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شژی آوژوزش کفایژت اجتهژاعی وبتنژی بژر وژدل فلنژر بژر از پژوهش حاضر بررسژی اثربخ :هدف
طژر  پژژوهش نیهژه  روش:. قربانی قلژدری بژود آووزان دانشو ویزان قربانی شدن  آوری تاب

دختژر  آوژوزان دانششاوک آواری آزوون وگروه گواه بود. جاوعه  پم-آزوون آزوایشی با  یش
کژژه در پایژژه هفژژتن و هشژژتن دوره  شژژهر  اول وقطژژ  وتوسژژطهقربژژانی قلژژدری در ودرسژژه بژژود 

ای سه ودرسه  گیری تصادفی خوشه ابتدا به صورت نهونهوشرول به تحصیک بودند.  تهران
کلیژژه دانش از جاوعژه انتخژژاب شژژدند و سژژپم بژژه صژورت هدفهنژژد پژژم از آوژژوزان  غربژژالگری 

پایه هفتن و هشتن آن ودارس با استفاده از وقیاس قربانی قلدی و نظژر وعژاونین ودرسژه و 
گژژروه آزوژژایش ) هژژا انتخژژاب و نفژژر از بژژین آن 45ن، وعلهژژا ( و n= 25بژژه طژژور تصژژادفی در دو 
قربژژژانی قلژژژدری  هژژژای  هژژژا از وقیژژژاس آوری داده ( جژژژایگزین شژژژدند. بژژژرای جهژژژ n= 25گژژژواه )

گژژروه  کالیفرنیژا و تژاب کژانر و دیویدسژژون اسژتفاده شژد. آوژوزش کفایژژت اجتهژاعی بژرای  آوری 
نتژاین تحلیژک کوواریژانم  هج: یجفتاههفتژه اراجژه گردیژد.  جلسه به ودت شش 12آزوایش در 

چندوتریری حاکی از اثربخش بودن آووزش کفایت اجتهاعی وبتنی بر ودل چهاربعدی فلنر 
کژژژاهش ویژژژزان قربژژژانی شژژژدن دانژژژش بژژژر افژژژزایش تژژژاب  آوژژژوزان قربژژژانی قلژژژدری بژژژود آوری و 

(51/5>p) .یت اجتهاعی وبتنی بر ودل آووزش کفادهد که  نشان ویاین نتاین  گیری: نتیجه
 آووزان به کار رود. تواند برای کاهش قربانی قلدری در دانش وی فلنر

 .آوری،  قربانی قلدری : کفایت اجتهاعی، ودل فلنر، تابهج کلید وا  
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 مقدمه
گمممرا وثممم  وفممماهین  همممای وثبممم  جرخمممانتمممأثیر همممای اخیمممر روانشناسمممی تحممم   در سمممال

گرفتممه اسمم ر خکممی ا1آوری تمماب کممه در حیطممه اسممترس و سممازگاری حمما آن ، قممرار  ز وفمماهیهی 
( نیمممز 2666) 2آوری اسممم ر اداره آووزشمممی اسمممترالیای غربمممی وطمممرح شمممده اسممم  وفهممموم تممماب

توانممایی خمم  فممرد بممرای بهبممودی از خمما سممازگاری ووفقیمم  آویممز حمما »آوری را تحمم  عنمموان  تمماب
ا وشمکالت سختی، توسعه شاخستگی اجتهاعی/ هیجانی و تحصیلی علی رغن وواجهه ح

کمرده اسم  )حمه نقم  از وخلیماوز «زندگی کمه  کنمد عنموان وی( 3221) 4(ر حنمارد2633، 3تعرخمف 
کفاخم  اجتهمماعی،  آور چهمار ویژگممی فمردی از خمود نشممان ومی کودکمان تماب کممه شماو   دهنمد 

هممای حمم  وسممجله، اسممتقالل و هدفهنممدی اسمم ر برخممی پووهشممگران )راثممان، هممد،  وهممارت
که تاب2633، 5کلینبر  و استنسفلد هما واننمد تحقیقمات  آوری در برخی از حوزه ( وعتقدند 

کمه حمه عنموان نموعی  گرفتمه شمده اسم ر اومروزه قلمدری در ودرسمه  وربوط حمه قلمدری  نادخمده 
شممود، پدخممده  تممر تعرخممف وممی پرخاشممگری عهممدی و تکممراری نسممب  حممه ههسمماتن ضممعیف

کممه بیشممترین شممیوع را در وممدارس احتممدایی )اولممو گسممترده د حممه نقمم  از 3221 6خ ای اسمم  
د حمه 2666، 8( و ومدارس راهنهمایی )رایموس المی ، حالومی و شموجی2636و ههکماران،  7ساپونا

کممین و سممادک گممورا،  خلیمماوز،  کمموک، و کممه قلممدر2636، 9نقمم  از  دهممد در   رخ وممی ی( داردر زوممانی 
 یان قلمدریها حه عنوان قرحان ه از آنکشوند  یده وخن پدیا یه قرحانکوجود دارند  یسانکواقع 

ایمن حمه شمدن و قرحمانی اسم  نماوطلوب رواحما پخنتما از خکمی قرحمانی، نقمشننمدر ک یاد ومخ
کودکمان حمه دلیم  ومورد کمه برخمی رفتارهمایی شمود: ومی تعرخمف شمک  گمرفتن قمرار همدن از 
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 ،وطالعمات(ر 2660، 1حمالتون و کنند )فوک  وی تجرحه کودکان، دخگر پرخاشگرانه یرفتارها
کممردهاثممرات ونفممی روانشمم انممد  ناختی و تحصممیلی قرحممانی شممدن توسمما ههسمماتن را نیممز تأییممد 

آوموزان حمه طمور بیهارگونمه دچمار اضمطراب  (ر ایمن دانمش2662، 2)فلیک ، فورتنمگ و اسمتین
کجما حما  شوند، تهرکزشمان وختم  ومی وی کمه وهکمن اسم  چمه وقم  و  شمود و ومدام نگراننمد 

خمد شکنجه راین قرحانیمان قلمدری در ودرسمه ههمواره (ر حنماب2667، 3گران خود وواجه شموند )و
خ سممطوح حمماتیی از اسممترس و اضممطراب را تجرحممه وممی ( قرحممانی 3221) 4بممیگکننممد و از نظممر ر

 قرحانی ووقعیتی حسیار پراسترس اس ر  آووزان دانششدن توسا ههساتن برای 
گذشته تحقیقات در وورد قرحمانی شمدن در ودرسمه حمه سمرع  در حمال  در چند دهه 

که  حه پیشگیری و تالت ،د اس رش جوخانه شده اسم ر نکتمه  های وداخله که ونجر حه 
کمممه بیشمممتر وطالعمممات درحممماره پیاومممدهای وربممموط حمممه سمممالو  روان  قابممم  توجمممه ایمممن اسممم  

کهتر حه این وسجله پرداخته که چگونه قرحمانی  قرحانیان، روی آسیب شناسی وتهرکزند و  اند 
کنمد  های درونی جوانان را نابود وی ستی و سرواخههای به خ شاخ  ،شدن توسا ههساتن

خممممدادهای  (ر5،2662انممممانک)فلمممموری و حا کممممه رو از سمممموی دخگممممر در افممممراد جمممموان و نوجمممموانی 
کممرده کممه پیاوممدهای  ناخوشمماخندی واننممد پدخممده قلممدری را تجرحممه  انممد، شناسممایی عممواولی 

بیانجاومد برای قرحانیان تواند حه رشد و توسعه وداخالت ووفق  وی دهند، وی وثب  را ارتقاس
کممه وعلهممان وممی3221) 7سو(ر بممر2631، 6)سمماپونا و ولمم  تواننممد راهبردهممای  ( وعتقممد اسمم  

خادی از جهله آووزت وهارتهای اجتهاعی را برای پمرورت دادن تماب  آوموزان آوری در دانمش ز
کمار ببندنمدر آزواخشمگاه آووزشمی ونطقمه برای وواجهه حا قلدری ( 3225) 8ورکمزی شمهالی  حمه 

