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Abstract 

The aim of this study was to determine the mediating role of school 
bonding in the relationship between psychological toughness and 
aggression. The method of this study was descriptive-correlative. The 
statistical population of the study was the second female high school 
students in Ramsar. A total of 217 students were selected as the 
statistical sample size by cluster sampling. Data collection tools were 
Rezaei Sharif and Hajiloo School Connection Questionnaires (2016), 
Long and Golett Psychological Hardiness(2003), and Eiseng and 
Glenn Wilson Aggression (1975), which were validated by academic 
experts and their reliability was confirmed by Cronbach alpha 
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coefficient test. The structural equation technique was used to analyze 
the data, using Lisrel statistical software and Spss statistical software. 
Quantitative findings of testing the research hypotheses showed that 
there is a positive and significant relationship between psychological 
toughness and school bonding. There is a negative and significant 
relationship between school bonding and students' aggression. There is 
a negative and significant relationship between psychological 
toughness and student aggression, and finally, the link with school has 
played a mediating role in the relationship between psychological 
toughness and aggression of the student. 

Introduction 
Today, education, either in general or specific, is an important part 

of every person's life, and the quality and quantity of education also 

plays an important role in the future of the individual. Therefore, the 

psychologists have spent nearly one century to identify exhaustively 

the predictive factors of academic achievement. Awareness of students' 

psychological aspects can act as a powerful teaching aid tool. For 

example, understanding how students behave in certain situations can 

increase effectiveness of educational tools as well as teacher training 

methods and education system and finally students' progress (Hamedi 

Nasab., & Asgari, 2020). Students' academic achievement is one of the 

important indicators and criteria for the efficiency of the educational 

system, and therefore the analysis of related factors is one of the most 

basic research topics in the education system. The study and review of 

already-done researches shows that academic achievement is not the 

result of one single factor but several factors affect this variable. 

Communication with the school can be defined as the extent to which 

students feel satisfied with being in school; Relationship with the 

school is defined as students' perception of school support that has a 

favorable atmosphere and a supportive culture (Rezaei Sharif, Hajloo, 

2016). On the other hand, connection with school includes the 

definition of participation in school, commitment to valued principles, 
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and beliefs to school, and the mental feeling of being accepted, 

encouraged by others in the classroom, and the feeling that one is an 

important part of classroom activity. Also, the concept of connection 

with the school includes the connection of students' experiences with 

the school, the feeling of security in it, receiving respect from teachers, 

attachment to the school, the level of participation and involvement in 

the school and commitment to school values and beliefs (Jafari Harand 

& et al. 2019). Meanwhile, aggression among children and adolescents 

is a serious social problem rapidly spread in recent years (World 

Health Organization, 2015). Aggression and violence exist from 

childhood and are kept on over time and continue into adolescence and 

adulthood; so that the highest emergence of aggression is in 

adolescence (Shakeri, et al., 2019). Aggression weakens the regulation 

and management of emotions, expressing inappropriate behaviors and 

emotions, slowing down mental processing and hasty and 

inappropriate decision making (Jalil, et al., 2017). Hardiness is a set of 

personality traits introduced by Cubasa (1979) and acts as a source of 

resistance to stressful life events. This personality variable consists of 

three interrelated components including commitment, control, and 

challenge. People with high stubbornness feel more committed to 

whatever they do, and dedicate themselves to the goal (commitment) 

in addition to feeling in control of the situation (control) and 

considering the challenges and limitations of life as an opportunity to 

grow (challenge) (Hashemi, et al., 2019). Psychological stubbornness 

creates a certain inner attitude that on the one hand affects a person's 

view of his abilities and on the other hand has a positive effect on how 

a person performs among peers and the community. The characteristics 

such as significant curiosity, the desire to have interesting and 

meaningful experiences, the belief in the effectiveness of what is 

mentally imagined, the expectation that changing is natural, and any 

important stimulus can lead to growth and development can affect 
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academic and social performance. (Azimi, et al., 2018). Based on the 

above, the researcher tries to answer the question of whether there is a 

significant relationship between psychological stubbornness and 

aggression of high school female students with the mediating role of 

bonding with school. 

Theoretical framework 
Zhang (2010) states that stubbornness is associated with five major 

personality factors; So that the three components of stubbornness 

(commitment, control and challenge) have a negative and significant 

relationship with neuroticism and a positive and significant 

relationship with the other four personality factors (extraversion, 

delightedness, pleasantness and conscientiousness). Psychological 

toughness also reduces depression and anxiety. Psychological 

hardiness reduces test anxiety and increases students' academic 

achievement (Azimi, et al., 2018). Social psychologists define 

aggressive behavior as conscious behavior aimed at inflicting physical 

or mental suffering. This behavior should not be confused with the 

prove-oneself-to-others, although many people roughly call others 

aggressive (Sharifi, S.2017). 

Methodology 
The research method is descriptive-correlative in nature and 

applicable in terms of purpose. The statistical population of the study 

consists of 1774 female students studying in the second secondary 

school of Ramsar city in the 1300-1400academic year. Due to the large 

size of the statistical population, three schools were randomly selected 

and one classroom was selected from each school, which included the 

tenth, eleventh and twelfth grades. A total of 9 classrooms were 

selected with a student population of 250. Accordingly, the sampling 

method was cluster random. Library and field methods were used to 

collect data. Considering that all the questionnaires used in the present 

study have been reviewed by university professors and experts and 
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their validity and reliability have been measured; the researcher 

personally took action on the validity and reliability of research tools 

to improve the validity of the questionnaires. 

Discussion and Results 

Structural equation modeling has been used for analysis. Since the 

root mean index of the mean squared is approximately 0.037, the 

model has a good fit. Other goodness-of-fit indicators have also been 

accepted in the range. The strength of the relationship between 

psychological toughness and school bonding has been calculated to be 

equal to (0.79), indicating that the correlation is favorable. The t-test of 

the test (8.83) was obtained which is greater than the critical value of t 

at the 5% error level (1.96) and shows that the observed correlation is 

significant. Therefore, it can be said that there is a positive and 

significant relationship between students' psychological toughness and 

their connection to school. Also, the calculated strength of the 

relationship between school and aggression is equal to (-0.83), which 

indicates that the correlation is favorable. The t-test of the test (-9.72) 

was also obtained, which is smaller than the critical value of t at the 5% 

error level (-1.96) and shows that the observed correlation is 

significant. Therefore, it can be said that there is a negative and 

significant relationship between students' connection with school and 

their aggression. Also, the strength of the relationship between 

psychological toughness and aggression has been calculated equal to (-

0.52), which indicates that the correlation is favorable. The t-test of the 

test (-6.62) was obtained which is smaller than the critical value of t at 

the 5% error level (-1.96) and shows that the observed correlation is 

significant. Therefore, it can be said that there is a significant negative 

relationship between students' psychological stubbornness and their 

aggression. 
In order to investigate the mediating effect of school connection 

goals on the relationship between psychological toughness and student 
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aggression in the hypothesis in question, the direct effect of two 

structures with indirect effect on the involvement of the mediating 

variable should be investigated in order to consider the mediator 

acceptable provided that the effect increases. In the present hypothesis, 

the direct effect is equal to (-0.52). The indirect effect if there is a 

mediator variable of school connection is: 

 (0.83-) × (0.79) = (0.655-) 

Due to the fact that the direct path effect is less than the indirect 

path effect, so the existence of the mediating variable of the link with 

the school increases the strength of the relationship and the mediating 

role in the present hypothesis is confirmed. 

