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 چکیده

انگیزش پیشرفت مقایسه  این پژوهش با هدف .است همه آرزوهادر زندگی به رسیدن و موفقیت به رسیدن مبناي انگیزه پیشرفت

. بود ايمقایسه -علّی توصیفی از نوع روش پژوهش .انجام شد نوجوانان خانواده هاي تک فرزند وبیشتر از یک فرزنددر  و ابعاد آن

شهر قزوین ومنطقه اسفرورین استان 1مقطع متوسطه دوم ناحیه جامعه آماري این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر ودختر 

اي نفر از این افراد به روش نمونه گیري خوشه 022که تعداد .مشغول به تحصیل بودند1141 -49قزوین است که در سال تحصیلی 

در ادامه براي آزمون فرضیه هاي اصلی  .بود(14۱2)پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنسها آوري دادهابزارجمع. تصادفی انتخاب شدند

خانواده هاي تک  نوجوانان انگیزش پیشرفت نشان داد بین  یافته ها .تحقیق از آزمون تی استودنت گروهاي مستقل استفاده شد

خانواده هاي نوجوانان انگیزش پیشرفت  لذا می توان گفت  (.>p 220/2 ).وجود دارد معنی داريتفاوت  فرزند و بیشتر ازیک فرزند

 .خانواده هاي بیشتر از یک فرزند است انگیزش پیشرفتتک فرزند کمتر از 

 .،تک فرزند ،چند فرزندانگیزش پیشرفت  :واژگان کلیدی
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 قدمهم

هر چه شخصیت و ادراک از خویشتن انسان . اي از شخصیت و سازمان روانی، شناختی  و اجتماعی اوست رفتار آدمی اساساً جلوه

آشکار است که . تر، واقعی تر و رشد یافته تر باشد، از رضایت درونی و تعامل  بین فردي بیشتري برخوردار خواهد بود سالم

یکی از  .شخصیت و خودپنداره ي سالم و رشد یافته، فقط در جریان تربیت صحیح و پرورش عواطف و رفتار سالم بوجود می آید 

ش انگیز 0گیج و برالینر. است 1پیشرفت شود اختصاص داده، نیاز به پیشرفت یا انگیزهاي بسیاري را به خ نیازهایی که پژوهش

اند که  ها نشان داده پژوهش. اند پیشرفت را به صورت میل یا عالقه به کامیابی کلی یا کامیابی در زمینة فعالیت خاص تعریف کرده

اراي انگیزة سطح باالیی هستند و در رقابت با دیگران و در کارهاي بعضی افراد د. افراد از لحاظ این نیاز با هم تفاوت بسیاري دارند

 (.1141قربانی،) کوشند خود، براي کسب پیروزي به سختی می

تعداد والدین تک فرزند روز به روز در حال افزایش است؛ داشتن یک فرزند، بهتر یا بدتر از داشتن چند فرزند نیست و تک فرزندي 

خانواده هاي تک فرزندي بر مسائلی خاص تأکید دارند که ممکن است در خانواده هاي  .و معایبی دارد نیز چون چند فرزندي مزایا

هاي تک فرزند و چند فرزند، میزان قابل بررسی در خانواده از موضوعات (.1141دریاباري،  ) چند فرزندي وجود نداشته باشد

 انگیزه موفقیت براي فرد کرد، وقتی تعریف گونه این توان می را پیشرفت انگیزه. ها استانگیزش پیشرفت فرزندان در این خانواده

. دارد منفی پیامدهاي انتظار ،شود می انگیزه با شکست از اجتناب براي وقتی و دارد انتظار پیامدهاي مثبت کند، می پیدا

 حالتی. است در زندگی همه آرزوها به رسیدن و موفقیت به رسیدن مبناي انگیزه پیشرفت  دارد منفی پیامدهاي انتظار انگیزش،

 & Liebermanh) کند  تالش عالی شخصی معیارهاي و موفقیت، خشنودي براي کند، می وادار را فرد که است یادگیري از

Remedios, 20007) . استاستوار  آرچر و اتکینسون و  کلند مک ، سیرز ، هوپ اولیه برتحقیقات پیشرفت انگیزش نظریه. 

