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Abstract 
The current study aimed was conducted to investigation the relationship between 
intelligence beliefs and father-child relationship with academic achievement 
motivation in male high school students in Shushtar in a correlational study. The 
population of this study included all male high school students in Shushtar in the 
2017-2018 academic year. 366 male students were selected based on Krejcie and 
Morgan sampling table and according to the population size (3323 people) using 
multi-stage clustering random sampling method. In this study, students respond the 
Achievement Motivation Questionnaire (AMQ), the Implicit Theory of Intelligence 
Scale (ITIS) and the Parent-Child Relationship Scale (PCRI). Data were analyzed 
using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis and SPSS-22 
statistical software. The results showed that there is a positive and significant 
relationship between incremental intelligence beliefs and father-child relationship 
with academic achievement motivation in students and there is no relationship 
between innate intelligence beliefs and academic achievement motivation. Also, the 
regression analysis results showed that among the predictor variables of 
incremental intelligence beliefs and father-child relationship significantly predict 
the motivation of students' academic achievement. According to results we can be 
conclude that students who believe to the flexibility and enhancement of 
intelligence and a close relationship with their father,, they have more academic 
achievement motivation, but students who believe to have intrinsicity of 
intelligence will not necessarily have more academic achievement motivation. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 

Educational systems are consistently looking for factors which affects 
learners' academic achievement (Agesterom, Teliper, & Marder, 2016). These 
factors are very numerous and diverse but academic motivation is an essential 
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factor for learners' learning and is an important factor in determining their 
personal growth and academic achievement (Blackwell, 2016). Motivation is 
considered as a prerequisite of learning and its effectiveness on students' 
performance is proved (Momeni, Mahmouei, & Barzari, 2016). 

Achievement motivation is one of the most important acquisitive motivation of 
every person which was first introduced by Murray (Duchesne & Larose, 2013). 
Achievement motivation is a comprehensive tendency to evaluate one's 
performance according to the highest criteria. Strive for performance success 
and enjoyment that accompanies performance success (Dinkelmann & Buff, 
2016). In fact, through achievement motivation students are provoked to 
complete their homework to achieve their goals and a certain level of expertise, 
skill and success. Highly motivated students engage themselves in hard 
academic activities and strive for learning to the mastery (Jahnson, 2014). 

Research has shown that students' beliefs about their intelligence is an 
effective factor on their academic related achievement motivation (Penaris & 
Dajarfi, 2016). Research has shown that the intelligence beliefs develop 
different motivational cognitive framework for students and thus when a 
student embraces one of intelligence beliefs types, it affects how s/he deals 
with learning tasks and provides the needed motivation (Ommundsen, 2015). 
Intelligence beliefs include incremental intelligence beliefs and entity 
intelligence beliefs. Incremental intelligence beliefs refer to the believe that 
intelligence is a flexible and increasing quality. In return, entity intelligence 
beliefs consider intelligence as intrinsic and non-increasing (Braasch, 
Braten, & Anmarkrud, 2015). Students who hold entity intelligence beliefs 
tend to engage in those activities in which they already have good 
performance and tend to avoid those activities in which they have a chance 
of failure (Dupeyrat & Marian, 2015). On the other hand, those who hold 
incremental intelligence beliefs have motivation for learning and self-promotion, 
they will looking for challenging tasks even if they could not afford it initially, 
and they believe that hard work and strive allows them to gain ability of good 
performance in future (Baqerpour, Mahbubi & Kamali, 2017). 

On the other hand, how parents see their children's academic performance 
is affective on their academic achievement. One can conclude that increasing 
students' achievement motivation and academic performance in school 
partially requires affective and high quality relationships between parents, 
especially fathers, and children (Hagman, 2014). The family environment and 
the father-child relationship play an important role in academic achievement. 
If the children feel the warmth of the father in the family environment and 
their relationship with their father is favorable and constructive, and whenever 
they have a problem in terms of education, they can be sure that they will 
receive their father's support, then they will study with more encouragement and 
will have more motivation to succeed in education (Jafari Nadrabadi, 2018). 
Thus, the type of father-child relationship and the quality of their relationship 
can be related to the motivation of students to progress and ultimately their 
academic success. According to what has been said, the purpose of this study 
was to investigate the relationship between intelligence beliefs and the father-
child relationship with the academic achievement motivation of male high 
school students in Shushtar. 
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Method 
The current research design was correlational. The population of this study 

included all male high school students in Shushtar in the 2017-2018 academic year. 
366 male students were selected based on Krejcie and Morgan sampling table and 
(3323 people) using multi-stage clustering random sampling method of three 
educational region.  
 
Instruments 

Achievement Motivation Questionnaire: This questionnaire was developed 
by Hermans (1970) and is consisted of 29 questions. The questions are scored 
based on a 4 point Likert scale from 1 = very much to 4 = very little and higher 
scores indicate higher levels of achievement motivation. The highest score is 116 
(high achievement motivation) and the lowest score is 29 (low achievement 
motivation). Hermans (1970) reported intercorrelations of the questions between 
0.3 and 0.57. In a confirmatory factor analysis, Moradi (2014) reported factor 
loadings of between 0.58 and 0.91 and Cronbach's α coefficient of 0.86. In the 
current research, Cronbach's α coefficient of the questionnaire was 0.81. 

Implicit Theory of Intelligence Scale: This scale was developed by 
Abdul Fattah and Yates (2006) and is consisted of 14 items and 2 subscales 
of incremental intelligence beliefs and entity intelligence beliefs. The items 
are scored based on a 5 point Likert scale from 1 = fully disagree to 5 = fully 
agree. In an exploratory factor analysis, Abdul Fattah and Yates (2006) 
extracted two factors. In a confirmatory factor analysis. Atash Afrooz (2012) 
confirmed the factor structure of the scale. Abdul Fattah and Yates (2006) 
reported Cronbach's α coefficients of 0.78, 0.83, and 0.75 for the total scale, 
entity beliefs, and incremental beliefs, respectively. In the current research, 
Cronbach's α coefficients of 0.77, 0.74, and 0.75 were obtained for the total 
scale, entity beliefs, and incremental beliefs, respectively. 

