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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :کميته امداد امام خميني (ره) در اهداف فرهنگي خود به منظور زدودن فقر فرهنگي از
خانوادههاي تحت حمايت و کاهش آثار فرهنگي فقر در جامعه مورد حمايت سالهاست آموزش مهارتهاي
زندگي براي سالم سازي خانوادهها را با اجراي طرح آموزش خانواده جزء برنامههاي مهم فرهنگي خود قرار داده
است .پژوهش حاضر بر اساس اين فرضيه اصلي که طرح آموزش خانواده کميته امداد امام خميني (ره) تأثير
بسزايي در توانمندسازي فکري ،فرهنگي و معنوي خانوادهها داشته ،انجام شده است.
روش پژوهش :روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردي ،از لحاظ ميزان و درجه
کنترل ،ميداني و از لحاظ نحوه جمعآوري اطالعات نيز از نوع تحقيقات توصيفي پيمايشي ميباشد .جامعه آماري
پژوهش حاضر شامل  222خانوارهاي تحت حمايت عضو طرح نظام جامع آموزشي تربيتي خانواده كميته امداد
امام خميني (ره) استان البرز بود که با روش نمونهگيري طبقهاي با انتساب متناسب و تصادفي  121نفر از خانوادهها
به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند.
يافتهها :نتيجه بدست آمده از تحقيق نشان دهنده تأثيرگذاري باالي طرح نظام جامع آموزشي و تربيتي خانواده
اجراشده در كميته امداد امام خميني (ره) استان البرز بر توانمندسازي و ارتقاء سطح آگاهيها و تواناييهاي
سرپرست و ساير اعضاء خانوادههاي تحت حمايت است و در ترتيب تأثيرگذاري ابعاد آموزشي ديني (باال)،
رفتاري (باال) ،تحصيلي (متوسط) ،اقتصادي (متوسط) ،فرهنگي (متوسط) و در آخر بهداشتي (پايين) ،ارزيابي
گرديد.
نتيجه گيري :نتايج حاصله از فرضيههاي فرعي تحقيق نيز نشان ميدهد كه آموزشهاي انجام شده در بعد ديني
طرح تأثير بااليي در توانمندسازي و افزايش نگرش ديني و اعتقادي خانوادهها داشته و اين بعد آموزشي جهت
دهنده ساير ابعاد است.
واژگان كليدي :کميته امداد امام خميني (ره) ،آموزش خانواده ،مدل برنامه ريزي پويا

سيدرضا صالحي اميري ،مسعود كوثري و سید محسن میر

استفاده از فعاليتهاي فرهنگي -تربيتي را از اكثريت

مقدمه
خانواده نخستين نهاد اجتماعي است .در ضرورت

اعضاي يك خانواده سلب ميكند ،روابط موجود و

توجه به خانواده ميبينيم که امروزه بيش از هر عصري

تأثير و تأثر اعضاي خانواده از يكديگر را نيز ناديده

ضروري است که درباره خانوادهها ،بحثها و

ميگيرد .پس نيكوست كه با محور قرار دادن خانواده

ارشادهايي صورت گيرد -1:از آن جهت که در هيچ

در برنامهريزيهاي فرهنگي -تربيتي ،اوالً فرصت

عصر و دوره اي بشريت تا اين اندازه در رابطه با

حضور همه اعضاي خانواده را فراهم آورده و در ثاني

خانواده دچار سقوط و انحطاط نشده بود -2 .هيچ گاه

با مهندسي محيط و روابط خانوادگي ،فضايي تربيتي

به اين اندازه انسانها از دست پخت فکري و فلسفي

خلق گردد و نهاد مقدس کميته امداد امام خميني (ره)

خود دچار سرخوردگي نشده بودند -3 .در هيچ

که در برگيرنده کنشهاي مختلف اوليه انسان نسبت به

عصري آواي تعاليم جان بخش اسالمي و معرفي اسالم

همنوع است ميتواند به عنوان زيربناييترين مباحث

به عنوان يک تز حيات بخش و انقالب آفرين و

مربوط به شناخت اجتماع و محيط پيرامون آن قرار

کارساز جا نيفتاده بود .خانواده هسته اوليه تشکيل يک

گيرد .بديهي است که شالودهي نظام خانواده بايد از

جامعه است و به هر ميزان خانواده سالمتر و

چنان دوام و استحکامي برخوردار باشد که در مواجهه

برخوردارتر از ارزشهاي اخالقي و ديني و رفتاري

با مشکالت سهمناک و گوناگون سربلند و فائق بيرون

باشد آن جامعه سالمتر است .جامعه سالم از ديدگاه

آيد .آموزش خانواده نيز نوعي تعليم و تربيت است که

اسالم متشکل از خانوادههاي داراي سالمت فکري،

شامل برنامههاي معين براي ارتقاء سطح آگاهيها و

روحي ،اخالقي ،ديني و اعتقادي است که بتواند با الهام

تواناييهاي سرپرست و ساير اعضاء خانواده با هدف

از باورهاي ديني و استمرار در ارتباط با خدا و تعميق

ايجاد خانواده سالم صورت ميگيرد.
1

باورهاي ديني خود اين سالمت را حفظ و تعالي

در نهاد مقدس کميته امداد امام خميني (ره) كه با

بخشد .خانواده شالوده حيات اجتماعي محسوب

هدف دستگيري وياري نمودن محرومان و مستضعفان

گرديده و گذشته از وظيفه تکثير نسل و کودک پروري

تشکيل گرديده ،اهميت جايگاه خانواده اين نهاد را بر

براي بقاي نوع بشر ،وظيفه فرهنگ پذير کردن افراد را

آن داشته که در برنامهريزيهاي مختلف اجتماعي خود،

نيز بر عهده دارد .بنابراين خانواده عامل واسطهاي است

اين نخستين نهاد اجتماعي را محور فعاليتهاي خود و

که قبل از ارتباط مستقيم فرد با گروهها ،سازمانها و

عالوه بر کمکهاي مادي ارتقاء سطح فرهنگي

جامعه ،نقش مهمي در انتقال هنجارهاي اجتماعي به

خانوادههاي تحت حمايت را مدنظر قرار دهد.

وي ايفا مينمايد .از سوي ديگر با توجه به اينکه

ظهور پديده فقر در خانوادهها موجب آسيب پذير

خانواده با نظام پايگاهي جامعه در ارتباط است،

شدن آنها در برابر انحرافات اجتماعي و اخالقي شده

موقعيت فرد نيز تا حدودي مبتني بر موقعيت اجتماعي

و لذا مصون سازي خانوادهها در برابر آسيبهاي

خانوادهاش خواهد بود.

اجتماعي از ضرورتهاي اجتناب ناپذير در جامعه از

تا زماني كه برنامهريزيهاي فرهنگي -تربيتي به

سوي کارگزاران فرهنگي کشور است که کميته امداد

صورت «فرد محور» است و تأثير عامل مهمي چون

امام خميني (ره) در اهداف فرهنگي خود به منظور

خانواده ناديده گرفته ميشود ،نبايد انتظار نتيجه چنداني

زدودن فقر فرهنگي از خانوادههاي تحت حمايت و

داشت .فرد محور بودن فعاليتها عالوه بر آنكه فرصت

کاهش آثار فرهنگي فقر در جامعه مورد حمايت
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سالهاست آموزش مهارتهاي زندگي براي سالم

کنند .بنابراين طبيعي است که برنامه ريزان کميته امداد

سازي خانوادهها را جزء برنامههاي مهم فرهنگي خود

امام خميني (ره) اين ضرورت را بدانند تا با شناخت

قرار داده و پس از اقدام به سوادآموزي خانوادهها

مشکالت فرهنگي و مشکالت رفتاري و ويژگيهاي

نسبت به آموزشهاي اعتقادي ،اخالقي ،احکام،

شخصيتي مددجويان به ويژه دانش آموزان و

بهداشت و بهداشت روان ،مهارتهاي آنان را افزايش

دانشجويان در صدد طرح ريزي اقدامات ثمربخشتري

داده و به سالم سازي خانوادهها کمک مينمايد .از ابتدا

برآيد تا بتواند در هدايت وياري اين گروه ونيز

هدف از اجراي طرح نظام جامع آموزشي و تربيتي

چگونگي برخورد با آنان موفقتر عمل کنند.

خانواده در کميته امداد ،تحکيم بنيان و توانمندسازي

الزم است اضافه گردد که خانوادههاي امداد داراي

فکري و فرهنگي خانوادههاي تحت حمايت قرار

آسيبهايي از قبيل (زنان مطلقه -داراي دختران

گرفت و ابعاد آموزشي طرح -1 :بعد ديني -2بعد

بازمانده از تحصيل و ازدواج -اعتياد -طالق-

فرهنگي -اجتماعي  -3بعد رواني -رفتاري  -4بعد

بزهکاري -بيسوادي -بيکاري تکديگري -عدم

آموزشي -تحصيلي  -5بعد بهداشتي -درماني  -6بعد

رعايت بهداشت در خانواده – وجود جذابيتهاي

اقتصادي -معيشتي ،تعيين گرديد؛ لذا آموزش خانواده

نامطلوب فرهنگي در محيط خانواده -وجود مسائل

«متغير وابسته» و ابعاد آموزشي به عنوان «متغير مستقل»

روحي و رواني در اعضاي خانواده -مشکالت عاطفي،

قرار گرفتند.

