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 چکيده 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی در پیش بینی اهداف شخصی 

جامعه باشد. فعالی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی میهای بیشآموزان دارای نشانهدانش

 -1398  تحصیلیشهر اردبیل در سال مقطع ابتدایی پنجمآموزان دختر پایه آماری پژوهش، شامل دانش

نفر به عنوان نمونه اولیه  1200ای، گیری تصادفی خوشهبود که ابتدا با استفاده از روش نمونه 1397

فعالی کانرز، فرم والدین، توسط والدین آنها پر گردید سپس از بین آنها پرسشنامه بیش انتخاب گردید و

آوری فعالی بودند، به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدند. برای جمعهای بیشنفر که دارای مالک 120

تین و مارتین های تمایزیافتگی خود جکسون، انگیزش تحصیلی والرند و بیسونت، مارها از پرسشنامهداده

های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه ها از طریق آزمونو لیم استفاده شد. داده

ها نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی با مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته

رگرسیون نشان داد که متغیرهای اهداف شخصی، همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. همچنین تحلیل 

بینی درصد از واریانس متغیر اهداف شخصی را پیش 59تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی، تقریباً 

توان گفت که متغیرهای تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی نقش معناداری در کنند. در نتیجه میمی

 فعالی، دارند.بیشهای آموزان دارای نشانهبینی اهداف شخصی دانشپیش

 .فعالیتمایزیافتگی خود، انگیزش تحصیلی، اهداف شخصی، بیشواژگان كليدي:  

 

  



 

  

 

 مقدمه

مشاور  و پزشكروان به مراجعه و علت نوجوانان و کودکان مشکالت ترینشایع از یکی 1فعالی نقص توجه یا بیش اختالل

میزان   با تکاملی نظر از و شودمی ظاهر هم بزرگسالی در کودکی، ی دوره بر عالوه که است رفتاری الگوی یك است و اطفال

شناختی  روان تشخیص یك این اختالل (.2005، 2فاران و کند )بیدرمن می بروز پرتحرکی و تکانش توجه، عدم از نامتناسبی

فعالیت حرکتی یا  بیشتر مقدار یا و توجهیبی از نامناسبی سطوح شانرشدی دوره در که رودبه کار می افرادی برای و است

 (. 2000 امریکا، روانشناسی دهند )انجمنمی نشان خود از تکانشی

است )اسکونتی، فیاللیتیس و  شایع کودکان جمعیت درصد 10 تا 4 در که اندداده فعالی نشانشیوع بیش مورد در تحقیقات

 درصد 29 تا  2بین بین المللی سطح در و درصد 7 حدود آمریکا متحدة ایالت در فعالی بیش اختالل  (. شیوع2007، 3گاالناکیس

 روش  بر حسب دیگر کشور به کشوری  از و است درصد 5 تا  3 نوجوانان و کودکان بین در ( و2005، 4)بارکلیاست  شده گزارش

 داشته تداوم بزرگسالی تا کودکیاز  تواندمی اختالل این (.2008، 5است )دیویدسون متفاوت استفاده مورد ابزار و نمونه انتخاب

 در مشکالتی با اختالل  این .بگذارد جا به خود از و تکانشگری فعالیت توجه، هایحوزه در متعددی هاینقص و عالئم و باشد

سوء   و پایین روان  سالمت ضعیف،  دوستانه  و خانوادگی روابط تحصیلی، ضعیف جمله عملکرد از  آموزشی مختلف  هایزمینه

 اختالل این که است داده (. مطالعات دیگری نشان2005، 6گاستپر و است )دیویدس همراه پایین سنین در مخدر موادمصرف 

دهد )گراون، می کاهش شدت به را رفتار کنترل و کندمی ایجاد خود بر رفتار نظارت  ظرفیت و  اجرایی کارکردهای در مشکالتی

 اختالل  وجوده ک دهدمی نشان نیز دیگری  (. همچنین بررسی2009، 7میندرا و آلتوسالمبرتوس، مولدر، آلبرتوس، ویلجر، رود، 

 آسیب آنان عملکرد روانشناختیو  خودارزشی، آرامش، سالمتی بهزیستی، حس به تواندمی آن به مبتال افراد فعالی دربیش

 آموزان مبتال به اختالل بیشدر ارتباط با دانشاما بحث مهمی که  (.  1392؛ به نقل از یوسفی،   2011هاکسترا،   و برساند )رونالد

 آموزان بینی کننده آن در دانشکند مقوله اهداف شخصی و عوامل پیشفعالی مطرح است و این تحقیق نیز آن را دنبال می

