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 مقدمه

شود و  در زمینه رفتار انسانی، تاب آوری اغلب به عنوان یک ویژگی مرتبط با منش، شخصیت و توانایی مقابله در نظر گرفته می

 ف پذیری، توانایی تسلط یا برگشت به حالت عادی پس از مواجهه با استرس و چالش شدید، داللت داردبر توانمندی، انعطا

از آنجایی که همه ی ما در زندگی خود با مشکالت گوناگون و . (1370؛ به نقل از مومنی و همکاران، 1373)حق دوست، 

 گی انسان محسوب میشود.استرس مواجه میشویم، متغیر تاب آوری، متغیر مهمی در شخصیت و زند

تاب آوری عبارت است از توانایی یا قدرت بازگشت به حالت یا موقعیت اولیه بعد از خمیده شدن، فشرده شدن یا 

؛ به 1771، 1کشیده شدن اما در اصطالح روانشناختی توانایی بهبود سریع بعد از بیماری، افسردگی و ناخوشی است )پترسون

 .(1370 ،نقل از مومنی و همکاران

تاب آوری شامل تعامل بین محرک تنش زا، محیط و ویژگی های شخص است. از جمله مسایلی که در حوزه تاب              

مقابله افتراقی، بالگر و زاکرمن راهبردهای مقابله ای مورد -آوری مطرح است نقش صفات شخصیتی است. براساس مدل انتخاب

ننده ی پیامدهای مثبت یا منفی هستند و نوع راهبردهای مقابله ی انتخاب شده به استفاده در رویارویی با تنش، تعیین ک

 .(2411، 2)بارتلیصفات شخصیتی افراد بستگی دارد

تاب آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح باالتر )در شرایط تهدید کننده( است و از این رو موجب 

عین حال کامپفر به این نکته اشاره میکند که سازگاری مثبت با زندگی، هم میتواند  شود. در سازگاری موفق در زندگی می

شود. وی این مساله را ناشی از  پیامد تاب آوری به شمار آید و هم به عنوان پیش آیند، سطح باالتری از تاب آوری را موجب می

ش بسیار مهمی در بهبود افراد از فشار روانی بازی پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب آوری میداند. هیجانات مثبت نق

 .(1374؛ به نقل از محمودی، رحیمی و محمدی، 1777 3کامپفر(کند می

( تاب آوری، یک روند پویا و دینامیک است، نه یک وضعیت ثابت یعنی یک رفتار 2442) 0از نظر کرنولیو و باناگ

ناسازگار باشد، این متغیر محصول تعامل ویژگی های شخصیتی ذاتی سازگارانه در یک موقعیت، ممکن است در موقعیت دیگر 

 با فاکتورهای محیطی است.

اساسی ترین کلید برای شخصیت و رفتار انسان تصویری ست که فرد در ذهن خود از خویشتن دارد حتی کارهای 

از خود داشته باشیم موفق تر، موثرتر  بزرگی که انجام می دهیم بستگی به تصویری دارد که از خود داریم. هر چه تصویر بهتری

و خالق تر خواهیم بود. بنابراین اینکه فرد چه تصوری از خود دارد بسیار مهم است و بر همه ی جنبه های زندگی فرد تاثیر 

 گذارد. می

 تصور از خود شامل ویژگی هایی است که شخص به عنوان موجود منحصر به فرد از خود ادراک می کند. خود پنداره

های ارزشی او  ی واکنش خویشتن دارد به طور ضمنی در همه از طریق روابط اجتماعی کسب می شود. تصویری که فرد از

تصور از خود شامل درک یک فرد از ویژگی های شخصی، ارزش ها، شایستگی ها و کنار آمدن هاست  آشکار می شود.

 .(2410و همکاران،  1؛ به نقل از کریستین1777، 5)بامایستر

تصور از خود فرد تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد نگرش دیگران به ویژه والدین، تعامل های اجتماعی، ارتباط 

 فرد با محیط و زمینه های محیطی از جمله عواملی هستند که روی تصور از خود فرد تاثیر می گذارند.

