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 Purpose: The aim of this study was to explain the structural 

relationship between psychological capital and mental toughness 

with happiness in students. 

Materials and Methods: The cross-sectional research method is 

correlational. For this purpose, among the students of Tehran Azad 

University, Research Sciences Branch in the academic year 2020-

2021, 380 people were randomly selected. In this study, Oxford 

tools of happiness, psychological capital and mental toughness were 

used, all of which had acceptable validity and reliability. SPSS-V23 

and Amos-V8.8 software were used to analyze the data. Structural 

equation modeling was also used to answer the research hypotheses. 

The results of Pearson correlation test showed that there is a 

significant positive relationship between the components of 

psychological capital (resilience, optimism, hope and self-efficacy), 

components of mental toughness (commitment, struggle, restraint 

and trust) and students' happiness. 

Findings: The results of modeling test showed that the happiness 

model fits based on psychological capital and mental toughness. 

Based on the results of psychological capital modeling test and 

mental toughness, they are able to explain 52% of the variance of 

students' happiness. 

Conclusion: The findings of this study showed that in order to 

increase the level of happiness of students, based on positive 

psychology and personality traits such as psychological capital and 

mental toughness, effective measures can be taken to enhance 

happiness and quality of life of students and people in society. Given 

the conditions imposed by the Corona epidemic, this is necessary. 
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و  یروان شناخت هیسرما یارائه معادالت ساختار

 انیدانشجو یبر شادکام یاستحکام روان
 

 1پور یهنگامه کربالئ
، دانشگاه آزاد قاتی، واحد علوم و تحقیروانشناس یدکتر یدانشجو

 .رانی، اتهران، یاسالم
 *2یس یبن نازیپر

 ،ی، دانشگاه آزاد اسالم، واحد تهران غربی، گروه روانشناساریدانش
 .(مسئول سندهینو) رانی، اتهران
 3یجمهر فرهاد
 .رانی، ا، تهرانیی، دانشگاه عالمه طباطبای، گروه روانشناساریاستاد

 4ینصراله تایب
، دانشگاه آزاد قاتی، واحد علوم و تحقی، گروه روانشناساریاستاد
 .رانی، تهران، ایاسالم

 
  دهیچک

 هیسرما یارائه رابطه ساختار نییپژوهش با هدف تب نی: اهدف
 .دانجام ش انیدر دانشجو یبا شادکام یو استحکام روان یشناختروان
 نیاست. بد یاز نوع همبستگ یروش پژوهش مقطع و روش ها: مواد

 قاتیدانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحق انیدانشجو نیمنظور از ب
انتخاب  ینفر با روش تصادف 380، 1399-1400 یلیدر سال تحص

 روان هیآکسفورد، سرما یشادکام یپژوهش از ابزارها نیشدند. در ا
 ییایاز اعتبار و پا یشد که همگ فادهاست روانی استحکام و شناختی

ها از داده لیوتحلهیبرخوردار بودند. به منظور تجز یقابل قبول
استفاده گردید.  Amos-V8.8 و SPSS-V23 افزارنرم

 یابیپژوهش از مدل یهاهیبه فرض ییمنظور پاسخگوبه نیهمچن
نشان  رسونیپ یآزمون همبستگ جیاستفاده شد. نتا یمعادالت ساختار

 ،ینیبخوش ،یآور)تاب یشناختروان هسرمای های¬مؤلفه نیداد ب
)تعهد،  روانی استحکام های¬و خودکارآمدی(، مؤلفه یدواریام

رابطه مثبت  انیدانشجو شادکامی با( اعتماد و مهار جویی، مبارزه
 .معنادار وجود دارد

بر اساس  ینشان داد مدل شادکام یابیآزمون مدل جینتا ها: افتهی
 جیبرازش دارد. بر اساس نتا یشناختی و استحکام روانروان هیسرما

 نییبت ییتوانا یشناختی و استحکام روانروان هیسرما یابیآزمون مدل
 را دارند. انیدانشجو یشادکام انسیدرصد از وار 52
سطح  شین پژوهش نشان داد به منظور افزایا های افتهی: یریگ جهینت

 گهنگر و رمثبت یشناسبر اساس روان توان یم ان،یدانشجو یشادکام
 یاقدامات ،یشناختی و استحکام روانروان هیمانند سرما یتیشخص های

 انیجودانش یزندگ تیفیو ک یشادکام تیتقو یاثرگذار را در راستا
 لیشده به دل لیتحم طیو افراد جامعه انجام داد که با توجه به شرا

 .است یضرور یکرونا، امر یریگهمه
 

 یشادکام ،یاستحکام روان ،یروانشناخت هیسرما :یدیکل واژگان
 

 05/09/1399تاریخ دریافت: 
 15/12/1399 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولParenazBanisi2017@gmail.com    

_________________________________ 
1- Anxiety 

2- Depression 

3- Happiness 
4- Aggression  
5- Burnout 

 مقدمه
و  1های منفی مانند، اضطرابشناسی بیشتر بر هیجاندر آغاز روان

(، 1) 3های مثبت مانند شادکامیتمرکز داشت تا بر هیجان 2افسردگی
ذت ها معطوف بوده تا لدر متون علمی نیز تمرکز بیشتر به رنج انسان

(. در حقیقت، نتایج حاصل از یک فرا تحلیل نشان داد که 2آنها )
شناسی سالمت های منتشر شده در مجله رواندرصد از مقاله 94

، تنیدگی، 6، آزار5، فرسودگی4مسائل منفی همچون پرخاشگری
های منفی اند. تاکید زیاد بر جنبهبررسی کردهرا  8، و غیبت7تبعیض

های بالقوه بردن به تواناییوجودمان، هزینه تالش برای درک و پی
های شواهد (. از طریق تحقیق تجربی و مداخله3انسان بوده است )