 فعالی است.دارای اختالل بیش

بر این  و داشتن هدف یا اهداف خوب و بلکه عالی در زندگی هر فردی است ،زندگی یکی از مهمترین مسائل معنا بخش به

(. اهداف در سه 2006، 8کند )آندرمن و ولترزآموزان ایفا میاساس اهداف نقش مهمی را در پیشرفت هر فرد به خصوص دانش

آموزان کار و تکالیف مدرسه، انجام سطح شخصی، چالشی و مرجع مطرح است و بهترین اهداف شخصی برای این نوع دانش 

 (.2012، 9بهتر تکالیف درسی نسبت به قبل و یا تالش بیشتر در انجام تکالیف درسی نسبت به قبل است )مارتین

 اخیراً  نقش داشته باشند و به این دلیل است که نقش تعیین اهداف شخصی توانند درمی متغیرهای روانشناختی متعددی

 صاحبنظران مورد توجه شناختی برای تعیین هدف( معرفت )باورهای دانستن و دانش ی ماهیتروانی درباره  هایباورها و گرایش

 (.1388گرفته است )رضایی،  قرار

آموزان دارای اختالل توجه داف شخصی در دانشبینی اهشتواند در پی« از جمله عواملی است که می10»تمایزیافتگی خود

 گرفته قرار  مورد استفاده خانواده تعاملی الگوهای توصیف  به منظور که داندمی مفهومی را  گی خودتمایزیافت 11موثر باشد. بوون

)کاظمیان و  سازد برقرار صمیمیت و بین فردیت مناسب تعادلی سن، به توجه با و کند را تنظیم خانواده اعضای فاصله تا است،

 دیگران، نه خود و شخصیت اساس بر مستقل طور به اشخاص کهاست  هدف این دنبال به (. خودمتمایزسازی1391اسمعیلی، 

 
1 - Attention Deficit – Hyperactivity Disorder 

2 - Biederman & Faraone 

3 - Skounti, Philalithis & Galanakis 

4 - Barkley 

5 - Davidson 

6 - Davids & Gastpar 

7 - Groen, Lambertus, Mulder, Albertus, Wijers, Ruud, Minderaa, &  Althaus 

8 - Anderman & Wolters 

9 - Martin 

10- Differentiation Of Self Inventory 

11- Bowen 



 

  

 

 فرد بر گوناگون فشارهای و اضطراب که چگونه این از حاکی هایی« بگردند دنبال »سرنخ و به کنند  کنترل را خود افکار و عواطف

های (. نظریه2012، 12)ویفنکند  پیدا انطباق  مؤثری طرز به با اضطراب آغاز همان از تواندمی فرد چگونه و شودظاهر می

کنند که کودکان دچار اختالل کمبود توجه مشکالتی در کارکردهای اجرایی یا خودتنظیمی و شناختی فرض می

رفته این کودکان از رشد مناسبی های عصبی در ارتباط باشد و روی همرسد با شبکهخودمتمایزسازی دارند که به نظر می

مانند اضطراب، فشار روانی، شکست تحصیلی، ناتوانی در کارهای مربوط به مدرسه، ضعف در حل برخوردار نبوده و با مشکالتی 

 (.2007، 13مسائل، ضعف در انطباق مواجه هستند )دالی، کرید و براون

 تحت که ذاتی است ایپدیده انگیزش، .باشدمی مرتبط اهداف شخصی با که است متغیرهایی از دیگر "14انگیزش تحصیلی "

و  منظور رفتار، )هدف هدف ارگانیزم(، درونی وضعیت )حالت و مزاج بیرونی(، محرکهای و عامل، موقعیت )محیط هارچ تأثیر

   کسب را انگیزش الزم خود غرایز و نیازها اهداف، به دستیابی ها برایدارد. انسان قرار هدف( به دستیابی )ابزار ابزار و گرایش(

 ها،مهارت جدید، با یادگیری آن مؤثر ارتباط دلیل به را  تربیت و تعلیم در به انگیزش  توجه  ضرورت روانشناسان، .نمایندمی

 پیشرفت انگیزش اند،ارائه کرده این انگیزش تبیین برای که  ایاولیه هایسازه از یکی اند ومتذکر شده رفتارها و راهبردها

گردد )یوسفی، می پیشرفت و یادگیری به که منجر شودمی اطالق  رفتارهایی به تحصیلی پیشرفت  انگیزش .است تحصیلی

که   آن به است، فراگیر تمایل تحصیلی، پیشرفت دیگر، انگیزش عبارت به (.1392جهرمی، محمدی و فرمانی،  نعیمی، قائدنیای

