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های آموزان )مطالعه کیفی تجربیات خانوادهعوامل خانوادگی موثر بر موفقیت تحصیلی دانش

 موفق(

 3، مرتضی نجیمی2میالد قمی ،1مجتبی محمدی جاللی

 عضوهیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب. نویسنده مسئول

 جوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه عالمه طباطباییدانش

 چکیده

هااای مختلاات اساات. از ایااع رو ایااع  تااریع عوامااث تاااایر راارار واار سرنوشاات افااراد در دوره  شاای ی اای از مهاا خااانواده واادون

وااه پااهوهب وااا هاادت شااناخت عوامااث خااانوادری مااوار واار موفآیاات تحراایلی دانااب آمااوزان طراحاای رردیااد. ایااع پااهوهب    

خااانواده مااوفآی کااه در مآاااط  مختلاات  22صااورک کی اای وااا اساات اده از روی اارد پدیاادار شناساای انجااای ررفاات. واادیع ترتیاا   

دانااب آمااوز ممتاااز داشااتند و فرزندشااان نمااره واااالیی در آزمااون سااالمت عمااومی رلاادنبرو کساا  کردنااد، وااه رو  نمونااه     

کاد رااراری و  ه ماهاه ماورد ملال اه قاارار ررفتناد. هماماان داده     ریاری هدفمناد و واا اساات اده از مرااحبه عمیا  در یای دوره ساا      

تحلیااث شااد. واار اسااای کدرااراری و تحلیااث داده هااا عوامااث خااانوادری مااوار واار موفآیاات تحراایلی در دو و ااد نگاار  هااا و     

 زیر طبآه وود. 13رفتارها شناسایی شد. که شامث 

 آموزان.: موفآیت تحریلی، خانواده، دانبکلید واژگان
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 مقدمه

خااانواده یاای ناااای اجتماااعی، طبی اای و از مهاا  تااریع رااروه هااای اولیااه اساات. رراااه خااانواده در مآایسااه وااا سااایر رااروه هااای  

اجتماااعی، رااروه کااوا ی محسااوب ماای شااود. در عمااث پایااه و اسااای تمااامی نهاااد هااای اجتماااعی دیگاار ماننااد نهاااد هااای       

رراشااته ماای شااود رهااال ورد، نآااث از دوکانااه ای فاارد  اقترااادی، آمااوز  و پاارور ، مااره  و حتاای ح وماات نیااا در خااانواده

(. عااالوه واار ایااع، خااانواده از یاای ساااخت ناااای دار قاادرک ورخااوردار اساات، صااورک هااای پی یااده ای از    1331و هم اااران، 

پیااای رسااانی هااای آشاا ار و نهااان را وااه وجااود ماای آورد و رو  هااای مااراکره و مساائله رشااایی م راالی در اختیااار دارد کااه وااه 

اجااازه ماای دهااد تااا ت ااالیت مختل اای را وااا موفآیاات وااه انجااای ورساااندررلدنبرو و رلاادنبرو، ترجمااه حساایع شاااهی و        آن 

(. عمل اارد موفاا  والاادیع زیرونااای عمل اارد موفاا  خااانواده را شاا ث ماای دهااد و سااالمت همااه جانبااه آن را      1333هم اااران، 

ی ماای دهنااد و در درون خااانواده جریااان دارد، عامااث  ( و در واقاا  آن ااه والاادیع انجااا 1331تضاامیع ماای کنااد رآماااتو و کیاا ،  

( 2002محااوری در سااالمت یااا آساای  اعضااای خااانواده محسااوب ماای شااود رانسااتیتوی پااهوهب هااای سااالمت کااود  تلسااون،

 (. 2002و سالمت جام ه نیا از سالمت ایع نهاد منحرر وه فرد اار می پریردرکار، 

ن ساااالنه مناااو  و ام اناااک و اساات داد هااای وااالآوه انسااانی زیااادی را   ی اای از مهاا  تااریع عااواملی کااه عاادی توجااه جاادی وااه آ  

تلاات ماای کنااد و تاااایراک قاوااث توجااه و ایاار قاوااث جبراناای در او اااد فااردی و اجتماااعی وااه جااای ماای راارارد مساائله ی افاات      

ماااعی تحراایلی اساات. کااالی، مدرسااه، خااانواده و جام ااه ای کااه مدرسااه در آن واقاا  اساات هریاای وااه عنااوان یاای رااروه اجت

شاارایو و اوعاااا و احااوال م یناای را وااه وجااود ماای آورنااد و واار موفآیاات تحراایلی اااار ماای ررارنااد امااا از ایااع واایع خااانواده از  

 (. 1330همه مه  تر است و تاایر زیادی ور موفآیت کودکان می ررارد رارجمند سیاهپو  و هم اران، 

