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 مقدمه 

گیرد و پس از ورود شخص به مدرسه و اجتماع، های شخصیت انسان در خانواده شکل میتربیت و پایه    

های تربیتی سایر نهاد باشد )اعضای هیات علمی جهاد تواند مکمل و خنثی کننده تالشخانواده می

ها و رواج ها، کارگاهانقالب صنعتی، با جذب مادران در کارخانه (. در دنیای غرب بعد از605.دانشگاهی، 

بازارها، مسئولیت تربیت کودکان و نوجوانان را مدارس برعهده گرفتند؛ که این امر موجبات انحراف کودکان 

را فراهم نمود. والدین و مربیان متوجه این نکته شدند که بین بزهکاری کودکان و نوجوانان با نابسامانی 

ی تأسیس انجمن اولیاء و مربیان در غرب ها، انگیزهها رابطه وجود دارد. وجود این انحرافات و لغزشانوادهخ

ای هها در کالسآموزان در مدرسه، در اوایل قرن بیستم، شرکت والدین آننام دانشبود. یکی از شرایط ثبت

( والدین را به عنوان افرادی که عمدتاً 063.(. فروید )600.آموزش خانواده بود )آزادمرابادی و زارعی، 

ای هگیرد که این ایده فروید، بر بسیاری از آموزشمسئول نتایج فرایند رشد کودک هستند، در نظر می

توانند مأموریت آموزشی و تربیتی خود را به خوبی خانواده آغازین اثرگذار بوده است. خانه و مدرسه زمانی می

های تربیتی مخصوص خود را یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقشانجام دهند که هر کدامشان 

درست و با آگاهی ایفا کنند. بنابر عقیده روسو، والدین بهترین مربیان هستند؛ چرا که آنها از بدو تولد با 

 دهد تا کودکانکودک بوده و بیش از همه از کودک شناخت دارند. این شناخت به والدین این امکان را می

 اصول با مربیان و اولیاء کردن خود را استعدادیابی کنند و در جهت شکوفایی آن قدم بردارند. بنابراین آشنا

 در گذاریسرمایه و تربیت و تعلیم فرآیند در قدم ترینفرزندان، مهم با سالم یرابطه های برقراریروش و

 (. 35.5اریک، کاجسا، -است )جان والدین آموزشی یزمینه

 کنند، چرا که تمامی اقداماتی از والدین در برخورد با مسائل تربیتی گاه احساس ناامیدی و یأس میبسیار

دهند که رفتارهای پسندیده و مطلوب در فرزندشان به وجود خود و شرایط محیطی را به سمتی سوق می

که ورای کنترل آنان است کند ای ظهور میها باز هم مسائل و مشکالت ناخواستهآید، اما با وجود این تالش

شود؛ اما اگر والدین از تغییرات رفتاری و خلقی کودکان و همین امر موجب افزایش اضطراب و نگرانی آنها می

ویند. جدر شرایط سنی مختلف آگاه باشند، به جای نگرانی و دستپاچگی از روش مهندسی خانواده بهره می

امکانات زمانی، فضای منزل و ... برنامه خود و فرزندان را به  در این روش، والدین هر کدام بنا به شرایط و

کنند که هیچ یک از اعضای خانواده برای سایرین مزاحمتی را به وجود نیاورد. به عبارت ای تنظیم میگونه

شود که در عین داشتن مناسبات الزم و مثبت، از ریزی میای برنامهدیگر، برای تمامی اعضای خانه به گونه

جاد اختالل در امور و روابط متقابل پرهیز شود. در آموزش خانواده شرایط کودک یا کودکان از لحاظ سنی ای

گیرد و به ویژه در نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای خانواده ها و نیازها مورد توجه قرار میبا توجه به ویژگی

د تا از برخوردهای کننا به مقتضیات تغییر میشود و بدین ترتیب کیفیت رفتار و مناسبات، بدر نظر گرفته می

 (. 35.5نامناسب و یا نامتعادل جلوگیری شود )اوزما، 

ر تر باشند، بهتها، وظایف خود بیشتر آگاهاند که هر قدر والدین از نقشهای متعددی نیز نشان دادهپژوهش

(؛ به پژوه 653.شوند )فرهادی، رو میهتوانند با فرزندانشان ارتباط برقرار کنند و با مشکالت کمتری روبمی

(؛ حکیم زاده و 600.(؛ آزادمرزآبادی و زارعی )650.(؛ حسینی حیدری، باقری و تابع جماعت ).60.)

