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مقدمه: در بررسی تأثیر نقش خانواده بر مشکالت کودکان بیش از همه به 
کارکرد خانواده پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه کارایی 
برای  ایرانی  فرهنگ  با  آن  انطباق  و  خانواده  تقویت  برنامه  فارسی  نسخه 

استفاده در گروههای والدین و نوجوانان 14-10 سال بود.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از 
نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، 
کلیه والدین و معلمان دانش آموزان پایه چهارم تا ششم )14-10 سال( کشور 
بودند و نمونه به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. گروه نمونه 
شامل 691 والد )387 نفر گروه آزمایش و 304 نفر گروه کنترل( و 70 معلم از 
هفت استان بودند. والدین و نوجوانان در گروههایی با حجم برابر و با گمارش 
تصادفی آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. از پرسشنامه ارزیابی والدین برنامه 
تقویت خانواده )مولگارد و اسپوت، 2001( و پرسشنامه مشکالت و توانایی 

)گودمن، ملتزر و بایلی، 2003( برای گردآوری داده ها استفاده شد.
یافتهها: یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره بیانگر آن است 
که آموزش گروهی برنامه تقویت خانواده، بهبود کارکردهای خانواده؛ کاهش 
مشکالت برونی سازی )فزون کنشی، کمبود توجه و اختالل رفتار هنجاری( 
را  نوجوانان  همساالن(  با  مشکالت  و  هیجانی  )مشکالت  درونی سازی  و 
کیفیت  ارتقای  موجب  توانست  آموزش  این  همچنین  است.  شده  موجب 
این  بنابراین  شود؛  نوجوانان  توانمندیهای  و  خانوادگی  فردی،  کارکردهای 
آموزشها می تواند با کاهش مؤلفه های خطر و ارتقاء مؤلفه های محافظت منجر 

به پیشگیری از مصرف مواد در نوجوانان شود.
بحث: مهارتهایی که در برنامه تقویت خانواده با هدف کاهش خطر ابتال به اعتیاد 
نوجوانان به والدین و نوجوانان آموزش داده شد، منجر به تقویت توانایی فردی 
و بین فردی اعضا خانواده شده و در نتیجه به کاهش مشکالت رفتاری- عاطفی 
از جمله مشکالت رفتارهای ضداجتماعی، مشکالت با همساالن، کمبود توجه و 
افزایش رفتارهای جامعه پسند در نوجوانان شد. ازاین رو می توان بیان کرد که نسخه 
فارسی برنامه تقویت بنیان خانواده از شایستگی الزم برای استفاده در کشور را دارد.
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Introduction: In examining the effect of family role in 
solving children’s problems, most attention has been 
paid to family function. Therefore, intervention and cor-
rection of family functions can have promising results 
in the field of adolescent health. The aim of this study 
was to evaluate the effectiveness of the Persian version 
of the Family Strengthening Program and its adaptation 
to Iranian culture, as well as its use among parents with 
adolescents aged 10-14 years old.
Method: In terms of purpose and data collection method 
including pre-test-post-test design with a control group, 
the current research was applied and experimental. The 
study population was all parents and teachers of fourth 
to sixth grade students (10-14 years old) from all over 
the country. The sample was selected by multi-stage clus-
ter random sampling method. The sample group con-
sisted of 691 parents (387 in the experimental group and 
304 in the control group) and 70 teachers from seven 
provinces. The parents and adolescents were divided 
into groups with equal volume and random assignment.  
 Findings: The findings of multivariate analysis of co-
variance showed that the parents in the group that had 
received training of family strengthening program on 
improving family functions, abilities, reducing the 
profile of problems Externalization (Attention Deficit/
Hyperactivity Disorder) and Internalization Problems 
(Emotional Problems and Peer Problems) were found to 
be more effective than adolescents whose parents had 
not received this type of intervention.
Discussion: The skills taught to parents and adolescents 
in the Family Strengthening Program to reduce the risk 
of adolescent addiction led to the strengthening of indi-
vidual and interpersonal abilities of family members and 
reduced behavioral-emotional problems including prob-
lems of antisocial behaviors, problems with peers, at-
tention deficit, and increased societal behaviors became 
common among adolescents. 
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Extended Abstract
Introduction: Introduction: Studies designed to investigate the impact of family on 
the problems of children and adolescents have focused on family functioning, and 
it has been found that intervention and improvement of family functions can have 
promising results in the field of adolescent health. The Family Strengthening Pro-
gram developed for 10-14-year-old children is an international family improve-
ment program aimed at reducing adolescent behavioral problems. This program is 
designed for group education of parents and adolescents. The theoretical logic of 
this program is the theory of family systems and self-efficacy, and by promoting 
resilience, it protects children and adolescents against problems and difficulties. 
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the Persian version of 
the Family Strengthening Program and its adaptation to Iranian culture as well as 
its use among parents with adolescents aged 10-14 years old.

Method: In terms of practical purpose and data collection method, this study is 
an experimental with pre-test-post-test design with experimental groups and con-
trol group. The study population consisted of all parents and teachers of fourth, 
fifth, and sixth grade students (10-14 years old) from all over the country. In each 
school, 13 students from fourth to sixth grade students along with their parents 
and teachers were randomly selected. The sample group included 691 parents (334 
fathers, 357 mothers) who were in the two experimental groups comprising 387 
parents (188 males, 199 females), the control group consisted of 304 parents (146 
males, 158 females) and 70 teachers (36 females, 34 males), which were ran-
domly selected from seven provinces (Isfahan, Fars, Khorasan Razavi, Lorestan, 
Tehran, Sistan and Baluchestan, and Tehran) who were studying in the academic 
year of 2018-2019. Parents and adolescents were simultaneously trained in elev-
en sessions (seven main sessions and four reinforcement sessions) of the Fam-
ily Strengthening Program for parents and adolescents on an educational DVD. 
Besides, to measure research variables from the Parent Evaluation Questionnaire 
(Molgard & Spott, 2001), SDQ Problems and Ability Questionnaire (Goodman, 
Meltzer & Bailey, 2003) version of parents and teachers were used. This train-
ing includes seven separate sessions for parents and teenagers. In the first hours, 
meetings with teenagers are held in separate rooms. Meeting with families in the 
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second hour required a relatively large space so that both groups could be accom-
modated. Ideally, the family meeting space should have tables for family activi-
ties. The leader of parents and adolescents group should conduct short discussions.
Findings: Multivariate analysis of covariance showed that the test index (p > 0.05, 
λ = 0.72 and F = 50.89) was significant. Therefore, it can be mentioned that the 
general profile of problems and abilities of adolescents in both experimental and 
control groups from the perspective of parents after eliminating the effect of pre-
test in the post-test stage are different. The results of comparing the effect between 
subject design effect showed that the group factor among the experimental and 
control groups, in the case of individual subscales of hyperactivity and attention 
deficit (p > 0.05 and F = 12.86), emotional problems (0.05 > p and F / 124.25), 
conduct problems (p > 0.05 and F = 46.22), problems with peers (p > 0.05 and F 
= 27.27) and altruistic behavior (p = 0.05 and F = 31/31) are statistically signifi-
cant. Therefore, the intervention was able to make a difference in the mean of all 
subscales of the two groups.
Then, multivariate analysis of covariance was used to investigate the hypothesis 
whether the profile of problems and abilities of adolescents differ from the per-
spective of teachers of experimental and control groups after eliminating the ef-
fect of pre-test in the post-test stage. Therefore, by establishing the minimum 
assumptions of the analysis, it showed that the overall effect of the group on the 
problems and abilities of adolescents from the perspective of teachers (p>0.05, λ 
= 0.45 and F = 163.68) was significant; Therefore, it can be said that the profile 
of the two groups is different. Between subject design test to determine the differ-
ences between profiles also showed between experimental and control groups, 
in all subscales of hyperactivity and lack of attention (p>0.05 and F = 11.02). 
Emotional problems (p>0.05 and F = 751.94), conduct problems (p>0.05 and F 
= 39.68), problems with peers (p>0.05 and F = 152.3) and the altruistic behavior 
(p>0.05 and F = 9.21) is statistically significant. Therefore, it can be pointed out 
that the intervention was able to increase the mean of all subscales of hyperactivity 
and inattention, emotional problems, conduct problems, peer problems, as well as 
altruistic behavior and the average value of the experimental group in the post-test. 

