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 چکیده

 نخستین هخانواد است. کرده جلب خود به را تربیت و تعلیم نظرانصاحب نظر هاسال ،فرزندان و والدین ارتباط موضوع: زمینه و هدف
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 مقدمه
همه والدین خواهان پیشرفت تحصیلی فرزندان خویش  اگرچه

 موضتتوع. (7) ا همه والدین در این کار موفق نیستتتندهستتتند امّ

و  نظرانصتتتاحب نظر هتاستتتال ،فرزنتدان و والتدین ارتبتاط

خانواده  .است کرده جلب خود به را تربیت و تعلیم متخصصان

 اطراف محیط و کودک بین پیوند که استتت پایگاهی نخستتتین

 اولیه 7پندارهای ،خانواده در کودک. آوردمی وجود به او را

 هنجارهای و گفتن ستتخن هایشتتیوه همچنین و جهان درباره

 ودخ روحیات و ،اخلاق ،هانگرش و فراگرفته را استتاستتی رفتار

  (.5) شودمی اجتماعی عبارتی به و دهدمی لشک را

ان بر موفقیت تحصتیلی فرزندانش تأثیرگذاریوالدین نقش 

 (.9) متفاوت استتتتزمینه ا نقش پتدر و مادر در این دارنتد امّت

با  ستتاله 9 تا 7 کودکان تعاملات مشتتاهدات استتاس بر 5شتتیفر

 عنیی رفتار والدینی جنبه دو بر مبتنی یبندطبقه ،هاآن مادران

- سردی و( یریگستختمقابل  در گیریستهل) مهار -آزادی

 تهگرف نتیجه و ارائه کرده را( طرد مقابل در پتذیرش) گرمی

 یا یرگستتخت توانندیمکننده  طرد یا پذیرنده مادران که استتت

 هایسب مادران یا همان  هایویژگیاین  .(4) باشند یرگآسان

قویاً پیشترفت تحصتیلی و یا میزان موفقیت تحصیلی والدگری 

و ( 2). برای مثال، صتتمدی دندهمیفرزندان را تحت تأثیر قرار 

تربیتی بر پیشتتترفت  هایشتتتیوهنشتتتان دادند که ( 9)ولیمالای 

 (1) وانگی، اجارد و گریسان تأثیر دارد. دآموزدانشحصیلی ت

الدین نستتتبت به دانش و نشتتتان دادنتد کته بین نگرش مثبت و

چنین همدارد. و قوی وجود  مستتتقیمپیشتترفت تحصتتیلی راب ه 

 تیموفق هدربار هاآن یمادران در درک و باورها یلیرشد تحص

 . (8) نقش دارد یلیتحص

 بییاتسلط یریگجهتکه  یمادران انددادهنشان  هاپژوهش

با  یلیتحصتتت یتکشتتتان از موفقاردارند اد یدر اهداف درستتت

مادران دارند، تفاوت دارد.  یعملکرد گیریجهتکه  یمادران

 دهندیم یحتلاش کودک را ترج یابی،تسلط گیریجهت یدارا

                                                 
1. Supposition 

2. Schaefer 

3. Mastery goal orientation 

ملکرد ع یاصتتل یلدل عنوان بهتلاش  یبرا یشتتتریاحتمال ببا و 

. برعکس، مادران اندقائلارزش  ،خوب کودکشتتان در مدرستته

رد عملک ینکهو ا دهندمیبته رتبه بها  یعملکرد یشگرا یدارا

ت و نمرابه  آنهابهتر است.  یگرانفرزندانشتان تا چه اندازه از د

ل قائ یشتتتتریب یتان اهمآموزدانش یرعملکرد نستتتبت به ستتتا

 هاینظریهالیوت و مت  گریگور بتا ترکیب (. 9) شتتتونتدمی

ر که دکردند مدلی را ارائه  زمینه، اجتماعی در این -شتتتناختی

و  2جاهبه گرایشی با دو 4و عملکردی9یابیآن دو هدف تستلط

 ،گرایشتتتی هایگیریجهت. در (3) شتتوندمیمعرفی  9اجتنابی

هنجار شتتتایستتتتگی تلاش  دن به اهدافبرای رستتتی آموزدانش

 فقط برای آموزدانش ،اجتنابی هایگیریجهتاما در  کنتدمی

ی که هایپژوهش. بیشتر (74) کندمیاجتناب از شتکست تلاش 

ده است، ش انجامبه گرایشی و اجتنابی  هاآن بندیتقستیمقبل از 

در اما  (77)اند کردهیابی گزارش ارزش بیشتتتتری برای تستتتلط

 ندیبتقستتتیمی، نتای  متناقضتتتی درباره این بعد هتایپژوهش

این  هاپژوهشنتای  غالب  درهرصتتورت. استتت شتتدهگزارش

 هایگیریجهتگرایشتی نستبت به  هایگیریجهتاستت که 

 یشناختوانرشناختی و  ارزشبرای پیشرفت تحصیلی، اجتنابی 

 (. 75)قائل هستند بیشتری 

عتامل دیگری فرزنتدان در هر مق ع نیز  هتایویژگیالبتته 

 به ناآموزدانشآن در موفقیت تحصتتیلی  اثربخشتتیاستتت که 

، مرتبط مادران ویژهبهتشتتخی  آن توستتط والدین و  درک و

 که ددننشتتان دا (79) ، خادمی و هاشتتمیستتیرتی ناستتت. 

 هاییاسمقخرده و درونی انگیزش بعد در تحصتتیلی انگیزش

 در ،استتت مستتتقلانه تستتلط و کنجکاوی، چالش، شتتامل کهآن

 آموزاندانش از بیشتر داریمعنی طور به دبستانی آموزاندانش

 و بیرونی انگیزش میانگین. استتتت دبیرستتتتتانی و راهنمتایی

 خوشایندی آستان، کار ترجیح شتامل که آن هاییاسمقخرده

 آموزاندانش در ،استتت معلم قضتتاوت به وابستتتگی و معلم،

4. Performance goal orientation 

5. Approach 

6. Avoidance 
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 آموزاندانش از بیشتر داریمعنی طور به دبیرستانی و راهنمایی