Parent-Child Relationship Scale: This scale was developed by Mark, 
Fine, Moreland, and Schwebel (1983) and is consisted of 24 items which 
assess quality of parent-child relationships. The items are scored based on a 
7 point Likert scale from 1 = almost never to 7 = almost always. The 
minimum and maximum scores of the scale are 24 and 168. The scale has 
two subscales of mother-child relationship and father-child relationship and 
the latter is used in the current research. In a confirmatory factor analysis, 
Fine and Schwebel (1983) reported that the fitness indices confirmed the 
theoretical model of the scale. Guttman (2011, Cited in Moradi, 2014) 
reported the intercorrelations of the items with the total score between 0.41 
and 0.64. Fine and Schubel (1983) reported Cronbach's α coefficients of 
0.86, 0.89, and 0.61 for the total scale, father-child relationship, and mother-
child relationship, respectively. In the current research, Cronbach's α 
coefficient of 0.95 was obtained for father-child relationship scale. 
 
Research trend 

In the present study, after approving the measuring instruments and receiving 
a license to perform the work, the researcher referred to the schools according to 
the schedule and at specific intervals and distributed the questionnaires among 
the students. The students were closely supervised on the completion of the tools 



Biannual Journal of Applied Counseling (Spring & Summer, 2021 Vol. 11, NO.1) 24 

and the required explanations were provided to them both orally and in writing 
(by attaching the instructions along with the tools). 
 
Data analysis 

In order to analyze the data of descriptive statistics (mean, standard 
deviation and correlation coefficients) and inferential statistics (multiple 
regression using by enter method) were used using SPSS-22. 
 
Findings 

The results of correlation analyses showed that there were significantly 
positive correlation between academic achievement motivation with 
incremental intelligence beliefs (r = .24, p < 0.001) and father-child 
relationship (r = 0.23, p < 0.001). However, there was not a significant 
relationship between academic achievement motivation with entity intelligence 
beliefs (r = 0.09, p > 0.05). 

The results of regression analyses using enter method showed that all 
three variables significantly, positively predicted academic achievement 
motivation and explained 29 percent of variance of the dependent variable. 
 
Discussion 

The current research aimed to investigate the relationship between 
intelligence beliefs and father-child relationship with male second high 
school students' academic achievement motivation in Shushtar. The results 
showed that there was not a significant correlation between entity 
intelligence beliefs and male students' academic achievement motivation 
which is in line with results of Penaris and Dajarfi (2016) however not in 
line with those of Blackwell (2016), Brush, Braten, and Anmarkrud (2015), 
Bayless (2013), and Baqerpour, Mahboubi, and Kamali (2017). According to 
Dweck's (2000) model which is based on cognitive social approach, one may 
conclude that entity beliefs about intelligence won't increase level of active 
learning engagement. Those who consider ability as a reflex of intrinsic 
intelligence, their perceived efficacy in dealing with problems is diminished. 
Accordingly, students who hold entity intelligence beliefs are more likely to 
have a functional goal orientation (approach-performance and avoidance-
performance) because they are motivated to perform well, but they are only 
motivated to perform and not to increase learning or competence. 

Another finding showed that there was a significant positive relationship 
between incremental intelligence beliefs and academic achievement motivation 
which was in line with results of Blackwell (2016), Brush, et al. (2015), Fonten 
(2013), Bayless (2013), Baqerpour, Mahboubi, and Kamali (2017) and 
Barzegar (2016). Explaining this finding, it can be said that due to the 
importance of cognition and given that incremental intelligence beliefs 
create a stronger sense of efficiency, they cause higher goals of progress in 
various fields, and also considering that it increases person's efficiency, 
reduces the fear of failure, raises aspirations, and improves problem-solving 
and analytical thinking skills, these characteristics and factors are likely to 
have a more positive and constructive effect on academic achievement. 

The research also showed that father-child relationship is significantly, 
positively related to academic achievement motivation which is in line with 
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research of Wanjira (2017), Dinkelmann and Buff (2016), Halker and Senitz 
(2016), Bong (2015), Jahnson (2014), Salimi Bajestani, Ismaili, and Yousefi 
(2018) and Mir Sharfuddin and Hosseini (2017). Explaining this finding, it can be 
said that the family is one of the most important educational environments that 
plays an indispensable role in maintaining the mental, social and physical health of 
its members and is the first place in which the personality and psychological 
characteristics of the individual are formed. Many children, especially boys, in the 
years of adolescence, follow their father and establish a strong and high 
relationship with their father, and any disruption in communication between father 
and child can cause serious and irreparable damage to them. The support and 
response of the father can be an effective factor in learning many of the moral and 
behavioral characteristics of children. Also, positive and continuous 
encouragement of children by the father can be an important factor in increasing 
children's educational motivation and give them motivation and aspiration for 
better performance and more effort for academic success. 
 
Conclusion 

The results of the present study showed that incremental intelligence 
beliefs and high quality father-child relationship play a significant role in 
predicting the motivation levels of academic achievement of male students. 
Among these, the father-child relationship is more important and has a 
greater role in determining the motivation of male students. However, before 
generalizing the results of the present study, some of its limitations should be 
noted. Due to the importance of the relationship between father and child, 
the rank of birth as well as the number of brothers and sisters were not 
examined, which could have a potential impact on the results. Also, the 
study community and sample was limited to a small city with a traditional 
culture, which makes its generalization to other regions and cultures severely 
limited. Therefore, it is strongly recommended that similar studies be 
conducted in cities with more diverse populations and cultures to allow for 
more accurate conclusions. In addition, due to the significant role of fathers 
in relation to the academic achievement motivation of male students, it is 
recommended that school counselors and psychologists pay special attention 
to this issue when dealing with male students with academic motivation. 
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 چکیده

فرزند با انگیزه پیشرفت تحصیلی در  -باورهای هوشی و ارتباط پدر ی رابطهبررسی پژوهش حاضر با هدف 
این  ی جامعه انجام شد. یبستگ همدر یک پژوهش  دوم شهرستان شوشتر ی متوسطهپسر مقطع  آموزان دانش

