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Abstract 
The purpose of this study was to examine the viewpoints 

of teachers, parents, school counselors and students 

towards resilient school. For this purpose, 120 subjects 

(30 teachers, 30 students, 30 parents and 30 counselors) 

were selected randomly cluster from Tehran. The data 

collection tool was a semi-structured interview, which 

was compiled and implemented for four groups in 

different indicator. In order to analyze the data obtained 

from the interview; a theoretical coding method was used 

which in this study included open coding based on the 

extracted categories from the study of research theoretical 

bases, axial coding and selective coding. The results of 

the interviews showed that the factors affecting the 

formation of resilient school were identified in three 

groups of factors focused on different elements of the 

school, the individual and the family. Investigating 

related research also showed that mainly two categories 

of internal and external protection factors were involved 

in studying the factors affecting the formation of resilient 

school. The most important factors of the school were the 

effective relationship teacher- students, physical space, 

appropriate psychosocial atmosphere and social support. 
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دهیچک
 مشااوران مادارو و   ن،یمعلمان، والد دگاهید یبررس ،پژوهش حاضر ازهدف 
معلا،،   30نفار    120منظاور   نیبدآور بود. آموزان نسبت به مدرسه تابدانش
 یاخوشاه  یریا گروش نمونهبه( مشاور 30 و نینفر از والد 30آموز، دانش 30

ابااار   .شارر تراران انتبااب شادند     ییابتادا  مقطع دخترانهاز سراسر مدارو 
 گاروه  چراار  یبارا  که بود افتهیسازمان مهیها شامل مصاحبه نداده یگردآور
 لیا تحلوهیا منظاور تزا باه . شاد  اجارا  و نیمتفاوت تدو یهاصورت محوربه
کاه در   دیا گرداستفاده  ینظر یاز روش کدگذار ،حاصل از مصاحبه یهاداده
مقاوتت اساتبراش شاده از مطالعاه      یباز برمبنا یشامل کدگذار قیتحق نیا

 جیاشاد. نتاا  بیم یانتباب یو کدگذار یمحور یکدگذار ق،یتحق ینظر یمبان
آور تااب  مدرسه یریگها نشان داد که عوامل مؤثر در شکلمصاحبه از حاصل

در سه دسته عوامل متمرکا بار عناصار مبتلاو موجاود در مدرساه، فارد و       
 دو عمادتا   کاه  داد نشاان  این مرتبط قاتیتحق یشدند. بررس ییخانواده شناسا

 یریا گشاکل  بار  مؤثر عوامل مطالعه در یرونیبویدرون یحفاظت عوامل دسته
عوامال مدرساه، ارتبااؤ ماؤثر معلا، و       انیا آور نقش دارناد. از م تاب مدرسه
 تیاامناسا  و حما  یاجتمااع -یجااور روانا  ،یکا یایف یآماوزان، فااا  داناش 
و  یفرزندپرور یهاخانواده، روش یعوامل خانواده، جور روان انیاز م ،یاجتماع
 یعاافف  و یتیشبصا  یهاا ینمندتوا ،یفرد عوامل انیم از و نیوالد تیحما
 عوامل بودند. نیترمر،
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 مقدمه
و توسعه  تیموفق یشرؤ تزم و اساس هاآن یزکه شکوفاسا هستند یممر یهاتیظرفدارای آموزان، دانش
مدت و کوتاه یها یآس همواره ر،یمس نیا در متعدد نید عوامل خطرآفرجواما و ؛باشدمی یامع امروزجو

 یهاتیبا موقع لیدر زمان تحص آموزاندانشاز  یاریداشته است. بسیرا در پ یو اجتماع یبلندمدت فرد
در  هاآنتواند به شکست یوند که مشیمکالو، خانه و اجتماع مواجه در  یو آموزش یساز اجتماعمشکل

 ی(. پژوهش نزات2013، رو کند  فاستربهرو یرا با ضعو و ناتوان نآنا ندهیآ یو زندگ گرددمدرسه منزر 
 یاستان ترران رفتارها یهاناشررست ییدوره ابتدا آموزاندانشدرصد از  2/14 نشان داد که ،(1391 

ناسازگارانه  یرفتارهااز درصد  2/4 نیا داشته و یاضطراب و افسردگ یهادرصد نشانه 4/6 انه دارند،پرخاشگر
از مشکالت کودکان، در فول تحول و  یتوجردرصد قابل که استاز آن  یحاک یمطالعات متعدد .برخوردارند
 ورث،ودث کلمن،  آورندیم اههمر به فرد یبرا یانباریز یامدهایپ و مانندیم داریپا یبارگسال یهاتا سال
 جورخشونت در  شی، موج  افااآموزاندانشدر  یعالوه، بروز مشکالت رفتاربه ؛(2008، جانا و سیکرود

 نیهد و موج  بروز اضطراب در والددیمقرار  ریثأترا تحت آموزاندانش یلیمدرسه شده، عملکرد تحص
مطلوب در  جور زادیدارند. ا گریکدیبر  یمتقابل تأثیر ،مدرسه طیآموز و مح(. دانش1391 ،ی نزات گرددیم

است.  تیحائا اهم ،یو رفتار یبا مشکالت روان یآموزاندانش یبرا ژهیو، بهآموزاندانشهمه  یمدرسه برا
 جور کیدارد احتمال متفاااوت است و  مبتلو، یهاااجوردر  هااآنو عملکاارد  آموزاندانشواکنااش 

دچار  جورن یماطرب در ا آموزاندانش. ممکن است دینما زادیا آموزاندانشدر  یمتفاوت یهاواکنش کسان،ی
او احس نیبنابرا؛ برسانندمرحله ظرور خود را به یهاییران تواناگیه با دسیمشکل شده و نتوانند در مقا

 که است داده نشان قاتیتحق جیخواهند کرد. نتاتزربه را  ینییپا یخودکارآمد یلیکرده و از نظر تحص یناتوان
رفت شی، باتتر برخوردار بودند، از پیو هدفمند ااتیرضا ،یاز همبسااتگ آموزاندانشکااه  یاایهاکالو در

