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 چکيده

-مادران و ابعاد آن )خودمحور، دگرمحور و اجتماع محور( و سبک گراییی بین کمالتعیین رابطهپژوهش هدف 

تحصیلی  یبینی( با انگیزهو    خوش زیتفکر اسرارآمبندی، خرافی، گروهی، رفتاری، عاطفتفکر مادران و ابعاد آن )

 آموزاندانش یهیکلبود. جامعه آماری شامل  آموزان عادی و تیزهوشی( در دانشانگیزگ)درونی، بیرونی و بی

و  3141-49در سال تحصیلی کرج  ستانمناطق چهارگانه شهر هایرستاندبی اول عادی و تیزهوش سال دختر

ها ب شدند. دادهنفر انتخا 914ای تعداد گیری تصادفی خوشهها بود. در این مطالعه، با استفاده از نمونهمادران آن

، (3449 ،ریما و نیتفکر سازنده )اپستی ، پرسشنامه(3443فلت،  و تی)هو گراییپرسشنامه کمالبا استفاده از 

ها از آمار توصیفی ، . برای تجزیه و تحلیل داده(3449)والراند و همساالن،  AMS یلیتحص زشیانگی پرسشنامه

تفاده شد. نتایج نشان داد که در دو گروه عادی و تیزهوش ( اسرهیچند متغو استنباطی )تحلیل رگرسیون 

گرایی خودمحور و دگرمحور آموزان نبود، کمالی درونی دانشی انگیزهبینی کنندهگرایی مادران پیشکمال

ی گرایکدام از ابعاد کمالآموزان عادی بود و هیچی بیرونی دانشی انگیزهمادران در گروه عادی تبیین کننده

ی فهآموزان عادی و تیزهوش نبود و تنها مؤلی بیرونی تحصیلی دانشی انگیزهبینی کنندهان به تنهایی پیشمادر

آموزان عادی و تیزهوش بود. در هر انگیزگی تحصیلی دانشی بیبینی کنندهگرایی خودمحور مادران پیشکمال

درونی  یی انگیزهبینی کنندهبه تنهایی پیش کدامهای هیچدو گروه عادی و تیزهوش سبک تفکر مادران و مؤلفه

آموزان تیزهوش و ابعاد آن به آموزان عادی و تیزهوش نبود و سبک تفکر مادران دانشو بیرونی تحصیلی دانش

آموزان تیزهوش نبود ولی سبک تفکر رفتاری مادران انگیزگی تحصیلی دانشی بیبینی کنندهتنهایی پیش

 آموزان عادی بود.انگیزگی تحصیلی دانشبی یینی کنندهبآموزان عادی پیشدانش

  .گرایی، سبک تفکر، انگیزه تحصیلیکمال :واژگان کليدي
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 3محمد حکيمی، 2عليرضا کاکاوند، 1سيده خدیجه حسينی

 .ایران -کارشناس ارشد راونشناسی عمومی دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج  3
 .ایران -دکتری روانشناسی عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  9
 .ایران -دکتری روانشناسی عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  1

 

  نام نویسنده مسئول:

 ينیسيده خدیجه حس

 یليتحص زهيبا انگ والدینسبک تفکر  و ییگرارابطه کمال

 زهوشانيت و يمدارس عاد آموزاندر دانش

 1/5/3141 تاریخ دریافت:

 4/7/3141 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
که مورد بررسی و تحقیقات بیشتر از این ،برای سالیان زیادی، با این وجود گرایی شناخته شده استبیش از یک قرن است که کمال

ای مفیدی هاوی ویژگیحگرایی های بالینی اولیه از کمالتوصیه. شدتوسط پزشکان به عنوان یک سازه مطرح می به سادگی، تجربی قرار گیرد

 عنوان یک ویژگی ناکارآمد در نظرگرایی را بهکمال ، عمدتآتعاریف اولیه . اکثرگیردهستند که به خوبی خصوصیات این پدیده را در بر می

( اولین فردی بود که درخصوص 3141) 3ژانت .دانستندمهمی از رفتار انسانی می یگرایی را جنبهن اولیه کمالفیلسوفان و درمانگرا. گیرندمی

 (. 9۰۰5، 9جان)ایدانست گرایان را افرادی با عقاید محکم و ثابت میاو کمالگرایی نوشت کمال

رایی مطرح گکمال یپذیری یکی از خصوصیاتی است که دربارهنااند و سختی عقاید و انعطافکمال گرایان افرادی با عقاید محکم و ثابت

انتقادات و ، های منفیای از معیارهای باال برای عملکرد است که با خود ارزیابیعنوان مجموعهگرایی بهکمال(. 9۰۰9، 9و فدوا 1برنز )شد 

گرایی را کمال( 9۰۰9)39دونالد و مک 33الیویر، 3۰هویت ،4(. فلت 3344، 1ن بالتروز، 7هارت ، ل6مارتن، 5) فراستسرزنش خود همراه است 

( 3445) 31. هویت، فلت و ادیگردانندمی رومحگرایی جامعه و کمالمحور کمال گرایی دیگر محور، گرایی خود ی چند بعدی شامل کمالاهساز

 بحث (3445)و همکاران  . هویتفردی استهای بین فردی و درون ای چند بعدی است که دارای جنبهگرایی سازهکنند که کمالبیان می

گرایان خودمدار کمال. مدار عگرایی اجتماگرایی دیگر مدار و کمالکمال، گرایی خود مدارکمالسه بعد است: گرایی دارای کنند که کمالمی

، دنگردهای دقیق از خود باز میخواستهبه خود انتقادی خشن و  گرایی خودمدارکمال باالیی برای کامل بودن دارند. یاستانداردها و انگیزه

 (9۰۰9)فلت وهویت،  شودگرایی منبع و موضوع درونی میبنابر این کمال

به گرایش  یگرایی در برگیرندهکمال نوعاین . بودن خود لکنند تا ناکامنا کامل بودن دیگران تأکید می لگرایان دیگرمدار بیشتر برکما

گرایی دیگرمدار همراه با عدم اعتماد از آنجایی که کمال. دناهمیت بسیاری دار فرداست که برای  یبرای اشخاصگرایانه معیارهای کمال داشتن

 زا ترستمایل به ، گرایان اجتماع مدارتواند موجب مشکالت بین فردی شود کمالمی استبه دیگران  ی نسبتبه نفس و احساس دشمن

 احساسی خود، در کارها ، تعللتمایل به توجه مثبت بیشتری از سوی دیگران، عی و ناامیدیاجتما اضطرابنشان دادن  ،های منفیارزیابی

 (.9۰۰5و فلت،  37، هویت، شری، پارکین36؛ مک کی9۰۰7، 35، چانگ 39)دونی دارند Aتیپ شخصیتی  داشتنو  جمعآگاهی شدید در 

 یمهمی در زمینه های فردیست که افراد دارای تفاوتبررسی مطالعات انجام شده در زمینه روانشناسی شناختی بیانگر این نکته ا

این  های شناختی هستند که در میانسبک، یکی از این ابعاد. کننداتکا می به آن گیریمسائل شناختی هستند که در حل مشکالت و تصمیم

این مسئله که های شناختی انجام شده است های وسیعی در حوزه سبکپژوهش، در چند دهه اخیر. ها از جایگاه مهمی برخوردارندبندیطبقه

در  کاربرد وسیعی، های شناختیهای سبکاز پژوهش در زمینه برگرفتهمفاهیم و تحقیقات  ،واقع در. است بیانگر ارزش پژوهش در این زمینه

حل مسئله  ،گیریتصمیم: جمله همچنین تأثیر آن بر متغیرهای وسیعی از، ی آموزشتوان از آن در حوزهکه می، موضوعات روانشناسی دارد

اشاره به ابعاد روانشناختی دارد که بیانگر پایداری در نوع پردازش و کسب ، سبک شناختی یا سبک تفکر .و عملکرد و کارایی اشاره دارد

 است هاییدازششامل تمام پر اًهای شناختی که عمومهای فردی در پردازشتفاوت یشناخت سبک تر،به طور اختصاصی. اطالعات فرد است

 (. 3411، 31)لوانوکر گشاییمسئله، حافظه، از جمله تفکر :شودمیکسب  دانش یکه به وسیله
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ر سازنده تفک اند.دادهرویکرد جدیدی نسبت به سبک شناختی تحت عنوان سبک شناختی تفکر سازنده ارائه  (3449) 9۰رو مای 34اپستین

که  نیم ک، حل میداشته باشد زا را( استرسنتیجه)که کمترین برآیند ای شیوهه را به سوی روز مشکالت هر، ی آنکه به وسیله ی استفرایند

 تفکر شخصی ،91بندی شده تفکر گروه، 99رفتاری با مشکالت مقابله، 93عاطفی با مشکالت یهمقابل، کلی سازنده تفکر زیر است:شامل اجزای 