بود.  79-79دوم شهرستان شوشتر در سال تحصیلی  ی متوسطهان پسر مقطع آموز دانش ی یهکلپژوهش شامل 
روش نفر( به  6636کرجسی و مورگان و با توجه به حجم جامعه ) گیری نمونه پسر بر اساس جدول آموز دانش 699
انگیزش  ی نامه پرسش ان بهآموز دانشدر این پژوهش . ندانتخاب شد ای چندمرحله یا خوشهتصادفی  گیری نمونه

. پاسخ دادند( PCRIفرزند )-( و مقیاس ارتباط والدITIS، مقیاس نظریه تلویحی هوش )(AMQپیشرفت )
 افزار نرمو  پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه یبستگ هم ضریبآماری  یها روشبا استفاده از  ها داده تحلیل
انگیزه پیشرفت فرزند با -که بین باور هوشی افزایشی و ارتباط پدر نتایج نشان داد انجام گرفت. SPSS-33 آماری

مثبت و معناداری وجود دارد و بین باور هوشی ذاتی و انگیزه پیشرفت تحصیلی  ی رابطه انآموز دانشتحصیلی در 
باور هوشی افزایشی و  بین یشپشان داد که از میان متغیرهای رگرسیون نتحلیل نتایج  ،رابطه وجود ندارد. همچنین

براساس  کنند یم بینی پیشان آموز دانشپیشرفت تحصیلی را در  ی یزهانگمعناداری  طور بهفرزند  -ارتباط پدر
که به منعطف و افزایشی بودن هوش باور و ارتباط نزدیکی با  یآموزان دانشنتیجه گرفت  توان یمنتایج، 

که باور به ذاتی بودن هوش  یآموزان دانشپدرشان دارند، انگیزه پیشرفت تحصیلی بیشتری نیز دارند امّا 
 .دارندانگیزه پیشرفت تحصیلی بیشتری ن لزوماًدارند، 

 

 فرزند -انگیزه پیشرفت تحصیلی، باورهای هوشی، ارتباط پدر کلیدی: یها واژه
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 وجود به یآموزش یها برنامه ریزی برنامه جهت مناسب در یردیکرو شرفت تحصیلی،یپ مؤثر بر عوامل

 جینتا نیبهتر انآموز دانش یهم برا و نظر مورد یآموزش توسعه یبرا هم بتوان آن وسیله بهتا  آورد یم

                                                           

 .باشد می /ص597/783/505با شماره مجوز پژوهشی شاوره و راهنمایی م ارشناسی ارشدکاین مقاله برگرفته از پایان نامه . 1

 مسئول( ی )نویسنده اسالمی، مسجدسلیمان، ایرانسلیمان، دانشگاه آزاد  کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره، واحد مسجد *

z.a.7094@gmail.com  
 سلیمان، ایران استادیار گروه مشاوره، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسالمی، مسجد **

mailto:z.a.7094@gmail.com


 39 … پسر آموزان دانشفرزند با انگیزه پیشرفت تحصیلی در  -ی باورهای هوشی و ارتباط پدر رابطهبررسی 

 اما هستند، متنوع و متعدد اریبس ن عواملی(. اParsai, Salehi, & Pejman, 2017زد ) رقم را نکمم

( achievement motivation)انگیزه پیشرفت  است، یضرور رانیفراگ یریادگی یه براک مهم موارد از یکی
 است مدارس در انآموز دانش یلیشرفت تحصیپ و یشخص رشد نییتع در مهم عامل هک باشد یم

(Blackwell, 2016)عملکرد بر آن تأثیر و آید یم حساب به ییادگیر ینیازها پیش از یکی انگیزه . عامل 

(. انگیزه اشاره به پویایی Momeni, Mahmouei, & Barzari, 2016نیست ) کسی پوشیده بر افراد
 ،واقع (. درWanjira, 2017) باشد یمما در زندگی  های طلبی جاهرفتار ما دارد که شامل نیازها، تمایالت و 

  (.Moradi, 2014) کند یم هدایت را او های تالیّفعّ و دهد یم انرژی به فرد که است چیزی آن انگیزه
زیادی را به خود معطوف کرده است، نیاز به انگیزه پیشرفت  یها پژوهشکه  هایی یزهانگیکی از نخستین 

 یبرا که است فرد هر یاکتساب های یزهانگ ینتر مهم از یکی شرفتیزه پی(. انگRasouli Azad, 2017است )
 یشیگرا از است شرفت عبارتیپ هزیانگ .(Duchesne & Larose, 2013شد ) مطرح یمور توسط بار نینخست
 یو برخوردار عملکرد در تیموفق یبرا تالش ارها.یمع ترین یعال به با توجه خود عملکرد یابیارز به جانبه همه

 زهیدیگر، انگ (. به عبارتDinkelmann & Buff, 2016) است همراه عملکرد در تیموفق با که یلذت از
 حفظ و یبرتر ای گونه به یابی دست یبرا تالش سدها، از گذر یبرا فرد شیاز گرا است عبارت شرفتیپ

 بهبود را خود کارکرد و شوند کامل خواهند یم باال دارند، شرفتیپ زهیانگ که یکسان باال. سطح یارهایمع
 و بر مسائل یشتریب زکتمر و توجه باشند، داشته یشتریب یلیانگیزه پیشرفت تحص هک انیآموز دانش. بخشند

 ها آزمون و در کنند یم اجتناب نامطلوب و ناسازگارانه یرفتارها از انجام دارند، یریادگی هدف مورد موضوعات
 (.Mir Sharfuddin, & Hosseini, 2017دارند ) یبهتر ردکعمل

تمامی کشورهای جهان بوده پیشرفت موضوعی است که بخصوص در حال حاضر نیز مورد توجه انگیزه 
(. Hosseini & Rasouli, 2018را به خود اختصاص داده است )و هر سال مقدار زیادی از بودجه جوامع  است
برای یادگیری مطالب درسی با عواملی  آموزان دانشو محققان عقیده دارند که انگیزه پیشرفت  شناسان روان

پشتکار در انجام دادن تکالیف دشوار و تمایل به ادامه مطالعه ، کوشی سخت، تمرکز حواس، به نفسنظیر اعتماد 
(. در واقع از Radel, Sarrazin, Legrain, & Wild, 2010در ساعات پس از اتمام کالس مرتبط است )

