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اجتماعی با رویکرد  –سازی تربیتیاثربخشی برنامه ایمن
 رفتارهای پرخطر آموزان باآوری دانشتاب برهای اسالمی آموزه

 ، زهرا9، علی دالور3، اسماعیل سعدی پور2، فرامرز سهرابی1افسر خلیلی صدرآباد
 5خوشنویسان

 14/10/0931تاریخ پذیرش:  01/00/0931تاریخ وصول: 

 چکیده
های اجتماعی با رویکرد آموزه –سازی تربیتیتعیین اثربخشی آموزش برنامه ایمنهدف پژوهش حاضر 

رح نیمه آزمایشی و با ط . این پژوهش به شیوۀآموزان دارای رفتارهای پرخطر بودآوری دانشاسالمی بر تاب
دوم  آموزان دورۀ متوسطۀری پژوهش کلیه دانشآما جامعۀ آزمون با گروه کنترل اجرا شد.سپ-آزمونپیش

آموز دارای دانش 91پژوهش شامل  و نمونۀ 0931- 0939های دولتی شهرستان یزد در سال تحصیلی دبیرستان
زمایش و آگروه  دوبه  یاخوشه یتصادف یریگها پس از نمونهیآزمودن ؛ بدین صورت کهخطر بودرفتار پر

های داده ها از مقیاس رفتارهای پرخطر و تاب آوری استفاده شد.آوری دادهبرای جمع کنترل تقسیم شدند.
جتماعی ا –سازی تربیتینشان داد که آموزش برنامه ایمن نتایج حلیل گردیدند.ت tپژوهش به کمک آزمون 

ور طبه . دهدخطر نوجوانان را کاهش میو رفتارهای پر را افزایش آوریتاب ،های اسالمیمبتنی بر آموزه
سالمی در های ااجتماعی مبتنی بر آموزه –سازی تربیتیداد که برنامه ایمنکلی، نتایج این پژوهش نشان 

 باشد.دختر دارای رفتار پرخطر مؤثر می آوری و کاهش رفتارهای پر خطر نوجوانانافزایش تاب
 

                                                 
 .ستااین مقاله برگرفته از رساله دکتری  مشهد، ایران،شناسی تربیتی، دانشگاه امام رضا )ع(، . دکتری روان1

Khalilimail5@yahoo.com  

 مسئول( سندهینو)تهران، ایران،  یبالینی، دانشگاه عالمه طباطبائ شناسیروان ستادا 1.
asmar567@yahoo.com  

 ebiabangard@yahoo.comی، تهران، ایران، تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائ شناسیرواندانشیار . 9

ی، تهران، گیری، دانشگاه عالمه طباطبائدازهتربیتی و سنجش و ان شناسیروان . استاد4

 delavarali@yahoo.comایران،

 Khoshnevisan25@gmail.com، دانشگاه امام رضا )ع(، مشهد، ایران، شناسیروان . استادیار1

mailto:Khalilimail5@yahoo.com
mailto:asmar567@yahoo.com
mailto:ebiabangard@yahoo.com
mailto:delavarali@yahoo.com


 96تربیتی، سال سیزدهم، شماره چهل وششم، زمستان  شناسیروانفصلنامه                                                77

 ،رفتارهای پرخطرآوری، تاب ،های اسالمیآموزه ،اجتماعی -تربیتیسازی ایمن :واژگان کلیدی
 نوجوان

 مقدمه
مراه ه یو تکامل یذهن ،یعاطف ،یجسم راتییاست که با تغ یاتیمهم و ح یادوره 0ینوجوان

 از (.1111، 1ماهون ی وارچسکیکند )یآماده م یورود به مرحله بزرگسال یبوده و فرد را برا
بوده، جوانان و نوجوانان در  یشخص یهازمان تجربه کردن و انتخاب یآن جا که نوجوان

 و همکاران، 9هستند )راترام بروس ریپذبیآس اریپرخطر، بس یبرابر مصرف مواد و رفتارها
و  )استنفیلد جود داردرای شروع مصرف دارو و مواد مخدر واحتمال خطر ب و (1111

ایط که بتوانند در شرکشف عواملی بودند تحقیقات متعدد همواره در پی  (.1111، 4کیرستین
دیدگی و اضمحالل وی زیر فشار سنگین مسائل زا به کمک انسان آمده و مانع آسیبآسیب

های انسان که باعث ترین توانایی(. یکی از مهم0901، و مشکالت گردند )غباری بناب
مفهوم  کی یآورتاب یطور کلبه آوری است.شود، تابی مؤثر با عوامل خطر میسازگار

 نهیدر زم رانهیشگیانجام شده از آن به عنوان مؤلفه پ یهاکه در پژوهش استبخش دیام
پرخطر  ی( و رفتارها1101و همکاران،  1گلیاز جمله خشونت )د یاجتماع یهابیآس

( 1110، 7یو رو ینیمانس و،یاناتونیگ اپون،ی؛ کومو، سارچ1119، 1ی)باکنر، مزاکاپا و بردسل
شود )ذال یم یو معنو یجانیه ،یاجتماع ،یعقالن ،یمانجس یهازهشده است و شامل حو ادی

 .(0931و همکاران، 
و  نییپا سالمت روان ،یدر زندگ اریبس زیآماتفاقات استرس بۀافراد با وجود تجر یبرخ

افراد،  نیشوند. ایسخت شکوفا م طیشرا نیدر ا یهگا یندارند و حت یخاص یروان بیآس
 وستاریپ یهستند )بر رو یآوربات نییسطح پا یکه در انتها یافراد .شوندیم دهیآور نامتاب
ق وف دیجد یهاتیموقع خودشان را با زی( به مقدار ناچنییپا یآورباال و تاب یآورتاب

