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Abstract   

 

Background & Aims: Adopted children usually have a range of experiences of abuse, 

such as physical abuse and neglect by biological parents before adoption, which 

negatively affects their adjustment. Most adopted children have the experience of living 

in an institution that is associated with a variety of alternative problems. In this regard, 

tips for informing families and society about this phenomenon and creating appropriate 

conditions to help decision-making families who are willing to do so are important and 

effective issues in improving the situation of adopted children and families. It is child-

friendly and another important issue is to help reduce the problems and challenges after 

adoption and adoption. Because each family has a unique emotional state and atmosphere 

and their management method and type of operations are different from each other. 

Therefore, family performance is one of the most important factors that play an effective 

role in successful adoption. Family performance is one of the important indicators and 

guarantees the quality of life and mental health of the family and its members, and their 

negative relationships are considered one of the most important factors in creating and 

maintaining mental and emotional disorders. Therefore, finding a way to improve family 

functioning can be fruitful, and in the meantime, parental empowerment is one of the 

factors that can lead to good family functioning. When parents have the necessary abilities 

to adopt and raise a child, they can help improve their family functioning and ultimately 

communicate effectively with the adopted child. Empowerment is essential to create the 

right connection and this lasting and needed trust and to prevent wasting time and 

manpower. Empowerment leads to changes in parents' attitudes, behaviors, and 

behaviors, and these changes are a good platform for improving the situation of families. 

Because the parents' view of the situation and conditions and behavior of their children is 

different and he finds more and better awareness of them, and he also changes their 

attitude and behavior towards this awareness, and in contrast, children who behave calmly 

and firmly in At the same time, they observe the parents decisively and seriously and take 

action to change themselves, because if they do not change their behavior, they will see 

that the consequence will only be felt by themselves. Therefore, if immediate action is 

not taken today to empower parents and children (especially adolescents), irreparable 

damage will be done to the family body, then the importance of this empowerment 

process will become clear. In this regard, the researcher seeks to answer the question of 

whether the empowerment program for parents of adopted families has an impact on 

family performance components. 

Methods: The present study is an applied and quasi-experimental study that was 

conducted with a pretest-posttest design with a control group. For this purpose and to 

conduct this research, among all families with adopted children in Tehran Welfare in 
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1399, 30 parents with adopted children who were eligible to enter the study were selected 

as a sample by the available sampling method and randomly divided into two control 

groups. With an average age of 46.87 90 5.90 and experiments with a mean age of 44.60 

6 6.23. Then, all subjects completed the Family Performance Questionnaire by Nathan B. 

Epstein et al. (1983). Then, the subjects in the experimental group received 8 sessions of 

parental empowerment training. Finally, the findings were analyzed using descriptive 

statistics (tables and graphs) and inferential statistics including Shapirovilk and 

multivariate covariance (MANCOVA) tests using SPSSV19 software. 

Results: Before the analysis of covariance, the assumptions of this test were examined 

and the results showed that all the assumptions of this test were observed. The results of 

the multivariate analysis of covariance showed a significant difference in family 

performance scores of the two groups (P = 0.018, F =3.53, Pilay effect = 0.626). The 

results indicate that there is a significant difference between the experimental and control 

groups in the family performance variable. In order to determine this difference, 

univariate analysis of covariance was used and the results showed that a significant 

difference was observed between the groups in all components of family functioning. 

Also, by observing the averages of family performance components, it can be 

acknowledged that the parental empowerment program of families with adopted children 

was effective in family performance. 

Conclusion: The purpose of this study was to the effectiveness of parental empowerment 

programs for adopted families on family performance components. The results of this 

study showed that the parental empowerment program has made a significant difference 

between all groups on all components of family functioning. Therefore, the parental 

empowerment program of families with adopted children was effective on family 

performance, in other words, the experimental group received higher scores on family 

performance after receiving parental empowerment intervention. In justifying the results 

of this study, it can be said that family performance is one of the important indicators and 

guarantees the quality of life and mental health of the family and its members, and their 

negative relationships as one of the most important factors causing and maintaining 

mental disorders and People's emotions are raised. Family functioning is an important 

aspect of the family environment that affects the physical, social, and emotional health of 

children. What happens within the family and how it works can be a key factor in creating 

flexibility and reducing current and future risks associated with unfortunate events and 

unfavorable conditions. Enabling and nurturing environments enable children to learn and 

develop. Conversely, poor family environments can be very detrimental to many aspects 

of children's development and their positive transition to adulthood. Therefore, 

empowering parents to improve family performance is one of the methods used today. 

