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 چکیده

 ریگاساس نقش واسطهو باورهای هوشی برطلبی تحصیلی کمکاز ی علّ یک مدل ۀارائ ،پژوهش حاضرهدف از 

 انآموزدانشنفر از  213 شامل پژوهش این کنندگانشرکتروش: . مسیر است به روش تحلیلِاحساسات شرم و گناه 

های باورهای ای انتخاب شدند و به پرسشنامهای چندمرحلهند که به روش خوشهاهشهرستان لردگان بود ۀمقطع متوسط

( و مقیاس 2011کوهن، وولف، پنتر و اینسکو، ) گرایش به شرم و گناه (، مقیاس2006عبدالفتاح و یتس، ) هوشی

 .با استفاده از تحلیل مسیر آزمون شد ،پاسخ دادند. مدل پیشنهادی پژوهش (1997)ریان و پینتریچ،  طلبیرفتار کمک

ثبت معنادار م ۀدکننبینیگری احساس گناه، پیشمستقیم و هم با واسطهطورشان داد باور هوشی افزایشی هم بهها نیافته

 ،شرم گری احساسطورمستقیم و با واسطهت. همچنین باور هوشی ذاتی بهطلبی تحصیلی اسرفتار پذیرش کمک

 ،ژوهش حاضراساس نتایج پگیری: در مجموع برنتیجهبینی کرد. طور مثبت پیشرا به طلبی تحصیلیاجتناب از کمک

 باشد.اورهای هوشی و هیجانات اخالقی میثیر بتأطلبی تحصیلی تحتکمک

 

 طلبی تحصیلی، احساس شرم و احساس گناههوشی، کمک هایهای کلیدی: باورواژه
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 مقدمه

و  باشدمی آموزانهای مهم عملکرد تحصیلی دانشکنندهبینی، یکی از پیشیندهای مربوط به آنیادگیری خودتنظیمی و فرآ

ای ندهدارای اهمیت فزآی های یادگیری و آموزشی و پیشرفت تحصیلی دارد، در نظریهاهمیتی که در یادگیر ۀواسطاین مفهوم به

وزان نقش آمهای تحصیلی دانشهای شناختی به مهارتدهدایتی است که در تبدیل تواناییفرآیندی خومی یباشد. خودتنظمی

یکی از  (.2010، 3)میلیون کنندیدن به موفقیت تحصیلی استفاده میرسخودتنظیم از راهبردهای مناسب برای  انفراگیر .دارد

های اولیه موردتوجه قرار گرفته است. در پژوهش ،پژوهشگراندر مطالعات اخیر که است  4طلبیاهبردهای خودتنظیمی، کمکر

، 5ریان و پینتریچ) ودشآن تأکید می و مثبت سازگارانه ۀکه اکنون بر جنبدرحالی ،شدمی کیدتأآن بیشتر بر معانی منفی  ،طلبیکمک

های یژگیاز و قابل تشخیص است که انطباقیطلبی انطباقی و غیر، دو نوع کمکبر این اساس  (.1393گلستانه و عسکری، . 1997

رد زمان و چگونگی استفاده از آموزان باید در مونخست دانش  این است کهطلبی انطباقی از غیرانطباقی کمک ۀمتمایزکنند

 نند.دانش و مهارت استفاده ک یطلبی به عنوان راهبردی جهت ارتقاا داشته باشند تا بتوانند از کمکاطالعات الزم ر طلبیکمک

ختاری فرد کمک به رشد خودم ،یافتگی بر تکلیف، بلکه باید با تسلطدوم اینکه کمک نباید به رفع نیازهای فوری فرد بپردازد

لبی طنوع کمکسپس کند شناسایی می را اول نیازمندی خود به کمک ،آموزطلبی سازگارانه دانش(. در کمک2010)میلیون،  کند

انطباقی با طلبی غیرکمک در که(. درحالی2011، 6)ویلیامز و تاکاکو کندشناسایی میکننده را و فرد کمک دهدرا تشخیص می

طلبی کمک ،طلبیهای مختلف کمکدر میان حوزه (.2008، 7یومنن) شودعدم نیازمندی به آن احساس می ،اجتناب از کمک

جوی طلبی تحصیلی را جست( کمک1998) است. نیومنگذاری آن بر پیشرفت تحصیلی دارای اهمیت خاصی یلی با توجه اثرتحص

( نیز آن را نوعی تالش 2006) 8باتلر  کند.و دشواری در امر تحصیل بیان می کمک از دیگری به هنگام روبروشدن با ابهام

 ۀدربرگیرند تحصیلی طلبیکمک. داندمیتحصیلی  موفقیت به یابیتدس راستای در موجود امکانات از ستفادهفعاالنه برای ا

 هایحلراه و هاسرنخ گرفتن مسئله، درباره بیشتر توضیح تقاضای ها،همکالسی والدین، معلمان، از پرسش قبیل از رفتارهایی

 ریان) کندمی عمل تحصیلی شکست از جلوگیری برای راهبردی عنوانبه و است تحصیلی هایکمک سایر جستجوی و مسئله

 ودعنوان نوعی وابستگی تلقی شطلبی بهنکه کمکاییکی  ،طلبی تحصیلی دو دیدگاه وجود دارد. در مورد کمک(1997، پنتریج و

 ،ورزندکنند و به انجام کارهای مستقل مبادرت میطلبی اجتناب میافراد از کمک ،طلبیبه دنبال این نوع بینش نسبت به کمک که

 نامنداین دیدگاه را اجتناب از کمک می ،بخوانند کفایت و ناالیقکه دوستان و همکالسی آنها را بی آن را دارند ۀزیرا دلهر

طلبی به عنوان نوعی رفتار انطباقی و راهبردی برای تحصیل و یادگیری ، ممکن است کمکاز سویی دیگر (.2010)نیومن، 

لمانی عم .شودآموزان میانشجر به حل بهتر مسائل از سوی دنماید که منطلبی میآموز اقدام به پذیرش کمکو دانش قلمداد شود

یرش این دیدگاه را پذ. کنندگرفتن از دیگران تشویق میآموزان را به پرسیدن و کمکدانش ،کنندکه از دیدگاه دوم پیروی می

طلبی تحصیلی دارای کمکپذیرش  .(1391 ،رفرضوانی و آقایی، صفری ،به نقل از محمودیان 1998)نیومن،  نامندکمک می

