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 چکيده 

بینی اهداف شخصی جویی، تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی در پیشپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رفتار کمك

ی آماری پژوهش را جامعهفعالی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. های بیشان دارای نشانهموزآدانش

دادند که ابتدا تشکیل می 1393-94تحصیلی ی اوّل شهر اردبیل در سالی متوسطهدورهی دوّم پایهان دختر آموزدانشتمامی 

 یلیه انتخاب گردیدند و پرسشنامهی اوّبه عنوان نمونه آموزدانش 1200ای، هگیری تصادفی خوشبا استفاده از روش نمونه

های که دارای مالک آموزدانش 120( فرم والدین، توسط والدین آنها پر گردید، سپس از بین آنها 1999فعالی کانرز )بیش

ی (، پرسشنامه1382پور و سرمد )جویی قدمکمك ی رفتاری نهایی انتخاب شدند و به پرسشنامهفعالی بودند، به عنوان نمونهبیش

برای تجزیه و تحلیل (، پاسخ دادند. 1992ی انگیزش تحصیلی والرند و بیسونت )( و پرسشنامه2003تمایزیافتگی خود جکسون )

جویی، مكکرفتار ها نشان داد که بین یافته های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.ها از آزمونداده

ی مثبت معناداری وجود فعالی رابطههای بیشان دارای نشانهآموزدانشتمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی با اهداف شخصی 

 بینیپیشجویی، تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی توان دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که رفتار کمك

جویی، توان نتیجه گرفت که رفتار کمكبنابراین، می (.p<01/0) فعالی را دارندهای بیشی نشانهان داراآموزدانشاهداف شخصی 

باشند میفعالی های بیشان دارای نشانهآموزدانشتمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی از متغیرهای مرتبط با اهداف شخصی 

 ریزی هستند.که نیازمند توجه و برنامه

 فعالی.جویی، تمایزیافتگی خود، انگیزش تحصیلی، اهداف شخصی، بیشکمك رفتارواژگان كليدي: 
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 مقدمه 

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

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

2فاران و کند )بیدرمن می بروز پرتحرکی و تکانش توجه، عدم از  برای و است شناختیروان تشخیص یك این اختالل (.2005، 

 خود از کانشیفعالیت حرکتی یا ت بیشتر مقدار یا و توجهیبی از نامناسبی سطوح شانرشدی دوره در که رودبه کار می افرادی

 درصد 10 تا 4 در که اندداده فعالی نشانشیوع بیش مورد در هاپژوهش(. 2013 امریکا، روانشناسی دهند )انجمنمی نشان

3است )اسکونتی، فیاللیتیس و گاالناکیس شایع کودکان جمعیت  آمریکا متحدة ایالت در فعالی بیش اختالل (. شیوع2007، 

4)بارکلیاست  شده گزارش درصد 29 تا 2بین لمللیبین ا سطح در و درصد 7 حدود  تا 3 نوجوانان و کودکان بین در ( و2005، 

5است )دیویدسون متفاوت استفاده مورد ابزار و نمونه انتخاب روش بر حسب دیگر کشور به کشوری از و است درصد 5  ،2008.) 

 و تکانشگری فعالیت توجه، هایحوزه در متعددی هاینقص و ئمعال و باشد داشته تداوم بزرگسالی تا از کودکی تواندمی اختالل این

 خانوادگی روابط تحصیلی، ضعیف جمله عملکرد از آموزشی مختلف هایزمینه در مشکالتی با اختالل این .بگذارد جا به خود از

6گاستپر و است )دیویدس همراه پایین سنین در مخدر سوء مصرف مواد و پایین روان سالمت ضعیف، دوستانه و (. مطالعات 2005، 

 کنترل و کندمی ایجاد خود بر رفتار نظارت ظرفیت و اجرایی کارکردهای در مشکالتی اختالل این که است داده دیگری نشان

7دهد )گراون، المبرتوس، مولدر، آلبرتوس، ویلجر، رود، میندرا و آلتوسمی کاهش شدت به را رفتار  (. همچنین بررسی2009، 

خودارزشی، آرامش،  بهزیستی، حس به تواندمی آن به مبتال افراد فعالی دربیش اختالل وجود که دهدمی نشان نیز دیگری

