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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to design and validate a family 

education curriculum framework in the field of prevention and 

coping with social harms of students. 

Materials and Methods: This research is a combination of 

exploratory (quantitative-qualitative) research. In the qualitative 

section, 15 specialists and professors in the field of social injuries, 

educational psychology and curriculum were selected by purposive 

sampling method. In this section, the interview method, background 

review and study of sources, texts and upstream documents were 

used to obtain concepts, phrases and keywords related to the 

framework and the initial qualitative data were obtained. By content 

analysis method, qualitative data were analyzed and the initial 

framework was formed. Qualitative validation criteria were used to 

validate the initial framework. 

Findings: The results of the qualitative analysis of the interview 

obtained from 14 organizers revealed 56 final codes (factors) which 

were the most important factors in each organizer according to the 

samples. In the quantitative part, the statistical population consisted 

of two groups: the first group of all teachers of family education 

courses in Bushehr province who were selected by simple random 

sampling method 105 people and the second group of all parents of 

students studying in Bushehr province who using 115 people were 

selected by stepwise cluster sampling method. A researcher-made 

questionnaire was used to collect quantitative data. Formal and 

content validity methods and factor analysis were used to assess the 

validity of the questionnaire. 

Conclusion: The results of the quantitative section showed that the 

curriculum framework was favorable for the teachers of the family 

education course and the parents of the students. The results also 

showed that in terms of research samples (teachers and parents) the 

framework of the family education curriculum in the field of 

prevention and coping with social harms of students has the desired 

feasibility. 
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 94 ... آموزش یچارچوب برنامه درس یابیو اعتبار یطراح  

 

 1398، زمستان3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

آموزش  یچارچوب برنامه درس یابیو اعتبار یطراح

 یهابیو مقابله با آس یریشگیخانواده در حوزه پ

 دانش آموزان یاجتماع

 1 ینظر قهیصد
واحد ، رانیا یمسائل اجتماع یجامعه شناس، گروه یدکتر یدانشجو
 ایران.، بوشهر، یدانشگاه آزاد اسالم، بوشهر

 *2 این یجعفر غالمرضا
 زاد اسالمی،آواحدبوشهر، دانشگاه  گروه جامعه شناسی،، استادیار
 )نویسنده مسئول(. ایران بوشهر،

 3ینگرگ باقر
 زاد اسالمی،آدانشگاه  واحدبوشهر، ،یگروه معارف اسالم، استادیار
 .ایران بوشهر،

  4ینیماه هیانس
 زاد اسالمی،آدانشگاه  واحدبوشهر، ،یگروه معارف اسالم، استادیار
 .ایران بوشهر،

 
 چکیده

 یچارچوب برنامه درس یابیو اعتبار ی: هدف پژوهش طراحهدف
 یاجتماع یها بیو مقابله با آس یریشگیآموزش خانواده در حوزه پ

 .دانش آموازن بود
 یاز نوع اکتشاف یبیترک قاتیپژوهش جزء تحق نی: او روش ها مواد
در  دینفر از متخصصان و اسات 15 یفیاست. در بخش ک( یفیک-ی)کم

ا ب یو برنامه درس یتیترب یروانشناس ،یاجتماع یها بیحوزه آس
بخش از روش  نیهدفمند انتخاب شدند. در ا یریروش نمونه گ
 یبرا یو مطالعه منابع، متون و اسناد باالدست نهیشیپ یمصاحبه، بررس

مرتبط با چارچوب  یدیکل یعبارات و واژه ها م،یبه مفاه یابیدست
حاصل شد. با روش  هیاول یفیک یو داده ها دیمذکور استفاده گرد

شکل  هیشد و چارچوب اول لیتحل یفیک یمضمون، داده ها لیتحل
 یفیک یابیتباراع یارهایاز مع هیچارچوب اول یابیاعتبار یگرفت. برا
 .استفاده شد

سازمان دهنده  14مصاحبه حاصل از  یفیک لیتحل جی: نتاهاافتهی
عامل  نی)عوامل( بود که از نظر نمونه ها مهمتر ییکد نها 56کشف 

شامل دو  یجامعه آمار ،یها در هر سازمان دهنده بود. در بخش کم
آموزش خانواده در  یمدرسان دوره ها هیگروه بودند: گروه اول کل

نفر  105ده سا یتصادف یریروش نمونه گ اسطح استان بوشهر که ب
ر د لیدانش آموزان شاغل به تحص نیوالد هیانتخاب و گروه دوم کل

 مرحله یخوشه ا یریاستان بوشهر که با استفاده از روش نمونه گ
از  یکمّ یداده ا یجمع آور ینفر انتخاب شدند. برا 115 ،یا

مه پرسشنا ییسنجش روا یپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برا
 .عامل استفاده شد لیو تحل ییو محتوا یصور ییروا یاز روش ها

نشان داد که از نظر مدرسان  یحاصل از بخش کم جی: نتایریگجهینت
چارچوب برنامه  نیدانش آموزان ا نیدوره آموزش خانواده و والد

 ینشان داد که از نظر نمونه ها جینتا نیمطلوب بودند. همچن یدرس
آموزش خانواده  یدرس ( چارچوب برنامهنیپژوهش )مدرسان و والد

دانش آموزان  یاجتماع یها بیبا آس بلهو مقا یریشگیدر حوزه پ
 .مطلوب را دارد ییاجرا تیقابل

 
 یها بیآموزش خانواده، آس ،ی: برنامه درسیدیکل واژگان
 یابیاعتبار ،یاجتماع

 

 02/10/1398تاریخ دریافت: 
 30/11/1398تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولjafarinia_reza@iaubushehr.ac.ir 
 مقدمه

اهمیت مدارس در کنترل و پیشگیری از آسیب اجتماعی کودکان و 
نوجوانان ابعادی مضاعف دارد. بروز بسیاری از اختالالت رفتاری در 
این دوران نشان دهنده بروز آسیب اجتماعی در بزرگسالی است. 

گوید سخن مشهور ویکتور هوگو در قرن هفدهم میالدی که می 
حاکی از نقش « در مدرسه ای که باز شود در زندانی بسته می شود»

(. 1مهم تحصیل و تعلیم و تربیت در پیشگیری از بزهکاری است )
بر این اساس بیش از چند دهه است که دنیا به این نتیجه رسیده است 
که راه پیشگیری از جرم نمی تواند تنها متکی بر پیشگیری وضعی، 

اشد حور، پیشگیری کنترل بیرونی و کنترل کیفری بپیشگیری پلیس م
(، یعنی ما نباید سعی کنیم که از طریق زندان، ارعاب، کیفر و 2)

مجازات مانع وقوع جرم شویم. دلیل این موضوع هم این است که 
زمانی که به بسیاری از کشورهای جهان توجه می کنیم، در می یابیم 

رین مجازات ها نظیر که به رغم این که کشورهایی که سخت ت
اعدام را در قوانین موضوعه خود پیش بینی کرده اند، اما نتوانستند 
با وجود این کیفر های شدید، جلوی ارتکاب جرایم مختلف حتی 
جرایم مستوجب مجازات اعدام را بگیرند، این جرایم مختلف به 
وفور انجام می شود و افراد، از این که مجازات این جرم اعدام است، 
از انجام آن جرم ابایی ندارند و مرتکب آن می شوند. در نتیجه 

تربیتی در پیشگیری از بزهکاری جایگاه -سیاست های آموزشی
 (. 3واالیی دارد )

مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودك و نوجوان ناچار است 
خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. این نظم و تربیت مسلمًا 

و مقررات حاکم در خانواده رسمی تر و اطاعت از آن الزم  از قوانین
(. در این مرحله است که کودك و نوجوان ناسازگار، 4است )

نامتعادل یا عقب مانده ذهنی که استعداد پیروی از نظم یا هماهنگی 
با محیط را ندارد، با عدم موفقیت مواجه می شود. این عدم موفقیت 

ها، مالمت های والدین و اولیای به نوبه ی خود به علت سرزنش 
مدرسه و اطرافیان و شکسته شدن غرور و احترام کودك باعث 
تشدید حس سرکشی، عدم عالقه به ادامه تحصیل، رها کردن 
مدرسه، فرار از مدرسه، ولگردی ، معاشرت های ناباب و باالخره 

(. از اینرو رکن اصلی جامعه پذیری انسان 5ارتکاب جرم می شود )
ری ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است و آموزش و پرورش یادگی

نهاد رسمی است که به عنوان ابزار رسمی آموزش ارزش ها و 
هنجارهای اجتماعی است که محیطی بسیار مؤثر و همچنین آسیب 
پذیر است که نقش پررنگی در شکل گیری شخصیت کودکان و 

اضح است نوجوانان و جهت دهی به زندگی آنان را دارد. آنچه و
رسالت و کارکرد مدرسه رشد علمی و تربیت اخالقی دانش آموزان 
می باشد و بعد از محیط خانواده ، بیشترین اثر را بر روی افراد دارد 

(. پس اگر در این محیط آموزشی )مدرسه( برنامه ای جهت 6)
آموزش خانواده برای پیشگیری از آسیب اجتماعی وجود داشته باشد 

