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 9، فرامرز سهرابی2، زهرا سادات مطهری1سمانه بهزادپور

 96/98/6901تاریخ پذیرش:  82/90/6901تاریخ وصول: 

 چکیده

شناختی و حمایت اجتماعی در بین بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روانهدف از پژوهش حاضر پیش
 آموزانشداندختر دبیرستانی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری  آموزاندانش

 19شهر تهران بودند. نمونه مورد مطالعه شامل  0آموزش و پرورش منطقه  هایدبیرستاندبیرستانی دختر در 
آزمون سرسختی انتخاب شدند. از  ایمرحلهچند ایخوشهگیری دانش آموز بودند که به روش نمونه

)مقیاس دوستان و  (6029) پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسینالو و هلر ،(8999شناختی النگ و گولت )روان
از طریق تحلیل  هاداده استفاده شد. هادادهبرای جمع آوری  (6019آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس ) و (خانواده

 ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سرسختی رگرسیون چندگانه و
با  (=492/9rدوستان )( و حمایت اجتماعی =140/9r(، حمایت اجتماعی خانواده )=116/9rشناختی )روان

 >P)96/9(انگیزه پیشرفت ارتباط دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سرسختی روانشناختی 
ه اینکه . با توجه بکنندمی بینیپیشطور معنادار انگیزه پیشرفت را به>P) 96/9) و حمایت اجتماعی خانواده

صفت  بنابراین پرروش ؛یت اجتماعی رابطه مثبت داردشناختی و حماانگیزه پیشرفت با سرسختی روان
دانش  در افزایش انگیزه پیشرفت تواندمیسرسختی در دانش آموزان و ایجاد یک سیستم حمایتی در خانواده 

 آموزان مؤثر باشد.
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 مقدمه
، شودیمعنوان نیروی محرکه رفتار تلقی یکی از عواملی که به تربیتیوعلوم شناسیرواندر 

را  وی و مختلف به رفتار فرد جهت بخشیده هایزمینهداشتن انگیزه کافی در  است. 6انگیزه
 مهم که باعث حرکت به سمت هایانگیزهانگیزد. یکی از برای انجام رفتار مناسب برمی

ز انگیزه پیشرفت میل یا شوق برای کسب ، انگیزه پیشرفت است. منظور اشودمیهدف 
 ها به کوشش و توانایی شخصهایی است که موفقیت در آنموفقیت و شرکت در فعالیت

 ة زیانگ از روشن یبندلکن شینخستسیدمحمدی(.  ؛ ترجمه6921، 8وابسته است )اسالوین
رد: ک فیگونه تعرنیشرفت را ایزه پی، انگیامور داد. انجام 6092 سال در 9یمورا را شرفتیپ
دن بر شرهید، چیا، افراد و عقایا سازمان دادن اشی یکاردستار دشوار، کجه رساندن یبه نت»

 ن مفهومیا گرچه .«هاش افتادن از آنیگران و پی، رقابت با دیار عالیافتن به معیموانع، دست 

 مالیک، یغفوراست ) همراه یو نام با شرفتیپ زةیانگ امروز و داد توسعه 4للندک کم را

 (.6921 ینور و
 بهتر ،( معتقدند انگیزه پیشرفت با نیاز به تسلط بر تکالیف8991) 1کارن، روتلر و اسمیت

بنابراین،  ؛دارد ارتباط یبرتر یباال یارهایمع از ردنک یرویپ و ردنک عمل گرانید از
هدف  به دنیرس یبرا خود توان ثرکحدا از فرد شودمی موجب باال شرفتیپ زةیانگ داشتن

 .ابدی دست یارآمدکخود از ییباال سطح به آن دنبال به و ندک استفاده
مدرسه،  در شرفتیپ و تیموفق یبرا دانش آموز زهیانگ دهدمی نشان هاپژوهش جینتا 

 دخالت آن در زین یاجتماع عوامل ،یلیتحص عوامل بر است. عالوه یچندبعد و دهیچیپ

؛ 6921، 1کشان و چیتنری)پ است یمتعدد هایپژوهش مستلزم هاآن ییشناسا هک دارند
( متغیر محیطی و تأیید اجتماعی را در 6010) 2( و استاین6019) 1(. کراندلترجمه، شهرآرای

. متغیرهای محیطی و تأیید اجتماعی در قالب اندساختهانگیزه پیشرفت تحصیلی مطرح 
 .گنجدمیحمایت اجتماعی 

