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طرح گذاري در زمينه خانواده با تكيه بر تحليل و ارزشيابي سياست
  هاي عشقشكوفه

 احمد غياثوند١
   ١٥/٤/١٣٩٥  :رشيپذ خيتار                     ٢٠/١٠/١٣٩٤: تافيدر خيتار  

  چكيده
هاي دولتي و غيردولتي بــا هــدف ي اجتماعي و اقتصادي سازمانهاي توسعهامروزه بسياري از برنامه

در » هاي عشقشكوفه«طرح . هاي اجتماعي و حمايت از خانواده و ازدواج تدوين شده استتقويت زمينه
 ١٣٨٦نهــاد، از ســال هاي مردمتقويت ازدواج پايدار جوانان شهر تهران با مشاركت تشكلجهت توسعه و 

ي اثربخشي اين طرح در ابعــاد هدف كلي پژوهش حاضر، ارزيابي و مطالعهتاكنون به اجرا در آمده است. 
و  تلفني انجــام شــده پيمايشرو، با روش ي پيشمطالعه، است. (CIPP) مختلف، بر اساس الگوي سيپ،

 ١٣٩٢هاي عشــق در ســال هاي جوان شركت كننده در طرح شــكوفهي زوجي آماري آن را كليهجامعه
گيري و براي كسب پايايي، از براي حصول اعتبار، از روش صوري و نمونهدهند. در اين راستا تشكيل مي

زشــيابي (زمينــه، هاي حاصــل از مراحــل و مكانيســم ارطبــق يافتــهايم. آزمون آلفاي كرونباخ بهره برده
ريزي، ـــ مــالي برنامــهاي و ماديـ مشاورهاستراتژي آموزشي ..داد)، با تكيه بر دوداد، فرايند و بروندرون

هــاي آموزشــي، اي، برگــزاري كارگــاهت است از: خدمات مشــاوره ي خدمات به جوانان عباراولويت ارائه
ي رايگــان يــا ي جهيزيههاي ياس، تهيهز سالناستفاده ا هاي سراسري ازدواج، توسعه وبرگزاري همايش
  ي وام ازدواج.ارزان قيمت، ارائه

  
  هاي عشقهاي تحكيم خانواده، طرح شكوفهخانواده، الگوي سيپ، سياست واژه هاي كليدي:
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 ٩٤..............هاي عشقطرح شكوفهگذاري در زمينه خانواده با تكيه بر تحليل و ارزشيابي سياست
   

  ـ مقدمه و بيان مسأله١
كه از آن  داشتهرا به همراه ، پيامدهايي و كاركرد خانواده ايراني ارساختامروزه تغيير در 

ي سرگيري ازدواج، عدم توانايي حمايت مالي توان به فراهم نبودن امكانات اوليهجمله مي
 تأخير سنيها براي ازدواج فرزندان، عدم الزام فرزندان به ازدواج به موقع اشاره كرد. خانواده

، ناسازگاري و افزايش تضاد در بين زوجين از آثار ديگر تحول مذكور طلاق افزايشازدواج، 
ها در بين خانواده» غيبت كاركردي«. اين تغيير ساختار موجب نوعي )١٠: ١٣٨٤است(غياثوند، 

كردن، حمايتي، شده كه به سبب سپرده شدن برخي از كاركردهاي خانواده (اجتماعي
  ها رخ داده است.اي، مالي، و ...) به ساير نهادشاورهم

دهد كه با توجه به تغييرات صورت گرفته در جوامع مدرن، مطالعات مختلف نشان مي
در قالب حقوق شهروندي،  بحث  هاي رفاهيها و همچنين تشكيل دولتـ ملتهاي دولتبحث

اي به مداخله در با وجود اين كه  عده گذاري پيرامون خانواده امري اجتناب ناپذير است.سياست
ويژه نهاد خانواده اعتقادي ندارند، اما واقعيت اين است كه جبران غيبت ي اجتماع بهحوزه

امروزه بسياري از قوانين كاركردي خانواده توسط ساير نهادهاي جامعه الزامي است. بدين سبب 
هاي توسعه اجتماعي و ساله، برنامهيستانداز بو اسناد دولتي از جمله قانون اساسي، سند چشم

هاي ي ساماندهي ازدواج جوانان، قانون تسهيل ازدواج و ... با هدف تقويت زمينهاقتصادي، برنامه
قانوني و حقوقي و حمايت از خانواده و ازدواج تدوين شده است. هر كدام از اين اسناد و 

توان به نواده هستند. با اين تفاسير ميهاي خاها به نحوي درصدد كاهش موانع و آسيببرنامه
گذاري اجتماعي در جهت تحكيم بنيان هاي مختلف در قالب سياستنقد و ارزشيابي برنامه

رغم تدوين دهد عليمي چنين مطالعاتي از اين نظر اهميت دارد كه نشان خانواده پرداخت.
هادهاي دولتي و غيردولتي در ها از سوي نانديشيها و همها و برگزاري همايشگذاريسياست

رسد عدم اجراي است. به نظر ميجهت حل اين بحران، اين مسأله همچنان به قوت خود باقي 
هاي مناسب، عدم نظارت بر فرايند سياست، ميزان عملياتي نمودن اقدامات و سياست

امدي اين ها بر خنثي كردن كاردادههاي موجود بين نهادهاي درگير به عنوان درونهماهنگي
  ها تأثيرگذار بوده است.  طرح

متخصصان و مديران شهري با هماهنگي و حمايت ساير مؤسسات با توجه به آنچه گفته شد، 
با هدف اند. اين طرح نموده» هاي عشقشكوفه«نهاد، اقدام به تدوين طرح خيريه و مردم

ند ازدواج و ازدواج پايدار گسترش فرهنگ ازدواج در راستاي تحكيم بنيان خانواده، تسهيل فراي
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تاكنون در  ١٣٨٦هاي عشق از سال جوانان شهر تهران به اجرا در آمده است. طرح شكوفه  

ي شهر تهران در ابعاد مختلف و بر حسب ميزان محروميت افراد اجرا شده و گانه ٢٢مناطق 
بر روي طرح كه اين هاي مختلف مورد بازنگري قرار گرفته است. دستورالعمل آن طي سال

را به  فراواني و مالي منابع انساني هاي مختلف آزمودها شده،زوج در طي سال ٥٠٠٠حدود 
هاي مصروف، موجب . هزينه)١٣٩٠گزارش طرح شكوفايي عشق، خود اختصاص داده است (

شهري با حساسيت بيشري درصدد ارزيابي اثربخشي اين طرح مديران گشته مسئولان و 
هاي ي طرح در طي بررسي. همچنين تغيير در برخي از اهداف اوليهحمايتي و آموزشي برآيند

  افزايد. ي حاصل از آن، بر اهميت و ضرورت اين پژوهش ميبه عمل آمده و نتيجه
» هاي جوان در شهر تهرانهاي عشق در بين زوجارزشيابي طرح شكوفه«پژوهش حاضر به 

ي اجتماعي به منظور برآورد اي مداخلههارزشيابي به معناي نظارت بر برنامه«پردازد. مي
» موفقيت آنها در رسيدن به نتايج مطلوب و همچنين كمك به حل مسائل و سياستگذاري است

ها و ). بنابر آنچه گفته شد، هدف كلي اين جستار، اصلاح و بهبود فعاليت١٠١: ١٣٨٤(بليكي، 
ر حوزه خانواده است. در پايان دهاي مورد اجراي اين سياست هاي بخشارزشيابي ابعاد و معرف

به عنوان يك سياست حمايتي براي » هاي عشقشكوفه«طرح يابيم كه اين پژوهش درمي
هاي جوانِ در شرف تشكيل خانواده تا چه حدي اثربخش بوده است و براي اجراي بهتر آن زوج

  توان در نظر گرفت.هاي آينده چه استراتژي هايي را ميدر سال
  
  ارچوب نظريهچـ پيشينه و ٢

ي دروني يك نظام متعادل است سياست اجتماعي بخشي از مكانيسم تنظيم كننده
ي اصطلاح به توضيح اقداماتي كه به رشد بهينه). اين ١٣٧٠به نقل از كامكار،  ١٩٧٧، ١(تيموس

ي كند مي پردازد و مفهومي است براي پژوهشگران حوزهها كمك مينزندگي انسا
رسد با اين اوصاف، به نظر مي طالعات علمي خود را حول آن سازمان دهند.شناسي تا مجامعه

دهنده به عملكرد ها و راهبردهاي تعيين كننده و جهتمشيكه سياست اجتماعي شامل خطي
ها مي هاي تعريف شده است. همچنين اين سياستها، مسئولان و اجراي برنامهتمام دستگاه

                                                             
1 - Timuss 



 ٩٦..............هاي عشقطرح شكوفهگذاري در زمينه خانواده با تكيه بر تحليل و ارزشيابي سياست
ها و اقدامات را مشخص گيري برنامههاي آتي، جهتاندازهچشمي خطوط اصلي و تواند با ارائه 

  نمايد. 
گذاري در قبال خانواده وجود دارد دهد كه سه رويكرد پيرامون سياستمطالعات نشان مي

  پردازيم:  ها ميبه تشريح دقيق آن كه در ادامه
را از وظايف دولت ريزي و حمايت از خانواده و تحكيم بنيان آن ي اول، برنامهالف) دسته

است. تكاليف خود را به نهادهاي اجتماعي واگذار كرده بخشي از جديد  يخانواده دانند زيرامي
 كنند.به درستي ايفا نميدر اين زمينه  را خود ي مسئول، وظايفنهادهاالبته از نظر اين گروه، 

ده حمايت ي خانواگذاري عمومي در عرصهتاكنون برخي پژوهشگران از ضرورت سياست
اند و با ديد صوري و مديريتي از فقدان نهاد نظارتي و يا ضعف نظام اداري موجود براي كرده

؛ ١٣٨٩اند (گلچين، گرايي و يا اسلامي كردن خانواده انتقاد كردههاي خانوادهپيگيري سياست
  ).١٣٨٦؛ علمدار، ١٣٨٥؛ زعفرانچي، ١٣٨٣؛ باقري، ١٣٨٢؛ جزايري و صلواتي، ١٣٨١علاسوند، 

اند و مخالف هاي عمومي انتقاد كردهتر از سياستبا رويكردي محتواييي دوم، ب) دسته
ي انتقادي موارد ذيل هاي ذكر شده هستند. اين گروه به مطالعهدخالت دولت در حوزه

هاي عمومي بر خستگي خانواده و كم اهميت شدن ازدواج، تأخير سن پردازند: تاثير سياستمي
گرايي در مجالس جشن عروسي (آزادارمكي، فزايش نرخ طلاق، گسترش مناسكازدواج و ا

