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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The purpose of this research was to apply a phenomenological approach to teachers’ 

perceptions of the performance of Tehran's children. This interpretive and 

phenomenological method was employed in the field of public-school study for 

females at the 17 Shahrivar school, located in the district 13 of Tehran in 2020, for 

the purpose of this study. The teachers’ field of study in Tehran’s District 13, from 

which 20 persons were randomly selected. Using the Colleizi method, a review of 

notes is set up to analyze review interviews. In this study, there are nine themes and 

forty-four subthemes titled emotion regulation, learning skills, family, child’s nature, 

environmental factor, intellectual maturity disorder, communication skill training, 

and playing, and 44 sub-themes. The research findings addressed the perceptions and 

perceptions of teachers regarding the concept of resilience in children, the main 

factors and components of creating resilience in children, the reasons for the lack of 

resilience in children, the effects and consequences of the lack of resilience in 

children, and finally the most effective methods for enhancing resilience in children. 

In light of the present research, it is suggested that parent training programs should 

also aim to modify educational strategies and behavior patterns and enhance 

relationships in the structure of equations and connections. Given that environmental 

and interpersonal conditions play a significant role in children’s lack of resilience 

and that this study was conducted on a specific statistical population, it is 

recommended that future research include children of divorce or children with 

addicted parents. 
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A Phenomenological Approach to Teachers’ Perceptions of Children's Resilience in 

Tehran: A Qualitative Study 

Extended Abstract 

Aim 
The aim of this study was to apply a phenomenological approach to teachers' perceptions of children's reflection 

in Tehran. According to the main objective of this study, the interpretive or hermeneutic approach and the 

phenomenological method were applied. Since this study analyzed teachers' views on issues and indicators of 

children's lack of resilience education and the researcher tried to discover, describe, and explain the data without 

drawing his own conclusions and relying solely on participants' narratives, an interpretive phenomenological 

approach was used. 

Method 
in qualitative research, participants are purposively selected, and the number of participants depends on the 

degree of theoretical saturation of the research questions. Twenty individuals (statistical sample) were selected 

among the forty teachers in the thirteenth district of Tehran through purposive sampling. Participants were 

selected using stratified random sampling of criterion type. Twenty teachers working in these educational 

institutions were selected from this statistical population of the study (17 public Shahrivar elementary schools for 

girls). The analysis of the interviews was done by reviewing the prepared notes immediately after each interview 

to modify and add to the noted content, and by analyzing the data using Claizzi's seven-step strategy. 

Findings 
In this study, there are 9 themes titled Emotion Control, Learning Skills, Family, Nature of Child, Environmental 

Factor, Intellectual Maturation Disorder, Communication Skills Training, and Play, and 44 subthemes titled 

Tolerating Difficult Situations, Empathy, Optimism, Self-Esteem, Tolerance Threshold, Social Skills, Problem 

Solving Skills, Stress Management, Early Years, Parenting Style, Appropriate Role Models, and Parental 

Emotional Control. Child, self-confidence, low self-esteem, lack of self-efficacy, lack of acceptance of 

responsibility, excessive parental control and interference, low family awareness, increased expectations of 

parents, stressful environment, lack of creative parenting, divorce, incompatibility, aggression, lack of 

acceptance of responsibility, Decrease in flexibility, decrease in satisfaction, increase in negative emotions, 

teaching social communication skills, teaching philosophy to children, teaching the method ACT, teaching self-

confidence in children, teaching responsibility, trial and error, stories and poetry, problem solving were derived 

from the interviews. . Twenty teachers working in these educational institutions were interviewed for this study 

(17 Shahrivar Girls Public Primary School). 

The research findings addressed teachers' perceptions and ideas regarding the concept of resilience in children, 

the main factors and components of creating resilience in children, the reasons for the lack of resilience in 

children, the effects and consequences of the lack of resilience in children, and finally, the most effective 

methods to strengthen resilience in children. 

Discussion 
Considering that in the present study, as in other studies, there was a possibility that other variables predicted the 

variables and were beyond the control of the researcher, it is suggested that parent training programs are also 

necessary to change parenting methods and behavior patterns and improve relationships in the structure of 

equations and relationships. Considering that environmental and interpersonal conditions play an important role 

in children’s lack of resilience and that this study was conducted on a specific statistical population, it is 

suggested that in future studies, groups such as children of divorce or children with addicted parents or a weak 

social base should be selected and analyzed as comparison groups to clarify the different perspectives of the 

issue in different societies. 
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1یف یمطالعة ک کیکودکان شهر تهران:  یآوراز ادراک معلمان از تاب  دارشناسانهی پد یافتیهر
 

 4زاده می، رضوان حک3یعیمط ونی، کتا*2پور یمحمد جواد

 مقاله است. نیدوم ا  سندةیارشد نو  یکارشناس نامةانی.  مقاله برگرفته از پا1
. رایانامننه  رانینندان ننها  باننراند باننراند ا  یتننیوعلننوم برب یشناسنندان ننهد  روان د یو درسنن یآموزشنن یهامننههننا و برناگننرو  رو  ارد یمسننلو د دان نن سننند ی. نو2

javadipour@ut.ac.ir         
 .رانید ا باراندان ها  باراند    یتیوعلوم برب  یشناسدان ها  باراند دان هد  روان  د یو درس  یآموزش یهاها و برنامهگرو  رو   د یآموزش  قاتیارشد بحق  ی. کارشناس3
 .رانیدان ها  باراند باراند ا   یتیوعلوم برب  یشناسدان هد  روان د یو درس  یآموزش  یهاها و برنامهگرو  رو   ارد ی. دان 4

 چکیده اطالعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 پژوه ی

 هاي مقاله: تاریخ 
 10/11/1400  افتیدر خیتار

 02/1401/ 30   يبازنگر خیتار

 18/03/1401  رشیپذ خیتار

 10/10/1401  انتشار خیرتا

کودکننان شننار باننران بننود.   یآوراز ادراک معلمننان از بننا   دارشناسننانهیپد  یافتینن هدف پژوهش حاضننرد ره
پژوهش  یانجام شد. جامعة آمار  یدارشناسیو رو  پد انهیرگرایبفس هردیرو  یپژوهش بر مبنا  نیا منظوردنیبد

نفننر بننه رو  هدفمننند از نننو   20ها آن نیکه از ب بودند 1399شار باران در سا    13شامل معلمان منطقة  
بالفاصننله  شد نیبدو  یهاادداشتیمانند مرور   یمصاحبهد اقداماب  لینمونه انتخا  شدند. در بحل  یبرا  دیمالک

بننا اسننتفاد  از راهبننرد   لیبحل  نیو همچن  شد ادداشتیمطالب    لیو بهم  لیبعد  یبعد از انجام هر مصاحبه برا
ماننارت   جاننناتدیکنتننر  ه  یهننامضننمون بننا عنوان  8  پژوهشد  نیانجام گرفت. در ا  یزیکال  یامرحلههفت

 44و  دیو بنناز یآموز  ماارت اربباط دیخلل در بلوغ فهر دیطیخانواد د سرشت کودکد عامل مح  دیآموختن
در   یآورپژوهش بصورات و ادراکات معلمننان از مفاننوم بننا   نیها استخراج شدند. امصاحبه  یط  رمضمونیز
در کودکاند آثار  یآورنهرفتن با شهل لیدر کودکاند دال  یآوربا   جادیا  یاصل  یهاودکاند عوامل و مؤلفهک

 انینن در م یآوربننا  تینن بقو یمناسننب بننرا یهارو  انیکودکان و در پا یآورنهرفتن با شهل یامدهایو پ
 اریبس یرآو در مسللة عدم با  یدگواخانو  یپژوهشد عوامل فرد  یهاافتهیکرد. با بوجه به  یکودکان را بررس
 یاز جملننه راههارهننا  دیفردانینن آموز  فلسفه به کودکان و بابود روابننم م  نیاست. همچن  ریمام و چ مه

 قنندمشیامننر پ  نیدر ا  بوانندیمدارس و معلمان م  رو نیندارند. از ا  یآوراست که با   یکنند  به کودکانکمک
 .ردارنددسته از کودکان ب نیبه اکمک  یبرا یمام اریبس یهاشوند و گام

 کلیدواژه: 
 دیآوربا 

 دیدارشناسیپد

 کودکاند معلمان.

)  میحه .دو ون یکتا  دیعیپورد محمد.د مط  ی جواد   استناد با   دارشناسانهیپد  یافتی(. ره1401زاد د رضوان.  از  معلمان  ادراک  باران     ی آوراز  نامه  فصل .  یف یک  ةمطالع  کیکودکان شار 
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 مه مقد
مام   یهی  امروز  برب  میبعل  انیمتصد  یهادغدغه   نیبراز  والد  تیو  موفق  یابیدست  نیو  و  روان  سالمت    ی ل یبحص  یهاتیبه 
از    یلیبحص  یها است که چالش  یآموزدانش   ةمربوط به دور  یزندگ  یها از چالش  یبوجاقابل  بخش  که چرا    است؛  آموزاندانش
  و   یبار یجو  یطالب  دیمانینر)  استموارد    نیاز ا  نییپا  یآور با و    یل یصبح  یهایگافسرد  فدیسطوح استرس باالد نمرات ضع  هجمل

  ی سازگار   به  و  است  نهرمثبت  یشناس روان  ةد بوجه و مطالعجار مورانب  یها و ساز   میاز مفاه  ی هی  یآور با   (.1392  دیابولقاسم 
با وجود قرار  یندیفرا  نیهمچناشار  دارد.    دهایها و بادبا وجود چالش  زیآمتیموفق   و  دشوار  میشرا  در  کودکان  گرفتن است که 
دشوار    یتیموقعاثربخش با    لة مقاب  یی نابوا  انهریب  یآور با .  کند  کمک  هاآن   یلیبحص  تیو موفق   رفتی به پ  بواندیم  دکنند یباد

  مفاوم   هردیعبارت د  بهداللت دارد.    هایبلخهام  زیو ن  هایدشوار   هادیسالمت فرد در مواجاه با سخت  تی است و بر حفظ وضع
  ی ا اربق  و  روان  سالمت  حفظ  آن  از  برمام   بلهه  استد  م هل  با  مواجاه  در  فرد  یسازگار   و  بحمل  قدرت  شیافزا  فقمنه  یآور با 
  و  نندیبب  بیآس  نههیا  بدون  شوندد  روروبه  یشغل  و  یزندگ  ماتینامال  و  م هالت  با   با  بخ دیم  یی بوانا  افراد  به  یآوربا .  است  آن
 ی نوع  یآور با (.  1393  شجا د  و  وندمعارف  دیصادق )  دانندیم   خود ت یشخص  یاربقا   و  رشد یبرا  یفرصت  را   هاتی موقع  نیا  یحت
 ی ریپذبیآس  و  ماتینامال  معرض  در   یریقرارگ  لحاظ  از  افراد.  ابدی  پرور    بواندی م  و  شودیم  متولد  آن   با  کودک  که  است  یژگیو
  بابودد   ییبوانا  زانیم  نیهمچن   .هستند  متفاوت  هم  با  کنددیم  فراهم  هاآن  یبرا  یطیمح  و  یفرد  عوامل  که  یتیحما  زانیم  و

  با   مواجاه  در  افراد  یبرخ  .است  متفاوت  فرد  یزندگ  طو   در(  1ی آور با   زانیم)  یع یطب  وضع  به  بازگ ت  ای  ماتینامال  با  یسازگار
  ممهن   یحت  و  ستندین  موفق  نه یزم  ن یا  در  افراد   از   یهرید  دستة   .دهند  ادامه   خود  یزندگ  به   و  اورندیب  دوام  بوانندیم  ماتینامال
را    آنان  یزندگ  یهاجنبه  ریو سا  یلیبحص   رفتیپ  بواندیم  کودکان  در  هابیآس  نیا  .شوند  یهیزیف  و  یروان   یها بیآس  دچار  است

را بحت    یمختلف زندگ  یها جنبه  نییپا  یآوربا   کهاست    نهته   نیا  دیؤم  یپژوه   شواهد  هردید  یسو قرار دهد. از    ریبحت بأث
   (.1399 دیانیب و یاسد  دیار یبخت) رسدیم نظربه یضرور نهیزم نیا رمطالعه و انجام پژوهش د نیبنابرا دهد؛یقرار م ریبأث

 یی بوانا  به  یآور با   درواقع   .شودیم  حاصل  بجربه  و  یریادگی  آموز د  ندیبمر  با  بلهه  ستدین  یذاب   یاد یپد  یآور با 
  گفته  هابجربه  آن  با  شدنتیبقو  یحت  ای  هابجربه  آن   بر  افتنیغلبه جانها د  یف ارها  ای  م هالت  با  مواجاه  در  انسان  یسازگار

  شوددیم  ت یبقو  میمح  با   بعامل  در  نیهمچن  و  او  یاجتماع  یها ماارت   و  شخص  یوندر  یها ییبوانا  کنار  در  یژگیو  ن یا  .شودیم
 بوان یمو    دهدیم  رخ  یسطح  هر  در  و  سن  هر  در  یآور با   ن یبنابرا  رد؛یگیم  شهل  فرد  در  یمثبت  یژگیو  منزلةبه  و  کندیم  رشد

