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هدف این پژوهش تبیین اهمیت و ضرورت طراحی برنامهدرســی آموزش خانواده در موفقیت
نظام تعلیم و تربیت فرزندان اســت .این پژوهش با رویکرد کیفی و بهروش تحلیل محتوای
قراردادی انجام شــده است .بیست صاحبنظر در حوزههای برنامهریزی درسی ،روانشناسی،
جامعهشناسی ،مشاوره خانواده و مدرسی آموزش خانواده با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب
شــدند .دادهها از طریق مصاحبه نیمهساختاریافته و تعاملی تا رسیدن به حد اشباع اطالعات
گردآوری و یافتههای حاصل از تحلیل دادهها در دو مقوله اصلی طبقهبندی شدند که عبارتاند از:
 .1ارتباط و پیوند مدرسه و خانواده بر اساس نیازها و درک متقابل (با هشت مقولۀ فرعی :آگاهی
والدین از وظایف و نقشهای خود ،انسجام و وحدت رویه در آموزش خانواده ،ضرورت توجه به
خانواده بهعنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان ،مشارکت والدین در برنامهدرسی ،ضرورت
پیوند برنامههای درسی با واقعیات زندگی ،ناآگاهی و مشکالت رفتاری خانوادهها ،آشنایی والدین
با نظامهای درسی مدرسه ،آگاهی از ابعاد رشد همهجانبه کودکان)؛  .2کارآمدی و کاربردی بودن
برنامههای درسی (با سه مقولۀ فرعی :اثربخشی و کارایی برنامههای درسی ،در نظر گرفتن تغییر
و تحوالت جهانی ،کاربرد روشهای حمایتی و مراقبتی در فعالیتهای یاددهی و یادگیری) .بنابر
نتایج این پژوهش ،برنامهدرسی آموزش خانواده در دورۀ ابتدایی نهتنها در ارتقای آگاهی ،نگرش
و عملکرد والدین در تربیت فرزندان نقش اساســی دارد ،بلکه در ایجاد همسویی در اهداف و
انتظارات تربیتی و آموزشی میان نهاد خانه و مدرسه نیز نقشی تعیینکننده دارد.

 مقدمه

فصلنامه خانواده و پژوهش

1. Morgan
2. Bergeson, Davidson, Mueller & Williams-Appleton
3. Powers
4. Stolz
5. Altschul
6. Burrows
7. Newchurch
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نهـــاد مقـــدس خانواده ،ركن بنیادین اجتماع بشری و محمل فرهنگهای گوناگون است ،تا جایی
كه ســـعادت و شـــقاوت امتها ،مرهون رشــادت و ضاللت خانواده اســت .قرآنكریم در حکم برترین
نســخة زندگی و عالیترین راهنمای بشــر برای دستیابی به حیات طیبه ،بخشــی عظیم از آیات را به
تنظیم و تعـــدیل روابـط اعضـای خـانواده ،حقـوق و وظـایف همسران و فرزندان اختصاص داده است
(حسنزاده .)1392 ،افرادی که در این واحد کوچک اجتماعی رشد مییابند و تربیت میشوند به میزان
رشد و شکوفاییشــان در واحدهای اجتماعی بزرگ انسانی سهم دارند (پیکار و محمدی .)1396 ،پس
از هفتســالگی مسئولیت تعلیم و تربیت کودکان بیشتر بهعهده مدارس است (رضایی .)1390،معلمان
و دانشآموزان عناصر کلیدی در یادگیری و روابط مبتنی به مدرســهاند ،اما در این معادله گروه سومی
هم وجود دارد که والدین هســتند (مورگان .)2016،1امروزه بهدلیل توزیع ســریع و همگانی اطالعات،
جهانیشدن ،لزوم هماهنگی با تغییرات محیط و محدود بودن بودجه نظام تربیت رسمی و عمومی نقش
خانواده در این زمینه ضروری اســت (صمدی و رضایی .)1390،نقش تربیتــی خانواده بهویژه در دوره
حســاس رشد یعنی سن دبستان بیشتر نمایان است (افروز .)1389 ،از اینرو ارزیابی کامل و معنادار از
اوایل دوران کودکی نیاز به درک و فهم موقعیت و شــرایط خانواده دارد (برگســون ،دیویدسون ،مولر و
ویلیامز -اپلتون .)2008 ،2باتوجه به اهمیت این دوره ،هم خانه و هم مدرســه در انجام وظایف تربیتی
مکمــل یکدیگرند (زرهانی و تاجیکاســمعیلی .)1389 ،یکی از دالیل اهمیت برقراری ارتباط بیشــتر
با والدین این اســت که آنها شــناخت بهتری از فرزندان خود دارند و میتوانند به اولیای مدرسه در پیدا
کردن راهبردهای آموزش مناســب بــه فرزندان خود کمک کنند (پاورز .)2016 ،3اشــتولتز)2011( 4
عقیده دارد که بهطورکلــی ،هم نیاز به آموزش والدین و هم تالش برای برآورده کردن این نیاز افزایش
یافته اســت .میدانیم که غالباً اولین موفقیتهای فرزندان در مدرســه رخ میدهد (آلتشول )2012 ،5و
اینکه مدرســه نقشی اساسی در ارائه دانش مقدماتی کودکان دارد و فرصتی است برای اینکه آنان خود
را مورد آزمون قرار دهند (باروز 6و همکاران ،)1995 ،اما مدرســه را نمیتوان بهتنهایی مهمترین عامل
تعیینکننده در موقعیتهای مختلف دانســت .ضروری است مدرسه و خانه برای حصول به هدف بهطور
مشــترک فعالیت کنند (نوابینژاد .)1388 ،نیوچرچ )2017( 7معتقد است که هر چند یافتهها ،اهمیت
فرزندپــروری ،یادگیری در خانه و ارتباطات را توجیه میکنند ،اما آنچه از همه تأثیرگذاری بیشــتری

