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چکیده:
مقدمه :تابآوری یکی از ویژگی های شخصیتی هست که انسان را در مقابل مشگالت واتفاقات و شرایط بسیار سخت یاری
میدهد.بنابراین هدف پژوهش حاضر تعین رابطه تاب آوری مادر با خودکارآمدی دختران نوجوان است.روش :روش پژوهش
حاضررر بدلیل بررسرری رابطه بین متایرهای پژوهش از نوص تو رریفی ه بسررتگی بودهشدر پژوهش حاضررر جامعه آماری ک یه
دانشآموزان دختران هنرسررتانهای فنی حرفهای پایه دوم متوسررطه شررجرکر به تعداد  4023نفر بودندش به ه ین منظور تعداد
 188نفردختر و 188نفر مادر بر اسرراف فرموپ پ نت به روش ن ونهگیری در دسررترف انتخاب شرردند و سرره پرسررشررنامه
تابآوری کونور و دیوید سون ( )2003و پر س شنامه خود اثرمندی کودکان و نوجوان بندورا( .( SEQ-Cا ستفاده شده.یافته:
ابتدا ازآمار تو یفی ا ستفاده شده ا ست و دادههای حا ل از پژوهش درجداوپ مربوطه ن شان داده شده  .به منظورتجزیه و
تح یل فر ضیههای پژوه شی باتوجه به ماهیت آنها از آزمونهای منا سب آماری(ا ستنباطی) رگر سیون دو متایره ا ستفاده شده
ا ست .نتایج آزمون ه ب ستگی پیر سون در جدوپ ن شان داده شده ا ست .برا ساف داده های این جدوپش تاب آوری مادران با
خودکارآمدی دختران نوجوان رابطه مثبت دارد .یعنی هر قدر میزان تابآوری مادران باالتر میرودش میزان خودکارآمدی در
دختران نوجوان افزایش مییابد.در این آزمون میزان سطح معناداری در هر دو آزمون کال وگراف اس یرنوف و شاپیرو بیشتر از
سطح معنا داری جدوپ ن ایش داده شده ا ست .با اط ینان میتوان بر فرض نرماپ بودن تاکید ن ود .نتیجه :هر چه تاب آوری
مادران باال برودخودکارآمدی دختران باالمی رود .میزان تابآوری با خودکارآمدی ه بسرررتگی مثبت معنی دار دارند .تاب
آوری مادران .وسطح اط ینان  0/99میباشد .در پژوهش حاضر میران تاب آوری مادران بدون آموزش  ./22گزارش شده است
.پیشنجادپژوهشگر آموزش تابآوری میباشد .
کلمات کلیدی :تابآوری ،خودکارآمدی ،نوجوان.

مقدمه:

أ

تابآوری 1برای ب سیاری از یک مفهوم شناخته شده ا ست اما تعریف آن م شکل میبا شد.یک توافق همگانی برای تابآوری وجود ندارد از
طرفی ماهیت عوامل فشاااارزاس آسااای زاس وتجارب ناسااااز ار نیاز به شااافا ساااازی داردس تابآوری نیاز دارد تا از مفاهیم مرتبط متمایز
ردد(برودر2س2009به نقل از سیبدریس 1389سشورجی لنگدریس .)1391
مفهوم تابآوری ریشااه در رواشااناساای دارد.توانایی ت مل موقعیتهای مشااکل وساانت(ننگم  3س)2005سدلیریس شااهامتس بیپرواییس
پرطاقتیس(آریانپورس)1380معنی شدهاست(سیبدریس 1389س شورجی لنگدریس .)1391
باوجود آنکه روانشناسان در رابطه با تعریف تابآوری با یکدیگر ب ث دارندسماست  4ورید(2003سبه نقل از جباریس1390س شورجی لنگدریس
.)1391آن را به عنوان یک سااری از پدیدههای همراه الگوهایی از ساااز اری متبت در زمینهای از خطرات وساانتیهای قابل توجه تعریف
کردهاند.
1-1تاریخچه تابآوری:
علیرغم ازدیاد پژوهشها در مورد تابآوری توافق کاملی در مورد تعریف ای

