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چکیده
   

هدف پژوهش حاضر رابطه تاب آوری و سخت رویی ب  تفرشیپ ا ت ناد یلیصح ش نایوج با قن  ش یرگ یجنایم     
شادکامی اد نش وج یان است .جا عم هی وم رد طم العه در این پژوهش را ک یل ه اد نش وج یان اد نشگاه محقق اردب لیکشت یلی

داد ند .نمونه مآ اری  230نفر و با استفا هد از روش نمونه گیری تصا فد ی در دسترس انتخ ندش با د وآدرگ یارب  .ری    
اّطّطالعات چهار اب از ر تاب آوری کانر-دیویدسون (  ،) 2003پرسشنامه سخت رویی کوباسا ( ،) 84 91مقیاس ماکداش ی
آکسفورت آرگایل و لو ( ) 89 91و نم  تفرشیپ تار ت ناد یلیصح ش نایوج

      

هدنهد ناشن جیاتن .تسا هدش هدافتسا    

برازندگی مدل مفه مو ی و تأیید آن بر یا جا عم ه اد نش وج یان اد نشگاه محقق اردب لی ی است .اثر مستقیم مت یغ ر تاب آوری
بر شادکامی (  )0/ 72و با ت  رادقم هب هجو ((( ((((  )t=7/ 08در س حط
شادکامی (  )0/ 65و با ت جو ه به مقدار (  )t=5/ 34در س حط
تحص لی ی (  )0/ 41و با ت جو ه به مقدار (  )t=3/ 19در س حط

 0/ 00عم ن تخس میقتسم رثا .تسا راد ی

ییور

رب        

 0/ 01عم نی اد ر است .اثر مستقیم مت یغ ر شادکامی بر پیشرفت
 0/ 03عم نی اد ر است .همچن نی اثر غیرمستقیم ت آ با و یر

رب   

پیشرفت تحص لی ی برابر با  0/ 36و اثر غیرمستقیم سخت رویی بر پیشرفت تحص بارب یلی رر ررر با  0/ 29و عم ن .دنتسه راد ی   
بنابراین چنانچه اد نش وج یان در یادگیری و تولید علم سخت کار کر هد و در مقابل مش الک ت تاب آوری دنشاب هتشاد   
یگیرد .چنانچه
میت او نند در تحص الی ت خ دو پیشرفت شاد ته باشند .این کار توسط ع لماو دیگر هم تحت تأثیر قرار م 
از نتایج بدست مآ د میت او ن گفت که فرد زمان کی ه به فوم قیت و پیشرفتی دست پ ادی
نیرو و قدرت در فرد جهت رسیدن به مراتب باالتر لکش

یکنددد ن و سفنب دامتعا یعو
ممم 

یت او ند ب رد درف ه   
گیم رد که شادکامی یکی از آنهاست و م 

جهت پیشرفت کمک شایانی بکند.
کلید واژهها :تاب آوری ،سخت رویی ،شادکامی ،پیشرفت تحصیلی.
دریافت مقاله5931/8/ 29 :

2

پذیرش مقاله5931/ 12 /3 :

اد نش یوج کارشناسی ارشد مدیریت ومآ زشی اد نشگاه محقق اردب لی ی( .نویسنده مسئول)

Ramingharibzadeh71@gmail.com
 3اد نشیار گروه ع مول تربیتی اد نشگاه محقق اردب لی یm_moeinikia@uma.ac.ir .
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مقدمه
یکی از مهمترین پیش فر تتتها ییی نیم  مود ه قق قققرن بیس شیادیپ مت   