اخالقي ،اجتماعي و فرهنگي در خانواده – در معرض
رخنه فرق ضاله بودن خانوادهها – پايين بودن سطح
دانش فقهي در اعضاي خانواده -سکونت خانواده در

هدف پژوهش
وجود الگو و مدل مناسب به يادگيري رفتار صحيح

مناطق مرزي ،پرخطر و حاشيه نشيني) هستند .يک

فرزندان براي بهرهمندي از زندگي سالم و لذت بخش

ارزشيابي از اجراي طرح نظام جامع آموزشي و تربيتي

مهمترين بخش اين نياز است که مسئوليت آن به عهده

خانواده نمايانگر ميزان موفقيت يا عدم موفقيت طرح

خانواده واگذار گرديده است .در واقع تربيت است که

جديد نظام جامع آموزشي و تربيتي خانواده و درک

افراد را در ارضاي نيازهايش ضمن بروز و گسترش

نقاط ضعف و قوت خواهد بود .وبا توجه به اهميت و

استعدادها و تواناييهايش ياري و کمک ميکند .البته

ضرورت موضوع بر آنيم تا طرح آموزش خانواده اجرا

مشروط بر اينکه تربيت سالم باشد و به وسيله اشخاص

شده در بين خانوادههاي تحت حمايت کميته امداد امام

سالم و در محيط سالم انجام گيرد.

خميني (ره) استان البرز را مورد بررسي قرار دهيم.

بررسي ويژگيهاي رفتاري و شخصي افراد از دير

هدف اصلي پژوهش بررسي ميزان تأثير طرح نظام

باز مورد توجه صاحب نظران بوده است ،جمعي به

جامع آموزشي تربيتي معاونت فرهنگي کميته امداد امام

وارسي اين مسائل ميپردازند تا مرزبندي جوامع را

خميني (ره) بر تحکيم و توانمندسازي فکري و

معلوم دارند و برخي درصدد کشف ويژگيهاي

فرهنگي خانوادههاي تحت حمايت استان البرز بوده و

عمومي و مشترک رفتاري و شخصيتي نزد انسانها

اهداف فرعي آن به ترتيب تأثيرگذاري هر يک از ابعاد

هستند در حالي که گروهي ديگر مايلند با شناخت اين

آموزشي طرح ( -1بعد ديني -2بعد فرهنگي -اجتماعي

خصوصيات تأييد يا رد برنامهريزيهاي خويش را

 -3بعد رواني -رفتاري  -4بعد آموزشي -تحصيلي -5

نتيجه بگيرند و احتماالً در آنها تغييرات الزم را ايجاد
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بعد بهداشتي -درماني  -6بعد اقتصادي -معيشتي) در

 )1331بوينيک و همکارانش ( )1921زنان سرپرست

توانمندسازي خانوادهها ميباشد.

خانواده را ،زناني ميدانند که بدون حضور منظم و يا

خانواده

حمايت يک مرد بزرگسال ،سرپرستي خانواده را به

يک پديده جهاني است ،شامل دو نفر بالغ از دو

عهده دارند ،بر اين اساس ميتوان گفت ،که سرپرست

جنس مخالف ،همراه يک يا چند فرزند خود يا

خانواده به کسي اطالق ميشود که مسئوليت اداره

فرزندخوانده که داراي رابطه عاطفي و بسيار نزديک و

اقتصادي خانواده را بر دوش دارد تصميم گيريهاي

تأييدشده اجتماعي ميباشد (آقابخشي .)125 ،1121

عمده و حياتي به عهده وي است.

از نظر راجرز 2خانواده نظام نيمه بسته اي است كه
نقش ارتباطات داخلي را ايفا ميکند و داراي اعضايي

مسائل و مشکالت زنان سرپرست خانوار

است كه وضعيتها و مقامهاي مختلفي را در خانواده

وضعيت اقتصادي :در خانواده هاي زن سرپرستت،

و اجتماع احراز كرده ،با توجه به محتواي وضعيتها،

زن هم مسئوليت کار خانه و هم بيرون خانه را بر عهده

افكار و ارتباطات خويشاوندي كه مورد تاييد جامعه اي

دارد .در اين خانوادهها نحوه صرف هزينه ها ،حتاکي از

است كه خانواده جزء الينفك آن است ،ايفاي نقش

آن است که آنها تنها جوابگوي نيازهاي اوليته زنتدگي

ميکند.

هستند .حدود دو سوم هزينههاي اين خانوادهها صترف

پروفسور روزنبام 3با بررسي حدود چهارصد اثر

خوراک و پوشاک و بقيه درامد هم صرف مسائلي مانند

علمي در زمينه جامعه و خانواده مينويسد :كليه

تحصيل فرزنتدان ،هزينته مستکن و درمتان متيشتود.

تعاريف و برداشتهاي متفاوت از جامعه شناسي

(معيدفر و نفيسي )12 ،1121

خانواده در آلمان غربي ،داراي دو وجه مشترك هستند:
 )1خانواده گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي

نا امني و مخدوش شدن روابط اجتماعي :در جوامعي

و غير قابل تفكيك آن ،صميميت آن است؛  )2اجتماعي

مانند جامعه ما که زن اعتبار اجتماعي و امنيت ختود را

كردن نسل آينده جزء بديهيترين ،اساسيترين و

مديون مردان خانواده است ،زن بدون مرد براي بسياري

اصليترين وظايف خانواده است.

از مردان به عنوان يک فرصت و يک بدن بتي صتاحب
جلوه ميکند که قصتد تصتاحب و کتامجتويي از آن را

سرپرست خانواده

دارند .اين مسئله در ابعاد متفاوتي نمود مييابتد کته از

فردي است که مسئوليت تأمين هزينههاي زندگي و

تقاضاي ازدواج هاي نامطلوب و بدون شترايط مناستب

سرپرستي امور معنوي اعضاء خانواده را به عهده دارد

آغاز شد؛ و به موارد ديگر نظير تقاضاي صيغه شتدن و

و به نحوي خانواده را اداره و سرپرستي ميکند( .حاج

تجاوز نيتز متيانجامتد .نداشتتن متردي تحتت عنتوان

يوسفي )52 ،1122

سرپرست و همراه ،بدن زن را مورد تهديد مردان ديگر
قرار ميدهد و اين چيزي است که غيتر از ختود زنتان
سرپرست خانواده ،زنان ديگر هم از آن مطلع ميشوند.

زنان سرپرست خانواده
زنان سرپرست خانواده ،بر مبناي تعريف سازمان

بنابراين سعي ميکنند تا حد امکان بين خانواده ختود و

بهزيستي زنانياند که عهده دار تأمين معاش مادي و

چنين زناني فاصله ايجاد کنند و حتتي اگتر زن قبتل از

معنوي خود و اعضاي خانوار ميباشند( .خسروي،

دست دادن همسرش با خانواده آنها رابطته اي داشتته،
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پس از تنها بي سرپرست شتدن از وي دوري متيکننتد

گوناگون ،حقوق متقابل ،روابط شخصي ،منافع مشترک،

تا مبادا مردانشان در صدد سوء استفاده از زن برآينتد و

اهداف معين و مناسبات رويارويي و پايدار ديده

در واقع به زنان و همسران ختود خيانتت کننتد .چنتين

ميشود .در آموزش خانواده هدف اين است که طي

است که يک زن مجرد يا بيوه و مطلقه که به تنهتايي و

يک فرآيند پيچيده اعضاي خانواده يعني پدر ،مادر و

بدون حضور مردان زندگي ميکنند از نگاه ديگتر زنتان

فرزندان دانش و مهارتهاي الزم را بياموزند.

به چشم يک تهديد نگريسته ميشود .تهديدي که بايتد

(صالحيان )244 ،1333

از او فاصله گرفت و روابتط اجتمتاعي بتا وي را قطتع
کرد به نحو اولي مشخص استت کته چنتين زنتاني در

اصول طراحي آموزشهاي اثربخش در آموزش

جامعه ما حق داشتتن رابطته بتا متردان را ندارنتد و در

خانواده

صورتي که کوچک ترين رابطه اجتماعي با مردي برقرار

 )1برنامههاي موفق آموزش خانواده ،اکولوژيک هستند

کننتتد ،برچستتب فاحشتته بتتودن و صتتيغه اي بتتودن

به اين معنا که به جاي تمرکز بر يک جنبه موضوع

ميخورند و لتذا کليته روابتط اجتمتاعي چنتين زنتاني

مثالً رفتار والد ،برنامههاي موفق آموزش خانواده بر

مخدوش ميشود( .معيدفر و نفيسي )11 ،1121

کل نظامها و محيطهايي که والد و نيز فرزند را

سالمت جسماني :بيش از نيمي از زنان سرپرست

احاطه کردهاند ،متمرکز ميشوند.

خانوار احساس ضعف و ناتواني ميکنند .اين مشکل

 )2برنامههاي موفقيت آميز آموزش خانواده اغلب بر

در جامعه شهري به  59/2درصد ميرسد( .کمانگري

اساس اصل همياري استوار است ،از آنجايي که

)11 ،1119

اکثر سازمانها فقط قادرند به يک بخش از
اکولوژي والدين پاسخ گويند درحاليکه برنامه
اکولوژيک نوعاً نيازمند همياري گروههاي اجتماع

آموزش خانواده
نوعي تعليم و تربيت است که شامل برنامههاي

محلي ميباشد.

