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چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش برنامه ایمنسازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزههای
اسالمی بر تابآوری دانشآموزان دارای رفتارهای پرخطر بود .این پژوهش به شیوۀ نیمه آزمایشی و با طرح
پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد .جامعۀ آماری پژوهش کلیه دانشآموزان دورۀ متوسطۀ دوم
دبیرستانهای دولتی شهرستان یزد در سال تحصیلی  0931- 0939و نمونۀ پژوهش شامل  91دانشآموز دارای
رفتار پرخطر بود؛ بدین صورت که آزمودنیها پس از نمونهگیری تصادفی خوشهای به دو گروه آزمایش و
کنترل تقسیم شدند .برای جمعآوری دادهها از مقیاس رفتارهای پرخطر و تاب آوری استفاده شد .دادههای
پژوهش به کمک آزمون  tتحلیل گردیدند .نتایج نشان داد که آموزش برنامه ایمنسازی تربیتی– اجتماعی
مبتنی بر آموزههای اسالمی ،تابآوری را افزایش و رفتارهای پرخطر نوجوانان را کاهش میدهد .بهطور
کلی ،نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه ایمنسازی تربیتی– اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالمی در
افزایش تابآوری و کاهش رفتارهای پر خطر نوجوانان دختر دارای رفتار پرخطر مؤثر میباشد.
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واژگان کلیدی :ایمنسازی تربیتی -اجتماعی ،آموزههای اسالمی ،تابآوری ،رفتارهای پرخطر،
نوجوان

مقدمه
نوجوانی 0دورهای مهم و حیاتی است که با تغییرات جسمی ،عاطفی ،ذهنی و تکاملی همراه
بوده و فرد را برای ورود به مرحله بزرگسالی آماده میکند (یارچسکی و ماهون .)1111 ،1از
آن جا که نوجوانی زمان تجربه کردن و انتخابهای شخصی بوده ،جوانان و نوجوانان در
برابر مصرف مواد و رفتارهای پرخطر ،بسیار آسیبپذیر هستند (راترام بروس 9و همکاران،
 )1111و احتمال خطر برای شروع مصرف دارو و مواد مخدر وجود دارد (استنفیلد و
کیرستین .)1111 ،4تحقیقات متعدد همواره در پی کشف عواملی بودند که بتوانند در شرایط
آسیبزا به کمک انسان آمده و مانع آسیبدیدگی و اضمحالل وی زیر فشار سنگین مسائل
و مشکالت گردند (غباری بناب .)0901 ،یکی از مهمترین تواناییهای انسان که باعث
سازگاری مؤثر با عوامل خطر میشود ،تابآوری است .بهطور کلی تابآوری یک مفهوم
امیدبخش است که در پژوهشهای انجام شده از آن به عنوان مؤلفه پیشگیرانه در زمینه
آسیبهای اجتماعی از جمله خشونت (دیگل 1و همکاران )1101 ،و رفتارهای پرخطر
(باکنر ،مزاکاپا و بردسلی1119 ،1؛ کومو ،سارچیاپون ،گیاناتونیو ،مانسینی و روی)1110 ،7
یاد شده است و شامل حوزههای جسمانی ،عقالنی ،اجتماعی ،هیجانی و معنوی میشود (ذال
و همکاران.)0931 ،
برخی افراد با وجود تجربۀ اتفاقات استرسآمیز بسیار در زندگی ،سالمت روان پایین و
آسیب روانی خاصی ندارند و حتی گاهی در این شرایط سخت شکوفا میشوند .این افراد،
تابآور نامیده میشوند .افرادی که در انتهای سطح پایین تابآوری هستند (بر روی پیوستار
تابآوری باال و تابآوری پایین) به مقدار ناچیز خودشان را با موقعیتهای جدید وفق
میدهند؛ این افراد به کندی از موقعیتهای فشارزا به حالت عادی و طبیعی بهبود مییابند
1. adolescence
2. Yarcheski & Mahon
3. Rotheram-Borus
4. Stansfield & Kirstein
5. Dekel
6. Buckner, Mezzacappa & Beardslee
7. Cuomo, Sarchiapone, Giannantonio, Mancini & Roy
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(سیبرت .)1117 ،0به عبارت دیگر تابآوری عاملی است که به افراد در رویارویی و
سازگاری با موقعیتهای سخت و تنشزای زندگی کمک میکند (ایزدیان 1و
همکاران ،)1101،و کیفیت زندگی را افزایش میدهد (رنجبر و همکاران .)0931،افراد
تابآور ،توانایی تنظیم هیجانی پویا و مناسبی دارند و این منجر به سازگاری موفق با اتفاقات
مهم زندگی و تجارب آسیبزا میشود .در حالی که افرادی با تابآوری پایین بهطور
انعطافناپذیری ،هیجانات خود را زیاد یا کم تنظیم میکنند (پینکورات .)1113 ،9در این
راستا ،پژوهش کریمی ،خباز ،حبیبی و کریمیان ( ،)0931نشان داد که میزان تاب آوری
نوجوانان بزهکار از نوجوانان عادی پایینتر است .البته تاب آوری ،تنها پایداری در برابر
آسیبها یا شرایط تهدیدکننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک
نمیباشد؛ بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است و میتوان گفت

توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی–روانی ،در شرایط خطرناک است (کانر و
دیویدسون.)1119 ،4
امروزه مطالعات به دنبال کشف منابع مقاومت در برابر استرس میباشند و از جمله منابع

مقاومت میتوان به ویژگیهای شخصیتی و عزت نفس ،نوع رفتار و سرسختی و مهارتهای
مقابلهای اشاره نمود (ویلیامز 1و همکاران .)1100 ،بیشتر محققان متفقاند که افراد تابآور
در عوامل مشابهی مشترکا ند .برخی از این عوامل عبارتند از :هوش باالتر ،تعلق کمتر به
بزهکار و عدم سوء مصرف مواد و بزهکاری (بنت و کوروپوس ،)1111 ،1خودمختاری
باالتر ،استقالل ،همدلی ،تعهد به کار ،جدیت ،مهارتهای حل مسئله خوب و روابط خوب
با همساالن (جوکار .)0901،همچنین توانایی ایجاد خودنظمدهی یا خودکنترلی ،خودپنداره
مثبت ،اجتماعیبودن و عزت نفس نیز از جمله عوامل مؤثر بر تابآوری است (الیگنت و
استراف .)0339 ،7اسمیت ،)1113( 0سازگاری ،متحمل بودن ،پیشرفتگرایی ،قدرت کالمی
و عزّت نفس را به عنوان عوامل مؤثر در تابآوری ذکر میکند .قلیپور ،مرعشی،
1. Siebert
2. Izadian
3. Pinquart
4. Conner & Davidson
5. Williams
6. Bennett & Cam Kouropoulos
7. Elegant & Strafe
8. Verner & smit
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مهرابیزاده هنرمند و ارشدی ( ،)0934نیز به نقش ویژگیهای شخصیتی و تابآوری اشاره
کردهاند.
در دهههای اخیر پژوهشگران به نقش معنویت و مذهب بهعنوان یک روش و مداخله
درمانی چندبعدی پرداختهاند .پژوهشگران نیازهایی همچون نیاز به هدف ،معنا و امید در
زندگی ،نیاز به فراتر رفتن از شرایط موجود ،نیاز به تحمل فقدان ،نیاز به مذهب ،نیاز به
همراهی و یاری ،نیاز به چشمانداز مثبت در زندگی را از جمله نیازهای معنوی میدانند (ماتز،0
1109؛ هرمن.)1110 ،1
در دیدگاه اسالمی ،چون ((فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها التَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ)) (روم،
 ،)91فطرت انسان مبتنی بر خوبی و نیکی است؛ اگر فرایند درمان به گونهای تدارک شود
که بیمار به فطرت الهی و هستۀ درونی وجودش نزدیک شود ،بیشک تمایل به خوبی و
رفتار مطلوب در او احیا میشود و سالمتی روانی را به دست میآورد .امام صادق (ع)
فرمودهاند" :دائُکَ مِنکَ وَ دَوائُکَ فیکَ" (جوادی آملی ،)0930 ،درد انسان از خود اوست
و درمانش نیز در خود اوست.
طرح ایمنسازی تربیتی-اجتماعی با رویکرد آموزههای اسالمی بهخصوص با توجه به
آیات قرآن کریم ،کتاب جامع السعادات نراقی و نظرات دانشمندان اسالمی ،به شیوه گروهی
و در چهار محور مدیریت دانش و مهارت ،اخالق ،علم و مطالعه ،و شبکه (تعاون اجتماعی)

با توجه به ویژگیهای معنوی–اسالمی و بومی کشورمان تدوین گردید .این روش بر اساس
آراء و نظریات آلپورت )0317( 9در مورد ارزشهای دینی به منزلۀ مهمترین نیروی وحدت
بخش در شخصیت انسانی منابع متعددی در دسترس است؛ کاوش گستردۀ مزلو 4در مورد
شخص بافضیلت در جامعۀ سالم ( ،)0370تأکید مارسل )0331( 1بر ارزشها و دیدگاهش
دربارۀ رابطۀ انسان با خداوند بهعنوان بخش اساسی تجربۀ کامل انسانی ،پژوهشهای
سلیگمن )1114( 1دربارۀ نقش باورهای دینی در معنابخشی به زندگی و امید به آینده و دهها