(؛ مسزاروس و 35.3(؛ الرس و اوریول )35.5(؛ کریستنسن و کونولی )606.(؛ مظاهری )606.همکاران )

( در تحقیق خود 35.5اریک و کاجسا )-جانتأکید دارند. ها ( بر ضرورت آموزش خانواده35.3همکاران )
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انجمن اولیاء و آموزان در سوئد وجود دارد. نشان داد رابطه مثبتی بین آموزش خانواده و پیشرفت دانش

ی خود را در راستای تربیت کودکان گانهگیری، یکی از اهداف چهاردههای ابتدایی شکلمربیان از همان سال

ران، مادران و مربیان نسبت به مسائل تربیتی و رشد کودکان، نوجوانان و جوانان در ارتباط آگاه ساختن پد»

بیان نموده و یکی از راهکارهای مهم و کارآمدی را که مطرح « با نیازهای بدنی، روانی، عاطفی و معنوی آنان

 (. 605.کرده، جلسات آموزش خانواده بوده است )اقدسی و همکاران، 

. به قطع یقین فنآوری در جهان امروز لحظه به لحظه در حال تکامل است دانش و علم ودیگر  سویاز 

های افراد در درون جوامع، در هیچ مقطع تاریخی، به سرعتی که امروزه در ها و نگرشتوان گفت، ارزشمی

ید عالوه بر (؛ از طرفی دیگر، نوجوان با606.حال تغییر است دچار دگرگونی و تغییر نبوده است )مظاهری، 

پذیرش و سازگاری با این همه تغییر و تحول، هویت منسجمی نیز برای خود کسب کند )بختیاری و پیرزاد، 

 به جوامع سایر برای ،دامنه تحوالت اجتماعی های ناشی ازبه طور کلی به لحاظ خطرها و آسیب(. 605.

میالدی از طرف سازمان  000.ال ثیر آن سأقابل اهمیت و نگران کننده بود که در جهت کاهش ت قدری

بدین (.  600.)احمدی،  علمی و فرهنگی ملل متحده )یونسکو( به عنوان سال جهانی خانواده اعالم شد

های اجتماعی قرن کنونی نجات دهد، تواند خانواده را از خطرها و آسیبرسد که آنچه میترتیب به نظر می

آموزان به منظور ارتقاء سطح دانش و که برای اولیاء دانشهایی هستند . آموزش خانواده دورهآموزش است

 گردد )دستورالعملهای ویژه تربیتی و آموزش ارائه میبینش آنان در قالب دروس معین و مشخص با هدف

ی مسائل تربیتی کودکان و نوجوانان آموزش (. لذا والدین باید مستمر در زمینه605.جامع آموزش خانواده، 

 ها ضمنهای جدید تعلیم و تربیت و علم روانشناسی آگاه کرد. بدین صورت آنرا از یافته ببیند و آنها

یز ی آنان را نهای بالقوهتوانند استعدادهای روانی و رفتاری در میان فرزندان، میپیشگیری از بروز ناهنجاری

 و فرزندان سنی شرایط به وجهت با هاخانواده نیازهای آموزشی به (. توجه.60.شکوفا سازند )اعتصام نیا، 

 شآموز هایریزی و مدیریت برنامهدو اصل مهم برای برنامه ها،خانواده فرهنگی -اجتماعی و شغلی مقتضیات

گردد می طراحی و تدوین خانواده آموزش برنامه محتوای اساس آن بر که است مدارس در سطح خانواده

( بیان داشتند که خانواده اولین جایگاه زندگی، 000.(؛ همچنین لویس و اسمیت )35.3)جنسن و آرنت، 

 ود.های رشد کودک توجه شتربیت و نیز اولین اموزشگاه فرزند پس از تولد است؛ بنابراین باید به همه جنبه

 افزایش مشارکت"رسد، برای تحقق اهداف کالن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یعنی به نظر می 

یان تقویت بن"است و  "ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و اثربخشی همگانی به

های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب با اقتضائات ها و مهارتخانواده و کمک به افزایش سطح توانایی