  .بود دبستانی

تعامل والدین با موفقیت تحصتتتیلی و  هتایشتتتیوهارتبتاط 

 شناسان تربیتیاخیر روان یهاپژوهشموضوع  ،درسی فرزندان

. تندبین آنها هسکه عمدتاً گویای ارتباط مثبت ( 54 -74)است 

 ییگوپاسخ مشخ  شد که در ی  فرا تحلیل صتورت گرفته

و ستتتب   ،7یخودمختار یاع ا ی،رفتارمهار )گرما(،  ینوالد

اه همر ،فرزندان بهتر یلیبا عملکرد تحصتتت  5مقتدرانهگری والد

 ،ک از موفقیتتت تحصتتتیلیارچتگتونگی اد (.57)هستتتتتنتتد 

بتتایتتد . کنتتدمیفوق را دچتتار نوستتتتان و تحول  هتتاییژگیو

متتادر نقش  ،قبتتل نوجوانی هتتایستتتتالکرد در  ختتاطرنشتتتتان

در رستتتیتدگی بته امور تحصتتتیلی فرزندان ایفا   یترپررنت 

نکته (. 55) و نقش او از اهمیت بیشتری برخوردار است کندمی

مادران از فرزندانشتتتان  ادراک یفیتاستتتت ک ینا یتحائز اهم

ان کودک ادراکعملکرد گذشته و  ینمهم ب ایواست ه عنوانبه

البتتته ادارک متتادران از  (.9) کنتتدمیعمتتل  هتتاآن یاز توانتتائ

لیه تعاملی گیری محیط اوفرزندانشان بستگی به چگونگی شکل

 ،وزادنمزا  آنها دارد. محیط اولیه تعامل مادر با فرزند بستتته به 

هتتای اولیتته متفتتاوت خواهتتد بود. برخی از نوزادان بتتا واکنش

شتوند توجه مادر بیشتتر به آنها جلب شود و تر باعث میم بوع

های اولیه منفی، باعث می شوند برخی از نوزادان نیز با واکنش

 اًاملنظر به تفاوت ک. نگرانه باشتتدراب ه مادرانشتتان با آنها منفی

و تأثیر آنها ( 59)های فردی یژگیآشکار افراد از یکدیگر در و

برای رشتتتد  ی محی ی لتتازمهتتامحرّکظهور (، 54) بر محیط

دانیم که . می(52) های اولیه اوستوابستته به واکنش ،کودک

 و تغیر قابل انکار استتت ،تأثیر محیط بر الگوریتم ارثی انستتتان

عکس می تواند استعدادها و مساعد بودن محیط و یا برمناسب 

. (59)کنتتد و آمتتادگی هتتای ارثی را متبلور و یتتا تضتتتعی  

بعدها بر بعضتتتی از متهیرهای  ی متقتابتل نوزاد و مادرهتاکنش

یتتادگتیری تحصتتتیلی ماثر خواهتتد بودر بتته عبتتارت دیگر، 

                                                 
1. Autonomy granting 

2. Authoritative parenting style 

  انتظارات، میزان تحرینوع اطلاعات، تکمیل ، پذیریانضباط

تا حدود  ریتافت مشتتتاورهو میزان تمتایتل برای د ،کنجکتاوی

این نوع از . زیتادی امتتداد همتتان محیط اولیتته کودک استتتت

قش گیری کیفیت خاص نها به نوبه خویش باعث شکلواکنش

آموز را تعری  خواهد معلم خواهد شتتتد و راب ه آنها با دانش

تصوّرات فرد نسبت  -فرد  9کرد و از سوی دیگر خودِ تحصیلی

  (.94-51)را نیز معین خواهد کرد  -خود  یادگیری ییبه توانا

 یبرخ یتایگو ،یهتای کمّپژوهش نتتای  از یاگرچته برخ

اما  ،استتتت یلیتحصتتت یتهتای ادراک متادران از موفقویژگی

 فرد بودن ادراک مادرانو منحصربه یچیدگیواضح است که پ

که بتوان از خلال  یستتتتن یموضتتتوع ،یلیتحصتتت یتتاز موفق

ترین موضوعی که ی. اصلیافتبدان دستت  یهای کمّپژوهش

در این زمینه باید مورد پژوهش قرار گیرد این است که مادران 

وسیله بی که امسئلهر چه برداشتتی از موفقیت در تحصیل دارند

 توان بتته آن پرداختتت. اینینم ،هتتای کمّیآورد پژوهشروی

 یلموفق در تحصتتت والدگرییفیت تجربه مادران از بر ک مقتاله

 دش اجرا کیفی به روش که م العه این ستت. درا شتده متمرکز

 به ماقدا ،پدیدارشتتناستتیم العه  ی  از استتتفاده باپژوهشتتگر 

 از این نوع نمودر والدگریملموس  و زنده تجربیات کشتتت 

 ،تحصتتتیلموضتتتوع موفق و صتتتحیح در والدگری برای زیرا 

 یم.هستای ینهزمنیازمند فهم دقیقی از شرایط 

  روش
 ایم العه پژوهش این: کنندگانشرررکتطرح پژوهش و 

 پژوهشهتتدف از  بودر نوع پتتدیتتدارشتتتنتتاستتتی از و کیفی

، توصتتی  تجربیات زندگی به همان صتتورتی پدیدارشتتناستتی

 (97)  4جینفر و جت . اتفتتاق افتتتادنتتد زنتتدگیاستتتت کتته در 

 هایهیدپدکه هدف آن توصی   دانندیمرا عملی پدیارشناسی 

و تجربیات زندگی استتتت. کانون توجه امور ختاص یتا ظتاهر 

تجربیات زندگی است زیرا این تجربیات هستند  ،پدیدارشناسی

3. Self- achievement 

4. Jeanfreau & Jack 
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 ویندگیمو به فرد  سازندیمهر فرد  که معنای هر پدیده را برای

 (. 95) حقیقی و واقعی است ،در زندگی اوموضوعی که چه 

جتامعتته آمتتاری پژوهش را متتادران دارای فرزنتد موفق در 

. دادندیمتشتتکیل  7939در ستتال  شتتهرستتتان رشتتتتحصتتیل 

ه ک م العه هدف به هتوجّ با پژوهش این در کنندگانشتترکت

بر  ،ودب موفق در تحصیل مادران دارای فرزند تجربیات کشت 

مند هدف یریگمونهن .شتتدند نتخابا هدفمند یریگنمونه استتاس

 دهیتتنتتام یزن یفیک یتتا ،هتتدفتتدار یراحتمتتالی،غ یریگکتته نمونتته

 یپژوهش برا یانتختاب هتدفدار واحدها یشتتتود بته معنتایم

ل به دنبا یریگنوع نمونه یناطلاعات استتتت. ا یاکستتتب دانش 

، که یستتتتن ی نتا یمتعم یاو  یرناپذ ییرثابت و ته ینقوان یجتادا

. (99) خاص دارد ینهدر زم یدههر پد هتردر شتتتناخت ب یستتتع

، بودن ایرانی از: اندمشتتتخصتتتات نمونته این پژوهش عبتارت

فق مودارای فرزند  و ،زبان ، فارس شهرستان رشت سکونت در

 اطلاعات هدفمند در ابتدا گیرینمونتهبرای  .در امر تحصتتتیتل

مدارس  و وپرورشآموزشت افراد موفق در تحصتتتیل از ادارا

در ابتدا مصتاحبه از مادرانی صتورت گرفت و  شتد یآورجمع

 موفقیت تحصیلی بالاتری نظیر یهاشتاخ که فرزندانشتان از 

 73دروس و یا معدل بالاتر از تمامی در « خوب یاربستت»گزارش 

در کتارنتامته دو ستتتال گذشتتتته و مشتتتارکت فعّال در کلاس 

اخلاقی مربوط به عدم تمایل  ملاحظاتتمامی برخوردار بودند. 