واکاوی ضرورتهای طراحی برنامهدرسی آموزش خانواده
در مدارس دوره ابتدایی
ک  دکتر بیانی  دکتر صائمی  دکتر فکوریحاجیار
 آزیتا قرنجی 
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بر موفقیت دانشآموزان دارد ،مشارکت خانه و مدرسه است .کارلسون )2018( 1در زمینۀ اهمیت نقش
مدرســه بیان میدارد با وجود اینکه والدین نقشــی مؤثر در تقویت و رشد ذهن کودکان دارند ،اما برای
حمایــت از کودکان خود نیــاز به گفتگو و همکاری با معلمان نیز دارند .این همکاریها میتواند از طریق
کارگاههای آموزشی و بحثوگفتگو بهبود یابد .در اینزمینه آلدریج2015(2؛ به نقل از بیلی )2017 ،3نیز
اظهار میکند که در جامعه آموزشی امروز ،وقتی که میان معلم و والدین ،راهبردها و شیوههای مشارکتی
در اجرا و رابطۀ کاری ایجاد میشــود ،این امکان برای دانشآموز فراهم میشود که با تمرین ،مهارتهای
الزم را در کالس و زندگی کســب کند .به نظر امپیلوکا ،)2014( 4برای به حداقل رســاندن مشکالت و
بهحداکثر رساندن نتایج ،باید مدارس ،خانوادهها و جامعه با قدرت بههم بپیوندند و متحد شوند.
توجه به برنامههای آموزش خانواده ،ایجاد نگرشــی مثبت و پویا در والدین نســبت به خطمشیهای
آموزشــی و تربیتی مدارس و فراهم ســاختن انگیزه همیــاری و همکاری متقابل بــا مربیان مدارس
ضرورتی اجتنابناپذیر اســت (افروز .)1393 ،اکثر پژوهشــها بر این واقعیــت تأکید کردهاند که در امر
تربیت فرزندان باید از آموزشــهای جامع ،سازمانیافته و از پیش طراحیشده بهرهمند شد (بختیاری و
مصدقینیک .)1395 ،روش تربیت کودک در دورههای نخســتین زندگی ،اساس رفتار او را در سالهای
بعد تشــکیل میدهد .بنابراین آموزش خانواده در این دوره تحصیلی بهعنوان بستری در راستای تعامل
مؤثر و مفید اولیا با سیســتم تعلیم و تربیت فرزندان میتواند با ارائه راهکارهای مناسب به یاری والدین
بشتابد(شریعتمداری .)1384 ،نقش مشارکتی والدین در بهبود نتایج آموزشی بیش از  40سال است که
مورد تأیید قرار گرفته است و هم اکنون بسیاری از کشورها نیز به این موضوع واقفاند (هورنبای2011 ،5؛
ترجمه فراهتی.)1398 ،
از مسائل اساسی آموزش و پرورش بسیاری از کشورهای جهان عدم وجود رابطه و ارتباطات نزدیک و
صمیمی میان مدرسه و خانواده است .سیستم آموزشی ما نیز اگر چه قدمهایی برای از میان برداشتن این
مشکل در سالهای اخیر برداشته ،اما از این عیب بزرگ مبرا نشده است (رضایی .)1390،از جمله اقداماتی
که در این رابطه در نظام آموزشــی ما صورت گرفته اســت ،اجرای دستورالعمل جامع آموزش خانواده
(مصوب  1377شــورای عالی انجمن اولیا و مربیان) بهمنظور افزایش آگاهیهای تربیتی والدین و رفتار
مناســب در خانواده و اجتماع است .دورههای آموزش خانواده در پنج عنوان معین شده است .برای هر
کدام از عناوین کتابهایی همنام با عناوین دورهها به پیشنهاد سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان توسط
اســتادان طرح جامع آموزش خانواده تدوین شده و دراختیار مدرسان آموزش خانواده در سطح مدارس

