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 ده   یچک 

و نقش  یو اساارامار روان یشااناارروان هیساارما یرابطه ساااارار نییپژوهش تب نیهدف ا هدف:

شادکام یانجیم ضر  روش پژوهش:بود.  یتامل ابهار با  سرگ کیپژوهش حا و جامعه  یطرح همب

شجو یآمار شگاه آزاد تهران واحد علور تاق انیدان سال تاص قاتیدان بود که  1399-1400 یلیدر 

 لیآکسفورد آرگا یشادکام یهاانرخاب و به پرسشنامه یدارر و پسر با روش تصادف یدانشجو 380

سرما1987و همماران ) سرامار روان2007) وآولی و لوتانز شنااریروان هی(،  کالف و همماران  ی(، ا

 بی( پاسااد دادند. دادهها با اساارفاده از ضاارا2002تامل ابهار باهر و داگاس ) اسی( و مق2002)

آزمون  جینرا :هاافتهیشاااد.  لیتال Amosو   spssو با نرر افزار  ریمسااا لیو تال یهمبسااارگ

 یدواریام ،ینیباوش ،یآور)تاب یشناارروان هسرمای هایمؤلفه نینشان داد ب رسونیپ یهمبسرگ

 با ابهار تامل و( اعرماد و مهار جویی،)تعهد، مبارزه روانی اسااارامار هایو اودکارآمدی(، مؤلفه

شج شادکامی شان داد  یابیآزمون مدل جینرا(. P=01/0رابطه مثبت معنادار وجود دارد ) انیودان ن

شادکام سرما یمدل  ساس  سرامار روانروان هیبر ا مل تا یانجیبر نقش م دیبا تاک یشنااری و ا

سرامار روانروان هیسرما نیابهار برازش دارد و تامل ابهار در ارتباط ب شادکام یشنااری و ا  یبا 

شجو ساس نراP=01/0دارد ) یانجینقش م انیدان شنااری و روان هیسرما یابیآزمون مدل جی(. بر ا

سرامار روان صد از وار 43  نییتب یی( تواناβ= 43/0) یا شجو انسیدر را دارند.  انیتامل ابهار دان

 52 نییتب یی( تواناβ= 52/0و تامل ابهار  ) یشاانااری، اساارامار روانروان هیافزون بر آن ساارما

ص شجو یشادکام انسیاز وار ددر شان داد به  نیا هایافرهی :یریگجهینت را دارند. انیدان پژوهش ن

شادکام شیمنظور افزا شجو یسطح  ساس روان توانیم ان،یدان سبر ا  هاینگر و رگهمثبت یشنا

سرما یریشخص سرامار روانروان هیمانند  با  یطیدرک مناسب ما تیتقو نیهمچن ،یشنااری و ا

 یدگزن تیفیو ک یشااادکام تیتقو یاثرگذار را در راساارا یاقدامات ان،یابهار دانشااجو ملتا تیتقو

کرونا،  یریگهمه لیشااده به دل لیتام طیو افراد جامعه انجار داد که با توجه به شاارا انیدانشااجو
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 مقدمه

عامل مهمی در زندگی است که از طریق آن، فرد همیشه دارای یک حس اوب درباره زندگی  1شادکامی

پذیرد های اود را میاود و دیگران است و بدین روش، فرد احساس ناامیدی را از اود دور کرده و ضعف

ت اسبخش، پرمعنا، و اوشایند (. شادکامی حسی است فراگیر و طوالنی که زندگی رضایت2015)گودوین، 

های اوشایند و تعداد کمی تجربه ( که به عنوان یک زندگی با تعداد زیادی تجربه2018)فری و شوارتز، 

(. تاقیقات گذشره 2015بروکال، -شود )کابلو و فرناندزنااوشایند و تجربه رضایت از زندگی باال توصیف می

شود فقیت بیشرر در زندگی میدهد که احساس شادکامی برای سالمری مفید است و منجر به مونشان می

های بینی کنندهها شخصیت را از جمله نیرومندترین و پایدارترین پیش(. پژوهش2020)کوشلو و دیگران، 

اند شادکامی عامل های اایر، نشان دادههای سالپژوهش(. 2017اند )لوریرا و ایانی، شادکامی بر شمرده

ترند تر و بسیار موفقساس اوبی داشرن است وافراد شادکار، سالمپدید آورنده منافعی به مراتب بیشرر از اح

(. در واقع شادکامی، نوعی 2018و درگیری و تعهد اجرماعی بیشرری دارند )دینر، سلیگمن، چوی و اوایشی، 

آورد و مواردی از قبیل رضایت از زندگی هیجان و اش به عمل میارزشیابی است که فرد از اود و زندگی

؛ هلیول، هوانگ، 2018دینر و ویسه، -شود )بیسواس، فقدان افسردگی و اضطراب را شامل میالق مثبت

(. به طور کلی، افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد و یا افرادی که شادی کمرری دارند 2020وانگ و نورتون، 

بیل الق مثبت، احساس گرا از قهای مثبتترند. اشخاص دارای ویژگیهای زندگی موفقدر بسیاری از حوزه

گرا هدف نهایی تری براوردار هسرند. رویمرد مثبتشادمانی و بهزیسری، از سالمت روان و زندگی با کیفیت

داند که بهزیسری و شادکامی انسان را به دنبال دارد )شلدون و لیبومیرسمی، هایی میاود را شناسایی شیوه

2021.) 

 ینا به. شوندمی تلقی هدف، به یابیدست برای او، و الق هایمارک عنوان به حقیقت، در شخصیری هایرگه

 شولرز، و شولرز) نمایدمی ااص هایموقعیت در مخرلف رفرارهای انجار مسرعد را انسان هارگه این که معنا

 شودمی و باال بردن کیفیت زندگی دشوار شرایط در سازگاری فرد باعث که هاییویژگی از مهمررین یمی (.2016

های واسطه مؤلفه شنااری به(. سرمایه روان2019؛ کان و گادانیزچ، 2018است )اتیمارینا،  2شنااریروان سرمایه

 ،لوتانز و ینسن ،اویشود )می سنجیده 6و د( اودکارآمدی 5، ج( امیدواری4بینی، ب( اوش3آوریالف( تاب

رفیتنگر به ظامال ً مثبتکمثبت داشره و از دیدگاهی  ماهیتشنااری ه سرمایه روانفتمامی این چهار مؤل (.2009

شواهد پژوهشی نشان داده همچنین (. 2010،پالمر اسمیت و ،لوتانز ،اند )اویهای انسان گرفره شدهتوانایی ها و

ی شناار ای از مرغیرهای رفراری سالمری ویف گسرردهطچهارگانه آن با  هایهفشنااری و مؤله سرمایه روانک

 ،لوتانز و ماتری ،ریچارد ،اسررس در رابطه است )اوی ادراک نظیر رضایت تعهد عملمرد سالمری و بهزیسری و

                                                           
1. Happiness 

2. psychological capital 

3. resilience  

4. optimism  

5. hope 

6. self-efficacy  
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کارتی و هیالند، مک؛ 2018است )زیگر و زیگر،  1روانی اسرامار. ازجمله مرغیرهای مرتبط با شادکامی، (2011

2018). 

که افراد را در برابر اثرات مضر تنیدگی و اضطراب  استشنااری مثبت ای از مرغیرهای رواناسرامار روانی مجموعه

(. 2017)گوچاردی، بخش داشره باشند تعالی کند تا عملمرد مطلوب وانگیز یاری میدشوار و چالش در شرایط

 ،3اسرامار روانی قرار گرفت. سه بعد تعهد اساس طراحی مدل ،2در مورد سرسخری( 1979)کوباسا های فعالیت

با اضافه کردن بعد چهارر یعنی ( 2002) دیگران و کالف بود سرسخری مرغیر به مربوط 5مهار و 4جوییمبارزه

اسرامار روانی، سااراری است که دارای مدل اسرامار روانی به وجود آوردند.  ترکیب جدیدی به نار 6اعرماد

ه ررس ایجاد کند، همچنین بچندین مرغیر روانی بوده و به فرد کمک می کند تا حمایری در برابر اثرات مضر اس

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 

(. در همین رابطه 2019فنرون، ه عامل توانایی های فرد ایجاد نماید )را در نرایج و عملمرد تاصیلی نسبت ب

( در پژوهشی رابطه مثبت و معناداری را بین شادکامی و سرسخری روان شنااری 2015احمدی  و همماران )

( نشان داد که 1396)اسرامار روانی( نشان دادند. همچنین نرایج پژوهش پارسایی،  عطایی قراچه و رسرمی )

ارتباط مثبت و معنادار بین اسرامار روانی و شادکامی و به ویژه باال بودن آنها در ورزشماران نشان می دهد  وجود

که فعالیت های بدنی مممن است موجب افزایش اسرامار روانی و شادکامی و به طور کلی بهبود سالمت روانی 

ر در ثؤایش شادکامی، باید عوامل مخرلف مشناسی مثبت و تاکید بر افزبا توجه به حرکت رواندر افراد شود. 