 انحراف و میانگین .در این م العه در نظر گرفته شد به مصاحبه

، و  8/4و  9/45در پژوهش  کنندهشتتترکت زنان ستتتن معیتار

بود. میزان  8/7و  42/79میتتانگین و انحراف معیتتار فرزنتتدان 

 8 مورد کارشناسی، 79 مورد کارشتناستی ارشتد، 4تحصتیلات 

 .بود ابتدایی مورد 9 و مورد ستتتوم راهنمایی، 9 دیپلم، مورد

 9سال و  79نفر بین  72وزان عبارت بود از: آممیزان ستن دانش

 وماه،  9سال و  79 تا سال 74 بین نفر 74ماه،  9سال و  79ماه تا 

 ماه بود. 9سال و  79سال تا  8ین نفر ب 9

 مهر در یریگنمونهبعد از گفتن مجوزهای لازم، : روش اجرا

ن برای رارضایت مادکسب با  هاداده آوریجمعو  آغاز 7935

                                                 
1. Colaizzi  

 دلیل همین به یافت ادامه اطلاعات اشتتتباع زمان تامصتتتاحبه 

 به 7939فروردین ستتال  ،پژوهش مورد هاینمونه با مصتتاحبه

استتتخرا   و ،کدگذاری ،یستتیبازنو ازآنپس و اتمام رستتید

  .انجامید طول به 7939 یرماهت تا اصلی یهامضمون

 یافتهستتتاختارنیمه مصتتتاحبه از هاداده آوریجمع برای: ابزار

در  هجداگان طوربه مادر هر با ابتدابدین نحو که ر شتتد استتتفاده

تمامی  آنان اجازه و با ،انجام مصتتتاحبهاتاق مشتتتاوره مدارس 

 مصتتتاحبه، اتمام هر از پس. شتتتد ضتتتبط نوار رویگفتگوها 

سال تدریس و  74شناسی تربیتی و تخص  روان اپژوهشتگر ب

 متن ازآن پس و داد گوش آن ت بهدقّ بهمشتتاوره تحصتتتیلی 

 چگونگی پژوهش، ستتاال. درآمد کتبی صتتورتبه مکالمات

 یینتع . برایبود در تحصتتتیل والدگری موفقاز مادران  تجربه

)روش پتتایتتائی  همکتتاران بتتازبینی توستتتط روش از پتتایتتایی

به دست  81/4 آنهاشد که ضریب توافق بین  ارزشیابان( استفاده

 وسطت شده، پیاده متن و شدهضبط نوار که این صورت به آمدر

 وردم تا شتتد داده نظرصتتاحب افراد از نفر چندین به پژوهشتتگر

 نیز اهداده وتحلیلیهتجز از پسهمچنین  و گیرد قرار یبررستت

 رقرا مجدد بررستتی مورد توستتط افراد متخصتت  در این زمینه

 شد.محاسبه  83/4 آنهاگرفت و ضریب توافق بین 

 شتتد استتتفاده 7زییکلای روش از هاداده وتحلیلیهتجز منظوربه

، پژوهشتتتگرتوستتتط  موردنظرتوصتتتی  پدیده  کته شتتتامتل

 هایتوصی قرائت  ،کنندگانشرکت هایی توص یآورجمع

، استتتخرا  عبارت اصتتلی، پیدا کردن معنای کنندگانشتترکت

 های توصیعبارت اصلی، نوشتن ی  توصی  جامع، مقایسه 

و اصلاح یا افزودن موارد  ،با توصتی  محقق کنندگانشترکت

 . (99) لازم است

 هایافته
 استخرا  مضتمونیرز 25 و مضتمون 75 ،هامصتاحبهتحلیل  از

 :است زیر شرح به که( 7 جدول) شد
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 شده استخراج: مضامین اصلی و فرعی 1 جدول

 مضامین فرعی مضامین اصلی فرعی یهامضمون مضامین اصلی

 انضباط

 ثبات در حرف و عمل

 هاخواستهپیگیری 

 خط قرمز داشتن

 ارتباط با دوستان

 کارها نوع

 میزان حضور در بیرون

 و ابزارها یلوسااستفاده از 

 مسئولیتییبا مدرسه مساوی با عدم ارتباط ب

 اطلاعات

 شناسیروان یهاکتابخواندن 

 م العه والدین

 بودن روزبه

 تحری  کنجکاوی

 ساالپرسش و 

 کاربست

 آموزش دادن

 م العه

 خوب گوش دادن

 ساعت م العه

 عادت م العه

 علاقه به م العه و انگیزه

 تأثیر بر ههن عنوانبهم العه 

 بردارییادداشت

 یزیربرنامه

 مفهومی خواندن

 نمره خوب

 تمرکز

 تمرین

 خودِ تحصیلی

 مثبت خودپنداشت

 یپندارمدخودکارآ

 جسارت در جبران شکست

 ینیگزهدف

 عدم مقایسه با دیگران

 تجلی هدف در شهل

 بودن ، مفیدییگراجامعه

 مشاوره
 دانستن مشاوره ماثر

 
 انتظارات

 آرزوها

 شهرت

 جسور بودن

 ییگراالگو

 

 نقش معلم

 قدرت بیان

 راب ه عاطفی

 ابتدائی هایسالمهم بودن نقش معلم در 

 شخصیت معلم

 طرز برخورد معلم

 محیط

 آرامش داشتن

 آرامش در خانه

 روابط عاطفی خوب با فرزند

 دوری از فضای امنیتی

 فردی هایویژگی

 لذت بردن از تلاش

 هوش

 رقابت

 استقلال

 در آن روییانهم

 تدریجی واگذار کردن

 ابتدائی هایسالکسب پس از 

 پذیرییتمسئول
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 انضباط

 زاانضباط یکی از مفاهیمی است که آن را برای پیشبرد اهداف 

 د وتقیّ. در انضتتتباط نوعی دانندیمضتتتروری  والدگری، جمله

رعایت کردن نهفته استتتت که مضتتتامین متجلی شتتتدن از این 

 از:  اندعبارتمفهوم 

که باید  کنندمیمادران احستتاس  ثبات در حرف و عمل:

حرمت  برای آن رابمانند و  قتدمثتابتتخویش  یهتاحرفدر 

. دانندیمضتتتروری  والدگری،خویش در تستتتلّط بر امور خود 

 روحیتتهوقتی نتونی حرفتو عملی کنی، : »گویتتدیمتمتتادری 

اره زشتته، چون یه حس بد نمیخودت بیشتتتر از همه خراب می

عی  ر یه آدم ض... یه حسی که تصوّکارتو درست پیگری کنی

 «رو از خودت تو ههنت میاره

زمینته،  یندر ا: یکی از موارد مهم هراخواسررترهپیگیری 

که . یعنی ایناستتتاز فرزندانشتتان  هاخواستتتهتداوم در پیگیری 

ه ب ینیآفرتنش از دور بهبتایتد هتدف خویش را دنبال کنند و 

رو  هشتتداگه کار خواستتته: » تحقق خواستتته خود باشتتند دنبال

مونته کته به چندین ستتتمت پیگیری نکنی متث جوبِ آبی می

 .«رفته

ی هایچارچوبوالدگری  مادران برای :خط قرمز داشررتن

که عدول از آن نوعی خط قرمز محستتوب  گیرندیمرا در نظر 

ام ام بدون اجازهارم بچهزنمی»  : گویتدیم. متادری شتتتودمی

ستتن راول باید به درستتاشتتون ب»  گوید:و دیگری می« جایی بره

 «تاستت تو این زمینه جمع جمع بعد تفریح کنن، حواستتم کاملاٌ

ارم ولی نبتتایتتد از خط قرمز زآزادش می»: گویتتد می دیگری

... منظورم اینه که اطلاع من از همه کاراش باید باشتتته، بگتذره

اینکته متدام بره بیرون و هر وقتت خواستتتت درس بخونته، نه، 

 «ارم...زنمی

 در زمینه ارتباط با دوستتتتان، هاآن ارتبراط برا دوسررتان:

 این برای من مهمه که» گوید:نظرهای متفاوتی دارند. یکی می

.  «بهش کم  کنه اونم در ستت ح خودش زرن  باشتته و بتونه

: یدیگر و« نباید زیاد بهم وابستتته باشتتن»  گویدمی یکی دیگر

من  ...دوستی باید باشه اما بستگی داره که چه هدفی دنبال بشه»

ول ا ،خوام برم پیش دوستتتتمگتته میخیلی وقتتا کتته دخترم می

که  «دمضروریه، اجازه نمیپرستم برا چی  اگه ببینم که غیرمی

 ندکنمیمادران احستتتاس کته توان اینگونته نتیجته گرفتت می

کننتتده بتتاشتتتد و در دوستتتتی بتتایتتد بتته فرزنتتدانشتتتان کمتت 

 رند.ندا و یا تداوم آن صورت نظر مساعدی نسبت به آناینغیر

 شتتتدهگرفتهی در نظرهادر دامنه مجاز رفتار کرارها:نوع 

 به دور ها،از برخی از رفتارباید فرزندانشتتتان ، توستتتط مادران

، وابستتتتگی زیاد به کتارییمخف، ییگودروغ هتاآنبتاشتتتنتد. 

