
 
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩  زمستان۲۰سال پنجم شماره 
 

 

رويي، رضايت از زندگي و اميد با عملکرد تحصيلي ی سخترابطه
  دانشجويان

  

 دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه پيام نور تهران  ـليال شيرمحمدي 

 استاديار دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه ـ منيع دکتر فرزانه ميکائيلي
 شناسي دانشگاه پيام نور تهرانيار روانانشد ـدکتر حسين زارع 

  

 چکيده

رويي، رضايت از زندگي و اميد با عملکرد تحصيلي ی سختی رابطههدف اين پژوهش مطالعه
دانشجوي مقطع کارشناسي با روش )  زن۱۸۷ مرد و۱۷۱( نفر ۳۵۸براي رسيدن به اين مهم . بود

رويي از براي سنجش سخت. دنداي از دانشگاه اروميه انتخاب شاي چندمرحلهگيري خوشهنمونه
هاي شخصي، رضايت از زندگي از مقياس داينر و اميد از مقياس اميد پرسشنامه ديدگاه

جهت تحليل نتايج، آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون . بزرگساالن اسنايدر استفاده گرديد
رويي و اميد و تها نشان دادنـد که مـيان متغيرهاي سخيافته. مراتبي به کار گرفته شدسلسله

 یرابطه) کارگزار و گذرگاه(هاي اميد رويي با مؤلفههاي تـعهد و کـنترل سختمـيان مؤلفه
رويي و رضايت از زندگي و اميد و رضايت عالوه بر اين، بين سخت. دار وجود داردمثبت و معني

ی  داد، مؤلفهنتايج تحليل رگرسيون نشان. دار به دست آمدی مثبت و معنياز زندگي رابطه
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کند پس از  درصد از تغييرات مربوط به رضايت از زندگي را تبيين مي۳۱کارگزار اميد به تنهايي 
عالوه بر اين رضايت از زندگي . آن متغيرهاي تعهد و گذرگاه به ترتيب بيشترين سهم را داشتند

                                                        .          باشدبين در تبيين عملکرد تحصيلي ميترين پيشبه تنهايي قوي

  .رويي، رضايت از زندگي، اميد، عملکرد تحصيليسخت: واژگان کليدی
 

زا  در اند كه رويدادهاي تنشهاي گذشته نشان دادههاي بسياري در طول سالپژوهش
؛ ۲۱۹۷۶  راهههولمز و ؛۱۹۷۹، ۱كوباسا(هاي جسمي و ذهني مؤثر هستند ظهور بيماري

 یمبناي نظريه كه بر اولين محققاني است از) ۱۹۷۹(كوباسا  ).۱۳۷۶ كيامرثي، از نقل به
زا را، مشخص  عوامل تنشیهکنندسعي كرده است متغيرهاي تعديل) ۱۹۵۷ (۳سليه
ی خود، اين فرضيه را بررسي كرد كه ساختار شخصيتي وي در اولين مطالعه. نمايد

كنند، متفاوت از افرادي اليي از تنيدگي را بدون بيماري تجربه ميافرادي كه درجه با
شوند و اين تمايز شخصيتي در ساختاري قابل يـزا بيمار مرايط تنيدگيـاست که در ش

اي  مجموعهروييسخت  در واقع. ناميد۴»سخت رويي«باشد که وي آن را گذاري مينام
مقاومت در برابر وقايع فشارزاي زندگي عنوان منبع ه هاي شخصيتي است که باز ويژگي
 و کوباسا(تشکيل شده است  ۷جوييمبارزه و ۶لر، کنت۵ تعهدیسه مؤلفه  از وکندعمل مي
معناي  شخصي که از تعهد بااليي برخوردار است، بر اهميت، ارزش و). ۱۹۸۲ همکاران،

مورد  در است قادر مبنا همين بر و دارد باور دهد،مي انجام فعاليتي چه و است کسي چه اينکه
 یهمؤلف در که افرادي .برانگيزد را خود کنجکاوي و بيابد معنايي دهد،مي انجام که چهآن هر

دانند و بر اين باورند بيني و کنترل ميپيش را قابل زندگي رويدادهاي هستند، قوي کنترل
 . قرار دهند تأثير تحتدهد،مي رخ را که در اطرافشان آنچه هر با تالش دـکه قادرن

  جومبارزه افراد .است زندگي طبيعي یجنبه تغيير، که است امر اين به نيز باور جوييمبارزه
  

   

2- Holms &Rahe 
4- hardiness  
6- control 

1- Kobasa 
3- Selye 
5- commitment 
7- challeng 
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ي يادگيري هاي مثبت و يا منفي را که به سازگاري مجدد نياز دارند، فرصتي براموقعيت
؛ ۱۹۸۸کوباسا ،(دانند تا تهديدي براي امنيت و آسايش خويش و رشد بيشتر مي

 ).                                    ۱،۱۹۹۰مدي

 يک مفهوم ذهني و منحصر به فرد براي هر انسان است که به ۲رضايت از زندگي
 را تشکيل داده ۳ي اساسي بهزيستي ذهنءی منفي، سه جزی مثبت و عاطفههمراه عاطفه

و همکاران، ۴داينر(اش اشاره دارد هاي شناختي يك شخص از زندگيو عموماً به ارزيابي
 فرآيندي مبتني بر قضاوت فردي اين مفهوم، يك ارزيابي كلي از زندگي بوده و). ۱۹۸۵

