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چکیده
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی در بین
دانشآموزان دختر دبیرستانی بود .روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری دانشآموزان
دبیرستانی دختر در دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه  0شهر تهران بودند .نمونه مورد مطالعه شامل 19
دانش آموز بودند که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .از آزمون سرسختی
روانشناختی النگ و گولت ( ،)8999پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسینالو و هلر (( )6029مقیاس دوستان و
خانواده) و آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس ( )6019برای جمع آوری دادهها استفاده شد .دادهها از طریق تحلیل
رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که سرسختی
روانشناختی ( ،)r=9/116حمایت اجتماعی خانواده ( )r=9/140و حمایت اجتماعی دوستان ( )r=9/492با
انگیزه پیشرفت ارتباط دارند .نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سرسختی روانشناختی )(P<9/96
و حمایت اجتماعی خانواده ( (P<9/96بهطور معنادار انگیزه پیشرفت را پیشبینی میکنند .با توجه به اینکه
انگیزه پیشرفت با سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی رابطه مثبت دارد؛ بنابراین پرروش صفت
سرسختی در دانش آموزان و ایجاد یک سیستم حمایتی در خانواده میتواند در افزایش انگیزه پیشرفت دانش
آموزان مؤثر باشد.
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مقدمه
در روانشناسی وعلومتربیتی یکی از عواملی که بهعنوان نیروی محرکه رفتار تلقی میشود،
انگیزه 6است .داشتن انگیزه کافی در زمینههای مختلف به رفتار فرد جهت بخشیده و وی را
برای انجام رفتار مناسب برمیانگیزد .یکی از انگیزههای مهم که باعث حرکت به سمت
هدف میشود ،انگیزه پیشرفت است .منظور از انگیزه پیشرفت میل یا شوق برای کسب
موفقیت و شرکت در فعالیتهایی است که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخص
وابسته است (اسالوین6921 ،8؛ ترجمه سیدمحمدی) .نخستین شکلبندی روشن از انگیز ة
پیشرفت را مورای 9در سال  6092انجام داد .مورای ،انگیزه پیشرفت را اینگونه تعریف کرد:
«به نتیجه رساندن کار دشوار ،دستکاری یا سازمان دادن اشیا ،افراد و عقاید ،چیرهشدن بر
موانع ،دست یافتن به معیار عالی ،رقابت با دیگران و پیش افتادن از آنها» .گرچه این مفهوم
را مک کللند 4توسعه داد و امروز انگیزة پیشرفت با نام وی همراه است (غفوری ،کمالی
و نوری .)6921
1
کارن ،روتلر و اسمیت ( )8991معتقدند انگیزه پیشرفت با نیاز به تسلط بر تکالیف ،بهتر
از دیگران عمل کردن و پیروی کردن از معیارهای باالی برتری ارتباط دارد؛ بنابراین،
داشتن انگیزة پیشرفت باال موجب میشود فرد از حداکثر توان خود برای رسیدن به هدف
استفاده کند و به دنبال آن به سطح باالیی از خودکارآمدی دست یابد.
نتایج پژوهشها نشان میدهد انگیزه دانش آموز برای موفقیت و پیشرفت در مدرسه،
پیچیده و چندبعدی است .عالوه بر عوامل تحصیلی ،عوامل اجتماعی نیز در آن دخالت
دارند که شناسایی آنها مستلزم پژوهشهای متعددی است (پیتنریچ و شانک6921 ،1؛
ترجمه ،شهرآرای) .کراندل )6019( 1و استاین )6010( 2متغیر محیطی و تأیید اجتماعی را در
انگیزه پیشرفت تحصیلی مطرح ساختهاند .متغیرهای محیطی و تأیید اجتماعی در قالب
حمایت اجتماعی میگنجد.
1. motivation
2. Slavin
3. Murray
4. McClelland
5. Karen, Rutler & Smitt
6. Pitenrich & schunk
7. Crandall
8. Stain
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حمایت اجتماعی مفهومی است که عموماً بهعنوان کمک دیگران در شرایط دشوار
زندگی ،درک میشود (تیلور .)8991 ،6حمایت اجتماعی به یک احساس ذهنی
تعلق داشتن ،پذیرفتهشدن و مورد عشق و محبت قرار گرفتن اطالق میشود.
حمایت اجتماعی یک کمک دو جانبه است که موجب خلق تصور مثبت از

