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Abstract
Self- handicapping has many consequences and can cause adverse
effects on the educational system of any country. The aim of this study was
to investigate the relationship between Self- handicapping and family
communication (conversation and conformity orientation) with mediating
role of intellectual beliefs in girls and boys students from high schools in
Shiraz. For this purpose, 400 students were randomly selected by using
multi stage cluster sampling method who filled out questionnaires of
family communication patterns (Richie & Fitzpatrick, 1994), Selfhandicapping scale (Jones & Rhodewalt, 1982) and intellectual beliefs
scale (Dupey Rat & Marine, 2005). Data evaluated using multiple
regression analysis with synchronized method based on baron and Kenny
(1989). Results demonstrated that conversational orientation had
negatively direct effect (β=-0/15, P<001) and conformity orientation had
positively direct effect (β=0/18, P<001) on self-handicapping.
Furthermore, entity intelligence belief has mediating role in relationship
between conversational orientation with self-handicapping and
incremental intelligence belief has mediating role in relationship between
conformity orientation with self-handicapping. The result showed an
inverse relationship between family- oriented dialogue and selfhandicapping and direction relationship with family-oriented with
conformity orientation and self- handicapping. Furthermore intellectual
beliefs can play a mediating role but in addition to family communication
patterns, other factors such as factor related to the school and teachers
probably could have effect on intellectual beliefs.
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چکیده
خودناتوانسازی پيامدهای زیادی دارد و اثرات نامطلوبی بر نظام آموزشی هر کشوری وارد میکند .هدف این
پژوهش ،بررسی اثر واسطهای باورهای هوشی در رابطة الگوهای ارتباطی خانواده (متغير پيشبين) و خودناتوانسازی
تحصيلی (متغير مالک) دانشآموزان دختر و پسر دبيرستانهای شهر شيراز است .با این هدف911 ،دانشآموز با روش
نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای تصادفی انتخاب شدهاند و پرسشنامة الگوهای ارتباطی خانواده (فيتزپاتریک و ریچی،
 ،)6339مقياس خودناتوانسازی (رادوالت و جونز )6392 ،و مقياس باورهای هوشی (دوپيرات و مارینه )2112 ،را تکميل
کردهاند .دادهها با استفاده از رگرسيون چندگانه بهشيوة همزمان و بر اساس روش بارون و کنی ( )6391تجزیه و تحليل
شدهاند .یافتهها نشان میدهد که جهتگيری گفتوشنود بهصورت منفی ( )111/<P ،β=-1/62و جهتگيری همنوایی
بهصورت مثبت( )116/<P ،β=1/69بر خودناتوانسازی اثر مستقيم دارند .همچنين جهتگيری گفتوشنود از طریق
واسطهگری باورهای هوشی افزایشی و جهتگيری همنوایی از طریق واسطهگری باورهای هوشی ذاتی بر خودناتوان-
سازی اثر غيرمستقيم دارند .باورهای هوشی ذاتی به صورت منفی و باورهای هوشی افزایشی بهصورت مثبت خودناتوان-
سازی را پيشبينی میکنند .باورهای هوشی نقش واسطهای در این ميان ایفا میکند؛ اما عالوه بر الگوهای ارتباطی
خانواده ،احتماالً عوامل دیگری مانند عوامل مربوط به مدرسه و معلمان نيز بر باورهای هوشی تأثير دارند.
واژههای کلیدی :خودناتوانسازی ،الگوهای ارتباطی خانواده ،باورهای هوشی ،دانشآموزان دبيرستان.
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مقدمه
خودناتوانسازی 6ازجمله سازههای اساسی روانشناسی تربيتی و اصطالحی است که از
سال  6311در منابع روانشناسی محلّ توجه بوده و بررسی شده است .برگالس و جونز
( )6399پيشگامان این حوزه آن را یک رفتار یا انتخاب مجموعهای از عملکرد تعریف
کردهاند که فرصت مناسبی را به وجود میآورد تا افراد شکست را به عوامل خارجی و
موفقيت را درونی بدانند .این سازه پيامدهای زیادی دارد و اثرات نامطلوبی بر نظام آموزشی
هر کشوری وارد میکند (برگالس و جونز .)6399 ،ازاینرو ،بسياری از تحقيقات عوامل
و فرایندهایی که پدیدة خودناتوانسازی را به دنبال دارد و همچنين پيامدهای ناشی از آن را
شناسایی کردهاند (استوارت 2و والکر ،2169 ،9رودوالت .)6339 ،9چونکه خودناتوانسازی
یک رفتار اجتنابی است که بهطور واضح به کاهش عملکرد و تخریب تحصيلی منجر میشود
و تأثير پایداری بر شخصيت و سازگاری آیندة فرد دارد و مانع رشد فرد در بزرگسالی می-
شود ،این مقوله نيازمند بررسی و توجه بيشتری است؛ اما فقط فهميدن این مسئله که بسياری
از دانشآموزان رفتارهای اجتنابی انجام میدهند کافی نيست؛ بلکه مهمتر این است که بدانيم
