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را تکمیل نمودند .سپس دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSS21و  lisrel8.8به روش تحلیل
مسیر ،تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که مدل اولیهی فرضی با برازش مناسبی مورد تأیید قرار گرفت .بر این
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اجتنابی ،رابطهی منفی با شادکامی داشتند .بهطورکلی ،همه شاخصهای برازش مدل در وضعیت مطلوبی قرار
داشتند .در این پژوهش ،نقش متغیرهای سبک مقابله با استرس و تابآوری در شادکامی دانشجویان تأیید
شد که این امر نشاندهندهی اهمیت توجه به این دو مؤلفه و تقویت و پرورش آنها در افزایش شادکامی
دانشجویان میباشد.
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مقدمه
در دنیای امروز ،انسانها با مشکالت بیشتر و متفاوتتری نسبت به گذشته مواجه میشوند و

به نظر میرسد که شادکامی ،2رؤیا و آرزویی بیشتر نباشد .تعاریف زیادی پیرامون مفهوم "
شادکامی" ارائه شده است ،اما به نظر میرسد که تعریف وینهوون )2111( 1تعریفی کاملتر
باشد " :شادکامی درجهای است که شخص در مورد کیفیت زندگیاش بهعنوان یک زندگی

رضایتبخش ،قضاوت میکند" (به نقل از بایرامی ،حسن لو و مسلمی فر .)1321 ،3برای هر
شخص ،مشکالت کوچک و بزرگ ،فشار روانی 4به همراه دارد که آنهم به نسبت
ویژگیهای افراد ،متفاوت است؛ اما پرسش اینجاست که چه چیزی باعث تفاوت افراد در
کنار آمدن با مشکالت و یا بهعبارتدیگر ،تابآوری 5میشود؟ یک پاسخ به این سؤال،
سبکهای مقابلهی 6آنها در برابر مشکالت یا رویدادها میباشد که متفاوت است (رجبی
مقدم و بیجاری.)1322 ،7
ورود به دانشگاه بهعنوان یک تجربهی بسیار چالشبرانگیز و استرسآور در زندگی هر
فرد در نظر گرفته شده است (کلینکیو )1323 ،8و بر این اساس ،امروزه در مطالعات
دانشجویی ،بررسی کیفیتهای فردی و اجتماعی دانشجویان از جنبههای مختلف اهمیت
باالیی برای پژوهشگران تربیتی دارد .در بین این کیفیتها آنچه توجه بیشتری را جلب کرده
است ،مفهوم تابآوری میباشد (کاسکان ،گریپاگوگلو و توسون .)1324 ،1تابآوری
بهعنوان " تمایل به خود اصالح گری" 23بهطوریکه سبب طبیعی بودن فرد حتی در
موقعیتهای دشوار شود ،توصیف میگردد؛ تا جایی که یک فرد تابآور میتواند بهعنوان
فردی که مقاوم و انعطافپذیر است و همچنین از توانایی التیام یافتن 22سریع ،بهتر شدن و
غلبه بر چالشها ،مشکالت و بحرانهای شخصی غمانگیز برخوردار میباشد ،تعریف شود
1. happiness
2. Veenhoven
3. Bayrami, Hasanloo & Moslemifar
4. stress
5. resiliency
6. coping styles
7. Rajabimoghaddam & Bidjari
8. Clinciu
9. Coskun, Garipagaoglu & Tosun
10. self corrective tendency
11. Heal
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(زاوترا ،هال و مورای .)1323 ،2به اعتقاد زاوترا و همکارانش ( ،)1323بهترین تعریفی که
برای تابآوری وجود دارد ،این است که آن را بهعنوان سازگاری موفق با شرایط ناگوار در
نظر بگیریم.
مروری بر پیشینهی سازگاری ،چندین عامل مرتبط با سازگاری دانشگاهی را آشکار
میسازد که ازجملهی آنها میتوان به خلق فرد و آسیبپذیری 1او به استرس اشاره کرد که
تأثیر این عاملها بهواسطهی سازگاری روانشناختی 3خوب و توانایی ایجاد سبکهای
مقابلهای 4مناسب و سالم تعدیلیافته است (کلینکیو .)1321 ،سبکهای مقابلهای ،تالش
مستمر بهمنظور سازگار شدن فرد با وضعیت نامتعادل ،تعریف شده است که در این راستا،
طبقهبندیهای مختلفی از سبکهای مقابلهای وجود دارد که از آن جمله ،روشهای مقابلهای
مسألهمدار ،5هیجانمدار 6و اجتنابمدار 7میباشند (لین و چن .)1323 ،8در مدل میانجیای
که ولپی و دافینویو 1در سال  1322از سه متغیر هیجانهای مثبت ،سبکهای مقابلهای و
تابآوری ارائه دادند ،سبکهای مقابلهای سازگارانه بهعنوان متغیر پیشبین ،تابآوری
بهعنوان متغیر مالک و هیجانهای مثبت ،متغیر میانجی بودند که نتایج این مدل نشان داد
تابآوری بهواسطهی هیجانهای مثبتی که ایجاد و تقویت میکند ،سبک مقابلهی سازگارانه