خود ،پذیرش خود و احساس عشق و ارزشمندی میشود .تمام اینها به فرد

فرصت خودشکوفایی و رشد میدهد (نیسی و همکاران .)6929 ،حمایت اجتماعی از
طریق ایفای نقش واسطهای میان عوامل تنشزای زندگی و بروز مشکالت جسمی و روانی
و همچنین تقویت شناخت افراد ،باعث کاهش تنش تجربهشده ،افزایش میزان بقا و بهبود
کیفیت زندگی افراد میشود (سارز 8و همکاران .)8999 ،یافتههای تحقیق اوتسی 9و
همکاران ( )8991حاکی از آن است که با افزایش توانایی روانشناختی و حمایت
اجتماعی ،استرس و احساس تنهایی کاهش یافته و سالمت روان و کیفیت زندگی افراد
مطلوب میشود .لیزا 4و همکاران ( )8991در مطالعهای با عنوان نقش حمایت اجتماعی
در انگیزش تحصیلی نشان دادند که حمایتهای اجتماعی (خانواده ،معلم و دوستان )با
انگیزش تحصیلی رابطۀ مثبت و معناداری دارد .یکتا ( )6906نیز در پژوهش خود نشان داد
که حمایت اجتماعی خانواده میتواند پیشرفت تحصیلی را تبیین کند.
متغیر دیگری که نقش آن در انگیزه پیشرفت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته
است سرسختی روانشناختی است .سرسختی روانشناختی ،مجموعهای متشکل از
ویژگیهای شخصیتی است که در رویارویی با حوادث فشارزای زندگی ،بهعنوان منبعی
از مقاومت و بهعنوان سپری محافظ عمل میکند کوباسا )6010( 1معتقد است که افراد
سرسخت دارای ویژگیهایی مثل حس کنجکاوی قابل توجه ،تمایل به داشتن تجارب جالب
و معنی دار ،اعتقاد به مؤثر بودن آنچه که مورد تصور ذهنی است و ابراز وجود ،نیرومندی،
توانایی و مقاومت میباشند (قیصی.)6929 ،
از دیدگاه کوباسا ( )6010سرسختی شامل سه مولفۀ تعهد (در برابر بیگانگی) ،کنترل
(در برابر ناتوانی) و مبارزهجویی است که با یکدیگر در ارتباط هستند .کوباسا ( )6009معتقد
1. Taylor
2. Suarez
3. Utesy
4. Liza
5. kobasa
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است که فرد سرسخت کسی است که سه مشخصه عمومی دارد :الف .اعتقاد به اینکه قادر
به کنترل و یا تأثیرگذاری بر روی حوادث است (کنترل) .ب .توانایی احساس عمیق
درآمیختگی و یا تعهد نسبت به فعالیتهایی که انجام میدهد (تعهد) .ج .انتظار اینکه تغییر،
یک مبارزه هیجانانگیز برای رشد بیشتر است و آن را جنبهای عادی از زندگی میداند
(مبارزهجویی) .مدی )6021( 6در پژوهشی نشان دادکه سرسختی باالتر ،موفقیت تحصیلی
بیشتری را نیز به همراه دارد .همچنین وستمن )6006( 8با بررسی زنان و مردانی که در حال
ورود به دانشکده افسری ارتش بودند ،نشان داد که سرسختی روانشناختی باالتر با موفقیت
تحصیلی بیشتر همراه است .پاتن و گلدنبرگ )6000( 9نیز در پژوهشی بر روی  46دانشجوی
پرستاری دریافتند که اضطراب و سرسختی روانشناختی میتوانند موفقیت تحصیلی را تحت
تأثیر قرار دهد .در مطالعه طولی دیگری که توسط هیون ،کیاروچی و ویالی ( )8991انجام
شد ،نتایج آشکار ساخت که دانشجویان واحد سرسختی باال ،عملکرد تحصیلی باالتری
دارند .پژوهشهای احمدی ،زینالی پور و رحمانی ( ،)8969رفیعی اصل ( )6909و دوایی
( )6909رابطه بین سرسختی و انگیزه پیشرفت را تأیید نمودند .زارع ( )6928در پژوهشی
نشان دادکه حمایت اجتماعی و سرسختی روانشناختی با احساس موفقیت فردی ارتباط
مستقیم و مثبت دارند و در ادامه نریمانی ( )6921بین متغیرهای سرسختی روانشناختی،
سبکهای تفکر و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت
معناداری یافت .نتایج پژوهش وی حاکی بر آن بود که از سه متغیر پیشبین تنها متغیرهای
سرسختی روانشناختی و سبکهای تفکر قابلیت پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
را دارند .چندین پژوهش انجام شده نیز نشان دادند که بین سرسختی روانشناختی و انگیزه
پیشرفت رابطه معناداری وجود دارد.
انگیزه پیشرفت از جنبههای گوناگون اهمیت دارد و بررسیهای فراوان نشان میدهد که
انگیزه پیشرفت با پیشرفتهای شغلی و تحصیلی ،رضایت از زندگی ،خالقیت و پایداری
شخصیتی رابطۀ مستقیم دارد (مک کلند )6021 ،و در واقع گاهی موفقیتهای آینده دانش
آموزان وابسته به تالش و انگیزه آنها برای کسب موفقت است .لذا انجام تحقیقات بیشتر در
راستای مشخص کردن عواملی که در افزایش انگیزه پیشرفت دانشآموزان مؤثر است
1. Maddi
2. Westman
3. Patton & Goldenberg
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ضروری احساس میشود .از این رو در این پژوهش ،محقق به دنبال بررسی رابطه بین این
سازه مهم و اساسی با دو سازه مهم دیگر یعنی سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی
است .از این رو سؤالهای پژوهشی که محقق در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ علمی به
آنها است عبارتند از:
آیا بین انگیزه پیشرفت با سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی (دوستان و خانواده)
رابطه معنادار وجود دارد؟
آیا سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی (دوستان و خانواده) میتوانند بهطور
معنادار انگیزه پیشرفت را پیشبینی کنند؟