(.  1399  دی انیب  و  یاسد  دی ار یبخت  ؛1398  زاد دمانی ا  و  یواحد  دی می رح)   داد  آموز  او    به  و  کرد  جادیا  افراد  در  را  یژگیو  نیا
 و  وکاستکمیب  را   خود  احساسات  که   یکودکان  .ردیگی م  شهل  کودک  افهار  و  ها ه یاند  یکودک  نخست  یهاسا   در  یطورکلبه
با    گذارنددیم  ان یم  در   هان انینزد  هر ید  ای  نیوالد  با  یراحتبه   برخورد  گوارنا  و  کتناوح   یامر  صورتبه   احساساب اناحتمااًل 
  در  یآوربا   دعنوان شد  برش یکه پ  طورهمان  هردید  یسو  از .  کندیکمک م  هاآن  یآوربا   ش یافزا  به  نهته  نیهم  و  کنندینم

اربباط مؤثر    گذراننددیخود را در مدرسه م  ةاز زمان روزان  چاارمکی  حداقل  آموزاندانش  نههیو نظر به ا   دهدیرخ م  نیبمام سن
 شود؛ یم  یریادگیآموز  و    تیفیمرببم با مدرسه و بحو  ک  یندهایو فرا  دادهایسبب بابود احساساب ان به رو  معلمان  با   هاآن

از    نیبنابرا معلمان  آن   دادنآموز    و  تیهدا  یراستا  در  یزندگ  و  یلیبحص  مختلف  مسائل   در  کودکان  یآور با  ادراک  ها به 
 امروز   با  که  ییهاپژوهش  حا  نیا. باکندیآشهار م  شیازپشیمسلله را ب  و ضرورت  تینهته اهم  نیباشد و هم  مام  اریبس  بواندیم

 جمله   از  م؛یانداد    آموز    باشدد  بخشجه ینت  و مؤثر    که   گونهآن کودکانمان    به  را  یآور با    ما  که   است  آن  از  یحاک  شد د  انجام
  خطرناک   بجار   برابر  در  ی نسب  مقاومت  با  اربباط  رد  ی آوربا  نقش .  1   کرد  اشار   هاپژوهش  نیا  از  مورد  چند  به  بوانیم

 ی زش یانه  ساختار  براساس   پرخطر  یرفتارها   و  ی آوربا   سةیمقا .  3  کودکان؛   سالمت  یاربقا   در  آن  نقش  و  یآوربا .  2  ؛ی اجتماع
  آموزان؛دانش در یآور با  و خانواد  یاربباط  یالهوها ابعاد نی ب ة. رابط5 ؛یزندگ  از تیرضا و یآور با  نیب اربباط. 4 نوجوانان؛ در
اسعدصالح  دی)سلطان   خردسا   کودکان رشد شناخت   در  یآوربا   یاربقا  در  یدبستانشیپ  تی فیک  نقش.  ۶و   و   ؛ ( 139۷  دیزاد  

 
1. resilience 
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مبان  نیبنابرا به  بوجه  پژوه   ینظر  یبا  اربقا  تیاهم   نیموجود و همچن  یو  پژوهش    کودکاند  یآور با   یو ضرورت  از  هدف 
معلمان    نهدارشناسایپد  یافتیره  دحاضر ادراک   ی هایژگیو  و  هاماارت  یآور با    نههیا   به  بوجه  با.  است  کودکان  یآور با   ازاز 

 بواند ی م  عوامل  هرید  و  میمح  ریبأث  بحت  زین  هایژگیو  از  یبعض  و  است  بود   یاکتساب  عمدباً  هاماارت  میدانیم  و  است  یفرد
  م یمح نیاول داشت بوجه دی با نیهمچن. داد شیافزا فرد در را یژگیو نیا ردیز عوامل جادیا با بوانیم شودد  تیبقو ای دیایب وجودبه

 اربباط  در  میمح  نیا  با  فقم  مدرسه  به  ورود  از  قبل  با  شخص  کهیطوربه  است؛  خانواد   گذاردیم  پا  آن  در  فرد  که  یا یاجتماع
  دیبا  رونیا  از.  داشت  میخواه  یاحساساب   هیهم  هاانسان   ما   همة .  کندی م  فا یا  را  یاصل  نقش   خانواد   هموار   هم  آن  از  بعدو    است

 و   متنو   حوادث  کردنبجربه  با  فقم  ما  کودکان  میبدان  دیبا  .مین و  بنش  دچار  و  میکن  برخورد  هاآن  با  برس   بدون  چهونه  میاموزیب
 و   هلویگ  مارآور  دیریام  دید یشر )  مینهن  منع  بجار   نیا  از  را   هاآن  پس  شد؛  خواهند  آوربا   مختلف   یهاتیموقع  در  قرارگرفتن

 (. 1394 دینوده
 چند   از  را  حاضر  پژوهش  انجام  تیاهم  ضرورت  بتوان  رسدی م  نظربه  شدد  آورد   مسلله  انیب  قسمت  در  که  یمطالب  به  بوجه  با
  و  مسائل   مؤثر   حل  یها ماارت  که   باشند  داشته   را   ن یا  فرصت  ی وقت  آموزان دانش  حاضرد  یهاپژوهش  به   بوجه  با    کرد  نییبب  جنبه

 شرکت  یکالس   یهاتی فعال  در  دهنددیم  انجام  را  خانه  فیبهال  کننددیم  بجربه  زین  را  یآور با   اموزنددیب  را  اطالعات  رداز  پ
  ی کسچی. هپردازندیم  یحی بفر  یها تیفعال  به  مدرسه  از  خارج  و  داخل  و  روندیم  یورزش  و  یهنر  یهافرصت  دنبا   به  کننددیم
  ییبوانا  که  دارند  را  امهان نیا  معلمان  حا نیباا.  شوند ینم  روروبه  یاقتصاد-یاجتماع   یها الشچ   با  اندککو  کند  نیبضم  بواندینم

 قات یبحق. طبق  دهند  پرور    خود  در  را  یآوربا و    کنند  کمک  هاآن   به  و  دهند  شیافزا  دشوار  میشرا  با  مقابله  یبرا  را  کودکان
  بال   ی تریب  شجاعت  و  قدرتو با    است  کمتر  او  در  اضطرا   زانیم  باشدد   تریب  فرد  در  یورزاستدال   بوان  هرچقدر  شد انجام

  و   باشد  نداشته  گفتننهت  ئجر   باشدد  نداشته  را  اشتباهش  فهر  انیب  اجازة  کندد  اشتبا   نتواند  که  یکودک   .کند  حل  را  مسائلش  کندیم
  انداز دست  به  یروزو چنانچه    ندارد  فنرکمک  که  است یلیابومب  مثل  اورددین  لیدل  و  ستدینا  اعتراض  و  اصرار   با  خود  یهادگا  ید  بر
برعهس  ب هند  داردامهان    فتددیب «  دارم   یحقوق   و  حق  و  کنم  حرکت  خواهمیم  هستمد  من»  دیبهو  بتواند  که  یپسر  ای  دختر. 

 . (139۶ دیخ وعو  ینیام) ابدیی م شیافزا او در ی آور با  درواقعو  دارد ی تریب بحمل قدرت و م هالت حل ییبوانا
  مقطع   کودکان  در  اضطرا   یهامؤلفه  بر  یآور با   آموز    ر یبأث  نییبع  هدف  با(  1399)  یانیبو    یاسد   دیاریبخت  شپژوه

  پسر   آموزاندانش  پژوهشد  جامعة.  است  کنتر   گرو   با  آزمونپس  و  آزمونشیپ  طرح  با  یبجربمهین  مطالعه  نیا.  شد   انجام  ییابتدا
 40  پژوهش  نمونة.  بود  9813-9913  یلیبحص  سا    در   باران  شار  ۶  و  5  منطقة  ور  پر  و    وز آم  م اورة  مراکز   به  کنند مراجعه

  داد   ن ان   هاافتهی.  شدند  نیهزیجا  یمساو  گرو   دو  در  یبصادف  صورتبه  و  انتخا   دردسترس   یریگنمونه  رو    با   که  بودند  نفر
 مقطع   کودکان  وسواس   و   افتهیمیبعم   را اضط  دیاجتماع  هراس  دیی جدا  اضطرا   یهامؤلفه  کاهش  سبب  یآور با   آموز  

  آموز  رو   از استفاد  یبرا  یزیربرنامه مطالعهد نیا جینتا به بوجه با. ندارد آنان وح ت بر یدار معنا ریبأث اما استد شد  ییابتدا
پژوهش    .است  یضرور   ییابتدا  مقطع  کودکان  اضطرا   کاهش  منظوربه  یآور با   ی رسبر  به(  1399)  یفیلط  و   یخسرودر 

  ن یا  .شد  پرداختهسا     8-11  کودکان  یروان  آرامش   شیافزا  و  یجان یه  یآوربا   یاربقا  بر  1فرندز   یالمللن یب  برنامة   ی اثربخ
نتابود  آزمونپس  آزموندشیپ  نو   از  ی یآزمامهین  پژوهش بوجه    جی.  با  داد    در   یاضطراب  اختالالت  یباال   نسبتاً   و یش  به ن ان 
  ی برا  برنامه   نیا  از  بوانیم   یکودک  نیسن  از   فرندزد  برنامة  ییاجرا  تیقابل  زین  و  یزش ور  و  یباز  یها کارت  تیجذاب  و  کودکان

 زاد مانیا  و  یواحد   دیمی رح  پژوهش  از  هدف .کرد  استفاد   کودکان  یبرا  یاضطراب  اختالالت  کاهش  و  کودکان  آرامش  شیافزا
 به   یبجرب  و  یکاربرد  نو   از  پژوهش  نیا.  بود  ییتدااب  آموزاندانش  یآوربا   بر  کودکان  یبرا  فلسفه  آموز    ریبأث  نییبع(  1398)

  ی هامؤلفه  و  یآوربا   بر  کودکان   یبرا  فلسفه  آموز    جدینتا  مطابق.  گرفت  صورت  شیآزما  و  گوا    گرو   دو  با  ی یآزمامهین  رو  
زاد  و صالح  دینسلطا  وهشژپ  یکل  هدف.  است  شد   ساله  11  و   10  آموزاندانش   در   آن   شیافزا  موجب  و  دارد   یمعنادار  ر یبأث  آن

  خانواد شبه  مراکز   در  میمق  نوجوانان   و  کودکان  یآور با   ینیبش یپ  در  یبافت  و  یفرد  یهایژگیو  نقش  یبررس (  139۷)  یاسعد 
 حوزة   ینظر  مباحث  یغنا  به  کمک  برعالو   پژوهشد  یهاافته ی.  بود  یهمبسته  نو   از  و  یفیبوص-یمقطع  پژوهش  رو  .  بود
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  و  مراکز  یبرا  خانواد دشبه  مراکز  نوجوانان  و  کودکان  یآوربا   کنندةینیبشیپ  یبافت  و  یفرد   ل عوام  ییساشنا  با  دیآور با 
 . دارد یبوجاقابل یکاربرد ریبأث بدسرپرستد ای سرپرستیب نوجوانان و کودکان ییرایپذ-یخدماب و یدرمان-یتیحما یهاسازمان
و نقش پدرد مادر و کودک   یکودکان در برابر حمالت مداوم مرز  یآور با   ی( به بررس2022)  چیر  و  یگارب  اگوندیآ    ها یم
پدر/   ةمقابل  یدر سطح خانواد  )راهبردها  یکرد و شامل عوامل  یرا بررس  یاز منابع حفاظت   یچندبعد  یمطالعه مدل  نی. اندپرداخت

-پدر  ةگانسه  ةکنندشرکت  251  یارآم  جامعة  با پدر/ مادر( بود.  یکودکان و دلبسته  یامقابله  ی)راهبردها   یمادر( و در سطح فرد
  ن ی والد  یبه نقش معنادار دلبسته  جیسا (. نتا  9-12)کودکان    کردندیم  یمرز غز  زندگ  یهیبودند که در نزد  یلیفرزند اسرائ-مادر

  ح یبوض  یبرا  پدرد مادر و کودک  یفرد عوامل خطر/ محافظتکودکان اشار  کرد. بحث بر ارز  منحصربه  یامقابله  یو راهبردها 
  ی آور با   جادی( ا2022)  یبارل   و  یچاوب   پژوهشمتمرکز بود. هدف از    یریکودکان ساکن در مناطق درگ  انیعملهرد مناسب در م

اقل  در خردسا   جامعه  بود  تی کودکان  در  را  مدرسه  م  یچندقوم  یا که  بهتهافی.  کنندیشرو   با  مفاوم   هیها   ی ها یساز بر 
از جمله نقاط قوت   کردنددکودکان را در چاار سطح برجسته    یآور با   یبرا  یل محافظتعوام  د یر وآ و آموز  با   یشناخت جامعه

باا  یمی و خودبنظ  یاز رفا  عاطف  تی خانواد  و مدرسه در حما با بنو   نیکودکان.  ا   یدر رشد آموزش  یریچ مهحا د    / یجتماع و 
ا  یرفتار  درون  بامقاله    نیکودکاند  عوامل  ا  مؤثر  یامدرسهدرنظرگرفتن  فرد  یآور با   یربقادر  عوامل  کنار  و   یخانوادگ  دیدر 

