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 چکیده 

هدف از این پژوهش بررسی میزان انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس باورهای هوشی آنها بوده است. روش 

سال گذشته در مورد عوامل موثر بر انگیزش  10انجام شده در پژوهش ازنوع مروری با استفاده از پژوهش های 

وشی مختلف می توانند بر میزان انگیزش ابعاد هوهش نشان داد که های پژتحصیلی دانش آموزان بوده است. یافته 

تحصیلی دانش آموزان موثر باشند و در این بین تاثیر هوش بر بعد درونی انگیزش بیشتر مشاهده شده است. همچنین 

هوش هیجانی نیز به عنوان یکی از ابعاد هوشی با انگیزش تحصیلی مرتبط است و می تواند با پیشرفت تحصیلی نیز 

نابراین باورهای هوشی و ابعاد و جنبه های مختلف هوش با میزان انگیزش تحصیلی در دانش آموزان در ارتباط باشد. ب

ارتباط داشته اند و به نوعی می توان به منظور تقویت انگیزش تحصیلی به وسیله ارزیابی و تقویت هوش کالمی و 

 عملی، هوش هیجانی و هوش اجتماعی در مراکز آموزشی اقدام کرد.

 . انگیزش تحصیلی، باورهای هوشی، دانش آموزان ن:کلیدواژگا
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 مقدمه

انگیزه در واقع همان نیروی محرک انسان برای انجام رفتارها و اعمال او می باشد به گونه ای که اگر فردی از انگیزه کافی برای انجام 

دسته انگیزه های درونی و بیرونی تقسیم می شوند. بطور یک فعالیت برخوردار نباشد، آن کار را ترک خواهد کرد. اما انگیزه ها به دو  

ها داریم کار با سیستم انگیزش درونی کلی زمانی که به دنبال ایجاد تغییرات پایا و مستمر هستیم و زمان کافی برای اعمال برنامه

کنند. اما گیزش درونی استفاده میهای طوالنی مدت از اصول مربوط بکارگیری اننتایج مفیدتری خواهد داشت. بر این اساس برنامه

در مقابل برای بدست آوردن تغییرات سریع و شدید می توان از عوامل انگیزشی بیرونی که درواقع همان مشوق های ظاهری مانند 

 .(1،2011)برگراستفاده از آنچه فرد دوست دارد و از آن لذت می برد؛ استفاده کرد

فعالسازی و تقویت انگیزش درونی در دانش جویان اهداف  .گیر استجریاناتی است که با سیستم انگیزشی درفرآیند تحصیل از عمده  

مبتنی بر یادگیری آنها را برآورده خواهد ساخت و دوام و پایایی آنها را تضمین خواهد کرد. دانش جویی که دارای انگیزه های درونی 

های درونی خویش وارد عمل خواهد ، بلکه بر اساس انگیزهجوائز و امتیازات ویژه، برترا بر مبنای کسب نمرات قوی می باشد، نه صرف

ها به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند در واقع از انگیزش   ها و مشقت  . غالبا افرادی که با تحمل انواع سختی(2011)جهرمی،شد

افراد خود انگیخته یا افرادی که دارای انگیزش درونی هستند، نیاز کنند.  درونی خود به عنوان نیرو دهنده و تقویت کننده استفاده می

سازد اما کاهش یا فقدان تر میبه استفاده مداوم از انگیزشهای بیرونی ندارند. هر چند استفاده از این مشوقها آنها را فعالتر و انگیخته 

 .(2،2007)بیدجرنوعملکردشان نخواهد داشتآنها چندان تاثیری در کاهش انگیزش آنها برای فعالیت و در نتیجه کاهش 

گرایشی برای  تحصیلی عنوان میل به انجام مهارت ها و تسلط بر آنها تعریف شده است. انگیزش پیشرفت  انگیزش پیشرفت  به

که در آن عوامل  .است تحصیلی منظور کسب موفقیت گرفتن از دیگران، پیشرفت با توجه به معیارهای مشخص و تالش  به پیشی

باورهای افراد یکی از پیش بینی کننده های قوی انگیزش پیشرفت دانش آموزان در جنبه مختلفی مانند باورهای افراد موثر است. 

های مختلف تحصیلی است. همچنین یادگیری راهبردهای خودنظم دهی نیز بازتابی از اهداف بلندمدت زندگی تحصیلی است که 

. بر (1396)سعادتی شامیر و صانعی حمزانلویی،در افراد به وجود می آیدتحصیلی  و داشتن انگیزه   باورهای هوشی مانند  در اثر باورها

 این اساس در این پژوهش به بررسی روابط بین انگیزش تحصیلی در دانش آموزان و رابطه آن با باورهای هوشی آنها پرداخته شد.

 روش پژوهش

ا استفاده از کتابهای مرتبط در حوزه یادگیری، انگیزش تحصیلی و مشاوره تحصیلی بوده است بروش پژوهش از نوع مطالعه مروری 

 و در درجه دوم پژوهش ها و مقاالت انجام شده داخلی و خارجی در این حوزه مورد استفاده قرار گرفت. 

