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 ده یچک

در زمینه مسایل  ییآموزان دوره ابتدانیازهای آموزشی اولیای دانش تعیین و پژوهش حاضر با هدف بررسی
پژوهش غیرآزمایشی و روش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش  .صورت گرفت تربیتی فرزندان

های آموزش جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه مدیران و مدرسین دوره .از نوع پیمایشی بوده است
های آموزش و پرورش شهرستان اداره كلتابعه  ابتداییآموزان مدارس خانواده و همچنین اولیای دانش

مدیر نفر  42مدرس دوره و نفر  44 آموزان،نفر از اولیای دانش 091ای به تعداد بودند كه نمونهاستان تهران 
به  های تهران انتخاب شدند.ای از مناطق شهرستانای چندمرحلهگیری خوشهبا استفاده از روش نمونه دوره

 .استفاده به عمل آمد های مصاحبهو فرم ساختهمحققپرسشنامه از  هشپژوهای این داده ریوآجمع منظور
آزمون ) )درصد، فراوانی، میانگین( و آمار استنباطی های آمار توصیفیروش ا ازهتحلیل داده تجزیه و برای

در  tمقدار  نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد كه استفاده گردید.( t آزموناسمیرنوف و -فوكلموگر
مدرسین  آموزان، مدیران واز نظر اولیای دانش نشان دادكه پژوهشنتایج  معنادار بود. P<19/1ح سط

های آموزش خانواده تا اندازه زیادی با نیازهای آموزشی اولیای ها، محتوای آموزشی دورهدوره
 همچنین و انطباق و هماهنگی داشته است در زمینه مسایل تربیتی فرزندان ییآموزان دوره ابتدادانش

نیازهای  .رفتگهای آموزش خانواده همه نیازهای آموزشی والدین را در بر نمیمحتوای آموزشی دوره
 آشناییكودكان، نحوه ارتباط والدین با  از: بودند ی عبارتیآموزان دوره ابتدادیگر آموزشی والدین دانش

 چگونگی آنها، تامین چگونگی و كودك روانی و جسمانی نیازهای كودكان، شناخت مناسب هایكتاب با
با توجه به اینكه محتوای آموزشی  .كودكان تغذیه اصول ،كودكان روانی و جسمانی سالمت تامین
مدرسان آموزش خانواده كه  الزم است ،رفتگوالدین را در برنمی های آموزش خانواده همه نیازهایدوره
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، نیازهای دیگر والدین را نیز دای دورهر ابتهای مصوب، طبق یك نظرخواهی دعالوه بر آموزش سرفصل
 را تنظیم و ارایه نمایند. شناسایی نموده و بر آن اساس برنامه آموزش خود

   آموزش خانواده ،مسایل تربیتی نیاز آموزشی، :واژگان کلیدی

 مقدمه
شود كه سالمت جسمانی، اجتماعی كاركرد خانواده جنبه مهم محیط خانواده محسوب می

افتد عاملی دهد. آنچه در درون خانواده اتفاق میفرزندان را تحت تأثیر قرار میو عاطفی 
رخدادهای ناگوار و  پذیری و كاهش خطرات احتمالی مرتبط بااساسی در ایجاد انعطاف

تا یاد  سازدهای خانوادگی كارآمد، فرزندان را قادر میباشد. محیطشرایط نامناسب می
برای بسیاری از ابعاد  های خانوادگی ناكارآمدكه محیطحالیبگیرند و پیشرفت كنند، در 

)سیلبورن و  زا باشدآسیب تواندمی رشد فرزندان و انتقال آنها به دوره بزرگسالی
 (.4116، 9همكاران

 ها وها، نگرشها، مهارتكارگیری سیستماتیك دانشهآموزش خانواده یعنی ب»
ا در ایفای نقش خود به عنوان عضو خانواده، در هشكوفایی انسان رشد و ههایی كه بارزش

انجامد، در عین حال كه خانواده خود مربی میهر مرحله از دوران زندگی خانوادگی، 
الگوهای  ها، احساسات وها، ارزشاصلی زندگی خانوادگی است، زیرا بیشتر نگرش

دلیل آموزش شود. به این خیلی قبل از آموزش رسمی آموخته می زندگی در خانه و
 (.9028نژاد، )نوابی« خانواده یك فرایند دائمی )تمام عمر ( است

ای رفتار كنند كه نتیجه آن گونهتوانند بهدر خانواده والدین در موضعی هستند كه می 
كه كودك رفتارنامطلوب در منزل نشان هدایت رفتار كودك باشد. بنابراین هنگامی

در واقع والدین  .های نامناسب یا ناهمسان والدین باشدتواند واكنشدلیل آن می ،دهدمی
رو اصالح رفتاری ممكن است نادانسته رفتار نامناسب فرزند خود را تقویت كنند. از این

نیازی است بر اصالح رفتاری كودك، كه ضرورت آموزش والدین را ایجاب پیش ،والدین
كودك این است كه والدین  كند. دلیل دیگر برای آموزش اولیاء به جای كار بامی

رو تأثیر رفتار والدین روی رفتار از این ،كنندبیشترین وقت خود را با فرزند خود سپری می
كه البته این امر دربارة  ،كودك به مراتب بیشتر از تأثیر روابط درمانگر بر كودك است

                                                           
1. Silburn, S & et al 



 39                                                           ...در ابتدایی دوره آموزاندانش اولیای آموزشی نیازهای بررسی

اء ایجاد موزش اولیآهای مهم یكی از هدف كند.معلمان مدارس نیز صدق می مربیان و
باشد. اكثر تظاهرات تغییرات مناسب در رفتار آنها در زمینه ارتباط اولیاء با فرزندانشان می

 ها والگوهای متفاوت در رفتار والدین، به واكنش .گیردعاطفی را فرزند از والدین فرا می
در  انجامد.های مختلف فرزندان كه گاه سازگارانه وگاه ناسازگارانه است میالعملعكس

به توسعه  توانند فراگیرند وآموزش اولیاء عقیده اصلی برآن است كه والدین در هر سنی می
  (.9024و نصری،  )عصاره های خود بپردازندمهارت

های جدید برای والدین و فرزندان گیری محدودیتدر جوامع امروزی شاهد شكل
گسترده  هایستند و خانوادهآنها هستیم، آنها در حال از دست دادن حمایت سنتی جامعه ه

رو والدین فشار زیادی را برای آماده اند. از اینای دادههای هستهجای خود را به خانواده
كنند. لذا تر احساس میكردن زودهنگام فرزندانشان به منظور قبول مسئولیت و تكالیف مهم

 و ستندهای فرزندپروری هآنها در جستجوی كسب اطالعات جدید در زمینه شیوه
زاده نوبریان، )طالب های متعدد آموزش خانواده حاصل این شرایط استگیری برنامهشكل
 .(9091؛ به نقل از پیرزاد و بختیاری،  9028

ورود تكنولوژی به كشورهای جهان  نظیر یعوامل كند كه( بیان می9028) نژادنوابی
شی در جوامع در حال توسعه ارز و سیاسی اجتماعی، ایجاد تحوالت سریع اقتصادی، و سوم

 مادران با دستاوردهای جدید تعلیم و و پدرانكند تا فشارهای فرهنگی غرب اقتضا می و
 های فرهنگی وبا حفظ ارزش های تربیتی صحیح وكارگیری روشهبا ب تربیت آشنا شوند و

به  ن رااغلب افراد، والدیهمچنین  اعتقادی جامعه به پرورش فرزندان خود اهتمام ورزند.
هم برای  ناموفق، كه هم برای خودشان و ناآرام و نوجوانان شرور و خاطر كودكان و

گونه برای اینو دهند آورند، مورد سرزنش قرار میوجود میهجامعه مشكالتی ب مدرسه و
  .نمود خواهد كمك مؤثریهای آموزش خانواده دوره گذراندنوالدین 

آید كه برخورد وجود میهها ببرای خانواده هاییموقعیت در طول زندگی شرایط و
باشد. تشكیل لزم آشنایی وكسب اطالعات جدید میهایی مستمتناسب با چنین موقعیت

منظور ایفای نقش موثر مهم كسب صالحیت به هایهای آموزش خانواده یكی از راهكالس
های ها و ظرفیتاناییها نسبت به توخانواده خانواده است زیرا كه از طریق آموزش اولیاء،