. کرد  مطالعه  کودکان  نیا  در  را  یآور د موضو  با کنندیکه مدرسه را شرو  م  یبا درنظرگرفتن سن کودکان  نیو همچن  یفرهنه
بازنهر  ازین  قدیبحق  نیا برا  یراهبردها  یبه  چار   کانکود  یآوربا   تیبقو  یمدرسه  در  مدرسه  شرو   فراخودر   ی ها انچو  

براگسترد   م خص    یدرس  ةبرنام  ییاستعمارزدا  یبر  ا  جاوایباس  قیبحق  در  نیهمچن .  کردرا  هدف 2022)  انیاگیس  ندا یو  با   )
بر مدرسه    یمداخله مبتن  مةپنج برنا  شد  م خصدر نوجوانان    یآور با    شیافزا  ی بر مدرسه برا  یمداخالت مبتن  یاثربخ   لیبحل

با  سطوح  بأث وانانوج  یآوربر  آموز    دیاسترسآموزان  دانش  انیمدر    یآور با   شیافزا  مثا   یراب  ؛دارند  یمعنادار  رین 
با    یآگاهذهن )برنامه   یری ادگیهمرا   ذهن   یمبتن  یهابنفس  استر  یآگاهبر  با س کاهش  مداخل  یآور(د  اول  یامقابله   ة و   نیو 
 دختران.  یآوربا  یدرس ةبرنام
  د ی دارشناس یپد  هردیجانبه و با استفاد  از روهمه  یو نهاه  یاکت اف  صورتبه   که  ی پژوه  شد د انجام  یهاپژوهش  به   بوجه  با
کرد     باران   شار   کودکان  یآوربا   ازمعلمان    ادراک مطالعه    از   برآمد    یکاربرد  جةینت  نیبرمام است.    ن د    انجام  باشددرا 

 د یکارآمد  و  تیهو  احساس   به   هاآن   که  یاگونه به   ؛میده  بقارا  را  افراد   یبوانمند  میبوانیم  که  است  نیا  یآور با   یها پژوهش
  با  رابطه  دیماربان  به   خود  یانسان  ةیاول  یازهاین  بتوانند  را   نی ا  از   و  ابندی  دست  ند یآ  به  باور  و  یگذار هدف  دی ریگمیبصم  ییبوانا

 رشد   و  یآموزش  رانهدی هیپ  ةمداخل  ونههرگ  بوجه  کانون  عنوانبهو    فرساطاقت  میشرا  در  را  یمعنادار   و  قدرت  چالشد  هراندید
 از   معلمان  ادراک  ةدارشناسانیپد  افتیره  پژوهشد  نیا  در  ینوآور   حاضرد  مطالعات  براساس   .(2014  خاالفد)  کنند  برطرف  یفرد
  اربقا  را  باران   شار  کودکان  انیم  در  یلیبحص   رفتیپ  و  تیخالق   از  یادیزدرصد    نیهمچن.  است  باران   شار  کودکان  یآور با 

  یموضوع  هر   دربارة  میبوانینم  یحت  و  میستین  کودکانمان  کنار   هیهم  ما   .شودیم  معلمان  باتر  شناخت  شیافزا  ببس  و  بخ دیم
 ن ی ا  دارندد  یل یبحص  افت  ی ذهن  یها ینابوانو    یهیولوژیزیف  لیدل  بدون  آموزاندانش  مینیبیم  که  آنجا  .میکن  کمک  هاآن   به

 شار کودکان انیم در یلیبحص  رفتیپ و یآوربا  زانیم نی ب ایآ اند؟ دامک آنان یل یبحص شهست عوامل  شودیم مطرح تسؤاال 
 ان یم  در  یآور با   نهرفتنشهل  علل  اند؟ کدام  کودکان  نیب  در  یآور با   نهرفتنشهل  یهانهیزم  دارد؟   وجود  یارابطه  باران
  را   یآوربا   چهونهو    میباش  داشته  ی تریب  جهبو  هاتیخصوص  کدام  به  کودکان  در  یآوربا   صی ب خ  یبرا  ست؟ یچ  آموزاندانش

 م؟یکن  تیبقوو  میده پرور   کودکان در

 روش

 اجرا   روش و نمونه جامعه،

  در . است شد  انجام یدارشناسیپد رو   و کیهرمنوب ای انهیرگرایبفس هردیرو یبرمبنا مطالعه نی ا پژوهشد یاصل هدف به بوجه با
 دنبا  به  پژوه هر  و  شد  ی واکاو  کودکان  در  یآور با   نهرفتنشهل  یهرهان ان  و  هامضمون  دربارة  معلمان  دگا ید  قیبحق  نیا



 239           و دیگران  پور یمحمد جواد /... کودکان یآوراز تاباک معلمان از ادر دارشناسانهیپد يافتيره

 بود؛   کنندگانم ارکت  یهاتیروا  از  استفاد   با  بناا  و  خود  یشخص   یهااستنباط  اعما   بدون  هاداد    نییبب  و  فیبوص  ک فد
  هدفمند   دیفیک  قاتیبحق  در   ندگانکنم ارکت  انتخا   رو  .  گرفت  انجام  یریبفس  یدارشناس ی پد  هردیرو  با  مطالعه  ن یا  نیبنابرا
  13  منطقة   معلمان  همةپژوهش شامل    یآمار  جامعة.  دارد  یبسته  قیبحق  یهاسؤا    ینظر  اشبا   سطح  به   زین  آن  حجم  و  است
 ن کنندگام ارکت  انتخا .  شدند  انتخا   نمونه  عنوانبه  هدفمند  رو    به  نفر  20  هاآن   انیمبود که از    1399در سا     بارانشار  

با پژوه هر برقرار   یبود که اربباط خوب  نیانتخا  معلمان ا  یها برا انجام شد. مالک  یمالک  نو   از  هدفمند  یریگنمونه  براساس 
 .دهند قرار پژوه هر ار یاخت در یکامل و  جامع اطالعاتداشته باشند و  یخدمت در مراکز آموزش ةسا  سابق د از  شیب کنندد
  ستمیب  مصاحبة  در  که  صورت  نیا  به  گرفت؛  صورت  مصاحبه  کردنددیم  تی فعال  یآموزش  مراکز  نیا  در  که  یمعلمان  از  نفر  20  با
  ی دی جد  اطالعات  یول   گرفتد  انجام  یلیبهم  مصاحبة  دو  هاافته ی  به   یاعتباربخ   منظوربه   اما  شدد  حاصل  هاداد    ینظر  اشبا 

 مرور   مانند  یاقداماب  هادداد   ل یبحل  یبرا.  شد  آغاز  نآ  یسی نوگزار    و  دیرس  ابمام  به  مصاحبه  ند یفرا  نی بنابرا  ن د؛  حاصل
  با  لیبحل  نیهمچن  و  شد ادداشتی  مطالب  لیبهم  و  لیبعد  یبرا  مصاحبه  هر   انجام  از  بعد  بالفاصله   شد نیبدو  یهاادداشتی

 اند از کار عبارت مراحل. شد انجام یزیکال یامرحلههفت راهبرد از استفاد 
 مطالعه   مرببه  نیچند  داردد  نام  پروبهل  مرسوم  طوربه  که  شد ارائه  یها تی روا  ادهداد    رةگست  و  عمق  با  ییآشنا  یبرا .1

 هاداد   خواندن هادداد  مهرر یبازخوان رینظ ییراهبردهاکمک به  منظور  نیا به. شودمأنوس  هاآن با پژوه هر با شد
 نیبنابرا  شد؛  فراهم  شد یگردآور   یاهداد    با  یر یچ مه  ییآشنا  الهوهاد  و  یمعان  یوجوجست  و  فعا   صورتبه
 کرد؛ مهتو کاغذ  یرو یبصرف و دخل چی ه بدون و یبازخوان راها بار مصاحبه نیاو  چند ةسندینو

 مطالعه   مورد  موضو   با  میمستق  که  یعباراب  و  جمالت   و  شد  مراجعه  پروبهل  هر  به   مامد  جمالت  استخراج  منظوربه .2
 شدند؛  خارج کار دستور از رمرببمیغ مطالب و استخراج بودد مرببم

 برد   یپ  جمالت  از  کیهر  یمعان  به  شد  بال    شد داستخراج  جمالت  منظم  مرور  ضمن  دیمعان  کردنفرموله  یبرا .3
 شود؛

  نیمضام  از  یی هاخوشه  قالب  درهم    به  مرببم  و  شد فرموله  یمعان  و  شد  بهرار  هامصاحبه  یبمام  یبرا  فوق  مراحل .4
 .گرفتند قرار

 . شدند قیبلف مطالعه  مورد موضو  از عجام  یفیصوب قالب در جینتا .5

 شد؛ فیبوص د یپد یاساس  ساختار از روشن یاه یانیب صورتبه مطالعه  مورد دةیپد  د دیپد یذاب ساختار درک منظوربه .6

 کمک   به  هاداد    دییو بأ  یبررس   وسنجش شدند    ییایاز نظر پا  یکدگذار  زمان  در  ینیبازب  و  یبازرس  وةیش  به  هاداد   .7
گرفت.    مدتیطوالن   م ارکت  و(  یرونیب  یزهایمم)  یپژوه    نهمهارا  اتنظر صورت   و   یبازرس  وةیش  درآنان 
  به   دوبار   شد  کسب  اطالعات  محققد  یبدفام  از  یریجلوگ  یبرا  آمد ددستبه  یکدگذار  زمان  در  ینیبازب

 . شدند دییبأ و داد  ن ان هارساناطال 

از  یکم   پژوهش  در  یدرون  یی روا  معاد )  هاافتهی  یریاعتبارپذ  یاربقا  یبرا  حاضرد  پژوهش  در  مانند   ییراهبردها  و  فنون( 
  نانیاطم  تیقابل  جادیا  منظوربه .  میکرد  استفاد   همهنان  ینیبازب   و  پژوهش  زمان   طو    در  کنندگانشرکت  با  مدتیطوالن  م ارکت

 و  ریبفس  هادیریگمیبصم  نحوة  هادداد    یآورگرد  یچهونه  به   مربوط  اتیجزئ  حیب ر  با(  یکم  پژوهش  در  ییایپا  معاد  )  پژوهش  به
 یر یدپذییبأ یبرا  نی. همچنم یساخت  فراهم  «یحسابرس   یرنمای»مس  انجام یبرا  یانهیزم  پژوهشد  ندیفرا  در  شد یط  یهالیبحل

 آنجا   با  شد مانجا  یرهایبفس  و  لیبحل  ندیفرا  در  و  یدانیم  ادداشتی  از  استفاد   با(  یکم  پژوهش  در  ینیع  معاد )  پژوهش  یهاافتهی
 یگفتن.  میکرد  کنتر   هاداد   لیبحل  و  یگردآور  انیجر  دررا    پژوه هر  یذهن   انتظارات  و  باورها  هاد هیاند  استد  ریپذامهان  که

 نام  کاربردنبه  از  نیهمچن  ماندد  خواهد  محرمانه   پژوه هر  نزد  هاآن  اطالعات  شد  ادآوری  هارساناطال   به  پژوهش  نیدر ا  است
 مانع   که  است  شد   گزار    یاگونهبه  هاافتهی  پژوهشد  نیا  در.  میکرد  استفاد   هاآن  مستعار  نام  از  لزوم  رتدرصو  و  یرخوددا  افراد

  ی گردآور.  بود  قهیدق  ۶0  با   40  نیب  مصاحبه  هر  انجام  زمان.  شود  پژوهش  در  کنندگانشرکت  به   یمعنو  و  یماد  خسارت  هرگونه
 قبل   از  مصاحبه  سؤاالت  آند  در  که  است  یامصاحبه  افتهیساختارمهی ن  مصاحبة  .بود  افتهیساختارمهین  یها مصاحبه  کمکبه  هاداد  



 سیزدهم  ، سال4پژوهشي، شماره  -شناختي، علميروان کاربردي هايپژوهش نامهفصل    240

. دهند  پاسخ خواهندیم که یروش هر به آزادند هاآن  اما شوددیم د  یپرس م ابه یهاپرسش دهندگانپاسخ بمام از و است م خص
 . شوندیم نییبع مصاحبه ندیفرا یط موارد نیا. ودشینم ذکر هاآن بیبرب و انیب وةیش مصاحبهد اتیجزئ مصاحبه یراهنما  در البته

 هاافتهی

 .است آمد  1 جدو  در افراد نیا یت یجمع اطالعات. شد حاصل پژوهش در سا  41 با 24 کنند شرکت 20 متن  از یاصل نیمضام

