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 رضایت زناشویی مادرآموزان بر اساس پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش 

 2 فریبا حسنی ،*1 زهرا شایانفر

 1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایران 
 دکترای مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایران 2

 

 چکیده 

کنندگان آموزان بر اساس رضایت زناشویی مادر انجام شد. تعداد شرکتبینی انگیزش تحصیلی دانشاین پژوهش باهدف پیش
نامه انگیزش پرسشانتخاب شدند و به ها تهران و مادران آن 6کلیه ی دختران دبیرستانی منطقه نفر بود که از میان  200

ضریب همبستگی  نتایج . پاسخ دادندزاده برای مادران های رضایت زناشویی عبدالهامهنآموزان و پرسشتحصیلی والرند برای دانش
آموزان با رضایت زناشویی دانشانگیزش بیرونی درونی و انگیزشنشان دادند که بین نمرات و رگرسیون گام به گام پیرسون 
انگیزشی تحصیلی بیداری وجود داشت همچنین با افزایش نمرات رضایت زناشویی مادران، نمرات ارتباط مستقیم و معنیمادران 

. همچنین با افزایش نمرات رضایت ابدییمآموزان افزایش انگیزش بیرونی دانشانگیزش درونی و نمرات آموزان کاهش و دانش
یابد و بالعکس. در واقع این فرضیه بر آن داللت دارد که آموزان کاهش میدانشبی انگیزشی تحصیلی یی مادران، نمرات زناشو

تری برای های انگیزش قوی و محکمرضایت زناشویی مادر باعث خودجوشی او در زندگی زوجی و در نتیجه ایجاد محرک
آموزان تری بر دیدگاه دانشوب و مثبتشود. طبیعی است که مادران با رضایت زناشویی باالتر تاثیرات مطلآموز میفرزندان دانش

شوند که فرزندان جهت نیل به اهداف خود از جمله و فرزندان خود نسبت به فضای زندگی خویش گذاشته و نهایتا باعث می
 اهداف تحصیلی از درون و بیرون بیشتر تحریک گردند.

 انگیزش تحصیلی؛ رضایت زناشویی :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

دهد، عالوه بر این کیفیت و کمیت این در عصر حاضر تعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل بخش مهمی از زندگی فرد را تشکیل می
کند. نزدیک به یک قرن است که روانشناسان به صورت گسترده در تالش برای شناسایی عوامل تحصیل نیز نقش مهمی در آینده فرد ایفا می

آموزان متشکل از اعتقادات و باورهای پیچیده و (. انگیزش تحصیلی دانش1392باشند )نریمانی، سلیمانی، ت تحصیل میکننده پیشرفبینیپیش
ها در ها و شایستگیآموز به دیدگاهی پایدار و جامع از توانمندیشود که دانشآید و باعث میپویایی است که در طول دوره تحصیل به وجود می

آموز با اهی نایل شود و خود پنداره خانوادگی قسمتی از خود پنداره تحصیلی است که نشان دهنده کیفیت روابط دانشزمینه فراگیری آموزشگ
 برند. کند که تا چه میزان فرزندان از زندگی در کنار والدین رضایت داشته و از آن لذت میوالدین است و مشخص می

 فرد اساسی نیازهای اولیه منبع که،براین است. عالوه انسانی مناسبات ترینعمیق و بیشترین دارای اجتماعی واحدی عنوان به خانواده

 کنار در آورد. خانوادهمی را فراهم فرد باورهای تشکیل و هانگرش گیریو شکل یادگیری برای متعددی هایموقعیت شود،می محسوب

 خانواده بستر دارد. فرد در مؤثری بسیار نقش اجتماعی ارزشهای انتقال و روانی جسمانی، نیازهای رفع در و تربیتی فرزندان، آموزشی مسئولیت

انگیزش از دیگر  (. همچنین1392 )مصلحی، سازدمی رهنمون معین رفتارهای گزینش به را او شناخت این و آموزدمی را جامعه ایهخواسته
تر انگیزش شوند. به طور دقیقو انگیزش غالبا به جای هم بکار برده می کند. دو متغیر انگیزههایی است که نقش مهمی در یادگیری ایفا میمتغیر

آید در حالی که شود. به عبارت دیگر، انگیزش عامل کلی مولد رفتار به حساب میبه عنوان حالت مشخصی است که سبب ایجاد رفتار معینی می
کند. آموزان ایفا میگیری دانشای در جریان یادو عالقه نقش عمدهانگیزه  (.1387دانند )سیف،انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار مشخص می

(. انگیزش 1389آورد )هاشمی،انگیزش تمایل و عالقه به انجام چیزی است؛ حالتی است که تمایل به انجام عملی خاص را در فرد به وجود می
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ترین معیارها، تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از ه عالیارزیابی عملکرد خود با توجه ب ،است از گرایش همه جانبه عبارت تحصیلی
 (. 1371لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است )باقری، 