شناسی مثبت به دنبال ایجاد تعادل میان این مدار، پژوهشگران روان
ه های مثبت زندگی بودند کجنبه تمرکز منفی تاریخی با نشان دادن

درصد از افراد نه  80های بالقوه، و سالمت تقریبا رشد، نمو، توانایی
 کنند را افزایشهای روانی دست و پنجه نرم میکسانی که با اختالل

های اخیر توجه بسیاری (. یکی از موضوعاتی که در دهه4دهد )می
های است. پژوهش 9گراشناسی مثبترا به خود جلب کرده، روان

اند شادکامی عامل پدید آورنده منافعی به های اخیر، نشان دادهسال
تر و مراتب بیشتر از احساس خوبی داشتن است وافراد شادکام، سالم

(. در 5ترند و درگیری و تعهد اجتماعی بیشتری دارند )بسیار موفق
اش به واقع شادکامی، نوعی ارزشیابی است که فرد از خود و زندگی

آورد و مواردی از قبیل رضایت از زندگی هیجان و خلق عمل می
(. به طور کلی، 6شود )مثبت، فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می

افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد و یا افرادی که شادی کمتری دارند 
ترند. اشخاص دارای های زندگی موفقدر بسیاری از حوزه

گرا از قبیل خلق مثبت، احساس شادمانی و های مثبتویژگی
ند. تری برخوردار هستبهزیستی، از سالمت روان و زندگی با کیفیت

داند که هایی میگرا هدف نهایی خود را شناسایی شیوهرویکرد مثبت
 (.7بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارد )

سان می روانشناسی مثبت نگر اساسا به مطالعه توانمندی های ان
پردازد، به شناسایی عوامل افزایش دهنده سالمت روان توجه دارد. 
برخی از توانمندی های انسان که به منش و سرشت او مربوط می 
شود جنبه روانی داشته و به افراد کمک می کند تا حوادث بالقوه 
تهدیده کننده را کمتر این گونه تصور کنند و یا واکنش های خود 

سرمایه (. »8گونه حوادث کنترل نمایند )را نسبت به این 
که در  ردیگیمسرچشمه « روانشناسی مثبت»از « یشناختروان

ی نقاط شناختروان(. سرمایه 9است ) شدهمطرح مدرنپستمکتب 
(. لوتانز 10) ردیگیبرمی مثبت رفتار انسان را در هاجنبهقوت و 

ی افراد هایندتوانمیی را بیشتر در راستای توجه و تقویت گرامثبت
ی بر شناختروان(. سرمایه 11) هاآنتا مدیریت نقاط ضعف  دیدیم

یی تمرکز دارد که منجر به رفاه افراد، ساخت افراد مثبت، هاتیفعال
. تصویری که شودیمشکوفا ساختن جوامع و عدالت اجتماعی 

6- Harassment  
7- Discrimination,  
8- Turnover 
9- Positive Psychology 
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 نانهیبخوش، دهندیماز طبیعت انسان به دست  گرامثبتروانشناسان 
به قابلیت گسترش، پرورش، شکوفایی  هاآنو امیدبخش است؛ زیرا 

به آنچه در توان آدمی است، باور دارند  شدنلیتبدو کمال انسان و 
وسته پیهمای ترکیبی و بهشناختی، سازه(. بنابراین سرمایه روان12)

، آوریبینی، تابشناختی یعنی خوش-است که چهار مؤلفه ادراکی
بینی سبک تفسیری (. خوش13آمدی را در بردارد )امید و خودکار

است که اتفاقات مثبت را به علل دائمی، شخصی و فراگیر و اتفاقات 
(. 14دهد )منفی را به علل خارجی، موقتی و شرایط خاص نسبت می

ثبت پذیری مهایی که با الگویی از انطباقای از پدیدهآوری، طبقهتاب
مالحظه، مشخص شده است ابلدر زمینه مشکالت و مخاطرات ق

(. امیدواری، وضعیت مثبت انگیزشی مبتنی بر یک سائق کنش 15)
گرایانه احساس موفقیت پویایی و احساس موفقیت راهکارها است 

هایش ( و در نهایت خودکارآمدی، اعتقاد راسخ فرد بر توانایی16)
برای بسیج منابع انگیزشی و شناختی و راهکارهای موردنیاز برای 

ها، در یک باشد. در واقع این مؤلفههای معین میاجرای موفقیت
فرایند تعاملی و ارزشیابانه، به زندگی فرد معنا بخشید، تالش فرد 

های فشارزا را تداوم داده، او را برای ورود به برای تغییر موقعیت
صحنه عمل آماده نموده و مقاومت و سرسختی وی را در تحقق 

دهد که های پیشین نشان می(.  یافته17) کنداهداف، تضمین می
، 19، 18، 1احساس شادکامی برای سالمتی و موفقیت مفید است )

زا در زندگی (. امروزه و در دنیایی که روز به روز بر عوامل تنش20
شود، در نتیجه افراد اضطراب بیشتری را تجربه کنند بشر افزوده می

 کاهش رضایت و شادکامیکه با تأثیر منفی بر عملکرد فرد موجب 
 (.22، 21شود )می

دوره دانشجویی برای دانشجویان پر اهمیت و چالش برانگیز است 
دانشجویان از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد  های فردیکه ویژگی

 ها که هر فردتوسعه تفکر و عملکرد دانشجویان است این ویژگی
خورد با افراد های گوناگون و بردر نتیجه رویارویی با موقعیت

افراد تحت تأثیر  1(. ساختار روانی23شود )مختلف، به آن مجهز می
عوامل مختلفی مانند خانواده، اجتماع گروه همساالن و غیره قرار 

و... را نیز تحت  4، موفقیت3و پیشرفت 2بوده و عواملی چون انگیزش
 ترین عواملتوان گفت یکی از مهمدهد . پس میتأثیر خود قرار می