هاي اقتصادي بر كاركردها و ساختار )، تاثير سياست٢٦٦: ١٣٨١؛ شكوري و آزادارمكي، ١٣٨٦
)، تاثير ١٣٨٠هاي فرهنگ ايراني در حفاظت از خانواده (خضري، خانواده، ناديده گرفتن ظرفيت

همسري و.... هاي خانواده از جمله تكومي در تغيير ارزشها و قوانين بخش عمسياست
  ). ١٣٨٩راد، (قانعي

از منظر حقوق شهروندي به مسائل ي سوم كه اين مطالعه بر آن متكي است، ج) دسته
ازدواج و نهاد خانواده نگريسته است. اين گروه، به ميزان برخورداري جوانان از حقوق يك 

با داند؛ زيرا كه امروزه مسئول را موظف به تأمين اين حقوق ميشهروند توجه دارد و نهادهاي 
توان شاهد غيبت كاركردي ي ايراني، در برخي موارد ميتحولات رخ داده در ساختار خانواده

از » اي نوينهسته«و حتي » ايهسته«ها در قبال ازدواج فرزندان بود؛ خانواده با ساختار خانواده
ي سرگيري ازدواج بر گيري، به نحوهته است. بخشي از اين فاصلهنقش نهادي خود فاصله گرف

شود، ها آغاز نميهاي اوليه خانوادهگردد. امروزه ازدواج تنها با بلوغ جسمي و جنسي و كمكمي
بلكه بلوغ اقتصادي و اجتماعي در قالب پيدا كردن شغل، استقلال مالي، حمايت و پذيرش 

ني شدن دوره جواني گرديده است. اين فاصله برآمده از اجتماعي منجر به گسترده و طولا
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ي اي، تحت عنوان پديدهشرايط و مقتضياتي است كه مدرنيته ايجاد نموده و در متن جامعه  
ريزي براي جوانان و رود دولت، برنامهكند. بنابراين انتظار ميمعنا پيدا مي» دولت ـ ملت«

هاي خود ازات و مزاياي اوليه زندگي را از رسالتمندي از حداقل امتيتحكيم خانواده و بهره
اند و نيازمند بداند. اين امر براي جواناني كه بلوغ اجتماعي ـ اقتصادي را به خوبي طي نكرده

  هاي اجتماعي و اقتصادي دولت هستند، ضرورت بيشتري دارد.حمايت
است. در واقع،  به بيان انواع آن پرداخته٢در زمينه حقوق اجتماعي شهروندي، جانوسكي

ي خصوصي براي حمايت از مطالبات هاي عمومي در حوزهحقوق اجتماعي شامل مداخله
شهروندان براي امرار معاش اقتصادي و هستي اجتماعي است. اين حقوق توزيع بازار خصوصي 

دهد. حقوق اجتماعي كه مي تواند تا حدودي فردي باشد، متشكل از چهار منابع را تغيير مي
  ت:بخش اس

بوده و براي تضمين كاركرد  با سلامتي و خدمات خانواده مرتبط ٣مندسازينحقوق توا 
دهد تا به شهروندان اجازه مي ٤اساسي شهروندي در جامعه تعريف شده است. حقوق فرصتي

هاي ضروري را براي كار و مشاركت فرهنگي از طريق كمك هاي آموزشي در مقاطع مهارت
هاي واگذاري ي پرداختفراهم كننده ٥ي به دست آورند. حقوق توزيعيابتدايي، متوسطه و عال

ها و جهت تأمين امرار معاش اقتصادي كارگران، بازنشستگان، معلولين، كودكان، تك والديني
هاي جبراني به كهنه سربازان معلول، شامل پرداخت ٦ساير شهروندان است. حقوق جبراني

اند گردد كه به نوعي از حقوق خود محروم شدهكارگران صدمه ديده و شهرونداني مي
  ). ٣٢: ١٩٩٨(جانوسكي، 

  به طور كلي در زمينه سياست هاي تحكيم بنيان خانواده دو رويكرد كلي وجود دارد:
ي ريزي و اجرا قبل از وقوع مسألهرويكرد بر برنامه: اين رويكرد سلامت محورالف: 

محور، هفت شاخصه در نظر ن براي رويكرد سلامتتوااجتماعي تاكيد دارد.  در نگاهي كلي مي
 ٢ـ در جهت عدم به وقوع پيوستن يك مسأله اجتماعي خاص طراحي و اجرا مي شود.١گرفت: 

ـ ٣گردد. ـ به طور دقيق و منطبق با نياز جامعه براي پيشگيري از مشكل مورد نظر طراحي مي
                                                             

1- Janoski 
3  - Enabling rights 
4 - Opportunity rights 
5 -Distriburive rights 
6- Compensatory rights 
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پس از آشكار شدن نتايج، مورد بررسي  ي زماني طولاني وبرنامه هاي سلامت محور بايد در بازه 

ها ممكن است در نگاه اول پرهزينه به نظر رسند اما در واقع به و ارزيابي قرار بگيرند. اين برنامه
صرفه هستند زيرا به علت داشتن خاصيت پيشگيرانه از هزينه هاي جبراني در هنگام وقوع 

  ي اجتماعي مي كاهند،. مساله
ي اجتماعي را به ساده گيري انواع روش ها و راهكارها، وقوع مسألهـ سعي مي كند با بكار٤

ـ برنامه هاي سلامت محور غالبا به هماهنگي و ٥ترين و موثرترين شكل ممكن مرتفع نمايد. 
همكاري گسترده و يكپارچه بين تعداد قابل توجهي از مراكز و سازمان هاي دولتي و خصوصي 

  چند سازمان يا نهاد، مسئول اجرايي برنامه هستند.نياز دارد. در اكثر موارد يك يا 
 يمحور در همههاي سلامتيابد كه قوانين و سياستتحقق مي زماني ـ اين رويكرد،٦ 

، از ميان محوررويكرد سلامت شود. هدف نهاييو ارزيابي اجرا  ،ريزيها طراحي، برنامهبخش
، آگاه ساختن تمبتني بر اطلاعاگذاري افزايش سياست ي مورد نظر بامسألهبرداشتن 

و  مساله مورد نظرهاي ها و مداخلات، تعيين كنندهگذاران با ايجاد پيوند بين سياستسياست
  ).١١: ١٣٩٤آن است (امين آقايي، پيامدها و نتايج 

اين رويكرد، بر حل مسأله پس از وقوع مشكل تأكيد دارد. در رويكرد درمان محور: ب)  
ها، راهبردها و برنامه هايي كه به حل مسأله طلاق و از خانواده، سياست موضوع تحكيم بنيان

هم گسيختگي خانواده در بين خانواده هاي در معرض مشكل مي پردازد، در اين گروه قرار مي 
ـ پس از وقوع ١گيرد. از خصوصيات رويكرد درمان محور مي توان به اين موارد اشاره كرد: 

كه اين رويكرد به دنبال حل مشكلاتِ پس از وقوع ـ از آنجا ٢كند. مشكل، ضرورتِ اجرا پيدا مي
طلاق است، لذا بايدكاهش وقوع مسائل اجتماعي كه به دنبال طلاق ممكن است براي فرد پيش 

زمان اند؛ زيرا مجبور به جبران همها عمدتاً پرهزينهـ اين روش٣بيايد را نيز مدنظر قرار دهد. 
سائل اجتماعي ديگري هستند كه به دنبال وقوع مساله اجتماعي مورد هاي حل مساله و مهزينه

ـ رويكرد هاي درمان محور مدرن برخلاف روش هاي سنتي، غالبا بر ٤نظر به وجود آمده است. 
ي كمك مبتني ها پس از يك مرحله ارائهتوانمندسازي به عنوان راهكاري براي قطع كمك

كمك كند تا از فرايندهاي پس از وقوع مسأله آگاه هدف درمان آن است كه به افراد هستند.
؛ ٢٠٠١هاي مقابله با تشديد مشكلات و يا تداوم وقوع مساله را بياموزند (اكانل، شوند و راه حل

تواند مؤثر باشد كه به افراد ). رويكرد درمان محور زماني مي١٢: ١٣٩٤به نقل از امين آقايي، 
  پايدار ايجاد كنند و نه سطحي و موقتي.  كمك كند تا در موقعيت خود تغييراتي
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گذاري نهادهاي دولتي با توجه به مطالب فوق، آنچه بيش از همه در تدوين و سياست  

ي اختصاص منابع و يابد، نحوهي خانواده در قالب حقوق شهروندي اجتماعي اهميت ميدرباره
طرح ست. بر اين اساس ي خدمات در ابعاد مختلف مادي، آموزشي و فرهنگي اچگونگي ارائه

رساني به جوانان تهراني در جهت تسهيل ازدواج و تحكيم با هدف  ياري» هاي عشقشكوفه«
ها ترين آنهايي است كه مهمبنيان خانواده به اجرادر آمده است. طرح مذكور شامل بخش

واج و كاهش عبارتند از : استفاده از تالارهاي ياس به منظور تسهيل مقدمات برگزاري مراسم ازد
هاي مربوط به برگزاري جشن ازدواج، اعطاء وام ازدواج و جهيزيه ارزان قيمت با همكاري هزينه

هاي زندگي بين زوج ها از طريق هاي متقاضي، ارتقاء مهارتمؤسسات خيريه مردم نهاد به زوج
 هاي عشق است.ي حاضر در صدد ارزشيابي طرح شكوفهآموزش شهروندي. مطالعه

، بــه علــت جامعيــت و متناســب CIPPمطالعه براي سنجش اثربخشي طــرح از مــدل در اين 
از  ١٩٦٠مطــرح گرديــد و در دهــه  ٧مدل سيپ ابتدا توســط گوبــامي گردد. بودن آن، استفاده 

گسترش يافت.در اقع اين مدل، زماني رشد پيدا كرد كــه رويكردهــاي ٨بيماستافلالطريق دانيل
ناپذيري درمقابــل  پويــايي بســترهاي اجتمــاعي دويت و انعطافهاي ارزشيابي با محسنتي طرح

هاي سيســتمي اســت كــه در ترين مدل). مدل سيپ از معروف٢٠٠٣مواجه شدند (استافل بيم،
از   C.I.P.Pي مفــاهيم تري دارد. هســتهها، كاربرد بيشــتر و گســتردهمقايسه با ساير انواع مدل

  roductP(فراينــد) و  rocessPداد)، (درون nputI(زمينــه)،  ontextCتركيب حــروف اول 
پردازد. مراحل ارزشيابي مدل سيپ بــدين داد) ايجاد شده و به ارزيابي موارد ذكر شده مي(برون

  شرح است:
بيم و همكارانش اين مرحله مهمتــرين بخــش ارزشــيابي اســت و استافلاز نظر  الف) زمينه :