د در مآایسااه وااا والاادیع ناااموف  ساالز واااالتری از کااارایی و والاادیع موفاا  در او اااد مختلاات فااردی، خااانوادری و اجتماااعی خااو

(. از طاارت دیگاار، عمل اارد ناااموف  والاادیع وااا وجااود م ناای دار    2002سااالمت را نشااان ماای دهنااد رآرودیسااون و هم اااران،   

( مراارت ساایگار، ال ااث و مااواد  1331نشااانه هااای افسااردری، اعاالراب، خودکشاای و احتمااال ویشااتر طااال  رآماااتو و کیاا ،    

(، ش سااات و مشااا الک 2010(، خشاااونت و درریاااری فیای ااای رفاااالو و هم ااااران،  2012ر نارریساااو و هم ااااران،  مخااادر

( در واایع 2002(، و وااروز مشاا الک پاشاا ی و روانپاشاا ی مت اادد روااویر،    2010تحراایلی در فرزناادان رتومااای و هم اااران،   

 اعضای خانواده همراه است. 

واار زمینااه هااای شاا ث ریااری ناخرسااندی، واادکارکردی، آساای  و فروپاشاای     ویشااتر ملال اااک انجااای شااده در حااوزه خااانواده   

(؛ در حااالی کااه پاارداختع وااه عوامااث زمینااه ساااز   1331و آماااتو و کیاا ،  2002خااانواده تمرکااا داشااته اساات رالناا  و یاناا ، 

؛ 2002خااانواده وااه ساامت رشااد و سااالمت، سااه  نااه اناادان زیااادی از پااهوهب هااا را وااه خااود اخترااا  داده اساات راساا اک،  

(. از جملااه پااهوهب هااایی کااه در زمینااه ملال ااه سااالمت خااانواده انجااای شااده اساات ماای تااوان وااه  1331آماااتو، لااومیب و وااو ،

( اشاااره کاارد کااه نشااان داد والاادیع موفاا  ت ااار  هااای پاایب آمااده را وااا محباات ورزی کاااهب ماای     2000پااهوهب پااارکر ر
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ر فرزناادان خااود دارنااد و ماارز مح ماای حااول راولااه زناشااویی  دهنااد، ماادیریت مااالی واارای آن هااا اهمیاات دارد، ناااارک الزی واا 

سااال از ازدواآ آن  10خااانواده سااال  و موفاا  کااه حااداقث   11و خااانوادری خااود ترساای  کاارده انااد. ملال ااه دیگااری واار روی   

هااا ررشااته وااود، راااار  نمااود کااه در ایااع خااانواده هااا والاادیع نساابت وااه هاا  مت هااد هسااتند، از واورهااای ماارهبی مشااترکی     

خوردارنااد، وااه صاامیمیت و اسااتآالل فااردی توجااه دارنااد و ارتباااش رخودافشااایی، رااو  دادن و ویااان ناااراک( مااواری وااا        ور

(. وااا ایااع حااال، ایسااتی و اگااونگی محتااوا و فرآینااد عمل اارد خااانواده موفاا    1333ی اادیگر دارنااد ررویاااوالک و هم اااران،  

(. وناااورایع در نااار راارفتع مول ااه هااای فرهنگاای و  2002 و ناااموف  در فرهناا  هااای مختلاات مت اااوک اساات رآماااتو و ایدلااه،  

اجتماااعی از مهاا  تااریع مسااارث الزی در پااهوهب هااای ماارتبو اساات. از ایااع رو، پااهوهب حاعاار در صاادد وررساای تجااارب       

والاادیع موفاا  در زمینااه موفآیاات تحراایلی فرزناادان وااود تااا وااه ایااع سااوال اساساای وپااردازد کااه زمینااه هااای خااانوادری مااوار واار  

 موفآیت تحریلی در فرزندان کدامند؟ ایجاد

 روش

در پااهوهب حاعاار از رو  تحآیاا  کی اای وااا روی اارد پدیاادار شناساای اساات اده شااد. هاادت ایااع ملال ااه، وررساای تجرویاااک       

مشااارکت کنناادران وااود. نمونااه ریااری وااه رو  آسااان انجااای شااد. جم یاات مااورد ملال ااه والاادیع دانااب آمااوزان شهرسااتان      

ن هااا شاااررد ممتاااز وودنااد و والاادیع و فرزناادان انااان نمااراک واااالیی در آزمااون سااالمت عمااومی    ساااوه وودنااد کااه فرزناادان آ 

ن ار از مشاارکت کننادران جهات جما  آوری یاا تولیاد داده هاای انای و مارتبو، واه مادک یای مااه                22کس  کردناد. ت اداد   

. و ااد از توعاایز درواااره هاادت   مااورد مراااحبه قاارار ررفتنااد. رو  جماا  آوری داده هااا، مراااحبه نیمااه ساااختار یافتااه وااود      