                                                           
1. motivation 

2. Slavin 

3. Murray 

4. McClelland 

5. Karen, Rutler & Smitt 

6. Pitenrich & schunk 

7. Crandall 

8. Stain 
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دیگران در شرایط دشوار  عنوان کمکعموماً بهاجتماعی مفهومی است که حمایت 
 یذهن احساس یک به یاجتماع تیحما(. 8991، 6)تیلور شودمی، درک زندگی

. دشومی اطالق گرفتن محبت قرار و عشق مورد و شدنرفتهیپذ تعلق داشتن،
 از مثبت تصور موجب خلق هک است جانبه دو کمک یک یت اجتماعیحما

 فرد به هانیتمام ا .دشومی یارزشمند و عشق احساس و خود رشیپذ خود،

حمایت اجتماعی از  (.6929، و همکاران یسی)ن دهدمیرشد  و ییوفاکخودش فرصت
زای زندگی و بروز مشکالت جسمی و روانی میان عوامل تنش ایواسطهطریق ایفای نقش 

ود شده، افزایش میزان بقا و بهبناخت افراد، باعث کاهش تنش تجربهو همچنین تقویت ش
 و 9اوتسی قیتحق هاییافته (.8999و همکاران،  8)سارز شودمیکیفیت زندگی افراد 

 تیحما و شناختیی روانیتوانا شیافزا با که است آن از حاکی (8991) همکاران
 افراد زندگی تیفیک و سالمت روان و افتهی کاهش ییتنها احساس و استرس اجتماعی،

 یاجتماع تیحما نقش عنوان با ایمطالعه در (8991) ارانکهم و 4زایل .شودمی مطلوب
با  (دوستان و معلم )خانواده، یاجتماع هایحمایته ک دادند نشان یلیتحص زشیانگ در
( نیز در پژوهش خود نشان داد 6906یکتا ) دارد. یمعنادار و مثبت رابطۀ یلیتحص زشیانگ

 پیشرفت تحصیلی را تبیین کند. تواندمیکه حمایت اجتماعی خانواده 
نقش آن در انگیزه پیشرفت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته  متغیر دیگری که

 از لکمتش ایمجموعه ،یشناختروان یسرسخت .است یشناختروان یسرسخت است

 یمنبع عنوانبه ،یزندگ یفشارزا حوادث با ییارویرو در هک است یتیشخص یهایژگیو
افراد  ( معتقد است که6010) 1کوباسا کندمی عمل محافظ یسپر عنوانبه و مقاومت از

الب مایل به داشتن تجارب جمثل حس کنجکاوی قابل توجه، ت هایییژگیوسرسخت دارای 
دار، اعتقاد به مؤثر بودن آنچه که مورد تصور ذهنی است و ابراز وجود، نیرومندی، و معنی

 (.6929 ،یصی)ق باشندیمتوانایی و مقاومت 
 نترلک، )در برابر بیگانگی( تعهد ۀمولفشامل سه  یسرسخت (6010) وباساکدگاه یاز د
( معتقد 6009ا )کوباس گر در ارتباط هستند.یدیکه با کاست  ییجوو مبارزهناتوانی(  )در برابر

                                                           
1. Taylor 

2. Suarez 

3. Utesy 

4. Liza 

5. kobasa 
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ه قادر اینک است که فرد سرسخت کسی است که سه مشخصه عمومی دارد: الف. اعتقاد به
نترل(. ب. توانایی احساس عمیق گذاری بر روی حوادث است )کبه کنترل و یا تأثیر

ه تغییر، )تعهد(. ج. انتظار اینک دهدمیهایی که انجام آمیختگی و یا تعهد نسبت به فعالیتدر
 داندمیعادی از زندگی  ایجنبهبرای رشد بیشتر است و آن را  انگیزهیجانیک مبارزه 

تحصیلی  موفقیت باالتر، سرسختی دادکه نشان پژوهشی در (6021) 6یمد (.جوییزهمبار)
( با بررسی زنان و مردانی که در حال 6006) 8همچنین وستمن .دارد همراه به نیز را یبیشتر

ا موفقیت شناختی باالتر بنشکده افسری ارتش بودند، نشان داد که سرسختی روانورود به دا
دانشجوی  46( نیز در پژوهشی بر روی 6000) 9است. پاتن و گلدنبرگتحصیلی بیشتر همراه 

یلی را تحت موفقیت تحص توانندمیشناختی ریافتند که اضطراب و سرسختی روانپرستاری د
( انجام 8991در مطالعه طولی دیگری که توسط هیون، کیاروچی و ویالی ) تأثیر قرار دهد.