When parents take action to empower themselves, they are instilled with the fact that they 

are a helpful and effective factor in improving family functioning, more interested in 

participation, and more supportive. Therefore, by empowering parents with adopted 

children, it is possible to help these families improve their performance so that they can 

show better performance with their adopted children. Having said that, and considering 

parental empowerment and recognizing it as one of the most important and influential 

factors that individuals can experience and also as an effective and interfering factor in 

the quality of family functions, parents can Acquire knowledge in the field of 

empowerment and transmitting it to their children, while having a positive effect on their 

growth and personality, improve the performance of family and children. 
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        و ام ارانی شرج هیآس                    

 مقدمه
ندپذ   ند فرآ یریفرز استتته        یایچیده پ یاجتماع  ی

.  یستتهبخش نهیشتت  ایتتایبوده و هم یزانگاغلب چالش
جامع  تنها   یمنف یهاو نگرش یایطراب، مسائل نابااوا

استته   یریاز فرزندپذ یشپ یزااستتتر  از عوامل یبرخ
خانواده  یاای    بستتت  ب  م  از  ند  یها آن اا تجر .  (1) ن

نده معموال دامن       از   ،از تجااب آزاا  یا ود ان فرزندخوا
ستی ز ینوالد توسط  و غفله یآزاا جسم  یلقب اا قبل   ی

  یمنف یرآنان تأث   یدااند    بر ستتتاز اا    یریاز فرزندپذ  
نده دااا    . (2)  ذااد یم ندخوا ب    یا ثر  ود ان فرز تجر

هستتتند    با مشتتگون  ونا ون    یامؤستتستت   یزند 
شتتواهد پهوهشتتی دا    .(3)استته  همبستتت  یگزینیجا

مل پیش  پذیری دا بین    ننده فرزند  بینیخصتتتوو عوا
های نابااوا طول مدن ازدواج و وجود فرزندخواند ی  زوج

خانواده، مرد اا مهمترین   مل پیش دا   ننتده   بینیعوا
قایتتتی شتتتدن زوج      ندپذیری و مت ها معرفی   قبول فرز

اند. همچنین پهوهش آنان حا ی از این امر بود          رده
ها تمایل ب  این  اا نداشتتت  و آن اا  داصتتد این زوج 82

داصتد از زوجین نابااوا ب    18 نند و فقط پیگیری نمی
ل برای ح طوا جدی ب  فرزندخواند ی ب  عنوان یک ااه      

. دا این  (4) نند اسدن ب  اهداف والد ری خود نگاه می
ها و جامع  نستتبه  ستتازی خانوادهزمین  نگاتی برای آ اه

اد شتتترایط مناستتتب جهه  مک ب   ب  این پدیده و ایج
هایی    تمایل ب  این  اا دااند از   یری خانوادهتصتتمی 

قار شتتترایط  ود ان         عان مه  و موثر دا اات مویتتتو
های فرزندپذیر استته و مویتتو    فرزندخوانده و خانواده

های بعد از  مه  دیگر  مک ب   اهش مشگون و چالش 
 .  (5)باشد فرزندپذیری و فرزندخواند ی می

 ب  منحصتتر عاطفی فضتتای ویتتعیه و خانواده هرزیرا 
گدیگر  با  ها آن عملگرد نو  و ادااه اوش و داادی فرد   ی

فاون  خانواده یگی از   (6) استتته مت . از این او عملگرد 
مهمترین عواملی استتته    دا فرزندپذیری موفق نقش  

های مه  و  مؤثری دااد. عملگرد خانواده، یگی از شاخص 
و   ننده  یفیه زند ی و سومه اوانی خانواده  تضمین  

اعضای آن اسه و نیز اوابط منفی آنان ب  عنوان یگی از    
نده اختوالن          مه  هداا نده و نگ جاد  ن مل ای ترین عوا

ب  طوا  لی  . (7)شتتود  اوحی و هیجانی افراد مطرح می
ب  مه   خانواده جن خانواده استتته        عملگرد    محیط 

سمانی، اجتماعی و هیجانی  ود ان اا تحه      سومه ج

دا واقع آنچ  دا داون خانواده اتفاق     . دهد تأثیر قراا می 
تد و چگونگی عملگرد آن می می مل         اف عا یک  ند  توا

پذیری و  اهش خطران فعلی و   لیدی دا ایجاد انعطاف   
ناستتتب  آینده مرتبط با اویدادهای نا واا و شتتترایط نام 

ندازه    . (8)باشتتتد    ب  ا ای استتته       اهمیه مویتتتو  
دهنده  ود ان اا قادا      های برانگیزنده و پرواش  محیط

ند        می فه  ن ند و پیشتتتر یاد بگیر تا  برعگس،  . ستتتازد 
ند برای بستتتیاای از    های خانواد ی بد اا می    محیط توا
و انتقال مثبه آنان ب  بزا سالی   های اشد  ود انجنب 

شد     ضر با سیاا م . عملگرد خانواد ی خوب عموماً با  (9) ب
 ود انی    دا    . نتایج بهتر برای  ود ان همراه استتته  

