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رزند یکی ف-رابطه والدبستر در تک سرپرست آموزان دانشموفقیت تحصیلی والدین نقش مهمی در وضعیت تحصیل فرزندان خود دارند.  :چکیده

در  فرزند-واکاوی رابطه والد پژوهش کیفیاین هدف بنابراین، . استها آموزان و خانوادهاست که مورد نظر دانش تبرانگیزترین موضوعااز بحث 

انجمن  آموزان دختر دبیرستانی تحت حمایتنفر از دانش 71کنندگانآموزان مادر سرپرست بود. مشارکتدانش مسیر موفقیت تحصیلی

آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، تحلیل جمع یافتهساختار های نیمهها در طول مصاحبهدادهر اصفهان بودند. شه الزمان )عج( درصاحب

ادغام نقش پدرانه و مادرانه،  شامل فرزند در مسیر موفقیت تحصیلی و شش مقوله -رابطه والد به نام مضمون اصلی یک ها شامل. یافتهندشد

ای درک تازهاین پژوهش  توان نتیجه گرفتمیجویی بود. پذیری از مادر و موفقیتالگو حمایت مادرانه، تأمین نیازهای رشدی،مدار، رابطه خانواده

. بدین صورت که ادغام نقش پدرانه و مادرانه همراه ارائه داده استمادر سرپرست  آموزاندانشفرزند در تجربه موفقیت تحصیلی  -از رابطه والد

 های مادران است. همچنین،ترین مسئولیتفرزند از مهم مدار در خانواده و تأمین نیازهای رشدیرابطهمحیط ت مادرانه، ایجاد با تداوم حمای

 تأثیر مثبت داشته باشد.آموزان دانشتواند بر وضعیت تحصیلی جویی میپذیری از مادر و موفقیتالگو

 پژوهش کیفی، خانواده مادر سرپرست، فرزند، موفقیت تحصیلی -رابطه والد :های کلیدیواژه

 
Abstract: Parents play an important role in the education status of their children. Academic achievement of single-

parent students in the parent-child relationship context is one of the most controversial issues considered by students 

and families. The aim of this qualitative study was to explore the parent-child relationship in students’ academic 

achievement path among mother-headed families. Participants were 10 high school girl students sponsored by Sahib 

Al-Zaman (AJ) institute selected through purposeful sampling. Data were collected during semi-structured interviews 

and analyzed by the thematic analysis method. Results included one main theme called the parent-child relationship in 

students’ academic achievement path and six categories called paternal and maternal role integration, family 

relationship -oriented, maternal support, provision of developmental needs, pattern of mother, and success seeking. 

This research provides a new understanding of the parent-child relationship in the academic achievement experience 

of mother- headed students. Paternal and maternal role integration along with mother’s support, making relationship-

oriented environment in family, and provision of the child's developmental needs are the most important responsibilities 

of mothers. Also, pattern of mother and success seeking can have a positive effect on educational status of the students.  
Keywords: parent–child relationship, academic achievement, qualitative research, mother-headed family 
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 مقدمه