تا تکالیف تحصیلی خود را برای رسیدن به اهداف و  شوند یمبرانگیخته  آموزان دانشطریق انگیزه پیشرفت، 
تخصص، مهارت و موفقیت کامل کنند. رفتارهای افراد با انگیزه باال، پرانرژی، هدفمند، سطح مشخصی از 

تحصیلی سخت و  های یّتفعّالباال خود را درگیر  با انگیزه آموزان دانشو باثبات است. همچنین  دار جهت
 .(Jahnson, 2014) کنند یمتسلط بسیار تالش  در حددشوار کرده و برای یادگیری 

ان در زمینه تحصیل، آموز دانشکه از جمله عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت  دهد یمنشان  ها پژوهشبررسی 
 ینظر یطبق الگو .(Penaris & Dajarfi, 2016) باشد یمان در رابطه با هوش خود آموز دانشباورهای 

شرفت هستند یپ یرفتارها ین گرهاییتع ترین یاصلو  ینتر عمدهافراد  یشرفت، باورهایزش پیانگ
(Behdar, 2017.) یا عمدهف مختلف نقش یالکانجام ت ییاز توانا ها آن کت و ادرایموفق یافراد برا انتظارات 

 دهند یم ات ما معنایبه تجرب دهند یماطرافمان سازمان  یایه به دنکما هستند  یباورها. دارند رفتار و هزیانگ در
 (. الگویBergold & Steinmayr, 2016. )دهند یمل کیتش را فرد هر ییمعنا و یستم رفتاریس یلک طور بهو 
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اجتماعی است، به بررسی این عوامل با انگیزه -( که مبتنی بر رویکردی شناختیDweck, 2000دوک )
. به اند گرفتهقرار  توجهمورد ( intelligence beliefs)پردازد. در این الگو باورهای هوشی  پیشرفت می

( باورهای هوشی عوامل جانبی رفتار هستند و مستقیماً بر عملکرد تأثیر Dweck, 2000دوک ) ی یدهعق
 رفتار بینی پیش و دهند یم جهت فرد یرفتارها به هک هستند ییمعنا ییها نظام یهوش یباورهاگذارند.  نمی

است  دربارة خود فرد قضاوت یربنایز یهوش یباورها گر،ید عبارت به .سازند یم نکمم گرانید یبرا را او
(Abdullah, 2011 .)یمتفاوت یزشیانگ یشناخت یها چارچوب یهوش یباورهانشان داده است که  ها پژوهش 

، پذیرد یم را یهوش یاز انواع باورها یکی آموز دانشه ک ین زمانیو بنابرا کنند یمجاد یا انآموز دانش یرا برا
 گذارد یمر یتأث ها آنو انگیزه برای انجام  یریادگی فیالکبا ت رو شدن روبه ین باور بر چگونگیا
(Ommundsen, 2015باورهای هوشی شامل باور هوشی افزایشی .) ( incremental intelligence belief )

. باور هوشی افزایشی به این مطلب اشاره دارد که باشند یم( entity intelligence belief)باور هوشی ذاتی 
 غیرقابلو قابل افزایش است. در مقابل باور هوشی ذاتی، هوش را کیفیتی ثابت و  پذیر انعطافهوش کیفیتی 

 ذاتی دارند، هوشی باور که یافراد (.Braasch, Braten, & Anmarkrud, 2015) داند یافزایش م

 یاست و برا یریگ اندازه قابل و تغییرناپذیر ثابت و هوش، قبیل از ها آن شخصی صفات که معتقدند
. دارند توجه یستگیا شای یریادگی شیافزا به نه و عملکرد به فقط ها آن ادارند، امّ انگیزه خوب عملکرد
هوش  شیافزا به کوشش از یا درجه چیه شد و نخواهد شتریب شان هوش که دارند اعتقاد ها آن باالخره
 انتخاب به لیتما شتریب هستند، هوش یذات هینظر یدارا که یانآموز دانش نیبنابرا ،کند ینم کمک
 دارد وجود آن در احتمال شکست که ییکارها از و اند داشته آن در یخوب قبالً عملکرد که دارند ییکارها

 هوش یشیافزا باور یدارا که یانآموز دانشمقابل  (. درDupeyrat & Marian, 2015) کنند یم زیپره
 انگیز چالش های یتفعّال یجستجودر  آنان دارند، خود در یستگیشا شیافزا و یریادگی زشیهستند، انگ

 دهد یم اجازه ها آن به و تالش یکوش سخت که معتقدند دهند، انجام را آن نتوانند در ابتدا اگر یحت بود، خواهند
 گونه این(. Baqerpour, Mahbubi & Kamali, 2017) آورند دست به ندهیدر آ را خوب عملکرد ییتوانا که

انگیزه متفاوتی برای  با توجه به نوع باوری که در مورد هوش خود دارند ازان آموز دانشکه  رسد یمبه نظر 
پیشرفت در زمینه تحصیل برخوردار خواهند شد و این نوع باورها با انگیزه پیشرفت تحصیلی باال یا پایین 

 ارتباط معنادار خواهد داشت.  ها آندر 
انگیزه  تبیین در پراهمیت و مهم یپیشایندها عنوان به توان یم که پیشایندها، مجموعه میان از ،از سوی دیگر

(. Salimi Bajestani, Ismaili, & Yousefi, 2018) است خانواده ان برشمرد،آموز دانشتحصیلی  پیشرفت
 ان نقشآموز نشدا تحصیلی در انگیزه پیشرفت در زمینه توان یم که است هایی ینهزم از یکی عنوان به خانواده

 ،ها یشهاند عادات، گیری شکل در که است کودک اجتماعی زندگی نهاد نخستین نماید. خانواده ایفا یمؤثر
 که است محیطی لیناوّ خانواده محیط دیگر بیان دارد. به نقش مهمی او اجتماعی های یدگاهد و رفتار

 فرد پیشرفت و تعالی در مهمی نقش و شود یم ریزی پی آن در فرد شخصیتی و عاطفی جسمی، الگوهای
 اساس بر و فراوانی دارد یکارکردها (. خانوادهKlahr, McGue, Iacono, & Burt, 2011) کند یم ایفا

