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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش بررسی نقش واسطه ای هیجان امید در رابطه باورهای هوشی و بهزیستی مدرسه در قالب
یک مدل علی بود.
روش :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تمامی دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهرستان لردگان
در سال تحصیلی  5961-69به تعداد  9003نفر بود که با روش خوشهای چندمرحلهای تعداد  619نفر انتخاب شدند.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای نظریه تلویحی هوش (عبدالفتاح و یتس ،)6009 ،خرده مقیاس هیجان امید
(پکران ،گوئتز ،تیتز و پری )6001 ،و مقیاس بهزیستی مدرسه (کاپالن و ماهر )5666 ،استفاده شد .مدل پیشنهادی
پژوهش با روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرمافزار  AMOSآزمون شد.
یافتهها :یافته ها نشانگر اثر مستقیم باور هوشی افزایشی و ذاتی بر بهزیستی مدرسه بود .همچنین ،هیجان امید اثر
مستقیم بر بهزیستی مدرسه نشان داد .عالوه بر این ،نتایج آزمون بوت استراپ حاکی از نقش واسطهای هیجان امید در
رابطه بین باور هوشی افزایشی و بهزیستی مدرسه بود.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش بیانگر اهمیت نقش هیجان امید مبتنی بر باور هوشی افزایشی در بهزیستی مدرسه
است.
کلیدواژهها :باورهای هوشی ،بهزیستی مدرسه ،هیجان امید.

 .5دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز
 .6دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز
 .9دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز
 .6دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز
* نویسنده مسئول:
این مقاله برگرفته از رساله دکتری روانشناسی تربیتی در دانشگاه شیراز است.

Email: razieh@gmail.com

69

رابطه باورهای هوشی و بهزیستی مدرسه ...

 .1مقدمه
بهینه5

جوانان در حوزههای خاص دارای اهمیت فراوان است (برادشو،
درک و ارتقا تجربیات زندگی
کوینگ ،ریز و گوسوامی .)6055 ،6مدرسه یکی از حوزههای مهمی است که رشد مادامالعمر،
تجربیات زندگی بهینه و بهزیستی عمومی را تسهیل میکند (النگ و هوبنر .)6056 ،9ازاینرو ،ارتقا
بهزیستی دانشآموزان در مدارس ،بهعنوان کلید چالشهای مدرسه ،همواره در ادبیات مربوط به این
حوزه مطرحشده است (کونو ،ریمپال و لینتونن .)6006 ،6امروزه توجه به بهزیستی دانشآموزان در
اولویت مباحث متخصصین تعلیم و تربیت قرار گرفتهاست .بهزیستی مدرسه یک مفهوم چندبعدی و
شامل ویژگی های متعددی مانند کیفیت زندگی ،رضایت درونی و تجربه شخصی غنیشده است که
دانشآموزان را برای مشغولیت تحصیلی و یادگیری در زمینههای تحصیلی برمیانگیزند و پیامدهای
مثبت تحصیلی را به دنبال خواهند داشت (سویتر .)6055 ،1عالوه بر پیشرفت تحصیلی ،بهزیستی،
توانایی مقابله و انعطافپذیری مؤثرتر در مواجهه با سختیها ،سالمت جسمانی و روانی و روابط بین
فردی رضایتبخش را به دنبال دارد (اورکیبی ،رونن و آسولین .)6059 ،9از اینرو ،طی دهههای
گذشته هدف از برنامهها و مداخالت در مدارس بهطورفزایندهای ارتقا بهزیستی دانشآموزان بوده
است (سازمان بهداشت جهانی .)6059 ،7مفهوم بهزیستی یک مفهوم پیچیده است بهطوریکه
بسیاری از محققان بهجای تعریف آن به ابعاد مختلف آن پرداختند .دادگ ،دالی ،هویتن و اسندرز3
( )6056تالش نمودند تعریفی ساده که برای همه سنین ،فرهنگها و جنسیتها کاربرد داشته
باشد ،ارائه دهند .این محققان ،بهزیستی را بهعنوان نقطه تعادل بین منابع جسمی ،اجتماعی و
روانشناختی افراد با چالشهای جسمی ،اجتماعی و روانشناختی آنها تعریف نمودهاند.
علیرغم اهمیت بهزیستی ،مروری بر مطالعات پیشین نشان میدهد که پژوهشهای انجامشده بر
روی مشکالت روانشناختی دانشآموزان نظیر افسردگی ،استرس و اضطراب در مقایسه با مطالعاتی
که در خصوص رضایت ،شادی و بهزیستی انجامشده است ،از نسبت شش به یک برخوردار است
(وازکویز ،هرواس ،راهونا و گومز .)6006 ،6اینگونه شواهد نشانگر مغفول باقی ماندن روانشناسی
مثبت در مطالعات حوزه تعلیموتربیت است ،در واقع ،بهنظر میرسد متخصصین تعلیموتربیت
آنگونه که انتظار میرود به اهمیت مدرسه در پرورش شاخصهای مثبتی همچون احساس رضایت،
هیجانات مثبت ،کیفیت زندگی و بهزیستی دانشآموزان پی نبردهاند .درحالیکه مدرسه مجموعهای
1. optimal life experiences
2. Bradshaw, Keung, Rees, & Goswami,
3. Long & Huebner
4. Konu, Rimpela & Lintonen,
5. Souter
6. Orkibi, Ronen & Assoulin
7. World Health Organization
8. Dodge, Daly, Huyton & Sanders
9. Vazquez, Hervas, Rahona & Gomez

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال ششم ،شمارة یازدهم ،پاییز و زمستان 67 7931

