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 Purpose: The aim of this study was to provide a model for family 

education in Kerman schools. The foundations of human upbringing 

are formed in the family. 
Materials and Methods: Family education programs are effective 

in coordinating home and school education methods and 

strengthening the relationship between parents and educators. The 

approach of this research is qualitative and the grounded theory 

method was used. The statistical population of this study includes 

interviews with 21 family education teachers. In general, 6 main 

categories and 32 sub-categories were explained through interviews 

and open coding. 
Findings: Family education by presenting the process of growth 

path and physical and mental characteristics of children in each 

educational period for parents, is a suitable platform for effective 

and useful interaction of parents with the education system of 

children, which can partially compensate for this deficiency. . 
Conclusion: By applying educational materials in educating 

children, rush to their aid and fill the information gaps that have 

been created in the home and school environment in the field of 

education, by providing appropriate solutions. 
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جهت آموزش خانواده در  ی: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلهدف
 .ردیگیدر خانواده شکل مانسان  تیترب یهاهیمدارس کرمان بود. پا

آموزش خانواده در هماهنگ ساختن  یها: برنامهو روش ها مواد
 انیو مرب اءیارتباط اول تیخانه و مدرسه و تقو یتیترب یهاروش

 یانهیزم هیبوده و از روش نظر یفیپژوهش ک نیا کردیمؤثرند. رو
 21پژوهش شامل مصاحبه با تعداد  نیا یاستفاده شد. جامعه آمار

انجام شده  یها. با مصاحبهباشدیم وادهآموزش خان نینفر از مدرس
 یمقوله فرع 32و  یمقوله اصل 6 یباز، به طور کل یو انجام کدگذار

 .شدند نییتب
یژگیرشد و و ریمس ندیآموزش خانواده با مطرح کردن فرا ها: افتهی

 اء،یاول یبرا یلیتحص یدورهکودکان در هر  یو روان یجسم یها
 تیو ترب میبا نظام تعل ایاول دیتعامل مؤثر و مف یبسترساز مناسب برا

کمبود و نقص را جبران  نیا تواندیم یفرزندان است که تا حدود
 .دینما
 تیبو تر میدر تعل ینمودن مطالب آموزش ی: با کاربردیریگ جهینت

 طیرا که در مح یاطالعات یآنان بشتابد و خألها یاریفرزندان، به 
 دهیگرد جادیا تیو ترب میمباحث تعل ینهیخانه و مدرسه در زم

 .دیمناسب، پر نما یراهکارها یاست، با ارائه
 

 ن،یمدرس ان،یو مرب ایخانواده، انجمن اول آموزش :واژه ها کلید
 راهکارها
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 مقدمه
ایر تواند به وسیله سنقش تربیتی خانواده در هیچ زمان و شرایطی نمی

همین منظور و برای اصالح بهبود و تغییر به عوامل تحقق پیدا کند. 
 ظیرن هاییبرنامه فرزندان به نسبت والدین در دانش، بینش و رفتار

 بیشتر پرورش و آموزش هایهای نظامبرنامه جزء خانواده، آموزش
های متعددی نشان داده است که پژوهش .است گرفته کشورها قرار

و رتر باشند، با مشکالت کمتری روبههر قدر والدین داناتر و آگاه
ها، وظایف هایی که نسبت به نقششوند؛ از سوی دیگر خانوادهمی

توانند با های خود بیشتر آگاهی دارند، بهتر میو مسئولیت
رابطه برقرار کنند و آنان را در این دوره حساس و فرزندانشان 

(، حسینی 2(. فرهادی )1پرانرژی به طریق مطلوب هدایت نمایند )
زاده (، حکیم4(، بختیاری و پیرزاد )3حیدری و همکاران )

 (،7(، آزادمرزآبادی و زارعی )6(، مظاهری )5میرزابیگی و رسولی )
(، کریستین  سون 9مزاروس و همکاران ) (،8تبار و عمادیان )ابراهیم

بر  (، 12) 3(، هازار و میلر11) 2، چرچیل و کیکفر(10) 1و کونولی
در  4جان و همکارانها تأکید دارند. ضرورت آموزش خانواده

تحقیق خود نشان داد رابطه همبستگی بین آموزش خانواده و 
آموزان در سوئد وجود دارد. هر چه سواد والدین پیشرفت دانش

 ر بودتآموزان نیز بهتر و بهبود یافتهبیشتر، پیشرفت تحصیلی دانش
نیز نشان داد، مشارکت در  5الرس و اوریال. نتایج تحقیق (13)

گیری، مشارکت در ارزیابی فرایندهای آموزشی و فرایندهای تصمیم
آموزان و ب به دانشهای آموزشی خطامشارکت در فعالیت

ها، در بهبود عملکرد مدرسه و زندگی مشترک در های آنخانواده
آموزش خانواده یعنی دادن اطالعات و  کند.مدارس کمک می

خانواده موفق و پویا  یک داشتن در جهت والدینهای الزم به آگاهی
ها و که هر یک از اعضای خانواده به درستی وظایف و نقش

مسئولیت خود را در برابر سایر اعضای خانواده، افراد جامعه و 
همچنین نتایج . (14)کنندآفریدگار خود به نحو مطلوبی اجرا می

های آموزش نشان داد که برنامه کالس تبار و عمادیانابراهیم
خانواده موجب افزایش پیوند والدینی و کاهش رفتارهای پرخطر 

 . (8) نوجوانان شده است
ل و مشکالت گوناگونی ئدر جامعه پیشرفته کنونی، خانواده مسا

های رفتاری زن و دارد. اول از هر چیز، هماهنگی فرهنگ و روش
. پس از (15) است که پس از تشکیل خانواده ضروری است شوهر
های کودک ، مراقبتهای بهداشتی دوران بارداریمراقبتآن، 

-های پیشروابط کودک با افراد خانواده، آموزششیرخوار، تنظیم 

مور ادبستانی و آمادگی کودک برای رفتن به کودکستان و دبستان، 
فرزند با دوران نوجوانی و چگونگی ، رویارویی تحصیلی کودک

خاب و انتانتخاب رشته تحصیلی فرزندان در این دوران،  ارتباط با او
ندن اوقات فراغت، عالیق و دوستان و معاشران، چگونگی گذرا

های عاطفی در فرزندان از جمله مسائلی هستند که خانواده گرایش
با آنها روبروست. در صورتی که هر یک از این مسایل به طور 

تواند خانواده را از حالت عادی خارج کرده آگاهانه حل نشود می
خواهیم تمام از سوی دیگر اگر ب .(16) و مشکل آفرین گردد

4 - Jan-Eric, G. Kajsa Yang 
5 - Lars & Oriol 
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های مورد نیاز خود دست یابند گستردگی ها به آموزشخانواده
آید. از سوی دیگر تنوع نیازها و وسیعی در امر آموزش الزم می

ها، موجب شده است که برگزاری های آموزش خانوادهخواست
های آموزشی با مشکالتی از نظیر محتوای آموزشی و امور دوره

  .(17)اجرایی مواجه گردد
برای آموزش والدین الزم است در هر منطقه، نیازهای آموزشی آنان 
به طور دقیق شناسایی شده و براساس آنها برنامه آموزشی طراحی 
شود، زیرا که باید به طور دقیق مشخص شود والدین در هر موضوع 

 .(18) تتربیتی در چه سطحی هستند و سطح مطلوب کدام اس
ها را از نظر میزان عالقه و ی خانوادههمچنین اگر طیف گسترده

ی آنان در های آموزشی و نیز سطح سواد و معلومات اولیهانگیزه
های خانواده تا چه توان تصور کرد که آموزشنظر داشته باشیم می

سازمان یا ارگانی خاص برای  .(19) حد وسیع و متنوع خواهد بود
ها وجود ندارد و این امر موجب های آموزشی خانوادههدایت برنامه

-ها و وزارت خانههای مختلفی از سوی سازمانشده است که برنامه

های مختلف اجرا شود ولی از انجام و هماهنگی و در نتیجه از 
 زشمشی کلی در آموکارایی کافی برخوردار نیست. عدم وجود خط

های مناسب برگزار شده توسط خانواده سبب شده است که دوره
-های رایج دورهای نباشد، شیوهمجریان به صورت مقطعی و سلیقه

ها بیشتر به ههای آموزش خانواده، عمدتاً سخنرانی است و این دور
شود. در صورتی که این شیوه آموزش برای ای اداره میشکل مدرسه

نتایج تحقیقی . الزم برخوردار نخواهد بود ها از کاراییخانواده
نشان داد عدم وجود نیروهای متخصص برای آموزش خانواده  درودی

و ساختارمند نبودن آموزش خانواده، فقدان نیازسنجی آموزش به 
منظور تبیین نیازهای ویژه آموزش پدران و مادران از مشکالت 

ن اقدسی و . همچنی(20) باشدهای آموزش خانواده میبرنامه
به توجه به نیازهای آموزشی  ( و گروه دین و اندیشه21همکاران )

د. اننواده تأکید کردهترین مسئله در آموزش خاوالدین به منزله مهم
های آموزش در پژوهش خود، مهمترین اهداف کالس نورالدین

ی شناسخانواده از سوی والدین را به ترتیب، اشنایی با مباحث روان
رشد، آشنایی با مباحث تربیت جنسی، آشنایی با مشکالت تحصیلی 