Conclusion 

The results of this main hypothesis are explained by the fact that the 

characteristic of psychological toughness creates a certain inner 

attitude in students that affects the way they deal with various 

academic problems and causes patience and learn to struggle in the 

face of adversity and to endure difficult and stressful events (et 

al.2016.Behroozy). Psychological toughness also causes students to 

have a positive attitude towards their abilities and capabilities and 

consider challenging situations in the school environment as an 

opportunity for learning, growth and academic success, not a threat to 

their safety and comfort. In fact, they do not ignore or underestimate 

the importance of problems, but face various problems actively, 

especially educational problems, and try to solve them (Murray. Et 

al.2014). Psychological toughness is rooted in concepts such as having 

a purpose and meaning in life, being valuable, power and 

responsibility resulting from individual freedom and ability to select, 

the importance of mental experience and the effective role of the 

individual in building society. The connection with the school also 

represents an important arena for students in which they feel safe and 

valued at school, feel free to face social and academic challenges, and 
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explore new ideas in the school environment. These results are 

consistent with the findings of Martinez-Ferrer et al. (Martinez-Ferrer 

et al. 2018). 
According to the results of the present study, it is suggested that in 

order to improve the school-student connection, workshops and 

guidance sessions and even group and individual counseling be 

organized by counselors and school officials for students, in which the 

necessary training related to psychological toughness for students are 

provided. It is also suggested that those involved in the education 

system in the needs assessment of in-service education programs and 

the development of cognitive standards using international experiences 

and local conditions of the country to pay more attention to these 

issues, and teachers benefit from the acquisition of abilities, how 

students grow, information about the subject of teaching, how to 

produce and organize subject knowledge, use of knowledge and 

technology skills in the learning process. 

Keywords: Connection with school, psychological stubbornness, 

student aggression 
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با  یشناخت روان یسرسخت انیبا مدرسه در رابطه م وندیپ یانجیم نقش

  دانش آموزان دختر متوسطه يپرخاشگر

  ١ مریم غفوري

 ٢فاطمه مصدقی نیک

   دهیچک

با  یشناخت روان یسرسخت انیبا مدرسه در رابطه م وندیپ یانجینقش م نییحاضر با هدف تع پژوهش

دانش  پژوهش يجامعه آمار. بود یهمبستگ-یفیتوص نوع از مطالعه نیا روش. شد انجام يپرخاشگر

روش  بهو  يعنوان حجم نمونه آمار نفر به 217تعداد . بودند رامسر شهرآموزان دختر متوسطه دوم 

 ییبا مدرسه رضا وندیپ يها ها پرسشنامه داده يابزار گردآور. انتخاب شدند يا خوشه يریگ نمونه

و  زنگیآ يپرخاشگر و) 2003(لت النگ و گو یشناخت روان یسرسخت ،)2016( لویحاجو  فیشر

 قیاز طر زیها ن آن ییایو پا ینظران دانشگاه ها توسط صاحب آن ییبود که روا) 1975( لسونیو نیگل

معادالت  کیها از تکن ل دادهیمنظور تحل به. قرار گرفت دییکرونباخ مورد تأ يآلفا بیآزمون ضر

 یکم يها افتهی. استفاده شد Spss يافزار آمار نرم زیو ن Lisrel يافزار آمار با استفاده از نرم يساختار

 رابطهبا مدرسه  وندیبا پ یشناخت روان یسرسخت انیپژوهش نشان داد که م يها هیحاصل از آزمون فرض

 يمعنادار و یمنف رابطه آموزان دانش يپرخاشگر بابا مدرسه  وندیپ انیم. دارد وجود يمعنادارو  مثبت

وجود  يو معنادار یمنف رابطهدانش آموزان  يبا پرخاشگر یشناخت روان یسرسخت انیم .دارد وجود

 نقش آموزان دانش يبا پرخاشگر یشناخت روان یسرسخت انیرابطه م دربا مدرسه  وندیپ تاًیدارد و نها

 .است داشته یانجیم

  .آموزان دانش يپرخاشگر ،یشناخت روان یبا مدرسه، سرسخت وندیپ :يدیکل يها واژه

                                                 
دانشگاه آزاد  ،واحد تنکابن ،یتیترب علوم و یدانشکده روانشناس ،ینیبال یارشد، گروه روانشناس یکارشناس يدانشجو . 1

  maryamghafouri229@gmail.com رانی، تنکابن، ایاسالم

  .رانیدانشگاه آزاد واحد تنکابن، ا. یتیو علوم ترب ی، دانشکده روانشناسیروانشناس گروه ار،یاستاد. 2

mssh.nik@gmail.com  
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  مقدمه

 لیتشک را فرد هر یزندگ از یمهم بخش لیتحص یطورکل به و تیترب و میتعل امروزه

 نیبر ا. کند یم فایا فرد ندهیآ در را یمهم نقش زین لیتحص تیکم و تیفیک بعالوه دهد، یم

 ییشناسا يبرا تالش در گسترده صورت به روانشناسان که است قرن کی به کینزد اساس

 آموزان دانش یروان يها جنبه از یآگاه. باشند یم یلیتحص شرفتیپ کننده ینیب شیپ عوامل

 که نکته نیا دنیفهم نمونه يبرا. کند عمل قدرتمند یآموزش کمک ابزار کی همانند تواند یم

 يرگذاریتأث شیافزا به منجر تواند یم کنند یم رفتار چگونه خاص طیشرا در آموزان دانش

 تیدرنها و وپرورش آموزش ستمیس و معلم یآموزش يها روش نیهمچن و یآموزش يابزارها

 ).HamediNasab.,& Asgari, 2020(گردد  آموزان دانش شرفتیپ

 یآموزش نظام ییکارا مهم يها مالك و ها شاخص از که یآموزان دانش یلیتحص شرفتیپ

 نظام در پژوهش موضوعات نیتر یاساس از آن به مربوط عوامل لیتحل نیبنابرا و است

 شرفتیپ که دهد یم نشان شده انجام قاتیتحق یبررس و مطالعه. است وپرورش آموزش

 .هستند رگذاریتأث ریمتغ نیا بر يمتعدد عوامل بلکه ستین عامل کی ریتأث جهینت یلیتحص

آموزان از بودن در مدرسه  دانش تیزان احساس رضایم عنوان به توان یارتباط با مدرسه را م