و  کند یم تعیین محیط در را ها آن رفتار شیوه خود سهم به و گذارد یم تأثیر فرزندان بر همین کارکردها،
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نفوذ (. Mashaalpour, 2017) کند یم ایفا انگیزه گیری شکل در سزایی به فرزندان نقش زندگی از آغاز
عی و با زندگی اجتما فرزندانبلکه در آشنایی  ،تنها جنبه ارثی و وراثتی ندارد فرزندانوالدین در 

 نیوالد و فرزند (. رابطةBashardoust, 2013) دنثری دارؤپذیری وی، خانواده و والدین نقش م فرهنگ
 و رفتار مانند هم رفتار فرزندان. کند یم رشد دارند، متقابل نشک گریدیک با دو نیا هک همچنان

 در گفت توان یم .(Brewer & Sparkes, 2016) کند یم کمک متقابل نشک نیا به نیوالد یها نگرش
 نیا از یکی. است متفاوت بگذارند فرزند–والد روابط بر توانند یم فرزندان هک یریتأث مختلف یها دوره
 تحصیالت به والدین نگرش (. نحوهZarei & Toktam, 2017است ) یدوره نوجوان مهم یها دوره

رفتن انگیزه پیشرفت و  باالتوان گفت که  میاست.  مؤثر ها آن تحصیلی پیشرفت در فرزندان نوجوان
روابط  آموز در مدرسه تا حدودی مستلزم دانش( academic performance)بهبود عملکرد تحصیلی 

 محیط .(Hagman, 2014) است و با کیفیت والدین با فرزندان به ویژه ارتباط پدر با فرزند ثرؤم
 خانواده محیط در ها بچه اگر. دارد مهمی نقش تحصیلی پیشرفت خانواده و رابطه پدر با فرزند در

نظر  از هرگاه و با پدر خود مطلوب و سازنده باشد ها آنگرمی از سوی پدر کنند و ارتباط  پشت احساس
این  در حمایت پدر خود را به دنبال خواهند داشت، که باشند مطمئن آمد پیش برایشان مشکلی درسی
و انگیزه بیشتری برای موفقیت در زمینه تحصیل خواهند داشت  خوانند یم درس بیشتری دلگرمی با صورت

(Jafari Nadrabadi, 2018 .) با میزان  تواند یم ها آن رابطه این رو، نوع ارتباط پدر با فرزند و کیفیتاز
کلی در صورت  طور به .مرتبط باشد ها آنموفقیت تحصیلی  نهایت در و انآموز دانشدر  انگیزه پیشرفت

امیدوار بود که با اقدامات  توان یمان، آموز دانشو عوامل مرتبط با انگیزه پیشرفت  یشایندهاپتعیین 
از  (.Rezaian, Sadeghi, & Rashidfard, 2017)اقدام ورزید  ها آنبه افزایش انگیزه پیشرفت  یانهجو مداخله

ارتباط والدین و  که بیشتر مطالعات مربوط به باورهای هوشی و دهد یمسوی دیگر سوابق پژوهشی نشان 
و کمتر  باشد یمدیگر  یها پژوهشپراکنده و در خالل  صورت بهان آموز دانشفرزند با انگیزه پیشرفت 

است، از این رو خالء  پرداختهجامع و گسترده به بررسی رابطه بین این متغیرها  صورت بهپژوهشی 
پژوهش بررسی هدف این . با توجه به آنچه گفته شد، شود یمپژوهشی بزرگی در این زمینه احساس 

پسر مقطع ان آموز دانشفرزند با انگیزه پیشرفت تحصیلی  -رابطه بین باورهای هوشی و ارتباط پدر
 بود.دوم شهرستان شوشتر  ی وسطهمت
 

 روش
 گیری نمونهو روش ، نمونه جامعه

ان پسر مقطع آموز دانش شامل کلیهاین پژوهش  ی جامعهاست.  یها پژوهشاز نوع پژوهش حاضر 
 گیری نمونهبر اساس جدول  آموز دانش 699که از این جامعه  بوددوم شهرستان شوشتر  ی متوسطه

(1970 ,organM&  rejcieK) ( به  6636و با توجه به حجم جامعه  )تصادفی  گیری نمونهروش نفر
سه ناحیه تحصیلی از نواحی تحصیلی شهرستان انتخاب شد ابتدا . انتخاب شد یا چندمرحله یا خوشه
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 ها آناز بین  و بعدانتخاب شد  ها آناز بین تصادفی  صورت به پسرانه متوسطه دوم ی مدرسه 6سپس 
 تصادفی انتخاب شد. طور بهنفر  699تعداد 

 

 یریگ اندازه بزارا

 زیر استفاده شده است.  یها نامه پرسشاز  ها دادهدر این پژوهش به منظور گردآوری 
 ی نامه پرسش .(Achievement Motivation Questionnaire) یشرفتپ یزشانگ ی نامه پرسش

. باشد یمسؤال  37و دارای  ساخته شده (Hermans) 7790در سال  هرمنس انگیزش پیشرفت توسط
نمره بیشتر در این و  باشد یمبر حسب شدت انگیزش پیشرفت، از زیاد به کم و کم به زیاد این ابزار  یها ماده

و  (انگیزش پیشرفت تحصیلی باال) 779 نمرهانگیزش پیشرفت بیشتر است بیشترین  ی دهنده نشان نامه پرسش
 یبستگ هم( ضرایب Hermans, 1970)هرمنس . باشد یم (پایین انگیزش پیشرفت تحصیلی) 37 نمرهکمترین 

عامل تأییدی نشان  تحلیل در یک( Moradi, 2014مرادی ) ؛59/0تا  60/0از  را نامه پرسشسؤاالت بین 
 فرد ینیآبگ؛ و 89/0آلفای کرونباخ و ضریب پایایی  77/0تا  58/0از  نامه پرسشداد که بارهای عاملی این 

(Abginifard Cited in Shukri, 2011 )  شگزار 93/0ضرایب پایایی بازآزمایی در فاصله دو هفته 
  .به دست آمد 87/0  نامه پرسشاین  آلفای پایاییضریب  ،در پژوهش حاضر. اند کرده

 نظریه مقیاس .(Implicit Theory of Intelligence Scale) مقیاس نظریه تلویحی هوش
 فرد باورهایو ,شده ( ساختهAbdul Fattah & Yates, 2006) یتس و عبدالفتاح توسط هوش تلویحی