سازه هنوز بوجود نیامده ا ست .تالشهای به عمل آمده برای

تعریف ای مفهوم کلیدی به دنیل منتلف روش شناسی هم چنان مبهم باقی مانده است(کینارد5س 1998س به نقل از شهبازی رادس .)1391
ونا ونی تعاریف تابآوری ای مشکل را در زمینه تابآوری منعکس میکند و آن به علت عدم وجود یک نظریه واحد از تابآوری است که
قادر باشد به دید اههای منتلف ساختار داده و پژوهشهای آزمایشی(تجربی)برای رشد ای سازه را هدایت کند .لذاس به نظر میرسد که به
یک نظریه متفاوت و قابل آزمون برای تابآوری نیاز اساات .م ققان بطور مشااترب تابآوری را پیش بی سااالمت روانی و پیامد فرفیت
کارکردی و کفایت اجتماعی تعریف کردهاند (اولسونس 2003س به نقل از مراد مومنیس )1393
ورنر از جمله اولی دان شمندانی بود که در دهه  1970از ا صطالح تابآوری ا ستفاده کرد .او روهی از بچههای منطقه کایوایی در هاوایی را
مورد مطالعه قرار داد که در فقر بساار میبرند و یا با والدی بیمار روانی یا الکلیک و یا اخراج شااده از کار زند ی میکردند از ای تعداد دو
سوم در سنی بانتر رفتارهای ویرانگر از خود ن شان دادندس اما یک سوم رفتارهای منربی ندا شتندس ورنر روه اخیر را تابآور نامید .اولی
ت قی قات تابآوری بر کشاااف عوا مل م افظتی در برابر بد رف تاریس افراد م له های فقیر نشااای (لو تارس  )1999و و قایع فاج عه بار
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زند ی(فردریک سون و همکارانس  )2007تمرکز دا شتند و تمرکز کارهای آزمای شی بر فهم فرآیندهای متبت با تابآوری بود .م ققان تالش
کردند تا آشکار سازند که چگونه برخی عوامل(مانند خانواده) در ایجاد پیامدهای متبت مشارکت دارند( لوتار1س .)1999
پژوهشهای انجام شده حاکی از آن ا ست که برخی افراد تاب آورس پس از رویارویی با موقعیتهای د شوار زند یس دوباره به سطح معمولی
عملکرد باز می ردندس حال آنکه عملکرد برخی دیگر از ای افرادس پس از رویارویی با ناکامیهاس مصیبتها و دشواریها نسبت به ذشته ارتقا
پیدا میکند در مجموعس افراد تابآورس دارای ای ویژ یها هستند:
 ) 1واقعیتهای زند ی را به سهولت میپذیرند.
 ) 2ایمان دارند که زند ی پرمعنا است.
 ) 3دارای تواناییهای چشاامگیری برای وفق دادن سااریع خود با تاییرات بزر

هسااتند(لوتهانس و همکارانس 2006س به نقل از کرد میرزاس

)1388
برای دستیابی به تابآوریس روهی از مهارتها و نگرشها مورد نیاز است که در اصطالح به آنها سنترویی 2فته می شود .سنترویی به
افراد کمک میکند تا در رویارویی با تاییرات تنش زاس د شواریها را به فر صتهای پر منفعت تبدیل کنند .نگرشهای مورد نظر در سنت
روییس عبارتند از :تعهدس کنترل و چالش طلبی .مق صود از تعهد آن ا ست که فرد در رویارویی با شرایط د شوارس به جای ترب ص نهس ترجیح
دهد ح ضور خود را در ص نه حفظ کردهس به افراد در یر در آن موقعیتس در برطر کردن د شواری کمک کند .مق صود از کنترلس آن ا ست
که فرد به تواناییهای خود برای اثر ذاری بر نتایج رویدادها باور داشااته باشااد و مقصااود از چالشطلبیس آن اساات که فرد در رویارویی با
چالشها به جای مقصر قلمداد کردن سرنوشتس درصدد ایجاد فرصتهایی برای رشد خود و دیگران باشد .هم چنی در شکل یری و بروز
رفتارهای سنت رویانهس فرد باید مهارت تابآوری در اصطالح چنی تعریف می شود« :نوعی حالت قابل توسعه در فرد که بر اساس آن قادر
است در رویارویی با ناکامیهاس مصیبتها و تعارضهای زند ی و حتی رویدادهای متبتس پیشرفتها و مسئولیت بیشتر به تالش روز افزون
تر ادامه دهد و برای دستیابی به موفقیت بیشترس از پای
در فرهنگ مریام وبستر)2010( 3به توانایی بهبودی پس از شرایط سنت ویا تاییر وتطبیق با آن شرایط تابآوری فته می شود.به عبارتی
دیگر به عنوان یک تواناییس تابآوری متعلق به افرادی ا ست که در معرض عومل خطر م شنص قرار می یرندومیتوانند بر آن خطرات غلبه
کنندواز پیامدهای منفی نظیر بزهکاری و مشکالت رفتاری اجتناب نمایند(پویا 1389س به نقل از شورجی لنگدریس .)1391
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 2-1تعاریف ومفاهیم تابآوری:
کارنر 1ودیویدسااون که تابآوری را در حوزههای اجتماعی مورد مطالعه قرار دادهاندسمعتقدند تابآوری تنها پایداری در مقابل آساای ها یا
شرایط تهدید کننده نیستس بلکه شرکت فعال وسازنده فرد در م یط است.آنها تابآوری را توانمندی فرد در برقراری تعامل زیستی وروانی
در شرایط خطرناب میدانند(شاکرینیا و م مدپورس1389سبه نقل ازاجباریس1390س شورجی لنگدریس .)1391