 یمطلوب جو کهمدرسه  تیادراك دانش آموزان از حما عنوان بهکرد؛ ارتباط با مدرسه  فیتعر

 بر ).Rezaei sharif., Hajloo, 2016(است  شده فیاست، تعر تگریحما یفرهنگ يدارد و دارا

 یبستگ دلبه مدرسه،  یبستگ دلبه معلم،  یبستگ دلاز  اند عبارتوند با مدرسه یاساس ابعاد پ نیا

با مدرسه  وندیپ .به کارکنان مدرسه، مشارکت در مدرسه، باور به مدرسه و تعهد به مدرسه است

حاصل از  یو باور نسبت به مدرسه و احساس ذهن ها ارزشرا شامل شرکت در مدرسه، تعهد به 

از  یفرد بخش مهم نکهیو احساس ا کالسدر  گرانیشدن توسط د قیشدن، تشو رفتهیپذ

دانش  جارببا مدرسه، ارتباط ت وندیمفهوم پ نیهمچن. اند کرده فیاست تعر یکالس تیفعال

به مدرسه،  یبستگ دلمعلمان،  يسو از احترام افتیدر آن، در تیآموزان با مدرسه، احساس امن
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شود  یمدرسه را شامل م يو باورها ها ارزشدر مدرسه و تعهد به  شدن ریان مشارکت و درگزیم

)Jafari Harand & et al, 2019.(  

 يها سالاست که در  يجد یاجتماع مشکل کی نوجوانان و کودکان انیدر م زین يپرخاشگر

 که يطور به .)World Health Organization, 2015( است افتهیگسترش  سرعت به ریاخ

شوند  ينامناسب مانند پرخاشگر يها باعث بروز واکنش توانند یمکرر م يها و تنش ها یناکام

)Hahn, et al., 2019). ای اءیاش کننده بیتخر یکالم و یکیزیف يرفتارها يپرخاشگر 

 Rohlf, et(هستند  آن از اجتناب ای فرار دنبال به که است يافراد به رساندن بیآس

al.,2016) .زمان طول در و داشته وجود یخردسال نیسن از خشونت و يپرخاشگر 

 ظهور و بروز نیشتریب که يطور به ابد؛ی یم ادامه یسال بزرگ و ینوجوان در و افتهی تداوم

 در ضعف باعث يپرخاشگر .)Shakeri, et al., 2019(است  ینوجوان نیسن در يپرخاشگر

 سرعت کاهش نامناسب، صورت به ها جانیه و رفتارها ابراز ها، جانیه تیریمد و میتنظ

. (Jalil, et al., 2017(شود  یم نامناسب و عجوالنه يها يریگ میتصم و یذهن يها پردازش

که هدفش اعمال  کنند یم فیآگاهانه تعر يعمل پرخاشگرانه را رفتار یشناسان اجتماع روان

با ابزار وجوه اشتباه گرفته شود، گرچه  دیرفتار نبا نیا. باشد یروان ای یدرد و رنج جسمان

 یفیدر تعر) Sharifi, S.2017(نامند  یرا پرخاشگر م گرانید ،یقیردقیغاز افراد، به نحو  ياریبس

 نیا. ردیگ یاست که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام م يا عمل آگاهانه يپرخاشگر

 درهرصورتنشود،  ایبه هدف موفق بشود  لیخواه در ن. باشد یکالم ای یعمل ممکن است بدن

  ).Chegini, L. et al.,2019(است  يپرخاشگر

 عنوان بهکرد و  یمعرف) 1979(است که کوباسا  یتیشخص يها یژگیاز و يا مجموعه یسرسخت

 ریمتغ نیا. کند یعمل م یزندگ يزا استرس يدادهایمنبع مقاومت در مواجهه با رو کی

افراد . شده است لیتشک یطلب از سه مؤلفه وابسته به هم شامل تعهد، کنترل و مبارزه یتیشخص

کنند  یمتعهدترند و خود را وقف هدف م دهند یباال نسبت به آنچه انجام م یسرست يدارا
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را  یزندگ يها تیها و محدود و چالش) کنترل(احساس تسلط بر اوضاع دارند  عالوه به) تعهد(

  .(Hashemi, et al., 2019)) یطلب مبارزه(دانند  یرشد م يبرا یفرصت

نگاه فرد نسبت  کسویکه از  آورد یرا به وجود م یخاص ینگرش درون یشناخت روان یسرسخت

 نیبر نحوه عملکرد فرد در ب گرید يو از سو دهد یقرار م ریرا تحت تأث شیها ییبه توانا

به داشتن تجارب  لی، تمامالحظه قابل يحس کنجکاو. گذارد یمثبت م ریهمساالن و اجتماع تأث

 نکهیاست، انتظار ا قرارگرفته ی، اعتقاد به مؤثر بودن آنچه مورد تصور ذهندار یمعنجالب و 

 ها یژگیو نیشود، ا شرفتیموجب رشد و پ تواند یاست و هر محرك مهم م یعیامر طب رییتغ

که  دینما یم انیب) 2010( ژانگ. مؤثر واقع شوند یو اجتماع یلیدر عملکرد تحص توانند یم

تعهد، ( یسه مؤلفه سرسخت که يطور بهارتباط دارد؛  تیبا پنج عامل بزرگ شخص یسرسخت

 تیشخص گریو معنادار و با چهار عامل د یارتباط منف 1ییبا روان رنجورخو) کنترل و چالش

 نیهمچن. دارند يارتباط مثبت و معنادار) یشناس فهیوظ و يندی، خوشاییرو گشاده ،ییبرونگرا(

 یشناخت روان یسرسخت. شود یو اضطراب م یهش افسردگباعث کا یشناخت روان یسرسخت

 Azimi, et(شود  یآموزان م دانش یلیتحص شرفتیپ شیامتحان و افزا ضطرابباعث کاهش ا

al., 2018( .شود یتالش م قیتحق نیا درذکر شده،  یو پژوهش ينظر یبا توجه به مبان نیبنابرا 

دانش آموزان  يبا پرخاشگر یشناخت روان یسرسخت انیم ایسؤال پاسخ داده شود که آ نیتا به ا

  دارد؟وجود  يمعناداربا مدرسه رابطه  وندیپ یانجیمتوسطه دوم، با نقش م ردخت

  

  

  

