
 

1401پاییز ، 3، شماره 2فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد  

395 

 

 Journal of Management and Accounting Research کنکاش مدیریت و حسابداری

 /https://www.jamr.ir 1401پاییز  ،3 شماره ،2جلد 

 ISSN; 3046-2783 413 -395 ص

 ناحیه ابتدایی مقطع معلمانآوری بر رضایت شغلی سنجش میزان تاب

 آباد  خرم شهرستان 1

 2حاتمی مهوش، *1مرادی حسن نرگس

 06/07/1401تاریخ پذیرش                        16/05/1401تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت بر آوری تاب بررسی تأثیر میزان مقاله این اصلی هدف

تاب  که شود داده پاسخ سوال این به است شده سعی پژوهش این در. باشدمی آباد خرم شهرستان 1

، تأثیر دارد؟ آباد خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایتآوری تا چه اندازه بر 

باشد که در می آباد خرم شهرستان 1معلمان مقطع ابتدایی ناحیه ی کلیه آماری این پژوهش، جامعه

گیری جدول مورگان با استفاده از روش نمونهنفر را  242تعداد  نفر بوده که 650حال حاضر تعداد 

 آوریجمع برای پژوهش این در و روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.

 رضایت استاندارد پرسشنامه و( 2003) دیویدسون و آوری کانر تاب استاندارد پرسشنامه از هاداده

 و توصیفی آماری هایتکنیک از آن انجام در و (1951) فیلدورث بری توسط شغلی معلمان

 هایشاخص از روشبا استفاده  اطالعات تحلیل و تجزیه برای. شده است استفاده استنباطی

تغیرات، مینیمم و  معیار، واریانس، دامنه میانگین، میانه، مد، انحرافپژوهش شامل:  متغیرهای

 یاجرا یبراو  پیرسون همبستگی ضریباسمیرنوف،  -کولموگروف آزمون یاستنباطو ماکزیمم 

 دهد،می نشان پژوهش نتایج. گرددمیستفاده ا SPSS 26 افزاراز نرم زین یاقتصاد سنج اتیعمل

 مهار ومنفی،  عواطف شخصی، تحمل غرایز به شخصی، اعتماد استحکام -شایستگی) تاب آوری

تأثیر مثبت و  آباد خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت بر (افراد در معنویت

 معنادار دارد.

 مقطع ابتدایی، شغلی معلمان رضایت، آوری تاب :کلیدی کلمات
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 . مقدمه1

آوری تعاریف گوناگونی  آن انسان است، از تاب واسطهبیدر روانشناسی که مخاطب 

بازگشت ، هاشده است. از این مفهوم به عنوان انطباق مثبت در برابر فشارها و سختی ارائه

نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت باالتر، به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادلی در سطح 

فردی که باعث پیشرفت و مقاومت در  های فردی و بینهیجانی و شناختی، توانمندی

، های دشوارزا و موقعیتآمیز با عوامل استرسآمدن موفقیتر ، کناشودشرایط دشوار می

-فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه، کننده تعادلی پیچیده بین عوامل خطرساز و محافظت

 ویژگی خود، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط سخت و دشوار، های تلخ و ناگوار

 (1397می و همکاران، یاد شده است )هاشپذیری بشر گری و انعطافحالاص

 با شدن روروبه هنگام افراد آن موجب به که پویاست فرآیند یک آوری در واقع تاب

 است عبارت آوری تاب گذارند.می نمایش به خود از را مثبتی سازگارانه رفتارهای سختی،

 یا شدن فشرده شدن، خمیده از بعد اولیه موقعیت یا حالت به بازگشت قدرت یا توانایی از:

 و افسردگی بیماری، از بعد سریع بهبود توانایی شناختی روان اصطالح در اما شدن کشیده

 (.1401)باقری مراغه و همکاران، است  ناخوشی

 تاب در تواندمی اجتماعی خانوادگی فردی خصوصیات که دهدمی نشان هاپژوهش

 گویند محافظتی خصوصیات، عوامل این به که باشد داشته بسزایی تأثیر کودکان آوری

 به اعتماد خودگردانی جویی، آینده مسأله حل هایمهارت شامل محافظتی فردی عوامل

 شامل: نیز محافظتی محیطی عوامل و است فرد اجتماعی توانمندی و شایستگی و نفس

 و خانواده، ایجاد والدین مثبت هایمهربانانه، ویژگی پیوندهای مقتدرانه، پروری فرزند

 و شایسته گرحمایت با بزرگساالن ، ارتباط(خانوادگی درون) مشارکت برای هاییفرصت

 اجتماعی هایسازمان با پیوند موثر، مدارس همساالن با مثبت خانواده، ارتباط از خارج در

 خط مانند: خوب اورژانس اجتماعی داشتن و هاکانون اردوها، ها،گروه مدارس، قبیل: از

 در. است( خانوادگی برون) و عمومی بهداشتی هایمراقبت به یابیدست و بحران تلفن

است )دارائی و همکاران،  پذیر مالحظه نیز جنسیت ذکر شده نقش محافظتی عوامل کنار

1400.) 
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 و هاموقعیت به شخص پاسخ با رابطه در که است روانشناختی موضوع یک آوری تاب

 سال در باراولین برای واژه این. شودمی بررسی هستند زاآسیب و خطرناک که شرایطی

 (.1401رفت )باقری مراغه و همکاران،  کار به 1ورنر توسط 1970

آوری به (، در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش تاب 2007) 2استنسما

استفاده از راهبردهای کنار آمدن موثر مانند: راهبردهای فعال، جستجوی حمایت اجتماعی، 

-مفید مانند: واکنشی و افکار مثبت منجر شده و راهبردهای کنار آمدن غیر سازخود دلگرم

دهد )جاهد مطلق و همکاران، های افسردگی، حل مسأله منفعالنه و اجتنابی را کاهش می

1394.) 

