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 چكیده 

 ثیر عوامل متفاوتیأتحت ت ها است و در هر فردبرای سازگاری و غلبه بر خطر و سختی قابلیت انسان آوری،تاب

انجام شد. جامعه  آوریتابین فرهنگی مقیاس با هدف مقایسه باست و است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

در گیری به شیوه نمونه دانشجویاننفر از  400تهران بودند که  جویان دانشگاه آزادآماری پژوهش، تمام دانش

بود که پس از تکمیل شدن  (2003دیویدسون،  -)کانر آوریتابپرسشنامه ، دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش

روایی  واز اعتبار  آوریتابها نشان داد، سازه ها از طریق تحلیل عاملی تحلیل شد. یافتههداد آموزان،توسط دانش

بینی را شامل و خوش اعتقاد، کنترل خود و توانایی حل مسئله ،هدفمندی عامل پنجمناسبی برخوردار است و 

 نشان داد و کره( ها )اسپانیا، هنددست آمده با نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه در سایرکشوره. مقایسه نتایج بشودمی

های لفهعالوه مؤه، در بین کشورها متفاوت است، بآوریتابلفه سازه سؤاالت مربوط به هر مؤ ها ولفهتعداد مؤ که

در فرهنگ ایرانی دارای اهمیت بیشتری است. بنابراین هنگام  آوریتابهدفمندی و توانمندی کنترل خود، سازه 

 های بین فرهنگی را باید در نظر داشت.افراد تفاوت یآورتاببررسی میزان 
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Intercultural Comparison of Resilience Construct 

  

 

Abstract  

Resilience is the ability of human beings to adapt and overcome threats and 

hardships. Resilience is affected by different factors. The present study uses the 

descriptive method that was carried out with the aim of intercultural comparison of 

resilience. Sample population included all of the university students of Tehran. 400 

students were chosen through cluster sampling. Evaluation tool was the resilience 

questionnaire (Connor-Davidson, 2003) that was analyzed by factor analysis after 

completion by students. Findings showed that the resilience construct has a proper 

validity and reliability and includes five factors of purposivism, self-control, problem 

solving ability, belief and optimism. A comparison of the obtained results with the 

factor analysis results of the questionnaire in other countries (Spain, India and South 

Korea) showed that: the number of components and the questions related to each 

component of resilience construct is different in different countries. In addition, the 

purposivism and ability to self-control are more important in Iranian culture. So, 

intercultural differences should be taken into account while considering the resilience of 

people. 

 

Keywords : Resilience; Intercultural; Factor Analysis; validity; Reliability. 

 

 

 مقدمه  -1

 گرفته قرار روانشناسان توجه مورد انسان هایتوانمندی و استعدادها به توجه با گرا،مثبت روانشناسی رویکرد اخیر، دهه چند در       

یکی  آوریتاب. دارند دنبالبه را انسان شادکامی و بهزیستی که است هاییشیوه و هاسازه شناسایی رویکرد، این نهایی هدف. است

 . گارمزیشودمی زندگی هدیدهایت و نیازها با آدمی بیشتر چه هر سازگاری سبب که های مورد توجه در این رویکرد استهاز ساز

. اندکرده تعریف ،"کننده تهدید شرایط رغمعلی آمیزموفقیت سازگاری پیامد یا توانایی، فرایند، یك " را یآورتاب ماستن و

 هسازند و فعال کننده مشارکت ،آورتاب فرد بلکه نیست، تهدیدکننده شرایط یا هاآسیب برابر در منفعل مقاومت صرف یآورتاب

 است آمیزمخاطره شرایط مقابل در معنوی،-روانی-زیستی تعادل برقراری در فرد قابلیت یآورتاب. است خود پیرامونی محیط

 در) باالتر سطح تعادلی به رسیدن یا است پایه تعادل به بازگشت یا یآورتاب( 1999) نظرکامپفر از (.2003، دیویدسون کانرو)

با سالمت  آوریتابرابطه مثبت  وجود .آورد فراهم را زندگی در موفق سازگاری موجبات باید قاعدتا   و( کنندهتهدید شرایط