، لسونیو نیو گل زنگیآ ؛2016و،یلیوحاج فیشر ییرضا ؛2003گولت، والنگ ( قیتحق یمدل مفهوم .1شکل 

1975(  

                                                 
1. Neuroticism 

یشناخت روانسرسختی   پرخاشگري پیوند با مدرسه 
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  :عبارت است از هیدر قالب چهار فرض قیتحق يها هیفرض ق،یتحق یمفهوم مدل اساس بر

وجود  يها رابطه معنادار با مدرسه آن وندیدانش آموزان با پ یشناخت روان یسرسخت انیم. 1

  .دارد

  .وجود دارد يها رابطه معنادار آن يبا مدرسه دانش آموزان با پرخاشگر وندیپ انیم. 2

  .دارد وجود يمعنادار رابطهها  آن يدانش آموزان با پرخاشگر یشناخت روان یسرسخت انیم. 3

 نقشدانش آموزان  يبا پرخاشگر یشناخت روان یسرسخت انیبا مدرسه در رابطه م وندیپ. 4

  .دارد یانجیم

  

  پژوهش نهیشیپ

حرمت خود،  زانیبر م یآموزش ذهن آگاه یاثربخش«با عنوان  یقیتحق ،)2019( ینیحس

تا  9دانش آموزان پسر  يجامعه آمار. انجام داد» ییدانش آموزان ابتدا يو پرخاشگر تیخالق

و  آزمون شیپ وهیبه ش یشیآزما مهین قیروش تحق. بودند يشهر ییساله مدارس ابتدا 11

 قیتحق جینتا. در دسترس بود يریگ و گواه و روش نمونه شیو در دو گروه آزما آزمون پس

حرمت خود و  زانیم شیورت معنادار موجب افزابه ص یذهن آگاه يها نشان داد که روش

  ).Hoseini, 2019( دیدانش آموزان گرد نیدر ا يپرخاشگر زانیو کاهش م تیخالق

 نیآنال يها يرفتار پرخاشگرانه در باز«با عنوان  يا در مطالعه )2019(ماکاروا و همکاران 

 يها يدر باز يبریسا يها گرفتند که سوءاستفاده جهینت »نوجوانان و جوانان يبریسا یو ربان

 ينوجوانان و جوانان امروز رایاست ز ياقدامات فور ازمندیو ن يجد مشکل کی نیآنال

 دارند قرار ها يپرخاشگر گریارعاب و انواع د ن،یآنال داتیهمواره در معرض تهد

(Morosanova, V. I., & Fomina, T. G, 2019).  

 ،يخودکارآمد زانیم یبررس«به  یدر پژوهش) 2019(آزموده  ان،یمحمد ،یوارجانیل

 یبا سطوح شادکام رستانیدر دانش آموزان دب یشناخت روان یو سرسخت یاضطراب اجتماع

از لحاظ  ن،ییباال و پا یشادکام يدانش آموزان دارا نینشان داد ب ها افتهی. پرداختند »متفاوت
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 یو سرسخت) کیولوژیزیف یمؤلفه ناراحت( یاضطراب اجتماع ،يخودکارآمد زانیم

باال،  یشادکام يدارا يها یآزمودن نیب. تفاوت معنادار وجود دارد) مؤلفه کنترل( یشناخت روان

 يرا نسبت به گروه دارا يشتریتفاوت ب) مؤلفه کنترل( یشناخت روان یاز لحاظ سرسخت

 يرا نسبت به گروه دارا يکمتر یاضطراب اجتماع نیهمچن کنند یگزارش م نییپا یشادکام

ها  مؤلفه ریدر سا. معنادار بوده است يتفاوت از نظر آمار نیکه ا دهند ینشان م نییپا یشادکام

و  کننده نییتع ینقش یگفت شادکام توان یم جینتا بر اساس. اند ها معنادار نبوده تفاوت نیا

باالتر از  یشادکام با يافراد که يطورو رفتارها دارد به  ها یژگیو ریاثرگذار بر سا

اضطراب  زانیآن م تبع بهبرخوردارند؛ و  يباالتر یشناخت روان یو سرسخت يخودکارآمد

  ).Livarjani., Mohammadeian, Azmoodeh, 2019( ابدی یدر آنان کاهش م یاجتماع

با  يارتباط پرخاشگر یبررس«با عنوان  یقیدر تحق) 2018( خیو ش یوسفی ،ییرضا

 يریگ جهینتو  لیبه تحل »یورزش ياستخرها انیو ناج انیمرب نیدر ب یشناخت روان یسرسخت

 یو سرسخت يپرخاشگر نیب يدار یمعن ینشان داد رابطه منف آمده دست به جینتا. پرداختند

 يها اسیو خرده مق یسرسخت نیب نیهمچن. استخرها وجود دارد انیو ناج انیمرب یشناخت روان

 یخشم و کالم يها اسیرابطه در خرده مق نیوجود دارد که ا یمنف یو خصومت همبستگ یبدن

 یسرسخت نکهیا به توجه با دهد یم نشان زین پژوهش نیا جینتا : يریگ جهینت. مشاهده نشد

و  فیوظا به تعهد خود، يرفتارها کنترل ت،یموقع کنترل يبرا را افراد ییتوانا یشناخت روان

منبع مقاومت  کی عنوان به یشناخت روان یسرسخت نیبنابرا. کند یم شتریب شامدها،یبا پ ییایرؤ

 ,Rezaei, Yousefi, Sheikh( را کاهش دهد يپرخاشگر یمنف راتیتأث تواند یم یدرون

2018.(  

 استفاده ریدرگ نوجوانان ایآ«با عنوان  يا در مطالعه )2018(فرر و همکاران  - نزیمارت

کردن همساالن  یو قربان يدر پرخاشگر ریدرگ یاجتماع يها شبکه يها تیاز سا یمشکل

 يها تیزا از سا استفاده مشکل ریدرگ 16تا  14نشان دادند که دختران و نوجوان  »هستند؟

 يها تیزا از سا نوجوانان با استفاده مشکل ن،یعالوه بر ا. بودند نیآنال یاجتماع يها شبکه
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بودند و  يو ابزار یپرخاشگرانه واکنش يرفتارها ریدرگ شتریب ن،یآنال یاجتماع يها شبکه

پسران . بودن داشتند یمربوط به قربان یآشکار و کالم ينسبت به رفتارها يشتریب یخودآگاه

  .(Martinez-Ferrer, B. et al,2018) دادند یرا نشان م یاز انواع قربان يسطح باالتر

  پژوهش شناسی روش

جامعه . است يو به لحاظ هدف کاربرد یهمبستگ- یفیتوص تیلحاظ ماه به قیتحق روش

 رامسرمتوسطه شهرستان  دوم دورهدر  لیبه تحص مشغولرا دانش آموزان دختر  قیتحق يآمار

جامعه  يبا توجه به حجم باال. دهند یم لینفر تشک 1774به تعداد  1399-1400 یلیسال تحص در