ه و زاد. حکیم(22) و ارتباط مؤثر خانه و مدرسه برشمرده است
در تحقیقات به عمل آمده به این نتیجه رسیدند که  همکارانش

های ترین نیاز آموزشی اولیاء در برنامهمذهبی مهم-نیازهای اخالقی
-شناختیفرهنگی، روان-وده و نیازهای اجتماعیآموزش خانواده ب

تیب بهداشتی به تر-تحصیلی فرزندان، مسائل نوپدید و مسائل جسمی
 .  (5) در اولویت بعدی قرار دارند

ها و همچنین شواهد موجود، اظهارنظر مدرسین برخی منابع و نوشته
اندرکاران برگزاری و کارشناسان انجمن اولیا و مربیان و دست

ها، استقبال یابیم که از کالسآموزش خانواده در میهای کالس
شود، و یا به عبارتی، اعتبار و شایستگی خود را نزد چندانی نمی
آموزان از دست داده به طوری که عدم شرکت در این اولیای دانش

آموزان به صورت امری طبیعی درآمده ها نزد اولیای دانشکالس
-نه تنها استقبال چندانی نمیها است. در حال حاضر در این کالس

دانند. گرچه پس از پیروزی انقالب شود، بلکه آن را اتالف وقت می
های آموزش خانواده در بخشی کالستاسالمی برای توسعه و کیفی

 ثر واقعؤاستان اقداماتی انجام گرفته اما اینگونه اقدامات چندان م

ی سازمان ودجهنشده است. در حال حاضر، بنا به اظهار مسئولین در ب
به این عنوان  خیلی کمی درصد کرمانآموزش و پرورش استان 

-)آموزش خانواده( در نظر گرفته شده است در صورتی که کیفیت

اعتبار مالی و برخورداری از نیروی انسانی متخصص با کمترین بخشی 
باشد. به هر صورت چنانچه به فرایند آموزش امری محال می

لف توجه نشود، در نهایت باعث افت کیفیت خانواده در ابعاد مخت
آموزش و ناکامی نظام آموزش خواهد شد. پس توجه به آموزش 

سازی آن به اندازه تعلیم و های کیفیخانواده و شناسایی موانع و راه
 خانواده آموزش جلسات گیریشکل با گرچهتربیت اهمیت دارد. 

است،  شده هبرداشت ارزشمندی و مهم سالیان گذشته، گام طی در
بعدی،  در قدم جلسات این بخشیاثر و جذابیت تداوم و حفظ اما

 جلسات محتوای و برگزاری هایروش در تحول و تنوع نیازمند

 (. 21است ) خانواده آموزش
با توجه به آنچه بیان گردید، نگارنده معتقد است که نظام خانواده 

ترین نهاد اجتماعی ارزش باالی آن و به دلیل نهادینهبه دلیل اهمیت و 
همتای تأثیرگذاری آن بر رفتار و ی قدرت بیطور به واسطهو همین

بایست به طور مستمر روحیات فرد و فرهنگ و افکار جامعه، می
 یو منطقی به تجزیه و تحلیل بازخورد عملکرد خود و حتی جامعه

ه ورود تکنولوژی به کشورهای متبوع خود بپردازد و با عنایت ب
جهان سوم و ایجاد تحوالت سریع و شتابنده در جوامع در حال 
توسعه از جمله کشور ما و فرآیندهای پیدا و پنهان اشاعه و تبادل 

تا  کنند،کند و حتی این شرایط الزام میو تهاجم فرهنگی ایجاب می
ت، توقعات، ها، مناسباها، انگارهی بسیاری از طرز تلقیدر زمینه

ها و نظایر آن تجدیدنظر کرده و به بندیها، اولویتارزش سنجی
 توانندها در صورتی میها بنشینیم. چرا که خانوادهبررسی مجدد آن

از آسیب مصون مانده و قدرت و قداست سابق خود را حفظ و حتی 
مقتدرانه سالمت جامعه را تضمین نمایند که به اطالعات، روابط و 

های تربیتی و های علوم مختلف روز مجهز شده و روشدستاورد
انتظارات و توقعات فردای خود را از خود و دیگر اعضاء خانواده و 

ریزی نمایند؛ و طبیعی است جامعه و جهان بر آن اساس برنامه
آوری در بدست آوردن این اطالعات که به شکل فزاینده و سرسام

 و تحقیق و آموزش است حال ورود و عرضه است، نیازمند مطالعه
. به همین خاطر امر آموزش مداوم و مستمر و الزامی خانواده (16)

ی دنیا بصورت یک الزام اجتماعی و در اکثر کشورهای پیشرفته
یک فرهنگ پذیرفته شده در آمده است. به عنوان نمونه در کشور 

د، نامنمی« ایزنک»ی خود را که ژاپن سیاست بهسازی سازمان یافته
های خانواده را مبنای تحوالت و از خانواده شروع کرد و آموزش

ها قرار داد، و یا در کشور چین، با توجه به دگرگونی سایر سازمان
تعداد جمعیت و حرمت و نقش خانواده، برنامه و قانونی حاکم 

-است که هیچ جوان چینی بدون موفقیت در سیستم مدون و برنامه

های آموزشی خانواده و دریافت مدرک و رسمی کالسریزی شده 
تواند اقدام به ازدواج و رسمی معتبری همپای شناسنامه ملی، نمی

تشکیل خانواده نماید و بسیاری از آحاد جامعه به دلیل عدم توفیق 
مانند )پیام در برآیندهای این آموزش از تشکیل خانواده محروم می

(. 1378آموزش چین، آبانماه یونسکو در ایران، شماره مخصوص 
پس در دنیایی که پیش رو داریم امر آموزش و ضرورت تشخیص 

ی سطح آگاهی و کمال هایی که باید آموخته شوند، نشانهمطلوبیت
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نیروی انسانی آن جامعه است، و در حقیقت نقد کردن خود و 
ها مصداق تنویر افکار و حتی اصالح اشتباهات، عملکردها و برنامه

های تدوین اد بودن است. حال این سؤال مطرح است که برنامهباسو
شده برای آموزش خانواده براساس مبانی نظری صحیح و محکمی 

شود این تدوین گردیده است؟ از طرفی سؤال دیگری که مطرح می
های آموزش خانواده که مبنای عمل مدرسان قرار است که برنامه

با مبانی نظری تدوین شده سو و هماهنگ گیرند، تا چه حد هممی
با توجه به اینکه در رابطه با آموزش باشند؟ بنابراین در این زمینه می

خانواده مطالعات چندی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته 
ولی تا بدین جا، پژوهشی با عنوان ارائه مدلی جهت آموزش خانواده 

-و مؤلفه در مدارس انجام نشده است، پژوهشگر به شناسایی ابعاد

لذا نظام تعلیم و تربیت، نیازمند  های خانواده پرداخت.های آموزش
طراحی، تدوین و ارائه برنامه آموزش خانواده است تا بتواند آموزش 

 ها در این حوزه فراهم کند.کارآمدتر و مؤثرتری را برای خانواده
 

 ها روشمواد و 
 در خانواده آموزش جهت مدلی در این پژوهش به منظور ارائه

ی ا هنیزم هینظر یاستراتژاز به صورت کیفی کرمان  استان مدارس
ای هتعیین ابعاد و مؤلفهدر این مرحله که با هدف  استفاده شده است.

های و ویژگیها و ابعاد ، مؤلفهمفاهیمهای خانواده بود؛ آموزش
های آموزش خانواده از طریق تحلیل اسناد و مصاحبه نیمه برنامه

 یفیک تحقیق در کدگذاری اسایی و مشخص گردید.شنسازمان یافته 
 برخوردار زیادی بسیار اهمیت از محتوا تحلیل در کدگذاری و

 رد نظریه خلق و دانش تولید فرایند از بخشی کدگذاری،. هستند
طرح م با نظریه این. می باشد بنیاد داده نظریه یا گراندد تئوری روش
 از هاداده آوریجمع با و آغاز پژوهشی هایپرسش یا پرسش کردن

 گرفته شکل زمان طول در تأملی مشاهده و یا های عمیق مصاحبه راه
 تولید به درنهایت و یابدمی ادامه آن مداوم و مندنظام تحلیل با و

 درآن اما رسد،می ثبات به نظریه ارائه با و می گردد ختم دانش
 هب زمانی روش، این بر مبتنی پژوهشی پروژه یک. ماندنمی متوقف

 به پاسخ فقط نه آن، پژوهش محصول که رسدمی موفقیت
 اشدب جدید سؤاالت تولیدکننده خود بلکه تحقیق، اولیه هایپرسش

 از یکی روش، این. آورد فراهم را نیز بعدی تحقیقات موضوع تا
 بیان آن اصلی هدف که می باشد کیفی پژوهش هایروش انواع

 با مذکور روش. است تئوری پرورش و تربیتی اجتماعی، فرآیندهای
 لیلتح در و می باشد اکتشافی نوع از پژوهشی متفاوت، رویکردی

 مرحله سه چارچوب در مداوم، ایمقایسه تحلیل رهیافت با هاداده
 انجام به گزینشی کدگذاری و محوری، کدگذاری باز، کدگذاری

