شان تردید دارند

به تجربه هایمان معنا می بخشند و به طور کلی ،به دنیای

(شکوهی یکتا ،قرائی ،ارجمندنیا ،فتح آبادی ،و داوری آشتیانی،

اطرافمان سازمان می دهند ،که یکی از این باورها ،باورهای

 .) 1394از این رو ،مسأله مشکالت یادگیری که در طبقۀ

هوشی 7محسوب می شود .باورهای هوشی ،به عنوان مقوله ای

اختالالت ویژۀ یادگیری قرار می گیرد اما در طیف گستردۀ این

انگیزشی که زیرساخت انگیزه های فرد بر ای رسیدن به موفقیت

اختالالت دارای درجۀ خفیف می باشد ،اخیر اً به نحو چشمگیری

در سطحی باالتر محسوب می شود ،از اهمیتی اساسی برخوردار

گسترش یافته و توجه متخصصان و دست اندرکاران حوزه آموزش

است (رنو -دوبه ،گوی ،تیلور ،تالبوت ،و

کوئستنر،8

.)2015

پژوهشگران باورهای هوشی افراد را به عنوان سبک های عالی
تفکر آنان دانسته اند و این مؤلفه را به عنوان واسطه ای درونی در
1. Palardy, Rumberger, and Butler
2. Graham
3. Lubin and Polloway
4. Blazer
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5. Tan, Yough, Desmet and Pereira
6. Dweck and Leggett
7. Intelligence beliefs
8. Renaud-Dubé, Guay, Talbot, Taylor and Koestner

مرجان حسنیراد ،فهیمه حمزهنژاد

نظر گرفته ان د که زیرساخت های ذهنی الزم را برای شناخت و

شکست ها به عنوان فرصتی برای یادگیری می نگرند (فلنی گن،

انگیزش فراهم می آورد .از این رو ،می توان باورهای هوشی را

پترانتز ،شل ،و سوه2017 ،14؛ ونگ 15و همکاران2016 ،؛ دوئک،

زیرمجموعه اسنادها محسوب کرد ،چرا که با تغییرپذیری توانایی

 2008 a؛ دوئک و لگت.)1988 ،

هوشی و نیز مؤثربودن یا نبودن تالش و تمرین برای ارتقاء

پژوهش های متعدد خارجی از اهمیت باورهای هوشی در

توانایی هوشی مرتبط است (دوئک .)2010 ،ولمن 9و همکاران

عملکرد تحصیلی پرده برداشته و در نتیجه توصیه هایی برای

(  ،) 2001و استرنبرگ ) 1985 ( 10نیز باورهای هوشی را نظام های

دست اندرکاران آموزشی ارائه داده اند .اتوود )2010( 16در پژوهشی

معنایی می دانند که به رفتارهای فرد جهت می دهند و پیش بینی

با هدف بررسی رابطه طرز تفکر و انگیزش دانش آموزان در

الیوت11

فعالیت های تحصیلی ،دریافت که دانش آموزان با باورهای هوشی

و دوئک (  ) 1988معتقد هستند ،باورهای هوشی بر چگونگی

افزایشی ،به طرز معناداری از همساالن خود که دارای باورهای

تفسیر فرد از موف قیت ها و شکست های خود و در نتیجه بر فرایند

هوشی ذاتی و ثابت هستند ،عملکرد بهتری دارند .کری 17و

یادگیری اثرگذار است .به همین جهت ،دوئک و لگت (  ،1988به

همکاران (  ،)2008و بلکول 18و همکاران (  ) 2007نیز دریافتند که

نقل از دوئک 2000 ،؛ دوئک ) 1986 ،با هدف تعیین نقش

آموزش باورهای هوشی افزایشی به دانش آموزان ،عملکرد

متغیرهای انگیزشی و شناختی موثر بر عملکرد و پیشرفت

تحصیلی آنان را بسیار بهبود می بخشد .نتایج تحقیقات است امپ،

تحصیلی دانش آموزان ،به اهمیت مؤلفۀ باورهای هوشی

هاسمن و کوربی ،) 2014( 19ام ،)2010 ( 20استامپ 21و همکاران

پرداخته اند.