که سیستن ودارس دولتی ویناپولی  بر پنپ راهبرد ارتقای تماب آوری  نیز بیان داشته اس  
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کفاخم  وتهرکز شده کمه خکمی از ایمن راهبردهما، توسمعه  همای اجتهماعی اسم  )حمه نقم  از  اند 
گممرای و پممادرون کسممهن،  کودکممان 2661، 1وا کممه  کی از ایممن اسمم   (ر از طرفممی وطالعممات حمما

کفاخم  اجتهماعی خمود ای  داونهدرگیر در پدخده قلدری،  از وشکالت از جهلمه نواقصمی در 
آوری در  (ر بررسمی رفتارهمای وثبم  اجتهماعی حمه عنموان ونبعمی از تماب2636، 2دارند )دانون

گرفتمممه شمممده اسممم   ادبیمممات وربممموط حمممه قرحمممانی شمممدن توسممما ههسممماتن ومممورد غفلممم  قمممرار 
ی توسعه دادن رواحا وثب  حما که  حه قرحانیان قلدری برا جه ، (ر از این2631، 3)گرخ 

کفاخمم  اجتهمماعی ووجممب وممی دخگممران، وهممارت کهتممر طعهممه  شممود آن هممای اجتهمماعی و  همما 
آومموزان قلممدر شممده و تمماب وواجممه شممدن حمما رفتارهممای قلدرانممه و اسممترس ناشممی از آن را  دانممش

 حدس  آورندر 
 یریپمذ  یو وسمجول هما، توانمایی سمازگاری حمه نموعی حمه وهمارت یاجتهماع  خمفاک       
( 3116د حه نقم  از عالقبنمد راد و فرهمی، 3226) 4پ یلیف و  یل اشاره داردر فلنر، یاجتهاع

 هکم یشمناخت یهما وهمارت -اسم : المف چهاروولفه یدارا یاجتهاع  خفاک هک وعتقدند
 ،یریمگ نیتصمه ییتوانما سمب اطالعمات،ک و پمردازت یها وهارت و اطالعات خزانه شاو 
کمهرفتمار یهما وهمارت -اسم ر ب یاسمناد یهما  سمب و آومدارکنا و ارآومدک یحاورهما  ی 

 تمداوم و شمروع یبمرا یا وحماوره یهما وهمارت وجمود، ابمراز ره،کنقمش، ومذا یفماخشماو  ا

گ یهما ، وهارتیاجتهاع یها تعاو  شمودر  ومی گمرانخد حما رفتاردوسمتانه یریادگخم و یریمفرا
 گمران،خد وثبم  حما حماروا یبرقمرار یبمرا هکم اسم  یگمرخد وولفه یجانیه یها وهارت -ح

حمه  وناسمب یپاسمخده و ییشناسما دوطرفمه، یتخحهما رواحما و اعتهماد گسمترت و جمادخا
 یهما وهمارت -اسم  د تزم اسمترس  خریومد اخم یاجتهماع در رواحما یجمانیه عالجمن

کمهزشمیانگ  و یاثرحخشم احسماس ،یاخالقم رشمد سمطح فمرد، ارزشمهند سماختار شماو  ی 
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انمد  گسمترده  نشمان داده یتحمول یهما شمودر پمووهش یوم یارآومدکخود احساس و فرد نترلک
رد بهتممر در کممشممتر و عهلیب یسممتخحمما به  یجممانیه - یاجتهمماع یهمما یسممتگخه تبحممر در شاکمم

توانممد حممه  یهمما ومم طممهین حیممدر ا یسممتگخدن حممه شایسمم  در رسممکودرسممه ههممراه اسمم  و ش
گممورا 2660، 1زنبممر یونجممر شممود )ا یلیو تحصمم ی، اجتهمماعیالت وتعممدد شخصممکوشمم و د 

گر3221، 3وتسمممموورثکن و تد واسمممم2661، 2برادشمممماو ، کد حممممه نقمممم  از دارت3221، 4نبممممر خد 
 (ر  2633 ،5وی بر ، داخهنیکی، تیلور و شلینگر

کمرده       که شواهد تجربی تأییمد  کمه پدخمده قرحمانی شمدن توسما  چندین دهه اس   انمد 
، 6اس  )اسمپلیپههساتن خ  وشک  وهن و درخور توجه هن از نظر پووهش و هن وداخله 

کوچندرفر2665 کوچنمدفر3222 8د اسهی 2636، 7د  کلیفمورد-د حمه نقم  از وخسمکانتی،  ، 9تد و 
ان کمودک  یمن و تربیوهن در اور تعلم یرسالت یه آووزت و پرورت داراکنخ(ر حا توجه حه ا2631
و چه در سطح خرد در ودارس حه دنبال  یاستگذاریالن در قالب سکچه در سطح  ،اس 
شمدن و  یو قرحمان یده قلمدرخماز پد یریشمگیجهم  پ ییهما حه وداخالت و آووزت یابیدست

ومدارس  یحاشمدر از طرفم یوم یلیشرف  تحصیوثب  و ارتقاس پ یاودهایش پخحه تبع آن افزا
ق یمه از طرکمحل یق تحمول شمناختیمان سمالن نمه فقما از طرکمودکدر پمرورت  یهن نقمش وههم
طمه ی(ر لذا پووهش در ح2633اران، کو هه کرتنند )داک یفا وخا یجانیو ه یتحول اجتهاع

رسمدر  ومی حمه نظمر یوهمن وضمرور یاور یده قلدرخان در وواجهه حا پدکودک یش توانهندخافزا
آومموزان،  در واقمع اومروزه قرحمانی قلممدری شمدن حمه  نمموعی نگرانمی در حمال رشممد در ویمان دانمش

کمه نگمران سمالو  دانمش خانواده کارکنمان ومدارس و وسمجوتنی  آوموزان هسمتند، تبمدی   ها، 
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4. Greenberg, M.T.
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، 2ان، وممدارس و خممانواده همماکممودک، ووسسممه 2636، 1شممده اسمم  )آرسممنال ، حمماوس و شممکور
راب وممورد توجممه خمماو یممشممدن اخ یقلممدر یو قرحممان یده قلممدرخممشممور پدک(ر  در داخمم  2662

گرفته اس ر هرچند پووهش یتیروانشناسان ترب ز انجام شمده اسم  و حمه ین کیاند یها قرار 
 خم اند اوا حه وداخله در قالمب  شدن پرداخته یقلدر یرها حا قرحانیوتن یا برخرواح یبررس

ه چهمممار جمممزس کمممفلنمممر  ی  اجتهمماعخمممفاکچمممون ومممدل  )هممن ی  اجتهممماعخمممفاکوممدل جممماوع 
 یهما یدهمد( بمر رفتارهما و توانهنمد یرا هدن قرار وم یزشیو انگ یجانی، هی، رفتاریشناخت

کته دخگر اخنکه آووزت ایمن وتنیمر وخصوصماب پرداخته نشده اس ر ن یقلدر یان قرحانکودک
کودکمممان و دانمممش ( خممما 3111آوممموزان پرخاشمممگر )واحمممدی، فتحمممی آخر،  در ایمممران بیشمممتر روی 

کممه دارای اخممتالل خمما نمماتوانی خهنممی بممودهآومموزان دانش انممد )جلیمم  آحکنممار، عاشمموری، پممور  ی 
کمممه در خممم  وطالعممم3123وحهدرضمممای تجرخشمممی،  گرفتمممه اسممم ر در صمممورتی  ه ( صمممورت 

کفاخم  اجتهماعی حمه عنموان خم  2636فراتحلی  )کوک و ههکاران،  ( ب رگی اندازه اثمر  وتنیمر 
گروه قلدرها  پیش کننده وعنادار، برای  گروه قرحانی و قرحمانیکبینی  قلمدر وتوسما  -ن و برای 
کمه  گزارت شده اس ر حا توجه حه آنچه خکر شد نیاز حه ایمن وسمجله احسماس ومی حه حات شمود 

کممه هنگممام وواجهممه حمما وشممکالت و ووقعیمم  راد وهممارتحممه ایممن افمم خن  هممای  هممایی را بیمماووز
کننمدر لمذا پمووهش حاضمر حمه دنبمال  آورانمه استرس زا حه شمیوه تماب تمری تفکمر و سمپ  عهم  