  دیدگاه بنابر (.1142خدیوي، وکیلی مفاخري، )دارد  آموزان تأکید دانش شکست و موفقیت در هدف برنقش نظریه این

(1970، Hermans 1141به نقل از نوحی، ؛ )ارتقاطلبی،  آمیز، مخاطره رفتار آرزو، سطح مؤلفه چند از پیشرفت انگیزه

به معنی  اصطالح انگیزش.است شده تشکیل موفق و رفتار دوست انتخاب رفتارشناختی، نگري، آینده پشتکار، پذیري، مسئولیت

که ما را به  منعکس کننده این تصور عام است که انگیزش چیزي است( تحرک)مفهوم کلی جنبش  مشتق شده است حرکت دادن

 (11۳۱شهرآراي)جنبش و تحرک وادار و کمک می کند تا تکلیف خود را کامل کنیم

به طور کلی، انگیزش . گانیزم که موجب هدایت رفتاراو به سوي نوعی هدف می شود اشاره می کندانگیزش به حالت هاي درونی ار

را به موتور و فرمان اتومبیل  انگیزش. عنوان نیروي محرک فعالیت هاي انسان و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد را می توان به

 بنابراین انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان است. انگیزش هستندتشبیه کرده اند و در این مقایسه نیرو وجهت،مفاهیم عمده 

 (1141خداپناهی، )

 با این حال می توان انگیزه را دقیق تر از انگیزش و به عنوان حالت. انگیزه اصطالحی است که غالباً با انگیزش مترادف به کارمی رود

کلی مولد رفتار به حساب می آید در  دیگر انگیزش عاملبه سخن . مشخصی که سبب ایجاد رفتاري معین می شود تعریف کرد

مثالً وقتی که می پرسیم چرا فالن شخص رفتار خاصی را انجام دادبه . شخص می باشد حالی که انگیزه حالت اختصاصی رفتار یک

 (.1141حسن زاده، )دنبال انگیزه او هستیم 

پسس از آنکسه   .  (Schultzs , 1989)بت کردن و پیشی گرفتن از دیگران، یعنی میل به انجام خوب کارها براي رقا 1نیاز به پیشرفت

موري این نیاز را در فهرست خود گنجاند، در طول پنجاه سال به طور گسترده اي مورد مطالعة پژوهشگران در حوزه هساي مختلسف   

                                                           
1 -achievement motivation 
2 - Gage & Borliner 
3
- Achievement (N Ach) 
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بسراي انسدازه گیسري نیساز بسه       اولین کاري که محققان انجام دادند این بود کسه روش هساي معتبسري   . (Benner, 1999)قرار گرفت

هنگامی که روش هاي اندازه گیري نیاز به پیشرفت فراهم شد، این امکان که بتوان ارتباط نیاز بسه پیشسرفت را   . پیشرفت ابداع کردند

 .با سایر متغیرها بررسی کرد، به دست آمد

نیساز  . وجود دارد تفاوت شرفت در زمینه هاي مختلفسطح باال و سطح پایین در نیاز به پی از نظربین افراد ( Reeve،2013)از نظر  

افسراد داراي نیساز پیشسرفت بساال، اهسداف واقعسی دارنسد،        . باال به پیشرفت ، با کارکرد موثر افراد در چندین زمینسه رابطسه وجسود دارد   

دارند و به دنبال فرصت خطرپذیرند، در جستجوي بازخورد و استفادة بیشتر از نتایج اعمال خود هستند، مسئولیت شخصی بیشتري 

هاي بیشتري براي ارضاي نیاز به پیشرفت هستند، از رقابت هاي شدید پرهیز می کننسد و تسرجیح مسی دهنسد افسراد شایسسته اي را       

افراد سطح باال در نیاز پیشرفت هنگام کار با تکالیف دشوار، مقاومت و پافشاري بیشتري دارند، می کوشند تا مشکالت . انتخاب کنند