که  چراها است زندگی انسان عنصر کلیدی در 7موفقیت 

در این . است ها نیزعرصه تمامیعامل مؤثری برای ارتقاء در 

ترین بخش زندگی هر فرد به حساب عمده 2میان، تحصیل

در مسیر رشد آینده او نقش  9آید و کسب موفقیت تحصیلیمی

 مشارکت فعال. این سازه به معنای تالش، پیشرفت، داردمهمی 

آموز در امر یادگیری و دستیابی به اهداف تحصیلی است دانش

ن شود )تیاوسیله معدل دروس او تعیین میطور عمده بهکه به

عالوه بر عوامل مرتبط با  ،ها(.  براساس پژوهش2172و سان، 

ای نیز در روند موفقیت تحصیلی مدرسه عوامل غیر مدرسه

(. به عنوان مثال، 2171و ویتنی،  مؤثر هستند )بوکانفوسو، مور

تا رسیدن  5در مسیر رشد کودکی و نوجوانی 1فرزند-رابطه والد

ا ی برخوردار است. زیرابه نتایج تحصیلی مطلوب از اهمیت ویژه

اولین منبع تعاملی فرد، روابط والدین با او در بستر خانواده 

ی ساز دیرباز نقش اسا است و کیفیت این رابطه به خصوص مادر

فرد  3و تحصیلی 2، اجتماعی1، شناختی6در بهزیستی هیجانی

-(. در واقع، رابطه والد2172داشته است )کاوانگ و فومبای، 

و منیت د احساس ایجاویژه در ابهبطه حیاتی رایک فرزند 

ها،  از رفتاری ـترکیبدر فرزند است که دربردارنده  71عشق

فرزندی است  احساسات و انتظارات منحصر به فرد هر والد و

او  77ها و سازگاری اجتماعیها، ارزشکه در رشد انواع مهارت

همچنین این ارتباط منجر به ایجاد پندارهای  .کندکمک می

مثبت و منفی شده که رفتار او را در بزرگسالی تحت  72اولیه

، استیونز، بروکمن، بهاری و دهد )رودیگرتأثیر خود قرار می

 (.2172،  یانگ

فرزند بسته به مراحل مختلف رشد دستخوش  -تعامل والد 

شود. اوج این دگرگونی زمانی رو به افزایش است تغییراتی می

ای که فرد پا به عرصه نوجوانی گذاشته و با تغییرات همه جانبه

. به همین خاطر، این دوران عالوه بر این که شودمیرو به رو 

عنوان چالش برانگیزترین تواند بهاست می 79تجلی بالندگی

                                                           
1. achievement 

2. education 

3. academic Achievement 

4. parent–child relationship 

5. childhood & adolescence development  

6. emotional well-being 

7. cognitive 

8. social 

9. academic 

10. sense of security & love 

های مسیر زندگی انسان نیز به شمار رود )آلن و کرن، گذرگاه

(. با نزدیک شدن به دوره نوجوانی که فصل زیبای به 2171

فرزند  -است، تعامل مناسب والد75استقالل و71خود آمدن

و  71، کاهش مشکالت رفتاری76تواند رشد روانشناختیمی

ارمغان آورد )کیسرز و  دستاوردهای تحصیلی بارزی را به

. در (7939پور و شهنی ییالق، ؛ مرادیان، عالی2179پولین، 

ها به دالیل باید توجه داشت که برخی از خانواده این میان،

یا تک  72مختلفی چون مرگ یکی از والدین، تک سرپرست

د که در جوامع امروزی رو به گسترش نشونام نهاده می 73والد

(. در 2179زاده طوسی، سمیعی و نیااست )رضایی، محمدی

به جانچنین ساختاری یکی از والدین بازمانده، مسئولیت همه

زندگی و مراقبت از فرزندان را بر عهده دارد. در این راستا، 

هایی به ویژه مادر فرزند در چنین خانواده-توجه به رابطه والد

زیرا این ؛(2172اوبیک، -حائز اهمیت است )آزوکا 21سرپرست

ها کم و بیش با انواع پیامدهای ناخوشایند فقدان نه خانوادهگو

؛ 2171کنند )ریچتر و لموال، پدر دست و پنجه نرم می

(. با 7936، منیمؤزاده و جزایری، اعتمادی، فاتحی ،روغنچی

ان وترغم تمامی نتایج منفی، میها علیاین حال، طبق پژوهش

ن تحصیلی چنیپیامدهای مثبتی نظیر موفقیت و توانمندی 

 (.2173، و نقوی فرزندانی را نیز مشاهده نمود )عسگری

ها، اکثر نوجوانانی که موفقیت در بر اساس پژوهش 

آید، در تحصیل از افتخارات مهم زندگیشان به حساب می

های ارتباطی و اجتماعی مناسبی در روابط خود خانواده شیوه

. در (7936ی )محمدی، سلیمی و برجعلاند با والدین آموخته

در پژوهش خود ( 2176این زمینه، سودهاکر و نالیاپن )

فرزند -بین موفقیت تحصیلی و کیفیت رابطه والددریافتند که 

د وجود دارداری اآموزان دبیرستانی ارتباط مثبت و معندانشدر 

 تریهای مادر سرپرست به طور قویخانوادهکه این ارتباط در 

ای است (. این تأثیر به گونه2176وجود دارد )چونگ و پارک، 

های تواند با افزایش اشتیاق تحصیلی و صالحیتکه می

11. social adjustment 

12. initial schemas 

13. growth 

14. introspect 

15. independence 

16. psychological  

17. behavioral problems

 18. single-headed 

19. single-parent 

20. mother-headed 



 

 
 

ژانگ، ) آموزان را رقم بزنداجتماعی رشد و پیشرفت دانش

( در 2172تور )(. همچنین، 2171مالزیک و الوسون، ؛ 2177

اد که افر کرد آموزان دوره متوسطه نیز مطرحای بر دانشمطالعه

ی و بیشتر از امنیت روانشناخت باال احتماال صیلیبا موفقیت تح

فرزندی خود  -، ابراز عشق و محبت در رابطه والد7هیجانی

 معتقدند( 2116اند. لی، دنیل و کیسینجر )برخوردار بوده

میزان توجه به وضعیت تحصیل فرزندان تأثیر مطلوبی در 

آنها دارد. به این صورت که افزایش مشارکت و موفقیت 

والدین در مسائل تحصیلی افزایش عملکرد تحصیلی  همراهی

 را به دنبال دارد.

 نمود، رابطه توان بیاندرنتیجه مرور ادبیات پژوهشی می 

رشد مسیر  عنوان یکی از عوامل شکوفایی وفرزند به-والد

آید. همچنین با آموزان به حساب میدانش موفقیت تحصیلی

فرزند و موفقیت -والد های فراوان در زمینه رابطهوجود پژوهش

ای که با فراتر رفتن از تحصیلی نوجوانان، مطالعه

، به درک عمیق تجربه و داستان 2های تحقیق کمیمحدودیت

آموز مادر سرپرست پس از موفقیت تحصیلی نوجوانان دانش

مرگ پدرشان پرداخته باشد، یافت نشد. در نتیجه، با توجه به 

نگر در این زمینه صورت ژرف و 9این که در ایران مطالعه کیفی

فرزند در -رابطه والد 1نگرفته، پژوهش کنونی با هدف واکاوی

آموز دختر انجام مسیر رشد موفقیت تحصیلی نوجوانان دانش

 شد.

 روش
 ، نمونه و روش اجرای پژوهشآماری جامعه

روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف آن  

های بود. در این رویکرد داستان 5کیفی و از نوع روایت پژوهی

کنندگان در زمینه تجاربشان به روایت شده از سوی مشارکت

درواقع پیکره  که شودهای اصلی در نظر گرفته میعنوان داده

است )دفینا و جورجاکوپولو،  هاآنهویت و معنای زندگی 

دختر مادر  انآموزکنندگان شامل همه دانش(. شرکت2175

الزمان)عج( صاحب سرپرست تحت حمایت مؤسسه مددکاری

 جهت 6گیری هدفمندشهر اصفهان بودند که از طریق نمونه

 گیری براینوع نمونه انتخاب شدند. در این شرکت در پژوهش

شوند که هایی برگزیده میتر، آزمودنیهای غنیکسب داده

قرار دهند  حداکثر اطالعات ممکن را در اختیار پژوهشگر

ترین (. بر همین اساس، مهم2171)کرسول و کرسول، 

جهت 72معیارهای ورود به این پژوهش داشتن معدل باالی 

وره از د تحت سرپرستی مادر بودنمالک موفقیت تحصیلی و 

برای تعیین حجم نمونه از معیار اشباع .آموز بود دبستان دانش

که اطالعات گیری تا زمانی و نمونه شداستفاده  1مقوله

( 7دست نیامد، تداوم پیدا کرد. در جدول )جدیدتری به

کنندگان پژوهش معرفی شناختی شرکتهای جمعیتویژگی

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. psychological & emotional security 