اس نگرش های دیگران و خود شخص درباره به عالوه ارتباط کودک با والدین، موفقیت و شکست در زندگی و انعک

 گذارند. آنها و شرایط اجتماعی اقتصادی از جمله عواملی هستند که در شکل گیری و تحول تصور از خود تاثیر می

                                                           
1
.Patterson 

8
 Bartley 

3
 Kumpfer 

4
 Cornelio & Banag 

8
.Baumeister 

9
 Cristin 



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 9397 منبه، 9، شماره سال اول

77 

 

عبارت خودپنداره به عوامل ارزشمندی همچون خشنودی از زندگی، عالقه به خود و خودارزشمندی مرتبط است و 

ایش ها به خود تعریف شده که نگرش ها و رفتارهای خود فرد را توصیف و ارزیابی می کند )دان، به صورت مجموعه ای از گر

 .(2447، 1شیلدز، تیلر و داد

افکار از طریق واژه ها ظاهر شده و بر زندگی مان تاثیر می گذارند. این کار اغلب به طور ناخودآگاه انجام می شود؛ به  

گام تفکر به افکار و گفته هایشان توجه می کنند. در این حالت هیچ آزادی وجود ندارد بلکه طوری که تعداد کمی از افراد به هن

(؛ بنابراین خودگویی ها 1373شرایطی پیش می آید که جهان خارج، دنیای درون را تحت تاثیر قرار می دهد )سعید و زارع، 

شوند و به این ترتیب قدرت شگرفی را برای صورت جمالتی هستند که طی روز تکرار شده و در ذهن ناخودآگاه غوطه ور می 

 (. 1375؛ به نقل ازمصطفایی و محمدی، 1719، 2خارجی دادن به هدف واژه های جهان خارج به کار می بندند )همپتن
 

خودگویی ها معادل افکار هستند؛ یعنی آنچه که در یک موقعیت خاص افراد با خود می گویند. این خودگویی ها با 

سن و موقعیت ممکن است بلند، کوتاه، به صورت تکان خوردن لب ها و یا فقط در حد گذشتن از ذهن باشند. این توجه به 

خودگویی ها جنبه همگانی دارند و به اندازه کالم دیگران بر احساسات و رفتارها تاثیر گذاشته و آن را جهت می دهند 

 (2412)کوزولین، 

نفس کشیدن طبیعی و الزم است. بسیاری از اوقات کلمات بدون آگاهی بر  برای بسیاری از مردم صحبت کردن مانند

زبان جاری می شوند. در واقع، بندرت درباره آنچه می گوییم تفکر می کنیم. در هر روز هزاران کلمه بدون تامل و آزادانه گفته 

 ویش ادامه می دهیم.می شود و ما بی توجه به تاثیر مثبت یا منفی آنها بر خودمان یا دیگران به کار خ

در حالی که کلمات، قدرت شگرفی دارند و دارای انرژی هستند به گونه ای که هر پیام می تواند در دیگران واکنشی 

به وجود آورد. در واقع هر آنچه می گوییم قابلیت تاثیر بر جهان را دارد. بنابراین ما به طور مداوم با کلمات خود در حال به 

ی مثبت و یا منفی هستیم. و واکنش به کلمات ما اغلب به شکل های مختلفی انجام می شود. به طور وجود آوردن چیزهای

مثال: وقتی من درباره ی شخصی قضاوت می کنم او نیز درباره ی من دست به قضاوت می زند و احتماال با شدت بیشتری هم 

به درد آورده، عصبانی کند. در واقع قدرت کلمه می تواند این کار را می کند زیرا قدرت موجود در کلمات من ممکن است او را 

 تاثیر نامناسبی بر زندگی ما و اطرافیانمان داشته باشد.

افکار و اندیشه ها همیشه قبل از احساسات پدیدار می شوند و شیوه ای که ما درباره یک موقعیت فکر کرده و یا نوع 

نش نشان خواهد داد. کوتاه سخن اینکه اگر شما موقعیتی را منفی ببینید ادراکمان، مشخص می کند؛ چگونه بدنمان به آن واک

 و یا احساس کنید قادر به کنار آمدن با آن نیستید سریعا اقدام به کشیدن ماشه پاسخهای منفی خواهید کرد.

