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  چكيده

آن با  ةآموزش ترغيبي و بررسي رابط ةپژوهش حاضر با هدف استانداردسازي پرسشنام

. شهر كاشمر انجام شدة متوسط ةآموزان دور باورهاي هوشي و عملكرد تحصيلي دانش

شهر كاشمر كه  ةمتوسط ةآموزان دختر و پسر دور دانش ةجامعه پژوهش عبارت بود از كلي

نفر از  540ي آماري نيز شامل  نمونه. اند مشغول به تحصيل بوده 1388 - 89در سال تحصيلي 

اي انتخاب  گيري چندمرحله بود كه با روش نمونه) پسر 270دختر و  270(آموزان  دانش

) شمال، جنوب و مركز(جغرافيايي  ةبدين ترتيب كه ابتدا شهر كاشمر به سه حوز. شدند

سپس، از هر حوزه چهار مدرسه و از هر مدرسه سه كالس و سرانجام از هر . دتقسيم ش

) الف(ابزار پژوهش عبارت بودند از . صورت تصادفي انتخاب شدند نفر به 15كالس 

؛ شو،  1990؛ تجديد نظر شده 1984آموس، پوركي و توبياس(آموزش ترغيبي ةپرسشنام
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از معدل نمرات ). 1384صاري، ذبيحي ح(باورهاي هوشي  ةپرسشنام) ب(و ) 2003

. عنوان شاخص عملكرد تحصيلي آنان استفاده شد آموزان در دروس مختلف نيز به دانش

گام، همبستگي پيرسون، تحليل واريانس  ها با استفاده از آزمون تحليل رگرسيون گام به داده

آموزش  ةمپرسشنا) الف(دادكه نتايج نشان.وتحليل قرارگرفت موردتجزيهt طرفه وآزمون يك

هاي افزايشي و ذاتي از باورهاي  مؤلفه)ب(ترغيبي ازروايي و پايايي بااليي برخوردار است؛

  بيني هاي مالحظه، حوصله، مهارت و تعهد از آموزش ترغيبي بهترين پيش هوشي و مؤلفه

هاي آموزش ترغيبي و باورهاي هوشي  بين مؤلفه) ج(هاي عملكرد تحصيلي بودند؛  كننده

معناداري  ةبين باورهاي هوشي و عملكرد تحصيلي رابط) د(اداري وجود دارد؛ و معن ةرابط

تواند كاربردهايي براي آموزش و يادگيري اثربخش داشته باشد  اين نتايج مي. وجود دارد

  .حاضر به آن پرداخته خواهد شد ةكه در مقال
  

  .تحصيلي آموزش ترغيبي، استانداردسازي، باورهاي هوشي، عملكرد :واژگان كليدي
  

  مقدمه

ها و تأمين  ها، به دنبال توضيح و تبيين پديده اي از فرض ترغيبي در قالب مجموعه ةنظري

هاي  شان را در تمام زمينه  اي براي فراخواندن تعمدي افراد است تا نيروي بالقوه وسيله

هدف اين نظريه، مخاطب قرار دادن كل طبيعت وجودي . ي تالش بشري دريابند شايسته

  اي مفرح، رضايت هاي پيش روي آنها و همچنين تبديل زندگي به تجربه ر و فرصتبش

آموزان   توانند دانش كه چگونه معلمان مي تعليم و تربيت، اين ةدر حوز. بخش و غني است

آموزش ترغيبي است  ةادگيري تشويق يا دلسرد كنند از موضوعات اصلي نظريةرا ب

  :به قرار زيرند» 2آموزش ترغيبي«، اصول )2004(طبق نظر پوركي ). 2004، 1پوركي(

پذير است و با او بايد با همين ديد رفتار  يادگيرنده فردي توانا، ارزشمند و مسئوليت. 1

بيشتر از رويكرد انساني و اخالقي در آموزش  ةاعتقاد به اين اصل، معلمان را به استفاد. شود

  .خواند تر فرا مي ادگيري عميقةآموزان را نيز ب دهد و دانش سوق مي

                                                 
1. Purkey, W. W. 
2. invitational education 
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به عبارت . همكاري متقابل و تشريك مساعي استوار باشد ةآموزش بايد بر پاي. 2

  .آموزان بايد با تعامل و همياري جريان آموزش را پيش ببرند ديگر، معلم و دانش

آموز چه فرايندي را چگونه در يادگيري  كه دانش اين. فرايند است ةفرآورده، نتيج. 3

  .گذارد يادگيري تأثير مي  ةا نتيجةفرآوردكند، بر  طي مي

. ها برخوردارند ومهارت افراد ازظرفيت ذهني عميق وعظيمي دريادگيري انواع دانش.4

هركس تنها بخش كوچكي از استعداد انبوه خود : گويد آدمي مي ةاعتقاد به نيروي بالقو

  ).2006، 1پوركي و نواك(كند  استفاده مي

 5و تعمد 4بيني ، خوش3، احترام2اعتماد: اند از رغيبي عبارتت  ةهاي بنيادين نظري فرض

هاي بسياري به تأثيرآموزش ترغيبي برعملكرد وپيشرفت تحصيلي  پژوهش).2006پوركي، (

ترغيبي موجب كاهش اضطراب رياضيات  گويد،آموزش مي) 2007( 6گرشام.اند كرده اشاره

كيچنر و . يابد ن درس افزايش ميآموز در اي شود و در نتيجه عملكرد و پيشرفت دانش مي

به اين نتيجه رسيدند كه آموزش مفاهيم رياضي مستلزم يك تمركز شناختي ) 2007( 7ونتا

همچنين، تمركز روي رشد شخصي . آن به كالس درس است ةبراي فهم رياضيات و ارائ

س اگر من بدانم و احسا. معلمان داراي اهميت است) شغلي(اي  آموزان و رشد حرفه دانش

توانم تالش كنم و عملكرد خود  كنم كه مورد پذيرش هستم، با آرامش رواني بيشتري مي

به اين نتيجه ) 2007( 8هانتر و اسميت. آموز بهبود بخشم عنوان يك معلم يا دانش را به

رسيدند كه كاربرد اصول آموزش ترغيبي در كالس درس هنر نه تنها موجب شكوفا شدن 

ايجاد يك محيط يادگيري مثبت و متعالي را  ةشود، بلكه زمين ميآموزان  استعدادهاي دانش

 ،الگوهاي نظري انگيزش پيشرفت. آورد آموزان و معلمان فراهم مي دانش ةبراي هم

 ،در واقع .دانند گرهاي رفتار پيشرفت مي ترين تعيين ترين و اصلي را عمدهشخص باورهاي 

                                                 
1. Novak, J. 
2. trust 
3. respect 
4. optimism  
5. intentionality  
6. Gresham, G. 
7. Kitchens, A. N. & Wenta, R. G. 
8. Hunter, M. & Smith. K. H. 
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از  نرات افراد براي موفقيت و ادراك آناها آن است كه انتظا اين نظريه ةهماصلي  ةمفروض

 ،1دوئك و لگيت(اي در انگيزش و رفتار دارد  نقش عمده ،توانايي انجام تكاليف مختلف

1988.(  

باورهاي ما هستند كه به دنياي اطرافمان سازمان اين  ،گويد مي) 1999(دوئك 

و معنايي هر فرد را  رفتاري نظامو به طور كلي  بخشند معنا ميهايمان  هدهند، به تجرب مي

دوئك باورهاي هوشي را . است 2يكي از اين باورها، باورهاي هوشي. دهند تشكيل مي

افرادي كه باور هوشي ذاتي دارند، . داند مي 4و باور هوشي افزايشي 3شامل باور هوشي ذاتي

. گيري است هوش، تغييرناپذير و قابل اندازهنظير  ندارند، معتقدند كه صفات شخصي آنا

معتقدند هوش يك جوهر ثابت و غير قابل  ،افرادي كه باور هوشي افزايشي دارند ،لدر مقاب