1. Mattes
2. Hermann
3. Allport
4. Maslow
5. Marcel
6. Seligman
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پژوهش دیگر (برای نمونه :پارگامنت 0و همکاران 0331 ،و 0330؛ پولنر0303 1،؛ پیکوک
و پولوما0333 ،9؛ دماریا و کاسینو )0300 ،4در مورد آثار مثبت باور به وجود خداوند و انجام
مناسک دینی ،در سالمت روانی و درمان اختالالت هیجانی ،با ادغام و یکپارچه سازی اعتقاد
به خداوند و برقراری رابطه عمیق عاطفی–هیجانی با او و روشها و فنون روان درمانی نوین،

تدوین شده است و بهعنوان شیوهای علمی و با تأکید و تکیه تامّ بر مبانی اسالمی و ارزشی و
با توجه همه جانبه بر الزامات بومشناختی و با سبکی آسان و در زمانی کوتاه ،زمینه بازتوانی،

توانافزایی و تقوای فردی و اجتماعی (واکسیناسیون اجتماعی" :عَلَیکُم اَنفُسَکُم ال یَضُرُّکُم
مَن ضَلّ اِذَا اهتَدَیتُم"( ،مائده( :))011 ،بر شما باد توجه به خویشتن خویش که اگر به هدایت

برسید ،کسی که گمراه شده است نمیتواند به شما ضرری برساند) را بهصورت خودانگیخته
و خودمدار فراهم آورد.
تحقیقات نشان میدهد که مداخلههای معنوی و دینی مانند حضور مکرر در محافل دینی
همچون مسجد و کلیسا و  ...به بهزیستی و رضایت درونی بیشتر از زندگی و کاهش
اختالالت روانی مرتبط بودهاند (ورثینگتون 1و همکاران .)0331 ،بسیاری از تحقیقات اخیر،
از نقش معنوی و مذهبیبودن خانواده در تابآوری آن خبر میدهند (دوتی ،1119 ،1گریف
و لوبسر1117 ،7؛ پین1101 ،0؛ بالدوین و جکسون و آکن و کنن .)1100 ،3همچنین کرمی
و همکاران ( ،)0930در پژوهش خود گزارش دادند که رابطه معنیداری بین جهتگیری
مذهبی با میزان تابآوری و امیدواری در دانشجویان وجود دارد .در پژوهش صیدی و
همکاران ( ،)0931با عنوان رابطهی بین معنویت خانواده با تابآوری آن ،با واسطهگری
کیفیت ارتباط در خانواده ،نتیجه گرفته شد که وجود جو معنوی در خانوادهها ،به طور مستقیم
و همچنین از طریق ارتقاء کیفیت ارتباط موجب تابآوری و مدیریت مناسب مشکالت در

1. Pargament
2. Pollner
3. Peacok & Polama
4. Demaria & Kassinove
5. Worthington
6. Doty
7. Greeff & Loubser
8. Payne
9. Baldwin, Jackson, Okoh & Cannon
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خانوادهها میشود .اسمیت 0و همکاران ( ،)1113عنوان نمودند که داشتن معنا و هدف در
زندگی برای سازگاری با شرایط دشوار و استرسزای زندگی ضروری میباشد .پن 1و
همکاران ( ،) 1110عنوان نمودند داشتن معنا و هدف در زندگی یکی از عوامل محافظتی
شناختهشده در تابآوری افراد است .ناکاشیما و کاندا ،)1111( 9عنوان داشتند که یکی از
عوامل تأثیرگذار در تابآوری افراد ،معنویت و ساختن یک روایت معنیدار از زندگی و
مرگ (معناسازی شخصی) است.

با توجه به این که برنامه ایمنسازی تربیتی–اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالمی یکی

از این روشهای کلنگر و تلفیقی از آخرین یافتههای رواندرمانی در حوزههای مختلف،
بهویژه ،فنون انسانینگر و شناختی از یک سو و آموزههای اسالمی از سوی دیگر است و با
تأکید بر ارتقای رشد و تحول انسانی ،به فرد امکان میدهد که با جستوجوی معنای متعالی
برای زندگی و تالش برای درک خویشتن خویش ،به توسعه روشی برای زندگی خود
بپردازد که باعث دستیابی به مراحل باالتر رشد و کمال شود و با توجه به اهمیت و نقش
تابآوری در مواجه شدن با مسائل و خطرات زندگی نوجوانان ،این پژوهش در پی آن است
برای این سؤال اساسی که آیا برنامه ایمنسازی تربیتی–اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالمی
بر افزایش تابآوری دانشآموزان دختر با رفتارهای پرخطر اثربخش است؟ پاسخ علمی
فراهم کند.

