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 چکيده
 با افسردگی اجتماعی وسازگاری آوریهدف این پژوهش تعین ارتباط تاب مقدمه:

 اهواز بود.  شهرستان ذهنی توانکم آموزاندانش ابتدائی معلمان

روش پژوهش حاضر توصیفی)همبستگی( بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه  روش:

نمونه ای به  اهواز تشکیل دادند. شهرستان ذهنی توانکم آموزاندانش ابتدائی معلمان

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش از معلمان به روش نمونه 96حجم 

( و سازگاری 2003ی کانر و دیویدسون)(، تاب آور1961افسردگی بک)پرسشنامه شامل 

 تحلیل شد.  ( بود. داده ها با آزمون رگرسیون همرمان1961بل)

نتایج نشان داد بین افسردگی و تاب آوری رابطه منفی معناداری وجود دارد.  یافته ها:

سازگاری اجتماعی بین افسردگی و سازگاری اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 

کننده مثبت و تاب آوری پیش بینی کننده منفی افسردگی پیش بینی 

 (.P<01/0)هستند

نتایج این مطالعه توجه به افسردگی را در روابط بین فردی مورد تایید و  نتيجه گيری:

 در طراحی مداخالت موثر بر آن الزم دانست.

تاب آوری، سازگاری اجتماعی، افسردگی، دانش آموز کم توان  اژگان کليدی:و 
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، 3 علی عبدالهی آرپناهی،  2سيد یونس محمدی یوسف نژاد،  1 سوسن آقاجانبگلو

 4فاطمه عيسی زاده
 عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور 1
 عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور 2
 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 3
 دانشجوی ارشد 4

 
  نام نویسنده مسئول:

 زهرا احمدی

 معلمان با افسردگی اجتماعی و سازگاری آوریتاب رابطه

 اهواز شهرستان ذهنی توانکم آموزاندانش ابتدائی
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 مقدمه
حرفه معلمی دارای منابع استرس زای درونی و بیرونی است. منابع درونی استرس زای حرفه معلمی شامل ماهیت نقش معلم، سطح 

آمادگی، صالحیت ها و قابلیت ها با وظایف است. پایین بودن سطح صالحیت ها می تواند حاصل فقدان آموزش های پیش از خدمت باشد. 

مدرسه می تواند شرایط پر تنشی را برای معلمان بوجود آورد که شامل رفتارهای مخرب دانش آموزان، ساختارتشویقی ناکافی، انزوای  محیط

 (. 2،1983و ایوانسکی 1996، 1شغلی، نقش های متضاد و چندگانه است)برک و گرینگلس

( معتقد است که حرفه معلمان بیش از سایر مشاغل آنها را مستعد فرسودگی می کند. در مطالعه ای بر روی کار 1991)3لوئین استین

معلمان و مدیران مشخص شد، معلمان سطح باالتری از خستگی روانی و فرسودگی را نسبت به مدیران تجربه می کنند. خستگی روانی و 

اندوه و کاهش بیش از حد سطح  افسردگی نوعی، غم و(. 1996سوب می شوند)برک و گرینگلس، افسردگی از عوامل وابسته به فرسوگی مح

شادمانی بخاطر موضوعی است که اهمیت ندارد و همه افراد به طور طبیعی گاه خوشحال وگاه ناراحت می شوند، ولی این فرودهای اخالقی 

فسردگی نماید. در حد فاصل بین یک خلق گرفته و غمگین و یک افسردگی در حاالت طبیعی به اندازه ای شدید نیست که انسان را دچار ا

حقیقی مرز مشخصی وجود ندارد و با اعداد و ارقام نمی توان مقداری برای هر کدام تعیین نمود تا به طرز مشخصی وضعیت خلقی تعیین 

سپس به سیاه و وقتی کامالًتیره می شود  سرمه ای و گردد. در واقع غمگینی طبیعی را می توان یک سایه آبی رنگ دانست که به تدریج به

