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 41/41/4331تاریخ پذیرش:  3/8/4331تاریخ وصول: 

 چکیده
آزمون نقش  نچنیهم و آوریبا تاب پنج عامل بزرگ شخصیت علی بررسی رابطه با هدف اضرژوهش حپ

. در این پژوهش انجام پذیرفتشادکامی  آوری در رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت وای تابواسطه

ن اهواز با استفاده از روش ( از دانشجویان دانشگاه شهید چمراپسر 434دختر و 463نفر ) 311تعداد 

نامه نئو  شدگان فرم کوتاه پرسکننعنوان نمونه انتخاب شدند. شرکتای بهگیری تصادفی چند مرحلهنمونه

(NEO-FFI ،)مقیاس تاب( آوری کانر و دیویدسونCD-RISCو پرسش ) نامه شادکامی آکسفورد

(OHI را ) با استفاده از نرم  ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادالت ساختاری وکردند. تکمیل

ای از روش مودن مسیرهای واسطهعالوه جهت آزبه .انجام شد AMOS-21و  SPSS-21افزار 

 حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که الگوی پیشنهادی دارای برازش نسبتاًنتایج  استراپ استفاده شد.بوت

چهار  کهیافت. به طور کلی نتایج بیانگر آن بود که با انجام اصالحاتی بهبود  باشدیها مخوبی با داده

لی مستقیم با تاب ، گشودگی به تجربه و برون گرایی رابطه عشناسیرنجوری، وظیفهویژگی شخصیتی روان

طریق داری با شادکامی از شخصیتی رابطه علی غیرمستقیم معنیهای چنین این ویژگیآوری دارند. هم

 آوری نشان دادند.تاب
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 شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهوازاستادیار روان .2

 شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد روان .3

 ازازمانی دانشگاه شهید چمران اهوشناسی صنعتی و سدانشیار روان .1
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 شادکامی، تاب آوری، پنج عامل بزرگ شخصیت: کلیدی واژگان

 مقدمه

 در تالش برای پاسخ به ینه روان شناسی مثبت نگردر طول دهه گذشته، تحقیقات در زم

، 4سوال بشر در مورد کامیابی؛ به ویژه تجربه شادی است )عزیز، مصطفی، سمح و یوسف

 خشم، دسته شش به را هیجاناتر اگ است، انسانی هیجانات ازمهمترین یکی شادی(. 2141

 که است هیجانی نتریاساسی شادی کنیم، تقسیمی شاد و ناراحتی تعجب، تنفر، ترس،

 کنیم،می مثبتس احسا درونی صورت به که زمانی .باشندمی آن به دستیابی پی در افراد

، 2مایرز .گرددمی زندگی خوشایندی احساس به منجر زندگی، هایرگ در شادی شیوع

فرد در آن حالت،  که است احساسی ( معتقد است که شادکامی2111) سوینی و ویتمر

 روحیه دیروز، شاد لحظات دوام مفهوم به شادکامی .داندمی یخوب چیز را زندگی

 زمان این که است دار ادامه درک این به رسیدنت. اس فردا دشوار زمان و امروز سرخوش

 شخاصا چه آند. کنمی خوشایند و دار معنی را کلی طور به زندگی حتی یا و زندگی از

 به که است باور این، عمیق حساسا هبلک زودگذر، شادی نه کنند،می تجربه شادی را آن

 3اورلمانز نظر ازد. ش خواهد برگزار خوبی به یا است خوب چیز همه امروز مشکالت رغم

د. دارن تعامل یکدیگر با و تأثیرگذارند شادی بر دو هر موقعیت و شخصیت( 2141کر )یو ب

 در ،است افسردگی وب اضطرا، خشم مانند گوناگونی منفی هیجانی حالت دارای انسان

 یاد آن از یشاد عنوان تحت که دارد وجود مثبت هیجانی حالت نوع یک فقط که حالی

(. پژوهشگران برای بررسی عوامل مرتبط با 2141و ژانگ،  ، وانگ، لیو1)لو شودمی

دهد که ابعاد می( نشان 2114) 5شادکامی به مطالعات گسترده پرداخته اند. مطالعات آرجیل

( 4315 )ترجمه فیروزبخت، 6ادکامی آن ها تاثیر بسیاری دارد، آیزنکشخصیتی افراد بر ش

معتقد است که اکثر مردم، شخصیتی تک بعدی و افراطی ندارند و به این ترتیب فرد عادی 
                                                           
1. Aziz, Mostafa, Samah &Yusof 

2. Mayers, Sweeny, & Witmer 

3. Oerlemans & Bakker 

4. Lu,Wang, Lio & Zhang 

4. Argyle 

6  . Eysenck 
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کسی است که نه درون گرا و نه برون گرا و نه عصبانی و خشن است و نه کامال آرام و 

 یک بعد نسبت به ابعاد دیگر پیشرفته تر است.خونسرد است. با این حال شخصیت افراد در 

رح شده است. این ت از طریق مدل پنج عاملی شخصیت مطهای عمده شخصیژگیوی

و  1، توافق پذیری3، گشودگی به تجربه2، برون گرایی4روان رنجوری مدل شامل پنج بعد

 و باال عاطفی ثبات که است شخصیت  از عامل یک روان رنجوری. باشدمی 5وظیفه شناسی

 باال و اضطراب عاطفی بی ثباتی آن، دیگر سوی در و پیوستار یک سوی در پایین اضطراب

 در کم توانی و بیشتر غیرمنطقی دارای عواطف عامل این در باال نمره با افراددارد.  قرار