شين و (سنجد اش را مياست، يعني فرد براساس معيارهاي شخصي خود، کيفيت زندگي
عوامل مختلفي از قبيل سالمت ). ۱۹۹۳و داينر،  ۶ به نقل از پاوت۱۹۷۸، ۵جانسون

شناختي شامل جنسيت، هاي شخصيتي و فاکتورهاي جمعيتجسمي و رواني، ويژگي
توانند بر ميزان رضايت اجتماعي و فرهنگ مي-گروه سني، ازدواج، موقعيت اقتصادي

رويي نيز به عنوان يک  سخت.)۱۹۹۶، ۷ونهوون(شان تأثيرگذار باشند افراد از زندگي
ی نتايج مطالعه. تواند بر ميزان رضايت از زندگي تأثير بگذاردويژگي شخصيتي مي

کننده مهمي براي بينيرويي پيشنشان داد که سخت) ۱۹۹۹(و همکاران  ۸پاتريک
و همکاران ۹هاي پژوهش کرولييافته. رضايت از زندگي و افسردگي در امدادگران است

دگي ـرويي با راهبردهاي سازگاري و رضايت از زنباط سختـز حاکي از ارتني) ۲۰۰۳(
  .باشدمي

ها تأييد ی آن با رضايت از زندگي در پژوهشمتغير ديگري است که رابطه۱۰اميد
  هـفرد را ب ذهني بهزيستي و رضايتمندي تواندمي که اميدوار بـودن به طوري. شده است

  

   

2- life satisfaction 
4- Diener  
6- Pavot  
8- Patrice  
10- hope 

1- Maddi 
3- subjective well-being  
5- Shin & Johnson 
7- Veenhoven 
9- Crowley 
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سازي طبق مفهوم). ۱۹۹۷؛ به نقل از داينر و همکاران، ۱۹۹۳، ۱چير و کارور(اوج رساند 
مؤلفه تعامل دو  انگيزشي است که از -اميد يک ساختار شناختي) ۵۷۱ :۱۹۹۱ (۲اسنايدر
  برايهاي گوناگونريزي راهقدرت برنامه (۴هاو گذرگاه) دارتصميم هدف(موفق  ۳کارگزار
سازد که مي را شخصي باور اين اول، یمؤلفه. آيدمي وجود به) به هدف خويش رسيدن

تواند حرکت در طول مسيرهاي محتمل را براي رسيدن به اهداف خويش شخص مي
ی اسنايدر است که انرژي رواني براي  انگيزشي نظريهء اين بعد جز.شروع و تحمل کند
تفکر گذرگاهي مربوط به توانايي فرد . شودها از آن به کار گرفته مياستفاده از گذرگاه

باشد، يعني فرد هاي مختلف براي رسيدن به هدف ميبراي غلبه بر موانع و شناخت راه
اسنايدرو همکاران، (داند ورد نظرش را ميهاي مؤثر و موجه رسيدن به اهداف مراه

تواند ميزان رضايتمندي همان طوري که اشاره گرديد، اميد متغيري است که مي). ۱۹۹۱
ميزان ) ۲۰۰۰ (۵ی آدامز و جاکسوندر مطالعه. شان را تحت تأثير قرار دهدافراد از زندگي

در . بيني کردگي پيشهاي بعدي زنداميد، تغييرات رضايت از زندگي افراد را در سال
مقياس کارگزار، در مقياس اميد بزرگساالن نيز خرده) ۲۰۰۷( و همکاران ۶پژوهش بايلي

زندگي  بيني براي متغير رضايت از، داراي باالترين قدرت پيش)۱۹۹۱اسنايدر و ديگران، (
 و) ۲۰۰۵ (۸، اسنايدر و تسوکاسا)۲۰۰۵ (۷ مطالعات ديگري از قبيل مطالعات ديويس.بود

هزيستي افراد ـيد و ميزان بـحاکي از ارتباط مثبت ميان ام) ۲۰۰۶(مکاران ـو ه۹اونگ
  .باشندمي

رويي، رضايت از زندگي و اميد ی ميان متغيرهاي سختدر برخي از تحقيقات رابطه
 و نريمـاني) ۱۳۸۰(مـطالعات وردي  هاييافتـه .است شده بررسـي ملکرد تحصيليـبا ع
  در. دـباشملكرد تحصيلي ميـرويي و عحاکي از ارتباط مثبت سخت) ۱۳۸۶(مکاران ـو ه

  

   

2- Snyder  
4- pathways  
6- Bailey  
8- Tsukasa  

  

1- Sheier & Carver  
3- agency  
5- Adams & Jackson  
7- Davis  
9- Ong  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز   {
1389 زمستان, 20 شماره پنجمسال    {  

  

 

 
 

129 

ارتباط مثبت ) ۲۰۰۷ (۲و شيرد وگولبي) ۲۰۰۷ (۱هاي گاليتليهمين راستا، نتايج پژوهش
) ۱۹۹۹( و همکاران ۳هوبنر. کننديي با عملکرد و موفقيت تحصيلي را تأييد ميروسخت

اند، نسبت به آنهايي که آموزاني که رضايتمندي بيشتري را گزارش کردهدريافتند، دانش
احتمال داشت که ميانگين نمرات باالتري را نشان  رضايتمندي کمتري داشتند، بيشتر

هاي بهتري نسبت به مدرسه و رضايتمندي بيشتر، نگرشآموزان با دهند، به عالوه دانش
 و ۴و کيرکالدي) ۲۰۰۰ (۴به طور مشابه، مطالعات چي يونگ. معلمان گزارش کردند