 آموزاندانش معلمان و عادی آموزاندانش معلمان بین تمایز(. 1392افسردگی نامیده می شود)مقتدایی، صالحی، سالمت و همکاران،

 عواملی رود، می شمار به ومشکل تخصصی شغلی معلمی استثنایی وپرورش آموزش در است،(توان ذهنیکم آموزاندانش ویژه به)4استثنایی

 انتظارات و عقاید سریع هایومربیان، تغییر والدین به پاسخگویی لزوم آنان، هایومحدودیت فردی تفاوتهای آموزان،دانش متعدد نیازهای مانند

 وپرتنشی پرفشار کاری شرایط دارای را استثنایی شرپرو و آموزش معلمان و است ساخته ومشکل پیچیده بسیار را آموزش معلمی مورد در

 پذیر، وابستگی، ضعف انعطاف ماهیت دلیل به اند مشغول ذهنی توان کم ویژه به استثنایی آموزاندانش وتربیت تعلیم به که معلمانی .کندمی

 متحمل  پرورشی و شیآموز های فعالیت جریان در براین افزون دارند، گروه این روی بیشتری گذاریتاثیر آموزان دانش این و ذهنی جسمی

افسردگی یک اختالل عمومی نیست که فردی با دست خود ایجاد کرده باشد بلکه . (1396فر، میالنی)شوند می بیشتری روانی فشار و تنیدگی

عارضه ای روانی ناشی از فشار روحی است که طی دوران دراز مدت عمر در ساختارهای روحی رسوخ کرده و سرانجام به دنبال یک حادثه 

مشیریان فراحی، نوغانی دخت بهمنی، توکلی و (. 1382ی،ناراحت کننده همچون آتش از زیر خاکستر زبانه می کشد وتظاهر می نماید)کوه

بین افسردگی به عنوان پیش بین با نمره کل فرسودگی شغلی گروه معلمان مدارس عادی رابطه معناداری ( نشان دادندکه 1393نعمت الهی)

 . ضیاو استثنایی را پیش بینی می کندگروه معلمان مدارس عادی  گی شغلی دوودواریانس نمره کل فرس درصد از 30افسردگی د و وجود دار

 توانکم جمله از)استثنایی کودکان معلمان بین در روانی اختالل ترین شایع افسردگی که دادند نشان پژوهشی در(1384) نژاد و رجایی الدین

آل بو غبیش وهمکاران باشند.  می دارا را تری پایین روان سالمت استثنایی مدارس معلمان که است آن ی دهنده نشان که است (ذهنی

  بین تاب آوری، افسردگی و خرده مقیاس های افسردگی همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد.نشان دادند که پژوهشی  در  (1394)

 سازگاری باشد داشته رابطه ذهنی توان کم آموزان دانش معلمان افسردگی با است به نظر می رسد ممکن که  دیگری ی مولفه

 جامعه از بسیاری اخیـرتوجه هـایدهه در که است مباحثی از روان سالمت نشـانه تـرین مهـم عنوان به اجتماعی سازگاری .است 5اجتماعی

( 1994)آمریکا روانپزشکی انجمن(. 1381همکاران، و  6منینگـر) اسـت کرده جلب خود به را مربیان ویژه بـه و روانشناسـان شناسـان،

 نگرشها یا هیجانات ها، تکانه کنترل مستلزم غالباً که محیطی نیازهای ساختن برآورده منظور به رفتار ساختن هماهنگ را اجتماعی سازگاری

 مختل سازگاری جریان عبارتی به یا باشد ناتوان خود اجتماعی محیط و بادیگران ارتباط برقراری از فرد علتی هر به اگر حال. تعریف کرده است

 (.1385حجازی، امیری، یارمحمدیان و ملک پور،) آید می وجود به رفتاری اختالالت یا ناسازگارانه رفتارهای شود،

عالوه بر این موضوع تاب آوری در مباحث مربوط به فرآینده آموزش عامل تأثیر گذاری شناخته شده است. سطح تاب آوری بر توانایی 