دوئك و لگيت . توان آن را افزايش داد تغيير نيست، بلكه از طريق تالش و تجربه مي

خود هاي  موفقيتها و  فرد از شكستتفسير و تأويل باورهاي هوشي به چگونگي  معتقدند

نقل از ذبيحي، (گذارد  داف پيشرفت از سوي ديگر اثر مياز يك سو و بر نهادينه كردن اه

1384.(  

فرستند نه تنها اطالعاتي را  هاي ترغيبي كه دانش آموزان به خود و ديگران مي پيام

بيند، بلكه تاثير مستقيم روي  براي ساختن خودكارآمدي و باورهاي آنان تدارك مي

ادگيري نه تنها توسط ةترغيب ب. آموزان نيز دارند باورهاي خودكارآمدي تحصيلي دانش

ادگيري نيز ايجاد ةگيرد، بلكه قسمت اعظم آن توسط ترغيب معلم ب آموز صورت مي دانش

آموزان را ترغيب كنند  كنند تا دانش معلماني كه هدفمندانه فضايي را ايجاد مي. شود مي

شان خواهند  خودشان را توانا، ارزشمند و مسئول ببينند، موجب تسهيل و شايستگي تحصيلي

، اقناع اجتماعي )2006(طبق گزارش يوشروپاجارس).13، ص 2006، 5يوشر و پاجارس(شد

. باورهاي مفيد خودتنظيمي و تحصيلي در دختران باشد ةكنند بيني تواند پيش اجتماعي مي

خواهند باورهاي  كه دختران مي آنان معتقدند، وقتي. طور نيست اما در مورد پسران اين

                                                 
1. Dweck, C.S., & Leggett, E. L. 
2. intelligence beliefs 
3. inherent intelligence beliefs 
4. increase  intelligence beliefs 

5. User, E.L.& Pajares,F. 
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 1زيمان. كنند به نظرات ديگران در اين مورد بيشتر توجه مي خودشان را شكل دهند،

ترغيبي  ةيا مشاور 2گراني كه بر اساس واقعيت درماني گويد، مشاوران يا درمان مي) 2006(

طور مساوي سبب  برند با نتايج مثبت روبرو خواهند شد و به  بينند و آنرا بكار مي آموزش مي

يوشر . ها، اعمال و زندگي مراجعان خود خواهند شد رشد و گسترش ديد، ادراكات، انديشه

نيز به اين نتيجه رسيدند كه بين باورهاي خودكارآمدي با ترغيب خود ) 2006(و پاجارس 

  .مثبت و مستقيم وجود دارد ةو ديگران رابط

اجتماعي  - شناختي ةترغيبي و نظري ةبه اين نتيجه رسيد كه بين نظري) 1994(پاجارس 

شوند  هاي ترغيبي موجب ايجاد و تقويت خودكارآمدي مي پيام. جود داردرابطه و 3بندورا

) 2003( 4گود و برافي. كند هاي غيرترغيبي خود كارآمدي را ضعيف مي كه پيام در صورتي

هاي آموزشي را تحت تأثير  به اين نتيجه رسيدند كه انتظارات موفقيت، پيامدهاي فعاليت

اي  كه آنان دريافتنديك متغير واسطه آن چيزي.علي نيست اما اين رابطه مطمئناًدهد،  قرار مي

آموزان  كه معلمان و دانش آنان فرض كردند،زماني.بود، يعني تالش و كوشش بيشتر

احساس كنند موفق خواهند شد، آنان احتماال تالش و كوشش مورد نياز براي موفقيت را 

بلكه مبتني بر عملي است كه باور نيست،  ةموفقيت بر پاي. دهند درك كرده و افزايش مي

پيامد  - عنوان كواريانس تالش اين قاعده را به) 2003(گود و برافي . باور است ةنتيج

هر چه ما بيشتر . در نتيجه، تالش بيشتر منجر به موفقيت بيشتر خواهد شد. شناسايي كردند

از اين رابطه آموزش ترغيبي . شويم، بيشتر تالش خواهيم كرد باور داشته باشيم كه موفق مي

دنبال ارتباط نتايج گوناگون با فرضياتي كه فرد در مورد چگونگي  استفاده كرده و به

دگيرندگان براي فهم اين ادراكات و پذيرش ياكمك . باشد كاركرد جهان دارد، مي

آميز  ها باعث زندگي و يادگيري موفقيت هاي براي رشد اين توانائي ترغيب و فرصت

  .شود مي

                                                 
1. Zeeman,R.D. 
2. Reality therapy 
3. Bandura social - cognitive theory 

4. Good, T. & Brophy, J. 
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فرستند تا آخر عمر  هايي كه معلمان، والدين و ديگران براي كودكان مي يامبنابراين، پ

بعالوه، براي افزايش شايستگي كودك، معلمان بايد . مورد استفاده آنها قرار خواهد گرفت

فرستند، بيشتر دقت  هايي كه براي كودكان مي شايستگي را پرورش دهند و روي تأثير پيام

فرستند تحت تأثير قرار  هايي را كه آنها به خودشان مي خود پيام ةها به نوب اين پيام. كنند

  ).14، ص 2006پاجارس و يوشر، (دهد  مي

 ةپژوهش حاضر در صدد معرفي آموزش ترغيبي و همچنين استانداردسازي پرسشنام

روي )  2003؛ شو ،1990؛ تجديد نظر شده1984آموس، پوركي و توبياس(آموزش ترغيبي

بررسي هر گونه رابطه بين آموزش ترغيبي . آموزي در ايران است دانشاي از جمعيت  نمونه

  .آموزان نيز از ديگر اهداف اين پژوهش است با باورهاي هوشي و عملكرد تحصيلي دانش
  

  روش پژوهش

آموزش ترغيبي و تعيين رابطه آن با  ةموضوع پژوهش حاضر استاندارد سازي پرسشنام

در اين پژوهش با توجه به اهداف آن از طرح . باشد باورهاي هوشي و عملكرد تحصيلي مي

آموزان  دانش ةآماري پژوهش حاضر عبارت بود از كلي ةجامع.تحقيق همبستگي استفاده شد

شهر كاشمر كه در ) فيزيك - هاي علوم انساني، علوم تجربي و رياضي رشته ةمتوسط ةدور

  .مشغول به تحصيل بودند 1388 - 89سال تحصيلي 

هاي پژوهش دو سويه و در سطح  گيري پيوسته و سؤال قياس اندازهمجا كه  از آن

  :است، حجم نمونه طبق اصول علمي به شرح زير تعيين شد 95/0اطمينان 
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n  =حجم نمونه  

N = مورد مطالعه  ةحجم جامع  

  

  ).است 70/1كه بر اساس تحقيقات انجام شده برابر با (واريانس جامعه  =     

   64/1برابر با  95/0مينان سطح اط=      

  خطاي قابل قبول =     
 
 
 
 
  
 
 

نفر  540ها، تعداد نمونه به  پذيري بيشتر و جلوگيري از افت آزمودني جهت تعميم

  .افزايش يافت

بود كه با روش ) پسر 270دختر و 270(آموزان  نفر از دانش 540آماري شامل  ةنمون

 ةن ترتيب كه ابتدا شهر كاشمر به سه حوزبدي. اي انتخاب شدند چندمرحله گيري نمونه

از هر حوزه چهار مدرسه به صورت تصادفي . تقسيم شد) شمال، جنوب و مركز(جغرافيايي 

صورت  نفر به 15سپس، از هر مدرسه سه كالس درس و سرانجام از هر كالس . انتخاب شد

آموزش  ةنامپرسش -الف: ها عبارت بود از ابزار گردآوري داده. تصادفي انتخاب شدند

اين ).  2003؛ شو ،1990؛ تجديد نظر شده1984آموس، پوركي و توبياس) (ITS( ترغيبي

ضريب آلفاي . ندرت تا خيلي زياد تهيه شده پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت از خيلي به

گزارش شده  94/0) 1987(و اسميت  95/0) 1985(كرانباخ اين پرسشنامه توسط آموس 

با ) 1987(نفري و اسميت  975 ةبا يك نمون) 1985(زارش آموس همچنين، طبق گ. است

و مقياس برونداد نگرشي ) ITS(آموزش ترغيبي  ةنفري، بين پرسشنام 497 ةيك نمون

نتايج مذكور، جملگي . همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد) SAOM( 1آموزان دانش

                                                 
1. Student Attitudinal Outcome Measures (SAOM) 
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ر پژوهش حاضر براي بررسي د. باالي اين آزمون هستند 2و روايي 1حاكي از ضريب پايايي

ضريب پايايي . استفاده شد 3از روايي سازه) ITS(آموزش ترغيبي  ةو تعيين روايي پرسشنام

