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Abstract
Background and Aim: Family training programs (FTP S) are considered an educational field for parentsstudents in the education system. This research has been carried out for the assessment and prioritization of
educational needs for military parents that participated in FTPS at schools of a military town in Tehran, Iran.
Methods: This is a mixed study that was conducted in two qualitative and quantitative phases in 2017. The
research sample in the qualitative phase consisted of 10 mothers, 8 fathers and 10 adolescents (12‒17 years old)
of military families who were selected by a purposeful sampling method. Qualitative data were gathered through
semi-structured interviews and a brainstorming technique and analyzed by the Colaizzi method. In the quantitative
phase for prioritizing data; 364 parents and students was selected through the cluster sampling method, and
analyzed with SPSS-18, using descriptive and inferential statistics.
Results: By analyzing the qualitative phase, 19 and 21 educational needs in junior and senior high schools
were identified in four dimensions of socio-cultural, educational, religious, and physical - health. In the
quantitative phase, the first priority of military parents educational needs in FTP S, from the perspective of both
junior and senior high school students was: physical health needs (with a score of 7.384) and educational needs
(with a score of 5.970), respectively. From the perspective of parents in both junior and senior high school,
physical health needs (with mean 73.3 and 75.5) were identified as the first priority. Results also showed that boys
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have more severe physical-health needs than girls. |There was no significant difference between the views of
mothers and fathers on the selection of educational needs.
Conclusion: The educational needs prioritized in this study, physical health needs and educational needs,
(within the framework family training program) can be considered as a basis for revising the educational content
of these courses in military town schools.
Keywords: Needs Assessment, Family Training Program, Military Parents, School.
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چکیده
زمینه و هدف :برنامه های آموزش خانواده به عنوان یک ساحت تربیتی برای اولیاء دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش قلمداد
میگردد .این مطالعه با هدف نیازسنجی و اولویتبندی نیازهای آموزشی اولیاء نظامی شرکت کننده در برنامههای آموزش خانواده

()FTPs

در سطح مدارس یک شهرک نظامی در شهر تهران انجام گرفته است.
روشها :این مطالعه ،با رویکرد ترکیبی در دو فاز کیفی و کمی در سال  6201انجام گرفت .نمونه پژوهش در فاز کیفی شامل  69نفر
از مادران 8 ،نفر از پدران و  69نفر از دانشآموزان ( 63تا  61سال) میباشد که به صورت هدفمند از بین خانوادههای نظامی انتخاب شدهاند.
دادههای بخش کیفی با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته و نیازسنجی به شیوه بارش افکار ( )Brainstormingگردآوری و با رویکرد
 Colaizziمورد تحلیل قرار گرفت .در فاز کمی با هدف اولویت بندی دادهها تعداد  213نفر از والدین و دانشآموزان به روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .گردآوری دادهها در فاز  3با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل دادهها با استفاده از آمار
توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار  SPSS 18انجام گرفت.
یافتهها :با تحلیل فاز کیفی تعداد  60و  36نیاز آموزشی به ترتیب در مقطع اول و دوم متوسطه در چهار بعد اجتماعی -فرهنگی،
تحصیلی ،مذهبی و جسمی -بهداشتی احصاء گردید .در فاز کمی اولویت اول نیاز آموزشی اولیاء نظامی در برنامه آموزش خانواده از دیدگاه
دانشآموزان در هر دو مقطع اول و دوم متوسطه به ترتیب شامل :نیازهای جسمی  -بهداشتی (با امتیاز )1/283 :و نیازهای تحصیلی (با امتیاز:
 )1/019بود .همچنین از دیدگاه والدین در هر دو مقطع تحصیلی متوسطه ،نیازهای جسمی و بهداشتی (با میانگین 12/2 :و  )11/1به عنوان
اولویت اول شناخته شد .سایر نتایج نشان داد پسران نیازهای جسمی -بهداشتی شدیدتری را نسبت به دختران تجربه میکنند .همچنین بین
دیدگاه مادران و پدران در انتخاب نیازهای آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.
آموزش خانواده میتواند به عنوان مبنایی برای تجدیدنظر در محتوای آموزشی این دورهها در سطح شهرکهای نظامی قرار گیرد.
کلیدواژهها :نیازسنجی آموزشی ،برنامههای آموزش خانواده ،اولیاء نظامی ،مدرسه.
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آموزش خانواده یکی از حوزههای پر اهمیت تحقیقی در جامعه
شناسی آموزش و پرورش است ،چراکه اهمیت بسزایی در طرح
گفتمان های اجتماعی بین خانواده و جامعه دارد ( .)6آموزش
خانواده اشاره به هرگونه آموزش ،برنامه و یا سایر مداخلات آموزشی
دارد که در این فرایند والدین مهارتهای فرزند پروری لازم برای
برقراری ارتباط مناسب با فرزندان را میآموزند ( .)3این برنامهها و
مداخلات آموزشی میتواند بهصورت مستقیم و با روشهایی
همچون بحث گروهی ،مشاوره فردی ،پخش فیلم و یا بهصورت
غیرمستقیم با استفاده از ابزارهای ارتباطی همچون Email,
 Echat, VCD, CD ROMو غیره صورت پذیرد ( .)2در این
مطالعه ،برنامههای آموزش خانواده اشاره دارد به هرگونه آموزشی
که والدین نظامی به صورت مستقیم و در قالب بحث گروهی در
سطح مدارس جهت ارتقاء مهارتهای فرزند پروری فرامیگیرند.
در چند دهه اخیر ،از یکسو با رشد آسیبها و مشکلات رفتاری
در فرزندان ( )6و از سوی دیگر به دلیل ضعف سبکهای فرزند
پروری مناسب در والدین ( ،)3بسیاری از کشورها تلاشهایی را در
راستا رفع این نیازهای ضروری خانوادهها در سطح مدارس انجام
دادهاند ( .)3در کشور ما نیز در سال  6231انجمنی با نام «انجمن
اولیاء و مربیان» با اهدافی همچون :جوانان و تشکیل خانواده،
خانواده و فرزندان در دوره پیش از دبستان ،خانواده و فرزندان در
دوره دبستان ،خانواده و فرزندان در دوره راهنمایی و خانواده و
فرزندان در دوره دبیرستان در سطح مدارس تأسیس شد ( .)1در
راستا تحقق این اهداف از سال  6216کلاسهایی برای آموزش
موضوعات خانوادگی و تربیتی در برخی از مدارس تشکیل شد (.)3
در حال حاضر ،دورههای آموزش خانواده (مصوب  6211شورا عالی
انجمن اولیاء و مربیان) بهمنظور افزایش آگاهیهای تربیتی والدین
و رفتار مناسب در محیط خانواده به کار خود ادامه میدهد ( .)1با
اینحال ،در طی دو دهه گذشته ،باوجود اهمیت و ضرورت برنامه-
های آموزش خانواده در سطح مدارس همچون :کاهش آسیبها و
مشکلات رفتاری در نوجوانان ( ،)6افزایش عملکرد تحصیلی (،)1
کاهش سوءاستفاده جنسی از کودکان ( ،)1کاهش ترس و اضطراب
در کودکان ( ،)8تقویت عوامل محافظتی همچون سبکهای فرزند
پروری ،در والدین ( ،)3و کاهش حاملگیهای ناخواسته در سنین
اولیه نوجوانانی ( )0که در تحقیقات متعدد به آن اشارهشده بود،
برنامههای آموزش خانواده در کشور ما از یک مشکل جدی به نام
«کاربردی نبودن محتوا» رنج میبردند ( .)69،3از این رو،
پژوهشگران متعددی همچون حکیم زاده و همکاران ( ،)69عصاره
و نصیری ( ،)66نبوی ( ،)3فتحآبادی و عمویی ( )63در تلاش بوده-
اند تا با استفاده از نیازسنجی آموزشی بر روی برنامههای آموزش
خانواده این خلأ را پر کنند .برای مثال ،نبوی ( )3در تحقیقات خود
به نیازسنجی آموزشی برنامههای آموزش خانواده در مقطع تحصیلی
متوسطه و حکیم زاده و همکاران ( ،)69عصاره و نصیری ( )66به