روش
طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن یک طرح نیمهآزمایشی با
پیشآزمون–پسآزمون همراه با گروه کنترل بود .جامعۀ آماری پژوهش کلیه دانش آموزان
دختر ( ،)N=4111مقطع دبیرستان شهرستان یزد بود که در سال تحصیلی  31-39در شهرستان
یزد مشغول به تحصیل بودند .نمونه نهایی در این پژوهش  00نفر برای هر گروه به خاطر
استفاده از روش آزمایشی و احتمال افت آزمودنی در نظر گرفته شد که بهصورت تصادفی
در دو گروه جایابی شدند .روش نمونهگیری به دو صورت بود؛ بدین صورت که ابتدا از بین
نواحی آموزش و پرورش ،بهصورت تصادفی یک ناحیه انتخاب شد .سپس در این
1. Smith
2. Pan
3. Nakashima & Canda
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دبیرستانها پرسشنامه رفتارهای پر خطر اجرا گردید .آنگاه سه دبیرستانی که دانشآموزان
آنها نمره باالی  31در پرسشنامه رفتارهای پرخطر گرفتند در نظر گرفته شدند .سپس از میان
دانشآموزان 91 ،نفر بهصورت جایزینی تصادفی در دو گروه آزمایش ( )00نفر و گروه
گواه ( )01نفر قرار گرفتند .در این پژوهش قبل از اجرا به آزمونیها حق آزادی کامل برای
شرکت در تحقیق داده شد و در مورد حفاظت از هویت آنها ،دادن اطالعات کافی در مورد
پژوهش و محرمانهماندن اطالعات آنها اطمینان کافی داده شد .در این پژوهش دانشآموزان
از بسیاری جهات هم چون سطح رفتارهای پرخطر ،سن ،سطح تحصیالت همتا بودند .ابزار
اندازه گیری شامل موارد ذیل بود:
برای سنجش خطرپذیری ،از مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (( ،)LARSزاده
محمدی و همکاران )0931 ،استفاده شد .در این مقیاس  90گویه برای سنجش آسیبپذیری
نوجوانان در مقابل رفتارهای پرخطر از قبیل خشونت ،سیگار کشیدن ،مصرف مواد مخدر،
مصرف الکل ،رابطه و رفتار جنسی و گرایش به جنس مخالف به کار گرفته شده است .زاده
محمدی و همکاران اینطور گزارش کردهاند که :پاسخگویان موافقت یا مخالفت خود را با
این گویهها در یک مقیاس  1گزینهای از کامالً موافق ( )1تا کامالً مخالف ( )0بیان کردند.
اعتبار مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی ( )LARSبه روش همسانی درونی و با کمک
آلفای کرونباخ و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و روش تحلیل مؤلفههای
اصلی مورد بررسی قرار گرفت .آزمون  KMOبرابر با  1/343و در سطح بسیار مطلوب و
رضایتبخش بود و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنادار بود .همچنین میزان اعتبار
 LARSو خردهمقیاسهای آن در سطح مناسب و مطلوبی بود؛ بهطوری که میزان آلفای
کرونباخ برای مقیاس کلی  ،1/390سیگار کشیدن  ،1/390مصرف مواد مخدر ،1/311
مصرف الکل  ،1/317رابطه و رفتار جنسی  1/011و گرایش به جنس مخالف  1/013به دست
آمد (زاده محمدی و همکاران .)0931 ،در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ1/313 ،
به دست آمد.
مقیاس تاب آوری ( :)CD-RISبرای سنجش میزان تاب آوری از مقیاس تاب آوری
روانشناختی کانر و دیویدسون ( )1119استفاده شد .این مقیاس  11گویهای پنج مؤلفه
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شایستگی  /استحکام شخصی ،0اعتماد به غرایز /تحمل عواطف منفی ،1پذیرش مثبت تغییرات
 /روابط ایمن ،9کنترل 4و معنویت 1دارد که بهصورت لیکرت پنج درجهای از صفر تا چهار
نمره گذاری میشود .گرچه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل را برای مقیاس
تابآوری تأیید کرده است ،چون پایایی و روایی زیر مقیاسها هنوز بهطور قطع تأیید
نشدهاند ،در حال حاضر فقط نمرۀ کلی تابآوری برای هدفهای پژوهشی معتبر محسوب
میشود .حداقل نمره تابآوری شرکتکنندگان صفر و حداکثر آن صد است .نتایج
مطالعات مقدماتی پایایی و روایی این مقیاس را تأیید کرده است (کانر و دیویدسون.)1119 ،
روایی (به روش تحلیل عوامل و روایی همگرا و واگرا) و پایایی (به روش بازآزمایی و آلفای
کرونباخ) مقیاس توسط سازندگان آزمون در گروههای مختلف (عادی و خطر) احراز
گردیده است .پایایی نسخه فارسی  CD-RISCبا روش آلفای کرونباخ  1/03گزارش شده
است (محمدی .)0901 ،میزان شاخص آلفای کرونباخ در این پژوهش  1/00به دست آمد
که در حد قابل قبول و تأیید کننده پایایی پرسش نامه میباشد.