 باشد.می هارضایت زناشویی خانواده گیرد،قرار یادگیری ناتوانی با کودکان تأثیر تحت منفی شکل به تواندمی که متغیرهایی از یکی

 و هاخواسته به شدنقائل ارزش هم، با مشارکت ضمن مرد و زن فردی استقالل عصبانیت، حفظ عدم مقابل، طرف با مؤثر ارتباط برقراری
 بودن هم کنار و زندگی مشکالت با مواجهه برای آمادگی و هاسختی قبول مشترک، آرمان و اهداف داشتن همدلی، و همراهی همسر، عالیق

 استمرار در عوامل از را یکدیگر به دادن اهمیت و دوستی ابراز همسر، شخصیت مثبت نکات بر توجه و تأکید و و سختی خوشی روزهای در

بنابراین هدف پژوهش حاضر پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر  (.1374اند )صافی،  دانسته مرد و زن و رضایت مشترک زندگی
  باشد.اساس رضایت زناشویی والدین می

  

 روش

 شرکت کنندگان 
آموزش و پرورش  6دختران دبیرستانی  منطقه جامعة آماری در این پژوهش کلیة پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. 

نفر  200حجم نمونه در این پژوهش مشغول به تحصیل بودند.  1393-94باشند که در سال تحصیلی شهر تهران و مادران این دانش آموزان می
گیری در این پژوهش، روش نمونه آموزان است.نفر دیگر مادران آن دانش 100آموز دختر دبیرستانی و نفر دانش 100باشد که شامل می

به طور تصادفی پنج دبیرستان و از هر  6بدین صورت که از بین تمام دبیرستان های منطقه  ای است.ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه
 کالس و از هر کالس ده نفر انتخاب شدند. دبیرستان دو

 ابزار
آموزان توسط والراند و همکاران به منظور تشخیص نوع انگیزش تحصیلی دانشجویان و دانش 1992مقیاس انگیزش تحصیلی: در سال  (1

بعد اصلی انگیزش یعنی از زبان فرانسه به انگلیسی ترجمه شده است. این مقیاس بر اساس نظریه خود تنظیمی طراحی شده است و سه 
زیر مقیاس است که سه تای آن مربوط به بعد  7را مورد بررسی قرار می دهد. این آزمون دارای  انگیزشیدرونی، انگیزش بیرونی و بیانگیزش

ظیم بیرونی( و تا مربوط به انگیزش بیرونی ) همساالن، درون فکنی و تن 3انگیزش درونی ) دانستن، حرکت در جهت پیشرفت و تجربه محرک(،
سوال اختصاص  4سوال است و از بین آن ها به هر زیر مقیاس  28انگیزشی است. مقیاس انگیزش تحصیلی دارای یک زیر مقیاس مربوط به بی

ه هر ک ( مشخص سازد7تا کامال =  1ای )از اصال = درجه 7این آزمون یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت  دارد.
 های ذکر شده تا چه حد دلیل رفتن وی به مدرسه یا دانشگاه هستند.یک از عبارت

نامه به عنوان یک ابزار تحقیق در پژوهش های متعددی برای رضایت زناشویی مورد استفاده پرسشنامه رضایت زناشویی: این پرسش (2
ای )که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است(در نظر گرفته شده است که به هر گزینه آن نامه بصورت پنج گزینهقرارگرفته است. پرسش

دارای مقیاس های پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی،  شود.می تا پنج امتیاز داده
فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و بچه ها، بستگان و دوستان، نقش های مربوط به برابری زن و مرد و جهت گیری 

 عقیدتی می باشد.

 اشیوه اجر
دبیرستانی که به شکل  5مراجعه شد، از این مرکز مجوزی برای مدیران  6به منظور اجرای این پژوهش  به آموزش و پرورش منطقه 

اند تهیه ها نیز به شکل کامال تصادفی انتخاب شدهکالس که آن 2آموزان بودند، اخذ گردید . سپس لیستی از دانش کامال تصادفی انتخاب شده
ها ، یک برگه به عنوان راهنما نامهبه منظور استفاده از پرسش آموز به شکل تصادفی انتخاب گردید .دانش 10نهایت از هر کالس  گردیده و در

و یک برگه نیز جهت توجیه و دریافت مشخصات مورد نیاز افراد مورد نظر جامعه پژوهشی، در نظر گرفته شده است. در برگه توجیه مادران، 
گویی واقع بینانه و از روی صداقت و همچنین اطمینان دادن به ایشان در مورد محرمانه بودن اطالعات دریافت شده و عدم هر توصیه به پاسخ