Findings: from multivariate analysis of covariance showed that group training of 
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family strengthening program on improving family functions, abilities, reducing 
the profile of problems Externalization (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) 
and Internalization Problems (Emotional Problems and Peer Problems) of adoles-
cents whose parents received this intervention or training are more effective than 
adolescents whose parents did not receive this intervention.

Discussion: In explaining this finding, it can be said that since the basis of skills 
in the family strengthening program for parents and adolescents with the age of 
10-14 years old, especially achieving the goals that are taught in parent-family 
meetings (parents with parents), such as the use of love and boundaries, setting 
rules at home, encouraging appropriate behavior, building communication stairs, 
protecting against behavioral problems, stress management, communicating in 
disagreement, understanding family values, understanding the relationship be-
tween family values and activities and decisions parents understand the value of 
good listening to understand emotions and the basis of misbehavior. Parents with 
care for high-risk behaviors and addictive substance use will teach children how 
to interact effectively with school, monitor their children, families and peer pres-
sure, talk about other behavioral problems, set specific expectations for teenagers 
help desiring for the specific needs of the family, ways of helping others, and 
interacting with older adolescents who can be regarded as positive role models are 
all essential components of family functioning, especially cohesion and flexibil-
ity as the most important components that directly or indirectly affect adolescent 
environmental and psychological processes. (Dodge & Petit, 2003) modulate his 
assumptions about emotional behavioral problems and increase his ability to en-
gage in societal (altruistic) behaviors. Skills in the family strengthening program, 
especially achieving the goals that are taught in adolescent and family sessions 
(adolescents with parents), led to the strengthening and reduction of emotional 
behavioral problems, including behavioral problems, emotional problems, peer 
problems, lack of attention, and increased behaviors. It will also be popular among 
teenagers. Teaching a family strengthening program on students’ perceived quality 
of life in school with their satisfaction and attitude about school, their relation-
ships with teachers and peers and progress is effective, accepting responsibility for 
behaviors and choices gives adolescents, raises their self-esteem, feelings, creates 
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positive thoughts and attitudes towards themselves and others and has made their 
treatment of themselves and others explicit and honest; therefore, it has improved 
social interactions and, as a result, reduced emotional behavioral problems and 
strengthened adolescents’ abilities.
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مقدمه
شروع زودهنگام مصرف مواد با سطوح باالتری از آسیبها و تأثیرات مضر مواد ارتباط 
دارد )کانتز1 و همکاران، 2019؛ کلی2 و همکاران، 2019؛ کوب و ولکو3، 2016؛ داوسون4 و 
همکاران، 2008(؛ زیرا که عواقب شروع زودهنگام برای تغییر و ترک، دشوار و سخت است 

)کوجپرس5، 2003؛ کامپفر و آلوارادو6، 2003(.
و  عاطفی  رفتاری،  مشکالت  توسعه یافته،  کشورهای  در  که  داده اند  نشان  پژوهشها   
سوءمصرف مواد نوجوانان مسئله قابل توجهی است )جانگنلیس7 و همکاران، 2019؛ بدر8 و 
همکاران، 2014؛ کوری و همکاران، 2012؛ وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده9، 

.)2007
 در سال 2018 تقریبًا نیمی از نوجوانان دبیرستانی ایاالت متحده در مقطعی از زندگی 
نتایج  همچنین   .)2019 همکاران،  و  )جانستون10  کرده اند  استفاده  غیرقانونی  مواد  از  خود 
تحقیقات نشان داد 14/2 درصد الی 33 درصد از نوجوانان از مواد روان گردان )پاولوویک 
از  درصد   2/3 تا  درصد   0/7  ،)1997 چوونیک12،  و  توماس  2008؛  جاکرولویک11،  و 
هروئین )پاولوویک و جاکوولویک، 2008( و 4/4 درصد از مواد استنشاقی )پاولوویک و 
جاکرولویک، 2008؛ توماس و چوونیک، 1997( استفاده کرده بودند. نریمانی و همکاران 
)2016( در بین دانش آموزان سمنان نشان دادند که 8/7 درصد آنها حداقل یکی از انواع مواد 
را مصرف کرده اند و 11 درصد مصرف مواد در یکی از افراد خانواده را اعالم کردند، همچنین 
محمدخانی )2008( در پژوهش خود در مناطق آسیب پذیر شهر تهران نشان داد که 7/28 

درصد دانش آموزان قبل از سن 15/5 سالگی یکی از انواع مواد را مصرف کرده اند.

1. Kuntz  2. Kelly  3. Koob and Volkow
4. Dawson 5. Cuijpers 6. Kumpfer and Alvarado
7. Jongenelis 8. Badr  9. U.S. Department of Health and Human Services
10. Johnston 11. Pavlovic and Jakovljevic  12. Schwenk
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هیچ شکی نیست که والدین نقش اساسی در تحول روان شناختی فرزندان دارند. والدین 
تأثیر مستقیم بر رفتار، عواطف، امنیت و بهزیستی )فلتچر، استینبرگ1، 2004؛ باربر2، 1996؛ 
پتیت3 و همکاران، 1999؛ دیویس4 و همکاران، 2004؛ لیندال5 و همکاران، 2012(، همچنین 
پیشگیری از مشکالت رفتاری و عاطفی فرزندان دارند )اولیوا6 و همکاران، 2007؛ پاررا و 

اولیوا، 2006؛ اکرودوادو7، 2010(.
احتمال  با  باشد  همراه  پدر  طرد  با  مادر  طرف  از  کافی  محبت  دریافت  عدم  چنانچه   
الیپ،  )لون،  می کنند  ایفا  را  قلدری  نقش  یا  قلدر  مدرسه  محیط  در  کودکان  این  بیشتری 
پولو و فجاردو8، 2015(، کیفیت ارتباط اعضای خانواده و پیوندهای عاطفی آنان بر میزان 
آسیب پذیری نوجوانان تأثیر می گذارد )موسیتو و کالجاس9، 2017( و اینکه اکثر مشکالت 
رفتاری و انحرافات افراد ریشه در خانواده دارد )اکرودوادو، 2010(. جـوادی و همکاران 
)2011( نشان دادند هـر چـه کـارکرد خـانواده وضـعیت سالم تر و مطلوب تری داشته باشد، 

تاب آوری فرزندان در برابر مصرف مواد بیشتر خواهد بود.
نوجوانان  و  بر مشکالت کودکان  نقش خانواده  تأثیر  بررسی  به منظور  که  مطالعاتی  در 
طرح ریزی شده است بیش از همه به کارکرد خانواده پرداخته شده است )شلتون و هارولد10، 
2008؛ کامینگز11 و همکاران، 2012؛ لیندال و همکاران، 2012؛ هارولد12 و همکاران، 2004(. 
ازاین رو مداخله و اصالح کارکردهای خانواده می تواند نتایج امیدبخشی را در حوزه سالمت 

