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چکیده
ي هاگونهخودکارآمدي والدین در مقایسه هدف پژوهش حاضر 

بر اساس مدل فرایند و محتواي خانواده بود، که مختلف خانواده
ي این پژوهش شامل یمایشی انجام گرفت. جامعهبه روش پ

والد 348بود، رازیشهر شوالدین کودکان دوره اول ابتدایی کلیه 
ي اخوشهي تصادفی ریگنمونهاز میان کودکان با استفاده از روش 

رآمدي والدین، هاي خودکاي انتخاب شدند، و مقیاساچندمرحله
ا بهافرآیند خانواده و محتواي خانواده را تکمیل نمودند. داده

افزارنرمطریق اریانس و از وروش آماري تحلیل کواستفاده از 
نشان داد که هاافتهند. یشدتحلیل -18SPSSآماري

ي مختلف خانواده بر اساس مدل هاگونهخودکارآمدي والدین در 
در ي سالم هاخانوادهه متفاوت است؛فرایند و محتواي خانواد

ي دیگر خانواده از خودکارآمدي بیشتري هاگونهمقایسه با 
ي هاگونهخودکارآمدي پدر و مادر به طور جداگانه در برخوردارند؛

مختلف خانواده در مدل فرایند و محتواي خانواده متفاوت است؛ 
ر مقایسه ي سالم به طور معناداري دهاخانوادهو پدران و مادران 

. برندیمي خانواده از خودکارآمدي بیشتري بهره هاگونهبا دیگر 
در هاخانوادهي بندگونهدر مجموع، این مطالعه حاکی از اعتبار 

.باشدیممدل فرایند و محتوا 

خودکارآمدي والدین، فرایند خانواده، ي کلیدي:هاواژه
محتواي خانواده

Abstract
The aime current study was to compare was
the parent self-efficacy in different types of
family based on family process and content
model survey method was conducted.
Population of this study consisted of all
parents of children primary schools of Shiraz
city. 348 of parents among children were
selected using multi-stage cluster random
sampling, method and completed Parental
self-efficacy, family process, and content
model scales. The data were analyzed using
analysis of covariance statistical method,
and by SPSS-18 statistical software. The
findings indicated a is difference in parents’
self-efficacy in different types of family
concerning family processand content
model; healthy families have more self-
efficacy than other types of families;
parents’ self-efficacy is seperatly different
from those in other types of family in family
process and content model: and parents and
moters of healthy families; have higher self-
efficacy significantly comparing to other
types of families. In all, this study showed the
validity of categorizing families in family
process and content model.

Keywords: Parents’, self-efficacy, family
process, family content
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مقدمه
یا باورهاي فرد در مورد 2شناختی اجتماعی معتقد است که خودکارآمديپردازانهینظریکی از 1بندورا

) خودکارآمدي 1997رگذار بر عملکرد انسانی است. بندورا (عامل انگیزشی تأثینیترمهمهاي خود توانایی
را به عنوان باور و قضاوت فرد از توانایی خود براي انجام تکلیف خاص تعریف کرده است، باورهاي 

یساختار شناختیک خودکارآمدي،و رفتار فرد استهایجانهاحساس، افکار، کنندهنییتعخودکارآمدي 
خودکارآمدي والدین، یک ساختار شناختی مهم در . تدهی رفتار فرد مؤثر اساست که در کنترل و سازمان

در ایفاي نقش خود به عنوان شانییتواناارتباط با عملکرد والدین است و به ارزیابی والدین نسبت به 
اجتماعی –مهم و مؤثر در نظریه شناختیاین مفهوم).2006کوهن و کارتر،شود (مادر یا پدر گفته می

در این دیدگاه رفتار آدمی نه تنها در کنترل عوامل بیرونی و محیطی نیست وطرح گردیدبندورا توسط
دارند.انساندر رفتارياکنندهنییتعنقش ،تیفرایندهاي شناخبلکه

بهزیستی فرد و سطحارتقا عملکرد ) سطح باالي این باور در فرد موجب1997(به اعتقاد بندورا
در مواجهه با مسایل فرد تا گرددیمموجب هايتوانمندودکارآمدي باال در مورد احساس خ، وگرددیم

و اشتغالاجتماعی بندورا، افراد گرایش به - بر اساس نظریه شناختیو دشوار درصدد غلبه بر مسایل برآید 
حساس پرداختن به کارهایی دارند که احساس قابلیت و اطمینان دارند و از کارهایی که نسبت به آنها ا

که افراد چه مقدار وقت صرف . باورهاي خودکارآمدي به تعیین اینکنندیمقابلیت و توانایی ندارند دوري 
پشتکار دارند، چه مقدار در شوندیم، چه مدت زمان در مقابل موانعی که مواجه کنندیمیک فعالیت 

فراد داراي باورهاي ا.کنندیمکمک ،دارندپذیريمتضاد و مخالف انعطافيهاتیموقعمقابل 
اي بینانهرواقعیغو به صورت کنندیم، از آنها اجتناب دي ضعیف، به جاي برخورد با موانعخودکارآم

بزرگی را علیرغم العادهفوقو سعی دارند انتظارات کنندانتخاب میمعیارهاي باالیی براي خود 
به احساس هاشکستمواجه شده که این پیاپیيهاشکستبا جهینتدرخود برآورده نمایند يهاییتوانا