 (. 2018توان به تامل ابهار اشاره کرد )دوئر، شادکامی را مد نظر قرار داد. از جمله این عوامل می

های عنوان سوگیری شنااری به چگونگی ادراک، تفسیر و پاسد فرد به موقعیتتوان بهعدر تامل ابهار را می

هیرچ، میرن، کارهه و ریدر، سطوح شنااری، هیجانی و رفراری تأثیر دارد ) نامطمئن، تعریف کرد که بر روی

 .داندابهار را کمبود اطالعات الزر برای درک موقعیت یا تعیین تمار نرایج مممن می (2015) (. السبرگ2016

یر مرغعنوان سااراری بافری و تات تأثیر مایط و نه یک شناسان بهاز سوی برای روان ابهاراگرچه تامل 

 ودشدیگر اجرناب از عدر اطمینان یک مرغیر اجرماعی و وابسره به فرهنگ تلقی می دیدگاهیشخصیری و از 

 عنوان یک مرغیر شخصیری، احساسی و ادراکی تعریف شده است و اسردالل بر آنتامل ابهار به(. 2010)واکر، 

های باور نظار فرد، سبک شنااری مشخص،های مخرلفی از عملمرد عاطفی و شنااری است که تامل ابهار جنبه

نقل از  2013، و مارکز کند )فارنهارفردی، اجرماعی و رفرارهای حل مسئله را ایجاد میو نگرش، عملمرد بین

نشان می دهند افرادی که ( 2020دیویدسون )-هوبشر پژوهش (.1398پور، بنیسی، شمس اسفندآباد و امامی

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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( 2016) دیموک، کاونبرگ و واکر ای حل مساله اود می گردند. به اعرقادبنابراین به دنبال جواب های بهرری بر

افراد دارای تامل ابهار در موقعیت های یادگیری جدید و پیچیده عملمرد باالی دارند در حالی که یادگیرندگان 

اری از های اایر، بسیدر سال بدون تامل ابهار تمایل دارند که از موقعیت های مبهم و جدید اجرناب کنند.

 1های شخصیری همبسرگی نیرومندی با شادکامی داشره و فارغ از تأثیر تنیدگیاند که رگهها نشان دادهپژوهش

 دالور ،جزایری؛ 1398، نیسی و فردوسی زاده، ارشدیشود )یا شرایط دیگر، منجر به پیامدهای شادتر در افراد می

(. 2018؛ هورنسی و دیگران، 2017؛ الوریوال و یانی، 2016، ؛ فورد و دیگران2019؛ فریر و فریرا، 1397، درتاج و

هالری، -کارموناشادکامی افراد بیشرر وابسره به عوامل درونی و فردی بود است. ( نشان دادند 2019کان و گادانیچ )

ری، آوتابشنااری )نهای سرمایه روامولفه( در پژوهش اود نشان دادند که 2019ساالنوا، لیورنس و شاوفلی )

های مثبت بهبود عملمرد نقش دارند. افزون بر ( به صورت مثبت در هیجانبینی، امیدواری و اودکارآمدیاوش

)هاشمی، سوری و عاشوری،  سالمت عمومی اسرامار روانی و وجود ارتباط مثبت بین ی دیگریهاپژوهشآن 

اسرمپ و دیگران اند. ( را مورد تایید قرار داده2018کارتی و هیالند، مک؛ 2018زیگر و زیگر، ( و شادکامی )1394

شنااری نشان دادند اسرامار روانی نقش تعدیل ( عالوه بر تایید نقش اسرامار روانی در بهزیسری روان2015)

 های آموزشی دارد.کننده در سازگاری دانشجویان با مایط

شنااری با شادکامی را مورد تایید قرار نهای سرمایه رواهای دیگر نیز رابطه مولفهدر بسیاری از پژوهش

؛ فرهادی، 2016توماس و ریول، ؛ 2015توران، باهادیر و سرتیل، آوری )تاباند. به ناوی که رابطه داده

الوریوال و یانی، ؛ 2021گونزالس و دیگران، -دنیلبینی )(، اوش1395مقدر و حسنوند، ماققی، عبدالهی

( با شادکامی دربسیاری 2017لوتن و واترز، ؛ 2019( و اودکارآمدی )کو، 2015گودوین، (، امیدواری )2017

های اسرامار روانی در همچنین نقش سرسخری و مولفه ؛اندها بررسی و مورد تایید قرار گرفرهاز پژوهش

 ،رانگگئون و دیمکاند )ها مورد تایید قرار گرفرهدر بسیاری از پژوهش زاتنیدگی حوادثمواجهه و مقابله با 

(. سرمایه روانشنااری یمی از شااص های روان شناسی مثبت گرایی می باشد که با ویژگی هایی از 2018

قبیل باور فرد به توانایی هایش برای دسریابی به هدف، داشرن پشرمار در دنبال کردن اهداف، ایجاد اسنادهای 

وردار بودن از سرمایه روانشنااری مثبت درباره اود و تامل کردن مشمالت تعریف می شود. همچنین برا

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 

ین گونه افراد دارای شادکامی و سالمت روانشنااری باالتری نیز هسرند )کوشلو و روزانه قرار بگیرند، لذا ا

( در پژوهش اود نشان دادند 1396رشیدی کوچی، نجفی و مامدی فر )(. در همین رابطه 2017دیگران، 

که سرمایه روانشنااری نقش معناداری در پیش بینی شادکامی دارند. در مجموع نرایج حاکی از اهمیت 

 سرمایه های روانشنااری مثبت در شادکامی نوجوانان بود.نقش 

که منجر به موفقیت هایی پذیری آغاز و ادامه ریسک های مهمی است که دریمی از ویژگی قدرت تامل ابهار

افراد به  پاسخدهی مثبت تواناییتامل ابهار در واقع (. 2015اسرراتا و دیگران، ) ، نقشی اساسی داردشوندمی

تامل ابهار با این در حالی است که از یک سو،  (.1392 ،طهماسبی و ،نوروزی ،جمالیهای مبهم است )موقعیت

                                                           
1. stress 
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 های روانی بسیاریعدر تامل ابهار با ااراللاز سوی دیگر،  سبک شنااری فرد و شخصیت وی مرتبط است.

گیلت، بیلک، اضطراب ) (،2015رکرور، الپوسا، کولیمور، هاولی، ؛ 2019)رانی، بیهار و بارتوسزک،  1مانند پریشانی

سطوح باالی بنابراین، در ارتباط است.  (2015هوی، پیمت و بوشو افسردگی ) 2وسواس ،(2018هانا و فیرزگرالد، 

ده شادارک تنیدگیتامل ابهار، ود. منجر به اارالل در عملمرد شتواند میهای مبهم، عدر تامل ابهار در موقعیت

های ها بین تامل ابهار با ویژگینااری با یمدیگر مرتبط هسرند. بر اساس نرایج پژوهششهای روانو ویژگی

شنااری های مثبت روانادارک شده  ارتباط منفی و بین تامل ابهار با ویژگی تنیدگیشنااری منفی و روان

ارتباط  امل ابهارتها در نریجه بر اساس پژوهش (.2016میرمانسبورگر و دیگران، ) ارتباط مثبت وجود دارد

های شخصیت و شادکامی افراد تواند بین رگه( که می2019؛ فنرون، 2018مسرقیم با شادکامی افراد دارد )دوئر، 

شرایط حاکم بر جامعه جهانی و همچنین ایران به دلیل مشمالت ناشی از بیماری کرونا  نقش میانجی داشره باشد.

روند  هبلم ،به معنای رفع کامل بیماری نیستها گیریده، پایان همهفارغ از مشمالت بیماری و سالمری ایجاد ش

و مشمالت ناشی از ترس و وحشت از بیماری، سالمت جامعه را همواره با مخاطره مواجهه اواهد ساات.  اجرماعی

 اقدامات پزشمی، اقرصادی و سیاسی کاماًل ضروری است اما، یک چالش بسیار بزرگرر دسریابی بهدر این بین 

مر شود. این اها و جنگ سیاسی ماقق نمیها و نیازهای شخصی اود را دارند که با لفاظیافرادی است که نگرانی

ها از نقش قدرت و صالحیت تامل ابهار آگاه شوند. این فرایند تنها در صورتی ماقق اواهد شد که مردر و دولت

ه اواهد شد که موجب ارتقای سطح مقاومت همراه با توسعه یک احساس عینی و ذهنی مانند شادکامی تجرب

در این پژوهش  با توجه به مبانی نظری مطرح شدهروانی افراد شده و پیامد آن جامعه سالمت و پویا اواهد بود. 