های مورد زشها به آموهای آموزش خانواده بستری مناسب باشد. اگر بخواهیم تمام خانواده، برنامه"جامعه

ها صورت گیرد و از طرف دیگر به دلیل نیاز دست یابند، باید گستردگی وسیعی در امر آموزش این کالس

های آموزشی از نظر محتوای ها باعث شده این دورهها در آموزش این کالسعدم نیاز سنجی از خانواده

ای هها و وزارتخانههای مختلفی از سوی سازمانآموزشی و امور اجرایی با مشکالتی روبرو شود. از این رو برنامه

مختلف اجرا شده ولی از نتیجه و کارایی خوبی برخوردار نیست به دلیل مسائل و مشکالت پیش آمده در 

ه کنند بکنند و تعداد معدودی هم که شرکت میها نمیها استقبال چندانی از این دورهها خانوادهاین کالس



 دیخانواده درمانی کاربر |  و همکاران    شهسواری |     های تربیتتحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش خانواده از نظر توجه به مؤلفه .35

 

-کنند. بنابراین بایستی برنامهها دریافت نمیوره بازخورد مؤثری از این کالسدلیل عدم تخصص مدرسین د

ها نیازها و عالئق والد ها بتوانند برآورده کنندههای آموزش خانواده را به طور مستمر تغییر داد تا این آموزش

موزش های آرنامهامروزی باشند. به عبارت دیگر نتایج پژوهش کنونی ممکن است بازنگری و تجدیدنظر در ب

ه و تعمیق ها و توسعخانواده به لحاظ محتوایی و به دنبال آن به اثربخشی بیشتر و تأثیرگذار فراوان به برنامه

ای هتواند در بازنویسی و بازنگری برنامهانجامد و نتایج آن میهای انجمن اولیاء و مربیان بیآن در برنامه

ولین این امر، مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به آنچه که گفته آموزش خانواده، توسط کارشناسان و مسئ

شد هدف تحقیق حاضر از پرداختن به تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش خانواده این 

است که محققان در تحقیقات داخلی و خارجی به دنبال چه موضوعی در خصوص آموزش خانواده هستند؟ 

اخالقی، تربیت -ات انجام شده پیرامون آموزش خانواده چقدر به ابعاد تربیت دینیبه طور کل در تحقیق

 اشاره شده است؟ اجتماعی، تربیت آموزشی و تحصیلی، تربیت بهداشتی و تربیت جنسی-فرهنگی

 

 روش پژوهش

تحلیلی است و به شیوه تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در داخل -روش تحقیق مطالعه حاضر، توصیفی

های و خارج کشور پیرامون آموزش خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش متغیرها و مؤلفه

ا و همندرج در تحقیقات به عنوان واحد تحلیل است. که هدف این است با تفسیر و تشریح عینی این عبارت

داخلی و خارجی پیرامون  ها به نتایج معتبری دست پیدا کنیم. جامعه آماری این پژوهش تحقیقاتجمله

های آموزش پژوهش پیرامون محتوای برنامه 63ها های آموزش خانواده است. که از بین آنمحتوای برنامه

ا روش ب« فیش برداری»های تربیت از متن مقاالت، خانواده است. تکنیک مورد استفاده برای استخراج مؤلفه

ها مورد استفاده برای تحلیل محتوا، آنتروپی تحلیل دادهای بوده است. روش تجزیه و اسنادی و کتابخانه

 شانون بوده است. 

 ( بدین صورت است: به دست آوردن ماتریس فراوانی655.مراحل این روش بنا به گفته آذر ) روش اجرا.

دهیم؛ و سپس ضریب اهمیت های قرار میبهنجار شده، بار اطالعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون

ای که بار اطالعاتی ها، محاسبه شده است. هر مقولهها با استفاده از بار اطالعاتی مقولهر یک از مقولهه

بیشتری را دارا باشد از درجه اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. از روش روایی محتوایی و نظر متخصصان 

م اولیه در اختیار چهار نفر از آموزش خانواده، برای تعیین روایی به کار گرفته شد، بدین صورت که فر

ها فهرست وارسی تحلیل محتوای نظران حوزه آموزش خانواده قرار گرفت و پس از اعمال نظرهای آنصاحب

