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Abstract 

 

Introduction: Duik’s theory deals with subjective beliefs that people have about their own 

intelligence. Subjective beliefs that intelligent students have about their own intelligence could 

be effective on creative, analytical, practical intelligence as well as their goal orientation. 

Aim: The object of the present research was the effectiveness of Duik’s mind changing 

motivational program on goal orientation and successful intelligence of intelligent students. 

Method: The present research was a semi-experimental study with experimental design with 

pre-test, post-test with the control group. The statistical population was the intelligent students of 

the elementary school of Isfahan city in the year of 2015-2016. In the research sample, 30 people 

were chosen in a two-stage cluster sampling manner, and with a random method in experimental 

and control group. The measurement instrument was Raven’s Intelligence Test, Eliot and Mac 

Grikor’s goal achievement inventory and Esternberg and Grigorenko’s successful intelligence 

inventory. Also in order to test the hypothesis, multivariable Quariance analytic test and SPSS 

software 24 version were used. 

Results: Findings shows that Duik’s mind changing motivational progarm was effective on each 

four components of goal orientation means tendency domination )P=0.001), avoidance 

domination )P=0.001), tendency performance )P=0.001), avoidance performance )P=0.001) as 

well as analytical )P=0.001), practical (P=0.007), and creative intelligence (P=0.046) of 

intelligent students. 

Conclusion: According to the findings it is recommend that for increasing the level of merit 

motivation of intelligent students, additive intelligence education based on Duik’s theory should 

be used. 
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 چکیده

 

آموزان تیز  های ذهنی که دانشباور .پردازدهوش خود دارند، می مورد درنظریه دوئیک به بررسی باورهای ذهنی که افراد : مقدمه

 .باشد تأثیرگذار ها آنگیری هدف جهت چنینهمتواند در هوش خالقانه، تحلیلی و عملی و هوش راجع به هوش خود دارند، می

 تیز آموزاندانش موفق هوش و هدف گیریجهت بر دوئیک ذهنیت تغییر انگیزشی یبرنامه اثربخشی حاضر پژوهش هدف: هدف

 .بود هوش

جامعه آماری . آزمون با گروه کنترل بودپس -آزمونبا طرح آزمایشی از نوع پیش آزمایشی نیمهپژوهش حاضر یک مطالعه : روش

گیری نفر به شیوه نمونه 31نمونه پژوهش تعداد . بود 1312-10ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی آموزان تیزهوش دوره دانش

گیری آزمون هوش ریون، ابزار اندازه. های آزمایش و کنترل گمارده شدندای انتخاب و با روش تصادفی در گروهای دو مرحلهخوشه

ها فرضیه آزمون همچنین جهت. گیرکور و پرسشنامه هوش موفق استرنبرگ و گریگورنکو بودپرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک

 .استفاده شد 20نسخه  spssافزار و نرمتحلیل کواریانس چند متغیره  از آزمون

، (P=111/1)گیری هدف یعنی تسلط گرایشی ه جهتمؤلف چهار هرها نشان داد برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیک بر یافته :هایافته

، عملی (P=113/1) تحلیلیو همچنین هوش ( P=111/1)عملکرد اجتنابی  ،(P=111/1) ، عملکرد گرایشی(P=111/1) تسلط اجتنابی

(110/1=P )و خالق (100/1=P) هوش تأثیرگذار بوده استتیزوزان آمدانش. 

از آموزش  آموزان تیزهوش دانشگردد برای افزایش سطح انگیزش شایستگی پیشنهاد می شده  حاصلهای یافته براساس: گیرینتیجه

 .استفاده شود هوش افزایشی مبتنی بر نظریه دوئیک

 تیزهوشآموزان  هدف، هوش موفق، دانش گیری جهتبرنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیک، : هاکلیدواژه

 

 

 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی
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04-01، 1011، 1م، شماره هشتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال   

 مقدمه

-افراد با استعدادی هستند که نشانه 1آموزان تیزهوشدانش

ها از جمله هایی از قابلیت باالی عملکرد در برخی حوزه

های تحصیلی هوش، خالقیت، هنرمندی، رهبری و زمینه

پورمیرصالح و فتوحی  رضا)دهند از خود نشان می

-تیزهوش علی آموزانبسیاری از دانش(. 1312اردکانی، 

ای که دارند، به طور کامل های برجستهتواناییرغم 

کنند و غالباً با فقدان های بالقوه خود را درک نمیتوانایی

مواجه هستند  2گیری در هدفانگیزه و عدم جهت

-جهت(. 2121، 3هورنسترا، باکس، ماسجیسن و دنیسن)