این مقیاس دارای دو خرده آزمون باورهای . کند یم گیری اندازهفرد را  هوشی و ذهنی توانایی مورد در
 ماده بر هر گذاری نمره که داردماده  70. این مقیاس باشد یمهوشی ذاتی و باورهای هوشی افزایشی 

 و عبدالفتاح .باشد یم (5=  موافقم کامالً تا 7 = مخالفم کامالً )از یا درجه 5یک طیف لیکرت  اساس
باورهای هوشی ذاتی و به دو عامل  تأییدی یعاملدر یک تحلیل ( Abdul Fattah & Yates, 2006یتس )

 یها ماده ن داد که نشا یعامل تحلیل در یک( Atash Afrooz, 2012) افروز آتش دست یافتند. افزایشی
( Abdul Fattah & Yates, 2006یتس ) و عبدالفتاحهستند.  قابل عاملی بارهای تلویحی دارای نظریه مقیاس
 یشیافزا یباورها و 86/0ذاتی  باورهای مقیاس خردهدر و  98/0مقیاس  کل کرونباخ آلفای پایایی ضریب

 مقیاسپایایی آلفای کرونباخ کل ضریب  ،در پژوهش حاضر(. Atash Afrooz, 2012. )اند دادهگزارش  95/0
 .به دست آمد 95/0و  90/0ترتیب  اورهای هوشی ذاتی و افزایشی به ب های یاسمقخرده در و  99/0

 فرزند-الدو ارتباطمقیاس  .(Parent-Child Relationship Scale)فرزند  -مقیاس ارتباط والد
 (Mark, Fine, Moreland & Schwebel, 1983) شوبل مورلند و ،فاین، برای اولین بار توسط مارک

 دربارهاست که نظر نوجوانان  یا ماده 30یک ابزار و تهیه شده  فرزند-الدیت روابط وبرای سنجیدن کیفّ
 یباًتقر) 7از  یا درجه 9در یک طیف لیکرت  این مقیاس یها ماده. سنجد یمرا  شان ینوالدبا  ها آنرابطه 

. این باشد یم 798و  30 به ترتیب نمره در این مقیاسو حداکثر حداقل  ، واند شده)زیاد( تنظیم  9وقت( تا  هیچ
پژوهش تنها از و در این  باشد یمفرزند با پدر  ی رابطهفرزند با مادر و  ی رابطهخرده مقیاس دارای دو  مقیاس

 تحلیل در یک (Fine, Schwebel, 1983فرزند استفاده شده است. فاین و شوبل ) -خرده مقیاس رابطه پدر
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. طراحی شده پرسشنامه است برازندگی مؤید معتبر و مقبول بودن مدل نظری یها شاخص ن داد نشا عاملی
تا  07/0و کل ابزار از  ها مادهبین  یبستگ هم( Guttman, 2011; Cited in Moradi, 2014گاتمن )

و برای دو خرده  89/0کل ابزار  آلفای کرونباخضریب پایایی در یک مطالعه . کرده استگزارش  90/0
مهر  . عزیزی(Fine & Schubel, 1983) گزارش شده است 97/0و رابطه با مادر  87/0مقیاس رابطه با پدر 

(Azizi Mehr, 2013 ) 97/0 رابطه فرزند با پدر و رابطه فرزند با مادر این ضرایب را برای دو خرده مقیاس 
 به دست آمد. 75/0کرونباخ مقیاس  ضریب آلفای ،در پژوهش حاضر آورده است. به دست 87/0و 
 

 روند اجرای پژوهش

و دریافت مجوز برای اجرای کار، طبق برنامه و  گیری اندازهدر پژوهش حاضر محقق پس از تأیید ابزارهای 
ردید. نظارت ان اقدام گآموز دانشدر میان  ها آندر فواصل زمانی مشخص به مدارس مراجعه کرده و به توزیع 

شفاهی و هم  صورت بهان صورت گرفت و توضیحات مورد نیاز هم آموز دانشدقیقی بر تکمیل ابزارها توسط 
 کتبی )با ضمیمه کردن دستورالعمل همراه با ابزارها( در اختیار آنان قرار گرفت.  صورت به
 

 ها دادهتجزیه و تحلیل 

( و یبستگ همتوصیفی )میانگین، انحراف معیار و ضرایب  یها آمارهاز  ها دادهبه منظور تجزیه و تحلیل 
  گردید. استفاده SPSS-33آماری  ی برنامهاستنباطی )تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود( با استفاده از 

 

 ها افتهی
 .دهد یمنشان  را ی پژوهشمتغیرهابین  بستگی همو ضرایب  میانگین، انحراف معیار 7 جدول

 
 7جدول 

 انحراف معیار، نمرات حداقل و حداکثر و ضرایب همبستگی بین متغیرها میانگین،

انحراف  میانگین متغیر
 معیار

باورهای 
 هوشی

باورهای 
 هوشی ذاتی

باورهای هوشی 
 افزایشی

-ارتباط پدر
 فرزند

 36/0** 30/0** 07/0 30/0** 80/75 55/97 انگیزه پیشرفت تحصیلی
 35/0** 86/0** 80/0** - 73/9 97/67 باورهای هوشی

 79/0** 00/0** -  86/0 95/77 ذاتی باورهای هوشی
 35/0** -   97/0 79/77 باورهای هوشی افزایشی

 -    00/67 07/99 فرزند-ارتباط پدر

 
های ، در متغیرمتغیرهای پژوهش ، میانگین و انحراف معیارشود یممشاهده  7 که در جدول طوری همان

و  95/77ذاتی  ، باورهای هوشی73/9و  97/67باورهای هوشی  ،80/75 و 55/97انگیزه پیشرفت تحصیلی 
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 ،همچنین .باشد یم 00/67 و 07/99 فرزند -ارتباط پدرو  97/0 و 79/77 باورهای هوشی افزایشی، 86/0
بین ا امّ ،شود یمدیده  دار یمعن بستگی هم و ارتباط پدر فرزند ، انگیزه پیشرفت تحصیلیباورهای هوشی بین

نتایج آزمون  3جدول . شود ینمدیده  بستگی هم تحصیلی گیزه پیشرفتنا وباورهای هوش ذاتی  متغیرهای
 .دهد یمرا نشان  یرهایمتغنرمال بودن 