روش اجرا :کاربندی پژوهش در این مطالعه عبارت بود از برنامه ایمنسازی تربیتی–

اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالم .برای این منظور با استفاده از مقیاس رفتارهای پرخطر
(زاده محمدی و همکاران) 91 ،نفر بر اساس باالترین نمرههای اکتسابی از پرسشنامه رفتارهای
پرخطر ،انتخاب و بهطریق جایگزینی تصادفی در گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند و
از هر دو گروه در یک زمان پیش آزمون مقیاس تاب آوری به عمل آمد .پس از آن برنامه
"آموزش ایمنسازی تربیتی–اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالم" در  01جلسه  0/01ساعته
بهصورت هر هفته یک جلسه برای گروه آزمایش به اجرا در آمد .گروه کنترل هیچ
مداخلهای دریافت نکرد .پس از پایان این مدت بهمنظور مقایسه اثر این مداخله از هر دو
گروه پسآزمون گرفته شد و نتایج پیشآزمون و پسآزمون در هر دو گروه با یکدیگر مورد
مقایسه قرار گرفت .دادههای این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق با استفاده از آمار توصیفی

1. personal competence/tenacity
2. trust in one’s instinct/tolerance of negative affects
3. positive acceptance of change/secure relationships
4. control
5. spirituality
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و آزمون  tتجزیه و تحلیل شد .با توجه به عدم احراز پیشفرض همگنی واریانس از تحلیل
کوواریانس استفاده نشد.

جلسات آموزش :برنامه ایمنسازی تربیتی – اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالمی،

برنامهای است که بر اساس الگویی طراحی شده که خلیلی و همکاران ( )0939ارائه دادند.
جدول  .1شرح جلسات آموزشی
جلسه اول

نیایش – اجرای پیش آزمون
معرفی شرایط کارگاه و آشنایی با موضوعات مندرج در فرم شماره  0مورد استفاده در این دوره و پر کردن
فرم عضویت
تدوین قوانین کالس با همکاری شرکت کنندگان در طرح و نصب روی مقوا و نصب
تأکید بر کلید واژه اتا (اراده ،توکل و تفکر ،اقدام) – نیاش پایانی
جلسه دوم

نیایش – نصب لوح نور در کالس – خواندن پیمان با خویش
موضوع اخالق :صبر و صداقت (چیستی ،چرایی و چگونگی) ،پرکردن فرم جدول برنامه و دادن امتیاز من
کنونی و من بهتر
نشست آیینهای (استفاده از صندوقچه اطالعات و دانش افراد گروه در مورد موضوع و تالش افراد گروه برای
تهیه بهترین برنامه برای رسیدن به من بهتر)
گروهبندی و وقت دادن برای مطالعه کتاب انسان در قران و بیان مطالب مهم روی تخته – ورزش بومی

روزنوشت (تأثیرات مثبت جلسه ،نکتههای آموزنده در جلسه ،برخورد و حرفهای الهامبخش و خوب افراد
و ...بیان و در دفترچه نوشته میشود - .نیایش پایانی
جلسه سوم
نیایش  -خواندن پیمان عمومی
موضوع اخالق :محبت و خوش خلقی (چیستی ،چرایی و چگونگی) ،پر کردن فرم جدول برنامه و دادن امتیاز
من کنونی و من بهتر
نشست آیینهای (استفاده از صندوقچه اطالعات و دانش افراد گروه در مورد موضوع)
ترازنامه (خود ،خلق ،خلقت و خدا) ترازنامه ،توسط خود شخص تهیه میشود ،طبیعتاً هر موقع نکتهای از
خسارات و گناهان به یاد شخص میآید بایستی به ترازنامه اضافه شود.
ورزش بومی – روزنوشت  -نیایش پایانی
جلسه چهارم
نیایش  -موضوع باور :خدا را در همه جا دیدن ،خیر و خوب دیدن (چیستی ،چرایی و چگونگی) ،پر کردن
فرم جدول برنامه و دادن امتیاز من کنونی و من بهتر

نشست آیینهای  -مطالعه کتاب  -ورزش بومی  -روز نوشت – نیایش
جلسه پنجم:
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نیایش -موضوع باور :توانستن و تغییر در تغییر (چیستی ،چرایی و چگونگی) ،پر کردن فرم جدول برنامه و
دادن امتیاز من کنونی و من بهتر

نشست آینهای  -مطالعه کتاب  -خواندن پیمان با خویش  -ورزش بومی  -روز نوشت – نیایش
جلسه ششم:
نیایش  -موضوع زمان :بیشترین استفاده از زمان و مهمترین کار (چیستی ،چرایی و چگونگی) ،پر کردن فرم
جدول برنامه و دادن امتیاز من کنونی و من بهتر

نشست آینهای  -مطالعه کتاب  -ورزش بومی  -روز نوشت – نیایش
جلسه هفتم:
نیایش  -موضوع زمان :نظم و استفاده از زمان دیگران (چیستی ،چرایی و چگونگی) ،پر کردن فرم جدول
برنامه و دادن امتیاز من کنونی و من بهتر