که  گیری هدف مبین انگیزه فرد از تحصیل است

شایستگی یک فرد را تبیین  رفتارهای مربوط به پیشرفت و

کند، همچنین زیربنای بسیاری از اقدامات موفق از می

بارنو، ویس، ناواس و )های آموزشی است جمله تالش

دهد های انجام شده نشان میپژوهش(. 2121، 0کاستجن

-آموزان تیزهوش، آنبه دلیل باال بودن انتظارات از دانش

ا به دیگران نشان های خود رها تمایل دارند که شایستگی

به عالوه آنان گرایش دارند که باهوش و استعدادتر . دهند

این مهم سبب آن شده است . از دیگران به نظر برسند

آموزان مذبور به جای تمرکز بر فرآیند یادگیری، به دانش

-محصول و پیامدهای آن که دستیابی به موفقیت و نمره

این (. 1310سیف، )های عالی است، تمرکز داشته باشند 

گرایش به هدف عملکرد، منجر به درماندگی آموخته 

خطر اجتناب از  و افزایشآموزان شده در رفتار دانش

تالش به منظور حفظ توانایی و خود ارزشمندی خویش 

و ارائه و ر از این(. 2121، 2گایو و لئونگ) شده است

                                                             
1
- Gifted students 

2
- Goal Orientation 

3
- Hornstra, Bakx, Mathijssen & Denissen 

4
- Barreno, Veas, Navas & Castejón 

5
- Guo & Leung 

های انگیزشی در برطرف کردن آن را کاربست برنامه

 .سازدضروری می

ای دارای برنامه 0برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیک

شناختی است که سعی در تغییر ذهنیت و زیربنای روان

تفسیر رویدادها دارد و بر این امر مبتنی است که هوش و 

(. 2121، 0ساویدس و بوند)شخصیت قابل تغییر است 

به ذاتی بودن هوش تمایل  قائلدوئیک معتقد است افراد 

که باهوش بودن را یک خصیصه ذاتی دانسته و  دارند

دارای این باور هستند که انسان یا واجد سطح معینی از 

به همین دلیل این افراد دائم . هوش هست یا نیست

دوئیک، )که آیا به اندازه کافی باهوش هستند؟  اند نگران

-در این حالت شکست خوردن ثابت می(. 2111و  2110

تواند درونی و این اثبات می کند که فرد باهوش نیست

به همین دلیل نیز افراد دارای باور . شده و عمومیت یابد

ذاتی به هوش تمایل دارند که از شکست خجالت بکشند 

تمرکز نمودن بر جلوه )و گرایش به اهداف عملکردی 

بیرونی شایستگی یا توانایی و این که توانایی چگونه در 

( گیرد اشاره داردار میمقایسه با دیگران مورد قضاوت قر

 4ول، تزرسنیوسکیبلک)گذارند را از خود به نمایش می

سؤال مهمی که اکنون از بعد نظری (. 2110و دوئیک، 

توان با استفاده باید به آن توجه داشت این است که آیا می

برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیک، بر هوش موفق 

فراتر از  1وفقهوش م. آموزان نیز تأثیر گذاشتدانش

درس خوان بودن است و فرد باهوش، فردی است که 

های گوناگون چگونه از هوش خود بداند در موقعیت

پژوهش (. 1311پور و عابدی، خانی، بهرامی)استفاده کند 

دهد که افراد نشان می( 2111) 11استیملر و اسپینس

                                                             
6
- Dweck Mindset Motivational Program 

7
- Savvides & Bond 

8
- Blackwell & Trzesniewski 

9
- Successful intelligence 

10
- Steinmayr & Spinath 
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های عملی، تحلیلی و خالقانه را به ترکیبی از توانایی

چیزی که یک فرد را . دهندمختلف نشان می درجات

کند، عملکرد باالی او در این سه توانایی تیزهوش می

 3تیزهوشی توانایی تعادل برقرار کردن بین این  است و

(. 2110، 1مندلمن، باربوت و گریگورنکو) استتوانایی 

پور، جمهوری و احدی در پژوهشی که توسط هادی

داد که آموزش والدین انجام شد نتایج نشان ( 1310)

مبتنی بر نظریه ذهنیت دوئیک، بر انگیزه شایستگی و 

 ؛رفتارهای یادگیری کودکان دارای تأثیر معناداری است

 در. اما بر پشتکار و نگرش نسبت به یادگیری تأثیری ندارد

 شد انجام( 1312) فتحی توسط که پژوهشی دیگر

 ذاتی هوشی باور غیرمستقیم هایمسیر که مشخص گردید

 عملکرد روی گرا عملکرد هدف گیریجهت طریق از

 گیریجهت طریق از افزایشی هوشی باور و تحصیلی

. اثرگذار هستند تحصیلی عملکرد روی تبحرگرا هدف

با بررسی باورهای ضمنی هوش و  (1311) همچنین خانی

گیری اهداف پیشرفت با تعلل ورزی تحصیلی جهت

بین باورهای ضمنی  دانشجویان به این نتیجه رسید که

تبحر )هدف  های گیری جهتو ( ذاتی و افزایشی)هوش 

به جز ( گرایی، عملکرد گریزی و تبحرگریزی

 معنادارعملکردگرایی با تعلل ورزی تحصیلی رابطه 

 2در پژوهشی که توسط ایوب و الجوقمان. وجود دارد

-انجام شد، مشخص شد که باوری که دانش( 2110)

