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 چکيده
مسئولیت پذیری در نوجوانان اهمیت باالیی دارد. خانواده با ایجاد هدف در زندگی 

هدف از این مطالعه  .تواند بر مسئولیت پذیری این گروه تاثیر بگذاردنوجوانان می

 گری هدف درپذیری با میانجیبررسی الگوی نقش کارکرد خانواده، بر مسئولیت

های این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و در قالب طرح .آموزان استر دانشزندگی د

همبستگی قرار دارد. جامعه آماری دانش آموزان دختر، ناحیه  یک ساری، در سال 

نفر انتخاب  803است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای  59-59تحصیلی

کالیفرنیا، کارکرد خانواده مک  پذیریی مسئولیتپرسشنامه 8شدند. ابزار پژوهش 

و ماهولیک است. روشهای آماری بکار رفته آزمون  مستر، و هدف از زندگی کرامباف

همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر است. نتایج نشان داد کارکرد 

خانواده، داشتن هدف در زندگی رابطه مثبت و معنی دار با مسئولیت پذیری دارد و 

در زندگی، در رابطه بین کارکرد خانواده با مسئولیت پذیری نقش  داشتن هدف

. نوجوانان بخش اعظم زمان خود را در خانواده و مدرسه .(P <0.05)میانجی دارد

ها و مربیان کند لذا با فراهم کردن دوره های آموزشی مناسب برای خانوادهسپری می

ه را تقویت کرد و با ایجاد هدف توان در کارکرد عملکرد خانوادآموزشی در مدارس می

 .در زندگی نوجوان مسئولیت پذیری را تقویت نمود

 .هدفمندی در زندگی –کارکرد خانواده  –مسئولیت پذیری :يديکل واژگان
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  2 محسن جدیدي ، 1 ریحانه غالمزاده

 .یکارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سار 1
 .دپارتمان روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس، تهران، ایران 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 ریحانه غالمزاده

 ادهخانو کارکرد اساس بر پذیري مسئوليت يساختار تبيين مدل

 زندگی در هدفمندي متغير ميانجيگري با
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 مقدمه
نواده، در نوجوانی فرد جایگاه خویش را در خاشود های مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب مینوجوانی یکی از دوره

کند. عوامل اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نقش مهمی در ســوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. در این دوره، دوستان و جامعه تعیین می

گون رگذارد. گاهی این تغییرات، شخصیت و منش او را به کلی دگدهد که هرکدام به نوعی بر او اثر میتغییراتی در جسم و روان نوجوان رخ می

دهد تا شیوه های مهم روانی، عقالنی، جسمانی و اخالقی نوجوان، این توانایی را به او و اطرافیانش می. از این رو شناخت جنبه] 1 [سازدمی

توجه  ابهای خاص این دوران جلوگیری کنند. بنابراین صحیح برخورد با تغییرات جسمی و روحی دوره نوجوانی را بدانند و از بروز ناسازگاری

 .]2 [تواند ادعا نمود که توجه به امور مرتبط با نوجوان از جایگاه ویژه ای برخوردار استبه تغییرات جسمی و روانی نوجوانان در این دوران می

. ]8[مسئولیت پذیری یکی از مفاهیم مهم در حوزه روانشناسی است که در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است

 قبول با نوجوانان گیرد.می فرد شکل رفتاری و روانی ساختار در نگرش یک صورت به که معموال است شخصیتی ویژگی یک پذیری مسؤولیت

حل  و شناسایی در افراد گونه این .شوند خالق و شاد تبدیل اندیشمند، هایی انسان به تا بود قادر خواهند دیگران با مؤثر ارتباط و مسؤولیت

 از زندگی ابعاد مختلف برروی آن آثار از توانمی را پذیریمسؤولیت اهمیت .]9[شوندنمی مأیوس و دلسرد و کنندمی شتال موجود مشکالت

زندگی  از قدرشناسی حس افزایش و معنوی، ایجاد شادابی و درونی پایداری و احساس نشاط در زندگی، لیاقت و کفایت حس تقویت جمله

