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 چکیده 

 شد. روش انجام شيراز 2 ناحيه پایه ششم ابتدایي دختر آموزاندانش تاب آوریبر  شهروندی وزشآم تأثير بررسي هدف با پژوهش این

 5385مورد نظر  یاست. جامعه بوده كنترل و آزمایش گروه دو هر برای آزمون،پس و آزمونپيش طرح با تجربي شبه پژوهش،

 تصادفيگيری به روش نمونه نمونه عنوان به نفر( 83 گروه وه )هرگر دو كه بودند، شيراز 2 ناحيه پایه ششم ابتدایي دختر آموزدانش

جلسه  55طي  های شهروندی بر گروه آزمایششدند. آموزش مهارت انتخاب كنترل گروه و آزمایش گروه عنوان به ایمرحله ایخوشه

 آلفای از پایایي یمحاسبه جهتاست.  بودهویدسون دی و استاندارد تاب آوری كانر پرسشنامه پژوهش، این در استفاده مورد ابزارجرا شد. ا

 نظير توصيفي آمار از هاداده تحليل برای گرفت. قرار تأیيد مورد هاپرسشنامه محتوایي پایایي و روایي است كه شده استفاده كرونباخ

 هایمهارتآموزش  كه است آن از حاكي نتایج پژوهش شد. استفادهتحليل كوواریانس  نظير آمار استنباطي از و انحراف معيار و ميانگين

آموزاني كه آموزش دانش(. 333/3داری: و سطح معني %3/51است )شاخص كوواریانس:  داشته تأثيرآموزان دانش تاب آوری بر شهروندی

ضرورت توجه به  آموزان دارند. بنابراین اهميت ووضع بهتری نسبت به سایر دانش تاب آوریاند، از لحاظ های شهروندی داشتهمهارت

های آموزش ها و كارگاهتشکيل و برگزاری دوره درشود ميآموزان پيشنهاد و به دانش شودآموزان مشاهده ميهای شهروندی دانشمهارت

 فعاليت داشته باشند.شهروندی 

 

 .دوره ابتدایي تاب آوری، های شهروندی،آموزش مهارتواژگان کلیدی: 
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  مقدمه

های ضروری ها و مهارتها، بينشها برای كسب و ارتقای دانشهای آموزشي نقش بسيار مهمي در تدارک فرصتو نظامآموزش و پرورش  

باشد. در واقع باور بر این است كه ماموریت آموزش و پرورش فقظ مهيا كردن برای مشاركت در زندگي موثر برای همه جهانيان مي

ملي نيست بلکه همگام با آن باید مخاطبين را به عنوان شهروندان و كارگزاران فرامرزی كه  آموزان برای زندگي در جامعه محلي ودانش

(. 5831ای در هدایت تحوالت جهاني و ارتقای حقوق و جایگاه بشریت داشته باشند تربيت نمایند )قلتاش و همکاران، توانند سهم ارزندهمي

هدایت  درست مسير در و شود داده پاسخ خوبي به فردی و شخصي نيازهای به است. اگر موضوع یک از فراتر شهروندی آموزش فلسفه

كریک،  شد )برنارد خواهند آشناتر شانتکاليف و حقوق به و شد خواهد شکوفاتر دموكراتيک زندگي مسير در هایشارزش و هاتوانایي شود

ها برای مشاركت های افراد و گروهپرورش دادن ظرفيت (. آموزش شهروندی عبارت است از رشد و5835؛ نقل از فيضي و همکاران، 5333

ها شامل حقوق انساني، در تصميم گيری و عمل آگاهانه و مسئوالنه در زندگي اجتماعي و سياسي و اقتصادی و فرهنگي است. این آموزش

؛ نقل از 2332ها است )سيد، به تفاوتها، صلح و مسالمت جویي، برابری اجتماعي و حرمت نهادن رشد مستمر و همه جانبه، اخالق و ارزش

این  اغلب است. در شده تغييراتي دستخوش زماني متفاوت ادوار در و مختلف جوامع در شهروندی (. مفهوم5838جهانيان و حمدی، 

 بلکه ندارد بستگي فرد پایگاه حقوقي به تنها شهروندی، تجربه همه این با است قرار گرفته تأكيد مورد شهروندی حقوقي هایجنبه تعاریف،
آموزش شهروندی در واقع ارائه اطالعات و آگاهي در مورد مسایل (. 5832 است )ذكایي، متکي نيز اجتماعي هایو گروه افراد بين روابط به

 كند.ملي و جهاني آماده مي ،باشد؛ كه فرد را برای كسب فرهنگ شهروندی جامعه محل زندگي خود در ابعاد محليعمومي جامعه مي

، فرهنگي، اجتماعي، های سياسيهای الزم برای مشاركت در عرصههایي واجد فضایل و اخالق مدني و جمعي است و از مهارتچنين آموزه

ای باشد كه كودک را درگير آموزش شهروندی از دوران كودكي باید به گونه (.5833)فرمهيني فراهاني، اقتصادی و دیني برخوردار است 

با اجتماع و محيط پيرامون خود كند. همچنين به كودک روش تصميم گيری و قضاوت عادالنه را در روابط اجتماعي مشاركت همه جانبه 

 (.5838نوعان را برای او به وجود آورد )نوری و سعيدی پور، آموزش دهد و احترام متقابل به هم

 آن مورد در هنوز كه است. مفهومي شده توجه بدان شناسيروان متون در اخير هایسال در كه است مفاهيمي جمله از آوریمفهوم تاب 
 مفهومي آوری تاب كلي طور دارد. به خاصي اهميت است، رواني های سالمتشاخصه از یکي چون اما نگرفته صورت چنداني توافق
 مقابل در سرسختي معنای هب آوری تاب آیند.مي كنار منتظره غير هایبا موقعيت چگونه افراد دهد،مي توضيح كه است شناختيروان

 به تاب آوری(. 5831نقل از آزادی و تجلي،  ؛2331 )دوو، است ناگوار شرایط در ماندن زنده و عادی حالت به برگشت توانایي استرس،
، 5ينانمک ك و است )مک آليستر شده شناخته مشکالت برابر مقاومت در توانایي و تغييرات با موفقيت آميز سازگاری برای عاملي عنوان

 را استرس زا شرایط و سود جسته خود سازگارانه مهارت از بتواند كه دهدمي را امکان این فرد به (. تاب آوری2355، 2نوریس و ؛ آهرن2333
 شخصيتي ویژگي تاب آوری(. 2333، 8كند )ویلکز كنترل فرد در را مشکل، استرس بر تمركز با و كند تبدیل رشد و یادگيری برای فرصتي به