در مرحله کدگذاری باز مفاهیم مورد نظر از مصاحبه های  .رسدمی
انجام شده استخراج می شوند، پس از کدگذاری باز، کدگذاری 
محوری بر اساس مفاهیم استخراج شده به تبیین مقوله های فرعی 

 به دلیل .انجام می گردد گزینشی می پردازد و در نهایت کدگذاری
ا هتعداد نمونه فمند است.کیفی بودن پژوهش، روش نمونه گیری هد

نفر انتخاب شد. چرا که آنچه در نظریه داده بنیاد از آن به  21
نمونه اول حاصل شد طوری که به  21شود از کفایت نظری یاد می

ها و برچسب زنی اولیه مفاهیم، بعد از مورد موازات انجام مصاحبه
 ای یافت نشد. بیستم مفهوم تازه

 یافته ها
 قالب در محوری، کدگذاری مرحله در آمده دست فرعی به مقوالت

 اهداف، اصول،  به مدل این که شدند تنظیم پارادایمی مدل چارچوب
 خانواده ی آموزشوش، نقش مدرس و موانع و راهکارهامحتوا، ر

با مصاحبه های انجام شده و  کرمان می پردازد. استان مدارس در
 مقوله فرعی 32و  اصلی مقوله 6انجام کدگذاری باز، به طور کلی 

محوری مقوالت فرعی به  کدگذاری انجام تبیین شدند. پس از آن با
یکدیگر و مقوالت اصلی مرتبط شدند و همچنین نوع مقوالت از 
 نظر علی، مداخله گر، راهکارها مشخص گردیدند. مقوالت فرعی

به صورت ذیل  حاصل از تحلیل و فرآیند کدگذاری اصلی مقوالت و
 می باشد:

 

 
 مدارس در خانواده الگوی پارادایمی داده بنیاد آموزش -1شکل 
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 شرایط علی: 
 أثیرت محوری مقوله بر که شرایطی به مربوط هاییمقوله علی شرایط

 و مباحث ها،موقعیت که است رویدادهایی علّی شرایط. گذارندمی
 چرا که کنندمی تشریح حدودی تا و خلق را پدیده با مرتبط مسائل

 واقع، در. ورزندمی مبادرت پدیده این به هاگروه و افراد چگونه و
 پدیده این بر که است اتفاقاتی و رویدادها علّی، شرایط از منظور
 طشرای پژوهش، این در .شوندمی آن بروز به منجر و گذاشته تأثیر

 رد خانواده آموزش باعث برگزاری موفق که باشند می عواملی ی،علّ
 مدارس می شوند.

 اصول 
های های انجام شده، اصول، از ابعاد کالسبنابه تفسیر مصاحبه

باشد. مقوله دیدگاه مدرسان آموزش خانواده می آموزش خانواده از
اصلی اصول با استفاده از مقوالت فرعی اصل مخاطب شناسی، اصل 

نگری، اصل تدریجی بودن، اصل استمرار جامعیت، اصل همه جانبه
  باشد.فطرت قابل تفسیر میو پویایی آموزش و اصل 

 اصل مخاطب شناسی
 الزم و بوده اهمیت حائز بسیار آموزش در شناسی مخاطب به توجه
 اهیممف مخاطبان در بیشتر چه هر عالقه و انگیزه ایجاد برای تا است

 چه ره بتوانند افراد تا باتوجه به شناخت عالیق مخاطبان بیان شود
  .کنند برقرار ارتباط آن با بیشتر

 قرار خانواده های آموزشتوجه به نیازهای مخاطبان در برنامه -
 هب و گوید پاسخ را آنها مختلف نیازهای باید والدین آموزش. گیرد
 دهد. کافی آگاهی آنها
 ریزیروز برنامه باید نیازسنجی ما به روز باشد )طبق مسائل -

عنی یهایی که انجام شده علمی نیست. کنیم(، اما متأسفانه نیازسنجی
افتد ادعا گمان خودمان یا آنچه در کشور اتفاق می براساس حدس و

 .ی ما استجامعه کنیم براساس مسائل یا نیازهای روزمی

ناهمگنی  های آموزش خانواده طیفیبا توجه به اینکه در دوره -
کنند که از جهات مختلف فرهنگی، از خانواده ها شرکت می

اید با ها بمتفاوتند، بنابراین برنامهبا هم  اطالعاتی و سنی و امثالهم
  شرایط مخاطبین هماهنگ باشند.

 اصل جامعیت 
 هاىدوره تمام باید آموزش جامع ریزىبه این معناست که برنامه

 غیررسمى آموزش دیگر انواع و تعلیمات چنینهم رسمی، آموزش
سایر امورد  امور به آموزشی، مسائل بر عالوه و برگیرد در را

نیز توجه داشته باشد. از دیدگاه مصاحبه شوندگان، تدوین روزمره 
های کلی ها و برنامهی مدوّن خاصی را با یک سری سرفصلبرنامه

توسط آموزش و پرورش در اصل جامعیت باید مدنظر قرار گیرد. 
 آنها در این زمینه اظهار کردند:

-یم تری الزمریزی مدونبنابراین برای آموزش خانواده برنامه -
ی مدون خاصی رسد آموزش و پرورش برنامهاشد. االن به نظر میب

 خانواده ندارد. های آموزشبرای کالس
وجود نگرش سیستمی به منظور آموزش مؤثر و نتیجه بخش  -

برای اولیاء از مهمات آن است. این نگرش سیستمی باید هم بین 
ه ی آن، منظور گردد کمحتوای مطالب و هم در فرایند زمانی ارائه

-در این حالت امکان تغییر نگرش و تغییر رفتار در اولیا فراهم می

 گردد.

  نگری جانبه اصل همه
آموزشی و  عناصر تمامی به چندوجهی نگاه آموزشی، الگوی در

 ی فرد متربی با حفظتوأم بودن رشد همه جانبه .می باشد تربیتی
 آرامش او  از عواملیست که از دیدگاه مصاحبه شوندگان نشان

نگری می باشد. مصاحبه شوندگان در این  جانبه دهنده اصل همه
 باب بیان داشتند:

اضطراب( و بالعکس آرامش  رشد بدون آرامش )توأم بودن با -
 بدون رشد سالم، هر یک فطرت متربی را راکد نگه داشته یا

 .وضعیتی نامتناسب و غیرمتعادل برای متربی بوجود خواهد آورد
مه ه بایست مبتنی بر اصلهدف تربیت میی رسیدن به برنامه -

  های مختلف انسان( باشد.جانبه )نگاه به جنبه
 اصل تدریجی بودن 

در توصیف اصل تدریجی بودن، مصاحبه شوندگان به دو مفهوم 
اجرای مرحله به مرحله مسائل تربیتی و برگزاری مدون، سازمان 

اشاره داشتند. های آموزش خانواده یافته، مستمر و هدفمند برنامه
 آنها در این زمینه بیان کردند:

 راز ه مسایل تربیتی، تدریجی و مرحله به مرحله است و باید -
 گونه خشونت و یا مقاومت کردن خودداری کرد.

برای تربیت اصل آهسته، آهسته و گام به گام قدم برداشتن  -
 است نه به یک دفعه و شتاب زده.

 اصل استمرار و پویایی آموزش
ها و تربیت فرزندان به معنای پویا و قابل انعطاف پذیری آموزش 

متناسب با زمان خودشان می باشد. مصاحبه شوندگان در اینباره بیان 
 کردند:

 ها رااست تا انسان گرچه تعالیم ارزشمند اسالم دارای پویایی -
ن پذیری در بطن دیبرای آینده تربیت کند، زیرا پویایی و انعطاف

دارد و همین خصیصه باعث شده است که متناسب با  راسالم قرا
 .زمان حرکت کند

ها به روز شوند، آموزش خانواده باید آموزش هایدر دوره -
دیگر جوابگو  های سنتی و قدیمیها و آموزشچون که برنامه

 نیست. 
 اصل فطرت

در توصیف اصل فطرت در آموزش، به آموزش مبتنی بر فطرت در 
عقالنی، جسمانی و اعتقادی به دور از اجبار، از سوی ابعاد انسانی، 

 مصاحبه شوندگان اشاره شده است. آنها اظهار داشتند:
ها فطرتاً خداجو و پاک آفریده شده اند. خداجویی امری انسان -

را  دینی اعمال تربیتفطری است و انسان ها ذاتاً خداجو هستند. 
شت هر انسانی به . چرا که فطرت و سرتحمیل کرد افرادنباید به 

 دنبال آموزش همراه با لطافت و نرمی است. 
 نباید با زور و تحمیل و اجبار، آموزش را به آنها ارائه دهند. -
 هدف 

خانواده از دیدگاه مشارکت  هدف یکی از ابعاد آموزش     
کنندگان در پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است. مقوله اصلی 

های فرهنگی، پیشگیری از شبیخون هدف، توسط مقوله های فرعی
کاهش بزهکاری و انحرافات اجتماعی در کودکان و نوجوانان، آگاه 

های مناسب تربیتی ها و شیوهها( از ویژگیکردن والدین )خانواده
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 ها قابلنوجوان، درمان دین گریزی و جلوگیری از شکاف بین نسل
 . تفسیر می باشد