را پیشبینی مینماید و همچنین مقابله بهطور مستقیم میتواند تابآوری را بدون میانجیگری
هیجانهای مثبت پیشبینی کند.
پژوهشهای مختلف (از جمله بشارت2386 ،؛ بهادری ،خیری و سامانی2312 ،؛ و
دهقانی و کجباف )2311 ،در زمینهی مؤلفههای پیشبینِ سبکهای مقابلهای از جمله
سختکوشی ،23نشان میدهند که بین این مؤلفه و سبک مقابلهی مسألهمدار و هیجانمدار
مثبت ،همبستگی مثبت وجود دارد و این متغیر میتواند تغییرات مربوط به سبک مقابلهی
مسألهمدار و هیجانمدار مثبت را بهصورت معنیدار پیشبینی کند .همچنین بین سختکوشی
1. Zautra, Hall & Murray
2. Vulnerability
3. psychological adjustment
4. coping styles
5. problem-focused
6. emotional-focused
7. avoidant-focused
8. Lin & Chen
9. Vulpe & Dafinoiu
10. Hardiness
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و سبک مقابلهی هیجانمدار منفی و اجتنابی ،همبستگی منفی وجود دارد و این متغیر میتواند
تغییرات مربوط به سبک مقابلهی هیجانمدار منفی و اجتنابی را بهصورت معنیدار پیشبینی
کند (در اینجا مؤلفهی سختکوشی را میتوان مفهومی مشابه با تابآوری در نظر گرفت و
ارتباط این پژوهشها را با پژوهش حاضر دریافت .چندین پژوهش هم (از جمله؛ سیلز،
کوهان و استین1336 ،2؛ نوریس ،تریسی و گالیا1331 ،1؛ گالوپین1336 ،3؛ و کاسکان و
همکاران )1324 ،نشان دادهاند که سبک مقابله مسألهمدار بهصورت مثبت با تابآوری
مرتبط و سبک مقابله هیجانمدار با تابآوری پایین در ارتباط میباشد.
در پژوهشی که رجبی مقدم و بیجاری ( )1322و علی پور ،هاشمی ،باباپور و طوسی
( )2381در رابطهی بین راهبردهای مقابله با استرس و شادکامی در دانشجویان انجام دادند و
در پژوهش صالحی ،کوشکی و حق دوست ( )2313و صدیقی ارفعی ،تمنایی فر و آبدین
آبادی( ،)2312نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری بین شادکامی و سبک
مسألهمدار و همبستگی منفی و معنیداری بین شادکامی و سبک هیجانمدار و اجتنابمدار
وجود دارد؛ بهبیاندیگر ،زیر مقیاسهای سبک مسألهمدار و نه دو سبک هیجانمدار و
اجتنابمدار ،شادکامی را پیشبینی میکنند .در پژوهش دیگر که پورافضل ،سید فاطمی،
اینانلو و حقانی ( )2311در رابطهی استرس ادراک شده 4با تابآوری در دانشجویان انجام
دادند ،همبستگی معنادار و معکوس بین استرس با تابآوری نشان دادند .از طرف دیگر،
برخی پژوهشها هم (از جمله مه نگار و پیکری فر )2311 ،به رابطه مثبت تابآوری و
شادکامی و یا نقش پیشبین سبکهای مقابلهای در کیفیت زندگیِ بهتر (از جمله محمدخانی
و فراهانی )2387 ،اشاره کردهاند و ارتباط متقابل این مؤلفهها را تأیید نمودهاند.
اینچنین پژوهشهایی نشان میدهند که سبک مقابلهی مسأله مدار میتواند پیشبین
خوبی برای تابآوری و به دنبال آن شادکامی در دانشجویان باشد؛ بنابراین ،پژوهش حاضر
بر آن است تا با طراحی یک مدل به تبیین شادکامی دانشجویان بر اساس سبکهای مقابله با
استرس و تابآوری در آنها بپردازد .اهمیت موضوع پژوهش حاضر در آن است که
تابهحال در ایران ،پژوهشهای مختلف به بررسی رابطهی دو متغیر با یکدیگر (تابآوری و
1. Sills,Cohan & Stein
2. Norris, Tracy & Galea
3. Gallopin
4. perceived stress
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شادکامی /سبکهای مقابله و تابآوری  /سبکهای مقابله و شادکامی) پرداختهاند ،ولی
تنها چند مورد پژوهش در خارج از کشور درباره اثرات سبکهای مقابله با استرس روی
شادکامی دانشجویان بر اساس تابآوری بهعنوان یک متغیر میانجی ممکن برای شادکامی
انجام شده است .در واقع ،این مطالعه در تالش است تا در حد ممکن بین متغیرهای نامبرده،
با تمرکز روی شادکامی بهعنوان متغیر مالک اصلی ،پیوند برقرار کند؛ بنابراین ،مدل فرضی
اولیه بهصورت زیر میباشد:

شکل  .1مدل فرضی اولیه مبتنی بر مطالعات پژوهشی در پیشبینی شادکامی

بدینترتیب در این پژوهش ،سؤال اصلی این است که آیا مدل ترسیمشده در گروه نمونه
موردبررسی ،دارای برازش است و اینکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر روی
شادکامی چگونه است؟

