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 چكیده

خودکارآمدی دانش آموزان مقطع ابتدایی  و آموزش خانواده بر بهبود روابط والدینتاثیر  پژوهش حاضر با هدف

وه های به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گرپژوهش انجام شد. این  ،جویبارشهرستان 

مقطع ابتدایی و مادران آن ها در آموزش و آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان 

بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای،  1399– 1400 در سال تحصیلی جویبارپرورش شهرستان 

نفر( قرار  15نفر( و کنترل ) 15وه های آزمایش )و با گمارش تصادفی در هر یک از گر ندانتخاب شد نفر 30تعداد 

کتاب خانواده و فرزندان در گرفتند. به افراد گروه آزمایش )مادران دانش آموزان منتخب( آموزش خانواده مطابق با 

جلسه و به  10( طی 1389) به پژوهی یراستاربه و استادان طرح جامع آموزش خانوادهتهیه شده توسط  دوره ابتدایی

فرزند –ارزیابی رابطه والدپرسشنامه های ابزار اندازه گیری در پیش آزمون و پس آزمون ئه شد. مدت یک ماه ارا

بود. روایی توسط متخصصان تأیید شد و با ( 1982شرر و مادوکس ) خودکارآمدی ،(1983فاین و اسچووبل )

 88/0ودکارآمدی برابر خ، 09/0برابر فرزند –رابطه والد محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه های

با استفاده از نرم  (ANCOVAآزمون تحلیل کواریانس )روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از محاسبه شد. 

 تاثیر دارد.و خودکارآمدی  فرزندی-بود. یافته ها نشان داد که آموزش خانواده بر بهبود رابطه ولی  23SPSSافزار 

 مقطع ابتدایی، آموزان  خودکارآمدی دانش ، روابط والدین ،آموزش خانواده  واژگان کلیدی:                                  
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 مقدمه 
اصول زندگی  با افته ویعلیم نخستین نهاد در تاریخ فرهنگ و تمدن انسانی و اولین مدرسه ای است که انسان در آن ت ،خانواده

 ، نقش بسیار مهمی در کمک بهبه عنوان رکن اساسی تربیت ،خانواده از این رو،. دروش تفاهم با دیگران آشنا می شو اجتماعی و

گرفتن  ر حال شكلدیه کودك های اول های زندگی که تجربه سال نخستیناین امر به ویژه در  .کند رشد و تربیت کودکان ایفا می

وب خانواده ی در چارچپرورش مادر به عنوان عاملایفای نقش پدر و  به همین سبب، است، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

 (.1394، انصاری عزآبادی) شرط استقرار شخصیت سالم کودك خواهد بود

ی که از نقش اساس درک بر ان(،)به خصوص مادر آنان .چندگانه و دشوار است ،شان نقش والدین در زندگی فرزنداناز یک سو،      

، از عكس رباشند و یا بداشته  دانتوانند تأثیری سازنده بر زندگی فرزن میشان  های انگیزهخود دارند، با مهارت، دانش، تجارب و 

یگران، م زاده و د)حكی دعدم درك درست و مناسب از طرف والدین به بروز کشمكش بین فرزندان با والدین می انجاماین رو، 

1393.) 

ه گرفتن آن، به و بر عهد ی نبودهظایف افراد است، ولی یک مهارت ذاتترین و والد بودن در عین حالی که از مهماز دیگر سو،      

شند، با مشكالت تر با گاهآاناتر و والدین د اندازههای متعددی نشان داده است که هر  پژوهشاز این رو، حمایت و آموزش نیاز دارد. 

د، گاهی دارنآخود بیشتر  های یف و مسئولیتها، وظا هایی که نسبت به نقش خانواده به همین سبب،شوند.  رو می به کمتری رو

 به پژوه،) ت نمایندطلوب هدایطریق م انرژی به حساس و پر هشان رابطه برقرار کنند و آنان را در این دور توانند با فرزندان بهتر می

1394.) 