نوجوانان داشته باشد )دیویس و همکاران، 2004؛ لیندال و همکاران، 2012(.
اصالح  خصوص  در  بین المللی  برنامه های  از  یکی   1013  -14 خانواده  تقویت  برنامه 
برای  برنامه  این  است.  نوجوانان  رفتاری  مشکالت  کاهش  هدف  با  خانواده  کارکردهای 
1. Fletcher  2. Barber   3. Pettit
4. Winter   5. Lindahl  6. Oliva
7. Okorodudu  8. Leon   9. Musitu and Callejas
10. Shelton and Harold 11. Cummings  12. Harold
13. Strength family Program 10-14 (SFP)
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آموزش گروهی والدین و نوجوانان تهیه شده است. منطق نظری این برنامه، نظریه نظامهای 
خانوادگی1 و خودکارآمدی )بندورا2، 2001( بوده و با ارتقا تاب آوری، از کودکان و نوجوانان 

در مقابل مشکالت و سختیها محافظت می کند )کامپفر و جانسون3، 2011(. 
کامپفر )2010( نشان داده است نسخه هفت جلسه ای برنامه در ایاالت متحده نتایج بسیار 
برنامه  این  نتایج  ساله،  ده  تا  اثربخشی چهار  پیگیری  در  این که  دارد. حتی  امیدوارکننده ای 
و  )کامپفر4  است  بوده  مدرسه  در  پرخطر  رفتارهای  از  پیشگیری  برنامه های  سایر  برابر  دو 
همکاران، 1996، اسپوت5 و همکاران، 2004، اسپوت و همکاران، 2002، فوکس کروت6 و 
همکاران، 2003، فوکس کروت، 2006(. در این راستا محققان گزارش کردند که پیگیری 
10 ساله، کاهش چشم گیر 220 تا 300 درصدی در مشکالت سالمت  روان شناختی از جمله 
افسردگی، اضطراب اجتماعی، فوبیا و اختالل شخصیتی را در گروه نوجوانان در برداشته 

است )کامپفر و همکاران، 2010(.
پژوهشهای مختلفی برای بررسی اثربخشی برنامه های تقویت بنیان خانواده )-14 10( در 
دیگر جوامع انجام شده است )اسپوت و همکاران 2001؛ اسپوت گویل، چان و مولگارد7، 
خانواده های  عملکرد  در  تغییرات   )2019( تومبورو8  تایلور،  کنیت،  بورن،   .)2002  ،2003
استرالیایی را پس از شرکت در این آموزش ارتباط قوی تر والدین با فرزندان، ارائه بازخورد 
بهبود  به فرزندان توسط والدین، کاهش خشم و پرخاشگری والدین و کودکان و  مناسب 
یافتگی  سازش  فرزندان،  از  خود  انتظارت  به  نسبت  والدین  بیشتر  آگاهی  کودکان،  رفتار 
بیشتر والدین و فرزندان را گزارش کرده اند. همچنین اجرای برنامه برای گروه دیگری از 
والدین استرالیایی )بورن و همکاران، 2019( نشان داد این برنامه منجر به کاهش پرخاشگری 

فرزندان، ایجاد ارتباط گرم تر با فرزندان، افزایش گفتگوی مثبت در بین اعضای خانواده، درک 
1. family system  2. Bandura  3. Johnson
4. Molgaard  5. Azevedo  6. Ireland
7. Guyll   8. Burn
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متقابل بیشتر والدین و فرزندان، مشارکت بیشتر در مدرسه، اصالح رفتار فرزند و تاب آوری 
و مقاوم بودن شد. مهم ترین مزیت در این مطالعه بهبود ارتباط والدین و فرزند و عملکرد 

خانواده ذکر شده است.
انجام  تقویت  به  منجر  برنامه  آموزش  که  دریافتند  نیز   )2017( و همکاران1   سکروت 
فعالیتهای هدفمند یاورانه، قابلیت توانایی مثبت، صداقت و کاهش چالش با دوستان و والدین 
در فرزندان شده است. کمبز2 و همکاران )2012( نیز به این نتیجه رسیدند که این آموزش 
بر همکاری و حل مشکالت، خشم، تنیدگی مشکالت رفتاری با دوستان، تقویت مهارتهای 
تاب آوری، رفتارهای پرخاشگرانه، مدیریت موقعیتها و پیشگیری از سوءمصرف مواد و الکل 

مؤثر است.
برخالف برخی از مطالعات تحقیقات در بریتانیا نشان داده اند که اثربخشی اجرای این 
برخی  ازاین رو   .)2009 کروفت3،  فکس  و  مارش  آلن،  )کمبز،  است  نبوده  برجسته  برنامه 
معتقدند در بسیاری از کشورها برای پیاده سازی و اجرا در بسترهای دیگر نیازمند تغییرات 
)پتری4 و همکاران، 2007؛ کانتو و هیل5، 2010، دورالک و  برنامه است  این  فرهنگی در 
همکاران،  و  بونل9   ،2009 همکاران،  و  بیست8  2012؛  هامفری7،  و  لندرام   ،2008 دوپر6، 
در  پژوهشها  بااین حال   .)2004 همکاران،  و  هاو11   ،2006 همکاران،  و  گالسکو10  2012؛ 
چندین کشور اروپایی )آلمان، لهستان، سوئد و ولز( اثر کوتاه مدت یا بلندمدت مثبتی برای 
برنامه تقویت خانواده پیدا نکردند و یا اثرات قابل مالحظه کوچک تر از نتایج در پژوهشها 
در ایاالت متحده به دست آمد )بالدوس12 و همکاران، 2016، فوکس کروفت13 و همکاران، 

2016؛ سکروت و همکاران، 2017(.
1. Segrott   2. Coombes and Allen 3. Coombes
4. Petrie   5. Cantu   6. Durlak and DuPre
7. Lendrum and Humphrey 8. Bisset   9. Bonell
10. Glasgow  11. Hawe   12. Baldus
13. Foxcroft
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 ازسوی دیگر بسیاری از پژوهشگران عدم انجام پژوهشهایی با دقت باالی روش شناختی 
همکاران،  و  سکروت2  جرمی  2015؛  )گورمن1،  می دانند  حوزه  این  معضالت  از  یکی  را 
2014(. به عنوان مثال انجام تحقیقات بر اساس طرح آزمایش کنترل شده تصادفی، اندازه نمونه 
از  از همه مهم تر، استفاده  نایاب است. ولی  این حوزه کم و  بر اساس محاسبات قوی در 
ابزارهایی با ویژگیهای روان سنجی مناسب این حوزه را با چالش مواجه کرده است )کمبز و 

همکاران، 2009(.
 ازآنجایی که آموزش وپرورش با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و 
ستاد مبارزه مواد مخدر اقدام به تهیه نسخه فارسی این برنامه را در کشور نموده اند و در 
حال آموزش آن در مدارس کشور هستند )وزارت آموزش وپرورش، 2016(، ازاین رو نیاز 
به بررسی اثربخشی آن وجود دارد. پژوهش حاضر برای پاسخ به این نیاز و بررسی درستی 

آزمایی این برنامه انجام شده است.