روش پژوهش
هدف این پژوهش طراحی مدلی برای تبیین شادکامی بر اساس سبکهای مقابله با استرس و
تابآوری روانشناختی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان همدان بوده است .روش
انجام این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از حیث روش گردآوری دادهها از نوع
پژوهش میدانی است .جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه فرهنگیان استان همدان در نیم سال اول  13 -14هستند که بالغ بر  1333نفر بود .از
بین افراد جامعهی ذکر شده 333 ،نفر ( 265دختر و 265پسر) بر اساس جدول مورگان به
عنوان نمونه در نظر گرفته شد .نمونهگیری به گونهای انجام شد که ابتدا فهرست تمامی
کالسها از بخش آموزش دانشگاه تهیه شد و سپس ،از بین حدود چهل کالس ،ده کالس
انتخاب شد و از هر کالس (به گونهای که تمام رشتهها پوشش داده شود) نمونه موردنظر
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انتخاب شد که در نهایت از بین این تعداد 326 ،نفر تحلیل و بقیه به علت ناقص بودن
مشخصات و یا عدم پاسخگویی به همه سؤالها از تحلیل کنار گذاشته شدند .از مجموع کل
 326نفر 256 ،نفر پسر و  263نفر دختر در دامنه سنی  28تا  15نظر تحصیالت در مقطع
کارشناسی قرار داشتند .جهت اجرای پژوهش در ابتدا به آزمودنیها اطمینان داده شد که
پاسخ به این سه پرسشنامه و نتایج آنها صرفاً جنبه پژوهشی دارد و مربوط به ارزیابی و یا
گزینش آنها در شغل مورد هدف (دبیری) نمیشود و برای اطمینان بخشی بیشتر و جلب
همکاری آنها به پاسخگویی صحیح و دقیق ،اعالم شد که نوشتن مشخصات شخصی (نام و
نام خانوادگی) ضرورت ندارد .سپس برای تکمیل پرسشنامهها توضیحات الزم داده شد و از
ارائه هرگونه توضیحی که احتمال میرفت در پاسخ سوگیری ایجاد کند ،خودداری گردید.
درنهایت پس از اجرا پاسخها در نرمافزار اس پی اس اس  12جمعآوری شد و سپس در نرم
افزار لیزرل ،مدل سازی گردید .جهت گردآوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شد:
پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( :2)OHQآرگایل ،مارتین و گراسلند)2181( 1
پرسشنامه شادکامی آکسفورد را با هدف سنجش شادکامی تهیه کردند و علی پور و همکاران
( )2381آن را ترجمه و برای ایران هنجاریابی نمودند .این پرسشنامه شامل  11جمله است که
نمرهگذاری آن در  5گزینه بهصورت صفر (گزینه الف) تا سه (گزینه د) میباشد .بیانی
( ،)2385اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبستگی با پرسشنامه افسردگی بک ،به میزان
 -3/65گزارش کرده است .آرگایل و همکاران ( )2181پایایی پرسشنامه مورد نظر را با
روش بازآزمایی پس از  7هفته به میزان  3/87گزارش کردند .علی پور و همکاران ()2381
ضمن هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه شادکامی آکسفورد ،میزان پایایی آن را با استفاده از
آلفای کرونباخ 3/13 ،گزارش کردهاند .هادی نژاد و زارعی ( )2388در پژوهشی تحت
عنوان پایایی ،اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی آکسفورد بر روی  2312دانشآموز
دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان زنجان ،پایایی این آزمون را با روش بازآزمایی  3/78و
آلفای کرونباخ برای آزمون اول  3/83و برای آزمون مجدد برابر  3/86و ضریب همبستگی
این پرسشنامه را با پرسشنامه  5عاملی شخصیت برای نورزگرایی ،برونگرایی ،گشودگی
نسبت به تجربه ،توافق پذیری و وظیفه شناسی به ترتیب  3/24 ،3/15 ،3/43 ،-3/33و 3/37
(1. Oxford happiness questionnaire(OHQ
2. Argyle, Martin & Grossland
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به دست آوردند که همه ضرایب به لحاظ آماری معنادار بودند .با استفاده از تحلیل عاملی به
روش مؤلفههای اصلی هفت عامل ،خود پندارنده ( ،)6،23،23،24،21،13،14 ،2رضایت از
زندگی ( ،)3،1،21آمادگی روانی ( ،)28،13،12،15سر ذوق بودن ( ،)22،25احساس
زیباییشناختی ( ،)1،4،7،26،17خودکارآمدی ( )8،27،11،16و امیدواری ()18،11
استخراج کردند که درمجموع 3/33 ،درصد واریانس سؤالها را تبیین میکنند .در پژوهش
حاضر برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای کل پرسشنامه و
عاملها به ترتیب  3/63 ،3/68 ،3/44 ،3/56 ،3/35 ،3/72 ،3/13و  3/48به دست آمد.
پرسشنامه مقابله با موقعیتهای فشارزا ( :1)CISS- 48اندلر و پارکر ،)2113( 1این
پرسشنامه را با هدف ارزیابی انواع سبکهای مقابلهای افراد در موقعیتهای استرسزا به سه
صورت سبکهای مقابلهای مسألهمدار ،هیجانمدار و اجتنابی طراحی کردند که توسط
اکبرزاده ( )2376ترجمه شده است (به نقل از قریشی راد .)2388 ،این آزمون ،شامل 48
سؤال است که هر  26سؤال به یکی از ابعاد مقابله مربوط است و پاسخ به هر سؤال بر اساس
یک مقیاس  5درجهای لیکرت از هرگز ( )2تا خیلی زیاد ( )5مشخص میشود .سبک مقابله
اجتنابی قابلتفکیک به زیر مقیاسهای حواسپرتی و مشغولیت اجتماعی است که هر یک
به ترتیب از طریق هشت سؤال و پنج سؤال ارزیابی میشوند (شکری ،تقی لو ،گراوند و
اکبری .)2387 ،گفتنی است که سبک غالب هر فرد با توجه به نمره وی در هر یک از ابعاد
سهگانه سبکهای مقابله تعیین میشود .ضرایب اعتبار این آزمون توسط اندلر و پارکر
( )2113به وسیله آلفای کرونباخ برای سبکهای مقابله مسئله مدار ( دختران  3913و پسر،
 ،) 3911هیجان مدار ( دختر 3/85 ،و پسر ) 3/81 ،و اجتنابی ( دختر 3/81 ،و پسر )3/ 85
محاسبه شدند .در ایران ،در پژوهش صالحی ،کوشکی و حق دوست ( ،)2313ضریب آلفای
کرونباخ برای سه سبک مسألهمدار ،هیجانمدار و اجتنابی به ترتیب برابر با  3/83 ،3/82و
 3/82گزارش شد .پژوهش قریشی راد ( )2388نشان داد که  CISSبرای اندازهگیری مقابله
با موقعیتهای استرسزا روایی مناسبی دارد و پایایی آن در حدود  3/ 82است (قریشی راد،
 .)2388پایایی این پرسشنامه در در پژوهش حاضر ،برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ

)1. Coping Inventory for Stressful Situations (CISS
2. Endler & Parker
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استفاده شد که مقدار آن برای کل پرسشنامه و انواع سبک مسئلهمدار ،هیجان مدار و اجتنابی
به ترتیب  3/82 ،3/84 ،3/83و  3/83به دست آمد.
پرسشنامه تابآوری کونور و دیویدسون ( :1)CD- RISCکونور و دیویدسون
( ،)1333این پرسشنامه را با بازبینی منابع پژوهشی سال  2171 -2112در زمینه تابآوری
تهیه نمودند .این پرسشنامه  15گویه دارد که در یک مقیاس لیکرت بین صفر (کامالً
نادرست) تا چهار (همیشه درست) نمرهگذاری میشود .کونور و دیویدسون ضریب آلفای
کرونباخ مقیاس تاب آوری را  3/81و ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی را در یک
فاصله  4هفته ای  3/87گزارش کردهاند .این مقیاس در ایران توسط محمدی ()2384
هنجاریابی شده است .وی برای تعیین پایایی این مقیاس از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته
و ضریب پایایی  3/81را گزارش کرده است .در پژوهش سامانی ،جوکار و صحراگرد
( ،)2386پایایی این ابزار برابر با  3/13گزارش شد .در بررسی روایی ،نتایج پژوهش کیهانی
و همکاران ( )2313نشان داد که ضرایب همبستگیِ روایی همزمان حاکی از همبستگی منفی
و معنادار تابآوری و پرخاشگری و همبستگی مثبت و معنادار با خودکارآمدی و رضایت
از زندگی بود .مقدار آلفای کرونباخ و دونیمهسازی اسپیرمن  -براون به ترتیب برابر با 3/661
و  3/665بود.

یافتههای پژوهش
مدلیابی معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههایی درباره
روابط بین متغیرهای مشاهدهشده و نهان است که گاه تحلیل ساختاری کواریانس ،مدلیابی
علی و یا لیزرل گفته میشود (هومن .)2387 ،در این راستا ،در پژوهش حاضر ،با بهرهگیری
از این مدل در نرمافزار لیزرل ،تأثیر متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک موردبررسی قرارگرفته
است.
الف) بررسی آمارههای توصیفی و پیشفرض نرمال بودن دادهها

در محاسبات آماری الزم است که ویژگیهای کلی دادهها تعیین شود .بدین منظور
شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده میشود .بر این اساس ،در ادامه به بررسی هر یک
از این شاخصها در متغیرهای مورد پژوهش پرداخته میشود.
(1. Connor & Davidson resilience Scale (CD-RISC

111

طراحی مدلی برای تبیین شادکامی بر اساس سبکهای مقابله با استرس و...