نهایی تهیه شد. برای تعیین پایایی فرم نهایی تهیه شده همزمان و مجزا را در اختیار متخصص و مدرس 

ب توافق کدگذاران را تحلیل کنند. سپس، برای محاسبه پایایی ها ضریآموزش خانواده قرار دادیم تا کدگذاری

ها ( که بین آنMفرمول زیر بکار گرفته شد. در این فرمول، تعداد موارد کدگذاری شده بین دو کدگذار )

توافق وجود داشته است، به ترتیب، و تعداد کل موارد کدگذاری شده توسط کدگذارهای اول و دوم به ترتیب 

(N1  وN2ا ) مورد توافق وجود داشت و  30واحدی که مورد قضاوت قرار گرفت،  65ست. لذا، از یک نمونه

 محاسبه شد.  56/5ضریب پایایی 
2𝑀

𝑁1+𝑁2
=

2×25

60
=  = پایایی 0/83
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  هایافته 

-اخالقی، تربیت فرهنگی-در تحقیقات انجام شده پیرامون آموزش خانواده چقدر به ابعاد تربیت دینی

 تربیت آموزشی و تحصیلی، تربیت بهداشتی و تربیت جنسی اشاره شده است؟ اجتماعی،

 

، «اخالقی-تربیت دینی»فراوانی به مؤلفه  3.تحقیق بررسی شده،  63دهد در مجموع ( نشان می.جدول )

 5، «تربیت آموزشی و تحصیلی»فراوانی به مؤلفه  35، «اجتماعی-تربیت فرهنگی»فراوانی به مؤلفه  0.

 توجه شده است.« تربیت جنسی»فراوانی مربوط به مؤلفه  3و « تربیت بهداشتی»به مؤلفه  فراوانی

 

 توزیع فراواني ابعاد تربیت در تحقیقات انجام شده پیرامون محتوای آموزش خانواده .1جدول 

 ابعاد آموزش خانواده

 تحقیقات

تربیت 

-دیني

 اخالقي 

-تربیت فرهنگي

 اجتماعي

تربیت 

آموزشي و 

 تحصیلي

ربیت ت

 بهداشتي

تربیت 

 جنسي

 5 . . . . ( 600.آزادمرزآبادی و زارعی )

 5 . . . . (600.احمدی )

 5 5 5 5 . (600.برزگر )

 5 . 5 . . (600.نبوی و اسماعیلی )صادقی

 5 5 5 . . (600.صحرایی )

 . . . . . (600.مظاهری )

 5 5 5 5 . (600.ترابی )

 5 . . . . (606.همکاران )وزادهحکیم

 5 . 5 . . (603.عالمین )

 5 5 . . . (.60.پیرزاد و بختیاری )

 . 5 . . 5 (605.نورالدینی )

 5 5 . 5 . (605.اقدسی و همکاران )

 5 . 5 5 5 (655.شریعتمدار )

 5 5 5 5 . (650.عطاران )

 5 5 . . . (650.شاهمرادی )

 5 5 5 . 5 (656.درودی )

 5 5 . 5 5 (656.فالح و حشمتی )

 5 5 5 5 5 (.65.آبادی و عمومی )فتح

 5 5 . . . (.65.موسی زاده )

 5 5 . . . (655.اسدی )

 5 5 . 5 5 (655.صادقی )

 5 5 . . 5 (603.کریمی )

 5 5 5 5 5 (600.ثابتی )

 5 5 . 5 . (606.بیگی )

 5 5 . 5 5 (35.5جان و همکاران )
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 5 5 . . 5 (35.3الرس و اوریال )

 5 5 . 5 5 (35.0کارا و همکاران )

 5 . 5 . 5 (35.0ایرماکووا )

 5 5 . . 5 (3555) هرتل

 5 5 . 5 5 (3553بگی و همکاران )

 5 5 . 5 5 (3556اندر و همکاران )

 5 5 5 . 5 (006.هیساالر )

 3 5 35 0. 3. جمع کل

 

بیشترین ضریب اهمیت مربوط به  هد،دتجزیه و تحلیل بدست آمده از طریق روش آنتروپی شانون نشان می

 «تربیت جنسی»و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه 30/5با ضریب « تربیت آموزشی و تحصیلی»مؤلفه 

 (.3باشد )جدول می 3/5.با ضریب اهمیت 

 