ی مثبتي ميان رضايت از زندگي و عملکرد تحصيلي را نشان رابطه) ۲۰۰۴(همکاران 
ان بهزيستي ذهني و  ميینيز  نشان داد که رابطه) ۲۰۰۶ (۶تحقيق کوئين و داچورد. دادند

هاي مطالعات ديگري از جمله يافته. ی علّي متقابل باشدعملکرد تحصيلي شايد رابطه
 به نقل از جکسون و همکاران، ۱۹۹۷(، اسنايدر و همکاران )۲۰۰۲(اسنايدر و همکاران 

حاکي از ارتباط مثبت ميان اميد و ) ۲۰۰۷( ۸و کلي) ۲۰۰۳ (۷، پترسون و لوتانس)۲۰۰۳
  .باشندتحصيلي ميعملکرد 

هاي تحقيقاتي در داخل و خارج از کشور، تحقيقي که ارتباط در بررسي پيشينه
پژوهشي که به طور  همچنين. بررسي قرار دهد يافت نشد رويي و اميد را موردسخت

همين . رضايت از زندگي را بررسي کند، به دست نيامد و روييسخت مستقيم ارتباط
تغير رضايت از زندگي و عملکرد تحصيلي به خصوص در مسأله و توجه به اهميت م

ساز بودن اين دوران، بررسي اين موضوع ی دانشجويي با توجه به سرنوشتجامعه
 یبنابراين هدف پژوهش حاضر اين است تا با بررسي رابطه. رسدضروري به نظر مي

رويي، ختی ستري از رابطهرويي، رضايت از زندگي و اميد، تبيين روشنميان سخت
به .  اين متغيرها با عملکرد تحصيلي ارائه شودیرضايت اززندگي، اميد و همچنين رابطه

  به اين پرسش است که آيا ميان  پاسخ دادن تحقيق هدف در اين گفت توانيـم طور کلي
  

   

2- Sheard & Golby 
4- Cheung  
6- Quinn & Duchworth  
8- Kelli 

1- Golightly 
3- Hubner 
5- Kirkaldy 
7- Peterson & Luthans 
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رضايت از زندگي و اميد دانشجويان رابطه وجود دارد و آيا اين متغيرها رويي، ميان سخت
  با عملکرد تحصيلي رابطه دارند؟

  شناسيروش

  گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

 ی دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه اروميه را در بری آماري پژوهش، کليهجامعه
اي از بين اي چندمرحلهگيري خوشهدر اين پژوهش با استفاده از روش نمونه. گرفتمي

به عنوان نمونه تحقيق )  زن۱۸۷ مرد و ۱۷۱( نفر دانشجو ۳۵۸هاي مختلف دانشکده
  .انتخاب و مطالعه روي آنها انجام شد

  گيريابزارهاي اندازه

هاي از پرسشنامه ديدگاهرويي، براي سنجش سخت: هاي شخصيديدگاه یپرسشنامه
) ۱۳۷۳، به نقل از قرباني، ۱۹۸۶(اين مقياس توسط کوباسا . شخصي استفاده شده است

باشد که جويي ميمقياس تعهد، کنترل و مبارزه ماده با سه خرده۵۰ساخته شده و شامل 
رباني ق. اند ماده از مقياس را به خود اختصاص داده۱۷ و۱۷، ۱۶به ترتيب هر کدام از آنها 

 آيتم کل ۵۰ زن ايراني، پايايي را براي ۱۱۰ی مقدماتي بر روي در يک مطالعه) ۱۳۷۳(
جويي و برآورد پايايي نيز براي مبارزه.  برآورد کرده است۷۰/۰ و براي تعهد ۷۴/۰مقياس 
  . به دست آمد۶۸/۰ و ۶۵/۰کنترل 

اينر، براي سنجش در اين پژوهش از مقياس رضايت از زندگي د: مقياس رضايت از زندگي
مقياس رضايت از زندگي توسط داينر و . ميزان رضايت از زندگي استفاده شده است

اين . تجديدنظر شده است) ۱۹۹۳(ساخته شده و توسط پاوت و داينر ) ۱۹۸۵(همکاران 
پايايي مقياس . سنجد آيتم تشکيل شده و رضايت کلي از زندگي را مي۵مقياس از 

 نفر ۱۰۹ی آماري متشکل از در جامعه) ۱۳۸۶(اني و همکاران رضايت از زندگي توسط بي
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در اين مطالعه، پايايي اين مقياس با استفاده از . از دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت
  . به دست آمد۶۹/۰ و با روش بازآزمايي ۸۳/۰روش آلفاي کرونباخ 

) ۱۹۹۱(ايدر اين مقياس جهت تعيين ميزان اميد بزرگساالن توسط اسن: مقياس اميد
 آيتم آن مربوط به مؤلفه ۶باشد که  آيتم مي۱۲مقياس اميد داراي . ساخته شده است

زاده و پايايي اين مقياس توسط شيرين.  آيتم نيز مربوط به مؤلفه گذرگاه است۶کارگزار و 
در اين مطالعه ضريب .  نفر از دانشجويان محاسبه گرديد۱۰۰بر روي ) ۱۳۸۵(ميرجعفري 

  .  به دست آمد۶۷/۰ و براي مؤلفه گذرگاه ۷۱/۰ي مؤلفه کارگزار آلفا برا

  هايافته
 هاي آن با ميزان اميدواري دانشجويانرويي و مؤلفهسخت بين همبستگي  ضرايب)۱(جدول 