د سرسختی باال، عملکرد تحصیلی باالتری شد، نتایج آشکار ساخت که دانشجویان واح
 دوایی( و 6909رفیعی اصل )(، 8969احمدی، زینالی پور و رحمانی ) هایپژوهشدارند. 

 پژوهشی ( در6928) نمودند. زارع تأییدرابطه بین سرسختی و انگیزه پیشرفت را  (6909)

 ارتباط یفرد موفقیت احساس شناختی باروان سرسختی و اجتماعی حمایت دادکه نشان
 شناختی،روان سرسختی یمتغیرها بین (6921) دارند و در ادامه نریمانی مثبت و مستقیم

 مثبت رابطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با اجتماعی یهامهارت و تفکر هایسبک

 یمتغیرها تنها بینپیش متغیر سه از یافت. نتایج پژوهش وی حاکی بر آن بود که یمعنادار
 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بینیپیش قابلیت تفکر هایسبک و شناختیروان سرسختی

گیزه شناختی و انز نشان دادند که بین سرسختی روانچندین پژوهش انجام شده نی .دارند را
 .پیشرفت رابطه معناداری وجود دارد

که  دهدیمفراوان نشان  هایبررسیگوناگون اهمیت دارد و  هایجنبهانگیزه پیشرفت از 
های شغلی و تحصیلی، رضایت از زندگی، خالقیت و پایداری انگیزه پیشرفت با پیشرفت

آینده دانش  هایموفقیت( و در واقع گاهی 6021مستقیم دارد )مک کلند،  رابطۀشخصیتی 
ر ها برای کسب موفقت است. لذا انجام تحقیقات بیشتر دآموزان وابسته به تالش و انگیزه آن

ت مؤثر اس آموزاندانششخص کردن عواملی که در افزایش انگیزه پیشرفت راستای م

                                                           
1. Maddi 

2. Westman 

3. Patton & Goldenberg 
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به دنبال بررسی رابطه بین این  از این رو در این پژوهش، محقق .شودمیضروری احساس 
سازه مهم و اساسی با دو سازه مهم دیگر یعنی سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی 

در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ علمی به  های پژوهشی که محققاست. از این رو سؤال
 ها است عبارتند از:آن

واده( شناختی و حمایت اجتماعی )دوستان و خانانگیزه پیشرفت با سرسختی روان آیا بین
 وجود دارد؟ رابطه معنادار

ور طبه توانندمیشناختی و حمایت اجتماعی )دوستان و خانواده( آیا سرسختی روان
 کنند؟ بینیپیشه پیشرفت را معنادار انگیز

 روش
 .است طرح پژوهش حاضر با توجه به موضوع و هدف آن توصیفی و از نوع همبستگی

، از هادادهپژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری  پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع
نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانی دختر در 

بودند.  08- 09شهر تهران در سال تحصیلی  آموزش و پرورش 0 منطقهدولتی  هایدبیرستان
( مطرح شده 6909( و گال، بورگ و گال )6922به استناد به قاعده کلی که در کتاب دالور )

 هاآزمودنیاز میان کلیه  نفر ذکر کرده، 99و حجم نمونه را برای تحقیقات همبستگی حداقل 
این  به انتخاب شدند. ایمرحلهچند ایخوشهدانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی  19

کالس  8 دبیرستان و از هر دبیرستان 1 موجود در این منطقه هایدبیرستانصورت که از بین 
 طور تصادفی انتخاب شدند.بهدانش آموز  1و از هرکالس 

 شامل موارد ذیل بود:ابزارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار 
 41: این پرسشنامه خودگزارشی دارای 6پرسشنامه سرسختی روانشناختی النگ و گولت

شناختی دارای سه خرده مقیاس تعهد، کنترل سؤال است که بر اساس مفهوم سرسختی روان
به منزله  6قسمتی از نمره  1است. عبارات پرسشنامه بر مبنای مقیاس لیکرت  جوییچالشو 

صورت منفی عبارت به 61 .شودمیگذاری به منزله کامالً موافقٍ نمره 1ه کامالً مخالف تا نمر
. در مطالعه النگ و گولت نتایج مربوط به سنجش پایایی مقیاس نشان شودمی گذارینمره