ی اس شقن رب هک ت     
نظریهههه یا ی ی

فرآیندهای عالی مؤثر بر مهار و هدایت فرآیندهای شناختی تاکید مینماید .در اواخر قرن بیس مت
و اوایل قرن بیست و یکم میت او ن ورود سازه تاب آوری را به عرصه دا بیات روانشناسی تحولی،
انقالبی نو در نح هو نگرش روانشناسان ،روان درمانگران ،روانش پ کشز ان و مد وجد یان ب رامش ه   
آورد ،به گونهای که پیش از این بر یا ک دو کان که در عم رض سوءءء اس دافت ههه ق رار ممم یگرفتنددد یا ا
ک و نههه چن اد ننن خ نیاشو ددد متص رو ممم
شرایط ناگ او ر زندگی را تجربه کر هد ب دو ند آیند های تاریک ک
یشدند  .ما ا شناسایی تا بآوری بینشی دگرگون و یما دوارانه بر یا ساختن ادرف ییی ای ننن ک دو کاننن و
ت ک ما ًالًالًالًال طب عی ییی رخ
نجات بزرگساالن پدیددد آورد .ت آ با ور ییی خصیصههه یا استتت کههه بص رو ت ت
یدهد (لمی و غزل .) 2001 ،تاب آوری شا اره بر فرایندی پویا اد رد که انسا نها در زمان جاوم هه
م 
با شرایط ناگ او ر یا ضربههای روحی بصورت رفتار انطباقی مثبت از خ دو نشان ممم یدهنددد (ل رتو ،،
چیچتی و ب کی ر.) 2000 ،
برخی ویژگیها بصورت بالق هو در فا ر دا به ودیعه گذ شا ته شده است .ما ا ا ظهوررر و اع الت ی یی آنها ا
ق انساننن در
ش و ب ریگراک ییی است ..ت آ با ور ییی بههه قاب یل تتت ت باط ق ق
مست مزل شناخت دقیقتر ،پ رور ش ش
ب اطالققق
جاوم هه با بالیا یا فشارهای جانکاه ،غلبه یافتن و حتی تقویت دش ننن بوس لی ههه آن ت راج ب ب
ی دوش  .این خصیصه با ت او نایی درونی شخص و مهار تهای جا تماعی و تعا لم با محیط حمایتتت
م 
کو
ی دوش  ،توسعه مییابد و به عن او ن یک ویژگی مثبت متب ول ر میگر دد (دینر ،لوکاس ،میش ک ک
م 
ک ب آر ور ددد استتت ورنررر و اس  تیم (( ) 1992
ه ویل ل .) 2009 ،تاب آوری کشآ ارا چ یزی بیشتر از یک ک
تاب آوری را ساز و کار ذاتی خ دو اصالح گری بشر می اد نند و می گویند آنها ا کههه ت آ با وررر
هستند ،ان طع اف پذیرتر هستند .این فا ر دا نه کش ست ناپذیرند و نه مصون .برخی فاکتورهایی کههه
تاب آوری را تقویت میکنند متمرکز در درون فرد است ،مثل طب عی ت و سرشتتت هررر صخش ،،
شخصیت و راهبردهای سازگاری و مت یغ رهایی ن زی که عم مو ًالًال بصورت مآ اری ب ای ننن ممم ی نوش ددد از
قب لی جنسیت ،سن بیشتر و تحص الی ت باالتر و ع لماو ی ن زی بافتی جا تماعیاند مثل روابططط حمایت
گر و دسترسی به پ وی ندهای جا تماعی (بونانو و من یک نی ، 2008 ،به نقل ،رئودایام زا     .) 2008ت تتاب
آوری در هر سن و سطحی رخ میدهد و سازهای شناختی است که قابل ومآ زش است (هاکینز،
کاتاالنو و لیم ر .) 1992 ،ایسن (  ) 2003در تحقیقات خ دو نت جی ه میگیرد که فرد ت آ با وررر نحو ههه
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استدالل و نگرش متفاوتی در جاوم هه با شرایط ناگ او ر اتخاذ میکند ،در این پر اد زش رکف ییی از
تمرکز به مش لک و تبعات آن به خ دو ت جو ه بیشتری میکند .این تمرک ززز ز اد یییی و رونددد رکف ییی
شخص ،شا ار های بر استفا هد وی از سیستم فر شا ناخت خ دو است .ی نیا زا یک    فر خانشا تتتها ای
ت بههه عن او ننن تر يك ب ييي از اعم لا  ، ،راكفا  ،،ه جي اناتتت و
انس گا .تسوا ییور تخس نا ررررر رررررر شخصيت ت
انگ زی شهای فرد اد نسته دوش  ،مؤلفههای سازنده شخصيت مم نك است در فا ر دا مختلف متفاوت
باشند  .يكي از نيا مؤلفهها ،سرسختي است .شخصيت سرسختي كه وك باسا (  )97 19طم رح كر هد
ت گدنز كي ييييي
است برپايه نظریههایی است كه روانشناساننن و دوج ييي در روم ددد درجههه و دش ت ت
صح حي

طم رح کر هد اند (کنینگ .) 1999 ،وك باسا ( ) 88 91با اس يرظنزا هدافت هه ههه ها ييي و دوج ييي در

شخصيت ،سرس تخ ييي را تر يك ب ييي از باورها ا در روم ددد خ يو شت ننن و جهاننن تعريففف ممم یکنددد  .رف ددد
سرسخت كسي است كه سه مشخصه عم يمو

اد رد :الف) اعتقاد به يا نكه فرد قادر به كنترل و اي

تأثيرگذاري بر روي ح ثداو است و فشارهاي رواني را قابل ت ييغ ر می اد ند .ب) ت او نا يي احساسسس
تهایی كه فرد انجام میدهد .ج) انتظار يا نكههه ت ييغ ررر
عميق در يمآ خت يگ و يا تعهد نسبت به عف الی 
توأم با مبارزه ه جي ان ان زيگ بر يا رشد انسان بيشتر مؤثر است و آن را جنبهای از زندگي ممم ی اد نددد
(کوباسا.) 88 91 ،
مدي و وك باسا (  ) 1999در تحقيقي هد ساله روي فا ر دا سرسخت دريافتند كه نيا ارفا ددد در برابررر
تهای فشارزا نه تنها آسيب رواني نمیبیننددد،
فشار رواني بسيار مقاوم هستند و تحت تأثير وم قعی 
ب كل ه به استقبال آنها میروند و نيا