كی از مكانیزم های نفوذ بر خود، باور بسیاری از رفتارهای انسان با مكانیزم های نفوذ بر خود، برانگیخته و کنترل می شوند که ی   

خودکارآمدی به باورها یا قضاوت های فرد در مورد  ،1است. بر اساس نظریه شناخت اجتماعی بندورا ،به خودکارآمدی شخصی

انجی درك خودکارآمدی به عنوان عامل می بنابراین، (.1997توانایی های خود در انجام وظایف و مسئولیت ها اشاره دارد )بندورا، 

خودکارآمدی ادراکی است که فرد تصور می کند می . در واقع، شناختی بر قضاوت از توانایی، تفكر، هیجان و عمل فرد اثر می گذارد

تواند به طور موفقیت آمیزی رفتارهای الزم را برای ایجاد یک پیامد مطلوب و خوشایند انجام دهد )ابوالقاسمی، بیگی و نریمانی، 

1390.) 

ترین حقوق اساسی هر انسان است و فراهم آوردن امكانات آموزش و پرورش  حق تعلیم و تربیت یكی از مهمک، بی ش     

با امكانات آموزش و پرورش عمومی و مطلوب  ،ها ضروری است. عالوه بر این عاد معنوی و مادی انساناب شكوفایی برایهمگانی 

د، سالمت و بهداشت افراد جامعه را تأمین نموده، فرهنگ جامعه را غنی می توان منابع انسانی جامعه را توسعه و تكامل بخشی

)امیدی ساخت، ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی را فراهم آورد و نیروی انسانی مورد نیاز رشد اقتصادی را پرورش داد

 ءسو دچار دیگری عوامل یا و ها کاستی و کمبودها علت به تواند می . اما نظام آموزشی نیز مانند هر نهاد دیگری(1394گرگانی،

اولیه ای را که در اختیار آن قرار  سرمایه و مواد و رساند انجام به درستی به را خود اهداف از بخشی نتواند به طوری که شود، کارکرد

افت تحصیلی را به داده شده، تلف نماید و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورد. در این صورت است که می توانیم اصطالح 

و مراکز آموزشی به صورت کمی و کیفی وجود دارد. صورت کیفی افت تحصیلی به مدارسکار ببریم. هم اکنون افت تحصیلی در 

یادگیری ناقص و ضعف علمی و بینشی دانش آموخته نظام آموزشی اشاره دارد که قادر نیست انتظارات جامعه و سازمان های 

های اخراج، ترك تحصیلی  وان یک فرد تحصیل کرده برآورده سازد. صورت کمی افت تحصیلی به صورتاجتماعی را از خود به عن

جلوه گر می شود که این امر آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای فرد و نظام آموزشی و  ،و انصراف و مشروطی

 تحت عنوان پ( 1394و همكاران ) آذرنیوشانوهش های در همین راستا پژ .(1392)نوروزی و همكارن،  دارددر بر جامعه 

                                                      
1 - Bandura 
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استفاده از آموزش خانواده موجب کاهش نشان داد  اثربخشی آموزش خانواده بر مشكالت رفتاری دانش آموزان پسر در دوره ابتدایی

کاهش مشكالت  به عنوان یک روش درمانی مؤثر برای آناز  به طوری که می تواند. وشمی  مشكالت رفتاری در دانش آموزان

اهمیت خانواده و  عنوان در پژوهش خود با( 1394) انصاری عزآبادیهمچنین  .استفاده کرد دوره ابتدایی رفتاری در دانش آموزان

 اولیاء که آید می پیش زمانی فرزندان، تربیت و تعلیم در اختالل که به این نتیجه دست یافت  اجتماعی نقش تربیتی آن از دیدگاه

 نداشته کافی آگاهی آرام برای آنان، و امن محیطی کردن فراهم برای سازنده و سالم روابط ایجاد نیز و بیت فرزندانتر به نسبت

 والدین با فرزندان شده وسبب می شود فرزندان رفتار تغییر به منجر خانواده های آموزش کالس برگزاری باشند، از این رو،

 .کنند پیدا بیشتری درسی پیشرفت

 بررسی نیازهای آموزشی اولیای دانش آموزان دوره متوسطه جهت آموزش خانواده تحت عنوان (1394نبوی )پژوهش نتایج    