از . تري را حل کنند و اگر یک روش قدیمی کارآمد نبود، تمایل بیشتري براي آزمسودن رویکردهساي مختلسف نشسان مسی دهنسد      بیش

نیاز به پیشرفت ارتباط مثبت و معنساداري  . اعتماد به نفس باالیی برخوردار بوده و دوست دارند کارهاي خود را به تنهایی انجام دهند

د در برابر شکست از خود نشان می دهند، درست به همان صورت که افراد با نیاز پیشرفت، گسرایش بسه   با میزان پایداري دارد که افرا

گرایش به اجتناب از شکست افراد را برمی انگیسزد تسا از خسود در    . موفقیت دارند، انگیزه اجتناب از شکست را نیز در سر می پرورانند

 (.1142ساالري فر  و همکاران ، )س از شرمندگی دفاع کنند برابر از دست دادن حرمت خود، احترام اجتماعی و تر

اي رفتار پیشرفت را پیش بینی می  معتقد بود که نیاز پیشرفت فقط تا اندازه( 11۳9نقل از محمدزاده ه ب 14۱9) اتکینسون جان

با یک موقعیت جدید پیشرفت وقتی کودکی  .طبق نظریه مک کللند، انگیزه پیشرفت از آرزوهاي فزاینده کودک ناشی می شود .کند

نباشد و او  اگر این معما آن قدر مشکل. هیچ انتظاري از توانایی خود براي حل آن ندارد مثل یک معماي علمی برخورد می کند،

آن چه که در ظهور نیاز . بتواند به طور صحیح آن را حل کند او به زودي آرزوهاي خاصی پیدامی کند و از این آرزوها لذت می برد

تدریج پیچیده تر می شود و به موفقیت می انجامد و این موفقیت و لذت  به پیشرفت ضروري است تسلط بر موقعیتهایی است که به

 .(Feist & Feist ،2013)بعدي می شود ناشی ازآن نیاز به پیشرفت را تقویت می کند و باعث افزایش این رفتار در موقعیتهاي

. اندبه بررسی ماهیت و نحوه اثر پذیري انگیزش تحصیلی از عوامل بافتی پرداخته  1تعیین گري در نظریه خود( 0222)رایان و دسی 

-، انجام فعالیت0این نظریه بین دو انگیزش درونی. بر اساس این نظریه برانگیخته شدن به داشتن انگیزه براي انجام کارها اشاره دارد

، اشتغال به کارهایی که خود 1اي تقویت کننده و انگیزش بیرونینی یا وابستههاي رفتاري و روانشناختی بدون نیاز به تحریک بیرو

 (. et al  Ryan ،2008) اي براي دستیابی به اهداف دیگر هستند، تمایز قایل شده استوسیله

ن دارد که به در نظریه خود تعیین گري چنین فرض شده است که، این که ما کدام یک از دونوع انگیزش را داریم بستگی به ای(. 

هاي تنظیم فردي تبدیل کرده هاي رفتاري را از منابع بیرونی اکتساب کرده و آنها را به باورها و سبکها و تنظیمچه اندازه ارزش

ایم، فراین یکپارچه ، و در عین حال با ترکیب ساختارهاي درونی مفهوم واحدي از خود کسب کرده9ایم، فرایند درون سازي

 (.Grolnick, Deci& Ryan ،1997)سازي

 .بر این اساس در پژوهش حاضر در صدد هستیم تا میزان انگیزش پیشرفت در خانواده هاي تک فرزند و چند فرزند را مقایسه نماییم

 روش بررسی

                                                           
1. self-determination 

2. Intrinsic Motivation 

3. Extrinsic Motivation 
4. Internalization 
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چند فرزند هاي تک فرزند و فرندان خانوادهانگیزش پیشرفت ها از آنجایی که به مقایسه دادهپژوهش حاضر  از نظر روش گرد آوري 

 .باشدمی 1ايمقایسه -علّی توصیفی از نوع  پرداخته است،

شهر قزوین ومنطقه اسفرورین استان 1جامعه آماري این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر ودختر مقطع متوسطه دوم ناحیه 