افراد است  6های روانیو شغلی، خصیصه 5موثر بر پیشرفت تحصیلی
ها را های اخیر، انسانهای علمی و تکنولوژی در سال(. پیشرفت24)

با انبوهی فزاینده ازمسائل گوناگون مواجه ساخته است. کار، 
اجتماعی از جمله مسائلی هستند که -تحصیل و فشارهای روانی

اند، این جوانی و حتی باالتر با آن مواجهها در سنین اغلب انسان
آمیخته و به نوعی این فشارهای روانی، سالمت  آنهامسائل با زندگی 

(. بنابراین عامل موثر بر 25کند )روان همه افراد را تهدید می
شادکامی دانشجویان، شاخص استحکام روانی است که بر نحوه پاسخ 

د. در طی کارهای گسترده دهی فرد در شرایط بحرانی تاثیر می گذار
ای که بر روی شخصیت انجام شده است، ذهنیت محکم به عنوان 

_________________________________ 
1- Mental Structure 

2- Motivation 

3- Advancement 

4- Exploit 

اولین عامل شخصیت شناسایی شد. این مفهوم بعدها به شکلی منسجم 
توسط کوباسا مفهوم پردازی شد. وی استحکام روانی را ترکیبی از 
باورها در مورد خویشتن و جهان می داند که از سه مولفه تعهد، 

( و فرد را در برابر 26رل و مبارزه جویی تشکیل شده است )کنت
فشارهای درونی و بیرونی مصون می سازد و به او کمک می کند تا 

(. افرادی که 27شرایط تهدیدآمیز را با موفقیت پشت سر بگذارد )
در مولفه کنترل قوی هستند، رویدادهای زندگی را قابل پیش بینی و 

این  عقیده اند که قادرند با تالش، آنچه  کنترل پذیر می دانند و بر
رخ می دهد را تحت تاثیر قرار دهند. افراد مبارزه جو بر این باورند 
که تغییر و تحول از ویژگی های جریان طبیعی زندگی است تا این 

(. کالف استحکام روانی 28که تهدیدی برای امنیت زندگی باشد )
، کنترل زندگی، اطمینان را شامل ابعاد چالش، تعهد، کنترل هیجان

نتایج نشان  (.29به توانایی ها و اعتماد به نفس بین فردی می دانند )
داد که افراد دارای استحکام من ضعیف انگیزه کمتری برای غلبه بر 
موانع داشته و الگوهای تفکر تحریف شده ای دارند که آنها را 

یند. ه کار برآمجبور می کند باور داشته باشند که نمی توانند از عهد
تحریف کننده های واقعیت، مانند الگوهای غیرواقعی سبب اضطراب 
و استرس می شود به طوری که فرد باور می کند مشکالت بدون این 

(. از طرفی 30که راهی برای حل آنها پیدا شود از بین خواهند رفت )
نشان داد بیمارانی که استحکام من  7نتایج پژوهش سینگ و آناند

انگیزه باالیی برای غلبه بر مشکالت داشته و همیشه برای بهتر باال، 
شدن مجادله می کنند، احساسات گناه و خشم شان را اعتراف می 
کنند و با وجود وضعیت و موقعیت های سخت، پابرجا می مانند 

(31.) 
 ونفزروزابنابراین در جامعه صنعتی امروز با توجه به رشد 

 میداو حیه روو محدود شدن وابط اجتماعی با کیفیت،  ژیتکنولو
گیری که در شرایط همهست ا همدآ پایین جامعه ادفرا ندگیز به

بیماری کرونا و مشکالت ناشی از آن، این روند شدت بیشتری پیدا 
را ملزم مسئولین بهداشت و سالمت جامعه کرده است.  این امر 

 ابونا و پس از آن کرگیری بیماری در طول همه سازد کهمی
ریزی جهت حفظ سالمت جسمی افراد، برنامه در ریزیبرنامه

 .مناسبی نیز جهت حفظ و بهبود سالمت روانی افراد داشته باشند
های زندگی های مناسب در موقیتهای مرتبط با واکنشآموزش

های مناسب در افراد شود که سازی واکنشساز فعالتواند زمینهمی
مندیکید بر توانأتدهد. ا را نیز تحت تأثیر قرار میهشادکامی آن

 هاینو هیجا اتدر افزایش احساس توانندمیها و پرورش استعدادها 
ای هسازنده نقش داشته باشند، این عوامل بر اساس یافته ت و تفکرمثبّ

توانند نقشی مهم در شادکامی افراد در جامعه ایجاد این پژوهش می
به  یپژوهش ضرور نیمطرح شده در ا ینظر یبانبا توجه به م کنند.
 نهیافراد در عملکرد به یکه با توجه به نقش شادکام رسدینظر م

 یاهافراد مانند رگه یمرتبط با شادکام یرهایمتغ ،یو اجتماع یفرد
د شو ی( بررسیو استحکام روان شناختیروان هایهی)سرما تیشخص

5- Educational Progress 

6- Mental Characteristics 
7 - Singh & Anand 
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سوال خواهد بود  نیپژوهش به دنبال پاسخ به ا نیراستا ا نیدر هم
در  یچه رابطه و نقش یو استحکام روان شناختیرون هیکه سرما

 .دارند انیدانشجو یشادکام
 روش پژوهش

شناسی توصیفی از این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش
نوع همبستگی است. دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد علوم 

مشغول به تحصیل  1399-1400که در سال تحصیلی تحقیقات 
های جامعه آماری این پژوهش بود. بر اساس نظر کالین در طرح

ها برابر تعداد مادّه 5تا  5/2توان همبستگی تعداد افراد نمونه را می
ماده حداقل  128در نظر گرفت که بر این اساس با توجه به وجود 

 400مینان بیشتر حجم نمونه منظور اطآزمودنی نیاز است. به 320
وجه با تنفر در نظر گرفته شد که از کفایت الزم برخوردار باشد. 

