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نستانی ن مهاجر افغادانش آموزاحرمت خود بررسی اثربخشی آموزش تاب آوري بر  هدف با پژوهش حاضر

 یران مهر،فرهنگ و سف مدارس خودگردانبدین منظور از میان دانش آموزان افغانستانی  انجام پذیرفت،

به  کالسیک بود،  ي در دسترسریگنمونهنمونه انتخاب شدند. روش  منزلهبه ي چهارم ابتداییدو پایه

ي ه به کلیههاي هر دو گرو. آزمودنیعنوان گروه آزمایش و دیگري به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند

س از پ. سون و نیز حرمت خود کوپر اسمیت پاسخ دادندپرسشنامه تاب آوري کانر و دیوید هايگویه

ي و تاب آورسنجش میزان  منظور به، یشآزمادقیقه) در گروه  90(هر جلسه  جلسه آموزش 8اجراي 

تفاوت بین میانگین دو گروه  دهندهنشاناجرا گردید. نتایج،  براي هر دو گروه آزمونپس، حرمت خود

تاب آوري و حرمت خود دانش ، در گروه آزمایش آمدهدستبهي هاافته. بر اساس یستا آزمونپسدر 

حرمت ی در مطلوب ریتأثبتواند  تاب آوريآموزش که سد راست. چنین به نظر می افتهیشیافزا آموزان

 آنان داشته باشد.  خود

 

 ، دانش آموز مهاجر افغانستانی: تاب آوري، حرمت خودآموزشی کلیدي يهاواژه
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 "گزار نخواهد بود.آنکه مخلوق را سپاس نگوید، هرگز خالق را سپاس"

 

ه خواستم و عزم گویم پروردگار را براي تداوم حیاتم و اعطاي توانی که مرا قادر به انجام آنچسپاس می
 خود را بر آن جزم کردم، ساخت.  

 

لق، در که با سعه صدر و حسن خ دکتر مسعود غالمعلی لواسانییشایسته است از استاد ارجمند جناب 
 نی نمایم. تمامی مراحل تحقیق، نگارنده را مرهون رهنمودهاي ارزنده خود قرار دادند تشکر و قدردا

 

ظرات سازنده به پاس ن دکتر حجت اهللا فراهانیکمال امتنان و سپاس خود را از استاد گرامی جناب آقاي 
 دارم. هاي ارزشمند ایشان اعالم میروشنگريو 

 

ضور در کالس حي کارشناسی ارشد، افتخار دانم از تمامی اساتید بزرگواري که در دورهبر خود الزم می
 درسشان را یافتم تقدیر و تشکر نمایم. 

 

-انه سپاسو همچنین از دوستانی که شیرینی این ایام، مرهون همدلی و وامدار همراهیشان است، صمیم
 گزارم. 
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 . بیان مسئله11-1
یکاري نژادي، جنگ و بهاي قومی و ثباتی سیاسی، درگیريرشد سریع جمعیت، مشکالت اقتصادي، بی

شدت  هاي اخیر بهدر کشورهاي رو به رشد باعث شده است که جمعیت مهاجران و پناهندگان در سال
رخ دهد  فرآیند مهاجرت به هر دلیل یا هر مدتی که). 1992، 1(سازمان جهانی بهداشتافزایش یابد 

پزشکی در  هاي رواننرخ اختاللتواند با افزایش اي میشود. چنین تنیدگیمنجر به بروز تنیدگی می
وقعیت ارتباط باشد. آمادگی مهاجران و پناهندگان، جدایی از خانواده و جامعه خودي، نداشتن م

مهم ایجاد  اجتماعی، اقتصادي، نحوه پذیرش آنها توسط جامعه میزبان و خود فرآیند مهاجرت از عوامل
ت هاي شخصیتی، هویت فرهنگی، حمایپزشکی هستند. سایر عوامل شامل ویژگیهاي رواناختالل

 ).2001، 2باشد (بوهوگرا و جونزمهاجران میاجتماعی و پذیرش توسط سایرین در خود گروه 

متري دارند، هاي مهاجر اعتماد به نفس نسبتا کآموزان گروهدانشدهد دالیلی وجود دارد که نشان می
اقتدارگرایی  شود، مثلآمریکایی آسیایی یافت میهاي هایی که در خانوادهبراي مثال بسیاري از ویژگی

