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 دسرپرستو ب سرپرستکودکان بیبینی و خوشای مقابله هایسبکآوری بر تابآموزش  تأثیر
 

 4اله رحمانی، سیف3، طاهر علیزاده چهاربرج2، نسیم محمدی1*شکوفه رمضانی

  رانیا ل،یاردب ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یتیترب علوم و شناسیروان دانشکده ،یتوانبخش مشاوره ارشد کارشناس. 9

 رانیا ل،یاردب ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یتیترب علوم و شناسیروان دانشکده مشاوره، یدکترا یدانشجو. 2

 رانیا تهران، ،یبخشتوان و یستیبهز علوم دانشگاه ،یتیترب علوم و شناسیروان دانشکده مشاوره، یدکترا یدانشجو. 3

 رانیا کردستان، سنندج، مدرس دیشه انیفرهنگ دانشگاه ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده ،یتیترب علوم گروه ار،یاستاد. 6

 26/11/14تاریخ پذیرش:  22/19/14تاریخ دریافت: 

 چکیده

این  هدفر با . پژوهش حاضسررپرسرتی و بدسررپرسرتی همواره اثراا روانی و تربیتی منری بر کودکان داشته استبی :هدفزمینه و  

 . ودب و بدسرپرست سرپرستکودکان بی بینیو خوش ایمقابله هایسبکآوری بر تابآموزش تعیین اثربخشی  پژوهش

تا  92  دختران شامل تمامیآماری  جامعه. بودآزمون با گروه کنترل پس -آزمونبا طرح پیشآزمایشی شبه روشاین پژوهش به  :روش

 نرر 31 آنهااز میان بودند که  9311شهر اردبیل در سال  این کودکان درساکن در مراکز نگهداری  و بدسرپرست سررپرستبیسراهه  94

 کنندگان گروه آزمایش،شدند. شرکت دهیجای نرر( 91گروه کنترل ) و نرر( 91) گروه آزمایش دو در ساده انتخاب و تصرادفی طوربه

و  (9111،پاکر و اندهر)مقابله  هایسررربکها از پرسرررشرررنامه آوری دادهجلسررره دریافت نمودند. برای جم  1را طی  آوریآموزش تاب

ستراده ا و چندمتغیره متغیرهتک رایانسوکو تحلیلآزمون از ها دادهو برای تحلیل  استراده شد (9116، یر، کارور و بریجشی) بینیخوش

 .  گردید

 ایمقابله هایکسبآزمون دو گروه در داری بین میانگین نمراا پسنشان داد که تراوا آماری معنی کوواریانستحلیل  نتایج ها:یافته

سرربک  وجود داشررت وهی در( P،29/26=F<19/1) بینیخوش و (P، 34/1=F<11/1)مدار هیجان، (P ،91/94=F<11/1)مدار مسررهله

  .یافت نشدمعناداری  تأثیر (P ،61/9=F>11/1) مقابله اجتنابی

بود سرررالمت پذیری و بهبا افزایش انعطاف آوریش تابکه آموزنتیجه گرفت  توانمیوهش ژپ هاییرافتهبرا توجره بره : گیرینتیجهه

نابراین بشررده اسررت سرررپرسررت و بدسرررپرسررت کودکان بی در بینیو خوش کارآمد ایمقابله هایسرربک منجر به افزایش شررناختیروان

 آوری در جهت ارتقاء سالمت روانی و اجتماعی افراد استراده نمود.از آموزش تاب توانمی

 و بدسرپرست سرپرستکودکان بیبینی، خوش ، ایمقابله هایسبکآوری، ابتآموزش  های کلیدی:واژه

 
 

 

 

 

 
 

 1331 زمستان ،4شماره  چهارم، دوره -کودک  سالمت روان فصلنامه

 مقاله پژوهشی

 
 :رانیا ل،یدبار ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یتیترب علوم و شناسیروان دانشکده ،یتوانبخش مشاوره ارشد کارشناس، یرمضان شکوفه نویسنده مسؤل. 
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 مقدمه
کودکان  ،سررررپرسرررتی از آقاز خلقت وجود داشرررته اسرررتبی