  گذرگاه  كارگزار  اميدواري  مشخصه آماري   هاي اميدواريمؤلفه
 روييسخت **۴۵۱/۰ **۴۰۹/۰ **۵۰۲/۰ ضريب همبستگي

 ۰۰۰۱/۰ ۰۰۰۱/۰ ۰۰۰۱/۰ داريسطح معني 
 تعهد **۴۶۵/۰ **۴۴۷/۰  **۵۲۸/۰ ضريب همبستگي

 ۰۰۰۱/۰ ۰۰۰۱/۰ ۰۰۰۱/۰ سطح معني داري 
 كنترل **۵۲۲/۰ **۴۶۵/۰ **۵۶۸/۰ ضريب همبستگي

 ۰۰۰۱/۰ ۰۰۰۱/۰ ۰۰۰۱/۰ داريسطح معني 
 ۰۴۱/۰ ۰۱/۰ ۰۴۳/۰ ضريب همبستگي

يي
 رو

خت
 س

اي
ه ه

ؤلف
م

  

 ۴۲۱/۰ns ۸۴۴/۰ns ۴۴/۰ns داريسطح معني جوييمبارزه
  ۰۱/۰دار در سطح همبستگي معني**
  ۰۵/۰دار در سطح  همبستگي معني *

  ns دار همبستگي غير معني  

دار معني مثبت یرابطه اميد و روييسخت بين که دهندمي نشان ۱ جدول در مندرج نتايج
هاي تعهد و کنترل رويي فقط بين مؤلفهسختهاي از مؤلفه.  وجود دارد۰۱/۰در سطح 

    . دار وجود داردی مثبت و معنيرابطه) کارگزار و گذرگاه(هاي اميد رويي با مؤلفهسخت
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  دانشجوياناميد و رضايت از زندگي  بين همبستگي ضرايب) ۲(جدول 
 رضايت از زندگي مشخصه آماري 

 اميدواري ۴۹۱/۰** ضريب همبستگي
 ۰۰۰۱/۰ يدارسطح معني

 كارگزار ۵۵۷/۰** ضريب همبستگي
 ۰۰۰۱/۰ داريسطح معني

 ۰۰۰۱/۰ داريسطح معني گذرگاه ۲۸۱/۰** ضريب همبستگي
  ۰۱/۰دار در سطح همبستگي معني** 
  ۰۵/۰دار در سطح  همبستگي معني* 

 nsدار همبستگي غيرمعني  

هاي از زندگي و مؤلفه، بين اميدواري کل و رضايت ۲طبق نتايج مندرج در جدول بر
  . دار وجود دارد مثبت و معنيیکارگزار و گذرگاه اميد رابطه

  رويي و رضايت از زندگي دانشجويانسخت بين همبستگي ضرايب) ۳(جدول 
 رضايت از زندگي مشخصه آماري 

 روييسخت **۳۴۶/۰ ضريب همبستگي
 ۰۰۰۱/۰ داريسطح معني 

 تعهد **۳۶۹/۰ ضريب همبستگي
 ۰۰۰۱/۰ داريسطح معني 

 كنترل **۳۱۸/۰ ضريب همبستگي
 ۰۰۰۱/۰ داريسطح معني 

 مبارزه جويي *۱۱۱/۰ ضريب همبستگي
 ۰۳۷/۰ داريسطح معني 

  ۰۱/۰دار در سطح همبستگي معني** 
    ۰۵/۰دار در سطح همبستگي معني*  
ns دار    همبستگي غيرمعني  
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نترل و ـهاي تعهد، کفهـي و مؤلـروين سختدهند بييـان مـ نش٣العات جدول ـاط
به عبارت ديگر . دار وجود داردی مثبت و معنيجويي آن با رضايت از زندگي رابطهمبارزه

  .يابدهاي آن، ميزان رضايت از زندگي افزايش ميرويي و مؤلفهبا افزايش ويژگي سخت
اري رگرسيون رضايت از هاي آمخالصه مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه) ۴(جدول 

  بينزندگي بر متغيرهاي پيش

  شاخص آماري
 مدل

مجموع 
 مجذورات

f 
ميانگين 
 مجذورات

F  Sig R R2 SE 

  ۱ ۶۵۷/۴۳۷۱ ۱ ۶۵۷/۴۳۷۱ رگرسيون
 ۳۵۴/۲۷ ۳۵۶ ۱۹۸/۹۷۳۸ باقيمانده

۸۱۵/۱۵۹ ۰۰۱/۰ ۵۵۷/۰  ۳۱۰/۰ ۲۳۰/۵ 
 

 ۷۱۵/۲۶ ۳۵۵  ۸۷۷/۹۴۸۳ باقيمانده  ۲ ۹۸۹/۲۳۱۲ ۲ ۹۷۸/۴۶۲۵ رگرسيون
۵۸۰/۸۶ ۰۰۰۱/۰ ۵۷۳/۰ ۳۲۸/۰ ۱۶۹/۵ 

 ۹۵۵/۱۵۷۸ ۳ ۸۶۶/۴۷۳۶ رگرسيون
۳  

 ۴۷۷/۲۶ ۳۵۴ ۹۸۹/۹۳۷۲ باقيمانده
۶۳۴/۵۹ ۰۰۰۱/۰ ۵۷۹/۰ ۳۳۶/۰  ۱۴۶/۵ 

  ۰۱/۰دار در سطح  همبستگي معني**
 ۰۵/۰دار در سطح  همبستگي معني*

  كارگزار: بين  متغير پيش-۱مدل 
  كارگزار، تعهد: بينمتغير پيش  -۲مدل 
  كارگزار، تعهد، گذرگاه: بين  متغير پيش-۳مدل 

