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 Abstract چکیده

هاي انتخاب  رضايت از زندگی، ارزيابی کلی کیفیت زندگی بر اساس مالک

کنند  شده است. افراد هنگامی سطوح باالي رضايت از زندگی را تجربه می 

هاي تعیین شده از سوي خود، مطابقت  ها با مالککه شرايط زندگی آن

بینی در رابطه  شخو اي داشته باشند. هدف اين پژوهش تعیین اثر واسطه

کوشی با رضايت از زندگی بود. تعداد  خود و سخت  بین هسته ارزشیابی

نفر از دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد  251

زن( انتخاب شدند و به مقیاس هسته  112مرد،  28تهران جنوب )

مون (، آزPVSهاي شخصی ) ياب ديدگاه (، زمینهCSEsارزشیابی خود )

( و مقیاس رضايت از زندگی LOT-Rگیري زندگی ) شده جهت بازنگري

(SWLS پاسخ دادند. نتايج نشان داد همبستگی بین هسته ارزشیابی )

بینی و رضايت از زندگی معنادار است. افزون بر  کوشی، خوش خود، سخت

بینی در رابطه بین هسته  آن نتايج تحلیل مسیر آشکار ساخت که خوش

اي ايفا  کوشی با رضايت از زندگی نقش واسطه ود و سختارزشیابی خ

توان نتیجه گرفت که  هاي پژوهش حاضر می کند. بر اساس يافته می

بینی کنند. نتايج اين  توانند رضايت از زندگی را پیش هاي شخصیت می رگه

هاي روانشناختی  تواند در ارتقاي کیفیت زندگی افراد و مداخله پژوهش می

 سودمند باشد.

بینی، رضايت  کوشی، خوش هسته ارزشیابی خود، سخت های کلیدی: واژه

 از زندگی

This study aimed to examine the mediating effect of 

optimism in the relationship between core self-

evaluations and hardiness with life satisfaction. Based 

on a correlational design, 240 (78 male, 162 females) 

Islamic Azad University graduate students were 

selected via multistage sampling and responded to the 

Core Self-Evaluations Scale (CSEs; Judge, Erez, Bono 

& Thresen, 2003), the Personal Views Survey (PVS; 

Hardiness Institute, 1985), the Life Orientation Test-

Revised (LOT-R; Seheier, Carver, & Bridges, 1994), 

and the Satisfaction With Life Scale (SWLS; Diener, 

Oishi & Lucas, 1985). Results indicated that the 

correlation between core self-evaluations, hardiness, 

optimism, and life satisfaction was positive and 

significant. Optimism played a mediating role in the 

relationship between core self-evaluations and 

hardiness with life satisfaction. These findings suggest 

the direct and indirect roles of core self-evaluations 

and hardiness in life satisfaction. 

Keywords: hardiness, core self-evaluations, optimism, 

life satisfaction 
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 مقدمه
ارزيابی کلی کیفیت زندگی بر اساس  1رضايت از زندگی