نشست آینهای  -مطالعه کتاب  -خواندن پیمان با خویش  -ورزش بومی  -روز نوشت – نیایش
جلسه هشتم:
نیایش  -موضوع رابطه :سودمند بودن و غربالگری رابطهها (چیستی ،چرایی و چگونگی) ،پر کردن فرم
جدول برنامه و دادن امتیاز من کنونی و من بهتر

نشست آینهای  -مطالعه کتاب  -خواندن پیمان با خویش  -ورزش بومی  -روز نوشت – نیایش
جلسه نهم:
نیایش  -موضوع رابطه :ارتقاء رابطهها و توسعه یافتن (چیستی ،چرایی و چگونگی) ،پر کردن فرم جدول
برنامه و دادن امتیاز من کنونی و من بهتر
نشست آینهای  -مطالعه کتاب  -خواندن پیمان با خویش  -ورزش بومی  -روز نوشت – نیایش
جلسه دهم
نیایش  -موضوع مسئولیت اجتماعی :ترویج معروف و وفای به عهد (چیستی ،چرایی و چگونگی) ،پر کردن
فرم جدول برنامه و دادن امتیاز من کنونی و من بهتر

نشست آینهای  -مطالعه کتاب  -خواندن پیمان با خویش  -ورزش بومی  -روز نوشت – نیایش
جلسه یازدهم:
نیایش  -موضوع مسئولیت اجتماعی :دانشطلبی و سخت کوشی (چیستی ،چرایی و چگونگی) ،پر کردن فرم
جدول برنامه و دادن امتیاز من کنونی و من بهتر

نشست آینهای  -مطالعه کتاب  -خواندن پیمان با خویش  -ورزش بومی  -روز نوشت – نیایش
جلسه دوازدهم:
نیایش  -نشست آینهای در مورد موضوعات مطرح شده در جلسات و مرور روز نوشت
خواندن پیمان با خویش  -اجرای پس آزمون – نیایش

یافتهها

جدول  1یافتههای توصیفی گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون–پسآزمون
از مقیاس تابآوری و رفتارهای پرخطر را نشان میدهد.
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جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پرسشنامه تابآوری در گروه آزمایش و کنترل
آزمایش
متغیر

میانگین

کنترل
انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

پیشآزمون

47/10

1/77

41/09

1/10

پسآزمون

17/17

3/34

47/44

1/11

رفتارهای پر

پیشآزمون

010/03

01/11

011/10

3/90

خطر

پسآزمون

01/34

1/01

011/11

3/14

تاب آوری

همانطور که در جدول ( )1مالحظه میشود میانگین گروههای آزمایشی و کنترل در
پیشآزمون تابآوری تفاوت چندانی ندارند ( 47/10در مقابل  .)41/09بین نمرات میانگین
در مرحله پسآزمون نسبت به پیشآزمون تابآوری در هر یک از گروه آزمایش و کنترل

تفاوت وجود دارد ( 17/17در مقابل  )47/44که این تفاوت نشاندهنده تأثیر برنامه تربیتی–
اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالم بر تابآوری دانشآموزان میباشد.
همچنین در جدول ( )1مالحظه میشود که میانگین گروههای آزمایشی و کنترل در
پیشآزمون رفتارهای پرخطر تفاوت چندانی ندارند ( 010/03در مقابل  .)011/10بین نمرات
میانگین در مرحله پسآزمون نسبت به پیشآزمون رفتارهای پرخطر در هر یک از گروه
آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد ( 01/34در مقابل  )011/11که این تفاوت نشاندهنده

تأثیر برنامه ایمنسازی تربیتی–اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالم بر رفتارهای پرخطر دانش
آموزان میباشد .برای مقایسه نمرات میانگین تفاوت تابآوری و رفتارهای پرخطر ،نتیجه
آزمون  tدر جدول ( )9آمده است .بر اساس نتایج این جدول ،میزان  tدر مؤلفه تاب آوری
با درجه آزادی  94بیانگر آن است که تفاوت پسآزمون دو گروه در سطح  P>1/10معنادار