 و سرررپرسررتان بیکودکنگهداری های سرررپرسررت در خانهبی

کنند و واهردین و اعضرررای خرانواده زندگی میدور از محبرت 

و احسرراس شررکست  ی عاطریهابرخی از آنها دچار محرومیت

 عدم مراقبت .شوندمیهای روانی و ضربه و گاه نیز دچار صدمه

ه از کودک دهیلی بر عردم انطبراک کودک و خانواده، پیوسرررتر

و مشرررکالا  تحوهیمشرررکالا رفتاری، شرررناختی، هیجانی، 

در ایران سرررازمران حمرایتی کودکان و  (.9)اسرررت اجتمراعی 

 و سرررپرسررتسررازمان بهزیسررتی، فرزندان بی جمله ازنوجوانان 

. هددمیشررش و سرررپرستی خود قرار را تحت پو بدسررپرسرت

 خانواده و محدود بودن تعامالا خانوادگی درزنردگی دور از 

ای هگونه کودکان را در خطر مشررکالا و بحرانمدا اینبلند

، زیسرررتیهویتی، ارتبرراطی، فردی و اجتمرراعی، کرراهش شررراد

 (.2) دهدمیی و افت کیریت زندگی قرار احسررراس ناخشرررنود

فراهم کردن کرامل شررررایطی که بر یک خانواده عادی حاکم 

 سرررپرستکودکان بی روزیشرربانهاسرت، در محی  نگهداری 

تربیت  نهیدر زم زیادی تبعاتی منری که همین امر مقدور نیسررت

. از سررروی دیگر ارتباا عاطری گذاردمی یاین کودکان برجا

اری تر اسرررت وهی در مراکز نگهددر خرانواده پویرا و مرانردنی

 هایاسررت که فرزندان ممکن است در زمان ایگونهبهشررای  

همچنین  (.3) های دیگر انتقال پیدا کنندمجتم نامشرررخه به 

ناشررری از فقدان  ناراحتیکه  انددادهمطراهعراا مختلن نشررران 

 شرررناختیروانهای اختاللخرانواده این کودکان را در معر  

بازدارندگی، سررمانی، ضررطراب، شررکایت جا، افسررردگی مانند

، صومتخ، ایمقابله رفتارهای، شکنیقانونشگری، رفتار پرخا

 املشررر آمیزرفتارهای اقتشررراش، کنشررری و برانگیختگیفزون

زدن به  سیبهای اجتماعی، تخریب اموال و آهنجارانحراف از 

 پایداریکره در ز نردگی کودک اثراا  دهردمیقرار  دیگران

  .(4و  1، 6) خوا هد داشت

                                                            
1. Coping 

2. Problem-focused coping  

در رابطه با  حا ز اهمیت اختی نشرررروان مسرررا رلیکی از 

 آنها 9یامقابله هایسبکو بدسرپرست  سررپرسرتبیکودکان 

های فکری و عبارا است از تالشای مقابله هایسربک .اسرت

 رفتاری مسررتمری که برای برآوردن احتیاجاا خاب بیرونی و

این احتیاجاا ممکن اسرررت مطابق و  که روددرونی به کار می

بر طبق مدل تعاملی . (2افزون بر امکاناا و مناب  فرد باشرررد )یا 

ای، فرد را در اصالح رفتار یا کاهش های مقابله، تالشتنیدگی

ای، شرررامل مقابلههای کند. تالشهرای منری یراری میهیجران

 و  3مدارهیجان ،2مردارمسرررهلره ایمقرابلره اسرررترراده از شررریوه

مقابله  شررریوه .اسرررت تنشرررگرهای در موقعیت  6مرداراجتنراب

 هایموقعیتای اسررت که برای تغییر یا اداره شرریوه مدارمسررهله

دار ممقابله هیجان گیرد و شرریوهر میقرا مورداسررتراده آورتنش

امل ع باهای هیجانی مرتب  ای است که برای مهار واکنششیوه

دار عبارا مبمقابله اجتنا . شیوهشررودبه کار گرفته می تنشرگر

به   افکار مرتبو  تنشگرعینی( از عامل  ی)دور اجتناباست از 

ت ممکن اس تنیدگیهای مقابله با شیوه  (.5) )دوری ذهنی( آن

ی هابنابراین شیوهر تجارب دوران کودکی داشته باشد ریشره د

تواننرد موجررب تحول و تربیتی کودک و محی  خرانوادگی می

(. میزان باالی 1) شرررود تنیدگیراهبردهای رویارویی با تکامل 

و محدودیت مناب  حمایتی در  تنشرررگرمواجهره برا رویدادهای 

عوامل مهمی اسرررت که موجب  جمله از تنیدگیارویی با یررو

 ودشررمی تنشررگرمناسررب در موقعیت های ناشرریوه کارگیریبه

کودکان محروم از خانواده، پیامی در  ازآنجراکه بنرابراین (91)

 کنند و اهگویدریرافرت نمی تنشرررگرهرای ارتبراا برا موقعیرت

 تنیدگیبله با مقا ند، شیوهرندا تنیدگیمناسبی نیز برای مقابله با 

 یردگرا متمرکز بر هیجان صورا میها  بیشرتر به صررودر آن

د نشان دادنزاده طباطبایی فر و رسررولچاوشرری(. برای مثال 99)

 زمینه خانواده در چهارکودکران مراکز شررربرهدر  تنیردگیکره 

عنادار م طوربهگروه همساالن اقتصادی و تحصیلی، خانوادگی، 

. همچنین بررسرری (92) تر از کودکان دارای واهدین اسررتبیش

3. Emotion- focused coping 

4. Avoidant coping  
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که  دهدمیخانواده، نشان تاریخچه زندگی کودکان مراکز شبه

ها قبل از ورود به این مراکز، مشرررکالا هیجانی تعردادی از آن

ای هعادا، در موقعیتاند که به صورا یک داشته و یاد گرفته

 پردازدب تنیدگینی به رویارویی با ، بره صرررورا هیجاتنشرررگر

 ستسرپربیاند که کودکان مطاهعاا مختلن نشان داده (. 99)

د از کننزندگی می خانوادهدر مراکز شرربهو بدسرررپرسررتی که 

ری تو اضرررطرب بیشرررتر و کیریررت زنرردگی پررایین تنیرردگی

کودکرران  نشرررران دادای همچنین مطرراهعرره .(93) برخوردارنررد

 دارند تنیدگیکمتری در تجربه  پذیریانعطاف سرررپرسرررتبی

ودکانی که در مراکز کو در مطاهعه دیگر مشررخه شررد  (96)

ای مقابله هایسررربکاز بیشرررتر کنند خانواده زندگی میشررربه

و با همسررراالن و مراقبان خود  کننردمیاسرررترراده  نراکرارآمرد

 . (93) دارند ایمشکالا رابطه

کرره کودکرران  شرررنرراختیروانمتغیرهررای یرکی دیگر از 

ممکن اسرت با آن مواجه باشند،  و بدسررپرسرت سررپرسرتبی

ی هابه عنوان یکی از سرررازه بینیبینی اسرررت. خوشعدم خوش

گرش فردی نسرربت به زندگی نوعی ن ،گرامثبتشررناسرری روان

بین از زندگی هذا بیشتری خوش (. افراد91) شودمیمحسوب 

المت نند، سررکمثبت بیشررتری را تجربه می هاییجانه، برندمی

و هنگام رویارویی  ،(92و  94) روانی و جسررمانی بهتری دارند

نند. کای بهتری اسرررتراده میقابلهم هایروشبا فشرررار روانی از 

بینی نقش کرره خوش دهرردمیشررررده نشرررران مطرراهعرراا انجررام

بررا  کنررد وافراد بررازی میدر بهزیسرررتی روانی  ایکننرردهتعیین

ی مثبت و معنادار ای رابطهاحساساا مثبت و راهبردهای مقابله

 ان کامل دارند که بهبینی براال، اطمینر(. افراد برا خوش95دارد )

امل منجر به شرران خواهند رسررید. همین اطمینان کاهداف آینده

و  بیشتر و این افکار مثبت نیز انگیزه شرودمیافکار مثبت بیشرتر 

رد ف یابیدسررتجر به آورد که منرا به وجود میهیجاناا مثبت 

نیز نشرران داد ( 21)ناعمیهای (. یافته91) شرروندمیبه اهدافش 

ثبت م آوری و رضرایت زناشویی رابطهبینی، تابکه بین خوش

در ارتقرراء  اخیراً ویژگی دیگر یکیو معنرراداری وجود دارد. 