 
 3جدول 

 نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
 داری معنیسطح  Zآماره  متغیر

 095/0 77/0 انگیزه پیشرفت تحصیلی

 770/0 38/0 باورهای هوشی
 703/0 39/0 باورهای هوشی

 735/0 63/0 باورهای هوشی افزایشی

 790/0 05/0 فرزند-ارتباط پدر

 
 6جدول 

 زمان همپیشرفت تحصیلی به روش ورود با انگیزه  بین یشپگانه متغیرهای متغیری نتایج رگرسیون چند

 pسطح  tمقدار  B SES β بین پیشمتغیرهای 
R 
R

2
 Fنسبت  

  < 007/0 67/36 - 63/7 63/39 ثابت
 
 
50/0 
37/0 

 
 
 

37/99 

007/0 > 

 < 007/0 837/6 78/0 08/0 67/0 باورهای هوشی ذاتی

 < 007/0 03/9 07/0 09/0 09/0 باورهای هوشی افزایشی

 < 007/0 67/8 08/0 09/0 57/0 فرزند_ارتباط پدر

 
)باورهای هوش ذاتی،  بین پیشترکیب خطی متغیرهای ، دهد یمنشان  6که نتایج جدول  طور همان

 است. دار معنیمتغیر مالک )انگیزه پیشرفت(  بینی پیشفرزند( در  - باورهای هوش افزایشی و ارتباط پدر

(37/99 = F ،007/0 >P  این یافته نشان .)درصد در  37 هم یرو بین پیشکه متغیرهای  دهد یم
باورهای هوش ذاتی  بین پیشهای ( متغیرβضریب استاندارد )ادیر متغیر مالک مشارکت دارند. مق بینی پیش

78/0 (837/6t   ،007/0 >p )،  07/0باورهای هوش افزایشی  متغیر  (03/9 = t، 007/0 > p) متغیر و 
 ی یزهانگ بینی پیشکه هر سه متغیر در  دهند یمنشان  ( t ،007/0 > p = 67/8) 08/0 فرزند_ارتباط پدر

 است.  تر یشبدیگر  بین پیشفرزند نسبت به دو متغیر -پیشرفت تحصیلی نقش دارند و نقش ارتباط پدر
 

 بحث
فرزند با انگیزه پیشرفت  -باورهای هوشی و ارتباط پدر ی رابطهبررسی هدف پژوهش حاضر، 

 بین که نتایج نشان داد  بود.دوم شهرستان شوشتر  ی متوسطهان پسر مقطع آموز دانشتحصیلی در 
 



 66 … پسر آموزان دانشفرزند با انگیزه پیشرفت تحصیلی در  -ی باورهای هوشی و ارتباط پدر رابطهبررسی 

که این نتیجه با  ارددنوجود ان پسر رابطه آموز دانشانگیزه پیشرفت تحصیلی در  باباورهای هوشی ذاتی 
بلک ول  یها پژوهشهمسو و با نتایج  (Penaris & Dajarfi, 2016) پناریس و داجارفی یها پژوهش

(Blackwell, 2016) ،و آنمارکرد ، براتنبراش (Brush, Braten, & Anmarkrud, 2015،)  بیلس
(Bayless, 2013و ) محبوبی و کمالیباقرپور ، (Baqerpour, Mahboubi, & Kamali, 2017 )

( که مبتنی بر رویکردی Dweck, 2000الگوی دوک )در تبیین این یافته و با استناد به  .مطابقت ندارد
 الفعّ یسطح درگیر هوش، مورد در ذاتی کرد که باورهای گیری نتیجه توان یم، اجتماعی است -شناختی

 نظر در یذات هوش استعداد از یانعکاس عنوان به را ییتوانا که ی. کساندهد ینم افزایش را ییادگیر
 مفهوم که یکسان در مقابل ،یابد یم کاهش با مشکالت در برخورد ها آن شده کادرا یکارآمد ،گیرند یم

 یبرا یباالتر و اهداف دارند تری یقو یکارآمد احساس ،دانند یم اکتساب قابل مهارت کی را ییتوانا
جهت  احتماالً هستند، هوش یباور ذات یدارا که یانآموز دانش. بر همین اساس گیرند یم در نظر خود

 یبرا ها آن رایز داشت، خواهند (یعملکرد -یاجتناب و یعملکرد -یکردیرو) یعملکرد یهدف یریگ
. دارند توجه یستگیا شای یریادگی شیافزا به نه و عملکرد به فقط ها آن ادارند، امّ زهیانگ خوب عملکرد
هوش  شیافزا به کوشش از یا درجه چیه شد و نخواهد شتریهوششان ب که دارند اعتقاد ها آن باالخره
 ییکارها انتخاب به لیتما شتریب هستند، هوش یذات باور یدارا که یانآموز دانش نیبنابرا ،کند ینم کمک
 زیپره دارد وجود آن در احتمال شکست که ییکارها از و اند داشته آن در یخوب قبالً عملکرد که دارند

 ،یهوش یذات یباورها با رانی( معتقد هستند فراگDweck & Master, 2008و مستر ) دوک .کنند یم
 به نسبت جهینت در و گیرند یمنظر  در خود های ییتوانا دییتأ یبرا ای یلهوس عنوان بهرا  یلیتحص فیتکال
 دست از شتریب را خود یزش درونیانگ یلیتحص سال طول در ،یشیافزا یهوش یباورها با رانیفراگ

تغیر است، در اکثر مواقع  غیرقابلو  ثابت صفت کی هوش دارد باور فرد کیکه  یزانیبه م لذا ،دادند یم
با نتایج این  ها یافتهان فراهم سازد که این آموز دانشموجبات فراهم کردن انگیزه را برای  تواند ینم

  ان مطابقت دارد.آموز دانشپژوهش در خصوص ارتباط نداشتن این باور با انگیزه پیشرفت تحصیلی 
ان پسر آموز دانشباورهای هوشی افزایشی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین که نشان داد یافته دیگر 

