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رابطه بین انگیزش تحصیلی و انتظار از ازدواج درمیان دانشجویان تاریخ و علوم
تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد
سعید رومانی ، 1فهیمه قبادی ، 2سعیده

عینی3

 1دکترای برنامه ریزی درسی،مدرس دانشگاه فرهنگیان ،ایران (نویسنده مسئول)

 2دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،ایران
 3دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،ایران

چکیده
تحقیق با هدف بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و انتظار از ازدواج در بین دانشجویان فرهنگیان پردیس آیت اهلل کمالوند خرم
آباد انجام گرفت .جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دوره ی کارشناسی و نمونه انتخاب شده تعداد  100نفر که به روش
نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند .روش تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نوع توصیفی – همبستگی بود.برای
سنج ش انگیزش تحصیلی از پرسشنامه هارتر و برای سنجش انتظار از ازدواج از پرسشنامه انتظار از ازدواج (ام ای اس )که
روایی آن ها به شیوه اعتبار یابی محتوایی و پایایی ان ها با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ،استفاده شد .روش های
آماری( فراوانی ،میانگین ،انحراف اس تاندارد ،ضریب همبستگی پیرسون ،ازمون تی و رگرسیون) استفاده شد .نتایج نشان داد:
بین ابعاد انتظار از ازدواج [انتظار واقع گرایانه] با انگیزش تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و با ابعاد [ انتظار بدبینانه و انتظار
ایده آل گرایانه ] با انگیزش تحصیلی رابطه معنیداری وجود ندارد .محاسبه ضرایب رگرسیون جهت پیش بینی انگیزش
تحصیلی نشان داد که9درصد واریانس انگیزش تحصیلی توسط ابعاد انتظار واقع بینانه ،انتظار ایده آل گریانه و انتظار بدبینانه
پیش بینی می شود .همچنین بر اساس ضرایب بتا( )βمشاهده می شود که بعد انتظار واقع بینانه با ضریب بتای  .28پیش
بینی کننده معنادار انگیزش تحصیلی است و انتظارایده ال گریانه با ضریب بتای .04و انتظار بدبینانه با ضریب بتای .02.به
ترتیب پیش بینی کننده ی غیرمعنادار انگیزش تحصیلی هستند.
واژههای کلیدی :رابطه ،انگیزش ،تحصیل ،انتظارات ،ازدواج ،دانشجو
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مقدمه و بیان مسئله
اصطالح انگیزش نخستین بار از واژه التین  Moveکه به معنی حرکت است گرفته شد.انگیزه را چرایی رفتار گویند  .به
عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی  ،محرک آن نباشد .انگیزش انسان اعم از خودآگاه یا
ناخودآگاه  ،ناشی از نیازهای اوست  .بنابراین در تعریف انگیزه میتوان گفت  :انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود
یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می دارد (سید جوادین  ،1386 ،ص .)455انگیزش پدیده ای است ذاتی
که تحت تاثیر چهارعامل  ،یعنی موقعیت (محیط و محرک های بیرونی) ،مزاج (حالت و وضعیت درونی ارگانیزم)  ،هدف
(هدف رفتار ،منظور و گرایش) و ابزار(ابزاردستیابی به هدف) قراردارد .انسانها برای دستیابی به اهداف  ،نیازها وغرایزخود
انگیزش الزم را کسب می نمایند .درخصوص جویندگان علم و دانشجویان  ،انگیزه پیشرفت تحصیلی  ،ازاهمییت خاصی
برخورداراست .با این انگیزه  ،افراد تحرک الزم رابرای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف  ،رسیدن به هدف یا دستیابی
به درجه معینی از شایستگی در کارخود دنبال می کنند تا باالخره بتوانند موفقیت الزم را درامر یادگیری و پیشرفت تحصیلی
کسب نمایند (ریوجی ام .)2006 1،بنابراین می توان گفت انگیزش  ،دالیل رفتار افراد را نشان می دهد و مشخص می کند که
چرا آنها به روش خاص عمل می کنند.رفتاردارای انگیزه  ،رفتاری با انرژی  ،جهت دار و دنباله دار است (استنراک.)2006 2،
راش ( ) 1994انگیزه را عالی ترین شاهراه یادگیری دانسته  ،بدین معنی که هرچه انگیزه فرد برای آموختن و تحصیل بیشتر
باشد فعالیت و رنج و زحمت بیشتری را برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد  .انگیزه یکی از عوامل اصلی موثر در
رفتار است  ،و درتمام کارکردهای فرد از قبیل فراگیری تحصیل  ،یادگیری و توجه  ،دقت  ،ادراک  ،یادآوری  ،فراموشی ،
خالقیت و ابزار عشق و عواطف دارد.
«انگیزش» از جمله مفاهیم رایج در مسائل آموزشی است .وقتی در سیستم آموزشی مشکالتی همچون افت تحصیلی رخ
میدهد ،از انگیزه یادگیرنده به عنوان یکی از علل مهم آن یاد میشود .درنظریه های آموزشی نیز «انگیزه» یک مفهوم اساسی به
شمار میرود .روانشناسان و معلمان نیز انگیزش را یکی از مفاهیم کلیدی میدانند که برای توضیح سطوح مختلف عملکرد به
کارمیرود .این مفهوم تفاوت میزان تالش برای انجام تکالیف درسی را بازگو میکند .بسیاری از معلمان با دانش آموزان بی انگیزه
