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  چکیده

در پژوهش حاضر نقش پیش بینی کنندگی عزت نفس و شادکامی برای تاب آوری دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی مورد بررسی قرار 

نفر  49جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان شهر شیراز بود که تعداد . پژوهش از نوع همبستگی بود. گرفت

، شادکامی ( 7491)ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس های عزت نفس کوپر اسمیت. اری انتخاب شدندبه روش سرشم

های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه  داده. بود( 3002)و تاب آوری کانردیویسون( 7494)اکسفورد

عزت نفس تحصیلی و عزت نفس اجتماعی رابطه مثبت و . متغیر تاب آوری با شادکامی و مولفه های آن : یافته ها نشان دادندمورد تحلیل قرار گرفتند و 

همچنین نتایج رگرسیون نشان داد . معنادار دارد اما با عزت نفس خانوادگی ، عزت نفس عمومی و نمره کل عزت نفس رابطه ی معناداری مشاهده نشد 

درصد واریانس متغیر تاب آوری بوسیله این  33که . دارای قدرت پیش بینی تاب آوری در دانشجویان دختر می باشد ،رضایت از زندگی که تنها مولفه ی

بعالوه عزت نفس اجتماعی و عزت نفس تحصیلی . همچنین سایر مولفه های شادکامی دارای قدرت پیش بینی تاب آوری نبودند. مولفه تبیین می شود 

 . درصد واریانس متغیر تاب آوری بوسیله این مولفه ها تبیین می شود  71که . پیش بینی تاب آوری در دانشجویان دختر می باشد دارای قدرت

 

 تاب آوری، عزت نفس ، شادکامی ، دانشجوی تربیت بدنی: کلیدواژه ها 
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 مقدمه

. یک تغییر در روان شناسی ، از صرف پرداختن به ترمیم آسیب ها به سبب بهینه کردن کیفیات زندگی می باشد  در واقعروان شناسی مثبت نگر 

مورد توجه ( به عوض پرداختن به نابهنجاری ها و اختالالت ) در سالهای اخیر ، این رویکرد با شعار توجه به استعدادها و توانمندی های انسان 

هدف نهایی این رویکرد ، شناسایی سازه ها و شیوه هایی است که موجبات بهزیستی و . وان شناسی قرار گرفته است پژوهشگران حوزه های مختلف ر

از این رو عواملی که موجب تطابق هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدات زندگی می شوند ، بنیادی ترین سازه . شادکامی انسان را فراهم می آورند 

خصوصا در حوزه های روان شناسی تحولی، روان شناسی خانواده و بهداشت ) جایگاه ویژه ای را  7در این میان تاب آوری. اشند های این رویکرد می ب

 (.  Campbell-Sills, Cohan, & Stein, 2006)به خود اختصاص داده است ( روان 

تاب آوری به معنای سرسختی در . ای غیرمنتظره کنار می آیند تاب آوری مفهومی روان شناختی است که توضیح می دهد چگونه افراد با موقعیت ه

بنابراین ، تاب آوری صرف (. 7247طهماسبی، )مقابل استرس ، توانایی برگشت به حالت عادی و زنده ماندن و تالش کردن در طی شرایط ناگوار است 

تاب آوری . آور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدیدکننده نیست ، بلکه فرد تاب 

 تواند می آوری تاب(. Conner, Davidson, 2003)روحی در مقابل شرایط مخاطره آمیز می باشد  –روانی  –قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی

 و انطباق پویای فرایند به شناختی روان آوری تاب . شود زندگی از رضایت افزایش و باعث کند تعدیل زا استرس شرایط در را ناتوانی و استرس سطوح

 ,Waller).دیگر تاب آوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است از سوی. شود می گفته زندگی در ناگوار و تلخ های تجربه با مثبت سازگاری

شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد بلکه  آسیب ها یا البته این مفهوم، تنها پایداری در برابر (2001

روانی ، در شرایط -می توان گفت تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی. شرکت فعال و سازنده فرد در محیط خود محسوب می شود

تاب  .تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی ، عاطفی و شناختی استبر این  عالوه (Conner & Davidson, 2003).خطرناک است

ای که هر یک از افراد بشر توانایی تاب آوری ظرفیتی فطری یا غریزی است که در سیر شکل گیری آفرینش در وجود بشر قرار داده شده است به گونه

توان انتظار داشت که انسان در عمل نیز است که به صرف داشتن چنین توانایی و ظرفیتی نمیاما حقیقت آن . اندها را داشتهآوردن در برابر آسیب

های پرورش در واقع تاب آوری برای آن که مجال ظهور داشته باشد باید در محیطی که دارای ویژگی. رفتارهای تاب آورانه را از خود به نمایش گذارد

 . (Masten, 2001) دهنده تاب آوری است قرار گیرد

خصایص شخصیتی از قبیل خودپنداره مثبت ، اجتماعی بودن ، هوش ، کفایت تحصیلی ، خودمختاری ، عزت نفس ، ارتباطات خوب ، مهارت های 