وم ق يع تها را جهت رشد و پيشرفت در زندگي خ دو ضروري

می اد نند .وك باسا ،مدي و كان ( ) 82 91بر يا تب نيي يا نكه چرا برخي ارفا ددد در جاوم هههه با ا مشك للل
بيمار می وش ند ولي برخي س مال تي خ دو را حفظ میکنند ،ال يوگ شخصيت سخت رو را پيشنهاد
کر هد اند.
احساسسس مهاررر رو اهدادي ييي زن گد ييي جوم ببب ممم ی وش ددد كههه رف ددد احساسسس تشاد يياراك هه ههه و در
وم قعیتهای تنش زا ،بر يا ت ييغ ر وم ق يع ت اقد ما كند .فا ر يدا كه فاقددد يا ننن ویژگیییها ا هس نت ددد با ا
احتمال بيشتري در رويارو يي با استرس در ماد بيماريها يم فا تند .نتايج برخي محققاننن مبي ننن آن
است كه سخت يشوك در كاهش خطر ابتال به بيماري نقش اد رد (کوباسا و هم اراک ن 82 91 ،و
شپرد و همکاران.) 1991 ،
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مدي و وك باسا (  ) 1999ب ني سخت يشوك روان شناختي و بيمار يهاي جسمي رابطه منفي يافتنددد
و به نيا نت جي ه رسيدند كه سخت يشوك میت او ند مثل سپري در مقاب للل رشددد ال وگ ها ييي رفت را ييي
(كه مهيا كننده بیماریهای عروق كرنري هستند) باشد .برحسب ال يوگ مفه يمو و يا ب و و يلي ا زم
(  ،) 1992سخت يشوك با بيماري در ارتباط است .براساس نيا ال خس ،وگ تت تتت شوك ييي با ا اجيا ددد
پراش در ارزيابي رويد دا ها و پاسخهای مقابله ،از بران يگ خت يگ

ويزيف لوژ كي

منفي و آسيب زا (و

کها ای مقابلههه
ط سختتت شوك ييي و سبک ک
درنهايت بيماري) ولج گيري میکند .ليپا در وم رد ارتباط ط
شهای مقابله حل مسئله و حمايت جا تماعي اس دافت ههه
طم رح میکند كه فا ر دا سخت وك ش از رو 
شهای مقابله مسئله رادم
یکنند و اد نش يوج ان اد ر يا سخت يشوك باال به طور عم نا اد ري از رو 
م 
استفا هد مینمایند (لیپا و همکاران .) 1994 ،طبققق يافتتت هها ييي هانا ا و هارسي ، ،س ننن و نج سسس در
تعا لم با هم روي سرسختي تأثير میگذارند .عي ني در ن اوجو ني و اوج ني سرسختي در زنان بيشتر
و در سالمندي در مر اد ن بيشتر میباشد (هانا و هارسی.) 2001 ،
ت انس نا ييي و وج ددد اد رد .در يا ننن راب هط
طم الب و گفتههای نسبتًاًا ز داي ييي در روم ددد رنججج و مش الك ت ت
بها و مقاالت زيا يد به ت يزج ه و تح ليل نيا رنج و دردها پر اد ختهاند .در گذشته روانشناسي
کتا 
بيشتر بر ه جي انات منفي مثل اضطراب و فا سردگي تمر زك میکرد تا بررر ه جي اناتتت مثبتتت از قب لي
بها و مقاالت علمي بر درد
شا كد ا يم و رضايت از زندگي  .ما روزه حتي محت ياو تعد يدا از کتا 
و رنج انساني تا يك د اد رد تا شا مد اني و لذت (مايرز ) 2000 ،ل نك در چنددد دههههی اخ ري  ،،عالقهههی
بسياري از محقق ني و ن يو سندگان به س يو لذت ،شا مد اني و رضايت از زندگي وطعم ف گر هديد
است به طوري كه س گيل من و همكاران (  ) 1999اظهار ممم ی اد رنددد كههه ط ييي دههههی  ، 80 91ت دادع
چکیدههای مقاالت روانشناسي در وم رد س مال ت ذهن ،شا كد ا يم و رضايت از زندگي به ح دود
780

مقاله رسيده است.

اوش رز و استر کا

( ) 199 1عم تقدند كه فا ر دا شا كد ام ،كساني هستند كه در پر اد زش اطالعاتتت در

ش و تفس ري
جهت خوش بيني و خ لاحشو ييي س ريگو ييي اد رند ؛؛؛ عي ن ييي اطالعاتتت را ط رو ييي پ زادر ش ش
یکنند كه به شا مد اني آنها منجر دوش  .ياد نر (  ) 2002عم تقد است كه شا كد ا يم  ،نوعي ارز يش ا يب
م 
ت از زن يگد ، ،
است كه فرد از خ دو و زندگیاش بههه عم للل ممم یآورد و دراوم ييي از قبي للل رض يا ت ت
ه جي ان و خلق مثبت ،فقدان فا سردگي و اضطراب را شا لم می دوش و جنبههای مختلف آن ن زي به
لكش شناختها و ع او طف است .نتايج طم العات كمپبل و همكاران ( ،)6791كانتر لي ((،) 965 1
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ياد نر و همكاران (  ) 1993حا يك از كي