ایده آل برای ارتقاء روابط بین فردی مثبت ،کارکرد بهینه و تأمین سالمت و بهزیستی دانشآموزان
است (دانلیسن ،سامدل ،هتلند و وولد.)6006 ،5
بهزیستی در حوزههای مختلفی مطرح میشود .یکی از این حوزهها ،حوزه آموزش و تحصیل در
سطح مدارس است .در مورد بهزیستی مدرسه تعاریف متعددی وجود دارد .هافمن)5666( 6
بهزیستی مدرسه را بهعنوان نگرش دانشآموزان نسبت به حضور در مدرسه تعریف میکند .این
نگرش به مدرسه ،نگرش کلی به زندگی در مدرسه ،نگرش به معلم و همکالسیها و نگرش به
ساختمان و سازمان مدرسه را در برمیگیرد .وولد و برونیز )5666( 9عالوه بر نگرش به مدرسه،
بهزیستی مدرسه را شامل میزانی که دانشآموز انتظارات معلم را معقول میداند و در مدرسه
احساس امنیت و ایمنی میکند ،میدانند .اینگلز ،ایلترمن ،پتگم و اسچفنز )6006( 6بیان میکنند
که ادراک دانشآموزان از جو مدرسه ،بهزیستی مدرسه را شامل میشود و زیرساختهای مدرسه و
روابط دانشآموزان با معلمان را بهعنوان شاخص بهزیستی مدرسه مطرح میکنند .کاپالن و ماهر1
( )5666بهزیستی مدرسه را با مدنظر قرار دادن سه شاخص عالقهمندی به مدرسه ،خودکارآمدی
ادراکشده و عدم رفتارهای اخاللگرانه در مدرسه مطرح نمودهاند .به اعتقاد این محققین فراگیران
عالقهمند به مدرسه ،از بودن در مدرسه احساس خوبی دارند و ماندن در آنجا را دوست دارند،
مدرسه را مکان خستهکنندهای برای خود نمیبینند بلکه از بودن در مدرسه احساس شادمانی
بیشتری دارند .خودکارآمدی ادراکشده نیز به اعتماد فراگیر نسبت به توانایی خود در انجام
یادگیری تکالیف آموزشگاهی اشاره دارد .عالوه بر خودکارآمدی از دیگر شاخصهای بهزیستی
مدرسه فقدان رفتارهای مخ ربی است که موجب ناراحتی و آسیب به معلم و همکالسی و ایجاد
دردسر در آموزشگاه میگردد (کاپالن و ماهر .)5666 ،ازاینرو رفتارهای مثبت ،اعتماد به توانایی
خود و عالقه به محیطهای آموزشگاهی نشاندهنده بهزیستی در مدرسه است.
همچنین ،کونو و همکاران ( )6006مدلی را در خصوص بهزیستی مدرسه ارائه کردهاند که شامل
سه بعد داشتن ،9دوست داشتن 7و بودن 3است .این سه بعد برگرفته از مدل بهزیستی آالرت 6است.
البته در مدل کونو و همکاران ( )6006بعد وضعیت سالمتی نیز به این سه بعد اضافه گردیده است.
بعد داشتن اشاره به شرایط مدرسه مانند محیط ،سازمان ،برنامهها ،امنیت و تنبیه در مدرسه دارد.
بعد دوست داشتن شامل روابط اجتماعی ،جو مدرسه ،پویایی گروه ،رابطه معلم ـ دانشآموز و روابط
1. Danielsen, Samdal, Hetland & Wold,
2. Hofman
3. Bronis
4. Engels, Aelterman, Petegem & Schepens,
5. Kaplan & Maehr
6. having
7. loving
8. being
9. Allardt
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با همکالسیها است .بودن به معنی خودشکوفایی است که شامل ارزش کارهای دانشآموزان،
راهنمایی ،تشویق ،تصمیمگیری مؤثر ،استفاده از خالقیت و افزایش اعتمادبهنفس است .سالمتی نیز
از طریق نشانههای بیماری بین دانشآموزان بررسی میشود (کونو و همکاران.)6006 ،
همانگونه که مشاهده میشود ،آنچه در کانون توجه بهزیستی مدرسه قرار میگیرد ،عالیق و
تمایالت دانشآموز نسبت به مدرسه و فعالیتهای تحصیلی ،باور وی به تواناییهایش و انطباق و
سازگاری با محیط مدرسه است .حال سؤالی که در اینجا مطرح میگردد آن است که چه عواملی
زمینه بروز این پیامدهارا فراهم میآورد؟ بر اساس نظریه کنترل -ارزش پکران )6009( 5پیامدهای
تحصیلی ،ناشی از اثرگذاری و روابط پیچیده میان ارزیابی شناختی ،6هیجانات پیشرفت9و رفتار
شخصی 6است .ارزیابی شناختی شامل دو بعد کنترل و ارزش است .ارزیابیهای کنترل مرتبط با
ادراک از کنترلپذیری فعالیتها و پیامدهای پیشرفت هستند .ارزیابیهای ارزش مرتبط باارزش و
اهمیت ذهنی پیامدها و فعالیتهای پیشرفت هستند و میتوانند ذاتی و درونی یا بیرونی باشند
(پکران6009 ،؛ پکران و همکاران .)6007 ،یکی از ارزیابیهای مهم فراگیران ،باورهای آنان در مورد
ماهیت هوشی و توانایی خود است .افراد باورهای متفاوتی در مورد ثبات یا انعطافپذیری ویژگیهای
انسان مانند توانایی هوشی ،شخصیت و اخالق دارند (دوئک و لگت5633 ،1؛ ملدن 9و دوئک6009 ،؛
مورفی ،7دوئک ،چاپمن و کرای.)6059 ،3
باورهای افراد درباره هوش به دلیل کاربردهای عملی و نظری فراوان ،موردعالقه روانشناسان
قرارگرفته است .در حوزه علوم نظری ،مفهوم هوش بخشی از نظریه ذهن (ییل )5667 ،6و یک جنبه
از رشد مفاهیم (روبل و دوئک )5661 ،50محسوب میشود .درک جامع از باورهای افراد درباره هوش
موجب ادغام این بخش از دانش با دیگر جنبههای رشد شناختی ـ اجتماعی میشود (فارنهام،55
6056؛ هیمن6003 ،56؛ آلورز ،59روبل و بولگر6005 ،56؛ روبل و دوئک.)5661 ،