از جمله  (.(Garmezy& Masten, 2006حل مساله و سالمت روانی و جسمانی از جمله عوامل موثر بر افزایش تاب آوری در فرد به حساب می آیند 

عزت نفس نیاز به کسب موفقیت و تأیید یا . است 3اهیمی که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته عزت نفسمف

حقیقت گذارد، در عزت نفس به روی همه سطوح زندگی اثر می(. 7242سیف به نقل از سریزدی ،)نیاز به ایجاد تصور مثبت درباره خود و دیگران است 

تر نظیر نیاز به آفریدن، پیشرفت و یا درک های گوناگون روانشناسی حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود نیازهای گستردهبررسی

در . ز به چشم می خوردقدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فالسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نی. ماند استعداد بالقوه محدود می

 .باشدطول صد سال گذشته نیز بسیاری از روانشناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس می

 (Adler,1930 ; Alport,1937; Rejers, 1959; Solivan, 1953; karan houney,1937; James,1890 ;  Maslo, 1970).  

 در آوری تاب از بخشی عنوان به را نفس عزت و برخی از پژوهشگران .ه بین تاب آوری و عزت نفس اشاره شده است در برخی پژوهش ها به رابط 

 تاب که خود همساالن با مقایسه در و داشته باالتری نفس عزت آور تاب بزرگساالن که نشان داده شده است مطالعاتدر . گیرند می نظر در فردی سطح

د که که عزت نفس ، دندر پژوهش خود نشان دا( 7291)صحراگرد (.7243صالحی ، )اند شده پرخطر رفتارهای درگیر کمتر ، اند داشته کمتری آوری

به . دلبستگی به والدین و به همساالن به طور مثبت پیش بینی کننده های معنادار تاب آوری هستند ، البته ضریب رگرسیون عزت نفس باالتر بود 

 در (7247)رضایی . عزت نفس ، دلبستگی به والدین و همساالن پیش بینی کننده مثبت و معنادار رضایت از زندگی است  عالوه تاب آوری با کنترل

های پژوهش نشان داد که بین تاب آوری با عزت نفس  یافته .پرداختبررسی ارتباط تاب آوری با عزت نفس و حمایت اجتماعی نوجوانان به  یپژوهش

همچنین بین تاب آوری تحصیلی با حمایت اجتماعی و ابعاد حمایت خانواده، حمایت دوستان، حمایت اشخاص مهم . جود داردرابطه مثبت معنی داری و

به عالوه نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه چندگانه ابعاد حمایت اجتماعی با تاب آوری معنی دار بود و . رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

آزمون مدل رابطه علّی  به یپژوهش در(7240)علی زاده . ن برای تاب آوری نوجوانان، حمایت خانواده و حمایت دوستان می باشندبهترین پیش بی

نتایج تحلیل . پرداختاضطراب و تاب آوری با عزت نفس با میانجیگری عاطفه مثبت و منفی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان های شهر اهواز 
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آوری با عاطفه مثبت و منفی  همچنین، اثر مستقیم تاب. که اثر مستقیم اضطراب با عزت نفس و عاطفه مثبت و منفی معنی دار بودند مسیر نشان داد

آوری به  به عالوه، نتایج نشان داد که اضطراب و تاب. همچنین، اثر مستقیم عاطفه مثبت و عاطفه منفی با عزت نفس معنی دار بودند .معنی دار بودند

دار  آوری با عزت نفس و عاطفه منفی با عزت نفس معنی اما اثر مستقیم تاب. غیرمستقیم از طریق عاطفه مثبت و منفی با عزت نفس رابطه دارند طور

. بودمقایسه تاب آوری، عزت نفس و ادراک حمایت اجتماعی در مردان سوء مصرف کننده مواد و مردان عادی  (7242)احمدی هدف پژوهش  .نبودند

. ایج پژوهش حاکی از آن است که میزان تاب آوری، عزت نفس، ادراک حمایت اجتماعی در مردان سوء مصرف کننده مواد کمتر از افراد عادی استنت

تالش در جهت افزایش تاب آوری، عزت نفس و ادراک حمایت اجتماعی می تواند گامی در جهت ارتقای سالمت روانی افراد و کاهش گرایش به سوء 

آوری در سطح فردی بیشترین رابطه معنادار را با امید، در سطح خانوادگی با  نشان داد که تاب (7243)بیجن خان  های پژوهش یافته .مواد باشدمصرف 

های پژوهش  مراتبی، یافته همچنین بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون سلسله .حمایت خانواده و در سطح اجتماعی با احساس تعهد به مدرسه داشت

آوری در نمونه مورد  های تاب کننده بینی بهترین پیش( های اجتماعی و مذهب خواهی، مهارت امید، عزت نفس، هیجان)نشان داد که متغیرهای فردی 

-تعهد به مدرسه و فضای روانی) و در نهایت متغیرهای اجتماعی ( حمایت خانواده)پس از متغیرهای فردی، متغیرهای خانوادگی . مطالعه هستند