، 3وکازاکیو ا ي حرمت خود مرتبط هستند (سوزیاد والدین و سطح پایین تشویق و انتظارات، با مسئله
ا و هنویسد: نقش) می1994( 4رامباتاي با عنوان حرمت خودِ کودکان مهاجر، در مقاله). 1990

کنند، ی مییی که کودکان مهاجر خود را با آن قضاوت و ارزیابي جوانان آمریکااستانداردهاي جامعه
ند. وي همچنین گیرها و استانداردهایی است که از خانواده خودشان یاد میمعموال کامال متفاوت از نقش

هدید تشوند که منجر به کند که کودکان مهاجر در رشد هویت با مشکالتی جدي مواجه میبیان می
 ).2002، 5شود (ژو و بانکستونمداوم حرمت خود می

ش خود حرمت خود اصطالحی است در روانشناسی که براي بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارز
-رد (چسرباشد. در واقع حرمت خود، باور و اعتقادي است که فرد، درباره ارزش و اهمیت خود دامی

عرفی و آن هاي بهداشت روان مترین مولفه). براندن حرمت خود را یکی از مهم2013، 6اسمیت و لونگ
 ). 2011اندن، داند. (بربرد میهایی که یک فرد براي توصیف خود به کار میرا متشکل از مجموعه ویژگی

اشی ندارد که هویت و حرمت خود فرد از احساس تعلق به گروه نظریه هویت جمعی تاجفل بیان می
ز جانب اگذارد. اگر احساس تعلق فرد به گروه اثر می شود و محیط اجتماعی بر احساس تعلق اومی

امعه مورد یابد ولی اگر توسط ججامعه به دیده احترام نگریسته شود حرمت خود مثبت فرد افزایش می
به نقل از مک  4200، 7تایر-ناتحقیر قرار گیرد، فرد از خودارزشی پایینی برخوردار خواهد شد (اوما

 ).2009، 8گریف
--------------------------------- 
1- World Health Organization 
2- Bhugru & Jones 
3- Sou & Okazaki 
4- Rumbaut 
5- Zhou & Bankston 
6- Chesser – Smith & Long 
7- Umana-Tylor 
8- Mc-Griff 
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پذیرترین  جمله آسیبهاي الزم از کودکان و نوجوانان به دلیل تجربه ناکافی و عدم آگاهی از مهارت
گونگی به کار قشر از اقشار اجتماعی هستند و به رغم انرژي و استعدادهاي بالقوه و سرشار، آنها از چ

رش بهترین بردن توانمندي هاي خود در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی آگاه نیستند. آموزش و پرو
 ). 1393(بنی جمالی،  بستر براي ارائه این آگاهی به نوجوانان است

-ام روانناي کهن به شناسی، شاهد ظهور رویکرد جدید، هرچند با سابقههاي اخیر حوزه رواندر سال
 تاس معتقد و دارد تأکید فرد هايتهداش و توانمندي بر بیشتر دیدگاه اینبوده است.  1گراشناسی مثبت

، 2هنوالد( باشد او نهفته استعدادهاي کردن بالفعل و فردي زندگی سطح ارتقاء باید روانشناسی، هدف
 انسان یشادکام و بهزیستی که داندمی هاییوهشی و هاموضوع شناسایی را خود نهایی هدف) و 2011

 مقابل در يسپر عنوان به هاانسان استعدادهاي و قوت نقاط از که است آن درپی و دارند دنبال به را
 مطالعه و توجه مورد بهنجار هايسازه و مفاهیم از یکی ).2008، 3(رابینز گیرد بهره روانی بیماري

 دیدهاته و هاچالش وجود با ،یت آمیزموفق سازگاري به که است  4تاب آوري نگر بتمث روانشناسی
ري کارل راجرز با هاي تئوتوانیم با تلفیق ایدهمثبت گرا معتقدند که امروزه می انروانشناس .دارد اشاره

ها و با سترسامثبت شرایطی را فراهم کنیم که در آن افراد بتوانند با کم کردن شناختی تحقیقات روان
هایشان به سمت یک زندگی شاد و سالم تر حرکت کنند کمک به تسهیل در شکوفایی توانمندي

 ).2005، 5(سلیگمن، تراسی و استن
 نجامد،احرمت خود می همانند ايمقابله قدرت افزایش به که شناختیروان آموزشی هايروش از یکی

