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بینی سرسختی شخصیتی و امید به زندگی در پیش هاینقش ویژگی

 شناختی در بین دانشجویان با توجه به جنسیتروان
 

 *2شهیدی اله، عنایت1نگار فوالدی
 
شناسی عمومی، دانشکده روانشناسیی، وادید سیاوه، دانشیآاه  ااد اسیامی وادید       دانشجوی دکتری روان. 1

 ساوه، ایران.  
تخصی   انسیتتتو تیونم ، دانشیکده تر تی  م    رفتیاری،   - درمانی شیناتتی پزشک، دکترای تخصصی روان. 2

 رفتاری، پانرمو، ایتانتا. )نویسنده مسئول( - درمانی شناتتیروان

 دهیچک
 تنیی سرسیختی   در پیتی  هیای شخصیتتی و امتید  ی  انید ی     هید   ررسیی ن یی وی  یی    مطانعی  داریر  یا     مقدمه:

 شکل  رف .شناتتی روان

کی   یا   دانشآاه پتام نور تهیران  دانشجویان نفر اا  350شامل  جامع  نمون  ای  پ وهیپ وهی اا نوع همبستآی و  روش:
 پین   ،هیای امتید  ی  انید ی اشینایدر     هیا اا پرسشینام   انتخاب شدند.  رای  رد وری داده در دسترس تری روش نمون 

هیای همبسیتآی پترسیون و    هیا اا ررییر روش  اسیتفاده شید. سیدا داده     اهواا سرسختی، کوتاه فرمنئو  شخصت ی عامل
 تحلتل ر رستون تحلتل شد.

  یا وجیدان  یودن  یا     پیییری و  راییی، سیااش  ک   ت  امتید  ی  انید ی،  یرون     نتای  پ وهی نشان داد نتایج:
، را ط  منفیی  سرسختیو پییرا  ودن نسب     تجارب رنجورتویی، دار و  ت  روانسرسختی را ط  مثب  معنی

و اا  یت  پین  عامیل     داری وجود دارد. تحلتل ر رستون نتز  تان داش  کی  متیترهیای امتید  ی  انید ی     معنی
رنجورتیویی و پیییرا  یودن نسیب   ی       پییری و  ا وجدان  یودن  یاو و روان   رایی، سااشتتی نئو  رونشخص

 کنند. تنی میشناتتی را پتیتجارب پایت  سرسختی روان

سرسیختی   در مهمیی  ن یی  امتید  ی  انید ی    و شخصیتتی  هیای وی  یی  کی   داد نشیان نتیای    :گیریی بحث و نتیجه
 .دندار دانشجویانشناتتی روان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناتتی.سرسختی روان، شخصتتی هایامتد    اند ی، وی  ی ها:کلیدواژه

*Email: dr.enayat.shahidi@gmail.com 
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 مقدمه  
شناختی سال است که سرسختی روان 30بیش از 

. [1]های مهم فردی بیان شده است آوریعنوان منبع تاببه
 در که است شخصیتی ویژگی یک شناختی،سرسختی روان

 و مقاومت منبع عنوانبه زندگی فشارزای حوادث با رویارویی
عنوان . مفهوم سرسختی به[2]کند می عمل سپر محافظ

پردازان های شخصیتی مورد توجه نظریهویژگییکی از 
قرار گرفته است  1گراشناسان مثبتویژه روانشناسی بهروان

 هاینظریه از استفاده ( با1998) کاهن و مدی . کوباسا،[3]

 عنوانبه را روییسخت ساز،شخصیت وجود شناختی

 که کنندمی تعریف شخصیتی هایویژگی از ایمجموعه

 رویدادهای با مقابله در متفاوت نبعم یک عنوانبه

 سه از صفت شخصیتی این .کندمی عمل زندگی زایاسترس

اند از: عبارت که است شده تشکیل به هم وابسته متغیر
 مقابل مفهوم . تعهد،4جوییمبارزه و 3کنترل ،2تعهد

 جویی،مبارزه و  6ناتوانی مقابل مفهوم کنترل، ؛5خودباختگی
 که . شخصی[4]است  ترس یا  تهدید احساس مقابل مفهوم

معنای  و ارزش اهمیت، بر است، برخوردار باالیی تعهد از
 دارد باور دهد،می انجام فعالیتی چه و است کسی چه اینکه