تو
همبس گت ييي وك چك ،،اما ا عم ن ييي اد ر بي ننن تحص الي ت ت

شا مد اني میباشد .ياد نر و همكاران (  ) 1993اظهاررر م ييي اد رندكههه همبس گت ييي بدستتت دمآ ههه بي ننن
ت در اجيا ددد ع يال ققق
ش تحص الي ت ت
تحص الي ت و شا مد اني ،در فا ر دا كم در مآ د را ممم یت او ننن بههه نقش ش
ش اعظم ييي از
ت داد .بخش ش
وس عی تر كه منجر به فراهم مآ دن منابع شا مد اني بيشتررر ممم یگ در ددد  ،نسبت ت
ت لغش ييي و در مآ ددد ناش ييي
ت ب يقفوم ا تت تت
ارتباط ب ني تحص الي ت و نامداش ييي از همبس گت ييي تحص الي ت ت
می دوش  .ه وي بنر و الگ ني (  ) 2000رابطهی ب ني خ دو پنداره ي يلك  ،رويداهاي زندگي و شا كد ا يم
را در ب ني

 92نفر از اد نش ومآ زان دبيرستاني وم رد بررسي قرار داد ند .نتايج نيا پژوهش نشان د دا

كه رويد دا هاي زندگي به طور عم ني اد ري بر عاطفهی مثبت ،عاطفهی منفي و رضايت از زندگي
تأثیر میگذارد .همچن ني تأثیر رويد دا هاي روزانه ،بيش از رويد دا هاي اص يل زندگي ب دو

.

درك مفه مو و بكارگيري مناسب شا كد ا يم  ،از اوم رد مهم روان شناسي مثبت گراست و مفه مو
ت با الالال از
وس يعي است كه تجربهی ه جی انهای ولطم ب ،س وط ح پا نيي ه جی انها ییی منف ييي و رض يا ت ت
زندگی را در بر میگیرد (س گیل من 2000 ،؛  .) 89 91طبق نظر آرگایل ( (  ) 2003ماکداش ی هس زا    ،
بخش اساسي عاطفي ،شناختي و ه جي اني تش ليك

دش ههه است ..بههه نظرآنها ا يماكداش  ، ،متضا ددد با ا

فا سردگي نيست ما ا شرط عدم فا سردگي بر يا شا كد ا يم الزم استتت .در نظریهههها ییی وم سو ممم بههه
هدف نها يي اعتقاد بر نيا است كه شا كد ا يم

وم ق يع بدست میآید كه فا ر دا  ،به اهداف مبتني بر

متر و احتمال فوم قيت
ارزشها و نيازهاي خ دو جامهی عمل بپ شو انند  .فا ر يدا كه اهد فا شان را مه 
و رسيدن به آنها را بيشتر در نظر میگیرند ،احساس شا كد ا يم و خ شو بختي بيشتري خ او هند كرد
در حالي كه ارفا ددد اد ر يا

فهایشاننن احساسسس
ض ورزي بيش رت ييي در هدف ف
ماكداش ييي ان كد  ،،غرض ض

میکنند ( ياد نر و همکاران.) 2005 ،
پیشرفت تحص لی ی بعن او ن یک مت یغ ر تابع ع لماو ی است که بر آن اثر ممم یگذارنددد و ب اهنآ رییغت ا    
خ دو ش هم دستخوش ت ییغ ر می دوش  .در پیشرفت تحص لی ی ع لماو ی از قب لی هوش ،استعد دا  ،وضع
اقتصا ید خان هداو  ،وضع جسمانی ،س داو والدین و تالش و ک شو ش خ دو فرد مؤثر است (نریمانی،
۱۳۷۱

).

پیشرفت تحص لی ی اد نش وج یان در مقاطع مختلف رشد جسمی ،روانی و جا تماعی نیازمند اد را ب دو ن
نگرش مثبت به رشته تحص لی ی و انگ هزی های ق یو است .نگرش به رشته تحص لی ی ظاهرًاًا ی رما ک   
فر ید محسوب می دوش  .این تصور و دوج اد رد که هر اد نش ومآ زی بات جو ه به شخص دوخ تی و
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تمایالت و عالقه مندی و خصوصیاتش ،اد ر یا برخی نگرشها میباشد در ص شرگن هک یترو    
تحص لی ی از دیدگاه علم روان شناسی ،جا تماعی و جا عم ه شناسی عالوه برفر ید ب دو نش اد ر یا بعد
جا تماعی گستر هد از جمله محیط ،اطر یفا ان ،پدر و مادر و لعم م سایر فا ر دا گروهها ایی ک اد ه نش   
شهای مثبت یا منفی
ومآ ز با آنها به نح یو برخورد اد رند که در ایجاد و پرورش و تح یک م نگر 
به رشته تحص لی ی وی مؤثرند.