 ه فرآیندی دشوار و پیچیده است، تأثیر معلمان در مدیریت پاسخ ها و عکس العمل ها ک

(. 2007، 7می گذارد و از این جنبه به عنوان عاملی یاد می شود که می تواند موجب ارتقای کیفیت و استاندارهای حرفه ای شود)گو و دی

چراکه خود معلم الگویی برای نشان تاب آوری به سه دلیل در آموزش مهم است. اول آنکه بر انتظارات معلم از دانش آموز تاثیر گذار است، 

                                                           
1 Burke & Greenglass 
2 Iwanicki 
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(. دوم اینکه تدریس حرفه ای سخت و پیچیده است که مستلزم آن است که معلم 8،2003دادن رفتار تاب آورانه است)هندرسون و میلستون

نیاز به سبک با ابهامات، سختی ها و دشواریهایی که در کالس درس آموزشی مواجه می شود، برخورد درست و منطقی داشته باشد و این 

رفتاری تاب آوارانه دارد. معلم از یک سو باید استرس خود را مدیریت کند و از سوی دیگر، باید به وظایف حرفه ای خود به نحو درست عمل 

ر معنی (. سوم اینکه تاب آوری د2006، 9نماید تا بدین شیوه در گذر انگیزه و تعهد خود را نسبت به حرفه معلمی حفظ کند)هارگریوز و فینک

یی حل مسئله، بازیابی سریع راه حل های ممکن و عمل جسارت امیز در رویارویی با مسائل گوناگون به صورت کارآمد تعریف می شود و اتوان

دقیقا با حس تعهد به کار، مدیریت برخود و داشتن انگیزه در تدریس برای دستیابی همه جانبه دانش آموزان ارتباط دارد. در پژوهشی مشخص 

یژگی های مشترکی با توجه به میزان سابقه کاری داشتند. میان دیدگاه معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانشان ود معلمان نگرانی ها و ش

ونی نیز رابطه وجود داشت و این امر با میزان تعهد حرفه ای و حس موثر بودن در ارتباط است. تاب آوری معلمان با عوامل حمایتی درونی و بیر

 (1390) قوام آبادی (. ابراهیمی2006یر گذار ربط پیدا می کند. این بر سطح زندگی و پیشرفت حرفه ای آنان موثر است)دی و همکاران، تأث

دارد. با توجه به هدف کلی تحقیق حاضر  وجود داری معنا تفاوت واستثنایی عادی مدارس معلمان آوری تاب در پژوهشی نشان داد که بین

اهواز بود، فرضیه این تحقیق  شهرستان ذهنی توانکم آموزاندانش ابتدائی معلمان با افسردگی اجتماعی وسازگاری آوریتابکه تعین ارتباط 

 . بصورت بررسی رابطه بین تاب آوری و سازگاری اجتماعی با افسردگی معلمان ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی شهرستان اهواز تدوین شد

 

 روش
 این آماری جامعهروش پژوهش حاضر توصیفی)همبستگی( می باشد.  پژوهش: گيریجامعه، نمونه، روش نمونه تحقيق، روش

که مشتمل  (95-96)تحصیلی سال در اهواز شهرستان ذهنی توان کم  گروه  ابتدائی  استثنایی مدارس در شاغل معلمان شامل کلیه پژوهش

 نفر انتخاب شدند.  96نفر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد  130بر 

 

 ابزار های پژوهش

و  گویه ای است که برای سنجش شدت افسردگی 21این پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی  پرسشنامه افسردگی بک: الف(

ره گذاری می شوند نشانه های آن طراحی شده است. ماده های این پرسشنامه با استفاده از یک مقیاس لیکرت چهار درجه ای)صفر تا سه( نم

به این شرح بود:  نفری در ایران 94روانسنجی این پرسشنامه در یک نمونه و نمره های باالتر حاکی از شدت افسردگی هستند. ویژگی های 