معين براي ارتقاء سطح آگاهيهاي و توانائيهاي

 )3برنامههاي موفق آموزش خانواده ،دراز مدت است.

سرپرست و ساير اعضاء خانواده با هدف ايجاد خانواده

برنامههاي تک جلسه اي ممکن است براي دستيابي

سالم صورت ميگيرد( .شيوه نامه طرح نظام جامع

به برخي اهداف از قبيل اطمينان بخشي به والدين

آموزشي و تربيتي کميته امداد امام خميني )1331

درباره اينکه تالشهاي فرزندپروريشان مناسب

آموزش خانواده مرکب از دو واژه آموزش و
خانواده است .آموزش فرآيند پيچيده اي است که طي

باشد ليکن داراي اثرات پايايي در زمينه تالشهاي
فرزند پروري نيست.

آن فرد مهارتهاي مورد نياز براي انجام دادن يک عمل

 )4برنامههاي موفق آموزش خانواده بايستي از

يا وظيفه را کسب ميکند يا اين مهارت در او بيشتر

کارشناسان و خبرگان به عنوان مدرس استفاده کند.

ميشود .طي فرآيند آموزش موجباتي فراهم ميآيد تا

 )3نقطه شروع برنامههاي موفقيت آميز آموزش خانواده

تجربههاي يادگيري به وقوع بپيوندند و باعث ميشود

نقاط قوت موجود والدين ميباشند .اين اصل بدان

کارايي و اثربخشي فرد آموزش ديده بيشتر شود .اما

معنا است که به جاي تمرکز بر روي نقاط ضعف

خانواده ،عبارت است از يک نوع اجتماع يا سازماني که

والدين بر نقاط قوت آنها تکيه کنيم و اين اصل در

در اين سازمان افراد متفاوت وظايف مشترک و
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مورد همه جنبههاي تغيير رفتار افراد صادق است.

هامبورگ و مترانيستيتري خود براي تعليم و تربيت

(طالب زاده )3 ،1335

کنفرانس تشکيل داد که موضوع آن (تعليم و تربيت
والدين جهان) بود

راهبردهاي اجرايي آموزش خانواده
گروههاي آموزش خانواده :متخصصين آموزش

فرهنگ

خانواده ميتوانند گروههاي کوچکي از والدين را در

از ديدگاه امام خميني (ره) فرهنگ عبارت از

مراکز فرهنگي يا آموزشي دور هم گردآورند و از اين

دانش ،ادب؛ تعليم و تربيت ،اعتقادات ،اخالق و عمل،

طريق آموزش خانواده را به آنها ارائه دهند .اگر

گرايشهاي فکري ،هنجارها ،باورها ،ارزشها،

والدين در گروهها از يکديگر حمايت نموده و

برداشتها و هنر ،اجتماع و قواعد آنها در جامعه.

آموختههايشان را به يکديگر انتقال دهند اين راهبرد
ميتواند به طور ويژه اي اثربخش باشد.

نظريه ايشان مبتني بر ساخت انسان فرهنگي است.
ايشان موضوع انسان فرهنگي را به عنوان اصليترين

مالقات با والدين در خانه :تماسهاي شخصي

جوهر فرهنگ قلمداد نموده و تکامل نظام اجتماعي را

يک راهبرد موفق آموزشي است .مخصوصاً در مورد

مستلزم ساخت انسان فرهنگي ميداند .در حقيقت امام

والديني که احساس انزوا يا محروميت دارند.

خميني (ره) پويايي فرهنگي را در اصل تعليم و تربيت،
تزکيه نفس به طهارت روح و عمل حسنه تبيين نموده

آموزش خانواده در ايالت متحده آمريکا

و با استناد به تعاليم عاليه اسالم ،فرهنگ را اساس

از سال  1122روانشناسي به نام استانلي هال که

جامعه ميدانند .ايشان در جاي ديگر فرهنگ را مايه

محلي به نام انجمن آمريکايي براي تحقيق درباره

سعادت و شقاوت جامعه ميدانند و ميفرمايند :

کودک را تاسيس کرده است اقدام به سازماندهي

فرهنگ مبدأ همه خوشبختيها و بدبختيهاي ملت

آموزشي براي والدين کرد پس از جنگ جهاني اول،

است .اگر فرهنگ ناصالح باشد اين جوانهايي که

بنياد راکفلر اعتبارات هنگفتي را به توسعه و تعليم و

تربيت ميشوند با اين تربيتهاي ناصالح اينها در آتيه

تربيت خانوادگي و تربيت مربياني براي والدين

فساد ايجاد ميکنند( .صالحي اميري)211 ،1336 ،

اختصاص داد و انجمنهاي ملي بزرگي اين تعليم و

از نظر امام خميني (ره) وابستگي فرهنگي منشأ

تربيت را در برنامه کار خود ثبت کردند و زير کاردست

ساير وابستگيها و عامل عقبماندگي کشور و استقالل

به تاسيس دفتري به نام دفتر کودک زد که شروع به

فرهنگي عامل تحقق استقالل در ساير ابعاد است.

تشکيل همايشها و انتشار نشرياتي کرد.

ويژگي اصلي فرهنگ اسالمي در مقايسه با فرهنگهاي
غربي و استعماري عبارتند از :غني بودن ،مترقي و
موافق توسعه و پيشرفت بودن ،انسان سازي و هدايت

آموزش خانواده در اروپاي غربي
در سال  1925سازمان يونسکو کنفرانس بينالمللي
درباره آموزش و بهداشت رواني در اروپاي غربي در
پاريس تشکيل داد اين کنفرانس کمک بزرگي به تعليم

انساني ،استقالل از شرق و غرب و عدم قوم گرايي و
مليت گرايي ،توجه خاص به اصول اعتقادي و اخالقي،
توجه ويژه به تعليم و تربيت و تحصيل علم و دانش

و تربيت خانوادگي کرد و بعد در سال  1951نيز همين
سازمان با ياري مدرسه والدين پاريس در شهر
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اهميت خانواده از منظر فرهنگي
خانواده در وهلۀ اول مکاني براي جامعه پذيري،

ارزشهايي است که از طريق وحي يا الهام يا هر
طريقي قطعي ديگر به ارمغان ميرسد و هدايت و

بستري براي رشد عاطفي ،محلي براي يادگيري آداب و

سعادت انسان را تأمين ميکند( .خسروپناه )55 ،1331

رسوم و به طور کلي شکل گيري هويت افراد است،

نقش آموزشهاي ديني در سالمت فردي و اجتماعي

زيرا افراد در خانوادهها متولد ميشوند .خانواده

وجود دين براي تکامل مادي و معنوي انسان

همچنين احساس امنيت را براي افراد مهيا ميکند تا

ضروري است و فرد و اجتماع هردو به اجراي مقررات

افراد در فضاي امن ايجاد شده نسل به نسل همين نهاد

و احکام دين که به منظور هدايت بندگان به سوي

را باز توليد کنند .نهاد خانواده در اين مسير تحوالت

سعادت حقيقي تشريع گرديده است احتياج دارند .دين

گوناگون فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي را تجربه نموده

در اصالح فرد و جامعه تأثير عميق دارد موجب توسعه

است( .وثوقي )122 ،1333

ديد و فکر انسانهاست ،عقل رشد ميکند و منجر به
ظهور صفات زيباي اخالقي و امتيازات انساني ميشود
(شايستهخوي )55 ،1334

رابطه فرهنگ و دين

4

بازنگري در سازمان فرهنگ مشخصاً نشان ميدهد

جيمز معتقد است که« :مؤثرترين داروي شفابخش

که مفروضات بنيادين يك فرهنگ كه زير بناي اساسي

نگراني همانا ايمان و اعتقاد مذهبي است ،ايمان يکي از

ارزشها و هنجارها و به تبع آن رفتارهاي آشكار است

قوايي است که بشر به مدد آن زندگي ميکند و فقدان

متأثر از آموزههاي ديني است .آموزههاي ديني در هر

کامل آن در حکم سقوط بشر است» (انجمن اوليا و

فرهنگي سهم به سزايي در تعيين مفروضات اساسي آن

مربيان )11 ،1119

به عنوان زير ساخت اصلي ارزشها و هنجارها و به
تبع آن رفتارهاي نمادين و صوري افراد جامعه دارند.

