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Introduction 
Resiliency increases the capacity of individuals to face challenges and 

problems and leads to increased adaptability, and individuals achieve 

progress. The purpose of this study was to test the hypothesized causal 

model of antecedents and consequences of teachers’ resiliency in different 

education levels.  

 

Method 
The statistical population consisted of all teachers working in primary, 

middle and secondary education in the city of Bushehr in the academic year 

of 1395. The sampling method was a multi-stage cluster sampling. First, 

schools were located in three clusters: primary, middle and secondary. Then 

the schools were classified into two male and female clusters, and finally 

seven girls’ schools and seven boys' schools were selected from each level. 

All of the teachers in those schools were selected for this research. Thus, in 

the final sample 140 primary teachers, 120 middle school teachers and 140 

secondary teachers were included. A total sample of 400 teachers, 200 

female and 200 male. Connor-Davidson Resilience Inventory (2003), Work 

Preference Scale of Amabile et al., Emotion Regulation Questionnaire of 

John and Gross (2003), Life Orientation Test of Scheier and Carver (1994), 

General Self-Efficacy Scale of Sherer and Maddox (1982), Multidimensional 

Scale of Perceived Social Support of Zimet et al. (1988), The Coping 

Inventory for Stressful Situations of Endler and Parker (1990), Job 

Performance Questionnaire of Patterson (1970), Family Questionnaire of 

Asptain and Baldwin (1983), Quality of Life Questionnaire of Weir and 
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Sherbon (1992) and King’s Spiritual Intelligence Questionnaire (2008) were 

used to collect data. Structural Equation Statistical method also was used to 

test the research hypotheses.  

 

Results 
The results of direct relations of antecedent variables of resiliency in the 

given model showed that paths between coping strategies, internal-external 

motivation, emotional regulation, family performance and spiritual 

intelligence and resiliency were significant, but direct relationship of social 

support and optimism with resiliency were not-significant. Also, direct 

relationship of resiliency with outcome variables such as quality of life and 

job performance were significant but there was no significant relationship 

between resiliency and self-efficacy. All indirect paths of antecedent 

variables (internal-external motivation, emotional regulation, coping 

strategies, family functioning, and spiritual intelligence) to consequence 

variables (quality of life and job performance) through resiliency were 

significant, with the exception of indirect path of family function to job 

performance through resiliency which was not significant. In sum, the results 

of the overall model showed that the proposed model indices had acceptable 

fit. In order to have a better fit, a modified model was examined. In order to 

enhance the fitness of the model the non-significant paths (the social support 

path to the resiliency and the path of optimism to resiliency) were eliminated 

from the model. After removing non-significant paths, another analysis was 

made on the data.  

 

Conclusion 
The results of this analysis indicated that the improved fitness indices of 

the modified model were improved. According to the results of this research, 

one of the best path to resiliency prediction, was coping strategies. The use 

of problem-oriented coping strategies leads to increased resiliency and 

reduces the level of stress in individuals and ultimately provides more 

satisfaction. Also, based on the results of the research, increased teacher 

resiliency increased the quality of life and the job performance of teachers. 

Teachers who had more resiliency had better mental health, more 

willingness to work in school, and enjoy schooling. 
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 چکیده
آوری معلّمان  های پيشايند و پيامد تابمتغيرآزمون مدل مفروض علّی هدف پژوهش حاضر 

ی آماری پژوهش، شامل تمام معلّمان شاغل در مقاطع ابتدايی،  مقاطع مختلف تحصيلی بود. جامعه
نفر معلّم به صورت  400راهنمايی و متوسطه در آموزش و پرورش شهر بوشهر بود که از اين تعداد 

های  مهآوری اطالعات از پرسشنا رای جمعای انتخاب شدند. ب ای چند مرحله گيری خوشه نمونه
، پرسشنامه تنظيم هيجانی جان و کاری آمابلی و همکاران اهه ترجيح، سيآوری کانر و ديويدسون تاب

، مقياس خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس، گيری زندگی شيير و کارورجهتگراس، آزمون 
بله با ن، پرسشنامه راهبردهای مقااجتماعی ادراک شده زيمت و همکارا  حمايتچندبعدی مقياس 

، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون، پرسشنامه عملکرد خانواده اسپتاين و فشار روانی اندلر و پارکر
برای معنوی کينگ استفاده شد.  بالدوين، پرسشنامه کيفيت زندگی وير و شربون و پرسشنامه هوش

ی استفاده شد. نتايج حاصل از روابط های پژوهش از روش آماری معادالت ساختارآزمون فرضيه
آوری در مدل مفروض نشان داد که مسيرهای بين راهبردهای  مستقيم متغيرهای پيشايند تاب

آوری  بيرونی، تنظيم هيجانی، عملکرد خانواده و هوش معنوی با تاب -ای، انگيزش درونی مقابله
آوری  و خوش بينی با تاب باشد اما روابط مستقيم متغيرهای حمايت اجتماعی دار می معنی

آوری با متغيرهای پيامد آن مانند کيفيت زندگی و  دار بود. همچنين، روابط مستقيم بين تاب غيرمعنی
داری بدست نيامد. در مجموع،  دار بود اما با متغير خودکارآمدی رابطه معنی عملکرد شغلی معنی

ازش قابل قبولی برخوردارند. به منظور های مدل پيشنهادی از برنتايج مدل کلی نشان داد که شاخص
ها داللت بر بهبود برازندگی بهتر، مدل اصالح شده مورد بررسی قرار گرفت. نتايج بررسی
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آوری  شود که افزايش تاب گيری می بر اين اساس نتيجه های برازش مدل اصالح شده داشت. شاخص
آوری بيشتر برخوردار  تابه از معلمان موجب افزايش کيفيت زندگی آنان خواهد شد. معلمانی ک

 به پرداختن جامعه دارند و از عمومی فرهنگ مدرسه و داشتن نگه پويا و زندهباشند تمايل بيشتری به 

 برند. می لذّت مدرسه امور
 

 آوری، معلّمان. آوری، پيشايندها و پيامدهای تاب تاب :واژگان کلید

 

 مقدمه
  و از اهداف عمدهشود  می درنظر گرفتهر پايدا  يکی از ارکان توسعه آموزش و پرورش

 اصالح و نوآورانه ی برنامه افزايش با .کودکان و نوجوانان استتعليم و تربيت  آن

 .اسـت يافته افزايش آنان ای حرفه استرس در نتيجه و معلّمان کار حجم آموزشی، استانداردهای