ر محسوس آن را در کاهش آسیب های اجتماعی شاید بتوان آثا
مشاهده کرد. اشخاص در خانواده متولد می شوند و دوران کودکی 
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و نوجوانی خود را در آن می گذرانند به طور کلی شروع جامعه 
پذیری برای افراد از خانواده است. مکانیزم جامعه پذیری اخذ 

معه پذیری ارزش ها و اعتقادات اجتماعی است به عبارت دیگر جا
فرایندی است که بوسیله آن شخص عضو گروه یا جامعه می شود 

(7 .) 
خانواده نقش بی بدیلی در تربیت فرزندان و جامعه پذیری آنها دارد 
چرا که خانواده نخستین کانون اجتماعی است که شخص از آنجا با 
سایر مراکز اجتماعی آشنا می گردد. چنانچه افراد در محیط خانواده 

رستی تربیت و با ارزش ها و هنجارهای مشترك در جامعه به د
آشنا نشوند زمینه ی بروز انواع مشکالت، آسیب های اجتماعی و 

(. به این ترتیب اگر با 8بزهکاری برای آنها ایجاد خواهد شد )
گسترش آسیب اجتماعی در کودکان و نوجوانان روبرو هستیم باید 

ی فرد به اجتماع مورد بررسی خانواده را بعنوان اولین کانال ورود
تواند عامل مهم آسیب اجتماعی باشد و قرار دهیم اگر خانواده می

شرایط نامطلوب آن را پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرایط 
مطلوب در خانواده رشد ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی نوجوان را 

یب سترین گام در پیشگیری از آامکان پذیر ساخته بنابراین مهم
اجتماعی فرزندان استفاده از ظرفیت های پنهان نقش خانواده در این 

امروزه مطالعه خانواده به عنوان یک نهاد  (.9زمینه می باشد )
اجتماعی و سلول اصلی جامعه، یا کوچکترین واحد بنیادی جامعه 
مورد توجه بسیاری از دانشمندان علوم تربیتی وآموزشی قرار گرفته 

(. به همین منظور اگر شیوه های تربیتی مناسب و الگوهای 10است )
انی ن اعمال شود، فرزندرفتاری درستی توسط والدین نسبت به فرزندا

سالم، بهنجار و عاری از انحراف و بزهکاری وارد اجتماع خواهند 
(. از این رو نظام های آموزش رسمی جهانی در سراسر دنیا 11شد )

درصدد برآمده اند تا هر چه بیشتر امکان تداوم نقش تربیتی خانواده 
 بیت را درها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای موثر در تعلیم و تر

 1نظام آموزش رسمی و عمومی فراهم سازند. در این راستا، استیسی 
بر این باور است که هیچ گونه فرمول مشخصی برای مشارکت 
والدین در امر آموزش و پرورش فرزندان وجود ندارد. آنها می توانند 
در زمینه های تربیتی بسیاری مشارکت داشته باشند. در حقیقت، اگر 

رکت یا تداوم نقش تربیتی خانواده ها در نظام تربیت اندیشه مشا
تحقق یابد و بالنده شود و برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها بر 
اساس اصول و مبانی مشارکت به مرحله عمل درآیند، به تدریج 
راههای جدید در این زمینه کشف می شود و بسیاری از معضالت 

 (. 12د )نظام آموزش و پرورش موجود، کاهش می یاب
به بیان دیگر همان طور که رابرتسون نیز بیان می کند اگر دو نهاد 
خانواده و مدرسه به شیوه صحیح، ارزش ها، هنجارها و فرهنگ 
جامعه را به نسل در حال آموزش منتقل کنند و میان اهداف و 
برنامه ریزی های خانواده و مدرسه، هماهنگی الزم وجود داشته 

(. به زعم 13کمتری در جامعه خواهیم بود) باشد، شاهد تعارضات
عزیزیان همکاری و مشارکت نهادهای تاثیرگذار در جریان تربیت 
به ویژه خانواده، می بایست به گونه ای سامان داده شود که فعالیت 

_________________________________ 
1 Stacey 
2 Merrill et al  

هایشان با تالش نهاد آموزش و پرورش همسو باشند، تا بتوان شاهد 
(. عالوه بر این، 14د )تحقق یافتن اهداف عالی آموزش و پرورش بو

در مبانی نظری سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی و عمومی 
جمهوری اسالمی ایران نیز بر ضرورت وحدت بین تربیت رسمی و 
تربیت غیررسمی، خصوصا نقش کلیدی خانواده در به سرانجام 
رسیدن غایت و هدف کلی تربیت و لزوم هماهنگی و همیاری آنها 

(. 15ه اهداف و شایستگی های الزم تاکید شده است )در دستیابی ب
به زعم مردان اریط موثرترین عامل در پیشرفت نظام آموزشی، 
مشارکت اولیای دانش آموزان است چرا که خانواده بیشترین نقش 

در همین راستا، قائمی (. 16را در تعلیم و تربیت فرزندان ایفا نماید )
اجتماعی دانسته و بر این نکته تاکید نیز نهاد خانواده را ضامن تکامل 

نماید که حرکت سالم اجتماعی بر محور خانواده، دوام و بقای می
بشریت را به دنبال دارد. همچنین حیات اجتماعی بر نهاد خانواده 
استوار بوده و بنیان سعادت و بهروزی مردم ناشی از انسجام آن است 

(17 .) 

ر امر تعلیم و تربیت های مشارکت خانواده داز جمله حوزه
فرزندان، حفاظت و مراقبت از فرزندان در برابر آسیب های موجود 
در جامعه و آموزش راههای پیشگیری و مقابله با این آسیب ها به 

در حقیقت، نقش و کارکرد نهاد خانواده در فرزندان خود است. 
های اجتماعی مکمل کارکرد سایر نهادهای اجتماعی از قبیل حوزه
ش و پرورش، نیروی انتظامی، فرهنگ و ارشاد است و آثار آموز

عملکرد مناسب خانواده در تقویت امنیت اجتماعی و نیز پیشگیری 
با این توصیف مهمترین  از آسیب های اجتماعی در سطح باالیی است.

کارکرد آموزش وپرورش وخانواده دررابطه با پیشگیری از آسیب 
موزش بسیاری از مهارت ها های اجتماعی و رفتارهای پرخطر، آ

نظیر الگو شدن برای فرزند، نقش بازی کردن با فرزند، فراهم آوردن 
فرصت هایی برای دوست یابی، تالش برای همراه کردن علم و دانش 
با تقوی و پاکی در چهار چوب دین و مذهب، تعریف، ترویج و 

 نتقویت ارزش های اسالمی در بین دانش آموزان با استفاده از زبا
جوان پسند، هنر و فناوری های پیشرفت برای افزایش تأثیرگذاری 
از راهکارهای عمده مقابله با هر گونه آسیب اجتماعی قلمداد می 

، در پژوهشی تأثیر  2مرل و همکاران(. در همین رابطه 6شود )
های مرتبط با های پیشگیری از خشونت در مدارس و انجمنبرنامه

(. نتایج مطالعه آنها نشان داد که 18آن را در اوگاندا بررسی کردند )
محیط مدرسه در کاهش خشونت کارکنان علیه کودکان در مدارس 
 ابتدایی اوگاندا مؤثر است. به طور کلیف نتایج این مطالعه تاثیر

برنامه های پیشگیری از خشونت و آسیب  را به عنوان بستری برای 
مقابله با خشونت علیه کودکان در محیط مدرسه و جامعه اطراف 

؛ نگاهی کلی از مسائل کلیدی دخیل  3نشان می دهد. فالنری و فالر
در ارزیابی برنامه های پیشگیری از خشونت، در مدارس ارائه می 

رویکرد بهداشت عمومی به عنوان دهد که با بحث در مورد 
چارچوبی برای پیشگیری از خشونت آغاز می شود. در این مطالعه، 
رویکرد سالمت عمومی به پیشگیری از خشونت گسترش یافت تا 

3 Flannery & Farrell 
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 96 ... آموزش یچارچوب برنامه درس یابیو اعتبار یطراح  

 

 1398، زمستان3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

اطمینان حاصل شود که تالش ها برای مقابله با خشونت دانش 
آموزان به طور علمی مورد توجه بوده است و به درك اجتماعی و 

جامعه توجه می شود و همچنین این رویکرد جهت پرداختن  شرایط
به عوامل رفتاری، اجتماعی و محیطی ایجاد خشونت، طراحی شده 

آسیب های اجتماعی پدیده هایی واقعی، متغیر، (. بنابراین 19است )
مند و قابل کنترل و پیشگیری هستند.کنترل پذیری آسیب های قانون

در هر جامعه ای، برای پاسخ به اجتماعی، شناخت علمی آنها را 
پرسش های نظری و عملی؛ همچنین کاربرد ایده ها و یافته های علمی 
تولید شده در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت برای مقابله 
صحیح با آسیب های اجتماعی، درمان یا پیشگیری از پیدایش و 

ا جرم و (. مقابله ب20گسترش آنها ضروری و پر اهمیت می سازد )
آسیب های اجتماعی امری ضروری است؛ چرا که هیچ جامعه ای با 