 ازدهمیدهم،  يها هیمدرسه انتخاب و از هر مدرسه که خود شامل پا سه یتصادف طور به، يآمار

کالس درس انتخاب شد که حجم  9جمعاً تعداد . کالس درس انتخاب شد کی بودو دوازدهم 

جهت . بود يا خوشه یتصادف يریگ نمونه روشاساس  نیبر ا. نفر بود 250ها  دانش آموزان آن

 یتمام نکهیتوجه به ا با. استفاده شد یدانیو م يا ها از روش کتابخانه داده يگردآور

و خبرگان امر مورد  یدانشگاه دیدر پژوهش حاضر توسط اسات مورداستفاده يها پرسشنامه

جهت ارتقاء اعتبار  کنیلشده است،  دهیها سنج آن ییایو پا ییو روا قرارگرفته یبررس

 نییجهت تع. پژوهش اقدام نمود يابزارها ییایو پا ییمحقق شخصاً نسبت به روا ،ها پرسشنامه

 يبرا. قرار گرفت دییکه مورد تأ شداستفاده  ییو محتوا يصور ییابزار پژوهش از روا ییروا

 شده ارائه) 1( در جدولکرونباخ استفاده شد که  يآلفا بیپژوهش از ضر يابزارها ییایپا نییتع

 فیتوص( یفیتوص يآمار يها از روش شده يگردآور يها داده لیوتحل هیتجزمنظور  به .است

جهت آزمون  نیهمچن. شداستفاده ) اریو انحراف مع نیانگی، مها یها، درصد فراوان داده یفراوان

 عینرمال بودن توز یجهت بررس رنوفیکولموگروف اسم از آزمونابتدا  ق،یتحق يها هیفرض

بر  یانجیمستقل و م يرهایمتغ ریتأث زانیم یبررس منظور به يساختار ادالتمع کیتکنها و  داده

  .استفاده شد زرلیل يافزار آمار وابسته با استفاده از نرم ریمتغ
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  قیتحق يها کرونباخ پرسشنامه يآلفا بیضر .1جدول 

کرونباخ آلفاي ضریب  پرسشنامه 

مدرسه با پیوند 0.82  

شناختی روان سرسختی 0.88  

 پرخاشگري 0.85

  با مدرسه وندیپ پرسشنامه

) Rezaei Sharif and Hajloo,2016( ویلیحاجو فیشر ییرضا توسط پرسشنامه نیا

نمونه  يداشت و رو هیگو 70با مدرسه در ابتدا  وندیپ پرسشنامه. است شده یابیاعتبار و یطراح

 37 یعامل لیبعد از تحل تیدرنهاو  دیالزم به عمل آ حاتیتا تصح دیاجرا گرد ينفر 1000

 یابیو ارز یمؤلفه به بررس 5با مدرسه در  وندیپ یتمیآ 37پرسشنامه . به دست آمد ییسؤال نها

در . پردازد یدانش آموزان م ریمعاون، مشاور و سا ر،یبا معلم، مد آموز دانش وندیپ زانیم

 ییپرسشنامه، روا ییاز روا نانیکسب اطم منظور به) 2016( ویلیوحاج فیشر ییرضاپژوهش 

نفر  5از  ینظرخواه واسطه بهمحتوا  ییروا. است قرارگرفته یو سازه مورد بررس نیب شیپمحتوا، 

محاسبه  يبرا. داده شد صیروا تشخ يقرار گرفت و ابزار یمورد بررس یشناس روانمتخصص 

 يبرا. به دست آمد% 31به مدرسه  وندیبا پ یلیتحص نیانگیم نیب یهمبستگ نیب شیپ ییروا

کرونباخ  يآلفا قیآن از طر يها کل پرسشنامه و مؤلفه یدرون یهمسان زین ییایاز پا نانیاطم

  .به دست آمد% 93کل پرسشنامه  يبرا

  يپرخاشگر پرسشنامه

سؤال است  30 يو دارا شده هیته) 1975( لسونیو نیو گل زنگیپرسشنامه توسط آ نیا

 نیا. دهد یقرار م یابیو ارز موردسنجشرا در افراد و دانش آموزان  يپرخاشگر زانیکه م

 نیا. است شده یطراح) دانم ینم ر،یخ ،یبل( يا نهیگز 3 کرتیل فیپرسشنامه بر اساس ط

و حداقل آن  60آزمون  نیحداکثر نمره در ا. شود یم یابیپرسشنامه به صورت نمره کل ارز

را در حد متوسط  ي، پرخاشگر35تا  25، 30گفت که نمره  توان یم ن،یبنابرا. صفر خواهد بود
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خانم . کنند يبند طبقهموارد، نمرات را  برحسب، توانند یم کنندگان استفاده. دادنشان خواهد 

خود، اعتبار آزمون  نامه انیپادر  ،یارشد رشته روانشناس یدوره کارشناس يدانشجو ،یزمان ارهی

 50گروه  کیاو آزمون را در . کرونباخ محاسبه کرده است يآلفا بیمحاسبه ضر قیرا از طر

کل  يآلفا برا بیاجرا کرده و ضر رازیش يها ساله پرورشگاه 16تا  12متشکل از پسران  ،ينفر

 نییدر تع. محتواست ییاز نوع روا اسیمق نیا ییروا. به دست آورده است 74/0را  آزمون

 منظور. آورند یم حساب به رندیگ یها به کار م سؤاالت و آنچه را که آن تک تکمحتوا،  ییروا

 ییروا. را شامل شوند يمختلف پرخاشگر يها جنبه دیاست که سؤاالت با نیمحتوا ا ییاز روا

 يانجام دادن کارها يکه آن را، برا بیترت نیبد. کرده است نییتع زنگیآزمون را خود آ نیا

 ماریب ،یزن، مرد، کودك، افراد بالغ، بهنجار، عصب 120000از  شیب يو رو هیته یکینیکل

 ز،یافراد بالغ و کودك ن يادیزوج دوقلو و عالوه بر آن تعداد ز 2000کار و ضمناً تبه ،یروان

  ).Ganji, 2012(بود، اجرا کرده است  هها استفاده شد هنجارها از آن هیاول يالگوها هیکه در ته

  یشناخت روان یرسشنامه سرسختپ

) 2003(است که توسط النگ و گولت  یده خود گزارش اسیمق کیپرسشنامه  نیا

 یاز سازه سرسخت یمفهوم فیتعر هیسؤال است و بر پا 45 رندهیدربرگو  شده یطراح

توسط النگ  یدگیخاص و تن طیو شرا ها تیدر موقع ریمتغ يا یابیمنظور ارز و به یشناخت روان

