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The Relationship between Post-Secondary Stress and 
Academic Motivation in the Children of Veterans of 
Mazandaran Province

Abstract

Introduction: One of main challenges for people involved in war is post-traumatic 
stress disorder, associated with unpredictable or destructive and long-term 
consequences for the injured person, his family and the community. Post-traumatic 
stress disorder has been recognized as a stressful topic in the veterans’ family; thus, 
it can affect children’s academic motivation.

Objective: The present study examined the relationship between secondary post-
traumatic stress disorder and academic motivation in veterans’ children.

Material and Methods: This descriptive correlational study was performed on 150 
children of veterans with secondary post-traumatic stress disorder in Mazandaran in 
2018 with a simple random sampling. Data were collected using a Demographics 
Questionnaire, Post-traumatic Stress Disorder (STSS) and academic motivation 
scale. Data were analyzed using descriptive (Table, M ean and standard deviation 
(SD)) and inferential (t-pair, independent t and ANCOVA) statistical tests at the 
significance level of P<0.01. The material used for these analyses was SPSS 16

Results: The mean and standard deviation of post-traumatic stress and academic 
motivation in veterans’ children were 43.97±13.9 and 92.03±26.7, respectively. 
Further, there was no significant relationship between post-traumatic stress disorder 
and academic achievement motivation (P= 0.15).

Discussion and Conclusion: According to the results, post-traumatic stress disorder 
did not have a significant effect on the educational motivation of veterans’ children. 
Therefore, it is recommended to teach ways to increase the motivation of academic 
achievement to deal with secondary post-traumatic stress disorder.
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مقاله پژوهشی

ارتباط استرس آسیب ثانویه با انگیزش تحصیلی در فرزندان جانبازان استان مازندران
مرتضی حمزه1، حمید حجتی2، *گلبهار آخوندزاده3

چكيده
مقدمه:از مهمترین مشکالت برای افراد درگیر با جنگ، ابتال به اختالل استرس پس از سانحه است که با پیامدهای غیرقابل 
پیش بینی یا مخرب و بلند مدت برای فرد آسیب دیده، خانواده وی و اجتماعی که در آن زندگی می کند همراه است. از 
آنجایی که اختالل استرس پس از سانحه به عنوان یک موضوع پر استرس در خانواده جانبازان شناخته شده است؛ بنابراین 

می تواند بر روی انگیزه تحصیلی فرزندان تأثیر بگذارد.
هدف:پژوهش حاضر به بررسی ارتباط استرس آسیب ثانویه با انگیزش تحصیلی در فرزندان جانبازان انجام شد.

موادوروشها:این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی و بر روی 150 نفر از فرزندان جانبازان استرس آسیب ثانویه استان 

مازندران در سال 1397 با روش تصادفی ساده انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی، استرس آسیب 
ثانویه (STSS) و مقیاس انگیزش تحصیلی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های 
 P< 0/01 آماری توصیفی )جدول، میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )تی زوج، تی مستقل و انکوا( در سطح معنی داری

تجزیه تحلیل شد.
یافتهها:میانگین و انحراف معیار استرس آسیب ثانویه 13/9±43/97 و انگیزش تحصیلی در فرزندان جانبازان 85/28±20/84 
نشان داده بود، همچنین بین اختالل استرس پس نیابتی با انگیزه پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی داری وجود نداشت 

.)P=0/15(
بحثونتيجهگيری:با توجه به نتایج به دست آمده، استرس آسیب ثانویه با انگیزش تحصیلی فرزندان جانبازان ارتباط 

معنی داری نداشته است. لذا، آموزش شیوه های افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی در جهت مقابله با استرس آسیب ثانویه 
توصیه می گردد.

کلماتکليدی:اختالل استرس پس از سانحه، انگیزه، تحصیل، جانباز.

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران. 1ـ 
دکترای پرستاری، استادیار، گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران. 2ـ 

دکترای پرستاری، استادیار، گروه پرستاری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران )*نویسنده مسئول(. 3ـ 
G_akhoondzadeh@yahoo.com :آدرس الکترونیک  

مقدمه
روانشناختی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی-  پیامدهای  جنگ 
نسل های  است در طول  بر جای می گذارد که ممکن  عدیده ای 
گذارد.  باقی  جامعه  اعضای  روابط  بر  تأثیر چشمگیری  متمادی 
افراد آسیب دیده عالوه بر خود، محیط خانواده و اجتماع را مورد 
اختالل  مهم جنگ  عوارض  از  یکی   .)1( قرار می دهند  مخاطره 

استرس پس از سانحه است )2(. اختالل استرس پس از سانحه 
(PTSD: Post-Traumatic Stress Disorder) سندرمی است که 

پس از مشاهده، شنیدن یا درگیر شدن با یک عامل استرس زای 
تروماتیک بسیار شدید رخ می دهد. واکنش نسبت به این تجربه 
زنده  ذهن  در  مرتباً  رخداد  و  بوده  همراه  درماندگی  و  ترس  با 
می شود و فرد سعی می کند از یادآور شدن آن اجتناب کند )3(. 

