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Background 

Most of the inadequacies and mental disorders in adolescence and 

adulthood result from neglecting emotional issues, childhood behavior, and 

inappropriate guidance in process and evolution. Families and schools 

together program is a new preventive and therapeutic program that is 

designed based on the prevalence of students' mental problems and needs. 

The prevalence of behavioral disorders in children, especially in the early 

age group, is alarming and the accurate screening with broad screening 

programs and appropriate planning for prevention is necessary. Khuzestan 

province with 22.47% prevalence of behavioral disorders is ranked second 

among the provinces of the country. The purpose of this study was to 

determine the effectiveness of Families and Schools Together Program on 

reducing behavioral problems in elementary school students in Ahvaz. 
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Extended Abstract 
 

90 

Method 
This research was an experimental one, with pre-test, post-test and follow 

up with control group. First, two districts were randomly selected from 4 

districts; then two primary schools were selected from each district. Finally, 

80 primary school students (40 girls and 40 boys) were selected using a 

cluster sampling method. The students were randomly assigned to 

experimental and control groups. Students participated in the Families and 

Schools Together Program for 8 sessions (150 minutes each week) for two 

months, according to the two criteria (non-separation or divorce of parents 

and absence of severe mental illness) along with their family members. In 

this study, demographic questionnaire, and Goodman's Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ) were used. The intervention was 

administered to experimental group for two months and two months after the 

post-test, a follow-up test was carried out. 

 

Findings 
The results of the study showed that after removing the pre-test effect, the 

result of applying experimental intervention, namely the implementation of 

the FAST program on experimental group had a significant effect on 

reducing student problems. The differences noted in the post-tests results 

were due to experimental intervention and there was no pre-test effect. This 

finding shows the effectiveness of the content of the FAST program in 

reducing student problems. Also, the reduction of behavioral problems 

among students has continued in the follow-up phase. 

 

Conclusion 
Prevalence of behavioral disorders in students, especially in first grade of 

primary school, is worrying. This shows the importance of exact recognition 

and identification of endangered persons with wide-spread, steady and high-

sensitive screening programs and questionnaires. 
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 چکیده
هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر کاهش مشککت  رفتکاری   

پس آزمون و ، ن پايه اول ابتدايی شهر اهواز بود. اين پژوهش از نوع آزمايشی با پيش آزمونآموزا دانش
ناحيه انتخاب گرديد؛ سپس از مدارس هکر   4ناحيه،  2طور تصادفی از  بهپيگيری با گروه کنترل بود. نخست 

هکر ککتس بکه     دخترانه و دو مدرسه پسرانه( و از هر مدرسکه يکک ککتس و از   دو مدرسه مدرسه ) 2ناحيه 
 40) دو گروه آزمايشکی آموز با توجه به دو متک در  نفر از دانش 80نفر انتخاب شدند. در نهايت  60تصادف 
عنوان نمونه نهايی انتخاب و به همراه خکانواده در   پسر( به 40دختر و  40) پسر( و دو گروه کنترل 40دختر و 

آموزشی برنامکه همککاری   گروه انواده در مداخله آموزان به همراه اعضای خ . دانشمداخله شرکت کردند
ای بکه مکد  دو مکاه شکرکت نمودنکد. در ايکن ماالعکه از         دقيقه 650جلسه  8خانه و مدرسه به مد  

های دموگرافيک و مشکت  رفتاری کودکان گودمن استفاده شد. کاربندی آزمايشی به مکد    پرسشنامه
 هکا   داده  زمون پيگيری گرفته شد. نتايج حاصک  از تلليک   دو ماه اجرا شد و دو ماه بعد از پس آزمون، آ
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آموزان مؤثر بکوده اسکت.    نشان داد که برنامه همکاری خانه و مدرسه در کاهش مشکت  رفتاری دانش
 در مرحله پيگيری تداوم داشته است. آموزان دانشهمچنين، کاهش مشکت  رفتاری 

 

 ی.ت  رفتاربرنامه همکاری خانه و مدرسه، مشک :کلید واژگان
 

 مقدمه
سازان جامعه هستند و بکديهی اسکت ککه سکتمت جسکمی و روانکی        امروز آينده آموزان دانش

گيکری   ها، نه تنها در شادابی و نشاط و پيشرفت تلصيلی امروزشان مؤثر است، بلککه در شکک    آن

ی بهداشکتی  ها در سياست آموزان دانشستمت  ،آينده جامعه نيز نقش مهم و اساسی دارد. بنابراين

اند که سکتمت   ای برخوردار است. ماالعا  متعددی نشان داده بسياری از کشورها از اهميت ويژه

 (.Jari et al., 2016) ارتباط مستقيمی با ستمت روانی آنان دارد آموزان دانشجسمی 

 هکای  سر و کار دارند و تأثير مستقيمی بر شخصيت آموزان دانشاز جمله نهادهای مهمی که با 

رود،  اصلی جامعه بکه شکمار مکی     گذارند، خانواده و مدرسه هستند. خانواده يکی از ارکان ها می آن

چرا که دستيابی به جامعه سالم در گرو ستمت اعضای خکانواده اسکت و از سکوی ديگکر تلقک       

 هکای مالکوب بکا يککديگر اسکت      خانواده سالم مشروط به برخورداری اعضای آن از داشتن راباه

(Sapin, Widmer & Iglesias, 2016) .    بر اساس نظريه تعام  خانواده روابط والکدين بکا فرزنکدان

 ,Sepahvand, Shehni Yalagh) دهدثير قرار میأفرزندان را تلت ت هایشخصيت، رفتار و ارزش

Allipour Birgany & Behroozi, 2017) .        مدرسکه نيکز از جملکه نهادهکای مهکم و تأثيرگکذار بکر

تکرين   دهند که مکدارس مناسک    های صور  گرفته نشان می است. بررسی موزانآ دانششخصيت 

باشند زيرا اين سازمان اجتمکاعی و   های پيشگيری از اختتال  رفتاری می مکان برای اجرای برنامه

واحد آموزشی در کشور، حکدود يکک ميليکون ککادر      607000آموزشی با در اختيار داشتن حدود 

تکرين پايگکاه و    عنوان مهم ها به دين آنلميليون نفر وا 41آموز و  ن دانشميليو 63آموزشی، بيش از 

فرهنگی درجامعه تلقی گرديده که با ارائه آموزش چگونکه زيسکتن، بهتکر     -کانون حيا  اجتماعی

زيستن و با هم زيستن قادر است کودکان و نوجوانان را برای زندگی در عصر هزاره سکوم ککه بکا    

هکا و رنگکين    فرهنکگ  رهنگ و نيز بروز و شيوع ترافيک فزاينده خکرده های جدی در حوزه ف گس 

هکای   کمانی از رفتارهای پرخار نظير سيگار، قليان، انواع مواد مخدر، روابکط سکوخاختقی، شکبکه   

هکا را در   های اينترنتی مخرب مواجه هستند، آمکاده نمکوده و آن   ها و سايت ناسالم مجازی، ماهواره

 هکا را در درجکه نخسکت     شک علت (. بیSarrami, 2016م و ايمن نمايد )برابر اين مشکت  مقاو
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بايد در خانواده و در راباه با مثلث مقدس پدر و مادر و فرزند و در قدم بعکدی در مدرسکه و در   

راباه با معلمان و مربيان و سپس در جامعه مورد ماالعه و بررسکی قکرار داد. در برنامکه آمکوزش     

های اساسکی بکه    انتظارا ، مهار  آموزشی و تأکيد بر آموزش مهار  زها،خانواده، توجه به نيا

ای را به خود اختصاص داده است. از  توسط مادران و پدران و مربيان جايگاه ويژه آموزان دانش

