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Abstract 

The aim of the present research was to formulate and validate an educational package of 

academic resilience based on an integrated monotheistic approach using Oser and Baeriswyl's 

educational model. The research was applied in terms of purpose and is qualitative in terms of 

method. For validating the package, by the snowball sampling, the formulated protocol along 

with the questionnaire of package evaluation was sent to fifty people among the population of 

university professors, expert teachers, psychologists, and counselors. They responded to the 

questionnaire and it continued till the saturation stage, when finally 24 people answered it. 

Content Validity Ratio (CVR) was 0.548 that confirmed an appropriate validity according to 

experts' view. One-sample t-test was applied to calculate the validity of the educational package. 

The results showed that all the elements of the package were significantly (α ≤ 0.01) higher than 

the mean (M = 2) and were confirmed by the respondents. Finally, one-sample t-test on closed 

eight sessions regarding the elements of package content, including relevance, clarity, and 

simplicity, was significantly higher than the mean, and according to the respondents, the 

elements making up the meetings had the criterion of relevance, clarity, and simplicity. 
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 کردیبر رو یمبتن یلیتحص یآور تاب یبسته آموزش یابیو اعتبار نیتدو

 آموزان دوره متوسطه دوم دانش یبرا یدیتوح  کپارچهی
 *یبوژان یبهروز نظر  

 **حسن اسدزاده
 ***قوام یمیابراه یصغر

 ****این یفیشر نیمحمدحس

 *****پور یسعد لیاسماع
 یدهچک

 کردیطبق رو یلیتحص یور آ تاب یبسته آموزش یابیو اعتبار نیهدف پژوهش حاضر تدو
. پژوهش به لحاظ باشد یم لیرزویاوسر و ب یآموزش یبا استفاده از الگو یدیتوح کپارچهی

بسته با استفاده از  یاعتبارسنج یاست. برا یفیو به لحاظ روش از نوع ک یهدف از نوع کاربرد
شناسان و  دانشگاه، مدرسان مجرب، روان دیاسات یاز جامعه آمار یبرف ولهگل یریگ روش نمونه

پنجاه نفر از افراد  یبسته برا اتیمحتو یابیهمراه پرسشنامه ارز شده به نیمشاوران، پروتکل تدو
 ینفر به پرسشنامه اعتبارسنج 42 تیکه درنها افتیجامعه ارسال شد و تا مرحله اشباع ادامه 

استفاده شد که  CVR ای ییمحتوا ییاز شاخص نسبت روا ییدر نظر گرفتن روا یپاسخ دادند. برا
خبرگان است.  دیبسته از د اتیاعتبار مناسب محتو نیّبود که مب 825/0به دست آمده  زانیم

نشان داد همه عناصر  جیاستفاده شد. نتا یگروه تک یآزمون ت ،یاعتبار بسته آموزش یبررس یبرا
باالتر و  (M= 2) یاز متوسط نظر (α≤0.01) یدار به صورت معنا یزشبسته آمو دهنده لیتشک

جلسات  یرو یگروه تک یآزمون ت تیاست. درنها دییشوندگان مورد تأ از نظر پرسش
 یدار بسته به صورت معنا اتیمربوط، واضح و ساده بودن محتو یها گانه بسته در مؤلفه هشت

 اریمع یجلسات دارا دهنده لیشوندگان عناصر تشک از متوسط باالتر و براساس نظر پرسش
 .باشد یارتباط، وضوح و ساده بودن م

  آموزان. دانش ،یدیتوح کپارچهی کردیرو ،یلیتحص یآور تاب :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 و جیی  چلیشی  عیلی   تحصییت  بی  متوسیط  تحصییی  مقطع از گذار و تحصیل در یتموفق
  طیبی تل فرد بتوانی خود را در فهرست افیراد موفیج جیلم  زیلد  روان  انرژ  و است پراضطراب

 ی هلهل  در کنلر آزمونرشت  ینسطح بلال و هجوم داوطیبلن ب  ا  هلدر رشت   قبوی  دهی. فشلر برا
داوطیبیلن   شیود و متنلسیب بیل توانمنیی داوطیبلن برگزار م  عیم  هلیتسنجش صتح  ک  برا

 سو از  کنی؛ م  یجلدهل ارشت  این متقلضیلن برا  ین سنگ  شود  فشلر روان تر مسخت و سخت
  افیراد کنی. طبعل  م  بیشتر را فشلر ینهل  ارشت  یندر ا یرشپذ یتظرف یتحیق  تنگ محیود یگرد
 برخیوردار  آورتیلب همچیون  خلص  هلژگ  یک  از و شونیموفج  ی هلآزمون ینتواننی در چن م

از  یلر توجی  ب ی گذشیت   هیلسلل در  دارد  بر ستمت روان  آورتلب ک  تأثیر  یل. ب  دیبلشنی
  هلسلزه در حوزه پژوهش ین(. ا5002و همکلران   1یبورگب  آن جیب شیه است )فر پژوهشگران

  تحول و بهیاشت روان  شنلس خلنواده  روان  شنلسروان ستمت  عرص  در یژهوب    شنلختروان
شود )کمبیل م  افزوده سلزه ینمرتبط بل ا  هلپژوهش شملر بر روز هر و است یلفت  خلص  یگلهجل

ک  ب  افیراد  است  از عوامل مهم  آورکنی تلب م یلن( ب5892) 3(. راتر5002و همکلران   2سیز
آنهییل را در مقلبییل  رده کییزا کمیی  اسییتر   هییلیییتبییل مشییکت  و موقع  در برخییورد و سییلزگلر

بی   ؛5881 4  و گیلرمز 5008 کییور   ین)پ دهیی م  یلر   ل زنیگئهل و م لیبآس  اختتال 
 اسیت نیلمطیوب یطمثبت در واکنش بی  شیرا  سلزگلر  آورتلب در واقع ؛(5185زاده  ینقل از عی

  افیراد ؛دارد وجیود  مختیف  هل چلیش و هلبحران  زنیگ م یر (. در5885 5 و ملستن  )گلرمز
  بلشینی داشیت   زنییگ نیلگوار  آمیهلیشپ و خطرا  وجود بل را یز آمیتموفق رشی انیتوان ت  ک 

 یتظرف را  آورتلب (5005 7 ینملرت از نقل ب  ؛5885)  گلرمز و ملستن .ه تنی 6آورتلب  افراد
 یلمییهل پ را آن یگرد یفتعر در و  زنیگ  هلچلیش و هلبحران وجود برختف یطمح بل  سلزگلر
 (.5002 همکیلران  و 8)کیلریتون داننیی م ینخطرآفر عوامل وجود بل  رفتلر و یجلن ه  سلزگلر
 همچیون یلتحص دوران در یی تحص  هلچلیش ب  مربوط  زنیگ  هلچلیش از  توجهقلبل بخش

 .است و... نفس ب  اعتملد ییتهی استر   یف ضع نمرا 
                                                           
1. Friborg 

2. Campbell−sills 
3. Rutter 
4  . Garmzy 
5  . Masten 
6  . Resilience 

7  . Martin 

8  . Carelton 
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 تحقیقیل  در تحصییی  آور  تیلب یل ر ادببک    منی ( در مرور نظلم5055و همکلران ) 1رود
بیل  یی تحصی  آور مطلیع  داشتنی  نشلن دادنی ک  تیلب 551  سلل گذشت  رو بی ت ولدر ط کّم 

 یجبهبیود نتیل یلپتلن ی  وجود نیارد  ویی  استلنیارد یکردرو یچآن ه یر گ انیازه  برا ینک وجود ا
و  2مطلیعی  رومیلنو یجدارد. نتیل قیرار یی آمیوزان در معیرخ خطیر شک یت تحصیدانش یلدگیر 

سیلی  نشیلن  59−51 یتلیییلی آمیوز دختیر ادانیش 212متشکل از   ا( در نمون 5055همکلران )
 یترضل ینهمچن دارد؛ معکو  رابط  تحصیی  فرسودگ  بل تحصیی  رضلیت و آور  تلب دهی  م

. کنیی  م یلرا تعیی  شیلی  و فرسیودگ یی تحصی  آور تیلب ینرابط  بی هل   از روابط بل همکتس
  فشیلرهل و موانع یی  تحص  هل چلیش آن در ک  ه تنی ی هلمکلن  آموزش  هلیطمح و میار 

 ییتحمل را امیر یینا روشین  ب  شییه انجیلم  هلپژوهش و ه تنی  زنیگ ییارپل یقتحق یی تحص
 قلبیل بخیش یی تحصی لئم یل واقع در (.5881 4 راک و ینف ؛5009 3 ملرش و ین)ملرت کننی م

  رقیلبت جیو درو   یچیییگ پ و  دشیوار دهیی. م یلتشک را  نوجوان دوران  فشلرهل از  توجه
 و سیرد یطمح و یلب ارز نلمتعلرف یلرهل مع یر نلپذانعطلف و یفضع معیملن یران فراگ ینب ینسنگ