کفاخمم  اجتهمماعی وبتنممی بممر وممدل فلنممر بممر خممه آکممن سمموال اسمم  یممحممه ا ییپاسممخگو ا آومموزت 
 قرحانی قلدری در ودرسه اثرحخش اس ؟آووزان  آوری و ویزان قرحانی شدن دانش تاب

 روش
گمواه از نموع طرح پمووهش حاضمر نیهمه آزواخشمی  گمروه  پمیش آزومون و پم  آزومون ههمراه حما 

کلیه دانش آووزان دختر قرحانی قلدری ودارس دولتمی در وقطمع وتوسمطه  بودر جاوعه شاو  

                                           
1. Arseneault, L.,  Bowes, L.,  and Shakoor, S. 
2. Department for Children, Schools and Families,. 
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شماو   اولیه هونهبودر ن 21 -25دوره اول )پاخه هفتن و هشتن( شهر تهران در سال تحصیلی 
کممه  دانممش 20 گیری تصممادفی  حمما اسممتفاده از شممیوه نهونممهآومموز قرحممانی قلممدری در ودرسممه بممود 

که احتدا از بین ونماطق  ای از بین جاوعه انتخاب شدر خوشه گانمه آوموزت  22حدین صورت 
و پممرورت شممهر تهممران خمم  ونطقممه و از بممین وممدارس دخترانممه وقطممع وتوسممطه )دوره اول( آن 

ه ودرسمممه حمممه شمممیوه تصمممادفی انتخممماب شمممدندر سمممپ  حمممه دلیممم  عمممدم تجمممان  ونطقمممه سممم
کنممدگی دانممش آومموزان قرحممانی و تممالت بممرای دسممتیابی حممه تعممداد قرحانیممان قلممدری در حممد  پرا

کالیفرنیمممما( روی دانممممش آومممموزان تهممممام  کفاخمممم ، ابممممزار غرحممممالگری )وقیمممماس قرحممممانی قلممممدری 
بمممرای انتخممماب و تشمممخی   پاخمممه هفمممتن و هشمممتن همممر سمممه ودرسمممه اجمممرا شمممدرهمممای  کالس
آومموزان قرحممانی قلممدری در ودرسممه عممالوه بممر ابممزار غرحممالگری، از وصمماحبه حمما وعمماونین و  دانممش

نداشممتن بیهمماری خمما وعلولیمم  عممالوه بممر غرحممالگری، برخممی از وعلهممان نیممز اسممتفاده شممدر 
ک خاو، عدم وتارکه والدین و زندگی دانش حمه ورود همای  آوموز حما همر دو والمد حمه عنموان وال

کور  نهونه هدن، و غیب  دانش ک  2آوموز در حمدا جلسمه آووزشمی پمی در پمی حمه عنموان ومال
گرفته شدندر  خروح از نهونه در نظر 

سنجش ابزار
کصلوفشنوصال پ  کالیفرنیا توسما فلمیک ،   1مقوصا قربصنی قلدری  وقیاس قرحانی قلدری 

گممرین، فورتنممگ و تانیگمماوا حممانی قلممدری شممدن در (، حممه ونظممور سممنجش قر2633) 2شممارکی، 
های وختلف قرحانی قلدری شدن را حمدون  آووزان ساخته شده اس ر این ابزار شک  دانش

دهممدر در  وممورد سممنجش قممرار وممی آومموزان دانشحکمماربردن اصممطالح قلممدری و تعرخممف آن بممرای 
کمه  این وقیماس حمه ونظمور تفکیم  قرحمانی قلمدری شمدن، از قرحمانی شمدن توسما ههسماتن 

ک تر اس  حه کلی خمدادهای وکمرر در  وال های قلدری )عهدی بودن، عمدم تموازن قمدرت و رو

1. The California Bullying Victimization Scale.
2. Felix,E. D.,  Sharkey,J.D.,  Green,J.G.,  Furlong, M. J.,  & Tanigawa, D.
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اسم   همایی خ  دوره زوانی( حه طور وشخ  توجه شده اس ر این پرسشناوه شماو  آختن
کممه قرحممانی شممدن، عممدم تمموازن قممدرت، وکممان و زوممان قرحممانی شممدن را در سمماعات ودرسممه، و 

کسی درویان   0دهمدر  گمذارد ومورد سمنجش قمرار ومی ومیاخنکه فرد قرحانی شدن خود را حا چه 
)برای وقطع راهنهایی( وربوط حه اشکال قرحمانی شمدن گوخه   7 و)برای وقطع احتدایی(  گوخه

که دانش گرفتن حمه شمک   آووزان در ودرسه تجرحه وی اس   کنند )وورد طعنه خا خطاب قرار 
کردن فرد از کنی خا حدگویی پش  سر فرد، بیرون  گمرفتن او،  آزارنده، شاخعه پرا گروه خما نادخمده 

کممردن وررر(ر از  شممود  وممی خواسممته آوموزان دانشضمرحه، همم  دادن خمما از نظمر فی خکممی فشممار وارد 
، 6ای )هرگمز=  فراوانی هرخ  از این تجارب قرحانی شمدن را روی وقیماس لیکمرت پمنپ درجمه

گذشممته=  گذشممته3خکبممار در ومماه  گذ2=  ، دو تمما سممه حممار در ومماه  ، 1شممته= ، خکبممار در هفتممه 
گذشته=  کنندر در  5چندحار در هفته  حعمدی حمه ونظمور تعیمین ویمزان های  گوخمه( وشخ  

عدم توازن بین فرد قرحانی و قلدر در سه زوینه شهرت، هوت و قدرت فی خکی از دانش آوموز 
که پاسخ خود را در طیف سمه درجمه وی خواسته ای )کهتمر از ومن، واننمد ومن، بیشمتر از  شود 

کندر که حا همدن غرحمالگری قرحانیمان قلمدری در ودرسمه و  ون( وشخ   در پووهش حاضر 
وداخلممه بممرای آنممان طراحممی شممده، از سممه آخممتن ایممن وقیمماس )کممه درحمماره وکممان، زوممان قرحممانی 

کسممی درویممان  شممدن در سمماع  ودرسممه، و اخنکممه دانممش آومموز  قرحممانی شممدن خممود را حمما چممه 
گممروهآوممو حنممدی دانممش شممدر طبقممهنگممذارد اسمم ( اسممتفاده  وممی هممای وختلممف حممدین  زان حممه 

کممه دانممش وممی صممورت انجممام گونممه رفتممار  گیممرد  کممه هممی   آومموزان غیرقرحممانی، افممرادی هسممتند 
گزارت نکنندد دانش که حداق  خکمی  قرحانی شدن را  آووزان قرحانی ههسال، افرادی هستند 

کرده و همی   از  رفتارهای قرحانی شدن را در هر خ  از فراوانی عمدم تموازنی های ووجود تجرحه 
گمممزارت نکننمممدد و  کمممه حمممداق  خکممممی از  آوممموزان دانشرا  قرحممممانی قلمممدری، افمممرادی هسممممتند 

کمرده و حمداق  خکمی از  رفتارهای قرحانی شدن را حداق  حا فراوانی دو تا سه حار در واه تجرحمه 
ک  قرحانی شمدن نیمز از طریمق جهمع نهمره  کنندر نهره  گزارت  اشکال عدم توازن قدرت را نیز 

شممودر روایممی ههزوممان و پممیش بممین و پاخممایی ایممن  رفتممار قرحممانی شممدن وحاسممبه وممی گوخممه 0
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گممزارت شممده اسمم  )فلممیک  و ههکمماران،  و  1(ر آتیمم 2631د آتیمم ، 2633وقیمماس وناسممب 
و   12/6( ضمممرخب پاخمممایی وقیممماس حمممه روت حازآزومممایی حممما فاصمممله دو هفتمممه را 2633) 2گمممونری

بسمتگی حمما پرسشمناوه قلمدری/قرحانی المموخ   روایمی ههزومان ایمن پرسشممناوه را از طریمق هه
کرده 71/6 اندر در پووهش حاضر روایی پیش بین این وقیاس از طریق ههبسمتگی  گزارت 