(. محمد 2003، )فتی، بیرشک، عاطف وحید و دابسون94/0و ضریب بازآزمایی  89/0، ضریب همبستگی میان دو نیه آزمون  91/0ضریب آلفا 

ود نسبی بودند، بیماران اافسرده ای که در مرحله بهب نفر از 354( نیز خصوصیات روانسنجی تین پرسشنامه را در 2007خانی و دابسون)

 محاسبه شد.   91/0بررسی کردند. در این مطالعه ضریب همسانی درونی پرسشنامه 

 

ت اندازه (، جه2003سوال می باشد و توسط کانر و دیویدسون) 25این مقیاس دارای : پرسشتامه تاب آوری کانر ودیویدسون ب(

دکه شامل)شایستگی، و تهدید، تهیه شده است. این مقیاس ابعاد مختلف تاب آوری را مورد ارزیابی قرار می ده گیری قدرت مقابله با فشار

رای استفاده باستحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی، تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت عواطف، روابط ایمن، مهار، معنویت( می شود. 

تفاده از آن اخذ گردید. گردان به انگلیسی انجام پذیرفت و پس از تایید سازندگان مقیاس مجوز اسآزمون در ایران، ابتدا فرایند ترجمه و بر

کامال منطبق با پایایی  سپس برای احرازپایایی از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی از روش تحلیل عامل استفاده شد.پایایی حاصل شده

ایایی این مقیاس را دگان مقیاس بود. نتایج حاضر با یافته های دیگر تحقیقاتی که روایی و پتوسط سازن 93/0گزارش شده مقیاس برابر با 

محاسبه  89/0ونباخ (. در پژوهش حاضر پایایی آزمون فوق با استفاده از آلفای کر1386بررسی نموده اند همخوانی دارد)سامانی و همکاران

 گردید.

 

 سازگاری، زمینه در وی. شد تدوین 10بل پروفسور توسط 1961 سال در سازگاری پرسشنامه :پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل ج(

 شصت و یکصد از که است(  حاضر فرم)بزرگساالن برای دیگری و دانشجویان و آموزاندانش به مربوط یکی که است کرده ارائه پرسشنامه دو

 سازگاری(1: از عبارتند که میگیرد بر در را اجتماعی و شخصی سازگاری جداگانه گیری اندازه سطح پنج فرم این. است شده تشکیل عبارت

                                                           
8 Henderson & Milstein, 
9 Hargreaves & Fink 
1 0 -Bell 
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 را اجتماعی سازگاری بخش فقط حاضر فرم. شغلی سازگاری(5 عاطفی، سازگاری(4 اجتماعی، سازگاری(3 تندرستی، سازگاری(2 خانه، در

نامه اول از طریق انتخاب هر یک از بخش روایی این پرسش سوالی فقط سازگاری اجتماعی را می سنجد. 32که این  پرسشنامه .شود می شامل

باالیی و پایینی در توزیع نمرات بزرگساالن مشهود بوده، بدست آمده است از جهت دیگربا تالس  50/0ها در محدوده ای که اختالف آنها بین 

و بسیار ضعیف سازگاری داشته اند. متخصصان مشاوره بزرگسال با توجه به انتخاب گروه هایی از افراد بدست آمده که در محدوده بسیار خوب 

 89/0نفر که به صورت تصاوفی انتخاب شده بودند به روش آلفای کرونباخ  200ضریبا اعتبار آن را در مقیاس اجتماعی بهرامی با اجرا بر روی 

بدست می آید. جمع نمرات گزارش کرده است. نمره گذاری پرسشنامه بل به راحتی تز طریق کلید مربوط به هر یک از زمینه های سازگاری 

حاصل از کلید سواالت وضعیت سازگاری فرد را نشان می دهد) به عالمت سوال نمره تعلق نمیگیرد(. در زمینه سازگاری اجتماعی پرسشنامه 

   (.2009فوق نمره باال نشانه دوری و کناره گیری از تماس اجتماعی است)فتحی آشتیانی و داستانی،