به خویش خودگویی معموالغیرارادی و بی اختیار است. بنابراین پرداختن به افکار و پرسش از خود درباره آنچه 

گوییم از اهمیت زیادی برخوردار است. خودگویی اغلب به صورت مختصر و تلگرافی انجام می شود و گاهی نیز با تصویرهایی  می

شامل مجموعه ای از افکار، خاطرات و یا تداعی ها )اغلب به صورت منفی( همراه است.اضطراب ناشی از خودگویی نیز اغلب 

 .(1371را حقیقی نشان دهد)رضازاده،  غیرمنطقی است ولی می کوشد خود

یکی از عوامل موثر بر نگرش و شخصیت ما چیزهایی است که در مورد خود به خودمان می گوییم. این گفتگوهای 

درونی چگونگی پاسخی است که ما به طور درونی به آنچه برایمان رخ می دهد، می دهیم و آن تفکر، احساسات و عمل ما را 
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کنترل گفتگوی درونی خود می توانیم شروع به اثبات کنترل در تمام بخش های زندگی خود کنیم.  تعیین می کند. با

خودگویی ما اهمیت زندگی احساسی ما را تعیین می کند. کلماتی که ما برای توصیف آنچه برایمان رخ می دهد به کار می 

می تواند احساسات خوب و یا بدی که در زندگی بریم و اینکه چگونه در مورد رویدادهای بیرونی احساس می کنیم همگی 

  (.2449، 1تجربه می کنیم را ایجاد نمایند ) الو

در زمینه های آموزشی، تاب آوری با پیشرفت تحصیلی بیشتر و رفتار قربانی و زورگوی کمتر همبستگی دارد 

ه رسید که تصور از خود در نوجوانان به ( در پژوهش خود به این نتیج2415) 3گابریل گورگیو. (2412و همکاران،  2)دونوهو

( تصور از خود در کودکی به طور معناداری 2415) 0طور معناداری سواد علمی آن ها را پیش بینی می کند.استن ماریا مگدالنا

س و هانزیگورگیادی تصور آکادمیک از خود را در بزرگسالی و طبعا عملکرد بهتر آکادمیک در بزرگسالی را پیش بینی می کند.

( تاثیرات خودگویی روی اعتماد به نفس، اضطراب و عملکرد تکلیف در تنیس بازان جوان را بررسی کردند. 2447)5همکاران

آنان نشان دادند که خودگویی می تواند سبب بهبود اعتماد به نفس و کاهش اضطراب شناختی شود و افزایش اعتماد به نفس 

یی در نظر گرفت که توجیه کننده تاثیرات بهبود دهنده ی خودگویی روی عملکرد را می توان به عنوان پیامد مداوم خودگو

  است.

با  تاب آوری را بررسی نکرده است. د وتصور از خو تا به حال هیچ تحقیقی تاثیر میاجی گری خودگویی بر رابطه ی

تاب آوری را  وی تصور از خود  آیا خودگویی رابطه "توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی این سوال که

 پرداخته خواهد شد. "؟میانجی گری می کند

 روش بررسی

ت رضوی دانشجویان موسسه حکمباشد. جامعه ی این پژوهش کلیه  همبستگی می روش این پژوهش توصیفی از نوع

، بک پرسشنامه تصور از خودمل . ابزار پژوهش شانفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 291هستند که با استفاده از جدول مورگان 

  ویی برین تاب است.و پرسشنامه خودگ کونور و دیویدسون پرسشنامه تاب آوری

اکبری م؛  خدایاری فرد،)به نقل از . ( ساخته شد.2441) 1توسط برین تاپت، بولینگ و ویلسون پرسشنامه خودگویی

یاس مداد کاغذی است که شانزده ماده دارد که عواملی را این سیاهه یک مق .(1374،ی، فچ قهوهو ، ش زینالی ؛.س زردخانه،

مولفه خودمدیریتی، خودتقویتی، خود انتقادی  0سنجد. این سیاهه دارای  در چارچوب دو بعد انگیزشی و تعلیمی در ورزش می

، 3، گاهگاهی=2=، بندرت1و ارزیابی اجتماعی است. هر آزمودنی میزان خودگویی خود را بر اساس مقیاس پنج درجه ای هرگز=