چرا آنها چنين رفتارهایی میکنند؟
یکی از عواملی که بر خودناتوانسازی اثر میگذارد ،باورهای فرد دربارة هوش و
تواناییهای خودش هست (رادوالت6339 ،؛ اوماندسن .)2116 ،از نظر دوئک،)2111( 2
باورهای هوشی ،1نظامهای معنایی هستند که به رفتارهای فرد جهت میدهند و پيشبينی رفتار
او را برای دیگران ممکن میسازند .دوئک و الگيت )6399( 9دو نوع باور هوشی را شناسایی
کرده اند :باور هوشی ذاتی( 9صفات و ویژگیهای روانی انسان ثابت است و افزایش نمی-
یابند) (هایمن 3و دوئک .)6332 ،باور هوشی افزایشی( 61صفات و ویژگیهای انسان
1-Self -handicapping
2- Stewart
3- Walker
4- Rhodewalt
5- Dweck
6- intelligence beliefs
7- Leggett
8- entity intelligence beliefs
9- Heyman
10- incremental intelligence beliefs
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تغيرپذیرند و هوش پویا و انعطافپذیر است) (دوئک .)2111 ،افراد دارای باورهای هوشی
افزایشی در تمرینهای پيچيدة خواندن عملکرد بهتری نسبت به افراد دارای باورهای هوشی
ذاتی دارند (براش 6و همکاران .)2169 ،افرادی که باورهای ذاتی دربرابر هوش خود دارند
ممکن است تالش زیادی برای پيشرفت تحصيلی نکنند؛ زیرا معتقدند هوش یک پدیدة ثابت
است نه پویا (کودیولی ،2جرنيگون 9و جينيس2166 ،9؛ کودیولی ،جينيس و فاموس.)2119 ،2
باورهای افراد بر رفتار و پيشرفت تحصيلی آنان تأثير بسزایی دارد و آنها را بهسمت
خودناتوانسازی یا اجتناب از آن سوق دهد .زمانیکه فکر میکنند یک خصيصه ثابت و
تغييرناپذیر است ،اشتباهات بيشتری را به نسبت اینکه فکر کنند تغييریافتنی است انجام
میدهند .افراد معموالً در مواقعی که از تواناییهای خود مطمئن نيستند یا زمانیکه احتمال
موفقيت در یک موقعيت را بعيد یا نامعلوم میدانند ،برای حفظ خودپنداره و عزت نفسشان،
از راهبردهای خودناتوانسازی بيشتر استفاده میکنند .به عبارت دیگر ،تردید فرد دربارة
تواناییها یا موقعيتی که در آن قرار خواهد گرفت و تمایل افراد برای ارائه یک خودانگارة
مثبت از محرّکهای اصلی خودناتوانسازی هستند (برگالس و جونز .)6399 ،افرادی که
باورهای ذاتی دربارة هوش دارند به احتمال بيشتری رفتارهای خودناتوانساز مانند تالش کم
برای یک تمرین ،وانمودکردن مریضی و طفرهرفتن را نشان میدهند (بلک ول 1و همکاران،
 .)2119پژوهش ریکرت 9و همکاران ( )2169نشان میدهد که باور به ذاتیبودن هوش تأثير
مستقيمی بر خودناتوانسازی دارد که این موضوع تأکيدی بر یافتههای گذشته است؛ بنابراین
باتوجهبه پيامدهایی که باورهای هوشی بر پيشرفت تحصيلی دارند ،بررسی عواملی که سبب
شکلگيری این باورها در افراد میشود ،میتواند کمک زیادی به پرورش افراد دارای
باورهای هوشی افزایشی کند که کمتر به رفتارهای اجتنابی و خودناتوانسازی دست بزنند.
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کودکان کمسن و سال هوش را یک مشخصة ثابت نمیشناسند و نمیتوانند بين باهوش-
بودن و رفتارهای اجتماعی مانند همکاری تفاوتی قائل شوند (استيپک و مکالور.)6393 ،
بنابراین باور آنها دربارة توانایی ،ارتباطی با انگيزه آنها ندارد .این کودکان اغلب الگوهای
انگيزشی مشابه کودکان بزرگتر و افراد بالغ نشان میدهند .اگرچه اغلب بزرگترها فکر
میکنند که تشویق هوش یا توانایی کودک باعث افزایش اعتمادشان میشود ،تشویق
کودکان برای تواناییهای آنان باعث تلقين باور هوشی ذاتی میشود (مولر و دوئک.)6339 ،
این موضوع نشان میدهد که بزرگترها توانایی کودکان را براساس عملکرد آنان ارزیابی
قرار میکنند و شاید آن توانایی چيزی باشد که برای آنها بيشترین ارزش را دارد .در تحقيقی
که مولر و دوئک ( )6339دربارة اثر تشویق هوشی کودکان از نواحی مختلف و قوميتهای
پوستی و نژادی مختلف انجام دادهاند ،نتایج نشان میدهد که تشویق توانایی (شامل مهارت
و خودکارآمدی) نتيجة بهتری به نسبت تشویق تالش دارد .حتی در سن پایين ،کودکان به
پيامی که از طریق تشویق یا انتقاد متوجه آنها میشود حساس هستند .معلمان و والدین با
متمرکزساختن آنها بر فرایند یادگيری ،میتوانند به کودکان یاد دهند که از چالشها
استقبال و در برابر موانع ایستادگی کنند .بنابراین این تئوریها از کجا میآیند؟ چگونه تئوری
ذاتی یا افزایشی در کودکان ایجاد میشود؟ نوع تشویق یا انتقادی که معلم و والدین میکنند،
پيامی به کودکان دربارة ماهيت تواناییهای آنان میفرستد .در برخی موارد والدین بدون
اینکه متوجه این موضوع باشند ،پيامهای زیرکانهای به کودکان میفرستند که در آن از یک
باور هوشی خاص پشتيبانی میکنند و این نشان میدهد که باورهای هوشی کودکان میتواند
از محيط خانواده تأثير پذیرد.
از طرفی محيط خانواده و شيوة تعامل افراد خانواده با یکدیگر عالوهبر نقش عمدهای
که در رشد و پرورش ویژگیهای شخصيتی فرزندان و رفتارها و باورهای آنان بازی میکند،
بر عزت نفس و بهتبع آن رفتارهای خودناتوانسازی اثر میگذارد (هوانگ6333 ،6؛ یتامورا