 نند،  رایش   های دااای عملگرد بهتر زند ی میخانواده
های      ند    از داشتتتتن الگو جاد    داا به برای ای نقش مث

سود ببرند  شی    خانواده . اوابط و عزن نفس باال  ها  او
ضای آن برای  ناا آمدن با   برند، میب   اا می تواند ب  اع

ستر   مک  ند      سب و زند ی نا واا و ا .  شرایط نامنا
 ند    ظرفیه     همچنین ستتتومه خانواده ایجاب می    

نیازهای  فراه   ردن محیطی    از  ود ان برای اایای 
سومتی،        شدی،  شان بعووه نیازهای ا فرهنگی و معنوی

داای حمایه  ند، داشت  باشد   تحصیلی،اجتماعی و خان  
(10)  . 

نابراین یافتن ااهگاای ج    هه بهبود عملگرد خانواده    ب
تواند مثمر ثمر باشتتتد و دا این بین توانمندستتتازی      می

لدین یگی از عواملی استتته    می    ب  عملگرد    وا ند  توا
ختتانواد ی خوب بیتتانجتتامتتد. زمتتانی  تت  والتتدین از   

ندی  ندپروای       توانم ند و فرز پذیرش فرز های الزم برای 
خود   توانند ب  بهبود عملگرد خانواد یداشت  باشند، می  

و دا نهایه ااتباط مؤثر با فرزندخوانده  مک  نند. برای 
صحیح و این اعتماد پایداا و    ب  وجود آوادن این ااتباط 
مان و قوای          هدا افتن ز ب   یاز و جلو یری از  مواد ن

یروای می        سیاا  سازی ب سانی، توانمند شد    نیروی ان با
لدین تگنیگی نوین و موثر دا     (11) ندستتتازی وا . توانم

یری از   ها ب  وستتیل  بهرهوای خانوادهجهه ااتقای بهره
توان تمام اعضتتای آن برای خدمه ب  جامع  استته. زیرا  
هرچ  پدا و مادا دا ااتباط و احترام و برخواد و افتاا با    

شان قویتر و آ اه  شند ب  همین اندازه تعامل   فرزندان تر با
سه      .  (12)فرزندان با جامع ، خانوده و خودشان بیشتر ا

هایی چند دا ااتباط با توانمندستتتازی والدین،         پهوهش
عملگرد خانواد ی و فرزندپذیری وجود داشت     شواهد 
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یخانوادگ عم  رد یاامؤیفه شر فرزندخوانده یدارا یااخانواده نیواید یتوانمندساز شرنامه ریتأث  

تواند  دهد آموزش توانمندستتازی ب  والدین مینشتتان می
خانواد ی        پذیری موفق و همچنین عملگرد  ند دا فرز

( و همگااان  Yeh. دا پهوهشتتی    ی  )(10) مک  ند 
سازی     2016) شی برنام  توانمند ( با عنوان اازیابی اثربخ

جام داده     خانواده ان تایج      خانواده بر عملگرد  ب  این ن ند  ا
سه یاف  ست     ت د سازی خانواده توان اند    برنام  توانمند

داای بر عمگلرد خانواده داشتتت  باشتتد.   استته اثر معنی
بطوایگ  استتتتر  والدین  اهش یافت  و باعف افزایش          
ستقول(      سجام، بیان، حل تعااض و ا عملگرد خانواده )ان

( و  Dinhدا تحقیق دیگری دین  ) . (12) شتتتده استتته
(، ب  این نتیج  استتتیدند    عملگرد        2017همگااان ) 

بینی  یتتعیخ خانواده یگی از عوامل وابستتت  برای پیش 
باشد   های خود شی دا نوجوانان افسرده می   ردن توش

هتتای  توانتتد ایتتدهو افزایش عملگرد خوب ختتانواده می
نان اا  اهش می   تای  خود شتتتی بین نوجوا ج این  دهد. ن

هایی    دااای عملگرد باالیی  پهوهش نشان داد، خانواده 
های خود شتتی دا بین  ها و توشهستتتند، احتمال ایده

نوجوانان معتاد ب  استتفاده از تلفن، بستیاا پایین استه.    
همچنین، نتایج نشتتتان داد    حمایه خانواده دا خان ،  
ب  طوا بستتتیاا قوی، اعتیاد و ستتتومصتتترف مواد اا دا      

 .  (11)دهد نان  اهش مینوجوا
چ  د      ب  آن ب      با توج   با توج   ا فوق مطرح شتتتد و 
چالش  لدین، همچنین مشتتتگون     مشتتتگون و  های وا

