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Abstract 
Introduction: This study investigated relationship between Imaginary Audience and Personal 
fable with Resilience in adolescence.  
Method: Participants were 660 girls (359) and boys (301) students, selected from high schools 
Shiraz, via random cluster sampling method. The subjects completed the New Personal Fable 
Scale (NPFS) with three subscales (Omnipotence‚ Personal Uniqueness ‚ Invulnerability), 
Imaginary Audience Scale, and Adult Resilience Scale (ARS) with five subscales (Personal 
competence‚ social competence‚ Family coherence‚ Social support‚ Personal structure). To 
examine reliability of measures, Cronbach alpha method and to determine validity, factor 
analysis was used .Reliability and validity of the measures confirmed by these methods. 
Results: Results of simultaneous multiple regression analysis showed that: A) Imaginary 
Audience  was significant positive predictor of the social competence and Social support; b) 
the omnipotence  was positive predictor of of all subscales of RSA; c) the Uniqueness was 
negative predictor of  social support and Personal structure subscales; d) Invulnerability was 
significant negative predictor of  social support and family coherence e)There is not a 
significant difference between girls and boys participants. 
Conclusion: The results of present study provided good evidence to support Lapsly's model of 
egocentrism in adolescence. According to the results egocentrism in adolescence, in some 
aspects, has adaptive consequences. 
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 ي با تاب آور ياخود افسانه و یالیناظر خ رابطه
 

 1، لیال نورافشانبهرام جوکار
 

 دانشگاه شیراز، شیرازدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تربیتی شناسیروان گروه ،  
 ، دانشگاه شیراز، شیرازدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تربیتی شناسیروان گروه 1

 
 20/5/1392 تاریخ پذیرش: 16/10/1389: تاریخ دریافت

 

 دهکیچ
 گربیان که ،يآورتاب با ،ياافسانه خود و یالیخ ناظر عناوین؛ تحت نوجوانی دوره محوري خود پیامدهاي يرابطه حاضر، پژوهش درمقدمه: 
 .گرفت قرار بررسی مورد است، خطرناك و استرس پر هايموقعیت با سازگاري
 منظور به. بودند شیراز شهر يهادبیرستان سوم سـال ) پسـر  ،301 و دختر ،359(  آموز دانش 660 شـامل  پژوهش کنندگانشـرکت روش: 

 مقیاس یرز سه شامل(همکارانش و یالپسل ياافسانه خود دیجد اسیمق ،الپسلی یالیناظرِخ يپرسـشـنامه   از پژوهش، متغیرهاي گیرياندازه
 یستگیشا ،يفرد یستگیشا: بعد پنج شامل( همکارانش و بورگیفرا يآورتاب اسیمق و) يریناپذ بیآس و بودن به فرد منحصـر  ،مطلق قادر

 از هاآن روایی و کرونباخ آلفاي روش به مذکور، ابزارهاي اعتبار .شد استفاده) يفرد سـاختار  و یاجتماع تیحما،یخانوادگ انسـجام  ،یاجتماع
ــی مورد عاملی، تحلیل طریق  ناظرِ ینیبپیش قدرت تعیین منظور به. بود پژوهش ابزارهاي روایی واعتبار  از حاکی نتایج. گرفت قرار بررس

 .شد استفاده همزمان روش به گانهچند رگرسیون از ،يآورتاب ابعاد از یک هر براي ،ياافسانه خود هايمقیاس زیر و و یالیخ
 ،یاجتماع یستگیشا ،يفرد یستگی( شا يتمام ابعاد تاب آور براي و خوبی يقو يکنندهبینیمطلق پیش قادربعد  داد نشـان  نتایج ها:یافته

 یاجتماع تیماح يبرا يداراو معن یکننده منف ینیبشیپ يریناپذ بیبعد آس عالوه) بود. ب يو ساختارفرد یاجتماع تیحما ،یانسجام خانوادگ
 و یاجتماع تیاحم برايي داراو معن یمنف يکنندهبینیاست پیش بودن تنها توانسته به فردبعد منحصر  همچنیناست.  یو انسـجام خانوادگ 

 کند.می ینیبشیپ يدارامعن و مثبت طور به را ،یاجتماع تیحما ،یاجتماع یستگیشا بعد ،یالیخ ناظر افزون بر آن. باشد يفرد ساختار
ه بر اساس نتایج ب . آورد مهفرا الپسلی محوري خود مدل تائید جهت در مطلوبی شواهد حاضر پژوهش هايیافته مجموع در گیري:نتیجه

  باشد.توان نتیجه گرفت که خود محوري دوره نوجوانی در برخی ابعاد داراي پیامدهاي سازگارانه میدست آمده می
 

 نوجوانی محوري،خود اي،افسانه خود خیالی، ناظر آوري،تاب: هاواژهکلید
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 مقدمه
گرا ، با شعار توجه به هاي اخیر، رویکرد روانشناسی مثبتدر سال

ا ههاي انسان(به عوض پرداختن به نابهنجارياستعدادها و توانمندي
ناسی هاي مختلف روانشو اختالالت)، مورد توجه پژوهشگران حوزه