 زیادی اندازه تا خانواده آموزش های دوره آموزشی ها، محتوای دوره و مدرسین مدیران آموزان، دانش اولیای نظر از نشان داد که

 آموزش های دوره آموزشی محتوای دارد. با این حال، هماهنگی و انطباق متوسطه دوره آموزان دانش اولیای آموزشی نیازهای با

مدیریت  فرزندان، به زندگی مهارت های شامل آموزش نمی گرفت. این نیازها بر در را والدین آموزشی نیازهای همه، خانواده

 پژوهشی (1201) 1کالر و همكارانبود. آن، های مشخصه و متعادل های آن، خانواده آسیب و اعتیاد آن، اداره روش های و خانواده

فرزند و -بین تعارض والد انجام دادند. یافته ها نشان داد ،هابررسی تعارض بین فرزندان و والدین و مشكالت رفتاری آن با عنوان 

با عنوان  پژوهشی (6120) 2دار وجود دارد. دانست و هامبی مثبت و معنی مشكالت رفتاری فرزندان از جمله اختالل سلوك رابطه

درصد از  64 که انجام دادند. یافته ها نشان داد ،آمریكایی آموزان دانش تحصیلی عملكرد بر تجمعی ریسک خانواده تاثیربررسی 

اندازه گیری می شود. از این رو، اجرای موفق  تجمعیواریانس عملكرد تحصیلی دانش آموزان توسط عوامل ریسک خانواده های 

با این وصف، آشنایی خانواده با رسالت تحصیلی دانش آموزان کمک می نماید.  عملكرد بهبود ده خارج از مدارس بهآموزش خانوا

های تربیتی خویش از مطلوب ترین و ضروری ترین ارزش های بزرگساالن به شمار می آید. این اهمیت از آن جا ناشی می شود 

تی کودکان، نوجوانان و جوانان بر جای می گذارد. از آن جا که تفاوت میان نظام که نهاد خانواده، تأثیرات عمیقی بر ساختار شخصی

ارزش های والدین و فرزندان منجر به پدیده ای به نام شكاف نسل ها گردیده است. به نظر می رسد مناسب ترین راه برای ترمیم 

بت به همدیگر باشد. بنابراین، آموزش های خانواده بین شكاف بین نسل ها نزدیک نمودن تلقی ها و نظریات والدین و فرزندان نس

می تواند مناسب ترین راه برای ترمیم شكاف بین نسل ها و نزدیک تر نمودن نظریات والدین و فرزندان نسبت به یكدیگر باشد، 

خانواده تضمین بنابراین، تحكیم بنیان خانواده از اساسی ترین مشكالت جامعه بشری در جهان معاصراست که از طریق آموزش 

 (.1394خواهد گردید )عزیزیان، 

یح تربیتی را به وه های صحو شی با عنایت به موارد مطرح شده، اگر والدین به اهمیت نقش خود در تربیت فرزندان، پی ببرند     

گزار هد برمتع جرب وخصوص از طریق آموزش های خانواده که زیر نظر آموزش و پرورش و با همكاری متخصصان و استادان م

ه كالت خانواده ها باری از مش، بسیمی شود، بیاموزند و از این شیوه ها به بهترین نحو در تربیت فرزندان خود بهره برداری نمایند

ن رو، این د. از همیی شونخصوص اختالالت رفتاری و عاطفی هرگز به وجود نخواهد آمد و یا در مراحل ابتدایی خود، کنترل م

 آموزان دانش آمدیخودکار وفرزندان -والدین روابط بهبود به این سوال پاسخ دهد که آیا آموزش خانواده بر پژوهش درصدد است

 تاثیر دارد؟  ابتدایی مقطع

 

                                                      
1 - Klahr, Mc Gue, Iacono & Burt 

2 - Dunst & Hamby 
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 روش 

 انش آموزاندکلیه ماری جامعه آاست.  گروه کنترل باپیش آزمون و پس آزمون  طرح باآزمایشی  نیمه )شبه( ،پژوهش روش این

دانش آموزان به نفر  30د تعدا در این پژوهشبود.  1399-1400در سال تحصیلی  جویبارزش و پرورش شهرستان آمو ابتداییمقطع 