شامل سه  یتسرسخ یمفهوم فیتعر تبع بهپرسشنامه  نیا. ساخته شده است) LGHS(و گولت 

 .است) سؤال 13( ییو چالش جو) سؤال 16(، تعهد )سؤال 16(بعد کنترل 
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  پژوهش يها افتهی

 شده ارائه) 2(در جدول  ينمونه آمار یشناخت یتمربوط به اطالعات جمع یفیتوص آمار

  .است

 دانش آموزان یلیتحص یهدر نمونه برحسب پا یفراوان یعتوز .2جدول 

فیرد یفراوان سطح  یفراوان درصد   

 35.2 88 دهم 1

ازدهمی 2  79 31.6 

 33.2 83 دوازدهم 3

 100 250 کل

) 3(در جدول  تحقیق متغیرهاي یرنفاسم - کولموگروف آزمونو  یفیآمار توص يها مشخصه

  .نشان داده شده است

 تحقیق متغیرهاي یرنفاسم-آزمون کولموگروف و یفیآمار توص .3جدول 

ریمتغ نیانگیم  اریمع انحراف   K.M يمعنادار سطح تیوضع   

معلم به یبستگ دل  93/3  69/0  785/0  569/0  نرمال 

مدرسه به یبستگ دل  66/3  71/0  780/0  578/0  نرمال 

کارکنان به یبستگ دل  85/3  69/0  164/1  133/0  نرمال 

مدرسه در مشارکت  14/4  60/0  967/0  307/0  نرمال 

مدرسه به باور  13/4  57/0  272/1  079/0  نرمال 

مدرسه با وندیپ  53/3  89/0  012/1  241/0  نرمال 

يپرخاشگر  83/3  48/0  819/0  514/0  نرمال 

65/3 کنترل  15/0  637/0  812/0  نرمال 

49/3 تعهد  62/0  711/0  693/0  نرمال 

ییجو چالش  81/3  32/0  225/1  099/0  نرمال 

یشناخت روان یسرسخت  84/3  66/0  779/0  578/0  نرمال 
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 در که ییازآنجا و است 3 عدد از باالتر ها مؤلفه یتمام نیانگیم دهد یم نشان) 3( جدول

 ریمتغ آن تیوضع بودن موافق دهنده نشان 3 از باالتر نیانگیم شده انتخاب که يا نهیگز 5 فیط

 نیا با دهندگان پاسخ بودن موافق دهنده نشان عامل نیا رو نیازا .است فوق يآمار جامعه در

 يبرا رنفیاسم – کولموگروف آزمون يمعنادار سطح) 3( جدول اطالعات مطابق .است مؤلفه

 دار یمعن رهایمتغ از کی چیه يبرا آزمون جهینت لذا. است 05/0 از شتریب مطالعه مورد رهایمتغ همه

 يبرا کیپارامتر يها آزمون از توان یم نیبنابرا است نرمال رهایمتغ همه عیتوز جهیدرنت و ستین

  .کرد استفاده پژوهش يها هیفرض آزمودن

 نیدر رابطه ب مدرسه با وندیپ یانجیسنجش نقش م يبرا یینها يمدل معادالت ساختار

در  یاصل هیمدل فرض. آموزان استفاده شده است در دانش يبا پرخاشگر یشناخت روان یسرسخت

  .م شده استیزرل ترسیافزار لن مدل با اقتباس از برونداد نرمیا. است شده ارائه) 3( و) 2( اشکال

  
  قیتحق اتیفرض يساختار معادالتد مدل یج تائینتا .2 شکل

  



      
 19 ...             با  یشناخت روان یسرسخت انیبا مدرسه در رابطه م وندیپ یانجیم نقش                                

  

  
  قیتحق اتیفرض يساختار معادالتد مدل یتائ جینتا (t-value( يمعنادارآماره  .3 شکل

 مدل برازش ییکوین

 یخوب یمدل از برازندگ 0.037 برابر بیتقر مجذورات نیانگیم شهیشاخص ر ازآنجاکه

که در  اند قرارگرفتهدر بازه مورد قبول  زیبرازش ن یکوئین يها شاخص ریسا. برخوردار است

  .است آمده) 4(جدول 

��

��
=
��.��

��
= 2.90 

 

  قیتحق اتیفرض يبرازش مدل ساختار یکوئین يها شاخص .4جدول 

  RMSEA  GFI AGFI  NFI  NNFI  IFI  یشاخص برازندگ

  0-1  <0.9  <0.9  <0.9  <0.9  >0.1  قبول ر قابلیمقاد

 0.92 0.96 0.95 0.93 0.91  0.037  شده ر محاسبهیمقاد
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ها رابطه  با مدرسه آن وندیدانش آموزان با پ یشناخت روان یسرسخت انیم: اول هیفرض

  .وجود دارد يمعنادار

با مدرسه  وندیبا پ یشناخت روان یسرسخت انیم رابطهقدرت ) 3(و ) 2( يها اساس شکل بر

ز یآزمون ن tآماره . مطلوب است یهمبستگ دهد یاست که نشان م شده محاسبه) 0.79(برابر 

بوده ) 1.96( یعنی% 5 يدر سطح خطا t یاز مقدار بحران تر بزرگاست که  آمده دست به) 8.83(

 یسرسخت انیگفت م توان ین میبنابرا. معنادار است شده مشاهده یدهد همبستگ یو نشان م

  .وجود دارد يو معنادار مثبتها رابطه  با مدرسه آن وندیدانش آموزان با پ یشناخت روان

وجود  يها رابطه معنادار آن يبا مدرسه دانش آموزان با پرخاشگر وندیپ انیم: دوم هیفرض

  .دارد

) - 0.83(برابر  يبا مدرسه با پرخاشگر وندیپ انیم رابطهقدرت ) 3(و ) 2( يها اساس شکل بر

) -9.72(ز یآزمون ن tآماره . مطلوب است یهمبستگ دهد یه نشان ماست ک شده محاسبه

بوده و ) -1.96( یعنی% 5 يدر سطح خطا t یاز مقدار بحران تر کوچکاست که  آمده دست به

با مدرسه  وندیپ انیگفت م توان ین میبنابرا. معنادار است شده مشاهده یدهد همبستگ ینشان م

  .وجود دارد يو معنادار یمنفها رابطه  آن يدانش آموزان با پرخاشگر

 يها رابطه معنادار آن يدانش آموزان با پرخاشگر یشناخت روان یسرسخت انیم: سوم هیفرض

  .وجود دارد

برابر  يبا پرخاشگر یشناخت روان یسرسخت انیم رابطهقدرت ) 3(و ) 2( يها اساس شکل بر

 )-6.62(ز یآزمون ن tآماره . مطلوب است یهمبستگ دهد یاس که نشان م شده محاسبه) -0.52(