 ابندییبهبود م یعیو طب یفشارزا به حالت عاد یهاتیموقع از یبه کند افراد نیا ؛دهندیم
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و  ییارویاست که به افراد در رو یعامل یآورتاب گری(. به عبارت د1117، 0برتی)س
و  1انیزدیکند )ایکمک م یزندگ یزاسخت و تنش یهاتیبا موقع یسازگار

افراد (. 0931و همکاران، دهد )رنجبریم شیرا افزا یزندگ تیفی(، و ک1101همکاران،
اتفاقات  ق باموف یمنجر به سازگار نیدارند و ا یو مناسب ایپو یجانیه میتنظ ییآور، تواناتاب

ر طوبه نییپا یآوربا تاب یکه افراد یشود. در حالیزا مبیو تجارب آس یدگمهم زن
در این  (.1113، 9نکوراتیکنند )پیم میکم تنظ ای ادیخود را ز جاناتیه ،یریناپذانعطاف
نشان داد که میزان تاب آوری (، 0931)پژوهش کریمی، خباز، حبیبی و کریمیان راستا، 

در برابر  یداریتنها پا ،یآور البته تاب تر است.نوجوانان بزهکار از نوجوانان عادی پایین
طرناک خ طیبا شرا ییارویدر رو یانفعال یو حالت ستیکننده ندیتهد طیشرا ایها بیآس
توان گفت یمو  خود است یرامونیپ طیفعال و سازنده در مح؛ بلکه شرکت باشدینم

خطرناک است )کانر و  طیدر شرا ،روانی–یستیتعادل ز یفرد در برقرار یتوانمند
 (.1119، 4دسونیوید

منابع ه ند و از جملباشمنابع مقاومت در برابر استرس می امروزه مطالعات به دنبال کشف
های نفس، نوع رفتار و سرسختی و مهارتهای شخصیتی و عزت توان به ویژگیمیمقاومت 

ور آند که افراد تابایشتر محققان متفقب (.1100و همکاران،  1ای اشاره نمود )ویلیامزمقابله
ند. برخی از این عوامل عبارتند از: هوش باالتر، تعلق کمتر به ادر عوامل مشابهی مشترک

(، خودمختاری 1111، 1بنت و کوروپوساری )بزهکار و عدم سوء مصرف مواد و بزهک
حل مسئله خوب و روابط خوب  یهامهارتباالتر، استقالل، همدلی، تعهد به کار، جدیت، 

ه پنداردهی یا خودکنترلی، خودنظمن توانایی ایجاد خودهمچنی (.0901جوکار،با همساالن )
و  تالیگنآوری است )تابعوامل مؤثر بر  عزت نفس نیز از جمله و بودنمثبت، اجتماعی

 یقدرت کالم ،ییگراشرفتیمتحمل بودن، پ ،یسازگار ،(1113) 0تیاسم .(0339، 7استراف
پور، مرعشی، قلی د.کنیم ذکر یآورتاب ت نفس را به عنوان عوامل مؤثر درو عزّ
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آوری اشاره های شخصیتی و تاب(، نیز به نقش ویژگی0934زاده هنرمند و ارشدی )مهرابی
 اند.کرده

روش و مداخله  کیعنوان و مذهب به تیپژوهشگران به نقش معنو ریاخ یهادهه در
پژوهشگران نیازهایی همچون نیاز به هدف، معنا و امید در اند. پرداختهبعدی چند یدرمان

از به نیاز به مذهب، نیزندگی، نیاز به فراتر رفتن از شرایط موجود، نیاز به تحمل فقدان، 
، 0زدانند )ماتانداز مثبت در زندگی را از جمله نیازهای معنوی مییاری، نیاز به چشم همراهی و

 (.1110، 1هرمن ؛1109
)روم، ( (فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها التَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ))در دیدگاه اسالمی، چون 

دارک شود ای تاگر فرایند درمان به گونه ؛انسان مبتنی بر خوبی و نیکی است (، فطرت91
 شک تمایل به خوبی وکه بیمار به فطرت الهی و هستۀ درونی وجودش نزدیک شود، بی

صادق )ع(  امامآورد. شود و سالمتی روانی را به دست میمطلوب در او احیا می تاررف
(، درد انسان از خود اوست 0930 ،یآمل ی)جواد "کَیدائُکَ مِنکَ وَ دَوائُکَ ف": اندفرموده

 در خود اوست. زین و درمانش
وجه به با ت خصوصهای اسالمی بهبا رویکرد آموزه یاجتماع-تربیتی یسازمنیا طرح

 یگروه هویبه شآیات قرآن کریم، کتاب جامع السعادات نراقی و نظرات دانشمندان اسالمی، 
( یدانش و مهارت، اخالق، علم و مطالعه، و شبکه )تعاون اجتماع تیریو در چهار محور مد

اساس  روش بر نی. ادیگرد نیکشورمان تدو یو بوم اسالمی–یمعنو یهایژگیبا توجه به و
ترین نیروی وحدت های دینی به منزلۀ مهمش( در مورد ارز0317) 9و نظریات آلپورت ءآرا

در مورد  4کاوش گستردۀ مزلو منابع متعددی در دسترس است؛ بخش در شخصیت انسانی
ها و دیدگاهش ( بر ارزش0331) 1(، تأکید مارسل0370لت در جامعۀ سالم )شخص بافضی

 یهااساسی تجربۀ کامل انسانی، پژوهش عنوان بخشدربارۀ رابطۀ انسان با خداوند به
ها ده و ندهیبه آ دیو ام یبه زندگ یدر معنابخش ینید ینقش باورها ۀ( دربار4111) 1گمنیسل