های مختلف آمادگی الزم را برای مواجهه با شرایط و موقعیت بالقوه خویش آگاهی یافته و
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)دستورالعمل جامع  نمایندایجاد كانون گرم خانوادگی كسب می در تربیت فرزندان و
  (.9011آموزش خانواده، 

پسر  41برای والدین  از آموزش رفتاری والدین (9914) 9ای توسط پاترسوندر مطالعه
طور متوسط هدهد كه آموزش رفتاری والدین بپرخاشگر استفاده شد. پاترسون گزارش می

از نمونه شد. مطالعه پاترسون نشان داد كه  %18رفتارهای انحرافی در  %61موجب كاهش 
 .شوندمند نمیبهره «آموزش رفتاری والدین»یكسان از نتایج  طورها بههمه خانواده

شغل در برنامه آموزش خانواده در  ، مذهب وخصوص تاثیر جنس، سن ای درلعهمطا
ثیراتی را بررسی كرده است أاین مطالعه ت .بزرگسال انجام شده است 008روی  9924سال 

ریزی افراد در مورد چگونگی برنامه سیت، سن، مذهب و شغل بر روی نگرشكه جن
دست آمد ، تأثیرات موارد فوق را بر سی بهآموزش خانواده دارد. نتایجی كه در این برر

التری های شغلی باروی نگرش بزرگساالن تأئید كرد. پاسخگویانی كه از وضعیت
ریزی همچنین آنها نشان دادند كه برنامه .تری داشتندبرخوردار بودند نگرش مطلوب

 قل از ثابتی،به ن ،9924 ،4)مرسیر آموزش خانواده باید بر پایه مذهب فراگیران صورت گیرد
9018.)  

نشان  ،گرفته انجام(  4114) 0ملیسا و ، گلوریا، بانیتوسط مزاروس كه ایمطالعهنتایج 
ها، و در زمینه ترس و اضطراب بچه ،های آموزش والدین مهم هستنددهد كه جنبهمی

تشویق والدین به همچنین  كمك خواهد كرد.ش والدین به پیشرفت تحصیلی آنها آموز
آنها به یادگیری در خانه تشویق  ها وهای عقالنی توسط بچهفتن، داشتن سرگرمیمدرسه ر

بینانه والدین از انتظارات واقع سزایی در موفقیت تحصیلی فرزندان داشته است.تاثیر ب
 ارتباط داشت. آنها تحصیلی ، با عملكرد مثبتنیز ای كودكانعملكرد مدرسه

درخصوص آموزش والدین نشان  (4110)4انكریستین سون و همكار های پژوهشیافته
هایشان در مدرسه، همسو با دهد كه انتظارات باالی پدر و مادرها از عملكرد بچهمی

ها از انتظارات عملكرد مثبت آموزشی آنها در مدرسه است و این موضوع به ادراك بچه
حاظ فكری پرورش ها انتظار دارند و آنها را از لوالدینی كه از بچه گردد.والدین بر می
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كنند نقش مؤثری گوی احساسات آنها هستند و از پیشرفت آنها حمایت میدهند، پاسخمی
 در عملكرد تحصیلی فرزندانشان دارند.

سالمت روانی و موفقیت تحصیلی  كه دهد( نشان می9026نتایج تحقیق باقرپوركمالی)
یر الگوهای فرزندپروری در فرزندان با الگوهای فرزندپروری مقتدرانه در مقایسه با سا

دارد كه الزم است والدین از گیری پژوهش بیان میباشد. وی در نتیجهسطح باالتری می
ثیر هركدام از الگوها بر وضعیت روانی، رفتاری و رشد أهای فرزندپروری و تشیوه

های آموزش شان آگاهی الزم را كسب نمایند و شركت در دورهشخصیت فرزندان
 (.9090)به نقل از نبوی،  نمایداین امر كمك شایانی می خانواده به

، از اوایل قرن بیستم در آموزش والدین در زمینه مسایل تربیتی فرزندان در راستای
ل تربیتی به اولیای یهایی در مدارس برای آموزش مسابرخی از كشورها كالس

انجمنی با نام انجمن  9046آموزان طراحی و اجرا شده است. در كشور ما نیز در سال دانش
هایی در راستای اهداف انجمن كالس 9089مربیان ایران تاسیس شد و از سال  ملی اولیاء و
در برخی از مدارس آموزان اولیای دانشبه  موضوعات خانوادگی و تربیتیبرای آموزش

ی تشكیل شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی انجمن با نام انجمن اولیاء و مربیان جمهور
دفتر مركزی انجمن اولیاء و مربیان،  9062كرد و از سال  كارع بهاسالمی ایران شرو

صورت های آموزش خانواده بهموضوعاتی را برای آموزش خانواده مطرح و كالس
های صورت دورهتر در سطح مدارس تشكیل گردید. بدین ترتیب آموزش خانواده بهجدی

های آموزش خانواده در سراسر كشور، در حال حاضر دوره .آموزشی شكل گرفت
)مصوب شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان،  براساس دستورالعمل جامع آموزش خانواده

مناسب در محیط خانواده  رفتار های تربیتی والدین ومنظور افزایش آگاهی( به9011تیر ماه 
ریزی و برنامه یكی از نكات مهم مربوط به شود.، در سطح مدارس تشكیل میو اجتماع

با توجه به شرایط  هاهای آموزش خانواده، توجه به نیازهای آموزشی خانوادهمدیریت برنامه
 ، اجتماعی و فرهنگی منطقه سكونت آنها است كه براساس آن محتوای برنامهاقلیمی

هر برنامه آموزشی طراحی، تدوین و اجرای  شود.تدوین می آموزش خانواده طراحی و
به اهداف موردنظر، نیاز به تمهید مقدمات، تهیه محتوای آموزشی مناسب،  برای رسیدن

های ارزشیابی مناسب دارد. برنامه های اجرایی و در نهایت روشتعیین فرآیندها و شیوه
 نماید. نتایج مطالعات فرهادیآموزش خانواده در مدارس نیز از این قاعده پیروی می
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آموزان مطلوب(، پیامد )دانش وزشی مناسبدهد كه محصوالت آم( نشان می9020)
وانع علمی و های مداوم و استفاده از تجربیات خانه و مدرسه است. لذا رفع مآموزش

های آموزش خانواده، موجب افزایش ارتباط بیشتر خانه و مدرسه اجرایی برگزاری دوره
های ت در دورهآموزان برای شركمندی بیشتر اولیای دانششده و به تبع آن باعث عالقه

شود. آموزش خانواده ضمن تقویت روابط خانوادگی و آموزش خانواده در مدارس می
آموزان را در زمینه دانش یهای اولیاآگاهی تواند معلومات ومیاستحكام نهاد خانواده، 

تا بدین وسیله ضمن پیشگیری ، مسائل تربیتی و مراحل مختلف رشد فرزندان افزایش دهد
زمینه شكوفایی استعدادهای بالقوه آنان  ،های رفتاری و روانی در فرزنداننجاریاز بروز ناه

. بررسی مشكالت نظام آموزش و پرورش ایران این واقعیت را نشان دنماینیز فراهم را 
های تحصیلی، تعامل و مشاركت والدین در برای تحقق اهداف آموزشی دوره كه دهدمی

رو آموزش خانواده، ان امری ضروری است. از اینآموزامور آموزشی و پرورشی دانش
تواند ایفا نماید. هرچند كه نتایج ای را در ارتقای مشاركت والدین میكنندهنقش تعیین

های ها را در ارتقای آگاهیهای صورت گرفته در این زمینه، اثربخشی این آموزشپژوهش
مستحكم بین زن و شوهر و والدین در زمینه مسایل تربیتی فرزندان و تقویت روابط 

توجهی به نیازهای اند، اما كمهای تربیتی والدین تا حدوی تایید نمودهسازی مهارتغنی
های آموزش خانواده، تكراری بودن برخی مباحث مطرح شده آموزشی والدین در دوره

برنامه  هایآسیب وشده، جز ارائهوسیله مدرسان و كاربردی نبودن محتوای آموزشی هب
زاده (، رسول9016) (، كریمی9016) ی محمدخانیهانتایج پژوهششوند. حسوب میم

( 9091) (، پیرزاد و بختیاری9029) آبادی و عمویی(، فتح9029) (، تبریزی9019) طباطبایی
نشان های مذكور نمایند. نتایج پژوهشها را تایید میاین آسیب (9091) الدینیرو نو

و  ، كاربردی نبودن مباحثتفاده از روش یكنواخت سخنرانیدهد كه مشكالتی نظیر اسمی
ها، تخصص نداشتن مدرس آموزش خانواده از تكراری بودن مباحث كالس ،مطالب