 ةپرسشنام -ب. اين پرسشنامه نيز از طريق فرمول ضريب آلفاي كرانباخ محاسبه گرديد

از  آموزان دانش براي سنجش باورهاي هوشي): 1384(ذبيحي حصاري  باورهاي هوشي

عامل  4اين پرسشنامه داراي  .استفاده شده استذبيحي حصاري  باورهاي هوشي ةنامپرسش

 كامالً( 4 تا )خالمم كامالً( 0 از ليكرتاست و براساس مقياس سؤال  19رفته  روي هم و

 و روشي يمحتوا روش رواييآزمون از اين  براي تعيين روايي. تنظيم شده است )موافقم

ذبيحي براي تعيين ضريب پايايي از طريق . ه شده استاستفادتحليل عاملي اكتشافي 

قبل از اجراي  .آورددست به  را ها آزمون هردخهمساني دروني  ،ضرايب آلفاي كرانباخ

آموزان پيش  نفري از دانش 30 ةيك اجراي مقدماتي روي نمون، پرسشنامهاين نهايي 

د از اجراي نهايي روي بع .دست آمد هب 76/0دانشگاهي اجرا شد و آلفاي كرانباخ حدود 

همساني دروني براي هر يك ا ز  .گزارش شد 61/0نفري آلفاي كرانباخ حدود  400 ةنمون

، عامل 59/0=، عامل افزايشي 60/0=عامل ذاتي : بوده است به شرح زيرنيز ها  آزمون هردخ

 و85/0ضريب آلفاي كرانباخ در پژوهش حاضر . 55/0= ، عامل بافتي 55/0= پذيري  تربيت

= پذيري  عامل تربيت، 79/0=، عامل افزايشي 81/0=عامل ذاتي (ها  براي خرده آزمون

در دروس آموزان  از معدل كل دانشدر ضمن، . بوده است) 76/0 =عامل بافتيو ، 82/0

  .استفاده شد حصيليعملكرد تشاخص  عنوان هبمختلف نيز 
  

  هاي پژوهش يافته

  :به سؤاالت پژوهشگويي  ها براي پاسخ تجزيه و تحليل داده

) مالحضه، تعهد، هماهنگي، مهارت، انتظار() ITS(آموزش ترغيبي  ةپرسشنامآيا  -1

  قابل قبولي برخوردار است؟ ةاز روايي ساز

                                                 
1. reliability  
2. validity  
3. construct validity 
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سؤال پرسشنامه مورد تحليل  43ها به  گويي به اين سؤال، پاسخ آزمودني براي پاسخ

براي بررسي مناسبت و كفايت حجم ابتدا، . قرار گرفت كه نتايج آن در زير ارائه شده است

ها انجام  روي داده KMOنمونه جهت انجام تحليل عاملي، آزمون كرويت بارتلت و آزمون 

. است) 92/0(در نمونه مورد بررسي  KMO ، مقدار1ة هاي جدول شمار براساس داده. شد

عاملي توان از تحليل  باشد، مي 6/0بزرگتر از  KMOطبق نظر كيسر و سرني وقتي مقدار 

  .استفاده كرد
  

  ها سؤال همبستگي ماتريس بارتلت كرويت آزمون و KMOشاخص  ةانداز .1جدول 
  KMO(  92/0(برداري شاخص كفايت نمونه

  

  آزمون كرويت بارتلت

  58/6468  مجذور خي

  903  درجه آزادي

  001/0  داري سطح معني

  

دار بوده  طالعات معنيآزمون بارتلت همچنين نشان داد كه ماتريس همبستگي داراي ا

كه نتايج آزمون بارتلت مناسب  با توجه به اين. و شرايط الزم براي تحليل عاملي وجود دارد

هاي اصلي روي  بودن نمونه را جهت تحليل عاملي تأييد كرد، تحليل عاملي با روش مؤلفه

آموزش  ةسؤال پرسشنام 43به ) نفر 540(مورد بررسي  ةهاي نمون هاي حاصل از پاسخ داده

 هاي لفهؤم تحليل از استفاده با هايي كه عامل بين از داد، نتايج نشان .ترغيبي انجام شد

چرخش داده  و انتخاب بودند، ويژه ارزش بيشترين داراي كه عامل 5 آمد، دست به اصلي

 از معنادار عامل 5با توجه به نمودار اسكري و جدول مربوطه،  ،بيان ديگر به .شدند

 01/31  هم روي عامل پنج اين تركيب. است شده زش ترغيبي استخراجآمو ةپرسشنام

 هاي سؤال مجموعه از ترتيب، اگر بدين. كند درصد كل واريانس متغيرها را تبيين مي

 توسط تبيين شده مشترك واريانس ميزان شود، استخراج عامل 5 ،مطالعه مورد ةپرسشنام

  :بود خواهد زير شرح به ها عامل از كدام هر

  )32/0يعني حدود ( 71/9 ÷  01/31: مل اولعا
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  )20/0يعني حدود ( 16/6 ÷  01/31: عامل دوم

  )18/0يعني حدود ( 50/5 ÷  01/31: عامل سوم

  )15/0يعني حدود ( 70/4 ÷  01/31: عامل چهارم

  ) 15/0يعني حدود ( 92/4 ÷  01/31: عامل پنجم

  

4239363330272421181512941

20

10

0

  
  آموزش ترغيبي پرسشنامة در ها عامل ودار اسكري كتلنم .1نمودار 

  

  )PC(هاي اصلي  ماتريس عاملي چرخش يافته با روش تحليل مؤلفه .2جدول 
شماره 

  سؤال

شماره   عامل

  سؤال

  عامل

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

1            23  446/0          

2  430/0          24        581/0    

3      529/0      25      446/0      

4    370/0        26  636/0          

5        625/0    27    479/0        

6    676/0        28    326/0        

7        557/0    29        456/0    

8    655/0        30        357/0    

9        500/0    31    430/0        

10      638/0      32    493/0        
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11  448/0          33            

12        558/0    34  429/0          

13      532/0      35        390/0    

14      389/0      36            

15            37            

16            38          522/0  

17          329/0  39          506/0  

18            40          414/0  

19  410/0          41      345/0      

20      425/0      42        424/0    

21    472/0        43      424/0      

22    381/0                    

  

  .شماره سؤال مربوط به هر عامل را نشان مي دهد 2جدول 

به بهترين ساختار ) از نوع واريماكس(چرخش  13ها پس از  ي دادهها عاملتحليل 

 توان مي اي، ضرايب ساختار سازه ةتوجه به انداز بادست آمده،  طبق نتايج به. عاملي رسيد

  :كرد استنتاج زير را موارد

 26، 23، 19، 11، 2هاي  پرسش ةوسيل به كه ويژگي گيري اندازه براي عامل نخست -

در ) مالحظه(اين عامل مشابه با عامل اول . ، مناسب استشود مي گيري اندازه 34و 

اصلي به جاي قرار  ةپرسشنام 30و 21هاي  پرسشنامه اصلي است، با اين تفاوت كه سؤال

  .ارگذاري شدندهاي دوم و چهارم ب گرفتن روي عامل اول به ترتيب روي عامل

، و 31، 28، 27، 22، 21، 8،  6،  4هاي  پرسش داراي همبستگي بااليي با عامل دوم -

اصلي است، با اين تفاوت كه  ةدر پرسشنام) تعهد(اين عامل مشابه با عامل دوم  .است 32

  .به جاي قرار گرفتن روي عامل اول روي اين عامل بارگذاري شد 21سؤال 

با عامل سوم همبستگي بااليي  43و  41، 20، 25،  ،14، 13، 10، 3 هاي پرسش -

اصلي است، با اين تفاوت كه  ةدر پرسشنام) هماهنگي(اين عامل مشابه با عامل سوم  .دارند

اصلي به جاي قرار گرفتن روي عامل سوم به ترتيب روي  ةپرسشنام 20و  11هاي  سؤال

  .هاي اول و پنجم بارگذاري شدند عامل
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، 24، 12،  9، 7، 5هاي  پرسش ةوسيل به كه ويژگي گيري اندازه براي چهارم عامل -