شده فرد و متضمن مقايسه بین شرايط  هاي انتخاب  مالک

هاي شخصی است. افراد هنگامی سطوح  زندگی با مالک

کنند که شرايط زندگی  باالي رضايت از زندگی را تجربه می

اند، مطابقت  هايی که براي خود تعیین کرده ها با مالکآن

توان به عنوان  ز زندگی را میداشته باشند. رضايت ا

ترين ارزيابی افراد از شرايط زندگی خود در نظر گرفت  جامع

سه جزء اساسی بهزيستی  2که به همراه عاطفه مثبت و منفی

؛ 2113دهد )داينر، اويشی و لوکاس،  را تشکیل می 3فاعلی

 (.2111مالکوک، 

عوامل متفاوتی در رضايت از زندگی مشارکت دارند. براي 

ين دبنیاي هازنیال ارتباط رضايت از زندگی با مثا

( و 1333، مانیو انجفی زي، )حجاش نگیزو انشناختی روا

 5( و هسته ارزشیابی خود1332کري،  شخصیت )کاستا و مک

  4بین پیامدهاي عاطفی و عینی به عنوان يک متغیر پیش

 ( به اثبات رسیده است. 1332)جاج، الک و دورهام، 

هاي خود در قالب يک سازه شخصیتی هسته ارزشیابی

کننده باورهاي بنیادين افراد درباره خود و  يکپارچه منعکس

ها و وري دنیاي خويش است که در ارزشیابی از قابلیتکنش

شود هاي خويش و حس زندگی خوب متجلی میصالحیت

(. اين سازه معرف يک مفهوم گسترده مکنون 2113)جاج، 

، خودکارآمدي 1حرمت خوداست که بر محور چهار رگه 

استوار است 3و نوروزگرايی8، مسند مهارگري2يافتهتعمیم

؛ دي باسچرا، هافمنسا و دي فريت، 2112)جاج و کامیرمولر، 

دهد که اين چهار  هاي فراتحلیلی نشان می (. بررسی2112

اند و يک سازه مشترک را تشکیل  رگه با يکديگر همبسته

                                                                 
1
. life satisfaction 

2
. positive and negative affect  

3
. subjective well-being 

4
. core self-evaluations 

5
. affective and objective consequences  

6
. self-esteem 

7
. generalized self-efficacy 

8
. locus of control 

9
. neuroticism  

حوري،  طاوسی و اکبرزاده عمت؛ ن2113دهند )بونو و جاج،  می

-(. اين نکته نیز آشکار شده است که هسته ارزشیابی1332

هاي خود بر رضايت شغلی و رضايت از زندگی اثر معنادار 

هاي خود، دارد. افراد با سطوح مثبت هسته ارزشیابی

شادکامی، رضايت از زندگی و رضايت از کار را بیشتر تجربه 

هاي طوح مثبت هسته ارزشیابیکنند چرا که افراد با س می

-ها چالشکنند که براي آن هايی را جستجو میخود موقعیت

نوبه خود رضايت از  دهنده است، امري که به انگیز و پاداش بر

؛ 2111دهد )اوزرل، همارتا و دنیز،  زندگی را افزايش می

جاج، الک، ؛ 2114پیکولو، جاج، تاکاهاشی، واتانابه و الک، 

الف؛ 1332 طاوسی؛ ؛ به نقل از نعمت1338، دورهام وکالگر

 (.2114و همکاران،  میلرمیدما

هاي مختلف به شیوه  اين افراد همواره خود را در موقعیت

کنند و خود را توانمند، ارزشمند و واجد  مثبت ارزيابی می

دانند. به دلیل برانگیخته بودن، کار  توانايی مهار زندگی می

دهند و با جستجوي  نجام میخود را به طور موثرتري ا

انگیز از زندگی و شغل خود رضايت  برهاي چالش موقعیت

(، سطوح 2113بیشتري دارند )جاج، ارز، بونو و تورسن، 

دهند، به طور  تري از استرس و تعارض را گزارش می پايین

ها بهتر  آيند و از مزايا و فرصت ها کنار می موثرتري با شکست

قابل افراد با هسته ارزشیابی خود کنند. در م استفاده می

دانند، بر  منفی، خود را در مقايسه با ديگران کم ارزش می

شوند و خود را قربانی  ها و کاستی خود متمرکز می شکست

ها  (. پژوهش2112دانند )جاج و هرست،  محیط خويش می

؛ تیچلر، 2112)تائوسیس، نیکوال، سرداريس و جاج، 

؛ گريوز، پارکر، 2111کورمیک،  کیج و مک گیامباتیستا، مک

( نیز رابطه 2112؛ جانگ و همکاران، 2112زاچر و جیمیسن، 

نیرومند هسته ارزشیابی خود با رضايت از زندگی، سالمت 

 جسمانی و شادکامی را آشکار کرده است. 

( 2113هاي فراتحلیل کامیرمولر، جاج و اسکات ) داده

سته ارزشیابی خود، که افراد با سطوح باالي ه است  نشان داده

استرس ادراک شده کمتر و سطوح پايینی از فشار را گزارش 
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کنند. به نظر اين مولفان سطوح باالي هسته ارزشیابی  می

کند و با  خود مانند يک محافظ در برابر استرس عمل می

حفظ خلق مثبت و دريافت حمايت اجتماعی بیشتر، سبب 

از اين يافته، ري،  شود. در حمايت افزايش بهزيستی فاعلی می

اند که  ( در پژوهش خود نشان داده2112اکسترمرا و دوران )

افراد با سطوح باالي هسته ارزشیابی خود قادرند به خوبی 

هاي  احساسات خود را مهار کنند و تجربه مثبت و حالت

عاطفی پايدارتري نسبت به افراد با سطوح پايین هسته 

گر )ري و اکسترمرا، هاي دي ارزشیابی خود دارند. بررسی

کند  ب( نیز اين نکته را تايید می1332طاوسی،  ؛ نعمت2115

که افراد با هسته ارزشیابی خود مثبت قادر به حفظ سطح 

پايین استرس، تجربه عاطفه مثبت و دريافت سطوح باالي 

 حمايت اجتماعی هستند.  

هاي مختلف درباره رضايت از زندگی توجه   در بررسی

عنوان يک ساختار روانی و  به 1کوشی سخت پژوهشگران به

بین مناسب براي سالمت يا شیوه مواجهه با  متغیر پیش

ها  زندگی معطوف شده است. پژوهش زاي رويدادهاي استرس

کوشی با سالمت روانی و رضايت از  دهد که سخت نشان می

؛ 2111زندگی رابطه مثبت دارد )اسکوموروسکی و سادوم، 

؛ 2112؛ جانسون و همکاران، 2115اسمیت، يانگ و لی، 

(. به عبارت ديگر، 1331المبرت، المبرت و کلیپلی، 

کننده سالمت روانشناختی و رضايت از  کوشی تعیین سخت

هاي  زندگی است و افراد سرسخت به علت استفاده از روش

اي فعال و موثر، بهزيستی فاعلی باالتري دارند )پاتريک،  مقابله

 (.1333نیکوالس و لیونر، 

هاي موجود درباره شخصیت، کوباسا بر اساس نظريه

( مفهوم شخصیت سرسخت را ترکیبی از باورها در 1323)

داند که از عمل يکپارچه و هماهنگ  مورد خود و جهان می

گیرد. به عبارت ديگر  جويی سرچشمه میتعهد، مهار و مبارزه

زاي زندگی به  کوشی در مواجهه با رويدادهاي استرس سخت

کند و مبین اين  ان يک منبع مقاومت و محافظ عمل میعنو

                                                                 
1
. hardiness 

باور است که تغییر امري عادي در زندگی است و فرصتی 

(. 2112سازد )مدي، براي رشد و يادگیري بیشتر را فراهم می

شود تا افراد  کوشی به عنوان يک ويژگی فردي باعث می سخت

 نسبت به خود و دنیاي پیرامون خود بازخورد بهتري داشته

مندي و موفقیت بیشتري در زندگی باشند و احساس رضايت

؛ مدي، 2113خود تجربه کنند )کرولی، هايسلیپ و هابی، 

1333 .) 

زا را مثبت ارزيابی  هاي تنش افراد سرسخت موقعیت

دهند  کنند و به اتفاقات مثبت زندگی اهمیت بیشتري می می

 ها ازو اين ارزيابی مثبت سبب ايجاد رضايت خاطر آن

( و بر رضايت 2111شود )پیکو،  هاي مختلف زندگی می جنبه

؛ 2111دام،  گذارد )دالهايج، گیالرد و ون از زندگی تاثیر می

(. بررسی رابطه 1383منیع و زارع،  شیرمحمدي، میکائیلی

کوشی، رضايت از زندگی و امید با عملکرد  بین سخت

که  دانشگاهی نیز نشان داده است آموزان پیش تحصیلی دانش

کوشی و رضايت از زندگی ارتباط مثبت معنادار  بین سخت

( نیز در 1383(. صالحی و بشارت )1383وجود دارد )حمید، 

کوشی با سالمت روانی  اند که سخت پژوهش خود نشان داده

 رابطه دارد.

عامل ديگري که نقش مهمی در رضايت از زندگی دارد، 

بینی يا تفکر مثبت به نوعی  است. خوش 2بینی خوش

گیري فکري اشاره دارد که انتظار پیامدهاي مثبت به  جهت

شود. به بیان  عنوان عاملی ثابت، کلی و درونی را نشان می

ترين  بینی يا تفکر مثبت تمايل به اتخاذ امیدوارانه ديگر خوش

آمادگی عاطفی و شناختی اشاره  ديدگاه است، و به يک پیش

هاي بد  تر از چیز که مبین آن است چیزهاي خوب مهم دارد

است، امري که مستلزم آن است که شخص چگونه پیامدها و 

کند )پیترسون،  بینی می نتايج زندگی را ارزيابی و پیش

بینی فقط به معناي مثبت بودن  (. با اين وجود خوش2111

گشا هستند و براي  بین، مشکل صرف نیست، بلکه افراد خوش

کنند. اين  ريزي و طبق آن عمل می خود برنامه  هايیتفعال

                                                                 
2
. optimism 
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شود فرد در حل مسائل و مشکالت حالت  امر موجب می