جه گرفت در تبيين ميزان رضايت از زندگي يتوان نت مي۴براساس نتايج مندرج در جدول 
 واريانس متغير R-2=۳۳۶/۰ بيناز روي سخت رويي و اميد، مجموع متغيرهاي پيش

 درصد واريانس ۳۳بين حدود  يعني متغيرهاي پيشکنند،بيني ميمالک را تبيين و پيش
 مشاهده شده براي مؤلفه کارگزار Fميزان. دننكمیی رضايت از زندگي را تبيين نمره
 درصد از تغييرات واريانس مربوط به ۳۱و اين متغير به تنهايي ) ۰۱/۰P(دار است معني

زايش قدرت ـ موجب افير تعهدـدن متغـاضافه ش. کنديـي را تبيين مـرضايت از زندگ
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پس از آن . دار است گرديده که اين مقدار از لحاظ آماري معني۰۱۸/۰بيني به ميزان پيش
                        . بيني نمايدتواند متغير مالک را پيشمتغير گذرگاه مي

  بينمراتبي متغيرهاي پيش رگرسيون سلسلهtضرايب تاثير ،بتا و ) ۵(جدول 

  شاخص
 B SEB Beta  T Sig   مدل

 ***۰۰۰۱/۰ ۶۴۲/۱۲ ۵۵۷/۰ ۰۵۰/۰ ۶۲۹/۰  كارگزار ۱
 ***۰۰۰۱/۰ ۰۶۶/۱۰ ۴۹۰/۰ ۰۵۵/۰ ۵۵۴/۰  كارگزار

۲ 
 ۰۰۲/۰ ۰۸۵/۳ ۱۵۰/۰ ۰۴۰/۰ ۱۲۵/۰  تعهد

 ***۰۰۰۱/۰ ۹۱۳/۹ ۵۴۱/۰ ۰۶۲/۰ ۶۱۲/۰ كارگزار
 ***۰۰۰۱/۰ ۵۵۴/۳ ۱۷۹/۰ ۰۴۲/۰ ۱۴۹/۰ تعهد

  
۳ 

 *۰۴۱/۰ -۰۴۶/۲ -۱۱۳/۰ ۰۵۸/۰ -۱۲۰/۰ گذرگاه
   ۰۱/۰دار در سطح معني ستگيهمب **
    ۰۵/۰دار در سطح  همبستگي معني*

نيرومندترين متغير  β=۵۴۱/۰ متغير كارگزار با بتايدهد کهنشان می) ۵(مندرجات جدول 
و  β=۱۷۹/۰بيني و تبيين رضايت از زندگي است و پس از آن متغيرهاي تعهد  با در پيش

 مؤلفه tعالمت منفي بتا و نسبت . به ترتيب بيشترين سهم را دارند β=-۱۱۳/۰ گذرگاه با
به عبارتي باال بودن گذرگاه با . گذرگاه نشانگر اثر معكوس آن بر رضايت از زندگي است

دهد با بررسي ضرايب بتا نشان مي. سطح پايين رضايت از زندگي همراه خواهد بود
كه  شودت پيوسته از مقدار ضريب بتا كاسته ميبين به صورافزوده شدن متغيرهاي پيش

ی رضايت از زندگي و بيني و تبيين نمرهحاكي از توان بيشتر متغيرهاي نخست در پيش
كاهش اين توان با افزوده شدن ساير متغيرهاست كه اين امر موجب حذف متغيرهاي 

  .جويي شده استكنترل و مبارزه
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هاي آماري رگرسيون اريانس و مشخصهخالصه مدل رگرسيون، تحليل و) ۶(جدول 
  بينعملکرد تحصيلي بر متغيرهاي  پيش

  شاخص آماري
 مدل

مجموع 
 مجذورات

df 
ميانگين 
 مجذورات

f  Sig 
  
R 

  
R2 

  
SE 

 ۹۷۶/۲۵ ۱  ۹۷۶/۲۵ رگرسيون
۱  

 ۴۸۵/۲ ۳۵۶ ۴۸۹/۸۸۴ باقيمانده
۴۵۵/۱۰ ۰۰۱/۰  ۱۶۹/۰  ۰۲۹/۰ ۵۷۶۲۴/۱ 

  

هاي مؤلفه روي تحصيلي از تبيين عملکرد در گرفت ن نتيجهتوامي ۶ جدول نتايج اساسبر
 واريانس R2=۰۲۹/۰بين رويي، اميد و رضايت از زندگي، مجموع متغيرهاي پيشسخت

 درصد ۹/۲بين حدود کنند، يعني متغيرهاي پيشبيني ميمتغير مالک را تبيين و پيش
  . کنند عملکرد تحصيلي را تبيين یهيانس نمرروا

  بينمراتبي متغيرهاي پيش رگرسيون سلسهt ضرايب تأثير، بتا و) ۷(جدول 

  شاخص
 مدل

B SEB Beta T  Sig 

 ۰۰۱/۰ ۲۳۳/۳ ۱۶۹/۰ ۰۱۳/۰ ۰۴۳/۰ زندگي رضايت از ۱

  

نيرومندترين و  β=۱۶۹/۰ رضايت از زندگي با بتاي دهد کهنشان می) ۷(مندرجات جدول 
بررسي ضرايب بتا حاكي از توان . ي استبيني و تبيين عملكرد تحصيلتنها متغير در پيش