 ییرا تل بل همراه هلچلیش و فشلرهل ینا وجود ه تنی. فشلرهل ینا عوامل یۀجم از کت  همیالن نل
 پیییی نوجوانیلن  بیرا را دشوار یت وضع افتی  م اتفلق دوره ینا در ک  یع سر  اجتملع و  شنلخت

 و انطبیلق روینا از ؛(5000 5یر )اسپ بینجلمی آنهل انصراف یل و شک ت ب  است ممکن ک  آورد م
 .است گرفت  قرار پژوهشگران توج  مورد یی تحص  هلچلیش و هلفرصت بل  سلزگلر

کنکیور اسیت و عمییه فشیلر   در آزمون سراسیر  قبوی  در کشور مل ک  شرط ورود ب  دانشگله
  دانشیگلهپیش و یرستلندب  هلآموزان دورهدوره متوسط  است  دانش یلنپل مقطع   یندر ا یی تحص

 آییین و ارتبیلط معلشیر   ورزش  یی  ملننی بهیاشت  ستمت  تلذ  زنیگ  اسلس  هلاز مهلر 
 اسیت نکیرده فیراه  آنهیل بیرا  را م لئل این ب  پرداختن مجلل کنکور یراانی  زبلزملنیه شهرونی 

و   درسی  هیلبرنلمی  رو  سراسیر  کنکیور میورد در ک  مطلیعلت (. 5192 یی  و شه  )سبحلن
 سیبب کنیون  یوهدهیی کی  کنکیور بی  شی انجلم شییه  نشیلن میداوطیبلن در کشور   روان یطشرا

 شیود م کشور   رسم  و درس  آموزش  هلبرنلم  ملنین عقی  و متوسط  آموزش  نظلم نلکلرآمی 
عمیل و حذف کنکور بی   دهسلملن  ه  برا ییرات تل کنونتل (. ایبت 5191   فروش و اورنگ)حج

در   سیه  قبیوی ینکی بیکی  بیل وجیود ا نشییه  حیذف رقلبیت یینتنهل اسفلن  ن أامل مت ؛آمیه است
                                                           
1. Rudd 
2  . Romano 
3. Martin & March 
4. Rak 
5  . Spear 
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خواننیی(  در میار  خلص در  م )بعضل    آموزان قودرصی دانش 52  تراز اول برا  هلدانشگله
   ادام  دارد. آموزان بل شی  و حّی دانش هم  برا  شییی رقلبت  فضل  یلفت  انحصلر 

 بی  یلفتگیلنن راه  روانی یطشیرا  کنکیور را رو  روانی هل ک  اثر  ا( در مطلیع 5192)  معتمی
در دانشیگله   در صور  قبوی  آموزان حتدانش  عصب  هلتنش یلمینشلن داد پ کرد  بررس  دانشگله
تر یینپل  طور معنلدارنشیگلن ب یرفت شیگلن ن بت ب  پذیرفت شود و گرچ  سطح اضطراب پذ رفع نم

 .بودنی اف ردگ  دچلر همچنلن یت قشیه در دانشگله بل وجود موف یرفت دختران پذ  وی  بود
منطقی    دانشیگلهیشآموزان پ ر پدانش  رو  ا( در مطلیع 5182فروشلن و همکلران )ین چ

اجرا کردنیی کی    رفتلر  شنلخت یوهدرملن اضطراب امتحلن را بل ش  برا  تهران  میاخی  گروه س 
روش میاخی  اعملل شیه بر کلهش اضطراب امتحیلن کنکیور در داوطیبیلن   اثربخش گویل  یجنتل

 در کی  تهیران شیهر یلننفر از دانشجو520  رو یز( ن5181)  است. مطلیع  خلر  کنکور سراسر
 افیراد داد نشیلن بودنیی  شییه انتخلب یفضع و متوسط برتر   هلرتب  بین از سراسر  کنکور نتلیج

 خواهنی یزتر آمیتموفق عمیکرد کنکور  در بلالتر  ذهن استقلمت و  شنلختروان  سرسخت  دارا
 بینی  یشپ  بررسی  ( بیرا5181)  رجبی شیود. می مشیخ  آنهیل برتیر  هل رتبی  بیل کی  داشت
و منبیع   آورتلب میزان براسل  استر  برابر در اسیآبلد شهرستلن کنکور  پ ر 500 پذیر  آسیب

 بین  یشدر برابر استر  را پ پذیر  یبآس یلنسدرصی از وار 22  آور تلب یرکنترل نشلن داد ک  متل
شیهر اصیفهلن    آموزان دختیر کنکیورنفر از دانش 500بل  (5182) یزدخواست فلضل و . کنی  م

 و انگییزش   آوربیر تیلب یی تحص  ک  نقش فشلرآورهل کردنی ینرا تیو  سلختلر  معلدی  ایگو
 فشیلرآورهل  میلنج   یردر نقش متل  آورتلب دادنی نشلن و کرد م  بررس  را تحصیی  فرسودگ 
 فشیلرآورهل  افزایش بل ک  گرفت یج توان نت م ینبنلبرا ؛رسلنیم  درس  نلکلرآمی  ب  را تحصیی 

 درنتیجی  و یلبیی کیلهش می  آورو تیلب  درونی  هیلییزهانگ یژهو ب  تحصیی  انگیزش تحصیی  
پور  رمضیلن .کننیم  بین  پیش را تحصیی  فرسودگ  فشلرهل ینشود و ام  بیشتر درس  نلکلرآمی 

آمیوزان دوره متوسیط  دوم شیهر  نفیر از دانش 255  انمون   رو  ا ( در مطلیع 5189و همکلران )
 .است  ییتحص  آور تلب  نیب شیپ ب  قلدر  ییتحص  میداراب نشلن دادنی خودتنظ

آمیوزان دختیر دانش از نفر 20 رو  را  رفتلر شنلخت  گروه  درملن دوره ی ( 5009احقر )
شییه بودنیی  انجیلم داد  یعتوز  تهران ک  ب  دو گروه درملن و کنترل ب  صور  تصلدف  هلیرستلندب

شینل  و همکیلران دهیی. حیج درملن را بیر اضیطراب امتحیلن نشیلن می ینا  اثربخش هل یلفت ک  
  رفتیلر  شنلخت  هلروش یرثأف ل  تشهر   دانشگلهیشآموزان پدانش  رو  ( در پژوهش5199)

 اوییی  ییزانسوم می دهنیه کلهش اضطراب تل حی نشلن نتلیج ک  کردنی سنجش را گروه  یوهب  ش
 . داشت پلییار  دومله تل تلییر این و بود
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 داشیتن ه یتنی  معنیل ج تجو  در نلگوار شرایط بل مواجه  در یشتر آور ب  احتملل بافراد تلب
دهیی )ورنیر و می  زنییگ  در یییرهیل و تلهیل  لیبی  بیر چیلیشسخت  تحمل قیر  افراد ب  ایملن

 بیل کی  یلدگیرنییگلن  شیرایط و تحصیی  یطدر مح  آورتلب  ارتقل  برا پس(  5002 1یت اسم
 ؛ه یتنی  پرمتقلضی  هلدر رشت   رو ه تنی و ایبت  درصید قبوی روب  کنکور ملننی پرفشلر  مقوی 
  دهیی مورد توج  قیرار میرا  لن یو معنلگرا  نید  هلانگیزه ک  بوم  رویکرد  طرف ب  یر گسمت
 دارد.  یتاهم ب یلر

 درآمیخیتناست ک  بیل  3چنیوجه  و جلمع درملن ی  2یی توح یکپلرچ   درملنروان  ایگو
 کی  کنیی یلرا در فرد اح ی هلکوشی ارزشم  یی توح− معنو  ای ملو درون  روش درملن ینچنی
ایگیو بیل ایهیلم از  یینفرد را داشت  بلشیی. ا یتب  کل شخص یینو ان جلم بخش  سلزیکپلرچ  توان

 مل کشور در( 5192) نیل یف بلر توسط شر نخ تین  ( برا5005)  تهران  جتی ییدرملن روش توح
 منزیی  بی  ینی د  هیلدر میورد ارزش (5821) 4آیپور  نظریل  و آرا براسل  روش این. شی ارائ 
شیخ  بیل  بیلرهگ یترده مزییو در  هلکلوش ان لن   یتبخش در شخصوحی  نیرو  ینترمه 
در مقلبل رشیی نیلق    اش دربلره رشی هم  ابعلد وجودنظری  و( 5815) سلی  جلمع  در ییتفض

عنوان بخیش ب  خیاونی بل ان لن رابط  در ییگلهشهل و دارزش بر( 5882) ملرسل ییکأ(  ت5825)
 در ینی د  ( دربیلره نقیش بلورهیل5005) یگمنسیی  هیلپیژوهش و   تجرب  کلمل ان لن  اسلس

و  5885 5 و اوی یون )پلرگلمنیت یگیرهیل پیژوهش دده و آینییه  بی  امییی و زنییگ  ب  معنلبخش 
و...( در  5899 8ینو و کلسی ییل؛ دملر5882 7 و پویمیل یگیوگ؛ پ5898 6 ؛ پوینر5889پلرگلمنت  

و درملن اخیتتال    در ستمت روان ین مثبت بلور ب  وجود خیاونی و انجلم اعملل د هل مورد اثر
 (.5185 یل نیف استوار است )شر یجلن ه

 قیرار خییا و یگراند خود  ب  یلزن محور س  ان لن یلزهل ن از ( 5008) 9ینگکوئ  بنی طبق  در
 خیا ک ینا ب  داشتن اعتقلد ب  یلزن خیا  وجود ب  داشتن یقین ب  یلزن خیا  ب  مربوط یلزهل ن در دارد.