بوده و ) -1.96( یعنی% 5 يدر سطح خطا t یاز مقدار بحران تر کوچکاست که  آمده دست به

 یسرسخت انیگفت م توان یم ،نیبنابرا. معنادار است شده مشاهده یهمبستگ دهد ینشان م

  .وجود دارد يارو معناد یمنفها رابطه  آن يدانش آموزان با پرخاشگر یشناخت روان

 يبا پرخاشگر یشناخت روان یسرسخت انیبا مدرسه در رابطه م وندیپ: چهارم هیفرض

  .دارد یانجیم نقشآموزان  دانش
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با  یشناخت روان یسرسخت انیبا مدرسه در رابطه م وندیاهداف پ یانجیاثر م یمنظور بررس به

 میرمستقیغدو سازه را با اثر  میاثر مستق یستی، باموردبحث هیدانش آموزان در فرض يپرخاشگر

اثر بتوان اثر  شیقرار داد تا در صورت افزا یمورد بررس یانجیم ریساختن متغ لیدر حالت دخ

در  میرمستقیغاثر . است) - 0.52(برابر  میاثر مستقحاضر  هیدر فرض. دانست قبول قابلرا  یانجیم

  :با مدرسه عبارت است از وندیپ یانجیم ریصورت وجود متغ

 )0.83-(× )0.79(= )0.655-( 

 یانجیم ریوجود متغ نیبنابرا میرمستقیغ يرهایاز مس میمستق ریتوجه به کمتر بودن اثر مس با

واقع  دییحاضر مورد تأ هیدر فرض یانجیو نقش م دهد یم شیبا مدرسه قدرت رابطه را افزا وندیپ

  .شود یم

  گیري نتیجه و بحث

با مدرسه  وندیدانش آموزان با پ یشناخت روان یسرسخت انیمرابطه  یبه بررس اول هیفرض

 يزیچ که یوقتکه دانش آموزان موفق  شود یم نییتب صورت نیبدحاصل  جهینت. است پرداخته

فکر آن از ذهنشان  اند اوردهین به دستکه آن را  یبخواهند، تا زمان ای باشند ورا دوست داشته 

که باعث عدم  یانجام دهند با تمام موانع يکه کار رندیگ یم میتصم که یوقتو  شود یخارج نم

تمام تالش خود را به کار  یآموزان دانش نیچن .خواهند شد ریدرگحصول به هدفشان است 

برده  شیهرچقدر که کارها را پ یاز طرف. ها نباشد ناظر بر کار آن یاگر کس یحت رندیگ یم

ها احساس  آن یطیشرا نیدر چن. سرزنش خواهند نمود يکار کم به خاطر باشند بازهم خود را

 ریسا تیشان باعث عصبان روزمره يو اخالق و رفتارها دهند یبه خود راه نم یخستگ ایترس و 

در مرتب نمودن  یها بوده و سع کنترل امور در دستان آن اریاخت. دوستان و خانواده نخواهد شد

 یاز طرف. است شده انجام يها يزیر برنامهخود بر اساس  فیانجام تکال زیخود و ن لیوسا

 یمثبت و منف جاناتیه یخوب به یلیبا امور تحص ییارویکه قادرند در مواقع رو یآموزان دانش

 یده سازماندهند، در زمان  صیتشخ یخوب بهخود را  جاناتیکنند و جنس ه کیخود را تفک



 
  1400، پاییز )پیاپی نهم(شمارة سوم  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه       22  

 یجانیه یستیبهز یدر مهارت خودگردان ینوع به یعنیآن ضعف نشان داده  تیریخلق و مد

 Livarjani, et(و همکاران  یوارجانیل يها پژوهش يها افتهیبا  جینتا نیا. مشکل هستند يدارا

al.2019 ( و همکاران  ییرضاو)rezaei, et al.2018 ( استهمسو.  

ها پرداخته  آن يبا مدرسه دانش آموزان با پرخاشگر وندیپ انیرابطه م یدوم به بررس هیفرض

 زشیانگ ،یاددهی- يریادگی يها تیکه در موقع شود یم نییتب صورت نیبدحاصل  جهینت. است

ارتباط دارد و از آن  یلیتحص شرفتیو پ يریادگی يبرا رندهیادگیو تالش  یبا خواست، آمادگ

ها  که هدف آن ییها تیفعالانتخاب و انجام  يتالش برا یعنی، شود یم ادی شرفتیپ زهیبا نام انگ

 لیدر ن رانیبا رفتار فراگ اغلب یلیتحص زشیانگ. از شکست است يدور ایو  تیبه موفق دنیرس

 لیرفتار و عملکرد دانش آموزان در تحص). Qashqaei,2016. (دارد یبه اهداف همبستگ

 زهیکه انگ یآموزان دانش نیب گرید عبارت به. ها متفاوت است آن شرفتیپ زشیسطح انگ برحسب

 يها نهیدرزماست  فیها ضع آن زشیگکه سطح ان یآموزان دانشدارند و  ییباال شرفتیپ

). hashemi, et al.2016(وجود دارد  یتوجه قابل يها تفاوت یلیگوناگون مثل عملکرد تحص

زش یکه انگ یآموزان دانشبا  سهیهستند در مقا ییباال یلیتحص زشیانگ يکه دارا یآموزان دانش

کنند  یم يحل مسائل پافشار يو تالش برا فیدر انجام تکال يتر یدارند مدت طوالن يتر نییپا

)Garofalo. et al.2016 (با  يتر و ارتباط دوستانه ورزند یم خود عشقبه معلمان  شتریها ب آن

 تیو انتظار موفق کنند یتالش م تیموفق يها برا آن). Hosseini.2019(معلمان خود دارند 

همسو ) Makarova. et al.2019(ماکاروا و همکاران  يها پژوهش يها افتهیبا  جینتا نیا. دارند

  .است

ها  آن يدانش آموزان با پرخاشگر یشناخت روان یسرسخت انیرابطه م یبه بررس سوم هیفرض

 یشناخت روان یسرسختکه  شود یم نییتب صورت نیبد هیفرض نیحاصل از ا جینتا. پرداخته است

 را يپرخاشگر یمنفـ ـداتیتائ ،یدرونـ مقاومت منبع کی عنوان به و رابطه يپرخاشگر با

). Chaldavi,2018( کند یم يریشگیپ یروان و یبـدن يها اختالل بروز از و دهد یم کاهش

 فیوظا به تعهد ت،یموقع کنترل يبرا را افـراد یتوانائ یسرسخت که است معتقد) 1988( کوباسا
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 يبـرا سرسـخت آموزان دانش کـه گفت بتوان دیشا. کند یم شتریب شـامدهایپ با ییایرؤ و