( 1386) صحراگرد و ، جوکاری( و سامان1387) دیبوگر و اصغر نژاد فر انیمیرحهای پژوهش .استنشان دهنده اهمیت آن  ،روان

مشخص کرده که،  (2010و پترس ) ی، شارپلکایس یتیب یهاهافتی ه است.کرد دییأت یسالمت روان و آوریتاب نیرابطه ب

 .کننده اضطراب است ینیب شیدار پیو معن یمنف طوربه  آوریتاب

مانند )تفاهم، انعطاف،  یاجتماع تی(کفا1 کند: که به سالمت روان آنها کمك می دارند یاصل یژگیچهار و آورتاب افراد       

تفکر انتقادی و  ،ییجواریی زی،یرله مانند )برنامهسئهای حل م( مهارت2(؛ یبعو شوخ ط یمهارت ارتباط ،یو مهربان یهمدل
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 ندهیبه آ ینیبو خوش دفمندی( ه4( و فیو تسلط بر وظا یخودکارآمدی، خودآگاه ت،ی)هو ی( خودگردان3خالق(؛ 

مانند به عوامل گوناگون  افراد آوریتاب ظرفیتلیکن  (.1990( )ماستن، بست وگارمزی، تیو معنو ینیبخوش ری،یگف)هد

 بستگی دارد،(1991 ،گارمزی) شناختیزیست عوامل و شناختیجامعه عوامل، خانوادگی عوامل عوامل شناختی، شخصیتی، عوامل

  فرد سنجیده شود. آوریتابگاهی الزم است  ؛ از این روآموزش قابل افزایش است بایست و یکسان ن افراد آوریتاببنابراین 

خانواده  تحصیلی و ،وجوانن ودک وک ازجمله: های متفاوتهایی در حوزه، پرسشنامهآوریتابتوجه به اهمیت ارزیابی با         

بندی کرده براساس سن، آنها را تقسیم وسی برر را( 2010)آوریتابگیری مقیاس اندازه 38ارین کوردیچ هال دتهیه شده است. 

 با (2003دیویدسون) و قرار دارد.کانر بالغ افراد و نوجوانی هایبخش پرسشنامه دیویدسون در–کانر  آوریتابمقیاس . است

پرسشنامه  یعامل لیتحلنتایج کردند  تهیه پذیریانعطاف ارزیابی برایی مقیاس استرس، و افسردگی اضطراب، درمان اهمیت به توجه

( 25، 24، 23، 17، 16، 12، 11،  10 االتؤ)س فاکتور اول .پنج عامل را به همراه داشت دسونیودی –توسط کانر  آوریتاب

( مربوط  20، 19، 18، 15، 14، 7، 6 سؤاالت) فاکتور دوم ؛یباال، و سرسخت ی، استانداردهایفرد یهاییدهنده مفهوم توانانشان

 منیو روابط ا ،راتییمثبت تغ رشیفاکتور سوم مربوط به پذ ؛و قدرت اثرات استرس یعوامل منف تحمل رد،ف زیبه اعتماد در غرا

 .بود مذهب ریثأدهنده تنشان (9و3 سؤاالت) ( و فاکتور پنجم13،21،22) کنترل چهارم مربوط فاکتور؛ (1،2،4،5،8)

 عامل 3و انجام شد  هم( 2013)کارلوس وهمکارانش،  ایدر اسپان دسونیویآوری کانر دبپرسشنامه تا عوامل لیتحل

ه ندینما( 24و  23، 18، 17، 16، 15، 14، 4،12) در فاکتور اول سؤاالت ج شد.( استخراینیبو خوش ییجو)مقاومت، چاره

شامل وم د و جسارت دارند. عامل یشوند و اعتقاد قوینم دیامنامطلوب نا تیبا وضع واجههدر هنگام م یکه به راحتبود  یسرسخت

 طیکنترل شرا یبرا یکاف لیمنابع و تخ وجود. کندیم یادآوریرا  ییجوچاره، (25، و 22، 13، 11، 5، 2، 1ال )ؤهفت س