1398/11/19مجله علوم مراقبتی نظامی   ■  سال هفتم  ■  شماره 3  ■  پاییز  1399  ■  شماره مسلسل 25   ■  صفحات  214-207 تاریخ دریافت:  
1399/4/28 تاریخ پذیرش:  
1399/9/30 تاریخ انتشار:  
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از سانحه (PTSD) می تواند در واکنش به  اختالل استرس پس 
مجموعه ای از حوادث تروماتیک مانند جنگ، تجاوز، شکنجه، جرم، 
حوادث رانندگی، حوادث صنعتی، حوادث طبیعی، اسیر جنگی یا 
اسارت در اردوگاه های اجباری، مرگ ناگهانی فرد مورد عالقه و 
یا ابتال به یک بیماری مرگ آور همچون سرطان، ایدز و نظایر آن 
بروز کند )4(. آمارها نشان می دهد 3/6 درصد یعنی 5/2 میلیون 
آمریکایی در سنین 18 تا 54 سال، از این اختالل رنج می برند 
)5(. اغلب این افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه جنگ 
بودند )6(. طوری که از حدود 1/54 میلیون نفر آمریکایی که در 
جنگ شرکت کرده بودند بیش از 300 هزار نفر از آن ها با اختالل 
استرس پس از سانحه جنگی به خانه برگشته بودند )7(. در ایران 
نیز فراوانی این اختالل در پرسنل منتخب نظامی 14/9 درصد 
گزارش شده است )8(. صفدری به نقل از نور باال شیوع اختالل 
پس از سانحه در خانواده شهدا 47/1 درصد، در جانبازان 29/1 
درصد، در رزمندگان 18/1 درصد و در افرادی که در معرض جنگ 

قرار داشتند را 5/7 درصد گزارش کرد )9(.
فیگور (Figure) و همکاران در سال عبارت )ضربه ثانویه( یا استرس 
را   (Secondary Trauma Stress Scale: STSS) ثانویه  آسیب 
جهت توضیح این پدیده مطرح نموده اند. همه افرادی که درکنار 
قربانیان ضربه شدید زندگی می کنند خودشان می توانند قربانیان 
غیرمستقیم این ضربه باشند )10(. مطالعات جدید حاکی از آن 
است که این اختالل عالوه بر اینکه فرد مورد ابتال را درگیر می سازد، 
از طریق تلقین یا همدلی که بین فرد آسیب دیده و سایر اعضای 
خانواده وجود دارد، سایر اعضای خانواده را نیز دچار آشفتگی روانی 
 (PTSD) می کند که این پدیده را اختالل استرس پس از سانحه
ثانویه می نامند؛ بنابراین زندگی با فردی که حوادث خشنی را در 
زندگی تجربه کرده است، ممکن است سایر افراد خانواده را نیز 
در زندگی تحت تأثیر قرار دهد. عالئم PTSD یا سایر واکنش ها 
به تروما )که لزوماً ممکن است با PTSD همراه نباشد(، اعمال و 
رفتار فرد آسیب دیده را تغییر می دهد و تجربه این آسیب در یکی 
از افراد خانواده می تواند بقیه افراد خانواده از جمله فرزندان را نیز 
 «PTSD» متأثر سازد )11(. در این میان فرزندان نظامیان مبتال به
به طور دائم در معرض مستقیم خشم، افسردگی، احساس گناه 
و کنترل هیجانی پدرشان هستند و ممکن است دچار تنیدگی، 