                                                 
1. Mattes 

2. Hermann 

3. Allport 

4. Maslow 

5. Marcel 

6. Seligman 



 71                                              ....بر  یاسالم یهاآموزه کردیبا رو یاجتماع –یتیترب یسازمنیبرنامه ا یاثربخش

 

 کوکی؛ پ0303 1؛ پولنر،0330و  0331و همکاران،  0نمونه: پارگامنت ی)برا گریپژوهش د
آثار مثبت باور به وجود خداوند و انجام  د( در مور0300 ،4نویو کاس ای؛ دمار0333، 9و پولوما

عتقاد ا یساز کپارچهیبا ادغام و  ،یجانیو درمان اختالالت ه یدر سالمت روان ،ینیمناسک د
 ن،یون یو فنون روان درمان هاروش وبا او  یجانهی–یعاطف قیرابطه عم یبه خداوند و برقرار

ی و و ارزش یاسالم یمبانتامّ بر  هیو تک دیو با تأک یعلم یاوهیعنوان شبهو  ه استتدوین شد
 ،یتوانباز نهیکوتاه، زم یآسان و در زمان یو با سبک یشناختتوجه همه جانبه بر الزامات بوم با

 ضُرُّکُمیَال  اَنفُسَکُم کُمیعَلَ": یاجتماع ونیناسی)واکس یو اجتماع یفرد یو تقوا ییافزاتوان
 تیکه اگر به هدا شیخو شتنیتوجه به خو اد: )بر شما ب((011)مائده،  ،"تُمیهتَدَااِذَا  مَن ضَلّ

 ختهیانگدصورت خوهبرساند( را ب یبه شما ضرر تواندینمکه گمراه شده است  یکس د،یبرس
 .مدار فراهم آوردو خود

ی نیمانند حضور مکرر در محافل د ینیو د یمعنو یهاکه مداخله دهدیمنشان  قاتیتحق
 و کاهش یتر از زندگشیب یدرون تیو رضا یستیز... به به و سایمسجد و کل همچون

بسیاری از تحقیقات اخیر،  .(0331و همکاران،  1نگتونیاند )ورثمرتبط بوده یاختالالت روان
 ، گریف1119 ،1دهند )دوتیآوری آن خبر میبودن خانواده در تابنوی و مذهبیاز نقش مع

کرمی همچنین  .(1100، 3و کنن و آکن و جکسون ؛ بالدوین1101، 0؛ پین1117، 7و لوبسر
گیری بین جهتداری رابطه معنیش خود گزارش دادند که (، در پژوه0930و همکاران )

در پژوهش صیدی و  آوری و امیدواری در دانشجویان وجود دارد.مذهبی با میزان تاب
 گریآوری آن، با واسطهی بین معنویت خانواده با تاب(، با عنوان رابطه0931همکاران )

ور مستقیم ها، به طکیفیت ارتباط در خانواده، نتیجه گرفته شد که وجود جو معنوی در خانواده
ر دآوری و مدیریت مناسب مشکالت و همچنین از طریق ارتقاء کیفیت ارتباط موجب تاب

                                                 
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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(، عنوان نمودند که داشتن معنا و هدف در 1113و همکاران ) 0اسمیت .شودها میخانواده
و  1باشد. پنزای زندگی ضروری میشرایط دشوار و استرسزندگی برای سازگاری با 

محافظتی (، عنوان نمودند داشتن معنا و هدف در زندگی یکی از عوامل 1110همکاران )
ه یکی از ک (، عنوان داشتند 1111) 9و کاندا افراد است. ناکاشیماآوری شده در تابشناخته

 دار از زندگی واختن یک روایت معنیآوری افراد، معنویت و سعوامل تأثیرگذار در تاب
  مرگ )معناسازی شخصی( است.

المی یکی های اساجتماعی مبتنی بر آموزه–سازی تربیتیایمن با توجه به این که برنامه
، مختلف یهاحوزهدرمانی در های رواننگر و تلفیقی از آخرین یافتههای کلشاز این رو

با  و های اسالمی از سوی دیگر استآموزه نگر و شناختی از یک سو وویژه، فنون انسانیبه
متعالی  جوی معنایودهد که با جستو تحول انسانی، به فرد امکان می تأکید بر ارتقای رشد

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 

 در مواجه شدن با مسائل و خطرات زندگی نوجوانان، این پژوهش در پی آن است آوریتاب
های اسالمی مبتنی بر آموزهاجتماعی –سازی تربیتیایمن برنامهل اساسی که آیا برای این سؤا

اثربخش است؟ پاسخ علمی  دختر با رفتارهای پرخطر آموزاندانشآوری بر افزایش تاب
 فراهم کند.

 روش
 آزمایشی بابه اهداف و ماهیت آن یک طرح نیمهکلی این پژوهش با توجه طرح 

زان دانش آمو هیکل پژوهش یآمار ۀجامع. بودگروه کنترل  همراه باآزمون پس–آزمونشیپ
در شهرستان  31-39 تحصیلیکه در سال مقطع دبیرستان شهرستان یزد بود (، N=4111دختر )

هر گروه به خاطر  ینفر برا 00 پژوهش نیدر انمونه نهایی  .بودند لیمشغول به تحص زدی
 یصادفصورت تکه به شددر نظر گرفته  یو احتمال افت آزمودن یشیاستفاده از روش آزما

 نیز بصورت که ابتدا ا نیصورت بود؛ بددو به  یریگنمونه روششدند.  یابیگروه جا دودر 
سپس در این . شدانتخاب  هیناح کی یصورت تصادفآموزش و پرورش، به ینواح