اين عامل نيز مشابه با . شود ، مناسب محسوب ميگردد اندازه گيري مي 42و  35، 29،30

  .اصلي است ةدر پرسشنام) مهارت(عامل چهارم 

اين عامل . باالست 39و  38،  40، 17 هاي پرسش با نيز پنجم عامل همبستگي -

عامل پنجم در پرسشنامه (اصلي است  ةدست آمده در پرسشنام ت با عامل پنجم بهمتفاو

  ).39سؤال شماره (اصلي فقط داراي يك سؤال است 

عامل بارگذاري  5روي هيچ كدام از اين  37و  36، 33، 18، 16، 15، 1سؤاالت  -

 اريگذ نام و تفسير به توان مي يافته چرخش عوامل ماتريس ةمحاسب از پس .نشدند

كارساز  آماري روش و دارد شناختي روان بينش به نياز اين مرحله .پرداخت ها عامل

 با آمده دست به ساختار ضرايب هاي براساس اندازه ،حاضر مطالعه ةپاي بر .نخواهد بود

دست آمده  عوامل به ةاصلي، بررسي محتواي سؤاالت و مقايس هاي لفهؤم روش از استفاده

 بدين پرسشنامه محتوايي تحليل مورد در توان مي) 2003شو، (امه با ساختار اصلي پرسشن

  :توضيح داد شرح

 هستند بااليي عاملي بار داراي نخست عامل در كه هايي پرسش استخراج از پس -1

متغير  چه آن عنوان به را نخست عامل توان مي آنها، بين مشترك روايي فرايند بررسي و

  .كرد گذاري بوده، نام نظر مد »مالحظه«

 بررسي و هستند دوم عامل در باال عاملي بار داراي كه هايي پرسش به توجه با -2

 نظر مد »تعهد«متغير  چه آن عنوان دوم را به عامل توان مي آنها، بين روايي مشترك فرايند

  .كرد گذاري نام بوده،

 در آنها عاملي بار كه هايي پرسش بين مشترك روايي فرايند بررسي به توجه با -3

 »هماهنگي«متغير  چه آن عنوان به را سوم عامل توان مي است، گرفته باال در نظر سوم عامل

  .گذاري كرد شود، نام در نظر گرفته مي

 بااليي عاملي بار داراي چهارم عامل در كه هايي پرسش بين مشترك روايي -4

  .گذاري كرد نام »مهارت«عنوان  توان عامل چهارم را به آن است كه مي ةدهند نشان هستند،
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 فرايند بررسي و اند گرفته قرار پنجم عامل در كه هايي پرسش در باال عاملي بار -5

  .گذاري كرد نام »حوصله«عنوان  توان عامل پنجم را به بين آنها مي مشترك روايي

) مالحضه، تعهد، هماهنگي، مهارت، انتظار) (ITS(آموزش ترغيبي  ةآيا پرسشنام -2

  قبولي برخوردار است؟ از پايايي قابل

 كرونباخ آلفاي ةمحاسب روش از آموزش ترغيبي ةپرسشنام پايايي برآورد براي

   :گرفت قرار بررسي مورد مرحله دو در پرسشنامه پايايي. شد استفاده

 تعيين و عاملي تحليل از آموزش ترغيبي پيش ةپرسشنام پايايي ضريب تعيين) الف(

 هاي سؤال و پرسشنامه كل براي ضريب اين مقدار ).سؤال 43نسخه تجربي با ( ها عامل

  .نشان داده شده است 3گانه در جدول  پنج هاي وضعيت از يك هر به مربوط
  

  )تجربي فرم(آموزش ترغيبي  ةپرسشنام پايايي ضرايب .3جدول 
  كل پرسشنامه  انتظار  مهارت  هماهنگي  تعهد  مالحظه  وضعيت

  43  1  10  10  11  11  ها تعداد سؤال

  90/0    77/0  66/0  68/0  75/0  ب پاياييضراي

  

 تعيين و عاملي تحليل از آموزش ترغيبي پس ةپرسشنام پايايي ضريب تعيين) ب(

 تمام براي پرسشنامه پايايي ضريب نيز مرحله اين در ).سؤال 36نسخه اصلي با ( ها عامل

ارائه  4پرسشنامه محاسبه گرديد كه در جدول  ةدهند تشكيل عوامل همچنين و ها سؤال

  .شده است
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  )اصلي فرم(آموزش ترغيبي  ةپرسشنام پايايي ضرايب .4جدول
  كل پرسشنامه  حوصله  مهارت  هماهنگي  تعهد  مالحظه  وضعيت

  36  4  9  8  9  6  ها تعداد سؤال

  89/0  69/0  82/0  84/0  79/0  71/0  ضرايب پايايي

  

و ) نتظارمالحضه، تعهد، هماهنگي، مهارت، ا) (ITS(آيا بين آموزش ترغيبي  -3

با عملكرد تحصيلي رابطه وجود ) پذيري، بافتي ذاتي، افزايشي، تربيت( باورهاي هوشي

  دارد؟

مالحضه، تعهد، (آموزش ترغيبي  ةلفؤم 5 از روي عملكرد تحصيلي بيني پيشبراي 

از  )پذيري، بافتي ذاتي، افزايشي، تربيت(باورهاي هوشي بعد 4و ) هماهنگي، مهارت، انتظار

در مدل  پيش بينگام براي ورود متغيرهاي  به با روش گام متغيرهيون چندتحليل رگرس

 درجهبين براساس ميزان ضرايب صفر  در اين تحليل متغيرهاي پيش .رگرسيون استفاده شد

بيني هر يك  هاي متوالي وارد تحليل شدند تا ميزان پيش و تفكيكي هر يك از آنها در گام

   .مشخص گردد يليعملكرد تحصاز آنها براي تغييرات 

اند از مالحظه،  اند عبارت رگرسيون شده ةكه وارد معادل يهايمتغير، 5طبق جدول 

اين است  گام به گامتصميم آماري برنامه انتخاب . افزايشي، ذاتي، حوصله، مهارت، و تعهد

پرتوان نيست و  هماهنگي، تربيت و بافتيمتغيرهاي  با وارد كردن  Rكه افزايش مقدار

  .اند نهايي حذف شده ةن آن متغيرها از معادلبنابراي
  

  يباورهاي هوش آموزش ترغيبي و بر حسب عملكرد تحصيليگام  به نتايج تحليل رگرسيون گام .5جدول 

  مدل
منبع 

  تغييرات

مجموع 

  SSمجذورات 

درجه 

  df آزادي 

ميانگين 

مجذورات 
MS  

F  
سطح 

  Pمعناداري 

1  
  001/0 24/137  29/476  1  29/476  رگرسيون

      47/3  538  04/1867  باقيمانده

2  
  001/0  27/106  24/332  2  48/664  رگرسيون

      12/3  537  84/1678  باقيمانده

  001/0  17/83  12/248  3  38/744  رگرسيون  3
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      98/2  536  94/1598  باقيمانده

4  
  001/0  93/67  33/197  4  33/789  رگرسيون

      90/2  535  99/1553  باقيمانده

5  
  001/0  96/56  02/163  5  11/815  رگرسيون

      86/2  534  22/1528  باقيمانده

6  
  001/0  07/50  79/140  6  77/844  رگرسيون

      81/2  533  56/1498  باقيمانده

  عملكرد تحصيلي : متغير وابسته

  مالحضه، افزايشي، ذاتي، حوصله، مهارت، تعهد: متغير پيش بيني كننده
  

معناداري  از وسطح معناداري حاكي  Tقاديرم،شود مشاهده مي 6طور كه در جدول  آن

هاي  تحصيلي بيشترين سهم را مؤلفه عملكردبيني  ضريب رگرسيون است و در پيش

مقدار ضريب تعيين به ترتيب د و ندار مالحظه، افزايشي، ذاتي، حوصله، مهارت و تعهد

 هان متغيرايلذا،  .را به خود اختصاص داده است 36/0و  34/0، 33/0، 31/0، 28/0، 20/0

حاصل ورود اين   F.كند بيني مي تحصيلي را پيش عملكردواريانس كل  % 35 روي هم رفته

  :  ترتيب برابر است با ها بهمتغير

001/0  <P      1و  538( =   24/137و ( F  

001/0  <P      2و  537( =   27/106و ( F   

001/0  <P      3و  536( =   17/83و ( F   

001/0  <P      4و  535( =   93/67و ( F   

001/0  <P      5و  534( =   96/56و ( F   

001/0  <P      6و  533( =   07/50و ( F   
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  تحصيليعملكرد گام  به در تحليل رگرسيون گام كننده بيني پيش هايضرايب رگرسيون متغير .6جدول 