  .کند ارزیابی خودجوش را به طور عملکردش و دهد  انجام خوبی به خاصی قلمرو در را کاری

فعالی در کل حیطه تحصیلی است، اما مشکالت تحصیلی آموزان دارای اختالل بیشمطالعات نشانگر مشکل دانشاگر چه 

شود. دهی به سواالت امتحانی مربوط میهای پاسخدر اساس به مشکالت انگیزشی، مشکالت مربوط به توجه، ضعف در مهارت

؛ 1991شوند )بارکلی، مشکالت مربوط به درس و مدرسه جهت درمان ارجاع داده میها در ابتدا به دلیل در واقع، بسیاری از آن

فعالی و عدم توجه ( نشان داد که کودکان با عالئم بیش2005های بارکلی)(. بررسی1389به نقل از یعقوبی، علیزاده و مرادی، 

اند، رو شدههایی که در گذشته با تقویت روبهپاسخ های تصادفی یابرند و به همین دلیل به ارائه پاسخاز فقدان انگیزه رنج می

ورزند. بارکلی معتقد است که ضعف در حافظه کاری و گفتار درونی و همچنین نارسایی خودگردانی هیجان مبادرت می

مدار  شود که افراد دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی دچار ضعف اساسی در پایداری رفتار هدفانگیزش/ برانگیختگی باعث می

 بشوند.

فرض که اهداف شخصی تحت تاثیر کیفیت روانشناختی فرد قرار دارد، محقق شده و با این پیش مطرح مباحث به با توجه

در پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا  متغیرهای تمایزیافتگی خود و انگیرش تحصیلی، اهداف 

 کنند؟بینی میفعالی را پیشبیشآموزان دارای عالئم شخصی  دانش

 

 روش تحقيق

باشد. تحقیقات همبستگی عمدتا برای توصیف و پیش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می

جویی و انگیزش تحصیلی به عنوان متغیر  بینی استفاده می شود. در این پژوهش،  متغیرهای تمایزیافتگی خود، رفتار کمك

 اند. پیش بین و اهداف شخصی به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدههای 

  تشکیل  1397-98دخترانه شهر اردبیل در سالتحصیلی  ابتدایی پنجمآموزان پایه جامعه آماری تحقیق حاضر را دانش

گیری استفاده از روش نمونه مدرسه به تحصیل مشغول بودند. با 60نفر بود که در  6000آموزان این پایه دهند. تعداد دانشمی

کالس  40مدرسه و از هر مدرسه تعداد دو کالس به عنوان نمونه انتخاب شدند. به این ترتیب  20ای تعداد ای چندمرحله خوشه 

آموزان فعالی کانرز فرم والدین بین دانشنفر بود. پرسشنامه بیش 1200به عنوان نمونه انتخاب شد که تعداد دانش آموزان آنها 

شان به پرسشنامه مذکور پاسخ داده و در روز بعد همراه خودشان به مدرسه توزیع گردید و از آنها خواسته شد که والدین

 
12 - Whiffen 
13 - Daly, Creed & Brown 
14 - Motivation 



 

  

 

فعال شناخته شدند و نفر که به عنوان بیش 120بیاورند پس از جمع آوری و تحلیل نتایج و با توجه به نمرات کسب شده تعداد 

 د. به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدن

برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای هر یك از متغیرهای مورد بررسی پرسشنامه 

 استاندارد تهیه شده و اقدام به جمع آوری اطالعات شد.

 کل نمره شود.میای سنجیده دارد و در طیف چهار درجه  سوال  26 پرسشنامه این فعالی کانرز فرم والدین:پرسشنامه بیش

 یا 5/1نمره  میانگین آوردن دست به گفت توان می آزمون این در ارزشیابی داشت. برای خواهد 104 تا 26 از ای دامنه آزمون

 توجه نقص اختالل بیانگر بیاید، بدست 34از  باالتر نمره کودک دارد. اگر فعالی داللت بیش و توجه نقص اختالل وجود بر باالتر

را  مقیاس این ( پایایی1999همکاران ) و کانرز .و برعکس بود خواهد بیشتر کودک اختالل میزان رود، باالتر امتیاز چه هر .است

 (.1384است )علیزاده،  شده گزارش 85/0شناختی  علوم موسسه سوی از  پرسشنامه این  اعتبار اند. نموده گزارش 90/0

( و مارتین و 2006عاملی مارتین) 4اهداف شخصی از مقیاس برای سنجش و اندازه گیری  مقیاس اهداف شخصی:

( وقتی من تکلیف مدرسه را انجام می دهم، سعی می کنم 1( استفاده شده است. این عامل ها به صورت زیر هستند: 2010لیم)