1. Pekrun
2. cognitive appraisals
3. achievement emotions
4. personal behaviors
5. Dweck & Leggett
6. Molden
7. Murphy
8. Chapman & Kray
9. Yuill
10. Ruble & Dweck
11. Furnham
12. Heyman
13. Alvarez
14. Bolger
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در حوزه علوم کاربردی ،پژوهشگران عالقمند به ارتباط باورهای دانشآموزان در مورد هوش و
توانایی با ارزیابی آنها از خود و دیگران و فرآیندهای حاکم بر تالش برای پیشرفت 5هستند (هیمن
و دوئک5663 ،؛ پمرانز و ساکسون .)6005 ،6برای نمونه روشی که در آن کودکان هوش را تعریف
میکنند بر انتخاب معیارهای قضاوت در مورد هوش خود و دیگران اثر میگذارد و این قضاوت آنها
در مورد توانایی ممکن است بر تالش برای پیشرفت اثر بگذارد (دوئک و لگت5633 ،؛ نیکالس،9
5636؛ لونتین ،هالپرین 6و دوئک.)6059 ،
باورهای افراد در مورد هوش در نظریه ضمنی هوش مطرح میگردد .در نظریه ضمنی ،باورهای
افراد در مورد هوش شامل باور افزایشی 1و باور ذاتی 9است .افرادی که دارای باور هوشی افزایشی
هستند هوش را بهعنوان کیفیتی انعطافپذیر تلقی میکنند که میتواند از طریق یادگیری و تالش
پرورش یابد؛ در نتیجه این افراد به سمت رشد و بهبود تواناییهای خود محوریت مییابند .در مقابل،
افرادی دارای باور هوشی ثابت ،هوش را بهعنوان یک ویژگی ثابت در نظر میگیرند که نمیتوان آن
را تغییر داد ،این گروه از افراد در خصوص اثبات شایستگیهای خود به دیگران ،نگران هستند
(لونتین و همکاران 6059؛ ماری ،7مورفی و دوئک.)6059 ،
مطابق با نظریه کنترل -ارزش پکران ( )6009ارزیابی شناختی از طریق هیجانات پیشرفت،
پیامدهای تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهند .هیجانهای پیشرفت بهعنوان هیجانهایی که بهطور
مستقیم با فعالیتها و پیامدهای پیشرفت در ارتباط هستند ،تعریف میشود (پکران و پری6056 ،3؛
پکران ،گوتز ،فرنزل ،بارچفیلد 6و پری .)6055 ،هیجانهای مرتبط با فعالیتهای پیشرفت شامل
هیجانهای تجربهشده در طول فعالیت است .لذت از درگیر شدن در یک مسئلهموردعالقه یا
خستگی تجربهشده در طول یک سخنرانی کسلکننده ،نمونههایی از هیجانهای مرتبط با فعالیت
هستند .از سویی دیگر ازآنجاکه پیامدهای پیشرفت شامل شکست و موفقیت در یک فعالیت است،
بنابراین هیجانهایی که در هنگام کسب این نتایج تجربه میشوند ،از نوع هیجانهای پیامدی
پیشرفت هستند (آنتونی ،آرتینو ،هولمبو ،استیوین و دورنینگ .)6056 ،50برای نمونه میتوان لذت
حاصل از دریافت یک نمره خوب یا احساس ناامیدی بعد از عملکرد نامطلوب را نام برد .در میان
انواع هیجانات ،هیجانهای مرتبط با پیامدهای پیشرفت در روانشناسی تربیتی بیشتر مورد توجه
1. achievement striving
2. Pomerantz & Saxon
3. Nicholls
4. Levontin & Halperin
5. incrementalbelief
6. fixedbelief
7. Mary
8. Perry
9. Goetz, Frenzel & Barchfeld
10. Anthony, Artino, Holmboe, Steven & Durning,
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بوده است (واینر 5631 ،5و زیدنر ،)5663 ،6یکی از این هیجانهای مرتبط با پیامد ،هیجان امید
است.
امید از دیدگاههای مختلف شناختی و هیجانی مطرح میگردد .از منظر شناختی ،امید یک
ویژگی شخصیتی است و شامل شناختی از نتایج مطلوب در آینده که احتماالً رخ خواهد داد،
میشود .این صفت شناختی ،تفکری است که بر رفتارهای مبتنی بر هدف ،تحقق اهداف ،بهزیستی
روانشناختی و عملکرد تحصیلی اثر میگذارد (راند ،مارتین و شی .)6055 ،9اشنایدر و اندرسون6
( )5665امید را بهعنوان یک موقعیت انگیزشی مثبت میدانند که براساس تعامل مشتق شده از
احساس موفقیت با دو بعد عاملیت 1و گذرگاه 9معرفی میشود .عاملیت به انرژی مبتنی بر هدف
میپردازد و گذرگاه به برنامهریزی برای دست یافتن به هدف توجه دارد (ستیسی .)6059 ،7عالوه بر
این دو بعد ،اشنایدر ( )6000هدف را بهعنوان بعد سوم ،به نظریه امید افزود .وی اهداف آگاهانه را
سنگ بنای نظریه امید میداند .اهداف میتوانند بلندمدت و کوتاهمدت باشند و با توجه بهاحتمال
دستیابی و اهمیت آنها در طی زمان تغییر کنند (تایسی ،کرون و اورکان .)6051 ،3بهطوریکهافراد
با امید باال در مقابل افراد با امید پایین ،بیشتر در مورد مسیرهای مختلف تحقق اهداف خود ،فکر
میکنند .این افراد بیشتر به خود میگویند که با تغییر مسیر میتوانند فعالیتهای مناسبی را در
جهت کامل کردن اهداف خود انجام دهند (راماچاندران .)6056 ،6عالوه بر دیدگاه شناختی اشنایدر،
در نظریه کنترل  -ارزش پکران ( )6009امیدبهعنوان یک هیجان پیامدی آیندهنگر مطرح میگردد
که فرد را در راستای پیشرفت برمیانگیزاند .در هیجانات پیامدی ،موفقیت بهصورت مثبت و شکست
بهصورت منفی ارزشگذاری میشوند .اگر دستیابی به موفقیت بهطور مثبت ارزیابی گردد و فرد
احساس کنترل نسبی بر موقعیت داشته باشد ،هیجان امید تجربه میشود .ولی اگر موفقیت غیرقابل
د ستیابی ارزیابی گردد و شخص احساس کنترل اندکی بر موقعیت داشته باشد ،ناامیدی تجربه
خواهد شد .ازاینرو ،زمانی که فرد از لحاظ شناختی متمرکز بر عدمدستیابی به موفقیت و شکست
غیرقابلاجتناب باشد ،هیجان ناامیدی تجربه میشود .ناامیدی در نظریه کنترل ـ ارزش پکران
بهعنوان یک هیجان منفی پیامدمحور و منفعلکننده و امید بهعنوان یک هیجان مثبت پیامدمحور و
فعالکننده طبقهبندیشده است (شوتز و پکران.)6007 ،