 فرهنگی  شبیخون
 یناگهان( فرهنگی) اخالقی و اعتقادی فکری هجوم یک دشمن یعنی

 و اعتقادات و باورها تا کند می ملت یک متوجه را غافلگیرانه و
 باز الزم کارایی از حداقل یا و کرده متالشی را جامعه آن اخالق

 همراه را خود شده کارشناسی خاص های شیوه شبیخون این و دارد
 با بلکه نظامی تسلیحات با نه عیار تمام جنگی واقع در و دارد

در اینباره اظهار  مصاحبه شوندگان .است فرهنگی موضوعات
 داشتند:

ی خود را متوجه دختران و پسران نوجوان و جوان نوک حمله -
ها و پوسترهای کرده، و با شیوع انواع فساد از طریق توزیع عکس

ای مبتذل و های ماهوارهی برنامهمستهجن و مواد مخدر و ارائه
حیوانی، آنان را با فرهنگ خود که مملو از فساد و تباهی است، 

 کنند.آشنا می

 کاهش بزهکاری و انحرافات اجتماعی در کودکان و نوجوانان
های از نظر مصاحبه شوندگان پیشگیری از بوجود آمدن آسیب

ها یکی دیگر از مواردیست که در بحث کاهش اجتماعی و نابسامانی
و ضرورت  اجتماعی در کودکان و نوجوانانبزهکاری و انحرافات 

پرداختن به آن در کالس های آموزش خانواده می توان به آن اشاره 
 نمود. آنها در این زمینه اظهار داشتند:

به نظر من هدف اصلی مدرس آموزش خانواده این باید باشد  -
ها در نسل های اجتماعی و نابسامانیکه برای جلوگیری از آسیب

 ای اندیشد و به آموزش والدین بپردازد. جوان چاره
آگاهی دادن به خانواده هدف کالسهای آموزش خانواده باید  -

ها برای نظارت و کنترل بیشتر آنان بر فرزندان و گوشزد کردن 
 باشد. میزان مجازات جرایم در صورت ارتکاب جرم توسط آنان

ناسب های مها و شیوهها( از ویژگیآگاه کردن والدین )خانواده
 تربیتی نوجوان

 کنند اطاعت مقررات از چگونه که آموزد می فرزندان به تربیت
 ردرب را پاداش هم و تنبیه هم فرآیند این. بگذارند احترام همه به و

است.  اساسی و مهم بسیار اما آید می نظر به ساده که هرچند و دارد
های شیوهها و ها( از ویژگیبنابراین، آگاه کردن والدین )خانواده

مناسب تربیتی نوجوان  از دیدگاه مصاحبه شوندگان امری ضروری 
می باشد که در کالس های آموزش خانواده باید به آن پرداخته 

 وظایف و ها نقش باره در خانواده اعضای آگاهی ارتقای شود.
خانواده یکی از مواردیست که در این میان به آن اشاره شده است. 

 این زمینه بیان کردند:مصاحبه شوندگان در 
ی تحصیلی آموزان نوجوان دورهروی دانشمهمترین چالش پیش -

 های تربیتی بین خانه وشیوه روش و متوسطه تعارض سبک و
مواجه  هایی نوجوانی و راهعدم آگاهی کافی اولیا از پدیده مدرسه،

های جهانی همچون، آن، تأثیر گروه همساالن، تأثیر رسانه با
 برشمرد.  توانغیره را می ماهواره و

در برخی موارد والدین با مدیریت صحیح رفتار آشنا نیستند و 
شوند. کودکان موجب بروز مشکالت رفتاری در کودکان می

دهند و رشد در این سن سریع خردسال به سرعت تغییر رفتار می

 است. البته هر چه سریعتر درمان شود، بهتر است.
 درمان دین گریزی

فسیر مصاحبه شوندگان پژوهش حاضر، ترویج مفاهیم دینی بنابه ت
همراه با خرافه و بدعت همچنین ترویج دین مسیحیت و بهایت یکی 
دیگر از عوامل زمینه ساز درمان دین گریزی شناخته شده است. 

 برخی از آنها در این زمینه اظهار کردند:
گیری هویت و بحران ها، باید در زمینه نحوه شکلخانواده -

های نادرست و دروغین های مخرب، عرفانهویت در نوجوان، گروه
های مناسب دوستیابی فرزندان، اگاهی کامل پرستی و شیوهو شیطان

 های نوگرا باشند.را کسب نمایند تا بتوانند جوابگوی پدیده

محبت ظاهری از ارکان محتویات این شیوه تبلیغی مسیحیت  -
ها، کتب و تلویزیونی، سایتهای نامگذاری شبکه. در ایران است

مندی ظاهری مبلغان به قرار دادن شعار ها نیز بیانگر عالقهدیسی
. و از راه تظاهر به محبت محبت در کانون تبلیغات مسیحیت است

 ها را به سوی خود جلب کنند.قصد دارند که خانواده
 هاجلوگیری از شکاف بین نسل

 ندگیز سبک تغییر فکر،ت عقیده، اختالف معنای به ها نسل شکاف
صاحبه به نظر م .افتد می اتفاق گذشته نسل و جوان نسل بین که است

شوندگان، نسل پیشین به سنت گرایی متحجرانه روی آورده که مانع 
هم سخنی و همفکری میان آنان و نسل بعدی شده، بنابراین، باید 

ها در شیوه های درست به منظور جلوگیری از شکاف بین نسل
های آموزش خانواده به والدین آموزش داده شود. آنها در این  کالس

 زمینه بیان کردند:
ارتباط نسل جوان امروز با بزرگترانشان اگر بصورت ناکارآمد  -

و مختص به برآوردن برخی از نیازهایشان باشد بصورت یک ارتباط 
عقیم درمی آید که درآن صمیمیت، فضای عاطفی کم رنگ جلوه 

 .می کند
والدین آنها در مقابل کامپیوتر، اینترنت، و...بیگانه باشند اگر  -

کند برای والدین هایی را که مشاهده میوجوان نتواند حتی شگفتی
بین آنها بیش ازپیش خواهد  عاطفی و کالمی خود بیان کند فاصله

 .شد

 محتوا 
های آموزش خانواده از دیدگاه های کالسمحتوا یکی دیگر از مؤلفه

آموزش خانواده می باشد. از دیدگاه مشارکت کنندگان در مدرسان 
پژوهش، محتوای مناسب می تواند زمینه های تربیتی و رشد کودکان 
را از طریق آگاهش رسانی درست و مناسب به والدین آنها فراهم 

 جسمی نماید. مقوله اصلی محتوا از طریق مقوله های فرعی تربیت
ماعی، اجت جنسی، تربیت ربیتدینی، ت-اخالقی بهداشتی، تربیت و

می  تحصیلی قابل توصیف و روانشناختی فرهنگی و تربیت تربیت
 باشد.

 تربیت جسمی و بهداشتی
 رشد رد تغذیه بهداشتی می توان به نقش و جسمی در توصیف تربیت

کودکان باتوجه به نظر مشارکت  یادگیری و هیجانی و جسمانی
کنندگان در پژوهش اشاره نمود. از نظر آنها  تغذیه مناسب عاملی 
بسیار مهم نه تنها در رشد جسمانی بلکه در رشد فکری و یادگیری 
کودکان می باشد و باید از سوی والدین به درستی کنترل و مدیریت 

 آنها در اینباره بیان کردند:شود. 
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 جسمانی رشد در خواب و تغذیه نقش و کودک تغذیه اصول -
کودکان از محتواهایی است که در برنامه کالس های  هیجانی و

 آموزش خانواده باید توجه الزم را به آن داشت.

کودکان و نوجوانان سرمایه بزرگ انسانی و آینده سازان  -
کشور هستند پس کودکان سالم امروز پایه گذار جامعه سالم فردا 

ها میکروب محیط اطراف ما به طور طبیعی میلیوندر . خواهند بود
وجود دارد، اگر این میکروب ها به طریقی وارد بدن شوند تحت 
شرایطی می توانند بیماری زا شده و انسان را بیمار کنند. پس در 
مدرسه و در خانه، بهداشت فردی را رعایت نموده و پیامهای 

 یتترب و بهداشت اصول .بهداشتی را به خانواده خود نیز انتقال دهید
ن باید فرزندا بهداشتی هایمراقبت با خانواده فرزند، آشنایی بهداشتی

 در دستور کار قرار گیرد.