هاي آمــوزش اســت (اســتافل بــيم، عيــين هــدفاي منطقي براي تهدف آن، فراهم آوردن زمينه
گرايانه براي تعيين عناصر مربوط بــه محــيط آموزشــي و هاي تحليل). اين مرحله كوشش٢٠٠١

هاي موجــود در يــك بافــت يــا موقعيــت آموزشــي را شــامل شناسايي مشكلات، نيازها و فرصت
زمينــه طراحــي كمــك گيري در ي فوق، از ارزشيابي به تصــميمگردد. به طور خلاصه مرحلهمي
در ). ٧٤: ١٣٧٨اي هســتند (ســيف، هاي ارزشيابي بافت عمدتاً توصيفي و مقايسهكند. روشمي

) ميزان احساس نياز فردي فرد نســبت بــه ١اند: اين پژوهش عوامل زير مورد بررسي قرار گرفته
                                                             

7- Guba 
8  - Daniel L.Stuffelbeam 



 ١٠٠..............هاي عشقطرح شكوفهگذاري در زمينه خانواده با تكيه بر تحليل و ارزشيابي سياست
و ) مســائل ٣ ) ميزان احساس نياز جمعي فرد نسبت به خــدمت مــورد نظــر٢خدمت مورد نظر  

  روي افراد.مشكلات پيش
هاي موجــود، راهبردهــاي اين نوع ارزشيابي به منظور تعيين و  سنجش قابليت: دادب) درون

هاي منظور شده براي اجراي راهبردها، تشــكيلات و هاي ممكن جهت تحقق اهداف، روشبرنامه
اين نــوع ارزشــيابي شود. روش اجراي ها و ساير منابع از جمله بودجه و زمان لازم انجام ميروش

هاي تجربــي، هاي مشابه، اجراي طرحهايي از قبيل بازديد از برنامهشامل بررسي پيشينه فعاليت
هــا بــه منظــور ها، تحليل راهبردهــا و طرحتحليل منابع انساني و كالبدي مورد نياز تحقق هدف

ايجاد مبنايي جهــت داد به منظور تعيين ميزان تناسب و اقتصادي بودن آنهاست. ارزشيابي درون
رود؛ به عبارت ديگــر ارزشــيابي هاي آموزشي به كار ميي مطلوبيت اجراي فعاليتقضاوت درباره

شــود هاي آموزشي، راهبردهاي اجرايي و امثال آن استفاده ميداد براي قضاوت درباره طرحدرون
) ميــزان ١انــد:  هدر پژوهش پيش رو اين عوامل مورد بررسي قرار گرفت). ١٠٦: ١٣٨٠(بازرگان، 

) ميزان انگيــزه و اهميــت ٣هاي جوان ) وضعيت تحت پوشش بودن زوج٢هاي جوان درآمد زوج
) كيفيــت ٥) ميزان همكاري مســئولان مختلــف در قبــال طــرح ٤هاي جوان نسبت به طرح زوج

  خدمات ارائه شده در طرح
  خ داده شــود: هــاي زيــر پاســشــود تــا بــه پرســشدر ايــن ارزشــيابي كوشــش مي: ج) فرايند

ها به درستي در حال اجرا هستند؟ چه عواملي بر سر راه موفقيت اين طرح قــرار دارد؟ آيا برنامه
ها بــه كنتــرل و هــدايت چه تغييراتي ضروري هستند؟ بايد در نظر داشت كه پاسخ اين پرســش

 در اين پژوهش عوامل زير مــورد ســنجش). ٧٥: ١٣٧٨كند (سيف، هاي اجرايي كمك ميشيوه
جويانــه مســئولان هــاي همكاري) ميزان فعاليت٢) فعاليت هاي اطلاع رساني ١قرار گرفته است: 

  جويانه مسئولان هاي همكاري) زمان فعاليت٣
شــود. ســپس نتــايج حاصــل بــا در اين مرحله نتايج به دست آمــده روشــن مــي داد:د) برون

گردد. پــس از تايج واقعي مشخص ميگردد و رابطه بين انتظارات و نهاي برنامه مقايسه ميهدف
شود تا در صورت لــزوم گيرندگان گذاشته ميبررسي كامل نتايج، اطلاعات لازم در اختيار تصميم

. )٧٥: ١٣٧٨درباره ادامه برنامه، متوقف ساختن آن يا تجديد نظر در آن تصميم بگيرند (ســيف، 
ي جوانــان و تســهيل ازدواج طبق بررسي هاي مقدماتي، عمده ترين هدف اين طرح، آگــاه ســاز

هاي جوان شهر تهــران كــه داراي شــرايط خــاص (ماننــد سرپرســت رود زوجآنهاست. انتظار مي
خانواده بودن، تحت پوشش كميته امداد بودن) هستند از تســهيلات مــادي و خــدمات آموزشــي 

كنــد و ياين طرح استفاده كنند. اين طرح  از يك سو روند سرگيري ازدواج جوانان را تســهيل م
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كند. مسائل اي پايدار كمك ميهاي زندگي جهت داشتن زندگياز سوي ديگر به افزايش مهارت  

زندگي در بــين  ) افزايش آگاهي و مهارت١اند: پيش رو، در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته
ــوان زوج ــاي ج ــم ازدواج ٢ه ــزاري مراس ــهيل در برگ ــه٣) تس ــاهش هزين ) ٤هاي ازدواج ) ك

) افزايش اعتماد و ٦) تشويق و ترويج فرهنگ ازدواج در جامعه ٥هاي جوان بخشي به زوجهانگيز
  ) افزايش تعامل و ارتباط جوانان با مديريت شهري.٧احساس رضايت از عملكرد شهرداري 

هاي عشــق بــر در مجموع با توجه به هدف اصلي تحقيق يعني بررسي اثربخشي طرح شكوفه
داد داد، فرايند و برونل سيپ و تشريح هر يك از مراحل زمينه، دروناساس الگوي ارزشيابي مد

  توان سؤالات اساسي تحقيق را بدين شرح برشمرد: مي
هاي عشــق از چــه كيفيتــي داد طــرح شــكوفههــاي بخــش بــرونسوال اول: عوامــل و معرف

  برخوردارند؟
كيفيتــي  هاي عشــق از چــههــاي بخــش فراينــد طــرح شــكوفهســوال دوم: عوامــل و معرف

  برخوردارند؟
هاي عشــق از چــه كيفيتــي داد طــرح شــكوفههــاي بخــش درونسوال سوم: عوامــل و معرف

  برخوردارند؟
هاي عشــق از چــه كيفيتــي هــاي بخــش زمينــه طــرح شــكوفهسوال چهارم: عوامــل و معرف

  برخوردارند؟
  پژوهشروش  -٣

هــا از نــوع كســب داده و بر حســب ماهيــت» ارزشيابي«ي حاضر به لحاظ نوع تحقيق مطالعه
كمي بوده، كه به خاطر پراكندگي زوج هاي جوان در سطح شهر تهران به روش پيمايش تلفنــي 

هاي هاي جوان استفاده كننده از طرح شــكوفهصورت گرفته است. جامعه آماري آن را كليه زوج
ز تشكيل مي دهد. جهت محاسبه حجــم نمونــه ا ١٣٩٠ -٩٢هاي عشق در شهر تهران طي سال
نفــر بــرآورد  ٣٨٤برابــر بــا گيري عوامل موثر بر نمونــهكه با رعايت فرمول كوكران استفاده شده 

نفــري زوج  ٥٠٠٠گيري به صورت سيستماتيك بوده كه براساس ليســت شده است. روش نمونه
هاي جوان به همراه شماره هاي تماس آنها و رعايت فاصله نمونه گيري مناسب، به طــور مــنظم 

  ده است. انجام گردي
 ٥» (پرسشــنامه«دســته  ٦هــاي جــوان از از زوجآوري اطلاعــات جمــعبــراي  در اين مطالعه

جهت ســنجش هاي فردي) استفاده شده است. پرسشنامه انواع خدمات و يك پرسشنامه ويژگي



 ١٠٢..............هاي عشقطرح شكوفهگذاري در زمينه خانواده با تكيه بر تحليل و ارزشيابي سياست
نظران و متخصصــان حــوزه محتوايي صوري (استفاده از صاحب اعتبار مفاهيم و متغيرها از روش 

گيري ( استفاده از مفاد آئين نامــه طــرح در ســنجش عوامــل، ديريت شهري)و نمونهخانواده و م
ايم. جهت دستيابي به پايــايي از آزمــون آلفــاي مراحل و معرف هاي الگوي ارزشيابي ) بهره برده

نتايج حاصل بيانگر آن است كه ضريب آزمون آلفاي كرونبــاخ بــراي كرونباخ استفاده شده است. 
هــاي آموزشــي ، در پرسشــنامه دوره٧٠/٠اد در پرسشــنامه وام ازدواج برابــر دعوامل بخش برون

و در ٨٠/٠، در پرسشنامه سالن يــاس برابــر بــا ٨٩/٠، در پرسشنامه جهيزيه برابر با ٧٧/٠برابر با 
داد طــرح كــه است. بنابراين پايايي عوامــل بخــش بــرون٧١/٠پرسشنامه خدمات مشاوره برابر با 

  برخوردار است.مطلوبي آيد از  وضعيت سيپ به حساب مي بخش عمده و اساسي مدل
  
  هاي پژوهش يافته -٤
  سيماي پاسخگويان - ٤- ١

فرم مربوط به  ٤٩٢فرم مربوط به انواع خدمات و  ٤٩٢هاي مورد نظر، در مجموع از نمونه
هاي جوان درصد زوج ٦٣در اين پژوهش  هاي جوان تكميل شده است.هاي فردي زوجويژگي
دهند. ميانگين سن ازدواج براي دختران برابر با درصد را زنان تشكيل مي ٣٧را مردان و نمونه 

   سال است. ٥/٢٩سال و براي پسران برابر با  ٥/٢٦
هزار تومان و  ٦١٨دهد كه ميانگين درآمد زنان در شهر تهران برابر با ديگر نتايج نشان مي

هزار تومان است.  ٥٠٠فراواني متعلق به درآمد هزار تومان و بيشترين  ٧٧٦براي مردان برابر با 
درصد زنان  ٥/٦٢ها بيانگر آن است كه ميزان سواد زنان بيشتر از مردان است (در مجموع، يافته

اند. در بحث از وضعيت سوم زنان شاغلاند ). همچنين يكدرصد مردان بالاتر از ديپلم ٥١و 
  گيرند. د در رتبه نخست قرار ميدرص ٥٥دار با حدود اشتغال زنان، افراد خانه