رسد که با توجه به نقش شادکامی افراد در عملمرد بهینه فردی و اجرماعی، مرغیرهای مرتبط ضروری به نظر می

های شنااری و اسرامار روانی( در مواجهه موقعیتهای روانهای شخصیت )سرمایهنند رگهما شادکامی افرادبا 

 راسرا این پژوهش به دنبال پاسد به این سوال اواهد بود:ناشنااره و مبهم )تامل ابهار( بررسی شود در همین 

 و تامل شنااری و اسرامار روانی چه رابطه و نقشی در شادکامی دانشجویان دارندسرمایه رون .1

 کند.ابهار در این بین چه نقشی ایفا می

 

 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

                                                           
1- distress 

2- obsessive-compulsive 
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 پژوهش روش

گاه دانشجویان دانش شناسی توصیفی از نوع همبسرگی است.این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش

مشغول به تاصیل جامعه آماری این  1399-1400آزاد تهران واحد علور تاقیقات که در سال تاصیلی 

 5تا  5/2توان های همبسرگی تعداد افراد نمونه را می( در طرح2011پژوهش بود. بر اساس نظر کالین )

آزمودنی نیاز است.  320ماده حداقل  128ه وجود ها در نظر گرفت که بر این اساس با توجه ببرابر تعداد مادّه

با توجه نفر در نظر گرفره شد که از کفایت الزر براوردار باشد.  400منظور اطمینان بیشرر حجم نمونه به

اده برداری تصادفی اسرفگیر کرونا، برای انرخاب نمونه از روش نمونهبه شرایط حاکم بر جامعه و بیماری همه

حد وادانشگاه آزاد های مجازی دانشجویی گروهبه صورت لینک اینررنری تهیه شده، در  هاشد. پرسشنامه

توزیع شد و از دانشجویان دراواست شد که با نهایت دقت به پرسشنامه پاسد دهند، پس از علور تاقیقات 

تممیل  ( و18حذف افرادی که شرایط ورود به پژوهش را نداشرند )تاصیالت غیر دانشگاهی و سن کمرر از 

پاسخنامه به دلیل مخدوش  22ها مروقف شد. پیش از تالیل نیز آوری دادهپرسشنامه، جمع 402شدن 

آزمودنی  380ها( از تالیل کنار گذاشره شدند که در نهایت تفاوت بودن و پرت بودن دادهبودن نرایج )بی

گیر کرونا، برای انرخاب نمونه از مهمورد تالیل قرار گرفرند. با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و بیماری ه

 صادفی اسرفاده شد. برداری تروش نمونه

 ابزار پژوهش

میزان شادکامی  ماده است و 29شادکامی آکسفورد دارای  پرسشنامه. 1پرسشنامه شادکامی آکسفورد. 1

ها به )آن از شادکامی است (1987) پایه نظری  این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند سنجد.فردی را می

درجه  فراوانی و اند:ای دارای سه بخش مهم دانسرهمنظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه

 1989این آزمون در سال . نداشرن احساس منفی( میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و عاطفه مثبت،

عبارت  21 سااره شده است. (1976) پرسشنامه افسردگی بکبراساس  و ، مارتین و کراسلندتوسط آرگایل

یازده پرسش به آن اضافه شده  معموس گردیده و گرفره شده وافسردگی بک  از عبارات این پرسشنامه از

مانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه شادکامی ، های سالمت ذهنی را پوشش دهداست تا سایر جنبه

ن ای. ها را انرخاب نمایدکه آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی اودش یمی از آندارای چهار گزینه است 

جمع شود. گذاری مینمره 3که در یک طیف لیمرتی صفر تا  ای استعبارت چهار گزینه29آزمون شامل 

باالتر  بوده و نمره 87دهد که دامنه آن از صفر تا گانه، نمره کل مقیاس را تشمیل می 29های های مادّهنمره

( 1391پژوهش نجفی و دیگران ) است. 42تا  40نشانه شادکامی بیشرر است. نمره بهنجار این آزمون بین 

نشان داد ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی فهرست شادکامی آکسفورد در کل نمونه به ترتیب 

از شش عامل رضایت از زندگی، بود. نرایج تالیل عاملی اکرشافی نشان داد که فهرست  79/0و  90/0

کارآمدی، احساس اوشی، حرمت اود، اجرماعی بودن و بهزیسری تشمیل شده است. نرایج تالیل عاملی 

، نقل از نجفی و همماران، 1990مرتبه دور نشان داد که ساارار عاملی فهرست، تک عاملی است. آرگیل و لو )

پور و نورباال ماه گزارش کردند. علی 5را پس از  67/0 هفره و 6را پس از  78/0( پایایی بازآزمایی 1391

                                                           
1. Oxford Happiness Questionnaire 
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، و 92/0نیمه کردن ، پایایی به روش دو98/0( ضریب آلفای کرونباخ فهرست شادکامی آکسفورد را 1378)

( 1386هریس )پور و آگاهگزارش کردند. طبق بررسی علی 79/0هفره را  3پایایی به روش بازآزمایی پس از 

بود. همبسرگی پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با  91/0ی کل فهرست برابر با آلفای کرونباخ برا

های برونگردی و نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک به ترتیب برابر با فهرست افسردگی بک و زیرمقیاس

در این بود که روایی همگرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تایید کرد.  -39/0و  45/0،  -48/0

  به دست آمد. 894/0پژوهش ضریب پایایی این مقیاس با ضریب آلفای کرونباخ 

 شنااریسرمایه روان پرسشنامهبرای سنجش سرمایه روانی از . 1شناختی. پرسشنامه سرمایه روان2

اسرفاده شد. این پرسشنامه از مقادیر اسراندار شده که به طور وسیعی برای  (2007لوتانز و آولیو، )

سنجند، مورد اسرفاده قرار گرفره است و بینی و اودکارآمدی را میآوری، اوشساارارهایی که امید، تاب

ده ماده است که هر ار 24ها نیز تایید شده است. این پرسشنامه شامل قابلیت و پایایی این ارده مقیاس

ای )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( مقیاس شامل شش ماده است که آزمودنی به آنها در مقیاس پنج درجه

شنااری ابردا نمره هر ارده مقیاس به صورت دهد. برای بدست آوردن نمره سرمایه روانلیمرت پاسد می

نرایج  شود.نااری ماسوب میشها به عنوان نمره کل سرمایه روانجداگانه بدست آمد و سپس مجموع آن

های مورد نظر سازندگان آزمون تالیل عاملی تأییدی حاکی از این بود که این آزمون دارای عوامل و سازه

است؛ در حقیقت نرایج تالیل عاملی روایی سازه آزمون را تایید کردند و مدل چهار عاملی برازش بهرری با 

( 2007و دیگران ) زلوتان(. 2007و آولیو، ها داشره و با مدل نظری هم هماهنگی بیشرری دارد )لوتانز داده

( 1394گزارش کردند. قانع سنگ آتش و دیگران ) 91/0پایایی پرسشنامه را با اسرفاده از روش آلفای کرانباخ 

روایی این پرسشنامه را با اسرفاده از روایی ماروایی و روایی سازه تایید و پایایی آنرا با اسرفاده از روش آلفای 

پایایی این پرسشنامه با آلفای  نیز (1393در پژوهش اسروشاهی و دیگران )گزارش کردند.  84/0کرانباخ 

( نیز پایایی کل 1396مطوری )گزارش شده است.  79/0و  85/0کرونباخ و بازآزمایی یک ماهه به ترتیب 

، امیدواری 83/0های اودکارآمدی مقیاسو برای زیر  82/0پرسشنامه را با اسرفاده از روش آلفای کرانباخ 

( نیز ضریب پایایی 1398گزارش کرده است. در پژوهش احمدی ) 82/0آوری و تاب 79/0بینی ، اوش81/0

ه ب بینی و اودکارآمدی و کل پرسشنامهآوری، اوشامید، تابهای این پرسشنامه برای هریک از زیرمقیاس

. در این پژوهش نیز ضریب پایایی گزارش شده است 892/0و  781/0، 737/0، 699/0، 813/0ترتیب برابر

ه ب بینی و اودکارآمدی و کل پرسشنامهآوری، اوشامید، تابهای این پرسشنامه برای هریک از زیرمقیاس

 مااسبه شد. 915/0و  710/0، 773/0، 722/0، 817/0ترتیب برابر 

 و ماّده 48( دارای 2002 کالف و دیگران،) نیپرسشنامة اسرامار روا. 2پرسشنامة استحکام روانی. 3

های اود اعرماد به توانایی)، اعرماد (، مهار زندگیو هیجانی)مهار مهار  جویی، تعهد،بعد، شامل مبارزه چهار

شدت به=5 شدت مخالفم تابه=1) ای لیمرتدرجه ها بر اساس مقیاس پنج، دارد. مادّه(بین فردی و اعرماد

میانگین مااسبه  دهندگان، برای هر زیرمقیاس یک نمرةنمرات پاسدتوجه به  گذاری و، بانمره( موافقم

                                                           
1. Psychological Capital Questionnaire (PCQ) 

2. Mental Toughness Questionnaire 48 (MTQ48) 
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گزارش کردند که  92/0ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه را (  2009) شود. کایسیلر، پولمن و نیموالسمی

زیرمقیاس مهار هیجانی آلفای نسبراً پایین  داشرند و 80/0تا  69/0ها ضریب آلفای بین تا از زیرمقیاس پنج

رسید. نیموالس، پولمن،  68/0 آلفای این زیرمقیاس هم به ضریب 34و  26حذف دو ماّده  اشت و با( د55/0)

 وجود همبسرگی اند، کهسنجش روایی پرسشنامه از روایی سازه اسرفاده کرده برای( 2008)لوی و بمخوسی 

 و( 56/0)ضایت از زندگی ر ،(42/0) نمرات تصور از اود پرسشنامة اسرامار روانی و هایهمعنادار بین نمر

برای  (1396فاتای دهاقانی و یوسفی ) .دهندة روایی اوب پرسشنامه استنشان( 68/0) اودکارآمدی

شااصبراساس  .اسرفاده شدآموس افزار عاملی تأییدی با اسرفاده از نرر تعیین روایی ابزار از روش تالیل