گیر کرونا، برای انتخاب به شرایط حاکم بر جامعه و بیماری همه
برداری تصادفی استفاده شد. بدین ترتیب که پس نمونه از روش نمونه

ر پژوهش های ذکر شده داز دریافت کد اخالق و تایید پرسشنامه
(، IR.IAU.SRB.REC.1399.194)به شماره 

های ها به صورت لینک اینترنتی تهیه شده، در گروهپرسشنامه
توزیع شد و از واحد علوم تحقیقات مجازی دانشجویی دانشگاه آزاد 

دانشجویان درخواست شد که با نهایت دقت به پرسشنامه پاسخ 
وهش را نداشتند دهند، پس از حذف افرادی که شرایط ورود به پژ

 402( و تکمیل شدن 18)تحصیالت غیر دانشگاهی و سن کمتر از 
 22ها متوقف شد. پیش از تحلیل نیز آوری دادهپرسشنامه، جمع

 تفاوت بودن و پرت بودنپاسخنامه به دلیل مخدوش بودن نتایج )بی
آزمودنی  380ها( از تحلیل کنار گذاشته شدند که در نهایت داده

قرار گرفتند. با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و  مورد تحلیل
برداری گیر کرونا، برای انتخاب نمونه از روش نمونهبیماری همه

تصادفی استفاده شد. بدین ترتیب که پس از دریافت کد اخالق و 
ها به صورت های ذکر شده در پژوهش، پرسشنامهتایید پرسشنامه

مجازی دانشجویی دانشگاه  هایلینک اینترنتی تهیه شده، در گروه
توزیع شد و از دانشجویان درخواست شد واحد علوم تحقیقات آزاد 

که با نهایت دقت به پرسشنامه پاسخ دهند، پس از حذف افرادی که 
شرایط ورود به پژوهش را نداشتند )تحصیالت غیر دانشگاهی و سن 

ها آوری دادهپرسشنامه، جمع 402( و تکمیل شدن 18کمتر از 
 وقف شد.مت

 ابزارها:
شناختی: برای سنجش سرمایه روانی از پرسشنامه سرمایه روان

ستفاده شد. این پرسشنامه از مقادیر  1شناختیسرمایه روان پرسشنامه
-استاندار شده که به طور وسیعی برای ساختارهایی که امید، تاب

سنجند، مورد استفاده قرار بینی و خودکارآمدی را میآوری، خوش
ها نیز تایید شده گرفته است و قابلیت و اعتبار این خرده مقیاس

ماده است که هر خرده مقیاس شامل  24است. این پرسشنامه شامل 
ای )کاماًل شش ماده است که آزمودنی به آنها در مقیاس پنج درجه

دهد. برای بدست آوردن فقم( لیکرت پاسخ میمخالفم تا کامالً موا
_________________________________ 

1- Psychological Capitla Questionnaires (Pcq) 
2- Mental Toughness Questionnaire 48 (Mtq48) 
3- Kaiseler, M., Polman, R., & Nicholls, A. 

شناختی ابتدا نمره هر خرده مقیاس به صورت نمره سرمایه روان
ها به عنوان نمره کل سرمایه جداگانه بدست آمد و سپس مجموع آن

شود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از شناختی محسوب میروان
ای مورد نظر سازندگان هاین بود که این آزمون دارای عوامل و سازه

آزمون است؛ در حقیقت نتایج تحلیل عاملی روایی سازه آزمون را 
ها داشته و با تایید کردند و مدل چهار عاملی برازش بهتری با داده

اعتبار پرسشنامه را با استفاده مدل نظری هم هماهنگی بیشتری دارد. 
و  گزارش کردند. قانع سنگ آتش 91/0از روش آلفای کرانباخ 

( روایی این پرسشنامه را با استفاده از روایی محتوایی و 32دیگران )
 84/0روایی سازه تایید و اعتبار آنرا با استفاده از روش آلفای کرانباخ 

اعتبار این  نیز در پژوهش خسروشاهی و دیگرانگزارش کردند. 
 85/0پرسشنامه با آلفای کرونباخ و بازآزمایی یک ماهه به ترتیب 

مطوری نیز اعتبار کل پرسشنامه را با گزارش شده است.  79/0و 
های مقیاسو برای زیر  82/0استفاده از روش آلفای کرانباخ 

آوری و تاب 79/0بینی ، خوش81/0، امیدواری 83/0خودکارآمدی 
گزارش کرده است. در پژوهش احمدی نیز ضریب اعتبار این  82/0

 بینیآوری، خوشمید، تاباهای پرسشنامه برای هریک از زیرمقیاس
، 699/0، 813/0به ترتیب برابر و خودکارآمدی و کل پرسشنامه

گزارش شده است. در این پژوهش نیز  892/0و  781/0، 737/0
امید، های ضریب اعتبار این پرسشنامه برای هریک از زیرمقیاس

به ترتیب  بینی و خودکارآمدی و کل پرسشنامهآوری، خوشتاب
 محاسبه شد. 915/0و  710/0، 773/0، 722/0 ،817/0برابر 

 48دارای  2نیپرسشنامة استحکام روا: پرسشنامة استحکام روانی
، و هیجانی)مهار مهار  جویی، تعهد،بعد، شامل مبارزه چهار و مادّه

، (بین فردی های خود و اعتماداعتماد به توانایی)، اعتماد (مهار زندگی
شدت به=1) ای لیکرتدرجه پنجها بر اساس مقیاس دارد. مادّه
توجه به نمرات  گذاری و، بانمره( شدت موافقمبه=5 مخالفم تا

-میانگین محاسبه می دهندگان، برای هر زیرمقیاس یک نمرةپاسخ

ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه   3شود. کایسیلر، پولمن و نیکوالس
ین ای بها ضریب آلفتا از زیرمقیاس گزارش کردند که پنج 92/0را 
زیرمقیاس مهار هیجانی آلفای نسبتاً پایین  داشتند و 80/0تا  69/0