روش
طرح پژوهش حاضر با توجه به موضوع و هدف آن توصیفی و از نوع همبستگی است.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها ،از
نوع همبستگی است .جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانی دختر در
دبیرستانهای دولتی منطقه  0آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی  08- 09بودند.
به استناد به قاعده کلی که در کتاب دالور ( )6922و گال ،بورگ و گال ( )6909مطرح شده
و حجم نمونه را برای تحقیقات همبستگی حداقل  99نفر ذکر کرده ،از میان کلیه آزمودنیها
 19دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .به این
صورت که از بین دبیرستانهای موجود در این منطقه  1دبیرستان و از هر دبیرستان  8کالس
و از هرکالس  1دانش آموز بهطور تصادفی انتخاب شدند.
ابزارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار شامل موارد ذیل بود:
پرسشنامه سرسختی روانشناختی النگ و گولت :6این پرسشنامه خودگزارشی دارای 41
سؤال است که بر اساس مفهوم سرسختی روانشناختی دارای سه خرده مقیاس تعهد ،کنترل
و چالشجویی است .عبارات پرسشنامه بر مبنای مقیاس لیکرت  1قسمتی از نمره  6به منزله
کامالً مخالف تا نمره  1به منزله کامالً موافقٍ نمرهگذاری میشود 61 .عبارت بهصورت منفی
نمرهگذاری میشود  .در مطالعه النگ و گولت نتایج مربوط به سنجش پایایی مقیاس نشان
داد که همبستگی بین نمرات کلی در پرسشنامه و همچنین نمره آزمودنی در خردهمقیاسهای
1. Lang & Goulet Hardiness Questionnaire
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پرسشنامه در حد متوسط تا باالیی بوده و در مورد پایایی مربوط به بازمایی نیز ضریب

