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 چکیده

روی . هدف از پژوهش حاضر بررسی پیش بینی تاب آوری بر اساا  کاااگ گرایای در دانشاجویان آماوزی جاالی ودار  باود        

وامعه ی آماری شامل کلیه دانشاجویان آماوزی جاالی ودار  و ناوناه ی      . دهابستگی از نوع پیش بینی بو -پژوهش توصیفی

بارای  . نفر از دانشجویان این دانشگاه بود که بر اسا  ناونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخااب شادند   043آماری تعداد 

آوری کاانر و دیویدساون   و تااب  ( Frost and et al, 1990)سنجش متغیرها از پرسشنامه کااگ گرایی فراسات و هااااران   

(Connor. & Davidson, 2003 )بعد نگرانی در مورد اشاتباها،،  نتایج نشان داد که ناره کل کااگ گرایی و . استفاده شد

تاب آوری را به صور، منفی پیش بینی می کند، اما دو بعد استانداردهای فردی و نظم و ترتیب به صور، مثبت باا تااب آوری   

( به صور، مثبات )، استانداردهای فردی و نظم و ترتیب (به صورز، منفی)ابعاد نگرانی در مورد اشتباها،  هاچنین. رابطه دارد

 .قادر به پیش بینی تاب آوری می باشند

 تاب آوریابعاد کااگ گرایی، کااگ گرایی،   :کلمات کلیدی
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 مقدمه

به این دلیل جواملی .است که سالمت وبدداشت روان را به دنباگ داردهایی ها وشیوهشناسی سالمت به دنباگ شناسایی سازهروان

در این .که به انسان در سازگاری وانطباق با مشاال، وتددیدا، زندگی کاک کنداز موضوجا، مورد تووه این حوزه خواهد بود

محادی، رحیای و محادی،  سید )است  آوریروانی تابارتباط یای از موضوجا، قابل تووه در روان شناسی سالمت وبدداشت

رفته است به  افرادی نابدنجار بدگ ی تجربه دوران کودکی پرخطر انتظار میمشاهده بزرگساالنی بدنجار که به واسطه(.011 

هایی معطوف شوند که پیامدهای منفی پروری در شرایط  ها ، شرایط وموقعیتشوند مووب شده تا پژوهشگران به ویژگی

شود که آوری به جوامل وفرایندهایی اطالق میمی توان گفت تاب(. 033 حسین چاری و محادی، )دهند نامطلوب را تغییر 

کند وبا ووود شرایط ناگوار به پیامدهای شناختی ودا میهای روانزا وآسیبخط سیر رشدی را از مسیر رفتارهای مشال

 (.014 محادی، )سازگارانه منتدی می شود

های فردی در مقابله و واکنش به آوری را به جنوان تفاو،تاب( 013 نقل از خلعتبری و بداری، به Rutter, 1990 ) راتر

کند و خود را برای تری پردازی میآور موقعیت ناگوار را به شیوه مثبتکند بنابراین یک فرد تابموقعیت دشوار تعریف می

- آوری مطرح کردند که جبار، است ازبعد را برای تاب5 تحقیقا، اخیر. کندرویارویی با آن دارای تواناندی قلاداد می

ذهنیت حاایتگر -5 5پیوستگی با فرد درونی-4 4پیوستگی با محیط فیزیای -0 0پیوستگی بامحیط-  پیوستگی با خانواده

مناسب را توسعه ای انگیز مدار، مقابلههای تددیدکننده وچالشسازد در دهد موقعیتاین ابعاد فرد را قادر می  فردیارزشدای

 (. 03 پورفضل، سیدفاطای، اینالو و حقانی، )

ای را به شناسی شخصیت تووه گستردهگرایی از دو دهه قبل تاکنون چه به لحاظ بالینی چه به لحاظ روانکااگ از سوی سازه

 ,Soume&Kanada)گرایی نیز روند رو به رشدی داشته استخود مشغوگ داشته است ولذا پژوهش در زمینه ادبیا، کااگ

گرایی را به جنوان الگوی شناختی انتظارا، فرد تعریف کرده که کااگ(Teran, 2000)تران (.  030 ؛ به نقل ازقدمی  2002

نقل از کاظای، )ویژگی اصلی آن تدوین اهداف محام  وانعطاف ناپذیر برای جالارد وتدوین استانداردهای غیر واقعی وباالست