برسد  نمو یافتگي و شکوفایي به نامطلوب شرایط با در برخورد و شود متعادل بگذرد، هاسختي از وارجهش تا سازدقادر مي را فرد كه ستا

 مهارگری مانند مسند هایيویژگي با معموال تاب آور افراد شخصيتي (. از منظر2333 ،1روزنوینگ و مارتينيوسن هجي مدال، )فرایبرگ،

 و بالک ؛ 53،1997شوند )بندورامشخص مي 3خودكارآمدی و 3سرسختي ،7فعال بيني، مقابلهخوش ،2مثبت صوریخودت ،5دروني

عاطفي،  شناختي، چهارگانه فرایندهای طریق از افراد تاب آور بندورا، نظر بر بنا (.2335 ،58والر ؛ 52،1990یونگ و ؛ واگنيلد 55،1996كرامن

 برپایي حداكثر تنيدگي )عاطفي(، حداقل با رشد )شناختي(، برای فرصتي به عنوان هاچالش به افراد كنند. اینمي رفتار انتخابي و انگيزشي

                                                           
1 Mc Allister, Mc Kinnon 
2 Ahern, Norris 
3 Wilks 
4 Friborg,  Hjemdal, Martinussen & Rosenvinge  
5 internal locus of control  
6 positive self-image 
7 active coping  
8 hardiness  
9 self-efficacy  
10 Bandura 
11 Block & Kremen 
12 Wagnild  & Young  
13 Waller 
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 انعطاف و پویا زندگي، شرایط با مواجهه در آور،افراد تاب ترتيب، كنند. بدینمي نگاه )انتخابي( زندگي دهي مجددسامان جهت و )انگيزشي(

 یوسيله به تواندمي و كندمي رشد زمان گذر با كه است خصوصيّتي رفتاری در علوم اب آوریت(. 2355 ،51دیگران و )پاولو پذیر هستند

هایي آید كه افراد تاب آور چه ویژگياكنون این سوال پيش مي (.2337، 55گيرد )دراپيو و همکاران قرار تحت تأثير ایهای مداخلهشيوه

بستگي، تسلط بر خود، اند: حس همویژگي طبقه بندی شده 7اط است كه در دارند. تاب آوری با خصوصيات شخصيتي متفاوتي در ارتب

های ( ویژگي2355) 57(. هرمن و همکاران2333، 52خودمحوری، مشاركت، خودارزشمندی، شوخ طبعي و خوش بيني )هانسون و همکاران

ایي، موافق بودن(، منبع كنترل دروني، های شخصيتي )باز بودن، برون گراند: ویژگيفردی دیگری برای افراد تاب آور ذكر كرده

بستگي خودكارآمدی، عزت نفس، ارزیابي شناختي )تعبير مثبت داشتن از وقایع(، داشتن عملکردی عقالني، انعطاف پذیری شناختي، دل

د، تدبير و درایت ی مثبت، خودگرداني هيجاني، احساسات مثبت، معنویت، كنارآمدن كارآمد و مفيد، سخت رویي امياجتماعي، خودپنداره

هایي هستند كه به طور متغير با طور ارتباطات اجتماعي ویژگيهای جمعيتي چون سن، جنسيت، نژاد، اخالقيات و همينو سازگاری، عامل

 با مقابله ایيتوان و اندآرام عاطفي نظر از نيستند، خودشکنانه رفتارهای دارای تاب آور افراد كه دهدمي نشان تحقيقات اند.تاب آوری مرتبط

بنابراین سوال اصلي این پژوهش این است كه آیا (. 5833آباد،  نصرت و هاشمي خسروشاهي دارند )بهادری را ناخوشایند و ناگوار شرایط

 شيراز تاثير دارد؟ 2آموزان دختر پایه ششم ابتدایي ناحيه های شهروندی بر تاب آوری دانشآموزش مهارت

 پیشینه پژوهش

 تاثير ،شهروندی آموزش جنبه از اجتماعي و فرهنگي توسعه در دانشگاه ( در پژوهشي با عنوان نقش5835ن، مطاعي و زارعي )فيضي، احمدیا
 امروزی جوامع در پرورش اسالمي، نشان دادند كه آموزش و منابع دیدگاه به نگاهي و نيم خود حقوق از شهروندان آگاهي ميزان بر آموزش آن

 شوند. برمي متحول هاانسان كه است پرتو آموزش در كه رود. چرامي شمار به جانبه همه توسعه جهت در آموزشي هادن ترینكليدی عنوان به
 و ترقي فرهنگ طرف به مردم عامه و گيردمي خود به حالت نهادی اجتماعي انضباط و نظم كه است جامعه یک تربيتي و آموزشي نظام پایه

تاب  و تحصيلي پيشرفت مدار بر حل راه ی مشاوره ( در پژوهشي با عنوان تاثير5835اني و افالكي فرد )كنند. مروتي اردكمي حركت توسعه

افزایش  را هاو آن داشته آموزاندانش تاب آوری و تحصيلي پيشرفت بر معناداری تأثير مدار حل آموزان دریافتند كه مشاوره راهدانش آوری

 دختر آموزاندانش تحصيلي تاب آوری و امتحان اضطراب ميزان ( در پژوهشي با عنوان مقایسه5835است. چيت ساز زاده و جاللي ) داده
تاب  و امتحان اضطراب نمرات لحاظ از به طوركلي غيرورزشکار ورزشکار و دختر آموزاندانش گروه دو عادی بيان كردند كه بين و ورزشکار

 از ادراک رابطه ( در پژوهشي با عنوان بررسي5831، مهرآور گيگلو و نودهي )دارد. رشيدی، اميری وجود معناداری تفاوت تحصيلي آوری
 معنادار و رابطه مثبت تحصيلي آوری تاب و كالس محيط از ادراک تحصيلي به این نتيجه رسيدند كه بين آوری تاب با یادگيری كالس محيط
 بينيپيش و تبيين را راهنمایي آموزاندانش تحصيلي آوری ن تاباز ميزا 52/3انتخاب،  و لذت چالش، كالس؛ از ادراک دارد. ابعاد وجود

