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چکيده

تاریخ دریافت1401/01/06 :
تاریخ پذیرش1401/03/29 :

هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر میزان پرخاشگری و منبع کنترل
دانش آموزان دختر  10تا  12ساله انجام شد .روش :این پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی با طرح دو
گروهی پیش آزمون -پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است .برای اندازه گیری متغیرها از
پرسشنامههای پرخاشگری و منبع کنترل بهره گرفته شده است .نمونه آماری این پژوهش شامل 30
نفر از دانش آموزان دختر  10تا 12ساله است که به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده
انتخاب شده و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده اند .سپس برنامه آموزش
تاب اوری به عنوان متغیر مستقل ،طی  10جلسه  45دقیقه ای و در طول دو ماه ونیم ،بر گروه
آزمایشی اعمال شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) و
با استفاده از نرم افزار کامپیوتری  SPSS 21استفاده شد .یافته ها :نتایج نشان می دهند که F
مشاهده شده از نظر آماری در سطح ( )p> 0/05معنی دار است .نتیجه گیری :بر اساس یافته ها،
اجرا برنامه آموزش تاب اوری می تواند در کاهش پرخاشگری و افزایش منبع کنترل دانش آموزان
دختر موثر باشد .بنابراین در نظر گرفتن این برنامه در مدارس ،می تواند برای دانش آموزان مفید
باشد.
واژگان کليدي :تاب آوری ،پرخاشگری ،منبع کنترل ،دانش آموزان.
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و پرخاشگري بر دانش آموزان

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال هشتم)

