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چکیده

هدف :هدف این پژوهش تبیین رابطه سااااراری ساارمایه روانشاانااری و اساارامار روانی و نقش
میانجی تامل ابهار با شادکامی بود .روش پژوهش :پژوهش حا ضر یک طرح همب سرگی و جامعه
آماری دان شجویان دان شگاه آزاد تهران واحد علور تاقیقات در سال تا صیلی  1399-1400بود که
 380دانشجوی دارر و پسر با روش تصادفی انرخاب و به پرسشنامههای شادکامی آکسفورد آرگایل
و همماران ( ،)1987سرمایه روان شنااری لوتانز و آولیو ( ،)2007ا سرامار روانی کالف و همماران
( )2002و مقیاس تامل ابهار باهر و داگاس ( )2002پاسااد دادند .دادهها با اساارفاده از ضاارایب
همبسااارگی و تالیل مسااایر و با نرر افزار  spssو  Amosتالیل شاااد .یافتهها :نرایج آزمون
همبسرگی پیرسون نشان داد بین مؤلفههای سرمایه روانشنااری (تابآوری ،اوشبینی ،امیدواری
و اودکارآمدی) ،مؤلفه های اسااارامار روانی (تعهد ،مبارزهجویی ،مهار و اعرماد) و تامل ابهار با
شادکامی دان شجویان رابطه مثبت معنادار وجود دارد ( .)P=0/01نرایج آزمون مدلیابی ن شان داد
مدل شادکامی بر ا ساس سرمایه روان شنااری و ا سرامار روانی با تاکید بر نقش میانجی تامل
ابهار برازش دارد و تامل ابهار در ارتباط بین سرمایه روان شنااری و ا سرامار روانی با شادکامی
دان شجویان نقش میانجی دارد ( .)P=0/01بر ا ساس نرایج آزمون مدلیابی سرمایه روان شنااری و
ا سرامار روانی ( )β =0/43توانایی تبیین  43در صد از واریانس تامل ابهار دان شجویان را دارند.
افزون بر آن ساارمایه روانشاانااری ،اساارامار روانی و تامل ابهار ( )β =0/52توانایی تبیین 52
در صد از واریانس شادکامی دان شجویان را دارند .نتیجهگیری :یافرههای این پژوهش ن شان داد به
منظور افزایش سطح شادکامی دان شجویان ،میتوان بر ا ساس روان شنا سی مثبتنگر و رگههای
شخ صیری مانند سرمایه روان شنااری و ا سرامار روانی ،همچنین تقویت درک منا سب مایطی با
تقویت تامل ابهار دانشااجویان ،اقداماتی اثرگذار را در راساارای تقویت شااادکامی و کیفیت زندگی
دانشااجویان و افراد جامعه انجار داد که با توجه به شاارایط تامیل شااده به دلیل همهگیری کرونا،
امری ضروری است.

کلیدواژهها :اسرامار روانی ،تامل ابهار ،شادکامی ،سرمایه روانشنااری
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مقدمه
شادکامی 1عامل مهمی در زندگی است که از طریق آن ،فرد همیشه دارای یک حس اوب درباره زندگی
اود و دیگران است و بدین روش ،فرد احساس ناامیدی را از اود دور کرده و ضعفهای اود را میپذیرد
(گودوین .)2015 ،شادکامی حسی است فراگیر و طوالنی که زندگی رضایتبخش ،پرمعنا ،و اوشایند است
(فری و شوارتز )2018 ،که به عنوان یک زندگی با تعداد زیادی تجربههای اوشایند و تعداد کمی تجربه
نااوشایند و تجربه رضایت از زندگی باال توصیف میشود (کابلو و فرناندز-بروکال .)2015 ،تاقیقات گذشره
نشان می دهد که احساس شادکامی برای سالمری مفید است و منجر به موفقیت بیشرر در زندگی میشود
(کوشلو و دیگران .)2020 ،پژوهشها شخصیت را از جمله نیرومندترین و پایدارترین پیشبینی کنندههای
شادکامی بر شمردهاند (لوریرا و ایانی .)2017 ،پژوهشهای سالهای اایر ،نشان دادهاند شادکامی عامل
پدید آورنده منافعی به مراتب بیشرر از احساس اوبی داشرن است وافراد شادکار ،سالمتر و بسیار موفقترند
و درگیری و تعهد اجرماعی بیشرری دارند (دینر ،سلیگمن ،چوی و اوایشی .)2018 ،در واقع شادکامی ،نوعی
ارزشیابی است که فرد از اود و زندگیاش به عمل میآورد و مواردی از قبیل رضایت از زندگی هیجان و
الق مثبت ،فقدان افسردگی و اضطراب را شامل میشود (بیسواس-دینر و ویسه2018 ،؛ هلیول ،هوانگ،
وانگ و نورتون .) 2020 ،به طور کلی ،افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد و یا افرادی که شادی کمرری دارند
در بسیاری از حوزههای زندگی موفقترند .اشخاص دارای ویژگیهای مثبتگرا از قبیل الق مثبت ،احساس
شادمانی و بهزیسری ،از سالمت روان و زندگی با کیفیتتری براوردار هسرند .رویمرد مثبتگرا هدف نهایی
اود را شناسایی شیوههایی میداند که بهزیسری و شادکامی انسان را به دنبال دارد (شلدون و لیبومیرسمی،
.)2021
رگههای شخصیری در حقیقت ،به عنوان مارکهای الق و او ،برای دستیابی به هدف ،تلقی میشوند .به این
معنا که این رگهها انسان را مسرعد انجار رفرارهای مخرلف در موقعیتهای ااص مینماید (شولرز و شولرز،
 .)2016یمی از مهمررین ویژگیهایی که باعث سازگاری فرد در شرایط دشوار و باال بردن کیفیت زندگی میشود
سرمایه روانشنااری 2است (اتیمارینا2018 ،؛ کان و گادانیزچ .)2019 ،سرمایه روانشنااری به واسطه مؤلفههای
الف) تابآوری ،3ب) اوشبینی ،4ج) امیدواری 5و د) اودکارآمدی 6سنجیده میشود (اوی ،لوتانز و ینسن،
 .)2009تمامی این چهار مؤلفه سرمایه روانشنااری ماهیت مثبت داشره و از دیدگاهی کامال ً مثبتنگر به ظرفیت
ها و تواناییهای انسان گرفره شدهاند (اوی ،لوتانز ،اسمیت و پالمر .)2010،همچنین شواهد پژوهشی نشان داده
که سرمایه روانشنااری و مؤلفههای چهارگانه آن با طیف گسرردهای از مرغیرهای رفراری سالمری و شنااری
نظیر رضایت تعهد عملمرد سالمری و بهزیسری و ادراک اسررس در رابطه است (اوی ،ریچارد ،لوتانز و ماتری،

