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به عنوان سازوکارهای  سبک زندگی سازندهو  سابقه رشدیدر گام سوم دو منبع مهم 

والدین برای فراهم کردن  گیری:نتیجهزیربنایی رسیدن به موفقیت شناسایی شدند. 

در تربیت های مورد نظر  ربیت موفق در فرزندان، الزم است به اصول و روشهای ت زمینه

.به امر مهم تربیت فرزندان بپردازند ها آنبر طبق  و مقتضیات آن توجه کرده و
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مقدمه

و معیارهای فكری است و رابطه والدین با فرزندان  ها ارزشگذار شخصیت،  خانواده اولین پایه

تربیتی  تیفیک نی(؛ بنابرا5391زاده و چراغی،  ها دارد )حسن نقش مهمی در سالمت روان آن

را  فرزندان ندهیآ یجانیو ه یاجتماع ،یتحول شناخت یمبنا ،یکودک هیاول یها در سال

ی ها دغدغهاز این رو، امروزه از  (.4156، مكهالو  الوسن، دیویدز، پولدی)ل کند یم یگذار هیپا

 است. 6ی نوجوانی، پرورش و تربیت مردان موفق دوره تحولی  حوزهو حتی متولیان  ها خانواده

 فرزندان دارند زیآم تیموفق تحولنقش مهمی در  ،اولین عامالن تربیت عنوان بهوالدین 

از تربیت فرزند یا فرزندان خود اهداف  ها آن؛ (4157، و بارکین ، تایلر، والستوننارمیه)

گفت اهداف تربیتی والدین در راستای ابعاد  توان میو در واقع  کنند یممشخصی را پیگیری 

مظاهری، و  اسكندری، پوراعتماد، حبیبی عسگرآبادیتربیتی مؤثر و موفق در جامعه است )

های تربیتی فرزند موفق همپوشانی  به عبارت دیگر بین اهداف تربیتی والدین و مؤلفه؛ (5391

و سالمتی فرزندان را تأمین  ، والدین نیازهای بیولوژیكی، فیزیكیرو نیازیادی وجود دارد؛ از 

کنند بخشند و از بیمار شدن آنان پیشگیری میبهزیستی کودکان را بهبود می کنند،می

 (.4157ران، )هیرمان و همكا

و  کنند تا عاطفه، احساساتکمک می ها والدین با فرزندان تعامل اجتماعی دارند، به آن

و روابط  کردهرا مدیریت، نظارت و تعدیل  شان شان را تنظیم کنند و مبادالت بین فردی اخالق

شوند و  کنند تا در محیط درگیرپایدار و معناداری را شكل دهند؛ والدین فرزندان را تشویق می

کنند، دهند، توصیف می (. آنان آموزش می4156وارد دنیای یادگیری شوند )لیپولد و همكاران، 

کنند؛ از شان فراهم می هایی را برای مشاهده، تقلید و یادگیری فرزندانو فرصت دهند الگو می

 هایی را که کودکان در معرض آنهای محلی و رسانهاین رو، والدین محیط خانه، محیط

 در مستقیم تأثیر پدری ی خانواده در تربیت (.4153کنند )برونستین،  ی میده سازمانهستند، 

 باشند، داشته سالمی ی نهیشیپ یی کهها خانواده(. 5394)زارعان،  گذارد یم فرزندان ی ندهیآ زندگی

 نیز ها خانواده خانوادگی تربیت بودن صحیح صورت در تر روشن بیان به خواهند بود؛ سالمی یها خانواده

است؛ از  دیگر نسل به نسلی مسموم از تربیت انتقال ی جهینت خانواده بودن ناموفق بود؛ خواهند سالم

 توضیح را دیگر نسل به نسلی از مسموم انتقال تربیت چگونگی خانواده با سیستمی ، برخوردرو نیا

 ریپذ کیتفك و فردی یا دهیپد هرگز و رفتاری تربیتی اختالالت (.5391)کاپوتزی و اشتاوفر،  دهد یم

 برای الگویی ی منزله به آن در واکنشی و کنش هر و است یک سیستم و نظام یک خانواده نیست؛

 برند یم بهره در خانواده شان یها آموزه از خود یها کنش و آینده یها ارتباط در فرزندان فرزندان است؛

 تربیت در بسزایی تأثیر دارند، فرزندان با یا و یكدیگر با که رفتاری نوع طریق از والدین(. 5394)زارعان، 

 و برخوردها طرز خلق و خوی، منتقل کننده خانواده، محیط در خود رفتار نوع با ها آن دارند؛ فرزندان

 دست مشابه رفتارهای به والدین، رفتار از تقلید و همانندسازی راه از فرزندان هستند؛ اخالق و آداب

 فرزندان بر لیبد یب تأثیر رفتار، و اخالق نوع هر با والدین که دهد می نشان تحقیقات ؛زنند یم

 (.5336 زاده، )حسین است والدین رفتار نوع از متأثر فرزند، اخالقی و عاطفی تظاهرات اکثر گذارند؛ می
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 )تغذیه محیطی موانع و موانع وراثتی مانند ( در مطالعه خود مواردی5396نجفی و غنی ) 

در  نیک کارهای به فرزندان ندادن عادت و دیرهنگام تربیت والدین، نادرست رفتار حرام،

 و خشونت فرزندان، تحقیر الگوها، بین تعارض والدین، رفتار و گفتار بین تزاحم کودکی،

 نسبت والدین توجه عدم رسانه، از فرزندان استفاده برای ریزی نداشتن برنامه والدین، سختگیری

 اخالقی درک سطح به نسبت شناخت والدین عدم فرزند، همساالن و دوستان گزینش به

 تعبیر خانواده اثربخش در اخالقی تربیت تحقق زای آسیب عوامل و موانع عنوان به فرزندان(

ارتباط در خانواده،  یها وهیکه ش در پژوهشی نشان دادند( 5396محمدی و همكاران ) .نمودند

مدیریت در خانواده، ساختار خانواده و وضعیت اقتصادی خانواده در والدین موفق و  یها وهیش

 نشان والدینی حیطه در ناموفق و موفق والدین عوامل به مربوط یها افتهی. بود متفاوت  ناموفق

 یریپذ بیموفقیت، رفتار والدین به موفقیت و آس به والدین نگرش تربیت، به نگرش که دهد یم

 9( در مطالعه خود 5396رشید و همكاران )والدگری در والدین موفق و ناموفق متفاوت بود. 

مقوله اصلی شامل تربیت اخالقی، تربیت دینی، تربیت جسمانی، تربیت اقتصادی، تربیت 

کرمی، سیاسی، تربیت اجتماعی، تربیت جنسی، تربیت عاطفی و تربیت عقلی استخراج گردید. 

 ترین مهم که داد نشان( در مطالعه خود نشان دادند که 5391و رضایت )فرحبخش، عباسپور 

 مداری، حق توکل، وجدانمندی، قاطعیت، از است عبارت تربیت بر مؤثر اخالقی های ویژگی

 صداقت، خلق، حسن تقوا، تعهد، بصیرت، معنوی، تعالی روحیه خدمتگزاری، ،ییگرا فیتكل

 شناسی، وظیفه خودباوری، روح یا نفس اعتمادبه انسانی، و کرامت نفس عزت ،صدر سعه

 چندبعدی و فردی بین اعتماد گشودگی، تواضع، در شخصیت، ثبات شجاعت، ،یکوش سخت

، «کنترل»، «وشنود گفت»چهار فرایند ( 5391نگارنده ) شخصیت. در مطالعه نوایی و بودن

کسب آمادگی»و  «فضاسازی و مدیریت روابط» فرایندهای اصلی تربیتی شناسایی  عنوان به«

 دیدگاه ( در مطالعه خود نشان دادند از5393همچنین فضل الهی قمشی و ملكی توانا )شد؛

 و صداقت به فرزندان تشویق معاش، امرار در روزی حالل کسب منظور به تالش والدین

 گذشت روحیه تقویت و افزایش متعال، خداوند به وحدانیت اعتقاد ،الناس حق رعایت راستگویی،

 از ترتیب به یخواه عدالت و گرایی عدالت روحیه به پایبندی خانواده و والدین توسط فداکاری و

شد.  شناخته فرزندان دینی تربیت در تأثیرگذار عوامل خانوادگی دارترین اولویت و مؤثرترین

به دو دسته از عوامل دست یافتند. عواملی که در پژوهش خود ( 4151) جنسونو  نیكوترا ،لیسر

که شامل آگاهی و نظارت والدین بر اعمال نوجوان،  شوند یمموجب رشد و موفقیت نوجوان 

ی ریپذ انعطافرابطه صمیمی والدین با نوجوان، توانایی والدین در تحمل تعارضات، حمایت و 

 ریپذ انعطافحكم و در عین حال والدین در برابر رشد و خودمختاری نوجوان، وضع قوانین م

برای رفتار نوجوان، سبک والدگری مقتدرانه، دلبستگی ایمن در دوران کودکی، ساختار 

دسته دوم عوامل خانوادگی و والدینی که از رشد بهنجار و موفقیت  ؛ وخانوادگی منسجم

نسبت به ی، غیرقابل انعطاف و انتقادی والدین منف دیدکه شامل  کنند یمنوجوان ممانعت 
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-نوجوان، نظارت کم والدین بر رفتار نوجوان، تعارض شدید مداوم در محیط خانوادگی بین والد

، ریتحقباالی والدین از طریق  شناختی روانفرزند، ارتباط ضعیف میان والدین و فرزندان، کنترل 

سبک ، طلبانه قدرتسرزنش، انتقاد و دستور، وضع قوانین متناقض و ناپایدار، سبک والدگری 

 ، تعارض شدید، دلبستگی ناایمن در دوران کودکی.کار مسامحهگیرانه یا  سهلوالدگری 

 با و مؤثرترین و اولین عنوان به توان می را مادر و پدرهای مرور شده،  با توجه به پژوهش

 همانند کودک ویژه به فرزند، یک چشمان کرد؛ معرفی فرزندان الگوی ترین مطمئن و ترین دوام

 رفتار از و کند می یبردار لمیف والدین رفتار و حرکات همه از ،یبردار لمیف حساس دوربین یک

 از گیرد؛ می یاد مادر و پدر از و خانه در را زیچ همه فرزند کند؛ می تقلید آنان بد یا خوب

 از آموزد؛ می محبت اظهار و اعتماد و بینی خوش درس مادر، های نوازش و ها زمزمه و لبخندها

 یا یدار امانت گیرد؛ می بدرفتاری و عصبانیت درس نیز او های بدرفتاری و ها عصبانیت و ها تندی

 را اخالقی امور سایر و ادبی بی یا ادب بدخواهی، یا خیرخواهی ،ییگو دروغ راستگویی یا خیانت،

 و ها لجبازی خصمانه، ادبانه، بی تیره، روابط گیرد؛ می یاد مادر و پدر از و خانه در غالباً فرزند،

 (. والدین5396دارد )نجفی و غنی،  بسزایی تأثیر فرزندان تربیت در شک بی آنان، های کشمكش

 نظر مورد های و روش اصول به است الزم موفق در فرزندان، تربیت های زمینه کردن فراهم برای

 این با فرزندان بپردازند؛ تربیت مهم امر به ها آن طبق بر کرده، توجه آن مقتضیات و تربیت در

 یا و شناخته ها آن که زمانی تا که ای گونه به است، مواجه آفاتی و موانع با مهم امر این حال،

 جهینت یب راستا این در تالشی هر و اثربخش ریغ مقتضیات و ها روش و اصول برداشته نشوند،

بود. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل تربیتی از تجربه زیسته مردان موفق بوده و  خواهد

 پژوهشی زیر بود: سؤاالتدر پی پاسخ به 

 ؟اند کدم های تربیتی مردان موفق مؤلفه. 5
 ؟تربیت مردان موفق از چه مراحلی عبور کرده است. 4

 چه بودند؟ موفقیترسیدن به چگونگی زیربنایی منبع ساز و کارهای . 3

 

روش

 43بنیاد داده نظریه کیفی تحقیق روش از ایرانی مردان موفق زیسته تجارب بررسی منظور به

 مفهومی چارچوب یا و مدل نظریه، تولید به مند عالقه محقق روش، این در است. شده  استفاده

 یک رویكرد این ندارد وجود کافی اطالع مورد مطالعه پدیده در زمینه که زمانی خصوص به است؛

 و بوده ها آن وتحلیل تجزیه و ها داده گردآوری اساس بر نظریه توسعه برای عمومی شناسی روش

نشان  پژوهشگر (. جستجوهای4152شود )چارمز،  می و پرداخته ساخته  تحقیق فرایند طول در

نشد؛ از  یافت بافتی و بومی دانش بر مبتنی شده تدوین  مدلی تربیت مردان موفق، در زمینه داد