تابآوری« فرآیند مقابله با رویدادهای منتل کنندهس پراساااترس یا چالش بر انگیززند ی» اسااات(سااابزعلی سااانجابیس.)1389وا نیلد2و
یانگ(2004سبه نقل از اجباری س1390س شورجی لنگدریس «)1391توانایی مقابله موفقیتآمیز با تایر وبدبنتی»را تابآوری نامیدهاند.
مفهوم تاب آوری طبق ت قیقات سه دهه ذ شته علوم اجتماعی به متابه یک یک پدیده چند بعدی شناخته شده ا ست که در بافت های
منتلف اجتماعی ودرونی متفاوت هستند (کانر و دیویدسونس .)2003
همان ونه که یکی از علمای اجتماعی(ارونسااون )3فته اساات .نگاهی کوتاه به جهان اطرا به ما نشااان خواهد دادکه«عصاار ما عصاار
پرخا شگری ا ست»آنتونی ا ستر 4از دیگر عالمان اجتماعی بیان میکنند:ما رفتارهای خ ش ان سانها را ن سبت به یکدیگر حیوانی میخوانیم
ولی برر سی خ شونت های ان سان ن سبت به ان سان ن شان میدهد که به کار بردن صفت حیوانی در مورد اینگونه رفتارها در واقع توهی به
حیوانات است(کریمی 1385س شوزجی
 -2خودکارآمدی:
به عقیدهی بندورا خودکارآمدی از مهمتری عوامل در رشد ارتباطات سالم و مطلوب اجتماعی است که رضایت از زند ی فرد را در پی دارد
(بندورا5وهمکارانس ( .)1995خودکارآمدی با ارتباطات متبت با همسانن مانند عواطف متبت در موقعیتهای اجتماعی و مدیریت عواطف و
هیجانات منفی مرتبط است .کاپرارا6وهمکاران .)2010(.نیز نشان دادندس سطوح بانی خودکارآمدی در ارتباطات اجتماعی میتواند ساز اری
شناختی اااا عاطفی در کودکان و نوجوانان را حفظ کند .همچنی س خودکارآمدی بان با توان بیشتر مقابله با رفتارهای پرخطر برای سالمت
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همراه ا ست (ما 1س فنگس نائرس  .(2006به دلیل تر شح هورمون های جن سی در س نوجوانیس شرایط فیزیکی و روانی نوجوانان را به سمت
پرخاشگری هدایت کرده و ا ر قادر نباشیم شرایط جدید را هدایت کنیم سب ایجادشکا بزر ی بی نوجوانان وخانواده میشود.
 2-2تاریخچه خودکارآمدی:
تارینچه کو تاهی دارد که با فعالیتهای بندورا)1977( 2آغاز ردید.وی در نوشااتههای ت ت عنوان «به سااوی یکرارچه کردن تئوری های
تایرات رفتار» به ای مو ضوع ا شاره کرد .خود کارآمدی ت ت عنوان ق ضاوتهای افراد درمورد تواناییهای شان روی تالش وپ شتکارآنها اثر
می ذارد (بندوراس.)1986
به عبارتی خود کارآمدی عبارت ست از باور فردس در ای خ صوص که توانایی انجام تکلیف را دارد یا خیر .خود کار آمدی با توجه به اح ساس و
تفکر وعمل انسان ها متفاوت است(بندوراس.)1977
خود کار آمدی در حو ضه اخت صا صی در نظر رفته می شودس بدی معنا که فرد میتواند خود باوری ن سبتا م کمی در حیطهها و دامنههای
منتلف یا موقعیتهای عملکردی خاصی داشته باشد .اما برخی از م ققان یک مفهوم عمومی از خودکارآمدی متصور شدهاند .ای مفهوم به
اعتماد کلی فرد به توانایی ذر از دامنه وسیعی از خواستها یا موقعیتهای جدید برمی ردد .خود کار آمدی عمومی بر پایه واساس روش
شدن لیاقت و قابلیت فرد سبرای کنار آمدن موثر با بسیاری از موقعیتهای تنش زا (شولتز وشولتز س)2000
به اعتقاد بندورات()2001خودکارآمدی مفهومی اسااات که به واساااطه آن تجربیاتس توانایی و تفکر افراد در یک مسااایر ادغام میشاااود.
خودکارآمدی و سایر نگرشهای انتظاری بطور مشترب دارای ای واقعیت هستند که تمامی آنهاس باورهایی در خصوص درب توانایی فردی
اسااتس اما تفاوت آنها با خودکارآمدی در آن اساات که خود کارآمدی ادراب قابلیت های فردی به منظور دسااتیابی به عملکردها و نتایج
موقعیت دیگر از پیش تعی شده میباشدسبنابر ای خودکارآمدی از بابت باورهای انتظاری متفاوت است(پاجریس 3س)1996
خودکارآمدی یا ادراب خود کارآمدی در بر یرنده احساس خوشاینده فرد رانجام تکالیف در تمامی انسانها مرتبط است(پولرس.)20024
 2-2تعایف ومفاهیم خودکارآمدی:
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ا رچه نظریه شناختی-اجتماعی شامل مو ضوعات ب سیاری از قبیل ق ضاوتهای اخالقی وبر انگینتگی فیزیولوژیک ا ست اما در درجه اول
تمرکزش بر خود کارآمدی وباورهای فردی در مورد تواناییاش برای انجام موقعیت آمیز وفایف و اهدا میباشد(نتام1؛نب2س.)1990
نظریه اجتماعی شناختی بندورا ماهیت انعکاس از خود ا ست بندورا از ای ویژ ی به عنوان خود کارآمدی نای میبرد و خودکار آمدی را به
عنوان اعت قادات افراد به توا نایی های خود برای ان جام و فایف به ون های که نتی جه مورد نظر را کسااا