فرضیات پژوهش

نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش

بنا به گفتههای باال هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ت آ با و یر

اب ییور تخس و تفرشیپ      

تحص لی ی اد نش وج یان با نقش یم انجی گری شادکامی اد نش وج یان اد نشگاه محقق اردب لی ی و ارو هیم
میباشد .و همان وط ر که در مدل مفه مو ی پژوهش (نم ادو ر  )1دیده می دوش در این تحقیق محقق
به دنبال رسیدن به اوج ب فرضیههای زیر میباشد:
 )1ب نی تاب آوری و شادکامی رابطه علی و دوج اد رد.
 )2ب نی سخت رویی و شادکامی رابطه علی و دوج اد رد.
 )3ب نی شادکامی و پیشرفت تحص لی ی رابطه علی و دوج اد رد.
 )4تاب آوری با پیشرفت تحص لی ی با یم انجی گری شادکامی رابطه اد رد.
 )5سخت رویی با پیشرفت تحص لی ی با یم انجی گری شادکامی رابطه اد رد.
روش تحقیق
پژوهش وم رد نظر از لحاظ هدف ،کاربر يد است و باعث می دوش که نخست مقدار مؤلفهههها ای
مت یغ رها در محیط ک را ييي س جن ید ههه دوش  ..از نظررر ماهیتتت و روش از نوععع توص فی ییی– همبس گت ی ی
ی
یباشد و در این پژوهش رابطه ب نی ت آ با و یر
م 

 ییور تخس و ووو وووو تأثثیر آنها ا بررر ماکداش ی و 

پیشرفت تحص لی ی سن یج ده می دوش  .جا عم ه مآ اري این پژوهش ماش للل ک اد هیل ن وجش ی هاگشناد نا    
محقق اردب لی ی میباشد .که نمونه پژوهش با استفا هد از روش نمونه گ يری

سرتسد رد یفداصت    

 230نفر از اد نش وج یان انتخاب شدند .گر آد وري هداد ها به روش یم دانی و با ا ترکیببب  3پرسش ش
ش
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شهای مدل بر اساسسس مق سای
نامه از نوع بسته صورت گرفته است .مقیاس اندازه گیري همه بخ 
ل کی رت ممم یباشددد :مقی سا

نوسدیوید و رناک یروآ بات

::::

 :::::مق اي سسس تاببب آوري ک نا ررر -

يويد دسون (  ) 2003يک اب از ر  25سؤالي استتت کههه س زا هههی تاببب آوري را در ان زاد هههها ای پنج ج
ج
درجهای ل کي رت از صفر تا چهار میسنجد .حداقل نمرهی تاب آوري آز ندوم ييي در يا ننن مق ساي
ط بههه ویژگیییها ییی روان
ج طم العهههی مق تامد ييي مربوط ط
صفر و حداکثر نمرهی وي صد است .نت يا ج ج
سن يج نيا مقياس ،پايا يي و رو ييا آن را تا يي د کر هد است (کانر و يويد دسون .) 2003 ،همساني
ش دش هههانددد و گرچههه
دروني ،پايا يي باز آزما يي و رو ييا همگرا و واگر يا مقياس ،ک فا ييي گ راز ش ش
نتايج تح ليل عا يلم اکتشا يف و دوج پنج عا لم (شايس گت ييي /اس اکحت ممم شخصي ، ،اعتما ددد بههه غر يا ززز
شخصي/تحمل ع او طف منفي ،پذيرش مثب طاوع ت فف ففف/روابططط يا من ، ،مه را  ،،عم ن ر )تيو ااا ب ار ييي
مقياس تاب آوري تأ يي د کر هد است ،چون پايا يي رو ييا زيرمقياس ها هنوز به طوررر قط ععع تأ يي ددد
فهای پژوهشي عم تبررر محسوب ب
ب
نشدهاند ،در حال حاضر فقط نمرهی ک يل تاب آوري بر يا هد 
می دوش (کانر و يويد دس ،نو

 .) 2003پا ياي ييي و رو يا ييي رف ممم فارس يقم ي ا سس سسس تاببب آوري ني ززز در

طم العات مقدماتي نمونههای بهنجار و بيمار روم ددد بررس ييي و تأ يي ددد ق ار ررر گرفت ،تراشب( تسا ه    
25

 ) 386 1در خصوص این تحقیق با ت جو ه به جدول مربوطه در وم رد مت یغ ر تاب آوری که شا لم
سؤال ب هدو است ،ازیم ن شاخص آلفای کرونباخ به ازیم ن  0/ 86و در حد قابل قبول و تأیید کنن هد
پایایی پرسش نامه میباشد .اعتبار این سازه در ای ار ن لاس رد      386 1توس تراشب ط    تأییددد هدش
آیت .همچن نی مش لع پور در سال  1389از طریق همبس رس سایقم اب نآ ندومن هت س ناور یتخ
شناسی اه او ز با محاسبه ضریب همبستگی  r=0/ 64در س حط

    

عم نی اد ری  P>0/ 0001نشان داد که

این سازه از اعتبار نسبتًاًا باالیی برخور اد ر است .در این پژوهش ن زی ازیم ن ض خابنورک یافلآ بر   
برابر با  0/ 81بدست مآ د .مقیاس سخت رویی :پرسشنامه سخت رویی توسط کوباسا در س لا
 84 91و در مق سای   