1. Wiener
2. Zeidner
3. Rand, Martin & Shea
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در زمینه ارتباط باورهای هوشی با هیجانات ،محققان متعددی در پژوهشهای خود دریافتهاند که
باورهای هوشی افزایشی ،پیشبینیکننده اضطراب کمتر (دافنسکا ،کری ،روفو و پوینسکو،)6003 ،5
کاهش اسنادهای درماندگی (بلکول ،ترزسنی وسکی 6و دوئک ،)6007 ،برانگیختگی کمتر هیجانی
(چن و یوشر ) 6059 ،9رضایت از مدرسه و لذت از زندگی (مارتین ،نجد ،کولمر و لیم،)6059 ،6
کاهش ترک تحصیل (کروملی ،)6056 ،1هیجانات لذت و غرور (لیو ،لی ،تی و یانگ )6056 ،هستند.
باور هوشی ذاتی پیشبینیکننده مشکالت مرتبط با سالمت روان (جسیکا 9و همکاران،)6051 ،
هیجانات منفی (کینگ ،مکینرنی و واتکینز ،)6056 ،7اضطراب و افسردگی (دافنسکا و همکاران،
 )6003و اهمالکاری (هوول و بورو )6006 ،3هستند.دوئک و ملدن ( )6001نشان دادند
دانشآموزان برخوردار از باورهای هوشی افزایشی در مقایسه با دانشآموزانی که دارای باورهای
هوشی ثابت هستند؛ وقتی در حل یک مسئله با شکست یا مشکل مواجهه میشوند ،کمتر از
هیجانات منفی آسیب میبینند .در واقع،آنها تمایل به حفظ و ارتقاء عواطف مثبت خود دارند
(مولر ،ویلیامز و دوئک .)6050 ،افراد دارای باورهای افزایشی نهتنها تالش را بهعنوان ابزاری برای
موفقیت میدانند بلکه آن را بهعنوان عاملی میدانند که موجب غرور و رضایت از عملکرد میشود
(بروس و مور .)6059 ،6درحالیکه برای افراد دارای باورهای هوشی ذاتی ،یادگیری بهخودیخود از
اهمیت برخوردار نیست ،بلکه تقویتکنندههای بیرونی مانند ،نمره خوب ،تشویق دیگران و ارتقا رتبه
دارای ارزش است و تقویتکنندهها هستند که آنها را درگیر در فعالیتهای یادگیری میکنند
(بلکول و همکاران.)6007 ،
درعینحال که هیجانات ،از باورهای هوشی بهعنوان یک شاخص ارزیابی شناختی اثر میپذیرند،
خود نیز بر پیامدهای تحصیلی اثرگذارند .با توجه به پیچیدگی هیجانها ،شناسایی پیامدهای آنها
از مهمترین چالشهای پیش روی محققان بوده است .هیجانها بیشتر در حوزههای اجتماعی و
اخالقی موردبررسی قرارگرفتهاند (لوینسون ،بورنی و رودبوق )6059 ،50و پژوهشهایی که به بررسی
نقش آنها در زمینه تحصیلی بپردازند ،در مقایسه با این پژوهشها ،اندک هستند (پسانیسی،
اسپینزا ،بودلو و گیامو6051 ،55؛ سیاروچی ،هیون و دویس .)6007 ،56در این راستا ،پژوهشها
1. Cury, Rufo, Poinso
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داده اند که هیجانات نقش اساسی در یادگیری ،رفتار ،بهزیستی روانی ،سالمتی ذهنی ،رشد و
عملکردهای شناختی– اجتماعی دارند (کفایی و کاویانی .)6056 ،5هیجانات در سطوح مختلف
رشدی در گستره حیات دارای کارکردهای مهمی هستند (سانتراک )6006 ،6و در دورههای مختلف
تحصیلی و آموزشی اثرات گسترده و عمیقی بر یادگیری فراگیران دارند (گویتز ،استیکا ،9پکران،
مورایاما 6و الیوت .)6059 ،هیجانات میتوانند از طریق تأثیرگذاری بر پردازش اطالعات و هدایت
توجه انتخابی (استیدل ،موهویدین و آندرسون ،)6009 ،1افزایش انگیزش کنترلشده و کاهش
انگیزش خودکار (کنارزر ،برانکن و پارک ،)6059 ،9ایجاد و توقف خودتنظیمی و دگرتنظیمی
(پکران6006 ،؛ شوتز و پکران6007 ،؛ یو و کانگ ،)6056 ،7کاهش و افزایش پردازش شناختی
مانند حل مسئله ،حافظه ،تفکر راهبردی (پکران و همکاران6055 ،؛ فرنزل ،پکران ،گویتز و ووم
هوف ،)6009 ،3خودکارآمدی تحصیلی (فاتحی و شکری )5969 ،و انگیزش تحصیلی (خرمایی و
کمری ،)5969 ،دستاوردهای تحصیلی فراگیران را تحت تأثیر قرار دهند .هیجان امید نیز از این
قاعدهنیست .این هیجان منجر به طراحی برنامههایی برای رسیدن به اهداف میشود و امکان