2. quantitative research 

3. qualitative research 

4. exploring 

5. narrative inquiry 

6. purposive sampling 

7. data saturation 
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 7جدول

 کنندگانمشارکت شناختیجمعیتهای ویژگی

 

 ابزار سنجش

این نوع  بود. 7ساختاریافتهنیمهمصاحبه  ابزار پژوهش

پذیری در پاسخگویی بر موضوع اصلی مصاحبه با ایجاد انعطاف

. بنابراین، در پژوهش (2179)برینکمن، پژوهش متمرکز است 

راهنمای مصاحبه با توجه به ادبیات پژوهشی به نحوی  حاضر

آموزان را به گفتن داستان واقعی خود تدوین شد که دانش

سان کنندگان یکها برای همه شرکتتشویق کند. توالی پرسش

 ت.های هر فرد بستگی داشنبود، بلکه به فرایند مصاحبه و پاسخ

سواالت،  دقیقه بود. 11طور متوسط مدت هر مصاحبه به طول

صورت کلی در مورد چگونگی رابطه آنها و به ابتدا مولد روایت

س سپ بود، طول مراحل رشدی تا موفقیت تحصیلیبا مادر در 

ویژه در ارتباط با نقش مادر در به با سواالت اکتشافی دیگر

 فرزندی پس از فقدان پدر-موفقیت تحصیلی و نحوه رابطه والد

  در جریان مصاحبه ادامه یافت.

 هاداده روش تحلیل

استفاده شد  2ها از روش تحلیل مضمونجهت تحلیل داده     

ن تری. این روش استقرایی، یکی از رایج(2116)براون و کالرک، 

خصوص در های تحلیل کیفی بهو پرکاربردترین روش

(. به 2171روایت است )هویت و کرامر،  تحلیل هایپژوهش

یک از  و هرتحلیل شد نیز ها ، دادهیند مصاحبهافرازات مو

سازی متون پس از پیاده -7 :شدترتیب طی مراحل زیر به

                                                           

ر توسط پژوهشگ بار متن مصاحبه جهت آشنایی اولیه، چندین

های مهم و کلیدی از سپس مفاهیم و عبارت -2خوانده شد. 

برای  -9. شدکدهای اولیه مشخص و استخراج متن در قالب 

های اصلی، کدهای مشابه در یک طبقه ایجاد مضامین و مقوله

ه تالش پژوهشگر در این مرحل -1گذاری شد. و نام قرار گرفت

 به حذف، در صورت نیاز کدها بندیکرد تا با مرور مجدد طبقه

امین سپس نام مض -5ها بپردازد. ادغام مقوله جایی و یاجابه

دست آمده بار دیگر تعریف شد و براساس آنها داستان کلی به

روایت شده مورد بررسی قرار گرفت و اسامی مضامین و 

انجام برای گزارش نهایی سر -6ها به شکل نهایی درآمد. مقوله

ه از پدید جامع صورت توصیفرا به نتایج تحلیل، پژوهشگر

افزار مذکور از نرم اتمورد مطالعه در جدول قرار داد. برای عملی

MAXQDA10 استفاده شد. در هر مرحله از فرایند تحلیل 

سازی نکات مبهم، مصاحبه تکمیلی صورت منظور روشنبه

گرفت. سپس پژوهشگر برای ارزیابی کیفیت پژوهش از 

و  5، تأییدپذیری1پذیری، اطمینان9معیارهای باورپذیری

 ( پیشنهاد شده7325)گوبا لینکلن و که توسط  6پذیریانتقال

بهره برد. جهت افزایش باورپذیری، محقق کوشید با  است،

نظر، مطالعه طوالنی مدت، تخصیص زمان مورد عالقه به پدیده

ها و برقراری رابطه مطلوب اولیه با آوری دادهجمع کافی به

آموزان ارتباط خود را با آنها بیشتر کند. در معیار دانش

4. dependability 

5. confirmability 

6. transformability 

 معدل پایه و رشته تحصیلی سن )سال( شماره

 35/72 دوازدهم/ علوم تجربی 72 7

 35/73 دوازدهم/ ادبیات و علوم انسانی 72 2

 62/73 یازدهم/ حسابداری 71 9

 36/73 یازدهم/گرافیک 71 1

 61/73 تجربی یازدهم/ علوم 71 5

 21/72 ادبیات و علوم انسانی یازدهم/ 71 6

 63/72 ریاضی فیزیک یازدهم/  71 1

 12/73 تجربی یازدهم/ علوم 71 2

 61/73 دهم/ ادبیات و علوم انسانی 76 3

 16/73 دهم/ ریاضی فیزیک 76 71
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کامل را به  هایروایت پژوهشگر پذیری،اطمینان