 

 یافته ها
یافته تحلیل دقیق داده های گرد آوری شده، ابتدا به محاسبه شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده است.به منظور 

نفر  81سال بوده است.  61و حداکثر  21حداقل سن  می باشد، 19/37میانگین سنی نمونه تحقیق معادل های توصیفی نشان می دهد که 

 3/8نفر) 8( زیر دیپلم و دیپلم، درصد 1/2نفر ) 2درصد( مجرد می باشند.  6/15نفر )معادل  15متاهل،  درصد( 4/84از گروه نمونه )معادل 

 6/14نفر از گروه نمونه )معادل  14. درصد( فوق لیسانس و باالتر بوده اند 9/22نفر) 22درصد( لیسانس و  7/66نفر) 64درصد( کاردانی و 

نفر  51درصد( دارای سابقه کمتر از ده سال،  26نفر از گروه نمونه )معادل  25زنان می باشند. درصد(  4/85نفر )معادل  82درصد( مردان، 

نشان دهنده  1جدول  سال دارا می باشند. 21درصد( سابقه ای بیش از  8/20نفر) 20سال و  20تا  11درصد( سابقه بین  1/53)معادل 

 نشان دهنده ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق می باشد. 2میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه و جدول 

 راف معيار متغيرهای تحقيق: ميانگين و انح1جدول

  

 

 

 

 
 

 : ماتریس همبستگی متغيرها2جدول

 (3) (2) (1) متغیر

   1 افسردگی(1)

  1 310/0* (سازگاری اجتماعی2)

 1 041/0 -219/0** ( تاب آوری3)

                                           (01/0>P 05/0* و>P)** 

همانگونه که مشاهده می شود، افسردگی با سازگاری اجتماعی همبستگی مثبت و با تاب آوری همبستگی منفی دارد. به منظور بررسی 

تعین قدرت پیش بینی افسردگی توسط سازگاری اجتماعی و تاب آوری از تحلیل رگرسیون چندگانه، به شیوه همزمان استفاده شده است. 

نشانگر نتایج این  3اسمیرنف حاکی از نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش است. جدول  –آزمون کولموگروف  الزم به ذکر است که نتایج

 تحلیل می باشد. 

 نتایج رگرسيون چندگانه برای پيش بينی تاب آوری و سازگاری اجتماعی براساس افسردگی :3جدول

 >β t P R 𝑹𝟐 F P متغیر پیش بینی متغیر مالک

 افسردگی
 001/0 424/8 086/0 سازگاری اجتماعی

387/0 150/0 199/8 001/0 
 017/0 341/3 -165/0 تاب آوری

      (01/0>P) 

 
 افسردگی تاب آوری سازگاری اجتماعی

 استانداردانحراف  میانگین استانداردانحراف  میانگین استانداردانحراف  میانگین

 28/7 42/24 40/14 35/56 76/48 71/55 مرد

 47/9 51/26 54/12 47/51 35/30 21/34 زن

 18/9 20/26 86/12 18/52 19/34 35/37 کل
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نشان می دهد که سازگاری اجتماعی پیش بینی کننده مثبت و تاب آوری پیش بینی کننده منفی افسردگی  3نتایج جدول شماره 

 هستند. سازگاری اجتماعی از مقدار بتای بیشتری در پیش بینی تاب آوری برخوردار است. 
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 بحث و نتيجه گيری

مینه تکنولوژی وصنعت ارها قرار می گیرند. فشارهایی که با پیشرفت جوامع در زانسانها در جامعه امروزی در معرض انواع تنش ها و فش

دیده اقتصادی، به مراتب بیشتر شده وموجبات بروز مشکالت جسمی و روحی فراوانی را برای افراد فراهم می آورد . فشارها ومعضالت ع

یماریها قرار بردد وروان حساس آدمی زودتر در معرض انواع اجتماعی، فرهنگی سبب می شود که وجود انسان سریعتر از گذشته فرسوده گ