که تا به حال انجام  ( من تکلیف مدرسه را انجام می دهم، سعی می کنم آن را به بهترین حالت2آن را بهتر از قبل انجام دهم؛ 

( من تکلیف 4( من تکلیف مدرسه را انجام می دهم، سعی می کنم آن را نسبت به قبل ارتقا دهم و 3داده ام، انجام دهم؛ 

مدرسه را انجام می دهم، سعی می کنم نتیجه ای بهتر از آن چه قبالً گرفته ام، بگیرم. برای هر عامل اهداف شخصی دانش 

( پایایی 2010( شدیداً موافقم درجه بندی کردند. مارتین و لیم)4تا ) "شدیداً مخالفم "( 1یك شاخص) آموزان خودشان را در

 به دست آوردند. 78/0این پرسشنامه را 

 جسکون  را  نهایی و آزمون کردند ( تهیه1999فرایدلندر ) و اسکورن را این پرسشنامه اولیة فرم د:تمایزیافتگی خو پرسشنامة

 صورت  به  پرسشنامه  این  کردند. آن تجدیدنظر در  2003 سال در  اسمیت  و اسکورن  و باون ساخت نظریة برمبنای گویه 46 در

 روابط و زندگی مهم ارتباطات روی آن اصلی رود تمرکز می کار به افراد تمایزیافتگی سنجش منظور  به  و دهی استخود گزارش

 در یك  لیکرت مقیاس با تمایزیافتگی خود (. پرسشنامة 1384، اسکیان  از  نقل  به ؛ 2003 )اسکورن، است اصلی خانوادة افراد با

 هر به .است بندی شده درجه  است( صحیح من مورد در )کامالً  6 تا صحیح نیست( من مورد در )ابداً 1 از ای گزینه 6 طیف

 حداکثر .شود می داده 6 نمرة ،6 گزینة به و 1 نمرة ،1 گزینة به  که صورت  این به . می گیرد تعلق 6 تا 1 بین ای نمره پرسش

 این محتوایی روایی .است پایین تمایزیافتگی نشانه سطوح پرسشنامه این  در  کمتر  نمرة .است 276 با برابر  پرسشنامه  این  نمرة

 ضریب (1999لندر) فراید و اسکورن پایایی نظر (. از1385)یونسی، است شده گزارش 83/0درونی  روش همسانی از پرسشنامه

 گزارش 85/0را  پایایی ضریب و کرد هنجاریابی را این پرسشنامه (1385دادند. یونسی) گـــزارش 88/0را  آن آلفای کرونباخ

 .کرد

خرده  7( ساخته شده است. این مقیاس دربرگیرنده 1992این ابزار توسط والرند و همکاران) مقیاس انگیزش تحصیلی:

گزارش کرده اند. مقیاس انگیزش تحصیلی  87/0تا  83/0والرند و همکاران ضرایب آلفای کرونباخ را بین مقیاس می باشد. 

 55/0زیرمقیاس تقلیل یافته است و ضرایب آلفای کرونباخ آن بین  5( هنجاریابی گردیده و به 1379توسط باقری و همکاران)

 به دست آمده است. 87/0تا 

 آیتم 26 و شد ( ساخته1999و سپارو ) ارهاردت کانرز، توسط مقیاس این ن:بزرگساال وجهیت کم فعالی/ بیش اختالل مقیاس

 دارای  مقیاس این  در  T )نمرات شود می تبدیل Tنمرات  به هنجاری مناسب  جدول از استفاده با مقیاس این  خام  نمرات .دارد

 بر عالوه 80 باالی Tنمرات  و هستند دار معنی بالینی لحاظ به 65 باالی T نمرات .باشد( می 10معیار  انحراف و 50 میانگین

 کنند می مطرح را نیز عالیم در اغراق  یا بدنمایی احتمال دهند، می نشان را  حوزه  آن شناسی آسیب  و  مشکالت آنکه شدت

 و  81/0کرونباخ  آلفای  روش به درونی پایایی همسانی ضریب نفر 20 روی مقدماتی بررسی  یك  در (. 1999 همکاران، )کانرزو

 (.1383 است)عربگل و همکاران، شده تایید کودکان متخصص سه طریق از  آن  محتوایی روایی



 

  

 

استفاده شد. در توصیف   spss 18در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار

نحراف معیار و در آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  اطالعات از آماره های توصیفی از قبیل میانگین و ا

 چندگانه استفاده شده است. 