 ن و آنمارکردت، برابراش، (Blackwell, 2016بلک ول ) های یافتهکه با  وجود دارد دار یمعنمثبت و  ی رابطه
(Brush, Braten, & Anmarkrud 2015،) ( فونتنFonten, 2013 ،)( بیلسBayless, 2013،) باقرپور ،

( Barzegar, 2016برزگر )( و Baqerpour, Mahboubi, & Kamali, 2017) محبوبی و کمالی
 یباورها اینکه به توجه با و شناخت اهمیت به گفت که نظر توان یمدر تبیین این یافته  .مطابقت دارد

 یها حوزهپیشرفت در  از یباالتر ، اهدافآورند یم وجود به را تری یقو یکارآمد احساس افزایشی، هوشی
 را کاهش، از شکست ترس زیاد، شخص را کارآیی اینکه به عنایت با همچنین و شوند یم سبب را مختلف

، این بخشد یم بهبود را تحلیلی رو تفکّ گشایی مسئله های ییتوانا و آرزوها شده موجب باال رفتن سطح
از سوی دیگر  خواهند گذاشت. یتر سازندهتأثیر مثبت و  تحصیلی پیشرفت و عوامل احتماالً بر ها یژگیو
مهارپذیر و قابل  گفت باور هوشی افزایشی به باوری اشاره دارد که در آن فرد هوش خود را کیفیتی توان یم

معناداری از قبیل کسب تجربه، تالش فردی و بهبود  های یوهشآن را از طریق  توان یم، که داند یمانعطاف 
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توجه به این  با خود دارند، هوش از یشیافزا باور که بنابراین فراگیرانی یادگیری افزایش داد. یها مهارت
و از  دهند یم نشان خود از تحصیلی های یطمحبیشتری را در  یسازش یرفتار یالگوها احتماالً ها یژگیو

   .شوند یماشتیاق و انگیزه بیشتری برای موفقیت در زمینه تحصیلی برخوردار 
پیشرفت تحصیلی در دانش  ی زهیانگفرزند و  -که بین متغیر ارتباط پدرنتایج دیگر این پژوهش نشان داد 

 و (، دینکلمنWanjira, 2017) وانجیرا یها پژوهشبا نتایج  مثبت و معنادار وجود دارد که ی رابطهآموزان پسر 
(، Bong, 2015(، بونگ )Halker & Senitz, 2016تز )یوسن و (، هالکرDinkelmann & Buff, 2016باف )

 & ,Salimi Bajestani, Ismaili) ، اسماعیلی و یوسفییبجستان یمی، سل(Jahnson, 2014جانسون )

Yousefi, 2018ینیحس و نیالد رشرفی( و م ((Mir Sharfuddin & Hosseini, 2017  در  .باشد یمهمسو
 و اننظر صاحب نظر ها سال انندزفر و لدینوا طتباار عموضواذعان داشت که  توان یمتبیین این یافته 

است  ی تربیتیها طیمح نیتر مهماز  یکیخانواده . تـسا دهنمو جلب دخو به را تربیت و تعلیم نمتخصصا
است  ییجا نیاول کند و بدیلی ایفا می ی اعضاء خود نقش بیو جسمان یاجتماع ی،که در حفظ سالمت روان

بسیاری از فرزندان به ویِژه پسران در . ردیگ یفرد در آن شکل م یو روان یتیشخص یها یژگیکه و
و هر  کنند یمدوره نوجوانی، پدر خود را الگو قرار داده و ارتباط قوی و باالیی با پدر خود برقرار  یها سال

ناپذیری برای آنها به وجود آورد.  جدی و جبران های یبآس تواند یمگونه خلل ارتباطی بین پدر و فرزند 
در یادگیری بسیاری از خصوصیات اخالقی و رفتاری  یثرؤم عامل تواند یم پدر یده پاسخ و تیحما

عامل مهمی در  تواند یمفرزندان توسط پدر  مداوم و مثبت قیمناسب فرزندان باشد. همچنین تشو
در جهت عملکرد بهتر و تالش بیشتر در جهت موفقیت  ها آنشود و به  فرزندان تحصیلی زهیانگ شیافزا

 یروی محرکه دهد.تحصیلی انگیزه و ن
 

 گیری نتیجه
فرزندی با کیفیت، نقش -نتایج پژوهش حاضر نشان داد که باورهای هوشی افزایشی و رابطه پدر

. در این میان، کنند یمپسر ایفا  آموزان دانشسطوح انگیزش پیشرفت تحصیلی  بینی یشپمعناداری در 
فرزندی از اهمیت بیشتری برخوردار است و سهم بیشتری در تعیین انگیزش پیشرفت -رابطه پدر

آن  های یتمحدودپسر دارد. با این حال، پیش از تعمیم نتایج پژوهش حاضر باید به برخی از  آموزان دانش
همچنین تعداد برادران و خواهران اشاره داشت. با توجه به اهمیت رابطه بین پدر و فرزند، رتبه تولد و 

بر نتایج به دست آمده داشته باشد. همچنین، جامعه و  یا بالقوه یرتأث تواند یممورد بررسی قرار نگرفت که 
نمونه مورد بررسی محدود به یک شهرستان کوچک و با فرهنگ سنتی بود که تعمیم آن به سایر مناطق 

مشابه  یها پژوهشکه  شود یمتوصیه  یداًشد. بنابراین، سازد یمرا با محدودیت جدی مواجه  ها فرهنگو 
حاصل شود.  تر یقدق گیری یجهنتصورت گیرد تا امکان  تر متنوع یها فرهنگو  ها یتجمعدر شهرهای با 

پسر، توصیه  آموزان دانشبه عالوه، با توجه به نقش چشمگیر پدران در ارتباط با انگیزه پیشرفت تحصیلی 
 انگیزشی یبپسر دچار  آموزان دانشمدارس در هنگام رسیدگی به  شناسان روانان و که مشاور شود یم

 تحصیلی، به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
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 سپاسگزاری
انجام این پژوهش دانش آموزان و اولیای مدرسه که در کلیه داند که از  می الزمبر خود   نویسنده

 .همکاری نمودند، تشکر و قدردانی نماید

 

 حمایت مالی
این پژوهش با هزینه شخصی نویسنده انجام گرفته و هیچ حمایت مالی از سوی نهاد و یا دستگاهی 

 . در این پژوهش انجام نشده است
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