کن ند تعریف میک ند .انگیزش

احساسات و فعالیت ها پایه بسیاری از عقایید برای اقدام در جهت هد میباشند .ای مفهوم خودکارآمدی به عنوان مبنای نظریه شناختی
– اجتماعی بندورا مطرح شده و طی چندی

سال بارها وبارها مورد آزمون قرار رفته و مداوما ن شان دهنده رابطه قوی بی رفتار ان سان و

ساختار خود کار آمدی بوده است(هایت3س.)2011
علت به وفایف دشاااوار ت میدهند که چون معتقدند باید بر چالشها غلبه کنند و نه اینکه به ویلیامز )2010(4می ویدکه«توجه داشاااته
باشید افراد با سطوح بانیی از خودکارآمدی به ای عنوان یک تهدید از آن اجتناب نمایند»(ویلیامزس.)2010
روش پژوهش:روش پژوهش حا ضر در زمره ت قیقات بنیادی از نوع تو صیفی -همب ستگی ا ست .ت قیق همب ستگی که خود زیر مجموعه
ت قیقات توصیفی(غیر آزمایشی)است با ای هد انجام میشود که رابطه میان متایرهارا نشان دهد(.دنورس )1383
جامعه آماری :در پژوهش حاضاار جامعه آماری موردمطالعه شااامل دانش آموزان دختر پایه متوسااطه دوم هنرسااتان –های فنیحرفهای
شهرستان کرج وکلیه مادرهای ای دانشآموزان میباشد که در سال ت صیلی 96-1395مشاول به ت صیل میباشند.که شامل  4023نفر
دانشآموز و  4023مادرمیباشد.
نمونه و روش نمونه گیریدر ای پژوهش ازنوع نمونه در درسااترس اساات .برای مشاانص کردن حجم نمونه در مطالعات همبسااتگی از
فرمول پلنت:
)= ) N > 50 +8 Mا ستفاده می شود تاباخنیک و فیدلس  .)2007در ای فرمول  mن شان دهنده تعداد متایرهای پژوهش ا ست و N
حداقل حجم نمونه را م شنص میکند .بر ا ساس ای فرمول حداقل حجم نمونه مطلوب برای مطالعه حا ضر  106نفر می با شد .برا ساس
فرمول پلنت:

1

Latham
lock
3
Hait
4
williams
2

و

( N > 50 +8 M) = ) 188ای حجم نمونه به تعداد  188نفر می رسد .در ای فرمول  Mبرابر است با متایر های پیش بی  .و ازآنجایی
که متایر پیش بی ما تاب آوری میباشاادس و به دلیل وجود  7خرده مقیاسس می توانیم  Mرا برابر با  7در نظر بگیریم .جهت افزایش حجم
نمونه نتیجه را برابر با  188در نظر خواهیم رفت(Tabakhnick, Fidel, 2007).
برای بررسی متایرهای پژوهش وکمی کردن آنها از ابزار سنجش پرسشنامه به شرح زیراستفاده شده است:
روش ت قیق :توصیفی –همبستگی است زیرا روابط بی متایرهای تابآوری –خودکارآمدی-پرخاشگری را مطالعه میکند.
ابزار گردآوری دادهها :معرفی:پرسشنامه خوداثرمندی کودکان ونوجوان((SEQ_C
فرم تنلیص شده پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان بندورا ای پرسشنامه شامل  23ماده است که از سه خورده آزمون خود اثرمندی
اجتماعیس خوود اثرمندی ت صیلی وخود اثرمندی هیجانی تشکیل شده وتوانایی آزمودنی رادر موقعیتهای منتلف میسنجد خرده آزمون
خوداثرمندی اجتماعی که شامل هشت ماده اول پرسشنامه است توانمندی ایجاد ارتباط با همساننس قاطعیت ورسیدن به معیارهای اجتماعی
را می سنجدیاخورده آزمون خود اثرمندی ت صیلی شامل هشت مادهس دوپرسشنامه است واحساس توانمندی در مدیریت رفتاری های
یاد یریس تسلط بر موضوعات درسی و ت قق انتظارات ت صیلی را مورد سنجش قرار میدهد.
روایی وپایایی :
پر س شنامه خوداثرمندی کودکان ونوجوانان ابزار با ارز شی برای ارزیابی خوداثرمندی کودکان ونوجوانان ا ست پایایی آن خوب زارش شده
وثبات درونی آن %80میباشاااد.پایایی ای ساااه عامل %7س پایایی خوداثر مندی اجتماعی %78و خوداثرمندی هیجانی %80س خوداثرمندی
ت صیلی  %87زارش شده است (موریسس.)2001
در پژوهش حاضرس ضری

همبستگی پرسشنامه خوداثرمندی برابر  0/73است و برای خرده مقیاس های آن خوداثرمندی

اجتماعی 0/71س خوداثرمندی ت صیلی  0/69و خوداثرمندی هیجانی 0/72است که در سطح  P >0/001معنی دار است.
معرفی  :پرسشنامه تابآوری کونور  -دیویدسون )CD-RIS( 1یا مقیاس تابآوری کونور  -دیویدسون ( )CD-RISکه معادل
انگلیسی آن  Connor-Davidson Resilience Scaleاست توسط دو نظریهپرداز مشهور ای حوزه یعنی کونور و دیویدسون ساخته
شده است .بررسی ویژ یهای روانسنجی ای مقیاس در  6روه جمعیت عمومیس مراجعهکنند ان به بنش مراقبت اولیهس بیماران سرپایی