Hargreaves and Goodson (2006) تر سخت معلّمان فزون کارطور روزا که به دادند هشدار 

با ظهور رويکرد باشند.  پاسخگو نيز بيشتری فشارهای قبال در رود می انتظار معلّمان از و شده

 به را انسان شادکامی و بهزيستی کهيی شد ها ه ساز شناسايیبه   توجّه روانشناسی مثبت نگر

 بينانه ش خو تفکر حفظ فرد در توانايی خصوص در پژوهش به مندیعالقه. شته باشنددا دنبال

 . اين(Luthar, Cicchetti & Becker, 2000شود ) می بيشتر روز هر منفی، رويدادهای وجود با

، (Zutra, Hall & Murray, 2010)آوری  پژوهش در تاب شامل روان سالمت متون در موضوعات

 ,Linley, Maltby, Wood)بهزيستی  ، و(Carver, Scheier & Segerstrom, 2010)بينی  خوش

Osborne & Hurling, 2009)  .است 

روبرو  ظرفيت آوری تاب .آوری است تاب مثبت، شناسی روان در مطرح مسائل از يکی

 در فرايند. است ها آسيب يا مشکالت تجربه به وسيله شدن تر قوی حتی و کردن غلبه شدن،

فرد  ها سختی وجود اب ،شديد تهديدهایو ها  وجود سختی: دارد وجود مهم شرط دو آوری تاب

دليل گسترش به امروزه  (.Luthar et al., 2000) بددست ياو پيشرفت  مثبت سازگاری به

شامل ماهيت نقش معلّم، سطح آمادگی، درونی )های  مشکالت درسطح جامعه و استرس

آموزان، ساختار تشويقی  رفتارهای مخرب دانش( و بيرونی )ها با وظايف ها و قابليت صالحيت

، پژوهش درباره تاب آوری معلمان ( معلمانهای متضاد و چندگانه فی، انزوای شغلی، نقشناکا

آوری  ها ميزان تاب ترين نشانگرهای مقابله مؤثر با اين چالش کی از مهمي .شود می احساس
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بينی توان مقابله و  آوری در پيش تاب Conner and Davidson (2003)طبق نظر  معلّمان است.

های اخير، عالقه به ظرفيت معلّمان برای تاب ان نقش مؤثری دارد. در طول دههموفقيت معلّم

های شخصی مانند خودکارآمدی فردی،  ويژگی ها افزايش يافته است. آوردن و مقابله با چالش

های محيطی مهم  ی فرد با چالش اجتماعی در مقابله  ای و حمايت صميميت، راهکارهای مقابله

 از که آوری نقش دارند، تاب گوناگونی در عوامل که داده نشان فتحقيقات مختلهستند. 

 و مدارس، خانواده جامعه، درو  دهندمی ارتقاء را آوری تاب و کنندمی منفی پيشگيری پيامدهای

آوری بر سه رويکرد شخصی و  تاب حيطهدر (.Mitchell, 2013)شوند می يافت فرد درون

های فردی رويکرد شخصی بر اثربخشی ويژگیمحيطی و تعاملی تأکيد شده است. در 

در رويکرد محيطی بر عواملی و  (خودکارآمدی، خودمختاری، خودپنداره مثبت و شايستگی)

گردد. در رويکرد های مدرسه و جامعه تأکيد می های اجتماعی، خانوادگی، ويژگی تمانند حماي

ن مقابله افراد با شرايط تعاملی به ويژگی شخصی و محيطی در تعامل با يکديگر برای توا

بيشتر مطالعات به اين نتيجه رسيدند . (Richardson & Glenn, 2002)شود زا توجه می استرس

 سطح. گردد میها  کند و باعث رشد آن می کمکمعلّمان ای به پيشرفت حرفهآوری،  که تاب

 و کيفيت ارتقای جبمو اين و گذارد می تأثير ها پاسخ مديريت در معلّمان توانايی بر آوری تاب

 بيرونی و درونی حمايتی عوامل با معلّمان آوری تاب شود. ای حرفه استانداردهایدستيابی به 

های  پژوهش .مؤثر است ای آنان حرفه پيشرفت و زندگی بر سطح اين و ارتباط دارد تأثيرگذار

د کننآوری معلّمان حمايت می مختلف از نقش عوامل فردی و محيطی بر ميزان تاب

(Noltemeyer & Bush, 2013) . در اين تحقيق نقش برخی از اين متغيرهای مهم در تاب

 شود. می آوری معلمان بررسی

 اه آوری افراد دارد. بنابراين، شکست در تنظيم هيجان تنظيم هيجان نقش مؤثری در تاب

 باشد با مشکالت رفتاری از قبيل اضطراب، فوبيا، افسردگی و پرخاشگری همراه می

(Schwarzer & Knoll, 2007) ،يکی ديگر از متغيرهای محيطی که بر تاب آوری مؤثر است .

آوری  حمايت اجتماعی است. خانواده از طريق فراهم کردن محيط حمايتی و منسجم در تاب

افزايش حمايت  (.Fleming, MacGowan, Robinson, Spitz & Salt, 1982)فردی مؤثر است 

 ارتباط عاطفی و پيوند عاطفی و حمايتی نقش مهمی در افزايش بويژه برقراری اجتماعی

تواند منجر به  مدار می ی مسئله های مقابله مهارت وکننده  آوری افراد دارد. روابط حمايت تاب
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کننده سالمت  های مهم تضمين عملکرد خانواده يکی از شاخص آوری شود. افزايش تاب

هايی که نزديکی و صميميت و تفاهم  در خانوادهتحقيقات نشان دادند  .روانی خانواده است

 ,Inzlicht) استوار است، همه اعضا نسبت به فشارهای زندگی مقاوم و مصون هستند بين افراد

Tullett & Good, 2011)کند.  آوری يک فرايند پويا است که در بافت خانواده رشد می . تاب

ای حل مشکل، ارتباط، پاسخدهی عاطفی، داری بين کارکرد کلی خانواده، کارکرده ارتباط معنی

آوری وجود دارد. يکی ديگر از متغيرهای فردی موثر بر  آميختگی عاطفی و کنترل رفتار با تاب

آوری آنان رابطه  معنوی معلّمان با تاب معنوی است. بين ميزان باالی هوش  آوری، هوش تاب

