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 چکیده 
ژوهش حاضر با هدف تحلیل تجربه زیسته معلمان در دوره آموزش  پ

  روش آوری آنان در شرایط مواجهه با بحران انجام شد.  مجازی و تاب

  حد  تا منظور نیبد. بود یدارشناختیپد نوع از یفیک پژوهش، انجام

مدارس    در  شاغل  ساله  ۲۹-۶۰  معلم  ۱۴  یاطالعات  اشباع  به  دنیرس

  پژوهش   ابزار  به  و  شدند  انتخاب  هدفمند  هویش  بهابتدایی  تهران   

  ن یآنال  و  یفرد  وهیش  به   بود  افتهی  ساخت  مه ین  قیعم  مصاحبه  که

  ی اصل  مضمون  چهار  ل یتحل  از  پس  موجود  یهاداده   از.  دادند  پاسخ

  و   لگریتسه  یهانگرش   ،یامقابله  یراهبردها   موجود،  یهاچالش 

  همسو   حاضر  مطالعه  جینتا .شدند  استخراج  دیجد  طیشرا  با  یسازگار 

  د ی جد  طیشرا  با  یسازگار   بامعلمان    که  داد  نشان  یتجرب  شواهد  با

  را   آموزاندانش   تا   دادند  رییتغ  را  یابی ارزش  یهاروش   و  ارائه،  محتوا،

  آنها   نکهیا  بدون  کنند،  حفظ  را  آنان  یلیتحص  انتظارات  و  کنند  ریدرگ

  جاد یانابجا    استرس  یبحران  طیشرا  در  ای  دهند  قرار  ریتأث  تحت  را

 
Abstract 

The aim of this study was to analyze the 

experience of teachers in the virtual education 

course and their resilience in during covid-19 

pandemic. The research method was qualitative 

and phenomenological. For this purpose, until 

the information saturation was reached, 14 

teachers in the avrage 29-60 years old working in 

elemenatry schools were purposefully selected. 

They individually and online answered to 

research tools that was the semi-structured 

interview. After analyzing the four main themes 

of the existing challenges, coping strategies, 

facilitator attitudes and adaptation to new 

conditions were extracted from the existing data. 

The results of the present study, in line with 

empirical evidence, showed that educators 
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  ی هاافتهی  به  توجه  با  یآور تاب  یمفهوم  مدل  مورد  در   نیهمچن   کنند

 . شد  بحث  حاضر

ازگاری  س ای،آوری، راهبردهای مقابلهتاب  : های کلیدیواژه

 .های موجودهای تسهیلگر، چالشبا شرایط جدید، نگرش

 

adapted content, presentation, and evaluation 

methods to adapt to new conditions in order to 

engage students and maintain their academic 

expectations, without affecting them or in terms 

of Critically create ectopic stress. The conceptual 

model of resilience was also discussed according 

to the findings . 

Keywords: Resilience, Coping strategies, 

Adaptation to the new situation, Facilitator 

attitudes, Existing challenges. 
 

 1400 اسفند  پذیرش:                   1400دی دریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 مقدمه 
  آن  در  یجان   تلفات  و  د یجد  موارد  از  یتوجه  قابل   تعداد  روز  هر  و بود    کننده   نگران  کرونا   روسیو  یریگ  همه  به  مربوط  اخبار

 ی اجبار  وکارها کسب  یلی تعط  و  نهیقرنط  و  نهیقرنط  ، یاجتماع   یگذارفاصله  یبرا  را  یسخت  اقدامات  هادولتشده است.    مشاهده

  که   یی آنجا ز  ا  شک،  بدونکرده است.    برجسته  را  ریناپذاجتناب  درازمدت  در  ی سالمت  و   یاقتصاد  یمنف  اثرات  و   ریتأث  که  کردند

  برنامه  ر،یفراگ  نانیاطم  عدم  ن یا  ،شده است  یسازگارشیپ   و   یسازآماده  از  مانع   هشدار  وجود  عدم   ، بود  دیجد  زااسترس  عامل 

است  جادیا  یشتریب  یاجتماع   یروان  استرس  جهینت  در  وکرده    دشوار  را  ندهیآ  یبرا  یزیر  . (۲۰۲۰و همکاران، ۱ز نکریو)شده 

 از   تیظرف  حداکثر  با  را  مختلف  یکشورها  منابع  روزمره  یزندگ   یهاجنبه   از  یاریبس  ،یریگهمه  نیا  از  یناش  یاجتماع   یاقتضا

  راهبردها  از یک یشده است.  سابقه یب  یجهان بحران کی به منجرو  داده قرار  د ید معرض  در ی انسان منابع   و ی فن  ،یاقتصاد نظر

  ت یفعال کی پرورش و آموزش اگرچه. بود مدرسه در حضور  مانند  یضرور ریغ  یهاتیفعال توقف ، ۱۹-دیکوو وعیش کاهش  یبرا

  و  تر،یپ   پل،   ان،ی ا  د،یوید  پتار،   چ،یاندری)   است  یاتیح  جامعه  شرفتیپ   یبرا  همچنان  اما   شود،  ی م  گرفته  نظر  در  یضرور  ریغ 

  ک ی  به  درس  کالس  طیمح  از  ی دانشگاه  متخصصان  جیبس  یبرا  د یجد   یهای استراتژ  توسعه  به  ازین  ن،یبنابرا(.   ۲۰۲۰همکاران،

  و  مودل،  گوگل،  رومکالس  کروسافت،یما  یهامیت  زوم،   مانند  متنوع  یکیالکترون  یهافرمپلت  از   استفاده  با   ، یمجاز  درس  کالس

  یسردرگم  دارند،   نگه   ارتباط  در  خود  آموزاندانش  با  را  دیاسات  تا   است  آمده   وجود  به   زین  یگری د یهاچالش  .  دارد  وجود  گرانید

  (. ۲۰۲۱،همکاران  و ۲گالگوس-دلگادو ) کنند حفظ یریادگی بر را خود تمرکز و  دهند کاهش را آنها استرس و

  ی ها  پاسخشدید    یشانیپر  و  اضطراب.  است  شده  محدود  ناگهان  آزادانه  تعامل  و  سفر  یبرا  ما  ییتوانا   ما،  روزمره  یزندگ  افق

 جه ینت  در  دهند،  پاسخ  سازگارانه  اریبس  یهاروش  به  تا  اندافتهی   تکامل  ما  استرس  یهاستم یسی بودند.  طیشرا  نیچن  به  یعیطب