تواند زندگی امن و متعادلی وجود جرم و آسیب های عمومی نمی
داشته باشد. جامعه امن آن است که در آن آسیب های اجتماعی 
کاهش یافته باشد؛ بنابراین قبل از هر چیز می بایست راهکارهایی 

کاب جرایم و آسیب های اجتماعی ارائه در جهت پیشگیری از ارت
های پیشگیری افراد از انحراف و ترین راهشود. یکی از مهم

ها، تأثیر خانواده؛ به خصوص والدین است؛ چرا که آنها ناهنجاری
با افکار و برخوردها و به کارگیری روش های درست در زندگی 

نجات می توانند اعضای خانواده خود را از کجروی و ناهنجاری 
دهند؛ بنابراین اهمیت دادن به خانواده، در پیشگیری از آسیب های 

(. لذا با توجه به باال بودن میزان 21اجتماعی حائز اهمیت است )
دلبستگی بین والدین و فرزندان، به عنوان عامل پیشگیری از آسیب 
اجتماعی، می توان از آموزش های کاربردی برای برقراری ارتباط 

واده بهره گرفت. این آموزش ها می تواند، شامل عاطفی در خان
یادگیری نحوه شروع مکالمه محبت آمیز و شیوه بیان کلمات محبت 
آمیز با بار احساسی کمتر در گام های ابتدایی و کلمات احساسی در 

(. اکنون که این مطالب عنوان شد می توان 22گام های بعدی باشد )
یب های اجتماعی نقشی درك کرد که نقش خانواده در کاهش آس

 غیرقابل انکار است.

بنابراین، با توجه به گسترش انواع و نیز محدوده عملکردی  
های اجتماعی و نیز آسیب پذیری دانش آموزان در این رابطه، آسیب

در وهله اول با این آسیب ها، و نحوه  ضروری است که خودِ خانواده
کامل داشته تا در مواقع  گیری و مقابله با آنها آشنایی و اطالعپیش

لزوم بتواند نقش نظارتی و حفاظتی خود از فرزندان را در برابر این 
ها به نحو احسن ایفا نماید. مضافاً، یکی از برنامه های مهم و آسیب

اصلی در جهت ارتقاء دانش و آگاهی تربیتی والدین، برگزاری دوره 
ه این فعالیت های آموزش خانواده در مدارس می باشد. به نحوی ک

به عنوان یکی از فعالیتهای مهم مورد انتظار از مدارس و یکی از 
وظایف اصلی مدیران مدارس بوده و الزم است شرح دوره ها و 
کارگاهای آموزش خانواده برگزار شده در مدارس در دفتر انجمن 
اولیا و مربیان مدرسه ثبت و گزارشهای مربوطه به ادارات شهرستان 

یز اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال گردد. و مناطق و ن
ها در بنابراین، محقق با علم و اعتقاد به امر آموزش خانواده

جلوگیری از بروز مشکالت فرزندان از جمله مقابله با آسیب های 
اجتماعی و نیز با توجه به کم و کیف وضعیت ضعیف و غیر علمی 

ها بر آن شد تا به اده های ارایه شده در این زمینه به خانوآموزش
فکر تدوین برنامه درسی جامع در این زمینه برای آموزش به والدین 
در جلسات آموزش خانواده برگزار شده در مدارس بیفتد. امری که 

لذا هدف از این پژوهش  تاکنون در کشور از آن غفلت شده است.
طراحی چارچوب برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری 

بنابراین، مساله  باشد.آموزان میهای اجتماعی دانشقابله با آسیبو م
مورد نظر پژوهش بدین صورت سازماندهی می گردد که برنامه 
درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و نیز مقابله با آسیب های 

بایست شامل چه ویژگی ها، عناصر و اجتماعی دانش آموزان می
 هایی باشد؟مولفه

 
 هاروش مواد و 

 بخش کیفی:
روش پژوهش: این پژوهش جزء پژوهش های ترکیبی از نوع 

کیفی( بود. در بخش کیفی، روش پژوهش از نوع -اکتشافی )کمی
مطالعه موردی کیفی بود. مشارکت کنندگان و روش نمونه گیری: 
مشارکت کنندگان بالقوه در بخش کیفی پژوهش، شامل صاحب 

جتماعی و نظران، پژوهشگران و اساتید در حوزه آسیب شناسی ا
صاحب نظران برنامه درسی بودند؛ که با روش نمونه گیری هدفمند 

تن از صاحب نظران انتخاب شدند. بر  این  15و تا حد اشباع نظری 
اساس، از افرادی که وارد پژوهش شدند برای فراخوان افرادی 
دیگری که شرایط ورود به پژوهش را داشتند مصاحبه به عمل آمد. 

با اشباع نظری تعیین شد؛ در تکنیک مذکور،  پایان نمونه گیری
انتخاب افراد نمونه تا جایی ادامه یافت که مصاحبه با افراد جدید 
اطالعات تازه تری را در اختیار محقق قرار نداد و تقریبا تکرار شد. 
البته گرچه اطالعات به دست آمده پس از مصاحبه یازدهم تکراری 

اطمینان از رسیدن به نقطه اشباع، به نظر رسید، اما محقق به منظور 
مصاحبه را تا نفر پانزدهم ادامه داد.  داده های کیفی پژوهش: 
مفاهیم، واژه ها و عبارت کلیدی برآمده از مصاحبه با متخصصان و 
مطالعه عمیق منابع و تحقیقات پیش داده های کیفی پژوهش را 

ساختار  تشکیل داد. ابزار جمع آوری داده های کیفی مصاحبه نیمه
یافته و مطالعه منابع و متون و اسناد بود. اعتباریابی داده های کیفی: 
برای اعتباریابی کیفی چارچوب اولیه تدون شده، از تکنیک 
اعتبارپذیری و اعتماد پذیری با استفاده از همسوسازی منابع )دیدگاه 
صاحب نظران، مبانی و نظری و تحقیقات علمی( استفاده شد. روایی 

یفی: روایی در تحلیل کیفی عبارت از میزان توافق و اجماع بخش ک
متخصصان و صاحب نظران درباره یافته های پژوهش است؛ به 
طوری که هر چه میزان توافق بیشتر باشد، اعتبار پژوهش نیز افزایش 
می یابد. به عالوه در تحلیل محتوای مصاحبه ها و یادداشت های 

ه پژوهش، معیار اعتبار پژوهش متخصصان و منابع و متون و پیشین
میزان تکرار و تاکید بر عبارات، کلمات و مفاهیم کلیدی تا سطحی 
است که اشباع نظری محرز گردد و داده های تکراری شده و با 
عبارت های جدید به ندرت مشاهده شوند. در این پژوهش، توافق و 
 اجماع باالی متخصصان درباره هر یک از مالك ها و نشانرگهای

چارچوب اولیه، اعتبار باالی آن را نشان داد. به عالوه، برای دستیابی 
به اطمینان بیشتر از اعتبار کیفی یافته ها و نتایج این بخش، از 
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معیارهای اعتبارسنجی کیفی همچون تاییدپذیری و قابلیت اعتبار 
استفاده شد. در این پژوهش برای تعیین اعتبار درونی یافته ها از سه 

تثلیث )داده ها، بررسی کننده و روش ها(، کسب اطالعات تکنیک 
دقیق موازی و خود بازبینی محقق، استفاده شد. همچنین به منظور 
تعیین اعتبار سازه ای )تایید پذیری( یافته ها نیز چهار تکنیک: جمع 
آوری مفهومی پیشنهاد شده، تحلیل موارد منفی و انعطاف روش 

قرار گرفت. به عالوه منابع داده ای  استفاده مورد توجه و استفاده
متنوع بود و سه سوسازی به کار گرفته شد. چارچوب پیشنهادی 
بارها و بارها اصالح شد و تغییر کرد. پایایی بخش کیفی: برای 
اطمینان از پایایی بخش کیفی پژوهش ها، از آزمون قابلیت اعتماد 

رار یری و تک)اطمینان پذیری( استفاده شد که به درجه بازیافت پذ
پذیری داده ها از سوی سایر افراد اطالق می گردد. این مفهوم، معادل 
مفهوم پایایی در بخش کمی است. در این پژوهش نیز آزمون قابلیت 
اعتماد به کمک تکنیک آزمون و مستندسازی فرایندهای بررسی و 
تحلیل طی مراحل مختلف پژوهش به کمک مدارك، مستندات و 

ت گرفت. فرایندهای دنبال شده در بررسی مبانی شواهد کافی صور
نظری، تحقیقات پیشین و مصاحبه ها و دستیابی به نظر متخصصان، 
سازمان دهی شده، نظام مند و همسو بوده و به نتیجه مشترك 
انجامید که این نتیجه را قابل اعتماد و اطمینان ساخت. روش تجزیه 

یل داده های کیفی از و تحلیل داده های کیفی: برای تجزیه و تحل
روش تحلیل مضمون استفاده شد. با استفاده از روش تحلیل مضمون 
یا تماتیک چارچوب اولیه برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه 
پیشگیری و مقابله با آسیب اجتماعی شکل گرفت. سپس با استفاده 
از معیارهای اعتبار سنجی کیفی )قابلیت اعتبار و تایید پذیری( 