ی آنان مؤثر باشد. معلمان دارای ا تواند در موفقيت فردی و حرفه وجود دارد که اين امر می

هوش معنوی باال، توانايی دستيابی به اهداف خود را دارند و در شرايط دشوار زندگی، 

  (.Nakashima & Canda, 2005)دهند  آوری بيشتری از خود نشان می تاب

آوری و نقش و اهميت شغل معلّمی، بررسی  تابزمينه با توجه به تحقيقات پيشين در 

با استناد به  پژوهش حاضر،. لذا مسئله مورد بحث در ارزش بسياری برخوردار است موضوع از

های مقابله با  معنوی، شيوه بينی، هوش ، خوشمتغيرهای تنظيم هيجانی ری،ظشواهد تجربی و ن

درونی را به عنوان متغيرهای  -و انگيزش بيرونی اجتماعی، کارکرد خانواده استرس، حمايت

را به عنوان متغيرهای  کيفيت زندگی، عملکرد شغلی، خودکارآمدی معلّم یپيشايند؛ و متغيرها

در پژوهش حاضر با استفاده از مدل معادالت دهد.  آوری مورد بررسی قرار می پيامد در تاب

تر مورد آزمون  تر و بديع آوری معلّمان به صورت جامع ساختاری پيشايندها و پيامدهای تاب

ش تأثير چندين متغير فردی و اجتماعی را با هم و در قالب يک در اين پژوهگيرد. قرار می

آزمون مدل هدف تحقيق حاضر . دشو می آوری معلّمان بررسی مدل تعاملی بر روی تاب

 بود.معلمان آوری  تابپيشايندها و پيامدهای مهم  مفروض
 

 روش پژوهش

ساختاری،  يابی معادالت پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که از روش آماری مدل

استفاده شد. جامعه آماری اين پژوهش، شامل تمام معلمان شهر بوشهر بود که بنابر آمار شامل 

نمونه مورد  نفر معلّم مرد بودند. 566نفر معلّم زن و  529نفر بودند که از اين تعداد  2085

نفر معلم  100نفر معلم زن و  100نفر بود، که از اين تعداد  400بررسی در اين پژوهش تعداد 
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روش و گيری مورگان کرجسی  مرد انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس جدول حجم نمونه

ای صورت پذيرفت. بدين صورت که ابتدا مدارس  ای چند مرحله گيری به صورت خوشه نمونه

در سه خوشه قرار گرفتند: ابتدايی، راهنمايی و متوسطه. سپس مدارس در دو خوشه دخترانه و 

مدرسه پسرانه در نظر  7مدرسه دخترانه و  7بندی شدند و در نهايت از هر مقطع  پسرانه دسته

نفر باشند. بنابراين، در نمونه  20 گرفته شدند. در ضمن حداقل معلمان در هر مدرسه بايد

 گرديدند. انتخاب معلم متوسطه  240و  معلم راهنمايی 210 ،معلم ابتدايی 240نهايی تحقيق 

 

 ابزارهای پژوهش

 اين Conner and Davidson :Conner and Davidson (2003) آوری تاب سشنامهپر

 ای پنج درجه ليکرتی مقيـاس يک در کـه دارد گويه 15 اين پرسشنامه. نمودند تهيه را پرسشنامه

 از . در ايراننداکرده تأييد را آن و روايی پايايی سازندگان شـود. می گذاری چهار نمره صفر تا بين

 همبستگی ضريب محاسبه با اهواز روانشناختی سرسختی مقياس با آن نمودن بستههم طريق

 با Mohammadi (2005)است.  برخوردار بااليی نسبتاً روايی از سازه اين که بود داری معنی 64/0

حاضر  پژوهش در. آورد دسـتبه 89/0 را آن ضريب همسانی کرونباخ، آلفای روش از استفاده

  آمد. دستبه پرسشنامه اين برای 87/0 خضريب آلفای کرونبا

 ترجيح کاری، توسط سياهه: Amabile, Hill, Hennessey and Tigheکاری  ترجیح  سیاهه

Amabile, Hill, Hennessey and Tighe (1994)  مادّه، انگيزش  30اين سياهه با  .شدساخته

و باالترين نمره  25 در هر بعد شنمره انگيزترين  پايين کند. می گيری اندازها بيرونی و درونی ر

، (امتياز 4)( تا هميشه زمتياا2ای از هرگز ) گزينه 4ت ليکرس يک مقيادر نی بايد دموآزاست.  60

 و عالقه علّی و پرسشنامهاسنادهای با رابطه بين اين مقياس ، Amabile et al. (1994). پاسخ دهند

بار سازه بااليی برخوردار است. در پژوهشی از اعت سياههدانش آموز نشان دادند که اين ه تجرب

و  93/0برای انگيزش بيرونی سياهه پايايی اين   Sheikhaleslami and Rezevieh(2007)توسط 

گزارش شده است. نتايج تحليل عاملی حاکی از تأييد اعتبار آن بوده است.  74/0انگيزش درونی 

 به دست آمد. 81/0ضريب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر

 Grass andپرسشنامه تنظيم هيجانی توسط : Grass and Johnپرسشنامه تنظیم هیجانی 

John (2003)  و سرکوبی ماده(  6)دو زير مقياس ارزيابی مجدد و ماده  20دارای ساخته شده و
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 کامالً( تا 2مخالف ) کامالًاز درجه ای  7ليکرت دارای طيف ها  است. پاسخ ماده( 4) هيجان

است. در  41و حداکثر  6باشد. بنابراين، حداقل نمره در ارزيابی مجدد  ( می7موافق )

است. اعتبار همگرای اين پرسشنامه با چهار  18و حداکثر  4سرکوبی هيجان حداقل نمره 

اعتبار  وای، مديريت خلق و غيرقابل اعتماد بودن مقابلههای  تنظيم هيجانی، سبک  سازه

ت، کنترل تکانه، توانايی شناختی و مطلوبيت اجتماعی واگرای آن با پنج عامل بزرگ شخصي

و  79/0ضريب آلفای کرونباخ برای ارزيابی مجدد و مطلوب گزارش شده است.  بررسی

گزارش شده است.  69/0، و پايايی به روش بازآزمايی برای کل مقياس 73/0برای سرکوبی 

ايی به روش آلفای پاي Ghasempour, Eyelbeigi and Hasanzadeh (2011)در ايران 

اصلی و اعتبار مالکی مطلوب   مؤلفهاز طريق تحليل  آنو اعتبار  82/0تا  60/0کرونباخ 

و  74/0برای ارزيابی مجدد پايايی با آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر، شد.  گزارش