ت و آموزش وتحت راین راستاست که مسئله ای بنام تربید .ثنایی مشکل را دو چندان کرده استگیرد بخصوص دراین میان تولد کودکان است

کان در هر جامعه در زمینه آموزش این کود شاید یکی از مهمترین عوامل ترقی شود. استثنایی و کادر آموزشی مطرح می الشعاع آن مدارس

موزش وتربیت این در آ و ای، وجود معلمان ودبیران کار آزموده و مجرب است که با مراقبتهای دقیق و آموزش و روش دلسوزانه توام باشد

معلمان عالوه . ر دارندودبیران قراس آن معلمان اگر مثلثی را فرض کنیم که یک زاویه آن کودک در زاویه دیگر والدین باشند، در را ،کودکان

چه بسا در این  ه دارند وکردن آنان را برای ورود به جامعه ای بزرگتر را به عهد بر اینکه در دروس کتب را به کودکان می آموزند نقش تربیت

کان می تواند حی وجسمی کودراستا خود نیز به مرور زمان دچار معضالت عدیده جسمی و روحی شود. چرا که برخورد دائمی با مشکالت رو

رجه اهمیت باالیی دوجود هر فردی را تحت تاثیر قرار دهد. بدین تربیت از آنچه گفته شد در می یابیم که سالمت روانی کادر آموزشی از 

 آموزاندانش تدائیاب معلمان با افسردگی اجتماعی وسازگاری آوریپژوهش حاضر با هدف تعین ارتباط تاب . برهمین اساسبرخوردار است

اری اجتماعی در مردان نشان داد که افسردگی در زنان و تاب آوری و سازگ 1جدول  اهواز به مرحله اجرا در آمد. شهرستان ذهنی توانکم

 3. جدول دارد افسردگی با سازگاری اجتماعی همبستگی مثبت و با تاب آوری همبستگی منفینشان داد که بین  2معلم بیشتر است. جدول 

ماعی از مقدار نشان داد که سازگاری اجتماعی پیش بینی کننده مثبت و تاب آوری پیش بینی کننده منفی افسردگی هستند. سازگاری اجت

 . بتای بیشتری در پیش بینی تاب آوری برخوردار است

 قوام آبادی یمیابراهو  (1384) نژاد و رجایی الدین ضیا(، 1394نتایج تحقیق حاضر از جهاتی با تحقیقات آل بو غبیش وهمکاران )

پژوهشی  با  (1394آل بو غبیش وهمکاران )همسو می باشد چرا که محققین مذکور نتایجی مشابه با تحقیق حاضر بدست آوردند.   (1390)

آوری،  ابتبین نشان دادند که  هدف  ارتباط بین تاب آوری و افسردگی در دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان شادگان

 دادند نشان یپژوهش در(1384) نژاد و رجایی الدین ضیا افسردگی و خرده مقیاس های افسردگی همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد.

 معلمان که است آن ی هدهند نشان که است (ذهنی توانکم جمله از)استثنایی کودکان معلمان بین در روانی اختالل ترین شایع افسردگی که

 معلمان آوری تاب ندر پژوهشی نشان داد که بی (1390) قوام آبادی باشند. ابراهیمی می دارا را تری پایین روان سالمت استثنایی مدارس

 دارد. وجود داری معنا تفاوت واستثنایی عادی مدارس

ازگاری اجتماعی در تبیین نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد افسردگی تاثیر منفی بر مولفه های روانشناختی همچون تاب آوری و س

بتال به خلق افسرده و اخواهد گذاشت. از آنجا که معلمان کودکان با نیازهای خاص بیشترین میزان فرسودگی را در بین سایر فرهنگیان دارند 

ایی در حوزه سالمت روان ناشی از روابط فرسایشی با این کودکان باعث می شود تا آنها نیاز به دریافت خدمات مراقبتی و ارتق بروز درماندگی