روش

ماهیتوروشتحقیق،جامعهآماریوطرحنمونهگیری
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع آزمایشی 
با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، کلیه والدین و معلمان 
نمونه گیری  شیوه  بودند.  کشور  ساله(   10-14( ششم  و  پنجم  چهارم،  پایه  دانش آموزان 
خوشه ای چندمرحله ای بود. به این شیوه که از بین تمام استان کشور به قیدقرعه هفت استان 
)اصفهان، فارس، خراسان رضوی، لرستان، شهرستانهای تهران، سیستان و بلوچستان و تهران( 
انتخاب شدند. در ادامه به ترتیب در هر استان، یک شهر، از هر شهر دو منطقه و از هر منطقه، 

1. Gorman
2. Holliday
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دو مدرسه به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در هر مدرسه نیز از بین دانش آموزان 
پایه های چهارم تا ششم 13 دانش آموز به همراه والدین و معلمان آنها به شیوه تصادفی ساده 
انتخاب شدند. گروه نمونه شامل 691 والد )334 پدر، 357 مادر( که در دو گروه آزمایش 
387 والد )188 مرد، 199 زن(، گروه کنترل 304 والد )146 مرد، 158 زن( و 70 معلم )36 

زن، 34 مرد( بودند؛ که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.

ابزارهایاندازهگیری
پرسشنامه نظرسنجی والدین/ سرپرستان1: یک ابزار خودگزارشی 20 آیتمی است که برای 
ارزیابی نتایج برنامه در گروه والدین مورداستفاده قرار می گیرد )مولگارد و اسپوت2، 2001(. 
پاسخ دهی به سؤاالت این ابزار در طیف لیکرت چهار درجه ای از به ندرت )1( تا اغلب )4( 
است.  مطلوب تر  اجتماعی  و  فردی  کارکردهای  نشانگر  آن  در  باال  نمره  که  می شود  انجام 
برخوردار  مطلوبی  از ویژگیهای  پرسشنامه ها  از  آیتمهای هر یک  که  داد  نشان  آیتم  تحلیل 
هستند. نتایج تحلیل اکتشافی و تأییدی نیز نشان داد پرسشنامه والدین و نوجوانان ابزاری 
تک عاملی است. ضریب اعتبار همگونی درونی3 این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
0/88، با روش گاتمن 0/92 و با روش دونیمه سازی 0/79 گزارش شده است. روایی همزمان 

نیز در حد قابل قبول گزارش شده است )طیموری فرد، 2020(.
پرسش نامه مشکالت و تواناییها4: مقیاس غربال گری کوتاه بـرای اخـتالالت کودکان 4 
تا 16 ساله است که توسط گودمن5 )1997( طراحی و بررسیهای روان سنجی شده است. 
پرسشنامه شامل 25 عبارت و پنج خرده مقیاس عالئم عاطفی، مشکالت رفتارهای ضداجتماعی، 

1. Parent/Caregiver Survey Questionnaire
2. Molgaard and Spoth
3 . internal consistency
4. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
5 . Goodman
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مشکالت روابط همساالن، بی توجهی/فزون کنشی و رفتار جامعه پسند1 )نوع دوستی( است. 
مجموع دو خرده مقیاس مشکالت سلوک و مشکالت فزون کنشی / بی توجهی را به عنوان 
شاخص مشکالت برونی سازی2 و سه خرده مقیاس دیگر را مشکالت درونی سازی در نظر 
گرفته می شود )آنتون3، 2016(. این پرسشنامه دارای فرمهای معلم، والدین و کودک است 
)گودمن، ملتزر و بایلی4، 2003؛ ایسورنا، ناویا و فلپتو5، 2013(. در این پژوهش از نسخه 
والدین و معلم استفاده شده است. آلفای کرونباخ و ضریب اعتبار ترکیبی6 نسخه والدین برای 
کل پرسشنامه به ترتیب 0/75 و 80/ )موریس، مسترس و ون7، 2003؛ گومز8، 2014(، برای 
خرده مقیاس مشکالت درونی سازی 0/71 و 0/76 و مشکالت برونی سازی به ترتیب 0/73، 
آلفای کرونباخ نسخه  راموز9، 2019(. همچنین  و  ریو  )بارکو، الزارو،  آمد  به دست   0/72

فارسی پرسشنامه 0/77 گزارش شده است )قره باغی و وفایی، 1388(.
کل  برای  که  شد  محاسبه  کرونباخ  آلفای  روش  به  آزمون  پایایی  حاضر  پ  ژوهش  در 
و  والدین  نوجوان،  نسخه های  پیش آزمون،  در  تواناییها  و  مشکالت  پرسـشنامه  در  مقیاس 
معلم به ترتیب ضریب 0/83، 0/70 و 0/67 به دست آمد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ 
برای خرده مقیاسهای پرسشنامه نقض توجه/ بیش فعالی، مشکالت سلوک، مشکالت هیجانی، 
مشکالت با همساالن و توانایی نوع دوستی در پیش آزمون، نسخه نوجوان به ترتیب 0/84، 

0/66، 0/68، 0/83 و 0/61 و برای کل پرسشنامه 0/88 به دست آمد.

روشاجرایآموزش
اول،  است. در ساعت  نوجوانان  والدین و  برای  آموزش شامل هفت جلسه مجزا  این 
دوم  ساعت  در  خانواده ها  با  جلسه  می شود.  برگزار  مجزا  اتاقهای  در  نوجوانان  با  نشست 

1. Prosocial behavior 2. externalizing problems 3. Antón
4. Meltzer and Bailey 5. Isorna   6. compound reliability
7. Muris   8. Gomez   9. Barco
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نیازمند فضایی نسبتًا بزرگ است که هر دو گروه را در خود جای دهد. در شرایط ایده آل، 
فضای برگزاری جلسات خانوادگی باید دارای میزهایی برای فعالیتهای خانوادگی باشد. سه 
نفر به عنوان رهبر گروه موردنیاز است: یک نفر برای اداره جلسه با والدین و دو نفر دیگر که 
جلسه با نوجوانان را اداره کنند. نقشهای رهبران گروه در طول جلسات خانوادگی از مدرس 
به تسهیلگر تغییر می کند و رهبر هر گروه مسئولیت مهمی نسبت به یک گروه متشکل از 
سه تا چهار خانواده را بر عهده می گیرد و در هر جلسه با همان گروه مشخص کار می کند. 
با یکدیگر همکاری  فعالیتهای خانوادگی شامل خانواده های منفردی هستند که  از  بسیاری 

می کنند.
 رهبر گروه در هر نوبت با هر یک از خانواده های تحت پوشش، نشستی داشته و در 
صورت نیاز به آنها کمک می کند. جلسات هفتگی آموزش جوانان یا خانواده را برای هفت 
هفته متوالی برگزار کرده و همچنین جلسات خانوادگی آموزش را از هفته اول تا هفتم تسهیل 
می کند. در ماه بعد برگزاری جلسات تقویتی، آموزش این جلسات بر عهده رهبران اصلی 
گروه است. رهبر گروه والدین و نوجوانان به هدایت بحثهای کوتاه پرداخته و با استفاده از 
DVD های تهیه شده متناسب با هر جلسه که شامل مطالب و تصاویر بیانگر ایده های آموزشی 

DVD حاوی  هر  کند.  تسهیل  را  نوجوانان  و  سرپرستان  والدین/  عملی  فعالیتهای  هستند، 
اینکه  بر  فعالیتهاست. عالوه  مطالب خاص و فواصل زمانی مشخص برای بحث در مورد 
موضوعات فوق در 7 جلسه آموزش و DVD، 4 جلسه تقویتی با مطالب و موضوعات ویژه 
نیز آموزش داده می شوند که به منظور رعایت اختصار موضوعات ارائه نشده است )وزارت 

آموزش وپرورش، 2016(.
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جدول)1(موضوعات،اهدافوخالصهمحتوایهفتجلسهآموزشیوالدینوخانواده