1. Happiness
2. psychological capital
3. resilience
4. optimism
5. hope
6. self-efficacy
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 .)2011ازجمله مرغیرهای مرتبط با شادکامی ،اسرامار روانی 1است (زیگر و زیگر2018 ،؛ مککارتی و هیالند،
.)2018
اسرامار روانی مجموعهای از مرغیرهای روانشنااری مثبت است که افراد را در برابر اثرات مضر تنیدگی و اضطراب
در شرایط دشوار و چالشانگیز یاری میکند تا عملمرد مطلوب و تعالیبخش داشره باشند (گوچاردی.)2017 ،
فعالیتهای کوباسا ( )1979در مورد سرسخری ،2اساس طراحی مدل اسرامار روانی قرار گرفت .سه بعد تعهد،3
مبارزهجویی 4و مهار 5مربوط به مرغیر سرسخری بود کالف و دیگران ( )2002با اضافه کردن بعد چهارر یعنی
اعرماد 6ترکیب جدیدی به نار مدل اسرامار روانی به وجود آوردند .اسرامار روانی ،سااراری است که دارای
چندین مرغیر روانی بوده و به فرد کمک می کند تا حمایری در برابر اثرات مضر اسررس ایجاد کند ،همچنین به
فرد اجازه می دهد تا به طور مسرامم و بدون توجه به عوامل وضعیری عملمرد اوبی داشره باشد .برای از
پژوهشگران بر این باورند که اسرامار روانی به ویژه در دانشجویان در سطوح باال می تواند تفاوت های بزرگ تری
را در نرایج و عملمرد تاصیلی نسبت به عامل توانایی های فرد ایجاد نماید (فنرون .)2019 ،در همین رابطه
احمدی و همماران ( )2015در پژوهشی رابطه مثبت و معناداری را بین شادکامی و سرسخری روان شنااری
(اسرامار روانی) نشان دادند .همچنین نرایج پژوهش پارسایی ،عطایی قراچه و رسرمی ( )1396نشان داد که
وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اسرامار روانی و شادکامی و به ویژه باال بودن آنها در ورزشماران نشان می دهد
که فعالیت های بدنی مممن است موجب افزایش اسرامار روانی و شادکامی و به طور کلی بهبود سالمت روانی
در افراد شود .با توجه به حرکت روانشناسی مثبت و تاکید بر افزایش شادکامی ،باید عوامل مخرلف مؤثر در
شادکامی را مد نظر قرار داد .از جمله این عوامل میتوان به تامل ابهار اشاره کرد (دوئر.)2018 ،
عدر تامل ابهار را میتوان بهعنوان سوگیری شنااری به چگونگی ادراک ،تفسیر و پاسد فرد به موقعیتهای
نامطمئن ،تعریف کرد که بر روی سطوح شنااری ،هیجانی و رفراری تأثیر دارد (هیرچ ،میرن ،کارهه و ریدر،
 .)2016السبرگ ( )2015ابهار را کمبود اطالعات الزر برای درک موقعیت یا تعیین تمار نرایج مممن میداند.
اگرچه تامل ابهار از سوی برای روانشناسان بهعنوان سااراری بافری و تات تأثیر مایط و نه یک مرغیر
شخصیری و از دیدگاهی دیگر اجرناب از عدر اطمینان یک مرغیر اجرماعی و وابسره به فرهنگ تلقی میشود
(واکر .)2010 ،تامل ابهار بهعنوان یک مرغیر شخصیری ،احساسی و ادراکی تعریف شده است و اسردالل بر آن
است که تامل ابهار جنبههای مخرلفی از عملمرد عاطفی و شنااری فرد ،سبک شنااری مشخص ،نظارهای باور
و نگرش ،عملمرد بینفردی ،اجرماعی و رفرارهای حل مسئله را ایجاد میکند (فارنهار و مارکز 2013 ،نقل از
بنیسی ،شمس اسفندآباد و امامیپور .)1398 ،پژوهش هوبشر-دیویدسون ( )2020نشان می دهند افرادی که
دارای تامل ابهار پایین تری هسرند ،موقعیت مبهم را تهدید کننده می دانند و دچار اضطراب می شوند ،ولی
افرادی که تامل ابهار باالیی دارند ،آن موقعیت را یک مزیت می دانند و باور دارند که هیچ جواب قطعی نیست،
1. mental toughness
2. hardiness
3. commitment
4. chalenge
5. control
6. confidence
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بنابراین به دنبال جواب های بهرری برای حل مساله اود می گردند .به اعرقاد دیموک ،کاونبرگ و واکر ()2016
افراد دارای تامل ابهار در موقعیت های یادگیری جدید و پیچیده عملمرد باالی دارند در حالی که یادگیرندگان
بدون تامل ابهار تمایل دارند که از موقعیت های مبهم و جدید اجرناب کنند .در سالهای اایر ،بسیاری از
پژوهشها نشان دادهاند که رگههای شخصیری همبسرگی نیرومندی با شادکامی داشره و فارغ از تأثیر تنیدگی1
یا شرایط دیگر ،منجر به پیامدهای شادتر در افراد میشود (ارشدی ،فردوسی زاده و نیسی1398 ،؛ جزایری ،دالور
و درتاج1397 ،؛ فریر و فریرا2019 ،؛ فورد و دیگران2016 ،؛ الوریوال و یانی2017 ،؛ هورنسی و دیگران.)2018 ،
کان و گادانیچ ( )2019نشان دادند شادکامی افراد بیشرر وابسره به عوامل درونی و فردی بود است .کارمونا-هالری،
ساالنوا ،لیورنس و شاوفلی ( )2019در پژوهش اود نشان دادند که مولفههای سرمایه روانشنااری (تابآوری،
اوشبینی ،امیدواری و اودکارآمدی) به صورت مثبت در هیجانهای مثبت بهبود عملمرد نقش دارند .افزون بر
آن پژوهشهای دیگری وجود ارتباط مثبت بین اسرامار روانی و سالمت عمومی (هاشمی ،سوری و عاشوری،
 )1394و شادکامی (زیگر و زیگر2018 ،؛ مککارتی و هیالند )2018 ،را مورد تایید قرار دادهاند .اسرمپ و دیگران
( )2015عالوه بر تایید نقش اسرامار روانی در بهزیسری روانشنااری نشان دادند اسرامار روانی نقش تعدیل
کننده در سازگاری دانشجویان با مایطهای آموزشی دارد.
در بسیاری از پژوهشهای دیگر نیز رابطه مولفههای سرمایه روانشنااری با شادکامی را مورد تایید قرار
دادهاند .به ناوی که رابطه تابآوری (توران ،باهادیر و سرتیل2015 ،؛ توماس و ریول2016 ،؛ فرهادی،
ماققی ،عبدالهیمقدر و حسنوند ،)1395 ،اوشبینی (دنیل-گونزالس و دیگران2021 ،؛ الوریوال و یانی،
 ،)2017امیدواری (گودوین )2015 ،و اودکارآمدی (کو2019 ،؛ لوتن و واترز )2017 ،با شادکامی دربسیاری
از پژوهشها بررسی و مورد تایید قرار گرفرهاند؛ همچنین نقش سرسخری و مولفههای اسرامار روانی در
مواجهه و مقابله با حوادث تنیدگیزا در بسیاری از پژوهشها مورد تایید قرار گرفرهاند (مکگئون و دیگران،
 .) 2018سرمایه روانشنااری یمی از شااص های روان شناسی مثبت گرایی می باشد که با ویژگی هایی از
قبیل باور فرد به توانایی هایش برای دسریابی به هدف ،داشرن پشرمار در دنبال کردن اهداف ،ایجاد اسنادهای
مثبت درباره اود و تامل کردن مشمالت تعریف می شود .همچنین براوردار بودن از سرمایه روانشنااری
افراد را قادر می سازد تا عالوه بر مقابله بهرر در برابر موقعیت های اسررس زا ،کمرر دچار تنش شده ،در
برابر مشمالت از توان باالیی براوردار باشند ،به دیدگاه روشنی در مورد اود برسند و کمرر تات تاثیر وقایع
روزانه قرار بگیرند ،لذا ا ین گونه افراد دارای شادکامی و سالمت روانشنااری باالتری نیز هسرند (کوشلو و
دیگران .)2017 ،در همین رابطه رشیدی کوچی ،نجفی و مامدی فر ( )1396در پژوهش اود نشان دادند
که سرمایه روانشنااری نقش معناداری در پیش بینی شادکامی دارند .در مجموع نرایج حاکی از اهمیت
نقش سرمایه های روانشنااری مثبت در شادکامی نوجوانان بود.
قدرت تامل ابهار یمی از ویژگیهای مهمی است که در آغاز و ادامه ریسک پذیریهایی که منجر به موفقیت
میشوند ،نقشی اساسی دارد (اسرراتا و دیگران .)2015 ،در واقع تامل ابهار توانایی پاسخدهی مثبت افراد به
موقعیتهای مبهم است (جمالی ،نوروزی ،و طهماسبی .)1392 ،این در حالی است که از یک سو ،تامل ابهار با
1. stress
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سبک شنااری فرد و شخصیت وی مرتبط است .از سوی دیگر ،عدر تامل ابهار با ااراللهای روانی بسیاری
مانند پریشانی( 1رانی ،بیهار و بارتوسزک2019 ،؛ الپوسا ،کولیمور ،هاولی ،رکرور ،)2015 ،اضطراب (گیلت ،بیلک،
هانا و فیرزگرالد ،)2018 ،وسواس 2و افسردگی (پیمت و بوشهوی )2015 ،در ارتباط است .بنابراین ،سطوح باالی
عدر تامل ابهار در موقعیتهای مبهم ،میتواند منجر به اارالل در عملمرد شود .تامل ابهار ،تنیدگی ادارکشده
و ویژگیهای روانشنااری با یمدیگر مرتبط هسرند .بر اساس نرایج پژوهشها بین تامل ابهار با ویژگیهای
روانشنااری منفی و تنیدگی ادارک شده ارتباط منفی و بین تامل ابهار با ویژگیهای مثبت روانشنااری
ارتباط مثبت وجود دارد (میرمانسبورگر و دیگران .)2016 ،در نریجه بر اساس پژوهشها تامل ابهار ارتباط
مسرقیم با شادکامی افراد دارد (دوئر2018 ،؛ فنرون )2019 ،که میتواند بین رگههای شخصیت و شادکامی افراد
نقش میانجی داشره باشد .شرایط حاکم بر جامعه جهانی و همچنین ایران به دلیل مشمالت ناشی از بیماری کرونا
فارغ از مشمالت بیماری و سالمری ایجاد شده ،پایان همهگیریها به معنای رفع کامل بیماری نیست ،بلمه روند
اجرماعی و مشمالت ناشی از ترس و وحشت از بیماری ،سالمت جامعه را همواره با مخاطره مواجهه اواهد ساات.
ال ضروری است اما ،یک چالش بسیار بزرگرر دسریابی به
در این بین اقدامات پزشمی ،اقرصادی و سیاسی کام ً
افرادی است که نگرانیها و نیازهای شخصی اود را دارند که با لفاظیها و جنگ سیاسی ماقق نمیشود .این امر
تنها در صورتی ماقق اواهد شد که مردر و دولتها از نقش قدرت و صالحیت تامل ابهار آگاه شوند .این فرایند
همراه با توسعه یک احساس عینی و ذهنی مانند شادکامی تجربه اواهد شد که موجب ارتقای سطح مقاومت
روانی افراد شده و پیامد آن جامعه سالمت و پویا اواهد بود .با توجه به مبانی نظری مطرح شده در این پژوهش
ضروری به نظر میرسد که با توجه به نقش شادکامی افراد در عملمرد بهینه فردی و اجرماعی ،مرغیرهای مرتبط
با شادکامی افراد مانند رگههای شخصیت (سرمایههای روانشنااری و اسرامار روانی) در مواجهه موقعیتهای
ناشنااره و مبهم (تامل ابهار) بررسی شود در همین راسرا این پژوهش به دنبال پاسد به این سوال اواهد بود:
 .1سرمایه رون شنااری و اسرامار روانی چه رابطه و نقشی در شادکامی دانشجویان دارند و تامل
ابهار در این بین چه نقشی ایفا میکند.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
1- distress
2- obsessive-compulsive
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روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،بنیادی و از نظر روششناسی توصیفی از نوع همبسرگی است .دانشجویان دانشگاه
آزاد تهران واحد علور تاقیقات که در سال تاصیلی  1399-1400مشغول به تاصیل جامعه آماری این
پژوهش بود .بر اساس نظر کالین ( )2011در طرحهای همبسرگی تعداد افراد نمونه را میتوان  2/5تا 5