حاجی غالمی یزدي و عالقبند،(کندیمو افسردگی منجر شده و سالمت روانی را مختل یارزشیب
مؤثر مراقبت از کودك و يهاروشي مدي، نیازمند دانش و اطالعات در زمینهآاحساس خودکار).1391

این ). 1390، ، مشهدي و اصغري نکاحيآبادحسنسرابی جماب، اوست (تعامل و برقراري ارتباط با 
تا در تعامل با فرزندان از احساس امنیت و اطمینان بیشتري برخوردار باشند.کندیماحساس به والدین کمک 

يهامدل. یکی از اندنمودهارائهنظري گوناگونی يهاچهارچوبخانوادهدر زمینه پردازانیهنظر
). مطابق این مدل 2005سامانی، (باشدیم3فرایند و محتواي خانوادهنظري در گونه شناسی خانواده مدل

خانواده چهارگونهرا بر اساس دو مؤلفه فرایندهاي خانواده و محتواي خانواده به هاخانوادهتوانیم
ه از به لحاظ فرایند و محتواي خانوادهاخانوادهاز گونهیناسالم، يهاخانوادهي اول گونه: نموديبنددسته

1. Bandura
2. self-efficacy
3. family process and content model
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داراي پیامدهايهاخانوادهاز گونهیناقابلیت مناسبی برخوردار هستند. مطابق مدل فرایند و محتوا، 
سالم هستند، که به لحاظ نايهاخانوادهي دوم ). گونه2008(سامانی،بسیار مناسبی هستندیشناختروان

از قبیل مهارت حل ییهامهارتکه بدین معنا ،محتوا و فرایند خانوادگی از کیفیت پایینی برخوردارند
بسیار ضعیف است و از هاخانوادهگونهیناو ارتباطی در یريپذانعطاف، مقابله، گیريیمتصممسئله، 

دارمشکليهاخانوادهي سوم خانواده، . گونهباشدینمامکانات مناسبی نیز براي زندگی برخوردار 
مشکل داراي :باشندیمند و محتوا به دو نوع قابل تفکیک در مدل فرایدارمشکليهاخانواده. باشندیم

ه قوي مشکل محتوایی به لحاظ فرایند خانوادداراي يهاخانوادهفرایندي. داراي مشکلمحتوایی و
) براي زندگی یرهو غ، شغل، تحصیالت و سالمت جسمی (همانند درآمدهستند اما از امکانات کافی

امکانات مناسب براي زندگی ازمشکل فرایندي داراييهاخانواده. در مقابل، باشدینمبرخوردار 
سامانی و ).2011(سامانی،(فرایندها) وضعیت مناسبی ندارندزندگیيهامهارتاما به لحاظ ،برخوردارند

هایی که تنها به لحاظ فرایند از وضعیت مناسبی برخوردارند با ایجاد ) نشان دادند خانواده1390ترابی (
آنها مؤثر هستند.یها و فشارهاي روانی در شادکامسالم و امن و دور کردن نوجوانان از استرسمحیطی

ها و بیان افکار موجب افزایش ها، هیجانهمچنین وجود فضاي آزاد در خانواده براي بیان احساس
شود.سالمت روان اعضاي خانواده و بویژه فرزندان می

اصلی حقوق بشر در نظر گرفته شده است و يهاجنبهی از شناخت خودکارآمدي یک،به طور کلی
(تریسی و خودکارآمدي والدین در واقع اعتقادات و توانایی آنها در رشد و پرورش موفق کودکانشان است

، سودمند است و بر عکس، خانواده ناسالم از هاهدفالگوي خانواده سالم در کسب ). 2005رونالد،
و تعامالت آنها همراه با تنش و رفتارهاي مرضی استکنندیمد استفاده الگوهاي خانوادگی ناسودمن

هستند و براي کنار آمدن ریپذانعطافبهنجار بسیار يهاخانواده).2003؛ بیورز، 2003(فیشمن و فیشمن،
نابهنجار که يهاخانوادهو برعکس، دهندیماز رفتارها را مورد استفاده قرار يامجموعهبا مشکالت، 

مسائل،اینبهتوجهباهستند.ریگسختو ریناپذانعطافناکارآمدند در به کار بردن رفتارهاي گوناگون، 
افراداین.باشندداشتهاجتماعیوخانوادگیمهميهامیتصمتوانندیمخودکارآمديافزایشباوالدین
اختصاصخودبهرادکارآمديخوازيترنییپاسطوحوالدینچنانچهدارنداعتمادخویشتفکربهنسبت
نامناسبیعملکرداسترسزماندر؛دکننمیتجربهرابیشترياضطرابافرادحالتی،چنیندردهند،
(بهرام کنندیمتجربهرایتنروانبیماریهايواضطرابنظیرجسمانیوروانیيهايماریبودارند

).1388غفاري، 
مستمر و مداوم با شرایط ياگونهبهنواده مانند موجودات زنده، بر اساس این الگو، فرآیند و محتواي خا

و هامهارت، شودیم. آنچه موجب بازگشت و حفظ تعادل خانواده شوندیمو نیازهاي جدید روبرو 
، انسجام و يامقابله(مهارت ردیگیمیند خانواده جاي افر،یعنی،است که در بعد نخستییهاواکنش