ود دارند تأثیر مثبت و معناداری بر آموزان درباره هوش خ

همچنین نظریه ضمنی هوش تأثیر . ها داردعملکرد آن

آمده  دست بهاما نتایج  ؛مثبتی بر انواع مختلف هوش دارد

در ارتباط با تأثیر ( 2112) 3از پژوهش میح و دراگوس

 مؤیداهداف تسلط و عملکرد با تعامل رفتاری و هیجانی 
                                                             
1
- Mandelman, Barbot & Grigorenko 

2
- Ayoub & Aljughaiman  

3
- Mih & Dragos 

جانی ارتباط یتعامل رفتاری و ه آن بود که اهداف تسلط با

مثبت و اهداف عملکردی با تعامل رفتاری هیجانی ارتباط 

با این حال علیرغم مستند بودن نقش برنامه . منفی دارد

انگیزشی تغییر ذهنیت دوینگ در تحول و تعالی هوش 

گیری هدف، در مورد عوامل و عناصر موفق و جهت

غییر ذهنیت دوینگ اصلی مطرح در تأثیر برنامه انگیزشی ت

های کودکان ابهامات زیادی ها و پاسخبر تمایالت، کنش

از طرفی مطالعات مختلفی در مورد باورهای . وجود دارد

هوشی، جهت گیری هدف و هوش موفق در داخل یا 

خارج از کشور وجود دارد که هرکدام این عوامل را به 

اما  ؛اند کردههای دیگری بررسی بر متغیر جداگانهصورت 

 انگیزشی یبرنامه ای که به طور ویژه اثربخشیمطالعه

 موفق هوش و هدف گیریجهت بر دوئیک ذهنیت تغییر

هوش را بررسی کرده باشد انجام نشده  تیز آموزاندانش

برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت شایان ذکر است در . است

-جهت یطور نسب بهدوئیک این احتمال وجود دارد که 

گیری هدف و هوش تحلیلی، عملی و خالق 

 ترین مهملذا . دستخوش تغییر شود آموزان تیزهوش دانش

 یکرهدر گسترش پ توانرا می سهم و نقش پژوهش حاضر

 یتمؤثر بر هدا یهادانش موجود در مورد مداخله

هر چه  یو تعال یتموفق یرمس در آموزان تیزهوش دانش

 یتذهن یهآموزش نظر کما اینکه. ین افراد دانستا یشترب

 کندها کمک  به آن یطور نسب به دتوانیم یکئهوش دو

اهداف  یردر مس یشتریب یستگیو شا یزشتا با انگ

بنابراین  ؛یندحرکت نما یمآموزش و تعل یندر ح یادگیری

 انگیزشی یبرنامه بررسی اثربخشیبا هدف این پژوهش 

 موفق هوش هدف و گیریجهت بر دوئیک ذهنیت تغییر

 .انجام شدهوش تیز آموزاندر دانش
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 روش

با طرح  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی

آزمون با گروه کنترل پس -آزمونآزمایشی از نوع پیش

آموزان تیز هوش  دانش این پژوهش راجامعه آماری  .بود

شهر اصفهان در سال ( کالس سوم تا ششم)دوره ابتدایی 

گیری روش نمونه. دادندتشکیل  1312-10تحصیلی 

ای بود به طوری که از شش ناحیه شهر دو مرحله ای خوشه

و از آن  انتخاب شده( 3)ه تصادف یک ناحیه اصفهان ب

در . یک ناحیه به تصادف شش مدرسه انتخاب شد

آموزان تیزهوش  مدارس انتخاب شده، جهت یافتن دانش

آموزانی که در دانش. استفاده شد از آزمون هوش ریون

دریافت کردند به  101تا  131ای بین زمون نمرهاین آ

آموزان تیزهوش انتخاب شدند و به صورت عنوان دانش

ها در دو گروه آزمایش و کنترل نفر از آن 31تصادفی 

نفر گروه  12نفر گروه آزمایش و  12)گمارده شدند 

 .و پژوهش روی گروه آزمایش انجام شد( کنترل

گروه نمونه عبارت بود آموزان به ورود دانش معیارهای

باال بر اساس تست ریون،  به 131داشتن بهره هوشی -1 :از

تمایل  -0رضایت والدین،  -3آموز ابتدایی،  دانش -2

عدم داشتن  -2آموز برای شرکت در جلسات و  نشدا

نیز  مطالعه ازخروج  معیارهای. هرگونه مشکل جسمی

شامل غیبت بیش از دو جلسه در طی جلسات، عدم 

آموز برای شرکت در رضایت والدین و عدم تمایل دانش

 .جلسات بود

پس از بیان اهداف مطالعه و کسب رضایت آگاهانه از 

آموزان و والدینشان، اعضای گروه آزمایش در دانش

ای به صورت هفتگی تحت هشت جلسه نود دقیقه

زشی تغییر ذهنیت دوئینگ قرار گرفتند آموزش برنامه انگی

ای قرار در حالی که گروه کنترل در معرض هیچ مداخله

های گروه آزمایش و پس از آن از همه آزمودنی. نگرفت

شرح جلسات آموزش . آزمون به عمل آمدکنترل پس

 1برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوینگ در جدول شماره 

 .ارائه شده است

 
 (2002تغییر ذهنیت دوئیک، براساس برنامه )خالصه محتوای جلسات آموزش برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیک  1 جدول