                                                 
1. Smith 

2. Pan 

3. Nakashima   & Canda 
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آموزان آنگاه سه دبیرستانی که دانشدید. پرسشنامه رفتارهای پر خطر اجرا گر هادبیرستان
 انیپس از مسدر پرسشنامه رفتارهای پرخطر گرفتند در نظر گرفته شدند.  31ها نمره باالی آن

( نفر و گروه 00در دو گروه آزمایش ) یتصادفجایزینی صورت نفر به 91 ،آموزاندانش
ها حق آزادی کامل برای آزمونیاین پژوهش قبل از اجرا به ( نفر قرار گرفتند. در 01گواه )

ها، دادن اطالعات کافی در مورد ت از هویت آنشرکت در تحقیق داده شد و در مورد حفاظ
آموزان در این پژوهش دانشها اطمینان کافی داده شد. ماندن اطالعات آنژوهش و محرمانهپ

ابزار  دند.از بسیاری جهات هم چون سطح رفتارهای پرخطر، سن، سطح تحصیالت همتا بو
 شامل موارد ذیل بود: اندازه گیری

، )زاده (LARS) یرانینوجوانان ا یریخطرپذ اسیاز مق ،یریسنجش خطرپذ یبرا
 یریپذبیسنجش آس یبرا هیگو 90 اسیمق نی. در اشد ( استفاده0931و همکاران،  یمحمد

خدر، مصرف مواد م دن،یکش گاریخشونت، س لیپرخطر از قب ینوجوانان در مقابل رفتارها
 به جنس مخالف به کار گرفته شده است. زاده شیو گرا یمصرف الکل، رابطه و رفتار جنس

ا مخالفت خود را ب ایموافقت  انیکه: پاسخگو اندکردهطور گزارش نیو همکاران ا یمحمد
کردند.  انی( ب0( تا کامالً مخالف )1از کامالً موافق ) یانهیگز 1 اسیمق کیها در هیگو نیا

و با کمک  یدرون ی( به روش همسانLARS) یرانینوجوانان ا یریخطرپذ اسیاعتبار مق
 یهامؤلفه لیلو روش تح یاکتشاف یعامل لیسازه آن با استفاده از تحل ییکرونباخ و روا یآلفا
مطلوب و  اریو در سطح بس 343/1برابر با  KMOقرار گرفت. آزمون  یمورد بررس یاصل

عتبار ا زانیم نیمعنادار بود. همچن یبارتلت از نظر آمار تیو آزمون کرو بخش بودتیرضا
LARS یآلفا زانیکه م یطوربود؛ به یآن در سطح مناسب و مطلوب یهااسیمقو خرده 

، 311/1، مصرف مواد مخدر 390/1 دنیکش گاری، س390/1 یکل اسیمق یکرونباخ برا
به دست  013/1به جنس مخالف  شیو گرا 011/1 ی، رابطه و رفتار جنس317/1مصرف الکل 

 313/1در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ،  .(0931و همکاران،  ی)زاده محمدد آم
 به دست آمد.

 یتاب آور اسیاز مق یتاب آور زانیسنجش م یبرا (:CD-RIS) یتاب آور اسیمق
پنج مؤلفه  یاهیگو 11 اسیمق نی. اشد ( استفاده1119) دسونیویکانر و د یشناختروان
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 راتییمثبت تغ رشیپذ ،1ی/ تحمل عواطف منفزیاعتماد به غرا ،0ی/ استحکام شخص یستگیشا
از صفر تا چهار  یاپنج درجه کرتیصورت لدارد که به 1تیو معنو 4کنترل ،9منی/ روابط ا

 وجود پنج عامل را برای مقیاسگرچه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی . شودیم ینمره گذار
 طور قطع تأییدها هنوز بهزیر مقیاس آوری تأیید کرده است، چون پایایی و رواییتاب

های پژوهشی معتبر محسوب برای هدفآوری کلی تاب ، در حال حاضر فقط نمرۀاندنشده
 جیکنندگان صفر و حداکثر آن صد است. نتاشرکت یآورحداقل نمره تابشود. می

(. 1119 ون،دسیویکرده است )کانر و د دییرا تأ اسیمق نیا ییو روا ییایپا یمطالعات مقدمات
 یآلفا و یی)به روش بازآزما ییایهمگرا و واگرا( و پا ییعوامل و روا لی)به روش تحل ییروا

 و خطر( احراز یمختلف )عاد یهاتوسط سازندگان آزمون در گروه اسیکرونباخ( مق
گزارش شده  03/1با روش آلفای کرونباخ  CD-RISCپایایی نسخه فارسی است.  دهیگرد

به دست آمد  00/1(. میزان شاخص آلفای کرونباخ در این پژوهش 0901، است )محمدی
 باشد.تأیید کننده پایایی پرسش نامه میکه در حد قابل قبول و 

–سازی تربیتیبرنامه ایمنکاربندی پژوهش در این مطالعه عبارت بود از  روش اجرا:

. برای این منظور با استفاده از مقیاس رفتارهای پرخطر مهای اسالمبتنی بر آموزهاجتماعی 
ه رفتارهای امهای اکتسابی از پرسشننفر بر اساس باالترین نمره 91(، )زاده محمدی و همکاران

و رفتند گواه قرار گ طریق جایگزینی تصادفی در گروه آزمایش و گروهپرخطر، انتخاب و به
مد. پس از آن برنامه به عمل آمقیاس تاب آوری از هر دو گروه در یک زمان پیش آزمون 

ساعته  01/0جلسه  01در  "های اسالمی مبتنی بر آموزهاجتماع–سازی تربیتیآموزش ایمن"
 چیگروه کنترل هزمایش به اجرا در آمد. آصورت هر هفته یک جلسه برای گروه به

اثر این مداخله از هر دو منظور مقایسه پس از پایان این مدت به. کردن افتیدر یامداخله
رد آزمون در هر دو گروه با یکدیگر موآزمون و پسآزمون گرفته شد و نتایج پیشگروه پس

های این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق با استفاده از آمار توصیفی داده مقایسه قرار گرفت.