  
  داد طرح كيفيت عوامل برون ارزشيابي - ٤-٢

اكنون با توجه به تشريح وضعيت ارزشيابي طرح طي چهار مرحله براساس مدل سيپ 
  هاي پژوهش بپردازيم:توانيم به پاسخ پرسشمي(برونداد، فرايند، درونداد و زمينه) 

هاي عشــق از چــه كيفيتــي داد طــرح شــكوفههــاي بخــش بــرونسوال اول: عوامــل و معرف
  برخوردارند؟

هاي عشق، ميزان موفقيت آنها را هدف كلي و اساسي براي طرح شكوفه ٧با در نظر گرفتن 
دهد دو هدف ايم. چنانچه نتايج حاصل نشان ميبر حسب انواع خدمات مورد بررسي قرار داده
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افزايش اعتماد و احساس و   هاي جوانجزندگي در بين زو افزايش آگاهي و مهارتطرح، يعني   

كاهش در سطح مطلوبي قرار دارند. در اين ميان اهدافي چون، رضايت از عملكرد شهرداري، 
هاي مربوط به ازدواج، افزايش تعامل و ارتباط جوانان با مديريت شهري و افزايش تعامل و هزينه

است. در مقابل، اهدافي رد شدهارتباط جوانان با مديريت شهري در سطح تاحدي مطلوب برآو
هاي جوان و تسهيل برگزاري مراسم ازدواج در سطح نامطلوبي قرار بخشي به زوجمانند انگيزه

در بين جوانان كمتر از ساير خدمات است. به طور » وام ازدواج«داد دارد. در اين رابطه برون
). s= ٠٠٠/٠دهد(ري را نشان ميطرفه تفاوت معناداتر، نتايج حاصل از تحليل واريانس يكدقيق

استفاده از آزمون پس از معناداري شفه بيانگر آن است كه خدماتي چون برگزاري همايش و 
هاي ياس شهرداري به طور معناداري بيش از وام ازدواج، موفق ارزيابي مندي از سالنبهره
  اند. شده

  نواع خدماتداد طرح بر حسب اهداف و ا: ميانگين عوامل بخش برون١جدول 
  ميانگين  ارزشيابي كيفيت  هامعرف

رتبه 
  موفقيت

  مشاوره  سالن ياس  جهيزيه همايش  وام
 افزايش آگاهي و مهارت

  اول  ١٠/٤  ٤  - - ٠٩/٤  -  هاي جوان زندگي زوج
افزايش اعتماد و احساس 

  دوم  ٠٣/٤  ٢٩/٤  ٦٠/٤ ٠٨/٤ ٢١/٤  ٩٣/٣  رضايت از شهرداري
  سوم  ٠٢/٤  ٤  ٠٦/٤ -  -  -  زدواجاهاي كاهش هزينه

افزايش تعامل و ارتباط 
  چهارم  ٩٥/٣  ٤  ٨٧/٤ ٩٢/٤  ٩٢/٣  ٨٨/٣  جوانان با مديريت شهري
تشويق و ترويج فرهنگ 

  پنجم  ٧٣/٣  ١٠/٤  ٤٠/٤ ٤  ١٩/٤  ٥٠/٣  ازدواج در جامعه
هاي بخشي به زوجانگيزه
  ششم  ٦٩/٣  -  ٥٣/٤ ٥٤/٣  ١٧/٤  ٤٧/٣  جوان

سم تسهيل در برگزاري مرا
  هفتم  ٤٢/٣  -  - -  ٤  ٤٢/٣  ازدواج

  -  ٨١/٣  ٠٧/٤  ٤٩/٤ ١٣/٤  ١٢/٤  ٦٤/٣  ميانگين كل
رتبه موفقيت بر حسب انواع 

  -  -  چهارم  اول  دوم  سوم  پنجم  خدمت



 ١٠٤..............هاي عشقطرح شكوفهگذاري در زمينه خانواده با تكيه بر تحليل و ارزشيابي سياست
  كيفيت عوامل فرايند طرح  - ٤- ٣ 

هاي عشــق از چــه كيفيتــي هــاي بخــش فراينــد طــرح شــكوفهســوال دوم: عوامــل و معرف
  برخوردارند؟
هاي عشق، ميزان موفقيت آنها را بر گرفتن سه فعاليت براي اجراي طرح شكوفه با در نظر

دهد، ميزان فعاليت طور كه نتايج حاصل نشان ميايم. همانحسب انواع خدمات بررسي نموده
جويانه مسئولان، در سطح جويانه مسئولان در سطح مطلوب، زمان فعاليت همكاريهمكاري

رساني براي طرح در سطح نامطلوب ارزشيابي شده ت اطلاعتاحدي مطلوب و وضعيت فعالي
هاي آموزشي كمتر از ساير در مجموع، ارزشيابي وضعيت فرايند برگزاري همايش و دورهاست. 

تر نتايج حاصل از تحليل واريانس يكطرفه تفاوت معناداري را نشان خدمات است. به طور دقيق
بيانگر آن است كه فرايند اجرايي  ٩از معناداري شفه). استفاده از آزمون پس s= ٠٠٠/٠دهد (مي

هاي آموزشي خدمات مربوط به مشاوره و وام به طور معناداري بهتر از فرايند برگزاري دوره
  است. 
  

  ها و انواع خدمات: ميانگين عوامل بخش فرايند طرح بر حسب فعاليت ٢جدول 
رتبه   ميانگين  ارزشيابي كيفيت  هامعرف

  مشاوره  سالن ياس  جهيزيه  همايش  وام  موفقيت
هاي ميزان فعاليت

  اول  ٧٩/٣  ١٧/٣  ٩١/٢  ٣٦/٣  -  ٨٤/٣  جويانه مسئولانهمكاري
زمان فعاليت 

  دوم  ٣٦/٣  -  ٦٦/٣  ١٥/٣  -  ٣٦/٣  جويانه مسئولانهمكاري
  سوم  ٩٤/٢  ٢١/٣  ٨٧/٢  ١٥/٣  ٠٧/٣  ٨٧/٢  رساني طرحوضعيت اطلاع

  -  ٣٤/٣  ٦٧/٣ ١٧/٣  ٢٦/٣  ٠٧/٣  ٤٣/٣  ميانگين فرايند
رتبه موفقيت بر حسب 

  -  -  اول  چهارم  سوم  پنجم  دوم  انواع خدمت
  
  
  

                                                             
9-Scheffe  
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  داد طرح كيفيت عوامل درون - ٤- ٤  

هاي عشــق از چــه كيفيتــي هــاي بخــش درون داد طــرح شــكوفهسوال سوم: عوامل و معرف
يــت هاي عشــق ميــزان موفقداد براي طرح شكوفهبا در نظر گرفتن پنج عامل درون برخوردارند؟

دهد كه وضعيت همكــاري ايم. نتايج حاصل نشان ميآنها را بر حسب انواع خدمات بررسي نموده
هاي جوان نسبت به طرح و وضعيت كيفيت خــدمات ارائــه ميزان انگيزه و اهميت زوجمسئولان، 

هــاي جــوان در زوج وضعيت درآمد و تحــت پوشــش بــودندر سطحي مطلوبي و در مقابل شده 
  ار دارد. سطح نامطلوبي قر

قابل ذكر است كه نامطلوب بودن درآمد به معناي اين است كه تناسبي بين مقدار وام يك 
 ٧٣٩هاي جوان برابر با ميليوني با مقدار درآمد ماهيانه افراد وجود ندارد؛ ميانگين درآمد زوج

 مند از طرح، لازم است تحت پوشش ارگان و سازمانهزار تومان است. همچنين افراد بهره
توان نتيجه گرفت در مجموع ميها چنين وضعيتي ندارند. درصد آن ٩٨خاصي باشند اما بالغ بر 

تر نتايج حاصل از تحليل واريانس داد عوامل وام كمتر از ساير خدمات است. به طور دقيقدرون
هاي عوامل وام به طور معناداري بدتر از عوامل برگزاري يكطرفه بيانگر آن است كه ويژگي

  )s= ٠٠٠/٠هاي آموزشي است.(رهدو
  ها و انواع خدماتداد طرح بر حسب فعاليت: ميانگين عوامل درون٣جدول  

  ميانگين  ارزشبابي كيفيت  هامعرف
رتبه 

  موفقيت
  مشاوره  سالن ياس  جهيزيه  همايش  وام

  دوم  ٨٥/٣  ٠١/٤  ٣٣/٤  ٩٢/٣  ١٨/٤  ٦٨/٣  ميزان انگيزه و اهميت طرح
  دوم  ٨٥/٣  ٤ ٩٩/٣  ٠٥/٣  ٣٢/٤  ٦٩/٣  ر طرحوضعيت كيفيت خدمات د

  اول  ٤  ١٤/٤ ١١/٤  ٢٧/٤  ٢٣/٤  ٨٩/٣  وضعيت همكاري مسئولان مختلف
  سوم  ٧٠/٢  -  -  -  -  ٧٠/٢  هاي جوانوضعيت درآمد زوج

  چهارم  ٥/١  -  -  -  -  ٥/١  وضعيت تحت پوشش بودن
  -  ٤١/٣  ٠٥/٤  ١٤/٤  ٧٦/٣  ٢٤/٤  ٠١/٣  ميانگين

  -  -  سوم  دوم  چهارم  اول  جمپن  رتبه موفقيت بر حسب خدمات



 ١٠٦..............هاي عشقطرح شكوفهگذاري در زمينه خانواده با تكيه بر تحليل و ارزشيابي سياست
  طرح  كيفيت عوامل زمينه -٤-٥ 

هاي عشــق از چــه كيفيتــي هــاي بخــش زمينــه طــرح شــكوفهسوال چهارم: عوامــل و معرف
  برخوردارند؟

هاي عشق ميزان احساس نياز به آنها را بر با در نظر گرفتن دو زمينه براي طرح شكوفه
اي دهد كيفيت عوامل زمينهميجدول زير نشان ايم. چنانچه حسب انواع خدمات بررسي نموده

سطح هاي جوان نسبت به اين طرح در احساس نياز فردي و جمعي زوجطرح بر حسب ميزان 
تر به ميزان احساس نيازهاي فردي و جمعي بپردازيم به ترتيب چنانچه دقيقاست. » متوسط«

مات مشاوره و برگزاري بيشترين احساس نياز به سالن ياس است. در نوبت دوم، ارائه خد
  هاي آموزشي ،در نوبت سوم، تهيه جهيزيه ودر نوبت چهارم، ارائه وام قرار دارد.دوره
  

  ها و انواع خدمات: ميانگين عوامل بخش زمينه طرح بر حسب فعاليت٤جدول 
رتبه   ميانگين  ارزشبابي كيفيت  هامعرف

