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Abstract

Introduction: Academic procrastination is one of the important issues that have been
considered by many researchers in recent years and it has been mentioned as a bad habit
and a behavioral problem and a special type of behavioral procrastination. Many adults
experience regular daily activities, so the present study aimed to investigate the
relationship between IQ and academic procrastination through social cognition.
Methods: The present study was a descriptive research and correlational design and
path analysis. The statistical population of the study consisted of all students of Shiraz
universities in the academic year of 1995-96, of which 300 (174 girls and 126 boys)
were selected by multi-stage cluster random sampling. Data were collected using the
Rescue Social Cognition Questionnaire (2016), the Duke Intelligence Beliefs (2006),
and the academic procrastination of Solomon and Rothblum (1984). Pearson correlation
coefficient and path analysis using Emos software were used to analyze the data.
Results: The results showed that increasing belief in intelligence has a positive effect
on the dimensions of social cognition (p=0.01) but the inherent belief in intelligence
did not have a significant effect on these dimensions. Also, the dimensions of social
cognition had a negative effect on academic procrastination (p=0.01). Finally, the
dimensions of social cognition mediated the increased belief in intelligence and
academic procrastination (p= 0.01) but did not mediate between the increasing belief in
intelligence and academic procrastination.
Conclusion: In general, it can be concluded that social cognition and intelligence
beliefs are two of the main factors for examining academic procrastination.
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چکیده
مقدمه :اهمالکاری تحصیلی یکی از بحثهای مهمی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و از آن به عنوان
یک عادت بد و یک مشکل رفتاری و نوع خاصی از اهمالکاری رفتاری یاد شده است که بسیاری از بزرگساالن در کارهای منظم روزانه تجربه
میکنند ،از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ باورهای هوشی و اهمالکاری تحصیلی با واسطهگری شناخت اجتماعی بود.
روشها :پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی و تحلیل مسیر بود .جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاههای
شهر شیراز در سال تحصیلی  96-95تشکیل میدادند که از این میان تعداد  300نفر ( 174دختر و  126پسر) به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چند مرحلهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای شناخت اجتماعی نجاتی ( ،)2016باورهای هوشی دوئک ( )2006و اهمالکاری
تحصیلی سولومون و روتبلوم ( )1984استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از
نرمافزار ایموس استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که باور افزایشی هوش تأثیر مثبت بر ابعاد شناخت اجتماعی ( )p=.01دارد ولی باور ذاتی هوش تأثیر
معناداری بر این ابعاد نداشت .همچنین ،ابعاد شناخت اجتماعی تأثیر منفی بر اهمالکاری تحصیلی ( )p=.01داشتند .در نهایت ،ابعاد شناخت اجتماعی
واسط باور افزایشی هوش و اهمالکاری تحصیلی ( )p=.01بودند اما در بین باور افزایشی هوش و اهمالکاری تحصیلی نقش واسطهای نداشتند.
نتیجهگیری :بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که شناخت اجتماعی و باورهای هوشی دو مورد از عوامل اصلی برای بررسی اهمالکاری تحصیلی
میباشد.
واژگان کلیدی :شناخت اجتماعی ،اهمالکاری تحصیلی ،باورهای هوشی ،دانشجویان
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یادگیری آموزشگاهی و با توجه به مجزا نمودن عوامل شناختی از
الگوهای انگیزشی ،مدلهایی را پیشنهاد کردهاند که طی آن،
یادگیری را با توجه به ویژگیهایی انگیزشی و سبکهای شناختی
فراگیران توضیح دهند [ .]27در بین عناصر تأثیرگذار بر اهمال-
کاری تحصیلی ،سازههایی وجود دارد که در درون خود هم جنبه
شناختی دارند و هم جنبه انگیزشی که از این بین میتوان به
سازهی باورهای هوشی ” “Intelligence beliefsاشاره کرد
که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران مختلف بوده است.
باورهای هوشی عوامل جانبی رفتار هستند و مستقیماٌ بر
عملکرد تأثیر نمیگذارند [ .]28بر اساس رویکرد شناختی-
اجتماعی  Dweckو  Dweck ،]29[Leggettو Molden
[ ]30و  ]31[ Dweckباورهای هوشی نظامهای معنایی هستند
که به رفتارهای فرد جهت میدهند و پیشبینی رفتار او را برای
دیگران ممکن میسازند و همچنین زیربنای قضاوت افراد درباره-
ی خود است []32؛ در واقع به عقیدۀ  ]31[ Dweckاین باورهای
ما هستند که به دنیای اطرافمان سازمان میدهند ،به تجربه-
هایمان معنا میبخشند و بهطور کلی نظام رفتاری و معنایی هر
فرد را تشکیل میدهند .از نظر  ]33[ Dweckو Wellman
[ ]34باورهای هوشی شامل باورهای هوشی افزایشی و باورهای
هوشی ذاتی است .باورهای هوشی افزایشی به این مطلب اشاره
دارد که هوش ،کیفیتی انعطافپذیر قابل افزایش و قابل کنترل
است .فراگیرانی که دارای باور افزایشی در مورد هوش هستند
بهطور کلی بر بهبود شایستگیهایشان و اکتساب دانش جدید
تأکید دارند و برای غلبه بر ناکامیهای گذشته تالش میکنند .این
