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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی براي دانشآموزان سال اول دبیرستان بوده
است .روش پژوهش کیفی و ابزار جمعآوري اطالعات مصاحبه و مطالعة متون بوده است .جامعه پژوهش،
والدین دانش آموزان موفق ،معلمان و متخصصان مشاوره و روانشناسی و متون مرتبط با موضوع بوده است.
نمونهگیري بهصورتبهصورت هدفمند بوده به این صورت که تا جایی که دیگر به اطالعات جدیدي دست
پیدا نمیشد ،نمونهگیري نیز پایان میپذیرفت؛ بنابراین نمونه شامل  04نفر از والدین دانشآموزانِ موفق31 ،
نفر از معلمان و  31نفر از متخصصان رشتههاي روانشناسی و مشاوره بوده که در یک مصاحبه نیمه
ساختاریافته شرکت کردند .متون مرتبط نیز شامل کتب ،پایاننامهها و مقاالتِ منتشرشده و قابلدسترس در
سالهاي  3774تا  4430بود .دادههاي حاصل از مصاحبه با روش نظریه زمینهاي و متون به روش تحلیلِ
محتواي کیفی ،تحلیل شدند و مقولههاي اصلی موفقیت تحصیلی استخراج شد .بدین ترتیب عوامل موفقیت
تحصیلی در چهار مقوله اصلی کدگذاري شده که هرکدام داراي مقولههاي فرعی دیگري میشد .مقوله-
هاي اصلی بهدستآمده عبارتاند از -3 :عوامل فردي پایدار شامل مقولههاي فرعی هوش ،شخصیت و
رغبت؛  -4عوامل فردي ناپایدار شامل خودپنداره تحصیلی ،خودکارآمدي تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی،
اهمالکاري تحصیلی ،مهارتهاي تحصیلی ،انگیزه پیشرفت ،انطباقپذیري مسیر شغلی و هوش هیجانی؛ -1
عوامل خانوادگی شامل شیوه فرزندپروري ،مشارکت والدین ،دلبستگی و وضعیت اجتماعی اقتصادي؛ -0
عوامل مربوط به جو تحصیلی شامل ادراک از جو مدرسه و جامعه .بهطورکلی موفقیت تحصیلی از عوامل
متعددي چون فرد ،خانواده ،مدرسه و جامعه متأثر است.
کلیدواژهها :مدل مفهومی ،موفقیت تحصیلی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مسئله موفقیت تحصیلی 3همواره موردتوجه متخصصان آموزشوپرورش و محققان حوزه
آموزشی و تحصیلی بوده و تحقیقات بسیاري را به خود اختصاص داده است .در واقع
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موفقیت آینده و بهزیستی و سالمت فرد میباشد (چان و دیکسون.)44334،

موفقیت تحصیلی نهتنها شرایط استخدام و موفقیت شغلی در آینده را فراهم خواهد
کرد ،بلکه باعث ارتقاء سرمایه هاي اجتماعی و فرهنگی و زندگی استاندارد خواهد شد و
سالمت بیشتر نسبت به دیگران را به ارمغان خواهد آورد( .یورکی و النگدن.)4440،1

مطالعه در مورد موفقیت تحصیلی پیشینه قابلتوجهی دارد (تینتو )3771 ،0و بررسی
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3777؛ برگر و میلم3777 ،30؛ فارنهام ،پرمیزک ،چامرو و مک دوگال4441،31؛ هریس،
.)4447
بر این اساس آرتینو ( )4447سه عاملِ محیط یادگیري ،عوامل فردي و رفتارهاي
فردي را در موفقیت تحصیلی مؤثر میداند .استرنبرگ )3777( 37نیز توانائی آشکار ساختن
36

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هوش تحصیلی 3و هوش عملی 4را عامل موفقیت تحصیلی و دیتون )4449( 1تالش و عالقه
به مدرسه را از عوامل مهم موفقیت تحصیلی میدانند .تینتو ( )3771نیز که از اولین
نظریهپردازان در خصوص موفقیت تحصیلی است ،پشتکار 0دانشآموزدانشآموز براي به
دست آوردن مدرک یا نمره را جزء اساسی موفقیت میداند .وي در نظریهاش ارتباط بین
یکپارچگی 1دانشآموزدانشآموز (ارزشها و هنجارهاي دانشآموز که در ارتباط با
دوستان و معلمان شکل میگیرد و میزان تعلق به موسسه یا مدرسه) و پشتکار را مورد تأکید
قرار میدهد و اظهار میدارد که رفتار دانشآموز هم تحصیلی است و هم اجتماعی و او
بایستی بتواند در درون هر دو حوزه رشد یکپارچهاي داشته باشد تا به موفقیت تحصیلی
نائل شود .عالوه براین ،ویژگیهاي فردي هر دانشآموز میتواند یکپارچگی تحصیلی و
اجتماعی وي را متأثر کند .مثالً چنانچه دانشآموزي توانائی سازگاري با محیط تحصیلی را
داشته باشد تعاملهاي مثبت و پاداشدهندهاي خواهد یافت که یکپارچگی را درون سیستم
مدرسه تشویق میکند.
بهزعم ولز )4434( 6موفقیت تحصیلی در دانشگاه مفهومی پیچیده و چندوجهی است.

وي در مفهومسازي موفقیت تحصیلی از چارچوبهاي نظري مثل نظریه اهداف پیشرفت،7

نظریه خود تعیینی ،9پردازش اطالعات شناختی ،7نظریه انتظار -ارزش ،34نظریههاي رشدي،
دلبستگی 33و اشتیاق 34استفاده کرده است .موفقیت تحصیلی از دیدگاه وي شامل ده عامل
زیر است:
 -3مهارتها :31که ترکیبی از تالش صرف شده (پنتریچ)4440 ،30؛ مهارتهاي مطالعه
(جورجی ،دیکسون ،استانسل ،گیل و پري )4449 ،31و راهکارهاي سازماندهی و مدیریت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Academic Intelligence
2. Practical Intelligence
3. Deaton, M. J.
4. Persistence
5. Integration
6. Welles, T. L.
7. Achievement goals
8. Self. determination
9. cognitive information processing
10. expectancy-value
11. attachment
12. engagement
13. skills
14. Pintrich, P. R.
15. George, D., Dixon, S., Stansal, E., Gelb, S. L., & Pheri, T.
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خود است (پینتریچ -4 .)4440،کیفیت آموزش :3شامل میزان کارایی معلم و رابطه معلم با
دانشآموز میباشد (کیس4449 ،4؛ کاوینگتون ،مارسچاک ،ساپري و سارچت.)4447 ،1
 -1تصمیمگیري مسیر شغلی :0به معناي پیشرفت در جریان تصمیم شخص درباره یک
هدف شغلی و اطمینان از آن است -0 .انگیزش بیرونی /آینده :به معناي وجود یک مشوق
بیرونی براي کار کردن و انجام تکالیف است با تأکید به وابستگی آینده به این کالسها.
 -1انگیزش درونی /رغبت  :به معناي عامل درونی و شخصی یک فرد است که او را به
عمل وا میدارد یا تشویق میکند -6 .اعتماد به نفس :1به معناي باور فرد به توانائیهاي
خود براي عملکرد خوب تحصیلی است -7 .تمرکز و خودتنظیمی :6تمرکز به معناي