 (. 59۰۰ رنز و فدوا،)بانه حلوخوشبینی سادهو اسرارآمیز  تفکر ،99خرافاتی

توانایی  ارزیابی، خالقانه و یا تفکرتفکر سازنده . تین و مایر جهت انجام پژوهش انتخاب شده استسپهای شناختی ادر این پژوهش سبک

استثنای به ، یاصل شش مقیاس یهایی از تمامآیتم از متشکلبوده که  مقیاس دو قطبیمقیاس کلی تفکر سازنده یک . مقابله با مشکالت است

 تفکر منفی این یلوحانه به تفکر سازنده این است که جنبهعلت عدم ارتباط مقیاس خوشبینی ساده. بینی ساده لوحانه استمقیاس خوش

انداز مثبتی شمچ، که از تفکر کلی سازنده برخوردار هستند یمتفکران. کندمی ( خنثیتفکر مثبت)مثبت آن را  یجنبه( بینانهتفکر غیرواقع)

ت دهند چه تجربیارا تعمیم میتجربیات گذشته خود  این افراد .گیرندبینند و در زندگی خود هدف و مسیر مشخصی را در نظر میاز خود می

جای متوسل شدن به افکار هبو گیرند در نظر نمیتر از حد واقعی باالتر از حد واقعی یا پایینرا مثبت، چه تجربیات منفی. آنها ارزش خود 

 هدارند ن هوجودآمدمبتنی بر حل مشکالت به یکردعمل افراداین . حقیقی برخوردارند ابهاماتبه نفس باال برای مواجهه با  اعتماد ی ازخراف

ذیر پافراد از جمله متفکران انعطاف ر اینت. از همه مهمهستندهای کارساز حلها به دنبال راهبه انسانعملکردی قضاوتی و به جای برچسب زدن 

جایی این افراد از آن ند. اماهای روشن و تاریک مسائل را ببینتوانند جنبهو می دهندهای مختلف سازش میخود را با موقعیت تفکرآنها  ستند،ه

شود خودشان و دیگران احساس کنند زیرا این کار باعث میجنبه مثبت و روشن را بیشتر انتخاب می ،و مساوی دارند معقولهای که انتخاب

 (. 3441 ،تینپسا)خوبی داشته باشند 

ه کانگیزه نیز فرآیندی درونی است . شوداز نیروهای درون فرد و محیطی ناشی می دکننیرومند و هدایت میرا فرایندهایی که رفتار 

. ها استها و هیجاناختشن، نیازها بینمشترک  یکند بنابراین انگیزه اصطالحی کلی برای مشخص کردن زمینهنیرومند و هدایت میرفتار را 

 (.3114؛ به نقل ار سید محمدی، 9۰۰4 ،95ریومارشال ) تاس زارابهدف و ، مزاج، موقعیت تحت تأثیر چهار عامل شانگیز

. ستاهایی که هدف آنها رسیدن به موفقیت یا دوری از شکست گرایش به تالش برای انتخاب و انجام فعالیت یعنیپیشرفت  یانگیزه

ی دهسترگ بر تأثیراین حالت درونی  براطالق انگیزه پیشرفت . ی با کار معلم داردصخاکه ارتباط های اجتماعی مهم است نگیزهاین یکی از ا

 (.3119)سیف،  نمایدهای شخصیتی دیگر افراد داللت میهای مختلف تحصیلی و ویژگیبر رفتارها و فعالیتآن 

آموزان رفتار و عملکرد دانش(. 9۰۰7، 97و کان 96)اکباسدر نیل به اهداف همبستگی دارد  فراگیران رفتار بالفعلانگیزش پیشرفت اغلب با 

ند و آموزانی که از انگیزش پیشرفت باالیی برخورداربین دانش ،به عبارت دیگر. پیشرفت آنان متفاوت است برحسب سطح انگیزشدر تحصیل 

اگون های گوناین تفاوت در زمینه. شودهای قابل توجهی مشاهده میتفاوت، تساپایین یا ضعیف  در آنهاپیشرفت  انگیزش هک یآموزاندانش

آموزانی دانش. های شخصیتی وجود داردبرخی دیگر از ویژگی و عملکرد تحصیلی، خودکارآمدی، های اسنادیسبک، هانگرش، شامل باورها

کالیف و تالش تر در انجام تست مدت طوالنیایف ضعش پیشرفت آنها در مقایسه با کسانی که انگیز، پیشرفت باالیی هستند یکه دارای انگیزه

موفقیت  ،پیشرفت باال یانگیزهداری آموزان دانش. شودمینتالش آنان  نیز مانعشکست  یتجربه ، حتّیکنندمی پافشاریبرای حل مسائل و 

 یندگاندر مقابل یادگیر. دهندنسبت می( اما قابل تغییر ی،شخص )عاملها را به تالش و کوشش و شکست خود را به کمبود یا فقدان تالشخود 

شرایط  یائله یا مس فیتکلدشواری ، را به عواملی مانند توانایی و استعدادیا موفقیت شکست  عمومآ است، ضعیفپیشرفت در آنان  یکه انگیزه

 .(3119د )سیف، نهدنسبت می، تالش، نه محیطی و خارجی دیگر

ت خودکارآمدی این انتظار به تقویو  ندکنند و انتظار موفقیت دارپیشرفت باالیی دارند برای موفقیت تالش می یهیزکه انگ ییادگیرندگان

را تسهیل  و موفقیت بعدیپروراند میرا میل به موفقیت و پیشرفت بیشتر  موفقیت،هرگونه  ،از طرف دیگر. کندو اعتماد به نفس آنها کمک می

پیشرفت آنان ضعیف است  یآموزانی که انگیزهدر مقابل دانش. افزایندهای خود میتالش بر خورندکه شکست می اینان هنگامینماید. می

منفعل و  اغلب یآموزانز این رو چنین دانش ست ااها دوری از شکست آن غم هم و، عبارت دیگر به .کنندعمل می ستبرای اجتناب از شک

 گزینند و یا گاهی سخت؛ احتمالً بدان جهت که توجیهی برای شکست خود داشته باشند. مضطرب هستند؛ تکالیف آسان را برمی

                                                           
19 - Epstin 
20 - Meier  
21 - Emoitional coping 
22 - Behavioral coping  
23 - Categorical coping  
24 - personal Superstious thinking 
25 - Marshall Reeue 
26 - Akbas  
27 - Kan  
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تحقیقات اخیر است. گرایی کمال است،فرسودگی تحصیلی که در این پژوهش به آن توجه شده  بریکی از متغیرهای مهم اثرگذار 

. اشدبگرایی ناسازگارانه میگرایی سازگارانه و کماله شامل کمالک ندنگرمی چندبُعدی یهمانند یک سازه هساز به اینگرایی کمال یدرباره

گرایی ناسازگارانه با وجود شواهدی که حاکی از غیرواقعی بودن معیارها که در کمالاست  و ناسازگارانه این سازگارانهگرایی تفاوت کلیدی کمال

 عیارهامسازگار برای رسیدن به این  انرایگلکه کمااست اوت آنها در این همچنین تف. یابندگرایانه همچنان ادامه میهای کمالگرایشهستند، 

(. 3143؛ به نقل از بهروزی، شهنی ییالق، پور سید، 9۰۰4 ،94و لیمک 91)الولدهند میناز دست را  کنند ولی عزت نفس خودتالش الزم را می

با گارانه زاساگرایی نکمال است ولیمناسب مرتبط  یتحصیلی و شغل گرایی سازگارانه با بهزیستی روانشناختی و عملکردکمال، به طور کلی

 (. 3143؛ به نقل از بهروزی و همکاران، 9۰3۰، 1۰کلی ) مرتبط است ذهنیهای بیماری نشانهو عزت نفس پایین  پریشانی،

ن نتایج تحلیل رگرسیو پرداخت. خوشبینی و گراییکمال ،بین استرس عملکرد یرابطهی به مطالعهدر پژوهشی  (9۰۰4) 13ک کوایدم

؛ به نقل از میر یحیی، 3114 ی،شمشیر) بینی کنندپیش د اضطراب عملکردی راتوانخوشبینی و خودکارآمدی می ،گرایینشان داد که کمال

های گراییکمال دارایافراد  ،نشان دادند پرداختند آنها های شناختیسبک گرایی وکمال یدر پژوهشی به بررسی رابطه دوافو  زبرون (.3143

 (.3143 حیی،به نقل از میری) گیرندرا در مقابله با استرس به کار می ایناسازگارانهای های مقابلهو روش همنفی متفکران ضعیفی بود

 آموزاندانش در ش تحصیلیسبک تفکر مادران با انگیزو  گراییکمال یرابطه یهای اندکی در زمینهبا توجه به آنچه که بیان شد پژوهش

کر گرایی و سبک تفکمال یین رابطهعیهدف از پژوهش حاضر ت .رسدضروری به نظر می یچنین پژوهش انجامبنابراین  ،انجام شده است دختر

  اصلی عبارت است از: سوال ،هدف پژوهش حاضر با توجه به است ودختر عادی و تیزهوش  آموزانتحصیلی دانش یانگیزه بامادران 

  ؟رابطه وجود دارد مدارس عادی و تیزهوشانآموزان دخترتحصیلی دانش یانگیزه با مادران گرایی و سبک تفکرکمالن بیآیا  

  

 روش پژوهش
هدف پژوهشگر مربوط  و رهایمتغ تیبه ماه یطرح نیانتخاب چن لیدل است. یهمبستگ یهااز نوع مدل یفیپژوهش حاضر توص طرح

 ریتغچند م ای کیمالک بر اساس  ریمتغ ینیبشیطور پنیهم و رهایمتغ نیرابطه ب یپژوهشگر بررس یهدف اصل ییهاطرح نیدر چن است.