گاه بدون آموزش خکانواده و مشکارکت    اين رو با قاطعيت بايد گفت که نظام آموزش و پرورش هيچ

کننکده مهکم    (. خکانواده و مدرسکه دو نهکاد تعيکين    BehPazho, 2014) شکد  ها موف  نخواهکد  خانواده

گيکری رفتکار    آموزان است. خانواده با توجه بکه نقکش مهمکی ککه در شکک       پيامدهای آموزشی دانش

ترين نهاد اجتماعی و اولين نظام مؤثر بر نلوه رشد و تلول کودکان و نوجوانکان   فرزندان دارد، عمده

مالوبيکت، رضکايت، خشکنودی و کيفيکت و      (.Zargar & Bagherian-Sararoudi, 2015باشکد )  مکی 

کارکرد بهينه خکانواده عامک  بسکيار تأثيرگکذاری در شککوفايی، رشکد و پيشکرفت اعضکای خکانواده          

گردنکد   اهميت شناخت و بررسی عواملی که سب  استلکام اين نهاد اجتماعی مکی  ،باشد. بنابراين می

 (.Rios, 2010) ارتقای ساح فرهنگ جامعه تلقی گردد تواند گامی مفيد در راستای می

در سنين کودکی فرزندان ممکن است با حوادث منفی متعکددی از جملکه مشککت  آموزشکی،     

 & Paura, Borelli, Smiley, Rasmussenطرد از سوی همساالن و تعارض با بزرگساالن مواجه شوند )

Hilt, 2016.) شود که ستمت روانکی را بکه    های رفتاری هيجانی میاين حوادث منجر به تنوعی از پيامد

های نخستين کودکی دارای مشکت  رفتاری هستند نه تنها بکه   اندازد. اکثر کودکانی که در سال خار می

کنند، بلکه ممکن اسکت ايکن مشککت  تکا دوران بلکوت و حتکی        سادگی از اين مشکت  عبور نمی

 .(Armstrong, Ogg, Sundman-Wheat & Walsh, 2014) دها تداوم داشته باشکن  بزرگسالی نيز در آن

تکوجهی بکه مسکائ  و مشککت       ها و اختتال  روانی در نوجوانی و بزرگسالی از بی ناسازگاریاغل  

شکود. بکا    رفتاری دوران کودکی و عدم هدايت صليح در رونکد رشکد و تکامک  ناشکی مکی      عاطفی،

به پيشگيری و درمکان مشککت  و اخکتتال  دوران     ای توجه فزاينده به تازگیپذيرش اين واقعيت 

 ;Oh & Song, 2017; Maaskant et al., 2017; Mymbs et al., 2017)کودکی معاوف شکده اسکت   

Tanaka, Miyake, Furukawa & Arakawa, 2016 .)دهنککد کککه عوامکک   ماالعککا  نشککان مککی

ککه   آمکوزانی  دانکش باشکند.   مکی  آمکوزان  دانش های قوی بروز مشکت  رفتاری بين خانوادگی از پيش

دهنکد والکدينی دارنکد ککه رفتارهکای والکدينی مکؤثرتری بکه ککار           مشکت  رفتاری کمتری بروز می

 آمکوزان  دانکش افزون ماالعا  علمی روشن نموده است ککه مشککت  رفتکاری     گيرند. تعداد روز می
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و اجتمکاعی را تلکت تکأثير     های زندگی فردی مانند و تمام جنبه اغل  در طول زمان استوار باقی می

 (.Armstrong et al., 2014) دهند قرار می

ها معاوف به اختتال  رفتاری بوده اسکت و   شماری از پژوهش طی دو دهه گذشته تعداد بی

بکه مراککز بهداشکت روانکی،      آمکوزان  دانکش شود که دلي  عمده ارجکاع تعکداد کثيکری از     گفته می

 National Instituteباشد ) جتماعی و اختتل سلوک( میا اختتال  رفتاری )مانند شخصيت ضد

for Health and Care excellence, 2013     بر اساس نتايج ماالعکا  در جوامکم مختلکی شکيوع .)

(. نتکايج تلقيقکا  در   Jalilian et al., 2013متفکاو  اسکت )   آمکوزان  دانکش اختتال  رفتاری در 

درصکد   7سکال،   7در کودکان گروه سکنی کمتکر از    انگلستان نشان داد که شيوع اختتال  رفتاری

(Jari et al., 2016 ،در کودکان چين )درصکد گکزارش گرديکد     9/3 درصد و در کودکان ژاپکن  3/8

(Heydari, Azimi, Mahmoudi & Mohammadpour, 2007)     در ايران نيکز ماالعکا  گونکاگونی

 ;Ghiasi, Nazarpour, Bakhti, Purnajaf & Shirini, 2008) شکد در برخکی شکهرها انجکام    

Jalilian, et al., 2013; Khodam, Modanlo, Ziaee & Keshtkar, 2009 ) هکا شکيوع    ککه در آن

ککه در کودککان    طوری اختتال  رفتاری در کودکان مناط  مختلی بسيار متفاو  بوده است، به

درصکد و   82/40 ندرصد، همدا 84/69درصد، قم  64(، البرز Eslamieh, 2008درصد ) 6/36تهران، 

 ,Habibi, Moradi, Pooravari) درصکد  24/44و خوزسکتان  درصد  6/44درصد، يزد  4/40اصفهان 

& Salehi, 2015 به دست آمد ). 

عنوان اختتال  روانپزشککی   که به آموزانی دانشاند که بيشتر  ماالعا  همه گيرشناسی نشان داده

هکا   کنند. بعضی مواقم به اين علت که خکانواده  ای دريافت نمی تشخيص داده شدند هيچ کمک حرفه

شناسايی و انجام مکداخت  درمکانی    ،(. از اين روGoodman, 1997ها ندارند ) نگرانی در مورد نشانه

که در معرض مشکت  رفتاری هستند، امکری الزم و ضکروری اسکت و باعکث      آموزانی دانشبرای 

داشکتن فرزنکدی بکا اخکتتل و      شار روانی حاص کمک هر چه بيشتر به والدين برای کنار آمدن با ف

پژوهشی مشخص شد در  (.Danforth, Harvey, Ulaszek & Mackee, 2006مشک  خواهد شد )

که بين فرزندپروری سخت و انضباط خشن مانند تنبيه بدنی بکا مشککت  رفتکاری فرزنکدان راباکه      

 (.  Rajabpour, Makvand-Huseini & Rafienia, 2012وجود دارد )

انجکام   آموزان دانشچندين ماالعه در مورد نقش خانواده و مدرسه در کنترل و کاهش مشکت  

 & Cartwright-Hatton, Laskey, Rust & McNally, 2010; Forehand, Jones) گرفته است
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Parent, 2013; Hughes, Scibervas & Goldfelds, 2016; Sapin et al., 2016; Van Wert, 

Mishana & Malti, 2016.) اند به اين معنی  طور جداگانه انجام گرفته ها به همه اين پژوهشا ام

داری در ککاهش مشککت     و تکأثير معنکی   شکد يا والدين به تنهايی اجکرا   آموزان دانشفقط روی  که

  داخلکه م McDonald (1997)باشکند.   اند. ايکن مشککت  در حکال افکزايش مکی      نداشته آموزان دانش

يکک   6نظير بود. برنامه همکاری خانکه و مدرسکه   را معرفی نمود که در نوع خود بیپيشگيرانه خاصی 

اسکت.   رويکرد گروهی چند خانوادگی است که جهت ايجاد عوام  حفاظتی برای کودکان ارائه شده

رشکد   4شکناختی اجتمکاعی    نظريکه بکوم   -6اين برنامه از ده نظريه علوم اجتماعی بهکره جسکته اسکت    

هيک  و   2نظريکه اسکترس خکانواده    -3، مينکوچين  3های خکانواده  نظريه نظام -4، نرفر بر برون کودکان

آموزش بزرگساالن برای جوامکم   -1، بندورا 1نظريه يادگيری اجتماعی -5 ،بالبی 5نظريه دلبستگی -2

 -9، هکاوکينز و کتتنکو   8نظريه عوام  خاکر و حمکايتی   -8 ،افراس نظريه گروه -7 ،فرير 7ستمديده

گرهکارد و روبروسکتون   هکای جديکد م کز     پکژوهش  -60 وگلمن و بوتنکام   9سرمايه اجتماعینظريه 

(McDonald & Doostgharin, 2017; Families & Schools Together, 2017.) 