2
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و همکاران ،2113 ،ا اتول 6و همکاران .)2162 ،شيوههایی که والدین با فرزندان ارتباط برقرار
میکنند در قالب الگوهای ارتباطی خانواده 2نشان داده میشود (کوئرنر و فيتزپاتریک،9
 .)2112برهميناساس ،فيتزپاتریک و کوئرنر ( )2119شناخت انواع الگوهای ارتباطی را برای
پيشبينی عملکرد خانواده و ارتباط افراد با یکدیگر مفيد و ضروری میدانند .یک مدل رایج
که برای بررسی الگوهای ارتباطی خانواده از آن استفاده میشود ،جهتگيری گفتوشنود
و جهتگيری همنوایی است .تفاوت اساسی بين این دوبعد در بيان و ابراز عالیق ،عقاید،
باورها و احساسات است .در جهتگيری گفتوشنود فرزندان تشویق میشوند تا دربارة
مسائل مختلف فکر کنند و به بحث بنشينند ،در حالیکه در جهتگيری همنوایی بر هماهنگی
بين اعضای خانواده و اجتناب از تعارضها و مجادلهها تأکيد میشود (فيتزپاتریک.)2119 ،
پژوهشها نشان میدهند که شيوههای فرزندپروری و سبکهای والدگری بر بروز
رفتارهای خودناتوانساز تأثير میگذارند (ذبيحالهی و همکاران6936 ،؛ حيدری ،دهقانی و
خداپناهی6999 ،؛ شيلدز2119 ،9؛ گریون و همکاران2111،؛ وانت و کليتمن2111 ،؛
هيراباشی .)2112 ،بنابراین خودناتوانسازی یکی از سازههای کليدی روانشناسی تربيتی
معاصر محسوب میشود .دليل این امر را میتوان در شيوع و پيامدهای ناسازگارانهای که این
سازه بر پيکرة نظام آموزشی میگذارد جستجو کرد .عوامل بسياری باعث گرایش افراد
بهسمت خودناتوانسازی میشوند .همانگونه که ذکر شد پژوهشهای مرتبط با این سازه،
نقش عواملی چون عوامل خانوادگی مانند الگوهای ارتباطی خانواده و سبکهای
فرزندپروری؛ عوامل فردی مانند تواناییها و باورهای هوشی یا عوامل انگيزشی را بررسی
کردهاند .باتوجهبه این پژوهشها میتوان گفت الگوهای ارتباطی خانواده و باورهای هوشی
با خودناتوانسازی افراد رابطه دارند .نتایج تحقيقات پيشين دربارة متغيرهای این پژوهش،
نشاندهندة آن است که بين آنها رابطه وجود دارد؛ اما آنچه از مرور مطالعات گذشته به ذهن
میرسد این است که مطالعة همزمان سه متغير الگوهای ارتباطی خانواده ،باورهای هوشی و
1- Otoole
2- family communication patterns
3- Koerner & Fitzpatrick
4- Shields
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خودناتوانسازی انجام نشده است و اینکه خانواده میتواند به صورت غيرمستقيم و از طریق
باورهای هوشی بر خودناتوانسازی اثر بگذارد درواقع مطالعه نشده است که این پژوهش
برای بررسی این متغيرها و رفع نواقص در این زمينه کوشيده است .بنابراین ،در این پژوهش
الگوهای ارتباطی خانواده ،متغير پيشبين و باورهای هوشی ،متغير واسطهای و
خودناتوانسازی ،متغير مالک در نظرگرفته و مطالعه شدهاند .مدل مفهومی پژوهش حاضر
بهصورت شکل ( )6پيشنهاد شده است.