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

1. Lin & Lv
2. Maunah
3. Adams, Harris & Jones
4. Roy & Giraldo-García
5. Ríos
6. Oncu & Unluer
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قرار گرفته است (نبوی .)1384 ،از این گذشته مدارس بر اساس دفتر راهنمای فعالیتهای انجمن اولیا و
مربیان که دارای شش فصل است ،جلسات آموزش خانواده را برگزار میکنند .در فصل آموزش و مشاوره
ســرفصلهای عمومی بهطور مجزا برای هر مقطع مشــخص شــده ،اما در بخش سرفصلهای اختصاصی
عناوین تفکیک نشــده اســت .انجام دادن بهینه وظایف همکاری و مشارکت خانواده در تربیت فرزندان
مستلزم آموزش و ارتقای دانش و آگاهی والدین و هماهنگی خانه و مدرسه است .پژوهشهای انجام شدۀ
بسیاری بر ضرورت آموزش خانواده تأکید دارند .نتایج پژوهش اسدی( )1380نشان داده است که تأثیر
آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نســبت به فرزندان خود ،در میان والدین آموزشدیده بیشــتر از
والدین آموزشندیده اســت .نتایج پژوهش اقدسی ،فرید و بایرامزاده ( )1390نیز حاکی از آن است که
نیروی انســانی ،روش تدریس ،ارزشیابی و محتوای آموزشــی در میزان موفقیت برنامه آموزش خانواده
دارای تأثیری معنادار اســت .پژوهش لین و الوی )2017(1نیز نشــان میدهد که خانواده با آموزشهای
خوب ،بهمثابه یک واحد از نظام اجتماعی میتواند محرکی مناسب برای توسعه کشور ،ملت و هماهنگی
اجتماعی شــود .کاکیا ( )1387نیز در مطالعه خود ،نتیجه گرفت که آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﺠﺎد ﺳﺎزﮔﺎري
در میان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .همچنین ،نتایج پژوهش مانا )2019( 2درباره ضرورت مشــارکت
معلم و والدین نشان میدهد ،خانواده نخستین محیط آموزشی است که کودک در آن آموزش میبیند،
اما موفقیت تحصیلی دانشآموزان ،به مشارکت و آموزش والدین در مدارس ارتباط دارد .همچنین آدامز،
هریس و جونز )2016( 3فعالیت معلم و والدین را جدا از هم نمیدانند ،چراکه در اینصورت ،همکاری و
مشارکت دشوار خواهد بود .نتایج پژوهش روی و جیرالدو-گارسیا )2018( 4نیز نشان میدهد که والدین،
مدرســه و جامعه هر سه باید برای پیشــرفت و ایجاد مهارتهای علمی و اجتماعی -عاطفی در کودکان،
تالشی آگاهانه داشته باشند .پژوهش گارسیا و ریوس )2014(5نیز نشان میدهد که مشارکت خانواده به
بهبود یادگیری کمک میکند و موفقیت تحصیلی را افزایش میدهد .برخی پژوهشها نیز به کمتوجهی
به نیازهای متنوع والدین اشــاره داشتهاند .نتایج پژوهش اونجو و اونلر )2012(6نیز بیانگر این است که
برنامههای آموزش والدین باید باتوجه به نیازها و عالیق والدین طراحی شــوند .موضوعات این برنامهها
باید مورد بحث قرار گیرد و از روشهایی خالق مانند مطالعات موردی ،نقشآفرینی ،بحثوگفتگو یا بارش
مغزی استفاده شود .نتایج پژوهش مظاهری( )1393نشان داده است که میان نیازهای آموزشی والدین
تفاوت معنادار وجود دارد .نیازهای اعالم شــده بهترتیب رتبه و اولویت مســائل تربیتی و روانشناســی،
مســائل مربوط به مشکالت رفتاری ،مسائل تحصیلی و شغلی ،مسائل مربوط به تربیت جنسی و ازدواج

واکاوی ضرورتهای طراحی برنامهدرسی آموزش خانواده
در مدارس دوره ابتدایی
ک  دکتر بیانی  دکتر صائمی  دکتر فکوریحاجیار
 آزیتا قرنجی 
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و مســائل مربوط به بهداشت جســمی و تغذیه فرزندان هستند .پژوهش نبوی و اسماعیلی( )1395نیز
بیانگر آن است که محتوای آموزشی دورههای آموزش خانواده كام ً
ال منطبق با نیازهای آموزشی اولیای
دانشآموزان نبوده است .نیازهای دیگر آموزشی والدین دانشآموزان دوره ابتدایی عبارت بودند از نحوه
ارتباط والدین با كودكان ،آشنایی با كتابهای مناسب كودكان ،شناخت نیازهای جسمانی و روانی كودك
و چگونگی تأمین آنها ،چگونگی تأمین اصول تغذیه كودكان .باتوجه به اینكه محتوای آموزشی دورههای
آموزش خانواده همه نیازهای آموزشی والدین را شامل نمیشود ،الزم است كه مدرسان آموزش خانواده
عالوه بر آموزش ســرفصلهای مصوب ،طبق یك نظرخواهی در ابتدای دوره ،نیازهای دیگر والدین را نیز
شناسایی و بر اساس آن برنامه آموزش خود را تنظیم و ارائه کنند .نتایج پژوهش باقری ،امیرمحسنی و
محمدی یوزباشکندی( )1392نیزحاکی از آن است که وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ و ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﻼسهاي آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده با بهرهگیری از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﻣﻮزشدﯾﺪه ،ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات اوﻟﯿﺎ در ﻣﺪارس ،ﺑﺮﺧﻮرد دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن،
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ کننــد .نورالدینی( )1390اظهار میدارد که اهمیت نیازهای دانشآموزان
دوره ابتدایی در همۀ ابعاد رشد ،تأکید بر ضرورت آگاهی والدین از این نیازها ،آشنایی با راهکارهای حل
مسائل تربیتی و آموزشی مربوط به فرزندان ،ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان
و عــدم اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﮔﺮاﻳﺶ اوﻟﻴﺎ ،ضــرورت آموزش خانواده در دوره ابتدایی را اجتنابناپذیر میســازد.
لیو ،1ســلیمانی و هنینگ )2020(2نیز در پژوهش خود نقش مشارکت والدین در مدرسه را بسیار مهم
میدانند ،اما مشکالتی وجود دارد که مانع همکاری والدین با مدرسه میشود .از جمله آنها عدم استقبال
از برنامههای مدرسه ،بیعالقگی به همکاری ،محدودیتهای زمانی والدین شاغل و این احساس است که
مشارکت آنها در تحصیل فرزندانشان مهم نیست .بنابراین و با توجه به آسیبهای موجود ،برنامه آموزش
خانواده ،برای دســتیابی به اهداف و نتایج موردنظر ،نیاز به طراحی و برنامهریزی اصولی دارد .یافتههای
فقهی( )1386حاکی از آن است که برنامه آموزش خانواده به شکل سنتی و با استفاده از شیوه سخنرانی
بدون توجه بهمعیارهای الزم برای برنامهریزی آموزش بزرگســاالن ،نمیتواند به اهداف آموزشــی خود
که تأثیر بر نگرش و ایجاد آمادگی برای عمل در مادران اســت ،دســت یابد .بهنظر میرســد که برنامه
آموزش خانواده در برنامهریزی ،طراحی ،اجرا و ارزشــیابی نیاز به بازنگری دارد .همچنین نتایج پژوهش
نظــری( )1394بیانگر این اســت ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده در برخی اﺑﻌﺎد مانند ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺆﺛﺮ بوده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و تربیت عاطفی -اجتماعی و بهداشتی فرزندان چندان مؤثر عمل نکرده است.
از اینرو ﻣﯽﺗﻮان با بهرهگیری از اطالعات بهدست آمده ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮحرﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ،