مشاهده شده است  زارع  هاآن نیب اااین یترو برخورد ک، یردند و آشفتگبیمه، برره  یترشیب یلیتحص
 (.1396 صابر، و یریالمش

قرارگرفتن در  توجه بهبا  آموزاندانشاز  یبرخ ،انددادهنشان  قاتیحقاز ت یاریبس ن،ید اجوبا و
نند کیمرا تزربه  یلیتحص یسند و سطوح باتریم تیکننده به موفقدیساز و تردفشارزا، مشکل یهاتیموقع

غلبه  ییتوانا یمعنابه ،یآورتاب ود.شیم دهینام 1یلیتحص یآورتاب ندیفرا نی(. ا2013، تونی؛ ه2014 خلو، 
 ،یشویمواجه م هاآنبا  ،یلیتحص ای یاحرفه ،یشبص اهداف به یابیاست که در دست ییهایبر دشوار
از  یعنوان شاخصبهود که شیم دهینام یلیتحص یآورتاب ،یلیدر حوزه تحص یآورتابو  (2017 کورنادو، 
 (.2014 خلو،  دیآیشمار مبه اهیگمشارکت در کالو و ان یبرا یقو یاکنندهینیبشیبا مدرسه و پ یسازگار

 ییشدن و رفتار زورگویبلکه به قربان ؛برتر یلیتحص ینه فقط به دستاوردها ،یآورتاب ،یدر بافت آموزش
 (.2012، حناه و نگیتاپ ،یدونوهشمارتر مرتبط است  ک، ینشانگان منف ایتر و نک،

                                                           
1. academic resilience  
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خانواده است.  ،انانجونو و کودکان در یآورتاب یبالندگ و پرورش یبرا منبع نیترمر، که ستین یشک
در رشد  یدیکل ینقش ،و کارکنان یی. مدارو ابتداباشدمی رگذاریثأت عنصر نیاما پس از خانواده، مدرسه دوم

 یریادگیورود به  یبرا یمقدمات تنرا مرحله ،یاجبار التیکه تحص یی. از آنزاکنندیم فاءیکودکان ا
 یسپر مدرسه در ما کودکان که یزمان تیفیک ؛ بنابرایناست ستهیشا یان بارگسالو دور یالعمر در زندگمادام
واسطه  به. باشدمی تیاهم حائا اریبس( کندیم اشغال را روزانه تیسوم زمان فعالکیک، دست که  کنندیم
ها و رکمح دیبا ،ودشیمانان جومحور که شامل حال تمام کودکان و نو-آموزدانش و جامع تیتربو،یتعل

نسبت  ینیبو خوش یزندگ یهامبتلو، مرارت یهایستگیشا تا ردیقرار گ هاآن اریدر اخت یکاف یهافرصت
 (. 2012، یسواردی ک رشد کند کودکان و نوجواناندر  یبه زندگ

تحقق نقش خود  به قادر شیهاکه خانواده ییهاآنخصوص به ،کودکان یتمام یبرا ،مدرسه و معلمان
را  یزندگ یهاو مرارت یتر آموزشعیو اهداف وسقدم شوند پیش تا دارند تیمسئول و شانس فرصت، ؛ستندین

 که افتندیدر، (1989  تی(. ورنر و اسم2012 ،یسواردی؛ به نقل از ک1989، 1تی ورنر و اسم پوشش دهند
 کودک خانواده یاعاا هحلق از رونیکه ب یاند؛ مدلشده لیتبد کودکان یبرا یمثبت مدل به دفعاتبه معلمان
 و مدرسه که دارد تیحکا نیاز ااز افراد،  یاریبس یشبص یزندگ یهاسرگذشت ،عالوهبه. است گرفته قرار

 آمده است.  یآورسمت تاببه ،اند تا کفه ترازو از خطرکرده فایا یمرم نقش چه ،معلمان
د که کودک را در معرض اشنب یمستیس است ممکن خود ،درو کالو و مدرسه ،گرید دگاهیاز د
 ازین انگریب ،امر نی. اینامناس  آموزش یهاوهیشو  ییفرد، انتقاد، زورگو لیقرار دهند از قب مبتلفی داتیترد

 (. 2004، دانیآ و تی مارگال استآور تاب یهاکالو زادیدر بافت مدرسه و ا یآورتاب یمبرم به ارتقا
ه، به  یآورتاب شیافاا یهادارد که راه دیتأک بومستیز هینظر یبامبنا ،یلیتحص یآورتاب کردیرو

 مداخالت و کردهایرو هیبرپا یشواهد از استفاده با کردیرو نیردد. اگیمافراف او بر طیدرون فرد و ه، به مح
راهبردها و اعمال مشبص در مدارو فراه، آورد و مشتمل بر  یفراح یبرا ییهاتیتواند حمایم
استفاده  یبرا یاباارها، منابع یو فراح یخطرات فرد ییشناسا جانبه مدرسه است:همه یبایاز ارز ییهاتیفعال

هدف  .است شده ارائه خدمات بر نظارت و مدرسه طیمح یتمام اعاا یبرا یرساندر کالو، ارتباؤ و افالع
را  یلیصتح یآورتابفرهنگ در تمام فول مدرسه است که  کی جیترو یاز مدرسه برا تیحما ،کردیرو نیا

 کردیرو نیاز عملکرد ا یببش ،عوامل مدرسه یلیتحص یآورتاب شیهد. افاادیم شیافاا یطیدر هر شرا
 (.2014 ،و همکاران است  هارت

(. معلمان 2008اند  جانسون، شده ییشناسا ماندگار یسازیاجتماع راتیثأت یدارا یاژهیفور وبه ،معلمان
 یروابط مثبت ای (1989، تی ورنر و اسم کنندیعمل م ایق نو سرمش یبکه در مقام مر یدلسوز، مشوق و حام

و  یلیتحص یآورتابپرورش  یراب ، همچنین وجود آنان(2016، و همکاران بنبرگی ل نمایندیمبرقرار  را

                                                           
1. Werner, E., & Smith, R. 
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پرخطر  طیدر شرا هاآن یلیآموزان در معرض خطر و بربود عملکرد تحصدانش یلیعملکرد تحص یبربود
 . است یاتیح