 .مشغول به تحصیل  بودند1141 -49قزوین است که در سال تحصیلی 

اي گیري خوشهبه روش نمونه  که نفر از دانش آموزان پسر ودختر مقطع متوسطه دوم بودند 022 نمونه آماري پژوهش شامل  

 122هاي تک فرزند و از خانوده( پسر 02دختر و  02شامل )نفر  122نفر دانش آموز انتخاب شده،  022از .  تصادفی انتخاب شدند

 .فرزند بودند هاي چنددیگر نیز از خانواده( پسر 02دختر و  02شامل )نفر 
 ابزار های پژوهش

برمبناي دانش نظري و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با  (Hermans،1970) :پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

سؤال بود  04پرسشنامه اولیه داراي . بررسی پیشینه پژوهش هاي مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت، این پرسشنامه را ساخته است

هرمنس براي . گیزه پیشرفت پایین تهیه گردیدکه بر مبناي ده ویژگی که متمایز کننده افراد داراي انگیزه پیشرفت باال از افراد با ان

هاي قبلی را به پیشرفت پایین حاصل از پژوهش تهیه مواد پرسشنامه، نه وِیژگی افراد داراي انگیزه پیشرفت باال، از افراد انگیزه

گی یک یک سؤاالت با پس از اجراي آزمایشی و تجزیه و تحلیل سؤاالت و محاسبه همبست. عنوان مبنا براي انتخاب سؤالها برگزید

الزم به ذکر است که پس از تحلیل سؤاالت هیچ سؤال . سؤال به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد 04کل آزمون 

سؤاالت . ویژگی ساخته شد 4معناداري در رابطه با ویژگی دهم در پرسشنامه نهایی وارد نشد، لذا پرسشنامه نهایی تنها براساس 

جهت یکسان سازي ارزش . و به دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است. به صورت جمالت ناتمام بیان شده استپرسشنامه 

این گزینه ها به حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا . گزینه نوشته شده است 9سؤال پرسشنامه  04سؤاالت براي هر 

هرمنس  . شده است ارائه منفی صورت به دیگر بعضی و مثبت بصورت سواالت از بعضی. کم به زیاد باشد به آنها نمره داده می شود

براي محاسبه پایایی  14۱2هرمنس در سال . براي محاسبه روایی از روایی محتوایی استفاده کرد و آن روایی مورد تأیید قرار گرفت( 14۱2)

بدست  ۳0/2ضریب پایایی محاسبه شده براي پرسشنامه به میزان . استفاده کردآزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفاي کرونباخ 

در پژوهشی به بررسی هنجار یابی آزمون  انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس بر روي دانش آموزان پرداخت و ضریب (  11۳1)ابولقاسمی . آمد

به بررسی روایی و اعتبار آزمون انگیزه پیشرفت در  در پژوهشی ( 11۳۱)اکبري  .گزارش کرد ۱4/2اعتبار پرسشنامه را با روش آلفاي کرونباخ  

در پژوهش  .گزارش کرد ۳9/2 پرداخت و ضمن تأیید روایی پرسشنامه، پایایی آن را آموزان دوره متوسطه استان گیالنمیان دانش 

 محاسبه گردید ۱۳/2حاضر پایایی مقیاس مذکور به روش آلفاي کرونباخ 

 :یافته ها

 . میانگین نمرات هر یک از ابعاد انگیزش پیشرفت و انحراف استاندارد آنها آمده است 1درجدول
 داده های توصیفی ابعادانگیزش پیشرفت 4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین فراوانی متغیر                          گروه    
 

 تالش برای موفقیت
 011/1 1۳ 100 چند فرزند

 ۱11/0 19 100 تک فرزند 
 

 سطوح اشتیاق
 911/1 19 100 چند فرزند

 091/9 11 100 تک فرزند

                                                           
1.Ex post facto research 
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 تحرک رو به آینده
 011/1 12 100 چند فرزند