اما بحث مهمی که در (. 1392؛ به نقل از یوسفی،  2011هاکسترا،  و برساند )رونالد آسیب آنان عملکرد روانشناختی و سالمتی

کند مقوله اهداف شخصی و الی مطرح است و این تحقیق نیز آن را دنبال میفع ان مبتال به اختالل بیشآموزدانشارتباط با 

 فعالی است.دارای اختالل بیش انآموزدانشکننده آن در  بینیپیشعوامل 

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

8کند )آندرمن و ولترزان ایفا میآموزدانشهمی را در پیشرفت هر فرد به خصوص اساس اهداف نقش م (. اهداف در سه 2006، 

ان کار و تکالیف مدرسه، انجام بهتر آموزدانشسطح شخصی، چالشی و مرجع مطرح است و بهترین اهداف شخصی برای این نوع 

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

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

گرفته است  قرار صاحبنظران مورد توجه شناختی برای تعیین هدف( معرفت )باورهای دانستن و دانش ی ماهیتروانی درباره

 (.1388)رضایی، 

1جوییرفتار کمك" 0 ان دارای اختالل توجه آموزدانشاهداف شخصی در  بینیپیشتواند در از جمله عواملی است که می "

1موثر باشد. نیومن 1  امر در دشواری و با ابهام شدن روروبه هنگام به دیگری از کمك جستجوی را تحصیلی جوییکمك( 2000) 

1باتلر کند.می بیان تحصیل 2 موفقیت  به دستیابی راستای در موجود امکانات از برای استفاده فعاالنه تالش نوعی را آن ( نیز2006) 

                                                             
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 
1 0. help- seeking 
1 1. Neuman 
1 2. Butler 



1جوییکمك پذیرش جویی وکمك از اجتناب عنوان دو تحت پژوهشی ادبیات در جوییکمك داند. رفتارمی و هدف ترسیم شده 3  

 کمك از کمك، به نیازمند آموزدانش آن در که کندمی رفتاری اشاره جویی بهکمك از است. اجتناب گرفته قرار بررسی مورد

 و ها( )سرنخ هااشاره آموزدانش آن در که کندمی اشاره رفتاری جویی بهکمك پذیرش برعکس، کند.خودداری می گرفتن

 و )ریان کند حل بهتر را مسائل آموزدانش شودمی امر موجب این و کندمی درخواست مسئله حلراه مورد در را توضیحاتی

جویی تحصیلی و تمایزیافتگی کمك رابطه"( در تحقیقی با عنوان 1393(. رئیسی، شیخ شبانی و فاتحی زاده )1997 پینتریچ،

فعال ان بیشآموزدانشبه این نتیجه رسیدند  "فعالان بیشآموزدانش عملکردگریز و عملکردگرا تسلط، اهداف بینیپیشخود در 

دهد جویی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در سطح مطلوبی قرار ندارند. همچنین نتایج به دست آمده نشان میلحاظ کمكاز 

فعال تاثیرگذار است. ان بیشآموزدانشاهداف شخصی  بینیپیشجویی تحصیلی و تمایزیافتگی خود به طور معناداری در کمك

اهداف  طلبی با کمك رفتارهای به نگرش و شناختی باورهای بین ابطهر"( در پژوهشی تحت عنوان 1389رضایی و پاشایی )

 معرفت باورهای با تحصیلی به این نتیجه رسیدند که اهداف پیشرفت "توجهیهای کمان دارای نشانهآموزدانش پیشرفت تحصیلی

 کمك پذیرش با ولی دار نیمع و منفی طلبی همبستگی کمك از اجتناب و ثابت / سریع یادگیری قطعی، / ساده دانش شناختی

 تحصیلی پیشرفت بین پیش بهترین ثابت / سریع یادگیری شناختی معرفت دارد. باور دار معنی و مثبت طلبی همبستگی

 ی( در پژوهش1995) یومنباتلر و ن داشتند. بعدی قرار اولویت در طلبی کمك پذیرش و قطعی / ساده دانش و بود انآموزدانش

که  انیآموزدانشکه  یافتنددست  یجهنت ینبه ا "خود یتخود و اهداف موفق یزتما یلی،جویی تحصكرفتار کم"تحت عنوان 

دست  یشبه اهداف خو توانندیبهتر م کنندیدرخواست کمك را قبول م یادارند و  یگرانکمك از د یبه تقاضا یشتریب یلتما