  مشاوره  سالن ياس  جهيزيه  همايش  وام  موفقيت
  اول  ٣٧/٣  ٣  ٧/٣  ٢/٤  ٣/٤  ٢/٣  حساس نياز فرديميزان ا

  دوم  ٢٦/٣  ٣ ٢/٤  ٧/٣  ٧/٣  ٥/٣  ميزان احساس نياز جمعي
  -  ٣١/٣  ٩/٣  ٤  ٧/٣  ٩/٣  ٩/٢  ميانگين

  -  -  دوم  اول  سوم  دوم  چهارم  رتبه موفقيت 
  

  هاي بهبود طرحاستراتژي - ٤- ٦
كه هر  گردداجرا مي عوامل و نهادهاي مختلف از مركب در سيستميهاي عشق شكوفه طرح

هاي حاصل و نيز در با توجه به يافتهكدام سعي دارند به نحوي به تحكيم خانواده كمك كنند. 
هاي عشق در قالب مراحل چهارگانه مدل سيپ راستاي بهبود و اصلاح اثربخشي طرح شكوفه

حمايتي ـ اي (آموزشي ـ فرهنگي) و مادي ـ مالي (توان دو استراتژي: آموزشي ـ مشاورهمي
بندي نمود. در اقتصادي) را از يكديگر تشخيص داد و بر حسب انواع خدمات، آنها را اولويت

  پردازيم:هاي مورد نظر ميبخش زير به تشريح استراتژي
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  اي براي بهبود طرح آموزشي ـ  مشاوره استراتژي  -٤- ٦- ١  

هاي حاصل ران و نيز يافتهي وضعيت ازدواج در شهر تهطور كه ذكر آن رفت، مطالعههمان   
ساز ازدواج در ارائه تسهيلاتي خلاصه كردن امر مهم و سرنوشت دهد كهاز اين پژوهش نشان مي

هاي چون پرداخت وام، تهيه جهيزيه، برگزاري مراسم براي زوجين، آموزش صحيح مهارت
. گرددمي كند بلكه موجب دوري از اهداف طرحزندگي نه تنها به تحكيم خانواده كمك نمي

شود اين است كه در شرايطي كه آمار طلاق هر روز بنابراين سؤال مهمي كه اينجا مطرح مي
مهار طلاق آن هم در دارد؟ رشد بي هاي ترويج ازدواج تا چه حد فايدهرود سياستبالاتر مي

ها نه تنها موفق نبوده، بلكه بر نمايد كه اين سياستزندگي جوانان چنين ميهاي ابتداي سال
آمار طلاق هم تاثير گذاشته است. اين امر بدان سبب است كه مجريان طرح، بيشتر به دنبال 

  ».فرهنگ ازدواج«اند تا گسترش بوده» نرخ ازدواج«افزايش 
عي در برخورد با يك موضوع هاي مقطترين مشكلات كشور داشتن سياستيكي از اساسي

سال است. اين بدين معناست كه  ٣٠است. آمار بالاي طلاق در ايران بيشتر مربوط به سنين زير 
هاي مطلقه كشور ما به دليل ناآگاهي، عدم شناخت و فقدان مهارت كافي، دچار ناسازگاري زوج

رآمد در كشور باعث شده گردند. در اين ميان نبود نهادهاي مشاوره و آموزشي كادر زندگي مي
بنابراين انگيزه بخشي ازدواج و تشويق جوان  اين تضادها بيشتر به سمت طلاق سوق پيدا كنند.

بهبود و تحكيم خانواده در بين ريزي دقيق و مشخص باشد. به اين امر بايستي مبتني بر برنامه
) كمك به تداوم ٢ ) تشويق به ازدواج١هاي جوان بايستي طي سه مرحله انجام پذيرد: زوج

  ) كمك به ترميم مسائل خانواده. ٣ازدواج 
اين سه مرحله در سه مقطع زماني قبل از ازدواج، حين ازدواج و بعد از ازدواج قابل اجرا 

هم پيوسته تحكيم بنيان خانواده در جامعه كنوني ما را شكل هاي اساسي و بههستند و حلقه
چنانچه كند. در واقع مدت و بلندمدت را طلب ميكوتاهريزي مي دهند كه به نوبه خود برنامه

بندي خدمات مختلف بر حسب اهميت، نيازسنجي و رسالت بخواهيم در اين استراتژي به رتبه
بندي نمود: اولوبت اول) ارائه خدمات توان اينگونه اولويتمديريت شهري بپردازيم مي

هاي سراسري ولويت سوم) برگزاري همايشاي؛ اولويت دوم) برگزاري كارگاه آموزشي؛ امشاوره
  ازدواج.

ها در جامعه روي خانوادههاي پيشاي: با توجه به آسيباولويت اول) ارائه خدمات مشاوره
  توان تدارك ديد:اي را ميي مشاورهشهري تهران دو دسته برنامه



 ١٠٨..............هاي عشقطرح شكوفهگذاري در زمينه خانواده با تكيه بر تحليل و ارزشيابي سياست
ويق و ترديد تشي مشاوره به جوانان پيرامون همسرگزيني و ازدواج: بيالف) ارائه 

بخشي به جوانان درباره ازدواج در پرتو افزايش و آگاهي آنها پيرامون انتخاب همسر انگيزه
هاي مربوط به انتخاب همسر، داشتن معيارهاي صحيح است كه مناسب است. يكي از مهارت

البته شكل گيري اين معيارها امري نيست كه به طور ناگهاني در فرد به وجود آيد، بلكه نتيجه 
يك سلسله فرايندهاي شناختي، عقلاني، اجتماعي و رواني در فرد است. در اين راستا يكي  رشد

هاي جوان در ارائه مشاوره پيرامون از مهمترين كاركردهاي مراكز خدمات مشاوره كمك به زوج
ترين مكان براي است. اين مراكز بايستي به عنوان اولين و در دسترس» ازدواج و همسرگزيني«

ها ها و خانوادهين، به آنجوانان با قضيه ازدواج باشد تا در صورت عدم تناسب زوجمواجهه 
هاي كيفي به دست آمده از سوالات باز پرسشنامه و نيز هشدارهاي لازم داده شود. طبق يافته
ي هاي جوان آمادههاي اين مراكز براي زوجترين فعاليتتحليل تماتيك آنها، برخي از عمده

  شرح زير است:ازدواج به 
  

  : مهارت و موضوعات پيرامون ازدواج و همسرگزيني ٥جدول
 موضوعات و مباحث عنوان مهارت

مشاوره پيرامون ازدواج 
 و همسرگزيني

  هاي آماده ازدواجـ  اطلاع رساني لازم پيرامون انواع خدمات به زوج
گزيني (فرم خود ارزيابي: شناخت خصوصيات ـ اجراي تست همسان

هاي شخصيتي) و ارائه نتايج نوادگي، ابعاد رفتاري و ويژگيفردي، خا
  آن

  ها در زمينه ازدواج جوانان ـ همراه نمودن خانواده
هاي جوان از زندگي هاي زوجـ اصلاح و تغيير در انتظارات و خواسته

 مشترك
  

رسد در جامعه ما مسأله به نظر ميهاي جوان در معرض آسيب: ب) ارائه مشاوره به زوج
ازدواج و تدوام زندگي بيش از آنكه موانع اقتصادي داشته باشد؛ با عوامل اجتماعي و فرهنگي 

ها و هنجارهاي غربي و نيز استفاده فراگير از ماهواره و گره خورده است. در واقع نفوذ ارزش
ه هاي ديني و هنجارمند خانواده ايراني را تحت الشعاع قرار دادها، ارزشاينترنت در خانواده

تابد ولي آثار و پيامدهاي آن در است. شايد فرهنگ رسمي جامعه به ظاهر اين تغييرات را برنمي
ها رسد امروزه در جامعه ايران برخي از خانوادهزير پوست شهر مشهود است. در واقع به نظر مي

درگير دو چالش اساسي هستند: نخست، اينكه برخي از جوانان جامعه به خاطر تغيير در 
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خوردن تعادل هايشان (نبود همسر مناسب به ويژه در دختران به خاطر بهمها و نگرششارز  

نسبت جنسي جامعه و در پسران نداشتن نگرش مثبت) تن به ازدواج و تشكيل خانواده 
دهند و ممكن است همراه خانواده و يا بطور مجردي زندگي كنند. اين افراد اگر چه دچار نمي

شناختي تجرد قطعي اختيار عي اطراف خود هستند، به لحاظ جمعيتمسائل رواني و اجتما
در  يايد.كرده و حاضر به ازدواج نيستند.. دوم، مسأله طلاق است كه روز به روز افزايش مي

باره آنچه مهم است پذيرش اوليه وضعيت نابسامان خانوادگي و مواجهه مثبت با آثار و اين
هاي قبلي در كاهش است. بنابراين در عين اينكه آموزشرو پيامدهاي آن و رفع مسائل پيش

پديده طلاق مهم است؛ در اين خصوص پرداختن به مسائل افراد مطلقه، وضعيت پذيرش مجدد 
نمايد. سوم، پديده هاي طلاق و ... ضروري ميآنها توسط جامعه (ازدواج مجدد)، برخورد با بچه

آيد. بُعد اد مردان يكي از عوامل طلاق به حساب مياعتياد دختران و زنان است كه در كنار اعتي
تعهد و مبتني بر عشقي سيال با جنس مخالف هاي خياباني بيي دوستيمسألهزاي ديگر، آسيب

هايي از قبيل، تأخير سني ازدواج، تجرد قطعي، همباليني و است كه در مواردي منجر به آسيب
دارند، ولي كمتر مورد توجه قرار  ز به آموزشاين افراد در جامعه نياگردد. هرچند ... مي
ها و ترميم جراحات ند. يكي از مهمترين وظايف مراكز خدمات مشاوره كمك به خانوادهاگرفته

  هااست كه شرح برخي از آنها در جدول زير آمده است:آن
  هاي جوان در معرض آسيبهاي زندگي در بين زوج: برنامه آموزش مهارت٦جدول  

 ها مشكلات و آسيب ر معرض آسيبافراد د

دختران و پسران ازدواج 
 نكرده (تجرد قطعي)

ـ راهكارهاي كنار آمدن با دوران مجردي در بين دختران و پسران 
  (تجرد قطعي)

  ـ بررسي مسائل رواني و سلامتي در بين افراد ازدواج نكرده
 نها و روابط خياباني بين دختران و پسراـ مسائل و مشكلات دوستي