 091/1 ۱ 100 تک فرزند
 

 درک زمان
 191/1 12 100 چند فرزند 

 911/0 4 100 تک فرزند
 

 ثبات قدم
 001/9 ۳ 100 چند فرزند

 911/1 ۳ 100 تک فرزند
 

 تمایلداشتن 
 101/9 19 100 چند فرزند 

 011/1 12 100 تک فرزند
 

 آینده نگری
 991/0 ۱ 100 چند فرزند 

 111/0 0 100 تک فرزند
 

 انتخاب شریک
 111/1 ۱ 100 چند فرزند

 011/1 9 100 تک فرزند 
 

 بازشناسی
 111/0 0 100 چند فرزند 

 011/0 0 100 تک فرزند
 

 جمع 
 01۳/۱ 42 122 چند فرزند

 911/0 ۱4 122 تک فرزند

 
 01۳/۱و انحراف استاندارد آن  42نشان می دهد میانگین نمرات انگیزش پیشرفت در گروه چند فرزندها  1همانطورکه جدول

 . است 911/0و انحراف استانداد آن   ۱4باشد و میانگین نمرات انگیزش پیشرفت در گروه تک فرزندها  می
جهت پی بردن به این موضوع که آیا بین نوجوانان دو گروه خانواده هاي تک فرزند و چند فرزند در ابعاد انگیسزش پیشسرفت تفساوت    

 .ارائه می گردد 0که در جدول.گروه هاي مستقل استفاده شد tمعناداري وجود دارد یا خیر، از آزمون 
 مستقل برای بررسی  معنی داری تفاوت انگیزش پیشرفت و ابعاد آن  در گروه های تک فرزند و چند فرزند    tنتایج آزمون.  2جدول

 
 میانگین گروه

انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین

درجه 

 آزادی
t 

سطح 

 معناداری

نمره کل انگیزش 

 پیشرفت

 911/0 ۱4 تک فرزند
01 14۳ 011/1 224/2 

 01۳/۱ 42 چند فرزند 

براي تالش 

 موفقیت

 ۱11/0 19 تک فرزند
1 14۳ 091/0 221/2 

 01/1 1۳ چند فرزند 

سطوح اشتیاق 

 براي پیشرفت

 091/9 11 تک فرزند
1 14۳ ۳10/0 220/2 

 911/1 19 چند فرزند 

تحرک رو به 

 پیشرفت

 091/1 ۱ تک فرزند
9 14۳ 011/0 229/2 

 011/1 12 چند فرزند 
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 درک زمان

 

 911/0 4 فرزندتک 
1 14۳ 220/0 190/2 

 191/1 12 چند فرزند 

ثبات قدم براي 

 انجام فعالیت

 911/1 ۳ تک فرزند
2 14۳ 2۳1/0 1۱۳/2 

 001/9 ۳ چند فرزند 
داشتن تمایل و 

دغدغه براي انجام 

 فعالیت 

 011/1 12 تک فرزند
 101/9 19 چند فرزند  221/2 10۱/0 14۳ 9

 111/0 0 تک فرزند نگريآینده 
1 14۳ 221/0 191/2 

 991/0 ۱ چند فرزند 

انتخاب شریک و 

 همکار

 011/1 ۱ تک فرزند
1 14۳ ۱11/0 220/2 

 111/1 9 چند فرزند 

بازشناسی و 

 بازنگري رفتار

 011/0 0 تک فرزند
2 14۳ 224/0 011/2 

 111/0 0 چند فرزند 

 
با توجه . است 42و  میانگین نمره چند فرزندها   ۱4نمره انگیزش پیشرفت تک فرزندها  دهد که میانگین نشان می 0جدول   نتایج

هاي نمره تک فرزندها و چند میانگینبین  شود کهگرفته میدرصد اطمینان نتیجه  40 با ،محاسبه شده و سطح معناداري tبه 

 . (p<0/005)دارد تفاوت معناداري وجودفرزندها 

 : نتایج زیر را بدست داد 0ولبراي مقایسه میانگین هر یک از ابعاد انگیزش و پیشرفت با توجه به جد tآزمون 

  تالش براي موفقیت 

بنابراین بین  t = 2/541,  df=198  , p<0/005می باشد و  1۳و میانگین گروه چند فرزند  19میانگین گروه تک فرزند 