است؛ لذا میتوان نتیجه گرفت که آموزش برنامه ایمنسازی تربیتی–اجتماعی مبتنی بر
آموزههای اسالم بر افزایش تابآوری دانش آموزان تأثیر مثبت داشته است .همچنین میزان
 tدر مؤلفه رفتارهای پرخطر با درجه آزادی  94بیانگر آن است که تفاوت پسآزمون دو
گروه در سطح  P>1/10معنادار است؛ لذا میتوان نتیجه گرفت که آموزش برنامه ایمنسازی
تربیتی–اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالم بر افزایش تابآوری دانشآموزان تأثیر مثبت
داشته است.
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جدول .3آزمون  tبرای مقایسه میانگین نمرات تفاوت دو گروه در تابآوری
میانگین
گروه

t

11/11

7/071

94

1/1110

-01/10

-1/01

94

1/1110

پس

دو

آزمون

میانگین

آزمایش

17/17

کنترل

47/44

رفتارهای

آزمایش

01/34

پرخطر

کنترل

011/11

تاب آوری

تفاوت

درجه
آزادی

سطح
معناداری

بحث و نتیجهگیری

هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر برنامه ایمنسازی تربیتی–اجتماعی مبتنی بر آموزههای
اسالم بر تابآوری دانشآموزان با رفتارهای پرخطر بود که نتایج نشان داد این کاربندی
توانسته است بهعنوان مداخلهای مؤثر موجب افزایش تابآوری گردد .این پژوهش در نوع
خود اولین تحقیق انجام شده در این حوزه است و لذا هیچ پژوهش داخلی یا خارجی مشابهی
برای مقایسه نتایج آن یافت نشد .اما نتیجه حاصل از پژوهش حاضر با یافتههای تحقیقات
اسمیت و همکاران ( ،)1113پن و همکاران ( ،)1110ناکاشیما و کاندا ( ،)1111ورثینگتون