ی عملكرد تحصيلي  و حذف متغيرهاي بيني و تبيين نمرهبيشتر متغير نخست در پيش
  .جويي، كارگزار و گذرگاه شده استتعهد، کنترل، مبارزه

  گيريبحث و نتيجه
 دگي و اميد و ارتباط آنهاـرويي، رضايت از زنی سختی رابطههدف اين پژوهش مطالعه

رويي بر مبناي نتايج حاصل از اين پژوهش، ميان اميد و سخت. با عملکرد تحصيلي بود
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توان گفت هاي نظري ميدار وجود داشت، لذا با توجه به بنيانی مثبت و معنيرابطه
 و ۱۹۷۹کوباسا، (رويي با ايجاد توانايي مقاومت در برابر تنيدگي شايد ويژگي سخت

باعث افزايش ميزان اميد در افراد ) ۱۹۹۰مدي، (اي مناسب و راهبردهاي مقابله) ۱۹۸۸
هرکدام به نوعي مبين ) ۲۰۰۶(و اونگ و همکاران ) ۲۰۰۲(تحقيقات اسنايدر . شود

. زا هستندسازگاري بيشتر افراد اميدوار با تنيدگي و توانايي تعديل رويدادهاي تنش
نيز به ) ۲۰۰۰(سنايدر و ا) ۱۹۸۹ (۱، هرث)۱۳۸۵(ميرجعفري  زاده ومطالعات شيرين

مؤلفه . ثر در افراد اميدوار اشاره دارندؤاي متوانايي مقابله و استفاده از راهبردهاي مقابله
در واقع فرد متعهد . هاي زندگي استدار بودن فعاليت اعتقاد به مهم، جالب و معني،تعهد

وردار است دهد برخهايي که انجام مياز احساس در آميختگي عميق نسبت به فعاليت
تواند با انگيزش باال جهت پيگيري وهمين موضوع مي)۱۹۸۲؛ مدي، ۱۹۸۸کوباسا، (

  . در رابطه باشد) گذرگاه(ريزي جهت دستيابي به آنها و برنامه) کارگزار(اهداف 

هاي آن، اميدواري کل و مؤلفه رويي با ميزانکنترل سخت ميان مؤلفه ی مثبترابطه
منجر توان گفت، احساس داشتن کنترل به اين باور مي. بودی ديگر اين پژوهش يافته
ی و آنها را نتيجه دـرا نتيجه طبيعي اعمال خود بدان دادهاي زندگيـکه فرد روي شودمي

تواند مي باور همين .سرنوشت قلمداد نکند و يا از قبيل شانس ناخواسته و خارجي عوامل
انگيزش  داند،ؤول زندگي خويش ميمنجر به اين شود که چون فرد بيشتر خود را مس

؛ به نقل از کوباسا، ۱۹۷۳، ۲اوريل(بيشتري جهت تعقيب اهداف مورد نظر خود داشته باشد 
رو داشتن احساس کنترل، امكان ترسيم و الزم به ذکر است در فرد سخت). ۱۹۷۹

يد دهد همين امر با مفهوم گذرگاه اماي از راهبردهاي مفيد را ميدسترسي به مجموعه
ه هدف اشاره ـکارها و مسيرهاي گوناگون معطوف بـفکر به راهـکه اشاره به قدرت ت

  ).۱۹۸۸، ۳رندال ؛ به نقل از پارکر و۱۹۸۱كوباسا و همكاران،(کند، همپوشي دارد مي
  

    

2- Avril 1- Herth 
3- Parker & Rendall 
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و ) ارگزار و گذرگاهک(هاي آن نتايج به دست آمده نشان دادند که ميان اميد و مؤلفه
هاي اين يافته همسو با يافته. دار وجود داردی مثبت و معنيرضايت از زندگي رابطه

در اين تحقيق مؤلفه کارگزار داراي باالترين . باشدمي) ۲۰۰۷(تحقيق بايلي و همکاران 
نيز ) ۲۰۰۰(نتايج تحقيق آدامز و جاکسون . بيني براي رضايت زندگي بودقدرت پيش

. باشدکند و بيانگر ارتباط مثبت ميان اميد و رضايت از زندگي مي فوق را تأييد مييافته
نيز حاکي از ارتباط مثبت اميد و بهزيستي ذهني ) ۲۰۰۵(تسوکاسا  و ی اسنايدرمطالعه

  . باشدمي

توان گفت که اميد نيروي مثبتي است در تبيين ارتباط اميد و رضايت از زندگي مي
؛ ۱۹۹۱و همکاران،  ۱پيزا(دهد د اهداف و سازگاري را افزايش ميکه انگيزش، پيشبر

 طبيعت اميد ءجاد آن، جزـگهداري انرژي افراد در زندگي و ايـدرت نـو ق) ۱۹۹۲ ،۲رالي
تر هاي  قويافرادي که خيلي اميدوار هستند ممکن است محرک). ۱۹۹۵، ۳بايز(باشد مي

و انرژي بيشتري بـراي پيگيري اهداف خود داشته باشـند و اين به انگيزش آنـها براي 
شود، شرکت فعاالنه در فراينـد حل مسأله و رفتارهايي که موجب رشد و بالندگي مي

 در افرادري ـپذيانعطاف براي هميـم منبع توان گفت که اميددر واقع مي. گرددبرمي

در مورد ) ۲۰۰۴ (۴گيلبو فورد و بلول یمطالعه ).۲۰۰۶ همکاران، و اونگ( باشدمي زندگي
شود که آنها افراد سکته کرده، نشان داد که تفکر اميدوارانه در اين افراد باعث مي