برنامه همکاری خانه و مدرسه بخش کليدی راهبرد مدرسه و جامعه با هدف حمايکت  

ای بکر موفقيکت    در آن نقکش يکپارچکه   هکا  ها است ککه خکانواده   از ستمت و ثبا  خانواده

آموزشی کودک دارند. طی چند سال ماالعه کاربردی و فشکرده برنامکه همککاری خانکه و     

دار فراوانی را به خود اختصاص داده است. اين برنامه توسکط منتقکدان    مدرسه اعتبار معنی

ت روان و رسانی در امر ستم سسه خدما ؤهای مشکت  خانوادگی مانند م برجسته برنامه

، دفتکر  66(NREPP) های اقکدام و عمک    دفتر ملی برنامه، 60(SAMHSA) مصرف مواد سوخ

 پيشککگيری از جککرايم جوانککان  و دفتککر 64(UNODC) جککرايم مککواد مخککدر سککازمان ملکک   
 

                                                           
1-  Family and Schools Together- FAST Program 

2-  ecological 

3-  family systems 

4-  family stress 

5-  attachment 

6-  social learning 

7-  adult education for oppressed population 
8-  risk and protective population 

9-  social capital 

10-  Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

11-  National Registry of Evidence-Based Programs and Practices 

12-  United Nations Office on Drugs and Crime 
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(OJJDP)6ييد قرار گرفته استأارزيابی و ت ، مورد (Families & Schools Together, 2017 .) 

در  لمللی عوام  خار خانواده مرتبط با مشکت  هيجانی و رفتکاری ا های بين بر اساس يافته

 ,Errazuriz, Cerfogli, Moreno & Sotoکودکان شام : رضايت زناشويی، افسردگی مکادری ) 

پايگاه اقتصادی اجتماعی پايين، استرس والدين، فضای خانوادگی با حمايکت هيجکانی    (،2016

باشکند.   ی پايين، ميزان باالی طرد و حمايت مفرط میهای والدينی با گرمی هيجان پايين و سبک

 1مدرسه آمريکا با مشارکت والدين و کودکان  54های تصادفی از  ای آزمايشی با داده در ماالعه

ای به ايکن نتيجکه رسکيدند ککه      دقيقه 650ای هر هفته يک جلسه  هفته 8ای  سال با مداخله 7يا 

دياد ارتباط والدين با مدرسه، بهبود کيفيکت آمکوزش،   برنامه همکاری خانه و مدرسه منجر به از

شکود   و ارتقای سرمايه اجتماعی مکی  آموزان دانشکاهش مشکت  رفتاری و پيشرفت تلصيلی 

(McDonald, Miller & Sandler, 2015 .)     برنامه همکاری خانه و مدرسکه يکک راهبکرد قدرتمنکد

استفاده از دارو، ترک تلصي  و جلکوگيری از  باشد که منجر به کاهش سوخ ای و پيشگيرانه می مداخله

های انجام گرفته در چند کشکور اروپکايی    شود. بر اساس پژوهش سوخاستفاده يا غفلت از کودکان می

پيشکگيری از سوخاسکتفاده و    -6 بکرای  ای مکؤثر  مدرسکه مداخلکه   و آمريکايی برنامه همکاری خانه و

ککاهش   -2 پيشکگيری از سوخمصکرف دارو،   -3 ارتقای ستمت ذهنی کودک، -4 غفلت از کودکان،

المللی برنامه همکاری خانه و مدرسکه   در پژوهشی که توسط موسسه بين ارتقای ستمت. -5 جرم و

در مورد اثربخشی اين برنامه انجام گرفت به اين نتيجه رسيدند که اين طکر  منجکر بکه ارتقکای     . بود

هکا،   سکرمايه اجتمکاعی خکانواده    کان و ايجاددار عملکرد آموزش و بهبود مشکت  رفتاری کود معنی

 .(Families & Schools Together, 2017) مدارس و جوامم شده است

داری در ککاهش مشککت     هکا نيکز تکأثير معنکی     افزايش سرمايه اجتماعی والدين و خانواده

« قابک  نکوع تکأثير مت   چهار»ای تجربی تأثير سرمايه اجتماعی  آموزان داشته است. در ماالعه دانش

هکا   ای بکر تعامک  خکانواده    شام  ارتباط پاسخگو، ارتباط متقاب ، تجارب مشترک و ارتباط شبکه

شکده ککه    طور تصکادفی انتخکاب   مدرسه کم درآمد به»مورد بررسی قرار گرفت. از بين مدارس 

ها شام  والدين و معلمان بودند. تللي  نتايج نشان دادند که ارتباط پاسخگو از طريک    آزمودنی

ايجاد حس ارتباط و هويت مشترک بين والدين و مدارس منجر به پکرورش سکرمايه اجتمکاعی    

  آمکوزان  (. جنک  و جکوش بکاالی دانکش    Shoji, Haskins, Rangel & Sorensen, 2014شکود )  مکی 
 

                                                           
1-  Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention 
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شود. پژوهشگران معتقدند مدارس بايکد مشککت  رفتکاری     دار منجر به تشديد اختتفا  می مشک 

 Fiel, Haskins andها کاهش دهنکد.   وسيله ايجاد و پرورش ارتباطا  بين خانوادهه آموزان را ب دانش

Lopez Turley (2013) ای از  گيکری خوشکه   مدرسه ابتدايی را با شيوه نمونکه  54ر پژوهشی تجربی د

هفته برنامکه همککاری خانکه و     8آنتيگو، تگزاس، فونيکس، آريزونا انتخاب و به مد   شهرهای سان

پکس از   .( را با هدف گسترش سرمايه اجتماعی و توانمندسازی والدين اجرا نمودنکد FASTمدرسه )

ها به اين نتيجه رسيدند که اين برنامه منجکر بکه توانمندسکازی والکدين، افکزايش سکرمايه        تللي  داده

های اسپانيايی تبکار در   فعالی کودکان شد. کودکان خانواده اجتماعی و کاهش مشکت  رفتاری و بيش

های فرهنگی مشکتتی در مکدارس دارنکد و ايکن مشککت  در رشکد       ريکا اغل  به علت تفاو آم

هکت بررسکی   ج Gamoran, Lopez Turley and Fish (2012)ها تأثير منفی داشته است.  اجتماعی آن

طکور تصکادفی شکهرهايی را ککه      هسال ب 3نقش سرمايه اجتماعی در رشد کودک در پژوهشی طولی 

مدرسکه ککه از مکدارس     42تبارها در اکثريت بودند انتخاب نمودند. از اين شهرها  جمعيت اسپانيايی

آموز را انتخاب نمودند. با استفاده از برنامه همککاری خانکه و    دانش 6300گروه(  64گروه آزمايشی )

عنوان مداخله مورد استفاده قرار گرفت. پس از اتمام هشت هفته مداخلکه   مدرسه، سرمايه اجتماعی به

ها به اين نتيجه رسيدند که برنامه همکاری خانه و مدرسه منجر بکه افکزايش ارتباطکا      تللي  دادهو 

ها، والدين و مدارس و والدين و فرزندان شد. اسپانيايی تبارهای گکروه آزمايشکی تمايک      بين خانواده

  خيلی بيشتری جهت ايجاد شبکه اجتماعی داشتند. همچنکين ايکن برنامکه باعکث ککاهش اخکتتال      

پيشنهاد اداره دارو و جرم سکازمان  به  McDonald and Doostgharin (2017) رفتاری کودکان گرديد.