0

و همکاران ( ،)0331کرمی و همکاران ( )0930و صیدی و همکاران ( )0931همخوانی دارد.
در تبیین نتایج حاصل میتوان اظهار داشت به دلیل این که نوجوانان در معرض خطر،
بیشتر با دوستان خود همراهی میکنند و به دلیل اینکه تحت تأثیر گروهها قرار دارند؛ لذا
جلسات گروهی تجارب موفقیتآمیزتری برای آنها به همراه داشت و این بخش از الگو با
پژوهش براون 1و دامیکو )1111( 9همسو است .آنها گزارش کردند هنگامی که نوجوانان
در معرض خطر مصرف مواد در مورد انتخاب روش درمانی مورد سؤال قرار گرفتند1/01 ،
درمانهای گروهی را بر درمانهای فردی مؤثرتر دانستند و بیشتر پذیرفتند .اجرای مداخله
در گروه ،باعث شد تا دانشآموزان با تشکیل گروه دوستی و مطرح نمودن موضوعات
مختلف در گروه و استفاده از تجربیات و نظرات همدیگر و اجرای نیایش گروهی و ورزش
گروهی از موج مثبت گروه استفاده کرده و خود را در برابر آسیبهای اجتماعی واکسینه
کنند .عدم آموزش مستقیم از مقاومت افراد در گروه میکاهد و این خود از اثرات مثبت
1. Worthington
2. Brown
3. Damico
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قرار گرفتن در گروه است .بهنظر میرسد ،تحلیل اطالعات و تجربههای افراد در گروه و
واکنش اعضاء در برابر صندوقچه اطالعات افراد و نشستهای آیینهای باعث افزایش عزت
نفس و حس یکپارچگی و هدفمندی در زندگی افراد در گروه شده و این خود افزایش
تابآوری و کاهش رفتارهای پرخطر را در پی داشته است .با این نگاه میتوان با جلسات
ایمنسازی تربیتی–اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالمی با تغییر معانی زندگی ،سطح سالمت
آنها را تغییر داد؛ چون بعد معنوی انسان از طریق تعالی نیز قابل حصول است .افراد از این
طریق از محدودۀ خویشتن ،زیستشناختی و روانشناختی فراتر میروند ،صاحب ارزشهای
خاصی میشوند ،معنای زندگی خویش را در مییابند و با تعالی نفس میتوانند ،خویشتن
حقیقی خود را دریابند .موضوعی که از شکلهای گروهی درمان بیشتر اتفاق میافتد؛ چون
در طی گروه درمانی ،انسانها به زندگی که سفر طوالنی خودکاوی است متعهد میشوند
(کوری.)0331 ،
توجه به ظرفیت و توانایی انسان برای انجام رفتارهای خوب و خوب بودن و موجودیت
مثبت انسان ،باعث شد تا دانشآموزان با بعد مثبت وجودیاش آشنا شده و برای بهظهور
رساندن آن تالش کند .در این مداخله ،برنامههای نیایش ،لوح نور و مطالعه و بحث در مورد
کتب دینی انگیزه دانشآموزان را در اعتالی موجودیت الهی خود افزایش داد .همچنین در
بعد مباحث اخالقی ،مطالعه کتابهای مفید همچون انسان در قرآن ،و ...و در مرحله بعد
بحث و گفتگو در مورد مطالب کتاب بهصورت گروهی ،باعث مدیریت دانش و تعمیق
آگاهیهای دانشآموزان شد .افرادی که از نیایشها ،نشستهای آیینهای و ترازنامه ،برای
تغییر چرخههای خودشان از من کنونی به من برتر استفاده کردهاند ،بیشترین بهره را از
برنامههای درمانی گرفتهاند .این بخش از الگو نیز با پژوهش کرمی ( )0930همسوست.
یکی از کارکردهای باورهای معنوی و معنویت ،کمک به افراد زمان مواجهه با شرایط
بحرانی است .ایمان و معنویت از عوامل مؤثر بر سازگاری برای کاهش شرایط تنشزا به
شمار میروند و توانایی بیشتر برای چیرهشدن بر شرایط دشوار و ناخواسته محیطی به همراه
دارد .باور معنوی و دینی فرد ،بر چگونگی تعبیر و تفسیر وی از رویدادها اثر میگذارد و
فرایند سازگاری و پذیرش رویدادها را آسان میکند (فالح .)1101 ،مباحث دینی و اخالقی،
با ایجاد یک روح جمعی ،شور و شوق مذهبی و گسترش احساسات همگانی از طریق مراسم
و مناسک جمعی (نیایش گروهی ،مباحث گروهی اخالق ،لوح نور و )...میتواند زمینههای
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الزم برای پیوند میان اعضا و انسجام اجتماعی و به دنبال آن حمایت اجتماعی را فراهم آورد.
دین ،عالوه بر کارکردهای دیگر ،فراهم آورنده معنا در برابر جهانی است که پیوسته به
بیمعنایی گرایش دارد .دین با توجیهی که از رنج و سختی و حوادث میکند ،یکی از
نیازهای ژرف و عام بشر را برآورده میسازد .نیاز به اینکه اتفاقات و حوادث جنبه تصادفی
ندارند؛ بلکه جزئی از یک الگوی معنیدار و نظم عادالنه میباشند؛ بنابراین ،یافتههای
پژوهش حاضر مبنی بر وجود اثر دینداری بر افزایش تابآوری و کاهش رفتارهای پرخطر،
این نظریه را تأیید میکند که محتوای زاهدانه آموزههای دینی در خصوص اخالق و صبر و
کنترل خواهشهای نفسانی و پرهیز از محرمات و ...باعث میشود که افراد دیندار با کنترل
بهتر نفسیات خود از گرایش به رفتارهای پرخطر خودداری کنند.
استدالل دیگر بر تأثیر مداخله آموزش بر تابآوری دانشآموزان این است که
دانشآموزان بعد از قرار گرفتن در معرض مداخله آموزشی ،که بهصورت گروهی ،شاد،
استفاده از تجربیات گروه همسن ،استفاده از منابع اسالمی صورت گرفت ،دریافتند که در
واقع ،اعتقاد به خدایی که در همه حال در کنار انسان است و در سختیها تنگدستیها دست
او را می گیرد و یاریگر وی است ،باعث امید انسان در زندگی خواهد شد .در شرایطی که
آنها با مشکالتی مثل بیماری یا سختیها مواجه شوند ،قاطعانه خواهند ایستاد و از تمام توان
خویش استفاده خواهند کرد .چنین افرادی بهطور یقین از لحاظ سالمت روان در جایگاه
مطلوب قرار دارد .استدالل پژوهشگر در تدوین این الگوی نظری و کاربردی آن است که
اگر تعالیم الهی و اسالمی ،بهویژه ،مؤلفۀ اساسی ارتباط عمیق و صمیمانه با خداوند متعال و
مدیریت دانش و مهارتها در سایه گروهدرمانی و توجه به ارزشهای بومی با یافتهها،
رویکردها و فنون مختلف رواندرمانی ادغام شود ،کارآمدی و پایداری جلسات پیشگیری
و درمان افزایش چشمگیری خواهد یافت .در مجموع ،نتایج پژوهش نشان داد که برنامه
ایمنسازی تربیتی–اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالمی را میتوان بهعنوان یک الگوی مؤثر
در زمینه افزایش تابآوری به کار برد.
مهمترین محدودیت این تحقیق ،کمبود پیشینه مطالعاتی در مورد برنامه ایمنسازی
تربیتی–اجتماعی مبتنی بر آموزههای اسالمی و تابآوری در ایران بود؛ از اینرو پیشنهاد
میشود محققان عالوه بر متغیرهای تابآوری ،سایر متغیرها را نیز مورد بررسی قرار داده و
نسبت به برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشآموزان سایر مقاطع و دانشجویان و در
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دو گروه دختر و پسر اقدام کنند .اجرای این برنامه در گروههای در معرض خطر و زوجین
در معرض طالق نیز پیشنهاد میگردد .همچنین پیشنهاد میگردد که آموزش و پرورش این
برنامه را در قالب کالسهای مهارتهای زندگی یا سبک زندگی برای دانشآموزان در نظر
بگیرد .این برنامه میتواند در قالب ضمن خدمت به مشاوران مدارس آموزش داده شود.
سپس مشاوران اجرای آن را بهصورت عملی در مدارس اجرا کنند.
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