 هاینمره که افرادیهستند.  با مشکالت آمدن کنار در ضعف و رفتارهای تکانشی مهار

 راحت معتدل و آرام، معموال عاطفی ثبات از برخورداری با است عامل پایین این در هاآن

 به فرد تمایل .کنند مقابله اضطراب یا بدون آشفتگی پرتنش هایموقعیت با قادرند و هستند

های افراد ویژگی از وجامعه گرایی بودن صمیمی بودن، انرژی طلبی، پر جرات بودن، مثبت

 به تجربه گشودگی در عامل باال نمره دارای کهی افراد .است برونگرایی عامل دارای

 از هاآن زندگی و کنجکاوند بیرونی درباره دنیای هم و درونی جهان درباره هم هستند

 در قضاوت استقالل و ذهنی کنجکاوی دارای تنوع طلب، هاآن غنی است، تجربه لحاظ

به  عامل گشودگی هماننداست.  و زیباپسندی تخیل ها،آن خصوصیات دیگر از هستند،

نوع  اساسا است، چنین فردی فردی بین تمایالت از عدیب نیز توافق پذیری عامل تجربه،

 دارد باور و کند کمک آن ها به تا دارد تمایل و کندمیهمدردی  دیگران با دوست است،

 شخصیت، پنجگانه از عوامل آخرین عامل .هستند کمک کننده متقابالً نیز که دیگران

 وظیفه شناس، فرد است، اراده مفهوم عامل، برای این توصیف بهترینت. اس یفه شناسیوظ

 همراه تحصیلی و موفقیت شغلی با عامل این در باالنمره  است، مصمم و با اراده هدفمند،

 قابلیت قولی، خوش دقت، عامل، این در باال نمره با افراد هایویژگی دیگر از است،

                                                           
1  . neuroticism 

2. extroversion 

3. openness 

4. agreeableness 

5. conscientiousness 
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است )آتش روز، پاکدامن و  بودن منضبط و موفقیت برای الشت اعتماد، وظیفه شناسی،

 (.4381عسکری، 

های مطلوب زندگی مثل موفقیت در شغل، ارتباط عاطفی قوی، با انواع پیامد شادکامی

، کینگ و 4سالمت روانی و حتی سالمت جسمی و طول عمر همبسته است )الیوبومیرسکی

اساسی است و نقش کلیدی را در دگی افراد بنابراین وجود شادکامی در زن (.2111داینر، 

عنوان یک شادی نقش مهمی را به کند.المت جسمی و روانی افراد ایفا میبینی سپیش

های شادتر گرایش بیشتری به کند. برای مثال انسانشناختی مثبت ایفا میظرفیت روان

متی دارند دوستی و سالگرایی، مهربانی، نوعیافت کمک از دیگران، خالقیت، جمعدر

چنین در مشاغل خود با عضویت سازمانی بهتر، ارزیابی ها همآن (؛2111، 2)داینر و دین

کنند )الیوبومیرسکی و همکاران، تر عمل میالتر و بازدهی تولید بیشتر، موفقعملکرد با

( شادکامی فقط با موفقیت در 2118و الیوبومیرسکی ) 3(. بر اساس مطالعات بوهم2111

و از عاطفه  مقدم بر موفقیت بر محیط کار است ،همبسته نیست، بلکه شادی محیط کار

 کند. اخیراًد پیامدهای محیط کار را ایجاد میآید و در فرد تمایل به بهبومثبت به وجود می

های ها و فعالیتتا شادی را به وسیله درمان، روش های زیادی انجام شده استتالش

های کردن احساسات، رفتارها یا شناختشان جایگزینافزایش بدهند که هدف بخشلذت

یر توجه به استعدادها و های اخدر سال(. 2113و الیوبومیرسکی،  1مثبت است )سین

شناسی به نام ای از علم روانها، در شاخهنسان به جای پرداختن به ناهنجاریهای اتوانمندی

، هدف نهایی خود را رویکرد گرا مورد توجه قرار گرفته است. اینشناسی مثبتروان

کند، از ستی و شادکامی انسان را فراهم میداند که بهزیهایی میها و شیوهشناسایی سازه

و تهدیدهای زندگی  رو عواملی که موجب سازگاری هرچه بیشتر انسان با نیازهااین

آوری ابباشند. در این میان تهای مورد پژوهش این رویکرد میترین سازهگردند، بنیادی

 (.2116 ، کوهان و استین،5سیلیس -ی دارد )کمپبلاجایگاه ویژه

                                                           
1. Lyubomirsky, King & Diener 

2. Dean 

3. Bohem 

4. Sin 

5. Campbell-Silis, Cohan, & Stein 
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 رویدادهای که بود این روانشناسی علوم پژوهشگران از بسیاری اعتقاد 81 هده اوایل تا
بعدی  هایبررسی حال عین در دارند، مؤثری نقش تنی روان اختالالت بروز در زا تنش

 تعدیل عوامل روانشناختی، اختالالت و زا تنش یرویدادها بین که داد نشان روانشناسان
 .باشند داشته افراد بر متفاوتی تأثیر رویدادها این شودمی موجب که دارد وجود ایکننده

 بر چنین هم(. 4383، پور محمد و نیا شاکری) است4آوری تاب هاویژگی این از کیی
 یا روانشناختی یستی،ز آمادگی باید افراد که این اول پذیری، آسیب تنش مدل اساس

 قرار تنش از نوعی معرض در سپس و باشند داشته بیماری به ابتالی برای فرهنگی اجتماعی
 اختالالت به ابتالی برای آمادگی مردم تربیش که حالی درد. شون مبتال بیماری به تا بگیرند

 که چیزید. شوننمی مبتال اختاللی به نیز تنش معرض در گرفتن قرار با اما دارند، را معین
 و2آلیستر مکت )اس آوری تاب کند،می محافظت افراد از تنش به شدن تسلیم برابر در