                                                 
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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 فرض همگنی واریانس از تحلیلبا توجه به عدم احراز پیشتجزیه و تحلیل شد.  tو آزمون 
 کوواریانس استفاده نشد.

المی، اس هایآموزهاجتماعی مبتنی بر  –سازی تربیتی برنامه ایمن آموزش: جلسات
 ( ارائه دادند.0939است که بر اساس الگویی طراحی شده که خلیلی و همکاران ) ایبرنامه

 . شرح جلسات آموزشی1جدول 

 جلسه اول
 اجرای پیش آزمون –نیایش 

دوره و پر کردن  نیمورد استفاده در ا 0با موضوعات مندرج در فرم شماره  ییکارگاه و آشنا طیشرا یمعرف
 تیفرم عضو

 نصب مقوا و یشرکت کنندگان در طرح و نصب رو یکالس با همکار نیقوان نیتدو
 نیاش پایانی –( واژه اتا )اراده، توکل و تفکر، اقدام دیبر کل دیتأک

 جلسه دوم
 خواندن پیمان با خویش –نصب لوح نور در کالس  –نیایش 

من  ازی(، پرکردن فرم جدول برنامه و دادن امتیو چگونگ ییچرا ،یستیموضوع اخالق: صبر و صداقت )چ
 و من بهتر یکنون

 یبرا )استفاده از صندوقچه اطالعات و دانش افراد گروه در مورد موضوع و تالش افراد گروه یانهییآنشست 
 به من بهتر( دنیرس یبرنامه برا نیبهتر هیته

 ورزش بومی – تخته یمطالب مهم رو انیمطالعه کتاب انسان در قران و ب یو وقت دادن برا یبندگروه
 بخش و خوب افرادالهام یهاحرفآموزنده در جلسه، برخورد و  یهانکتهمثبت جلسه،  راتیروزنوشت )تأث

 نیایش پایانی - .شودیمو در دفترچه نوشته  انیب ...و
 سوم جلسه

 یعموم مانیخواندن پ -نیایش 
 ازیامت (، پر کردن فرم جدول برنامه و دادنیو چگونگ ییچرا ،یستی)چ یموضوع اخالق: محبت و خوش خلق

 و من بهتر یمن کنون
 )استفاده از صندوقچه اطالعات و دانش افراد گروه در مورد موضوع( یانهییآنشست 

 از یانکتههر موقع  عتاًی، طبشودیم هیترازنامه )خود، خلق، خلقت و خدا( ترازنامه، توسط خود شخص ته
 به ترازنامه اضافه شود. یستیبا دیآیمشخص  ادیخسارات و گناهان به 

 یانیپا شیاین - روزنوشت – یورزش بوم
 چهارم جلسه

(، پر کردن یو چگونگ ییچرا ،یستی)چ دنیو خوب د ریخ دن،یموضوع باور: خدا را در همه جا د -نیایش 
 و من بهتر یمن کنون ازیجدول برنامه و دادن امت فرم

 شیاین – روز نوشت -ی ورزش بوم - مطالعه کتاب - یانهییآنشست 
 پنجم: جلسه
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ول برنامه و پر کردن فرم جد (،یو چگونگ ییچرا ،یستی)چ رییدر تغ رییموضوع باور: توانستن و تغ -نیایش
 و من بهتر یمن کنون ازیامت نداد

 شیاین – روز نوشت -ی ورزش بوم - شیبا خو مانیخواندن پ - مطالعه کتاب - یانهیآنشست 
 ششم: جلسه

ر کردن فرم (، پیو چگونگ ییچرا ،یستیکار )چ نیترمهماستفاده از زمان و  نیشتریموضوع زمان: ب -نیایش 
 و من بهتر یمن کنون ازیرنامه و دادن امتب جدول

 شیاین – روز نوشت -ی ورزش بوم - مطالعه کتاب - یانهیآنشست 
 هفتم: جلسه

 (، پر کردن فرم جدولیو چگونگ ییچرا ،یستی)چ گرانیموضوع زمان: نظم و استفاده از زمان د -نیایش 
 و من بهتر یمن کنون ازیدادن امت وبرنامه 

 شیاین – روز نوشت -ی ورزش بوم - شیبا خو مانیخواندن پ - مطالعه کتاب - یانهیآنشست 
 :هشتم جلسه

رم (، پر کردن فیو چگونگ ییچرا ،یستی)چ هارابطه یموضوع رابطه: سودمند بودن و غربالگر -نیایش 
 و من بهتر یمن کنون ازیو دادن امت هجدول برنام

 شیاین – روز نوشت -ی ورزش بوم - شیبا خو مانیخواندن پ - مطالعه کتاب - یانهیآنشست 
 :نهم جلسه

م جدول کردن فر(، پر یو چگونگ ییچرا ،یستی)چ افتنیو توسعه  هارابطهموضوع رابطه: ارتقاء  -نیایش 
 و من بهتر یمن کنون ازیدادن امت برنامه و

 شیاین – روز نوشت -ی ورزش بوم - شیبا خو مانیخواندن پ - مطالعه کتاب - یانهیآنشست 
 دهم جلسه

کردن  ر(، پیو چگونگ ییچرا ،یستی)چ به عهد یمعروف و وفا جی: ترویاجتماع تیموضوع مسئول -نیایش 
 و من بهتر یمن کنون ازیفرم جدول برنامه و دادن امت