یا کم انگیزه مواجه میشوند؛ دانش آموزانی که هیچگونه عالقه ای به درس و هیچگونه انگیزه ای برای درس خواندن و تحصیل
ندارند؛ یا اینکه تنها به بخش های خیلی خاص مطالب درسی عالقمندند .درمورد این دسته چه میتوان کرد و با چه نظریه
هایی میتوان این موضوع را تحلیل نمود؟ در مرور نظریه های انگیزشی چندین نظریه اصلی قابل مشاهده است .فروید و
هواداران اولیه او انسان را تحت کنترل غرایز زیستی میدانند .به نظر آنها غرایز رفتار را در کنترل خود دارند ،تا اینکه انسان می
آموزد که غرایز خود را از طریق «من» و«من برتر» مهار کند(حسن زاده )20013،رفتارگرایان انسان را در آغاز مانند لوح
سفیدی میدانند که تجارب او و پدیده های خارجی ،افکار ،انگیزشها و الگوهای رفتاری معینی را روی لوح سفید اولیه ثبت
میکنند .برخی از انسانگرایان مثل مازلو و راجرز معتقدند انسانها زندگی را با گرایش به خوبی یا خودشکوفایی آغاز میکنند؛ اما
یادگیری و پدیده های مهم دیگر است که این فرآیند را تسهیل یا بازداری میکنند .برخی دیگر از جریانات انسانگرایی و نیز
روانشناسی گشتالت توجه خود را بر روی کلیت طبیعت انسان متمرکز کرده اند .تأکید آنها بر خود و اراده انسان است .طی ربع
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قرن اخیر نیز دیدگاه های «شناختی» بر اساس تحلیل پایه های اجتماعی و رفتاری تأکید دوباره ای برفرایندهای ذهنی و
خودآگاهی داشته اند(کرمی) 19994،همانگونه که مالحظه میشود هر یک از رویکردهای روانشناسی ،دیدگاهها و نقطه نظرهای
خاصی در مورد انگیزه و عوامل مؤثر بر آن دارند .به همین دلیل به نظر میرسد که وجود دیدگاهی جامع تر منوط به این است
که عوامل مختلف روانشناختی و حتی مسائل جامعه شناختی مؤثر بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان مورد توجه و بررسی قرار
گیرد .بر همین اساس در پژوهش حاضر سعی شد که با رعایت نوعی جامع نگری ،رابطه چهار دسته از عوامل فردی ،خانوادگی،
آموزشگاهی و اجتماعی با انگیزه تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد .در راستای این هدف فرضیه های اصلی و
جانبی مختلفی مطرح شد که به طور خالصه عبارتست از :بین عوامل فردی و زیرمجموعه های آن(شامل متغیرهای منبع
کنترل و میزان آشنایی با راهبردهای یادگیری و مطالعه) ،عوامل خانوادگی و زیرمجموعه های آن (شامل وضعیت اجتماعی–
اقتصادی خانواده ،فضای روانی -عاطفی خانواده و نگرش والدین نسبت به تحصیل دانش آموزان) ،عوامل آموزشگاهی
وزیرمجموعه های آن (شامل نگرش دانش آموزان نسبت به امتحان ،نگرش آنان نسبت به معلم یا معلمین ،نگرش آنان نسبت به
مسئولین مدرسه ،و نگرش آنها نسبت به آموزشگاه  -عاطفه آموزشگاهی ،)-عوامل اجتماعی و زیرمجموعه های آن (شامل درک
دانش آموزان از ارزش واهمیت تحصیالت در جامعه ،درک آنها از تأثیر تحصیالت بر روابط و پایگاه اجتماعی ،و نیز درک آنها از
تأثیر تحصیالتبر اشتغال و زندگی آینده) با انگیزه تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد(سورسونس(،)20005،
منگال.اس.کا.)20026،
ازدواج از مؤلفه های جدی و اسـاسی تشکیل هر جامعه سالم به شمار میرود؛ هم از بعد فردی و هم از بعد اجتماعی .خانواده
یکی از کهن ترین و در عین حال مهمترین نهادهایی است که انسان اجتماعی به وجود آورده و در سایه آن زیسته است.
اهمیت و ضرورت نهاد خانواده و امر ازدواج بر کسی پوشیده نیست ،حال آنکه با لحاظ مقتضیات فرهنگی ـ اجتماعی جامعه ما
و توجه ویژه اسالم به ازدواج این امر برایمان اهمیت بیشتری می یابد .با توجه به نقش بسیار سازنده ازدواج در زندگى فردى و
اجتماعى ،در دین اسالم در مورد ازدواج بسیار سفارس شده است که همگى بر اهمیت و آثار ارزنده آن داللت دارد .به بیان
محمد تقى جعفرى« :برتراند راسل ،فیلسوف مشهور اروپایى ،به من نوشت :چرا اسالم اینقدر به ازدواج بها داده و براى آن قانون
وضع کرده است؟ در جواب نوشتم :مسئله انسان است .با ازدواج مىخواهد انسان به وجود آید» .از طرف دیگر ،جایگاه ویژه
خانواده در جامعه ایرانی ،نگرش جوانان به ازدواج و چگونگی عملکرد جوانان در سن ازدواج را بااهمیت تر میکند .مهمتر آنکه با
توجه به جوان بودن جمعیت (حدود یک سوم جمعیت این کشور ،یعنی بیش از  24میلیون نفر را جمعیت جوان  20تا 35
ساله تشکیل میدهند) هرگونه تغییر و تحول در ازدواج و تشکیل خانواده و موضوع های مرتبط با آن در حکم مسئله یا چالشی
در جامعه قابلیت مطالعه و بررسی دارد.
آمارها نشان میدهند ازدواج در سال  1390در مقایسه بـا  1389کـاهش  9/1درصـدی داشته است .به بیان دقیق تر ازدواج
در این سال در مقایسه بـا قبـل  16هـزار و  835مـورد کاهش داشته است .از سویی در جامعه افزایش سن ازدواج مشاهده
میشود؛ به طوری کـه بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ، 1390متوسط سن ازدواج برای پسران 26/7و برای
دختران  23/4برآورد شده است که اساسا ناشی از توجـه فزاینـده جامعـه بـه تحصیالت آکادمیک و درپی آن ،تغییر در نگرش
4Karami,1999