 یک آسیب، و مصیبت با مثبت سازگاری توانایی یا آوری تاب (.2113، کینون مک
 و زا آسیب تنش سرطان، به فرد پاسخ با ارتباط در که است روانشناختی موضوع
 را آوریتاب ها دیدگاه عضیت. باس شده بررسی یزندگ آفرین مشکل هایموقعیت

 پایدار ایمقابله سبک یک عنوان به را آن دیگر بعضی و خاصهواقع یک به پاسخ عنوانبه
 تیلور و فردریکسون ،1وایو مثال رای(. ب2113 ،و همکاران 3الموند) گیرندمی نظر در

،  5لوتارد. اننظرگرفته در دوام با و ثابت روانشناختی صفت یک را آوری تاب( 2118)
 وجود با افراد آن در دانند کهمی پویا فرایند یک را آوری تاب( 2111) و بکر سیچتی
آوری توانمندی فرد تابد. دهنمی نشان مثبت بار، سازگاری مصیبت یا زا آسیب تجارب

(. 2113و دیویدسون،  6روانی در شرایط خطرناک است )کانر-در برقراری تعادل زیستی
های مثبت نوعی ترمیم خود با پیامد آوریین، محققان بر این باورند که تابافزون بر ا

؛ 4333، 8؛ راتر2114؛ ماستن، 4334، و ماستن 1هیجانی، عاطفی و شناختی است )گارمزی
آوری بازگشت به تعادل ( باور داشت که تاب4333) 3(. کامپفر2111،لوتار و همکاران

                                                           
1. resilience 

2. McAllister & Mc Kinnon 

3. Lamond 

4. Waugh, Fredrickson & Taylor 

5  . Luthar, Cicchetti & Becker 

6. Conner & Davidson 

7. Garmezy & Masten 

8. Rutter 

9. Kumpfer 
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و موجب کننده( است و از این رسطح باالتر )در شرایط تهدیداولیه یا رسیدن به تعادل 
( با هدف 4334زاده )در پژوهشی که توسط شفیع شود.سازگاری موفق در زندگی می

از آوری صورت گرفت، نتایج حاکی ابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با تاببررسی ر
ابطه مثبت بین عالوه ر آوری و بهرنجوری و تابوجود رابطه منفی قوی بین روان

کمپبل و  در پژوهش دیگری که توسطآوری بود. گرایی با تابگرایی و وجدانبرون
های های شخصیتی، سبکآوری با ویژگی( با هدف بررسی ارتباط تاب2116)همکاران 

ام شد، نتایج حاکی از ارتباط پریشی در گروهی از دانشجویان انجای و عالئم روانمقابله
رنجوری طور منفی با روانآوری بهای بود. تابعاد شخصیت و سبک مقابلهوری با ابآتاب
ای هم های مقابلهشناسی ارتباط داشت و سبکگرایی و وظیفهطور مثبت با برونو به
 دهد.نهادی پژوهش حاضر را نشان میالگوی پیش 4شکل آوری بودند.کننده تاببینیپیش
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 پژوهش روش

( است که SEM) 4همبستگی از طریق الگویابی معادالت ساختاری طرح پژوهش حاضر،

دانشجویان کلیه جامعه آماری پژوهش حاضر .باشدمتغیری مییک روش همبستگی چند 

( 4381) 2چو و بنا بر پیشنهاد بنتلربود.  33-31در سال تحصیلی دانشگاه شهید چمران اهواز 

 گردد، به همین دلیل از بینمینمونه انتخاب  21تا  45مشاهده شده حداقل به ازای هر متغیر 

گیری با استفاده از روش نمونههای مختلف دانشکدهنفر، از  351اد تعد دانشجویان جامعه

 43. به این صورت که ابتدا از میان ای به عنوان نمونه انتخاب شدندمرحلهتصادفی چند

ز میان هر دانشکده پنج کالس به صورت تصادفی انتخاب دانشکده، پنج دانشکده و سپس ا

نامه داده شد. در نهایت دفی به تعدادی از دانشجویان پرسششد و در هر کالس به طور تصا

درصد( دانشجوی 1/13نفر ) 434نامه قابل تحلیل بودند. نمونه پژوهش شامل پرسش 311

تا  48سنی کل نمونه مورد بررسی درصد( دانشجوی دختر بود. دامنه  3/56نفر ) 463پسر و 

یرهای این جهت سنجش متغبود.  18/2و انحراف استاندارد  5/21سال با میانگین سنی  21

 ی خودگزارشی زیر استفاده شد:پژوهش، از سه پرسشنامه

در سال  (OHI)آکسفورد نامه شادکامیپرسش :نامه شادکامی آکسفوردپرسش

ده است که در ما 23نامه شامل شد. این پرسش راحی و تدوینط 3توسط آرجیل و لو 4331

است. دامنه گذاری شدهاز نوع لیکرت، از صفر تا سه نمرهای یک مقیاس چهار درجه

ی شادکامی باال و نمره پایین دهندهباشد. نمره باال نشانمی 81ها از صفر تا نمره

پایایی این  (2113نز)و روبی 1در بررسی فرانسیس .باشدی شادکامی پایین میدهندهنشان

یران به منظور به دست آمده است. در ا 32/1آلفای کرونباخ  نامه با استفاده از روشپرسش

اال پور و نوربفورد در پژوهشی مقدماتی توسط علینامه شادکامی آکستعیین پایایی پرسش

مورد  5/22طباطبایی و شاهد با میانگین سنی های عالمهدانشجوی دانشگاه 414(، 4318)

نامه نشان داد که تمام درونی مواد پرسشرار گرفتند. در این پژوهش همسانیبررسی ق

                                                           
1  . structural equation model 

2. Bentler & chou 

3  . Argyl & Lu 

4. Fransis & Robbins 
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و پایایی دو  33/1ای کرونباخ گانه آن با نمره کل همبستگی باالیی دارد. آلف 23موارد 