 . آوری نمونه مورد مطالعه داشتند بینی تاب بیشترین نقش را در پیش( اجتماعی مدرسه

 بررسی مورد را زندگیشان از افراد ارزیابی تالش میکنند آن طریق از پژوهشگران که است روانشناسی ی در زمینه مطالعاتی ی حوزه یک 7ذهنی رفاه

 گردیده مطرح نیز 3شادکامی با مترادف اصطالحی عنوان به اوقات گاهی و افراد دارد روان سالمت با تنگاتنگی ی رابطه حوزه این.دهند تحلیل قرار و

 رفاه اصلی عناصر از زندگی از ،رضایت تعبیری به و شادکامی میکند، نشان خاطر (3070)2هون وین که همانطور (Wei, Liao, Ku, 2011) .است

 کومینز. میشود محسوب ذهنی
 حال در. دهد می تشکیل را ذهنی رفاه مفهوم از توجهی قابل بخش واقع در شادکامی که است معتقد نیز (7449)9

 .(Argyle, 2001) دارد در انسان شادکامی فرآیند درک به اختصاص مثبت، عنوان روانشناسی با روانشناسی علم از کلی ی حیطه یک حاضر

 

از مواردی که می تواند سالمت جسمانی و روانی افراد را تا حد نسبتا زیادی تضمین  یکی از نیازهای بارز هر انسانی شادی و شادکامی است و یکی

 و آرامش است، برخوردار شادکامی بیشتری از که فردی .دهند می رنگ خود زندگی به ناخوشی و خوشی حالت با افراد.  کند شادی و شادکامی است 

 .دارد رضایتمندانه ای زندگی نهایت در و پرانرژی و سالم زندگی بیشتر، و مشارکت مطلوب کار میزان تر، راحت تصمیم گیری بیشتر، امنیت احساس

(Pressman & Cohen, 2005)   به رسیدن برای زندگی در انسان تالشهای همۀ که آنچنان .انسانهاست همۀ مشترک هدف شادکامیاز سوی دیگر 

 به ارسطو حتی و رومی یونانی، فیلسوفان بلکه نیست حاضر زمان به مربوط تنها شادکامی پی در جستجو (Buss, 2000)گیرد  می صورت هدف این

دالیل  خویش زمان در فرهنگ هر که چرا کرد تلقی جهان شمول دالیلی عنوان به نمیتوان را دالیل شادکامی البته .داده اند اهمیت شادکامی دالیل

 (Verme , 2009) .است متفاوت دیگر فرهنگی به فرهنگی از شادکامی عوامل ادراک و دریافت چه اگر. دارد شادکامی برای متفاوتی

 جمله از رشته ها از بسیاری و شمار می رود به دانشجویان ویژه به افراد زندگی اساسی مؤلفه های و مفاهیم از یکی شادکامی

 مثبت، هیجان :است اصلی جزء سه دارای شادکامی.دارند افراد زندگی در تسهیل آن و فهم در سعی روانشناسی، از شاخه هایی

 موفقیت و زندگی سبک بر روی مثبتی پیامدهای شادکامی . اضطراب و افسردگی قبیل از منفی هیجان فقدان زندگی، از رضایت

 در ریشه توضیح این.میدهد افزایش را هستند مرتبط تحصیلی با موفقیت که رفتارهایی انجام به میل و دارد دانشجویان تحصیلی

 .منجر میشود تولیدکننده و جذاب فعالیتهای به شادکامی کرده اند بیان که دارد مطالعات بسیاری

به نظر می رسد بین تاب آوری به عنوان یک رفتار شاخص و شادکامی یک رابطه منطقی باشد و این رابطه در مطالعات مختلف مورد تایید قرار 

نتایج نشان . پرداختتعیین رابطه هوش معنوی و شادکامی با تاب آوری در دانشجویان دختر  به یوهشپژدر ( 7242)امیری  به طور مثال. گرفته است 

همچنین نتایج تحلیل . رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین هوش معنوی با شادکامی بین شادکامی با تاب آوری ،داد که بین هوش معنوی با تاب آوری

درصد از واریانس تاب آوری را پیش بینی می  39شادکامی قادر به پیش بینی تاب آوری هستند و در مجموع رگرسیون نشان داد که هوش معنوی و 

آوری و کیفیت زندگی با شادکامی در زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهر  ی تاب بررسی رابطه به یپژوهش در( 7242)صفری. کنند

دار وجود  آوری و کیفیت زندگی با شادکامی در زنان سرپرست خانوار همبستگی معنی شان داد که بین تابنتایج همبستگی پیرسون ن. پرداختشیراز 
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آوری و ابعاد کیفیت زندگی شامل سالمت جسمی، سالمت روانی و روابط اجتماعی  چنین، نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب تاب هم. دارد

  .شادکامی دارند داری برای بینی معنی قدرت پیش

بررسی رابطه تاب آوری و عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت از زندگی در دانش آموزان  به یپژوهشدر ( 7242)سعیدی تبار 

نشان  به دست آمد که 554/0درصد اطمینان  44ضریب همبستگی بین دو متغیر تاب آوری و شادکامی با . پرداختدبیرستانی ناحیه یک شهر همدان 