افراد از آنجا که معتقدند هوش آنان قابل افزایش بوده ،لذا در
برخورد با موقعیتهای دشوار تحصیلی ،کوتاه نمیآیند و تسلیم
نمی شوند و با مدیریت کردن عواطف منفی و انگیزه خویش،
تالش میکنند و لذا احتمال اهمالکاری در آنان کاهش مییابد.
در مقابل ،باور ذاتی در مورد هوش به این مطلب اشاره دارد که
هوش کیفیتی ثابت ،انعطافناپذیر و غیرقابل افزایش است.
فراگیران با باور ذاتی هوش ،بر دستیابی به عملکرد خوب تمرکز
کرده و برای رسیدن به اهدافشان و غلبه بر مشکالت حداقل
تالش را به خرج میدهند و در مواجهه با مشکالت به راحتی
تسلیم میشوند [ ]35-30و هنگامی که متوجه شوند تکلیف یا
مسئله از توان و هوش آنان باالتر است ،آن را رها کرده و لذا
احتمال اهمالکاری تحصیلی در آنان افزایش مییابد .از همینرو
است که  ]33[ Dweckمعتقد است که باورهای هوشی با
موفقیتهای تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبت دارد و روی
عملکرد تحصیلی آنها تأثیر میگذارد [.]28
از دیگر سووی ،در علوم رفتاری و در چارچوب بررسوی روابط
میان مجموعهای از متغیرها ،شرایط به گونهای است که نمیتوان
تأثیر متغیرهایی که به بافت مربوط میشووند را نادیده گرفت؛ چرا
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مقدمه
اهمالکاری تحصیلی ""Academic Procrastination
یکی از بحثهای مهمی است که در سالهای اخیر مورد توجه
بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و از آن به عنوان یک عادت بد
[ ]1و یک مشکل رفتاری و نوع خاصی از اهمالکاری رفتاری یاد
شده است که بسیاری از بزرگساالن در کارهای منظم روزانه
تجربه میکنند [ .]2اهمالکاری به عنوان یک رفتار منفی ناشی
از عدم تنظیم خودتنظیمی تلقی میشود [ .]3اهمالکاری تحصیلی
به تأخیر انداختن ارادی انجام یک تکلیف تحصیلی است که باید
در چارچوب زمانی مورد انتظار به انجام برسد [ 4و  ]5و در صورت
انجام نشدن ،با عواقب منفی همراه است [ 6و  .]7این نوع از
اهمالکاری در بین بیش از  70درصد از دانشجویان وجود دارد که
منتج به عملکرد تحصیلی ضعیف و همچنین سطوح باالیی از
استرس و اضطراب میشود [ 8و .]9
اهمالکاری تحصیلی اغلب به عنوان یک الگوی رفتاری برای
اجتناب از تکالیف سخت و اضطرابآور [ ،]10یک مسئله انگیزشی
که منعکس کننده تفاوتهای فردی در ارزشهای عمومی است
[ ،]11یک مشکل مدیریت زمان [ ]12و یا شکست خودتنظیمی
فراشناختی [ ]13تعریف شده است و دارای دو ویژگی اصلی تأخیر
در روند تکالیف دانشگاه و تردید همیشگی در مواجه با تکالیف
دانشگاهی [ ]14و دارای اشکال مختلفی از جمله عادت دیر آمدن
به کالس یا بینظمی ،به تعویق انداختن انجام وظایف تحصیلی،
اجتناب از انجام دادن کارهایی مانند ارائه مقاالت ،از دست دادن
کالس ،معدل کمتر از حد استاندارد ،عدم قبولی و تهدید به اخراج
از دانشگاه است [ .]15این رفتار ناسازگارانه با برخی از ویژگیهای
شخصیتی مانند کمالگرایی ،ترس از شکست ،خودکارآمدی پایین،
خودتنظیمی پایین و همچنین با برخی جنبههای انگیزشی مانند
جهتگیری هدف و جنبههای موقعیتی مانند جو کالس و تکالیف
سخت همراه است [ 20 ،19 ،18 ،17 ،16و .]21
اهمالکاری تحصیلی بر مدیریت زمان [ ،]22اعتماد بهنفس
[ ،]23رضایت از زندگی دانشجویی و عملکرد تحصیلی [ ]24تأثیر
منفی میگذارد و همچنین میتواند فرایند یادگیری را بازداری کند
و پیشرفت تحصیلی را کاهش دهد [ ]25که به عنوان مشکلی
رایج در میان افراد یکی از مهمترین دالیل شکست یا موفق نشدن
فراگیران در یادگیری و دستیابی به برنامههای پیشرفت تحصیلی
تلقی شود [ ]26و با توجه به آمار باالی شیوع آن از یک سو و
تأثیرات و عواقب منفی آن از سوی دیگر ،بررسی پیشایندها و
دالیل آن درخور بررسی است.
همانگونه که بیان شد ،از عوامل همبسته با اهمالکاری
تحصیلی هم میتوان به عوامل انگیزشی اشاره کرد و هم به
عوامل شناختی و جهت تبیینی بهتر از رفتارهای اهمالکارانه ،در
نظر گرفتن این دو بعد شناختی و انگیزشی کارسازتر خواهد بود.
نظریهپردازان شناختگرا با بکارگیری رویکرد کلگرایانه در تبیین
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کوه این عوامول بوافتی میتواننود در تعیین چگونگی و کیفیوت این
روابط نقش منحصر به فردی داشته باشند .از جمله سازههایی که
نقش محیط و تعامل شوخ با محیط را به خوبی نشوان میدهد،
شووونواخوت اجتمواعی اسوووت .شووونواخوت اجتمواعی " social
 "cognitionبه عنوان توانایی شووناخت خود ،هیجانهای افراد
دیگر و اسووتنتاج حاالت ذهنی آنان از روی لحن ،حاالت چهره و
بدن ،توانایی اسووتدالل در مورد حاالت ذهنی ،همدلی و پردازش
شوووخی ،درک کردن معنای رفتار و نشووانههای اجتماعی آنها،
انطبوا اجتمواعی ،بکوارگیری قوانین و دانش مربوط بوه امورات
اجتمواعی بوه منظور تعوامول بوا هم نوع خود و مودیریوت عواطف خود
در روابط بین فردی را در بر میگیرد [ 38 ،37 ،36و  .]39بوه
عبارت سووادهتر ،شووناخت اجتماعی یعنی شووناسووایی تفاوتها و
تطابق پاسووف فرد با عوامل اجتماعی که بسوویاری از موارد مانند
تصومیمگیریهای سوطحی یا تسولط بر مسوائل بین فردی نتیجۀ
آن اسووت [ 43 ،42 ،41 ،40و  .]44در تعریف دیگری شووناخت
اجتماعی را مجموعهی پیچیدهای از فرایندهای عصوبی شوناختی
میداننود کوه توانوایی افراد در رمزگشوووایی ذهن دیگران برای
برنامهریزی اقدامات در محیط اجتماعی را تشوکیل میدهد [.]45
خأل موجود در این توانایی موجب اختالل در بسیاری از عملکردها
مانند فعالیتهای تحصویلی میشوود [ .]46بنابراین ،نق شوناخت
اجتماعی ممکن اسووت موجب ایجاد یک چرخۀ معیوب گردد که
در اثر آن افراد بوه احتموال کمتری تعوامالت اجتمواعی سوووازنوده را
تجربه میکنند؛ چراکه این افراد اغلب در شوناخت نیازهای خود و
دیگران مشوکل داشوته و نمیتوانند این نیازها را با مقاصود روزانه