 مترصد دبيران و معلمان مشکالت تحصيلي، برابر در آموزاندانش آوریتاب و تحمل ميزان باالبردن برای كه شودتوصيه مي بنابراین كند؛مي
 عملکرد ( در پژوهشي با عنوان ارزیابي5833قي شيرسوار )حمدی و رز .باشند عاملي مرتبط، عنوان به كالس از آموزاندانش ادراک بهبود

 مسائل از آگاهي شخصي، استقالل هایزمينه ایجاد در هاكشور نشان دادند كه دانشگاه شهرهایدر كالن شهروندی آموزش بهبود در هادانشگاه
هویت  زیست، محيط از آگاهي هایمؤلفه زمينه در امااند. كرده عمل عالي بسيار شهروندی آموزش اصلي هایاز مؤلفه جنسيت تساوی و جهاني

( در پژوهشي با عنوان 5833زنجاني و قرهي ) .اندنموده عمل ضعيف بسيار خانوادگي هایارزش و كار به مربوط هایارزش وطن پرستي، و ملي

تهران(،  شهر 53 و 2 مناطق وردیم )مطالعه آموزش شهروندی و گسترش توسعه در اسالمي جمهوری تلویزیون آموزشي هایآگهي نقش

 گردیده شهروندان رفتار در آن به توجه و هاآگهي آموزشي هایپيام به مخاطبان كردن عمل آموزشي موجب هایآگهي به توجه دریافتند كه
و  مسؤل شهرونداني بيتتر به هاآگهي این بهتر هرچه ارائه با تواناست. مي داشته دنبال به را شهروندی آموزش امر توسعه همين كه است

 داشت. اميد جامعه پيشرفت و توسعه امر در آنان مشاركت و متعهد

                                                           
14 Paolo et al  
15 Drapeau et al 
52 Hansson et al 
57 Herrman et al 
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 دارای رواني سالمت با تاب آوری نه تنها دریافتند رواني سالمت و آوری ارتباط تاب فراتحليل در (2355) 53ليانگ جين و داجون تيانکينگ،
 و یا .دارد منفي رواني رابطه سالمت منفي نشانگرهای با و مثبت رابطه ت روانيسالم مثبت نشانگرهای با بلکه است، معنادار رابطه مثبت

حرمت  موجب ارتقای منفي كاهش عاطفه و مثبت عاطفه برون ریزی با تسهيل آوری تاب كردند ( در تحقيقات خود گزارش2351) 53همکاران

 با مثبت به شکل و مشکالت بين فردی افسردگي، اضطراب، لشام روانشناختي با درماندگي منفي شکل به حرمت خود و شودمي افراد خود
حقوق شهروندی ز آموزان دبستاني اتركيه به پژوهشي با بررسي تصورات دانشر ( د2353) 23ارتباط است. علباس در زندگي از رضایت

 25(. كوهن و همکاران2352اده، حقوق شهروندی پایين است )نقل از نصيری زز ا هاآنپرداخت و به این نتيجه رسيد كه ميزان آگاهي 

كند. در پژوهش بيني ميهای مثبت، افزایش تاب آوری و رضایت از زندگي را پيشآموزان نشان دادند كه هيجان( با بررسي دانش2333)

هروندی در ( در شانگهای چين با هدف توضيح ادراک معلمان و دانش آموزان از عناصر و ابعاد مهم تربيت ش2337) 22دیگری كه توسط ال

سطح محلي، ملي و جهاني صورت گرفت و مشخص گردید كه تربيت شهروندی نيازمند یک چارچوب چند سطحي و چند بعدی است و 

 (2332) 28كامبوروپولوس و یابند. بنتيباشند كه با تحوالت ملي و جهاني تغيير ميمفاهيم شهروندی و تربيت شهروندی مفاهيم پویایي مي
گری  واسطه امکان بر شاهدی خود كه دارد رابطه با حرمت خود منفي صورت به منفي عاطفه و مثبت شکل به مثبت فهدادند كه عاط نشان

( با مطالعه كيفي به 2338( و اسلر و استاركي )2338) 21است. ليستر و همکاران حرمت خود و تاب آوری بين رابطه در منفي و مثبت عواطف

اند. های سياسي آینده اشاره نمودهمشاركت در مسائل اجتماعي و سياسي، شركت در انتخابات و فعاليت بررسي نظرگاه نوجوانان و جوانان به

اند. اسلر و استاركي به آموزان از شهروندی و جایگاه خود به عنوان شهروندی را مورد مطالعه قرار دادهليستر و همکاران، ادراک دانش

 اند. روندی اشاره نمودههای تدریس شههای نبود یا كمبود مدلچالش

توان آن را تعليم و آموزش داد تا یکي از مسائل مهمي كه در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندی وجود دارد این است كه چرا و چگونه مي

ه را بهترین بر اساس آن شاهد اجرای صحيح آن در جامعه و شناخت وظایف و تکاليف مبتني بر آن بود. در این رابطه صاحب نظران، مدرس

ها معتقدند چون مدرسه بعد از خانه دومين محيطي است كه كودكان و نوجوانان قسمت دانند. آنمکان برای آموزش و تعليم این مقوله مي

ها دارد، در نتيجه های زندگي به آندر رشد شخصيت و انتقال دانش و مهارت كنند، و نقش مهمياعظم وقت خود را در آن سپری مي

های مختلف تحصيلي آموزان ردههایي است كه در مدرسه باید آموزش داده شود و دانشبا شهروند و شهروندی نيز از جمله مهارت آشنایي

های شهروندی را در مدرسه فرا بگيرند. به عبارت دیگر گنجاندن مطالب مهم و ضروری در مورد حقوق باید حقوق، تکاليف و مسئوليت

ها توسط نظام آموزش و پرورش حاكم بر هر كشوری، افراد متعهد واعد در برنامه درسي و كاربردی ساختن آنشهروندی بر اساس اصول و ق

كه  عادل و قانونمند است( بنا نهند؛ نظامي شهروند را )كه نظامي -و مسئول و آگاه را پرورش خواهد داد كه خواهند توانست نظام نماینده

كت، حق انتخاب و.... را داشته باشند. برخي از صاحب نظران نيز ضرورت آموزش شهروندی را افراد جامعه در آن حق آزادی، حق مشار

هایي كه در دانند. در واقع فرد با آموزشپيدا كنند مي هایي در فرد كه با افراد دیگر جامعه همزیستي اجتماعي سالميپرورش قابليت

های اخالقي و كنند به فردی مستقل كه دارای حس مسئوليتافت ميی حقوق شهروندی از طریق نظام آموزشي و مدارس دریزمينه