 دریافت و قبلی عملکرد تأیید ،هاسرنخ یا جزئی یهااشاره: نوع سه بهاساس مشاهدات کالسی باشد که براشکال مختلفی می

 .(1998)باتلر،  شودمی تقسیم دیگر فردی از مسئله پاسخ

های رفتاری فرد در تعامل با ثر بر واکنشؤآیندهای نزدیک میکی از پیش (2002) تنظیمی پینتریچبراساس مدل خود 

سو موجد هیجانات از یک (.2014 ،9بردن-)ویلیامز و ودروفاند یید نمودهأنیز آن را ت ها که پژوهشاست هیجانات  دیگران

                                                           
3- Mihlon 
4- Seeking Help  

5- Ryan & Pintrich  

6- Williams & Takaku 

7- Newman 

8- Butler 

9 -  Williams & Woodruff- borden 
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ی در های مختلفبندیکننده روابط، سازگاری و رفتارهای اجتماعی است. طبقهتعیین لذت، درد و رنج است و از سویی دیگر

 )خشم و ترس( و ناخودآگاه )خجالت، حسادت و گناه( برخی هیجانات را به دو دسته خودآگاه ؛مورد هیجانات وجود دارد

ماللت، ) و منفی (امید و غرور) و یا مثبت محبت و گناه(و برخی دیگر فردی)غم( و اجتماعی اخالقی) شرم،  کنندبندی میطبقه

توجه مورد اجتماعی -ترین جنبه هیجانات خودآگاه اخالقی(. مهم1393 ،و همکاران محمدی) کنندبندی میشرم و گناه( طبقه

که در مطالعات اولیه کمتر به تمایز بین این دو توجه شده است. تمایز بین  ، احساس شرم و احساس گناه استحاضرپژوهش 

ندی بطبقههای بین ها و تفاوتارزشی برای پژوهش بر روی شباهتزیرا چهارچوب با، باشددارای اهمیت و معنادار میدو این 

هیجانی انزجاری است که با  ۀیک تجرب 11احساس شرم. (2005، 10سییتر) آوردوجود میه ب آنها هیجانات و درون طبقات

 ۀنیز یک تجرب 13احساس گناه .(1390: به نقل از رجبی و عباسی، 1995، 12گیری در ارتباط است )فیشرتمایالت اجتنابی و کناره

(. در ارتباط با 2006، 14بارنفوردالتر و سازی در ارتباط است )واست که با گرایش به جبران و باز هیجان اخالقی خودهوشیار

ی که فرد شکسِت زمان ،(1986، 15)واینر وجود دارداسناد تمایز ظریفی  ۀپذیری نظریکنترل ثبات و عددر بُ ،احساس گناه و شرم

م ابه عدم انج کند و احتماالًساری، خجالت و خواری میکنترل عدم توانایی نسبت دهد، احساس شرمخود را به علت غیرقابل

خصی ش در مقابل اگر ناپذیر و بادوام هستند، اسنادها انعطافدر احساس شرم ،در واقع گردد.تکالیف و کاهش عملکرد منجر می

و عملکرد ضعیف خود احساس در اثر عدم تالش  عدم تالش، نسبت دهد، احتماالً مثالًکنترل شکست خود را به متغیر قابل

موز آز بین رود و به عملکرد بهتر دانشهای بعدی اتواند با تالش بیشتر در آزمونگناه می (. این احساس1994واینر، کند )گناه می

)تریسی و  پذیر رابطه داردبا اسنادهای قابل مهار و انعطاف احساس گناه ،در واقع (.2002، 16و شانک )پینتریچ منجر گردد

خص ش هیجان اخالقی متمرکز بر رفتار  را احساس گناه ،اجتماعیروانشناسی بالینی و پردازان محققان و نظریه .(2004، 17رابینز

محمدی،  ؛2011، 18، ماشک و هستینگزویگتاس ،نجنیات) دانندمرکز بر خود میهیجان اخالقی مترا ، ولی احساس شرم دانندمی

هی، جبران و اعتراف شوند برای عذرخواه وقتی افراد دچار احساس گناه میاند کتحقیقات نشان داده(. 1393، و همکاران

با تمرکز بر رفتار بد و  و (2002، 19نجنی و دیرینگات) شوندپذیرتر میپذیر و انعطافولیتئمس شوند و احتماالًبرانگیخته می

. وقتی افراد دچار (2011، همکاراننجنی و ا)ت کنندود، هویت و تمامیت خود را حفظ میدادن آن به خاخالقی بدون نسبتغیر

ز او احساس ادراک  در شوند و یک تغییر چشمگیرینشناختی و اجتماعی دچار نقصان میشوند از لحاظ جسمی، رواشرم می

واری حتی پستی و خ، ارزشی، تنهاییلیاقتی، بی، فرد احساس بیاحساس شرم ۀگیرد در میان تجربر شخص شکل میدخود 

، گنجنی و استویا)ت شودهویت و خودپنداره شخص تخریب می ،در این حالت .(2004، 20کمنی گرانوالد و )دیکرسون، کندمی

ین . از دیگر تمایزات بین ایابدارزیابی منفی معطوف به رفتار است و به خود تعمیم نمی ،که در احساس گناه(. درحالی2007

ارای ولی افراد د ،کندمیداند و دیگران را سرزنش ئول نمیپذیری اشاره کرد. فرد شرمگین خود را مستوان به مسئولیتدو می

مال اع ی ودهمدر مولد تنش و پشیمانی و آغازگر ؛احساس گناه .پذیردو موقعیت اجتماعی را میولیت خود ئمس ،احساس گناه

حساس شرم و گناه منجر به تمایالت عملکردی ا .(2010، 21، تانجنی، هیگل، هارتی و مک کلوزیگ)استوی باشدجبرانی می

                                                           
10- Tracy  

11- shame feelings  

12- Fisher  

13- guilt feeling  

14- Walter & Burnaford  

15- Weiner   

16- Pintrich& Schunk  

17- Robins  
18- Tangney, Stuewig, Mashek & Hastings,  

19- Tangney & Dearing 
20- Dickerson, Gruenewald & Kemeny  
21- Heigel, Harty & McCloskey  
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ی و )تانجن شودکاری میوجد انکار، فرار و پنهانکه گناه موجد انگیزش اصالحی و تالش و شرم مطوریشوند بهمختلفی می

 گتوی)اس مواد رابطه دارد و شرم با عالئم مرضی روانشناختی، عزت نفس پایین، افسردگی، اضطراب اس. احس(2007، گاستوی