تري داشته  نداشته و نسبت به ديگران بازخورد مثبت 1منفعل

 (. 2111باشد )استراسلی، مکی و پلنت، 

بینی يعنی داشتن نوعی  توان گفت خوش در مجموع می

ه در آينده، رويدادهاي خوب بیش از ک انتظار کلی مبنی بر اين

رويدادهاي بد اتفاق خواهند افتاد، بر رفتار افراد و شیوه مقابله 

زاي زندگی تاثیر  ها با مشکالت و رويدادهاي استرسآن

بین انتظار دارند در آينده پیامدهاي  گذارد. افراد خوش می

 ها اتفاق بیفتد و همین اطمینان به آينده باعثمثبت براي آن

گیري احساس مثبت و سطوح باالي سازگاري  شکل

(. چنین 1335 ير، شود )کارور، رينولدز و شی روانشناختی می

و محیطی مثبت ي هاکمحرت و طالعااتوجه به افرادي با 

(، در 1331، سپهرري منصون و باقريازاده،  همنفی )حمز

زاي زندگی، نسبت  مواجهه با مشکالت و رويدادهاي استرس

اند و بر اين باورند که با تالش خود  بین وشبه آينده خ

اي  توانند مشکالت را حل کنند و از راهبردهاي مقابله می

تواند به سالمتی روانی و  مثبت استفاده کنند، امري که می

 (.1335 ها منجر شود )کارور و همکاران،جسمانی آن

تر هستند،  اجتماعی 2بین نسبت به افراد بدبین افراد خوش

تري برخوردارند، معاشرتی  فردي مطلوب هاي بین از مهارت

گر توانند يک شبکه اجتماعی حمايت هستند و به راحتی می

در اطراف خود ايجاد کنند. همچنین مشخص شده است که 

شوند و  بین بیشتر افسرده می افراد بدبین نسبت به افراد خوش

استعداد خود پیشرفت در زمینه شغل و ورزش کمتر از 

 (.2112کنند )مرکوال،  می

بینی و به  ها حکايت از رابطه مثبت معنادار خوش پژوهش

طور کلی باورهاي مثبت، با ابعاد مختلف سالمت و رضايت از 

؛ پورسردار، پورسردار، پناهنده، 2118زندگی دارد )اندرسون، 

؛ چک و 1334؛ تک و الور، 1331زرين، سنگري و عبدي

هامارت، تامپسون، ؛ 2111؛ شوايزر و کخ، 2111 ونگ،

استرسلی و همکاران  (. براي مثال2111زابروکی و متینی، 

                                                                 
1
. passive 

2
. pessimist 

بینی به طور منفی با  اند که خوش نشان داده( 1333)

افسردگی و به طور مثبت با رضايت از زندگی، سالمت 

هاي روانی و سطوح  جسمانی و روانی، وقوع کمتر اختالل

رسد مفهوم مثبت از  خود رابطه دارد. به نظر میباالي حرمت 

بینانه، خواه  خود و مهار شخصی و اتخاذ يک ديدگاه خوش

کاذب نه تنها مهار مسائل روزمره زندگی بلکه مقابله با 

کند  زاي زندگی را تسهیل می زا و تهديد رويدادهاي استرس

 (. 2111)تیلر و کمینی، 

با عنايت به ادبیات پژوهشی مبنی بر رابطه معنادار 

هسته ارزشیابی خود با رضايت از زندگی )اوزرل و همکاران، 

؛ 2111؛ تیچلر و همکاران، 2114؛ پیکولو و همکاران، 2111

؛ 2115؛ ري و اکسترمرا، 2115، 2112جانگ و همکاران، 

(، 2114؛ میلرمیدما و همکاران، 2112گريوز و همکاران، 

؛ 2115کوشی با رضايت از زندگی )اسمیت و همکاران،  سخت

؛ دالهايج و همکاران، 2115؛ جانگ و همکاران، 2111پیکو ،

بینی با رضايت از  (، خوش2111؛ هامارت و همکاران، 2111

؛ پورسردار و همکاران، 1333زندگی )استرسلی و همکاران، 

؛ 2111؛ چک و ونگ، 2115مکاران، ؛ جانگ و ه1331

؛ الي و 2111؛  شوايزر و کخ، 1333شريفی و سعیدي، 

(، در اين پژوهش 2111؛ هامارت و همکاران، 1338ونگ، 

(. اين الگو نشان 1ارائه شده است )شکل  فرضیيک الگوي 

کوشی به  دهد که چگونه هسته ارزشیابی خود و سخت می

گذارند. از  ی تاثیر میبینی بر رضايت از زندگ واسطه خوش

اي  حال پژوهشی مبنی بر نقش واسطه جا که تابهآن

کوشی با  بینی در ارتباط هسته ارزشیابی خود و سخت خوش

رضايت از زندگی گزارش نشده است، به همین دلیل هدف 

اين پژوهش از بررسی ارتباط اين متغیرها و ارائه يک مدل 

پاسخ به اين ( و 1براي تبیین رضايت از زندگی )شکل 

-بینی در ارتباط هسته ارزشیابی پرسش است که آيا خوش

اي کوشی با رضايت از زندگی نقش واسطه سخت هاي خود و

 کند؟ ايفا می
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 8شکل 

 کوشی با رضایت از زندگی و سختبینی در رابطه بین هسته ارزشیابی خود  ای خوش نقش واسطه فرضیمدل 
 

 روش

: پژوهش جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

است که در  حاضر از نوع توصیفی بر مبناي طرح همبستگی

روابط  آن با استفاده از روش تحلیل مدل معادالت ساختاري،

آماري اين هاي مشهود و مکنون تحلیل شدند. جامعه  متغیر

پژوهش دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی 

(، براي 2111جنوب بود. بر اساس نظر کالين )  واحد تهران

ها کفايت  برابر تعداد ماده 4تا  4/2تعیین حجم نمونه، 

اي  کند. بنابراين با در نظر گرفتن ريزش احتمالی، نمونه می

اي  مرحله  ري چندبردا نفر به شیوه نمونه 251متشکل از 

هاي دانشگاه آزاد اسالمی  انتخاب شد. نخست از بین دانشکده

جنوب سه دانشکده فنی و مهندسی، ادبیات و   واحد تهران

هاي خارجی و هنر و معماري، انتخاب و سپس از هر زبان

دانشکده دو گروه آموزشی و از هر گروه دو کالس به صورت 

ها به  ان آن کالستصادفی انتخاب شد و تمام دانشجوي

نفر زن با  112ها پاسخ دادند. نمونه شامل تعداد  مقیاس

 28و تعداد  24/3سال و انحراف استاندارد  28میانگین سنی 

  .بود 18/5سال و انحراف استاندارد  28مرد با میانگین سنی 

 

 

 