موضوعجلسه
خالصهمحتوایجلسهاهدافجلسهجلسه

والدین )1(

عشق و 
حدومرز

شناسایی تنشها 
و مشکالت دوره 

نوجوانی، تفکر در مورد 
ویژگیهای نوجوانان، 
حمایت از اهداف و 

رؤیاهای نوجوان

خوشامدگویی و معرفی، فعالیت آشنایی، تنشها و 
مشکالت نوجوانان، عشق و حدومرزها، کیفیتهایی 

که از فرزندتان انتظار دارید )فعالیت(، نتیجه 
تربیت خشن )فعالیت(، نتایج تربیت سهل گیرانه 

والدین )فعالیت(

خانواده )1(

حمایت از 
اهداف و 
رؤیاهای 
فرزندان

کمک به خانواده ها 
برای: ایجاد روابط مثبت

بازیهای گروهی، بازی گره بازی چرخاندن بطری، 
بازدید والدین/سرپرستان از نقشه های گنج، 

نوجوانان و بحث و بررسی آنها، مراحل نیل به 
اهداف تا چه حد یکدیگر را می شناسیم؟

والدین )2(

تعیین 
قوانین خانه

درک تغییرات در 
نوجوانان، درک نیاز به 
تعیین قوانین، فراگرفتن 
نحوه یادآوری قوانین به 

فرزندان بدون انتقاد

بازبینی تمرین در منزل، نوجوانان در این سن 
چگونه اند )فعالیت(، نیاز به تعیین قوانین منزل، 

قانون حضور در منزل برای شام، قانون انجام 
تکالیف، قوانین و وظایف فرزند نوجوان من 
)فعالیت(، استفاده از عبارتهایی با »من«: »من 

احساس می کنم...«

خانواده )2(

درک اعضا 
خانواده

کمک به خانواده ها در 
شناسایی نقاط قوت، 

قدردانی

مقدمات شروع فعالیت، کنار گذاشتن رودربایستی، 
تهیه نمودار درختی خانواده، حلقه پایان جلسه، 

شعار خانواده

والدین )3(

تشویق 
رفتار خوب

والدین می توانند: رفتار 
خوب را تشخیص داده 
و از آن تعریف کنند، با 
استفاده از پاداش رفتار 

جدید آموزش دهند، 
استفاده از سیستم امتیاز

بحث در مورد تکالیف خانه، پاسخ و واکنش به 
پیامهای مثبت، ارزش ایجاد انگیزه، تبدیل نکات 

منفی به مثبت )فعالیت(، هنگامی که تعریف و 
تحسین دشوار است، تعریف کردن )فعالیت(، 
استفاده از جدول امتیازات برای تشویق رفتار 

مثبت،
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موضوعجلسه
خالصهمحتوایجلسهاهدافجلسهجلسه

خانواده )3(

استفاده از 
جلسات 
خانوادگی

یادگیری شیوه برگزاری 
جلسات خانوادگی، 

کار بر روی مزایا 
و پاداشهای جدول 
امتیازات، طراحی 
فعالیتهای تفریحی

بازی فعال، بازی بادکنک در هوا، مقدمه ای بر 
جلسات خانوادگی، جلسات خانوادگی، بازی 

کارت خانواده، حلقه پایان جلسه، شعار خانواده

والدین )4(

استفاده از 
پیامدها

والدین: می آموزند تا 
جریمه هایی جزئی برای 

مشکالت کوچک در 
نظر گیرند، می آموزند 

تا جریمه های بزرگ را 
برای مشکالت مهم در 

نظر گیرند

درنظرگرفتن پیامدهای کوچک حفظ آرامش، 
عصبانیت در آخر روز، تعیین کارهای روزانه 
کوچک، تهیه فهرست پاداشهای کوچکی که 
می توان آنها را برداشت )فعالیت(، استفاده از 

کارهای روزانه کوچک و کسب پاداش، شستن 
لباس، کارهای روزانه مانند جریمه ورزشی، تذکر 

فوری، دوچرخه، برداشتن امتیازات، تلویزیون، 
برداشتن امتیازات، تأخیر )خوابیدن/ بازگشت به 

منزل(

خانواده )4(

ارزشهای 
خانواده

درک و شناسایی 
ارزشهای خانوادگی 

خود

درک ارزشهای خانواده، بازی ارزشها )فعالیت(، 
انطباق ارزشها با عملکرد )فعالیت(، تهیه سپر 

خانواده، حلقه پایان جلسه،

والدین )5(

برقراری 
ارتباط

ارزش خوب گوش 
دادن را درک کنند، 
بیاموزند تا با گوش 
دادن، احساسات را 

درک کنند، اساس سوء 
رفتارها را درک کنند

یادگیری شیوه گوش دادن به مشکالت، مشکالت 
محل کار )فعالیت(، مالقات، ضعف گوش دادن، 

مالقات، ضعف گوش دادن )فعالیت، گوش 
دادن به احساسات، نوجوان عصبانی، پدر گوش 

می دهد، نوجوان ناامید، مادر گوش می دهد، گوش 
دادن به احساسات )فعالیت(

خانواده )5(

ارتباط 
خانوادگی

مهارتهای شنیداری 
ایجاد کنند، مشکالت را 

باهم حل کنند.

بازی شنیداری، نمایش حل مسئله گروهی، بازی 
گروهی حل مسئله، حلقه پایان جلسه، شعار 

خانواده
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موضوعجلسه
خالصهمحتوایجلسهاهدافجلسهجلسه

والدین )6(

مراقبت از 
نوجوانان 
در برابر 
مصرف 
مواد 

اعتیادآور

والدین به حفاظت 
از فرزندان در مقابل 

مصرف مواد اعتیادآور 
کمک خواهند کرد، 

شیوه های تعامل مؤثر 
با مدرسه فرزندان را 

یاد خواهند گرفت. به 
نظارت بر فرزندانشان 

می پردازند.

حفاظت از نوجوانان در مقابل سوءمصرف مواد 
اعتیادآور، دیدگاهها در مورد مواد اعتیادآور، 

ارزشهای متفاوت در مورد مواد اعتیادآور 
)فعالیت(، عوامل خطرساز و عوامل حفاظتی، 
می توانیم برای حفاظت از فرزندان خود اقدام 
کنیم، پشتیبانی از فرزندان در مدرسه، تشویق 

پسرتان برای رفتن به مدرسه، پشتیبانی از فرزندتان 
در مدرسه )فعالیت(، نظارت بر فرزندان

خانواده )6(

خانواده ها 
و فشار 
همساالن

صحبت در مورد 
مصرف مواد اعتیادآور، 

صحبت در مورد 
مشکالت رفتاری دیگر،

بازی »نیل به اهداف«، والدین/سرپرستان در تعامل 
با فشار همساالن به نوجوانان کمک می کنند، به 

اشتراک گذاشتن مهارتهای »رد کردن«، به اشتراک 
گذاشتن رؤیاها و انتظارات والدین

والدین )7(

کمک 
خواستن

نحوه کمک به دیگران 
برای دسترسی به 

حمایت

تنیدگی و نیازهای خانوادگی )فعالیت(، کمک 
به خانواده های نیازمند، استفاده از راهنمای منابع 

اجتماعی، تمرین در منزل، شعار والدین

خانواده )7(

جمع بندی 
مطالب

خانواده ها به انجام 
موارد زیر می پردازند: 
بررسی محتوای برنامه،

بازیهای خانوادگی )فعالیت(، خالصه برنامه 
و اسالید بازبینی، ارزیابی برنامه، نامه هایی به 