 به   نسبتافراد    از  یاریبس   که  ی حال  در(.  ۲۰۰5  همکاران،  و 3کلوئت  ید)  کند   مقابله  هاچالش  نیا  با  تا  سازدیم  قادر  را  انسان

بسیاری از  وجود، نیا با دهند.  وفق دی جد تیواقع نیا با را خود تاکردند می  شتال ،بودند نگرا و ناآرام کرونا روسیو یریگ همه

  گران ید  از  شتریب  را  یبرخ. پاندمی   شوند  سازگار  دیجد  طیشرا  با  یراحت  به  و   ندیایب  کنار  استرس  با   تیموفق  باافراد نتوانستند  

  یب  ،یبهداشت یها مراقبت به فیضع یدسترس فقر، ،ی زندگ طیشرا ازعبارت   امر نیا بر موثر عواملداده است.  قرار ریتاث تحت

  کیساوتو)  یاجتماع   تیحما   و یقبل  ی زندگ  اتیتجرب  ،یکیژنت   نهیزم  ،(یکاریب  خطر  ی عنی)  ندهیآ  مورد  در  نانیاطم  عدم  ،یسواد
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است.    ناهمگن   اریبس  استرس  با   مرتبط  اختالالت  شدت  و   بروز  بر    یریگهمه  ریتأث  ن،یبنابراودند،  ب  (۴،۲۰۱۲ی چارن  و بوده 

  ی قاتیتحق  کار  دستور  کی   کهداشته اند    را  فرصت  ن یا  کنند،یم  کار  استرس  به  یآورتاب  نهیزم  در  که  ی پزشکان  و  دانشمندان

 مدرن   یجهان  بحران  نیا  طول  در  ها فرهنگ   سراسر  در  مارانیب  یهاگروه  و  یعموم  تیجمع  در  استرس  یآورتاب  یبررس  یبرا

  و  است  شده  شناخته  استرس  یآورتاب  مورد  در  قبالا   که  را  آنچهف خواهند بود  موظ  نیهمچن  آنها  ن،یا  بر  عالوه.  کنند  جادیا

  کمک   کرونا  روسیو  یری گهمه  با   زیآمتیموفق  مقابله  به   تواندیم  که   ی ذهن  یآورتاب  تیتقو  یبرا  شواهد   بر  ی مبتن  یهاه یتوص

 (.۲۰۲۰ همکاران،  و 5هولمز)  بگذارند اشتراک به  کند،

 گرفته  نظر  در  زا  استرس  ی ها  تیموقع  با   مقابله  یبرا  یاستراتژ  کی  عنوان  به  ، شد  فیتعر  ستمیب  قرن  ان یپا  در  کهری  آو  تاب

  نفس، عزت  ،ینیب خوش  ، یشاد)  افراد مثبت عواطف  مانند   یی ها جنبه. بود  نامطلوب یها تیموقع  با  یسازگار یی توانا  شده  و  

  عوامل  به  یآور  تاب  اصطالح  ن،یبنابرا  .ه اند  بود  یاساس  ساز  مشکل  یها  تیموقع  نیا  با  مواجهه  در(  دارد  فرد  که  وجود  ابراز  و

  ده یرس  ارث به که ستین  یمفهوم سازه  نیا گر،ید عبارت به. کنند  یم جادیا خود رشد طول در  افراد که است مرتبط یمحافظت

  ی احساسات  کنترل  و  نامطلوب  تجارب  قیطر  از  و   یزندگ  طول  در  که  است  یاصطالح  بلکه  شود،  منتقل  گری د  نسل  به  ینسل  از  و

 (.۶،۲۰۲۱لوپز-پرز گز،یرودر-مورالس  رامون،-نزیمارت)است افتهی توسعه  و  یاکتساب دارند، خود بر افراد که

  هرمن، )  کرد فیتعر زا استرس تیموقع ک ی در خود یروان سالمت  حفظ ییتوانا عنوان به خالصه طور به توان ی م را یآور تاب

  ای  یجزئ  استرس  به  منجر  تواند   ی م  متعدد   یها  ت یموقع  معلمان،  یبرا(.  7،۲۰۱۱وئنی  جکسون،  برگر، گرانادوس،-ازید  استوارت،

  ط یمح  در  ریناپذاجتناب   راتییتغ  جمله  از  شد،  داریپد  دیکوو  دوران  طول  در  معلمان  یبرا  یدیجد   یزااسترس   عوامل.  شود  دیشد

-کاتز  بوسلوت،  اندرسون،)  نانیاطم  عدم  ش یافزا  و  یبیترک   آموزش  ای   ی اجتماع   فاصله  با  درس  ی هاکالس  مانند  ،یآموزش

 ن یچن  تیریمد  هنگام  در  مثبت  یسازگار  در  آنها  ییتوانا  دهنده  نشان  یآور  تاب  معلمان،  مورد  در(.8،۲۰۱۱تاد  نکنترو،یبو

  یمنف نفس  به  اعتماد   ای  یخودباور.  گذارد  یم   ریتأث  معلمان  یآور  تاب  بر  متعدد  یحفاظت  و  خطرساز  عوامل.  است  ییها  تیموقع

 (.  ۹،۲۰۱۱پرایس لد،یمنسف بلتمن،) هستند ی محافظت عوامل صبر و  یطبع شوخ حس که ی حال در است، خطر عوامل از یکی

(.  ۱۰،۲۰۰۴گ یاورتو-رومنشده است )   یا  حرفه  رشد  به  منجر  تینها   در  و گذاشته     ریتأث  آنها   یشغل   ت یرضا  بر  معلمان  یآور  تاب

  یم  کمتر  ی شغل  یفرسودگ  زانیم  باشد،   باالتر  معلمان  یآور  تاب  سطح  چه  هر  ه،یترک در  شده انجام  یفیتوص  قاتیتحق  اساس  بر

 داشت  یمعنادار  ارتباط   آنها  یسازمان   جو  ادراک  و   ی شغل  تی رضا  ، یسازمان  تعهد   با  معلمان   یآورتاب  سطوح  ن،یا  بر  عالوه .  شود

  ی ریادگی   طیمح  کی  کردن  فراهم  یبرااش  ییتوانا  به   معلم  اعتقاد   معلم   یکارآمد  ،در همین راستا  (.۱۱،۲۰۱8پوالت و اسکندر)

 که یمختلف مسائل بر را یخودکارآمد راتیتأث یقبل قاتیتحق. است آموزان دانش با ارتباط یبرقرار  و حیصح آموزش و مناسب