شامل هفت  سهخود دارند. فاکتور  یکنترل در زندگ احساسو  دارند عامل را نیاافرادی که  ،شوندینامطلوب که با آن مواجه م

 هسال 27- 17کنولوژیت دانشجویان روی برپژوهش دیگر  ت.فرد اس ینیب( که نشانگر خوش21، و 20، 19، 10، 8، 7، 6) سؤال

 مقاومت اول، عامل .شد استخراجعامل  چهار ،آوریتاب، از تحلیل عامل مقیاس شد انجام (2010 ، وگزنون کاملش) هند در

کاردانی  سوم، عامل ؛(15-10-6-8-20-14-12) بینیخوش دوم، عامل (17-18-11-7-16-4-19سؤاالت شامل)

پرسشنامه تحلیل عاملی هم کره دربود.  (25-24-23-22-21 سؤاالت) هدف چهارم، عامل و( 13-1-5-2-9-3 سؤاالت)

 ؛(5-12-10-25-22-24-21-11ایستادگی ) ؛(19-18-16-15-17—23-14-4 سرسختی )عامل  5انجام شده 

  دست آمد.هب (20-3معنویت) و ؛(13-2) اجتماعی حمایت ؛(9-8-7-6)بینیخوش

 -کانر آوریتابمقیاس  ،با توجه به موارد فوق که ،شود اعتبار بررسی ابتدا باید روایی و ،برای استفاده از یك مقیاس

دهد که تعداد مینشان فوق های تحلیل عاملمقایسه نتایج ولی  .روایی الزم بوده است دیویدسون در این کشورها دارای اعتبار و

  باشد. آوریتابدر وت فرهنگی تفا ثیردهنده تأتواند نشانمتفاوت است که می آوریتابلفه پرسشنامه هر مؤ سؤاالت ها ومؤلفه

های و شخصیت، همراه با مهارتمتغیرهای سرشتی، مانند مزاج  شاملای چند بعدی سازهرا ی آورتاباینکه با توجه به ، در مجموع

، عوامل عوامل گوناگونی از جمله خانواده و (2006،و استین  سیلس، کوهان -)کمپل دانند، میمسئلهمخصوص، مثل مهارت حل 

را در  آوریتاباست ابتدا اعتبار و روایی پرسشنامه درصدد  ثر است. پژوهشگرافراد مؤ آوریتاببر میزان  اجتماعی رهنگی وف

را های فرهنگی فاوتت ها وشباهت و مقایسه کشورها را با سایر آوریتابمقیاس  هایمؤلفه، سپس ایرانی بررسی کندآموزان دانش

  . کند بررسی
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 :روش -2

 

 گیری:نمونه روش پژوهش ، جامعه آماری و -1-2

 از .بود تهران مرکز-دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شامل پژوهش آماری جامعهاست. هش حاضر از نوع توصیفی ژوپ       

 400شد و تکمیل  و توزیع دانشجو، 400بین دیویدسون  کانر و پرسشنامه .شد گیری استفادهدر دسترس برای نمونه روش

 ند.احراز کرد پسر( شرایط تحلیل را 200دختر و 200) پرسشنامه

 

 :گیریاندازه ابزار -2-2 

 -کانر آوریتاب مقیاس .شد استفاده (CD-RISC) دیویدسون و کانر آوریتاب مقیاس از آوریتاب گیریاندازه برای

است، که به صورت مقیاس ( همیشه و اغلب اوقات، اهیگ ندرت، به هرگز،) ایگزینه پنج گویه 25 دارای (2003) دیویدسون

 روایی و بازآزمایی پایایی درونی، دیویدسون همسانی -کانر.است صد نمره حداکثر و صفر نمره حداقل گذاری شده ولیکرتی نمره

در  آوریتابجهت بررسی عوامل  (پرسشنامه را1385همکارانش ) محمدی و اند.هگزارش کرد مقیاس را این واگرای و همگرا