بنابراين دور از انتظار . هاي زندگي خود کنترل و تسلط دارنداحساس کنند که بر کل جنبه
  . مثبت بدهندنيست که اين افراد به زندگي خويش ارزش 

هاي آن رويي و مؤلفههاي پژوهش حاضر حاکي از اين بود که بين سختيافته
و رضايت از زندگي ارتباط مثبت وجود دارد که اين يافته در ) جوييتعهد، کنترل، مبارزه(

  ي ـرويد سختـباشد که نشان دادنيـم) ۱۹۹۹( مکارانـک و هـ پاتريیطالعهـتاي مـراس
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ی نتايج مطالعه. باشدميزان سالمت روانشناختي و رضايت از زندگي مي یکنندهتعيين
رويي، راهبردهاي نيز حاکي از ارتباط مثبت ميان سخت) ۲۰۰۳(کرولي و همکاران 

به علت استفاده از رو اند افراد سختمحققان دريافته. سازگاري و رضايت از زندگي است
؛ مدي، ۱۹۹۷داينر و همکاران، (اي فعال و مؤثر، بهزيستي باالتري دارند هاي مقابلهروش
نتيجه رسيد نيز به اين ) ۲۰۰۴ و همکاران، ۲اسميت ؛ به نقل از۱۹۸۸ (۱برودسکي). ۱۹۹۹

ند   داشته باشرورو، ممكن است حالت بهزيستي را بيشتر از افراد غيرسختکه افراد سخت
ی منفي و رضايت از زندگي عمدتاً ی مثبت و عاطفهو سه مؤلفه بهزيستي شامل عاطفه

  . جويي شخصي رابطه داردبا ادراكات حاصل از مبارزه

باشد پذيري شده و عاملي براي حفظ سالمت عمومي ميرويي موجب انعطافسخت
 هايدر مقابل تالشرويي ارزيابي تهديدآميز يک رويداد را کاهش و سخت). ۱۹۹۹مدي، (

توانايي مـقابله با تنيدگي و تفـسير مجدد . دهدفرد را براي سـازگاري موفق افزايش مـي
رو تـجارب آزارنده براي کاهش يا تعديل اثرات مخرب آنها، از خصوصيات افراد سخت

آذر و ، به نقل از اسدي صادقي۱۹۸۲؛ پترسون و هـمکاران، ۱۹۹۹مدي، (باشد مي
رويي باورها و به عالوه شواهد تجربي زيادي وجود دارد که سخت). ۲۰۰۶همکاران، 

 ايبردهاي مقابلهـرو از راهبه عنوان مثال، افراد سخت. کندرفتارهاي فعاالنه را ايجاد مي
در ). ۱۹۹۲، ۳؛ ويبه و ويليامز۱۹۹۱، ۲ويبه(کنند مدار استفاده ميفعال مثل مقابله مسأله
مانند و يل فوق اين افراد از لحاظ جسمي و رواني سالم باقي مينهايت به علت تمام دال
شود که آنها از زندگي خود احساس رضايت بيشتري داشته باشند، اين موضوع باعث مي

اند که افراد سالم از لحاظ جسمي و رواني رضامندي چنان که مطالعات زيادي نشان داده
در ). ۲۰۰۶؛ پيکو، ۲۰۰۳، ۶؛ استرلين۲۰۰۶ ،۵، به نقل از پيکو۲۰۰۲، ۴راسک(بيشتري دارند 

  مثبت ارزيابي  را زاتنشهاي عيتـرو موقراد سختـود دارد که افـضمن، احتمال بيشتري وج
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 و به اتفاقات مثبت زندگي اهميت بيشتري دهند) ۱۹۹۹؛ مدي، ۱۹۹۰، ۱پاگنا(کرده 
توان بنابراين مي). ۲۰۰۶آذر و همکاران،  به نقل ازاسدي صادقي۱۹۹۳، ۲تارتاسکي(

انتظار داشت که اين افراد زندگي خود را مثبت ارزيابي کرده و احساس رضايت بيشتري 
  .هاي مختلف آن داشته باشنداز جنبه

بيني و هاي ديگر پژوهش اين بود که اميدواري نيرومندترين متغير در پيشاز يافته
رويي قرار دارد که قبالً به تبيين تبيين رضايت از زندگي است و پس از آن متغير سخت

در تبيين ميزان رضايت از زندگي از . روابط اين متغيرها با رضايت از زندگي پرداخته شد
رويي، نتايج حاکي از اين است كارگزار نيرومندترين متغير هاي اميد و سختروي مؤلفه

ني و تبيين رضايت از زندگي است و پس از آن متغيرهاي تعهد و گذرگاه به بيدر پيش
ی معکوس ضمناً مؤلفه گذرگاه با رضايت از زندگي رابطه. ترتيب بيشترين سهم را دارند

در . به عبارتي باال بودن گذرگاه با سطح پايين رضايت از زندگي همراه خواهد بود. دارد
اسنايدر و (مؤلفه کارگزار، در مقياس اميد بزرگـساالن ) ۲۰۰۷(تحقيق بايلي و همکاران 

بيني بـراي مـتغير رضايت از زندگي بود که داراي باالترين قـدرت پيش) ۱۹۹۹ديـگران، 
بهزيستي ذهـني، باور کلي فـرد رسد براي افزايش به نظر مي. کنديافته فوق را تأييد مي