رسیدن به اهداف را از مسیرهای مختلف امکانپذیر میسازد (فیلدمن و کوبتا .)6051 ،6الزم به ذکر
است که در طی دو دهه اخیر ،اغلب تحقیقات انجامشده در مورد سازه امید براساس نظریه امید
اشنایدر مفهومسازی شده است (فیلدمن و باچ ،)6059 ،50ازاینرو ،بیشتر پژوهشها امید را از بعد
شناختی موردبررسی قرار دادهاند و از منظر هیجانی کمتر موردتوجه بوده است.
در مجموع ،تحلیل نظریه ضمنی هوش ،نظریه کنترل – ارزش هیجان پیشرفت و پژوهشهای
انجام گرفته نشان میدهد کهاحتماالً باورهای هوشی میتوانند بهعنوان یکی از عوامل پیشایندی
مؤثر بر هیجانات مطرح شوند .عالوه بر این ،یافتههای پژوهشی حاکی از پیشبینی و رابطه مثبت و
مستقیم بینباورهای هوشی و بهزیستی نیزاست (چن و پاجارس6050 ،؛ ذبیحی حصاری و غالمعلی
لواسانی )5969 ،ازاینرو ،میتوان انتظار داشت که هیجانات پیشرفت در رابطه بین باورهای هوشی
(بهعنوان ارزیابی شناختی) و بهزیستی (بهعنوان پیامد تحصیلی) نقش واسطهای داشته باشند .بر این
اساس ،این مسئله قابلطرح است که آیا باورهای هوشی از طریق هیجان تحصیلی امید ،بهزیستی
مدرسه را تحت تأثیر قرار میدهند؟
1. Cefai & Cavioni
2. Santrock
3. Sticca
4. Murayama
5. Steidl, Mohiuddin, & Anderson
6. Knörzer, Brünken & Park
7. You & Kang,
8. Frenzel, Pekrun, Goetz & Vom Hofe
9. Kubota
10. Feldman& Bach
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شایان ذکر است با توجه به آنکه هیجانات بهطور گستردهای ابعاد مختلف فرآیند آموزش و یادگیری
را تحت تأثیر قرار میدهند ،درک ماهیت کارکردی آنها در محیطهای آموزشی بخصوص
کالسهای درسی بسیار مهم است (مارتین ،ویلیامسون و بوکامپ6051 ،5؛ شوتز و پکران6007 ،؛
زیدنر .)6007 ،همچنین ،به دلیل اهمیت ،پیچیدگی و چندبعدی بودن بهزیستی مدرسه ،نیاز به
بررسی بیشتر این سازه وجود دارد (سویتر.)6055 ،بر این اساس ،الزم است محققان و صاحبنظران،
رویکردها و فرآیندهای تسهیلگر و افزاینده بهزیستی مدارس را با توجه بهعوامل مختلف
روانشناسی و آموزشی موردمطالعه قرار دهند (فان ،نگیو و الراشدی )6059 ،6و با بررسی
پیشایندهای شناختی و هیجانی این سازه در قالب یک مدل علی ،تصویر روشنتر و جامعتری از آن
فراهم نماین د .در این راستا ،مشخص نمودن اثرات مستقیم و غیرمستقیم باورهای هوشی و هیجان
امید بر بهزیستی مدرسه ،به شناخت چگونگی اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر کمک نموده و از این
طریق اجرای برنامههای مداخلهای جهت افزایش بهزیستی دانشآموزان را تسهیل میکند.
از سویی دیگر به نظر میرسد ،باورهای فراگیران در مورد توانایی هوشی خود ،در نظام آموزشی
ما مورد غفلت واقعشده است؛ بنابراین ،با مطالعه آن میتوان متولیان تعلیم و تربیت را به نقش این
سازه در پیامدهای مثبت تحصیلی آگاه نمود .بهویژه آنکه در پژوهش حاضر امکان مقایسه اثرگذاری
دو نوع باور هوشی یعنی افزایشی و ذاتی فراهمشده و از این طریق اطالعات غنیتری در مورد سازه
باورهای هوشی بهدست خواهد آمد .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای
هیجان تحصیلی امید در رابطه بین باورهای هوشی (افزایشی و ذاتی) و بهزیستی مدرسه است .مدل
پژوهش در شکل  5نشان دادهشده است .فرضیههای پژوهش حاضر عبارتند از -5 :باور هوشی
افزایشی اثر مستقیم و مثبت وباور هوشی ذاتی اثر مستقیم و منفی بر بهزیستی مدرسه دارد -6 ،باور
هوشی افزایشی اثر مستقیم و مثبت وباور هوشی ذاتی اثر مستقیم و منفی بربر هیجان امید دارد-9 ،
هیجان امید اثر مستقیم و مثبت بر بهزیستی مدرسه دارد و  -6هیجان امید نقش واسطهای در
رابطه بین باورهای هوشی و بهزیستی مدرسه دارد.