 .دست آمدبه 72/0سرکوب 

 Zimet, Dahlem, Zimet, andتوسط :مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده

Farley (1988)  .خانواده، دوستان و ديگران ماده و سه بعد  21دارای  اين مقياسساخته شد

. در بررسی استای درجه 7 ليکرت طيفگذاری بر اساس  نمرهو  سنجد میرا  مهم

های روان سنجی مقياس با استفاده از تحليل عامل تأييدی نشان داد که ساختار سه  ويژگی

 ها  عی )ديگران مهم، خانواده و دوستان( برازش قابل قبولی با دادهعاملی حمايت اجتما

دخترها و پسرها به ها،  آلفای کرونباخ در کل آزمودنی، مقياسدارد. برای بررسی پايايی 

يک ابزار مناسب و پايا جهت ارزيابی  مقياساين محاسبه شد.  70/0و  71/0، 73/0ترتيب 

. (Saadati, Asghari & Jazayeri, 2014)ی است حمايت اجتماعی در ميان جمعيت ايران

به  62/0و  64/0، 66/0ها، دخترها و پسرها به ترتيب  روش تنصيف در کل آزمودنیبا پايايی 

 دست آمد.

 Sherer andتوسط   مقياساين : Sherer and Madduxعمومی  مقیاس خودکارآمدی

Maddux (1982) به و استای  گزينه 5 ه صورتبماده و  27دارای  مقيـاس شد. اين هساخت 

 و 85مقياس  اين در نمره باالترين ترتيب بدين. گيرد می تعلق امتياز 5تا  2 از ماده هر

 و برای اند داده گزارش 86/0 را پرسشنامه اين کرونباخ آلفای است. ميزان 27 نمره ترين پايين

همبسته  بين فردی يستگیشاو  مطلوبيت اجتماعی درونی، کنترل مقياس سازه، با اعتبار سنجش
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 و 80/0 کرونباخ آلفای طريق از پايايی ،Najafi and Fooladchang (2007)پژوهشد. کردن

 حاضر پژوهش در. کردند گزارش 62/0نفس،  عزت مقياس با آن همبستگی طريق از روايی

  .دست آمدهب 83/0 نيز مقياس اين برای کرونباخ آلفای ضريب
 

بينی، برای ارزيابی خوش: Scheier, Carver and Bridgesی گیری زندگ آزمون جهت

تفکر ماده  3ماده که  6شامل اين آزمون  (Scheier, Carver & Bridges, 1994). شدتدوين 

از ای ليکرت چهار درجه سنجد و دارای طيفمی بدبينانهتفکر ماده ديگر  3بينانه و  خوش

 آلفای کرونباخبه روش  بزارپايايی ا. باشدمی 2مخالفم نمره  کامالًتا  4موافقم نمره  کامالً

 های سازه و سرشتی بينی خوش عاملی تحليل. شدگزارش  79/0روش بازآزمايی  و به 76/0

در است.  مجزا و مستقل عامل يک سرشتی بينی خوش که است داده نشان آن با مرتبط

يايی و اعتبار آن مناسب استفاده شد و پا Godarzi (2002)نخستين بار توسط  ايران اين آزمون

 گزارش شد.

 Endler and Parker اين پرسشنامه توسط روانی: فشار با مقابله راهبردهایه پرسشنام

( 5هميشه ) تا (2هرگز ) از ای پنج گزينه ليکرت و طيفسؤال  48دارای  ساخته شد. (1990)

 و مدار هيجان مدار،  ألهمس ایراهبردهای مقابله ابعاد از يکی به ماده 26 هرگرديد  درجه بندی

و باالترين  26ای  های مقابله نمره در هر يک از سبکترين  . پايينيابداختصاص می اجتنابی

 راهبرد کرونباخ در آلفای ضريب  همحاسب طريق از آزمون اين باشد. پايايی می 80نمره 

. آمد ستبه د 81/0 اجتنابی راهبرد در و 85/0 مدار هيجان راهبرد ،90/0 مدار مسأله

JafarNejad (2003) ی  همقابل راهبرد برای کرونباخ آلفای روش بهابزار  پايايی پژوهشی در

 . آورد به دست 71/0 اجتنابی و 81/0 مدار ، هيجان83/0 مدار مسأله

 ,Paterson (1963; cited on Arshadi توسط شغلی عملکرد پرسشنامهشغلی:  عملکرد پرسشنامه

 25 دارای پرسشنامه اين. شد ترجمه Arshadi (1990) ايران توسطگريد و در  تهيه (1990

است.  45و باالترين نمره  0نمره در اين مقياس ترين  ای است. پاييندرجه و چهار سؤال

Manzari and Shokrkon (1996) اند.  اعتبار و پايايی اين پرسشنامه را مطلوب گزارش داده

 از استفاده با اهواز شهرستان پسرانه مدارس دبيران نمونه در را پرسشنامه اين پايايی ضريب

 از نيز را روايی ضريب. اند داده گزارش 84/0معادل  تنصيف روش و براون -اسپيرمن فرمول

  اين پايايی دادند. در پژوهش حاضر ضريب گزارش 43/0با مالک  کردن همبسته طريق
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 .آمددست ه ب 89/0 با کرونباخ برابر آلفای پرسشنامه به روش

 (Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983)اين پرسشنامه توسط پرسشنامه عملکرد خانواده: 

، اسخدهی عاطفیپها،  نقش، ارتباط، مقياس حل مشکل هخرد 6پرسشنامه اين . تهيه گرديد

آلفای سنجد.  می و يک خرده مقياس عملکرد کلی خانواده راکنترل رفتار و  آميزش عاطفی

است که حاکی از همسانی درونی نسبتاً  91/0و  71/0آن بين های  عهکرونباخ زير مجمو

خوب آن است. محاسبه اعتبار پرسشنامه نيز نشان داد که اين آزمون توانسته اعضای 

بالينی را در هفت خرده مقياس خود از يکديگر متمايز های  غير بالينی و خانوادههای  خانواده