نیازسنجی برنامههای آموزش خانواده در همه مقاطع تحصیلی
پرداختند .نتیجه تحقیقات آنها نیازهای اولیاء در برنامه آموزش
خانواده را در ابعاد مختلف همچون :اجتماعی – فرهنگی ،جسمی
– بهداشتی ،روانشناختی – تحصیلی و مسائل نوپدید نشان می-
دهند .باوجود تجدیدنظرهای صورت گرفته در حوزه محتوای
آموزش خانواده و کمرنگ شدن شکاف محتوایی ،اما به نظر میرسد
همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد ( Fillig .)69،3و
 Sandvinمعتقدند ،دو اصل مهم برای برنامهریزی و مدیریت
برنامههای آموزش خانواده درسطح مدارس ،توجه به نیازهای
آموزشی خانوادهها با توجه به شرایط سنی فرزندان و همچنین
مقتضیات شغلی و اجتماعی  -فرهنگی خانوادهها است که بر اساس
آن محتوای برنامه آموزش خانواده تدوین و طراحی میگردد (.)62
از آنجا که پژوهش حاضر در مقطع تحصیلی متوسطه و در
سنین نوجوانی ( 63تا  61سال) انجام میگیرد ،لذا توجه به شرایط
سنی این دوره ضروری است Arent .و  )63( Jensenمعتقدند یکی
از دورههایی که به دلیل ماهیت تغییرپذیری آن از اهمیت بالایی
برخوردار است دوره نوجوانی است .نوجوانی به دوره انتقال از
کودکی به بزرگسالی اطلاق میشود ( )63که همواره با تغییرات
بیولوژیکی«همچون ،تغییرات هورمونی دوران بلوغ» ( ،)61تغییرات
شناختی «مانند ،شکلگیری سبک تفکر انتزاعی ،چندبعدی و
فراشناختی» ( ،)61تغییرات اجتماعی «مانند ،انتقال از حالت
وابستگی به خانواده به حالت مستقل» ( )61و تغییرات عاطفی
«همچون ،تثبیت استقلال فکری ،ارزشی و نگرشی خود به خانواده»
همراه است ( .)61لذا ،توجه به این خصوصیات در تدوین برنامهها
امری ضروری است.
اصل دوم برای تدوین محتوای برنامههای آموزش خانواده
توجه به وضعیت شغلی و اجتماعی  -فرهنگی خانوادهها است (.)62
از جمله خانوادههایی که انتظار میرود با توجه سختی شرایط شغلی
( ،)68محتوایی متفاوت برای آنان طراحی و تدوین گردد خانواده-
های نظامی است .در واقع ،وجه متمایز خانوادههای نظامی با
غیرنظامی سبک زندگی متفاوت آنان است .جدایی طولانیمدت و
حرکت مکرر دو ویژگی شناختهشده زندگی نظامی است (.)60
فرزندان در خانوادههای نظامی ازیکطرف با دوری پدر و اعزام به
مناطق جنگی یا مأموریت شغلی روبهرو هستند ( )39و از طرف
دیگر باید استرسهای ناشی از حضور والدین در مناطق جنگی
همچون ،خطر آسیب یا مرگ در حین عملیات نظامی را تجربه کنند
( .)60لذا ،در غیاب پدر ساختار خانواده تا حدی شبیه به خانوادههای
تک والدی میشود و مادر سرپرستی خانواده را به عهده میگیرد
که در نتیجه این امر احتمال کاهش نظارت پدر و به دنبال آن ابتلا
آسیب در این خانوادهها بالاست ( .)36برای مثال ،تحقیقات نشان
میدهند که نظارت والدین با کاهش رفتارهای پرخطر مثل مصرف
سیگار ( ،)33درگیری فیزیکی ( ،)32ترک تحصیل و مشکلات
تحصیلی ( )33کمتر همراه است .خلأ نظارتی پدر زمانی بیشتر
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احساس خواهد شد که بدانیم در طی دوران نوجوانی ارتباط و
همبستگی بین والدین  -نوجوان تأثیرات مؤثری را بر روی
کارکردهای عاطفی ،اجتماعی و شناختی نوجوان دارد ( .)31انجمن
روانشناسی آمریکا در تحقیقات خود نشان میدهد که فرزندان
خانوادهای نظامی که بین سنین  66تا  61سالگی بودهاند میزان
مشکلات عاطفی و رفتاری همچون خشم ،اضطراب ،افت تحصیلی
و انزوا اجتماعی در آنها شایعتر از سایر گروههای سنی است (.)31
نتایج تحقیقات در ایران نیز نتایج مشابه با ( )31را ارائه دادهاند.
بطوریکه ،یافتههای تحقیقی مرتبط با رفتارهای پرخطر فرزندان در
بین خانوادههای نظامی بهشدت تحت تأثیر گروههای سنی مورد
استفاده در تحقیق میباشد .برای مثال ،در تحقیقات صورت پذیرفته
( ،)38،31نمونههای پژوهش بین سنین  39تا  33سال گرایش به
رفتارهای پرخطر همچون رابطه جنسی ،مصرف الکل ،مصرف
سیگار و رانندگی پرخطر را در همه موارد در خانوادههای غیرنظامی
بیشتر از خانوادههای نظامی گزارش دادهاند ( .)31اما ،در نمونههای
پژوهش بین سنین  63تا  68سال گرایش به رفتارهای پرخطر در
بین خانوادههای نظامی بیشتر یا در بعضی جهات مساوی با
خانوادههای غیرنظامی گزارش شدهاست (.)38
نهایتاً ،با توجه بهضرورت پرداختن به مسائل و مشکلات
آموزشی و تربیتی خانوادههای نظامی ( ،)31،39،68تحقیق حاضر،
برنامههای آموزش خانواده در سطح مدارس شهرکهای نظامی را
بهعنوان یک منبع غنی برای کاهش مسائل و مشکلات آنها
نیازسنجی خواهد کرد .لذا ،به دلیل تمرکز مدارس در سطح شهرک-
های نظامی این کار بلامانع خواهد بود .بنابراین پژوهش حاضر برای
رسیدن به هدف فوق به شناسایی و اولویتبندی دیدگاه دانش-
آموزان و والدین نظامی نسبت به نیازهای خود در برنامه آموزش
خانواده می پردازد.
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این مطالعه به روش ترکیبی در سطح مدارس یک شهرک
نظامی در شهر تهران برای شناسایی نیازهای آموزشی اولیاء نظامی
در برنامههای آموزش خانواده در سال تحصیلی  6201-01انجام
گرفته است .بدین ترتیب ،ابتدا در این مطالعه دادههای کیفی جمع
آوری و تفسیر شده است و سپس دادههای کیفی به عنوان مبنایی
برای جمع آوری و تحلیل دادههای کمی مورد استفاده قرار گرفته
است.
نمونه پژوهش در فاز اول این مطالعه شامل  68نفر از والدین
و  69نفر از دانشآموزان در  3مدرسه از مدارس این شهرک بودند
که بهصورت هدفمند انتخاب شدند .ملاک انتخاب آنها داشتن
تجربه مستقیم در تربیت نوجوانان بین سنین  63تا  61سال ،عضو
خانوادههای نظامی بودن و تمایل به حضور در فرایند مصاحبه بود.
در فاز اول ،مطالعه دادههای کیفی با استفاده از مرور اسناد،
مصاحبه نیمه ساختاریافته ( )Semi-structured interviewو