باور او به توانايي در برطرف تر از به توانايي خويش در رسيدن به اهداف خود، مهم
ی کارگزار اميد، مؤلفه هاي نظري مربوط به متغيربا توجه به بنيان. باشدساختن موانع مي

هد و به معني وجود انگيزش و دتشکيل مي را )۱۹۹۱، اسنايدر( بعد انگيزشي مفهوم اميد
 گفت افرادي که توانمي. باورهايي است که فرد براي رسيدن به اهداف خويش دارد

تفکر کارگزار باالتري دارند ممکن است از انگيزش و انرژي رواني زيادي براي پيگيري 
. يابنداهداف خود برخوردار بوده و احساس کنند که به اهداف مورد نظر خود دست مي

  هاي گوناگون براي رسيدن به هدف، با وجود ريزي راهی گذرگاه نيز به قدرت برنامهمؤلفه
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توانايي فرد براي غلبه بر موانع و به بيان ديگر اين مؤلفه بيانگر . موانع مختلف اشاره دارد
بنابراين شايد باال بودن افکار گذرگاهي مبين . شناخت راهکارهاي رسيدن به اهداف است

دي وجود دارد که در  زياینشدهاين موضوع باشد که در روال زندگي فرد، موانع حل 
شود که جهت رسيدن به اهداف بايد به آنها غلبه شود و وجود همين موانع باعث مي

بعد از مؤلفه کارگزار، مؤلفه تعهد . شخص از زندگي خود رضايت کمتري داشته باشد
. رويي، بيشترين سهم را در تبيين رضايت از زندگي به خود اختصاص داده استسخت

ترين عامل حفظ بهداشت رواني بوده  اين اعتقاد است که تعهد، اساسيبر) ۱۹۷۹(کوباسا 
گيري و هاي خاص، قدرت تصميمها، اهداف و اولويتو به مفهوم توانايي شناخت ارزش

دار بودن رسد اعتقاد به مهم، جالب و معنيبه نظر مي. باشدهدفمند بودن در زندگي مي
و احساس در آميختگي عميق نسبت به ) ۱۹۸۲کوباسا و همکاران، (هاي زندگي فعاليت
بيشتر از اعتقاد به کنترل محيط و ) ۱۹۸۸کوباسا، (دهد هايي که فرد انجام ميفعاليت

  .شودآمادگي مقابله با تغييرات زندگي، موجب رضامندي افراد در زندگي مي

رويي، رضايت از زندگي و در تبيين ميزان عملکرد تحصيلي از روي متغيرهاي سخت
باشند که از بين متغيرهاي مذکور رضايت از هاي آنها نتايج حاکي از اين مياميد و مؤلفه

همسو با . بيني و تبيين عملكرد تحصيلي استزندگي نيرومندترين و تنها متغير در پيش
قرار ) ۲۰۰۴(، کير کالدي و همکاران )۲۰۰۰(اين يافته همسو با تحقيقات چي يونگ 

ج اين مطالعات حاکي از ارتباط مثبت عملکرد تحصيلي با رضايت دارد، به طوري که نتاي
 بهزيستي ذهني یهنيز رابط) ۲۰۰۶(در تحقيق کوئين و داچورد . باشنداز زندگي مي

با موفقيت تحصيلي و جهت )  مثبت و منفيیههاي رضايت از زندگي و عاطفمؤلفه(
ي که بهزيستي بااليي را در اين مطالعه افراد. عليت در اين رابطه بررسي شده است

گزارش کرده بودند با کنترل متغيرهاي هوش، سن و ميانگين نمرات قبلي، نمرات 
آموزاني که نمرات باالتري را به دست آورده به عالوه دانش. باالتري به دست آوردند

بودند، با وجود کنترل هوش، سن و ميزان بهزيستي، بهزيستي و رضايتمندي بيشتري را 
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ی ميان بهزيستي ذهني و عملکرد دهد که رابطهاين مطالعه نشان مي. دندگزارش کر
  . ی علّي متقابل باشدتحصيلي شايد رابطه

هاي کنند که حيطهافرادي که از زندگي خود رضايت بيشتري دارند، احساس مي
بنابراين، اين افراد رويکرد مثبتي نسبت به زندگي . رودمختلف زندگي خوب پيش مي

و ۱استراک(نفس و خود باوري بيشتري هستند و داراي عزت) ۲۰۰۰داينر، (داشته 
هاي مختلف از جمله تواند عاملي براي موفقيت آنها در حيطهکه مي) ۱۹۹۱همکاران، 

 و همکاران ۲و لي يونگ) ۱۹۹۹(ی هوبنر و همکاران چنان که مطالعه. تحصيل باشد
بيشتري دارند از احساس کفايت نيز نشان داده است افرادي که رضامندي ) ۲۰۰۴(

  . باشندتحصيلي بيشتري نيز برخوردار مي

ثل ـهاي مثبت شخصيتي ميـفت ميان ويژگـتوان گيـه مباحث فوق مـبا توجه ب
ی خود رويي با ميزان اميد و رضايت از زندگي ارتباط مثبت وجود دارد که به نوبهسخت

. کردهاي مثبت رواني افراد تأثيرگذار باشدتواند در ميزان عملکرد تحصيلي و بروز عملمي
هاي ی برنامهلذا نتايج اين تحـقيق، مـتوليان بهداشت رواني جامـعه را در راستاي تهيه
رويي در ميان آموزشي مناسب جهت پرورش صفات مثبت شخصيتي همچون سخت

  .ساز جامعه ياري خواهد نموددانشجويان به عنوان نيروهاي فعال و آينده
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