 همحتوای جلس جلسه

 آموزان، درک تفاوت بین ذهنیت ذاتی و افزایشیآزمون، تبیین نظریه دوئیک برای دانشاجرای پیش جلسه اول

-باور کند، تعیینبینید که ذهنیت افزایشی یا ثابت را تقویت میمی فرهنگمانهایی در آیند، چه مثالها از کجا میذهنیت جلسه دوم

ذهنیت  در موردهایی آموزان، تعیین کنند آیا ذهنیت خودشان بیشتر افزایشی است یا ثابت، چه خودگوییهای ذهنی دانش

 .خود دارند، انجام یک فعالیت چالش برانگیز تا ذهنیت خود را تجربه کنند

ساختار مغز به خصوص سیستم انعطاف پذیری  های معلمان و والدین بر هوش کودکان، توضیحها و بازخوردتأثیر تحسین جلسه سوم

 .شویمتر میدهد ما با به چالش کشیدن مغزمان باهوشمغز، توضیح نرمش مغزی که نشان می

ساعت، شرح مفهوم تمرین عامدانه، وقتی مایل به یاد گرفتن چیزی هستید چه تالشی برای یادگرفتن آن  1111شرح قانون  جلسه چهارم

 .کنیدشوید چه کار میتوانید حل کنید و یا با مشکلی سخت رو به رو میرا نمی کنید، وقتی چیزیمی

اند، این افراد چه چیز مشترکی داشتند، چه شناسید که بعد از شکست خوردن در انجام کاری موفق شدهچه کسانی را می جلسه پنجم

 .است یتشان شدهموفقها وجود داشته باشد که منجر به ذهنیتی ممکن است در آن

 هدف گیریجهت مورد در توضیح و آموزان دانش اهداف بررسی جلسه ششم

 عملی و خالقانه تحلیل، هوش جنبه سه کارگیریبه با زندگی در موفقیت چگونگی جلسه هفتم

 مباحث یبند جمع و آزمون پس اجرای جلسه هشتم
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از  ها در سطح توصیفی،تحلیل داده و  جهت تجزیه

جداول فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح 

های پژوهش که مبتنی بر استنباطی نیز در راستای فرضیه

مقایسه نمرات در دو گروه کنترل و آزمایش بود از 

( MANCOVA)آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره 

ها تحلیل داده سرانجام در این پژوهش برای. استفاده شد

 .استفاده شد 20نسخه  SPSSافزار از نرم

 

 ابزار

گیری متغیرهای تحقیق از ابزار زیر استفاده برای اندازه

 :شد

در این  :1ریون پیشرفته رونده پیش ماتریس آزمون

 ماتریس آموزان از آزمونپژوهش برای تست هوش دانش

ه شده ساخت 1134که در سال  ریون پیشرفته رونده پیش

 سؤال 01 این آزمون در مجموع .است، استفاده شد

-تصویری دارد که به پنج سری دوازده تایی تقسیم می

افزایش . تصاویر از آسان به مشکل چیده شده اند. شود

شود تا آزمودنی به موجب می سؤاالتتدریجی دشواری 

گویی سازگار شود و توانایی پاسخ چگونگی باتدریج 

-ورد آزمودنیاگرچه آزمون ریون در م. بیشتری پیدا کند

ولی  ؛سال دارند قابل اجرا است 02تا  0هایی که بین 

لذا برای . سالگی دارد 14تا  11بهترین کاربرد را در سنین 

ی سنجش میزان رشد ذهنی دانش آموزان در دوره

دقیقه  02زمان آزمون . استراهنمایی و دبیرستان مناسب 

است و آزماینده باید وقت شروع و پایان امتحان را 

این آزمون به صورت فردی یا گروهی . یادداشت کند

سال و کودکان  1ولی برای کودکان زیر  ؛قابل اجراست

سواد و عقب مانده ذهنی نیز اجرای آزمون به صورت بی

                                                             
1
- Advanced Progressive Matrices Test (APM) 