 خطر یب يها تجربه به را یروان فشار کـه يا وهیشـ یعنـی مسئله حل وهیش از مشکالت با برخورد

 آموزان دانش در خطـر احساس و ینگران سطح نیبنابرا و رندیگ یم بهـره کننـد، یمـ لیتبد

 نقش به و شود یم لیتبد بد طیشرا و هـا اسـترس برابـر در کارآمـد و موفق ییایرؤ به سرسخت

و  یوارجانیل يها پژوهش يها افتهیبا  جینتا نیا .باور دارند تیو با اهم ارزنده فرد عنوان به خود

  .است همسو) rezaei, et al.2018(و همکاران  ییرضاو ) Livarjani, et al.2019(همکاران 

با  یشناخت روان یسرسخت انیبا مدرسه در رابطه م وندیپ یانجیبه نقش م چهارم هیفرض

 شود یم نییتب صورت نیبد هیفرض نیحاصل از ا جینتا. دانش آموزان پرداخته است يپرخاشگر

 آورد یرا در دانش آموزان به وجود م یخاص ی، نگرش درونیشناخت روان یسرسخت یژگیوکه 

 شود یو باعث م دهد یقرار م ریرا تحت تأث یلیآنان با مسائل مختلف تحص ییارویرو وهیکه ش

سخت و  يدادهایو تحمل رو اموزندیبا مشکالت ب ییارویرا در رو یطلب و مبارزه يکه صبور

باعث  یشناخت روان یسرسخت نیهمچن). et al.2016.Behroozy(زا را داشته باشند  استرس

 طیداشته و در مح یخود نگرش مثبت يها ییتواناو  ها تیکه دانش آموزان نسبت به قابل شود یم

بدانند  یلیتحص تیرشد و موفق ،يریادگی يبرا یرا فرصت زیبرانگ چالش يها تیموقع یلیتحص

کم  دست ای دهیمشکالت را ناد تیها اهم آن درواقع. شیخو شیو آسا تیامن يبرا يدینه تهد

آن را  کوشند یمواجه شده و م یلیمسائل تحص ژهیو بلکه فعاالنه با مسائل مختلف به رندیگ ینم

چون  یمیاز مفاه یشناخت روان یسرسخت نکهیبا توجه به ا). Murray. et al.2014(حل کنند 

 يو آزاد اریاز اخت یناش تیارزشمند بودن، قدرت و مسئول ،یداشتن هدف و معنا در زندگ

با  وندیپ نیمچنه. ردیگ یم شهیو نقش مؤثر فرد در ساختن جامعه ر یتجربه ذهن تیاهم ،يفرد

که در آن دانش آموزان احساس  است یمهم عرصهدهنده  دانش آموزان نشان يمدرسه برا

 یو بررس یو درس یاجتماع يها در چالش يو با ارزش بودن در مدرسه، احساس آزاد تیامن

فرر و  نزـیمارت يها پژوهش يها افتهیبا  جینتا نیا .مدرسه را دارند طیدر مح دیجد يها دهیا

  .استهمسو ) Martinez-Ferrer. et al.2018(همکاران 
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 دانش نیب در مدرسه با وندیپبهبود  يبرا شود یم شنهادیپژوهش حاضر، پ جیبا توجه به نتا

توسط مشاوران و  يفرد و یمشاوره گروه یو حت ییها و جلسات راهنما ، کارگاهآموزان

الزم در رابطه با  يها آموزش آن در و شود لیدانش آموزان تشک يمسئوالن مدارس برا

 یژگیبودن و یبا توجه به اکتساب نیهمچن. دانش آموزان ارائه شود يبرا یشناخت روان یسرسخت

 يها آموزشکه مطالب و  شود یم شنهادیدانش آموزان پ يو پرخاشگر یشناخت روان یسرسخت

 نیا يریادگیارائه شود تا دانش آموزان بتوانند به  یدر کتب درس ریمتغ دو نیاالزم در رابطه با 

  .ابندی دست مهم یژگیو

ضمن  وپرورش آموزش يها برنامه یازسنجیدر ن وپرورش آموزشنظام  اندرکاران دست

کشور به  یبوم طیو شرا یالملل نیببا استفاده از تجارب  یشناخت ياستانداردها نیخدمت و تدو

رشد دانش  ی، چگونگها ییداشته و معلمان نسبت به کسب توانا يشتریموارد توجه ب نیا

 ،یدانش موضوع یده سازمانو  دیتول یچگونگ س،یآموزان، اطالعات نسبت به موضوع تدر

 که نیابا توجه به  یاز طرف .بهره برند يریادگی ندیدر فرآ ياستفاده از دانش و مهارت فناور

 ازجمله(ها  سته است، سازمانیرند، شانده جامعه دایدر آ یدانش آموزان نقش مهم

مربوطه بتوانند عوامل  نیالزم و استفاده از متخصص يها با لحاظ کردن برنامه) وپرورش آموزش

مناسب باعث بهبود آن  يها ق برنامهیداده و از طر صیبا مدرسه آنان را تشخ وندیمؤثر در پ

 ،یعاطف يها تیحمارشد و  يها فرصتفراهم ساختن  قیاز طر تواند یم کالس طیمح .شوند

 يدانش آموزان مؤثر باشد و برا یشناخت روان یسرسخت انیدر ارتقاء م يو راهبرد یزشیانگ

، همساالن، گروه )معلم يو رفتارها ها تیحما(درس  کالسمانند  ییها طیدانش آموزان، مح

اساس  نیبر ا. گردند یم یو انتظارات خانواده مهم تلق ها تیحماکل و  کی عنوان بهمدرسه 

 دیآموزان با دانش یشناخت روان یسرسخت انیم طیالزم جهت بهبود شرا يها رساختیزتوجه به 

 نیتـدو. ردیدانش آموزان قرار گ ایاول نیو معلمان مدارس و همچن رانیو توجه مد دیتأکمورد 

 کیمناسب با فرزندان،  یبا سبک تعامل نیجهت آشنا ساختن والد یآموزش يها برنامه

اساس  نیبر ا. است نیمسئول جانبه همه تیتوجه و حما ازمندیاسـت که ن یضرورت اساسـ
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منظور بهبود  فرزند به تیمشارکت هر دو والد در ترب تیها بـه اهم برنامه نیدر ا شود یم شنهادیپ

ارتباط با فرزند جهت  حیزبان صح نیتعامل پدر و مادر با فرزند توجه شـود و همچن تیو تقو

  .پرخاشـگرانه آمـوزش داده شود ينامطلوب و مهار رفتارها يرفتارهاکاهش 
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