 در دعیل ب  یلزن خیا  یرمشروطل محبت درک ب  یلزن خیاونی  حضور درک ب  یلزن ه ت  مل کنلر در

                                                           
1. Werner   & Smith 
2  . Monotheist integrated therapy 

3. multimodel 

4  . Allport 

5. Pargament & Olson, H. 
6. Pollner 
7. Peacok, J. R. & Polama, M. M. 
8  . Demaria, T. & Kassinove ,H. 
9  . Koeing 
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 عبیلد  بی  ییلزن و آن بی  عمیل و مقی  کتلب خوانین ب  یلزن خود  و یگراند حج در  خیا یشگلهپ
 از کی  دهی م نشلن شیه  انجلم یتمعنو و یند یط ح در ک  ا  گ ترده مطلیعل  است. شیه مطرح

 از نقیل بی  ؛5059 همکیلران  و 1یگتیون)وردن شود م یلد «عصر  هلمشیهگ» عنوان ب  مقوی  ینا
  (.5182 همکلران  و زادهینح 

 یی  نوم از پس او اول درج  م ئی  ک  نشی ییاپ  ک  یملرانش ب یلنم از دارد م اظهلر 2یونگ
 محیروم ییند از شکی  ب  اینک  مگر  نشی مرخ دچلر  ک  یزن و نبلشی ین د  انیازهل چش  یلفتن
 ییند فرهنیگ در یت اهمبیل و مه  نکت  فطر  ب  ارجلع (.5182 وهمکلران  زادهین)ح  بلشی شیه

 ییلر اخت اراده  یگرد نکت  کنی. م دعو  بودن یلاص و  پلک   ستمت ب  را هلان لن ک  است استم
 خیود انتخلب قیر  بل مختلر ان لن گردانی. م  منتف را جبر ک  است ان لن یر گی تصم و قیر 

 و معیلد بی  توجی  و  اخرو ئ  ملورا امور ب  استم نگله کنی. یلتحی و یرتف  را خود یل دن توانی م
 مقویی  بی  نگرانی  عمق توج  ینبنلبرا کنی  نم ییاپ خلتم   زنیگ مرگ بل است  مرگ از پس یل ح
 بل توانی م نگرش ینا بل ان لن و کنی م متفلو   روان بهیاشت ب  را ان لن نگله مرگ از پس یل ح

 سرشیتیی ن یتل  مله هلان لن .یینمل ینتضم را خود  روان بهیاشت   زنیگ  جی امور ب  پرداختن
 بی  نگرانی مثبیت و ینلن بخوش نگله گردانی. م تر متعلی را آنهل نگله   سرشتی ن ب  توج  و ه تنی

  (.5181 مراد ی  )ع بینجلمی ان لن  روان بهیاشت یتتقو ب  توانی م  زنیگ
 یی تحصی  آور تیلب بیل  آورتیلب ینب ی هل تفلو  یی  تحص  آور تلب  نظر  مبلن اسل بر
 یینا کی  شیونی می روروبی   نلگوار یطشرا و فشلرهل بل  گله خود   زنیگ در هلان لن دارد. وجود

 بیل مقلبی  ی توانل ان لن  این وجود بل کنی؛ ییتهی را آنلن  ج ملن و  روان ستمت توانی م فشلرهل
 پرخطر یطشرا بل رویلروی  ینیفرا  نوع  ور آ تلب .دهی  م ادام  خود  زنیگ ب  و رددا را فشلرهل ینا

 .یینمل حفظ دشوار یتوضع ینا در را خود تل کنی کم  ان لن ب  توانی م ک  است
نقلط مشترک و افتیراق  ینک ا  آوران  مطرح استمختیف تلب  هلیتموقع بلرهک  در  مهم پرسش

  هیلیب   آسیییاشییه رو روبی کرونیل  ییرو بیل و  وقتی مثت   چی ت؟ مختیف یطدر شرا  آورتلب
 یتوضیع... رخ داده  و ورشک تگ  و اقتصلد  فشلرهل    مثل طتق  تعلرضل  خلنوادگ  اجتملع

آن را تجربی    پرفشیلر درسی یطملننیی کنکیور و شیرا  ک  فشلر زملن دارد بل   مل چ  تفلوت  آور تلب
 یگیرد  هل بل جنب   درس یشرفتو پ یی تحص یطمربوط ب  شرا هل  یتدر موقع  آور تلب یلآ کنی ؟  م

 کیامنی؟ یی تحص  آوربل تلب  آورتلب اشتراک و تفلو  درواقع و دارد تفلوت  آور  تلب
                                                           
1. WordNigton 
2  . yong 
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 .کننیی  م یفتضیع را آن یگیرد  برخی و یلت یه را  آورتیلب ینیفرا  عوامل  برخ  طورکیب 
 یژگی  و ینخطرآفیر علمیل ه یتی؛ 2ینخطرآفیر  دوم دسیت  عوامل و 1 حفلظت  اول ۀدست عوامل
 نلسیلزگلران  و  منفی پیلمییهل  ییژهوبی   خلصی یلمییهل پ یشافیزا بل ک  است ییاد رو یل تجرب 

 کی  ه یتنی یط شیرا و یط مح عوامل یل هلیژگ و ینخطرآفر عوامل سخن یگرد ب  دارد.  همخوان
 سیتمت خیلص  هیلحیوزه در و بلشیی داشیت  یین پیل  سلزگلر نوجوان یل کودک شونی  م موجب

 عوامیل از  برخی کنیی. عمیل یفضیع  اجتمیلع  سیلزگلر و یی تحص عمیکرد   روان و  ج م
 یف ضع  اقتصلد− اجتملع یتوضع روان   زا  یبآس ییادهل رو شلمل شیه شنلخت  ینخطرآفر
 ملننیی ینواییی در ییشیی مشکت  وجود و خشونت معرخ در گرفتن قرار   خلنوادگ  هلتعلرخ

 آورانی تیلب  هیلآموزش و راهبردهل (.5888 )کلپتن  است  روان هل  بیملر  یل مواد سوءمصرف
  آمیوختن بیر نظیرانصلحب ییکأت ب  توج  بل و است  آورتلب فراینی در حفلظت  عوامل ینتر مه 

 در نوجوانیلن بی   آورتیلب یطی ح در آمیوزش   آورتیلب بی  مربیوط گونیلگون  هیلمهیلر  بودن
 اح لسیل  و هیلنگیرش بلورهیل  افکلر  از بهتر شنلخت ضمن تل کنی م کم  پرفشلر   هلیتموقع
 (.5002 3ییر ب )د   یلبنیی دسیت  روانی یمن ا و  آورتلب  برا الزم  هل توانمنی و راهبردهل ب  خود

 سیتمت آور تیلب تفکیر  هلسب  و هلمهلر  آموختن ک  بلورنی ینا بر یزن (5005) 4شلت  و یویچر
 اسیل  یینا بر ؛شود م افراد  ج م و  روان ی ت بهز سطح  ارتقل سبب و دهیم  یشافزا را  روان
 .اسیت شیه استوار هلیبآس مقلبل در فرد  آورتلب یل  شنلختروان استقلمت یزانم بر  روان ی ت بهز

 در  میاختت انجلم بل ک  انی کرده مطرح (5185 همکلران  و یزادهعی از نقل )ب  همکلران و 5یلروچ س
 داد؛ یشافیزا را  آورتیلب تیوان می نوجوانیلن ییینتب سیب  و نفیس بی  اعتمیلد   سیلزدیگرم ین زم

 ویژه بی  اسیت  نلگوار یطشرا بل مثبت  سلزگلر یشافزا و  آورتلب پرورش شلنهیف ک  ی هلمیاخی 
 سیبب هلمیاخی  گون ینا ه تنی   پزشکروان مشکت   دارا ک  پذیر یبآس نوجوانلن و کودکلن  برا