نگه داشتن توجه و فکر روي موضوعی معین است (اوکانر و پانونن -9 .)4447 ،7معاشرت
یا اجتماعی شدن :9به معناي دریافت حمایتهاي اجتماعی و ارتباط با دیگران است-7 .
سازگاري فردي :7به معناي توانائی فرد براي کنار آمدن با محرکهاي تنشزاي جو
تحصیلی و پذیرفتن محیط جدید و احساس تعلق به آن است و  -34فقدان یا عدم
اضطراب :34اضطراب ترس زیاد از عواقب شکست تعریف شده است که استرس ارزیابی
یا اضطراب عملکرد نیز نامیده میشود.
تحقیقات بسیار زیاد دیگري در این حوزه انجام شده است .براي مثال نقش انگیزه و
سرمایههاي روانشناختی (برجعلی)3177 ،؛ ارزش تکلیف ،درگیري شناختی ،هیجانهاي
پیشرفت و خودنظم جویی (شیوندي ،درتاج ،فرخی و ابراهیمی)3176 ،؛ هوش هیجانی
(بشارت ،شالچی و شمسی پور3191 ،؛ مشکوه)3174 ،؛ امید (ابراهیمی ،صباغیان و
ابوالقاسمی)3174 ،؛ باورهاي خودکارآمدي (اصغرنژاد ،خداپناهی و حیدري )3191 ،و
هوشهاي چندگانه و رغبتها (کهدوئی ،فلسفی نژاد و برجعلی )3176 ،را در پیشبینی
موفقیت تحصیلی دانشآموزان خاطر نشان کردهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. quality of the instruction
2. Case, J. M.
3. Convention, C. M., Marschark, M., Sapere, P., Sarchet, T.
4. career decidedness
5. self. Confidene
6. concentration and self. regulation
7. O’Connor, M. C., & Paunonen, S. V.
8. socializing
9. personal adjustment
10. lack of anxiety
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بهطورکلی مرور پیشینه نشان میدهد که محققان از طریق تحقیقات کمی هرکدام با در
نظر گرفتن یک سري از عوامل محدود به پیشبینی موفقیت تحصیلی پرداختهاند و کمتر
پژوهشی بهصورتبهصورت کیفی و بهطور گسترده نقش عوامل مختلف را مورد بررسی
قرار داده است ازاین رو پژوهش حاضر درصدد پر کردن این خالء از طریق یک مطالعه
کیفی به تدوین مدلی مفهومی از موفقیت تحصیلی میپردازد.

روش پژوهش
روش پژوهش کیفی میباشد .بهمنظور طراحی مدلی براي موفقیت تحصیلی ،سازههاي
مرتبط از طریق نظریه زمینهاي 3کشف شد .نظریه زمینهاي یکی از رویکردهاي پژوهش
کِیفی است .منظور از نظریه زمینهاي نظریهاي است که مستقیم ًا از دادههایی استخراج شده
است که در جریان پژوهش بهصورتبهصورت منظم گرد آمده و تحلیل شدهاند .در این
روش پژوهشگر کار را در عرصه واقعیت آغاز میکند و میگذارد تا نظریه از درون

دادههایی که گرد میآورد ،پدیدار شوند (استراوس و کربین ،3774،4ترجمه افشار،

 .)3174به این منظور از چند سویهسازي استفاده شد که مشتملاند بر :مصاحبه با والدین،
متخصصان و معلمان و تحلیل متون.

جامعه ،نمونه و شیوه نمونهگیری
جامعه پژوهش شامل موارد زیر است- :کتب ،پایاننامهها و مقاالتِ منتشر شده و
قابلدسترس (سالهاي  3774تا  )4430مرتبط با موفقیت تحصیلی (جهت تحلیل محتوا)- .
صاحبنظران شامل اساتید و مشاوران تحصیلی (جهت مصاحبه) - .معلمان پایه اول
دبیرستان شهرستان شهرکرد (جهت مصاحبه) - .والدین دانشآموزانِ موفق (معدلین باالتر
از  )37پایه اول دبیرستان شهرستان شهرکرد (جهت مصاحبه).
در تحلیل محتواي مصاحبه ها و متون که جهت تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی
انجام شد ،نمونهگیري بهصورتبه صورت هدفمند بوده است .به این صورت که مطالعه متون
و همچنین مصاحبه با سه گروه ذکر شده تا جایی که دیگر به اطالعات جدیدي دست پیدا
نمیشد ،نمونهگیري نیز پایان میپذیرفت؛ بنابراین نمونهگیري تا رسیدن به موارد تکراري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. grounded theory
2. Strauss & Corbin
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(گال ،بورگ و گال ،ترجمه نصر و همکاران )3194،ادامه داشت؛ بهعبارتدیگر عمل
نمونهگیري در فرایند پژوهش بهصورتبه صورت هدفمند آغاز شده و تا رسیدن به موارد
زائد ادامه داشت .بدین ترتیب تعداد مقاالت  14و تعداد کتابها  9عدد بود .تعداد والدین
شرکتکننده در مصاحبه  04نفر ( 44والدِ دانشآموز دختر و  44والدِ دانشآموز پسر)؛
تعداد معلمان شرکتکننده (از هر دو جنس) در مصاحبه  31نفر و تعداد متخصصان
شرکتکننده در مصاحبه نیز  31نفر بود.

ابزار پژوهش
در این پژوهش از دو روش مطالعه و مصاحبه جهت جمعآوري اطالعات استفاده شد؛
بنابراین ابتدا فرم مصاحبه نیمه ساختاریافتهاي تهیه شد و به سه نفر از متخصصان حوزه علوم
تربیتی و مشاوره داده شد و پس از اصالح ،به تائید آنان رسید .سپس والدینِ دانشآموزان
موفق ،یعنی دانشآموزانی که معدل باالتر از  37داشتند توسط مشاور مدرسه به اتاق
مشاوره مدرسه دعوتشده و در مصاحبه شرکت کردند .مبناي اساسی کاربر ایجاد رابطه
با والدین و سپس نظرخواهی از آنان در زمینه عوامل مرتبط با موفقیت تحصیلی فرزندانشان
بود .نمونهاي از سؤاالت مصاحبه به این شرح بود :آیا از نظر شما فرزندتان فرد موفقی در
زمینه تحصیل است؟ وي داراي چه ویژگیهایی است؟ وضعیت خانه و مدرسه وي چگونه
است؟ کدام عامل در موفقیت وي بیشترین سهم را دارد؟ مصاحبه با معلمان نیز به همین
صورت انجام شد .نمونهاي از سؤاالت مصاحبه به این صورت بود :به نظر شما دانشآموزان
موفق چه ویژگیهایی دارند؟ چه شرایط و عواملی بیشترین سهم را در موفقیت آنها دارد؟
مصاحبه با متخصصان نیز شامل سؤاالتی در زمینه عوامل فردي و محیطی در زمینه موفقیت
تحصیلی بود .مصاحبه با هر سه گروه آنقدر ادامه یافت تا زمانی که دیگر اطالعات
جدیدي از آنها حاصل نمیشد؛ بنابراین با اشباع نظري ،مصاحبهها به اتمام رسید.
همه مصاحبههاي انجام شده با والدین ،معلمان و متخصصان ضبط شده و سپس پیاده
شده و بهصورتبهصورت متن درآمدند .سپس متنها یکبهیک خوانده شده و مفاهیم موجود
در آن کدگذاري شدند .در این مرحله که کدگذاري اولیه متن یا کدگذاري باز نامیده
میشود مفاهیم ،مضامین یا کدهاي اساسی استخراج شد .در کدگذاري اولیه که
بهصورتبهصورت باز انجام میشود ،مفاهیم تقریباً زیادي به دست میآید که این مفاهیم با
توجه به استنباط محقق نامگذاري میشوند .البته نامگذاري وابستگی نزدیکی با دادهها
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داشت .کدگذاري باز آنقدر ادامه یافت تا جایی که دیگر اطالعات جدیدي از متن
حاصل نشد و اطمینان حاصل شد که تمامی مفاهیم موجود در متن ،تحت عنوا ِن یک کد
آمدهاند.
در مرحله بعد بهوسیله کدگذاري محوري ،چند مفهوم یا کد که معنا و مضمون
مشترکی داشتند تحت یک مقوله نامگذاري شدند .این مقولهها ،مقولههاي فرعی محسوب
میشوند .کدگذاري محوري از انتزاع باالتري برخوردار است و الگوهاي نهفته در متن را