ای باشد تبدیل شود و عضو سودمندی برای جامعه گردد. به همين دليل آشنا شدن با این حقوق و ضرورت آموزش اجتماعي رشد یافته

هویدا و ) ر مدارس ضرورت پيدا خواهد كردتواند داشته باشد. بنابراین آموزش حقوق شهروندی دها به شهروندان، مزایای زیادی ميآن

 (.5833نادری، 

 سریع تغييرات و شخصي زندگي كار، محيط از ناشي فشارهای مختلف و است. مشکالت كنوني دنيای در زندگي ضروریات از آوری، تاب
 جهت است مناسبي مهارت آوری؛ د. تابكننمي افراد تحميل بر را زیادی فشارهای كه هستند مسایلي جمله و... از طبيعي و بالیای اجتماعي
 بر تا كندمي كمک نوجوانان و كودكان به آورانهتاب دارد. رفتارهای وجود سخت و نامطلوب شرایط كه زماني حتي مشکالت زندگي، گذراندن

 یا حادثه افراد، كه؛این اول شود:دیده مي مهم وجه دو آوری تاب مفهوم كنند. در تبدیل مثبت تجارب به را هاو آن شده چيره منفي تجارب
 جبران به دست خود، عملکرد معمولي به بازگشت برای و هستند پذیر انعطاف حوادث، برابر در كه؛ن آ و دوم كنندمي تجربه را زا آسيب رویداد

                                                           
18 Tianqiang., Dajun., Jinliang 
19 Ya et al 
20  Lbas 
21 Cohn et al 
22  law 
23 Benetti & Kambouropoulos 
24  Lister et al 
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 كه است آن از حاكي تحقيقات یجدارند. نتا را سختي بر آمدن فائق و خود به شده وارد های روانيضربه ترميم توانایي افراد، زنند. اینمي
راهبردهای  (.5831همکاران،  دارد )مؤمني و قلبي بيماری به مبتال نوجوانان در اضطرابي عالئم كاهش معناداری بر تأثير آوری تاب آموزش

توانند با ایجاد ها ميهای تحصيلي كمک كنند. مدارس و خانوادهآموزان در رسيدن به موفقيتتوانند به دانشایجاد تاب آوری مي

توانند برخي از خصوصيات تاب كارهایي، تاب آوری را افزایش دهند. با ایجاد محيطي كه به اندازه كافي تسهيل كننده است، افراد ميراه

فراد شان كسب كنند. این تاب آوری افزایش یافته از طریق رشد سالمت رواني و دستاوردهای تحصيلي برای كودكان و اآوری را در زندگي

 (.5838؛ نقل از كياني دهکردی، 5333جوان به دست خواهد آمد )دیویس، 

 عمده، طور توان به این نتيجه رسيد كه بهشده در داخل و خارج از كشور ميهای انجاممرور صورت گرفته از پژوهش با توجه به
 دو متغير هر كه پژوهشي همچنين و ششم یپایه در هك اما پژوهشي باشد؛مي بسيار شهروندی آموزش یدر زمينه شدهانجام هایپژوهش
بر  شهروندی آموزش تأثير حاضر بر آن است كه پژوهش بنابراین نشده است، یافت باشد داده قرار مدنظر های شهروندی و تاب آوری رامهارت

 بتواند تحقيق این نتایج است اميدوار بررسي قرار دهد. محقق را مورد شيراز 2ناحيه  آموزان دختر پایه ششم ابتدایيدانش تاب آوری
 درصدد حاضر پژوهش لذا آموزان داشته باشد.جهت افزایش تاب آوری دانش و والدین پرورش و آموزش مسئوالن برای مهمي كاربردهای

 :است بوده زیر هایبررسي فرضيه

 شيراز تاثير دارد. 2ه آموزان دختر پایه ششم ابتدایي ناحيهای شهروندی بر تاب آوری دانشآموزش مهارت -5
 شيراز تاثير دارد.  2آموزان دختر پایه ششم ابتدایي ناحيه های شهروندی بر ابعاد تاب آوری دانشآموزش مهارت -2

 روش تحقیق 
)متغير  اثربخشي آموزش شهروندیبررسي  دنبال به محقق روش باشد. در اینمي تجربي شبه تحقيقات از كمي، تحقيق یک این پژوهش

به  باشدمي كنترل و آزمایش دو گروه هر برای آزمون پس و آزمون پيش تحقيق دارای این باشد.)متغير وابسته( مي بر تاب آوری مستقل(

 دو هر برای آزمونپس سپسو جلسه اجرا  55طي  آزمایش گروه های شهروندی برآموزش مهارت آزمون، پيش اجرای از كه پسطوری

 ده است.شانجام  كنترل و آزمایش گروه

های شهروندی و ای پيرامون مهارتآموزان گروه آزمایش جلسههای شهروندی به این صورت انجام شد كه در ابتدا محقق با دانشآموزش

. خاتمه یافت. با های شهروندی، فواید آن و همکاری و..اهميت آن در زندگي برگزار و این جلسه با بحث و ارائه مطالب الزم درباره مهارت

تعریف مهارت حل مسئله، تعریف مهارت كه شامل مباحث های مهارت شهروندی با تاكيد بر مولفه جلسه، 55برای  طرح درس نمونه هتهي

تصميم گيری، تعریف تفکر خالق، تعریف همدلي، تعریف مشاركت فعال، فواید نشاط، عوامل موثر در نشاط، تعریف برنامه شادی فوردایس، 

های مدني، های مدني، تعریف نگرشآموزان از یکدیگر، تعریف شناخت مدني، تعریف توانایيب به شناخت دانشتعریف خود اصالحي، ترغي

ها در اختيار دو گروه آزمایش و ی آموزش مجداً پرسشنامهاجرای این رویکرد رسميت یافت. در پایان دوره بودآموزش حقوق شهروندی 

 ، تحليل و بررسي انجام شد.هاكنترل قرار گرفت و پس از جمع آوری داده
گردد و تنها گروه آزمایش است كه در آزمون اجرا ميپس آزمون وكنترل، پيش پيداست در هر گروه آزمایش و 5گونه كه از جدول همان

 گيرد.معرض اثر متغير مستقل )آموزش شهروندی( موردنظر تحقيق قرار مي

 قیقطرح تجربی تحقیق مربوط به روش اجرای تح -1جدول 

 آزمونپس متغير مستقل )اجرای طرح( آزمونپيش گروه

 Q1 X Q1 آزمایش

 Q2 - Q2 كنترل

نفر در سال  5385شيراز، متشکل از  2آموزان دختر مشغول به تحصيل پایه ششم ابتدایي ناحيه جامعه آماری پژوهش شامل كليه دانش