 کنندگانشرکت کیتفک به پژوهش نمونة  يشناختتیجمع يهايژگیو . 1 جدول

 کد  سن تأهل شغل التیتحص
 1 28 متأهل  معلم ی رشناسکا

 2 24 مجرد  معلم ی کارشناس

 3 31 مجرد  معلم ی کارشناس

 4 29 متأهل  معلم ارشد   یکارشناس

 5 28 مجرد  معلم ارشد   یکارشناس

 ۶ 35 مجرد  معلم ی کارشناس

 ۷ 2۷ مجرد  معلم ی کارشناس

 8 2۶ مجرد  معلم ارشد   یکارشناس

 9 33 متأهل  معلم ی کارشناس

 10 31 جرد م معلم ی سکارشنا

 11 29 متأهل  معلم ارشد   یکارشناس

 12 38 متأهل  معلم ارشد   یکارشناس

 13 28 مجرد  معلم ی کارشناس

 14 2۷ مجرد  معلم ارشد   یکارشناس

 15 35 متأهل  معلم ی کارشناس

 1۶ 32 مجرد  معلم ارشد   یکارشناس

 1۷ 30 مجرد  معلم ی کارشناس

 18 34 مجرد  معلم ی کارشناس

 19 41 متأهل  معلم ی اسکارشن

 20 30 مجرد  معلم ارشد   یکارشناس

  شد   بحث  آن  دربارة  کامل  طوربه   ادامه  در  و   شد   ارائه  2  جدو   در  افتهیساختارهمین  یهامصاحبه  براساس   باز  یکدگذار  جةینت
 . است

 هااز مصاحبه يبراساس بخش نیبه مضام دنی رس ندیاز فرا يا. نمونه2 جدول

 مضمون ن و رمضمیز میمفاه
 ست؟ یچ کودکان یآوربا  نهرفتنشهل ازمعلمان  ادراک و بصوراتسؤا    .1

  جاناتیهبا چه حد کودک  نههیا  شوند؛یم محسو  کودک یآور با  ینوعبههم   جاناتیه و بجربه ییبوانا
ا  ب کندد  ازابر نابالغ و ناپخته  یدفاع  یهاسمیمهان ای یپرخاشهر صورتبه ای کردنسرکو  یجاخود را به یمنف

  جانیه میبنظ یهاسمیاز مهان بتواندو  دیایها کنار بآن  با و ب ناسد د را بجربه کند  جاناتیه نیا  بواندیچه حد م
است و    برسخت  یکودکان مقدار در یآوربا کند.  لیخود را بعد جاناتیه بتواند نههیا   یبرا  کندد  استفاد 

ها چقدر بچهگفت  دیبا تی موقع نیا مقابله کنندد در   با نفس انبتوانند  هابچهصحبت کرد. چقدر  دیبا برقیدق
  و یهمدل د نال ام با اداشته که یابی. بجرباورندیب با  و تیببع  و بحملسخت   تی برابر موقع در بوانندیم

  سبب بواندیم  دارندد  خود به کودکانکه    یداشتندوست و یارزشمند احساس وحل مسلله  یهاماارت
 یهاتیموقعدرست و  یهاتی فعال با هانیا  ةمن هم نظربه و شودکودکان   رد یآور اباساس  یریگشهل

 . شودیممختلف انجام 

 سخت  تی موقع بحمل
 ی همدل
 ی نیبخو 

 یارزشمند احساس

  کنتر 
 جانات یه

 



 241           و دیگران  پور یمحمد جواد /... کودکان یآوراز تاباک معلمان از ادر دارشناسانهیپد يافتيره

 ها  از مصاحبه يبراساس بخش نیبه مضام دنیرس  ندیاز فرا يا . نمونه2جدول ادامه 

 مضمون ن و رمضمیز میمفاه
 د؟ یکن انیب را  کودکان ی آوربا  نهرفتنشهل یهاهن ان و عوامل. 2

  یةاول یهاسا در  ایآ  رندد یگیقرار م ییهابحران چه در نههیا  هاد آن یو نو  زندگ نیوالد د یاو  زندگ یهاسا 
  برکه   ییهااز ساز   یهینه.  ای شودیم کامل هاآن یروان ساختارو  کنندیم حسرا بجربه و  تیامن  یزندگ

ها و  مدرسهد جامعهد آموز  خانواد  خانواد د .  است یفرد یهابفاوتو  یخانوادگ عوامل داردد  ریبأث یآور با
 مؤثر است.  زین جامعه و همساالن گرو   .دارد زیادی ریبأث همبا  نیوالد روابم یالهو

 نیبنابرا  کند؛یم ی آن زندگ  است که فرد در یا و منطقه یرفاه یاجتماع میشرا  آورید با مؤثر بر  عوامل از
در مناطق  یزندگ یو به عبارب  یرفاه   امهانات از یمندمربوط به جامعه و بار  یاجتماع عوامل رسدیم نظربه

 . دارد. افراد یآوربا در  ییبسزا  ریامهانات بأث   یدارا 

 ی فرزندپرور سبک
 یاو  زندگ یهاسا 

 نیوالد جانیه  کنتر 
 مناسب  یالهوها
 ی زندگ میمح

 اخت نش

 ی طیمح عامل

 دارد؟  وجود کودکان در یآوربا  نهرفتنشهل یبرا  یل یدال چه. 3
متناسب با  یهاتی(د به کودکان مسلولدهند یحل مسلله به کودک نم ة)اجاز نیوالد ازحدشیب مداخلة و کنتر 

و  رندیگ یم عاد به نی والد ا کودک ر یکارها ی. بمامشودیکم م هاآندر  یریپذتیمسلول و دهندینم هاآنسن 
  یچالش را در زندگ جاد یامهان ا  نی. والدکند  بجربه  را  خود مثبت و یمنف  جاناتیه  ةکودک هم دهندینم اجاز 

 .کنندیکودک فراهم نم
  طالقد  کودکان  تری. بآوری استاز عوامل کاهش با  طرد کودک ند یطالق والد د ی خانوادگ م اجرات

 یسازگاردر روابم متقابل خود  نیکه والد  ی. زماناندبجربه کرد  نیق والدرا قبل از طال  یپراسترس یهادور 
 یهان انه است ممهن نیبنابرا  شوند؛یم غافل آن فیوظا و  فیبهال و خود یوالدگر نقش از  د ندارند یکاف

  یدارا  و پربنش می محکرد  باشند.  یکمتر درون ایرا نداشته  خودکنتر  و سازگار آورد با  افتهد یرشد کودکان
 و ح ی صح برخورد ة سه مؤلف مدرسه و دوستان در آموز  خانواد د  قطب سه نیب یناهماهنه  ادد یز یاشهرپرخ
  یعاطف رشد و یروان سالمتمؤثر است.  اباام بحملمفاوم صبر و  د یزندگ یهایدر مقابل ناگوار یمادگآ

بفهر و عملهرد   ینا به مع یانرو سالمت. ردیگیم شهل ابندد ییکه در آن پرور  م   یطیمح اساسبر  کودکان
 . است یو اجتماع  یفرد یدر زندگ ح یصح

 وةیبه ش دنیندآموز 
 خالقانه

اندک   یآگاه
 ها خانواد 

  ةو مداخل کنتر 
 نیوالد ازحدشیب

 ازحد شیب انتظارات
 ن یوالد

 طالق 
 پربنش  میمح

 خانواد   عامل

 ست؟ یچ کودکان  در یآوربا  نبود یامدهایپ و آثار. 4
انعطاف ن ان  ن ودد  آشفته  م هالت و ناگوار حوادث با مواجاه  اگر شخص در یزندگ رد یریپذفانعطا  کاهش

د  همساالنو  م یبا مح سازگارنبودن. است  آوربا  د منعطف باشد و باشد داشته یسازگار و بحمل ودهد 
 امدیپ ای ییبوانا ندی فرا  را  یآوربا است.   یآوراز عوارض نبود با  یکاف استقال نداشتن  و یریناپذتیمسلول
مثبت فرد در واکنش    یسازگار. گفته شد  است که اندکرد  فیبعر  دکنند یباد میشرا  با زیآمتیموفق یسازگار

 بعاد  یبرقرار  در فرد یبوانمند د ی آورگفت با  بوانیاست. البته م داتیو باد هابی ناگوار آس میبه شرا 
و   یو ابراز اندو د لجباز هی با گر زیآمخ ونت فتارر  کودکد  یپرخاشهرخطرناک است.  میدر شرا  یروان-یستیز
  بردیخود به ارث م  نیرا از والد یاب یکودک از بدو بولد خصوص .آوری استاز عوارض نداشتن با  همساالن  زارآ

 . شودیم فراهم یرشد و یهانهیو زم

 یسازگارنا
 یریپذناتیمسلول
 ی تمندیرضا کاهش

  احساسات  شیافزا 
 ی منف

 یریپذانعطاف  کاهش
 ی پرخاشهر

  بلوغ در خلل
 یفهر

 ست؟ یچ کودکان در یآوربا  تیبقو یبرا  مناسب یهارو . 5
  به بوجه با. میداشته باش  تریرا ب یحام نقش و یریپذتیآموز  مسلول د موفق یاجتماع  اربباط  ماارت آموز 

کالفه    بناادر درازمدت نه مد یده تی لاز حد به او مسلو   تریاگر ب زیرا م؛یده تیمسلول او  به کودک بوان و سن
کودکمان شناخت   بوان از  دیبا یزیقبل از هر چ  .برد نخواهد یلذب چ یه  هم تشی مسلول انجام از بلهه شودد یم

اغلب در مواجاه با   برخوردارندد  یخو  خانوادگ اربباط و یتیحما عوامل  از که یکودکان .میداشته باش یکاف
  تیحماکودک مراقبت و  یها برا آموز  نیا ندارند.  را عوامل  نیا   هک دارند یکودکان ازباتر  یدان  د خطرات 

است   یحو  کالس درس ةمداخل  کی کودکان به فلسفه آموز . آوردیم  وجودبه اعتماد و ع قو  کندیم جادیا 
بحث   نی آمحتوا   درموردو  نندین یدور هم م کودکانو  کندیم  بعریفرا  یلمیف ایداستان  دهند که آموز 
  میکودکانمان نقش داشته باش یخودباور یاربقادر  زیر یبا انجام کارها میبوانیم .نندکیم

 انه یگرا واقع و یابیدستقابل د یشدنکنتر اهداف    نییبع  یبه کودکان برا  کمک
 ف انیوظا انجام منظوربهکودکان  یبرا  یزمان کاف  کردنفراهم

  به فلسفه آموز 
 کودکان 
 آموز 

 ی ریپذتیمسلول
 اربباط  ماارت آموز 

 ی اجتماع
در   یخودباور آموز 

 کودک 
  درمان رو  آموز 

  و ر یپذ براساس
 بعاد 

 آموز 
  یهاماارت
 ی اربباط

 در   خلل  دیطیمح  عامل  کودکد  سرشت  خانواد د  دیآموختن  ماارت  جاناتدیه  کنتر   یهاعنوان  با  مضمون  8  پژوهش  نیا  در
  ت یموقع  بحمل   ندشد  استخراج  هامصاحبه  د    از  ریز  یهاعنوان  با  مضمونریز  44  و  دیباز  و  یاربباط  ماارت  آموز    دیفهر  بلوغ

 ی ها سا   استرسد  با  مقابله  مسللهد  حل  ییبوانا  دیاجتماع   تیکفا   بحملد  آستانة  دیارزشمند  احساس   دی نیبخو    دیهمدل   سختد
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  ماارت  بوسعة  تدیمعنو  و  مانیا  شناختد  دیزندگ  میمح  ندیوالد  جانیه  کنتر   مناسبد  یالهوها  دیفرزندپرور  سبک  دیزندگ  ةیاول
 نبود   دینیبخودکم  نفسداعتمادبه  کودکد  یمنف  جانیه  کنتر   د یارزشمند   احساس   یریادگی  پاسخد  یبازدار   مثبتد  نهر    دیاربباط 

 م یمح  ندیلداو  ازحدشیب  انتظارات  هادخانواد   اندک  یآگاه  ندی والد  ازحدش یب  مداخلة  و  کنتر   دیریپذتیمسلول  نبود  دیخودکارآمد
  کاهش   دیریپذانعطاف  کاهش  دیریپذتیمسلول  نبود  دیپرخاشهر  دیسازگار نا  طالقد   خالقانهد  وةیش  به  دنیندآموز    پربنشد

  براساس  درمان  رو    آموز    کودکد  به  فلسفه  آموز    دیاجتماع  اربباط  ماارت  آموز    دیمنف  احساسات  شیافزا  دیتمند یرضا
  پژوهش  نیا   در.  مسلله  حلو    شعر  و  قصه  خطاد  و  آزمون  دیریپذتیمسلول  ز  آمو  کودکد  در  ی خودباور   آموز    د1بعاد   و  ر  یپذ
 .شد مصاحبه کردندد یم تیفعال( وریشار 1۷ دخترانة یدولت دبستان) یآموزش مراکز  نیا در که یمعلمان  ازنفر  بیست با

 1 پرسش یهاپاسخ 

 ست؟ ی چ  کودکان  یآور تاب نگرفتنشکل از  معلمان ادراک  و تصورات

  13و    11  د1  هایکد  کهچنان.  بود  جاناتیه  کنتر   کودکاند  در  یآوربا   مفاوم  ن یمضام  از  یه ی   اناتجیه  کنتر  .1
 جاناتیه  کودک  حد  چه  با  نههیا  شوند؛یم  محسو   کودک  یآور با   ینوعبه   هم  جاناتیه  و  بجربه  ییبوانا  ددنیگویم

  حد   چه  با  کندد  ابراز  نابالغ  و  ناپخته  یدفاع  یهاسمیانمه  ای  یپرخاشهر  صورتبه   ا ی  کردن سرکو   یجابه   را   خود  یمنف
  جانات یه  کندد  استفاد   جانیه  میبنظ  یهاسمیمهان  از  و  دیایب  کنارها  آن  با  دب ناسد  کندد  بجربه  را  جاناتیه  نیا  بواندیم