ها، خصایص، قرار گرفته است. در این رویکرد هر یک از ویژگی
شود استعدادها و تغییرات تحولی در انسان نوعی توانایی محسوب می

مثبتی را براي انسان به همراه داشته باشد. در  تواند پیامدهايو می
 هاي روانشناسیاي، خصوصاً در حوزهآوري جایگاه ویژهاین میان، تاب

روانشناسی خانواده و بهداشت روانی، به خود اختصاص داده  تحول،
 .]1[ است

یک فرایند، توانایی، یا پیامد  " تاب آوري را ]2[ گارمزي و ماتسن
 ، تعریف"رغم شرایط تهدید کنندهسازگاري موفقیت آمیز علی

آوري سازگاري مثبت در واکنش به شرایط اند. در واقع تابهنمود
آوري صرف مقاومت تاب کند کهعنوان می ]3[ والرناگوار است . 

یا شرایط تهدید کننده نیست. بلکه فرد  هامنفعل در برابر آسیب
آور، مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است. تاب

که با پیامدهاي مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی نوعی ترمیم خود، 
معتقد است تاب آوري  ]9[ کامپفر ]8 ، 7 ، 6، 5، 4، 2[ .همراه است

یا بازگشت به تعادل اولیه است یا رسیدن به تعادلی سطح باالتر (در 
) و قاعدتاً باید موجبات سازگاري موفق در زندگی شرایط تهدید کننده

ها آوري، مدلعوامل  مرتبط با تابرا فراهم آورد. در خصوص 
متعددي ارائه شده است، که در مجموع، تحقیقات انجام شده، بر 

هاي ها، سه گروه از عوامل را تحت عناوین : ویژگیمبناي این مدل
در خصوص  .اندشناسایی نمودهفردي، اجتماعی، و خانوادگی، 

هاي شناختی و رشد تواناییبر  ]10[ فرایبورگ هاي فردي،ویژگی
هاي تعامل شخص عوامل اجتماعی، فراینددر حوزه  ی در فرد وشناخت

هاي مراقبتی، تاکید خانوادگی، محیطو محیط و در حوزه عوامل 
 است.   نموده

به دلیل تعدد تهدیدات و خطرات در دوره نوجوانی مطالعات مربوط 
تري برخوردار بوده آوري در این دوره سنی از جذابیت بیشبه تاب

فیزیکی، شناختی، عاطفی و ارتباطی، کسب هویت، است. تحوالت 
کسب استقالل عاطفی و مالی از والدین، برقراري رابطه اثر بخش با 
همساالن، بالغ شدن و آمادگی براي انتخاب شغل و غیره در این 
دوران، همواره این سوال را پیش روي محققان قرار داده است که تا 

هاي ها و ناسازگارييچه حد این تحوالت زمینه ساز، سازگار
ترین تحوالت یکی از عمدهدرهمین راستا نوجوانان بوده است؟ 

) Egocentrism( محوريشناختی در این دوران، رشد خود
 نوجوانی است .اولین بار واژه خود محوري در دوره کودکی توسط

مطرح شد که به عنوان ناتوانی در تمایز نقطه نظرات  ]12[،  ]11[پیاژه
با الهام  ]13[ الکایند خود، از نقطه نظرات دیگران توصیف شده است.

دروان نوجوانی و آثار آن را در مرکز  "خود محوري"، پیاژهگاه از دید
،  ]12، 11[ پیاژه بر اساس نظریهوي  تحقیقات خود قرار داد.

عاملی  اقیاسی، ر-هاي شناختی نوجوانی، نظیر تفکر فرضیتوانایی
تواند افکار خویش را موضوع ها نوجوان می ز طریق آندانست که ا

تفکر خودش قرار دهد. و به همین دلیل این دوره را مرحلۀ غلبه تفکر 
سازد تا به این مساله نائل آید که می. این غلبه، نوجوان را قادر نامید

هاي دیگري نیز در جهان وجود کنند و دیدگاهدیگران نیز فکر می
قرار گرفت آن بود که با  ]13[ الکایندیش روي دارد . سوالی که پ

محوري بر نوجوان عارض  چنین برداشتی از پیرامون خود چگونه خود
  گردد ؟می

یافت که اگر چه نوجوان قائل به وجود تفکرات در ]13[ الکایند
ندیشه کند، اما در تعیین ها ادیگران است و می تواند راجع به آن

 هتتواند بین جخود از دیگران ناتوان است ، یعنی نمی جهت تفکر
 گیري تفکر خود و دیگران تفاوت قائل شود. یعنی به این باور می

اند و رسد که دیگران نیز او را مرکز توجه و تفکر خود قرار داده
رکزي منسبت به ظاهر و رفتار او حساس هستند. این مسئله هسته 

آورد. پیامدهاي چنین وضعیتی خود محوري نوجوانی را فراهم می
هاي اجتماعی، واقعی یا محتمل، آن است که نوجوان در موقعیت

ین کند که ابینی میهاي دیگران نسبت به خود را پیشواکنش
گیري ساختاري شناختی به نام، ناظر یا مسئله منجر به شکل