افسردگی و عدم اعتماد به نفس، گناه و خشم غیر قابل کنترل 
 شوند که این امر در فرزندان باعث افت تحصیلی و اختالل یادگیری، 
اختالل تغذیه و مشکالت تحصیلی می شود )12(. به طور کلی 
موضوعی  جنگ،  نظامیان  اطرافیان  و  فرزندان  در  ثانویه  آسیب 
است که در چند سال اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و 
پژوهش کمی در این باره انجام شده است. مشکالت تحصیلی که 
بسیاری از فرزندان جانباز به دلیل وجود یک محیط نامناسب در 
منزل با آن مواجه می شوند، یکی از مشکالت شایعی است که در 
بین فرزندان جانبازان وجود دارد. این فرزندان، از حمایت کمتری 
از سوی خانواده های خود برخوردارند و خانواده های ایشان، دخالت 
کمتری در روند تحصیلی فرزند خود می کنند و در امور مدرسه 
مشارکت کمتری دارند )13(. همچنین این فرزندان به علت ارتباط 
نامناسبی که از کودکی ممکن است با پدر داشته باشند و مشکالت 
رفتاری و عملکردی که به علت این شرایط برای آن ها به وجود 
می آید، در آینده احتماالً در شکل گیری هویت و اهداف زندگی خود 
دچار مشکل می شوند و اهداف تحصیلی نیز مانند سایر ابعاد زندگی 
ممکن است در این فرزندان درست شکل نگیرد و این افراد دچار 
یک هویت سرگردان در طول تحصیل خود شوند همین مسئله 
باعث می شود آن ها در عملکرد تحصیلی خود افت داشته باشند 
)14(. در واقع در بین فرزندان انگیزه پیشرفت تحصیلی از اهمیت 
خاصی برخوردار است که با این انگیزه افراد تحرک الزم را برای به 
پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی 
به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند تا باالخره 
بتوانند موفقیت الزم را در تحصیل کسب نمایند )15(؛ بنابراین 
پیشگیری از استرس و اضطراب و کاهش فشار روانی نقش مهمی 
در روند تحصیلی خواهد داشت )16(. با توجه به مطالعات اندک 
در این زمینه و به دلیل خاص بودن افراد مبتال به استرس آسیب 
ثانویه لزوم بررسی های بیشتر در این زمینه احساس می شود. لذا، 
این مطالعه به بررسی ارتباط استرس پس نیابتی ثانویه با انگیزش 

تحصیلی در فرزندان جانبازان انجام شد.

موادوروشها
این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی می باشد 
که بر روی فرزندان جانبازان دچار استرس پس نیابتی ثانویه استان 
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مازندران در سال 1397 انجام شد. نمونه ها با روش تصادفی ساده 
انتخاب شدند. به منظور تعیین حجم نمونه، از بین 247 نفر از 
دانش آموزان، با استفاده از جدول گرجسی مورگان، تعداد 150 
نفر از دانش آموزان که شرایط شرکت در مطالعه را دارا بودند، پس 
از کسب رضایت آگاهانه به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته 
شدند. بدین منظور فرزندان جانبازانی که تمامی معیارهای ورود 
به مطالعه دارا بودند، پس از کسب رضایت آگاهانه به عنوان نمونه 
پژوهش در نظر گرفته شدند. معیارهای ورود شامل: دانش آموز و 
فرزند جانباز PTSD، دارای استرس آسیب ثانویه، حداقل جانبازی 
پدر 15 درصد و کسانی که والدینشان با یکدیگر زندگی می کنند. 
در صورت عدم تمایل به همکاری، دارا بودن بیماری جسمی و 
روانی مزمن و فرزندان جانبازانی که پدر و مادر آن ها جدا زندگی 

می کنند از مطالعه حذف شدند.
فردی،  پژوهش شامل: مشخصات  این  داده ها در  ابزار گردآوری 
 (Secondary Trauma Stress Scale: STSS) استرس آسیب ثانویه
و مقیاس انگیزش تحصیلی بود. پرسشنامه اطالعات دموگرافیک 
شامل: جنس، سن، سطح تحصیالت فرزندان، تحصیالت والدین، 
شغل والدین، درصد جانبازی پدر، تعداد فرزندان خانواده در نظر 
 (STSS) نیابتی  ضربه  از  پس  استرس  پرسش نامه  شد.  گرفته 
شامل 17 گویه پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت از یک )هرگز( تا 
پنج )خیلی زیاد( پاسخ داده می شود. سه خرده مقیاس مزاحمت 
(Annoying)، اجتناب (Avoid) و برانگیختگی (Arousal) دارد 