  B  بين متغييرهاي پيش  مدل
خطاي 

 معيار

ضريب 

استاندارد 
Beta  

T   معناداريسطح  

1  
  001/0 46/28    40/0 62/11  مقدار ثابت

  001/0  71/11  45/0  01/0  19/0  مالحظه

2  

  001/0  76/12    61/0  88/7  مقدار ثابت

  001/0  22/10  38/0  01/0  16/0  مالحظه

  001/0  75/7  29/0  03/0  28/0  افزايشي

3  

  001/0  79/13    71/0  88/9  مقدار ثابت

  001/0  81/9  36/0  01/0  15/0  مالحظه

  001/0  39/7  27/0  03/0  26/0  افزايشي

  001/0  -17/5  -18/0  01/0  087/0  ذاتي

4  

  

  001/0  51/14    74/0  79/10  مقدار ثابت

  001/0  56/10  44/0  01/0  19/0  مالحظه

  001/0  37/7  26/0  03/0  25/0  افزايشي

  001/0  -19/5  -18/0  01/0  086/0  ذاتي

  001/0  -93/3  -16/0  03/0  -12/0  حوصله

5  

  001/0  45/13    76/0  24/10  مقدار ثابت

  001/0  85/7  37/0  02/0  16/0  مالحظه

  001/0  08/7  25/0  03/0  24/0  افزايشي

  001/0  -20/5  -18/0  01/0  086/0  ذاتي

  001/0  -40/4  -18/0  03/0  -141/0  حوصله

  001/0  00/3  13/0  01/0  056/0  مهارت

6  

  001/0  88/13    76/0  55/10  مقدار ثابت

  001/0  20/8  39/0  02/0  16/0  مالحظه

  001/0  01/7  25/0  03/0  24/0  افزايشي

  001/0  -79/4  -17/0  01/0  079/0  ذاتي

  001/0  -95/2  -13/0  03/0  -10/0  حوصله

  001/0  93/3  18/0  02/0  078/0  مهارت

  001/0  -24/3  -14/0  01/0  053/0  تعهد

  عملكرد تحصيلي: متغير وابسته
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و ) مالحضه، تعهد، هماهنگي، مهارت، انتظار) (ITS(يا بين آموزش ترغيبي آ -4

  رابطه وجود دارد؟) پذيري، بافتي ذاتي، افزايشي، تربيت( باورهاي هوشي

طور كه در  آن .از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شدباال  پاسخ به سؤالبراي 

افزايشي و مالحظه، مهارت و هاي ذاتي و مالحظه،  لفهؤشود، بين م مشاهده مي 7جدول 

هاي تعهد و  لفهؤهمچنين، بين م. دار وجود دارد معني ةرابط 01/0افزايشي در سطح آلفاي 

افزايشي، تعهد و بافتي، هماهنگي و تربيت، هماهنگي و بافتي، مهارت و ذاتي، حوصله و 

  .دار وجود دارد معني ةرابط 05/0افزايشي، حوصله و تربيت در سطح آلفاي 
  

  باورهاي هوشي آموزش ترغيبي و هاي همبستگي بين مؤلفه ةمحاسب .7 ولجد
  بافتي  تربيت  افزايشي  ذاتي  متغير

  مالحظه
  052/0  -002/0  23/0**  -13/0**  همبستگي

  22/0  96/0  000/0  001/0  داري سطح معني

  تعهد
  10/0*   074/0  085/0*  03/0  همبستگي

  01/0  08/0  04/0  40/0  داري سطح معني

  نگيهماه
  08/0*   09/0*  05/0  04/0  همبستگي

  04/0  03/0  23/0  27/0  داري سطح معني

  مهارت
  08/0  005/0  21/0**  -09/0*  همبستگي

  054/0  89/0  001/0  02/0  داري سطح معني

  حوصله
  08/0  087/0*  09/0*  -05/0  همبستگي

  052/0  04/0  03/0  18/0  داري سطح معني

  .دار استمعني 05/0در سطح آلفاي .          *ستدار امعني 01/0در سطح آلفاي **
  

و ) مالحضه، تعهد، هماهنگي، مهارت، انتظار) (ITS(آيا بين آموزش ترغيبي  -5

  عملكرد تحصيلي رابطه وجود دارد؟

طوركه در  همان .آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد ازباال  پاسخ به سؤالبراي براي 

هاي مالحظه و عملكرد تحصيلي، مهارت و عملكرد  فهلؤشود، بين م مشاهده مي 8جدول 

هاي هماهنگي  لفهؤهمچنين، بين م.دار وجود دارد معني ةرابط 01/0تحصيلي در سطح آلفاي 
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داري  معني ةرابط 05/0و عملكرد تحصيلي، حوصله و عملكرد تحصيلي در سطح آلفاي 

   .وجود دارد

  

  يبي و عملكرد تحصيليهاي آموزش ترغ ضريب همبستگي بين مؤلفه .8جدول 
  عملكرد تحصيلي  متغير

 (p)داري  سطح معني (r)همبستگي 

  001/0  45/0**   مالحظه

  058/0  08/0  تعهد

  02/0  09/0*  هماهنگي

  001/0  36/0**  مهارت

  01/0  10/0*  حوصله

  معني دار است 05/0درسطح آلفاي * معني دار است        01/0درسطح آلفاي ** 
  

و عملكرد تحصيلي ) پذيري، بافتي ذاتي، افزايشي، تربيت(آيا بين باورهاي هوشي  -6

  رابطه وجود دارد؟

طور كه در  همان .از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد باال، پاسخ به سؤالبراي 

هاي ذاتي و عملكرد تحصيلي، افزايشي و عملكرد  شود، بين مؤلفه مشاهده مي 9جدول 

  .دار وجود دارد معني ةرابط 01/0آلفاي  تحصيلي در سطح
  

  هاي باورهاي هوشي و عملكرد تحصيلي لفهؤضريب همبستگي بين م .9جدول
  عملكرد تحصيلي  متغير

 (p)داري  سطح معني (r)همبستگي 

  001/0  -27/0**  ذاتي

  001/0  38/0**  افزايشي

  051/0  -08/0  تربيت

  81/0  01/0  بافتي

  دار است معني 05/0درسطح آلفاي * دار است     يمعن 01/0درسطح آلفاي ** 
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آموزش ترغيبي تفاوت وجود  ةآموزان دختر و پسر دربار آيا بين نظرات دانش -7

  دارد؟

 مستقل گروه دو ميانگينبراي مقايسه  tآماري  از آزمون باال، پاسخ به سؤالبراي 

  .نشان داده شده است 10نتايج در جدول  .استفاده شد
  

 بين آموزش ترغيبي ةلفؤم پنج نمره براي مستقل گروه دو ميانگين مقايسه زمونآ .10جدول 

  دختران و پسران
  آزمون ميانگين  آزمون يكساني واريانس  وضعيت

F  سطح

  داري معني

t df   سطح

  داري معني

  001/0  538  -17/6  001/0  07/49  يكساني واريانس  مالحظه

  001/0  23/475  -17/6  عدم يكساني

  010/0  538  95/2  006/0  50/7  كساني واريانسي  تعهد

  010/0  1/517  95/2  عدم يكساني

  22/0  538  21/1  001/0  38/17  يكساني واريانس  هماهنگي

  22/0  91/496  21/1  عدم يكساني

  001/0  538  -75/3  001/0  88/63  يكساني واريانس  مهارت

  001/0  29/496  -75/3  عدم يكساني

  289/0  538  -06/1  001/0  87/14  انسيكساني واري  حوصله

  289/0  61/508  -06/1  عدم يكساني

  

هاي مالحظه، تعهد و مهارت در بين  لفهؤآمده است، بين م 10طور كه در جدول   همان

  .داري وجود دارد تفاوت معني 01/0دختران و پسران در سطح آلفاي 

  وجود دارد؟ آموزان دختر و پسر تفاوت آيا بين باورهاي هوشي دانش -8

استفاده  مستقل دوگروه ميانگينبراي مقايسه  tآماري  براي آزمون اين سؤال ازآزمون

هاي ذاتي و تربيت در بين  لفهؤنشان داده شده است، بين م 11طور كه در جدول  همان. شد

  . داري وجود دارد تفاوت معني 01/0دختران و پسران در سطح آلفاي 
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 بين باورهاي هوشي ةلفؤم چهار نمره براي مستقل گروه دو ينميانگ مقايسه آزمون .11جدول