 
 دینی-تربیت اخالقی

دینی از دیدگاه مصاحبه شوندگان، -در توصیف تربیت اخالقی
ها و ها با شیوه پاسخگویی منطقی به پرسشآشنایی خانواده

درباره اعتقادات مذهبی و پاسخگویی درست و تردیدهای فرزندان 
مناسب به سواالت مختلف فرزندان در مورد مسائل دینی می تواند 

 امری موثر باشد. آنها در اینباره اظهار داشتند:
 پاسخگویی شیوه با ها رامدرس آموزش خانواده باید خانواده -

 ،مذهبی اعتقادات درباره فرزندان تردیدهای و هاپرسش به منطقی
 آشنا کند.  دینی تربیت و مذهبی تکالیف آموزش هایشیوه
 ، حجاب و عفافطرح اعتالی نماز مدرس آموزش خانواده باید -

  ، قرار دهد.های آموزش خانوادههای کاری دورهرا در برنامه
 و سازیهای آموزش خانواده مدرس باید زمینهدر کالس -

 و نماز حجاب، عفاف، فرهنگ یمقوله در دینی تربیت بسترسازی
 فراهم کند. ... 
ی مدرس آموزش خانواده باید انواع مشکالت اخالقی و نحوه -

 ها را برای والدین توضیح دهد.برخورد مناسب با آن

 تربیت جنسی
 یادگیری از طبیعی مرحله یک جنسی روابط درباره کنجکاوی

 توانندب تا کندمی کمک کودکان به جنسی آموزش. است بدن درباره
 و آورندمی دست به خود بدن خصوص در را بیشتری اطالعات
در توصیف تربیت  .باشند داشته خود بدن درباره مثبتی احساس

جنسی از دیدگاه  تربیت با رابطه در دینی مسائل از جنسی آگاهی
ثر می باشد. آنها در ؤمشارکت کنندگان در پژوهش حاضر عاملی م

 اینباره بیان کردند:
خانواده باید احکام مربوط به احتالم، احکام مدرس آموزش  -

مربوط به عادات ماهانه، مسائل مربوط به احکام نگاه کردن، 
تر با تغییراتی که از نظر جسمانی و روانی در دوران آشنایی کامل

های کنترل و تعدیل غریزه جنسی، شود، راهبلوغ در فرد ظاهر می
ها و شدها، لمس کردن ها، آمد وهایی در رابطه با معاشرتآموزش
 ها به خانواده ها ارائه نماید. اختالط

کنند رعایت  را ی خصوصی در منزلاهحریموالدین باید بدانند که 
  چرا که بچه زود رفتارهای والدین را یاد می گیرند.

ها، آموزش به والدین در مورد نحوه صحیح یکی از این زمینه -
شود که فرزندان بتوانند میباشد این باعث ارضای غریزه جنسی می

با غرایز جنسی خود به شیوه درست و صحیح برخورد کنند و نه آن 
را سرکوب کنند و نه به بی بندباری و انحرافات کشیده شوند و 

 سالمت روان جامعه به خطر افتد.

در دوره متوسطه اول والدین باید در زمینه اینکه با پسر و دختر 
 گونه برخورد کند، آموزش ببیندخود در زمینه مسائل جنسی چ

 

 تربیت اجتماعی
 متجلی جهت الزم تمهیدات تامین از است عبارت اجتماعی تربیت
 موثر منظور به فرد در اجتماعی مطلوب ضوابط و هاارزش ساختن

 مخالفت دیگران، هدایت از اعم اجتماعی برخوردهای در او بودن
ها. از نظر آن نظیر امور و سازگاری و توافق منطقی،غیر نظرات با

 اجتماعی مشکالت و آسیب ها با والدین مصاحبه شوندگان آشنایی
می تواند یکی از عوامل  (کژرفتاری ها اعتیاد، بزهکاری، خشونت،)

 باشد. آنها در اینباره اظهار داشتند: اجتماعی زمینه ساز تربیت
 سوی از دوست انتخاب معیارهای با هاخانواده با آشنایی -

 مربوط مسائل خانواده، ارائه مناسب مداخله هایشیوه و نوجوانان
 خانواده علل، آشنایی اجتماعی، هایکژروی نوجوانان، بزهکاری به
 برخورد مناسب هایروش و اعتیاد مشکل ایجاد در مؤثر عوامل با
 تواند در استحکام خانواده در آینده امیدوار بود.آن می با
 آموزان قانونمندی،دانش شدن اجتماعی و کردن اجتماعی فرایند -

فرزندان را باید  در آن کردن درونی نحوه و اجتماعی قوانین رعایت
 در کالسهای آموزش خانواده لحاظ شوند. 

 
 تربیت فرهنگی

 کیفیت زدن رقم در آن نقش و فرهنگ مهم جایگاه به عنایت با
 لطبعبا و فرهنگی تربیت ویژه اهمیت به می توان انسانی اجتماعات
از دیدگاه مصاحبه شوندگان  .برد پی تریت و تعلیم رسمی نظام های

ی فرهنگی م های فرزندپروری یکی از موارد زمینه ساز تربیتشیوه
 باشد. آنها در اینباره اظهار داشتند:

فرزندپروری و مهارتهای زندگی، را باید در کالسهای  هایشیوه -
 آموزش خانواده لحاظ شوند.

چون که خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزشها و  -
معیارهای فکری فرد است، و نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک 
و خط مشی زندگی فرد در آینده دارد، بنابراین سبک فرزندپروری 
 والدین تأثیر بسزایی در اخالق و صحت و سالمت روانی فرد دارد. 

 
 تربیت روانشناختی و تحصیلی

 و هاراتژیاست تمرین سیستماتیک و تحصیلی به روانشناختی تربیت
 تحصیلی افراد همراه عملکرد افزایش برای که اشاره دارد هاییروش

از نظر مصاحبه  .است شده طراحی آنها روانی هایمهارت افزایش با
های ایجاد هماهنگی بین آموزششوندگان در پژوهش حاضر، 

از عوامل زمینه  مدرسه در خانههای مدرسه و خانه و تعمیم آموزش
و تحصیلی به شمار می آید، همانطور که  روانشناختی تربیتساز 

 بیان کردند:
-های آموزش خانواده تأثیر زیادی بر رفتار اولیای دانشدوره -

آموزان داشته است و همچنین شرکت در جلسات آموزش خانواده 
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زیادی به های مدرسه و خانه، تا اندازه و هماهنگی بین آموزش
 های تربیتی اولیاء کمک نموده است.ها و دانستهافزایش آگاهی

ای با تأکید بر آشنایی با ها باید با خدمات مشاورهخانواده -
عاطفی در نوجوان خود آشنا -شناسی ابتال به اختالالت روانینشانه

باشند. و این وظیفه مدرس آموزش خانواده است که اطالعات کافی 
 و جامع را در اختیار والدین قرار دهد.  

ر توانند بای که والدین میکسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه -
ودِ نگیزش ختواند اموفقیت تحصیلی فرزندان اثرگذار باشند، می

، اولیا را برای مشارکت در زمینه تحصیل فرزندان افزایش دهد
بنابراین باید مدرس آموزش خانواده اطالعات والدین را افزایش 

 دهد. 

 
 روش 

 در آموزش متفاوتی بنابر تفسیر مصاحبه شوندگان، روش های
خانواده وجود دارد که جهت اثربخشی هرچه  آموزش کالس های

ها، مدرس باید از آنها استفاده نماید. مقوله اصلی بیشتر این کالس 
 عینیت ترغیب، روش الگویی، روش با مقوالت فرعی روش روش
ویی، گ مبهم و گویی کلی بر مقدم رساگویی و بینش ارائه و بخشی
 به امید و انگیزش بر گفتن، تأکید چه بر مقدم گفتن چگونه روش
سیر تحلیل قابل تف و تفهیم ضعف و روش و انتقاد و نگری منفی جای

 می باشد.
 روش الگویی

 .از طریق مشاهده می باشد یادگیری انسان، یادگیری نوع ترین مهم
 والگ وسیله به تربیت تربیت، های روش از یکی اساس، همین بر

 ابعاد و سراسر در روش این. نامیده می شود الگویی که روش است،
 هب را تربیت محتوای که جا آن از و دارد کاربرد زندگی مختلف
 انتقال در دهد، می ارائه عملی و انطباق علم و عمل و عینی صورت
احبه مص .می باشد مؤثر بسیار تربیتی، های برنامه آموزش و مفاهیم

 شوندگان در این زمینه بیان داشتند:
ما چه مدرس آموزش خانواده باید به والدین آموزش دهد که  -

 ما در درجۀ نخست محصول فرزندانبخواهیم و چه نخواهیم، 
 خانواده کند؛ اینمی ما را تربیت که است خانواده این .اندخانواده

 شخصیت که است خانواده ماست؛ این رشد و تعالی کانون که است
دهد؛ می ما را پاسخ نیازهای که است خانواده دهد؛ اینمی ما را شکل

کند. ایجاد می و مصونیت ها را محکمریشه که است خانواده این
 بحرانی هایدهد که اکثر افراد معتاد از خانوادهتحقیقات نشان می

های آن را باید در و علت است آیند. به بیان دیگر اعتیاد، معلولمی
. پس والدین باید بدانند که در خانواده جست و جو کرد اول درجۀ

 یکی باشد. گفتار و عمل باید 
 روش ترغیب
 هایسازیآماده نیازمند که است مرکب فرایند یک روش ترغیب

 چگونگی از عمیقی درک و دوطرفه مناسب مکالمات نظیر دقیقی
 یک در ماهر کنندگانترغیب. باشدمی دیگران توسط تصمیم اتخاذ
. ندکن می ایجاد شانمخاطب با عمیقی ارتباط متقابل، درک فرایند

است و از دیدگاه  هنر و دانش از ترکیبی بنابراین، روش ترغیب،
 عالقه، بذر دادن مصاحبه شوندگان پژوهش حاضر، از طریق رشد

مخاطبان ایجاد می شود. مصاحبه شوندگان  در کنجکاوی و رغبت
 در این زمینه بیان داشتند:

 تقبالاس بهتر را اعمال زیبایی و تشویق و ترغیب انسان ها اساساً -
 مخاطبان دل در باید را کنجکاوری و رغبت عالقه، بذر. ی کنندم

 .داد رشد
 و وییگ کلی بر مقدم رساگویی و بینش ارائه و بخشی عینیت روش
 گویی مبهم

 رب مقدم رساگویی و بینش ارائه و بخشی عینیت در توصیف روش
کالم  اییرس هم و بیان شیوایی بر گویی بر تکیه مبهم و گویی کلی

روز از سوی  وسایل و تکنیک ها جدید، روش های از استفادهو 
مصاحبه شوندگان تاکید شده است. برخی از مصاحبه شوندگان بیان 

 کردند:
باید بر شیوایی بیان و هم رسایی کالم و در عین حال سادگی و  -

 های قریب به ذهن مخاطبین تکیهبی پیرایگی و بر عینیات و بینش
 کرد.