آموزشهاي ديني

پس نتيجتاً مجموعه آنچه در قالب سبك كلي زندگي

فعاليتهاي برنامهريزي شده و نظاممند نهادهاي

انساني كه از آن تعبير به فرهنگ ميشود ،از طريق

آموزشي جامعه براي آموزش آموزههاي فردي و

تأثيرگذاري بر جوهره اساسي ارزشها ،مفروضات و

اجتماعي و اعتقادي و عبادي دين اسالم ،که در اينجا

هنجارها ،فرهنگ را متأثر از خود ميکند( .بنيانيان،

آموزش رسمي و غيررسمي مورد نظر است .آموزشها

)225 ،1121؛ (ميلنروبراويت )25 ،1125

و تعليمات اسالمي ،همگي در جهت امنيت ،تکامل و
رفاه اجتماعي مسلمين تشريع و تبيين گرديده است؛ و
تأثير و ارزش واالي آنها در ايجاد و استمرار آرامش

دين
مجموعه تعاليم و دستورهايي است از جانب

رواني و امنيت فردي و سالمت اجتماعي و ملي است

خداوند که نگرش و بينش انسان را براي تنظيم وظايف

(جمالي .)36 ،1335 ،جهتگيري اصلي آموزههاي

و روابط او با نظام هستي اعم از طبيعت ،خود ،خانواده

ديني بر نيازها و تمايالت آدمي متمرکز است .براي

و ديگران ،شکل ميدهد و او را در ايفاي آنچه در

سوق دادن تعليم و تربيت در جهت رفع اين نيازها،

زندگي دنيوي و اخروي بايسته و شايسته است ياري

سازوکارهايي الزم است که از مهمترين آنها وجود

ميرساند؛ لذا دين ناظر به همه شئون زندگي انسان

برنامه درسي معنوي در نظام آموزشي است .تعاليم

است (محمديان .)33 ،1334 ،مجموعه حقايق و

ديني در بر گيرنده همه ابعاد وجود انسان و تنظيم
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کننده روابط فردي و اجتماعي او در تمام زمينهها

و واکنشهاي متناسب با اين فضا را تعيين ميکنند .اين

ميباشد .آموزههاي راستين دين براي ساختن انسان

واکنشها در اصل حاصل يک جو گرفتگي رواني

واال و با کرامت برنامه ويژه و روش مخصوصي دارد به

است( .دادستان )211 ،1332

جهت ضرورت پيشگيري و مهار انسان از افتادن به
غرقاب انحراف و کجيها و به منظور رشد و ترقي او

کميته امداد امام خميني (ره)

و رسانيدنش به کمال معنوي و آسماني مورد توجه

نهادي مردمي که در  14اسفند سال  1353يعني 22

بوده است (ناطقي)122 ،1334 ،؛ و همچنين تقويت

روز بعد از بعد از پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي

ايمان و باورهاي ديني به مثابه يک مالک براي

ايران با تدبير حکيمانه رهبر کبير انقالب اسالمي

کارآمدي و ارزيابي راهبردهاي آموزشي و در

حضرت امام خميني (ره) و با هدف دستگيري و ياري

موضوعات درسي برنامهريزي آموزشي مورد توجه قرار

نمودن محرومان و مستضعفان تشکيل گرديد که عالوه

ميگيرد (طباطبايي)211 ،1336 ،

بر کمکهاي مادي ارتقاء سطح فرهنگي خانوادههاي

بنا به گفته كارل مايل :دين هر فرد واقعيت وجود
هر او را مشخص ميكند و بر هويت او نيز اثر

تحت حمايت يکي از محورهاي اساسي و زير بنايي
فعاليتهاي اين نهاد مقدس ميباشد.

ميگذارد .اعتقادات مذهبي با سرنوشت انسان پيوند
ميخورد و جوششهاي اين عقايد در قلب انسان،
اصول ديگر زندگي انسان را عميقاً تحت تأثير قرار
ميدهد (وست )125 ،2111

طرح نظام جامع آموزشي -تربيتي خانواده
طرح نوين آموزش خانواده ارائه شده از سوي
معاونت امور فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره) كه
به منظور ارتقاء سطح دانش و بينش خانوادهها و

جو يا فضاي رواني حاکم بر خانواده

پرورش الهي نسل آينده در زمينه مسائل اقتصادي-

در روان شناسي ،گرايش حاکم ،تاکيد بر مطالعه

بهداشتي -ديني عقيدتي -تحصيلي -سياسي -فرهنگي

فرد است .روان شناسي تالشي است در جهت شناخت

و اجتماعي و ديگر موارد وبا هدف تحکيم بنيان و

رفتارهاي افراد .از سوي ديگر جامعه شناسي در صدد

توانمندسازي فکري و فرهنگي خانوادههاي تحت

مطالعه گروههاي انساني است ،اعم از گروههاي

حمايت کميته امداد امام خميني (ره) و همچنين با

کوچک تا جامعه جهاني .براي مطالعه روان شناسي

بكارگيري دانش و تجارب متخصصين علوم تربيتي و

خانواده ميبايد مفهوم واسطه اي تحت عنوان جو يا

روانشناسان دلسوز و آگاه ،طراحي و تدوين گرديده

فضاي رواني حاکم بر خانواده را مورد توجه قرار

است( .شيوه نامه طرح نظام جامع آموزشي و تربيتي

دهيم .اين جو يا فضاي رواني است که رفتارهاي

کميته امداد امام خميني )1311

اعضاي خانواده را تحت تأثير خود قرار ميدهد.
مقصود از فضاي رواني ،شرايطي است که چگونگي

اهميت طرح نظام جامع آموزشي-تربيتي خانواده

رفتار افراد را تعيين ميکند( .احمدي .)13 ،1334 ،ما

تا زماني كه برنامهريزيهاي فرهنگي -تربيتي به

بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که مجموعه

صورت «فرد محور» است و تأثير عامل مهمي چون

تعاملها ،روابط و تجربياتي که اعضاي خانواده با

خانواده ناديده گرفته ميشود ،نبايد انتظار نتيجه چنداني

يکديگر دارند ،فضاي رواني حاکم بر خانه را رقم زده

داشت .فرد محور بودن فعاليتها عالوه بر آنكه فرصت

440

مجله مديريت فرهنگي /سال ششم /شماره هفدهم /پاييز 131 1

تأثير طرح نظام جامع آموزشي-تربيتي خانواده معاونت فرهنگي كميته امداد امام خميني ...

استفاده از فعاليتهاي فرهنگي -تربيتي را از اكثريت

 )5همايش و مسابقات :برخي از نيازهاي فرهنگي و

اعضاي يك خانواده سلب ميكند ،روابط موجود و

آموزشي در قالب همايش و جشنواره طراحي شده

تأثير و تأثر اعضاي خانواده از يكديگر را نيز ناديده

است.

ميگيرد .به عنوان مثال چنانچه فردي زمان اندكي را در

 )6طرح فالح:برگزاري و احيا مراسمهاي مذهبي در

فعاليتهاي برنامهريزي شده حضور يابد ،همان فرد نيز

خانوادههاي مددجويان با هدف ايجاد ارتباط ،با

تمام عمر خود را در نهاد خانواده سپري ميكند ،نهادي

همسايگان.

با ماندگاري بيشتر و روابط تأثيرگذاري قويتر .پس

 )3مشاوره تلفني:به منظور استقرار ارتباط و پيگيري

نيكوست كه با محور قرار دادن خانواده در

مسائل خانوادهها در مواقع ضروري خدمات

برنامهريزيهاي فرهنگي -تربيتي ،اوالً فرصت حضور

مشاوره اين روش طراحي شد.

همه اعضاي خانواده را در فعاليتهاي فرهنگي -تربيتي

 )3مراکز تخصصي مشاوره

فراهم آوريم و در ثاني با مهندسي محيط و روابط

 )1مجله ديداري

خانوادگي ،فضايي تربيتي را خلق كنيم.

 )11مجله شنيداري
 )11مجالت مکتوب

مدل برنامه ريزي پويا ()Dynamic programming
روشي كارآمد براي حل مسائل است و آن بدين
معناست كه مسئله را به زير مسئلههايي کوچکتر

 )12اردوهاي جهادي :313مختص مناطقي است که به
دليل بعد مسافت زياد و ناهمواريهاي ارتباطي از
فعاليت فرهنگي و آموزشي محروم ميباشند.

بشكنيم و براي هر يك از اين زير مسئلهها پاسخي
درخور بيابيم و پاسخ مسئله كلي را از كنار هم قرار

اهداف  6بعد ديني طررح نظرام آموزشري و تربيتري

دادن اين پاسخهاي جزئي به دست آوريم.

خانواده
 )1هدف بعد ديني  :مهمترين بُعد آموزشي که جهت

شيوههاي آموزش طرح آموزش خانواده

دهنده ساير ابعاد است و اين باور قطعي است كه

 )1طرح طبيب :حضور مشاورين ديني و خانواده و

اگر خانوادهها و افراد در اين بُعد تقويت شوند ،در

كارشناسان مسائل اجتماعي و بهداشتي در مناطق

ساير ابعاد پيشرفت چشم گيري دارند ،زيرا كه ساير

محروم.

مسائل از بطن دين ميجوشند.

 )2مدرسه خانواده :براي افرادي که امکان حضور در
برنامهها و کالسهاي گروهي رادارند.
 )3چهره به چهره :به صورت انتقال مطالب به
صورت چهره به چهره است.
 )4اردوهاي خانوادگي و تخصصي :با توجه به

 )2هدف بعد فرهنگي :توانمندي آگاهي و اطالعات
خانوادهها در زمينههاي اجتماعي و فرهنگي.
 )3هدف بعد رفتاري :آشنايي فرد با اصول روابط بين
فردي ،اقدامات پيشگيرانه و اصالحي در خصوص
آسيبهاي رواني و اقداماتي نيز در خصوص

تأثيرات مطلوب حضور تمامي اعضاء خانواده در

نگرانيهاي گذشته و دغدغههاي آينده.

کنار يکديگر جهت فراگيري ،اين اردوها طراحي

 )4هدف بعد تحصيلي :انگيزه بخشي به منظور

شده است.