 کنند. یمترس یرا به خوب یتاهداف موفق توانندینم کنندیم یکمك خوددار یرشکه از پذ انیآموزدانش مقابلدر  یابند

1تمایزیافتگی خود" 4 فعالی موثر ان دارای بیشآموزدانشاهداف شخصی در  بینیپیشتواند در متغیر دیگری است که می "

1باشد. بوون 5  است، گرفته ارقر مورد استفاده خانواده تعاملی الگوهای توصیف به منظور که داندمی مفهومی را تمایزیافتگی خود 

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

 و عواطف دیگران، نه خود و شخصیت اساس بر مستقل طور به اشخاص است که هدف این دنبال به (. خودمتمایزسازی1391

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

1کند )ویفن پیدا انطباق مؤثری طرز به با اضطراب آغاز همان از تواندمی فرد چگونه و شودمی 6 های شناختی (. نظریه2012، 

ر کارکردهای اجرایی یا خودتنظیمی و خودمتمایزسازی دارند کنند که کودکان دچار اختالل کمبود توجه مشکالتی دفرض می

رفته این کودکان از رشد مناسبی برخوردار نبوده و با مشکالتی های عصبی در ارتباط باشد و روی همرسد با شبکهکه به نظر می

ئل، ضعف در انطباق مواجه مانند اضطراب، فشار روانی، شکست تحصیلی، ناتوانی در کارهای مربوط به مدرسه، ضعف در حل مسا

1هستند )دالی، کرید و براون 7 1کوماراجو و دی آل (.2007،  8 تمایزیافتگی ، تحصیلیهویت ( در تحقیقی تحت عنوان نقش 2014) 

ان آموزدانشبه این نتیجه رسیدند که سطح عزت نفس و تمایزیافتگی خود در بین  اهداف بینیپیشدر و عزت نفس  خود

می توانند در و عزت نفس تمایزیافتگی خود ، تحصیلیهویت اشد. مصاحبه بالینی محققین نشان داد که بفعال پایین میبیش

1ربکا و شویی فونگ های شخصی در زندگی نقش داشته باشند.اهداف شخصی و رسیدن به موفقیت بینیپیش 9 ( در 2013) 

 "های کم توجهیان داری نشانهآموزدانشرفت در بین تعامل بین اهداف و تمایزیاقتگی خود با انگیزش پیش"تحقیقی تحت عنوان 

انی که در آموزدانشنتیجه گرفتند که انگیزش پیشرفت در دست یابی به اهداف شخصی در زندگی روزمره تاثیرگذار است. 

تر هستند و قدهند در تعامالت روزمره با اطرافیان موفش پیشرفت نمره باالیی را نشان میپرسشنامه تمایزیافتگی خود و انگیز

 تواند به اهداف خویش دست یابند.بهتر می

                                                             
1 3. adaptive help-seeking 
1 4. Differentiation Of Self Inventory 
1 5. Bowen 
1 6. Whiffen 
1 7. Daly, Creed & Brown 
1 8. Komarraju &Dial 
1 9. Rebecca &Shui-fong  



2انگیزش تحصیلی" 0  تحت که ذاتی است ایپدیده انگیزش، .باشدمی مرتبط اهداف شخصی با که است متغیرهایی از دیگر "

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

 تحصیلی پیشرفت انگیزش اند،ارائه کرده این انگیزش تبیین برای که ایاولیه یهاسازه از یکی اند ومتذکر شده ارهارفت و راهبردها

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

 قلمرو در را که کاری آن به است، فراگیر تمایل تحصیلی، پیشرفت دیگر، انگیزش رتعبا به (.1392جهرمی، محمدی و فرمانی، 

( در پژوهشی تحت 1391ای )و اژه ویسانی، لواسانی، .کند ارزیابی خودجوش را به طور عملکردش و دهد انجام خوبی به خاصی

به این نتیجه دست  "فعال و عادیبیش یادگیری در کودکان راهبردهای و تحصیلی انگیزش پیشرفت، اهداف مقایسه"عنوان 

ان عادی از لحاظ اهداف پیشرفت، انگیزش پیشرفت و راهبردهای یادگیری در وضعیت بهتری نسبت به آموزدانشیافتند که 