زای زای درونی و بیرونی است. منابع درونی استرسحرفه معلمی دارای منابع استرس

ها با وظایف ها و قابلیتلم، سطح آمادگی، صالحیتحرفه معلمی شامل ماهیت نقش مع

های پیش از خدمت تواند حاصل فقدان آموزشها میاست. پایین بودن سطح صالحیت

تواند شرایط پرتنشی را برای معلمان به وجود آورد که شامل باشد. محیط مدرسه می

نقش های متضاد و رفتارهای مخرب دانش آموزان، ساختار تشویقی ناکافی، انزوای شغلی، 

معتقد است که حرفه معلمان بیش ( 1991) 3لوئین استین (.1400)رستگار،  چندگانه است

ای بر روی کار معلمان و کند. در مطالعهاز سایر مشاغل آنها را مستعد فرسودگی شغلی می

مدیران مشخص شد، معلمان سطح باالتری از خستگی روانی و فرسودگی را نسبت به 

کنند. خستگی روانی و افسردگی از عوامل وابسته به فرسودگی محسوب تجربه میمدیران 

عالوه بر این موضوع تاب آوری در مباحث مربوط (. 2018، 4)گیواکی و همکاران شوندمی

یند آموزش عامل تأثیرگذاری شناخته شده است. سطح تاب آوری بر توانایی معلمان آبه فر

گذارد. و ها که فرآیندی دشوار و پیچیده است، تأثیر میها و عکس العملدر مدیریت پاسخ

تواند موجب ارتقای کیفیت و استانداردهای شود که میاز این جنبه به عنوان عاملی یاد می

 (.1390ابراهیمی قوام، شود )ای میحرفه

آوری به سه دلیل در آموزش بسیار اهمیت دارد. اول اینکه بر انتظارات معلم از تاب

آموز تأثیرگذار است چرا که خود معلم الگویی برای نشان دادن رفتار تاب آورانه دانش 

                                                           
1 Werner 
2 Stansma 
3 Levin Stein 
4 Givaki et al 
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ای سخت و پیچیده است و مستلزم آن است که معلم با دوم اینکه تدریس حرفه. است

برخورد  ،شودمی هایی که در کالس درس آموزشی مواجهابهامات، سختی ها و دشواری

آورانه دارد. معلم از یک سو  به سبک رفتاری تابدرست و منطقی داشته باشد و این نیاز 

ود به نحو خ ایباید استرس، خود را مدیریت کند و از سوی دیگر باید به وظایف حرفه

معلمی  درست عمل نماید تا بدین شیوه در گذر زمان انگیزه و تعهد خود را نسبت به حرفه

ی هاحلبازیابی سریع راه  له،مسأسوم اینکه تاب آوری در معنی توانایی حل حفظ کند. 

-آمیز در رویارویی با مسائل گوناگون به صورت کارآمد تعریف می ممکن و عمل جسارت

شود و دقیقاّ با حس تعهد به کار، مدیریت برخود وداشتن انگیزه در تدریس برای دستیابی 

 (.1390ابراهیمی قوام، ) آموزان ارتباط دارد همه جانبه دانش

ان به سه دسته اصلی عوامل فیزیکی و ارگونومی، عوامل سازمانی توعوامل شغلی را می

های کاری اجتماعی در بیشتر محیط -عوامل روانی .دکراجتماعی تقسـیم  -و عوامل روانی

ذهنی( تأثیر گذاشته و به  -جسمی)های گوناگون سالمت تواند بر جنبهمی هوجود دارند ک

-بی غیبت از کار، استرس و فرسودگی شغلیهای جسمی، افسردگی، افزایش خطر بیماری

شود، های انسان که سبب سازگاری موثر با عوامل خطر مییکی از مهمترین تواناییانجامد. 

آوری  ای که برای تاببهترین شناسه(. 1397نژاد و همکاران، )حسین آوری است تاب

یط ناگوار در نظر با شرا وجود دارد این است که آن را به عنوان سازگاری پیروزمندانه

زا به توانند در صورتی که پس از شرایط تنشهای شخص میها و کامیابیویژگی. بگیریم

 (.1400)رحیمی،  انجامد، فرآیند تاب آوری را گزینش کندپیامد سالم بی

های فرجامین، به مطالعه و کشف ای هواخواه در سالتاب آوری به عنوان حیطه

پردازد کـه باعث پیشرفت و پایداری در شرایط دشوار فردی میهای فردی و بین توانمندی

آمیز با تغییر و توانایی آوری به عنوان عاملی در جهت سازگاری موفقیت تاب. شودمی

های آوری به واسطه کاهش هیجان تاب مقاومت در برابر مشکالت شناخته شده  است و

ا در پی دارد و به عنوان منجی مت روان، رضایت بیشتر از زندگی رالمنفی و افزایش س

برای تسهیل چیرگی بر مصائب، مشکالت، مقاومت در برابر استرس و از بین بردن آثار 

بخشد تا با نامالیمات و مشکالت د تاب آوری به افراد توانایی مینکروانی آنها عمل می

 (.1400پور، شوند )کیانی و ابراهیم روزندگی و شغلی رو به
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 میزان تأثیر توان گفت هدف اصلی تحقیق فوق، بررسیالذکر میمطالب فوقبا توجه به 

 باشد.می آباد خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت بر تاب آوری

 