 شیاین – روز نوشت -ی ورزش بوم - شیبا خو مانیخواندن پ - مطالعه کتاب - یانهیآنشست 
 :ازدهمی جلسه

ر کردن فرم (، پیو چگونگ ییچرا ،یستی)چ یو سخت کوش یطلب: دانشیاجتماع تیموضوع مسئول -نیایش 
 و من بهتر یمن کنون ازیبرنامه و دادن امت جدول

 شیاین – روز نوشت -ی ورزش بوم - شیبا خو مانیخواندن پ - مطالعه کتاب - یانهیآشست ن
 :دوازدهم جلسه

 در مورد موضوعات مطرح شده در جلسات و مرور روز نوشت یانهیآنشست  -نیایش 
 شیاین – پس آزمون یاجرا - شیبا خو مانیخواندن پ

 هایافته
آزمون پس–آزمونش و کنترل در مراحل پیشهای توصیفی گروه آزماییافته 1جدول 

 دهد.را نشان میو رفتارهای پرخطر آوری از مقیاس تاب
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 آوری در گروه آزمایش و کنترلو انحراف استاندارد پرسشنامه تاب. میانگین 2 جدول

 
 متغیر

 کنترل آزمایش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 تاب آوری
 آزمونپیش
 آزمونپس

10/47 
17/17 

77/1 
34/3 

09/41 
44/47 

10/1 
11/1 

رفتارهای پر 
 خطر

 آزمونپیش
 آزمونپس

03/010 
34/01 

11/01 
01/1 

10/011 
11/011 

90/3 
14/3 

های آزمایشی و کنترل در شود میانگین گروه( مالحظه می1طور که در جدول )انهم
. بین نمرات میانگین (09/41 در مقابل 10/47تفاوت چندانی ندارند ) آوریتاب آزمونپیش

در هر یک از گروه آزمایش و کنترل آوری تابآزمون آزمون نسبت به پیشدر مرحله پس
–هنده تأثیر برنامه تربیتید( که این تفاوت نشان44/47مقابل در  17/17تفاوت وجود دارد )

 باشد.میآموزان آوری دانشبر تاب های اسالماجتماعی مبتنی بر آموزه
های آزمایشی و کنترل در شود که میانگین گروهمی( مالحظه 1همچنین در جدول )

. بین نمرات (10/011مقابل در  03/010خطر تفاوت چندانی ندارند )آزمون رفتارهای پرپیش
آزمون رفتارهای پرخطر در هر یک از گروه آزمون نسبت به پیشمیانگین در مرحله پس

دهنده نشان ( که این تفاوت11/011مقابل در  34/01آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد )
رخطر دانش های اسالم بر رفتارهای پاجتماعی مبتنی بر آموزه–سازی تربیتیتأثیر برنامه ایمن

جه آوری و رفتارهای پرخطر، نتیمقایسه نمرات میانگین تفاوت تاب برای باشد.آموزان می
 مؤلفه تاب آوریدر  t( آمده است. بر اساس نتایج این جدول، میزان 9در جدول ) tآزمون 

معنادار  P<10/1آزمون دو گروه در سطح پس بیانگر آن است که تفاوت 94زادی با درجه آ
تنی بر اجتماعی مب–سازی تربیتینتیجه گرفت که آموزش برنامه ایمنتوان لذا می است؛
ن یزاهمچنین م دانش آموزان تأثیر مثبت داشته است. آوریافزایش تابهای اسالم بر آموزه

t آزمون دو بیانگر آن است که تفاوت پس 94دی در مؤلفه رفتارهای پرخطر با درجه آزا
سازی نتیجه گرفت که آموزش برنامه ایمنتوان لذا می معنادار است؛ P<10/1ر سطح گروه د
یر مثبت آموزان تأثنشآوری داهای اسالم بر افزایش تاباجتماعی مبتنی بر آموزه–تربیتی

 داشته است.
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 آوریتاببرای مقایسه میانگین نمرات تفاوت دو گروه در  t. آزمون 3جدول

 گروه 
 میانگین
پس 

 آزمون

تفاوت 
دو 

 میانگین
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 تاب آوری
 آزمایش
 کنترل

17/17 
44/47 

11/11 071/7 94 1110/1 

رفتارهای 
 پرخطر

 آزمایش
 کنترل

34/01 
11/011 

10/01- 01/1- 94 1110/1 

 گیریو نتیجه بحث
های اجتماعی مبتنی بر آموزه–سازی تربیتیبرنامه ایمنتأثیر  پژوهش، بررسی هدف این
دی نبود که نتایج نشان داد این کارب با رفتارهای پرخطر آموزاندانشآوری تاباسالم بر 

ع این پژوهش در نو. آوری گرددای مؤثر موجب افزایش تابعنوان مداخلهتوانسته است به
خود اولین تحقیق انجام شده در این حوزه است و لذا هیچ پژوهش داخلی یا خارجی مشابهی 

حقیقات های تبا یافته ش حاضرنتیجه حاصل از پژوهبرای مقایسه نتایج آن یافت نشد. اما 
 0ننگتویورث(، 1111(، ناکاشیما و کاندا )1110(، پن و همکاران )1113اسمیت و همکاران )

 .همخوانی دارد( 0931صیدی و همکاران ) و( 0930ان )کرمی و همکار (،0331و همکاران )
 ،به دلیل این که نوجوانان در معرض خطر اظهار داشتتوان در تبیین نتایج حاصل می

لذا  د؛دارن ها قرارو به دلیل اینکه تحت تأثیر گروه کنندبیشتر با دوستان خود همراهی می
به همراه داشت و این بخش از الگو با  هاآنآمیزتری برای جلسات گروهی تجارب موفقیت