 .]9[برد  بزرگ پی مسؤولیتهای برای ایفای آمادگی و

نجر کند که مها نسبت به تعهدات خود و پیدا کردن انگیزه تالش میها و تجربه فشار و چالشدر واقع نوجوان با قبول داوطلبانه نقش

 .]9[شودمی شکل گیری مسئولیت پذیری در دوران نوجوانی و رفتارهای مسئوالنه در جوانی و میان سالیبه 

تواند کلیدی برای تامین امنیت آینده و موفقیت در ن یک سرمایه گذار مهم در توسعه سرمایه انسانی میآموزش و پرورش به عنوا 

ها تواند منجر به ارتقاء تواناییکنند، که میدر واقع خانواده و مدرسه زمینه اساسی برای توسعه انسانی را فراهم می .]6[زندگی نوجوانان باشد

نوجوان گردد و در کاهش مشکالت رفتاری آنها موثر باشد. محیط خانواده و مدرسه جایی است که فرزندان احساسی  -های اجتماعیو ظرفیت

 .]7[آموزند مفاهیم، قوانین و شیوه های فرهنگی زمینه ساز فرایندهای اجتماعی را می

بهزیستی روانی، شادکامی و انعطاف تحقیقات نشان داده است که هدف در زندگی با توسعه زندگی نوجوانان، رضایت زندگی، سالمت و 

 ]5-3[پذیری مرتبط است

های بحرانی در وجوانی یکی از دورهن] 10 [ است بزرگتر اجتماع هر هیپا و مبنا است یاجتماع واحد نیکوچکتر نکهیا نیع در خانواده

دهی عاطفی، مشارکت ها، پاسختباط، نقشمراحل رشد انسان است و با توجه به مدل مک مستر، کارکردهای خانوادگی همچون حل مسئله، ار

 ] 11[ کنندی بحرانی ایفا میعاطفی و کنترل رفتار نقش مهمی در این دوره

هایش در مسیر بطوری که نوجوان را در بکارگیری مهارت شودبا ایجاد هدف در زندگی نوجوان، منبع مهمی از انگیزه در وی فراهم می

گیری هدف در نقش خانواده در شکل. ]12[بی به زندگی بهتر برای خود و دیگران هدایت خواهد کردهای اجتماعی و دستیاکسب مسئولیت

بطوری که در خانواده ای سالم باشد؛ وجود خانواده سالم، فرزندان را برای رسیدن به اهداف درست رهنمود خواهد کرد فرزندان، بسیار موثر می

و اجتماعی اهداف مشخصی وجود دارد که نوجوان برای دست یابی به ان تالش خواهد کرد  با عملکرد خوب برای فرزندان در زندگی شخصی

 ]18[و قبول مسئولیت خواهد داشت 

لذا محقق دراین پژوهش درصدد است تا به سوال زیر پاسخ دهد که آیا متغیر کارکرد خانواده، با میانجیگری هدفمندی در زندگی 

بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت و را دارند؟  ساری 2دختر متوسطه دوم ناحیه  آموزانشقابلیت تبیین مسئولیت پذیری در دان

اری س دوتبیین مسئولیت پذیری بر اساس کارکرد خانواده با میانجیگری هدفمندی در زندگی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه 

 . که مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر است  است
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 روش تحقيق 
باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی روش تحقیق در مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و از لحاظ هدف کاربردی می

که با باشد می 1859-1859در سال تحصیلی  در مدارس غیر انتفاعی شهرستان سارییک  دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم ناحیه

 گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد.نفر به عنوان نمونه به روش نمونه 803مورگان  -توجه به جدول کرسجی 

پرسشنامه مسئولیت پذیری روان شناختی کالیفرنیا، کارکرد خانواده مک مستر و هدف از زندگی  8ابزار بکار رفته در این تحقیق 

 گرامباف و ماهولیک است. 