الگوهای

باورهای

ارتباطی خانواده

هوشی

خودناتوان
سازی

شکل :1مدل مفهومی پژوهش

بنابراین فرضيههای این پژوهش به شکل موارد زیر ارائه میشود:
فرض اول :الگوهای ارتباطی خانواده (جهتگيری گفتوشنود و جهتگيری همنوایی)،
خودناتوانسازی تحصيلی را پيشبينی میکنند.
فرض دوم :الگوهای ارتباطی خانواده (جهتگيری گفتوشنود و جهتگيری همنوایی)،
باورهای هوشی (ذاتی و افزایشی) را پيشبينی میکنند.
فرض سوم :باورهای هوشی (ذاتی و افزایشی) ،خودناتوانسازی تحصيلی را پيشبينی
میکنند.
فرض چهارم :باورهای هوشی (ذاتی و افزایی) در رابطة الگوهای ارتباطی خانواده (جهت-
گيری گفتوشنود و جهتگيری همنوایی) و رفتار خودناتوانسازی تحصيلی دانشآموزان
نقش واسطهای ایفا میکند.
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باورهای هوشی (ذاتی و افزایی) اثر الگوهای ارتباطی خانواده (جهتگيری گفتوشنود و
جهتگيری همنوایی) بر رفتار خودناتوانسازی تحصيلی دانشآموزان را ميانجی میکنند.
روش
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها ،غيرآزمایشی از
نوع همبستگی است .جامعة آماری این پژوهش شامل تمام دانشآموزان دختر و پسر در حال
تحصيل مدارس متوسطه شهر شيراز در سال  6939-6932بودهاند که براساس جدول
کرجسی و مورگان )6391( 6از جامعة مذکور نمونهای بهحجم 911نفر با روش نمونهگيری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شده است .برایناساس ،بهصورت تصادفی  2ناحيه از نواحی
9گانة شهر شيراز انتخاب و از هرناحيه  2مدرسه و سپس از هرمدرسه  9کالس انتخاب شدهاند
و درنهایت تمامی دانشآموزان کالسها پرسشنامهها را تکميل کردهاند .پس از اجرای
پژوهش 61پرسشنامه بهدليل ناقصبودن و تکميلنشدن کنار گذاشته شدند .از  999پرسشنامة
باقیمانده 619 ،پرسشنامه مربوط به پسران و  221پرسشنامه مربوط به دختران بوده است.
ابزار پژوهش :برای جمعآوری دادههای پژوهش سه پرسشنامه استفاده شده است که
توضيحات مختصری دربارة هرکدام داده میشود:
 .1مقیاس الگوی ارتباطی خانواده :این ابزار را اولينبار فيتزپاتریک و ریچی ()6339
استفاده کردهاند و 21گزاره دارد که ميزان موافقت یا موافقتنکردن پاسخدهنده را دربارة
وضعيت ارتباطات خانوادة وی در دامنة 2درجهای سؤال کرده است .نمرة  2معادل
کامالًموافقم و نمرة  6معادل کامالًمخالفم است .این مقياس دارای دوبعد جهتگيری گفت-
وشنود و جهتگيری همنوایی است که 62گزاره اول مربوط به بعد گفتوشنود (برای مثال،
والدینم من را تشویق میکنند تا احساساتم را بيان کنم) و 66گزاره بعدی مربوط به بعد
همنوایی است (مانند ،در خانة ما هميشه پدر و مادرم حرف آخر را میزنند) .کورشنيا و
لطيفيان ( )6991پایایی این ابزار را بهروش ضریب آلفای کرونباخ برای بعد گفتوشنود
1-Kerjcie & Morgan
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 1/99و برای بعد همنوایی  1/99به دست آوردهاند .دراین پژوهش ،برای بررسی پایایی ابزار
از آلفای کرونباخ استفاده شده است که در بعد جهتگيری گفتوشنود ،ضریب آلفای
 1/31و در بعد جهتگيری همنوایی ضریب آلفای 1/99به دست آمده است.
 .2پرسشنامه خودناتوانسازی :مقياس اصلی خودناتوانسازی 6را ادوارد ای .جونز در
سال  6393طراحی کرده است (رادوالت .)6331 ،جونز و رادوالت در سال  6392یک فرم
22گویهای از این مقياس را طراحی کردند که این فرم دارای روایی و روایی همگرایی
مطلوبی برای دادههای جمعآوریشده از نمونههای مختلف است (رادوالت  .)6331مقياس
این پرسشنامه از نوع ليکرت است که در یک طيف پنجتایی از کامالًمخالفم (نمرة  )6تا
کامالًموافقم (نمرة  )2جای میگيرد .عباراتی از قبيل «سعی میکنم زیاد درگير فعاليتهای
رقابتی نشوم ،چون هرگاه شکست بخورم یا ضعيف عمل کنم کامالًآسيب میبينم» .رادوالت
( )6331در تعيين پایایی این مقياس ضریب آلفای کرونباخ  1/99را گزارش کرده است.
حيدری ،خداپناهی و دهقانی ضریب آلفای این مقياس را بين  1/11تا  1/92گزارش دادهاند.
در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ  1/12به دست آمد.
 .3پرسشنامة باورهای هوشی :این مقياس را دوپيرات و مارینه در سال  2112ساختهاند.
با استفاده از مقياس ليکرت در یک طيف پنجدرجهای از کامالٌموافقم (نمرة  )6تا
کامالٌمخالفم (نمرة  )2نظر پاسخدهنده را میسنجد .خردهمقياس باورهای هوشی شامل
69سؤال در دوبعد ذاتی (مانند عبارت «نمیتوانم ظرفيتهای هوشی خود را به مقدار زیادی
تغيير دهم») و افزایشی (مانند «هرچه بيشتر یاد میگيرم ،باهوشتر میشوم») است .برای
قابليت اعتماد این مقياس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .حجازی ،رستگار،
لواسانی و قربان جهرمی ( )6999و رستگار ،حجازی و جمشيدی ( )6999در پژوهش خود،
آلفای کرونباخ  1/99را گزارش کردهاند .در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ بعد باور
هوشی ذاتی  1/99و ضریب آلفای کرونباخ بعد باور هوشی افزایشی  1/92به دست آمد.
یافتهها
)1-self-handicapping scale (SHS