آلفای این زیرمقیاس هم  34و  26حذف دو مادّه  اشت و با( د55/0)
 برای 4رسید. نیکوالس، پولمن، لوی و بکخوسی 68/0 به ضریب

د وجو اند، کهسنجش روایی پرسشنامه از روایی سازه استفاده کرده
رات نم پرسشنامة استحکام روانی و هایهمعنادار بین نمرهمبستگی 

 خودکارآمدی و( 56/0)رضایت از زندگی  ،(42/0) تصور از خود
فاتحی دهاقانی و  .دهندة روایی خوب پرسشنامه استنشان( 68/0)

ا عاملی تأییدی ب برای تعیین روایی ابزار از روش تحلیل (33یوسفی )
 دستهای بهشاخصبراساس  .تفاده شداسآموس افزار استفاده از نرم

، df/، 910/0=AGFI=76/1) آمده از تحلیل عامل تأییدی
93/0=GFI ،92/0=CFI ،04/0= RMSEA  و
85/0=PCLOSE )هامناسب الگو با داده دة برازندگیهننشاند 

ضریب آلفای کرونباخ کل ( 2008) و دیگران نیکوالسبود. 

4- Nicholls, A. R., Polman, R. C., Levy, A. R., & 

Backhouse, S. H. 
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

تا  58/0ها این ضریب را بین زیرمقیاس برایو  87/0پرسشنامه را 
از ضریب  ( نیز33. فاتحی دهاقانی و یوسفی )گزارش کردند 71/0

اده پرسشنامة استحکام روانی استف آلفای کرونباخ برای سنجش اعتبار
برای کل پرسشنامه و برای بعد  86/0 شد و ضریب آلفای کرونباخ

-دگی، اعتماد به تواناییهیجانی، مهار زن تعهد، مبارزه جویی، مهار

، 50/0، 59/0، 74/0ترتیب ضرایب فردی بههای خود و اعتماد بین
آمده با توجه به  دستبه دست آمد. ضرایب به 59/0و 71/0، 62/0

که معرف صفت ریز شخصیتی در انسان است، حاکی  ماهیت سازه
ب و ضری. در این پژوهش نیز ضرایب اعتبار ابزار است از مطلوبیت

برای کل پرسشنامه و برای بعد مبارزه جویی،  911/0 آلفای کرونباخ
و  761/0، 755/0، 721/0ترتیب ضرایب اعتماد به و تعهد، مهار

 .به دست آمد 768/0
شادکامی آکسفورد دارای  : پرسشنامهپرسشنامه شادکامی آکسفورد

پایه نظری  این  سنجد.میزان شادکامی فردی را می ماده است و 29
ها به )آن از شادکامی است  1شنامه تعریف آرگایل وکراسلندپرس

ای دارای منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه
میانگین  درجه عاطفه مثبت، فراوانی و اند:سه بخش مهم دانسته

این آزمون . نداشتن احساس منفی( سطح رضایت در طول یک دوره و
براساس  و و کراسلند 2مارتین، توسط آرگایل 1989در سال 

عبارت از عبارات  21 ساخته شده است. پرسشنامه افسردگی بک
 معکوس گردیده و گرفته شده وافسردگی بک  این پرسشنامه از

های سالمت ذهنی یازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه
مانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه ، را پوشش دهد

ارای چهار گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت شادکامی د
این آزمون شامل . ها را انتخاب نمایدفعلی خودش یکی از آن

 3که در یک طیف لیکرتی صفر تا  ای استعبارت چهار گزینه29
گانه، نمره کل  29های های مادّهجمع نمرهشود. گذاری مینمره

بوده و نمره  87فر تا دهد که دامنه آن از صمقیاس را تشکیل می
تا  40باالتر نشانه شادکامی بیشتر است. نمره بهنجار این آزمون بین 

پژوهش نجفی و دیگران نشان داد ضریب آلفای کرونباخ  است. 42
و ضریب اعتبار بازآزمایی فهرست شادکامی آکسفورد در کل نمونه 

اد دبود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان  79/0و  90/0به ترتیب 
که فهرست از شش عامل رضایت از زندگی، کارآمدی، احساس 
خوشی، حرمت خود، اجتماعی بودن و بهزیستی تشکیل شده است. 
نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که ساختار عاملی فهرست، 

 6را پس از  78/0تک عاملی است. آرگیل و لو  اعتبار بازآزمایی 
پور و نورباال زارش کردند. علیماه گ 5را پس از  67/0هفته و 

، اعتبار 98/0ضریب آلفای کرونباخ فهرست شادکامی آکسفورد را 
 3، و اعتبار به روش بازآزمایی پس از 92/0نیمه کردن به روش دو

هریس پور و آگاهگزارش کردند. طبق بررسی علی 79/0هفته را 
مبستگی بود. ه 91/0( آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با 34)

پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک و 
های برونگردی و نوروزگرایی سیاهه شخصیت آیزنک به زیرمقیاس

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

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

 SPSSبرای تحلیل داده ها نخست از آزمون همبستگی پیرسون )

های پژوهش با یکدیگر و روش ( جهت بررسی رابطه متغیر23
های پژوهش استفاده ( برای تحلیل فرضیهAmos 23یابی )مدل
 شد.