 هاییاسمقو همچنین نمره آزمودنی در خردهمرات کلی در پرسشنامه داد که همبستگی بین ن

                                                           
1. Lang & Goulet Hardiness Questionnaire 



 97 اییزپ، چهاردهم، سال همنی تربیتی شماره چهل و شناسروانفصلنامه                                                144

پرسشنامه در حد متوسط تا باالیی بوده و در مورد پایایی مربوط به بازمایی نیز ضریب 
( در پژوهشی 6921روشن و شاکری ). بود r=19/9همبستگی بین اجرای اول و دوم پرسشنامه 
نفری از دانشجویان  119بر روی یک نمونه  به بررسی اعتبار و روایی این پرسشنامه

بهشتی پرداختند. در مجموع و بر مبنای نتایج این مطالعه تهران، شاهد وشهید هایدانشگاه
پایایی این مقیاس مطلوب گزارش شد و اینکه این پرسشنامه از شرایط الزم برای  اعتبار و

 برخوردار است.شناختی و شناسایی افراد سرسخت های روانکاربرد در پژوهش
سؤال  89دو مقیاس دارای  هر (:6پرسشنامه حمایت اجتماعی )مقیاس دوستان و خانواده

در  .گیردیم. گزینه بلی نمره یک و گزینه خیر نمره باشدمی دانمنمی بله، خیر و ایگزینهسه 
و در مقیاس حمایت دوستان  89و  60، 61، 4، 9سؤاالت حمایت خانواده  مقیاس خانواده

هر دو مقیاس  در .شوندمیری گذاصورت معکوس نمرهبه 89و  62، 61، 1، 1، 8ؤاالت س
از  09/9آلفای هر دو مقیاس حمایت اجتماعی با ضریب  .گیردمینمره صفر  دانمنمیگزینه 

ای برخوردار است. آلفای نهایی برای مقیاس حمایت اجتماعی العادههماهنگی درونی فوق
 09/9تا  24/9و برای مقیاس حمایت اجتماعی مقیاس دوستان بین  06/9تا  22/9خانواده بین 

 (.6921است. هر دو مقیاس از روایی همزمان خوبی برخودارند )ثنایی، 

 تشکیل شده است. ایگزینهاه چهار م 80: این آزمون از 8مقیاس انگیزه پیشرفت هرمنس

ز بر حسب انگیزش پیشرفت ا هاگزینهگذاری آزمون به این صورت است که به حوه نمرهن
باال در این  هاینمره. گیردمیتعلق  4 تا 6یا  6تا  4 هاینمرهزیاد به کم و یا از کم به زیاد، 

پایین  پایین بیانگر انگیزه پیشرف هاینمرهدهنده وجود انگیزه پیشرفت باال و مقیاس نشان
به دست  24/9( ضریب پایایی این آزمون را از طریق آلفای کرنباخ 6919است. شیخ فینی )

 گزارش گرده است. 28/9آورد و بازآزمایی آن را 
پس از کسب مجوز از سازمان آموزش و اطالعات،  آوریجمع یبرا پژوهش نیا در

انتخاب و به  مدرسه 1پروش و دریافت لیست مدارس موجود در این منطقه، به قید قرعه 
کالس  8به قید قرعه از هر مدرسه  با مسئولین مدارس، یهماهنگ از پس ها مراجعه شد.آن

 داده حیتوض هاآن یبرا پژوهش هدف سپس .آموز انتخاب شدند دانش 69و از هر کالس 

 را هاسؤال و ندینما لیمکت دقت با را قیتحق هایپرسشنامهه ک شد خواسته هاآن از و شد

                                                           
1. Social Support Questionnaire (Family and Friend Scale) 

2. Herman's Achievement Motivation Questionnaire 
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با روش ضریب  شده آوریجمع هایداده سرانجام نگذارند. جواببی انکام حد تا
 لیتحل و هیتجز مورد spssهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و به کمک نرم افزار 

 قرار گرفتند یآمار

 هایافته
 .آمده است 6 جدولدر متغیرهای پژوهش در  هاآزمودنینمرات  اریمع انحراف و نیانگیم

 آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرهای تحقیق

 011/1 92/21 انگیزه پیشرفت

 149/61 619 سرسختی

 169/4 60/61 حمایت اجتماعی خانواده

 161/4 01/68 حمایت اجتماعی دوستان

آمده  6متغیرهای پژوهش در جدول در  هاآزمودنینمرات  و انحراف استاندارد میانگین
ودن بض خطیفرری همبستگی و تحلیل رگرسیون، پیشآما هایروشبرای انجام است. 