 . مبانی نظری2

 آوری. تاب2-1

 همیشه روانشناسان. است فاجعه و استرس برابر در مقاومت برای ظرفیتی وری،آتاب

 افزایش هاسختی و خطر بر غلبه و سازگاری برای را انسان قابلیت این که اندکرده سعی

 خود زندگی بازسازی به ویرانگر هایمصیبت از پس حتی توانندمی جوامع و افراد. دهند

 و استرس بدون زندگی بتوانید طریق این از که نیست معنا این به بودن آورتاب. بپردازند

 احساس به هادادن دست از و مشکالت در شدن گرفتار از پس مردم. باشید داشته را درد

 مسیر(. 2018، 1)بوما و همکاران رسندمی دیگر احساسات از  وسیعی طیف و اندوه غم،

 ایجاد دردناک وقایع و استرس اثرات بر توجه و کار طریق از پذیری انعطاف به دستیابی

 خود هایمهارت و تفکر آوردن دست به در افراد رشد به منجر آوریتاب رتقاء. اشودمی

 والدین، حمایتی روابط با آوریتاب همچنین. گرددمی بیشتر دانش و بهتر مدیریتی

 هایضربه با مقابله برای افراد به سنتی و فرهنگی باورهای با همچنین و دیگران و همساالن

 تواندمی اعمال و افکار رفتارها، انواع در آوریتاب کندمی کمک زندگی اجتناب قابل غیر

 (.1400)موسوی و همکاران،  داده شود توسعه زندگی دوره سراسر در و شود آموخته

 توافق به نیاز بدون تا دهدمی اجازه ذینفعان به و است پذیرآوری مفهومی انعطافتاب

 آوریتاب تواندمی بودن مبهم این اما. شوند جمع رایج اصطالح حول آن دقیق تعریف بر

)ملکان و  کند دشوار تعمیم قابل هایشاخص توسعة برای یا کردن عملیاتی برای را

 (.1400همکاران، 

(، 2008) 2همکاران و نوریس از زیر تعریف آوری،تاب در متعدد تعاریف به با توجه

 مجموعه دهی ارتباط یندآفر» عنوان را به آوریتاب گیرد. نوریسمی قرار پژوهش مبنای

-مطرح می اختالل از پس سازگاری و وریکنش مثبت مسیر به شونده سازگار هایظرفیت

 طریق از تواندمی که هاستظرفیت مجموعه عنوان به آوریتاب تعریف، این در«. کند

                                                           
1 Boamah et al 
2 Norris et al 
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 پاسخ برای اجتماع توانایی افزایش و ایجاد به خود که شود تقویت هاسیاست و مداخالت

 یکی آوریتاب از تعریف نوع دو بین همچنین، محققان. کندمی کمک بالیا از بازیابی و

 تمایز شونده سازگار آوریتاب و ذاتی آوریتاب و محور پیامد دیگری و محور یندآفر

 نوع این. است اجتماع در رویداد از قبل یا پیشین آوریتاب، ذاتی آوریتاب. شوندمی قائل

. رودمی کار به زمان طول در تغییر و پیامدها سنجش برای پایه عنوان به اغلب آوریتاب

-پیش تغییرات به پاسخ و یادگیری برای اجتماع یا افراد توانایی شونده سازگار آوریتاب

 یادگیری شامل یندآفر یک معموالً این. است مخاطره رویداد برخی طریق از شده بینی

 (.2016، 1)کاتر باشد داشته سنجش قابل پیامد تواندمی که است اجتماعی

 

 شغلی . رضایت2-2 

می تلقی شغلی موفقیت و کارایی میزان افزایش در مهم عوامل از یکی شغلی رضایت

به نی کارآمد عالقمند و دارای پیوند روانی عمیق، انسا منابع توسط یافتگی توسعه. شود

آموزی باید به شغل خود عالقمند باشند تا بتوانند آید. معلمین نیروی عظیم دانشوجود می

از دیدگاه صاحب نظران رضایت . ی دانش آموزان را شکوفا سازنداستعدادهای بالقوه

نگرشی که چگونگی احساس مردم را نسبت به ؛ نگرش کلی فرد نسبت به شغل :عبارت از

 2جورج و جونز .دهدهای مختلف آن نشان میطور کلی و یا نسبت به حیطهه مشاغلشان ب

دانند که افراد در مورد از احساسات و باورها می رضایت شغلی را مجموعه ای( 1999)

 (.1400)طائی،  مشاغل کنونی خود دارند

در مطالعات رضایت شغلی دو رویکرد وجود دارد: رویکرد کلی، که رضایت شغلی را 

عدی است و به رویکرد دیگر، چند بُ. دانداحساسی کلی و یکپارچه نسبت به شغل می

، شرایط کاری و (ها، سایر افراد )سرپرستی یا همکاراناشهای متفاوت کار مثل پادجنبه

عد دارد. یکی رضایت شغلی را در هر بُ ماهیت کار توجه دارد. هر فردی سطوح متفاوتی از

ممکن است از حقوق و سایر مزایای مادی ناراضی باشد اما از سرپرستی و ماهیت کارش 

نش کُو  م اهمیت اقتصادی داردرضایت شغلی هم اهمیت روانی و ه. رضایت داشته باشد

-های انسان را تقویت میمتقابل سازگارپذیر در رابطه انسان شغل رشد و بهسازی توانایی

                                                           
1 Cutter 
2 George & Jones 
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دهد. شغل را کند. داشتن شغل مطلوب توسط هر کس، استعدادهای او را پرورش می

ست تکامل ای را که طبیعت در آدمی به ودیعه گذاشته اهای بالقوهکند. و تواناییتر میکامل

 (.1400)فردزاده و همکاران، بخشد می

 

 . پیشینه تحقیق3

 تحقیقات زیادی پیرامون موضوع تحقیق حاضر انجام شده است، به طوری که: 

 شغلی رضایتمندی و آوری تاب  بین ( در تحقیقی به بررسی رابطه1390ابراهیمی قوام )

پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد، هر تهران  شهر استثنایی و عادی مدارس معلمان میان در

-رابطه اما .نشد دیده معناداری تفاوت عادی و استثنایی مدارس معلمان آوری تاب  بین چند

 واریانس و دارد وجود شغلی رضایتمندی و آوری تاب متغیر دو بین باالیی و مثبت ی

 و شغلی رضایتمندی که که معناست آن به این. آمد بدست درصد 27 متغیر دو بین مشترک

هر  بر مناسب های مداخله اجرای با توان می و باشند می متقابل ارتباط دارای آوری  تاب