، df/، 910/0=AGFI ،93/0=GFI ،92/0=CFI=76/1) آمده از تالیل عامل تأییدی دستهای به

04/0= RMSEA  85/0و=PCLOSE) انو دیگر نیموالسبود.  هامناسب الگو با داده دة برازندگیهننشاند 

 71/0تا  58/0ها این ضریب را بین زیرمقیاس و برای 87/0ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را ( 2008)

امة پرسشن از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی ( نیز1396و یوسفی ) . فاتای دهاقانیگزارش کردند

برای کل پرسشنامه و برای بعد تعهد، مبارزه  86/0 اسرامار روانی اسرفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ

، 74/0ترتیب ضرایب فردی بههای اود و اعرماد بینهیجانی، مهار زندگی، اعرماد به توانایی جویی، مهار

که معرف  آمده با توجه به ماهیت سازه دستبه دست آمد. ضرایب به 59/0و 71/0، 62/0، 50/0، 59/0

ضریب  و. در این پژوهش نیز ضرایب پایایی ابزار است صفت ریز شخصیری در انسان است، حاکی از مطلوبیت

ترتیب ضرایب اعرماد به و برای کل پرسشنامه و برای بعد مبارزه جویی، تعهد، مهار 911/0 آلفای کرونباخ

 .به دست آمد 768/0و  761/0، 755/0، 721/0

( برای سنجش میزان تامل 2002. مقیاس تامل ابهار توسط باهر و داگاس )1. مقیاس تحمل ابهام4

های این ماده دارد که ماده 27های نامطمئن و حاکی از ابهار کاربرد دارد. این مقیاس افراد در برابر موقعیت

 5دهند. این مقیاس در طیف لیمرت های زندگی را توضیح میپرسشنامه نوع واکنش افراد در برابر ابهار

شود که دامنه نمره فرد در این مقیاس حداقل گذاری می=کامالً درست( نمره5= کامالً غلط تا 1ای )از گزینه

ست آمده برای این مقیاس را ( ضریب آلفای کرونباخ بد2002است.  باهر و داگاس ) 135و حداکثر  27

گزارش کردند. ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی با روش بازازمایی یک ماهه نسخه فارسی این  94/0

(. آلفای کرونباخ این مقیاس در 1385گزارش شده است )ابوالقاسمی،  74/0و  94/0مقیاس به ترتیب 

 به دست آمد. 893/0پژوهش حاضر 

ذکر شده در پژوهش )به شماره  یهاپرسشنامه دییکد ااالق و تا افتیکه پس از در بیترت نیبد شیوه اجرا.

IR.IAU.SRB.REC.1399.194)یمجاز یهاشده، در گروه هیته ینررنریا نکلی صورت به ها، پرسشنامه 

به  دقت تیدراواست شد که با نها انیشد و از دانشجو عیتوز قاتیدانشگاه آزاد واحد علور تاق ییدانشجو

 یگاهدانش ریغ التیورود به پژوهش را نداشرند )تاص طیکه شرا یپرسشنامه پاسد دهند، پس از حذف افراد

داده ها  لیتال یبرا .شد مروقف هاداده یآورپرسشنامه، جمع 402شدن  لی( و تمم18و سن کمرر از 

                                                           
1. Intolerance of Uncertainty Scale 
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و روش  گریمدیژوهش با پ یهاریرابطه مرغ ی( جهت بررسSPSS 23) رسونیپ ینخست از آزمون همبسرگ

 پژوهش اسرفاده شد. یهاهیفرض لیتال ی( براAmos 23) یابیمدل

 

 هایافته

 59تا  18 یبود که در دامنه سن 86/9با اناراف اسراندارد  56/36در گروه نمونه برابر  یسن نیانگیم جینرا

افرا  زیدرصد( ن 6/31نفر ) 120داده و  لیدرصد( را افراد مراهل تشم 1/66) از این بینسال قرار داشرند. 

 مجرد بودند.

شناختی و استحکام سرمایه روان، تحمل ابهام ،شادکامیتوصیفی های یافته. خالصه 1جدول 

 (n=380)روانی 

انحراف  میانگین هامتغیر

 استاندارد

ضریب  کشیدگی کجی

 تحمل

تورم 

 واریانس

 - - 099/0 400/0 501/6 77/44 شادکامی

 025/2 494/0 -294/0 -624/0 154/22 01/96 ابهام تحمل

 886/1 530/0 -259/0 301/0 977/3 64/16 امیدواری

 521/3 284/0 -106/0 197/0 831/3 10/17 آوریتاب

 915/2 343/0 -368/0 223/0 493/3 55/16 بینیخوش

 831/1 546/0 -027/0 040/0 107/3 94/15 خودکارآمدی

 176/2 460/0 225/0 203/0 007/4 98/22 جوییمبارزه

 533/2 395/0 -099/0 437/0 537/5 97/27 تعهد

 420/2 413/0 -080/0 412/0 080/7 51/38 مهار

 173/2 460/0 -093/0 389/0 087/7 54/39 اعتماد

 

است که در دامنه نمره  77/44 گروه نمونه برابر شادکامیدهد میانگین نشان می فوقنرایج حاصل در جدول 

 گروه نمونه برابرمیانگین تامل ابهار نیز (. در 5/43و نمره مروسط  87مروسط ابزار است )دامنه صفر تا 

در سرمایه  (.81و نمره مروسط  135تا  27است که باالتر از نمره مروسط ابزار است )دامنه  01/96

، 64/16، 10/17به ترتیب برابر اودکارآمدی  بینی واوش امیدواری، آوری،تاب شنااری نیز میانگینروان

عهد، جویی، تاسرامار روانی گروه نمونه میانگین مبارزهباالترین میانگین را داشرند. در  94/15و  55/16

و  یکه چولگ دهدینشان م 1جدول بود.   54/39و  51/38، 97/27، 98/22مهار و اعرماد به ترتیب برابر 

تامل و  بیضر ریو مقاد یعیپژوهش طب یرهایمرغ یهاداده عیتوز نبنابرای دارند؛ قرار ± 2 نیب یدگیکش

واتسون  نیمقدار دورب نیاست؛ همچن 10تر از و کوچک 1/0تر از بزرگ نیبشیپ یرهایمرغ انسیتورر وار

رقرار ب نیبشیپ یرهایمرغ نیدر ب زیبودن ن یمفروضه هم اط نیراقرار دارد؛ بناب 5/2تا  5/1در فاصله مجاز 

 است.
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 شادکامی وشناختی روان سرمایه. ضرایب همبستگی 2جدول 

 4 3 2 1 مرغیرها

    - شادکامی -1

   - 545/0* امیدواری -2

  - 557/0* 535/0* آوریتاب -3

 - 638/0* 641/0* 601/0* بینیاوش -4

 769/0* 573/0* 620/0* 545/0* اودکارآمدی -5

*P< 010/0   

 r=545/0) امیدواری شخصیری رگه با شادکامیبین  2بر اساس نرایج آزمون همبسرگی پیرسون در جدول 

( و اودکارآمدی P<001/0و  r=601/0بینی )(، اوشP<001/0و  r=535/0) آوری(، تابP<001/0و 

(545/0=r  001/0و>P .رابطه مثبت معنادار وجود دارد ) این یافره فرضیه ویژه اول پژوهش مبنی بر این که

 کند.، را تایید میدانشجویان رابطه وجود دارد شادکامی شنااری وروان بین سرمایه

 

 یابیهای آزمون مدل. خالصه یافته3جدول 
 تخمین ها )مسیرها(فرضیه

 اسرانداردنشده

اطای 

 اسراندارد

مقدار 

 بارانی

 تخمین

 اسرانداردشده

 957/0   000/1 شنااریروان سرمایه                   بینی       اوش

 675/0 639/14* 053/0 774/0 شنااریروان سرمایه                  آوری          تاب

 686/0 011/27* 031/0 838/0 شنااریروان سرمایه                         امید          

 902/0 830/14* 055/0 817/0 شنااریروان سرمایه                    اودکارآمدی    

 715/0 183/5*  000/1 اسرامار روانی                         جوییمبارزه

 778/0 755/23* 118/0 503/1 اسرامار روانی                                 تعهد

 820/0 075/13* 155/0 027/2 اسرامار روانی                                 مهار

 819/0 325/13* 152/0 028/2 اسرامار روانی                         اعرماد     

 455/0 588/7* 356/0 699/2 تامل ابهار                   شنااری  روان سرمایه

 475/0 991/6* 470/0 288/3 تامل ابهار                  اسرامار روانی         

 252/0 154/4* 424/0 759/1 شادکامی                    شنااریروان سرمایه

 545/0 469/7* 594/0 437/4 شادکامی                    اسرامار روانی       

 172/0 133/3* 068/0 212/0 شادکامی                     تامل ابهار           

*P 01/0>   

 شنااریروان سرمایههای دهد که مولفهیابی در مدل ارایه شده نشان میحاصل از آزمون مدل 3نرایج جدول 

تامل بر  شنااریسرمایه رواندهد اثر مسرقیم نشان می 2و اسرامار روانی معنادار هسرند. نرایج جدول 

( به P<001/0و  ß ،154/4=C.R=252/0) شادکامیو  (P<001/0و  ß ،588/7=C.R=455/0) ابهار