مدرسه از مکدارس   9برنامه همکاری خانه و مدرسه را به صور  پايلو  در « UNODC»متلد   مل 

ودنکد. در  ابتدايی چهار کشور آسيای مرکزی؛ تاجيکستان، قرقيزستان، قزاقستان و ترکمنستان، اجکرا نم 

 سکنجش نقکاط قکو  و ضکعی ککودک       آزمون با اسکتفاده از پرسشکنامه   آزمون و پس اين طر  پيش

(SDQ)6  ،خانوادهمقياس مليط گودمن (FES)4   موس و ارتباط متقاب  والدين در شبکه اجتمکاعی و

دک خانواده دارای ککو  690بررسی قرار گرفت.  مورد 3(SRQارتباط والدين با مدرسه فرزندان خود )

 ها به نتايج زير دست يافتند:   ای شرکت نمودند. پس از تللي  داده هفته 8ساله در جلسا   7

   هکا، افکزايش بکه هکم     تر شدن کودک در وظايی مدرسه، ارتباط دوستانه بيشتر با همکتسی فعال
 

                                                           
1- Strengths and Difficulties Questionnaire 
2- The Family Environment Scale 
3- Social Relationships Questionnaire 
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اده پيوستگی و ارتباط اعضای خانواده، تقويت ارتباط کودک با خانواده، کاهش تعارض اعضای خکانو 

عنکوان مرجکم    و در نتيجه کاهش استرس در خانه، احساس ستمتی در ککودک، تقويکت والکدين بکه    

اقتدار و فرمانبرداری، بهبود رفتار اجتماعی کودکان، افزايش ت ييرا  مثبت در رفتکار کودککان )ماننکد    

  رفتکاری  دار مشکت ترين نتيجه اين پژوهش: کاهش معنی افزايش نظم، توجه و ...( و درنهايت مهم

 ( و کاهش اختتال  سلوک، پيش فعالی و مشکت  با همساالن.درصد 84)

McDonald, Livingstone and Valentine (2017) سسکه علمکی پژوهشکی   ؤبه درخواست م 

موسسه  68های  کوچران جهت بررسی تأثيرا  برنامه همکاری خانه و مدرسه با مرور پژوهش

 ير دست يافتند:به نتايج ز 4064معتبر علمی از سال 
هکای درونکی و بيرونکی در خانکه و مدرسکه، ککاهش        کودکان: بهبود رفتارها و نشکانه  الی(

 .سوِخاستفاده از دارو، افزايش حضور در مدرسه، کاهش بزهکاری در نوجوانی
 والدين: کاهش استرس والدين، افزايش خودکارآمدی والدين، افزايش مشکارکت والکدين در   ب(

ی، کاهش سوخاستفاده از الک  و دارو، افزايش درگيری والدين در وضعيت تلصيلی های اجتماع فعاليت

 ...(. الک  و دارو و )ستمت روانی،کودک، افزايش آگاهی والدين از منابم موجود در جامعه در مورد 
ج( خانواده: بهبود ارتباطا  خانواده، ککاهش تعکارض در ميکان اعضکای خکانواده، ککاهش       

 از کودکان. غفلت سوخاستفاده /

هکای روانکی    مبنی بر فراگيری بيمکاری  4004سازمان بهداشت جهانی در سال  هشداردر راستای 

های متعکدد   و انجام پژوهش (Esfahani, 2002فرسا ) های اصلی و توان در زمره بيماری 4040تا سال 

دکی هکا از بهداشکت روانکی ضکعيی در دوران ککو      داخ  و خارج از کشور در ايکن حياکه، بررسکی   

عنوان پيش قراول وجود رفتارهای زيانبار جسمی و روانی در آينده و تهديدی برای زنکدگی سکالم    به

ماالعکه  (. در Opednacher, Boen, Bourdeaudhuij, & Auweele, 2008کننکد )  نس  کنونی ياد مکی 

سکاح کشکور انجکام گرفکت شکيوع       در  Jari et al. (2015) جديد غربالگری کودکان ککه توسکط  

درصد( نسبت به دو مقام ديگر بيشکتر   27/4آموزان سال اول ابتدايی ) تال  رفتاری در دانشاخت

به ويژه در گروه سنی سال اول ابتدايی  آموزان دانشبود. بر اين اساس شيوع اختتال  رفتاری در 

ناسک   ريکزی م  های غربالگری گسترده و برنامه کننده است و اهميت بيماريابی دقي  با برنامه نگران

دهد. مشککت  رفتکاری دوران ککودکی مثک  پرخاشکگری، لجبکازی،        برای پيشگيری را نشان می

در  بکه ويکژه  جويی و نافرمانی، معموالً در طول دوران پيش از مدرسکه   خلقی، گستاخی، مقابله کج

-Upshur, Wenzدرصد در ت يير اسکت )  45تا  62( و از Kbli & Ogden, 2009بين پسران رايج )
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Gross, & Reed, 2009 .)       هکا و پيامکدهای    در اين ميکان ماالعکا  متعکددی ککه بکه بررسکی علکت

از  آمکوزان  دانکش سکاز   اند بيانگر اين است که رفتارهای مشک  پرداخته آموزان دانشمشکت  رفتاری 

 ,Calzdu, Eyberg, Richگيکرد )  تعام  چندگانه عوام  بيولوژيکی، مليای و خانوادگی نشأ  مکی 

& Querido, 2004بکا مانکدگاری و انتقکال مشککت       6(، که در ميان عوام  خانوادگی، فرزندپروری

 (.Miller-Lewis et al., 2006رفتاری کودک به دوران تلولی بعدی راباه مستقيم دارد )

مکد  و   برنامه همکاری خانه و مدرسه به دنبال تقويکت و حمايکت از ايجکاد راباکه کوتکاه     

دگی کودک است. اين راباه شام  اسکتلکام راباکه والکدين بکا     مد  در ساو  مختلی زن بلند

کودکان ديگر، والدين با خانواده، والدين با والدين ديگر، و والدين با نهادها و  باکودک، کودک 

های شاخص  (. از جمله تفاو McDonald & Doostgharin, 2017) های حمايتی است سازمان

آمکوزان،   ها در اين است ککه در ايکن برنامکه دانکش     ر برنامه همکاری خانه و مدرسه با ديگر ط

طور گروهی در مداخله مشارکت دارند و همچنين اين برنامه در بيش از  هها ب والدين و معلم آن

بيست کشور دنيا با موفقيکت و تأثيرگکذاری بکاال اجکرا گرديکده اسکت و چنکدين پکژوهش در         

الهام از پروتک  برنامه همککاری خانکه   کشورهای مختلی انجام گرفته است. در اين پژوهش با 

آموزان سال اول  ( از دانشJari et al., 2016) (27/4و مدرسه و شيوع بيشتر مشکت  رفتاری )

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی برنامه همکاری خانه و  عنوان آزمودنی استفاده شد. ابتدايی به

رف نمکودن خکپ پژوهشکی در    مدرسه بر مشکت  رفتاری کودکان است. اين طر  عتوه برط

رفتاری، طرحکی جکامم بکرای مکديران، دبيکران، مشکاوران، مربيکان آمکوزش و          زمينه مشکت 

پرورش، مراکز مشاوره، مهد کودک و سازمان بهزيستی، در جهکت ککاهش مشککت  رفتکاری     

يکی از مشکت  فرهنگی جامعه ايران جدا شدن فرزندان از والکدين يکا    باشد. آموزان می دانش