 هیجان انگیزش، فهم براي شخصیت اصلی هايسازه از یکی عنوان به آوري تاب .آوري است تاب آموزش
 ).2002، 6بالك (است شده سازي مفهوم رفتار و

که هر  کنندتاب آوري مفهومی گسترده است و محققان مختلف تاب آوري را به طور متفاوت تعریف می
به رغم وجود  هاي مرتبط با تاب آوري بر سازگارياند، بیشتر تعریفوجوه آن پرداختهکدام به یکی از 
دن با سختی شزمان روبرو "هاي دشوار اشاره دارند و در یک ویژگی کلیدي غالب، یعنی موانع یا موقعیت

 ).2009، 7سهیم هستند (زازنیوسکی، بکت و سرسکاي "ها و موقعیت هاي منفی

ناگوار و غلبه  ) تاب آوري را به عنوان یک توانایی براي بهبود در شرایط2009( 8ونمک آلیستر و مک این
 اند. بر مشکالت در زندگی افراد، توصیف کرده

 یتی که)، در تعریفی دیگر، تاب آوري را به عنوان یک ویژگی شخص1993( 9همچنین واگنیلد و یانگ

--------------------------------- 
1- Positive Psychology 
2- Hanewald 
3- Robbins 
4- Resiliency 
5- Seligman, Tracy & Stenn 
6- Block 
7- Zauszniewski, Bekhet & Suresky 
8- McAllister & McKinnon 
9- Wagnild & young 
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، 1و دي کارولی اند (ساگونهدهد، توصیف کردهاثرات منفی فشارها را تعدیل کرده و سازگاري را ارتقا می
، فرآیندي )، معتقدند که تاب آوري2010( 2برخی از پژوهشگران نیز، مانند تورنتون و سانچز .)2013

 ا سازگار شوند. سازد که تحت شرایط نامطلوب، به طور مناسب پاسخ داده و یپویاست که افراد را قادر می

اصل بنیادین  تعاریف در دوکند. با وجود این، اکثر هاي سنی، تعاریف تاب آوري تغییر می برحسب گروه
افتد  ه اتفاق میکنند. اصل اول این که تاب آوري در مواجهه با آسیب پذیري فزایندبا هم تالقی پیدا می

مک (شود و اصل دوم آن است که تاب آوري با وجود این خطر، انطباق یا تحول عادي را شامل می
گري با واسطه اند که تاب آوريها نشان دادهپژوهشبرخی از ).  2009،  3فینی و ، دون، کاستیکالفلین

ضایت رو از سوي دیگر به افزایش  4شناختیعواطف و حرمت خود از یک سو به کاهش درماندگی روان
) و بنتی 2007( 6)، یو و ژانگ2014( 5و تانگ مثال یا، ژنهونگ، چانگ جانگانجامد. براي از زندگی می

و کاهش  اند که تاب آوري با تسهیل برون ریزي عاطفه مثبتکرده )، گزارش2006( 7و کامبوروپولوس
 شود.عاطفه منفی موجب ارتقاي حرمت خود افراد می

هاي یژگیوهاي شخصیت و تعیین کننده ترین جنبهترین و اساسییکی از مهمنظر به اینکه حرمت خود 
، رشد بدون حرمت خود مثبت کند وبه رشد و سالمت فرد کمک میو از آنجا که  است افرادرفتاري 

یازهاي نضرورت توجه به مقوله حرمت خود در بین کودکان داراي  شود، شناختی فرد متوقف میروان
ه به کشود. به ویژه براي دانش آموزان مدارس خودگردان ویژه آموزشی و نیز مهاجرین احساس می

به مدارسی اند. مدارس خودگردان شهدالیل متعددي از حضور در مدارس عادي و دولتی ایرانی بازماند
ین مدارس اشوند و افرادي که به عنوان آموزگار در هستند که توسط خود مهاجران تاسیس و اداره می

دارند، نبا اهداف خیرخواهانه مشغول آموزش و سوادآموزي هستند، نه تنها گاهی تحصیالت آکادمیک 
هاي آموزشی اند. عالوه بر ضعفرا هم سپري نکرده ي آموزشی مشابه سیستم تربیت معلمبلکه هیچ دوره

وزشی و این مدارس که ماحصل کمبود امکانات، نبود فضاي آموزشگاهی مناسب، عدم استقرار کادر آم
هاي استیآموزان با کپرورشی کارآزموده و متخصص و حتی نداشتن مجوز از نهادهاي ذیربط است؛ دانش