جستجو میکند؛ بنابراین در این روش توصیف عمیقتري از متن حاصل شد .نهایتاً مقوله-
هاي فرعی در یک مقوله اصلی جمع شده کهتم اصلی (عوامل موفقیت تحصیلی) خوانده
شده و حاصل کدگذاري گزینشی است.
در تحلیل متون (مقاالت ،پایاننامهها و کتب) ابتدا مفاهیم موجود در متنِ کتب و
مقاالت مرتبط با موفقیت تحصیلی بهصورت باز ،کدگذاري شده و سپس این مفاهیم با
توجه به نظریههاي مشاوره مسیر شغلی و همچنین پیشینه موفقیت تحصیلی در غالب مقوله-

هاي فرعی نامگذاري شده و نهایتاً چند مقوله فرعی که مضمون مشترکی داشتند تحت یک
مقوله اصلی نامگذاري شدند کهتم اصلی یعنی عواملِ موفقیت تحصیلی را پوشش دادهاند.

یافتهها
نتایج تحلیل مصاحبه با والدین ،معلمان ،متخصصان و تحلیل متون با استفاده از نظریه
زمینهاي در ادامه ارائه شده است.



ن دانشآموزان موفق
نتایج تحلیل مصاحبه با والدی ِ
جدول  .1خالصه نتایج تحلیل مصاحبه با والدینِ دانشآموزان موفق با روش نظریه زمینهای
واحدهای معنی
مثال:

[فرزندم] عمیق یاد میگیره؛ استعدادش خوبه؛

کدگذاری
باز
مفاهیم
 -استعداد

خوب میفهمه؛ بیشترِ درسها رو تو کالس یاد می-

 -توانائی

گیره؛ هر چی معلم میگه زود میگیره.

 -گیرائی

به درس خوندن عالقه داره؛ از اولش درس و
مدرسه رو دوست داشت؛ کسی رو به زور نمیشه
وادار به درس خوندن کرد خودش باید دوست

کدگذاری محوری
مقولههاي

مقولههاي

فرعی

اصلی

کدگذاری
گزینشی
تمِ اصلی

هوش

 -عالقه

رغبت

 -انگیزه

جستجوگري

عوامل

عوامل

فردي
(پایدار)

موفقیت
تحصیلی
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داشته باشه.

براي درس خوندن برنامهریزي میکنه؛ مدام می-
نویسه و میخونه بعدش از خودش میپرسه؛ معموالً
یک خالصهاي از هر درسی تهیه میکنه و اونا رو
مرور میکنه؛

 برنامهریزيیادداشتبرداري

 خالصه-نویسی

مهارتهاي
تحصیلی

فردي

 مرورمیخواد از بقیه عقب نباشه؛ دائم با دوستاش
رقابت میکنه؛ آگه نمره کمی بیاره تمام تالششو
میکنه که جبران کنه؛ فقط به موفقیت فکر میکنه؛
میخواد رشته و شغل خوبی داشته باشه؛

عوامل
(ناپایدار)

 رقابتطلبی -پافشاري

انگیزه

 -پشتکار

پیشرفت

از همون سال اول دبستان بهش یاد دادم چطوري
درس بخونه .مشقاشو هر روز چک میکردم .برا
همین از همون اول عادت کرد به درس خوندن؛

 -نظارت

بیشتر برنامههامونو مثل مهمونی رفتن و کاراي

 -حمایت

مشارکتِ

دیگه رو با درسش هماهنگ میکنیم؛ خواهر یا

 -همراهی

والدین

برادر بزرگترش تو درسا بهش کمک میکنن؛

عوامل

خودم آگه بتونم کمکش میکنم.
به نظرم خانواده مهمترین عامله موفقیته؛ وقتی
خونه آرومه ،درگیري توش نیست بچهها با
آرامش درس میخونن؛ در خانوادههائی که
درگیري بین پدر و مادر هست بچهها نمیتونن
درس بخونن؛ با من (مادر) خیلی راحته همه چیزو
برام تعریف میکنه؛ محبت به بچهها خیلی مهمه
آگه محبت نکنی درسم نمیخونن.
به نظر من ،معلم خیلی مهمه ،معلمی که خوب
درس بده بچهها هم خوب یاد میگیرن؛ بچهاي
که معلمشو دوست داشته باشه درسشم میخونه؛
مدرسه هم مهمه؛ اینکه بچه رو کجا ثبت نام کنی.

خانوادگی
 خانوادهآرامش درمنزل
 ارتباطدوستانه

شیوه
فرزندپروري

 محبت تدریسمعلم
 رابطه معلم وشاگرد
 -مدرسه

عوامل
ادراک از

مربوط به

جو تحصیلی

جو
تحصیلی

تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی :یک مطالعه کیفی



3

نتایج تحلیل مصاحبه با معلمان
جدول  .2خالصه نتایج تحلیل مصاحبه با معلمان با روش نظریه زمینهای
واحدهای معنی
مثال:

مهمترین عامل فردي عالقه است؛ دانشآموزان
موفق زیاد سؤال میپرسند و به دنبال جواب
سؤاالت خود هستند.
دانشآموزان موفق آنهایی نیستند که هوش
باالئی دارند بلکه کسانی هستند که پشتکار
دارند؛ براي رسیدن به موفقیت تالش میکنند و
براي درس ،بیشتر از هر چیزي ارزش قائلند.

کدگذاری باز
مفاهیم

کدگذاری محوری
مقولههاي

مقولههاي

فرعی

اصلی

 -عالقه

رغبت

 -کنجکاوي

جستجوگري

 پشتکارارزشهايتحصیلی

تمِ اصلی

عوامل
فردي
(پایدار)

انگیزه
پیشرفت

عوامل
فردي

اهل برنامهریزي هستند؛ سر کالس یادداشت-

 -برنامهریزي

برداري میکنند؛ درست مطالعه میکنند؛

-یادداشتبرداري

مهارتهاي

فکرشان جاي دیگري نیست همش به فکر

-عادات مطالعه

تحصیلی

درسن.

کدگذاری
گزینشی

(ناپایدار)

عوامل
موفقیت
تحصیلی

 -تمرکز

به نظر من مهمترین عامل خانواده است؛ دانش-
آموز موفق در یک خانواده موفق رشد میکنه
و بزرگ میشه؛ وقتی خانواده روي مسائل

رفتاري و اخالقی بچهها کار کنه بچهها درس-

خوان میشن؛ دانشآموزان موفق در همه چیز
خوبند هم از نظر رفتار ،اخالق ،همه چیز ،اهل

 خانواده تربیت خانوادگی -نظارت صحیح

شیوه

عوامل

فرزندپروري

خانوادگی

هیچ برنامهاي نیستن؛ وقتی نگاه میکنیم می-
بینیم منشأ اینها در خانواده است.

 نتایج تحلیل مصاحبه با متخصصان
جدول  .3خالصه نتایج تحلیل مصاحبه با متخصصان با روش نظریه زمینهای
واحدهاي معنی
مثال:

کدگذاري باز
مفاهیم

دانشآموز موفق حتماً از استعداد و هوش متوسط

 -استعداد

به باال برخوردار است .زیر بناي موفقیت تحصیلی

 -هوش

کدگذاري محوري
مقولههاي

مقولههاي

فرعی

اصلی

هوش

کدگذاري
گزینشی
تمِ اصلی

عوامل

عوامل

فردي

موفقیت
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(پایدار)

استعداد است؛ اولین عامل استعداد است.