 یافته ها
و  یروان شناخت هیسرما یمعادالت ساختارپژوهش حاضر با هدف 

انجام شد. بر اساس نتایج  انیدانشجو یبر شادکام یاستحکام روان
با انحراف  56/36در گروه نمونه برابر  میانگین سنی گروه نمونه

سال قرار داشتند.  59تا  18بود که در دامنه سنی  86/9استاندارد 
 120درصد( را افراد متاهل تشکیل داده و  1/66اغلب گروه نمونه )

درصد( نیز افرا مجرد بودند. در گروه نمونه بیشترین  6/31نفر )
درصد( بوده و  6/58فراوانی مربوط به دانشجویان کارشناسی )

درصد(  7/6نفر از گروه نمونه ) 25کمترین فراوانی در مقطع دکتری، 
، مقیاس آزمون شادکامی آکسفوردبودند. نتایج حاصل از اجرای 

آوری، )امید، تاب شناختیسرمایه روان تحمل ابهام، پرسشنامه
مبارزهنی )پرسشنامة استحکام روابینی و خودکارآمدی( و خوش

( بین دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد اعتماد و مهار ،جویی، تعهد
به صورت میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و علوم تحقیقات 

 های هر متغیر در جدولبیشینه همراه با کجی و کشیدگی توزیع نمره
 به نمایش در آمده است.  1
 
 

 

_________________________________ 
1- Argyle, M., & Crossland, J. 2- Martin, M. 
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 (n=380شناختی و استحکام روانی )سرمایه روان ،شادکامیتوصیفی های یافته. خالصه 1جدول 
 کشیدگی کجی M SD min max هامتغیر

 099/0 400/0 65 31 501/6 77/44 شادکامی
 -259/0 301/0 28 7 977/3 64/16 امید

 -106/0 197/0 28 8 831/3 10/17 آوریتاب
 -368/0 223/0 26 8 493/3 55/16 بینیخوش

 -027/0 040/0 25 8 107/3 94/15 خودکارآمدی
 225/0 203/0 35 10 007/4 98/22 جوییمبارزه

 -099/0 437/0 45 15 537/5 97/27 تعهد
 -080/0 412/0 62 24 080/7 51/38 مهار
 -093/0 389/0 61 23 087/7 54/39 اعتماد

شادکامی گروه نمونه دهد میانگین نشان می 1نتایج حاصل در جدول 
است که در دامنه نمره متوسط ابزار است )دامنه صفر  77/44 برابر

شناختی نیز میانگین در سرمایه روان(. 5/43و نمره متوسط  87تا 
، 10/17خودکارآمدی به ترتیب برابر  بینی وآوری، امید، خوشتاب
باالترین میانگین را داشتند. در استحکام  94/15و  55/16، 64/16

جویی، تعهد، مهار و اعتماد به گین مبارزهروانی گروه نمونه میان
 بود.   54/39و  51/38، 97/27، 97/22ترتیب برابر 

های آزمون همبستگی پیرسون پس از اطمینان از برقراری مفروضه
های پژوهش، آزمون اجرا و به بررسی به منظور آزمون فرضیه

بینی و آوری، خوشتاب شناختی )امید،روان رابطه بین سرمایه
نتایج حاصل از پرداخته شد. گروه نمونه  شادکامی خودکارآمدی( با

 گزارش شده است. 4-4اجرای آزمون همبستگی پیرسون در جدول 

 

 شادکامی شناختی وروان سرمایه. ضرایب همبستگی 2جدول 
 4 3 2 1 متغیرها

    - شادکامی -1
   - 545/0* امید -2

  - 557/0* 535/0* آوریتاب -3

 - 638/0* 641/0* 601/0* بینیخوش -4

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

*P< 010/0
  

 شادکامیبین  2بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول 
 آوری(، تابP<001/0و  r=545/0) امیدشخصیتی  با رگه

(535/0=r  001/0و>Pخوش ،)( 601/0بینی=r  001/0و>P و )
( رابطه مثبت معنادار وجود P<001/0و  r=545/0خودکارآمدی )

 رمایهبین سبر این که  این یافته فرضیه ویژه اول پژوهش مبنیدارد. 

دانشجویان رابطه وجود دارد، را تایید  شناختی و شادکامیروان
 کند.می

 جویی، تعهد،مبارزهبه منظور به بررسی رابطه بین استحکام روانی )
گروه نمونه آزمون همبستگی پیرسون  شادکامی ( بااعتماد و مهار

 گزارش شده است. 3اجرا و نتایج حاصل از آن در جدول 

 

 شادکامی و استحکام روانی. ضرایب همبستگی 3جدول 
 4 3 2 1 متغیرها

    - شادکامی -1
   - 526/0* جوییمبارزه -2

  - 582/0* 584/0* تعهد-3

 - 642/0* 553/0* 635/0* مهار -4

 676/0* 627/0* 598/0* 631/0* اعتماد -5

*P< 010/0   
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بین شادکامی  3بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول 
و  r=584/0) (، تعهدP<001/0و  r=526/0) جوییمبارزهبا 

001/0>P( مهار ،)635/0=r  001/0و>P 631/0) اعتماد( و=r  و

001/0>P مثبت معنادار وجود دارد. این ( از استحکام روانی رابطه
وانی و ر بین استحکامیافته فرضیه ویژه دوم پژوهش مبنی بر این که 

 کند. دانشجویان رابطه وجود دارد، را تایید می شادکامی

 
 . نمودار مسیرهای برازش یافته با مدل استاندارد1شکل 

یابی برای های برازش به دست آمده حاصل از آزمون مدلشاخص
 میشادکا با روانی استحکام و شناختیروان سرمایه ساختاری رابطه

 گزارش شده است. 4در جدول دانشجویان  در
 

 پژوهشهای برازش مدل تجربی . شاخص4جدول 
𝑑𝑓 𝜘2 𝜘2 شاخص 𝑑𝑓⁄  CFI NFI GFI AGFI RMSEA 
 076/0 904/0 966/0 944/0 957/0 548/2 605/58 23 مقدار

های به دست آمده در مدل تجربی ارایه شده با توجه به شاخص
(548/2=𝜘2 𝑑𝑓⁄ ،957/0=CFI ،966/0=GFI ،