 شد. در روش استفاده تحقیق این در بنیاد داده نظریه ساختارگرایی نسخه این رو، از

سمت  به را محقق اطالعات از استخراج شده مفاهیم (4152) چارمز ساختارگرایی



 کاربردی خانواده درمانی |  و همکاران  سعادتی  | ارائه مدل تربیتی از تجربه زیسته مردان موفق: مطالعه کیفی داده بنیاد  |73   

   

 به ظهور حال در مفاهیم با در رابطه بیشتری اطالعات توانستند می که بعدی کنندگان شرکت

در  و منظم فرایندی طی ساختارگرایی چارمز، رویكرد با . مطابقکند یم هدایت بیاورند وجود

 تحلیل مورد نفر از مردان موفق 51اطالعات در مصاحبه با  ها، داده مقایسه مداوم از حال  عین

 کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری ای، مرحله سه فرایند از کار اینبرای  گرفت؛ قرار

 (.5397چارمز، ترجمه کاظمی موحد و ایرانی، (شد  استفاده ای طبقه نظری یا

 اجزا از یک هر به بنیاد، داده نظریه در مرسوم روشبر اساس  مرحله این در کدگذاریباز:

 گویای باید شود، می نامیده «کد»اصطالحاً  که عنوان این. شود می داده برچسبی و عنوان

 به زیادی حدود تا عنوان این کننده مشاهده یا خواننده که طوری به باشد،( متن) داده محتوای

 برای حاضر پژوهش در. (5391)استراوس و کوربین، ترجمه افشار،  ببرد پی جمالت مفهوم

 به عبارت روش، این در ها داده. گردید استفاده سطر به سطر تحلیل روش از باز کدگذاری انجام

 نوشتن با کدگذاری منظور بدین. گرفت قرار دقیق مطالعه مورد کلمه به کلمه گاه و عبارت

 باز، کدگذاری از مرحله این گرفت؛ در صورت ها( مصاحبه) ها داده متن حاشیه در مفاهیم

 مشابه مفاهیم. گرفت صورت کدها تعداد لحاظ از یتیمحدود گونه چیه بدون مفاهیم یگذار نام

 یساز مفهوم اتمام با حقیقت، در. گرفت جای گروه یک در هم کنار در سپس و شد مشخص

 .(5395شدند )بازرگان هرندی،  یبند گروه خاص مقوله یک در مشابه مفاهیم ها، داده

های فرعی است.  ها به مقوله کدگذاری محوری فرایند مرتبط کردن مقوله کدگذاریمحوری:

ها  ی تحلیلی، مقولهها ها، با استفاده از یادداشت وتحلیل داده بدین ترتیب، در این مرحله از تجزیه

ها یا  های فرعی به مقوله شوند. مقوله بندی می های فرعی دسته های اصلی و مقوله به مقوله

 (.4155دهند )لی،  ها، قدرت تبیین و توضیح بیشتری می پدیده

 را قبلی کدگذاری مراحل های در مرحله کدگذاری نظری، یافته ای:کدگذارینظرییاطبقه

 دهد، می ربط ها مقوله دیگر به را آن مند نظام شكلی کند، به می انتخاب را یمحور مقوله گرفته،

 تكمیل دارند، نیاز بیشتری توسعه و بهبود به که را هایی و مقوله کند می اثبات را روابط آن

هاست  مقوله بهبود و سازی یكپارچه از بسیار مهمی بخش محوری، مقوله کند؛ بنابراین، می

 (.5391کوربین، ترجمه افشار، )استراوس و 

 صوتی فایل ابتدا در درآمد؛ اجرا به ها داده گردآوری جریان در ها داده کدگذاری فرایند

 بار چندین ها مصاحبه متن باز، کدگذاری برای درآمد؛ متن صورت به شده ضبط  های مصاحبه

 هایی دسته در مشابه کدهای سپس و شد ثبت کد صورت به و استخراج اصلی مفاهیم و خوانده

 های تبیین تا شدند داده ربط خود محوری طبقات به طبقات محوری کدگذاری در گرفتند. قرار

 که ای اولیه های دسته محوری کدگذاری در همچنین شد. ارائه پدیده درباره تری کامل و تر دقیق

 حول داشتند شباهت با هم که هایی آن و مقایسه با هم بودند شده تشكیل باز کدگذاری در

 ها مقوله پاالیش و سازی یكپارچه انتخابی کدگذاری در درنهایت گرفتند. قرار مشترکی محور
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مورد  مدل مرکزی مقوله محور بر و شد انتخاب مرکزی مقوله عنوان به مقوله یک شد و انجام

 (.4152چارمز، (شد  طراحی نظر

ساختاریافته انجام گرفت. فرایند  برای کشف عوامل موفقیت تربیتی مردان موفق مصاحبه نیمه

مصاحبه نیمه ساختاریافته به این صورت بود که قبل از انجام مصاحبه بر اساس ادبیات پژوهشی 

و نظری و نیز از طریق مشورت با اساتید راهنما و مشاور سؤاالتی در مورد کشف عوامل تربیتی 

در این زمینه، فرم نهایی کلی موفقیت در مردان تدوین شد و پس از دستیابی به اجماع نظر 

مصاحبه تدوین و جلسات مصاحبه با تكیه بر سؤاالت تدوین شده بر اساس عوامل تربیتی 

  بر اساس فرم ( آمده است.5آماده شد. این سؤاالت در ضمیمه شماره ) موفقیت در مردان

موضوعاتی که عناوین و  مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. تدوین شده، با مردان موفق

سؤاالتی در مورد تحوالت دوران کودکی، نوجوانی و  دربردارندهشد یكسان بود و بحث می

های تحصیلی دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه و همچنین سیر عوامل و  جوانی، دوره

 اه کننده شرکتبود. در پایان مصاحبه، از های تحولی تربیتی از دوران کودکی تا جوانی  زمینه

دانند بیان کنند تا مطلب شد تا اگر مطلب دیگری را برای تكمیل اطالعات الزم میدرخواست 

توانستند به هر  ها میکننده مهمی از قلم نیافتد. با این حال سؤاالت اجباری نبودند و شرکت

-ها ضبط کدام از سؤاالت که تمایل ندارند پاسخ ندهند و در طول فرایند مصاحبه همه مصاحبه

نیز صورت گرفت. گاهی مواقع این کار در حین  یبردار ادداشتیشد. عالوه بر ضبط صدا، 

های  گرفت. کار دیگری که برای درک صحیح گفتهمصاحبه و بالفاصله بعد از آن صورت می

شد و می بازگوخالصه  طور بهها های آنگفته غالباًگرفت این بود که صورت می ها کننده شرکت

طول کشیدن  زمان مدتکنند.  دیتائرا  شانیها گفتهشد تا صحت درک ته میها خواساز آن

های نیمه ساختاریافته با تمرکز بر روی موضوعات  مصاحبهدقیقه بود.  11تا  31ها بین  مصاحبه

 شد. ی موضوع تحقیق، شروع  دهنده پوششیا نكات اصلی 

 انتخاب هدفمند گیری نمونه طریق روش از و داوطلبانه صورت به تحقیق در کنندگان شرکت

 که ایرانی مردان موفق یعنی داشتند؛ را تحقیق در حضور که شرایط مردان موفق از شدند.

 که آمد عمل به دعوت بودند در تحقیق شرکت داوطلب و سال داشته 31بوده، بیش از  متأهل

 از اخالقی اصولرعایت  منظور به پژوهش انجام از قبل باشند. تحقیق حضور داشته مصاحبه در

 حاضر، پژوهش اهداف به راجع و شد گرفته صدا رضایت ضبط و مطالعه در شرکت برای مردان

با  شد. ارائه الزم ها توضیحات آن هویت و اطالعات ماندن محرمانه مصاحبه، جلسه علت ضبط

و  ها عقیده توصیف و اکتشاف مصاحبه، از هدف چنانچه اطالعات، گردآوری شیوة به توجه

 51 تا 51 دسترس، در منابع و زمان گرفتن نظر در با نیز و باشد شونده مصاحبه های نگرش

اطالعات  مرد موفق، 51 با مصاحبه از پس (.4116 )کوال، بود خواهد کافی مصاحبه نمونه برای

 .نبود نیازی مصاحبه ادامة به پژوهشگران تشخیص به و رسید اشباع نقطة به شده گردآوری

 از است؛ پس آمده ها آن مستعار نام ذکر با کنندگان شرکت هرکدام از شناختی جمعیت اطالعات

شد.  انجام حضوری صورت به و نیمه ساختاریافته و عمیق شكل به ها مصاحبه اجازه کسب
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های مهم این دوران  ها با تمرکز بر روی تجارب دوران کودکی، نوجوانی و جوانی و رخ داده سؤال

کننده یكسان نبود؛  های هر شرکت ها با توجه به فرایند مصاحبه و پاسخ پرسششروع شد، توالی 

 کننده در مصاحبه گردآوری شود. اما سعی شد انواع مشابهی از اطالعات از همه افراد شرکت

 

 هایافته

میانگین و انحراف استاندارد سنی مردان موفق  جنسیت همه افراد مورد مطالعه مرد بود.

و دارای فرزند بودند.  متأهل( بود. همه مردان مورد مطالعه 54/3سال ) 93/33 شونده مصاحبه

نفر دارای  3در پژوهش دارای مدرک تحصیلی کارشناسی،  کننده شرکتسه نفر از مردان 

نفر دارای مدرک دکتری بودند. میانگین سابقه کاری این مردان  2مدرک کارشناسی ارشد و 

 ماه بود. 6سال و  52

؟اندکدمدرخانوادههایتربیتیمردانموفقمؤلفه(:1سؤال)

 ،ها در بطن مصاحبهکه در خانواده را روشن کرد  تربیت مردان موفق چیستیها  تحلیل داده

 سؤالاین طبقات پاسخ به این . طبقه به دست آمد 6در  مطرح کرده بودند مردان موفق

ای  ی زمینه نظریهتشكیل شده است. های مؤلفههستند که تربیت مردان موفق از چه 

ساختارگرایانه بر این مهم تأکید دارد که یكپارچگی طبقات مختلف در ساخت چارچوب 

که در کدام از طبقات  (. هر4152اهمیت است )چارمز، ها حائز  تحلیلی و انتزاعی تحلیل داده

ای از کدهای محوری است که هر کد محوری برآمده از  حاصل مجموعه. ارائه شده 5نمودار 

ترین  عنوان باالترین و مرتبط ی مذکور به طبقه ششخانواده بود.  ترکیب چندین کدباز هم

بنابراین  بودند. تربیت مرد موفقها در ارتباط با موضوع  سطوح طبقات حاصل از تحلیل داده

در نظر گرفته شد که در تعامل  یدرپ یل زنجیری پدر این مطالعات طبقات مستخرج به شك

 (.1با یكدیگرند و با هم رابطه معنادار دارند )نمودار 

موفقمردانفرزندپروریچیستی.زنجیره1نمودار
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رو به  ای مسیر مستطیل زنجیرهشود قسمت راست  مشاهده میفوق  گونه که در نمودار همان 

سمت کارکرد مطلوب خانواده به  خودشكوفایی و قسمت چپ سیر صعودی رشدپایین مراحل 

برای عبور  مردان موفقکه  دادندنتایج حاصل از تحلیل داده نشان همچنین  دهد. را نشان می

چه  موفقیتدر نهایت  تا رسیدن به خودشكوفایی وزندگی خانوادگی مراحل تحولی از 

در ادامه به این بخش هر یک از این طبقات به ترتیب جایگاه در  کنند. مراحلی را طی می

منظور تصریح مراحل  . الزم به ذکر است بهاشاره شده است موفقمردان فرزندپروری  چیستی

 شده است.  های مستقل بر اساس کد محوری آن طبقه تقسیم هر طبقه به بخش

 نظامارزشیخانوادهطبقهاول:
های اولیه پدیدار  های گردآوری شده از مصاحبه ی و تحلیل دادهاین طبقه در خالل کدگذار

گیری نظری محدود انجام نشد.  شد. با توجه به روشن بودن این طبقه و مفاهیم آن نمونه

پذیری،  پرورش مسئولیتی اولیه این زنجیر شامل کدهای محوری  ی اول یا حلقه طبقه

و اخالقی بود. هر  گیری مذهبی و جهتخانواده  های ارزشپرورش عادات پسندیده، تثبیت 

 کد محوری نیز دارای کدهای باز زیر بودند. 2کدام از این 

ها،  یكی از کدهای محوری مستخرج از تحلیل داده پذیری:کدمحوریپرورشمسئولیت

از همان  مردان موفقداد  بود که نشان می والدینتوسط  پذیری پرورش مسئولیتتشخیص 

. این کدمحوری شامل پذیری را آموختند تحولی در خانواده خود مسئولیتشروع مراحل آغاز 

دهی رفتار مسئوالنه در فرزندان، توجه و اهمیت دادن به مسئولیت محوله به  شكلکدهای باز 