در نوجوان  )Imaginary Audience( مستمعین خیالی
تفکري که بر آن اساس، نوجوان معتقد است که همیشه  ،شودمی
دیگران در حال  ،کز توجه دیگران است و همیشه و همه جامر

 قضاوت در امور وي هستند.
 اب همزمان دیگري شناختی ساختار وجود بر همچنین ]13[ الکایند

 ،)Personal Fable( ياافسانه خود عنوان تحت خیالی، ناظر
 خاص و رینظ یب« به معتقد نوجوان آن، برابر که داشت تاکید
 هک مفهوم نیا به ،يریفناناپذ به باور همچنین و دارد خود »بودن
 واننوج. کندینم دیتهد را او دهدیم رخ گرانید يبرا که یاتفاقات

 ژهیوه ب( دیگران توسط و دارد يرینظیب تجارب که دارد باور
،  15،  14[ دیگر محققان و ]13[الکایند. ستین درك قابل) نیوالد

 همزمان ساختار دو این که معتقدند ]21، 20، 19،  18،  17 ،16[
 خطرپذیري و ناسازگارانه هايرفتار موجبات محوري،خود از منتج و
، ]22[ یالپسل اخیر، هايسال در .کندمی فراهم دوران این در را
 جدیدي نگاه نگر،مثبت چارچوبه یک در ]24[ ، رایس والپسلی]23[
 دو نیا واقع در که است معتقد وي. نمود مطرح زمینه این در را

 دیبا یشناخت رشد اوج بلکه ست،ین یخت شنا رشد جهینت ساختار
 ترشیب را سازه دو این گیريشکل و شود، دهیپد نیا حذف به منجر

 بر هیتک با يو. دانست مربوط یاجتماع ارتباطات رشد به مربوط
 به را یاجتماع يریگشکل دگاهید که  ]۱٥[ سلمون سوم مرحله
 خود یاجتماع -یشناخت مدل نموده، مطرح رشد از يامرحله عنوان

 یماعاجت يریگشکل در دیدگاه این اساس بر. است ساخته مطرح را
 و ردیگیم نظر در "گرمشاهده يخود" عنوان به را خود نوجوان

 گرانید هم و کندیم مشاهده را فرد خود هم گرمشاهده خود نیا
 به هم را فرد یاجتماع تعامالت در گرمشاهده خود یعبارت به ، را

 نیا که رد،یگیم نظر در شناخت مفعول هم و شناخت فاعل عنوان
 خود ي،اافسانه خود با رابطه در. شودیم یالیخ ناظر ساز نهیزم خود

 هک شودیم باعث ادیز ياریهوش نیا و داندیم خودآگاه اریبس را
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 ]25[ الپسلی این بر عالوه. ردیبگ نظر در آن يبرا را ياژهیو خود
 دوران در هویت گريجستجو و يفرد یابیتیهو دیگر، منظر از

 این بر. داندمی ايافسانهخود گیري شکل سازنهیزم را نوجوانی
 ژهیو انسانی عنوان به را خود تیفرد تا خواهدمی نوجوان اساس
 وادهخان از ییجدا و تیفرد احراز در سعی همین براي و نماید، کسب

 یاصل مساله را یابیتیهو موضوع نوجوان چون دیگر سوي از. دارد
 ،استنموده احاطه را او گرانید و خود یذهن سواالت و داندیم خود
 این هک است، نیترمهم نیز گرانید يبرا موضوع این کندیم فکر

 . ]27،  26،  25، 24[ شودمی یالیخ نیناظر يریگشکل مسئله
 ینگاه«  عنوان تحت که ]23[ یالپسل یاجتماع -یشناخت مدل

 و ياافسانه خود یعنی آن فرعی يها سازه  و يمحور خود به »نو
 . تاس گرفته قرار یقاتیتحق محک مورد کمتر است، یالیخ ناظر

 خصوص در تحقیقاتی شواهدي بررسی حاضر پژوهش یکل هدف
 رد لذا. بود نوجوانی دوران محوريخود ناسازگارانه و سازگارانه آثار

 ردمو يآور تاب با ،ياافسانه خود و یالیخ ناظر رابطه پژوهشاین 
 . گرفت قرار بررسی

  روش
 اضرح پژوهش جامعه. بود همبستگی مطالعات نوع از حاضر تحقیق
 شهر چهارگانه نواحی يهارستانیدب آخر سال آموزاندانش شامل
 آموزدانش نفر 660 شامل پژوهش کنندگان شرکت. بودند شیراز

 هک بودند شیراز شهر دبیرستان آخر سال) پسر 301 و دختر 359(
 آموزان دانش بین از یتصادف يامرحله چند ايخوشه شیوه به

 و یفن ،یتجرب علوم ک،یزیف و یاضیر انسانی، علوم هايرشته
 و ازشیر شهر ناحیه چهار از ترتیب این به. شدند انتخاب ،ياحرفه
 دبیرستان سه ناحیه هر از و تصافی صورت به ناحیه 2 ،حومه

 از هر از نهایت در ،گردید انتخاب پسرانه دبیرستان سه و دخترانه
 کالس در حاضر آموزاندانش کلیه و انتخاب کالس یک رشته هر