 کند.  های متداول فرد با خودش را اندازه گیری می کند. این مقیاس تکلم مطرح می 1و همیشه= 5، معموال=0بعضی اوقات=
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( اعتبار این مقیاس را با استفاده از روش باز آزمایی برای بعد 1374) چی خدایاری فرد، اکبری زردخانه، زینالی و قهوه

 بدست آمده است. 11/4و  14/4اند و روایی آن به ترتیب  بدست آورده 17/4آموزشی و برای بعد  17/4انگیزشی

توسط بک و استیر و براساس نظریه شناختی بک تهیه گردیده است،  1791آزمون تصور از خود بک که در سال 

یی، هوش، محبوبیت، جاذبه ماده مقیاس تصور از خود عبارتند از: قیافه، معلومات، آزمندی، بذله گو 25ماده است.  25دارای 

جنسی، شخصیت، تنبلی، خودخواهی، وضع ظاهر، خوش خلقی، استقالل، مرتب و پاکیزه بودن، موفقیت، مهربانی، یادگیری، 

  حسادت، سخت کوشی، توانایی خواندن، به اتمام رساندن کارها، هوشیاری از خود، ورزشکاری، بی رحمی.

جنبه از ویژگی ها را مورد بررسی و اندازه گیری قرار می  5ین مقیاس ( ا1772براساس تحقیقات بک و همکاران)

 دهد که عبارتند از: توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی، عیب ها و حسن ها.

د در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد و هر سوال، بیان کننده صفتی در فرد است و هر یک از موا

اظهار نظر است که این اظهار نظرها از کامال مثبت تا کامال منفی درجه بندی شده اند و  5براساس روش درجه بندی شامل 

آزمودنی در هر ماده یکی از آنها را انتخاب می کند. سوال های آزمون بر اساس ارتباط آن ها با تصور از خود از پنج تا یک نمره 

که به صورت یک تا پنج نمره گذاری می شود. بدین ترتیب حداقل  25و  17، 11، 14، 3ی گذاری می شود بجز در سوال ها

 خواهد بود. 125و حداکثر آن  25نمره ای که آزمودنی در این مقیاس به دست می آورد 

آزمون مجدد به ترتیب پس -درصدرا با استفاده از روش آزمون 15درصد و  11( ضریب اعتبار 1715بک و همکاران)

درصدگزارش شده  14یک هفته و سه ماه فاصله زمانی گزارش نمودند. همچنین ضریب همسانی درونی برای این مقیاس از 

 (.1311)به نقل از فتحی آشتیانی،ع، است.

شنامه را ( می باشد. این پرس2443ابزار سنجش تاب آوری پژوهش حاضر، مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون )

حوزه تاب آوری تهیه کردند. بررسی ویژگی های روانسنجی  1797-1771با مرور منابع پژوهشی ( 2443کونور و دیویدسون )

این مقیاس در شش گروه جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران 

ل استرس پس از سانحه، انجام شده است. تهیه کنندگان با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران مبتال به اختال

این مقیاس بر این عقیده اند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیر تاب آور در گروه های بالینی و 

 رفت.استفاده قرار گغیربالینی بوده و می تواند در موقعیت های پؤوهشی و بالینی مورد 

گویه دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر )کامال نادرست( و پنج  25آوری کونور و دیویدسون  پرسشنامه تاب

عامل: تصور شایستگی فردی،  5)همیشه درست( نمره گذاری می شود. نتایج تحلیل عاملی حاکی از آنند که این آزمون دارای 

 روابط ایمن، کنترل و تاثیرات معنوی است.اعتماد به غرایز فردی، تحمل عاطفه ی منفی، پذیرش مثبت تغییر و 

% گزارش کرده اند. همچنین ضریب پایایی 17: کونور و دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را پایایی 

 % بوده است. 19هفته ای  0حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله 
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شاخص  انجام شد و از spss ه ها با کمک نرم افزارپس از پر کردن پرسشنامه ها توسط دانشجویان تجزیه تحلیل داد