ها به صورت موافقم و مخالفم به سئوال های آن پاسخ باشد. آزمودنیسئوال می 92یری پرسشنامه کالیفرنیا دارای مقیاس مسئولیت پذ

وجانبداری  پذیرش وهایی مانند: وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری، قابلیت اعتماد و درستکاری اجتماعی دهند. این مقیاس به سنجش ویژگیمی

ضریب پایایی بدست آمده است  که در این مطالعه  70/0( برابر با 1877پایایی ابزار در پژوهش موسوی ). پردازداز هنجارهای اجتماعی می

 بدست آمده است. 367/0تایی  80پرسشنامه بر مبنی یک نمونه 

بنابر الگوی مک مسترتدوین شده  1538(جهت سنجش کارکرد خانواده توسط اپشتاین، بالدوین وبشاب درسال FADپرسشنامه )

باشد. این باشد از کامال مخالفم تا کامال موافقم میارزشی می 9سئوالی است. نمره گذاری آن برطبق طیف لیکرت 60است. این پرسشنامه 

سنجد و یک نمره ی عملکرد حل مساله، ارتباط، نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار  را می، پرسشنامه هفت بعد عملکرد 

 اعتبار نیز درمورد .است شده گزارش52/0تا72/0ها، از مقیاس خرده آلفای ضرایب به باتوجه آزمون این پایایی دهد.به دست می کلی خانواده

شده  329/0تایی  80ضریب پایایی آن در این مطالعه بر اساس یک نمونه  (19)است بین و پیش اعتبار همزمان دارای تا حدی پرسشنامه این

 است. 

سئوال است. این پرسشنامه به منظور سنجش 20ساخته شده شامل1565در زندگی توسط کرامباف و ماهولیک درسالپرسشنامه هدف 

 آزمون این و روایی پایایی برآوردارزشی است  7احساس فردی هدف یا معنا در زندگی ساخته شده است. روش نمره گذاری به شیوه لیکرتی 

( .در این 19ذکر شده و روایی سازه مطلوب گزارش گردید ) 339/0ار گرفت که سطح پایایی در ایران مورد بررسی قر (1839)پرندین توسط

 شده است.  792/0تایی  80ضریب پایایی بر اساس یک نمونه مطالعه سطح 

 ،گردد. در بخش توصیفی به گزارش شاخص های میانگین، انحراف معیارهای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی ارائه میداده

شود و سپس در راستای اهداف تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون برای هر یک از متغیر های اصلی و مولفه های آنها پرداخته می

 استفاده شده است. 8 و لیزرل SPSS22گام به گام و تحلیل مسیر و نیز آزمون سوبل با استفاده از نرم افزار 
 

 ها یافته
 يرهاي تحقيق در بين دانش آموزان. بررسی وضعيت متغ1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 31/6 18/16 نمره کل مسئولیت پذیری

ل 
 ک

ره
نم

 و 
اد

ابع
ده

نوا
خا

د 
کر

کار
 

 16/7 18/89 عملکرد   

 20/8 66/13 حل مساله   

 99/8 12/21 ارتباط   

 67/9 90/29 نقشها   

 98/8 62/28 همراهی عاطفی   

 91/9 97/21 اطفیآمیزش ع   

 95/9 81/29 رفتارکنترل     

 15/29 91/165 خانوادهکارکرد    

 11/12 32/66 هدفمندی در زندگی

 

بوده که این شاخص در بین  18/16بررسی وضعیت مسئولیت پذیری در بین افراد آزمودنی نشان داد میانگین نمره کسب شده 

های آن در بین نوجوانان در سطح متوسطی قرار داشته . بررسی وضعیت کارکرد خانواده و مولفهآموزان نوجوان نسبتا پایین بوده استدانش

، 97/21، آمیزش عاطفی 62/28، همراهی عاطفی 90/29، نقشها 12/21، ارتباط 66/13، حل مساله 18/89است بطوری که میانگین عملکرد 

http://www.psyj.ir/


 82 -95 ، ص 1931 پاییز،  15فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

داشته  32/66بدست آمده است. هدفمندی در زندگی در این مطالعه میانگین  91/165و کارکرد خانواده در حالت کلی  81/29 رفتارکنترل 

 که در سطح متوسطی واقع بوده است. 