ضرايب آلفای خرده مقياس ابزار سنجش  Sanaei (2019)سازد. در ايران نيز در پژوهش 

های  با قدرت متمايز سازی اعضای خانواده وبه دست آورد  91/0تا  71/0خانواده را از 

خوبی برای اعتبار و پايايی بالينی و غير بالينی، در هر هفت خرده مقياس خود دارای 

  شناخته شده است.های  گروه

 Ware and Sherbourne (1992)توسط  زندگی کيفيتپرسشنامه  :پرسشنامه کیفیت زندگی

هر زيرمقياس . زيرمقياس تشکيل شده است 8سوال و از  36ارای تهيه گرديد. اين پرسشنامه د

های سالمت  ها دو زيرمقياس کلی با نام ماده است. از ادغام زير مقياس 20الی  1متشکل از 

و  (درد و سالمت عمومی کارکرد جسمی، اختالل نقش بخاطر سالمت جسمی،) جسمی

اختالل نقش بخاطر سالمت هيجانی، انرژی/خستگی، بهزيستی هيجانی و ) سالمت روانی

ييد أاعتبار و پايايی اين پرسشنامه در جمعيت ايرانی مورد ت .آيد به دست می (کارکرد اجتماعی

درونی ( و ضرايب همسانی Montazeri, Geshtasbi & Vahdani Nia, 1995قرار گرفته است )

و ضرايب بازآزمايی آنها با فاصله زمانی يک  85/0تا  70/0گانه آن بين  8های  خرده مقياس

ها،  تواند در تمام شاخص گزارش شده است. همچنين اين پرسشنامه می 79/0تا  43/0هفته بين 

 افراد سالم را از افراد بيمار تفکيک نمايد. 

 14شد و طراحی  King (2008) سطتو معنوی پرسشنامه هوش: معنوی پرسشنامه هوش

تفکر وجودی انتقادی، توليد معنای شخصی، آگاهی  چهار زير مقياسدارای و  داردگويه 

صورت  4تا  0ليکرت از نمره گذاری بر اساس طيف . است متعالی و بسط حالت هشياری

 Abdollah توسطاين آزمون  آورد. دست میبه 96تا  0ای در بين  در نهايت فرد نمرهگيرد و می

Zadeh, Keshmiri and Arab Amari (2009)  .پايايی روی دانشجويان هنجار شده است
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کليه و بار عاملی  تاييد شدتحليل عاملی و اعتبار آن با روش  89/0آلفای کرونباخ ا پرسشنامه ب

 بود.  3/0ها باالی  الؤس
 

 ها یافته
ی بين متغيرهای پژوهش ميانگين، انحراف معيار و ماتريس ضرايب همبستگ 2جدول 

آوری، از ميان متغيرهای پيشايند تاب 2نتايج جدول  طبق دهد.را نشان میمعلّمان در 

ای،  بيرونی، تنظيم هيجانی، حمايت اجتماعی، راهبردهای مقابله-متغيرهای انگيزش درونی

 آوری داشتند اما متغير داری با تاب عملکرد کلی خانواده، و هوش معنوی رابطه معنی

آوری با  آوری نداشت. از طرف ديگر، بين تاب داری با تاب بينی رابطه معنی خوش

متغيرهای پيامدش مانند خودکارآمدی، عملکرد شغلی و سالمت جسمی و سالمت روانی 

 .دست آمدداری به رابطه معنی
 

 یابی معادالت ساختاری های روش مدلفرض بررسی پیش

Giles (2002) ها، يابی معادالت ساختاری، قبل از تحليل داده لتأکيد داشت در روش مد

بهنجاری چند متغيّری است. يکی پيش فرض اول های زير مورد بررسی قرار گيرد.  فرض پيش

بودن محاسبه آماری چولگی و کشيدگی  های متداول در بررسی مفروضه بهنجاراز مالک

 به دست 20و  3ا کوچکتر از ه باشد. در اين مطالعه، مقادير قدر چولگی و کشيدگی داده می

از روش ترسيم  آمد که بيانگر بهنجار بودن متغيرها است. مفروضه دوم خطی بودن است.

نمودارهای پراکندگی استفاده شد و مفروضه خطی بودن را تأييد کرد. پيش فرض ديگر هم 

 یشناساي 1و عامل افزايش واريانس 2خطی چندگانه است. هم خطی چندگانه از طريق تحمل

بيانگر هم خطی چندگانه بين متغيرها است. از سوی ديگر،  20/0مقدار تحمل کمتر از شود. می

دهد که بين متغيرها هم خطی چندگانه وجود نيز نشان می 20عامل افزايش واريانس بزرگتر از 

دارد. در اين تحليل، در هيچ يک از مقادير تحمل و افزايش واريانس برای متغيرهای پژوهش، 

 رافی از مفروضه هم خطی چندگانه مشاهده نشد. انح

                                                           
1-  tolerance 

2-  variance inflation factor (VIF( 
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Table 1. 

Correlation matrix, mean and standard deviation between research variables 

Standard  
Deviation 

Mean 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Varia
ble 

7.77 63.32  0.58**  0.34**  0.21**  0.40**  0.34**  0.38 **   0.63** -0.45**  0.24*  0.24* 0.04 0.13 0.34** 0.54** 1 1 

6.51 44.74  0.43**  0.07  0.07  0.78**  0.06  0.13  0.04 -0.13  0.24**  0.34* 0.05 0.06 0.20** 1  2 

6.35 40 -0.34**  0.11  0.08 -0.04  0.10  0.19**  0.06 -0.07  0.08 -0.17 0.11 0.28** 1   3 

4.01 17.13 -0.09 -0.02 -0.01 -0.08  0.03  0.26**  0.27** -0.11 -0.03 -0.08 0.07 1    4 

3.03 14.30 -0.01 -0.01  0.09  0.04  0.02  0.10  0.13 -0.24** -0.03 -0.06 1     5 

7.09 50.86  0.02 -0.02 -0.01  0.08  0.04  0.01  0.03 -0.07 -0.22**  1      6 

5.21 30.18 -0.06  0.01  0.21* -0.07  0.38**  0.06  0.06 -0.17  1       7 

6.01 50.04 -0.09 -0.02  0.04 -0.09 -0.63** -0.63** -0.66**  1        8 

6.28 49.20 -0.23**  0.07  0.05  0.05  0.22**  0.63** 1         9 

3.04 56.9 -0.18** -0.04  0.05  0.07  0.05  1          10 

5.24 27.75  0.03  0.13  0.31* -0.07  1           11 

5.36 29.08 -0.02  0.05  0.18*  1            12 

15.08 233.47  0.01  0.06**  1             13 

15.21 265.06 -0.02  1              14 

7.38 58.73  0.51               15 

Note: 1 = Resilience, 2 = Internal-external motivation, 3 = Re-evaluation, 4 = Suppressive Emotion, 5 = Optimism, 6 = Self-efficacy, 7 = Social support,  