5Thorsons,2000

6Mangal.s.k,2002
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و بافت فکری و فرهنگی جوانان دربـاره ازدواج است .ترس از مسئولیت های ازدواج ،فشارهای اقتصادی ،سبک زندگی
فردگرایانه و لذت طلبانه تر و به همین ترتیب ،افزایش سطح توقع پسـران و بـه ویـژه دختـران از داشـتن روابطی عاطفی و
عشق محورانه به جای روابط سنتی و عقالنی در ازدواج ،همگی از جملـه دالیل و شاخصه های افزایش سن ازدواج اند .با همه
اینها ،طبیعی به نظر می رسد که ازدواج نیز مانند بسیاری از نهادها و پدیده هـای اجتماعی در طی گذر زمان مشمول تغییر و
تحول شده است ،تحوالتی که منجـر بـه تغییـر سن و کارکردهای ازدواج شده است .انتظاراتی که افراد از ازدواج دارند رفته
رفته دگرگـون شده و انگیزه ها و چشم داشت های جدید کنش گران را به سوی تأهل می کشاند یـا حتـی از آن بازمی دارد.
ویلیام گود بر این باور است که در نظام خانواده در جهان تغییرات ملموسـی به وجود آمده است که همه اینها در نقطه
مشترکی با هم تالقـی مـی یابنـد .ایـن تغییـرات عبارتند از :افزایش سـن ازدواج ،کـاهش ازدواج هـای ترتیـب یافتـه و
افـزایش آزادی در انتخاب همسر .به باور او ،پارامترهای ازدواج در جوامـع گونـاگون بـه هـمگرایـی نزدیـک میشوند (ویلیام
گودی .)19637،با تحوالتی که در گرایش و تمایل جوانان به ازدواج به وجود آمده و روند رو به رشد جوانانی که ازدواجشان با
تأخیر صورت میگیرد ،این امر به معضل تبدیل شده است .برای شناخت این تغییرات و اثرهای آن و دستیابی به نگرش جوانان
دربارة ازدواج و تشکیل خانواده ،بررسی و مطالعه درباره چرایی و واکاوی عوامل آن ضروری است.مرحله تشکیل خانواده وازدواج
اولین ومهمترین مرحله درزندگی خانوادگی است ودر آن انتخاب همسر صورت می گیرد وموفقیت دردیگر مراحل زندگی به
موفقیت دراین مرحله بستگی دارد( .فرایدمن .)2003 8،دراین زمینه تحقیقات نشان می دهد که انتخاب همسری مناسب در
احساس خوشبختی ویا بدبختی فرد نقش اساسی دارد(مظاهری.)1383 ،ازدواج سنت پیامبراست .مسئله ازدواج دراسالم بقدری
اهمیت دارد که پیامبر(ص) فرمودند :کسی که ازدواج کرده است نصف دین خود را کامل کرده است .ازدواج پیوند مشترک دو
فرد با حفظ استقالل نسبی هریک درجهت تکامل شخصیت طرفین است (دیزجانی و خرامین.)1395 ،ازدواج یکی از انتخاب
های مهم وسرنوشت ساز هرزن و مردی است.این انتخاب یکی از مراحل وفرایندهای رشد محسوب می شود که درتکامل ابعاد
درونی و شخصیتی انسان تأثیر مهمی می گذارد.
خداوند درقرآن کریم ازدواج را مایه ی آرامش و روان و مایه ی ایجاد انس و الفت بین زوجین معرفی کرده و مومنین را به
ازدواج توصیه کرده است .ازدواج یکی از مهمترین مسائلی می باشد که ازنظراسالم دارای اهمیت زیادی است.بهداشت و سالمت
روان برای موفقیت درازدواج و خانواده مؤثراست .ازدواج به عنوان یک پدیده اجتماعی ازجنبه های مختلف قابل مطالعه وتحقیق
می باشد .میزان گرایش به ازدواج درهر جامعه ای براساس انگیزه مندی افراد آن جامعه قابل تبیین است .ازدواج برحسب
ماهیت  ،نوع وانگیزه می تواند پیامد مثبت ومنفی داشته باشد .ازدواج دربستری پیچیده ترین و حساس ترین روابط اجتماعی
بین دو جنس مخالف برقرارمی شود و مقدمه و منشأ خانواده می شود.
طبق تعریف ریو )2005( 9انگیزه فرایندی درونی است که رفتاررا نیرومند ساخته وهدایت می کند.انگیزه اصطالحی کلی
برای مشخص کردن زمینه ی مشترک نیازها  ،شناختها وهیجانهاست .ازدواج تابعی است از این سه عامل که متأثر از انگیزه
های درونی و بیرونی است  .انگیزه های درونی عموما شامل نیازها هستند که خود به انواع زیستی  ،روانی و اجتماعی قابل
تقسیم هستند .همانگونه که عشق مهمترین وجه هیجانی انگیزش ازدواج راتشکیل می دهد .دالیل ازدواج هم به وجه شناختی
1963: 57
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انگیزش اشاره دارد و دربرگیرنده ی باورها  ،نگرش ها و انتظارات افراد درباره ی ازدواج می باشد .براین اساس انگیزه مندی
ازدواج تا حدود زیادی به میزان احتمال تحقق باورها  ،نگرش ها وترجیحات فرد بستگی پیدا می کند .بنابراین بخش مهمی از
انگیزه مندی مناسب و کافی برای ازدواج درگرو رشد ابعاد شناختی آن یعنی یافتن چرایی منطقی ازدواج  ،برخورداری ازعقاید
ونگرش های منطقی و باالخره تعیین اولویت ها و انتظارات واقع ببنانه نسبت به ازدواج وانتخاب همسرمی باشد.
 )138810مهم ترین اهداف ازدواج از دیدگاه افراد 18تا 35ساله به ترتیب  :ارضای میل جنسی 30
براساس نتایج منصوریان (
درصد  ،رسیدن به ارامش روحی  29درصد  ،حفظ دین و سنت  11درصد  ،بقای نسل  5درصد  ،فرار از تنهایی  2درصد ،
تکمیل کننده وجود انسان  1درصد و همه موارد  21درصد بوده است .همچنین درخصوص دسته بندی انگیزه افراد برای
ازدواج ؛ انگیزه جنسی  46درصد  ،انگیزه رفتاری  23درصد  ،انگیزه اجتماعی  22درصد و انگیزه اخالقی  9درصد را شامل می
شد.ازدواج مهم ترین قدمی است که فرد درزندگی برمی دارد .این اقدام ممکن است همه ی زندگی فرد را از نو بسازد و یا
خراب کند .ممکن است شخصیت فرد را بنا و یا متالشی کند  ،می تواند باعث رشد هرجنبه از اخالق و یا باعث شکست و
افسردگی شود (دژکام.)138311،
نتایج تحقیق شولز12دردانشگاه هاروارد( )2003تحت دستاوردهای تجارب آموزش دانش آموزان دبیرستانی نشان می
دهد،روابط دانش آموزان درمدرسه یادگیری،یاددهی با حمایت های خانواده وحمایت های اجتماعی مرتبط است (عسکری
راد .)1384،از نظرجنسیت پژوهش ها نتایج متفاوتی درزمینه انگیره پیشرفت دارند:
-1بین انگیزش پیشرفت دردانش آموزان دختروپسرتفاوت وجود دارد .انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر بیشتر ازدانش آموزان
دختراست (عسکری راد.)1384،
-2بین دختران وپسران از لحاظ انگیزش پیشرفت ومنبع کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد (امیر افشار.)1380،
-3دختران ازانگیزش پیشرفت باالتری نسبت به پسران برخوردارند) دارابی .)199913،با عنایت به موارد فوق پژوهش حاضر
رابطه محیط خانواده و انگیزش پیشرفت را در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر یزد مورد بررسی قرارمی دهد  ،که انگیزه
پیشرفت دارای مؤلفه های جهت گیری کار ،تسلط و رقابت های میای می باشد و محیط خانواده شامل ابعاد ارتباطی  ،رشد
شخصیتی و محیطی منظم است.
نتایج تحقیقات امیر افشاری ( )1380تفاوت معناداری بین انگیزه پیشرفت دختران و پسران مشاهده نکرده است.
نتایج عسکری راد ( )1383نشان می دهد که بین نمرات انگیزه پیشرفت پسران و دختران رابطه معنا داری وجود دارد و پسران
از انگیزه پیشرفت باالتری برخورداربودند و همچنین جو عاطفی خانواده دانش آموزان پسر بهتر از دانش آموزان دختر می باشد.
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تفاوت انگیزه ها درمیان دو جنس تحقیقات سراج زاده )1385(14حاکی از آنست که تفاوت قابل مالحظه ای در نگرش
 )138515تفاوتهای معناداری
دانشجویان دختر و پسر نسبت به موضوعات خانواده و ازدواج وجود دارد که از جمله ایلدرآبادی (
را در معیارهای انتخاب همسر در بین دو جنس مشاهده نمود .در بررسی اولویت بندی مالکهای انتخاب