اثربخشی آموزش تاب آوري بر منبع کنترل
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مقدمه
داشتن جامعه ای سالم مستلزم داشتن افرادی سالم است .تالش و کوشش دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشورها برای رشد
همه جانبه افراد است که پایه و اساس آن را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند .کودکی یکی از مرحل مهم تحول انسان به
شمار می آید که ساختار شخصیت در همین دوران کودکی پی ریزی می شود .از طرف دیگر در دوران کودکی و نوجوانی ارتباط
با همساالن افزایش و وابستگی به والدین کاهش می یابد این دوران از اهمیت ویژه ای برخوردار است .کودکی اولین و مهم ترین
دوره زندگی آدمی است .در این دوره کودک نخستین بار با طبیعت رابطه برقرار می کند ،روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به
مفهومی از خود دست می یابد .از آنجا که در این دوره ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته می شود ،دوران کودکی
را دوران سرنوشت ساز انسان دانسته اند (احدی و بنی جمالی.)13۸۸ ،
پژوهش ها نشان داده اند پایه سالمت روان و ساختار شخصیت در دوران کودکی پی ریزی می شود (قربانی .)13۸۷ ،کودکان
و نوجوانانی که مراحل رشدی کودکی و نوجوانی را به شکل مطلوبی طی کرده اند ،در بزرگسالی نیز مشکالت کمتری دارند و از
سالمت روان بیشتری برخوردارند (برک .)13۸۸ ،اهمیت دوران کودکی موجب امروزه پژوهش ها نشان داده اند که مشکالت
رفتاری در بین کودکان شیوع زیادی دارد .در این میان پرخاشگری ،از جمله مشکالتی است که در خانواده ها شایع است و فرزندان
این خانواده ها به دلیل توجه بیش از حد والدین ،به یکی از فرزندان و یا به دلیل حس حسادت فرزندان نسبت به یکدیگر دچار
پرخاشگری می شوند .منبع کنترل نیز از جمله مفاهیم روان شناختی سالمت روان است.
خشم یکی از هیجانات متداول در بین کودکان است و رفتارهای پرخاشگرانه از رایج ترین مشکالت دوران کودکی است
(کراپ .)2009 ،پژوهشگران و متخصصان بالینی به دالیل متعددی عالقه زیادی به مطالعه پرخاشگری کودکان نشان می دهند
(ری ،چریستنر ،استوارت و فری من .)200۷ ،چرا که پرخاشگری در دوران کودکی عامل خطرناک و مهمی برای بروز رفتارهایی
چون گرایش به بزهکاری ،ترک تحصیل ،و خشونت در نوجوانی و بزرگسالی است .خشم ،معموال منجر به پرخاشگری در پسران و
دختران در تمام سنین می شود .بنابراین مربوط به یک سن و یا دوره خاص نیست ،و پرخاشگری و خشونت از سنین خردسالی
وجود داشته و در طول زمان تداوم یافته است .رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگری در زمره شایع ترین علل ارجاع کودکان و
نوجوانان به کلینیک های روان شناختی هستند (گودوین ،پیسی ،و گریس 2003 ،نقل از علی زاده اسفستانی .)13۸9 ،خشم که
به عنوان یک هیجان گذرا تجربه می شود ،بخشی از ساختار شخصیتی انسانی است؛ نه مشکلی که به طور قهری و غیر ارادی ایجاد
شده باشد ،با این وجود برانگیختگی خشم به صورت مکرر می تواند مشکل ساز باشد ،چراکه این برانگیختگی می تواند فعال کننده
رفتار پرخاشگرانه بوده و به سازگاری روان شناختی و سالمت فردی آسیب رساند (تیلر و نواکو" .)2005 ،آنچه که باعث توجه
محققان به رفتار پرخاشگرانه شده است ،اثرات نامطلوب آن بر رفتار بین فردی و همچنین اثرات ناخوشایند آن بر حاالت درونی و
روانی فرد است .عدم کنترل رفتار پرخاشگرانه عالوه بر این که می تواند باعث ایجاد مشکالت بین فردی ،جرم ،بزه و تجاوز به
حقوق دیگران شود ،می تواند درون ریزی شده و باعث انواع مشکالت جسمی و روانی مانند زخم معده ،سردردهای میگرنی و
افسردگی گردد (الیس" .)199۸ ،پرخاشگری که به آمادگی برای ابراز خشم تعریف شده است (دوالن ،ترزنیسوسکی ،روبینز ،موفیت
و کسپی2005 ،؛ وبستر ،)2009 ،در کودکی بر اثر برخورد کودک به مانعی که بر سر راه هدف او قرار می گیرد حاصل می شود و
به پرخاشگری که یک واکنش عمومی به ناکامی امیال است منجر می گردد (شفیع آبادی .)13۷3 ،پرخاشگری کودکان نسبت به
ناراحتی ها و ناکامی ها است که با آسیب رساندن به دیگران ،حیوانات ،یا اشیاء همراه است و به منظور کسب پاداش ،ارضای نیازها
و رفع موانع انجام می شود (شفیع آبادی .)13۸3 ،پرخاشگری انسانی عبارت است از هرگونه رفتاری که مستقیما به قصد آسیب
رساندن به فرد دیگری از یک فرد صادر می شود .در راستای کنترل این رفتارها ،مرتکب شونده باید باور داشته باشد که رفتارش
به هدف آسیب رساندن به دیگری بوده است که پیامد برانگیختن رفتاری اجتنابی است (اندرسون و باشمن .)2002 ،پرخاشگری
ممکن است به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند .شکل کالمی و جسمانی آن معرف مولفه های ابزاری یا رفتاری ،خشم معرف جنبة
هیجانی و خصومت ،و پرخاشگری معرف جنبة شناختی است (باس و پری .)1992 ،مشکالت رفتاری کودکان مانند بیش فعالی،
پرخاشگری و پرخاشگری انفعالی به راحتی می تواند ابراز شود ،چرا که وقتی کودک یا نوجوانی روش مناسبی برای غلبه بر محیط
و ارتباط با اطرافیان خود نداشته باشد و در مدیریت خشم مشکل داشته باشد ،این نوع رفتار بروز می یابد (کراپ .)2009 ،پژوهش
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ها نشان داده اند تقریبا نیمی از کودکان ضد اجتماعی رفتارهای مشابهی را در نوجوانی ادامه می دهند .این الگوهای رفتاری نه
تنها به فرد پرخاشگر آسیب می رساند بلکه همچنین در سطح وسیع پیامدهای منفی برای افراد دیگر و جامعه در بردارد (ری و
همکاران)200۷،
ماتسون ( )200۷معتقد است که انواع شدید مشکالت رفتاری می تواند بسیار خطرناک باشد .به رشد شخصی صدمه بزند،
فرصت های یادگیری و رفتار سازگارانه را کاهش داده و سرانجام کیفیت زندگی شخصی را تحت تاثیر قرار دهد (ماتسون.)200۷ ،
بنابر این اثرات مکرر تجربه خشم بر سالمت جسمی ،هیجانی و روابط اجتماعی بسیار مخرب است .ارتباط خیلی نیرومند خشم با
پرخاشگری ،جوامع بشری را به چاره اندیشی برای کنترل آن فراخوانده است زیرا توان بالقوه آن برای تخریب و آسیب های فردی
و اجتماعی بسیار زیاد است.
یکی دیگر از مفاهیمی که می تواند رشد روانشناختی مطلوب کودک را در پی داشته باشد ،منبع کنترل است .مفهوم منبع
کنترل به توانایی انسان در کنترل شرایط و رویداد های محیطی معطوف می گردد و بر اساس این نظریه افراد به دو دسته تقسیم
می شوند :یکی افراد دارای منبع کنترل درونی که خود را بر احساسات ،رفتار و شرایط زندگی خود مسلط دانسته و در تغییر و
اصالح آن فعاالنه می کوشند و موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل درونی خود نسبت می دهند .این افراد در مقابل
رویدادهای زندگی از موضع برتر و فعاالنه تری برخوردارند و دارای اعتماد به نفس بیشتری هستند .دوم افراد دارای منبع کنترل
بیرونی که خود را مسلط بر شرایط و رویدادهای زندگی ندانسته و حوادث زندگی خود را به عوامل بیرونی از قبیل شانس ،سرنوست
و قدرت دیگران نسبت می دهند .به نظر می رسد که این افراد به توانمندی ها و تالش های خود متکی نیستند و از اعتماد به
نفس پایین تر و در مقابل رویدادهای زندگی از موضعی انفعال پذیر تر برخوردارند .چگونگی تعبیر و تفسیر یک واقعه و این فرد
که آن را ناشی از عمل خود با نیروهای بیرونی و خارج از کنترل بداند موضوع بحث منبع کنترل است (صالحی ،سلیمانی زاده،
باقری یزدی و عباس زاده .)13۸9 ،منبع کنترل در کودکی آموخته می شود و مستقیما با رفتار والدین ارتباط دارد .عقاید کنترل
بیرونی توسط کودکانی ابراز می شوند که در خانه های بدون الگوی مردانه بزرگ شده اند .تالش برای کنترل کردن محیط بیرونی
ما ،در کودکی شروع می شود و بین  ۸تا  15سالگی برجسته تر می شود (المجالی .)2009 ،به طور کلی افراد در سنین مختلف،
تمایل به نوع خاصی از منبع کنترل دارند ،به عنوان مثال در مطالعاتی که برینک ( )2006انجام داد ،مشخص گردید که اغلب افراد
در دوران کودکی خویش به منبع کنترل بیرونی گرایش دارند و موفقیت و شکست خود رابه شانس و دیگر عوامل خارج از کنترل
فرد نسبت می دهند .با مداخله عوامل آموزشی ،می توان منبع کنترل درونی را بهبود بخشید (رافین دادی .)200۷ ،
با آموزش تاب آوری می توان آستانه تحمل کودکان را در برابر رویدادها افزایش داد .از دهد ( )1990روان شناسان و روان
پزشکان عالقمند بهسبب شناسی آسیب های روانی به مطالعه طولی کودکانی پرداختند که پیش بینی می شد به دلیل عوامل
بیولوژیک خاص (برای مثال داشتن یک والد اسکیزوفرنیک) ،آسیب های قبل از تولد (برای مثال تولد زودرس) و یا عوامل محیطی
(فقر) در خطر آسیبروانی باشند مشاهده عملکرد طبیعی برخی از این کودکان منجربه ارائه مفهومی به نام تاب آوریشد :داشتن
عملکرد مناسب در یک بافت خطرزا (گارمزی و ماستن .)119۸6 ،تاب آوری به ادراک و باورهای فرد که او را در رویاوریی با عوامل
خطر محیطی و شرایط استرس زا محافظت می کنند ،تعریف شده است (جهانسون ،وود ،گوودینگ ،تایلور و تریر" .)2011 ،تاب
آوری بر توانایی افراد بر پیشرفت علی رغم داشتن شرایط چالش برانگیز ،خطرها و فشارها در زندگی شان اشاره دارد (ماستن
 .)2001،گارمزی ( )19۸5تاب آوری را به عنوان انطباق موفق و سازگارانه علی رغم وجود خطرات و نامالیمات تعریف می کند
اگر چه تاب آوری نتیجه عوامل شخصیتی و تجربه های محیطی افراد است ،ولی انسان ها قربانی محیط یا وراثت خود نیستند
و می توان واکنش افراد را در مقابالسترس ،رویدادهای ناخوشایند و دشواری ها تغییر داد؛ به طوری که بتوانند بر مشکالت و
تاثیرات منفی محیط ،غلبه کنند (کورهونن )200۷ ،و هر چقدر این آموزش ها از دوران کودکی شروع شود پایداری و ثبات بیشتری
خواهد داشت (کوردیچ هال و پیرسون .)2005 ،
تاب آوری ریشه در برخی از نظریه های روان شناسی دارد .توجه فروید به توانایی انسان جهت تفوق بر شرایط ناگوار (ماستن
و کوتسورث ،)1990 ،مفهوم دلبستگی بالبی ،مدل " تاب آوری من" بالک و سازوکارهای دفاعی وایالنت (مگینس"،)200۷ ،
مفاهیمی مانند جایگاه انتظارات خودکارآمدی در تعیین رفتارهای انطباقی و میزان تالش و مقاومت فرد در مواجهه با موانع و
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شرایط ناگوار در نظریه بندورا (فیست و فیست)13۸۸ ،؛ نقش نظام باورها و نگرش های فرد از نظر الیس و بک (ال یتسی.)2009 ،
همچنین نقش ارزیابی های شناختی در کنار آمدن فرد از دیدگاه الزاروس و فولکمن (الزاروس")1993 ،؛ سبک تفکر و تبیین
افراد از دیدگاه سلیگمن (سلیگمن ،رایویچ ،جیکاکس و گیلهام)1995 ،؛ نقش معنا در زندگی برای باقی ماندن در شرایط ناگوار بر
اساس نظر فرانکل کوری )13۸9 ،نقطه پیوند این نظریه ها با مفهوم تاب آوری است .با توجه به نقش پر اهمیت دوران کودکی در
تحکیم و تثبیت شخصیت و یادگیری ،و از آنجا که پژوهش های انجام گرفته در داخل و خارج از کشور ،تاثیر آموزش مهارت های
عاطفی و شناختی را بر کودکان مثبت و موثر ارزیابی کرده و نشان داده اند ،با آموزش به کودکان که در سنین حساس دریافت
پیام های عاطفی و شناختی قرار دارند ،می توان مهارت های زندگی ،را در آنان ارتقا بخشید و مشکالت رفتاری را در آنان کاهش
داد و از سوی دیگر با توجه به نقش محافظت کننده تاب آوری در چالش ها و شرایط پرفشار زندگی ،مساله اصلی در پژوهش
حاضر این است که آیا آموزش تاب آوری بر منبع کنترل و رفتارهای پرخاشگرانه دختران  10تا  12ساله موثر است؟