 های بهنجار شده مقادیر بار اطالعاتي و ضریب اهمیت داده .2جدول 
-تربیت دیني 

 اخالقي 

-تربیت فرهنگي

 جتماعيا

تربیت آموزشي 

 و تحصیلي

تربیت 

 بهداشتي

تربیت 

 جنسي

30/5 مقدار بار اطالعاتی  0./5  03/5  03/5  60/5  

35/5 (wiضریب اهمیت )  33/5  30/5  .0/5  .3/5  

 

بیت های بعد ترتجزیه و تحلیل بدست آمده از طریق روش آنتروپی شانون نتایج زیر را در ارتباط با مؤلفه

نشان سی تربیت جن؛ بهداشتی تحصیلی، تربیت-اجتماعی؛ تربیت آموزشی-ت فرهنگیتربیاخالقی؛ -دینی

 دهد:می

  
 توزیع ضریب اهمیت ابعاد آموزش خانواده در تحقیقات انجام شده .1نمودار 

 

0/2
0/22

0/24

0/17 0/16

0

0/05

0/1

0/15

0/2

0/25

0/3

اخالقی-تربیت دینی اعیاجتم-تربیت فرهنگی تربیت آموزشی تربیت بهداشتی تربیت جنسی

آموزش خانواده
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 های بهنجار شده در مقاالتمقادیر بار اطالعاتي و ضریب اهمیت داده.3جدول 

یح نحوه برخورد صح اخالقي-بُعد تربیت دیني

 با سؤاالت

تلقي دین به عنوان 

 برنامه زندگي

انجام فرایض دیني 

 جوانان 

30/5 مقدار بار اطالعاتی  0./5  03/5  

6./5 (wiضریب اهمیت )  66/5  60/5  

هدایت اجتماعی و  اجتماعی-تربیت فرهنگی

 سالمت اجتماعی

فرایند اجتماعی کردن و  هویت ملی 

 اجتماعی شدن

30/5 مقدار بار اطالعاتی  0./5  63/5  

30/5 (wiضریب اهمیت )  60/5  60/5  

ضرورت ارتباط مدرسه و  مشکالت تحصیلی پیشرفت تحصیلی تحصیلی-تربیت آموزشی

 خانه

6/5 مقدار بار اطالعاتی  03/5  05/5  

36/5 (wiضریب اهمیت )  0/5  60/5  

اصول بهداشت و تربیت  تربیت بهداشتی

 بهداشتی

های ورزشی و انجام فعالیت

برای سالمتجسمی   

 

06/5 مقدار بار اطالعاتی  05/5   

03/5 (wiضریب اهمیت )  00/5   

آشنایی با رفتارها و  تربیت جنسی

 موقعیت های پرخطر

های قاطع و مهارت

 خویشتن داری

 بلوغ و بهداشت جنسی

30/5 مقدار بار اطالعاتی  5 0./5  

00/5 (wiضریب اهمیت )  5 00/5  

 

های بهنجار شده، در ارتباط با بار اطالعاتی و ضریب اهمیت بدست آمده از داده(، مقادیر 6بر اساس جدول )

و 60/5ریب با ض« انجام فرایض دینی جوانان»اخالقی، بیشترین مربوط به مؤلفه -های بعد تربیت دینیمؤلفه

ط با باشد. در ارتبامی 5/.6با ضریب اهمیت « نحوه برخورد صحیح با سؤاالت»کمترین مربوط به مؤلفه 

« فرایند اجتماعی کردن و اجتماعی شدن»بیشترین مربوط به مقوله  اجتماعی-های بعد تربیت فرهنگیمؤلفه

 30/5با ضریب اهمیت « هدایت اجتماعی و سالمت اجتماعی»و کمترین مربوط به مقوله  60/5با ضریب 

« الت تحصیلیمشک»ط به مقوله تحصیلی، بیشترین مربو-های بعد تربیت آموزشیباشد. در ارتباط با مؤلفهمی

در ارتباط با  باشد.می 36/5با ضریب اهمیت « پیشرفت تحصیلی»و کمترین مربوط به مقوله  0/5با ضریب 

 03/5ا ضریب ب« اصول بهداشت و تربیت بهداشتی»بیشترین مربوط به مقوله بهداشتی های بعد تربیت مؤلفه