و اهداف زندگی خویش منطبق سوازند [ 47 ،38و  .]48لذا ضوعف
در شو ونواخوت اجتمواعی میتوانود بواعوث کواهش روابط و حموایوت
اجتمواعی گردد و کواهش این روابط نیز بوه نوبوه خود منجر بوه این
نتیجه میگردد که فرد در مواقعی که احسوواس نماید نمیتواند از
پس مسوائل تحصویلی برآید نتواند از دیگران از جمله همکالسوی،
اسوووتواد و غیره کموک گیرد و در نتیجوه احتموال اهموالکواری
تحصیلی آنان افزایش یابد.
با توجه به رابطۀ تنگاتنگ میان شناخت و آموزش ،توانایی-
های شناختی میتوانند نقشی محوری در یادگیری و موفقیتهای
تحصیلی ایفاء کنند [ .]49بنابراین ،از یک سو آمار شیوع اهمال-
کاری روز به روز در حال افزایش است [ 51 ،50و  ]52و از دیگر
سو ،شناخت متغیرهای اهمالکاری تحصیلی ،هم میتواند موجب
پیشگیری از پیامدهای شکست در مدرسه شود و هم اینکه با
تکیه بر این اطالعات و بکارگیری روشهای مناسب ،محیط
یادگیری خوشایندی را برای فراگیران فراهم آورد .بدین منظور در
پژوهش حاضر فرض بر این است که روابط میان متغیرهای باور-
های هوشی و اهمالکاری تحصیلی بر حسب میزان شناخت
اجتماعی دانشجویان متفاوت است .لذا ،پژوهشگران به دنبال آن
هستند که با توجه به پیشینۀ ذکر شده در مورد روابط میان متغیر-
ها ،نقش واسطهای شناخت اجتماعی را در رابطه میان باورهای
هوشی و اهمالکاری تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار دهند.
بنابراین ،برای بررسی تناسب مدل پرسش زیر مطرح میشود :آیا
بین باورهای هوشی و اهمالکاری تحصیلی با واسطهگری
شناخت اجتماعی رابطهای وجود دارد؟

شناخت اجتماعی

اهمالکاری تحصیلی

باورهای هوشی
شکل  .1نمودار کلی مدل علی پژوهش

روشها
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از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ باورهای هوشی
و اهمالکاری تحصیلی با واسطهگری شناخت اجتماعی بود ،لذا
پژوهش حاضر از نوع همبستگی و مدل تحلیل مسیر میباشد.
جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاههای شهر
شیراز در سال تحصیلی  96-95تشکیل دادند که از این میان به
روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای ،از بین تمامی دانشگاه-
های شهر شیراز ،تعداد  5دانشگاه که شامل دانشگاه سراسری
شیراز ،دانشگاه پیامنور ،دانشگاه آزاد و دو دانشگاه غیرانتفاعی بود،
انتخاب شدند و از هر دانشگاه یک دانشکده و از هر دانشکده 2
کالس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .در مجموع  300نفر
به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که  174نفر را دختران و 126