(  ،)2009دوئک (  ،) 2008aمورفی و

رفتار او را برای دیگران ممکن می سازند .در همین راستا،

دوئک و لگت (  ) 1988با ارائه مدلی مبتنی بر پژوهش ،دو

دافونسکا23

توماس22

(  ،)2008و

و همکاران ( ) 2004نیز حاکی از تاثیرگذاری

نوع باور هوشی را مطرح کرده اند که عبارتند از :باور هوشی

مداخالتی که بر تدریس افزایشی بودن هوش تاکید دارند ،بر

ذاتی ، 12و باور هوشی افزایشی . 13افرادی که باور هوشی ذاتی

عملکرد تحصیلی دانش آموزان هستند .آرونسون 24و همکاران

دارند ،معتقدند که صفات شخصیتی آن ها نظیر هوش ،ذاتی و

(  ) 2002نیز با پژوهشی که در جامعه آماری دانش آموزان

فطری و در نتیجه ثابت و تغییرناپذیر است .د ر نتیجه در مقابل

آمریکایی آفریقایی تبار انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که

شکست ها نا امید شده و عقب نشینی می کنند ،چرا که خود را به

یادگیری با ورها هوشی افزایشی موجب بهبود نمرات این

اندازه کافی باهوش نمی پندارند .آن ها به جای پذیرفتن احتمال

دانش آموزان و نزدیک شدن نمرات آنان به نمرات دانش آموزان

شکست ،از چالش ها اجتناب می ورزند .در مقابل ،افرادی که باور

سفیدپوست می شود .نتیجه پژوهش گود 25و همکاران ( ،)2003و

هوشی افزایشی دارند ،معتقدند ،توانایی های شخصی نظیر هوش

دوئک ( ) 2008 aنیز نشان داد که یادگیری باورهای هوشی

یک جوهر ثابت و غیر قابل تغییر نیست ،بلکه انعطاف پ ذیر بوده

افزایشی موجب بهبود نمرات ریاضی دختران و نزدیک شدن

و از طریق تالش و تجربه می توان آن را افزایش داده و بهبود

نمراتشا ن به نمرات همکالسی های پسر خود شد.

بخشید .در نتیجه ،با آغوش باز به استقبال چالش ها می روند و

این در حالی است که در زمینه رابطه باورهای هوشی و

زمانی که با شکست مواجه می شوند ،بیشتر تالش می کنن د و به

پیشرفت تحصیلی در جمعیت کودکانِ دارای مشکالت بادگیری

9. Wellman
10. Sternberg
11. Elliott
12. Inherent intelligence beliefs
13. Incremental intelligence beliefs
14. Flanigan, Peteranetz, Shell and Soh
15. Wang
16. Atwood
17. Cury

18. Blackwell
19. Stump, Husman and Corby
20. Em
21. Stump
22. Murphy and Thomas
23. Da Fonseca
24. Aronson
25. Good
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در ایران پژوهشی صورت نگرفته است و در دیگر نقاط جهان نیر

آماری پژوهش حاضر عبارت بود از دانشآموزان دختر دارای مشکالت

پژوهشها در این جمعیت انگشت شمارند .همانطور که دوئک بیان

یادگیری مشغول به تحصیل در پایه دوم دبیرستانهای منطقه  5تهران

میدارد ،توجه بیشتر به نقش مؤلفه باورهای هوشی در اثرگذاری بر

و نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  60نفر از دانشآموزان دارای

عوامل انگیزشی و پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،میتواند

مشکالت یادگیری در  6مدرسه واقع در منطقۀ  5بودند .روش

فراهم کنندۀ زمینۀ الزم برای طراحی و اجرای برنامههای مداخلهای

نمونهگیری بدین صورت بود که ،این شش مدرسه از بین مدارس

آموزشگاهی جهت ارتقاء عملکرد تحصیلی دانشآموزان باشد

منطقۀ  5به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند و در گام بعدی،

( .)2008bمعلمی که هنرمندانه باورهای هوشی دانشآموزان را تقویت

از هر مدرسه  10دانشآموز دارای مشکالت یادگیری از میان

میکند و از نیروهای بالقوه آنها جهت پیشرفت در رشد اجتماعی،

دانشآموزانی که توسط معلمان یا مشاوران مدرسه دارای مشکالت

عاطفی ،جسمانی و شناختی به شکل مطلوب استفاده میکند موفق

یادگیری شناسایی شده و برای مداخالت درمانی به مراکز مشاوره

است (پورکی و اسمیت .)1983 ،1982 ،با توجه به تاکید پژوهشگران

ارجاع داده شده بودند ،طور تصادفی برگزیده شدند .برای جمعآوری

تربیتی بر بررسی و شناخت متغیرهای انگیزشی و روانی موثر بر

اطالعات از ابزار زیر استفاده شد.

عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،از ضرورتهای پژوهش

 .1پرسشنامۀ باورهای هوشیِ ذبیحی حصاری :جهت

حاضر ،تحقیق دربارۀ اثرگذاری باورهای هوشی بر انگیزش و عملکرد

سنجش باورهای هوشی دانشآموزان از پرسشنامه باورهای هوشی

تحصیلی دانشآموزان به ویژه آنهایی است که با مشکالت یادگیری

ذبیحی حصاری ( )1384استفاده شد .این پرسشنامه دارای  4عامل و

مواجه هستند .چرا که موانع موجود در مسیر یادگیری آنان موجب بروز

روی هم رفته  19سوال است و بر اساس مقیاس لیکرت از ( 0کامال

مشکال انگیزشی دوچندان در میان این جمعیت شده و عملکرد

مخالفم) تا ( 4کامال موافقم) تنظیم شده است .ذبیحی و حصاری برای

تحصیلی آنان را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد .از این رو ،در

تعیین ضریب پایایی این آزمون ،از نمونهای  400نفری استفاده کردند

پژوهش حاضر ،رابطه میان باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی

که آلفای کرونباخ حدود  0/61گزارش شد.

دانشآموزان دختر پایه دوم دبیرستانیِ دارای مشکالت یادگیری مورد

 .2کارنامۀ تحصیلی دانشآموزان :از معدل کل دانشآموزان نیز

بررسی قرار گرفته است.

به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی بهره گرفته شد.
یافتهها

روش
موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان باورهای هوشی و عملکرد
تحصیلی دانشآموزان دختر دارای مشکالت یادگیری و مشغول به
تحصیل در پایه دوم دبیرستانی در منطقه  5تهران بود .در این پژوهش
با توجه به اهداف آن ،از طرح تحقیق همبستگی استفاده شد .جامعه

در پژوهش حاضر با هدف تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار
 SPSS24در دو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل
دادههای بدست آمده پرداخته شده است .تحلیل توصیفی دادهها به
شرح زیر است.

جدول  .1توزیع فراوانی دانشآموزان بر حسب معدل آنان
نمره معدل
=1-4خیلی ضعیف
=5-8ضعیف
=9-12متوسط
=13-16خوب
=17-20عالی
جمع

فراوانی
0
0
0
7
53
60
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درصد فراوانی
0
0
0
11/7
88/3
%100

مرجان حسنیراد ،فهیمه حمزهنژاد

بودهاند که این نشانگر وضعیت تحصیلی عالی آنان بوده است.

دادههای جدول  1بیانگر این است که  7نفر از دانشآموزان معدلشان
در حدود  11/7بوده و اکثریت آنان دارای معدل عالی یعنی بین 17-20

جدول  .2توزیع فراوانی دانشآموزان بر حسب وضعیت باور هوشی
وضعیت باور هوشی

فراوانی

درصد فراوانی

=1-21خیلی ضعیف
=22-42ضعیف
=43-63متوسط
=64-84خوب
=85-105عالی
جمع

12
11
11
12
14
60

20
18/3
18/3
20
23/3
%100

دادههای جدول  2بیانگر این است که  12نفر از دانشآموزان از نظر

باور هوشی نمره  64-84کسب کردهاند و  14نفرشان هم نیز از نظر باور

باور هوشی نمره بین  1-21گرفتهاند و  11نفرشان هم به طور مساوی

هوشی وضعیتی عالی داشتهاند یعنی نمره باال ( )85-105را کسب کردهاند.

نمرات بین  22-42و  43-63داشتهاند و 12نفرشان هم از نظر وضعیت
جدول  .3محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون بین باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی
0/408
0/001
60
1
0
60

متغیر

باور هوشی
1
0
60
0/408
0/001
60

باور هوشی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
نمونه
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
نمونه

پیشرفت تحصیلی

تجزیه و تحلیل دادهها از طریق ضریب همبستگی پیرسون بیانگر

که مقدار معنیداری آن کوچکتر از  α=0/05است .به طوریکه بر این

این است که ضریب همبستگی بین باورهای هوشی و پیشرفت

اساس میتوان نتیجه گرفت که بین باورهای هوشی و پیشرفت

تحصیلی برابر با  0/408با (مقدار معناداری) برابر با  0/001میباشد

تحصیلی رابطه وجود دارد.

جدول  .4محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون بین باورهای هوشی ذاتی و پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی

باور هوشی ذاتی

0/354
0/002
60
1
0
60

1
0
60
0/354
0/002
60

متغیر
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
نمونه
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
نمونه

باور هوشی ذاتی

پیشرفت تحصیلی
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بررسی رابطۀ میان باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان...