، ß=475/0) تامل ابهارنیز بر  اسرامار روانیصورت مثبت معنادار است. افزون بر آن اثر مسرقیم 
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991/6=C.R  001/0و>P)  شادکامیو (454/0=ß ،469/7=C.R  001/0و>P به صورت مثبت معنادار )

 ß ،133/32=C.R=172/0) شادکامی برنیز  تامل ابهارم است. نرایج به دست آمده نشان دادند اثر مسرقی

( به صورت مثبت معنادار است. با اطمینان از برازش مناسب مدل، ضرایب اسراندارد کل مسیر، P<001/0و 

 و شنااریروان سرمایه سااراری رابطهاثر مسیرهای مسرقیم و غیر مسرقیم موجود در مدل مربوط به 

 به نمایش درآمده است. 3در جدول  دانشجویان در شادکامی با ابهار تامل میانجی نقش و روانی اسرامار

 

 . ضرایب استاندارد کل، مستقیم و غیر مستقیم در مدل4جدول 
 واریانس تبیین شده اثر غیرمسرقیم اثر مسرقیم اثر کل مسیرها

 433/0    از ابهار تامل بر

  - 455/0 455/0 شنااریروان سرمایه

  - 475 475/0 روانی اسرامار

 520/0    بر شادکامی از 

  078/0* 252/0 331/0 شنااریروان سرمایه

  082/0* 545/0 627/0 اسرامار روانی

  - 172/0 172/0 ابهار تامل

*P 001/0>  

 سرمایهشود اثر غیرمسرقیم مشاهده می 2براساس مسیرهای آزمون شده در مدل و نرایج جدول 

شادکامی ( به صورت مثبت بر P<01/0و  ß=082/0)اسرامار روانی ( و P<01/0و  ß=078/0)شنااری روان

ی و شنااردر ارتباط سرمایه روانابهار  تاملنشان داد  معنادار است. این یافره ابهار گری تاملمیانجیبا 

بود. نرایج  گر پژوهششادکامی دانشجویان نقش میانجی دارد که این یافره تایید فرضیه دی اسرامار روانی با

امار اسرو  شنااریسرمایه روانیابی و تالیل مسیرهای حاصل از آن نشان داد اثر غیر مسرقیم آزمون مدل

 اساس بر دانشجویان معنادار است. افزون بر آن مدل شادکامی شادکامیابهار بر  با نقش میانجی تامل روانی

ها دارد، که این یافره ابهار برازش میانجی تامل نقش بر تاکید بااسرامار روانی و  شنااریسرمایه روان

سرمایه یابی نشان داد دهند. بر اساس نرایج آزمون مدلهای پژوهش را مورد تایید قرار میفرضیه

ابهار دانشجویان را دارند. افزون  درصد از واریانس تامل 43توانایی تبیین  اسرامار روانیو  شنااریروان

 شادکامیدرصد از واریانس  52 ابهار توانایی تبیین و تامل اسرامار روانی ،شنااریروانسرمایه بر آن 

 دانشجویان را دارند.

 های برازش مدل تجربی پژوهش. شاخص5جدول 
𝑑𝑓 𝜘2 𝜘2 شااص 𝑑𝑓⁄  CFI NFI GFI AGFI RMSEA 

 076/0 904/0 966/0 944/0 957/0 548/2 605/58 23 مقدار

 

𝜘2=548/2های به دست آمده در مدل تجربی ارایه شده )با توجه به شااص 𝑑𝑓⁄ ،957/0=CFI ،

966/0=GFI ،904/0=AGFI ،076/0=RMSEA ،944/0=NFI مدل از برازش مناسبی  براوردار است )
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 ماراسرا و شنااریروان سرمایه سااراری رابطهکه بر این اساس فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این که 

 دانشجویان از برازش مناسبی براوردار است، تایید شد. در شادکامی با ابهار تامل میانجی نقش و روانی

 شنااری و اسرامارتامل ابهار در ارتباط سرمایه روانهای دیگر پژوهش مبنی بر این که جهت آزمون فرضیه

ضرایب تخمین  1بر اساس روش بوت اسررپیابی آزمون مدل شادکامی دانشجویان نقش میانجی دارد، روانی با

پیش از بررسی از فرضیه ویژه روابط غیر مسرقیم بین مرغیرهای و اسراندار شده اسرفاده شد. اسراندارد نشده 

منعمس شده  2مدل ارایه شده در جدول  و اسراندار شده مسیرهایپژوهش، ضرایب تخمین اسراندارد نشده 

 است. 

  اسرانداردنمودار مسیرهای برازش یافره با مدل . 2شکل 

 گیریبحث و نتیجه

امل ت یانجیو نقش م یو اسرامار روان یروان شناار هیسرما یرابطه ساارار یبررسپژوهش حاضر با هدف 

انجار شد. نرایج حاصل از آزمون همبسرگی پیرسون نشان داد بین شادکامی با  انیدانشجو یابهار با شادکام

شنااری رابطه مثبت وجود دارد. روان از سرمایه اودکارآمدیو  بینی، امیدواریآوری، اوشهای تابمؤلفه

ن رابطه دانشجویا شنااری و شادکامیروان بین سرمایهها فرضیه ویژه اول پژوهش مبنی بر این که این یافره

ا، اتیمارینهای انجار شده همسو بود )این یافره با نرایج بسیاری از پژوهشکنند. را تایید میوجود دارد، 

( و در 2020جانسون، ؛ 2016توماس و ریول، ؛ 2015توران و دیگران، ؛ 1398و دیگران،  ارشدی؛ 2018

                                                           
1. bootstrap 
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شادکامی افراد ( نشان دادند 2019جوی ادبیات نظری نرایجی ناهمسو یافت نشد. کان و گادانیچ )جست

ش اود نشان ( در پژوه2019هالری و دیگران )-کارمونابیشرر وابسره به عوامل درونی و فردی بود است. 

( به صورت مثبت بینی، امیدواری و اودکارآمدیآوری، اوشتابشنااری )نهای سرمایه روامولفهدادند که 

در پژوهش اود نشان دادند  (1398) و دیگران ارشدی های مثبت بهبود عملمرد نقش دارند.در هیجان

اشرن دتوان اظهار داشت که های مییافرهاست. در تبیین این پیشایندهای شادکامی از شنااری سرمایه روان

 کمرر زا،تنیدگی هایدر موقعیت بهرر بر مقابله سازد عالوهقادر می را فرد شنااری باال،سرمایه روان سطوح 

( در نریجه این گونه افراد شادکامی و 2016بگیرد )داتو ووالدز،  زای روزانه قرارتنیدگی وقایع تأثیر تات

 مرغیرها، از مرنوعی طیف شنااری، باروان دارند. سطوح باالی سرمایه بیشرری نیز شنااریروان سالمت

 شغلی کارکردهای در بهبود (،2010شنااری )کالبرسرون و دیگران، و توانمندی روان بهزیسری افزایش نظیر

( مرتبط هسرند در نریجه کیفیت زندگی باال را به دنبال دارد. در واقع 2013پنگ و دیگران، ) اجرماعی و

شنااری مثبت مطلوب براوردار بوده و با شنااری از رشد وضعیت روانسرمایه روانافراد با سطوح باالی 

ت ریابی به موفقیداشرن اعرماد به اود )اودکارآمدی( برای به دست آوردن، مقابله کردن و تالش برای دس

 سطوح باالی(. در نریجه افراد با 2015تر عمل اواهند کرد )لوتانز و دیگران، در تمالیف چالش برانگیز موفق

-سواسبیتر هسرند، که این موفقیت و رضایت، شادکامی )در دسریابی به هدف موفقشنااری سرمایه روان

 یهامقابله موثر با موقعیتبنابراین،  اواهد داشت. ( را در پی2020؛ هلیول و دیگران، 2018دینر و ویسه، 

( 2020؛ هلیول و دیگران، 2019؛ دینر، 2019)رابینسون و دیگران، قیت و موفقیت بیشرر ال، المشم

 هایی استویژگی از مهمررین شنااری یمیروان سرمایهشادکامی بیشرر را برای افراد به ارمغان اواهد آورد. 

( و باال بردن کیفیت زندگی 2019؛ کان و گادانیزچ، 2018دشوار )اتیمارینا،  شرایط در سازگاری فرد باعث که

 و شادکامی افراد است.