مبانی نظري
تعریف تاب آوري
تاب آوری در مورد کسانی بکار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختالل نمی شوند .از این رو شاید بتوان
نتیجه گیری کرد که مواجه شدن با خطر شرط الزم برای آسیب پذیری هست اما شرط کافی نیست (کیانی .)13۸۷ ،تاب آوری
ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه است (گارمزی .)19۸5 ،روانشناسان همیشه سعی کرده اند که این قابلیت انسان
را برای سازگاری و غلبه بر خطر و سختی ها افزایش دهند .افراد و جوامع می توانند حتی پس از مصیبت های ویرانگر به بازسازی
زندگی خود بپردازند .تاب آور بودن به این معنا نیست که افراد زندگی بدون تجربه استرس و درد را داشته باشند (ماستن.)2001 ،
مردم پس از گرفتار شدن در مشکالت و از دست دادن ها به احساس غم ،اندوه و طیف وسیعی از احساسات دیگر می رسند .مسیر
دستیابی به انعطاف پذیری از طریق کار و توجه بر روی اثرات استرس و وقایع دردناک ایجاد می شود (گارمزی .)1995 ،ارتقاء تاب
آوری منجر به رشد افراد در به دست آوردن تفکر و مهارت های خود مدیریتی بهتر و دانش بیشتر می شود .همچنین تاب آوری
با روابط حمایتی والدین ،همساالن و دیگران و همچنین با باورهای فرهنگی و سنتی به افراد برای مقابله با ضربه های غیر قابل
اجتناب زندگی کمک می کند .تاب آوری در انواع رفتار ها ،افکار و اعمال می تواند آموخته شود و آن را میتوان در سراسر زندگی
توسعه داد محمد خانی .)13۸5 ،تاب آوری معادل واژه انگلیسی  Resiliencyاست .در فرهنگ لغت ،این کلمه ،خاصیت کشسانی،
بازگشت پذیری و ارتجاعی معنا شده است ،ولی در متون بهداشت روانی تاب آوری معادل گویاتری است .ریشه تاب آوری از علم
فیزیک گرفته شده است و به معنی جهیدن به عقب است .در واقع افراد تاب آور قادر هستند به عقب بجهند .آنها توانایی زنده
ماندن و حتی غلبه بر نامالیمات را دارند (پورشهباز .)13۸۷ ،تاب آوری می تواند باعث شود که فرد پیروزمندانه از رویدادهای
ناگوار بگذرد و علیرغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید ،شایستگی اجتماعی ،تحصیلی و شغلی او ارتقا یابد (رزنیک.)2010 ،
تاب آوری نوعی ویژگی است که از فردی به فردی متفاوت است و می تواند به مرور زمان رشد کند یا کاستی یابد .تاب آوری به
معنای توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطاف پذیر به فشارهای زندگی روزانه است .تاب آوری ،استرس را محدود نمی کند،
مشکالت زندگی را پاک نمی کند ،بلکه به افراد قدرت می دهد ،تا با مشکالت پیش رو مقابله سالم داشته باشند ،بر سختی ها فائق
آیند و با جریان زندگی حرکت کنند (محمدی .)13۸6 ،برخی افراد به طور طبیعی دارای این ویژگی هستند ،اما خبر خوب این
است که این ویژگی در انحصار عده ای معدود نیست و به نظر متخصصان ،سایر افراد نیز قادرند تاب آوری را بیاموزند و آن را ارتقاء
دهند (والش .)2003 ،تاب آوری توانایی با پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط استرس زا و چالش برانگیز است  .به بیان دیگر
فرد تاب آور یعنی کسی که در برقراری تعادل زیستی روانی در شرایط دشوار توانمند است .البته معنای تاب آوری فقط این نیست
که در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده پایدار ماند ،و در رو به رو شدن با شرایط خطرناک حالتی انفعالی داشت ،بلکه در عمق
معنای آن شرکت و حضور فعال و سازنده در محیط پیرامون را نیز در بر می گیرد کیانی .)13۸6 ،برخی روان شناسان باور دارند
که تاب آوری باز پشت به تعادل اولیه با رسیدن به تعادل سطح باالتر در شرایط تهدید کننده است و از این روست که سازگاری
موفق در زندگی را فراهم می کند (گارمزی و ماستن.)2001 ،