حدس  آودر هن چنین ضرخب پاخایی آن حمه  -01/6 آووزان دانشحا آزوون رضاخ  از زندگی 
کرونباخ  11/6شیوه حازآزوایی حه فاصله دو هفته  س  آودرحد 10/6و ضرخب آلفای 

و انرکمم توسمما یآور تمماب پرسشممناوه  3دنففونیوید   صنشکفف یآور تففص  مقوففصا پ 
اسم ر  شمده هیمد، تهخمتهد و فشمار حا وقاحله قدرت یریگ ه انداز (، جه 2661دسون )خوید
که هر واده در خ  طیف لیکرت پنپ درجمه واده 21 یدارا ن وقیاسیا ( 5تما  6) ای اس  

حنمدرت  نمخگ  نهمره صمفر، نادرسم  اوالب کم  نمخگ  ه حمهک صورت نیحد شودر ی ویگذار نهره
شمهیهه  نمخگ  و 1نهمره اغلمب درسم   نمخگ  ،2نهمره  درسم  یگماه نمهخگ  ،3درس  نهره 

دهمدر  ومی را تشمکی  اسیموق  کم نهمره نهمرات، جهمع و رد یمگ یوم تعلمق  5 نهمره درسم  
گر .اس  366 نهره نهره صفر و بیشترین کهترین ( ضمرخب 3110د )ساوانی، جوکار و صمحرا

کرونباخ  این پرسشناوه را  کمرده 17/6آلفای  انمدر همن چنمین روایمی سمازه وقیماس را  گزارت 
که نتاخپ تحلی  عاولی بیمانگر خم  عاوم  عهمووی  کردند  نیز از طریق تحلی  عاولی بررسی 

بمموده اسمم ر  05/0و وقممدار ارزت ویممژه بممرای ایممن عاومم   عهممووی  12/6برابممر  KMO و وقممدار
کمرد )سماوانی و ههکماران،  20این عاو  ههچنین  کم  وقیماس را تبیمین  خمان   درصد از وار

کرونباخ  (ر3110  حدس  آودر  76/6این وقیاس در پووهش حاضر نیز ضرخب آلفای 
کفاخمم  اجتهمماعی وبتنممی بممر وممدل فلنممر و ههکمماران  وداخلممه آووزشممی، شمماو  آومموزت 

گروه آزواخش بودر در جدول زیر حه ط3226) ها  ور وختصر حه وحتوای این جلسمه( حه اع ای 
رشده اس اشاره 

1. Atik, G.
2. Guneri, O.Y.
3. Conner-Davidson Resilience Scale.
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کفصین ا تزصعی 1 دول     محتوای  لسصت آموزش 
 وحتوای آووزشی جلسه ابعجد

 اول 
گروهممی، توضممیح راجممع حممه زورگممویی در وممدارس و انممواع آن، بیممان   اجممرای پممیش آزوممون همما، وعارفممه 

کفاخ  و وهارت گ اههی  ارتقاس   روههای اجتهاعی، تعیین قوانین 

تی
نجخ

ش
 

 دوم
گاهی، اههی  شناخ  توانایی همای  ها و ناتوانی ها، تعرخف انمواع تحرخف تعرخف وهارت خودآ

کارآود کارآود، که  حه شناسایی آنها و جاخگ خنی حا نوع   شناختی و افکار نا

 سوم
گمماهی هیجممانی در ووقعی  هممای  تعرخممف وهممارت حمم  وسممجله و وراحمم  آن، بیممان اههیمم  خودآ

همای فرضمی و واقعمی از وسماج  وربموط حمه قلمدری در ودرسمه و حم  آنهما از  بیان وثال ح  وسجله،
 طریق وراح  ح  وسجله

 چهارم
گیری و بیان تفاوت آن حا ح  وسجله، گیمری  تعرخف وهارت تصهین  بیان چند ووقعی  تصمهین 

گمذاری و وراحم  آن حمه ونظمم گیمری در آن ووقعیم  هما، تعرخمف همدن  ور و تهمرین وراحم  تصمهین 
 های وربوط حه حعد شناختیر های ونفی، جهع حندی آووزت تنییر ویژگی

ری
رفتج

 

 پنجن
 

بیان وفهوم رفتار جرأتهندانه، روشن ساختن انواع جرأتهنمدی، آوموزت نحموه ابمراز جرأتهنمدی حمه 
هممای وختلممفر بیممان چنممد نهونممه ووقعیمم  قلممدری در ودرسممه و اراجممه رفتممار جرأتهندانممه در  روت

 وقعی  هار پاسخ حه آن و

 ششن
گانممه ارتبمماط بممین  تعرخممف وهارت هممای ارتبمماط بممین فممردی و بیممان اههیمم  آن، وعرفممی وراحمم  سممه 

کممه در ایممن سممه ورحلممه تممأثیر وثبمم  و ونفممی  کالوممی و غیرکالوممی  فممردی و وعرفممی انممواع رفتارهممای 
 خواهند داش 

 هفتن
کره و وحاوره درس ، بیان تأثیرات ونفی رعاخم  نکم ردن آنهما بمر درک دخگمران و بمر بیان آداب وذا

گفتار حمه ههمراه وثمال همایی بمرای  رواحا بین فردی، برشهردن برخی اشتباهات راخپ در وحاوره و 
 هر ووردر

 هشتن
کهمم  طلبممی و بیممان انممواع نگرت کهمم  طلبممی، آومموزت رفتممار  تعرخممف  هممای نادرسمم  وممرتبا حمما 

هممای قلممدری در ودرسممه و  قعی هممای فرضممی وو هممای آن، بیممان نهونممه کهمم  خممواهی و انممواع روت
 هار تهرین که  خواهی در این ووقعی 
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وحتوای آووزشیجلسه ابعجد

جنی
هیج

 

نهن
تعرخمممف اسمممترس و انمممواع آن، تمممأثیرات ونفمممی اسمممترس و لممم وم ومممدیرخ  آن، وعرفمممی راهبردهمممای 

ها، بیمان راحطمه دوطرفمه اسمترس  وتفاوت وقاحله حا استرس )هیجان ودار و وسجله ودار( در انسان
سازی های آرام ووزت تکنی های ونفی، آ حا هیجان

دهن

کنتممرل هیجان گمماهی هیجممانی و  آومموزت وهممارت  کیممد وجممدد بممر اههیمم  خودآ هممای ونفممی و تأ
کیمد بمر نقمش وثبم  اندخشمی وتفسمیر  کارآود و تالت بمرای تنییمر آنهما، تأ شناخ  حاورها و افکار نا

کمماربردن تکنیمم  هممایی چممو خمموت ن نفمم  عهیممق، بینانممه وقمماخع، اویممدواری، توکمم  حممه خممدا و حممه 
هممای اسممترس زای قلممدری در وممدارس و  حواسممپرتی وررر، در نهاخمم  بیممان وثممال هممایی از ووقعی 

کنترل هیجان ونفی در این ووقعی  هار  تهرین ودیرخ  و 

شی
گیز

ان

خازدهن

کمه  آووزان برای حه خادآوری خکمی از ووقعی  درخواس  از ت  ت  دانش همای قلمدری در ودرسمه 
انمد )ونبمع ووفقیم  در عهلکمرد(،   فتاده بود و آنها حه خموبی قمادر حمه حم  آن بمودهبرای آنها اتفاق ا

کمارگیری تجممارب  کالومی( و حمه نموعی حمه  کالومی آنهما در پمی ایمن افشاسمازی )قممانع سمازی  تشمویق 
آوموزان )ونبمع دخگمر ارتقماس  آووزان حه وثاحمه تجرحمه جانشمینی بمرای سمایر دانش هرکدام از این دانش

   خودکارآودی(ر

دوازدهن
گذشممته، پاسمممخگویی حممه سمممؤاتت دانممش آوممموزان درحمماره تجمممارب  جهممع حنمممدی و وممرور جلسمممات 