جدول  .1شاخصهای مرکزی و پراکندگی مربوط به متغیرهای پژوهشی
شاخصها

کمینه

بیشینه

میانه

میانگین

انحراف معیار

شادکامی

23

81

44

44/51

21/44

تابآوری

11

14

61

62/43

22/75

سبک مقابله مسئلهمدار

33

77

54

55/14

8/11

سبک مقابله هیجانمدار

14

73

47

46/16

1/17

سبک مقابله اجتنابی

13

77

44

46/68

1/42

متغیرها

بر اساس جدول  ،2میانگین بهدستآمده برای سبک مسألهمدار ،سبک هیجان مدار،
سبک اجتنابی ،تابآوری و شادکامی به ترتیب برابر است با 62/43 ،44/68 ،46/15 ،55/14
و  44/51و میزان انحرافمعیار برای این متغیرها نیز به ترتیب برابر با ،1/42 ،1/17 ،8/11
 22/75و  21/ 44میباشد.
پیشفرض نرمال بودن یکی از موارد مهم است که باید پیش از انجام مدل معادالت
ساختاری به وسیلهی آزمون کلموگروف  -اسمیرینوف مورد بررسی قرار گیرد .هنگام
بررسی نرمال بودن دادهها فرض مبتنی بر توزیع نرمال دادهها در سطح خطای  %5آزمون
میشود .بنابراین ،اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  3/35باشد ،نرمال بودن دادهها قطعی
میگردد .سطح معناداری بهدستآمده برای متغیرهای این پژوهش باالتر از  3/35است و به
همین سبب ،نرمال بودن توزیع دادهها برای تمام متغیرها تأیید میشود .بر این اساس ،سبک
مقابله مسألهمدار با آماره توزیع  2/12در سطح معنیداری  ،3/22سبک مقابله هیجانمحور با
میزان آماره توزیع  2/21در سطح معنیداری  ،3/21سبک اجتنابی با میزان آماره توزیع 2/35
در سطح معنیداری  ،3/352تابآوری با آماره توزیع  2/17در سطح معنیداری  3/38و
شادکامی با میزان آماره توزیع  3/68در سطح معنیداری  3/74نرمال هستند .اکنون ،میتوان
با استفاده از مدل معادالت ساختاری به آزمودن فرضیههای پژوهش پرداخت.
ب) برازش مدل کلی پژوهش بر اساس تأثیر متغیرهای پژوهشی

در مدل نشان داده شده در شکل  ،2پنج متغیر به کار رفته در این پژوهش و روابط میان
آنها به تصویر کشیده شده است و در جدول  2هم ،بارهای عاملی هر یک از پرسشهای
بهکاررفته برای سنجش متغیرها و میزان ضریب  t-valueبرای هر یک از این پرسشها
محاسبه شده است .نام متغیرهای پژوهشی به ترتیب زیر آمده است:
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-

سبک مسأله مدار :با واژه  Masaleدر بخش باال و سمت چپ مدل مشخصشده

و دارای  26پرسش است.
-

سبک هیجان مدار :با واژه  Hayejaniدر بخش میانی و سمت چپ مدل

مشخصشده و دارای  26پرسش است.
-

سبک اجتنابی :با واژه  Ejtenabiدر بخش باال و سمت چپ مدل مشخصشده و

دارای  26پرسش است.
 تابآوری :با واژه  TABAVARIدر بخش پایین و سمت راست مدلمشخصشده و دارای  11پرسش است.
-

شادکامی :با واژه  HAPPINESSدر بخش باال و سمت راست مدل مشخصشده

و دارای  11پرسش است.

شکل  .2مقادیر  t-valueبرای ضرایب تأثیر میان متغیرهای پژوهشی در حالت ساختاری

مدل برازشدادهشده در شکل  1نشاندهندهی ضرایب  t-valueبرای ضرایب تأثیر بین
متغیرهای پژوهشی در حالت ساختاری است .بر اساس این مدل ،سبک مقابلهی مسألهمدار و
سبک هیجانی دارای تأثیری معنادار بر تابآوری افراد هستند ،زیرا درصورتیکه میزان
ضریب  t-valueمیان دو متغیر باالتر از  2/16باشد ،اثر متغیر پیشبین بر روی متغیر مالک
معنادار است .در مدل پیشرو ،نیز میزان ضریب  t-valueبهدستآمده برای بررسی میزان
تأثیر سبک مقابلهی مسألهمدار بر میزان تابآوری برابر  7/15و میزان این ضریب برای بررسی
تأثیر سبک هیجانمدار بر میزان تابآوری برابر  -5/75است .ولی میزان ضریب t-value

بهدستآمده برای بررسی اثر سبک مقابلهی اجتنابی بر میزان تابآوری برابر با  -2/84است
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و با توجه به اینکه این مقدار پایینتر از  2/16است ،این تأثیر معنادار نیست .در بررسی میزان
اثر متغیر تابآوری بر میزان شادمانی افراد ،همانگونه که دیده میشود ضریب t-value

محاسبه شده برابر با  5/75است که تأثیر معنادار تابآوری بر روی شادمانی افراد را نمایان
میکند.