 این از و ارتقاء بخشید را دیگر متغیر سطح شغلی، رضایتمندی یا و آوری تاب  خواه یک،

 (.1390جست )ابراهیمی قوام،  بهره معلمان شناختی روان توانمندسازی برای ارتباط

 بر معنویت و گراتحول رهبری تاثیر ( در پژوهشی به بررسی1398فتحی و همکاران )

 و شغلی سازگاری آوری، تاب گریمیانجی با شغلی رضایت و خدمت ترک به تمایل

 بین رابطه درگیری شغلی و شغلی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد، تاب آوری درگیری

. دهندمی قرار تاثیر تحت را خدمت ترک و شغلی رضایت با را معنویت و تحولی رهبری

 در شغلی درگیری و شغلی آوری تاب میانجی نقش بازشناسی ضرورت بر نتایج این

-می تاکید خدمت ترک و شغلی رضایت با را معنویت و تحولی رهبری علی رابطه بررسی

 (. 1398کند )فتحی و همکاران، 

 عملکرد و آوری تاب با هیجانی هوش ( در تحقیقی به بررسی رابطه1398امیری )

 شهر ساری پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد، بین دو ناحیه پرورش و آموزش معلمان شغلی

 با( روابط مدیریت و اجتماعی آگاهی مدیریتی، خود خودآگاهی،) آن ابعاد و هیجانی هوش

 و مثبت رابطه ساری دو ناحیه پرورش و آموزش معلمان شغلی عملکرد و آوری تاب

 (.1398دارد )امیری،  وجود معناداری
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 اساس بر شغلی رضایت بینی ( به بررسی و پیش1400وند و عارفی )فتاحی ایتی

پزشکی پرداختند. نتایج نشان  مراکز زن هایمنشی در آوری تاب و شخصیتی هایویژگی

-ویژگی از پذیری مسئولیت و پذیری انعطاف گرایی، برون رنجوری، داد، متغیرهای روان

 بینی پیش به قادر طور معنادار به آوری تاب از شایستگی تصور متغیر شخصیتی های

 روان که صورت این به. بودند کرمانشاه مراکز پزشکی زن هایمنشی در شغلی رضایت

 تصور پذیری و مسئولیت پذیری، انعطاف گرایی، برون معنادار رابطه معکوس رنجوری

 گفت توانمی نتایج اساس بر. شغلی داشتند رضایت با معناداری مستقیم رابطه شایستگی

قابل  آوری تاب شخصیتی هایویژگی متغیرهای اساس بر رضایت شغلی از درصد 46/5

 شخصیتی هایزمینه ویژگی در ایمشاوره هایدوره اجرای با توانمی و است بینی پیش

 از داد افزایش را کارکنان هیجانی روانی و سالمت سطح آوری تاب هایمهارت آموزش

وند و عارفی، برد )فتاحی ایتی باال افراد در را شغل از احساس رضایتمندی طریق این

1400.) 

همچنین تحقیقات خارجی نیز در باب چگونگی موضوع تحقیق انجام شده است که به 

 باشند:صورت زیر می

جامعی درباره شرایط بررسی تحلیلی تحقیقی به  در(، 2007) 1آدی مک و وود لیتی

کاری معلمان مدارس آموزش استثنایی در کانادا انجام دادند، عوامل مشترک مربوط به 

بودن حجم کار و پیچیدگی آن  آنان نشان داد باال هاییافته .رضایت شغلی را تعیین ساختند

طح . عالوه بر این در سگذاردبیشترین تأثیر را بر رضایت شغلی معلمان می در کالس درس

مدرسه، فرهنگ مدرسه، ساختار مدرسه و نحوه رهبری مدیر مدرسه در ابراز حمایت یا 

 وود )لیتی تأثیر معناداری بر شرایط رضایتمندی معلمان دارد ایشرایط ارتقای حرفهانتقاد، 

 (.2007آدی،  مک و

معلمان ای آوری، به پیشرفت حرفه کنند که تابنیز بیان می(، 2013) 2و بوش نولتمایر

آوری بر توانایی معلمان در مدیریت  گردد. سطح تابکند و باعث رشد آنها میکمک می

ای گذارد و این موجب ارتقای کیفیت و دستیابی به استانداردهای حرفهها تأثیر میپاسخ

آوری معلمان با عوامل حمایتی درونی و بیرونی تأثیرگذار ارتباط دارد و این بر  شود. تاب

                                                           
1 Beulah christalin Latha et al 
2 Noltemeyer & Bush 
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های مختلف از نقش عوامل فردی ای آنان مؤثر است. پژوهشو پیشرفت حرفه شغلیسطح 

 (.2013بوش،  و )نولتمایر کنندآوری معلمان حمایت می و محیطی بر میزان تاب

محیطی و تعاملی  ،آوری بر سه رویکرد شخصی در تابکند (، بیان می2013) 1میچل

خودکارآمدی، )های فردی تأکید شده است. در رویکرد شخصی بر اثربخشی ویژگی

و در رویکرد محیطی بر عواملی مانند  (خودمختاری، خودپنداره مثبت و شایستگی

گردد. در رویکرد های مدرسه و جامعه تأکید میهای اجتماعی، خانوادگی، ویژگیحمایت

شخصی و محیطی در تعامل با یکدیگر برای توان مقابله افراد با  هایتعاملی به ویژگی

 (.2013)میچل،  شودزا توجه میشرایط استرس

 

 های تحقیق. فرضیه4

 . فرضیه اصلی4-1

 آباد، خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت بر تاب آوری میزان

 .معنادار دارد تأثیر

 های فرعی. فرضیه4-2

 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت شخصی بر استحکام -شایستگی (1

 .معنادار دارد تأثیر آباد، خرم شهرستان

 شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت شخصی بر غرایز به اعتماد (2