  بدست آوردند. 0/ 89آلفای کرونباخ کل  مصرف مواد به فارسی ترجمه نمودند سوء افراد در معرض خطر

 

 :  روش اجرا وتحلیل -3-2

ها از طریق تحلیل داده و شده پاسخ داد دانشجویان از سوی 1393دهی در پاییز د گزارشهای پژوهش به صورت خوپرسشنامه       

 ( تحلیل شدند. spss)18 ه آماری برای علوم اجتماعی نسخهفاده از بستعاملی با است

 

 : هایافته -3

-) چولگی مقادیر است. 94 نمره حداکثرو  18 نمره که حداقل نشان داد آوریتاب هاینمره توصیفی هایبررسی شاخص

آزمون با تك تك   سؤال بستگی هرهم ند.کمی میل نرمال سمت به نمرات توزیع که داد نشان نمرات ( -/20کشیدگی ) و (19/0

 دست آمد.هب 88/0، ضریب آلفای کرونباخ ها مقایسه شدسؤال

که  انجام شدو کرویت بارتلت  KMOدیویدسون، آزمون  -آزمون کانر سؤال 25منظور تعیین قابلیت انجام تحلیل عامل به 

 P< /0001 طحچنین آزمون کرویت بارتلت هم درس هم .( =KMO 88/0)  قابل قبول بود ضریب به دست آمده در سطح باال و

 (66/1767 Chi-Square =) آزمون اسکری  ،عاملیروش تحلیل از اصلی،  هایمؤلفهبرای مشخص شدن  سپس .دار بودمعنی

مقیاس وجود یك در این  عامل قوی با ارزش ویژه باالتر از که پنج ایج نشان دادنت د.از نوع واریماکس استفاده ش وچرخش متعامد

ترتیب گانه به کنند. هریك از عوامل پنجرا تبیین می آوریتابمقیاس واریانس کل  36/49این پنج عامل در مجموع . دارد

 (.1)جدول  کنندتبیین می از واریانس را 79/5و  /07، 5/8، 10/13، 98/14
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 بعد از چرخش  قبل و  دیویدسون-كانر آوریتابمقیاس  سؤاالت واریانس :1دول ج

شماره 

 سؤال

مجموعه مجذورات استخراج  مقادیر اولیه

 شده

مجموعه 

مجذورات 

حاصل پس از 

 چرخش

 كل

درصد  

 واریانس

درصد 

یتراكم  كل 

درصد 

 واریانس

درصد 

یتراكم  كل 

درصد 

 واریانس

1 93/6 71/27 71/27 93/6 71/27 71/27 74/3 98/14 

2 52/1 10/6 81/33 53/1 10/6 81/33 25/3 01/13 

3 44/1 77/5 58/39 44/1 77/5 58/39 12/2 50/8 

4 25/1 02/5 60/44 26/1 02/5 60/44 76/1 07/7 

5 18/1 75/4 36/49 19/1 75/4 36/49 45/1 79/5 

6 99/0 97/3 33/53      

7 97/0 89/3 23/57      

8 92/0 68/3 91/60      

9 90/0 60/3 51/64      

10 86/0 47/3 98/67      

11 80/0 20/3 19/71      

12 72/0 91/2 10/74      

13 70/0 83/2 94/76      

14 67/0 68/2 62/79      

15 60/0 43/2 05/82      

16 59/0 36/2 41/84      

17 57/0 29/2 71/86      
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18 51/0 05/2 77/88      

19 49/0 95/1 73/90      

20 47/0 90/1 63/92      

21 43/0 72/1 36/94      

22 39/0 58/1 94/95      

23 36/0 47/1 42/97      

24 33/0 33/1 76/98      

25 31/0 24/1 00/100      

 

 .دست آمدهها ببه ترتیب ماتریس آن مؤلفههر  سؤاالت و آوریتابمقیاس  مؤلفهپنج پس از یازده بار چرخش واریماکس همگرا ، 