همبستگی بین اجرای اول و دوم پرسشنامه  r=9/19بود .روشن و شاکری ( )6921در پژوهشی

به بررسی اعتبار و روایی این پرسشنامه بر روی یک نمونه  119نفری از دانشجویان
دانشگاههای تهران ،شاهد وشهیدبهشتی پرداختند .در مجموع و بر مبنای نتایج این مطالعه
اعتبار و پایایی این مقیاس مطلوب گزارش شد و اینکه این پرسشنامه از شرایط الزم برای
کاربرد در پژوهشهای روانشناختی و شناسایی افراد سرسخت برخوردار است.
پرسشنامه حمایت اجتماعی (مقیاس دوستان و خانواده :)6هر دو مقیاس دارای  89سؤال
سه گزینهای بله ،خیر و نمیدانم میباشد .گزینه بلی نمره یک و گزینه خیر نمره میگیرد .در
مقیاس خانواده سؤاالت حمایت خانواده  60 ،61 ،4 ،9و  89و در مقیاس حمایت دوستان
سؤاالت  62 ،61 ،1 ،1 ،8و  89بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .در هر دو مقیاس
گزینه نمیدانم نمره صفر میگیرد .هر دو مقیاس حمایت اجتماعی با ضریب آلفای  9/09از
هماهنگی درونی فوقالعادهای برخوردار است .آلفای نهایی برای مقیاس حمایت اجتماعی
خانواده بین  9/22تا  9/06و برای مقیاس حمایت اجتماعی مقیاس دوستان بین  9/24تا 9/09
است .هر دو مقیاس از روایی همزمان خوبی برخودارند (ثنایی.)6921 ،
مقیاس انگیزه پیشرفت هرمنس :8این آزمون از  80ماه چهار گزینهای تشکیل شده است.
نحوه نمرهگذاری آزمون به این صورت است که به گزینهها بر حسب انگیزش پیشرفت از
زیاد به کم و یا از کم به زیاد ،نمرههای  4تا  6یا  6تا  4تعلق میگیرد .نمرههای باال در این
مقیاس نشاندهنده وجود انگیزه پیشرفت باال و نمرههای پایین بیانگر انگیزه پیشرف پایین
است .شیخ فینی ( )6919ضریب پایایی این آزمون را از طریق آلفای کرنباخ  9/24به دست
آورد و بازآزمایی آن را  9/28گزارش گرده است.
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات ،پس از کسب مجوز از سازمان آموزش و
پروش و دریافت لیست مدارس موجود در این منطقه ،به قید قرعه  1مدرسه انتخاب و به
آنها مراجعه شد .پس از هماهنگی با مسئولین مدارس ،به قید قرعه از هر مدرسه  8کالس
و از هر کالس  69دانش آموز انتخاب شدند .سپس هدف پژوهش برای آنها توضیح داده
شد و از آنها خواسته شد که پرسشنامههای تحقیق را با دقت تکمیل نمایند و سؤالها را
)1. Social Support Questionnaire (Family and Friend Scale
2. Herman's Achievement Motivation Questionnaire
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تا حد امکان بیجواب نگذارند .سرانجام دادههای جمعآوری شده با روش ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفتند

یافتهها
میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش در جدول  6آمده است.
جدول  .1آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای تحقیق

میانگین

انحراف استاندارد

انگیزه پیشرفت

21/92

1/011

سرسختی

619

61/149

حمایت اجتماعی خانواده

61/60

4/169

حمایت اجتماعی دوستان

68/01

4/161

میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش در جدول  6آمده
است .برای انجام روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون ،پیشفرض خطیبودن
رابطه بین متغیرها از طریق نمودار پراکندگی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد
پیشفرض خطیبودن رابطه بین متغیرها برقرار است .برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد که متغیرهای
انگیزه پیشرفت ( ،)p= 9/81حمایت اجتماعی ( )p= 9/94و سرسختی روانشناختی ()p= 9/61
دارای توزیع نرمالی هستند.
جدول  .2ضریب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه با انگیزه پیشرفت
میانگین