 ،یاخانواده، روابط مدرسه یبات ینشان داد که انتظارها این ،(2009  نیدیآ و ریایپژوهش گ جینتا
 ینیبشیرا پ یلیتحص یآورتابهستند که  یابرجسته یرونیب یهاعامل همساتن روابط و مدرسه یانتظارها

 از یدرون کنترل منبع و همدتنه درک ،یلیتحص یهامرارت درباره خود از مثبت ادراک نینند. همچنکیم
 مثبت ارتبافات یریگکه شکل یچارچوبهستند و  یلیتحص یآورتابکننده ینیبشیپ یدرون یهاعامل جمله
 اش،ی آ رابطه داشته باشد یآورتاب شیبا افاا تواندیم و ببشدیم ءارتقا را مدرسه و همساتن خانواده، با

 (.2016، یباربار و سانچا
محافظ  یفاکتورها یمحافظ شکل گرفت و فراوان طیمح یاست که وقت نیا یآوربرنامه تاب تیما
. افتیبربود خواهد  آموزاندانش یلیتحص یدستاودها ،نیمدرسه و نحوه مراقبت و همچن جور افت،ی شیافاا
. داشت خواهند ،نامناس  یرفتارها به تمایلدر مقابل خطر  یترک، یریپذ یآس ،آموزاندانش طیشرا نیدر ا
محور شود. -کودک بهمحور -خطر از دگاهید رییتغ باعث یخوب به تواندیم یآورتاب مدرسه، نهیزم بافت در
 و بردارند ینیبدب نکیع پس از شانیهاخانواده و کودکان به نگاه از دست معلمان که شودیم باعث ،امر نیا
 (. 2012 ،یسواردیشود  ک این آموزاندانش یهاتیاتباذ کنند که شامل نقاؤ قوت و ظرف یترجامع دگاهید

نسبت  آموزاندانشو  نیمعلمان، والد یهادگاهید یتوجه به آنچه مطرح شد، هدف پژوهش حاضر بررس با
 آور است. مدرسه تاب یهامؤلفهبه 

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
 ریدرگ یهاگروه نظرات پژوهش، نیدر اصورت گرفته است.  یانهیزم نوع از یفیبه روش ک حاضر، پژوهش

و  یلیتحص یآورتابخصوص  در یلیو مشاوران تحص آموزاندانش ان،یمرب ن،یدر مدرسه اع، از والد
در خصوص منابع  ،یاحاصل از مطالعات کتاببانه یعلم یبا مبان و گردید یآورمؤثر بر آن جمع یهامؤلفه
شامل دو ببش است:  یمطابقت داده شد. جامعه آمار اثرگذار یاهو مؤلفه یلیتحص یآورتابمرتبط با  یعلم

اشند که موردمصاحبه قرار گرفتند. ببش بیمو مشاوران مدارو  نی، معلمان، والدآموزاندانشببش اول؛ 
ها حاصل از مصاحبه یهاداده یاست که جرت واکاو یآورتاب شیر خصوص افااد یممنابع عل یدوم؛ تمام
در مرحله اول  اند.آور موردمطالعه قرار گرفتهتاب مدرسه یفراح و ،یدر ترسثر ؤم یاهلفهؤم لیو تکم

از سراسر  یتصادف-یاخوشه روش به مدارو مشاوران و نی، معلمان، والدآموزاندانش انیپژوهش، از م
ستان ترران ا یهانارسترش ه،یاول یبندخوشه در  ،یترتنیاعمل آمده است. بهبه یریگاستان ترران نمونه

انتباب شدند. شرر  یاصل یهاعنوان خوشهدماوند و شرر قدو به یهاشررستان و ترران شرر و شدند نییتع
 روش با منطقه کی محدوده هر از و شد ،یمحدوده شمال، جنوب، مرکا، غرب و شرق تقس پنجترران به 
 انیتصادف انتباب شد. از م به هیناح کی ایقدو و دماوند ن یهاناشررست در. شد انتباب یتصادف
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به تصادف انتباب شدند. حز،  یو مشاوران منافق انتباب شده، تعداد محدود نی، معلمان، والدآموزاندانش
. حز، نمونه بودمشاور(  30و  نینفر از والد 30، آموزاندانش 30معل،،  30نفر   120مرحله  نینمونه در ا

 در یدینفر، افالعات جد 20ها با عبور از مرز روهگیمتما در و است شده نییبراساو قانون اشباع تع
 .افتیکاهش  یهامصاحبه

 ،نیمرتبط با موضوع در دستور کار قرار گرفت. بنابرا ینظر یمبان یمنظور مطالعه تمامکه به نیضمن ا
( یشپژوه یهاکت  و گاارش ،یمرتبط با موضوع  اع، از مقاتت علم یعلم یمحتوا هیمرحله کل نیدر ا
. است بوده افتهیسازمانمهیها شامل مصاحبه نداده یاباار گردآور .گرفت قرار مطالعه و یبررس مورد
 ،در مصاحبه یاصل یمحورها .شد نیتدو گروه چرار یبرا مصاحبه افتهیسازمانمهیچرار فرم ن ،منظورنیهمبه

موردعالقه  یهاتی، رفتارها و فعالآموزاندانشآزاردهنده  یرفتارها ییمنظور شناسامعلمان و کادر مدرسه به
 یمحورها اشد.بیم آموزاندانشتباؤ معلمان و ار با مرتبط موضوعات موفق، سیتدر یها، روشآموزاندانش
 زاناتیدر مدرسه، افکار و ه آموزاندانش یمشکالت عموم ییمنظور شناسادر مصاحبه مشاوران به یاصل
در مصاحبه  یاصل یمحورها اشد.بیمون مدرسه و خانواده در موضوعات مبتلو در آموزاندانش
مطلوب و نامطلوب معلمان، کادر مدرسه و همساتن، انتظارات  یرفتارها ییمنظور شناسابه ،آموزاندانش
اشند. بیم نند،کیممدرسه و خانه تزربه در  آموزاندانشکه  ییها و تنگناهاتیاز مدرسه، محدود آموزاندانش
 یارتباف یها، چالشآموزاندانشمطلوب و نامطلوب  یشامل رفتارها نیوالد ،در مصاحبه یلاص یمحورها
 هاست.مانند اینو  نیوالد یآموزش یازهایو فرزندان، ن نیوالد