Connor-Davidson

ز

1

روانپزشکیس افراد با اختالل اضطراب فرا یر و دو روه از بیماران با اختالل استرس پس از سان ه انجامشده است .تهیهکنند ان ای مقیاس
بر ای باورند که ای مقیاس بهخوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور در روههای بالینی و غیر بالینی بوده است.
روایی و پایایی:
ضری آلفای کرونباخ برای ای پر س شنامه  0/82به د ست آمده ا ست (امینی و همکارانس  .)1391ضری پایایی ای پر س شنامه بر ا ساس
آلفای کرونباخ در ت قیقات منتلفی در داخل ک شور تو سط کردمیرزا ( )1388برابر 0/93س خلعتبری و بهاری ( )1389برابر 0/89س مؤمنیس
اکبری و شاااوریده ( )1388برابر با  0/88بوده اسااات وروایی ای پرساااشااانامه درجامعه ایرانی به روش ت لیل عاملی توساااط کردمیرزا
(1388سپیلت س )1390مورد تأیید قرار رفته است.
در پژوهش حاضرس ضری

همبستگی پرسشنامه تاب آوری برابر  0/66است و برای خرده مقیاس های آن تأثیرات معنوی 0/71س

کنترل 0/70س پذیرش متبت تاییر در روابط ایم 0/69س تصور از شایستگی فردی 0/66س اعتماد به غرایز فردی ت مل عاطفه منفی 0/69
است که در سطح  P >0/001معنی دار است.
یافتهها:یافته های توصیفی
 :1میانگی و ان را معیار نمره های تاب آوری و ومولفه های آنس پرخاشگری و مولفه های آنس خودکارآمدی و مولفه های آن در بی
مادران و نوجوانان دختر

میانه

نما

ان ار
معیار

می نیمم

ماکزیمم

تاب آوری

53/05

54/00

54/00

16/01

23

87

تاثیرات معنوی

3/48

3/00

2/00

1/63

2

8

کنترل

7/03

7/00

6/00

2/08

3

14

11/20

11/00

10/00

3/17

5

20

اعتماد به غرایز فردی ت مل عاطفه منفی

17/81

18/00

20/00

5/38

7

33

تصور از شایستگی فردی

18/16

18/00

20/00

5/38

8

33

خودکارآمدی

84/71

87/00

98/00

14/83

37

120

خوداثرمندی اجتماعی

24/88

24/00

23/00

5/82

9

35

خوداثرمندی ت صیلی

29/03

24/00

23/00

6/27

11

40

خوداثرمندی هیجانی

24/07

24/00

23/00

5/82

9

35

متایر

پذیرش متبت تاییر و روابط ایم

میانگی

ح

یافته های استنباطی
بی مولفه های تاب آوری مادران با مولفه های خودکارآمدی دختران رابطه وجود دارد.

جدول  13-4آزمون معنی داری کالمو را اسیمرونو
کالمو را اسمیرنو
Statistic

Df

Sig.

تاب آوری

0/112

188

0/098

خودکارآمدی

0/291

188

0/167

در ای آزمون میزان سااطح معنی داری در آزمون کالمو را اساامیرنو

بیشااتر از سااطح معنی داری جدول نمایش داده شااده اسااتس با

اطمینان می توان بر فرض نرمال بودن تأکید نمود.
جدول  14-4نتایج آزمون ت لیل واریانس برای مقایسه ی آزمودنی ها بر حس نمره های خودکارآمدی و تاب آوری

منابع تاییرات

SS

Df

ر رسیون

3640/963

4

باقیمانده

44327/393

183

کل

4796/365

187

میانگی مجذورها

F

سطح معناداری

910/240
242/22

3/75

0/001

برای ت لیل داده ها و آزمودن فر ضیه پژوهشس ابتدا نتایج آزمون ت لیل واریانس چند متایره در مورد نمره های خودکارآمدی با تاب آوری
م ا سبه شد .خال صه ی نتایج ت لیل واریانس (جدول )14-4ن شان داد که در هر یک از مقیاس های مورد برر سی با هم تفاوت معنی دار
دارد.

ط

جدول  15-4ضرای همبستگی پیرسون بی نمره های خودکارآمدی و مولفه های آن با تاب آوری
سطح معناداری

تاب آوری
خودکارآمدی

0/126

0/042

خوداثرمندی اجتماعی

0/196

0/004

خوداثرمندی ت صیلی

0/061

0/202

خوداثرمندی هیجانی

0/221

0/001

نتایج آزمون همبسااتگی پیرسااون در جدول شااماره  15-4نشااان داده شااده اساات .براساااس داده های ای جدولس تاب آوری مادران با
خودکارآمدی همبسااتگی متبت داردس همانطور که مشاااهده می شااود تاب آوری مادران با مولفه های خودکارآمدی م جمله خوداثرمندی
اجتماعی و خوداثرمندی هیجانی همبستگی متبت دارد و ای نشان می دهد هرقدر میزان تاب آوری مادران بان باشدس میزان خودکارآمدی
دختران نوجوان به صورت خوداثرمندی اجتماعی و خوداثر مندی هیجانی بان می آید.