 ابزار سنجش

: مقیاس هسته ارزشیابی مقیاس هسته ارزشیابی خود

هاي  ( ارزشیابی2113همکاران، ؛ جاج و CSEs) 1خود

ماده دارد که  12سنجد و  بنیادين افراد را در مورد خود می

ها به صورت مستقیم و برخی ديگر به صورت برخی از آن

هاي  کنند. ماده هاي خود را ارزيابی می معکوس هستۀ ارزشیابی

شوند.  گذاري می به صورت معکوس نمره 12و  11، 8، 1، 5، 2

اي لیکرت از کامال  درجه 4اساس مقیاس اين مقیاس بر 

شود و وزن تمام  گذاري می ( نمره4( تا کامال موافق )1مخالف )

ها براي دستیابی به نمره کل هستۀ ارزشیابی خود برابر  ماده

در  11تا  12ها در اين مقیاس از  است. بنابراين دامنه نمره

دهنده  هاي باال در اين مقیاس نشان نوسان است. نمره

کننده  هاي پايین منعکس ودارزشیابی مثبت و نمرهخ

( روايی 2113خودارزشیابی منفی است. جاج و همکاران )

و بر اساس چهار پژوهش  15/1همگراي اين مقیاس را 

( نیز 2112گزارش کردند. اويلر ) 83/1آن را  2مختلف، پايايی

هاي دانشجويی و کارمندي، ضرايب  در پژوهشی در نمونه

گزارش  85/1و  81/1اخ اين مقیاس را به ترتیب آلفاي کرونب

هاي  در پژوهش ديگري همبستگی هستۀ ارزشیابی است.   کرده

خود با رضايت شغلی، عاطفه مثبت و بهزيستی عاطفی ناشی 

                                                                 
1
. Core Self Evaluations Scale 

2
 reliability 

هسته ارزشیابی 
 خود

 رضایت از زندگی

 کوشیسخت

 بینیخوش
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  و ضريب آلفاي 28/1، 22/1، 33/1از شغل معنادار و برابر با 

طاوسی و  گزارش شده است )نعمت 81/1کرونباخ آن 

 (. 1331حوري،  اکبرزاده

( نشان داده 1331طاوسی و شريفی ) نتايج پژوهش نعمت

مناسب دارد.  1که مقیاس هستۀ ارزشیابی خود همسانی درونی

اي آن به  دو هفته 2مقدار آلفاي کرونباخ و پايايی بازآزمايی

مثبت  دست آمد. همبستگی به  818/1و  812/1ترتیب 

هاي  ياب ديدگاه ینهمعنادار مقیاس هستۀ ارزشیابی خود با زم

، مقیاس حرمت خود (1384کوشی،  )موسسه سخت 3شخصی

)جاج،  4يافته مقیاس خودکارآمدي تعمیم(، 1314) 5روزنبرگ

 طاوسی، ؛ به نقل از نعمت1338الک دورهام و کالگر، 

 1الف(، مقیاس درونی بودن، افراد قدرتمند و شانس1332

کوبین،  )مک2جوانانو شاخص مقابله ( 1381)لوينسون، 

دهنده روايی همگرا و همبستگی  نشان( 1331تامپسون و الور، 

نوروزگرايی مقیاس منفی معنادار اين مقیاس با مقیاس 

و مقیاس افسردگی ( 1318)آيزنگ و آيزنک،  8شخصیت آيزنک

روايی حاکی از ( 1322؛ بک و بک، BDI-SF) 3فرم کوتاه-بک

اي اين مقیاس بود. نتايج تحلیل عاملی تايیدي نیز بیانگر واگر

 عاملی اين مقیاس بود.  ساختار تک

هاي  ياب ديدگاه : زمینههاي شخصی ياب ديدگاه زمینه

( يک ابزار 1384کوشی،  ؛ موسسه سختPVS) 11شخصی

ماده به ارزيابی سه مولفه  41دهی است که با  گزارش  خود

ماده( گرايش فرد را 11) 11تعهدپردازد، مولفه  کوشی می سخت

 12شود، مولفه مهار به درگیرشدن با آنچه با آن مواجه می

ماده( اين باور را که فرد سازنده رويدادهاي زندگی 12)

                                                                 
1
 internal consistency 

2
 test-retest reliability 

3
. Personal Views  Survey (PVS) 

4
. Rosenberg Self-Esteem Scale 

5
. Generalized Self-Efficacy Scale (GSES) 

6
. Internality, Powerful Others and Chance Scale (IPC) 

7
. Youth Coping Index (YCI) 

8
. Eysenck Personality Inventory Neuroticism Scale  

9
. Beck Depression Inventory-Short Form (BDI-SF) 

10
. Personal Views Survey  

11
. commitment 

12
. control 

تواند بر محیط خود تاثیر بگذارد، و مولفه  خويشتن است و می

ماده( تمايل به پذيرش تغییر، مواجهه با 12) 13جويی مبارزه

و فراهم کردن امکانات پیشرفت را در  هاي جديد فعالیت

گیرد. آزمودنی پاسخ خود را در يک مقیاس لیکرت  برمی

اي  عنوان( نمره هیچ کند. به گزينه )به اي مشخص می درجه5

، به 1اي درست( نمره  گیرد، به گزينه )تا اندازه تعلق نمی

و به گزينه )کامال درست( نمره  2گزينه )تقريبا درست( نمره 

تا  1هاي  ماده به شکل معکوس )ماده 33گیرد.  میتعلق  3

شود، که در مجموع يک نمره  گذاري می ( نمره41تا  28و  21

هاي آن به دست  کوشی و سه نمره براي مولفه کل براي سخت

( در پژوهش خود ضريب همبستگی 1381آيد. کوباسا ) می

هاي شخصی با مقیاس  ياب ديدگاه هاي زمینه بین نمره

را به ترتیب  15ک و پرسشنامه سالمت عمومیافسردگی ب

ياب را  به دست آورد و روايی مناسب اين زمینه 43/1و  23/1

و  14( روايی صوري1323تايید کرد. در پژوهش قربانی )

( 1388طاوسی و شريفی )و در پژوهش نعمت 11محتوايی

هاي شخصی مطلوب گزارش  ديدگاهياب  روايی همگراي زمینه

؛ به نقل از صیدي، 1335) 12کوباسا در پژوهش مدي و شد.