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد.
با توجه به آسیبهای موجود در برگزاری دورههای آموزش خانواده ازجمله کمتوجهی به خواستههای
موردنیاز والدین ،عدم نیازســنجی مناسب ،کاربردی نبودن محتوا ،عدم استقبال و گرایش اولیا ،تکراری
بودن محتوا و عدم استفاده از مدرسان مجرب ،بهمنظور ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد رغبت و باالبردن
انگیزۀ والدین دانشآموزان دورۀ ابتدایی و افزایش حضور آنان در جلســات آموزش خانواده که مخاطبان
اصلی برنامه آموزش خانواده هســتند ،طراحی یک برنامه منســجم آموزش خانــواده در دوره ابتدایی
ضروری بهنظر میرســد .بر اساس شواهد موجود ،این پژوهش کوششی در پاسخ به این سؤال است که
ضرورتهای طراحی برنامه درسی آموزش خانواده در دورۀ ابتدایی چیست؟

 روششناسی پژوهش

در پژوهش حاضر ،از روش تحلیل محتوای قراردادی اســتفاده شده است .تحلیل محتوای عرفی
یا قراردادی معموالً در مطالعاتی بهکار میرود که هدف آن شــرح یک پدیده است (تبریزی.)1393 ،
در این نوع تحلیل ،اطالعات گردآوری شــده از طریق مصاحبه و از طریق تداعی معنا تحلیل میشوند
(ایمان و نوشــادی .)1390،جامعه هدف این پژوهش ،پنج گروه شــامل مدرســان آموزش خانواده،
مشــاوران خانواده ،روانشناسان ،جامعهشناســان و متخصصان علوم تربیتی بهویژه برنامهریزی درسی
بود.
در اینجا مراحل انجام دادن پژوهش بهتفصیل بیان میشــود .گردآوری دادهها از طریق مصاحبه
نیمهســاختاریافته و نمونهگیری هدفمند انجام شده اســت .از مشارکتکنندگان خواسته شد تا افراد
صاحبنظــر دیگری را معرفی کنند که این اشــاره به نمونهگیری گلوله برفی در پژوهشــهای کیفی
دارد .اولین مشــارکتکنندگان از اعضای هیأت علمی دانشــگاههای معتبر و همچنین کارشناســان
حوزه آموزش خانواده ،بهعنوان افراد صاحبنظر و باتجربه در زمینۀ موضوع پژوهش انتخاب شــدند و
دسترســی به سایر مشــارکتکنندگان به روش گلوله برفی انجام شد .دادههای پژوهش حاضر تقریباً
در اطالعرســان  17به اشــباع رســید و دادهها در حال تکرار بودند ،اما برای حصول اطمینان بیشتر،
ســه مصاحبه تکمیلی نیز برای تأیید عقیده پژوهشگر انجام گرفت و تا اطالعرسان بیست ادامه یافت.
از میان بیســت مشــارکتکننده 14 ،مرد و شــش زن بودند .از این میان  14نفــر دارای تحصیالت
دکتری ،یک نفر دانشــجوی دکتری ،چهار نفر کارشناسی ارشــد و یک نفر کارشناسی در رشتههای
مذکور بودند .همچنین از میان مشــارکتکنندگان ،هفت نفر عضو هیأت علمی دانشــگاه ،شش نفر
مــدرس آموزش خانواده و مشــاور خانواده و هفت نفر معلم بودنــد .بنابراین در این مطالعه در زمینۀ
کشــف و شناسایی نشانگرهای «ضرورت طراحی برنامۀ درســی آموزش خانواده در دوره ابتدایی» از
1

 ëشمارة  ë 1شمارة پیاپی  ë 54سال نوزدهم  ëبهار 1401

30

] [ Downloaded from qjfr.ir on 2022-11-30

1. Conventional content analysis

واکاوی ضرورتهای طراحی برنامهدرسی آموزش خانواده
در مدارس دوره ابتدایی
ک  دکتر بیانی  دکتر صائمی  دکتر فکوریحاجیار
 آزیتا قرنجی 

