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 خالصه 

 با پیشرفت والدين و محبوبیت زناشويي منديپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه رضايت مقدمه:

انجام  6371-75 تحصیلي سال در تهران شهر 1منطقه ششم و پنجم پايه آموزانفرزندان دانش تحصیلي

 شد.

شود. كه  در نمونه اي به مطالعه  تحقیقي پیمايشي از نوع همبستگي محسوب مي روش روش کار:

براي سنجش نفر كه به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند، اجرا شده است  611حجم 

افروز؛ محبوبیت  زوجیت والدين سه پرسشنامه استاندارد رضايتمتغیرها از سه پرسشنامه استاندارد 

  ( استفاده شده است.6771تحصیلي برنارد واينر ) پیشرفت گیزهوالدين افروز و ان

نتايج اين مطالعه نشان داد كه رضايتمندي زوجیت والدين با انگیزه پیشرفت تحصیلي فرزندان  نتایج:

( وجود دارد. بین میزان محبوبیت والدين نزد فرزندان با انگیزه پیشرفت 51/1رابطه مثبت و معناداري ) 

( وجود دارد. بین میزان رضامندي زوجیت والدين با 171/1ن رابطه مثبت و معناداري )تحصیلي فرزندا

 ( وجود دارد.351/1محبوبیت والدين نزد فرزندان خود رابطه مثبت و معناداري )

رضايتمندي زوجیت والدين و محبوبیت آنان نزد فرزندان نتايج حاكي از آن است كه  نتیجه گیری:

  زه پیشرفت تحصیلي فرزندان هستند.قادر به پیش بیني انگی

تحصیلي، والدين،  والدين، پیشرفت زناشويي، محبوبیت منديرضايتکلمات کلیدی: 

 آموزاندانش
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 مقدمه

شناخته شده زندگي  اشكالترين خانواده يكي از ابتدايي

باشد كه از بدو پیدايش انسان در كره زمین اجتماعي انسان مي

ست. كاركردهاي مختلف خانواده و نقش تاكنون وجود داشته ا

ترين داليل پیدايش و بقاي آن اساسي آن در جامعه يكي از مهم

خانواده بر رشد فرزندان  ریتاث .(6)باشد از ابتدا تا به امروز مي

والدين با توجه به نقش كلیدي كه در كه  (2)چنان بارز است 

گوناگون بر فرزندان خانواده دارند، قابلیت اثرگذاري از جوانب 

 لغنابا نيبا والد سهيبالغ در مقا سالم و نيوالد .(3)خود را دارند 

 ها وازیبه ن شتريیب يو مهربان تیناسالم معموالً با حساس و

 ،يعاطف تیامن روش، نيكنند و ااشارات كودكان توجه مي

 قيتشوفرزندان را  يهوش تیو موفق يتوانش اجتماع استقالل،

 .(1) كندمي

بنابراين شكي نیست كه يكي از عوامل موثر در پیشرفت 

دانش آموزان به كیفیت رابط درون هاي تحصیلي و موفقیت

ي خانواده يكي از متغیرهاي گردد. در عرصهخانواده باز مي

سوال اساسي اين است مندي زوجیت والدين است. مهم، رضايت

يت كه آيا شركاي ازدواج از روابط میان خود احساس رضا

 كنند؟مي

رابطه زناشويي بايد براساس اطمینان و احترام متقابل باشد كه در 

اين امر عوامل عاشقانه و صمیمت نیز دخالت دارند. عالوه بر اين 

هر يک از زوجین نیازمند همسر با كفايت و آگاهي هستند كه 

كاركرد در . (5)بتواند به موقع به حل تعارضات موجود بپردازد 

اجتماعي از خود هاي تاثیري است كه پديده ،ردگراييبیان كارك

هستند « ساختارها»دستاورد  ونتیجه  ،گذارند. اين آثاربر جاي مي

(1) . 