 هاي ذیل به منظور گردآورياز پرسشنامه. گرفتند قرار ارزیابی مورد
 ها استفاده شد:داده

 مقیاس این: بورگیفرا يآورتاب اسیمق آوريتاب مقیاس
 تهیه  ]10[ همکارانش و فرایبورگ توسط و باشدمی گویه 43 شامل
 ستگیشای: نامهاي به مقیاس زیر پنج شامل مقیاس این. است شده

 خانوادگی انسجام ،)گویه 10( اجتماعی شایستگی ،)گویه 12( فردي
) گویه 5( فردي ساختار و) گویه 9(  اجتماعی حمایت ،)گویه 7(

 لفممخا کامالً تا موافقم کامالً از طیف گویه هر مقابل در. باشدمی
 به سمقیا سازندگان توسط مقیاس این اعتبار و روایی. داشت قرار

 لفايآ ضریب و هاآزمون سایر با همبستگی عوامل، تحلیل روشهاي
 در. ستا بوده مقیاس وروایی پایایی موید نتایج و محاسبه کرونباخ

 جوکار، توسط مقیاس این روانسنجی خصوصیات نیز رانیا
 مطالعه مورد دانشجویان از گروهی در ]۲۸[ هجمدال و فرایبورگ
 و روایی این مقیاس اعتبارپژوهش مذکور  نتایج. است قرارگرفته

آوري براي استفاده در ایران را تائید نموده است. در فرم فارسی تاب
 امل، از مجموعوع ، بر اساس نتایج تحلیل ]28[ و همکارانش جوکار

در  بنابراینشدند.  حذف يفرد یستگیشا بعداز  گویه 2ها، گویه
ضرایب اعتبار . شد استفاده ايگویه 41 فرم ازحاضر  پژوهش

مقیاس به روش آلفاي کرونباخ در پژوهش مذکور به ترتیب براي 
 گی،خانواد انسجام اجتماعی، شایستگی فردي، شایستگیابعاد 

 84/0، 83/0، 76/0، 80/0برابر  فردي ساختار و اجتماعی حمایت
گزارش شده است.  در خصوص روایی نیز یافته هاي  ،77/0و 

مذکور وجود پنج عامل را با استفاده از روش تحلیل مولفه هاي 
اصلی و چرخش پرومکس (و بر مبناي مالك ارزش ویژه باالتر از 
یک و شیب منحنی اسکري) نشان دادند. ضمن اینکه، بار عاملی 

 . بوده است 35/0گویه در هر زیر مقیاس باالتر از 
 شپژوه در ایرانی نوجوانان در آن اعتبار و روایی بررسی منظور به

 تائید براي و کرونباخ آلفاي روش از اعتبار تعیین رايب نیز حاضر
 هايمل تائیدي به روش مولفهاع حلیلت روش از مقیاس روایی

 واملع از استخراج اصلی و با چرخش واریماکس استفاده شد. پیش
 و ضریب KMO  ها دو شاخصگویه همبستگی ماتریس بر اساس
 و ضریب 0/ 91برابر   KMOشدند. مقدار  محاسبه بارتلت کرویت
 يدهندهنشان ) بود که P > 0001/0( 7598برابر  بارتلت کرویت
 ببودند. شی همبستگی ها و ماتریسسؤال گیرينمونه کفایت
 در مقیاس عامل 5 وجود باالتر از یک ویژه و ارزش اسکري منحنی

 کمتر یعامل بار لیدل به ، 32و  18 ،11 ، 6 يهاهیگو .نمود تائید را
با عامل  یناهمخوان لیبه دل 40 و 35، 19 هايهیگو و 30/0از

 ایینه در تحلیل نیها حذف شدند. بنابرا هیگو مجموع یاستخراج
 10( يفرد یستگیشا عواملنظر قرار گرفتند که به  مد گویه 36

 ،)7(ی خانوادگ انسجام ،)گویه 8(ی اجتماع یستگی) ، شاگویه
 اختصاص) و گویه 4( يفرد ساختارگویه)  7(ی اجتماع تیحما

آلفا کرونباخ براي عوامل استخراجی نیز به  اعتبار . ضرابیافتندی
 73/0 ،81/0، 81/0، 80/0، 82/0 برابر مذکور عوامل يترتیب برا

 .شد حاصل 91/0و براي کل مقیاس 
 New Personal Fable( ياافسانه خود دیجد اسیمق

Scale(: 26[ همکاران و یالپسل توسط يا خودافسانه اسیمق[ 
 قادرمطلق يهانامه ب اسیمق ریز سه و هیگو 46 از و است شده هیته
 13(  بودن فرد به منحصر و) هیگو14(  يریناپذبیآس ،)هیگو19(

 از يانهیگز 5 فیط هیهرگو مقابل در است شده لیتشک) هیگو
 از. دارد قرار) 1 نمره(  مخالفم کامال تا) 5 نمره(  موافقم کامال

 ، 39 ، 11 ، 17، 14 ، 38، 23،28 ،10( هیگو 15 هاهیگو مجموع
 يگذار نمره معکوس صورت به) 25 ، 24 ،27 ،21 ، 18 ،15، 43