 دهد،می انجام آنچه مورد هر است در قادر مبنا همین بر و

 در که افرادی برانگیزد. را خود کنجکاوی و بیابد معنایی

 قابل را زندگی رویدادهای هستند، قوی مؤلفه کنترل

 با قادرند باورند که این بر و دانندمی کنترل و بینیپیش

 تأثیر تحت دهد،می رخ اطرافشان در که را آنچه هر تالش

 تغییر، که است امر این به باور نیز جوییمبارزه دهند. قرار

 هایجو موقعیتمبارزه افراد است. زندگی طبیعی جنبه

 فرصتی دارند، نیاز مجدد سازگاری به که را منفی یا و مثبت

 امنیت برای تهدیدی تا دانندمی بیشتر رشد یادگیری و برای

 ( معتقد است سرسختی2007. مدی )[5]آسایش خویش  و

 و افزایش سالمت حفظ در پذیری تجربه عامل عنوانبه

 . [6]تعریف است  فشارزا قابل وضعیت وجود با عملکرد
های شخصیت مانند پرسشنامه شناسان پرسشنامهروان

و  8، تست عوامل شخصیتی کتل7شخصیتی آیزنک
 پنج نظریه. [7] اندرا طراحی کرده 9پرسشنامه شخصیتی نئو

 از معروف است، نیز  بزرگ عامل پنج به که شخصیت عاملی

                                                           
1 Positive psychology 
2 Commitment 
3 Control 
4 Challengion 
5 Alienation 
6 Powerlesness 
7 EPQ 
8 16PF 
9 5NEO 

 در کری، مک و کاستا نام به آمریکایی شناسروان سوی دو

مجدد  ارزیابی 90میالدی ارائه و اوایل دهه  80اواخر دهه 
، 10اند از: با وجدان بودنشد. پنج عامل شخصیت عبارت

و پذیرا  13رنجورخویی، روان12پذیری، سازش11گراییبرون
 شخصیت بزرگ عامل پنج مدل  .14بودن نسبت به تجارب

 قدرتمند و پرطرفدار رویکردی عنوانبه اخیر هایسال در

 از بسیاری توجه شخصیتی مورد هایویژگی مطالعه برای

 استوار باور این بر مدل این .است گرفته قرار روانشناسان

 تواند شخصیتمی که است منطقی موجودی انسان که است

 انسان نظریه این اساس دهد. بر توضیح را خویش رفتار و

و  نمایدمی درك را خود زندگی روش که است موجودی
دارد  را خود هایواکنش و هاکنشوتحلیل تجزیه توانایی

[8]. 
 در شخص هرگاه ولی نیست؛ آگاهانه ایتجربه امید

 امیدواری احساس گیرد، زندگی قرار هایبحران ها ودشواری

از  پس که است امید این و شودمی زنده امیدوار فرد در
آنتونی و  .[9گرداند ]می فرد باز به را آرامش هابحران

 از، افراد برای امیده ک کنندمی پیشنهاد [10]همکاران 

 داردنقش حمایتی  پایین سطح در منفی عاطفه حفظ طریق

تحقیقات  نتایج. شودمی منجر فرد سازگارانه بهبود به و
 مبتال بیماران ویر رب [12]و اشنایدر و رند  [11]گروپمن 

 و بهبود به امیدوار بیماران که داد نشان بدخیم اختالالت به
یابند. چیونز و د میبهبو تریبیش سرعتی، با سالمت

 تواندمی درمانی امید کهنشان دادند  [13]همکاران 
 هایدرمان بین در . دهد کاهش را افسردگی هاینشانه

 که است درمانی تنها اشنایدر امید درمانی شناختی،روان

است.  داده قرار مدنظر درمان هدف اصلی عنوانبه را امید
 درمان و امید نظریۀ گذار( بنیان1974-2001)اشنایدر 

 مفهوم دو شامل ایسازه عنوانرا به امید آن، بر مبتنی

 به  15هاییگذرگاه طراحی کند: تواناییمی گونه تعریفاین

عامل  یا 16کارگزار و موجود موانع رغمبه اهداف مطلوب سوی
از  ها. امید درمانیگذرگاه این از استفاده برای الزم انگیزش

 از درمان شده برگرفته هایاندیشه و اشنایدر امید نظریۀ

 درمان داستانی و  18مدارحلراه درمان ،17رفتاری -شناختی

 . [14شود ]می مشتق 19روایتی یا

                                                           
10 Conscientiousness 
11 Extraversion 
12 Agreeableness 
13 Neuroticism 
14 Openness to experience 
15 Pathways 
16 Agency 
17 Cognitive-Behavior Therapy 
18 Solution-focused Therapy 
19 Narrative Therapy 
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دهد که تفکر مربوط به نشان می [15] هاالما پژوهش