 .شود  م آنلن  شنلخت روان مشکت  شین تر ی وخ یل عود احتملل کلهش و  آورتلب منلبع یشافزا
ی  ئرو شیین بیل م ی  و روب یی تحص  فشلرهل برابر در خصوصل   یی تحص  آورتلب موضوع  وقت

و نیاشیتن برنلمی    شلمل استر  مواجه  بیل افیت درسی کنکور مورد نظر است  منلبع استر  عمومل  
 منلسیبنلاسیتفلده    این آزمون چنیگز یوهبل ش ی سرعت عمل در مطلیع   نلآشنل  ثر مطلیع   کنیؤم

                                                           
1. protective factor 

2  . risk factor 

3  . De Beer 
4  . Reivich, K & .Shatte 
5. Ciarrochi, J. 
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 حجی  درسی   پرحج  کلر بل مواجه  برا  پلیین خودکلرآمی  بودن  حلشی  یراز اوقل  فرالت و درگ
 ینمتیأ رقبیل  یگرهل و د بل همکتس  رقلبت منف  کنکور  وجود فضل  محورحلفظ  و مطلیب بلال 

 تفیلو  وایییین  و فرزنیی رابطی  شین مخیوش و ینب  وایی نگذاشتناحترام  ین انتظلرا  وایی نکردن
  هیلاز کیت   برخوردار درامکلن  نیاشتن یلآموزان  امکلن دانش تلذی  یطآموزان  شرادانش هوش 

چرخی   در نظمی  ب    کنکیور  هیلخلنواده اجتملع  و اقتصلد  طبق  سطح تفلو  کنکور  ین پرهز
 انگییز  فقییان از نلشی  ک  استر  منلبع از یگر ... است. جنب  دو اف ردگ  یی     نلامیأخواب  

در   یییبل  چی  من برا ینک ا است؛ فشلر از حج  ینرو شین بل ا روب  برا  دییل نکردن پییا در کلف 
  و ادراک درسیت از معنیل  طیبیییتاست ک  پلسی  آن بی  لل  جی پرسشکنکور بیه    یلبخوان  

آمیوز  دانش  برا یی و تحم  اجبلر یف در  خوانین تکی شود  آن سبب م مربوط است و خأل  زنیگ
 نیارد.  آن اراده جی  و برا دهی  انجلم م ینوایی  شود ک  آن را ب  قصی دیخوش برداشت
 آور  تیلب هل  میاخیی  همچنیین   درمیلن− آورانی   آموزشیتیلب  هیلمل در میاخیی أاز ت

قلبل مشیلهیه  عمومل   هیجلن  و اجتملع    شنلخت  هلیف مؤ شلمل راهبرد کی  دست  س  تحصیی 
آمیوزان دانیش معنو  و اجتملع  روان   ی ت  چهلر بعی ز نیز یی توح یکپلرچ  یکرداست. در رو

  کلمل ک  بیرا  ب ت  آموزش ی  پس  (5185 نیل  یف )شر است یلدخ  درملن−آموزش  ینیدر فرا
بتوانیی ضیمن ارائی   یییآمیلده شییه اسیت  بل  آمیوزان کنکیور دانش یی تحصی  آور تیلب  ارتقل

 ابعیلد پلسیخگو    درمیلن− آموزش ینی منلسب در فرا یجلن و ه  اجتملع   شنلخت  راهبردهل
 .بلشی توحیی  یکپلرچ  یکردآموزان مطلبج رودانش معنو  و اجتملع  روان   زی ت   چهلرگلن 

دوره دوم آمیوزان دانیش  آورتیلب  ارتقیل  بیرا ییلاست ک  آ ینمطلیع  حلضر ا  اصی پرسش
  ثرؤم  توان برنلم  آموزشم  ه تنی  کنکور آزمون برا  ییشی  متوسط  ک  در معرخ فشلر درس

 در را آنیلن موفقییت نمره بتوانی ه  بلشی  کشورملن فرهنگ  و بوم  یطثر از شراأارائ  کرد ک  ه  مت
 یریت... را مییو امتحیلن اضیطراب ملننیی کنکیور شرایط هل  علرض  ه  ببرد  بلال سراسر  کنکور
آمیوزان دانش برا  کنکور یطک  شرا ی هل بل توج  ب  انیک بودن مطلیعل  در مورد علرض  پسکنی؟ 

 را بوم  یطثر از شراأآوران  مت تلب  ک  برنلم  آموزش  پژوهش نبودکنی و م  یجلددوره دوم متوسط  ا
آموزان دوره دانش یی تحص  آور تلب  ارتقل  است برا درصید مطلیع  این دهی  قرار بررس  مورد

 یکیرد عنوان روب  یی توح یکپلرچ   ایگو بنلبرشونی  م  نزدی  کنکور یطمتوسط  دوم ک  ب  شرا
 .کنی اعتبلرسنج  و ینتیو  آموزش  اب ت    درملنروان در بوم 
 

 روش پژوهش

 یکیردرو طبیج یی تحصی  آورتیلب آموزشی  ب یت  ییلب اعتبلر و تیوین پژوهش ینا  هیف اصی
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 ییرز  اهیاف جزئ آن ب   یینرس  دوم متوسط  است. برا  آموزان دوردانش  برا یی توح یکپلرچ 
  بیرا یی توح یکپلرچ  یکردرو طبج یی تحص  آورتلب آموزش  ب ت  ین. تیو5شونی:  م  بررس
 رویکیرد طبیج یی تحص  آورتلب  . سنجش اعتبلر ب ت  آموزش5دوم متوسط ؛   آموزان دوردانش

 دوم متوسط .   آموزان دوردانش برا  توحیی  یکپلرچ 
  آورشییه تیلب ینتییو  ب یت  آموزشی ییل. آ5شلمل:   شی پیگیر پژهش  ینک  در ا  االتؤس
 یل. آ5دوم متوسط  متنلسب است؟   آموزان دوردانش برا  توحیی  یکپلرچ  رویکرد طبج یی تحص

دوم   آمیوزان دوردانیش بیرا  توحییی  یکپلرچی  رویکیرد طبیج یی تحص  آورتلب  ب ت  آموزش
 اعتبلر است؟  متوسط  دارا

 درصید و است کیف  نوع از روش یحلظ ب  و است کلربرد  نوع از هیف یحلظ ب  پژوهش ینا
 ایگیو  از اسیتفلده بیل توحیی  یکپلرچ  رویکرد براسل  یی تحص  ورآتلب آموزش  ب ت  تیوین

ب ت    سپس اعتبلرسنج و( 5180و همکلران    ب  نقل از مراد ؛5005) 1لبیرزوی و اوسر آموزش 
 یلرهیل و براسیل  مع یرزوییلاوسیر و ب  آموزش  بل استفلده از ایگو  است. ب ت  آموزش  آموزش

در  یی توح یکپلرچ  یکردمراحل مختیف سلخت  شی. رو در یجتحق یل ایگو و بل نگله ب  ادب ینتیو
 شییه اجیرا یلنزنییان  ( رو5185و  5199  5191) نیل یف (  شیر5005)  تهرانی  مطلیع  جتیی

 از فهرسیت  قی   مرکیز  زنییان زنییانیلن از نفیر 500 رو ( 5191) نیل شیریف  مطلیعی  در. است
  درمیلن  روش آموزشی  شی و اثربخش ی ته یلنبزهکلران  زنیان  رفتلرهل ینترفراوان  و ینتر جلمع

  آن در اجیرا ییلی پل ییزانقیرار گرفیت. م  رفتلرهل مورد بررسی ینکلهش ا  رو یی توح یکپلرچ 
 است.   قلبل قبوی یلی دست آمی ک  پل  ب 92/0 دوبلره
 توحییی  یکپلرچی  رویکیرد بیل یی تحصی  آور تلب  ب ت  آموزش ی محتوا  اعتبلربخش  برا
  از جلمعی  آمیلر  برفی گیویی یر گ ب ت  بیل اسیتفلده از روش نمونی   اعتبلرسنج  . براشی تیوین

 یلب همراه پرسشنلم  ارز  ب  شیه ینتکل تیووشنلسلن و مشلوران  پرروان میرسلن  دانشگله  ییاسلت
دانشگله و میرسلن مجرب ارسیلل  ییشنلسلن  مشلوران  اسلتنفر از روان پنجله  ب ت  برا یل محتو

 و دادنیی پلسی  اعتبلرسینج  پرسشینلم  ب  نفر 51 درنهلیت ک  کرد ییاشی و تل مرحی  اشبلع ادام  پ
 .رفت کلر ب شیه  ینتیو    ایگوایرادا رفع برا  آنهل متحظل 
 اسیت؛ موردتوصیی  موجود درملن  روان راهبردهل  و متون هم  از استفلده یکپلرچ  یکرددر رو

از همی   دهیی   م پلسی میاخی  بهتیر  یوهدر هر مشکل احصلء شیه  کیام ش ینک ب ت  ب  ا بنلبراین
 .شی خواهیاستفلده  یکردرو یناثربخش در ا  درملن  هلروش