 .(2005و مک کلوزی، 

 )دبورا، استرن را به خود جلب کرده است هیجانات توجه بسیاری از محققان عیبررسی عملکرد اجتما ،های اخیردر سال

رخی از . بگذارندفردی اثر میبلکه بر روابط بینِ ، احساسات شخصی ساده نیستند تنهانه هیجانات .(2012، 22پاروتگرود و 

ه اخودآگ هیجاناتِکه طوری، بهدادندمورد بررسی قرار فردی را و روابط بینهیجانات های ابعاد و مؤلفه ها روابط بینپژوهش

، 23)کونروی، رم، پینکوز و ربرنشان دادند  های پیشرفت، سالمتی و تعامالت اجتماعینقش مهمی در خودتنظیمی استراتژی

یشتر گزارش و ب رفتندکننده میکمتر به جستجوی منابع کمک بودند داربرخور یخودآگاهی هیجانی پایین از کسانی کهو  (2014

 (.2201، 25پینکوس و آنسل.  2005، 24، دین، ویلسون و سیاروچی)ریک وودنیستند دهند که نیازمند کمک از سوی دیگران می

موزان، معلمان و والدین موانعی آطلبی در بین دانش( دریافتند که برای گرایش به کمک2011) 26شویلی و ایشی یاماسرالای 

لبی طکمک همچنین کنند.تردید تجربه می و طلبی را همراه با شرمندگیکه کمکطوریوجود دارد بهز جنس هیجانات منفی ا

، شایستگی عه علت احساس پریشانی و خجالت در جمافراد کمرو ب کهطوریبهباشد های شخصیتی میوابسته به برخی از ویژگی

وانایی تو بر این عقیده هستند که آنها با شکست،  باشندمیو نگران سرزنش از جانب دیگران دانند را اجتناب از شکست می

 لبی دارندطیش به اجتناب از کمکهای منفی دیگران هستند و بیشتر گرابرند و نگران قضاوتخود را نزد دیگران زیر سؤال می

( 2014، 27لینینلی و )چین شناسیباورهای معرفت راطلبی کمک ۀکنندعوامل تسهیلها پژوهش .(1391)عاشوری و همکاران، 

تجارب  ،( 2007وود، ری  )ریک اعتماددسترسی به منابع قابل، (2013، 28)اسکالویک اهداف تبحری تحصیلی و ۀخودپندار

، 31)سایر و میلر و میزان کنترل رفتار و تصمیم (2007 ،30)بارکر انگیزش شخصی، (2007، 29)هورتون و همکاران مثبت قبلی

تفاوتی و اعتقاد به خجالت، بی (2013اهداف عملکردی )اسکالویک،  راطلبی کمک ۀندرو عوامل بازدا گزارش دادند (2004

 ( افسردگی و اضطراب2007)هورتون،  نظمبی ۀ( خانواد2007 و ریک ری وود، 2003 ،32)پیرسون حل مشکل توسط دیگران

از جمله  تعامالت اجتماعی وهیجانات ابعاد برخی هایی در مورد ارتباط اگرچه پژوهشگزارش دادند. ( 2007)ریک ری ودد، 

صورت به احساس شرم و گناه هیجان خودآگاه ارتباط بین ۀولی در زمین، (2012 و همکاران، وجود دارد )دبورا طلبیکمک

ی پرکردن این خأل پژوهش، یکی از اهداف این پژوهش تاکنون پژوهشی انجام نگرفته است. ،طلبی تحصیلیبا کمک متمایز

 باشد.می

دارای پیامدهای نزدیک هیجانی و  های خودتوانایی پذیریاسناد، اسنادهای افراد در مورد ثبات و کنترل ۀاساس نظریبر  

شده و  رددلس ،شدن با مشکالترا برخی فراگیران در مواقع روبروچ در این مورد کهباشد. کنش رفتاری میپیامدهای دورتر وا

 ،ی دوئکمدل انگیزش پردازند؟به رویارویی با آن میت تعامالت خود با دیگران ویضمن تقنفس با پشتکار و اعتمادبه برخی

گوی و  دوب، -)رنوید کندهای آموزشی فراهم میقعیتها در مووبی برای درک منابع روانشناختی مؤثر بر چالشچهارچ

                                                           
22- Deborah,  Stearns & Gerrod Parrott  

23- Israelashvili & Ishu Ishiyama  
24- Rickwood, Deane, Wilson & Ciarrochi,   
25- Pincus & Ansell 
26- Israelashvili & Ishu Ishiyama  
27- Ching Lee & Yen-Lin  

28- Skaalvik  
29- Howerton & el 

30- Barker 
31- Sayers & Miller 
32- Pearson  
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دهی به تکالیف چالشی بیان ثر بر نوع پاسخمورد ماهیت هوش را عامل مؤ در باورهای افراد ،در مدل دوئک(. 2014، 33تالبوت

را به دو  باورهای هوشی (2011، 1988) دوئک اجتماعی -شناختی رویکرد(. 2009 ،34دوئک و مستر .2012دوئک، ) کندمی

 که هوش دارد اشاره مطلب این به افزایشی هوشی باور کند.تقسیم می 36ذاتی هوشی باور و 35افزایشی هوشی باور :دسته

 بهبود بر عمدتاً هوش هستند مورد در افزایشی باور دارای که فراگیرانی .کنترل است قابل و افزایش قابل پذیر،انعطاف کیفیتی

 ذاتی باور ،مقابل در .کنندمی تالش های گذشتهناکامی بر غلبه برای و دارند کیدتأ جدید اکتساب دانش و شانهایشایستگی

 باور ذاتی با فراگیران. است افزایش غیرقابل و ناپذیرثابت، انعطاف کیفیتی هوش که دارد اشاره مطلب این به هوشمورد  در

 به را حداقل تالش مشکالت بر غلبه و شاناهداف به رسیدن و برای کرده تمرکز ،خوب عملکرد به دستیابیای بر هوش،

 ؛2005 ،و دوئک 38ملدن ،37لگت و دوئک ؛1988، دوئک) شوندمی تسلیم راحتی به مشکالت با مواجهه در و دهندمی خرج

که  یکه افراد دارای باور ذاتی در موقعیتطوریهسته باورهای هوشی است به ؛تالش .(2005، 39آرچر و ایمز ؛2011 دوئک،

ندگی شدن با شکست دچار درماکنند و در موقعیت روبروبرای کسب موفقیت کمتر تالش می ،توانایی خود را کم تصور کنند