برابر تعداد مادّهها در نظر گرفت که بر این اساس با توجه به وجود  128ماده حداقل  320آزمودنی نیاز است.
بهمنظور اطمینان بیشرر حجم نمونه  400نفر در نظر گرفره شد که از کفایت الزر براوردار باشد .با توجه
به شرایط حاکم بر جامعه و بیماری همهگیر کرونا ،برای انرخاب نمونه از روش نمونهبرداری تصادفی اسرفاده
شد .پرسشنامهها به صورت لینک اینررنری تهیه شده ،در گروههای مجازی دانشجویی دانشگاه آزاد واحد
علور تاقیقات توزیع شد و از دانشجویان دراواست شد که با نهایت دقت به پرسشنامه پاسد دهند ،پس از
حذف افرادی که شرایط ورود به پژوهش را نداشرند (تاصیالت غیر دانشگاهی و سن کمرر از  )18و تممیل
شدن  402پرسشنامه ،جمعآوری دادهها مروقف شد .پیش از تالیل نیز  22پاسخنامه به دلیل مخدوش
بودن نرایج (بیتفاوت بودن و پرت بودن دادهها) از تالیل کنار گذاشره شدند که در نهایت  380آزمودنی
مورد تالیل قرار گرفرند .با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و بیماری همهگیر کرونا ،برای انرخاب نمونه از
روش نمونهبرداری تصادفی اسرفاده شد.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه شادکامی آکسفورد .1پرسشنامه شادکامی آکسفورد دارای  29ماده است و میزان شادکامی
فردی را میسنجد .پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند ( )1987از شادکامی است (آنها به
منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازهای دارای سه بخش مهم دانسرهاند :فراوانی و درجه
عاطفه مثبت ،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و نداشرن احساس منفی) .این آزمون در سال 1989
توسط آرگایل ،مارتین و کراسلند و براساس پرسشنامه افسردگی بک ( )1976سااره شده است 21 .عبارت
از عبارات این پرسشنامه از افسردگی بک گرفره شده و معموس گردیده و یازده پرسش به آن اضافه شده
است تا سایر جنبههای سالمت ذهنی را پوشش دهد ،مانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه شادکامی
دارای چهار گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی اودش یمی از آنها را انرخاب نماید .این
آزمون شامل 29عبارت چهار گزینهای است که در یک طیف لیمرتی صفر تا  3نمرهگذاری میشود .جمع
نمرههای مادّههای  29گانه ،نمره کل مقیاس را تشمیل میدهد که دامنه آن از صفر تا  87بوده و نمره باالتر
نشانه شادکامی بیشرر است .نمره بهنجار این آزمون بین  40تا  42است .پژوهش نجفی و دیگران ()1391
نشان داد ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی فهرست شادکامی آکسفورد در کل نمونه به ترتیب
 0/90و  0/79بود .نرایج تالیل عاملی اکرشافی نشان داد که فهرست از شش عامل رضایت از زندگی،
کارآمدی ،احساس اوشی ،حرمت اود ،اجرماعی بودن و بهزیسری تشمیل شده است .نرایج تالیل عاملی
مرتبه دور نشان داد که ساارار عاملی فهرست ،تک عاملی است .آرگیل و لو ( ،1990نقل از نجفی و همماران،
 )1391پایایی بازآزمایی  0/78را پس از  6هفره و  0/67را پس از  5ماه گزارش کردند .علیپور و نورباال
1. Oxford Happiness Questionnaire
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( )1378ضریب آلفای کرونباخ فهرست شادکامی آکسفورد را  ،0/98پایایی به روش دونیمه کردن  ،0/92و
پایایی به روش بازآزمایی پس از  3هفره را  0/79گزارش کردند .طبق بررسی علیپور و آگاههریس ()1386
آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با  0/91بود .همبسرگی پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با
فهرست افسردگی بک و زیرمقیاسهای برونگردی و نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک به ترتیب برابر با
 0/45 ، -0/48و  -0/39بود که روایی همگرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تایید کرد .در این
پژوهش ضریب پایایی این مقیاس با ضریب آلفای کرونباخ  0/894به دست آمد.
 .2پرسشنامه سرمایه روانشناختی .1برای سنجش سرمایه روانی از پرسشنامه سرمایه روانشنااری
(لوتانز و آولیو )2007 ،اسرفاده شد .این پرسشنامه از مقادیر اسراندار شده که به طور وسیعی برای
ساارارهایی که امید ،تابآوری ،اوشبینی و اودکارآمدی را می سنجند ،مورد اسرفاده قرار گرفره است و
قابلیت و پایایی این ارده مقیاسها نیز تایید شده است .این پرسشنامه شامل  24ماده است که هر ارده
مقیاس شامل شش ماده است که آزمودنی به آنها در مقیاس پنج درجهای (کامالً مخالفم تا کامالً موافقم)
لیمرت پاسد میدهد .برای بدست آوردن نمره سرمایه روانشنااری ابردا نمره هر ارده مقیاس به صورت
جداگانه بدست آمد و سپس مجموع آنها به عنوان نمره کل سرمایه روانشنااری ماسوب میشود .نرایج
تالیل عاملی تأییدی حاکی از این بود که این آزمون دارای عوامل و سازههای مورد نظر سازندگان آزمون
است؛ در حقیقت نرایج تالیل عاملی روایی سازه آزمون را تایید کردند و مدل چهار عاملی برازش بهرری با
دادهها داشره و با مدل نظری هم هماهنگی بیشرری دارد (لوتانز و آولیو .)2007 ،لوتانز و دیگران ()2007
پایایی پرسشنامه را با اسرفاده از روش آلفای کرانباخ  0/91گزارش کردند .قانع سنگ آتش و دیگران ()1394
روایی این پرسشنامه را با اسرفاده از روایی ماروایی و روایی سازه تایید و پایایی آنرا با اسرفاده از روش آلفای
کرانباخ  0/84گزارش کردند .در پژوهش اسروشاهی و دیگران ( )1393نیز پایایی این پرسشنامه با آلفای
کرونباخ و بازآزمایی یک ماهه به ترتیب  0/85و  0/79گزارش شده است .مطوری ( )1396نیز پایایی کل
پرسشنامه را با اسرفاده از روش آلفای کرانباخ  0/82و برای زیر مقیاسهای اودکارآمدی  ،0/83امیدواری
 ،0/81اوشبینی  0/79و تابآوری  0/82گزارش کرده است .در پژوهش احمدی ( )1398نیز ضریب پایایی
این پرسشنامه برای هریک از زیرمقیاسهای امید ،تابآوری ،اوشبینی و اودکارآمدی و کل پرسشنامه به
ترتیب برابر 0/781 ،0/737 ،0/699 ،0/813و  0/892گزارش شده است .در این پژوهش نیز ضریب پایایی
این پرسشنامه برای هریک از زیرمقیاسهای امید ،تابآوری ،اوشبینی و اودکارآمدی و کل پرسشنامه به
ترتیب برابر  0/710 ،0/773 ،0/722 ،0/817و  0/915مااسبه شد.
 .3پرسشنامة استحکام روانی .2پرسشنامة اسرامار روانی (کالف و دیگران )2002 ،دارای  48مادّه و
چهار بعد ،شامل مبارزهجویی ،تعهد ،مهار (مهار هیجانی و ،مهار زندگی) ،اعرماد (اعرماد به تواناییهای اود
و اعرماد بین فردی) ،دارد .مادّهها بر اساس مقیاس پنج درجهای لیمرت (=1بهشدت مخالفم تا =5بهشدت
موافقم) نمرهگذاری و ،با توجه به نمرات پاسددهندگان ،برای هر زیرمقیاس یک نمرة میانگین مااسبه
)1. Psychological Capital Questionnaire (PCQ
)2. Mental Toughness Questionnaire 48 (MTQ48
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میشود .کایسیلر ،پولمن و نیموالس ( )2009ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه را  0/92گزارش کردند که
پنج تا از زیرمقیاسها ضریب آلفای بین  0/69تا  0/80داشرند و زیرمقیاس مهار هیجانی آلفای نسبر ًا پایین
( )0/55داشت و با حذف دو مادّه  26و  34آلفای این زیرمقیاس هم به ضریب  0/68رسید .نیموالس ،پولمن،
لوی و بمخوسی ( )2008برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی سازه اسرفاده کردهاند ،که وجود همبسرگی
معنادار بین نمرههای پرسشنامة اسرامار روانی و نمرات تصور از اود ( ،)0/42رضایت از زندگی ( )0/56و
اودکارآمدی ( )0/68نشاندهندة روایی اوب پرسشنامه است .فاتای دهاقانی و یوسفی ( )1396برای
تعیین روایی ابزار از روش تالیل عاملی تأییدی با اسرفاده از نررافزار آموس اسرفاده شد .براساس شااص
های بهدست آمده از تالیل عامل تأییدی (،CFI=0/92 ،GFI=0/93 ،AGFI=0/910 ، /df=1/76
 RMSEA=0/04و  )PCLOSE=0/85نشاندهندة برازندگی مناسب الگو با دادهها بود .نیموالس و دیگران
( )2008ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را  0/87و برای زیرمقیاسها این ضریب را بین  0/58تا 0/71
گزارش کردند .فاتای دهاقانی و یوسفی ( )1396نیز از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامة
اسرامار روانی اسرفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ  0/86برای کل پرسشنامه و برای بعد تعهد ،مبارزه
جویی ،مهار هیجانی ،مهار زندگی ،اعرماد به تواناییهای اود و اعرماد بینفردی بهترتیب ضرایب ،0/74
 0/71 ،0/62 ،0/50 ،0/59و 0/59به دست آمد .ضرایب بهدست آمده با توجه به ماهیت سازه که معرف
صفت ریز شخصیری در انسان است ،حاکی از مطلوبیت ضرایب پایایی ابزار است .در این پژوهش نیز و ضریب
آلفای کرونباخ  0/911برای کل پرسشنامه و برای بعد مبارزه جویی ،تعهد ،مهار و اعرماد بهترتیب ضرایب
 0/761 ،0/755 ،0/721و  0/768به دست آمد.
 .4مقیاس تحمل ابهام .1مقیاس تامل ابهار توسط باهر و داگاس ( )2002برای سنجش میزان تامل
افراد در برابر موقعیتهای نامطمئن و حاکی از ابهار کاربرد دارد .این مقیاس  27ماده دارد که مادههای این
پرسشنامه نوع واکنش افراد در برابر ابهارهای زندگی را توضیح میدهند .این مقیاس در طیف لیمرت 5
گزینهای (از  =1کامالً غلط تا =5کامالً درست) نمرهگذاری میشود که دامنه نمره فرد در این مقیاس حداقل
 27و حداکثر  135است .باهر و داگاس ( )2002ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای این مقیاس را
 0/94گزارش کردند .ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی با روش بازازمایی یک ماهه نسخه فارسی این
مقیاس به ترتیب  0/94و  0/74گزارش شده است (ابوالقاسمی .)1385 ،آلفای کرونباخ این مقیاس در
پژوهش حاضر  0/893به دست آمد.
شیوه اجرا .بدین ترتیب که پس از دریافت کد ااالق و تایید پرسشنامههای ذکر شده در پژوهش (به شماره
 ،)IR.IAU.SRB.REC.1399.194پرسشنامهها به صورت لینک اینررنری تهیه شده ،در گروههای مجازی
دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علور تاقیقات توزیع شد و از دانشجویان دراواست شد که با نهایت دقت به
پرسشنامه پاسد دهند ،پس از حذف افرادی که شرایط ورود به پژوهش را نداشرند (تاصیالت غیر دانشگاهی
و سن کمرر از  )18و تممیل شدن  402پرسشنامه ،جمعآوری دادهها مروقف شد .برای تالیل داده ها