همسرنیز(صداقت 16،

 ) 1385پسران به مالکهایی همچون تطابق هیجانی  ،جاذبه جنسی  ،وفاداری  ،زیبایی  ،اصالت خانواده  ،خوش اندامی ،
پاکدامنی  ،هوش و پوشش اولویت داده درحالیکه دختران به مالکهایی چون شغل همسر  ،حس مسئولیت  ،مدرک تحصیلی ،
استقالل فکری و مالی  ،حس مشورت  ،مسکن و صداقت اولویت می دهند.
در تحقیقی( سیمپسون )198617،از جوانان سوال شد" چنانچه طرف مقابل شما تمام ویژگی های مطلوب مورد نظر شما را
داشته باشد؛ اما شما عاشق او نباشید  ،آیا با وی ازدواج خواهید کرد؟ "
حداقل 80درصد افراد به آن پاسخ منفی دادند .همگی این یافته ها اشاره دارند بر یکی از تحوالت اساسی در معنای ازدواج
در قرن اخیر که به تعبیر چرلین ) 2004(18تغیر ازدواج از نهادی سنتی به ازدواج دوستانه است که در آن تاکید بر انتخاب
فردی و رشد شخصی بوده و دوطرف همدیگر را به مثابه دوست یا شریک با اهدافی مشترک می بینند که عشق و رضایت
)199919
هیجانی معیار اصلی آن است ( به نقل از ماس .)2008 ،این درحالی است که از نظر روانشناسانی همچون اولسون (
عشق پیشگوی خوبی برای یک ازدواج موفق نخواهد بود و یافته های ویلکاکس و دیو20) 2010نیز آن را تایید می کنند چرا
که ازدواج هایی که براساس عشق صورت می گیرند  ،علی رقم رضایت خاطرباال ،سطوح باالیی از تعارض و طالق را در بر دارند.
)199921مهمترین دالیل مثبت وانگیزه ازدواج را شامل مصاحبت و دوستی  ،عشق و صمیمیت  ،داشتن شریک
نتایج اولسون (
حمایت کننده  ،داشتن شریک جنسی ونقش والدینی دانسته است .فضای رومانتیک حاکم بر ازدواج  ،افراد را درتشخیص و
تبیین دالیل و انگیزه های ازدواجی خود با چالش مواجه ساخته و با غلبه ی وجوه هیجانی برشناختی بسیاری از اولوبت های
اصلی هدر نظر آنان رنگ می بازد .زوج ها اغلب درتشخیص انگیزه ها و اعمال خود به شیوه ی عینی مشکل دارند .منطقی
بودن درباره ی دالیل ازدواج کارآسانی نیست  ،اما آنهایی که با دالیل و انگیزه های مثبت ازدواج می کنند  ،زندگی شادتری
نسبت به آنهایی که با دالیل و انگیزه منفی ازدواج می کنند .این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و با سنجش میزان انگیزه
مندی افراد برای ازدواج درصدد آن است تا دالیل آنان را برای ازدواج و انگیزه آنها رادرابعاد مختلف اعم ازمثبت و منفی تعیین
نموده و جایگاه ارتباط و آنها را در چارچوب یک مقوله بندی معنا دار تبیین نمایند.
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درپایان نظرما این است که نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد  ،عوامل انگیزش بر پیشرفت تحصیلی نقش مهمی دارند.
درواقع انسان ها با توجه به انگیزه های مختلف است که دست به عمل می زنند و تصمیم خود را در انجام کاری می گیرند .این
انگیزه شامل انگیزه ازدواج نیز می باشد .گاهی اوقات افراد هدف از تحصیل را انتخاب های درست می دانند و همچنین هستند
افرادی که با ادامه تحصیل خواسته اند از امر ازدواج سر باززنند .خالصه اینکه نمی توان گفت چارچوب خاص و کلی بین
انگیزش تحصیلی و انتظارات ازدواج وجود دارد .هر فرد انگیزه ،معیارها و انتظاراتی از ازدواج دارد.

روش
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی و از نظر امکان کنترل متغیرها در زمره تحقیقهای غیرآزمایشـی22اسـت.
همچنین ،از نظر روابط بین متغیرها از نوع توصیفی -همبسـتگی مـیباشـد .جامعـه آمـاری شـامل تمـامی دانشـجویان دورهی
کارشناسی مرکز ایت اله کمالوند در سال تحصیلی  1397-98که تعداد آنها  600نفر است .از ایـن تعـداد  100نفـر بـه روش
نمونهگیری تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان نمونه آماری مد نظر قرار گرفت .نیز برای برآورد حجمنمونـه از جـدول کرجسـیو
مورگان ) 1970(23استفاده شد .برای انگیزش تحصیلی از پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر استفاده شد .ایـن مقیـاس
از 33گویه  5گزینهای در طیفی از هیچ وقت تا تقریبا همیشه طراحی شده است و هدف آن بررسی انگیزش تحصـیلی دربـین
دانش اموزان می باشد این ابزار شکل اصالح شده مقیاس هارتر ( )1981.1980به عنوان یک ابزار سـنجش انگیـزش تحصـیلی
است همانگونه که بیان شد مقیاس اصلی هارتر  ،انگیزش تحصیلی را با سوالهای دو قطبی می سنجد که یک قطب آن انگیـزش
درونی و قطب دیگر آن انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هر سوال فقط می تواند یکی از دالیل بیرونی یا درونی
را در بر داشته باشد از آنجا که دربسیاری از موضوع های تحصیلی انگیـزه هـای درونـی و بیرونـی هـر دو نقـش دارنـد  ،لپـر و
همکاران ( )2005مقیاس هارتر را به شکل مقیاس های معمول در آوردند که هر سوال تنهـا یکـی از دالیـل انگیـزش درونـی و
بیرونی را در نظر می گیرد.پایایی این پرسشنامه توسط ظهیری و رجبی ( )1388با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افـزار
باالی  spssبدست آمده است که زیر مقیاس انگیزش تحصیلی را  0/ 92گـزارش کـردهانـد .بـرای سـنجش انتظـار از ازدواج از
پرسشنامه انتظار از ازدواج [ ]MESاستفاده شد .این پرسشنامه از  40گویه  5گزینـهای در طیفـی از کـامالم مخـالفم تـا کـامالم
موافقم بر اساس طیف لیکرت تشکیل شده است البته این شیوه نمره گذاری در برخی از سواالت معکوس می باشد .و هـدف آن
ارزیابی انتظارات افراد از ازدواج از ابعاد مختلف در سه بعد انتظار واقع گرایانه  ،انتظار ایده آل گرایانه  ،انتظار بدبینانه میسنجد،
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که برای بدست آوردن انتظار مربوط به هر بعد مجموع امتیازات آن بعد را باهم جمع نموده و به منظور بدست آورد امتیاز کلـی
پرسشنامه مجموع امتیازات تک تک سواالت را محاسبه می نمائیم .به طور کلی نمرات پایین تر نشان دهنده انتظارات بدبینانـه
از ازدواج  ،نمرات باالتر نشان دهنده انتظار ایده آل گرایانه و نمراتی که در حد وسط هستند انتظارات واقع گرایانه را نشان مـی
دهند .جونز و نلسون برای کل مقیاس  ،آلفای کرونباخ  ، 0/79 -0/80و دیلون ضریب  0/80را گزارش کردنـد .بـرای توصـیف و
تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای آماری توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب همبستگی پیرسون،
رگرسیون خطی) استفاده شد.