نوجوانان و والدین / سرپرستان، جشن
2020، درف یرومیط: عبنم
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یافتهها
یافته های توصیفی گروه نمونه در جدول )4( ارائه شده است. برای بررسی این فرضیه 
که آیا در نیمرخ مشکالت و تواناییهای نوجوانان والدین گروههای آزمایش و کنترل پس از 
حذف اثر پیش آزمون در مرحله پس آزمون از هم تفاوت دارند یا نه از تحلیل کوواریانس 
نیز مفروضه های همگونی  تحلیل  از  قبل  استفاده شد.  پیش آزمون  اثر  با حذف  چندمتغیره1 
لوین4  آزمون  داد  نشان  نتایج  شد.  وارسی  متغیرها  بین  رابطه  هم خطی بودن3  واریانسها2، 
جمله بیش فعالی  از  نوجوانان  تواناییهای  و  مشکالت  خرده مقیاسهای  از  هیچ یک  مورد  در 
مشکالت   ،)F=2/13  ،p>0/05( هیجانی  مشکالت   ،)F=2/97  ،p>0/05( توجه  کمبود   و 
سلوکی )F=2/03 ،p>0/05(، مشکالت با همساالن )F=2/28 ،p>0/05( و رفتار نوع دوستی 
)F=2/77 ،p>0/05( در سطح 0/05 معنادار نیست؛ بنابراین مفروضه همگونی واریانسها نیز 
مورد تائید قرار گرفت. همچنین مقدار هم خطی بودن )F=20/29 ،p>0/05( در سطح 0/05 

معنادار نبود.

 ،λ=0/72 ،p>0/05( انجام آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد شاخص آزمون
F=50/89( معنادار است. لذا می توان ذکر کرد نیمرخ کلی مشکالت و تواناییهای نوجوانان 
دو گروه آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیش آزمون در مرحله پس آزمون از هم متفاوت 
است. در ادامه نتایج مقایسه اثر بین آزمودنی نشان داد عامل گروه در بین گروههای آزمایش 
 ،)F=12/86 ،p>0/05( و کنترل، در مورد تک تک زیرمقیاسهای فزون کنشی و کمبود توجه
 ،)F=46/22  ،p>0/05( سلوکی  مشکالت   ،)F=124/25  ،p>0/05( هیجانی  مشکالت 

1. MultivaiaVariate Analysis of Covariance (MANCOVA)
2. equal variances
3. multicollinarity
4. leven test
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 )F=31/13  ،p>0/05( نوع دوستی  رفتار  و   )F=196/27  ،p>0/05( همساالن  با  مشکالت 
از لحاظ آماری معنادار است. لذا مداخله توانسته است در میانگین کلیه خرده مقیاسهای دو 

گروه تفاوت ایجاد کند.

جدول)2(نتایجتحلیلکواریانسچندمتغیریزیرمقیاسهایمشکالتوتواناییهاینوجوانان

ازمنظروالدین
dfMSFPمتغیرمنبع

گروه

145/5812/860/05بیش فعالی و کمبود توجه
11172/52124/250/05مشکالت هیجانی
1402/6346/220/05مشکالت سلوکی

1571/63196/270/05مشکالت با همساالن
1204/2031/130/05رفتار نوع دوستی

برای مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در نیمرخ مشکالت برونی سازی و درونی سازی 
نیز از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

 )F=0/21 ،p>0/05( نتایج آزمون لوین برای این تحلیل در مورد مشکالت برونی سازی 
هم خطی بودن  مفروضه  همچنین  نبود.  معنادار   )F=0/61  ،  p>0/05( درونی سازی  و 
)F=1/85 ،p>0/05( برقرار بود. انجام آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد این 
کلی  نیمرخ  کرد  ذکر  می توان  لذا  است.  معنادار   )F=276/83  ،λ=0/55  ،p>0/05( آزمون 
مشکالت درونی سازی- برونی سازی گروههای آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیش آزمون 

در مرحله پس آزمون از هم متفاوت است.
 در ادامه نتایج مقایسه اثر بین آزمودنی نشان داد عامل گروه در بین گروههای آزمایش و 
 ،p>0/05( و درونی سازی )F=397/43 ،p>0/05( کنترل، در مورد دو مشکالت برونی سازی
F=264/03( از لحاظ آماری معنادار است. لذا مداخله توانسته است در میانگینهای مشکالت 



      94      94

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، بهار 1401، شماره 84

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Spring 2022, No 84

      94      94

درونی سازی و برونی سازی دو گروه در مرحله پس آزمون و پس از حذف اثر پیش آزمون 
تفاوت ایجاد کند.

در بخش بعدی برای مقایسه نمره کلی خرده مقیاس توانایی نوع دوستی دو گروه آزمایش 
و کنترل پس از حذف اثر پیش آزمون از تحلیل کوواریانس تک متغیره1 استفاده شد. نتایج 
توانای  خرده مقیاس  مورد  در  کنترل،  و  آزمایش  گروههای  بین  در  گروه  عامل  داد  نشان 
نوع دوستی )F=94/60 ،p>0/05( از لحاظ آماری معنادار است. لذا مداخله توانسته است 
در میانگین دو گروه در مرحله پس آزمون و پس از حذف اثر پیش آزمون تفاوت ایجاد کند.

در ادامه برای بررسی این فرضیه که آیا در نیمرخ مشکالت و تواناییهای نوجوانان از 
منظر معلمان گروههای آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیش آزمون در مرحله پس آزمون از 
هم تفاوت دارند یا نه از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. بررسی مفروضه همگونی 
واریانس نشان داد آزمون لوین در مورد هیچ یک از خرده مقیاسهای مشکالت و تواناییهای 
نوجوانان از منظر معلمان، بیش فعالی  و کمبود توجه )F=2/23 ،p<0/05(، مشکالت هیجانی 
همساالن  با  مشکالت   ،)F=0/154  ،p<0/05( سلوکی  مشکالت   ،)F=0/529  ،p<0/05(
معنادار   0/05 سطح  در   )F=0/939  ،p<0/05( نوع دوستی  رفتار  و   )F=0/997  ،p<0/05(
در سطح 0/05   )F=10/93 ،p>0/05( مفروضه هم خطی بودن  آماری  اما شاخصهای  نبود؛ 
معنادار بود بنابراین تحلیل کوواریانس در مورد این بخش باید با احتیاط بیشتری تفسیر کرد. 
لذا با برقراری حداقل مفروضه های تحلیل، انجام آن نشان داد اثر کلی گروه بر مشکالت و 
تواناییهای نوجوانان از منظر معلمان )F=163/68 ،λ = 0/45 ،p>0/05( معنادار بوده است؛ 
بنابراین می توان گفت که نیمرخ دو گروه از هم تفاوت دارد. انجام آزمون اثر بین آزمودنی 
کنترل،  آزمایش و  بین گروههای  داد  نشان  نیمرخها هم  بین  تفاوتهای  برای مشخص کردن 
در کلیه زیرمقیاسهای بیش فعالی  و کمبود توجه )F=11/02 ، p>0/05(، مشکالت هیجانی 

1. Analysis of Covariance (ANCOVA)
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همساالن  با  مشکالت   ،)F=39/68  ،p>0/05( سلوکی  مشکالت   ،)F=751/94  ،p>0/05(
معنادار  آماری  لحاظ  از   )F=9/21  ،p>0/05( نوع دوستی  رفتار  و   )F=152/3  ،p>0/05(
است. لذا می توان ذکر کرد مداخله توانسته است میانگین کلیه خرده مقیاسهای بیش فعالی  و 
کمبود توجه، مشکالت هیجانی، مشکالت سلوکی، مشکالت با همساالن و رفتار نوع دوستی، 

میانگین گروه آزمایش در پس آزمون افزایش دهد.
جدول)3(نتایجتحلیلکواریانسچندمتغیریزیرمقیاسهایمشکالتوتواناییهاینوجوانان