نقش واسطهای باورهای هوشی در تأثير الگوهای ارتباطی خانواده بر خودناتوانسازی 693/ ...

برای تجزیه و تحليل اطالعات و پاسخگویی به فرضية پژوهش و بررسی ساختار ارتباطی
متغيرهای موجود ،الگوی ارتباطی خانواده (گفتوشنود ،همنوایی) بر باورهای هوشی و
خودناتوانسازی از رگرسيون چندگانه بهشيوة همزمان مطابق با روش بارون و کنی ()6391
استفاده شده است .برای بررسی فرضيههای پژوهش در گام نخست ابعاد الگوهای ارتباطی
خانواده در نقش متغير پيشبين و خودناتوانسازی در جایگاه متغير مالک وارد معادلة
رگرسيون شدهاند.
جدول  :6پيشبينی خودناتوانسازی براساس ابعاد الگوی ارتباطی خانواده
متغير وابسته :خودناتوانسازی
متغير پيشبين
گفتوشنود
همنوایی

R2
1/61

B

β

T

P

-1/66

-1/61

-2/92

1/111

1/22

1/22

9/92

1/116

همانگونه که نتایج جدول ،6نشان میدهد حدود 61درصد از واریانس خودناتوانسازی
را الگوهای ارتباطی خانواده تبيين میکند؛ همچنين ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده اثر
معناداری بر خودناتوانسازی داشتهاند .جهتگيری گفتوشنود با بتای  1/61بهصورت منفی
و جهتگيری همنوایی نيز با بتای 1/22بهصورت مثبت خودناتوانسازی را پيشبينی میکند.
درگام دوم امکان پيشبينی باورهای هوشی از طریق الگوی ارتباطی خانواده بررسی شده
است .به همين منظور ،الگوی ارتباطی خانواده در جای متغير پيشبين و باورهای هوشی در
نقش متغير مالک وارد معادلة رگرسيونی شدهاند.
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جدول :2پيشبينی باورهای هوشی ذاتی براساس الگوی ارتباطی خانواده
متغير وابسته :باورهوشی ذاتی
متغير پيشبين

R2

گفتوشنود
همنوایی

1/162

B

β

T

P

1/162

1/111

6/196

1/291

1/199

1/69

2/219

1/129

همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد 62درصد واریانس باورهای هوشی ذاتی را
الگوهای ارتباطی خانواده تبيين میکند .همچنين اثر جهتگيری گفتوشنود بر باور هوشی
ذاتی معنادار نشده است ()β=6/600؛ در حالیکه اثر جهتگيری همنوایی بر باور هوشی
ذاتی معنادار شده و بهصورت مثبت باور هوشی ذاتی را پيشبينی میکند (.)β=6/14
جدول  :9پيشبينی باورهای هوشی افزایشی باتوجهبه ابعاد الگوی ارتباطی خانواده
متغير وابسته :باور هوشی افزایشی
متغير پيشبين

R2

گفتوشنود
همنوایی

1/191

B

β

T

P

1/133

1/92

2/91

1/116

1/129

1/133

6/19

1/131

بر اساس مندرجات جدول 9 ،9درصد واریانس باورهای هوشی افزایشی را الگوهای
ارتباطی خانواده تبيين میکند .جهت یری گفتوشنود بهصورت مثبت باور هوشی افزایشی
را پيشبينی میکند ()β=6/23؛ .در حالیکه جهتگيری همنوایی نمیتواند باورهای
هوشی افزایشی را پيشبينی کند ()β=6/600؛.
درگام سوم امکان پيشبينی خودناتوانسازی تحصيلی از طریق باورهای هوشی بررسی
شده است .به همين منظور ،باورهای هوشی در نقش متغير پيشبين و خودناتوانسازی
تحصيلی در نقش متغير مالک وارد معادلة رگرسيونی شدهاند.

نقش واسطهای باورهای هوشی در تأثير الگوهای ارتباطی خانواده بر خودناتوانسازی 696/ ...