1. Intolerance of Uncertainty Scale
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نخست از آزمون همبسرگی پیرسون ( )SPSS 23جهت بررسی رابطه مرغیرهای پژوهش با یمدیگر و روش
مدلیابی ( )Amos 23برای تالیل فرضیههای پژوهش اسرفاده شد.
یافتهها
نرایج میانگین سنی در گروه نمونه برابر  36/56با اناراف اسراندارد  9/86بود که در دامنه سنی  18تا 59
سال قرار داشرند .از این بین ( 66/1درصد) را افراد مراهل تشمیل داده و  120نفر ( 31/6درصد) نیز افرا
مجرد بودند.
جدول  .1خالصه یافتههای توصیفی شادکامی ،تحمل ابهام ،سرمایه روانشناختی و استحکام
روانی ()n=380
انحراف

ضریب

تورم

کجی

کشیدگی

متغیرها

میانگین

تحمل

واریانس

0/400

0/099

-

-

شادکامی

44/77

6/501

-0/294

0/494

2/025

تحمل ابهام

96/01

22/154

-0/624

0/530

1/886

امیدواری

16/64

3/977

0/301

-0/259

3/521

تابآوری

17/10

3/831

0/197

-0/106

0/284

خوشبینی

16/55

3/493

0/223

-0/368

0/343

2/915

خودکارآمدی

15/94

3/107

0/040

-0/027

0/546

1/831

مبارزهجویی

22/98

4/007

0/203

0/225

0/460

2/176

تعهد

27/97

5/537

0/437

-0/099

0/395

2/533

مهار

38/51

7/080

0/412

-0/080

0/413

2/420

اعتماد

39/54

7/087

0/389

-0/093

0/460

2/173

استاندارد

نرایج حاصل در جدول فوق نشان میدهد میانگین شادکامی گروه نمونه برابر  44/77است که در دامنه نمره
مروسط ابزار است (دامنه صفر تا  87و نمره مروسط  .)43/5در تامل ابهار نیز میانگین گروه نمونه برابر
 96/01است که باالتر از نمره مروسط ابزار است (دامنه  27تا  135و نمره مروسط  .)81در سرمایه
روانشنااری نیز میانگین تابآوری ،امیدواری ،اوشبینی و اودکارآمدی به ترتیب برابر ،16/64 ،17/10
 16/55و  15/94باالترین میانگین را داشرند .در اسرامار روانی گروه نمونه میانگین مبارزهجویی ،تعهد،
مهار و اعرماد به ترتیب برابر  38/51 ،27/97 ،22/98و  39/54بود .جدول  1نشان میدهد که چولگی و
کشیدگی بین  ± 2قرار دارند؛ بنابراین توزیع دادههای مرغیرهای پژوهش طبیعی و مقادیر ضریب تامل و
تورر واریانس مرغیرهای پیشبین بزرگتر از  0/1و کوچکتر از  10است؛ همچنین مقدار دوربین واتسون
در فاصله مجاز  1/5تا  2/5قرار دارد؛ بنابراین مفروضه هم اطی بودن نیز در بین مرغیرهای پیشبین برقرار
است.
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جدول  .2ضرایب همبستگی سرمایه روانشناختی و شادکامی
مرغیرها
 -1شادکامی
 -2امیدواری
 -3تابآوری
 -4اوشبینی
 -5اودکارآمدی

1

2

*0/545
*0/535
*0/601
*0/545

*0/557
*0/641
*0/620

3

*0/638
*0/573

4

*0/769

*P<0/001

بر اساس نرایج آزمون همبسرگی پیرسون در جدول  2بین شادکامی با رگه شخصیری امیدواری (r=0/545
و  ،)P>0/001تابآوری ( r=0/535و  ،)P>0/001اوشبینی ( r=0/601و  )P>0/001و اودکارآمدی
( r=0/545و  )P>0/001رابطه مثبت معنادار وجود دارد .این یافره فرضیه ویژه اول پژوهش مبنی بر این که
بین سرمایه روانشنااری و شادکامی دانشجویان رابطه وجود دارد ،را تایید میکند.
جدول  .3خالصه یافتههای آزمون مدلیابی
فرضیهها (مسیرها)
اوشبینی
تابآوری
امید
اودکارآمدی
مبارزهجویی
تعهد
مهار
اعرماد
سرمایه روانشنااری
اسرامار روانی
سرمایه روانشنااری
اسرامار روانی
تامل ابهار

سرمایه روانشنااری
سرمایه روانشنااری
سرمایه روانشنااری
سرمایه روانشنااری
اسرامار روانی
اسرامار روانی
اسرامار روانی
اسرامار روانی
تامل ابهار
تامل ابهار
شادکامی
شادکامی
شادکامی

تخمین
اسرانداردنشده
1/000
0/774
0/838
0/817
1/000
1/503
2/027
2/028
2/699
3/288
1/759
4/437
0/212

اطای
اسراندارد
0/053
0/031
0/055
0/118
0/155
0/152
0/356
0/470
0/424
0/594
0/068

مقدار
بارانی
*14/639
*27/011
*14/830
*5/183
*23/755
*13/075
*13/325
*7/588
*6/991
*4/154
*7/469
*3/133

تخمین
اسرانداردشده
0/957
0/675
0/686
0/902
0/715
0/778
0/820
0/819
0/455
0/475
0/252
0/545
0/172