ـ یافتههای توصیفی
جدول  :1آمارهای توصیفی مربوط به نمرات متغیرهای تحقیق در دانشجویان
متغیر

کمترین

بیشترین

نمره

نمره

میانگین

انحراف استاندارد

انگیزش تحصیلی

2/27

3/97

3/04

0/33

انتظار از ازدواج

1/87

5/13

3/41

0/52

انتظار واقع گرایانه

1/6

5/13

3/52

0/65

انتظار ایده آل گرایانه

2/00

7/29

3/46

0/77

انتظار بدبینانه

1/75

10/50

2/97

1/03

در جدول ( )1آماره های توصیفی (کمترین و بیشترین نمره ،میانگین نمرات ،انحراف اسـتاندارد) مربـوط بـه نمـرات متغیرهـای
تحقیق در گروه دانشجویان مورد مطالعه ارائه شده است .یافتههای استنباطی
فرضیه :بین انگیزش تحصیلی و ابعاد انتظار از ازدواج (انتظار واقع گرایانه ،انتظار ایده آل گرایانه  ،انتظار بدبینانه )رابطه معنـی-
داری وجود دارد.
جدول  :2ضرایب همبستگی بین انگیزش تحصیلی و ابعاد انتظار از ازدواج
متغیر های پژوهش

انتظار واقع

انتظار ایده آل گرایانه

انتظار بدبینانه

گرایانه

انتظار واقع گرایانه

1

-

-
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تحصیلی

()sig

0/312

0/05
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انتظار ایده آل گرایانه

-

1

-

0/218

0/05

انتظار بدبینانه

-

-

1

0/030

0/05

انگیزش تحصیلی

0/312

0/218

0/030

1

0/05

نتایج جدول( )2نشان میدهد ضریب هبستگی پیرسون محاسـبه شـده بـین انگیـزش تحصـیلی و ابعـاد انتظـار از ازدواج
(انتظار واقع گرایانه ،انتظار ایده آل گرایانه  ،انتظار بدبینانه ) در سطح آلفای  5درصد معنیدار است ( .)p>0/05بنابراین ،چنین
استنباط میشود که با اطمینان  95درصد بین انگیزش تحصیلی و ابعاد انتظار از ازدواج رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
جدول .3ضرایب رگرسیون جهت پیش بینی انگیزش تحصیلی
متغییر پیشبین

ضریب بتای
غیر استاندارد

انحراف
استاندارد خطا

ضریب
استاندارد ()β

t

سطح
معناداری

R

R2

انتظار واقع بینانه

.14

.06

.28

2.25

.02

.31

.09

انتظارایده آل
گریانه

.02

.05

.04

.38

.70

انتظاربدبینانه

.007

.03

.02

.21

.83

F=3.50 P> .05
مقدار

پیش

بینی

انگیزش

تحصیلی

توسط

زیر

مقوالت

انتظار

از

ازدواج

چه

مقدار

می

باشد؟

یافته های مندرج در جدول  3نشان می دهد که9درصد واریانس انگیزش تحصیلی توسط ابعاد انتظارواقع بینانه ،انتظارایده آل
گریانه و انتظاربدبینانه پیش بینی می شود.همچنین بر اساس ضرایب بتا( )βمشاهده می شود که بعد انتظار واقع بینانه با
ضریب بتای  . 28پیش بینی کننده معنادار انگیزش تحصیلی است و انتظارایده ال گریانه با ضریب بتای .04وانتظار بدبینانه با
ضریب بتای .02.به ترتیب پیش بینی کننده ی غیرمعنادار انگیزش تحصیلی هستند.
به منظور بررسی معنادار بودن ارتباط بین انگیزش تحصیلی از آزمون  tمستقل دو دامنه با سطح معناداری
 P< /05استفاده شد .که نتایج آن در جداول زیر آمده است:
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جدول()4خالصه آزمون  tمستقل انگیزش تحصیلی دانشجومعلمان بومی و غیر بومی
انگیزش تحصیلی