سوادآموزي و انجام مشاوره و هدايت تحصيلي
براي محصلين
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 )5هدف بعد بهداشتي :ارتقاء سطح بهداشت فردي،
سالمت فردي و سالمت خانواده

که شرکت کردهاند و  41نفر که شرکت نکردهاند و
با روش نمونه گيري خوشه اي تک مرحله اي از

 )6هدف بعد اقتصادي :هدف فرهنگ سازي

بين چند مدرسه راهنمايي انتخاب گرديد و نتيجه

کسبوکار و همچنين تصحيح الگوي مصرف

اي که از پژوهش بدست آمد اين بود که والديني

است.

که شرکت کردهاند ميتوانند با بهره گيري از
مدرسين مجرب و متخصص و مشاورين کارآمد و

پيشينه پژوهش

آگاه به مسائل تربيتي ،بهترين روش تربيتي را در

 )1نتايج بدست آمده از تحقيق شهرام ،اسدي ،1331 ،با

مورد فرزندان خود به کار گيرند تا فرزندان آنها

موضوع بررسي ميزان تأثير آموزش خانواده بر تغيير

در جامعه دچار مشکل نشوند و از طريق اين

رفتار والدين نسبت به فرزندان خود در دوره

کالسها با جديترين و عمليترين روشهاي

راهنمايي و متوسطه شهر رضا .شوراي تحقيقات

تربيتي آشنا شده و عالوه بر آن با ارتباط بيشتر با

اداره کل آموزش و پرورش ،نشان ميدهد که رابطه

معلمان بتوانند در موفقيت تحصيلي فرزندان خود

معناداري بين آموزش خانواده و ارتقاي آگاهيها و

تأثير بگذارند.

دانستههاي تربيتي والدين ،بهبود راهنمايي

 )3ريسچ هنديکس و چانچونگ ( )2113در پژوهشي

تحصيلي ،هدايت ديني و اخالقي فرزندان،

با عنوان تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي به

شيوههاي مناسب روابط خانوادگي وجود دارد .به

والدين نوجوانان انجام دادند ،يافتههاي اين پژوهش

عبارت ديگر تأثير آموزش خانواده بر تغيير رفتار

نشان ميدهد که  33نوجوان و والدين شرکت

والدين نسبت به فرزندان خود در بين والدين

کننده در جلسات آموزشي مهارت زندگي که به

آموزش ديده بيشتر از والدين آموزش نديده

مدت  6هفته و هفته اي  2ساعت برگزارشده وبا

ميباشد .اين تفاوت در بين والدين دانش آموزان

والدين و نوجواناني که در جلسات شرکت

دوره راهنمايي کمتر ولي در بين دانشآموزان دوره

نکردهاند مقايسه شدند .نتيجه نشان داد ،مادراني که

متوسطه بيشتر ميباشد.

در اين جلسات شرکت کردند نسبت مادران گروه

 )2علي ملک پور در پايان نامه کارشناسي ارشد رشته
روانشناسي باليني .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

کنترل ارتباط باز و بهتري را نسبت به نوجوانانشان
پس از آموزش نشان دادند.

تحقيقات خود در سال  ،1331موضوع بررسي

 )4مطالعه ديگري نيز توسط جنسون ( )1155در باب

رابطه کالسهاي آموزش خانواده با موفقيت

کمک از طرف دانش آموزان براي انواع مختلف

تحصيلي فرزندان را انجام داد .هدف از تحقيق

مسائل بعملآمده است .از ( )%21از  3111نفر از

بررسي مقايسه اي وضعيت تحصيلي و تربيتي

دانش آموزان در  3دبيرستان به عنوان گروه نمونه

فرزندان والدين شرکت کننده در کالسهاي

درخواست شد که افرادي را که در مواقع لزوم

آموزش خانواده با فرزندان غير شرکت کننده در

براي دريافت کمک به آنها مراجعه ميکنند به

کالسهاي آموزش خانواده در مدارس راهنمايي

ترتيب اول ،دوم و سوم تعيين کردند .در فهرست

ناحيه دو شهر شيراز در سال تحصيلي  31-11بود

گردآوري شده به ترتيب از والدين ،مشاوران و

که جامعه آماري عبارت بوده از  111نفر از والديني

معلمان و دوستان نام برده است.
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طبقه اي با انتساب متناسب و تصادفي انتخاب گرديده

روش تحقيق
اين تحقيق بر مبناي هدف ،يک تحقيق کاربردي و

است .به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران

بر اساس روش ،ترکيبي از روش مطالعه کتابخانه اي،

استفاده ميگردد و به منظور تعيين انحراف معيار جامعه

پيمايشي در آن استفاده شده است ،در قالب روش

مورد مطالعه تعداد  11نمونه از جامعه آماري مورد

كتابخانهاي با مطالعه کتب و مقاالت و بررسي اسناد،

تحقيق ،به طور تصادفي انتخاب و پيش آزمون

ابعاد مفهومي و نظري متغيرهاي تحقيق از حيث نظري

ميشوند .براي محاسبه حجم نمونه براي جامعه آماري

مورد كاوش قرار گرفته كه حاصل آن دسترسي به

مورد مطالعه با توجه به حجم نمونه کل جامعه آماري

چارچوب مفهومي و نظري تحقيق ميباشد .از آنجا که

مورد مطالعه  Nبرابر با  222و تعداد  11نمونه به عنوان

در مطالعه منابع و ادبيات ،تحقيقي با عنوان ما يافت

پيش آزمون مورد بررسي قرار گرفت ،انحراف معيار به

نشد ،در راستاي توليد ادبيات مورد نياز ،تدوين

دست آمده از اين پيش آزمون برابر  1/12به دست آمد

نظريات مرتبط و جمع آوري دقيق پيشينههاي تاريخي

که براي اطمينان بيشتر تعداد  121پرسشنامه در بين

تحقيقهاي مرتبط با موضوع مورد پژوهش به بانکهاي

جامعه آماري توزيع گرديد.

اطالعاتي و مراکز و منابع مکتوب و الکترونيکي

ابتتزار جمتتع آوري اطالعتتات در تحقيتتق حاضتتر

مراجعه و نسبت به فيش برداري از اسناد علمي اقدام

عبارتند از  :مصاحبه و پرسش نامه ،مصتاحبه در قالتب

گرديد .در سطح تجربي با استفاده از تكنيك نظر

يك نظرسنجي بتا تعتدادي از متديران فرهنگتي کميتته

سنجي از خبرگان دادههاي مربوط به چارچوب

امداد ،اساتيد محترم راهنما و مشاور ،همچنين چند تتن

مفهومي و نظري تعيين شده جمعآوري و چگونگي

ديگر از اساتيد محترم در حوزه مرتبط با اين تحقيق در

توزيع و روابط متغيرهاي مورد مطالعه در قالب جامعه

خصوص نحتوه طراحتي آن انجتام گرفتته و ستؤاالت

آماري مورد بررسي قرار گرفته است.

مصاحبه در قالب کلي فرضيهها و سؤاالت تحقيق قترار

نظر به اينکه تحقيق حاضر از مطالعات غير تجربي

داشتتته و جهتتت طراحتتي پرسشتتنامه از طيتتف ليكتترت

(غير آزمايشگاهي) ميباشد که در سطح توصيفي و

«پرسشنامه ارزيابي نگرش» استفاده گرديتد .بته منظتور

تبييني انجام ميپذيرد .در سطح توصيفي از

ارزيتتابي اثتتر متغيرهتتاي مستتتقل (آمتتوزشهتتاي دينتتي،

شاخصهاي فراواني (فراواني ،درصد فراواني ،درصد

فرهنگي ،رفتاري ،تحصيلي ،بهداشتتي و اقتصتادي) بتر

تراكمي و  ) ...و نمودار ستوني استفاده شده است؛ و

متغير وابسته (توانمندسازي خانواده) ،نحوه امتياز دهتي

به کمک آزمون کلموگروف اسميرنوف به بررسي

به پرسشنامه هم از امتياز  1تا  5است .به منظور تعيتين

نرمال بودن توزيع متغيرهاي مورد بررسي قرار گرفته و

پايايي پرسشنامه در اين تحقيق از روش آلفاي کرونباخ

از آزمونهاي پارامتريك (آزمون )one sample t-test

جهت سنجش اعتبار ابتزار انتدازهگيتري استتفاده شتده

جهت بررسي فرضيهها استفاده سپس با کمک آزمون

است .اين روش زمتاني بته کتار متيرود کته ستؤاالت

فريدمن متغيرها را رتبه بندي نمودهايم.