که بتوان اين شکاف و خپ ارتباطی بين والکدين و فرزنکدان را    برای اين باشد. شکاف نسلی می

آموزشی که ارتباط متقاب  والدين و فرزندان، والدين  توان با مداخله اين برنامه می ،بررسی نمود

و آموزان را در يک راباه مثلث گونه که گزل نيکز بکه آن اشکاره نمکوده      و معلم، ومعلم و دانش

سه جانبه بين معلم، کودک و والدين را نشان داده است، به بررسی چگکونگی مشککت      راباه

در راستای تلق  هدف مکورد نظکر ايکن     ،(. بنابراينMansour, 2016) آموزان پرداخت رفتاری دانش

 است؟ مؤثر آموزان دانش ال مار  است که آيا برنامه همکاری خانه و مدرسه بر مشکت  رفتاریؤس

                                                           
1- Parenting 
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 پژوهش وشر

پيگيکری  و  آزمکون  پکس ، آزمکون  پژوهش حاضر در قال  يک ماالعه آزمايشی با طر  پيش

ای بکه   دقيقکه  650جلسکه   8انجام شده است. بر اين اساس مداخله گروه آزمايشی بکه صکور    

ها برگزار گرديد. در طول اين مد  افراد گکروه   آموزان و خانواده آن صور  هفتگی برای دانش

 مايشی دريافت نکردند و تنها در فهرست انتظار قرار گرفتند.کنترل هيچ آز
 

 گیري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه

 6391-97آموزان اول ابتکدايی شکهر اهکواز در سکال تلصکيلی       جامعه آماری اين پژوهش دانش

 4حيکه،  نا 2طکور تصکادفی از    ای انجام گرفت. ابتدا به گيری به شيوه تصادفی چند مرحله بودند. نمونه

دخترانه و دو مدرسه پسکرانه(  دو مدرسه مدرسه ) 2ناحيه انتخاب گرديد؛ سپس از مدارس هر ناحيه 

نفکر از   80نفر انتخکاب شکدند. در نهايکت     60و از هر مدرسه يک کتس و از هر کتس به تصادف 

شکديد( در  آموز با توجه به دو متک )عدم جدايی يا طتق والدين و عدم وجود بيماری روانی  دانش

عنکوان نمونکه    پسکر( بکه   40دختکر و   40) پسر( و دو گروه کنترل 40دختر و  40) دو گروه آزمايشی

 نهايی انتخاب و به همراه خانواده در مداخله شرکت کردند.
 

 پژوهشابزار 

ال است که مشخصا  ؤس 61ساخته در برگيرنده  ملق اين پرسشنامه : 9شناختی پرسشنامه جمعیت
 گيرند. بر می سن کودک و والد، ميزان تلصيت  و وضعيت اشت ال والدين را درفردی والدين، 

طراحی شده اسکت   Goodman (2001) : اين ابزار توسط2پرسشنامه سنجش مشکالت کودکان

فعکالی، مشککت     کند: مشکت  هيجانی، اختتل سلوک، بکيش  و پنج زير گروه اصلی را ارزيابی می

شکود. مجمکوع    جامعه که توسط يکی از والدين و معلکم تکميک  مکی    همساالن و رفتارهای همسو با

دهد. ايکن پرسشکنامه    ها )بجز رفتارهای همسو با جامعه( نمره کلی مشکت  را به دست می زيرگروه

عنکوان   مورد بکه  62 ها، عنوان توانايی مورد آن به 60سنجد که  ويژگی را می 45سؤال،  45با استفاده از 

با توجه به هدف پژوهش، زير گروه رفتارهای همسکو   پژوهشاست. در اين مشکت  و يکی خنثی 

(، کمکی  0) درست نيست :که بر اساس سه پاسخسؤال دارد  5با جامعه در نظر گرفته نشد. هر مقياس 

مقيکاس آن بکين    شود. پايايی درونی خکرده  می گذاری ( نمره4) درست است حتماً (، و6) درست است

                                                           
1-  Demographic Questionnaire 

2-  Child Difficulties Questionnaire 
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(. در ايران پکس از  Goodman, 2001) باشد انگر پايايی باالی اين مقياس میاست که بي 95/0و  85/0

و  18/0های آن بر اساس آلفای کرونبکا  سکنجيده شکدند ککه بکين       مقياس ترجمه اعتبار درونی خرده

 (. پرسشنامه سنجش نقاط قو  و ضکعی ککودک  McDonald & Doostgharin, 2017بودند ) 94/0

و  6(CBCL) ليست رفتکاری کودککان   های ديگر همچون چک رسشنامهدر مقايسه با پ (SDQ) گودمن

 پرسشکنامه بکين  اعتباريابی شده است. همبسکتگی بکااليی    راتر 4(BDQاختتال  رفتاری ) پرسشنامه

وجکود  ( SDQ) گودمن ( و پرسشنامه سنجش نقاط قو  و ضعی کودکCBCL)اختتال  رفتاری 

معلم نيز بکرای دو  -باشد. همبستگی والدين ه گودمن میپرسشنام که شاهدی برای اعتبار همزمان دارد

باشد. نتايج نشان دادنکد نمکره کلکی پرسشکنامه گکودمن در تشکخيص مشککت          سنجش معادل می

 های کودکان و نوجوانان جمعيت عمومی نسبت به چکک ليسکت رفتکاری کودککان     موجود در نمونه

(CBCLدقکککت بيشکککتری دارد ) (Goodman, 1997; McDonald & Doostgharin, 2017; .)

Tehranidoust, Shahrivar, Pakbaz, Rezaei, and Ahmadi (2007)  هکای والکد و آموزگکار     نسکخه

SDQ  ساله ايرانی مکورد ارزيکابی قکرار دادنکد.      1-64 آموزان دانشنفری از جامعه  100را در يک نمونه

و نوجکوان و مصکاحبه   پزشکک ککودک    توسکط روان  آمکوزان  دانکش با نتکايج معاينکه    SDQسپس نتايج 

در تمکام   SDQهای والد و آموزگار  نسخهدست آمده از ه مقايسه شدند. نمرا  ب K-SADSتشخيصی 

فعکاليتی و نمکره کلکی     هکای پکر   شکاخص  ها با يکديگر همبستگی مثبت داشتند. مقايسه نمرا  قسمت

ت. در پکژوهش  از اعتبار مالوبی برخوردار اسک  SDQهای روانپزشکی نشان داد که  مشکت  تشخيص

دهنکده پايکايی    به دست آمد ککه نشکان   70/0 حاضر، پايايی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونبا ،

 مناس  پرسشنامه برای سنجش مت يرهای تلقي  است.  
 