خودگردان و  وآموزان مدارس دولتی ساالن، وجود تمایز بین دانشهمتري از قبیل دوري از دیگر و مهم
رسد یکی از اند. به نظر میشناختی فراوانی که منتج از این انفکاك است، مواجهنهایتا تبعات روان

ژوهش سعی آموزان باشد. بنابراین در این پترین این تبعات کاهش سطح حرمت خود بین این دانشمهم
هاجر مهاي تاب آوري بر روي دانش آموزان بود که با اجراي برنامه آموزش مهارتبر این خواهد 

 د.ها مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرافغانستانی مدارس خودگردان، افزایش حرمت خود در آن
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 . اهمیت و ضرورت پژوهش22-1
دهاي نها سالمت روانی مهاجرین از مباحث اساسی، درحیطه علوم اجتماعی است که توجه بسیاري از

ساسی اچنین موضوعی معطوف ساخته است. هم به خود بهداشت جهانی را بین المللی، ازجمله سازمان
ن علوم نظراصاحب شناسان، جامعه شناسان، انسان شناسان، جمعیت شناسان وبسیاري ازاست که روان

جوامع بشري  خاصی به آن توجه نموده و براي ارتقاء کیفیت سالمت روانی دربین دید مختلف، هرکدام با
دهد، فزایش نمیامهاجرت خود به خود مشکالت سالمت روانی را  .اندکارهایی ارائه دادههرا برنامه ها و

از  .شودب میهاي روانی محسواما هر گاه توام با یکی از عوامل زیر باشد عامل خطرناکی براي بیماري
از مهاجرت، توانایی صحبت کردن به زبان جامعه  اجتماعی بعد -وضعیت اقتصادي توان بهمی جمله آنها

رد. نتایج و... اشاره ک مقصد، جدایی از خانواده، فقدان پذیرش به عنوان دوست از طرف جامعه مقصد
د که ده) در بررسی وضعیت زندگی مهاجرین افغانستانی ساکن ایران، نشان می1386پژوهش خالقی (

هاي تفاوت فغانستانی در ایران وضعیت زندگی نابسامانی دارند. مهاجرت و مشکالت ناشی ازمهاجرین ا
، مانند شودهاي روان پزشکی در میان مهاجران میقومی در کشور میزبان سبب بروز یا شیوع اختالل

که  ن طور) و هما2002، 1هاي روانی (البداويهاي جسمانی و سایر بیمارياضطراب، افسردگی، نشانه
ت خود ي حرمکنند مسئلهاشاره شد از جمله مشکالتی که کودکان مهاجر با آن دست و پنجه نرم می

 باشد.می

، زیرا بر در فرآیندهاي زندگی نقش مهم و به سزایی بر عهده داردحرمت خود یک نیاز اساسی است که 
شناختی مثبت، رشد روانکند. از این رو، بدون حرمت خود رشد و سالمت و طبیعی بودن فرد کمک می

ت و شود. در حقیقت حرمت خود مثل یک سیستم ایمنی آگاهانه عمل نموده و مقاومفرد متوقف می
ذیري را در آورد. از سوي دیگر حرمت خود پایین، انعطاف پبراي زندگی فرد را فراهم میظرفیت الزم 

تار در عوامل تعیین کننده رفدهد. همچنین از آنجا که حرمت خود یکی از مقابل مشکالت کاهش می
نیست،  رود، فردي که حرمت خود پایین دارد و براي خود ارزش و احترامی قائلانسان به شمار می

هارلو، بشود (بلداجی،  و رفتارهاي ضد اجتماعی ممکن است دچار انزوا و گوشه گیري  یا پرخاشگري
 ).1392زارعی، ثابت زاده، 

صی هاي شخدهد که چه دیدي به خود و چه حسی به ارزششان میحرمت خود مهم است زیرا به ما ن
که یکی  2رد. راجرزگذاخود داریم؛ بنابراین بر نحوه رفتار ما در این جهان و ارتباطمان با دیگران اثر می

ه افراد با خود کداند ؛ ریشه بسیاري از مشکالت انسانی را در این می3گراستاز حامیان روانشناسی انسان
 پندارند.ورزند و خود را بی ارزش و دوست نداشتنی میمیکینه 
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