به  999/0درصد اطمینان  44ضریب همبستگی بین دو متغیر تاب آوری و رضایت از زندگی با . دهنده ی وجود رابطه معنادار بین این دو متغیر می باشد

به دست آمد 213/0درصد اطمینان  44ضریب همبستگی بین دو متغیر عمل به باورهای دینی و شادکامی با . دست آمد که این رابطه معنادار می باشد

 905/0درصد اطمینان  44هم چنین ضریب همبستگی بین دو متغیر عمل به باورهای دینی و رضایت از زندگی با . که این رابطه نیز معنادار می باشد

در آن ها بیش تر است،  بر اساس این نتایج افرادی که تاب آوری باالتری دارند و عمل به باورهای دینی. شده است که این رابطه نیز معنادار می باشد

 . شادکامی و رضایت از زندگی باالتری را تجربه می کنند

 نمایند می حفظ را خود شناختی روان ناگوار،سالمت های و موقعیت زا استرس شرایط در باال آوری باتاب افراد که دهند می نشان ها پژوهش همچنین

 ،ثبات ،عزت نفس ای مقابله های توانایی ،داشتن استرس بر غلبه برای هایش توانایی فردبه اطمینان آوری هستند، تاب شناختی روان سازگاری دارای و

 را آوری تاب مربوط به خصوصیات از برخی (Pinquart, 2008). دهد می افزایش را دیگران طرف از اجتماعی حمایت که فردی های ویژگی و عاطفی

 با مواجهه در پذیری انعطاف فشار، ریز آرامش حفظ :دانست زیر شامل موارد توان می را آوری تاب کلی طور به نمود، تقویت و داد آموزش توان می

 .درونی از موانع شدن خالص و ها سختی هنگام به مثبت احساسات و بینی خوش حفظ فرسایشی، از راهبردهای اجتناب موانع،

این نظریه به ارزیابی پیچیدگی رفتارهای اجتماعی و . ادبیات سالمت روانی استتاب آوری افراد یک مفهوم تثبیت شده در روان شناسی و به هر حال 

سازد و بطور موثر رشد کنند یا با تغییرات عمده سازگار شوند اما در عین پردازد که آنها را قادر مینگری در کیفیت زندگی جوامع میارائه بینش و درون

عزت نفس یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فرد   (Buikstra et al, 2010).حال تحقیقات اندکی در ارتباط با جوامع انجام گرفته است 

گذارد و به جریان شادکامی کمک نماید و شخص را در برابر مصائب و دشواری های شخصیتی انسان اثر تواند روی سایر جنبهدهد و میرا تشکیل می

اضطراب امتحان و سایر حوادث   ها،استرس  معموالً با تجارب تلخ،  با توجه به شرایط حاکم در نظام آموزشی دانشجویان،. آورتر نمایدهای محیطی تاب

رداری از عزت نفس سالم و سطوح باالی تاب آوری به بهزیستی روانی و هیجانی ایشان کمک برخو و ناگوار در زندگی روبرو هستند که داشتن شادکامی

ها، بخصوص در کشور ما نیز اکثریت جمعیت را قشر جوانان و نوجوان شکل می دهند بنابراین شناخت درست مشکالت در همه زمینه. نمایدشایانی می

چرا که دانشجویان به . به منظور برطرف کردن مشکالت ایشان از اهمیت خاصی برخوردار است مشکالت جسمی، روحی و روانی این قشر عظیم، و تالش

های آموخته شده، موجب توسعه و توانند با در هم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارتعنوان مدیران و نیروی انسانی مفید و فعال جامعه در آینده می

معموالً با تجارب تلخ و حوادث ناگوار در زندگی روبرو هستند که  رایط حاکم در نظام آموزشی جوانان، بنابراین با توجه به ش. تعالی جامعه شوند

علیرغم بررسیهای متعدد که در جهت شناسایی عوامل . نماید برخورداری از شادکامی و عزت نفس به تاب آوری آنان در برابر این حوادث کمک می

توان برخی از عوامل های اخیر پژوهشگران دریافته اند که به سادگی نمیبا این حال در سال. انجام شده استخطرآفرین و ارائه راهکارهای کاهش آن 

هایی را خنثی نمود لذا این ضرورت طرح شده است که افراد جامعه خصوصاً نوجوانان و جوانان به مهارت... مشکالت آموزشی و   خطرآفرین همچون فقر،

رفتاری  ای که مشکالت عاطفی، و تاب تحمل این شرایط را داشته باشند به گونه  وامل خطرآفرین و اضطراب آور مقاوم شده،مسلح شوند که در برابر ع

در این پژوهش تالش بر آن است تارابطه شادکامی و عزت نفس با تاب آوری در دانشجویان تربیت بدنی مورد مطالعه و بررسی قرار . اجتماعی بروز نیابند

نقش شادکامی و عزت نفس در تاب آوری در دانشجویان دختر  بررسی از است عبارت که حاضر تحقیق هدف و الذکر فوق تحقیقات به توجه با. گیرد