1. Martin, Williamson, Boekamp
2. Phan, Ngu, Alrashidi
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش حاضر

 .2روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که درآن با استفاده از روش تحلیل مسیر ،روابط بین
متغیرها مورد تحلیل قرارگرفته است .در مدل پژوهش حاضر باورهای هوشی با دوبعد افزایش و
ذاتیبهعنوان متغیرهای برونزاد ،هیجان تحصیلی امید بهعنوان متغیر واسطهای و بهزیستی مدرسه
بهعنوان متغیر درونزا مدنظر قرارگرفته است.
جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشآموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان
لردگان در سال تحصیلی  5961-69تشکیل دادند .براساس نظر کالین )6055( 5تعداد مناسب افراد
شرکتکننده بهعنوان نمونه جهت آزمون مدل معادالت ساختاری 6/1 ،تا  1برابر تعداد گویههای
پرسشنامه است .بر این اساس  619نفر دانشآموزان ( 666دختر و  656پسر) بهعنوان نمونه ،با
استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .بهاینترتیب که ابتدا از بین
مدارس متوسطه دوم شهرستان لردگان ده مدرسه (پنج مدرسه دخترانه و پنج مدرسه پسرانه)
بهطور تصادفی انتخاب گردید و سپس هر مدرسه دو کالس بهطور تصادفی انتخاب و تمام
دانشآموزان آن کالسها در تحقیق منظور گردیدند .میانگین و انحراف استاندارد سنی آزمودنیها
بهترتیب  59/65و  0/77به دست آمد.
 .1-2ابزارهای پژوهش
مقیاس نظریه تلویحی هوش عبدالفتاح و یتس:)2002( 2این مقیاس دارای  56گویه است که باور
هوشی افزایشی و باور هوشی ذاتی را میسنجد 7 .گویه باور هوشی افزایشی و  7گویه باور هوشی
1. Kline
2. implicit theory of intelligence scale
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ذاتی اندازهگیری میکنند .گویهها بهصورت مقیاس پنجدرجهای لیکرت از کامالً مخالفم ( )5تا کام ً
ال
موافقم ( )1نمرهگذاری شدهاند .عبدالفتاح و یتس ( )6009با اجرای تحلیل عاملی تأییدی بر روی
این مقیاس ،دو عامل را بهوضوح از هم تفکیک نمودند .این محققین ،ضریب پایایی را به روش آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/73و برای خرده مقیاسهای باور ذاتی  0/39و برای خرده مقیاس
باور افزایشی  0/71گزارش دادند .همچنین محبینورالدین وند ،شهنی ییالق و پاشا شریفی ()5969
ضریب آلفای کرونباخ را برای خرده مقیاس افزایشی  0/36و برای خرده مقیاس کاهشی 0/76
گزارش نمودند .در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه همبستگی هر گویه با نمره کل
خرده مقیاس مربوط به آن محاسبه و دامنه ضرایب برای خرده مقیاس باور افزایشی  0/69تا  0/99و
برای خرده مقیاس باور ذاتی  0/66تا 0/97بهدست آمد .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای باور افزایشی و باور ذاتی بهترتیب  0/75و  0/13بهدست آمد.
خرده مقیاس هیجان امید پرسشنامه هیجانهای پیشرفت 1پکران ،گوئتز ،تینز و پری (،2002

 :)2002این پرسشنامه از سه بخش هیجانهای مربوط به کالس ،یادگیری و امتحان تشکیلشده
است .هر بخش از این پرسشنامه دارای  3خرده مقیاس است که هیجانهای لذت ،امیدواری ،افتخار،
خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی را مورد ارزیابی قرار میدهند .برای سنجش هیجان امید
در این پژوهش از خرده مقیاس امید از بخش یادگیری استفادهشده است .این خرده مقیاس دارای 9
گویه است که براساس یک مقیاس  1درجهای از نوع لیکرت از کامالً مخالفم ( ،)5مخالفم تا کامالً
موافقم ( )1نمرهگذاری شدهاند .پایایی و روایی پرسشنامه هیجانهای تحصیلی توسط محققان
بررسیشده است .برای بررسی روایی این ابزار از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد و
شاخصهای آماری ،سه بخش هیجانهای مربوط به کالس ،یادگیری و امتحان را تأیید کردند
(کدیور ،فرزاد ،کاوسیان و نیکدل .)5933 ،پایایی این مقیاس در پژوهش پکران و همکاران ()6006
با روش آلفای کرونباخ برای هر خرده مقیاس از  0/71تا  0/39گزارش شد و همچنین تحلیل عامل
تأییدی و اکتشافی مناسب بودن ابزار را نشان دادند .در پژوهش کدیور و همکاران ( )5933با
استفاده از تحلیل عامل تأییدی روایی ابزار تأیید شد .ضریب آلفای کرونباخ نیز برای خرده مقیاس
امیدواری 0/73بهدست آمد .در پژوهش حاضر،بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه ،همبستگی هر گویه
با نمره کل خرده مقیاس مربوط به آن محاسبه و دامنه ضرایب از  0/93تا  0/36بهدست آمد .پایایی
پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/36بهدست آمد.
مقیاس بهزیستی مدرسه( 2کاپالن و ماهر :)1111 ،این ابزار دارای  53گویه است وسه خرده مقیاس
عالقهمندی به مدرسه ( 7گویه) ،خودکارآمدی ادراکشده تحصیلی ( 9گویه) و رفتار مخرب (1
گویه) است .پاسخها براساس یک مقیاس  1درجهای از نوع لیکرت از کامالً مخالفم ( )5تا کامالً
1. Achievement Emotions Questionnaire
2. School well- being scale
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موافقم ( )1درجهبندی می شوند .پایایی و روایی مقیاس بهزیستی مدرسه توسط برخی محققان
موردبررسی قرار گرفته است .در ایران کاوسیان و همکاران ( )5965ضریب آلفای کرونباخ نمره کل
مقیاس را  0/79گزارش کردند ،همچنین روایی محتوایی و صوری آن را تأیید نمودهاند .کاپالن و
ماهر ( )5666در پژوهشی آلفای کرونباخ برای عالقهمندی به مدرسه ،خودکارآمدی ادراکشده
تحصیلی و رفتار مخرب را بهترتیب  0/36 ،0/35و 0/39بهدست آوردند .در پژوهش حاضر با توجه
به آنکه از نمره کل مقیاس استفادهشده است ،برای بررسی روایی آن ،همبستگی هر گویه با نمره
کل محاسبه و ضرایب در دامنه  0/90تا  0/96بهدست آمد .پایایی مقیاس نیز با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ  0/30بهدست آمد.
 .3یافتههای پژوهش
شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
در جدول  5آمده است .همانگونه که مالحظه میشود ،همبستگی معنیدار بین متغیرها امکان
تحلیل مسیر را فراهم میسازد .از میان متغیرهای پژوهش به ترتیب هیجان امید ،باور افزایشی و
باور ذاتی باالترین ضریب همبستگی را با بهزیستی مدرسه دارند.
جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف

1

استاندارد

2

4

3

 .5باور افزایشی

59/96

6/66

5

 .6باور ذاتی

3/99

6/66

**-0/66

5

 .9هیجان امید

66/31

6/15

**0/90

**-0/55

5

 .6بهزیستی
مدرسه

16/66

3/95

**0/95

**-0/60

**0/99

5

**P<0/005

برای بررسی نقش واسطهای امید در رابطه بین باورهای هوشی و بهزیستی مدرسه ،روش تحلیل
مسیر با استفاده از نرمافزار  AMOSبکار گرفته شد .شاخصهای برازش مدل آزمون شده در جدول
 6گزارششده و بیانگر برازش مطلوب مدل است.
جدول  :2شاخصهای نیکویی برازش مدل پژوهش
شاخص

X2/DF

CFI

NFI

IFI

TLI

RMSEA

PCLOSE

مقدار

6/69

0/69

0/61

0/63

0/66

0/01

0/16
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شکل  6مدل نهایی پژوهش را پس از اصالح و ویرایش نشان میدهد .همچنین اثرات مستقیم،
غیرمستقیم و اثرات کل متغیرهای پژوهش در جدول  9گزارششده است.