نامه شادکامی ر پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشبود. د 32/1کردن آزمون نیم

منظور بررسی روایی این ( به4335و لو ) 5آرجیل، مارتین .به دست آمد 32/1آکسفورد 

ای درجه 41شان را بر اساس یک مقیاس نامه از دانشجویان خواستند تا دوستانپرسش

 بود. 13/1نامه آکسفورد بندی و پرسشبندی کنند. همبستگی بین این درجهشادمانی درجه

 را کانر و دیویدسون یاسمقاین  :(CD-RIS) آوری کانر و دیویدسونتاب مقیاس

این مقیاس شامل  کردند. آوری تهیهحوزه تاب 4333-4314منابع پژوهش  با مرور (2113)

برای هرگویه طیف شود. ها استفاده میو فقط از نمره کل آن در پژوهش باشدگویه می25

 نظر گرفتهنادرست تا همیشه درست(در  ای )از کامالًگزینهپنج بندی شده لیکرت درجه

شود. این مقیاس در گذاری مینمره 425-25ی های این مقیاس در دامنهگویه است.شده

( در پژوهشی که 2111یو و ژانگ ) ( هنجاریابی شده است.4381ایران توسط محمدی )

به دست آوردند.  34/1دانشجویان چینی در آن شرکت داشتند ضریب پایایی این مقیاس را 

نفر اجرا کرد و برای تعیین پایایی آن از  218ر روی ( این مقیاس را ب2116محمدی )

در  به دست آمد. 83/1سنجش همسانی درونی آلفای کرونباخ بهره گرفت و ضریب پایایی 

محمدی  محاسبه شد. 86/1پژوهش حاضر پایایی این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ 

ملی استفاده کرده برای تعیین روایی مقیاس از روش تحلیل عا ( در تحقیق خود،4381)

درصد  28امل که این ع استخراج کرد. 13/1وی تنها یک عامل با ارزش ویژه  است.

 .کردواریانس را تبیین می

سؤال در سال  485نامه در ابتدا با این پرسش :(NEO-FFI)نئو نامه شخصیتیپرسش

 211های ممه فرناپرسشکری و کاستا تهیه شد. بعد از آن بر اساس همین توسط مک 4385

(. در 4386شد )خوش کنش، وسیله همین پژوهشگران ساختهه آن نیز ب ایماده 61و 

ن گرایی، گشودگی رنجوری، بروسوالی آن که پنج عامل روان 61رم پژوهش حاضر از ف

شد. در این فرم برای هر عامل  سنجد، استفادهشناسی را میپذیری و وظیفهبه تجربه، توافق

 از کامالًای )بندی شده پنج گزینهو برای هر گویه طیف لیکرت درجه ردگویه وجود دا 42

                                                           
5. Martin & Lo 
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گذاری نمره 1ها از صفر تا ( در نظر گرفته شده است و گویهموافقم مخالفم تا کامالً

باشد. در این پژوهش هر پنج عامل مورد  18تواند بین صفر تا نمره هر عامل میشوند. می

بین دانشجویان دانشگاه توسط کیامهر در  4384ر سال بررسی قرار گرفت. این آزمون د

( در بین 4381فرشی )در بین دانشجویان دانشگاه شیراز و گروسی (4318شناس )تهران، حق

( پس از هنجاریابی این 4384یابی شد. کیامهر )ن دانشگاه تبریز مطالعه و اعتباردانشجویا

ایایی این آزمون را با روش بازآزمایی آزمون در دانشجویان علوم انسانی دانشگاه تهران پ

، 82/1، 81/1به ترتیب  C ,A ,O ,E ,N( برای پنج عامل نفر 336)اجرای مجدد روی 

، 12/1، 13/1، 13/1و آلفای کرونباخ را برای این عوامل به ترتیب  86/1، و65/1، 18/1

یب ای ضرعه( در مطال2111گزارش کرده است. مک کری و کاستا ) 11/1، و 58/1

به  C ,A ,O ,E ,Nبرای پنج عامل  NEO-PIرا با آزمون  NEO-FFIهمبستگی 

در پژوهش حاضر آلفای  گزارش کردند. 86/1، و 16/1، 34/1، 83/1، 83/1ترتیب 

محاسبه  11/1و  16/1، 13/1، 63/1، 18/1به ترتیب  N ،E ،O ،A ،Cکرونباخ پنج عامل 

 شدند.

 ی پژوهشهایافته

ترین و پژوهش میانگین، انحراف معیار، کماطالعات توصیفی این  منظور آشنایی بابه

 4یس همبستگی متغیرها در جدول طور ماترترین نمره متغیرهای پژوهش و همینبیش

 آورده شده است.

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهشمیانگین، انحراف معیار و . 1جدول

ین  
نگ

میا
یار 

 مع
ف

حرا
ان

 

4 2 3 1 5 6 1 

       4 82/44 63/13 شادکامی 4

2 
تاب 

 آوری
31/81 38/43 **62/1 4      

3 
روان 

 رنجوری
51/22 33/1 **31/1- **38/1- 4     
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1 
توافق 

 پذیری
53/23 31/1 **22/1 **24/1 **33/1- 4    

5 
وظیفه 

 شناسی
13/34 16/6 **23/1 **35/1 **11/1- **35/1 4   

6 
گشودگی 

 به تجربه
65/21 81/1 *41/1 **46/1 16/1- *42/1 **48/1 4  

1 
برون 

 گرایی
28/28 16/6 **11/1 **33/1 **11/1- **34/1 **11/1 **21/1 4 

*50/5 p< **50/5 p< 

 15/1، برخی از ضرایب همبستگی در سطح شودمالحظه می4طور که در جدول همان

ر ارتباط با های همبستگی، بینشی را دباشد. این تحلیلدار میمعنی 114/1و برخی در سطح 

کند. جهت آزمون همزمان انگاره ری بین متغیرهای پژوهش، فراهم میروابط دو متغی

( اعمال SEMروابط مفروض در پژوهش حاضر، روش الگویابی معادالت ساختاری )