ها گزارش کردند هنگامی که نوجوانان ( همسو است. آن1111) 9و دامیکو 1براون پژوهش
 01/1در معرض خطر مصرف مواد در مورد انتخاب روش درمانی مورد سؤال قرار گرفتند، 

مداخله  . اجرایدانستند و بیشتر پذیرفتند مؤثرترفردی های بر درمانهای گروهی را درمان
آموزان با تشکیل گروه دوستی و مطرح نمودن موضوعات در گروه، باعث شد تا دانش

مختلف در گروه و استفاده از تجربیات و نظرات همدیگر و اجرای نیایش گروهی و ورزش 
نه های اجتماعی واکسیرا در برابر آسیباده کرده و خود گروهی از موج مثبت گروه استف

کاهد و این خود از اثرات مثبت تقیم از مقاومت افراد در گروه میکنند. عدم آموزش مس
                                                 
1. Worthington 

2. Brown 

3. Damico 
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و  های افراد در گروهرسد، تحلیل اطالعات و تجربهنظر میتن در گروه است. بهار گرفقر
ت ای باعث افزایش عزهای آیینهطالعات افراد و نشستواکنش اعضاء در برابر صندوقچه ا

 افزایشهدفمندی در زندگی افراد در گروه شده و این خود  نفس و حس یکپارچگی و
سات با جل توانیماین نگاه  کاهش رفتارهای پرخطر را در پی داشته است. باآوری و تاب
ح سالمت تغییر معانی زندگی، سطهای اسالمی با اجتماعی مبتنی بر آموزه–سازی تربیتیایمن

ز این ست. افراد اها را تغییر داد؛ چون بعد معنوی انسان از طریق تعالی نیز قابل حصول انآ
های صاحب ارزش روند،شناختی فراتر میروانشناختی و تخویشتن، زیس طریق از محدودۀ

شتن توانند، خویفس مییابند و با تعالی نمعنای زندگی خویش را در می وند،شخاصی می
د؛ چون تافهای گروهی درمان بیشتر اتفاق میشکل ازحقیقی خود را دریابند. موضوعی که 

وند شسفر طوالنی خودکاوی است متعهد میها به زندگی که در طی گروه درمانی، انسان
 (.0331)کوری، 

دیت وتوجه به ظرفیت و توانایی انسان برای انجام رفتارهای خوب و خوب بودن و موج
هور ظاش آشنا شده و برای بهآموزان با بعد مثبت وجودیمثبت انسان، باعث شد تا دانش

رد حث در موهای نیایش، لوح نور و مطالعه و بند. در این مداخله، برنامهالش کرساندن آن ت
 رآموزان را در اعتالی موجودیت الهی خود افزایش داد. همچنین دکتب دینی انگیزه دانش

و در مرحله بعد های مفید همچون انسان در قرآن، و... حث اخالقی، مطالعه کتاببعد مبا
باعث مدیریت دانش و تعمیق  صورت گروهی،ث و گفتگو در مورد مطالب کتاب بهبح

ازنامه، برای ای و ترآیینه یهانشستها، آموزان شد. افرادی که از نیایشهای دانشآگاهی
را از  ، بیشترین بهرهاندکردهکنونی به من برتر استفاده های خودشان از من تغییر چرخه

 همسوست.  (0930کرمی )اند. این بخش از الگو نیز با پژوهش های درمانی گرفتهبرنامه
یکی از کارکردهای باورهای معنوی و معنویت، کمک به افراد زمان مواجهه با شرایط 

زا به بر سازگاری برای کاهش شرایط تنش بحرانی است. ایمان و معنویت از عوامل مؤثر
شدن بر شرایط دشوار و ناخواسته محیطی به همراه یرهچروند و توانایی بیشتر برای شمار می

گذارد و ر و تفسیر وی از رویدادها اثر میدارد. باور معنوی و دینی فرد، بر چگونگی تعبی
مباحث دینی و اخالقی، (. 1101ح، کند )فالاری و پذیرش رویدادها را آسان میفرایند سازگ

با ایجاد یک روح جمعی، شور و شوق مذهبی و گسترش احساسات همگانی از طریق مراسم 
ی هاتواند زمینه( می، لوح نور و...گروهی اخالقجمعی )نیایش گروهی، مباحث  و مناسک
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ورد. را فراهم آالزم برای پیوند میان اعضا و انسجام اجتماعی و به دنبال آن حمایت اجتماعی 
برابر جهانی است که پیوسته به دین، عالوه بر کارکردهای دیگر، فراهم آورنده معنا در 

 کند، یکی ازیهی که از رنج و سختی و حوادث میمعنایی گرایش دارد. دین با توجبی
 که اتفاقات و حوادث جنبه تصادفیسازد. نیاز به اینورده مینیازهای ژرف و عام بشر را برآ

های بنابراین، یافته ند؛باشدار و نظم عادالنه میرند؛ بلکه جزئی از یک الگوی معنیندا
رخطر، ای پکاهش رفتارهآوری و افزایش تابپژوهش حاضر مبنی بر وجود اثر دینداری بر 

خصوص اخالق و صبر و  های دینی درزاهدانه آموزهکند که محتوای این نظریه را تأیید می
 شود که افراد دیندار با کنترلباعث میپرهیز از محرمات و... ی نفسانی و هاکنترل خواهش

 خطر خودداری کنند.یات خود از گرایش به رفتارهای پربهتر نفس
ست که آموزان این اآوری دانشگر بر تأثیر مداخله آموزش بر تاباستدالل دی

 شاد،صورت گروهی، تن در معرض مداخله آموزشی، که بهآموزان بعد از قرار گرفدانش
ه در اسالمی صورت گرفت، دریافتند ک منابعسن، استفاده از استفاده از تجربیات گروه هم