کنند و علت نتایج نامطلوب را در جهت تسلط بر تکالیف چالشی تالش می ،افزایشی دارای باورِ دکه افراحالیدر .شوندمی

و  41گرانت ؛2013، 40نی)کت و ل کننددانند و خود را از بازخوردهای منفی محافظت میهای معیوب و تالش کم میاستراتژی

 برخی وسیلهبه و هستند موفقیت رفتار جانبی عوامل ،هوشی باورهای  .(2011 دوئک، ؛2011، 42رات دوپی ،2003دوئک، 

 .  کنندمی اعمال موفقیت بر را پایدارتری تأثیرات ،یندهای نزدیکآپس

د رفتارها و عملکرکننده و هیجانات هدایت هیجاناتهای کنندهترین تعیین)اسنادها( مهم هااسناد، شناخت ۀبراساس نظری 

 ،کنندرض میفرا غیرقابل کنترل  ثابت و اسنادتوانایی خود در مورد هوشی ذاتی  باورِبا توجه به اینکه افراد دارای  افراد هستند.

 های چالشی کمتر به دنبال حمایت ودر موقعیتو  کنندمیشرمندگی و خجالت ، ناامیدیات احساس در مواجهه با شکست

 ینکها با توجه به ،افزایشی باور هوشیِ دارای فرد کهحالیدر گردد.باعث کاهش عملکرد وی میاین امر که  بودهکمک آموزشی 

چون علت ناکامی را عدم تالش  ،در موقعیت شکست کنندپذیری را انتخاب میکنترل انعطاف و اسنادِ توانایی خود در مورد

ی های آموزشبیشتر و دریافت کمکتالش  کند تا بافرد را وادار می احساسات. و این شوداحساس گناه می دچار ،داندخود می

گرایی نقش کاری تحصیلی و کمالیافت احساس شرم بین اهمالر( د2000) تانجنی از نظر. نمایدجبران  شکست خود را ،الزم

 قعیتبا فرار از مو ،به جای جبران اشتباهاتافراد شرمگین و  کنندکاری میشرمگین اهمال کمالگرایانِ کهطوریبه ای داردواسطه

ی گر( نیز رابطه واسطه1393همکاران ) محمدی ودر پژوهش د. نشومیدچار رفتارهای خودشکن  ،تعامل اجتماعیو اجتناب از 

باورهای  ،هاپژوهش و اسناد ۀاساس نظریبرلذا کاری نشان داده شد. گیری هدف و اهمالاحساس شرم و احساس گناه با جهت

 تایجن ،در همین راستا .شودمحسوب می از پیامدهای هیجانات تحصیلیطلبی و کمک نزدیک هیجانات دهایینآشاز پیهوشی 

. فراگیران ( 2012، 43، مک اینرنی و واتکینزکینگ) باشدمی اتایجاد هیجان در هوشی باور نقش از حاکی هابرخی پژوهش

اجتماعی و فرار از سرزنش  ۀگذاری تحصیلی بر مقایسدانند و در هدفتوانایی خود را ثابت می ،دارای باورهای هوشی ذاتی

                                                           
33- Renaud-Dube &Talbot  

34- Dweck & Master  
35- incremental intelligence beliefs  
36- entity intelligence beliefs  
37- Dweck & Leggett  
38- Molden  
39- Ames & Archer  

40- Kate  & Lynne  

41- Grant & Dweck  

42- Durayappah,  
43- King, McInerney & Watkins   
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های منفی مانند هیجان و دهندکنند و ارزش ذهنی پیامدهای تالش و کوشش را در نزد خود کاهش میدیگران تمرکز می

کاهش امیدی به افزایش توانمندی و  ،در چنین شرایطی (.1393 ،رستگار و )زارع کننداضطراب و خستگی تحصیلی را تجربه می

افراد دارای باور افزایشی در مواجهه با تهدیدات خود بر  (.2009، 44یر الیوت و می، )پکران آور وجود نداردهای ماللهیجان

خودتنظیمی  آیندهایکدام فردارند که هر تمرکزکه افراد دارای باور ذاتی بر اثبات توانایی خود درحالی ،کید دارندتوانایی تأ بهبود

 شرایط در آموزاندانش که دریافتند (1995) نیومن و باتلر. (2013، 45و فینکل ایپز، وانبرنتی، بولی، پولک) طلبندمتفاوتی را می

 صورت آنان ینپای توانایی کردنپنهان منظوربه طلبیکمک از اجتناب و نموده تقاضای کمک خود( کمتر بر )متمرکز خوددرگیر

 ،رابطه همین نماید. درمی مطرح طلبیکمک بر رفتار اثرگذار متغیر یک عنوانبه را افراد یتوانای سطح به عبارتی دیگر ،گیردمی

 میان خطیِ  رابطه بر و دانندمی طلبیکننده قاطع از رفتارهای مربوط به کمک( سطح توانایی را تعدیل1996) شانک و پینتریچ

 منفی طوربه طلبیکمک از اجتناب ،دیگر طرف از و (1990 )نیومن،کید دارند تأتحصیلی  طلبیکمک و کیفیت تواناییادراک از 

طلبی آموزان بر ماهیت رفتار کمکسطح توانایی دانش (.1998 همکاران، و )ریان است مرتبط آموزاندانش تحصیلی کفایت با

 (.  1391گذارد )خانکشی و رضایی، ثیر میآنها تأ

وامل باشد، لذا شناسایی عطلبی تحصیلی دارای پیامدهای مختلف روانشناختی، آموزشی و اجتماعی میکمک از آنجایی که

 ،نگیزشی، هیجانی و رفتاریاباشد. همچنین، با توجه به اهمیت سه متغیر ثر بر آن دارای اهمیت بسزایی میساز و مؤزمینه

اجتماعی فراگیران در امور آموزشی دارای اهمیت  -رفتارهای اخالقی دیدگاهی جامع در قلمروِ  ۀپژوهش حاضر با هدف ارائ

ی و گرایهای فرهنگی از لحاظ جمعباشد، با توجه به تفاوتفرهنگ عامل مهمی در ابعاد بشری می ،باشد. از سویی دیگرمی

ها پدیده ترانگیزشی، هیجانی و رفتاری به تبیین دقیق ۀهای مختلف در زمیننگهای مختلف در فرهگرایی انجام پژوهشفرد

 کند. کمک می

 طلبی تحصیلی را ازیندهای نزدیک هیجانات و کمکآکه باورهای هوشی را از پیش ،هااسناد و پژوهش ۀنظریبه با توجه 