جدول  :9پيشبينی خودناتوانسازی تحصيلی باتوجهبه باورهای هوشی
متغير وابسته :خودناتوان سازی
متغير پيشبين

R2

B

β

T

P

1/93

1/21

9/92

1/116

-1/23

-1/69

-2/2

1/169

باور ذاتی
1/66

باور افزایشی

همانگونه که نتایج جدول 9نشان میدهد ،حدود 66درصد از واریانس خودناتوانسازی
را باورهای هوشی تبيين میکنند؛ همچنين ابعاد باورهای هوشی اثر معناداری بر
خودناتوانسازی داشتهاند .باور هوشی افزایشی با بتای  -1/69به صورت منفی و باور هوشی
ذاتی نيز با بتای ،1/21بهصورت مثبت خودناتوانسازی را پيشبينی میکند.
مرحلة بعد شامل بررسی اثر همزمان متغير پيشبين و متغير واسطهای بر متغير مالک است.
در این قسمت ،عالوهبر متغير پيشبين ،متغير واسطهای نيز وارد معادلة رگرسيون میشود .بر
پایة پيشنهاد بارون و کنی ( ،6391به نقل از توتونچی ،سامانی و زند قشقایی ،)6936 ،اگر با
ورود متغير واسطهای به معادله ،اثر متغير برونزاد یا مستقل از گام اول به گام دوم کاهش
یابد ،واسطهگری احراز میشود.
جدول  :2پيشبينی خودناتوانسازی براساس الگوی ارتباطی خانواده و باورهای هوشی
متغير وابسته :خودناتوانسازی
B

β

T

P

گفتوشنود

-1/139

-1/62

-2/99

1/116

همنوایی

1/212

1/69

2/32

1/12

1/391

1/21

9/93

1/119

-1/699

-1/66

-2/19

1/119

متغير پيشبين

ارتباطی

الگوهای

هوشی

باورهای

ذاتی
افزایشی

R2

1/69
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همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد  1/69درصد واریانس خودناتوانسازی را
الگوهای ارتباطی خانواده و باورهای هوشی تبيين میکند .جهتگيری گفتوشنود با بتای
 -1/62اثر منفی و معناداری بر خودناتوانسازی داشته است؛ همچنين جهتگيری همنوایی
با بتای  1/69بهصورت مثبت خودناتوانسازی را پيشبينی کرده است .باورهای هوشی ذاتی
با بتای 1/21و باورهای هوشی افزایشی با بتای  -1/66توانستهاند بين الگوهای ارتباطی خانواده
و خودناتوانسازی نقش واسطهای ایفا کنند.
با توجه به نتایج جداول رگرسيون و پس از حذف مسيرهای غيرمعنادار مدل نهایی این
رابطه به صورت شکل 2تنظيم شده است:

گفت و شنود

0/23

0/41

-0/41
باورذاتی
باور افزایشی

0/32
-0/44

خودناتوانسازی

0/41
همنوایی

شکل  :2ضرایب مسير مدل نهایی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،بررسی نقش واسطهای باورهای هوشی در رابطة بين الگوهای
ارتباطی خانواده و خودناتوانسازی است .نتایج پژوهش نشان میدهد که جهتگيری گفت-
وشنود بهصورت منفی و معناداری و جهتگيری همنوایی بهصورت مثبت و معناداری،
خودناتوانسازی را پيشبينی میکنند .نتيجة این پژوهش با نتایج پژوهشهای ذبيحاللهی و
همکاران ( ،)6936عاليپور بيرگانی و همکاران ( ،)6931رنجبر و همکاران ( ،)6932گریون

نقش واسطهای باورهای هوشی در تأثير الگوهای ارتباطی خانواده بر خودناتوانسازی 699/ ...