شود روی این کودکان گروهی مناسب نیست و توصیه می

افراد با شرکت در تست  .به صورت فردی اجرا شود

. کنند میکسب  خام نمره هوش تصویری ریون یک

بدین . متغیر است 01نمره خام عددی بین صفر تا  این

که جواب درست  التی سواصورت که فرد به تعداد 

زیر  سؤال 01فرض کنید از . گیرد مییک امتیاز  دهد می

عدد خام فرد . دهد میآن پاسخ درست  سؤال 01فردی به 

حاال باید آزمون گیرنده این عدد را . شود می 01

 کند مییعنی سن فرد مشخص  ؛پیدا کند جدول سن در

پس با مشخص شدن . که این فرد چه بهره هوشی دارد

نمره خام و به تبع آن بر اساس سن نمره نهایی نرمال شده 

از طریق بررسی میزان ( 1340)رحمانی . دآی می دست به

هماهنگی درونی سؤاالت و با استفاده از محاسبۀ ضریب 

داد که سؤاالت آزمون از هماهنگی  آلفای کرونباخ نشان

درونی برخوردار هستند و ضریب آلفای آزمون را برابر 

همچنین کاتون، کیلی، کروسر، . گزارش کردند 420/1با 

 با استفاده از روش (2112) 2تامسون، الکوک و کروسر

پایایی این آزمون را برابر با  (کردن نیمه دو) تصنیف

 .گزارش کرده بودند 111/1

 سنجش برای :3پرسشنامه تجدید نظر شده اهداف پیشرفت

 هدف شده نظر تجدید پرسشنامه از هدف گیریجهت

 این. گردید استفاده (2114) 0پیشرفت الیوت و مورایاما

 پیشرفت اهداف 2 در 2چارچوب  اساس بر پرسشنامه

 مقیاس 0 که است گویه 12 شامل و است شده تدوین

 و گرایش-عملکرد اجتناب،-تسلط گرایش،-تسلط

این  .دهدمی قرار سنجش مورد را اجتناب -عملکرد

 کامالًگزینه ای از  2پرسشنامه بر روی یک طیف لیکرت 

در این پرسشنامه . قرار دارد موافقم کامالًمخالفم تا 
                                                             
2
- Cotton, Kiely, Crewther, Thomson, Laycock & Crewther 

3
- Achievement Goal Questionnaire-Revised (AGQ-R) 

4
- Elliot & Murayama 
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و  01اخذ نماید  تواند میکه فرد  ای نمرهباالترین 

را  01اگر فردی نمره نزدیک به . است 12نمره  ترین پایین

در این آزمون اخذ نماید به این مفهوم خواهد بود که وی 

هدف پیشرفت سطح باالیی دارد و اگر نمره پایین و 

را اخذ نماید بدین مفهوم خواهد بود که  12نزدیک به 

در ایران مشتاقی و . سطح هدف پیشرفت پایینی دارد

های ضرایب آلفا در خرده مقیاس( 1311)همکاران 

چنین هم. گزارش نمودند 01/1تا  04/1ین چهارگانه را ب

 تأییدیاظهار نمودند که تحلیل عاملی اکتشافی و  ها آن

آن بود که ساختار این پرسشنامه برازش قابل قبولی  مؤید

نیکویی برازش، مدل را  های دادهها دارد و کلیه با داده

ضراب آلفا ( 2112) 1این روساس عالوه بر. کندمی تائید

 10/1تا  40/1های چهارگانه را بین در خرده مقیاس

 .گزارش کردند

-برای سنجش هوش موفق دانش :2پرسشنامه هوش موفق

گریگورنکو و آموزان از پرسشنامه هوش موفق 

سه بعد  واست  سؤال 30شامل  که( 2111) 3استرنبرک

 تا 12 سؤال)، هوش خالق (11تا 1 سؤال)هوش تحلیلی 

را مورد ارزیابی قرار ( 30تا  20 سؤال)و هوش عملی ( 23

دامنه پاسخگویی به سؤاالت  .دهد، استفاده شده استمی

در . رزشی لیکرت بودا 2طیف  اساس براین پرسشنامه 

روایی ( 1313)و صرامی  الهولیسالمی،  ایران نگهبان

اند و با تحلیل صوری و محتوایی این ابزار را بررسی کرده

آموزان مقطع متوسطه مدارس لی اکتشافی روی دانشعام

این پژوهش پایایی . اندعادی ابعاد آن را تأیید کرده

آلفای کرونباخ برای هوش  اساس برپرسشنامه نامبرده را 

و  41/1و هوش عملی  01/1، هوش خالق 00/1تحلیلی 

در . گزارش کرده است 00/1کل هوش موفق برابر با 
                                                             
1
- Rosas 

2
- Successful Intelligence Questionnaire (TSI-Q) 

3
- Grigorenko & Sternberg 

ضرایب پایایی برای این ( 2111) 0وهش استرنبرگپژ

 .گزارش شده است 40/1تا  03/1ای از پرسشنامه در دامنه

 

 هایافته

%( 21)نفر از آزمودنی  0های توصیفی به یافته با استناد

%( 21)نفر  0کالس چهارم، %( 20)نفر  4کالس سوم، 

با استناد . کالس ششم بودند%( 33)نفر  11کالس پنجم و 

فرض پیش اسمیرنف -کلوموگروفآزمون به نتایج 

چرا که . ها در اکثر موارد برقرار استنرمالیتی توزیع داده

گرایشی در -به جز عملکرد)داری متغیرها سطح معنی

 12/1، از (گروه کنترل و هوش عملی در گروه آزمایش

در  ها دادهبیشتر بود که این امر بیانگر نرمال بودن توزیع 

فرض همگنی  بررسی پیشهمچنین  .این متغیرها است

در ارتباط از متغیرها  کی چیهواریانس نشان داد در نمره 

تخطی صورت  فرض همگنی واریانس پیش با مفروضه

ها رعایت شده نگرفته است و فرض همگنی واریانس

باکس برای ، نتایج آزمون ام2در جدول شماره  .است

کواریانس  -های واریانسبررسی همسانی ماتریس

 .متغیرهای پژوهش ارائه شده است

                                                             
4
- Sternberg 
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 کواریانس -های واریانسبررسی همسانی ماتریس 2جدول 

 یدار یمعن F 2 یدرجه آزاد 1 یدرجه آزاد باکسام

20/11 0 31/2041 01/1 110/1 

 