8 = Avoidance coping, 9 = problem-solving coping, 10 = emotional coping, 11 = job performance, 12 = general family function, 13 = physical health,  
14 = mental health, 15 = Spiritual intelligence. 
   **p <0/01    * p <0/05 
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 الگوی اصلی برازندگی بررسی از قبلبه آزمون الگوی پیشنهادی:  مربوط های یافته

 در الگوی پژوهش متغيرهای مستقيم روابط مسير ضرايب برازندگی، های شاخص براساس

 دهد. می الگوی پيشنهادی را نشان، 2شکل  .گرفت قرار بررسی مورد پيشنهادی
 

 
 دارد آن در معلّمان. مدل پيشنهادی و ضرايب استان2نمودار 

 

= حمايت 5= حمايت دوستان، 4= حمايت افراد مهم، 3= سرکوبی هيجان، 1= ارزيابی مجدد، 2 نکته:
 = ارتباط،20= حل مشکل، 9مدار،  ی هيجان = مقابله8مدار،  ی مسئله = مقابله7مدار،  اجتناب  ی = مقابله6خانواده،، 

= 26= عملکرد کلی خانواده، 25= کنترل رفتار، 24ی عاطفی، = آميختگ23= پاسخدهی عاطفی، 21ها،  = نقش22
= کارکرد 10= بسط حالت هشياری، 29 = آگاهی متعالی،28= توليد نمعنای شخصی، 27تفکر وجودی انتقادی، 

اختالل نقش بخاطر = 14 ،= سالمت عمومی13، درد =11، اختالل نقش بخاطر سالمت جسمی= 12جسمی،
 = کارکرد اجتماعی.17، بهزيستی هيجانی= 16، /خستگیانرژی =15،  هيجانیسالمت 

 

 الگوی قبول قابل برازش دهنده نشان برازندگی های شاخص برخی مقادير که اين وجود با

نيازمند  پيشنهادی الگوی که دادند نشان ها شاخص برخی مقادير اما بودند ها داده با پيشنهادی

دار )مسير حمايت  معنی غير مسيرهای ابتدا الگو برازندگی ارتقاء منظور به. باشد می اصالحاتی

 اصالح شدند )الگوی حذف آوری( از الگو بينی به تاب آوری و مسير خوش اجتماعی به تاب

 نتايج گرفت. انجام ها داده روی تحليل ديگری دار، غيرمعنی مسيرهای حذف از اول(. پس شده

مسيرهای  کردن وصل از پس آخر، در برازندگی بود. های شاخص بهبود دهنده نشان تحليل اين

آمد.  دست به حاضر پژوهش نهايی متغيرهای آشکار به يکديگر بر اساس منطق نظری، الگوی
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 گونه دهد. همان می نشان را نهايی الگوی پيشنهادی و الگوی های برازندگی شاخص 1 جدول

 .است برخوردار خوبی نسبتاً برازش از نهايی الگويی شود، می که مالحظه
 

Table 2. 
Fitness indicators of the proposed and final model of the present study 

Model X
2
 Df X

2
/df GFI GFI NFI CFI IFI TLI RMSEA P 

Proposed 

Model 
268/36 207 1/29 0/90 0/90 0/59 0/84 0/86 0/81 0/04 0/03 

Final 

Model 
180/18 134 1/34 0/92 0/92 0/82 0/88 0/89 0/90 0/02 0/04 

 

افزايش يافته  GFI ،NFI ،CFIهای برازش مانند  نهايی شاخص الگویتوجه به اينکه در با 

 الگویکه  توان رسيد به اين نتيجه می، کاهش يافته است RMSEAاست و شاخص خطا مانند 

 دليل الگوی نهايی جايگزين مدل قبلی شد.همين به  .ها دارد برازش بهتری نسبت به داده نهايی

 الگوی نهايی و ضرايب بتای استاندارد آن نمايش داده شده است. 1در نمودار 
 

 
 شده و ضرايب استاندارد آن در معلّمان مدل اصالح. 1 نمودار

 

 گری چندگانه روابط غير مستقيم به روش بوت استراپ در مدل نهايی نشانآزمون ميانجی

ی پيامد )کيفيت زندگی و تمام مسيرهای غيرمستقيم متغيرهای پيشايندی به متغيرها داد که

 است بجز مسير غيرمستقيم عملکرد خانواده به دار  معنی آوری عملکرد شغلی( از طريق تاب
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 باشد. دار نمی معنی آوری، که اين مسير عملکرد شغلی از طريق تاب
 

 گیری بحث و نتیجه

آوری، مدلی طراحی شد نتايج تحقيق  گری تابدر پژوهش حاضر، جهت بررسی ميانجی

اين داری وجود دارد.  معنی  آوری در معلّمان رابطه درونی با تاب -بين انگيزش بيرونینشان داد 

 ,Noorali, Haji Yakhchaliو  Ghasem and HoseinChari (2011) های يافته با نتايج پژوهش

Shehni Yeylagh and Maktabi (2019) .یهاي يتدر مورد فعال یدرونيزش انگ مطابقت دارد 

شان است که افراد  ها و لذت يتخاطر انجام خود آن فعالو به هستند  که خودخوانده يابد یممعنا 

بر اهداف است که اين  یو پافشار تالشساز  ينهزم يزه،اشتن انگد .شوند یها جذب م به آن

ی حساس و با اهميّت معلّمی اين متغير  در حرفه ه است.شاهدقابل مآور  تابها در افراد  یويژگ

باالی درونی شده، اهميّت بسيار زيادی   ز متغيرهای تأثيرگذار است، معلّمان دارای انگيزهيکی ا

به فرايند تدريس و امر يادگيری قايلند. معلّمان دارای انگيزش باال در مواجه با مشکالت و 