نیازسنجی به شیوه بارش افکار ( )Brainstormingگردآوری شده
است ( .)30گستردگی موضوع موردبحث و نیاز به بیان آزادانه نظر
شرکتکنندگان از دلایل استفاده از این روش بود.
ابتداَ ،پژوهشگگگر به بررسگگی متون و اسگگناد مرتبط با نیازهای
والدین و دانشآموزان در جلسات آموزش خانواده در ابعاد جسمی،
شناختی ،اجتماعی و عاطفی جهت تعیین اهداف و تسلط بر جلسه
نیازسگگگنجی پرداخت .در جلسگگگه نیازسگگگنجی والدین با معیارهای
داشگگتن تجربه فرزند پروی ،عضگگو خانواده نظامی بودن و داشگگتن
روحیه مشارکت وارد مطالعه شدند.
گروه متشکل از  69نفر از والدین در مدارس متوسطه اول (1
نفر مادر و  3نفر پدر) و  8نفر در متوسطه دوم ( 1نفر مادر و  2نفر
پدر) بود و مدت برگزاری جلسگات هرکدام به مدت  6/1ساعت تا
رسگگیدن به نتایج و اشگگباعپذیری در محل مدارس برگزار شگگد .در
همه جلسگات علاوه بر ضگبط صدای اطلاعرسانها یک تسهیلگر
برای هدایت و کنترل جلسگات وجود داشت و نظرات افراد را حول
دو محور «تولید ایده» و «ارزیابی ایده» متمرکز مینمود .علاوه بر
این ،در این مطالعه از مصاحبه رودررو با  69نفر از دانشآموزان به
مدت  1سگاعت اسگتفاده شد .علت استفاده از مصاحبه عدم تطابق
سطح درک دانشآموزان با فرایند نیازسنجی بود.
برای تحلیل دادهها در فاز  6تحقیق ،پژوهشگر با هدف
کدگذاری یافتهها از رویکرد کُلایزی ( )Colaizziاستفاده کرده است
( .)29علت استفاده از این روش ،بازرسی ،تفکیک ،تبدیل و
مقولهبندی دادهها برای پیشنهاد به جامعه هدف بود ( .)29در این
روش هفت گام تا رسیدن به هدف کلی طی میشود ،اما در این
مطالعه به دلیل عمق کم مصاحبهها و گستردگی موضوع تحلیل
یافتهها در پنج مرحله شامل ،رونویسی مصاحبهها (،)Transcript
شناسایی اظهارات مرتبط با بحث (،)Significant Statements
فرموله کردن مفاهیم از دل اظهارات مرتبط ( formulated
 ،)meaningsمقولهبندی ( )clusteringو در نهایت ،اعتبار بخشی
به یافتهها با استفاده از بازبینی اعضاء ( )Member-checkو ممیزی
بیرونی ( )External auditصورت پذیرفت.
در فاز دوم ،ابعاد پیشگنهادشگده در قالب  3پرسگگشنامه محقق
ساخته جهت تعمیم نتایج به جامعه بزرگتر ،تعیین اولویتبندی و
شگگناخت دیدگاههای شگگرکتکنندگان نسگگبت به هر بعد در اختیار
والگدین و دانشآموزان قرار گرفگت .جگامعگه آماری در این مرحله
همه والدین و دانش آموزان مدارس دخترانه و پسگگرانه متوسگگطه
اول و دوم در یک شگهرک نظامی در سال تحصیلی 6201 – 01
بودند.
نمونهگیری به صگگگورت خوشگگگهای چندمرحلهای در محدوده
شگگگهرک نظامی تا سگگگطح مدارس انجام پذیرفت ،و برآورد حجم
نمونه و مکفی با توجه به جدول کرجسگگگی و مورگان N: 1933
 S: 213تعیین شد .جدول  6فرایند کامل نمونهگیری در فاز کمی
را نشان میدهد.
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جدول .9-فرایند نمونهگیری مشارکت کنندگان در فاز کمی پژوهش
مدارس

تعداد نمونه

دخترانه
09
دخترانه
83

مدارس منتخب

پسرانه
01
پسرانه
03

دخترانه
6
دخترانه
6

پسرانه
6
پسرانه
6

3

متوسطه اول

3

متوسطه دوم

6و3

6

ملاحظات اخلاقي :به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی پژوهش،
ضمن هماهنگی با دانشگاه نظامی در شهر تهران و اولیاء نظامی
برای احصاء مصاحبه و توزیع پرسشنامه ،اعتماد مشارکت کنندگان
به منظور محرمانه ماندن اطلاعات آنها جلب گردید.