نفر را نیز پسران تشکیل دادند .معیار ورود به تحقیق رضایت
دانشجویان و استاد و معیار خروج نیز ناقض بودن پرسشنامه بود
که تعداد  27پرسشنامه به دلیل ناق بودن کنار گذاشته شدند.
به آزمودنیها نیز گفته شد که پاسفهای آنها صرفاٌ جهت کار
پژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و به صورت محرمانه در
نزد پژوهشگر میباشند.
برای جمعآوری دادههای پژوهش ،از پرسشنامههای باورهای
هوشی ،پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی و پرسشنامه شناخت
اجتماعی استفاده شد .در ادامه به بررسی هر یک از این
پرسشنامهها خواهیم پرداخت.
پرسشنامه شناخت اجتماعی :این پرسشنامه توسط نجاتی
[ ]53برای بررسی وضعیت شناخت اجتماعی روی دانش آموزان و
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 )54( Yatesپایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ نیز در
مصر و استرالیا بررسی کردند .در مصر برای باور ضمنی ذاتی
هوش ضریب  0/83و برای باور ضمنی افزایشی هوش ضریب
 0/75به دست آوردند .اما در استرالیا ،ضریب  0/78برای باور
ضمنی ذاتی هوش و ضریب  0/76برای باور ضمنی افزایشی
هوش به دست آوردند .در ایران نیز در پژوهش رستگار و همکاران
[ ]56آلفای کرونباخ کل این مقیاس را  0/83گزارش کرده است.
در پژوهش محبی نورالدینوند و همکاران [ ]57آلفای کرونباخ
باور ذاتی هوش ( )0/74و باور افزایشی ( )0/82به دست آمده
است .در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی مقیاس نیز از آلفای
کرونباخ استفاده گردید که ضریب  0/85برای باور ذاتی هوش و
ضریب  0/66برای باور افزایشی هوش بدست آمد.
مقیاس ارزیابی اهمالکاری تحصیلی -نسخهی دانشجو
( :)PASSاین مقیاس را Solomonو )58( Rothblum
ساخته و آن را مقیاس اهمالکاری تحصیلی نام نهادند .این
مقیاس را [ Dehghanبه نقل از ]59 ،برای اولین بار در ایران به
کار برده است .مقیاس ارزیابی اهمالکاری تحصیلی دارای 27
گویه میباشد که سه مؤلفه آماده شدن برای امتحانات (شامل 8
گویه) ،مؤلفه آماده شدن برای تکلیف (شامل  11گویه) و مؤلفه
آماده شدن برای مقالههای پایان ترم (شامل  8گویه) را مورد
بررسی قرار میدهد .پاسفها در یک طیف لیکرت  4درجهای ،از
هرگز (نمره  )1تا همیشه (نمره  )4قرار گرفتهاند .همچنین در این
مقیاس گویههای  25-23-21-16-15-11-6-4-2به صورت
معکوس نمرهگذاری میشوند[ Solomon .به نقل از ]59 ،روایی
این مقیاس را با استفاده از روایی همسانی درونی خرده مقیاسها
با نمره کل ،حدود ضریب  0/84گزارش داده است .در پژوهش
علیمدد [ ]59جهت تعیین روایی مقیاس از همبستگی نمره کلی
مقیاس با تک تک سؤاالت تشکیل دهنده مقیاس استفاده شده
است که همه ضرایب همبستگی در سطح  p>0/01معنیدار
بودهاند .در پژوهش حاضر برای بررسی روایی مقیاس از روش
تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرمافزار  AMOSاستفاده
گردید که تمامی سؤاالت بار عامل خود بار عاملی معنیدار داشتند
و مدل نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود (،X2/df=0/53
،IFI=0/98 ،AGFI=0/97 ،GFI=0/99 ،P=0/38
 .)RMSEA=0/0001 ،CFI=0/99برای بررسی پایایی مقیاس
نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب  0/70برای آماده
شدن برای امتحان 0/66 ،برای آماده شدن برای تکلیف و 0/70
برای آماده شدن برای مقالههای پایان ترم به دست آمد.
برای ارزیابی ارتباط علی میان متغیرهای پژوهش از روش
تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار  AMOSو برای بررسی نقش
واسطهگری متغیر میانجی از دستور بوت استراپ در نرمافزار
ایموس استفاده شد.
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دانشجویان ساخته شده است .پرسشنامه دارای  19گویه میباشد
که در یک طیف  5درجهای لیکرت مواردی را که افراد تجربه
کردهاند را میسنجد .روش نمرهگذاری پرسشنامه به این صورت
است که گزینه تقریباً هرگز ( ،)1به ندرت ( ،)2گاهی اوقات (،)3
اغلب ( )4و تقریباً همیشه ( ،)5را در بر میگیرد .نتایج تحلیل
عاملی پرسشنامه شناخت اجتماعی به روش مؤلفههای اصلی
همراه با چرخش واریماکس نشان دهندهی وجود  4مؤلفه شناخت
اجتماعی بود که به ترتیب ذهنخوانی استاد ،تشخی تهدید
آموزشی ،شناخت خود و درک محیط آموزشی نامگذاری شدند.
شاخ  KMOدر این مقیاس برابر  0/845و ضریب کرویت
بارتلت نیز برابر  2491/28بود که با درجه آزادی  171در سطح
 P<0/0001معنیدار بود که نشان از کفایت نمونهبرداری
پرسشنامه حاضر بود .روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه
مقدماتی مورد تأیید قرار گرفته است [ .]38در پژوهش حاضر برای
بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عامل تأییدی با استفاده از
نرمافزار  AMOSاستفاده گردید که تمامی سؤاالت بار عامل خود
بار عاملی معنیدار داشتند و مدل نیز از برازش مطلوبی برخوردار
بود (،AGFI=0/95 ،GFI=0/94 ،P=0/24 ،X2/df=0/84
 .)RMSEA=0/003 ،CFI=0/95 ،IFI=0/99برای بررسی
پایایی مقیاس نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب 0/55
برای شناخت خود 0/69 ،برای ذهنخوانی استاد 0/51 ،برای درک
محیط آموزشی و نهایتاً  0/70برای تشخی تهدید آموزشی به
دست آمد.
مقیاس ارزیابی باورهای هوشی :این ابزار برای اولین بار توسط
 Abd-El-Fattahو  ]54[Yatesبر اساس نظریهی طرز تفکر
(نظریههای ضمنی هوش)  ]55 -33[ Dweckتدوین شد که
دارای  14ماده است 7 .ماده آن برای اندازهگیری خرده مقیاس
نظریه ذاتی هوش (باور ثابت هوش) و  7ماده دیگر برای خرده
مقیاس نظریه افزایشی هوش (باور افزایشی هوش) استفاده می-
شوند .این ابزار ،بر اساس یک مقیاس  4درجهای لیکرت از 1
(کامالً مخالفم) تا ( 4کامالً موافقم) درجهبندی شدهاندAbd- .
El-Fattahو  ]54[ Yatesروایی این مقیاس را در مصر و
استرالیا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی
تأییدی بدست آوردند .در دادههای مصر ،به روش تأییدی هر دو
عامل تأیید شدند و باور ضمنی ذاتی و باور ضمنی افزایشی به
ترتیب  35/5و  15/3درصد از واریانس کل را نشان میدهند .در
دادههای استرالیا نیز هر دو عامل تأیید شدند و باور ضمنی ذاتی
و باور ضمنی افزایشی به ترتیب  26/5و  18درصد از واریانس کل
را نشان میدهند .در پژوهش حاضر برای بررسی روایی مقیاس از
روش تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرمافزار  AMOSاستفاده
گردید که تمامی سؤاالت بار عامل خود بار عاملی معنیدار داشتند
و مدل نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود (،X2/df=1/08
،IFI=0/99 ،AGFI=0/99 ،GFI=0/98 ،P=0/09