گرایی سازگارانه در برابر بندی آن به صور، کااگگرایی طبقهیای از الگوهای طبقه بندی کااگ(. 03  کریای، دالور، بشار،،

گرایی سازگارانه شامل معیارها وتوقعا، منطقی و واقعی وهاچنین کااگ.گرایی سالم دربرابر نوروتیک است ناسازگارانه یا کااگ

-کااگ.آورد نفس باال و رضایت از زندگی را به ارمغان میوبرای فرد جز،شود اهدافی که توسط نیاز به پیشرفت سوق داده می

گرایی ناسازگارانه گرایش به معیارهای فردی غیرواقعی باال درهر موقعیتی است که با نیاز شدید به اوتناب از شاست مشخص 

-آوری با ابعاد کااگفی بین تابهای تجربی نادر است اما شواهد نظری ارتباط مناگرچه بررسی(. Herbert, 2008)شودمی

 (.Killbert, Lamis, Collin, Smalley, Warren & Winterowd, 2014)کنندگرایی پیشنداد می

گرایی ارتباط دارد به این معنا که ونبه های اوتااع محور نداشتن مدیریت استر  با کااگ ( 33 )بر طبق نظر هویت وفلت 

گرا ووود ندارد ودر جوض آندا تالی می کنند که با میلی به پذیری رفتارهای غیرکااگ گرایی در زمان فشاروخود محور کااگ

ها ببینند این چنین تضادها روبه رو شوند ودیگران آندا را به صور، با صالحیت وبدون کاستی وبا توانایی در مدیریت چالش

آورنحوه استدالگ گیرد که فرد تابد نتیجه میدر تحقیقا، خو (Isen, 2003) ایسن. کندآوری را محدود میرویاردی تاب

فاری از تارکز به مشال وتبعا، آن به خود تووه کند، در این پردازیونگری متفاوتی در مواوده با شرایط  ناگوار اتخاذ می

درپژوهشی . خود استای بر استفاده وی از سیستم فراشناخت این تارکز زدایی وروند فاری شخص اشاره. کندبیشتری می

به . که ابعاد شخصیت می توان نقش مدای در پیش بینی کااگ گرایی داشته باشند نتایج نشان داد (   3 )نوارز و کیوبیت 

در پژوهش خود کااگ گرایی را یک (  33 )بنسون . گونه ای که می توان گفت بخشی از ویژگی کااگ گرایانه شخصیتی است
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چنانچه کااگ گرایی بر مبنای اماانا، مووود فرد . ارای ابعاد مثبت و منفی استسازه ی چند وودی معرفی می کند که د

درپژوهشی  .باشد، می تواند به بدزیستی کاک ناایید، اما اگر کااگ گرایی غیر واقع بینانه باشد، با اختالال، روانی رابطه دارد

آوری بر بدزیستی روان شناختی از طریق خوشبینی نتایج نشان داد که بخشی از اثر تاب( 030 )سوری نژادی و حجاز سوری، 

در  .گرددآوری اوتاحدودی مووب بدزیستی روان شناختی میهاچنین خوی بینی فرد، صرف نظر از میزان تاب.شودتبیین می

-کااگ:ومشاال، بین شخصی، هابستگی مثبت معنادار ووود دارد گرایینشان دادکه بین ابعاد کااگ( 010 )پژوهشی بشار، 

گرایی وامعه مداربا مشاالتبین گرایی دیگرمدار بامشاال، بین شخصی در زمینه اطاجت پذیری، صایایت ومدار گری؛کااگ

گرایی خویشتن مدار با مشاال، بین شخصی در زمینه مسئولیت شخصی در زمینه مرد  آمیزی ومسئولیت پذیری؛وکااگ

گرایی ومشاال، بین شخصی، ر وپسربرحسب متغییرهای کااگبین ناره های آزمودنی های دخت.پذیری هابستگی داشتند

آور از راهبردهای در تحقیقاتش اشاره دارد که به نظر می رسد افراد تاب( 3 3 )زوست  .تفاو، معنادار مشاهده نشد

که  دهدفراشناختی در تحلیل موقعیت ها بدره می برند ونقش اورائی ورهبریت فراشناخت در ذهن شخص این فرصت را می