 مشکالت حل یبرا یشنرادیپ یشوندگان در خصوص راهکارهااز مصاحبه ،هامصاحبه یتمام یدر انترا
 .است فتهگر قرار مشروح و قیدق پرسش مورد
 ینظر یکدگذار .استفاده شد ینظر یاز کدگذار ،هاحاصل از مصاحبه یهاداده لیتحلوهیمنظور تزابه

 داده قرار گریکدیدر کنار  یاو به شکل تازه یسازمفروم ه،یها تزاآن داده یکه ف یاتیعمل ،عبارت است از
 (.1995، نی استراوو و کورب گرددیم نیتدوها براساو داده هیآن نظر یاست که ف یاصل ندیو فرا شوندیم

شده از مقوتت استبراش یمبنابر باز یکدگذار شامل ،قیتحق نیمورداستفاده در ا یمراحل کدگذار
 است. یانتباب یوکدگذار یمحور یکدگذار ق،یتحق ینظر یمبان یمطالعه مقدمات

 به مشبصا  که لیاز تحل یببش» :ندکنیم ویتوص نگونهیرا ا 1باز یکدگذار ،(1995  نیاستراوو و کورب
نوع  نیدر ا ،عبارت برتربه. «شودیم مربوؤ هاداده قیدق یبررس قیفر از دهیپد یبندو دسته یگذارنام

 مرحله، نیا زهیشوند. نتیم یبندها براساو ارتباؤ با موضوعات مشابه فبقهدرون مصاحبه ،یمفاه یکدگذار
است  ییهایبنددسته و ،یدرون مفاه ها و اسناد بهشده از مصاحبهت کس کردن انبوه افالعاخالصه و ریتقط

از  ید دارد. برخجوو هاداده لیتحل یبرا شیگرا دو ،ینظر ی. در روش کدگذاراندمشابه هاالؤس نیکه در ا

                                                           
1. open coding 
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 قرار لیوردتحلکلمه مبهخط و کلمهبهها را خطمتون و داده یعنی ؛پردازندیم 1ءجابهءجا لیپژوهشگران به تحل
 کنندیم یرا کدگذار یدیکل نیتنرا نکات و ماام ،روش نیبودن اریگوقت لیدلبه این یبرخ. دهندیم

 (.1394 کرسول، 
 نیباز( است. ا یشده  در مرحله کدگذاردیتول یهامقوله نیرابطه ب زادیا ،2یمحور یهدف از کدگذار

را  یپردازهینظر ندیکند تا فرایپرداز کمک میهشود و به نظریانزام م ،3،یپاردا یبراساو الگو معموت  عمل
ها قرار دارد مقوله از یکیگسترش وبر بسط ،یمحور یدر کدگذار یدهبه سرولت انزام دهد. اساو ارتباؤ

 (.1995 ن،ی استراوو و کورب
 نیها با ایبنددسته ریشود و سایم ویتعر 4دهیعنوان پدهب( یمحور دادیرو ای دهی مانند ا یاصل یبنددسته
 دهیو توسعه پد زادیهستند که منزر به ا ییدادهای، موارد و رو5یعلّ طی. شراگردندیمرتبط م یاصل یبنددسته
 اشاره طیاز شرا یترمزموعه گسترده به 7گرمداخله طیو شرا طیشرا از ژهیو یابه مزموعه ،6نهی. زمشوندیم

کنند که یاشاره م ییها، به اقدامات و پاسخ8تقابل ای کنش یهااهبردر. دارد قرار آن در دهیپد که دارند
ها به پاسخ و اقدامات نیا-ناخواسته ایخواسته -یهاستاده ،تینرا دهند و دریم رخ دهیپد زهیعنوان نتهب
 اشاره دارند. 9امدهایپ

 گریمند آن با دنظام کردنمرتبط ،یاصل یبندانتباب دسته ندیفرآ ،عبارت است از 10یانتباب یکدگذار
 دارند یشتریب توسعه و اصالح به ازیکه ن ییهایبنددسته لیو تکم روابط نیا اعتبار دییها، تأیبنددسته

 یاصل مرحله ،یمحور یکدگذار و باز یکدگذار جیبراساو نتا یانتباب ی(. کدگذار1995 ن،ی استراوو و کورب
ها ربط داده و آن روابط مقوله گریبه د ،مندشکل نظام به را یورمح مقوله که  یترت نیاست. به ا یپردازهینظر

 .دینمایم اصالح دارند، ازین یشتریرا که به بربود و توسعه ب ییهامقوله و کرده ارائه تیروا کیرا در چارچوب 

                                                           
1. micro-analysis coding 

2. axial coding 

3. paradigm model 
4. phenomenon 
5. causal conditions 

6. context 

7. intervening conditions 

8. action /interaction strategies 

9. consequences 

10. selective coding 
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 هاافتهي
 شده است.  ییآور شناساتاب مدرسه یریگمربوؤ به شکل یهاها، مقولهمتن مصاحبه یبراساو کدگذار

 آموزان،دانش دگاهياز د آورتاب مدرسه یریگدر شکلثر ؤمعوامل  -1جدول 

 یلیو مشاوران تحص نيوالد ان،یمرب
عوامل سازنده مدرسه 

 آورتاب
 هاشاخصه هالفهؤم

 در مدرسه یشاد ادجيا

 آموزاندانشارتباؤ معل، و 
 از اجبار یکه حاک ییهاروش ازو  باشدثر ؤم یارتباف دیبا ،آموزاندانشارتباؤ معل، و 

 نیقوان یو اجرا نیدر تدو آموزاندانش ؛ همچنیناست، اجتناب شود دیترد و
 مطلوب در مدرسه توجه شود. یبه روابط انسان و مشارکت داشته باشند

 مدرسه یکیایف یفاا
( هانیا مانندو  وارهاید یایآمسبا، کالو درو، رنگ ی فاا مدرسه یکیایف یفاا

 شد.شاد با

 برنامه فوق یترایفعال
 مدرسه در یقیاز موس؛ همچنین فوق برنامه مطلوب و شاد فراه، شود یهابرنامه
 .گردد استفاده

 مدرسه در تیامن جاديا

مطلوب در  یروابط انسان
 مدرسه

 مدرسه در عدالت ؛باشد یسازمان اهداف و احترام بر یمبتن ،کارکنان و ریروابط مد
 توجه مدرسه در مطلوب یانسان روابط به گردد؛ یریجلوگ ضیتبع از و شود تیرعا
 یشرؤ در مدرسه و از سوودیقیب رشیپذ؛ شود توجه کودکان حقوق به ؛شود

معلمان و  یدر رفتارها ید داشته باشد و درک متقابل و همدلجوکارکنان و معلمان و
 کارکنان مشرود باشد.