منظور  به خاب شد.انت، ()با توجه به مدارس غیر انتفاعی، دولتی، شهری و روستاییخوشه ای چند مرحله ایروش نمونه گیری 

دو فرم دارد، یكی برای و ه گوی 24این مقیاس  استفاده شد.(  1983) لاسچووباز پرسشنامه فاین و فرزند –ارزیابی رابطه والد

ست، به جز یک سان ا مادر سنجش رابطه فرزند با مادر و دیگری برای سنجش رابطه فرزند با پدر است. هر دو فرم برای پدر و

وتی وجود های متفا با گویه ی مختلفکه قابل تغییر است، با این حال، در فرم های پدر و مادر عامل ها« مادر»و « پدر»کلمات 

 یب آلفایمقیاس با ضرای این بر اساس گزارش وی، پایای ( ترجمه و اعتباریابی شده است.1381این مقیاس توسط پرهیزگار )دارد.

 رونباخک ضرایب آلفای مچنین،ه، 96/0کلی  کرونباخ پدر و نیز آلفایفرم های مربوط به  برای خرده مقیاس 94/0تا  89/0 کرونباخ

رونی عالی دارد )عراقی، دهمسانی  96/0کلی  کرونباخ نیز آلفایو مادر فرم های مربوط به  برای خرده مقیاس 94/0تا  61/0

شرر و  ود کارآمدیخاز پرسشنامه خود کارآمدی سالمندان مورد مطالعه در این پژوهش، به منظور سنجش  همچنین (.1387

میل به گسترش تالش  تار،میل به آغازگری رفخرده مقیاس  سهو  گویه است 17دارای  اسمقیاین  استفاده شد.( 1982مادوکس )

بر اساس  کارآمدی ودخگذاری پرسشنامه نمرهرا اندازه گیری می کند.  ،متفاوت در رویارویی با موانعو  برای کامل کردن تكلیف

. در واقع، گیردز تعلق میامتیا 5تا  1هر ماده از به  که در آن استلیكرت مقیاس اندازه گیری فاصله ای و طیف نگرش سنج 

 1، مامتیاز و کامالً موافق 2، مز؛ موافقامتیا 3، نظری ندارمامتیاز؛  4، مامتیاز؛ مخالف 5، مآزمودنی برای انتخاب گزینه کامالً مخالف

ذاری به صورت معكوس نمره گ 15و  13، 9، 8، 3، 1های به طوری که در پاسخ به سوال به طوری که ،امتیاز کسب می نماید

امتیاز و  4، مامتیاز؛ موافق 3، دارمننظری امتیاز؛  2، مامتیاز؛ مخالف 1، مآزمودنی برای انتخاب گزینه کامالً مخالفدر واقع،  است.

حداقل  و 85ره نم یاس به دست آوردتواند از این مق ای که فرد می بنابراین حداکثر نمره .امتیاز کسب می نماید 5، مکامالً موافق

گویه( و چه در  17: رآمدیخود کااست. در صورتی که مجموع نمرات بر تعداد گویه ها تقسیم گردد، چه در حالت کلی ) 17نمره 

یارویی فاوت در رومتو  لیفمیل به گسترش تالش برای کامل کردن تك ها )میل به آغازگری رفتار، مقیاسهر یک از زیر محاسبه 

رجمه و ت( 1385رزاد و خداپناهی )فاین مقیاس توسط اصغرنژاد، احمدی ده قطب الدینی،  .است 5تا  1غییرات بین ، دامنه ت(با موانع

یانگر وجود سه ه نتایج بوده کاعتباریابی شده است. آنان جهت بررسی روایی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده نم

 ی را به خود اختصاص دادند.درصد از نمرات خودکارآمد 75/43ین عوامل در مجموع عامل در این مقیاس بوده است، به طوری که ا

ن ه میزان پایایی ایشان داد کننیز  محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در حقیقت، نتایج تحلیل عاملی، روایی سازه آزمون را تأیید کردند.