مذهبی). بعد دوم، یعنی يریگجهت، مهارت ارتباطی و يریگمیتصمت حل مسئله و احترام متقابل، مهار
ملموس زندگی اعضاي خانواده را شکل کامالًي آن چیزهایی است که واقعیات عینی و محتوا شامل همه

. این ابعاد، پایه و اساس زندگی هر شودیمآنها را شامل ياهو نداشتههاداشتهینوعبهو دهدیم
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، خانواده خود را بر اساس خودفردي ياهآیند. اعضاي خانواده صرف نظر از تجربهبه شمار میيانوادهخا
این مدل نظري گونه ياه). بنابر یکی از مفروضه1385(سامانی و فوالد چنگ، کنندیماین ابعاد ارزیابی 

خوردار است چنانکه در خصوصخانواده بريهاگونهسالم خانواده از عملکرد بهتري در مقایسه با دیگر 
) نشان دادند که 1393چناري و یوسفی (.این مفروضه نیز تحقیقات متعددي انجام شده استییدأت

مثبتی بر خودکارآمدي تحصیلی، خودکارآمدي اجتماعی و خودکارآمدي عاطفی ریتأثخانواده يهاگونه
میزان هاي سالم داراي بیشترین ان خانوادهو فرزندناسالم داراي کمترین يهاخانوادهو فرزندان دارند

میزان از محتوایی دارمشکليهاخانوادهفرزندان و عاطفی و اجتماعی ،خودکارآمدي تحصیلی
آموزان متعلق به نشان داد که بین دانش) 1394زارع (پائینی برخوردار هستند؛خودکارآمدي هیجانی 

وجود تفاوت یادگیري خودتنظیم و باورهاي انگیزشینفس،مختلف خانواده در متغیرهاي عزتيهاگونه
) دریافتند که باورهاي 1393قریشی و سامانی (است.سالم يهاخانوادهسودبهها تفاوتیعنی،؛دارد

غیرسالم و سالم يهاخانوادهمختلف خانواده، يهاگونهانگیزشی، خودکارآمدي و ارزش گذاري درونی در 
سالم به طور معناداري از گفت و يهاخانواده) نشان دادند که 1390(یبهبهانسامانی و ؛ باشدیممتفاوت 

غیرسالم به طور معناداري از میزان يهاخانوادهخانواده و يهاگونهشنود بیشتري در مقایسه با دیگر 
. به عبارت دیگر، کنندیمخانواده در روابط استفاده يهاگونههمنوایی بیشتري در مقایسه با دیگر 

ياهسالم به واسطه ایجاد محیط امن این فرصت را براي ابراز ایده ها، نیازها و درخواستيهاخانواده
خودکارآمدي و مختلف خانواده از نظر يهاگونهکه بین نشان داد) 1391(ییرضا؛ندنکیماهم رفياعضا

سالم يهاخانوادهکه یافتنددر)1389(صداقت ویرخسامانی، ؛تفاوت وجود داردکلی و ابعاد آنسازگاري
کمتر یبدنیهتنبپدر،يمشارکت باالمثبت،يخانواده، از سبک والدگريهاگونهیگربا دیسهدر مقا
یگراز دیشبیفو نظارت ضعیبدنیهاستفاده از تنب،رسالمیغيهاخانوادهدر در مقابل،.کنندیمدهاستفا
سالم و ناسالم در يهاخانوادهدریافت که )2010ی سامانی (تحقیقدرشد؛ استفاده میخانواده يهاگونه

از حیث الگوهاي ارتباطی خانواده، انگیزه فرزندان، سطح تفاوت و فرآیندهاي خانوادگی مدل رضایت و 
) دریافتند که افزایش 2014مازور، اسکوتینک و تاباك (؛دارندتفاوت با یکدیگرعملکردهاي تحصیلی

تواند رشد منابعی را که براي سالمت نوجوانان مهم است تحت تأثیر قرار دهد و سطح تحصیالت مادر می
گیري کرد نتیجه) 2013یوگوجی (؛استیرگذارتأثاینکه سطح تحصیالت مادر در کودکان بزرگتر بیشتر 

توانندیمهستند که عواملیکه نزدیکی خانواده، اضطراب اجتماعی و تهدید و اجبار جنسی از 
) نشان دادند که 2000س و پاور (وهارت؛تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهندخودکارآمدي

، داراي فرزندانی با شوندیمسالم که با مشخصه رابطه عاطفی مناسب و کنترل روانی تعریف يهاخانواده
.دباشیمو نقش مادران در کارکردهاي خانوادگی آنان بسیار اساسی سطح سالمت روانی باال هستند

خودکارآمديافزایشبااز این رو با توجه به نقش خودکارآمدي والدین و اهمیت عمده خانواده در جامعه
افراداین.اتخاذ نماینداجتماعیوخانوادگیهاي مختلف را در جنبهیمهميهامیتصمتوانندیمهاوالدین، خانواده

دهند،اختصاصخودبهراخودکارآمديازيترنییپاسطوحوالدینچنانچه؛دارنداعتمادخویشتفکربهنسبت
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و؛دارندنامناسبیعملکرداسترسزماندرکنند؛میتجربهرابیشترياضطرابافرادحالتی،چنیندر
.کنندیمتجربهرایتنروانبیماریهايواضطرابنظیرجسمانیوروانیيهايماریب