تجزیه و تحلیل دادهها از طریق ضریب همبستگی پیرسون بیانگر

که مقدار معناداری آن کوچکتر از  α =0/05است .به طوریکه بر این

این است که ضریب همبستگی بین باورهای هوشی ذاتی و پیشرفت

اساس میتوان نتیجه گرفت که بین باورهای هوشی ذاتی و پیشرفت

تحصیلی برابر با  0/354با (مقدار معناداری) برابر با  0/002میباشد

تحصیلی رابطه وجود دارد.

جدول  .5محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون بین باورهای هوشی افزایشی و پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی
0/380
0/003
60
1
0
60

متغیر

باور هوشی افزایشی
1
0
60
0/380
0/003
60

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
نمونه
همبستگی پیرسون
سطح معنیاداری
نمونه

باور هوشی افزایشی

پیشرفت تحصیلی

تجزیه و تحلیل دادهها از طریق ضریب همبستگی پیرسون بیانگر

آرونسون و همکاران ( ،)2002گود و همکاران ( ،)2003و دوئک

این است که ضریب همبستگی بین باورهای هوشی افزایشی و

( )2008aهمخوانی داردکه معرف وجود رابطه میان باورهای هوشی

پیشرفت تحصیلی برابر با  0/380با (مقدار معنیداری) برابر با 0/003

و عملکرد تحصیلی هستند و نیز تاکید دارند ،دانشآموزان با باورهای

میباشد که مقدار معناداری آن کوچکتر از  α =0/05است .به طوریکه

هوشی افزایشی ،به طرز معناداری از همساالن خود که دارای باورهای

بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که بین باورهای هوشی افزایشی

هوشی ذاتی و ثابت هستند ،عملکرد بهتری نشان میدهند.

و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؛ اما رابطهای نیرومندتر از رابطۀ
میان بین باورهای هوشی ذاتی و پیشرفت تحصیلی.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر که با هدف بررسی رابطه میان باورهای هوشی
و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر دارای مشکالت یادگیری
مشغول به تحصیل در پایههای اول و دوم دبیرستان انجام شد ،برای
تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد
و یافتهها نشان داد که میان باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی رابطۀ
معنادار وجود دارد؛ بدین معنا که هر چه باورهای هوشی دانشآموز
نیرومندتر و مثبتتر باشند ،عملکرد تحصیلی و نمرات او نیز باالتر و
رضایت بخشتر هستند .از سوی دیگر ،بر اساس یافتهها ،اگرچه بین
باورهای هوشی ذاتی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد ،بین

از این رو ،بر اساس یافتههای پژوهش حاضر که همراستا با
پژوهشهای صورت گرفته در خارج از کشور است ،به نظر میرسد که
الزم است در مدارس و محیطهای آموزشگاهی ،جهت ارتقاء عملکرد
تحصیلی دانشآموزان ،سوقدادن دانشآموزان به سوی تامل دربارۀ
باورهای هوشی به ویژه باورهای هوشی افزایشی که تبیین میکند
هوش یک جوهر قابل تغییر و قابل افزایش از طریق تالش و تجربه
است ،از سوی اولیای مدرسه به ویژه معلمان بیشتر در کانون توجه
قرار گیرد.
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Abstract
Aim: The aim of the present research was to study the relationship between intelligence
beliefs and academic performance of students with learning difficulties in first and second
grades of high schools. Methods: Research population consisted of all girls studying in
first and second grades of Tehran’s 5 th district high school from among whom a number
of 60 students were chosen. The sampling method was that six high schools were selected
from 5th district using convenient sampling method, and from each school, 10 students
with learning difficulties were randomly selected from among students identified by
teachers or school counselors as having learning difficulties. Research tools included
Zabihi & Hesari’s Intelligence Beliefs Questionnaire (2005) and grade point average of
students as index of their academic performance. Data were analyzed using Pearson
correlation coefficient. Results: Data analysis showed that there is a significant
relationship between intelligence beliefs and academic achievement. In addition, there is
a stronger relationship between the incremental intelligence beliefs and academic
performance in comparison to the relationship between inherent intelligence beliefs and
academic performance. Conclusion: Findings of the present study point to the importance
of improving the incremental intelligence beliefs among students in order to improve their
academic performance.
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Intelligence beliefs, incremental intelligence beliefs, inherent intelligence beliefs,
learning difficulties
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