تحصیلی

 رغبتبعد از استعداد رغبت مهمترین عامل است؛

 عالقه بهتحصیل

ال کسانی هستند که به
دانشآموزان موفق معمو ً

 -عالقه به رشته

تحصیل عالقمندند؛ به رشته تحصیلی خود عالقه-

تحصیلی

مندند؛ براي یادگیري بیشتر تالش میکنند؛

 -تالش براي

اولویت اول زندگیشان تحصیل است.

رغبت
جستجوگري

یادگیري
 ارزشهايتحصیلی

ال خودشان عادات
دانشآموزان موفق معمو ً
صحیحی براي مطالعه دارند.

-عادات صحیح

مهارتهاي

مطالعه

تحصیلی

داشتن هدف یکی از مهمترین عوامل موفقیت
است .کسی که میداند براي چه چیزي درس

 -هدفمندي

میخواند و مسیرش مشخص است عملکرد بهتري

 -طرحمندي

نیز خواهد داشت.
خودکارآمدي مهمترین عامل پیشبینی کننده
موفقیت تحصیلی است.
مهمترین عامل موفقیت تحصیلی در جامعه فعلی

 -خودکارآمدي

عوامل
انطباقپذیري

فردي

مسیرشغلی

(ناپایدار)

خودکارآمدي
تحصیلی

 -نظارت

نظارت والدین است؛ در قدیم خودمان درس می-

 -مشارکت

خواندیم ولی االن باید نظارت کرد ،باید درگیر

والدین

شد ،اگر با بچهها همراهی نکنی درس نمیخوانند.

 -همراهی

مشارکت

عوامل

والدین

خانوادگی

 نتایج تحلیل متونِ داخلی و خارجی
با توجه به نتایج حاصل از مصاحبهها متن مقاالت ،پایاننامهها و کتابهاي داخلی و
خارجی مطالعه شد و مفاهیم مرتبط با عوامل موفقیت تحصیلی استخراج شد .به این منظور
اولین کتاب براي کدگذاري انتخاب شده و مفاهیم مرتبط با موفقیت تحصیلی استخراج
شد .سپس کتاب بعدي مورد بررسی قرار گرفت .این کار تا آنجا ادامه یافت که اطالعات
جدیدي از متن کتب به دست نمیآمد .مفاهیم مورد نظر عوامل مؤثر بر موفقیت ،پیشرفت
و عملکرد تحصیلی بودند .در این مرحله دو کتاب فارسی و چهار کتاب التین مورد
استفاده قرار گرفت و تمامی متغیرهاي مرتبط با موفقیت تحصیلی از آنها استخراج شد.
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بعد از مطالعه کتب ،متن مقاالت و پایاننامههاي مربوط به موفقیت تحصیلی به همین
ترتیب مطالعه و مفاهیم مرتبط استخراج میشد .تا زمانی که اطالعات تکراري میشدند،
فرایند کدگذاري نیز پایان میپذیرفت .خالصه نتایج مرتبط با تحلیل متون با استفاده از
نظریه زمینهاي در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .4خالصه نتایج تحلیل کتب و مقاالت با روش نظریه زمینهای
واحدهاي معنی
مثال:

کدگذاري باز
مفاهیم

کدگذاري محوري
مقولههاي

مقولههاي

فرعی

اصلی

کدگذاري
گزینشی
تمِ اصلی

یکی از عوامل مهم در افت تحصیلی کمبود هوش
است (بیابانگرد ،3194،ص )73؛ هوشِ موفقیت که
ترکیبی از هوش تحلیلی ،خالق و عملی است در
پیشرفت تحصیلی مؤثر است (ارونسون ،4444،ص

 -هوش

)417؛ هوش قویترین پیشبینی کننده پیشرفت

 -هوش

تحصیلی است (کارباچ و همکاران ،4431 ،ص )01؛

موفقیت

هوش

هوش ،نقش منحصر به فردي در عملکرد تحصیلی
نوجوانان بازي میکند (لیسون وهمکاران ،4449،ص
.)611
هر چه میزان همخوانی بین رشته یا موضوع تحصیلی
دانشآموز و تیپ شخصیتی یا رغبت وي بیشتر
باشد ،میزان موفقیت تحصیلی وي نیز باالتر خواهد
بود (اسمارت و همکاران)4446،؛ جستجوگري و
واقعگرائی با عملکرد تحصیلی باالتر رابطه دارد

 همخوانی جستجوگري -واقعگرائی

رغبت
جستجوگري

(جرمی ،4449،ص .)3
از بین عوامل پنجگانه شخصیت ،وجدانگرائی بدون
شک قويترین پیشبینی کننده موفقیت تحصیلی
است (پوروپات ،4447 ،ص )116؛ وجدانگرائی،

 -وجدانگرائی

برونگرائی و روانرنجوري به ترتیب نقش تعیین-

 -توافقپذیري

کنندهاي در موفقیت تحصیلی دانشآموزان دارند

 -برونگرائی

(روساندر و همکاران ،4433،ص )470؛ از بین پنج
عامل شخصیت ،تجربهگرائی و توافقپذیري رابطة

 روانرنجوري -تجربهگرائی

معناداري با موفقیت تحصیلی دارند (فارسیدس و
دفیلد ،4441،ص .)3404

شخصیت

عوامل
فردي

عوامل
موفقیت

(پایدار)

تحصیلی
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برنامهریزي حرکتی گامبهگام ،هوشمندانه و منطقی
براي رسیدن به موفقیت است (نظري ،3193،ص
)41؛ دانشآموز موفق ،کسی است که از
فرصتهایی که به ظاهر کوچکاند ،استفاده کند
(نظري ،3193،ص )11؛ مطالعه عمیق درسی
(نظري،3193،

ص

)03؛

تمرکز

حواس

(نظري ،3193،ص )94؛ غلبه بر اضطراب امتحان
(نظري ،3193،ص )341؛ غلبه بر اضطراب امتحان
(بیابانگرد ،3194،ص )14؛ استفاده از روشهاي
صحیح مطالعه (بیابانگرد ،3194،ص  )61از اصول
اصلی موفقیتاند؛ آموزش مهارتهاي مطالعه شامل
تمرکز ،برنامهریزي ،یادداشتبرداري ،خالصهنویسی

 برنامهریزي مدیریتوقت
 مطالعه عمیق تمرکز -غلبه بر

مهارتهاي
تحصیلی

عوامل
فردي
(ناپایدار)

اضطراب

 یادداشت-برداري

و امتحان دادن نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی
دارد (رجائی.)3194،
داشتن اهداف بلند و عالی از عوامل مهم موفقیت
تحصیلی است (نظري ،3193،ص )34؛ یکی از
مهمترین عوامل پیشرفت تحصیلی داشتن هدف
است (بیابانگرد ،3194،ص )31؛ نوجوانانی که سطح
باالئی از انطباقپذیري مسیر شغلی را دارا هستند در

 -هدفمندي

انطباقپذیري

تسلط بر گذارهاي مسیر شغلی موفقترند

 -انطباقپذیري

مسیرشغلی

(هیرسچی ،4447،ص )311؛ دانشآموزانی که

عوامل
فردي
(ناپایدار)

داراي سطح باالئی از انطباقپذیري مسیر شغلی
هستند در گذر از مدرسه به کار بسیار موفقتر عمل
میکنند (کوئن و همکاران ،4434،ص .)176