وب اولیه اعتبارسنجی گردید. در فرایند تحلیل مضمون، داده چارچ
های حاصل از مصاحبه و یادداشت های متخصصین و داده های 
برآمده از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی و اسناد باالدستی 
در قالب جدول کدهای معنایی)جدول واژه ها، اصطالحات، مفاهیم 

ارچوب برنامه آموزش خانواده و عبارات کلیدی و مهم مرتبط با چ
در حوزه پیشگیری و آسیب های اجتماعی( تنظیم و سپس در دو 
مرحله داده های مذکور مورد تحلیل مضمون قرار گرفت. در مرحله 
اول داده های پرتکرار یا داده های حاوی مضامین مهم و کلیدی طی 

ایه پفرایند مقایسه مستمر و بر اساس وجوه تشابه به عنوان مضامین 
انتخاب گردیدند. سپس در مرحله دوم، مضامین پایه بر اساس وجوه 
تشابه و طی فرایند مقایسه مستمر و در قالب عناصر برنامه درسی از 

( به طبقات کلی تر و انتزاعی 2015دیدگاه گالتهورن و همکاران )
تر تقسیم شدند و بدین ترتیب با مضامین سازمان دهنده مرتبط شدند 

دو یا چند مضمون پایه با یک مضمون سازمان دهنده  به طوری که
ارتباط برقرار کردند. به این ترتیب چارچوب برنامه درسی آموزش 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی شکل گرفت؛ به طوری که برنامه 
آموزش خانواده برای پیشگیری و آسیب اجتماعی به عنوان بعد یا 

ین مضامین فراگیر و پایه عامل و مضامین سازمان دهنده که واسط ب
هستند به عنوان مالك ها و مضامین پایه به عنوان نشانگرها در 
نظر گرفته شدند و بدین ترتیب چارچوب اولیه برنامه درسی 

آموزش خانواده در پیشگیری و آسیب اجتماعی کشف و تدوین 
 گردید.

 بخش کمی:
 ولیهروش پژوهش: در این بخش، ابزار تولیدی مربوط به چارچوب ا

از آموزش خانواده که در بخش کیفی تدوین گردیده بود، از طریق 
گردآوری داده های کمی مورد آزمون قرار گرفت؛ بنابراین روش 
پژوهش در بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری 
و روش نمونه گیری: جامعه آماری در بخش کمی برای بررسی میزان 

 هایی برنامه درسی پیشگیری از آسیبسودمندی و قابلیت اجرای
باشد: اولین گروه شامل کلیه مدرسان اجتماعی شامل دو گروه می

باشد. که با روش های آموزش خانواده در سطح استان بوشهر میدوره
نفر به عنوان نمونه مورد نیاز انتخاب  105نمونه گیری تصادفی ساده  

موزان شاغل به تحصیل آشدند.  گروه دوم شامل کلیه والدین دانش
ای، گیری خوشهباشدکه با استفاده از روش نمونهدر استان بوشهر می

شهرستان(، یک  10های استان بوشهر )شامل از هر کدام از شهرستان
مدرسه ابتدایی، یک دبیرستان متوسطه اول و یک دبیرستان متوسطه 
دوم به شکل تصادفی انتخاب و سپس از هر مدرسه یک کالس به 

-آموزان آن کالسشکل تصادفی انتخاب گردیده و کلیه والدین دانش

نفر بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار  115ها که  
جمع آوری داده های کمی: برای جمع آوری داده های کمی از 
پرسشنامه محقق ساخته که در مرحله کیفی پژوهش شکل گرفت 

مه از ده عنصر موانع اجرای استفاده شد. در این پژوهش پرسشنا
برنامه درسی، فعالیت های یادگیری پیشنهادی، نقش های پیشنهادی 
برای مدرس دوره، نقش های پیشنهادی برای والدین، مکان های 
پیشنهادی جهت اجای دوره های آموزش خانواده، موارد پیشنهادی 
درباره عنصر زمان، موارد پیشنهادی پیرامون گروه بندی والدین 

رکت کننده در دوره، استلزامات و امکانات مورد استفاده و روش ش
های پیشنهادی ارزشیابی از والدین شرکیت کننده در دوره بود، ذکر 
شد و از افراد خواسته شد تا نظر خود را در مورد میزان ارتباط 
موارد کشف شده از مصاحبه ها، مبانی نظری و پژوهش های عملی 

روی یک مقیاس پنج درجه ای )خیلی با عناصر مربوطو را بر 
، خیلی 2، نامطلوب= 3، نظری ندارم= 4، مطلوب= 5مطلوب= 

( مشخص کنند. روش نمره گذاری و تفسیر: نمره 1نامطلوب= 
گذاری هر یک از سواالت این پرسشنامه وابسته به گزینه ای است 

 1که پاسخ دهندگان انتخاب می کنند و حداقل نمره برای هر سوال 
بود. شیوه نمره گذاری به این ترتیب بود: خیلی  5اکثر نمره و حد

، خیلی نامطلوب 2، نامطلوب 3، نظری ندارم 4، مطلوب 5مطلوب 
است. روایی و پایایی بخش کمی: روایی چارچوب اولیه و  1

پرسشنامه به شکل صوری و محتوایی توسط متخصصان و پس از 
ه عالوه روایی سازه ای انجام اصالحات پیشنهاد شده تایید گردید. ب

نیز با استفاده از روش تحلیل عامل تایید شد. همچنین با توجه به این 
به دست آمده  90/0که آلفای کرونباخ در تمامی ابعاد باالتر از 

است؛ بنابراین پایایی ابزار پژوهش مورد تایید قرار گرفت. روش 
میل تجزیه و تحلیل داده های کمی: در این مرحله و پس از تک

های بدست آمده پرداخته ها، به تحلیل دادهپرسشنامه توسط نمونه
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 98 ... آموزش یچارچوب برنامه درس یابیو اعتبار یطراح  

 

 1398، زمستان3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 SPSS های کمی با استفاده از نرم افزارشد. تجزیه و تحلیل داده

ر های کمی دهای تحلیل دادهترین نرم افزارترین و پرکاربردکه مهم
باشد انجام گرفته است. لذا در ابتدا برای مطالعات علوم اجتماعی می

های گردآوری شده از آزمون ی نرمال بودن )اعتبار پذیری( دادهبررس
اسمیرونوف استفاده شد و در ادامه برای تجزیه و -کلوموگروف

های مرتبط با میزان های کمی، برای پاسخ به پرسشتحلیل داده
سودمندی و نیز قابلیت اجرای برنامه درسی پیشگیری و مقابله با 

رسان آموزش خانواده و نیز والدین های اجتماعی از منظر مدآسیب

ای استفاده آموزان از آزمون آماری پارامتریک تی تک نمونهدانش
 شد. 

 
 یافته ها

در بخش کیفی ابتدا به بررسی کدهای مربوط به هر سئوال پرداخته 
شد، لذا در جدول زیر کدهای مربوط به سئواالت مصاحبه آورده 

 شده است.

 . کدهای مربوط به سئواالت مصاحبه1جدول 
 کدها دهندهسازمان سئوال

منطق برنامه درسی آموزش خانواده  (1
در زمینه پیشگیری و مقابله با آسیب های 

 اجتماعی دانش آموزان چیست؟

 منطق مورد نظر

-ها، برنامه سالمهای شناختی آسیبها، برنامهناهنجارییابی ریشه

ها و متون درسی، ارتقای سازی، ارائه راهکار اصالحی، اصالح برنامه
رویکرد فعالیت پیشگیرانه، توجه جدی به  های زندگی،مهارت

های مردمی و خانواده، کاهش آسیب های اجتماعی، استفاده از ظرفیت
های غیرمستقیم، ، تولید محتوا و آموزشهای اجتماعیتوجه به سرمایه

 های فرزندپرورینفس، برنامه تقویت عزت تربیت یک انسان سالم،
 آموزش جهت پیشگیری، پرورش و آموزش انسان مفید برای جامعه،

لزوم دانش افزایی و ایجاد مهارت  ها،خانواده ها و مشارکتخانواده
 و تخصص کافی

اهداف برنامه درسی آموزش  (2
نواده در زمینه پیشگیری و مقابله با آسیب خا

 های اجتماعی دانش آموزان کدامند؟

 اهداف مورد نظر

گیری از قرآن، تحقیق واستفاده ازالگوهای دینی، آشنایی و بهره
راهکارهای تربیتی دین، بازنگری در اصول و مبانی تربیتی،  ترسیم 

و  و فرزند الگوی تربیتی اسالم، راهبردهای پیشگیری، تعامل والد
اعتماد سازی، برقرار کردن ارتباط با مردم، شروع آموزش از کودکی، 

ن ها، باال بردافزایش سالمت روانی اجتماع،  توانمندی در برابر آسیب
بار اطالعاتی خانواده، سالم ماندن محیط زندگی نسل آینده، عدم رخ 