مجموع مجذورات

درجه آزادی

رگرسیون

121/610

9

882/189

باقیمانده

104/102

99

62/962

کل

6829/111

91

مجموع مجذورات

F

سطح معناداری

68/104

9/996
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همانطور که در جدول  8مالحظه میشود ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین
انگیزه پیشرفت با سرسختی روانشناختی ( ،)r=9/116حمایت اجتماعی خانواده ()r=9/140
و حمایت اجتماعی دوستان ( )r=9/492رابطه مثبت معنیداری وجود دارد و این ضرایب در
سطح  9/96معنادار است.
جدول  .3شاخصهای تحلیل واریانس یکراهه ( )AVONAجهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
شاخص

همبستگی

مدل

()R

6

9/198

مجذور همبستگی ()R8

مجذور همبستگی تعدیل شده

انحراف استاندارد برآورد

9/191

9/404

4/841

برای بررسی معناداری مدل رگرسیون از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد .با توجه به
نتایج جدول  9و میزان  Fمشاهده شده ،رگرسیون متغیر مالک انگیزه پیشرفت از روی
متغیرهای سرسختی روانشناختی ،حمایت اجتماعی دوستان و حمایت اجتماعی خانواده در
سطح  9/96معنادار است.
جدول  .4آمارههای خالصه مدل رگرسیون
انگیزه پیشرفت
سرسختی روانشناختی

9/116

حمایت خانواده

9/140

حمایت دوستان

9/492

آمارههای خالصه مدل رگرسیون در جدول  4آمده است .با توجه به این جدول و
شاخص آماری مجذور همبستگی ( )R2 =9/191میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای پیشبین
(سرسختی روانشناختی ،حمایت اجتماعی دوستان و حمایت اجتماعی خانواده) 9/191
درصد از انگیزش پیشرفت را تبیین میکنند.
جدول  .5شاخصهای تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود همزمان
ضرایب استاندارد نشده
B
مقدار ثابت

19/811

خطای استاندارد
معیار
1/164

ضرایب استاندارد
شده

T

Beta
2/610

سطح
معناداری
9/996
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ضرایب استاندارد نشده
B
سرسختی روانشناختی
حمایت اجتماعی
خانواده
حمایت اجتماعی
دوستان
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ضرایب استاندارد
شده