پذیر بودن را شامل شد. در این خصوص  تشویق و ترغیب فرزندان به مسئولیتو  فرزندان

گفت که باید مسئولیت  می به همپدر و مادرم همیشه »سوم عنوان کرد  کننده شرکت

پذیرفتم که رفتارم خوب و  کردم باید می رفتارهامو بپذیرم مخصوصاً اگر رفتار ناپسندی می

وقتی پدرم یا مادرم مسئولیتی توی خونه به من »دوم گفت  کننده شرکتو یا  «مسئوالنه نبود

ون مسئولیت رو انجام بدم چون کردم به نحوه احسان و در حد توانم ا ن سعی میداد یم

 «... دونستم که نظارت محسوس و یا غیرمحسوس دارن می
پسندیده پرورشعادت یكی دیگر از کدهای محوری مستخرج از تحلیل : کدمحوری

موفق در نظام ارزشی خانواده  مردانبود. طبق این کدمحوری  پرورش عادت پسندیدهها  داده

. ارزش و فرهنگ خانواده خود بودند برحسبخود ملزم به تقویت عادات مناسب و پسندیده 

درونی کردن عادات و رفتارهای مثبت، کاهش و یا حذف این کد محوری شامل کدهای 

رفتارهای ناپسند و پرورش روحیه تعاون، همدلی و همكاری بود. در این خصوص 

و تو سالم کردن  داد میهمیشه پدرم اولین نفر بود که سالم » اول گفت کننده شرکت

داشت به من هم  رو نگه می تر کوچکو حتی  تر بزرگ، مبادی آداب بود و احترام به قدم شیپ

کرد که سعی کنم وقتی کسی از در بیرون وارد میشه بلند بشم و تو  همیشه این توصیه رو می

اینكه  به خاطریادمه همیشه »هشتم بیان کرد  کننده شرکتو یا  «باشم قدم شیپ کردنسالم 
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پدرم بهم تذکر  گرفتم ینمکردم و یا موقع عطسه کردن جلوی دهنمو  توی جمع فین می

عادت بدیه، منم سعی کردم بتونم این عادت بدمو کنار بزارم و یا اینكه  گفت یمو  داد می

تكرار  کردیم مینش همراه بود و ما هم سعی همیشه دراز کردن پامون جلوی خانواده با سرز

 .«نكنیم

از کدهای محوری مستخرج از تحلیل  دیگر یكی: خانوادههایارزشتثبیتکدمحوری

داد در  بود که نشان می خانواده های ارزشتثبیت ، نظام ارزشی خانوادهی  ها در طبقه داده

و باورهای خانوادگی رو حفظ، تثبیت و  ها ارزشباید یكسری اصول، معیار و زندگی خانوادگی 

، ایثار و مهربانی، باز احترام و قدردانی کردناین کدمحوری شامل کدهای  نهادینه کرد

رسم و  احترام به، تر احترام به بزرگ، رعایت ادب در رفتار، کردار و گفتار، صداقت و روراستی

درم همیشه مار و تشویق پ» نهم گفت کننده شرکترسومات خانوادگی بود. در این خصوص 

چهارم  کننده شرکت، «کرد تا در مقابل عمل و کار خوبی کسی ازش تشكر و قدردانی کنیم می

 .«العاده مهربون و ایثارگری بود و همیشه نسبت به ما مهربون بود مادرم زن فوق»اشاهر کرد 

پدر یا  شدت بهادب و احترام تو خانواده ما خیلی اهمیت داشت، »دوم گفت  کننده شرکتو 

ی و گستاخی ناراحت و عصبانی میشدن، همیشه هم تأکید بر ادب و احترام یبمادرم نسبت به 

 .«تر و اعضای خانواده داشتن احترام نسبت به بزرگ
 پذیریشناختیانعطافطبقهدوم:

بود. در این مرحله  پذیری شناختی والدین انعطاف تربیتی مردان موفق،ی دوم از زنجیره حلقه

یكی از دالیل قرار گرفتن در مسیر موفقیت داشتن والدین شدند که  متوجه می مردان موفق

خودتنظیمی شناختی و این طبقه حاوی کدهای محوری پذیری شناختی باال بود؛  با انعطاف

 پرورش عواطف را شامل شد.
 پذیری شناختی طافانعی  کد محوری در طبقه نخستین: کدمحوریخودتنظیمیشناختی

کسب شدند که  متوجه می مردان موفقبود. در این حالت  خودتنظیمی شناختیمربوط به 

. این کد محور شامل ها بود مهارت خودتنظیمی شناختی و هیجانی یكی از ارکان موفقیت آن

در همین راستا ها و کنترل هیجانات منفی بود.  ها و اضطراب شناخت ترسکدهای باز 

ی شروع یک کار جدید نوع بهو  دمیترس یممن همیشه از شكست »یازدهم گفت  هکنند شرکت

های والدینم و اینكه هنگام شكست سرزنشم  آور بود، اما حمایت همیشه برام اضطراب

مرور ترس رو ازم گرفت  کردن بلكه بهم کمک میكردن تا عوامل شكست رو متوجه بشم به نمی

غلبه کردم بر  کم و کمکردم به انجام کار جدید  و بدون واهمه از ارزیابی و نقد شروع می

ی از هیجاناتی که خیلی بهم یك»داشت نهم بیان  کننده شرکتو  ...« ها و اضطراب هام ترس

، تكانشی رفتار کردن هام بود و همیشه بر اساس هیجانات و بدون فكر تصمیم به زد یم بیآس

کم از پدرم یاد گرفتم که چطور بر هیجانات منفی و مخربم غلبه  گرفتم، کم انجام کاری می

 «... کنم تا بتونم بدون هیجانات کاذب یک تصمیم درست و منطقی بگیرم
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مربوط  پذیری شناختی انعطافی  محوری در طبقه کد دومین: کدمحوریپرورشعواطف

مردان با پرورش احساسات و عواطف و ابراز مناسب شد تا  بود که باعث می پرورش عواطفبه 

باز تقویت عواطف . این کد محوری شامل کدهای گیرند در مسیر موفقیت قرار آنموقع  و به

 کننده شرکتاحساسات و هیجانات و درک احساسات دیگران بود.  مثبت، تالش در جهت ابراز

تا ارتباطاتمو و احساساتمو نسبت به  کرد یممادرم همیشه منو تشویق »پنجم بیان کرد 

خوبی متونم احساساتمو با  به»چهاردم گفت  کننده شرکت، «...دیگران بروز بدم و نشون بدم 

و  «بزارم و ترسی از ابراز احساسات ندارم ...خصوص اطرافیان نزدیكم در میان  دیگران به

من از پدرم یاد گرفتم که چطور احساسات دیگران رو درک »هفتم بیان کرد  کننده شرکت

کرد و البته همیشه احساسات ما رو  خوبی احساسات مادرمو درک می کنم، پدرم همیشه و به

و تو خانواده ما  میگرفت ادیکرد و ما هم این مسئله رو خوب  هاش بودیم درک می هم که بچه

 «... جا افتاده بود

 کارکردخانوادهمطلوب:سومطبقه

کارکرد خانواده بود.  کارکرد خانواده مطلوبمردان موفق،  یتیی ترب از زنجیره حلقه آخرین

انسجام/استقالل و است. این طبقه کدهای محوری زیر ر مطلوب هموار ساختن مسیر موفقیت

 در برمیگیرد.جهت گیری مذهبی را 

کارکرد خانواده ی  از کدهای محوری در طبقه نخستین کد: کدمحوریانسجام/استقالل

حفظ انسجام فردی و در عین حال داشتن بود. در این مرحله  انسجام/استقالل ،مطلوب

. این کد بود استقالل فردی باعث رشد فردی و رسیدن به موفقیت و خودشكوفایی فردی

استقالل رأی داشتن، استقالل عمل در انجام امور شخصی و مورد ز محوری شامل کدهای با

 کننده شرکت نفس فرزندان بود. عالقه، حفظ تمامیت فردی و تقویت حس خوداکتفائی و عزت

خواستن به مهمونی برن  گاهی پیش میومد که خانواده می»دهم در این خصوص چنین گفت 

واده متوجه میشدن که من نمیخوام بیام، تحت و من اصالً حوصله و عالقه نداشتم و وقتی خان

مواقعی پیش اومد که »سیزدهم اظهار داشت  کننده شرکت. همچنین «فشار نمیزاشتن منو

رفتم  من برای خرید لباس بر اساس عالیق و سبک لباس پوشیدنم تنهایی و یا دوستام می

های خریداری شده یا تیپم از طرف والدین نمیدیدم هر  خرید و بعدش ایرادی نسبت به لباس

ودم نزارم و یا مدل مو و اصالح سرم طبق نظر خ پا ریزکردم اصول اونارو  چند منم سعی می

 «... بود

کارکرد خانواده ی  از کدهای محوری در طبقه دومین کد: گیریمذهبیکدمحوریجهت

شرکت در مراسمات و بود. این کدمحوری شامل کدهای باز  گیری مذهبی مطلوب، جهت

هشتم اظهار داشت  کننده شرکتهای مذهبی و انجام فرایض دینی بود. در این خصوص  آئین

ها در یک تاالر  و همشهری ها، اقوام ن مراسمی داشتیم که کل خانوادهما همیشه اول فروردی»

ها اقوام و  دور هم جمع میشن و دیده بوسی میكنن و شرکت تو این مراسم برای همه بچه
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تو »نهم چنین گفت  کننده شرکتو  «آشناها اجباری بود و ما هم مجبور بودیم حتماً باشیم

 بر اساسو خودمون  دینی مثل نماز یا روزه گرفتن نبودی به انجام فرایض اجبارخانواده ما 

 .«میداد یمی خودمون و اعتقادات قلبی مون این امور رو انجام ها خواسته

شود اما سؤال بعدی که  مرحله زنجیروار تقسیم می ششبه  تربیتی مردان موفقگرچه مراحل 

این مراحل را تا  مرداناین  چگونهشود این است که  ی این فصل بدان پاسخ داده می در ادامه

 .گذارند یپشت سر م رسیدن به موفقیت

 طبقهچهارم:سبکفرزندپروریمقتدرانه

بود. در این  سبک فرزندپروری مقتدرانه، تربیتی مردان موفقی  ی چهارم از زنجیره حلقه 

 نههای رسیدن به موفقیت در داشتن والدینی با سبک فرزندپروری مقتدرا یكی از راهمرحله 

 گر بودن را شامل شد. کنترل/خودمختاری و نظارتاست. این طبقه کدهای محوری 

کنترل/خودمختاری سبک فرزندپروری ی  کد محوری در طبقه نخستین: کدمحوری

مردان موفق یكی از عوامل بروز موفقیت بود که در این مرحله  کنترل/خودمختاری، مقتدرانه

نوجوانی و جوانی و همچنین پرورش روحیه خودمختاری در خود را کنترل والدین در دوران 

تعیین واعد رفتاری روشن در خانواده، محروم سازی و و شامل کدهای باز  آنان ذکر کردند

شد.  های نابجا و قاطعیت در اجرای قواعد می ، برخورد قاطع با خواستهمؤثرتشوییق هدفمند و 

قع کار اشتباهی ازم سرمیزد و با دعوا و هر مو»سوم چنینی گفت  کننده شرکتبرای مثال 

توی اتاقم و تا زمانی  رفتم میکردم باید  گریه می بهشدم و یا شروع  برخورد والدینم مواجه می

که گریه هام قطع نشده و یا عذرخواهی نكردم توی جمع خانواده از اعضای خانواده مون حق 

یادمه هر موقع کار اشتباهی »پنجم بیان داشت  کننده شرکتو یا  «... نداشتم بیام بیرون

رفتم و از اولین تفریح و یا برنامه کودک محروم بودم و یا اگر  کردم باید سریع به اتاقم می می

شدم و  بریم محروم می نمایس ای برای آخر هفته بهم داده بود که مثالً پارک یقول خانواده

عنوان تشویق برنامه  درصدد جبران بر میومدم بهپذیرفتم و  بجاش هر موقع کار اشتباهم رو می

شد مثالً اگر قرار بود سینما بریم و کنسل شده بود، در  کنسل شده با یک هفته تأخیر اجرا می

هفتم اظهار داشت  کننده شرکت. همچنین «...شد عنوان تشویقی جبران می هفته بعدش به

کفش کرده  کیتو ه بودن و منم پامو یادمه دوره دبیرستان چند تا از دوستانم موتور خرید»

با این خواسته من مخالف بودن، حتی یادمه  داًیشد، پدرم و مادرم جوام یمبودم که موتور 