 است. نیبشیپ

ها و مادران آنکرج  ستانمناطق چهارگانه شهر یهارستانیسال اول دبعادی و تیزهوش آموزان دختر دانش هیپژوهش را کل جامعه

ل بود که شک نیبه ا یریگنمونه ندیفرا نمونه مورد نظر انتخاب شد، یتصادف یاخوشه یریگونهجامعه به روش نم نیدهند. که از ایم لیتشک

 یدخترانه عاد رستانیدب کی ی( و از هر منطقه به صورت تصادف9و  1منطقه انتخاب شد )مناطق  دوچهار منطقه آموزش و پرورش  انیاز م

یک از مناطق سه و هر  از چنینهمنفر به صورت تصادفی انتخاب شدند.  7۰ان تعداد آموزان پایه اول هر دبیرست. و از بین دانشانتخاب شد

اول به  هیآموز دختر پادانش 7۰تعداد  رستانیو از هر دب انتخاب شد زهوشانیدخترانه ت رستانیدب کی چهار آموزش و پرورش شهرستان کرج

با مدل  یفیتوص یهاطرح یبرا ازیحداقل نمونه مورد ن N>50+8Mخود   یشنهادیبا توجه به فرمول پ انتخاب شدند. یصورت تصادف

مشارکت  999 حداقل یپژوهش نیچن یبرا در پژوهش حاضر، نیبشیپ یرهایمتغ تعداد با توجه به فرمول باال و کند.یم انیرا ب یهمبستگ

 تیکه در نها شدند دهینفر برگز 91۰یی مونه نهابه عنوان ن یبندگروه یرهایمتغ و یاحتمال یهازشیتوجه به ر ااست که ب ازیکننده مورد ن

 قرار گرفت. لیآموزان مورد تحلمورد از دانش 914 یهاداده

 

 ابزار گردآوري اطالعات
 :در این تحقیق برای گردآوری داده ها، ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارتست از

 (1991 فلت، و تی)هو ییگراکمال پرسشنامه
اجتماع  ییگراکمال زیسوال ن35مدار و گرید ییگراکمال گریسوال د35 خود مدار، ییگراسوال کمال 35است که  یلسوا 95 اسیمق

 کند.یم یریگمدار را اندازه

 نیب هااسیمقنمره خرده دهند.یمخالفم نمره م موافقم تا کامالً از کامالً ،یانمره 7 یکرتیل اسیها براساس مقدهندگان به سوال پاسخ

 گزارش شده است. 14/۰ تا 74/۰کرونباخ  یبه روش آلفا یثبات درون است. شتریب ییگرااست که نمرات باال نشان دهنده کمال 3۰5 تا 3۰۰

                                                           
28 - Lowell  
29 - Limke 
30 - Kelly 
31 - Mccuaid 
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به نقل از ؛ 3116 گزارش شده است )بشارت، 75/۰ و 13/۰، 11/۰ هااسیمقخرده یبرا ییزماآبه روش آزمون باز  اسیمق ییایپا نیهمچن

 (.3149 ،یشرف

 محاسبه شد.  71/۰و  54/۰، 67/۰ر پژوهش حاضر نیز به روش آلفای کرونباخ میزان پایایی برای سه خرده مقیاس به ترتیب د

 

 (1991 ،ریما و ني)اپست تفکر سازنده اسيمق
 یه کلنمر کی و اسیخرده مق 6 ه،یگو 1۰رود که شامل یبه کار م یشناخت یهاسبک یریگاندازه یاست که برا یسوال 1۰ اسیمق

مخالفم  از کامالً کرتیل یادرجه 5 اسیها با مقهیگو باشد.یم هیگو 5آن هر کدام شامل  اسیمق ریز 6 سنجد ویرا م یتفکر کل هیگو 95 .است

 هایآزمون یدهند سبک شناختیپاسخ م یانمره 5 یکرتیل اسیها بر اساس مقالؤپاسخ دهندگان به س است و شده یبندموافقم درجه تا کامالً

وحداکثر  5 هااسیمق ریاز ز کیدر هر هایحداقل نمره آزمودن سنجند.یآن م اسیمق ریز 6 سازنده و یتفکر کل نهیزم کیدر  5تا  3از نمره  را،

برابر  دآموزان اجرا شده بواز دانش یدر گروه لوتیسازنده را که به صورت پا یتفکر کل یبرا امهپرسشن نیکرونباخ ا یآلفا بیضر بشد.یم 95

با مشکالت  یمقابله رفتار و /.11با مشکالت  یمقابله عاطف /.،16تفکر سازنده  یپرسشنامه برا نیکرونباخ ا یآلفا بیضر /. گزارش کرد.69با 

 (.3141 ،یمراد یبه نقل از عل؛ 3449 ن،یگزارش شده است )اپست /.76 ساده لوحانه ینیبخوش و /.76 یتفکر خرافات /.،76

محاسبه  61/۰و  79/۰، 51/۰، 71/۰، 61/۰ها به ترتیب ر نیز به روش آلفای کرونباخ میزان پایایی برای خرده مقیاسدر پژوهش حاض

 شد.

 

 (1992)والراند و همساالن،  AMSی ليتحص زشيانگ اسيمق

جهت  حرکت در )دانستن، یدرون زشیآنها مربوط به بعد انگ یتا 1است که  اسیمق ریز 7 یاست که دارا یسوال 91 اسیمق نیا

بعد  مربوط به اسیمق ریز کی( و یرونیب میو تنظ ی)همسان کردن درون فکنی رونیب زشیتا مربوط به بعد انگ 1و تجربه محرک(،  شرفتیپ

( 7= تا کاملً 3= )از اصالً یادرجه 7 کرتیل اسیمق کیدر  دیبا یآزمودن عبارت اختصاص دارد. 9 اسیمق ریاست. و به هر ز یزشیانگیب

 ریکرونباخ ز یآلفا فیدانشگاه است. والراند ضر ایبه مدرسه  یرفتن و لیذکر شده تا چه حد دل یهااز عبارت کیشخص سازد که هر م

در  یرونیب زشیهمسان کردن انگ اسیمق ریز یآلفا بی/. گزارش داده است. تنها ضر16/. تا 11 نیرا ب یلیتحص زشیآزمون انگ یهااسیمق

 زیماه ن کیدر فاصله  یلیتحص زشیآزمون انگ یهااسیمق ریز ییحاصل از روش بازآزما ییایپا بی/. بوده است. ضر69و  قرار نداشته فیط نیا

 .(3114 ا،یپو اریآزمون ؛ 3449 ن،/. گزارش شده است )والراند و همساال11/. تا 73 نیب

 54/۰و  61/۰، 79/۰انگیزگی به ترتیب ی، بیرونی و بیی دروندر پژوهش حاضر نیز به روش آلفای کرونباخ میزان پایایی برای انگیزه

 محاسبه شد.