 .معنادار دارد تأثیر آباد، خرم

 شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت منفی بر عواطف تحمل (3

 .معنادار دارد تأثیر آباد، خرم

 تأثیر آباد، خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت مهار بر (4

 .معنادار دارد

 شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت افراد بر در معنویت (5

 .معنادار دارد تأثیر آباد، خرم

 

                                                           
1 Mitchell 

 تاب آوری

 شخصی غرایز به اعتماد

شایستگی، استحکام 

 شخصی

 منفی عواطف تحمل

رضایت شغلی 

 معلمان

H



1401پاییز ، 3، شماره 2فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد  

 

404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بری و( 2003) ، دیویدسون و کانر از اقتباس ساخته( با محقق منبع؛) تحقیق مفهومی مدل -1 شکل

 (1951)  فیلدورث

 روش تحقیق. 5

است. تحقیق کاربردی، تحقیقی است  یکاربرد، از نوع ءبه لحاظ هدف اجرا قیتحق نیا

. همچنین گیرد که به منظور حل مشکل یا معضل خاص علمی یا اجتماعی انجام می

 در هاداده گردآوری هایشیوه ترینرایج پژوهش حاضر ترکیبی از روش پیمایشی است از

پژوهش  این در که است پرسشنامه از استفاده و شخصی مصاحبهپیمایشی،  پژوهش روش

دیویدسون در سال  و آوری کانر تاب استاندارد پرسشنامهاز  هاداده آوریجمع برای محقق

 1951 سال فیلدورث در بری توسط شغلی معلمان رضایت استاندارد و پرسشنامه 2003

ها و متغیرهای تحقیق مرتبط با فرضیهبصورت تصادفی ساده استفاده و توزیع شده است که 

های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. و در انجام آن از تکنیک باشدمی

 ییاستقرا ءاست و بلحاظ منطق اجرا یمقطع یقیتحق ءاز نظر زمان اجرا قیتحق نیا همچنین

رها توسط ی )بدان جهت که متغیفی، توصءروش تحقیق از جهت نحوه اجرا نیاست، همچن

و از نوع  یشیمایپ ،شوند و وضعیت موجود آنها شناسایی می شود(محقق دستکاری نمی

 گیرد(ی )بدان جهت که ارتباط بین متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار میهمبستگ
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 1معلمان مقطع ابتدایی ناحیه ی کلیهدر پژوهش حاضر جامعه آماری شامل . باشد یم

را معلمان مقطع ابتدایی نفر از  650باشد که در حال حاضر تعداد میآباد  خرم شهرستان

-معلمان مقطع ابتدایی با استفاده از روش نمونهنفر از  242تعداد  شود. همچنینشامل می

با توجه به ماهیت این  گیری جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.

مباحث . ای استفاده شده استمورد نیاز از روش کتابخانه اطالعاتتحقیق، جهت گردآوری 

ها منابع داخلی و خارجی موجود در کتاب ،تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات

ای مورد نیاز تحقیق کالً هآوری شده است. یعنی اطالعات و دادهو استفاده از اینترنت جمع

 نیاطالعات در ا لیو تحل هیجهت تجزپایان انجام گرفته است. در  ایاز روش کتابخانه

از پژوهش با استفاده  نیگردد. ایاستفاده م یو استنباط یفیآمار توص یهاپژوهش از روش

معیار، واریانس،  میانگین، میانه، مد، انحرافپژوهش شامل:  متغیرهای هایشاخص روش

 ضریباسمیرنوف،  -کولموگروف آزمون یاستنباطو تغیرات، مینیمم و ماکزیمم  دامنه

ستفاده ا  SPSS 26 افزاراز نرم زین یاقتصاد سنج اتیعمل یاجرا یبرا پیرسون همبستگی

 د.گردیم

 استحکام -شایستگی بُعد باشد که خود به پنجمی متغیر مستقل تحقیق حاضر تاب آوری

 شخصی )سواالت غرایز به اعتماد (،24و  23، 25، 17، 16، 12، 11، 10شخصی )سواالت 

(، مهار 8و  5، 4، 2، 1منفی )سواالت  عواطف تحمل (،20و  19، 18، 15، 14، 7، 6

شوند که آلفای ( تقسیم می9و  3افراد )سواالت  در معنویت ( و22و  21، 13)سواالت 

باشد. همچنین می 748/0و  700/0، 752/0، 812/0، 782/0کرونباخ آنها بترتیب برابر با 

بدست آمد و متغیر وابسته تحقیق حاضر  907/0ب آوری ضریب کل آلفای کرونباخ تا

، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1معلمان )سواالت  شغلی رضایت

-می 905/0باشد و آلفای کرونباخ آن برابر با ای نمیدارای مولفه باشد که( می19و  18، 17

 باشد.

 

 . آمار توصیفی6

به معلمان  شغلی رضایتو  آوریتابها با توجه به دو متغیر در بخش توصیفی داده

تغییرات،  مینیمم و  معیار، واریانس، دامنه های میانگین، میانه، مد، انحرافتفکیک شاخص

 آمده است: -1ماکزیمم هر یک را طبق جدول 
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 های متغیرهای پژوهشوضعیت پاسخ دهندگان برحسب شاخص -1جدول 

          

 متغیرها

 هاشاخص

 شایستگی/

 شخصی استحکام

 به اعتماد

 غرایز

 شخصی

 تحمل

 عواطف

 منفی

 مهار
 در معنویت

 افراد
 تاب آوری

رضایت 

 شغلی

 242 242 242 242 242 242 242 تعداد

 6157/44 8347/58 8884/4 1281/7 8223/11 2562/16 7398/18 میانگین

 0000/41 0000/55 0000/4 0000/7 0000/11 0000/16 0000/18 میانه

 00/45 00/4 00/8 00/11 00/14 00/16 مد
a00/38 

 82232/12 40105/15 97283/1 28383/2 99748/2 22800/4 82155/4 نحراف معیارا

 412/164 192/237 892/3 216/5 985/8 876/17 247/23 واریانس

 00/53 00/63 00/8 00/11 00/12 00/17 00/21 دامنه تغییرات

 00/26 00/35 00/2 00/3 00/7 00/10 00/10 مینیمم

 00/79 00/98 00/10 00/14 00/19 00/27 00/31 ماکزیمم

 00/10797 00/14238 00/1183 00/1725 00/2861 00/3934 00/4535 جمع کل

 