Abd-El-Fattah & .)RMSEA=0/001 ،CFI=0/99

بررسی رابطۀ باورهای هوشی و اهمال کاری تحصیلی با واسطه گری شناخت اجتماعی

یافتهها

بین متغیرهای پژوهش ،همبستگی متغیرها محاسبه گردید و نشان
داد که همبستگی بین متغیرها در اغلب موارد معنیدار هستند .از
اینرو امکان بررسی مدل فراهم میباشد.
در ابتدا ،شاخصهای برازش مدل محاسبه گردید که
نتایج این تحلیل در جدول  3نشان داده شده است.

قبل از بررسی فرضیهها ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شامل میانگین و انحراف معیارها متغیرها بررسی شد و نتایج نشان
داد که آماده شدن برای تکلیف دارای بیشترین میانگین بود .نتایج
کامل در جدول  1آورده شده است .به منظور بررسی رابطۀ ساده

جدول  .1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

باورهای هوشی

شناخت اجتماعی

اهمالکاری تحصیلی

هوش ذاتی
هوش افزایشی
شناخت خود
ذهنخوانی استاد
درک محیطی
تشخی تهدید آموزشی
آماده شدن برای امتحانات
آماده شدن برای تکلیف
آماده شدن برای مقاله

میانگین

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

15/1
21/2
15/9
10/8
9
11/8
15/9
31
22/3

3/3
4
3/5
3/6
2/9
2/6
3/8
5
4/3

7
7
6
1
2
1
7
17
8

26
28
24
20
16
16
28
44
32

جدول  .2ماتریس همبستگی میان متغیرهای پژوهش
متغیر

 -1هوش ذاتی
 -2هوش افزایشی
 -3شناخت خود
 -4ذهنخوانی استاد
 -5درک محیطی
 -6تشخی تهدید آموزشی
 -7آماده شدن برای امتحانات
 -8آماده شدن برای تکلیف
 -9آماده شدن برای مقاله