ايجااد حاس رضاايت در افاراد،      وازطرفي معنا بخشي به زندگي 

افاازايش   ،امیاادوار ساااختن آنااان بااه آينااده اساات كااه نتیجااه آن 

زنادگي اسات. ايان    هاي دشواري وسازگاري افراد با ناماليمات 

رضا باه مقادرات الهاي     وتسلیم  ،معنابخشي از آثار ايمان به خدا

منوط  ،است. فرد بايد باور داشته باشد كه همه رويدادهاي جهان

علاال افاضااه  وتاواني اساات كاه او بااه اساباب     وباه انن خداونااد  

رضا به حوادث جهاان كاه بار اسااس خواسات       وكند. تسلیم مي

 وه هم به امور ماوراي طبیعت باور دارد براي انساني ك ،خداست

اماا   ،امري مطلوب خواهد باود  ،هم به خداوند تعلق عاطفي دارد

. (9)شاود  وضعیت مشاكل تار ماي    ،اگر تسلیم رضاي الهي نشود

كناد. باه   پیروي از سیره معصومین، اين معنابخشي را تاداعي ماي  

سیره امام سجاد در زنادگي باه گوناه اي اسات كاه      عنوان نمونه 

هاسات..  نشان از رضامندي آن حضرت از خداوند در همه زمیناه 

 .(8)« او بهترين پشتیبان من است. واو كافي است 

بديهي است كه جو حاكم بر خانواده، شرايط رشاد وبالنادگي و   

( بیااان 6373زنااد. افااروز )فرزناادان رارقاام ماايهاااي يااا كجااروي

–هاي روانيرضايتمندي متقابل زن و شوهر از جانبهدارد كه مي

تارين احسااس آراماش و    جنسي يكديگر و برخورداري از بایش 

. در بیاااني ديگاار (7)رک اساات امنیاات روانااي در زناادگي مشاات 

شاود كاه تماايالت    رضامندي به آن حالت موجود زنده گفته مي

 هاند. ازآنجائیكه رضايت همارا محرک وي به هدف خود رسیده

ت به رضايت تباديل  خوشايندي است، لذا خوشايندي ممكن اس

وهله اول  در كه شود. افراد رضايت را در فكر كردن به وضعیتي

  .(61) آورندشود به دست مياز خوشايندي براي آنها حاصل مي

اين عوامل عبارتناد از     (66)( 6776، )6بر اساس تحقیقات نیومن

( 3(موقعیت اقتصادي و اجتمااعي بااال   2(سطح تحصیالت باال  6

( مرحلاه اولیاه و انتهاايي    1شباهت در عاليق و شخصیت زوجین 

( باراي زن، ازدواج  1( هماهنگي جنسي 5چرخه زندگي خانواده 

                                                           
1 Newman & Newman 



 
 سمیه عابديني مزرعه و همكاران                                  مندي زوجیت و محبوبیت والدين با پیشرفت تحصیلي فرزندانرابطه رضايت -651 

 