گرایی در زمینه ارتباط کااگ (Avcanok, 2013) وسانوکآدر پژوهش  .آور استاوبیناتر باشد واین از مشخصا، افراد تاب

آوری کاهش می یابد گرایی خود مدار ودیگر مدار تابکااگ در والدین در میان دانشجویان نشان داد ودرک دیدگاهآوری وتاب

 .یابدآوری افزایش میودر کااگ گرایی وامعه مدار تاب

 

 روش پژوهش

وامعه مورد بررسی جبار، بود از تاامی دانشاجویان دوره کارشناسای دانشاگاه    . روی پژوهش هابستگی از نوع پیش بینی بود

دانشجو بوده کاه از طریاق ناوناه     043ناونه تحقیق شامل.  مشغوگ به تحصیل بودند 34-30دولتی ودر  که درساگ تحصیلی

به این صور، که هر چدار دانشاده فنای مدندسای،  جلاو  پایاه،  جلاو  انساانی       . چند مرحله ای انتخاب شدهگیری خوشه ای 

 .وکشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند واز هر دانشاده سه کال  انتخاب و دانشجویان آن کال  ها مورد آزمون قرار گرفتند

 

 ابزارهای پژوهش

 (3002) مقیاس تاب آوری کانر ودیوید سون

این  .می تواند افراد تاب آور را را از افراد غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی ودا کند است که این مقیا  ابزار خوبی

مقیا  اگرچه ابعاد مختلف تاب . اری می شودذبر اسا  طیف پنج دروه ای لیار، ناره گمی باشد و گویه ای  5 مقیا  

.  می باشد  33 حداقل ناره تاب آوری فرد در این مقیا  صفر و حداکثر  .باشدناره کل میسنجد ولی دارای یک آوری را می

گزاری کرده اند،  هاچنین ضریب پایایی 13/3ضریب آلفای کرونباخ را( Connor& Davidson, 2003)کانر ودیویدسون 

با مقیا  سرسختی کوباسا هابستگی  نارا، این مقیا . بوده است 18/3هفته ای4حاصل از روی باز آزمایی در یک فاصله 

. هنجاریابی کرده است ایران در استفاده برایاین آزمون را   (014 )محادی(. 330 کانر و دیویدسون،  )مثبت معنادار دارد 

برای تعیین روایی این مقیا  نخست هابستگی هر گویه با ناره کل محاسبه و . می باشد 4/13نقطه بری آن برای افراد جادی 

را نشان  4/3 تا  3/ 4محاسبه هابستگی هر ناره با ناره کل ضریب های بین . س از روی تحلیل جامل بدره گرفته شدسپ

پایایی این آزمون به کاک ضریب . سپس گویه های مقیا  به روی مولفه های اصلی مورد تحلیل جاملی قرار گرفتند. داد

پایایی پرسشنامه در این پژوهش با محاسبه ضریب آلفای (.   01   ووکار ،) بدست آمده است  18/3آلفای کرونباخ برابر 

 . بود 15/3کرونباخ برآورد شد که برابر با 

 (0990)مقیاس کمال گرایی فراست

                                                           
 Connor& Davidson resilience scale-3 
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گرایی به منظور ارزیابی ابعاد مختلف کااگ (Frost and et al, 1990) گرایی فراست وهااارانمقیا  چند بعدی کااگ

جبار، و دارای شش خرده مقیا  نگرانی در مورد اشتباها،،  تردید نسبت به اجااگ،   05مقیا  دارای این . ساخته شده است

که چدار بعد اوگ کااگ گرایی منفی و دو بعد آخر  انتظارا، والدین،  انتقاد والدین،  استانداردهای فردی ونظم ترتیب است

،  نظری  =،  مخالف =کامالمخالف)دروه ای لیار، 5سواال، برحسب مقیا  مقیا  . کااگ گرایی مثبت را می سنجد

ازواع نارا، سواال، مربوط به هربعد،  ناره . ناره گذاری گردید است 5بود و ازیک تا ( 5=،  کامال موافق4=،  موافق0=ندار 

گرایی باالی فرد در گناره باال در این آزمون حاکی از کاا. آن بعد و ازواع نارا، ابعاد ناره کلی کااگ گرایی به دست می آید