                                                            
5. Resiliency 

داشرررته اسرررت  فراوان سرررالمت روانی و اجتماعی افراد کاربرد

آوری، قابلیت فرد تاب (.29) اسررت 1آوریبرنامه آموزش تاب

روانی و معنوی، در مقابل شرررای   -در برقراری تعادل زیسررتی

دارای آور افراد تاب  .اسرررت آمیز و نوعی ترمیم خودمخاطره

ا در تبدیل مشکال مهارافکری،  پذیریانعطافبینی و خوش

حرمت  ، دارای پشتکار وارتقابه عنوان فرصتی برای یادگیری و 

عاطری و  هایبهبود قابلیتشبکه حمایتی ساهم، توانایی  و خود

ل حطبعی و توانایی ، حس شوخرأیطبیعی، دارای استقالل فرا

آوری صررررفاً تاب(. 22)هسررتند مشررکالا و حل تعارضرراا 

ها یا شرررای  تهدیدکننده نیسررت بلکه مقاومت در برابر آسرریب

و سرررازنده محی  پیرامون کننده فعال مشرررارکتآور، فرد تاب

استراده از آوری بر در برنامه آموزش تاب(. 23)خویش اسرت 

ل، مؤثر مرراننررد راهبردهررای فعررا کرنررار آمرردن راهربرردهررای

سرررازی و افکار دهگرمجوی حمرایت اجتماعی، خودوجسرررت

 خودداریمنری  کنار آمدنراهبردهای از و  شرررده تأکیدمثبت 

و آوری بره معنای صررربر تراباز طرفی دیگر، (. 26)شرررود می

رکت زا و شو آسرریب خطرآفریندر مقابله با مسررا ل  شرکیبایی

اند که فرد بتو ایگونهبهسرررازنده و فعال در محی  اطراف بوده 

شرای  زندگی کنونی خود را داشته  ش باقدرا انطباک و سرراز

 یهاویژگیآور به دهیل برخورداری از افراد تاب(. 21) باشرررد

و عرردم برخورداری از  ،(24مثبررت مرراننررد سرررالمررت روان )

 ،(21منری مانند افسررردگی، اضررطراب و وسواس ) هایویژگی

ر با مسرررا ل و مشرررکالا زندگی کنار خواهند تراحت احتماالً

 برآوری را بخشرری آموزش تاباثر های بسرریاریپژوهش آمد.

مادران دارای  تنیدگی(، کاهش 22) واهدگری تنیدگیکاهش 

مادران دارای کودکان  تنیدگیکاهش (، 25) کودکان اوتیسررم

 عاطری و سررالمت روان پذیریانعطافافزایش (، 21) سرررطانی

(، افزایش 39) و اضرررطراب صررررررت تنیرردگی(، کرراهش 31)

پررذیری عرراطری در برخورد بررا احسررراسررراا مثبررت و انعطرراف

مبتال به ضطراب در بیماران (، کاهش ا32) تنشرگر هایموقعیت

 و افزایش سالمت روانیشرغلی  تنیدگی(، کاهش 33) سررطان
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ی اعضررای بیماران مبتال های داراخانواده تنیدگی(، کاهش 36)

 .  اندنشان داده (31) به دیاهیز

شررده در زمینه اثربخشرری انجام هایاین پژوهش با توجه به 

 ایهسبکو  تنیدگی، اضطراب در کاهشآوری آموزشی تاب

مقابله با آن،  افزایش سرررالمت روان و سرررطت کیریت زندگی 

وری آدر زمینه اثربخشی تاب پژوهشریافراد و با توجه به اینکه 

و  سررررپرسرررتبیکودکان  تنیدگیمقرابلره با  هرایسررربرکبر 

سی برر با هدف بدسرررپرسررت صررورا نگرفتهش پژوهش حاضر

و  تنیدگیمقرابله با  هرایسررربرکآوری بر آموزش تراب ترأثیر

   انجام شد. این کودکاندر  بینیخوش

 روش
پژوهش حاضرررر  :کنندگانشههرکتالف( طرح پژوهش و 

 پس -آزمونآزمررایشررری اسرررت کرره در آن از طرح پیشنیمرره

آماری این  جامعه آزمون با گروه کنترل اسررتراده شررده اسررت.

-94 سرررپرسررت و بدسرررپرسررتبی دختران تمامی را پژوهش

تحت پوشرش سررازمان بهزیسررتی شررهر اردبیل در سال  سراهه92

مراکز نگهداری کودکان  کلیه از میان، دهدمیتشرررکیل  9311

و خانه  2و  9هایشررکوفه )خانه سرررپرسررت و بدسرررپرسررتبی

انتخاب و از بین  در دسررترسبه صررورا  خانه بهاران  ،بهاران(

تصادفی ساده نرر به صورا   31 مرکز این کودکان حاضرر در

نرر( 91نرر( و کنترل )91آزمررایش ) دو گروه درو  انتخرراب

. 9: های ورود شرررامل این موارد بودمالک شررردند.  دهیجرای

و تشررخیه سررایر  پزشررکیروانهای نداشررتن پرونده بیماری

تمایل و  .2، های روانیاختالالا و سرابقه بستری در بیمارستان

 نهمچنی .)از طریق مصرراحبه( رقبت برای شرررکت در پژوهش

 .2و  قیبت بیش از یک جلسررره .9هرای خروج شرررامل: مالک

.کودکان ، بوددرمانیروانهای برنامهدیگر در  زمانهمشرکت 

 دقیقه 41 و هر جلسرره به مدا جلسرره 1 مدا گروه آزمایش به

توسررر  یک  آوری راتاب آموزش، )هر هرتره یرک جلسررره(

 اما دریافت کردند  به صرررورا گروهی دیدهآموزش درمانگر

                                                            
6 .Stress coping style questionnaire 

ای دریررافررت هیچ برنررامررهگروه کنترل در این مرردا  کودکرران

پس از اخذ رضررایت کتبی و شررراهی از کودکان مبنی . نکردند

درمرانی دیگر و با ذکر محرمانه بر عردم دریرافرت برنرامره روان

بر  دتأکیها، جلسرراا درمانی با بودن کلیه اطالعاا و صررحبت

نجام ش ایماداوطلبانه و رایگان بودن بر روی کودکان گروه آز

 .گرفت

 ب( ابزار

در سال  پرسرشنامه این :4تنیدگیپرسرشرنامه سربک مقابله با  (9

توسررر  پاکر و اندهر به من ور سرررنجش سررربک مقابله با  9111

 نشگرتهای افراد )نوجوانان و بزرگسرراالن( در موقعیت تنیدگی

است که  گویه 65این پرسرشنامه دارای و بحرانی سراخته شرد. 