 کارکرد خانواده و هدف از زندگی با مسئوليت پذیريابعاد بين  . نتایج همبستگی پيرسون2جدول

 متغیر وابسته : مسئولیت پذیری 

 r df P-value متغیر مستقل
 <0001/0 803 985/0 عملکرد

 <0001/0 803 923/0 حل مساله

 <0001/0 803 906/0 ارتباط

 <0001/0 803 963/0 نقشها

 <0001/0 803 999/0 همراهی عاطفی

 <0001/0 803 926/0 آمیزش عاطفی

 <0001/0 803 982/0 رفتارکنترل  

 <0001/0 803 612/0 خانواده کارکرد   

 <0001/0 803 920/0 هدفمندی در زندگی

 

با مسئولیت پذیری دارای جهت مثبت  کارکرد خانواده و مولفه ای آن، و هدفمندی در زندگیدهد ارتباط بین نشان می 2نتایج از جدول

بوده که در باالترین سطح  612/0(. شدت ارتباط بین کارکرد خانواده با مسئولیت پذیری p<0001/0ها معنی دار است)بوده و تمامی ارتباط

( است.  r=  963/0دارای باالترین همبستگی با مسولیت پذیری ) نقش ها اقع شده است و از بین مولفه های کارکرد خانواده مولفه از روابط و

 بدست آمده است.  920/0ارتباط بین هدفمندی در زندگی و مسئولیت 

 شود.ه را در تبیین مسئولیت پذیری پرداخته میحال با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام به بررسی سهم مولفه های کارکرد خانواد

 .نتایج تحليل رگرسيونی چند گانه گام به گام بين مولفه هاي کارکرد خانواده با مسئوليت پذیري3جدول 

step م منبع تغییراتSS DF MS F p R2 .adj
2R 

1 
 5079/210 1 5079/210 رگرسیون

378/198 0001/0 889/0 888/0 
 33/009 306 10100/826 خطا

2 
 3196/55 2 6393/108 رگرسیون

599/110 0001/0 921/0 913/0 
 28/809 305 8786/927 خطا

8 
 2430/648 3 7291/943 رگرسیون

597/58 0001/0 930/0 976/0 
 25/947 304 7888/092 خطا

9 
 1924/481 4 7697/925 رگرسیون

589/77 0001/0 907/0 901/0 
 24/893 303 7482/110 خطا

9 
 1576/603 5 7883/016 رگرسیون

290/69 0001/0 915/0 912/0 
 162/29 302 7297/019 خطا

6 
 1330/018 6 7980/110 رگرسیون

602/99 0001/0 926/0 917/0 
 520/28 301 7199/926 خطا

 

بدست آمده است نتایج  6د و در نهایت مدل نهایی در گام مرحله متغیرها وارد مدل شده ان 6دهد در طی نشان می 8بررسی جدول 

ها است. در مدل نهایی متغیر کنترل رفتار از مدل خارج شده است ولی سایر مولفه هها معنی دار بودتحلیل واریانس رگرسیونی در همه گام

بوده است با توجه به اینکه در طی گام یک  917/0و ضریب تعیین تعدیل شده  926/0در مدل باقی مانده اند در گام آخر مقدار ضریب تعیین 

مقدار ضریب تعیین تعدیل شده صعودی بوده بدین معنی است که متغیر های وارد شده در هر گام بر سهم تبیین کلی متغیر مالک  6الی گام 
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های کارکرد خانواده متغیر ر بوده و مولفهها معنی داتوان پذیرفت مدل خطی برازش داده شده به دادهمسئولیت پذیری موثر واقع اند. لذا می

 .(P<09/0نند )کمسئولیت پذیری را پیش بینی می

 مولفه هاي کارکرد خانواده  با مسئوليت پذیريبين  چند گانه گام به گامرگرسيونی براورد ضرایب مدل .4جدول 