باکس نشان داد مفروضه همگنی ماتریس بررسی آزمون ام

، ˃12/1P)کواریانس رعایت شده است -واریانس

01/1F= .) بدین ترتیب، استفاده از آزمون های

. پژوهش، بالمانع است یها دادهپارمتریک برای تحلیل 

 چند کواریانس تحلیل ، نتایج کلی3در جدول شماره 

 . متغیره ارائه شده است

 
 متغیره نتایج کلی تحلیل کواریانس چند 3جدول 

 مقدار نوع آزمون
 یدرجه آزاد

 فرضیه

درجه 

 خطا آزادی
F  یدار یمعنسطح 

 112/1 03/0 21 0 22/1 اثر پیالیی

 112/1 03/0 21 0 00/1 المبدای ویلکز

 112/1 03/0 21 0 22/1 اثر هاتلینگ

 112/1 03/0 21 0 22/1 ریشه روی ینتر بزرگ

 

های چهارگانه تحلیل کواریانس با توجه به نتایج آزمون

چند متغیره مشخص گردید گروه آزمایش و کنترل 

داری تفاوت معنی حداقل در یکی از متغیرهای وابسته

دارند، بدین ترتیب فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر 

گیری هدف  برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیک بر جهت

در  .شود آموزان تیزهوش تأیید می و هوش موفق دانش

 ، نتایج تحلیل کواریانس تأثیر برنامه0جدول شماره 

گیری هدف و  انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیک بر جهت

 .ش موفق ارائه شده استهو

 
 گیری هدف و هوش موفق انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیک بر جهت نتایج تحلیل کواریانس تأثیر برنامه 4جدول 

 شاخص متغیر
 مجموع

 مربعات

درجه 

 یآزاد

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 یدار یمعن

مجذور 

 اتا

 گرایشی-تسلط
 00/1 111/1 30/21 44/24 1 44/24 آزمون پیش

 32/1 111/1 10/12 23/10 1 23/10 عضویت گروهی

 اجتنابی -تسلط
 22/1 111/1 41/21 11/21 1 11/21 آزمون پیش

 31/1 111/1 20/12 21/20 1 21/20 عضویت گروهی

 گرایشی-عملکرد
 13/1 101/1 24/3 10/2 1 10/2 آزمون پیش

 03/1 111/1 20/14 30/20 1 30/20 عضویت گروهی

 اجتنابی -عملکرد
 23/1 111/1 10/20 04/20 1 04/20 آزمون پیش

 00/1 111/1 30/11 11/34 1 11/34 عضویت گروهی

 تحلیلی هوش
 03/1 111/1 31/11 01/202 1 01/202 آزمون پیش

 31/1 113/1 00/11 34/100 1 34/100 عضویت گروهی
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-دهد، تفاوت بین جهتنشان می 0نتایج جدول شماره 

آزمایش و در دو گروه  گرایشی-گیری هدف تسلط

گیری تفاوت بین جهت(. P=111/1)دار است کنترل معنی

در دو گروه آزمایش و کنترل  اجتنابی -هدف تسلط

گیری هدف تفاوت بین جهت(. P=111/1)دار است معنی

دار گرایشی در دو گروه آزمایش و کنترل معنی -عملکرد

گیری هدف تفاوت بین جهت(. P=111/1)است 

دار دو گروه آزمایش و کنترل معنیاجتنابی در  -عملکرد

تفاوت بین هوش تحلیلی در دو گروه (. P=111/1)است 

تفاوت بین (. P=113/1)دار است آزمایش و کنترل معنی

دار است هوش خالق در دو گروه آزمایش و کنترل معنی

(100/1=P ) تفاوت بین هوش عملی در  اینکه تینهاو در

 (.P=110/1)است  داردو گروه آزمایش و کنترل معنی

 