 آوری بيشتری برخوردار هستند. مسايل از تاب

دار  معنی، آوری تاب  به واسطه بيرونی به خودکارآمدی و -انگيزش درونی ضريب مسير

مطابقت  Ghasem and HoseinChari (2011) پژوهش های نتايج اين يافته با يافته باشد.نمی

آوری به عنوان يک متغير  پژوهش تاباين ندارد. شايد دليل اين ناهمسويی اين باشد که در 

عنوان يک متغير  ها به ميانجی مورد بررسی قرار گرفته است، در حالی که در پژوهش آن

بيرونی به صورت غيرمستقيم به واسطه  مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. انگيزش درونی

 تبيين اين درو نتايج اين را نشان داد.  رابطه داردو کيفيت زندگی آوری با عملکرد شغلی  تاب

 مجموعه زا مثبت تلقی نوعی هستند، بيشتری انگيزش دارای که معلّمانی گفت توان می يافته

دانند که اين خود  های خود را ارزشمند می ها و انگيزه توانايی و دارند خود درونی های ويژگی

و افزايش کيفيت  برآوری  افزايش تاب اين .باشد آوری در افراد های تاب نشانه بيانگر تواند می

 گذار است.معلمان تأثير عملکرد 

اين يافته،  داری وجود دارد. مان رابطه معنیآوری در معلّ تنظيم هيجانی با تاب بين ميزان

 تعييندر  مهمی عامل ن،هيجا تنظيم باشد. می Ghasempour et al. (2012)  همسو با يافته

و  يزر ت درونختالالا باآن  نقصو ست ا جتماعیا تتعامالدر  موفق دعملکر شتنو دا سالمتی
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ی اصلی اين سازه توانايی  مؤلفهدو (. Werner & Smith, 2011) دارد طتبااريز ر ونبر تختالالا

به  اضطرابیکه واکنشی جای آنبهمعلمان . است تشخيص هيجان و توانايی مديريت هيجان

و  آورند و مسايل زندگی به دست می تری از ميزان مشکالت موقعيت نشان دهند؛ درک عينی

های مناسب و  نشآموزان دست به واک بعضی از دانش  در برابر رفتارهای تکانشی و پرخاشگرانه

های تربيتی  گذاری روش نامناسب خود، در اثر یاهبجا بزنند و گاهی اوقات با فرونشانی هيجان

داری وجود نداشت.  معنی  آوری در معلّمان رابطه اجتماعی با تاب بين حمايت خود کمک کنند.

توان  فته میهمسو نيست. در تبيين اين يا Abolghasemi (2011)يافته با نتايج تحقيقات  اين

ها باشد. تحقيقات پيشين  اين نکته را گفت که اين عدم مطابقت شايد بدليل اختالف سنی نمونه

آموزان و نوجوانان انجام گرفته است. به احتمال زياد نوجوانان بيشتر نيازمند  بيشتر روی دانش

ی معلّمان. زيرا ها مدرسه باشند تا نمونههای اجتماعی از سوی ساير افراد و خانواده و  حمايت

 جتماعیا  ند. حمايتردک بيشتر معلّمان در پژوهش حاضر بيشتر نقش يک حامی را بازی می

، و کند می ریيا محيطی یهاساستر با مقابلهو  تمشکال با ردبرخودر  ار دفر که است مفهومی

 و جوانهای  رسد که اين به طور ويژه در شرايط دانش آموزی، دانشجويی، زوج می به نظر

ثر باشد تا برای معلمان عادی که به طور متوسط دارای چندين ؤممعلمان با سابقه کاری کم 

آوری معلمان نقش  سال سابقه کاری هستند، شايد در اين ميان عوامل مهم ديگری بر تاب

 داشته باشد تا حمايت اجتماعی. 

های  . نتايج يافتهداری وجود نداشت معنی  آوری معلّمان رابطه بينی با تاب بين ميزان خوش

 بينی به باشد. بر اساس نتايج تحقيق، خوش همسو نمی Miller (2010) اين فرضيه با تحقيق

کند، شايد بتوان اين گونه  ها و مشکالت کمک شايانی نمی معلمان در مقابله با تحمل سختی

 و فرد شکننده کند می پذير تبيين کرد که بدبينی، فرد را در مقابله با رويدادها و مشکالت آسيب

بين هستند و نه خيلی  شود. معلمانی که از ديدگاه بينابينی برخوردار هستند يعنی نه خوش می

آوری رابطه  بينی با تاب شوند و شايد از اين منظر است که خوش می بدبين، کمتر دچار مشکل

و ناشی از نمونه تحقيق حاضر باشد  نداشت. از طرف ديگر اين يافته ممکن است صرفاً

مطلوبتر آن است که تحقيقات بيشتری صورت گيرد تا با قاطعيت بيشتری در اين رابطه بتوان 

اظهار نظر کرد. همچنين اين نتيجه ممکن است ناشی از اثرات بافت فرهنگی اجتماعی حاکم 

 بر جامعه هدف تحقيق حاضر باشد که بيشتر افراد بدبين يا متمايل به تفکر بدبينی هستند. لذا 
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 م تحقيق در اين زمينه در آينده کمک کننده است. انجا

 داری وجود داشت. معنی  آوری معلّمان رابطه بين انواع راهبردهای مقابله با استرس با تاب

 دهبراز را دهستفاا همسو است. Steinhardt and Dolbier (2008)  پژوهش  نتايج تحقيق با يافته

 یهاترمها مناسبو بکاربردن  دمیشو ادفرا در تنش سطح کاهش موجب ارمسئلهمد ایمقابله

 یبيشتر ضايتر نتيجهو در در پی دارد  مشکل با ردبرخودر  نیروا مشآرا يشافزو ا شناختی

 آوری تاب يشافزا نهايتاً ارمد مسئلهای مقابله دهبراز را دهتفاـساسازد؛  می همارـف ادرـفا ایرـبرا 

ای مقابله دهبراز را که ستادی افرا يژگیاز و لنفعاو ا رنکاا ماا .شتدا هداخو لنباد بهرا 

 از آن بجتناو ا یگيرهرکنا موجبزا  سسترا موقعيت، میکنند دهستفاا ارمدنهيجا مدرآناکا

 باقی همچنان مشکلو  هشد مشکل حل ایبر شتال معد موجب نفعالیا يژگیو و موقعيت

 شت. دا هداخو لنباد بهرا آوری  شد تابر معد و میماند

داری با ميزان  یو تمامی ابعاد آن ارتباط معن به نتايج، ضريب مسير کارکرد خانوادهبا توجه 