زنادگي  هااي  زناشاويي طاي ساال   . از طرفي رضايت (62)ديرتر 

ترين میزان آن متعلق به قبل از تولد فرزنادان  كند و بیشافت مي

و پس از ترک آنان است. علات آن كاه قبال و بعاد از فرزنادان      

میزان رضايت زناشويي باالتر است آن اسات كاه در ايان دوران    

كنناد و  زوجین وقات و انار ي بیشاتري را صارف يكاديگر ماي      

یري زاي كمتري )اداره فرزنادان( باراي ايشاان    هاي درگموقعیت

هااي  ياابي تفااوت  آيد. همچناین اغلاب مطالعاات زمیناه    پیش مي

هاي جنساي مطارک كارده    اي را در زمینه فراواني فعالیتگسترده

اند، اما همگي هماهنگي جنسي و اهمیت آن بر میزان رضايت را 

يتمندي . بنابراين، با توجه به افت و خیز رضاا (63)اند مهم دانسته

زناشويي و افت آن در زمان پرورش فرزناد، اهمیات تقويات آن    

 يابد.در اين دوران، اهمیت بیشتري مي

براي زوجي كه خودشان با هم سازگار نیستند مشكل است كه 

زوجین منجر به  رضايترسد . به نظر مي(5) والدين خوبي باشند

ر آن ايجاد كانوني صمیمي براي والدين و فرزندان شده كه د

والدين در چشم فرزندان از محبوبیت بااليي برخوردار بوده و قابل 

باشند و اطاعت از فرامین والدين براي فرزندان الزم احترام مي

از اعتبار، خود ر والدين در نزد فرزندان اگ .(61)باشد االجرا مي

 والدين محبوبیت دارند. اهمیت و ارزشمندي برخوردار باشند، 

تعرياف اجماالي از محبوبیات ارائاه دهایم،      اگار بخاواهیم  ياک    

، كسي اسات  محبوب را اينگونه تعريف نمود كه فرد توان آنمي

ديگران او را دوست دارند و از همنشیني و مصااحبت باا وي    كه

، محبوبیات از جملاه   ماازلو با توجه به نظرياه   .(65)برند لذت مي

افراد در مسیر رشد و شكوفايى شخصیت ن است كه نیازهاي انسا

چنانچه پاسخي مناسب بدان نیاز داده نشاود ناه   . (61)وجود دارد 

-ناسازگاري تنها فرد آسیب خواهد ديد، بلكه اين مهم زمینه ساز

 .(69) گرددمىوي  هاى شديدى در سطح شخصیت

خانواده با فراهم نمودن امكانات، شرايط و براين اساس 

تواند از جوانب مختلف، موجبات رشد، توسعه بسترهاي الزم مي

 . (68)عالي فرزندان را در ابعاد مختلف فراهم نمايد و ت

تاكنون دو متغیر مهم در عرصه خانواده مورد كنكاش قرار 

گرفت و از بعد نظري تبیین گرديد كه دو متغیر رضايتمندي 

و محبوبیت والدين در نزد فرزندان، با انگیزه زوجیت والدين 

 پیشرفت تحصیلي فرزندان رابطه دارند.

انگیزه پیشرفت تحصایلي ضامن اينكاه در توساعه و آبااداني      

كشور مؤثر است در سطوک عالي منجر به يافتن شغل و موقعیات  

  .(67)شود مناسب و در نتیجه درآمد كافي مي

هااي  از انگیزه پیشرفت تحصیلي به عناوان يكاي از شااخ    

انجاام تكاالیف و   »پیشرفت در نظاام آماوزش و پارورش مفهاوم     

آموزان در گذرانادن دروس ياک پاياه تحصایلي     موفقیت دانش

آماوزان در امار ياادگیري مطالاب     موفقیات داناش  »ياا  « مشخ 

شود و وجه مخالف آن، اُفت تحصایلي اسات   استفاده مي« درسي

انگیازش زيار   . (21) باشديكي از معضالت نظام آموزشي مي كه

توان آن را نیرويي تعريف رود و ميبناي رفتار انسان به شمار مي

. صااحبنظران  (26) كناد ها هدايت ميكرد كه انسان را به فعالیت

كه سه قلمرو ايجاد انگیازه، هادايت    دانندانگیزش را فرايندي مي

. (22)گیارد  به سمت هدف معین و استمرار انگیازه را در بار ماي   

( معتقد است كه انگیزش يک تمايل ياا گارايش   6772) سیفرت

به عمل خاصي اسات در حاالي كاه انگیازه را علات اختصاصاي       

آورد و انگیزه را به صورت نیااز ياا خواسات    رفتار به حساب مي

. (23)شود تعريف كرده اسات  اي كه انگیزش را موجب ميويژه

آموزاني كاه باراي ياادگرفتن چیازي انگیازه دارناد، باراي        دانش

كااردن وحفااد كااردن آن از فرايناادهاي يااادگرفتن آن و جااذب

اين مسأله كاه پیشارفت   . (21)كنند تري استفاده ميشناختي عالي

تحصیلي به طور وسیعي با هوش كلي مرتبط بوده اسات وحادود   

از تغییرات پیشرفت كالسي از طريق هوش قابل پایش بیناي    25%
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باشد اما به سااير مفااهیم چاون انگیازش و     است پذيرفته شده مي 