و وستتایل ستتمعی بصتتری را برای موفقیت  اییانهرا هاییباز

که  یاهبچ» :گویدیممثلاً ی  مادر  .دانندیم باریانز ،تحصیلی

ه تونه به درستتش رستتیدیاد نشتتستتته پای کامپیوتر، چ ور میز

نین تو ستتت موبایللت و میگن تب»: گفت . مادری دیگر«باشتتته

ت لشه، به همین خاطر تبیباعث تخریب مهز و حافظه م پائین

نیز  و مادری دیگر «زیتاد بهش نمیدم خودممنتداره و موبتایتل 

 رگهدروغ می رمیاره وقتی بچه به پنهونکاری رو»: چنین گفتت

ولیاش ... چون اشه به موفقیت تحصیلیش دلخوش کردزیاد نمی

 «نناطلاع میمواز کارهاش بی

از میزان حضور  شدت بهمادران  :میزان حضور در بیرون

فرزندانشان در بیرون از منزل نگران هستند و این عمل اض راب 

نوعی  و بردیمرا نستتبت به امور تحصتتیلی فرزندانشتتان بالا  اآنه

یرون کلاً بین ب» :گویدیممادری  .کنندمیحس منفی را تجربته 

 .«این دوتا با هم مخالفنموندن و درس نخوندن راب ه هستتتت. 

هر وقت بیرونه حس خوبی ندارم ... : »گویتدیممتادری دیگر 

د حتّی اگه م مئن باشتتم که آهمش فکرهای منفی تو ستترم می

 «. جای بدی نیست

مادران  :مسئولیتییب با مسراوی مدرسره با ارتباط عدم

بخشتی از برنامه انضباطی فرزندان  عنوانبهارتباط با مدرسته را 

 مستتتئولیتیباون متادر باید خیلی : »گیرنتدیمخویش در نظر 

برم  یازگاهر ه کنمیمباشته که ارتباط نداشته باشه... من سعی 

مدرستته و بپرستتم بچّم تو محیط مدرستته با دوستتتاش و حتی با 

کنه، حالا از لحاظ تحصیل مدیر و معلمش چ وری برخورد می

عیتی ضها هم در چه وخوام ببینم در بقیه زمینهمنتها می ،که جدا
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یاد با مدرسه در ارتباط من ز»گوید: مادری دیگر می«. قرار داره

 «خوام بدونم اونجا چه جوریههستم. می

 کنجکاوی تحریک

و از  شتتتودمیکنجکتتاوی یکی از ابزارهتتای تفکر محستتتوب 

با  کنندمیو ستتتعی  شتتتودمیتلقی  یتبتااهمدیتدگتاه متادران 

تحری  آن رستتیدن فرزندانشتتان به ستت وح بالاتری از تفکر را 

 از: اندعبارتاین مفهوم نهفته در . مضامین کنند تسهیل

پرستتیدن زیاد را مفید  ستتاال ،: مادرانسررلال و پرسررش

 تا پرستتمیم ستتاالاونقد »: ]با خنده[گویدمی. مادری دانندمی

 «ش کنمااینکه دیوونه

راً اکث دارای فرزندان موفق در تحصتتیل مادران :کاربسررت

که فرزندان زیاد دوستتتت دارند که اصتتتول  اندکردهمشتتتاهده 

که  ییجاهازندگی و یا در  هتاییتتموقعرا در  شتتتدهآموختته

ین و تصتتورشتتان بر ا عرضتته کنند، به کار ببرند آن را توانندمی

از درک خوب و انگیزه بالای  اینشتتانهاستتت که چنین عملی 

یه » :گویدمی. مادری استتت شتتدهآموختهاره موضتتوع درب آنها

روز پستترم اومد خونه شتتروع کرد متر رو برداشتتتن و مستتاحت 

ت ستتاحاتاقشتتو اندازه گرفتن... جالب بودم برام اون روز اینا م

گم بیا آد وقتی میخوشتتتش می»مادری دیگر: «. خونتده بودن

ن )قرآن کتتامتتل( برام بخون و من گوش این ستتتوره رو از قرآ

ی... ابودیم کنار یه دره نشتستهیه روز همه »مادری دیگر: « کنم

کردیم... میچقدر عمیق و قشتتتنگه صتتتحبت  که راجع به این

 شنها چه جوری ایجاد میدرهکه پسترم شروع کرد که به این 

ا ه بم کهای زمینو و از این چیزا گفتن... دیدو فشار زمین و لایه

خواد کته اونو بخاطر گته و از متا مییته لتذتی داره اینتا رو می

به  اشت یه جورائی خودشودونستنش مستحق تقدیر بدونیم... د

 «کشیدرخ ما می

مادران آموزش دادن درس به کسی دیگر : دادن آموزش

نظیر همکلاسی و افراد دیگر را برای تسلط بر امور درسی مفید 

با تدارک و تمهید، فرزندانشتتان را به  کنندمیو ستتعی  دانندمی

عی بعضی موقع س:» گویدمیی  مادر  بکشانند. وسوسمتاین 

درستتتی رو کته خونتده به یکی تدریس کنه چون این  کنمیم

دونین از کی فهمیتتدم  از وقتی کتته دونم... میکتتارو مفیتتد می

 .«دیدم معلم بازی رو خیلی دوست داره...

 تحصیلی خودِ

 وضتتتوحبهمادران ژستتتت تحصتتتیلی فرزندان موفق خویش را 

را برای مدرستتته و  یگذارارزشت و نوعی اهمیّ آنها. بینندیم

خود تحصتتتیلی  دهندهنشتتتانکه  بینندیممعلم درس خواندن و 

 .استمثبت فرزندانشان 

فرزندان موفق خویش را  ،متادران :مثبت خودپنداشررت

که  دکننمیو احساس  بینندیمدارای تصوری مثبت از خویش 

خویش  هاییتوانائدارای درک روشتتن و مشتتخصتتی از  هاآن

انی گن فلگه به من میپسرم همش می: »گویدمیمادری باشند. 

مشتتتکلی بر بخوره اینو  ای بهگه(... اگه تو زمینه)استتتمشتتتو می

 شتته روشینم که بعدش همه تلاشتتش متمرکز میبگه و میمی

خوشتتحالم که از خودش تصتتور مثبت که از پستتش بر بیاد... 

 «داره

که  استتتت: این احستتتاس در مادران یپندارمدخودکارآ

عدم تمایل به ضتع  نشان  و بینندیم ماثرفرزندانشتان خود را 

پسرم هر کاری ازش : »گویدمیمادری  بینندیم هاآندادن را در 

حتی اگه بلد هم نباشه یه جورائی  دهینمبخوای ، ضع  نشون 

. یعنی ده..ه خیلی زود و ستتتریع برام انجام میکت دهیمنشتتتون 

ده که پرسه و بعد طوری نشون میخیلی سریع میره از کسی می

چنین نوعی حالت استتتتقلال کاری در هم .«من خودم بلتد بودم

وقتی داره کاری رو »گوید: . مادری میشتتودمیمشتتاهده  هاآن

 ه مثل بعضیمنظورم اینه ک پرسته،ستاال نمیدهر زیاد انجام می

 «ی تأیید بگیره و ادامه بده...خواد هِها نمیاز بچه

مادران در اینکه فرزندش از : شکست جبران در جسارت

احتی احساس ناربه تداوم  گیردیمچه رفتاری در پیش  شکست

 شانمرهوقتی : »گویدمیمادری  .کنندمیاشتتاره  هاآنتا جبران 

به  تربکه یه خورده میره تو خودش و معذّ بینمیمشتته کم می

ره تو اتاقشر رستته، خیلی زود از ستتر ستتفره پاشتته مینظر می

 هایدهر تو حس خوشتتتحالیتمایلی به دیدن فیلم نشتتتون نمی

ری ماد. «شتتو خوب کنهتی که نمرهگیره تا وقخانواده قرار نمی



 جواد عینی پور و همکار                                                                                                          مادران از والدگری موفق در تحصیل زیستۀتجارب 