مطابقت دارد.  Benard (2004)های پژوهش  آوری معلّمان نشان داد. نتيجه اين يافته با يافته تاب

 يابدمی افزايشافراد  نفس به اعتماد برخوردارند، خوبی مشارکت از اعضاء که هايی خانواده در

 با ديگر خانواده ،سيستم نظريه اساس بر .گردد می معلّمان آوری تاب رشد باعث نتيجه در و

 نيز معلّمان رفتار. تعامل است در( همساالن اجتماعی، بافت مدرسه،)اکولوژيکی  های حوزه

آميختگی رفتاری در  گيرد. ابعاد می قرار خانواده سيستم و ها حوزه اين تعامل تأثير تحت

 يک آوری تاب آوری معلّمان دارد. هرچند اده، همسويی معناداری در افزايش تابعملکرد خانو

 داده سوق خانواده عملکرد سمت به به تازگی است، آميز موفقيت فردی رشد به مربوط مفهوم

 عامل عنوان به عملکرد خانواده که معنی بدين (.Kalil & Zid-Guest, 2008است ) شده

لذا هرچه  .کند می خنثی را محيطی خطر عوامل منفی تأثيرات افراد ریآو افـزايش تاب بـا جبرانی،

در  گردد و می آوری معلّمان افزايش تابمنجر به ها دارای عملکرد کامل و سالم باشند،  خانواده

معنوی با  بين هوش دهد.آموزان رخ می در دانشيادگيری -کيفيت فرايند ياددهیافزايش  نتيجه

 Nakashima and Canda اين يافته همسو با يافته داری وجود داشت. معنی  هآوری معلّمان رابط تاب

است  وریضر مختلفيط اشر با ریگازسا ایبر ندگیدر ز فهدو  معنا شتندا. است (2005)

در  فهدو  منسجاا ،نظم شناسايی بهدر قا که ادیفر. استآوری ا بتا محافظتی ملاعوو جز 

  يابیدر دست، ندگیز ارشود يطاشردر  یبيشتر یپيگير نايیاتو همچنينو  هستند دخو ندگیز
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 . هندد می ننشا دخوآوری بيشتری از  تاب ،ندرا دار دخو افهدا به

اين يافته با نتايج داری بدست نيامد.  آوری با خودکارآمدی در معلّمان رابطه معنی بين ميزان تاب

حاضر خودکارآمدی به عنوان  در پژوهش .مطابقت نداشت Amitay and Gumpel (2013)  پژوهش

 Ghasem and HoseinChari آوری لحاظ گرديده است؛ در حالی که در پژوهش متغير پيامد تاب

از طرف ديگر، اين يافته ممکن  است. بودهکننده  بينی به عنوان متغير پيش ، خودکارآمدی(2011)

حقيقات بيشتری تر آن است که تناشی از نمونه تحقيق حاضر باشد و مناسب است صرفاً

صورت گيرد تا با قاطعيت بيشتری در اين رابطه بتوان اظهار نظر کرد. همچنين اين نتيجه 

ضريب مسير  ،نتايج طبق های فرهنگی نمونه حاضر باشد. ممکن است ناشی از نقش ويژگی

آوری معلّمان بيشتر باشد، ميزان  هرچه ميزان تاب د.بودار  معنیبه عملکرد شغلی،  آوری تاب

 .آموختنی و پيچيده بسيار است مهارتی معلّمیشود.  سطح عملکرد شغلی معلمان نيز بيشتر می

موفق  زمانیشود و  می های متعددی روبروها و دشواریمعلم در مسير تعليم و تربيت با سختی

کند و در جهت رفع  می ها و کمبودها را شناسايی کند، نقطه ضعف می است که بر موانع غلبه

شوند و  می های شغلی مواجه آور با شرايط و دشواری معلمان تاب ،دارد. بنابراين می برآن گام 

آوری در ايجاد صبر و حوصله در امر  افزايش تاب دارند. میهايی در جهت پيشرفت برگام

آموزان کمک فراوانی به معلّمان  داری و مديريت امور مربوط به تربيت دانش تدريس و کالس

يافته با نتايج اين  داری وجود دارد. معنی  آوری با کيفيت زندگی معلّمان رابطه ببين تا کند. می

شود  می آوری موجب ( مطابقت دارد. از آنجا که تابMoradi & Hejazi, 2019) پژوهش

های خاص روبرو نمايند و بر موانع غلبه کنند، از  معلمان خود را با شرايط گوناگون و دشواری

بخشد، و منجر به باالتر رفتن  ازگاری معلمان را با شرايط گوناگون ارتقا میآوری، س رو تاب اين

آور هدفمند هستند و  افراد تاب. ، که يکی از ابعاد کيفيت زندگی استشود می سالمت روانی

روند. از اينرو  می ها دارند و با اميدواری و نگرش مثبت به استقبال آينده انتظار غلبه بر چالش

کيفيت زندگی برای افراد شدن با توجه به مهم تلقی يفيت زندگی ارتباط دارد. آوری با ک تاب

 است.  گذران اجتماعی ريزان و سياست نامهبرساسی اهای  جامعه، تالش برای ارتقاء آن از اولويت

های بالينی از مشاهده رفتاری و ديگر شاخص اينکه های پژوهش حاضر از محدوديت

گيری علت و معلولی بايد با احتياط صورت  نتيجهيابی ق مدلدر تحقياستفاده نشده است. 
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پژوهش به نقش  های آزمايشی نيست. تحقيقبه دقّت تحقيق حاضر  گيری گيرد. اعتبار نتيجه

عوامل فرهنگی بر متغيرهای مورد نظر نپرداخته است، الزم است که نقش عامل فرهنگ بر 

شود پژوهش پيشنهاد می بررسی شود. آوری، حمايت اجتماعی، استرس و خودکارآمدی تاب

کيد بر متغيرهای أآوری با تتابآموزش ه زمانی خاصی انجام شود و همچنين ب  در يک گستره

 بودن آموختنی بر متخصصان تأکيد به توجه بامهم پيشايندی تحقيق حاضر پرداخته شود. 

آوری  ت به گسترش تابنسب آموزشیهای  ها و دوره طراحی کارگاه با توانمی آوری تابمهارت

 کمک کرد.  آموزاندانشآوری  معلّمان و در نتيجه افزايش تاب
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