خودکارآمدي - 1یی مطرح شدند:هافرضیهپژوهشیهايفتهیاونظريمالحظاتوپژوهشهدفباتوجه به
خودکارآمدي - 2،متفاوت استدر این مطالعه مختلف خانواده در مدل فرایند و محتواي خانوادهيهاگونهوالدین در
خودکارآمدي مادران در- 3و استتفاوت ممختلف خانواده در مدل فرایند و محتواي خانوادهيهاگونهپدران در

.متفاوت استمختلف خانواده در مدل فرایند و محتواي خانوادهيهاونهگ

روش
یريگنمونهو روش نمونه ،جامعه

خودکارآمدي والدین در که به تبیین و توصیف وضعیت ياگونهبهپیمایشی بود - پژوهش حاضر توصیفی
کلیه والدینشاملي پژوهش امعهجمختلف خانواده در مدل فرایند و محتواي خانواده پرداخته است. يهاگونه

، کهبود1395- 1396تحصیلیدر سالرازیشهر شنواحی چهارگانه آموزش و پرورشابتداییدوره اولکودکان
مدرسه یکبین این نواحی سپس ازو 4و 1شیراز دو ناحیه آموزش و پرورش شهر نواحی چهارگانه میانابتدا از 

والد 387أو جمعکالستمام در این مدارس ومدرسه) انتخاب 4(جمعاً یی پسرانه ابتدایک مدرسه دخترانه و 
د. شدنانتخاب 1و بر اساس فرمول حجم نمونه کوکرانياخوشهتصادفی يریگنمونهبه روش مادران) پدران و(

شد.برگردانده به صورت کامل )مرد170زن و 173(پرسشنامه 348،در نهایت

گیرياندازهابزار 
یسامانمقیاس خودگزارشی توسط . این (SFPS)2س خودگزارشی فرایند خانوادهمقیا

موافق)کامالً=5تا مخالفکامالً=1(ايماده در یک طیف لیکرت پنج رتبه43و داراي) تهیه و طراحی1387(
فرایند دهنده برخورداري از مره باالتر نشانو نباشدیم215و 43این مقیاس داکثر حوحداقل .است

حداقل کهاي استفاده شده استماده15فرم کوتاه مقیاس این پژوهش ازدرخانوادگی مناسب است.
عاملی تحلیل نتایج فرایند خانوادگی مناسب است.يو نمره باالتر نشان دهنده75و حداکثر نمره 15نمره 

آزمایی- بازپایایییب اضر.)1387نی، (ساماحاکی از وجود یک عامل کلی تحت عنوان عامل فرایند خانواده است
در ).2008سامانی، (گزارش شده است 86/0و 83/0به ترتیب لفاي کرونباخ آو )ي دو هفته تا یک ماهفاصله(

بدست آمد.92/0مقیاس این کرونباخ آلفاي پایاییضریب ،پژوهش حاضر
توسط سامانیمقیاس خودگزارشی این (SFCS).3مقیاس خودگزارشی محتواي خانواده

1. Cocoran
2. Self-report Family Process Scale
3. Self-report Family Content Scale
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ها مادهکه است ماده 38داراي و ) و مبتنی بر مدل فرآیند و محتواي خانواده تهیه و طراحی شده2008(
و حداکثر حداقل اند.موافق) مرتب شدهکامالً=5مخالف تا کامالً=1اي (در یک طیف لیکرت پنج رتبه

ه برخورداري از محتواي خانوادگی مناسب است. و نمره باالتر نشان دهند190و 38این مقیاس به ترتیبنمره
نمرهو حداقل حداکثر که.اي استفاده گردیدماده13خانواده محتواي فرم کوتاه مقیاسدر این پژوهش از

حاکی از وجود یک از مقیاس فرم کوتاه این اکتشافی یملا. تحلیل عباشدیمو حداقل 65و13به ترتیب 
و 75/0آزمایی -بازضرایب پایاییواي خانواده نامگذاري شده است. ه تحت عنوان محتکعامل کلی 

. ضریب پایایی در پژوهش حاضر). 2010زاده، سامانی و صادق(گزارش شده است 79/0آلفاي کرونباخ 
بدست آمد.83/0آلفاي کرونباخ این مقیاس

خانوادهيهاگونهتعیین 
: بودگونهمقیاس فرایند و محتواي خانواده بدینمختلف خانواده بر اساس دو يهاگونهروش تفکیک 

می گرفتند به عنوان خانواده 3که در مقیاس فرایند و محتواي خانواده نمره مساوي و یا باالتر از ییهاخانواده
که در ییهاخانواده،سالمناگرفتند به عنوان خانواده می3که در هر دو مقیاس نمره کمتر از ییهاخانواده،سالم

می گرفتند به عنوان خانواده 3و در مقیاس محتوا نمره کمتر از 3قیاس فرایند خانواده نمره مساوي و یا باالتر از م
و در مقیاس محتواي خانواده 3که در مقیاس فرایند خانواده نمره کمتر از ییهاخانوادهمشکل محتوایی و داراي 