  آن  از  ددیمف  وییس سمت  در  بتواند  و  کند  میبنظ  و  بجربه   و  اوردیب  با   را  خود  ندیناخوشا  جاناتیه  کندد  لیبعد  را  خود
 ؛ کند استفاد  جاناتیه

  19  و  1۶  د2  د12  هایکد  کهچنان .  بود  بحمل  آستانة  شدد  ییشناسا  پژوهش  ن یا  در  که  ینیمضام  از  یهی   بحمل  آستانة .2
او   به  که  ییف ارها  کندد  بحمل  بواندیم  چقدر  کودک  کی  یعنی  است؛  بحمل  آستانة  همان  کودک  یآوربا   ددیگویم
 ییبوانا  و  یزندگ  یهاچالش  برابر   در  کودک  تیظرف  و  ییبوانا  بحملد  صبرد  یمقدار  دیرونیب  و  یدرون  اددیز  کمد  دیآیم

 ؛ کند م خص را یآور با  زانیم بواندیم ا  یزندگ یهایناکام با حیصح برخورد در کودک
  ی ااربم  یآور  اب   که  کرد  اشار   نهته  ن یا  به  بوانیم  کودکان  یآور با    مفاوم  فی بعار  انیم  در   یآموختن  یماارب .3

 و   ماارت  چند  درواقع  ست؛ین  هایسخت  وها  رنج  بحمل  فقم  ددنیگویم  18  و  3  هایکد   که  گونههمان.  است  یآموختن
  م یشرا  وها  استرس   با  و  باشد  سازگار  میشرا  با  بتواند  یزندگ  از  یامرحله   هر  در  کندیم  کمک  کودک  به  که  است  د یا

  به   افراد   نهر    و  دانش  شدنبالفعل  سبب  یآور با   و  یزندگ  یهاارتام   آموز  .  دیایب  کنار  خو   ا  یزندگ  سخت
 با  کندیم کمک ها آن  به و سازدمی فراهم گوناگون  یها میمح با را هاآن یسازگار میشرا و شودیم خود یهایبوانمند

 ؛شوند مواجه روزمر  یهاتیموقع با استد جامعه و  خانواد  قبو   مورد که ییهاو یش

 و   ادامه  ددیگویم  4  کد  کهچنان.  است  یاجتماع   تی کفا  کودک  یآور با    مفاوم  به  مربوط  بصورات  از   یاعتماج  تیکفا .4
  از  دسته  نیا.  دیایب  شیپ  یفرد  هر  یبرا  است  ممهن  جاناتیه  کنتر   و  م هالت  با  روشدنروبه  و  یزندگ  به  بازگ ت

 ؛اندآموخته خو  یلیخ را هران ید با اربباط یهاماارت دافراد

بعارسخت  تی موقع  لبحم .5 از  . کرد  اشار   سخت  یها تیموقع  بحمل  به  بوانیم  کودک  یآوربا   مفاوم  مام  ف ی  
  دیبا  برقیدق  و  است بر  سخت  یمقدار  کودکان  در  یآوربا   ددنیگویم  20و    15  د14  د11  د9  د5  د۷  هایکد  کهچنان

  دوست   و  دارند  ورز   کالس   امروز  مثا   یارب  یعنی  کنند؛  مقابلهنفس ان    با  بتوانندها  بچه  چقدر  نههیا  ؛ کرد  صحبت
.  دهند  انجام   را  خود   دلخوا   یباز  و  بروند  اط یح  داخل  بوانندینم  هستد  کرونا  ا ی  برف  و  باران   چون  اما   کنندد  یباز  دارند

 ؛ اورندیب با  و تی ببع و بحمل سخت تیموقع در بوانندیم چقدرها بچه  گفت دیبا تیموقع نیا در

 ۶  کد  کهچنان  ؛ کرد  اشار   یارزشمند   احساس   به  بوانیم  کودک  یآوربا   به  وطمرب  میاهفم  از   یارزشمند  احساس  .6
  که   یداشتن دوست  و  یارزشمند   احساس   و  مسلله  حل  یها ماارت  دیهمدل   دامن داشتهاال  با  که  یابیبجرب  طبق  دیگویم

 
1)ACT( Acceptance and Commitment Therapy.  
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 با   هانیا  ةهم  من  نظر  به  و  دوش  کودکان  در  یآوربا   اساس   یریگشهل  سبب  بواندیم  داردد  وجود  خود  به  کودکان  در
 ؛شودیم انجام مختلف یها تی موقع و درست یها تی فعال

  د ی آوربا   فیبعر  در  هر ید  مام  مضمون  کردد  اشار   یهمدل   به  بوانیم  یآور با   مفاوم  به  مربوط  میمفاه  از   یهمدل .7
  هران ید  با  متقابل  احترام  با  بوأم  ةبطرا  یبرقرار  ییبوانا  یدارا   آورهابا   دیگویم  ۷  کد  کهچنان.  است  ینیبخو    مفاوم
 ؛شودیم یاجتماع  یناادها و هاگرو   افرادد به بعلق احساس  یعن ی یاجتماع یوستهیپهمبه موجب که هستند

  که  گونه همان.  کرد  اشار   مسلله   حل  یی بوانا  به  بوانیم  یآوربا   فیبعر  در   مام  نی مضام  از   مسلله  حل  ییبوانا .8
با    است  کردنبحمل  ن یا  بر  عالو   یآور با   یمعنا  یول  ددیآی م   تریب  کردنحملب  مفاوم  ددنیگوی م  13  و  8  هایکد
-یلیبحل  یتیذهن  آوربا   افراد.  است  یزندگ  یهاچالش  و  م هالت  با   مقابله .  کند  حل  را  ا  مسلله  تیموفق  ا ب  بتواند   فرد

 یی بوانا  و  رندیپذانعطاف  مختلف  میاشر  مقابل  در  نیهمچن.  دارند  موجود  میشرا  و  خود  یهاییبوانا  به  یانتقاد
 ؛دارند خاص مسللة ای تی موقع کی درمورد مختلف یهاحلرا  داکردنیپ دربارة یزیانهشهفت

 کد   کهچنان.  ستا  هااسترس   با  مقابله  شدد  برد    کاربه   کودکان  یآوربا   مفاوم   یبرا  که   ینیمضام  از   استرس   با   مقابله .9
  نیا  بوانندی م  ایآ   نههیا  و  دارند  یسخت  میشرا  یطورکلبه  هاتشهس  و  بیسآ  استرسد  ربراب   در   افراد   ددنیگویم  1۷  و  10
حل   ادیز  یل یخ  استرس   با  را  ایمسلله من  است    ممهن  ؛ برای مثا دیتیفیک  چه  با  و  ریخ  ای  بهذارند  سر  پ ت  را  میشرا
 .دارد  ترکم فصل بزرگساالن با کودک یآوربا  .کند حل و تی ریمد باتر را نآ یهرید یول  دکنم

 2  پرسش یهاپاسخ 

 چیست؟   کودکان  یآورتاب  نگرفتنشکل ینشانگرها  و عوامل

 سبک.  کرد  اشار   یزندگ  ةیاول  یهاسا    به  بوانیم  کودکان  در  یآور با   جادیا  یاصل  عوامل  از   یزندگ  ةیاول   یهاسا  .1
 هایکد  کهچنان.  است  یر فرزندپرو  کسب  کودکاند انیم  در  یآور با   جادیا  یاصل  یها مؤلفه   از  هرید  یهی   یفرزندپرور 

بحران  در  نههیا  هادآن   یزندگ  نو    و   نیوالد  دیزندگ  او   یهاسا   ددنیگویم  20  و  19  د15  د11  د9  د1  قرار  ییهاچه 
 از یهی. نه ای شودیم کامل هاآن یروان ساختار و کنندیم حس و بجربه را تیامن یزندگ ةیاول یهاسا   در ایآ رنددیگیم

  و   یروان  باداشت  و  تیشخص  رشد.  است  یفرد  یهابفاوت  و  یخانوادگ  عوامل   داردد  ریبأث  یآور ا ب  در  که  ییهاساز 
 ریبأث  بحت  را  شخص  یروان   و  یجسمان  سالمت  بواندی م  نارسا  رابطة   و  دارد  رابطه  اربباط  یبرقرار  ییبوانا   با  ما  یجسمان

 ؛ دهد قرار
 ة   مؤلفشناخت   است.   پاسخ  یبازدار  کودکان  در  یآور با   جادیا  یاصل   یاهمؤلفه   نیبرمام  از  یه ی   پاسخ  یبازدار  ندیفرا .2

 نیبرمام   دنیگویم  18  و  12  د2  هایکد  کهچنان.  است  شناخت  شوددی م  کودکان  در  یآوربا   جاد یا  سبب  که  یهرید
 کودک   نههیا.  کرد  حسا   کودک  رشد  یرو  شودیمو    دهدیرخ م  یماهه  12  با  یماهه  5  از  پاسخ  یبازدار  ندیفرا  عامل

 شناخت   یبعد  عامل  د دیرس  پاسخ  به   مناسب  زمان  کی  در  باالخر   و   شد   مواجه  گرفتنپاسخ  ریبأخ  با  چقدر  بولد  بدو  زا
 هیبه  با  هاماارت  نیا. آموز   کند  کمک  بواندیهم م  میدار  دادنرپاسخید  و  صبر  ندیفرا  از  یشناخت  چه  ما  نههیا  است؛

 هاآن  مقاومت  شیافزا  جات  در  و  کند  مجاز  حاد  میشرا  و  هابحران  با  مواجاه  در  را  افراد  بواندیم  که  است  یمباحث  بر
 ؛کند عمل م هالت  برابر در

  و  کنتر  .  کرد  اشار   مناسب  یالهوها  وجود   به   بوانیم  کودکان  ان یم  در  یآوربا   جادیا  یهامؤلفه   از   مناسب  یالهوها .3
مؤلفنیوالد  جانیه  تیریمد   و   کنتر .  است  ن یوالد  جانیه  ت یریمد  و  تر  کن  کودکاند   یآوربا   جاد یا  یبرا  هری د  ة  
مؤلفیمنف  جانیه  تیریمد   . است   کودک  یمنف  جاناتیه  تیریمد  و  کنتر   کودکان   ی آوربا   جادیا  یبرا  سوم  ة  

  به   و  است  یآموختن  و  یاکتساب  هایماارتمجموعه    یآور با   ددنیگویم  20  و  12  د8  د4  د3  هایکد  که  گونههمان
  به   مربوط  است  ممهن  خو   یالهوها  است.  مادر  و  پدر  قیطر  از  ابتداو    آموز    با  همرا   هک  دارد  ازین  یخوب  یالهوها

  ی بعد  بخش  و  یزوج   و  یفرد  صورتبه  مادر  و  پدر  جانیه  تیریمد  و  کنتر   به  مربوط  بخش  کی.  باشد  متنو   یزهایچ
 که  میکنی م  کار  مسلله   ن یا  یروفاقاً  اب  .باشد  داشته  یمنف  جاناتیه  فقم  کودک  قرار نیست  یآور با    در  که است    نیا
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  یمنف  جاناتیه  بتواند  نی. همچنکندیم  تیریمد  چهونه  و  شودیم  سازگار  آن   با   چهونه  داردد  یمنف  جانیه  کودک  یوقت
 ؛ کند لیببد مناسب و سازگار یتیموقع به را آن و اهش دهدک را

  مؤثر  یبعد  ة  مؤلفمثبت  نهر  .  کرد   اشارنفس  هاعتمادب  به  بوانیم  کودک  یآور با   یریگشهل  در  مام  یهامؤلفه  از .4
  دنفساعتمادبه  شیافزا  دنیگویم  20  و  12  د4  هایکد  کهچنان  است؛  مثبت  نهر    کودک  یآوربا   یریگشهل  در
 از نفسبهاعتماد .کودک  در حوصله و صبر مفاوم یریگشهل یبرا حیصح نشیب جادی ا دیشادکام  مثبتد نهر   شیافزا

 ییکارها  و  ما  یها کمک  و  میدار  را  کارها  از  یاریبس   انجام  ییبوانا  میباش  داشته  مانی ا  که   ردیگیم  ن لت  احساس   نیا
 ؛ دارند اعتبار و ارز   مدیدهیم انجام که

  13  د9  د۷  د5  هایکد  که  گونههمان.  کرد  اشار   خانواد   به  بوانیم  کودکان  یآور با   جادیا  یاصل  یهامؤلفه   از   خانواد  .5
.  دارد  یزیاد  ریبأث  هم  با  نیوالد  روابم  قیاز طر  ییالهوها  وها  آموز  خانواد    جامعهد  هدمدرس  واد د خان  دنیگویم  1۶و  

 باشد داشته ییبسزا ریبأث کوکان یآور با  در بواندیم  یاجتماع و یخانوادگ  دیفرد یها یژگیو   جامعه  و همساالن گرو 
 ؛ندیگویم یمحافظت  عوامل های ژگیو نیا به که