 مناس  یاجتماع-یروان جور

 زادیمنزر به ا یریادگیتزارب  ؛شود تیمدرسه تقو طیدر مح زانآمودانشنفس عات
 یاجرا یبرا ؛شود یفراح یبه درست نیقوان گردد؛ آموزاندانشدر  یاحساو ارزشمند

 ؛شود یریآور جلوگاضطراب یفاا زادیاز ا گردد؛نمبرب استفاده  یهااز روش ن،یقوان

 روابط و یشیاندسمت مثبتمدرسه به یروان جور گردد؛اجتناب  ایرآمیتحق هیو تب ریاز تحق

و  نیوالد، آموزاندانشدر  اندیشیهای مثبتو روش یشیاندمثبت ؛کند لین مثبت

 .گردد جیمعلمان ترو

 یاجتماع تیحما

 یفاا زادیاز ا ؛شود آموزاندانشاز  شتریب تیموج  حما ییمشاوره و راهنما ندیفرا

 آموزاندانشبه مشکالت  و باشد یتیامدرسه حم یفاا گردد؛ یریآور جلوگاضطراب

 توجه شود.

 مدرسه در انعطاف جاديا
توجه به عناصر برنامه 

 یدرس

متناس  با  یآموزش طیمح ؛شود نییتع آموزاندانشبرفبق عالئق  یاهداف آموزش
 دیکأتبر نمره  آموزاندانشاز  یابیدر ارزش گردد؛ ،یتنظ آموزاندانشو عالئق  ازهاین

 یازهاین بر یمبتن ،یدرس موضوعات گردد؛ استفاده فعال سیتدر یهااز روش ؛نشود

و عالئق  ازهایاساو نبر و مناس  یمحتوا و باشد کودکان یزندگ یواقع
 انتباب شود. آموزاندانش
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 آموزان، دانش دگاهياز د آورتاب مدرسه یریگثر در شکلؤعوامل م -1جدول ادامه 
 یلیو مشاوران تحص نيوالد ان،یمرب

عوامل سازنده 

 آورمدرسه تاب
 هاشاخصه هالفهؤم

 

 عامل نیترمر، معل،
 یدرس برنامه

در  ؛گردداستفاده  یآموزشکمک لیوسا از ؛شود استفاده یمشارکت و مدرن ،تدریس فعال هایاز روش
و آموزان دانش نیمثبت و تعامل مثبت ب یریدرگ ؛شود اهیانگ زادیآموزان ادانش یبرا سیتدر انیجر

بر  یآموزش مبتن یهااز روش ؛شوداستفاده  یآموزش گروه یهااز روش ؛گرددبرقرار  یدرس ویتکال

 معل، سیتدر ؛استفاده شود یآموزش یو اردوها یعمل یهااز آموزش ؛گردداستفاده  یپژوهش محور

 یهاروش محور و محتوامحور، ازمعل، یهااستفاده از روش یجابه ؛باشد خالق معل، ؛باشد مشتاقانه

 یاحرفه یهاتیصالح ؛باشد داشته تسلط ،یمعل، بر موضوعات درس ؛گرددمحور استفاده آموزدانش

 یآموزان، آزادبه دانش ؛آموزان فراه، شوددانش یبرا ایآمتیتزارب موفق ؛معل،، در سطح بات باشد

 .باشد خالقانه و متنوع یریادگی یهاتیفعالو  عمل داده شود

 مدرسه تیریسبک مد
بر  یدر مدرسه مبتن یروابط انسانو  باشد یمشارکت ، بلکهنباشد یکتاتوریمدرسه د تیریسبک مد

 آموزان باشد.دانش ازیاهداف سازمان و ن

 یاجتماع-یجور روان
 مدرسه

 نیگایجا( هامانند اینها و یهمکالس یریادگی به توجه ،یرقابت با موارد مناس   کارگروه

به  رشیمدرسه القاکننده حس پذ یفاا و گردداستفاده  یدأییو ت قیشوت یهاروش از ؛شود
 آموزان باشد.دانش

 یهابرنامه یسازمانده
 یلیتحص تیهدا

 یهابا استفاده از روش یابیاستعداد و آموزان باشداساو استعداد دانشبر یلیتحص تیهدا
 استاندارد باشد.

 تفکر تیتقو
 ؛شود تیآموزان تقودانش یاوکحس کنز ؛ردیقرار گ دأیید و موردتآموزان قااوت نشودانش یهادهیا

تفکر در  یهاکالو و ردیگ قرار رشینو موردپذ یهادهیا ؛خالقانه و نوآورانه وجود داشته باشد یفاا
 .گرددگنزانده  یبرنامه درس

 آموزش معلمان
 یتبصص یهاآموزان، تحت آموزشدانش یآورتاب یبرا ازینمورد موارد تیرعا یمعلمان برا
 .رندیقرار بگ

 
 یهایرشد توانمند
 یشناخت

 تفکر آموزش داده شود. یهامرارت و و آموزش داده شود ابدی ءآموزان ارتقاله در دانشأمسحل

ارتقای 

 یهایتوانمند

 آموزاندانش

 یهایتوانمند رشد

 یتیو شبص یعافف

آموزان ارائاه گاردد؛ مادیریت و    مرارت مدیریت خش، به دانش یابد؛آموزان ارتقاء نفس دانشاعتمادبه