 توانم ینم وجه چیه بهچند روزی قهر کردم رفتم خونه خالم، ولی آخر سر متوجه شدم که 

 «... والدینمو راضی کنم و دست آخر خودم از خواستم کوتاه اومدم

گر  فرزندپروری مقتدرانه، نظارتی  کد محوری در طبقه دومین: گربودنکدمحورینظارت

نظارت مستقیم بر عملكرد تحصیلی، نظارت محوری کدهای باز  دبود. این ک بودن والدین

ها و امور  یابی و ارتباط با همساالن و نظارت غیرمستقیم بر فعالیت غیرمستقیم در دوست

مادرم همیشه »داشت سوم بیان  کننده شرکتند. در این راستا شخصی فرزندان شامل شد
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کرد و همیشه تو درس  ام نظارت می های درسی ها و برنامه مستقیماً تو امور درسی من، به مشق

هر موقع با »اول اظهار کرد  کننده شرکت. همچنین «کرد ها بهم کمک می هام و ت و یادگیری

 یهرازگاه ادمهی میداشت یمثالً کوهنورد یحیدانشگاهم برنامه تفر ای رستانیهای دب همكالسی

 ...«پدرم باهامون
طبقهپنجم:والدگریتوانمند

بود. در این مرحله  والدگری توانمند تربیتی مردان موفق،ی  از مراحل زنجیره دیگر یكی 

 .فرزندان شناسایی شدعنوان یكی دیگر از عوامل موفقیت  توانمندی والدین در امور تربیتی به

ی مدیریت راهبرانه بسترسازعدالت محوری، الگودهی، کد محوری  چهارشامل  والدگری توانمند

 گری بود. و هدایت

 محوری: عدالت عدالت  والدگری توانمندیكی از کدهای محوری در طبقه کدمحوری

یگران فرزندان محور، فرد در مورد عدالت محوری و عدم تبعیض بین دبود که در این  محوری

پرهیز از تبعیض رفتاری بین فرزندان، رعایت شامل کدهای باز  که از سوی والدین اشاره کرد

انصاف در حین دعوا و مشاجره فرزندان، وقت گذاشت یكسان در اوقات فراغت فرزندان و 

اندازه یكسان  پدرم به»پانزدهم گفت  کننده شرکتی بین فرزندان بود. برای مثال طلب مساوات

داد و اصالً نشده که مثالً ب برادرم بیشتر  مورد نیازمون پول می موارد وبرای خرید لباس و 

پول بده یا برای اون دیه بخره یا تولد بگیره و برای من نگیره و یا برعكس، همیشه سعی 

هر موقع »شت چهارم اظهار دا کننده شرکتو یا  «کرد تو این موارد یكسان برخورد کنه می

شد، کمتر پیش میومد که طرف یكی از ما رو  بین من و خواهرم یا برادرم دعوا یا بحثی می

کرد بدون قضاوت بشینه بینمون تا ما بتونیم مشكلمون رو با  بگیره و برعكس سعی می

 «... گفتمان حل کنیم

 الگودهی: ی  بقهها در ط از کدهای محوری حاصل از تحلیل داده دیگر یكیکدمحوری

برخی از رفتارها و عملكردها را از والدین شخص  محور بود که در این الگودهی والدگری توانمند

کدهای باز رعایت نظم و انضباط، اهل مطالعه بودن،  و شامل الگوبرداری کرده است

برخورد و مؤدب بودن و رعایت مقررات و عالئم راهنمایی حین رانندگی بود. در ای  خوش

پدرم همیشه تو کاراش منظم بود، اتاق کار منظمی »گفت اول چنین  نندهک شرکتخصوص 

چید سرجاش، یا همیشه وسایل و  شد وسایل رو مرتب می داشت، هر موقع کارش تمام می

پدرم »دوم نیز اظهار داشت  کننده شرکت. «چید ابزارهای کاری رو تو انباری منظم تو قفسه می

های  د، اهل مطالعه و خوندن کتاب شعر بود، من کتاباوقات فراغتش کتاب میخونتو  شهیهم

سالگی  3سالگی خوندم و با شریعتی آشنا شدم، تو  53های پدرم تو  شریعتی رو از قفسه کتاب

اولین کتابی که از پدرم هدیه گرفتم حافظ بود و در کل من حافظ، موالنا، سعدی، شریعتی و 

 .«اختمصادق هدایت رو تو نوجوانی و از طریق پدرم شن
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 از کدهای محوری حاصل از تحلیل  دیگر یكیکدمحوریبسترسازیمدیریتراهبرانه:

کدهای باز ایجاد  بود که شامل بسترسازی مدیریت راهبرانه والدگری توانمندی  ها در طبقه داده

ها و بسترسازی  فضای عاری از ترس در خانواده، ایجاد فضای بحث و گفتگو جهت حل تعارض

وقت تو خانواده مون  هیچ»گفت دهم  کننده شرکتفضای گفتمان بود. برای مثال برای ایجاد 

وقت  آلود ایجاد کنه، یا هیچ پیش نیومده بود که پدرم پرخاشگری کنی با مادرم و یا فضایی ترس

پیش نیومد مثالً وسط حرف زدمون پدرم دعوا کنه و بگه تو ساکت باش. چیزی که من تو 

. «لی من همیشه می تونستم آزادانه نظرمو بگم و اتفاقی هم نمیوفتادها میدیدم و برخی فامیل

ای پیش میومد  همیشه هر وقت دعوایی یا مشاجره»هشتم نیز چنین بیان کرد  کننده شرکت

 «شد ها انجام می بین خانواده، بالفاصله فضایی برای بحث و تبادل نظر و حل تعارض

کدمحوریهدایت ی  ها در طبقه از کدهای محوری حاصل از تحلیل داده آخرین کدگری:

برای قرارگیری در مسیر موفقیت شخص  محوربود که در این  گری هدایت والدگری توانمند

کدهای باز ارتقاء و باال بردن قوه تشخیص، هدایت و  و شامل شده توسط والدین هدایت می

ی در جهت رشد فردی بود. دهی در مسیر پیشرفت شخصی و ارائه راهكار پیشنهاد جهت

روزی که نتایج کنكور اومد برای انتخاب »دوم در این خصوص چنین گفت  کننده شرکت

مند  هایی که من عالقه تک رشته رشته تحصیلی یادمه جلسه خانوادگی گذاشتیم، پدرم تک

و ر ام عالقه موردخوبی تشریح کرد تا بتونم با آگاهی بیشتری رشته  بودم بزنم رو برام به

همیشه پدرم نظارت بر عملكردم »اشت د یازدهم چنین اظهار کننده شرکتو  «انتخاب کنم

 .«کرد داد و کمک می می راهكارعنوان یک مربی و معلم برای بهتر شدن کارام بهم  داشت و به

 فرزندی-:مدیریتمثبتروابطوالدششمطبقه
این  بود. درفرزندی -تربیتی مردان موفق، مدیریت مثبت روابط والدزنجیره  سوم از حلقه

مردان موفق به مدیریت مثبت روابط خود با والدینشان در راستای رسیدن به موفقیت مرحله 

دادن/حمایت کردن، صمیمیت و ایجاد  دلگرمیاین حلقه کدهای محوری  را اشاره کردند.

 شود. ارتباط مثبت شامل می

 دادن/حمایتکردنیکدمحوریدلگرم

بود. در این روش  دادن/حمایت کردن دلگرمیها  کد محوری مستخرج از تحلیل داده نخستین

دادن/حمایت کردن به فرزندانشان در پی رسیدن به اهداف،  دلگرمیکردند با  سعی می والدین

که شامل کدهای باز  کننده دلگرم باشند هایشان یک مشوق و حمایت قیتها و موف آرمان

ابراز کالمی و دادن به اعضای خانواده، مراقبت از والدین سالخورده، حمایت و دلگرمی

 کننده شرکتغیرکالمی عواطف و تشویق و ترغیب کالمی و غیرکالمی بود. در این خصوص 

داد و گاهی  ها و قطعات شعر بهم دلگرمی می پدرم همیشه برای سرودن بیت»سیزدهم گفت 

اشعار مناسبی رو بنویسم و حتی تو نواختن تار همش یكی از  تا بتون کرد یمراهنمایی 

پدرم همیشه مراقب والدینش »دوازدهم بیان داشت  کننده شرکت. «...مشوقینم تو خانواده بود
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، یادمه همیشه با حوصله مثال برد یمموقع برای چكاپ اونارو به بیمارستان  بود، همیشه به

ی ا گونه بهکرد؛  و پدرش رو برای امور نظافت کمک می گرفت یمی مادرش رو ها ناخنزدنی 

 «کردیم میبود که بدون اینكه از ما بخواد، خودمون داوطلبانه تو این امر بهش کمک 
صمیمیت محوری که بود  صمیمیتها  کد محوری مستخرج از تحلیل داده دومین: کد

ان شد؛ صمیمیت در بین ها از سوی مردان موفقیت بی عنوان یكی از مؤثرترین کلیدواژه به

نوعی فرد را با فراق بال بیشتر و آسودگی قلبی بیشتری به سمت موفقیت  اعضای خانواده به

نگرش شوخ  نوازش کردن و اهمیت دادن به فرزندان،که شامل کدهای  رهنمود کرده است

مادرم »دوم بیان داشت  کننده شرکتطبعانه داشتن و خلق جو مثبت بود. در همین راستا 

عنوان یكی از اولیا  بوسید و پدرم به کرد و می همیشه یادمه قبل از رفتن به مدرسه مو بغل می

پنجم ابراز  کننده شرکتو  «داد مربیان و مدرسه همیشه به تحصیل و کارای من اهمیت می

با مهربانی و احترام حاکم بود و همیشه  توأم مانهیصمتو خونه ما همیشه یک فضای »داشت 

احساس ترس یا اضطراب یا اینكه  وجه چیه بهی با ما رفتار میكردن که ا گونه بهمامانم و بابام 

به  آرامشکردیم و همیشه در فضای  عنوان یک اهرم فشار برای انجام اموراتمون نمی به

 «کرد ی تالش میلیخرام و مادرم تو ایجاد یک فضای آ میدیرس یمو کارامو  ها درس

 ی ها در طبقه کد محوری مستخرج از تحلیل داده آخرین: کدمحوریایجادارتباطمثبت

بود که شامل کدهای  فرزندی، ایجاد ارتباط مثبت از سوی والدین-مدیریت روابط مثبت والد

ارائه مذاکره و تبادل نظر، همدلی با فرزندان و  ی فرزندان،ها حرفگوش دادن به باز 

 پانزدهم چنین گفت کننده شرکتبازخوردهای مثبت بود. در این راستا 

عنوان یک حامی و دوست به حرفام و درد و دلهام گوش داده مخصوصاً تو  همیشه پدرم به»

تو خونواده ما برنامه هفتگی داشتیم برای  .«یازدهم گفت کننده شرکتو ...« دوران جوانی

صحبت در مورد اموراتی که پیش میامد و یا اگر برای یكی از اعضا کاری یا مشكلی پیش 

کردیم و حتی برای خرید اقالم ضروری و یا مهم بین اعضای  میومد همیشه جلسه برگزار می

 میخواست یمیا مثالً سفر  میداد یمخانواده بحث بود و با نظر جمع یک کاری رو انجام 

 که میگرفت ادو به این شكل همیشه ی شد میی ریگ میتصمی کنیم با آرا همه اعضا زیر برنامه

هر کاری که من »سوم گفت  کننده شرکت؛ همچنین «گفتمان و تبادل نظر داشته باشیم

خوبی به  شدم یادمه همیشه فیدبک ام مواجه می دادم به تشویق و بازخورد خانواده انجام می

خودم  زدم یماز بس بد  زدم یممیدادن بتونم تو کارام پیشرفت کنم مثالً روزای اولی که دف 

اما بازخورد مامانم بهم کمک کرد تا بتونم هر روز بیشتر  تم زاش یمشدم و کنار  خسته می

 ...« ی متونم دف بزنما حرفهپیشرفت کنم و اآلن در حد 

؟داردهاییمؤلفهریشهدرچهتربیتمردانموفق:2سؤال

های  حائز اهمیت بود. تحلیل داده دومپاسخگویی به سؤال  ،سازی نظریه منظور یكپارچه به

مهم را  مؤلفه مراحل طی شده تربیت مردان موفق، چهار شناساییکیفی به روش چارمز در 
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طور  که در ادامه به آموزشی مؤلفهاجتماعی و  مؤلفه، فردی مؤلفه، خانوادگی مؤلفهآشكار کرد: 

 شود. ها پرداخته می مشروح به آن
 خانوادگیمؤلفه

 نوع مردان موفق و یتربیت ریشهبه  های کیفی پاسخگویی یكی از طبقات مهم در تحلیل داده 

در سه بعد مقابله با مشكالت، روابط عاطفی و مدیریت خانواده، این داد  شان مینبود که  هخانواد