و نمره کلی مقیاس از مجموع نمره این خرده مقیاس ها به دست 
می آید. این مقیاس از پایایی، روایی همگرا و واگرا و روایی سازه 
قابل قبول برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کلی 
0/93، برای زیرمقیاس مزاحمت 0/80، برای زیرمقیاس اجتناب 
بین  آمد.  به دست  برانگیختگی 0/83  زیرمقیاس  برای  و   0/87
معنی داری مشاهده شد  و  باال  نیز همبستگی   STSS عامل های 
)17(. نسخه فارسی این پرسشنامه در همسران جانبازان ایرانی 
)18( و در فرزندان جانبازان، هنجاریابی شده است. روایی سازه این 
مقیاس در هر دو پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی مورد تائید قرار 
گرفت. همچنین روایی محتوایی آن نیز توسط کارشناسان بررسی 
و تائید شد. این مقیاس، روایی همگرایی با نمرات اضطراب، استرس 
افسردگی در همسران و فرزندان جانبازان داشت و همچنین  و 

ضریب آلفای کرونباخ نمره کلی آن در همسران جانبازان 0/92 
به دست آمد )14(. مقیاس انگیزش تحصیلی در سال 1989 از 
اندازه گیری  برای  کانادا  در  و همکاران   (Walrand) والرند  سوی 
این  در  روا سازی شد  و  گویه طراحی  با 28  تحصیلی  انگیزش 
پژوهش انگیزش تحصیلی بر اساس 3 زیر مقیاس انگیزش درونی، 
انگیزش بیرونی و بی انگیزشی مشخص گردید. این مقیاس میزان 
انگیزش تحصیلی دانش آموزان را با گویه های مربوط به 7 خرده 
مقیاس )انگیزه درونی برای فهمیدن، انگیزه درونی برای انجام کار، 
انگیزه درونی برای تجربه تحریک، نظم دهی همانند سازی شده، 
نظم دهی درون فکنی شده، نظم دهی بیرونی و بی انگیزشی( در 
هفت درجه لیکرت می سنجد. نمرات به دست آمده در انگیزش 
تحصیلی به این صورت می باشد که از 28 تا 70 میزان انگیزش 
انگیزش متوسط  تا 112 میزان  تحصیلی ضعیف، نمره بین 70 
و نمره 112 به باال میزان انگیزش بسیار خوب می باشد. والرند و 
همکاران اعتبار این خرده مقیاس ها را با روش آلفای کرونباخ از 
تا 0/86 گزارش داده اند )19(. در پژوهش بحرانی ضمن   0/83
اعضای  از  از سوی جمعی  پرسش نامه  روایی صوری  اولیه  تائید 
هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز، پایایی آن را 
فاصله 2 هفته  آلفای کرونباخ در  بازآزمایی و محاسبه  به روش 
0/73 گزارش کرده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ محاسبه 
شده برای کل پرسش نامه معادل 0/88 بوده است و پایایی ابعاد 
این پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/78، 0/82، 
0/85 و برای زیرمقیاس های بعد انگیزش درونی به ترتیب 0/71، 
0/75، 0/76 و برای زیر مقیاس بعد انگیزشی بیرونی 0/79، 0/80، 
0/81 گزارش شده است )20(. در نهایت، اطالعات به دست آمده 
با آمارهای توصیفی )جدول، میانگین و انحراف معیار( و استنباطی 
)تی زوج، تی مستقل و انکوا( و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 

16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
فرآیند انتخاب نمونه ها به این ترتیب بود که پس از توضیح هدف 
و نحوه انجام پژوهش به شرکت کنندگان، از آنان جهت شرکت 
در پژوهش دعوت به عمل  آمد و در صورت موافقت، فرم رضایت  
آگاهانه کتبی و شفاهی توسط ایشان تکمیل می شد. به نمونه های 
مورد پژوهش توضیح داده شد که هر زمان مایل باشند می توانند از 
شرکت در پژوهش انصراف دهند. الزم به ذکر است که این مطالعه 
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برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد که با شناسه اخالق 
IR.IAU.CHALUS.REC.1397.028 در دانشگاه آزاد علی آباد 

کتول تصویب گردیده است.