 

 يافته هاي تحقيق

 باشد.بودند که نتایج حاصله به شرح زیر می 1200فعالی بین آنها توزیع گردید آموزانی که پرسشنامه بیشتعداد دانش

 
 دخترانه پنجم مقطع ابتدايي(: وضعيت بيش فعالي در بين دانش آموزان پايه 1جدول شماره )

 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

 بیش فعالی 1200 33 94 49 78/14

 

بیش فعالی تشخیص آموزان دارای درصد دانش 10می باشد و از بین آنها  49میانگین نمرات بیش فعالی کل دانش آموزان 

بیشتر بود و بنابراین به عنوان نمونه انتخاب گردید و مورد بررسی قرار   52داده شد این دانش آموزان سطح نمراتشان از 

 گرفتند.

می باشد. در ارتباط با  903/3، و انحراف معیار 8/10میانگین نمرات اهداف شخصی برابر با  2همچنین با توجه به جدول 

 62/29، و انحراف معیار 109های بیش فعالی آموزان دارای نشانهمیانگین نمرات کسب شده توسط دانش انگیزش تحصیلی،

 باشد.می 949/44و انحراف معیار آن  149باشد. میانگین تمایزیافتگی خود برابر با می

 
 فعاليهاي بيشنشانه آموزان داراي(: وضعيت اهداف شخصي، تمايزيافتگي خود و انگيزش تحصيلي دانش2جدول شماره )

 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

 اهداف شخصی 120 4 16 8/10 903/3

 انگیزش تحصیلی 120 45 154 79/108 62/29

 تمایزیافتگی 120 62 245 149 949/44

 

ارتباط با انگیزش تحصیلی، میانگین می باشد. در  903/3، و انحراف معیار 8/10میانگین نمرات اهداف شخصی برابر با 

باشد. میانگین تمایزیافتگی می 62/29، و انحراف معیار 109های بیش فعالی آموزان دارای نشانهنمرات کسب شده توسط دانش

 باشد.می 949/44و انحراف معیار آن  149خود برابر با 

 آزمون فرضيه اول

 های بیش فعالی رابطه وجود دارد آموزان دارای نشانهبین تمایزیافتگی خود و اهداف شخصی دانش
 (: ضريب همبستگي بين تمايزيافتگي و اهداف شخصي3جدول شماره )

 (Pسطح معنی داری )
 مقدار

 رابطه
 متغیرها مقیاس متغیرها نوع همبستگی آماره آزمون

000/0 772/0 r تمایزیافتگی و اهداف شخصی فاصله ای –فاصله ای  پیرسون 

 



 

  

 

می باشد که نشان  0/ 000( و سطح معناداری r=772/0با توجه به نتایج به دست آمده، مقدار ضریب همبستگی پیرسون )

دهنده رابطه مثبت و باال بین دو متغیر فوق است. دانش آموزانی که از سطوح تمایز یافتگی باالیی برخوردار هستند بهتر می 

درصد اطمینان می توان گفت که تمایزیافتگی خود  99آن دست یابند بنابراین با  توانند اهداف شخصی خود را دنبال کنند و به

 در پیش بینی اهداف شخصی دانش آموزان تاثیر دارد و به این ترتیب فرضیه دوم مورد تایید قرار می گیرد.

 آزمون فرضيه دوم

 بطه وجود دارد های بیش فعالی رابین انگیزش تحصیلی و اهداف شخصی دانش آموزان دارای نشانه

 
 (: ضريب همبستگي بين انگيزش و پيش بيني اهداف شخصي4جدول شماره )

 (Pسطح معنی داری )
 مقدار

 رابطه
 متغیرها مقیاس متغیرها نوع همبستگی آماره آزمون

000/0 710/0 r انگیزش و اهداف شخصی فاصله ای –فاصله ای  پیرسون 

 

می باشد که نشان دهنده رابطه مثبت و باال بین دو  000/0( و سطح معناداری r=710/0)مقدار ضریب همبستگی پیرسون 

درصد اطمینان می توان گفت که انگیزش تحصیلی در پیش بینی اهداف شخصی دانش آموزان  99متغیر فوق است. بنابراین با 

در نتیجه دانش آموزانی که از انگیزش  گیرد.مورد تایید قرار می H1، فرض H0ضمن رد فرض تاثیر دارد. به این ترتیب 

 تحصیلی باالیی برخوردار هستند بهتر می توانند اهداف شخصی خود را دنبال کرده و به آن دست یابند.