ب   ود ان، وقتی      جدید   محیط اد  ود ان  اینمربوط 
مذ وا   مستتائل شتتوندمی پذیرفت  فرزندخوانده عنوان ب 
  با  ودك ستتاز اای فرآیند دا مشتتگون بروز باعف  اه

نایی  عدم  و جدید   خانواده  محیط لدین  توا    نترل دا وا
شود  عملگرد خانواد ی می دا مشگون نهایه دا و هاآن
ج   با  و عااض  بروز خطر ب   تو لد  اوابط دا ت ند    -وا فرز

ب  منظوا داك بهتر از    والدین  ستتتازیآماده  یتتتروان
  هایمهاان وجود و خانواده محیط دا جدید فرزند حضوا

شتتتود.  مشتتتخص می والدین این برای ویهه فرزندپذیری
و فرزندان   ینوالد یستتازمندتوان یامروز برا بنابراین ا ر

  یها)خصتتتوصتتتا نوجوانان( زود اقدام نشتتتود خستتتاان
پذ   جبران گاه   شتتتود،یخانواده وااد م  یگربر پ یرینا آن

دا این  .  رددیاوشن م  یتوانمندساز  یندفرا ینا یهاهم
سه             سوال ا سخگویی ب  این  صدد پا ستا محقق دا اا

یا   ندستتتاز     آ م  توانم نا لد  یبر   یدااا های خانواده  ینوا
 ی تاثیر دااد؟.عملگرد خانواد  یهافرزندخوانده بر مؤلف 

 
 روش کار

سه        شی ا یر  اابردی و از نو  نیم  آزمای تحقیق حا
دا دانشتتتگاه آزاد استتتومی    162273753    د طرح 

  -آزمونپیشواحد خمین ب  تصتتتویب استتتید  با طرح      
شد آزمون با  روه  نترل پس بدین منظوا و برای . انجام 

  یدااا یهتتاختتانواده  یتت  ل  انجتتام این تحقیق از بین         
 30تعداد  1399تهران دا ستتال  یستتتیفرزندخوانده بهز

ب  پهوهش          نده    شتتترایط واود  ندخوا لد دااای فرز وا
نده،     ندخوا ن  از       یه دااا بودن ایتتتتا)دااای فرز ها آ ا
، نداشتتتن بیماای اوانی و توانایی  مشتتاا ه دا پهوهش

سخگ  شنام     پا س سؤاالن پر های خروج ها و موكویی ب  
شتتر ه  جلستت  دا جلستتان آموزشتتی،  3غیبه بیش از 

یگر و دااا  د یدامانهمزمان دا جلستتان مشتتاواه و اوان 
شت  نبودن موك  یری  اند ب  شیوه نمون  های واود( اا دا

دا دستتتتر  ب  عنوان نمون  انتخاب شتتتده و ب  طوا       
میتتانگین ستتتنی  تصتتتتادفی بتت  دو  روه  نترل بتتا    

نی               90/5±87/46 ین ستتتت گ ن میتتا یش بتتا  و آزمتتا
، تقستتتی  شتتتدند. دا ادام  و ابتدا تمام       23/6±60/44

های پرستتتشتتتنام  عملگرد خانواد ی ناتان بی         آزمودنی
اا تگمیل  ردند ستتت س   (1983اپشتتتتاین و همگااان )

لختت       8هتتای  روه آزمتتایش    آزمودنی   جلستتتت  متتدا
ااائ  شده    1ااه توانمندسازی والدین اا    دا جدول شم  

 .اسه، دایافه  ردند
این برنام  توستتط پهوهشتتگران طراحی شتتده و برای  
صان       ص شی فوق از متخ تأیید اوایی محتوای برنام  آموز
نظرخواهی شتتتد. ب  این معنی    پس از طراحی برنام   
فوق بر استتا  مصتتاحب  با والدین دااای فرزندخوانده و   

شده توسط پهوهشگر،     مبانی نظری و ادبیان جمع آوای 
شی برنام  تو   سان آموز سا     جل انمندسازی والدینی بر ا

افتاای طراحی شتتد. تعداد جلستتان  -اویگرد شتتناختی
برنام  توانمندسازی والدینی با نظرخواهی از متخصصان     

سی(         3) شنا شاواه و اوان شجوی د تری م س     8دان جل
ها، محتوای جلسان با اعمال   تعیین و با نظرخواهی از آن

سه    پس      شد. الزم ب  ذ ر ا صوحتی، تأیید  از پایان  ا
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های هر دو  روه مجددا پرستتشتتنام  اا   مداخل  آزمودنی
 تگمیل  ردند.