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،30تابستان  ،1401ص 32 -46
ISSN: 2476-3675

http://www. RassJournal. ir

مفهوم خشم
خشم به شیوه های گوناگونی تعریف شده است .اسپیلبرگر ( )19۸3خشم را این گونه تعریف می کند :خشم به حالتی عاطفی
یا هیجانی که از تهییج مالیم تا عصبانیت شدید گسترده است اطالق می شود .در سال های بعد اسپیلبرگر این تعریف را گسترش
داد تا تحریک و فعالیت دستگاه عصبی خود مختار را که با مفهوم خشم در ارتباط است در بر گیرد خشم معموال به حالت هیجانی
اطالق می شود که از احساسات متغیری تشکیل شده است که از دلخوری خفیف تا عصبانیت و خشم شدید در نوسان است .اگرچه
خصومت معموال احساسات خشم را نیز شامل می شود .این مفهوم به معنای مجموعه پیچیده ای از نگرش هاست که رفتارهای
پرخاشگرانه را در جهت تخریب اشیا یا آسیب به افراد بر می انگیزد .در حالی که خشم و خصومت به احساسات و نگرش ها اشاره
می کند مفهوم پرخاشگری عمدتا رفتار تنبیهی یا مخرب گونه ای را در بر دارد که به قصد صدمه زدن به خود یا فرد دیگر و یا
تخریب اشیا صورت می گیرد .بنابراین خشم یک هیجان است و پرخاشگری یک رفتار ،خشم الزاما با پرخاشگری همراه نیست و
پرخاشگری نیز نتیجه خشم نیست (اسپیلبرگر و ریهیسر.)2003 ،
اسپیلبرگر(  )1999عقیده داشت که مثل اضطراب می توان خشم را هم از لحاظ حالت و هم صفت مورد بررسی قرار داد و
اندازه گیری کرد .اسپیلبرگر خشم حالت ( )SAرا اینگونه تعریف می کند  :حالت یا وضعیت هیجانی که شامل احساس ذهنی
تنش ،رنجش ،بیقراری ،غیض و غضب است که همراه با فعالیت دستگاه عصبی خود مختار می باشد .او خشم صفت ( )TAرا به
عنوان فراوانی و تکرار خشم توسط فرد در طول زمان و موقعیت ها تعریف می کند .خشم از نظر مفهومی به عنوان احساس مخالفت
یا عدم رضایت از یک شخص یا یک موقعیت است .خشم می تواند همراه با احساس رنجش ،بیقراری ،غضب ،غیض ،هیجانات
شدید ،عصبانیت و خصومت باشد (گرینوود ،تورستون و رمبل  .)2003 ،خشم اغلب پاسخی است در برابر برآورده نشدن انتظارات
خود با دیگران در مقابل رفتارهای خود و دیگران که غیر قابل قبول و غیر قابل پذیرش پنداشته می شوند .به لحاظ نظری خشم
یک هیجان و فرایند پیچیده است ( پاور و تی سیا.)200۷ ،
منبع کنترل
منبع کنترل به میزان اعتقاد فرد در مورد کسب پاداش از طریق کوشش شخصی اطالق می شود .دانش آموزانی که از منبع
کنترل درونی برخوردارند بر این باورند که اداره سرنوشت آنها در دست خودشان است .افرادی که این خصوصیت را دارند ،معتقدند
که غرامت آنها بستگی به عادات مطالعه خودشان دارد .افرادی که از منبع کنترل بیرونی برخوردارند ،بر این باورند که سرنوشتشان
در دست دیگران است .دانش آموزانی که این ویژگی را دارند ،معتقدند که نمرات آنها بسته بخت و اقبال یا حال و هوای مدرس
است (راتر .)2001 ،مفهوم منبع کنترل دقیقة معادل مفهوم اراده و آزادیست .این امکان وجود دارد که فرد معتقد باشد اعمالش
اموزی آزاد و عاری از جبر است و دومین حال ،تمامی آن اعمال ناموثر واقع خواهد شد .با وجود این منبع کنترل درونی با احساس
مهار هشیار بر زندگی ارتباط مشخص و آشکاری دارد( .شولتز و شولتز.)13۸۸ ،
-1منبع کنترل درونی
افرادی که دارای متغیرهای شخصیتی موسوم به منبع کنترل درونی هستند ،معتقدند که تقویت  ،تاثیر و کنترل داشته باشند
و خود را حاکم بر سرنوشت خود ببینید اینان به توانایی خود در مهار کردن رویدادهای زندگی یعنی منبع داخلی نظارت و کنترل
باور دارند (سیف)1390 ،
افراد دارای منبع کنترل درونی ،اعتقاد دارند که کنترل کافی بر زندگی خود و رویدادهای آن داشته و مطابق همین باور رفتار
می کنند .تحقیق نشان داده است که آنها در تکالیف خود عملکرد بهتری دارند .کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می گیرند و برای
مهارت ها و پیشرفت های خود ارزش واالتری قائل هستند .اینان نسبت به قرنیه های محیطی که می توانند برای هدایت رفتار
خود از آنها استفاده کنند .هشیارترند به عالوه آنها بیشتر از افراد دارای منبع کنترلی بیرونی برای قبول مسئولیت اعمال خود
آمادگی دارند .تحقیقات مقدماتی حاکی از آن است که افراد دارای منبع کنترل درونی از بهداشت روانی ،بهتری برخوردار هستند
(شوارتز.)2001 ،
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-2منبع کنترل بيرونی
افرادی که دارای متغیرهای شخصیتی موسوم به منبع کنترل بیرونی هستند تصور می کنند که دریافت تقویت آنها وابسته
به مردم دیگر ،تقدیر و یا شانس است این افراد معتقدند که بر آنچه بر ایشان روی می دهد کنترل ندارند و رویدادها را به منابع
بیرونی از خود مثل شانس ،سرنوشت و صاحبان قدرت نسبت می دهند .در واقع این افراد فکر می کنند که دریافت تقویت آنها
وابسته به لطف دیگران و یا شانس است .مردم دارای منبع کنترل بیرونی معتقدند که تقویت توسط مردم دیگر کنترل شده و آنها
را مقابل این نیروهای بیرونی ناتوانند منبع کنترل ما تاثیر مهمی بر رفتارمان خواهد داشت اشخاصی دارای منبع کنترل بیرونی
که معتقدند رفتارها یا مهارت های آنها در تقویت هایی که دریافت می دارند اثری ندارد ،در نتیجه در کوشش برای بهبود موقعیت
خود فایده ای نمی بینند .آنها به منبع کنترل زندگی خود در زمان حال یا آینده باور چندانی ندارند.
افراد معتقدند به منبع کنترل بیرونی ارزش ناچیزی برای هرگونه تالش جهت بهبود بخشیدن به شرایط خود قائل می باشند.
برای این افراد زندگی بیشتر نوعی بازی شانس است و به نظر آنها موفقیت بیشتر شانس یا لطف دیگران بستگی دارد (راتر.)1990 ،