شکل  :2مدل نهایی رابطه بین باورهای هوشی و بهزیستی مدرسه با واسطهگری هیجان امید
جدول  :3اثراتمستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل متغیرهای موجود در مدل پژوهش
مسیرها
به هیجان امید از
به بهزیستی مدرسه
از

متغیرها
باور افزایشی
باور ذاتی
باور افزایشی
باور ذاتی
امید

اثر

اثر

مستقیم

غیرمستقیم

*0/90
*0/55
*-0/55
**0/16

*0/57
-

اثر کل
*0/90
*0/63
*-0/55
**0/16

R2
0/06

0/66

 *P<0/01و **P<0/05

نتایج جدول  9حاکی از آن است که باور افزایشی اثر مستقیم و مثبت بر هیجان امید
( )β=0/59 ،P=0/096دارد .باور افزایشی اثر مستقیم و مثبت بر بهزیستی مدرسه (،P=0/093
 )β=0/55و باور ذاتی اثر مستقیم و منفی بر بهزیستی مدرسه ( )β= -0/55 ،P=0/069دارد
همچنین هیجان امید نیز اثر مستقیم و مثبت بر بهزیستی مدرسه ( )β=0/16 ،P=0/006دارد .عالوه
بر این ،نتایج بیانگر آن است که باور افزایشی به نحو غیرمستقیم و از طریق هیجان امید ،بر
بهزیستی در مدرسه اثر دارند .در ادامه بهمنظورتعیین معنیداری نقش متغیرهای واسطهای از روش
بوت استراپ استفاده شد .همانگونه که در جدول شماره  6مشاهده میشود ،نقش واسطهای هیجان
امید در رابطه بین باور افزایشی و بهزیستی مدرسه معنیدار است .الزم به ذکر است که در مدل
پژوهش حاضر ،مجموع متغیرهای پیشبین  66درصد از واریانس بهزیستی مدرسه را تبیین
نمودهاند.
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جدول  :4برآورد اثرات غیرمستقیم در مدل پژوهش با استفاده از بوت استراپ
از طریق امید

مقدار

حد پایین

حد باال

معنیداری

باور افزایشی بر بهزیستی مدرسه

0/57

0/59

0/69

0/053

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش رابطه علی بین باور هوشی و بهزیستی مدرسه با نقش واسطهگری هیجان
امیدموردبررسی قرار گرفت .بر اساس یافتههای پژوهش ،باور افزایشی به نحو مثبت و باور ذاتی به
نحو منفی بر بهزیستی مدرسه اثر گذارند .این یافته با نتایج پژوهشهای مارتین و همکاران (،)6059
کروملی )6056( ،و دافنسکا و همکاران ( )6003که حاکی از رابطه بین باورهای هوشی افزایشی با
رضایت از مدرسه و لذت از زندگی ،کاهش ترک تحصیل و کاهش اضطراب است و نتایج پژوهشهای
جسیکا و همکاران ( )6051و هوول و بورو ( )6006که نشان دادند باور ذاتی پیشبینی کننده
مشکالت مرتبط با سالمت روان و اهمالکاری است ،همخوانی دارد .بر این اساس ،فرضیه اول
پژوهش تأیید میشود .در تفسیر این یافته میتوان گفت که براساس نظریه کنترل ـ ارزش پکران
افراد دارای باور افزایشی از یکسو دارای حس باالتری از کنترل ذهنی بر روی یادگیری و پیامدهای
آن هستند که انتظار باالتری از تحقق اهداف رابه دنبال دارد (چن و پاجارس )6050 ،5و از سویی
دیگر ،یادگیری بهخودیخودبرای آنها دارای ارزش ذاتی است ،زیرا یادگیری منجر به رشد دانش و
مهارتهای آنان میگردد؛ بنابراین افراد دارای باورهای افزایشی نهتنها تالش را بهعنوان ابزاری برای
موفقیت محسوب میکنند بلکه آن را بهعنوان عاملی میدانند که موجب غرور و رضایت از عملکرد
تحصیلی میگردد (بروس و مور .)6059 ،6عالوه بر این ،به نظر میرسد باور افزایشی در دانشآموزان
احساس تسلط و کفایتی را ایجاد میکند که موجب میشود محیط تحصیلی را رضایتبخش و
خوشایند ادراک کنند و کمتر به رفتارهای مخرب رویآورند .در مجموع ،این ویژگیها ،بهزیستی
مدرسه را بهدنبال دارد.
همچنین ،افراد دارای باورهای هوشی ذاتیمعتقدند که هیچ کنترل یا کنترل اندکی بر روی
فعالیتهای خود دارند (چن و پاجارس )6050 ،و این امر منجر به خودکارآمدی پایین در زمینه
فعالیتهای آموزشی و تحصیلی میشود .این افراد ،یادگیری را بهخودیخود دارای اهمیت نمیدانند،
بلکه تقویتکنندههای بیرونی مانند ،نمره خوب ،تشویق دیگران و ارتقا رتبه برای آنان دارای ارزش
است و این تقویتکنندهها هستند که آنها را درگیر در فعالیتهای یادگیری میکنند (بلکول و
همکاران .)6007 ،از اینرو ،بهنظر میرسد افراد دارای باور ذاتی به دلیل فقدان انگیزش درونی و
احساس عدم کنترل بر یادگیری و فعالیتهای مرتبط با آن ،احساس خودکارآمدی تحصیلی پایینی
1. Chen & Pajares
2. Burrus & Moore

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال ششم ،شمارة یازدهم ،پاییز و زمستان 506 7931