 است. 83/0پرسشنامه برابر 

وواریانس لیل کتح یم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از آزمونبه منظور آزمون فرضیه های پژوهش و تعم 

(ANCOVA.استفاده شد ) 

 

 

 

 

 



 

 25/… خودکارآمدی دانش آموزان و آموزش خانواده بر بهبود روابط والدینتاثیر    

 

 

 یافته ها

 ؛ بررسی نرمال بودن متغیرهاK-Sآزمون 
 متغیرهای پژوهشجهت بررسی نرمال بودن  S-K: آزمون 1جدول 

 

 متغیرها

 

 آزمون ها

 گروه کنترل گروه آزمایش

n K-S Sig. n K-S Sig. 

 

 رابطۀ ولی )مادر( - 

 فرزندی

196/0 15 پیش آزمون  124/0  15 119/0  200/0  

140/0 15 پس آزمون  200/0  15 177/0  200/0  

 

 

 خودکارآمدی

152/0 15 پیش آزمون  200/0  15 153/0  200/0  

172/0 15 پس آزمون  200/0  15 168/0  200/0  

آزمون،  پس در مراحل پیش آزمون و های مورد بررسی در این پژوهشمتغیرجهت مشخص شدن نرمال بودن        

لیل ون تحاسمیرنوف، استفاده شد، چرا که از پیش شرط های اساسی، جهت بکارگیری آزم-از آزمون کولموگوروف

د که در سطح ، نشان می ده1کوواریانس، نرمال بودن متغیرها است. بر این اساس، نتایج بررسی داده ها در جدول

پس آزمون و  ودر پیش آزمون  خودکارآمدیو  فرزندی –رابطۀ ولی )مادر(  هایمتغیر(، α=05/0درصد ) 95طمینان ا

، از مقدار (.Sig)در گروه های آزمایش و کنترل از یک توزیع نرمال برخوردار هستند، چرا که مقدار سطح معناداری 

05/0 =αز اا هزیرا، متغیر آزمون تحلیل کوواریانس برقرار است، ، بزرگتر است. بنابراین، یکی از شروط استفاده از

 توزیع نرمال برخوردار هستند.  

 هادر متغیر هابررسی همگنی واریانس :2

 

 در متغیرهای پژوهشبرابری واریانس ها  ؛: آزمون لون2جدول 

 

 متغیرها

 

 گروه ها

Levene's Test 

 سطح معناداری Fآماره   تعداد

  15 کنترل فرزندی - )مادر( رابطۀ ولی 
116/0 

 
735/0 

 15 آزمایش

  15 کنترل خودکارآمدی
243/1 

 
274/0 

 15 آزمایش

 فرزندی –رابطۀ ولی )مادر( های متغیرهر یک از ( تساوی خطای واریانس) یهاهمگن بودن واریانس جهت مشخص شدن         

، استفاده شد. چرا که یكی دیگر ها(لِون )آزمون همگنی واریانس آزمونز نفره آزمایش و کنترل، ا 15در گروه های  و خودکارآمدی

متغیرها است. بر این اساس، نتایج  همگن بودن واریانساز پیش شرط های اساسی جهت بكارگیری آزمون تحلیل کوواریانس، 

ی واریانس گروه های آزمایش (، فرض همگنα=05/0درصد ) 95نشان می دهد که در سطح اطمینان  ،2داده ها در جدول   بررسی

، بزرگتر است. لذا α= 05/0(، از مقدار .Sigو کنترل مورد تایید داده ها است، چرا که مقدار به دست آمده برای سطح معناداری )
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یط برابری واریانس ها در گروه های مورد مطالعه نشان می دهد که آزمودنی ها به طور یكنواخت در دو گروه تقسیم شده اند و شرا

  جهت استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس برقرار  می باشد.