 یافته ها

برای ایجاد انگیزه تحصیلی بهترین روش این است که پس از برطرف کردن موانع انگیزشی، بر اساس پژوهش های انجام شده، 

همزمان به انگیزه های بیرونی و درونی پرداخت و آنها را تقویت نمود. به این ترتیب با وجود انگیزه های بیرونی فرد به سرعت نیرو 
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و ادامه راهش نیز با بوجود آمدن انگیزه های درونی در طول زمان بدست آورده و حرکت تحصیلی خود را آغاز خواهد نمود و تضمین  

نسان از در این بین انواع مختلف باورها نسبت به هوش می تواند بر میزان انگیزش دانش آموزان موثر باشد. ا .تضمین خواهد شد

و نحوه استفاده ماهرانه از چند نوع هوش تحت عنوان هوش چندگانه برخوردار است که با هوش جسمی که شامل آگاهی جسمی 

آن است، آغاز می شود. هوش بعدی هوش منطقی یا عقالنی است، هوشی که در حال حاضر بیش از سایر هوش ها در سیستم های 

آموزشی مورد توجه قرار می گیرد. پس از هوش منطقی یا عقالنی سطح دیگری است که به هوش هیجانی اختصاص دارد. آخرین 

ست. هوش معنوی هدایت و معرفت درونی، حفظ تعادل فکری، آرامش درونی و بیرونی و عملکرد همراه با بصیرت، الیه هوش معنوی ا

 شود.مالیمت و مهربانی را شامل می

( به بررسی رابطه باورهای هوشی و انگیزش پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی  1396در پژوهش سعادتی شامیر و صانعی حمزانلویی)

بین باورهای هوشی و خرده مولفه های آن با یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان و پرداختند و نشان دادند که در دانش آموزان 

% واریانس 2۴همچنین بین انگیزش پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد. باورهای هوشی، 

عامل افزایشی، عامل تربیت پذیری، عامل بافتی و انگیزش پیشرفت به   یادگیری خودتنظیمی را تبیین کرد. اضافه شدن عامل ذاتی،

% واریانس یادگیری خودتنظیمی را ۴1مدل روی هم  6% به واریانس قبلی شد .10% و 2%،1%، 2%، 2ترتیب باعث افزوده شدن 

نگیزه خودکارامدی با پیشرفت به بررسی رابطه باورهای هوشی و ا( 1395قربانیان ). همچنین در پژوهش دیگری که تبیین کردند

ی خودکارآمدی و پیشرفت عملکرد تحصیلی دانش آموزان در سطح ین باورهای هوشی و انگیزهتحصیلی پرداخت و نشان داد که 

( به بررسی رابطه  2012و همکاران) 1همچنین در پژوهش ساالنددرصد اطمینان رابطه وجود دارد.  95و با  05/0خطای کمتر از 

انگیزش تحصیلی و باورهای هوشی در دانشجویان پرداختند و نشان دادند بین میزان انگیزش تحصیلی با باورهای مختلف هوشی 

 رابطه معناداری وجود دارد. 

لی و میزان آن با باورهای هوشی از این رو باتوجه به یافته های این پژوهش برگرفته از پژوهش های مطالعه شده بین انگیزش تحصی

 دانش آموزان رابطه وجود دارد و با کار بر روی باورهای هوشی می توان میزان انگیزش تحصیلی دانش آموزان را تقویت نمود. 

 بحث و نتیجه گیری

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میزان انگیزش تحصیلی دانش آموزان با باورهای هوشی آنها بوده است. یافته ها نشان داد که بین 

 این  یافته این دو متغیر مهم در زمینه تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شده است و پژوهش ها حاکی از تایید این رابطه بوده است.  

همسو است. در این رابطه  میتوان گفت انگیزش،   و همچنین با مطالعات محققان خارجی  ی انجام شده در ایرانها با نتایج پژوهش ها

عالیترین معیارها و تالش برای موفقیت سوق می   جانبه عملکرد خود با توجه به  نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی  همه

و در این بین باورهای هوشی می توانند نقش مهمی را  امر یادگیری و پیشرفت کسب کند دهد تا باالخره بتواند موفقیت الزم را در

 بنابراین  دانش . دهند باورهای هوشی، زیربنای قضاوت افراد هستند و نظام رفتاری و معنایی هر فرد را تشکیل  میایفا کنند. 

نها از جمله هوش، ثابت و تغییرناپذیر و خدادادی است، آموزانی که دارای باورهای ذاتی هوش هستند معتقدند که صفات شخصی آ

لذا تکالیف و اهداف عملکردی را انتخاب می کنند. در مقابل افرادی که باورهای هوشی افزایشی دارند عقیده دارند که هوش یک 
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ل اهداف تبحری و چالش برانگیز جوهر ثابت نیست ،بلکه از طریق تالش و تجربه می توان آن را افزایش داد. این یادگیرندگان به دنبا

 .هستند

یکی از مهم ترین محدودیت های این پژوهش روش مروری آن بوده است که با توجه به منابع محدود در زمینه باورهای هوشی یافته 

ی های پژوهش نیز محدود بوده است و سایر پژوهشگران می توانند این موضوع را با روش توصیفی و همبستگی در جوامع آمار

 مختلف مورد بررسی قرار دهند.
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Students' academic motivation based on their Intelligence beliefs 

 

Abstract 



The purpose of this study was to investigate the students' academic motivation 

based on their IQ beliefs. The research methodology has been reviewed using the 

research conducted over the past 10 years on the factors affecting the students' 

academic motivation. Findings of the research showed that different intelligence 

dimensions can affect students' academic motivation, while the effect of 

intelligence on the internal dimension of motivation is more. Emotional intelligence 

is also considered as one of the dimensions of academic motivation, and can be 

linked to academic achievement. Therefore, intelligence beliefs and different 

aspects of intelligence have been associated with the amount of academic 

motivation in students, and can be somehow used to enhance academic motivation 

by assessing and reinforcing verbal and practical intelligence, emotional 

intelligence and social intelligence in educational centers. . 
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