پرستتشتتنام  عملگرد خانواد ی ناتان بی اپشتتتاین و    
سشنام    (1983همگااان ) سا  الگو  : این پر مک   یبر ا
ستر تدو  شامل    ینم خرده مقیا    7و سوال   53شده و 

،  16، 9، 2) ااتباط (؛ 29و  22، 15، 8، 1) حل مشتتتگل  
 44، 38، 31، 24، 17، 10، 3) ها نقش(؛ 37و  30 ،23
(؛  40و  32، 25، 18، 11، 4ی )عاطف  یهمراه(؛ 48و 

  (؛  نترل45و  41، 33، 26، 19، 12، 5ی )عاطفآمیزشتت
  (؛ عملگرد51و  49، 46، 42، 34، 27، 20، 13، 6) افتاا
،  47، 43، 39، 36، 35، 28، 21، 14، 7) خانواده  ی ل
سا  طیخ    ( می53و  52، 50 شد.    بر ا ای  داج  4با

خالف 3 = ، موافق4=  اموً موافق   لیگرن از و   2 = ، م
خالف    شتتتود. این شتتتیوه   ذاای می نمره 1 =  اموً م

،  16، 15، 14، 10، 8، 2، 1 ذاای برای ستتتؤاالن  نمره
20 ،22 ،23 ،28 ،29 ،32 ،34 ،36 ،37 ،38 ،40 ،43  ،
باشتتد. برای اعتباا  ب  شتتگل معگو  می 53و  51، 50

پرسشنام  از اوش آلفای  رونباخ استفاده شده    دامن   
سه    حا ی    92/0و  72/0ها بین مقیا آلفای خرده ا

از همستتانی داونی نستتبتاً خوب آن استته )یوستتفی،     
1391.) 

ستفاده از آماا توصیفی  یافت  دا نهایه )جدول و   ها با ا
شامل آزمون   ستنباطی  شاپیروویلک   نموداا( و آماا ا های 

ندمتغیری   ااو وو  مک     ( MANCOVA) یانس چ ب   
 .شدند یلو تحل ی تجز SPSSV19افزاا نرم

 
 هایافته

های این آزمون  قبل از تحلیل  وواایانس پیش فرض   

 خالصه شرنامه آموزشی توانمندسازی وایدین دارای فرزندخوانده -1 جدول

 شرپ ج سه عنوان ج سه ج سه

و معارفه و ارائه تعاریف  اول
 مصادیق توانمندسازی

آزمون شه شررسی و تعریف مفاایم  کننده در پژواش و اجرای پیشدر این ج سه پس از معارفه وایدین شرک   
شااود. در این ج سااه از اعرااا درخواساا   ک یدی مرتبط شا توانمندسااازی و توانمندسااازی وایدین پرداخته می

 و مصادیق آن در زندگی خودشان شیان کنند.شود تا نظراتشان را در مورد توانمندسازی وایدین می
اای کشف استعداداا و توانایی دو 

 پنهان وایدین
سه قبل و ارائه شازخورد، در       شی از وضعی  ج  سه شه اعرا کمک می  اضمن گزار شود تا شیان کنند که   ین ج 

اا تمرکز   این توانایی  اای خود را شر روی شرگه شنویساااد و شر روی  اایی دارند و ار کدا  توانایی    چه توانایی  
 شود.اا آموزش داده میاای پنهان شه آنکنند. امچنین چگونگی کشف و تقوی  توانایی

تمرکز شر مناشع درونی و نقاط  سو 
 قوت شجای کمبوداا

سه قبل و ارائه شازخورد،        ضعی  ج  شی از و سه  نیدر اضمن گزار شود تا شجای  آموزش داده مید افراشه  ج 
 اا تمرکز کنند.کمبود )نداشتن فرزند( سایر مناشع درونی خود را ششناسند و شر روی آنتمرکز شر روی 

خودآگاای و دید مثب  شه  چهار 
 فرزندخوانده

صداق        سه قبل و ارائه شازخورد، تعاریف خودآگاای و م ضعی  ج  شی از و اای آن شرای اا و مالکضمن گزار
شااود که چگونه نسااب  شه خود و پ یرش  وزش داده میشااود. امچنین شه افراد آماعرااا توضااید داده می 

 فرزندخوانده نگرش مثبتی داشته شاشند.
حل مش الت شخصی و  پنجم

اجتماعی مرشوط شه 
 فرزندخواندگی

شخصی و اجتماعی              ش الت  سه شه افراد م سه قبل و ارائه شازخورد، در این ج  ضعی  ج  شی از و ضمن گزار
اایی شرای از میان شااود و ضاامن آشاانایی شا این مشاا الت، راه   میمرشوط شه فرزندخواندگی آموزش داده 

 شود.اا شه شیوه شحث گروای ارائه میشرداشتن آن
گیری و انتخاب مهارت تصمیم ششم

 فرزندخوانده
سه قبل و ارائه شازخورد،        ضعی  ج  شی از و صمیم    نیدر اضمن گزار سه یادگیری ایگو شرای ت گیری ارائه  ج 