                                                           
1. Oser   & Baeriswyl 
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عمیکیرد و  یمی  خیود تنظ شیود؛  انجیلم م کّم  صور  ب  ک  پژوهش این یب در مطلیع  تعق
 ییلب ب  جهت تنلسیب نیوع ارز یزآن ن یلی ارز یوهاست ک  ش  ه  مورد بررس یی تحص هل  یجلنه

( MSLQ) پرسشینلم  یم  خیودتنظ  . براشی یلب ارزدهنیگلن  از نگله پلس   ب ت  آموزش یندر ا
 هیل  آزمون تیراز تلیییرا  دامنی  بررسی  یی عمیکرد تحصی  (  برا5880) 1گرو د  و ینتریچپ

پرسشینلم   یی  تحصی هل  هیجلن برا  و آموزش  ب ت  اجرا  پلیلن و آللز در آموزان دانش قیمچ 
 ( مورد نظر بود.5055و همکلران ) 2پکران

 یکیردبل یحلظ کیردن رو یی تحص  آورو تلب  آورتلب    نقلط اشتراک راهبردهل5در جیول 
 10سلعت و حییاکثر بیل تعییاد  55 و جمعل    درملن− جی   آموزش هشت  برا یی توح یکپلرچ 

مییر  در نظیر گرفتی    بیرا یه جی ی  تیوج یی شیه است.  ی دوازده  تنظ ی آموز پ ر پل دانش
است ضمن گروه یلزب  اجرا درخواهی آمی و ن یش نمل یوهبل ش  و آموزش ب  صور  حضور شود م 
 .شود انجلم الزم  آموزان در آللز کلر  از قبل بل میرس  مورد نظر هملهنگ دانش  بنی

 

 یدیتوح یکپارچه یکردبا رو یلیتحص یآور: مشخصات چارچوب بسته تاب1جدول 

 انتظار مورد یجنتا منزل یفتکل محتوا هدف جلسات

 اول

 ییآشنا
با  یمقدمات

 یآور  تاب
 و یلیتحص

 آموزشی روش
 درمانی
 یکپارچه
 توحیدی،

 بیان ضمن
 مقرارت
 کالس

 با اعضا تعامل نحوه: کالس مقرارت یانب 
 با و)مؤدبانه  گروه در گفتن سخن چگونگی یکدیگر،
 و دقیق(، کوتاه جمالت و مناسب کلمات از استفاده

 گوینده؛ کالم نکردن وقطع دادن گوش کامل
 یشپ یاجراتحصیلی، یمیآزمون )خودتنظ 

 (؛یشرفتپ یهاهیجان
 یآور آموزان با مفهوم تابدانش ییآشنا 

 آورانه؛تاب رفتارهای و یلیتحص
 یکپارچهدرمان  یاختصاص یها یژگیو 

 روانی، زیستی، چهارگانه ابعاد معرفی: توحیدی
 در ابعاد این اهمیت و انسان معنوی و اجتماعی

 .یو آرامش روان یآور تاب افزایش

  از ای اولیه یابیارز 
 یآور تاب وضعیت

 روی را خود یلیتحص
 .کند ثبت کاغذ

 کاربرگ، یهضمن ته 
 ابعاد از هریک برای

 چند خود چهارگانه
 با را آورانه تاب رفتار

 .کند مطرح جزئیات

 مقرارت یترعا 
 کالسی

  حساس شدن و
 یزانتوجه به م

 یلیتحص یآور تاب
 خود

 جانبه توجه همه
 خود یبه ابعاد وجود

 دوم

با انواع  ییآشنا
ها،  یجانه

هوش  یمعرف
نقش و  یجانی،ه

 کسب یتاهم
گاهی  تأثیرات و آ

 زندگی در آن

 کنترل و یمها، تنظیجانبا انواع ه ییآشنا 
 ها و استفاده مؤثر از آنها؛ هیجان

 یجانی؛با مفهوم هوش ه ییآشنا 
 گاهی و شناخت یتاهم  یهاراه و زندگی در آ

 اکتساب آن؛
 رفتارها، و احساسات بر افکار یرتأث یچگونگ 

 رفتار؛ در ناهشیار عوامل نقش
 گاه یتالش برا گاهی یتاهم−یکسب آ  از آ

 .گیری یم، توکل به خدا پس از تصم−دین نظر

  نقاط قوت و ضعف
 .یسندبنو خود را

 کاربرگ، یهضمن ته 
 و میان کوتاه، اهداف

خود را  زندگی بلندمدت
 مشخص کنند.

 و یافتن یآگاه 
 اجزائی شناخت

 خصوصیات همچون
 احساسات، ظاهری،

ها، ارزش باورها، و افکار
 یاهداف، گفتگوها

و نقاط قوت و  یدرون
 ضعف خود

                                                           
1. Pintrich & DeGroot 

2  . Pekrun 
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 انتظار مورد یجنتا منزل یفتکل محتوا هدف جلسات

 سوم

آموزش 
 یراهکارها

 یشافزا
 ادراک
 از شایستگی

 مهارت راه
گاهی،  خودآ

 اسناد ارتباط
 با درست

 باال یآور تاب

 ایجاد در منفی های خودگویی و افکار یتاهم 
 پراسترس های یتناموفق در موقع یهاتجربه

 انگیزگی بی ایجاد با همراه امتحان مانند
 دلسردی؛ و

 به آنها یلو تبد یافکار خودکار منف ییشناسا 
 مثبت؛ و درست خودگویی

 گاه  یشجهت افزا یآموزش مهارت خودآ
 و واقعی خود با مواجهه خودارزشمندی،

 آن؛ پذیرش
 های یتمفهوم اسناد، درک علت رفتار در موقع 

شناخت رفتار، آثار  یمختلف و نقش باورها برا
در برابر شکست، و  یمخرب اسناد ثابت درون

 یباورها ییردر تغ یدیتوح یکپارچه یکردنقش رو
 .نادرست اسنادهای و یرمنطقیغ

 ییخودگویمنف یها 
 .یسدخود را بنو

 مناسب یگزینجا 
 یهاخودگویی

را مشخص  یمنف
 کند.

 نمونهاز  یا
نادرست  یاسنادها

 .یدخود را فهرست نما

  اصالح
 یهاییخودگو

 ی؛منف
 احساس  یارتقا

نسبت به  یارزشمند 
 خود؛

  استفاده از
 یمنطق یاسنادها

در مواجهه با 
ها و شکست

 ها؛یتموفق

 چهارم

آموزش 
 یراهکارها

 یشافزا
 ادراک
 از شایستگی

 برقراری راه
 مؤثر ارتباط

 انتظارات، بیان و احساسات ابراز لزوم یینتب 
 و یکدیگر به نسبت اعضا احساس بیان

 درمانگر؛ بازخورد
 اعضا، توسط آنها رفع موانع و مشکالت یانب 

 اعضا توسط یشنهادیپ یهاحلراه ارائه
 درمانگر؛ یا

 یها و انکارها و تالش برامقاومت ییشناسا 
 اعضا؛ در آن کاهش و تنش یجادا

 و اعضا بین صمیمیت یشافزا یهاراه یانب 
 .درمانگر توسط اعضا نفس به اعتماد تقویت

 مهم موانع ینتر 
 با را خود ارتباطی
 برادر، و خواهر
 والدین و دوستان

 .بنویسد
 کاهش  یراهکارها

 یشتنش و افزا
 و خواهر با صمیمیت

 .بنویسد را خود برادر

 مهارت یتتقو 
 و همدلی و ارتباط

 به اعتماد ارتقای
 .نفس

 پنجم

مرور 
 یفشارها

و  یدرس
راهبرد 
انعطاف 
 یداشتن برا

مقابله با 
 فشارها،
 ینقش باورها

 در ینید
 و ایجادآرامش

 کاهش
 فشارهای

 روانی

  آن؛ با مقابله های وهشی و روانی فشار یفتعر 
  مثبت  یهاجنبه به توجه ناکامی، یفتعر

 ناکامی؛ جبران برای تالش ی،ناکام
  بر فشارها و بحران یمروری؛امدرسه یها 
 بر غلبه و مقابله برای یریپذراهبرد انعطاف 

 جبران امتحان، و درس یطمح یهااضطراب
و با  یآموز قو دانش یک یرها و ارائه تصوضعف

 اعتماد به نفس؛
 مناسک و روانی آرامش در دینی باورهای یرتأث 

 هیجانی؛ تخلیه برای دینی
 سالمت در معنوی یازهاین یارضا یتاهم 

 او؛ مقابل در حضور احساس و خدا یاد عمومی،
 یو مهربان ییباور و اعتقاد داشتن به توانا 