 زنان و مردان طلاق گرفته
هاي منفي و اجتماعي طلاق در بين دختران شناسي پيامدـ آسيب

  جوان مطلقه
  ـ پديده فرزندان طلاق و نحوه تعامل زنان و مردان مطلقه با اين پديده

 ـ تشويق به ازدواج مجدد در بين زنان و مردان مطلقه 

 زنان و مردان معتاد
  ده اعتياد و عوامل شيوع آن در جامعهافزايي پيرامون پديـ دانش

  ـ نحوه كنار آمده با همسر معتاد و راهكارهاي بهبود آن
 ها و فرزندان در معرض اعتياد شناسي خانوادهـ آسيب



 ١١٠..............هاي عشقطرح شكوفهگذاري در زمينه خانواده با تكيه بر تحليل و ارزشيابي سياست
يكي از بهترين راهكارهاي پيشگيري هاي آموزشي تخصصي:  اولويت دوم) برگزاري كارگاه  

هاي هش خطر طلاق در بين آنان، ارائه آموزشهاي جوان و كااز بروز ناسازگاري بين زوج
ها جهت شروع زندگي و افزايش سازگاري و مناسب پيش و پس از ازدواج است. ارائه آموزش

هاي جوان، امري ضروري است. در واقع با هاي اوليه زندگي زوجمندي در سالاحساس رضايت
دان جوان ، حفظ و بقاي هاي گوناگون به زنان و مرهاي زندگي در زمينهآموزش مهارت

در «در اين مطالعه زوج هاي جوان در جواب به سؤال:  گردد.زناشويي تا حد زيادي تأمين مي
عمدتاً به » هاي آموزشي داريد؟هايي نياز به دورهكنيد در چه زمينهحال حاضر احساس مي

دوم، اين افراد درصد). در مرحله  ٤٩اند (آموزش مسائل جنسي در روابط زناشويي اشاره كرده
با توجه به دو شاخص درصد).  ١٠اند (متقاضي آموزش تعامل و نحوه برخورد بين زوجين بوده

  هاي آموزشي ازدواج بايستي پيرامون دو محور تخصصي زير باشد: مطرح شده، كارگاه
هاي ارتباط زناشويي (تعامل با همسر): طبق بررسي صورت گرفته الف) آموزش مهارت

باط كلامي با همسر، آئين همسرداري و ارائه راه حل براي  مسائل و مديريت تضاد در ي ارتنحوه
هاي جوان بودند. از منظر امور خانه از جمله نيازهاي آموزشيِ بيان شده از طرف زوج

شناختي، ورود فزاينده زنان به عرصه اجتماع (از جمله ورود بيشتر به دانشگاه و افزايش جامعه
خارج از منزل) موجب تغيير در هنجارهاي جنسيتي گرديده و اين امر ساختار اشتغال به كار 

هاي قدرت و تعامل در خانواده را تغيير داده است. در واقع ديد دختران نسبت به ارزش
  است.   داري تغيير يافته و به انتظاري از مردان و فرهنگ جامعه تبديل شدهخانوادگي و امور خانه

در مركز مطالعات خانواده  ٦٠هاي دهه تباطات زناشويي به اواخر سالهاي بررسي ارريشه
گردد. تحقيق اوليه آنان به گذر از نامزدي به اوايل ازدواج و شرايطي سوتا باز ميدانشگاه مينه

كند اختصاص يافت. بر اساس اين تحقيق ها را در اين انتقال موفقيت آميز حمايت ميكه زوج
هاي هسته اصلي فرايند تغيير است. همچنين اين تيم مفاهيم و مهارت برقراري ارتباط موثر،

هاي خود داد تا تواناييها ياد ميهايي كه به زوجخاص ارتباط را شناسايي كرد؛ مفاهيم و مهارت
اي كارآمد افزايش دهند. اين تيم با هاي روزمره به شيوهرا براي بحث و گفتگو درباره دلواپسي

كند و فرو شود، تحكيم پيدا ميبط علاوه بر اينكه برقرارشدني است، حفظ ميتشخيص اينكه روا
). در ١٣٨٥هايشان شركت دادند (ميلر و همكاران، ها را در برنامهپاشد، طيف وسيعي از زوجمي

بيني شده تا زوجين به همراه يكديگر ي تخصصي به صورت كارگاه پيشبخش زير تعدادي دوره
  هاي لازم را ببينند.ه و آموزشها شركت نموددر آن
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  هاي جوان هاي ارتباط زناشويي در بين زوج: برنامه آموزش مهارت٧جدول   

 موضوعات و مباحث هاعنوان مهارت

روابط كلامي و 
احساسي بين زن 

 و شوهر

  ـ شناخت الگوي فردي و نحوه برقراري ارتباط
  برقراري ارتباط كلامي و احساسيهاي زن و مرد در نحوه ها و تفاوتـ آشنايي با شباهت

  هاي موثر ارتباطي در امور فردي، خانوادگي و اجتماعي بين زن و مردـ نحوه استفاده از روش
هاي تقويت روابط كلامي و احساسي بين زن و مرد و پيشگيري از الگوهاي نامناسب ـ روش

 ارتباطي
يابي براي راه حل

مسائل فردي ـ 
 اجتماعي زندگي

  اي اساسي مورد نياز براي حل مسائلهـ مهارت
  هاي موفقيت در مواجهه با مسايل مختلفـ روش

 ـ نحوه پيشگيري از تبديل مسائل به مشكلات و ناهنجاريهاي فردي و خانوادگي
ايجاد تغييرات در 

رفتارهاي خود، 
 همسر و ديگران

  هاي ايجاد عادات و رفتار مثبت و گسترش آنهاـ روش
  حذف رفتارها و عادات ناخوشايندهاي كاهش و ـ روش

 هاي ويژه براي ايجاد تغييرات مورد نظر در رفتار ديگرانـ تكنيك
كنترل و بهسازي 
 افكار و احساسات

  هاي شناخت افكار و احساسات سالم و ناسالم در خود، همسر و ديگرانـ روش
  هاي تغيير و اصلاح افكار و احساسات مضر و ناخوشايندـ روش

 هاي زندگيمندي و لذت بردن از فرصتاي ويژه براي افزايش بهرههـ تكنيك
  

ي جنسي يكي از ابعاد اساسي زندگي ب) آموزش رابطه جنسي در زندگي زناشويي: رابطه
زناشويي است. شايد اولين گام براي موفقيت جنسي در زندگي زناشويي كسب تفاهم و تناسب 

زمند برخورداري از دانش و آگاهي لازم در اين زمينه بر سر اين رابطه باشد كه به نوبه خود نيا
هاي انجام آن در عصر حاضر، برخورداري از باورهاي آشنايي با مباحث جنسي و انگيزه«است. 

درست و مناسب نسبت به آن، توان تميز دادن عشق و علاقه جنسي، آگاهي از تاثير عشق بر 
و بنيادي با همسر آينده، از جمله مواردي  ازدواج و رابطه جنسي و نيز ارزيابي تناسب جنسي

(رازهاي موفقيت در رابطه » هستند كه در انتخاب همسر و ازدواج موفق نقش بسزايي دارند
هاي ). با توجه به نيازهاي اعلام شده از سوي زوجين و تأكيد بر برگزاري دوره١٣٨٧جنسي، 

هاي زير براي برگزاري كرده، دوره آموزشي مداوم و باز براي افراد در شُرف ازدواج و ازدواج
  ها مي تواند با همراهي زوجين برگزار گردد:شود. لازم به ذكر است اين دورهبيني ميپيش

  
  



 ١١٢..............هاي عشقطرح شكوفهگذاري در زمينه خانواده با تكيه بر تحليل و ارزشيابي سياست
  در زندگي زناشوييآموزش مسائل جنسي هاي  : دوره ٨جدول  

 موضوعات و مباحث هاعنوان مهارت

  آموزش روابط و
مسائل جنسي به 

  هاي جوان زوج

  نگرش و باورهاي نادرست جوانان نسبت به مسائل جنسي ـ تغيير در
  ـ نحوه آميزش و رازهاي موفقيت در رابطه جنسي

  هاي آميزشي و حفظ سلامت جنسيـ بيماري
  ـ دوران خاص زندگي جنسي (دوران بارداري، داشتن فرزند و ...)

  ـ آموزش راهكارهاي پيشگيري و كنترل بارداري
ازدواج موفق سرچشمه و هاي ازدواج به صورت سراسري: اولويت سوم) برگزاري همايش

ها و ساختن افراد براي ايفاي نقش اساس يك زندگي سالم فردي و اجتماعي است. آماده
تر و ها منسجماي نيست اما با گذشت زمان اين تلاشهاي خانوادگي امر تازهمسئوليت

هاي هم آيد. در واقع برگزاري همايشتر شده تا موجبات ارتقاء كيفيت زندگي فرايافتهسازمان
هاي اي باشد تا با ارائه دانش و تصوير دورنماي زندگي زناشويي، زمينهگونهازدواج بايستي به

هايي كه اوليه ترويج و تشويق ازدواج  آگاهانه و متعهدانه را فراهم نمايد. بنابراين از جمله برنامه
برنامه تشويق به زندگي مشترك «دواج در نظر گرفت هاي جوان، قبل از ازتواند در بين زوجمي

  است كه موضوعات دقيق آن در جدول زير آمده است:» و آموزش شروع آن
  هاي جوان هاي ازدواج به صورت سراسري در بين زوج: برنامه همايش٩جدول 

 موضوعات و مباحث هاعنوان مهارت

 تشويق ازدواج آگاهانه
  ازدواج با تكيه بر رعايت مسايل شرعي و عرفي جامعهـ تقديس خانواده و تشويق به 

  ـ ترويج ازدواج با استفاده از اصول بهداشت رواني و سلامتي
 ـ بسط و تشريح معيارهاي همسرگزيني در بين ازدواج بر حسب تناسب و كفويت

آشنا كردن جوانان با 
 دنياي زنان و مردان

هاي علمي و شرايط ي روشـ آموزش نحوه تشخيص همسر مناسب هر فرد بر مبنا
  فرهنگي و اجتماعي

 ـ بررسي و افزايش شناخت از خود و جنس مخالف در بين جوانان

هاي زندگي تقويت پايه
 مشترك

گزيني (فرم خود ارزيابي: شناخت خصوصيات هاي مختلف ازدواج و همسانـ اجراي تست
  نتايج آنهاي شخصيتي) و ارائه فردي، خانوادگي، ابعاد رفتاري و ويژگي
بر حسب عوامل اصلي براي ازدواج موفق و  همـ افزايش شناخت دختران و پسران از 

  پايدار
  ـ تعيين ميزان تفاهم و تناسب اخلاقي، رفتاري و شخصيتي طرفين در زمان انتخاب و ازدواج

 ـ افزايش شانس ازدواج جوانان و معرفي افراد مناسب 
نحوه پيشگيري از 
بروز مشكلات و 

 هاگاريناساز

  هاحلبيني زمينه مشكلات زندگي مشترك با فرد مورد نظر و اطلاع از راهـ پيش
  هاي لازم در موارد لازم ها و راهنماييـ پيگيري وضعيت سازگاري زوجين و ارائه مشاوره