به عبارت دیگر گروه .هاي تک فرزندي و چند فرزندي تفاوت معنی دار وجود داردنمرات عامل تالش براي موفقیت در خانواده 

 .چند فرزندها در بُعد تالش براي موفقیت نمرات باالتري کسب نمودند

  سطوح اشتیاق براي پیشرفت 

راین بین بناب t = 2/832,  df=198  , p<0/005می باشد و  10و میانگین گروه چند فرزند  11میانگین گروه تک فرزند 

به عبارت .نمرات عامل سطوح اشتیاق براي پیشرفت در خانواده هاي تک فرزندي و چند فرزندي تفاوت معنی دار وجود دارد

 .دیگر گروه چند فرزندها در بُعد سطوح اشتیاق براي پیشرفت نمرات باالتري کسب نمودند

  تحرک رو به پیشرفت 

بنابراین بین  t = 2/231,  df=198  , p<0/005می باشد و  ۱ند فرزند و میانگین گروه چ 12میانگین گروه تک فرزند 

به عبارت دیگر .نمرات عامل تحرک رو به پیشرفت در خانواده هاي تک فرزندي و چند فرزندي تفاوت معنی دار وجود دارد

 .گروه چند فرزندها در بُعد تحرک رو به پیشرفت نمرات باالتري کسب نمودند

  درک زمان 

بنابراین بین  t = 2/002,  df=198  , p=0/342می باشد و  12و میانگین گروه چند فرزند  4گروه تک فرزند  میانگین

 .وجود نداردنمرات عامل درک زمان در خانواده هاي تک فرزندي و چند فرزندي تفاوت معنی دار 

   ثبات قدم براي انجام فعالیت 
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بنابراین بین  t = 2/081,  df=198  , p=0/368می باشد و  12و میانگین گروه چند فرزند  ۳میانگین گروه تک فرزند 

 .وجود نداردنمرات عامل ثبات قدم براي انجام فعالیت در خانواده هاي تک فرزندي و چند فرزندي تفاوت معنی دار 

  داشتن تمایل و دغدغه براي انجام فعالیت 

بنابراین بین  t = 2/357,  df=198  , p<0/005می باشد و  19و میانگین گروه چند فرزند  12روه تک فرزند میانگین گ

نمرات عامل داشتن تمایل و دغدغه براي انجام فعالیت در خانواده هاي تک فرزندي و چند فرزندي تفاوت معنی دار وجود 

 .ایل و دغدغه براي انجام فعالیت نمرات باالتري کسب نمودندبه عبارت دیگر گروه چند فرزندها در بُعد داشتن تم.دارد

 «آینده نگري » 

بنابراین بین  t = 2/001,  df=198  , p=0/141می باشد و  ۱و میانگین گروه چند فرزند  0میانگین گروه تک فرزند 

 .اردوجود ندنمرات عامل آینده نگري در خانواده هاي تک فرزندي و چند فرزندي تفاوت معنی دار 

   تاثیر عامل انتخاب شریک و همکار 

بنابراین بین  t = 2/633,  df=198  , p<0/005می باشد و  ۱و میانگین گروه چند فرزند  9میانگین گروه تک فرزند 

به عبارت دیگر .نمرات عامل انتخاب شریک و همکار در خانواده هاي تک فرزندي و چند فرزندي تفاوت معنی دار وجود دارد

 .ند فرزندها در بُعد انتخاب شریک و همکار نمرات باالتري کسب نمودندگروه چ

 «بازشناسی و بازنگري رفتار » 

بنابراین بین  t = 2/009,  df=198  , p=0/232می باشد و  0و میانگین گروه چند فرزند  0میانگین گروه تک فرزند 

 .وجود نداردي و چند فرزندي تفاوت معنی دار نمرات عامل بازشناسی و بازنگري رفتار در خانواده هاي تک فرزند

 ونتیجه گیری بحث

نشان داد بین نمرات انگیزش پیشرفت در خانواده هاي تک فرزندي و چند فرزندي تفاوت معنی دار وجود  نتایجبررسی و تحلیل 