شکل  .3ضرایب تأثیر استاندارد میان متغیرهای پژوهشی در حالت ساختاری

شکل  ،3میزان ضرایب تأثیر استاندارد میان متغیرهای پیشبین و مالک در حالت
ساختاری را نشان میدهد .بر این اساس ،دو سبک مقابلهی مسألهمدار و هیجانمدار به ترتیب
دارای ضریب تأثیر  3/72و  -3/37بر متغیر تابآوری هستند .بهبیاندیگر ،سبک مسألهمدار
و هیجانمدار دارای ضریب تأثیر  3/72و  - 3/37بر متغیر تابآوری هستند .در بررسی میزان
تأثیر تابآوری بر شادکامی ،ضریب استاندارد برابر با  3/65است که بیانگر اثر باالی این
متغیر بر روی شادکامی است.
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جدول  .2بارهای عاملی و مقادیر  t-valueمربوط به پرسشهای بهکاررفته برای سنجش متغیرهای
پژوهشی
پرسشها

t value

بار عاملی

پرسشها

t value

بار عاملی

پرسشها

t value

بار عاملی

پرسشها

t value

بار عاملی

Sabk1

6/82

3/31

Sabk28

6/38

3/31

tab5

8/86

3/62

happy6

7/71

3/52

Sabk2

7/13

3/45

Sabk30

23/17

3/58

tab6

3/23

3/13

happy7

7/63

3/43

Sabk6

8/87

3/41

Sabk34

4/31

3/17

tab7

5/45

3/48

happy8

7/54

3/54

Sabk10

1/24

3/52

Sabk35

5/55

3/31

tab8

5/73

3/41

happy9

6/37

3/32

Sabk15

4/31

3/15

Sabk38

23/16

3/67

tab9

5/37

3/41

happ10

7/65

3/51

Sabk21

6/38

3/35

Sabk45

8/37

3/47

tab10

5/73

3/47

happ11

7/55

3/58

Sabk24

8/11

3/46

Sabk3

7/32

3/48

tab11

6/35

3/46

happ12

5/21

3/11

3/43
7/42
happ19
3/47
5/86
tab18
3/73
22/13
Sabk23

3/51
1/48
Sabk43

3/41

6/81

happ20

3/63

6/58

tab19

3/66

23/43

Sabk29

3/65

21/37

Sabk46

Sabk42

23/44

3/57

Sabk20

1/78

3/68

tab17

6/45

3/57

happ18

5/83

3/31

Sabk41

21/17

3/68

Sabk18

23/11

3/61

tab16

6/57

3/61

happ17

5/13

3/33

Sabk39

8/12

3/46

Sabk12

1/34

3/67

tab15

4/81

3/31

happ16

6/13

3/42

Sabk36

23/82

3/51

Sabk11

5/71

3/31

tab14

6/53

3/58

happ15

7/34

3/45

Sabk27

23/44

3/57

Sabk9

6/18

3/52

tab13

5/86

3/41

happ14

7/67

3/41

Sabk26

8/38

3/47

Sabk4

5/16

3/38

tab12

3/38

3/11

happ13

7/34

3/42

پرسشها

t value

بار عاملی

پرسشها

t value

بار عاملی

پرسشها

t value

بار عاملی

پرسشها

t value

بار عاملی
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3/17
5/65
happ27
3/36
6/18
happy1
3/43
5/63
Sabk48

3/33
4/56
Sabk16

3/31

6/16

happ28

3/41

7/21

happy2

3/44

5/85

Tab1

3/52

7/12

Sabk17

Sabk14

23/14

3/87

Sabk44

6/31

3/43

tab25

3/14

3/13

happ26

7/46

3/31

Sabk13

23/81

3/73

Sabk40

8/44

3/58

tab24

4/68

3/52

happ25

6/38

3/43

Sabk8

7/33

3/52

Sabk37

8/32

3/51

tab23

5/63

3/41

happ24

7/73

3/45

Sabk7

8/37

3/55

Sabk33

4/14

3/18

tab22

6/11

3/61

happ23

7/34

3/37

Sabk5

4/37

3/32

Sabk32

6/18

3/41

tab21

6/62

3/61

happ22

5/32

3/15

Sabk47

23/26

3/68

Sabk31

7/52

3/51

tab20

3/13

3/16

happ21

6/13

3/37

پرسشها

t value

بار عاملی

پرسشها

t value

بار عاملی

پرسشها

t value

بار عاملی

پرسشها

t value

بار عاملی
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پرسشها

t value

بار عاملی

پرسشها

t value

بار عاملی

پرسشها

t value

بار عاملی

Sabk19

23/11

3/85

Tab2

3/15

3/18

happy3

6/12

happ29

6/32

3/35

پرسشها

t value

بار عاملی
3/35

Sabk22

23/15

3/68

Tab3

3/71

3/15

happy4

Sabk25

23/53

3/65

Tab4

6/35

3/46

8/34

happy5

7/41

3/44
3/57

با توجه به اینکه در مدل برازشدادهشده ،میزان ضرایب  t-valueو ضرایب تأثیر
استاندارد میان متغیرهای پژوهشی بهجز در یک مورد معنادار هستند ،در ادامه ،به بررسی
بارهای عاملی و مقادیر  t-valueبرای تکتک پرسشهای بهکاررفته برای سنجش متغیرها
پرداخته شده است .بر این اساس ،درصورتیکه میزان بار عاملی مربوط به هر پرسش باالتر
از  3/3و میزان  t-valueنیز باالتر از  2/16باشد ،آن پرسش معتبر بوده و میتواند برای
سنجش متغیر مربوط به آن مورد استفاده قرار گیرد .بر اساس جدول  ،1میتوان گفت که
تمام پرسشها از اعتبار کافی برخوردارند و بر این اساس ،مدل بهدستآمده بر اساس این
پرسشها اعتبار دارد.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل پژوهش حاضر
مقادیر