میزان ضریب هاسانی درونی زیر مقیا  های آزمون برا ( Frost and et al, 1990)فراست و هاااران. حیطه مورد نظر است

-اجتبار هاگرا وافتراقی مقیا  چندبعدی کااگ. گزاری کرده اند33/3و ضریب هاسانی درونی کل آزمون را 30/3تا 80/3ین

. به اثبا، رسیده است( Burns, 1980 ) گرایی برنزرابطه مثبت معنادار این آزمون با مقیا  کااگ گرایی فراست نیز از طریق

نتایج بررسی . قرار گرفته است مورد برسی( 033 )پرسشنامه توسط لیاقت و قاسای این پرسشنامه در ایران روایی و پایایی 

روایی با استفاده از تحلیل جامل نشان دهنده ی تایید ابعاد ابعاد کااگ گرایی بود و نتیجه بررسی پایایی به روی آلفای کرونباخ 

در پژوهش حاضر نیز برای برسی پایایی مقیا  از روی . برای ناره ی کل به دست آمد 3/ 1و  15/3و بازآزمایی به ترتیب 

آافای کرونباخ استفاده شده که برای نگرانی در مورد اشتباها،،  تردید نسبت به اجااگ،  انتظارا، والدین،  انتقاد والدین،  

 .به دست آمد 3/ 3تا  3/ 8استانداردهای فردی و نظم ترتیب و هاچنین ناره ی کل،  ضرایبی بین 

 

 ها یافته
 میانگین و انحراف معیار متغیرها : 0جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 35/8 0 /81 043 نگرانی در مورد اشتباها،

 4/ 0   /58 043 تردید درمورد اجااگ   

 14/0 8 /   043 انتظارا، والدین         

 0/0  3 /05 043 انتقاد والدین 

 35/4 0 /54 043 استانداردهای فردی 

 3/4  0 /8  043 نظم و ترتیب

 5 / 1 33 /   043 گرائی کلکااگ 

 5 /33 53/ 0 043 تاب آوری 

 

ودت بررسی این فرضیه پژوهشی از ضریب . رابطه معنی داری وجود داردآوری تابگرایی با بین ابعاد کمال: فرضیه اول 

 .گزاری گردیده است  هابستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در ودوگ شااره 
 آوری تابگرایی با همبستگی ابعاد کمالضریب : 3جدول 

 سطح معنی داری ضریب هابستگی با تاب آوری  ابعاد کااگ گرایی

 3/ 333 -3/3  نگرانی در مورد اشتباها،

 38/3 3/  تردید درمورد اجااگ   

 5/3  31/3 انتظارا، والدین         

 3/   33/3 انتقاد والدین 

 3/ 333 04/3 استانداردهای فردی 

 3/ 333 03/3 نظم و ترتیب

 3/ 333 -1/3  کااگ گرائی کل

بدست آمده است که در  -1/3 ضریب هابستگی آوری تابگرائی کل و مشاهده می شود بین کااگ  هاانگونه که در ودوگ 

. داری بین این دو متغیر ووود داردبدین معنی که رابطه معاو  و معنی.معنی دار می باشد  3/ 333سطح معنی داری 
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هاچنین بین نگرانی . داری ووود داردرابطه مستقیم ومعنیآوری تابفردی و نظم و ترتیب با  استانداردهایابعاد هاچنین بین 

بدست آمده است یعنی رابطه معاو   و معنی داری بین این دو  -3/3 ضریب هابستگی آوری تابدر مورد اشتباها، با 

 رابطه معنی داری ووود نداردآوری تاب بین مابقی ابعاد با. ووود دارد متغیر

   

ودت بررسی این فرضیه پژوهشی از آزمون آمااری   .گرایی قادرند تاب آوری را  پیش بینی نمایندابعادکمال: فرضیه دوم

 . گزاری گردیده است  0تحلیل رگرسیون چندگانه با روی هازمان استفاده گردید که نتایج آن در ودوگ شااره 
 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ابعادکمال گرایی روی تاب آوری : 2جدول 

 tمعنی داری  F Beta tسطح معنی داری  R 2R F ابعادکااگ گرایی

 نگرانی در مورد اشتباها،

4  /3   8/3 08/ 5 333 /3 

 34/3- 15/0- 333 /3 

 3/   -40/3 -3/ 3 تردید درمورد اجااگ

 11/3 45/3  331/3 انتظارا، والدین

 54/3 -3/   -3/ 30 انتقاد والدین

 3/ 333 5/ 1 035/3 استانداردهای فردی

 3/ 333 4/ 5 1/3   نظم و ترتیب

بدسات   3/  4آوری برابر باا  گرایی و تابمشاهده می شود ضریب هابستگی چندگانه بین ابعاد کااگ 0در ودوگ هاانگونه که 