 مقدار احتمال tآماره  بتا استاندارد بتا غیر استاندارد ضرایب گام

1 
 0/108 1/611- - 2/561- ثابت

 0/0001 12/998 0/578 0/832 نقشها

2 

 0/0001 5/654- - 10/543- ثابت

 0/0001 8/429 0/406 0/584 نقشها

 0/0001 7/078 0/341 0/649 همراهی عاطفی

8 

 0/0001 8/029- - 15/724- ثابت

 0/0001 5/980 0/294 0/423 نقشها

 0/0001 6/441 0/298 0/567 همراهی عاطفی

 0/0001 6/169 0/280 0/584 حل مساله

9 

 0/0001 8/404- - 16/069- ثابت

 0/0001 4/571 0/230 0/331 نقشها

 0/0001 5/713 0/262 0/499 همراهی عاطفی

 0/0001 4/833 0/224 0/466 حل مساله

 0/0001 4/251 0/206 0/170 عملکرد

9 

 0/0001 8/696- - 16/493- ثابت

 0/001 3/337 0/177 0/254 نقشها

 0/0001 4/663 0/221 0/421 همراهی عاطفی

 0/0001 4/866 0/223 0/464 حل مساله

 0/0001 3/584 0/176 0/145 عملکرد

 0/004 2/902 0/150 0/224 آمیزش عاطفی

6 

 0/0001 8/961- - 17/109- ثابت

 0/007 2/735 0/149 0/214 نقشها

 0/0001 4/531 0/215 0/408 همراهی عاطفی

 0/0001 4/656 0/213 0/444 حل مساله

 0/003 2/978 0/150 0/123 عملکرد

 0/017 2/402 0/127 0/188 آمیزش عاطفی

 0/035 2/113 0/110 0/191 ارتباط

 

له، در گام چهارم عملکرد، در ها و در گام دوم همراهی عاطفی، در گام سوم حل مسادر گام نخست نقشنشان می دهد  9نتایج جدول 

مولفه کارکرد مولفه کنترل رفتار از مدل خارج  7ست از بین اگام پنجم آمیزش عاطفی و در نهایت در گام ششم متغیر ارتباط وارد مدل شده 

 شده است. معادله نهایی به صورت زیر است. 

 = مسئولیت پذیری -105/17+  219/0ها + نفش903/0+ همراهی عاطفی  999/0+حل مساله  128/0عملکرد 

 +  133/0+ آمیزش عاطفی 151/0ارتباط                                                             

بررسی مدل و بررسی نقش میانجی هدف از زندگی در ارتباط بین کارکرد خانواده با مسئولیت پذیری از تحلیل مسیر و آزمون سوبل  

 شداستفاده 
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 شاخص هاي برازندگی مدل پژوهش بررسی. 5جدول 

χ2/DF RMSEA NFI NNFI CFI IFI RFI SRMR GFI AGFI 
57/1 062/0 55/0 53/0 55/0 55/0 57/0 088/0 53/0 52/0 

 

شاخص های مربوط به انطباق و نیکویی برازش در سطح پذیرش قابل قبول قرار تمامی شود، مالحظه می 9همان گونه که در جدول 

 شود. برازش مدل داده به با نقش میانجگیری هدفمندی در زندگی در ارتباط بین کارکرد خانواده با مسئولیت پذیری پذیرفته می , دارند

 
 بارهاي عاملی استاندارد. 2نمودار                                                           T. مقادیر 1رنمودا

 

 باشد زیرا مقادیر آمارهل معنی دار میدهد تمامی ضرایب مدمده که نشان میآبرای مدل تحلیل مسیر   tمقادیر 1همچنین در نمودار 

t   توان شدت ارتباط هر یک از متغیرها را در این مدل مالحظه نمود. می 2همچنین از روی نمودار باشد می 56/1بیشتر از 

یانجی و ارتباط بین متغیرهای مستقل با م در مدل فوق نقش میانجی هدفمندی در زندگی.با توجه به معنی داری اثرهای مستقیم در

مسیرها تایید شده است، امّا این روش توان آماری پایینی دارد. بنابراین با توجه به  میانجی با وابسته بررسی گردید هر چند معناداری ضرایب

تر این است که به از طریق معناداری ضریب اثر غیرمستقیم است. روش مناسب هدفمندی در زندگی اینکه هدف بررسی نقش میانجی متغیر

آزمون شود. یکی از پرکاربردترین روشها برای این منظور آزمون سوبل است که این آزمون بر  صورت مستقیم معناداری ضریب اثر غیرمستقیم

 پایه خطای استاندارد و ضرایب رگرسیونی مسیرهای ارتباطی است.
 