)  نشان  را  آنها  درس  کالس   تیریمد  و  سیتدر  یاثربخش  و  شوند  مواجه  آنها  با  است  ممکن  معلمان اند    برادشاو،  پاس،داده 

  د ی تاک  مورد  یریگ  همه  در  معلمان  یکارآمد  تیاهم  ،یآموزش   طیمح  راتییتغ  به  توجه  با(.  ۱3،۲۰۱۲دی باپیل   ،۲۰۱۲، ۱۲هرشفلد

ال،  یب  جاگر  گ،یکون)کند  ی م  فایا  موفق  نیآنال آموزش  جیترو  در  یا  عمده  نقش  معلمان  اعتماد  مثال،  عنوان  به.  است  گرفته  قرار
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  یشغل  تیرضا  و  یسازگار  ،یشغل   یفرسودگ  بر  متقابالا  ی کارآمد  که  است  شده  ثابت  معلمان،  دگاه ید   از  .  (۱۴،۲۰۱8گلوچ 

و   ۱۶ی ل  ، ی ک-یآ  چو؛  ۲۰۲۱،   ۱5کولین  ژانگ،  ، یامیچوت  ما، بوده اند )   یروان   مشکالت  یبرا  مهم  خطر  عوامل  ازگذاشته  و  ریتأث

 (.۲۰۲۱همکاران،

  و   شده  جهان  سراسر  در  مختلف  یآموزش  یهاستمیس  در  میپارادا  رییتغ  جادیا  باعث  ۱۹-دیکوو  یجهان  یریگهمه  ن،یا  بر  عالوه

و   ۱7)فرانکلیندهد   انجام  زی دآمیتهد  و  دی جد  تیوضع  کی  با  ی سازگار  یبرا  یادی ز  تالش  تا  است  کرده  ملزم  را  یآموزش  جامعه

راهبرد    یسر   کی  یاجرا  به  مجبور  معلمان  که  است  شده  باعث  ویسنار  نیا(.  ۱8،۲۰۲۱ر یمون  ،یپولفر  کواچ،  ؛   ۲۰۲۱همکاران،

  با  کهشده است     زده   نیتخم.  (۱۹،۲۰۲۱استبان-زیرو  مندز،  رامون،-نزیمارت  گز،یرودر-مورالس)  شوند   استرس  با  مبارزه  یبرا

  و  شده   اصالح   داد،  ستی ز  طیمح  به  ی کل  طور  به   و   خاص،   طوربه  ها، پرسشنامه  به   توانیم  که  یی هاپاسخ  ،یطیمح  طیشرا  رییتغ

  چو،   جانگ،   هان،   ؛۲۰،۲۰۲۰تز یاسرالوو  خامنکا،  نووا،یمار  نوف،یکنستانت  ک،یرزن  تسنکو،یگر)دارد  وجود  زین  یفرد  یهاتفاوت

 (.۲۰۲۱و همکاران،  ۲۲زتلر ؛ ۲۰۲۱، ۲۱ی چو

 ی احرفه  معموالا  برند، یم  رنج  استرس  یهابیآس  از  که  یمعلمان   رایز  است،  مهم  معلمان  در  یآورتاب  تیاهم  بر  دی تأکبنابراین  

 ن یهمچن  .ندیبیم  بیآس  آموزاندانش  یلیتحص   شرفتیپ   جهینت  در  و  سیتدر  ییتوانا  شدن  بدتر  و  ترنییپا  یشغل  عملکرد  با  هستند

  اعتدال  به  ازین  که  یی ها  تیموقع  با  توانستند  داشتند،  یتر  یقو  عواطف  و  افکار  که  ی معلمان  از   دسته  آن  که  است  شده  مشاهده

  دو،یپالتس  دو،یلیدان)دهند  کاهش  شود  آنها  باعث  توانست  یم  که  را  یاسترس  اثرات  جهینت  در  و   ندیایب  کنار  داشتند  راسخ

 ت یترب  یهابرنامه  در  را  یآورتاب  و  دهد  توسعه  راراهبردهایی    نیچن  که  است  یآموزش  ستمیس  فهیوظ  نیا  (.۲3،۲۰۲۰دایگون

  ۲5موزش هوشمند آ  روش  مثال  عنوان  به(.۲۰۲۱و همکاران، ۲۴)فان شودیم   بهتر  طیشرا  واجد  افراد  به  منجر  رایز  کند،  ی معرف  معلم

  ی مشکالت مستلزم  یاجتماع  هدف نیا البته،بود.  (۲۶،۲۰۱7)راگونادن استرس تیریمد یها کی تکن و یآور تاب توسعه هدف با

  انو،یو  کران،ی)آموزش  یها  برنامه  در  آنها   گنجاندن و  معلمان نیب  در  ها  یاستراتژ  نیا  تیتقو  یبرا  ی کاف  منابع   جاد یا  مانند   است،

 طور  به  که رسد  ی م نظر به  ،بودند  مواجه آن با  روزانه صورت به گروه   نیا که  ی نامطلوب یرهایمتغ همه  رغم یعل (. ۲7،۲۰۱7شر یف

 (.۲۰۱۹، ۲۹تاکا  تاکا،  ؛۲8،۲۰۱7آلماجا  سانچز،) در میان معلمان وجود داشته است  یآور تاب متوسط سطوح یکل

 . است  ازین  مورد  یشتریب   قاتیتحق  و  نبوده    ی کاف  یعلم  جامعه  توسط  شده  یآور  جمع  اطالعات  شده،  انجام   مطالعات  وجود  با

  خود   یا  مقابله  یها  یاستراتژ  در  یراتییتغ  ط،یمح  یها  خواسته  با  مقابله  یبرا  بودند  مجبور  معلمان  ،۱۹-دیکوو  فوران  از  پس

با    تعامل  درباره  قات یتحق  است  الزم  ل،یدل  نیهم  به(.۲۰۲۱لوپز،-پرز  گز،یرودر-مورالس  رامون،-نزیمارت)کنند  جادیا معلمانن 

 و   دوستان  خانواده،  یسو  از  تیسرا  از  ترس  مانند  یگرید  یرهایمتغ  آن  در  که  دیجد  یویسنار  نیا  در  یآورتاب  و  ۱۹-کووید  
 

14 . König , Jäger-Biela , Glutsch 
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16 . Cho I-K, Lee 
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21 . Han,  Jang,  Cho, Choi 
22 . Zettler 
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  نیا  کامل  ریتصو  به  کمک  هدف  با  یفیک  یمورد  مطالعه  ن یا  ن، یبنابراادبیات جدید ایجاد شود.    شوند، یم   عمل  وارد  همکاران