به این ترتیب در این طبقه سه کد محوری مشاهده  اند بودهخاص  های ویژگیدارای  ها خانواده

 شد:

ها در  یكی از کدهای محور مستخرج از تحلیل داده: سازندهوخالقهایخانوادهکدمحوری

یت خانواده در مقابله با مسائل و خالق سازندگی مرد موفق، خانوادگی تربیت مؤلفهخصوص 

برای  مناسب راسازنده، خالق و در حال رشد  یفضای تا شد یم گوناگون زندگی بود که باعث

تجارب زندگی مناسبی را در اختیار فرزندان خویش قرار دهند و ؛ فرزندان خویش تدارک ببینند

بودند این کد محوری شامل  فرزندانشان موفقیتدر مسیر  مناسب و با کارکرد مطلوب الگویی

گرا بود. در همین راستا  خالق و پدر سازنده و عملمادر تشویق کننده، مادر کدهای باز 

که کاری رو  دید یمبود، اگر  مشوقممادرم همیشه تو کارام »سوم چنین گفت  کننده شرکت

کرد تا بهتر  خوبی که تو تصورم هست هم نبود، باز تشویقم می ، حتی اگر بهدم یمدارم انجام 

پدرم آچار و  تو خونههمیشه »داشت هشتم بیان  کننده شرکتو  «انجام بدم کارام رو

گوشتی به دست بود، کاری نبود که توی خونه خراب بشه پدرم اونو درست نكنه، من یادمه  پیچ

گوشتی بهش  گرفتم و هم آچار و پیچ و هم ازش یاد می همیشه از کوچیكی کنار دستش بودم

 «مدهوقت تعمیرکار خونه مون نیو دادم، خالصه همه فن حریف بود و هیچ می

 کدمحوری صمیمیخانواده و ها داشتن  محوری مستخرج از دادهدومین کد : متعهد

ی ساختار خانواده در  نحوهدر بین این مردان  داد یمنشان بود که  متعهد و صمیمیی  خانواده

که  اند افتهیرشد  یا خانوادهمردان موفق در  داد یمنشان ای بود که  گونه ابعاد گوناگون به

است که امنیت روانی را برای اعضای خویش  یا گونه بهده و ارتباط اعضا با یكدیگر فضای خانوا

 . سازد یماز جمله فرزندان فراهم 

والدین فداکار و با گذشت، روابط صمیمانه و قوی بین  این کد محوری شامل کدهای باز

شدند. در همین  دان بودن میتقابل بین اعضای خانواده و قدرم اعضای خانواده، احترام

همیشه دیدم که چقدر مادرم و یا پدرم از »داشت دهم اظهار  کننده شرکتخصوص 

هاشون گذشتن، همیشه با گذشت و  های بچه های خودشون در جهت موفقیت خواسته

هاشون همیشه سعی  ها و گذشت دادن و ما هم به پاس تالش فداکاری به ما درس می

تو خونه ما، همه »سیزدهم گفت  کننده شرکتو  «ه باشیمکردیم بهترین عملكرد رو داشت می

برای همدیگه احترام قائل بودیم و همیشه روابط مون دوستانه و در عین حال صمیمانه بود، 

بود و  ریناپذ اجتناببه ندرت پیش میومد که مثالً من با خواهرام دعوا کنم، البته ناراحتی 
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چهارم چنین گفت  کننده شرکت. همچنین «دیمکر با گفتگو حل می سرعت بهپیش میومد اما 

داد، حتماً نسبت به این کار تشكر و  اگر یكی از اعضای خانواده برای کسی کاری انجام می»

زحمت  منت یبقدردانی از پدر و مادرمون که واقعاً برامون  ژهیو به، میداد یمقدردانی رو انجام 

 .«میكشیدن
موفقیت مردان، استخراج  ریشهدر پاسخگویی به سؤال  :کدمحوریخانوادهرهبرومدیر

به خوبی رهبری و  ها نقشیی وظایف و ها خانوادهدر چنین  داد یمکد محوری بود که نشان 

توجه  و از این جهت برای فرزندان خویش الگوی مناسبی بودند. نكته جالب شوند یممدیریت 

 .خانواده بوددر این نتایج آن بود که مدیریت کالن به عهده پدر 

 پدر مقتدر و مدبر و پدر رهنمود دهنده و کاریزماتیک بود.این کد محوری شامل کدهای باز 

پدرم مردی بود که توی خونه در نهایت »پنجم چنین گفت  کننده شرکتدر این خصوص 

تونستیم مخالف نظر اون  ای بود به هیچ وجه نمی و اگر مخالف یک برنامه حرف حرف اون بود

شرایط  بر اساسبگیم و همه مون مطیع بودیم در مقابلش، البته انعطاف هم گهگاه داشت و 

نهم اظهار  کننده شرکتو همچنین  «داد اما در کل حرف حرف اون بود گاهی نرمش نشون می

و تو اکثر کارا  کردیم داد استفاده می رهنمودهایی که پدرم میهمیشه تو خونه از »داشت 

ایشون  رو دنبالو تو بعضی شرایط پدرم پیشرو بود و ما هم  میگرفت یمازش کمک و راهنمایی 

زاشت اما دورادور  بودیم تا کارا رو یاد بگیریم بعد از یادگیری کارا دیگه به عهده خودمون می

 «... حواسش بهمون بود

 ردیفمؤلفه

 های دادهفردی بود که از  مؤلفه ،سؤالیكی دیگر از طبقات علل موفقیت در پاسخگویی به این 

حاصل از مصاحبه استخراج شد و نشان داد که این افراد به طور ژنتیكی و اکتسابی از 

کدبندی  دودر  مؤلفهاین  .کرد یمی برخوردار بودند که آنان را مستعد موفقیت های ویژگی

 جای گرفتند.منبع درونی و منبع بیرونی  محوری
، منبع درون های کیفی محوری مستخرج از تحلیل داده اولین کد: کدمحوریمنبعدرونی

صفات مثبت  یا مجموعهاین مردان به طور ذاتی از  داد یمنشان بود که  فردی مردان موفق

راده، اعتماد به نفس، انگیزه، خوداتكایی، ااین کدمحوری شامل کدهای باز برخوردار بودند. 

، حل مسئله، خود انضباطی و رهبری را در برگرفت. یریپذ سکیرخودباوری، سخت کوشی، 

ی برای موفقیت ا زهیانگهمیشه یک محرک و »یازدهم گفت  کننده شرکتدر این خصوص 

اول  کننده شرکت. «...مو از دست بدمش میومد که ناامید بشم و انگیزه درونم بود، کمتر پی

همیشه قدرت اینو داشتم که کارامو سر موقع و با برنامه از پیش تعیین شده »اظهار داشت 

، مثالً همیشه طبق برنامه تكالیف مدرسه رو انداختم یمانجام بدم، به ندرت کارامو به تعویق 

ششم  کننده شرکت. همچنین «دادم و کمتر عادت به شب امتحان خوندن داشتم انجام می

ی تمام کوش سختبا  گرفتم یمهمیشه وقتی مسئولیتی یا کاری رو به عهده » بیان داشت
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ی داشتم تا حصول نتیجه و رسیدن به اون شرایط زیر برنامهدادم یا اگر هدفی یا  انجام می

 «کردم و کمتر پیش میومد که وسط راه خسته بشم و دست از تالش بكشم دلخواه تالش می

وران مدرسه و هم تو دانشگاه قادر بودم که بتونم تیمی هم تو د»هفتم گفت  کننده شرکتو 

عنوان دبیر  عنوان رهبر گروه ایفای نقش کنم، مثالً تو دانشگاه چندین سال به تشكیل بدم و به

خوبی تونستم سمینارها و  ها به کانون و همچنین دبیر انجمن علمی بودم و طی این سال

که داشتم از پس برگزاری برنامه بر بیام و اآلن برام  ریزی میزگردهایی رو ترتیب بدم و با برنامه

 .«چیز عادی شده اینكارا یک

های کیفی  از کدهای محوری مستخرج از تحلیل داده دومین کد: کدمحوریمنبعبیرونی

در  بع درونیااین مردان عالوه بر منداد  بود که نشان می منبع بیرونی موفقیت در مردان موفق

که مسیر  اند یافتهدست به یكسری از عوامل و منابع بیرونی  که اند کردهزندگی  ییها طیمح

 . موفقیت و امكان آنان را تسهیل کرده است

و ارتباطات را در  سطح باالی انتظارات والدین و معلماناین کد محوری شامل کدهای باز 

ظار باالی خانواده به خصوص همیشه سطح انت »چهارم چنین گفت  کننده شرکتبرگرفت. 

ی خودم داشته باشم و ا حرفهبرای انجام امور شخصی و   یک پلن و برنامه شد یممادرم باعث 

تو ارتباط گرفتن با »سوم اظهار داشت  کننده شرکتو  «...رفتم طبق برنامه پیش می گام به گام

دوستام و معلمام همیشه موفق بودم و طوری بود که با افرادی ارتباط داشتم تو طول دوران 

یی که تو ذهنم داشتم پر و بال بدم و ها دهیانوجوانی و بعدها تو دانشگاه که تونستن به 

هایی  ی با آدمیكجورایی متونم بگم که موفقیتم رو مدیون ارتباطاتی میدونم که تو فرایند زندگ

 «که به وقتش سر راهم قرار گرفتن و بهم در موفقیت تا حدودی کمک کردن بدونم

 اجتماعیمؤلفه

 مؤلفهها  از طبقات مستخرج از تحلیل داده دیگر یكی کشف علل موفقیت این دسته از مردان

همگی  اند گرفتهاطرافیان و افرادی که در مسیر آنان قرار  داد یمنشان بود که  اجتماعی

گروه همساالن و کدبندی محوری  دودر  مؤلفه. این اند بودهموفقیت وی  کننده لیتسه

 جای گرفتند.های اجتماعی  شبكه
گروه همساالن یكی از کدهای محوری تسهیل کنده این طبقه : کدمحوریگروههمساالن

اول چنین  کننده شرکت .سازد یم نشدوست و همساالن را در موفقیت رو پررنگبود که نقش 

هایی که در راستای ایده و طرز  تو طول دوران مدرسه و بعد دانشگاه کالً با همكالسی»گفت 

نوعی اکثر همكالسی هام با اهداف من همخوان بودن  شدم و به فكر و نظر من بودن دوست می

نیز دوم  کننده شرکتو  «...و سازگاری زیادی با اونا داشتم که البته تعدادشون هم زیاد نبود

یاد شجویی و زندگی تو خوابگاه رو هم تو دوره دانشگاه به ناچار باید زندگی دان»اظهار داشت 

هایی آشنا شدم که بعدها تو طول دوران  خوابگاهی و تو این دوره بود که با هم میگرفت یم

کردیم همه مون تو یک بلوک و یک اتاق بودیم و تو  تحصیل هر ترم که برای خوابگاه اقدام می
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کردم به  کردیم مثالً من یادمه ریاضیاتم خوب بود و سعی می کارامون همدیگرو کمک می

 «تو این حوزه کمک میكردنی هام یاد بدم و برعكس اونا زبانشون خوب بود و به من اتاق هم

های  مستخرج از تحلیل دادهدومین کد در نظر گرفته : هایاجتماعیکدمحوریشبکه

 یها تشكلعلمی، حضور در  یها انجمناجتماعی مثل  یها شبكهکه نشان داد ، کیفی

بود که این کدمحوری شامل  موفقیت در این مردان نندهک لیتسهو دانشجویی  یآموز دانش

های  ی فرهنگی و اجتماعی و عضویت در انجمنها کانونعضویت در امور خیریه و  کدهای باز

ی فرهنگی و ها کانونتو دوره دانشجویی با »نهم گفت  کننده شرکتعلمی را دربرگرفت. 