پژوهش از  سوال. همچنین به منظور آزمون ستاندارد، چاولگی و کشیدگی( استفاده شدهای توصیفی)میانگین ،میانه، انحراف ا

 سوبل استفاده شد.z رگرسیون سلسله مراتبی و آزمون های آماری مناسب چون 

 

 نتایج

 توصیفی 

ی متغیرهای تصور از خود، تاب آوری و خودگوییآمار توصیف1-0جدول  

 آماره

 متغیر

 

 میانگین

 

 میانه

انحراف 

 استاندارد

 

 چاولگی

خطای استاندارد 

 چاولگی

 

 کشیدگی

خطای استاندارد 

 کشیدگی

تصور از 

 خود

43/14  40/14  1 2/4-  101/4  192/4  271/4  

75/11 تاب آوری  70/11  1 433/4-  101/4  4019/4-  271/4  

ییخودگو  71/11  73/11  1 417/4  101/4  41/4-  271/4  

 

باشد.  می 71/11و  43/14/75/11میانگین متغیر تصور از خود، تاب آوری و خود گویی به ترتیب  1-0با توجه به جدول

شان  همچنین انحراف استاندارد تمام متغیرهای مورد پژوهش برابر یک و  قدر مطلق معیارهای پراکندگی چاولگی و کشیدگی

توزیع  توان گفت همه متغیرها دارای می 1-0متر از یک  محاسبه شده است. بنابراین با اطالعات به دست آمده از جدول ک

  نرمال هستند.

 

  استنباطی 

 تحلیل متغیر میانجی با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی

 عنوان فرض بر این است که متغیر میانجی به کند. در این مدل مدل میانجی چگونگی یا چرایی رابطه دو متغیر را توصیف می

 ورود با .دهد می قرار تأثیر تحت را وابسته و مستقل متغیرهای رابطه و گیرد می قرار وابسته متغیر و مستقل متغیر بین رابط

شود. بنابراین بایستی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل مورد بررسی قرار  به مدل، اثر غیرمستقیم مطرح می میانجی متغیر

 گیرند.

 :ادامه به بررسی آن پرداخته خواهد شد که در مون کردن متغیر میانجی نیاز استبه سه شرط مهم زیر برای آز 

 ها معنادار باشد. رگرسیون خطی آنبینی کند، یعنی  متغیر مستقل، متغیر وابسته را پیش 

 ها معنادار باشد. بینی کند، یعنی رگرسیون خطی آن متغیر مستقل، متغیر میانجی را پیش 

 ها معنادار باشد.  بینی کند، یعنی رگرسیون خطی آن متغیر میانجی، متغیر وابسته را پبش 
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 معادالت رگرسیون برای مدل میانجی

 

های علی را برای آزمون میانجی پیشنهاد کردند. اما در بیشتر تحقیقات اخیر از  ( روش1711) 1نیدر مطالعات اولیه بارون و ک

 د:نآی آزمون هایی استفاده شده است که براساس ضرایب حاصل از معادالت رگرسیون زیر به دست می

 

 

 

 

 
 

بر X اثر متغیر  Y ،a اثر متغیر میانجی بر M ،bبا کنترل متغیر  Yبر متغیر  Xاثر  Y ،dبر متغیر  Xاثر کل متغیر  cکه در آن 

باشد. به کمک اطالعات حاصل از این  باقیمانده مربوط به هر معادله رگرسیون  خطی می عرض از مبدأ و   متغیر میانجی، 

اب آوری مورد بررسی قرار خواهند تگری متغیر خودگویی را برای متغیر تصور از خود و  معادالت رگرسیونی، نقش میانجی

 .گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 به یا ”شود می تبیین ات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقلکه چند درصد تغییر دهد نشان می ضریب تعیین

 بوده مربوطه مستقل متغیر تاثیر تحت وابسته متغیر تغییرات از مقدار چه“ که است این دهنده نشان تعیین ضریب دیگر عبارت

تاثیر متغیر مستقل بر متغیر معیار مناسبی برای تبیین میزان  باشد می عوامل سایر به مربوط وابسته متغیر تغییرات مابقی و

افزایش می یابد این افزایش ممکن   Rبا افزایش مشاهدات و هم چنین با افزایش متغیر های مستقل میزان نیست زیرا وابسته 

را با توجه به متغیرهای   Rمیزان یافته تعدیل   R، استتعدیل شده نیاز     Rبه برای رفع این مشکل  است کاذب باشد.