را تجربه میکنند و این امر ازیکطرف رفتارهای مثبت آموزشی را کاهش میدهد واز طرف دیگر،
بیعالقگی و بیانگیزگی نسبت به فعالیتهای درسی و آموزشی را افزایش میدهد.
یافته دیگر این پژوهش نشانگر اثر مثبت باور افزایشی بر هیجان امید است .این یافته با نتایج
پژوهشهای لیو و همکاران ( )6056و مولر و همکاران ( )6050مبنی بر توأم بودن نرخ باالی باور
افزایشی با هیجان مثبت غرور ،هماهنگ است .بر این اساس ،بخشی از فرضیه دوم پژوهش مورد
تأیید قرار میگیرد .در تفسیر اثر مثبت باور افزایشی بر هیجان امید میتوان گفت با توجه به متون
روانشناسی ،ارزیابیهای شناختی حاصل از احساس کنترلپذیری و ارزشمندی منجر به هیجانات
مثبت تحصیلی میشود (پکران .)6007 ،دوئک و ملدن ( )6001گزارش میدهند که دانشآموزان
برخوردار از باورهای هوشی افزایشی در مقایسه با دانشآموزان دارای باورهای هوشی ثابت ،وقتی در
حل یک مسئله با شکست یا مشکل مواجهه میشوند ،کمتر از هیجانات منفی آسیب میبینند .در
واقع ،آنها تمایل به حفظ و ارتقاء عواطف مثبت خود دارند (مولر و همکاران .)6050 ،همچنین ،با
توجه به آنکه در باور افزایشی ،محور همه موفقیتها و پیشرفتها ،تالش است ،بنابراین ،در افراد
احساس امیدواری ایجاد میکند؛ زیرا تالش یک عامل درونی وکنترلپذیر است.
از دیگر یافته این پژوهش اثر مثبت هیجان امید بر بهزیستی مدرسه است؛ بنابراین ،فرضیه سوم
پژوهش نیز تأیید میشود.شایان ذکر است که هیجانهای پیشرفت بهطور مستقیم با فعالیتها و
پیامدهای تحصیلی در ارتباط هستند (پکران و پری6056 ،؛ پکران و همکاران )6055 ،و همانگونه
که نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهند ،هیجانات مثبت تحصیلی مانند امید بر رفتارهای
مبتنی بر هدف ،تحقق اهداف ،بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی اثر میگذارند (راند و
همکاران .)6055 ،در واقع ،هیجان امید بهعنوان یک هیجان مثبت و فعالکننده از طریق ایجاد
نگرش خوشبینانه نسبت به رویدادهای آیندهمنجر به احساس خودکارآمدی ،رفتارهای مثبت
مبتنی بر یادگیری و گرایش بیشتر به فعالیتهای آموزشگاهی که از شاخصهای بهزیستی مدرسه
هستند ،میشود.
آخرین و مهمترین یافته این پژوهش ،نشانگر نقش واسطهای هیجان امید در رابطه بین باور
افزایشی و بهزیستی مدرسه است .بر این اساس ،فرضیه چهارم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد .با
توجه به این یافته میتوان گفت ازیکطرف ،ارزیابیهای شناختی دانشآموزان از تواناییها و
استعدادهای خود ،بر هیجانات تحصیلی آنها اثر میگذارد (پکران .)6007 ،از طرف دیگر،
امیدبهعنوان یک هیجان تحصیلی ،دارای پیامدهای انطباقی مانند تالش و استمرار در تکالیف مبتنی
بر هدف ،استفاده از راهبردهای انطباقی ،پیامدهای مثبت روانشناختی و جسمانی و حفظ تعادل
هیجانی مطلوب در حوزههای مختلف است (وبب .)6059 ،در حقیقت ،هیجان امید که مبتنی بر
باورهایی مبنی بر انعطافپذیر بودن توانایی هوشی است ،مجموعهای از تجربیات شناختی و هیجانی
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را برای فرد به ارمغان میآورد که بر اساس آن مناسبترین سبک رفتاری مرتبط با محیطهای
آموزشگاهی را انتخاب میکند و این امر به غنی شدن احساس بهزیستی مرتبط با مدرسه میانجامد.
نتایج این پژوهش حمایت قوی را برای نقش هیجان امید مبتنی بر باورهای هوشی افزایشی ،در
بهزیستی دانشآموزان در مدارس فراهم میآورد .از مهمترین تلویحات تربیتی نتایج این پژوهش آن
است که متولیان تعلیم و تربیت ،بهویژه مدیران و معلمان مدارس ،دانشآموزان را آگاه نمایند که
هوش یک توانایی ثابت و غیرقابل تغییر نیست .بلکه با تالش و کوشش میتوان استعدادها و
تواناییهای ذهنی خود را افزایش داد .این آگاهی منجر به احساس امید و هیجانات مثبت در بین
دانشآموزان میشود .عالوه بر این ،فراهم آوردن زمینه هیجانات مثبت و فعالی مانند امید در
مدرسه ،محیط آموزشگاهی امنی را برای دانشآموزان ایجاد میکند که از آن لذت برده و با
عالقهمندی به فعالیتهای تحصیلی خود میپردازند .بر این اساس ،میتوان از طریق اجرای
برنامههای مداخلهای در مدارس ،با اثرگذاری بر پیشایندهای بهزیستی مدرسه ،در باال بردن سطح
عالقهمندی به مدرسه ،افزایش خودکارآمدی تحصیلی و کاهش رفتارهای مخرب دانشآموزان در
مدارس ،گام مهمی برداشت .بر اساس نتایج این پژوهش ،الزم است برنامههای مداخلهای بر آموزش
و ارتقا باورهای افزایشی در مورد توانایی هوشی و ارتقا آگاهی دانشآموزان نسبت به هیجانات
تحصیلی مثبت متمرکز باشند تا بدینوسیله بتوان فضای آموزشی مثبتی را برای دانشآموزان فراهم
آورد.
شایان ذکر است ازآنجا که شرکتکنندگان در پژوهش حاضر از دانشآموزان دبیرستانی بودند ،لذا
در تعمیم نتایج آن به گروههای سنی و تحصیلی دیگر بایستی جانب احتیاط را رعایت نمود.
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