های عنوان یک میانجی بین ویژگیتواند بهامید می
 گرایی و باوجدان بودن( ورنجورخویی، برونشخصیتی )روان

 رضایت زندگی باشد.
شناختی در مسائل و با توجه به اهمیت سرسختی روان

مشکالت زندگی نسل جوان و با توجه به اینکه نقش امید به 
های شخصیت در فرایند سرسختی ویژگیزندگی و 

تر مورد توجه بوده است، پژوهش حاضر شناختی کمروان
های شخصیت و امید به زندگی با بررسی رابطه تیپ

شناختی در دانشجویان را هدف قرار داده سرسختی روان
است. در توجیه ضرورت پژوهش، ذکر این نکته کافی به نظر 

شناختی موضوعات روان تر به اینرسد که توجه بیشمی
گامی در جهت آرامش فردی و اجتماعی برای نسل جوان 

باشد. درباره اهمیت این پژوهش نیز باید بیان داشت که می
های شخصیت، امید به زندگی و سخت آشنایی با ویژگی

رویی در جوانان در فهم و تالش برای تدبیر راهکارها و 
تر نقش المهای پرورشی بهتر و تربیت شخصیتی سروش
گیری بنابراین مسئله پژوهش این است که آیا جهت؛ دارد

توانند های شخصیت و امید به زندگی میویژگی
شناختی باشند؟ بدین های سرسختی روانکنندهبینیپیش

عنوان های شخصیت و امید به زندگی بهسان، تیپ
عنوان شناختی بهبین و سرسختی روانمتغیرهای پیش

 گرفته شد. در نظرمتغیر مالك 

 روش 
 نوع پژوهش

 این پژوهش از نوع همبستگی است.

 آزمودني
جامعه آماری پژوهش حاضر را : الف( جامعه آماری

در سال  دانشگاه پیام نور تهراندانشجویان شاغل به تحصیل 
 تشکیل داده است.  1393-94تحصیلی 

ین جامعه آماری با روش باز : ب( نمونه پژوهش
نفر برای پاسخگویی به  350گیری در دسترس، تعداد نمونه

 های پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه
 

 پژوهش ابزارهای
 ها از ابزارهای زیر استفاده شد:برای گردآوری داده

 توسط که مقیاس این :1اهواز سرسختی مقیاسالف( 

 این گیرینمرهاست.  شده و همکاران تنظیم کیامرثی
 به هاآزمودنی که است صورت این به ایماده 27 پرسشنامه

                                                           
1 Ahvaz Perfectionism Scale (APS) 

 »گاهی اوقات«، »به ندرت«، »هرگز«ها گزینه چهار از یکی
 3،2،1،0 مقادیر بر اساس و پاسخ گفته »تر اوقاتبیش«و 

های ماده به استثنای شوند،می گذارینمره
 به و هستند منفی عاملی بار که دارای 6،7،10،13،17،21

 این در نمره شوند. دامنهمی گذارینمره معکوس ایشیوه

 این در نمره باال است. احراز 81 تا 0 عدد پرسشنامه

 فرد در باال شناختیسرسختی روان دهندهنشان پرسشنامه

 چهار آزمون از پرسشنامه این روایی سنجش است. جهت

 افسردگی، پرسشنامه پرسشنامه اضطراب، یعنی مالك

 سرسختی ایسازه تعریف و خود شکوفایی پرسشنامه

 سرسختی است. پرسشنامه استفاده شده شناختیروان

 پرسشنامه، (=r-55/0)اضطراب  پرسشنامه با شناختیروان

 و( r =55/0)شکوفایی خود ، پرسشنامه(r=-62/0 )افسردگی،
رابطه  ،(r=51/0)شناختیروان سرسختی ایسازه تعریف با

 بخشرضایت و مطلوب اعتبار ضرایب این ؛ کهدارد معناداری

 باز روش از دو پرسشنامه این اعتبار محاسبه برای .باشندمی

 پایایی ضرایب .است شده استفاده درونی همسانی و آزمایی

 دو در هاهای آزمودنینمره بین آمده دست به بازآزمایی

 84/0 با برابر هاآزمودنی کل باز آزمون( برای-)آزمون   نوبت
 هایآزمودنی برای و 85/0با  برابر مؤنث هایآزمودنی برای