ازمنظرمعلمان
dfMSFpمتغیرمنبع

گروه

126/2711/020/05بیش فعالی و کمبود توجه
1245/72571/940/05مشکالت هیجانی
1415/7039/680/05مشکالت سلوکی

1419/34152/300/05مشکالت با همساالن
18/849/210/05رفتار نوع دوستی

برنامه تقویت خانواده گروههای  آیا آموزش  این فرضیه که  برای بررسی  نیز  درنهایت 
آزمایش والدین پس از حذف اثر پیش آزمون در مرحله پس آزمون در مقایسه با گروه کنترل 
از هم تفاوت دارند یا نه از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد عامل 
 ،p>0/05( گروه در بین گروههای آزمایش و کنترل، در مورد آموزش برنامه تقویت خانواده
F=3376/09( از لحاظ آماری معنادار است. پس مداخله توانسته است در نظر والدین در 

مورد کارکردهای خانوادگی مطلوب خود را ارتقاء ببخشد.
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جدول)4(میانگینوانحرافمعیارنظرسنجیوالدینومشکالتوتوانایینوجوانانازمنظر

والدینومعلمان

پسآزمونپیشآزمونگروهمتغیر

انحرافمعیارمیانگینانحرافمعیارمیانگین

ن(
لدی

 وا
ظر

 من
)از

ی 
انای

 تو
ت و

کال
مش

بیش فعالی  و کمبود 
توجه

3/51/43/31/8آزمایش
3/71/83/81/9کنترل

مشکالت هیجانی
5/12/73/63/3آزمایش
6/42/86/52/8کنترل

مشکالت سلوکی
5/32/442/9آزمایش
5/52/85/63کنترل

مشکالت با همساالن
4/31/62/61/9آزمایش
4/61/64/51/5کنترل

رفتار نوع دوستی
4/82/56/12/9آزمایش
4/82/652/4کنترل

مشکالت برونی سازی
10/63/16/23/1آزمایش
10/72/710/92/8کنترل

مشکالت درونی سازی
9/23/25/63/9آزمایش
10/23/510/43/5کنترل

مشکالت )کل(
23/26/0919/857/32آزمایش
25/37/125/67/4کنترل

توانایی )کل(
4/82/56/12/9آزمایش
4/82/652/4کنترل

نظرسنجی والدین
70/18/838/911/1آزمایش
34/36/4346/3کنترل
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پسآزمونپیشآزمونگروهمتغیر

انحرافمعیارمیانگینانحرافمعیارمیانگین

ن(
لما

 مع
ظر

 من
)از

ی 
انای

 تو
ت و

کال
مش

بیش فعالی  و کمبود 
توجه

3/81/33/61/5آزمایش
41/574/071/56کنترل

مشکالت هیجانی
5/61/81/82آزمایش
5/741/65/781/7کنترل

مشکالت سلوکی
4/83/33/73/3آزمایش
5/23/25/33/2کنترل

مشکالت با همساالن
4/21/22/51/7آزمایش
4/091/541/5کنترل

رفتار نوع دوستی
5/11/75/71/03آزمایش
5/530/935/50/91کنترل

مشکالت برونی سازی
10/13/0110/52/8آزمایش
11/12/9411/22/95کنترل

مشکالت درونی سازی
9/62/810/042/8آزمایش
9/92/811/12/5کنترل

مشکالت )کل(
23/75/625/66/2آزمایش
24/65/724/76کنترل

توانایی )کل(
5/11/75/71/03آزمایش
5/530/935/50/91کنترل

جدول )4( نشان می دهد میانگینهای به دست آمده از دو گروه والدین در مرحله پس آزمون 
در متغیرهای مشکالت و تواناییهای بیش فعالی و کمبود توجه، مشکالت هیجانی، مشکالت 
سلوکی، مشکالت با همساالن کاهش و رفتار نوع دوستی افزایش یافته است و چون اختالفهای 
مذکور معنادار هست؛ بدین معنا است که مشکالت نوجوانان از نظر گروه والدین کاهش و به 

شرایط مطلوب نزدیک تر شده است.
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 از سوی دیگر داده های گروه نیز نشان می دهند میانگینهای به دست آمده از دو گروه در 
مرحله پس آزمون در متغیرهای مشکالت و تواناییهای بیش فعالی و کمبود توجه، مشکالت 
هیجانی، مشکالت سلوکی، مشکالت با همساالن کاهش و رفتار نوع دوستی افزایش نشان 
می دهند و به دلیل آن که این اختالفها معنادار هستند؛ لذا می توان بیان کرد که مشکالت مذکور 

از نظر معلمان نیز در نوجوانان به شرایط مطلوب نزدیک تر شده اند.

بحث
پژوهشها نشان داده اند که اکثر مشکالت رفتاری و انحرافات افراد ریشه در خانواده دارد 
به  این جو عاطفی، خشم و خصومت والدین نسبت  فقدان  از طرفی  ادو 2010(  )اکرودو 
فرزندان، طرد آنان و یا نادیده گرفتن فرزندان باعث می شود که آنها دچار مشکالت تحصیلی، 
عدم سازش با گروه همسن، بروز رفتارهای ضداجتماعی در مدرسه شوند. با توجه به اینکه 
برنامه تقویت خانواده یک برنامه مداخله خانواده محور و بر اساس نظریه سیستمهای خانواده 
طراحی شده است که پیوندهای عاطفی، کیفیت ارتباط همه اعضاء خانواده و رشد اجتماعی 
و  تواناییها  تقویت  باعث  می تواند  آن  آموزش  پس  است،  آن  اهداف  مهم ترین  از  فرزندان 

کاهش مشکالت رفتاری عاطفی نوجوانان شود.
 ازاین رو هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی نسخه فارسی برنامه تقویت خانواده به 
والدین و نوجوانان 10-14 سال )از منظر والدین و معلمان( بر بهبود کارکرد خانواده، کاهش 
مشکالت و افزایش توانایی نوجوانان بود. یافته ها نشان داد که آموزش از منظر والدین و 
معلمان باعث بهبود مشکالت درونی سازی و برونی سازی نوجوانان شده است. این یافته با 
نتایج پژوهش کامینگز و همکاران )2012(، لیندال و همکاران )2012(، فورلونگ و همکاران 

)2017( و سکروت و همکاران )2017( همسو است.
از  استفاده  غالب  برتری  محبت،  مهر،  سطوح  انطباق  عدم  داده اند  نشان  پژوهشها 
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پرخاشگری و طرد فرزندان با مشکالت رفتاری از جمله خصومت، اعتیاد و بزهکاری مرتبط 
عدم  هنگامی که  همچنین   ،)2002 همکاران،  و  رپتی2  2004؛  همکاران،  و  )موریس1  است 
دریافت محبت کافی از طرف مادر با طرد پدر همراه باشد با احتمال بیشتری این کودکان 