جدول  16-4خالصه مدل ر رسیونس ت لیل واریانس و مشنصه های آماری ر رسیون تاب آوری با خودکارآمدی و مولفه های آن
مدل

R

R2

Adjusted R
Square

F

سطح معنیداری

1

0/276

0/076

0/156

3/75

0/001

جدول  17-4نتایج ت لیل ر رسیون

Beta

B

T

سطح معنیداری

9/400

0/00

2/563

0/053
0/024

تاب آوری (کل)

78/057

خودکارآمدی

0/052

0/148

خوداثرمندی اجتماعی

0/419

0/164

2/274

خوداثرمندی ت صیلی

0/052

0/020

0/257

0/789

خوداثرمندی هیجانی

0/485

0/176

2/160

0/032

ی

.1-1

نتایج

در جدول فوق نشان می دهد کهس معادله پیش بینی عبارت است از:
خودکارآمدی( +)0/148خوداثرمندی اجتماعی( +)0/164خوداثرمندی هیجانی( = 78/057 +)0/174تاب آوری
رابطه ی خودکارآمدی به همراه مولفههای آن به عنوان متایرهای مالب و تاب آوری به عنوان متایر پیش بی در معادله ی ر رسیون به
صورت همزمان ت لیل شد .نتایج ت لیل واریانس و م شن صه های آماری ر ر سیون در جدول  18-4ارایه شده ا ست .برا ساس ای نتایج
میزان  Fم شاهده شده معنادار ا ست و  15در صد واریانس مربوط به تاب آوری به و سیله ی خودکارآمدی را به صورت معنادار تبیی می
کند .ضرای تأثیرتاب آوری (کل)  78/057با توجه به آماره های  tن شان می دهد که ای متایر با اطمینان  0/99می تواند تاییرات مربوط
به تاب آوری را پیش بینی کنند .با توجه به مقادیر بتا بیشاااتری تأثیر مر بوط به مولفه خوداثرمندی هیجانیس خوداثرمندی اجتماعی و
خودکارامدی کلی بر تاب آوری است .در نتیجه بی تاب آوری مادران با مولفه های خودکارآمدی دختران نوجوان رابطه وجود دارد.
منابع فارسی:
دنورسعلی  .)1320(.روش ت قیق  .تهران نشر ویرایش
احدیسحس )1322( .روانشناسی رشد .قم آینده درخشان
جلیلیس علی؛ حسی چاریس مسعود  .)1389(.تبیی تاب آوری روانشناختی بر حس خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکارس
 6س131-154
رحیمی پردنجانی سسعید؛ غباری سباقر .)1390(.بنابتأثیرمداخله مبتنی بر نظریه اردنر بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان ناشنوای
هنرستانی .شهر پژوهش های علوم شناختی و رفتاریس 1س 1و1
رحیمی پردنجانی سسعید؛ غباری سباقر .)1390(.بنابه¬ تأثیرمداخله مبتنی بر نظریه اردنر بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان ناشنوای
هنرستانی .شهر پژوهش های علوم شناختی و رفتاریس 1س 1و1
سفید ریسسیما.)1395(.رابطه بنیانهای اخالقی وخودکارآمدی با رضایت شالی مدیران وکارمندان.پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
کرج در رشته روانشناسی عمومی  .پزشگیس شهریار( )1395کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرج در رشته روانشناسی
شیخ انسالمیس علی(.)1387بررسی رابطه تاب اوری و عزت نفس با پیشرفت ت صیلی دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستانهای شهر
شهریار.پایان نامه کارشناسی ارشد  .دانشگاه عالمه طباطبایی.
کربالیی پورس هنگامهس پری ناز بنی سیس پری ناز .)1394( .پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس تاب آوری و خودکارآمدی در
دانشجویان .چهارمی همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسیس آسی های اجتماعی و فرهنگی ایران.
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