. )2005(سامانی ، مشکل فرایندي نامگذاري شدندداراي انواده آوردند به عنوان خمی3نمره مساوي و یا بیشتر از 
، به نقل از سامانی و 1994پرسشنامه خودکارآمدي والدین توسط بندورا (. ١پرسشنامه خودکارآمدي والدین

نمره اي توسط والدین 100تا 0ماده که هر ماده آن در یک طیف 30و داراي ) تهیه شده 1396قدر قدر، 
ی اکتشافی نتایج تحلیل عاملو حداقل آن صفر است. 3000. حداکثر نمره در این پرسشنامهشودیمگذاري نمره

بیانگر چهار عامل خودکارآمدي در مقابله با مسایل آموزشگاهی، خودکارآمدي در مقابله با شرایط دشوار، 
چهارگانه براي عوامل خي کرونباضریب آلفا؛خودکارآمدي در مراقبت کردن و خودکارآمدي در کنترل و نظارت

، در پژوهش حاضر). 1396. (سامانی و قدر قدر، آمده استبدست 90/0و ضریب کل 93/0تا 81/0ذکر شده از
بدست آمد.77/0پرسشنامه این ضریب پایایی آلفاي کرونباخ

روند اجراي پژوهش
یراز، ابتدا از بین شهر شدوره ابتدایی پس از کسب مجوزهاي الزم براي اجراي پژوهش در مدارس 

بصورت تصادفی انتخاب و سپس از هر 4و 1نواحیشیرازشهر آموزش و پرورش ي نواحی چهارگانه
ي بعد تمامو در مرحلهبرگزیده تصادفیبه صورتناحیه یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه 

1. Parent Self-efficacy Questionnaire
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فرایند و ياهسشنامهي خودکارآمدي و پرآموزان کالس اول این مدارس انتخاب و پرسشنامهدانش
آموزان تکمیل گردید. الزم به ذکر است قبل از تکمیل این محتواي خانواده توسط والدین این دانش

، هدف پژوهش براي والدین تشریح گردید و به هاها توسط والدین، روش تکمیل پرسشنامهپرسشنامه
خواهد بود.که نتایج این اطالعات محرمانه اطمینان داده شدآنها

هاتجزیه و تحلیل داده
SPSS- 18آماريافزارنرمطریق از اریانسوتحلیل کوروش آماريازپژوهش ياهیید یا رد فرضیهأبراي ت

استفاده گردید.

هاافتهی
90/4و 42/35به ترتیبمیانگین سن مادران و پدران شرکت کننده،شودیممشاهده 1در جدول همانگونه 

والدین در این جدول ارائه شده است.التتحصیمیزان فراوانی و درصد فراوانی همچنین بود. 25/6و 35/39و 

1جدول
جمعیتی گروه نمونهيهایژگیو

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینمتغیر
42/3590/42261سن زنان

35/3925/62564سن مردان
درصدفراوانیمتغیر

تحصیالت مادران

%374/21کمتر از دیپلم
%542/31دیپلم

%178/9فوق دیپلم
%515/29کارشناسی

%1411/8کارشناسی ارشد و باالتر
%173100جمع

تحصیالت پدران

%74کمتر از دیپلم
%371/21دیپلم

%184/11فوق دیپلم
%7744کارشناسی

%314/19کارشناسی ارشد و باالتر
%170100جمع

ي سالم هاخانوادهمیانگین خودکارآمدي والدین به باالترین ، شودیممالحظه 2در جدول همان طور که 
)؛ باالترین میانگین خودکارآمدي پدران به 28/42(ي ناسالمهاخانواده) و کمترین میانگین به 82/68(
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میانگین خودکارآمدي باالترینو ؛)39/36(ي ناسالمهاخانواده) و کمترین میانگین به 89/68(ي سالمهاخانواده
) متعلق است.80/54ناسالم (ي هاخانواده) و کمترین میانگین به 78/69سالم (ي هاخانوادهمادران به 

2جدول 
خانوادهمختلفيهاگونهخودکارآمدي والدین در میانگین و انحراف استاندارد 

خودکارآمدي
پدرمادروالدین

انحراف میانگینگونه خانواده
استاندارد

انحراف میانگین
استاندارد

انحراف میانگین
استاندارد

82/6832/1478/6956/1589/6876/12سالم 
28/4255/2380/5429/639/3644/26ناسالم 

71/6060/1368/6199/1573/5952/11داراي مشکل فرآیندي
87/6301/1883/6843/1218/5940/20داراي مشکل محتوایی

3جدول 
خودکارآمدي در متغیرهايمختلف خانوادهيهاگونهچهار ردبا کنترل سناریانسوتحلیل کونتایج