، ناالیقنشان دادن تاثیرات دوستان  های اجتماعی،دادن  و کاهش آسیب
آموزش مهارت های زندگی نظیر دوستیابی و خودشناسی، مسئولیت 
پذیری خانواده در قبال فرزندان،  گرایش به تعالیم مذهبی، بررسی 

نیازهای آموزشی، کمک به اولیا در تربیت  های تربیتی والدین،شیوه
های مدرسه و خانه، پویا صحیح فرزندان، ایجاد هماهنگی بین آموزش

-ون گرم خانوادگی، شناخت استعدادهای فرزندان و برنامهکردن کان

 ریزی برای شکوفایی آنها، تربیت مدرسان و آموزش خانواده

محتوای مورد نیاز  جهت آموزش  (3
خانواده در زمینه پیشگیری و مقابله با آسیب 

 های اجتماعی دانش آموزان کدامند؟

رئوس و سرفصل 
های محتوایی 

 پیشنهادی

های پیشگیری با رویکرد رشدمدار پیشگیری، برنامهآگاهی بخشی و 
های های فرزندپروری، برنامهو رویکرد خود مراقبتی، مهارت

سازی، حمایت آموزشی، درمانی، روانی و ترویجی و فرهنگ
رسانی و آگاه سازی، پرورش عزت نفس، تمرکز به اجتماعی، اطالع

های هارترشد اجتماعی و شخصی، بهبود روابط عاطفی، آموزش م
های فوق برنامه، حمایت زندگی، آموزش شهروندی، گسترش فعالیت

ها ریزی مناسب، تسیالت برای جوانان، ارزشروانی اجتماعی، برنامه
و ضدارزش های اجتماعی، آموزش صحیح استفاده از فضای مجازی، 
آموزش ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف، آموزش مواد مخدر و 

هایی برای بحث بهداشت جنسی، تشکیل انجمن مضرات آن، آموزش
های حمایتی ناظر بر خانواده، فرزند و گفتگو، استفاده کردن از برنامه

های سازی متربی، تقویت مهارتپروری آگاهانه، تمرکز بر آگاه
زندگی، زمینه سازی آموزش مهارت فنی و حرفۀ به افراد آسیب دیده، 
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-ان، ترویج فرهنگ سواد رسانهها در تربیت فرزندمشارکت خانواده

 ای، تهدیدات تهاجم فرهنگی

مواد و منابع یادگیری مورد نیاز   (4
جهت آموزش خانواده در زمینه پیشگیری و 
مقابله با آسیب های اجتماعی دانش آموزان 

 کدامند؟

مواد و منابع 
 یادگیری پیشنهادی

برگزاری نمایشگاه، انتشار مجله و پوستر، گفتگو، نمایش فیلم 
کتاب،  نهاد، مشاوره در مراکز آموزشی، های مردمآموزشی،سازمان

رسانه های اجتماعی، استفاده از شبکه مجازی، استفاده از تجارب افراد 
موفق، مصاحبه، ایجاد محیط های گردشی برای آموزش، راهنمای 

های آموزشی، مقاالت و نتایج مطالعات علمی، دسترسی معلم و بسته
مانند آمارها، گنجاندن واحد درسی اموزش مهارت  به منابع سازمانی

 های زندگی

های آموزشی قابل استفاده  روش (5
جهت آموزش خانواده در زمینه پیشگیری و 
مقابله با آسیب های اجتماعی دانش آموزان 

 کدامند؟

روشهای آموزشی 
 پیشنهادی

گیری از جلسات مداوم گفتگو، ارائه فیلم و مجله آموزشی، بهره
ها، استفاده از ظرفیت نهاد، برگزاری همایش مؤسسات مردمظرفیت 

رسانه ملی، تهیه برنامه های آسیب شناسانه، مناظره، برگزاری کارگاه 
-ها، استفاده از ظرفیت های پلیس و بهزیستی، تحقیق علمی، خاطره

ای هگویی، دعوت به گفتمان، کمتر به حالت سخنرانی باشد، در محیط
گیرد، برانگیختن مخاطب و جذب وی به آزاد و باصفا صورت 

موضوع،  بحث گروهی و مشارکت جمعی، تسهیل گری اجتماعی، 
 سازی مساله یا موقعیتجلسات گروهی، ویدئو کنفرانس، شبیه

موانع اجرایی برنامه درسی آموزش  (6
-خانواده در زمینه پیشگیری و مقابله با آسیب

 آموزان کدامند؟های اجتماعی دانش

اجرای برنامه موانع 
 درسی

های رفتاری والدین، عدم نظارت درست سهل انگاری خانواده، ویژگی
های ناشی از های محیطی، آسیبو دقیق، فرزند ساالری افراطی، آسیب

های ناشی های ناشی از دوستان وهمساالن، آسیبخانواده، آسیب
های ناشی از حکومت، تهاجم فرهنگی، ازرسانه های جمعی، آسیب

همکاری مدارس، عدم همکاری والدین، نبود امکانات و حمایت  عدم
مورد نیاز، عدم استفاده از افراد خبره، فرهنگ و عرف جامعه، نبود 
امکانات آموزشی، نبود فضای آموزشی شاد و باصفا، عدم تمایل 

ها،  شتاب زدگی، اشتغال همزمان والدین در خارج همکاری خانواده
الدین و فرزندان، منابع مالی برای اجرای از خانه و کاهش ارتباط و

برنامه، بعد زمان، نبود نیروی انسانی متخصص و متعهد، رفتارهای 
گیری های بیجا، تبعیض و تحقیرآمیز با فرزندان، خشونت و سخت

بی عدالتی در رفتارها، نبود امکانات کافی، ناهماهنگی بین ارگانهای 
 مرتبط

 جهتفعالیتهای یادگیری قابل اجرا   (7
آموزش خانواده در زمینه پیشگیری و مقابله با 

 آسیب های اجتماعی دانش آموزان کدامند؟

فعالیتهای یادگیری 
 پیشنهادی

های گروهی و فیلم آموزشی، اردوهای فرهنگی و ورزشی، مشاوره
توزیع بروشور و کتاب، استفاده از فضای مجازی برای آگاهی  انفرادی،

-آگاهی رسانی با تلفن گویا، توزیع کتابسازی، مشاوره در مدارس، 

های نظرسنجی، بازدید علمی، تهیه گزارش، نحوه برگه های راهگشا،
برخورد با فرزندان در محیط خانه، روش های بحث و گفتگو در 

های مرتبط خانه، دادن تکالیف مشاوره ای به والدین، بازدید از مکان
و فرزندان، شرکت در با موضوع، انجام فعالیت مشترك بین والدین 

کالس ها و کارگاه های آموزشی، پروتکل های تمرینی در منزل 
توسط والدین و ارائه نتایج، بازدید از کانون های اصالح و تربیت 

 نوجوانان، شرکت فعال در بحث های گروهی

مدرس دوره های آموزش خانواده  (8
در  اجرای برنامه درسی  پیشگیری و مقابله با 

ماعی دانش آموزان چه نقش آسیب های اجت
 هایی را ایفا می کند؟

های پیشنهادی نقش
 برای مدرس دوره

ریزی مناسب، فن بیان، تخصص کافی، مخاطب شناسی، برنامه
آراستگی، متاهل باشد، تمرکز بر موضوع، اجتناب از مشاجره، 
بیطرفی، تحلیل مشکالت با کمک والدین، اجتناب از حالت دفاعی و 

اهی از احساس والدین، ایجاد صمیمیت در فضای گری، آگتوجیه
آموزش، اجتناب از تحقیر و تمسخر، پاسخ کوتاه و صادقانه، اجتناب 
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 100 ... آموزش یچارچوب برنامه درس یابیو اعتبار یطراح  

 

 1398، زمستان3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

های خارجی و پیچیده، حضور به موقع، زمانبندی مناسب از واژه
 گرداشته باشد، استفاده از وسایل کمک آموزشی، راهنما و تسهیل

ال دانش و علم خود به باشد، یک راهنما و هدایت گر باشد، انتق
گر، نگاه او از باال به پایین فراگیران، برخورد منطقی، نقش تسهیل

نباشد، رابطه دوسویه با گروه، نتیجه گیری و ارزیابی کند، به صحبت 
ها خوب  گوش دهد، به اصل راز داری پایبند باشد، مخاطب شناسی 

 و نیازسنجی کند

مخاطبین )والدین( شرکت کننده در  (9
های آموزش خانواده در  اجرای برنامه  دوره

درسی  پیشگیری و مقابله با آسیب های 
اجتماعی دانش آموزان چه نقش هایی را ایفا می 

 کنند؟

پیشنهادی های نقش
 برای والدین

یادگیرنده فعال باشند، جستجوگر باشند، خواهان یادگیری بیشتر و 
بردن زمینه  از بین بهتر باشند، پرسشگری فعال باشند، پیشگیری اولیه،

ایجاد آسیب، درك نیازهای فرزند، ارتباط و تعامل صحیح با فرزند، 
فرزندپروری با توجه به شرایط خانواده، ارتباط مستقیم و روانی، 
تامین سالمت روانی افراد، مراقبت و نگهداری از کودکان، فراهم 