*P>0/01

نرایج جدول  3حاصل از آزمون مدلیابی در مدل ارایه شده نشان میدهد که مولفههای سرمایه روانشنااری
و اسرامار روانی معنادار هسرند .نرایج جدول  2نشان میدهد اثر مسرقیم سرمایه روانشنااری بر تامل
ابهار ( C.R=7/588 ،ß=0/455و  )P>0/001و شادکامی ( C.R=4/154 ،ß=0/252و  )P>0/001به
صورت مثبت معنادار است .افزون بر آن اثر مسرقیم اسرامار روانی نیز بر تامل ابهار (،ß=0/475
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 C.R=6/991و  )P>0/001و شادکامی ( C.R=7/469 ،ß=0/454و  )P>0/001به صورت مثبت معنادار
است .نرایج به دست آمده نشان دادند اثر مسرقیم تامل ابهار نیز بر شادکامی (C.R=32/133 ،ß=0/172
و  )P>0/001به صورت مثبت معنادار است .با اطمینان از برازش مناسب مدل ،ضرایب اسراندارد کل مسیر،
اثر مسیرهای مسرقیم و غیر مسرقیم موجود در مدل مربوط به رابطه سااراری سرمایه روانشنااری و
اسرامار روانی و نقش میانجی تامل ابهار با شادکامی در دانشجویان در جدول  3به نمایش درآمده است.
جدول  .4ضرایب استاندارد کل ،مستقیم و غیر مستقیم در مدل
واریانس تبیین شده
اثر غیرمسرقیم
اثر مسرقیم
اثر کل
0/433

مسیرها
بر تامل ابهار از
سرمایه روانشنااری
اسرامار روانی
بر شادکامی از

0/455
0/475

0/455
475

-

سرمایه روانشنااری
اسرامار روانی
تامل ابهار

0/331
0/627
0/172

0/252
0/545
0/172

*0/078
*0/082
-

0/520

*P>0/001

براساس مسیرهای آزمون شده در مدل و نرایج جدول  2مشاهده میشود اثر غیرمسرقیم سرمایه
روانشنااری ( ß=0/078و  )P>0/01و اسرامار روانی ( ß=0/082و  )P>0/01به صورت مثبت بر شادکامی
با میانجیگری تامل ابهار معنادار است .این یافره نشان داد تامل ابهار در ارتباط سرمایه روانشنااری و
اسرامار روانی با شادکامی دانشجویان نقش میانجی دارد که این یافره تایید فرضیه دیگر پژوهش بود .نرایج
آزمون مدلیابی و تالیل مسیرهای حاصل از آن نشان داد اثر غیر مسرقیم سرمایه روانشنااری و اسرامار
روانی با نقش میانجی تامل ابهار بر شادکامی دانشجویان معنادار است .افزون بر آن مدل شادکامی بر اساس
سرمایه روانشنااری و اسرامار روانی با تاکید بر نقش میانجی تامل ابهار برازش دارد ،که این یافرهها
فرضیههای پژوهش را مورد تایید قرار میدهند .بر اساس نرایج آزمون مدلیابی نشان داد سرمایه
روانشنااری و اسرامار روانی توانایی تبیین  43درصد از واریانس تامل ابهار دانشجویان را دارند .افزون
بر آن سرمایه روانشنااری ،اسرامار روانی و تامل ابهار توانایی تبیین  52درصد از واریانس شادکامی
دانشجویان را دارند.
شااص

𝑓𝑑

مقدار

23

جدول  .5شاخصهای برازش مدل تجربی پژوهش
GFI
NFI
CFI
𝑓𝑑𝜘 2⁄
𝜘2
58/605

2/548

0/957

0/944

0/966

AGFI

RMSEA

0/904

0/076

با توجه به شااصهای به دست آمده در مدل تجربی ارایه شده (،CFI=0/957 ،𝜘 2 ⁄𝑑𝑓 =2/548
 )NFI=0/944 ،RMSEA=0/076 ،AGFI=0/904 ،GFI=0/966مدل از برازش مناسبی براوردار است
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که بر این اساس فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این که رابطه سااراری سرمایه روانشنااری و اسرامار
روانی و نقش میانجی تامل ابهار با شادکامی در دانشجویان از برازش مناسبی براوردار است ،تایید شد.
جهت آزمون فرضیههای دیگر پژوهش مبنی بر این که تامل ابهار در ارتباط سرمایه روانشنااری و اسرامار
روانی با شادکامی دانشجویان نقش میانجی دارد ،آزمون مدلیابی بر اساس روش بوت اسررپ 1ضرایب تخمین
اسراندارد نشده و اسراندار شده اسرفاده شد .پیش از بررسی از فرضیه ویژه روابط غیر مسرقیم بین مرغیرهای
پژوهش ،ضرایب تخمین اسراندارد نشده و اسراندار شده مسیرهای مدل ارایه شده در جدول  2منعمس شده
است.