 4س ط ترکیل یحط ر  تخس همانشسرپ نیا .تسا هدش یحا ر لک ییو   

     

      

   

مؤلفههای و مؤلفههای تعهد ،کنترل و چالش را میسنجد .روایی و قدرت تشخیص باال ،همچن نی
پایایی کافی آن با طم العات متعدد تأییددد دم( تسا هدش ی و 

کو ،اساب       .) 84 91در طم ال یدم هع

(  ) 1994براساس آلفای کرونباخ همسانی درونی تست بر یا چالش ،کنترل ،تعهد و سخت رویی
کل به ترت بی

 0/ 75 ،0/ 84 ،0/17و  0/ 88اس گیب( ت ی .) 1378    ،ب روظنم ه

 و یبایراجنه تتت تتتت نییع

روایی صوری و محت او یی مقیاس قربانی (  ) 1373آن را ترجمه ک رف مجرتم کی سپس و هدر م     
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فارسی آن را ان یلگ سی برگر اد نده و در اوم رد الزم اصالحات انجام شده است (پاینده ،اعتما ید و
ازیم ن پایایی این مقیاس در این پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ

کرمی .)19 13 ،همچن نی

 0/ 81بدست مآ د .مقیاس شادکامی :پرسشنامه شادکامی آکسفورد که در مایان پرسشنامههای
اد رد () در س لا  89 91توس و لیاگرآ ط لو یا .تسا هدش هیهت ن           

ماکداش ی هاگیاج     ویژههه  یا

پرسشنامه  5مؤلفه رضایت از زن سفن تزع و تیافک ،یتمالس ،تبثم قلخ ،یگد
میکند .فرانس سی

هعلاطم ار        

و همکاران (  ،) 1998علی پ  الابرون و رو (( (((  ) 1378و اس و رف یلیعام ناراکمه    

(  )09 13اعتبار و پایایی این پرسشنامه را تأیید کر هد اند .پایایی این مقیاس در این پ رب زین شهوژ    
اساس ضریب آلف یا

 0/ 82بدس و دمآ ت

خابنورک

آ ییاوتحم و یروص ییاور ن طسوت زین 

   

متخصصان و صاحبنظران ع مول تربیتی مورد تأیید واقع قرار گرفت .مقیاس پیشرفت تحصیلی:
پیشرفت تحص لی ی اد نش ومآ زان در این تحقیق به وس لی ه عم دل گ از رش شده اس ا .ت ززز آن یاج ییی
که هر یک از پرسش نامههای بکار رفته در این پژوهش به وس لی ه پژوهشگران گون وگا ننن بارها ا
شهای تش لیک دهنده اب از ررر
وم رد استفا هد قرار گرفته است و بر اساس قضاوت پژوهشگران ،پرس 
دقیقًاًا مت یغ رهاي وم رد نظر در پژوهش را اندازه گیري میکنند ،پس میت او ن روای ازبا ی رر ررر ان زاد ههه
گیري را وم رد تأیید قرار داد

.

یافتهها
در این پژوهش بر يا بررسی اثرهاي مستقیم و غیرمستقیم مت یغ رهاي سخت رویی ،ت آ با و یر

و

شادکامی بر یکدیگر و بر پیشرفت تحص لی ی اد نش وج یان و هم چن نی  ،آز وم ن فرضیههای پژوهش
از روش تح لیل مسیر استفا هد شده است .در ضمن ،در این پژوهش بررسی هم زمان فرضیهها در
چارچوب مدل اولیه انجام میگیرد و در نهایت ،مشخصهها ای برازن گد ییی دم للل و نم ادو ررر دم للل
برازش شده آور هد می دوش

.
جدول  .1برآورد ضرایب اثر مستقیم
خطای استاندارد برآورد

متغیرها

پارامتر استاندارد شده

اثر تاب آوری بر شادکامی

**

0/ 72

اثر سخت رویی بر شادکامی

**

0/ 65

0/ 01

اثر شادکامی بر پیشرفت تحصیلی

*

0/ 41

0/ 03

t

0/ 00

7/ 08
5/ 34
3/ 19

**P<0/01
*P<0/05
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با ت جو ه به لودج

 1اث سم ر تت تتتقیم مت  رب یروآ بات ریغ ش  یماکدا (((( (((((  )0/ 72و ب رادقم هب هجوت ا     

(  )t=7/ 08در س حط

 0/ 00عم نی اد ر است .اثر مستقیم سخت رویی بر شادکامی (  )0/ 65و با ت هجو
 0/ 01عم ن رثا .تسا راد ی کداش ریغتم میقتسم ا یپ رب یم ش تفر

ب  رادقم ه ((( (  )t=5/ 34در سحط   

تحص لی ی (  )0/ 41و با ت جو ه به مقدار (  )t=3/ 19در س حط

             

 0/ 03عم نی اد ر است.