ج نشان داد نتای رابطه بین متغیرها از طریق نمودار پراکندگی مورد بررسی قرار گرفت که
 هادادهوزیع تبرای بررسی نرمال بودن بودن رابطه بین متغیرها برقرار است. فرض خطیپیش

اسمیرنوف استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که متغیرهای  -از آزمون کولموگروف
 (p= 61/9) سرسختی روانشناختی و (p= 94/9) حمایت اجتماعی (،p= 81/9) انگیزه پیشرفت

 دارای توزیع نرمالی هستند.

 انگیزه پیشرفت با مطالعه مورد یرهایمتغ یهمبستگ بیضر .2 جدول

 درجه آزادی مجموع مجذورات 
 میانگین

F سطح معناداری 
 مجموع مجذورات

 996/9 104/68 189/882 9 610/121 رگرسیون

   962/62 99 102/104 باقیمانده

    91 111/6829 کل
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 نشان داد که بینپیرسون ضریب همبستگی  شودمیمالحظه  8همانطور که در جدول 
( =140/9r(، حمایت اجتماعی خانواده )=116/9r) شناختیروانانگیزه پیشرفت با سرسختی 

وجود دارد و این ضرایب در  داریمعنی( رابطه مثبت =492/9rو حمایت اجتماعی دوستان )
 معنادار است. 96/9سطح 

 ونیرگرس مدل کل یمعنادار یجهت بررس( AVONA) یکراههانس یوار لیتحل یها. شاخص3جدول 
 همبستگی شاخص

 انحراف استاندارد برآورد مجذور همبستگی تعدیل شده (8Rهمبستگی )مجذور 
 (R) مدل

6 198/9 191/9 404/9 841/4 

برای بررسی معناداری مدل رگرسیون از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. با توجه به 
مشاهده شده، رگرسیون متغیر مالک انگیزه پیشرفت از روی  F و میزان 9نتایج جدول 

متغیرهای سرسختی روانشناختی، حمایت اجتماعی دوستان و حمایت اجتماعی خانواده در 
 معنادار است. 96/9سطح 

 خالصه مدل رگرسیون هایآماره. 4جدول 

 انگیزه پیشرفت 

 116/9 سرسختی روانشناختی

 140/9 حمایت خانواده

 492/9 دوستانحمایت 

آمده است. با توجه به این جدول و  4خالصه مدل رگرسیون در جدول  هایآماره
 بینپیشنتیجه گرفت که متغیرهای  توانمی( R 2=191/9شاخص آماری مجذور همبستگی )

 191/9)سرسختی روانشناختی، حمایت اجتماعی دوستان و حمایت اجتماعی خانواده( 
 .کنندمیتبیین  درصد از انگیزش پیشرفت را

 چندگانه به روش ورود همزمان تحلیل رگرسیون هایشاخص. 5جدول 

 

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد 

 شده
T 

سطح 
 معناداری

B 
خطای استاندارد 

 معیار
Beta 

 996/9 610/2  164/1 811/19 مقدار ثابت
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 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد 

 شده
T 

سطح 
 معناداری

B 
خطای استاندارد 

 معیار
Beta 

 998/9 929/9 486/9 948/9 648/9 سرسختی روانشناختی

اجتماعی  حمایت
 خانواده

190/9 612/9 498/9 889/9 999/9 

حمایت اجتماعی 
 دوستان

811/9 611/9 601/9 142/6 696/9 

ترتیب سرسختی به Betaو با توجه به مقدار  شودمیمشاهده  1جدول همانگونه که در 
 96/9( در سطح =498/9Betaو حمایت اجتماعی خانواده )( Beta=486/9شناختی )روان

ن حمایت . در میان متغیرهای پیش بیکنندمیبه طور مثبت انگیزه پیشرفت را پیش بینی 
به طور معنادار انگیزه پیشرفت را پیش بینی کند. همچنین مشاهده  تواندنمیاجتماعی دوستان 

که از بین متغیرهای پیش بین، سرسختی روانشناختی، انگیزه پیشرفت را به طور  شودمی
 .کندمیپیش بینی  تریقوی

 گیریو نتیجه بحث
ی و حمایت شناختاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت با سرسختی روان