 خداوند؛ با رابطه یتخداوند و تقو
 خدا خواست به رضایت و الهی تقدیر یرشپذ 

 .یتکسب موفق یوقفه برابی تالش با همزمان

 مجموعهاز  یا
را که  یروان یفشارها

تاکنون در خانواده 
 .یسدداشته، بنو

 مهم فشارهای ینتر 
 شرایط و مدرسه
 تجربه که کنکوری

 کند، کدامند؟می
  از درک حضور خدا

 او آرامش یجاددر ا
 با مواجهه هنگام

 درسی، فشارهای
 مشخصی های نمونه

 .بنویسد را

 انعطافیریپذ 
 مواجهه برای بیشتر

 درسی؛ فشار با
 حضور  یاثربخش

خدا در کاهش 
و  یزندگ یفشارها

 درس.
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 انتظار مورد یجنتا منزل یفتکل محتوا هدف جلسات

 ششم

آموزش 
 یهایکتکن

 ی،آرامتن
 یینتب

 یهاشیوه
ارتباط با خدا، 

 و یایشذکر، ن
 دعا استمرار

 یآرامتن تمرین ی،آرامتن کلی اصول یانب 
 اعضا؛ توسط

 تن اثربخشی یینتبدر کاهش اضطراب  یآرام
 یمسلط شدن رو  یتمرکز برا یو ارتقا یدرس

 ی؛درس یمحتواها
  رابطه با خداوند، نماز به عنوان  یضرورت برقرار

 ی؛آرامتن تمرین روش یک
 و ذکر تعریف خداوند، با رابطه یتعوامل مؤثر در تقو 

احساس حضور و واگذار کردن  یهانشانه آن، انواع
 خدا؛ به یجهنت

 نیایش؛ و دعا شرایط زندگی، در نیایش و دعا یتاهم 
 نیایش و دعا. حالت استمرار یایش،روش برتر دعا و ن 

 .مختلف شرایط در

 تنرا در منزل  یآرام
 مورد در و کند ینتمر 

 درسی اضطراب کاهش
 .دهد گزارش کالس به
 یدعا و نماز را برا 

 ینکاهش اضطراب تمر 
 .کند

  استفاده از
 یآرامتن یهایکتکن

کاهش  یبرا
 ی؛اضطراب درس

  استفاده از دعا و
 یجادا ینماز برا
 کاهش و آرامش

 .اضطراب

 هفتم

 های یوهش
 مؤثر مطالعه

 ارتقای برای
 آوری تاب

 تحصیلی،
اصالح نظرات 

و تصورات 
گروه  یاعضا

در مورد خدا و 
انتظار از خدا و 

 حس جادیا
 نسبت مثبت
 خدا به

 مشخص و استفاده از طرح یداشتن برنامه مطالعات
 مختلف؛ دروس یادگیری یمتنوع و اثربخش برا یها
  در اتمام بخش یثبات، انسجام و پافشارمختلف  یها

 ی؛برنامه درس
 هدف مطالعه دروس مختلف با شکستن  یگذار

واقع یبند ها و لحاظ کردن زمانیرمقولهمحتواها به ز 
 محور؛تالش ینانهب

  دوره یهاآزمون با یادگیری میزان یابیارزو رفع  یا
 ی؛اشکاالت آموزش

 خالصه به درسی محتوای ینتدوکوتاه و قابل فهم  یا
 دوباره محتوا؛ یکاهش زمان بازخوان یبرا

 از درسی کار شروع و بیداری و خواب چرخه یمتنظ 
 وقت؛ اول

 نسبت اعضا احساس بیان زندگی، در خدا اهمیت یینتب 
 خدا از اعضا انتظار و تصور اصالح خدا، به

 درمانگر؛ توسط
 بیان با بندگان به خدا عشق مورد در درمانگر یحتوض 

 مثبت احساس برانگیختن و عرفانی بزرگان از خاطراتی
و لحظه یمعنو  یهاتجربه بیان خدا، به نسبت اعضا
 .درمانگر و اعضا توسط یگراناوج خود و د یها

 یک یمطالعات ۀبرنام 
 با را خود درس

 یمحتوا یگذار هدف
 یبند آن مطابق زمان

 ینمتناسب، همچن
 به را درس آن خالصه

 .کند ارائه کالس
 خواب و  یتاز وضع
 کار ساعات و یداریب

 به گزارشی خود درسی
 .کند ارائه کالس

  انتظارات خود از خدا
 در یتموفق یرا برا

 کاغذ روی بر کنکور
 .بنویسد

 با  ییآشنا
 مطالعه های یوهش
تاب ارتقای برای مؤثر

 یلی؛تحص یآور 
 چرخه یمتنظ 

 خواب؛
 سطح یارتقا 

 یادگیری؛
  اصالح تصور و

انتظار از خدا در 
 ی؛زندگ

 و نگرش یشافزا 
 به مثبت احساس

 .خدا

 هشتم

آموزش خود 
 تکوین ی،نظارت

 یمعنا
 یبرا یپافشار 

حصول اهداف 
به  یزندگ

 یتیعنوان فعال
 خداپسندانه

 و خود  یکار و کاهش اهمال یآموزش خودنظارت
 ی؛ساز ناتوان

 و درسی تمرکز افزایش برای پاداش و جریمه یینتع 
 ی؛رو حاشیه از پرهیز

 درسی؛ فشار یلتعد یبرا یخال یهاپنجره یجادا 
 به یدنرس یو تالش برا یپافشار  یادراک معنا 

عنوان به آن زدن پیوند و آن، از بردن لذت و موفقیت
 یایفهعنوان وظو خداپسندانه و به یمعنو  یکار 

 الهی؛ یتجلب رضا یارزشمند برا
 اصالح نظرات دانشو  یبند آموزان، جمع

 .درمانگر گیری یجهنت
 پس یاجراتحصیلی، یمیآزمون )خودتنظ 

 (.یشرفتپ یهاهیجان

 که  یدر مورد درس
 یشتریاحساس ضعف ب

 برنامه دارد، آن برای
 کاهش در خودنظارتی

 به و یمتنظ یکار اهمال
 .کند ارائه کالس

 برای خود درسی کار ینب 
 ی،اله یهاانگیزه با کنکور

 و کرده برقرار پیوند
 ارائه کالس به را اش نتیجه

 .نماید

 با  ییآشنا
و نظارت  یخودنظارت

 های فعالیت بر یشترب
 خود؛

 زدن یوندپ 
و  یزندگ یهافعالیت

 های یزهدرس با انگ
 .الهی
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 ها افتهی

مطلیع   اعتبلرسنج  پرسشنلم  ک  دانشگله  ییو اسلت  درملن− و آموزش  خبرگلن پژوهش  فراوان
 است: یرآنلن ب  شرح جیاول ز ین و بلی  سوابج آموزش ینهمچن ؛را پلس  دادنی

 
 رهایمتغ یفیتوص یها: شاخص2جدول 

 درصد معتبر یفراوان سمت
 1/92 7 مشاور

 2/77 17 علمی یاتمدرس و ه
 177 92 مجموع
 یارانحراف مع یانگینم سوابق
 1/19 3/11 یسسابقه تدر 
 2/2 1/17 ینیسابقه بال

 
1 یل ی محتوا ی ن بت روا

CVR  یینا 2. الوشی بلشیی م پرسشینلم   یی روش سنجش روا ی 
 ینی ن بت از نظرا  کلرشنلسیلن متخصی  در زم ین. جهت محلسب  ااست کرده طراح  ران بت 
 شیود  داده م یحخبرگلن توض  اهیاف آزمون برا نخ ت. شود  آزمون مورد نظر استفلده م  محتوا
از  یی تیل هر خواهنی م سپس از آنهل  گردد   م یلنسؤاال  ب  مربوط ب  محتوا یلت عمی یفو تعلر

 است مفیی گوی  است؛ ضرور  ی کننی: گو  بنیطبق  یکر ی  س  بخش یفسؤاال  را براسل  ط
 زییر رابطی  از استفلده بل خبرگلن دییگله گردآور  از پس. نیارد ضرورت  گوی  نی ت؛ ضرور  وی 
 :را محلسب  کرد CVR توان م 

CVR = 
        

   
 

را   ضیرور ینی ک  گز بلشی م  ین تعیاد متخصص ne ین تعیاد کل متخصص N فرمول یندر ا
نفیر از خبرگیلن 52قلبیل قبیول براسیل  تعییاد  CVR یزاناست حیاقل م گفتن انی.  انتخلب کرده

مطلیعی   ینمحلسب  شیه درمجموع جی ل  ا CVR( ک  نمره مجموع 5181 یب  است )حب 11/0
 است.  ن اعتبلر قلبل قبوییّ است ک  مب219/0

ج یاستفلده شی کی  نتیل  گروهت   از آزمون ت  دهنیه ب ت  آموزشیلعنلصر تشک  بررس  برا
 :شود م  مشلهیه یرآن در جیول ز

 
                                                           
1. Content Validity Ratio 
2  . Lawshe 
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 دهنده بستهلیعناصر تشک یبرا یگروهتک ی: آزمون ت3جدول 