بهای اثر غیرمستقیم تاب آوری و سخت رویی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
جدول  .2برآورد ضری 
متغیرها

پارامتر استاندارد شده

اثر غیرمستقیم تاب آوری بر پیشرفت تحصیلی

**

اثر غیرمستقیم سخت رویی بر پیشرفت تحصیلی

*

P<0/01
P<0/05

**

خطای استاندارد برآورد

t

0/ 21

0/ 01

5/ 26

0/ 12

0/ 03

3/ 05

*

همان وگ نه که در جدول  2مشاهده می دوش  ،اثر غیرمستقیم تاب آوری بر پیشرفت تحص لی ی برابر با
 0/ 21و با ت جو ه به (  )t=5/ 26در س حط

 0/ 01عم نی اد ر است .همچن نی اثر غیرمستقیم سخت رویی

بر پیشرفت تحص لی ی برابر با  0/ 12و با ت جو ه به (  )t=3/ 05در س حط

 0/ 03عم نی اد ر است .ب هجوت ا   

به اینکه این اثر غیرمستقیم از طریق شادکامی انجام میگیرد ،میت او ن گفت که ای شقن ریغتم ن    
واسطهای را در یم ان تاب آوری و سخت روی  یلیصحت تفرشیپ اب ی ا افی       ممم یکننددد .از دیگررر
ویژگیهای تح لیل مسیر مقایسه اثرهاي کل مت یغ رها بر یکدیگر ،مقایسه اثرهاي مستقیم با اثرهاي
غیرمستقیم و هم چن نی  ،اندازه گیري ازیم ن واریانس تب نیی شده هر کد ما از مت یغ رهاي درونز ااا بههه
 .)5931بررر ای ننن اس سا  ،،در ودج للل  3اثرها ييي مس میقت  ،،اثرها ييي

وس لی ههه دم للل اس دمرس( ت ی،

غیرمستقیم ،اثرهاي کل و مقدار واریانس تب نیی شده مت یغ رها ا بررر پیش نایوجشناد یلیصحت تفر    
گ

از رش شده است.

جدول  .3ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر پیشرفت تحصیلی و واریانس تبیین
شده آن
متغیرها

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

تاب آوری

-

**

سخت رویی

-

*

شادکامی

**

0/ 41

-

0/ 21
0/ 12

اثره یا     

کل
**
*
**

0/ 21
0/ 12
0/ 41

واریانس تبیین شده
0/ 36
0/ 29
-

م ک ب یروآ بات میقتسمریغ رثا ه ر یپ شر تف       
با مشاهده هداد های من لودج رد جرد     3ممم یبینیم م
تحص لی ی برابر با  0/ 36و اثر غیرمستقیم سخت رویی بر پیشرفت تحص لی ی برابر با  0/ 29و عم نی اد ر
هستند.
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نمودار  .2الگوی آزمون شده پژوهش

X2/d.f.
2/ 81

صهای برازش الگوی آزمون شده پژوهش
جدول  :4شاخ 

GFI
0/ 96

CFI
0/ 94

AGFI
0/ 83

PNFI
0/ 77

RMSEA
0/ 06

شبینییی
با ت جو ه به مشخصات ن یوک ی رد هک شزارب  لودج       4گ یپ لدم شزارب ،هدش شراز ششش شش ششششش
مت یغ رهای تحقیق در س حط نسبتًاًا خوبی است و این مشخصهها حاکی از همسویی مدل برازش شده
با جا عم ه نظری پژوهش است.
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و سخت رویی با پیشرفت تحص لی ی اد نش وج یان با
یم انجی گری شادکامی در ب نی
از آنجایی که در تحل لی

اد نش وج یان و با استفا هد از مدل یابی عم ا الد ت ساختاری ممم یباشددد.

طم العات یم دانی صورت گرفت و در جداول ب الا  رکذ مه ش تسا هد     

میت او ن گفت که تاب آوری و سخت رویی بر شادکامی اثر مستقیم اد رند .همچن نی شادکامی بر
پیشرفت تحص لی ی اد نش وج یان تأثیر مستقیم اد رد .به هم نی ترتیب مش  یروآ بات هک دش هدها و
س قیرط زا و یرگ یجنایم اب ییور تخ

شششششششش ش ششش شادکامی ب ایوجشناد یلیصحت تفرشیپ ر ن     

    تأثث ثیر

شهای قب نرو لیبق زا یل ر رر رررر و اس  تیم (( ،) 1992
غیرمستقیم اد رند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوه 
بونانو و من یک نی (  ،) 2008کوباسا ( ،) 88 91مدی و کوباسا (  ،) 1999مدی ،کوباسا و کان (،) 82 91
کوباسا و همکاران ( ،) 82 91شپرد و همکاران ( ،) 199 1لیپ راکمه و ا ا  ن (( (((  ،) 1994هان یسراه و ا   
(  ،) 2001نریمانی و هم اراک ن ((  ،) 1371كمپب للل و هم اراك ننن ( ،)6791كانتر لي (( ،) 965 1ياد نررر و
همكاران (  ،) 1993ه وي بنر و الگ ني (  ،) 2000آرگایل (  ) 2003و ( ياد نر و همکاران ) 2005 ،همسو
و همخ او ن میباشد .پیش یلیصحت تفر   