 کرونباخ آلفای ضرایب باشد. چنینمی 84/0با  برابر مذکر

 مؤنث هایآزمودنی برای 76/0 برابر با هاآزمودنی کل برای

 76/0با  برابر های مذکرآزمودنی برای و 74/0  با برابر
 این پایایی رایبض فوق هایبه یافته توجه باشد. بامی

 باشد.می بخشرضایت نیز پرسشنامه
: 2کوتاه فرمپرسشنامه شخصیتی پنج عاملی ب( 

پرسشنامه پنج عاملی را  1989کاستا و مکری در سال 
ماده است و  60ین پرسشنامه دارای ا طراحی کردند.

تری برای سنجش پنج عامل اصلی پرسشنامه کوتاه
اصلی شخصیت به  عامل 5شخصیت است و برای ارزیابی 

رود. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی )کامالً کار می
تنظیم  (تفاوت، موافقم و کامالً موافقممخالفم، مخالفم، بی

گذاری فرم کوتاه این پرسشنامه یعنی شده است. نمره
NEO-FFI  در تمام مواد یکسان نیست. به این معنی که در

ه پرسشنامه، به کامالً گذاری برخی از مواد فرم کوتانمره
، موافقم 2تفاوت نمره ، بی3، مخالفم نمره 4مخالفم نمره 

گیرد. در حالی که تعلق می 0و کامالً موافقم نمره  1نمره 
صورت عکس حالت برخی دیگر از مواد این فرم کوتاه به

. پرسشنامه شخصیتی [16]شوند گذاری میگفته شده نمره

                                                           
2 NEO-Personality Inventory – Revised (NEO-FF-R) 
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 NEO-FFI نفر از  208ا روی توسط مک کری و کاست
دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا گردید که 

به دست آمده است.  75/0تا  83/0ضرایب اعتبار آن بین 
اعتبار درازمدت این پرسشنامه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته 

 های روانساله روی مقیاس 6است. یک مطالعه طوالنی 
سبت به تجربه،  گرایی و باز بودن نآزردگی خویی، برون

های شخصی و را در گزارش 83/0تا  68/0های اعتبار ضریب
ها نشان داده است. ضریب اعتبار دو های زوجنیز در گزارش

عامل سازگاری و با وجدانی  به فاصله دو سال به ترتیب 
 NEOدر هنجاریابی آزمون . [17]بوده است  63/0و  79/0

ای با حجم نهروی نمو (1380که توسط گروسی فرشی )
های تبریز، شیراز و نفر از بین دانشجویان دانشگاه 2000

های علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضریب دانشگاه
گزارش کرده  87/0تا  56/0بعد اصلی را بین  5همبستگی 

آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روان  ضرایب است.
گاری و با وجدانی  گرایی، باز بودن، سازآزردگی خویی، برون

به دست آمد.  87/0و  68/0، 56/0، 73/0.، 86/0به ترتیب 
جهت بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از همبستگی بین 

(، Rگر )( و فرم ارزیابی مشاهدهSدو فرم گزارش شخصی )
در عامل  66/0استفاده شد، که حداکثر همبستگی به میزان 

در عامل سازگاری  45/0گرایی و حداقل آن به میزان برون
 . [16بود ]

این  :1ج( پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر
( برای 1991پرسشنامه که توسط اشنایدر و همکاران )

عبارت است و  12سنجش امیدواری ساخته شد، دارای 
عبارت  4شود. از این عبارت، ت خودسنجی اجرا میصوربه

عبارت برای سنجش تفکر  4برای سنجش تفکر عاملی، 
بنابراین این پرسشنامه دو ؛ عبارت انحرافی است 4راهبردی، 

گیرد: عامل و راهبرد. تحقیقات زیادی زیرمقیاس را در برمی
ری گیعنوان مقیاس اندازهاز پایایی و اعتبار این پرسشنامه به

. همسانی درونی کل آزمون [18]کنند امیدواری حمایت می
و در  80/0بازآزمون -است و پایایی آزمون 84/0تا  74/0

هفته، از این میزان نیز باالتر  10تا  8تر از های بیشدوره
 76/0تا  71/0. همسانی درونی زیرمقیاس عاملی [18]است 

عالوه ه. ب[18است ] 80/0تا  63/0و زیرمقیاس راهبردی 
زمان پرسشنامه امید و های زیادی در مورد اعتبار همداده