 

 
انگیزش  متغیر

 تحصیلی

 اهداف شخصی تمایزیافتگی خود

 710/0 اهداف شخصی

(000/0)p= 

772/0 

(000/0)p= 

1 

تمایزیافتگی 

 خود

771/0 

(000/0)p= 

1 * 

انگیزش 

 تحصیلی

1 * * 

 

آموزانی که دار دارند. دانششود متغیرهای مورد بررسی با اهداف شخصی همبستگ معنیهمچنان که مشاهده می

تر هستند. همچنین عوامل موفقتمایزیافتگی باالیی برخوردارند و انگیزش تحصیلی باالیی دارند در دسترسی به اهداف شخصی 

تمایزیافتگی خود  انگیزش تحصیلی  771/0مورد بررسی با یکدیگر همبستگی مثبت دارند. بیشترین همبستگی را به میزان 

 دارند.

 آزمون رگرسيون چندگانه

دگانه برای مشخص کردن تاثیر هر یك از متغیرهای مورد بررسی در پیش بینی اهداف شخصی از  آزمون رگرسیون چن

-استفاده می شود. با استفاده از این آزمون اهمیت و وزن یا تاثیر هر یك از متغیرها بر پیش بینی اهداف شخصی مشخص می

( مجموعه متغیرهای مستقل Beta( و میزان وزن هر متغیر) 2Rشود. درمعادله رگرسیونی برای مشخص کردن ضریب تعیین )

 وارد معادله می شوند. 

 

 

 

 (: ماتريس همبستگي عوامل5جدول شماره )



 

  

 

 (: خالصه نتايج رگرسيون چندگانه6شماره )جدول 

 R 2R متغیرهای پیش بین متغیر مالک
2R خطای معیار برآورد تعدیل شده 

 502/2 589/0 599/0 774/0 انگیزش تحصیلی، تمایزیافتگی اهداف شخصی

 

باشد، به این معنا می R=774/0همبستگی چندگانه برای متغیر اهداف شخصی اساس نتایج رگرسیون چندگانه، ضریب  بر

با پیش بینی اهداف شخصی همبستگی دارند. ضریب تعیین )واریانس تبیین شده(  نیز  823/0که متغیرهای فوق به میزان 

559= ./2R   589و ضریب تعدیل شدة آن برابر با = ./Adj
2R درصد کل واریانس  9/59باشد. به این ترتیب متغیرهای فوق می

درصد از تغییرات واریانس  60متغیر وابسته را تبیین می کنند. در دو متغیر انگیزش تحصیلی و تمایزیافتگی خود در حدود 

  مربوط به پیش بینی اهداف شخصی را تبیین می کنند.

 
 (: نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره7جدول شماره )

 SS df MS F P آزمون رگرسیون

 000/0 844/57 250/362 3 749/1086 رگرسیون

   263/6 116 451/726 باقیمانده

    119 200/1813 جمع

  

دهد که نقش مجموعه متغیرهای فوق معنادار است و نشان می p= 000/0می باشد که در سطح  844/57با برابر با  Fمقدار 

 در تبیین متغیر مالک معنادار می باشد.

 
 (: ضريب استاندارد شده بتا8جدول شماره )

 

 متغیرهای پیش بین

ضریب استاندارد  ضریب استاندارد نشده

 شده

 بتا

T  داریسطح معنی 
B خطای برآورد 

 714/0 367/0 - 974/0 358/0 ضریب ثابت

 000/0 842/11 358/0 019/0 112/0 انگیزش تحصیلی

 000/0 964/14 498/0 031/0 154/0 تمایز یافتگی خود

 

کنندگی دارد. دانش بیش از سایر شاخص قدرت تبیین  498/0بر اساس نتایج جدول فوق تمایز یافتگی خود با مقدار بتای 

آموزانی که روابط خود را با والدین و اطرافیان خود بهتر تنظیم می کنند و از سطح تمایزیافتگی بیشتری برخوردار هستند بهتر  

می توانند اهداف شخصی خود را دنبال کنند و به آن دست یابند. بر این اساس این متغیر نقش بیشتری در پیش بینی اهداف 

 در مرتبه بعدی قرار دارد. 358/0گیزش تحصیلی با بتای شخصی دارد. ان

 

 :نتيجه گيري و بحث

های پژوهش حاضر نتایج نشان داد که بین تمایزیافتگی خود خود و اهداف شخصی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یافته

( 2013ربکا و شویی فونگ )(، 2014کوماراجو و دی آل )(، 1383های رئیسی، شیخ شبانی و فاتحی زاده )در این زمینه با یافته

کند تمایزیافتگی خود برای سازگاری ( اشاره می1987توان گفت چنانچه بودئن )باشد. در تبیین این یافته میهمسو می

های خانواده است و بیانگر میزان توانایی مفهوم نظریه سیستمشناختی ضرورت دارد. تمایزیافتگی خود مهمترین ارتباطی و روان

فرد در تفکیك فرآیندهای عقالنی و احساسی از یکدیگر است. به عبارتی دیگر، رسیدن به حدی از استقالل عاطفی که فرد 



 

  

 

-و عقالنی تصمیم ها، به صورت خودمختارهای عاطفی و هیجانی، بدون غرق شدن در جو عاطفی آن موقعیتبتواند در موقعیت

گیری و های مختلف، یا مطابق با احساساتشان و یا بر اساس تفکرشان تصمیمافراد تمایزیافته قادرند در موقعیتگیری کند. 