 

 تاثیر دارد.فرزندی  -بهبود رابطه ولی بر  خانوادهآموزش :  1فرضیه 

 فرزندی -رابطه ولی ؛ تاثیر آموزش خانواده بر ANCOVA: آزمون 3جدول 

 منبع تغییرات

 

 داریسطح معنا Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات

 000/0 54/23 20/0 1 20/0 آزمون

 000/0 86/811 94/6 1 94/6 گروه

 - - 01/0 27 23/0 خطا

 - - - 29 37/7 کل

قطع م دانش آموزانندی در فرز -بهبود رابطه ولی بررسی تاثیر آموزش خانواده بر ، یعنی 1آزمون آماری فرضیه  جهت        

ل نمرات پیش س از تعدیکه پ اددخالصه نتایج بررسی داده ها نشان از یک سو، تفاده شد. از آزمون تحلیل کوواریانس اس ابتدایی،

اری زمون، اختالف معنادآآزمودنی ها در پیش آزمون و پس  نمرات بین میانگین (،α=05/0درصد ) 95آزمون، در سطح اطمینان 

، از آن جا که 3دول ج در برسی سطر دومسو،  (. از دیگر.α  <000/0 =Sig= 05/0(، چرا که )3وجود دارد )سطر اول جدول

(05/0 =α  <000/0 =Sig. ،) نی ها در گروه های بین میانگین نمرات آزمود درصد، 95در سطح اطمینان مشخص می شود که

ایش رل و آزمه های کنتر گرودکنترل و آزمایش نیز اختالف معناداری وجود دارد لذا از آن جا که آزمودنی ها به طور یكنواخت 

است. بر این  هبود زمایشروه آگآزمودنی های  برای مادران تقسیم شده بودند، اختالف به وجود آمده نتیجه تاثیر آموزش خانواده

 تاثیر داد و آن را بهبود می بخشد. فرزندی -رابطه ولی )مادر( خانواده بر آموزش اساس، 

 تاثیر دارد. دانش آموزان بهبود خودکارآمدیبر  خانوادهآموزش : 2فرضیه 

 خودکارآمدی دانش آموزان؛ تاثیر آموزش خانواده بر ANCOVA: آزمون 4جدول 

 منبع تغییرات

 

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات

 000/0 62/20 36/0 1 36/0 آزمون

 000/0 94/338 86/5 1 86/5 گروه

 - - 02/0 27 47/0 خطا

 - - - 29 69/6 کل

    

ون از آزم ی،مقطع ابتدای موزاندانش آبهبود خودکارآمدی بررسی تاثیر آموزش خانواده بر ، یعنی 2آزمون آماری فرضیه  جهت     

رصد د 95مینان ر سطح اطکه پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، د دادنتایج نشان از یک سو، تحلیل کوواریانس استفاده شد. 

(05/0=α،) (، چرا 4 اول جدول ارد )سطرآزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمون، اختالف معناداری وجود د تنمرا بین میانگین

(، .α  <000/0 =Sig= 05/0، از آن جا که )4جدول  در برسی سطر دوم(. از دیگر سو، .α  <000/0 =Sig= 05/0که )

ف آزمایش نیز اختال ور گروه های کنترل بین میانگین نمرات آزمودنی ها د درصد، 95در سطح اطمینان می شود که  مشخص

(، اختالف 2ودند )سیم شده بیش تقمعناداری وجود دارد، لذا از آن جا که آزمودنی ها به طور یكنواخت در گروه های کنترل و آزما

خود ه بر دخانواوزش آمساس، است. بر این ا بوده آزمودنی های گروه آزمایشبرای  به وجود آمده نتیجه تاثیر آموزش خانواده

 .تاثیر داد و آن را بهبود می بخشدکارآمدی 



 

 27/… خودکارآمدی دانش آموزان و آموزش خانواده بر بهبود روابط والدینتاثیر    

 

 

 بحث و نتیجه گیری

 رابطه ولی بهبود تدایی دربرای مادران دانش آموزان اب آموزش خانواده اجرای برنامه ، مشخص شد که1در بررسی فرضیه      

در هر یک از مراحل  مودنی هاآزدر  فرزندی-(رابطه ولی )مادربررسی  . چرا کهشته استتاثیر دادر دانش آموزان  فرزندی-)مادر(

ای کنترل و هدر گروه  نواختپیش آزمون و پس آزمون و در گروه های کنترل و آزمایش با توجه به توزیع آزمودنی ها به طور یك

یش قابل زانترل افکا گروه بدر مقایسه  در پس آزمون و در گروه آزمایش فرزندی-رابطه ولی )مادر(نشان داد میانگین  ،آزمایش