  که  گونههمان.  است  یارزشمند  احساس   یریادگی  کودکاند   یآور با   جادیا  یهامؤلفه  از   یارزشمند   س احسا  یریادگی .6
  نههیا  و  باشد  داشته  یخوب  تیریمد  هاچالش  و  هاتیموقع در  چهونه  رد یبه  ادی  نههیا  و  یارزشمند  احساس   دیگویم  ۶  کد
 ؛ باشد داشته یبریقو یعاجتما مالتبعا و باتر اربباطو  کند ک ف را یمناسب حلرا  بتواند تیخالق با

  کهچنان.  کرد  اشار   زین  کودک  سرشت  به  بوانیم  کودک  یآوربا   جادیا  در  یاصل  یهامؤلفه  از   کودک  سرشت .7
است    نیا   گام  نیاول  عتاًیطب  مدیریبه  درنظر  بسته  کی   را  یزندگ  یهاماارت   میبخواه  اگر   دنیگویم  1۷و    11  د8  هایکد
ها بچه  سرشت.  را بلد باشند  ه مسلل  حل  و  خو   تی ریمد  و   کنتر   و   باشند  داشته   خود  ساساتاح  از  یشناختها  بچه  که
  نهد   ای  است  دشوار  ای  آسان   که  کودک  ذات  و  سرشت  است.  یآوربا   ةکنندل یبسا  عواملاز    سرشت.  است  رگذاریبأث  هم

 ؛ است هایی ماارت  مجموعه ازمندین

  14  و  9  هایکد  کهچنان  است؛  یزندگ  میمح  کودکاند  یآوربا   اد جیا  در  مام  یهامؤلفه   و  عوامل   از   یزندگ  میمح .8
  نظر به   نیبنابرا  کند؛یم  یزندگ  آن  در  فرد  که  است  یامنطقه  و  یرفاه   یاجتماع   میشرا  آن   برمؤثر    عوامل   از  دنیگویم
  نات امها  یدارا  مناطق  در  یزندگ  یعبارب  به  و  یرفاه  امهانات   از  یمندبار    و  جامعه  به   مربوط   یاجتماع  عوامل   رسدیم

 ؛دارد افراد یآور با   در ییبسزا ریبأث

 هرچه  دیگویم  10  کدکه  چنان  است؛  تیمعنو  و  مان ی ا  کودکاند  یآور با   جادیا  یاصل   یها مؤلفه  از   ت یمعنو  و  مانیا .9
  در   و  است  برخوردار  ی تریب  بوکل  و  آرامش  از  ورزدد   اهتمام  ینید  موضوعات  ژ ی وبه   یمعنو  مسائل  به    تریب  فرد

 فرزندان  اساسدنیبرا.  شودیم  مندبار   یباتر  یابهااز    ریناپذینیبشیپ  و  یبحران  یها تیموقع  با  مواجاه  و  ییارویور
 ؛ شد خواهد  یآوربا  شیافزا سبب خود صهی خص نیا و بود خواهند یژگیو نی ا یدارا زین هاخانواد   از دسته نیا

  کد  کهچنان.  است  یاربباط  یها ماارت  بوسعة  کودکاند  یآوربا   جادی ا  یاصل  یهامؤلفه  از   یاربباط  یها ماارت  بوسعة .10
 ن یا  از  هدف.  اهمیت فراوان دارد  همساالن  طرف  از  تی حما  و  یاربباط  یهاماارت  بقویت  دیخودکارآمد  دیگویم  20

 .دونش تقلمن  مؤثر طوربه او یهاد یا و افهار با کند منتقل هرانید  به را خود امیپ  بتواند کودک که است نیا ماارت

 3 پرسش یهاپاسخ 

 دارد؟  وجود کودکان  در  یآورتاب نگرفتنشکل ی برا یلیدال چه

  که  گونههمان.  است  یخودکارآمد  نداشتن  کودکاند  انیم  در  یآوربا   نهرفتنشهل  لیدال   از  یهی   یخودکارآمد  عدم .1
  جانات یه  و استرس  داشتن دیزندگ  در اریبس یهابنش وجود  دیخودکارآمد نبود جمله  از مختلف لیدال  به دیگویم 1 کد
 ؛ نهذاشتند سر پ ت خو  را  خود یزندگ یهابحران اددیز یمنف

.  کرد  اشار ها  خانواد   اندک  یآگاه  به  بوانیم  کودکان  در  یآوربا   نهرفتنشهل  مام  عوامل   ازها   خانواد   اندک  یآگاه .2
  که چنان.  است  یریپذناتیلولمس  شوددیم  یآور با   نهرفتنشهل  سبب  که  یهری د  مام  عامل   یریپذناتیمسلول
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 و   تیواقع  نیهمچن  و  اطراف   یکل  میمح  از ها  خانواد   یگاهآ  و  شناخت  نبود   هستند؛  مدعا   ن یاشاهد    8و    2  هایکد
و   فهیوظ  و  فیبهل  نهردنتیرعا  دهابچه  استقال   یبرا  برنامه  نداشتن  دهابچه به  اریبس  دادنخدمات  دیزندگ  یها تیموقع

 ؛ یریذپناتیمسلول

 به   دنیندآموز    شوددیم  کودکان  یآور با   نهرفتنشهل  سبب  که  یمام  عامل   خالقانه  وةیش  به  دنیند  آموز .3
  خالقانهد   صورتبه  یباز  و  ماارت  دنیندآموز    دنی گویم  18و    11  د8  د5  د3  هایکد  کهچنان.  است  خالقانه  یهاو یش

 کودکد   یآور با   تیبقو  جادیا  یراههارها  و  اوممف  از  یکاف  شناخت  نداشتن  ندیوالد  و  ان یمرب  قیطر  از  دنیندآموز  
 دهاهفته  دهابچه  یبرا   را  رو    کیاند  گرفته   ادی  بزرگساالن.  ی واقع  یها چالش  و  هاتیموقع  در  یآموزماارت  نداشتن

 ؛ست ین مؤثر رو   آن  شود ثابت اگر یحت ببرند؛ کاربهها سا  ای دهاما  

 ازحد شیب  مداخلة  و  کنتر    به   بوانیم  کودک  یآوربا   جادن دن یا  مام   عوامل   از   نیوالد  ازحدش یب  مداخلة  و  کنتر  .4
  به  مسلله   حل  اجازةکه    نیوالد  ازحدشیب  مداخلة  و  کنتر   دنیگویم  19  و  10  د4  هایکدکه  . چنانکرد  اشار   نیوالد

  در   یریپذتیمسلول  اهشد موجب کندکنینممحو   ها  آن  سن  با  متناسب  یها تیمسلول  کودکان  به  و  دهندینم  کودک
  را   خود  مثبت  یمنف  جاناتیه  همة  کودک  دهدینم  اجاز   و  ردیگیم  عاد به  والد  را  کودک  یکارها  یبمام .  شودیم  هاآن

 ؛ کنندینم فراهم کودک یزندگ در را چالش جادیا امهان نیوالد. کند بجربه

  12و    11  هایکد  که  ستا  پربنش  میمح  وجود  کودکاند  یآوربا   نهرفتنشهل  یاصل  عوامل  از   پربنش  میمح .5
  سهآموز     در  دوستان  و  مدرسه خانواد د  قطبسه   نیب  یناهماهنه   و  اددیز  یپرخاشهر  یدارا  و  پربنش   میمح  دنیگویم

 سالمت (.  اباام  بحمل  و  صبر  مفاوم  دیزندگ   یهایناگوار  مقابل  در  یمادگآ  و  حیصح  برخورد)  شد  ذکر  که  یامؤلفه
 بفهر یمعنا به ی روان  سالمت. ردیگیم شهل ابنددی یم پرور   آن در که یطیمح براساس  کودکان یعاطف  رشد و  یروان
 . است یاجتماع  و  یفرد یزندگ در حیصح عملهرد و

 نهرفتن شهل  سبب  که  یبعد  عامل.  است  ینیبخودکم  کودکاند  یآوربا   نهرفتنشهل   مام  عوامل  از   ینیبکمخود .6
  مام   عوامل   از   یفرد  عامل.  است  کودکان  از  ازحد شیب  انتظارات  داشتن  شوددیم  کودکان  انیم  در  یآور با 

  در   یآوربا   نهرفتنشهل  سبب  که   یهرید  عامل   یبافت  عامل.  است  یفرد  عامل  کودکاند  یآور با   نهرفتنشهل
 و  دهندیم  بروز  ی ن یبخودکم  و  شرم  از  ییهان انه   د یگویم  20  کد  کهچنان.  است   یبافت  عامل  شوددیم  کودکان  انیم

 ؛شودیم جادیا کودک در  خانواد  و خود به ین یبدب احساس  و شوندیم کودکان در یرفتار  م هالت و نبحرا سبب

  د یگویم 20 کد  کهچنان. کرد اشار  طالق به بوانیم کودکان انیم در یآور با  نهرفتنشهل یاصل نیمضام از  طالق .7
  ن یوالد  طالق  از  قبل   را  یپراسترس   یهاور د  طالقد  انکودک   تریب   کودک  طرد  .نی والد  طالق  دیخانوادگ  م اجرات

  غافل   آن  فیوظا  و  فیبهال  و  خود  یوالدگر  نقش  از  ندارندد  یکاف  یسازگار  با هم  نیوالد  که  یزمان.  اندکرد   بجربه
آن   نیبنابرا  شوند؛یم   ا ی  نداشته  را  خودکنتر   و  سازگار  آوردبا   افتهدیرشد  کودکان  یهان انه  است  ممهن  هافرزندان 

 .باشند کرد  یرون د کمتر

 4 پرسش یهاپاسخ 

 ست؟ ی چ  کودکان  در  یآورتاب عدم  از یناش  یامدها یپ  و آثار

  ی ه ی   یریپذناتی مسلول.  است  آنان  یسازگارنا  کودکاند  انیم  در  یآوربا   عدم  یهاامدیپ  و  آثار  از  یهی   یسازگارنا .1
  19  و  10  د9  د8  د۶  د5  د3  د1  هایکد.  است  یریپذناتیلولمس  کودکاند  انیم  در  یآوربا   عدم  یامدهایپ  و  آثار  از  هرید
  ا ی  ییبوانا  ندیفرا  را  یآور با .  یکاف  استقال   و  یریپذتیمسلول  نبود   خودد  همساالن  و  میمح  با   یسازگارنا  دنیگویم
 اکنش و  دمثبت  یسازگار  که  است  شد   گفته  نیچن.  اندکرد   فیبعر  دکنند یباد  میشرا   با  زیآمتیموفق  یسازگار  امدیپ

 بعاد    یبرقرار  در   فرد  یبوانمند   د یآوربا   گفت  بوانیم  البته.  است   داتیباد  و  هابیآس  ناگوار  میشرا  در  فرد  درست
 . است خطرناک میشرا در یروان-یستیز
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. کرد  اشار   یفهر  بلوغ  در  خلل  به  بوانیم  کودکان  در  یآوربا   جادن دنیا  مام  ثار آ  از   یفهر  بلوغ  در  خلل  جادیا .2
  ییبسزا  ریبأث  که  یزندگ  یهاداشته  دادنازدست  دیفهر   بلوغ   بهنرسیدن     دنکنی م  بازگو  را   مورد نیا  20  و  12  د2  هایکد
 ؛ یشناخت  رشد و استدال  در یبواننا دآن یهاد یپد و  یزندگ از نادرست بصور ددارد شخص خودپندارة بر

  د 9  د۷  هایکد  که  گونههمان  .است  کودک  یپرخاشهر  کودکاند  یآوربا   نهرفتنشهل  یاصل  هایامدیپ  از   یپرخاشهر .3
  کودک  .همساالن زارآ و یلجباز اندو د ابراز و هیگر  با زیآمخ ونت رفتار کودکد یپرخاشهر دنیگویم 14و  1۷ د15 د13
 ؛ شودیم فراهم یو رشد یهانه یزم و بردیم  ارث به خود ن یوالد از را ییهایژگیو بولد بدو از

 کاهش   کودکاند  یآوربا   نهرفتنشهل   هرید  امدیپ   یزندگ  از  یتمندیرضا  شکاه   و  یمنف  احساسات  شیافزا .4
 کاهش   دیتیشخص  ضعف  و  بزلز   دنیگویم  20و    12  د11  د10  هایکد   کهچنان.  است   شانیزندگ  از  یتمند یرضا
 داضطرا    دیاجتماع  ی ناسازگار  دم ارکت  نداشتن  د یاجتماع  یانزوا   کودکد  رفتار  در   بزلز   دیزندگ  از  یتمند یرضا

 ؛خود به ینیبدب  و بد احساسات و وخوخلقداشتن  نبودندسختهو   و ننهردبال  

  ی ریپذانعطاف  کاهش  به  بوانیم  کودکان  یآور با   نهرفتنشهل  یاصل   یامدهایپ  از   یزندگ   در  یر یپذانعطاف  کاهش .5
 م هالت   و  ناگوار  حوادث  با  شدنمواجه  درصورت  شخص  اگر  دیگویم  11  کد  کهچنان.  کرد  اشار   یزندگ  در
 . است یآور با  دارای باشدد منعطف و بدهد ن ان یسازگار و بحمل انعطافد  ون ود  آشفته یزندگ ناپذیرجتنا ا