اد نش ایوج ننن در مق طا ععع مخت و یناور ،یمسج دشر فل   

19

رابطه تابآوری و سخت رویی  /...غریب ز هدا و همکار

جا تماعی نیازمند اد را ب دو ن نگرش مثبت به ر و یلیصحت هتش

انگ زی هههها ییی ق یو

سا تت تتت .پیش تفر

تحص لی ی اد نش وج یان بنا به گفته نریمانی و همکاران (  ) 1371بعن او ن یک مت یغ ر تابع ع تسا یلماو   
که بر آن اثر میگذارند و با ت ییغ ر آنها خ دو ش هم دستخوش ت ییغ ر می وش د .در پیشرفت تحص لی ی
ع لماو ی از قب لی هوش ،استعد دا  ،وضع اقتصا ید خان هداو  ،وضع جسمانی ،س داو والدین و ت و شال
ک شو ش خ دو فرد مؤثر است .بنابراین چنانچه اد نش وج یان در یادگیری و تول راک تخس ملع دی     
دوخ ت

کر هد و سخت رویی و در مقابل مش الک ت تاب آوری شاد ته باشند میت او نند در تحص الی

پیشرفت شاد ته باشند .این کار توسط ع لماو دیگر هم تحت تأثیر قرار میگیرد .چنانچ جیاتن زا ه   
بدست مآ د میت او ن گفت که فرد زمان کی ه به فوم قیت و پیشرفتی دست پیدا میکند نوعی اعتم دا
بنفس و نیرو و قدرت در فرد جهت رسیدن به مراتب باالتر لکش

کداش هک درگیم ا  یم ی  یک ااااااااا ز

آنهاست و میت او ند به فرد در جهت پیشرفت کمک شایانی بکند .بنابراین در محیط اد نشگاه باید
راههای ایجاد شادکامی در اد نش وج یان را فراهم نم دو  .براین اساس پیشنهاد میگر دد که محقق نا
بعدی در تالش باشند تا ع لماو ایجاد شادکامی را در اد نش وج یان شناسایی بکنند.
بنابر گفته گریگرسون و هوروت زی (  ) 2002پیاژهها با تب نیی تحول ذهن با این فرض که فرایند تفکر
در ن اوجو نی و بزرگسالی به لحاظ کیفی با فرایند تفکر در دوران ک و دراد توافت یکدو اب زین    
تأکید بر ساختار تفکر و نه محت یاو آن ،جریان رشد م راهچ یط رد ار یتخانش ر سح( هلح ییییی یییییی-

حرکتی – پیش عم یل اتی ،عم یل اتی عینی و عم یل ات صوری) تب نیی میکند که ترتیب عب نیا زا رو   
شها نشان میدهند که ب نی ر و ،یتخانش دش تفرشیپ    
مراحل بر یا همه فا ر دا یکسان است .پژوه 

در مدرسه رابطه و دوج اد رد .به این صورت که اد نش ومآ زان اد ر یا رشد ذهنی باالتر از پیشرفت
بهتری در مدرسه بر خور اد رند .ما ا اد نش ومآ زانی که از لحاظ رشد شناختی در مرحله عینی قرار
اد رند ،تنها  30درصد از مفاهیم س حط عم یل ات عینی را درک میکنند و تقریبًاًا قادر به درک هیچ
شهای بسیار دیگری نشان هداد اند
یک از مفاهیم انت از عی نیازمند به استدالل صوری نیستند .پژوه 
که هوش و س حط ت او نایی اد نش ومآ زان در پیشبینی فوم قیت تحص لی ی در مدرسه از اهمیت قابل
الم حظهای برخور اد ر است .پس با ت جو ه به گفته پیاژه میت او ن گف  هک ت ه ف ردقر ر د د ر حطس 
رشد شناختی باالتری قرار ب یگ رد نسبت به مسا لئ و مش الک ت پیش رو یرتهب تخانش

    

ممم یت او نددد

شاد ته باشد و در مقابل آنها تاب آور هد و سخت رویی از خ دو نشان دهد که این به نوبه خ هب دو   
فوم قیت و پیشرفت تحص لی ی منجر میگر دد .
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باید گفت که وم ضوع شادکامی به عن او ن یک وم ضوع اساسی در ب نی کشورها طم رح است .این
وم ضوع ،یکی از وم ضوعات اساسی است که سازمانهای ومآ زشی و پرورشی و سازمانهایی که
ّجه شاد ته باشند چرا که روان هرکسی تمام زندگی او
با نیروی انسانی سروکار اد رند باید به آن تو ّج
را تحت تأثیر قرار میدهد .متأسفانه در این رابطه تحقیقات همسو با این تحقیق پژوهشگر و دوج
ندارد و این یک خأل در این ز یم نه محسوب می دوش  .بنابراین نت جی ه کلی که میت او ن گر نیا تف   
است که ه زیم ردقچ ر ان  یروآ بات و تخس 

ییور

ناد رد ش ایوج ن ز  ی کداش دشاب دا ا و یم         

پیرشفت تحص لی ی ن زی باال خ او هد ب دو و همچن نی هرقدر اد نش وج یان شادکامتر باشند ممم یت او نددد در
پیشرفت تحص لی ی آنها تأثیر شاد ته باشد.
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