کهممم  طلبیممممدن از سممممایر  شخصمممی آن همممما در راحطمممه حمممما قلمممدری و وممممورد زورگممممویی واقمممع شممممدن، 
 های اراجه شده آووزان در پاسخگویی حه این سؤاتت حا توجه حه آووزت دانش

کمه پم همدن و جماخگ خنی آنهما  آوموزان دانش  از غرحمالگری روت اجرا حدین صمورت بمود 
کفاخممم  اجتهممماعی وبتنمممی بمممر ومممدل فلنمممر و  گمممواه حمممه اجمممرای آوممموزت  گمممروه آزوممماخش و  در دو 

گمواه آووزشمی اراجمه ن در( 3226ههکاران) گمروه  که حمه  ر شمدگروه آزواخش پرداخته شد درحالی 
کممه هممر جلسممه حممه طممور ویممانگی 32وداخلممه شمماو   دقیقممه حممه طممول  71ن جلسممه آووزشممی بممود 

گذشمته و پاسمخگویی حمه  31انجاویمدر  دقیقمه احتمدای جلسمات حمه بررسمی تکمالیف جلسمه 
هممای جلسممات قبمم  و ههممین طممور در انتهممای هممر  آومموزان در راحطممه حمما وهممارت سممؤاتت دانممش

جلسه نیز حمه جهمع حنمدی وطالمب آوموزت داده شمده و حمه تعیمین تکلیفمی بمرای جلسمه حعمد 
گمروه پرسشمناوهقبشدر  پرداخته وی کننمدگان همر دو  های    و حعد از اجرای آووزت، شرک  

کردند ر در طی تهاوی جلسات، آووزت حه دو روت سمخنرانی و وتنیرهای واحسته را تکهی  
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گروهممی، اخفممای نقممش و حممارت خهنممی( اراجممه شممدر هممن چنممین  خممادگیری فعممال )شمماو  ححممز 
داده شده در ههان جلسمه در قالمب های آووزت  درخالل هرجلسه حه تکرار و تهرین وهارت

کننممده فعالیمم  کالسممی پرداختممه، و حممه اسممتفاده از تقوخمم   کالوممی و  همما و وشمموق هممای  هممای 
 شدر غیرکالوی نیز اهتهام ورزخده  

 ها یافته
آوری و ویمزان  همای تماب در وقیماس نهمرات یآومار یهما شماخ  2شمهاره  جمدول در

  .اس  شده اراجه ها گروه کی قرحانی شدن حه تف

گروه2جدول گواههای  : توصیف آواری وتنیرهای واحسته در   آزواخشی و 

رو 
گ

 هج 

 پرسشنجوه
 پس آزوون پیش آزوون

 انحراف استجندارد ویجنگین تعداد انحراف استجندارد ویجنگین تعداد

ش
زواخ

آ
 

 13/35 61/10 26 61/33 11/53 26 تاب آوری
 51/2 15/1 26 52/2 7 26 قرحانی قلدری

 گواه
 26/31 22/52 26 52/33 51 26 تاب آوری

 50/2 15/0 26 11/2 26/0 26 قرحانی قلدری

 
کفاخ  اجتهماعی وبتنمی بمر ومدل فلنمر بمر تماب آوری و ویمزان  حه ونظور  اثرحخشی آووزت 

شمدر  ری اسمتفادهیمچنمد وتن ان خمووارک  یمتحل ترو آوموزان قرحمانی از قرحمانی شمدن دانمش
خان  چند وتنیمری بررسمی شمدر خکمی از ایمن وفروضمههای تحلی   احتدا پیش فر  هما  کوار

کولهممموگرون  کمممه حمممدین ونظمممور از آزومممون  خمممع وتنیرهمممای واحسمممته اسممم    –نرومممال بمممودن توز
خع پ  آزومون تماب 1اسهیرنف آوری  استفاده شدر وطابق حا نتاخپ این آزوون، نروال بودن توز

(61/6  ?10/6 =P ،20 =df ،72/6 =K-Sو پممممم  آزومممممون ویمممممزا )( 61/6ن قرحمممممانی شمممممدن  ?
51/6 =P، 20 =df ،17/6 =K-S خمان  چنممد کووار ( تأییمد شمدر وفروضممه وهمن دخگمر تحلیمم  

                                           
1. Kolmogrov - Smirnov test. 
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کمه از طریمق بررسمی عمدم تعاوم  عهم   ونیرگرس بخضرا یوتنیری، وفروضه ههگون اسم  
کمه رکمخ حمه شمودر تزم ومی وحقمقها  آزواخشی حا پیش آزوون در پمووهش حاضمر تعاوم   اسم  

= P ، 62/3=5/6? 61/6پیش آزوونها از طریق توبدای وخلکمز بررسمی شمد ) عه  آزواخشی حا
F، 21/6 =Wilks' lambda که وطابق حا نتیجه حدس  آوده این تعاو  در سمطح اطهینمان  )

آوری و ویمزان قرحمانی  هرخم  از وتنیرهمای تماب تعاوم  بمرای همن چنمین وعنادار نشدر 21/6
گانمممه نیمممز وعنمممادار نبمممود ( و P، 01/5 =F= 61/6? 63/6آوری ) تمممابA شمممدن حمممه صمممورت جدا

ونیرگرسم بخضرا یههگون از کیحا که @( P، 62/6 =F= 70/6? 61/6ویزان قرحانی شدن )
خممان  وتنیرهممای واحسممته از  اسمم ر حممه ونظممور بررسممی وفروضممه ههسممانی ومماترخ  کووار هممای 

یزان آزومون (ر وP، 12/6 =F، 22/6 =Box's M= 13/6? 61/6استفاده شد ) 1آزوون ام حاک 
خمممان   از ههسمممانی وممماترخ  کمممه نشمممانوعنمممادار نیسممم   61/6حممماک  در سمممطح  کووار همممای 

خمم  حارتلمم دهممد وی وتنیرهممای واحسممته کرو کی از  2ر هممن چنممین وعنمماداری آزوممون  نیممز حمما
= P ،2= 663/6برقراری وفروضه ههبستگی ترکیبمی وناسمب بمین وتنیرهمای واحسمته اسم  )

df،  2 =²ϰخان (ر وفروضه ههسانی وا وحاسمبه  Fبررسمی شمدر  ها نیمز از طریمق آزومون لمون ر
کممدام از دو وتنیممر واحسممته وعنممادار نبممود  ? 61/6آوری ) تممابAشممده در ایممن آزوممون بممرای هممی  

67/6 =P، 12/1( =25, 3)F( و ویزان قرحمانی شمدن )32/6? 61/6 =P، 10/2( =25, 3)F) ر@
خان  ههگنمی شمیب خطموط رگرسمیون و  نیمز تأییمد شمدر همن چنمینهما  حنابراین ههسانی وار

گروه ختممه و واحسمته  کووار  اسممکتر پممالتاز طریممق نهمودار همما  خطمی بممودن راحطممه بمین وتنیرهممای 
گرف ر  بررسی و وورد تأیید قرار 

خان  چندوتنیری خم  راهمه انجمام شمدر  پ  از برقراری وفروضه کووار ها، آزوون تحلی  
ررسممی وعنممی داری تفمماوت اثممر ترکیبممی اثممر پیالیممی بممرای ب ، نتمماخپ آزوممون1در جممدول شممهاره

وتنیرهای واحسته آورده شده اس ر

1. Box's Test .
2. Bartlett's test of sphericity.
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 : آزوون اثر پیالیی، وقاخسه اثر ترکیبی وتنیرهای واحسته1جدول
 توان ضریب اتج داری سطح وعنی خطجF df df وقدار  اثر
 22/6 50/6 6663/6 23 2 16/11 50/6 اثر پیالیی گروه

 

ک نشان وی 1نتاخپ جدول شهاره  گروهدهد  همای  ه حا توجه حه آزومون اثمر پیالیمی، تفماوت 
آوری و وی خممان قرحممانی شممدن از نظممر آومماری  وممورد وطالعممه در ترکیممب وتنیرهممای واحسممته تمماب