پرورش و اخذ مجوز از  ابتدا با مراجعه به آموزش و باشد.مي ایمرحله یاخوشه تصادفي به شيوهگيری نمونه باشند.مي 37-32تحصيلي 

آموزان دختر پایه ششم را ها دانششهر شيراز یک آموزشگاه انتخاب شد. سپس از بين آن 2بين مدارس دخترانه پایه ششم ابتدایي ناحيه 
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نفری را كه بيشترین ميزان عدم تاب آوری را  83وزان یک كالس آمها اجرا گردید. از ميان این دانشپرسشنامه بر روی آن انتخاب كرده و

 نفری دیگر به 83صورت تصادفي یک كالس  عنوان نمونه آماری این تحقيق در نظر گرفته شدند. سپس به نشان دادند مشخص گردید و به

  عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد.
این پرسشنامه را كانر و دیویدسون  است. شده استفاده (2338) كانر و دیویدسون شده تاب آوریاستاندارد  پرسشنامه پژوهش از این در

بعد تصور از شایستگي  5سؤال است كه  25 شامل حوزه تاب آوری تهيه كردند. پرسشنامه 5335-5373( با مرور منابع پژوهشي 2338)

و  53، 53، 55، 51، 7، 2های سوال) ی تحمل عاطفه منفي، اعتماد به غرایز فرد(25و  21، 28، 57، 52، 52، 55، 53های سوال) فردی

 (3و  8های سوال) و تاثيرات معنوی (22و  25، 58های سوال) ، كنترل(3و  5، 1، 2، 5های سوال) ، پذیرش مثبت تغيير و روابط ایمن(23

نادرست  كامال صورت به 1-3گزینه نمرات  هر برای و باشدمي ایدرجه 5 ليکرت طيف یک صورت به سؤال هر هایگيرد. پاسخرا در بر مي

شود. مي امتيازبندی (1 نمره)درست  هميشه و (8 نمره)درست  اغلب (،2درست )نمره  گاهي (،5نمره ) درست  ندرت به (،صفر نمره) 

است.  بيشتر تاب آوری دهباشد، نشاندهن ترنزدیک 533 به آمده دست به امتياز چه هر و باشدمي 533 تا 3 بين كسب امتياز قابل دامنه

 شود. مي ( طبقه بندی533-72( و )75-55(، )53-22(، )25-3) سطح چهار به تاب آوری كلي نمره

برای تعيين روایي این مقياس نخست همبستگي هر عبارت با نمره كل مقوله محاسبه و سپس از روش تحليل عاملي بهره گرفته شد. 

را نشان داد. سپس عبارات مقياس به روش  21/3تا  15/3های بين ، ضریب8ه جز عبارت محاسبه همبستگي هر نمره با نمره كل ب

و آزمون  KMOهای اصلي مورد تحليل عاملي قرار گرفتند. قبل از استخراج عوامل بر پایه ماتریس همبستگي عبارات، دو شاخص مولفه

بود كه هر دو شاخص كفایت  5552/23ر آزمون بارتلت برابر و مقدار خي دو د 37/3برابر  KMOكرویت بارتلت محاسبه شدند. مقدار 

شواهد برای انجام تحليل عامل را نشان دادند. در پژوهشي كه توسط ساماني، جوكار و صحراگرد در بين دانشجویان صورت گرفت، روایي 

ی و در خطر احراز گردید )ساماني و های مختلف عاد)به روش تحليل عوامل و روایي همگرا و واگرا( توسط سازندگان آزمون در گروه

 (.2332همکاران، 

( هنجاریابي شده است. وی برای تعيين پایایي مقياس تاب آوری كانر و دیویدسون از روش 5833دی )واین مقياس در ایران توسط محم

مقياس  آلفای كرونباخ ضریب (2332) صحراگرد و جوكار را گزارش كرده است. ساماني، 33/3خ بهره گرفته و ضریب پایایي اآلفای كرونب

 اند. دركرده گزارش 37/3را  ابزار این كرونباخ آلفای ضریب ( نيز5833اند. ابوالقاسمي )آورده دست به 37/3دانشجویان  در را تاب آوری

 آلفای كه قرار گرفت آزمون مورد كرونباخ آلفای ضریب آزمون از استفاده با پرسشنامه پایایي نيز (5833همکاران ) و رنجبر حق پژوهش

ی پایایي پرسشنامه محاسبهاست. در پژوهش حاضر برای  برخوردار خوبي پایایي از ابزار این آمد. بنابراین بدست پرسشنامه این برای 31/3

ایج نشاندهنده است كه نت شده گزارش 2آن در جدول  گانهپنجاز ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد. آلفای كرونباخ برای تاب آوری و ابعاد 

 است(. 7/3باشد )ضرایب آلفا در همه ابعاد بيشتر از پایایي و همبستگي دروني مناسب سواالت مي

 پایایی پرسشنامه تاب آوری و ابعاد آن -2جدول 

تصور از شایستگي  تاب آوری متغير

 فردی
اعتماد به غرایز فردی تحمل 

 عاطفه منفي
پذیرش مثبت تغيير 

 و روابط ایمن
اثيرات ت كنترل

 معنوی
 727/3 783/3 333/3 721/3 752/3 315/3 آلفای كرونباخ

 2 8 5 7 3 25 تعداد گویه

های فرضيه آزمون برای ميانگين و انحراف معيار و هاینظير شاخص توصيفي آمار ،تاب آوری یپرسشنامه از های حاصلداده تحليل برای

 .است شده ستفادهتحليل كوواریانس ا نظير استنباطي آمار از تحقيق
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  یافته ها

 شدهارائه  1و 8 جداول برای تاب آوری و ابعاد آن در نمونه هایمعيار آزمودني انحراف و ميانگين شامل پژوهش این توصيفي هاییافته

 .است

 آزمون به تفکیک گروهآزمون و پسدر پیش آموزاندانش های آماری تاب آوریشاخص -3 جدول

 آزمونپس آزمونشيپ  گروه

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد

 333/52 38/25 357/53 27/22 83 كنترل

 112/55 57/23 173/52 37/22 83 آزمایش

آزمون، آزمایش در پيش و كنترل گروه دو پایه ششم ابتدایي در دختر آموزاندانش تاب آوری یدر مقایسه گویاست 8 جدول كه طورهمان