کنندگان بازگرداند تا در مورد آن نظر بدهند و چنانچه شرکت

در مواردی سوءتفاهم ایجاد شده بود، آن را اصالح کند. برای 

ر گتأییدپذیری مراحل انجام کار، اطالعات در اختیار تحلیل

ها جداگانه تحلیل شد که نتایج کیفی مجرب قرار گرفت و داده

های این پژوهش شباهت داشت و در نهایت با کدگذاری

دگان کننعمق تجربه مشارکت مشخص شد که مضامین بیانگر

پذیری و انجام منظور افزایش انتقالبه است. در نهایت

های مشابه، تالش شد تا تمامی مراحل کدگذاری و پژوهش

و با توصیف دقیق روش و ابزار پژوهش،  شودجزییات آن ثبت 

 ن شود.فرایند تحقیق بیا

رعایت اصل اخالق در پژوهش، رضایت آگاهانه  منظوربه 

از افراد جهت شرکت در پژوهش و ضبط مصاحبه آنها همراه با 

رعایت اصل رازداری و عدم درج اسامی اصلی در متون کسب 

ن کنندگاها با توافق شرکتشد. زمان و مکان جلسات مصاحبه

ای کننده برتمشارکتعیین شد. طول زمان مصاحبه به خواست 

 کنندگان حقمشارکت ادامه گفتگو بستگی داشت. همچنین

 گیری در هر مرحله از پژوهش را داشتند.کناره

 هایافته
 526کنندگان منجر به شناساییهای مشارکتتحلیل روایت    

دی بنطبقه . واحدهای معانی بر اساس شباهت آنهاشدکد اولیه 

 6بندی نهایی دسته مبنایمقوله فرعی ایجاد شد. بر  71و 

خانواده مقوله اصلی شامل ادغام نقش پدرانه و مادرانه، 

پذیری الگو ، حمایت مادرانه، تأمین نیازهای رشدی،مداررابطه

دست آمد و  همه تحت عنوان یک به جوییاز مادر و موفقیت

فرزند در مسیر موفقیت تحصیلی -رابطه والدمضمون به نام 

های اصلی (. در ادامه هر کدام از مقوله2)جدول  قرار گرفت

 آورده شده است.

 2جدول

 هااز تحلیل مصاحبه دست آمدهبه شبکه مضامین 

 

 ادغام نقش پدرانه و مادرانه

ایفای نقش  صفات و وظایف پدرانه در خویشتن مادر،      

)پدرانه و مادرانه( و تعارضات رفتاری مادر از جمله  والدینی

. در مقوله شدهای فرعی بود که در این بخش آشکار مقوله

مواردی همچون صبر تن مادر صفات و وظایف پدرانه در خویش

پذیری پدرانه، تالش برای تأمین نیازهای اقتصادی و و طاقت

 فرعی مقوله مقوله اصلی مضمون
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 ادغام نقش پدرانه و مادرانه

 خویشتن مادرصفات و وظایف پدرانه در 

 )پدرانه و مادرانه( ایفای نقش والدینی

 تعارضات رفتاری مادر

 مدارخانواده رابطه
 رفتار مادرانه

 رابطه صمیمی

 

 حمایت مادرانه

 حمایت مالی

 حمایت عاطفی

 حمایت با زبان آموزشی و رفتاری

 

 تأمین نیازهای رشدی

 قدمی رشدمندانه با فرزندهم

 پاسخگویی به مسائل رشدی

 جبرگریزی رفتاری در امور رشدی و تربیتی

 پذیری از مادرالگو
 ثبات صفات شخصیتی مادرانه

 الگوپذیری از رفتار هدفمند مادر

 جوییموفقیت

 مشوق تحصیلی فرزند

 تقویت امید تحصیلی فرزند

 فضاسازی پیشرفت فرزند

 فرزندتفهیم خودکارآمدی در خویشتن 



 

ترین موارد مطرح شده بود. رفاهی خانواده و غرور مردانه از مهم

مامانم قوی هست و این به ››کرد: بیان می 9کننده مشارکت

جای پدر سرپرست خانواده شد به نظرم خیلی خوبه. اگر مادری

یا بشه که بقیه روش حساب کنند، روحیه باید جوری باشه 

جنگیدن واسه زندگی داشته باشه، زود از پا درنیاد و بتونه در 

هاش خیلی خوب کمک های بچهمشکالت و خواسته

وحمایتشون کنه تا اونا احساس تنهایی نکنند و بفهمند تکیه 

)پدرانه و مادرانه( نیز توسط  ایفای نقش والدینی ‹‹.گاهی دارند

آن اشاره شد.  به 7و 9، 5، 1، 2، 3 کنندگانمشارکت

درسته که من پدرمو از دست ››کرد: بیان می 7کننده مشارکت

دادم و از وجودش محرومم ولی مامانم به حق تونسته جای 

بابامو پر کنه. همونطور که یک زن هستن مردونگی هم توی 

وجودشون دارند و این به من منتقل شده که توی جامعه بهش 

ند مثال یکم اخالقیاتش پسرونست ولی پسرونه نیست، مثال میگ

اینکه در مورد خواهرم و مادرم یه جور حس غیرت دارم یا 

تعارضات رفتاری مادر به دلیل ‹‹. کنماحساس قدرتمندی می

از دیگر مواردی بود که بازی همزمان دو نقش پدرانه و مادرانه 

بیان  5کننده نمودند. مشارکت کنندگان مطرحمشارکت

از اخالقیات منفی مامانم اینه که ابراز احساساتشون ››کرد: می

خیلی کمه مثال نمیگند وای عزیزم دوستت دارم عاشقتم بیشتر 

 ‹.‹با کارهاشون ثابت کردند و ابراز احساساتشون رفتاری بوده

  مدارخانواده رابطه

مواردی همچون رفتار مادرانه و  این مقوله دربرگیرنده     

حس های مادرانه، رابطه صمیمی بود. توجه به فرزند، نوازش

ره ذاکدر کالم، انجام فعالیت تفریحی مشترک، م طبعیشوخ

دادن فعال به نوجوان از جمله جهت حل اختالف نظرات و گوش

شود. رفتارهایی هستند که موجب تقویت رابطه والد و فرزند می

به نظرم از ›› کرد:بیان می 6کننده در این خصوص مشارکت

سالگی مامانم  72یا  71وقتی که من به سن بلوغ رسیدم حدود 

 هاشبرنامه خیلی بیشتر از قبل منو درک کردند. منو توی

همین چند روز پیش یه جشن  مثال میبینه برام وقت میگذاره.

تولد غیرمنتظره برام گرفتند. با وجود اینکه از نظر کاری سرش 

 ‹‹.همم. این خیلی به من انرژی دادشلوغه ولی باز من براش م

ای در افزایش رابطه صمیمی ایجاد رابطه رفاقتی جایگاه ویژه

مامانم ››کرد: بیان می 2کننده مشارکتبین مادر و فرزند دارد. 