 بحث

ی انگیزشی تغییر هدف پژوهش حاضر اثربخشی برنامه

گیری هدف و هوش موفق ذهنیت دوئیک بر جهت

و  نتایج حاصل از تجزیه. بود تیزهوشآموزان دانش

برنامه انگیزشی تغییر تحلیل کواریانس بیانگر آن بود که 

 گیری هدف جهتداری بر  به میزان معنی ذهنیت دوئیک

به طور  یجنتا ینا. گذار بوده است تأثیرگرایشی -تسلط

بر  یمبن( 2111و  2114، 2110) دوئیکبا نظرات  ینسب

، آموزان دانشهوش قابل آموزش به  یشیافزایه نظر ینکها

 یبر رفتارها یرباعث تأث تواندیاست و م یانو مرب ینوالد

 یژهکودکان به و یادگیری یمختلف از جمله رفتارها

در  .دارد ییهمسو ای اندازهشود تا  تیزهوش آموزان دانش

هدف به  یگیرجهتتوان گفت که  تبیین این نتایج می

و هیجانات فرد  اسنادصورت الگوی منسجمی از باورها، 

که مقاصد رفتاری فرد را تعیین کرده و  شود میتعریف 

ها گرایش بیشتری  شود تا نسبت به برخی موقعیت سبب می

خاص عمل نماید؛  ای گونهها به  داشته و در آن موقعیت

های تحصیلی، مبین انگیزه در موقعیت یگیراین جهت

ها و  فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایالت، کنش

قرار  تأثیرهای یادگیری تحت  های او را در موقعیت پاسخ

 عالوه بر این .(2111، 1گریگور الیوت و مک) دهد می

بر  یآموزش مبتن یرپژوهش در دو حوزه تأث ینا یجنتا

-تسلط گیری هدف جهتبر  یکهوش دو یتذهن یهنظر

و  ینمیرگزارش شده توسط است های یافتهبا  گرایشی

 ییرپذیریتغ یتذهن ینبر رابطه ب یمبن( 2111) 2یناتاسپ

و  زبامنا های یافتهبا  یلی،تحص یشرفتپ یزشهوش و انگ

 ییرپذیریتغ یتذهن ینبر رابطه ب یمبن (2114) دوئیک

و با  یفانجام تکل ینرفع اشتباهات ح یتالش برا هوش و

 ینبر رابطه ب یمبن( 2111)و همکاران  3یمویتزه های یافته

 و پشتکار یختگیهوش با خودانگ ییرپذیریتغ یتذهن

 .دارد ییهمسو یطور نسب به یفداشتن در انجام تکل

گر آن بود و تحلیل کواریانس بیان نتایج حاصل از تجزیه

به میزان  برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیککه 

اجتنابی  -تسلط گیری هدف جهتداری بر  معنی

طور غیرمستقیم به ها به این یافته. بوده است تأثیرگذار

کنند که یاشاره م( 2111و  2114، 2110) دوئیک نظریه
                                                             
1
- Elliot & McGregor 

2
- Steinmayr & Spinath 

3
- Haimovitz 

 خالق هوش
 10/1 131/1 31/2 00/011 1 00/011 آزمون پیش

 12/1 100/1 01/0 41/012 1 41/012 عضویت گروهی

 عملی هوش
 00/1 111/1 42/04 12/010 1 12/010 آزمون پیش

 20/1 110/1 00/4 00/44 1 00/44 عضویت گروهی
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تغییر  یدر الگوها ییرنشان داده شده با تغ ها آن یط

طور قابل  و عملکرد کودکان به یزشسطح انگ ،ذهنیت

توان  ها می در تبیین این یافته. یابدیش میافزا یتوجه

 -تسلطهدف  یریگ آموزان با جهت دانشگفت که 

 یا یاجتناب از بدفهم یتمرکز خود را رواجتنابی، 

، 1پینتریچ) دهند یقرار م یفبر تکل یافتناجتناب از تسلط ن

2111.) 

آن بود  یانگرب یانسکوار یلو تحل یهحاصل از تجز یجنتا

 یریگ بر جهت یکدوئ یتذهن ییرتغ یزشیکه برنامه انگ

 ها یافته ینا. داری دارد معنی تأثیر یشیگرا-هدف عملکرد

 .همسو است( 2111و  2114، 2110) یکبا نظرات دو

عملکرد و  تأیید، بر یگرایش -هدف عملکرد یگیرجهت

عملکردهای  ۀکسب قضاوت مطلوب دیگران دربار

بر کسب  گیری جهتمحوریت این . دارد تأکیدشخصی 

های اجتماعی  قضاوت مثبت دیگران و توجه به مقایسه

کاپالن و همکاران، ) قرار دارد( بهتر از دیگران بودن)