  .باشد تأمل می و تدوین قابل زیر فرضیه های رشته تربیت بدنی ،

 .بین شادکامی و عزت نفس با تاب آوری دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد  -7

 .قادر به پیش بینی تاب آوری در دانشجویان می باشد شادکامی  -3

.عزت نفس قادر به پیش بینی تاب آوری در دانشجویان می باشد -2

 روش تحقیق

. باشدمینفر  700  هاکه تعداد  آنجامعه آماری کلیه دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان و پژوهش حاضر از نوع همبستگی 

پرسشنامه به  9البته تعداد .اینکه حجم جامعه زیاد نبود تمامی آن را را به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و از روش سرشماری بهره گرفته شدبا توجه به 

 .پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 49پژوهش حذف گردید و در نهایت فرایند دلیل تکمیل ناقص آن توسط آزمودنیها از 

 : اطالعاتابزار گردآوری 

پاره  9سوال دیگر آن که شامل  50سوال آن دروغ سنج و  9سوال تشکیل شده که  59این پرسشنامه از : پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 

 . و عزت نفس اجتماعی است عمومیعزت نفس خانوادگی، عزت نفس تحصیلی، عزت نفس : مقیاس
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 . شد اجرا زبان عرب انگلیسی و های آزمودنی مورد در جداگانه طور به آن نهایی نسخه و برآورد، بار چندین آزمون این روایی و اعتبار :و روایی پایایی

 پژوهشهای در اسمیت کوپر نفس عزت آزمون از ایران در.  آمد دست به 17/0آن روایی ضریب و گرفت انجام مجدد آزمون هفته شش گذشت از پس

 گزارش95/0را  آن روایی ضریب کردن، نیمه دو با روش که (7219)مهدویان و (7210)بیابانگرد پژوهش در جمله از است شده استفاده متعددی

 74نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی  900، در تحقیقی که بر روی (7242سریزدی، به نقل از  7219)نجبایی  (.7291پور دهقان و همکاران، )کردند

 .محاسبه گردیده است 19/0لفای کرونباخ آپایایی این مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از . بدست آورد را 90/0گانه تهران انجام داد ضریب پایایی 

و  77و  70و  5و 9و  3تعلق می گیرد به این معنا که ماده های شماره ( 7و  0)بصورت بلی و خیر است که به این دو آیتم نمره  :روش نمره گذاری

ها بصورت بقیه سوال. گیردتعلق می( صفر )و پاسخ خیر ( نمره  7)پاسخ بله  51و 91و 95و 29و 23و 20و 34و 39و 39و 32و  37و  74و 79و 79

ماده دروغ  9پاسخ دهنده از . باشدمی 50حداقل نمره صفر و حداکثر نمره . گیردنمره و پاسخ بله صفر می 7معکوس بوده است یعنی پاسخ خیر آنها 

ماده دروغ  9. معناست که اعتبار آزمون پایین است و آزمودنی سعی کرده است خود را بهتر از آن چیزی که است جلوه دهدنمره بیاورد بدان  9سنج اگر 

 . می باشد 55و  99و  97و  29و  31و  30و  9و  2سنج شامل ماده های 

گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید تهیه شده  سوال است و جهت اندازه 35این پرسشنامه شامل : ( 3002)و دیویدسون کانرپرسشنامه تاب آوری 

همیشه ) 9تا ( کامالً نادرست)در نظر گرفته شده که از صفر ( کامالً نادرست تا همیشه درست)ای برای هر سوال طیف درجه بندی پنج گزینه. است

و هرچه نمره فرد باالتر باشد بیانگر تاب آوری بیشتر و حداقل آن صفر می باشد 700حداکثر نمره فرد در این پرسشنامه . شودنمره گذاری می( درست

مقیاس توسط سازندگان آزمون در ( به روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ ) و پایایی( به روش تحلیل عاملی و روایی همگرا و واگرا )  روایی. است 

برای استفاده از . تعیین شده است( 7299)ه توسط محمدی روایی و پایایی پرسشنام. احراز گردیده است( عادی و در معرض خطر)گروههای مختلف 

سپس برای احراز پایایی از . مجوز استفاده از آن اخذ گردید  آزمون در ایران ابتدا فرآیند ترجمه به انگلیسی انجام گرفت و پس از تایید سازندگان مقیاس،

محاسبه  94/0این مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از الفای کرونباخ . شد روش آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی از روش تحلیل عاملی استفاده

 .گردیده است

پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی  .میزان شادکامی فردی را می سنجد و ماده 34دارای :پرسشنامه شادکامی آکسفورد

میانگین سطح  فراوانی ودرجه عاطفه مثبت، :شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اندآنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از . است

ساخته شده (7419)توسط مایکل آرگایل وبراساس پرسشنامه افسردگی بک7494این آزمون در سال . رضایت در طول یک دوره ونداشتن احساس منفی

 .است

وپایایی باز آزمایی آن را 40/0وهمکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ  آرگایل :روایی و پایایی پرسشنامه شادکامی