آزمون داراي وجوه دو قسمتي نباشد بلکه بته صتورت

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه

درجه موافقت يتا مخالفتت باشتد ،يعنتي گويتههتا بته

خانوادههاي عضو طرح نظام جامع آموزشي-تربيتي

صورت چند گزينته اي يتا چنتد ستطحي باشتد .روش

خانواده کميته امداد امام خميني (ره) استان البرز به

آلفاي کرونباخ با هدف محاسبه هماهنگي دروني ابتزار

تعداد  222خانوار ميباشند که نمونه آماري به روش

اندازهگيري از جمله پرسشنامه به کتار متيرود و نشتان
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ميدهد سؤالهاي آزمون تا چته حتد توانتايي ستنجش

آمار توصيفي

ويژگي واحد را دارند .آلفاي کرونباخ بين عدد صتفر و

در اين قسمت جداول آماري و نمودار مربوط به

يک نوسان ميکند .اگر آلفاي کرونباخ برابر يک باشتد،

سن ،جنسيت ،سطح تحصيالت و سؤاالت پرسشنامه

نشانه دقت کامل و صد در صد ابزار اندازهگيري استت

مورد بررسي قرار گرفتهاند .در خصوص بررسي

و در صورتي که صفر باشد نشانه عدم پايايي است .بتر

سؤاالت پرسشنامه با توجه به کد گذاري انجام شده

اين اساس بتراي پرسشتنامهاي کته در ابتتداي کتار بته

(خيلي زياد  ،5زياد  ،1تا حدودي  ،1کم  ،2خيلي کم

منظور پيش آزمون تحقيق حاضر انجام شد ،توسط نترم

 )1ميانگين پاسخگويي هر چه به عدد  5نزديکتر باشد

افزار ،SPSSضريب آلفاي کرونبتاخ محاستبه شتد ،کته

ميتوان نتيجه گرفت افراد با عامل مطرح شده در آن

نشان ميدهد که پايايي پرسشنامه جهت انجتام تحقيتق

سؤال بسيار زياد موافق هستند و هرچه ميانگين به يک

قابل قبول ميباشد .در مجموع نيز آلفاي کل پرسشتنامه

نزديک باشد ،نشان دهنده عدم موافقت افراد با عامل

محاسبه گرديد.

مطرح شده در آن سؤال است .ميانگين در بازه 2/1-1
کم 1/1 -2/11 ،متوسط و  5-1/11زياد ارزيابي
ميگردد.

يافتههاي پژوهش

جدول ( )2بخشي از پرسشنامه تکميل شده پژوهش

بعد ديني

 )1طرح آموزش خانواده نقش مؤثري در پاسخگويي به سؤاالت شرعي و شبهات ديني من و اعضاء خانوادهام
داشته است.
 )4طرح آموزش خانواده نقش مؤثري در اصالح حجاب (پوشش ظاهري) من و اعضاء خانوادهام داشته است.
 )5مشاورين ديني طرح آموزش خانواده که در منزل شما حضور بهم رساندند نقش مؤثري در برطرف کردن
نيازها و انتظارات شما از يادگيري آموزههاي ديني و عقيدتي داشتهاند.
 )6طرح آموزش خانواده نقش مؤثري در آشنايي بيشتر شما و اعضاء خانواده شما با مهارتهاي زندگي (فرزند
پروري ،قدرت تصميم گيري ،حل مسائل و  ) ...داشته است.
 )7طرح آموزش خانواده نقش مؤثري در کاهش اضطراب و نگراني (کاهش دغدغههاي آينده و نگرانيهاي
گذشته) شما و اعضاء خانواده شما داشته است.
 )8طرح آموزش خانواده نقش مؤثري در بهبود ارتباط بين فردي شما و اعضاء خانواده شما داشته است.

بعد رفتاري

 )9طرح آموزش خانواده نقش مؤثري در بهداشت رواني و كاهش رفتارهايي از قبيل (كنترل خشم ،كنترل
پرخاشگري ،وسواس و ) ...شما و اعضاء خانواده شما داشته است.
 )31طرح آموزش خانواده نقش مؤثري در كاهش يا رفع آسيبهاي اجتماعي (طالق ،اعتياد و  ) ...شما و اعضاء
خانواده شما داشته است.
 )33طرح آموزش خانواده نقش مؤثري در آماده سازي فرزندانم براي ازدواج شما داشته است.
 )32مشاورين خانواده طرح آموزش خانواده که در منزل شما حضور بهم رساندند نقش مؤثري در برطرف کردن
نيازها و انتظارات شما در باال بردن مهارتهاي زندگي داشتهاند.
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خيلي کم

 )2طرح آموزش خانواده نقش مؤثري در تشويق شما و اعضاء خانواده شما به خواندن نماز و قرآن داشته است.

کم

(اصول و فروع دين) داشته است.

تا حدودي

 )3طرح آموزش خانواده نقش مؤثري در آشنايي بيشتر شما و اعضاء خانواده شما با آموزههاي ديني و عقيدتي

زياد

ابعاد

خيلي زياد

سؤاالت زير تا چه اندازه در بهبود وضعيت زندگي شما نقش داشته است؟

11

11

19

11

21

11

11

12

11

21

11

12

12

25

21

21

21

11

19

11

12

11

11

11

21

2

11

11

11

22

9

11

15

22

21

12

21

11

21

12

1

15

11

11

21

21

11

12

11

9

21

29

11

15

11

19

25

11

11

11

تأثير طرح نظام جامع آموزشي-تربيتي خانواده معاونت فرهنگي كميته امداد امام خميني ...

جدول ( )3بافت نگار متغير سن
سن

تعداد

ميانگين

ميانه

مد

انحراف معيار

کمترين مقدار

بيشترين مقدار

121

3 .42

43

44

14 .1

24

11

جدول ( )4توزيع متغير ميزان تحصيالت
سطح تحصيالت

فراواني

درصد فراواني

فراواني تجمعي

ابتدايي

51

15

15

راهنمايي

11

2 .11

2 .15

ديپلم

21

21

2 .95

دانشگاهي

5

2 .1

%111

جمع کل

121

%111

بررسي نرمال بودن دادهها
در اين قسمت ابتدا به بررسي نرمال بودن

با توجه به جدول شماره  5مقابل از آنجا كه ستطح

متغيرهاي عوامل ساختاري ،رفتاري و زمينه اي

معني داري آزمون نرمال بودن تمام متغيرها بته غيتر از

ميپردازيم .فرض صفر آزمون عبارت است از ( ) :

متغير بعد فرهنگي و اجتماعي بيشتر از  1/15متيباشتد

نرمال بودن توزيع متغيرها فرض مقابل عبارت است از

بنتتابراين فتترض صتتفر را پذيرفتتته و بتتا اطمينتتان %15

( )  :عدم نرمال بودن توزيع متغير مورد بررسي .در

ميتوان گفت توزيع متغير نرمال است .بنتابراين جهتت

صورتي كه سطح معني داري آزمون كمتر از 15 .1

بررسي فرضتيه هتاي تحقيتق از آزمتون  tيتک جامعته

باشد فرض صفر را رد كرده و با اطمينان  %95ميتوان

استفاده مينماييم .متغير بعد فرهنگي و اجتمتاعي داري

گفت توزيع دادهها نرمال نيست .در صورتي كه سطح

سطح معني داري  1/111است .از آنجا که سطح معنتي

معني داري آزمون بيشتر از  15 .1باشد فرض صفر را

داري آزمون کمتر از  1/15است فرض صفر رد شده و

ميپذيريم و توزيع دادهها نرمال است.

توزيع متغير نرمال نيست بنابراين جهت بررسي فرضتيه
مربوطه از آزمون دوجمله اي استفاده مينماييم.

جدول ( )5بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
مقدار آماره

z

سطح معنيداري

()p

نتيجه

بعد ديني

111 .1

152 .1

 P>0. 05پذيرش فرض صفر -توزيع متغير نرمال است.

بعد رفتاري

323 .1

665 .1

 P>0. 05پذيرش فرض صفر -توزيع متغير نرمال است.

بعد فرهنگي و اجتماعي*

332 .1

114 .1

 P<0. 05رد فرض صفر -توزيع متغير نرمال نيست.

بهداشتي

233 .1

116 .1

 P>0. 05پذيرش فرض صفر -توزيع متغير نرمال است.

اقتصادي

243 .1

111 .1

 P>0. 05پذيرش فرض صفر -توزيع متغير نرمال است.

تحصيلي

213 .1

113 .1

 P>0. 05پذيرش فرض صفر -توزيع متغير نرمال است.
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جدول ( )6آزمون t
t

تعداد

ميانگين

آماره

121

23 .3

341 .2

تعداد

ميانگين

آماره

121

25 .1

121 .3

درجه آزادي

سطح معني داري

111

115 .1

فاصله اطمينان %95
حد باال

حد پايين

42 .1

14 .1

جدول ( )3آزمون  tفرضيه فرعي اول:آموزشهاي بعد ديني
t

درجه آزادي

سطح معني داري

119

111 .1

فاصله اطمينان %95
حد باال

حد پايين

12 .1

12 .1

با توجه به جدول شماره  1مقدار آماره آزمون و

بررسي فرضيههاي تحقيق
جهت بررسي فرضيههاي تحقيق با توجه به نتايج

سطح معني داري به ترتيب برابر  2/121و 1/1 15

one sample

است .جهت بررسي از آزمون  tاستفاده شده است .در

 t-testو آزمون دوجمله اي استفاده مينماييم .در

اين آزمون ميانگين برابر  1را به معني خنثي و عدم

صورتي که سطح معني داري آزمون کمتر از  1/15باشد

تأثيرگذاري در نظر گرفته شده است .با توجه به اينکه

فرض صفر رد شده و متغيرهاي مورد نظر بر بهبود

سطح معني داري کمتر از  1/15است بنابراين فرض

وضعيت زندگي افراد تأثير دارد.