آوری توساط  درصاد از تغییارا، ناارا، تااب       بدین معنی که . باشد می 8/3  آمده است و مقدار ضریب تعیین نیز برابر با 

باشاد پاس   معنای دار مای   >3P/ 333در سطح معنی داری F (08/ 5 )هاچنین چون مقدار . شودگرایی تبیین میابعادکااگ

تاوان نتیجاه   مای ( Beta)هاچنین با تووه به مقدار ضریب رگرسایون  . بینی ناایندگرایی قادرند تاب آوری را پیش ابعادکااگ

نیز نشان می دهد که نگرانای در ماورد    tمقادیر . باشدآوری میگرفت که استانداردهای فردی قوی ترین پیش بینی کننده تاب

 . آوری دارندعنی دار روی  تابدار و استانداردهای فردی و نظم و ترتیب مستقیم و ماشتباها، اثر معاو  و معنی

 

 بحث و بررسی نتایج

ودت بررسی این فرضیه پژوهشی از . رابطه معنی داری وجود داردتاب آوری بین ابعادکمال گرایی با : فرضیه اول 

 -1/3 ضریب هابستگی آوری تابگرائی کل و بین کااگنشان داد که   نتایج ودوگ . ضریب هابستگی پیرسون استفاده شد

داری بین این دو بدین معنی که رابطه معاو  و معنی. معنی دار می باشد 3/ 333بدست آمده است که در سطح معنی داری 

. داری ووود داردرابطه مستقیم ومعنیآوری تابفردی و نظم و ترتیب با  استانداردهایابعاد هاچنین بین . متغیر ووود دارد

بدست آمده است یعنی رابطه معاو   و معنی  -3/3 ضریب هابستگی آوری تاببا هاچنین بین نگرانی در مورد اشتباها، 

این نتایج با مطالعا،  . رابطه معنی داری ووود نداردآوری تاب بین مابقی ابعاد با. داری بین این دو متغیر ووود دارد

 . هاسو می باشد (4 3 )کلیبر، وهااارانو  (0 3 )وسانوک آ،  ( 03 )سفییو

. در تبیین این نتایج باید گفت،  در مورد کااگ گرایی،  ناره ی کلی پرسشنامه ی مورد استفاده کااگ گرایی منفی می سنجد

. بنابراین در اینجا کااگ گرایی نه به جنوان یک جامل کاک کننده به تاب آوری بالاه می تواند جلیه تاب آوری وارد جال شود

دراین  نگری متفاوتی در مواوه با شرایط ناگوار اتخاذ می کند،  تاب آور نحوه استدالگ و که فرد نشان داده است کهتحقیقا، 

شرایط را برای برنامه ریزی بلند مد، این تارکز زدایی  .وی تارکز را از خود دور بر بر مشال متارکز می شودپردازی فاری 

این را دارد که اهداف دور و درازی برای خود تعیین کند و  بدین معنا که فرد تاب آورد توانایی. (330 ایسن،  ) فراهم می کند

دهد با سختی ها،  مشاال، و تاب آوری به فرد اماان می. در رسیدن به این اهداف از خود پشتاار و سخت رویی نشان دهد

تگی از خود نشان هر زمان که الز  باشد از دیگران کاک بخواهد و در حل مشاال، خود ودیگران شایس. ها سازگار شودچالش

آنان می توانند خوب فار کنند واقدا  ناایند،  آن ها زمانی که از شرایط ومحیط خود انتقاد دارند،  می توانند که . دهد

آن ها احساسا، خوبی نسبت به دیگران دارند وتوانایی های خود را در تغییر دادن محیط .نظراتشان را به دیگران انتقاگ دهند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

اما چنانچه نتایج نشان می . هاه ی این ویژگی ها شرایط را برای رشد تاب آوری فراهم می کند(. 331 ن،  شانو)باور دارند 