عنوان دبیر کانون  شدم و بعد از مدتی به ها گروهاجتماعی و امور خیریه آشنا شدم، عضو این 

ی فرهنگی بینش و رویكرد جدیدی رو ها تیفعالفرهنگی دانشگاه انتخاب شدم و تا حدودی 

 ...«تغییر داد ها انسانبهم داد و نگاهم رو به دنیا و 
 آموزشیمؤلفه

که این مردان  داد یمبود؛ این طبقه نشان  ها دادهآموزشی یكی دیگر از علل مستخرج از  مؤلفه

 کدبندی محوری دواین علل در  .اند شدهبهینه برخوردار  یها فرصتبه لحاظ آموزشی از 

 جای گرفتند. های آموزشی و خودباوری تحصیلی امكانات و زیرساخت

نخستین کد محوری که در علل آموزشی : یآموزشیهارساختیزامکاناتوکدمحوری

ی ها رساختیزدر نظر گرفته شد کد محوری امكانات و  های کیفی تحلیل داده بر اساس

بود که این مثل داشتن معلم خصوصی، والدی که در امور درسی تسهیل گر   آموزشی

و  یآموزش کمکهای  آموزشی، کتاب یافزار سختامكانات کدمحوری شامل کدهای باز 

مدرس ما »یازدهم گفت  کننده شرکت را در برگرفت. و کارآمد رگذاریتأثان و اساتید معلم

خوبی داشت که تونست بهم کمک کنه تا تمرکز الزم  نسبتاًنسبت به سایر مدارس امكانات 

برای درس خوندن رو داشته باشم و بتونم تو دانشگاه خوبی قبول بشم، عالوه بر اون تو 

ی تاپ ها دانشگاهدانشگاه هم امكاناتمون با توجه به نوع دانشگاهی که قبول شده بودم جزو 

من یک معلم »دوم اظهار داشت  کننده شرکتو  «...بود و خیلی کمكم کرد تا به اهدافم برسم

 کنمش ینمتو اول دبیرستان داشتم به قدری تو شعر نوشتن بهم کمک کرد که هرگز فراموش 

و هنوز هم باهاش در ارتباطم و تو دانشگاه هم یک استاد جوونی داشتیم که تازه 

هم جهت ی نو و بكری داشت که خیلی بها دهیاآلمان شده بود و به قدری  لیالتحص فارغ

قرار  ام یزندگی بودم که این دو بزرگوار تو مسیر شانس خوشو از این نظر فكر کنم آدم  داد می

 «...گرفتن

های  تحلیل داده : دومین کدی که در علل آموزشی بر اساسیتحصیلیخودباورکدمحوری

بود که این کدمحوری شامل کدهای باز  ریزی در نظر گرفته شد کد محوری برنامه کیفی

اظهار  چهارم کننده شرکتدهی مطالب، مدیریت حواشی و تمرکز بر درس خوانی بود.  سازمان

بندی و  گرفتم رو طبقه ریز درسی، همیشه مطالبی که باید یاد می تو بحث برنامه»داشت 
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نهم بیان کرد  کننده شرکتو  ...«رمیبگ ادیتر بفهمم و  کردم تا بتونم راحت دهی می سازمان

کردم، اوایل یكم افت  قبول شدم، فضای متفاوتی با مدرسه رو تجربه می وقتی دانشگاه»

با محیط دانشگاه، اما بعدها تونستم حواشی که  تحصیلی پیدا کردم به دلیل عدم سازگاری

 .«ممكن بود منو از موفقیت هام غافل کنه رو مدیریت کنم تا به انحراف نرم
 «چیستی و چرایی موفقیت در بین مردان موفق»پژوهش یعنی به دو سؤال مهم  نیا از  شیپ

های شناسایی  مؤلفهشود که  منظور یكپارچگی نظریه مشخص می در ادامه به .شد پاسخ داده

در  .شوند یبر اساس چه ساز و کارهایی با هم مرتبط م چرایی آنشده تربیتی مردان موفق و 

 .شوند یمهم مشخص های مربوط به چرایی و چیستی با  واقع چگونگی ارتباط سازه
پاسخگویی به این سؤال بسیار مهم بود چرا که ساز و کارهای  ،سازی نظریه منظور یكپارچه به

های کیفی در  در تحلیل داده داد. را نشان می رسیدن به موفقیت در این مردانزیربنایی 

مراحل طی شده تا موفقیت و سپس  موفقیت های شناسایی مؤلفهخصوص یكپارچگی 

کند تا بتوانند  که به آنان کمک می برند یمبهره عوامل درونی از  مردان موفقمشخص شد که 

یاد  منابع کنترل درونی و بیرونیعنوان  ها به که در این پژوهش از آن برسند به موفقیت

 شود. می
طی ها  را بر طبق تحلیل داده 4 نمودار رسیدن به موفقیتتا  منابع کنترل درونی و بیرونیاین 

 کنند. می

رسیدنبهموفقیتروندچگونگی.2نمودار



مراحل رسیدن به موفقیت در عوامل فردی  ؛شود مشاهده می 4گونه که در نمودار  همان

در نظر  منابع درونیعنوان  نیز به شده است که به علل درونی و بیرونی و در نهایت خالصه

ا کنترل کمک کرده تا ب مردانبه منابع کنترل درونی رسد  چرا که به نظر می شد؛گرفته 

منابع درونی و بیرونی به مسیر رشد و بالندگی خود در راه رسیدن به موفقیت کمک کنند.
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چهدربینمردانموفقرسیدنبهموفقیتچگونگیزیربنایی:سازوکارهای3سؤال

 ؟بود

 ی سابقه( 1را آشكار کرد  در راه رسیدن به تربیت موفق های کیفی دو منبع مهم تحلیل داده

 سبک زندگی سازنده( 2 رشدی

 رشدییسابقه

 زیربنایی های کیفی نشان داد یكی از منابع اصلی در تأمین ساز و کارهای تحلیل داده

معموالً در  افرادرشدی افراد در خانواده بود، این ی  سابقه رسیدن به موفقیت،چگونگی 

سبک زندگی، جو خانواده و فضای عاطفی  رشد کرده بودند کهبا ساختار خانواده هایی  خانواده

ها، اثرات و انتظارات والدین، سبک  خانه، وجود همشیرها، تفاوت سنی و ترتیب تولد آن

از  کهی ارزشی خاصی  خزانهعنوان  به خانواده، همسایگان و همتایان های ارزشفرزندپروری و 

. به این ترتیب این ، رشد کرده بودندمیراث خانوادگی دریافت کرده بودندعنوان  خانواده به

 .بودفرایند روابط میان فردی  و انسجام خانوادگی کد محوری اصلی دوطبقه حاوی 
ساختار ی  ها و طبقه یكی از کدهای محوری مستخرج از داده: انسجامخانوادگیکدمحوری

فضای عاطفی مطلوب در خانه، بود که شامل کدهای باز  انسجام خانوادگی خانواده،

همشیرهای مهربان و سازگار، انتظارات معقول والدین و سبک فرزندپروری منعطف و مقتدر 

تو خونه ما یک فضای خوب، گرم، »پنجم چنین گفت  کننده شرکتستا اوالدین بود. در این ر

با  توأمهایی که تو خانواده داشتیم یک فضای شاد  با نشاط و صمیمی بود که همیشه دورهمی

هفتم نیز بیان  کننده شرکت. «خیلی تنگ شده  ها لحظهلذت بود که واقعاً دلم برای اون 

خواهر و برادرهای خوب و مهربونی داشتم، کمتر پیش میومد با هم دعوا کنیم یا به »داشت 

والدینم در عین حال که »ت دهم گف کننده شرکت. همچنین « ...همدیگه حسادت کنیم 

های ما تغییر میدادن، اما گهگاه  خیلی مقتدر بودن با ما و بندرت نظراتشون رو درباره خواسته

 .« هم بودن ریپذ انعطاف شرایط بر اساسو 
فردی میان روابط فرایند ها در  یكی از کدهای محوری مستخرج از داده: کدمحوری

در  مردانداد این  بود که نشان می روابط میان فردیفرایند  ساختار خانواده،ی  طبقه

. این که افراد قدرت برقراری ارتباط مناسب با یكدیگر را داشتند اند افتهیرشد  یا خانواده

احترام متقابل و اهمیت به استقالل و هویت فردی بود. در این کدمحوری شامل کدهای باز 

خانوادگی ما که خیلی پدرم  های ارزشیكی از اصول و »ششم گفت  کننده شرکتخصوص 

و با  مؤدبانهکرد ادب، احترام، منش، خُلق و عالیق بود و خودش همیشه  بهش تأکید می

کرد که عالوه بر احترام، جو عاطفی  و فضایی رو هم ایجاد می کرد یماحترام تو خونه رفتار 

 کننده شرکتو  « کرد خونه می زیآم احترامی حاکم بود که کمک زیادی به فضای ا مانهیصم

والدینم براشون واقعا مهم بود که من رو پای خودم وایسم، همیشه هم تا »دوم اظهار کرد 
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ی آزادکم تونستم از این  جایی که به خودم و دیگران صدمه نرسه آزادی عمل میدادن و کم

عمل و استقاللی که بهم میدن به هویت فردی و خوداتكایی برسم و بدونم خودم چه 

 .«های دارم  یتوانای
 سبکزندگیسازنده

 زیربنایی های کیفی نشان داد یكی از منابع اصلی در تأمین ساز و کارهای تحلیل داده

افراد در خانواده بود، این  سبک زندگی سازنده ،در مردان موفق رسیدن به موفقیتچگونگی 

با الگوهای ارتباطی مطلوب که در آن توانایی خوب گوش دادن، هایی  معموالً در خانواده افراد

 فرزندی و ...-ی مدیریت رابطه والدها مهارتهمدلی کردن، سبک ارتباطی مطلوب و سازنده، 

 یها کسبکد محوری اصلی  سه. به این ترتیب این طبقه حاوی وجود دارد رشد کرده بودند

این  سبک زندگی سازندهفرزندی را در برگرفت.-ارتباطی کارآمد و الگوی مدیریت رابطه والد

نسبت  های خود هدفمند و رسیدن به موفقیت و ایده آلبه زندگی ها  آنمیل  افراد نشان داد

رسیدن به ساز و کارهای  ی وساز نوبه خود باعث فعال و به خود بیشتر بود همنوعانبه 

 شد.  می موفقیت

مسئول، خالق، همكاری کننده، خوداتكایی، خردمندی و این کد محوری شامل کدهای باز 

ام بهم یاد دادن که مسئولیت کارام رو  از کودکی خانواده»سوم گفت  کننده شرکتپویایی بود. 

یک فرد  ها تیموفقو چه در  ها شكستخودم باید به عهده بگیرم، همیشه سعی کردم چه در 

ام به شدت  شرکتمم تزریق کردم و پرسنل پذیر و پاسخگو باشم و این روحیه رو تو مسئولیت

. «در مقابل کاراشون مسئول هستن؛ حاال چه در موفقیت و چه در خطا و شكست 

یكی از ویژگی هام، داشتن روحیه همكاری هست، »پنجم نیز چنین گفت  کننده شرکت

رو همیشه تقویت  ام یمیتهمیشه سعی کردم تو کار تیمی بیشتر مشارکت کنم و روحیه کار 

ی هام اهمیت میت همکردم، آدم خودمختار و تک رویی نبودم و همیشه تو کارام به نظرات 

در خانواده ما معیارهایی معین برای »نهم نیز اظهار داشت  کننده شرکت. « ... دادم می

 « ...دیرس یم، عقاید ما از نظر عقل سلیم بایستی منطق به نظر شد یمگفتگوها در نظر گرفته 
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رارسیدنبهموفقیتوچگونگییی،چرایستیایباتوجهبهچزمینهشمایکلینظریه.3نمودار

دهد.نشانمی



 گیرینتیجهبحثو

عوامل مؤثر بر تربیت مردان موفق و ارائه الگویی از تجربه زیسته و  ها مؤلفهمنظور شناسایی  به

مردان موفقیت از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته اطالعات کسب شد. نتایج تحلیل محتوای 

عمیق با مردان موفق، از طریق روش چارمز برای بررسی و شناسایی  افتهیساختارمصاحبه نیمه 

پاسخ داده شد. نتایج به دست  سؤال 3ردان موفق در قالب بر تربیت م مؤثرعوامل و  ها مؤلفه

مراحل برای عبور از  مردان موفقکه اول پژوهش حاضر نشان داد  سؤالآمده در پاسخ به 

نظام ارزشی  مراحل از موفقیتدر نهایت  تا رسیدن به خودشكوفایی وزندگی خانوادگی تحولی 
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سبک فرزندپروری مقتدرانه، والدگری  ،خانوادهکارکرد مطلوب شناختی،  پذیری انعطافخانواده، 

هر کدام از طبقات حاصل  کنند. را طی می فرزندی-ریت مثبت روابط والدمدیتوانمند و 

ای از کدهای محوری است که هر کد محوری برآمده از ترکیب چندین کدباز  مجموعه

ح طبقات حاصل از تحلیل ترین سطو عنوان باالترین و مرتبط ی مذکور به طبقه 6خانواده بود.  هم

طبقه مربوط به نظام ارزشی  نخستین بودند. تربیت مرد موفقها در ارتباط با موضوع  داده

این  از غفلت و هستند آینده نسل با ملتى و قوم هر اتصال فرهنگ حلقه ها ارزشخانواده بود. 