پيشينه پژوهش
کاوه ،علیزاده ،دالور و برج علی ( )1390در پژوهشی به تدوین برنامه افزایش تاب آوری در برابر استرس و تاثیر آموزش آن
بر مولفه های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کم توان ذهنی خفیف پرداختند .نتایج آنان نشان داد میزان تغییر پذیری مولفه
های رابطه و الد  -فرزند ،والدینی که تحت آموزش برنامه تاب آوری قرار گرفتند ،از والدینی که تحت این آموزش قرار نگرفتند،
بیشتر بود .همچنین رضایت از زندگی گروه آزمایش در پس آزمون افزایش یافته بود.
برایان ،ری سانرود ،و هرون ( )2015در پژوهشی نقش انعطاف پذیری روان شناختی را به عنوان یک بعدی از تاب آوری در
میان گروهی از جنگ زدگان عراقی و افغانستانی بررسی کردند و نشان دادند ،انعطاف پذیری روان شناختی نقش محافظت کننده
ای در برابر آشفتگی های روان شناختی چون استرس و افسردگی و خودکشی دارد .آنها نشان دادند افرادی که سطح باالتری از
انعطاف پذیری روانشناختی برخوردارند ،در مقابل آسیب های ناشی از جنگ استرس ،افسردگی و اقدام به خودکشی کمتری را
گزارش می دهند .آرسالن ( )2019نقش واسطهای تاب آوری و عزت نفس را در رابطه سوء استفاده های روان شناختی با مشکالت
هیجانی و رفتاری نوجوانان بررسی کردند و نشان دادند؛ تاب آوری و عزت نفس در نوجوانانی که مورد سوء استفاده عاطفی و روان
شناختی قرار گرفته اند ،نقش محافظت کننده قوی در برابر مشکالت رفتاری و هیجانی آنها ایفا می کند.

روش پژوهش
روش پژوهش شبه تجربی است که در قالب یک طرح تحقیقی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه انجام می شود.
شکل زیر نگاره مورد بحث را نشان می دهد که ( Rگمارش تصادفی) T1 ،پیش آزمون) X ،متغیر مستقل) ( T2 ،پس آزمون)
است.
جدول  -1جدول طرح پژوهش

جامعه پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دختر  10تا  12ساله شهر کرمانشاه است .انتخاب نمونه بدین صورت بود که ابتدا
از مناطق  22گانه شهر تهران منطقه  ،10و از مدارس ابتدایی آن یک مدرسه انتخاب شد .سپس پرسشنامه های پرخاشگری و
منبع کنترل کودکان بین  100نفر از دانش آموزان پایه چهارم تا ششم مدرسه پخش و دانش آموزانی که در منبع کنترل و
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پرخاشگری نمرات باالتری کسب کرده اند انتخاب و از میان آنها  30دانش آموز به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی
در دو گروه  15نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
روش گردآوری اطالعات روش کتابخانه ای و میدانی است .اطالعات با مطالعه کتاب ها ،مجالت ،مقاالت و پایان نامه ها در
دانشگاه های مختلف ،مرکز اسناد و مدارک ایران و دیگر مراکز علمی گردآوری و برای جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای
پژوهش از پرسشنامه استفاده شد.
ابزار پژوهش حاضر عبارت است از:
-1پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای
-2پرسشنامه منبع کنترل
برای اجرای پژوهش ابتدا با مراجعه به سازمان آموزش و پرروش منطقه  10تهران ،فهرست مدارس ابتدایی دخترانه تهران
انتخاب شد .سپس یک مدرسه دولتی ابتدایی دخترانه به صورت تصادفی انتخاب شد .پرسشنامه های پژوهش بین  100دانش
آموز توزیع شد و  30نفر از دانش آموزانی که نمرات باالتری در پرخاشگری کسب کرده بودند ،انتخاب و به صورت تصادفی در دو
گروه  15نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند .بعد از انتخاب گروه نمونه ،و قبل از شرکت در جلسات آموزش تاب آوری پرسشنامه
های پژوهش را هر دو گروه تکمیل و سپس گروه آزمایش در  10جلسه آموزشی  45دقیقه ای شرکت کرد .در حالی که گروه گواه،
آموزشی دریافت نکرد .بعد از اتمام جلسات آموزش تاب آوری هر دو گروه مجدد پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش مقایسه نتایج بدست آمده از تست های انجام گرفته با مقاالت مورد استفاده ،رسم
نمودارها ،استفاده از نرم  -افزارهای مربوطه برای تحلیل داده های پژوهش در سطح توصیفی از فراوانی و در صد و شاخص های
رایج مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف استاندارد و در سطح استنباطی نیز از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده
خواهد شد
روش جهت تجزیه تحلیل اطالعات در این پژوهش ،استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغییره (مانکوا) است داده های بدست
آمده پس از اجرای پژوهش  ،با استفاده از روش آمار توصیفی (میانگین  ،انحراف معیار) و آمار استنباطی مانکوا در محیط SPPS21
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته هاي تحقيق
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
میانگین سنی و حجم گروه های آزمایشی و کنترل در جدول  2نشان داده شده است:
جدول  -2مشخصات توصيفی آزمودنی ها از نظر سن و پایه تحصيلی