 و مهار ،جوییمبارزه تعهد، هایمؤلفهآزمون همبسرگی پیرسون نشان داد شادکامی با  های حاصل ازیافره

ین بها فرضیه ویژه دور پژوهش مبنی بر این که این یافرهروانی نیز رابطه مثبت دارد.  اسراماراز  اعرماد

این یافره با نرایج بسیاری از  کنند.را تایید می دانشجویان رابطه وجود دارد، روانی و شادکامی اسرامار

؛ 2018کارتی و هیالند، ؛ مک2017؛ گوچاردی، 2015کیز و دیگران، های انجار شده همسو بود )پژوهش

 دیگران تامپسون وجوی ادبیات نظری نرایجی ناهمسو یافت نشد. در جست ( و2018 ،گئون و دیگرانمک

رای ب ها راصورت فعاالنه موقعیتاسرامار روانی باشد به سطوح باالی که دارای( نشان دادند فردی 2014)

 باسرامار روانی افراد را در برابر اثرات مضر تنیدگی و اضطراکند. میبارور کردن رشد شخصی اود پیگیری 

)گوچاردی، بخش داشره باشند تعالی کند تا عملمرد مطلوب وانگیز یاری میدشوار و چالش در شرایط

 در زاتنیدگی حوادثهای اسرامار روانی در مواجهه و مقابله با ها نقش سرسخری و مولفهپژوهش(. 2017

در تبیین این (. 2011موری، ؛ 2018 ،گئون و دیگرانمکاند )ها مورد تایید قرار دادهبسیاری از پژوهش

-ههای هیجانی، حوزای از قبیل پاسدهای گسرردهتوان بیان کرد که شادکامی ذهنی شامل مقولهها مییافره

در واقع شادکامی ریشه در نرایج ( است. 2018های کلی از زندگی )جب و دیگران، های رضایت و قضاوت

ها امالیمتن ن، توانایی سازگاری با تغییرات و کنارآمدن بابخش با دیگراثمربخش، روابط رضایت هایفعالیت
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؛ دراکپالس 2014ترکیبی از احساس اوب و عملمرد موثر )دیهان و ریان، ( داشره و 2018)کوپر و دیگران، 

های به توانایی باال اعرماد( است. این در حالی است سطوح باالی اسرامار روانی بیانگر 2017و گریمانی، 

دشوار  های درونی اود است که در شرایطو اعرقاد فرد به نیروها و قابلیت حاکی از ایمانکه  است  اود 

صورت فعاالنه اسرامار روانی به(. افراد با سطوح باالی 2013، )پری و دیگران تواند به آنها اعرماد کندمی

 ( و با موفقیت2018 ،نگئون و دیگرا)مک کرده برای بارور کردن رشد شخصی اود پیگیری ها راموقعیت

مرور به سمت زندگی به اود را دنبال کرده و شخصیریِ رشد و بارور شدن هویت، ها مشمالتحل چالشدر 

ابی با تغییر ارزی(. بنابر این افراد با سطوح باالی اسرامار روانی 2015کنند  )کیز و دیگران، حرکت می  اوب

ارتی و ک)مک کارگیری راهمارهای مناسب در مقابله با مشمالتبهزا و با اویش نسبت به شرایط تنیدگی

به  ، افزایش شادکامی را در افرادتنیدگیکه سطوح پایین  کنندتنیدگی کمرری را تجربه می( 2018هایلند، 

 دنبال دارد.

آزمون  زحاصل ادانشجویان رابطه فرضیه دیگر پژوهش بود که نرایج  و شادکامی ابهار رابطه بین تامل وجود

نیزرابطه مثبت وجود دارد. این یافره با نرایج  همبسرگی پیرسون نشان داد بین شادکامی با تامل ابهار

 ؛2016؛ شیهاتا و دیگران، 2019رانی و دیگران، ؛ 2018های انجار شده همسو بود )دوئر، بسیاری از پژوهش

جوی ادبیات نظری نرایجی ( و در جست2015؛ الپوسا و دیگران، 2019فنرون،  ؛2018کالسن و کالسن، 

 تنیدگی ،شنااری منفیهای روانها بین تامل ابهار با ویژگیبر اساس نرایج پژوهشناهمسو یافت نشد. 

 شنااری ارتباط مثبت وجودهای مثبت روانارتباط منفی و بین تامل ابهار با ویژگیو اضطراب  ادارک شده

سطوح باالی  (.2016میرمانسبورگر و دیگران،  ؛2019؛ فنرون، 2018گیلت و دیگران، ؛ 2018دوئر، ) دارد

های باور و نظار های مخرلفی از عملمرد عاطفی و شنااری فرد، سبک شنااری مشخص،تامل ابهار جنبه

نقل از  2013، و مارکز هارکند )فارنفردی، اجرماعی و رفرارهای حل مسئله را ایجاد مینگرش، عملمرد بین

اشاره داشره  های نامطمئنبه چگونگی ادراک، تفسیر و پاسد فرد به موقعیت(، که 1398بنیسی و دیگران، 

تصور فرد از تواند با که می تأثیر دارد. (2016هیرچ و دیگران، سطوح شنااری، هیجانی و رفراری ) و بر 

کمرر که تصمیماتی با نرایج  ابهارهایی با به سمت موقعیتهایش، او را ارزیابی دیگران در مورد تصمیم

 ارزیابی. درنریجه احرمال اشرباه کمرری را به همراه دارند، سوق دهد( و 2018دیویدسون، -)هوبشرتر مطمئن

 یک مسأله در حال حاضر و یا در گذشره رضایت بخشفمری یک مسأله، قضاوت درباره آن و انجار  مناسب

باعث ارتقای اوشبخری نی درو یهافهد ایبر شتال کلی رطو بهسازد و کامی را فعال میبخش شنااری شاد

 تواند یک تبیین احرمالی یافره پژوهش باشد.شود که میو شادکامی می

گرا از قبیل الق مثبت، احساس شادمانی و بهزیسری، از سالمت های مثبتاشخاص دارای ویژگیبنابراین 

 عاطفی حالت کامی یکدشا(. 2019ی براوردار هسرند )شلدون و لیبومیرسمی، ترروان و زندگی با کیفیت

 نرایج که را در پی دارد، یفمر مشآراو  دمیشو مشخص یارسندو  تلذ دی،اشنو با که ستا مثبت

افراد شادکار کسانی هسرند که در پردازش اطالعات سوگیری میکند.  پیشبینی ندگیز ایبررا  مطلوبی

انجامد. از جنبه ها میکنند که به اوشاالی آنای پردازش و تفسیر میاطالعات را  به گونهدارند، یعنی 

 بطروا شگسرراست، این حاالت القی موجب  لاوشااو  دشا القی نظراز  ارههمو رکادشا دفرعاطفی 
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و مادود شدن وابط  ژیتمنولو ونفزروزاشود که در جامعه صنعری امروز با توجه به رشد فرد می جرماعیا

( که در 2017)کوشلو و دیگران، ست ا همدآ پایین جامعه ادفرا ندگیز به میداو حیه رواجرماعی با کیفیت، 

گیری بیماری کرونا و مشمالت ناشی از آن، این روند شدت بیشرری پیدا کرده است.  این امر شرایط همه

 ابکرونا و پس از آن گیری بیماری طول همه در سازد کهرا ملزر میمسئولین بهداشت و سالمت جامعه 

ریزی مناسبی نیز جهت حفظ و بهبود سالمت روانی جهت حفظ سالمت جسمی افراد، برنامه در ریزیبرنامه

-الساز فعتواند زمینههای زندگی میهای مناسب در موقیتهای مرتبط با واکنش. آموزشافراد داشره باشند

کید بر توانأتدهد. ها را نیز تات تأثیر قرار میراد شود که شادکامی آنهای مناسب در افسازی واکنش

سازنده نقش داشره  ت و تفمرمثبّ هاینو هیجا اتدر افزایش احساس توانندمیها و پرورش اسرعدادها مندی

 یجادتوانند نقشی مهم در شادکامی افراد در جامعه اهای این پژوهش میباشند، این عوامل بر اساس یافره

 کنند.

از جمله مادودیت های پژوهش: طرح پژوهشی توصیفی از نوع تالیل بوده و با روش همبسرگی انجار شد، 

طولی  ه بر به صورتبه علت مادودیت زمانی اممان اجرای مطالع لذا تبیین علی از نرایج آن اممان پذیر نبود.

پذیر نبود. انرخاب در بسرر زمان اممانهای شخصیری اممان پذیر نبوده و اممان مدااله مبرنی بر رگه

یم تعمها، شک ممان و ناوه دسررسی به آندانشجویان دانشگاه آزاد دیگر مادودیت پژوهشی بود که بی

در این  هاانرخاب تمار گروهبدون تردید عدر اممان . سازدمواجه می مادودیترا با ها به سایر گروهنرایج 

ها در روهها به سایر گداده و تعمیم این یافرهرونی نرایج را تات تأثیر قرار پژوهش قابلیت تعمیم و روایی بی

های شنااری و مولفهتقویت سرمایه روانسازد. بنابراین پذیر میها را با احریاط اممانسایر شهرها و موقعیت

دانشجویان شود.  شادکامیساز ارتقای تواند زمینهبینی، امیدواری و اودکارآمدی( میآوری، اوشتابآن )

تواند شادکامی و کیفیت زندگی افراد های مرتبط با این مرغیرها در دوران تاصیل میبر این اساس آموزش

های این پژوهش پیشنهادهای زیر نیز برای مسئوالن و ذینفعان بر اساس یافره را در سننین باالتر ارتقاء دهد.