  .آموزان شده استها كاسته و موجب استقبال كمتر اولیای دانشكارآیی این دوره
(، 4114) 9ملیسا و ، گلوریا، بانیهای مزاروسپژوهش با نگاهی به نتایجاز سوی دیگر 

شارما  (،4190) 0ابویا و همكاران  (،4194(، عراقیه و رضایی )4118) 4سن و كنولی كرستن
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(، 9021) پور(، حسن9021) (، محمدی یوزباشكندی9021) دوكوهكی (4194) 9و جها
( مبنی بر موثر بودن آموزش خانواده در ارتقای 9099) ( و علیزاده9091پیرزاد و بختیاری )

توان دریافت كه می های تربیتی والدین و بهبود عملكرد خانوادهانش و آگاهیسطح د
 شها و دانخانواده در مدارس در جهت افزایش آگاهی آموزش هایضرورت تشكیل دوره

و  تغییر و اصالح نگرش آنها نسبت به انتظارات و توقعاتشان از فرزندان تربیتی والدین،
  ناپذیر است.اجتناب امری های فرزندپروریاصالح شیوه

( ضرورت توجه به نیازهای آموزشی 9021) نتایج پژوهش محمدی یوزباشكندی
های آموزش خانواده و همچنین نتایج پژوهش والدین به منظور استقبال بیشتر آنها از دوره

و استفاده از محتوای  انجام نیازسنجی ( وجود ارتباط مستقیم بین9091) اقدسی و همكاران
اند. بنابراین با های آموزش خانواده را تایید كردهمناسب در میزان موفقیت دورهآموزشی 

توان گفت كه توجه به نیازهای آموزشی والدین، های مذكور میتوجه به نتایج پژوهش
آموزش  هایترین مسئله در برنامه آموزش خانواده قبل از برگزاری دورهعنوان مهمبه

بایستی كه  شودوان اولین گام از فرایند آموزشی محسوب میعنخانواده ضروری بوده و به
دهنده های انجام شده نشانسنجیآن تدوین و اجرا شود. نیاز محتوای آموزشی براساس

های های آنها در دورهضرورت توجه به نیازهای واقعی والدین و تامین نشدن خواست
دهد كه ( نشان می9028) آموزش خانواده بوده است. نتایج پژوهش احمدی و نصری

ترین مشكالت والدین، مشكالت خانوادگی، مشكالت ارتباطی، ناسازگاری فرزندان با مهم
عالقه زوجین به یكدیگر، عدم توافق در تربیت یكدیگر، سوءرفتار با بزرگساالن، عدم

 فرزندان، مشكالت شغلی و اقتصادی، روابط با فرزندان و توقعات باالی والدین از فرزندان
اجتماعی، اخالقی،  - ( مسایل عاطفی9022) همچنین در پژوهش محسنی طارمسری است.

های روانی كودكان و مذهبی، تحصیلی، نحوه اصالح رفتار فرزندان، پیشگیری از آسیب
زاده و نتایج پژوهش حكیمنوجوانان به عنوان نیازهای آموزشی والدین مطرح شده است. 

 نیاز آموزشی اولیاء ترینمذهبی مهم - ه نیازهای اخالقیدهد ك( نشان می9090) همكاران
تحصیلی فرزندان، مسایل نوپدید و مسایل  - شناختیفرهنگی، روان –و نیازهای اجتماعی 

های آموزش خانواده قرار دارند. ترتیب در اولویت بعدی برنامهبهداشتی به - جسمی
میان نیازهای آموزشی والدین دهد كه ( نشان می9090) همچنین نتایج پژوهش مظاهری
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آنها به ترتیب اولویت مسایل تربیتی و  آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد و نیازهای
مسایل مربوط به  شناسی، مسایل مربوط به مشكالت رفتاری، مسایل تحصیلی و شغلی،روان

 جسمی و تغذیه فرزندان بوده است. تربیت جنسی و ازدواج، مسایل مرتبط با بهداشت

های آموزش خانواده های مذكور و مسایل و مشكالت دورهبا توجه به نتایج پژوهش 
منطبق با  های آموزش خانواده كامالًكه محتوای آموزشی دوره رسدنظر میبه در مدارس،

 هدف اصلی این پژوهش شناسایی ولذا  آموزان نبوده است.دانش ینیازهای آموزشی اولیا
باشد، میآموزان در زمینه مسایل تربیتی فرزندان یای دانشتعیین نیازهای آموزشی اول

های آموزش خانواده با نیازهای تعیین میزان انطباق محتوای آموزشی دورههمچنین 
آموزان در بندی نیازهای آموزشی اولیای دانشاولویت و آموزانآموزشی اولیای دانش

اضر است. با توجه به اهداف های دیگر پژوهش حاز هدف زمینه مسایل تربیتی فرزندان
 فوق این پژوهش در جستجوی یافتن پاسخ علمی به سواالت زیر است:

در زمینه مسایل تربیتی فرزندان  ابتداییآموزان دوره نیازهای آموزشی اولیای دانش -
 ؟كدام است

های آموزش خانواده تا چه میزان با نیازهای آموزشی اولیای محتوای آموزشی دوره -
 انطباق دارد؟ ابتداییموزان دوره آدانش

 تعیینپژوهش حاضر درصدد است تا از این طریق عالوه بر  مذكوربه موارد  عنایتبا 
های راهكارهای عملی مبتنی بر یافته آموزان، پیشنهادها ونیازهای آموزشی اولیای دانش

ها به دوره افزایش كارآیی های آموزش خانواده وپژوهش جهت جذب بیشتر اولیاء به دوره
 دهد. ارائهریزان ذیربط برنامه كارشناسان و

 روش پژوهش

ه بود پیمایشی غیرآزمایشی و از نوعروش پژوهش  ،با توجه به ماهیت موضوع و اهداف
 . است

جامعه آماری این پژوهش شامل : گیریروش نمونه نمونه وحجم ،جامعه آماری
آموزان مدارس و همچنین اولیای دانش های آموزش خانوادهكلیه مدیران و مدرسین دوره

های كه در دوره بودهای استان تهران آموزش و پرورش شهرستان كل ادارهی، تابعه یابتدا
طبق گزارش كارشناسی انجمن اولیا و مربیان اداره  بودند. آموزش خانواده شركت نموده
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آموزان لیای دانشنفر از او 61892تعداد  های استان تهرانآموزش و پرورش شهرستان كل
های آموزش خانواده شركت كرده بودند، همچنین جامعه آماری مدرسین آموزش در دوره
از جدول تعیین برای تعیین حجم نمونه نفر بوده است.  99نفر، و مدیران دوره  84خانواده 

( تدوین  9911) 9اندازه نمونه از یك جامعه مورد نظر كه توسط ریچ سی و مورگان
بود كه در مطالعه  نفر 069برابر آموزاناولیای دانشحجم نمونه  .شدستفاده ا ،گردیده

همچنین  .نفر رسید 091به  مخدوش و های ناقصحاضر پس از كنار گذاردن پرسشنامه
عنوان نمونه آماری از رس انتخاب شده بهامد آموزش خانواده هایمدیران و مدرسین دوره

مدرس  44وزش خانواده انتخاب گردیدند كه شامل های آمجامعه مدیران و مدرسین دوره
آموزان از روش برای انتخاب افراد نمونه از اولیای دانش .بودمدیر دوره  42دوره و 

همین منظور ابتدا مناطق آموزشی ای استفاده شده است. بهمرحلهای چندگیری خوشهنمونه
یمی و شرایط فرهنگی و اقل های استان تهران از لحاظ موقعیت جغرافیائی،شهرستان

منطقه شمال و جنوب تقسیم شدند. سپس از بین هر ، شرق ،اجتماعی به چهار منطقه غرب
ناحیه آموزشی از  2به طور تصادفی انتخاب شدند. در مجموع دو ناحیه آموزشی 

طور هدر مرحله بعد از هر ناحیه آموزشی ب های استان تهران انتخاب گردیدند.شهرستان
دارسی كه دوره آموزش خانواده در آنها برگزار می از میان یابتدادرسه م 0تصادفی 

آموزان نفر از اولیای دانش 98طور تصادفی هسپس از هر مدرسه نیز ب .گردیده انتخاب شد
 .انتخاب شدند

آموزان از اولیای دانش های این تحقیقداده ریوآجهت جمع : شیوه اجرای پژوهش
آوری اطالعات از مدیران و همچنین برای جمع ستفاده شد.ا ساختهمحقق پرسشنامه از