مندرجات جدول  3نشان می دهد که گروه های مورد مطالعه از نظر میانگین و انحراف استاندارد تفاوت چشمگیری با یکدیگر
ندارند؛ از طرفی پایه تحصیلی آن ها نیز مشابه هم بوده است.
جدول  3شاخص های توصیفی آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای پرخاشگری در ارائه شده است:
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جدول  -3ميانگين و انحراف معيار دو گروه در پرخاشگري جسمانی ،واکنش کالمی و رابطه اي

داده های جدول فوق نشان می دهد که میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش پس از برقراری کالس های آموزش تاب
آوری کاهش یافته است .و میانگین و انحراف معیار گروه کنترل که تحت هیچ گونه آموزشی قرار نگرفته اند تغییر چندانی صورت
نگرفت.

پيش فرض هاي تحليل کوواریانس گروه آزمایش و پرخاشگري
فرضيه اول :توزیع نرمال متغير وابسته (آزمون کولموگروف اسميرنوف) وشاپيرو ویلک
جدول  -4آزمون کولموگروف اسميرنوف و شاپيرو و پلک جهت بررسی نرمال بودن متغيرهاي تحقيق

با توجه به داده های جدول فوق ،نتایج هردو آزمون  p<0/05می باشد .بنابراین فرض صفر رد نمی شود و توزیع داده ها
نرمال می باشد.
پيش فرض دوم :همگنی واریانس ها( :)Levene
برای انجام تحلیل کوواریانس ،باید واریانس های گروه ازمایش و کنترل یکسان باشد .برای این کار از آزمون لوین Levene
استفاده می شود .اطالعات مورد نیاز برای بررسی این فرضیه در صورت انتخاب گزینه الزم در هنگام اجرای تحلیل کوواریانس
بدست خواهد آمد.
جدول  -5آزمون لوین براي بررسی یکسانی واریانس

آزمون لوین برای بررسی فرض یکسانی واریانس ها انجام می پذیرد .همانطور که نتایج جدول نشان می دهد سطح معنا داری
همه ی  Fهای محاسبه شده بیشتر از P<0/05می باشد ،لذا تفاوت واریانس ها از نظر آماری معنادار نیست و فرض تساوی واریانس
ها برقرار است.
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پيش فرض سوم :همگنی شيب رگرسيون همپراش و وابسته:
برای انجام تحلیل کوواریانس باید شیب خط رگرسیون بین همپراش و وابسته در سطوح مختلف متغیر مستقل (گروه آزمایش
و گروه کنترل) یکسان باشد .در واقع در اینجا از این طریق بررسی می شود که متغیرهای هم پر اش با متغیرهای مستقل رابطه
نداشته باشد.
جدول  -6همگنی شيب خط رگرسيون براي متغيرهاي گروه آزمایش و کنترل

داده های جدول فوق نشان میدهد که مقدار  Fبدست آمده در گروه آزمایش برابر با ،6/5۷6و در گروه کنترل 5/۷0۸می
باشد ،و با توجه به اینکه مقدار بدست آمده بزرگتر از 0/05می باشد ،پس ( )p<0/05که معنادار نمی باشد و می توان نتیجه گرفت
که فرض صفر رد نشده است و پیش فرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است.

نمودار  -1نمودار ارتباط خطی بين متغير پرخاشگري و منبع کنترل

همانطور که نمودار فوق نشان می دهند شرط ارتباط خطی بین متغییر تصادفی و متغییر وابسته وجود دارد .از طرف دیگر
شیب های خطوط رگرسیون تقریبا موازی هستند.
فرضیه اول :آموزش تاب آوری بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر  10تا  12موثر است .در ادامه با توجه به این که در
این پژوهش آموزش تاب آوری کودکان پرخاشگر گروه آزمایش و کنترل بر اساس سه متغیر وابسته صورت گرفت برای تحلیل داده
ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکووا) استفاده شده است .نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین
های پرخاشگری در پس آزمون و پیگیری در جدول ۷ارائه شده است.
جدول  -7تحليل کواریانس چند متغيري براي مقایسه ميانگين هاي پرخاشگري در پس آزمون

بر اساس جدول  F ،۷بدست آمده برابر با  13است که از  Fجدول ( )2/91بزرگتر می باشد .این یافته نشان می دهد که
تفاوت بین گروهی معنادار می باشد و فرض صفر رد می شود با توجه به داده های جدول  ۷میانگین نمرات پرخاشگری دو گروه
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آزمایش و کنترل در مراحل پس آزمون حداقل در یکی از مقیاس های پرخاشگری تفاوت معناداری با یکدیگر دارد .برای بررسی
دقیق تر ،نتایج تحلیل کواریانس در تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در هریک از مولفه های پرخاشگری در جدول  ۸ارائه
شده است.
جدول -8نتایج تحليل کواریانس تفاوت ميانگين پرخاشگري جسمانی ،رابطه اي و واکنشی کالمی در دو گروه پس آزمون
(تأثير آموزش تاب آوري)

بر مبنای تحلیل کوواریانس در جدول  ۷-5بین پرخاشگری جسمانی گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون ( p<0/05و پس
آزمون ( p<0/05تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین تاثیر آموزش تاب آوری بر دو مولفه دیگر در پس آزمون معنی دار بوده
است .بین پرخاشگری رابطه ای گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون تفات معناداری وجود دارد ( .p>0/05همچنین بین
پرخاشگری واکنشی کالمی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون ( p>0/05تفاوت معنی داری وجود دارد
فرضيه دوم آموزش تاب آوري بر منبع کنترل دانش آموزان دختر  12-1۰ساله مؤثر است.
شاخص های توصیفی آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای منبع کنترل در جدول 9ارائه شده است:
جدول  -9ميانگين و انحراف معيار دو گروه در منبع کنترل