عوامل

اگر شما تصاویر مثبتی از خود در ذهنتان ترسیم کنید

موفقیت
تحصیلی

نخستین گامها را به سمت موفقیت برداشتهاید
(نظري ،3193،ص )36؛ عزتنفس تحصیلی با

 -تصویر مثبت

پیشرفت تحصیلی رابطه دارد (بیابانگرد ،3194،ص

)37؛ نه تنها سطوح خودپنداره تحصیلی دانش-

از خود

خودپنداره

 -عزت نفس

تحصیلی

آموزان بر عملکرد تحصیلی بعدي آنها مؤثر است

 -خودپنداره

بلکه پیشرفت تحصیلی نیز بر خودپنداره آنها مؤثر
است (مارش ،3774،ص .)611
باورهاي خودکارآمدي روي انواع مختلفی از

-خودکارآمدي

رفتارهاي دانشآموزان از جمله اشتیاق به یادگیري،
در محیط تحصیلی تأثیر میگذارد (ارونسون4444،

اعتماد بهیادگیري

خودکارآمد
ي تحصیلی
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ص )30؛ خودکارآمدي تحصیلی قضاوت فرد از
صالحیت ادراک شدهاش است که عملکرد تحصلی
را پیشبینی میکند (فرال و همکاران ،4434،ص
)143؛ دانشآموزانی که احساس میکنند میتوانند
به طور مؤثري فرایند مطالعه خود را سازماندهی
کنند یا این که باور دارند که مواد یادگیري را خوب
میفهمند ،سطح پیشرفت باالئی خواهند داشت (فرال
و همکاران ،4434،ص .)144
تالش و پشتکار براي موفقیت از عوامل موفقیت
تحصیلی

است

(نظري،3193،

ص

)344؛

دانشآموزان خوب آنهایی هستند که در دروس
خود انگیزه دارند (بیابانگرد ،ص )46؛ انگیزش کلید
اساسی پیشرفت تحصیلی است (ارونسون ،4444،ص

 تالش پشتکار -انگیزه

انگیزه
پیشرفت

.)19
در سالهاي اخیر بحثهاي زیادي در مورد تأثیر
هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی مطرح است
(ارونسون ،4444،ص )414؛ هوش هیجانی رابطه

-هوش هیجانی

مثبتی با پیشرفت تحصیلی دارد (پارکر و همکاران،

هوش
هیجانی

 ،4440ص .)3149
اهمالکاري احتماالً باعث اختالل در خود تنظیمی
در حوزه عملکرد تحصیلی میشود (اسکولنبرگ و
همکاران ،3174،ص)؛ میانگین نمرات اهمالکاري
پسران باالتر از دختران است و این متغیر با پیشرفت
تحصیلی رابطه منفی دارد (تمدنی و همکاران،3197،

 -اهمالکاري

ص )94؛ تمایل به اهمالکاري در تکالیف نوشتنی با

اهمالکاري
تحصیلی

اضطراب عمومی ،اضطراب در نوشتن ،سطح پائین
رضایت در تکالیف نوشتنی و نمرات پائینتر مرتبط
است (فریتزچ و همکاران ،4441 ،ص .)3114
دانشآموزانی که بیشتر در تکالیف درسیشان
درگیر میشوند سطح باالتري از عملکرد تحصیلی را
نشان میدهند (کروبوا ،4434،ص )317؛ حمایت

-درگیري

اشتیاق

معلم نقش مهمی در اشتیاق دانشآموزان دارد و

 -اشتیاق

تحصیلی

اشتیاق تحصیلی منجر به پیشرفت تحصیلی آنان
خواهد شد (اسبرکو ،4447،ص .)10
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تحقیقات از شدت ارتباط مثبت بین مشارکت
والدین و موفقیت آموزشی مخصوصاً در دوران
ابتدائی حمایت میکنند (کاتسامبیس ،4443 ،ص
)314؛ ارتباط مثبتی بین حمایت والدین و معدل
نوجوانان وجود دارد (دگارمو و مارتینز ،4446،ص
)3403؛ نتایج فراتحلیلها نشان میدهد که رابطه بین

 -مشارکت

مشارکت

 -حمایت

والدین

عوامل
خانوادگی

مشارکت والدین در تکالیف درسی و موفقیت
تحصیلی دانشآموزان در هر سه دوره تحصیلی
معنادار است (جنیس.)4433،
خانواده

 -شرایط

(بیابانگرد ،3194،ص  )331از عوامل خانوادگی

عاطفی

شرایط

عاطفی

و

امنیت

محیط

مؤثر بر موفقیت تحصیلی است؛ بین دلبستگی و

 -امنیت در

پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري وجود دارد و

خانواده

دلبستگی به مادر بیشترین قدرت پیشبینی کنندگی

 -دلبستگی به

را دارد (آتشروز و همکاران ،3197،ص .)377

دلبستگی

مادر

سبک فرزندپروري والدین بر پشتکار یا پایداري
تحصیلی دانشآموزان مؤثر است (پلیتر و

 -سبک

همکاران ،4443 ،ص  )141دارد؛ گرمی والدین به

فرزندپروري

طور معناداري پیشرفت دانشآموزان را پیشبینی -
میکند (چن و همکاران ،4444،ص )037؛ رابطه

 گرمیوالدین

معناداري بین حمایت از خودمختاري مادر و نمرات

-حمایت از

معدل دانشآموزان وجود دارد (سونز و ونستین

خودمختاري

شیوه
فرزندپروري

کیست ،4441،ص .)643
شرایط اقتصادي اجتماعی (بیابانگرد ،3194،ص
)337؛ تحصیالت و سطح فرهنگ خانواده
(بیابانگرد ،3194،ص )340؛ تعداد اعضاي خانواده
(بیابانگرد ،3194،ص )349؛ اشتغال کودکان و
مادران (بیابانگرد 3194،ص  )313در میزان افت
تحصیلی و یا موفقیت تحصیلی موثرند.
رابطه معلم و دانشآموز (بیابانگرد ،3194،ص )74؛
مهارت معلمان (بیابانگرد ،ص )344؛ شرایط
آموزشی (بیابانگرد ،3194،ص )343؛ کتابهاي
درسی (بیابانگرد ،3194،ص )341؛ فضاي کالس
(بیابانگرد ،3194،ص )346؛ انتظارات مدرسه از
دانشآموزان (بیابانگرد ،3194،ص )349؛ جو

 شرایطاقتصادي

وضعیت

 -تحصیالت

اجتماعی

 فرهنگخانواده

اقتصادي

 رابطه معلم-شاگرد
 مهارت معلم فضايآموزشی

عوامل
ادراک از

مربوط به

جو مدرسه

جو
تحصیلی
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کالس (ارونسون ،4444،ص  )430از عوامل مؤثر
بر موفقیت تحصیلی است.