بی ناو اجت ،مدارمدار، هیجانبه ترتیب مقابله مسهله سؤال 94هر 

. شودجداگانه حساب می یااز مقایسه هر کدام سنجد کهمیرا 

گزینه  1دارای  تنیدگیهای پرسشنامه مقابله با گویهاز  هر کدام

( 1) ( ترا اکثر اوقرراا9) از هرگز ایدرجره 1در طین هیکرتی 

در سررربک ها به ترتیب مقیراساعتبرار خردهاسرررت. ضرررریرب 

 سررربک اجتنابیو در  ،42/1مدار در هیجان ،45/1مدار مسرررهله

همچنین اعتبار مقیاس با اسررتراده از روش آهرای  ،اسررت 42/1

 شبره دسرررت آمد14/1و از روش دونیمره  11/1کرونبراخ برابر 

آزمون و روایی برراز -بنررابراین اعتبررار درونی، اعتبررار آزمون

در مطاهعه قریشی در سال  اسرت. موردقبولاین مقیاس  زمانهم

گانه پرسرررشرررنامه های سرررهقیاسماعتبار خرده، ضرررریب 9321

بله ، با روش بازآزمایی برای شیوه مقاتنیدگیمقابله با  هایشیوه

مقابله  و شرریوه 11/1مدار مقابله هیجان ، شرریوه15/1مدار مسررهله

این پرسررشررنامه  زمانهمبود. همچنین روایی  53/1مدار اجتناب

مدار و هیجران برای شررریوه مقرابلره (9324)بهرامی  پژوهشدر 

گزارش  52/1مدار مقابله اجتناب برای شیوهو  52/1 مدارمسهله

 .(34) شده است

این پژوهش از مقیاس بازنگری  در :2بینیپرسررشررنامه خوش(2

( به 9116ریج )یر، کارور و بگیری زندگی شررریجهرت شرررده

دارد  گویه 4این آزمون  بینی استراده شد.خوش من ور ارزیابی

7 .Optimism Questionnaire 



 همکاران ی ورمضان شکوفه                                                                                             ای کودکان  های مقابلهآوری بر سبکتأثیر آموزش تاب

11 

مه
لنا
ص
ف

 
ت
الم
س

 
ان
رو

 
ره
دو
ک، 

ود
ک

 6، 
ره
ما
ش

 6، 
ان
ست
زم

 
93
14

 

گزینه از  1دارای  گویه(. هر یمنر گویهمثبت و سه  گویه)سره 

 6ها از صرررر تا . این گزینهاسررتکامالً موافق تا کامالً مخاهن 

تغییر  26افراد بین صرررر تا  نمرهشررود بنابراین، گذاری مینمره

 دهنرردهنشرررراند، تر شرررونزدیررک 26کنررد. هرچرره نمره برره می

آن را  باراعتبینی بیشرتر فرد است. سازندگان این مقیاس، خوش

همچنین اعتبار مقیاس برآورد کردند.  21/1به روش بازآزمایی 

و از روش دونیمه  11/1با استراده از روش آهرای کرونباخ برابر 

 پرسرررشرررنامهاین  زمانهماعتبار روایی و  به دسرررت آمد 43/1

اخ و ای کرونباین مقیاس به روش آهر اعتبار . اسررت موردقبول

گزارش  41/1و  26/1ایرانی بره ترتیب  برازآزمرایی در جرامعره

 (.32) تشده اس

آوری در این برای آموزش ترراب  ای:ج( برنهامهه مهداخلهه

تاب آوری هندرسرررون و میلسرررتین  بسرررته آموزشپژوهش از 

خالصرره جلسرراا آموزشرری در  ( که35) شررد( اسررتراده 9112)

 .استزیر ارا ه شده   جدول

 
 (1331آوری هندرسون و میلستین )آوری برگرفته از برنامه آموزش تابجلسات آموزش تاب خالصه: 1جدول

 هدف، محتوای جلسه، تکلین جلسه موضوع تعداد جلسه

 اوّل جلسه
 اببرقراری ارتباا با مخاطبین و آشنا کردن آنها 

 در کارگاه آوری و قوانین شرکتتاب

ای بین ارتباا صمیمانه -2خود را معرفی کنند و با مجری کارگاه آشنا شوند.  کنندگانشرکت -9

آوری ای از تابتعرین ساده -6با اهداف برنامه آشنا شوند.  کنندگانشرکت -3آنها برقرار شود. 

 برسند. ه خودب اعتمادبه  درنهایت  -1کنند.  ارا ه

 دوّم جلسه
 حرمت خودتقویت 

 

را  حرمت خوددر تقویت  مؤثرعلل و عوامل  -2به دست آورند. حرمت خوددرک روشنی از  -9

شناسایی  های خود راضعن -6در زندگی پی ببرند. حرمت خود تأثیربه اهمیت و  -3شناسایی کنند.

 به دیگران یاری رسانند. حرمت خودیت ودر تق -1نمونده و یک مورد از آن را برطرف کنند. 

 یابیدوستبرقراری رواب  اجتماعی و  جلسه سوّم

دوست خوب را تشخیه  هایویژگی -2. دتعرین ساده و روشنی از مرهوم دوستی ارا ه دهن -9

 ضراام  -1قادر به تمیز دوستان خوب از بد باشند.  -6. کارگیرندبهانتخاب دوست  -3 و درداده 

 .با دوست بد را بگویند نشینیهم

 تعیین هدف و چگونگی دستیابی به آن جلسه چهارم

در  -3مدا را از هم تمیز دهند. انواع اهداف کوتاه -2بیان کنند.  سادگیبهمرهوم هدف را  -9

قادر شوند برای رسیدن به هدف  - 6کسب نمایند. خود را اعتمادبهخود  هایتوانایی کارگیریبه

 .کنند ریزیبرنامهخود 

 پنجم جلسه
 گیریتصمیم

 

اهمیت و ارزش یک تصمیم درست در  -2یت یک تصمیم خوب را بیان کنند. معیارهای صح -9

در زندگی  بتوانند – 6کنند. بینیپیشعواقب و نتایج تصمیماا را  - 3زندگی را توضیت دهند. 