 24 ویرایش AMOSو  24 ویرایش SPSSها با استفاده از نرم افزار تمامی تحلیل .گردید

اصلی مورد بررسی ی ضرایب ساختاری، برازندگی الگوی صورت پذیرفت. پیش از بررس

رفی شده های برازندگی معبرازش الگوی اولیه بر اساس شاخص ترتیبقرار گرفت. بدین

چون مجذور کای، های برازندگی همکه مقادیر برخی از شاخصارزیابی شد. با وجود این

ص برازندگی (، شاخGFIشاخص هنجار شده مجذور کای، شاخص نیکویی برازش )

( TLIلویس )-( و شاخص توکرNFI(، شاخص برازش هنجارشده )AGFIتطبیقی )

ها هستند، اما شاخص جذر میانگین ابل قبول الگوی پیشنهادی با دادهدهنده برازش قنشان

( نشان داد که الگو نیاز به بهبود دارد. گام بعدی ارتقا RMSEAمجذورات خطای تقریب )

دار بود. بنابراین مسیر ی از طریق حذف مسیر غیر معنیدبرازندگی الگوی پیشنها

و تحلیل  شده اول()الگوی اصالح حذف شد آوری(پذیری به تاب)توافق دارغیرمعنی

 AMOSها صورت گرفت. در نهایت بر اساس شاخص اصالحی دیگری روی داده

بوط به مرآوری و شادکامی متصل شدند )الگوی نهایی(. نتایج خطاهای متغیرهای تاب

 آورده شده است. 2ها در جدول داری آنضرایب مسیر و معنی
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 . ضرایب مسیر در الگوی پیشنهادی2جدول

 مسیرها
 الگوی پیشنهادی

β سطح معنی داری 

 >14/1P -41/1 روان رنجوری                   تاب آوری

 P >15/1 11/1* توافق پذیری                      تاب آوری

 >14/1P 24/1 فه شناسی                     تاب آوریوظی

 >14/1P 43/1 گشودگی به تجربه                تاب آوری

 >14/1P 41/1 برون گرایی                        تاب آوری

 >14/1P 65/1 تاب آوری                          شادکامی

دار بودن از الگوی نهایی ل غیرمعنیه مشخص شده است، به دلیمسیری که با ستار

 حذف شد.

آوری پذیری به تابشود ضریب مسیر توافقمشاهده می 2گونه که در جدول همان

 3در جدول  دار نیست. بر این اساس این مسیر از الگوی نهایی حذف شده است.معنی

اساس  ها برو الگوی نهایی با داده شده اول، الگوی اصالحبرازش الگوی پیشنهادی

 های برازندگی آورده شده است.شاخص

ها بر اساس نهایی با داده الگویو اول اصالح شده ، الگوی. برازش الگوی پیشنهادی3جدول 

 های برازندگیشاخص

شاخص 

 df  GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA  برازندگی

الگوی 

 پیشنهادی
11/31 5 31/6 31/1 83/1 31/1 16/1 31/1 33/1 43/1 

الگوی 

اصالح شده 

 اول

38/36 6 16/6 31/1 85/1 31/1 13/1 31/1 33/1 44/1 

الگوی 

 نهایی
85/43 5 11/2 38/1 32/1 38/1 32/1 38/1 31/1 11/1 
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خوبی  شود، الگوی پیشنهادی اول از برازش نسبتاًمشاهده می3گونه که در جدول همان

آوری( پذیری به تابدار )توافقیرمعنیذف مسیر غها برخوردار بود. این برازش با حبا داده

 توان در الگوی نهایی مالحظه نمود.ترین برازش را میبهبود یافت و مطلوب

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 پژوهش. الگوی نهایی 2شکل 

ای پنج عامل بزرگ شخصیتی داری مسیر واسطهنتایج حاصل از بررسی معنی

( به شناسی، گشودگی به تجربه و برون گراییپذیری، وظیفهنجوری، توافقرروان)

چنین حد باال و حد نشان داده شده است. هم 1در جدول آوریشادکامی از طریق تاب

و تعداد  35فاصله اطمینان  ح اطمینان برای اینپایین فاصله اطمینان آورده شده است. سط

 است. 2111استروپ گیری مجدد بوتنمونه

 . اثرات مستقیم وغیرمستقیم متغیرها4جدول

 متغیر میانجی بینمتغیر پیش
 اثر غیرمستقیم

 سطح معنی داری متغیر مالک
 حد باال حد پایین

 >14/1P شادکامی -41/1 -31/1 تاب آوری روان رنجوری

 برون گرایی

روان 

 رنجوری

توافق 

 پذیری

وظیفه 

 شناسی

گشودگی به 

 تجربه

 شادکامی تاب آوری
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 NS شادکامی 35/1 -11/1 تاب آوری توافق پذیری

 >14/1P شادکامی 16/1 42/1 تاب آوری وظیفه شناسی

 >15/1P شادکامی 15/1 18/1 تاب آوری گشودگی به تجربه

 >14/1P شادکامی 16/1 34/1 تاب آوری برون گرایی

مینان قرار ون فاصله اطپذیری به شادکامی صفر درفقبا توجه به این که در مسیر توا

در سایر مسیرها صفر بیرون از  به عالوهدار است. ای غیر معنیگیرد، این رابطه واسطهمی

 دار هستند.ای معنیگیرد، این روابط واسطهمین قرار حد فاصله اطمینا

 گیریو نتیجه بحث

های ای تاب آوری در رابطه بین ویژگی هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه

های پژوهش پرداخته شده است. یافتهدر این بخش به تبیین  ادکامی بود.شخصیتی و ش

شادکامی دارد  که تاب آوری رابطه علی مستقیم و معنی داری با داد پژوهش حاضر نشان

جمله  از های خاصی دارندنگرش و هامهارت آورها، تابتوان گفت میدر تبیین این یافته 

 تغییرات با در رویارویی تا کندمی کمک ادافر به کوشی کنترل. سخت و سخت کوشی

 و فرد سازگاری هایشیوه کنند. تبدیل هایی پرمنفعت فرصت به را هادشواری زا،تنش

 تحت را نامساعد زندگی شرایط و فشارها کنندمی یاری را او ،های خانوادگیویژگی

درآورد و در نتیجه در مواجهه با فشار ها و تنش های زندگی آشفته و پریشان  خود تسلط

 بر اثرگذاری برای خود هایتوانایی به فرد که آن است کنترل، از نگردد. به عالوه مقصود

موجب احساس کارآمدی و به دنبال آن  خود این که باشد داشته ایمان نتایج رویدادها

های مهم دیگر از ویژگی یکی (.4333و سوری نژاد،  )سوری، حجازی گرددمی شادکامی

 آوری رسد تاب می نظر به است. آینده به نسبت بینش خوب آن ها افراد تاب آور قدرت

 خوش باعث اجتماعی جنبه از هم و جنبه روانی از هم که شودمی محافظتی عوامل باعث

 به یابد ومی افزایش حیطم بر تسلط حالت نتیجه در و شودمی به وقایع نسبت افراد بینی

 .انجامدمی آینده در روانی و شادکامی او بهداشت و عملکرد فرد بهبود

آوری بود. ی شخصیتی با تابهار پژوهش حاضر بررسی ارتباط ویژگیهدف دیگ

رنجوری، پنج عامل بزرگ شخصیتی شامل روان نتایج بیانگر آن است که چهار عامل از
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آوری دارند گرایی رابطه علی مستقیمی با تابربه و برونشناسی، گشودگی به تجوظیفه

ی رنجوروری نشان نداد. در این میان روانآپذیری رابطه علی مستقیمی با تابولی توافق

توان چنین اظهار داشت وری دارد. در تبیین این یافته میآرابطه علی منفی مستقیمی با تاب

یجانات منفی و مقابله ضعیف در رویارویی ای است که آمادگی هرنجوری سازهروانکه 

. اگرچه نمرات (4332)کاستا و مک کری،  ها داردمشکالت و دشواری در کنترل تکانه با

رنجوری مالک تشخیص مشکالت بالینی نیستند، ولی شواهد موجود نشان باالی روان

ی جایترند. از آنپذیرابر اختالل و پریشانی عاطفی آسیبرنجور در بردهد که افراد روانمی

های شناختی غلط، به خود فرصت رنجوری به دلیل ارزیابیکه افراد با نمره باال در روان

کنند در نتیجه از و موقعیت را درست درک نمی دهندکردن و مرور مسأله را نمیفکر

ی به تنش یکی از صفات پذیرعالوه آسیببه کنند.ای ناکارآمد استفاده میسبک مقابله

ای قوی و منفی با آوری رابطهرو تعجبی ندارد که تاباز این رنجور استاد روانافر

آوری نمره ر مقیاس تابرنجوری دو افراد با نمرات باالی روان رنجوری نشان دهدروان

هایی از رنجورها ویژگیکه روانتوان گفت با توجه به اینکلی میطورپایین کسب کنند. به

ها دارند، منطقی به مدار و ناتوانی در کنترل تکانهال، سبک مقابله هیجانطفه منفی باقبیل عا

تری آوری کمعبارتی تاببهتر باشد و ها کمها در مقابله با تنشرسد که توانایی آننظر می

مستقیمی با  شناسی رابطه علیوظیفهحاضر  شهبا توجه به نتایج حاصل از پژو را نشان دهند.

علت داشتن شناس بهافراد وظیفهتوان گفت که . در تبیین این یافته میدآوری نشان داتاب

زندگی،  چون خودکارآمدی باال، داشتن نظم و برنامه درای همهای برجستهویژگی

های از توانایی دهی، دارای ارزیابی شناختی صحیحپذیری باال، ویژگی خودنظممسئولیت

زا بنابراین بهتر از پس عوامل تنش (،4332کاستا و مک کری، ) واقعی خود هستند

و دقت در انجام کارها، در ها شناسعالوه سبک کار کردن سخت وظیفهآیند. بهبرمی

مدار ها را به سمت سبک مقابله مسألهآن کنند. احتماالًریزی و حل مسأله شرکت میبرنامه

و در نتیجه احساس زا برآیند کند از پس عوامل تنشها کمک میدهد و به آنسوق می

ی پاسخ به مصایب و رسد گرایش کلا تجربه کنند. در واقع به نظر میخودکارآمدی ر

شناس بهبود آوری را در افراد وظیفهابله فعال، تزا با رویکرد حل مسأرویدادهای تنش
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گشودگی به تجربه با های پژوهش حاضر رابطه علی مستقیم از دیگر یافته بخشد.می

نمره باالیی در توان چنین اظهار داشت افرادی که . در تبیین این یافته میتاس آوریتاب

کنند میل باالیی به جستجو در موضوعات مختلف و کسب تجارب این مقیاس کسب می

های مختلف اجتماعی کاوش . این افراد در زمینه(4332)کاستا و مک کری،  جدید دارند

ت اجتماعی اطالعات از جمله مشکالت و معضالهای مختلفی کنند در نتیجه در زمینهمی

تواند موجب شود که افراد داشتن از مشکالت احتمالی میکنند. آگاهیزیادی کسب می

آوری باشند و در واقع تابتری داشتهعی با مسائل توان مقابله بیشدر صورت مواجهه واق

 تری از خود نشان دهند.بیش

وری نشان داد که بین این دو آگرایی با تابیم برونه علی مستقهای مربوط به رابطیافته

توان چنین استنباط کرد که در تبیین یافته حاضر میمتغیر رابطه علی مستقیمی وجود دارد. 