خالصه نتایج تحلیل متن مصاحبه با والدین که در جدول  3گزارش شد ،نشان میدهد که
 40مفهوم با روش کدگذاري باز ،از تحلیل متن حاصل شده که در  9مقوله فرعی و 0
مقوله اصلی خالصه میشوند و تم اصلی یعنی عواملِ موفقیت تحصیلی را پوشش میدهند.
نتایج مندرج در جدول  4نیز نشان میدهد که  33مفهوم با روش کدگذاري باز ،از تحلیل
مصاحبه با معلمان ،حاصل شده که در  0مقوله فرعی و  4مقوله اصلی خالصه میشوند و تم
ل موفقیت تحصیلی را پوشش میدهند؛ بنابراین عواملِ موفقیت تحصیلی
اصلی یعنی عوام ِ
از نظر معلمان شامل عوامل فردي پایدار (رغبت جستجوگري)؛ عوامل فردي ناپایدار
(مهارتهاي تحصیلی ،انگیزه پیشرفت) و عوامل خانوادگی (شیوه فرزندپروري) است.
نتایج مندرج در جدول  1نشان میدهد که  31مفهوم با روش کدگذاري باز ،از تحلیلِ

متن مصاحبه با متخصصان ،حاصل شده که در  1مقوله فرعی و  1مقوله اصلی خالصه می-
شوند و تم اصلی را پوشش میدهند؛ بنابراین عواملِ موفقیت تحصیلی از نظر متخصصان

شامل عوامل فردي پایدار (هوش و رغبت جستجوگري)؛ عوامل فردي ناپایدار
(مهارتهاي تحصیلی ،خودکارآمدي تحصیلی) و عوامل خانوادگی (مشارکت والدین)
است.
نتایج مندرج در جدول  0نیز نشان داد که  49مفهوم با روش کدگذاري باز ،از تحلیلِ
متون حاصل شده که در  31مقوله فرعی و  0مقوله اصلی خالصه میشوند و تم اصلی را
پوشش می دهند .با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل مصاحبه با سه گروه ذکر شده و
همچنین نتایج تحلیل متون ،مدل مفهومی مشاوره تحصیلی با توجه به عوامل موفقیت
تحصیلی در شکل زیر ترسیم شده است.
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شکل  :1مدل مفهومی موفقیت تحصیلی

بحث و نتیجهگیری
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که عوامل موفقیت شامل  37مقوله فرعی بوده که در 0
مقوله اصلیِ عوامل فردي پایدار ،عوامل فردي ناپایدار ،عوامل خانوادگی و عوامل مربوط
به جو تحصیلی خالصه میشوند.
در ارتباط با این نتایج میتوان گفت اگرچه اکثر والدین اظهار میکردند که هوش
نمی تواند موفقیت تحصیلی را تضمین کند اما باور داشتند که فرزندان آنان ،از هوش
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متوسط به باال برخوردارند و افرادي که از هوش پائینی برخوردارند معموالً با مشکالتی در
تحصیل مواجه میشوند .بیشتر والدین اعتقاد داشتند که عمده یادگیري فرزندانشان در
کالس درس اتفاق میافتد و این نشاندهنده توانائی بالقوه آنان براي یادگیري است.
متخصصان نیز اعتقاد داشتند اگرچه هوش و استعداد شرط الزم براي موفقیت تحصیلی
است اما شرط کافی نیست و عوامل دیگري بایستی وجود داشته باشد تا دانشآموزان در
امر تحصیل موفق شوند .به اعتقاد برخی از متخصصان شرکتکننده در مصاحبه ،استعداد
عامل زیر بنائی موفقیت است و بقیه عوامل بر روي این عامل قرار میگیرند .این یافتهها با
تحقیقات انجام شده در زمینه هوش شناختی و موفقیت تحصیلی همخوان است (کارباچ و
همکاران4431 ،؛ لیسون و همکاران.)4449 ،
رغبت جستجوگري از دیگر عواملی است که در پیشبینی موفقیت تحصیلی توسط
والدین ،معلمان ،متخصصان و همچنین کتب و مقاالت به آن اشاره شده است .این تنها
عاملی بود که توسط هر چهار گروه ذکر شده به آن اشاره شده است .رغبت جستجوگري
با عالقمندي فرد به مدرسه و فعالیتهاي درسی ،کشف و جستجوي ایدههاي جدید ،انجام
آزمایشها علمی و نظیر این مشخص میشود که عموماً از زمان کودکی میتوان نشانههاي
آن را در کودکان مشاهده کرد .البته در مورد منشأ شکلگیري رغبتها و ثبات و پایداري
آنها بحثهاي زیادي وجود دارد (بتسورث و فؤاد3777 ،؛ به نقل از حقشناس،)3191 ،
اما یک نتیجه قابلقبول این است که پایداري رغبتها با افزایش سن بیشتر میشود
(استرانگ3710،؛ به نقل از حق شناس.)3191 ،
در مصاحبه با والدین نیز مشخص شد که بیشتر دانشآموزا ِن موفق ،از همان دوران
ابتدائی عالقمند به درس و مدرسه بودهاند و از فعالیتهاي مرتبط با مدرسه لذت میبرده-
اند .به اعتقاد آنان علت شکستهاي پیدرپی تحصیلی ،عدم عالقه به درس و تحصیل و
عالقمندي به فعالیتهاي دیگر است؛ بنابراین عالقه عامل بسیار مهمی در موفقیت تحصیلی
محسوب میشود.
در این پژوهش ،رغبتها تحت عنوان رغبتهاي شغلی اندازهگیري شدهاند که
پایداري بیشتري در آنها نسبت به عالئق و موضوعات کلی زندگی وجود دارد .در کشور
ما دروس ریاضی و علومِ زیستشناسی ،فیزیک و شیمی در دورههاي ابتدائی ،راهنمایی و
سال اول دبیرستان که هنوز دانشآموزان رشته تحصیلی خود را انتخاب نکردهاند ،توجه
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بیشتري را نسبت به دروس دیگر توسط معلمان و خانوادهها به خود اختصاص دادهاند .این
دروس موردعالقه تیپهاي جستجوگر است؛ بنابراین آنها از مدرسه و فعالیتهاي درسی
لذت میبرند ،با عالقه به مطالعه میپردازند و موفقیت بیشتري را تجربه میکنند.
تأثیر پنج عامل شخصیت در پیشبینی موفقیت ،عاملی است که توسط والدین ،معلمان
و متخصصان به آن اشارهاي نشده است .با این وجود پیشینه پژوهشی بیانگر رابطه این عامل
با موفقیت تحصیلی است .یک احتمال در این مورد این است که ویژگیهاي شخصیتی در
عوامل دیگري چون نوع رغبتها ،استعداد ،مهارتها و انگیزهها مستتر بوده و افراد با
توصیف این عوامل از ذکر مستقیم تأثیر شخصیت در موفقیت غفلت کردهاند؛ اما
درهرحال تأثیر مستقیم پنج عامل بزرگ شخصیت موردتوجه تحقیقات زیادي بوده است.
اگرچه نتایج در این زمینه متفاوت و گاه متناقض است ،اما بیشتر محققین به تأثیر عامل
وجدانگرائی در موفقیت تحصیلی اشاره کردهاند (براي مثال باساتو و همکاران4444،؛
چامرو–پرمیوسیک و فارنهام4449 ،؛ ویتولیک و زاپانکیک.)4434،
مهارت هاي تحصیلی عامل دیگري است که والدین ،معلمان ،متخصصان و پیشینه
پژوهشی به تأثیر آن در موفقیت تحصیلی اشاره کردهاند .دانشآموزان موفق عموماً به انواع