تحصیلی  پیشرفت و تحصیلی انگیزش ارتباط"( در تحقیقی تحت عنوان 1388یوسفی و همکاران)ان عادی قرار دارند. آموزدانش

 به این نتایج دست رسیدند که انگیزش "اصفهان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشجویان یابی به اهداف شخصیبا دست

همچنین دانشجویانی که از انگیزش  .دارد دارمعنی و مستقیم ارتباط بالینی کل معدل همچنین و پایه علوم معدل با تحصیلی

تر عمل ریزی برای دست یابی به اهداف خویش موفقشخصی و برنامهاهداف  بینیپیشتحصیلی باالتری برخوردار بودند در 

 ولی شد دیده مثبت همبستگی پایه، علوم و بالینی کل معدل و اجتماعی عالقه کوشش، جویی،مؤلفه رقابت سه عالوه، کردند. به

 رقابت و کوشش به گرایش شانگیز همچنین .داشت مثبت همبستگی آزمودنیها بالینی معدل کل با تنها اجتماعی، قدرت مؤلفه

2گروگوری، لیئم، اندرو، باربارا و ماری .بوده است دختران از باالتر پسران در جویی 1 بهترین "( در تحقیقی تحت عنوان 2012) 

اند که اهداف چنین نتیجه گرفته "توجهیهای کمان دارای نشانهآموزدانشدر بین  اهداف شخصی و عملکرد تحصیلی و اجتماعی

ان، عملکرد تحصیلی و نگرش مثبت نسبت به همکاری با دیگران آموزدانشقابل توجهی با استفاده از یادگیری عمیق  به طور

 می شود.  بینیپیش

شکالت تحصیلی در فعالی در کل حیطه تحصیلی است، اما مان دارای اختالل بیشآموزدانشاگر چه مطالعات نشانگر مشکل 

شود. در یمدهی به سواالت امتحانی مربوط های پاسخت مربوط به توجه، ضعف در مهارتاساس به مشکالت انگیزشی، مشکال

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

لی و عدم توجه از فعاان داد که کودکان با عالئم بیش( نش2005های بارکلی)(. بررسی1389نقل از یعقوبی، علیزاده و مرادی، 

اند، مبادرت رو شدهیت روبههایی که در گذشته با تقوهای تصادفی یا پاسخبرند و به همین دلیل به ارائه پاسخفقدان انگیزه رنج می

نگیزش/ ردانی هیجان اورزند. بارکلی معتقد است که ضعف در حافظه کاری و گفتار درونی و همچنین نارسایی خودگمی

 ف مدار بشوند.شود که افراد دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی دچار ضعف اساسی در پایداری رفتار هدبرانگیختگی باعث می

اهداف یلی با تحص یرشخود و انگ یزیافتگیتما ،جوییرفتار کمكشود این است که آیا بین ی که در اینجا مطرح میسؤالحال 

های ان دارای نشانهآموزدانش اهداف شخصیتوان فعالی رابطه وجود دارد؟ و آیا میبیشهای دارای نشانه انآموزدانششخصی 

 کرد؟ بینیپیشیلی تحص یرشخود و انگ یزیافتگیتما یی،جورفتار کمكفعالی را براساس بیش

 روش

رفتار ی باشد که براساس آن رابطهمی یهمبستگپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر روش، توصیفی از نوع 

مورد عنوان متغیر مالک بین با اهداف شخصی بهعنوان متغیرهای پیشبه صیلیتح انگیزش و خود تمایزیافتگی جویی،کمك

ر ی اوّل شهر اردبیل دی متوسطهدوّم دوره یان دختر پایهآموزدانشی آماری پژوهش را تمامی جامعه قرار گرفته است. یبررس

مدرسه و از هر مدرسه  20ای تعداد گیری تصادفی خوشهدادند. با استفاده از روش نمونهتشکیل می 1393-94تحصیلی سال

ان این آموزدانشکالس به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد  40تعداد دو کالس به عنوان نمونه انتخاب شدند. به این ترتیب 

                                                             
2 0. motivation 
2 1. Gregory, Liem, Andrew, Barbara & Maree 



-ان توزیع گردید و از آنها خواسته شد که والدینآموزدانشفعالی کانرز فرم والدین بین بیش ینفر بود. پرسشنامه 1200هاکالس