 یزنادگ  یهاا مراارت آماوزان  آموزان آموزش داده شاود؛ باه داناش   کنترل هیزانات منفی به دانش

نفاس  باه اعتماد ،یعمل یهانیبا استفاده از تمر ؛ابدی ءآموزان ارتقادانش یخودآگاه ؛آموزش داده شود

 آموزش داده شود. یزانیه ،یتنظو  بدای ءآموزان ارتقادانش
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 آموزان،دانش دگاهياز د آورتاب مدرسه یریگعوامل موثر در شکل -1جدول ادامه 

 یلیو مشاوران تحص نيوالد ان،یمرب
عوامل سازنده 

 آورمدرسه تاب
 هاشاخصه هالفهؤم

بهبود عملکرد 

 هاخانواده

 یهابربود روش
 یفرزندپرور

 یفرزنادپرور  یهاا از روش و آماوزش داده شاود   یزنادگ  یهاا ها، مراارت آن ءایو اول آموزانبه دانش

 استفاده نشود. یاستبداد

 خانواده یجور روان
نفاس  عاات  یجور خانواده منزر باه ارتقاا   و جود داشته باشدو ومدرسهخانه در وشادیحیتفر یهابرنامه

 فرزندان شود.

 نیوالد تیحما
 یهاا کانال و کننده باشدتیجور خانواده حما ؛فرزندان باشند یتفکر و رفتار برا در یمناسب یالگو نیوالد

 جود داشته باشد.و ومدرسهخانه نیمطلوب ب یارتباف

 یریگجهیبحث و نت
ه، فرد و د در مدرسجوها در سه دسته عوامل متمرکا بر عناصر مبتلو مودست آمده از مصاحبهعوامل به

 یآورتابدر خصوص  ینظر یهاالذکر با استناد به مدلاستبراش عناصر فوقاست.  ،یخانواده قابل تقس
 اشند:بیم ریدست آمده شامل موارد زبه یهاصورت گرفته است. سرفصل

 آورتاب مدرسه یریگدر شکلثر ؤمخالصه عوامل  -2جدول 
 مرتبط  یهایژگيو معلم با مرتبط یهایژگيو

 مدرسه تيريمد با
 مرتبط  یهایژگيو

 آموزاندانشا ب
  مرتبط یهایژگيو

 نيوالد با

بااا ثر ؤمااارتباااؤ  یهااامرااارت -
 آموزاندانش
 نیبا والدثر ؤممرارت ارتباؤ  -

 کالو تیریمد یهامرارت -
فاوق   یهاا تیا فعال زادیا ییتوانا -

 برنامه شادوخالق
 مثبت در کالو یروان جور زادیا -

 یاحرفه یهاتیدارابودن صالح -

 فکر خالق و نقادت یهامرارت -

 تیهادا  یهاا برناماه  یسازمانده -
 یلیتحص

 یهاااااساااتفاده از سااابک -
 یمشارکت و سازنده تیریمد
 مدرسه در امن یفاا زادیا -
 یهاااابرناماااه یساااازمانده -
 یلیتحص تیهدا
 

 لهأمسمرارت حل -

 تفکر یهامرارت -

 نفسبهاعتماد ءارتقا -
 خش، تیریمد -
 ینفم زاناتیه کنترل و تیریمد -

 یزندگ یهامرارت -
 

 یزندگ یهامرارت -

باا  ثر ؤما ارتبااؤ   یهاا مرارت  -
 فرزند
 مطلوب یسبک فرزندپرور -

شاد و  یهابرنامه یسازفراه، -
 فرزندان یبرا یحیتفر

 نفس فرزندانتوجه به عات -
 فرزندان از یاجتماع تیحما -
 ارتباؤ مطلوب با مدرسه -

 یرونیو ب یدرون یهد که عمدتا  دو دسته عوامل حفاظتدیمنشان  یلیتحص یآورتابمرتبط با  قاتیتحق یبررس
 عبارت یرونیب ی. عوامل حفاظتاندداده صیتشب یلیتحص یآورتاب یو ارتقا زادیرا در مطالعه عوامل مؤثر بر ا

ند. همساتن هست یهاگروه و اجتماع مدرسه، خانه، در دسترو در یطیمح یاجتماع تیها و حمافرصت ،از



 ... آموزانوالدین، مشاوران مدارو و دانش دیدگاه معلمان،                                                                               28

مرتبط  یهاها، باورها و ارزشها، نگرشمرارت مانند یتیو شبص یفرد یهاتیفیک ،این یدرون یعوامل حفاظت
 (.2013مثبت هستند  فاستر،  افتهیتوسعه یامدهایبا پ

مشارکت،  یبرا ییهافرصت یسازبر فراه، یآورتابدر خصوص چرخه  ،(2007در مدل هندرسون  
 دیکأت آموزاندانشو مراقبت از  تیاجتماع و حما یهامرارت آموزش ،یاجتماع یاوندهیپ یبرا فرصت شیافاا

 برنر، برونفن و یگوتسکیو ریمس روی. پدیگردغافل  یطیمح یرهایاز متغ دینبا، یآورتابشده است. در پرورش 
؛ 2000، بکر و یسچتیود  لوتار، سشیممحسوب  یآورتابتر در رشد مر، اریبس امر ط،یمح و کودک تعامل

و  یفور فردکودکان به یتر رو، تمرکا ک،یآورتاب(. تزمه ساختن 2000؛ ورنر، 2008؛ آنگار، 2002سکومبه، 
 (.2011باشد  آنگار،  رندهیتوانمندکننده و پذ تگر،یکه حما یبه صورت ؛است بومستیز رییدر عوض تغ

( 2013هرناندز و کورتس  -دوالسن یلیتحص یآوربراساو مدل تاب ،در پژوهش حاضر یابعاد انتباب
نفس و بهاعتماد 1عنصر دو شامل و است( ی شبص یعد، عوامل فردبُ نیاول مدل نیاشد. در ابیم

آور، موردتوجه بوده و در تاب یعنوان فردنفس، مفروم خود بهباشد. در بحث اعتمادبهیم اهیتالش/انگ
در آموزش  یانتباب یهالفهؤماز  یکیوردنظر است. هد، مدیم لیکه فرد به تحص ی، ارزشاین اهیخصوص انگ