1

2

3

1
0/0001
**0/36
**0/27
**0/22
**0/43
0/0001
**0/36
**0/31

1
-0/04
-0/04
-0/07
0/02
0/07
-0/02
*-0/12

1
**0/52
**0/51
**0/59
**-0/22
**0/32
**0/27

5

4

1
**0/58
**0/46
-0/09
**0/19
**0/24

1
**0/50
**-0/26
**0/30
**0/26

6

1
*-0/13
**0/40
**0/23

8

7

1
**-0/46
**-0/42

9

1
1
**0/60
*=P<0/05 **=P<0/01

جدول  :3شاخ های برازش مدل
شاخص

X2/df

P

GFI

AGFI

IFI

CFI

RMSEA

قبل از اصالح
بعد از اصالح

44/6
0/58

0/0001
0/86

0/68
0/99

0/32
0/97

0/37
0/99

0/35
0/99

0/28
0/0001
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در جدول  ،3هم شاخ های قبل از اصالح و هم
شاخ های بعد از اصالح نشان داده شده است .شاخ های قبل
از اصالح نشان میدهد که مدل در ابتدا از برازش خوبی برخوردار
نبود که با حذف مسیرهای پیشنهادی غیر معنیدار از جمله حذف
مسیرهای باور ذاتی هوش به تمامی متغیرها (به جز اهمالکاری
برای مقاله) ،باور افزایشی هوش به اهمالکاری امتحان ،شناخت
خود به اهمالکاری مقاله و تکلیف و شناخت تهدید آموزشی به
اهمالکاری امتحان و مقاله و همچنین با انجام اصالحات مورد
نیاز ،مدل به برازش مطلوب رسید .شاخ های بعد از اصالح
نشان میدهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.

به منظور پاسف به سؤال پوژوهش مبنوی بور ایون کوه "آیوا
بین باورهای هوشی و اهمالکواری تحصویلی بوا واسوطهگوری
شووناخت اجتموواعی رابطووهای وجووود دارد؟" نتووایج پووژوهش
نشان مویدهود کوه تنهوا بعود بواور افزایشوی هووش از طریوق
واسووطهگووری ابعوواد شووناخت اجتموواعی ،دارای اثوور غیرمسووتقیم
بر ابعاد اهمالکواری تحصویلی مویباشود؛ اموا هوم بواور ذاتوی
هوووش و هووم بوواور افزایشووی هوووش دارای اثوورات مسووتقیم بوور
ابعاد اهمالکواری تحصویلی مویباشود .نتوایج دقیوق حاصول از
فرضووویه اول پوووژوهش در شوووکل  2و جووودول  4آورده شوووده
است.

شکل  .2ضرایب استاندارد مدل مفهومی پژوهش
جدول  .4ضرایب مسیرهای مستقیم موجود در مدل پژوهش حاضر
مسیر

مقدار برآورد

مقدار استاندارد

خطای استاندارد

T

P

-0/35
0/13
0/16
0/25
0/32
0/29
-0/43
-0/31
-0/18
-0/33

-0/27
0/10
0/22
0/27
0/36
0/43
-0/37
-0/26
-0/14
-0/25

0/07
0/06
0/05
0/06
0/05
0/04
0/10
0/08
0/07
0/09

4/9
2
3/5
4/3
5/9
7/3
3/9
2/8
2/3
4/6

0/0001
0/05
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/02
0/0001

باور افزایشی هوش بر اهمالکاری تحصیلی
باور ذاتی هوش بر اهمالکاری تحصیلی
باور افزایشی هوش بر شناخت محیط آموزشی
باور افزایشی هوش بر شناخت استاد
باور افزایشی هوش بر شناخت خود
باور افزایشی هوش بر شناخت تهدید آموزشی
شناخت محیط آموزشی بر اهمالکاری برای امتحان
شناخت استاد بر اهمالکاری تحصیلی
شناخت خود بر اهمالکاری تحصیلی
شناخت تهدید آموزشی بر اهمالکاری تحصیلی

همانگونه که نتایج شکل  2و جدول  4نشان میدهند ،باور
افزایشی هوش دارای اثر منفی ( β=-0/27و  )P=0/01و باور
ذاتی هوش ( β=0/10و  )P=0/05دارای اثر مثبت بر اهمالکاری
تحصیلی هستند .باور افزایشی هوش همچنین دارای اثر مثبت بر
شناخت محیط آموزشی ( β=0/22و  ،)P=0/01شناخت استاد
( β=0/27و  ،)P=0/01شناخت خود ( β=0/36و  )P=0/01و
شناخت تهدید آموزشی ( β=0/43و  )P=0/01است؛ اما باور ذاتی
هوش تأثیر معناداری بر هیچ کدام از ابعاد شناخت اجتماعی ندارد.
در نهایت ،هر  4بعد شناخت محیط آموزشی ( β=-0/37و
 ،)P=0/01شناخت استاد ( β=-0/26و  ،)P=0/01شناخت خود
( β=-0/14و  )P=0/05و شناخت تهدید آموزشی ( β=-0/25و
 )P=0/01تأثیر منفی بر اهمالکاری تحصیلی دارند .تمامی
متغیرهای پیشبین مدل توانستند  37درصد از واریانس اهمال-