23 

صلنامه
ف

 
ت
سلام
 

روان
 

ک، دوره
کود

 2
، 

شماره
 4
، 

زمستان
 

7931
 

گتته شتتتته، هِی میش پتتائین میوقتی نمره: » گویتتدمیدیگر 

یای تونی بگرفت ... مامان نمیاش یه بار دیگه امتحان میکتای

 «.بگی زودتر یه بار دیگه امتحان بگیره

 مشاوره

مشتتتاوره یکی از ابزارهای آگاهی بیشتتتتر مادران برای تربیت 

. رجوع به مشاوران رودمیموفق فرزند در امر تحصیل به شمار 

که مادران طراز رفتارها و تعاملات خویش را  شتتتودمیبتاعتث 

 ارتقا  بخشند. ایحرفه صورتبه

متتادران مشتتتاوره را برای رفع  :مشرراوره دانسررتن ملثر

مختل   هتتایحوزهان ختویتش در آمتوزدانتشمشتتتکتلتتات 

یگر و د خودتنظیمی، افزایش انگیزه تحصتتتیلی، ریزیبرنتتامتته

ادری . مثلاً مبینندمی تتأثیرگتذارمستتتائتل مربوط بته یتادگیری 

 ایرفهحیه کار تخصصیه به نظرم، باید  ریزیبرنامه: » گویدمی

هام از مشاور کم  یزی بچهربرنامه یمعمولاً برااونو چید، من 

ای اطلاع اگه ببینم تو زمینه: » گویدمیمادری دیگر «. گیرممی

رم. مثلاً واستتته اینکه تو هر ستتتنی ندارم معمولاً به مشتتتاوره می

 . «اید باهاش برخورد کرد، جلساتی داشتم. خوب بودچ ور ب

 ممعلّ نقش

 موزآدانشبدیلی برای علم دارای نقش ارتباطی و رشتتتدی بیم

ر را بمعلّمان بیشتتتترین تأثیر  هایویژگی. شتتتودمیمحستتتوب 

 آنهتتادرستتتی  خود آرامش، خودِ تحصتتتیلی، و اعتمتتاد بتته

 گذارند.یم

مادران داشتن قدرت بیان و  :و رابطه عاطفی بیان قدرت

 نهاآعاملی برای پیشرفت  ،روابط عاطفی خوب را با فرزندانشان

 نها را باعث دوست داشته شداین ویژگی آنها. کنندمیقلمداد 

ها معلمشتتونو دوستتت اگه بچه: »گویدمی. مادری دانندمیمعلم 

ید م باگیرن و اون معلم هستتو یاد میداشتتته باشتتن، بهتر اون در

ه هم کنای که با بچه ها ایجاد میت بیانش و راب ه عاطفیقتدر

 «. خوب باشه

ای مادران بر :ابتدائی هایسال در معلم نقش بودن مهم

 اظازلحرا  آنهاقائل هستتتتند و  پررن نقشتتتی  ،یمعلمان ابتدای

. متتادری داننتتدمی ماثرترحتی از خودشتتتان نیز  تتتأثیرگتتذاری

 یآموزدانشتونته یه الگو برای هر معلم خوب می» :گویتدمی

خصتوصتاً توی سنین کودکی علاقه خیلی  ناآموزدانشباشته، 

زیادی به معلماشتتتون دارن، بنابراین وقتی الگوی خوبی باشتتته 

 «تونه آینده شونو تضمین بکنهمی

 وانعنبهمادران معمولاً از شخصیت معلم  :ممعلّ شرخصیت

امل شتت آن راو  کنندمیی  عامل برای پیشتترفت تحصتتیلی یاد 

خدا رو » :گویدمی. مادری دانندمیدلسوزی و تعهد ، تشتخّ 

دن و   بوام تا الان خوب بودنر خیلی متشخّشکر معلمای بچه

بودن و خیلی به کارشتتتون  اشتتتتنر دلستتتوززبه آدما احترام می

معلمی که دلستتتوز : »گویدمیمادری دیگر «. دادناهمیتت می

زه تونه کار به این سنگینی رو پیش ببرهر منظورم انگیباشه، نمین

 «.خوادتحصیلی بچه هاس... خیلی حوصله می

نحوه تعتامتل معلم از دیتدگاه مادران  :معلم برخورد طرز

: ویدگمی. مادری شتتودها میباعث تأثیر بیشتتتر حرف او بر دل

دم آکنم اگه معلم خوب باشه اون حرفش بیشتر به دل فکر می»

خلقی را باعث بر انگیختن همچنین مهربانی و خوش«. هشتتینمی

قتی و: »گویدمی. مثلا مادری دانندمیهای درسی علاقه به کتاب

 هتا بذاره با علاقههربون بتاشتتته و تتأثیر مثبتت روی بچتهمعلم م

 «.خوننها درس میبیشتری بچه

 فردی هایویژگی

فرزندانشتتان  هایویژگیکه برخی از  کنندمیمادران احستتاس 

. کندیمکه بیشتتر ارثی است، در موفقیت تحصیلی نقش بازی 

تعتتاملتتات  شتتتودمیبتتاعتتث  هتتاویژگیاعتقتتاد دارنتتد این  آنهتا

افراد مدرستتته و معلمان و مستتتئولان مدرستتته انشتتتان با نتدفرز

 خاصی بروز کند.  صورتبه

مادران تلاش و کوشتش فرزندانشان : تلاش از بردن لذت

و معتقتدند که تلاش کردن بهتر از عدم تلاش  داننتدمیرا لتازم 

باید برای هدفش تلاش کنه حتی » :گویدمیاستتت. مثلاً مادری 

اگه بهش نرستتتید اشتتتکال نداره حداقل تلاشتتتشتتتو بکنه و بعد 

کرد بهتر نکرده و بگه که اگه تلاش میپشتیمون نشتته که تلاش 

چنین متتادری دیگر دلیتتل موفقیتتت فرزنتتدش را هم .«شتتتدمی
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پشتتکار داره، اراده داره، علاقه نشون می : »کندمیبیان  اینگونه