هاي آموزشي كه در كنار هاوش نقاش   ارزش باالي آن در زمینه

تحصیلي دارد، توجه چنداني نشده اسات  در تبیین پیشرفت مهمي

اي از جايگااه تحصایلي   انگیزه پیشرفت تحصیلي باه جلاوه  . (25)

اي آموزان اشاره دارد كه اين جلوه ممكن است بیانگر نمرهدانش

اي مربااوط بااه يااک بااراي يااک دوره، میااانگین نماارات در دوره

 . (21) هاي مختلف باشدموضوع يا میانگین نمرات دوره

در میان متغیرهاي تحصیلي، انگیزه پیشرفت تحصیلي بیشتر از 

. (29)ساير متغیرها مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است 

انگیزه پیشرفت تحصیلي  محققین عوامل مختلفي را در

نگي فرههاي اند. اما با توجه به تفاوتآموزان دخیل دانستهدانش

توان به عنوان يک و تغییرات سريع عوامل در طول زمان نمي

قانون عمومي و كلي، علل خاصي را براي جوامع مطرک نمود 

(28). 

 تأثیرگذار نقش» به آنچه بیان شد و با در نظر گرفتن توجه با

 اجتماعي و شناختي عاطفي، گوناگون ابعاد پرورش در خانواده

آيا  ، سوال اصلي در پژوهش حاضر اين است كه(27) «فرزندان

نزد فرزندان با  آنهاو محبوبیت  نيضايتمندي زوجیت والدبین ر

 رابطه وجود دارد؟  پیشرفت تحصیلي فرزندان زهیانگ

  روش کار
ي، از نظر روش مطالعه حاضر از نظر هدف، كاربرد

يابي از نوع همبستگي محسوب گردآوري داده، تحقیقي زمینه

 .(31) مي شود

 ششم و پنجم پايه آموزاندانش كلیه شامل جامعه آماري

براي  .باشدمي 6371-75 تحصیلي سال در تهران شهر 1منطقه

اند، پیشنهاد كرده (36)لیندمن و همكاران تعیین حجم نمونه، 

حجم گروه نمونه در مطالعات رگرسیون و همبستگي دست كم 

و  نفر تعیین شد 611نفر باشد. بر اين اساس حجم نمونه  611بايد 

پرسشنامه توزيع شد، در  621جلوگیري از افت نمونه،  براي

 دختر آموزدانش 51و  پسر آموزدانش 51هاي نهايت پرسشنامه

 از موضوع حساسیت سبب مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین به

 شد. استفاده دسترس در گیرينمونه روش

   ورود مالك های 

نداشتن  در اين تحقیق شامل؛ داشتن سواد خواندن و نوشتن،

تشخیصي براي اختالالت بارز روان پزشكي از قبیل هاي مالک

 .جبري بودند –سايكوز، اختالل وسواسي 

 ابزار پژوهش

 (5990تحصیلی برنارد واینر ) پیشرفت پرسشنامه انگیزه-5 

 61تاا   1منظور سنجش میزان انگیزه پیشرفت در كودكان  به 

رنیا تدوين شاده اسات.   ساله توسط برنارد واينر در دانشگاه كالیف

اياان تساات سااه جنبااه عاااطفي )تاارس يااا امیااد(، جهاات رفتااار     

هااي  آوري يا اجتناب( و خیرجاويي )تارجیح دادن هادف   )روي

پیشرفت بیاان  هاي آسان، متوسط و دشوار( را به صورت موقعیت