و   Rچه تفاوت میان  هر کند. با توجه به عرض از مبدا های جدید، تعدیل و اصالح می وخط رگرسیون  ه شده بهمستقل اضاف

R   که متغیر های مستقل که به مدل اضافه شده اند به درستی انتخاب شده اند.توان نتیجه گرفت  میکمتر باشد  یافتهتعدیل 

 2% و مدل 11، 1یافته در سه مدل رگرسیونی ناچیز است. همچنین مدل  تعدیل  Rو   R تفاوت میان  1-0با توجه به جدول

تر،  به یک نزدیک کنند. هر چه قدر شان را به وسیله متغیر مستقل بیان می % تغییرات متغیر وابسته52%و 11به ترتیب  3و

همچنین  ها به درستی برازش داده شده اند. توان گفت که مدل مدل رگرسیونی آن بهتر خواهد بود. با توجه به نتایج فوق می

. مجموع مربعات رگرسیون اطالعات مربوط به توضیحی کلی رگرسیون را می توان با تجزیه و تحلیل واریانس سنجید قدرت

دهد در حالی که مجموع مربعات باقیمانده  میزان تغییرات متغیر وابسته را که در نتیجه مدل تعیین شده است، نشان می

                                                           
1
 Baron & Kenny 

 ها خالصه مدل 6-4جدول 

 تعدیل یافته   R مدل

 

خطای استاندارد 

 برآورد

9 111/4 117/4 111/4 51/4 

2 721/4 112/4 111/4 31/4 

3 920/4 525/4 523/4 9/4 
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دهد هر چقدر مجموع مربعات  عات مربوط به میزان تغییرات متغیر وابسته را که خارج از مدل قرار بگیرد، نشان میاطال

گیری باالی مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته  دهنده قدرت تبین باقیمانده کوچکتر از مجموع مربعات رگرسیون باشد، نشان

بدست می آید،  Fکه از جدول توزیع  Fمحاسباتی را با مقدار بحرانی  Fس باید مقدار یا آنالیز واریان Fبرای آزمون آماره  است.

 .به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شدآنالیز واریانس  ،  9-0در ادامه در جدول  .می شودمقایسه 

 

است لذا می توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل به  41/4در  هر سه مدل جدول کمتر از   Fمقدار سطح معناداری آزمون 

بعد از تأیید مدل، برآورد و آزمون فرض کنند. مراحل بعدی،  های مذکور بیان می خوبی تغییر در متغیر وابسته را  در مدل

 ضرایب رگرسیونی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

شود،  ( را  که به آن اثر مستقیم نیز گفته میTotal Effectیا اثر کامل) 1برآورد ضریب رگرسیون مدل 1-0جدول 

 41/4و سطح معناداری کوچکتر از  141/23( با مقدار آماره آزمون Xدهد.  ضریب رگرسیونی متغیر تصور از خود ) نشان می

آنالیز واریانس 7-4جدول  

تأیید یا رد 

 مدل

سطح 

 معناداری

Fمیانگین  آماره

 مربعات

درجه 

 آزادی

جموع مربعاتم  مدل 

 

 تأیید
41/4>  300/559  441/111  1 441/111   رگرسیون 

1 

 
 

  339/4  291 143/73  باقیمانده 

  299 111/211  کل 

 

 تأیید
 

41/4>  521/155  470/121  2 119/202   رگرسیون 
2 

  102/4  295 720/31  باقیمانده 

  299 111/211  کل 

 

 تأیید
41/4>  902/340  139/101  1 139/101   رگرسیون 

3 
  011/4  291 115/130  باقیمانده 

  299 342/212  کل 

برآورد ضرایب رگرسیونی* 8-4جدول  

 ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده 

 

 