 هدفمندي از زندگی ميانجيگري نقش بررسی براي ميانجی تحليل . نتایج6 جدول

 B SE β t متغیر مالک متغیر پیش بین مراحل

 061/5 998/0 026/0 289/0 هدفمندی از زندگی کارکرد خانواده 1

 705/13 717/0 010/0 151/0 ئولیت پذیریسم هدفمندی از زندگی 2

 p 17/3  =Sobel test<0001/0 ارتباط بین کارکرد خانواده با مسئولیت پذیریاثر میانجیگری هدفمندی در 

 

نیز نشان داد که نقش میانجیگری هدفمندی از زندگی در ارتباط بین کارکرد خانواده با مسئولیت  6ح آزمون سوبل از جدول نتای 

پذیری معنی دار است.یا به عبارتی دیگر ارتباط غیر مستقیم متغیر مستقل کارکرد خانواده با متغیر وابسته )مسئولیت پذیری( معنی دار 

 (. p<0001/0است)
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 نتيجه گيريبحث و 
نتایج تحقیق نشان داد بین کارکرد خانواده و مولفه های آن با متغیر مسئولیت پذیری ارتباط معنی داری وجود دارد. یافته های تحقیق 

 ایشباشد و این نتایج دال بر آن است که کارکرد و عملکرد خانواده، مسئولیت پذیری افراد را افزهماهنگ و همسو می]9-8-2 [ با یافته های

یابد. از دیگر یافته های فرزند پروری خود کوشاتر باشد مسئولیت پذیری فرزندان افزایش می باشد و دردهد و هرچه خانواده هدفمندتر می

هماهنگ و ]16-12-9 [توان به ارتباط معنی دار بین هدف از زندگی با متغیر مسئولیت پذیری اشاره کرد که نتایج با یافته هایتحقیق می

کنند تا در مسیر بهتر زندگی گام باشد. در واقع افراد مسئولیت پذیر اهدافی در زندگی خود دارند ودر راستای اهداف خود تالش میمی همسو

 بردارند. 

های کارکرد خانواده و نیز کارکرد کلی و هدف از زندگی با توان به ارتباط همزمان و معنی دار بین مولفهدیگر یافته های تحقیق می

باشد نتایج داللت بر آن دارد که هم کارکرد هماهنگ و همسو می]17-19-2 [هایهای تحقیق با یافتهئولیت پذیری اشاره داشت که یافتهمس

های آن در مسئول پذیر بودن فرد برای انجام وظایفی که در آینده به او محول خواهد شد موثر است و فرد در رسته افرادی خانواده و مولفه

 تر خواهد بود.کند مسئولگیرد که نسبت به زندگی فردی و زندگی اجتماعی و نقش هایی که ایفا میقرار می

همچنین بررسی های انجام شده نشان داد نقش میانجی بودن متغیر هدفمندی از زندگی در ارتیاط بین کارکرد خانواده با مسیولیت 

توان گفت که هدف در زندگی تاثیر بسزایی همخوانی داشته است. بنابراین می ]13-9 [یافته های تحقیق با یافته هایشود. پذیری تایید می

توان در بقیه متغیرها داشته بطوری که هدف در زندگی پلی است برای تاثیرات خانواده بر شایستگی و مسئول پذیر بودن افراد و بنابراین می

ف، والدین تمامی برنامه های تربیتی و امکانات رفاهی را با آن همگام نموده و اهداف افراد رادر ابتدا به طور مشخص ترسیم نمود و طبق اهدا

بنابراین با توجه به ارتباط  شود هموار نمایند.مسیر را برای شایستگی فرزندان و مسئول پذیر بودن در خصوص وظایفی که به آنها محول می

 شود آن در ارتباط کارکرد خانواده با مسئولیت پذیری پیشنهاد می مستقیم هدف در زندگی با مسئولیت پذیری و نیز نقش میانجی گری

مسئولین تعلیم و تربیت آموزش خانواده و معلمان را جدی گرفته و از طریق غنی سازی جلسات آموزشی، توسط نیروهای متخصص، 

 تریباشد با دید مثبتعملکرد خانواده مطرح می مهارت های الزم را در آنها نهادینه سازند، و نیز نسبت به پژوهشهایی که در آن خانواده و

 نگریسته شود.
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