 دن یکش ریتصو به ووی در دوران کرونا  تجربه باشاغل در مدرسه تیزهوشان  معلم کی یرو ش یپ  یهاچالش در کاوش با حوزه

 . است حال حاضر در ایران خاص دهیچیپ  یآموزش طیشرا در  یآورتاب یرهایمس
 

 روش  

  کیفی   پژوهش  یک  مطالعه  این  کرونا،  پاندمی  دوران  در  معلمان  آوریتاب  توصیف  و  درک  یعنی  حاضر،  مطالعه  هدف  به  توجه  با

  کنندگان   مشارکت  چگونه  که  است  این  بیانگر  ساده  زبان  به  پدیدارشناسی   روش.  رودمی  شمار  به  توصیفی  پدیدارشناسی  رویه  با

  این. شد انجام پدیدارشناسانه  پژوهش انجام مراحل بنابراین(. ۲۰۱۹ رایت،) دهندمی  معنا آن به و  کرده تجربه را خاصی پدیده

 تعریف   مضامین،  جستجوی  اولیه،  کدهای  ایجاد  و  مهم  نکات  شناسایی  اولیه،  خوانش  و  هاداده  با  شدن  آشنا:  از  عبارتند  مراحل

  واژه  به  واژه  مصاحبه  هر  متن  ابتدا  راستا،  این  در (.  ۲۰۱7  کالرک،  و  کرسول)گزارش  نوشتن  نهایت،  در  و   زیرمضامین  و   مضامین

(  هاداده  سازیافق)  مهم  اظهارات  تعیین  در  ای، حاشیه  کدهای  این.  شد  یادداشت  متن  حاشیه  در  اولیه  کدهایی  و  شده  خوانده

  تجارب   با   کدهای  گرفته،  قرار  یکدیگر  کنار  در  مشابه  کدهای  اولیه،  کدهای  استخراج  دنبال  به  سپس.  هستند  حیاتی  بسیار

.  یافتند  شکل  مضامین  قالب  در  و  مهم  اظهارات  این  براساس  معنایی  های خوشه  ترتیب  این  به.  شدند   متمایز  ازهم  متفاوت،

  تسهیلگر،  هاینگرش  موجود،  هایچالش  اصلی  مضمون  ۴ ها،مصاحبه  پدیدارشناسانه  تحلیل  از  مطالعه،  این  در   درنهایت،

  پژوهش  آماری  جامعه.  آمد  دست   به  معلمان   آورانهتاب  تجارب  راستای  در   موجود  شرایط  با  سازگاری  و  ایمقابله  راهبردهای

 آموزشی   خدمات  از  گیریبهره  به  ناچار   زمان،   این   در  که  بود شاغل در مدارس ابتدایی تهران    زن  معلمان  تمامی   شامل  حاضر

مدارس    در   خدمت  به  شاغل  ساله   ۲۹-۶۰  سنی   بازه  در  و   متاهل  زن،   معلم  ۱۴  شامل  نیز  آماری  نمونه.  بودند   تدریس   برای  مجازی

  اشتغال  شامل   حاضر  مطالعه  به  معلمان  ورود   هایمالک.  شدند  انتخاب  هدفمند   گیرینمونه  روش  با   که  بودندتیزهوشان تهران  

دولتی    در ابتدایی    سامانه   طریق   از  و   تحصیلی  سال   یک  حداقل   مدت  به  کرونا  مجازی  آموزش  دوره   در   تدریس  و مدارس 

(LMSکانکت  ادوب) غیرانتفاعی   مدارس  در( مشعول بوده و یا  خصوصی  کالس)  حضوری  فردی  آموزشبه    که  معلمانی .  بود  

 . شدند  حذف  حاضر پژوهش  از بودند  خدمت به مشغول  مدرسه یک از بیش در  همزمان یا  و  داشتند تدریس

 

 اطالعات  گردآوری ابزار

  ها مصاحبه  نوع  این.  شودمی  استفاده  ساختاریافته نیمه  مصاحبه  از  پدیدارشناسی  پژوهش  روش  در  هاداده  آوریجمع   برای

 اشراف   با   محققان  حاضر،   پژوهش  در(. ۲۰۱۶  نظیر،)   شوندمی  توصیه  کیفی،  هایپژوهش  برای   و   هستند عمیق  و   پذیر انعطاف

 عبارت   پروتکل  سواالت.  دادند  توسعه  را  مصاحبه  پروتکل  بحرانی،  شرایط  در  آوریتاب  و  آوریتاب  پژوهشی  پیشینه  بر  کامل

 :  از بودند
   کردید؟  سازگار تغییر این با را خود چگونه( کرونا)بحران شرایط در تان کاری وضعیت در آمده بوجود تغییرات برابر در -۱

  تا  کردند   کمک شما  به   کسانی/کسی  چه  آنالین   تدریس   دوره  در (  کرونا)شرایط  از  ناشی  آمده  بوجود  فشار   و   استرس  زمان  در -  ۲

   بگذارید؟ سر پشت را فشار این

  بود؟ چه دوران این در آنالین تدریس چالشهای  و  اتفاقات برابر در شما  واکنش- 3

 بگذارید؟  کنار را شرایط این تا کرد کمک شما به تفکری و  باور چه بحرانی شرایط در- ۴

  هایمحدودیت  دلیل  به  هامصاحبه.  شد  انجام  سواالت  اصالح  برای  مقدماتی   مصاحبه  چهار  ،مصاحبه  اصلی  فرایند   شروع  از  قبل 

  هایصحبت  در  جدیدی   تجربه  هیچ  آنکه  از  پس   و   شد  انجام   آنالین   یا   و   تلفنی   فردی،   صورت   به   کرونا،   پاندمی   از  ناشی 
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 منظور   به(.  ۲۰۱7کالرک،  و  کرسول)شد  متوقف  ها مصاحبه  انجام   ،(اطالعاتی   اشباع  به  رسیدن)  نشد  گزارش  کنندگانشرکت

 شد  انجام  زیر اقدامات ها داده ارزشیابی

 . شد استفاده  پژوهش  این مراحل کلیه در کیفی  پژوهش تجربه دارای فردی نظارت از -۱

  استخراج   طبقات   و  کدها   بررسی  برای  آوری،تاب  نظری  زمینه  با  آشنا  و   کیفی  پژوهش  تجربه  دارای  و  پژوهش   از  خارج  فردی  از  -۲