در محیط مدرسه قلدر یا نقش قلدری را ایفا می کنند )لون، الیپ، پولو و فجاردو، 2015(.
نوجوانان  و  والدین  برای  خانواده  تقویت  برنامه  در  که  مهارتهایی  اساس  ازآنجایی که   
10-14 سال آموزش داده شد، موضوعاتی همانند تعیین قوانین خانه، تشویق رفتار مناسب، 
دادن،  گوش  خوب  مهارت  خانواده،  ارزشهای  درک  تنش،  مدیریت  ارتباط،  پلهای  ایجاد 
از نوجوانان در برابر رفتارهای پرخطر و مصرف مواد  ارتباطات خانوادگی، مراقبت  ایجاد 
اعتیادآور، شیوه های تعامل مؤثر با مدرسه فرزندان بود. به عبارت دیگر در این آموزش والدین 
یاد گرفتند، چگونه بر فرزندانشان نظارت کنند، خانواده ها در مورد فشار همساالن و دیگر 
مشکالت رفتاری صحبت کردند، انتظاراتشان را از نوجوانان تعیین و روشهای کمک و تعامل 
با دیگران را آموختند. لذا این آموزشها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به انسجام و 
انعطاف پذیری خانواده می شود که آنها هم به نوبه خود بر فرایندهای محیطی و روانی نوجوان 
)داج و پتیت3، 2003( تأثیر می گذارند، پیش فرضهای نوجوان در رابطه با مشکالت رفتاری 
عاطفی را تعدیل می کنند و توانایی او را برای رفتارهای جامعه پسند )نوع دوستی( افزایش 

می دهد.
بر همین اساس مهارتهایی که در برنامه تقویت خانواده باألخص تحقق اهدافی که در 
جلسات نوجوانان و خانواده )نوجوانان در کنار والدین( آموزش می بینند، به طور مستقیم و 
یا غیرمستقیم منجر به تقویت توانایی و کاهش مشکالت رفتاری عاطفی از جمله مشکالت 

سلوک، مشکالت عاطفی، مشکالت با همساالن، کمبود توجه و افزایش رفتارهای جامعه پسند 
1. Muris
2. Repetti
3. Dodge and Pettit
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با کلیه پژوهشهای دیگری که  یافته ها همچنین همسو است  این  در نوجوانان خواهد شد. 
کارکرد خانواده را عامل مؤثر بر مسائل و مشکالت کودکان و نوجوانان می دانند )دیویس و 
همکاران، 2002؛ شلتون و هارولد، 2008؛ کامینگز و همکاران، 2012؛ لیندال و همکاران، 

2012؛ هارولد، شلتون، گوئک موری و کامینگز، 2004(.
 از سوی دیگر انعطاف پذیری خانواده ها برای انطباق خود با تغییرات موردنیاز نوجوانان، 
کیفیت ارتباط اعضای خانواده و پیوندهای عاطفی آنان بر میزان آسیب پذیری نوجوانان تأثیر 

می گذارد )موسیتو و کالجاس، 2017(.
یافته های دیگر نشان داد که از منظر والدین، آموزش برنامه تقویت خانواده به والدین و 
نوجوانان 10-14 سال در افزایش توانایی نوع دوستی و کاهش مشکالت رفتاری و عاطفی 
شامل نقص توجه/ بیش فعالی، مشکالت سلوک، مشکالت عاطفی و مشکالت با همساالن 
نوجوانان مؤثر است. این یافته با نتایج پژوهش اسپوت و همکاران )2001، 2003، 2004، 
2002(، میلر و هندریر )2008(، کمبز و همکاران )2009، 2012( سکروتا و همکاران )2017(، 
روت و همکاران )2017(، مورتا و همکاران، )2018( و لیما و بهل او )2020( همسو است. 
برای جوانان  تقویت خانواده  برنامه  مزایایی که  از جمله  یافته می توان گفت  این  تبیین  در 
و نوجوانان دارد آموزش مهارتهای اجتماعی و خودتنظیمی احساسات است که مهم ترین 
رفتارهای  مهارتها  این  است.  شده  شناخته  رفتاری  مشکالت  از  جلوگیری  برای  مهارتها 
و  بزرگساالن  با  تا  می دهند  اجازه  نوجوانان  و  کودکان  به  و  می کند  تقویت  را  جامعه پسند 
همساالن ارتباطات مثبت داشته و از طریق روابط مثبت از مشکالت رفتاری و بزهکاری آنها 
کاسته شده و برون داده های مثبت بیشتری در زندگی داشته باشند )کامپفر و آلوارادو، 2003(. 
ازسوی دیگر نتایج این پژوهش با یافته های صادقی )2011(، سنیک )2005(، چن )2006( و 

ون و همکاران )2012( همخوانی دارد.
از طرف دیگر آموزش برنامه تقویت خانواده بر کیفیت زندگی ادراک شده دانش آموزان 



101      

اثربخشی برنامه تقویت خانواده بر افزایش سالمت روانی نوجوانان
The Effectiveness of Family Strengthening Program ...

در مدرسه، با رضایت و بازخورد آنان درباره مدرسه، روابطشان با معلم و همساالن مؤثر 
است. نوجوانان مسؤولیت رفتارها و انتخابهای خود را می پذیرد، دارای حرمت خود کافی 
می شوند، احساس، افکار و بازخوردی مثبت نسبت به خود و دیگران دارد و رفتارشان با 
خود و دیگران صریح و صادقانه است؛ بنابراین، آموزش برنامه می تواند باعث بهبود تعامالت 
اجتماعی و در نتیجه، کاهش مشکالت رفتاری عاطفی و تقویت توانایی نوجوانان می شود؛ 
به عبارتی، دانش آموز می تواند احساسات خود را بیان کند و دراین بین، احساسات دیگران 
را نیز در نظر داشته باشد. پژوهشگران همچنین دریافته اند کیفیت زندگی دانش آموزان در 
موفقیت  رفتن،  مدرسه  درباره  آنها  بازخورد  مدرسه،  در  تحصیل  ادامه  و  ماندن  با  مدرسه، 
تحصیلی، سطوح پیشرفت تحصیلی، پذیرش مسئولیت و تعهد در قبال تکالیف مدرسه و 
بروز نابهنجاری در مدرسه ارتباط دارد. همچنین آموزش برنامه تقویت خانواده به نوجوانان 
دانش آموز در تقویت تواناییهای جامعه پسند دانش آموزان و کاهش مشکالت رفتاری عطفی 
)نقص توجه/ بیش فعالی، مشکالت سلوک، مشکالت هیجانی و مشکالت با همساالن( مؤثر 

است )طیموری فرد و همکاران، 2021(.
درمجموع می توان گفت فقدان جو عاطفی، خشم و خصومت والدین نسبت به فرزندان، 
طرد آنان و یا نادیده گرفتن فرزندان باعث می شود که آنها دچار مشکالت تحصیلی، بروز 
رفتارهای ضداجتماعی در مدرسه، عدم سازش با گروه همسن و معلمان شوند؛ و بر همین 
اساس همسو با تبینهای بیان شده )کمبز و همکاران، 2012؛ اورت و همکاران، 2013؛ سکروت 
و همکاران، 2017؛ فورلونگ و همکاران، 2017؛ بورن و همکاران، 2019( می توان ذکر کرد 
با  دانش آموزان در مدرسه  ادراک شده  کیفیت زندگی  بر  تقویت خانواده  برنامه  آموزش  که 
رضایت و نگرش آنان درباره مدرسه، روابط شان با معلم و همساالن و پیشرفت مؤثر واقع 
باالبرده،  را  آنها  داده، عزت نفس  نوجوان  به  را  انتخابها  و  رفتارها  پذیرش مسؤولیت  شده، 
احساس، افکار و نگرشی مثبت نسبت به خود و دیگران در آنها ایجاد کرده و رفتارشان با 
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خود و دیگران را صریح و صادقانه کرده است؛ بنابراین باعث بهبود تعامالت اجتماعی و در 
نتیجه، کاهش مشکالت رفتاری عاطفی و تقویت توانایی نوجوانان شده است.

تشکر و قدردانی: مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری سید عین اهلل طیموری فرد است. 
همچنین از همکاری صمیمانه تسهیلگران، مدیران، معلمان، اولیاء و دانش آموزان که ما را در 

انجام پژوهش یاری کردند نهایت تقدیر و تشکر را داریم.
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