 آزمایش گروه و ميانگين 38/25 كنترل گروه ميانگين آزمون،باشد. در پسمي 37/22  و ميانگين گروه آزمایش 27/22ين گروه كنترل ميانگ

 باشد.مي كنترل بيشتر گروه ميانگين از آزمایش گروه آمد كه ميانگيندستبه 57/23

 آزمون پس و آزمون شیپر دآزمایش  های کنترل وآموزان در گروههای آماری ابعاد تاب آوری دانششاخص -4جدول 

 كنترل آزمایش   

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد آزمون متغيرها

 333/1 38/22 235/1 17/28 83 پس آزمون تصور از شایستگي فردی

 517/1 37/22 332/1 18/53 83 پيش آزمون

 852/1 23/53 222/1 33/53 83 پس آزمون اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفي

 522/1 33/53 253/1 27/57 83 پيش آزمون 

 322/8 38/51 381/8 38/55 83 پس آزمون پذیرش مثبت تغيير و روابط ایمن

 325/8 53/55 115/8 58/58 83 پيش آزمون 

 253/2 38/3 158/2 33/3 83 پس آزمون كنترل

 883/2 58/3 355/8 53/7 83 پيش آزمون 

 752/5 77/1 353/5 58/5 83 پس آزمون تاثيرات معنوی

 258/5 58/5 221/5 73/1 83 پيش آزمون 

ابعاد تصور از شایستگي فردی، اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفي، پذیرش مثبت  در پيش آزمون ميانگين گویاست 1 جدول چنانچه

كنترل  گروه و در 73/1و  53/7، 58/58، 27/57، 18/53روه آزمایش به ترتيب برابر با تغيير و روابط ایمن، كنترل و تاثيرات معنوی در گ

دهد در پيش آزمون، ميانگين ابعاد تصور از شایستگي فردی، باشد كه نشان ميمي 58/5و  58/3، 53/55، 53، 37/22به ترتيب برابر با 

روابط ایمن، كنترل و تاثيرات معنوی در گروه كنترل بيشتر از گروه اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفي، پذیرش مثبت تغيير و 

ابعاد تصور از شایستگي فردی، اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفي، پذیرش مثبت تغيير و  آزمایش است. در پس آزمون ميانگين

كنترل به ترتيب  گروه و در 58/5و  33/3، 38/55، 33/53، 17/28روابط ایمن، كنترل و تاثيرات معنوی در گروه آزمایش به ترتيب برابر با 

دهد در پس آزمون، ميانگين گروه آزمایش در همه ابعاد به جز بعد باشد كه نشان ميمي 77/1و  38/3، 38/51، 23/53، 38/22برابر با 

همه ابعاد در پس آزمون ميانگين كنترل بيشتر از گروه كنترل است. در مقایسه ابعاد در پيش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش، 

 بيشتری نسبت به پيش آزمون دارند.

 شیراز تاثیر دارد. 2آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه های شهروندی بر تاب آوری دانشفرضیه اول: آموزش مهارت
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 آزمون لوین تاب آوری -5جدول 

 (sig)ی داريمعنسطح  آماره آزمون 

 273/3 571/3 پيش آزمون

 238/3 523/5 س آزمونپ

 5 از ( بيشتر238/3) ( و پس آزمون273/3) لوین در پيش آزمون آزمون داریشود سطح معنيمشاهده مي 5 جدول در كه طورهمان

 داریمعني صدم تفاوت 5 سطح در آزمایش و كنترل دو گروه در دختر پایه ششم ابتدایي آموزانتاب آوری دانش واریانس پس است، درصد

 ند.ندار

 پایه ششم ابتدایی دختر آموزان دانش تاب آوری کوواریانس تحلیل آزمون نتایج -6جدول 

منبع 

 پراكندگي
مجموع 

 مربعات
درجه 

 آزادی
ميانگين 

 مربعات
 آماره آزمون

F 

سطح معني 

 داری

 توان آزمون ضریب اتا

 آزمونپيش

 گروه

513/557 5 513/557 577/1 338/3 523/3 355/3 

275/17 5 275/17 282/8 333/3 513/3 355/3 

 731/238 57 238/55255 خطا

      53 253/55387 كل

شده مشاهده  هایتفاوت از درصد 3/51 است كه معني به آن این و 513/3 با برابر اتا شود، ضریبمي مشاهده 2 جدول در كه طورهمان 

داری آزمون كمتر از چون سطح معني طرفي است. از بوده زش شهروندیآمو به مربوط دختر پایه ششم ابتدایي آموزانتاب آوری دانش در

دختر پایه  آموزانآموزش شهروندی بر تاب آوری دانش و شودمي تأیيد یک صدم سطح در ی پژوهشيفرضيه بنابراین یک صدم است،

 است. بوده كافي پژوهش نه برایاست حجم نمو 3/3از  تربزرگ و 355/3 آزمون توان دارد. چون دارمعني تأثير ششم ابتدایي

شیراز تاثیر  2آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه های شهروندی بر ابعاد تاب آوری دانشفرضیه دوم: آموزش مهارت

 دارد. 

 آزمون لوین ابعاد تاب آوری -7جدول 

 (sigداری )سطح معني آماره آزمون  ابعاد تاب آوری

 288/3 283/3 پيش آزمون تصور از شایستگي فردی

 511/3 872/3 پس آزمون 

 753/3 532/3 پيش آزمون اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفي

 713/3 535/3 پس آزمون 

 552/3 857/3 پيش آزمون پذیرش مثبت تغيير و روابط ایمن

 728/3 527/3 پس آزمون 

 338/3 357/2 پيش آزمون كنترل

 558/3 852/3 پس آزمون 

 227/3 537/3 پيش آزمون معنویتاثيرات 

 228/3 211/3 پس آزمون 

ی ابعاد تاب همه واریانس پس است، 35/3 از بيشتر ی ابعادلوین در همه آزمون داریشود سطح معنيمشاهده مي 7جدول  در كه طورهمان

 ندارند. داریمعني تصدم تفاو 5 سطح در آزمایش و كنترل دو گروه در دختر پایه ششم ابتدایي آموزانآوری دانش
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 پایه ششم ابتدایی دختر آموزان دانش کوواریانس ابعاد تاب آوری تحلیل آزمون نتایج  -8جدول 