های کوتاه، ها و وسایل روز مثل فیلمتکنیکهای جدید، از روش
مستند استفاده کند و یا اینکه مدرسان آلبومی تهیه کنند و قطعاتی 

ها را که قابلیت تحلیل تربیتی زیادی دارد، در جلسات از روزنامه
 آموزش خانواده مطرح کنند. 

 گفتن چه بر مقدم گفتن چگونه روش
فتن گ چه بر مقدم فتنگ مصاحبه شوندگان در تفسیر روش چگونه

 متکری روش از استفاده و مخاطبان اجتماعی شخصیت به بر توجه
 شخصیت تاکید شده است، آنها در این زمینه اظهار داشتند:

  گردد. حفظ متربی شخصیت باید تربیتی مراحل یهمه در -

 و تحول نوع هر ایجاد که باشند داشته توجه باید مربیان -
 یو حرمت و شخصیت که یابدتحقق می وقتی نوجوان در دگرگونی

و  حرمت با که تضادی گونه هر وگرنه باشد، مانده محفوظ
 یتترب و سازندگی نوع هر انجام باشد، آمده بوجود متربی شخصیت

 بود. نخواهد پذیر امکان
 ضعف و انتقاد و نگری منفی جای به امید و انگیزش بر تأکید

نگری و انتقاد و ضعف، از تأکید بر انگیزش و امید به جای منفی 
دیگر روش هایی می باشد که مصاحبه شوندگان در روش ترغیب 

 آموزش شیوه و روش از والدین به آن اشاره داشته اند. استقبال
 بودن نادرست یا درست از نگرانی بدون والدین نظر هدفمند، اظهار

والدین در  از کننده یادآوری و دهنده جهت و سازنده آن و انتقاد
این روش قرار می گیرند. مصاحبه شوندگان در این زمینه بیان کرده 

  اند:
شرکت  آن در که گیرد کار به را روشی باید محتوا ارائه در -

 ن،آ بودن نادرست یا درست از نگرانی بدون را خود نظر کنندگان
 . کنند بیان آزادانه

 نندک می سعی گیرند، قرار تمسخر مورد اینکه از والدین گاهی -
 . باشند ساکت کامالً جلسات در

 الدینو از انتقاد از که کند توجه نکته این به مدرس باید البته -
 . بپرهیزد

 جهت و سازنده باید فرزندانشان با والدین برخورد از انتقاد -
 یدلزدگ و آزردگی باشد شدید اگر اما باشد، کننده یادآوری و دهنده

 .می آورد ارمغان به را
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 تحلیل و تفهیم روش
تحلیل باتوجه به نظر مصاحبه شوندگان  و تفهیم در توصیف روش

 فهم سطح با می توان گفت که روش تدریس و آموزش باید متناسب
 تند:تحلیل باشد، آنها در اینباره بیان داش و تفهیم پایه بر مستمع توان و
ای باشد که مخاطبان را بر پایه تفهیم و روش باید به گونه -

ح فهم و توان مستمع در نظر بگیریم چرا که تحلیل متناسب با سط
 تأثیر آن بیشتر است. 

ضرب المثلی است که می گویند مستمع صاحب سخن را بر  -
سر ذوق آورد. اگر مباحث متناسب با درک و فهم مخاطب باشند، 

 مطمیناً واکنش آن را در پی خواهد داشت.

 
 نقش مدرس 

مدرس از ضر، نقش از دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش حا
باشد. از نظر خانواده می آموزش هایگذار در کالسمولفه های تاثیر

آنها مدرس دارای چندین نقش است که در صورت موفقیت در نقش 
های خود می تواند به عنوان آموزگاری تاثیر گذار خدمت نماید. 

 -یادگیری مقوله اصلی تقش مدرس، توسط مقوالت فرعی نقش
 ارزشیابی، نقش آموزشی، نقش ناوریف از آگاهی یاددهی، نقش

 هدایتگرانه قابل تفسیر و توضیح می باشد.  پیشگیرانه و نقش
 یادگیری-نقش یاددهی

یاددهی از نظر مصاحبه شوندگان،  -یادگیری در توصیف نقش
 بر و باشد یادگیرنده جدی طور به باید خانواده آموزش مدرس
ا در کند. آنه استفاده روز اطالعاتی منابع از بتواند باید نیاز حسب

 این زمینه بیان داشتند:
های مدرس آموزش خانواده دارای چندین نقش است. از نقش -

مهم او این است که خودش نیز باید به طور جدی یادگیرنده باشد 
یعنی بر حسب نیاز باید بتواند از منابع اطالعاتیِ روز مانند اینترنت، 

سایت های داخلی مثل موتورهای جست و جوی گوگل، یاهو و 
 ایران داک استفاده کند.

های آموزش خانواده به مدرس آموزش خانواده باید به کالس -
 شکل سازمان یادگیرنده نگاه کرد. 

 های آموزشینقش آگاهی از فناوری
از دیدگاه مصاحبه شوندگان، باتوجه به پیشرفت های زیاد 

د در امر ها و وجود تکنولوژی های جدیتکنولوژی در این سال
آموزشی یکی  تکنولوژی تجهیزات و مواد با کامل آموزش، آشنایی
آموزشی مدرس می باشد. آنها در  فناوری از آگاهی از عوامل نقش

 این زمینه اظهار داشتند:
مدرس آموزش خانواده بهتر است با مواد و تجهیزات  -

 تکنولوژی آموزشی آشنا باشد و بتواند از آنها استفاده کند. 
آموزش خانواده باید دوره های تکنولوژی آموزشی را مدرس  -

 گذرانده باشد.

 
 نقش ارزشیابی

است. از نظر ارزشیابی از دیگر موارد  سطوح از مدرس آگاهی
ارزشیابی امری بسیار با  سطوح از مدرس مصاحبه شوندگان آگاهی

اهمیت در تدریس می باشد و به انتخاب شیوه آموزشی مدرس، 
با محتوای آموزشی و ایجاد عالقه و اشتیاق در درگیر کردن والدین 

آنها در این زمینه اظهار والدین نسبت به کالس کمک کی نماید. 
  داشتند:

های موردنظر نائل ارزشیابی اگر حذف شود ممکن است هدف -
نشود. یک سطح ارزشیابی گاهی به این شکل است که مدرس ماهر 

جلسه، به ارزیابی شیوه های والدینِ حاضر در با نگاه به چهره
مندی ایشان به آموزشی خود؛ درگیر شدن والدین با محتوا؛ و عالقه

 موضوع بپردازد.  
 

 نقش پیشگیرانه
در توصیف نقش پیشگیرانه مدرس، مصاحبه شوندگان اشاره داشتند 

مشاور،  نه است مدرس یک فقط خانواده، آموزش که مدرس
 یک فقط ه  مدرسهمچنین مصاحبه شوندگان تاکید کردند ک

اجتماعی بنابراین، تنها موظف است که در  مددکار نه است مدرس
حوزه تخصص خود اطالعات مورد نیاز والدین را در اختیار آنها 
قرار دهد، بنابراین به عنوان یک مشاور در کالس ها ایفای نقش 

 نماید. آنها در این زمینه بیان کردند:
با نقش یک مشاور خلط نماید که نقش آن مدرس باید توجه  -

 نشود.

عالوه بر آن، در صورت ضرورت می تواند والدین را به مراکز  -
ها و مؤسسات ضمن هماهنگی با خدمات و حمایت از خانواده

 گردانندگان آموزش خانواده، ارجاع دهد.