کفاخم  اجتهمماعی وبتنمی بممر ومدل فلنممر بممر P< 61/6وعنمادار اسمم  ) (ر حمه بیممان دخگمر آومموزت 
آوری و ویممزان قرحممانی  تممابترکیممب وتنیرهممای واحسممته پمم  از تعممدی  دو وتنیممر پممیش آزوممون )

کممه  50/6شممدن( اثممرحخش بمموده اسمم ر ویممزان ضممرخب اتمما   % از 50حدسمم  آوممد حممدین وعنمما 
کفاخم  اجتهماعی بموده  تنییرات اخجاد شده در ترکیمب وتنیرهمای واحسمته ناشمی از آوموزت 
کمه آخمما اثمر ناشممی از عهم  آزواخشممی در  اسم ر پم  از آن حممه بررسمی ایممن ووضموع پرداختممه شمد 

گممواهتفمماوت  گممروه آزومماخش و  گانممه نیممز  ،بممین دو  در هرخمم  از وتنیرهممای واحسممته حممه طممور جدا
گمروه،  وعنادار اس  خا خیمرر در واقمع تفماوت حدسم  آومده در ترکیمب وتنیرهمای واحسمته دو 
کممداوی  از وتنیرهممای واحسممته و حممه چممه ویممزان بمموده اسمم ر حممدین ونظممور در  وشخصمماب در 

خمان  تم  وتنیمری در هرخم  از وتنیرهمای نتماخپ حاصم  از تحلیم 5جمدول شمهاره  کووار   
گانه اراجه  شودر وی واحسته حه صورت جدا

کووارخان  برای وقاخسه اثر بین آزوودنی5جدول  ها : تحلی  

 وتغیروابسته ونبع
 )پس آزوون(

وجهوع 
 وجذورات

درجه 
 آزادی

ویجنگین 
 F وجذورات

سطح 
 داری وعنی

ضریب 
 توان اتج

اثر 
 گروه

 22/6 12/6 663/6 22/55 25/5210 3 25/5210 تاب آوری
ویزان قرحانی 

 شدن
71/213 3 71/213 72/16 663/6 10/6 22/6 

 خطا
     12/332 22 11/36111 تاب آوری

ویزان قرحانی 
 شدن

16/532 22 10/5     
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کمه در جمدول شمهاره  کفاخم  اجتهماعی توانسمته  وشماهده ومی 5ههانطور  شمود، آوموزت 
گواه تفاوت وعنماداری اخجماد  زوون وقیاس تاباس  بین نهرات پ  آ گروه آزواخش و  آوری 

کمه آوموزت  12/6(ر وقدار ضرخب اتا بمرای ایمن وتنیمر نیمز P< 61/6کند ) اسم ، حمدین وعنما 
کمرده اسم ر همن چنمین وطمابق حما  % از تنییرات وربموط حمه تماب12اراجه شده  آوری را تبیمین 

کفاخممم  اجتهممماعی بمممین نهمممر ات پممم  آزومممون ویمممزان قرحمممانی شمممدن نتممماخپ جمممدول، آوممموزت 
کمرده اسم  )های  گروه گواه نیز تفاوت وعناداری اخجاد  (ر وقمدار ضمرخب P< 61/6آزواخش و 

که آووزت اراجمه شمده  10/6اتا برای ویزان قرحانی شدن  %  از تنییمرات 10اس ، حدین وعنا 
کرده اس ر  وربوط حه ویزان قرحانی شدن را تبیین 

اصممالح شممده وتنیرهمما حمما هممای  و نحمموه تنییممر وتنیرهمما، ویانگینحممه ونظممور تعیممین ویممزان 
گیرانه بن فرنی در جدول شهاره  گرفته اس ر 5استفاده از آزوون سخ   وورد وقاخسه قرار 

گر ه هص5 دول شزصره   مقصیسی موصنگو  ایالح شده پس آزمون 

هج گرو  پس آزوون
ویجنگین 

اصالح شد 
خطجی 
استجندارد

تفجوت 
هج ویجنگین

خطجی 
استجندارد

سطح
داری وعنی

71/1011/3آزواخشتاب آوری  
*50/3537/26663/6 27/5211/3گواه

ویممزان قرحمممانی 
شدن

51/113/6آزواخش
*32/1- 55/6 6663/6  13/6 06/0 گواه

ه اصمالح شمدهمای  وطابق حا نتاخپ جدول فوق، نتاخپ آزومون بمن فرنمی و وقمادیر ویانگین
کفاخممم  اجتهممماعی توانسمممته اسممم  ویمممزان تممماب کمممه آوممموزت  آوری را در  وتنیرهممما، نشمممان داد 

گممروه آزومماخش افممزاخش دهممد ) کممار رفتممه P< 61/6قرحانیممان قلممدری  (ر هممن چنممین آومموزت حممه 
گروه از  کاهش ویزان قرحانی شدن این  (ر  P< 61/6) شده اس  آووزان دانشووجب 
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 یرحگ جهحبحث و نت
کفاخم  اجتهمماعی وبتنمی بمر وممدل فلنمر بممر یمیطالعممه تعهمدن ایمن و  ن اثرحخشمی آومموزت 
قرحمانی قلمدری در ودرسمه بمودر نتماخپ پمووهش  آوموزان دانشآوری و ویمزان قرحمانی شمدن  تاب

کفاخ  اجتهاعی وبتنی بر ودل چهمار حعمدی فلنمر و ههکماران ) که آووزت  ( 3226نشان داد 
انی قلمدری در ودرسمه شمده اسم ر ایمن نتیجمه آووزان قرحم آوری در دانش ووجب ارتقاس تاب

کفاخم   که توجه حمه چهمار حعمد شمناختی، رفتماری، هیجمانی و انگیزشمی  کی از آن اس   حا
کنمممار خکمممدخگر ومممی  آوممموزان دانشآوردن  توانمممد در جهممم  افمممزاخش توانمممایی تممماب اجتهممماعی در 

گرچه های  قرحانی در ووقعی  کندر  کنون قلدری در ودرسه نقش وههی اخفا  کمه پتا ووهشمی 
کفاخمم  اجتهمماعی بممر تمماب آوری قرحانیممان قلممدری  وشخصمماب حممه بررسممی اثرحخشممی آومموزت 
کفاخمم  اجتهمماعی وممدل فلنممر از احعمماد چهارگانممه  بپممردازد انجممام نشممده اومما حمما توجممه حممه اخنکممه 

هممای چنممدی حممه  تشممکی  خافتممه و هرخمم  از ایممن احعمماد شمماو  وؤلفممه هممایی هسممتند، پممووهش
گانمه بمر تمابها  از این وؤلفه آووزت برخیتأثیر بررسی  انمدر حمه طمور  آوری پرداختمه حه طور جدا

( آومموزت وهممارت حمم  2635و ههکمماران ) 1وثممال طبممق نتمماخپ حدسمم  آوممده از وطالعممه تنهمموت
( آوممموزت جمممرأت ورزی در 2633) 2آوری، و در وطالعمممه  احکمممورو و اسمممتال وسممجله بمممر رشمممد تممماب

خمان و شمقاقی آوری اثرحخش بودر هن چنین در  ارتقاس تاب که توسما جبمارزاده، بزاز پووهشی 
گممماهی بمممر افمممزاخش ویمممزان 3123) گرفممم  آوممموزت وهمممارت ومممدیرخ  اسمممترس و خودآ ( انجمممام 

( نیممز در وطالعممه خممود 3122پممور ) آوری اثممرحخش بممودر حسممن زاده پشممنگ، زارع و علممی تمماب
که آووزت شیوه آوری ومؤثر  های وقاحله حا اسمترس بمر افمزاخش تماب حدین نتیجه دس  خافتند 

کی از افمممزاخش تممماب کمممه حممما کفاخممم   اسممم ر خافتمممه ایمممن پمممووهش  آوری در نتیجمممه آوممموزت 
که ودلی جماوع و وشمته  بمر تهمام آوموزت3226اجتهاعی ودل فلنر و ههکاران )  همای حمات ( 

کودکممان  حما توجممه حمه برخمی ویژگممی حاشمد، حمما نتماخپ وطالعممات ومذکور ههسمو اسمم ر ومی همای 
جتهمماعی، وهممارت حمم  وسممجله، هدفهنممدی و اسممتقالل )حنممارد، کفاخمم  ا از قبیمم آور  تمماب