 

 هاداده ليتحل هیروش تجز
با توجه به  یدر بخش استنباط و یپراکندگ و یمرکز یهاشاخص ،هالوجد مثل نمودارها، یفیتوص یها از روش آمارداده لیتحل یبرا 

 .شودمیروش استفاده  نیاستاندارد شده از ا رهیچند متغ ونیرگرس لیتحل یهادر صورت بودن مفروضه پژوهش و یهاهیفرض

 

 یافته هاي توصيفی
 .توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه ارائه شده است 3 درجدول

 

 توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه 1 جدول
 

 درصدتراکمی درصد تعداد گروه

 1/59 1/59 313 عادی

 3۰۰ 9/95 3۰1 تیزهوش

  3۰۰ 914 کل
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گرایی، انگیزه تحصیلی و سالمت روان های گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به متغیر سبک تفکر، کمالشاخص1و 9جدول  در

 .ها ارایه شده استمشارکت کنندگان به تفکیک گروه
 

 گرایی، هاي گرایش مرکزي و پراکندگی مربوط به متغير سبک تفکر، کمالشاخص 2 جدول

 ن در گروه عاديانگيزه تحصيلی مشارکت کنندگا
 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 19 9 95/39 15/56 313 انگیزه درونی

 43 39 74/39 1۰/65 313 انگیزه بیرونی

 96 9 11/5 14/7 313 انگیزگیبی

 96 1 31/1 76/35 313 عاطفی

 95 3۰ 14/1 ۰9/34 313 رفتاری

 99 5 97/1 19/35 313 بندیگروه

 99 6 33/1 94/35 313 خرافی

 91 4 33/1 11/35 313 تفکر اسرار آمیز

 13 4 13/1 9۰/34 313 بینیخوش

 3۰9 95 7۰/4 56/1۰ 313 نمره کل تفکر

 3۰1 99 56/33 13/75 313 خود محور

 3۰۰ 1۰ 13/3۰ 39/67 313 دگر محور

 46 99 67/3۰ 55/65 313 اجتماع محور
 

 گرایی، رکزي و پراکندگی مربوط به متغير سبک تفکر، کمالهاي گرایش مشاخص 3جدول 

 انگيزه تحصيلی مشارکت کنندگان در گروه تيز هوش
 

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 19 35 19/39 19/59 3۰1 انگیزه درونی

 19 31 1۰/39 44/69 3۰1 انگیزه بیرونی

 91 9 93/5 99/1 3۰1 انگیزگیبی

 99 1 15/9 91/35 3۰1 طفیعا

 95 1 41/9 17/34 3۰1 رفتاری

 99 1 31/1 69/37 3۰1 بندیگروه

 99 1 49/9 99/36 3۰1 خرافی

 95 1 39/1 49/35 3۰1 اسرار آمیز

 95 4 75/9 79/34 3۰1 بینیخوش

 3۰9 69 51/1 91/15 3۰1 نمره کل تفکر

 49 51 16/1 94/79 3۰1 خود محور

 1۰ 11 39/1 ۰9/61 3۰1 محوراجتماع

 13 93 ۰9/1 99/61 3۰1 دگر محور
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 نتایج آزمون اسمیرنف مربوط به بهنجاری توزیع نمرات ارایه شده است. 9در جدول 

 

 نتایج اجراي آزمون اسميرنف 1جدول 
 

 گروه تیزهوش گروه عادی

 Z sig متغیر Z sig متغیر
 1۰1/۰ 691/۰ انگیزه درونی 311/۰ 36/3 انگیزه درونی

 ۰71/۰ 91/3 انگیزه بیرونی ۰14/۰ 95/3 انگیزه بیرونی

 ۰61/۰ 99/3 انگیزگیبی ۰9/۰ ۰1/9 بی انگیزگی

 ۰46/۰ 91/3 عاطفی 99۰/۰ ۰5/3 عاطفی

 319/۰ 36/3 رفتاری ۰67/۰ 1۰/3 رفتاری

 9۰3/۰ ۰7/3 بندیگروه 9۰5/۰ ۰6/3 گروه بندی

 359/۰ 3۰/3 خرافی 376/۰ 3۰/3 خرافی

 996/۰ 177/۰ اسرار آمیز ۰49/۰ 99/3 میزاسرار آ

 394/۰ 39/3 خوش بینی 311/۰ 35/3 خوش بینی

 197/۰ 45۰/۰ نمره کل تفکر 557/۰ 749/۰ نمره کل تفکر

 4۰۰/۰ 141/۰ خود محور 515/۰ 775/۰ خود محور

 191/۰ 451/۰ دگر محور 919/۰ 417/۰ دگر محور

 7۰1/۰ 7۰9/۰ محوراجتماع ۰19/۰ 96/3 محوراجتماع

 
 انگیزگی در گروه مشارکت کنندگان عادی بهنجار نیست.دهد که فقط توزیع نمرات بینشان می 9نتایج جدول 

 

 هااستنباط آماري داده
تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان استفاده  های پژوهش از روشهای پژوهش و پاسخ به پرسشدر این بخش برای آزمون فرضیه

 . شده است

 

 ه اول پژوهشفرضي
 .آموزان عادی و تیزهوش استکننده انگیزه درونی تحصیلی دانشبینیپیش( محورخودمحور، دگرمحور و اجتماع) گرایی مادرانکمال

زمون های این آفرضبا توجه به برقراری پیش. های تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی شدفرضبرای آزمون این فرضیه ابتدا پیش

 .گزارش شده است 5نتایج آن در جدولآماری، خالصه 
 

 گرایی و انگيزه درونیهاي آماري رگرسيون مربوط به کمالخالصه مدل رگرسيون، تحليل واریانس و مشخصه 5جدول
 

 R F sigمجذور R گروه

 1۰1/۰ 997/3 ۰91/۰ 367/۰ عادی

 114/۰ 315/3 ۰19/۰ 371/۰ تیز هوش

 

 نتایج
با توجه  .بین و متغیر مالک در معادله رگرسیون به صورت همزمان تحلیل شدی به عنوان متغیر پیشگرایی و انگیزه درونی کمالرابطه

کننده متغیر مالک یعنی بین، تبیینتوان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیش، در گروه عادی میF(1و391=)997/3و  P=1۰1/۰به 

بیین آموزان عادی و ابعاد آن تگرایی مادران دانشی درونی تحصیلی از طریق کمالزهبنابراین واریانس انگی. انگیزه درونی تحصیلی نیستند

بین، توان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیش، در گروه تیزهوش میF(1و3۰9=)315/3و  P=114/۰شود. همچنین با توجه به نمی
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زهوش از طریق آموزان تیی درونی تحصیلی دانشاین واریانس انگیزهبنابر. کننده متغیر مالک یعنی انگیزه درونی تحصیلی نیستندتبیین

 .شودگرایی و ابعاد آن تبیین نمیکمال

 .ارایه شده است 6آموزان عادی و تیزهوش در جدول ی تحصیلی دانشگرایی و ابعاد آن بر انگیزهضرایب استاندارد مربوط به اثر کمال
 

 آموزان عادي و تيزهوشگرایی مادران و انگيزه تحصيلی دانش، ضرایب استاندارد مربوط به کمال6جدول
 

 سطح معناداری t ضریب بتا متغیر گروه

 عادی

 ۰64/۰ 11/3 366/۰ خودمحور

 746/۰ 954/۰ ۰99/۰ دگرمحور

 151/۰ -374/۰ -۰37/۰ محوراجتماع

 تیزهوش

 ۰79/۰ 19/3 349/۰ خودمحور

 157/۰ -313/۰ -۰31/۰ دگرمحور

 151/۰ -491/۰ -3۰۰/۰ محوراعاجتم

 

 نتایج
توان بیان کرد که هیچ کدام از ابعاد کمال گرایی های محاسبه شده، در دو گروه عادی و تیزهوش میو شاخص 6با توجه به جدول 

 مادران به تنهایی تبیین کننده واریانس انگیزه درونی تحصیلی دانش آموزان نیستند.  

 

 فرضيه دوم  پژوهش

 .کننده انگیزه بیرونی تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش استبینیپیش( محورخودمحور، دگرمحور و اجتماع) گرایی مادرانکمال

آزمون  های اینفرضبا توجه به برقراری پیش. های تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی شدفرض برای آزمون این فرضیه ابتدا پیش

 .گزارش شده است 7ول آماری، خالصه نتایج آن در جد
 

 گرایی مادران هاي آماري رگرسيون مربوط به ابعاد کمال، خالصه مدل رگرسيون، تحليل واریانس و مشخصه7جدول

 آموزان عادي و تيزهوشو انگيزه بيرونی تحصيلی دانش

 

 سطح معناداری R Fمجذور R گروه

 ۰۰1/۰ ۰7/9 ۰17/۰ 945/۰ عادی

 931/۰ 451/۰ ۰97/۰ 369/۰ تیزهوش

 

 نتایج
بین و متغیر مالک در معادله رگرسیون به صورت همزمان تحلیل گرایی و انگیزه بیرونی تحصیلی به عنوان متغیر پیشی کمالرابطه

کننده متغیر بین، تبیینتوان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیش، در گروه عادی میF(1و391=)۰7/9و  P=۰۰1/۰با توجه به . شد

درصد از  7/1ود و شگرایی و ابعاد آن تبیین میبنابراین واریانس انگیزه تحصیلی از طریق کمال. انگیزه بیرونی تحصیلی هستند مالک یعنی

و  P=931/۰همچنین با توجه به  .باشدآموزان عادی مربوط به کمالگرایی مادران آنها میواریانس انگیزه بیرونی تحصیلی دانش

یلی کننده متغیر مالک یعنی انگیزه تحصبین، تبیینتوان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیشیزهوش می، در گروه تF(1و3۰9=)451/۰

 .شودیآموزان تیزهوش تبیین نمگرایی و ابعاد آن در گروه دانشبنابراین واریانس انگیزه تحصیلی بیرونی از طریق کمال. بیرونی نیستند