ناختی و شبینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روانجتماعی )دوستان و خانواده( و پیشا
شناختی ی روانشرفت با سرسختحمایت اجتماعی بود. نتایج حاکی بر آن بود که بین انگیزه پی

یش انگیزه پشرفت را پ تواندمیشاختی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و سرسختی روان
 ( و پاتن و گلدنبرگ6006(، وستمن )6021مدی ) هاییافته(. این نتایج با 96/9Pبینی کند )

 شناختی با موفقیتدادند سرسختی روان نشان ( که8991( و هیون، کیاروچی و ویالی )6000)
با  هاهیافتهمسو است. همچنین این  دهدمیتحصیلی ارتباط دارد و آن را تحت تأثیر قرار 
( 6909دوایی )( و 6909رفیعی اصل ) (،8969نتایج تحقیقات احمدی، زینالی پور و رحمانی )

ت فقیمو ( مبنی بر وجود رابطه بین سرسختی با پیشرفت و6921و نریمانی ) (6929زارع )
چنین استنباط کرد که فرد سرسخت به  توانمیطور کلی تحصیلی همخوانی دارد. به

ر د ؛ کندمیجویی خود را حفظ ارد و در شرایط دشوار نیز مبارزههایش اعتماد دتوانایی
انگیزه خود را برای موفقیت شود میها باعث و تمام این داردنمییجه دست از تالش برنت
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مشکالت  و هاشکستت در مقابل نامالیمات مقاوم هستند و در نتیجه کند. افراد سرسخ حفظ
 شخصم همچنین که انگیزه خود را برای رسیدن به اهدافشان از دست بدهند. شودنمیباعث 

برخوردارند، در  یباالی از جدیت و وجدان هک یآموزان و دانشجویان شده است که دانش
 ار هستند.کوش و واجد پشتکاو، طالب پیشرفت، سخت کنجکخود  یتحصیل هایفعالیت

ا تعریف نموده وباسکه ک روییسخت یشخصیت یبا مفهوم ویژگ یخوببه هاییویژگیچنین 
و  یوشکبا سخت ی ارتباط مثبت یشخصیت روییسخت ه،کتوجه آن  منطبق است. جالب

 یت، ارزش و معنابرخوردار است، بر اهمی یباالی ه از تعهدک یار دارد. شخصکجدیت در 
در  است قادر مبنا همین دارد و بر ، باوردهدمی انجام یفعالیت و چه است یسکه چه ک این

 یدانشجویان را برانگیزد. خود یاوکنجک و بیابد یمعنای ،دهدمی انجام هک آنچه هر مورد
 ورغوطه خود یدرس فعالیت در یوافر عالقه با برخوردار هستند، یباالی تعهد یاز ویژگ هک

 یتلق خود یآموزش اهداف به نیل یبرا شیوه، بهترین عنوانبه را این موقعیت و شده
 عنوانبه را یتحصیل دوره دانش آموز، یا دانشجو هک شودمی باعث ینگرش چنین .کنندمی

 دهدمی اختصاص آن به را یبیشتر زمان و نموده یجالب ارزیاب و ارزشمند مهم، یموقعیت
 (.6921 و در نتیجه انگیزه پیشرفت بیشتری نیز خواهد داشت )مجیدیان،

از سویی دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین انگیزه پیشرفت با حمایت اجتماعی 
 تواندمی)خانواده و دوستان( رابطه مثبت معنادار وجود دارد و حمایت اجتماعی خانواده 

 ارانکهم ا و زی. نتایج پژوهش ل(96/9P)کند  بینیپیشطور مثبت انگیزه پیشرفت را به

 (دوستان و معلم )خانواده، یاجتماع هایحمایته ک دادند نشان نیز (6906( و یکتا )8991)
تی مایگفت ح توانمیدارد. در تبیین این یافته  یمعنادار و مثبت ۀرابط یلیتحص زشیبا انگ

ه ک شودمیباعث  کندمیخصوص خانواده و دوستان دریافت که فرد از جانب اجتماع، به
های خود را باور کند و تصویری مثبت از خود خلق کند. حمایت اجتماعی به فرد توانایی

یجه و در نتشود می، باعث تعامل و فعالیت فرددر محیط دهدمیفرد حس اعتماد و اطمینان 
 انگیزه وی برای موفقیت تقویت شود. شودمیباعث 

رسختی گفت که پرورش صفت س توانمیاین تحقیق  هاییافتهبه طور کل در ارتباط با 
ایجاد یک سیستمی حمایتی در خانواده که فرزندان را در شرایط  شناختی در کودکان وروان