کرونباخ براي   ( پايايی اين آزمون با محاسبه آلفاي1331

، 21/1جويی، مهار و تعهد برابر با  هاي مبارزه هريک از مولفه

محاسبه شد. همچنین  88/1کوشی  و سخت 24/1و  85/1

( ضريب آلفاي 1328نیا ) حقیقی، عطاري، رحیمی، و سلیمانی

هاي هاي شخصی و عامل ياب ديدگاه اي زمینهکرونباخ را بر 

و  83/1و  81/1جويی به ترتیب برابر با تعهد، مهار و مبارزه

طاوسی و شريفی  گزارش کردند. نعمت 13/1و  22/1

، نشان دادند 84/1کرونباخ   (، با محاسبه ضريب آلفاي1388)

ياب از همسانی درونی بااليی برخوردار است.  که اين زمینه

ياب که واجد کارآيی الزم براي  و پايايی اين زمینهروايی 

سواد و عامی است، نسبت به  هاي غیرشاغل و کم گروه

                                                                 
13

. challenge 
14

. General Health Questionnaire 
15

. face validity  
16

. content validity  
17

 Maddi, S. R., & Kobasa, M. D. 
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؛ به نقل از 2111، مدي و هارويابزارهاي ديگر باالتر است )

(. در اين پژوهش نیز ضرايب 1388طاوسی و شريفی،  نعمت

هاي تعهد،  و مولفه 88/1کوشی  آلفاي کرونباخ براي سخت

به دست  12/1، 22/1، 81/1جويی به ترتیب  ار و مبارزهمه

 آمد که مويد پايايی قابل قبول اين ابزار است.

: آزمون گیري زندگی شده جهت آزمون بازنگري

ير، کارور و  شی ؛LOT-R) 1گیري زندگی شده جهت بازنگري

( براي سنجش يک رگه شخصیتی که مشخصه 1335، 2بريگز

آن انتظارات مطلوب شخصی در آينده است، نخست توسط 

ماده  8طراحی شد. اين آزمون شامل ( 1384ير و کارور ) شی

ماده آن  5و  3بینانهماده آن بیانگر خلق خوش 5است، که 

گیري  شده جهت است. آزمون بازنگري 5بدبینانهبیانگر خلق 

دهی است که  اي خودگزارشماده 1ی، يک آزمون زندگ

هاي مثبت زندگی در انتظارات کلی فرد را در مورد جنبه

کند. در نسخه جديد  هاي منفی ارزيابی میمقابل جنبه

هايی که به طور دقیق بر انتظارات تأکید نداشتند، حذف  ماده

  يا بازنويسی شدند. به دلیل همپوشی گسترده ماده آزمون

گیري زندگی  شده جهت ري زندگی  و آزمون بازنگريگی جهت

ير و همکاران،  همبستگی اين دو آزمون بسیار باال است )شی

بینانه و  هاي خوش (، با اين وجود ارتباط درونی جمله1335

گیري زندگی از  شده آزمون جهت  بدبینانه نسخه بازنگري

 نسخه اصلی آن بیشتر است. 

اي لیکرت از خیلی درجه پنجبر اساس مقیاس  زموناين آ

اين  شود. گذاري می نمره( 1( تا خیلی مخالفم )5موافقم )

انحرافی  2، 4، 1، 8هاي  ماده است که ماده 11آزمون داراي 

 2و  3هاي  گیرد. در ماده ها تعلق نمیاي به آن هستند و نمره

 25ها از صفر تا  گذاري معکوس است. دامنه نمره نمره 3و

 متغیر است. 

                                                                 
1
. Life Orientation Test-Revised 

2
. Bridges, M. W.  

3
. optimism mood 

4
. pessimism mood 

 4( روايی همگرا و روايی افتراقی1384ير و کارور ) شی

مطلوبی براي اين آزمون گزارش کردند. در همین راستا تک و 

بینی با افسردگی و  زمان آزمون خوش ( روايی هم1334الور )

به دست آوردند.  22/1و  15/1را به ترتیب  1يابی خود تسلط

امل امید نتايج تحلیل عاملی نشان داد که اين آزمون از دو ع

به آينده و بازخورد مثبت نسبت به رويدادها تشکیل شده 

بینی و بدبینی  هاي نشان دادند که خوش است. پژوهش

هاي مرتبط مانند حرمت  اي از سازه سرشتی با طیف گسترده

ير و کارور،  امیدي و نوروزگرايی رابطه دارند )شی  خود، نا

بیانگر روايی ( که اين مطلب 1335ير و همکاران،  ؛ شی1384

بینی  همگراي اين آزمون است. به عالوه تحلیل عاملی خوش

بینی  هاي مرتبط با آن نشان داده که خوش سرشتی و سازه

ير و کارور،  سرشتی يک عامل مستقل و مجزاست )شی

دهنده  ( که اين مطلب نشان1335ير و همکاران،  ؛ شی1384

همگراي  روايی افتراقی اين سازه است. جهت تعیین روايی

آزمون در ايران از همبستگی آزمون با پنج عامل مقیاس 

 (. 1331استفاده شد )پورسردار و همکاران،  2ناامیدي بک

ضريب پايايی اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي  

دهنده پايايی  به دست آمده است که نشان 25/1کرونباخ 

پژوهش (. در 1384ير و کارور،  باالي اين آزمون است )شی

هنرمند  زاده هاشمی و مهرابی شبانی چگنی، بهروزي، شیخ نظري

(، پايايی آزمون با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ و 1331)

به دست آمد که  12/1و  11/1بازآزمايی به ترتیب 

گیري زندگی است.  دهنده پايايی مطلوب آزمون جهت نشان

بینی  شدر اين پژوهش نیز ضريب آلفاي کرونباخ براي خو

 به دست آمد که مويد پايايی مطلوب اين آزمون است. 13/1

 8: مقیاس رضايت از زندگیمقیاس رضايت از زندگی

(SWLS ،که براي 1384؛ داينر، امونس، الرسن و گريفین )

ساخته شده و توسط پاوت و داينر  3فاعلی  سنجش بهزيستی

                                                                 
5
. discriminant validity  

6
. self- mastery 

7
. Beck Hopelessness Scale (BHS) 

8
. Satisfaction with Life Scale 

9
. subjective well being 
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 ( بازنگري شده، رضايت کلی فرد را بر اساس مقايسه1333)

گیري  شده اندازه تعیین شرايط زندگی با استانداردهاي از پیش

هاي ماده براي همه گروه 58کند. اين مقیاس نخست با  می

ماده و به  11سنی طراحی شده بود و پس از تحلیل عاملی به 

ماده  4ها نسخه نهايی آن به دلیل شباهت معنايی ماده

یاس لیکرت ها بر اساس مقگويی به ماده کاهش يافت. پاسخ

( است. 1( تا کامال مخالفم )2اي از کامال موافقم )هفت درجه

امتیاز بسیار باال،  31-34است. نمره  4-54ها بین  دامنه نمره

امتیاز متوسط، نمره  21-25امتیاز باال، نمره  24-23نمره 

ناراضی  11-15تر از متوسط، نمره  امتیاز کمی پايین 13-14

است. سازندگان اصلی اين مقیاس  بسیار ناراضی 4-3و نمره 

 121ضرايب پايايی درونی و بازآزمايی اين مقیاس را در 

گزارش کردند  82/1و  82/1دانشجوي کارشناسی به ترتیب 

(، در 2113(. داينر و همکاران )1384)داينر و همکاران، 

کرونباخ و بازآزمايی اين مقیاس را با  پژوهشی ضرايب آلفاي 

گزارش دادند. در  82/1و  82/1ه به ترتیب فاصله زمانی دو ما

به  85/1اين پژوهش نیز ضريب آلفاي کرونباخ اين مقیاس 

 دست آمد که مويد پايايی مطلوب آن است.