 Test Value  =9 بسته دهنده یلعناصر تشک
M T df Sig 

 .777 93 67.9. 7...96 مقدمه
 .777 93 16197 7...96 مخاطبان

 .777 93 167.2 7...96 جنس
 .777 93 6121. 96.917 مدت آموزش
 .777 93 67.9. 7...96 تعداد جلسات

 .771 93 36711 961777 (مدرس یهمراحل اجرا )آموزش و توج
 .777 93 6377. 967177 مراحل اجرا )نحوه آموزش بسته(

 .777 93 26371 961.33 (مدارس مسئولین با یاجرا )هماهنگ مراحل
 .777 93 26322 967217 آموزان( دانش یبند  مراحل اجرا )گروه

 .777 93 167.2 7...96 جلسه اول یمحتوا
 .777 93 26322 967217 جلسه دوم یمحتوا
 .777 93 76.97 967217 جلسه سوم یمحتوا
 .777 93 26322 967217 جلسه چهارم یمحتوا
 .777 93 6219. 967177 جلسه پنجم یمحتوا
 .777 93 6377. 967177 جلسه ششم یمحتوا
 .777 93 .1631 96.917 جلسه هفتم یمحتوا
 .777 93 .627. 96.333 جلسه هشتم یمحتوا
 .777 99 176993 96.9.1 خودتنظیمی یابینحوه ارز 

 .777 99 16277 96.217 تحصیلی عملکرد یابینحوه ارز 
 .777 99 162.1 96.199 ها هیجان یابینحوه ارز 

 
 منلسیب تلحیی = 5) نظر مورد یلرهم  عنلصر برنلم  از مع  دار لمعنسطح  1بل توج  ب  جیول

از متوسط ب  صور    دهنیه ب ت  آموزشتشکیل عنلصر خبرگلن نظر براسل  و ه تنی بلالتر( است
 .است أیییمورد ت  شیه در ب ت  آموزش  ینیف  تیوؤو هم  م بلشی  بلالتر م  دار لمعن

  از نظیر مربیوط بیودن  جی ل  ب ت  آموزش  شیه  محتواتیوین برنلم  تر یجعم  بررس  برا
تی   تی آزمیون یجقرار گرفت ک  نتل  مورد بررس یزواضح بودن و سلده بودن مطلیب مطرح شیه ن

 :است یردهنیه ب ت  ب  شرح جیول زیلجی ل  تشک  برا  گروه
 

 دهنده بستهلیجلسات تشک یبرا یگروهتک ی: آزمون ت4جدول 

 Test Value  =9 آموزشی بسته جلسات یتوضع
M t df Sig 

 .777 93 16.22 967217 جلسه اول: مربوط بودن
 .777 93 .1623 967177 جلسه اول: واضح بودن
 .777 93 26213 96.333 جلسه اول: ساده بودن
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 Test Value  =9 آموزشی بسته جلسات یتوضع
M t df Sig 

 .771 99 36221 .967.9 جلسه دوم: مربوط بودن
 .777 93 267.2 96.717 جلسه دوم: واضح بودن
 .777 93 .1637 96.717 جلسه دوم: ساده بودن

 .777 93 16219 9621.7 جلسه سوم: مربوط بودن
 .777 93 16729 96.717 جلسه سوم: واضح بودن
 .777 93 .26.1 967217 جلسه سوم: ساده بودن

 .777 93 ..167 96.717 جلسه چهارم: مربوط بودن
 .771 93 36.77 967217 جلسه چهارم: واضح بودن
 .771 93 36711 967177 جلسه چهارم: ساده بودن
 .777 93 16219 9621.7 جلسه پنجم: مربوط بودن
 .777 93 69.1. 9621.7 جلسه پنجم: واضح بودن
 .777 93 .1637 96.717 جلسه پنجم: ساده بودن

 .777 93 6.79. 9621.3 جلسه ششم: مربوط بودن
 .777 93 16.99 9621.3 جلسه ششم: واضح بودن
 .771 93 36.99 9677.3 جلسه ششم: ساده بودن

 .777 93 .26.1 967217 جلسه هفتم: مربوط بودن
 .777 93 263.2 967217 جلسه هفتم: واضح بودن
 .777 93 263.2 967217 جلسه هفتم: ساده بودن

 .777 93 76322 367.33 جلسه هشتم: مربوط بودن
 .777 93 62.9. 361917 جلسه هشتم: واضح بودن
 .777 93 16.99 9621.3 جلسه هشتم: ساده بودن

 
واضیح بیودن و سیلده   هم  جی ل  از نظر مربیوط بیودن  دار لسطح معن 1بل توج  ب  جیول 

و براسیل  نظیر  بلشیی م منلسیب اسیت( بیلالتر  = ن یبتل  5مورد نظر ) یلربودن مطلیب ب ت  از مع
 .ستوضوح و سلده بودن ا ارتبلط  یلرمع  دهنیه جی ل  دارایلتشک  خبرگلن  محتوا

 
 یریگ  جهیبحث و نت

 طبج یی تحص  آورشیه تلبینتیو  ک  در مورد تنلسب ب ت  آموزش پژوهشاول  پرسشپلس  ب  
کی  مشخصیل   5دوم متوسط  اسیت  در جییول   آموزان دوردانش برا  توحیی  یکپلرچ  رویکرد

در آن ارائی  شییه  منییرس اسیت.  یی توح کپلرچ ی یکردبل رو یی تحص  آور چلرچوب ب ت  تلب
 ین دوم متوسیط  سینگ  بیر سیرنظلم آموزشی ویژه ب  اش ی است ک  سل یر انکلرنلپذ یتکنکور واقع

از  یی تحصی دوره یینآمیوزان ادانیش اسیتمقطع سبب شیه  یندر ا یی . فشلر عمیه تحصکنی  م
 آییین و ارتبیلط معلشیر   ورزش  یی  ملننیی بهیاشیت  سیتمت  تلذ  زنیگ  اسلس  هلمهلر 

 اسیت نکیرده فیراه  آنهیل بیرا  را م یلئل ایین بی  پیرداختن مجلل کنکور زیرا بلزملننی  شهرونی 
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 یییهد  ی  مهی   مطلیعیل  جیلمع و متنیوعم یئ یینا دربیلره اگرچ (. 5192 یی  و شه  )سبحلن
  سبب نلکلرآمی  کنون یوهک  کنکور ب  ش دهنی  انیک مطلیعل  موجود ه  نشلن م  وی شود   نم

اسیت  شییهکشیور   رسیم  و درسی  آموزشی  هیلملنیین برنلمی  ی متوسط  و عقی  نظلم آموزش
 (. 5191فروش  )حج

 مثیل کنکور بیون هل  دانشگله در پذیرش امکلن افزایش و آموزش  نظلم تلییر از نلش  ییرا تل
رقلبیت  کیلهش ییزنور و ن یلمآزاد و پ  هل بیون آزمون دانشگله  هل دوره یل  کلربرد−عیم  دانشگله

آموزان دوره متوسط  دوم  ه  نتوان یت   درصی از دانش 52ب    دویت  هل   ورود ب  دانشگله  برا  اصی
 نظیلم درنتیجی  و کشیور  آموزشی نظیلم یرگ دامن همچنلن آن عوارخ و رقلبت بکلهی یناز شی  ا

 توجی  میورد یی تحصی  هیلچیلیش و هیلفرصیت بیل  سلزگلر و انطبلق روینا از ؛است  اجتملع
 فراینیی در حفلظت  عوامل ینتر مه  آوران  تلب  هلآموزش و راهبردهل .است گرفت  قرار پژوهشگران

 بی  مربیوط گونلگون  هلمهلر  بودن  آموختن بر نظرانصلحب ییکأت ب  توج  بل و است  آورتلب
 ضیمن تیل کنی م کم  پرفشلر  هلیتموقع در نوجوانلن ب   آورتلب یط ح در آموزش   آورتلب

  بیرا الزم  هیل توانمنی و راهبردهل ب  خود  اح لسل  و هلنگرش بلورهل  افکلر  از بهتر شنلخت
 کی  بلورنی ینا بر یزن (5005) شلت  و ریویچ (.5002 بیر  )د یلبنی دست  روان یمن ا و  آور تلب

  ارتقیل سیبب و دهییمی  یشافیزا را  روانی ستمت آور تلب تفکر  هلوسب  هلمهلر  آموختن
 اسیتقلمت ییزانم بیر  روانی ی یت بهز اسل  ینا بر شود. م افراد  ج م و  روان ی ت بهز سطح
 همکیلران و فروشیلنینی چ اسیت. شییه اسیتوار هیلیبآس مقلبل در فرد  آورتلب یل  شنلختروان

 کی  دادنیی نشیلن نییز (5199) یشسیتلرحمین و برداربهره شنل  حج ( 5181)  خلر ( 5182)
  .است داشت  همراه ب  را  کنکور آموزان دانش یی تحص اضطراب کلهش آنلن  راهبردهل 