اطالعات جدول فوق نشان می دهد که میانگین نمره منبع کنترل در گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه گواه افزایش
داشته است .با توجه به این که در این پژوهش آموزش تاب آوری کودکان پرخاشگر گروه آزمایش و کنترل بر اساس متغیر وابسته
صورت گرفت برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکووا) استفاده شده است .نتایج تحلیل کواریانس
چند متغیری برای مقایسه میانگین های منبع کنترل در پس آزمون در جدول10ارائه شده است.
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جدول  -1۰تحليل کواریانس چند متغيري براي مقایسه ميانگين هاي منبع کنترل در پس آزمون

بر اساس جدول F ،10بدست آمده برابر با 3/252است که از  Fجدول ( )2/91بزرگ تر می باشد .این یافته نشان می دهد
که تفاوت بین گروهی معنادار می باشد و فرض صفررد می شود
با توجه به داده های جدول  11میانگین نمرات منبع کنترل دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پس آزمون حداقل در یکی
از مقیاس های منبع کنترل تفاوت معناداری با یکدیگر دارد .برای بررسی دقیق تر ،نتایج تحلیل کواریانس در تفاوت بین دو گروه
آزمایش و کنترل در مولفه ی منبع کنترل در جدول  ۸ارائه شده است.
جدول  -11نتایج تحليل کواریانس تفاوت ميانگين پرخاشگري جسمانی ،رابطه اي و واکنشی کالمی در دو گروه پس آزمون
(تاثير آموزش تاب آوري)

بر مبنای تحلیل کوواریانس در جدول  10 -بین منبع کنترل گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون ( p<0/05تفاوت معناداری
وجود دارد .همچنین تاثیر آموزش تاب آوری در پس آزمون نیز معنی دار بوده است.