 .شد گرفته کمک ها مصاحبه  متن از شده

  نهایی،   توصیف  در  آنها  نظرات  اعمال  و  شده  استخراج  مفهومی  طبقات  از  کنندهشرکت   چند  کردن  مطلع  طریق  از  همچنین،  -3

 . شدند  اعتباریابی  شده استخراج زیرمضامین و مضامین

    .شد بیان کنندگانشرکت کالمی هایپاسخ  از هایینمونه  نهایی، گزارش در نهایت در و
 

 هایافته 
 مضامین هسته ای مضامین فرعی  اصلی مضامین 

 سازگاری با شرایط جدید 

 تولید محتوای آموزشی در خانه

 
افزایش فعالیت در شبکه های  

 اجتماعی

 مدیریت بحران

 ایراهبردهای مقابله

 رعایت پروتکل های بهداشتی 

 

های خودمراقبتی شرکت در دوره

 روانشناختی 

 همکاری کادر مدرسه

 پشتیبانی خانواده 

 آموزان و اولیا همراهی دانش

 های موجودچالش

معلمان در دوره کرونا با وجود چالش   تغییر در روش تدریس 

آوری آنها را تحت های موجود که تاب

الشعاع قرار می دهد، با به کارگیری 

راهبردهای مقابله ای و نگرش های 

تسهیلگر سعی در سازگاری با شرایط 

 دارند جدید 

 اینترنت ضعیف 

 بی میلی به کار 

 بازدهی پایین دانش آموزان 

 خستگی مفرط

 های تسهیلگرنگرش

 امیدواری به آینده

 

 

 

 صبر و بردباری

 توکل به خداوند 

 خلق به خدمت

 ی معلم به عشق

 مثبت اندیشی 
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 سازگاری با شرایط جدید 

 خانهتولید محتوای آموزشی در   .1

  یهاروش  از  استفاده  با  و  باشد  یریادگی  شوق   اضطراب،  یجا   به  آموزدانش  سهم  تا  بردم  خانه  به  را  آموزش   کرونا  طیشرا  در

 ساله( ۴5)خانم  .دادم ادامه را آموزش محتوا دیتولبه  مختلف

 ساله(  37افزارهای انالین به تولید محتوا بپردازم. )خانم سعی کردم با به کارگیری نرم

 ساله( 5۰های مختلف تولید محتوای آموزشی داشته باشم. )خانم کردم با روشدر اوقات فراغتم تالش می

  تر باشم.اوایل ترسیده بودم؛ چون تجربه تدریس مجازی نداشتم اما سعی کردم راهکارهای تولید محتوا را یاد بگیرم و خالق 

 ساله( ۲۹)خانم 

 اعیهای اجتمافزایش فعالیت در شبکه .2

 ساله( ۴5تر عمل کنم. )خانم کردم بیشتر از فضای مجازی استفاده کنم تا بتوانم در تولید محتوا موفقسعی می 

های مربوط به تدریس مجازی را دنبال کنم تا بیشتر کنم آموزشام از فضای مجازی به مراتب بیشتر شده و سعی میاستفاده

 ساله( 5۴یاد بگیرم چه باید بکنم. )خانم 

 ساله(  37شود. )خانم های آموزشی برای تدریس آنالین میشتر وقتم صرف یادگیری فیلم بی

 مدیریت بحران  .3

 ساله( ۴8با اندیشه درست و تقویت روحیه خود سعی در مدیریت شرایط بحرانی به وجود آمده داشتم. )خانم 

ن این شرایط این بود که بتوانیم بحران را کنترل راستی بحرانی بود که همه را درگیر کرد؛ اولین قدم برای تحمل کردکرونا به

 ساله( 5۴کنیم تا وضع موجود بدتر نشود. )خانم 

 

 ای راهبردهای مقابله

 های بهداشتیرعایت پروتکل .1

های بهداشتی را رعایت  ام در میان بود پس سعی کردم پروتکلشرایط سخت و ترسناکی بود و پای سالمتی خودم  و خانواده

 ساله(  ۴5خطر در امان باشیم. )خانم کنم تا از 

 ساله(  5۰های بهداشتی بهترین راه حفظ ایمنی بود. )خانم پروتکل

 شناختیهای خودمراقبتی روانشرکت در دوره .2

شناسی  افتادم. سعی کردم در دوره های روانترسیدم؛ به حدی که از اضطراب زیاد گاهی به گریه میمن به شدت از کرونا می

 ساله( ۲8بتوانم بهتر از روان خودم مراقبت کنم. )خانم  شرکت کنم تا 

های  کردم همه پروتکل های خود مراقبتی مربوط به شرایط کرونا تاثیر زیادی در آرامش من داشت. در حالی که سعی میدوره

 ساله( 37ها خیلی به من کمک کرد. )خانم بهداشتی را رعایت کنم؛ باز هم ترس زیادی داشتم و این دوره

 همکاری کادر مدرسه .3

 ساله(  ۴5به خصوص مدیر بسیار کارگشا بود. )خانم  مدرسه  کادر همکاری و یفکر  هم

 ساله(  37شد. )خانم کردم و هم از اضطرابم کاسته میها استفاده میداد. هم از راهنمایی گفتگو با همکاران به من انرژی می

های  آمده و راه حلکردند که در آن به گفتگو راجع به شرایط پیشبرگزار می  مان جلسات آنالین خوبیهمکارانم و مدیر مدرسه

 ساله(  5۰پرداختیم. )خانم آن می
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ترسیدم، با من  کردند. به خصوص من خیلی از تدریس مجازی میهارا دعوت به صبوری میتر ما کم تجربههمکاران با سابقه

 ساله( ۲8کنند. )خانم   کردند از ترس من کمزدند و سعی می زیاد حرف می

  اریبس  نقش   معاون  و   ریمد  جمله  از  مدرسه  یآموزش  کادر  یباال   درک   و  ت یحما  ،یهمراه  طیشرا  از  ی ناش  فشار  و  استرس  زمان  در

 ساله(  5۴)خانم  .داشت یکار فشار و استرس کاهش  در یمهم

 پشتیبانی خانواده  .4

بودم بیشتر وقت جلوی سیستم باشم و اگر همکاری و حمایت خانواده  کردند؛ واقعا من مجبور  خانواده خیلی با من همکاری می 

 ساله( ۴3خوردیم. )خانم نبود، قطعا به مشکل جدی می

 ساله(  37آیم. )خانم داد که از پسش برمیکرد. مدام امیدواری میمادرم خیلی حمایتم می

دغدغه به کارم برسم.  جوری فراهم کنند که من بی کردند شرایط خانه راپدر و مادرم به شدت هوای من را داشتند و سعی می

 ساله( ۲۹)خانم 

همسر و فرزندانم اگر نبودند تحمل آن شرایط برای من غیرممکن بود؛ واقعا ممنونشان هستم که همه جوره حمایتم کردند.  