 انگلهارد که دارند اهمیت قدر آن ها ارزشکند؛  مواجه هویت بحران با را جوامع تواند می مهم

دهید.  را تغییر آنان های ارزش کنید، انقالب سروصدا بدون در کشورى خواهید می اگر گوید می

  دارد. اهمیت خانواده در مسیر تربیت موفق های ارزش مطالعه نظام دلیل همین به

 جامعه یک فرهنگى بنیان نظام و بخشیده هویت خانواده نظام به ها ارزش در حقیقت

دلیل  همین به هستند جامعه نبایدهاى و بایدها معیار اساسى ها ارزش واقع در هستند؛

 ثبات داراى ها ارزشاگر  هستند. نیز اجتماعى هنجارهاى و قانون خانواده زیربناى های ارزش

 شوک دچار ها ارزش اگر و شوند در راه موفقیت می نسبى داراى ثبات نیزفرزندان  باشند نسبى

 توان می یکل طور بهشوند.  و بحران می یگشتگ گمدچار  فرزندان آن خانواده شوند بحران یا و

 و بوده و داراى رجحان مرکزیت رشد و تربیت و موفقیت فرزندان خانواده های ارزش گفت نظام

 براى حاضرند والدین توانمند و هستند عاطفى داراى بار دارند و دستورى هستند؛ جنبه اولویت

 دو گروه به را خانواده های ارزشنظام  راکیچ بگذرند. خود مال جان و از ها ارزش حفظ

هاى  شیوه ها ارزش که است معتقد و است کرده تقسیم ابزارى های ارزش و نهایی های ارزش

 شوارتز .شوند یم هدف مطلوب مطرح به رسیدن براى یا لهیوس عنوان به و هستند رفتار برتر

 قرار فرد زندگى در راهنما اصول به عنوان که هستند فراموقیعتى اهداف ها ارزش است معتقد

 هم از توان مینظر  سه اساس بر را ها ارزش وى نظر به هستند؛ اهمیت متفاوتى داراى و داشته

 دوم باشند، جمعى یا فردى منافع خدمت در ممكن است ها ارزش آنكه نخست داد، تشخیص

 نیازهاى یعنى اساسى بشر نیاز سه از ها ارزش سوم باشند، ابزارى است ممكن ها ارزش

گیرند  می سرچشمه رفاهى و اساسى و نیازهاى اجتماعى تعامل به نیاز ،یشناخت ستیز

 (.5337)آزادمرزآبادی، 

به میزان تغییرپذیری پذیری  انعطافشناختی است.  پذیری انعطافدومین طبقه مربوط به 

خـانواده اشـاره دارد. در این بعد، تأکید روی ثبات در ها، قوانین، کنترل و انضباط  در نقش

صورت دموکراتیک  پذیری در خانواده، مدیریت خانواده به است. در صورت انعطاف هامقابل تغییر

ها  گیری گیـرد، همـه اعـضای خـانواده در تصمیم و حالت استبدادی کمتر به خود مـی است

)خیلـی پـایین(،  ناپذیر انعطاف ارتند ازپذیری عب چهار سطح انعطاف. کنند شرکت می

یافتـه )پـایین تـا متوسط(، منعطف )متوسط تا باال( و آشفته )بسیار باال(. دو سطح  سـاخت

)اولسون،  شوند هستند و دو بعد دیگر متعادل تلقی می ساز مشكلناپـذیر  آشفته و انعطاف

4155.) 
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صورت دموکراتیک است و کمتر  نواده بهپذیر، رهبری و مدیریت خا های انعطاف در خانواده

ها مشارکت  گیری تر خانواده نیز در تصمیم گیرد و اعضای جوان حالت استبدادی به خود می

شناختی  پذیری انعطاف( در نتیجه وجود والدین با 5337کنند )جمشیدی و دیگران،  می

. در شود یت قلمداد میمتوسط رو به باال یكی از ابعاد تحول فرزندان در مسیر پیشرفت و موفق

پذیری مطلوبی برخوردار  ها، قوانین و سلسله مراتب افراد از انعطاف های منعطف، نقش خانواده

های مختلف، در گستره زیادی از مسائل بین اعضای  است بنابراین هنگام رویارویی با موضوع

دازند. اگر فرزندان پر پذیرد و اعضای خانواده با هم به حل مسئله می خانواده گفتگو صورت می

احساس کنند مورد پذیرش والدین هستند، قوانین، انضباط و سلسله مراتب خشک و غیر قابل 

ها به عنوان  فرما نیست و در رویارویی با مسائل مختلف نظر آن تغییر بر فضای خانواده حكم

ا دیكته ها دستوره شود و به ندرت به آن گیری در خانواده محسوب می یكی از ارکان تصمیم

ورزند و جرأت و قدرت ابراز عقیده را در خود  شود، با اشتیاق در حل مسئله مشارکت می می

 (.5339یابند )جاویدی و بشارتی پور،  می

تربیت  مؤثرهای  طبقه استخراج شده از گام سومینو  نیتر یاصلکارکرد خانواده به عنوان 

یی که شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی را در پرورش فرزندان ها خانوادهدر  معموالًفرزند موفق، 

یی که در شیوه فرزند پروری خود از اصل همكاری و ها خانوادهنیرومندتر است.  رندیگ یمبه کار 

، توانایی بیشتر برای انطباق با تغییرات دارند و شرایط کنند یمدموکراسی در روابط پیروی 

. در خانواده با الگوی سالم، اعضای خانواده مورد کنند یممناسبی برای رشد کودکان فراهم 

ی افراد روشن و دارای انعطاف است و ها نقشحمایت همدیگر هستند؛ انتظارات مربوط به 

های حاصل از  یافته (.4153است )مورداک،  مرز یبو نه  ریپذ انعطافو  واضحمقررات خانواده 

ی فرزند پروری والدین و ها روشروابط خانوادگی و  مصاحبه با مردان موفق نشان داد که

ی شخصیت افراد و زندگی ریگ شكلوقایع و رویدادهای دوران کودکی در  ریتأثهمچنین 

مسیر رسیدن به موفقیت شناسایی شده  نیتر یاصلزیادی داشته و به عنوان  ریتأث ها آنی  ندهیآ

 است.

باز و گسترده موجود در بین اعضا  های ارتباطهای سبک فرزندپروری مقتدر از نظر  یژگیو

خانواده، کمی اعالن قدرت والدین، مشارکت فرزندان در ایجاد قوانین خانواده، پرورش 

، سازگاری اجتماعی، بلوغ فكری و قدرت حل مسئله با نفس عزت جستجوگری، استقالل،

همپوشانی دارد. ش حاضر های پژوه ، با چهارمین طبقه از یافتههای منعطف های خانواده ویژگی

های موفقیت  به طوری که در کدهای محوری و باز این پژوهش نیز به عنوان یكی از رکن

 های منعطف از نظر رابطه منفی با عواطف و های فرزندان خانواده ویژگیاستخراج شده است. 

 اهداف عملكرد اجتنابیهای  ی با ویژگیمنفی، افسردگی، اضطراب و ناامید های حساسا

بینی مثبت اهداف عملكرد اجتنابی توسط سبک  بنابراین با توجه به پیش .دارد همپوشی عكس

و همپوشی  سو یکهای منعطف دارند از  های عكس خانواده که ویژگی جو فرزندپروری سلطه

های هدف عملكرد اجتنابی  گیری جهت های منعطف با ویژگی خانواده های فرزندان عكس ویژگی
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گیری عملكرد اجتنابی قابل انتظار  پذیری خانواده و جهت انعطاف بطه منفیاز سوی دیگر، را

های سالم و قدرتمند  تقریباً همیشه در خانواده ارتباط مؤثر، (.5337)زارع و سامانی،  است

شود  های ناسالم دیده می که ارتباط ضعیف معموالً در خانواده درحالی شود، مشاهده می

کنند که  خانواده درمانگران و زوج درمانگران اغلب گزارش می (.5391کاپوتزی و اشتاوفر، )

مستقیم و  ارتباط ضعیف،. دارند هایی است که مشكل  وجه مشترک خانواده ارتباط ضعیف،

راهی  های خانوادگی بسیار زیادی شود. ارتباط مؤثر، تواند موجب مشكل روشن نیست و می

تک افراد خانواده و این راه  به وسیله تک خود،است برای شریک ساختن دیگران در عواطف 

فرزندی و -اعضای خانواده با یكدیگر به ویژه رابطه والد مؤثرپویایی خانواده، ارتباط  بهمنجر 

 (.4151گاتمن و گاتمن، ) شود رشد و ترقی فرزندان می

اجازه کنند و به کودکان  گیری مفهومی به تمام جوانب توجه می های با جهت در خانواده

کودکان در این نوع . دهند که عقایدشان را بیان کنند حتی اگر با نظر دیگران مخالف باشند می

شوند تا تمام جوانب را در تجزیه و تحلیل عقایدشان در نظر بگیرند و  ها تشویق می خانواده

 گیری اجتماعی بر قدرت بر عكس در الگوی جهت. شوند تا با دیگران مباحثه کنند تشویق می

گیری اجتماعی تالش برای حفظ و نگهداری همگون و همساز  شود. در جهت والدین تأکید می

های با گرایش اجتماعی والدین تأکید دارند که فرزندان باید از  فرزندی است؛ در خانواده-والد

تعارض و مغایرت با جمع اجتناب ورزند و به جای بحث و مباحثه و ابراز عقاید مخالف با 

 ترها احترام بگذارند و جلوی مسائل بین فردی را بگیرند به بزرگ ها شوند، سلیم آنت دیگران،
توانایی مدیریت مثبتی بر  ها آنهایی که والدین  اعضای خانواده (.5391)کاپوتزی و اشتاوفر، 

طور مكرر و  شنود زیاد هستند، آزادانه، به گیری گفت و فرزندی دارند، دارای جهت-روابط والد

کنند؛ بدون اینكه از نظر موضوعات را مورد بحث با زمان صرف  خته با یكدیگر تعامل میخودانگی

ها دامنه وسیعی از موضوعات مورد بحث و  شده در تعامل محدودیت زیادی داشته باشند. آن

ها، افكار و احساسات شخصی خود را با یكدیگر در میان  دهند و فعالیت نظر قرار می تبادل

 کنند.  د خانواده با همفكری هم تصمیمات مربوط به خانواده را اتخاذ میافرا. گذارند می

فرزندی این عقیده وجود دارد که الزمه زندگی -در ارتباط با مدیریت مثبت روابط والد

هایی که چنین  راحت و مكرر است. خانواده داشتن ارتباطات آزاد، بخش، خانوادگی پربار و لذت

اند. والدین چنین  ن گذاشتن عقاید خود با یكدیگر ارزش قائلای دارند برای در میا عقیده

هایی ارتباطات مكرر خود را با فرزندان را وسیله مهم برای تربیت کردن و اجتماعی  خانواده

اند که  مطالعات نشان داده های این پژوهش بود. دانند که این ویژگی جزو یافته ها می کردن آن

مطالعات تجربی . شناختی فرزندان است حیاطی برای سازگاری روانفرزند یک عامل -رابطه والد

 احساس باز بودن میان والدین و فرزندان،: اند گونه تعریف کرده فرزند را این-کیفیت روابط والد

مشكل و تعارض درک شده . (4154مورای و همكاران، ) میزان ارتباط و بحث درجه باز بودن،

دشمنی/پرخاشگری میان والدین و  وسیله والدین، رد شدن بهاحساس ط ها، میان والدین و بچه
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گورنی و ) شده به وسیله والدین و زمان صرف شده با والدین  درجه عالقه نشان داده فرزندان،

 (.4153، 5رایان
که جزو  شود باعث تالش، مقاومت و انعطاف بیشتری می در والدین حس خودکارآمدی باال

. پژوهش بود که با نام کد محوری والدگری توانمند شناسایی شدهای طبقه پنجم این  یافته

. به همین (4153، 4)مورداک به شدت متأثر از عقاید خودکارآمدی آنان است والدینعملكرد 

 توانمند ممكن است به دلیل عدم اعتقاد به توانایی و شایستگی خود، از توانایی والدخاطر، یک 

؛ بنابراین هم مهارت و (4153)جیالو و همكاران،  ده نكندخود به نحو مطلوبی استفا والدگری

ها،  اما در بیان مكانیسم ؛مؤثر نیاز استوالدگری والدین هم باورهای خودکارآمدی برای عملكرد 

تر است.  هایشان برای کنترل بر سطح عملكرد از همه پرنفوذتر و مهم باور افراد در مورد توانایی

ها و چگونگی رفتار افراد  س تفكر، چگونگی برانگیخته شدن آنباورهای خودکارآمدی به احسا

تأثیر دارد که از  والدین مدی بر تجربه و فعالیتآدرک خودکار(. 4116)بندورا،  گذارد تأثیر می

و مراحل انتخاب  است شناختی، انگیزشی، هیجانی ( شامل4153جیالو و همكارانش )دیدگاه 

را  والدینگیرد. عملكرد عمده افكار این است که  ود میهای گوناگونی به خ مسیر شناختی شكل

بینی  مهم هستند را کنترل و پیش فرزندانهایی که برای  کند تا رویدادها و فعالیت قادر می

پذیرتر و مدیریت  با خودکارآمدی باالتر منابع شناختی بیشتر، راهكارهای انعطاف والدینکنند. 