پس از تهیه و  .شداستفاده ساختاریافته از مصاحبه های آموزش خانواده مدرسین دوره
ها قبل های پژوهش، برای اطمینان یافتن از دقت و صحت عمل، پرسشنامهتدوین پرسشنامه

س یك ناحیه آموزشی اجراء شد و از اجرای نهایی به صورت مقدماتی و آزمایشی در مدار
دست آوردن ضریب اعتبار و روایی قابل اطمینان، نسبت به هبعد از اصالحات نهایی و ب

ه ورپژوهشگر در جلسات پایانی د برای اجرای پژوهش، اجرای نهایی آنها اقدام گردید.
ولیاء های اآموزش خانواده به مدارس منتخب مراجعه نموده و نسبت به اجرای پرسشنامه

مربوط به های فرمهمچنین با استفاده از مصاحبه،  .زم اقدام نمودتوضیحات ال ارائهپس از 
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،  های مصاحبهو فرم هاپس از دریافت كلیه پرسشنامه .دكرمدیر و مدرس دوره را تكمیل 
 اطالعات مورد نیاز استخراج گردیده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

اطالعات مورد آوری برای جمعهای پژوهش، سؤالبا توجه به : های پژوهشابزار
در اینجا به  كه استفاده شدساخته محقق (یافتهساختار) های مصاحبهو فرم نیاز از پرسشنامه
 شود:آنها پرداخته می مشخصاتاختصار به ذكر

ه آموزان دورمنظور نظرخواهی از اولیای دانشآموزان: بهپرسشنامه اولیای دانش. 9
)تطابق(  آنها در زمینه مسایل تربیتی فرزندان، میزان انطباق یآموزش نیازهای ی پیرامونیابتدا

آوری سایر اطالعات های آموزش خانواده با نیازهای آموزشی آنان و جمعمحتوای دوره
پاسخ بسته سؤالپرسشنامه مذكور شامل تعدادی  موردنیاز از پرسشنامه استفاده به عمل آمد.

كه با  بودبازپاسخ  سؤال( و تعدادی لیكرت ایای و سه درجهع مقیاس پنج درجه)از نو
 نظرانصاحب لحاظ نمودن دستورالعمل آموزش خانواده، ادبیات پژوهشی مربوط و نظرات

پرسشنامه  9جهت تعیین روایی .بودو كارشناسان انجمن اولیاء و مربیان تهیه و تدوین شده 
منظور حصول استفاده شد. به عد روایی صوری و محتواییاز دو ب آموزاناولیای دانش

ها تحت پوشش آنت پژوهش از طریق سؤاالاطمینان از روایی پرسشنامه سعی شد كه تمام 
 نظران و كارشناسان انجمن اولیاء و مربیان نیز رسید.قرار گیرد. همچنین به تائید صاحب

پرسشنامه( در سطح یكی از  81) از آنهای ابتدا تعداد پرسشنامه)اعتبار(  4برای بررسی پایایی
 آن نواحی آموزشی اجرا شد و سپس با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ ضریب پایایی

29/1 =α دست آمدهب. 

آوری اطالعات كامل و دقیق منظور جمع: به(دوره و مدیرمدرس ) مصاحبههای فرم .4
ون نیازهای آموزشی اولیای های آموزش خانواده پیرامدورهو مدیران از مدرسین 

های آموزش خانواده با نیازهای آموزشی تطابق( محتوای دوره، میزان انطباق )آموزاندانش
به  و مدیران بایستی از طریق انجام مصاحبه با مدرسینتدوین شد كه می هافرماولیاء، این 

خ )از نوع مقیاس بسته پاس سؤالمذكور شامل تعدادی های فرم شد.پرداخته می هانآتكمیل 
كه با مطالعه  بودپاسخ باز سؤاللیكرت( و تعدادی  ایای و سه درجهپنج درجه

و  نظرانصاحبهای آموزش خانواده، ادبیات پژوهشی و لحاظ نمودن نظرات دستورالعمل
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های فرمتعیین روایی  برای بود.كارشناسان انجمن اولیاء و مربیان تهیه و تدوین شده 
منظور حصول استفاده شد. به از دو بعد روایی صوری و محتوایی( یافتهرساختا) مصاحبه

تحت پوشش قرار  آنت پژوهش از طریق سؤاالسعی شد كه تمام  هافرماطمینان از روایی 
برای  نظران و كارشناسان انجمن اولیاء و مربیان نیز رسید.گیرد. همچنین به تائید صاحب

( در سطح یكی از مورد 98) هافرمابتدا تعدادی از  ،صاحبهم هایفرمبررسی پایایی )اعتبار( 
 نواحی آموزشی اجرا شد و سپس با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ ضریب پایایی آن

ریب ضدهنده یب مذكور نشاناضر. بدست آمد α=18/1 و مدیران  α=10/1 برای مدرسین
 پژوهش است.  هایابزارپایایی قابل اطمینانی برای 

 ی پژوهشهایافته
شده  ارائهجداول زیر در ها ها و یافتههای پژوهش، تحلیل استنباطی دادهالؤبا توجه به س

 است.
در زمینه مسایل تربیتی  ابتداییآموزان دوره نیازهای آموزشی اولیای دانشاول:  سؤال

 ؟ فرزندان كدام است

آموزان پیرامون نیازهاي اي دانشنظرات اولیدر زمینه  نوفواسمیر -فونتایج آزمون کلموگر .1جدول 
 آموزشی

    میزان 

 جمع كم متوسط زیاد نوع نیاز
 Zمقدار 
-فوكلموگر

 اسمیرنوف

سطح 
 یمعنادار

 ارتباط والدین با كودكان
481 

`64/21 
41 

91/94% 
41 

48/6 % 
091 
911% 

224/6 119/1>P 

 انكودكتربیت دینی و اخالقی 
409 

19/11% 
41 

11/91% 
09 
91% 

091 
911% 

184/6 119/1>P 

 رفتاری ناهنجاری شناخت
 آن اصالح و فرزندان

409 
89/14% 

81 
94/96% 

49 
08/9% 

091 
911% 

646/6 119/1>P 

 مناسب هایكتاب با آشنایی
 كودكان

449 
49/19% 

69 
61/99% 

42 
10/9% 

091 
911% 

449/6 119/1>P 

 P<119/1 488/6 091 00 64 498 و جسمانی نیازهای شناخت
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 تامین چگونگی و كودك روانی
 آنها

08/69% 41% 64/91% 911% 

 به فردی بهداشت آموزش
 كودكان

999 
99/64% 

11 
82/44% 

49 
44/90% 

091 
911% 

999/6 119/1>P 

 مشكالت حل و شناخت
 دبستانی كودكان آموزشی

992 
21/60% 

24 
48/46% 

01 
61/9% 

091 
911% 

991/8 119/1>P 

 یادگیری یهاناتوانی شناخت
 آنها اصالح و كودكان

991 
84/60% 

21 
21/48% 

00 
64/91% 

091 
911% 

260/8 119/1>P 

 كودكان تغذیه اصول
998 

9/64% 
91 

10/49% 
48 

16/2 % 
091 
911% 

448/8 119/1>P 

 سالمت تامین چگونگی
 كودكان روانی و جسمانی

929 
96/61% 

99 
08/49% 

01 
61/9% 

091 
911% 

949/8 119/1>P 

شود بین نیازهای آموزشی اولیای مالحظه می 9طور كه درجدول شماره همان
 در سطح تفاوت معناداریاز نظر آماری  در زمینه مسایل تربیتی فرزندان، آموزاندانش

(119/1>P )نحوه  دوره ابتدایی آموزانوجود دارد. بدین معنا كه از نظر اولیای دانش
 رفتاری ناهنجاری كودكان، شناخت اخالقی و دینی تربیت ،كودكانارتباط والدین با 

 و جسمانی نیازهای شناختكودكان،  مناسب هایكتاب با آشنایی آن، اصالح و فرزندان
 حل و شناختكودكان،  به فردی بهداشت آموزشآنها،  تامین چگونگی و كودك روانی

 اصالح و كودكان یادگیری هایناتوانی شناخت دبستانی، كودكان آموزشی مشكالت
ترتیب به كودكان، روانی و جسمانی سالمت تامین كودكان، چگونگی تغذیه اصول آنها،