منبع  ابعاد

 پراكندگي
مجموع 

 مربعات
درجه 

 آزادی
ميانگين 

 مربعات
آماره 

 آزمون
سطح معني 

 داری

ضریب 

 اتا
توان 

 آزمون
 آزمونپيش تصور از شایستگي فردی

 گروه

738/88 5 738/88 832/8 311/3 381/3 352/3 

 213/85 5 213/85 112/8 381/3 315/3 353/3 

 332/3 335/3 322/3 321/1 135/15 5 135/15 آزمونپيش اعتماد به غرایز فردی 

 323/3 338/3 318/3 527/2 855/88 5 855/88 گروه تحمل عاطفه منفي

 777/3 388/3 317/3 382/2 222/23 5 222/23 آزمونپيش پذیرش مثبت تغيير و 

 353/3 353/3 583/3 332/5 323/53 5 323/53 گروه روابط ایمن

 755/3 383/3 313/3 712/2 225/53 5 225/53 آزمونپيش كنترل

 331/3 325/3 553/3 831/5 582/52 5 582/52 گروه 

 355/3 353/3 387/3 582/8 322/52 5 322/52 آزمونپيش تاثيرات معنوی

 322/3 533/3 322/3 282/1 881/25 5 881/25 وهگر 

ابعاد تصور از شایستگي فرد، اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفي،  اتا ضریب شودمي گروه( مشاهده )سطر 3جدول  در كه طورهمان

 بدان این . و533/3و  325/3، 353/3، 338/3، 315/3 از است عبارت ترتيب به پذیرش مثبت تغيير و روابط ایمن، كنترل، تاثيرات معنوی

اعتماد به غرایز  در شدههای مشاهده تفاوت از درصد 8/3 شده در تصور از شایستگي فرد،مشاهده  هایتفاوت از درصد 5/1كه  است معني

 مشاهده هایفاوتت از درصد 5/2پذیرش مثبت تغيير و روابط ایمن،  در شده مشاهده هایتفاوت از درصد 3/5 فردی تحمل عاطفه منفي،

 آموزش مربوط به پایه ششم ابتدایي، دختر آموزاندانش شده در تاثيرات معنویهای مشاهدهدرصد از تفاوت 53در كنترل و  شده

جز پذیرش مثبت تغيير و روابط به  تاب آوری ابعاد یهمه در داری آزمونچون سطح معني است. از طرفي بوده های شهروندیمهارت

 ميزان بر 35/3 سطح شهروندی در هایآموزش مهارت بنابراین است، 35/3 از آموزان دختر پایه ششم ابتدایي كمترترل دانشایمن و كن

 دار دارد. چونمعني آموزان دختر پایه ششم ابتدایي تأثيرجز پذیرش مثبت تغيير و روابط ایمن و كنترل دانشبه  تاب آوری ی ابعادهمه

 است.  بوده كافي در همه ابعاد پژوهش برای نمونه است، حجم 3/3به  تاب آوری نزدیک دابعا یهمه آزمون توان

  گیریبحث و نتیجه
 شيراز انجام 2آموزان دختر پایه ششم ابتدایي ناحيه های شهروندی بر تاب آوری دانشپژوهش حاضر با هدف شناخت تاثير آموزش مهارت

 معنادار وجود تفاوت كنترل و آزمایش ميزان تاب آوری گروه بين در سطح یک صدم، كهشد فرضيه اول این نتيجه گرفته  شد. در بررسي

ها آن به كه آموزانيدانش از تاب آوری شده،داده  های شهروندیها آموزش مهارتآن به كه آموزانيدانش ميزان تاب آوری دارد. همچنين

شد. با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون در سطح یک صدم  تأیيد ژوهشگرپ فرض و بيشتر است نشده، داده های شهروندیآموزش مهارت

های شهروندی بوده آموزان مربوط به آموزش مهارتشده در تاب آوری دانشهای مشاهده دار شد، این نتيجه حاصل شد كه تفاوتمعني

 (، تيانکينگ،5833(، زنجاني و قرهي )5835جاللي )(، چيت ساز زاده و 5835های فيضي و همکاران )است. نتایج این تحقيق با یافته

توان های احتمالي كه ميباشد. از جمله تبيينهمسو مي (2333( و كوهن و همکاران )2351(، یا و همکاران )2355ليانگ ) جين و داجون

ب آوری در افراد مختلف، دارای برای این یافته در نظر گرفت این است كه تاب آوری قسمتي از شخصيت طبيعي هر انساني است، اما تا

آموزان، فقدان این مهارت های شهروندی با اهداف افزایش تاب آوری دانشدرجات مختلفي است. با توجه به اهميت و ارزش آموزش مهارت

های تای مهارجلسه 55آموزان از آموزش توان گفت دانشباعث كاهش ارزشمندی فرد خواهد شد. همچنين در تبيين نتایج فوق مي

های خود را در حد قابل قبولي افزایش دهند. بدین ترتيب گروه آزمایش شهروندی به نحو چشمگيری استفاده كردند و توانستند مهارت

ها منجر به تاثيرات مثبت و توان گفت این آموزشنسبت به گروه گواه تفاوت قابل توجهي در افزایش تاب آوری از خود نشان داد كه مي

آموزان و در های اجتماعي دانشساز رشد مهارتهای شهروندی زمينهتوان تبيين كرد كه آموزش مهارتدند. بنابراین ميداری شمعني

باشد. آموزش خواندن، نوشتن و حساب كردن از جمله اهداف مهم مدارس دولتي است. ولي اصرار نهایت آسایش و رفاه مردم كشور مي
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ها قبل یکي از اهداف مهم ، سایر اهداف را تحت تاثير قرار داده است. تربيت شهروند تاب آور، از مدتهای پایهبيش از حد به آزمون مهارت

كنند. دليل آن وجود مقررات مربوط به پاسخ های شهروندی كوتاهي ميتعليم و تربيت بوده است ولي معلمان و مدارس در توسعه مهارت

 ای است. ون از دروس مدرسهگویي مدارس در حال حاضر و تاكيد بر نمرات آزم

تصور از شایستگي فرد، اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفي و تاثيرات  ابعاد ميزان بين شد كهدر بررسي فرضيه دوم این نتيجه گرفته 

 مشاهده وت معناداردر ابعاد پذیرش مثبت تغيير و روابط ایمن و كنترل تفا ولي دارد. وجود معنادار كنترل تفاوت و گروه آزمایش معنوی

ها آن به كه آموزانيدانش به نسبت شده است شهروندی داده هایآموزش مهارت هابه آن كه آموزانيدانش تاب آوری ابعاد ینمره نشد.