و همکاران ()2111؛ وانت و کليتمن( ،)2111هيرابایاشی( ،)2112شيلدز ( )2119و حيدری
و همکاران ( )6999همسوست .در تبيين یافتهها میتوان گفت جهتگيری گفتوشنود
شرایطی را برای اعضای خانواده ایجاد میکند که در آن افراد خانواده به بحث آزاد در
تعامل ،بحث و تبادل نظر دربارة گسترة وسيعی از موضوعات بدون محدودیت زمانی تشویق
شوند .در این محيط بهنسبت آزاد ،نهتنها فرزندان در معرض مسائل چالشانگيز قرار
میگيرند ،بلکه به کشف تواناییها و باورهای جدید و تصميمگيری بدون ترس تشویق
میشوند (فيتزپاتریک .)2119 ،در این گونه خانوادهها نظر فرزندان در مسائل مختلف ،یکی
از ارکان تصميمگيریها در خانواده محسوب میشود .درنتيجه از توانایی حل مسئله و
تصميمگيری (کوئرنر و فيتزپاتریک )2119 ،و اعتماد به نفس (هوانگ )6333 ،6مناسبی
برخوردار میشوند .احساس تهدید عزّت نفس و خودپنداره از عوامل راهانداز
خودناتوانسازی است .پذیرشنشدن از سوی والدین بر کاهش عزت نفس فرزندان تأثير
دارد و ازاینطریق موجب ایجاد یا افزایش مشکالت روانیرفتاری میشوند (شيلدز.)2119 ،
دربارة خانوادههای دارای جهتگيری همنوایی ،معموالً والدین قوانين حاکم بر خانواده
را تعيين میکنند و از فرزندان انتظار میرود که بدون چونوچرا به این قوانين عمل کنند .در
این خانوادهها حتی هدفهای تحصيلی فرزندان را والدین انتخاب میکنند .فرزندان یاد
میگيرند که دربرابر تواناییهای خود بیاعتماد شوند و دچار تردید مداوم دربارة شایستگی-
های خود شوند (فيتزپاتریک .)2119،این تردید مداوم دربارة شایستگی خود ،یکی از علل
بروز رفتارهای خودناتوانسازی در نظر گرفته میشود؛ زیرا خودناتوانسازی راهبردی است
که هنگام تردید افراد درزمينة تواناییهایشان برای موفقيت به کار گرفته میشود تا اینچنين
عقاید دیگران را راجع به خودشان تغيير دهند.
عالوه بر این رابطة مثبت و معناداری بين جهتگيری همنوایی و منبع کنترل بيرونی
(شانس و افراد مسلط) در فرزندان وجود دارد (ناردلو .)2112 ،فرزندان این خانوادهها بر این
باورند که دیگران باید برای آنها تصميم بگيرند و رویدادهای زندگیشان را افراد مسلط
1-Huang
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تعيين میکنند .این افراد همچنين موفقيتها را به عواملی مانند شانس و شکستها را نيز به
عوامل بيرونی نسبت میدهند .پژوهش آکا )2162( 6نشان میدهد که بين کنترل بيرونی و
خودناتوانسازی رابطة مثبت و معناداری هست؛ به این معنا که افرادی که دست به
خودناتوانسازی میزنند ،در بيشتر مواقع ،منابع بيرونی را عامل شکست یا موفقيت خود
میدانند.
نتایج تحليل رگرسيون دربارة رابطة الگوهای ارتباطی خانواده با باورهای هوشی بيانگر
آن است که جهتگيری گفتوشنود رابطة مثبت و معناداری با باورهای هوشی افزایشی
دارد ،اما جهتگيری همنوایی رابطهای با باورهای هوشی افزایشی نداشت .در خانوادههای
جهتگيری گفتوشنود ،اعضا دارای روابط گرم و صميمی دارند و ارتباط آنها نقش مهمی
در شکلگيری تواناییها و باورهای فرزندان دارد .در این خانوادهها حتی اگر فرزندان
شکست بخورند والدین آنها را سرزنش نمیکنند؛ بهدليل خودمختاری و کنترل درونی که
فرزندان دارند میتوانند امور را کنترل کنند و هنگام مواجهه با مسایل چالشانگيز واهمهای
نداشته باشند؛ زیرا کنترل و اطاعت وجود ندارد ،بلکه مشورت و همفکری اعضا مدنظر است
و همين باعث میشودکه احساس تعيينکنندگی و خودمختاری و تغيير داشته باشند و این
تصورات بر تواناییها و باورهای هوشی آنان تأثير گذار است؛ ازهمينرو فرزندان این
خانوادهها بيشتر بهسمت باورهای هوشی افزایشی گرایش مییابند .این تبيين با نتایج پژوهش
سوریک ( )2113همسوست .در پژوهشی که سوریک ( )2113روی دانشآموزان انجام داد
به این نتيجه رسيد که دانشآموزان موفق بيشتر از اینکه احساس کنند دیگران آنان را کنترل
میکنند ،احساس تعيينکنندگی و خودمختاری دارند .بنابراین موفقيت خود را به علتهای
درونی و کنترلشدنی نسبت میدهند.
همچنين نتایج نشان میدهد که جهتگيری همنوایی ،باورهای هوشی ذاتی را پيشبينی
میکند و رابطة مثبت و معناداری با باور هوشی ذاتی دارد؛ اما جهتگيری گفتوشنود رابطة
معناداری با باورهای ذاتی ندارد .باتوجهبه نتایج میتوان گفت که در خانوادههای همنوا که
1-Akca
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اعضا برای یکسانکردن نگرشها ،ارزشها و عقاید فشار میآورند (فيتزپاتریک و کوئرنر،
 )2119و بر هماهنگی ،اجتناب از تعارض و کشمکش و وابستگی به یکدیگر تأکيد میکنند،