ها و تحلیل آوری پرسشنامهی مذکور پاسخ داده و روز بعد همراه خودشان به مدرسه بیاورند. پس از جمعشان به پرسشنامه

ی نهایی انتخاب گردیدند. عنوان نمونهفعال شناخته شدند، بهیشعنوان بنفر که به 120نتایج، با توجه به نمرات کسب شده، تعداد 

 ها از ابزارهای ذیل استفاده شد:برای گردآوری داده

( 1997پنتریچ ) و ریان نظریات براساس و جویی استکمك از اجتناب و پذیرش مقوله دو شامل جويي:كمك رفتار يپرسشنامه

سوال  7 و جوییکمك پذیرش آن سؤال 7 که دارد سؤال 14 پرسشنامه این .شده است ( ساخته1382قدمپور و سرمد) توسط

( 1مخالفم ) کامال تا (5موافقم) کامال»لیکرت  ایدرجه 5 مقیاس های از گویه ها نمره گذاری برای .جویی استکمك از اجتناب

آلفای  ضرایب پسر آزمودنی 200 در مه،پرسشنا این درونی همسانی برای ارزیابی ( نیز1382قدمپور و سرمد) .است شده استفاده

 .آورد دست به آن از جویی واجتنابکمك مؤلفه دو را در هر 68/0

 جسکون را نهایی و آزمون کردند ( تهیه1999فرایدلندر ) و اسکورن را این پرسشنامه اولیة فرم تمايزيافتگي خود: يهپرسشنام

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

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

 طیف در یك لیکرت مقیاس با گی خودتمایزیافت (. پرسشنامة 1384، اسکیان از نقل به ؛ 2003 )اسکورن، است اصلی خانوادة با

 نمره پرسش 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

 ینا نمرة 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

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

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

 .کرد گزارش 85/0را  پایایی ضریب و کرد هنجاریابی را این پرسشنامه (1385سی)دادند. یون گزارش 88/0را  آن

خرده مقیاس  7( ساخته شده است. این مقیاس دربرگیرنده 1992این ابزار توسط والرند و همکاران) مقياس انگيزش تحصيلي:

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

به  87/0تا  55/0زیرمقیاس تقلیل یافته است و ضرایب آلفای کرونباخ آن بین  5( هنجاریابی گردیده و به 1379و همکاران)

 دست آمده است.

( 2010یم)( و مارتین و ل2006عاملی مارتین) 4برای سنجش و اندازه گیری اهداف شخصی از مقیاس مقياس اهداف شخصي: 

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

( من تکلیف مدرسه را انجام می دهم، سعی می کنم آن را به بهترین حالت که تا به حال انجام داده ام، 2از قبل انجام دهم؛ 

( من تکلیف مدرسه را انجام 4درسه را انجام می دهم، سعی می کنم آن را نسبت به قبل ارتقا دهم و ( من تکلیف م3انجام دهم؛ 

ان خودشان را آموزدانشمی دهم، سعی می کنم نتیجه ای بهتر از آن چه قبالً گرفته ام، بگیرم. برای هر عامل اهداف شخصی 

( پایایی این پرسشنامه را 2010) ه بندی کردند. مارتین و لیم( شدیداً موافقم درج4تا ) "شدیداً مخالفم "( 1در یك شاخص)

 به دست آوردند. 78/0

 کل ینمره شود.ای سنجیده میدارد و در طیف چهار درجه سوال 26 پرسشنامه این فعالي كانرز فرم والدين:پرسشنامه بيش

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

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

 گزارش 90/0را  مقیاس این پایایی( 1999همکاران ) و کانرز .و برعکس بود خواهد بیشتر کودک اختالل میزان رود، باالتر امتیاز چه

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

 نتايج

 هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش: آماره1جدول 

 انحراف معيار ميانگين متغيرها



 16/11 45 جوييرفتار كمك

 95/44 149 تمايزيافتگي خود

 62/29 79/108 تحصيلي انگيزش

 90/3 80/10 اهداف شخصي

های ان دارای نشانهآموزدانشجویی میانگین و انحراف معیار رفتار کمكشود، مشاهده می 1طور که در جدول همان

به فعالی یشهای بان دارای نشانهآموزدانش، میانگین و انحراف معیار تمایزیافتگی خود 88/11و  45به ترتیب برابر با فعالی بیش