جانات یبینی همستقیم باورهای هوشی در پیش ثیرپژوهش حاضر عالوه بر بررسی تأ ،کنندپیامدهای هیجانات محسوب می

گری احساس شرم و احساس گناه طلبی از طریق واسطهثیر غیرمستقیم این باورهای هوشی را در رفتارهای کمکخودآگاه، تأ

زا، احساس شرم و نقش متغیرهای برونکه باورهای هوشی  ،یکند. بنابراین، پژوهش حاضر در قالب یک مدل علّبررسی می

 دهدباشد را مورد آزمون قرار میمی زای مدلعنوان متغیر درونطلبی تحصیلی بهای و رفتار کمکواسطه هایاحساس گناه متغیر

 . (1-)شکل

                                                       

          

                                                                  

 

                                                                                          

                                                          

                                               

            

 پژوهش حاضرمفهومی مدل  . 1شکل      

                                                           
44- Pekrun,  Elliot  & Maier 
45- Burnette, Boyle, VanEpps, Pollack  & Finkel  

 اجتناب از

 طلبیکمک

پذیرش 

 طلبیکمک

 احساس شرم

 احساس گناه

  باور ذاتی

 باور افزایشی
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 روش تحقیق

شهرستان  ۀمتوسطآموزان مقطع آماری پژوهش حاضر نیز کلیه دانش ۀ. جامعبودهمبستگی  توصیفی و پژوهش حاضر از نوع

 ،که برای انتخاب آنها آموزان بودندنفر از دانش 213در این پژوهش   کنندگانبودند. شرکت 1393- 94سال تحصیلی لردگان در

ردید. تصادفی استفاده گ ایای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونهاز  ،با توجه به پراکندگی جغرافیایی مدارس در شهر و روستا

 السدو ک ،های هر مدرسهطور تصادفی انتخاب گردید و سپس از بین کالسدوم شش مدرسه به ۀمدارس متوسطین از ب ابتدا

در ادامه معرفی این ابزارها که  دبه ابزارهای پژوهش پاسخ دادن هاآموزان آن کالسور تصادفی انتخاب شد و تمام دانشطبه

 گردند.می

 12 و10، 9، 6،8، 4، 2االتؤال است. سؤس 14 دارای پرسشنامه این :(1997پنتریچ، و )ریان طلبیکمک ۀپرسشنام         

 کنندمی ارزیابی را طلبیکمک پذیرش عامل 14و 13، 11، ،7، 5، 3، 1االت ؤکنند. سارزیابی می  را طلبیکمک از اجتناب عامل

 70تا  14نمرات بین  ۀاند. دامنبندی شدهموافقم درجه مخالفم تا کامالً ای لیکرت از کامالًدرجهؤاالت به صورت مقیاس پنجس.

مک از کمک و پذیرش ک برای اجتنابضریب آلفا ( جهت تعیین پایایی از آلفا کرانباخ استفاده کرد و 1391) محمودیاناست. 

لبی و طکمک برای  پذیرشدر پژوهش حاضر با آلفا کرانباخ  ضریب پایایی پرسشنامهگزارش گردید.  0.68و  0.68به ترتیب 

روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده  ،به دست آمد. جهت تعیین روایی 0.70و 0.72طلبی به ترتیباجتناب از کمک

ریب ض استخراج شد.دو عامل  اساس آنهاکری بود که برباالتر از یک و شیب منحنی اس ۀ. مالک استخراج عوامل، ارزش ویژشد

KMO  معنادار  ت بارتلتو ضریب کروی 0.798برابر (p<0.001)54/714 .به دست آمده است 

 ۀماد 12ماده است که  16: این مقیاس دارای (2011، 46کوهن، وولف، پنتر و اینسکو) مقیاس گرایش به گناه و شرم       

ای افراد در هن به احساس شرم اختصاص دارد. در این مقیاس، سناریوهایی در مورد موقعیتآماده  4آن به احساس گناه و 

مال احت و میزان تصور کنندشود خود را در آن موقعیت کنندگان خواسته میگردد و سپس از شرکتزندگی واقعی مطرح می

( با استفاده از روش 1393)محمدی و همکارانای مشخص کنند. درجهشرایط، بر روی یک مقیاس پنجواکنش خود را در این 

به ترتیب برای احساس گناه  0.43و  0.80رد و برای تعیین پایایی با استفاده از ضریب آلفادو عامل را استخراج ک ،تحلیل عامل

و احساس شرم به دست آمد. ضریب پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر با آلفا کرانباخ  برای  احساس گناه و شرم به ترتیب 

جهت تعیین  باشد.اخالقی در فرهنگ ایرانی میاحساس به دست آمد که علت این تفاوت، همپوشی این دو نوع  0.52 0.76

و  0.811برابر  KMOضریب  .استخراج گردیدروش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد که دو عامل  ،روایی

 ضریب کرویت بارتلت معنادار به دست آمده است.

آن باورهای هوشی  ۀگوی 7گویه است که  14: این مقیاس دارای (47،2006عبدالفتاح و یتس)مقیاس باورهای هوشی      

 هایر هوشی ذاتی و گویهبرای سنجش باو 1،2،4،7،8،12،14هایکند. گویهرهای هوشی افزایشی را ارزیابی میگویه باو 7و 

-براساس مقیاس پنج هادام از گویهکاند. هرر هوشی افزایشی طراحی شدهمقیاس باوبرای سنجش خرده 3،5،6،9،10،11،13

فای کرانباخ لآپایایی آزمون را با  ،. عبدالفتاح و یتسگیردنمره می (مخالفم کامالً پنج ) تا (موافقم کامالًیک)ای لیکرت از درجه

یید قرار أآن با تحلیل عاملِ تأییدی موردِ بررسی و تاند و روایی گزارش داده 0.75و  0.83به ترتیب برای باور ذاتی و افزایشی

 0.81کرانباخ برای باور هوشی ذاتی و باور هوشی افزایشی به ترتیب یلفاآگرفت. ضریب پایایی این مقیاس در پژوهش حاضر با 

 .استخراج گردیدروش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد که دو عامل  ،به دست آمد. جهت تعیین روایی 0.82و 

 رویت بارتلت معنادار به دست آمده است.و ضریب ک 0.769برابر  KMOضریب 

                                                           
46- Cohen, Wolf, Panter & Insko  

47- Abd-El-Fattah & Yates  
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 هایافته 

میانگین، انحراف استاندارد و مورد بررسی شامل  ۀهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای نمونشاخص 1در جدول      

 یمای علهتجزیه و تحلیلبا توجه به اینکه ضریب همبستگی مبنای  ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش آورده شده است.