همبستگی این  ، محاسبه شد92/0روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آنها.گزارش کرده اند19/0طی هفت هفته 

در پژوهشی که .محاسبه شد(-53/0)وبا پرسشنامه افسردگی بک(51/0)رضایت از زندگی شاخص ،با(23/0)برنپرسشنامه با مقیاس عاطفه مثبت براد

اجرا شد،بررسی همسانی درونی فهرست شادکامی  به منظور بررسی اعتبار وپایایی فهرست شادکامی اکسفورد(7299)توسط علی پور وآگاه هریس

همبستگی  .بود47/0آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با .ا نمره کل همبستگی باالیی داشتندگزاره این فهرست ب34آکسفورد نشان دادکه تمام 

مقیاس های برون گرایی ونورزگرایی پرسشنامه شخصیتی آیزنگ به ترتیب برابر  و ریزپیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک 

رضایت از :عامل5نتایج تحلیل عاملی با استخراج .رای فهرست شادکامی آکسفورد را تایید می کردبود که روایی همگرا و واگ-24/0و95/0،-99/0با

میانگین .واریانس کل را تبیین کنند%1/94در مجموع 7زندگی،حرمت خود،بهزیستی فاعلی،رضایت خاطر وخلق مثبت توانستند با ارزش ویژه بزرگتر از 

تا 7در این پرسشنامه سواالت .متفاوت بود(M=9/25)با یافته های پژوهش آرگایل(01/93)کامی آکسفوردنمره های آزمودنی های ایرانی در فهرست شاد

 39تا  37مربوط به بهزیستی فاعلی، سواالت  30تا  79مربوط به مولفه حرمت خود، سواالت  75تا  4مربوط به مولفه رضایت از زندگی، سواالت  9

عبارت چهار گزینه ای 34این آزمون شامل  وش نمره گذاریر. مربوط به مولفه خلق مثبت می باشد 34تا  35مربوط به مولفه رضایت خاطر و سواالت 

 .است  2صفر تا است که نمره گذاری گزینه های هر عبارت به ترتیب 

 : روش تجزیه و تحلیل اطالعات

ها از روش آمار توصیفی و استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و از رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده

 . است

 یافته ها 
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 .است شده ارائه 7 جدول در میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش و مولفه های آن به مربوط توصیفی بررسی نتایج

 متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استاندارد: 7جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیرها

 39/9 03/72 49 رضایت از زندگی

 34/2 31/77 49 حرمت خود

 59/3 39/9 49 بهزیستی فاعلی

 39/3 99/9 49 رضایت خاطر

 39/3 95/9 49 خلق مثبت

 94/73 09/99 49 نمره کل شادکامی

 99/7 27/77 49 عزت نفس عمومی

 09/7 03/5 49 خانوادگیعزت نفس 

 45/0 10/9 49 عزت نفس اجتماعی

 94/0 15/3 49 عزت نفس تحصیلی

 27/3 14/32 49 نمره کل عزت نفس

 49/77 02/13 49 تاب آوری

 

 .شادکامی و عزت نفس با تاب آوری دانشجویان رابطه معنادار دارد : فرضیه اول

 ماتریس همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه شادکامی و عزت نفس با تاب آوری : 3جدول 

 73 77 70 4 9 1 9 5 9 2 3 7 متغیرها

رضایت از .7

 زندگی

7            

حرمت .3

 خود

**10/0 7           

بهزیستی .2

 فاعلی

**90/0 **13/0 7          

رضایت .9

 خاطر

**93/0 **92/0 **94/0 7         

        7 94/0** 94/0** 90/0** 92/0** خلق مثبت.5

       7 97/0** 97/0** 40/0** 99/0** 40/0** شادکامی.9

      7 09/0 05/0 09/0 03/0 77/0 07/0 عمومی. 1

     7 02/0 75/0 79/0 74/0 77/0 75/0 01/0 خانوادگی. 9

    7 75/0 07/0 75/0 74/0 79/0 30/0 77/0 09/0 اجتماعی. 4

   7 04/0 29/0** 70/0 27/0** 31/0** 29/0** 39/0** 39/0** 30/0* تحصیلی. 70

عزت .77

 نفس

03/0 01/0 09/0 03/0 07/0 03/0 **19/0 **29/0 **99/0 *35/0 7  

 7 70/0 29/0** 39/0* 71/0 01/0 95/0** 29/0** 34/0** 93/0** 29/0** 99/0** تاب آوری.73

07/0 P          **=05/0 P*= 
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بدین معنی که هرچه آزمودنی شادکامی بیشتری .نشان می دهد که متغیر تاب آوری با شادکامی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار دارد  3جدول 

با عزت نفس تحصیلی و عزت نفس اجتماعی رابطه مثبت و متغیر تاب آوری  ینهمچن. و برعکس داشته باشد از تاب آوری بیشتری نیز برخوردار است

به عبارتی هر چه آزمودنی نمره .معنادار دارد اما با عزت نفس خانوادگی ، عزت نفس عمومی و نمره کل عزت نفس رابطه ی معناداری مشاهده نشد 