به ترتیب برابر  فعالیهای بیشان دارای نشانهآموزدانش، میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی 95/44و  149ترتیب برابر با 

 80/10به ترتیب برابر با  فعالیهای بیشان دارای نشانهآموزدانشو میانگین و انحراف معیار هداف شخصی  62/29و  79/108با 

 اشد.بمی 90/3و 

هاي ان داراي نشانهآموزدانشجويي، تمايزيافتگي خود و انگيزش تحصيلي با اهداف شخصي رفتار كمك: ضرايب همبستگي بين 2جدول 

 فعاليبيش

 سطح معناداري ضريب همبستگي متغيرها

 01/0 71/0 جويي رفتار كمك

 01/0 77/0 تمايزيافتگي خود

 01/0 71/0 انگيزش تحصيلي

های ان دارای نشانهآموزدانشجویی با اهداف شخصی شود، بین بین رفتار کمكمشاهده می 2در جدول  طور کههمان

 77/0) فعالیهای بیشان دارای نشانهآموزدانشبا اهداف شخصی  خود (، بین تمایزیافتگی>r=،01/0P 71/0) فعالیبیش

r=،01/0P< فعالیهای بیشرای نشانهان داآموزدانش( و بین انگیزش تحصیلی با اهداف شخصی (71/0 r=،01/0P<رابطه ،) ی

 مثبت معناداری وجود دارد.



جويي، فعالي براساس رفتار كمكهاي بيشان داراي نشانهآموزدانشاهداف شخصي  بينيپيشنتايج تحليل رگرسيون براي : 3جدول 

 تمايزيافتگي خود و انگيزش تحصيلي 

 F Sig تعديل شده R 2R R مدل

1 77/0 60/0 59/0 84/57 01/0 

 بينبراي متغيرهاي پيش tضرايب بتا و آزمون معناداري 

 B STE β T Sig بينمتغيرهاي پيش متغير مالک

 اهداف شخصي 

 710/0 37/0 - 97/0 36/0 مقدار ثابت

جوييرفتار كمك  27/0 03/0 31/0 86/10 001/0 

 001/0 96/14 50/0 03/0 15/0 تمايزيافتگي خود

 001/0 84/11 36/0 02/0 11/0 انگيزش تحصيلي

های ان دارای نشانهآموزدانشاهداف شخصی درصد از واریانس  60شود، تقریباً مشاهده می 3طور که در جدول همان

بیانگر این است نیز  Fنسبت  است. بینیپیشقابل جویی، تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی رفتار کمكبراساس  فعالیبیش

 یزشخود و انگ یزیافتگیتما یی،جوبراساس رفتار کمكفعالی های بیشان دارای نشانهآموزدانشاهداف شخصی که رگرسیون 

 P<01/0) 50/0با بتای ، تمایزیافتگی خود (P ،86/10=T<01/0) 31/0با بتای  جوییرفتار کمك باشد.معنادار می یلیتحص

،96/14=T)  36/0با بتای و انگیزش تحصیلی (01/0>P ،84/11=T) ،اهداف شخصی توانند معناداری می مثبتطور به

 .کنند بینیپیش فعالی راهای بیشان دارای نشانهآموزدانش

 گيريبحث و نتيجه

بینی اهداف شخصی جویی، تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی در پیشپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رفتار کمك

جویی، که بین پذیرش کمكها نشان داد فعالی انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل دادههای بیشان دارای نشانهآموزدانش

ی مثبت معناداری وجود فعالی رابطههای بیشان دارای نشانهآموزدانشتمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیلی با اهداف شخصی 

ان دارای آموزدانشاهداف شخصی  بینیپیشلی توان جویی، تمایزیافتگی خود و انگیزش تحصیدارد. همچنین، رفتار کمك

(، رضایی و پاشایی 1393رئیسی، شیخ شبانی و فاتحی زاده ) هاییافتهپژوهش حاضر با  هاییافته .فعالی را دارندهای بیشنشانه

(، 1391ای )و اژه نی، ویسانی، لواسا(2013فونگ ) ییربکا و شو ،(2014آل ) یکوماراجو و د، (1995) یومنباتلر و ن (،1389)

 باشد. همسو می (،2012( و گروگوری و همکاران )1388یوسفی و همکاران )