آموزان ، در برگه راهنما به گونه قضاوت در مورد زندگی خصوصی آنان، مکتوب شده؛ همچنین در خصوص پرسش نامه انگیزش تحصیلی دانش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

564 

جمالت و نیز اشاره به محرمانه بودن نظرات شخصی آنان اشاره گردیده است. سپس پرسشنامه های این پژوهش به  گویی و  در موردنحوه پاسخ
 گان ارائه شد و داده های به دست آمده گردآوری و مورد تجریه وتحلیل قرار گرفتند.دشرکت کنن

 

 نتایج

ارتباط دانش آموزان با رضایت زناشوئی مادران و انگیزش بیرونی  انگیزش درونیدهد که بین نمرات نتایج پژوهش حاضر نشان می
داری وجود دارد. به ارتباط معکوس و معنیآموزان با رضایت زناشوئی مادران انگیزشی دانشبیداری وجود دارد همچنین بین مستقیم و معنی

آموزان نیز افزایش می یابد و بالعکس. همچنین ش بیرونی دانشانگیزانگیزش درونی و عبارتی با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمرات 
 یابد و بالعکس.آموزان کاهش میدانشبی انگیزشی تحصیلی با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمرات 

 1جدول 
 مادران یت زناشوئیآموزان و رضادانش یلیزش تحصیماتریس همبستگی انگ  

 4 3 2 1 متغیرها

    1 درونیانگیزش .1
   1 **60/0 انگیزش بیرونی.2
  1 -19/0 01/0 بی انگیزشی.3
 1 **-43/0 **31/0 **31/0 رضایت زناشوئی.4

                                  N= 100 ، **P< ،01/0 *P< 05/0  

 بحث
انگیزش آموزان بر اساس هوش معنوی مادر انجام شد. نتایج نشان داد بین نمرات بینی انگیزش تحصیلی دانشاین پژوهش با هدف پیش

آموزان با انگیزشی دانشبیداری وجود دارد. همچنین بین ارتباط مستقیم و معنیآموزان با رضایت زناشوئی مادران دانشو انگیزش بیرونی  درونی
انگیزش درونی و داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمرات ارتباط معکوس و معنیرضایت زناشوئی مادران 

انگیزشی تحصیلی بیت یابد و بالعکس. همچنین با افزایش نمرات رضایت زناشوئی مادران، نمراآموزان نیز افزایش میانگیزش بیرونی دانش
 یابد و بالعکس. آموزان کاهش میدانش

های در واقع این فرضیه بر آن داللت دارد که رضایت زناشویی مادر باعث خودجوشی او در زندگی زوجی و در نتیجه ایجاد محرک
تری بر ویی باالتر تاثیرات مطلوب و مثبتگردد. طبیعی است که مادران با رضایت زناشآموز میتری برای فرزندان دانشانگیزش قوی و محکم

شوند فرزندان جهت نیل به اهداف خود از جمله آموزان و فرزندان خود نسبت به فضای زندگی خویش گذاشته و نهایتا باعث میدیدگاه دانش
های گوناگون زندگی با در حیطهتوان گفت: زوجینِ دارای رضامندی، بدین ترتیب میاهداف تحصیلی از درون و بیرون بیشتر تحریک گردند. 

های مذهبی مشترکی دارند، وقت و بندیشان راضی هستند، پایهایی از نوع و سطح روابط عاطفیهمدیگر توافق دارند. این چنین زن و شوهر
خانواده را بر مصلحت خود  کنند، در مسائلی که اختالف نظر دارند، مصلحت زندگی ومدیریت می ریزی ومسائل مالی خودشان را به خوبی برنامه

آمد با اقوام و دوستان رضایت دارند و در نهایت،  پذیری باالیی برخوردارند، از نوع و کیفیت گذران اوقات فراغت و رفت وترجیح داده، از انعطاف
 .تربیت فرزندان با هم اشتراک نظر دارند در تعداد و نوع

 منابع

 . تهران: دوراننوین روانشناسی پرورشی(. 1387) سیف،علی اکبر.
 .90-75(، 6)2، زناشویی زوجین. روانشناسی و دین نقش زندگی مذهبی در رضامندی(. 1392و احمدی، محمدرضا. ) مصلحی، جواد

آموزان دانششناختی بر کارکردهای اجرایی) حافظه کاری و توجه( و پیشرفت تحصیلی  بخشیبخشی توان(. اثر1392نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل. )
 .115-91(، 2) 3های یادگیری. ناتوانیدارای اختالل ریاضی. 

. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیتی. آموزانبررسی رابطه هوش هشت گانه گاردنر با انتخاب رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش (.1389هاشمی. ویدا. )
 دانشگاه عالمه طباطبایی.
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