 ،اسیمق سازندگان توسط اسیمق نیا اعتبار و ییروا. شودیم
تعیین شده است که اعتبار زیر  ]31،  30،  29[ همکاران و یالپسل

مقیاسها به روش آلفاي کرونباخ به ترتیب براي ابعاد قادر مطلق، 
 77/0و  65/0، 69/0و منحصر به فرد بودن، برابر آسیب ناپذیري 

گزارش شده است. در خصوص روایی نیز این محققان به روش 
در پژوهش  اند.تحلیل عوامل وجود عوامل مذکور را تایید نموده

 هب برگردان و ترجمه ندیفرا ابتداحاضر براي استفاده از مقیاس 
 مجوز ،اسیمق سازندگان دییتا از پس و رفتیپذ انجام یسیانگل
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 آلفا روش از اعتبار احراز يبرا سپس. دیگرد اخذ آن از استفاده
. دش استفاده عامل لیتحل روش از ییروا نییتع يبرا و کرونباخ

نتایج تحلیل عاملی به روش مولفه هاي اصلی و با چرخش 
واریماکس موید وجود سه عامل مذکور بود. مالك استخراج عوامل 
شیب منحنی اسکري و ارزش ویژه باالتر از یک بود. مقدار 

KMO   3564و ضریب کرویت بارتلت برابر  78/0برابر 
)۰۰۱/۰<P( ه بود. بارهاي عاملی حاصل گویه ها براي هر س

 اسیمق کل کرونباخ يآلفا بیضر بود. 40/0زیر مقیاس باالتر از 
 و يریناپذبیآس ، بودن فرد به منحصر و براي  ابعاد،76/0 برابر
 بود74/0 و 60/0، 64/0، به ترتیب برابر مطلق قادر
 New Imaginary Audience(یالیخ ناظر اسیمق

Scale( :شده هیته ]29[ یالپسل توسط یالیخ نیناظر اسیمق 
 هیگو هر مقابل در که. باشدیم هیگو 40 شامل اسیمق نیا. است

،  2= کم ،3= اوقات یگاه ، 4=  اغلب شامل يانهیگز 4ی فیط
اعتبار مقیاس به  ]۲۹[ همکاران و یالپسل. دارد قرار ،1=  هرگز

گزارش نموده اند و روایی مقیاس  82/0روش آلفاي کرونباخ را برابر 
امل مورد بررسی قرار دادند که ع تحلیل روشرا نیز با استفاده از 

نتایج موید وجود سه عامل به نامهاي خاص بودن، آسیب ناپذیري 
 سازندگان ولی،و خطر پذیري بوده است در مقیاس بوده است. 

 هالیتحل در کهاند نموده هیتوص ]۲۹[ همکاران و یالپسل اسیمق
 .شود استفاده کل نمره از

 و ترجمه ندیفرا ابتدا ،پژوهش حاضر  در مقیاس از استفاده يبرا
 اسیمق انسازندگ دییتا از پس و رفتیپذ انجام یسیانگل به برگردان

 روش از اعتبار احراز يبرا سپس. دیگرد اخذ آن از استفاده مجوز
. شد فادهاست عامل لیتحل روش از ییروا نییتع يبرا و کرونباخ آلفا
نتایج تحلیل  . بود 0/ 88 با برابر اسیمق کل کرونباخ يآلفا بیضر

عاملی به روش مولفه هاي اصلی و با چرخش واریماکس وجود 
 مالك استخراج عوامل شیب عوامل مذکور در مقیاس را تایید نمود،

 ذکر است به .الزمبود باالتر از یک ویژه و ارزش اسکري منحنی
از  30/0از کمتر بار عاملی دلیل به 25،  24، 23 ،21ي هاهیگو ،که

ویه ها و سایر گ ندشد کنار گذاشته نهایی ها در تحلیلهیمجموع گو

برابر  KMOر مقدا .بودندبرخوردار  30/0از بار عاملی باالتر از 
 ) بود کهP >0001/0(7104 برابر بارتلت کرویت و ضریب 87/0

 یهمبستگ ها و ماتریسسؤال گیرينمونه کفایت يدهندهنشان
 بودند.

 هاافتهی
 ار،یمع انحراف ن،یانگیم شامل، یفیتوص يهاشاخص 1 جدول در
  . است شده آورده پژوهش يرهایمتغ يبرا
 يهالیلتح به دنیبخش اعتبارو  پژوهش سوال به گوییپاسخ يبرا
 دشمتغیرهاي پژوهش محاسبه  صفر مرتبه یهمبستگابتدا  يبعد
 به پاسخگویی منظور به . است شده آورده 2 جدول در جینتا که

ر اي و ناظمبنی بر اینکه ابعاد خود افسانه پژوهش اصلی سوال
خیالی به چه شکل هر یک از ابعاد تاب آوري را پیش بینی می 

 رسیونرگ همزمان شیوه به چندگانه رگرسیون از استفاده باکنند، 
. شد استفاده یالیخ ناطر و يا افسانه خود ابعاد روي آوريتاب ابعاد

 ریمتغ عنوانه ب یالیخ وناظر ياافسانه خود ابعاد که ترتیب این به
 ( خلقی هايویژگی شامل، يآور تاب ابعاد از کی هر وبین پیش