 تحصیلی مشکالت با رویارویی هنگام در انآموزدانش که هرچه کرد یانب ینگونها توانیمهای پژوهش حاضر یافته ییندر تب

و در نتیجه پیشرفت  تحصیلی در دست یابی به اهداف بپردازند، ... و ها همکالسی و معلم از کمك به جستجوی یادگیری و

 فراشناختی، راهبردهای از استفاده با کنند،می جویی استفادهراهبرد کمك از که انیآموزدانشداشت.  تحصیلی موفق خواهند

 این نتیجه، در .شوند آگاه دیگران کمك به خود نیازمندی از و داده تشخیص را خود تحصیلی و مشکالت مسایل توانندمی بهتر

 جوییکمك راهبرد از تحصیلی و یادگیری و مشکالت مسایل رفع منظور به مؤثر فراشناختی راهبردهای به اتکاء با انآموزدانش

 بهبود مهمی در نقش که یادگیری راهبرد یك عنوان به جویی شوند. کمكمی نائل تحصیلی بهتری پیشرفت به و کرده استفاده

 پرس و جویی کمك ویگوتسگی، یمفاهیم نظریه براساس دارد. معلمان سوی از بیشتری توجه به نیاز دارد، انآموزدانش عملکرد

 جویی تحصیلی دربرگیرندهکند. کمك پیشرفت رشد یادگیری یحوزه تا در کند می کمك آموزدانش به توانمندتر فرد از جو و

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

 کند کالسمی عمل تحصیلی شکست از جلوگیری برای راهبردی عنوان و به است تحصیلی هایکمك سایر جستجوی و مسئله

 کمك کارآمد و باتجربه افراد از باید و شوندرو می روبه هاییدشواری با درسی نظر از انآموزدانش آن در که است بافتی درس

 شود. معلمان تلقی غیرانطباقی و وابسته رفتار از اینشانه عنوان به است ممکن و یادگیری تحصیل حوزه جویی درکمك بخواهند.

 کار دادن به انجام و کنند جویی اجتنابکمك به اقدام از االمکانحتی انآموزدانش که دهندمی ترجیح چنین دیدگاهی پیرو



-بهره مثال است. برای شده دانسته نیز راهبرد یادگیری و انطباقی رفتار عنوان به جوییکمك ورزند. همچنین بادرتم مستقل

این  از که (. معلمانی1998ویگوتسگی است )نیومن،  نظریه اساسی ها، فرضمهارت کسب برای دیگر افراد از کودکان مندی

 ترغیب دیگران از گرفتن و کمك وجو پرس به را انآموزدانش بیشتر هر چه تا کرد خواهند سعی نگرندمی جوییکمك به دیدگاه

 باشد. به جوییکمك بودن انطباقی غیر یا انطباقی مورد در مالک داوری تواندنمی تنهایی به وجوپرس کمیت حال این کنند. با

 منجر عملکرد تحصیلی بهبود و یشرفتپ به هاآن همه که گیردمی صورت گوناگون اشکال به جویی تحصیلیکمك رسدمی نظر

 شوند. نمی

های شناختی ضرورت دارد. تمایزیافتگی خود مهمترین مفهوم نظریه سیستمتمایزیافتگی خود برای سازگاری ارتباطی و روان

رسیدن به  خانواده است و بیانگر میزان توانایی فرد در تفکیك فرآیندهای عقالنی و احساسی از یکدیگر است. به عبارتی دیگر،

ها، به های عاطفی و هیجانی، بدون غرق شدن در جو عاطفی آن موقعیتحدی از استقالل عاطفی که فرد بتواند در موقعیت

های مختلف، یا مطابق با احساساتشان و یا بر افراد تمایزیافته قادرند در موقعیتگیری کند. صورت خودمختار و عقالنی تصمیم

گیری به صورت مستقل از دیگران، سخت و رفتار کنند. درحالی که، برای افراد تمایز نایافته تصمیمگیری اساس تفکرشان تصمیم

 عقایدشان و از خود مشخصی تعریف تمایزیافته افراد ها تمایل دارند همگام الگوهای عاطفی حاکم بر خانواده پیش روند.است و آن

 به منجر افراد از بسیاری در که عاطفی شدیداً هایدر موقعیت و کنند بانتخا زندگی در را خویش جهت توانندمی آنها دارند،