 ساله( ۴5)خانم 

 آموزان و اولیا همراهی دانش .5

 ساله( ۴5اما واقعا نهایت همکاری را کردند. )خانم  کردندآموزان اگرچه شرایط سختی را تحمل میدانش

 ساله( 5۰کرد. )خانم ترین عاملی بود که به ما کمک می آموزان مهمکنم صبوری اولیا و دانشمن فکر می

 ساله( 5۴کردند که کار برای معلمان سخت نشود. )خانم آموزانم نهایت تالششان را میکردند و دانشاولیا واقعا همراهی می 

دادند که کار بهتر انجام شود. کنم غیر از کادر مدرسه؛ اولیا بهترین یاور معلمان بودند و همه دست به دست هم میفکر می

 ساله( 37)خانم 

 

 های موجود چالش

 تغییر در روش تدریس .1

تدریسم را تغییر دهم که این  های حضوری هم جوابگو نبود. ناچار بودم روش  ای از تدریس آنالین نداشتم و روشاصال تجربه

 ساله( ۴۲ترین چالش برای من بود. )خانم بزرگ

 ساله(  37گرفت. )خانم تغییر روش تدریس متناسب با آموزش مجازی بسیار سخت بود و انرژی بسیاری از من می

شوم یا نه و  ستم موفق میدانآوردم؛ اصال نمی شدیدا استرس داشتم به خاطر تغییراتی که باید در سیستم تدریسم به وجود می

 ساله( ۲۹این خیلی ترسناک بود. )خانم 

 ساله(  5۰تدریس انالین برای من چالش بزرگی بود و فشار کاری زیادی به من وارد شد و وقت زیادی از من گرفت. )خانم 

 ضعف در اینترنت  .2

گرفت. مدام قطع و وصل شدن  انرژی مرا میرد که بعضا تمام  کیم  جاد یا  س یتدر  نیح  در  ی فراوان  مشکالت  فیضع  نترنتیا

  ۲۹توانستیم بکنیم. )خانم  آموزان شکایت داشتند و کاری هم نمیها و هم دانشاینترنت همه را عصبی کرده بود، هم معلم

 ساله(

 ساله(  3۰ماند. )خانم شد و کارمان نصفه نیمه میدهی اینترنت افتضاح بود! مدام قطع میپوشش

 بی میلی به کار  .3

 ساله(3۶کرد. )خانم رغبت میآموزان برای شرکت در کالس و مشکالت موجود مرا بیعدم رغبت دانش
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 ساله( 3۱میلی نسبت به کار چندبار خواستم استعفا دهم. )خانم  به خاطر بی

 ساله( 37نم میل به کارم باشم. )خاخواست کار کنم؛ انگار به بی حوصله و وحشت زده بودم و اصال دلم نمیاوایل خیلی بی

 بازدهی پایین دانش آموزان .4

ها هم مثل ما آموزش مجازی را دوست نداشتند و طوالنی  آموزان به شدت پایین آمده بود. آنانکارناپذیر است که بازدهی دانش

گردد؛ درس  گذرد و اوضاع به روال قبل برمیطور می کردند مدت کوتاهی اینشدن آن هم مزید بر علت شد. یعنی اوایل فکر می 

 ساله( ۴5طور بماند دلزده شدند. )خانم خواندند که عقب نمانند اما وقتی دیدند فعال قرار است شرایط اینمی

ها باعث پایین آمدن  نظارت نسبت به تکالیف کمتر شد؛ نظارتی بر نحوه امتحان نبود؛ حضور و غیاب ها واقعی نبودند و همه این

 ساله(  5۴نم شد. )خاآموزان میراندمان دانش

 خستگی مفرط .5

 ساله( 37کردم. )خانم کننده بود. خیلی انرژی بیشتری باید صرف میشرایط جدید واقعا خسته

 ساله(  3۱شدم که خیلی جدی به فکر استعفا دادن بودم. )خانم آنقدر خسته می

 

 های تسهیلگر نگرش

 امیدواری به آینده .1

 ساله( ۴5ایجاد فضای امیدوارکننده برای خانواده. )خانم کردم برای از هر پتانسیلی استفاده می 

 ساله(  5۰کردم که برای بعد از دوره کرونا داشتم. )خانم هایی فکر میبسیار به آینده امیدوار بودم و مدام به برنامه

 ساله( 5۴گفتم خدا بزرگ است؛ نگران فردا نباش. )خانم مدام به خودم می

 ساله(  5۱گی و پایدار نیست و به پایان کرونا هم بسیار امیدوار بودم. )خانم به نظر من هیچ پیشامدی همیش

 ساله( 58یابد. )خانم مطمئن بودم این شرایط موقتی است و به لطف خدا پایان می 
 ساله(  ۴۲گردیم. )خانم شود و روزی به حالت عادی بر می گفتم این شرایط تمام میدادم و میبه خودم امید می

 ساله(  ۴8. )خانم زنیمآید و واکسن میشود و امیدوار بودم که واکسن میکه شرایط سخت باالخره تمام می شک نداشتم

 صبر و بردباری  .2

 ساله( ۴۲کردیم. )خانم  عبور روزها نیا از آموزاندانش در ی ژگیو نیا تیتقو و  ییبایشک  و صبر بردن  باال باکنم فکر می

بود. چون حقیقتا مشکالت زیادی داشتیم که بعضا    یبردبار  و  صبربه این شرایط    همکارانم  از  یاریبس  و من  واکنش  کنم یم  فکر

 ساله( 58کردیم و امیدوار می بودیم که با گذر زمان حل شوند. )خانم قابل حل نبودند و فقط باید تحمل می

 آموزگار   عنوان  به  بودن  منعطف  و  کردن  یصبور  نیانال  سی تدر  اتفاقات  و  ها چالش  برابر  در  واکنش   نیترمهمکنم  من فکر می 

 ساله(  5۰بود. )خانم 
بینی و سخت بود و  سعی کردم با صبر و حوصله مدیریت کالس را به دست بگیرم؛ چون واقعا شرایط عجیب، غیرقابل پیش

 ساله( 37همگی سر در گم بودیم. )خانم 

 توکل به خداوند .3

 ساله( 5۴کردم این شرایط روزی تمام شود. )خانم بود و دعا می وجود خدا و کمک گرفتن از ائمه برایم آرامش دهنده 