جدول  .5برآورد مسیرهای غیرمستقیم موجود در مدل با استفاده از بوت استراپ
مسیر

مقدار برآورد

حد پائین

حد بال

معناداری

0/09

0/08

0/03

0/01

باور افزایشی

شناخت استاد

اهمالکاری

0/08

0/05

0/11

0/01

هوش

شناخت خود

تحصیلی

0/06

0/03

0/09

0/01

0/11

0/13

0/08

0/01

متغیر برونزاد

متغیر واسطه

متغیر درونزاد نهایی
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کاری تحصیلی را تبیین نمایند.
به منظور بررسی سهم واسطهگری هر یک از ابعاد شناخت
اجتماعی در بین متغیرهای پژوهش ،از دستور بوت استراپ در
نرمافزار ایموس استفاده شد که نتایج در جدول  4آورده شده است.
همانگونه که در جدول  ،5مشاهده میشود ،ابعاد شناخت
اجتماعی توانستند بین باور افزایشی هوش و اهمالکاری تحصیلی
نقش واسطهای ایفا کنند ،بدین صورت که شناخت محیط آموزشی
( β=0/09و  ،)P=0/01شناخت استاد ( β=0/08و ،)P=0/01
شناخت خود ( β=0/06و  )P=0/01و شناخت تهدید آموزشی
( β=0/11و  )P=0/01توانستند واسطهگر ارتباط باور افزایشی
هوش و اهمالکاری تحصیلی باشند؛ اما باور افزایشی هوش
نتوانست از طریق ابعاد شناخت اجتماعی ،اهمالکاری تحصیلی را
پیشبینی نماید.
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نتیجهگیری
در نهایت ،میتوان نتیجه گرفت که ابعاد شناخت اجتماعی
نقش واسطهای در بین باور افزایشی هوش و اهمالکاری تحصیلی
دارند اما نقش واسطهای در بین باور افزایشی هوش و اهمالکاری
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همانطور که پیشتر اشاره شد پژوهش حاضر با هدف بررسی
رابطۀ باورهای هوشی و اهمالکاری تحصیلی با واسطهگری
شناخت اجتماعی انجام گرفت .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد
که باور افزایشی هوش تأثیر منفی و باور ذاتی هوش تأثیر مثبت
بر اهمالکاری تحصیلی دارد .این یافته به صورت دقیق با نتایج
پژوهشهای [ 21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16و  ]33که تأثیر سازههای
شناختی و هوشی را بر اهمالکاری تحصیلی بررسی کردهاند،
همسو است .در تبیین این یافتهها میتوان چنین گفت که الگو-
های نظری انگیزش پیشرفت ،باورهای شخ را عمدهترین و
اصلیترین تعیینگرهای رفتار پیشرفت میدانند .مفروضۀ اصلی
این نظریهها آن است که انتظارات افراد برای موفقیت و ادراک
آنان از توانایی انجام تکالیف مختلف ،نقش عمدهای در انگیزش
و رفتار دارد []29؛ همچنین بر اساس شواهد [ ]29باورهای هوشی
بر چگونگی تفسیر فرد از شکستها و موفقیتهای خود اثر دارد.
بنابراین ،پیامدی که این تفسیرها در پی دارد میتواند فضایی
هدفمندانه برای فرد ایجاد کرده و آنان را ترغیب کند که خود را
توانا ،ارزشمند و مسئول ببینند []60؛ در نتیجه این امر میتواند
افراد را به سمت فعالیتهای تحصیلی بیشتر سو داده و از گرفتار
شدن آنان در دام اهمالکاری تحصیلی تا حد امکان جلوگیری
کند .عالوه بر این ،هنگامی که فرد تصور خوبی دربارۀ خود و
تواناییهایش دارد ،احساس میکند که موجودی تواناست و با
اطمینان بیشتری فکر میکند و میکوشد تا رفتارش با موفقیت
همراه باشد؛ و از آنجایی که افراد معتقد به باور هوشی افزایشی بر
این باورند که دارد که هوش ،کیفیتی انعطافپذیر ،قابل افزایش و
قابل کنترل است [ .]30در نتیجه تالش بیشتری میکنند تا با
بهبود شایستگیهای خود و اکتساب دانش جدید ،فعالیت بیشتری
در کارهای تحصیلی خود داشته باشند .در مقابل ،افراد دارای باور
ذاتی هوش ،برای رسیدن به اهدافشان و غلبه بر مشکالت حداقل
تالش را به خرج میدهند و در مواجهه با مشکالت به راحتی
تسلیم میشوند .بنابراین ،افراد با باور ذاتی هوش احتماالً بیشتر
دچار اهمالکاری تحصیلی میشوند و لذا رابطه مثبت باور ذاتی
هوش و اهمالکاری و رابطه منفی باور افزایشی هوش و اهمال-
کاری منطقی به نظر میرسد.
نتایج همچنین حاکی از آن بود که باور افزایشی هوش دارای
تأثیر مثبت بر ابعاد شناخت اجتماعی بود اما باور ذاتی هوش تأثیر
معناداری بر این ابعاد نداشت .هر چند یافتهای جهت مقایسه با
این نتایج بدست نیامد اما در تبیین این یافته میتوان بیان داشت
که افراد با باور افزایشی هوش از آنجا که به این معتقدند که هوش
آنا در جنبههای مختلف قابل افزایش است ،لذا در برخورد با
چالشهای زندگی و موقعیتهای اجتماعی نه تنها تسلیم نمی-
شوند بلکه تالش میکنند در جهت شناسایی خویش ،دیگران و