 ۵ پرسش یهاپاسخ 

 ست؟ ی چ  کودکان  در  یآورتاب  تیتقو یبرا مناسب  ی هاروش

 د1 هایکد که گونههمان. کرد اشار  هایباز به بوانیم کودکان یآوربا  تیبقو جادیا یبرا مام یها رو    از  هایباز .1
بازاست   یباز  کودکد  یآوربا   تیبقو  یبرامؤثر    یروش   دنیگویم  18  و  1۶  د14  د11  د99  د8  د3   د ی  ینما  یها ی. 
الهوها   و  ...و  هاهودرامیسا مآن  یاجتماع   بعامالت  شیافزا  سبب  کودکان  به  مناسب  یآموز     مام   مورد   و  شودیها 
  هم   یبعد  مورد.  شودیم  کودک  در  یآور با   نهرفتنشهل  سبب  که  ستا  نیوالد  دازحشیب  کنتر   و  مداخله  هردید

 بر  یمبن  کندیم  م اهد   و  ردیگیم  میمح  از  کودک  که  ییرفتارها  و  است  کودک  یبرا   جذا   و  انهخالق  یهاآموز  
 ؛خو  دختر و خو  پسر

   ی ریپذتیمسلول. آموز   ردک  اشار   یعاجتما  اربباط  ماارتآموز     به   بوانیم  کودکان  یآوربا   تیبقو  یهارو    از .2
  و   20  د13  د9  د4  د2  هایکد  که  گونههمان  است؛  یریپذتیمسلول  آموز    کودکاند  ی آوربا   تیبقو  یبرا  هرید  رو  

 با.  میباش  داشته   تریب  را  یحام  نقش  و  یریپذتیمسلول آموز     موفقد  یاجتماع  اربباط  ماارتآموز     دنیگویم  19
 کالفه   بناانه  درازمدت  در  مدیده  تیمسلول  او  به  ازحدشیب  اگر  چون  م؛یده  تیلولمس  او  به  ککود  بوان  و  سن  به  بوجه

  ی کاف  شناختکودکمان    بوان   از  د یبا  یزیچ  هر  ازقبل    .برد  نخواهد  یلذب  چیه  هم  تشیمسلول  انجام  از   بلهه  شوددیم
 ؛میباش داشته

  که  گونههمان.  است  مسلله   حل  وز  آم  کودکاند  یآوربا   تیبقو  جاد یا  یبرا  مام  یها رو    از   مسلله  حل  آموز   .3
 را   یآور با   یتیبقو  یها رو    که   دهند  انجام  بوانندیم  مادر   و  پدر  که  یکار  دنی گویم  20  و  18  د1۷  د3  هایکد

  والد   اربباط.  دهند  آموز    خو   را  یاربباط   یهاماارت  و  مسلله  حل  یها رو    کودک  به  که  است  نیاباشدد    دربرداشته
 ؛ است رگذاریأثب ین زمینه در ا کودک با

 که چنان.  کرد  اشار   کودک  در  یخودباور آموز     به  بوانیم   کودک  یآور با   تیبقو  یهارو    از   یخودباور   آموز   .4
  میباش داشته نقش کودکانمان یخودباور یاربقا در زیر یکارها انجام با میبوانیم ما ددنیگویم 11 و 8 د۶ د5 هایکد

 انه؛یگراواقع و یابیدستقابل دیشدنر کنت اهداف نییبع یبرا کودکان به کمک ✓

 ف ان؛ یوظا انجام منظوربه  کودکان یبرا یکاف زمان کردنفراهم ✓

 الزم؛  لیوسا و منابع کردنآماد   ✓

 . دشوار یهاتیموقع در م هالب ان حل در کودکان به کمک ✓
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  هر  دیگویم  10  کد  کهچنان.  است  خطا  و  آزمون  رو    کودکاند  یآور با   تیبقو  یها رو    از   خطا  و  آزمون .1
  درواقع .  دارد  مناسب  میمح  به  ازین  شهوفاشدن  یبرا  که  دیآیم  ا یدن  به  یابالقو    ی استعدادها  و  هاییبوانا  با  یکودک

 ی نامناسب   می مح  در  افراد  نیهم  اگر  اما  داردد  وجود   افراد  یبرخ   در  یارث  طوربه  هایبوانمند   یبرخ   که  است  درست
 نرسند؛  تیموفق به  هرگز است ممهن نندد نه دایپ را خود را  و رندیبه قرار

  رو    کودکان  به   فلسفه   آموز  .  کرد  اشار   ی اربباط  یهاماارت   آموز    به   بوانیم  کودکان  یآوربا   تیبقو  در .2
و   ر  یبر پذ  یمبتن  درمان  رو    آموز  .  است  کودکان  به  فلسفه  آموز    کودکاند  یآوربا   تیبقو  درمؤثر    یبعد

بر    یمبتن  درمان  رو    کودکاند  یآور با   تی بقو  و  رشد  جادیا  در  هرید  مام   و   یکاربرد  رو  (   ACT)  بعاد
  یخانوادگ  خو   اربباط  و  یتیحما  عوامل   از  که  یکودکان  دیگویم  20  کد  کهچنان.  است(  ACT)  بعادو    ر  یپذ

دا  ندارندد  را  عوامل   نی ا  که  یکودکان  از  خطراتد  با   مواجاه  در  اغلب  برخوردارندد باتری  ها موز  آ  نی ا.  رنددانش 
  ک ی   کودکان  به  فلسفه  آموز  .  آوردیم  وجودبه  اعتماد  و  ع ق  و  کندیم  جادی ا  تیحما  و  مراقبت  کودک  یبرا

 هم   دور  کودکان  و  کندیم  مطرح  را  یلمیف  ا ی  داستان  کی  دهند آموز    که  است   یدرس   کالس   حو   ةمداخل
  مسائل حل در یبوانمند  جامعهد در نقش یافیا ی برا ککود یمادگآ. کنندیم بحث نآ یمحتوا درمورد و نندین یم

  رو   آموز  .  ی راهبرد  یهاو ماارت  یخودکارآمدآموز     خودد  ر  یپذ  تدیریمد  و  یزیربرنامه   ییبوانا  دی اجتماع
  د ی خودمختار  هراند ید  با   مثبت  رابطة  خودد  ر  یپذ   است  مورد   پنج  شامل  (Act)   و بعاد  ر  یبر پذ  یمبتن  هردیرو

 . یشناخت نروا یستیازب و یفرد رشد

 یریگجه ینت و بحث

 در   یآور با   جادیا  یاصل  یهامؤلفه   و  عوامل   کودکاند  در  یآور با    مفاوم  از  افراد  ادراکات  و  بصورات  به  پژوهشد  نیا  در
  ی ها رو    به  انیپا  در  و  کودکان  یآور با   نهرفتنشهل  یامدها یپ  و  آثار  کودکاند  در  یآوربا   نهرفتنشهل  لیدال   کودکاند
  مفاوم   از  افراد  ادراکات  و  بصورات  به  که  1  پرسش  به  پاسخ  طبق.  میپرداخت  کودکان  انیم  در   یآور با   تیبقو  یابر  مناسب

داد    هاافتهی  داست  شد   پرداخته  کودکان  در  یآور با    مفاوم  یبرا  بوانیم  که  است   یمام  نیمضام  از  استرس   با  مقابلهن ان 
  بزرگساالن  با  کودک  یآوربا .  دارند  یسخت   میشرا  یطورکلبه   شهست   و  بیآس  رسداست  برابر   در   افراد .  کرد  اشار   آن   به  یآور با 
.  است  استرس   تیریمد  یبرا  فرد  یرفتار  و  یشناخت  اقدامات  و  هاتیفعال  از  عمدباً  مقابلهد  ندیفرا.  است  م ترک  فصل  یدارا

 م هالت   شغلد  دادنازدست  ع قد  دادنزدستا  ناموفقد  روابم  ندیوالد  از  یهی  مرگ  دیکودک  دوران  یها بیآس  و  هایسخت
  و   دهد  ادامه  یزندگ  به  همچنان  ابفاقات  گونهنیا  از  بعد  بواندیم  آوربا   فرد.  هستند  دست  نیا  از  یهمه   یع یطب  یایبال  ای  یسالمت

  ن یا  در  کهچنان  ؛دارد  همخوانی(  1393)  شجا و    وندمعارف  دیصادق  پژوهش  با  هاافته ی  نیا.  شود  موفق  و  کند   رفتیپ  یحت
  بعاد   یبرقرار  در   فرد  یبوانمند   دیآوربا .  است  شد   اشار   استرس   با  مقابله   مضمون  به   د 1  پرسش  به  پاسخ  طبق  پژوهش

  ی آور با   را  عیفجا  و  استرس   با  یسازگار  یبرا  افراد  مثبت  تیظرف  دیشناس روان  در.  است  خطرناک   میشرا  در  یروان-یستیز
  است  شد   گرفته  نظررد  ند یآ  خطرساز  عوامل   مقابل  در  مقاومت  و  یمحافظت  واملع  منزلةبه  یآوربا   معنا  نیا  در.  اندد ینام
  ف یبعر  یاجتماع   تیکفا  و  ی کارکرد  تیظرف  امدیپ  و  یروان   سالمت  نیبشیپ  را  یآور با   م ترک  طوربه  محققان(.  1394  دیناعم)

.  میپرداخت  کودکان  در  یآوربا   جادیا  یل اص  یهالفهمؤ  و  عوامل  یبررس  به  د2  پرسش  به  پاسخ  براساس   پژوهش  نیا  در.  اندکرد 
  به  که باشد داشته ییبسزا ر یبأث کودکان یآور با  در بواندیم یخانوادگ یط یمح و یفرد یها یژگ یو که است آن از یحاک  هاافتهی
 دیخودگردان  دییجوند یآ  مسللهد  حل  یهاماارت  شامل  یمحافظت-یفرد  عوامل.  ندیگویم  یمحافظت  عوامل  هایژگیو  نیا

  ی وندهایپ  مقتدرانهد  یفرزندپرور  شامل  زین  یمحافظت -یطیمح  عوامل.  است  یفرد-یاجتماع   یبوانمند   و  یستهیشا  نفسداعتمادبه
  ستة ی شا  و  گرتیحما  بزرگسا   با  اربباط  دیخانوادگ  درون  م ارکت  یهافرصت   جادیا  خانواد د   ندیوالد  مثبت  یهایژگیو  ماربانانهد 

  داشتن   و  هاکانون  اردوهاد  هاد گرو   مدارسد  لیقب  از  یاجتماع  ی هاسازمان   با  وندیپ  مؤثرد  همساالن  با  تمثب  اربباط  خانواد د  از  خارج
 یعموم  باداشت  یها مراقب  به  رسیدست  و  یاجتماع  اورژانس  خدمات  از  یمندبار   دیاجتماع  ت یامن  دقوی  ةیروح  با  ییهاهیهمسا
 نیا در   راستا است.هم(  1393و گلزار )  یدهاقان   یمحمد   فوالدچنگد  دیرصب  پژوهش  جنتای  با  هاافتهی  نیا.  است  یخانوادگ  برون
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  مؤثر   عوامل  نیهمچن.  است  شد   اشار   کودکان  یآوربا   یر یگشهل  در  خانواد   مام  عامل  به  د2  پرسش  به  پاسخ  طبق  پژوهش
 از   بوانیم  یآوربا   بر   مؤثر  یرونیب  یفظتمحا  عوامل   جمله  از  که  کنندیم  میبقس  یدرون  و  یرون یب  دستة  دو  به  را  یآوربا   بر

  در  یآور با  نهرفتنشهل  یاصل لیدال  از که  است آن از یحاک 3 پرسش به پاسخ براساس  پژوهش نیا یهاافته ی. برد نام خانواد 
برا  رو    کی  اندگرفته  ادی  بزرگساالن  دبحقیق  نیا  یها افتهی  طبق.  است  خالقانه  وةیش  به  دنیندآموز    کودکاند  انیم  یرا 
ها به سا   نیممهن است والد  مثا   یبرا  ست؛ین آن رو  مؤثر  شود  اثبات  اگر  یحت   دببرند کارها بهسا   ایهاد  هاد ما هاد هفتهچهب

را بم  ایبذکر دهند     انیهابچه اباق ان  بزنند که  اما بچه  زیغر  نهنندکنندد  این بصورندها اطاعت  بر  زیرا  اگر بهرار کن  ؛   د ندکه 
اند و کودک ان شد    میست که بسلا  معنا  نیدهندد بد  رییرو  خود را بغ  اگر معتقدند    هر ید  یا. عد رندیگی م  اد ی  تیناادر  کودکان

را    یزیباورند که اگر چ  نی دارندد بر ا  یآورکه طرز فهر با   یها سوءاستفاد  خواهد کرد. بزرگساالنصورت کودک از آن   نیدر ا
 اوردنیمسلو  بار ن  ایشدن    کودک  م یبسل  یبه معنا  نیدهند. ا  رییرو  خود را بغ  د ینبودد بامؤثر    وند  اانجام داد    ا یاند  بارها گفته
ن والدستیکودک  . شوندیم  قدرت  سر  بر  نتیحهبی  و  بارانیز  یها ک مهش  ریدرگ   کمتر  دمتفاوت  یکار   انجام  بابدانند    دیبا  نی. 