 مدل
 ضریب خطای استاندارد ضریب آمارهt سطح معناداری

19/1>  212/1   97/2  140/23  عرض از مبدأ 

19/1>  141/23  111/4  435/4  123/4 صور از خودت   

 *برای مدل
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معنادار شده است. برای بررسی وجود متغیر میانجی در مدل  123/4با مقداربرآورد شده  cادار است. در حقیقت اثر کل یا معن

 .گری متغیر خودگویی پرداخته خواهد شد نجیابتدا باید اثر کل معنادار باشد، پس با توجه به نتایج حاصله به بررسی میا

 

 

 

 

 

 

 

گری   دهد که در واقع همان مدل با اثرمیانجی را نشان می 3و 2برآورد ضریب رگرسیون مدل  14-0و  7-0جدول 

(Mediation Effect)   (متغیر خودگوییMمی ) شود ضریب رگرسیونی  مشاهده می 7-0طور که در جدول  باشد. همان

ها به ترتیب  در آن   tن مقدار آماره برآورد شده است. همچنی =d 135/4و =357/4bتصور از خود و خودگویی به ترتیب 

 یشان معنادار هستند. است که هر دو متغیر با توجه به سطح معناداری  515/17و  753/14

 برآورد ضرایب رگرسیونی* 91-4جدول

  ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده 

 ضریب خطای استاندارد ضریب آمارهt سطح معناداری مدل

19/1>  131/3   307/3  51/14  عرض از مبدأ 

19/1>  059/19  920/4  402/4  93/4  تصور از خود 

 *برای مدل
 

 3در مدل t ،059/19و آماره  a=93/4ضریب رگرسیونی متغیر تصور از خود با مقدار 14-0با توجه به نتایج جدول 

که این میزان قابل توجیهی برای بررسی اثر  93/4ست با معنادار است. در حقیقت اثر متغیر تصور از خود بر خودگویی برابر ا

را اثر مستقیم با حضور متغیر میانجی  dرا اثر غیرمستقیم و   abباشد. اثر غیرمستقیم متغیر تصور از خود بر تاب آوری می

میانجی در مدل  برای درک بهتر روش رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی تأثیر متغیر  2و 1نامند.  همچنین  نمودار  می

شود اثر مستقیم تصور از خود بر تاب آوری با حضور متغیر میانجی  رسم گردید. همانطور که در نمودارها نیز هم مشاهده می

 یابد. خودگویی کاهش می

 

 

 

 

برآورد ضرایب رگرسیونی* 9-4جدول  

یب استاندارد شدهضرا   ضرایب استاندارد نشده 

 

 

 مدل
 ضریب خطای استاندارد ضریب آمارهt سطح معناداری

19/1>  732/1   137/1  025/11  عرض از مبدأ 

19/1>  753/14  359/4  433/4  357/4  تصور از خود 

19/1>  515/17  139/4  432/4  135/4  خودگویی 

 *برای مدل
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 برای محاسبه میانجی 9سوبل Zآزمون 

مستقل و  (X) وابستهدهد که با اضافه شدن متغیر میانجی، شدت رابطه اصلی بین متغیرهای  رخ میمیانجی هنگامی 

(Y)  ای منتشر کرد که در آن یک آزمون آماری به منظور بررسی معناداری اندازه  مقاله 1712کاهش پیدا کند. سوبل در سال

نیز نامیده شده است. زیرا نقش میانجی  abاثر غیرمستقیم  کاهش ارائه نمود. آزمون پیشنهادی سوبل در واقع آزمون معناداری

ترین و پر کاربردترین روش است. بر اساس این آزمون  شود. این آزمون شناخته شده تعیین می abاز طریق اثر غیرمستقیم 

                                                           
1
 Sobel 

328/0 c= تاب آوری تصور از خود  

 

از خود تصور  

 خودگویی

 تاب آوری

853/0 d= 

الگوی پژوهش بدون  حضور متغیر میانجی 1-0نمودار  

نمودار مسیر با حضور متغیر میانجی 2 -0نمودار  

38/0 a= 

 

 اثر کل

 

38/0 b= 

1 

 

1 

1 
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بوده که بتوان آن را به  به آن اندازه Yبر روی متغیر  Xتوانیم نتیجه گیری کنیم که آیا کاهش در اندازه اثر مستقیم متغیر  می

 لحاظ آماری معنادار در نظر گرفت!