سیر مورد ی با محاسبه ضرایب مباشد مدل فرضی علّمعنادار می اساس ماتریس ضریب همبستگی که بیشتر ضرایب آن، براست

های تصحیح محاسبه گردید، مسیرها براساس معناداری ضرایب استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. برای برازش مدل شاخص

 مورد بررسی قرار گرفتند. ها مجدداً، شاخصادارمعنبعد از حذف ضرایب غیر و پیرایش قرار گرفتند

 

 : میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی1جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

1 2 3 4 5 6 

      1 3.52 14.56 باورهوشی افزایشی

     1 -0.1 3.43 12.33 باور هوشی ذاتی

    1 80.2** 03.0** 4.98 49.8 احساس گناه

   1 0.09 0.14* -0.12** 2.1 8.6 احساس شرم

  1 -70.1** 90.2** -18.0** 32.0** 4.2 26.43 طلبیپذیرش کمک

 1 -0.25** 0.23** -30.2** 23.0** -0.06 4.5 19.68 طلبیاجتناب از کمک

P<0/01                                       ** P<0/05 * 

 افزایشی هوشیِ بین باورِ ۀضریب همبستگی میان متغیرهای این پژوهش مربوط به رابطباالترین  1با توجه به جدول 

 اور افزایشیببین  ۀآمده نیز مربوط به رابطدستترین ضریب همبستگی به( و پایین0.32طلبی تحصیلی)و پذیرش کمک

، به بحث مربوط به در ادامهنیست.  دوم از لحاظ آماری معنادار ۀطاست که البته راب (-0.06) طلبیاجتناب از کمک و

 پردازیم.های تحلیل مسیر مییافته

 شده آورده شده است.یرمستقیم به همراه واریانس تبییناثرات مستقیم و غ 2در جدول 

 

 شده: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و واریانس تبیین2جدول 

 باور هوشی افزایشی باور هوشی ذاتی متغیر             

 زا بر متغیرهایمستقیم متغیرهای بروناثرات 

  زادرون

  

 -0.16** 31.0** طلبی تحصیلیاجتناب از کمک

 51.0** 0.04 طلبی تحصیلیپذیرش کمک

 0.21** 0.9* احساس گناه

 -0.14** 90.1** احساس شرم

ا زای نهایی باثرات غیرمستقیم متغیرهای برون

 خودآگاه گری هیجاناتواسطه
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 0.3 0.10* طلبی تحصیلیکمک اجتناب از

 0.13** -0.01 طلبی تحصیلیپذیرش کمک

   زازا بر متغیرهای دروناثرات کل متغیرهای برون

 -0.13** 0.33** طلبی تحصیلیاجتناب از کمک

 0.41** 03.0* طلبی تحصیلیپذیرش کمک

 0.21** 0.9* احساس گناه

 -0.14** 0.15** احساس شرم

                                                                       0.05P<**   0.01p<* 

شده پس از اصالح شده ارائه شده است که ضرایب حذفمده مدل اصالحآدستنمودار مسیر و ضرایب به 2شکلدر 

 ،بر  احساس گناهمستقیم باورهای هوشی  اثرشود در گونه که مشاهده میهمان چین نمایش داده شده است.ل به صورت خطمد

در اثر مستقیم  معناداری قرار دارند. 0.01و   0.05به ترتیب در سطح  (0.9) ( و باور هوشی ذاتی0.21)باور هوشی افزایشی

معناداری قرار دارند.  0.05در سطح  (-0.14و باور هوشی افزایشی) (0.19)، باور هوشی ذاتیباورهای هوشی بر احساس شرم

تقیم معناداری قرار دارند. اثر مس 0.05در سطح ( 0.15باور هوشی افزایشی)طلبی، ستقیم باورهای هوشی بر پذیرش کمکاثر م

معناداری  0.05همگی در سطح ( -0.16( و باور هوشی افزایشی)0.13باور هوشی ذاتی) طلبی،باورهای هوشی بر اجتناب کمک

 دارند. قرار

گری ( و با واسطه0.13صورت مستقیم)به ی ذاتی: باور هوشای نتایج نشان داددر مورد اثرات غیرمستقیم متغیرهای واسطه 

صورت باور هوشی افزایشی نیز بهمعناداری قرار دارند.  0.05و   0.01به ترتیب در سطح ( 0.33احساس شرم و گناه)

معناداری قرار  0.05در سطح  ( -0.16صورت مستقیم )( ولی تنها به0.41شرم و گناه)اس گری احس( و با واسطه0.15مستقیم)

 مثبت اثراتطلبی تحصیلی و احساس شرم ( پذیرش کمک0.23) معنادارمثبت  اثراتنتایج حاصله، احساس گناه  ساسا. بردارند

 طلبی تحصیلی هستند.( اجتناب از کمک0.21معنادار)

باور هوشی  و برای( 0.10)طلبیهوشی ذاتی با اجتناب از کمک گری متغیرها برای باورواسطه نتایج آزمون نشان داد سهم

-با پذیرش کمک هوشی ذاتی باورمتغیرهای گری برای ، ولی سهم واسطهمعنادار بود ( 0.13)طلبی افزایشی با پذیرش کمک

ای در برخی از نبود. بنابراین متغیر واسطه معنادارو  (0.3 )طلبیباور هوشی افزایشی با اجتناب کمکو برای  ( -0.01)طلبی

د که ات غیرمستقیم محاسبه گردیای به تفکیک اثرنین برای هریک از متغیرهای واسطهگری را داشتند. همچروابط نقش واسطه

طلبی کمکشده برای پذیرش ، واریانس تبییناین عالوه بر بود.  -0.9و  0.6اساس نتایج احساس شرم و احساس گناه بر

پس از اصالح مدل شاخص  باشد.می 0.24و  0.28به ترتیب برابر و طلبی تحصیلی در این پژوهش تحصیلی و اجتناب از کمک

 یانگر برازش مطلوب مدل بودند.ب  GFI=0/98 AGFI=0/92 CFI=0/93 RMSEA=0/075 X/DF=2/53برازش: 
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P<0.05                                                                       **p<0.01   * 

 طلبی تحصیلیبینی کمکمدل پیش ۀشدنمودار برازش

 