 مداخله برنامه همکاري خانه و مدرسه
ن مدرسکه ککه   )معلکم ککتس، يککی از والکدي     نفر 2ها شام   پس از انتخاب نمونه و اعضای تيم

ها نباشد و دو نفر شريک اجتمکاعی از بهزيسکتی و کميتکه امکداد( انتخکاب       فرزندش در بين آزمودنی

های رضايت اختقی را تکمي  نموده و به همراه تمامی اعضکای خکانواده در    شدند. آنگاه والدين فرم

  از اجکرای  قبک  ای شکرکت نمودنکد   دقيقکه  650جلسکه  8مداخله برنامه همکاری خانه و مدرسه طی 

تکا هکر ککدام بکه صکور  جداگانکه        شکد برنامه، از يکی از والدين و معلم کودک موردنظر خواسکته  

، در مرحلکه  همکان افکراد   دوبکاره آزمون را تکمي  نمايند. بعد از پايان هشت هفته نيکز   پرسشنامه پيش

                                                           
1-  Child Behavioral Checklist 
2-  Behavioral Disorder Questionnaire 
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هکر   شد.ز اجرا همچنين پس از گذشت دو ماه آزمون پيگيری ني دادند.پرسشنامه پاسخ  آزمون به پس

هکا در   هکای آن   جلسه شرکت ککرده باشکد تکا پرسشکنامه     8جلسه از  1حداق  در  ستباي میخانواده 

صکرف   -4پکرچم خکانوادگی،    -6آيکتم )  64ارزيابی برنامه مورد استفاده قرار گيرد. اين برنامه شام  

واطکی  هکای ع  ککار   -1هکا،   ترسکيم  -5جمعکی،    شعرخوانی دسکت  -2، ستم مخصوص -3، اغذ

بکازی   -60،  زمکان کودککان   -9،  گروه متشکک  از والکدين   -8،  گفتگوی دو جانبه والدين -7سنجی، 

تشکريفا  پايکان جلسکه و     -64کشی و جکايزه خکانوادگی و    قرعه -66،  مخصوص با کودک منتخ 

ملتويکا   گردند.  ها در هر جلسه مشابه بوده و با تمرين تکرار می باشد که اين آيتم فعاليت باران( می

 (.  McDonald & Moberg, 2002باشد ) هر آيتم به شر  زير می
 

Table 1. 
Describe the Items of the Family and Schools Together Program 

 ها محتویات آیتم ها آیتم
 خواهد که همه در ساخت پرچم خانوادگی مشارکت نمايند. والد از اعضای خانواده می پرچم خانوادگی

ا توسط سرو غذ
 کودکان

نيز  خواهد که نخست برای والدين غذا بياورد. سپس برای خود والد از کودک می
 غذا بياورد.

 ستم مخصوص
شود. پس از آن، والکد هکر    ها آموزش داده می در اين برنامه، ستم مخصوص به خانواده

سکتم  هکا بکا    نمايد. سکپس خکانواده   خانواده، خود و اعضای خانواده خود را معرفی می
 دهند. ها را مورد تشوي  قرار می و آن کنند مخصوص به آن خانواده ستم می

شعرخوانی دست 
 جمعی

خوانکد و ديگکران    در ابتدا هر کدام از کودکان خانواده به اختيار و با اجازه والد شعری مکی 
 .شود کنند. سپس شعر مخصوص برنامه بصور  دست جمعی خوانده می همراهی می

 ها ترسيم کار 
و شکک    هکای ترسکيمی بيکاورد    خواهد به تعداد اعضکا بکر    والد خانواده از کودک می

بقيکه  . نهايت با اجازه والد در مورد نقاشی خود توضيح دهکد  و در ناتمام را نقاشی نمايد
 کنند. اعضا نيز به همين شک  عم  می

های عواطی  کار 
 سنجی

هکا انتخکاب    ککارتی را از ميکان ککار    خواهد با همديگر  والد خانواده از تمام اعضا می
کتمی به ديگر اعضا نشان دهد و ديگکران آن حالکت را حکدس     نمايد و با حرکا  غير

 شود. اين فرايند سه بار تکرار می بزنند.
 دقيقه گفتگوی چهره به چهره خواهند داشت. 65والدين بدون حضور فرزندان به مد   گفتگوی دو جانبه
گروه متشک  از 

 والدين
وار در  دقيقه به صکور  دايکره   30والدين کودکانی که در برنامه حاضر هستند به مد  

 پردازند. مورد حوادث زندگی روزمره کودکان خود به گفتگو می
 .پردازند دقيقه تلت نظر معلم به بازی می 10کودکان به مد   زمان کودکان

 بازی مخصوص 
 پردازد. ک منتخ  به بازی مخصوص میدقيقه با کود 65مادر به مد   با کودک منتخ 

قرعه کشی و جوايز 
 خانوادگی

گيرد و يک خکانواده بکا توجکه بکه سکن و جنسکيت        کشی انجام می هر جلسه قرعه
 نمايد. جوايزی دريافت می

-تشريفا  پايان جلسه
دايره گروهی و فعاليت 

 باران

اتی را با هم شوند وحرک ها در يک دايره جمم می در پايان برنامه همه خانواده
 دهند. انجام می
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 ها دادهتحلیل و تجزیه روش 

در بخککش . ه اسککتدکککشده تفاکککساستنباطی و اتوصيفی ری مای آها در ايککن پککژوهش، از روش

های گرايش به مرکز )ميانگين( و پراکنکدگی )انلکراف معيکار( جهکت توصکيی       توصيفی از شاخص

دن بور بهنجابررسککی سميرنی جهت وف اگروکک لماکهکای   هکا و در بخکش اسکتنباطی، از آزمککون    داده

)دو راهکه(   ، تللي  واريکانس دو عکاملی  ها يانسوارسی همگنی رلوين جهت برن موها، آز دادهيم زتو

برای آزمکون فرضکيه پکژوهش    يانس وارتللي  کون مون و آزگرسيوري  اهمگنی ضرجهت بررسی 

 ست.ه اشدده ستفاا
 

 ها یافته

 آموزان گزارش شده است. رفتاری دانشمشکت   ميانگين و انلراف معيار 4جدول در 

گکروه آزمايشکی در   آمکوزان   رفتکاری دانکش  مشککت   ميکانگين   دهکد  نشان مکی  4نتايج جدول 

است. ايکن شکاخص آمکاری     26/2و  40/5، 88/64ترتي  برابر با  بهآزمون و پيگيری  پسآزمون،  پيش

 باشد. می 19/64 پيگيری و 72/64آزمون و  پس، 90/66مون برابرآز برای گروه کنترل در مرحله پيش
 

Table 2. 
Mean and Standard Deviation of Behavioral Problems of Students in the Pre-Test 
and Post-Test of Two Groups 

Group Stage Mean Std. Deviation 

Experimental 

Pre- test 12.88 3.63 
Post- test 5.20 4.03 
Follow up 4.41 2.83 

Control 
Pre- test 11.90 4.05 
Post- test 12.74 4.75 

Follow up 12.69 4.64 
 

 

اسکتفاده شکد، ککه در    آزمون کالموگروف اسميرنی ها از  به منظور بررسی توزيم نرمال داده

 نتايج گزارش شده است. 3جدول 

Table 3. 
Kolmogorov–Smirnov Test Results for the Normal Distribution of Data 

Group Stage Mean Std. Deviation Z Amount Significant 

Level 

Experimental 
Pre- test 12.88 3.63 0.83 0.49 
Post- test 5.20 4.03 1.08 0.19 
Follow up 4.41 2.83 1.15 0.14 

Control 
Pre- test 11.90 4.05 0.72 0.67 
Post test 12.74 4.75 0.90 0.40 

Follow up 12.69 4.64 0.85 0.47 
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 05/0داری )ککه همگکی بيشکتر از     دهد که با توجه به ساو  معنی نشان می 3نتايج جدول 

های نمونه مورد بررسی با توزيکم نرمکال تفکاو      هستند(؛ در هيچ يک از موارد بين توزيم داده

نيکاز تلليک  کوواريکانس     بر احراز يکی از شروط پکيش  شود. لذا عتوه داری متحظه نمی معنی

هکای آتکی مجکاز بکه اسکتفاده از       يعنی تبعيت توزيم نمونکه از توزيکم نرمکال، در سکاير تلليک      

های تللي  کوواريکانس يعنکی    فرض با بررسی پيشبنابراين،  های پارامتريک خواهيم بود. آزمون

ر بين مت يکر وابسکته و مت يکر همپکراش     دا و وجود راباه خای و معنی  همگنی شي  رگرسيون

. برای تأييکد همگنکی شکي     توان پی برد میبه عملی و مفيد بودن تللي  کوواريانس  ،)کمکی(