بینی کند، وجود دارد. برای مثال، تواند پیشمواردی که می
بینی، انتظار دستیابی های خوشاین پرسشنامه با پرسشنامه

. [18دارد ] 60/0تا  50/0به هدف و عزت نفس همبستگی 
میدی بک برابر با همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه ناا

است که  -42/0و با پرسشنامه افسردگی بک برابر با  -51/0

                                                           
1 Snyder Hope Scale 

 دهنده اعتبار این پرسشنامه است. نشان

 هاشیوه تحلیل داده
ها از ضریب در پژوهش حاضر، برای تحلیل داده

یل واریانس چند متغیره و تحلیل تحل همبستگی پیرسون،
 است. استفاده شدهچند متغیره روش ورود رگرسیون 

 نتایج
های توصیفی های پژوهش حاضر در دو بخش یافتهیافته

های توصیفی، و استنباطی ارائه شده است. در بخش یافته
میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرها بیان 

های استنباطی نتایج حاصل از اند و در بخش یافتهشده
نتایج  زمان آورده شده است.تحلیل رگرسیون چندگانه هم

یانگین و انحراف معیار دانشجویان بر حسب م ،1جدول 
 دهد.شناختی نشان میجنسیت را با سرسختی روان

 های توصیفی جنسیت دانشجویان. فراوانی و شاخص1جدول 

  سرسختی جنسیت
   SD M تعداد 

 زن
 مرد
 کل

39/6 61/50 
23/7 30/51 
86/6 98/50 

161 
189 
350 

تری از روابط بین تصویر روشن منظور ارائههمچنین به
همبستگی متغیرها در کل  سیماتر متغیرهای پژوهش،

آمده  2نمونه بررسی شده و به شکل خالصه در جدول 
 است.

شود، باالترین مشاهده می 2جدول با توجه به آنچه در 
و انحراف  98/50میزان میانگین مربوط به سرسختی با 

، همبستگی 1جدول باشد. با توجه به می 86/6استاندارد 
و نیز  ( و امید به زندگی260/0مثبتی بین سرسختی )

پذیری سازش (،252/0گرایی )همبستگی مثبتی بین برون
وجود دارد  سختیسر( و 254/0( و با وجدان بودن )129/0)

باشند. همچنین دار میمعنی>001/0Pو در سطح 
پذیرا ( و -239/0رنجورخویی )همبستگی منفی بین روان

وجود دارد و  سرسختیو  (-151/0بودن نسبت به تجارب )
نتایج مربوط به دار است. معنی >001/0Pدر سطح 

بینی سرسختی از طریق امید به زندگی رگرسیون برای پیش
 است. شده ارائه های زیرجدول درهای شخصیت یو ویژگ

عنوان متغیر مالك و به سرسختیدر مدل رگرسیون، 
عنوان متغیرهای بهامید به زندگی های شخصیت و تیپ
 اطالعات به توجه بین وارد معادله رگرسیون شدند. باپیش

 چندگانه برای همبستگی ، ضریب2جدول  در شده ارائه

های تیپ و امید به زندگیمتغیرهای  ترکیب خطی
و ضریب تعیین برابر با  469/0برابر  سرسختیشخصیتی با 
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 0001/0که در سطح  13/16برابر با  Fو نسبت  220/0
، سرسختیدرصد از واریانس متغیر  22و دار است معنی

 وسیله مدل تبیین شده است.به
 

 
 های شخصیتیشناختی، امید به زندگی و تیپهای سخت رویی روانآزمون در هاآزمودنی هاینمره توصیفی های. شاخص2 جدول

 متغیرها میانگین انحراف معیار تعداد 1 2 3 5 6 7 8 9

 
 
 
 
 
 
 
 

**390/0 

 
 
 
 
 
 
 

**363/0 
**205/0 

 
 
 
 
 
 

**261/0 
**302/0 
**477/0 

 
 
 
 
 

*110/0 
**247/0 

096/0 
083/0 

 
 
 
 

**162/0- 
**226/0 

027/0 
027/0 

**255/0 

 
 
 

**510/0 
**317/0- 

**183/0 
**163/0- 
*121/0 

101/0 

 
 