 
 

 نتایج آزمون سوبل 99-4جدول

 سطح معناداری  خطای استاندارد zآماره آزمون

170/93 435/4 41/4> 

 

دار است. با توجه  % اطمینان معنی 75با  a.bبود به این معنی است که مسیر  71/1اگر آماره آزمون سوبل بزرگتر از 

کند.  گیری متغیر خودگویی را در رابطه متغیرهای تصور از خود و تاب آوری تأیید می آزمون سوبل میانجی 11ه نتایج جدول ب

گری متغیر خودگویی کامل است یا جزیی؟ قبل از پاسخ به این سؤال باید بدانیم که  شود که آیا میانجی حال سوالی مطرح می

c=ab+d  است. اگر اثر مستقیمd ود متغیر میانجی معنادار باشد، یعنی با وجX  به طور همزمان از دو طریق مستقیم

را به طور  yروی متغیر  Xی متغیر  رابطه M گذارد، گویند متغیر  تأثیر می Y بر  و غیر مستقیم  

دیگر معنادار نباشد  Yروی متغیر  Xی متغیر  هدر مدل تأثیر مستقیم رابط Mکند اما اگر با حضور متغیر  گری می جزئی میانجی

را  Yبر  Xرابطه  Mرا جذب کرده و اصطالحا  Yروی  Xتمام تأثیر  این بدان معنا است که مسیر  غیر مستقیم

پس  معنادارشده است d کنید اثر مستقیم  مشاهده می 11-0کند. همانطور که از نتیجه جدول گری می به طور کامل میانجی

 کند. گری می متغیر خودگویی رابطه متغیر تصور از خود و متغیر تاب آوری را به طور جزئی میانجی

 

 بحث و نتیجه گیری

 

نتایج پژوهش انجام شده این سوال را تایید می کند، به عبارت دیگر، می توان گفت افزایش تصور از خود با میانجی 

می کند. خودگویی به عنوان گفتگویی درونی تعبیر می شود که ممکن است با گری خودگویی افزایش تاب آوری را پیش بینی 

صدای بلند و یا آهسته و بی صدا صورت گیرد و از طریق آن فرد افکار و احساسات خود را تفسیر می کند، ارزیابی ها و 

گویی رفتارهای ما را معتبر اعتقادات خود را تغییر می دهد، به خود آموزش می دهد یا خود را تقویت می کند. وقتی خود

ارزیابی می کند، نتیجه افزایش کارآیی ما خواهد بود؛ اما وقتی این صدا جنبه انتقادی و تحقیرآمیز به خود می گیرد، نتیجه 

 آشفتگی عاطفی است.

رو  شوند. از این تاب آوری در مورد کسانی به کار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختالل نمی

شاید بتوان نتیجه گیری کرد که مواجه شدن با خطر شرط الزم برای آسیب پذیری است اما شرط کافی نیست. افراد و جوامع 

 می توانند حتی پس از مصیبت های ویرانگر به بازسازی زندگی خود بپردازند. 

شود.  یتی بهتر و دانش بیشتر میارتقاء تاب آوری منجر به رشد افراد در به دست آوردن تفکر و مهارتهای خود مدیر

همچنین تاب آوری با روابط حمایتی والدین، همساالن و دیگران و همچنین با باورهای فرهنگی و سنتی به افراد برای مقابله با 

ضربه های غیرقابل اجتناب زندگی کمک می کند. تاب آوری در انواع رفتارها، افکار و اعمال می تواند آموخته شود و آن را 

 توان در سراسر دوره زندگی توسعه داد. می

گیریم که می توان  ی تصور از خود و تاب آوری را میانجی گری می کند، نتیجه می با توجه به اینکه خودگویی رابطه

ا شود. از آنج با آموزش تصور از خود آن را افزایش داد که این امر موجب افزایش خودگویی و در نتیجه باال رفتن تاب آوری می

که تصور از خود برابر با شخصیت هر انسانی ست، باال بودن آن مساوی سالم بودن و پیشرفت جامعه است و با توجه به اینکه 

 چالش و مشکل در زندگی هر انسانی وجود دارد، داشتن تاب آوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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