، اپذیر کردن کودکان، جهت دهی باورهکردن امنیت اقتصادی، جامعه
، ای دارند بازگوکنندنظام بخشیدن به رفتارهای جنسی،  اگر تجربه

مشارکت باال و قابل قبول، فرهنگ پذیری افراد از خانواده، خانواده 
 پیگیر یادگیری بیشتر بر خلق و خوی فرزندان تأثیر می گذارند، 

برنامه درسی  آموزش خانواده در   (10
اعی مزمینه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجت

 دانش آموزان در چه مکانهایی قابل اجراست؟

مکان های پیشنهادی 
جهت اجرای دوره 

های آموزش 
 خانواده

ها و کالس درس، کارگاه آموزشی، حیاط مدرسه، آزمایشگاه، کانون
های همایش آموزش و پرورش، ویبنار آموزشی، نمازخانه سالن

 کنفرانس،مدارس، حیاط مدارس، کانون های دانش آموزی، سالن 
سالن اجتماعات، فضای مجازی، محیطی با آرامش و به دور از 

های های آمفی تئاتر، خود مدارس، آموزش در برنامهسروصدا، سالن
 تلویزیونی

دوره های آموزش خانواده در   (11
زمینه برنامه درسی  پیشگیری و مقابله با آسیب 
های اجتماعی دانش آموزان از منظر عنصر 

 های زمانی را باید دارا باشد؟ زمان، چه ویژگی

موارد پیشنهادی 
 درباره عنصر زمان

ساعت، بصورت  2ماهی یک بار، در اواخر هفته، زمان جلسات 
ماهانه، در روزهای تعطیلی مدارس، حداقل ماهی یک بار، آخر هفته 
و روز تعطیلی مدارس، به صورت ماهانه یک یا دو جلسه، جلسات 

فاوت، از دو ساعت کمتر نباشد و از چهار متفاوت و با بازه زمانی مت
ساعت بیشتر نباشد، در ماه بین دو الی چهار جلسه، برای والدین بین 

 جلسه مناسب است، حداقل ماهی دوبار، ایام تعطیل 20تا  10

گروه بندی شرکت کنندگان در  (12
دوره های آموزش خانواده در زمینه پیشگیری 

آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی دانش 
 به چه صورت خواهد بود؟

مواردپیشنهادی 
پیرامون گروه بندی 

والدین شرکت 
 کننده در دوره

بصورت متفاوت )مخلط و غیر مخطلط(،  ترکیبی از والدین و 
مدرسان، گروه بندی مناسب نیست، مسائل مشترك مادران و دختران 

 های همساالن، بر حسب پایهفقط مخاطب مادر باشد، بر اساس گروه
تحصیلی دانش آموزان، ابتدا به صورت گروهی ودسته جمعی باشد و 
بعد تفکیک شوند، گروه بندی با توجه به نوع مشکالت، براساس 
جنسیت و گروهی،  برحسب دوران کودکی و نوجوانی فرزندان باشد، 
بر طبق پایه تحصیلی یا سن دانش آموزان، براساس پایه تحصیلی، 

 ی پدران و جلسات مشتركویژه جلسات مخصوص مادران، جلسات

چه استلزامات و امکانات اجرایی  (13
برای اجرای برنامه درسی دوره های آموزش 
خانواده در زمینه پیشگیری و مقابله با آسیب 

 های اجتماعی دانش آموزان مورد نیاز است؟

استلزامات و 
 امکانات مورد نیاز

آموزشی، توجه به مالحضات فرهنگی خانواده، بازنگری در کتب 
ها، ایجاد احساس روش تدریس پرسش و پاسخ، الزامی شدن کالس

ها به نیاز و عالقه در والدین، تشویق اولیای شرکت کننده، کالس
ریزی شوند، دعوت نامه کتبی، شرایط فیزیکی صورت موضوعی برنامه

ها، نیروی انسانی متخصص، نظم در برگزاری، کارشناس مساعد کالس
فتگو دوطرفه باشد، حمایت از طرف مراتب مجرب و متخصص، گ

های آموزشی، استفاده از فضای مجازی، اتخاذ باالتر، پاور پوینت
پیشنهادات والدین، داشتن زمان و بودجه کافی، وسایل و امور فیزیکی 
و تسهیل کننده، منابع مالی، مکان مناسب، استفاده از کلیپ ها و فیلم 
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آموزشی، امکانات کافی،  های آموزشی، آگاهی رسانی از دوره
تخصصی نمودن مسائل مربوطه، ایجاد احساس نیاز و عالقه در والدین، 
آشنایی مدرسان با الزامات آموزش مجازی،صدور گواهی شرکت در 

 کارگاه آموزشی

برای ارزشیابی از یادگیری والدین  (14
شرکت کننده در دوره های آموزش خانواده در 

ی یب های اجتماعزمینه پیشگیری و مقابله با آس
 دانش آموزان چه روشهایی را پیشنهاد می کنید؟

روشهای پیشنهادی 
ارزشیابی از والدین 
شرکت کننده در 

 دوره

دهی، پرسش و پاسخ، تهیه گزارش، امتحان کتبی، خودگزارش
پرسشنامه با سئواالت بسته، گفتگوی دوجانبه و طرح سوال، ارزیابی 

گزارش از اصالح رفتار آسیب  د،عملکردی، برگه های پیشنهادات آزا
و  گفتگوی عمومی ای، پشتیبانی تلفنی،دهی جلسهدیده، خود گزارش

خصوصی، گزارش نویسی والدین از رفتارهای فرزندان، ارزشیابی در 
 های کتبیای، نهایی(،  آزمونسه مرحله)آغازین، مرحله

کنید، کدهای نهایی برای مشاهده می 1همانطور که در جدول 
های مصاحبه آورده شده است، لذا در ها طبق نظر نمونهدهندسازمان

ای برای ادامه براساس این کدهای نهایی پرسشنامه محقق ساخته

های خود قرار های پژوهش طراحی و در اختیار نمونهتحلیل فرضیه
 ه شد.های بخش کمی پرداختداده شد. در ادامه به یافته

 ایتک نمونه t. خالصه تحلیل 2جدول 

 میانگین اختالفات سطح معناداری درجه آزادی tآماره
 اختالفات %95فاصله اطمینان 

 بیشترین کمترین

-116.429 219 .000 -3.23295 -3.2877 -3.1782 

*p≤0/05 
شود با توجه به این که مقدار مشاهده می 2همانطور که در جدول 

( متغیر سودمندی چارچوب برنامه درسی sigداری )سطح معنی
است، بنابراین  (p≤0/05) 05/0آموزش خانواده، کمتر از مقدار 

های آموزش خانواده سودمندی توان ادعا کرد که مدرسان دورهمی
اده در حوزه پیشگیری و مقابله چارچوب برنامه درسی آموزش خانو

آموزان را در حد زیاد )مطلوب( ارزیابی های اجتماعی دانشبا آسیب
درصد فرض تحقیق تایید  95کنند. لذا فرض صفر رد و با اطمینان می
 .شودمی

 . خالصه تحلیل همبستگی پیرسون سودمندی3جدول 

 متغیر
 سودمندی

R P 

 000. **722. منطق مورد نظر
 000. **766. مورد نظر اهداف

های رئوس و سرفصل
 محتوای پیشنهادی

.798** .000 

مواد و منابع یادگیری 
 پیشنهادی

.785** .000 

های آموزشی روش
 پیشنهادی

.533** .000 

موانع اجرای برنامه 
 درسی

.467** .000 

های یادگیری فعالیت
 پیشنهادی

.506** .000 

های پیشنهادی برای نقش
 دورهمدرس 

.419** .000 

های پیشنهادی برای نقش
 والدین

.305** .000 

های پیشنهادی مکان
های آموزش اجرای دوره

 خانواده

.402** .000 

موارد پیشنهادی درمورد 
 عنصر زمان

.512** .000 

موارد پیشنهادی درمورد 
 بندی  والدینگروه

.523** .000 

استلزامات و امکانات 
 مورد نیاز

.423** .000 

های پیشنهادی روش
 ارزشیابی از والدین

.525** .000 

کنید ماتریس همبستگی برای سودمندی همانگونه که مشاهده می
چارچوب برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله 

آموزان ارایه شده است. با توجه نتایج های اجتماعی دانشبا آسیب
همبستگی بین متغیر سودمندی و عوامل برنامه  rمیزان  3جدول 

های درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب
معنادار شده است.  01/0آموزان در سطح معناداریاجتماعی دانش

دهد که بین سودمندی و این عوامل از همچنین این نتیجه نشان می
ناداری برقرار نظر مدرسان آموزش خانواده همبستگی مثبت و مع

برنامه درسی آموزش  است، لذا ادعای مطلوب بودن سودمندی
-های اجتماعی دانشخانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب

  شود. آموزان تایید و فرض صفر رد می
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 ایتک نمونه t. خالصه تحلیل 4جدول 