دهد کااگ گرایی منفی،  به این معنا که تردید در مورد اشتباها،،  تردید در مورد اجااگ،  انتظارا، نابجای والدین،  انتقاد 

مشاهده شد ابعاد مثبت کااگ گرایی مثل نظم و  4-4چنانچه در ودوگ . والدین هاه می توانند بر ضد تاب آوری جال کنند

 .ترتیب و استانداردهای فردی باال می تواند به افزایش تاب آوری کاک کند

ودت بررسی این فرضیه از آزمون آمااری تحلیال    .ابعادکمال گرایی قادرند تاب آوری را  پیش بینی نمایند : فرضیه دوم

-ضریب هابستگی چندگانه باین ابعااد کاااگ   نشان داد که  0نتایج ودوگ . روی هازمان استفاده گردیدرگرسیون چندگانه با 

درصاد     بدین معنی که . باشدمی 8/3  بدست آمده است و مقدار ضریب تعیین نیز برابر با  3/  4آوری برابر با گرایی و تاب

در ساطح معنای داری   F (08/ 5 )هاچناین چاون مقادار    . گرایی تبیین می شودآوری توسط ابعادکااگاز تغییرا، نارا، تاب

333 /3P< هاچنین با تووه باه مقادار ضاریب    . باشد پس ابعادکاالگرایی قادرند تاب آوری را پیش بینی ناایندمعنی دار می

نیاز   tمقاادیر  . باشاد آوری میتوان نتیجه گرفت که استانداردهای فردی قوی ترین پیش بینی کننده تابمی( Beta)رگرسیون 

دار و استانداردهای فردی و نظم و ترتیب مساتقیم و معنای دار   نشان می دهد که نگرانی در مورد اشتباها، اثر معاو  و معنی

.  هاسو مای باشاد   ( 03 )حیرانیو  (4 3 )کلیبر، وهاااران،  (0 3 )وسانوک آاین نتایج با مطالعا، . آوری دارندروی  تاب

آوری فرایندی پویا است که با فراهم کردن تعادگ بین جوامل خطرزا و جوامال محاافظتی   تابین این یافته می توان گفت در تبی

آور موقعیت ناگوار را به شایوه مثبات   فرد تاب. درونی و بیرونی،  مووبا، رهایی از آثار رویدادهای ناگوار زندگی را مدیا می کند

بنابراین کاااگ کرایای منفای    (. 333 راتر،  )کند رویارویی با آن دارای تواناندی قلاداد میکند وخود را برای تری پردازی می

یعنی با افزایش نگرانی در مورد اشتباها،،  . به صور، منفی قادر به پیش بینی تاب آوری است( مثل نگرانی در مورد اشتباها،)

به صور، مثبت مای  ( استانداردهای فردی باال و نظم و ترتیبمثل )و از دیگر سو کااگ گرایی مثبت . تاب آوری کاهش می یابد

در مجاوع به نظر می رسد تاب آوری متغیری چند بعدی است کاه کاااگ گرایای مثبات و     . تواند تاب آوری را پیش بینی کند

 .منفی تاثیر متفاوتی بر آن دارد

آزمایشی یا تجربی نای توان به ظاور دقیاق تاری از    از آنجا که این پژوهش از نوع هابستگی می باشد،  لذا مانند پژوهش های 

از آنجا که پرسشنامه های مورد استفاده ترواه شاده ی فار  خااروی باوده اناد،       . معلولی به جال آورد-نتایج آن استنباط جلی

ا برای آزماودنی  جلی رغم ایناه هنجاریابی شده و دارای اجتبار است ولی کامال با فرهنگ ایرانی مطابقت نداشته و برخی گویه ه

بنابراین  پیشنداد می گردد در پژوهش های آتی از روی های تجربی ودت بررسی بیشتر ایان متغیرهاا اساتفاده    . ها گویا نبود

برقراری کال  های مشاوره ای برای خانواده ها می تواند بر افزایش تاب آوری خانواده هاا و هاچناین بدباود کاارکرد آن     . شود

شود الگوهای تاب آوری به جنوان یک جامل محافظت کنناده در برابار  آسایب هاای اوتاااجی جاال        پیشنداد می .کاک کند

 . بنابراین لحاظ کردن این الگوها در برنامه های درسی کودکان ضروری به نظر می رسد. کننده
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