 00/5با ضریب اهمیت « ورزشی و جسمی برای سالمتهای انجام فعالیت»و کمترین مربوط به مقوله 

-وقعیتآشنایی با رفتارها و م»های بعد تربیت جنسی، بیشترین مربوط به مقوله باشد. در ارتباط با مؤلفهمی

های قاطع و مهارت» و کمترین مربوط به مقوله  00/5با ضریب «  بلوغ و بهداشت جنسی های پرخطر و

 باشد.یم 5با ضریب « خویشتن داری
 

 



 دیخانواده درمانی کاربر |  و همکاران    شهسواری |     های تربیتتحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش خانواده از نظر توجه به مؤلفه 350

 

 گیرینتیجهو  بحث 

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در حوزه آموزش 

فراوانی، به ترتیب،  06های تربیت انجام گرفت. با توجه به نتایج، از مجموع خانواده از نظر توجه به مؤلفه

 0.با « اجتماعی-تربیت فرهنگی»درصد، حوزه  06/60و  فراوانی 35با « تربیت آموزشی و تحصیلی»حوزه 

تربیت »درصد، حوزه  5/65.فراوانی و  3.با « اخالقی-تربیت دینی»درصد، حوزه  50/63فراوانی و 

درصد، در محتوای برنامه  00/6فراوانی و  3درصد، و حوزه تربیت جنسی با  0./50فراوانی و  5با « بهداشتی

توان های خارجی و داخلی میاند. با توجه به نتایج پژوهشمورد توجه قرار گرفتههای آموزش خانواده کالس

 با که نداکرده تحصیل هاییرشته در یا و اندبازمانده تحصیل یادامه از یا متعدد دالیل به بنا دریافت والدین

 ندگیز شرایط به توجه با است ممکن نیز. نیستند آشنا علمی صورت به تربیتی هایروش و اصول و فنون

های نوین تربیتی را از طریق مطالعه، مشاوره و ... نداشته شیوه کارگیری به و آگاهی کسب امکان خود،

ناپذیر ؛ لذا با ضرورت آموزش خانواده در جهت افزایش دانش، اطالعات و آگاهی والدین امری اجتنابباشند

واده به خطاهای تربیتی موجود در زندگی خود پی آموزان، با آموزش خانرسد والدین دانش. به نظر میاست

ای هافزایی و تأثیر آن بر نظام باورها، به صورتی آگاهانه، به تربیت گلبرده و از آن به بعد، در صورت دانش

 .کنندباغ زندگی خود اقدام می

د و شوز میتوجه به ضرورت تربیت دینی و ایجاد عادات دینی در کودکان قبل از رسیدن به سن بلوغ آغا

تأکید بر آن است که قبل از شروع بلوغ، رفتارهای دینی در کودکان را به عادات رفتاری تبدیل کنیم. در این 

ای که دارد در موضع انتخاب قرار گرفت، این عادات مثبت در صورت وقتی نوجوان با قدرت اختیار عقالنی

 شود زمینهباعث میینه تربیت جنسی فرزندان او وجود خواهد داشت. آشنا شدن والدین با نقش خود در زم

جهت رشد سالم جنسی کودکان فراهم آید و از انحرافات جنسی کودکان جلوگیری به عمل آید، والدین در 

های الزم را جهت برخورد مناسب با مسائل و مشکالت جنسی کودکان خود فرا ها راهنماییاین برنامه

کامل شخصیت فرزندان دارند و باید بین گیری و تگیرند. دو نهاد خانه و مدرسه، نقش اساسی در شکلمی

های این دو همسویی و تشابه وجود داشته باشد تا یکی کار دیگری را خنثی نکند. ها و منشروش بیشتر

 ی همکاریهای توسعههمانطور که گفته شد، انجمن اولیا و مریبان، یک جریان تربیتی است که باید راه

 دهدهای صورت گرفته نشان میهای مؤثر و مفیدی ارائه نماید. بررسیخانه و مدرسه را مطالعه کرده و طرح

آموزان در امور مدارس به منظور تحقق اهداف آموزشی و ی مشارکت اولیای دانشکه در حال حاضر زمینه

آموزان در امورشان، امکان تربیتی ایجاد شده است. از سویی چون مدارس بدون مشارکت جدی اولیای دانش