والدین، پدران و مادران
مجموع منابع تغییرگروه

مجذورات
درجه 
آزادي

میانگین 
pح سطFنسبت مجذورات

مجذور 
اتا

90/543190/54317/2056/007/0سن آزمودنی
89/343189/34337/1250/004/0سن همسر

15/15756305/525297/20001/016/0گروهوالدین
99/8265433047/250خطا
15/1539842336کل

25/455125/45573/1270/003/0سن پدر
95/16260332/542057/20001/016/0گروه

2804294016344/263خطاپدر
91/728539168کل

41/117141/11753/0307/001/0سن مادر
66/2034322/67804/3031/009/0گروه

97/362661641/221خطامادر
48/817299169کل

داراي سالم، ناسالم،(گانه خانواده چهارهاي هندر گو،شودیممالحظه 3جدول گونه که در همان
خودکارآمدي و سن همسر در والدین با توجه به کنترل سن )مشکل محتواییمشکل محتوایی و داراي
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نشان 1شفهپیگیرينتایج آزمون .)F،001/0P= 97/20(فاوت معنادار وجود داردتوالدینمربوط به 
به استثناي خانواده يهاگونهسالم در مقایسه با دیگر يهاخانوادهي خودکارآمدي والدین در گونهداد که

مقایسه با در ناسالميهاخانوادهوالدین گونه ، واستیی باالتري داراي مشکل محتواگونه خانواده
.)4(جدول ندبرخورداريترنییپااز احساس خودکارآمدي داراي مشکل محتوایی و فرایندي يهاخانواده

4جدول 
ي خانوادههاگونهر آمدي والدین در آزمون پیگیري شفه خودکامقایسه نتایج 

pسطح tمقدار تفاوت میانگینخانوادهخانواده

سالم
ناسالم

فرآینديمشکلداراي
محتواییمشکلداراي

3/26
11/8
95/4

02/9
82/3
01/2

001/0
051/0

080/0

فرآینديمشکلدارايناسالم
محتواییمشکلداراي

4/18-
59/21-

24/6-
71/6-

012/0
011/0

389/0-29/1-16/3ییمشکل محتوايداراداراي مشکل فرآیندي

خانواده مختلف هايگونهکه احساس خودکارآمدي پدر دردادنتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان 
نتایج آزمون پیگیري شفه نشان .)F،001/0P= 57/20(وجود دارد فاوت معنادار تپدرکنترل سن با

خانواده (به يهاگونهخانواده سالم در مقایسه با دیگر يهاگونهاس خودکارآمدي پدران در داد که احس
ديداراي مشکل فراینيهاخانواده، و پدران در استاستثنایی گونه خانواده داراي مشکل محتوایی) باالتر 

کارآمدي باالتري ناسالم از احساس يهاخانوادهو داراي مشکل محتوایی در مقایسه با پدران در گروه 
).5برخوردارند (جدول 

5جدول 
خانوادهيهاگونهنتایج آزمون پیگیري شفه براي مقایسه ي خودکار آمدي پدران در 

pسطح tمقدار تفاوت میانگینخانوادهخانواده

سالم
ناسالم

يندیمشکل فرآيدارا
ییمشکل محتوايدارا

5/32
16/9
7/9

39/10
95/4
78/3

001/0
13/0
016/0

يندیمشکل فرآيداراناسالم
ییمشکل محتوايدارا

34/23-
79/22-

45/7-
29/6-

001/0
001/0

55/021/089/0ییمشکل محتوايداراداراي مشکل فرآیندي

1.  Scheffe follow-up test
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نتایج تحلیل کوواریانس با کنترل سن مادران، نشان داد که خودکارآمدي مادران در میان چهار گونه 
ي نشان داد آزمون پیگیري شفه، وF،031/0P= 04/3(تفاوت معناداري وجود داردمختلف خانواده 

ي سالم و داراي مشکل محتوایی در مقایسه با خانوادهيهاگونهکه احساس خودکارآمدي مادران در 
).6التر است (جدول افرایندي بدارمشکليهاخانوادهناسالم و يهاخانوادهمادران 

6جدول 
ي خانوادههاگونهآزمون پیگیري شفه براي مقایسه ي خودکارآمدي مادران در نتایج

pسطح tمقدار تفاوت میانگینخانوادهخانواده

سالم
ناسالم

يندیمشکل فرآيدارا
ییمشکل محتوايدارا

98/14
10/8
95/0

25/8
38/3
44/0

001/0
050/0
080/0

يندیمشکل فرآيداراناسالم
ییتوامشکل محيدارا

88/6-
03/14-

96/3-
28/9-

012/0<

001/0
010/0-25/3-15/7ییمشکل محتوايداراداراي مشکل فرآیندي

بحث
مختلف خانواده در مدل فرایند و يهاگونهخودکارآمدي والدین درگونه که پیشتر اشاره شد همان

يترمناسبدگري و خودکارآمدي سالم از عملکرد واليهاخانوادهو متفاوت استمحتواي خانواده
سالم از مهارت ارتباطی و انسجام يهاخانوادهمدل فرایند و محتواي خانواده، با مطابق برخوردارند.

)، این قابلیت در میان 2008ناسالم برخوردارند (سامانی، يهاخانوادهمقایسه با عاطفی باالتري در
مطابق نظر خانواده مبادله گردد. يشتري میان اعضاتا اطالعات بیگرددیمسالم موجب يهاخانواده

جام عاطفی مناسبی با یکدیگر هستند میزان اطالع مشترك سکه داراي انییهاخانواده) 1990السون (
يهاخانوادهتر هستند. بدین ترتیب با توجه به قابلیت آگاهها بیشتر است و نسبت به برنامه یکدیگر آن

درو گرددیمرتباطی و انسجام عاطفی مناسب فرصت تبادل اطالعات مهیا ايهامهارتسالم به لحاظ 
يهاخانوادهخواهند بود.ترآگاهو افکار یکدیگر هاها و احساساز برنامههاخانوادهگونهنیااعضاي جهینت

ان شبالقوهيهاییتواناجدید و نظم بخشیدن به يهاتیموقعسالم کارکردهاي خوبی براي سازگاري با 
ها از محتواي خوبی همانند شغل، درآمد خوب، سطح باالي تحصیالت، سالمت و دارند. همچنین آن
خودتناسالم کارکرد و ارتباط خوبی براي مدیریت مشکاليهاخانوادهاز سوي دیگر، غیره برخوردارند. 