برای من حکم یه همراه بوده توی زندگی. این یک دوستیه که 

میتونی با مامانت داشته باشی و حس خوبیه. آدم کیف میکنه 

از داشتن چنین مامانی که مثل رفیقته تو باهاش راحتی و 

درکت میکنه. میتونی عاشقانه بغلش کنی چون میدونی 

 ‹‹.عاشقانه دوست داره

 حمایت مادرانه

در این مضمون سه مقوله فرعی حمایت مالی، حمایت       

شد. از نظر  عاطفی و حمایت با زبان آموزشی و رفتاری حاصل

کنندگان فراهم نمودن مخارج تحصیلی یکی از مشارکت

های مادر بوده که تأثیر بسزایی در ترین حمایتبرجسته

کرد: بیان می 1کننده مشارکتپیشرفت آنها داشته است. 

مامانم با زحمتی که کشیدند تونستند کمکم کنند که در یک ››

مدرسه نمونه درس بخونم که چقدر ورود بهش سخت بوده، 

ای انتخاب کنم که کلی وسایلش گرفتند و یا رشتهشهریه می

های آموزشی اضافه بتونم ثبت هزینه بر هست و این که کالس

حمایت ‹‹. های مامانم هستمنام کنم. همه رو مدیون تالش

فرزند از سوی اکثر افراد گزارش شد. -عاطفی در رابطه والد

مامانم همیشه پشتم بودند و ››کرد: بیان می 2کننده مشارکت

در هر شرایطی منو حمایت کردند. بهم احساس امنیت میدند 

و باعث شدند اگر نگرانی یا ناراحتی داشته باشم  از نظر روانی 

حمایت با زبان ‹‹. میدندآروم بشم چون به احساساتم بها 

آموزشی و رفتاری نیز از دیگر مواردی است که توسط مادران 

من یه اگر  ››کرد: بیان می 1کننده مشارکتانجام شده است. 

اشتباهی کنم عمدتا مامانم بدون دعوا و فریاد صحبت میکنه. 

یادم میدند که مثال اگر بین من و دوستم مشکلی پیش بیاد 

 ‹‹.جام بدم بهتره چه کار ان

 تأمین نیازهای رشدی

این مقوله در سه مقوله فرعی شامل هم قدمی رشدمندانه  

 ربا فرزند، پاسخگویی به مسائل رشدی و جبرگریزی رفتاری د

قدمی همبندی شد. امور رشدی و تربیتی فرزند طبقه

رشدمندانه با فرزند اغلب با درک همه جانبه مراحل رشدی 

ننده کمشارکتگیرد. در این زمینه انجام میکودکی تا نوجوانی 

های باحال مامان من اینه که یکی از ویژگی››کرد: بیان می 2

همیشه به روز هستند. اینجور نیست که بگند تو دهه هشتادی 

هستی ومن دهه فالن. مثال من میخوام آهنگ...گوش کنم، 

 شنمیاد عالقه و سلیقشو به من تحمیل کنه و بگه اینا چیه گو

میدی نبینم دیگه و ... نه خیلی راحت حال و هوای منو 

 ها وپاسخگویی به مسائل رشدی به تمامی چالش ‹‹.میفهمند

نیازهای مرتبط با رشد شخصیتی، هیجانی، شناختی، اجتماعی 
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شود که توسط بسیاری از و معنوی فرزند گفته می

 71کننده مشارکتعنوان مثال کنندگان مطرح شد. بهشارکتم

مامانم باعث شدند تا من شخصیت خودمو ››کرد: بیان می

کنم. دنبال چی باید بشناسم بدونم برای چی دارم زندگی می

برم به خصوص توی این سن که به نظرم خیلی مهمتره چون 

ها و چه هایی دارم چه خوبیفهمیدم من کیم چه ویژگی

 هام کار کنم تا به توانایی تبدیلضعف ضعفایی دارم و روی

شوند و یا از لحاظ اجتماعی چطور با افراد دیگه برخورد کنم، 

های ارتباط برقرار کردن از چه افرادی باید دوری کنم و مهارت

های مقابل خواستهرا بهم یاد دادند. مثال این که چطور در 

نابجای دیگران نه بگم و یا این که چطور با مشکالت کنار بیام 

‹‹. یرم. در واقع همون خودشناسیهبپذ رانها ر زدن آو به جای غ

ه بمنجر جبرگریزی رفتاری در امور رشدی و تربیتی فرزند

شود. پرورش احساس استقالل و عاملیت در فرزند می

مامانم همیشه بهم میگه تو ››کرد: بیان می 3کننده مشارکت

یه بچه خودجوش بودی. از اول بدون این که زور پشت سرت 

گذاشتند که توی ی مامانم میخوندی. یعنباشه درس می

تکالیفم روی پای خودم باشم. خب ایشون بعد از پدرم سر کار 

رفتند و کمتر از مامانای دیگه وقتشون صرف رسیدگی به 

شد به همین دلیل منم کم کم یاد گرفتم کارهای من می

 ‹‹.مستقل باشم که خیلی کمک کننده هم بود

 الگوپذیری از رفتار مادر

الگوپذیری از رفتار مادر در دو مقوله فرعی ثبات صفات     

پذیری از رفتار هدفمند مادر شخصیتی مادرانه و الگو

در این زمینه  3و  1، 9، 2، 2کنندگان مشارکت بندی شد.طبقه

مامانم ››کرد: بیان می 2کننده مشارکت اظهاراتی داشتند.

نم و همیشه هست همیشه میتونم روی کمکش حساب باز ک

همیشه مهربونه یعنی پیش نیومده که من  در مهربونی مامانم 

مامانم ››کرد: نیز بیان می 3کننده تمشارک‹‹. یه ذره شک کنم

خیلی به خودشون اعتماد و پشتکار داشتند. بعد از بابام خیلی 

تالش کردند و میدونستند که حتما نتیجه تالششون رو 

ن توی کارشون اسمی و شوند. مثال االبینند و موفق میمی

دستی دارند. منم هدف دارم واسه رسیدن به هدفم تالش و 

 ‹‹.کنم برای رسیدنشپشتکار دارم وبرنامه ریزی می

 جویی موفقیت
جویی تحصیلی دست آمده موفقیتاصلی به آخرین مقوله     

بود که شامل چهار مقوله فرعی مشوق تحصیلی، تقویت امید 

تفهیم خودکارآمدی در و  پیشرفتتحصیلی، فضاسازی 

مامانم ››کرد: بیان می 9کننده مشارکتخویشتن فرزند است. 