 اولویت، نیاز آموزشی آنها را به خود اختصاص داده است.
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پیرامون نیازهاي آموزشی  نظرات مدیراندر زمینه  نوفواسمیر-فونتایج آزمون کلموگر .2جدول 
 آموزاناولیاي دانش

    میزان 

 جمع كم متوسط زیاد یازنوع ن
 Zمقدار 
-فوكلموگر

 نوفواسمیر

سطح 
 یمعنادار

 كودكان اخالقی و دینی تربیت
44 

19/28% 
4 
94/1% 

4 
94/1% 

42 
911 

% 

484/6 
 

119/1>P 

 جسمی، رشد مراحل با آشنایی
 اجتماعی و عاطفی ذهنی،

 فرزندان

44 
81/12% 

4 
42/94% 

4 
94/1% 

42 
911% 

986/6 119/1>P 

 اجتماعی و فیعاط تربیت
 فرزندان

49 
18% 

4 
42/94% 

0 
19/91% 

42 
911% 

999/8 119/1>P 

 كودكان فردی بهداشت
99 

28/61% 
6 

44/49% 
0 

19/91% 
42 
911% 

694/8 119/1>P 

 یادگیری هایناتوانی شناخت
 آنها اصالح و فرزندان

91 
19/61% 

2 
81/42% 

0 
19/91% 

42 
911% 

094/8 119/1>P 

 رفتاری هایناهنجاری شناخت
 هاآن اصالح و فرزندان

96 
94/81 

% 

91 
19/08 

% 

4 
94/1% 

42 
911% 

996/8 119/1>P 

شود از دیدگاه مدیران، بین نیازهای مالحظه می 4جدول شماره  طور كه درهمان
از نظر آماری تفاوت  در زمینه مسایل تربیتی فرزندان، آموزانآموزشی اولیای دانش

 اخالقی و دینی تربیتبنابراین از نظر مدیران،  ود دارد.(وجP<001/0معناداری در سطح )
 عاطفی فرزندان، تربیت اجتماعی و عاطفی ذهنی، جسمی، رشد مراحل با آشنایی ،فرزندان

 و فرزندان یادگیری هایناتوانی كودكان، شناخت فردی فرزندان، بهداشت اجتماعی و
 ترتیب اولویت، بههاآن صالحا و فرزندان رفتاری هایناهنجاری آنها، شناخت اصالح

 را به خود اختصاص داده است. دوره ابتدایی آموزانآموزشی اولیای دانشهای نیاز
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پیرامون نیازهاي مدرسین نظرات در زمینه  نوفواسمیر-فنتایج آزمون کلموگرو .3جدول 
 آموزانآموزشی اولیاي دانش

    میزان 

 كم متوسط زیاد نوع نیاز
 
 جمع

 Zمقدار 
-فگروكلمو

 نوفواسمیر

سطح 
 یمعنادار

 كودكاننحوه ارتباط والدین با 
41 

00/20% 
0 

8/94% 
9 
96/4% 

44 
911 

% 

480/6 
 

119/1>P 

 انكودكتربیت اخالقی و دینی 
99 

96/19% 
0 

81/94% 
4 
00/2% 

44 
911% 

968/6 119/1>P 

آشنایی با مراحل رشد جسمی، 
ذهنی، عاطفی و اجتماعی 

 نوجوان

91 
20/11% 

8 
20/41% 

4 
00/2% 

44 
911% 

226/8 119/1>P 

های یادگیری شناخت ناتوانی
 فرزندان و اصالح آنها

98 
8/64% 

1 
96/49% 

4 
00/2% 

44 
911% 

148/8 119/1>P 

 جنسی مراقبت و تربیت
 فرزندان

98 
8/64% 

6 
48% 

0 
81/94% 

44 
911% 

494/8 119/1>P 

 رفتاری هایناهنجاری شناخت
 آن اصالح و فرزندان

94 
00/82 

% 

6 
48% 

4 
66/96% 

44 
911% 

499/8 119/1>P 

 و كودكان فردی بهداشت
 آنها تغذیه اصول

90 
96/84 

2 
00/00% 

0 
81/94% 

44 
911% 

949/8 119/1>P 

شود از دیدگاه مدرسین، بین نیازهای مالحظه می 0طور كه درجدول شماره همان
از نظر آماری تفاوت  ن،در زمینه مسایل تربیتی فرزندا آموزانآموزشی اولیای دانش

حوه ارتباط والدین با . بنابراین از نظر مدرسین، ن(وجود داردP<001/0معناداری در سطح )
 و عاطفی ذهنی، جسمی، رشد مراحل با آشنایی ،نكودكاتربیت دینی و اخالقی  ،كودكان
 قبتمرا و تربیتآنها،  اصالح و فرزندان یادگیری هایناتوانی شناخت ،نوجوان اجتماعی

 فردی آن، بهداشت اصالح و فرزندان رفتاری هایناهنجاری شناختفرزندان،  جنسی
دوره  آموزاننیازآموزشی اولیای دانش اولویت ترتیبآنها، به تغذیه اصول و كودكان

 را به خود اختصاص داده است. ابتدایی
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ی اولیای آموزش خانواده تا چه میزان با نیازهای آموزش هایمحتوای دوره دوم: سؤال
 انطباق دارد؟  ابتداییآموزان دوره دانش

هاي آموزش خانواده با نیازهاي آموزشی زمینه میزان انطباق محتواي دوره در t. نتایج آزمون 4جدول 
 آموزان اولیاي دانش

 میانگین عناوین دوره ردیف
 انحراف
 استاندارد

خطای 
 استاندارد
 میانگین

 درجه
 آزادی

 سطح
 t (Pمعناداری)

9 
 دوره در رشد شناسیروان

  ابتدایی
26/4 24/1 144/1 019 190/1 08/4 

4 
 برنامه و اصول ها،هدف

 در پرورش و آموزش
 ابتدایی دوره

01/4 19/1 109/1 019 194/1 22/4 

0 
 اخالقی و دینی تربیت

  فرزندان
89/4 18/1 108/1 019 198/1 46/0 

4 
 اجتماعی و عاطفی تربیت

  ابتدایی دوره در فرزندان
91/4 19/1 109/1 019 191/1 29/8 

8 
 جنسی مراقبت و تربیت

  ابتدایی دوره در فرزندان
91/4 24/1 144/1 019 192/1 69/8 

6 
 بهداشت و بهداشتی تربیت

  ابتدایی دوره در فرزندان
81/4 16/1 106/1 019 190/1 46/0 

1 
 رفتاری هایناهنجاری

  ابتدایی دوره در فرزندان
98/4 68/1 101/1 019 199/1 84/6 

2 
 در ومدرسه خانه ارتباط

  ابتدایی دوره
89/4 11/1 106/1 019 194/1 89/8 

9 
 به كمك در والدین نقش

 در فرزندان آموزش
 ابتدایی دوره

21/4 29/1 149/1 019 199/1 84/6 
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91 
 یادگیری هایناتوانی
 ابتدایی دوره در فرزندان

88/4 16/1 106/1 019 190/1 41/4 

)عناوین  هادر همه ردیف tشود مقدار مالحظه می 4كه در جدول شماره  طورهمان
توان گفت از نظر اولیای میاین بنابرباشد. معنادار می P<19/1ها( در سطح دوره
های آموزش خانواده تا اندازه زیادی با ، محتوای آموزشی دورهابتداییآموزان دوره دانش

 .شته استانطباق و هماهنگی دا در زمینه مسایل تربیتی فرزندان نیازهای آموزشی آنها

 هاي آموزش خانواده از نظر مدیران دوره در زمینه میزان انطباق محتواي دوره t. نتایج آزمون 5جدول 