 .بگیرندمناسب  تصمیم

 تنیدگیو مدیریت خشم، اضطراب  ششم جلسه

خشم، اضطراب و  هاینشانه - 2را به صورا ساده بیان کنند. تنیدگیمرهوم خشم، اضطراب و  -9

 هایروش -6 را بیان کنند. تنیدگیعلل و پیامدهای خشم، اضطراب و -3را نام ببرید.  تنیدگی

 .یاد بدهند را یاد بگیرند و بتوانند به دیگران نیز تنیدگیمدیریت 

 رورش حس معنویت و ایمان هرتم جلسه
از حس معنویت خود به عنوان یک عامل انگیزشی -2. تمیز دهندبتوانند معنویت را از مذهب  -9

 .همتایی خود اعتقاد پیدا کنندبه بی -6و امیدوار شوند.  بینخوشبه آینده  -3داستراده کنن

 پذیریمسهوهیت هشتم جلسه
مسهوهیت کوچکی را در محی  کانون یا  -2ارا ه دهند.  پذیریمسهوهیتای از تعرین ساده -9

 .بیان کنند آسانیبهرا  پذیرمسهوهیتخصوصیاا یک فرد  -3شوند.  دارعهده مدرسه

 کودکیآگاهی از دوران  نهم جلسه

را بیان کنند.  کودکیو خطراا دوران  هابیماری -2را بیان کنند.  کودکیدوران  هایویژگی -9

عوامل خطرساز و -6افراد به این مشکالا دچار شوند را عنوان کنند.  شودمیعواملی که باعث  -3

 .را نام ببرند کنندهمحاف ت
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من ور اجرای پژوهش حاضرررر پس از انجام  به روش اجرا: د(

گیری و گمارش رونرد دریرافرت مجوز، انجرام عملیراا نمونره

گروه  هایها در دو گروه آزمایش و گواه،  آزمودنیآزمودنی

سررررپرسررررت و آزمررایش در مرکز نگهررداری از کودکرران بی

بدسرررپرسررت بهاران به  صررورا گروهی در معر  آموزش 

دیرده  بره من ور افزایش آوری توسررر  درمررانگر آموزشتراب

 رار گرفتنررد.بینی قای کررارآمررد و خوشهررای مقررابلررهسررربررک

ای قرار گرفتند. کل دقیقه 41جلسررره  1ها در معر  آزمودنی

جهت  روز انجام شررد )هر هرته یک جلسرره(. 21ه طی این دور

سرررپرسررت و رعایت اخالک در پژوهش رضررایت کودکان بی

 برای سررررپرسرررت مرکز نگهداری از کودکان بی سررررپرسرررت

شررررکرت در برنامه مداخله اخذ و از کلیه مراحل مداخله آگاه 

شردند. همچنین به دو گروه اطمینان داده شد که اطالعاا آنها 

 ماند و نیازی به درج نام نیست.ی میمحرمانه باق

 هایافته
های آزمون متغیرپس -آزمونمیانگین و انحراف استاندارد پیش

ارا ه شده است.  2آزمایش و کنترل در جدول  پژوهش دو گروه

اسمیرنوف -همچنین در این جدول نتایج آزمون کاهموگروف

مال بودن توزی  متغیرها در گروه آزمایش ربرای بررسی ن

آزمون  Zگزارش شده است. با توجه به این جدول آماره 

 ستنیدار اسمیرنن برای تمامی متغیرها معنی -کاهموگروف

 .ستانتیجه گرفت که توزی  این متغیرها نرمال  توانمیبنابراین 

 
 نفر( 33تعداد: آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل )پس -آزمونتوصیفی نمرات پیش هایشاخص :2جدول

 K-S Z P انحراف معیار میانگین گروه وضعیت متغیر

 مدارمسهلهمقابله 

 آزمونپیش
 21/1 16/1 56/2 95/2 آزمایش

 12/1 11/1 22/2 13/2 کنترل

 آزمونپس
 22/1 13/1 39/6 25/1 آزمایش

 11/1 54/1 14/2 11/2 کنترل

 مدارهیجان مقابله

 آزمونپیش
 46/1 14/1 91/3 29/5 آزمایش

 36/1 19/1 29/2 63/2 کنترل

 آزمونپس
 39/1 16/1 99/1 51/91 آزمایش

 61/1 11/1 22/2 21/2 کنترل

 مقابله اجتنابی

 آزمونپیش
 14/1 16/1 32/2 64/2 آزمایش

 11/1 12/1 53/2 21/1 کنترل

 آزمونپس
 15/1 14/1 96/2 23/2 آزمایش

 49/1 51/1 61/9 25/5 کنترل

 

 هررایمؤهرررهآوری بر آموزش ترراب تررأثیربرای بررسررری 

مدار، اجتنابی( دختران ای )حل مسهله، هیجانمقابله هایسربک

و بدسررپرست از تحلیل کوواریانس چندمتغیری  سررپرسرتبی

ن و آزمواسررتراده شررد. نتایج بررسرری شرریب رگرسرریون پیش

در گروه آزمایش و کنترل  ایمقرابله هرایسررربرکآزمون پس

نشررران داد که شررریب رگرسررریون در هر دو گروه برابر اسرررت 

(P≤0.12  2.19, (F= . نتایج آزمون هوین برای بررسررری

نشررران داد که  هاگروههمگنی واریرانس متغیرهای وابسرررته در 

 ,P≤2.19 0.140) مدارمسرررهله مقابله هایسررربکواریانس 

(F= ،مدار هیجان سررربرک مقابله(P≤4/36 0/04, (F=  و

 هاگروهدر  =P≤0.69 0.090, (F) ی اجتنابیسرربک مقابله

. نتایج آزمون باکس برای بررسررری برابری ماتریس اسرررتبرابر 

کوواریرانس متغیرهای وابسرررته در بین گروه آزمایش و کنترل 

نیز نشررران داد که ماتریس متغیرهای وابسرررته در دو گروه برابر 
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نتایج  . ,P≤0.72  F=0.59,  (Box  M= 2.89) اسررت