خیلی نسبت به آینده تحصیلی من خوشبینه حتی بیشتر از 

ن بیمن و همین باعث شده که منم نسبت به این آینده خوش

های خوبی را برام تصور میکنه. اونا و امیدوار باشم. یه جایگاه

باور میکنه و باورهاشو هم به من انتقال میده و  رو میبینه،

در ارتباط با فضاسازی ‹‹. تشویقم میکنه که بهشون برسم

کنندگان اذعان داشتند که مادر توانسته مشارکت پیشرفت،

ا ارائه ب ها فراهم کند مثالبستر پیشرفت و موفقیت را برای آن

جاد ه، ایبازخورد مثبت در زمینه تحصیل، ارتباط مداوم با مدرس

فرصت کسب تجربه، شرایط محیطی مناسب در منزل جهت 

افزایش تمرکز حین مطالعه و کمک در انتخاب و تصمیم 

بیان  6کننده های تحصیلی. در این خصوص مشارکتگیری

سال نهم که بودم وسال انتخاب رشتم بود چون ››کرد: می

یاضی ر گفتند باید بری رشتهمعدلم باال بود معلما، مدیر و.. می

ای نداشتم ولی مامانم با در صورتی که من اصال بهش عالقه

 مدارسرفتیم دست بیارم. میکردند تا اطالعات بهمن همراهی 

آموزا خوب سوال دانش مختلف از مشاورینشون، معلما و

های مختلف حتی منو پیش آدمای در مورد رشته پرسیدیممی

اغل ها و مشبا رشتهمختلفی بردند که مشغول به کار بودند تا 

پذیری در کنندگان به وقوع توانمشارکت ‹‹.بیشتر آشنا بشم

فرزندی اشاره نمودند. تعدادی از -خویشتن خود در رابطه والد

بینانه مادر، پذیرش آموزان انتظارات تحصیلی واقعدانش

ند را لی فرزای تحصیههای تحصیلی و باور به تواناییشکست

ن زمینه در ای 71و  7، 9، 5، 1کنندگان عنوان کردند. مشارکت

مامانم ››رد: کبیان می 5کننده اظهاراتی داشتند. مشارکت

گفتند که مهم نیست نمراتت خیلی عالی بشه همیشه بهم می

اول مهم اینه که اون درس رو یاد بگیری و بفهمیش. برای 

همین خالف بعضی مامانا که از بچه هاشون انتظارات زیادی 

مانم اینطور نبود و خب این باعث شد من بدون تنش دارند ما

استرسی واسه نمره درس بخونم که حاال چی باید به خانوادم  و

تر بگم و اینا که خب این خودش باعث شد که نمراتم عالی

مامانم همیشه میگه ››کرد: بیان می 7کننده . مشارکت‹‹باشند

ی پس لعه کردتو میتونی، تو تالشتو کردی، به اندازه کافی مطا

موفق میشی. این یه حس اطمینان بیشتر و خوبی بهم دست 

 ‹‹.میده و انرژی میگیرم
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 بحث
فرزند در مسیر -واکاوی رابطه والد این پژوهش با هدف    

آموزان مادر سرپرست انجام شد. نتایج موفقیت تحصیلی دانش

فرزند در  -رابطه والد ها نشان داد کهحاصل از تحلیل داده

در  ،سرپرستمادر آموزان دختر شدانمسیر موفقیت تحصیلی 

حمایت مدار، خانواده رابطهقالب ادغام نقش پدرانه و مادرانه، 

مادرانه، تأمین نیازهای رشدی، الگوپذیری از مادر و 

ها همه این شود و بر اساس یافتهجویی گنجانده میموفقیت

را هموارتر  زاندانش آموموارد مسیر موفقیت تحصیلی 

 .سازدمی

شود از منظر پژوهش حاضر این امر در صورتی حاصل می

نظر اتخاذ کنند. بهکه مادران، شیوه والدگری رشد محور را 

نقش پدری و مادری از  رسد اولین مقوله اصلی یعنی ادغاممی

رود. این بدان معناست میشمار های آنان بهترین مسئولیتمهم

والدینی پدرانه و مادرانه را همزمان با هم ایفا که مادر نقش 

های مادرانه خود برخی از صفات و کرده و در کنار خصلت

وظایف یک پدر را در دوران کودکی تا نوجوانی فرزندش ایفا 

نموده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که  فقدان 

 دمع تواند باعثهای ابتدایی زندگی میپدر به خصوص در سال

های رفتاری شود که ممکن سازیبرداری صحیح یا همانندالگو

است در دوران نوجوانی با گسترش ارتباطات فرد منجر به 

نداشتن تصور کامل و واضحی از جنس مخالف و مشکالت 

ی، نادر )ساروخانی، خادمیان و ارتباطی آینده در فرد شود

پس نیاز است که در مراحل رشد با این خصوصیات  (،7939

برخی از مادران  باشد. اما در کنار این نتیجه گاهشنا شده آ

ها و گرمی بروز شوند و از لطافتدچار تعارضات رفتاری می

د. طبق آنچه که تعدادی از کاهناحساسات مادرانه خود می

کنندگان بیان نمودند، این اتفاق به دلیل مشغولیت مشارکت

ردانه در صیانت از مادر به تأمین معاش و رفاه خانواده، غرور م

  .دهدفرزندان و در کل غرق شدن در مقام جانشینی پدر رخ می

 خانواده رابطه مداردر همین راستا مقوله دوم اهمیت      

مطرح شد. چراکه حفظ رفتار مادرانه اعم از نوازش کردن، در 

وقت جهت انجام فعالیت مشترک، آغوش گرفتن، صرف 

پاسخ دادن به آنچه که فرزند طبعی، گوش دادن فعال و شوخ

فرزندی  -تر شدن رابطه والدتواند به صمیمیگوید میمی

توان اذعان داشت که هرگونه موفقیت و یادگیری می بیفزاید.