مهارتها از جمله برنامهریزي ،مطالعه و تمرکز مجهزند .یک احتمال در این زمینه غلبه
ارزشهاي علمی و تحصیلی بر دیگر ارزشهاست که آنها را آماده بهرهگیري از این
مهارتها میسازد .احتمال دیگر تأثیر ویژگیهاي شخصیتی است .چنانچه محققان اشاره
کردهاند افراد وجدانگرا که داراي توانائی سازماندهی و پشتکارند ،بیشتر از سایرین اهل
برنامهریزي و مدیریت وقت بوده و تمرکز بیشتري روي انجام تکالیف خود دارند
(روساندر و همکاران.)4433،
از دیگر عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی ،انگیزه پیشرفت است که به معناي گرایش
فرد براي گذر از سدها ،تالش براي دستیابی بهگونهاي برتري و حفظ معیارهاي سطح باال و
همچنین تمایل فرد به حرکت و کار کردن در جهت رقابتهاي فردي و اهداف حرفهاي
است (بیرنی و همکاران .)4440،اغلب والدین اظهار میکردند که فرزندشان حداقل با یک
فرد همکالسی در رقابت است و براي کسب نمرات برتر تالش میکند .اگر چه رقابت-
طلبی یکی از نشانههاي انگیزه پیشرفت است اما عالوه بر این افرادي که انگیزه پیشرفت
باالئی دارند حتی اگر موانعی سر راهشان باشد فقط به موفقیت فکر میکنند ،به تصمیمات
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خود اعتماد دارند ،براي مدتی طوالنی بر روي یک وظیفه یا فعالیت متمرکز میشوند و
دنیاي اطراف را فراموش میکنند ،براي رسیدن به هدفشان اصرار و پافشاري میکنند.
مایلند در زندگی شخصی پیشرفت کنند و به موفقیت شخصی و حرفهایی باالئی دست یابند
و براي اجتناب از شکست ،تالش خود را دو چندان میکنند (بیرنی و همکاران .)4440،این
ویژگیها براي والدین و معلمان قابلمشاهده بوده و آنها دانشآموزان موفق را با این
ویژگیها میشناسند .این یافتهها با تحقیق آمس ( ،3774به نقل از بیابانگرد)3190 ،
همخوانی دارد.
از دیگر عوامل فردي ناپایدار در این پژوهش ،خودکارآمدي است که توسط
متخصصان و همچنین پیشینه پژوهش به تأثیر آن در موفقیت تحصیلی اشاره شده است.
خودکارآمدي تحصیلی به معناي اعتماد شخص به توانائی خود در به انجام رساندن
موفقیتآمیز وظایف تحصیلی است (براون و همکاران .)4449 ،فرال و همکاران ()4434
در مطالعهاي نشان دادندکه همه متغیرهایی که در مدل اولیه آنها به کار رفته است 31/7
درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین میکنند که سهم مستقل خودکارآمدي
تحصیلی  7/0درصد است.
از دیدگاه متخصصان ،ممکن است دانشآموزي مشکل هوشی نداشته باشد ،به درس
نیز عالقمند باشد اما این احساس کفایت را در خود احساس نکند که بتواند در انجام
وظایف تحصیلی خوب عمل کند .این عدم خودکارآمدي احتماالً به دلیل کمالگرائی و
یا عدم دریافت تشویق و ترغیب از ناحیه دیگران و یا خو ِد فرد میباشد .مطالعه پیشینه
پژوهش نیز نشان میدهد که خودکارآمدي تحصیلی مهمترین پیشبینی کننده عملکرد
تحصیلی و پشتکار دانشجویان است (پاجارس  ،3766گوري ،4446 ،به نقل از
هارگرودر.)4447،
عامل فردي دیگر انطباقپذیري مسیرشغلی است که توسط متخصصان و پیشینه
پژوهشی جزء عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی مطرح شده است .به نظر میرسد عدم توجه
به این عامل از سوي والدین و معلمان جدا ساختن مسائل تحصیلی از مسائل شغلی و یا عدم
آگاهی از فعالیتهاي مسیر شغلی است .اگرچه آنها اعتقاد داشتند که انتخاب شغل و یا
رشته مناسب ،آینده دانشآموزان را تضمین میکند اما دغدغه در مورد انتخاب رشته و
شغل و همچنین کنجکاوي در این زمینه را با موفقیت تحصیلی مرتبط نمیکردند .این در
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حالی است که مقدمه موفقیت تحصیلی ،قرار گرفتن در یک مسیر شغلی متناسب و داشتن
دغدغه و طرح در این زمینه است .تحقیقات نیز نشان دادهاند نوجوانانی که داراي سطح
باالئی از انطباق پذیري مسیر شغلی هستند در تسلط بر گذارهاي مسیر شغلی موفقتر و از
نظر عملکرد و پیشرفت تحصیلی در سطح باالئی قرار دارند (هیرسچی.)4447،
خودپنداره تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی و اهمالکاري سه مقولهاي است که تنها در پیشینه
پژوهش به تأثیر آن در موفقیت تحصیلی اشاره شده است اما در مصاحبه با والدین ،معلمان
و متخصصان مورد توجه نبوده است .خودپنداره تصوري است که فرد از خودش در
مقایسه با دیگران دارد و خودپنداره تحصیلی به دانش و ادراک شخص در مورد خودش
در موقعیتهاي تحصیلی اطالق میشود (ویگفیلد و کارپاتین .)3773،این مفهوم بیگمان
مبنی بر بازخوردهایی است که وي در فعالیتهاي آموزشی از نمرهها ،آزمونها ،معلمان،
والدین و همساالن خود دریافت میکند.
ازآنجاکه تجارب مربوط به موفقیتها یا شکستهاي تحصیلی در سالهاي نخست
یادگیري آموزشگاهی تأثیر بهسزایی در شکلگیري خودپنداره دارد (هاشمی )3171 ،و
این خودانگاره بسیار تدریجی و در اثر تکرار این تجارب شکل میگیرد ،احتماالً تأثیر آن
در موفقیت تحصیلی از جانب دیگران قابل لمس نبوده و یا به دلیل همپوشانی با دیگر
عوامل بهعنوان یک عامل مجزا به آن نگریسته نمیشود .بااینوجود تحقیقات نشان دادهاند
خودپنداره بهعنوان مرکز بنیادي شخصیت سهم بهسزایی در موفقیت تحصیلی داشته و تأثیر
آن نسبت به دیگر متغیرها بیشتر است (پیرون و همکاران4446 ،؛ گاي و همکاران4434،؛
نویدي.)3194،
اشتیاق تحصیلی نیز از عواملی است که در سالهاي اخیر توجه محققان را به خود جلب
کرده است .این عامل احتماالً از این جهت از سوي والدین ،معلمان و متخصصان مطرح
نشده که اعتقاد بر آن بوده که اشتیاق سطح باالتري از موفقیت تحصیلی است و همه
افرادي که داراي موفقیت تحصیلیاند از اشتیاق تحصیلی باالئی برخوردار نیستند .چنانچه
شوفلی و باکر ( )4440نیز اشاره کردهاند ،اشتیاق با سطح باالئی از قدرت و انعطافپذیري
ذهنی در هنگام کار ( یا مطالعه)؛ تالش و مقاومت در مقابل مشکالت؛ احساس مهم بودن،