  هیلروش کی  اسیت آن ییل گو امتحیلن اضیطراب درمیلن میورد در شییه انجلم  هلپژوهش
 بیل مواجهی  در شتر یب احتملل ب  آورتلب افراد انی.بوده ثرترؤم  رفتلر  هلروش ب  ن بت  شنلخت
هیل  لیبی  بیر سیخت  تحمیل قییر  افراد ب  ایملن داشتن ه تنی  معنل ج تجو  در نلگوار شرایط
در   آورتیلب  ارتقیل  بیرا پیس(  5002 یت دهی )ورنیر و اسیمم  زنیگ  در ییرهل و تلچلیش

ه یتنی و ایبتی  رو  روبی  کنکیور ملننیی پرفشلر  مقوی  بل ک  یلدگیرنیگلن  شرایط و تحصیی  یطمح
  هیلانگیزه ک  بوم  رویکرد  طرف ب  یر گه تنی  سمت  پرمتقلض  هل در رشت   درصید قبوی

  مطلیعی  بیرا ییندر ا ترتیب بییین ؛دارد ییتاهم  دهیم  قرار توج  مورد نیز را معنلگرایلن  و ین د
شیونی  می  نزدیی  کنکیور یطآموزان دوره متوسط  دوم ک  ب  شرادانش یی تحص  آور تلب  ارتقل

  درمیلن− آموزشی  اب ت    درملنروان در بوم  یکرد عنوان روب  توحیی  یکپلرچ   طبج ایگو
 یکپلرچی  ایگیو ( 5191) نیل یف ( و شیر5191)  تهرانی  ی. جتییشی ینتیو 5منیرس در جیول 
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 صیلبر. کردنیی اعتبلربخشی  تهیران و مشیهی یلنزنیان  بلر رو نخ تین  شیه را براتیوین توحیی 
 کنتیرل برا  ایگو این از خود  ارشی کلرشنلس  نلم  یلنبلر در پل نخ تین  برا یز( ن5181)  اشکذر

 .کرد استفلده آموزان دانش اضطراب
 هیجیلن  و اجتملع    شنلخت  هلراهبرد شلمل مؤیف   آوران  س  دست  کیتلب  هلدر میاخی 

تیوان بی   می  شینلختمیاخیی   شییه در راهبردهیلین. مطیلبج ب یت  تییوشود م مشلهیه  عمومل  
گله گیله  منفی   افکیلر چرخی  میرور مثبیت  تصویرسیلز  و خیودادراک    خودآ  بی  ن یبت آ
ان یلن   اداره زنییگ یوهدر ش 1 و نقش آزاد ی ی   معنلگرائم   خود  فراشنلخت  حل  هلتوانمنی 

 دیگران  پذیرش همیی   یشافزا  هل ب  راه توان م  میاخی  اجتملع  و... اشلره کرد. در راهبردهل
   طبعیشیوخ دادن  ت یی  بیودن  ییلریگر دیگیران  مشیکت  در شیین ی و سه  دوستنوع رفتلر

 هیجیلن  میاخی  راهبردهل  در. کرد اشلره..... و دیگران بل روابط در اختق  هل  ارزش ب  پلیبنی 
مقلبی  بل آن  آمیوزش   هلیوهبل مفهوم استر  و ش ی آشنل یجلن  ب  آموزش مفهوم هوش ه توان  م

 نقیش   آنی  هیلتکلنی  انیاختن تعویج ب  و خودگردان  یج  تیر  عضتن  سلز آرام  هلمهلر 
 افکیلر جیلیگزین  شنلخت   خطلهل  بل آشنلی    آورمرتبط بل تلب هل  هیجلن و رفتلرهل در بلورهل
  ... اشلره کرد.و گرای  کلمل بل مقلبی (   سلز)دیگرم  منف  هلخودگوی  بل ینلن بخوش

آمیوزان در دانیش معنیو  و اجتمیلع  روانی   زی ت   بعی چهلر توحیی  یکپلرچ  یکرددر رو
 ییناز ا یی کی  در هر یلزهیلی ن براسل (. 5185 نیل  یف )شر است یلدخ  درملن−آموزش  ینیفرا

 شییه  تییوین تحصییی  آور  تیلب آموزشی  ب یت  مطیلبج   آموزان کنکوردانش  چهلر بعی برا
 و بیییار  و خیواب چرخی  تنظیی  ی  ب  نوع تلذ بلیی ی ت کرد؛ در بعی ز  بنیرا دست  آنهلتوان  م

شیود. م  ایجلد خوانین در  برا  نش ت  فعلییت یلکرد ک  ب  دی اشلره  تحرکک  از نلش  عوارخ
 را کنکور  آموز دانش ایمن  اح ل  ک  کنکور در یتموفق عیم از نلش  ییا ب  تهی  در بعی روان

کنیی  می  تهییی را او استقتل اح ل  ک  فعلییت  و زملن  یتانیازد  جبر و محیودم  مخلطره ب 
نفس ب  اعتملد و شلی تگ  اح ل  ک  او توانلی  و درس  مطلیب پرحج  محتوا  بین تعلدل یجلدا

 ییلدگیر  ب  من ج  مطلیع  یلدی ب  ک  پرسشگر  و کنجکلو  حس یتکنی و درنهلم  ییهیتاو را 
اشیلره کیرد. در بعیی  تیوان م کنیی  می  ی او را تحر  طیبو حس کملل انجلمی م اثربخش  ن بتل  

 یت کفیلب  اح ل  ب  شک ت بل و لرور اح ل  ب  یتاو ک  بل موفق ی جورقلبت یلزب  ن  اجتملع
 احتیرام ب  یلز  نانجلمی م  هم لالن سلیر بل گرفتن ارتبلط ب  ک  ارتبلط ب  یلز  نانجلمی م  یی و نلام

                                                           
 کوردیرو  مطواب  آورانوه تاب یها مداخلوه یمعنوو  یها مؤلفه از یزندگ اداره در آزاد اراده و ییمعناگرا یعنی ،مؤلفه دو نیا. 1

 .(6031 ا،ین یفیشر ) ندیآ یم شمار به یدیتوح کپارچهی
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 بیی  یییلز  و نانجلمییی  دبلنیی  مرفتلرمؤ و نفس عییز  ارتقییل و منزیییت و اعتبییلر ک ییب بیی  کیی  تأییییی و
و  تأییییو تیتش خیود  ییتفعلی  بیرا  آموزان کنکوردانش دیگر تتش یینک  بل د ی جومشلبهت

ب  اراده آزاد اشلره کرد کی   یلزه  ب  ن ییبل  اشلره کرد. در بعی معنو توان م کنی   م یلفتدر یتتقو
 شیود   متحمیل م ینشکیردن دل واییی  راض  برا تنهل پرفشلر را ن  یتفعلی ینا  آموز کنکور دانش

در  پیس  بلشیی داشیت  را فشیلر  ینک  ارزش چنی بیلبی  متعلی  معنلهل ییتتش خود بل  بیک  برا
 بودن مفیی ب  بلالتر سطح  در و بهتر شلی  و ملی  موقعیت ب  دستیلب  معنلدار   سطح ینتریینپل

 را دیگیران بی  خییمت و دوست  نوع ب  نیلز ک  داشت ییکأتوان تم  پیرامون  اجتملع و دیگران برا 
و قیرب او را ج یتجو  کیردنخیا تیتش   برا  ارزش یگلهسطح ب  جل ینکنی  و در بلالترم  ارضل

 کنی.م  تقویت و ی تحر  آموز کنکورب  پرستش را در دانش یلزاشلره کرد ک  ن توان  دن  منمو
 توحییی  یکپلرچی  رویکیرد طبج یی تحص  آور تلب  ک  اعتبلر ب ت  آموزش  ال دومؤس بنلبر

 براسیل  ب یت  بلرسینج اعت نتلیج داد   قرار م  دوم متوسط  را مورد واکلو دور  آموزان دانش برا 
دهنیه ب ت  یلمعتبر بود و ه  در عنلصر تشک CVR یل ی محتوا ی نظرا  خبرگلن ه  در ن بت روا

بیلالتر بیود و همی    دار لاز متوسط ب  صیور  معنی  گروهت   آزمون ت یجنتل بر مبتن    آموزش
 بیودن  مربیوط نظیر از زنی جی ل  هم . گرفت قرار أیییمورد ت  شیه در ب ت  آموزشینعنلصر تیو

 یجر نتیلنیلبمنلسیب اسیت( ب = ن یبتل  5مورد نظیر ) یلرواضح بودن و سلده بودن مطلیب ب ت  از مع
 ییلرمع  دهنییه جی یل  دارایلتشیک  بلالتر و براسل  نظر خبرگلن  محتوا  گروهت  ت  آزمون

 .بودوضوح و سلده بودن  ارتبلط 
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