یافتهها
پژوهش حاضر بر روی 150 نفر از فرزندان جانبازان مورد بررسی 
افراد  از کل  قرار گرفت. در مقایسه مشخصات جمعیت شناختی 
مورد پژوهش 52/8 درصد مذکر و 47/2 درصد مؤنث تشکیل داده 
است. همچنین سایر مشخصات دموگرافیک در جدول شماره 1 

ارائه گردیده است.
نتایج این مطالعه میزان استرس آسیب ثانویه را در فرزندان جانبازان 
13/9±43/97 نشان داد؛ که این آسیب ثانویه در بعد تجربه مجدد 
حادثه آسیب زا 4/25±13/51، در بعد کرختی 6/02±17/52 و 

در بعد برانگیختگی 5/63±12/91 نشان داد.
میزان انگیزه پیشرفت تحصیل در فرزندان جانبازان 85/28±20/84 
بود. در بعد انگیزش درونی 15/16±46/6 و در بعد انگیزش تحصیلی 
انگیزش های  میزان  که  داده شد؛  نشان  بیرونی 38/69±11/08 

درونی بیشتر از بیرونی بوده است.
آزمون رگرسیون خطی بین اختالل استرس پس نیابتی باانگیزه 
پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی داری نشان نداد. )P=0/15( که با 
Adjust=0/008 نشان داد 0/08 درصد تغییرات در انگیزه پیشرفت 
تحصیلی در ارتباط با اختالل استرس پس نیابتی در ارتباط می باشد 

)جدول 2(.

بحثونتيجهگيری
در مطالعه حاضر استرس آسیب ثانویه با انگیزش پیشرفت تحصیلی 
یافته  این  ارتباط معنی داری را نشان نداد.  در فرزندان جانبازان 
بیانگر این است انگیزه پیشرفت در فرزندان باعث تحرک و پویایی 
و برنامه ریزی صحیح در حین تحصیل شده و از این طریق فرزندان 
از  برابر بسیاری  جانبازان این توانایی را به دست آورده اند تا در 
پژوهش،  این  راستای  در  کنند.  مقاومت  روانشناختی  فشارهای 
بین استرس و اضطراب و  زارعی پور و همکاران نشان دادند که 
افسردگی با موفقیت تحصیلی همبستگی معکوس و معناداری وجود 
داشت )21(. نتایج پژوهش کریشان (Kreishan) و همکاران حاکی 

 درصد  فراوانی  متغیر

 جنس
 8/52 75 دختر
 47/2 68 پسر 

 سن 
15-13 46 32/4 
15-17 48 8/33 

 8/33 48 سال 17باالی 

 تحصیالت فرزندان

 2/9 13 8سال 
 4/13 19 9سال 
 3/11 16 10سال 
 9/9 14 11سال 

 3/56 80 سال آخر 

 تحصیالت پدر 

 1/14 20 ابتدایی
 3/6 9 سیکل

 7 10 طه وسمت
 5/46 66 دیپلم 

 6/10 15 فوق دیپلم
 5/15 22 دانشگاهی 

 تحصیالت مادر 

 9/28 41 ابتدایی
 1/21 30 سیکل

 7/12 18 متوسطه 
 4/32 48 دیپلم 

 4/9 7 فوق دیپلم

 شغل پدر

 55/22 32 آزاد
 1/14 20 بیکار

 2/32 46 کارمند 
 31 44 بازنشسته 

 شغل مادر
 3/87 124 دارخانه

 7/7 11 کارمند 
 4/9 46 آزاد

 درصد جانبازی
 2/47 67 25زیر 
50-25 40 2/28 

 6/24 35 درصد 50باالی 

 تعداد فرزندان خانواده

1 54 38 
2 57 1/40 
3 25 6/17 
4 6 2/4 

 

جدول1-مشخصاتجمعيتشناختیفرزندانجانبازاناستانمازندراندر
سال1397
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از آن بود که بین جهت گیری ها و انگیزش درونی و بیرونی با موفقیت 
تحصیلی هیچ ارتباط معناداری وجود ندارد )22(. شمس الدینی لری 
و همکاران در پژوهش خود مبنی بر بررسی تأثیر استرس بر انگیزه 
پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور 
نشان دادند که بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانشجویان دختر 
رابطه معناداری وجود ندارد )23( که با نتایج مطالعه حاضر همسو 
است. در مقابل نتایج مطالعات کاراتاس (Karatas) و همکاران نشان 
داد بین انگیزه درونی با موفقیت تحصیلی ارتباط مثبت معناداری 
وجود دارد )24(. یافته های حسن زاده و مهدی نژاد گرجی نشان 
دادند که بین انگیزش درونی و مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان در درس زبان انگلیسی همبستگی مثبت و معناداری 
وجود دارد. همچنین بین انگیزش بیرونی و مؤلفه های آن با پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی رابطه ی مثبت بسیار 
ضعیفی وجود دارد )25(. یافته های صدیقی فر و خالقی زاده حاکی 
از آن بود که جهت گیری درونی انگیزش با برخورداری از انگیزش 
درونی می تواند ضامن یادگیری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان 
باشد )26(. نتایج یافته های سعدی پور و همکاران نشان دادند که 
بین اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود 