 
 نقش هدایتگرانه

در توصیف نقش هدایتگرانه مدرس، مصاحبه شوندگان بیان داشتند 
وزش خانواده باید به صورت هدفمند و دقیق که کالس های آم

 هدف برای اولیه برگزار شوند، بنابراین در میان به نیازسنجی
 جلسه از سوی مدرس و تشکیل برگزاری مکان یا و جلسه برگزاری

 آموزش مدرس هدایت با خانواده آموزش ریزیبرنامه یکمیته
 داشتند:خانواده اشاره کردند. آنها در این زمینه بیان 

کمیته ای مرکب از گردانندگان آموزش خانواده و نمایندگان  -
 آموزان و معلمان تشکیل شود. والدین، از دانش

ای تشکیل شود که در صورت ضرورت و نیاز پیشنهاد کمیته -
خواهد که الزم را ارائه نمایند. ممکن است این کمیته از مدیر می

ی نیازسنجی پرسشنامهآموزش خانواده را شروع نکند، مگر اینکه 
تواند پیشنهاد دهد که اگر مکانی برای اولیه اجرا شود. یا اینکه می

توانند از مسجد کنار مدرسه که برگزاری کالس ندارند، می
امکاناتی مثل سالن خوب، بخاری، دستگاه سرکننده و میکروفن 

های پیشرفته ای مثل مدیریت ژاپنی مناسب دارد. استفاده کنند. نظام
 یشنهاد خوب را می خرند.پ

 
 
 

 گرشرایط مداخله
 و فضا فرهنگ، همچون عامی و وسیع شرایط گر،مداخله شرایط

 عمل راهبردها محدودکننده یا گرتسهیل عنوان به که است غیره
 به و کرده تسریع و تسهیل را راهبردها اجرای شرایط، این .کنندمی
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در این پژوهش، شرایط  .نمایدمی تاخیر آن را دچار مانع، یک عنوان
 :گر پژوهش به صورت ذیل می باشندمداخله

 مشکالت اجرایی
 هر برگزاری در بازدارنده از نظر مصاحبه شوندگان تعدادی عوامل

خانواده وجود دارد که رقبت خانواده  آموزش هایکالس بهتر چه
 و ها را در شرکت در این کالس ها کاهش می دهد. مقوله موانع

خانواده با مقوالت فرعی  آموزش هایکالس برگزاری مشکالت
آموزشی قابل تفسیر می باشد. از  مشکالت اجرایی و مشکالت

 نامناسب دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر، ساعات
 از مشکالت اجرایی میو فضای فیزیکی نامناسب  کالسها برگزاری

کالس های  باشد که مانع مشارکت مناسب و استقبال خانواده ها از
آزموزش خانواده می گردد. مصاحبه شوندگان در این زمینه بیان 

 داشتند:
 ساعت در مورد والدین نظر از نیازسنجی به نظر من عدم -

 اشد.  بکالس یکی از دالیل عدم استقبال از این کالسها می تشکیل

 بدون خانواده مدرس رغبت و میل با برگزاری ساعت دادن وفق -
 ها می باشد. ها یکی از مهمترین چالش خانواده نظر گرفتن نظر در

کالسها از دالیل عدم  این در شرکت برای والدین وقت کمبود -
 شرکت والدین در کالس ها می باشد.

راحتی یکی از مشکالت قابل  هایصندلی از استفاده عدم -
 مشاهده و قابل حل در برگزاری این کالسها است.  

 برای نمازخانه یا آموزاندانش درس هایکالس از استفاده -
خانواده بدون در نظر گرفتن پرستیژ خانواده ها.  کالسهای آموزش

به عنوان یکی از مشکالت در برگزاری این کالسها می توان در نظر 
 گرفت. 

مناسب، یکی از عوامل  دمای و نور بدون کالسهای از استفاده -
 باشد.عدم استقبال از این کالسها می

مدارس ، یکی از این چالشها  در کافی بودجه و امکانات نبود -
 باشد.می

 و تکراری فضای و خشک کامالً بصورت هاکالس از استفاده -
نشاط ، که هم برای مدرس غیرقابل تحمل هستند و هم برای  بدون

 والدین.

های زنان در کالس با مردان در خانه. چرا تعارض بین یافته -
آموزش می بیندمورد قبول پدر اینکه مادر هر چه در این کالسها 

گیرد. و در تربیت فرزند دچار تعارض می شوند. لذا ترجیح قرار نمی
 می دهند دیگر شرکت نکنند. 

عدم شرکت پدر در این دوره ها، یکی از مشکالت اساسی در  -
این کالس ها است. چون یک طرف تربیت پدر قرار دارد. و در 

 می ماند.  صورت شرکت نکردن، به نوعی تربیت ناقص

 مشکالت آموزشی

باتوجه به مصاحبه های انجام شده، از موانع آموزشی می توان به 
متخصص اشاره داشت. از دیدگاه مشارکت کنند در  غیر مدرسین

پژوهش حاضر، مدسین این کالس ها، می باست که دانش و 
اطالعات کافی در زمینه موضوع و محتوای این کالس ها داشته 

ند اطالعات مفید، ساختارمند و کاربردی را در اختیار باشند تا بتوان
 خانواده ها قرار دهند. آنها در این زمینه بیان کردند:

شته ر به توجه بدون برخی مدرسین بکارگیری به نظر من عدم -

 تخصصی آن، یکی از مهمترین چالشها در این زمینه است.

 وعموض بر مدرسین کافی برخی دانش و تسلط به نظر من عدم -
عمومی به عنوان  نظر از چه و علمی نظر از چه آموزشی محتوای و

 یکی از مشکالت برگزاری این کالسها می باشند. 

عدم وجود نیروهای متخصص برای آموزش خانواده و  -
یکی از مشکالت ساختارمند نبودن آموزش خانواده در سطح شهر

 برگزاری کالس های آموزش خانواده است.
دیدگاه مصاحبه شوندگان یکی دیگر از موانع نامناسب از  محتوای

-کالس بهتر چه و مشکالت آموزشی می باشند که در برگزاری هر

خانواده تاثیر گذار است. از دیدگاه مصاحبه شوندگان  آموزش های
بایست از منابع مناسبی استفاده برای ایجاد محتوا در این کالس ها می

راری و غیر کاربردی شود و همچنین از پرداختن به موضوعات تک
 پرهیز گردد. آنها بیان داشتند:

برخی مدرسین بدون توجه به نیازهای آموزشی والدین مطالب  -
 تکراری را ارائه می نمایند.

بازگو کردن مطالب تکراری توسط مدرسین، به عنوان یکی از  -
 باشد.مشکالت در زمینه عدم اثربخشی این کالس ها می

کتابهای منتشر شده، که آن هم برخی نبودن منابع مفید به جزء  -
ا شود و فقط به ارگانها و یاز این کتابها در کتابفروشی ها پیدا نمی

 فقط انجمن اولیاء اختصاص دارند. 

 
 ها(تعامل-راهبردها )عمل

 ادهخانو بنابه تفسیر افراد مورد مصاحبه باتوجه به اهمیت آموزش
زمینه می باشد. مقوله مدارس نیاز به ارائه راهکارهایی در این  در

 های دوره در اولیاء اصلی راهکارها پیرامون مقوالت فرعی جذب
متخصص قابل  و مجرب مدرسین خانواده و بکارگیری آموزش

 تفسیر می باشد. 
 

 خانواده آموزش های دوره در اولیاء جذب
خانواده، از دیدگاه  آموزش های دوره در اولیاء در مورد جذب

 هب و کاربردی آموزشی محتوای تدوین و تهیهمصاحبه شوندگان، 
 فضای طراحیمناسب،  آموزشی کمک وسایل از روز، استفاده

مناسب می تواند به عنوان راهکاری در جهت ایجاد  فیزیکی
جذابیت در دوره های آموزش خانواده، مطرح گردند به این صورت 

 که برخی از مصاحبه شوندگان در این زمینه بیان داشتند:
 مباحث در اولیاء یارزنده و مفید تجارب از استفاده من نظر به -

 ایمحتو بکارگیری در خانواده، آموزش هایدوره در فرزندان تربیتی
 .دارد زیادی تأثیر مناسب

پیشنهاد می شود در کالسهای آموزش خانواده کالسها به  -
تا والدین با توجه به نیاز خود  شود صورت موضوعی برنامه ریزی

در کالس مربوطه شرکت کنند و از آموزشهای تکراری خودداری 
 .شود
های نادرست گرافیک در مورد شیوهساخت موشن -

 فرزندپروری تأثیرگذاری بیشتری در درک و دریافت مطالب دارد. 

بهتر است از تبلیغات و بروشور برای حضور والدین در  -
 ها استفاده نمود. کالس

طراحی وبالگ در مورد خانواده متعادل و گذاشتن مطالب  -
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مفید و نظرات و سؤاالت والدین در صورت شرایط بحرانی )کرونا، 
تواند پیشنهاد می ها در فضای مجازیو ادامه کالس سیل و زلزله(

 خوبی باشد.
به امکانات رفاهی مانند صندلی  مدرسه اولیاءکردن مجهز  -

وسایل گرمایشی و ، نور و دمای مناسب ،اتاق کنفرانس ،های راحتی
-آب ،ویدئو پروژکتور ،لب تاپ و کامپیوتر ،تلویزیون ،سرمایشی

... می تواند مکانی مناسب برای برگزاری کالس آموزش  سردکن و
 خانواده باشد. 

، که برای خانه و یا فرزندان کوچکوالدین برخی  دغدغه -
شود اتاقی را برای نگهداری از کودکان خردسال در پیشنهاد می

 ساعات برگزاری کالس تدارک ببینند. 