های تاب آوری، میانگین مولفه شود،می مشاهده 1همانطور که در جدول شماره 

بیشترین مقدار را داراست و معنویت در افراد نیز  7398/18استحکام شخصی با  -شایستگی

نیز بیشترین مقدار  8347/58کمترین مقدار را داراست. و متغیر تاب آوری با  8884/4با 

-می 6157/44 با رضایت شغلی معلمان برابر متغیر همچنین میانگینمیانگین را داراست. 

مشخص  1های تاب آوری در جدول شماره های مولفهاخصهمچنین سایر ش .باشد

 هستند.

 

 آمار استنباطی. 7

های گوناگون استفاده شده است. در مرحله به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل

-اسمیرنوف مورد بررسی قرار می -ها با استفاده از آزمون کولموگروفاول نرمال بودن داده

-به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته میآزمون هبستگی پیرسون  با استفاده از ادامهدر . گیرد

 شود.
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 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش . 1-7

ها ها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن دادهقبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرض

ها استفاده شود. در این آزمون اطالع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها،

آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی 

05/0=α ض باشد فرH0 ض در غیر اینصورت فر وH1 یید خواهد شدتأ. 

H0 :(انداز جامعه نرمال آمده)ها نرمال است داده 

H1 :(انداز جامعه نرمال نیامده)ها نرمال نیست داده 

 
 اسمیرنوف  -آزمون کولموگروف-2جدول 

 متغیرها اسمیرنوف -لموگروفک Z سطح معناداری

000/0 121/0  رضایت شغلی معلمان 

000/0 127/0  تاب آوری 

000/0 162/0  استحکام شخصی -شایستگی 

000/0 178/0  اعتماد به غرایز شخصی 

000/0 254/0  تحمل عواطف منفی 

000/0 184/0  مهار 

000/0 127/0  معنویت در افراد 

 05/0از  کمتربا توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق و  2طبق جدول 

 پارامتریک استفاده شود. باید از آزمونو  یعنی آزمون معنی دار شدهاست 

یم یهای پارامتری استفاده نماتوانیم از آزمونکه یک متغیر نرمال باشد ما می در صورتی

های پارامتری را نداریم و که متغیرها نرمال نباشند، مجوز استفاده از آزمون صورتیو در 

یم. با استفاده از آزمون یهای ناپارامتری استفاده نماباید برای آزمودن متغیرها از آزمون

نتیجه گرفتیم که تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع  -2جدول  اسمیرنوف -کولموگروف

ضریب  های پارامتریتحقیق از روش هایفرضیهسپس برای آزمون  باشند،نرمالی می

 یم. ینمااستفاده می همبستگی پیرسون

 های تحقیق. آزمون فرضیه2-7

 تحقیق . آزمون فرضیه اصلی1-2-7
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 آباد، خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت بر تاب آوری میزان

 .معنادار دارد تأثیر

مورد  3از آزمون هبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق طبق جدول شماره با استفاده 

 آزمون قرار گرفته است.
 اصلی تحقیق فرضیه به مربوط پیرسون همبستگی ضریب -3 جدول

 رضایت شغلی معلمان میزان تاب آوری متغیرها

 میزان تاب آوری

 985/0 1 ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 -- (Sig)سطح معناداری 

 242 242 تعداد

 رضایت شغلی معلمان

 1 985/0 ضریب همبستگی پیرسون

 -- 000/0 (Sig)سطح معناداری 

 242 242 تعداد
 

ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده دهد، نشان می (3) که نتایج جدول همانطوری

( در 985/0آباد ) خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی معلمان مقطع رضایت شغلی بر تاب آوری

دال بر عدم وجود رابطه بین دو  H0لذا  (؛P<0/01)معنی داری است  01/0سطح آلفای 

گیرد. بنابراین بر وجود رابطه معنی داری مورد تایید قرار می دالH1 گردد و متغیر رد می

 ابتدایی رضایت شغلی معلمان مقطع بر % تاب آوری99شود که با اطمینان چنین استنباط می

مقدار همبستگی قوی همچنین  مستقیم و معنی داری دارد. تأثیر آباد، خرم شهرستان 1 ناحیه

 و معنی داری بین دو متغیر وجود دارد.

 

 تحقیقهای فرعی . آزمون فرضیه2-2-7

 شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت شخصی بر استحکام -شایستگی

 .دارد معنادار تأثیر آباد، خرم

 شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت شخصی بر غرایز به اعتماد

 .معنادار دارد تأثیر آباد، خرم

 آباد، خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت منفی بر عواطف تحمل

 .معنادار دارد تأثیر
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معنادار  تأثیر آباد، خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت مهار بر

 .دارد

 آباد، خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت افراد بر در معنویت

 .معنادار دارد تأثیر

 4های فرعی تحقیق طبق جدول شماره با استفاده از آزمون هبستگی پیرسون فرضیه

 مورد آزمون قرار گرفته است.