 

 ها یافته

میانگین، انحراف استاندارد و ضرايب همبستگی 

ها نشان  آمده است. اين يافته 1متغیرهاي پژوهش در جدول 

است و بنابراين تحلیل مدل  دهد اين ضرايب معنادار می

پیشنهادي پژوهش با محاسبه ضرايب مسیر انجام شد. براي 

هاي تصحیح نیز محاسبه شدند.  افزايش برازش مدل، شاخص

به عالوه، بر اساس معناداري ضرايب استاندارد، مسیرها مورد 

پیرايش قرار گرفتند و ضرايب غیر معنادار از مدل حذف و 

 دا محاسبه شدند.ها مجد پس از آن، شاخص

 

 8جدول 

 یبینکوشی و خوشهای خود، سختضرایب همبستگی رضایت از زندگی، هسته ارزشیابی

 M SD 8 3 3 ها متغیر

   - 348/4 13/23 . رضايت از زندگی1

- 421/1* 281/1 22/51 خود  ارزشیابی  . هسته2
  

 - 538/1* 531/1* 314/12 22/112 کوشی . سخت3
 342/1* 518/1* 543/1* 833/3 81/12 بینیخوش .5

*P 111/1>  

 

ها از  گیري مفهومی، برخی مادهبا بررسی مدل اندازه

گیري و کسب تحلیل خارج شد. پس از اصالح مدل اندازه

گیري تحلیل مسیر اجرا شد. نتايج  برازش مناسب مدل اندازه

بینی در  حاصل از اجراي تحلیل مسیر براي تعیین نقش خوش

کوشی با رضايت از  ارتباط هسته ارزشیابی خود و سخت

 به نمايش در آمده است. 2زندگی در شکل 
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 3شکل 

 یافته با مدل استاندارد مسیرهای برازشنمودار 
 

پیش از تحلیل نتايج آزمون تحلیل مسیر به بررسی 

هاي برازش مدل پرداخته شد. پژوهشگران نسبت خی شاخص

 1، شاخص برازندگی تطبیقی 3دو به درجه آزادي کمتر از 

(1=CFIشاخص برازندگی ،)و شاخص برازندگی تعديل  2

، ريشه دوم واريانس خطاي 33/1تر يا مساوي  بزرگ 3يافته

 4و شاخص برازندگی غیر تطبیقی 18/1کمتر از  5تقريب

-هاي برازش مناسب و از شاخصرا از نشانه 31/1تر از  بزرگ

دانند. در نتیجه با توجه به هاي مطلوب براي ارزيابی مدل می

ر مدل ارايه شده هاي به دست آمده دشاخص

(835/2=    ⁄ ،835/1=CFI ،332/1=GFI ،

112/1=RMSA ،312/1=NFI مدل از برازش مناسبی )

                                                                 
1
. Comparative Fit Index(CFI) 

2
. Goodness of Fit Index(GFI) 

3
. Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI) 

4
. Root Mean Square Error of Approximation(RMSA) 

5
. Non-Normed Fit Index(NFI) 

برخوردار است. با توجه به برازش مناسب مدل ضرايب 

تخمین استاندارد نشده و استاندار شده مسیرهاي مدل ارايه 

 منعکس شده است.  2شده در جدول 

بر اساس نتايج تحلیل مسیر اثر مستقیم هسته ارزشیابی 

بینی  بینی و همچنین اثر خوش کوشی بر خوش خود و سخت

زندگی معنادار است. افزون بر آن اثر غیرمستقیم بر رضايت از 

کوشی بر رضايت از زندگی  هسته ارزشیابی خود و سخت

بینی در  دهد که خوش ها نشان میمعنادار است. اين يافته

کوشی با رضايت از  ارتباط هسته ارزشیابی خود و سخت

اي دارد و متغیرهاي ارايه شده در مدل زندگی نقش واسطه

 درصد از واريانس رضايت از زندگی را دارند. 35ین توانايی تبی

 

 3جدول 

 یم و غیرمستقیم در مدلضرایب استاندارد کل، مستق

 واریانس تبیین شده اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر کل مسیرها