N

M

SD

DF

T

P

بومی
غیر بومی

73

3/0489

0/33

98

0/415

0/05

27

3/0173

0/35

43/731

0/401

0/05

با استفاده از آزمون تی گروه های مستقل  ،میانگین نمره فرسودگی تحصیلی دانشجویان بومی( )3/0489و )0/33(SDبا
میانگین نمره های دانشجویان غیر بومی ( )3/0173و )0/35( SDمقایسه شد  .بر اساس نتایج این مقایسه می توان گفت که
تفاوت دو گروه به لحاظ آماری معنادار نمی باشد و انگیزش تحصیلی دانشجویان بومی و غیربومی متفاوت نمی باشد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدست آمده نشان داد بین انگیزش تحصیلی و ابعاد انتظار از ازدواج (انتظار واقع گرایانه ،انتظار ایده آل گرایانه  ،انتظار
بدبینانه ) با بعد انتظار واقع گرایانه رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و با دو بعد دیگر آن یعنی انتظار ایده آل گرایانه و
انتظار بدبینانه رابطه غیر معنا دار وجود دارد .به عبارتی با تقویت بعد انتظار واقع گرایانه از انتظار از ازدواج  ،میزان انگیزش
تحصیلی دانشجویان افزایش مییابد .بعالوه ،نتایج به دست آمده با نتایج تحقیق شولز دردانشگاه هاروارد( )2003تحت
دستاوردهای تجارب آموزش با حمایت های خانواده وحمایت های اجتماعی مرتبط است  ،همخوانی دارد .همچنین ،با نتایج
راش ( )1994که انگیزه را عالی ترین شاهراه یادگیری دانسته بدین معنی که  .انگیزه یکی از عوامل اصلی موثر در رفتار است ،
و درتمام کارکردهای فرد از قبیل فراگیری تحصیل  ،یادگیری و توجه  ،دقت  ،ادراک  ،یادآوری  ،فراموشی  ،خالقیت و ابزار
عشق و عواطف دارد .هماهنگ است .نتایج پژوهش حاضر با تحقیق حسن زاده( )2001که بیانگر این بود که فروید و هواداران
اولیه او انسان را تحت کنترل غرایز زیستی میدانستند .و به نظر آنها غرایز رفتار را در کنترل خود دارند همسو می
باشد.همچنین طبق نتایج ویلیام گود( )1963آمارها نشان میدهند ازدواج در سال  1390در مقایسه بـا  1389کـاهش 9/1
درصـدی داشته است .از سویی در جامعه افزایش سن ازدواج مشاهده میشود؛ به طوری کـه بر اساس نتایج سرشماری عمومی
نفوس و مسکن  ، 1390متوسط سن ازدواج برای پسران 26/7و برای دختران  23/4برآورد شده است که اساسا ناشی از توجـه
فزاینـده جامعـه بـه تحصیالت آکادمیک و درپی آن ،تغییر در نگرش و بافت فکری و فرهنگی جوانان دربـاره ازدواج است.
انتظاراتی که افراد از ازدواج دارند رفته رفته دگرگـون شده و انگیزه ها و چشم داشت های جدید کنش گران را به سوی تأهل
می کشاند یـا حتـی از آن بازمی دارد؛ همخوانی دارد  .همچنین نتایج تحقیقات مظاهری( )1383در خصوص انتخاب همسری
مناسب که در احساس خوشبختی ویا بدبختی فرد نقش اساسی دارد ؛ با پژوهش حاضر هماهنگ است .براساس نتایج
منصوریان ( )1388که مهم ترین اهداف ازدواج از دیدگاه افراد 18تا 35ساله را بررسی کرده است با پژوهش حاضر همخوانی
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ندارد .همچنین نتایج تحقیق حاضر با نتایج دژکام( )1383که در خصوص دسته بندی افراد از ازدواج صورت گرفته است
مغایرت دارد و همخوانی ندارد .طبق تحقیقات صداقت( )1385که به بررسی اولویت بندی مالکهای انتخاب همسر پرداخته بود
دختران به مالکهایی چون شغل همسر  ،حس مسئولیت  ،مدرک تحصیلی  ،استقالل فکری و مالی  ،حس مشورت  ،مسکن و
صداقت اولویت می دهند که با نتایج پژوهش حاضر مرتبط و هماهنگ می باشد.
نتیجه گیری بر اساس فرضیه کلی
بین انگیزش تحصیلی و ابعاد انتظار از ازدواج (انتظار واقع گرایانه ،انتظار ایده آل گرایانه  ،انتظار بدبینانه ) با بعد انتظار واقع
گرایانه رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
همانطوری که نتایج جدول  3نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین انگیزش تحصیلی با بعد انتظار واقع
گرایانه دانشجویان با  0/31درسطح خطای  α=0/05رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد ( ،)P=0/05بنابراین چنین استنباط می
شود که با اطمینان  95درصد بین انگیزش تحصیلی و بعدانتظار واقع گرایانه رابطۀ مثبت(مستقیم) و معنیدار وجود دارد .یعنی
با افزایش نمرات انتظار واقع گرایانه در بین دانشجومعلمان ،نمرات انگیزش تحصیلی نیز افزایش مییابد .بنابراین فرضیه فوق
مورد تایید قرار میگیرد.
نتیجه این پژوهش ،با پژوهشهای انجام گرفته شولز دردانشگاه هاروارد( ، )2003راش ( ، )1994حسن زاده( ، )2001ویلیام
گود( ، )1963مظاهری( ، )1383صداقت( )1385همسو است .این پژوهشگران معتقداند بین انگیزش تحصیلی و ابعاد انتظار از
ازدواج رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری بر اساس فرضیه 1
.بین انگیزش تحصیلی وانتظار واقع گرایانه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اهلل کمالوند رابطه وجود دارد.