صفر رد شده و با اطمينان  %95ميتوان گفت طرح

آزمون کلموگروف اسميرنوف ،از آزمون

فرضيه اصلي :طرح نظام جامع آموزشي و تربيتي

نظام جامع آموزشي و تربيتي خانواده کميته امداد امام

خانواده کميته امداد امام خميني (ره) بر تحکيم بنيان

خميني (ره) بر تحکيم بنيان خانوادههاي تحت حمايت

خانوادههاي تحت حمايت استان البرز تأثير بااليي

استان البرز تأثير دارد و با توجه به مثبت بودن دو سر

داشته است.

فاصله اطمينان ميتوان گفت ميانگين بيشتر از  1بوده و
تأثيرگذاري باالست.

بررسي فرضيههاي فرعي تحقيق
جدول ( )3آزمون  tفرضيه فرعي اول:آموزشهاي بعد فرهنگي
گروه

تعداد

احتمال مشاهده شده

احتمال مورد آزمون

سطح معني داري

گروه ( 1کمتر يا مساوي )1

112

35 .1

5 .1

111 .1

گروه ( 2بيشتر از )1

13

15 .1

جدول ( )1آزمون  tفرضيه فرعي اول:آموزشهاي بعد رفتاري-رواني
t

تعداد

ميانگين

آماره

121

22 .3

313 .2

441

درجه آزادي

سطح معني داري

111

122 .1

فاصله اطمينان %95
حد باال

حد پايين

41 .1

132 .1
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جدول ( )11آزمون  tفرضيه فرعي اول:آموزشهاي بعد تحصيلي
t

تعداد

ميانگين

آماره

121

11 .2

-335 .4

درجه آزادي

سطح معني داري

119

111 .1

فاصله اطمينان %95
حد باال

حد پايين

-19 .1

-52 .1

جدول ( )11آزمون  tفرضيه فرعي اول:آموزشهاي بعد بهداشتي
t

تعداد

ميانگين

آماره

121

22 .2

-644 .12

درجه آزادي

سطح معني داري

119

111 .1

فاصله اطمينان %95
حد باال

حد پايين

-15 .1

-29 .1

جدول ( )12آزمون  tفرضيه فرعي اول:آموزشهاي بعد اقتصادي -معيشتي
تعداد
121

آماره

ميانگين
11 .2

t

-513 .3

درجه آزادي

سطح معني داري

119

111 .1

رتبه بندي شاخصها

فاصله اطمينان %95
حد باال
-11 .1

حد پايين
-19 .1

نتيجه گيري
با بررسي نظريات و ديدگاههاي انديشمندان و

جدول ( )13آزمون فريدمن
آماره کاي دو

درجه آزادي

سطح معني داري

صاحبنظران علوم انساني و نيز نقطه نظرات مديران

113 .133

5

111 .1

فرهنگي نهاد مزبور تا حد بسيار بااليي فرضيات مورد

با توجه به جدول شماره  11مشاهده ميشود سطح

نظر تحقيق تاييد گرديد .نتيجه تحقيق نشان دهنده

معني داري آزمون  1/111است ،با توجه به اينکه سطح

تأثيرگذاري باالي طرح نظام جامع آموزشي و تربيتي

معني داري آزمون کمتر از  1/15ميباشد ،فرض صفر

خانواده اجراشده در کميته امداد امام خميني (ره) استان

رد شده و با اطمينان  %95ميتوان گفت ابعاد طرح نظام

البرز بر توانمندسازي و ارتقاء سطح آگاهيها و

جامع آموزشي و تربيتي خانواده داراي اولويتهاي

تواناييهاي سرپرست و ساير اعضاء خانوادههاي تحت

متفاوتي هستند.

حمايت است .با توجه به مطالعات ،رابطه دين با
توانمندي فکري خانواده رابطه اي تنگاتنگ است؛ و از

جدول ( )14رتبه بندي ابعاد طرح نظام جامع
آموزشي و تربيتي خانواده
ابعاد

ميان تمام نظريات جامعهشناسان و صاحبنظران،
نظريات اسالم راجع به سبک زندگي کاملتر و جامعتر

ميانگين رتبه

رتبه

است؛ زيرا که اسالم از لحظه بستن نطفه انسان تا لحظه

بعد ديني

5 .4

1

بعد رفتاري

32 .4

2

مرگ ،شيوه و روش زندگي را معين کرده و نه تنها

بعد فرهنگي و اجتماعي

25 .3

5

بهداشتي

13 .2

6

اقتصادي

31 .3

4

تحصيلي

54 .3

3

سبک و روش زندگي خوب رانشان داده بلکه از طرفي
ديگر ،عاقبت روش زندگي نادرست را نيز چه در
دوران زندگي و چه پس از آن نشان داده است.
در بعد آموزش ديني طرح با محور قرار دادن
تقويت ديني و اعتقادي خانوادهها توفيق بااليي در
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اجراي واجبات ديني از سوي خانوادهها ،ارتقاء سطح

بيسوادان به شرکت در نهضت سوادآموزي ،شده

آشنايي آنها با مسائل ديني و عقيدتي و پاسخگويي به

است.

شبهات ديني خانوادهها در آموزشهاي گروهي ،حاصل

در بعد آموزش اقتصادي طرح ارائه مشاوره به

گرديد و اين بعد آموزشي در توفيق ابعاد آموزشي

خانوادهها باعث هدايت و پيشرفت شغلي اعضاء

ديگر تأثير بااليي داشت.

خانواده ،آشناسازي خانوادهها با طرحهاي خودکفايي

در بعد آموزش فرهنگي طرح اجراي طرح فالح و
برگزاري اردوهاي فرهنگي و تربيتي خانوادگي و

امداد ،آموزش کاهش هزينههاي زائد زندگي شده
است.

تخصصي نقش مؤثري در ايجاد نشاط ،آموزش مسائل
ديني ،رفتاري و تربيتي و معرفي طرحهاي خودكفايي
به خانوادهها داشته است.

پيشنهادات
 )1اولويت دادن به خانواده به عنوان بنياديترين نهاد

در بعد آموزش رفتاري طرح حضور مشاورين

اجتماعي و توجه به مصتتالح آن در

ديني و خانواده در منازل خانوادهها باعث ارتقاء

سياستگذاري ،قانون گذاري و برنامهريزيهاي

مهارتهاي ارتباطي اعضاء خانواده ،آشنايي با

مرتبط و مؤثر در خانواده.

مهارتهاي زندگي و کاهش اضطراب و نگراني
خانوادهها شده است.

 )2افزايش تعامل و همکاري کميته امداد با ساير
نهادها و سازمانهاي فرهنگي به جهت بهره

در بعد آموزش تحصيلي طرح ،ارائه مشاوره به
خانوادهها باعث هدايت و پيشرفت تحصيلي دانش

برداري از ظرفيتهاي فرهنگي متقابل و تالش
در جهت کاهش موازي کاريها.

آموزان ،بهبود افت تحصيلي اعضاء خانواده و هدايت
جدول ( )15تطبيقي :نظريههاي صاحبنظران در خصوص آموزش خانواده
نتايج تحقيق

مباني نظري
برنامههاي موفق آموزش خانواده ،اکولوژيک هستند (بر کل
نظامها و محيطهايي که والد ونيز فرزند را احاطه کردهاند ،متمرکز
ميشوند.
رعايت اصل همياري (پاسخگويي به کليه نيازها) از اصول
آموزش موفقيت ميز خانواده است.

آموزش ابعاد اقتصادي-بهداشتي-ديني عقيدتي-تحصيلي-
سياسي-فرهنگي و اجتماعي و . .توسط طرح کميته امداد.
کميته امداد امام خميني (ره) باهدف خدمت به محرومين در
بخشهاي فرهنگي ،درماني ،حمايتي ،حقوقي و اشتغال ،تشکيل
شده است.

آموزش مؤثر خانواده نياز به برنامه ريزي بلندمدت و هدفمند دارد بکارگيري مدل برنامه ريزي پويا (شکستن مسئله به زير مسئله)
استفاده از کارشناسان و خبرگان در آموزش

آموزش و بکارگيري متخصصين و مشاورين ديني و خانواده

درمهمترين راهبرد آموزش خانواده که مالقات متخصصان با
والدين در خانه است تماسهاي شخصي يک راهبرد موفق
آموزشي است .مخصوصاً در مورد والديني که احساس انزوا يا

حضور متخصص ديني و مشاورين خانواده در منازل مددجويان

محروميت دارند.
مفروضات بنيادين يك فرهنگ ،متأثر از آموزههاي ديني است
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باالترين تأثيرگذاري در بعد آموزشهاي ديني طرح است
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تأثير طرح نظام جامع آموزشي-تربيتي خانواده معاونت فرهنگي كميته امداد امام خميني ...

 )1توسعه آگاهي زنان و اعضاي خانواده در خصوص

 )11تشويق و حمايت جوانان به تشكيل خانواده همراه

ايجاد الگوي صحيح اقتصادي و تنظيم درآمدها و

با تعديل توقعات و تأثير آن بر صيانت نفس و

هزينههاي خانواده در قالب طراحي برنامههاي

سالمت فرد و جامعه.