شکل  .2نمودار مسیرهای برازش یافره با مدل اسراندارد

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سااراری سرمایه روان شنااری و اسرامار روانی و نقش میانجی تامل
ابهار با شادکامی دانشجویان انجار شد .نرایج حاصل از آزمون همبسرگی پیرسون نشان داد بین شادکامی با
مؤلفههای تابآوری ،اوشبینی ،امیدواری و اودکارآمدی از سرمایه روانشنااری رابطه مثبت وجود دارد.
این یافرهها فرضیه ویژه اول پژوهش مبنی بر این که بین سرمایه روانشنااری و شادکامی دانشجویان رابطه
وجود دارد ،را تایید میکنند .این یافره با نرایج بسیاری از پژوهشهای انجار شده همسو بود (اتیمارینا،
2018؛ ارشدی و دیگران1398 ،؛ توران و دیگران2015 ،؛ توماس و ریول2016 ،؛ جانسون )2020 ،و در
1. bootstrap
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جست جوی ادبیات نظری نرایجی ناهمسو یافت نشد .کان و گادانیچ ( )2019نشان دادند شادکامی افراد
بیشرر وابسره به عوامل درونی و فردی بود است .کارمونا-هالری و دیگران ( )2019در پژوهش اود نشان
دادند که مولفههای سرمایه روانشنااری (تابآوری ،اوشبینی ،امیدواری و اودکارآمدی) به صورت مثبت
در هیجانهای مثبت بهبود عملمرد نقش دارند .ارشدی و دیگران ( )1398در پژوهش اود نشان دادند
سرمایه روانشنااری از پیشایندهای شادکامی است .در تبیین این یافرههای میتوان اظهار داشت که داشرن
سطوح سرمایه روانشنااری باال ،فرد را قادر میسازد عالوه بر مقابله بهرر در موقعیتهای تنیدگیزا ،کمرر
تات تأثیر وقایع تنیدگیزای روزانه قرار بگیرد (داتو ووالدز )2016 ،در نریجه این گونه افراد شادکامی و
سالمت روانشنااری بیشرری نیز دارند .سطوح باالی سرمایه روانشنااری ،با طیف مرنوعی از مرغیرها،
نظیر افزایش بهزیسری و توانمندی روانشنااری (کالبرسرون و دیگران ،)2010 ،بهبود در کارکردهای شغلی
و اجرماعی (پنگ و دیگران ) 2013 ،مرتبط هسرند در نریجه کیفیت زندگی باال را به دنبال دارد .در واقع
افراد با سطوح باالی سرمایه روانشنااری از رشد وضعیت روانشنااری مثبت مطلوب براوردار بوده و با
داشرن اعرماد به اود (اودکارآمدی) برای به دست آوردن ،مقابله کردن و تالش برای دسریابی به موفقیت
در تمالیف چالش برانگیز موفقتر عمل اواهند کرد (لوتانز و دیگران .)2015 ،در نریجه افراد با سطوح باالی
سرمایه روانشنااری در دسریابی به هدف موفقتر هسرند ،که این موفقیت و رضایت ،شادکامی (بیسواس-
دینر و ویسه2018 ،؛ هلیول و دیگران )2020 ،را در پی اواهد داشت .بنابراین ،مقابله موثر با موقعیتهای
مشمل ،االقیت و موفقیت بیشرر (رابینسون و دیگران2019 ،؛ دینر2019 ،؛ هلیول و دیگران)2020 ،
شادکامی بیشرر را برای افراد به ارمغان اواهد آورد .سرمایه روانشنااری یمی از مهمررین ویژگیهایی است
که باعث سازگاری فرد در شرایط دشوار (اتیمارینا2018 ،؛ کان و گادانیزچ )2019 ،و باال بردن کیفیت زندگی
و شادکامی افراد است.
یافرههای حاصل از آزمون همبسرگی پیرسون نشان داد شادکامی با مؤلفههای تعهد ،مبارزهجویی ،مهار و
اعرماد از اسرامار روانی نیز رابطه مثبت دارد .این یافرهها فرضیه ویژه دور پژوهش مبنی بر این که بین
اسرامار روانی و شادکامی دانشجویان رابطه وجود دارد ،را تایید میکنند .این یافره با نرایج بسیاری از
پژوهشهای انجار شده همسو بود (کیز و دیگران2015 ،؛ گوچاردی2017 ،؛ مککارتی و هیالند2018 ،؛
مکگئون و دیگران )2018 ،و در جستجوی ادبیات نظری نرایجی ناهمسو یافت نشد .تامپسون و دیگران
( )2014نشان دادند فردی که دارای سطوح باالی اسرامار روانی باشد بهصورت فعاالنه موقعیتها را برای
بارور کردن رشد شخصی اود پیگیری میکند .اسرامار روانی افراد را در برابر اثرات مضر تنیدگی و اضطراب
در شرایط دشوار و چالشانگیز یاری میکند تا عملمرد مطلوب و تعالیبخش داشره باشند (گوچاردی،
 .)2017پژوهشها نقش سرسخری و مولفههای اسرامار روانی در مواجهه و مقابله با حوادث تنیدگیزا در
بسیاری از پژوهشها مورد تایید قرار دادهاند (مکگئون و دیگران2018 ،؛ موری .)2011 ،در تبیین این
یافرهها میتوان بیان کرد که شادکامی ذهنی شامل مقولههای گسرردهای از قبیل پاسدهای هیجانی ،حوزه-
های رضایت و قضاوتهای کلی از زندگی (جب و دیگران )2018 ،است .در واقع شادکامی ریشه در نرایج
فعالیتهای ثمربخش ،روابط رضایتبخش با دیگران ،توانایی سازگاری با تغییرات و کنارآمدن با نامالیمتها
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(کوپر و دیگران )2018 ،داشره و ترکیبی از احساس اوب و عملمرد موثر (دیهان و ریان2014 ،؛ دراکپالس
و گریمانی )2017 ،است .این در حالی است سطوح باالی اسرامار روانی بیانگر اعرماد باال به تواناییهای
اود است که حاکی از ایمان و اعرقاد فرد به نیروها و قابلیتهای درونی اود است که در شرایط دشوار
میتواند به آنها اعرماد کند (پری و دیگران .)2013 ،افراد با سطوح باالی اسرامار روانی بهصورت فعاالنه
موقعیتها را برای بارور کردن رشد شخصی اود پیگیری کرده (مکگئون و دیگران )2018 ،و با موفقیت
در حل چالشها مشمالت ،رشد و بارور شدن هویت شخصیریِ اود را دنبال کرده و بهمرور به سمت زندگی
اوب حرکت میکنند (کیز و دیگران .)2015 ،بنابر این افراد با سطوح باالی اسرامار روانی با تغییر ارزیابی
اویش نسبت به شرایط تنیدگیزا و با بهکارگیری راهمارهای مناسب در مقابله با مشمالت (مککارتی و
هایلند )2018 ،تنیدگی کمرری را تجربه میکنند که سطوح پایین تنیدگی ،افزایش شادکامی را در افراد به
دنبال دارد.
وجود رابطه بین تامل ابهار و شادکامی دانشجویان رابطه فرضیه دیگر پژوهش بود که نرایج حاصل از آزمون
همبسرگی پیرسون نشان داد بین شادکامی با تامل ابهار نیزرابطه مثبت وجود دارد .این یافره با نرایج
بسیاری از پژوهشهای انجار شده همسو بود (دوئر2018 ،؛ رانی و دیگران2019 ،؛ شیهاتا و دیگران2016 ،؛
کالسن و کالسن2018 ،؛ فنرون2019 ،؛ الپوسا و دیگران )2015 ،و در جستجوی ادبیات نظری نرایجی
ناهمسو یافت نشد .بر اساس نرایج پژوهشها بین تامل ابهار با ویژگیهای روانشنااری منفی ،تنیدگی
ادارک شده و اضطراب ارتباط منفی و بین تامل ابهار با ویژگیهای مثبت روانشنااری ارتباط مثبت وجود
دارد (دوئر2018 ،؛ گیلت و دیگران2018 ،؛ فنرون2019 ،؛ میرمانسبورگر و دیگران .)2016 ،سطوح باالی
تامل ابهار جنبه های مخرلفی از عملمرد عاطفی و شنااری فرد ،سبک شنااری مشخص ،نظارهای باور و
نگرش ،عملمرد بینفردی ،اجرماعی و رفرارهای حل مسئله را ایجاد میکند (فارنهار و مارکز 2013 ،نقل از
بنیسی و دیگران ،)1398 ،که به چگونگی ادراک ،تفسیر و پاسد فرد به موقعیتهای نامطمئن اشاره داشره
و بر سطوح شنااری ،هیجانی و رفراری (هیرچ و دیگران )2016 ،تأثیر دارد .که میتواند با تصور فرد از
ارزیابی دیگران در مورد تصمیمهایش ،او را به سمت موقعیتهایی با ابهار کمرر که تصمیماتی با نرایج
مطمئنتر (هوبشر-دیویدسون )2018 ،و درنریجه احرمال اشرباه کمرری را به همراه دارند ،سوق دهد .ارزیابی
مناسب فمری یک مسأله ،قضاوت درباره آن و انجار رضایت بخش یک مسأله در حال حاضر و یا در گذشره
بخش شنااری شادکامی را فعال میسازد و به طور کلی تالش برای هدفهای درونی باعث ارتقای اوشبخری
و شادکامی میشود که میتواند یک تبیین احرمالی یافره پژوهش باشد.
بنابراین اشخاص دارای ویژگیهای مثبتگرا از قبیل الق مثبت ،احساس شادمانی و بهزیسری ،از سالمت
روان و زندگی با کیفیتتری براوردار هسرند (شلدون و لیبومیرسمی .)2019 ،شادکامی یک حالت عاطفی
مثبت است که با اشنودی ،لذت و ارسندی مشخص میشود و آرامش فمری را در پی دارد ،که نرایج
مطلوبی را برای زندگی پیشبینی میکند .افراد شادکار کسانی هسرند که در پردازش اطالعات سوگیری
دارند ،یعنی اطالعات را به گونهای پردازش و تفسیر میکنند که به اوشاالی آنها میانجامد .از جنبه
عاطفی فرد شادکار همواره از نظر القی شاد و اوشاال است ،این حاالت القی موجب گسررش روابط
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اجرماعی فرد میشود که در جامعه صنعری امروز با توجه به رشد روزافزون تمنولوژی و مادود شدن وابط
اجرماعی با کیفیت ،روحیه و امید به زندگی افراد جامعه پایین آمده است (کوشلو و دیگران )2017 ،که در
شرایط همه گیری بیماری کرونا و مشمالت ناشی از آن ،این روند شدت بیشرری پیدا کرده است .این امر
مسئولین بهداشت و سالمت جامعه را ملزر میسازد که در طول همهگیری بیماری کرونا و پس از آن با