  دختران و پسران
  آزمون ميانگين  آزمون يكساني واريانس  وضعيت

F سطح 

  داري معني

t df  سطح 

  داري معني

  001/0  538  31/5  07/0  12/3  يكساني واريانس  ذاتي

  001/0  43/528  31/5  عدم يكساني

  13/0  538  -49/1  40/0  70/0  يكساني واريانس  افزايشي

  13/0  92/536  -49/1  عدم يكساني

  001/0  538  26/4  37/0  78/0  يكساني واريانس  تربيت

  001/0  31/534  26/4  عدم يكساني

/27  يكساني واريانس  بافتي

1  

26/0  36/1  538  17/0  

  17/0  65/537  36/1  عدم يكساني

  دار استمعني 05/0درسطح آلفاي *     دار است            معني 01/0درسطح آلفاي ** 
  

  گيري بحث و نتيجه
آموزش  ةطوركه پيشتر بيان شد، هدف پژوهش حاضر استانداردسازي پرسشنام همان

آن با باورهاي هوشي و عملكرد  ةترغيبي و تعيين روايي و پايايي آن و همچنين تعيين رابط

سؤاالت هاي پژوهش به ترتيب  هتمامي يافتجا،  در اين. آموزان بوده است تحصيلي دانش

و به تفسير و  همقايسه شداين باره در قبلي هاي  گيرد و با نتايج پژوهش ر ميمورد بررسي قرا

  .ها پرداخته خواهد شد تبيين يافته

) مالحضه، تعهد، هماهنگي، مهارت، انتظار() ITS(آموزش ترغيبي  ةپرسشنامآيا  -1

  ست؟قابل قبولي برخوردار ا ةاز روايي ساز

هاي  لفهؤآموزش ترغيبي كه در اجراي تحليل م ةهاي آماري مواد پرسشنام شاخص

 ةعامل ارزش ويژه بزرگتر از يك دارد و پرسشنام 5دست آمد، داللت بر استخراج  اصلي به

 هاي اساس اندازهبر،حاضر مطالعه ةپاي بر.آموزش ترغيبي از پنج عامل كلي اشباع شده است

اصلي،بررسي محتواي سؤاالت  هاي لفهؤم روش از بااستفاده مدهآ دست به ساختار ضرايب
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 مورد در توان مي) 2003شو، (دست آمده با ساختار اصلي پرسشنامه  و مقايسه عوامل به

 كه هايي پرسش استخراج از پس) 1( :زير توضيح داد شرح به پرسشنامه محتوايي تحليل

 آنها، بين مشترك روايي فرايند رسيبر و هستند بااليي عاملي بار داراي نخست عامل در

 با) 2( .كرد گذاري نام بود، نظر مد »مالحظه«متغير  آنچه عنوان به را نخست عامل توان مي

روايي  فرايند بررسي و هستند دوم عامل در باال عاملي بار داراي هايي كه پرسش به توجه

 گذاري نام بود، نظر مد »هدتع«متغير  آنچه عنوان دوم را به عامل توان آنها،مي بين مشترك

 در آنها عاملي بار كه هايي پرسش بين مشترك روايي فرايند بررسي به توجه با) 3. (كرد

 »هماهنگي«متغير  آنچه عنوان به را سوم عامل توان مي است، گرفته باال در نظر سوم عامل

 عامل در كه هايي پرسش بين مشترك روايي) 4(. شود، نام گذاري كرد در نظر گرفته مي

توان عامل چهارم را به  آن است كه مي دهنده نشان هستند بااليي عاملي بار داراي چهارم

 قرار پنجم عامل در كه هايي پرسش در باال عاملي بار )5. (گذاري كرد نام »مهارت«عنوان 

 »حوصله«توان عامل پنجم را به عنوان  بين آنها مي مشترك روايي فرايند وبررسي اند گرفته

  .گذاري كرد امن

هاي اصلي  تحليل مؤلفه ةسؤالي پرسشنامه در نتيج 43سؤال از فرم تجربي  36سرانجام 

اي زير قرار ه سؤال در يكي از حالت 7با پنج عامل استخراج شده همبستگي بااليي دارند و 

با بيش از يك عامل ) ب(ها همبستگي معنادار ندارند؛  كدام از عامل با هيچ) الف: (دارند

ها به حداقل خود برسد، اين  به منظور اينكه همبستگي بين عامل. مبستگي نشان دادنده

آموزش ترغيبي  ةبنابراين، نسخه نهايي پرسشنام. سؤاالت در نسخه نهايي حذف شدند

  .نشان داده شده است 12نتايج در جدول . عامل است 5سؤال با  36داراي 
  

  ها آموزش ترغيبي براساس عامل ةنامنهايي پرسش ةهاي نسخ تعداد سؤال .12جدول 
  كل  حوصله  مهارت  هماهنگي  تعهد  مالحظه  ها عامل

  11، 19، 2، 23  ها سؤال

26،34  

4،6 ،8،21  

22،27 ،28  

31،32  

3،10،13  

14،20،25  

41،43  

5،7،9  

12،24،29  

30،35،42  

17،40  

39 ،38  

  

  36  4  9  8  9  6  ها تعداد سؤال
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آموزش ترغيبي براي سنجش  ةول براي پرسشنامروايي قابل قب ةنتايج باال نشان دهند

نظر از عامل پنجم، استخراج چهار  صرف. باشد آموزان ايراني مي آموزش ترغيبي در دانش

) 1987(و اسميت ) 1985(هاي مقدماتي آموس  عامل براي اين پرسشنامه با نتايج پژوهش

  .ي داردكه در تحليل عاملي خود پنج عامل را استخراج كرده بودند، همخوان

) مالحظه، تعهد، هماهنگي، مهارت، انتظار) (ITS(آموزش ترغيبي  ةآيا پرسشنام -2

  از پايايي قابل قبولي برخوردار است؟

 36آموزش ترغيبي در نسخه نهايي ةضريب آلفاي محاسبه شده براي كل پرسشنام

ت عامل نخس: محاسبه شد كه براي پنج عامل استخراج شده عبارت است از 89/0سؤالي

، عامل چهارم 84/0) هماهنگي(، عامل سوم 79/0) تعهد(، عامل دوم71/0) مالحضه(

 ةدست آمده، پرسشنام براساس نتايج به. 69/0) حوصله(و عامل پنجم 82/0) مهارت(

آموزان ايراني داراي پايايي  گيري آموزش ترغيبي در دانش آموزش ترغيبي براي اندازه

تفاوت چنداني  ةضرايب و ضرايب پرسشنامه نشان دهندبين اين  ةمقايس. قابل قبولي است

  ).13جدول (بين آنها نيست 
  

  )نسخه نهايي(آموزش ترغيبي  يپرسشنامه پايايي ضرايب .13جدول 
  كل پرسشنامه  حوصله  مهارت  هماهنگي  تعهد  مالحظه  وضعيت

  36  4  9  8  9  6  ها عداد سؤالت

  89/0  69/0  82/0  84/0  79/0  71/0  ضرايب پايايي

  

و ) مالحضه، تعهد، هماهنگي، مهارت، انتظار) (ITS(آيا بين آموزش ترغيبي  -3

با عملكرد تحصيلي رابطه وجود ) پذيري، بافتي ذاتي، افزايشي، تربيت( باورهاي هوشي

  دارد؟

مالحضه، تعهد، (آموزش ترغيبي  ةلفؤم 5 از روي عملكرد تحصيلي بيني پيش براي

از  )پذيري، بافتي ذاتي، افزايشي، تربيت( باورهاي هوشي بعد 4و ) هماهنگي، مهارت، انتظار

مدل رگرسيون بين در پيش گام براي ورود متغيرهاي به گام روش با متغيرهچند تحليل رگرسيون

و تفكيكي  درجهبين براساس ميزان ضرايب صفر در اين تحليل متغيرهاي پيش .استفاده شد
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بيني هر يك از آنها براي  شدند تا ميزان پيش هاي متوالي وارد تحليل هر يك از آنها در گام

ند رگرسيون شد ةي كه وارد معادلهايمتغير .مشخص گردد عملكرد تحصيليتغييرات 

تصميم آماري برنامه انتخاب . اند از مالحظه، افزايشي،ذاتي،حوصله، مهارت، و تعهد عبارت

 ماهنگي، تربيت و بافتيهمتغيرهاي  با وارد كردن  Rاين است كه افزايش مقدار گام به گام