 میانگین اختالفات معناداریسطح  درجه آزادی tآماره
 اختالفات %95فاصله اطمینان 

 کمترین کمترین

-90.390 219 .000 -3.40273 -3.4769 -3.3285 

*p≤0/05 
شود با توجه به این که مقدار مشاهده می 4همانطور که در جدول 

( متغیر سودمندی چارچوب برنامه درسی sigداری )سطح معنی
است، بنابراین  (p≤0/05) 05/0آموزش خانواده، کمتر از مقدار 

آموزان سودمندی چارچوب برنامه توان ادعا کرد که والدین دانشمی
های درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب

کنند. لذا بی میاجتماعی دانش آموزان را در حد زیاد )مطلوب( ارزیا
 شود.درصد فرض تحقیق تایید می 95فرض صفر رد و با اطمینان 

 

 . خالصه تحلیل همبستگی پیرسون5جدول 

 متغیر
 سودمندی

R P 

 000. **231. منطق مورد نظر
 000. **206. اهداف مورد نظر

 000. **313. های محتوای پیشنهادیرئوس و سرفصل
 000. **319. مواد و منابع یادگیری پیشنهادی

 000. **648. های آموزشی پیشنهادیروش
 000. **986. موانع اجرای برنامه درسی

 000. **832. های یادگیری پیشنهادیفعالیت
 000. **423. های پیشنهادی برای مدرس دورهنقش

 000. **277. های پیشنهادی برای والدیننقش
 000. **328. های آموزش خانوادههای پیشنهادی اجرای دورهمکان

 000. **541. موارد پیشنهادی درمورد عنصر زمان
 000. **287. بندی  والدینموارد پیشنهادی درمورد گروه

 000. **256. استلزامات و امکانات مورد نیاز
 000. **412. های پیشنهادی ارزشیابی از والدینروش

کنید ماتریس همبستگی برای سودمندی همانگونه که مشاهده می
چارچوب برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله 

آموزان ارایه شده است. با توجه نتایج های اجتماعی دانشبا آسیب
همبستگی بین متغیر سودمندی و عوامل برنامه  rمیزان  5جدول 

های درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب
معنادار شده است.  01/0آموزان در سطح معناداریاجتماعی دانش

دهد که بین سودمندی و این عوامل از همچنین این نتیجه نشان می
داری برقرار است، آموزان همبستگی مثبت و معنانظر والدین دانش

برنامه درسی آموزش خانواده در  لذا ادعای مطلوب بودن سودمندی
 آموزان تایید وهای اجتماعی دانشحوزه پیشگیری و مقابله با آسیب

 شود. فرض صفر رد می

 

 ایتک نمونه t. خالصه تحلیل 6جدول 

 tآماره
درجه 
 آزادی

 میانگین اختالفات سطح معناداری
 اختالفات %95فاصله اطمینان 

 کمترین کمترین

-119.271 219 .000 -3.37364 -3.4294 -3.3179 

*p≤0/05 

شود با توجه به این که مقدار مشاهده می 6همانطور که در جدول 
( متغیر قابلیت اجرایی چارچوب برنامه درسی sigداری )سطح معنی

است، بنابراین  (p≤0/05) 05/0آموزش خانواده، کمتر از مقدار 

توان ادعا کرد که مدرسان آموزش خانواده قابلیت اجرایی می
چارچوب برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله 

)مطلوب( ارزیابی  آموزان را در حد زیادهای اجتماعی دانشبا آسیب
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درصد فرض تحقیق تایید  95کنند. لذا فرض صفر رد و با اطمینان می
 شود.می

 . خالصه تحلیل همبستگی پیرسون قابلیت اجرایی7جدول 

 متغیر
 قابلیت اجرایی

R P 

 000. **266. منطق مورد نظر
 000. **234. اهداف مورد نظر

های رئوس و سرفصل
 محتوای پیشنهادی

.412** .000 

مواد و منابع یادگیری 
 پیشنهادی

.324** .000 

های آموزشی روش
 پیشنهادی

.534** .000 

موانع اجرای برنامه 
 درسی

.572** .000 

های یادگیری فعالیت
 پیشنهادی

.781** .000 

های پیشنهادی برای نقش
 مدرس دوره

.866** .000 

های پیشنهادی برای نقش
 والدین

.706** .000 

های پیشنهادی مکان
های آموزش اجرای دوره

 خانواده

.521** .000 

موارد پیشنهادی درمورد 
 عنصر زمان

.827** .000 

موارد پیشنهادی درمورد 
 بندی  والدینگروه

.324** .000 

استلزامات و امکانات 
 مورد نیاز

.289** .000 

های پیشنهادی روش
 ارزشیابی از والدین

.806** .000 

کنید ماتریس همبستگی برای قابلیت که مشاهده میهمانگونه 
اجرایی چارچوب برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری 

آموزان ارایه شده است. با توجه های اجتماعی دانشو مقابله با آسیب
همبستگی بین متغیر قابلیت اجرایی و عوامل  rمیزان  7نتایج جدول 

-برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب

معنادار شده  01/0آموزان در سطح معناداریهای اجتماعی دانش
دهد که بین قابلیت اجرایی و این است. همچنین این نتیجه نشان می

گی مثبت و معناداری عوامل از نظر مدرسان آموزش خانواده همبست
برنامه درسی  برقرار است، لذا ادعای مطلوب بودن قابلیت اجرایی
های اجتماعی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب

 شود.آموزان تایید و فرض صفر رد میدانش
 

 ایتک نمونه t. خالصه تحلیل 8جدول 

درجه  tآماره
 آزادی

 میانگین اختالفات سطح معناداری
 اختالفات %95فاصله اطمینان 

 کمترین کمترین
-113.445 219 .000 -3.28476 -3.3418 -3.2277 

*p≤0/05 

شود با توجه به این که مقدار مشاهده می 8همانطور که در جدول 
( متغیر قابلیت اجرایی چارچوب برنامه درسی sigداری )سطح معنی

است، بنابراین  (p≤0/05) 05/0آموزش خانواده، کمتر از مقدار 
آموزان قابلیت اجرایی چارچوب توان ادعا کرد که والدین دانشمی

-برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب

کنند. مطلوب( ارزیابی میآموزان را در حد زیاد )های اجتماعی دانش
 شود.درصد فرض تحقیق تایید می 95لذا فرض صفر رد و با اطمینان 

 

 

 . خالصه تحلیل همبستگی پیرسون9جدول 

 متغیر
 قابلیت اجرایی

R P 

 000. **380. منطق مورد نظر
 000. **384. اهداف مورد نظر

 000. **595. محتوای پیشنهادیهای رئوس و سرفصل
 000. **628. مواد و منابع یادگیری پیشنهادی

 000. **801. های آموزشی پیشنهادیروش
 000. **846. موانع اجرای برنامه درسی

 000. **817. های یادگیری پیشنهادیفعالیت
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 104 ... آموزش یچارچوب برنامه درس یابیو اعتبار یطراح  

 

 1398، زمستان3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 000. **496. های پیشنهادی برای مدرس دورهنقش
 000. **378. والدینهای پیشنهادی برای نقش

 000. **325. های آموزش خانوادههای پیشنهادی اجرای دورهمکان
 000. **415. موارد پیشنهادی درمورد عنصر زمان

 000. **354. بندی  والدینموارد پیشنهادی درمورد گروه
 000. **419. استلزامات و امکانات مورد نیاز

 000. **443. های پیشنهادی ارزشیابی از والدینروش

کنید ماتریس همبستگی برای قابلیت همانگونه که مشاهده می
اجرایی چارچوب برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری 

آموزان ارایه شده است. با توجه های اجتماعی دانشو مقابله با آسیب
همبستگی بین متغیر قابلیت اجرایی و عوامل  rمیزان  9نتایج جدول 

-برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب

معنادار شده  01/0آموزان در سطح معناداریهای اجتماعی دانش
دهد که بین قابلیت اجرایی و این است. همچنین این نتیجه نشان می

مثبت و معناداری  آموزان همبستگیعوامل از نظر والدین دانش
برنامه درسی  برقرار است، لذا ادعای مطلوب بودن قابلیت اجرایی
های اجتماعی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب

 شود. آموزان تایید و فرض صفر رد میدانش
 

 نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی 

های اجتماعی در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب آموزش خانواده
 15های کیفی حاصل از در این پژوهش یافتهآموزان انجام شد. دانش

مصاحبه با مدرسان و متخصصان حوزه آموزش خانواده مورد تحلیل 
سازمان دهنده  14قرار گرفت. نتایج تحلیل کیفی مصاحبه حاصل از 

 ها مهمترین عاملنظر نمونهکدنهایی )عوامل( بود که از  56کشف 
این عوامل شامل: منطق مورد نظر،  دهنده بود.ها در هر سازمان

اهداف مورد نظر، رئوس و سرفصل های محتوایی پیشنهادی، مواد و 
منابع یادگیری پیشنهادی، روش های آموزشی پیشنهادی، موانع اجرای 

دی شنهابرنامه درسی، فعالیت های یادگیری پیشنهادی، نقش های پی
برای مدرس دوره، نقش های پیشنهادی برای والدین، مکان های 
پیشنهادی، جهت اجرای دوره های آموزش خانواده، موارد پیشنهادی 
درباره عنصر زمان، موارد پیشنهادی پیرامون گروه بندی والدین 
شرکت کننده در دورهف استلزامات و امکانات مورد نظر، روش 