 گیریبحث و نتیجه

( و هیجانات 1988، )دوئک ضمنی هوش ۀنظری(، با توجه به 1990، )نیومن طلبی تحصیلیروابط رفتار کمک بررسی هدف 

ی ابا توجه به نقش واسطه ،طلبی تحصیلیروابط باورهای هوشی با کمک ،( بود. در این پژوهش1991،تانجنی) اخالقی خودآگاه

ه ه ببا توج ،آموزان مقطع متوسطه مورد بررسی قرار گرفت. برای نیل به این هدفس شرم و احساس گناه در میان دانشاحسا

فاده از روش با استداد انتخاب و عنوان درونموجود مدلی بهاسناد و پیشینه تحقیقاتی  ۀنظریاجتماعی دوئک،  –شناختی ۀنظری

های ناد با دادهاس ۀنظریی با محوریت کلی نشان داد که مدل پیشنهادطوررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج بهتحلیل مسیر مورد بر

 خوبی دارد. شده برازشِگردآوری

های فرهنگی بر معنای اصطالحات شرم و ، ضروری است در مورد تأثیر تفاوتاصلی پژوهشهای قبل از پرداختن به فرضیه

های فرهنگی مختلف منجر به در زمینه هیجانات خودآگاه، آموزه های مشترک بین فرهنگیرغم جنبهکه علی گناه ذکر شود

در فرهنگ  ممکن است ،این اساس بر (.2007، و همکاران سیی)تر شودمی احساس شرم و گناه سازی متفاوتی در زمینۀمفهوم

های غربی این اصطالحات که در فرهنگدرحالی هایی وجود داشته باشدهمپوشانیاز لحاظ معنایی  ایرانی بین این اصطالحات

و  دارداثرات تخریبی بیشتری بر شخص  ،خودتمامیت با تمرکز بر  شرم (.1393)محمدی و همکاران،  معانی متفاوتی دارند

را  یاییاصالح و پو ر رفتار موجباتِبگناه با تمرکز هیجان که درحالیکند ایجاد می کردن راانکار، فرار و پنهان حالت ایستایی

ذیر ناپمامیت خود اسنادهای ثابت و کنترلاز ت ،ادراک فردکید بر با تأ شرمن نیچهم .(2011هاستینگ،  )تانجنی و آوردفراهم می

، همکاران و سییتر) باشدکنترل میهمراه با اسنادهای متغیر و قابل کید بر ابعاد رفتاریگناه به علت تأشود اما را موجب می

کید دارند ممکن است در فرهنگ ایرانی بر ربی بر احساس شرم و تمامیت فرد تأهایی که در فرهنگ غبرخی از ماده ،(2007

 کید نماید.تأ روی احساس گناه و رفتار شخص

 ،(1393محمدی و همکاران )های و گناه معنادار بود که با یافته نشان داد اثر مستقیم باورهای هوشی بر احساس شرمنتایج   

باور هوشی افزایشی که طوری( همسویی دارد. به2009)همکاران ( و پکران و 1393زارع و رستگار ) (2012) و همکاران کینگ

ط بیشتری های احساس گناه ارتباباید با توانایی جبران و اصالح از ویژگی ،انسان کید بر تالش و توانایی منعطفِبا توجه به تأ

موجب ایجاد باور به اصالح  ،صورت قابل منعطفبه ،( ادراک از توانایی2004)ز تریسی و رابین نظرِ اساسبرپس  .داشته باشد

 هوشی افزایشیباور 

 هوشی ذاتی باور

 احساس گناه

 

 

 

 ق

 احساس شرم

 طلبیاجتناب از کمک

 15.0** طلبیپذیرش کمک

**0.21 

*60.1- 

0.04 

0.9  

**90.1 

**0.14

- 

*31.0 

**30.2 

**
21.0 

0.72 

0.76 
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های قابل لتع وقتی پیامد رفتار خود را بهاسناد نیز افراد  ۀنظریاساس رگردد. بمرتبط با توانایی شخص می و جبران کمبودهای

ران ت اصالح و جب. این افراد در جهکندشود احساس گناه می، در مواقعی که دچار شکست میتغییر و قابل کنترل نسبت دهد

 دنشبودن توانایی در مواجهبر ذاتی کیددارای باور هوشی ذاتی به دلیل تأ در مورد احساس شرم، فردکنند. کمبودها تالش می

هت در ج کند وخواری را تجربه می واحساس شرمساری  که احساس عزت نفس پایین، کندتسلیم را اختیار می ،شکست با

حساس شرم منفی ا ۀکنندبینیحظه شد که باور هوشی افزایشی پیشدر پژوهش حاضر، مال .کندتالشی نمی خود بهبود وضعیت

ورت متمایز صشی بر هیجانات اخالقی خودآگاه بهگذاری متمایز باور هوشی افزایممکن است به دلیل تأثیر ین نتیجهکه ا باشدمی

ر باشند که دهیجانات خودآگاه میباورهای هوشی موجد  ،اسناد ۀنظریشود که براساس بنابراین مالحظه میو معکوس باشد. 

 .گردید مشخصاحساس گناه و شرم عنوان متغیرهایی با ماهیت اسنادی با بهطور تفکیکی اثرات باورهای هوشی این پژوهش به

 این یجۀهمسو با نتکه  طلبی تحصیلی بودکمک بر باورهای هوشیو معنادار  مستقیماثر  ،از دیگر نتایج پژوهش حاضر      

ی، گذاری تحصیلمانند هدفهای مرتبط با باورهای هوشی مؤلفه طلبی باکمک ارتباط بیانگر هابرخی از پژوهش،  پژوهش

، همکارانامید به افزایش توانمندی )پکران و ، (1393اجتماعی، ارزش ذهنی پیامدهای تالش و کوشش )زارع و رستگار ، مقایسۀ

سطح ، (1990نیومن،)شده ادراک فراشناختی عملکرد، (2013، و همکاران )برنتی توانایی یا اثبات توانایی بهبود ،(2009

ر ؛ درگیشرایط یادگیریارای باور هوشی افزایشی هستند در افرادی که د ( گزارش شده است.1391)خانکشی و رضایی،توانایی

دن به موفقیت کنند و برای رسیعنوان بخشی از فرآیند طبیعی یادگیری تلقی میاهات خود را بهشوند، اشتبتکالیف یادگیری می

ه مهارت و تسلط بیشتر در آیند که این کار موجب کنندوجو میاز دیگران پرسو بهبود یادگیری خود، درباره اشتباهات خود 