ارایه شده   1آموزان عادی و تیزهوش در جدول رایی و ابعاد آن برانگیزه تحصیلی بیرونی دانشگضرایب استاندارد مربوط به اثر کمال

 .است
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 آموزان عادي و تيزهوشگرایی مادران و انگيزه تحصيلی بيرونی در دانش، ضرایب استاندارد مربوط به ابعاد کمال8جدول

 

 سطح معناداری t ضریب بتا متغیر گروه

 عادی

 ۰9۰/۰ ۰7/9 319/۰ خودمحور

 ۰3۰/۰ 69/9 911/۰ دگرمحور

 131/۰ -۰3/3 -۰49/۰ محوراجتماع

 تیزهوش

 963/۰ 31/3 39۰/۰ خودمحور

 939/۰ -/.195 -۰19/۰ دگرمحور

 954/۰ -31/3 -391/۰ محوراجتماع

 

 نتایج
آموزان عادی رمحور مادران دانشگرایی خودمحور و دگهای کمالهای محاسبه شده، تنها مؤلفهو شاخص 1با توجه به جدول 

وجه به ضرایب بتا چنین با تی متغیر مالک نیستند، همکنندهبینیها پیشی تحصیلی بیرونی آنها است و سایر مؤلفهکننده انگیزهبینیپیش

یزه تحصیلی ی انگبینی کنندهی پیشگونه بیان کرد که هیچکدام از ابعاد کمالگرایی مادران به تنهایتوان اینآموزان تیزهوش میدر گروه دانش

 .آموزان تیزهوش نیستندبیرونی در دانش

 

 فرضيه سوم  پژوهش
 .آموزان عادی و تیزهوش استانگیزگی تحصیلی دانشی بیکنندهبینیپیش( محورخودمحور، دگرمحور و اجتماع) گرایی مادرانکمال

آزمون  های اینفرضبا توجه به برقراری پیش. رگرسیون چندمتغیره بررسی شدهای تحلیل فرض برای آزمون این فرضیه ابتدا پیش

 .گزارش شده است4آماری، خالصه نتایج آن در جدول 
 

 گرایی مادرانهاي آماري رگرسيون مربوط به ابعاد کمالخالصه مدل رگرسيون، تحليل واریانس و مشخصه 9جدول

 وشآموزان عادي و تيزهانگيزگی تحصيلی دانشو بی 
 

 سطح معناداری R Fمجذور  R گروه

 ۰66/۰ 95/9 ۰59/۰ 991/۰ عادی

 33۰/۰ ۰6/9 ۰56/۰ 917/۰ تیزهوش

 

 نتایج
 .بین و متغیر مالک در معادله رگرسیون به صورت همزمان تحلیل شدانگیزگی تحصیلی به عنوان متغیر پیشی کمالگرایی و بیرابطه

ک ی متغیر مالکنندهبین، تبیینتوان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیشر گروه عادی می، دF(1و391=)95/9و  P=۰66/۰با توجه به 

عاد آن تبیین آموزان عادی و ابگرایی مادران دانشانگیزگی تحصیلی از طریق کمالبنابراین واریانس بی. انگیزگی تحصیلی نیستندیعنی بی

بین، توان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیش، در گروه تیزهوش میF(1و3۰9=)۰6/9و  P=33۰/۰همچنین با توجه به  .شود نمی

-زهوش از طریق کمالآموزان تیانگیزگی تحصیلی دانشبنابراین واریانس بی. انگیزگی تحصیلی نیستندی متغیر مالک یعنی بیکنندهتبیین

 .شودگرایی و ابعاد آن تبیین نمی

ارایه شده  3۰آموزان عادی و تیزهوش در جدول انگیزگی تحصیلی دانشکمالگرایی و ابعاد آن بر بیضرایب استاندارد مربوط به اثر 

 .است
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 آموزان عادي و تيزهوشانگيزگی تحصيلی دانشگرایی مادران و بی، ضرایب استاندارد مربوط به ابعاد کمال 11جدول

 

 سطح معناداری t ضریب بتا متغیر گروه

 عادی

 ۰94/۰ -47/3 -376/۰ خود محور

 ۰49/۰ 7۰۰/3 -351/۰ دگر محور

 15۰/۰ 417/۰ -۰17/۰ اجتماع محور

 تیزهوش

 ۰96/۰ -95/9 -915/۰ خود محور

 611/۰ 9۰4/۰ ۰9۰/۰ دگر محور

 ۰49/۰ 64/3 31۰/۰ اجتماع محور

 

 :نتایج
انگیزگی کننده بیبینی ودمحور مادران پیشگرایی خی کمالهای محاسبه شده، تنها مؤلفه، و شاخص 3۰ با توجه به نتایج جدول

چنین با توجه به ضرایب بتا در گروه هم .ی متغیر مالک نیستندکنندهبینیها پیشآموزان تیزهوش است و سایر مؤلفهتحصیلی در دانش

باشد و  آموزان تیزهوشدانش انگیزگی تحصیلیبین بیتواند پیشگرایی خودمحور است که میتیزهوش نیز مشخص است که تنها بعد کمال

 بین متغیر مالک نیستند.سایر ابعاد پیش

 

 فرضيه چهارم پژوهش
 .آموزان عادی و تیزهوش هستندبینی کننده انگیزه درونی تحصیلی دانشسبک تفکر مادران و ابعاد آن پیش

آزمون  های اینفرضبا توجه به برقراری پیش. های تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی شدفرض برای آزمون این فرضیه ابتدا پیش

 .گزارش شده است 33 آماری، خالصه نتایج آن در جدول
 

 مادرانهاي آماري رگرسيون مربوط به سبک تفکر ،  خالصه مدل رگرسيون، تحليل واریانس و مشخصه 11جدول 

 و ابعاد آن و انگيزه درونی تحصيلی 
 

 R F sigمجذور R گروه

 ۰74/۰ 17/3 ۰46/۰ 1۰4/۰ عادی

 419/۰ 199/۰ ۰91/۰ 351/۰ تیزهوش

 

 :نتایج
بین و متغیر مالک در معادله ی درونی تحصیلی دانش آموزان به عنوان متغیر پیشو ابعاد آن و انگیزه مادرانی سبک تفکر رابطه

توان بیان کرد که ترکیب خطی می ، در گروه عادیF(7و399=)17/3و  P=۰74/۰ با توجه به. رگرسیون به صورت همزمان تحلیل شد

تحصیلی درونی از  یبنابراین واریانس انگیزه. آموزان نیستندکننده متغیر مالک یعنی انگیزه درونی تحصیلی دانشبین، تبیینمتغیرهای پیش

توان بیان کرد که وش می، در گروه تیزهF(7و3۰۰=)199/۰و  P=419/۰شود. همچنین با توجه به طریق سبک تفکر و ابعاد آن تبیین نمی

ابراین واریانس بن. آموزان تیزهوش نیستندکننده متغیر مالک یعنی انگیزه تحصیلی درونی دانشبین، تبیینترکیب خطی متغیرهای پیش

 .شودآموزان تیزهوش تبیین نمیانگیزه درونی از طریق سبک تفکر و ابعاد آن در گروه دانش

 .ارایه شده است 9-37 آموزان عادی و تیزهوش در جدولسبک تفکر و ابعاد آن برانگیزه درونی دانشضرایب استاندارد مربوط به اثر 
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 آموزان عادي و تيزهوشو ابعاد آن و انگيزه درونی تحصيلی دانش مادران، ضرایب استاندارد مربوط به سبک تفکر  12جدول 

 

 سطح معناداری t ضریب بتا متغیر گروه

 عادی

 319/۰ 53/3 356/۰ عاطفی

 997/۰ 36/3 399/۰ رفتاری

 966/۰ -713/۰ -۰77/۰ گروه بندی

 994/۰ -741/۰ -۰16/۰ خرافی

 619/۰ -913/۰ -۰95/۰ اسرارآمیز

 999/۰ 377/3 371/۰ خوش بینی

 6۰1/۰ -535/۰ -۰94/۰ تفکر کل

 تیزهوش

 966/۰ 719/۰ ۰49/۰ عاطفی

 9۰6/۰ 115/۰ 331/۰ رفتاری

 471/۰ ۰91/۰ ۰۰9/۰ بندیگروه 

 43۰/۰ 339/۰ ۰39/۰ خرافی

 199/۰ 347/۰ ۰94/۰ اسرارآمیز

 451/۰ -۰54/۰ -۰35/۰ خوش بینی

 4۰1/۰ 336/۰ ۰31/۰ تفکر کل

 

 نتایج
نده کنبینیهای آن هیچ کدام به تنهایی پیشو مؤلفه مادرانهای محاسبه شده، سبک تفکر کلی ، و شاخص 39با توجه به نتایج جدول 

بک تفکر گونه بیان کرد که ستوان اینچنین با توجه به ضرایب بتا در گروه تیزهوش میآموزان عادی نیستند. همانگیزه درونی تحصیلی دانش