همانطوری که نتایج جدول  3نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین انگیزش تحصیلی وانتظار واقع
گرایانه دانشجویان( )0/312در سطح خطای  α=0/05معنیدار است( ،)P>0/05بنابراین چنین استنباط میشود که با
اطمینان  95درصد بین انگیزش تحصیلی وانتظار واقع گرایانه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اهلل کمالوند رابطۀ
مثبت(مستقیم) و معنی دار وجود دارد .یعنی با افزایش نمرات انتظار واقع گرایانه در بین دانشجو معلمان ،نمرات انگیزش
تحصیلی نیز افزایش مییابد .بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار میگیرد.
نتیجه این پژوهش ،با پژوهشهای انجام گرفته توسط شولز ( ، )2003راش ( ، )1994حسن زاده( ، )2001ویلیام گود()1963
 ،مظاهری( ، )1383صداقت( )1385همسو است .این پژوهشگران معتقداند بین انگیزش تحصیلی و ابعاد انتظار از ازدواج رابطه
معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری بر اساس فرضیه 2
بین انگیزش تحصیلی و انتظار ایده آل گرایانه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اهلل کمالوند رابطه غیرمعنا دار وجود
دارد.
همانطوری که نتایج جدول  3نشان می دهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین انگیزش تحصیلی وانتظار ایده آل
گرایانه دانشجویان ( )0/218در سطح خطای  α=0/05معنیدار است( ،)P=0/7بنابراین چنین استنباط میشود که با اطمینان
 95درصد بین انگیزش تحصیلی وانتظار ایده آل گرایانه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اهلل کمالوند رابطۀ غیر
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معنادار وجود دارد .یعنی با افزایش نمرات انتظار ایده آل گرایانه در بین دانشجومعلمان ،نمرات انگیزش تحصیلی دانشجویان نیز
کاهش مییابد .بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار نمیگیرد.
نتیجه این پژوهش ،با پژوهشهای انجام گرفته توسط منصوریان ( )1388و دژکام( )1383همسواست .این پژوهشگران
معتقداند بین انگیزش تحصیلی و انتظار ایده آل گرایانه دانشجویان رابطه معنادار وجود ندارد.
نتیجه گیری بر اساس فرضیه 3
بین انگیزش تحصیلی و انتظار بد بینانه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اهلل کمالوند رابطه غیر معنا داروجود دارد.
همانطوری که نتایج جدول  3نشان میدهد ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین انگیزش تحصیلی وانتظار بد بینانه
دانشجویان ( )0/030در سطح خطای  α=0/05معنیدار است( ،)P>0/05بنابراین چنین استنباط میشود که با اطمینان 95
درصد بین انگیزش تحصیلی وانتظار بد بینانه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اهلل کمالوند رابطۀ غیر معنیدار وجود
دارد .یعنی با افزایش نمرات انتظار بد بینانه در بین دانشجومعلمان ،نمرات انگیزش تحصیلی دانشجویان نیز کاهش مییابد.
بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار نمیگیرد.
نتیجه این پژوهش با پژوهشهای انجام گرفته توسط منصوریان ( )1388و دژکام( )1383همسو است .این پژوهشگران
معتقداند بین انتظار بدبینانه از مولفه های انتظار از ازدواج دانشجومعلمان با انگیزش تحصیلی دانشجویان رابطه غیر معنادار
وجود دارد.
پیشنهادات پژوهش
بر اساس فرضیه 1
با توجه به تایید فرضیه اول مبنی بر اینکه بین انتظار از ازدواج واقع گرایانه با انگیزش تحصیلی دانشجومعلمان دانشگاه
فرهنگیان پردیس آیت اهلل کمالوند رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.به دانشجو معلمان پیشنهاد میشود.
 .1توقعات بسیار باال به سختی پاسخ داده می شو ند.لذا چنانچه قادر نباشیم توقعاتمان را بر اساس واقعیت ها تنظیم کنیم
 ،احتماال بطور مداوم احساس نارضایتی و ناکامی خواهید کرد.
 .2برای اینکه یک ازدواج موفق داشته باشید بیش از آنکه عشق در رابطه پر رنگ باشد  ،امنیت و آرامش اهمیت دارد.
بر اساس فرضیه 2
با توجه به رد فرضیه دوم مبنی بر اینکه بین انتظار ایده آل گرایانه با انگیزش تحصیلی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان
پردیس آیت اهلل کمالوند رابطه غیرمعنادار وجود دارد .به دانشجومعلمان پردیس آیت اهلل کمالوند پیشنهاد میشود.
 .1در انتخاب همسر نباید خیلی آرمان گرایانه فکر کنیم  ،هماهنگی و همفکری صد در صد با همسر آینده امان  ،امکان
پذیر نیست و همیشه تعدادی ناهماهنگی و فاصله باقی خواهند ماند که برای جبران این فاصله باید به وسیله تفاهم ،
گذشت  ،محبت و بزرگواری آن را برطرف کرد.
 .2اگ ر انسان در مسئله انتخاب همسر  ،معیار و مالک صحیح داشته باشد هیچ وقت دچار سرگردانی و اشتباه نمی شود
باید بدانیم آن دقتی که در مورد انتخاب همسر مطرح می شود غیر از سخت گیری های بی مورد و افراطی است چرا که
هیچ وقت همسر کامل و بدون هیچ عیب و نقص و از هر جهت مطابق با میل انسان  ،یافت نشده و نمی شود.