**738/0 
**792/0 
**224/0- 

**229/0 
065/0- 
046/0- 

*126/0 

 
**260/0 
**426/0 
**243/0 
**239/0- 

**252/0 
**151/0- 
*129/0 
**254/0 

350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 

86/6 
61/5 
44/2 
45/2 
18/5 
30/4 
73/3 
75/3 
11/3 

98/50 
77/40 
79/14 
36/15 
48/22 
08/29 
78/26 
04/28 
54/29 

 شناختیسرسختی روان
 امید به زندگی
 تفکر عاملی

 تفکر راهبردی
 (Nرنجورخویی)روان

 ( Eگرایی)برون
پذیرا بودن نسبت به 

 (Oتجارب )
 (A)پذیریسازش

 (C)با وجدان بودن

01/0>P **  05/0>P * 

 های شخصیتبینی سرسختی بر اساس امید به زندگی و تیپبرای پیش رگرسیون، مدل یخالصه. 3 جدول
 خطای برآورد انحراف استاندارد اصالح شده R 2R 2R مدل

1 469/0 220/0 206/0 11/6 
   0001/0 = Sig 13/16(=343  6و)F  

 بینی کننده سرسختیهای پیشضرایب رگرسیون مؤلفه .4 جدول
 سطح معناداری T ضرایب استاندارد شده بتا خطای استاندارد Bضرایب  بینمتغیرهای پیش متغیر مالك

 سرسختی

 امید به زندگی
 (N) رنجورخوییروان

 (E)گرایی برون

 (O) پذیرا بودن نسبت به تجارب
 (A)پذیری سازش

 (C)با وجدان بودن 

175/0 
262/0- 
294/0 
397/0- 
207/0 
362/0 

062/0 
067/0 
091/0 
098/0 
101/0 
125/0 

143/0 
198/0- 
185/0 
216/0- 
113/0 
165/0 

80/2 
90/3- 
22/3 
05/4- 
05/2 
89/2 

005/0 
0001/0 
001/0 
0001/0 
040/0 
004/0 

دهد که نشان می 4نتایج رگرسیون در جدول 
پذیری، با گرایی، سازشمتغیرهای امید به زندگی، برون

 رنجورخویی و طور مستقیم( و متغیر روانوجدان بودن )به

طور معکوس( پذیرا بودن نسبت به تجارب )به
 باشند.شناختی میهای سرسختی روانکنندهبینیپیش

 شناختی. مقایسه وضعیت جنسیت دانشجویان از نظر سرسختی روان5جدول 

 منبع پراکندگی
متغیر 
 وابسته

 معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات

 351/0 871/0 995/40 1 995/40 سرسختی جنسیت
   080/47 348 934/16383 سرسختی خطا
    350 000/926265 سرسختی کل

 
آید که با توجه به چنین بر می 5از مندرجات جدول 

های زنان ، تفاوت گروهشناختیسرسختی رواننمره 
(61/50=M) نو مردا (30/51=M) دار نیست.معنی 

 
 گییی بحث و نتیجه

شد، هدف از این پژوهش بررسی  که اشاره طورهمان
بینی امید به زندگی در شخصیت و پیشنقش صفات 

 دانشجویان دانشگاه پیام شناختیبینی سرسختی روانپیش
این پژوهش بین  حاصل از هاییافته بر اساسبود.  نور تهران

با وجدان بودن  پذیری وگرایی، سازشامید به زندگی، برون
رنجورخویی، دار و بین روانسرسختی رابطه مثبت معنی با

، رابطه منفی سرسختیو پذیرا بودن نسبت به تجارب 
به دست  همچنین بر اساس نتایج داری وجود دارد.معنی

توان این نکته را مطرح کرد که افزایش امید به آمده، می
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پذیری، با وجدان بودن و نیز گرایی، سازشزندگی، برون 
رنجورخویی و پذیرا بودن نسبت به تجارب، کاهش روان

 را در پی دارد. سختیسرافزایش 

بر طبق نظر کوباسا، سرسختی ترکیبی از باورهای فرد 
 افراد .[19] نگرددرباره خود و روشی است که به جهان می

 و موفق رویارویی به ناگوار ایآمدهپیش وجود با سرسخت
 در معنی یافتن توانایی از امیدوارند، هاتنش برابر در کارآمد

 فرد عنوانبه خود نقش به و ندبرخوردار ساز آشفته تجارب

دهد که ها نشان میدارند. نتایج پژوهش باور مهم و ارزنده
کند تا از عواطف و آوری به فرد کمک میسطوح باالی تاب

های منظور پشت سر نهادن تجربههای مثبت بههیجان
نامطلوب و بازگشت به وضعیت مطلوب از طریق افزایش 
سطوح عواطف مثبت و تقویت حرمت خود و مقابله موفق با 