 میزان تاب آوری بر رضایت شغلی معلمانهای مولفه تاثیر -4جدول 

X Y  تعداد

(n) 

ضریب همبستگی 

 (rپیرسون )

 

سطح معناداری 

(sig) شایستگی- 

 شخصی استحکام

رضای

 ت شغلی

242 939/0 000/0 

 غرایز به اعتماد

 شخصی

رضای

 ت شغلی

242 962/0 000/0 

 عواطف تحمل

 منفی

رضای

 ت شغلی

242 963/0 000/0 

رضای مهار

 شغلیت 

242 847/0 000/0 

رضای افراد در معنویت

 ت شغلی

242 887/0 000/0 
 

ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده دهد، نشان می (4) که نتایج جدول همانطوری

آباد به  خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی معلمان مقطعتاب آوری و رضایت شغلی های مولفه

معنی داری است  01/0در سطح آلفای  887/0و  847/0، 963/0، 962/0، 939/0ترتیب 

(P<0/01 ؛ لذا)H0 گردد و دال بر عدم وجود رابطه بین دو به دو متغیرها رد میH1  دال

شود که با گیرد. بنابراین چنین استنباط میبر وجود رابطه معنی داری مورد تایید قرار می

 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمانتاب آوری و رضایت شغلی های % بین مولفه99اطمینان 

ضریب بین  دانیمهمانطور که می آباد رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. خرم شهرستان

نشان دهنده همبستگی  69/0تا  30/0ضریب بین ، نشان دهنده همبستگی ضعیف 29/0تا  0

ی باشد. بنابراین بین  همهمی نشان دهنده همبستگی قوی 1تا  70/0ضریب بین و  متوسط

 باشد.های مدیریت دانش همبستگی قوی برقرار میمولفه

 نتیجه گیری. 8

 عواطف شخصی، تحمل غرایز به شخصی، اعتماد استحکام -)شایستگی تاب آوری»

 شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان شغلی رضایت بر افراد( در معنویت منفی، مهار و

 «.معنادار دارد تأثیر ،آباد خرم
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 آباد خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلمانهمانطور که قبالً گفته شد از دیدگاه 

منفی،  عواطف شخصی، تحمل غرایز به شخصی، اعتماد استحکام -شایستگی) تاب آوری

تأثیر مثبت و معناداری دارد. از دیدگاه معلمان  شغلی رضایت ( برافراد در معنویت مهار و

با ضریب همبستگی پیرسون  آباد خرم شهرستان 1 ناحیه ابتدایی مقطع معلماننفر از  242

نیز  تاب آوریهای باشد همچنین هریک از مولفهمعنادار می 01/0و سطح معناداری  985/0

-معنادار بودند. بنابراین می 01/0مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که همگی آنها در سطح 

بهبود خواهد یافت. در  مدارسدر  تاب آوریاساس  بر معلمانشغلی  رضایتتوان گفت؛ 

کنش متقابل  به واسطهآوری  ماهیت تاب ای چند وجهی و پویاست،تاب آوری سازهواقع 

کند و رشد ی بیرونی که در آن بزرگ شده و زندگی میهاطمیان عوامل درونی فرد و محی

، فردی ایکه سازه شود، بنابراین تاب آوری در عین حالمشخص مییابد، و تکوین می

های مفهومی چند بعدی و اجتماعی را نیز داراست و برای درک آن باید به پویایی ،است

سطح تاب آوری باال در معلمان زمینه  .درونی و روابط میان فردی همزمان توجه داشت

آورد و از این رو تاب های چالش برانگیز فراهم میمواجه موفقیت آمیز آنان را با موقعیت

آوری در تدریس به سه دلیل حایز اهمیت است، نخست، آنکه معلم نقش الگو یا سرمشق 

 ءرا برای دانش آموزان دارد و از این رو برخوردار بودن از سطح تاب آوری باال زمینه ارتقا

یند تدریس امری دشوار و آدوم، فر. آوردو رشد تاب آوری را در دانش آموزان فراهم می

مند به مدیریت بر خود و امور است و همین امر موجب تغییر توجه از پیچیده است و نیاز

های فرد به عنوان نقاط قوت بیشتر فرسودگی شغلی به تاب آوری شده است تا بر توانایی

مورد تأکید قرار گیرد. سوم، آنکه تاب آوری ظرفیت بازگشت مستمر و ارتقای سریع و 

تواند به شدت بر خودکارآمدی و می اثربخش نقاط قوت در مواجه با استرس است و

ای و پیشرفت همه جانبه زندگی حرفه ءانگیزه تدریس معلم تأثیر گذارد. این امر برای ارتقا

، که در بردارنده استمعلمان بسیار تعیین کننده است. از سوی دیگر، تدریس تالشی ذهنی 

تعلق، مسئولیت  است. بنابراین، معلمان دارای احساسو غیره عشق، خشم، غم، امید 

تواند اثربخشی ای هستند که میهای تاب آورانهپذیری، خودکارآمدی ادراک شده، و ویژگی

و طبیعتاً وجود تاب آوری در معلمان باعث افزایش  و احساس کفایت آنها را درگیر سازد

آوری هستند، اغلب با  که دارای تاب شود و همین امر معلمانیرضایت شغلی آنان می

 معلمان دارایگردند. هیجانات مثبت پس رویدادهای فشارزا به حالت طبیعی باز میایجاد 
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بدون اینکه سالمت روانشان کاهش یابد و دچار بیماری روانی شوند،  یآور تاب

آوری بیشتر ممکنه  با سطح باالیی از تاب معلمانگذارد، رویدادهای فشارزا را پشت سر می

روانی  ارای سطوح باالتری از اعتماد به نفس و تنظیماز تجارب مثبت تأثیر بگیرند و د

. بنابراین نتایج تحقیق حاضر با نتایج آوری باشند بهتری از افراد با سطح پایین تاب

 و وندایتی و فتاحی (1398) همکاران و ، فتحی(1390ابراهیمی قوام )تحقیقات داخلی 

، (2007) آدی مک و وود لیتیباشد و با تحقیقات خارجی در یک راستا می( 1400) عارفی

باشد. همچنین محقق نیز در یک راستا می (2013) میچلو  (2013) بوش و نولتمایر

معلمان ضمن خدمت  آوری در برنامه آموزشآموزش تابکند در تحقیقات آتی پیشنهاد می

 این. گنجانده شوداجتماعی  -متغیرهای فرهنگی مبتنی بر مسائل و فرهنـگ سـازمانی و

 رفتنپایین  باعث سو یک از تواندمیمعلمان  توانمندسازی بر آن اثر به توجه با جستار

 رضایت افزایش سویی از وتدریس  سطح افزایش و آوری و استرس دانش آموزانتاب

 آنانو سایر همکاران معلمان مدیران  روابط ثیر مثبتأو ت فتیادری خدمات ازدانش آموزان 

ها و مشکالت سختی و خطر بر غلبه آوری و استرس وبهمچنین کاهش میزان تا .شود

درسی توسط معلمان تا حد زیادی منجر به افزایش رضایتمندی دانش آموزان و حتی 

 والدین خواهد شد.