 از یاریتواند بسیم کودکان، در ویضع یاجتماع یهااشد. مرارتبیم یبه کودکان، مرارت اجتماع یآورتاب
 یهاالشعاع قرار دهد. مرارتتحت همساتن ژهیوبه و معل، ن،یوالد با ارتباؤ خصوص در را پژوهش ابعاد
خانواده و  جوررابطه،  نیمبتلو است و تحت ا یهاکننده رابطه او با گروهنییان، تعجوکودک و نو یاجتماع
 شود.ثر أمتتواند یمدرسه م

(، 1979برونفن برنر   یشناختبوم کردیاز رو یرویبا پ ا،ی( ن1395  یو غفار یپژوهش همت یهاافتهی
(، یلیتحص انتظارات ،یخودکارآمدنفس،  عات یرا در سه سطح فرد یلیتحص یآورتابمؤثر در  یرهایمتغ

 از یافتیدر تی حما مدرسه و( خانواده ساختار خانواده، یاجتماع هیسرما خانواده، از یافتیدر تی حما خانواده
 اند. نموده یبند،یتقس( مدرسه یاجتماع هیسرما و مدرسه

بر  ما یمستق و فورا  تعامل نیا. دهدیمبتلو رخ م یهاست،یاکوس نیماب و درون در طیمح-تعامل کودک
 مدرسه در معل، تیدر خانواده، حما ی فرزندپرور دهدیم شکل را ست،یکروسیم و گذاردیم ریثأترشد کودک 

 ست،یمبتلو به ساختن ماوس یهاست،یکروسیم در عوامل نیا نیب تعامل(. یمحل اجتماع در یاجتماع وندیپ و
 ست،یاگاوس(. مدرسه از خارش در کودک یبرا مر، رانگید و مدرسه کارشناسان نیب مشارکت  شودیم یمنتر
 ریثأت کودک رشد بر بالفاصله ای ما یمستق که یاجتماع یفاا و ست،یکروسیم انیم وندیپ از است متشکل این
 بافت و نهیماو و اگاو به فرهنگ، زم ،کرویم یهاست،یدولت(. پس از س-مدرسه اتصال مانند  گذاردینم

 و یگوتسکیو ریمس رویپ (.2017و وانگ،  ویه ،وی م سازندیرا م ست،یکه ماکروس ،یرسیم 2دور یاجتماع
که در مورد  یآورتابتمرکا خود را از مفروم  جیان به تدرجوکودک و نو یآورتابله أمسفن برنر،  برون

                                                           
1. item 

2. distal social fabric 
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 معطوف کرد طیکودک و مح نیبه مذاکره و تعامل ب کرد،یکار م یشناختروان یهاتیفیو ک یصفات شبص
ما را از  (2013و  2012، 2006  راتر ،مثال یبرا (.2008؛ آنگار، 2002؛ سکومبه، 2000، بکر ،یسچتی لوتار، س

 نیتوان گفت که ایم ،ند. در واقعکیمها منع یدر مقابله با دشوار یفرد ییتوانا یرو یافراف دیتأک
که منابع آن کامل  یرا به شرفمبرب  طیمثبت در مح یکه سازگار یشبص یهایژگینه و است، 1بومستیز

 ،و در عوض یفور فردکودکان به یتر رو، تمرکا ک،یآورتابتزمه ساختن  ن،ی. بنابراکندیم لیتسر ،باشند
 (. 2011باشد  آنگار،  رندهیتوانمندکننده و پذ تگر،یکه حما یبه صورت ؛بوم استستیز رییتغ

است.  یآورتابساختن  یمر، برا یاز راهبردها یکی ،یدلسوزانه و حام یریادگی طیساختن محفراه،
خواهند داشت.  یشتریب یآورتاب ،هستند منیو ا شودیمراقبت م هاآناز  کنندیکه احساو م یآموزاندانش
 آموزاندانش انیو م آموزاندانشکارکنان و  انیمثبت م یاجتماع وندیپ یاست که به ارتقا یضرور ،نیبنابرا

حاک،  یو اجتماع یروان جور(. 2004، بره، و زاکر دال،ومدرسه توجه شود  خانه میان و گروه همساتنشان و
( نشان 2009  نیدیآ و ریایپژوهش گ جیکودکان دارد. نتا یرفتار یهایژگیبر و یتوجرقابل ریثأتبر مدرسه، 

هستند که  یابرجسته یرونیب یهامدرسه و روابط همساتن عامل یداد که روابط در مدرسه، انتظارها
 نند. کیم ینیبشیرا پ یلیتحص یآورتاب

نند که کیمامر اشاره  نیبه ا آموزاندانش یلیتحص یآورتاب شیافاا یبرا ،(2005  نیپاپک و امنیآ کوو،
مقابله  زا یبا عوامل آس یثرؤفور مک قرار دهند که بهکود اریرا در اخت یمنابع ،خصوص مداروجامعه به
 نیب یمدرسه، همکار طیتر در محیشبص روابط یرو دیبا دیک. تأدینما تیفظ را تقومحا عواملکرده و 

 اش،یانگ ،یریادگی یراهبردهابه  دنیببش، قوتهاآن تیکودکان و تقو یخانواده و مدرسه، کشو استعدادها
 .گردد یانسان یباشد که مشوق سازگار یدواریو ام یخودکارآمد

 ی. برخستیمزاا ن آموزاندانشتک تک یتیو شبص یفرد یهایگژیآور، از رشد وتاب مدرسه زادیا
و  مسألهحل یهامرارت نده،یآ به مثبت یریگجرت و ینیبعبارتند از: خوش یکننده فردمحافظت عوامل