توانند فرایند تعلیم و تربیت را برای دستیابی به اهداف خود به خوبی عملی مؤثر را ندارند و نمیی توسعه

-ی امور مدارس، امری ضروری است. هماولیاء در اداره های مشارکتسازند. بنابراین بررسی و شناسایی راه

شتابد و خألهای آنان می چنین با کاربردی نمودن مطالب آموزشی در تعلیم و تربیت فرزندان، به یاری

 یی مباحث تعلیم و تربیت ایجاد گردیده است، با ارائهاطالعاتی را که در محیط خانه و مدرسه در زمینه

های متنوعی برای فراگیری ی فرصتنماید. آموزش خانواده بایستی ارائه دهندهراهکارهای مناسب، پر می

های آموزش خانواده به طور مستمر تغییراتی داده ثر برنامهها توسط والدین باشد و الزم است در اکآموزه

ی نیازهای والد در راستای تعلیم و تربیت فرزندان امروزی باشند. به ها بتوانند برآورندهشود تا این آموزش

ها های این دورهها در تحقق اهداف نظام آموزشی دارند اگر تهدیدها و فرصتلحاظ اهمیتی که این کالس
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توانند کارآیی الزم را داشته باشند. آموزش والدین و تقویت شود و به شیوه صحیح اجرا گردد می شناخته

های مرتبط و های الزم و آموزشها از طریق فراهم نمودن حمایتها تربیتی و فرزندپروری خانوادهمهارت

والدین و کودکان  واناییی تآل، اقدامی در راستای رشد و توسعهاثربخش، به منظور ایجاد یک محیط ایده

 شودها پیشنهاد میریزی جهت برگزاری این برنامهباشد. به دلیل اهمیت آموزش خانواده و لزوم برنامهمی

که واحدی بنام آموزش خانواده در ادارات آموزش و پرورش دایر شود. توجه و اولویت دادن این نهاد به امر 

ها با هنامهای پژوهشی و پایانق و هدایت بیشتر پروژه و طرحپژوهش با اختصاص دادن بودجه بیشتر، تشوی

 هادوره برگزاری از قبل پرورش و آموزش مدارس مدرسان و جلسات اجرایی مدیران موضوع آموزش خانواده.

 با آشنایی میزان مانند مختلف های زمینه در آزمون پیش آموزان دانش والدین از خانواده آموزش کالس

 محتوای بتوانند اطالعات این یپایه بر تا آورند عمل به روانشناسی و اجتماعی علوم و تربیت و تعلیم حصول

 .مشخص کنند را کالس هر متخصص برای استادان نیز و آموزش مواد و هابرنامه

 

 منافع تعارض

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

 

 منابع 
آسیب شناسی آموزش خانواده در آموزش و (. 605.. )حمیرا ،بایرام زاده.، و ابوالفضل ،فرید.، علی نقی ،اقدسی

-06: (0.)0، زن و مطالعات خانواده. 605.پرورش شهرستان ماکو از دیدگاه اولیاء دانش آموزان در سال 

36 

(. تحلیل محتوای کتاب های آموزش خانواده برای نوجوانان انجمن اولیا و مربیان بر 605.احمدی، مهدی. )

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،  اساس شاخص های مهارت های زندگی.

 دانشگاه عالمه طباطبایی

ق اهداف آموزش خانواده از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهر (. بررسی میزان تحق.60.لی. )اعتصام نیا، ع

 .تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

نظام جامع ارتقای آموزش خانواده )راهنمای مدرس(: پیش دبستان (. 605.. )اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی

 . تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان(3و دبستان )جلد 

برای  (FTPs) های آموزش خانوادهنیازسنجی آموزشی برنامه (.600.) احمد. ،زارعی و ،.اسفندیار ،اد مرزآبادیآز

مجله طب  .آموزان: مطالعه موردی مدارس متوسطه یک شهرک نظامی در شهر تهراناولیاء نظامی دانش

 036-006 (:0) 35نظامی 

 انتشارات انجمن اولیا و مربیان. گیری از تعارضات خانوادگی.آسیب شناسی خانواده و پیش (..60.علی. )به پژوه، 

 .تهران: انتشارات آوای نور .(. خانواده ها و کودکان با نیازهای ویژه.60.به پژوه، علی. ) 