ث می شود تا تعامالت داشته باشند و بیش از سایر فرهنگیان از آن استفاده کنند. ارائه خدمات روانشناختی به معلمان حیطه نیاز خاص باع

شود. در این  همچنین سطح سالمت روان آنها کمتر دست خوش نوسان و یا افت شده و شاخص های سالمت روان آنها حفظبین فردی آنها و 

با نیاز خاص بهتر  صورت سازگاری اجتماعی این افراد روند مثبتی به خود گرفته و تعمالت سازننده شکل می گیرد. همچنین معلمان کودکان

و آموزش های مطلوب  و همچنین تعامالت بین فردی با این دسته از کودکان تاب آوری الزم را حفظ کرده می توانند در ارائه خدمات آموزشی

خلق پایین را تجربه می  تری را به این کودکان ارائه دهند. همچنین ارائه خدمات به معلمانی که نیاز به دریافت خدمات روانشناختی دارند و

سب کرده و با محیط اجتماعی کند شادی و نشاط خود را باز یابند و توان مقابله با مسائل دانش آموزان را کنند باعث می شود تا این افراد بتوان

 خود سازگارانه طر برخورد کنند. 

توان چنین بیان کرد که  تاب آوری یا توانایی سازگاری مثبت با مصیبت و آسیب، یک موضوع روان در تبیین دیگر از تحقیق حاضر می

که در ارتباط با پاسخ فرد به سرطان، تنش آسیب زا و موقعیت های مشکل آفرین زندگی بررسی شده است. بعضی دیدگاهها  شناختی است

(. تاب آوری را یک فرایند پویا می دانند که 2013،  11تاب آوری را به عنوان یک سبک مقابله ای پایدار در نظر می گیرند )گریف و نولتینگ

تاب آوری فقط پایداری در برابر آسیب ها یا موفقیت های  در آن افراد با وجود تجارب آسیب زا یا مصیبت بار، سازگاری مثبت نشان می دهند.

 13(. در واقع همان طور که ریچاردسون0032، 12خطر ناک نیست، بلکه شرکت فعال سازنده در محیط پیرامون خود است )کانر و دیویدسون

( بیان کرده، تاب آوری بیشتر از آنکه یک بهبود ساده از آسیب ومصیبت باشد، رشد یا سازگاری مثبت به دنبال دوره ای از برهم 2002)

                                                           
1 1 Greeff & nolting 
1 2 Connor- Davidson  
1 3 Richardson 
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ف با آسیب ناپذیری نسبت ( چیزی بیشتر از زنده ماندن با وضعیت تنش زاست و متراد2004)14خوردن تعادل حیاتی است و برطبق نظر بونانو

د به تنش نیست. نظریه های قبلی در مورد تاب آوری بر ویژگی های مرتبط با پیامد های مثبت در رویارویی با مصائب و نامالیمات زندگی تأکی

ده تاب آوری مؤثر دانسته داشته اند و عوامل حفاظتی بیرونی مثل مدارس کارآمد و رابطه با بزرگساالن حمایت گر را به عنوان عوامل ارتقا دهن

اند. در حالی که نظریه های فعلی تاب آوری را موضوعی چند بعدی متشکل از متغیر های سرشتی  مانند مزاج  و شخصیت  همراه با مهارت 

کوهن و  سیلس، -های خاص مثل حل مسأله می دانند که به افراد اجازه می دهد به خوبی با وقایع تنش زای زندگی مقابله کنند )کمپبل

(. فلذا با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد یکی از ویژگی های افراد تاب آوری خوش بینی و احساس ارزشمندی 2006، 15استین

 است که تعامالت معکوسی با افسردگی دارد. معلمان کودکان نیازهای خاص به دلیل اینکه بطور روزانه با کودکان درگیر هستند و این کودکان

تر می تواند سطوح تاب آوری خود را بدون آموزش تاب آوری موثر حفظ کرده و به مرور این امر کاهش می یابد و نشانه های فرسودگی کم