دارد )27(.
حمیده و همکاران استرس و افسردگی را در عدم موفقیت معرفی 
می کنند و به نظر می رسد در دانشجویان پزشکی و سال های آخر 
اختالل  این  و  بوده  افسردگی شایع تر  و  بیشتر  استرس  تحصیل 
سالمتی منجر به مشکالتی در عدم موفقیت تحصیلی می گردد 
)28(. اکبرپور زنگالنی و همکاران نشان دادند که بین انگیزش 
معنی داری  و  مثبت  ارتباط  روان  سالمت  با  تحصیلی  پیشرفت 
وجود دارد )29(. نتایج پژوهش میرکمالی و همکاران نشان داد 
که سالمت روان با انگیزش پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت با 
عملکرد تحصیلی و همچنین افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطه 
معنی داری داشته اند. در این مطالعه، معادالت ساختاری سالمت 

روان، انگیزش پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان 
بر اساس شاخص های برازش الگو تائید شد و همچنین رفتارها 
نشان داد که سالمت روان بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و انگیزش 
پیشرفت تحصیلی بر عملکرد تحصیلی مؤثر بوده است )30( که 
با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. با وجود پژوهش های همسو 
با یافته های پژوهش حاضر، پژوهشی یافت نشد که با یافته های 
این  از  حاصل  نتایج  تبیین  در  باشد.  ناهمخوان  حاضر  پژوهش 
مطالعه می توان گفت مدیریت انگیزش به افراد کمک می کند تا 
درک بهتری از اهداف و شیوه های مناسب دستیابی به آن ها داشته 
انگیزشی مناسب در زندگی را  بتوانند جهت گیری های  باشند و 
انتخاب و دنبال کنند. محدودیت های این پژوهش عبارت بود از 
عدم تمایل به همکاری بعضی از فرزندان برای شرکت در پژوهش 
و منحصر بودن مطالعه به فرزندان جانبازان دچار استرس پس 
نیابتی ثانویه استان مازندران که قابل تعمیم به فرزندان جانباز 

استان های دیگر نیست.
پژوهشی  لحاظ  از  باال،  در  شده  یاد  محدودیت های  به  توجه  با 
پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی از حجم نمونه بزرگتر در 
استان های دیگر هم استفاده گردد. همچنین پیشنهاد می شود که در 
تحقیقات آتی مداخالت آموزشی را برای فرزندان و خانواده جانبازان 
دچار استرس پس از سانحه به  طور جدی در سیاست گذاری های 

بهداشتی مد نظر قرار گیرد.
باعث  تحصیلی  انگیزه  گفت،  می توان  مطالعه  نتایج  به  توجه  با 
می شود که افراد در مواجهه با نامالیمات و تغییرات زندگی موفق 
شوند. آن ها قادر به اداره کردن و شناختن محیط برای غلبه بر 
فشارهای زندگی و برآورده کردن ضروریات آن می شوند. آن ها قادر 
به سازگاری سریع و شناخت وضعیت، فهم روشن وقایع، برقراری 
ارتباط و عمل انعطاف پذیر می شوند؛ بنابراین این مطالعه بینش 
گران بهایی را در زمینه انگیزه تحصیلی فرزندان جانبازان نشان 

داد که می تواند برای مسئولین حائز اهمیت باشد.

 داری ی معنسطح  میانگین و انحراف معیار متغیر

 P= 15/0 97/43 ±9/13 اختالل استرس پس نیابتی
23/0=B     12/0beta= 

54)/94-98/66/ CI( 87/81 
 28/85 ± 84/20 انگیزه پیشرفت تحصیلی 

 

جدول2-ارتباطاختاللاسترسپسازنيابتیباپيشرفتتحصيلیدرفرزندانجانبازاناختاللاسترسپسازسانحهجنگیاستانمازندراندرسال1397
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تشكروقدردانی
بدین وسیله از کلیه فرزندان جانبازان شرکت کننده در این پژوهش 
و مسئولین دفتر مشاوره بنیاد و مدارس شاهد استان مازندران 

مراتب تقدیر و تشکر خود را اعالم می داریم.

تضادمنافع
این پژوهش هیچ گونه تعارض منافع را برای نویسندگان به دنبال 

نداشته است.
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