                                           
1. Tenhula,  W. N. 
2. Agbakwuru C., & StellaU. 
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کممه آومموزت ایممن ویژگممی وممی (3221 کفاخمم   تمموان اخعممان داشمم   همما در قالممب وممدل جمماوع 
کودکان قرحانی قلمدری در ودرسمه اثمرحخش بموده اسم ر  اجتهاعی فلنر در ارتقای تاب آوری 

کوردخ   که ح ( برخی وهارت2661) 1هال و پیرسون –طبق نظر  کهم  ومیهایی  کننمد  ه افراد 
تواننمد  آورانمه ومی تما تماب آوری خمود را افمزاخش دهنمد آوموختنی هسمتندر الگوهمای تفکمر تماب

کودکممان و نوجوانممان آووختممه شمموند )رایمموخ  و شمماته کممانون تمماب2662، 2توسمما  آوری  (ر زیممرا 
خادی تح   افکارشمان حاورهما و تأثیر حاورهای افراد اس  و پاسخ افراد حه روخدادها حه ویزان ز

آوری دارنمد  های تبیینی و علی نقمش وههمی در تماب اس ر حا توجه حه اخنکه حاورها و سب 
کممه خکممی از احعمماد آن 2660، 3)والممش کفاخمم  اجتهمماعی فلنممر  (، لممذا وداخلممه هممایی از قبیمم  

گمممام وههمممی در اخجممماد  شمممناختی و حمممه عبمممارتی حاورهممما و سمممب  اسمممنادی اسممم  ومممی توانمممد 
آوری حاشمدرکفاخ  خم  عاوم  ارتقاسدهنمده فممردی  ی ومرتبا حما تمابهما هما و توانمایی وهمارت

کمه وی کممه  آوری حاشمد و خکمی از سمرواخه توانمد عنصمر وهمن در فرآخنمد تماب اسم   هایی اسم  
کفاخم  اجتهماعی در واقم وی خاریها  نوجوانان را در غلبه بر سختی  ع خکمی ازنهاخمدر آوموزت 

که تاب دهمدر احسماس شاخسمتگی، از  راد رشمد ومیآوری را در اف فراخندهای اجتهاعی اس  
کفاخمم  در زوینممه گون تقوخمم  وی طریممق رشممد  گونمما گسممترت وی های  خاحممد، و ووجممب  شممود و 

که افراد نسب  حه چالش وی های زندگی، احساس تعهمد داشمته حاشمند و بمر آنهما چیمره  شود 
که فردی بر چالش خاحمد و  اخش ویها پیروز شود، خودکارآودی او افمز شوندر حنابراین، هر زوان 

کنمد و در وقابم  وشمکالت زنمدگی سمر  های خمود اعتقماد عهیقمی پیمدا وی نسب  حه توانایی
کمماوپفر اخسممتد و شممجاعانه وبممارزه وی آورد، حلکممه وی فممرود نهممی ( نیممز خکممی از 3222) 4کنممدر 

کفاخمم  ر عواومم  تمماب هممای اجتهمماعی،  اجتهمماعی شمماو ، وهارتفتاری/آوری درونممی را در 
های پیشمگیری  دانمدر ومداخالت و برناومه ومی وسمجله و ومدیرخ  هیجمانیهای ح   وهارت

کننده خاو وتهرکمز هسمتندر ایمن عواوم   وبتنی بر تاب آوری روی ارتقاس عواو  وحافظ  

1. Kordich-Hall, D., & Pearson. J.
2. Reivich, K..,  & Shatté, A.
3. Walsh, F.
4. Kumpfer, K. L.
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همممای تحمممولی وثبممم  و  همممایی را بمممرای همممداخ  جرخان تواننمممد وهارت کننمممده وی وحافظممم 
کننممدر خکممی از وههتممرین عواومم  وحا کننممده بممرای تحممول پیاوممدهای خمماو فممراهن  فظمم  

کفاخممم  در وهارت های  همممای اجتهممماعی اسممم ر خکمممی از ومممدل کودکمممان و نوجوانمممان شممماو  
در ایمن ومدل افمراد بمر وبنمای الگموی ووفقیم  در  اسم ر 1وتهرکمز بمر شمخ   آوری ودل تاب

گروه سنی خود، شاو  پیشرف  تحصیلی، رفتار تبعیم  از قواعمد در  سه حوزه رشدی برای 
کفاخ  اجتهاعی حا ههساتن طبقه برابر رفتار ضد کمه  ومی حندی اجتهاعی و  شموندر افمرادی 

کفاخمم  حممات قممرار دارنممد، حممداق  ووفقیمم  وتوسممطی در هممر سممه حمموزه رشممدی حممه  گممروه حمما  در 
کفاخم   آورندر طبق این ودل افراد تاب وی دس  که در سطح حماتیی از  آور، افرادی هستند 

کمه وسمجله اصمملی در  (، بیمان وی2666) 2پممری وانمدلکو وو عهلکمرد سمازگارانه هسمتندر  کننمد 
آوری وجممود خمما عممدم وجممود آن نیسمم  حلکممه شناسممایی عواومم  ومموثر بممرآن اسمم ر بممر  وممورد تمماب

خهممرون آوری وجممود عواومم  خطممر و  (، شممرط اصمملی بممرای تمماب2661) 3اسمماس نظممر فرگمموس و ز
که حمه اخجماد پیاومد کماهش و اجتنماب ا عواو  وحافظتی اس   ز پیاومدهای های وثبم  خما 

که  وی کمه عواوم  وثبم  در  ومی« ها  داشته»کندر عواو  وحافظتی شاو   ونفی  حاشمند، 
کفاخ  کارآومممدی هسممممتندر حنمممابراین فقممممدان  هممممای  درون فمممرد از قبیمممم  شاخسمممتگی و خممممود 

کننممده حممه شممهار  اجتهمماعی خمم  عاومم  خطممرو دارا بممودن ان حممه عنمموان خمم  عاومم  وحافظمم  
 آخدر  وی

کماهش ویمزان خافته دخگر این     کفاخم  اجتهماعی بمر  کی از اثرحخشی آوموزت  پووهش حا
( هن سمو 2636کوک و ههکاران )قرحانی شدن قرحانیان قلدری بودر این خافته حا نتاخپ وطالعه 

همای قلمدری و قرحمانی شمدن در نوجوانمان حمدین  کننمده بینمی پیشاس ر آنان در فراتحلیم  
کفاخ  اجتهاعی برای که   بودکمه تأثیر قرحانیان قلدری دارای بیشترین  نتیجه دس  خافتند 

کمماهش ویممزان قرحممانی شممدن اسمم ر  کفاخمم  اجتهمماعی بممرای  حمما ایممن بیممانگر اههیمم  آومموزت 

                                           
1. 
2. Mandleco, B. L.,  & Peery J. C. 

3. Ferguson, S.,   & Zimmerman, M. A. 
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کهبمود وهارت اجتهماعی در قرحانیمان قلمدری همای  توجه حه نتاخپ برخی وطالعمات وبنمی بمر 
کفاخممم  اجتهممماعی حمممه نممموعی د2661، 1)فممماک  و بولتمممون ر برگیرنمممده ( و حممما توجمممه حمممه اخنکمممه 

کهبودهما و در  وهارت کفاخ  اجتهاعی در جه  رفع این  های اجتهاعی اس  لذا آووزت 
کممایو کمماهش قرحممانی شممدن وممؤثر اسمم ر هممن چنممین در راسممتای ایممن خافتممه  ( در 2632) 2نتیجممه 

کمه آوموزت همای اجتهماعی  همای وبتنمی بمر وهمارت وطالعه خمود حمدین نتیجمه دسم  خافم  
الت وربوط حمه قلمدری و قرحمانی قلمدری شمدن اسم ر در واقمع حما ای برای بهبود وداخ وسیله

کفاخمم  اجتهمماعی فلنممر و آومموزت وراحمم  حمم   اراجممه آومموزت هممای وربمموط حممه حعممد شممناختی 
کمماهش ویممزان قرحممانی شممدن را گیممری، خکممی از دتیمم   تمموان ناشممی از  وممی وسممجله و تصممهین 