ها تمایل دارند گیری به صورت مستقل از دیگران، سخت است و آنرفتار کنند. درحالی که، برای افراد تمایز نایافته تصمیم

 توانندمی آنها دارند، عقایدشان و از خود مشخصی تعریف تمایزیافته افراد اطفی حاکم بر خانواده پیش روند.همگام الگوهای ع

 غیرارادی  رفتارهای بروز به  منجر افراد از  بسیاری در که عاطفی شدیداً هایدر موقعیت و کنند انتخاب زندگی در  را خویش جهت

 کنند. در گیری منطق تصمیم و عقل نظرگرفتن در با و ندهند دست از را خود کنترل شود، می نافرجام گرفتن تصمیمات و

 عاطفی موج با همراه موجود شخصی بین مسائل و هانقش و در ندارند خود از ایشده تعریف هویت که نایافته تمایز افراد مقابل،

 های بیمارینشانه بروز و شناختی روان مشکالت مستعد و کنندمی تجربه را باالیی مزمن کنند، اضطراب می حرکت خانواده

 (. 1385هستند )شکیبایی، 

فعالی رابطه مثبت های بیشآموزان دارای نشانههمچنین نتایج نشان داد که بین انگیزش تحصیلی و اهداف شخصی دانش

ای و اژه ویسانی، لواسانی،(، 1388یوسفی و همکاران)های های پژوهش در این زمینه با یافتهمعناداری وجود دارد. یافته

 ها برایانسانتوان گفت که باشد. در تبیین ای یافته می( همسو می2012گروگوری، لیئم، اندرو، باربارا و ماری )( و 1391)

 پیشرفت انگیزه نشجویان،و دا علم جویندگان خصوص نمایند. درمی کسب را  انگیزش الزم خود غرایز و نیازها اهداف، به دستیابی

 تکلیف، یك آمیز  موفقیت رساندن پایان برای به  را  الزم تحرک افراد انگیزه، این است. با خاصی برخوردار اهمیت از تحصیلی،

امر   در را الزم موفقیت بتوانند باالخره تا کنندمی خود دنبال کار در  شایستگی از معینی درجه به دستیابی هدف یا به  رسیدن

 که کندمی و مشخص دهدمی نشان را افراد رفتار دالیل (. انگیزش،2006نمایند)محمدی،  کسب تحصیلی پیشرفت و یادگیری

 دیدگاه ( از2006دار است )امیدیان،  دنباله و دارجهت انرژی، با رفتاری انگیزه، دارای رفتار  .کنندمی عمل خاص روشی به آنها چرا

آموزانی که انگیزش تحصیلی است. دانش مرتبط تحصیلی پیشرفت و یادگیری با که وجهی است چند ساختاری انگیزه، آموزشی،

باالیی دارند برای رسیدن به اهداف پیشرفت تحصیلی از روشهای مختلف از قبیل پرسش، تقاضای کمك از دیگران استفاده 

کنند و در نتیجه مسایل و آموزان با دیگران ارتباط و تعامل برقرار میکنند تا به یادگیری بیشتری نایل شوند. این دانشمی

بینند از آنها کمك هایی که نزد اطرافیان خود میمشکالت خود را با همساالن و دیگران در میان گذاشته و با توجه به توانایی

 گیرند. می

آموزان دارای بینی اهداف شخصی دانشیت پیشدر نهایت نتایج نشان داد که تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی قابل

( بیش از سایر 498/0دهد تمایزیافتگی خود با ضریب بتای )فعالی را دارند. ضریب استاندارد شده بتا نشان میهای بیشنشانه

( 2013گ )های ربکا و شویی فونهای پژوهش حاضر در این زمینه با یافتهمتغیرها قدرت تبیین اهداف شخصی را دارد. یافته

شناختی ضرورت دارد. افراد تمایزیافته تصویر باشد. چنانچه اشاره شد تمایزیافتگی خود برای سازگاری ارتباطی و روانهمسو می