آموزشي( .فرهنگ سازي جهت ساده زيستي با
هدف دستيابي به اصالح الگوي مصرف)
 )1به جهت سرپرست زن بودن اکثر خانوادهها،
آموزش و حمايت از کسب و کار در بخش مشاغل

 )11فرهنگ سازي نحوه صحيح استفاده از تکنولوژيها
مانند اينترنت ،موبايل ،ماهواره و غيره که در ارتباط
مستقيم با رفتارهاي جوانان ميباشد بايد به صورت
فوريت پيگيري شود.

خانگي جهت بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي

 )12با توجه به اينکه استان البرز ازجمله استانهاي

ايشان پيشنهاد ميگردد (آموزش زندگي مبتني بر

مهاجرپذير باال و به همراه فرهنگ متفاوت ميباشد

توليد به جاي مبتني بر مصرف)

طراحي شيوههاي آموزشي در کليه ابعاد آموزشي

 )5به جهت تأثيرگذاري باالي برنامههاي اردويي امداد
عليالخصوص اردوهاي فرهنگي و تربيتي در محل

متناسب با فرهنگ خانوادههاي تحت حمايت مورد
تاکيد است.

اردوگاهها که در آن با ايجاد فضاي نشاط و متنوع

 )11آموزش تخصصي مشاورين ديني و خانواده جهت

فرهنگي انتقال مفاهيم تربيتي سريعتر انجام

باال بردن سطح تخصص ،مهارت و آموزش همه

ميگردد ،طراحي و برگزاري اردوهاي يک روزه،

جانبه جهت نيل به اهداف عالي طرح.

يک شبانه روزه و تابستاني طي سال به صورت
مستمر هدفمند مورد تاکيد است.

 )11با توجه به حجم باالي کاري طرح نظام جامع
آموزشي-تربيتي خانواده و دارا بودن  1بعد

 )1طراحي و اجراي برنامههاي آموزشي فرهنگي به

آموزشي و با توجه به نتايج تحقيق که نياز به ابعاد

صورت گروهي و به روش غيرمستقيم و با استفاده

آموزشي تحصيلي ،بهداشتي و اقتصادي به عنوان

از ابزار هنر (نمايش ،تئاتر و  ) ...و رسانه (پخش

يک بعد مجزا جهت آموزش به خانوادهها را

فيلم ،برپايي نمايشگاه و.) . .

کمرنگ ميبيند ،پيشنهاد ميگردد جهت برنامه

 )1ارتقاء آگاهي اعضاي خانواده نسبت به هنجارها،

ريزي دقيقتر و کم هزينه تر و وقت گذاري کمتر،

ناهنجاريها و آستيبهاي اجتمتاعي و خانتوادگي

 1بعد آموزشي مذکور در ابعاد آموزشي رفتاري-

بته منظور بترخورد صحيح بتا مشكالت و

فرهنگي و ديني ادغام شوند.

بحرانهاي زندگي در قالب برگزاري ايستگاههاي
آموزشي.

 )15با توجه به حجم باالي مأموريتهاي کاري حوزه
فرهنگي کميته امداد نسبت به ساختاري که براي آن

 )2اصتالح الگتوي مشتاركت در صحنههاي فرهنگتي،

تعريف شده ،حوزه مذکور جهت اجراي اکثر

اقتصتادي و اجتماعي زنان متناسب با نقشهاي

برنامههاي خود نياز به نيروي انساني بيشتر ،اصالح

خانوادگي آنان.

وضعيت حقالزحمه ايشان و اصالح ساختار اداري

 )9توسعه فرهنگ ساده زيستي ،قناعت ،خوداتكايي،

پررنگتري دارد.

توليد و ارائه الگوي مناسب مصرف به منظور
تصحيح فرهنگ اقتصادي خانواده.
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سيدرضا صالحي اميري ،مسعود كوثري و سید محسن میر

 )11جوادي آملي ،عبداهلل .)1112( .شريعت در آينه

منابع و مآخذ

معرفت ،قم :موسسه فرهنگي رجاء.

 )1قرآن کريم
 )2آئين نامه اجرائي طرح آموزش خانواده کميته امداد

 )12حاج يوسفي ،علي .)1112( .بررسي مفهوم و

امام خميني (ره) .1111 .شيوه نامه طرح نظام جامع

پديده بي سرپرستي .جلد  .2تهران:معاونت

آموزشي و تربيتي کميته امداد امام خميني (ره) –

پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي
 )11خسروپناه ،عبدالحسين .)1121( .انتظار بشر از

سال .1129
 )1احمدي ،بتول و همکاران .)1121( .سيماي سالمت
زنان .تهران :روابط عمومي شوراي فرهنگي

فرهنگ و انديشه اسالمي
 )11خسروي ،ابو تراب .)1122( .رود راوي.

اجتماعي زنان
 )1اسدي ،شهرام .)1119( .بررسي ميزان تأثير آموزش
خانواده بر تغيير رفتار والدين نسبت به فرزندان
خود در دوره راهنمايي و متوسطه شهر رضا.
شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش.
 )5آقا بخشي ،حبيب .)1112( .اعتياد و آسيب شناسي
خانواده .تهران:انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و

تهران:نشر قصه.
 )15دادستان ،پريرخ .)1122( .روانشناسي جنايي.
تهران:انتشارات سمت
 )11دستورالعمل جامع آموزشي خانواده آموزش و
پرورش)1111( .
 )11شايستهخوي ،منور .)1121( .آثار اجتماعي دين در
قرآن .پاياننامه کارشناسي ارشد حوزوي حوزه

توانبخشي.
 )1انجمن اولياء و مربيان .1119 .نماز در سيماي
خانواده .تهران :انتشارات سازمان اولياء و مربيان
 )1بنيانيان ،ح .)1121( .فرهنگ توسعه:خط مشي
گذاري براي تقويت فرهنگ توسعه در ايران.

علميه خراسان .کميته ارزشيابي تحصيالت
حوزوي.
 )12صالحيان .محمود .)1112( .گامي در برنامه
آموزش خانواده .انجمن اوليا و مربيان .تهران.
 )19صالحي اميري ،سيدرضا .)1121( .مفاهيم و

تهران:اميركبير
 )2بيانزاده ،اکبر .1119 .ضرورت نگاه به ارزشهاي
ديني در مشاوره و روان درماني .ماهنامه روان

نظريههاي فرهنگي .تهران:ققنوس.
 )21صالحي اميري ،سيدرضا .)1122( .انسجام ملي و
تنوع فرهنگي .تهران:انتشارات مجمع تشخيص

شناسي دين ،شماره .1
 )9ثابتي ،حسن .)1115( .بررسي نگرش اوليا دانش
آموزان درباره عوامل مؤثر جذب آنها به
کالسهاي آموزش خانواده در شهر يزد .پايان نامه
کارشناسي ارشد .دانشگاه شهيد بهشتي.
 )11جمالي ،مرتضي .)1115( .امنيت جامعه اسالمي از
ديدگاه قرآن و حديث .پاياننامه کارشناسي ارشد
فقه و مباني حقوق اسالمي .دانشگاه آزاد اسالمي
مشهد.

دين ،تهران ،ناشر:سازمان انتشارات پژوهشگاه

مصلحت نظام ،مركز تحقيقات استراتژيک
 )21طالب زاده ،محسن .)1125( .آموزش خانواده.
تهران :پيام مؤلف.
 )22طباطبائي ،محمدحسين .)1121( .الميزان ،ترجمه
موسوي همداني محمد باقر .قم:انتشارات اسالمي
 )21كاسيرز ،ارنست .)1912( .فلسفه روشنفكري.
ترجمه:يداهلل موفق .تهران :انتشارات نيلوفر.
)21کمانگري ،مرتضي .)1115( .بررسي نگرش مذهبي
با ميزان اضطراب ،افسردگي و سالمت رواني.
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تأثير طرح نظام جامع آموزشي-تربيتي خانواده معاونت فرهنگي كميته امداد امام خميني ...

رساله دوره دکتري پزشکي ،تهران ،دانشگاه علوم
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران.
 )25محمديان ،محيالدين بهرام .)1121( .نگاهي ديگر
به حقوق فرزندان از ديدگاه اسالم ،تهران:انتشارات
انجمن اوليا و مربيان.
 )21معيدفر ،سعيد و نفيسه محمدي .)1125( .زنان
سرپرست خانوار :نگفتهها و آسيبهاي اجتماعي.
پايان نامه دکتري جامعه شناسي نظري-فرهنگي.
دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
 )21ملک پور ،علي .)1129( .بررسي رابطه کالسهاي
آموزش خانواده با موفقيت تحصيلي فرزندان .پايان
نامه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني.
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات.
 )22ميلنر ،آ ،براويت ،ج .)1125( .درآمدي بر نظريه
فرهنگي معاصر .ترجمه ج محمدي ،چاپ اول،
تهران :انتشارات ققنوس.

36) Unesco. (2010a). Citizenship education for
the 21st century. Available from-http://www. unesco. org
/education/tlsf/TLSF/theme_b/mod07/mod07
task03/appendix tm [Accessed 2010-01-27
].4:42 pm
37) Unesco. (2010b). Teaching and learning for a
sustainable future, curriculum themes,
Culture & religion for asustainable future.
available from: www. unesco.
org/ducation/lsf/TLSF/pdf/pdf_list. htm
).(Accessed 2010-03-17 10:35 am
38) united Nation, 1984, Mc3, qwan, 1990
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