نتایج
در فاز  ،6با تجزیهوتحلیل دادههای کیفی  60نیاز آموزشی
ضروری در مقطع اول متوسطه و  36نیاز آموزشی ضروری در مقطع
دوم متوسطه در  3بعد محوری :اجتماعی  -فرهنگی ،تحصیلی،
مذهبی و جسمی  -بهداشتی بهعنوان نیازهای آموزشی اولیاء نظامی
در برنامههای آموزش خانواده احصاء گردید .در جدول 3 -و جدول-
 2تعداد عناوین احصاء شده به تفکیک ابعاد و مقطع تحصیلی
نمایش داده شده است.
در فاز  ،3از بین شرکت کنندگان  03دختر699 ،پسر 11 ،مادر
و  01پدر ،در مجموع  213نفر به پرسشنامهها پاسخ دادند که از
این تعداد  681نفر در مقطع اول متوسطه (مادران  21نفر ،پدران
 19نفر ،پسران  13نفر و دختران  38نفر) و تعداد  611نفر در مقطع
دوم متوسطه (مادران  33نفر ،پدران  31نفر ،پسران  31نفر و
دختران  32نفر) بودند .میانگین سنی دانشاموزان و والدین در
مقطع اول متوسطه به ترتیب  62/1و  36/1سال و در مقطع دوم
متوسطه به ترتیب  61/1و  30/1سال برآورد گردید .پس از احصاء
نیازهای آموزشی ،جهت بررسی دقیقتر تفاوت میان اولویت بندی
نیازهای آموزشی اولیاء دانشآموزان نظامی در کلاسهای آموزش
خانواده در دورههای اول و دوم متوسطه تحصیلی ،بالاترین فراوانی
میانگینهای به دست آمده برای هر سؤال بر اساس پاسخهای
مجموع گزینههای «زیاد» و «خیلی زیاد» استخراج و جدول 3-و
جدول 2-تنظیم گردید.
برای بررسی تفاوت میان اولویتبندی نیازهای آموزشی اولیاء
نظامی از نگاه خود آنها در مقاطع تحصیلی ،تحلیل آماری صورت
نگرفته و بر اساس میانگینهای به دست آمده از نظر ابعاد نیازها
جدول 3-تنظیم شده است .اطلاعات جدول 3-نشان میدهد
مهمترین نیازهای آموزشی اولیاء در کلاسهای آموزش خانواده در
مقطع اول متوسطه به ترتیب اولویت عبارتاند از :نیازهای جسمی
 بهداشتی (با میانگین 12/2 :از  ،)%699سپس نیازهای اجتماعی فرهنگی (با میانگین 11/03 :از  )%699و مذهبی (با میانگین: 11/01از  )%699و در نهایت نیازهای تحصیلی (با میانگین13/11 :
از  .)%699همچنین ،مهمترین نیازهای آموزشی اولیاء در مقطع دوم
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محور اصلی تدوین پرسشنامهها در فاز  ،3دادههای حاصل از
مرحله اول پژوهش بود .پس از فراهم کردن توافق کلیه دانش-
آموزان و والدین نظامی ( 38نفر از ،دانشآموزان و والدین) سؤالات
پرسشنامه در یک مقیاس لیکرت  1درجهای از خیلی زیاد ( )1تا
خیلی کم ( )6به شرح ذیل تهیه و بین تعداد نمونه پژوهش توزیع
شد .هر دو پرسشنامه علاوه بر مقدمهای در مورد ویژگیهای
جمیعت شناختی و هویتی آزمودنی مانند سن ،جنسیت و مقطع
تحصیلی از چهار گویه به ترتیب (نیازهای اجتماعی  -فرهنگی
63سؤال بسته پاسخ و یک سؤال باز پاسخ؛ نیازهای تحصیلی 66
سؤال بسته پاسخ و  6سؤال باز پاسخ؛ نیازهای مذهبی  69سؤال
بسته پاسخ و  3سؤال باز پاسخ ،و نیازهای جسمی -بهداشتی
69سؤال بسته پاسخ و  2سؤال باز پاسخ تشکیل شده بود .سوالهای
پرسشنامه در بعد اجتماعی– فرهنگی به دنبال اولویتبندی نیاز-
های «ارتباطیابی»« ،هویت یابی»« ،الگوپذیری» و «باورپذیری»،
در بعد تحصیلی ،نیازهای «رشد فراشناخت» و «مهارت پروری»،
در بعد مذهبی نیازهای «تربیت دینی»« ،چرایی فردگرایی نوجوان
در امور دینی» و «چرایی نوگرایی نوجوان در امور دینی» در بعد
بهداشتی به دنبال اولویتبندی نیازهای «تربیت جنسی»« ،حمایت
عاطفی» و «نظارت جسمی» دانشآموزان و اولیاء نظامی در برنامه-
های آموزش خانواده بودند.
پرسگگشگگنامههای پژوهش قبل از اجرای نهایی بهصگگورت
مقدماتی و آزمایشگی در سه مدرسه از مدارس متوسطه اول و دوم
در بین والگگدین و دانشآموزان اجرا گردیگگد .بگگهمنظور حصگگگول
اطمینان از روایی پرسگشگنامه سگعی شگد تمام سؤالات پژوهش از
طریق پرسگگشگگنامهها تحت پوشگگش قرار گیرند .همچنین به تائید
متخصگصگان روانسنجی و ناظر طرح نیز رسید .برای تائید پایایی
ابزار مورداستفاده تعداد  29نفر از والدین و  29نفر از دانشآموزان
مدارس متوسطه اول و دوم به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب
و ضگگمن اجرای پرسگگشگگنامه با تأکید بر همسگگانی درونی ابزار از
ضگریب آلفای کرونبا استفاده شد .ضریب همسانی درونی (آلفای
کرونبا ) بهدسگتآمده برای پرسشنامههای والدین و دانشآموزان
به ترتیب  α: 9/183و  α: 9/833محاسبه گردید.
تجزیههه و تحلیهها آمههاری داده ههها :بگگه منظگگور تجزیگگه
تحلیگگل داده هگگا در فگگاز کمگگی از نگگرم افگگزار  SPSSنسگگخه 68
اسگگتفاده گردیگگد .داده هگگا بگگا اسگگتفاده از آمگگار اسگگتنباطی شگگامل،
آزمگگون  tمسگگتقل و  tتگگک نمونگگه ای و آمگگار توصگگیفی بگگرای
ترسیم جداول فراوانی و درصد صورت پذیرفت.