اشتیاق ،رغبت ،افتخار ،چالش و تمرکز کامل و غرق شدن در کار یا مطالعه مشخص می-
شود .با این حال اشتیاق به تحصیل و مطالعه میتواند عامل موفقیتی باشد که در آن رضایت

تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی :یک مطالعه کیفی

28

و لذت در سطح بسیار باالئی است .اسبرکو ( )4447معتقد است سطح پائینِ اشتیاق
تحصیلی ،میتواند به کاهش موفقیت تحصیلی دانشآموزان منجر شود و آنها رفتارهاي
ضد اشتیاق خود را بهوسیله غیبت از کالس ،نگرش ضعیف در مورد مدرسه ،مشکالت
انضباطی و افت تحصیلی نشان میدهند.
عامل دیگر اهمال کاري تحصیلی بود که به معناي رفتا ِر به تأخیر انداختن مطالعه است.
این عامل نیز از سوي والدین ،معلمان و متخصصان موردتوجه نبوده است .احتماالً به این
دلیل که آنها دانشآموزان موفق را با مهارتهاي تحصیلی باال میشناسند و همین امر
بیانگر آن است که مجهز بودن به مهارتهاي تحصیلی ،میزان اهمالکاري تحصیلی را
کاهش میدهد .این نتیجه منطقی به نظر میرسد؛ بنابراین دانشآموزان موفق عموماً سطح
پایینتري از اهمالکاري را دارند و تحقیقات اخیر نیز بیانگر این مطلب میباشد (براي مثال
تمدنی و همکاران3197،؛ فریتزچ و همکاران.)4441 ،
آنچه بیان شد مربوط به عوامل فردي مؤثر بر موفقیت تحصیلی بود .نتایج تحلیل
مصاحبهها و پیشینه پژوهش بیانگر تأثیر عوامل خانوادگی بر موفقیت تحصیلی است .شیوه
فرزندپروري عاملی است که خصوصاً موردتوجه والدین و معلمان بود .تحلیل مصاحبهها
نشان داد که اعتقاد راسخ والدین و معلمان بر این است که جو خانواده و سبک تربیتی
والدین در موفقیت تحصیلی آنان مؤثر است .به اعتقاد معلمان ،اگر والدین روي مسائل
رفتاري و اخالقی فرزندان کار کنند فرزندانشان درسخوان میشوند .کلید این موفقیت به
دست مادران است که با فکر درست و رابطه صحیح میتوانند شرایط موفقیت را فراهم
کرده و با تشویق و دلگرمی مسیر را هموار سازند.
بهزعم لئونگ و همکاران ( )4440والدینی که فعالیتهاي مورد عالقه کودک را می-
شناسند و فعاالنه در آن مشارکت میکنند؛ کودکان را براي حل مسئله تشویق میکنند و به
آنان حق انتخاب و شرکت در تصمیمگیري میدهند؛ گرم ،مشوق ،استوار و صمیمیاند
بهترین شیوه فرزندپروري را اتخاذ نمودهاند .محققان نیز نشان دادهاند که گرمی والدین به
طور معناداري پیشرفت تحصیلی (چن ،لئو و لی )4444،3و حمایت از خودمختاري توسط
مادر ،عملکرد تحصیلی دانشآموزان (سونز و ونستین کیست )4441،را پیشبینی میکند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chen, X., Liu, M., & Li, D.
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مشارکت والدین و دلبستگی ایمن از دیگر عوامل خانوادگی است که سهم بسزایی در
موفقیت تحصیلی دانشآموزان دارند .همانگونه که نتایج مصاحبه نشان داد ،مشارکت
والدین در امور درسی فرزندان مورد تأکید متخصصان و همچنین پیشینه پژوهشی بوده
است .برخی از متخصصان حاضر در مطالعه نقش این عامل را پررنگ میدانستند به این
دلیل که در جامعه فعلی فرزندان قابل کنترل نبوده و اهمیت زیادي به تحصیل نمیدهند؛
بنابراین اگر رها شوند و هیچ نظارتی بر روي آنان صورت نگیرد دچار افت تحصیلی
خواهند شد.
نکته قابل توجه اینکه والدین و معلمان به سبک فرزندپروري ،تربیت صحیح ،دلبستگی
ایمن ،حمایت عاطفی ،فراهم کردن شرایط مطالعه در منزل در افزایش موفقیت تحصیلی و
متخصصان به مشارکت در انجام تکالیف درسی اعتقاد داشتند .اگرچه ارتباط تنگاتنگی بین
این عوامل وجود دارد اما این مسئله حائز اهمیت است که بیشتر والدین شرکتکننده در
این مطالعه از سواد کافی براي همراهی و مشارکت در تکالیف درسی فرزندان برخوردار
نبودند؛ بنابراین اعتقاد داشتند آنها نمیتوانند کمکی در درسها به فرزندانشان داشته باشند
اما میتوانند شرایط الزم براي مطالعه فرزندانشان را از طریق یک ارتباط صمیمانه و
همچنین ایجاد جوي آرام در منزل ،فراهم کنند .معلمان نیز به سبک تربیتی والدین ،ارتباط
عاطفی و فراهم نمودن شرایط درس خواندن ،بیشتر از مشارکت در انجام تکالیف درسی،
اعتقاد داشتند.
تعدادي از تحقیقات نیز نشان دادهاند که کنترل والدین و فشارهاي مربوط به پیشرفت
تحصیلی میتواند اثرات زیانآوري روي عملکرد تحصیلی دانشآموزان داشته باشد
(لوپوسیک و زوپانکیک .)4447،بااینوجود بهزعم کارباچ و همکاران ( )4431در دوره
دبیرستان ،کمک کردن فرزندان در تکالیف درسی انگیزه ،استقالل و خودمختاري آنان را
ارتقاء میدهد .کاتسامبیس ( )4443نیز معتقد است مشارکت والدین در دوران ابتدائی و
راهنمایی بیشتر از دوره دبیرستان در پیشرفت تحصیلی آنان مؤثر است .تحقیقات دیگر
(براي مثال آتشروز و همکاران )3197،نیز اذعان دارند که بین دلبستگی و پیشرفت
تحصیلی رابطه معناداري وجود دارد و دلبستگی به مادر بیشترین قدرت پیشبینی کنندگی
را دارد.
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عامل آخر تأثیر جو تحصیلی است .جو مدرسه در احساسات و نگرشهایی که در مورد
یک مدرسه وجود دارد و توسط دانشآموزان ،معلمان و کارمندان بیان میشود ،خود را
نشان داده و بیانگر احساسی است که دانشآموزان از تجربیات روزانه خویش در مدرسه
به دست میآورند .این احساس بر میزان یادگیري و انگیزه دانشآموزان مؤثر است
(هیلمن .)3777 ،ارونسون ( )4444نیز بر تأثیر جو کالس و گالسر ( )3173به تأثیر کیفیت
مدرسه در میزان موفقیت دانشآموزان تأکید میکنند.
تعدادي از والدین اعتقاد داشتند جو مدرسه که شامل محیط فیزیکی ،امکانات،
کارکنان و نحوه ارتباط معلم و شاگردان میباشد میتواند در موفقیت تحصیلی مؤثر باشد.
بااینحال همه آن ها معتقد بودند این عامل از لحاظ درجه اهمیت بعد از خودِ دانشآموز و
شرایط خانوادگی قرار دارد .معلمان و متخصصان نیز اشارهاي به اهمیت این عامل
نداشتهاند.
یکی از دالیل این امر این است که همیشه شاهد این بودهایم که دانشآموزان زیادي
در مدارس ضعیف درس میخوانند اما پیشرفت تحصیلیشان قابل وصف نبوده و
دانشآموزان زیادي نیز در مدارس عالی درس میخوانند اما هیچ پیشرفتی ندارند؛ بنابراین
والدین ،معلمان و متخصصان با این تجربه طوالنی اعتقاد دارند که خود فرد و خانواده او
نقش مهمتري در پیشرفت تحصیلی دارند .بااینوجود تحقیقات نشان دادهاند که مهارت
معلمان ،رابطه معلم و شاگرد و شرایط آموزشی نقش زیادي در پیشرفت دانشآموزان
دارند (بیابانگرد3194،؛ ارونسون.)4444 ،
در یک جمعبندي میتوان گفت بدیهی است که موفقیت تحصیلی سازهاي چندبعدي
است و عوامل زیادي میتواند بر روي آن تأثیرگذار باشد .لیکن با استفاده از مصاحبههاي
انجامشده و تحلیل پیشینه پژوهشی ،عواملی که بیشتر مورد تأکید بودهاند شناسایی شده و بر
اساس آن مدل مفهومی موفقیت تحصیلی ترسیم شده است که شامل چهار مقوله اصلی و
چندین مقوله فرعی میباشد .با توجه به نتایج فوق تحقیقات بعدي میتوانند نقش این
عوامل را در پیش بینی موفقیت تحصیلی از طریق مطالعات کمی و همچنین مطالعات طولی
بررسی کنند تا مشخص شود کدام عامل از اولویت بیشتري برخوردار است.
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