آزمون( و مستق  )که از طري   تعام  بين مت ير همپراش يا کمکی )پيش Fرگرسيون بايد مقدار 

دار  اگر اين شاخص معنکی يت و در نها گرددشود( ملاسبه  تللي  واريانس دو راهه سنجيده می

فرض همگونی شي  رگرسيون رعايت شده است. در اين راستا، نتايج نشان داد که  نباشد، پيش

-هکای آزمايشکی   ( اثر تعکاملی بکين گکروه   07/0داری ) ی( و ساح معن81/6) Fبا توجه به مقدار 

شکي  رگرسکيون و   دهنده همگونی  دار شده است که اين امر نشان معنی آزمون غير کنترل و پيش 

 است.آموزان  رفتاری دانشبرآورده شدن شرط اصلی تللي  کوواريانس در خصوص مت ير مشکت  

دار بکين مت يکر    فرض مهم ديگر برای تللي  کواريانس، وجکود راباکه خاکی و معنکی     پيش

F (61/63 )وابسته و مت ير همپراش است. نتايج تللي  رگرسيون نشان داد که با توجه به مقدار 
R(، 006/0و ساح معناداری )

دار بين مت ير وابسته  دار بوده و حاکی از وجود راباه معنی معنی 2

ها نيز نشان داد ککه   آزمون( است. بررسی نمودار پراکنش داده آزمون( و مت ير کمکی )پيش )پس
هکا باشکد وجکود     خاکی در بکين داده   هيچ گونه الگوی خاصی که نشان دهنده وجود راباه غيکر 

 گردد. ييد میأدار بين مت ير وابسته و مت ير همپراش ت . لذا وجود راباه خای و معنیندارد
 بکر ککاهش مشککت  رفتکاری     FASTتللي  کواريانس جهت بررسکی تکأثير برنامکه    نتايج 

 گزارش شده است. 2آموزان در جدول  دانش
Table 4. 
The results of covariance analysis to study the effect of the FAST program on 
reducing student behavioral problems 

Source Sum of 
Squares 

Degree of 
Freedom 

Means 
Squares F Significant 

Level 
Effect 
Size 

Pre-Test 541.55 1.00 541.55 42.97 >  0.01 0.36 
Groups 

(Experimental- 
Control)  

1324.72 1.00 1324.72 105.12 >  0.01 0.58 

Error 970.34 77.00 12.60    
Total 9038.25 80.00     
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داری )کمتکر از   ( و سکاح معنکی  64/605) Fدهد که با توجه بکه مقکدار    نشان می 2نتايج جدول 

( روی گکروه  FASTآزمکون، نتيجکه کاربنکدی آزمايشکی )برنامکه       ( پس از خارج کردن اثر پيش06/0

بکوده اسکت. بکه     آموزان دانشير متفاوتی در کاهش ميزان مشکت  کنترل دارای تأثی و گروه آزمايش

دو گکروه آزمايشکی   در  آموزان دانشآزمون مشکت   شده در نتايج پس عبار  ديگر، تفاو  متحظه

 آزمون در آن وجود نداشته است. گونه اثر پيش و کنترل به علت کاربندی آزمايشی بوده و هيچ

هکای   درصد از ت ييرا  )واريانس( مربوط به ميکانگين  58دهد که  یهمچنين مقدار اندازه اثر نشان م

 باشکد  ( میFASTآزمون( مربوط به اثر کاربندی آزمايشی )اجرای برنامه  شده )عاری از اثر پيش تعدي 

 ای درخور توجه داشته است. دهد کاربندی، نتيجه داری عملی نيز نشان می که در بُعد معنی

آوری شکده اسکت،    های مرحلکه پيگيکری نيکز جمکم     حاضر داده ي تلقکه در  با توجه به اين

با استفاده از آزمون تللي  واريانس مختلط )ترکيبی(، به بررسی ميکزان پايکداری نتکايج    مناس  است 

بنکابراين، سکؤالی ککه در    . پرداختخانه و مدرسه در نمونه مورد بررسی  اجرای برنامه همکاری

برنامه همکاری خانه و مدرسکه، اثکری پايکدار در ککاهش      آياشود اين است که  اينجا مار  می

 داشته است؟ آموزان دانشمشکت  رفتاری 

در کاهش مشکت  رفتاری  FASTترکيبی جهت بررسی پايداری اثر تللي  واريانس نتايج 

 گزارش شده است. 5در جدول  آموزان دانش
 

Table 5. 
Combined variance analysis results to study the sustainability of FAST effect on 

reducing students’ behavioral problems 
Source Comparison SS df MS F Significant 

Level 

Test 
Pre- test/ Follow up 113.63 1 1137.64 94.46 >  0.01 
Post- test/ Follow up 6.28 1 6.28 1.02 0.315 

Test*Group 
Pre- test/ Follow up 1651.12 1 165.12 137.10 >  0.01 
Post- test/ Follow up 4.27 1 4.27 0.70 0.406 

Error 
Pre- test/ Follow up 903.27 75 12.04   
Post- test/ Follow up 469.47 75 6.13   

 

دار اسکت   آزمون با نتايج پيگيری دارای تفکاو  معنکی   دهد که نتايج پيش نشان می 5نتايج جدول 

ککه نتکايج    داری با نتايج پيگيکری نيسکت. بکا توجکه بکه ايکن       تفاو  معنی آزمون دارای لی نتايج پسو

داری اسکت، عکدم    دارای تفکاو  معنکی   آزمون و پيگيری )به علت وجکود کاربنکدی آزمايشکی(    پيش

توان دلي  ملکمی بر وجود ثبا  و پايکداری در   آزمون و پيگيری را می پس دار در نتايج تفاو  معنی
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توان گفت برنامکه   ماه پس از اجرای کاربندی دانست لذا می دونتايج حاص  از کاربندی آزمايشی در 

 داشته است. آموزان دانشهمکاری خانه و مدرسه، اثری پايدار در کاهش مشکت  رفتاری 

آزمون و  آزمون، پس آموزان در مرحله پيش ای نتايج مت ير مشکت  رفتاری دانش توزيم مقايسه

 .نشان داده شده است 6ری شک  پيگي
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 آزمون و پيگيری آزمون، پس آموزان در مرحله پيش ای نتايج مت ير مشکت  رفتاری دانش توزيم مقايسه .6شک  

Figure 1. Distribution of the Results of Variable Behavioral Problems of Students in 

the Pre-Test, Post-Test and Follow-up Stages 
 

آموزان که در اثر اجرای  دهد که نتايج بهبود مشکت  رفتاری دانش نشان می 6نتايج شک  

به وجود آمده، پس از پايان کاربندی و گذشت مد  زمان دو ماه پس از آن،  FASTبرنامه 

دهنده وجود ثبا  و  ای نداشته است که اين امر نشان روند نزولی يا صعودی قاب  متحظه

 نتايج حاص  از کاربندی آزمايشی در دو ماه پس از اجرای کاربندی است.پايداری در 

 

 گیري بحث و نتیجه

هدف اصلی پژوهش حاضر تعيين اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر کاهش مشکت  

 ای از نتايج ها، ابتدا ختصه آموزان سال اول ابتدايی در شهر اهواز بود. برای تبيين يافته رفتاری دانش

گردد.  آزمون و پيگيری ارائه می پژوهش مبنی بر اثربخشی مداخله بر مت ير وابسته در مراح  پس

همچنين نتايج اين پژوهش تأييدی بر کارايی برنامه همکاری خانه و مدرسه برکاهش مشکت  

 Families and Schools Together (2017)های  باشد که با پژوهش آموزان می رفتاری دانش
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های اين پژوهش هم راستا با  تر يافته طور اختصاصی همخوانی دارد. به  McDonald et al. (2015)و