کند یعنی غیر از خدا از کسی کاری ساخته نیست. )خانم  توانستم به خدا توکل کنم. دردی که همه جهان را عاجز می فقط می

 ساله( 58
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 خدمت به خلق .4

  به   شکل   نیبهتر  به  و  دهم   انجام  را  خود   ی  فهیوظ  شکل  نی بهتر  به  دی با  یطیشرا  هر  در  آموزگار  عنوان  به  این است که  من  باور

  دادن  ادامه  بهتر  یبرا  را  ی کاف  زهیانگ  آنان  یلیتحص  شرفتیپ  و  آموزان  دانش   عملکرد  مثبت  بازخورد  دهم،   آموزش  آموزانمدانش

 ساله(  ۴5)خانم  .کرد  فراهم من یبرا طیشرا نیا در

داشت تا به راهم ادامه دهم.  ترین چیزی بود که من را سرپا نگه میمردم مهمانگیزه مفید بودن برای جامعه و خدمت کردن به 

 ساله( ۴8)خانم 

 عشق به معلمی  .5

من عاشق کارم هستم. هرچقدر هم که شرایط سخت و بغرنج باشد. همین عالقمندی به من کمک می کند بتوانم با شرایط 

 ساله(  ۴۲گوناگون خودم را سازگار کنم. )خانم 

خودم را با شرایط بحرانی وفق بدهم و کار خودم را هرجور شده به نحو احسن انجام بدم و بهترین باشم چرا که عاشق  باید  

 ساله( 37خواهد بهترین نتایج را بگیرم. )خانم حرفه ام هستم و دلم می

 مثبت اندیشی  .6

دده! همیشه همه مراحل زندگی خوشایند ما  دیدم نه فاجعه ای که رخ دااین شرایط را صرفا به عنوان مرحله ای از زندگی می

 ساله(  ۴8نیستند؛ این هم یکی از آنها. )خانم 

 ساله(  5۴شود. )خانم شود و همه چیز دوباره خوب میعمیقا معتقدم این شرایط موقتی است و به زودی تمام می

حادثه بزرگ. پس باید راه سازگاری و  ادامه دادن و توقف نکردن و بزرگ نکردن موضوع! در واقع کرونا یک چالش است نه یک 

 ساله( 5۰حل کردن آن را یاد بگیریم نه اینکه ناامید شویم و فکر کنیم دنیا به آخر رسیده! )خانم 

 

 بحث و نتیجه گیری 
  چگونه  در دوران پاندمی ویروس کرونا بود. نتایج نشان داد کهمدارس ابتدایی  هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته معلمان  

  انتظارات   و  کنند  ریدرگ  را  آموزاندانش  تا  دادند  رییتغ  را  یاب یارزش  یهاروش   و  ارائه،  محتوا،  دی جد  طیشرا  با  یسازگاربا  ان  یبمر

  هر   و   کنند  جادیا  یموردیب  استرس  یبحران  طیشرا  در  ا ی   دهند  قرار  ریتأث  تحت  را  آنها   نکهیا  بدون   کنند،   حفظ  را آنان    یلیتحص

  به   را  خود  یدرس  یمحتوا   معلمان  هداد ک  نشان  هاداده  .آورد  دست  به  مدت  نیا  در  معلم  نی ا  که  یدیجد  دانش  ای  درک  گونه

 ل یتحو  روش  کی  قالب    دران،  آموزدانش  رفاه  و  روان  سالمت  یبرا  ینگران  و  آموزدانشبا    کار  یبرا  یلیتحم  یزمان   تیمحدود  لیدل

  هاداده  ن، یا  بر  عالوه.  گذاشت  ریتأث  یدرس  کار  یسخت  و  تداوم  بر  محتوا  یرگذاریتأث  در  عوامل  ن یا.  اند داده  رییتغ  یکیالکترون  تمام

.  اندنداده انجام  ی چندان یرسم یابیارزش و  کرده تمرکز  شده  ارائه ی درس برنامه با آموزاندانش  مشارکت  بر  معلمان کهداد  نشان

  دادن  ت یاولو  به  ،    آموزاندانش  مهارت  و   دانش  از  را  خود  تمرکز  معلمان   که   بود  ن یا  آمد  وجود  به  ها داده  از  که  یگرید  موضوع

از دیگر نتایج به دست آمده در پزوهش حاضر ، چالش های پیش روی معلمان    .داده اند  رییتغ  آموزدانش  یعاطف  بهزیستی  به

  یهاچالش  ۱۹-گیری کوویدههم  از  یناش  یآموزش  اختاللدر دوران کرونا و در ارتباط با آموزش و مدرسه و یادگیرندگان بود.  

 شناخته   هنوز  م یعظ  اختالل  نیا  اثرات.  بود  برقرار  یمتماد  یهاسال  یبرا  که  کرد   جاد یا  یآموزش  ی هاستمیس  یبرا  را  یمتعدد

 را   یریادگی  کاهش   بر  مدارس  ی لیتعط  ریتأث(  ۲۰۲۰)  همکاران و  دورن.  است  نشده  برخورد  آن  با  ا ی  است،   درک  قابل  است،  نشده

  منزل در  یبانیپشت  دور، راه از آموزش تیفیک به  آموز دانش دور  راه از یریادگی تجربه تیفیک   کهند داد گزارش و ند زد نیتخم

  شرفت یپ   شکاف  شیافزا  احتمال  که  داد  گزارش  تینها  در  مطالعه  نیا.  دارد  یبستگ  یریادگی  در  آموز  دانش  مشارکت  زانیم  و

 مددکاران   مشاوران،  جمله  از  دلسوز  بزرگساالن  توسط  شده  ارائه  تیحما  از  کنند، یم  ترک  را  رستانیدب  که  ینوجوانان  تعداد  و  یفعل
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  شامل  یعیطب  طور  به  آنها  اتیتجرب  اما   بود،  معلمان  اتیتجرب  بر  تمرکز  مطالعه  نیا  هدف   اگرچهشده اند.    دور   معلمان  و   یاجتماع 

 دستورالعمل   اطالعات،   تبادل  صرفاا   ا ی   ی تلفن  یها  تماس   ، ییدئویو  کنفرانس  ل،یمیا  قیطر  از  چه  معلمان.  بود  آموزان  دانش   با   تعامل 

.  گرفتند  قرار  خود  آموزان  دانش   شده  درک  اتیتجرب  ریتأث  تحت  ،یدانشگاه  دوره  کی  از  یبخش  عنوان  به ها  پروژه ای  فیتکال  و  ها