 .شتری نیز برخوردار است و برعکسباالتری در عزت نفس تحصیلی و اجتماعی کسب کند ، از تاب آوری بی
 

 

 فرضیه دوم  

 .شادکامی قادر به پیش بینی تاب آوری در دانشجویان می باشد 
 

 رگرسیون چندگانه برای تعیین میزان تاثیر شادکامی بر تاب آوری:  2جدول

R  R متغیرها
2

 F P Bضریب 
ضریب 

Beta 
t 

سطح معنی 

 داری

 09/0 72/3 29/0 41/0 007/0 42/9 33/0 91/0 رضایت از زندگی

 NS 27/0 09/0 79/0 حرمت خود

 NS 92/0 75/0 10/0     بهزیستی فاعلی

 NS 12/0 77/0 59/0     رضایت خاطر 

 NS 75/7 71/0 91/0     خلق مثبت

 

دانشجویان در  تاب آوریدارای قدرت پیش بینی تنها مولفه ی رضایت از زندگی رگرسیون به روش همزمان انجام گرفته است مالحظه می شود که 

R,=33/0که با توجه به . دختر می باشد
2 42/9 =F  تاب آوریدرصد واریانس متغیر  33رابطه خطی معنادار می باشد این رابطه حاکی از آن است که 

 .نبودند تاب آوریدارای قدرت پیش بینی  شادکامیهمچنین سایر مولفه های . بوسیله این مولفه تبیین می شود 

 فرضیه سوم  

 .عزت نفس قادر به پیش بینی تاب آوری در دانشجویان می باشد 

 رگرسیون چندگانه برای تعیین میزان تاثیر عزت نفس بر تاب آوری:  4جدول

R  R متغیرها
2

 F P Bضریب 
ضریب 

Beta 
t 

سطح معنی 

 داری

 NS 04/7 77/0 15/0 003/0 97/9 71/0 97/0 عزت نفس عمومی

 NS 33/0 03/0 39/0 عزت نفس خانوادگی

 02/0 75/3 37/0 99/3     عزت نفس اجتماعی

 002/0 01/2 23/0 23/9     عزت نفس تحصیلی
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رگرسیون به روش همزمان انجام گرفته است مالحظه می شود که عزت نفس اجتماعی و عزت نفس تحصیلی دارای قدرت پیش بینی تاب آوری در 

R,=71/0که با توجه به . دختر می باشد دانشجویان
2 97/9 =F  درصد واریانس متغیر  71رابطه خطی معنادار می باشد این رابطه حاکی از آن است که

 .همچنین عزت نفس عمومی و خانوادگی دارای قدرت پیش بینی تاب آوری نبودند. تاب آوری بوسیله این مولفه ها تبیین می شود 

 بحث و نتیجه گیری

، عزت نفس اجتماعی و (و مولفه های آن)که شادکامی  داد نشان پیرسون تحلیل همبستگی نتایج ، شد مشاهده ها یافته بخش در که گونه همان

بعالوه نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه ی . با تاب آوری دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی رابطه مثبت و معنادار دارد تحصیلی 

نتایج این پژوهش با یافته های . و عزت نفس اجتماعی و تحصیلی قادر به پیش بینی تاب آوری بودند  (از مولفه های شادکامی ) یت از زندگی رضا

در ( 7291)صحراگردبطوری که . مطابقت دارد (7242)، صفری (7242)امیری ،( 7291)صحراگرد( 7247)، رضایی ( 7242)پژوهش های سعیدی تبار 

خود نشان داد که که عزت نفس ، دلبستگی به والدین و دلبستگی به همساالن به طور مثبت پیش بینی کننده های معنادار تاب آوری هستند ، پژوهش 

نشان  (7243)بیجن خان  های پژوهش یافته. نشان داد که بین تاب آوری با عزت نفس رابطه مثبت معنی داری وجود دارد یپژوهش در( 7247)رضایی 

آوری در نمونه مورد مطالعه  های تاب کننده بینی بهترین پیش( های اجتماعی و مذهب خواهی، مهارت امید، عزت نفس، هیجان)که متغیرهای فردی داد 

داد همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان . رابطه مثبت معنادار وجود دارد نشان داد که بین شادکامی با تاب آوری یپژوهشدر ( 7242)امیری . هستند

( 7242)صفری. درصد از واریانس تاب آوری را پیش بینی می کنند 39که هوش معنوی و شادکامی قادر به پیش بینی تاب آوری هستند و در مجموع 

در ( 7242)سعیدی تبار . دار وجود دارد آوری و کیفیت زندگی با شادکامی در زنان سرپرست خانوار همبستگی معنی نشان داد که بین تاب یپژوهش در

بین دو متغیر تاب آوری . بین دو متغیر تاب آوری و شادکامی به دست آمد که نشان دهنده ی وجود بین این دو متغیر می باشدرابطه معنادار  یپژوهش

افراد شادکام، . افراد داردشادکامی، تأثیر مهمی در موفّقیت در تبیین یافته ها می توان عنوان نمود که  .به دست آوردو رضایت از زندگی رابطه معنادار 