(، 5831(، رشيدی و همکاران )5835های مروتي اردكاني و افالكي فرد )بيشتر است. نتایج این تحقيق با نتایج پژوهش نشده، داده آموزش

( همسو مي باشد. در تبيين نتایج 2332( و بنتي و كامبوروپولوس )2337(، ال )2351همکاران ) و (، یا5833حمدی و رزقي شيرسوار )

گيرد و از های شهروندی، ابعاد مختلف زندگي فردی، اجتماعي و خانوادگي هر فرد مد نظر قرار ميتوان گفت در برنامه آموزش مهارتمي

های ها شركت فعال دارند و تحت تاثير تمرینگردد و افراد مورد آزمایش در دورهها به صورت كارگاهي و عملي اجرا مينامهآنجا كه بر

های كند. همچنين برنامهگيرند، غنای برنامه و گستردگي آن به ثمر بخشي هر چه بيشتر آن كمک ميفردی و گروهي مختلف قرار مي

شود. از ابعاد تاب آوری پذیرش مثبت تغيير و روابط ایمن و كنترل است آموزان ميفزایش تاب آوری دانشآموزش مهارت شهروندی، باعث ا

كه در این پژوهش رابطه معناداری با آموزش شهروندی نداشتند كه شاید به خاطر گروه سني انتخابي یا به دليل عدم دقت كافي در هنگام 

 آموزان باشد.پر كردن پرسشنامه توسط دانش

 همخواني پيشين مطالعات بيشتر با پژوهش این نتایج كه گرفت نتيجه توانمي های پيشينپژوهش با حاضر پژوهش نتایج از مقایسه

توان مربيان را برای ارائه این ای ميهای بکار رفته در این پژوهش نياز به تخصص خاصي ندارد و با یک آموزش چند جلسهروش دارد؛

شود با توجه به اجرای باشد. از این رو پيشنهاد ميهای مقرون به صرفه و دارای تاثير مثبت زود هنگام مينابراین روشها آماده نمود؛ بروش

ها، مشاوران و درمان گران و آموزش و پرورش، استفاده از این برنامه آموزشي را در برنامه كار خود قرار دهند. اميد است آسان این روش

مند تر تاب آوری در كشور ما باز كرده و افق نویني را در این زمينه به روی پژوهشگران عالقها برای بررسي دقيقهایي راه رچنين پژوهش

های آموزان با محتوای مؤلفهی دانشهای فوق برنامهی كتب درسي و فعاليتهيكلشود كه در این زمينه پيشنهاد ميبگشاید. همچنين 

های الزم در نه با تئوری، آموزشو  عمالًآموزان باید های آموزشي بسيار حائز اهميت است، دانشساختشوند، توجه به زیر فيتألشهروندی 

جهت همکاری  بعد از آنمدارس را تمرین كنند. بروشورهایي برای آموزش و راهنمایي والدین قبل از شروع آموزش مهارت شهروندی و 

 اوليا در انجام پژوهش تهيه شود. 

 خود پرسشنامه و است بوده پرسشنامه پژوهش این در اطالعات آوری جمع های این پژوهش این است كه ابزارحدودیتترین ماز مهم

آموزان و .... است و اینکه تأثيرگذاری عواملي همچون شرایط زماني و مکاني آزمون، شرایط روحي و فيزیکي دانش ذاتي دارای محدودیت

 ی این متغيرها وجود ندارد. تلف امکان كنترل همهدور از انتظار نيست، كه به دالیل مخ

  منابع
 

ارشد،  كارشناسي نامهشاهد. پایان آموزاندانش شادكامي مادران با آوری تاب و خانواده عملکرد (. رابطه5831آزادی، زینب. و تجلي، پریسا. )

 اجتماعي. علوم و شناسيروان مركزی، دانشکده تهران اسالمي، واحد آزاد تربيتي، دانشگاه شناسيروان گرایش

آموزان دارای پيشرفت تحصيلي باال و (. ارتباط تاب آوری، استرس و خودكارآمدی با رضایت از زندگي در دانش5833ابوالقاسمي، عباس. )

 .555-585(، 8)7شناسي دانشگاه الزهرا، شناختي، دانشکده علوم تربيتي و روانپایين. فصلنامه مطالعات روان

 دانشجویان، در شناختيروان بهزیستي تاب آوری با و اميدواری یرابطه (.5833تورج. ) نصرت آباد، هاشمي جعفر. و خسروشاهي، بهادری

 .53-15(، 22)2 و رفتار، اندیشه

های (. نقش آموزش شهروندی بر ميزان پذیرش اجتماعي مدیران فرهنگي در سازمان5838جهانيان، رمضان. و حمدی، مهرنوش. )

 .533-33(، 55)5وزشي، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، آم

 و ورزشکار دختر آموزاندانش تحصيلي تاب آوری و امتحان اضطراب ميزان (. مقایسه5835چيت ساز زاده، آزیتا. و جاللي، سيد احمد. )
 عادی. نخستين كنفرانس ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الرستان.
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 ذهني، كم توان فرزندان دارای مادران كيفيت و آوری تاب (.5833حامد. ) برماس، احمد. و برجعلي، عليرضا؛ كاكاوند، فرخ؛ رنجبر، قح

 (.5)5 رفتاری، علوم نشریه
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Abstract 

This study aimes to investigate the effects of teaching citizenship skills on resiliency of female students of  sixth 

grade primary school of district 2 Shiraz. The research method was quasi-experimental with pretest and post-test 

for both test and control groups, respectively. The population was 5835 female students of  sixth grade primary 

school of district 2 Shiraz, The two groups (each group 30 persons) were randomly selected as cluster random 

sampling as a examination group and control group. Citizenship skills training was conducted on the 

experimental group in 15 sessions. The tool used in this study was the standard Conner and Davidson 

questionnaire. To determine the reliability of Cronbach’s alpha, reliability and validity of the questionnaire were 

confirmed. In order to analys the data, descriptive statistics such as mean and standard deviation and inferential 

statistics such as covariance analysis were used. The result of the research indicate that citizenship skills training 

has affected student resilience (Partial Eta=14.8%, 0.005). students who have citizenship skills education have a 

resilience better than other students. Therefore the importance and necessity of paying attention to student’s 

citizenship skills are observed and it is suggested that students be involved in the formation and holding of 

citizenship training courses and workshops. 
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