 .آموزان تیزهوش نیستندکننده انگیزه درونی تحصیلی دانشبینیو ابعاد آن به تنهایی پیش مادران

 

 فرضيه پنجم  پژوهش
 .آموزان عادی و تیزهوش هستندکننده انگیزه بیرونی تحصیلی دانشبینیک تفکر مادران و ابعاد آن پیشسب

آزمون  های اینفرضبا توجه به برقراری پیش. های تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی شدفرض برای آزمون این فرضیه ابتدا پیش

 .گزارش شده است 31 آماری، خالصه نتایج آن در جدول
 

 مادرانهاي آماري رگرسيون مربوط به سبک تفکر ،  خالصه مدل رگرسيون، تحليل واریانس و مشخصه 13جدول 

 و ابعاد آن و انگيزه بيرونی تحصيلی 
 

 R F sigمجذور  R گروه

 363/۰ 51/3 ۰1۰/۰ 919/۰ عادی

 553/۰ 191/۰ ۰56/۰ 917/۰ تیزهوش

 

 نتایج:
رسیون بین و متغیر مالک در معادله رگآموزان به عنوان متغیر پیشن و انگیزه بیرونی تحصیلی دانشو ابعاد آ مادرانی سبک تفکر رابطه

توان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای ، در گروه عادی میF(7و399=)51/3و  P=363/۰با توجه به . به صورت همزمان تحلیل شد

نی از طریق سبک بنابراین واریانس انگیزه تحصیلی بیرو. آموزان نیستندحصیلی دانشکننده متغیر مالک یعنی انگیزه بیرونی تبین، تبیینپیش

توان بیان کرد که ترکیب خطی ، در گروه تیزهوش میF(7و3۰۰=)191/۰و  P=553/۰همچنین با توجه به . شودتفکر و ابعاد آن تبیین نمی

انگیزه بیرونی از  بنابراین واریانس. آموزان تیزهوش نیستندبیرونی دانش کننده متغیر مالک یعنی انگیزه تحصیلیبین، تبیینمتغیرهای پیش

 .شودآموزان تیزهوش تبیین نمیطریق سبک تفکر و ابعاد آن در گروه دانش
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 .ارایه شده است 39 آموزان عادی و تیزهوش در جدولضرایب استاندارد مربوط به اثر سبک تفکر و ابعاد آن بر انگیزه بیرونی دانش

 

 آموزان عادي و تيزهوشو ابعاد آن و انگيزه بيرونی تحصيلی دانش مادران،  ضرایب استاندارد مربوط به سبک تفکر  11 جدول
 

 سطح معناداری t ضریب بتا متغیر گروه

 عادی

 399/۰ 55/3 369/۰ عاطفی

 347/۰ 947/3 317/۰ رفتاری

 471/۰ -۰91/۰ -۰۰1/۰ بندیگروه

 199/۰ -449/۰ -3۰1/۰ خرافی

 947/۰ -613/۰ -۰65/۰ اسرارآمیز

 694/۰ 956/۰ ۰7۰/۰ خوش بینی

 66۰/۰ -993/۰ -۰99/۰ تفکر کل

 تیزهوش

 951/۰ 35/3 391/۰ عاطفی

 991/۰ 93/3 369/۰ رفتاری

 913/۰ 743/۰ 39۰/۰ گروه بندی

 137/۰ -919/۰ -۰94/۰ خرافی

 797/۰ 199/۰ ۰97/۰ اسرارآمیز

 747/۰ -957/۰ -۰65/۰ بینیخوش

 19۰/۰ 9۰9/۰ ۰91/۰ تفکر کل

 

 نتایج
نده کنبینی کدام به تنهایی پیشهای آن هیچو مؤلفه مادرانهای محاسبه شده، سبک تفکر کلی ، و شاخص 39با توجه به نتایج جدول 

سبک تفکر  گونه بیان کرد کهتوان ایندر گروه تیزهوش می چنین با توجه به ضرایب بتاهم. آموزان عادی نیستندانگیزه بیرونی تحصیلی دانش

 .آموزان تیزهوش نیستندکننده انگیزه بیرونی تحصیلی دانشبینیو ابعاد آن به تنهایی پیش مادران

 

 فرضيه ششم  پژوهش
 .تندآموزان عادی و تیزهوش هسانگیزگی تحصیلی دانشبینی کننده بیسبک تفکر مادران و ابعاد آن پیش

آزمون  های اینفرضبا توجه به برقراری پیش. های تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی شدفرض برای آزمون این فرضیه ابتدا پیش

 .گزارش شده است 35آماری، خالصه نتایج آن در جدول
 

 درانماهاي آماري رگرسيون مربوط به سبک تفکر ، خالصه مدل رگرسيون، تحليل واریانس و مشخصه15جدول 

 انگيزگی تحصيلیو ابعاد آن و بی 
 

 R t sigمجذور R گروه

 336/۰ 64/3 ۰17/۰ 946/۰ عادی

 995/۰ 417/۰ ۰65/۰ 959/۰ تیزهوش

 

 :نتایج
رسیون بین و متغیر مالک در معادله رگآموزان به عنوان متغیر پیشی سبک تفکر و الدین و ابعاد آن و بی انگیزگی تحصیلی دانشرابطه

بین، توان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیش، در گروه عادی میF(7و399=)64/3و  P=336/۰ با توجه به. همزمان تحلیل شد به صورت

بک تفکر و ابعاد انگیزگی تحصیلی از طریق سبنابراین واریانس بی. آموزان نیستندانگیزگی تحصیلی دانشکننده متغیر مالک یعنی بیتبیین

توان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای ، در گروه تیزهوش میF(7و3۰۰=)417/۰و  P=995/۰همچنین با توجه به . ودشآن تبیین نمی
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بک تفکر و ابعاد انگیزگی از طریق سبنابراین واریانس بی. آموزان تیزهوش نیستندانگیزگی دانشکننده متغیر مالک یعنی بیبین، تبیینپیش

 .شودهوش تبیین نمیآموزان تیزآن در گروه دانش

 .ارایه شده است 36آموزان عادی و تیزهوش در جدول انگیزگی دانشضرایب استاندارد مربوط به اثر سبک تفکر و ابعاد آن بر بی
 

 آموزان عادي و تيزهوشانگيزگی تحصيلی دانشو ابعاد آن و بی مادران،   ضرایب استاندارد مربوط به سبک تفکر 16جدول 
 

 سطح معناداری t ضریب بتا متغیر گروه

 عادی

 137/۰ -919/۰ -۰99/۰ عاطفی

 ۰99/۰ -949/9 ۰-/993 رفتاری

 393/۰ 91/3 357/۰ بندیگروه

 195/۰ -315/۰ -۰9۰/۰ خرافی

 143/۰ 311/۰ ۰31/۰ اسرارآمیز

 169/۰ 379/۰ ۰96/۰ بینیخوش

 76۰/۰ -1۰6/۰ -۰94/۰ تفکر کل

 تیزهوش

 445/۰ -۰7/۰ ۰۰3/۰ عاطفی

 374/۰ -15/3 -31۰/۰ رفتاری

 611/۰ -9۰4/۰ -۰69/۰ بندیگروه

 157/۰ -495/۰ -335/۰ خرافی

 3۰5/۰ -61/3 -919/۰ اسرارآمیز

 546/۰ 511/۰ 315/۰ بینیخوش

 919/۰ -۰71/3 -334/۰ تفکر کل

 

 :نتایج
موزان آانگیزگی دانشکننده بیبینی پیش مادرانمؤلفه سبک تفکر رفتاری های محاسبه شده، تنها ، و شاخص36با توجه به نتایج جدول 

ونه بیان کرد گتوان اینچنین با توجه به ضرایب بتا در گروه تیزهوش میهم. کننده متغیر مالک نیستندبینیها پیشعادی است و سایر مؤلفه

 .آموزان تیزهوش نیستندنگیزگی دانشابینی کننده بیو ابعاد آن به تنهایی پیش مادرانکه سبک تفکر 

 

 بحث و نتيجه گيري
  هاي پژوهشفرضيهگيري بحث و نتيجه

  اول پژوهش: يفرضيهبررسی 

 و يعاد آموزاندانش یليتحص یدرون زهيانگ کنندهبينیپيش( محوراجتماع و دگرمحور خودمحور،) مادران گراییکمال

 .است زهوشيت

 یعاد گروه در ،F(1و391=)997/3 و P=1۰1/۰ به توجه بادهند که نشان می 6تا  5قام مندرج در جدول از زاویه تحلیل استنباطی، ار

 انسیوار نینابراب. ستندین یلیتحص یدرون زهیانگ یعنی مالک ریمتغ کنندهنییتب ن،یبشیپ یرهایمتغ یخط بیترک که کرد انیب توانیم