موقعیت برآیند و بتوانند با شناسایی و فهم دقیق این ابعاد و به
ویژه در محیط آموزشی برآیند.
نتایج پژوهش همچنین نشان دادند که ابعاد شناخت اجتماعی
تأثیر منفی بر اهمالکاری تحصیلی دارند .این یافته با نتایج
پژوهشهای [ ]61 -46همسو است .در تبیین این یافته میتوان
بیان داشت که خأل موجود در شناخت اجتماعی ،موجب اختالل
در بسیاری از عملکردها مانند فعالیتهای تحصیلی میشود [.]49
شناخت اجتماعی توانایی و امکاناتی را برای فرد فراهم میکند که
خود را بهتر شناخته و با دنیای خویش و دیگران ارتباط برقرار کند
و تصمیماتی سازنده را در این زمینه بگیرد .به عنوان مثال []60
اعتقاد بر این است که وقتی دختران میخواهند باورهای خود را
شکل دهند ،به نظرات دیگران بیشتر توجه میکنند .بر این مبنا
شناخت اجتماعی موجب انسجام در اهداف و نگرشها شده و
بستری را فراهم میکند تا فرد به تحلیل محیط آموزشی پرداخته
و در آن دخل و تصرف نماید .حال چنانچه تعامل وی با محیط،
همراه با شناخت ،اطمینان و کنترل بیشتری باشد ،رفتارهای او نیز
در برخورد با رویدادهای تحصیلی به مراتب منطقیتر و پختهتر
خواهد بود .در همین راستا تجارب حاصل و رفتارهایی که با
فعالیتهای تحصیلی بیشتری همراه است منجر به کاهش
اهمالکاری تحصیلی میشود.
با وجود آنکه نتایج پژوهش حاضر ،اطالعات ارزشمندی را
دربارۀ ویژگیهای کارکردی تجارب هیجانی مثبت و منفی در
بافت مطالعاتی پسایندهای شناخت اجتماعی فراهم کرده است،
اما برخی از محدودیتهای پژوهش حاضر ممکن است تعمیم-
پذیری نتایج آن را با مشکل روبرو کند .نخست اینکه نتایج
پژوهش حاضر همچون بسیاری از پژوهشهای دیگر به دلیل
استفاده از ابزارهای خودگزارشی به جای مطالعهی رفتار واقعی
ممکن است مشارکت کنندگان را به استفاده از شیوههای مبتنی
بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به عدم کفایت
فردی ترغیب کند .بنابراین ،پیشنهاد میشود از ابزارها و روش-
هایی استفاده شود که مبین رفتارهای واقعیتری از افراد باشد.
محدودیت دوم ،با توجه به اینکه گروه نمونه فقط از بین
دانشجویان انتخاب شده بودند ،پیشنهاد میشود این پژوهش برای
ردههای سنی دیگر مانند نوجوانان انجام گیرد .در نهایت پیشنهاد
میگردد در پژوهشهای بعدی در رابطه بین باورهای هوشی و
اهمالکاری تحصیلی ،نقش سایر سازههای شناختی -اجتماعی
همچون حمایت اجتماعی بررسی گردد تا دیدی روشنتر و جامعتر
از این روابط حاصل گردد.

 به ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه شهیدهای،همکاری نمودند
. کمال تشکر و قدردانی صورت میگیرد،شیراز

مالحظات اخالقی
 به،در این پژوهش جهت اطمینان از رعایت اصول اخالقی
آنان اطمینان داده شد و نام و مشخصات فردی شرکتکنندگان
 همچنین شرکت در این پژوهش کامالً آزادانه و.یادداشت نگرید
 این مقاله برگرفته از.با رضایت شرکتکنندگان صورت گرفت
پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی با کد پایاننامه
. دانشگاه عالمه طباطبایی تهران است495606

تضاد منافع
این مطالعه بدون حمایت مالی سازمانی انجام گرفته است و
یافتههای آن بهطور دقیق و شفاف ارائه شده است و امتیازات
،علمی و پژوهشی حاصل از آن با منافع مادی و معنوی هیچ فرد
.گروه و نهادی در تعارض نیست

 هر چند پژوهشی که دقیقاً به رابطه این سه سازه.تحصیلی ندارند
- اما جهت مقایسه این نتایج با پژوهش،پرداخته باشد یافت نشد
-های پیشین میتوان بیان داشت که این نتایج با یافته پژوهش
] که نقش واسطهگر مؤلفههای شناختی61 -46 ،33[ های
اجتماعی در رابطه سازههای شناختی و هوشی با اهمالکاری
 به بیان دیگر نتایج.تحصیلی را بررسی کردهاند همسو است
پژوهش حاضر نشان میدهد که پیشبینی اهمالکاری تحصیلی
 به شناخت اجتماعی فراگیران،افراد بر اساس باورهای هوشی افراد
 در همین.در پاسف به مطالبات زندگی تحصیلی آنها وابسته است
 نتایج پژوهش حاضر نیز با تأکید بر نقش تعیین کنندهی،راستا
شناخت اجتماعی نشان میدهد که الگوی پیشبینی اهمالکاری
- بر نقش،تحصیلی افراد بر اساس عنصر باورهای هوشی آنان
.آفرینی عنصر واسطهمند شناخت اجتماعی افراد وابسته است

سپاسگزاری
از تمامی افرادی که در جهت اجرای مطلوب این پژوهش
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