منطق  و عقل نظرگرفتن در با و ندهند دست از را خود کنترل شود، می نافرجام گرفتن تصمیمات و غیرارادی رفتارهای بروز

 شخصی بین مسائل و هانقش و در دندارن خود از ایشده تعریف هویت که نایافته تمایز افراد مقابل، کنند. در گیری تصمیم

 شناختی روان مشکالت مستعد و کنندمی تجربه را باالیی مزمن کنند، اضطرابمی حرکت خانواده عاطفی موج با همراه موجود

 (. 1385هستند )شکیبایی،  های بیمارینشانه بروز و

و  علم جویندگان خصوص نمایند. درمی کسب را انگیزش الزم خود غرایز و نیازها اهداف، به دستیابی ها برایانسان

 رساندن پایان برای به را الزم تحرک افراد انگیزه، این است. با خاصی برخوردار اهمیت از تحصیلی، پیشرفت انگیزه دانشجویان،

 بتوانند خرهباال تا کنندمی خود دنبال کار در شایستگی از معینی درجه به دستیابی هدف یا به رسیدن تکلیف، یك آمیز موفقیت

 دهدمی نشان را افراد رفتار دالیل (. انگیزش،2006نمایند)محمدی،  کسب تحصیلی پیشرفت و امر یادگیری در را الزم موفقیت

دار است دنباله و دارجهت انرژی، با رفتاری انگیزه، دارای رفتار .کنندمی عمل خاص روشی به آنها چرا که کندمی و مشخص

است.  مرتبط تحصیلی پیشرفت و یادگیری با که وجهی است چند ساختاری انگیزه، آموزشی، دیدگاه ( از2006)امیدیان، 

انی که انگیزش تحصیلی باالیی دارند برای رسیدن به اهداف پیشرفت تحصیلی از روشهای مختلف از قبیل پرسش، آموزدانش

ان با دیگران ارتباط و تعامل برقرار آموزدانششوند. این کنند تا به یادگیری بیشتری نایل تقاضای کمك از دیگران استفاده می

هایی که نزد اطرافیان کنند و در نتیجه مسایل و مشکالت خود را با همساالن و دیگران در میان گذاشته و با توجه به تواناییمی

 گیرند.بینند از آنها کمك میخود می

جغرافیایی و  مناطق سایر به آن نتایج تعمیم امکان بودن محدود و( اردبیل شهر) خاص جغرافیایی منطقه به بودن محدود

 پذیریتعمیم های پژوهش حاضر بود. جهتاز جمله محدودیت پژوهش متغیرهای سنجش برای خودگزارشی ابزارهای از استفاده

 سایر انآموزدانش روی ر،جفرافیایی دیگ مناطق در را هاییپژوهش چنیناین معلولی، و علّت روابط به دستیابی و نتایج بیشتر

 .دهند انجام آزمایشی روش به امکان صورت در و تحصیلی مقاطع

 منابع 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the role of help seeking behavior, self-differentiation and 

academic motivation in predicting personal goals of students with hyperactivity. The research method 

was descriptive-correlation. The statistical population of the study consisted of second grade female 

students of guidance school in Ardebil city during the academic year 2014-2015. At first 1200 students 
were selected by cluster random sampling and the Conners' Inactivity Questionnaire (1999), the parent 

form, was filled out by their parents. Then, 120 students with hyperactivity criteria were selected as the 

final sample. Questionnaires Qadipour and Sarmad (2003), Jackson's (2003) Self-Differentiation, 
Wallerand Bisson's academic motivation (1992), Martin (2006) and Martin & Lim (2010) 

questionnaires were used to collect data. Data were analyzed using Pearson Correlation Coefficient and 

Regression analysis. The findings showed that there was a significant positive correlation between help 

seeking behavior, self-differentiation and academic motivation with personal goals. Also, regression 
analysis revealed that help seeking behavior, self-differentiation, and academic motivation have the 

ability to predict personal goals for students with passive symptoms (P<0/01). It can be concluded that 

the variables of help seeking behavior, self-differentiation and academic motivation have a significant 
role in predicting the personal goals of students with hyperactive symptoms. 

Keywords: help seeking behavior, self-differentiation, academic motivation, personal goals, 

hyperactivity. 

 