 ارساخت و اجتماعی شایستگی فردي، شایستگی نمرات؛ مجموع
 الكم متغیر عنوان به اجتماعی حمایت و خانوادگی انسجام ،)فردي

 .است شده ارائه 3 در جدول نتایج که اندشده گرفته نظر در

 پژوهش متغیرهاي توصیفی هايیافته .1 جدول
 معیارانحراف میانگین متغیر

 31/7 96/40 مطلق قادر
 62/3 96/11 ریناپذ بیآس

 44/4 58/16 به فرد منحصر
 75/17 62/97 یالیخ ناظر

 33/6 11/38 يفرد یستگیشا
 72/5 10/29 یاجتماع یستگیشا

 82/6 79/36 یخانوادگ انسجام
 36/4 18/22 یاجتماع تیحما

 34/3 87/13 يفرد ساختار

 پژوهش همبستگی صفر مرتبه متغیرهاي ماتریس .2 جدول
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر 

         1  مطلق قادر
        1 28/0 ** ریناپذ بیآس

       1 21/0 ** 25/0 ** به فرد منحصر 
      1 15/0 ** 09/0 ** 06/0 ** یالیخ ناظر 

     1 10/0 12/0 /23** 51/0** يفرد یستگیشا
    1 44/0 21/0 07/0 12/0** 29/0** شایستگی اجتماعی

   1 32/0** 39/0** 07/0 -02/0 -03/0** /24 ** انسجام خانوادگی
  1 56/0 ** 45/0 ** 48/0 ** 12/0 ** -02/0** 02/0 ** /33 ** حمایت اجتماعی

 1 39/0** 0/ 36** 0/ 25** 48/0 ** 07/0 -01/0** 02/0 ** 29/0** يفرد ساختار
05/0*P<، 001/0 **P< 
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 ايافسانه خود مختلف ابعاد و خیالی ناظرمتغیر  روي آوريتاب ابعاد همزمانچندگانه به شیوه  رگرسیون .3 جدول
      يفرد یستگیشا :مالك  ریمتغ

 B β Sig R R2 F Sig بینپیش متغیرهاي
     001/0 50/0 43/0 مطلق قادر
 001/0 15/64 28/0 53/0 01/0 09/0 15/0 يریناپذ بیآس

     NS -03/0 -04/0 بودن به فرد منحصر 
     NS 07/0 02/0 یالیخ ناظر
 یاجتماع یستگیشامالك  ریمتغ

 B β Sig R R2 F Sig بینپیش متغیرهاي
     001/0 27/0 0/ 21 مطلق قادر
 NS 35/0 12/0 05/23 001/0 03/0 05/0 يریناپذ بیآس

     NS -02/0 -3/0 بودن به فرد منحصر 
     001/0 19/0 06/0 یالیخ ناظر
 یانسجام خانوادگ مالك ریمتغ

 F Sigمقدار B β Sig R R2 بینپیش متغیرهاي
     001/0 30/0 21/0 مطلق قادر
 NS 37/0 14/0 02/27 001/0 -10/0 - 15/0 يریناپذ بیآس

     NS -09/0 -10/0 بودن به فرد منحصر 
     NS 07/0 02/0 یالیخ ناظر
 یاجتماع تیحمامالك  ریمتغ

 F Sigمقدار B β Sig R R2 بینپیش متغیرهاي
     001/0 37/0 27/0 مطلق قادر
 NS 37/0 14/0 02/27 001/0 - 07/0 -10/0 يریناپذ بیآس

     001/0 -12/0 -14/0 بودن به فرد منحصر 
     001/0 12/0 03/0 یالیخ ناظر
 يساختارفرد مالك ریمتغ

 F Sigمقدار B β Sig R R2 بینپیش متغیرهاي
     001/0 33/0 15/0 مطلق قادر
 NS 32/0 10/0 02/19 001/0 -05/0 -05/0 يریناپذ بیآس

     01/0 -10/0 0-/07 بودن به فرد منحصر 
     NS 07/0 01/0 یالیخ ناظر

 بینیپیش ،مطلق قادر شودمی مشاهده جدول در که مانگونهه
بعد  و استبوده آوريتاب ابعاد تمامی براي دارامعن و مثبت کننده
مایت بینی کننده منفی حناپذیري تنها توانسته است پیشآسیب

اجتماعی، انسجام خانوادگی باشد و بعد منحصر به فرد بودن نیز 
کننده منفی و معناداري براي حمایت اجتماعی و ساختار بینیپیش

باشد و ناظر خیالی شایستگی اجتماعی، حمایت اجتماعی فردي می
 ینی کرده است .برا به طور مثبت و معناداري پیش

 بحث 
 ناسازگارانه و سازگارانه پیامدهاي بررسی حاضر پژوهش از هدف
 سازه این مهم پیامد دو راستا این در. بود نوجوانی دوره محوريخود

 دلم مبناي بر آن، عوامل با همراه اي،افسانه خود و خیالی ناظر یعنی
 مختلف ابعاد و محوريخود هايشاخص عنوان به ، ]۲۹[ الپسلی