صمیم شود. امچنین در مورد انتخاب می شته اایی که شرای ت سته         گیری دا را خوا شده و از اع صحب   اند 
توان یک تصمیم خوب شرای انتخاب فرزندخوانده گرف  و  شود شا یاری ی دیگر معین کنند که چگونه می می

 گیری ارائه شود.ترین ایگوی تصمیمدر نهای  مناسب

شرقراری ارتباط مؤثر شا  افتم
 فرزندخوانده

ضاامن گزارشاای از وضااعی  ج سااه قبل و ارائه شازخورد در این ج سااه، آشاانایی شا مهارت ارتباط مؤثر و     
اای آن و امچنین توانمندسازی وایدین در شرقراری ارتباط مؤثر شا فرزندخوانده شه صورت ایفای نقش   ویژگی

 شود.تمرین می

احساس اثرشخشی و  اشتم
 خودکارآمدی و اختتامیه

سه قبل و ارائه شازخورد،       شی از وضعی  ج  سه تعاریف خوداثرشخشی و خودکارآمدی شه    نیدر اضمن گزار ج 
اای گ شته اعرا و توجه    شود و ضمن تقوی  کارآمدی فرد، طریقه دستیاشی شه موفقی    فرد آموزش داده می

ای از دوره آموزش ارائه شده و شود. امچنین خالصهاا توضید داده می شه آن اای خود فرد،شیشتر شه مهارت 
 آزمون از گروه آزمایش گرفته شد.در انتهای این ج سه پس
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یخانوادگ عم  رد یاامؤیفه شر فرزندخوانده یدارا یااخانواده نیواید یتوانمندساز شرنامه ریتأث  

مواد براستتتی قراا  رفه و نتایج حا ی از اعایه تمام         
م     فرضپیش  تایج آزمون   های این آزمون بود دا ادا ن
ااائ  شتتتده    2   دا جدول شتتتمااه    واایانس   وتحلیل  
سه،   چندمتغیری حگایه از تفاون معناداای دا نمران  ا

نواد ی           گرد ختتا ل م ،  P=018/0دو  روه داشتتتته )  ع
583/3=F،626/0 =اثر پیویی). 
آزمایش و     روهدو  نیب     استتته آن ازی حا   جینتا 

خانواد ی   دا نترل  فاون متغیر عملگرد  ی  داایمعن ت
از   تفاون  نیا شتتتدن مشتتتخص منظوا  ب  . دااد وجود

استتتفاده شتتد      ی ریمتغتک انسی وواا لیتحلآزمون 
های   هم  مؤلف    دا نشتتتان داد 3نتایج جدول شتتتمااه    
  داایتفتتاون معنی    هتتا  روه بین   عملگرد ختتانواد ی        

شاهده  سه.    م شاهده میانگین  شده ا های  همچنین با م
ف   خانواد ی می   مؤل عان نمود        های عملگرد  توان اذ

خانواده          لدینی  ندستتتتازی وا م  توانم نا های دااای   بر
 فرزندخوانده بر عملگرد خانواد ی اثربخش بود.

 
 بحث 

یر اثربخشی برنام  توانمندسازی       هدف از پهوهش حا
خانواده   لدینی  نده ب    وا ندخوا ف  های دااای فرز های   ر مؤل

عملگرد خانواد ی بود. نتایج حاصل از این پهوهش نشان  

ف          لدینی بر هم  مؤل م  توانمندستتتازی وا نا های   داد بر
خانواد ی بین  روه  فاون معنی  عملگرد  جاد   ها ت داای ای

لدینی           م  توانمندستتتازی وا نا نابراین بر  رده استتته. ب
خانواد ی        خانواده  نده بر عملگرد  ندخوا های دااای فرز

فه         ا یا مایش پس از دا بااتی  روه آز ب  ع ثربخش بود، 
مداخل  توانمندسازی والدینی، نمران باالتری دا عملگرد  

های   خانواد ی  ستتتب  رد. این یافت  با نتایج پهوهش      
گااان ) Strazdinsاستتتترازدین ) و   (13)( 2013( و هم

همستتو استته.   (14)( 2017( و همگااان )Dinhدین  )
(دا پهوهش  2013( و همگااان )Strazdinsاستتترازدین )

ت       یاف تایج دستتته  ب  این ن ند    بین اختول دا    خود  ا
ای معناداا   نوجوان اابط   -عملگرد خانواده و تعااض والد   

شان داد      سیون ن وجود دااد. همچنین نتیج  تحلیل ا ر
لد    24حدود   عااض وا ن اا  نوجوا -داصتتتد از تغییران ت

سئل  و نقش   نند  ها تبیین میابعاد عملگرد  لی، حل م
ن  ) (13) گااان ) Dinh. همچنین دی ( دا  2017( و هم