 و P=114/۰ به توجه با نیهمچن. شودینم نییتب آن ابعاد و یعاد آموزاندانش رانماد گراییکمال قیطر از یلیتحص یدرون یزهیانگ

 یدرون زهیانگ یعنی مالک ریمتغ کنندهنییتب ن،یبشیپ یرهایمتغ یخط بیترک که کرد انیب توانیم زهوشیت گروه در ،F(1و3۰9=)315/3

 .شودینم نییتب آن ابعاد و گراییکمال قیطر از زهوشیت موزانآدانش یلیتحص یدرون یزهیانگ انسیوار نیبنابرا. ستندین یلیتحص

ران گآموزان، با نتایج تحققیات پژوهشدرونی تحصیلی دانش با انگیزه مادرانگرایی ی کمالرابطهی های پژوهش حاضر در زمینهیافته

( 9۰۰1) نگریال و کیس پیل برومباخ،گران با نتایج پژوهشو همچنین (، 3119) امام، ها و نتایج پژوهشهایی از یافتهو محققان داخلی با بخش

 همسو و منطبق است.
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د که رسزندان پیدا نکردند. به نظر میبا انگیزه تحصیلی فر مادرانگرایی داری بین کمالمحققین فوق در پژوهش خود رابطه معنی

، معلمان و از این قبیل مربوط شود با عوامل درونی نظیر خودپنداری، مادرانانگیزه درونی تحصیلی بیشتر از آن که به عوامل بیرونی نظیر 

 خودکارآمدی و از این قبیل مرتبط است.

توان موزان میآی درونی تحصیلی در بین دانشبا انگیزه مادرانگرایی الی دوم تحقیق پیرامون ارتباط کمدر تبیین و تفسیر نتایج فرضیه

ی یزهرسد که در تبیین انگی درونی تحصیلی ندارد به نظر میدار با انگیزهارتباط معنی مادرانگرایی اذعان نمود که با توجه به این که کمال

 و متغیرهای دیگری مورد بررسی قرار داد. آموزان بهتر است ارتباط آن را با عوامل درونی تحصیلی دانش

 

  ي دوم  پژوهش:فرضيهبررسی 

آموزان عادي و کننده انگيزه بيرونی تحصيلی دانشبينیپيش( محورخودمحور، دگرمحور و اجتماع) مادرانگرایی کمال

 .تيزهوش است

توان ، در گروه عادی میF(1و391=)۰7/9 و P=۰۰1/۰ به توجه بادهد که نشان می 7از زاویه تحلیل استنباطی، ارقام مندرج در جدول 

واریانس انگیزه تحصیلی  بنابراین. کننده متغیر مالک یعنی انگیزه بیرونی تحصیلی هستندبین، تبیینبیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیش

 مادرانگرایی آموزان عادی مربوط به کمالیلی دانشدرصد از واریانس انگیزه بیرونی تحص 7/1شود و گرایی و ابعاد آن تبیین میاز طریق کمال

بین، توان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیش، در گروه تیزهوش میF(1و3۰9=)451/۰و  P=931/۰همچنین با توجه به  .باشدآنها می

رایی و ابعاد آن در گبیرونی از طریق کمال بنابراین واریانس انگیزه تحصیلی. کننده متغیر مالک یعنی انگیزه تحصیلی بیرونی نیستندتبیین

تنها دو  گراییکمال هایمؤلفه از شده، محاسبه یهاشاخص و ،  1 جدول به توجه باهمچنین  .شودآموزان تیزهوش تبیین نمیگروه دانش

محور اجتماع یمؤلفه و است هاآنی بیرونی تحصیلی انگیزه کنندهینیبشیپ یعاد آموزاندانش مادرانو دگرمحور  خودمحوری مؤلفه

 از کدامچیه هک کرد انیب نگونهیا توانیم زهوشیت آموزاندانش گروه در بتا بیضرا به توجه با نیچنهم ست،ین مالک ریمتغ کنندهینیبشیپ

 .ستندین زهوشیت آموزاندانش در ی بیرونی تحصیلیانگیزه کننده ینبیشیپ ییتنها به مادران گراییکمال ابعاد

آموزان عادی از هوش و استعداد باالتری برخوردار آموزان تیزهوش در مقایسه با دانشگونه استدالل کرد که چون دانشتوان اینمی

گونه ینآموزان عادی اشود اما در مورد دانشی بیرونی تحصیلی آنان کاسته نمیاز انگیزه مادرانگرایی و انتظارات افراطی هستند، در برابر کمال

یلی ی بیرونی تحص، انگیزهمادرانگرایی آیند در برابر کمالبرنمی مادرانی انتظارات باالی آموزان عادی از عهدهیست و به خاطر این که دانشن

 یابد.آنان کاهش می

ققیات پژوهش در تحهای این آموزان، یافتهبا انگیزه بیرونی تحصیلی دانش مادرانگرایی ی کمالی رابطهدر مقایسه تطبیقی در زمینه

همسو است. نتایج پژوهش آنان حاکی است  (3149ها و نتایج پژوهش دانش و همکاران )هایی از یافتهگران و محققان با بخشپژوهش

رد کبینی با پیشرفت بهتر در تحصیالت و عملدار دارد و از طرفی خوشبینی فرزندان آنان رابطه مثبت معنیگرایی مثبت والدین با خوشکمال

 ورزشی همراه است.   

موزان به نظر آی بیرونی تحصیلی دانشبا انگیزه مادرانگرایی ی سوم تحقیق پیرامون ارتباط کمالدر تبیین و تفسیر نتایج فرضیه

حقیق حاضر اما در ت تأثیر بگذارند. نآموزادانش یلیتحص یرونیب یزهیانگتوانند بر گرایی مادران نیز میرسد که عوامل دیگری غیر از کمالمی

ای تحقیق هآموزان مد نظر قرار گرفته است. چنانچه   یافتهی بیرونی تحصیلی دانشبه عنوان یکی از عوامل مؤثر بر انگیزه مادرانگرایی کمال

های هو مؤلف مادرانگرایی الدار دارد و بین کمی معنیآموزان عادی رابطهی بیرونی دانشفقط با انگیزه مادرانگرایی حاضر نیز نشان داد کمال

تحصیلی  ی بیرونیرسد که در تبیین انگیزهداری وجود ندارد. به نظر میی معنیی تحصیلی بیرونی دانش آموزان تیزهوش رابطهآن با انگیزه

ی بیرونی تحصیلی انگیزه های خودمحور و دگرمحور( را به عنوان یکی از عوامل مرتبط با)مؤلفه مادرانگرایی توان کمالآموزان میدانش

آموزان تیزهوش بهتر است دنبال بررسی ارتباط عوامل دیگری باشیم ی بیرونی تحصیلی دانشآموزان در نظر گرفت اما در تبیین انگیزهدانش

 آموزان تیزهوش را تبیین کند. ی بیرونی تحصیلی دانشکه انگیزه

 

  سوم  پژوهش: يفرضيهبررسی 

آموزان عادي و انگيزگی تحصيلی دانشي بیکنندهبينیپيش( محورودمحور، دگرمحور و اجتماعخ) مادرانگرایی کمال

 .تيزهوش است
در گروه  ،F(1و391=)997/3 و P=1۰1/۰ با توجه به دهد که نشان می  4از زاویه تحلیل استنباطی، ارقام مندرج در جدول جدول 

بنابراین واریانس  .انگیزگی تحصیلی نیستندکننده متغیر مالک یعنی بیبین، تبیینیشتوان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پعادی می
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در گروه تیزهوش نیز با توجه به  .شودآموزان عادی و ابعاد آن تبیین نمیدانش مادرانگرایی انگیزگی تحصیلی از طریق کمالبی

. ی نیستندانگیزگی تحصیلی متغیر مالک یعنی بیکنندهین، تبیینبتوان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیش، میF(1و3۰9=)۰6/9

 دولهمچنین با توجه به نتایج ج .شودگرایی و ابعاد آن تبیین نمیآموزان تیزهوش از طریق کمالی تحصیلی دانشبنابراین واریانس انگیزه

زهوش آموزان تیانگیزگی تحصیلی در دانشکننده بیبینی شپی مادرانگرایی خودمحور ی کمالهای محاسبه شده، تنها مؤلفه، و شاخص 3۰

  .ی متغیر مالک نیستندکنندهبینیها پیشو عادی است و سایر مؤلفه

ران و گهای تحققیات پژوهشآموزان، با یافتهانگیزگی تحصیلی دانشبا بی مادرانگرایی ی کمالی رابطهنتایج تحقیق حاضر در زمینه

گران خارجی نظیر شافران و همکاران ( و همچنین پژوهش3111، پیشقدم و آخوندپور )(314۰) همکاران و یمهدو یرنظمحققان داخلی 

 همسو است.( 9۰۰3)

داری با انگیزه تحصیلی فرزندان ندارد. به رابطه معنی مادرانگرایی تیجه رسیدند که کمالمحققین فوق نیز در پژوهش خود به این ن