تعداد

نوع

فازهای انتخابي

شهرک نظامي
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متوسطه به ترتیب اولویت عبارتند از :نیازهای جسمی – بهداشتی
(با میانگین 11/1:از  ، )%699مذهبی (با میانگین 10/22 :از ،)%699
تحصیلی (با میانگین 10/8 :از  )%699و در نهایت اجتماعی-
فرهنگی (با میانگین 11/81 :از  .)%699نتایج بهطور خلاصه در
جدول  3 -نمایش داده شده است.
برای بررسی ابعاد نیازهای آموزشی اولیاء نظامی در کلاسهای
آموزش خانواده در دورههای تحصیلی از نگاه دانشآموزان ،از
آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده است .بر اساس آزمون تی تک
گروهی و مقایسه میانگینها با میانگین فرضی جامعه ("2متوسط")
مشخص شد که همه میانگینهای بهدستآمده دارای تفاوت آماری
در سطح خطای  % 9/91هستند و مقادیر  Tاز  3/10تا  1/28است.
با توجه به اینکه عدد  2بهعنوان حد وسط در نظر گرفتهشده است،
ازاینرو ،به هر میزان پاسخهای افراد بالاتر از  2باشد بیانگر نیازهای
آموزشی بیشتر در زمینه آن نیاز آموزشی بودهاست .بر این اساس،
اولویت توجه به نیازهای آموزشی اولیاء نظامی از نگاه دانشآموزان
در مقطع متوسطه اول ( 63تا  63سال) شامل بعد جسمی -
بهداشتی (با امتیاز ،)1/283 :سپس بعد تحصیلی (با امتیاز،)1/319 :
اجتماعی -فرهنگی (با امتیاز )1/131 :و درنهایت نیازهای مذهبی
(با امتیاز )3/101 :است .نیازهای آموزشی اولیاء نظامی از دیدگاه
دانشآموزان بر اساس میانگین و آزمون تی تک گروهی در مقطع
متوسطه دوم ( 61تا 61سال) به ترتیب اولویت شامل ابعاد ،تحصیلی
(با امتیاز ،)2/019 :مذهبی (با امتیاز )1/869 :اجتماعی-فرهنگی (با
امتیاز )1/891 :و در نهایت بعد جسمی و بهداشتی (با امتیاز)1/169 :

است .نتایج به طور خلاصه در جدول 1-نمایش داده شده است.
نهایتاً ،بهمنظور مقایسگگگه دیدگاه دانشآموزان و والدین ازنظر
جنسگیت نسگبت به نیازهای آموزشی اولیاء در کلاسهای آموزش
خانواده از آزمون تی مسگتقل اسگتفاده شده است .ازاینرو ،پس از
نرمالسگگازی دادهها با اسگگتفاده از آزمون کولموگروف-اسگگمیرنوف
جهگگت ارزیگگابی برابری واریگگانسهگگا از آزمون لوین ()Levine’s
اسگگگتفاده گردید ،نتایج نشگگگان دادهاند که بین دیدگاه پسگگگران با
میگانگین  )SD:6/32( 2/18و دختران بگا میانگین 6/31( 2/18
 )SD:در سگگه بعد اجتماعی فرهنگی ،تحصگگیلی و مذهبی تفاوت
معناداری وجود ندارد .بهعبارتدیگر ،پسگگگران و دختران هر دو در
این سگگه بعد ،نیازهای آموزشگگی یکسگگانی را برای برنامه آموزش
خگانواده عنوان کردهاند .از طرف دیگر نتایج آزمون لوین برای بعد
جسگگمی – بهداشگگتی تفاوت معناداری را نشگگان میدهد .بنابراین
آزمون تی با فرض برابری واریانس معنادار بود .نتایج نشان داد که
پسران با میانگین  )SD:6/69( 3بهطور معناداری نیازهای آموزشی
جسگگمی – بهداشگگتی شگگدیدتری را نسگگبت به دختران2/13
( )SD:6/31تجربه میکنند .در خصگگگو دیدگاه والدین ازنظر
جنسیت ،نتایج نشان دادند که بین دیدگاه مادران با میانگین 2/12
( )SD:6/28و پدران با میانگین  )SD:6/39( 2/12تفاوت معناداری
وجود ندارد .به عبارت دیگر ،مادران و پدران هر دو عنوان کردهاند
که نیازهای آموزشگگی یکسگگانی دارند .نتایج بهطور خلاصگگه در
جدول 1-و جدول 1-نمایش داده شده است.

جدول .2-مهمترین نیازهای آموزشی اولیاء نظامی در کلاسهای آموزش خانواده «متوسطه اول»
مضامین کلي

بعد اجتماعي-
فرهنگي

بعد جسمي -
بهداشتي

بعد مذهبي

 -6چگونگی نظارت مادر بر روی رشد نوجوان در غیاب پدر
 -3رشد توانایی انطباقپذیری نوجوان با محیطهای چندگانه
 -2نظارت والدین بر نحوه دوستیابی در سنین اولیه نوجوانی
 -3توجه به نقش حمایت اجتماعی خانواده در تسریع رشد نوجوان
 -1تعادل بین سبکهای فرزند پروری و ویژگیهای دوره نوجوانی
 -1توجه به نقش اعتمادبهنفس در استقلال یابی اولیه نوجوان
 -1توجه به نقش الگوها در باورپذیری دوران اولیه نوجوانی
 -6توجه به نقش اینترنت در ظهور خلاقیت
 -3آموزش سواد رسانهای با تأکید بر مدیریت فضای مجازی
 -2تقویت مهارت های برخورد با چالش های محیطی و پیچیده
 -3چگونگی نظارت والدین بر استفاده نوجوان از رسانههای صوتی و تصویری
 -6شناخت علائم آسیبزای نوجوانان در خانواده نظامی
 -3توجه به نقش حمایت روانی خانواده در کاهش اختلال استرس
 -2تربیت جنسی باهدف جلوگیری از قلدری جنسی در دوران اولیه نوجوانی
 -3آموزش سواد تغذیهای
 -6توجه به نقش تربیت دینی صحیح در جلوگیری از کجرویهای اولیه نوجوانی
 -3چرایی فردگرایی نوجوان در امور دینی
 -2کاهش یادگیری اجتماعی در نوجوان
 -3روحیه نوگرایی و پرسشگرایی به مسائل دینی

نوجوان

نوجوان

والدین

والدین

0/18
0/18
8/11
6/11
3/11
3/11
3/11
8/10
1/11
1/10
0/11
8/10
6/16
3/18
6/19
0/11
1/12
1/13
6/11

1
8
61
62
61
66
63
1
3
1
69
6
2
0
3
63
60
68
61

3/19
3/13
1/12
0/11
8/11
1/10
0/18
1/18
1/11
6/11
6/11
8/18
3/13
6/19
8/13
8/10
3/18
3/18
8/18

1
1
1
61
3
69
66
62
61
60
68
6
3
8
2
0
61
63
63

1- Prioritize: 1 to 19
2- Frequently: N to %100
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بعد تحصیلي