خطای استاندارد

Beta

معیار

T

سطح
معناداری

9/648

9/948

9/486

9/929

9/998

9/190

9/612

9/498

9/889

9/999

9/811

9/611

9/601

6/142

9/696

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود و با توجه به مقدار  Betaبهترتیب سرسختی
روانشناختی ( )Beta=9/486و حمایت اجتماعی خانواده ( )Beta=9/498در سطح 9/96
به طور مثبت انگیزه پیشرفت را پیش بینی میکنند .در میان متغیرهای پیش بین حمایت
اجتماعی دوستان نمیتواند به طور معنادار انگیزه پیشرفت را پیش بینی کند .همچنین مشاهده
میشود که از بین متغیرهای پیش بین ،سرسختی روانشناختی ،انگیزه پیشرفت را به طور
قویتری پیش بینی میکند.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت با سرسختی روانشناختی و حمایت
اجتماعی (دوستان و خانواده) و پیشبینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روانشناختی و
حمایت اجتماعی بود .نتایج حاکی بر آن بود که بین انگیزه پیشرفت با سرسختی روانشناختی
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و سرسختی روانشاختی میتواند انگیزه پشرفت را پیش
بینی کند ( .)P9/96این نتایج با یافتههای مدی ( ،)6021وستمن ( )6006و پاتن و گلدنبرگ
( )6000و هیون ،کیاروچی و ویالی ( )8991که نشان دادند سرسختی روانشناختی با موفقیت
تحصیلی ارتباط دارد و آن را تحت تأثیر قرار میدهد همسو است .همچنین این یافتهها با
نتایج تحقیقات احمدی ،زینالی پور و رحمانی ( ،)8969رفیعی اصل ( )6909و دوایی ()6909
زارع ( )6929و نریمانی ( )6921مبنی بر وجود رابطه بین سرسختی با پیشرفت و موفقیت
تحصیلی همخوانی دارد .بهطور کلی میتوان چنین استنباط کرد که فرد سرسخت به
تواناییهایش اعتماد دارد و در شرایط دشوار نیز مبارزهجویی خود را حفظ میکند؛ در
نتیجه دست از تالش برنمیدارد و تمام اینها باعث میشود انگیزه خود را برای موفقیت
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حفظ کند .افراد سرسخت در مقابل نامالیمات مقاوم هستند و در نتیجه شکستها و مشکالت
باعث نمیشود که انگیزه خود را برای رسیدن به اهدافشان از دست بدهند .همچنین مشخص
شده است که دانش آموزان و دانشجویانی که از جدیت و وجدان باالیی برخوردارند ،در
فعالیتهای تحصیلی خود کنجکاو ،طالب پیشرفت ،سخت کوش و واجد پشتکار هستند.
چنین ویژگیهایی بهخوبی با مفهوم ویژگی شخصیتی سخترویی که کوباسا تعریف نموده
منطبق است .جالب توجه آن که ،سخترویی شخصیتی ارتباط مثبتی با سخت کوشی و
جدیت در کار دارد .شخصی که از تعهد باالیی برخوردار است ،بر اهمیت ،ارزش و معنای
این که چه کسی است و چه فعالیتی انجام میدهد ،باور دارد و بر همین مبنا قادر است در
مورد هر آنچه که انجام میدهد ،معنایی بیابد و کنجکاوی خود را برانگیزد .دانشجویانی
که از ویژگی تعهد باالیی برخوردار هستند ،با عالقه وافری در فعالیت درسی خود غوطهور
شده و این موقعیت را بهعنوان بهترین شیوه ،برای نیل به اهداف آموزشی خود تلقی
میکنند .چنین نگرشی باعث میشود که دانشجو یا دانش آموز ،دوره تحصیلی را بهعنوان
موقعیتی مهم ،ارزشمند و جالب ارزیابی نموده و زمان بیشتری را به آن اختصاص میدهد
و در نتیجه انگیزه پیشرفت بیشتری نیز خواهد داشت (مجیدیان.)6921 ،
از سویی دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین انگیزه پیشرفت با حمایت اجتماعی
(خانواده و دوستان) رابطه مثبت معنادار وجود دارد و حمایت اجتماعی خانواده میتواند

بهطور مثبت انگیزه پیشرفت را پیشبینی کند ( .)P9/96نتایج پژوهش لیز ا و همکاران
( )8991و یکتا ( )6906نیز نشان دادند که حمایتهای اجتماعی (خانواده ،معلم و دوستان)

با انگیزش تحصیلی رابطۀ مثبت و معناداری دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت حمایتی
که فرد از جانب اجتماع ،بهخصوص خانواده و دوستان دریافت میکند باعث میشود که
فرد توانایی های خود را باور کند و تصویری مثبت از خود خلق کند .حمایت اجتماعی به
فرد حس اعتماد و اطمینان میدهد ،باعث تعامل و فعالیت فرددر محیط میشود و در نتیجه
باعث میشود انگیزه وی برای موفقیت تقویت شود.
به طور کل در ارتباط با یافتههای این تحقیق میتوان گفت که پرورش صفت سرسختی
روانشناختی در کودکان و ایجاد یک سیستمی حمایتی در خانواده که فرزندان را در شرایط
دشوار حمایت کرده ،اعتماد به نفس آنها را تقویت کند و باعث شود که فرد خود را توانا
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احساس کند میتواند باعث افزایش انگیزه پیشرفت در فرزندان گردد و در نتیجه میتوان
شاهد موفقیتهای آتی آنها نیز بود.
با توجه به اینکه این پژوهش بر روی دانشآموزان دختر دبیرستانی منطقه  0آموزش و
پروش شهر تهران اجرا شده ،باید در تعمیم نتایج به سایر مناطق و شهرهای دیگر احتیاط را
در نظر گرفت .بنابراین پیشنهاد میشود که این نوع پژوهشها بر روی پسران و سایر مناطق
و شهرها انجام شود.
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