ه و همچنین محتواي شان نداشتآنها هیچ گونه مهارت پردازشی براي سازمان دادن به زندگیزیرا ندارند
ییهاخانوادهدررسدمینظربه).2011اساسی خانواده ندارند (سامانی،يازهاینکافی براي برآورده کردن 

مثبتعاطفهوفسنعزتبرخوردارند،ارتباطیومسئلهحل،يریگمیتصمهمچون ییهامهارتازکه
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گفتتوانیماغلبمتغیرهااینارتباطرچنده.ردیگیموالدین و سایر اعضاي خانواده شکلدرباالتري
.شودیممثبتيهاجنبهسایرارتقاءموجبها،این جنبهازهریکتقویتواستجانبهدو

(محتوا و فرایند خانوادگی خوب) از عملکرد مناسبی در زمینه والدگري سالميهاخانواده،در واقع
واده از رفتارهاي مثبت والدگري همانند تشویق به موقع، خانيهاگونهبرخوردار هستند و بیشتر از دیگر 

اي ، ایجاد اطالعات مشترك میان اعضاي خانواده، توضیح پیامدهتوضیح اشتباه فرزندان براي آن ها
به . این موضوع احتماألکنندیمپدر و مادر) در امور فرزندان استفاده (نیوالدرفتاري مختلف و همکاري 
ارتباطی در میان اعضاي خانواده و همچنین توانایی مقابله با يهامهارتدلیل مناسب بودن سطح 

تا افراد کندیم. این دو مهارت به خانواده کمک باشدیمسالم يهاخانوادهدان در مشکالت تربیتی فرزن
خانواده احساس و افکار خود را به راحتی بیان نمایند و به درکی متقابل در خصوص رفتار یکدیگر دست 

تا والدین مناسب ترین اقدام را در ارتباط با فرزندان خود به کار گرددیمبند این درك متقابل باعث یا
.)1389(سامانی و همکاران، گیرند از خودکارآمدي باالتر برخوردار باشند

ها به خوبی در سازگاري با از کنش، سودمند است و هاهدفدر کسب الگوي خانواده سالم
و کنندیمدر جهت سازماندهی استعدادهاي خویش خوب عمل وکنندیماستفاده جدیديهاتیموقع

عالی، مسکن، تحصیالتمثل درآمد و شغل خوب،باالیی (خانوادگی سطح عالوه بر این، از محتواي
هایشان خوبی بر تربیت بچهریتأثعنوان یک سیستم ه بهاخانوادهگونهنیابرخوردارند. )رهیو غسالمتی 

مسئله،کردنزا، حلاسترسيهاتیموقعي خوب، مقابله کردن با یک رابطهيریگشکلیجاد و ادر 
به لحاظ محتوا و فرایند خانوادگی بر عکس، خانواده ناسالمو غیره دارند.يریگمیتصمرضایت از زندگی، 

، مقابله، گیريیمصمتاز قبیل مهارت حل مسئله، ییهامهارتاز کیفیت پایینی برخوردارند. بدین معنا که 
بسیار ضعیف است و از امکانات مناسبی نیز براي زندگی هاخانوادهگونهیناو ارتباطی در یريپذانعطاف

و تعامالت آنها همراه با تنش و کنندیمناسودمند استفاده از الگوهاي خانوادگی.باشدینمبرخوردار 
سالم در مواجهه يهاخانوادهپدران در ).2003؛ بیورز، 2003فیشمن،فیشمن واست (رفتارهاي مرضی 

، ونمی کننداستفادهگرانه پرخاشگفت و گوي مثلفرزندان خود از راهکارهایی يهاه با اشتبا
را در برخورد با مشکالت تربیتی فرزندان به کار می گیرند. در واقع نوع انتخاب روش مناسبيهاروش

.باشدیمبین فردي در میان فرزندان و والدین يهامهارتبرخورد با فرزندان به شدت وابسته به 
منطقی تر راهبردهايکه داراي فرایند خانوادگی مناسبی هستند از فرصت به کارگیري ییهاخانواده

.)1389(سامانی و همکاران، برخورد با فرزندان خود برخوردارند
و اولین اندوابستهناخواسته به آن انواده یک نظام طبیعی و اجتماعی است که افراد خواسته یا خ

ساخت و فضاي . ردیگیمو مورد پذیرش و حمایت قرار کندیمکانونی است که فرد در آن احساس امنیت 
خاص ياگونهبه، هر کدام باشدیممجموعه روابط بین اعضاي آن ازروانی خانواده، که ترکیب کلی 