رورش بر افزایش می یابد. یافته های تحقیق حاضر نیز این امر را مورد تایید قرار داد. بنابراین نیاز است تا واحدهای مددکاری اداره آموزش و پ

آوری های روانشناسی مثبت تاکید کرده و همواره معلمان این کودکان را مورد آموزش و حمایت قرار دهد. همچنین با توجه به اینکه تابدوره 

سازه ای چندوجهی و پویاست، ماهیت تاب آئری به واسطه کنش متقابل میان عوامل درون فرد و محیط بیرونی، که در آن بزرگ شده و 

و تکوین می یابد مشخص می شود. بر همین اساس در عین حال که سازه ای فردی است، مفهومی چند بعدی و  زندگی می کند و رشد

 اجتماعی را نیز دارا می باشد و برای درک آن باید به پویایی درونی و روابط بین فردی هم زمان توجه داشت.

از کودکان  درگیر شدن زیاد به لحاظ آموزش این نوعیاز منظر دیگر می توان چنین بیان کرد که محدود شدن معلمان و همچنین 

. این امر باعث می شود باعث می شود تا عوامل سازگاری فردی و بین فردی در معلمان تحلیل رفته و به مرور خود را در حال انزوا پیدا کنند

فه های روانشناختی می شود تا بسیاری از مول تا مشکالت فردی واجتماعی برای معلمان بوجود  آمده و کم کم منزوی شوند. همین امر باعث

 پرورش و آموزش یعاد های برنامه با کال که نیست خاصی برنامه استثنایی کودکان وپرورش آنها افت چشم گیری یابند. از آنجا که آموزش

 شیوهای در غییراتیت او آموزشی و تربیتی نیازهای حداکثر تامین برای که است استثنایی کودکی پرورش و آموزش نظر باشد .از داشته تفاوت

 نیازمند بدان اییاستثن کودک که ای ویژه پرورش و آموزش ونوع مقدار .شود داده عادی مدارس های برنامه در و خانواده وآموزشی تربیتی

 واستعدادها ها ناییتوا در خود هم سال کودکان دیگر با کودک که است تفاوتی وچگونگی میزان  درجه، جمله از متعددی عوامل به بستگی است

 عدم.بود خواهد شتربی استثنایی وپرورش اموزش به نیاز باشد بیشتر ها وتوانایی رشد در اختالف و تفاوت میزان چه هر.دارد طبیعی رشد و

 ختلفم های جنبه به کودک جسمی یا ذهنی ویژگی که تاثیری وهمچنین کودک خود در رشد های مختلف جنبه بین هماهنگی و تعادل

برهمین  .ی استاستثنای پرورش و آموزش های برنامه چگونگی تعیین در  مهمی بسیار عوامل از میگذارد وی های استعداد بروز و کارایی

وی را درحالت درماندگی  اساس درصورتی که معلم نتواند برای دانش آموزان کم توان برنامه های مرتبط با هر فرد را تدوین نماید هم به مرور

توان انش آموزان کم دقرار داده و او را افسرده می کند. برهمین اساس پیشنهاد می شود تا در بررسی های آینده تفاوت موجود بین معلمان 

ی معلمان با تاب آوری و عادی مد نظر قرار گرفته و مولفه های روانشناختی درگیر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مالخالت روانشناختی برا

ذهنی خواهد شد.  کم  و افسردگی در نظر گرفته شود، این امر باعث حفظ و ارتقاء بهره وری معلمان در تعامل با دانش آموزان کم توان

سئوالن ذی ربط هاد می شود تا در جهت شناسایی و ارتقا مولفه های سازگاری اجتماعی معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی توسط مپیشن

ی شدن روند همت گمارده شود. در روند انجام پژوهش محدودیت هایی همچون عدم همکاری اداره آموزش پرورش در پژوهش حاضر و طوالن

 ین عدم همکاری برخی معلمان به جهت تکمیل پرسشنامه وجود داشت.اخذ مجوز از سازمان و همچن
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