نیاز احصاء شده

F2

P1

F

P
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جدول .3-مهمترین نیازهای آموزشی اولیاء نظامی در کلاسهای آموزش خانواده «متوسطه دوم»
مضامین کلي

بعد اجتماعي-
فرهنگي

بعد تحصیلي

بعد جسمي -
بهداشتي

بعد مذهبي

F2

نیاز احصاء شده

P1

دانشآموز

P

F

دانشآموز والدین والدین

 -6چگونگی نظارت مادر بر روی رشد نوجوان در غیاب پدر
 -3رشد توانایی انطباقپذیری نوجوان با محیطهای چندگانه
 -2توجه به نقش ارتباط یابی والدین با نوجوان در سالهای اولیه بلوغ
 -3نحوه برقراری رابطه صحیح با جنس مخالف
 -1توجه به نقش حمایت اجتماعی خانواده در تسریع رشد نوجوان
 -1تعادل بین سبکهای فرزند پروری و ویژگیهای دوره نوجوانی
 -1عوامل مؤثر بر شکلگیری هویت مجازی در نوجوان
 -8توجه به نقش تناقضات محیطی در روند هویتیابی

1/18
3/11
0/11
8/13
8/11
0/18
1/19
2/18

63
63
61
68
61
66
36
62

0/19
6/11
0/11
3/11
1/18
6/11
6/11
8/11

62
36
61
39
61
68
1
60

 -6نقش و جایگاه فراشناخت در یادگیری
 -3توجه به جایگاه برنامهریزی در دوره دبیرستان
 -2تقویت هوش عملی در نوجوان جهت آمادگی برای زندگی آینده
 -3تقویت سواد رسانهای باهدف استفاده بهینه از فضای مجازی
 -1تقویت مهارت های برخورد با چالش های محیطی و پیچیده
 -6شناخت علائم آسیبزای نوجوانان در خانواده نظامی
 -3توجه به نقش حمایت روانی خانواده در کاهش اختلال استرس
 -2تربیت جنسی باهدف آمادگی برای زندگی آینده
 -3آموزش سواد تغذیهای

6/11
1/12
8/16
3/16
1/19
8/19
6/11
1/12
1/16

6
3
1
1
0
8
61
60
39

0/11
6/19
1/12
8/10
8/16
6/13
1/18
8/13
0/11

61
3
69
63
63
6
3
0
1

 -6پاسخ صحیح به کنجکاویهای دینی نوجوان
 -3توجه به نقش اینترنت در گسست فرهنگی و تقدس زدایی از ارزشهای نوجوان
 -2گروههای مخرب ،عرفانهای دروغین و شیطانپرستی
 -3روحیه نوگرایی و پرسشگرایی به مسائل دینی

0/13
6/13
6/10
2/16

2
3
69
1

0/10
1/11
0/13
0/11

2
1
66
8

1-prioritize: 1 to 21
2-Frequently: N to %100

جدول .4-اولویتبندی نیازهای آموزشی اولیاء نظامی در مقاطع تحصیلی از نگاه والدین
متوسطه اول

میانگین هر بعد در متوسطه اول

متوسطه دوم

میانگین هر بعد در متوسطه دوم

ابعاد

بعد اجتماعی – فرهنگی

3

03/11

3

81/11

بعد تحصیلی

3

11/13

2

8/10

بعد مذهبی

2

01/11

3

22/10

بعد جسمی – بهداشتی

*6

2/12

*6

1/11

جدول .5-نتایج آزمون تی تک گروهی جامعه برای بررسی ابعاد نیازهای آموزشی اولیاء نظامی در مقاطع تحصیلی از دیدگاه دانشآموزان
میانگین وزني دیدگاه دانشآموزان

تعداد

نیازهای اجتماعي  -فرهنگي نیازهای تحصیلي نیازهای  -مذهبي نیازهای جسمي-بهداشتي

متوسطه دوم

09

1312/2

1111/2

1222/2

1011/2

ارزش مورد مقایسه= 2
مقطع تحصیلي

متوسطه اول ( 92تا  94سال)

متوسطه دوم ( 95تا  97سال)

ابعاد نیازهای آموزشي اولیا

Tمقدار

درجه آزادی

سطح معنيداری

 %01فاصله
حد پایین

حد بالا

بعد اجتماعی -فرهنگی

131/1

00

.999

.3823

0023.

بعد تحصیلی

319/1

00

.999

1118.

679813

بعد مذهبی

101/3

00

.999

2133.

8128.

بعد جسمی  -بهداشتی

*283/1

00

.999

1283.

676911

بعد اجتماعی -فرهنگی

891/1

80

.999

3116.

0123.

بعد تحصیلی

*019/1

80

.999

1661.

679368

بعد مذهبی

869/1

80

.999

3831.

0836.

بعد جسمی  -بهداشتی

169/1

80

.999

3121.

0211.
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متوسطه اول

699

1283/2

8239/2

1686/2

8129/2

 / 119آزاد مرزآبادی و زارعی
جدول .6-نتایج آمون تی مستقل جهت بررسی تفاوت نیازهای آموزشی اولیاء نظامی از نظر جنسیت دانشآموزان
ابعاد

بعد اجتماعی  -فرهنگی
بعد تحصیلی
بعد مذهبی -اخلاقی
بعد جسمی  -بهداشتی

جنسیت

تعداد

میانگین

پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر

00
06
00
06
00
06
00
06

1016/2
1162/2
8112/2
1321/2
1090/2
1313/2
9931/3
1393/2

فاصله %15

f

معنيداری

مقدارt

.166

.313

.121

-.33160

.693

.191

.111

- .3328

.30613

.112

.101

.310

-.30021

.28011

311/0

*.991

833/3

.63113

.83381

حد پایین

حد بالا

.30111

جدول .7-نتایج آزمون تی مستقل جهت بررسی تفاوت نیازهای آموزشی اولیاء نظامی از نظر جنسیت والدین
ابعاد