 هايیافته. گرفتند قرار نظر مد سازگاري شاخص عنوان به آوريتاب
 ادرق بعد اي،افسانه خود مختلف ابعاد بین از که داد، نشان حاصل
 بعادا تمامی کننده بینیپیش يدارامعن و مثبت صورته ب مطلق

 بینیپیش این فردي شایستگی بعد در البته است، بوده آوريتاب
 زمینه در شده انجام تحقیات نتایج با یافته این. است بوده ترقوي
 34[،  33،  32،  30[ دارد همخوانی ايافسانه خود خود مثبت تاثیر

 در ، ]29[ الپسلی نظر بر است تائیدي که]20،  17، 31،  35، 
 تفکر هاي ویژگی در تعمقی. شناختی تحول این مثبت آثار خصوص

 کريف تحول این. بود خواهد حاصل روابط گرتوجیه بودن، مطلق قادر
 لیکنتر خود رشد فعال، عامل یک عنوان به خود از آگاهی رشد سبب

 هآنچ خلق و اوضاع بر تسلط و چیرگی حس احساسات، و افکار در
 بورگفرای. شودمی نوجوانی دوره در نیستند، آن انجام به قادر دیگران

 پرورش ازطریق احساسات اینکه  معتقدند ]36[ همکاران و
 خود خودکارآمدي، نفس، به اعتماد: شامل آوريتاب هايویژگی

 و دیگران بر گذاري تاثیر روابط، بر تسلط گرایی،برون امید، دوستی،
 نوجوان در را آوريتاب رشد زمینه ریزي برنامه و دهیسازمان توان

 .سازندمی فراهم
 خود سازه از دیگري بعد عنوان به ناپذیريآسیب خصوص در

 کننده نیبیپیش تنها بعد این که بود آن بیانگر هایافته اي،افسانه
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 باطارت ابعاد سایر با و است بوده یخانوادگ انسجام دارمعنا و منفی
 30،  29[ي هاافتهی با زیادي حد تا جینتا نیا .است نداشته داريمعنا

 .دارد یهمخوان ]41، 40، 39،  38، 37 ، 36، 35،  34، 33، 32،  31،
 آوري،تاب ابعاد اکثر با خیالی ناظر از بعد این ارتباط عدم توجیه در

 بودن وجهی دو بر مبنی ]31[همکاران  و الپسلی نظر به توانمی
 هایییویژگ با سو یک از احساس این. نمود اشاره ناپذیريآسیب سازه

 اجتماعی، هايمهارت در نقصان فناناپذیري، باور همچون
 مشخص خطر،پر تجارب به میل و بینانه واقع غیر گیريجهت

 واننوج در ناسازگارانه رفتارهاي موجبات تواندمی رو این از و شودمی
 و جستجو به میل همچون خصوصیاتی با دیگر سوي از و گردد

 ینا. کند فراهم را تطابقی هايرفتار موجبات تواندمی خود، پذیرش
 هابینیپیش آیندبر تا است شد سبب احتماالً، تاثیرات بودن وجهی دو
 خصوص در رسدمی نظر به اما ،نماید میل صفر به مواقع اکثر در

 همسئل این احتماالً،. است شده قالب منفی وجه خانوادگی انسجام
 نوجوان ات شودمی سبب ناپذیريآسیب که است آن از ناشی تربیش
 که ایدنم خطرپر هايرفتار به اقدام خانواده پشتیبانی و حمایت بدون

ر قاد وشده  خانوادگی ارتباط تا منجر به مختل شدن مسئله این
 چنین نتیجه که نماید جلب را خانواده اعضاء حمایتنخواهد بود 

 . نمایدیم توجیه را خانوادگی انسجام با بعد این منفی رابطه ،وضعیتی
 ردف به منحصر احساس یعنی ايافسانه خود سوم بعد خصوص در

 زیر اب معناداري رابطه بعد این که داد نشان حاصل هايیافته بودن،
 انسجام و یاجتماع یستگیشا فردي، شایستگی هايمقیاس
 تیحما ابعاد براي منفی کننده بینیپیش اما ،ندارد یخانوادگ
 یجنتا با حدي تا یافته این. است بوده يفرد ساختار و یاجتماع

  ]43 ، 42[ نیوارتان،  ]27[ یالپسلی و چرتۥد پیشین هايپژوهش
همانگونه که در مقدمه اشاره شد احساس  .باشدمی مخوانه

خود را فردي  منحصر به فرد بودن عبارت است از اینکه نوجوان
 داند که هیچکس قادر به درك منطق،همتا میاستثنایی، ویژه و بی

شود چنین احساساتی سبب می استدالل و چرایی عملکرد او نیست،
تر و و فردیت باشد استقالل بیشاي خواهان که نوجوان به گونه

و بر این اساس احتماالً، جلب  ]49، 48، 47، 46، 45، 44، 39[.
ی آوري اجتماعحمایت و استفاده از منابع اجتماعی (که شاخصه تاب

است) و همچنین پیروي از نظم و ساختار موجود (که شاخصه 
ساختار فردي است) را نقطه ضعف خود تلقی نماید. از این منظر 