بهمرور زمان فرزندان یاد میگيرند که امور و قوانين را ثابت و تغييرناپذیر بدانند و این طرز
تفکر بر باورها و تواناییهایشان نيز تأثير بگذارد و باعث میشود که فرزندان این خانوادهها
بيشتر دارای باورهای هوشی ذاتی بشوند.
یکی از اصلیترین فرضيههای پژوهش ،بررسی نقش واسطهای ابعاد باورهای هوشی در
رابطة بين الگوهای ارتباطی خانواده و خودناتوانسازی است .نتایج نشان میدهد که باور
هوشی ذاتی با بتای  1/19بين جهتگيری همنوایی با بتای  1/69و خودناتوانسازی با
بتای 1/21نقش واسطهای ایفا میکند .عالوهبراین ،باور هوشی افزایشی با بتای  -1/12بين
جهتگيری گفتوشنود با بتای  1/96و خودناتوانسازی با بتای  -1/19نقش واسطهای دارد.
در تبيين نقش واسطهای باورهای هوشی ذاتی در رابطة بين جهتگيری همنوایی و
خودناتوانسازی میتوان گفت در خانوادههای همنوا ،پيروی از دستورات والدین و همنوایی
و اطاعت از آنها ارجحيت دارد و تقریباً تمامی امور تغييرناپذیرند که اینها بر باورها و
تواناییهای فرزندان هم اثر میگذارد و آنها یاد میگيرند که باورها و تواناییهای ثابتی دارند
و در محيطهای تحصيلی هم باورهای خود را ثابت و تغييرناپذیر میدانند و این باز خود
باعث میشود که در برابر مسائل چالشانگيز ،احساس شکست و اجتناب کنند و عزت نفس
شان کاهش یابد و همين احساس شکست و تردید دربارة تواناییهای خود و کاهش عزت
نفس از عوامل راهانداز خودناتوانسازی هستند که باعث میشوند فرد به سمت
خودناتوانسازی گرایش یابد.
همچنين در تبيين نقش واسطهای باورهای هوشی افزایشی در رابطة بين جهتگيری
گفتوشنود و خودناتوانسازی میتوان گفت در خانوادههایی که گفت و شنود وجود دارد
فرزندان از طریق والدین کنترل نمیشوند و میتوانند بر تواناییها و باورهایشان ،کنترل
درونی داشته باشند ،با مسائل چالشانگيز درگير شوند تا جاییکه از بروز رفتارهای اجتنابی
نظير خودناتوانسازی دوری میکنند و کمتر از راهبردهای خودناتوانساز استفاده میکنند؛
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چون شکست خود را ناشی از ناتوانایی نمیدانند .این یافتهها با پژوهش دیست ،ملند و
بریدابليک )2169( 6همسوست ،نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که بين عزت نفس و
خودکارآمدی با باورهای هوشی افزایشی رابطة مثبتی وجود دارد .بنابراین هرچه محيط
خانواده ،شرایط ایجاد ارتباطات باز و گسترده ،ترغيب جوانان به ابراز احساسات ،توجه به
عقاید و شرکتدادن فرزندان در تصميمگيریها را ایجاد کند ،خودناتوانسازی در فرزندان
کاهش و عزت نفس و اعتماد به نفس آنان افزایش مییابد .پس به والدین توصيه میشود که
به فرزندان اجازه دهند تا در مسائل خانوادگی و مشکالت شرکت کنند و نظرات آنها را در
تصميمگيریها مهم بدانند؛ همچنين باتوجهبه اینکه درصد کمی از واریانس باورهای هوشی
را الگوهای ارتباطی خانواده تعيين میکنند ،به نظر میرسد که عوامل دیگری که بهاحتمال
عوامل مربوط به مدرسه و کالس درس باشند ،در تعيين نوع باورهای دانشآموزان تعيين-
کننده هستند .به عبارت دیگر ،در تبيين نتيجة این پژوهش میتوان گفت عالوهبر سيستم
ارتباطی خانواده ،از سن  9 ،1سالگی احتماالً مدرسه نقش بيشتری را در شکلگيری باورها
و تواناییهای فرزندان و حتی عزّت نفس آنها بازی میکند و چون کودکان در سنين دوران
مدرسه ،بيشتر با شکستها و موفقيتها روبهرو میشوند برهميناساس ،بنابر اینکه باورهای
هوشی افزایشی ،آموزشدادنی و یادگيرانه است ،پيشنهاد میشود که دورهها و کارگاههایی
برای آموزش باورهای هوشی افزایشی به معلمان برگزار شود تا از این طریق معلمان بتوانند
دانشآموزانی با باورهای هوشی افزایشی در مدرسه پرورش دهند.
به این دليل که روش این پژوهش از نوع همبستگی بوده است ،نمیتوان از آن استنباط علّی
کرد .همچنين شرکتکنندگان این پژوهش ،تنها دانشآموزان دبيرستانی بودهاند که این
مسئله باعث کاهش حوزة تعميمدهی نتایج میشود؛ پس به پژوهشگران پيشنهاد میشود این
پژوهش را در مقاطع دیگر و با فرهنگهای گوناگون تکرار کنند؛ زیرا عالوهبر اینکه قدرت
تعميمپذیری یافتهها را افزایش میدهد ،میتوان یافتههای آنها را نيز باهم مقایسه کرد.
هچچنين پيشنهاد میشود متغير باورهای هوشی را براساس قابليت یادگيری آن با روشهای
1- Diseth, Meland, Breidablik
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آزمایشی ،نيز بررسی کنند .مطالعة رابطة بين باورهای هوشی معلمان و موفقيت دانشآموزان
نيز میتواند موضوع مناسبی برای تحقيقات بعدی باشد.
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