  McDonald et al. (2017) های پژوهش کارايی برنامه همکاری خانه و مدرسه است که توسط يافته

شده در مورد برنامه همکاری خانه و مدرسه  ابداع گرديد. پژوهش اخير يک آزمايش تصادفی کنترل

 باشد.  ت که نتايج آن حاکی از اثربخشی اين مداخله میاس

آزمون،  های پژوهش نشان داد که پس از خارج کردن اثر پيش نتايج حاص  از بررسی داده

روی گروه آزمايشی و گروه کنترل دارای  FASTنتيجه کاربندی آزمايشی يعنی اجرای برنامه 

است. به عبار  ديگر، تفاو   بوده آموزان تأثير متفاوتی در کاهش ميزان مشکت  دانش

آموزان دو گروه آزمايشی و گروه کنترل به علت  آزمون مشکت  دانش شده در نتايج پس متحظه

آزمون در آن وجود نداشته است. اين يافته مؤثر بودن  گونه اثر پيش کاربندی آزمايشی بوده و هيچ

 های با يافته نتايجدهد. اين  ان میآموزان را نش در کاهش مشکت  دانش FASTملتوای برنامه 

Families and Schools Together (2017) ،Fiel et al. (2013) ،McDonald et al. (2015)  و ،

McDonald and Doostgharin (2017)  همخوانی دارد. همچنين نتايج مربوط به اندازه اثر

شده )عاری از اثر  ي های تعد درصد از واريانس مربوط به ميانگين 58دهد که  نشان می

داری عملی نشان  باشد که در بُعد معنی می FASTآزمون( مربوط به اثر اجرای برنامه  پيش

 ای در خور توجه داشته است.  دهد کاربندی نتيجه می

دهد که هر چند نتايج پيش آزمون و پيگيری )به  نتايج حاص  از بررسی جانبی نيز نشان می

دار در نتايج  داری است، عدم تفاو  معنی دارای تفاو  معنیعلت وجود کاربندی آزمايشی( 

توان دليلی بر وجود ثبا  و پايداری در نتايج حاص  از کاربندی  آزمون و پيگيری را می پس

 .McDonald et alهای  آزمايشی در دو ماه پس از اجرای کاربندی دانست. اين يافته نيز با يافته

ان گفت: برنامه همکاری خانه و مدرسه، اثری پايدار در کاهش تو ماابقت دارد. لذا می  (2017)

 آموزان داشته است. مشکت  رفتاری دانش

توان گفت برنامه همکاری خانه و مدرسه فعاليتی گروهی  های پژوهش حاضر می در تبيين يافته

زشکی، های روانپ ثر از پژوهشأباشد. چارچوب نظری اين برنامه مت ها می اجتماعی برای خانواده

سارذ حرکتی خود را براورده می-، بازی درمانی )کودک در بازی نيازهای حسی شناسی کودک روان

نمايد که اين عم  نه تنها آرامش روحی اورا ای میشده در درون خويش را به گونهو انرژی غنی

واده (. خانMoaref, & Sohrabi, 2018شود دهد بلکه باعث پويايی رفتارش نيز میافزايش می
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های م ز،  ، گروه درمانی، توانمندسازی، پژوهش ، نظريه دلبستگی، يادگيری اجتماعی درمانی

های مرتبط با استرس خانواده است. اعتقاد بر اين است که  های رشد و تلول کودک و نظريه نظريه

بايد ليکن عتوه بر آن  شود، سيستم خانواده بر اساس مداخت  خانواده درمانگران بازسازی می

بايد  ،گيری و انزوای خانواده جلوگيری گردد. به عبار  ديگر تمهيداتی فراهم شود که از گوشه

های اين برنامه ايجاد  سعی نمود که خانواده مورد حمايت شبکه اجتماعی قرار گيرد. از مزيت

تباط و ديدار ها و تأييد يکديگر و فرصت ار ، اعتماد، تبادل اطتعا  و هنجارهای بين خانواده ارتباط

، با تعارض کمتر و سرمايه اجتماعی بيشتری در  هايی به هم پيوسته باشد. وقتی خانواده مجدد می

آموزان به مراکز روان  مدرسه و جامعه ايجاد گردد، شاهد پيشرفت تلصيلی و کاهش ارجاع دانش

،  ، ارتقای ستمت دی، شکوفايی اقتصا ، کاهش جرم و جنايت تر های ايمن ، همسايه درمانی و مشاوره

ها خواهيم بود. يکی از امتيازا  برجسته برنامه همکاری خانه و  افزايش عمر و کاهش بيماری

ها شاهد  مدرسه، جذاب، شاد و مفر  بودن آن است. در جلسه اول معرفی برنامه به خانواده

ها با اشتياق  دهها بوديم، اما پس از جلسه دوم و سوم خانوا مقاومت و عدم همکاری برخی از آن

آموزان با  فراوان در جلسا  حضور يافتند. همچنين والدين در مصاحبه پايانی اظهار داشتند دانش

 600ها تا پايان مداخله  اصرار و شور و نشاط فراوان در اين برنامه شرکت نمودند. حضور خانواده

. اين يافته با باشد دهنده تأثيرگذاری برنامه همکاری خانه و مدرسه می درصد بود که نشان

 .همخوانی دارد Shoji et al. (2014) و  Gamoran et al. (2012)های يافته

های اجتماعی،  های متعددی جهت اناباق برنامه همکاری خانه و مدرسه در زمينه چالش

فرهنگی و تاريخی وجود داشت. به همين جهت نخست مناط  و مدارس انتخاب شدند و با 

ها انتخاب شدند. يکی از الزاما   هنگی، اجتماعی آن مدرسه اعضای تيمتوجه به موقعيت فر

دهند، حتماً بايد با فرهنگ  ها را آموزش می هايی که خانواده اين برنامه اين است که اعضای تيم

ها را طب  چارچوب برنامه همکاری خانه و  درصد آموزش 10ها همخوانی داشته باشند و  آن

درصد ملتوا را با توجه به ختقيت خود و فرهنگ جامعه ماابقت  20مدرسه ارايه دهند اما 

 .ها غنای بيشتری ببخشند دهند و به آموزش خانواده

های  آموزان دارای مشکت  رفتاری جمعيتی هستند که کمتر در پژوهش در مجموع دانش

های  فاو رغم ت  گيرند. نتايج اين پژوهش نشان داد علی بالينی و درمانی مورد توجه قرار می

فرهنگی و اجتماعی ميان گروه پژوهش حاضر، برنامه همکاری خانه و مدرسه در کاهش 
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آموزان مؤثر است. اين رويکرد به دنبال آن است که به والدين و  مشکت  رفتاری دانش

ها بياموزد چگونه از مشکت  رفتاری پيشگيری نمايند. در انتها الزم به يادآوری  فرزندان آن

گذارد. در  هايی مواجه است که برتعميم نتايج اثر می وهش حاضر با ملدوديتاست که پژ

ها، الزم است تفسير  آوری داده دهی برای جمم وهله اول به دلي  استفاده از ابزار خودگزارش

توان به  های پژوهش حاضر می نتايج با احتياط صور  پذيرد. همچنين از ديگر ملدوديت

سال اول  ابتدايی اشاره کرد. بر اين اساس از آنجا که پژوهش بدين  آموزان گيری از دانش نمونه

های آتی به  شود در پژوهش شک  برای نخستين بار در ايران انجام گرفته است، پيشنهاد می

تدريج طب  پروتک  برنامه، کودکان و نوجوانان ساير سنين تلولی شام  اين طر  گردند. 

های نوينی را در اين مسير آشکار  نند نکا  جديد و اف توا های تکميلی می بديهی است يافته

 های ايرانی با اطمينان بيشتری ميسر گردد.  سازند تا تعميم نتايج به نمونه
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