آوري باي و ابعاد مذکور تارابطه منفی بین این بعد از خود افسانه
رفت که این رابطه در خصوص قابل توجیه است. البته انتظار می

انسجام خانوادگی نیز به صورت منفی و معنادار باشد ولی ضریب 
 داريچه مطابق انتظار بود ولی حد معناحاصل در این خصوص اگر

 را احراز ننمود. 
ظر خیالی به صورت هاي پژوهش نشان داد که نادر نهایت یافته

 نموده ینیب شیپ یاجتماع تیمای و حاجتماع یستگیشامثبت ابعاد 
نتایج با پیشینه تحقیقات انجام شده در خصوص مدل  نیا.  است

، ]49، 48،  47، 46، 39 ،28[ باشدپسلی تا حد زیادي همسو میال
 مدل و ]49، 44،  39[ یالپسل نظر بر هیتک با فوق افتهی نییتب در

 ، 26[ی الپسل » نو ینگاه «ی وي تحت عنوان اجتماع -یشناخت
 شکل در یالیناظرخ تفکرنقش مهم و کلیدي خصوص  در ]29

این نتیجه قابل توجیه است.  یاجتماع تعامالت و تیهو يریگ
که بحث شد تفکر ناظرخیالی، قائل بر پرسشهایی در دوره  همانگونه

نوجوانی است، در خصوص اینکه دیگران چگونه او را ارزیابی و 
هاي خوب، مقاوم، هکنند. لذا در پی نشان دادن چهرقضاوت می

گر و موفق از خود در نزد دیگران است. در واقع مطابق نظر مقابله
اگاهی در ارتباط خود با دیگران نوجوان به نوعی خود ]25[ الپسلی

رسد که در عین اینکه سبب می شود به جدایی و استقالل از می
حیط در بیرون از موالدین بیاندیشد، نیازمند به یافتن هویت خود 

به عبارت دیگر در عین وصل ، ]49،  48 ، 25، 22[خانواده شود 
بودن به خانواده هویت مستقل خود را به عنوان یک عضو در ارتباط 

کند. در این مقطع نوجوان نسبت به وضعیت اجتماعی دنبال می
هاي اجتماعی که عضو آن است به شدت حساس خودش در گروه

تخیالت و  ]29[ یالپسلشود و سعی در حفظ این روابط دارد. می
را نوعی راهبرد  هاي نوجوان پیرامون ناظرین اجتماعیاندیشه
 داند براي مواجه شدن با فشارهاي زندگی اجتماعی. اي میمقابله

 گیرينتیجه
هاي پژوهش حاضر شواهد جدیدي در جهت تائید در مجموع یافته

ها نشان داد که بر خالف تصور فراهم آورد. این یافته الپسلیمدل 
توانــد نقش میخودمحوري دوره نوجوانی هــاي رایج برخی جنبــه

  ادرق تفکرعامل محافظتی در دوران نوجوانی داشته باشد. به ویژه 
ــانه، از ابعاد خود ابودن مطلق اي، و همچنین تفکر ناظر خیالی فس

ــق دیگري از خود محوري نوجوانی نتایج قابل توجه  به عنوان شـ
توان نتیجه گرفت که اي را در این زمینه ارائه نمودند. به واقع می

ــد اگرچــه داراي  تمـامی تغییرات تحولی دوران  هـاي مختلف رشـ
کارکرد  باشــند اما در عین حالپیامدهاي خطر ســاز براي افراد می

محافظتی براي فرد دارند. نتیجه ضــمنی دیگر پژوهش حاضر آن 
اي لزوما در یک جهت نمی بود که تفکر ناظر خیالی و خود افسانه

باشـند و هر یک مستقل از یکدیگر(البته در ضمن داشتن رابطه با  
 یکدیگر) پیامدهاي خاص خود را دارند.

 و تیــکم تــابع يآور تــاب يریــگشــکل کــه آنجــا ازدر پایــان، 
ـ اخت در فـرد  کـه  اسـت  یتیحمـا  منـابع  تیفیک پیشـنهاد   دارد، اری

ــی ــود م ــاش ــمتول ت ــ انی ــترب و میتعل ــا تی ــل ب ــد مراح  و رش
 از تـا  باشـند  داشـته کامـل   یآگـاه  رشـد  از مرحلـه  هر يامدهایپ
 دوره هـر  يبـرا  را الزم یمحـافظت  ایـ  یتیحمـا  منـابع  قیطر نیا

  .آورند فراهم
-یم یتحول يهایژگیو نیا که داد نشان حاضر پژوهش واقع در

 ياندازها چشم نیا و شود فرد در يآورتاب شیافزا موجبات تواند
 يرو شیپ رشد یروانشناس و تیترب و میتعل حوزه در يدیجد

 .دهدیم قرار محققان

دانند مقاله بر خود الزم می این محققین آخر در تشکرو قدردانی:
تا از سازمان آموزش و پرورش استان فارس و نواحی چهارگانه 

آموزانی که صادقانه آموزش و پرورش و مدیران و مسئولین و دانش
 قدردانی صمیمانه یاري دادند و دوستانه در اجراي این پژوهش ما را

.نمایند
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