مسئولین اجرایی از نرایج این پژوهش و نقش و اهمیت  آگاه سازی مدیران، برنامه ریزان، شود:مطرح می

های جدید و تقویت شادکامی و بهزیسری به عنوان مرغیرهای شخصیری، هیجانی و ارتباطی در ایجاد ظرفیت

های مرتبط با باالبردن سطح مواجه گیری کرونا و پس از آن، آموزشهای افراد جامعه در دوران همهتوانمندی

های شخصیری های مرتبط با رگهگران از آموزشهای جدید و مبهم، اسرفاده مناسب درمانافراد با موقعیت

 .در جهت ارتقای سطح شادکامی و کیفیت زندگی در مراجعان و افراد عادی جامعه

 

  قیالموازین اخ

؛ قی شامل ااذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم اصوصی و رازداری رعایت شدالدر این پژوهش موازین اا

آزمایش اطمینان  هایگروهوالدین کودکان حاضر در مال اجرای مدااله به با توجه به شرایط و  همچنین

توانند پژوهش را ااتمه داده داده شد که هر زمان که تمایلی به ادامه جلسات آموزشی نداشرند می

 جلسات را ترک کنند.فرزندانشان 
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  سپاسگزاری 

یاری و  پژوهشاجرای این  که نویسندگان را در کسانیتمامی  و  کننده در پژوهش شرکت والدیناز تمامی 

 .شودمی همراهی نمودند، تشمر و قدردانی

 

 .تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد گونهچیه منافع: تضاد
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*** 

 پرسشنامه شادکامی آکسفورد

عبارت در هر گروه را بخوانید و سپس یک جمله از هر گروه که  4در زیر جمالتی درباره شادکامی شخصی وجود دارد. لطفاً هر 

دهد را مشخص کنید و در پاسخنامه، مناسبررین پاسد را در به بهررین وجه احساس شما در هفره گذشره در امروز نشان می

 د. سرون حروف الف، ب، ج یا د، ضربدر بزنی

 بیش از حد شاد هسرم  -د     ایلی شاد هسرم    -کنم        جنسبرا احساس شادی می -ب   کنم  احساس شادی نمی -الف -1

 نسبت به آینده اوش بین هسرم   -نسبت به آینده اوش بین نیسرم.                              ب -الف-2

 کنم زندگی سرشار از امیدی پیش رو دارر. احساس می -کنم آینده ای نوید بخش در انرظار من است.        داحساس می -ج

 های زندگیم راضی هسرم.   از بعضی از جنبه -در حقیقت از هیچ جنبه زندگی ار راضی نیسرم.              ب -الف-3

 از همه جنبه های زندگیم کامالً راضی هسرم. -رر                        داز بسیاری از جنبه های زندگیم رضایت دا -ج

 کنم تا اندازه ای بر زندگیم کنررل دارر.احساس می -کنم کنررل چندانی بر زندگیم ندارر.          باحساس می -الف -4

 بر تمار جنبه های زندگی ار کنررل دارر. کنماحساس می -کنم بیشرر اوقات بر زندگی ار کنررل دارر.         داحساس می -ج

 کنم زندگی رضایت بخش است.احساس می -کنم زندگی چندان رضایت بخش نیست.    باحساس می -الف -5

 کنم زندگی بی نهایت رضایت بخش است. احساس می -کنم زندگی بسیار رضایت بخش است.             داحساس می -ج

 کنم ار آنچه هسرم احساس رضایت می -نیسرم.                                   باز اودر چندان راضی  -.الف6

 کنم.از آنچه هسرم شدیدًا احساس رضایت می -کنم.                    داز آنچه هسرم ایلی احساس رضایت می -ج

 گذارر.ویدادهای زندگی اثر اوبی میبه ندرت بر ر -گذارر            بهرگز از رویدادهای زندگی اثر اوبی نمی-الف -7
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 گذارر.همیشه بر رویدادهای زندگی اثر اوبی می -گذارر.                 دمعمواًل بر رویدادهای زندگی اثر اوبی می-ج

 از نظر من زندگی اوب است. -آیم.                                         ببا زندگی کنار می -الف -8

 من عاشق زندگی هسرم. -زندگی ایلی اوب است.                                داز نظر من  -ج

 وبیش به دیگران عالقه دارر.کم -در واقع به دیگران عالقه ای ندارر.                          ب -الف-9

 یگران عالقه دارر. شدیداً به د -ایلی به دیگران عالقه دارر.                                         د-ج

 تصمیم گیری برایم نسبراً آسان است.-تصمیم گیری برایم مشمل است.                           ب -الف-10

 توانم، هر نوع تصمیمی بگیرر.به راحری می -در بیشرر موارد تصمیم گیری برایم آسان است.                   د -ج

 شروع کارها نسبراً برایم آسان است. -ت.                         بشروع هر کاری برایم مشمل اس -الف-11

 توانم هر کاری را به عهده بگیرر.کنم میاحساس می -شروع کارها برار آسان است.                                         د -ج

 کنم.هنگار بیدار شدن از اواب به ندرت احساس رفع اسرگی می -الف-12

 کنم.شور، احساس رفع اسرگی میه وقری از اواب بیدار میگه گا -ب

 کنم.    شور، احساس رفع اسرگی میمعمواًل وقری از اواب بیدار می-ج

 کنم.شور، احساس رفع اسرگی میهمیشه وقری از اواب بیدار می -د

 اندازه ای توان و نیرو دارر. کنم تااحساس می -کنم به هیچ وجه توان و نیرویی ندارر.        باحساس می -الف-13

 کنم به اندازه ای توان و نیرو دارر. احساس می -کنم سرشار از توان و نیرو هسرم.                      داحساس می -ج

 بینم.بعضی چیزهای دنیا را زیبا می -کنم چیز زیبا و قشنگی در دنیا وجود ندارد.   باحساس می -الف-14

 کند.همه دنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه می -بینم.                              دچیزهای دنیا را زیبا میبسیاری از  -ج

 کنم از لااظ ذهنی هوشیارر.احساس می -کنم ذهنم هوشیار نیست.                        باحساس می -الف-15

 کنم از لااظ ذهنی کامالً هوشیارر.احساس می -د        کنم از لااظ ذهنی بسیار هوشیارر.            احساس می -ج

 کنم.کمابیش احساس سالمری و تندرسری می -کنم.                       باحساس سالمری و تندرسری نمی -الف-16

 کنم.کامالً احساس سالمری و تندرسری می -کنم.                         دبسیار احساس سالمری و تندرسری می -ج

 نم.کنسبت به دیگران تا حدودی احساس صمیمیت می -کنم.      بنسبت به دیگران چندان احساس صمیمیت نمی -الف-17

 ورزر.به همه انسانها عشق می -کنم.                دنسبت به دیگران ایلی احساس صمیمیت می -ج

 از گذشره چند ااطره اوش دارر. -ب     از گذشره ااطره های اوش زیادی ندارر.               -الف-18

 تمار ااطره های گذشره من اوش هسرند.  -بیشرر ااطره های گذشره من اوش هسرند.                        د -ج

 ها دارای شور و شوق هسرم.بعضی وقت -هرگز حالت شور و شوق ندارر.                                ب -الف-19

 همیشه دارای شور و شوق هسرم. -شور و شوق دارر.                                         د هابیشرر وقت -ج

اواسرم انجار بعضی از چیزهایی که می -ای هست.    بار، فاصلهبین آنچه دوست داشرم انجار بدهم و آنچه انجار داده -الف-20

 ار. داده

 ار.اواسرم انجار دادههمه چیزهایی که می -ار.                                       ددادهاواسرم انجار بسیاری از چیزهایی که می -ج

 توانم وقرم را اوب تنظیم کنم.تا اندازه ای می -توانم وقرم را ایلی اوب تنظیم کنم.                  بنمی -الف-21

 برر.همیشه از بودن با دیگران لذت می -د              برر.               معموالً از بودن با دیگران لذت می -ج

 گذارر.گاهی اثر اوبی بر دیگران می -گذارر.                              باثر اوبی بر دیگران نمی -الف-22

 گذارر.همیشه اثر اوبی بر دیگران می -گذارر.                              دمعموالً اثر اوبی بر دیگران می -ج

 .بعضی چیزها برایم سرگرر کننده است -.                         بهیچ چیز برایم سرگرر کننده نیست -الف-23

 .همه چیز برایم سرگرر کننده است -.                              دایلی چیزها برایم سرگرر کننده است -ج

 زندگیم تا اندازه ای معنادار و هدفمند است. -ب                  در زندگی هدف ااصی ندارر.                -الف-24

 کل زندگی من معنا دار و هدفمند است. -زندگیم پر از معنا و هدف است.                                       د -ج

 کنم.الیت میگاهی احساس تعهد و فع -کنم.                بمن احساس تعهد و فعالیت چندانی نمی -الف-25
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 کنم.من همیشه احساس تعهد و فعالیت می -کنم.                                دغالباً احساس تعهد و فعالیت می -ج

 وبیش جای اوبی است.کنم دنیا کمفمر می -کنم دمیا جای اوبی نیست.                         بفمر می -الف-26

 کنم دنیا جای عالی است.فمر می -بی است.                            دکنم دنیا جای ایلی اوفمر می -ج

 بی اندازه جذاب هسرم. -اندر             دزیاد می -اندر.           جکمابیش می -اندر.       ببه ندرت می -الف-27

 بی اندازه جذاب هسرم. -د               جذاب هسرم. -نسبراً جذاب هسرم.           ج -آدر جذابی نیسرم.        ب -الف-28

 

 بینم.بعضی چیزها را جالب می -به نظر من هیچ چیز جالبی وجود ندارد.                     ب -الف -29

 به نظر من همه چیز جالبند. -بینم.                                        دبیشرر چیزها را جالب می -ج

*** 
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 1 با اعتماد یك مساله طوالني را بررسي مي کنم تا یك راه حل بيابم. 1 2 3 4 5