کوشی، شاد و بودن، سختهایی از قبیل پر انرژیگرا به دلیل ویژگیراد بروناف

ثبت، سطوح باالی تعامل و مهای های عاطفی مثبت، هیجانبودن، داشتن سبکجرأتمند

)کاستا و  آوری دارندفردی صمیمانه، رابطه قوی با تابهای اجتماعی و روابط بینفعالیت

یار مهمی هستند که به فرد کمک شناختی بسمنابع روانهیجانات مثبت  (.4332مک کری، 

ن افراد ثری استفاده کند، لذا ایای مؤهای مقابلهکند در مقابل فشار روانی از روشمی

که  گفت توانبه عالوه می آور تر هستند.تر و تابدر مقابل حوادث سخت مقاوم احتماالً

 برای را فعاالنه هایتالش مثبت، هایهیجان برون گراها عاطفه مثبت بیشتری دارند و

 را هستند آمیز موفقیت هاتالش اعتقادکه این تواند می و دهدمی افزایش تنش با رویارویی

زیرا  دارد، ارتباط آوری تاب با مثبت عاطفه (2114) 6از نظر فردریکسون بخشد. ارتقا

 قرار افراد دسترس در زاتنش وضعیت با که را عمل-تفکر هایمجموعه عاطفه مثبت

 رفتاری هایگزینه و پذیرتر انعطاف تفکر داشتن نتیجه در دهد،می گیرند،گسترشمی

 تنش با رویارویی طول در را گرا برون افراد مقابله مثبت، عاطفه پیامد عنوان به تروسیع

 .دهدمی افزایش

                                                           
6. Fredrickson 
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 زیرا است، سازگارانه هابا مصیبت رویارویی در گرایی برون باالی سطوح هم چنین

امر  این در و کنندمی جو و جست را دیگران حمایت احتمال بیشتری به گرا برون افراد

 برند،می لذت اجتماعی در تعامالت شدن درگیر از که کودکانی هستند. ثابت شده موفق

با  سازگاری در تواندمی که عاملی کنند. جلب را توجه دیگران و مراقبت قادرند بیشتر

 خلق کج و پذیر که تحریک کودکانی مقابل در باشد؛ کننده کمک زا تنشی هاموقعیت

 شود،می پرت راحتی به آنان حواس و شوندمی محیطی آشفته تغییرات با راحتی به هستند،

 را والدین طرد و بیشتری خشم احتمال به و کنند مقابله وسختی مصیبت با کمتر قادرند

دیکارد، آیوی و  -باشند )دیاتر آشفته هم والدین اگر خصوص به کنند،می استنباط یا جلب

توان گفت ارتباط قوی بین برون گرایی و تاب آوری به به طور کلی می (.2115اسمیت، 

طفه مثبت در برون گراها، توانایی ارتباطات نزدیک بین فردی و سطوح باالی وجود عا

 شود.میو تعامالت اجتماعی مربوط فعالیت ها 

توان شان نداد. در تبیین این یافته میآوری نپذیری رابطه علی معناداری با تابما توافقا

طفی هستند و به کنند افرادی عاب میگفت افرادی که در این مقیاس نمره باالیی کس

از  (4332)کاستا و مک کری،  دهنداطف خود و دیگران اهمیت زیادی میهیجانات و عو

کنند مدار استفاده میاز سبک مقابله هیجان این نظر در صورت مواجهه با مشکالت احتماالً

تواند موجب شود که افراد در (. این سبک مقابله می2116 سیلیس و همکاران، -کمپبل)

تری داشته آوری کمی و پریشانی گردند و در واقع تابمشکالتشان دچار آشفتگمقابل 

 باشند.

 شادکامیهای شخصیتی بر اثر غیرمستقیم ویژگی هدف دیگر پژوهش حاضر، بررسی

بود. نتایج بیانگر آن است که چهار عامل از پنج عامل بزرگ شخصیت  آوریاز طریق تاب

کننده بینی( پیشی به تجربه و برون گراییشناسی، گشودگروان رنجوری، وظیفه)

رنجوری ارتباط منفی غیرمستقیم با شادکامی ن میان روانمستقیم شادکامی هستند. در ایغیر

ر افراد منجر به کاهش شادکامی آوری درنجوری با کاهش تاب؛ به این معنی که رواندارد

علت استفاده از  ها بهرنجورروانتوان بیان داشت که گردد. در تبیین این یافته میمی
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 و ناتوانی در کنترل (4336و هیوبارد،  1)واتسون مدارراهبردهای حل مسأله هیجان

توانند به خوبی شدن با مسائل و مشکالت زندگی نمیرفتارهای تکانشی در هنگام مواجه

 آوریگردند و تابکالت زندگی دچار تنش و آشفتگی میآن را حل نمایند و در برابر مش

اهش دهند. همین امر منجر به افزایش اضطراب و ناراحتی و ککمی از خود نشان می

شناسی رابطه که وظیفهچنین نتایج نشان دادند هم گردد.شادکامی در این افراد می

 در تبیین این یافته شاید بتوان آوری با شادکامی دارد.داری از طریق تابغیرمستقیم معنی