904/0=AGFI ،076/0=RMSEA ،944/0=NFI مدل از )
برازش مناسبی  برخوردار است که بر این اساس فرضیه اصلی 

 و شناختیروان سرمایه ساختاری رابطهپژوهش مبنی بر این که 
دانشجویان از برازش مناسبی  در شادکامی با روانی استحکام

 برخوردار است، تایید شد.
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 یابیهای آزمون مدلیافته. خالصه 5جدول 

 تخمین ها )مسیرها(فرضیه
 استانداردنشده

خطای 
 استاندارد

مقدار 
 بحرانی

 تخمین
 استانداردشده

 957/0   000/1 شناختیروان بینی              سرمایهخوش
 675/0 639/14* 053/0 774/0 شناختی   روان آوری               سرمایهتاب

 686/0 011/27* 031/0 838/0 شناختی   روان سرمایه           امید         

 902/0 830/14* 055/0 817/0 شناختیروان خودکارآمدی             سرمایه

 715/0 183/5*  000/1 استحکام روانی                جوییمبارزه
 778/0 755/23* 118/0 503/1 استحکام روانی                    تعهد
 820/0 075/13* 155/0 027/2 استحکام روانی                  مهار

 819/0 325/13* 152/0 028/2 اعتماد                استحکام روانی
 252/0 154/4* 424/0 759/1 شناختی             شادکامیروان سرمایه

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

یابی در مدل ارایه شده نشان حاصل از آزمون مدل 5نتایج جدول 
و استحکام روانی معنادار  شناختیروان سرمایههای دهد که مولفهمی

حمل تبر  شناختیسرمایه رواندهد اثر مستقیم هستند. نتایج نشان می
 شادکامیو  (P<001/0و  ß ،588/7=C.R=455/0) ابهام

(252/0=ß ،154/4=C.R  001/0و>P به صورت مثبت معنادار )
 شادکامینیز بر  استحکام روانیاست. افزون بر آن اثر مستقیم 

(454/0=ß ،469/7=C.R  001/0و>P به صورت مثبت معنادار )
 است.

 

 نتیجه گیری
پژوهش حاضر در راستا ارتقای کیفیت زندگی و با هدف برداشتن 
 گامی در راستای ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر سرمایه

شادکامی افراد  جهت ارتقای سطح روانی، استحکام و شناختیروان
 و نیروا استحکام و شناختیروان سرمایه ساختاری به تبیین رابطه

دانشگاه آزاد تهران واحد علوم  شادکامی با ابهام تحمل میانجی نقش
زخورد مثبت به خود، داشتن روابط تحقیقات پرداخت. داشتن با

مثبت و صمیمانه با دیگران، احساس استقالل عمل و داشتن نقش فعّال 
دار بودن زندگی و در زندگی، احساس تسلط بر محیط، هدف

های بهزیستی است که ( ازجمله ویژگی35احساس رشد مداوم )
-جنبه جهت داشتن زندگی با کیفیت حائز اهمیت هستند. افراد در

افراد،  با داشتن روابط اجتماعی، پذیرش زندگی مختلف های
 اجتماعی هایجایگاه از برخورداری کارآمدی، احساس صمیمیت،

مستلزم  جامعه یک مطلوب ( نیازمند بهزیستی هستند و عملکرد36)
( افراد آن جامعه 37روانی ) بهداشت و مطلوب سالمت وضعیت

پدید آورنده منافعی به است. این در حالی است که شادکامی عامل 
تر مراتب بیشتر از احساس خوب داشتن است و افراد شادکام، سالم

ترند و درگیری و تعهد اجتماعی بیشتری دارند که و بسیار موفق
سازد. را ضروری می افراد جامعه این موضوع دربه ویژه  توجه

 زندگی ها دراختالل و تأثیر این روانی و عصبیهای اختاللهرچند 
عملکرد  کاهش توانند زمینه سازافراد جامعه می اجتماعی و شخصی

شوند. اما امروزه نبود اختالل روانی برای اینکه یک  جامعه مثبت

 ،کامید(. شا38فرد از نظر روانی سالم تلقی شود کافی نیست )
و  تلذ دی،خشنو نی،مادشا مثل هنیذ ممفهو چند هبرگیرنددر

هایی مثل خشنودی از ارزشیابی خوشایندی است که در برگیرنده
(. 39زندگی، هیجان، خلق مثبت و فقدان افسردگی و اضطراب است )

 تعامل نتیجه توانمی را افراد و کل جامعه رو سالمت این از

ی وضعیت اقتصاد اجتماعی، عوامل شخصیتی، یهایژگیووراثت، 
به دلیل مشکالت ( که در شرایط کنونی 41دانست ) و... اجتماعی

ناشی از بیماری کرونا فارغ از مشکالت بیماری و سالمتی ایجاد 
شده، ضروری است جامعه آمادگی مواجه با چالش بسیار بزرگتر 

مشکالت ناشی از ترس و وحشت است. زیرا  گیریپس از پایان همه
از بیماری، همواره سالمت جامعه با مخاطره مواجهه خواهد 

ناسایی و تعیین روابط ساختاری ساخت. بنابراین در این پژوهش به ش
 عوامل مرتبط با شادکامی دانشجویان پرداخته شد.

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین شادکامی با 
از  و خودکارآمدی بینی، امیدواریآوری، خوشهای تابمؤلفه

ها فرضیه شناختی رابطه مثبت وجود دارد. این یافتهروان سرمایه
شناختی و روان پژوهش مبنی بر این که بین سرمایه ویژه اول
ا کنند. این یافته بدانشجویان رابطه وجود دارد، را تایید می شادکامی

های انجام شده همسو بود نتایج بسیاری از پژوهش
جوی ادبیات نظری نتایجی ( و در جست35،36،37،41،42،43)

شادکامی افراد  ( نشان دادند44ناهمسو یافت نشد. کان و گادانیچ )
ی و هالت-کارمونابیشتر وابسته به عوامل درونی و فردی بود است. 