پااهوهب وااه مشااارکت کنناادران، مراااحبه وااه رو  ر تگااوی دو طرفااه انجااای شااد؛ وااه طااوری کااه مراااحبه وااا سااواالک واااز وااا  

اااه عااواملی در خااانواده شااما واار موفآیاات تحراایلی    » توجااه وااه سااوال اصاالی پااهوهب ماننااد سااواالک زیاار آااااز رردیااد:      

 ادی وارای اداماه و کاماث شادن مرااحبه و دسات یااوی واه داده هاای انای تار وار اساای               ساپب ساواالک و  « فرزندانتان موار وود؟

نااوا پاساای هااای مشااارکت کنناادران ملاارم شااد. تمااامی مراااحبه هااا وااا کساا  رعااایت وااه صااورک جملااه وااه جملااه نوشااته     

ی اولیااه شاادند. تجایااه و تحلیااث داده هااا وراسااای رو  علماای و وااا اساات اده از شاایوه تحلیااث ارخشاای صااورک ررفاات. کاادها   

از آن اسااتخراآ رردیااد. وااا ادامااه وررساای داده هااا و جسااتجوی ارخشاای در واایع کاادها و توجااه وااه همپوشااانی آن هااا، کاادهای  

اانویه استخراآ و وار اساای آن هاا طبآاه و یاا کاد هاای سالز ساوی اساتخراآ شاد. ایاع شایوه در ت یایع کادها، واه طاور مساتمر                   

ه اشااباا داده هااا ادامااه یافاات. وااازوینی مجاادد توسااو مشااارکت کنناادران    و ارخشاای و اوطااه وری در داده هااا تااا رساایدن واا  

رپااب از تجایااه و تحلیااث هاار مراااحبه دوواااره وااه مراااحبه شااوندران مراج ااه و صااحت ملالاا  اسااتخراآ شااده وااا نااار وی       

ده هاا از  مجددا وررسای شاده و در صاورک نیااز، تاییاراک الزی انجاای شاد(. وارای تضامیع م تبار واودن یاا اطمیناان واه صاحت دا               

 ت نیی تل ی  م ان رنمونه ریری در مداری مختلت( است اده شد. 

 نتایج
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خااانواده مااورد ملال ااه قاارار ررفتنااد. مااال  انتخاااب خااانواده هااا واارای شاارکت در ایااع پااهوهب عبااارک      11در ایااع ملال ااه 

هااای روزانااه یااا دانااب ، داشااتع دانشااجو شااااث در دانشااگاه (GHQ)وودنااد از: موفآیاات در نمااره سااالمت عمااومی رلاادنبرو  

آماوزانی کااه در مااداری تیااا هوشااان مشاااول وااه تحراایث واشااند، داشااتع دانااب آمااوزان ورتاار در مااداری و موفآیاات در المپیاااد  

هاا و مسااوآاک علمای مختلاات. وعا یت جم یات شااناختی خاانواده هاا طاوری انتخاااب رردیاد تاا وتااوان تااایر عواماث دیگاار در             

ی نمااود واار ایااع اسااای از واایع ایااع خااانواده هااا والاادیع پاان  خااانواده تحراایالک       موفآیاات تحراایلی را حتاای الم ااان خن اا  

ورود وااه دوران  خااانواده نیااا موفاا  وااه   1نمونااه دیگاار دوران دویرسااتان را رررانااده وودنااد و والاادیع      1دانشااگاهی داشااتند،  

 دویرستان نشده وودند. سایر اطالعاک جم یت شناختی را می توان در جدول رووه رو مورد مشاهده قرار داد.

واار اسااای کدرااراری و تحلیااث داده هااا عوامااث خااانوادری مااوار واار موفآیاات تحراایلی را ماای تااوان در دو و ااد نگاار  هااا و     

هی کاه والادیع واه فرزندانشاان و واه طاور کلای نسابت واه انساان هاا دارناد             رفتارها تآسی  وندی کرد. در و اد نگار  هاا، دیادرا    

مورد وررسی قرار می ریارد و در و اد رفتاار هاا ت اماث هاا و نحاوه ورخاورد و و کانب و واکانب آنهاا واا ساایر اعضاای خاانواده                

 مال  می واشد.