25-40

1. Trustworthiness
 ëبهار  ë 1401سال نوزدهم  ëشمارة پیاپی  ë 54شمارة 1

31

] [ Downloaded from qjfr.ir on 2022-11-30

هر پنج گروه خبرگان دانشــگاهی ،صاحبنظران و کارشناســان در حوزه آموزش خانواده ،مشــاوره
خانواده ،روانشناســی ،جامعهشناسی و برنامهریزی درسی استفاده شد .پیش از شروع مصاحبه دربارۀ
طرح پژوهش و اهداف و ســؤاالت آن به مصاحبهشــوندگان بهصورت حضوری و غیرحضوری (تلفنی،
پیام متنی یا صوتی) توضیح داده شد ،سپس نسبت به طرح سؤاالت مصاحبه و انجام فرایند مصاحبه
اقدام شد .هنگام گفتوگو با مشارکتکنندگان ضمن کسب اجازه از آنان ،مصاحبهها ضبط یا همزمان
یادداشــتبرداری شدند و اگر ابهامی در پاسخها مشاهده میشد از مصاحبهشونده خواسته میشد که
منظور خود را مجددا ً بهصورت روشنتر بیان کند .مدت زمان مصاحبه از  20دقیقه تا یک ساعت برای
هر مشارکتکننده متغیر بود .پس از پیاده کردن اولین مصاحبه کدگذاری اولیه آن آغاز شد و باتوجه
به محتواي آشــکار یا پنهان در هر واحد ،مفاهیم گویایی بدان اطالق شــد .پس از یکی دوبار مرور و
مطالعه سطربهســطر مصاحبهها ،به هر چیز که حاوی نکتهای مرتبط با موضوع پژوهش تلقی میشد،
برچسبی از کلمه یا کلمهها نسبت داده شد .با این کار دادهها به بخشهای معنادار کوچکتری تقسیم
میشد و به هر جزء برچسبی از کلمات متن اختصاص میگرفت .پس از هر مصاحبه کدهای بهدست
آمده با برچسب شــماره مصاحبه مشخص شدند تا امکان مقایسه آسانتر فراهم شود ،سپس کدها با
کدهای دیگر و با متن مصاحبهها از نظر شباهت و تفاوت مقایسه شدند ،مفاهیم تکراری حذف شدند،
تا کدهای مشــابه کنار هم قرار بگیرند و طبقات را تشــکیل دهند .با تولید طبقات و کشف ویژگیها و
ابعاد آنها پژوهشگر در جهت مقولههای فرعی پیش رفت و کدهای مشابه در کنار هم و زیر یک مفهوم
انتزاعی که همه را در برمیگرفت ،قرار گرفتند و طی آن مقوله اصلی مشخص شد.
قابلیت اعتماد 1پژوهش کیفی شــامل چهار معیار اعتبار ،قابلیت ثبات ،تأییدپذیری و قابلیت انتقال
اســت .برای کسب قابلیت اعتبار در این پژوهش تالش شــد تا از روش خودبازبینی پژوهشگر استفاده
شــود و نیز متن کامل کدگذاریها و طبقات اولیه به اســاتید راهنما و مشاور ارسال شود .در این مورد از
نظرات تأییدی و تکمیلی اساتید بهره برده شد .برای تأییدپذیری پژوهش نیز فرایند انجام کار در اختیار
متخصصان و صاحبنظران مشــارکتکننده قرارداده شد و صحت انجام پژوهش تأیید گردید .درنهایت
نتایج حاصل از فرایند پژوهش شامل مفاهیم ،مقولههای فرعی و مقولههای اصلی استخراج شدند .پس از
انجام مصاحبهها و پیادهسازی آنها ،پژوهشگر کار تحلیل محتوای مصاحبهها را در دستور کار خود قرار
داد .در تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش حاضر از رویکرد اســتقرایی که از آن با عنوان تحلیل محتوای
متعارف (عرفی یا قراردادی) نام برده میشود ،استفاده شده است .به این ترتیب که با رجوع به دادههاي
مــورد مطالعه ،بهتدریــج آنها را خالصه کردیم تا در نهایت به اصلیتریــن مفاهیم و مضامین مرتبط با
موضوع تحقیق برسیم.
جدول شماره  1اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در مصاحبه را نشان میدهد.
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در مصاحبه
ردیف

جنس

رشته

تحصیالت

2

مرد

دکتری

برنامهریزی درسی

3

زن

کارشناسی

مدیریت و برنامهریزی آموزشی

4

مرد

دکتری

روانشناسی

5

مرد

کارشناسی ارشد

روانشناسی

6

مرد

کارشناسی ارشد

روانشناسی

7

زن

دانشجوی دکتری

برنامهریزی درسی

8

مرد

دکتری

برنامهریزی و توسعه آموزش عالی

9

مرد

دکتری

فلسفه هنر

10

زن

دو مدرک کارشناسی ارشد

برنامهریزی درسی و مدیریت آموزشی

11

زن

دکتری

مدیریت آموزشی

12

زن

فوق دکتری

مدیریت آموزشی

13

مرد

دکتری

مدیریت آموزشی

14

مرد

دکتری

برنامهریزی درسی

15

مرد

دکتری

روانشناسی

16

مرد

دکتری

جامعهشناسی

17

زن

دکتری

جامعهشناسی

18

مرد

دکتری

برنامهریزی درسی

19

مرد

دکتری

برنامهریزی درسی

20

مرد

کارشناسی ارشد

روانشناسی
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مرد

دکتری

برنامهریزی درسی
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 یافتهها

دادههای گردآوری شده از فرایند اجرای مصاحبههای نیمه ساختارمند با افراد نمونه ،تجزیه و تحلیل
شدند .پس از تحلیل مصاحبهها در مجموع  136مفهوم اولیه استخراج شد که در نهایت پس از تجزیه،
تحلیل ،ادغام و همپوشانی ،کدها به  60مفهوم اولیه11 ،مقوله فرعی و دو مقوله اصلی طبقهبندی شدند.
جدول شماره  2مفاهیم اولیه ،مقوالت فرعی و مقوالت اصلی استخراج شده از فرایند مصاحبهها را نشان
میدهد.
جدول  .2مقولههای استخراج شده از محتوای مصاحبه با متخصصان
مقوله اصلی
 .1ارتباط و پیوند
مدرسه و خانواده
بر اساس نیازها
و درک متقابل

مفاهیم اولیه

مقوله فرعی

 .2انسجام و وحدت رویه در
آموزش خانواده

انسجام در آموزش خانواده
الگویی منطبق با اصول و قواعد علمی
پیشگیری از تناقضهای آموزشی و تربیتی
داشتن وحدت رویه در آموزش خانواده
انطباق با عرف و فرهنگ جامعه
تلفیق الگوی خانواده -محوری و مدرسه -محوری
لزوم شرکت خانواده در برنامه