که ب افزاخش توان ح  وسجله این دانش کودکانی  یشتر قادرند حمه حم  وسمجله آووزان دانس ر 
کره واهرانممه حمما دخگممران تبحممر خاحنممد و در نتیجممه از  اجتهمماعی بپردازنممد وهکممن اسمم  در وممذا

کنند )کوک و ههکاران،  (ر حما توجمه حمه 2636قلدری و قرحانی شدن توسا ههساتن اجتناب 
کیپرختسممی کینوس و  از ( و 2632، 3اخنکممه قرحانیممان قلممدری خودکارآوممدی پممایینی دارنممد )کمما

کمممه  خکمممی از احعممماد آوممموزت اراجمممه شمممده در ایمممن پمممووهش وسمممتقیهاب توجمممه حمممه ارتقمممای  آنجممما 
گمماهی و شممناخ  توانممایی خودکارآوممدی دانممش همما و  آومموزان اسمم ، از طرفممی حمما افممزاخش خودآ

کارآومد، حماور حمه توانمایی داشته کارآود حه جای افکمار نا همای  ها و هن چنین جاخگ خنی افکار 
کممه افمممزاخش  تمموان اخنگونممه نتیجممه خاحممدر حنممابراین ومممی ش وممیهمما افممزاخ خممود در آن کممرد  گیممری 

کهم   آووزان در جه  افزاخش تاب خودکارآودی در این دانش کاهش قرحانی شمدن  آوری و 
اجتهمممماعی وبنممممی بممممر اخنکممممه  -کننممممده بمممموده اسمممم ر وطممممابق حمممما ادعممممای نظرخممممه شممممناختی 

ظممین رواحمما اجتهاعیشممان را خودکارآوممدی روت تعاومم   افممراد حمما وحممیا اجتهمماعی خممود و تن
کیپرختسی، 2665و ههکاران،  4کند )کاپرارا تعیین وی کینوس و  کا تموان  ( وی2632د حه نق  از 

کفاخمم   کمه حمما افمزاخش خودکارآومدی قرحانیمان قلممدری )آوموزت حعمد انگیزشمی  گرفم   نتیجمه 

                                           
1. Fox, L. C & Baulton J. M. 
2. Kõiv, K. 
3. Kokkinos, C. M.,  & Kipritsi, E. 
4. Caprara, G. V. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Constantinos+M.+Kokkinos%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Eirini+Kipritsi%22
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کره های ارتباط بین فردی، فنمون وحماوره،  اجتهاعی(، و از سوی دخگر حا آووزت وهارت ومذا
کفاخمم  اجتهمماعی(، رفتممار و تعمماوالت  و وهممارت کهمم  طلبممی )آومموزت حعممد رفتمماری  هممای 

گسممترت شممبکه حهاخمم   گرفتممه و ههممین ونجممر حممه  اجتهمماعی در آنهمما شممک  بهتممری حممه خممود 
گیمر اسمترس آووزان ومی دانشاجتهاعی از این  خلمز 1شمودر وطمابق حما ومدل ضمرحه  ، 2)کموهن و و

کممماهش اثمممرات حمممد وقممماخع ونفمممی و ( ادراک خممم  شمممبکه حهاخممم  اج3211 تهممماعی اوکمممان 
گاهی اوقمات حهاخم  اجتهماعی ومی پراسترس در زندگی را بوجود وی توانمد  آوردر هن چنین 

کند خا اخنکه از فرد در برابر اثرات ناشمی از قرحمانی شمدن در  از قرحانی ههسال شدن جلوگیری 
کند )تانیگاوا، فورتنگ، فلیک  و شارکی  (ر2633 ،3صورت وقوع، حفاظ  

هفمتن و هشمتن شمهر تهمران بمودر های  دختمر پاخمه آووزان دانشپووهش حاضر وحدود حه     
آومممموزان قرحممممانی قلممممدری از جهلممممه  فقممممدان ابممممزاری جمممماوع  در خصمممموو غرحممممالگری دانممممش

چنین اراجمه  های دخگر پووهش حاضر بودر در پووهش حاضر اوکان پیگیری، هن وحدودخ 
گممواه گممروه  شممود ایممن پممووهش روی پسممران نیممز  ویسممر نشممدر پیشممنهاد وممی پالسممیبو حممه اع ممای 

کاوم  انجام شود و در پووهش گیرد تما  اطالعمات  تمری در  های حعدی نیز پیگیری ود نظر قرار 
شمممود در  ومممورد اثرحخشمممی ایمممن وداخلمممه در طممموتنی ومممدت حمممه دسممم  آخمممدر پیشمممنهاد ومممی

زان قرحمانی قلمدری وتناسمب آوو های آتی حه تهیه ابزاری جاوع برای غرحالگری دانش پووهش
حا فرهنگ جاوعه ایرانمی پرداختمه شمودر حما توجمه حمه نتیجمه پمووهش وبنمی بمر اثمرحخش بمودن 

کفاخمم  اجتهمماعی بمر افممزاخش تمماب آوری و ههچنممین  آوری و پیاومدهای وثبمم  تمماب آوموزت 
شمود ایمن  آوموزان و پیاومدهای ونفمی قرحمانی شمدن  پیشمنهاد ومی کاهش قرحمانی شمدن دانمش

کمالن ومورد توجمه وسمجولین و آووزت  در سطح خرد وورد توجه وسموولین ودرسمه و در سمطح 
گیمممرد تممما حتممموان در جهممم  پیشمممگیری از آسمممیب همممای  برناومممه ریمممزان آوممموزت و پمممرورت قمممرار 

 گام برداش ر آووزان دانشروانشناختی قرحانیان قلدری و وارتقای رفتارهای سالن در 

                                           
1. Stress-buffering model. 

2 ر  Cohen, S.,  & Wills, T. H. 

3. Tanigawa, Furlong, Felix & Sharkey. 
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  خممان، سد شممقاقی، نر )جب  اردادٌ قش  الق اثرحخشممی آومموزت وهارتهممای زنممدگی بممر تمماب (ر 3123، رد بزاز

اه آزاد اسمالوی واحمد خهینممی ، سمووین ههماخش ولمی وشماوره، خهینممی شمهر، دانشمگآوری وعلهمان زن
شهرر

 ( کفاخمم  3123جلیمم  آحکنممار، سد عاشمموری، مد پممور وحهممد رضممای تجرخشممی، مر (ر اثرحخشممی آومموزت 
کن توان خهنیر  اجتهاعی بر رفتار سازشی دانش ر365 -331(، 1)31، فصلناوه توانبخشیآووزان 

 های وقاحلمه حما اسمترس بمر  اثرحخشی آووزت شیوه(ر 3122پور، ار ) حسن زاده پشنگ، سد زارع، حد علی
وجلممه علمموم پزشممکی ر آوری، اضممطراب، افسممردگی و اسممترس بیهمماران وبممتال حممه ضمماخعه نخمماعی تمماب

 ر 31-20(، 1) 3دانشگاه جهرم، 
 کودکمان و نوجوانمان یوطالعمات وموردی  (ر2661فرخهن، آ ) راخنیکه،مد داتیلییو، ند شناخ  دروانی در 

کنده)حالینیی  (رتهران: انتشارات حقعهر3116ر ترجهه جواد عالقبند راد،  و حسن فرهی تازه 
  ( گرد، نر آوری، سالو  روانی و رضاختهندی از زندگی ر  (ر تاب3110ساوانی، سد جوکار، بد صحرا

221-226(،1) 31، انشناسی حالینی ایرانی و روکوجله روانپزش
  کماهش پرخاشمگری پسمران پممیش 3111) آخر، ار فتحمی واحمدی، تد کفاخم  اجتهماعی در  (ر آومموزت 

گزارت   ر313-356(، 12و13)1، روانی بهداش  اصول فصلناوهووردر  0دحستانی: 
 ( ر ارتقای توانهندی3123خاراحهدخان، نر)  نوجوانان از طریق  اجتهاعی و سالو  عهووی -فردیهای
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