وضعیت

شاخص برازش مدل

3/347

مطلوب است

1

3/14

مطلوب است

3

3/13

ریشه میانگین مجذورات تقریب
شاخص برازش استاندارد

شاخص برازش نرمالنشده

1

مطلوب است

)1. Root mean square error of approximation (RMSEA
)2. Normalized fitness index (NFI
)3. Non Normalized fitness index (NNFI
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شاخص تطبیقی برازش

2

شاخص برازش این کری منتال

1

3/13

مطلوب است

3

3/12

مطلوب است

4

3/12

مطلوب است

شاخص برازندگی نسبی
شاخص نیکویی برازش

3/13

مطلوب است

مدل تدوینشده بر مبنای چارچوب نظری و پیشینه تجربی تا چه اندازه با واقعیت انطباق
دارد؟ این سؤالی است که هر پژوهشگری که پژوهش خود را در چارچوب یک مدل معادله
ساختاری تدوین کرده است ،با آن روبرو بوده و مایل است به آن پاسخ دهد .معیارهای علمی
قابلپذیرش برای تأیید مدل نظری با استفاده از دادههای گردآوریشده ،بحث اصلی در
«شاخصهای برازش مدل» 5را تشکیل میدهد .شاخص ریشه میانگین مربعات خطاهای
تخمین ( ،)RMSEAیکی از شاخصهای اصلی نیکویی برازش در مدلیابی معادالت
ساختاری است که در بیشتر تحلیلهای عاملی تائیدی و مدلهای معادالت ساختاری از آن
استفاده میشود .بر اساس دیدگاه مککالوم و همکارانش (2116؛ به نقل از هومن،)2387 ،
اگر مقدار این شاخص کمتر از  3/35باشد ،برازندگی مدل بسیار عالی است ،ولی بیشتر
پژوهشگران از این قاعده استفاده میکنند که اگر این شاخص کوچکتر از  3/2باشد،
برازندگی مدل خوب بوده و اگر بزرگتر از این مقدار باشد ،مدل طراحیشده ضعیف است.
در پژوهش حاضر با توجه به اینکه مقدار این شاخص زیر  3/35است ،میتوان گفت که
برازش مدل بسیار عالی بوده و تأیید میشود .افزون بر این ،زمانی که نتیجه تقسیم دو شاخص
 chi-squareبر  ،dfکمتر از عدد  3باشد ،برازش مدل در بهترین حالت تأیید میشود .دیگر
شاخصهای برازش در صورتی تأیید میشوند که باالتر از  3/1باشند .در پژوهش حاضر نیز
تمامی شاخصها باالتر از  3/1بوده و بدین ترتیب ،برازش مدل پژوهش بهوسیله تمامی
ضرایب ،تأیید میشود .شاخصهای برازش در جدول  3گویای این امر است.