ها را تقویت کند و باعث شود که فرد خود را توانا دشوار حمایت کرده، اعتماد به نفس آن
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 توانیمباعث افزایش انگیزه پیشرفت در فرزندان گردد و در نتیجه  تواندمیاحساس کند 
 ها نیز بود.آتی آن هایموفقیتشاهد 

آموزش و  0آموزان دختر دبیرستانی منطقه به اینکه این پژوهش بر روی دانش با توجه
پروش شهر تهران اجرا شده، باید در تعمیم نتایج به سایر مناطق و شهرهای دیگر احتیاط را 

ناطق بر روی پسران و سایر م هاپژوهشکه این نوع  شودمیدر نظر گرفت. بنابراین پیشنهاد 
 و شهرها انجام شود.

 منابع
، واننشر ر . تهران:ی. ترجمۀ یحیی سید محمدینشناسی تربیت(. روا6921) .اسالوین، رابرت

 8991سال انتشار اثر به زبان اصلی 
 مهرناز ترجمه تربیت. و میتعل در زشی(. انگ6921اچ. ) لید ،کشان و آز پال چ،ینتریپ

 8998، سال انتضار اثر به زبان اصلی علم نشر تهران:، یشهرآرا
 نشر بعثتتهران: هاس سنجش خانواده و ازدواج. (. مقیاس6921. )ثنایی ذاکر، باقر

صیلی کوشی، انگیزه پیشرفت تحبررسی رابطه تفکر انتقادی، سخت (.6909) .دوایی، مهدی
. پایان نامه ری و خالقیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تهران واحد شهر

 اپ نشده.، چ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزروانشناسی کارشناسی ارشد
 در انگیزه پیشرفت با شناختی روان سرسختی رابطه مقایسه(. 6909) .رفیعی اصل، محمد

و روستایی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان  یشهر ینظر متوسطه آموزان دانش
 ، چاپ نشده.دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،شناسی تربیتی

(. بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای مقیاسی برای 6921) .شاکری، حسینو  روشن، رسول
 91-18 (:49) 61 ،مجله دانشور رفتارشناختی دانشجویان. سنجش سرسختی روان

 مقابله با استرس یهاروششناختی و بررسی رابطه سرسختی روان .(6929) .قیصی، عبداهلل
 ناسی،روانشپایان نامه کارشناسی ارشد  .در دانشجویان سال اول روزانه دانشگاه اصفهان

 چاپ نشده.، دانشگاه اصفهان
پیشرفت و  (. رابطه انگیزه6921) .نوری ابوالقاسم و کمالی، مهدی ؛غفوری، محمدرضا

جله دانش و پژوهش در مپذیری. واهی و مسئولیتخشناختی با هیجانسرسختی روان
 611-622(: 91)69، روانشناسی
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 ارتباط (.6921) .عباس ابوالقاسمی، و اوشا برهمند، محمد؛ زرار، امینی محمد؛ نریمانی،

 تحصیلی پیشرفت با اجتماعی یهامهارت و تفکر هایسبکشناختی، روان سرسختی

 02-668 (:1)8، تبریز دانشگاه روانشناسی فصلنامه آموزان. دانش
 (.6921) .محمدعلی ،سپهوند و منیژه ییالق، شهنی؛ حسین شکرکن، ؛عبدالکاظم نیسی،

 آموزان دانش تحصیلی عملکرد و اجتماعی – یفرد یسازگار روانی، سالمت مقایسه

هوش  و اجتماعی حمایت کنترل با اهواز هایدبیرستان در مادر واجد و فاقد اول پایه
 618-691 (:9)69، روانشناسی و تربیتی علوم مجله .آموزان دانش

با استرس  ییروو سخت یارآمدکخود باورهایرابطه  ی(، بررس6921) .ان، فرزادیدیمج
 ،روانشناسی ارشد کارشناسی نامهپایان. ران منطقه متوسطه شهر سنندجیمد یشغل

 نشدهچاپ ،یئطباطبا عالمه دانشگاه
 یبرا خودپندارره و اجتماعی حمایت کنندگی بینیپیش قدرت (. بررسی6906) .یکتا، آمنه

 هایدانشکده در پسران و دختران گروه در دانشجویان تحصیلی پیشرفت انگیزش

 ،کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز نامهپایان .مهندسی و تربیتی علوم
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