احاطه داشته باشند  شان و فضای خانوادهبر محیط  توانند فرزندی می-روابط والدمؤثرتر 

 (.4157چمبرز و همكاران، -)پیكوک

حائز اهمیت  دومپاسخگویی به سؤال  ،سازی نظریه منظور یكپارچه بهدر ادامه این پژوهش 

طی شده تربیت  های مؤلفهریشه  شناساییهای کیفی به روش چارمز در  بود. تحلیل داده

، علل اجتماعی و علل علل فردی، علل خانوادگی که مهم را آشكار کرد ریشه مردان موفق، چهار

عوامل  جمله ازبه عنوان مهمترین مراحل طی شده از سوی مردان موفق معرفی شد.  آموزشی

ی  شیوه موفقیت فرزندان، از والدین انتظار والدین، به نظارت توان یم موفقیت بر مؤثر خانوادگی

 انتظارات کرد. اشاره وضعیت اجتماعی اقتصادی و فرزندان و والدین روابط کیفیت فرزندپروری،

 چنین آسیب بزند؛ فرزندان ی خودپنداره و نفس به اعتماد به است والدین ممكن حد از بیش

 گروه به اغلب و دهند یمدست  از را پیشرفت و موفقیت ی انگیزه تدریج به افرادی

 (. 5391همكاران، اسكندری و ) وندندیپ یم خوردگان شكست

 در مهمی و بارز نقش صمیمیت، و گرمی با فرزندان همراه تربیت ی مقتدرانه یها روش

 فرآیند بر منفی ریتأث مستبد یا ریسهل گوالدین  ؛کند یم ایفا فرزندان عملكرد و ایجاد انگیزش

 حاکی پژوهش، از یک آمده دست به (. نتایج5391کرمی و همكاران، گذارند ) یمخود  فرزندان

 از والدین انتظار و ترقی، پیشرفت انگیزش با خانوادگی مرتبط عوامل بین از که است آن از

                                                           
1 Guerney, L. & Ryan, V 

2 Murdock 
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 % انگیزش6 خانواده ساخت و %46 مقتدرانه فرزندپروری ی شیوه %،43 موفقیت فرزندان

 در یا کننده نییتع نقش فردی نیز (. عوامل5396رشید و همكاران، ) کند یم تعیین را پیشرفت

 ادراک تحصیلی، خودکارآمدی به توان یم عوامل این جمله از دارند. انگیزشی فرزندان باورهای

کرد  اشاره موفقیت به نسبت نگرش و پیشرفت اهداف ،اسناد کنترل ادراک شایستگی،

راتر  جولیان ی هینظر به استناد با(. در مورد علل فردی موفقیت 5396)محمدی و همكاران، 

 و ها مهارت برای درونی هستند کنترل مرکز دارای که افرادی چنین تبیین کرد توان می

 و دقیق ریزی نقشه ی نتیجهرا  زندگی مثبت رویدادهای و بوده قائل ارزش خود های توانایی

 زیادی تأثیر تالش که باورند بر این چون افراد گونه نیا رو این از ،دانند می خود گیر پی کوشش

 .ورزند ینم دریغ کوششی و سعی از هرگونه مسیر این در پس گذاشت، خواهد ها آن موفقیت بر

 ی درباره افراد تفكر طرز که کرد مطرح توان یمواینر  اسناد نظریه به توجه با رابطه همین در

 ؛ از این رو،شود یم محسوب ها آن طلبی توفیق اصلی ی کننده نییتع و شكست موفقیت علت

 خود در که یهای توانایی و پشتكار به توجه با هستند درونی کنترل دارای مرکز که افرادی اغلب

 هستند. باالتری عملكرد یوجو جستدر  دارند سراغ

 و آموزشی شرایط هرچند گفت توان یم و آموزشی موفقیت اجتماعی عوامل بعد در 

 شرایط فقط این عوامل بین از اما دارند؛ معناداری و مثبت رابطه موفقیت با فرهنگی - اجتماعی

 شرایط موفقیت و کدهای باز بررسی با واقع در دارد، را موفقیت بینی پیش توانایی آموزشی

 که چرا یافت عوامل اجتماعی سایر با آن تفاوت و آموزش ماهیت در ا ر امر این دلیل توان می

 موفقیت سازی فرهنگ ویژه و به توسعه رشد، بر محیطی عامل یک عنوان به تنها نه آموزش

دارد.  گیری چشم تأثیر نیز زمینه این فردی در عوامل پرورش و ایجاد در است؛ بلكه تأثیرگذار

 فنی دانش ارائه کار، بازار نیازهای با آموزشی های برنامه بودن متناسب نظیر آموزشی شرایط

مسیر مناسب  ارائهبرای  گوناگون آموزشی های روش از استفاده طراحی موفقیت و برای الزم

سومین سوالی که در این پژوهش پاسخ داده شد  .بود خواهد تأثیرگذار موفقیت به برای رسیدن

ساز و کارهای زیربنایی و چگونگی رسیدن به موفقیت در بین مردان موفق بود که تحلیل 

ن مصاحبه نشان داد که سابقه رشدی و سبک زندگی سازنده در این مردان تسهیل کننده رسید

به خودشكوفایی و موفقیت بود. از محدودیت های این پژوهش شناسایی مردان موفق بود که با 

خانواده و  های ارزشو  ها نگرشدر تحقیقات دانشگاهی نیز مشقت همراه بود؛ همچنین 

بر موفقیت فرزندان مغفول مانده و تحقیقات اندکی در  مؤثر تربیتمختلف ارزشی در  های گونه

خانوادگی،  های ارزشام شده است. تحقیقات کمی و کیفی در گونه شناسی این حوزه انج

 .شود یمو روند نسلی موفقیت فرزندان پیشنهاد  های تربیتی موفق والدین شیوه
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موازیناخالقی

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری 

محرمانه ضمن تاکید به  انجام مصاحبهرعایت شد. با توجه به شرایط و زمان حین مصاحبه 

شرکت کنندگان در مورد خروج از پژوهش مختار بودند.  بودن فایل ضبط شده،
 

سپاسگزاری

تشكر و  همكاری داشتند؛در اجرای این پژوهش  که شرکت کنندگان در مصاحبهاز همه 

 شود. میقدردانی 

 

نویسندگانمشارکت

توسط معاونت  52/51/5397اول بود که در تاریخ  نویسنده رساله دکتری از برگرفته حاضر مقاله

 به تصویب رسیده 53963/5397پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان به شماره نامه 

، روش شناسی، مفهوم سازینقش یكسانی در طراحی، این مقاله همه نویسندگان و  است

 داشتند.  نویس، ویراستاری و نهایی سازی نقش یكسانیگردآوری مصاحبه و تحلیل آن، پیش

 

تعارضمنافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر

 

منابع
. ترجمه: ابراهیم افشار. تهران: مبانی پژوهش کیفی. (5391استراوس، انسلم.، و کوربین، جولیت. )

 انتشارات نشر نی.

اسكندری، بهاره.، پوراعتماد، حمیدرضا.، حبیبی عسگرآبادی، مجتبی.، و مظاهری، محمدعلی. 

و  والدگری خودکارآمدی افزایش بر حسی پردازش های سبک مداخله (. اثربخشی5391)

؛ 56، سال تعلیم و تربیت استثناییاتیسم.  طیف اختالل با کودکان در کودک-والد رابطه

 .45-52(. 533)پیاپی،  5 شماره

علوم های جوانان.  (. بررسی رابطه نظام ارزشی خانواده با ارزش5337آزادمرزآبادی، اسفندیار.)
 .557-546(؛ 4)4، رفتاری

. چاپ سوم، های تحقیقی کیفی و آمیخته ای بر روش مقدمه(. 5395بازرگان هرندی، عباس. )

 تهران: نشر دیدار

 خودکارآمدگی و فرزندی– ولی رابط (. بررسی5391) مهرآذر. چراغی،محمد.، و  زاده، حسن 

 ایران. تهران، ،روانشناسی ملی همایش دومین اجتماعی نوجوانان،
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پذیری خانواده با  رابطه انسجام و انعطاف(. 5339.، و بشارتی پور، معصومه. )اهلل حجتجاویدی، 
دانشگاه آزاد  ره(.) ینیخمابراز وجود در دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر بندر امام 

 دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی. -واحد مرودشت  دانشگاه آزاد اسالمی  -اسالمی 

(. رابطه انسجام 5337سیامک. )جمشیدی، بهنام.، رزمی، محمدرضا، حقیقت، شهربانو.، و سامانی، 

ی و روانشناسی بالینی ایران )اندیشه و پزشك روانیی. گرا کمالی خانواده با ابعاد ریپذ انعطافو 
  .599-411. 4. شماره 52دوره  رفتار(.

. ترجمه مهریار ساختن نظریه مبنایی، راهنمای کاربردی برای تحقیق کیفی(. 5397چارمز، کتی.) 

 حمیدرضا ایرانی. تهران: نشر رشاکاظمی موحد و 

(. اثربخشی برنامه آموزش والدین به 5393سعادتی، نادره.، یوسفی، زهرا.، و گل پرور، محسن. )

پذیری شناختی مادران نوجوان.  شیوه استپ بر استرس والدگری، تنظیم هیجان و انعطاف

 ، در دست چاپروانشناسی کاربردی

(. 5396یم.، یعقوبی، ابوالقاسم.، و کردنوقابی، رسول. )رشید، خسرو.، حسینی اصل نظرلو، مر

، خانواده پژوهیی اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی. ها مؤلفهشناسایی 

 .451-436(؛ 11)53

(. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود مهار 5397زارع، حسین.، و برادران، مجید. )

 2)54، روانشناسی کاربردیری شناختی دانشجویان مضطرب. پذی شناختی و انعطاف

 295-155(؛ 23پیاپی

ی و انسجام خانواده در ریپذ انعطاف(. بررسی نقش 5337زارع، مریم.، و سامانی، سیامک. )

 .57-36. 53. شماره 2. دوره خانواده پژوهییی فرزندان. گرا هدف

. ترجمه: شكوه ها، ازدواج و خانواده مشاوره زوج مبانی(. 4151کاپوتزی، دیوید.، و اشتاوفر، مارک. )

 (. تهران: انتشارات جنگل.5391نژاد، نادره سعادتی و مهدی رستمی ) نوابی

(. کاوشی 5391کرمی، مرتضی.، فرحبخش، کیومرث.، عباسپور، عباس.، و رضایت، غالمحسین. )

ی عمل تربیت. شناس فتباهای اخالقی الگو مبتنی بر  در عوامل اصلی تربیت: شناسایی ویژگی

 553-533(؛ 31)42، پژوهش در مسائل علمی و تربیت اسالمی

ی عوامل خانوادگی مؤثر بند تیاولو(. 5393.، و ملكی توانا، منصوره. )اهلل فیسفضل الهی قمشی، 

 .517-553(؛ 41)44، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمیدر تربیت دینی فرزندان. 

ها و عوامل والدینی  (. مقایسه فعالیت5396، حسین.، و برجعلی، احمد. )محمدی، محسن.، سلیمی

پژوهشی -فصلنامه علمی  در ورود موفق و ناموفق به مرحله نوجوانی چرخه زندگی.
 591-566 (:65) 51 ;5396. ی مشاورهها پژوهش

(. شناسایی موانع تحقق تربیت اخالقی اثربخش در خانواده. 5396نجفی، حسن.، و غنی، محسن. )

 .33-93(؛ 5)3، معرفت اخالقی

 (. تبیین فرایند اجتماعی شدن فرزندان در تجارب والدین.5391نوایی، جعفر.، و نگارنده، رضا. )

 336-376 (:2) 1 ;5391. مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت
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Presenting an educational model of the lived experience 

of successful men: Qualitative grounded theory study 
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Abstract 
Aim: The purpose of the present study was to provide a model of the lived 

experience of successful men. Metod: This research was conducted in a 

qualitative manner using the data theory method. Participants were selected 

using a purposive sampling method and until reaching theoretical saturation, 

finally, 15 successful men were interviewed semi-structured and analyzed 

using Charms (2014) method. Results: In the first step, the educational 

components of successful men in six categories of family value system, 

cognitive flexibility, optimal functioning, authoritative parenting style, 

powerful parenting, and positive management of parent-child relationships 

were extracted as the main axis and in the second step, four components of 

family and individual factors, Social and educational were identified as the 

main axes of the root of training successful men. In the third step, two 

important sources of growth history and constructive lifestyle were identified 

as the underlying mechanisms for success. Conclusion: In order to provide 

the grounds for successful upbringing in children, parents need to pay 

attention to the principles and methods in upbringing and its requirements, 

and according to them, to address the important issue of raising children.  
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