 های مختلف عملکرد بهتری دارند.های خویش دارند و در نتیجه در حوزهروشنی از خود و توانایی

 از بسیاری که دهدمی است نشان شده انجام فعالی توجه / بیش نارسایی ل اختال زمینه در که هاییپژوهش در مجموع، نتایج

پرتی،  حواس  ضعیف، تحصیلی عملکرد مانند یابدبروز می مدرسه در که اختالل این به مبتال آموزدانش های رفتاریویژگی

 فراهم را بین فردی روابط  در آشفتگی زمینه معلم؛ هایصحبت و قواعد مدرسه و تکالیف به توجهیبی ها،همکالسی با درگیری

 بزرگساالن  و همساالن منفی موجب نگرش  آموزان  دانش این  رفتارهای و کندمی را تشدید مدرسه  اولیا منفی واکنش و کرده

 هاینابهنجاری .شودمی خانواده و مدرسه در محیط نابسامانی و درگیری ایجاد و همساالن سوی از طرد شدن ها،آن به نسبت

 از بسیاری در  زیرا شود بستگان و آشنایان، دوستان با آنها خانواده ارتباط قطع موجب تواندحتی می آموزان دانش این رفتاری

 شوند.می منزوی و شده و مستاصل خسته شرمنده، فرزندشان نامناسب رفتارهای از اعضای خانواده مواقع

 تداخل آموزتحصیلی دانش عملکرد با و شودمی آموزاندانش در عملکرد اختالل موجب فعالینارسایی توجه/ بیش اختالل

کند می مختل مدرسه در را عملکرد کودکان شدت، به اختالل این مزمن نوع که (. به طوری2005گسپر،  و دارد )دیویدس

(. در نتیجه آنها در ترسیم 2003اسکافر،  و )دماری، التینگاست  مرتبط مدرسه در سازگاری مشکالت با (. و2008)فایندلینگ، 



 

  

 

    فعالی های ناشی از بیششوند. برای کاهش آسیبیابی به آن با مشکل مواجه میریزی برای دستبرنامهاهداف شخصی و 

ی به اهدف شخصی یابهای مختلف استفاده کرد که از جمله آنها تقویت اهداف شخصی در آنهاست. دستتوان از مکانیسممی

شوند به واسطه تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی میسر خواهد شد و نتایج پژوهش که کلید موفقیت افراد محسوب می

 حاضر مبین همین نکته است. 

 بنابراین با توجه به نتایج پیشنهاد می شود:

باشند. با وجود این که می فعالیبررسی دارای بیشدرصد افراد مورد  10دهد که حدود های تحقیق حاضر نشان مییافته -

های فعالی کودکان با استفاده از فرمرسد سنجش بیشپژوهش حاضر یك مطالعه مقدماتی است با این حال به نظر می

 بینی میزان دقیق آن موثر باشد.تواند در غربالگری این اختالل و پیشهای بالینی میارزیابی و مصاحبه

آموزان بیش فعال کمتر می توانند خود های ویژه دارد. دانشای است که نیاز به توجه بیشتر و مراقبتسالهبیش فعالی م -

آموزان  را محیط خویش سازگار کنند در نتیجه استعدادها و قابلیت های آنها به دلیل ضعف ارتباطی هدر می رود. دانش

توانند در آینده جزو نیروهای شناسایی و هدایت شوند حتی می ای هستند که اگر درستهای ویژهفعال دارای تواناییبیش

آموزان یکی از نیازهای اصلی اولیای دانش آموزان و های ارتباطی با این دانشنخبه جامعه باشند بنابراین آشنایی با شیوه

 مدرسه می باشد.

ان دارای اختالل توجه رابطه وجود  آموزنتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و اهداف شخصی دانش -

 های الزم جهت افزایش تمایزیافتگی خود داده شود.آموزان آموزششود که به دانشدارد. بنابراین پیشنهاد می

آموزان دارای اختالل توجه رابطه وجود نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین انگیزش تحصیلی و اهداف شخصی دانش -

 های الزم جهت افزایش انگیزش تحصیلی داده شود.آموزان آموزششود که به دانشمیدارد. بنابراین پیشنهاد 

آموزان  دهد که سطوح باالیی تمایزیافتگی با اهداف شخصی رابطه مثبت دارد. چنانچه دانشنتایج به دست آمده نشان می -

توانند در مناسب تشخصی دهند میبتوانند احساسات خود را درست شناسایی کنند و روبط خود را از اطرفیان به شیوه 

 آموزان ضروری است.  های تمایزیافتگی به این دانشرسیدن به اهداف شخصی موفـــق باشند بنابراین آموزش  مهارت
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