در نتايج نشان داد،  .نهايي حذف شدند ةآن متغيرها از معادل ،بنابراين. پرتوان نيست

هاي مالحظه، افزايشي، ذاتي، حوصله،  تحصيلي بيشترين سهم را مؤلفه عملكردبيني  پيش

، /.34، 33/0، 31/0، 28/0، 20/0مقدار ضريب تعيين به ترتيب د و ندار مهارت و تعهد

درصد  35 روي هم رفته هااين متغير ،بنابراين .را به خود اختصاص داده است 36/0

ها به ترتيب حاصل ورود اين متغير  F.كند بيني مي تحصيلي را پيش عملكردواريانس كل 

  :برابر است با

001/0  <P     1و  538( =   24/137و ( F   

001/0  <P     2و  537( =   27/106و ( F   

001/0  <P     3و  536( =   17/83و ( F   

001/0  <P     4و  535( =   93/67و ( F   

001/0  <P     5و  534( =   96/56و ( F   

001/0  <P     6و  533( =   07/50و ( F   

  .دار است معني 01/0تمامي متغيرها در سطح آلفاي 
  

زيرا  ،اند نهايي حذف شده ةاز معادل هماهنگي، تربيت و بافتي يمتغيرها همچنين،

متغيرهاي مالحظه، . است 05/0بزرگتر از   sigدر ستون هارائه شد  P - valueمقدار

بيني كننده قابل اعتماد عملكرد تحصيلي  افزايشي، ذاتي، حوصله، مهارت و تعهد پيش

دست آمده با  نتايج به. همسو است) 2003(اين نتايج با تحقيقات گود و برافي . هستند

هاي مثبتي كه دانشجويان به  گويد، ترغيب او مي. نيز همسو است) 1994(هاي پاجارس يافته

اين . شود فرستند، باعث ايجاد و پرورش باورهاي خودكارآمدي مي ديگران و خودشان مي
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خاطر اين است كه تالش و استقامت مورد نياز براي جبران توانايي تحصيل كم در  باورها به

  . آموزان حفظ شود دانش

هايي را ارائه  اجتماعي و رويكرد ترغيبي دستورالعمل -شناختي ةنظري از نظر او،

با . شان را افزايش دهند آموزان اعتماد به نفس و شايستگي شود دانش دهند كه باعث مي مي

تواند منجر به  گيري كرد كه رويكرد ترغيبي مي توان نتيجه دست آمده مي توجه به نتايج به

هايشان شده و وجود اين باورهاي مثبت نيز منجر به  توانائيايجاد باورهاي مثبت در مورد 

  .افزايش تالش و پيگيري در آنان براي كسب موفقيت بيشتر خواهد شد

و ) مالحضه، تعهد، هماهنگي، مهارت، انتظار) (ITS(آيا بين آموزش ترغيبي  -4

  رابطه وجود دارد؟) پذيري، بافتي ذاتي، افزايشي، تربيت(باورهاي هوشي 

طبق نتايج  .از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شدپاسخ دادن به سؤال باال، ي برا

، مهارت و )23/0(، افزايشي و مالحظه )13/0(هاي ذاتي و مالحظه  لفهؤدست آمده بين م به

هاي  لفهؤهمچنين، بين م. دار وجود دارد معني ةرابط 01/0در سطح آلفاي ) 21/0(افزايشي 

، هماهنگي و )09/0(، هماهنگي و تربيت )10/0(، تعهد و بافتي )085/0(تعهد و افزايشي 

، حوصله و تربيت )09/0(، حوصله و افزايشي )-09/0(، مهارت و ذاتي )08/0(بافتي 

هاي يوشر و  نتايج باال با يافته. دار وجود دارد معني ةرابط 05/0در سطح آلفاي ) 087/0(

 ةبيني كنند تواند پيش ناع اجتماعي ميطبق گزارش آنان، اق. همسو است) 2006(پاجارس 

. طور نيست اما در مورد پسران اين. باورهاي مفيد خودتنظيمي و تحصيلي در دختران باشد

خواهند باورهاي خودشان را شكل دهند، به نظرات  آنان معتقدند، زمانيكه دختران مي

ران يا درمانگراني گويد مشاو مي) 2006(زيمان . كنند ديگران در اين مورد بيشتر توجه مي

شوند با نتايج مثبت روبرو خواهند  ترغيبي تربيت مي ةكه براساس واقعيت درماني يا مشاور

شان  ها، اعمال و زندگي مراجعان طورمتعادل باعث وسعت ديد، ادراك، انديشه شد و به

نيز به اين نتيجه رسيدند كه بين باورهاي خودكارآمدي )2006(يوشر و پاجارس.خواهند شد

  .با ترغيب خود و ديگران رابطه وجود دارد

او به اين نتيجه رسيدكه بين . هماهنگي دارد) 1994(هاي پاجارس نتايج فوق نيز با يافته

هاي ترغيبي  اجتماعي بندورا يك رابطه وجود دارد و پيام -شناختي ةترغيبي و نظري ةنظري
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هاي غيرترغيبي  كه پيام شوند، در صورتي باعث ايجاد و تقويت خودكارآمدي مي

همچنين، پژوهشي كه مبتني بر عدم رابطه بين ترغيب و . كند خودكارآمدي را ضعيف مي

توان گفت، يكي از منابع قوي  دست آمده مي با توجه به نتايج به. باورها باشد، پيدا نشد

د با توجه به اينكه افرا. هاي ترغيبي فرستاده شده از منابع گوناگون است خودكارآمدي، پيام

هاي ما تا حد ممكن  گيرند، بايد سعي شود محتواي پيام تحت تأثير نظرات ديگران قرار مي

  .هاي بالقوه افراد تأكيد كند مثبت و بر توانائي

و عملكرد ) مالحضه، تعهد،هماهنگي، مهارت،انتظار( ITS آيا بين آموزش ترغيبي -5

  تحصيلي رابطه وجود دارد؟

دست  نتايج به .ز آزمون همبستگي پيرسون استفاده شداپاسخگويي به سؤال باال، براي 

، مهارت و )45/0(هاي مالحظه و عملكرد تحصيلي لفهؤآمده بيانگر آن است كه بين م

همچنين، بين . دار وجود دارد معني ةرابط 01/0در سطح آلفاي ) 36/0(عملكرد تحصيلي

در ) 10/0(حصيلي، حوصله و عملكرد ت) 09/0(هاي هماهنگي و عملكرد تحصيلي لفهؤم

، كيچنر و )2007(نتايج فوق با نتايج گرشام . دار وجود دارد رابطه معني 05/0سطح آلفاي 

) 2003( 1پوركي و آسپي) 2006(يوشر و پاجارس ) 2007(، هانتر و اسميت )2007(ونتا 

بين آموزش  ةگونه تحقيقي يافت نشد كه حاكي از عدم رابط در ضمن، هيچ. همخوان است

تمام تحقيقات يافت شده در اين زمينه نشان دهنده ارتباط .و عملكرد تحصيلي باشدترغيبي 

اين است كه ترغيب نقش بسزايي در بهبود و پيشرفت  ةنتايج نشان دهند. بين آنها مي شود

شايد . عملكرد تحصيلي دارد و يكي از متغيرهايي است كه بايد توجه خاصي به آن شود

ها و استعدادهايش  انسان است كه تمايل داردتا به توانائي اين ناشي از يك خصوصيت ذاتي

احترام گذاشته شود و ارتباطات مثبت انساني تأثير بسزايي در شكوفايي استعدادهاي او 

  .دارد

و عملكرد تحصيلي ) پذيري، بافتي ذاتي، افزايشي، تربيت(آيا بين باورهاي هوشي  -6

  رابطه وجود دارد؟

                                                 
1. Aspy, D. 
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نتايج نشان . از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شداال، پاسخگويي به سؤال ببراي 

، افزايشي و عملكرد )27/0(هاي ذاتي و عملكرد تحصيلي  لفهؤاين است كه بين م ةدهند

ارتباط  در مورد. دار است معني 01/0رابطه وجود دارد كه در سطح آلفاي ) 38/0(تحصيلي 

 ريت و مارين داپينتايج پژوهش عامل ارتباط ذاتي با پيشرفت تحصيلي نتيجه فوق با 

 دست آوردند كه معنادار هب – 0/ 14 ميزان اين رابطه را نآنا .ناهمخوان است )2005(

رت و  با پيشرفت تحصيلي نتايج فوق با نتايج داپي يدر مورد ارتباط عامل افزايش .يستن

در پژوهش  ارتباط عامل افزايشي با پيشرفت تحصيليزيرا  ،ناهمخوان است) 2005( 1مارين

) 2005( ريت و مارين در رابطه با عامل تربيت نتايج با پژوهش داپي .شده استن معنادار نآنا