 هاي جوانهاي جوان و توجه به خواستهـ حفظ منزلت و كرامت خانواده و زوج
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  هاي عشقمادي و مالي براي بهبود طرح شكوفه استراتژي حمايت - ٤- ٦-٢  

بيانگر آن  هاي جوان در سطح شهرنكته جالب و قابل تأمل پيرامون مهمترين مشكلات زوج
اند كه مشكل خاصي ندارند. از مابقي افراد، هاي جوان بيان داشتهاست كه كمتر از نيمي از زوج

و در اولويت دوم » تنگناهاي اقتصادي مسائل مالي و«درصد پاسخگويان در اولويت اول به  ٧٩
عدم آشنايي با «اند. در اين ميان مشكل اشاره كرده» نداشتن مسكن«درصد  به مشكل  ٧٠

هاي مرتبط گيرد. بنابراين نداشتن مسكن و هزينهدر مرحله سوم قرار مي» هاي زناشوييمهارت
م ازدواج از جمله مشكلات با آن، نداشتن شغل و امنيت شغلي، نداشتن هزينه برگزاري مراس

درصد جوانان جامعه است. در اين راستا نه تنها مديريت شهري بلكه  ٨٠تا  ٧٠حدود 
هاي اقتصادي نيستند. پس بهتر است اجراي هاي دولت نيز قادر به تأمين چنين هزينهسياست

ح و حتي هاي عمده اين طراستراتژي اقتصادي براي كمك به ازدواج جوان در رتبه دوم فعاليت
هاي كمك به بهبود خانواده قرار گيرد. البته در اين زمينه بايد جامعه هدف آن ديگر سياست

اي بهتر است جامعه هدف در واقع در استراتژي آموزشي و مشاورهتعريف و تحديد گردد. 
هاي جوان زوج«باشند و در مقابل براي استراتژي مادي و مالي » هاي جوان داوطلبزوج«

هزار  ٧٠در نظر گرفته شود. زيرا در شهر تهران به طور متوسط در طول سال حدود » منتخب
شوند (طبق آمار اداره ثبت ها از هم جدا ميهزار نفر آن ٢٤كنند كه حدود جوان ازدواج مي

هاي عشق هر يك از اين ). بر اساس انواع خدمات ارائه شده در طرح شكوفه١٣٩٠احوال، سال 
در بخش زير ي هدف طرح محسوب شوند. توانند به نحوي جزء جامعهر) ميهزار نف ٧٠افراد (

  شود:اي استراتژي اقتصادي پرداخته ميهاي برنامهبه تشريح اولويت
تواند به هايي كه مديريت شهري ميهاي ياس: يكي از راهاولوبت اول) توسعه و احداث سالن

هاي ج كمك كند، توسعه و گسترش سالنهاي ازدواتسهيل ازدواج جوانان و نيز كاهش هزينه
هاي جوان نشان از موفقيت اين خدمت ياس است. در مطالعه صورت گرفته رضايت بالاي زوج

ـ در اين خصوص مهمترين سياست، بر عهده گرفتن مديريت سالن و همكاري در تنظيم دارد. 
اطق شهر تهران، معمولًا هاي ياس در هر يك از منفراواني سالنهاي جوان است. قرارداد با زوج

  بايد با ميزان جمعيت، ضريب محروميت و وسعت خدماتي منطقه متناسب باشد. 
اولويت دوم) تهيه جهيزيه رايگان و ارزان قيمت: امروزه در جامعه ما عليرغم اينكه بيشتر بار 

ها از هاقتصادي ازدواج بر دوش پسران است؛ ولي تهيه جهيزيه براي دختران در برخي از خانواد
آيد. با توجه به اينكه ارائه اين خدمت در اين طرح بر عهده تنگناهاي عمده آنها به حساب مي



 ١١٤..............هاي عشقطرح شكوفهگذاري در زمينه خانواده با تكيه بر تحليل و ارزشيابي سياست
اي خيرين بهره گرفت. اي و فرامنطقههاي منطقهتوان از ظرفيتمؤسسات مردم نهاد است مي 

ايي و هاي مردمي از طريق شناسهاي خيريه جهت استفاده از پتانسيلكانون در اين زمينه بايد 
هاي خيريه از سوي نواحي، در محلات جذب خيرين و اعتمادسازي آنها و نيز ارتباط با مؤسسه

نداشتن پشتوانه اجراي طرح و ارجاع كار به مؤسسات و البته در اين ميان  تشكيل شود.
  نمايد. هاي مختلف در بعضي از مناطق مشكل ايجاد ميخيريه

ها بايد در قبال وام ازدواج در رين راهبردي كه سازماناولويت سوم) ارائه وام ازدواج: مهمت
نظر بگيرند كاهش متقاضيان وام ،از طريق حذف افراد بي نياز، و افزايش مبلغ وام، براي افراد 

درصد زنان و يك سوم  ٥٣هاي حاصل بيانگر آن است كه  نيازمند است. در اين مطالعه يافته
و  ٦١٨ار تومان قرار دارند. ميانگين درآمد زنان برابر با هز ٥٠٠مردان در گروه درآمدي كمتر از 

 ٧٣٩هاي جوان برابر با هزار تومان و ميانگين كل درآمد ماهيانه زوج ٧٧٦براي مردان برابر با 
هزار تومان در ماه  ٧٤٠هاي جواني كه حدود گردد زوجهزار تومان است. امروزه مشاهده مي

كه به نظر يك ميليون توماني جهت ازدواج هستند چنان درآمد دارند، چند ماه در پي وامي
ميزان ها نيز در بررسي چهارم از متقاضيان به اين مقدار وام احتياج دارند.يك رسد فقطمي

ارزيابي شده » متوسط«سطح هاي جوان نسبت به وام در احساس نياز فردي و جمعي زوج
متقاضي بر حسب مواردي چون بيكار يا در چه گفته شد، امتيازدهي به افراد است. بنابر آن

دار بودن زن، دانشجو بودن زوجين، داشتن درآمد هاي جوان، خانهجستجوي كار بودن زوج
تواند هاي خاص بودن و ... ميسرپرست بودن و تحت پوشش ارگانهزار تومان، بي ٥٠٠كمتر از 

به نظر «پرسيده شد: د بررسي در ادامه از افراد موربه انتخاب جامعه هدف واقعي كمك كند. 
حدود نيمي » شما مقدار وام و تسهيلات بانكي چقدر باشد؛ تا مشكلات مالي جوانان حل شود؟

ميليون است. در  ٦اند. ميانگين وام مورد نياز برابر با ميليون را پيشنهاد داده ٦تا  ٤از افراد مبلغ 
  ي، از اين طرح انتظار وام دارند. برابر نسبت كنون ٦هاي جوان گردد زوجواقع مشاهده مي

دهد كه ضريب همبستگي پيرسون نشان مينكته قابل تامل اين است كه، يافته حاصل از 
=  ٠٢/٠بين ميزان درآمد خانواده افراد با ميزان وام مورد نياز رابطه معنادار مثبتي وجود دارد (

sشتر بود، ميزان مبلغ وام مورد هاي جوان بي). اين يافته بدين معناست كه هر چه درآمد زوج
نياز آنها بيشتر است و بر عكس. البته وضعيت در بين مردان به طور معناداري بيش از زنان 

رسد اجراي استراتژي اقتصادي در اين طرح با دو ).  در مجموع به نظر ميs= ٠٠٠/٠است (
صف) در خصوص مشكل اساسي روبروست:  نخست اينكه طرح به لحاظ سيستم اداري (ستاد و 

ريزي و امتيازدهي مناسبي برخوردار نيست. اين امر موجب انتخاب جامعه هدف از برنامه
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هاي جوان شهر تهران متقاضي وام ازدواج، جهيزيه و سالن ياس باشند. بنابر گردد بيشتر زوجمي  

دمات مندي از اين خگير مراجعان و افزايش فشار به مسئولان براي بهرهاين شاهد حضور چشم
هستيم. از سويي ديگر برخي از مسئولان و مديران مناطق، ارائه خدمات مادي و مالي را 

ي برند، به نحوي كه بعضي از مسئولان مربوطه بر اساس سلايق خود، ادارهاي پيش ميسليقه
پذيرند هاي معرفي شده را نميهاي شهر زوجگيرند. برخي از بانكهاي ياس را به عهده ميسالن

  هاي ارائه  شده از كيفيت و كميت متفاوتي در سطح مناطق برخوردارند. نيز جهيزيهو 
  
  گيرينتيجه -٥
به اين موضوع گذاري در زمينه نهاد خانواده بايستي در بحث از تحليل و ارزشيابي سياست 

شوند مطالعه چگونگي، پرداخت  كه مسائل مختلف در اين حوزه چگونه تعريف و ساخته مي
و ميزان تاثير فعاليت يا عدم فعاليت هاي دولت، سازمان هاي مرتبط  يا بخش خصوصي  چرايي

هاي مناسب، عدم نظارت و رسد عدم اجراي سياستنظر مينيز امري مهم است. البته به 
هاي موجود بين نهادهاي ارزشيابي فرايند سياست، ميزان عملياتي نمودن اقدامات و هماهنگي

  .گذاردها بر اثربخش بودن اين سياست ها تاثير ميدادهدرگير به عنوان درون
مطالعه حاضر به تأسي از رويكرد توجه به حقوق شهروندي جوانان و نيز تكيه بر فاصله 
مندي بلوغ جسمي تا اجتماعي و اقتصادي افراد جوان؛ و از سوي ديگر، غيبت كاركردي خانواده 

ولت و سازمان هاي مربوطه از تحكيم بنيان ها در قبال ازدواج جوانان معتقد به حمايت د
درصد  ٧٤خانواده مي باشد. مويد اين رويكرد، يافته هاي به دست آمده در اين مطالعه  است: 

هاي رهن، اجاره و اند كه هزينهدرصدزنان) بيان داشته ١٣درصد مردان  و  ٦٧( هاي جوانزوج
درصد و سهم بقيه  ١٧ها نيز حدود هيا خريد منزل بر عهده خودشان بوده است. نقش خانواد

درصد  ٧٣در خصوص مراسم و خريد عروسي سهم زوجين برابر با  است. ها در حد كميسازمان
هاي زندگي سهم درصد بوده است. در زمينه يادگيري مهارت ٢٠ها برابر با و سهم خانواده
زمينه تهيه وسايل زندگي، درصد است. در  ١٣ها برابر با درصد و خانواده ٧١زوجين برابر با 