 



[ همایش ملّی روانشناسی مدرسه دوّمین ] 

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

5 

 

 

 

 

 های شناسایی شده موثر بر موفقیت تحصیلی فرزندانها و زیر مولفه. مولفه3جدول 

 

 میاان تحریالک

 1 دانشگاهی

 1 دویرستان

 1 ک  تر از دویرستان

 

 خانواده در آمده

 1 واال

 1 متوسو

 1 پاییع تر از متوسو

 2 استیجاری نوا مس ع

 7 شخری

 

 ت داد اعضای خانواده

 1 ن ر 1ویشتر از 

 1 ن ر 1و  2

 1 ن ر 2کمتر از 

 

 میاان تحریالک

 1 دانشگاهی

 1 دویرستان

 1 ک  تر از دویرستان

 

 در آمده خانواده

 1 واال

 1 متوسو

 1 از متوسو پاییع تر

 2 استیجاری نوا مس ع

 7 شخری

 

 ت داد اعضای خانواده

 1 ن ر 1ویشتر از 

 1 ن ر 1و  2

 1 ن ر 2کمتر از 
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 هازیر طبآه های اصلیمول ه

 

 

 

 

 

 عوامث موار ور موفآیت تحریلی

 توجه وه ت اوک های فردی نگرشی و د

 توجه و تمرکا ور مسئله و مش ث، نه فرد

 قاوث اعتماد و توانمند دانستع انسان ها

 پریر  نآاش من ی و ع ت ها 

 داشتع انتااراک و اهدات واق  وینانه از زندری

 اجتناب از مآایسه کردن فرزندشان وا دیگران و د رفتاری

 زنب و مالمتاجتناب از سر

 وارراری مسئولیت

 رو  دادن ف ال 

 تاکید ور نآاش م بت و تشوی  مستمر

 ارتباش مستمر وا مدرسه

 است اده از شیو های حث مسئله هنگای مواجه وا مش ث

 بحث و نتیجه گیری 

واقاا  وینانااه تاار نساابت وااه انسااان وااه نااار ماای رسااد کااه والاادیع خااانواده هااای داری فرزنااد موفاا  دیاادراهی خااو  وینانااه تاار و  

دارنااد و فرزناادان خااود را همانگونااه کااه هسااتند، نااه آنگونااه کااه آنهااا ماای خواهنااد، ماای پریرنااد و وااه ت اااوک هااای آنهااا و        

ویهرای هاای خاا  آنهاا احتارای مای ررارناد. ایاع والاادیع فرزنادان خاود و در دیادی وسای  تار انساان هاا را موجاوداتی قاوااث                 

ه پتانساایث رشااد دارنااد و واارای تحآاا  ایااع هاادت وایااد وااه آنهااا موق یاات داد و مساائولیت سااپرد. آنهااا   اعتماااد ماای داننااد کااه کاا

فآاو کسای اشاتباه نمای کناه کاه کااری نمای         » خلاها و اشتباهاک فرزناد خاود را مای پریرناد و آنهاا را الزماه رشاد مای دانناد.          

ی کاه اشاتباهی رم مای دهاد یاا مشا لی پایب مای         ایاع دساته از والادیع زماان    «. کنه، کسای ها  کاه کااری ن ناه موفا  نمیشاه...       

وقتاای علیرعااا ی اای از نمااره » آیااد وااه جااای حملااه وااه شااخه ت  ااری مساائله ماادار دارنااد و واار حااث مساائله تاکیااد ماای کننااد.   

هاا  کاا  میشااه، وااا هاا  میشاینی  و عااواملی کااه میتونسااته واار ایاع ات ااا  مااوار واشااه را وررساای مای کناای  و ساا ی ماای کناای  اون     

 «.   کنی عامث را رف

در و د رفتااری، ایاع دساته از پادر و ماادر هاا فرزناد خاود را ماورد مآایساه قارار نمای دهناد ول اه عمل ار او را واا ررشاته خاود                   

و اهاادات و ایااده ال هااایی کااه دارنااد ماای ساانجند. انان ااه مااادر محسااع حتاای زمااانی کااه خااود ، خااود را وااا دیگااران مآایسااه  

ایااع دسااته ار «. ن فاار  داره، تااو ی جااور وااارو شاادی، اون ی جااور دیگااه...   خاا  شاارایو تااو وااا او » ماای کنااد ماای رویااد  
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والاادیع وااا آاوشاای واااز و روشاای شاانوا حاارت هااای فرزندانشااان را ماای شااوند و اجاااز صااحبت و اوااراز احساساااک وااه آنهااا ماای  

سایار تشااوی  ماای  دهناد، ساارزنب نمای کننااد و شادیدا از تحآیاار فرزندشاان اجتناااب ماای کنناد. آنهااا نااش م باات را مای ویننااد و و       

کنند. هم نیع ایاع والادیع واا مدرساه و م لماان ارتبااش مساتمر دارناد و وار ف الیات هاای درسای فرزندشاان نااارک مای نمایناد.                 

متایع دیگاه وارای خاود  ماردی      » آنها واه فرزندشاان و تواناایی هاای او اعتمااد دارناد و ایاع حاب را واه فرزندشاان مای دهناد.             

 «.ه و وه ما خیلی کمی می کنهشده، همه کارها را انجای مید
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