دست  هایتنگدستها حال در کنار انسان است و در سختیواقع، اعتقاد به خدایی که در همه 
ه کگیرد و یاریگر وی است، باعث امید انسان در زندگی خواهد شد. در شرایطی او را می

مواجه شوند، قاطعانه خواهند ایستاد و از تمام توان  هایسختبا مشکالتی مثل بیماری یا  هاآن
 روان در جایگاهطور یقین از لحاظ سالمت فاده خواهند کرد. چنین افرادی بهخویش است

پژوهشگر در تدوین این الگوی نظری و کاربردی آن است که  استدالل مطلوب قرار دارد.
 ارتباط عمیق و صمیمانه با خداوند متعال و یویژه، مؤلفۀ اساسبه ،یاسالم اگر تعالیم الهی و

، هاافتهیبا  یبوم یهاارزشو توجه به  یدرمانگروه هیها در سادانش و مهارت تیریمد
 یریشگیادغام شود، کارآمدی و پایداری جلسات پ مانیدررویکردها و فنون مختلف روان

ج پژوهش نشان داد که برنامه در مجموع، نتای گیری خواهد یافت.و درمان افزایش چشم
وی مؤثر عنوان یک الگتوان بههای اسالمی را میمبتنی بر آموزهجتماعی ا–سازی تربیتیایمن

 به کار برد. آوری افزایش تابدر زمینه 
سازی نه مطالعاتی در مورد برنامه ایمنمحدودیت این تحقیق، کمبود پیشیترین مهم

یشنهاد رو پایران بود؛ از ایندر آوری تابهای اسالمی و اجتماعی مبتنی بر آموزه–تربیتی
سایر متغیرها را نیز مورد بررسی قرار داده و  ،آوریمحققان عالوه بر متغیرهای تابشود می

در  وآموزان سایر مقاطع و دانشجویان های آموزشی برای دانشهاری کارگانسبت به برگز
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 جینهای در معرض خطر و زواجرای این برنامه در گروهدو گروه دختر و پسر اقدام کنند. 
این  رورشگردد که آموزش و پمیچنین پیشنهاد هم گردد.در معرض طالق نیز پیشنهاد می

ر زان در نظآمودگی یا سبک زندگی برای دانشای زنههای مهارتبرنامه را در قالب کالس
شود. تواند در قالب ضمن خدمت به مشاوران مدارس آموزش داده بگیرد. این برنامه می

 صورت عملی در مدارس اجرا کنند.سپس مشاوران اجرای آن را به

 منابع
 قم: اسراء.. اهیالح حیمفات(. 0930عبد اهلل. ) ،یآمل یجواد

آوری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش تاب یاواسطه(. نقش 0901جوکار، بهرام. )
 ، دوره دوم، شماره چهارم.معاصر شناسیروانعمومی با رضایت از زندگی. 

آموزش  یاثربخش (.0931) زهرا. ،یو بذل دونیفر ،یرمضان ؛یمرتض ،یبهناز؛ گنج ذال،
 یهابیآسدوساالنه  یمل شیهما نیاول زنان. یآورتاب شیبر افزا یجانیهوش ه

 .رجندیب ،رانیا یاجتماع
و  یآور(. تاب0931. )امدو برماس، ح حمدا ،ی؛ برجعللی رضا؛ کاکاوند، عرخف رنجبر،
دوره  سالمت، یشناسروان فصلنامه. یذهن فرزند کم توان یمادران دارا یزندگ تیفیک
 .077-007، 0، شماره 0

 یو رواساز یسنج(. اعتبار0931محمود. ) ،یدریزهره و ح ،یاحمد آباد ؛یعل ،یمحمدزاده
سال  ،رانیا ینیبال یشناسو روان یمجله روان پزشک .یرانینوجوانان ا یریپذخطر اسیمق

 .100 -111، 31 زیی، پا9هفدهم، شماره 
بین  ۀرابطه(. 0931سجاد؛ پورابراهیم، تقی؛ باقریان، فاطمه و منصور، الدن. )صیدی، محمد

و  هاشروگری کیفیت ارتباط در خانواده. آوری آن، با واسطهمعنویت خانواده با تاب
 .19-73 (،1)1 شناختی،روان یهامدل

اندیشه (. هوش معنوی. 0901. )نامقدم، ثو نوری یال؛ سلیمی، م؛ سلیمانی، لاقربناب، بغباری
 .047-011(، 01)9 نوین دینی،

تهران: مرکز طبع و نشر قرآن  ،یرازیاهلل مکارم ش تیحضرت آ (، ترجمه0907. )میکر قرآن
 .رانیا یاسالم یجمهور
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(. 0934پور، زهرا؛ مرعشی، سیدعلی؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز و ارشدی، نسرین. )قلی
نامه فصلآوری به عنوان میانجی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و شادکامی. تاب
 .011-091(، 93) 01 تربیتی، شناسیروان

با  یمذهب یریگ(. رابطه جهت0930). یمصطف ،یخانیو عل یعل ،یی یزک ر؛یجهانگ ،یکرم
فرهنگ در دانشگاه . یدانشگاه راز انیدر دانشجو یدواریام و یتاب آور زانیم

 .111-149(، 9) 1، یاسالم
آوری (. مقایسه تاب0931کریمی، یوسف؛ خباز، محمود؛ حبیبی، یوسف و کریمیان، نادر. )

فصلنامه و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران. 
  .01-0(، 41) 01 تربیتی، شناسیروان

 .اسعب ،شهبازو  پور بهرام ،جوکار؛ امیرحسن ،رفیعی؛ علیرضا ،جزایریمحمدی، مسعود؛ 
(. بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد. 0901)
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