(. تأثیر برنامه آموزش خانواده بر خودکارآمدی والدین و نگرش نسبت به فرزندپروری دانش 600.ترابی، تقی )

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی .یآموزان دبیرستان

(. نگرش والدین درباره کالس 650.. )تابع جماعت، محمدرضا  .،باقری، نسرین .،حیدری، میراسداهلل حسینی

 00-00(: 5.)0های آموزش خانواده، نوآوری مدیریت آموزشی، 

https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=اقدسی%20علی%20نقی
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=فرید%20ابوالفضل
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=بایرام%20زاده%20حمیرا
https://www.sid.ir/journal/811/fa
https://www.sid.ir/journal/811/fa
https://www.gisoom.com/book/1672292/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
https://www.gisoom.com/book/1672292/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
https://www.gisoom.com/book/1672292/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/93866/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/93866/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
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های نیازسنجی آموزشی برنامه (.606.. )مقصود ،سقایرسولی .،محمدعلی ،میرزابیگی .،رضوان ،حکیم زاده 

 30-0(: 33)0، نشریه علمی آموزش و ارزشیابی .آموزان ناحیه یک تبریزآموزش خانواده برای اولیاء دانش

 .اده و راههای توسعه و بهبود آن در استان لرستانبررسی موانع و مشکالت طبقات خانو (.653.فرهادی، یحیی )

 تهران، پژوهشکده آموزش و پرورش.

بررسی نیازهای آموزشی والدین دانش آموزان دوره دوم متوسطه در کالسهای آموزش (. 606.)مظاهری حسن. 

 05-00(: ..)6، پژوهشی خانواده و پژوهش -فصلنامه علمی . خانواده

پایان نامه کارشناسی ارشد، آموزش و  .ارزیابی اثربخشی کالس های آموزش خانواده (. 655.موسی زاده، تقی. )

 پرورش اردبیل.

بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت شرکت والدین برای شرکت در کالس های آموزش  (.605.نورالدینی، محمد. ) 

اسی، دانشگاه شهید خانواده در شهر زرند کرمان. نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشن

 بهشتی

بررسی اثربخشی کالس های آموزش خانواده از دیدگاه والدین. فصلنامه  (. 605.عباس. )بختیاری، علی.، و پیرزاد، 

 ..3.-03.، 3و  .خانواده، 
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Content analysis of studies conducted in Iran and 

abroad on family training sessions concerning 

educational components 
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Abstract 
Aim: The purpose of this study was to analyze the content of research conducted in the 

country and abroad in the field of family education in terms of attention to the components 

of education. Method: The research method is descriptive-analytical. In order to fulfill the 

purpose of the research, among the 36 researches conducted, 32 researches about the 

content of the family education program were analyzed. The tool of data collection is to 

observe documents and prepare a preliminary list, and to extract and collect the required 

information, it was from "flashing". Data analysis method was Shannon entropy. Results: 

The results showed that the highest importance coefficient was related to the "Educational 

and Academic Education" component with a coefficient of 0.35 and the lowest importance 

coefficient was related to the "Sexual Education" component with an importance 

coefficient of 0.19. The values of information load and importance coefficient obtained 

from the normalized data, in relation to the components of religious-moral education 

dimension, the highest importance coefficient (0.35) is related to the component of "doing 

the religious duties of the youth"; In relation to the components of socio-cultural education, 

the highest importance coefficient (0.37) is related to the category of "socialization and 

socialization process"; In relation to the components of educational training, the highest 

coefficient of importance (0.4) is related to the category of "academic problems"; In 

relation to the components of health education, the highest importance coefficient (0.52) 

is related to the category of "hygiene principles and health education"; In relation to the 

components of sexual education, the highest importance coefficient (0.49) is related to the 

category "familiarity with high-risk situations and puberty and sexual hygiene". 

Conclusion: Paying attention to the necessity of family education in order to increase the 

knowledge, information and awareness of parents is inevitable. Therefore, it seems that 

the parents of the students realized the educational errors in their lives by educating the 

family and from then on, in the case of increasing knowledge and its effect on the belief 

system, they will consciously train the flowers of the garden. They act in their lives. 

Keywords: Family Education, Parents and Teachers Association, Education 
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