بعد اجتماعي  -فرهنگي
بعد تحصیلي
بعد مذهبي  -اخلاقي
بعد جسمي -بهداشتي

جنسیت

تعداد

میانگین

مادران
پدران
مادران
پدران
مادران
پدران
مادران
پدران

01
11
01
11
01
11
01
11

26/2
30/2
23/2
31/2
29/2
33/2
21/2
39/2

بحث

مجله طب نظامي
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F

معنيداری

مقدار T

.331

.028

.918

.33023

.638

.863

-.328

.21106

-.11113

.183

.118

-.112

.29616

-.13832

.331

.823

-.369

.21310

-.31369

حد پایین

حد بالا

-.36161

مطابق است .در خصو نیازهای آموزشی احصاء شده در هر بعد
گزارش تحقیق حاکی از وجود تفاوت و شباهتهایی با مطالعات
گذشته بود .نیازهای آموزشی «چگونگی نظارت والدین بر استفاده
نوجوان از رسانههای صوتی و تصویری»« ،گروههای مخرب،
عرفانهای دروغین و شیطانپرستی» و «نقش و جایگاه فراشناخت
در یادگیری» با مطالعات ( )69و نیازهای آموزشی «نحوه برقراری
ارتباط نوجوان با جنس مخالف» « ،توجه به نقش تربیت دینی
صحیح در جلوگیری از کجرویهای اولیه نوجوانی» و «تربیت
جنسی با تأکید بر آمادگی نوجوان برای آینده» با مطالعات
( )66،69،3همسو و مطابق است .علاوه بر این ،پژوهش حاضر به
بررسی برخی از نیازهای آموزشی والدین پرداخته است که این
مسائل بیشتر در خانوادههای نظامی نمود دارد .برخی از این نیازها
عبارتاند از« :رشد توانایی انطباقپذیری نوجوان با محیطهای
چندگانه»« ،چگونگی نظارت مادر بر روی رشد نوجوان در غیاب
پدر» و «شناخت علائم آسیبزای نوجوانان در خانوادههای نظامی».
در تبیین این یافته میتوان از دو جنبه بحث کرد ،نخست :خانواده-
های نظامی به دلیل ماهیت شغلی خود گاهی مجبور میشوند تا
چندین موقعیت مکانی را تجربه کنند .این تغییرات باعث میشود
تا نوجوانان موقعیتهای استرسزایی همچون ،انطباقپذیری با
محیط جدید ،یافتن دوستان جدید و مشکلات تحصیلی را تجربه
کنند ( .)22علاوه بر این Sherman ،و  )23( Glennمعتقدند شرایط
تحمیلشده به نوجوان زمانی حادتر خواهد شد که آنها از نقش
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این مطالعه نیازهای آموزشی اولیاء دانشآموزان برای برنامه-
های آموزش خانواده را در سطح مدارس یک شهرک نظامی
گزارش میکند .قصد این مطالعه درک بهتری از نیازهای آموزشی
والدین ،یافتن ضروریترین نیازها و اولویتبندی آنها در برنامه-
های آموزش خانواده میباشد .از آنجا که نیازسنجی بهعنوان اولین
قدم در درک و شناسایی مشکلات است ،این مطالعه در تلاش بوده
است تا با بهرهگیری از این روش به این مهم نائل آید ( .)23این
مطالعه با سه مطالعه قبلی حکیمزاده و همکاران ( ،)69عصاره و
نصیری ( ،)66نبوی ( )3که در ( )66نیازهای آموزشی والدین دانش-
آموزان مقطع متوسطه و در ( )69،3نیازهای آموزشی والدین تمامی
مقاطع تحصیلی ،موردبررسی قرارگرفته بود ارتباط پیدا میکند،
(البته در این زمینه در مناطق نظامی هیچگونه تحقیقی صورت
نگرفته است) .با این حال ،پژوهش حاضر از جهاتی متفاوت با
پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه است .به این ترتیب که،
اولاً ،پژوهش حاضر متمرکز بر روی نیازهای آموزشی والدین برای
برنامههای آموزش خانواده در بین خانوادههای نظامی است و ثانیاً،
برخلاف پژوهشهای قبلی ،در این پژوهش علاوه بر دیدگاه والدین
از دیدگاه دانشآموزان هم برای تعیین اهداف آموزشی در برنامه
آموزش خانواده استفاده شده است .نتایج پژوهش حاضر نیازهای
آموزشی والدین نظامی در برنامههای آموزش خانواده را در چهار
بعد اجتماعی  -فرهنگی ،تحصیلی ،مذهبی و جسمی  -بهداشتی
نشان میدهد .این نتایج با یافتههای پژوهش ( )66،69،3همسو و

فاصله %15
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نظارتی پدر در خانه به دلیل اعزام به مناطق جنگی محروم می-
شوند ،ازاینرو ،وظایف نظارتی مادران به مراتب دشوارتر از قبل
میشود که این امر ضرورت تشکیل جلسات آموزشی برای مادران
را توجیه میکند.
همچنین در این مطالعه به بررسی تفاوت میان نیازهای
آموزشی اولیاء و ارتباط آن با متغیرهایی همچون جنسیت و مقطع
تحصیلی برای والدین و دانشآموزان پرداختهشده است .یافتههای
پژوهش های پیشین نیازهای مذهبی  -اخلاقی را در تمام دورههای
تحصیلی از نگاه والدین دارای اولویت اول میدانند (،)66،69،3
درحالیکه پژوهش حاضر نیازهای جسمی -بهداشتی را در هر دو
مقطع تحصیلی بهعنوان اولویت اول والدین نظامی نشان میدهد.
در تبیین این یافته میتوان چنین اظهار کرد که از یکسو ،والدین
نظامی به دلیل شرایط شغلی استرسزا ،تغییر مکان پیدرپی،
انتظارات متفاوت افراد از سبک زندگی آنها روزانه با فشارهای
متعددی در زندگی روبهرو میشوند که این امر نیاز به مراقبتهای
ویژه را میطلبد و از سوی دیگر ،تحقیق حاضر در بافتی صورت
پذیرفت که افراد برای دسترسی به اماکن مذهبی و فرهنگی و سایر
نیازهای مذهبی  -اخلاقی با مشکلی روبهرو نبودند .علاوه بر این،
نیازهایی همچون« ،استراتژیهای مقابلهای با استرس» و «توجه
به نقش حمایت روانی والدین در کاهش اختلال استرس» در هر دو
مقطع تحصیلی از نگاه والدین یکسان بود .سایر یافتهها نشان می-
دهد که بین دیدگاه مادران و پدران در انتخاب نیازهای آموزشی
تفاوت وجود ندارد .بهعبارتدیگر هر دو گروه نیازهای یکسانی را
در برنامههای آموزش خانواده دارند .این یافته با نتایج تحقیقات
( )66،69،3کاملاً همسو است.
نتایج تحقیق در خصو اولویت اول نیازهای آموزشی از نگاه
دانشآموزان در مقاطع تحصیلی حاکی از آن است که نیازهای
جسمی -بهداشتی در مقطع اول متوسطه ( 63تا  63سال) از اولویت
اول دانشآموزان برخوردار است ،درحالیکه در مقطع دوم متوسطه
( 61تا  61سال) نیازهای تحصیلی از اولویت اول برخوردار است.
در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که تصمیمگیری در مورد
آینده شغلی و هدایت تحصیلی دانشآموزان در مقطع دوم متوسطه
موجب شده است تا آنها اولویت بیشتری را به نیازهای تحصیلی
بدهند .همچنین ،بین دیدگاه دانشآموزان از نظر جنسیت ،در بعد
جسمی -بهداشتی تفاوت وجود دارد .بدین صورت که پسران اظهار
کردهاند نیازهای جسمی -بهداشتی شدیدتری را نسبت به دختران
دارند .در تبیین این یافته میتوان به نکاتی ازایندست اشاره کرد،
نخست :در مدارس دخترانه این ناحیه به دلیل در نظر گرفتن بسته-
های آموزشی جهت مراقبتهای بهداشتی همچون ،بلوغ دختران،
علائم قاعدگی انتظار میرود این نیاز کمتر احساس شود و دوم :به
دلیل حضور مستمر مادر در خانه (نسبت به پدران که به دلیل
وضعیت شغلی مدتها از خانواده دور هستند) و موانع ارتباطی کمتر