 .3ضرورت توجه به خانواده
بهعنوان کانون اصلی رشد و
تعالی انسان

والدین اولین معلم کودکان
خانواده اولین محیط آموزشی
خانواده پایگاه اصلی رشد و تعالی فرد
فرصتی برای بهکارگیری آموختهها
خانواده یکی از عناصر اصلی ارکان تربیت
فراتر بودن تعلیم وتربیت در خانواده نسبت به مدرسه
سالمت جامعه در گرو سالمت خانواده

 .4مشارکت والدین در
برنامهدرسی

همدلی والدین و انعکاس نظر و دیدگاه آنها در برنامهدرسی
تعامل مفید و مؤثر خانه و مدرسه
همسانسازی با منابع انتقال ارزشها
رفع تناقضات مدرسه و خانه
مدیریت مشارکتجویانه
تالش و تمایل والدین برای مشارکت با مدرسه
همبستگی و همفکری میان دو نهاد
توجه همهجانبه به نیازهای خانواده
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 .1آگاهی والدین از وظایف و
نقشهای خود

تأثیر خانواده بر نگرش و عملکرد کودک
آگاهی هدفمند و عمقی خانوادهها
تجهیز والدین به اصول تعلیم و تربیت
اهمیت و نقش پدرها
ایجاد تعهد و مسئولیتپذیری در والدین
لزوم یادگیری مهارت پدر و مادر شدن

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

جدول ( .2ادامه)
مقوله اصلی

 .2کارآمدی
و کاربردی بودن
برنامههای درسی

مفاهیم اولیه

مقوله فرعی

 .6ناآگاهی و مشکالت
رفتاری خانوادهها

کمرنگ بودن مشارکت والدین
محرومیت اقتصادی خانواده
وجود مشکالت تربیتی و آموزشی در خانواده
آشنا نبودن اولیا با شیوههای تربیتی
عدم شناخت والدین از اهداف و کارکرد مدرسه
عدم هماهنگی خانه و مدرسه
آزادیهای بی حد و حصر فرزندان

 .7آشنایی والدین با
نظامهای درسی مدرسه

در جریان نبودن اولیا از نحوه آموزش
عدم انطباق نظام برنامهدرسی با خواست والدین
ارتقای سطحی آگاهی والدین
عدم واگذاری برخی فعالیتها به والدین

 .8آگاهی از ابعاد رشد
همهجانبۀ کودکان

توجه به رشد چندبعدی کودکان
احساس ارزشمند بودن
پاسخگوی نیازهای اجتماعی عاطفی و شناختی کودکان
تقویت احساس امنیت و احترام متقابل
توجه به ابعاد رشد و سالمت کودک
ایجاد فرصتهای یادگیری برای کودکان
آگاهی از شیوههای صحیح فرزندپروری

 .1اثربخشی و کارایی
برنامههای درسی

کاربردیتر شدن برنامهدرسی
پیشگیری از چالشهای تربیتی دانشآموزان
توجه به اهداف کوتاهمدت و درازمدت
پیشگیری از تربیت دوگانه دانشآموز
پیشرفت مراکز یادگیری
توجه به شایستگیهای پایه اجتماعی و جهانی

 .2در نظر گرفتن تغییر و
تحوالت جهانی

تغییرات در تعلیم و تربیت
تغییر رفتار نسل جدید
عصر ارتباطات و رسانه
تحوالت سریع در علم و فناوری و فرهنگ

 .3کاربرد روشهای حمایتی
و مراقبتی در فعالیتهای
یاددهی و یادگیری

حل مشکالت تحصیلی
آموزش به شیوه اکتشافی
تأثیر مشاهده و تقلید در یادگیری
افزایش و تقویت پیشرفت تحصیلی
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 .5ضرورت پیوند برنامههای
درسی با واقعیات زندگی

آشنا نبودن مدرسان با محیط مدرسه
وجود تنوع مسائل و آسیبها در آموزش
متمرکز بودن نظام برنامه آموزشی
سلیقهای بودن آموزش خانواده
تفاوت نوع نگرش تربیتی هر دو نهاد
دوری از واقعیتهای زندگی
شکاف میان دو نهاد

واکاوی ضرورتهای طراحی برنامهدرسی آموزش خانواده
در مدارس دوره ابتدایی
ک  دکتر بیانی  دکتر صائمی  دکتر فکوریحاجیار
 آزیتا قرنجی 

25-40

بر اســاس جدول شــمارۀ  ،2در تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به سؤال پژوهش 60 ،مفهوم اولیه،
 11مقوله فرعی و دو مقوله اصلی بهدست آمده است .مقولۀ اصلی اول یعنی «ارتباط و پیوند مدرسه و
خانواده بر اساس نیازها و درک متقابل» شامل هشت مقوله فرعی است که عبارتاند از:
 .1آگاهی والدین از وظایف و نقشهای خود
 .2انسجام و وحدت رویه در آموزش خانواده
 .3ضرورت توجه به خانواده بهعنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان
 .4مشارکت والدین در برنامه درسی
 .5ضرورت پیوند برنامههای درسی با واقعیات زندگی
 .6ناآگاهی و مشکالت رفتاری خانوادهها
 .7آشنایی والدین با نظامهای درسی مدرسه
 .8آگاهی از ابعاد رشد همهجانبه کودکان
و مقولۀ اصلی دوم یعنی «کارآمدی و کاربردی بودن برنامههای درسی» شامل سه مقوله فرعی
است که عبارتاند از:
 .1اثربخشی و کارایی برنامههای درسی
 .2در نظر گرفتن تغییر و تحوالت جهانی
 .3کاربرد روشهای حمایتی و مراقبتی در فعالیتهای یاددهی و یادگیری
الگوی ضرورت طراحی الگوی برنامه درسی آموزش خانواده در دورۀ ابتدایی طبق دیدگاه کارشناسان
در شکل شماره  1آورده شده است.
آگاهی والدین از وظایف و نقشهای خود
انسجام و وحدت رویه در آموزش خانواده
ضرورت توجه به خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان

ارتباط و پیوند
خانواده و مدرسه
بر اساس نیازها و
درک متقابل

مشارکت والدین در برنامه درسی

ناآگاهی و مشکالت رفتاری خانواده ها

ضرورت طراحی
برنامه درسی
آموزش خانواده
در دوره ابتدایی

آشنایی والدین با نظامهای درسی مدرسه
آگاهی از ابعاد رشد همه جانبه کودکان
اثربخشی و کارایی برنامه های درسی

کارآمدی و
کاربردی بودن
برنامه های درسی

در نظرگرفتن تغییر و تحوالت جهانی
کاربرد روشهای حمایتی و مراقبتی در یاددهی و یادگیری

شکل  .1الگوی ضرورت طراحی الگوی برنامهدرسی آموزش خانواده در دورۀ ابتدایی
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ضرورت پیوند برنامه های درسی با واقعیات زندگی

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

بحث و نتیجهگیری..........................................................................................
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نتایج دیــدگاه متخصصان مشــارکتکننده در این پژوهش برای تبییــن اهمیت و ضرورت
برنامهدرســی آموزش خانواده در مدارس دوره ابتدایی در دو مقوله اصلی«ارتباط و پیوند مدرسه
و خانواده بر اســاس نیازهــا و درک متقابل» و «کارآمدی و کاربردی بودن برنامههای درســی»
و 11مقوله فرعی شــامل .1« :آگاهی والدین از وظایف و نقشــهای خود .2 ،انسجام و وحدت رویه
در آمــوزش خانواده .3،ضــرورت توجه به خانواده بهعنوان کانون اصلی رشــد و تعالی انســان،
 .4مشــارکت والدین در برنامهدرســی .5 ،ضرورت پیوند برنامههای درســی بــا واقعیات زندگی،
 .6ناآگاهی و مشــکالت رفتاری خانوادهها .7 ،آشنایی والدین با نظامهای درسی مدرسه .8 ،آگاهی
از ابعاد رشد همهجانبۀ کودکان .9 ،اثربخشی و کارایی برنامههای درسی .10 ،در نظر گرفتن تغییر
و تحوالت جهانی و  .11کاربرد روشــهای حمایتــی و مراقبتی در فعالیتهای یاددهی و یادگیری»
طبقهبندی شده است .آنچه از نتایج استخراجشده از مصاحبه با متخصصان بر میآید ،امروزه والدین
بر اســاس تجربه شخصی خود نمیتوانند در امر تربیت فرزندان خود عمل کنند .ضروری است که
والدین پا بهپای مدرســه در تربیت و آموزش کودکانشــان سهیم باشند و این امر ازطریق آموزش
خانواده صورت میگیرد .هرچه والدین نیازهای کودکان خود را بیشــتر بشناسند ،بهتر میتوانند
از فرزندان خود پشتیبانی کنند و این حمایتها موجب میشود کودکانشان موفقیتهای بیشتری را
بهدست آورند.
حال به مرور پژوهشــهایی میپردازیــم که در زمینه آموزش خانواده صورت گرفته اســت و
یافتهها را با نتایج حاصل از مصاحبه با کارشناسان و متخصصان مورد مقایسه قرار میدهیم .ابتدا
به زیرمقولههای مقوله اصلی یک یعنی «ارتباط و پیوند مدرســه و خانواده بر اساس نیازها و درک
متقابل» میپردازیم که شــامل هشت مقولۀ فرعی اســت :مقوله فرعی نخست «آگاهی والدین از
وظایف و نقشهای خود» با یافتههای پژوهش نظری ( ،)1394اسدی ( )1380و نورالدینی ()1390
در تأثیر آموزش خانواده و ضرورت افزایش آگاهی و تغییر رفتار والدین نسبت به فرزندان همخوانی
دارد .مقوله فرعی دوم «انسجام و وحدت رویه در آموزش خانواده» با نتایج پژوهش فقهی ()1386
در لزوم طراحی و برنامهریزی و روش آموزش بزرگســاالن در آموزش خانواده مطابقت دارد .نتایج
پژوهش اقدسی و همکاران ( )1390نیز نیروی انسانی ،روش تدریس ،ارزشیابی و محتوای آموزشی را
در موفقیت برنامه آموزش خانواده مؤثر میداند و همچنین با یافتههای نظری ( )1394در ضرورت
طرحریزی برنامههای آموزش والدین همسو و هماهنگ است .مقوله فرعی سوم «ضرورت توجه به
خانواده بهعنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان» با یافتههای پژوهش پیکار و محمدی ( )1396و
دیدگاه افروز ( )1389که به نقش تربیتی خانواده در سنین حساس رشد یعنی دبستان و تأثیر آن
در رشــد و شکوفایی در واحدهای اجتماعی بزرگ انسانی تأکید دارد ،همخوان است .مقوله فرعی