كند. ضريب اعتبار اين تست باا اساتفاده   كرده و اندازه گیري مي

گازارش شاده    56/1ورد و معاادل  از روش آلفااي كرونبااب بارآ   

هاااي اسات و بااراي باارآورد روايااي مالكاي آن همبسااتگي نمااره  

انگیزه پیشرفت را محاسبه و معاادل  هاي پیشرفت تحصیلي و نمره

گزارش دادند كه از نظار آمااري معناادار اسات و ضاريب       61/1

دهاد. عاالوه باراين، در پاژوهش     مالكي قابل قبولي را نشان ماي 

براي اين  881/1و پايايي مركب  813/1آلفاي  حاضر نیز ضريب

 پرسشنامه به دست آمد.

( بلناد )فرم زوجیات والادی    پرسشنامه رضاایت -2

 رضااامندي مااؤثر و ساانجش ارزيااابي جهاات (5831افااروز )

 و داشاته  مطابقات  جدياد  رويكردهااي  ساخته شده و با همسران،

 جامعا   فرهنا   بستر به نسبت را كفايت و از مناسبت بااليي حد

سوال اسات كاه    661داراي  اسیمق نيا(. 6دارد ) اسالمي-ايراني

 كامالً موافق، موافق، مخالف و كرتیل ايچهار درجه اسیدر مق

 لیتشاك  اسیخرده مق 61 ازو  شوديم ريیگكامال مخالف اندازه

 تيرضاا ( 2 همساران  يشا يمطلاوب اند  (6 اند از كه عبارت شده
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ي و اجتمااع  يي ارتبااط رفتارهاا (1ي رفتارهاي شخص(3يي زناشو

احسااس  (9 اقتصادي تهايیو فعال يامور مال(1 روش حل مسئله(5

تعامال  (61 اوقات فراغت(7 روش فرزندپروري(8ي و رفتار مذهب

عالوه براين، در پژوهش حاضر نیاز   و بصري(. ي)كالم ياحساس

ببراي اين پرسشنامه  721/1و پايايي مركب  717/1ضريب آلفاي 

 به دست آمد.

 (7)( 5895شنامه محبوبیات والادی  افاروز )   پرس-8

سئوال آن  31سئوال پنج گزينه اي است، كه 11درمجموع داراي 

سئوال ديگرآن براي سنجش  31جهت سنجش محبوبیت مادر و 

ت. قابلیات اعتمااد ايان پرسشانامه در     محبوبیت پدر تهیه شده اس

باه دسات    13/1نمونه اجرا شده به وسیله ضريب آلفاي كرونباب 

 رضاامندي  مقیااس  همگاراي  (. روايي6372آمد )افروز و اسدي 

زناشويي اناري،،   رضامندي پرسشنام  از استفاده با افروز همسران

معنادار است، لاذا  16/1را نشان داد كه در سطح  13/1همبستگي 

درصد اطمینان همبستگي مشاهده شده بین ايان دو مقیااس    77ا ب

 ضريب از استفاده با ها مقیاس خرده اعتبار معنادار است. ضرايب

 هاا مقیااس  خارده  ضرايب اعتباار  كه شد محاسبه كرونباب آلفاي

 باود كاه نشاان    76/1نیاز   مقیاس كل بوده و اعتبار 91/1از  باالتر

 افاروز  همساران  رضاامندي  نام پرسشا  اعتبار بسیار مطلوب دهندة

عالوه براين، در پاژوهش حاضار    (.6371 قدرتي، و افروز)است 

ببااراي اياان  889/1و پايااايي مركااب  915/1نیااز ضااريب آلفاااي 

 پرسشنامه به دست آمد.