  ی هاتیدر مواجاه با موقع  دنکنیها کمک مارد و به آن ائل وجود دحل مس  یبرا  یهرید  یهارا   دهندیم  ادی  کودک  به  نیهمچن
اعما  و    دهستند  هاهیفرض  نیموافق ا  کنندیاعالم م  انیو مرب  نیاز والد  یاریبس  نههیا  وجود  با بر باشند. بر و منعطفدشوار مسلو  

 .کندیم بیادعا را بهذ نیرفتارشان ا
  دینبا.  دانندیم  خود  شهست  معاد    را  کودک   با  کردنموافقت  و  شدنم یسلبم هستندد  مقاو  رییکه در برابر بغ  یو معلمان  نیوالد

متفاوب  من»  نههیا  دنیپرس  با  میکن  گمان کار  م  بوانمیم  یچه  ن ان  مقصر  را  خودمان  امیدهیبهنم«  با  نی.  را  منبع    دیسؤا  
 میده انجام میبوانیم که ی متفاوب کار بر لدمقاب فرد رییبغ یبرا منتظرماندن یجابه  ستا باتر ایآ. میریبه نظرخود در یبوانمندساز 

غ  رایز  م؛یکن  بمرکز شو  نیا  ریدر  مجبور  است  ممهن  بمان   هدیهم  یبرا  میصورت  امیمنتظر  پژوهش    هاافتهی  نی.   د ییخرمابا 
 همسو است؛  آموزاندانش  در   یزندگ   از  تیرضا  با  یدوست   تی فیک  و  یآور با    رابطة  عنوان  با(  1393)   رومندینو    یصدر   دیاکبر

 د یزندگ ف ارآور عوامل با مواجاه در آوربا  افراد. است شد   یخاص  بوجه خالقانه وةیش به آموز   به زین پژوهش نیا در کهچنان
  ف ارد  ر یز  آرامش  حفظ   دانست  ر یز  موارد  شامل   را  یآور با   بوانیم  یکل  یبند جمع  ک ی  با .  دارند  یادیز  یفرد  انطباق  قدرت

 و   هایدشوار  هنهام  مثبت  احساسات  و  ینیبخو    حفظ  دی  یفرسا  یراهبردها   زا  اجتنا   موانعد  با  مواجاه در  یریپذانعطاف
  از ین  وقت  هر  یعنی  است؛  مسائل   حل  دربارة  منعطف  و  خالقانه  بفهر  به  قادر  یعاد  طوربه آوربا   فرد.  یدرون   موانع از  شدنخالص
 براساس  حاضرد  پژوهش  در.  هددیم  ن ان  یکاردان   هرانید  و  خود  م هالت  حل  در  و  خواهدیم   کمک  هرید  افراد  از  باشد  داشته
  در   یریپذانعطاف  کاهش  کودکاند  در   یآوربا   نهرفتنشهل  یامدها یپ  از  یهی  که  است  آن  از  ی حاک   مطالعات  د4  پرسش  به  پاسخ
  و   بحمل انعطافد  و  ن ود   آشفته   م هالت و  ناگوار  حوادث  با  مواجاه  در  شخص  اگر  دبحقیق  نی ا  یهاافتهی  براساس .  است  یزندگ

با   یریپذانعطاف  عدم  با  صورت  نیا  ریغ  در  است.  آوربا   دهدد  انن   یسازگار  پژوهش   با  افتهی  نیا.  شودیم  مواجه  آوریو 
 ی دادهایرو  در   م هالت  با   مقابله   یمعنا  به  بناانه   یآور با   دپژوهش  نیا در  کهچنان  ؛راستا استهم(  1389)  یباار  و  یخلعتبر
 هرید  فرد  به  یفرد  از  که  است  یژگیو  ینوع  یآور با .  است  روزانه  یزندگ  یرهاف ا  به  ریذ پانعطاف  هوییپاسخ  بلهه  ناگوارد

  در   که  هاانسان   از  یاریبس  افتندیدر  خود  مطالعات  در  پژوه هران.  ابدی  کاهش  ای  کند  رشد  زمان  مروربه  بواندیم  و  است  متفاوت
 د یوسف ی  و  یک اورز)  ابندی  دست  شیازپشیب  یرشد   به  یحت  و  بهذرند  آن  از  سالمت  به  بوانندیم  انددگرفته  قرار  بیآس  معرض
 در  یآوربا   تیبقو  یبرا  مناسب  یها رو    از  یهی  دهدیم   ن ان   5  پرسش   به  پاسخ  براساس   مطالعه  نیا  یهاافتهی  (.1391

  همواجا  در  باغل  برخوردارندد  یخانوادگ  خو   اربباط و  یتیحما  عوامل از  که  یکودکان .  است  یاربباط   یهاماارت  آموز    کودکان
مراقبت و حما  یبرا  هانیا .هستند  یباعوامل    نیا  از  که  دارند  یکودکان   ازباتر    یدان   خطراتد  با و   کندیم  جادیا  تیکودک 

 . آوردیم وجودع ق و اعتماد به 
و   کندیرا مطرح م  لمیف  ا یداستان    کی  دهند آموز    در آند  که  است  درس   کالس   حو   ایمداخله دکودکان  به   فلسفه  آموز  

  حل  در  یبوانمند  جامعهد  در   نقش  ی فایا  یبرا  کودک  یآمادگ.  کنندیآن بحث م  یمحتوا  درمورد  و   نندین یم  هم  دوران  کودک
 ن یا  یهاافته یاز    زین  یراهبرد  یهاماارت  دی خودکارآمد  آموز    خودد  ر  یپذ  تدیریمد  و  یزیربرنامه   ییبوانا  دیاجتماع  مسائل
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با   که  است   دربارة  پژوهش  نیا  در.  داردهمخوانی  (  1393)  گلزارو    یدهاقان  یمحمد  گدفوالدچن   دیصبرپژوهش    نتایجبخش 
 یریگجات  که   میریگیم  جهینت(  1392  اقبا د  و  یحیفص زاد دحسن  یمحمود)  یآور با    و  خانواد   یاربباط  یالهوها  نیب  اربباط
بحقیقد  تند.  هس  یآورا ب  معنادار  و  یمنف   نیبشیپ  دیینواهم  یریگجات  و  مثبت  نیبشیپ  وشنودگفت نتایج  به  بوجه  با 

  شود پی ناادهای زیر ارائه می 

  از   خارج  و  داشته  را  رهایمتغ  ینیبشیپ  در  رهایمتغ  هرید  وجود  امهان  هادپژوهش  هرید  مانند  حاضر  پژوهش  نههیا  به  نظر  .1
  و   یرفتار  یالهوها  دیتیبرب  یهاو  یش  رییبغ  منظوربه   ز ین  نیوالد   آموز    یهابرنامه   شودیم   ناادیپ  استد  بود    پژوه هر  کنتر 
 ؛ردیگ قرار مدنظر روابم  و معادالت ساختار در روابمد بابود
  ی آمار  جامعة  در  پژوهش  نی ا  و  دارد  تیاهم  کودکان  یآوربا   زان یم  در  یفردن یب  و  یط یمح  میشرا  نهه یا  به   بوجه   با.  2

  ن یوالد  یدارا  کودکان  ای  طالق   کودکان  مانند  ییهاگرو   دیآب   یهاپژوهش  در  شودی م   ناادیپ   استد  شد   انجام  خود  به  مختص
  جوامع   در  موضو   گوناگون  یایزوا  با  شوند  یبررس   و  انتخا   سهیمقا  یهاگرو    عنوانبه  فیضع  یاقتصاد-یاجتماع  ها یپا  ای  معتاد

 ؛شود م خص مختلف
 یناادها  شودیم   ناادیپ  استد  مام  رایبس  یآوربا   نبود  مسللة  در  یخانوادگ  و  یفرد  عوامل  که  پژوهش  افتةی  به  بوجه  با.  3
  ش یافزا  مام  نیا  از  نیوالد  یآگاه  سطح  با  کنند  برگزار  کودکان  یآوربا    نبود  با  افراد  ییآشنا  یبرا   را  ییهادور    امرد  نیا  با  مرببم

 ؛ابدی
  جمله   از  دیفردانیم  روابم  بابود  و  کودکان  به  فلسفه  آموز   استد   شد   ذکر  زین  پژوهش  جینتا  در  که  طورهمان.  4

 شوند  قدمش یپ  امر   ن یا  در  بوانندیم  معلمان  و  مدارس   نیبنابرا  کند؛یم  کمک  ستنددین  آوربا   که  یکودکان  به  که  است  ییراههارها
 ؛ بردارند  کودکان از دسته نیا به کمک یبرا را یمناسب اریبس یهاگام و

   نااد یپ  نیبنابرا  داشت؛  خواهد  هاآن   بابود  در  یمثبت  ربأثی  دیآور با   با  کودکان  ییآشنا  دپژوهش  جینتا  بخش  به  بوجه  با.  5
م هل هستندد    یطیمح  و  یفرد  م هالت  با  مواجاه  و  یآوربا   لحاظ  از  که  یکودکان  یبرا  شودیم  آموزشی   هایدور دچار 

 .شود برگزار هاآن روان سالمت یاربقا و یبوانمندساز  منظوربه آوریبا 
  کرد اشار  ر یز موارد به انبویم  ژوهشپ یهاتیمحدود از میان

کرونادبه  درواقع  بود.  یحضور  مصاحبة   برگزارنهردن  پژوهش  نیا  بارز  یهاتیمحدود  از  یهی شیو   با   اربباط  دلیل 
  ؛ نداشت وجود یحضور اربباط امهان متأسفانه و شد انجام مجازی هایشبهه کمکبهکنندگان م ارکت

این بحقیق  ژوهشپ  ابزار  و ن  و  زمان  محدودبودن  به  بوجه  با   کودکان   یآور با   با  ی نوعبه  که  یعوامل  و  رهایمتغ  ریساد در 
  د کنتر  ن د؛گذارندیم   آن بر  ییبسزا ریبأث و دارند اربباط

  شوند مصاحبه  هایویژگی  و  پژوهش  بودنیذهن  یطیشرا  نیچن  در .  بود  مصاحبه  حاضر  پژوهش  در  هاداد    یآور جمع  ابزار
 ؛ دهد قرار  عا البحت را جینتا بواندیم پژوه هر یشخص  ادراک از حاصل  یهایریسوگ و یکاف بجربة نداشتن مانند

 .شد نظرصرف جینتا یریهیپ از های آزمودن به دوبار  یدسترس م هل  زینو  پژوهش ابزار و یزمان تیمحدود لیدلبه

 منابع
 افنراد یشناسنروان. ییابتندا آمنوزاندانش یرفتار م هالت با نیالدو یادکامش و یآوربا  ةرابط رابطه(. 139۶. )م یدخ وع د و.س  یدنیام

 .159-1۷۶ د,(2۶) ۷ ., ییاستثنا
اضطرا   دیهراس اجتماع دییاضطرا  )اضطرا  جدا یهابر مولفه  یآورآموز  با   ریباثری(. بأث1399. )   دیانیب  و  د.ج  دیاسد  د.ز  دیاریبخت

 .44-34-44د ((.5۶) 8 ی.اجتماع یشناسروان یعلم ةا ین ر. یی. دکان مقطع ابتداح ت( در کووسواس و و افتهدیمیبعم
 واسنطه بنا خنانواد  یارببناط یالهوهنا ابعناد اسناس بنر  یشنادکام  ینیبشیپ(.  1393).  ح  درومندین  و  د.م  دیصدر  د.   دیاکبر.د  ف  دییخرما 

 .۶3-82(.21)12  ,.۶3-82 (د21)12ید تیبرب یشناسروان مطالعات ةمجل مجله. آموزاندانش در یآوربا  یگرواسطه

 یواننر آرامش شیافزا و یجانیه یآوربا   یآور  با   ءیاربقا  فرندز بر  یالمللنیب  نیب   ةبرنام  ی(. اثربخ 1399ز. )  دیفیلط  و  د.س  دیخسرو
 .2۷-34د .(2) 3 . دیشناس جامعه و یاجتماع درعلوم  یکاربرد مطالعات یةن ر هین ر. کودکان

http://ensani.ir/fa/article/author/2032
http://ensani.ir/fa/article/author/7923
http://ensani.ir/fa/article/author/166376
http://ensani.ir/fa/article/author/166377
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/39290/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1394-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-21


 سیزدهم  ، سال4پژوهشي، شماره  -شناختي، علميروان کاربردي هايپژوهش نامهفصل    250

 .94-83 د,(2) 1 .یتیبرب یشناسروان ةا فصلنام. ی. زندگ از تیرضا و یآوربا  نیب اربباط(. 1389. )صد ,یباار و د,.جد ,یخلعتبر
داننش  یآوربنا  یبا  آورکودکان« بر  ی»فلسفه برا آموز   ریثأب  رآموز یباث(.  3981. )   داد زمانیا  مانیا  و  .د   دی.د واحدس  دیمیرح

 .۷4-۷۶ د.(2) 10 . دبفهر و کودک یةن ر هین ر  .ییآموزان ابتدادانش
بنا  با کالس یریادگی میمح  از  ادراک  ةرابط  رابطه  یبررس(.  1394. )ح  د,  ینوده  د و..,     د,  هلویگ  مارآور  د..,  م  د,  یریام  د..,     د,  یدیرش

 .981-189 د(2) 12 ,(د 2)12ی. ریادگی و آموز   یهاپژوهش .یلیبحص یآور
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