واکاوی ضرورتهای طراحی برنامهدرسی آموزش خانواده
در مدارس دوره ابتدایی
ک  دکتر بیانی  دکتر صائمی  دکتر فکوریحاجیار
 آزیتا قرنجی 
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چهارم «مشارکت والدین در برنامهدرســی» با نتایج مطالعات باقری و همکاران ( ،)1392آدامز و
همکاران ( )2016و اونجو و اونلر ( )2012که به ضرورت توجه به عالیق و نیازهای اولیا و مشارکت
میان معلم و والدین و همچنین پرباری و کارآمدی این همکاری تأکید دارد ،مطابقت دارد .مقوله
فرعی پنجم «ضرورت پیوند برنامههای درسی با واقعیات زندگی» با پژوهشهای نورالدینی ()1390
و نظری ( )1394همسوســت .در این پژوهشــها بر اهمیت نیازهای دانشآموزان دوره ابتدایی در
همۀ ابعاد رشــد و توجه به عملکرد تحصیلی ،تربیت عاطفی  -اجتماعی و بهداشتی در دورههای
آموزش خانواده تأکید شــده است .مقوله فرعی ششــم «ناآگاهی و مشکالت رفتاری خانوادهها»
با نتایج پژوهشهای لیو و همکاران ( )2020و مظاهری ( )1393در لزوم توجه به نیازها و مشکالت
رفتاری خانوادهها و شناسایی موانع عدم همکاری والدین از جمله علت عدم استقبال از برنامههای
مدرســه و بیعالقگی به مشارکت ،همخوانی دارد .مقوله فرعی هفتم «آشنایی والدین با نظامهای
درسی مدرسه» است .این مؤلفه در پژوهشهای روی و جیرالدو-گارسیا ( )2018و مانا ( )2019نیز
مطرح شده است که میان مشارکت و آموزش والدین و موفقیتهای دانشآموزان یک ارتباط معنادار
وجود دارد و برای پیشــرفت دانشآموزان در مهارتهــای علمی ،اجتماعی و عاطفی باید خانواده و
مدرســه و جامعه تالش آگاهانه داشته باشند .مقوله فرعی هشتم «آگاهی از ابعاد رشد همهجانبۀ
کودکان» با نتایج پژوهشــهای مظاهری ( )1393و نظری ( )1394در اهمیت مســائل مربوط به
تربیت و روانشناسی و افزایش آگاهی والدین از مراحل رشد فرزندان ،همخوانی دارد.
مقوله اصلی دوم یعنی« کارآمدی و کاربردی بودن برنامههای درسی» شامل سه مقولۀ فرعی
اســت :مقوله فرعی نخســت «اثربخشی و کارایی برنامههای درسی» اســت که در نتایج پژوهش
نورالدینی ( )1390به آن اشاره شده است .او در پژوهش خود به لزوم آشنایی والدین با راهکارهای
حل مســائل تربیتی و آموزشــی اشــاره دارد .مقوله فرعی دوم «در نظر گرفتن تغییر و تحوالت
جهانــی» با دیدگاه صمدی و رضایــی ( )1390و لین و الوی ( )2017مطابقــت دارد .به عقیدۀ
آنان بهدلیل توزیع ســریع و همگانی اطالعات و جهانی شدن ،لزوم هماهنگی با تغییرات محیط و
محــدود بودن بودجه نظام تربیت رســمی و عمومی نقش خانواده در این زمینه ضروری اســت.
همچنین آموزشــهای خوب و روزآمد به توسعۀ کشــور کمک میکند .مقوله فرعی سوم «کاربرد
روشهای حمایتی و مراقبتی در فعالیتهای یاددهی و یادگیری» است که با نتایج پژوهش گارسیا و
ریوس ( )2014و مانا ( )2019که به نقش مشارکت و آموزش والدین در کمک به بهبود یادگیری
و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اشاره داشتند ،همسوست.
با اذعان به اینکه خانواده مهمترین واحد اجتماع و غنیترین بستر برای رشد همهجانبۀ کودک
اســت و فرد سالم در یک خانواده سالم رشد میکند و خانواده سالم در نهایت به سالمت اجتماع
میانجامد و اینکه جهانی شدن در سالهای اخیر سالمت و استحکام خانوادهها را در سراسر جهان

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

به چالش کشــیده اســت (بهپژوه ،)1393 ،از اینرو توجه به آموزش خانواده که موجب ارتباط و
پیوند هرچه بهتر و بیشتر میان خانواده و مدرسه و باال بردن آگاهی والدین در امر تربیت میشود
و راهکارهایی که موجب ارتقای کیفیت این دورهها میشــود ،بســیار حائز اهمیت است .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که الگوی تدوین شده در پژوهش حاضر که با روش تحلیل محتوا و بر اساس
نظر متخصصان حاصل شده است ،میتواند بهعنوان الگویی قابلاعتماد درجهت توجه به ضرورتهای
برنامهدرســی آموزش خانواده در دوره ابتدایی بهکار گرفته شــده و از لحاظ کاربردی راهگشــای
پژوهشهای آینده در این زمینه باشد.
 پیشنهادهای کاربردی 
 .1بهمنظور ارتقای کیفیت دورههای آموزش خانواده پیشنهاد میشود که مدیران و برنامهریزان
آموزش خانواده در برگزاری این دورهها به نتایج و یافتههای این پژوهش در تدوین و
سازماندهی محتوای این دورهها عنایت داشته باشند.

 .2باتوجه به ماهیت خاص و مهم آموزش خانواده برای والدین بهویژه در دوره ابتدایی،
پیشنهاد میشود که مدیران مدارس و مسئوالن آموزش خانواده نسبت به عملیاتی کردن
آموزش خانواده بر اساس الگوی تدوینشدۀ مبتنی بر نیازها اهتمام ورزند.

 .3پیشنهاد میشود از نتایج و یافتههای این پژوهش برای مدیران و معلمان دوره ابتدایی نیز
کالسهای توجیهی در نظر گرفته شود.
 .4برای اثربخشی و کارآمدی دورههای آموزش خانواده بهمنظور عملیاتی کردن الگوی ارائهشده
از مدرسان مجرب بهره گرفته شود.
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