 میانگین عناوین دوره ردیف
 انحراف
 استاندارد

 خطای
 استاندارد
 میانگین

 درجه
 آزادی

 سطح
 (Pمعناداری)

t 
 

 99/4 199/1 41 116/1 21/1 29/4 ابتدایی دوره در رشد شناسیروان 9

4 
 و آموزش برنامه و اصول ،هاهدف

 در پرورش
 ابتدایی دوره

61/4 24/1 129/1 41 198/1 28/0 

 02/0 194/1 41 129/1 20/1 64/4  فرزندان اخالقی و دینی تربیت 0

4 
 فرزندان اجتماعی و عاطفی تربیت

 ابتدایی دوره در
12/4 24/1 121/1 42 192/1 41/4 

8 
 فرزندان جنسی مراقبت و تربیت

  ابتدایی دوره در
60/4 28/1 126/1 41 191/1 94/0 

6 
 بهداشت و بهداشتی تربیت

  ابتدایی دوره در فرزندان
64/4 19/1 112/1 41 194/1 98/0 

1 
 در فرزندان رفتاری هایناهنجاری

 ابتدایی دوره
11/4 24/1 120/1 41 198/1 41/4 

2 
 دوره در ومدرسه خانه ارتباط

 ابتدایی
68/4 21/1 129/1 41 190/1 91/0 

9 
 آموزش به كمك در والدین نقش

 ابتدایی دوره در فرزندان
19/4 24/1 124/1 41 191/1 49/4 

91 
 در فرزندان یادگیری هایناتوانی

 ابتدایی دوره
64/4 24/1 128/1 41 196/1 29/0 
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هاا(  )عناوین دوره هادر همه ردیف tدهد مقدار نشان می 8شماره  جدولطور كه همان
، محتوای آموزشی مدیرانتوان گفت از نظر میبنابراین باشد. معنادار می P<19/1در سطح 

آماوزان دوره  اولیاای داناش  نیازهای آموزشای   زیادی باهای آموزش خانواده تا اندازه دوره
 .شته استانطباق و هماهنگی دا نداندر زمینه مسایل تربیتی فرز ابتدایی

 هاي آموزش خانواده از نظر مدرسین دورهدر زمینه میزان انطباق محتواي دوره tنتایج آزمون  .6جدول 

 میانگین عناوین دوره ردیف
 انحراف
 استاندارد

 خطای
 استاندارد
 میانگین

 درجه
 آزادی

 سطح
 (Pمعناداری)

t 
 

 44/4 196/1 40 129/1 29/1 29/4 ابتدایی دوره در رشد شناسیروان 9

4 
 آموزش برنامه و اصول ها،هدف

 در پرورش و
 ابتدایی دوره

49/4 12/1 119/1 40 199/1 92/4 

 06/0 196/1 40 116/1 16/1 89/4 فرزندان اخالقی و دینی تربیت 0

4 
 فرزندان اجتماعی و عاطفی تربیت

 ابتدایی دوره در
91/4 19/1 119/1 40 192/1 29/4 

8 
 فرزندان جنسی مراقبت و تربیت

 ابتدایی دوره در
91/4 24/1 124/1 40 191/1 19/4 

6 
 بهداشت و بهداشتی تربیت

 ابتدایی دوره در فرزندان
26/4 19/1 112/1 40 198/1 68/0 

1 
 در فرزندان رفتاری هایناهنجاری

 ابتدایی دوره
98/4 69/1 162/1 40 194/1 24/4 

2 
 دوره در ومدرسه خانه ارتباط

 ابتدایی
82/4 11/1 116/1 40 198/1 46/0 

9 
 به كمك در والدین نقش
 ابتدایی دوره در فرزندان آموزش

86/4 18/1 118/1 40 194/1 49/0 

91 
 در فرزندان یادگیری هایناتوانی

 ابتدایی دوره
21/4 12/1 11/1 40 194/1 88/0 

)عناوین  هادر همه ردیف tشود مقدار مالحظه می 6طور كه در جدول شماره همان
، هامدرسین دورهتوان گفت از نظر میبنابراین باشد. معنادار می P<19/1ها( در سطح دوره

اولیای های آموزش خانواده تا اندازه زیادی با نیازهای آموزشی محتوای آموزشی دوره
 شته است.دا انطباق و هماهنگی در زمینه مسایل تربیتی فرزندان ابتداییآموزان دوره دانش
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 گیرینتیجه بحث و
كه برای تحقق  دهدورش ایران این واقعیت را نشان میبررسی مشكالت نظام آموزش و پر

های مختلف تحصیلی، تعامل و مشاركت والدین در امور اهداف آموزشی و پرورشی دوره
رو آموزش خانواده، نقش آموزان امری ضروری است. از اینآموزشی و پرورشی دانش

 معتقدند نظرانصاحب تواند ایفا نماید.را در ارتقای مشاركت والدین می ایكنندهیینتع
 تواندمی باشد،می مدرسه و خانه هماهنگ تربیت ساززمینه اینكه بر عالوه خانواده آموزش

 مختلف مراحل و تربیتی مسائل زمینه در را آموزاندانش اولیای هایآگاهی و معلومات
 و رفتاری هایناهنجاری بروز از پیشگیری ضمن وسیلهبدین تا دهد، زایشاف فرزندان رشد

 هدف نماید. فراهم نیز را آنها بالقوه استعدادهای شكوفایی زمینه فرزندان، در روانی
 تربیتی مسایل زمینه در آموزاندانش اولیای آموزشی نیازهای شناسایی حاضر پژوهش
 نیازهای با خانواده آموزش هایدوره آموزشی حتوایم انطباق میزان تعیین نیز و فرزندان

هایی كه والدین نیاز دارند با توجه به پیشرفت آموزش .بود آموزاندانش اولیای آموزشی
ای نیازهای منطقه موزش والدین الزم است در هر شهر وآباشد. برای جامعه بسیار متنوع می

تا براساس  ،بندی شوندرفته و اولویتطور دقیق مورد شناسایی قرار گ، بههاآموزشی آن
های آموزش در آن صورت است كه برنامه ،ها برنامه آموزشی اولیاء طراحی شوداولویت

 آموزان باشد.دانش یمنطبق با نیازهای اولیا تواند مفید واقع شود وكامالًخانواده، می
 نظر از) ابتدایی هدور آموزاندانش اولیای آموزشی نیازهای بررسی از حاصل هاییافته 

 ترتیببه هاآن آموزشی نیازهای كه داد نشان فرزندان تربیتی مسایل زمینه در ،(والدین
كودكان،  اخالقی و دینی كودكان، تربیتنحوه ارتباط والدین با : از بودند عبارت اولویت
كودكان،  مناسب هایكتاب با آن، آشنایی اصالح و فرزندان رفتاری ناهنجاری شناخت
 فردی بهداشت آنها، آموزش تامین چگونگی و كودك روانی و جسمانی نیازهای شناخت

 هایناتوانی دبستانی، شناخت كودكان آموزشی مشكالت حل و كودكان، شناخت به
 جسمانی سالمت تامین كودكان، چگونگی تغذیه آنها، اصول اصالح و كودكان یادگیری

 كودكان. روانی و
 اولیای آموزشی نیازهای كه داد نشان مدیران نظرات رسیبر از حاصل هاییافته 
 ترتیب به مدیران دیدگاه از فرزندان تربیتی مسایل زمینه در ابتدایی دوره آموزاندانش

 جسمی، رشد مراحل با فرزندان، آشنایی اخالقی و دینی تربیت: از بودند عبارت اولویت
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 فردی فرزندان، بهداشت اجتماعی و عاطفی فرزندان، تربیت اجتماعی و عاطفی ذهنی،
 هایناهنجاری آنها، شناخت اصالح و فرزندان یادگیری هایناتوانی كودكان، شناخت

 آنها. واصالح فرزندان رفتاری
آموزان دوره اولیای دانش نیازهای آموزشیهای حاصله نشان داد كه همچنین یافته

 از: بودند عبارت ولویتترتیب ابه یندر زمینه مسایل تربیتی فرزندان از نظر مدرس ابتدایی
 رشد مراحل با آشنایی ،نكودكاتربیت دینی و اخالقی  كودكان،حوه ارتباط والدین با ن

 اصالح و فرزندان یادگیری هایناتوانی نوجوان، شناخت اجتماعی و عاطفی ذهنی، جسمی،
 اصالح و ندانفرز رفتاری هایناهنجاری فرزندان، شناخت جنسی مراقبت و آنها، تربیت

 آنها. تغذیه اصول و كودكان فردی آن، بهداشت
دهد كه اولویت نیازهای ( كه نشان می9024) محمدی یافته پژوهش با نتایج پژوهش 

های آموزش خانواده عبارتند از: در كالسآموزان دوره ابتدایی آموزشی والدین دانش
وط به تربیت اجتماعی فرزندان و ارتباط خانه و مدرسه،آموزش بهداشت روانی، مسایل مرب

دهد كه ( كه نشان می9090) مظاهری آموزش اصول ارتباط با فرزندان، و نتایج پژوهش
میان نیازهای آموزشی والدین تفاوت معنادار وجود دارد و نیازهای آموزشی آنها به ترتیب 