 154/1    بینی ازبر خوش
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 بحث

هاي هدف اين پژوهش آزمون مدل روابط هسته ارزشیابی

کوشی با رضايت از زندگی بود. براي تحلیل  خود و سخت

استفاده شد. نتايج ها از روش تحلیل مسیر و برازش مدل  داده

اين پژوهش، رابطه معنادار بین هسته ارزشیابی خود، 

بینی و رضايت از زندگی را تايید کرد.  کوشی، خوش سخت

هاي ديگر )اسمیت و  نتايج اين پژوهش همسو با پژوهش

؛ پورسردار و همکاران، 2118؛ اندرسون، 2115همکاران، 

تائوسیس و ؛ 2114؛ پیکولو و همکاران، 2111؛ پیکو، 1331

؛ 2111؛ دالهايج و همکاران، 1383؛ حمید، 2112همکاران، 

؛ شريفی و 2112؛ ري و همکاران 2115ري و اکسترمرا، 

؛ شیرمحمدي و 2111؛ شوايزر و کخ، 1333سعیدي، 

؛ کرولی و 2113؛ کامیرمولر و همکاران، 1383همکاران، 

؛ الي و ونگ، 1331؛ المبرت و همکاران ،2113همکاران، 

؛ هامارت و همکاران، 2114؛ میلرمیدما و همکاران، 1338

هاي شخصیتی با رضايت از زندگی  ( نشان داد که رگه2111

توان گفت که  رابطه معنادار دارند. با توجه به مبانی نظري می

رضايت از زندگی عموما به عنوان ارزشیابی شناختی فرد از 

رزشیابی ( و ا1384شود )داينر و همکاران،  زندگی تعريف می

ذهنی متاثر از عوامل متعددي مانند متغیرهاي محیطی، 

هاي شخصیت  شناختی و به ويژه رگه خانوادگی، جمعیت

هاي هسته  است. نتايج اين پژوهش نیز رابطه معنادار رگه

بینی با رضايت از زندگی  کوشی و خوش ارزشیابی خود، سخت

 د.هاي پیشین حمايت کر هاي پژوهش را تايید و از يافته

هاي اين پژوهش نشان داد هسته ارزشیابی خود  يافته

کننده مناسبی با اندازه اثر بزرگ براي رضايت از  بینی پیش

هاي ديگر  زندگی در دانشجويان است که با نتايج پژوهش

؛کامیرمولر 2115؛ ري و اکسترمرا، 2114)پیکولو و همکاران، 

سو ( هم2114؛ میلرمیدما و همکاران، 2113و همکاران، 

توان گفت که افراد داراي  می  است. در تبیین اين يافته

سطوح مثبت هسته ارزشیابی خود با اطمینان بیشتري از 

شوند و اين  انگیز حاضر می برهاي چالش موفقیت در موقعیت

هاي هیجانی و رفتارهاي منفی  امر سبب کاهش واکنش

زاي زندگی و افزايش شادکامی و  نسبت به عوامل استرس

(. اين افراد سطوح 2113شود )جاج،  يت از زندگی میرضا

دهند، به طور  تري از استرس و تعارض را گزارش می پايین

ها بهتر  آيند، از مزايا و فرصت ها کنار می موثرتر با شکست

کنند و شادکامی در زندگی و رضايت در کار را  استفاده می

ا جستجو هايی ر ها موقعیتکنند، در واقع آن بیشتر تجربه می

دهنده هستند  انگیز و پاداش برها چالشکنند که براي آن می

شود  ها میو همین امر سبب افزايش رضايت از زندگی در آن

(. يک تبیین احتمالی ديگر آن است 2112)جاج و هرست، 

که افراد داراي سطوح باالي هسته ارزشیابی خود، خود را با 

زاي  يدادهاي استرسکنند و در رو ارزش و توانمند تصور می

زندگی قادر به دريافت حمايت اجتماعی بیشتري هستند. 

ها قادر به مهار احساسات خود و تجربه حاالت عاطفی آن

پايدارتري نسبت به افراد داراي سطوح پايین هسته ارزشیابی 

خود هستند که اين امر سبب ادارک کمتر استرس در 

و شادکامی ها رضايت شود و بدين ترتیب آن زندگی می

 واریانس تبیین شده اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر کل مسیرها

  111/1 312/1** 312/1 هاي خودهسته ارزشیابی

 111/1 211/1** 211/1 کوشی سخت
 

 332/1    بر رضايت از زندگی از

 122/1* 513/1** 531/1 هاي خودهسته ارزشیابی
 

  141/1* 145/1** 214/1 کوشی سخت

  111/1 251/1* 313/1 بینیخوش

 *P 11/1>   **P 111/1>  

3جدول ادامۀ   



 پورثالث حسین طاوسی و نعمت

12 

؛ 2115کنند )ري و اکسترمرا،  بیشتري در زندگی تجربه می

رسد افراد با سطوح باالي  (. به نظر می2112ري و همکاران، 

ها، از انگیزش  هسته ارزشیابی خود، با ارزيابی مثبت رويداد

بیشتري برخوردارند و به توانايی خود در اثرگذاري مثبت بر 

هاي  شتري دارند،  فعالیتمحیط پیرامون خويش اطمینان بی

کنند و از زندگی و شغل  خود را به طور موثرتر پیگیري می

حوري،  طاوسی و اکبرزاده خود رضايت بیشتري دارند )نعمت

1331 .) 