 «.ده

که  کنندمیعتاملی یتاد  عنوان بتهمتادران از هوش  :هوش

زمتتان یتتادگیری را کوتتتاه کرده و ستتترعتتت پردازش ههنی را 

 تتأثیرگتتذارتونته هوش می: »گویتدمی. متادری کنتدمیهموار 

 «.فهمنی... مگیرنخونن، زود میم لبو یه کم میباشهر 

 اطلاعات

فرزندان ایفا  جانبههمهداشتتتن اطلاعات نقش مهمی در پرورش 

اطلتتاعتتاتی مفیتتد برای  هتتایحوزه ینترمهم. یکی از کنتتدمی

اع با معرفی انو چراکهشتتناستتی استتت موفقیت تحصتتیلی، روان

 واندتیمو اخلاقی  ،شناختی، عاطفی، اجتماعی تحول هایی هح

لازم را برای تعامل صتتتحیح با فرزندان در  یهادستتتتورالعمتل

د که بای کنندمیوالدین موفق احستتتاس  قرار دهد. آنهااختیتار 

های شند تا اطلاعات لازم را در زمینهخودشان نیز م العه داشته با

ا کم  خواهد کرد ت آنها. این اطلاعات به مختل  کسب کنند

 لازم برای برخورد با فرزندان خویش را یاد بگیرند. هایشیوه

های مادران کتاب :روانشررناسرری یهاکتاب خوانردن

. دانندیمی شتناخت بیشتر فرزندانشان مفید شتناستی را براروان

شتتناستتی رو دوستتت دارم. روانمن کتابای : »گویدمیمادری 

 .«ها رو بیشتر بشناسیمشن بچهباعث می

که م العه کردن  کنندمیوالدین احستتتاس  :بودن روز به

یکی از »: گویدمیرد. مثلتاً متادری ارا بته روز نگته می د آنهتا

العه تونه م ای میهای پیشرفت توی حالار کارا، تو هر زمینهراه

 . «کردن باشه

 والتدین» ذهن: بر تأثیرگذار عامل عنوان به مطرالعره

 شتتتودمیکته م العه کردن باعث  کننتدمیهمچنین احستتتاس 

العه : م گویدمیشود. مادری  ترآگاهههنشتان نسبت به مسائل 

 «.و کتابائی که ههنمون باز کنه هانارمر کنمیم

 مطالعه

م العه کردن یکی از عناصتتتر ضتتتروری و لازم برای موفقیت 

نادرستتتت متأثر راهبردهای که از  رودیمتحصتتتیلی به شتتتمار 

نظیر میزان  هاییعامل. م العه کردن هنری است که از شتودمی

 ،و دستتتتیابی به ملاک ،، تمرینم العه، انگیزه، درک و تمرکز

 . پذیردمیبیشترین تأثیر را 

م العه را  هایویژگیوالدین یکی از  :دادن گوش خوب

ر یعنی کننتتدمیدقتتت و تمرکز حواس در کلتتاس درس بیتتان 

. دانندمیکلتاس را از آن جتدا نم تالعته را از گوش کردن در 

ه و خوب گوش معِستر کلاس حواستشون جَ»: گویدمیمادری 

 .  «دنمی

 را آنوالدین م العه کردن و تمرین برای  :مطالعه سرراعت

و این اوقات را برای  دانندمیوابستتتتته به وجود شتتترایط آرام 

. هنددمیترجیح  آنهام العه فرزندان خویش و تمرین کردن با 

ری آرامش فکری بیشت کهیوقت کنمیمسعی » :گویدمیمادری 

تره باهاش کار کنم. اگه خستتته باشتته، زیاد باهاش داره، راحت

 «.  کنمینمکار 

والتدین دارای فرزندان موفق  :انگیزه و مطالعه به علراقه

بتا عشتتتق و علاقه درس  کته فرزنتدانشتتتان کننتدمیاحستتتاس 

. مادری که دارای فرزندی در رشتتته ریاضی فیزی  خوانندمی

خونه، اق درس میبا اشتی کنممیفکر  کهینهم: »گویدمیاست 

 «. واسه همین موفقهرشتشو دوست دارهر 

که  کنندمیاحستتاس همچنین مادران  :بردارییادداشررت

خیلی در موفقیت درستتتی  بردارییادداشتتتتتمرین و تکرار و 

تکرار به نظرم خیلی مفیدن، بهترین چیز تمرین و ماثر استتتت: 

. متتادری دیگر یتتادداشتتتت کردنِ نکتتات مهم و ویژه هستتتت

 «. تو م العه تمرین و تکرار خیلی مهمه: »گویدمی

ه ب یدنرستترا عاملی برای  ریزیبرنامهمادران  :ریزیبرنامه

 اییزیربرنامهما با »: گویدمی. مثلاً مادری کنندمیهدف م رح 

 . «رسیمبه هدفمون می کنممیکه 

این مادران برای درک و فهم و رسیدن  :خواندن مفهومی

 گیرند:ای در نظر میالب درستتتی توجه ویژهبه عمق و کنه م 

مفهومی یاد بگیرم و حفظ نکنم  کردمیممثلاً من خودم ستتعی »

ه خوناینم تو بچه من وجود داره، مفهومی می کنممیو احساس 

و همچنین قابلیت اجرایی شدن را منوط به آن « کنهو حفظ نمی
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ه، گیرخونته ، یاد مییعنی اینکته آدم چیزی کته می: »داننتدمی

 «اونو بفهمه، بتونه درکش کنه و اونو به اجرا بزاره

متادران برای موفقیتت تحصتتتیلی بته ملتتاکی  :خوب نمره

 موفقیت تحصتتیلی» نمره ارزشتتی فراوان قائل هستتتند: عنوانبه

ه ده علاقه داشتتتته باینکه نمره خوب بگیره که نشتتتون مییعنی 

ن تو هر مق عی که هست» طلبند:و بالاترین نمره را می« شرشتته

 «. بالاترین رتبه را داشته باشند

این مادران جمع شتتدن حواس و متمرکز شتتدن را  :تمرکز

باید تمرکز در م العه داشتتتته : »دانندمیبرای م العه ضتتروری 

مام ت کنیمیمستتتعی  کنیمیمداریم م تالعه  کتهیوقتبتاشتتتیم، 

 «. حواسمونو بزاریم

  گزینیهدف

ویش خ یسوبهها را ای است که فعالیتکشاننده منزلهبههدف 

 هایاز تحصیل در فعالیت ه. اهداف در هر دورکندمیمتمرکز 

 و آخرین ینترمهم ،و اعتبار و شهل استی متجلی آموزدانش

  .آیدیم حساببهآن  آنها

این مادران به این نکته اهمیت  :دیگران با مقایسرره عدم

که  ،خودشان را با کسی مقایسه نکنند ،که فرزندانشان دهندمی

ی خویش را مدّ نظر قرار دهند: پیشتتتی گرفتن از وضتتتعیت قبل

.. .من بهتر بودم کاشیامتث فلانی بودم  کتاشیاهمش نگته »

بشه،  73بود  78باید خودشو با خودش مقایسه کنه. مثلاً اگه قبلاً 

 «. شدم پس خوبه! 72شدن ، من  74نه اینکه که بگه همه 

مادران به اهمیت شتتهل در ستتوق  :شرر ل در هدف تجلی

مثلًا »ان به ستمت اهداف درسی واق  هستند: آموزدانشدادن 

بشی   کارهچهوقتی از یه بچه کوچولو بپرسی که دوست داری 

تونه دکتر معلمر پلیسر خلبان. این می گهرهر کی یه چیزی می

هتر و شون بتر شتدن اونا رو به هدف اصلیمثلاً وقتی که بزرگ

 «. بیشتر کم  کنه

مفید بودن در جامعه  ،متادران بودن: مفید ی؛گرایجامعه

و نستتتبت به جامعه گرایش  پستتتندندیمرا برای فرزندانشتتتان 

ی شتتته آدم بزرگتر م کهیوقتالبتته : »کننتدمیابزار  یترمثبتت

شه، اونا باید بتونن تو جامعه آدم مفیدی هدفش هم بزرگتر می

که  ییهابچه.. بالاخره ما اگه جامعه مونو نسازیم با همین باشتن

هاشتتتون چه کنیم، مگه کشتتتورای دیگه بچهیمداریم، ضتتترر 

 «. جورین  همینجورین دیگه

 انتظارات

و حالات عاطفی همراه با آن در قالب  هتاخواستتتتنترکیبی از  

عاطفی و  یهاپاستتتخ یاندازراهانتظتارات از فرزنتدان، بتاعث 

  .گرددیمتوسط فرزندان  هاخواستهبر آورنده آن  یهاتلاش

 دربارهنشتتده خویش  برآوردهاین مادران آرزوها  :هاوزآر

 کنندیممختلفی به فرزندان خویش بیان  هایشیوهتحصیل را به 

: » استتتت آنها ینترمهم ،که رستتتیدن به مق ع تحصتتتیلی بالاتر

گم کاش تو موقعیتی قرار داشتم که بتونم ادامه همیشه بهش می

تحصتتتیل بدم... حستتترت منو برای ورود به مق ع بالاتر می بینه 

 .«خودش و می دونه...