 .معناداري بين عامل تربيت و پيشرفت تحصيلي پيدا نكرده اند ةرابط همخوان است و هر دو

 هاي افزايشي، ذاتي و بافتي با به اين نتيجه رسيد كه بين مؤلفه) 1385(همچنين مهديان 

دست  ذاتي مثبت به ةلفؤپيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد، اما در اين پژوهش رابطه بين م

  .آمده است

توان گفت هر چقدر ما بيشتر معتقد به  دست آمده از اين پژوهش مي با توجه به نتايج به

به سخن ديگر، . افزايشي بودن هوش باشيم، تالش و كوششمان افزايش پيدا خواهد كرد

اسناد  ةشايد براساس نظري. پذيري منجر به نتايج بهتر خواهد شد و برعكس كنترل اعتقاد به

كه آيا هوش قابل كنترل هست يا نيست، رفتارهاي بعدي ما را  استدالل ما مبني بر اين 2واينر

  .دهد تحت تأثير قرار مي

آموزش ترغيبي تفاوت وجود  ةآيا بين نظرات دانش آموزان دختر و پسر دربار -7

  د؟دار

 مستقل گروه دو براي مقايسه ميانگين tآماري  براي آزمون اين سؤال ازآزمون

هاي مالحظه، تعهد و مهارت در بين  لفهؤاين است كه بين م ةنتايج نشان دهند. استفاده شد

ميانگين پسران در . داري وجود دارد تفاوت معني 01/0دختران و پسران در سطح آلفاي 

ن است در صورتي كه ميانگين دختران در نمره مالحضه و مهارت نمره تعهد بيشتر از دخترا

                                                 
1. Dupey Rat. C & Marine. c. 
2. Weiner, B.  
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ترغيب را تأئيد  ةهاي جنسيتي در زمين سوابق پژوهشي نيز تفاوت .بيشتر از پسران است

نشان دادند، دختران در مقايسه با پسران، اقناع اجتماعي ) 2006(يوشر و پاجارس . كنند مي

نشان داد، ) 2002( 1يج واليانت و همكاراننتا .دهند و ترغيب شدن بيشتري را نشان مي

ترغيب از طرف . شود طور كه بچه وارد كالسهاي باالتر مي شود،كم مي ترغيب خود همان

ديگران در دختران بيشتر از پسران است، اما زماني كه باورهاي سوگيري جنسي كنترل 

گيري زنانگي در عوض، دختران و پسراني كه داراي سو. شدند، اين تفاوت معنادار نشد

هاي اين تحقيق از اين ادعاي محققان  يافته. شدند بودند، بيشتر از طرف ديگران ترغيب مي

هاي جنسيتي در باورهاي خود تحصيلي ممكن است تابعي از  كندكه تفاوت حمايت مي

  .آموزان در جنسيت باشد، نه ناشي از خود جنسيت باورهاي قالبي دانش

هاي جنسيتي و سطح كالسي را در مورد گزارشاتي  وتتفا) 1999(واليانت و پاجارس 

. كنندگي خود و ديگران داشتند، مورد بررسي قرار دادند آموزان از ميزات ترغيب كه دانش

آنان به اين نتيجه رسيدند كه دختران و پسران در ميزان خود ترغيبي تفاوت چنداني ندارند، 

آنان همچنين پي بردند، ميزان .سران بودنداما دختران در ترغيب از طرف ديگران باالتر از پ

آموزان كالس  آموزان كالس ششم از دانش ترغيب كنندگي خود و ديگران در دانش

ها  تفاوتي را بين دو جنس به لحاظ ترغيب) 1994(و پوركي  2ويمر. هشتم بيشتر است

د در نتيجه توان آنان دانشجويان رشته مشاوره بود و اين اختالف مي ةنمون. مشاهده نكردند

دست آمده شايد اختالف دو جنس در مالحضه  با توجه به نتايج به. اختالف در نمونه باشد

هاي شخصيتي  و مهارت را بتوان به اين نسبت داد كه شايد معلمان زن به دليل ويژگي

اختالف در تعهد شايد در نتيجه . دهند آموزان نشان مي مراقبت و حمايت بيشتري از دانش

  .آموزان پسر با استفاده از كمك معلم باشد ريعتر دانشسازگاري س

  آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟ آيا بين باورهاي هوشي دانش -8

 مستقل گروه دو ميانگينبراي مقايسه  tآماري  آزمون زبراي آزمون اين سؤال ا

بين دختران و هاي ذاتي و تربيت در  لفهؤاين است كه بين م ةنتايج نشان دهند. استفاده شد

                                                 
1. Valiant, G. & et al  
2. Wiemer, D. 
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ميانگين پسران هم در نمره ذاتي . داري وجود دارد تفاوت معني 01/0پسران در سطح آلفاي 

 حصاري هش حاضر با نتايج ذبيحيونتايج پژ. و هم در نمره تربيت بيشتر از دختران است

در بررسي تفاوت دختران و پسران در  آنان .ناهمخوان است )1382( حجازي و) 1384(

نشان ) 1986(دوئك  .ندشي هيچگونه تفاوت معناداري بين آنها مشاهده نكردباورهاي هو

هاي جنسيتي قرار دارد و دختران در مقايسه با  داد كه باورهاي هوشي تحت تأثير تفاوت

وقتي در تكليفي با شكست  ،آنان باور دارند. ذاتي هوش اعتقاد دارند ةپسران بيشتر به نظري

كاري انجام دهند، چون شكست را به فقدان توانايي خود اسناد توانند  نمي ،شوند مواجه مي

). 1384نقل از ذبيحي،( كنند  دهند و شروع به پرهيز از چالش و درگيري با تكليف ميمي

هاي ذاتي و بافتي در دختران و  تفاوت بين مؤلفه ةنشان دهند)  1388(زاده  نتايج عوض

 ،همچنين. هم در بافتي بيشتر از پسران استپسران است كه ميانگين دختران هم در ذاتي و 

 .كند هاي باورهاي هوشي در دختران و پسران اشاره مي به تفاوت )1380( اماموردي

اكتسابي  - آموزان پسر منبع هوشي را بيشتر تركيبي اماموردي به اين نتيجه رسيد كه دانش

رسد  به نظر مي .ددانن ذاتي مي -آموزان دختر منبع هوشي را تركيبي دانسته ولي دانش

ثيرگذاري ساختار أهاي انجام شده قبلي ناشي از ت تفاوت نتايج پژوهش حاضر با پژوهش

توان آنرا تنها  انتظارات والدين و برداشت معلم از مفهوم هوش قرار داشته و نمي ي،آموزش

  .به عامل تحول شناختي نسبت داد

آموزش ترغيبي از روايي و  ةامتوان گفت كه پرسشن با توجه به نتايج به دست آمده مي

سنجشي در زمينه  رتوان به عنوان يك ابزا پايايي قابل قبولي برخوردار است و از آن مي

همچنين بين آموزش ترغيبي و عملكرد نحصيلي،آموزش . آموزش ترغيبي استفاده كرد

لزوم . رابطه وجود داردترغيبي و باورهاي هوشي، باورهاي هوشي و عملكرد تحصيلي 

راي برنامه آموزش ترغيبي در چند مدرسه و مقايسه نتايج با يكديگر در كشور ايران اج

 كامالً مشهود است

با توجه به رابطه بين آموزش ترغيبي و باورهاي هوشي با عملكرد تحصيلي الزم اسـت  

كه كليه شرايط براي بهبود اين متغيرها  فراهم شود كه خود اين مستلزم آموزش راهبردهاي 

يش آگاهيهـاي الزم در ايـن زمينـه بـه خـانواده، معلمـان و سـاير افـراد دخيـل در امـر           و افزا
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ايجاد واحد درسي در مراكز تربيت معلـم و يـا اجـراي دوره هـاي     .آموزش و پرورش است 

ضمن خدمت فرهنگيان جهت ارتقاي سـطح علمـي و اطالعـاتي در مـورد متغيرهـاي مـورد       

ورهـاي هوشـي در جهـت بهبـود فراينـد پيشـرفت       لزوم تغييـر با . پژوهش كامال مشهود است

تحصيلي و ايجاد اسنادهاي مثبت و كارآمـد در بچـه هـا از ديگـر پيشـنهادات ايـن پـژوهش        

  .است
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