 نتایج

شاناختي  بررساي آماار توصایفي متغیرهااي جمعیات      ابتدا باه  در 
 پرداخته شده است 

سال  51تا  16بین  %36(، % 5/17 سال،) 11تا  36والدين بین سن 

 اند. سال سن داشته 51نیز باالي   %5/67و  (36%)

 (%5/13از والدين داراي تحصیالت زيرديپلم) % 5/13همچنین 

(، كارشناسي 5/22(، لیسانس )%5/67داراي ديپلم و فوق ديپلم؛)

 اند.نیز دكترا داشته %5( و5/7ارشد)

 رضايتمندي زوجیت و محبوبیت والدين با پیشرفت تحصیلي فرزندان  بین»نكه اي نتايج تحلیل رگرسیون  -5 جدول

نضريب رگرسیو  گام ها  

b 
 خطاي استاندارد

 مقادير

Beta 
 سطح معناداري tمقدار 

 گام اول

215/3 عرض از مبداء  636/6   889/2  115/1  

  6متغیر پیش بین

 )رضايتمندي زوجیت(
135/1  616/1  393/1  311/1  111/1  

 
  2غیر پیش بینمت

 )محبوبیت والدين(
126/1  612/1  358/1  631/1  111/1  

 

دهد كه در گام اول تحلیل رگرسیون، با ورود نتايج نشان مي

قوي ترين متغیر )رضايتمندي زوجیت( ضريب همبستگي 

بوده كه در حد متوسط است و  51/1( معادل Rچندگانه )

س انگیزه از واريان %25اين متغیر قادر است به تنهايي 

آموزان را تبیین نمايد. در گام دوم با ورود پیشرفت دانش

متغیر بعدي)محبوبیت والدين(، ضريب همبستگي چندگانه 

(R به معادل )ارتقاء يافت كه در حد متوسط بوده و  112/1

از واريانس انگیزه  %21/31اين دو متغیر روي هم قادر هستند 

و مثبت بودن ضرايب  آموزان را تبیین نمايند.پیشرفت دانش

دهد كه با افزايش متغیرهاي پیش بین نیز نشان مي

رضايتمندي زوجیت و محبوبیت والدين، میزان انگیزه 

 يابد. پیشرفت افزايش مي
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 نتايج تحلیل رگرسیون در بررسي بین محبوبیت بین والدين و پیشرفت تحصیلي -2جدول 

ونضريب رگرسی   

b 

 خطاي استاندارد
 مقادير
Beta 

 سطح معناداري tمقدار 

677/1 عرض از مبداء  781/1   329/1  111/1  

 متغیر پیش بین 

 )محبوبیت والدين(
591/1  611/1  171/  511/5  111/1  

بین محبوبیت والدين با پیشرفت تحصیلي فرزندان رابطه وجود 

دهد كه در تحلیل رگرسیون، ضريب ها نشان مييافته« دارد

متغیر پیش بین محبوبیت والدين  ( برايRهمبستگي چندگانه )

بوده كه در حد متوسط است و اين متغیر قادر  171/1معادل 

آموزان از واريانس میزان انگیزه پیشرفت دانش %16/21است 

را تبیین نمايد. همچنین به ازاي يک واحد تغییر در انحراف 

در انحراف معیار  17/1معیار میزان محبوبیت والدين ، به اندازه 

گردد و مثبت ر مالک )انگیزه پیشرفت( تغییر ايجاد ميمتغی

دهد بودن میزان ضريب متغیر محبوبیت والدين مثبت نشان مي

كه با افزايش محبوبیت والدين، میزان انگیزه پیشرفت فرزندان 

 يابد. نیز افزايش مي

 «نزد فرزندان رابطه وجود دارد بین رضايتمندي زوجیت و محبوبیت والدين نتايج تحلیل رگرسیون در بررسي -8 جدول