 منابع. 9
 آوری و رضایتمندی شغلی در میان معلمان رابطه بین تاب(، 1390ابراهیمی قوام، صغری )

، مجله روانشناسی افراد استثنایی، سال اول، شماره اول، بهار مدارس عادی و استثنایی شهر تهران

90. 

رابطه هوش هیجانی با تاب آوری و عملکرد شغلی معلمان آموزش و  ،(1398) امیری، صدیقه

 چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، پرورش ناحیه دو ساری،

 .آباد محمود -مازندران

ارزیابی تاب آوری شهر شیروان  (،1401) عزت اهلل ،محمد، مافی ،ناهید، معتمدی ،باقری مراغه

 .329-347(، 64) 22؛ 01، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،در مواجه با زلزله

 اثربخشی ،(1394) فرضی، مرجان منوچهر، ازخوش، جالل، سید عذرا، یونسی، مطلق، جاهد

 روانشناسی خوابگاه، ساکن دبیرستانی دختر آموزان دانش روانی فشار بر آوری تاب آموزش

 .7-21 ،(2)4 مدرسه،
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تاثیر آموزش  (،1397) اکبر  ،ابوالفضل، بیگلریان  ،گوی نرگس، ره،  فاطمه، ارسالنی  ، نژاد حسین

 27 ؛97 ،پزشکی گیالنمجله دانشگاه علوم  ، آوری بر رضایت شغلی پرستاران های تاب مهارت

(105: )60-50. 

 (، تأثیر1400دارائی، فاطمه، علمی منش، نیال، عابدی آستانه، نیکی، عبدی آستانه، غزل )

، 1399 کنکور آزمون در کننده شرکت آموزان دانش تحصیلی سرزندگی بر آوری تاب آموزش

 آلمان. -انسانی، مونیخالمللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم دومین کنفرانس بین

رابطه بهزیستی ذهنی و تاب آوری با معنای زندگی در بین معلمان  ،(1400) رستگار، لطیفه

المللی ساالنه تحوالت نوین در مدیریت، چهارمین کنفرانس بین مدارس ابتدایی شهر سنندج،

 .تهران اقتصاد و حسابداری،

خدمت معلمان و عملکرد شغلی با  رابطه رضایت از آموزش ضمن ،(1401ه )رحیمی، فرشت

، 01تربیتی، بهار  علوم در نو ، مجله رویکردیای معلمان منطقه بهارستانگری توسعه حرفهمیانجی

 .52-62، 11شماره 

 یدوره معلمان شغلی فرسودگی و شغلی رضایت یرابطه (، بررسی1400ماجده ) طائی،

 علوم و روانشناسی حقوق، فقه، المللی بین کنفرانس آزادگان، دومین دشت شهرستان ابتدایی

 تهران. -اسالم، ایران جهان و ایران در تربیتی

های پیش بینی رضایت شغلی بر اساس ویژگی ،(1400) عارفی، مختار، فتاحی ایتی وند، مژگان

هفتمین کنفرانس بین المللی دانش و  های زن مراکز پزشکی،شخصیتی و تاب آوری در منشی

 .تهران تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران،فناوری علوم 

گرا و بررسی تأثیر رهبری تحول (،1398) حسن ،محمد، قالوندی ،شبنم، حسنی ،زادهفتحی

گری تاب آوری، سازگاری شغلی و معنویت بر تمایل به ترک خدمت و رضایت شغلی با میانجی

 .9-1 (:5) 7 ؛98روان پرستاری.  ،درگیری شغلی

بینی  پیش(، 1400فردزاده، حیدر، موسوی، سید محمود، جداوی، ثریا، مهربانی، عبدالرسول )

، تابستان 54ه ژوهشنامه اورمزد، شمار، پهای رضایت شغلیحسب مؤلفه خودکارآمدی معلمان بر

 .300-319، صص 1400

معنوی و پیش بینی رضایت شغلی بر اساس هوش  ،(1400ه )ابراهیم پور، قدسی ،کیانی، حمزه

المللی دانش و فناوری علوم تربیتی هفتمین کنفرانس بین سرسختی روانشناختی در معلمان،

 .تهران مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران،
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 تعیین رابطه بین(، 1400الدین، قاسمی پناه، میترا )موسوی، سید علیرضا، الوانی، جمال

، مجله طب دریا، دوره نظامی پرستاران در وریآبا تاب هیجان شناختی تنظیم و هیجانی سازگاری

 .39-45، صص 1400، بهار 1، شماره 3

مدیریت خشکسالی در (، 1400ملکان، احمد، دادورخانی، فضیله، دربان آستانه، علیرضا )

های )مورد مطالعه: شهرستان کنگاور(، پژوهش آوریرویکرد تاب بر نواحی روستایی با تأکید

 .717-732، صص 1400، تابستان 2، شماره 53دوره جغرافیای انسانی، 

 ساختار ،(1397) رؤیا آالشتی،  اردشیری رویا، اصل، عباسی عباس، اکبری، سهیال، هاشمی،

 نوین هایپژوهش فصلنامه (،RS-14آوری ) تاب مقیاس کوتاه فرم سنجیروان کفایت و عاملی

 .251-272 ،(51)13 روانشناختی،
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