                                                           
1. social learning theory 

در مسیر این رابطه شکل خواهد گرفت. رابطه مشورتی، 

تواند خیلی از خألهای وجودی عاشقانه و سرشار از محبت می

تک سرپرست را پر کند. چراکه در صورت های فرزندان خانواده

نبود آن، نوجوان به دنبال ارضای نیاز به داشتن رابطه صمیمی 

آورد که در اکثر موارد خود، به محیط بیرون از خانواده رو می

(. 7932خانزاده، نتیجه سوء برای او رقم خواهد زد )حسین

در  یایجاد رابطه صمیمی بین والد و فرزند عامل مهمبنابراین، 

رشد و تحول افراد نوجوان است. بر اساس نظریه یادگیری 

های اولیه روابط در خانواده بر چگونگی روابط ، تجربه7اجتماعی

گذارد. به همین دلیل رفتار فرزند تا حدی بعدی فرد تأثیر می

ها و الگوهای رفتاری والدین بستگی دارد. ها، تنبیهبه پاداش

تر باشد، نوجوان در دوستانههرچه که این روابط گرم و 

 کندتری برقرار میبزرگسالی نیز روابطی گرم و متعهدانه

 (.2171کرنک، اوربیک و ورمالست، -)سیفج

مقوله دیگری که باید به آن اشاره نمود حمایت مادرانه      

است. بدون شک خانواده اولین حامی فرزندان از بدو تولد تا 

های مادر آید. در خانوادهیهای پایانی عمر به حساب مسال

سرپرست، اگر مادر به اشکال مختلفی چون مالی، عاطفی و یا 

آموزشی و رفتاری چتر حمایت اصولی و سازنده خود را 

واند تآمیز میبگستراند، عالوه بر ایجاد اعتماد و فضای محبت

نفس، خودباوری و عاملیت در وجود شاهد تقویت اعتمادبه

امر به تدریج موجبات افزایش  فرزندش شود که همین

تحصیل و موفقیت آنان خوداتکایی و شوق فرزندان نسبت به 

سازد. این یافته تا حدی با نتایج پژوهش کیفی را فراهم می

 ( همسو است.2171وست، میلر و موات )

های رشدی فرزند توسط مادر  مقوله بعدی به تأمین نیاز     

حل مسائل  عموماتوان گفت، اشاره داشت. با اندکی تأمل می

گیرد. فرزندی شکل می-رشدی این نوجوانان در رابطه والد

ها مالحظه شد متناسب با هر مرحله طور که در یافتههمان

شود و به رشدی، مادر با کودک یا نوجوان خود هم قدم می

اش است و این حاکی از آن نحوی پاسخگوی مسائل رشدی

زندش واقف و فهیم است. رشد، است که او بر شرایط فعلی فر

های مختلفی مانند رشد شخصیتی، معنوی، شناختی، جنبه

ها در ارتباط با اجتماعی و هیجانی دارد. همه این حیطه

موفقیت تحصیلی با یکدیگر مرتبط بوده و همپوشی دارند. 

ابی یطور که بیان شد مادر در رشد شخصیتی و خویشتنهمان

10                                                                                         عسگری و جزایری 



 

 
 

ی تا با ایفا شته و او تالش کردهنوجوان نقش تسهیلگرانه دا

سازی موقعیت در بروز ترکیبی پدرانه و مادرانه، فراهم نقش

ها و شناختن عالئق و تشخیص نقاط قوت و ضعف در توانایی

هویت عاریتی در او شکل نگیرد، بلکه با وجود نوجوان، 

محرومیت از پدر به هویت کامل و ثبات شخصیتی دست پیدا 

او است  7یابیرشد نوجوان درجهت هویتکند. تمامی مراحل 

ی گیرشکل تواندهای موفقیت تحصیلی میو یکی از مالک

رشد  ،در همین راستا .هویتی منسجم در این دوران باشد

یابی و رشد شخصیتی او معنوی و معنایابی نوجوان به هویت

های ذهنی این گروه سنی ترین دغدغهکند. مهمنیز کمک می

اند و در زندگی به دنبال چه چه به دنیا آمدهآن است که برای 

چیزی باید باشند. اگر مادر به مسائل انتزاعی نوجوان که 

تواند ای پاسخ دهد، میمختص سن او بوده، به نحو خالقانه

گذار بهبود که پایه شاهد رشد شناختی او باشد. رشدی که

ت. تحصیلی اسهای ارزشمند یادگیری و دستیابی به موفقیت

کنندگان بیان کردند که مادر با معرفی عنوان مثال، شرکتبه

های مفید به افزایش قوه تخیل و تحلیل و با مشورت کتاب

 دهنفسشان کمک کرها در برخی امور به تقویت عزتگرفتن از آن

 است.