بین دختر و مادر ،دختران راحتتر میتوانند مسائل بهداشتی خود
را با مادران در میان بگذارند.
در حالت کلی ،نتایج بررسیهای انجام شده در این تحقیق را
میتوان بر اساس دیدگاه دانشآموزان و والدین نظامی به تفکیک
گزارش داد .نتایج بررسیهای انجامشده نشان داد درمجموع اولیاء
دورههای اول و دوم متوسطه ،نیازهای جسمی -بهداشتی را به
عنوان اولویت اول خود در برنامههای آموزش خانواده در نظر
گرفتهاند .اولیاء دانشآموزان اول متوسطه نیازهای اجتماعی-
فرهنگی را بهعنوان اولویت دوم ،و نیازهای مذهبی و تحصیلی را
به ترتیب بهعنوان اولویتهای بعدی انتخاب کردهاند .در مقطع دوم
متوسطه پس از نیازهای جسمی -بهداشتی بهعنوان اولویت اول،
نیازهای مذهبی ،تحصیلی و اجتماعی -فرهنگی به ترتیب ،از
اولویت بعدی برای والدین جهت طرح در برنامه آموزش خانواده
برخوردار است .همچنین در این تحقیق مشاهده شد که هیچ
اختلافی بین نیازهای مادران و پدران در برنامه آموزش خانواده وجود
ندارد.
همچنین نتایج بررسیهای انجامشده در خصو اولویت
دیدگاه دانشآموزان نسبت به نیازهای خود در برنامه آموزش
خانواده در مقطع اول متوسطه ( 63تا  )63سال نشان داد نیازهای
جسمی -بهداشتی ،تحصیلی ،اجتماعی-فرهنگی و درنهایت مذهبی
به ترتیب از مهمترین اولویت جهت طرح در برنامههای آموزش
خانواده برای این گروه سنی برخوردار است .در بین گروه سنی 61
تا  61سال نیازهای تحصیلی ،مذهبی ،اجتماعی -فرهنگی و در
نهایت جسمی -بهداشتی به ترتیب از اولویت برخوردار هستند.
(البته به جز بعد اجتماعی -فرهنگی در بقیه ابعاد تفاوت زیادی
ازلحاظ اولویتبندی وجود ندارد) .همچنین پسران اظهار کردهاند
نیازهای جسمی -بهداشتی شدیدتری را نسبت به دختران دارند .از
این رو ،با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میگردد مدرسان
آموزش خانواده علاوه بر آموزش سرفصلهای مصوب برای
خانوادههای غیرنظامی ،به آموزش عناوین پیشنهادی حاضر که جزء
نیازهای آموزشی والدین نظامی میباشد ،در سطح مدارس در
شهرکهای نظامی توجه کنند .همچنین انتظار میرود با توجه به
یکدست نبودن خانوادههای نظامی از بابت نوع یگان و رستههای
خدمتی در تحقیقات آینده به نیازهای متفاوت هر یک از یگانها و
رستهها توجه جداگانه شود.
در زمینه محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به یکدست
نبودن خانوادههای نظامی از بابت نوع یگان خدمت و همچنین
رستههای خدمتی اشاره کرد .چراکه برخی از نظامیان محترم (یگان
ویژه پاسداران ،رستههای رزمی در ارتش و سپاه) به نیازهای
آموزشی متفاوت از یکدیگر اشاره میکردند که در این تحقیق به
دلیل گستردگی موضوع مجال رسیدگی به آن نبود .لذا انتظار می-
رود در مطالعات بعدی این نقیصه برطرف گردد .همچنین دسترسی
مشکل به خانوادههای نظامی در سطح مدارس چه در حین جلسات
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 یافتههای این تحقیق میتواند بهعنوان مبنایی برای، از این رو.دارد
.این تجدیدنظر مورد استفاده قرار بگیرد
 ایگن پگژوهش بگا حمایگت مرکگز علگوم:تشکر و قدرداني
-69-01رفتاری دانشگاه علوم پزشگکی بقیگهاللگه (عگج) بگه کگد
، لگگذا. صگگورت پذیرفتگگه اسگگت6201/69/61  مصگگوب996690
از کلیگه مگدیران مگگدارس شگهرک نظگگامی و آمگوزش و پگگرورش
 تهگگران کگگه زحمگگت همگگاهنگی جلسگگات نیازسگگنجی را6 منطقگه
داشگگتند و همچنگگین کلیگگه والگگدین نظگگامی کگگه وقگگتگرانبهگگای
خود را صگرف جلسگات نیازسگنجی و تکمیگل پرسشگنامه کردنگد
.صمیمانه سپاسگزاریم
 بدینوسگیله نویسگندگان تصگریح مینماینگد:تضاد منهافع
کگه هگیچ گونگه تضگاد منگافعی در خصگو پگژوهش حاضگر
.وجود ندارد

نیازسنجی و چه در حین توزیع پرسشنامه از دیگر محدودیتهای
.پژوهش حاضر بود

نتیجهگیری
 نیاز آموزشی36  و60 در مجموع یافته های مطالعه حاضر تعداد
-به ترتیب در مقطع اول و دوم متوسطه در چهار بعد اجتماعی
- بهداشتی را به عنوان نیاز- مذهبی و جسمی، تحصیلی،فرهنگی
های آموزشی اولیاء نظامی در برنامههای اموزش خانواده شناسایی
 بهداشتی از بالاترین اولویت- همچنین نیاز آموزشی جسمی.نمود
برای دانشآموزان و والدین نظامی در برنامه آموزش خانواده
 به عبارتیدیگر این پژوهش نشان داد که به دلیل.برخوردار است
تفاوت نیازهای آموزشی در بین خانوادههای نظامی و غیرنظامی
ضرورت تجدیدنظر در محتوای این دورهها بیشازپیش ضرورت
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