برنامهریزی در جهت حفظ سالمت جسمی افراد ،برنامهریزی مناسبی نیز جهت حفظ و بهبود سالمت روانی
افراد داشره باشند .آموزشهای مرتبط با واکنشهای مناسب در موقیتهای زندگی میتواند زمینهساز فعال-
سازی واکنشهای مناسب در افراد شود که شادکامی آنها را نیز تات تأثیر قرار میدهد .تأکید بر توان
مندیها و پرورش اسرعدادها میتوانند در افزایش احساسات و هیجانهای مثبّت و تفمر سازنده نقش داشره
باشند ،این عوامل بر اساس یافرههای این پژوهش میتوانند نقشی مهم در شادکامی افراد در جامعه ایجاد
کنند.
از جمله مادودیت های پژوهش :طرح پژوهشی توصیفی از نوع تالیل بوده و با روش همبسرگی انجار شد،
لذا تبیین علی از نرایج آن اممان پذیر نبود .به علت مادودیت زمانی اممان اجرای مطالعه بر به صورت طولی
اممان پذیر نبوده و اممان مدااله مبرنی بر رگههای شخصیری در بسرر زمان اممانپذیر نبود .انرخاب
دانشجویان دانشگاه آزاد دیگر مادودیت پژوهشی بود که بیشک ممان و ناوه دسررسی به آنها ،تعمیم
نرایج به سایر گروهها را با مادودیت مواجه میسازد .بدون تردید عدر اممان انرخاب تمار گروهها در این
پژوهش قابلیت تعمیم و روایی بیرونی نرایج را تات تأثیر قرار داده و تعمیم این یافرهها به سایر گروهها در
سایر شهرها و موقعیتها را با احریاط اممانپذیر میسازد .بنابراین تقویت سرمایه روانشنااری و مولفههای
آن (تابآوری ،اوشبینی ،امیدواری و اودکارآمدی) میتواند زمینهساز ارتقای شادکامی دانشجویان شود.
بر این اساس آموزشهای مرتبط با این مرغیرها در دوران تاصیل میتواند شادکامی و کیفیت زندگی افراد
را در سننین باالتر ارتقاء دهد .بر اساس یافرههای این پژوهش پیشنهادهای زیر نیز برای مسئوالن و ذینفعان
مطرح میشود :آگاه سازی مدیران ،برنامه ریزان ،مسئولین اجرایی از نرایج این پژوهش و نقش و اهمیت
مرغیرهای شخصیری ،هیجانی و ارتباطی در ایجاد ظرفیتهای جدید و تقویت شادکامی و بهزیسری به عنوان
توانمندیهای افراد جامعه در دوران همهگیری کرونا و پس از آن ،آموزشهای مرتبط با باالبردن سطح مواجه
افراد با موقعیتهای جدید و مبهم ،اسرفاده مناسب درمانگران از آموزشهای مرتبط با رگههای شخصیری
در جهت ارتقای سطح شادکامی و کیفیت زندگی در مراجعان و افراد عادی جامعه.
موازین اخالقی
در این پژوهش موازین ااالقی شامل ااذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم اصوصی و رازداری رعایت شد؛
همچنین با توجه به شرایط و مال اجرای مدااله به والدین کودکان حاضر در گروههای آزمایش اطمینان
داده شد که هر زمان که تمایلی به ادامه جلسات آموزشی نداشرند میتوانند پژوهش را ااتمه داده
فرزندانشان جلسات را ترک کنند.
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***
پرسشنامه شادکامی آکسفورد
 عبارت در هر گروه را بخوانید و سپس یک جمله از هر گروه که4  لطفاً هر.در زیر جمالتی درباره شادکامی شخصی وجود دارد
 مناسبررین پاسد را در،به بهررین وجه احساس شما در هفره گذشره در امروز نشان می دهد را مشخص کنید و در پاسخنامه
. ضربدر بزنید، ج یا د، ب،سرون حروف الف
 بیش از حد شاد هسرم-د
 ایلی شاد هسرم-ج
 نسبرا احساس شادی میکنم- احساس شادی نمیکنم ب- الف-1
 نسبت به آینده اوش بین هسرم-ب
. نسبت به آینده اوش بین نیسرم-الف-2
. احساس میکنم زندگی سرشار از امیدی پیش رو دارر-د
. احساس میکنم آینده ای نوید بخش در انرظار من است-ج
. از بعضی از جنبههای زندگیم راضی هسرم-ب
. در حقیقت از هیچ جنبه زندگی ار راضی نیسرم-الف-3
. از همه جنبه های زندگیم کامالً راضی هسرم-د
 از بسیاری از جنبه های زندگیم رضایت دارر-ج
. احساس میکنم تا اندازه ای بر زندگیم کنررل دارر-ب
. احساس میکنم کنررل چندانی بر زندگیم ندارر- الف-4
. احساس میکنم بر تمار جنبه های زندگی ار کنررل دارر-د
. احساس میکنم بیشرر اوقات بر زندگی ار کنررل دارر-ج
. احساس میکنم زندگی رضایت بخش است- ب. احساس میکنم زندگی چندان رضایت بخش نیست- الف-5
. احساس میکنم زندگی بی نهایت رضایت بخش است-د
. احساس میکنم زندگی بسیار رضایت بخش است-ج
 ار آنچه هسرم احساس رضایت میکنم-ب
. از اودر چندان راضی نیسرم-الف.6
. از آنچه هسرم شدید ًا احساس رضایت میکنم-د
. از آنچه هسرم ایلی احساس رضایت میکنم-ج
. به ندرت بر رویدادهای زندگی اثر اوبی میگذارر-ب
هرگز از رویدادهای زندگی اثر اوبی نمیگذارر- الف-7
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د -همیشه بر رویدادهای زندگی اثر اوبی میگذارر.
ج-معمو ًال بر رویدادهای زندگی اثر اوبی میگذارر.
ب -از نظر من زندگی اوب است.
 -8الف -با زندگی کنار میآیم.
د -من عاشق زندگی هسرم.
ج -از نظر من زندگی ایلی اوب است.
ب -کموبیش به دیگران عالقه دارر.
-9الف -در واقع به دیگران عالقه ای ندارر.
د -شدیداً به دیگران عالقه دارر.
ج-ایلی به دیگران عالقه دارر.
ب-تصمیم گیری برایم نسبراً آسان است.
-10الف -تصمیم گیری برایم مشمل است.
د -به راحری میتوانم ،هر نوع تصمیمی بگیرر.
ج -در بیشرر موارد تصمیم گیری برایم آسان است.
ب -شروع کارها نسبراً برایم آسان است.
-11الف -شروع هر کاری برایم مشمل است.
د -احساس میکنم میتوانم هر کاری را به عهده بگیرر.
ج -شروع کارها برار آسان است.
-12الف -هنگار بیدار شدن از اواب به ندرت احساس رفع اسرگی میکنم.
ب -گه گاه وقری از اواب بیدار میشور ،احساس رفع اسرگی میکنم.
ج-معمو ًال وقری از اواب بیدار میشور ،احساس رفع اسرگی میکنم.
د -همیشه وقری از اواب بیدار میشور ،احساس رفع اسرگی میکنم.
ب -احساس میکنم تا اندازه ای توان و نیرو دارر.
-13الف -احساس میکنم به هیچ وجه توان و نیرویی ندارر.
د -احساس میکنم به اندازه ای توان و نیرو دارر.
ج -احساس میکنم سرشار از توان و نیرو هسرم.
-14الف -احساس میکنم چیز زیبا و قشنگی در دنیا وجود ندارد .ب -بعضی چیزهای دنیا را زیبا میبینم.
د -همه دنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه میکند.
ج -بسیاری از چیزهای دنیا را زیبا میبینم.
ب -احساس میکنم از لااظ ذهنی هوشیارر.
-15الف -احساس میکنم ذهنم هوشیار نیست.
د -احساس میکنم از لااظ ذهنی کامالً هوشیارر.
ج -احساس میکنم از لااظ ذهنی بسیار هوشیارر.
ب -کمابیش احساس سالمری و تندرسری میکنم.
-16الف -احساس سالمری و تندرسری نمیکنم.
د -کامالً احساس سالمری و تندرسری میکنم.
ج -بسیار احساس سالمری و تندرسری میکنم.
-17الف -نسبت به دیگران چندان احساس صمیمیت نمیکنم .ب -نسبت به دیگران تا حدودی احساس صمیمیت میکنم.
د -به همه انسانها عشق میورزر.
ج -نسبت به دیگران ایلی احساس صمیمیت میکنم.
ب -از گذشره چند ااطره اوش دارر.
-18الف -از گذشره ااطره های اوش زیادی ندارر.
د -تمار ااطره های گذشره من اوش هسرند.
ج -بیشرر ااطره های گذشره من اوش هسرند.
ب -بعضی وقتها دارای شور و شوق هسرم.
-19الف -هرگز حالت شور و شوق ندارر.
د -همیشه دارای شور و شوق هسرم.
ج -بیشرر وقتها شور و شوق دارر.
-20الف -بین آنچه دوست داشرم انجار بدهم و آنچه انجار دادهار ،فاصلهای هست .ب -بعضی از چیزهایی که میاواسرم انجار
دادهار.
د -همه چیزهایی که میاواسرم انجار دادهار.
ج -بسیاری از چیزهایی که میاواسرم انجار دادهار.
ب -تا اندازه ای میتوانم وقرم را اوب تنظیم کنم.
-21الف -نمیتوانم وقرم را ایلی اوب تنظیم کنم.
د -همیشه از بودن با دیگران لذت میبرر.
ج -معموالً از بودن با دیگران لذت میبرر.
ب -گاهی اثر اوبی بر دیگران میگذارر.
-22الف -اثر اوبی بر دیگران نمیگذارر.
د -همیشه اثر اوبی بر دیگران میگذارر.
ج -معموالً اثر اوبی بر دیگران میگذارر.
ب -بعضی چیزها برایم سرگرر کننده است.
-23الف -هیچ چیز برایم سرگرر کننده نیست.
د -همه چیز برایم سرگرر کننده است.
ج -ایلی چیزها برایم سرگرر کننده است.
ب -زندگیم تا اندازه ای معنادار و هدفمند است.
-24الف -در زندگی هدف ااصی ندارر.
د -کل زندگی من معنا دار و هدفمند است.
ج -زندگیم پر از معنا و هدف است.
ب -گاهی احساس تعهد و فعالیت میکنم.
-25الف -من احساس تعهد و فعالیت چندانی نمیکنم.
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ج -غالباً احساس تعهد و فعالیت میکنم.
-26الف -فمر میکنم دمیا جای اوبی نیست.
ج -فمر میکنم دنیا جای ایلی اوبی است.
ب -کمابیش میاندر.
-27الف -به ندرت میاندر.
ب -نسبراً جذاب هسرم.
-28الف -آدر جذابی نیسرم.