  داشتند   یسع  آنها  رایز  بود  انیدانشگاه  یمرزها  از  فراتر  آنها  تعامالت  و  ارتباطات  مطالعه،  نیا  در  کنندگان  شرکت  از  یاریبس  یبرا

 آموزش   یاصل  یها  چالش  موجود،  محدود  اتیادب  به  توجه  با   ت،ینها  در.  کنند  تیحما  خود  آموزان  دانش  یعاطف  ثبات  و  رفاه  از

  یها ینابرابر به مقاله نی چند. شد دیتشد تیوضع نیا توسط که بود  ییها  ینابرابر  و یروان راتیتأث ،. ریگ همه بحران طول در

  و  چابوت)  پرداختند  یلیتحص  شرفتیپ   یبرا  الزم  یها  تی حما  افتیدر  و  آموزش  به  یکیالکترون  یدسترس  در  آموزان  دانش

 (.۲۰۲۰ والترز، ؛۲۰۲۰ همکاران،  و دورن ؛۲۰۲۰ نکلر،یس

 ات یادب در معلم یآور تاب نوپا، یقاتیتحق  حوزه کی عنوان  بهدر تبیین کلی یافته های پژوهش می توان چنین عنوان نمود که 

  با  ییارویرو  در  شرفتیپ   و   یسازگار  یبرا  افراد  تیظرف  عنوان  به  یآور  تاب  ابتدا،  در .  است  شده  یساز  مفهوم  مختلف  طرق   به

  که  افتند ی در  جیتدر  به  محققان  سپس (.  ۱۹۹۰  همکاران،   و   چاردسونیر  ؛ ۱۹۹۰  همکاران،  و   ماستن)  شد   ف یتعر  نامطلوب  طیشرا

  همکاران،  و  بلتمن)  است  شده  ساخته  یسازمان  و  یانه یزم  ،یفرد  عوامل  نیب  ایپو  تعامل  با  «یذات  یژگیو»  یجا  به  یآورتاب

  و  معلمان   یآور  تاب   یها  یژگ یو  از  یبیترک  را  یآور  تاب (  ۲۰۱۱. )همکاران  و  ونزوای  راستا،  نیهم  در (.  ۲۰۱3  ، یدون   ؛۲۰۱۱

  در  دگاهید  چهار  معلمان،  ی آورتاب  از  ترجامع  و  ترقیعم  یمفهوم  جادیا  منظور  به(  ۲۰۲۰)  بلتمن.  داند  یم  یطیمح  یها  تیحما

  نیا  بلتمن  آن،   اساس  بر .  کرد  م یترس  را  محور-ستمیس  دگاهی د  و  محور،-متن  محور،- ندیفرآ  محور،- فرد  دگاه ی د  ی عنی ر،ییتغ  حال

  طبق .  است  جهینت  کی  نیهمچن و ندیفرآ  ک ی  ت،یظرف  کی  معلم  یآور  تاب  که است  کرده  انیب و  داده  گسترش  شتریب  را  مفهوم

  است،  ها چالش  از  گذر  یبرا  یانهیزم  و  یشخص  منابع   از  استفاده  یبرا  معلم   کی  تیظرف  شامل  یآورتاب  ،(۲۰۲۰)  بلتمن  نظر

  ی های استراتژ  از  استفاده  با  زمان  طول  در  آنها  یاحرفه  و  یشخص  یهانه یزم  و  یفرد  معلمان  یها یژگیو  آن  یط  که  ییایپو  ندیفرآ

  یم   تجربه  را  رفاه  و   تیرضا  اق،یاشت  تعهد،   رشد،   و   یا  حرفه  یریدرگ  که  یمعلم  جهینت  جادیا  یبرا.  کنندیم  تعامل  معلمان  خاص

 رخ  زمان طول در که رشد یایپو ندیفرآ کی عنوان به یآور تاب گرفتن نظر در با را یروانشناس نهیزم در مطالعات بلتمن. کند

 ی آور تاب  مدل  ،(۱۹۹۰. )همکاران  و  چاردسونیر  گفته  به(.  ۲۰۰۲  بابک،  ؛۱۹۹۰  همکاران،  و  چاردسونیر)  کرد  تکرار  دهد،  یم

 شکسته   خطر  عوامل  ا ی  زا استرس  عوامل  ها،چالش  توسط  فرد   کی  افتهیسازمان  تیوضع  اوالا،:  است  یاتیح  مرحله  سه  شامل

 در .  کرد  خواهد  مبارزه  زا  بیآس  اتیتجرب  از  تعادل  آوردن  دست   به  و  خود  یزندگ   مجدد  یسازمانده  یبرا  فرد  سپس.  شودیم

 در   رشد  به  رو  یندیفرآ  یآور  تاب  که  است  یهیبد .  بود  خواهد  ماهرتر  یا  مقابله  یراهبردها  ای  یمحافظت  عوامل  در  او  ت،ینها

  ت یرضا  تعهد،   فرد  تینها  در  و   ردیگ  یم  صورت  یاجتماع   عوامل  و   یفرد  طیشرا  نیب  ایپو  تعامل  قی طر  از  که  است  مختلف  مراحل

 چگونه   که  دهدیم  نشان  و  است  رفتهیپذ  را(  ۲۰۲۰  ،۲۰۱5)  بلتمن  معلم  یآورتاب  مفهوم  مطالعه  نیا.  آورد  یم  دست  به  را  رفاه  و

 . دارد تیاهم یدرون  و ی رونیب مختلف یهاچالش با  یی ارویرو در  یفرد معلم سازمان چگونه و  ابد ییم توسعه یآورتاب

در  پژوهش حاضر محدودیت مطلوبست  و  بود  گرفته  انجام  ابتدایی  مدارس   زن  معلمان  روی  بر  پژوهش  این  داشت؛  هایی  

آورانه و تدریس معلمان سایرمدارس اعم  آورانه معلمان کنترل شود و تجربیات تابهای آتی نقش جنسیت در تجربه تاب پژوهش

از استثنایی و تیزهوشان و همچنین سایر مقاطع   نیز مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی و پدیدارشناسانه  

. در پایان  گرددای به شیوه داده بنیاد توصیه میآورانه مطالعهانجام شد در همین راستا در جهت ارائه مدل مفهومی تدریس تاب

آوری آوری معلمان  و بهبود کیفیت تدریس در شرایط غیرقابل پیش بینی، برگزاری کالسهای آموزش تاب افزایش تاب  به منظور

  شود.های ضمن خدمت توصیه میبه عنوان دوره
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