 آموزان بهتر است ارتباط آن را با عوامل و متغیرهای دیگری مورد بررسی قرار داد.تحصیلی دانش انگیزگیرسد که در تبیین بینظر می

 

  چهارم پژوهش: يفرضيهبررسی 

 .آموزان عادي و تيزهوش هستندبينی کننده انگيزه درونی تحصيلی دانشد آن پيشو ابعا مادرانسبک تفکر 

، در گروه عادی F(7و399=)17/3و  P=۰74/۰ با توجه بهدهد که نشان می 33از زاویه تحلیل استنباطی، ارقام مندرج در جدول 

بنابراین . یستندآموزان نیعنی انگیزه درونی تحصیلی دانشکننده متغیر مالک بین، تبیینتوان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیشمی

، در F(7و3۰۰=)199/۰و  P=419/۰شود. همچنین با توجه به ی تحصیلی درونی از طریق سبک تفکر و ابعاد آن تبیین نمیواریانس انگیزه

موزان آک یعنی انگیزه تحصیلی درونی دانشکننده متغیر مالبین، تبیینتوان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیشگروه تیزهوش می

باتوجه به  .شودآموزان تیزهوش تبیین نمیبنابراین واریانس انگیزه درونی از طریق سبک تفکر و ابعاد آن در گروه دانش. تیزهوش نیستند

ن عادی و آموزادرونی تحصیلی دانش کننده انگیزهبینیهای آن هیچ کدام به تنهایی پیشو مؤلفه مادران،  نیز سبک تفکر کلی  39جدول 

 تیزهوش نیستند.   

ژوهش آموزان، در بررسی ادبیات پدانش ی درونی تحصیلیو ابعاد آن با انگیزه مادرانسبک تفکر ی ی رابطهنتایج تحقیق حاضر در زمینه

آموزان پیدا نشد. هرچند در تحققیات برخی انشی درونی تحصیلی دو ابعاد آن با انگیزه مادرانی سبک تفکر ای دال بر وجود رابطهیافته

داری دارد. ی معنیآموزان رابطه( اشاره شده است که سبک تفکر با درک مطلب دانش3111گران و محققان داخلی نظیر فرخی )پژوهش

(، زانگ 3114ساجدیان )گران داخلی و خارجی نظیر و کدیور، جوادی و همچنین نتایج تحقیق حاضر با بخشی از نتایج برخی از پژوهش

 ( همسو است. 9۰۰6) 19( و تساگاریس9۰۰3)

توان موزان میآبا انگیزه درونی تحصیلی در بین دانش مادرانی ششم تحقیق پیرامون ارتباط سبک تفکر در تبیین و تفسیر نتایج فرضیه

رسد که الزم است در بررسی عوامل مؤثر و مرتبط با آموزان به نظر میاذعان نمود که با توجه به اهمیت انگیزه درونی تحصیلی در دانش

 را نیز مد نظر قرار داد. مادرانآموزان عادی و تیزهوش باید عواملی غیر از سبک تفکر ی درونی تحصیلی دانشانگیزه

 

  پنجم  پژوهش: يفرضيهبررسی 

 .عادي و تيزهوش هستند آموزانکننده انگيزه بيرونی تحصيلی دانشبينیسبک تفکر مادران و ابعاد آن پيش
توان ، در گروه عادی میF(7و399=)51/3و  P=363/۰با توجه به دهد که نشان می 31از زاویه تحلیل استنباطی، ارقام مندرج در جدول 

این واریانس بنابر. دآموزان نیستنکننده متغیر مالک یعنی انگیزه بیرونی تحصیلی دانشبین، تبیینبیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیش

، در گروه تیزهوش F(7و3۰۰=)191/۰و  P=553/۰همچنین با توجه به . شودانگیزه تحصیلی بیرونی از طریق سبک تفکر و ابعاد آن تبیین نمی

. ندن تیزهوش نیستآموزاکننده متغیر مالک یعنی انگیزه تحصیلی بیرونی دانشبین، تبیینتوان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیشمی

 .نیستند آموزان عادیکننده انگیزه بیرونی تحصیلی دانشبینی کدام به تنهایی پیشهای آن هیچو مؤلفه مادراننیز سبک تفکر کلی   39

افت نشد آموزان یدانش و ابعاد آن با انگیزه بیرونی تحصیلی مادرانسبک تفکر ی ی رابطهدر بررسی ادبیات پژوهش تحقیقی در زمینه

 آموزان پیدا نشد. هرچند در تحققیات برخیو ابعاد آن با انگیزه بیرونی دانش مادرانی سبک تفکر ای مبنی بر وجود رابطهین یافتهو بنابرا

سازی انتزاعی و ( اشاره شده است که سبک تفکر و سبک یادگیری با مفهوم3119گران و محققان )برای مثال، همایونی و عبداللهی، پژوهش

ران داخلی گداری دارد. اما برخالف نتایج تحقیق حاضر برخی از پژوهشدر دروس ریاضی و زبان انگلیسی رابطه مثبت معنی موفقیت تحصیلی

                                                           
32 - Tsagaris, G. 
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( در 9۰۰9؛ زانگ، 9۰۰9 ،گران خارجی )برای مثال، برنادو و همکاران( و برخی از پژوهش3141)برای مثال، شریعتمداری و سیدین ناوان )

خود به بررسی  باشد، هرچند آنان در تحقیقبینی کننده انگیزه و پیشرفت تحصیلی میسیدند که سبک تفکر پیشتحقیق خود به این نتیجه ر

 اند.رابطه سبک تفکر با پیشرفت یا انگیزه تحصیلی دانشجویان پرداخته

 

  ششم  پژوهش: يفرضيهبررسی 

 .هستند زهوشيت و يعاد موزانآدانش یليتحص یزگانگيیب کننده ینبيشيپ آن ابعاد و مادران تفکر سبک

، در گروه عادی F(7و399=)64/3و  P=336/۰ با توجه بهدهد که نشان می  35از زاویه تحلیل استنباطی، ارقام مندرج در جدول 

ابراین بن. یستندآموزان نانگیزگی تحصیلی دانشکننده متغیر مالک یعنی بیبین، تبیینتوان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیشمی

، در گروه F(7و3۰۰=)417/۰و  P=995/۰همچنین با توجه به . شودانگیزگی تحصیلی از طریق سبک تفکر و ابعاد آن تبیین نمیواریانس بی

. هوش نیستندآموزان تیزانگیزگی دانشکننده متغیر مالک یعنی بیبین، تبیینتوان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیشتیزهوش می

نیز،   36با توجه به نتایج جدول  .شودآموزان تیزهوش تبیین نمیانگیزگی از طریق سبک تفکر و ابعاد آن در گروه دانشین واریانس بیبنابرا

غیر مالک کننده متبینیها پیشآموزان عادی است و سایر مؤلفهانگیزگی دانشکننده بیبینی پیش مادرانتنها مؤلفه سبک تفکر رفتاری 

بینی شو ابعاد آن به تنهایی پی مادرانگونه بیان کرد که سبک تفکر توان اینچنین با توجه به ضرایب بتا در گروه تیزهوش میهم. نیستند

 .آموزان تیزهوش نیستندانگیزگی دانشکننده بی

وهش ان، در بررسی ادبیات پژآموزدانش تحصیلی انگیزگیبیو ابعاد آن با  مادرانسبک تفکر ی ی رابطهدر مقایسه تطبیقی در زمینه

ران و گآموزان پیدا نشد. هرچند در تحققیات برخی پژوهشانگیزگی دانشو ابعاد آن با بی مادرانی سبک تفکر ای مبنی بر وجود رابطهیافته

ره شده است که سبک تفکر ( اشا3111زاده، ؛ عبداهلل3114آبادی، کمالی و حسینی هفشجانی، فر، ابوالقاسمی نجفمحققان )برای مثال، نظری

آموزان و با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و علوم با میزان یادگیری مبانی فناوری اطالعات و ارتباطات در میان دانش

 ( همسو است.9۰۰9داری دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر با بخشی از نتایج تحقیق برنارد، ژانک و کالونک )تربیتی رابطه مثبت معنی

توان موزان میآانگیزگی تحصیلی در بین دانشبا بی مادرانی ششم  تحقیق پیرامون ارتباط سبک تفکر در تبیین و تفسیر نتایج فرضیه

واند تتوجهی یا عدم توجه کافی به این موضوع میرسد بیآموزان حائز اهمیت است و به نظر میانگیزگی تحصیلی در دانشاذعان نمود که بی

زان عادی و آموانگیزگی تحصیلی دانشآموزان به دنبال داشته باشد. با این حال در بررسی عوامل مؤثر و مرتبط با بیدانشمشکالت درسی در 

  را مد نظر قرار داد. مادرانتیزهوش باید عواملی غیر از سبک تفکر 
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