بررسی هر یک از ابعاد انگیزش . به عبارت دیگر گروه چند فرزندها از لحاظ انگیزش پیشرفت نمرات باالتري کسب نمودند.دارد

اي انجام فعالیت، آینده نگري و بازشناسی و بازنگري رفتار معنادار نیست پیشرفت نشان داد تفاوت در ابعاد درک زمان، ثبات قدم بر

 . به عبارت دیگر گروه تک فرزندها و چند فرزندها در ابعاد فوق هیچ گونه تفاوتی ندارند ولیکن در سایر ابعاد تفاوت کامالً معنادار بود

تک فرزندها به دلیل کمبود ارتباط در خسانواده  . ط با دیگران استطبق نظریه مک کلند یکی از ابعاد مهم نیاز به پیشرفت ایجاد ارتبا

در این بُعد دچار مشکل هستند که می تواند منجر به انگیزش پیشرفت ضعیف گردد که نتایج پژوهش ما نیز با این مطلب همخوانی 

 .(1141؛ فیست و فیست، 1141شولتز و شولتز، )دارد

نگیزش پیشرفت با نیاز به پیشرفت میل به انجسام خسوب کارهسا بسراي رقابست و پیشسی       ا(0222)همچنین طبق تعریف رایان و دسی 

گرفتن از دیگران معادل است تک فرزندها به لحاظ عدم رقابت در خانواده از این نظر دچار ضعف می باشند لذا از این جنبه پژوهش 

 . ما نیز تایید کننده این مطلب است

و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه ( تعامل بین اعضا، خانواده)ه بین ساخت خانواده کنشان داد (11۳0)نتایج تحقیق یزدچی

فرزندان اول و آخر انگیزش پیشرفت تحصیلی بهتري در تحقیق خود ثابت کرد که ( 1442)فاطمی همچنین  .معناداري وجود دارد

 .التر می باشد همچنین سطح انگیزش پیشرفت تحصیلی کودکان خانواده هاي زوج و منسجم با. دارند

موجب پیشرفت و ترقی فرزندان که تربیت صحیح و اسالمی در تعالیم اسالمی و از طریق آیات و روایات چنین بیان شده است 

ممکن است که می گردد و در اکثر احادیث توصیه به فرزند دار شدن خانواده ها شده است و چنین بیان می شود که جامعة اسالمی 

اما مشکالت خاص خودش را دارد و چه بسا مشکالت آن بیش از چند  .ندگی را کمی ساده تر و راحتر کندتک فرزندي به نظر ز

همچنین بسیاري از نظریه و پژوهش ها حاکی از این است که خانواده هاي چند فرزند  از لحاظ (. 11۱1قمصري ،)فرزندي است
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فت می باشند در وضعیت بهتري نسبت به خانواده هاي تک فرزند سالمت روان ، تاب آوري که متغیرهاي مرتبط با  انگیزش  پیشر

 .  فلذا اکثر نظریه ها و پژوهش ها و آیات  و روایات با نتایج این پژوهش همخوانی داشته و آنرا تایید می کنند. قرار دارند

 ، نیافتنی اگر دست والدین توقعات . باشد او عالیق و ها توانایی مطابق دستیابی و قابل گرایانه، واقع باید فرزندتان تک از شما توقعات

 فرزنسد  سرکشسی  یسا  ناامیسدي  احساس شکسست،  دادن، وا موجب تواند می باشد، عالقه فرزندان از دور یا توانایی از بیش حد، از بیش

 .عهده نگیرید به را او وظایف و کنید واگذار او به دارد، را آن توان انجام سن اساس بر و دهد انجام باید کودکتان که را وظایفی. .شود

 یساد  کسه  کمک کنید را او و باشد داشته را خودش خاص احساسات دهید که اجازه او به . بگذارید احترام فرزندتان تک احساسات به

 است غیرمجاز که مقابل آنچه در . است مجاز باشد که نوع هر از احساسات بیان دادن و نشان بدانید . کند بیان را احساساتش بگیرد

 . است نامناسب رفتارهاي انجام
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