مادران خواهان رسیدن فرزندانشان به نام و شهرت  :شهرت

باید واسته خودش کستی بشه، تو مملکت مفید باشه، » هستتند: 

 «خوامای از مسائلو حل کنه، اینا رو میبتونه گره 

 جرئتمادران توقع دارند که فرزندانشتتان  :بودن جسررور

روبرو شتدن با مستائل و مشتکلات درستی را داشتته باشند و از 

ترسن کنن، نمیبه خودشون اعتماد می»سان نباشند: شکست هرا

گن طرف جستتارت دارهر کننر این همونیه که میو امتحان می

خیلی چیزای مهمتری  خُتتب، ختتب شتتتکستتتتت بخورن ولی

 «. بدستشون اومده به نظرم

. مادری دانندمیمتادران نقش الگوها را مهم  :ییالگو گرا

ه بر بچه باشتتتن ککستتتائی که دورو خیلی مهمه اگه: »گویدمی

 «. همههارن، مموفقیتائی داشته باشن صد درصد روش تأثیر می

  محیط

 هتتاییویژگیوالتتدین برای درس خوانتتدن از  موردنظرمحیط 

برخوردار استتتت کته در حالت عادی در خانواده وجود ندارد 

که آرامش صتفت مشخصه آن  استتنیازمند ستاختن آن بلکه 

 .است

مادران به آرامش و سکوت محیط م العه  :داشتن آرامش

بهتر م العه تو یه محیط کاملاً آروم و ستتاکت : »کنندمیاشتتاره 
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. و «باشه، البته بستگی به شخ  هم داره این آرومی و سکوت

: دانندمیدعوا و وجود مشتتکل در خانواده را مخلّ این آرامش 

 خونه ومیمحیط بتاید آروم باشتتته، تو محی ی که داره درس »

ها توش مشتتکل دارن و کنه. مثلاً محی ی که خونوادهم العه می

خوندن  ، اون محیط مناستب نیست و توی درسگیرندعوا می

از فضتتتای امنیتی دور  آنها«. ارهزهتا حتمتاً تتأثیر منفی میبچته

ل داره بینه طرف مقابنباید زیاد پا پیچ شد. وقتی می» : شوندمی

اون  ،کنهزیتادی کنجکاوی میشتتته و میپتا پیچ  زیتاد از حتدّ

ره. گیزنه و جبهه میخواستتتت بزنه دیگه نمیحرفی رو که می

آدما معمولاً اینجورین که حرفاشتونو تو محیط آروم و دوستانه 

 .«زننمی

ا با ت کنندمیمادران ستتعی  :فرزند با خوب عاطفی روابط

 ن راآفرزندان خویش دارای راب ه عاطفی خوشایندی باشند و 

 باهاش راحت کنممیستتعی : »کنندمیمفید ارزیابی  آرامشدر 

«. یمهم داشتتته باشتت عاطفی بالائی با روابط کنممیباشتتم، ستتعی 

ر خببی فرزندانشتتتانمند هستتتتند تا از کارهای علتاقتههمچنین 

ه اخبر باشتته، راجع بیه مادر باید از کارای فرزندش ب» نباشتتند: 

کنه باید باخبر باشتتم چون نستتبت بهش مستتئول کارایی که می

 «. هستم

 استقلال

در کارها و امور موضتتوعی استتت که از همان ابتدای استتتقلال  

ا و ارتباط محکمی ب شتتتودمیبه فرزند واگذار  ی تدربتهتولتد 

 دارد.  پذیرییتمسئول

که در هر سن  کنندمیاین مادران حس  :آن در روییانهم

نه »را در مسائل خویش آزاد گذاشت:  آنهامتوسط  طوربهباید 

 . «افراط و نه تفریطر در حد متعادل باید باشه استقلال دادن بهش

متادران به واگذاری تدریجی  :کردن واگذار تردریجی

ی را و پایان مق ع ابتدائ کنندمیاستتتقلال به فرزندانشتتان اشتتاره 

امور درستتتی خویش  بیشتتتتر کته در بیننتتدمیمق عی  عنوانبته

بود تا  تروابستتتهاول ابتدائی که بود خیلی : »آیندیممستتتقل بار 

 شتتتد بزرگتر مرورزمانبهکه  هرچقدرکه کلاس چهارمه،  ناال

تدائی یعنی در پایان اب هابچه کنممیاین استقلال بیشتر شد. فکر 

دیگه مستتتتقل باید  کمکممی شتتتن،  ییراهنمتاوارد  کتهیوقت

 هایالسهام تقریباً بعد از بچه: »گویدمیو مادری دیگر «.باشتن

 «. ابتدائی بود که تقریباٌ خودشون مستقل شدن

متتادران تجلی استتتتقلتتال را در  :پرذیرییرتمسررئرولر

و معتقدند در چنین حالتی استتت که  دانندمی پذیرییتمستتئول

لال فرزندان خویش احستتتاس م بوعی از استتتتق توانندمی آنها

وقتی مسائل خودش واسش مهم شد و همه کارا »باشند: داشتته 

ه نداشتتت شتتورهدلتونی ، میدهیمرو برای پیشتتبردشتتون انجام 

این خیلی بده که کاری به : »گویدمیو مادری دیگر « بتاشتتتی

ای بیهوده کارکارش نداشتته باشیو ببینی که همه وقتشو صرف 

یزیون کنته و از امور مهم درستتتیش غتافله... همش تلوداره می

فت که ت گشتته تو این وضتتعیببینه و بازی کنه و مث اینا، نمی

 .«کنه که کاری به کارش ندارهمادره داره کار خوبی می

 گیریبحث و نتیجه
از اظهارات  شتتدهاستتتخرا و فرعی با دقّت در مضتتامین اصتتلی 

 ،موفق در تحصیل والدگریاز  یشتانهابرداشتتمادران درباره 

:الگوی ترسیمی زیر قابل استنتا  است

 

های ویژگی

 فردی

 انضباط

طلاعاتا  

 انتظارات

 تحری  کنجکاوی

 مشاوره

گزینیهدف  

 استقلال

 م العه

خودِ 

 تحصیلی

 

نقش 

 معلم
 محیط

 برداشت مادران از موفقیت تحصیلی: الگوی 1 شکل

 



 جواد عینی پور و همکار                                                                                                          مادران از والدگری موفق در تحصیل زیستۀتجارب 

99 

صلنامه
ف

 
ت
سلام
 

روان
 

ک، دوره
کود

 2
، 

شماره
 4
، 

زمستان
 

7931
 

تتتأثیراتی کتته بر محیط  فردی بتتا هتتایویژگیدر این الگو 

ی استتت که کیفیت استتاس و نق ه شتتروع عنوانبه، گذاردیم

 هایویژگیاین موفقیت تحصتتیلی را در آینده رقم خواهد زد. 

. مندانجایمفردی  یهاتفاوتفردی در تعامل با محیط به ظهور 

 و تاس متفاوت مختل  هایینهزم در دیگر انسان با انستانی هر

فردی بر  هایویژگی. (59)استتت  آشتتکار کاملاً هاتفاوت این

 دولّل بعد از تاوّ یهاهفتهی در فرد حتّ چراکهمحیط تأثیر دارد 

پذیر نیستتتت و با در تعتامتل با مادرش کاملاً منفعل و کنشهم 

توجه مادر را به خود جلب   خاصتتت یهاژستتتتو  هاحرکت

ها و یتفعالمیزان  کهبتایتد توجه داشتتتت هم و  (54) کنتدمی

لی استتتت در اولیه نوزاد نیز عامل متقاب یهادادنواکنش نشتتتان

 محی ی لازم یهامحرّکتشتتتویق اطرافیتان برای فراهم کردن 

 هاژن توسط ابتدا همان از اشیارث هایویژگی که انسان. (52)