يضريب همبستگ متغیر دوم متغیر اول نضريب تعیی   سطح معناداري 

351/1 محبوبیت والدين رضايتمندي زوجیت  53/62  111/1  

دهد كه ضريب همبستگي بین اين دو متغیر ها نشان مييافته

بوده كه در حد پايین و معنادار است و هز يک از  351/1معادل 

از واريانس متغیر ديگر را  %53/62متغیر قادرند، است  اين دو

 .(3تبیین نمايد )جدول

  بحث و نتیجه گیری
خانواده نخستین نهااد اجتمااعي اسات كاه افاراد در آن پارورش       

كنناد كاه   يابند و نهادهاي اجتماعي ديگر را پايه گاذاري ماي  مي

 پايه و اساس آنها در صورتي سالم خواهد بود كه خاانواده ساالم  

تواند در فرزند پروري اي كه ميباشد به گفته بگیان بهترين سیره

 موثر باشد اين است كه پدر و مادر با هم خوب باشند.

ها حاكي از سه نوع رابطه بین در ادامه روند اين پژوهش يافته

متغیرهاي مورد بررسي است كه در ادامه مورد بحث و بررسي 

 اند. قرار گرفته

ین دو متغیر رضايتمندي زوجیت والدين و در ابتدا ارتباط ب

حاكي از اين  انگیزه پیشرفت مورد برسي قرار گرفت كه نتايج

بین میزان رضايتمندي زوجیت والدين با انگیزه پیشرفت   بود كه

تحصیلي فرزندان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. اين يافته 

، (32)( 6373از پژوهش حاضر با نتايج مطالعات ارجمندزاده، )

، توكلي (31)( 6372، اسدي )(33)( 6372سادات شجاعي )

 ، مظفري(31)( 6371، نايیني فرد )(35)( 6376چالپاري )

، (38)( 6391، محمودي )(39)( 6386، افشاري )(2)( 6388)

هاي در داخل كشور و پژوهش (37)( 6392يعقوبخاني غیاثوند )

، در خارج از كشور همخواني دارد. (16)هانتر  ،(11)كورسیني

توان به اين نتیجه دست لذا با توجه به نتايج حاصل از تحقیق مي

الدين افزايش يابد يافت كه هرچه میزان رضايتمندي زوجیت و

 يابد.انگیزه پیشرفت تحصیلي فرزندان نیز افزايش مي

رسد دلیل اين موضوع نیز به اين علت است كه هر چه به نظر مي

رضايتمندي زوجین افزايش يافته است، در روابط آنها با فرزندان 

تاثیر مثبتي داشته است و با ايجاد آرامش و تمركز روحي، میل و 

 آموزان افرايش دهد. را در دانشانگیزه پیشرفت 

میزان محبوبیت والدين نزد فرزندان   همچنین نتايج نشان داد كه

با انگیزه پیشرفت تحصیلي فرزندان رابطه مثبت و معناداري 

وجود دارد. اين يافته از پژوهش حاضر با نتايج مطالعات 

، اسدي (33)( 6372، سادات شجاعي )(32)( 6373ارجمندزاده )
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( 6371ني فرد )، نايی(35)( 6376، توكلي چالپاري )(31)( 6372)

، محمودي (39)( 6386، افشاري )(2)( 6388، مظفري )(31)

هاي ( در پژوهش37( )6392(، يعقوبخاني غیاثوند )38( )6391)

هاي (، در پژوهش16(، هانتر )11داخل كشور و كورسیني)