به نظر من کالسها نباید در محیط خشک و غیرقابل انعطافی  -
برگزار شود. مثال اصال نباید در محیط نمازخانه باشد. بلکه برای 

خانواده گاهی از مواقع در فضای سبز و  برگزاری جلسات آموزش
می توان اثربخشی این کالسها  یا آموزش بصورت اردوی خانوادگی

 را دو چندان کرد. 
 بکارگیری مدرسین مجرب و متخصص

 هاکالس برگزاری طریق متخصص، از و مجرب مدرسین بکارگیری
آزمون نیز یکی دیگر از راهکارهایی است  برگزاری و خدمت ضمن

نظر مصاحبه شوندگان در پژوهش حاضر مطرح گردیده  که از
 است، مصاحبه شوندگان در این زمینه اظهار داشتند:

برگزاری آزمون تعیین مدرس متخصص بر اساس رشته  -
)فوق لیسانس و دکترا( و مصاحبه از  مدرک تحصیلی، تحصیلی

ر می تواند موثپذیرفته شدگان جهت بررسی توانمندی و فن بیان  
 باشد.
آموزش تخصصی مدرسین منتخب بصورت ترم تحصیلی و  -

 در این زمینه بسیار موثر است. نیازهای محتوایی والدین

ی خانواده در جهت بهبود مشاوره تقویت مراکز راهنمایی و -
ت تربی الگویی اثربخش خانواده در روابط خانوادگی و اهمیت نقش

 انجام شود. فرزندان
باید مجود  وزش و پرورشهای مرتبط با آمهماهنگی دستگاه -

 داشته باشد.
بهتر است بر کار مدرسان آموزش خانواده نظارت دقیق و همه  -

جانبه ای صورت بگیرد. و این ایجاب می کند که کمیته ای در این 
  رابطه مشتکل از ارگانهای مختلف تشکیل شود. 

به فعالیتهای انجمن و جلسات  هولیت مدیر و عالقئاحساس مس -
 .هآموزش خانواد

به  مدیرانباشند با هماهنگی که همجوار می هم دورهمدارس  -
 .کنندبرگزاری جلسات آموزش خانواده بصورت مشترک اقدام می

 
 نتیجه گیری

ارائه مدلی جهت آموزش خانواده در پژوهش حاضر با هدف 
باتوجه به تفسیر مصاحبه های انجام انجام گرفت. مدارس کرمان 

اصل در قالب اصول  6در زمینه آموزش خانواده در مدارس،  شده،
آموزش وجود دارد که عبارتند از: اصل مخاطب شناسی، اصل 
جامعیت، اصل همه جانبه نگری، اصل تدریجی بودن، اصل استمرار 
وپویایی آموزش و اصل فطرت که به عنوان اصول آموزشی بر 

ن پنج هدف شامل همچنی آموزش خانواده در مدارس موثر می باشند.
 انحرافات و بزهکاری پیشگیری از شبیخون های فرهنگی، کاهش

( ها خانواده) والدین کردن نوجوانان، آگاه کودکان و در اجتماعی
گریزی و  دین تربتی، درمان مناسب های شیوه و ها ویژگی از

ها که به عنوان اهداف آموزشی بر  نسل بین شکاف از جلوگیری
عالوه بر این، در سیستم  مدارس موثر می باشند.آموزش خانواده در 

آموزشی محتوا یکی از مهم ترین عوامل می باشد، که در مصاحبات 
انجام شده مشخص شد که شش عامل در قالب محتوای آموزش قرار 

-خالقیا بهداشتی، تربیت و جسمی می گیرند که عبارتند از: تربیت
 یترهنگی و تربف اجتماعی، تربیت جنسی، تربیت دینی، تربیت
تحصیلی که بر آموزش خانواده در مدارس اثرگذار  و روانشناختی

در این میان روش های آموزشی نیز وجود دارند که بر  می باشند.
آموزش خانواده در مدارس موثر می باشند. این روش ها عبارتند از: 

 و بینش ارائه و بخشی عینیت ترغیب، روش الگویی، روش روش
 مقدم تنگف چگونه مبهم گویی، روش و گویی کلی بر مقدم رساگویی

 انتقاد و نگری منفی جای به امید و انگیزش بر گفتن، تأکید چه بر
تحلیل، که بهره گیری از هر کدام از این  و تفهیم ضعف و روش و

روش های آموزش می تواند تاثیر بسزایی بر آموزش خانواده در 
از دیگر عواملی است که همچنین نقش مدرس  مدارس داشته باشند.

می تواند بر آموزش خانواده در مدارس تاثیرگذار باشد. این نقش ها 
ی، آموزش فناوری از آگاهی یاددهی، نقش -یادگیری عبارتند از: نقش

مانطور بنابراین، ه هدایتگرانه. پیشگیرانه، نقش ارزشیابی، نقش نقش
مدارس  که مشخص شد، عوامل تاثیر گذار بر آموزش خانواده در

عبارتند از: اصول، هدف، محتوا، روش و نقش مدرس. در این میان 
برخی عوامل بازدارنده وجود دارند که مانع از برگزاری مناسب و 

خانواده می گردند. این موانع عبارتند از:  آموزش کالس های مفید
مشکالت اجرایی و مشکالت آموزشی. از مشکالت اجرایی می 

مناسب نا فیزیکی ها، فضایکالس برگزاری نامناسب توان به ساعات
والدین اشاره نمود و از مشکالت آموزشی  استقبال و حمایت و عدم

 نامناسب اشاره کرد. متخصص و محتوای غیر می توان به مدرسین
باتوجه به بررسی ها و مصاحبه های انجام شده و شناخت عوامل 

موانع بر  تاثیر گذار بر آموزش خانواده در مدارس و مشکالت و
سر راه برگزاری این کالس ها، می توان راهکارهایی را در این بین 

خانواده بیان نمود. این  آموزش هایکالس بهتر برگزاری جهت
 آموزش های دوره در اولیاء ( جذب1راهکارها عبارتند از: )

 ز،رو به و کاربردی آموزشی محتوای تدوین و خانواده از طریق تهیه
 فیزیکی فضای مناسب و طراحی آموزشی کمک لوسای از استفاده

متخصص از طریق  و مجرب مدرسین ( بکارگیری2مناسب. )
 شورایی آزمون، تشکیل برگزاری و خدمت ضمن هاکالس برگزاری

 اسالمی، تبلیغات پرورش، و آموزش اسالمی، ارشاد) از متشکل
( انتظامی نیروی اجتماعی، مددکاران و مشاوران بهداشت، شبکه
 اجرای در مدیران دریغ بی مدرسین و همکاری بر نظارت برای

 نظر. مورد موضوع رویکرد با خانواده آموزش های برنامه
آموزش و پرورش به اصالح نگرش خود در زمینه آموزش خانواده 
بپردازند و با به کارگیری مدرسین قابل و با کفایت و امکانات 

روش، اصول با مینه های مختلف، هدف، آموزشی الزم در ز
ا بهای متناسب با والدین گام مثبت در این زمینه بردارند. جذابیت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 13

https://islamiclifej.com/article-1-997-fa.html


  و همکاران                 یگوغر یشهسوار هیمهد  225

 1398، پاییز 4، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 توان دریافت والدینهای خارجی و داخلی میتوجه به نتایج پژوهش
 اییهرشته در یا و اندبازمانده تحصیل یادامه از یا متعدد دالیل به بنا

 ورتص به تربیتی هایروش و اصول و فنون با که اندکرده تحصیل
 ود،خ زندگی شرایط به توجه با است ممکن نیز. نیستند آشنا علمی

یق های نوین تربیتی را از طرشیوه کارگیری به و آگاهی کسب امکان
؛ لذا با ضرورت آموزش خانواده مطالعه، مشاوره و ... نداشته باشند

-در جهت افزایش دانش، اطالعات و آگاهی والدین امری اجتناب

آموزان، با آموزش خانواده رسد والدین دانشبه نظر می .ناپذیر است
به خطاهای تربیتی موجود در زندگی خود پی برده و از آن به بعد، 

افزایی و تأثیر آن بر نظام باورها، به صورتی در صورت دانش
 آموزش .کنندهای باغ زندگی خود اقدام میآگاهانه، به تربیت گل

های متنوعی برای فراگیری فرصت یخانواده بایستی ارائه دهنده
های آموزش ها توسط والدین باشد و الزم است در اکثر برنامهآموزه

د ها بتواننخانواده به طور مستمر تغییراتی داده شود تا این آموزش
ی نیازهای والد در راستای تعلیم و تربیت فرزندان امروزی برآورنده

ر تحقق اهداف نظام ها دباشند. به لحاظ اهمیتی که این کالس
ها شناخته شود های این دورهآموزشی دارند اگر تهدیدها و فرصت

توانند کارآیی الزم را داشته باشند. و به شیوه صحیح اجرا گردد می
ا هها تربیتی و فرزندپروری خانوادهآموزش والدین و تقویت مهارت
های مرتبط و های الزم و آموزشاز طریق فراهم نمودن حمایت

آل، اقدامی در راستای رشد اثربخش، به منظور ایجاد یک محیط ایده
باشد. به دلیل اهمیت ِِ والدین و کودکان میی تواناییو توسعه

ها ریزی جهت برگزاری این برنامهآموزش خانواده و لزوم برنامه
شود که واحدی بنام آموزش خانواده در ادارات آموزش پیشنهاد می

توجه و اولویت دادن این نهاد به امر پژوهش و پرورش دایر شود. 
با اختصاص دادن بودجه بیشتر، تشویق و هدایت بیشتر پروژه و 

 ها با موضوع آموزش خانواده.نامههای پژوهشی و پایانطرح
 

 تشکر و قدردانی
باس کمال تشکر و عاز مسئولین و اساتید دانشگاه آزاد واحد بندر

 قدردانی را دارم.
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