 یکدوئ یتذهن ییرتغ یزشیانگ هبرنام تأثیر بنابراین ؛(2110

آموزان  دانش یشیگرا-هدف عملکرد رییگ بر جهت

 به تأکید این برنامه بر یزهوش، به مقدار قابل توجهیت

آموزان در  اجتناب از قضاوت درباره رفتار و اعمال دانش

؛ 2110 ،2یلیامزمکو) شود یمربوط م ها آنتعامل با  یندفرا

 (.2111، 3مورمن و پومرانتز

و تحلیل کواریانس بیانگر آن بود  نتایج حاصل از تجزیه

گیری  بر جهت برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیککه 

از  یاریبس. دارد داری معنی تأثیراجتنابی -عملکرد هدف

 ینقشتغییر ذهنیت گذشته نشان داده شده که  یهاپژوهش

 اهدافاستعدادها و  یده حساس و سازنده در جهت

                                                             
1
- Pintrich 

2
- McWilliams 

3
- Moorman & Pomerantz 

و همکاران،  2ن؛ چ2110 ،0ینبرنستا)کودکان دارند 

که در  یجینتا یزجهت ن ینبه ا. (2110 ،0یفینگر ؛2111

 یجبا نتا یطور نسب پژوهش حاضر به دست آمد به

 هاییافته ییندر تب .همسو استمورد اشاره  یهاپژوهش

 گیری جهتدر توان گفت که می پژوهش ین بخش ازا

اجتناب، شایستگی به معنای اجتناب از شکست  -عملکرد

است و هسته اصلی، توجه به مقایسه اجتماعی است؛ لیکن 

بر گریز از حقارت و نگریسته شدن به عنوان فردی  تأکید

 یافراد. هدف است گیری جهت کندآموز محوریت این

اجتناب هستند، تالش  -اهداف عملکرد  یکه دارا

ناتوان  یکنند و به عنوان فرد یزه پرهکنند تا از اشتبا یم

 ینهبوده و در زم کار محافظه افرادی ها آن. شناخته نشوند

 شکست دچار مبادا تا باشند یدرس اهل خطر کردن نم

 .شوند

و تحلیل کواریانس بیانگر آن بود  نتایج حاصل از تجزیه

به میزان  برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیککه 

آموزان تیزهوش  دانش تحلیلی هوشداری بر  معنی

( 2110)و همکاران  0شعرباف زاده. بوده است تأثیرگذار

 های مهارتبر  تغییر ذهنیت برنامهبه بررسی اثربخشی 

حکایت از اثربخشی  ها یافتههوش تحلیلی پرداختند که 

که الزم است به آن توجه ای نکته. مداخله پژوهش داشت

در  یوقت یشیافزا یتاست که افراد با ذهن ینشود ا

تسلط  یرند،بگ ییننمره پا یاشکست بخورند  یآزمون

بهتر عمل  یندهآ یهاکنند و در آزمونیم یداپ یشتریب

از جمالت  ،کنندیرا امتحان م یدجد های راه ،کنندیم

 ،کنمیتالش م یشترتر شود بمانند هر چه سخت یزشیانگ

 (.2111دوئیک، ) کنندیاستفاده م

                                                             
4
- Borenstein 

5
- Chen 

6
- Griffin 

7
- SharbafZadeh 
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و تحلیل کواریانس بیانگر آن بود  از تجزیهنتایج حاصل 

به میزان  برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیککه 

آموزان تیزهوش  دانش خالق هوشداری بر  معنی

فانتزو  های یافتههمسو با  ها یافتهاین . بوده است تأثیرگذار

بلک ول و . است( 2110) یفین،گرو ( 2111)و همکاران، 

ی ارتباط باورهای هوشی و در بررس( 2110)همکارانش 

دبیرستان  ی دورهآموزان در طول  نمرات ریاضی دانش

آموزان دارای باور هوشی افزایشی دریافتند دانش

-ولی دانش. در هر نیمسال افزایش پیدا کرد نمراتشان

آموزان دارای باورهای هوشی ذاتی در دو سال متوالی 

نتایج سرانجام . کاهش در عملکرد را به نمایش گذاشتند

و تحلیل کواریانس بیانگر آن بود که  حاصل از تجزیه

داری  به میزان معنی برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت دوئیک

بوده  تأثیرگذارآموزان تیزهوش  دانش عملی هوشبر 

 ،دوئیک)ها همسو با نظریات دویک این یافته. است

 یناتو اسپ ینمیراستهای  و یافته( 2111و  2114، 2110

الجوقایمن  و ایوب و( 2114) دوئیکو  زبامنا، (2111)

 .است( 2110)

 

 گیری نتیجه

 ینا های یافتهاز  توان یکه م یکل گیری یجهدر مجموع نت

برنامه انگیزشی تغییر است که  ینپژوهش مطرح نمود ا

گیری هدف جهت یطور نسب به تواندیمذهنیت دوئیک 

 تیزهوشآموزان  دانشو هوش تحلیلی، عملی و خالق را 

سهم و نقش پژوهش  ترین مهم. دهد میتحت تأثیر قرار 

-دانش موجود در مورد مداخله یکرهحاضر در گسترش پ

 یرمس در آموزان تیزهوش دانش یتمؤثر بر هدا یها

است که با آموزش  ینا یشترهر چه ب یو تعال یتموفق

ها به آن یطور نسب توان بهیمدوئیک هوش  یتذهن یهنظر

 یردر مس یشتریب یستگیو شا یزشبا انگکمک کرد تا 

. یندحرکت نما یمآموزش و تعل یندر ح یادگیریاهداف 

 دهدینشان م پژوهش ینا یجنتا ینکها تریبه طور اختصاص

 یستگیشا یزشسطح انگ یشافزا یبرا توانیم

بر  یمبتن یشیاز آموزش هوش افزا آموزان تیزهوش دانش

به آن توجه  یراندر ا یکه در کمتر پژوهش یکدو یهنظر

های با این حال این پژوهش با محدودیت .شده بهره برد

نیز مواجه بود از جمله اینکه برنامه انگیزشی تغییر ذهنیت 

کالس سوم )آموزان دوره ابتدایی دوئیک بر روی دانش

شد و امکان اینکه این نتیجه را به سایر  اجرا( تا ششم

از طرفی در . های تحصیلی تعمیم داد وجود ندارددوره

این پژوهش امکان اینکه نتایج حاصل از اجرای آموزش 

را به دلیل محدودیت زمانی در بلندت مدت به طور 

 .خاص در مرحله پیگیری دنبال کرد وجود نداشت

 

 سپاسگزاری

و  استنامه کارشناسی ارشد این پژوهش برگرفته از پایان

بدین . انجام شده است 20001/12مصوبه شماره  براساس

وسیله نویسندگان مراتب سپاس و تشکر خود را از افرادی 

 یاریگرکه در مراحل مختلف اجرای این پژوهش 

 .نمایندگران بودند اعالم میپژوهش
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