تر در همین دوره نوجوانی، شبکه روابط فرد گسترده    

ان هستند و الزم شود. همساالن بعد مهمی از زندگی نوجومی

است مادر آنها را به رسمیت شناخته و در انتخاب درست 

دوست به فرزندش کمک کند. همچنین به جای دخالت، به 

های نوجوان بپردازد و در عین حال رفتار نظارت بر فعالیت

ای چون دوستان همسال او داشته باشد تا زمینه رفاقت گونه

در  .شودجتماعی او تقویت شان و رشد ااعتماد متقابل در رابطه

گریزی رفتاری مادر نوعی مراقبت محسوب جبر این راستا،

کننده نیست بلکه مسئوالنه بوده و محدود شود که نه تنهامی

دهد. در یابی میبه نوجوان فرصت کسب تجربه و استقالل

دست آمد بیانگر آن بود که آنچه که بههای پژوهش نیز، یافته

سرپرست با نوجوانان دارای موفقیت  های مادردر خانواده

شود. فقدان پدر، بار این رفتار بیشتر دیده می تحصیلی،

ها را بر عهده مادر گذاشته و ها و دغدغهسنگینی از مسئولیت

یابد فرزند افزایش میو  گاهی وابستگی بیش از حد بین مادر

رو مادر که خود ازاین .(7936اسماعیل، )جاوید، دوایی و محمد

ر تکاپوی مستقل اداره کردن زندگی است، تمایل دارد تا حد د

1. identification 

امکان فرزندش هم بیشتر روی پای خود بایستد. یکی دیگر از 

ابعاد رشد، هیجان است که در سنین بلوغ و نوجوانی بسیار 

های بررسی حاضر شود. یکی از یافتهدستخوش تغییرات می

انی حسی هیجنشان داد که مادر در مشکالت نوجوان هم

مدار داشته است. بدین صورت که عالوه بر توجه به حلراه

هیجانات، به عامل هیجان نیز توجه کرده تا بتواند به ارائه راه 

های خالقانه بپردازد. این مورد با نتایج پژوهش داشسن، حل

. از نظر است( نیز همخوان 2113راتل، پویتراس و همکاران )

ند به مهارت تنظیم هیجان در توافرزندی می -آنها رابطه والد

 .نوجوان کمک کند و موفقیت تحصیلی بیشتری را رقم زند

در این میان نکته جالب توجه این است که صفات       

العاده مهم در میزان سالمت فوق شخصیتی مادر یک معیار

؛ 7931روانشناختی فرزند است )صفایی راد، لواسانی و افروز، 

کنندگان این از نظر مشارکت(. 7939مرادیان و همکاران، 

در  پژوهش صفاتی مانند اقتدار، احترام متقابل، مهربانی،

 آوری درروز بودن، سختکوشی، صبر و تابدسترس بودن، به

های تک سرپرست طور خاص در خانوادهبه ها وهمه خانواده

به القوه در وجود مادر باشد که منجرتواند یک جنبه بمی

 گزینی در زندگینوجوان از تالش، استقالل و هدف الگوپذیری

؛ بدین وسیله مقوله نهایی و سرانجام موفقیت تحصیلی او شود.

عنوان یک منبع مهم جویی تحصیلی، نقش مادر را بهموفقیت

کند. انگیزه و مشوق فرزند در افزایش امید به تحصیل بیان می

هی رت همرااین امر جز با فضاسازی پیشرفت توسط مادر به صو

های تحصیلی، حمایت و مشارکت در امور مدرسه، در انتخاب

ارتباط با مدرسه و مهیا کردن شرایط منزل جهت مطالعه میسر 

نخواهد بود. این نتایج با پژوهش قاسمی، مکتبی و حاجی 

( همسو است. آنها دریافتند حمایت تحصیلی 7936یخچالی )

گیری آینده را جهتتواند امید تحصیلی و فردی مثل مادر می

 در فرزند ایجاد نماید.

وان این گونه استدالل تدست آمده میدر تبیین نتایج به     

های مادر سرپرست به ویژه فرزندان آنها، تنها نمود که خانواده

با پیامدهای ناخوشایند از دست دادن پدر دست و پنجه نرم 

ردو از وجود هتوانند مانند سایر فرزندان که کنند بلکه مینمی

یافتگی و رسیدن به مند هستند فرصت رشدوالد خود بهره

هایی موفقیت تحصیلی را داشته باشند. در چنین خانواده

مادران نقشی بنیادین دارند، زیرا مادر منبع اصلی تعامالت 
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تواند این قابلیت را داشته نوجوانان است و در این رابطه می

د. زند خود هموار کنباشد که مسیر موفقیت را برای فر

اساس، مطالعه حاضر، ادبیات پژوهشی در این زمینه را براین

تر ساخته است. با توجه به کیفی بودن روش پژوهش، غنی

جمله غیرممکن بودن حذف روش ازهای این محدودیت

ش پذیری نمونه پژوهمگر و عدم قابلیت تعمیمصاحبه سوگیری

عنوان مثال، فقط از به .شودکیفی به کل جامعه بر آن وارد می

از دوران دبستان  آموزان دختری استفاده شد کهتجربه دانش

براین، بنادلیل از دست دادن پدر تحت سرپرستی مادر بودند. به

توان به سایر نوجوانان دختر و پسر که نتایج این مطالعه را نمی

البته هدف اینگونه به دالیلی تک والد هستند، تعمیم داد. 

های معین در ها، توصیف کامل گروهی از افراد و پدیدهپژوهش

بافت خاصی است که در این پژوهش تالش شد به این هدف 

های آتی پیشنهاد از همین رو جهت انجام پژوهشرسیده شود. 

های این مطالعه، شود با در نظر گرفتن محدودیتمی

آموزان مقاطع مختلف های کمی و کیفی بر دانشپژوهش

 ها انجام شود.حتی بررسی تجربه مادران آن یلی وصتح
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(. زنان 7939ب.، خادمیان، ط.، و نادری، ف. ز. ) ،ساروخانی

پذیری فرزندان سرپرست خانوار و تنگناهای جامعه

سرپرست خانوار تحت پوشش )مطالعه موردی: زنان 
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(. بررسی رابطه 7931صفایی راد، ا.، لواسانی، م.، و افروز، غ. )

های شخصیتی مادران با سالمت روان و میزان ویژگی

 . 717-722، 29، پژوهشنامه زنانخالقیت فرزندان دختر. 

(. رابطه 7936قاسمی، ز.، مکتبی، غ.، و حاجی یخچالی ، ع. )
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، 1، روانشناسی خانوادههای آن. پیوند با مدرسه و مؤلفه

712-23 . 
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 . 769-721، 67، پژوهش های مشاوره

بطه (. را7939مرادیان، ج.، عالیپور، س.، و شهنی ییالق ، م. )

تحصیلی با د عملکروری و ندپرزفری علّیبینسبکها

در پیشرفت ه نگیزو اتحصیلی ی مدرآکادسطهخووا

 . 69-11، 7، ادهروانشناسی خانون. نشجویادا
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