ل تحصیلی و شناسی، مسایل مربوط به مشكالت رفتاری، مسایاولویت مسایل تربیتی و روان
شغلی، مسایل مربوط به تربیت جنسی و ازدواج، مسایل مرتبط با بهداشت جسمی و تغذیه 

این یافته پژوهش با نتایج پژوهش عصاره و  ده است، هماهنگی و همخوانی دارد.فرزندان بو
مهمترین نیازهای آموزشی و تربیتی والدین در زمینه كه  دهد( كه نشان می9024) نصری

 -شناختی و تحصیلی و اخالقین در ابعاد جسمی، بهداشتی، اجتماعی، روانفرزندانشا
( كه از نظر مدرسان آموزش خانواده 9020و نیز با نتایج پژوهش بصیری ) است مذهبی

های زندگی، تربیت دینی ترتیب اولویت نیازهای آموزشی والدین را مسایل تربیتی، مهارت
و  هماهنگی ،داندای و بهداشتی میتاری، تغذیهو اخالقی، مشكالت ارتباطی، مشكالت رف

افشین، زایری، (، 9091) دارد. همچنین با نتایج پژوهش پیرزاد و بحتیاری همخوانی
دهد كه ( كه نشان می4194( و عراقیه و رضایی )4194پور، الهانی و رزازان )جهان
های های روشینهكننده در زماده در افزایش آگاهی اولیای شركتهای آموزش خانودوره

روانی نوجوانان، افزایش هماهنگی -، شناخت نیازهای عاطفیاخالقیتربیت دینی و 
های تربیتی والدین موثر بوده است سازی مهارتو غنی تربیتی خانه و مدرسه هایروش
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 با نتایج مطالعات استرم، طور غیرمستقیمیافته حاصله به در نهایت همخوانی و مطابقت دارد.
( كریستینی و 4111) 0تاملین و انجا، سیمونیا (، 9999)4نموئو (، بیكر9994) 9و برلین آدامز 

مبتنی بر وجود نیازهای آموزشی در والدین پیرامون مسایل تربیتی  (4191) 4همكاران
كودكان و های اجتماعی به آموزش مهارت فرزندان، نحوه روابط همسران با یكدیگر و

توان نتیجه گرفت در نظر بر این اساس میی داشته است. همخوانی و هماهنگ اننوجوان
های آموزش خانواده در مدارس ریزی دورهگرفتن نیازهای آموزشی والدین برای برنامه

صورت جدی مدنظر قرار ریزان و كارشناسان انجمن اولیا ومربیان بهبایستی از سوی برنامه
 ند. ها افزایش پیدا كگیرد تا اثربخشی وكارآمدی دوره

آموزان های آموزش خانواده با نیازهای واقعی اولیای دانشمنطبق بودن محتوای برنامه
های مهمی است كه مستلزم انجام نیازسنجی آموزشی از آنها است. نتایج این از مولفه

محتوای  ،هامدرسین دوره مدیران و آموزان،از نظر اولیای دانشدهد پژوهش نشان می
موزش خانواده تا اندازه زیادی با نیازهای آموزشی اولیای های آآموزشی دوره

شود كه بنابراین نتیجه گرفته می انطباق و هماهنگی داشته است. ابتداییآموزان دوره دانش
ها تا اندازه زیادی با نیازهای آموزشی والدین مطابقت داشته و محتوای آموزشی دوره

 زاده و همكارانحكیمهای پژوهشی با یافتهاین یافته پژوهش  .موردنیاز آنها بوده است
ترین نیاز آموزشی اولیاء و مذهبی مهم - دهد كه نیازهای اخالقی( كه نشان می9090)

تحصیلی فرزندان، مسایل نوپدید و مسایل  - شناختیفرهنگی، روان – نیازهای اجتماعی
ده قرار دارند، و نیز های آموزش خانواترتیب در اولویت بعدی برنامهبهداشتی به - جسمی

اجتماعی، اخالقی، -(كه در آن مسایل عاطفی9022) با نتایج پژوهش محسنی طارمسری
های روانی كودكان و مذهبی، تحصیلی، نحوه اصالح رفتار فرزندان، پیشگیری از آسیب

. هماهنگی دارد همخوانی وعنوان نیازهای آموزشی والدین مطرح شده است، نوجوانان به
( كه در آنها ذكر 9091) ( و نورالدینی9091) ا نتایج پژوهش اقدسی و همكارانهمچنین ب

موفقیت  درهای آموزش خانواده با نیازهای آموزشی والدین دوره مطابقت محتوایشده، 
  هماهنگی دارد. همخوانی وموثر بوده است، ها این دوره

                                                           
1. Storm, adams & Berlin  

2. Bacer & Moen 

3. Anja M, Simo Nyh, & Tammelin  

4. Christina,& et al   
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مینه آموزش خانواده های خارجی و داخلی انجام شده در زپژوهشنتایج با نگاهی به 
آموزش  توان اظهار داشت كهند میمورد بررسی و تحلیل قرار گرفت كه در این پژوهش نیز

بر  و، دادهتأثیر قرار تحت در ارتباط با مدرسه به طریق مثبتخانواده رفتار كودكان را 
آموزش  هایدورهشركت در  همچنین است. پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر مثبت داشته

های دانسته ها وبه ارتقاء آگاهی و، كمك نمودهنواده به ارتباط بیشتر خانواده با مدرسه خا
 شده است منجرهدایت اخالقی فرزندان  وبهبود راهنمایی تحصیلی فرزندان  تربیتی والدین،

با  است. های آموزش خانواده مثبت بودهآموزان نسبت به دورهنگرش اولیای دانش و نیز
های آموزش خانواده توان دریافت كه ضرورت تشكیل دورهمی مذكورلب مطابه  عنایت

های تربیتی والدین، تغییر و اصالح نگرش ها و دانستهدر مدارس در جهت افزایش آگاهی
 آنهاتحصیلی و رفتاری  در زمینه عملكردآنها نسبت به انتظارات و توقعاتشان از فرزندان 

دهد كه مشكالتی ها نشان میه نتایج برخی پژوهشك ناپذیر است. از آنجاامری اجتناب
و تخصص نداشتن  خت سخنرانی، كاربردی نبودن مباحثنظیر استفاده از روش یكنوا

ها كاسته و موجب استقبال كمتر اولیای مدرس آموزش خانواده از كارآیی این دوره
نیازهای با مطابق  كامال ها رسد محتوای آموزشبنابراین به نظر می ،آموزان شده استدانش

پژوهشگر ، با درك این موضوع .اصالحاتی است رات وینیازمند ایجاد تغی والدین نبوده و
از دیدگاه  ،دوره ابتدایی آموزاناولیای دانش یآموزشنیازهای  بررسیدر این پژوهش به 

  .ها پرداخته استمدرسین و مدیران دوره ها،آن
های این هایی كه به نوعی با یافتهنتایج پژوهش های پژوهش حاضر وبا توجه به یافته

توان نتیجه گرفت كه در نظرگرفتن نیازهای آموزشی اولیای اند میپژوهش هماهنگی داشته
ریزان و انجام نیازسنجی آموزشی از اولیای آموزان هر استان و منطقه توسط برنامهدانش

، هااز برگزاری دوره كننده در مدارس توسط مدرسین آموزش خانواده قبلشركت
ها های آموزش خانواده را اثربخش ساخته و كمك موثری به تحقق اهداف دورهدوره

 خواهد كرد. 
  شود:می ارائهزیر پیشنهادهای براساس نتایج پژوهش 

دهنده مطابقت و هماهنگی محتوای آموزشی با توجه به اینكه نتایج پژوهش نشان -
ولی همه نیازهای آموزشی آنها  بودهازهای آموزشی والدین های آموزش خانواده با نیدوره

گردد كه مدرسان آموزش خانواده عالوه بر آموزش پیشنهاد می رفت،گرا در بر نمی
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طبق یك  و عناوین نیازهای آموزشی حاصل از این پژوهش،های مصوب سرفصل
بر آن اساس  ه ونیازهای دیگر والدین را نیز شناسایی نمود ،نظرخواهی در ابتدای دوره

 .برنامه آموزش خود را تنظیم و ارائه نمایند
آموزان دهد كه نیازهای آموزشی اولیای دانشهای پژوهش حاضر نشان مییافته -
ریزان و لذا برنامه ،باشدهای آموزش خانواده میبیش از عناوین مصوب دوره ابتداییدوره 
مركزی انجمن اولیاء و مربیان، در  اندركاران برنامه آموزش خانواده در سازماندست