)1. Comparative fitness index (CFI
)2. Incremental fitness index (IFI
)3. Relative fitness index (RFI
)4. Goodness of fit index (GFI
5. Modeling fit indexes
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،تدوین مدلی جهت تبیین شادکامی دانشجویان بر اساس سبکهای
مقابله با استرس و تابآوری آنها بود .در مدل فرضی ارائهشده که از نتایج مطالعات و
پژوهشهای حوزهی شادکامی ،تابآوری و سبکهای مقابلهای و همچنین مدل ولپی و
دافینیو ( ،)1322بهدستآمده بود ،سبک مقابلهی مسألهمدار بهطور مستقیم بر تابآوری تأثیر
مثبت گذاشته و بهواسطهی تابآوری باال ،شادکامی دانشجویان را افزایش میدهد؛ اما در
سبک مقابلهی هیجانمدار و اجتنابی ،تأثیر منفی این دو بر تابآوری ،شادکامی دانشجویان
را کاهش میدهد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدل اولیهی ارائهشده ،برازش عالی
داشته است و شاخصهای برازش مدل ازجمله  NFI ،GFIو  ،RMSEAهمگی در وضعیت
مطلوبی قرار داشتند .نتیجه این پژوهش از نظر برازش مدل با نتایج پژوهشهای ولپی و دافینیو
( ،)1322رجبی مقدم و بیجاری ( ،)1322بهادری و همکاران ( )2312و محمدخانی و فراهانی
( )2387همخوانی دارد.
بررسی مقادیر استاندارد شده متغیرها در مدل ،نشان از وجود رابطهی معنیدار مثبت بین
سبک مقابلهی مسألهمدار و تابآوری و رابطهی معنیدار منفی بین سبک هیجانمدار با
تابآوری و بهتبع آنها شادکامی و عدم رابطهی معنیدار بین سبک مقابلهی اجتنابی با
تابآوری و بهتبع آن شادکامی دارد .همچنین رابطهی معنیدار مثبت – با ضریب باالی
معنیداری بین تابآوری و شادکامی مشاهده میشود که هماهنگ با پژوهش مه نگار و
پیکری فر ( )2311میباشد .بهطورکلی در این پژوهش مشخص شد که مؤلفهی سبک
مقابلهی مسألهمدار ،نقش مهم و مؤثری در تبیین شادکامی دانشجویان دارد که این یافته با
پژوهشهای انجامشدهی پیشین هم چون علیپور و همکاران ( ،)2381صالحی و همکاران
( ،)2313صدیقی ارفعی و همکاران ( )2312همخوان است.
در توضیح نتایج فوق ،الزم است که به توانایی شخص دانشجو در مدیریت کردن مسأله
یا چالشهای فراوانش بهمحض ورود به دانشگاه اشارهکنیم که البته در مورد دانشجویانی که
در رشتههای دبیری در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته و پس از گزینش انتخاب میشوند وضع،
اندکی متفاوت میباشد .منظور از این تفاوت ،این است که این دانشجویان ،برخی از
چالشهایی را که دانشجویان دانشگاههای دیگر با آن روبهرو هستند ،دارا نمیباشند ،ازجمله
عدم امنیت شغلی و هم نحوهی ارتباط با جنس مخالف در دانشگاه – به علت تک جنسیتی
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بودن فضای دانشگاههای فرهنگیان و متمایز بودن دانشجویان پسر و دختر از یکدیگر .-در
عوض ،بر اساس تجارب پژوهشگران در این دانشگاهها ،بیشترین چالشی که فشار روانی
زیادی را در دورهی تحصیل برای این دانشجویان به همراه دارد ،تردید در مورد انتخاب
درست این شغل و از عهدهی وظایف و مسئولیتهای آن برآمدن است که این در مورد
دانشجویان دختر این دانشگاهها در مقایسه با دانشجویان پسر بیشتر صدق میکند .حال ،بر
این اساس ،دانشجویانی که از راهبردهای حل مسأله به معنی اندیشیدن در مورد مسائل ،یافتن
راهحلهای متعدد و درنهایت ،انتخاب بهترین راهحل جهت عمل در محیط بهره میگیرند،
مقاومتر بوده و در برابر ناکامیها و شرایط دشوارشان ،فوراً دست از تالش برنمیدارند ،آنها
افرادی امیدوار و حمایت شونده هستند که توانایی تجربهی هیجانهای مثبت و کنترل
هیجانهای منفی خود را داشته و از سبک زندگی شادتری برخوردار میباشند .در مقابل،
دانشجویانی که در اثر رویارویی با هر مسأله و مشکلی ،از راهبردهای هیجانمدار منفی (مثل
مصرف قرصهای آرامبخش و مواد تسکیندهنده) و یا حتی راهبردهای هیجانمدار مثبت
بهطور مداوم و افراطی (مثل گریستنهای طوالنیمدت) ،استفاده مینمایند تا بهصورت
موقت ،فشار آن مشکل را بکاهند و یا در اینچنین موقعیتهایی از مواجهه با مشکل و حل
آن به هر نحوی میگریزند و خود را با چیزهای دیگر سرگرم مینمایند ،کمتابتر بوده،
احساس ضعف و درماندگی بیشتری میکنند و درنتیجه ،شادکامی کمتر و غیرواقعیتری را
چه در دوره تحصیل و چه پسازآن تجربه مینمایند.
بنابراین ،اگر میخواهیم سطح شادکامی دانشجویان را باال ببریم ،ابتدا باید سطح
تابآوری آنها را در مواجهه با استرسها تقویت نماییم .بهمنظور دستیابی به این هدف الزم
است که آموزشهای کافی و صحیح به شیوههای مختلف (از جمله برگزاری سخنرانیها و
کارگاهها ،انجام مشاورههای گروهی با دانشجویان و  )...در زمینهی شناسایی انواع سبکهای
مقابلهای و سپس شناسایی سبک مقابلهی ترجیحی فرد در موقعیتهای مختلف و تغییر و
اصالح سبک ناسازگارانه را به او ارائه دهیم.
این آموزشها بهویژه در مورد دانشجویان دانشگاههای فرهنگیان از اهمیتی بیشتر و
ضروریتر برخوردار است؛ به این دلیل که آموزش به این گروه جهت مقاومسازی بیشتر و
داشتن روحیهای شادتر ،نهتنها برای شخص آنها در زندگی فردی ،سودمند و بهصرفه
میباشد بلکه حتی در آینده برای زندگی حرفهایشان در نقش معلم (بهعنوان الگویی برای
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تربیت دانشآموزان تابآور و شاد) سودمندی چندبرابری در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین
مسئوالن و دستاندرکاران آموزشوپرورش دانشجویان ،این دورنما را نباید نادیدهانگارند
و به این نکته همواره باید توجه خاصی داشته باشند .از اینرو ،برای پژوهشگران بعدی
سؤالهایی پیشنهاد میشود که الزم است در بررسیهایشان همواره به خاطر داشته باشند.
اینکه عوامل مؤثر بر شادکامی در دانشجویان بهجز تابآوری و سبک مقابله با استرس چه
موارد دیگری هستند؟ و اینکه آیا در بین غیر دانشجوها هم این عوامل بر شادکامی تأثیر
میگذارد یا عوامل دیگری مؤثر هستند؟
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