ریزی زیادی دارند. بنابراین ر انجام کارها دقت، نظم و برنامهها دشناسوظیفهگفت که 

د در نتیجه در کنناستفاده می (4336)واتسون و هیوبارد،  مداربک مقابله مسألهاحتماال از س

توانند از مشکالت با دهند و میتری از خود نشان میآوری بیشبرابر مشکالت، تاب

ها احساس خودکارآمدی و کنترل را در آنور کنند، این موضوع تری عبآرامش بیش

های پژوهش حاضر از دیگر یافتهگردد. افراد می کند که منجر به شادکامی درایجاد می

طور که . همانبودآوری به تجربه با شادکامی از طریق تابگشودگی  رابطه علی غیرمستقیم

ای مختلف از جمله در هبه تجربه باالیی دارند در زمینه که گشودگیاشاره شد، افرادی 

)کاستا و مک کری،  ندنکالت روزمره اطالعات زیادی کسب میزمینه مسائل و مشک

آوری باالتر رای مواجهه بهتر با مشکالت و تابتواند زمینه را ب. این آگاهی می(4332

ین واجه شوند، بنابراتوانند بهتر با مشکالتشان مآور میجایی که افراد تابفراهم کند. از آن

ها حاکی از آن است که چنین یافتههم تری را هم تجربه خواهند کرد.شادکامی بیش

این یافته  در تبیینآوری با شادکامی رابطه دارد. طور غیرمستقیم از طریق تابگرایی بهبرون

کوشی، ارتباطات صمیمی گراها دارای صفاتی مانند سختکه برون توان چنین بیان نمودمی

های مشکالت از روششود در مقابله با ی اجتماعی زیاد هستند که موجب میهاو فعالیت

مقابل مشکالت پریشان و کنند. بنابراین در بیشتر استفاده  های اجتماعیو حمایت مقابله بهتر

به عالوه،  توانند شادکامی را تجربه نمایند.تری میگردند و به احتمال بیشآشفته نمی

تری را تجربه دارند و احساسات و هیجانات مثبت تریت بیش، عاطفه مثبگراهابرون

ها و فشارها تری را برای رویایی با تنشواجهه با مشکالت تالش فعاالنهها در مکنند؛ آنمی

                                                           
7. Watson & Hubbard 
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تر باشند و آرامش خود را توانند در مقابل مشکالت قویدهند. به همین دلیل میانجام می

 .تری را تجربه کنندشست ندهند و در نتیجه شادکامی بیاز د

جی ارتباط عنوان میانبه تواندآوری میدهد که تابدر مجموع پژوهش حاضر نشان می

آوری، شادکامی شادکامی عمل کند و با افزایش تابهای شخصیتی و گیبین ویژ

و قابل تغییر است، آوری یک متغیر قابل آموزش جایی که تابنتری تجربه شود. از آبیش

با توجه به اهمیت  ها را افزایش داد.آوری در افراد شادکامی آنافزایش تاب توان بامی

دی و اجتماعی، الزم است در موضوع شادکامی و اثرات آن در پیشرفت و تعالی فر

اعی و ارتباطی به اصول شادکامی و پیشایندهای مؤثر بر آن های آموزشی، اجتمرسانه

آن نگریسته شود تا عموم مردم، به خصوص  عنوان یک حرکت ملی بهپرداخته شود و به

 جوانان، تغییرات الزم را در خود به وجود آورند و جامعه نشاط مطلوب را به دست آورد.

 منابع 

(. ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و 4381روز، ب؛ پاکدامن، ش و عسگری، ع. )آنش

 .316-361 :46، شناسی ایرانیفصلنامه روانپیشرفت تحصیلی. 

تهران:  (.4315ی مریم فیروزبخت )ترجمه ،شناسی شادیروان(. 4315) .، مایکلآیزنک

 انتشارات بدر.

مجله ، فرم تجدید نظر شده. NEO.PIهنجاریابی آزمون شخصیتی  (.4318شناس، ح. )حق

 .38-16 :1، شماره 4318، بهاراندیشه و رفتار

-پیشایندهای شخصیتی (. بررسی روابط ساده و چندگانه4386) .کنش، ابوالقاسمخوش

شناختی و مذهبی با احساس شادکامی و ارتباط این متغیر با سالمت روانی و عملکرد 

شناسی، تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه دکتری روان

 دانشگاه شهید چمران اهواز.

تی آوری و بهزیس(. رابطه تاب4333. )حسننژاد، مو سوری لهه؛ حجازی، اسینسوری، ح

ی کاربردی، شناسدانش و پژوهش در روانبینی. ای خوشنقش واسطه شناختی:روان

 .45-5 :4، شماره سال پانزدهم
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آوری با فرسودگی (. رابطه تنش شغلی و تاب4383) .هریو محمدپور، م یرجنیا، اشاکری

، سال پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-فصلنامه علمی شغلی در پرستاران زن.

 .464-463 :2، شماره چهاردهم

بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی  .(4318) .لیو نورباال، ع حمدپور، ایعل

سال پنجم، شماره  مجله اندیشه و رفتار،های تهران. آکسفورد در دانشجویان دانشگاه

 .2و  4

و  (NEO.F.F.I) هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی(. 4384) .جواد کیامهر،

سی ساختار عاملی و تحلیل تأییدی آن در بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی ربر

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.دانشگاه تهران. پایان

رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. کاربرد تحلیل عاملی در  (.4381فرشی، م. )گروسی

 .نشر دانیال(پژوه )نشر جامعهمطالعات شخصیت. تبریز، 

آوری در افراد در معرض خطر بررسی عوامل مؤثر بر تاب (.4381) .مسعود محمدی،

 نامه دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیسوءمصرف مواد. پایان
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