و سایر هاترس، هااضطرابائل و موانع و فشارهاي روانی، رویارویی با مسدر جهتعملکرد و رفتار فرد را 
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خانواده،محتوايوبافت نگر فرآیندمدلبامطابق. ناخوشایند تحت تأثیر قرارمی دهنديهامحرك
عملکردازباشد،برخورداريانهیبهوضعیت ازخانوادهمحتوايوفرآیندسطحلحاظبهکهياخانواده

مناسبیاز وضعیتفرایند و محتوالحاظبهکهییهاخانواده.باشدیمبرخورداريترمناسبیشناختروان
درروانیو فشارهايهااسترسازفرزندانکردندوروامنوسالممحیطیایجادبابرخوردارند

ارتباطی در میان يهامهارتهنگامی که . مؤثرنددر اعضاي خانوادهمناسب خودکارآمدييریگشکل
هامهارت. این ابدییمانواده در سطح مناسبی باشد، توانایی مقابله با مشکالت در آنان افزایش اعضاي خ

تا افراد خانواده احساس و افکار خود را به راحتی بیان نمایند و به درکی متقابل کندیمبه خانواده کمک 
اما .شودیمي خانواده خودکارآمدافزایش در خصوص رفتار یکدیگر دست یابند و این درك متقابل باعث 

مخرب، به وحدت و یگانگی خانواده لطمه وارد کرده، موجب بروز نفاق و يهاتعارضبروز برعکس، 
مکرر و جدال بین يهاتعارضبروز .شودیمو سرانجام اضمحالل و زوال آن ییجوزهیستپرخاشگري و 

با فرزندانر کیفیت و چگونگی رفتار و تأثیر منفی بشودیموالدین، موجب آشفتگی و گسیختگی خانواده 
).1383(هومن، دارد

، شرایط و هامهارتگفت که عوامل فرایندي خانواده به عنوان توانیمپژوهش يهاافتهیدر تبیین 
رتباط مناسب، سطوح که موجب ادهدیمرا در طی سازگاري به جلو حرکت هازوجتعامالت زندگی، 

، ، استروف، فیلد و بوش(التیفساستهازوجباالي رضایت از روابط و سطحیکپارچگی ،باالي شادکامی
دري نسب، ب(حسینیشوندیمیگر در هر مقطعی از زمان سازي زن و شوهر با یکد) و موجب برون2005

در هاواکنش، عالیق و يریگمیتصميوهیش). انسجام و پیوند عاطفی، 1388گرگري، قائمیان اسکویی، 
سطح باالي لیبه دلسالميهاخانواده.)2000،اولسون(شودیمضاي خانواده منجر تعادل اعاصل به

نیو همچنیباورهاي مذهبارتباط،، مهارت مقابله ومسئلهو حل يریگمیتصمل مهارتیاز قبهاندیفرا
،باشدیمغیرهمناسب وامکاناتوشتریبیکه شامل شغل مناسب، منابع مالیخانوادگیمحتواي غن

و باور دارند در انجام کنندیمی احساس باارزشییهاخانوادهنیدر چناعضاي خانوادهمعموالٌجهیرنتد
.باشندیمالزم برخوردار ییتواناازموفق هستند ووظایف

يهاکنشمحتوا و ریتأثدر زمینه ترگستردهبراي آغاز تحقیقات يامقدمهپژوهش حاضر تنها 
هاي؛ توجه به نتایج این مطالعه امکان طرح پیشنهادباشدیمآمدي والدینخودکارمتفاوت خانواده بر 

اجراي یا دارندرزندان داراي مشکالت جسمی و ذهنیکه فییهاخانوادهاز جمله مطالعه را پژوهشی
آموزش با توجه بههمچنین . سازدیمفراهم )متوسطه اول و دوم(یلیتحصيهاهیپاگریدر دقیتحق
یگام،عواملنیامورددرهاخانوادهبا آموزش شودیمشنهادیخانواده پي ندیامل فرابودن عوریپذ

نیترمهمبرداشت.خودکارآمدي والدینشیافزاو به طبع آنهاخانوادهارزشمند در کاهش مشکالت 
وبراي انتخاب تصادفی گروه نمونه يریگنمونهاین پژوهش عدم دسترسی به چارچوب يهاتیمحدود

.استکنترل جمعیت خانواده به عنوان متغییر مهم در احساس خودکارآمدي والدینعدم
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يریگجهینت
ترغیبگسترده،وبازایجاد ارتباطاتشرایطخانوادهمحیطچههرکهاستاینبیانگرهاافتهی

مهیا راهايریگمیتصمدرآنهادادنو شرکتعقایدبهتوجهعقاید،وهااحساسابرازبهاعضاي خانواده
یندها (اعم از که در صورت ارتقاي کیفیت فرآ،کردخواهدکمکآنهادرخودکارآمديارتقاءنماید به 

از طریق )يریپذانعطافويریگمیتصم، مهارت حل مسئله و ايارتباطی، راهبردهاي مقابلهيهامهارت
شغلی، سطح يهافرصتم از اع(سعه کیفیت محتواي خانوادهبرنامه آموزش خانواده و همچنین تو

) از طریق ارائه خدمات اجتماعی، سطح تحصیالت و فرصت با هم بودنشناختیسالمت جسمی و روان
گردد.میمقدمات افزایش خودکارآمدي در والدین مهیا 
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