شواهد، اند. بنابراين درصد و باقي را سايرين به عده داشته ٢٧ها درصد خانواده ٧٠زوجين 
مندي از حداقل امتيازات و ريزي براي جوانان و تحكيم خانواده و بهرهرود برنامهانتظار مي

ايف دولت در قبال مزاياي اوليه زندگي در قالب بخشي از حقوق اجتماعي، از رسالت و وظ
  . باشدجوانان 
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تحكيم بنيان خانواده محور در زمينه محور و درمانبا توجه به دو سياست سلامت   

نيازسنجيِ به عمل آمده نشان مي دهد كه بايستي از ظرفيت ها و توان هر دو رويكرد براي 
ه ريزي و اجرا قبل بر برنام تحكيم بنيان خانواده ايراني كمك گرفت. زيرا رويكرد سلامت محور

و رويكرد درمان محور به حل مسأله پس از وقوع مشكل از وقوع مسأله اجتماعي تاكيد دارد 
به عبارتي پيشگيري و درمان (كاهش پيامدهاي آسيب هاي خانواده) در جامعه كند. اشاره مي

  بايد همزمان اتفاق بيفتد.  
هاي بر مباحث نظري و نيز يافتههاي عشق با تكيه در ارزشيابي و اثربخشي طرح شكوفه

اي (آموزشي ـ فرهنگي) و حاصل براي بهبود و اصلاح طرح، دو استراتژي آموزشي ـ مشاوره
بخشي انگيزهمادي ـ مالي (حمايتي ـ اقتصادي) مشخص گرديد. در بحث از استراتژي نخست؛ 

 خص باشددر واقع فرايندريزي دقيق و مشازدواج و تشويق جوان به اين امر بايد مبتني بر برنامه
) تشويق به ١گيرد: هاي جوان در سه مرحله انجام ميبهبود و تحكيم خانواده در بين زوج

  ) كمك به ترميم مسائل خانواده. ٣) كمك به تداوم ازدواج ٢ازدواج 
بندي خدمات مختلف بر حسب اهميت، نيازسنجي چنانچه بخواهيم در اين استراتژي به رتبه

رسيم: اولوبت اول) ارائه خدمات بندي مييت شهري بپردازيم به اين اولويتو رسالت مدير
هاي سراسري اي؛ اولويت دوم) برگزاري كارگاه آموزشي؛ اولويت سوم) برگزاري همايشمشاوره
  .ازدواج

براي كمك به ازدواج جوانان ، با  هاي عشق،مادي و مالي در طرح شكوفه استراتژي حمايت
هاي هاي اين طرح و حتي ديگر سياستامعه هدف، بايد در رتبه دوم فعاليتتعريف و تحديد ج

اي بهتر است جامعه هدف در استراتژي آموزشي و مشاوره كمك به بهبود خانواده قرار گيرد.
هاي جوان زوج«باشند و در مقابل، براي استراتژي مادي و مالي » هاي جوان داوطلبزوج«

خي از اولويت هاي مورد نظر براي اين استراتژي عبارتند از: در نظر گرفته شود. بر» منتخب
هاي ياس: اولويت دوم) تهيه جهيزيه رايگان و ارزان قيمت: اولوبت اول) توسعه و احداث سالن

  اولويت سوم) ارائه وام ازدواج. 
بندي و ارائه ريزي، اولويتهاي عشق به برنامهتوان با طرح شكوفههاي حاصل ميطبق يافته

اي، اولويت دوم) برگزاري كارگاه به جوانان بپردازيم: اولويت اول) ارائه خدمات مشاورهخدمات 
داري هاي سراسري ازدواج، اولويت چهارم) توسعه و بهرهآموزشي، اولويت سوم) برگزاري همايش

ام هاي ياس، اولويت پنجم) تهيه جهيزيه رايگان يا ارزان قيمت، اولويت ششم) ارائه واز سالن
  ازدواج.
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رسد رتبه بندي وضعيت مطلوب ارائه خدمات در طرح با وضع موجود دريافت به نظر مي  

هاي جوان نسبتي معكوس دارد. در اين خصوص براي تحكيم بنيان خانواده خدمات توسط زوج
ترميم مسائل ازدواج و «و كمك به » كمك به تداوم ازدواج«، »تشويق به ازدواج«سه حلقه 

ارائه خدمات مشاوره، كارگاه آموزشي رسد گردد. در شهر تهران به نظر مييشنهاد ميپ» خانواده
هاي جامعه هدف داوطلب، لازم هاي سراسري در كليه مناطق شهري و محلهو همايش
به ويژه در مناطق بالا و مرفه شهر به علت وضع اقتصادي مطلوب و فقدان  الاجراست.

 ها و ارائه مشاوره از اهميت بسزايي برخوردار است.هاي زناشويي توجه به آموزشمهارت
هاي ياس و وام ازدواج در مناطق مندي از سالنهاي بعدي مانند تهيه جهيزيه، بهرهاولويت

هاي جوان اغلب به جا كه بيشتر زوجپاييني شهر و در بين جامعه هدف منتخب است. از آن
مند هاي آموزشي و مشاوره بهرهشوند از دورهدنبال دريافت وام ازدواج هستند و كمتر حاضر مي

هاي جواني گردد تسهيلاتي چون پرداخت وام، تهيه جهيزيه و.. شامل زوجپيشنهاد ميگردند، 
   اند.هاي لازم كسب كردههاي آموزشي را گذارنده و مهارتگردد كه دوره

مختلف مادي، نحوه اختصاص منابع، چگونگي و شيوه ارائه خدمات در ابعاد در مجموع 
آيد. بندي آنها از جمله مسائل اين طرح به حساب ميآموزشي، فرهنگي و ... و نيز اولويت

توان گفت نداشتن پشتوانه مالي و قانوني، مهمترين نقطه ضعف همچنين به لحاظ سازماني مي
بين هاي اجرايي طرح است كه با توجه به اهداف كلان و موجب ايجاد توقعات زيادي در برنامه

  آورد.جوانان شهري گرديده است. اين امر زمينه اجراي ناموفق طرح را فراهم مي
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  منابع  

). بررسي تحولات اجتماعي و ١٣٧٩آزاد ارمكي، تقي، زند، مهنار و خزايي، طاهره. ( .١
فرهنگي در طول سه نسل خانواده تهراني با تاكيد بر مقايسه مراسم، آداب و 

  .٣ -  ٢٩، ١٦شماره  نامه علوم اجتماعي،كاركردهاي حمايتي، 
موفق در ي سياست هاي قيتطب يبررسطرح پژوهشي  ).١٣٩٤امين آقايي، مهرناز. ( .٢

كل مطالعات اجتماعي و ، كارفرما: از كشورها يمنتخب درخانواده  انيبن ميتحك نهيزم
  .فرهنگي شهرداري تهران

ترجمه غلامرضا  زشيابي.درآمدي بر الگوهاي ار). ١٣٨٩بيم، دانيل ال. (استافل .٣
  يادگارزاده. آرش بهرامي و كورش پرند، تهران: انتشارت يادواره كتاب.

شناسي خانواده: با تأكيد بر نقش، ساختار و كاركرد جامعه). ١٣٨٢اعزازي، شهلا. ( .٤
  روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم.  خانواده در دوران معاصر، تهران،

. كتاب زنان. ه و سياستگذاري در عرصه ملي و فرامليخانواد). ١٣٨٣باقري، شهلا. ( .٥
  . ١٥٢ – ١٧٩، ٢٥سال هفتم. شماره 

. تهران: مفاهيم، الگوها و فرايند عملياتي ارزشيابي آموزشي). ١٣٨٠بازرگان، عباس ( .٦
  انتشارت سمت.

. ترجمه حسن چاوشيان. طراحي پژوهش هاي اجتماعي). ١٣٨٤بليكي، نورمن. ( .٧
 تهران: نشر ني.

  . تهران: انتشارات نهضت پويا.  رازهاي موفقيت در رابطه جنسي). ١٣٨٧ام. (بي ن .٨
. هاي اقصادي دولت پس از انقلاب بر خانوادهتاثير سياست). ١٣٨٠خضري، محمد. ( .٩ 

  .١٤و  ١٣كتاب زنان، شماره 
فصلنامه ). سياست اجتماعي و خانواده. ١٣٨٢جزايري، عليرضا و صلواتي، مژگان. ( .١٠

  .٢٣٣ -  ٢٤٤، ٣شماره  .رفاه اجتماعي
. كتاب زنان. زنان و خانواده در چهار برنامه توسعه). ١٣٨٥زعفرانچي، ليلا سادات. ( .١١

  .٩٨ -  ١٢٩،  ٩شماره 
. تهران: انتشارات گيري و ارزشيابي آموزشيهاي اندازهروش). ١٣٧٨اكبر (سيف، علي .١٢

  آگاه. 
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مجله دانشكده ده تهراني. ). مدرنيته و خانوا١٣٨١شكوري، علي و آزاد ارمكي، تقي. ( .١٣  

  . ٢٤٥- ٢٦٨، ٣١و  ٣٠شماره  ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان.
. تهران: شركت سهامي جامعه شناسي زنان و خانواده). ١٣٨٠شيخي، محمدتقي. ( .١٤

  انتشار.  
). گزارش طرح شكوفايي عشق. تهران: اداره كل امور بانوان ١٣٩٠شهرداري تهران. ( .١٥

 شهرداري تهران
. كتاب حيطه حضور حاكمان در عرصه خصوصي خانواده). ١٣٨٠سوند، فريبا. (علا .١٦

  .١٥و  ١٤زنان، شماره 
، مورخه روزنامه همشهري). تاخير سني ازدواج در بين جوانان. ١٣٨٤غياثوند، احمد. ( .١٧

٢٥/٢/١٣٨٤.  
ها و ). بررسي انتقادي تشخيص١٣٨٨مقدم، فاطمه. (راد، محمد امين و عزلتيقانعي .١٨

، سال اول، مجله مسائل اجتماعي ايرانگذاري در مسايل خانواده و ازدواج. سياست
  .١٦٣ -  ١٩٣، ١شماره 

، شماره فصلنامه رفاه اجتماعي). سياست اجتماعي چيست؟ ١٣٨٢كامكار، مهديس. ( .١٩
١٠ – ٣٠، ١٠.  

مجله  .). روابط متقابل نهاد سياسي و دولت با خانواده١٣٧٩گلچين، مسعود. ( .٢٠
  .٤١ - ٧٩،  ٨شماره  و علوم انساني. دانشگاه تربيت معلم، دانشكده ادبيات

. كتاب مسأله ازدواج، سياست ها و عملكردهاي دولت). ١٣٨٦علمدار، فاطمه سادات. ( .٢١
  .٦٤- ٩٩، ٩زنان، 
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