 دانندد میلیاقتی خوناتوانایی و بی ۀشتباهات را نشانذاتی در شرایط خوددرگیر، ا هوشیباور که افراد دارای . درصورتیشودمی

در جهت  ناز دیگرا افراد کمتر احتمال دارد کهاین  ،کنندبرای توانایی و حرمت خود تصور میعنوان تهدیدی طلبی را بهو کمک

  .بهبود یادگیری و عملکرد خود کمک بخواهند

-کمک متغیر، پذیرشواسطه این آن بود که باور هوشی افزایشی به گری احساس گناه، نتایج بیانگرمورد نقش واسطه در        

ناه رفتار گری احساس گهم به شکل مستقیم و هم با واسطه. این نوع از باور هوشی اثر داردصورت مثبت طلبی تحصیلی را به

ه بر هیجانات ک یثیرتأ واسطۀاین بدان معنا است که این نوع از باور هوشی به است، بودهصورت مثبت بهطلبی تحصیلی کمک

روری بنابراین ض شود.طلبی تحصیلی میگذارد و هم از طریق سایر متغیرها موجب افزایش پذیرش کمکخودآگاه اخالقی می

ین بگری هیجانات خودآگاه در خصوص نقش واسطه ای شناسایی شوند.سایر متغیرهای واسطه ،های آتیاست که در پژوهش

تانجنی و  ؛2014 بردن،-)ویلیامز و ودروف نشان دادندگری را نقش واسطه ها نیزبرخی پژوهش ،متغیرهای انگیزشی و رفتاری

 .اسناد نیز مطرح است ۀنظریحمایت نظری با توجه به  ،عالوه بر پشتوانه پژوهشی (.1393و محمدی و همکاران،  2007سی، یتر

فاِی عنوان میانجی ایری به پذیری اسناد و پیامدهای رفتاری، عواطف خودآگاه گناه و شرمساعد کنترلبُ ،اسناد ۀنظریبراساس 

به خاطر  ،کنترل نسبت دهدی شکست خود را به علت قابلآموزکه اگر دانشطوری(. به2002، و شانک نمایند)پینتریچنقش می

که در جهت اصالح عملکرد خود، رفتارهای تعاملی مناسبی را با دیگران  شوددچار تأسف و پشیمانی میعملکرد ضعیف خود 

  کنند.انتخاب می

 کهطوریهبخودتنظیمی نقش مهم و اساسی دارد  ،طلبی تحصیلیمثبت احساس گناه با پذیرش کمک طۀدر خصوص راب       

فتار نها رت، نهگیری احساس گناهدر مواجهه با مسائل و شکل دهخودنظمدهی دارد. افراد مثبتی با خودنظم حساس گناه رابطۀا

را فراهم  یهای آموزشحرکی برای تالش و فعالیت بیشتر در موقعیتمُ ،این نوع هیجانات کنند بلکهاجتنابی را انتخاب نمی

گران طلبی از دیو یکی از راهبردهای مؤثر نیز کمککند ی برای غلبه بر مشکالت انتخاب میراهبردهای ،در این راستا .دروآمی

و  وله) مدتی را به دنبال داردهای تحصیلی بلنددکارآمدی و پیامدشود و خوشد که سبب رشد مهارت و پیشرفت میبامی

بین پذیرش  روابطنیز ها یجۀ پژوهش کنونی، بررسیدر راستای نت(. 1393، به نقل از محمدی و همکاران، 2010همکاران
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و نجنی اانگیزش اصالحی و تالش، ارزیابی معطوف به رفتار )تهای مرتبط با احساس گناه مانند: برخی مؤلفهطلبی با کمک

اعتماد )سایر ع قابلدسترسی به مناب وآگاهی هیجانی دسطح خو ،(2010و همکاران،  گپذیری )استویولیتئمس (،2007، گاستوی

 را گزارش دادند. )2004و میلر، 

ری احساس گبلکه نقش واسطه ندمثبت آن با احساس شرم را نشان داد اثرتنها ، نتایج نهطلبیدر خصوص اجتناب از کمک      

پژوهش  ۀجدر راستای نتی. دارد یطلبی مثبتطه این متغیر، رفتار اجتنابی کمکواسهوشی ذاتی به باور .اثبات کردندرا  شرم 

-)ویلیامز و ودروف است طلبی(راهبردهای خودتنظیمی )کمک ی واسنادهای علّای در ارتباط حاضر، که احساس شرم واسطه

ری و کااهمال طلبی مانند:های مرتبط با اجتناب از کمکابط بین احساس شرم با برخی مؤلفهروها نیز (، بررسی2014 بردن،

گیری )رجبی و تمایالت اجتنابی و کناره ،(1994عدم انجام تکالیف )واینر،  (،1393)محمدی و همکاران،  رفتارهای خودشکن

، گکاری ) تانجنی و استوی(  انکار، فرار و پنهان2004منی، کارزشی، تنهایی و خواری ) دیکرسون، لیاقتی، بیبی( 1390عباسی، 

-ابلهای غیرقادراک علت کهطوریبهپذیری اسناد همخوانی دارند را گزارش دادند. این نتایج با مبانی نظری بعد کنترل( 2007

های رفتاری منفی در تعامل با گردد که واکنشت منفی مانند خجالت و شرمساری میمنجر به هیجانا ،هاکنترل برای پدیده

ا و ههوشی ذاتی در مواجهه با چالشاز آنجا که افراد دارای باور  (.2002، و شانک )پینتریچ در پی خواهد داشترا دیگران 

توانند تصویر مطلوبی افراد شرمسار نمی .شوند، دچار شرمساری میدر صورت شکست ،کید دارندمسائل بر توانایی ثابت خود تأ

 کنند.گیری را انتخاب میتعامالت اجتماعی با دیگران کناره در موردود به دیگران ارائه دهند، لذا از خ

 های باور هوشی افزایشی وگرفته در پژوهش کنونی نشان دادند متغیرایج حاصل از تحلیل مسیرهای انجامدر مجموع، نت       

وص اثر غیرمستقیم صدر خهمچنین  باشد.طلبی تحصیلی میاجتناب از کمککننده پذیرش و یا بینیصورت مستقیم، پیشذاتی به

های شرم گری هیجانور هوشی افزایشی و ذاتی با واسطهدو متغیر با که زا نتایج نشان دادندزا بر متغیرهای درونمتغیرهای برون
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