ت       یاف تایج دستتته  ب  این ن ید       پهوهش خود  ند    عقا ا
هتتا و  متتاداان دا مواد نقش والتتدینی خود و ویه ی         

تااهایی    از نوزادشتتتان دا زمان بستتتتری انتظاا          اف
داشتند، دا  روه برنام  توانمندسازی والدین، دا مقایس     

ن عقاید    با عقاید ماداان  روه  نترل، باالتر بود. همچنی     

 متغیر عم  رد خانوادگیشرای  یریمتغ چند انسیکووار لیتح  آزمون جینتا -2 جدول

 توان آزمون اندازه اثر داریمعنی خطا df فرضیه F df ارزش اثرات

 855/0 626/0 018/0 15 7 583/3 626/0 اثر پیالیی

 855/0 626/0 018/0 15 7 583/3 374/0 اثر الندای وی  ز

 855/0 626/0 018/0 15 7 583/3 672/1 اثر ات ینگ

 855/0 626/0 018/0 15 7 583/3 672/1 اثر رویس الرگ 

 

 اای عم  رد خانوادگیمؤیفه یگروا  سهیمقای شرای ریمتغتک انسیکووار آزمون جینتا -3 جدول

 شاخص آماری
 مناشع

مجموع 
 مج ورات

Df  میانگین
 مج ورات

F توان آزمون مج ور اتا داریمعنی 

 952/0 407/0 001/0 434/14 413/176 1 413/176 حل مش ل
 880/0 340/0 004/0 799/10 800/152 1 800/152 ارتباط
 819/0 302/0 007/0 081/9 801/249 1 801/249 اانقش

 891/0 461/0 0001/0 957/17 053/150 1 053/150 امراای عاطفی
 951/0 407/0 001/0 415/14 181/69 1 181/69 آمیزش عاطفی
 879/0 339/0 004/0 784/10 553/301 1 553/301 کنترل رفتار

 936/0 388/0 001/0 330/13 206/254 1 206/254 عم  رد ک ی خانواده
 dfدرجات آزادی=
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هتتا و  پتتداان دا مواد نقش والتتدینی خود و ویه ی          
تااهایی    از نوزادشتتتان دا زمان بستتتتری انتظاا          اف

دا  روه برنام  توانمندسازی والدین، دا مقایس     داشتند، 
با عقاید پداان  روه  نترل، باالتر بود. نتایج این پهوهش  

تواند  ی توانمندستتتازی والدین می نشتتتان داد    برنام 
ها دا  اقبه خانواده محوا مناستتبی باشتتد    عقاید آنمر

لدینی خود و ویه ی  تااهایی    از       مواد نقش وا ها و اف
های ویهه نوزادشتتان دا زمان بستتتری دا بخش مراقبه 

. دا توجی  نتایج این  (14)انتظاا دااند اا بهبود بخشتتتد  
می     گی              پهوهش  ی نواده  گرد ختتا ل م ع از  توان  فتته، 

 ننده  یفیه زند ی و   های مه  و تضتتتمینشتتتاخص
ستتومه اوانی خانواده و اعضتتای آن استته و نیز اوابط   

ب  عنوان یگی از مه     نان  جاد     منفی آ مل ای ترین عوا
جانی افراد          نده اختوالن اوحی و هی هداا نده و نگ  ن

. عملگرد خانواده جنب  مه  محیط    (1)شتتتود مطرح می
سمانی، اجتماعی و هیجانی       سومه ج سه     خانواده ا

تأثیر قراا می    ود   حه  هد ان اا ت چ  دا   . د دا واقع آن
افتتتد و چگونگی عملگرد آن  داون ختتانواده اتفتتاق می

طاف          می جاد انع یدی دا ای مل  ل عا یک  ند  پذیری و   توا
 اهش خطران فعلی و آینده مرتبط با اویدادهای نا واا        

های برانگیزنده و  . محیط(2)و شتترایط نامناستتب باشتتد 
ستتتازد تا یاد بگیرند و     دهنده  ود ان اا قادا می   پرواش

های خانواد ی بد اا       برعگس، محیط. پیشتتترفه  نند  
های اشتتتد  ود ان و    تواند برای بستتتیاای از جنب    می

شد       انتقال  ضر با سیاا م سالی ب .  (3) مثبه آنان ب  بزا 
عملگرد ختتانواد ی خوب عمومتتاً بتتا نتتتایج بهتر برای 

همانطوا    از نتایج این پهوهش  .  ود ان همراه استتته
سه آمد دا هم  مؤلف   شامل   بد های عملگرد خانواد ی 

ها، همراهی عاطفی، آمیزش    حل مستتتأل ، ااتباط، نقش   
خانواده بین دو        تاا و عملگرد  لی  عاطفی،  نترل اف