 2 توانم وظایفم را در کارهاي جمعي معين کنم.من با اعتماد کامل مي 1 2 3 4 5

 3 مشارکت کنم.ام توانم در بحث هاي اساسي زندگيمن با اعتماد مي 1 2 3 4 5

 4 ام را تعيين کنم.توانم اهداف زندگيمن با اعتماد کامل مي 1 2 3 4 5

 5 كالت بحث کنم.شتوانم در بيرون با مردم روبرو شوم تا درباره مسائل و ممن با اعتماد کامل مي 1 2 3 4 5

 6 ام ارائه کنم.هم رشته افرادتوانم اطالعات مفيدي به سایر من با اعتماد کامل مي 1 2 3 4 5

 7 هاي زیادي براي خالص شدن از آن بيابم.توانم راهاگر در کار و موقعيتي گير بيفتم مي 1 2 3 4 5

 8 کنم.ام را دنبال ميزندگيدر حال حاضر من به شدت اهداف  1 2 3 4 5

 9 هاي زیادي براي هر مشكل وجود دارد.کنم روشفكر مي 1 2 3 4 5

 10 بينم.مي زندگيترین فرد در هم اکنون خودم را به عنوان موفق 1 2 3 4 5

 11 ام بيابم.زندگيهاي زیادي براي رسيدن به اهداف جاري توانم راهمن مي 1 2 3 4 5

 12 ام روبرو شوم.که براي خودم مشخص کرده يتوانم با اهدافدر حال حاضر من مي 1 2 3 4 5

 13 دهم.کنم و به کارم ادامه ميشوم با زحمت کمي آن را اصالح ميام روبرو ميزندگيزماني که با مانعي در امور  1 2 3 4 5

 14 توانم مدیریت کنم.من معموالً مشكالت متنوع را مي 1 2 3 4 5

 15 زنم.با خودم حرف مي ماگر مجبور باشم، در حين انجام تكاليف 1 2 3 4 5

 16 زنم.قدم مي امور زندگيمعموالً در مواقع فشار کاري یا  1 2 3 4 5

 17 ام.توانم بر مشكالتم غلبه کنم، زیرا که قبالً تجربه چنين مشكالتي را داشتهمن مي 1 2 3 4 5

 18 چند فعاليت دیگر را نيز انجام دهم. کارهایمتوانم در حين انجام کنم که ميمن احساس مي 1 2 3 4 5

 19 در حين انجام آنها نامشخص باشند. ممن انتظار بهترین عملكرد را دارم، حتي زماني که اهداف 1 2 3 4 5

 20 کنم عملكرد عاقالنه و بهتري را از خود نشان دهم.اگر چيز اشتباهي برایم پيش آید، سعي مي 1 2 3 4 5

 21 هاي مثبت کارم را مي بينم.هميشه جنبه 1 2 3 4 5

 22 بين هستم.افتد خوشام اتفاق ميزندگيراجع به آنچه که برایم در آینده در ارتباط با کار و  1 2 3 4 5

 23 خواستم پيش نرفته است.کارها هيچ وقت در مسيري که من ميزندگي در  1 2 3 4 5

 24 کنم.ام، نگاه ميبه عنوان بهترین وجه زندگيام امور کاريمن به  1 2 3 4 5

*** 

 استحکام روانی پرسشنامه
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 5 4 3 2 1 هم بفهمند. دیگران تادهم میرا بروز آن  شورمیدلخور  وقری ناراحت و 26

 5 4 3 2 1 شور.که اتفاقی بیفرد نگران آن میقبل از آن  27

 5 4 3 2 1 بودن در جمع هراس دارر.کنم از معموالً احساس می 28

 5 4 3 2 1 شور. دربرابر مشمالت تسلیم می 29

 5 4 3 2 1 دهم.العمل نشان میای بیفرد به سرعت عمساگر اتفاق غیرمنرظره 30

 5 4 3 2 1 کنم.حری وقری که تات فشار شدید هسرم، آرامشم را حفظ می 31

 5 4 3 2 1 اگر قرار باشد اشرباهی رخ دهد، آن رویداد در هر صورت اتفاق اواهد افراد.  32

 5 4 3 2 1 دهد.فقط برای من اتفاقات ناگوار روی می 33

 5 4 3 2 1 کنم.به طورکلی احساساتم را از دیگران پنهان می 34

 5 4 3 2 1 است.های ذهنی برایم مشمل ار تالشکه اسرهوقری دانممیمعموالً 35

 5 4 3 2 1 کنم، تا چند روز بعد نگران هسرم.معموالً وقری کاراشرباهی می  36

 5 4 3 2 1 شود.کنم ادامه فعالیت برایم مشمل میوقری احساس اسرگی می 37

 5 4 3 2 1 توانم به دیگران بگویم که چه کار کنند.به راحری می 38

 5 4 3 2 1 دهم.ادامهدر سطح باال ذهنیتوانم به تالش میطوالنیمدتمعموالًبرای 39

 5 4 3 2 1 کنم.آن اسرقبال میشود از ار ایجاد در جریان زندگیتغییری اگر معموالً  40

 5 4 3 2 1 ارزش است.کنم کارهایم بیاحساس می 41

 5 4 3 2 1 ندارر.معموالً اشریاقی برای انجار کارهایی که باید انجار دهم را  42

 5 4 3 2 1 کنم.شان باث میها در مورد اشرباهآناند، بدون هراس باشده افرادی دچاراشرباهکنماگراحساس 43

 5 4 3 2 1 برر.همیشه از چالش لذت می 44

 5 4 3 2 1 توانم بر حالت عصبی اودر غلبه کنم.معموالً می 45

 5 4 3 2 1 شور. این باور باشم که حق با من است تسلیم میاگرباثی بوجود آید،حری اگر بر  46

 5 4 3 2 1 قادر نیسرم هدفم را دنبال کنم.دیگر شور وقری با مشمالت مواجه می 47

 5 4 3 2 1 کنم. آیند سازگارکه به وجود میهاییچالش با اودر راتوانم می معموالً 48

*** 
 پرسشنامه تحمل ابهام
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 1 شود که نظر قطعي نداشته باشم.بالتكليفي باعث مي 1 2 3 4 5

 2 بالتكليفي، نشان دهنده بي نظمي فرد است. 1 2 3 4 5

 3 کند.بالتكليفي، زندگي را غيرقابل تحمل مي 1 2 3 4 5

 4 چيز در زندگي، قطعي و یقيني نيست.غيرعادالنه است که هيچ  1 2 3 4 5

 5 دهد، ذهنم آرام و قرار ندارد.اگر ندانم فردا چه پيشامدي روي مي 1 2 3 4 5
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 6 شود.بالتكليفي باعث ناراحتي، اضطراب و آشفتگي من مي 1 2 3 4 5

 7 کند.حوادث پيش بيني نشده، من را به شدت ناراحت مي 1 2 3 4 5

 8 شوم.اطالعات الزم را در اختيار نداشته باشم، ناکام مياگر همه  1 2 3 4 5

 9 کند.بالتكليفي من را از داشتن یك زندگي لذت بخش محروم مي 1 2 3 4 5

 10 باید هميشه گوش به زنگ باشم تا از وقوع حوادث غافل گير کننده جلوگيري کنم. 1 2 3 4 5

 11 زند.هم مياتفاق غيرقابل پيش بيني کوچك، همه چيز را بهریزي، یك حتي با وجود بهترین برنامه 1 2 3 4 5

 12 کند.خوام دست به کار شوم، بالتكليفي من را ناتوان ميبه محض این که مي 1 2 3 4 5

 13 بالتكليف بودن به این معنا است که من آرام و قرار ندارم. 1 2 3 4 5

 14 کنم. توانم پيشرفتوقتي بالتكليف هستم، نمي 1 2 3 4 5

 15 توانم عملكرد خوبي داشته باشم.وقتي بالتكليف هستم، نمي 1 2 3 4 5

 16 دانند سرنوشت زندگي شان چيست.رسد دیگران بر خالف من، ميبه نظر مي 1 2 3 4 5

 17 شود.بالتكليفي باعث ناراحتي، آسيب پذیري و غمگيني من مي 1 2 3 4 5

 18 کنم.در آینده چه سرنوشتي پيدا مي خواهم بدانمهميشه مي 1 2 3 4 5

 19 از غافلگير شدن متنفرم. 1 2 3 4 5

 20 دارد.کوچك ترین تردیدي من را از اعمال باز مي 1 2 3 4 5

 21 دهي کنم.من باید بتوانم همه چيز را از قبل، سازمان 1 2 3 4 5

 22 ي عدم اعتماد به خود است.بالتكليفي نشان دهنده 1 2 3 4 5

 23 به نظرم اطمينان خاطر دیگران درباره سرنوشت آینده شان، درست نيست. 1 2 3 4 5

 24 بالتكليفي من را از خواب راحت محروم کرده است. 1 2 3 4 5

 25 من باید از تمام موقعيت هاي بالتكليف زندگي، اجتناب کنم. 1 2 3 4 5

 26 کند.ابهام هاي زندگي من را دچار استرس مي 1 2 3 4 5

 27 توانم بالتكليفي درباره آینده زندگي ام را تحمل کنم.نمي 1 2 3 4 5
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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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