کوشی نیز به عنوان يک ويژگی فردي باعث  سخت

شود تا افراد نسبت به خود و دنیاي پیرامون خود احساس  می

شند و بر اين اساس، احساس و بازخورد بهتري داشته با

مندي و موفقیت بیشتري در زندگی خود دارند. در  رضايت

واقع افراد سرسخت الگويی را در پیش رو دارند که تعهد، مهار 

دهد و اين الگوها با  ها قرار میجويی را سرمشق آن و مبارزه

شود تا افراد در رويارويی با  پیامدهاي مثبت باعث می

حساس کارآمدي و مهار بر رويدادهاي رويدادهاي زندگی ا

(. اين يافته با 1381پیرامون خود را کسب کنند )کوباسا، 

کوشی در  هاي سخت دهد مولفه پیشینه پژوهشی که نشان می

رضايت از زندگی نقش دارند، همسو است )پاتريک و 

؛ دالهايج و 1383؛ حمید، 2111؛ پیکو، 1333همکاران، 

؛ المبرت و 1383همکاران،  ؛ شیرمحمدي و2111همکاران، 

توان گفت افراد  (. در تبیین اين يافته می1331همکاران، 

سرسخت به داشتن ارتباط عمیق با مردم و رويدادهاي جهان 

برونی گرايش دارند، اهمیت زندگی خود، ارزش و معناي آن 

را باور دارند و در نهايت اين توانايی را دارند که براي هر کاري 

دهند معنايی بیابند و کنجکاوي خود را  که انجام می

برانگیزند. داشتن احساس مهار در افراد سرسخت منجر به 

شود که فرد رويدادهاي زندگی را  گیري اين باور می شکل

ها را نتیجه عوامل داند و آن نتیجه اعمال طبیعی خود می

جا که خود را مسئول کند. از آن خارجی و ناخواسته تلقی نمی

داند انگیزش بیشتري جهت پیگیري  زندگی خويش می

هاي مورد نظر خود دارد. داشتن احساس مهار در افراد  هدف

اي از راهبردهاي مفید  سرسخت، امکان دستیابی به مجموعه

توان چنین استنباط  (. در واقع می1333سازد )مدي،   را می

شود. داشتن  گی میکرد که مولفه مهار سبب رضايت از زند

بینی  از خويشتن امکان پیش  مهار بر باورها و ارزشیابی

يافتگی را براي فرد میسر  عملکرد، موفقیت و قدرت سازش

پذيري و توانمندي در مواجهه با رويدادهاي  سازد و انعطاف می

کند. اين امر با ايجاد شادکامی و  زندگی را در وي فراهم می

از زندگی را در پی دارد )اسمیت و توانمندي در فرد، رضايت 

 .(1333؛ مدي، 2111ايج و همکاران، ؛ داله2115همکاران، 

بینی در ارتباط  اي خوش در راستاي بررسی نقش واسطه

کوشی با رضايت از زندگی نتايج  هسته ارزشیابی خود و سخت

بینی در اين رابطه  اي خوش پژوهش حاکی از نقش واسطه

؛ جانگ و 2111ا پژوهش ديگر )پیکو، است. اين يافته همسو ب

( است. يک 2111؛ دالهايج و همکاران، 2115همکاران، 

بینی با تاثیر بر نوع  تبیین احتمالی آن است که خوش

هاي فرد بازخورد مثبت و در نتیجه ها و هیجان احساس

بینی يا  رضايت از زندگی را در پی دارد. به بیان ديگر خوش

که رويدادهاي خوب مبنی بر اينداشتن نوعی انتظار کلی 

بیش از رويدادهاي بد اتفاق خواهند افتاد، حتی اگر اين باور 

نیز غیر واقعی باشد، بر رفتار و شیوه مقابله با رويدادهاي 

(. 2111گذارد )تیلر و کمینی،  زاي زندگی تاثیر می استرس

بین انتظار دارند در آينده پیامدهاي مثبت براي  افراد خوش

اتفاق بیافتد و همین اطمینان به آينده سبب احساس ها آن

يافتگی  شود و در نتیجه سطح سازش مثبت در فرد می

(. در 1332ير و کارور،  روانشناختی در آنان باالست )شی

( بر اين باورند که اگر 2111توجیه اين يافته تیلر و کمینی )

ادراک انسان با يک مفهوم مثبت از خود، مهار فردي و يک 

بینانه، حتی کاذب در مورد آينده همراه شود  دگاه خوشدي

زا و  مهار مسائل روزمره، مقابله با رويدادهاي استرس

بینی با کاهش  کند و خوش تهديدزاي زندگی را تسهیل می

افسردگی، منجر به افزايش شادکامی،  بهزيستی فاعلی و 

بین فعاالنه عمل  شوند. افراد خوش رضايت از زندگی می
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زا را تغییر  د و به بهترين شکل ممکن موقعیت استرسکنن می

ها از زندگی دهند، که اين خود سبب رضايت خاطر آن می

 (.1333شود )شريفی و سعیدي،  می

توان گفت که هسته ارزشیابی  بندي کلی می در يک جمع

بینی منجر به ادراک سطوح باالي  خود به واسطه خوش

شود که رضايت  ثبت میهاي فردي و تجربه عاطفه م توانمندي

کوشی نیز به واسطه  از زندگی را در فرد در پی دارد و سخت

زا و  هاي تنش بینی موجب ارزيابی مثبت موقعیت خوش

شود که پیامد آن  اهمیت دادن به اتفاقات مثبت زندگی می

 هاي مختلف زندگی است. رضايت خاطر از جنبه

 هاي اين پژوهش آن است که طرح از جمله محدوديت

توان با استناد به  پژوهش از نوع همبستگی بود و نمی

شناختی مبادرت  هاي علت هاي آن به تفسیرها و تبیین يافته

هاي حاصل از  هاي پژوهش به داده کرد. اتکاي يافته

هاي قابل ذکر است.  دهی يکی ديگر از محدوديت خودگزارش

اين پژوهش محدود به دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه 

ها به  جنوب است و در تعمیم يافته  د اسالمی واحد تهرانآزا

توان نتايج آن  ها بايد احتیاط شود. بنابراين نمی ساير جمعیت

 را به دانشجويان ديگر تعمیم داد. 

شود که پژوهشگران ساير عوامل موثر بر  پیشنهاد می

هاي ساختاري ديگر بررسی  رضايت از زندگی را در قالب مدل

هايی در جمعیت ديگر توان  دهی پژوهش زمانکنند و با سا

 .ها را افزايش دهند تعمیم يافته
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رويی روانشناختی، (. رابطه میان سخت1383حمید، ن. )

آموزان   رضايت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانش

 ،5 نشناسی کاربردي، . فصلنامه روادانشگاهیدختر پیش

111-111. 

بینی بهزيستی (. پیش1333شريفی، ک. و سعیدي، ح. )

مجله بینی.  گیري زندگی و خوشروانشناختی بر اساس جهت

 .51-42، 5رويش روانشناسی، 

(. 1383منیع، ف. و زارع، ح. ) شیرمحمدي، ل.، میکائیلی

رويی، رضايت از زندگی و امید با عملکرد  رابطه سخت

. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبريز، تحصیلی دانشجويان

4 ،141-123. 

(. رابطه بین سرسختی و 1383صالحی، ع. و بشارت، م. ع. )

آوري با موفقیت ورزشی و سالمت روان در گروهی از  تاب

 .242-213 ،4مجله علوم رفتاري و اجتماعی، ورزشکاران. 

اي کیفیت ارتباط در  نقش واسطه(. 1331صیدي، م. س. )
 ن.آوري آ خانواده در رابطه بین معنويت خانواده با تاب

نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی بالینی،  پايان

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید 
 بهشتی.

الف(. تنیدگی شغلی و بهزيستی 1332طاوسی، م. )نعمت

فصلنامه هاي خود . اي هسته ارزشیابیعاطفی: اثر واسطه
 .113-118، 11 روانشناسی تحولی: روانشناسان ايرانی،

، Aبررسی ارتباط الگوي رفتاري تیپ (. 1323قربانی، ن. ) 
 نامه  . پايانرفتار مستعد بیماري کرونر قلب و سخت رويی
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کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی بالینی دانشکده 

 لوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.ع

هاشمی، س. ا. و  شبانی چگنی، ا.، بهروزي، ن.، شیخ نظري
هاي  (. رابطه سبک1331هنرمند، م. ) زاده مهرابی

دلبستگی ايمن و ناايمن اجتنابی با افسردگی و رضايت 

بینی و حمايت اجتماعی  از زندگی با میانجیگري خوش

، 5روانشناختی، مجله دست آوردهاي در دانشجويان. 
111-81. 

هاي خود و ب(. هسته ارزشیابی1332طاوسی، م. )نعمت

 .42- 18، 8روانشناسی معاصر،  هاي مقابله.راه
آورد (. روي1331حوري، ش. ) طاوسی، م. و اکبرزادهنعمت

هاي خود در خلقی رضايت شغلی: هسته ارزشیابی

 .111-118، 1. فصلنامه علوم رفتاري، محیط کار

(. آزمون 1332حوري، ش. ) طاوسی، م. و اکبرزادهنعمت
 هاي خود.هاي هسته ارزشیابیسنجی مقیاس روان

 .84-38 ،4 تحقیقات روانشناختی،

(. سرسختی به منزله 1388شريفی، م. ) طاوسی، م. و نعمت
بین يک منبع حمايتی در محیط کار: يک متغیر پیش

 ،5تحقیقات روانشناختی، اي. زاي حرفهعوامل تنیدگی
12-53. 

(. مقیاس هستۀ 1331شريفی، م. ) طاوسی، م. و نعمت

ناسی فصلنامه روانش گیري يک سازه. ارزشیابی خود: شکل

 .113-118، 13تحولی: روانشناسان ايرانی، 
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