شد     روه تفاون معنی شاهده  سازی   (4)داای م . توانمند
خانواده یگی از اوش     قای عملگرد  لدین برای اات هایی   وا

ستفاده قراا می    سه    امروزه مواد ا  یرد. هنگامی     ا
ها   نند، ب  آنوالدین برای توانمندستتازی خود اقدام می

مدی دا بهبود   ننده و  ااآشتتود    عامل  مکالقا می
خانواد ی می  ق  بیشتتتتری برای      عملگرد  ند، عو باشتتت

 نند.  مشتتاا ه دااند و حمایه بیشتتتری از این امر می

توان  لذا با توانمندستتتازی والدین دااای فرزندخوانده می 
شدن عملگرد این خانواده  ها  مک  رد تا  ب  هرچ  بهتر 
نده      ندخوا با فرز ند عملگرد بهتری اا  خود نشتتتان   بتوان

با دا نظر  رفتن            ت  شتتتتد و  چ   ف نا بر آن ند. ب ده
توانمندستتتازی والدین و شتتتناخه آن ب  منزلا یگی از         

تاثیر ذااترین عواملی    افراد می     مه  ند   ترین و  توان
ب  منزلا عاملی مؤثر و مداخل           ر دا  تجرب   نند و نیز 

توانند با  سب   یفیه عملگردهای خانواد ی، والدین می
توانمندستتتازی و انتقال آن ب  فرزندان        دانش دا زمین  

خود، یتتمن تأثیر مثبه دا اشتتد و شتتخصتتیه آنان،    
 .(5)عملگرد خانواده و فرزندان اا بهبود بخشند 
شی این مطالع  محدودیه  هایی دااد از  مانند هر پهوه

پرسشنام  و     یقبدسه آمده از طر  هایجمل  اینگ  یافت 
توسط شخص بدسه آمده و      یدهب  صوان خود زااش 

  یدا زند  یواقع یافتااها تا چ  اندازه با یسهمشخص ن
  یبر او تحقیق ینا همچنین     اوزمره مرتبط استتتته. 

سال     یدااا ینوالد شهر تهران دا    -1400فرزندخوانده 
  یرآن اا ب  ستتا هایتوان یافت یاجرا شتتد. لذا نم 1399

  دهیی داد. دا صوان تعم  ی تعم یگرد یاقشاا و شهرها  
نب احت  ید با  دا   از طرف دیگر . یردصتتتوان  یاط جوا

  ینو همچن یاوابط عل یبتت  براستتت تحقیق حتتایتتتر
پرداخت  نشتتتد و پهوهش ب     یرها متغ ینب یهمبستتتتگ

سه آوادن ا  یاصوان مداخل     هاین یافت بود و لذا ب  د
مواد   تواند یپهوهش م یها اوش یربا استتتتفاده از ستتتا   

  یری با هم  یی، همراستانهایتا اینگ  .یردموحظ  قراا  
استتتتا    ینرونتا( بوده و بر ا )  19 یتد  و یپتانتدوم  
ن   مال       دا یری نمو فه و احت دستتتتر  صتتتوان  ر
 یرد.  صوان   یاطبا احت یدب  هم  افراد با دهیی تعم
 

 گیرینتیجه
با توج  ب  برجستتت   با توج  ب  نتایج تحقیق حایتتر و 

لد  یبودن نقش توانمندستتتاز     یدااا یها خانواده  ینیوا
  شتتتود،یم یشتتتنهادپ یفرزندخوانده دا عملگرد خانواد 

 اا اه و جلسان    یبر زاا ی،سخنران  یلاز قب ییهابرنام 
فرزندخوانده     یدااا ینوالد  یتوانمندستتتاز  یههآموزش و

شد.همچن یم شنهاد پ ینتواند اثر ذاا با   یناز ا شود یم ی
ب   قا پهوهش  خانواد  ی منظوا آموزش و اات ی  عملگرد 
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یخانوادگ عم  رد یاامؤیفه شر فرزندخوانده یدارا یااخانواده نیواید یتوانمندساز شرنامه ریتأث  

شود.    یداااوالدین  ستفاده  بر آن با   عووه فرزندخوانده ا
ب  اهم   لد  یتوانمندستتتاز   یه توج    یها خانواده  ینیوا

خانواد       یدااا نده بر عملگرد  ندخوا هاد  پ ی،فرز   یشتتتن
سان   شود یم ش  یهادا ا ب   یو ااتباط یاجتماع ی،آموز

صول و تگن  ساز  هاییکا   یهاخانواده ینیوالد یتوانمند
شود و ب  عنوان   خواندهفرزند یدااا حر ه   یکپرداخت  
  ین،شود تا عموم مردم بخصوو والد یست آن نگرب   یمل
 الزم اا دا خود ب  وجود آواند. ییرانتغ
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