 ز والدین شرکت کننده در دوره بود.های پیشتهادی ارزشیابی ا
همچنین نتایج نشان داد که از نظر مدرسان دوره آموزش خانواده و 

باشد. از آموزان این چارچوب برنامه درسی مطلوب میوالدین دانش
کند که برای اینرو چهارچوب برنامه درسی عناصری را تعریف می

پیشگیری و آموزان در حوزه تدریس و یادگیری والدین و دانش
ن چاپمهای اجتماعی، بنیادی هستند. در همین رابطه مقابله با آسیب

و همکاران، پژوهشی را در جهت ارزیابی آزمایشی برنامه پیشگیری 
از خطر و آسیب های اجتماعی در نوجوانان و برنامه های درسی و 
مؤلفه های همبستگی با مدرسه در استرالیا پژوهشی انجام دادند 

ها استدالل می کنند که همبستگی با مدرسه یک عامل (. آن 23)

محافظت کننده مهم برای رفتارهای پرخطر در بزرگسالی است. این 
مطالعه یک نسخه آزمایشی از برنامه مهارت های پیشگیری از 

دهد،. نتایج نشان داد را مورد بررسی قرار می آسیب های اجتماعی
 ری و مراقبت شرکت کردهکه دانش آموزان که در این برنامه پیشگی

بودند نسبت به سایر دانش آموزان رفتارهای خشونت آمیز و 
این چهارچوب اصول و صدمات جسمی و روانی داشتند. بنابراین 

ها ها و یادگیریتدریس کند که به کلیههایی را بیان میسیاست
دهد. از طریق همین محتواست که نظام آموزشی به طور جهت می

وح شود و آثار گوناگونی در رخصیت متربیان مرتبط میمستقیم با ش
ها و گذارد. برنامه درسی به دلیل ویژگیو روان آنان بر جا می
پذیرد های فلسفی و باورهای مختلف اثر میماهیت خود از دیدگاه

بخشد، به همین تواند به آن جهت خاصی و هر دیدگاه فلسفی می
های ایی در طراحی برنامهدلیل تعیین چارچوب کلی و اصول مبن

کند و کم توجهی به آن، درسی نظام بر اساس مبانی ضرورت پیدا می
های اصلی نظام تعلیم و گیریمحتوا و در نتیجه متربیان را از جهت

سازد. با وجود ترجیحات طراحی تربیت رسمی کشور دور می
 ریزان درسی بایدهای فلسفی آنها، برنامهی درسی و ریشهبرنامه

معیارهایی برای انتخاب طراحی برنامه درسی به کار ببرند. اگرچه 
ریزی مشترك تعدادی از این معیارها بین بیشتر محورهای برنامه

د های گوناگون فلسفی باید تأکید بیشتر خوهستند، مربیان با دیدگاه
را بر برخی معیارها قرار دهند. لذا نتایج همبستگی بین سودمندی 

درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری و مقابله چارچوب برنامه 
آموزان با عوامل کشف شده از مصاحبه های اجتماعی دانشبا آسیب

نخبگان نشان داد که بین آنها با متغیر سودمندی همبستگی مثبت و 
 معناداری برقرار است. 

های تحقیق )مدرسان، همچنین نتایج نشان داد که از نظر نمونه
برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه پیشگیری  والدین( چارچوب
آموزان قابلیت اجرایی مطلوب های اجتماعی دانشو مقابله با آسیب

 »استیکر و همکاران ؛ در مقاله خود با عنوانرا دارد. در همین رابطه 
اثربخشی برنامه مدیریت پرخاشگری در مدرسه برای دانش آموزان 

مشاوران مدرسه و کارکنان خدمات نتیجه گرفتند که « مقطع ابتدایی
بهداشتی و اجتماعی منابع مهمی برای پیشگیری و مداخله از خشونت 

. آن ها در پژوهش خود یک تیم مشارکت مدرسه و (24) هستند
جامعه، به سرپرستی کارکنان بهداشت / خدمات اجتماعی مدرسه، 
برای اجرای مداخله مدیریت پرخاشگری در یک برنامه بعد از 
مدرسه به عنوان یک مداخله اولیه و استراتژی پیشگیری جهانی 

ن مشارکت تشکیل دادند. مشاوران مدرسه، به عنوان بخشی از ای
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مدرسه و اجتماع، نه تنها با نیازهای عاطفی اجتماعی دانش آموزان 
سروکار داشتند بلکه برای پیشگیری از زورگویی، یک مداخله 

از اینرو اگر چرخه مدیریت  آموزشی را هماهنگ می کردند.
ریزی درسی را شامل: بررسی نیازها، طراحی، تدوین، اجرا و برنامه

های درسی رسد مدیریت اجرای برنامهه نظر میارزشیابی  بدانیم، ب
های آموزشی  در قیاس با به عنوان چهارمین مرحله در تمامی نظام

ی هاهای درسی به جهت وسعت کار اجرا، پیچیدگیامر تولید برنامه
ها با نیازها و غیره سازی برنامهها، متناسبابعاد اجرایی برنامه

راتب بیشتری را از حوزه اجرا  تر بوده و توان و انرژی به مسخت
کند. لذا اجرای درست برنامه درسی در در سطوح مختلف طلب می

همه سطوح آن از اهمیت اساسی برخوردار است؛ زیرا برنامه اجرا 
نشده همانند برنامه تولید نشده است و اجرای ناکارآمد، زمینه را 

کند. د میبرای تولید و اجرای برنامه مشابه در آینده هم غبار آلو
آن را در دل خود « آرزوی»ای نیست، دست کم برخی وقتی برنامه

شود خیلی از ای اجرایی میدارند، اما وقتی برنامهزنده نگه می
آرزو به »شوند. این وضعیت را می توان می« متنفر»اشخاص از آن 

نامید. موفقیت در اجرای « تنفر به هنگام بدبودن»و « هنگام نبود
ی وابسته به پذیرش برنامه و توانایی اجرای آن از سوی برنامه درس

عاملین اجراست؛ و عامل اجرا افرادی هستند که فراگردهای اجرا 
کنند. البته همه تغییرات حاصل جهت دهی را هدایت و حمایت می

عاملین اجرا نیستند. گاه تغییرات طرح ریزی نشده به طور تصادفی 
ریزی شده مقابل تغییرات طرحدهند و حتی در یا خودجوش رخ می

یابند. لذا در مورد این دو فرضیه گیرند و ظهوری بارزتر میقرار می
تمامی عوامل کشف شده از مصاحبه خبرگان نشان داد که بین 
قابلیت اجرایی چارچوب برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه 

ل امآموزان و این عوهای اجتماعی دانشپیشگیری و مقابله با آسیب
 همبستگی مثبت و معناداری برقرار است.

در مجموع می توان گفت شواهد پژوهشی و نظری مذکور حاکی از 
ان است که این چارچوب که طی یک فرایند علمی و پژوهشی 
روشمند تدوین و اعتباریابی شده است می تواند به عنوان مرجعی 

ب های مورد استفاده سیاست گذاران، برنامه ریزان و مولفان کتا
درسی و نیز معلمان و والدین در طراحی و اجرای برنامه های 
آموزش خانواده بر پایه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش 
آموزان و آینده سازان کشور هستند قرار گیرد. در این راستا می توان 

 پیشنهاد های زیر را بیان نمود:
موزش برگزاری جلسات مشترك بین طراحان برنامه درسی آ -

خانواده و کارشناسان آموزشی مرتبط با حوزه پیشگیری ازآسیب 
اجتماعی در وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، 

ریزی آموزشی وزارت علوم، کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه
وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش جهت توضیح 

 و تبیین برنامه
گ و جزوات آموزشی مربوط به برنامه تهیه بروشور، کاتالو -

درسی پیشنهادی و توزیع آن بین مدارس و ادرات آموزش و پرورش 
های اجتماعی و سایر سازمان ها و افراد دست اندرکار حوزه آسیب

 آموزان جهت اشاعه برنامهدانش

برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت آشنایی و توانمندسازی  -
انجام برنامه درسی آموزش خانواده در مدرسان در مورد چگونگی 

 آموزانهای اجتماعی دانشحوزه پیشگیری و مقابله با آسیب
فرایند اعتباربخشی و نیز ارزشیابی پایانی برنامه درسی آموزش  -

-های اجتماعی دانشخانواده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب

 برنامه درسی بهگر چارچوب آموزان توسط تیمی غیر از تیم تدوین
 های احتمالی کاسته شود.عمل آید تا از سوگیری

ارزشیابی پایانی از برنامه درسی آموزش خانواده در حوزه  -
آموزان حداقل در های اجتماعی دانشپیشگیری و مقابله با آسیب

سال سوم اجرا صورت پذیرد تا زمان کافی برای مشخص شدن کم و 
 قوت احتمالی آن وجود داشته باشد.کیف برنامه و نیز نقاط ضعف و 
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