فاده نگرش خوشبینانه ای نسبت به وقایع و رویداد های اطراف خود دارند و به جای جبهه گیری منفی نسبت به اتّفاقات پیرامون خود، سعی در است

 از برخی.ندانی خوب خواهند بودهمچنین انسان های شاد و دارای شخصیت سالم، انسان هایی مسئولیت پذیر و شهرو. بهینه از این رویدادها دارند

 انجام فداکارانه اعمال که دارد بیشتری احتمال و دارند روانی بیشتری انرژی باال شادکامی با افراد که کرده اند گزارش نیز مطالعات

 ءارتقا را گفتگو ومهارتهای نوعدوستی ایثار، و کرده تسهیل را فردی بین روابط میتواند مثبت عاطفه یک به عنوان شادکامی.دهند
 تفکر نوعی به شادکامی همچنین.باشد داشته سالمتی و فعالیت اجتماعی سطح شناخت، بر گسترده ای مثبت پیامدهای و دهد

که این به نوبه خود می تواند به  .(Bourlo, 2005)نمایند حل نوآوری و خالقیت با را مشکالت میسازد قادر را که افراد میشود منجر

 نفس، عزت از موجود تعاریف به توجه همچنین در خصوص رابطه عزت نفس و تاب آوری می توان بیان نمودکه با.افزایش تاب آوری در افراد کمک کند 

 میکنند عمل گونه ای به آنها به و واکنش رویدادها تفسیر و تعبیر در و میکنند تمرکز خود مثبت شایستگیهای روی دارند باالیی نفس که عزت افرادی

در  مثبت احساسات و عواطف تجربه به منجر شایستگی و خودارزشی احساس طبیعی طور به و.کنند حفظ خود در را ارزشی خود مثبت احساس که

 استفاده مختلف موقعیتهای در پاسخهای مؤثرتری و سازگارانه خودتنظیمی راهبردهای از باال نفس عزت با افراد واضحتر بیان به .شد خواهد آنان

سازد تا دانش، نگرش و عزت نفس فرد را قادر می . (Ourerson, & Jost ,2007)دارد بر در را آنان تاب آوری بیشتر برخورد شیوة این که میکنند

و بتواند قدرت . تر نیروهای خود بهره بگیرددر استفاده صحیحتا بتواند از این توانایی . های واقعی و عینی تبدیل کندارزش وجودی خود را به توانایی

احساس خوب داشتن در مورد خود به عنوان )شود عزت نفس اجتماعیطور که دیده میهمان. آوری خود را در مراوده و ارتباط با دیگران باال بردتاب

و عزت نفس تحصیلی ( ها از سوی دیگرانشرکت دادن فرد در فعالیتدوست دیگران، مورد احترام بودن و دوست داشتن از سوی دیگران، تمایل به 

احساس خوب داشتن در اکثر )اما عزت نفس کلی . آوری رابطه معناداری داردبا تاب( ساعیخوب و دانشجوی احساس خوب داشتن به عنوان )

آوری رابطه معناداری نداشت و با تاب...( برادرها نسبت به فرد، عضو با ارزش خانواده بودن، احترام والدین، خواهر و )، عزت نفس خانوادگی (خصوصیات

ها والدین  و سایر اعضای خانواده مجبورند خارج از منزل کار کنند و به این شاید به این علت است که امروزه به علت مشکالت اقتصادی در اکثر خانواده

ای از رشد ب با سایر اعضای خانواده خود را ندارند و از طرف دیگر جوان به مرحلهعلت خستگی مفرط از کار روزانه حوصله کافی برای ارتباط مناس

با دوستان خود به سر ببرد تا با والدین و خواهر و برادرها و همین  ندگیرد و بیشتر مایلکند و از خانواده فاصله میرسیده است که احساس استقالل می

 . مرنگ شود و جای خود را به عزت نفس اجتماعی و تحصیلی بدهدباعث می شود که عزت نفس خانوادگی و عمومی ک

 در عواملی چنین بهتر هرچه شناخت .است در ارتباط دانشجویان در عزت نفس و شادکامی با مالحظه ای به طور قابل وریآتاب و در نهایت 

 سالمت ارتقای به کمک شایانی و شود واقع موثر متغیرهایی چنین بین معلولی و شفاف تر علت روابط تعیین برای میتواند طولی و تجربی قالب مطالعات

آموزشی  وضعیت و تحصیل کیفیت بهبود در کننده ای نقش تعیین میتوانند که عواملی چنین از آگاهی با این بر عالوه .نماید دانشجویان بین در روان

 آتی پژوهشگران بهمضاعفا  .بود خواهد پذیر امکان عوامل این بیشتر هرچه تقویت در جهت کیفی های ریزی برنامه باشند، داشته همراه به دانشجویان

 .دهند انجام زینی ورزشی  و سایر رشته ها( جهت مقایسه جنسیت)دانشجویان پسر  یبرا را پژوهش نیا:شودیم شنهادیپ
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