 باشد.خارج از كشور همسو مي

از آنجايي كه شرط مهم براي رشد و شكوفايي هر جامعه اي 

وجود افراد آگاه، كارآمد و خالق است، لذا پرورش و تقويت 

انگیزه پیشرفت سبب ايجاد انر ي و جهت دهي مناسب رفتار، 

اليق و نیازهاي افراد در راستاي اهداف ارزشمند و معین ع

شود انگیزش پیشرفت تحصیلي عبارت است از گرايشي همه مي

ترين معیارهاي جانبه به ارزيابي عملكرد خود با توجه به عالي

تالش براي موفقیت در عملكرد و برخورداري از لذتي كه با 

. لذا با توجه به نتايج (12)موفقیت در عملكرد همراه است 

توان به اين نتیجه دست يافت كه هرچه حاصل از اين مطالعه  مي

میزان محبوبیت والدين نزد فرزندان افزايش يابد انگیزه پیشرفت 

 يابد.تحصیلي فرزندان نیز افزايش مي

رسد دلیل اين موضوع آن بوده است كه محبوبیت و به نظر مي

جاد روابط محكم و توام با اعتمادي صمیمیت با والدين سبب اي

 آموزان و والدين شده است. بین دانش

بین میزان رضايتمندي زوجیت والدين با محبوبیت  در ادامه

والدين نزد فرزندان رابطه مثبت و معناداري يافت شد كه اين 

( 6373يافته از پژوهش حاضر نیز با نتايج مطالعات ارجمندزاده، )

(، در 31( )6372(، اسدي )33( )6372(، سادات شجاعي)32)

(، در 16(،  هانتر )11كورسیني)هاي داخل كشور و پژوهش

 باشد. خارج از كشور همسو مي

از طرفي منظور از محبوبیت والدين در پژوهش حاضر، 

محبويت آنان در نزد فرزندان است كه والديني نزد فرزندان خود 

اي باشند كه ويژههاي داراي محبوبیت هستند كه داراي مشخصه

ها اين است كه والدين در چشم فرزندان از جمله اين ويژگي

گیرند و نه تنها داراي ارزش، جايگاه بسیار مورد احترام قرار مى

و منزلت وااليي هستند، بلكه از نفون باال و سطح مقبولیت بسیار 

الزم به نكر است  (33) خاصي در بین فرزندان برخوردارند.

لدين با صفات و رفتارهاي مختلفي از جانب فرزندان محبوبیت وا

ارتباط دارد و مبتني بر پذيرش،  مقبولیت، نفون، همنوايي، 

باشد؛ هاي فرزندان و آنها نزد فرزندانشان ميقضاوت و نگرش

بايست سعي كند با رفتار درست و توان گفت والدين ميلذا مي

 ببرد. اگر فرزندان، مطابق گفتار، اعتبار خود را نزد فرزندان باال

والدين خود را در خانواده و در اجتماع به عنوان يک شخصیت 

او را هاي كند كه گفتهمعتبر و مورد احترام بپذيرد، سعي مي

خوب گوش بدهد و بپذيرد و در رفتار وكردار خود عملي كند 

 و حتي رفتار والدين را الگوي رفتار خويش قرار دهد.
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 Abstract 

Introduction: The present study aimed to investigate the relationship 

between marital satisfaction and parents' popularity with the academic 

achievement of children of students in the fifth and sixth grade students of 

Tehran 4th district during the academic year of 2011-2012. 
Methods: The study is a correlational research study. In a sample of 100 

individuals who were selected by available sampling method, three standard 

questionnaires of three standard questionnaires of parental satisfaction 

questionnaire (2005), popularity of Parviz Afroz (1391) and Bernard's 

academic achievement motive were used to measure variables. Weiner 

(1990) has been used. 

Results: The findings suggest that  Marital satisfaction of their popularity 

with parents and children are able to predict the academic achievement of 

children. -Between the marital satisfaction of parents with children 

Motivation There is a significant positive relationship (0/50)Between the 

marital satisfaction of parents with children Motivation There is a significant 

positive relationship(0/49). -Between the marital satisfaction of parents with 

children Motivation There is a significant positive relationship (0/354). 

Conclusion: Findings indicate that the satisfaction of parental paternity and 

their popularity with children can predict the motivation of children's 

academic achievement. 
Key words: marital satisfaction, popularity, parents, academic achievement, 

parents, students 

 