نشان داد  [21بشارت ]. [20]کند های منفی استفاده تجربه
زا را شناختی باال شرایط استرسکه مردم با سرسختی روان

شناختی پایین را بهتر در مقایسه با افراد با سرسختی روان
های مقابله برند، در حالی که گروه اول از استراتژیبکار می

شناختی به نظر سرسختی روان .کنندمؤثرتری استفاده می
عنوان عاملی امیدوارکننده در توسعه سازگاری رسد بهمی

 مسائل از آن افزایش و زندگی به امید حفظ. [22]است 

 امید از منظور. است اقشار همه برای و سنین همه در مهم

 دارد انتظار فرد هر که است هاییسال تعداد زندگی به

. گذاردمی جایبه متعددی آثار و عالئم امید .کند زندگی
پذیری، شور و نشاط و توانایی برای خالص امید به ما انعطاف

دهد کند را میشدن از ضرباتی که زندگی بر ما تحمیل می
 جسمی نظر از. [23]دهد و رضایت از زندگی  را افزایش می

 و رفاه خوشی، با توأم را زندگی و بوده پرانرژی امیدوار فرد
 با و زنده مدعی، است فردی و کندمی سپری سالمت
 یاحساس نظر از .خطرات با مقابله برای عالی آمادگی
 و اضطراب از عاری باوقار، هماهنگ، آرام، شاداب، بین،خوش

 است فردی او هوشی نظر از. است عصبانیت و گناه احساس

 و انتخاب آزادی تفکر، دارای همچنین و بینواقع هوشیار،
 برقراری به متمایل اجتماعی بعد در. است زندگی کنترل

 دارای روانی بعد در و است دیگران با فعالیت و ارتباط

. همچنین [24است ] زندگی در هدفمند و دارمعنی فلسفه
 زندگی کیفیت بهبود به تواندمی محور امید درمانی رویکرد

 اسکروزیس مولتیپل بیمارانهای جسمی از جمله بیماری

سرسختی با سالمت جسمی و روانی رابطه  .[25] کند کمک
 شخصیتی داشتن که آنجا ازو  [27، 26]مثبت دارد 

 روانی سالمت جویی( نشانهمبارزه و مهار )تعهد، سرسخت

 برابر در نباشد، برخوردار روانی سالمت از که کسی و است
 شود،می افسردگی و ناامیدی دچار زندگی مهم رویدادهای

 و شناختیروان )سرسختی متغیر دو این که گفت توانمی
 دیگر، سوی هستند. از همدیگر ملزوم و الزم امید(

 هایموقعیت افراد تا شودمی باعث شناختیروان سرسختی
تهدیدکننده.  تا کنند ارزیابی آفرینمشکل بیشتر را ناگوار

 داشته خود کار به نسبت بیشتری تعهد حس همچنین
 عوامل و کنند زندگی تجربه در بیشتری کنترل حس باشند،
ببینند.  تغییر برای بالقوه هایفرصت عنوانبه را زاتنش
 تنگاتنگی ارتباط امید شناختی باروان سرسختی روازاین

، [17]ویسی و همکاران با توجه به پژوهش . [28]دارد  
افراد دارای سرسختی باال، در شرایط پراسترس از سالمت 

های پژوهش حاضر نشان یافته تری برخوردارند.روان بیش
 شناختیروان امید به زندگی، سرسختی افزایش که دهدمی

 [30، 29، 28، 5]همسو با  یافته دهد که اینمی ارتقا را
 باشد. می

های مختلفی بر روی شخصیت ممکن است از طریق راه
تر شناخته سالمت تأثیر گذارد اما جزئیات این مسیرها کم

 [32]کروتکوو و هناب  پژوهش . طبق[31]شده است 
باشد. های شخصیت با سالمتی جسمانی در ارتباط میتیپ

عوامل شخصیتی از طریق تأثیر بر نگاه سرسختانه و نحوه 
تواند مؤثر بر سالمت روان مقابله با رویدادهای زندگی می

 که دهدهای پژوهش حاضر نشان میفرد باشد. یافته

بینی پیش را شناختینروا های شخصیتی، سرسختیویژگی
با توجه باشد. می [33]کند که همسو با پژوهش زانگ می

افراد برونگرا بر  [34]مغانلو و آگیالر وفایی به پژوهش 
کنند و در نتیجه تر تأکید میرویدادهای مثبت زندگی بیش

تر از سایرین بوده و سالمت روانی و جسمانی باالتری شادکام
مایل فرد برای مثبت بودن، جرئت گرایی به تبروندارند. 