 ابطهر داریمعنیدو بارتلت برای بررسی کرویت یا آزمون خی

 هارهمؤهای نشررران داد که رابطه بین این مقابله هایسررربکبین 

پس از   .)P 98,d.f=5,.10 =2X>05.0)اسرررت  دارمعنی

های تحلیل کوواریانس چندمتغیری، نتایج فر بررسررری پیش

ا تراو ایمقابله هایسرربکآزمون نشرران داد که بین دو گروه 

 ,Wilk's) Lambda= 0.29 داردوجررود  داریمررعررنرری

F=17.99, P<0.001 (.  گروه آزمایش  کهاینبرای بررسی

 اواترای مقابله هایسرربک هایمؤهرهاز  یککدامو کنترل در 

 متغیرینتایج تحلیل واریانس تک 3دارنرد در جدول  شرررماره 

 .گزارش شده است

 
 ایمقابله هایسبک هایمؤلفهمتغیری تفاوت گروه آزمایش و کنترل در : نتایج تحلیل تک3جدول

 

 ایمقررابلررهبرای سررربررک  Fآمرراره  3بررا توجرره برره جرردول 

در  (36/1مدار )و هیجان 119/1در سررطت  (91/94) مدارمسررهله

نشانگر آنها هستند که  هایافته. این استدار معنی 119/1سرطت 

وجود دارد.  داریمعنیتررراوا  هررامؤهرررهدر این  هرراگروهبین 

انگین که می دهدمینشان باال در جدول  هامیانگیننتایج بررسی 

و  (16/133) مدارمسرررهله ایمقابلهگروه آزمرایش در سررربک 

از میررانگین گروه کنترل در این  کمتر (32/236هریرجررانری )

. همچنین اسررررت( 99/13( و )11/961)برره ترتیررب   هررامؤهررره

که بین گروه آزمایش و کنترل  دهدمیهای جدول نشررران یافته

 داری وجود ندارد بامعنیای اجتنابی تراوا در سررربرک مقابله

آوری گررت کره آموزش تاب توانمی هرایرافترهتوجره بره این 

مدار در و هیجان مدارمسررهله ایمقابله هایسرربک بهبودموجب 

بر  تأثیریاست اما و بدسرررپرسررت شررده  سررپرسرتبیدختران 

 االبجدول  همچنیننداشررته اسرررت.  هااجتنابی آن سرربک مقابله

درصد از تغییراا سبک  65که عضویت گروهی  دهدمینشان 

ی ادرصررد از واریانس  سرربک مقابله 46مدار و مسررهله ایمقابله

 کند.اجتنابی را تبیین می

میررانگین و انحراف اسرررتررانرردارد  6در جرردول شرررمرراره  

بینی دو گروه آزمررایش و آزمون متغیر خوشپس -آزمونپیش

نتایج آزمون  کنترل ارا ه شرررده اسرررت. همچنین در این جدول

مررال بودن توزی  راسرررمیرنوف برای بررسررری ن-کرراهموگروف

متغیرها در گروه آزمایش گزارش شررده اسررت. با توجه به این 

اسرررمیرنن برای تمامی -آزمون کاهموگروف Zجردول آماره 

ه توزی  نتیجه گرفت ک توانمی بنابراین نیسررتدار متغیرها معنی

 .استاین متغیرها نرمال 

 

 نفر( 33تعداد: آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل )پس -آزمونتوصیفی نمرات پیش هایشاخص: 4جدول

 K-S Z P انحراف معیار میانگین گروه وضعیت متغیر

 بینیخوش

 آزمونپیش
 12/1 11/1 42/2 91/1 آزمایش

 14/1 13/1 14/9 61/5 کنترل

 آزمونپس
 99/1 41/1 41/2 63/94 آزمایش

 42/1 26/1 61/9 25/5 کنترل

 اندازه اثر F P خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مؤلفه

 مدارسبک مقابله مسهله
 16/133 آزمایش

11/961 21/1 
91/94 

 

119/1 

 

65/1 

 11/459 کنترل 

 مدارسبک مقابله هیجان
 32/236 آزمایش

99/13 42/1 36/1 119/1 46/1 
 24/322 کنترل

 سبک مقابله اجتنابی
 19/361 آزمایش

32/911 21/2 61/9 11/1 23/1 
 39/326 کنترل



 همکاران ی ورمضان شکوفه                                                                                             ای کودکان  های مقابلهآوری بر سبکتأثیر آموزش تاب

13 

صلنامه
ف

 
ت
سالم

 
روان
 

ک، دوره
کود

 6
، 

شماره
 6

، 
زمستان
 

9314
 

ختران بینی دآوری بر خوشآموزش تاب تأثیربرای بررسی 

 متغیرهتک و بدسرررپرسررت از تحلیل کوواریانس سرررپرسررتبی

اسررتراده شررد. نتایج آزمون بررسرری همگنی شرریب رگرسرریون 

آزمون خوش بینی در گروه آزمررایش و آزمون و پسپریرش

 رسیون در هر دو گروه برابر استگکنترل، نشان داد که شیب ر

( F=2.98, P≤0.06 نتررایج آزمون هوین برای بررسررری .)

همگنی واریانس متغیر وابسررته در گروه نشرران داد که واریانش 

( در F=1.47, P≤0.24) اسرررتبرابر  هاگروهبینی در خوش

ی سررجدول زیر نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای برر

ن آزموآزمون بررا پستررراوا گروه آزمررایش و کنترل در پیش

 بینی گزارش شده است.متغیر خوش

 
 بینیتغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در خوشمنتایج تحلیل کوواریانس تک: 5جدول

 اندازه اثر F pآماره میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 124/1 119/1 32/32 32/9153 9 32/9153 آزمونپیش

 35/1 119/1 29/26 24/9941 9 24/9941 عضویت گروهی

    51/2 25 51/621 خطا

 

آزمون پس بینیخوش Fآمرراره   1بررا توجرره برره جرردول  

شان نو این  استدار معنی 119/1( اسرت که در سررطت 29/26)

دار بینی تررراوا معنیبین دو  گروه در میزان خوش دهرردمی

که این تراوا در  دهدمینیز نشان  35/1اندازه اثر  وجود دارد،

بینی نیز آزمون خوشپیش Fجررامعرره بزرت اسررررت. آمرراره 

 هایافتهاست. این  دارمعنی 119/1که در سرطت  اسرت( 32/32)

بر نمراا  داریمعنی تررأثیرآزمون یشپکرره  دهرردمینشرررران 

 کوواریانس نشان داد که میانگینتحلیل آزمون دارد. نتایج پس

ن ی( و میانگ99/92بینی )گروه آزمایش در خوش شدهتصرحیت

در سرررطت  Fکه با توحبه آماره  اسرررت (69/91)گروه کنترل 

ت گر توانمیها دار اسرررت. برا توجره بره این یافتهمعنی 119/1

ان بینی در دخترترراب آوری موجررب افزایش خوش آموزش

 .گرددمیو بدسرپرست  سرپرستبی

 گیریبحث و نتیجه
آوری بر هدف پژوهش حاضرر بررسری اثربخشی آموزش تاب

و  سرررپرسررتبینی در کودکان بیای و خوشمقابله هایسرربک

وری آایج پژوهش نشان داد که آموزش تابنت .بودبدسرپرست 

 أثیرت بینیخوشمدار، هیجانی و مسررهله ایمقابله هایسرربکبر 

 داریعنیم تأثیراجتنابی  ایسبک مقابله اما بر هداری داشرتمعنی

ری آواین نتایج در زمینه اثربخشی آموزش تابمشراهده نشرد. 