 از این پژوهش را مدنظر قرار دهند.ها، نیازهای آموزشی حاصل بازنگری عناوین دوره
 هرآموزان اولیای دانشبومی  مذهب و فرهنگآموزش خانواده براساس  ریزیبرنامه -
 .صورت گیرد منطقه
ش خانواده، مدرسان آموز هایدورهفعال شدن والدین در  جهت افزایش مشاركت و -

های آموزشی نیز بهره در صورت ممكن از فیلم های فعال آموزشی استفاده نموده واز روش
  .گیرند
های آنها را نسبت به شركت در دوره مدیران مدارس در جلسه عمومی اولیاء، -

شواهد عینی تاثیر آن را در عملكرد آموزشی و  با دالیل و آموزش خانواده تشویق و
 تبیین نمایند. ی فرزندان روشن ورفتار

های تربیتی فرزندان، در مدارس ترتیبی اتخاذ شود شیوه ایجاد هماهنگی در منظوربه -
 . در برخی از جلسات آموزش خانواده شركت نمایند هم بامادر  كه پدر و

گردد كه در رفع مشكالت ارتباطی میان فرزندان و والدین، پیشنهاد می منظوربه -
ز جلسات آموزش خانواده فرزندان نیز حضور داشته باشند، تا نظرات آنها نیز مورد برخی ا

  توجه قرارگیرد.
راهكارهای عملی به  ارائهمدرسین به جای بیان صرف مشكالت تربیتی فرزندان، به  -

 والدین برای رفع مشكالت تربیتی بپردازند.
آموزان ح آگاهی اولیای دانشمدرسین مطالب علمی را با زبان ساده و متناسب با سط -

 های آموزش خانواده افزایش یابد. دهند تا كارآیی و اثربخشی دوره ارائه
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 منابع

های یابی مشكالت خانوادهشناخت و اولویت(. 9028احمدی، جمشید و نصری، صادق. )
، . طرح پژوهشی، پژوهشكده خانوادهراهكارها ارائهو  9021-24ایرانی از سال 

 طالعات آموزش و پرورش.پژوهشگاه م
شناسی آموزش (. آسیب9091اقدسی، علی نقی؛ فرید، ابوالفضل و بایرام زاده، حمیرا. )

فصلنامه آموزان. خانواده در آموزش و پرورش شهرستان ماكو از دیدگاه اولیای دانش
 .40-64(، 94)4، زن و مطالعات خانواده

دفتر مركزی انجمن  .مع آموزش خانوادهلعمل جاادستور. (9011. )مربیان انجمن اولیاء و
 .اولیاء و مربیان جمهوری اسالمی ایران

 خانواده آموزش هایدوره در هاخانواده آموزشی نیازهای بررسی (.9020). بتول ، بصیری
 و پرورش آموزش سازمان پژوهشی، طرح .اصفهان استان در مربیان و اولیاء دیدگاه از

 . اصفهان استان
ماهنامه گیری خانواده متعالی. (. نقش آموزش خانواده در شكل9029حمد. )پژوه، ابه

 .9-90، 014، آموزشی و تربیتی پیوند
های آموزش (. مطالعه كارآمدی كالس9091اكبر و بختیاری، ابوالفضل. )پیرزاد، علی

 .949-986، 4و9، فصلنامه خانواده و پژوهشخانواده از دیدگاه والدین. 

های آموزش خانواده در ارتقای سطح (. بررسی تأثیر كالس9029ا. )تبریزی، غالمرض
 .92-49، 011، ماهنامه پیوندفرهنگی، تربیتی و تحصیلی كودكان. 

.  ماهنامه اهمیت آموزش خانواده و ضرورت بازنگری درآن(. 9018تقی زاده، احسان.) 
 .41-48(، 91) 99تربیت ، 

ثر در جذب ؤآموزان درباره عوامل می دانشبررسی نگرش اولیا .( 9018. )ثابتی، حسن
نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه پایان .های آموزش خانواده در شهر یزدآنها به كالس

 .شهید بهشتی
آموزش خانواده بر تغییر نگرش مادران در خصوص  تأثیربررسی (. 9021پور، لقمان. )حسن

نامه كارشناسی ارشد، . پایانمسایل تربیتی و آموزشی فرزندان در شهر سردشت
 دانشگاه شهید بهشتی.
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(. نیازسنجی 9090حكیم زاده، رضوان؛ میرزابیگی، محمدعلی؛ و رسولی سقای، مقصود. )
آموزان ناحیه یك تبریز. های آموزش خانواده برای اولیای دانشآموزشی برنامه

 .1-44(، 46)1، فصلنامه آموزش و ارزشیابی
ی اثربخشی برنامه آموزش خانواده در تغییر نگرش شیوه بررس(. 9021دوكوهكی، فاطمه. )

آموزان دختر پایه فرزندپروری والدین )مادران( و بهبود انگیزش پیشرفت در دانش
 نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.. پایاندوم راهنمایی شیراز

انواده از دیدگاه ارزیابی كمی وكیفی آموزش خ(. 9019زاده طباطبایی، سیدكاظم. )رسول
طرح پژوهشی،  ها در تغییر نگرش والدین.والدین، مدرسین و تأثیر این كالس

 پژوهشكده خانواده، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
 و والدین تربیتی و آموزشی نیازهای ررسی(. ب9024. )صادق، نصریو  علیرضا، عصاره

 فصلنامه.  ایران مختلف های فرهنگ خرده در كشور متوسطه مقطع وزانمآ دانش
 . 04-46(، 64)94 ،آموزشی هاینوآوری

های دارای فرزندان با (. تدوین برنامه آموزش والدین برای خانواده9099علیزاده، حمید. )
ها و كاركرد خانواده. اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی و تاثیر آن بر كاهش نشانه

 .48-10(، 1)4، یشناسی افراد استثنایفصلنامه روان
های آموزش خانواده از بررسی عملكرد كالس. (9029. )رضا آبادی، جلیل و عمویی،فتح

سازمان  ،طرح پژوهشی .های استان تهرانمدیران مدارس شهرستان نظر والدین و
 های استان تهران.پرورش شهرستان آموزش و

های آموزش خانواده و راههای بررسی موانع و مشكالت كالس(. 9020فرهادی، یداهلل. )
 . طرح پژوهشی، پژوهشكده تعلیم و تربیت.توسعه و بهسازی آن در استان لرستان

بر میزان  ههای آموزش خانوادثیر كالسأبررسی ت. (9016. )عبدالرسول كریمی،
سازمان آموزش وپرورش شهر  ،یپژوهشطرح  .های تربیتی و الدین شهر تهرانآگاهی
 تهران.

های ترغیب والدین جهت شركت در بررسی شیوه(. 9022ی، مریم. )محسنی طارمسر
 . طرح پژوهشی، سازمان آموزش و پرورش استان گیالن.های آموزش خانوادهكالس
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آموزان شهر تهران در مورد بررسی نگرش والدین دانش. (9016. )محمدخانی، كیهان
 .ی آموزشی آنانآوردن نیازهارهای آموزش خانواده در بمیزان اثربخشی برنامه

 دانشگاه شهید بهشتی. ،نامه كارشناسی ارشدپایان
های آموزش خانواده بررسی میزان اثربخشی برنامه(. 9021محمدی یوزباشكندی، فاطمه. )

نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه . پایانآموزان دوره ابتدایی شهر ملكانبر والدین دانش
 شهید بهشتی.

 و مربیان اولیاء، دیدگاه از خانواده آموزش نیازهای ررسیب (.9024) .مصطفی محمدی،
 استان و پرورش آموزش سازمان پژوهشی، طرح .كردستان استان در معلمان

 .كردستان
آموزان دوره دوم متوسطه (. بررسی نیازهای آموزشی والدین دانش9090مظاهری، حسن. )

 .41-61(، 0)99، فصلنامه خانواده و پژوهشهای آموزش خانواده. در كالس
های فرزندپروری. (. نقش آموزش خانواده در ارتقای مهارت9090نبوی، سیدصادق. )

 .04-01، 449 ماهنامه آموزشی و تربیتی پیوند،
انتشارات انجمن اولیاء . تهران: درمانیخانواده مشاوره ازدواج و. (9028. )نژاد، شكوهنوابی

 مربیان. و
آموزان برای بر وضعیت شركت اولیای دانش مؤثررسی عوامل (. بر9091نورالدینی، مریم. )

نامه كارشناسی . پایانهای آموزش خانواده شهرستان زرند كرمانحضور در كالس
 ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
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