د -من همیشه احساس تعهد و فعالیت میکنم.
ب -فمر میکنم دنیا کموبیش جای اوبی است.
د -فمر میکنم دنیا جای عالی است.
د -بی اندازه جذاب هسرم.
ج -زیاد میاندر
د -بی اندازه جذاب هسرم.
ج -جذاب هسرم.

 -29الف -به نظر من هیچ چیز جالبی وجود ندارد.
ج -بیشرر چیزها را جالب میبینم.

ب -بعضی چیزها را جالب میبینم.
د -به نظر من همه چیز جالبند.

***
پرسشنامه سرمایه روانشناختی

2
3
4
5

من با اعتماد کامل ميتوانم وظایفم را در کارهاي جمعي معين کنم.
من با اعتماد ميتوانم در بحث هاي اساسي زندگيام مشارکت کنم.
من با اعتماد کامل ميتوانم اهداف زندگيام را تعيين کنم.
من با اعتماد کامل ميتوانم در بيرون با مردم روبرو شوم تا درباره مسائل و مشكالت بحث کنم.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
7
8

من با اعتماد کامل ميتوانم اطالعات مفيدي به سایر افراد هم رشتهام ارائه کنم.
اگر در کار و موقعيتي گير بيفتم ميتوانم راههاي زیادي براي خالص شدن از آن بيابم.
در حال حاضر من به شدت اهداف زندگيام را دنبال ميکنم.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

9
10

فكر ميکنم روشهاي زیادي براي هر مشكل وجود دارد.
هم اکنون خودم را به عنوان موفقترین فرد در زندگي ميبينم.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

11
12
13

من ميتوانم راههاي زیادي براي رسيدن به اهداف جاري زندگيام بيابم.
در حال حاضر من ميتوانم با اهدافي که براي خودم مشخص کردهام روبرو شوم.
زماني که با مانعي در امور زندگيام روبرو ميشوم با زحمت کمي آن را اصالح ميکنم و به کارم ادامه ميدهم.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

14
15

من معموالً مشكالت متنوع را ميتوانم مدیریت کنم.
اگر مجبور باشم ،در حين انجام تكاليفم با خودم حرف ميزنم.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

16
17
18
19

معموالً در مواقع فشار کاري یا امور زندگي قدم ميزنم.
من ميتوانم بر مشكالتم غلبه کنم ،زیرا که قبالً تجربه چنين مشكالتي را داشتهام.
من احساس ميکنم که ميتوانم در حين انجام کارهایم چند فعاليت دیگر را نيز انجام دهم.
من انتظار بهترین عملكرد را دارم ،حتي زماني که اهدافم در حين انجام آنها نامشخص باشند.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

20
21
22

اگر چيز اشتباهي برایم پيش آید ،سعي ميکنم عملكرد عاقالنه و بهتري را از خود نشان دهم.
هميشه جنبههاي مثبت کارم را مي بينم.
راجع به آنچه که برایم در آینده در ارتباط با کار و زندگيام اتفاق ميافتد خوشبين هستم.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

23
24

در زندگي کارها هيچ وقت در مسيري که من ميخواستم پيش نرفته است.
من به امور کاريام به عنوان بهترین وجه زندگيام ،نگاه ميکنم.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ردیف

اصال

کم

متوسط

زیاد

به شدت

1

با اعتماد یك مساله طوالني را بررسي مي کنم تا یك راه حل بيابم.

1

2

3

4

5

***
پرسشنامه استحکام روانی
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ردیف

کامالًمخالفم

مخالفم

نظریندارر

موافقم

کامالًموافقم

عبارت ها

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

4

5
5

26

وقری ناراحت و دلخور میشور آن را بروز میدهم تا دیگران هم بفهمند.

27

قبل از آنکه اتفاقی بیفرد نگران آن میشور.

1

28

معموالً احساس میکنم از بودن در جمع هراس دارر.

1

29

دربرابر مشمالت تسلیم میشور.

1

2

30

اگر اتفاق غیرمنرظرهای بیفرد به سرعت عمسالعمل نشان میدهم.

1

2

3

31

حری وقری که تات فشار شدید هسرم ،آرامشم را حفظ میکنم.

1

2

3

4

32

اگر قرار باشد اشرباهی رخ دهد ،آن رویداد در هر صورت اتفاق اواهد افراد.

1

2

3

4

5

33

فقط برای من اتفاقات ناگوار روی میدهد.

1

2

3

4

5

34

به طورکلی احساساتم را از دیگران پنهان میکنم.

1

2

3

4

5

35

معموالًمیدانم وقریکه اسرهار تالشهای ذهنی برایم مشمل است.

1

2

3

4

5

36

معموالً وقری کاراشرباهی میکنم ،تا چند روز بعد نگران هسرم.

1

2

3

4

5

37

وقری احساس اسرگی میکنم ادامه فعالیت برایم مشمل میشود.

1

2

3

4

5

38

به راحری میتوانم به دیگران بگویم که چه کار کنند.

1

2

3

4

5

39

معموالًبرایمدتطوالنیمیتوانم به تالش ذهنیدر سطح باال ادامهدهم.

1

2

3

4

5

40

معموالً اگر تغییری در جریان زندگیار ایجاد شود از آن اسرقبال میکنم.

1

2

3

4

5

41

احساس میکنم کارهایم بیارزش است.

1

2

3

4

5

42

معموالً اشریاقی برای انجار کارهایی که باید انجار دهم را ندارر.

1

2

3

4

5

43

اگراحساسکنمافرادی دچاراشرباه شدهاند ،بدون هراس باآنها در مورد اشرباهشان باث میکنم.

1

2

3

4

5

44

همیشه از چالش لذت میبرر.

1

2

3

4

5

45

معموالً میتوانم بر حالت عصبی اودر غلبه کنم.

1

2

3

4

5

46

اگرباثی بوجود آید،حری اگر بر این باور باشم که حق با من است تسلیم میشور.

1

2

3

4

5

47

وقری با مشمالت مواجه میشور دیگر قادر نیسرم هدفم را دنبال کنم.

1

2

3

4

5

48

معموالً میتوانم اودر را با چالشهاییکه به وجود میآیند سازگار کنم.

1

2

3

4

5

***
پرسشنامه تحمل ابهام

2
3

بالتكليفي ،نشان دهنده بي نظمي فرد است.
بالتكليفي ،زندگي را غيرقابل تحمل ميکند.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4
5

غيرعادالنه است که هيچ چيز در زندگي ،قطعي و یقيني نيست.
اگر ندانم فردا چه پيشامدي روي ميدهد ،ذهنم آرام و قرار ندارد.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ردیف

کامال نادرست

اغلب نادرست

گاهي درست

کمي درست

کامال درست

1

بالتكليفي باعث ميشود که نظر قطعي نداشته باشم.

1

2

3

4

5
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6

بالتكليفي باعث ناراحتي ،اضطراب و آشفتگي من ميشود.

1

2

3

4

5

7

حوادث پيش بيني نشده ،من را به شدت ناراحت ميکند.

1

2

3

4

5

8

اگر همه اطالعات الزم را در اختيار نداشته باشم ،ناکام ميشوم.
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بالتكليفي من را از داشتن یك زندگي لذت بخش محروم ميکند.
باید هميشه گوش به زنگ باشم تا از وقوع حوادث غافل گير کننده جلوگيري کنم.
حتي با وجود بهترین برنامهریزي ،یك اتفاق غيرقابل پيش بيني کوچك ،همه چيز را بههم ميزند.
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به محض این که ميخوام دست به کار شوم ،بالتكليفي من را ناتوان ميکند.
بالتكليف بودن به این معنا است که من آرام و قرار ندارم.
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وقتي بالتكليف هستم ،نميتوانم پيشرفت کنم.
وقتي بالتكليف هستم ،نميتوانم عملكرد خوبي داشته باشم.
به نظر ميرسد دیگران بر خالف من ،ميدانند سرنوشت زندگي شان چيست.
بالتكليفي باعث ناراحتي ،آسيب پذیري و غمگيني من ميشود.
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هميشه ميخواهم بدانم در آینده چه سرنوشتي پيدا ميکنم.
از غافلگير شدن متنفرم.
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کوچك ترین تردیدي من را از اعمال باز ميدارد.
من باید بتوانم همه چيز را از قبل ،سازماندهي کنم.
بالتكليفي نشان دهندهي عدم اعتماد به خود است.
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به نظرم اطمينان خاطر دیگران درباره سرنوشت آینده شان ،درست نيست.
بالتكليفي من را از خواب راحت محروم کرده است.
من باید از تمام موقعيت هاي بالتكليف زندگي ،اجتناب کنم.
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ابهام هاي زندگي من را دچار استرس ميکند.
نميتوانم بالتكليفي درباره آینده زندگي ام را تحمل کنم.
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Abstract
Aim: The present study aimed to explain the structural relationship between psychological
capital and mental toughness and the mediating role of ambiguity tolerance with
happiness. Methods: The study had a correlational design, and its statistical population
consisted of students of Tehran Azad University, Research Sciences Branch in the
academic year of 2020-2021. Among whom, 380 male and female students were randomly
selected and responded to the Oxford Happiness Inventory (OHI) by Argyle et al. (1987),
Psychological Capital Questionnaire (PCQ) by Luthans and Avolio (2007), Mental
Toughness Questionnaire by Clough et al. (2002), and Ambiguity Tolerance Scale by
Baher and Dagas (2002). Data were analyzed using correlation coefficients, and path
analysis with SPSS and AMOS. Results: The results of the Pearson correlation test
indicated that there was a significant positive relationship between components of
psychological capital (resilience, optimism, hope, and self-efficacy), components of
mental toughness (commitment, struggle, restraint, and trust), and ambiguity tolerance
with students' happiness (P=0.01). The results of the modeling test indicated that the
happiness model was fitted based on psychological capital and mental toughness with an
emphasis on the mediating role of ambiguity tolerance. Ambiguity tolerance played a
mediating role in the relationship between psychological capital and mental toughness
with students' happiness (P=0.01). Based on the modeling results, psychological capital
and mental toughness (β= 0.43) could explain 43% of the variance of students' ambiguity
tolerance. Furthermore, psychological capital, mental toughness, and ambiguity tolerance
(β=0.52) could explain 52% of the variance of students' happiness. Conclusion: The
research results indicated that the level of students' happiness can increase based on
positive psychology, and personality traits such as psychological capital and mental
toughness, as well as improving appropriate environmental perception by strengthening
students' ambiguity tolerance, and taking effective measures towards strengthening
happiness and quality of life of students and people in society that are essential due to
conditions imposed by the COVID-19 epidemic.
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