کند. هر چه گستره روابط طلبی و پرانرژی بودن اشاره می
شناختی بهتری تر باشد، از بهزیستی رواناجتماعی فرد بیش
بر طبق پژوهش حاضر، با افزایش باشد. نیز برخوردار می

شناختی نیز افزایش برونگرایی، تمایل به سرسختی روان
شاید بتوان گفت که ارتباط اجتماعی با  یابد. بدین ترتیبمی

تر و بهتر ای برای سالمت بیشسایر افراد جامعه، انگیزه
گرا به افراد بروننماید. ، را در فرد ایجاد می[36، 35، 15]

های مثبت تر، هیجاندلیل داشتن سیستم پاداش فعال
گرایی با هیجانات کنند. درواقع برونتری را تجربه میبیش

های منفی همراه است رنجورخویی با هیجانروان مثبت و
رنجورخویی به تمایل فرد برای تجربه اضطراب، روان. [34]

تنش، خصومت، تکانش وری و عزت نفس پایین اشاره دارد 
. عواطف منفی باال در این افراد مانند افسردگی، خشم، [37]

دهد. غم، خصومت مشکالت بین فردی را افزایش می
دارند که عواطف منفی با عامل ان میها بیپژوهش
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 . [38]رنجورخویی رابطه مثبت دارد روان

های هیجان مدار و منفی تر از سبکافراد نورزگرا بیش
با وجدان بودن، . [39]کنند مانند اجتناب استفاده می

ها به نحوی که جامعه کننده قدرت کنترل تکانهتوصیف
کننده رفتار تکلیف محور و هدف داند و تسهیلمطلوب می

هایی چون تفکر قبل از محور است. با وجدان بودن ویژگی
ها، رعایت قوانین و عمل،  به تأخیر انداختن ارضاء خواسته

تکالیف را در بندی دهی و اولویتهنجارها و سازمان
پذیری تمایل فرد برای بخشندگی، سازش. [40]گیرد برمی

سازش و . [37]دهد مهربانی، سخاوت و همدلی را نشان می
های محیطی با وجدان بودن ممکن است به علت پاداش

شناس هستند، یعنی افرادی که سازگار و وظیفه؛ باشند
ند و کنتری را از محیط دریافت میهای مثبت بیشتقویت

بنابراین ممکن است بهزیستی ذهنی باالتری را تجربه کنند 
پذیری پذیرش به تمایل فرد برای کنجکاوی، انعطاف. [37]

 .[37]شود و خردورزی اطالق می
در پژوهش حاضر، بین دانشجویان دو جنس از نظر 

داری مشاهده نشد که شناختی تفاوت معنیسرسختی روان
و همچنین  [42، 41]ای هاین یافته همسو با پژوهش

 باشد.می [29، 2]های سو با پژوهشناهم
 دانشگاه دانشجویان عهجام به محدود پژوهش نمونه این

 در که شودمی پیشنهاد بنابراین بود پیام نور تهران

 هایینمونه نیز غیر دانشجویی هجامع از آینده یهاپژوهش

 این تکرار همچنین .گیرد قرار بررسی مورد و شود انتخاب

 مجزا تحصیلی مقاطع و دیگر هایدر دانشگاه پژوهش

های سنی ( و یا گروهدکترا و ارشد کاردانی، کارشناسی)
 آمده دست به هایهمبستگی آیا اینکه از آگاهی برای مجزا

و سنین  تحصیلی مقاطع و هاموقعیت در پژوهش این در
 متغیرهای نشدن لحاظ و نیز دارد ضرورت اند،صادق دیگر

 هایمحدودیت از مطالعه، مورد نمونه اجتماعی اقتصادی،

 هایمحدودیت نمودن لحاظ که شودمی تلقی پژوهش این

 سطح در .شودمی پیشنهاد بعدی مطالعات در مذکور
 و الزم یآموزش هایبرنامه که شودمی پیشنهاد نیز یکاربرد

 ارتقای در شناختیروان یسرسخت جهت بهبود در مناسب

 همرحل به دانشجویان و استادان یبرا شناختیروان سالمت
 توصیه وتربیتتعلیم اندرکاراندست به همچنین .درآید اجرا

 دانشجویان در شناختیروان سرسختی بهبود برای شودمی

 توجه های شخصیتی افرادویژگی و امید هایمؤلفه به

 .دهند نشان یبیشتر
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