ا نتایج بینی بمدار، هیجانی و خوشای مسهلهمقابله هایسبکبر 

، سررتارپور کیامرادی(، 31) ، یونسرری، ازخوش و فرضرریمطلق

(، 31(، میلیسریویس، آیون و کریستین )61) امامقلیانایرانقی و 

(، 33، شرررمنا، سرروود، هوپرنیز و پراسررد )(39و همکاران ) جیل

 جنسون، پنگ و همکاران(، 64(، حدادی و وهدی )63سلیمی )

یمی، احدی، عسگری و بختیارپور شوررحپ( 61سچون ) ، (65)

، شرررکری، م اهری و آبادیفتتخرانجرانی، شرررهیدی،  و(11)

   . استهمسو  (19) نژادرحیمی

آوری بررا افزایش عواطن مثبررت و کرراهش آموزش ترراب

عواطن و احسراسراا منری  مقابله با شررای  دشوار زندگی را 

کرده و توانایی چیره شررردن بر مشرررکالا را افزایش  تسرررهیل

آوری اند که آموزش تابهرا نیز نشررران داده. پژوهشدهردمی

ربه تری را تجمثبت هایتا هیجانتوانرد بره افراد کمک کند می

د تا کنمثبرت بره کودکان کمک می هرایکننرد تجربره هیجران

ر و تبه صرررورا منطقی تنیدگیبتواننرد در شررررای  مقرابلره با 

وری آبرخورد نمایند. از دالیل اثربخش بودن تاب نگرانهآینده

نار کمدار، ممکن است ایجاد راهبردهای مسهلهسربک مقابله بر 

افراد با  .(69) دفاعی بهتر در افراد باشررد سررازوکارهایو  آمدن

ابراز  بینی،با خوش تنشررگر یآوری باال در مقابل رویدادهاتاب

این رویدادها  درنتیجهکنندش برخورد می خوداعتمرادبهوجود و 
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بینانه پردازش اطالعاا های خوشبینند، نگرشمی مهارقرابلرا 

راهبردهای مقابله فعال بیشررتری را به سررازد و فرد را مؤثرتر می

ابد یبرد و توان کنار آمدن با شرررای  دشوار افزایش میکار می

.  توانرایی حل کردن مشرررکالا و دهردمی را کراهشو تنش 

های بارز در هرای حل تعار  به عنوان یکی از ویژگیمهرارا

ث آوری باعاست و برنامه افزایش تاب ذکرشردهآور افراد تاب

های رویارویی با رویدادهای افراد راهبردها و مهاراشرررود می

و  رپرستسبیو وقتی کودکان  گیرندافرناخوشرایند زندگی را 

کره چگونره برا رویدادهای  گیرنردمیبردسررررپرسرررت نیز یراد 

یشررتر به و ب یافتهکاهشآنها  تنیدگیناخوشررایند برخورد کنند، 

 لیطورکبه .کنندمیمردار برا مشرررکل برخورد مسرررهلرهشررریوه 

آوری بره عنوان یرک عرامرل مقاوم درونی عمل کرده، با تراب

افزایش توان حرل مسرررهلره و افزایش انگیزه فرد برای مقرابله با 

 (.61و  63، 31، 33) مشکالا است

 ای توصینمدار را به شیوهاندهر و پارکر راهبردهای هیجان

کنند که بر اساس آن فرد بر خود متمرکز شده و تمام تالش می

کند. اما را متوجه کاهش احسرراسرراا ناخوشررایند خود میخود 

دور  آورهای تنشگاهی از روش صحیت برای مقابله با موقعیت

ینی و برا پیش آورهای تنششرررود. اگر افراد نتوانند موقعیتمی

مدار اتخاذ کنند راهبرد هیجان منراسرررب هرایحرلبرای آن راه

ن نشا دیگریهای که در پژوهش نهمچنا شود.مؤثرتر واق  می

آوری به فرد کمک سرررطوح باالی تابداده شرررده اسرررت که 

ر سررمن ور پشررت  مثبت، به یهاکند تا از عواطن و هیجانمی

بازگشت به وضعیت مطلوب  گذاشتن پیشامدهای ناخوشایند و

سد رگرته شد به ن ر می که با توجه به آنچه .(66) دناستراده کن

مدار بیشررتر اسررتراده ای هیجانمقابله هایسرربکافرادی که از 

زا به دهیل عدم کننرد، هنگرام خطر یرا رویردادهای آسررریبمی

های هیجانی زیاد و شرررناخت کافی و همچنین داشرررتن ویژگی

 حل صرررحیت دسرررتیک راهبه توانند فقدان ترکر منطقی نمی

 ریکارگیبهدر آنها،  شررردهادراک تنیدگییرابنرد و با افزایش 

های (. آموزش61یرابرد )افزایش می روش مقرابلره هیجرانی نیز

های جلب حمایت اجتماعی را نیز در راه آوری که یکی ازتاب

محی  و ارتباا مؤثر با دیگران را مقدور  مدیریتبردارد، توان 

آور در شرای  شود افراد تابسازد که همین امر موجب میمی

در  جهدرنتیو کنند دشرروار زندگی حمایت بیشررتری را دریافت 

ته و داش مدیریتخود  های، بر هیجانشرگرتنهای موقعیتبرابر 

 .بگیرند مدار را در پیشمسهلهسبک مقابله 

مدار مستلزم انکار یا کوچک شمردن سربک مقابله اجتناب

اسررت. افرادی که از این روش اسررتراده  آورهای تنشموقعیت

 ورانی کرده را واپسآور شررریرارانه ترکراا تنشو، هکننردمی

در کررل  (.62کننررد )ترررکراا دیگری را جررایگزین آن می

آور امکان آوری براال بره افراد ترابتوانمنردی نراشررری از تراب

و امکان  دهدمیزندگی را  تنشررگرمدیریت شرررای  دشرروار و 

ا به هسررازد. تمام این توانمندیتعادل مثبت را برای فرد مهیا می

 تر برخوردکننرد ترا با شررررای  زندگی راحتافراد کمرک می

ی رونکرده و در هنگام بروز مشکالا با حل مسهله و آرامش د

زش ن اثربخشررری آمویدر تبی بیشرررتر برا مشرررکالا کنار آیند.