وزش آمالس های در ک شرکت مادران عضو گروه آزمایش مالحظه ای یافته است که قطعا اختالف به وجود آمده نتیجه تاثیر

با نتایج  مدهآ به دست نتیجه .بهبود بخشدرا  فرزندی-رابطه مادرمیزان  توانسته است آموزش خانواده یعنی، بوده است. خانواده

زادعلی و  (1394ده جانی )سلیمانی و توزن ،(1394نبوی ) ،(1394) انصاری عزآبادی ،(1394گران )و دی آذرنیوشانپژوهش های 

 ایال و دیگران ،(2015) وکیمارو و ماچوم ،(2016) دانست و هامبی پژوهش های در داخل کشور و نتایج (1393فراش و چنانی )

شرکت والدین و ست. بنابراین، در خارج از کشور همسو ا (2014) کومار و اللو  (2015) ایشتو، (2015) و دیگران اسچنل ،(2015)

با  طه والدینقویت رابتگامی در جهت  و آگاهی از آخرین شیوه های تربیتی، خانواده آموزش به خصوص مادران در کالس های

ت گسترده تر ام مطالعاانج با مقاطع تحصیلیبا این حال، نیاز به بررسی های بیشتر در این زمینه در خصوص سایر فرزندان است. 

 ضروری است.

 دیخود کارآم بهبود تدایی دربرای مادران دانش آموزان اب آموزش خانواده اجرای برنامه ، مشخص شد که2در بررسی فرضیه      

ر دو ش آزمون و پس آزمون در هر یک از مراحل پی دانش آموزان خود کارآمدی میزان بررسی . چرا کهداردتاثیر دانش آموزان 

بعد از اجرای د نشان دا ،زمایشآگروه های کنترل و آزمایش با توجه به توزیع آزمودنی ها به طور یكنواخت در گروه های کنترل و 

ابل مالحظه قل افزایش روه کنترگدر مقایسه با  در پس آزمون و در گروه آزمایش این متغیرمیانگین آموزش خانواده برای مادران، 

بوده  ادهموزش خانوآهای  در کالس شرکت مادران عضو گروه آزمایش طعا اختالف به وجود آمده نتیجه تاثیرای یافته است که ق

ژوهش های پبا نتایج  به دست آمده نتیجه .بهبود بخشدرا  خود کارآمدیمیزان  توانسته است آموزش خانواده یعنی، است.

در  (1393لی فراش و چنانی )زادعو  (1394) امیدی گرگری ،(1394) نبوی ،(1394) انصاری عزآبادی ،(1394و دیگران ) آذرنیوشان

 آوان و کاوثر ،(2015) ایال و دیگران ،(2015) کیمارو و ماچومو ،(2016) دانست و هامبی پژوهش های داخل کشور و نتایج

شرکت والدین و ست. بنابراین، در خارج از کشور همسو ا (2014) کومار و اللو  (2015) ایشتو، (2015) و دیگران اسچنل ،(2015)

ای بیشتر ه بررسی هبال، نیاز با این حدانش آموزان تاثیر دارد.  خود کارآمدیدر  خانواده آموزش به خصوص مادران در کالس های

ه ژوهش، بپرضیه های فد کلیه با توجه به تایی گسترده تر ضروری است. با انجام مطالعات مقاطع تحصیلیدر این زمینه در سایر 

از  گردد: یشنهاد مییلی پدست اندرکاران آموزش و پرورش، خانواده ها و والدین محترم، مدیران و معلمان مقاطع مختلف تحص

از این رو،  رار گیرد.قموزان آ، آخرین الگوهای مناسب تربیتی و آموزشی در اختیار والدین دانش خانوادهطریق کالس های آموزش 

فزایش ین خصوص اا در اآشنایی و یا ضعف دانشی، با مطالعه و پژوهش، آگاهی و دانش خود رمربیان مجری طرح در صورت نا 

نان کمک آز والدین اموزان جهت افزایش هر چه بیشتر عالقه، انگیزه، اعتماد به نفس، خود کارآمدی در دانش آهمچنین  دهند.