 یدارا آموزاندانش(. 2005، کنبامی ما یرونینفس و منبع کنترل بعات ،یاجتماع یستگیهوش بات، شا
 از مثبت یابیخودارزهمچنین هند؛ دیمرا از خود بروز  یدیکل یرشناختیغ یهارارتم ،یلیتحص یآورتاب
شون، و   گاتمن خود یشناختحس کنترل بر عملکرد مدرسه و اعتماد بر مرارت و ندشان داریلیتحص تیموقع
 هد. دیمقدرت مقابله با مسائل را  هاآن( به 2013
 درک ،یلیتحص یهااد که ادراک مثبت از خود درباره مرارت( نشان د2009  نیدیآ و ریایپژوهش گ جینتا
 نیهستند. مارت یلیتحص یآورتابکننده ینیبشیپ یدرون یهاعامل جمله از یدرون کنترل منبع و همدتنه

 از تالش و پشتکار ن،ییپا اضطراب کنترل، ،یایربرنامه ،ی( در مطالعه خود نشان داد که خودکارآمد2002 
نفس، تعرد عات ،یهستند. خودکارآمد آموزاندانش یلیتحص یآورتابکننده ینیبشیپ مر، یرهایمتغ جمله
است که  آموزاندانش نیا یهایژگیو گرید از این ،(2004به مدرسه  بورمن و اورمن،  شیآموز و گرادانش

                                                           
1. ecological texture 
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 روشن قاتیتحق سازد.یتر مانیرا نما ییهایژگیو نیرشد چن یمطلوب در مدرسه برا طیشرا زادیا تیاهم
کنترل رفتار، احساو  ییمثبت، توانا زاناتیمثبت و ه یهادگاهید ،یاجتماع مثبت روابط که ساخته
 (.2004، بره، و زاکر دال،در افراد است   یآورتاب یارتقا دیکل ،یستگیشا

 انآموزدانش یشبص یهایژگیو تمام ،ستیابیم یامداخله و رانهیشگیپ یآموزش یهاتدارک برنامه
توان ینم ،آورمدرسه تاب زادیا ی(. برا2012، مبولوی گ ردیها را در نظر بگجامعه آن ایخانواده  یژگیهمانند و
 ی( نشان داد که انتظارها2009  نیدیآ و ریایپژوهش گ جیغفلت کرد. نتا آموزاندانش یخانوادگ طیاز شرا
خانواده،  تیو ابعاد حما یاجتماع تیبا حما یلیتحص یآورتاب نیاست. بثر ؤم یآورتابخانواده، بر  یبات
با ارائه  دیبا ،نیبنابرا (.1392 ،یید دارد  رضاجوو یاشباص مر،، رابطه مثبت تیدوستان و حما تیحما

نشان  قاتیتحق جی. نتادیرا بربود ببش یآورتابرشد  یخانواده برا طیشرا ن،یوالد ازیمتناس  با ن یهاآموزش
فرزندان  یآورتاب شیموج  افاا نیدر خانه و انتظارات والد نیحاور والد ،ینیهد که آموزش والددیم
 ن،یوالد یفرزندپرور یهاوهیشمانند  یموارد که ( نشان داد1392  اادهیپژوهش عل (.2009، ینایود  سشیم

ار و موارد رفتفقر در خانواده، سوء نیخانه و همچن تیوضع ،یآموزش هیدرون خانواده، تزارب اول یروابط فرد
مند خود برره یهاخانواده تیکه از حما یآموزاندانشباشند.  رگذاریفرد تأث یآورتابتوانند بر رشد و یم گرید

 یبرتر عملکرد مشکالت با ییارویتوانند در روینند که مکیماند، احساو کرده درک را تیحما نیهستند و ا
 یآورتاب یابعاد اصل نده،یآ یریگو جرت ینگرمثبت ،یمحورمسأله ،یارتباف یهامرارت. باشند داشته
 . ابدییود و توسعه مشیم زادیخانواده ا یتیحما یاست که در فاا یلیتحص

عوامل  یمحافظ شکل گرفت و فراوان طیمح یاست که وقت نیا یآوربرنامه تاب تیماکه  نیا تیدر نرا
بربود آموزان دانش یلیتحص یدستاوردها ،نیمدرسه و نحوه مراقبت و همچن جور افت،ی شیمحافظ افاا
نامناس   یبه رفتارها تمایلدر مقابل خطر  یترک، یریپذ یآس آموزاندانش ،طیشرا نیا در. افتیخواهد 

-کودک بهمحور -خطر از دگاهید رییتغ باعث یخوب به تواندیم یآورخواهند داشت. در بافت مدرسه، تاب
 ینیبدب نکیع پس از شانیهاخانواده و کانکود به نگاه از دست معلمان که شودیباعث م امر نیمحور شود. ا

  (.2010، نگتونیبشود  هارل این هابچه یهاتیقوت و ظرفاتباذ کنند که شامل نقاؤ یترجامع دگاهید و بردارند

 نابعم
 با بوشرر شرر یرستانیدب آموزاندانش نیب در یلیتحص یآورتاب یامدهایپ و ندهایشایپ ی(. بررس1392م.   ،ییرضا

  .فارو جیخل دانشگاه ،ارشد یکارشناس نامهانیپا .یساختار معادتت مدل از استفاده
کالو و اضطراب  یاجتماع یروان جوربراساو  یارتباف یهامرارت ینیبشی(. پ1396صابر، و.   و.، م ،یریالمشزارع

. (یثر بر سالمت  سالمت اجتماعؤم یاجتماع ملعوا اتقیمزله مرکا تحق. آموزان دوره متوسطهدر دانش یاجتماع
4 2)، 136-127. 
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 . ارسباران: ترران .اول چاپ ،یرفتار یهااختالل و یروان یستیبرا: یشناختروان یآورتاب(. 1392.  ح ااده،یعل
 .(1394  دفرییدانا حسنترجمه  ،یبیترک وهیش و یفیک ،یکمر یکردهایفرح پژوهش: رو(. 1394د.   .کرسول، ش

 .نشر مرربان کتاب سسهؤم

 سازمان یعلم مزله .ترران استان یهاناشررست در ییابتدا آموزاندانش یرفتار مشکالت وعیش(. 1391  .و ،ینزات
 .162-167 ،(2 30 .رانیا یاسالم یجمرور یپاشک نظام

 ،(24 2. یآموزش نینو یکردهایرو. یلیتحص یآورعوامل بر تاب یچندسطح لی(. تحل1395م.   ،یو غفار .،ر ،یهمت

106-87 . 
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