های سرمایه مولفهدیگران در پژوهش خود نشان دادند که 
( به بینی، امیدواری و خودکارآمدیآوری، خوشتابشناختی )نروا

 دیارش های مثبت بهبود عملکرد نقش دارند.صورت مثبت در هیجان
از شناختی سرمایه رواندر پژوهش خود نشان دادند  (37) و دیگران

 توان اظهارهای میاست. در تبیین این یافتهپیشایندهای شادکامی 
قادر  را فرد شناختی باال،سرمایه روان داشتن سطوح داشت که 

 کمتر زا،تنیدگی هایدر موقعیت بهتر بر مقابله سازد عالوهمی

بگیرد در نتیجه این گونه  روزانه قرارزای تنیدگی وقایع تأثیر تحت
دارند. سطوح  شناختی بیشتری نیزروان افراد شادکامی و سالمت
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 نظیر متغیرها، از متنوعی طیف شناختی، باروان باالی سرمایه

 کارکردهای در بهبود شناختی،و توانمندی روان بهزیستی افزایش

را به  باال مرتبط هستند در نتیجه کیفیت زندگی  اجتماعی و شغلی
 شناختی از رشدسرمایه رواندنبال دارد. در واقع افراد با سطوح باالی 

شناختی مثبت مطلوب برخوردار بوده و با داشتن وضعیت روان
اعتماد به خود )خودکارآمدی( برای به دست آوردن، مقابله کردن 

تر و تالش برای دستیابی به موفقیت در تکالیف چالش برانگیز موفق
سطوح (. در نتیجه افراد با 2015واهند کرد )لوتانز و دیگران، عمل خ

ه تر هستند، کدر دستیابی به هدف موفقشناختی سرمایه روان باالی
 ( را در پی خواهد داشت.45، 6این موفقیت و رضایت، شادکامی )

قیت و موفقیت ال، خلمشک یهامقابله موثر با موقعیتبنابراین، 
( شادکامی بیشتر را برای افراد به ارمغان خواهد آورد. 46، 3)بیشتر 

 باعث که هایی استویژگی از مهمترین شناختی یکیروان سرمایه

( و باال بردن کیفیت زندگی 44،46دشوار ) شرایط در سازگاری فرد
 و شادکامی افراد است.

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد شادکامی با  های حاصل ازیافته
روانی نیز  از استحکام اعتماد و مهار ،جوییمبارزه تعهد، هایلفهمؤ

ها فرضیه ویژه دوم پژوهش مبنی بر این رابطه مثبت دارد. این یافته
دانشجویان رابطه وجود دارد، را  روانی و شادکامی که بین استحکام

ده های انجام شکنند. این یافته با نتایج بسیاری از پژوهشتایید می
جوی ادبیات نظری نتایجی ناهمسو یافت نشد. بود و در جستهمسو 

کام استح سطوح باالی که داراینشان دادند فردی  دیگران تامپسون و
برای بارور کردن رشد  ها راصورت فعاالنه موقعیتروانی باشد به

استحکام روانی افراد را در برابر اثرات کند. میشخصی خود پیگیری 
-انگیز یاری میدشوار و چالش در شرایطمضر تنیدگی و اضطراب 

قش ها نپژوهش. بخش داشته باشند تعالی کند تا عملکرد مطلوب و
 حوادثهای استحکام روانی در مواجهه و مقابله با سرسختی و مولفه

ن اند. در تبییها مورد تایید قرار دادهدر بسیاری از پژوهش زاتنیدگی
های شادکامی ذهنی شامل مقولهتوان بیان کرد که ها میاین یافته
های رضایت و های هیجانی، حوزهای از قبیل پاسخگسترده
های کلی از زندگی  است. در واقع شادکامی ریشه در نتایج قضاوت
بخش با دیگران، توانایی ثمربخش، روابط رضایت هایفعالیت

ز ها داشته و ترکیبی انامالیمت سازگاری با تغییرات و کنارآمدن با
احساس خوب و عملکرد موثر است. این در حالی است سطوح باالی 

است  که  های خود به توانایی باال اعتماداستحکام روانی بیانگر 
های درونی خود و اعتقاد فرد به نیروها و قابلیت حاکی از ایمان

 . تواند به آنها اعتماد کنددشوار می است که در شرایط
 امیشناختی و شادکروان اد بین سرمایهبنابراین نتایج پژوهش نشان د

شناختی و دانشجویان رابطه وجود دارد، تقویت سرمایه روان
بینی، امیدواری و خودکارآمدی( آوری، خوشتابهای آن )مولفه

دانشجویان شود. بر این اساس  شادکامیساز ارتقای تواند زمینهمی
تواند میهای مرتبط با این متغیرها در دوران تحصیل آموزش

شادکامی و کیفیت زندگی افراد را در سننین باالتر ارتقاء دهد. 
 روانی و شادکامی همچنین نتایج این پژوهش نشان داد بین استحکام

های مرتبط دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد، بر این اساس آموزش
توانند می اعتمادو  مهار ،جوییمبارزه تعهد،های با ارتقای ویژگی

روانی دانشجویان را به دنبال داشته  ساز افزایش سطوح استحکامزمینه
دانشجویان است. بر اساس  باشد که پیامد آن افزایش سطح شادکامی

های این پژوهش پیشنهادهای زیر نیز برای مسئوالن و ذینفعان یافته
شود: آگاه سازی مدیران، برنامه ریزان، مسئولین اجرایی از مطرح می

هش و نقش و اهمیت متغیرهای شخصیتی، هیجانی و نتایج این پژو
های جدید و تقویت شادکامی و بهزیستی ارتباطی در ایجاد ظرفیت

گیری کرونا و های افراد جامعه در دوران همهبه عنوان توانمندی
 پس از آن.
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