 محیط با او ستتروکار پس ازآن و آیدیم یابه دنشتتده  مشتتخ 

 در فرد توارثی هایویژگی اگرچه .بود خواهتد خود اطراف

 شتدا توجه باید امّا دارد، مهمی نقش او شخصیت یریگشکل

 عوامل .بگیرند شکل توانندمی محیط در تنها هاویژگی این که

 گی،فرهن جهرافیایی، ستتیاستتی، محیط قبیل از زیادی محی ی

 خاص رفتارهای آمدن به وجود در نحوی به هرکدام ...و دینی

 یاربستت چه. ، نقش دارندافراد آمدن مستتتعد بار از جلوگیری یا

 آنها طمحی ولی چندان بالایی ندارند استعداد که هستند افرادی

 کوفاش یخوببه نیز استتعدادها حداقل این که ستتای ابه گونه

 نیز ادیافرر یعنی است صادق نیز قضیه این برعکس و شوندمی

 ستتبنامنا یلبه دل اما دارند عالیبالقوه  استتتعدادهای که هستتند

این  رب. اندمانده یباق فرد در نهفته استتتعدادها این محیط، بودن

 وردنآ به وجود در محیط نقشتوان نتیجه گرفت که می اساس

 . (59) است یرناپذاجتناب ،فردی یهاتفاوت

اد و متقابل نوز یهاکنششده در  گرفتهشتکلمحیط اولیّه 

کیفیت ویژه انضتتباط، اطلاعات، انتظارات، میزان  ی تدربهمادر 

و میزان تمایل برای دریافت مشتتتاوره را  ،تحریت  کنجکاوی

ی  پارادایم در کیفیت  عنوان بهرقم خواهد زد. این مستتتائل 

ر معلّمان نیز بعمتل خواهد کرد، زیرا برای فرد  مبروز نقش معلّ

 بهو  (51) کنندمیعمل  ،شتتتی تعاملیاستتتاس الگوهتای واکن

 آموزدانشنتاخودآگتاه بته تعری  راب ته خویش با  صتتتورت

 پردازند.می

یت و کیف ،، میزان استتتتقلالینیگزهدفنقش معلم در نوع 

لی تحصتتی خودِ ستترانجامتا اینکه دارد  تأثیر آموزدانشم العه 

، این خودِ تحصیلی است یتدرنهاو  گیردشکل می آموزدانش

، رواقعد. کندمینقش اصتتلی را ایفا  ،در موفقیت تحصتتیلی که

 یهاپژوهشتأییدی است بر  ،شدهاستخرا این بخش از الگوی 

کتته  (58)و کمپبتتل  ی صتتتورت گرفتتته توستتتط بریگمنکمّ

أثیرهای ت ،و یادگیری فعال ،، نظارت بر پیشتتترفتینیگزهدف

مثبتت معنتاداری در موفقیتت تحصتتتیلی و رفتارهای اجتماعی 

تأییدی استتت بر پژوهش همچنین این یافته ان دارد. آموزدانش

 که موفقیت تحصتتتیلی بر نگرش زمینهصتتتورت گرفته در این 

لی تحصیخودپنداشت ان نستبت به مدرسه و معلم و آموزدانش

م که چگونه نقش معل مسئلهتبیین این در  (.53) تأثیر مثبت دارد

فت استتت باید گ اثرگذار ،تحصتتیلیخودپنداشتت ی یدر پدیدا

ان آموزانشدتحصیلی افراد تحت تأثیر کیفیت تجارب  خودِکه 

 تجارب ،مدرستته هایستتال درزیرا  ،استتتاز مدرستته و معلمان 

 در را او تصتتورات آموز،دانش آمیزشتتکستتت و آمیزموفقیت

 ،درستتی مخصتتوص موضتتوعات به نستتبت اشیتوانائ با راب ه

 نام یدرس موضوع به مربوط عاطفه که دهدمی قرار تأثیر تحت

 با استتت. ستتپس خاص دروس به فرد علاقه ۀدهندنشتتان و دارد

 و بدیامی تعمیم آموزشتتگاه به عواط  این تجارب، این تکرار

 هک گیردمی شتتکل آموزدانش تحصتتیلی خود مفهوم ستترانجام

(. 94) است ودخ یادگیری توانایی به نسبت فرد راتتصوّ بیانگر

نقش ستتتته عتتامتتل محوری و کلیتتدی بتته نظر  پژوهشدر این 

 – آموزدانشفردی با مادر، تعامل  هایویژگی: تعامل رستتدیم

ت نتیجه گرف گونهینا توانیم . همچنینمعلم، خودِ تحصتتتیلی

 است که جمع کننده تمامی یاخزانه منزلهبهکه خودِ تحصیلی 

ان آموزدانشفردی  هایویژگیاقتدامتات متادران و معلمتان و 

  .ستا
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رضتتتایت از این پژوهش، جلب  هاییتتمحتدودیکی از 

رخی از بشد بود که باعث  هامصاحبه صوتی مادران برای ضبط

و برخی از ها به صتتتورت مکتوب یادداشتتتت شتتتود صتتتاحبهم

به ر، کیفیت تجپژوهش در این .شتتودهای اولیه استتتنباط نمقوله

چنین کیفیتت تجربه خود معلمتان از موفقیتت تحصتتتیلی و هم

و  قرار نگرفت آموزان از موفقیت تحصتیلی مورد بررسیدانش

 7معلم، اضلاع مزوسیستم -والد -آموزسه ضلع دانش که از آنجا

را تکمیتتل  9برونفن برنر 5یشتتتنتتاختبومیستتتتز یالگونظریته 

 ترقیعمپی بردن  منظوربهبعدی و  هایپژوهشبرای کننتد، می

جربه که ت شتتتودمیپیشتتتنهاد ، بته کیفیتت موفقیت تحصتتتیلی

ت مان از موفقیان از موفقیت تحصتتتیلی و تجربه معلّآموزدانش

 یرسبر موردشناختی پدیدار صورت به انآموزدانش تحصتیلی

شتتود پیشتتنهاد میاین پژوهش برای کاربستتت نتای  قرار گیرد. 

محیط  گیریمادران از ابتدای تولد فرزند نستبت به نحوه شکل

های لازم را دریافت کنند. آموزش ،کودک -اولیه تعاملی مادر

د کته از ابتتدای ورود کودکتان به شتتتوپیشتتتنهتاد میهمچنین 

های معلمان و مربیان مدارس پس از دریافت آموزش ،متدارس

گیری مفهوم خود تحصتتتیلی چگونگی شتتتکتتل دربتتارهلتتازم 

در اطلتتاعتتات کلی تعتتاملی کودک و متتادر را آموز، دانتش

 . ای ویژه یادداشت کنندپرونده

 و با هماهنگیبه صتتورت مستتتقل  پژوهش ینا تشررکر و قدرانی:

پرورش شهرستان ومدیران مدارس و مسئولان مشاوره ادارات آموزش

قاله م نویسندگان این انجام شد. و با رضایت کتبی افراد نمونه رشتت

تمامی  ازهمچنین و  ،پژوهشاین کننده در شتترکت مادرانتمامی از 

 ،مربیان ،مدیران ،شتهرستان رشت وپرورشآموزشمستئولان ادارات 

ان دارای آموزدانش ییشتتناستتا ینهزم درکه  یمشتتاوران مدارستت و

، ردندک همکاری ،و فراهم ساختن فضای مصاحبه موفقیت تحصتیلی

  کنند.میصمیمانه تقدیر و تشکر 

 یافعتضتتاد من گونهیچه یستتندگاننو یپژوه برا ینا: تضرراد مناف 

نداشته است.
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2. Ecological systems theory 
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Abstract 

Background and Purpose: The topic of the relationship between parents and children has 

attracted the attention of educators over the years. The family is the first base to create a connection 

between the child and his surroundings. This study aimed to infer mothers' understanding of 

successful parenting in education to determine the angles and dimensions. Although few studies 

have examined the relationship between parenting styles and academic achievement, the only way 

that can capture the mental perception of mothers of academic achievement is a phenomenological 

qualitative research. 

Method: Among mothers with successful children in education in Rasht city, Guilan province, 31 

people were selected through purposeful sampling until they reached the saturation level, and 

interviewed. The conversations were recorded by permission of the mothers, recorded on paper, 

and analyzed using Colaizzi method. 

Results: Based on the data obtained, 12 main concepts of successful parenting were extracted: 

discipline, stimulate curiosity, self-education, counseling, teacher role, individual characteristics, 

information, study, targeting, expectations, environment, and independence. 

Conclusion: In this study, the role of three factors is fundamental and pivotal: interaction of 

individual characteristics with mother, student-teacher interaction, self-achievement. Based on the 

results, it can be concluded that self-achievement is a collection of all the actions of mothers, 

teachers, and individual characteristics of the students. 
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