نتيجه گيري
پژوهش حاضر یک تحقیق بالینی و جزء طرحهای آزمایشی است که با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر پرخاشگری
و منبع کنترل دانش آموزان دختر  10تا  12ساله تنظیم گردیده است .این پژوهش روی  30دانش آموزان دختر  10تا  12ساله
انجام شده است.
داده ها به کمک دو پرسشنامه پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار (شهیم )13۸۸ ،و مقیاس منبع کنترل کودکان :این
مقیاس توسط رینولدو و کامفانوس ( )1992استفاده شده است .در این فصل با استفاده از داده های آماری و جداول فصل چهارم،
اطالعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس یافته های پژوهش در رابطه با سئوال تحقیق ،نتیجه گیری الزم
ارایه گردیده است .به محدودیت هایی که محقق با آن رو به رو بوده اشاره شده و به پیشنهادهای کاربردی مرتبط با موضوع نیز
پرداخته شده است.
در این پژوهش بعد از جمع آوری داده ها و انجام فنون و روش های آماری مناسب ،با توجه به فرضیه پژوهش ،نتایجی به
شرح زیر بدست آمد:
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فرضیه اول :آموزش تاب آوری بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر  10تا  12موثر است  .با توجه به نتایج فوق  ،بدست
آمده از جدول  1-4می توان گفت که آموزش تاب آوری در یک متغییر ترکیبی اثر معنی داری داشته است یعنی اینکه آموزش
تاب آوری بر کاهش پرخاشگری موثر بوده است.
یافته فوق در مورد آموزش تاب آوری بر میزان پرخاشگری و احساس تنهایی موثر است همسو با یافته های  :کوهی،)13۸۷( ،
یاوریان و همکاران ( ،)13۸5ترخان، )13۸5( ،نادری  ،و همکاران ( ، )13۸5توزنده جانی و همکاران ( ،.)13۸1داور پناه (،)13۸۷
رجبی ،نجفی و رضایی ( ،)1392هوکان و بوکام ( ،)200۷استگور ( )2006لوچمن ( ،)19۸۸کامپفر ( ،)1999فال بوشن (،)2010
دینا و دیگران ( )2010است .همچنین در مولفه پرخاشگری جسمانی با پژوهش های فتحی آذر و همکاران ()13۸5؛
بهرامی()13۸6؛ صادقی ،احمدی و عابدی ()13۸1؛ تایلر()2005؛ سوخودلسکی ،کاسینو و جرمن ( :)2006او زاباسی ( )2010در
تناقص می باشد .پرخاشگری مجموعه ای بسیار از رفتارهای متنوع و ناهمگون است .شناخت دقیق پرخاشگری و نمودهای ظاهری
و نیز علل زیربنایی آن گامی مهم در انتخاب مداخالت و درمان مناسب می باشد .برگزاری جلسات درمانی موجب کاهش نمره
پرخاشگری کودکان دبستانی گردیده است .در خصوص مولفه های پرخاشگری ،پرخاشگری جسمانی با این که کاهش نمره داشته
ولی از نظر آماری معنی دار نبوده است .پرخاشگری فیزیکی یا جسمانی شامل رفتارهایی نظیر زدن ،هل دادن ،لگدزدن ،پرتاپ
اشیاء و تهدید به انجام این اعمال می باشد که به طور مستقیم موجب آزار دیگران می شود(شهیم .)13۸5 ،از علل عدم تغییر
پرخاشگری جسمانی در دانش آموزان دختر می توان به نتایج تحقیقات پیشین اشاره نمود که بنابر تحقیقات در بین کودکان،
بیشترین گروه پرخاشگر مربوط به دختران با پرخاشگری رابطه ای است این در حالی است که دختران با پرخاشگری آشکار و
جسمانی بسیار کمی را از خود نشان می دهند( کریک و گراتپتر .)1995 ،از دیگر عوامل موثر بر عدم تغییر مقیاس پرخاشگری
جسمانی در کودکان می توان به نتایج تحقیق ویالن کورت و همکاران ( )2003اشاره نمود که بیان می دارد اغلب پرخاشگری
فیزیکی در طی زمان ثابت و بدون تغییر باقی خواهد ماند.
در خصوص پرخاشگری رابطه ای با توجه به تعریف ،که با آسیب رساندن به روابط اجتماعی موجب آسیب رساندن به فرد
پرخاشگر می شود که به نوعی یک پرخاشگری غیر مستقیم یا اجتماعی است .نتایج حاصله از مطالعه فوق نشاندهنده تغییرات
مثبت رابطه ای کودکان به دنبال شرکت در جلسات آموزش تاب آوری می باشد .بسته آموزشی تاب آوری شامل مؤلفه های
هیجانی ،اجتماعی و شناختی است و این اختیار را به روانشناسان می دهد که بر مبنای نیازهای دانش اموزان متمرکز شده و
چگونگی تاب آوری فراگیران را در حالت مطلوب و غیرقابل ترس افزایش دهد.
آموزش تاب آوری به دلیل اینکه تواناییهای اجتماعی دانش آموزان را مورد توجه قرار می دهد و برقراری روابط مثبت،
مهارتهای اجتماعی ،همکاری و مشارکت در فعالیتهای گروهی را ترغیب می کند ،بافت ایده آلی را در فرد به وجود می آورد که
در این بافت دانش آموزان روابط اجتماعی خود را مورد بازنگری قرار میدهند و در نتیجه در محیط اجتماعی با همساالن خود به
طرزی مؤثر عمل میکنند و در نهایت نقش خود را میپذیرندو می توانند بر هیجانات خود کنترل داشته باشند و احساس تنهایی و
انزوا نداشته باشند.
تاب آوری سازگاری درونی و بیرونی فرد تحت شرایط چالش انگیز است که فرد بدون آسیب پذیری زیاد به مبارزه با شرایط
چالش انگیز می پردازد و یا با این شرایط سازگار می شود ( هانتر و چندلر .)1999 ،بنابراین ،تاب۔ آوری مؤلفه ای است که به افراد
کمک می کند تا با جهانی که دائما در حال تغییر است ،سازگار شوند .فریبرگ ،بارالگ ،مارتین سون ،روزنبرگ و هجمدال ()2005
در پژوهشی نشان داد که تاب آوری به فرد این توانایی را می دهد تا فردی تأثیرگذار باشد و در مقابل شرایط سخت به صورت
انعطاف پذیری واکنش نشان دهد.
فرضیه دوم :آموزش تاب آوری بر میزان منبع کنترل دانش آموزان دختر  10تا  12ساله موثر است  .با توجه به نتایج جدول
 6-9می توان گفت که آموزش تاب آوری در افزایش امکان کنترل مؤثر است.
در نتیجه می توان گفت که تاب آوری و منبع کنترل باعث کاهش پرخاشگری شده و با ارتقای تاب آوری فرد  ،در برابر عوامل
استرس زا و خشونت زا و همچنین عواملی که سبب بوجود آمدن بسیاری از مشکالت روانی می شود و از خود مقاومت نشان داده
و بر آنها غلبه کند .یافته فوق در مورد آموزش تاب آوری بر میزان منبع کنترل موثر است همسو با یافته های :عسگری  ،لعلی
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فاضلی ( ،)13۸۷رضوان خواه ( ،)13۸9حسین چاری ( ،)13۸۸جدار اقبالی ( ، )13۸9الهیاری  ،)13۷9( ،بوش (، )2003کاستز
(، )199۸جوزف و همکاران ( ،)199۷انزلی چت و همکاران (، )2009کوردیج مال و پیرسون ( )2003است در تبیین نتیجه بدست
آمده می توان گفت که:
مفهوم منبع کنترل به توانایی شرایط و رویدادهای محیطی اشاره دارد .براساس این مفهوم افراد به دو دسته تقسیم می شوند:
یکی افراد دارای منبع کنترل درونی ،که خود را بر احساسات ،رفتار ،و شرایط زندگی شان مسلط می دانند ،برای تغییر و اصالح
آن فعاالنه می کوشند ،موفقیت ها و شکست هایشان را به عوامل درونی خود نسبت می دهند .این افراد در مقابل رویدادهای
زندگی ،موضع برتر و فعاالنه تری دارند و از شادکامی بیشتری نیز برخوردارند .دوم ،افراد دارای منبع کنترل بیرونی ،که خود را بر
شرایط و رویدادهای زندگی خویش ،مسلط نمی دانند و حوادث زندگی خود را به عوامل بیرونی از قبیل شانس ،سرنوشت و قدرت
دیگران نسبت می دهند .در واقع به نظر می رشد این افراد به توانمندی ها و تالش های خود متکی نیستند و از آنجا که اعتماد
بنفس کمتری دارند ،دارای شادکامی کمتری هستند (میرهاشمیان.)13۷۸ ،
به نظر الزاروس ( )199۸افرادی که داری منبع کنترل بیرونی هستند در مقایسه با افراد دارای منبع کنترل درونی ،احساس
درماندگی ،اضطراب و استرس بیشتری دارند و از شادکامی پایین تری برخوردارند .کلی ( )2000نشان داد که منبع کنترل پیش
بینی کننده ای معنادار و قوی در مورد سالمت عمومی ،شادکامی و رضایت از زندگی در نوجوانان است .استپتو و واردل ()2001
معتقدند که باالتر بودن افراد در منبع کنترل درونی ،با افزایش احتمال بروز رفتارهای سالم در آنها ارتباط مثبت دارد و افرادی که
دارای منبع کنترل درونی هستند خود دارای کنترل بیشتری بر زندگی خویش می دانند و در جهت دادن به زندگی خود احساس
مسئولیت بیشتری می کنند اشبی  ،کوتمن ،ودار پر)2002 ،
برنامه آموزشی تاب آوری و مولفه های آن ،نسل کودکان و نوجوانان را برای برخورد موثر با نیازها و چالشهای زندگی روزمره
به ویژه در زمینه اجتماعی توانمند می سازد .و در زمینه کاهش اضطراب ،افسردگی ،احساس تنهایی و انزوا و  ...موثر واقع می
شود .این برنامه یک موقعیت مناسبی را جهت کسب مهارت های ارتباطی و تعامل با دیگران فراهم می نماید .در واقع کسب مهارت
های الزم ،موجب افزایش توانایی و اثربخشی افراد در رفتارهای بین فردی می شود .در نتیجه مهارت های بین فردی و گروهی را
افزایش داده و فرد را به آینده امیدوارتر می کند .آموزش تاب آوری گروهی منجر به شکل گیری روابط مثبت می شود و این
آموزش ها در طول مداخله منجر به افزایش تاب آوری و بهزیستی روانشناختی کودکان می شود که از این رهگذر آنها مهارتهای
کنترل خشم و برقراری رابطه سالم و بدون خشونت با دیگران را می آموزند و به کار می گیرند.
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