دهیررل این موضررروع گرررت  توانمیبینی آوری بر خوشترراب

ای ههایی باشررد که شرراید در برنامهتواند از بهبود توانمندیمی

شرررده اسرررت. این آوری بیشرررتر بره آنهرا توجره آموزش تراب

، حرمررت خودهررا شررررامررل افزایش خودآگرراهی، توانمنرردی

زیرا  ششرررودی میپندارپیونردجویی، هردفمندی و خودکارآمد

 هاییتموقعمثبت با ش به عنوان فرایند توانایی سرراز آوریتاب

های جدیدتر آن را به عنوان کند و در برداشررتناگوار عمل می

توانرایی پویرا برای مقراومرت یا بهبود در برابر چاهش مهمی که 

(. 19کنند )، تلقی میکندمیرا تهدید  سرررالمتثباا، حیاا و 

، طبعیشررروخ مانندآوری با خصررروصررریاا شرررخصررریتی تاب

بینی، خرسندی، همدهی و هدفمندی زندگی ی، خوشزیستشاد

ا فرد به حاهت تعادل اوهیه ی در ارتباا اسررت و سرربب بازگشررت

تعادل باالتر )در شرای  تهدیدکننده( شده و موجب  بهرسریدن 

، افراد ن رانصرراحبشررود. به ن ر موفق در زندگی می شسرراز

بوده و خود را تغییراا  پررذیرانعطررافسررراز و آور، چررارهترراب

دهند و بعد از برطرف شرردن عوامل فشررارزا به محیطی وفق می

ری آواما افرادی که تاب گردندبازمیبهبود سررررعت به حاهت 
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، ددهننمیبینی نشررران پرایینی دارنرد، نسررربرت بره آینده خوش

 ددهنهای جدید به مقدار اندکی وفق میخودشان را با موقعیت

(11-65.) 

 شرررود کههای این پژوهش پیشرررنهاد میبرا توجره به یافته

بینی ای و خوشمقررابلرره هررایسررربررکآوری بر آموزش ترراب

ین در ا سرررپرسررت و بدسرررپرسررت اسررتراده شررود.کودکان بی

 علوم رفتاری هایی که در حوزهپژوهش نیز مانند سایر پژوهش

وجود  هاییمحدودیت، گیرندمیشرررنراسررری صرررورا و روان

آماری  هجامعهای پژوهش حاضررر، محدودیت ازجملهداشررت. 

عدم امکان انجام ، بود آن اسرررت که فق  متشرررکل از دختران

 بود که رپرسررتیسررناتوانی در کنترل علت بی وپیگیری  مرحله

بنابراین پیشرررنهاد  شکندآن را دچرار مشرررکل می پرذیریتعمیم

یی از این نوع روی هر دو هراپژوهشکره در آینررده،  شرررودیم

رد پیگیری انجام پذی جنس و در سنین مختلن و با انجام مرحله

د. نتایج ه باشرررپذیری بیشرررتری داشرررتتعمیم قابلیت پژوهش تا

شرررناسررران، مشررراوران، توانرد برای روانحراضرررر میوهش ژپ

 ابمرتب   هایسرررازمانمراکز و  کارکنانتمرامی مرددکراران و 

 زاو بدسرررپرسررت  سرررپرسررتبینگهداری و تربیت کودکان 

امداد، اورژانس اجتماعی و به  کمیتهسررازمان بهزیسررتی،  جمله

و مراکز نگهرداری از این کودکان  خرانوادهویژه مراکز شررربره

 .  استراده شود

ای پژوهش به صرررورا مسرررتقل با مجوز : تشههکر و ردردانی

ها )خانه کودکان و اجرایی صررادره از موسررسرره خیره شررکوفه

حت ت نوباوگان بی سرررپرسررت و بد سرررپرسررت اسررتان اردبیل(

نرر ررارا اداره بررهررزیسررررترری اسررررترران اردبرریررل بررا شررررمرراره 

شررررد، برردین اجرا  3/5/9311در مورخرره 52944/6992مجوز

مراکز نگهررداری از  از تمررامی کودکرران و کررارکنرران  ترتیررب

 ود.شتشکر و قدردانی میو بدسرپرست  سرپرستبیکودکان 

با توجه به اینکه این پژوهش تحت حمایت ماهی : تضههاد منافع

این پژوهش  هاییافتههیچ سرررازمان خاصررری نبوده و همچنین 

  تضرراد منافهیچ گونه ارا ه شررده اسررت، دقیق و شررراف  طوربه

ندارد.وجود 
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Abstract  

Background and Purpose: Neglect and mistreatment have always had a negative psychological 

and educational effect on children. The purpose of this study was to determine the effectiveness 

of resiliency education on the coping styles and optimism of unprotected and neglected children. 

Method: This research was a quasi-experimental design with pretest-posttest design with control 

group. The statistical population consisted of all unprotected and neglected girls aged 12 to 16 

years old in the care centers of these children in Ardabil city in 2016. Among them, 30 girls were 

randomly selected and divided into two experimental (15 people) and control (15 people) group. 

Participants in the experimental group received resiliency training in 9 sessions. Stress coping style 

questionnaire (Becker & Endler, 1990) and optimism questionnaire (Carver & Bridge, 1994) were 

used to collect data. For analysis of data, one-way covariance analysis was used. 

Results: The results of covariance analysis showed that there was a significant difference between 

the mean post-test scores of the two groups in problem-oriented coping styles (P <0.05, F= 16.15), 

excitement (P <0.05, F= 9/36), and optimism (P <0.001, F = 24/21), but there was no significant 

effect on avoidance coping style (P > 0.05, F = 1.45). 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that resiliency training 

by increasing flexibility and improving psychological health has led to an increase in effective 

coping styles and optimism in unprotected and neglected children. Therefore, it is possible to use 

resiliency training to improve the mental and social health of individuals. 
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