رآمد تربیتی و وش های کاد تا رآموزش خانواده شرکت نماینگرفته شود. از این رو نیاز است که از آنان تقاضا شود در کالس های 

در صورت ر جلسات )دالدین و حضور هم زمان دانش آموزان و و خانوادهآموزشی در اختیار شان قرار گیرد. با برگزاری آموزش 

نش آموزان به قمندی داهت عالامكان(، عالوه بر تقویت ارتباط والدین و نزدیک تر کردن آنان به یكدیگر از لحاظ عاطفی، در ج

  تالش برای کسب موفقیت بیشتر در زمینه های مختلف درسی، هنری، ورزشی و غیره، تالش گردد.
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 منابع

زش خانواده بر مشكالت رفتاری (. اثربخشی آمو1394آذرنیوشان، بهزاد؛ مسیج پور، خدیجه؛ یوسف زاده، فاطمه؛ زرعی حور، آذر )

لعات اجتماعی و ناسی، مطاوان شدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و ر ایی.دانش آموزان پسر در دوره ابتد

، هر اروندزش عالی مخرداد، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حكمت مرتضوی، موسسه آمو 15، فرهنگی

 .مرکز راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار

مهارت های  رفتاری و -ختیبررسی اثر بخشی دو روش آموزشی شنا .(1390)نریمانی، محمد.  ابوالقاسمی، عباس؛ بیگی، پروین؛

، یتیشناسی ترب روان هنام فصل. تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

22 (7 : )42-21. 

 همایش بین ان و معلمان،دانش آموز ارس از دیدگاه والدینارزشیابی آموزش خانواده در مد .(1394امیدی گرگری، غالمرضا )

  شهریور، استانبول، موسسه سفیران فرهنگی مبین. 5، المللی روان شناسی و فرهنگ زندگی

ی علوم یش علمی پژوهشدومین هما (. اهمیت خانواده و نقش تربیتی آن از دیدگاه اجتماعی.1394انصاری عزآبادی، مریم )

یقات اسالمی سروش مهر، قم، مرکز مطالعات و تحق 4، اسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایرانتربیتی و روان شن

 حكمت مرتضوی.

 .. تهران: نشر آوای نورخانواده و کودکان با نیازهای ویژه(. 1394به پژوه، احمد )

مه های آموزش خانواده برنا(. نیازسنجی آموزشی  1393حكیم زاده، رضوان؛ میرزا بیگی، محمد علی؛ رسولی سقای، مقصود )

 .7-24( : 26) 7، فصل نامه آموزش و ارزشیابیبرای اولیاء دانش آموزان ناحیه یک تبریز. 

وزان ه بر والدین دانش آم(. بررسی میزان اثربخشی برنامه های آموزش خانواد1393زادعلی فراش، یوسفعلی؛ چنانی، شهرام )

شرکت اندیشه سازان  آذر، مرودشت،  23، علوم تربیتی و روان شناسی نخستین همایش ملی. ابتدایی شهرستان دزفول

 مبتكر جوان.

 بیماران نگهداری بر ندگیز های مهارت و خانواده آموزش های . اثربخشی(1394توزنده جانی، حسن ) سلیمانی، محمد ابراهیم؛

خرداد،  22، نسانیدر علوم ا وهش های نویندومین کنفرانس ملی و  اولین کنفرانس بین المللی پژ .خانواده در مزمن روانی

 تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.

های حل رائه راه کارا(. بررسی نقش خانواده و آموزش و پرورش در ایجاد پدیده شكاف نسل ها و 1394عزیزیان، نسرین )

هران، خرداد، ت 15 ،رهنگیفلعات اجتماعی و روان شناسی، مطا دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و آن.

ابی رهای دستیاه کامرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حكمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز ر

 .به توسعه پایدار

س کنفران ندومی انواده.(. بررسی نیازهای آموزشی اولیای دانش آموزان دوره متوسطه جهت آموزش خ1394نبوی، سید صادق )

سسه مدیران ایده پرداز خرداد، تهران، مو 22، ملی و  اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

 پایتخت ویرا.
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