132

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،28مهر 1399

 . 3آنچه که پرداختن به آن مهم و نیاز به رفع شدن دارد خودکمال گرایی است .گرچه کارکرهای فایده بخشی را نیز به
همراه دارد اما موجب مشکالتی در زندگی فردی می شود.
بر اساس فرضیه 3
با توجه به رد فرضیه سوم مبنی بر اینکه بین انتظار بد بینانه با انگیزش تحصیلی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس
آیت اهلل کمالوند رابطه غیر معنادار وجود دارد .به دانشجومعلمان پردیس آیت اهلل کمالوند پیشنهاد میشود.
 . 1کانون خانواده بر پایه ی محبت بین زن و شوهر مستحکم است در شرایطی که یکی از طرفین به دیگری اعتماد نداشته
باشد در واقع یکی از اصلی ترین پایه های محبت فرو می پاشد و باعث دل سردی افراد می شود.بنابراین برای حفظ استحکام
خانواده باید مهر و محبت بین زن و شوهر را بیشتر تقویت نمود.
 .2مشاوره قبل از ازدواج دانش دختران را راجب ازدواج افزایش می دهد.
. 3انتظارات و باورهای غلط درباره ازدواج و همسر آینده سمی برای یک رابطه کارآمد و پیوند زناشویی می باشد و باید این
باورها و انتظارات غلط اصالح یا تغییر پیدا کنند.
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