ضریب آلفای کرونباخ  (.2)جدول  دارندرا در بر سؤال سههرکدام ، 5و4و 3 هایمؤلفه و سؤال هشتدوم هرکدام  واول  مؤلفه

در این مرحله  ها دارای اعتبار مناسبی هستند.مؤلفهتمام  دادکه نشان دست آمد / به36/ و55/ ، 6/ و 76/ ، 81ها به ترتیبمؤلفه

 توانایی حل و کنترل خود (5،11،12، 17 ،22،24،25،21 سؤاالتترتیب: هدفمندی ) به سؤاالتتوجه به مفهوم با ها مؤلفه

 (8،15،20) بینیخوش ، ( 2،3،9) اعتقاد و ( 10،16، 23 ) و سرسختی (1،4،6،7، 13،14، ،19،18 سؤاالتمسئله )

  .(3)جدول  با نتایج تحلیل عاملی سایر کشورها مقایسه شدند وگذاری شدند نام

 

 

 ها بعد از چرخشمؤلفهماتریس  :2 جدول 

شمار

 ه

 هامؤلفه سؤالمتن 
1 2 3 4 5 

  دارم. یهدفمند و رومندیحس ن كی یدر زندگ 21

 

68

7. 
    

 اندکههایی که در گذشته داشته ام چنان اطمینانی در من ایجاد کردهموفقیت 5

 کنم. برخورد مشکالت پیش رو ها وتوانم با چالشمی 

65

3. 
    

63 .اهدافم برسم  توانم بهمی رغم وجود موانع،عتقدم که علیم 11

4. 
    

63 زندگیم کنترل دارم. کنم برحس می 22

0. 
    

60 کنم.اهدافم تالش می رو برای رسیدن بهگرفتن موانع پیش بدون در نظر 24

1. 
    

53 بالم.یبه خود م میهافتشریبه خاطر پ 25

4. 
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51 شوم.ینم وسیما شوند،یم دکنندهیناامکه امور  یوقت یحت 12

4. 
    

توانا  یکنم خود را فردیپنجه نرم م دست و یمشکالت زندگ ها وبا چالش یوقت 17

 دانم.یم

47

4. 
    

60  شود.یتر شدنم میلزوم کنارآمدن با استرس موجب قو 7

5. 
   

59  کنم.یفکر مدرست  دهم ویکه تحت فشار هستم تمرکزم را از دست نم یوقت 14

5. 
   

44 ای بیندیشم.گیرد چارهراهم قرار می توانم برای هرچیزی که سرمی 4
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 در کشورهای مختلف آوریتابمقیاس  سؤاالتها و مؤلفه : 3جدول 

تعداد  مؤلفهنام  سؤاالت

 هامؤلفه

 عنوان

24-12-11-25-10-23-

17-16 

سرسختی وتوانایی 

 فردی

 -كانر 5

 دیویدسون

 تحمل عوامل منفی 20-18-15-6-7-19-14-1

 پذیرش مثبت تغییرات 1-4-5-2-8

 کنترل 22-13-21

 مذهب 3-9

24-23-18-17-16-15-

14-4-12 

 اسپانیا 3 مقاومت

 جوییچاره 1-2-5-11-13-22-25

 بینیخوش 6-7-8-10-19-20-21

 هند 4 مقاومت 19-4-16-7-11-17-18

 بینیخوش 12-14-20-8-6-10-15

 کاردانی 3-9-2-5-1-13

 هدف 21-22-23-24-25

4-14-23-17-15-16-18-
19 

 كره 5 مقاومت

11-21-24-22-25-10-

12-5 

 سرسختی

 بینیخوش 6-7-8-9
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 ت اجتماعیمایح 2-13

 معنویت 3-20

21-25-24-22-17-12-

11-5 

 ایران 5 هدفمندی

توانایی  کنترل خود و 18-19-14-13-7-6-4-1

 حل مسئله

 سرسختی 23-16-10

 اعتقاد 9-3-2

 بینیخوش 20-15-8

 

  بحث

است  88/0 سؤاالتباخ کل کرون آلفای ضریب پژوهش حاضر نشان داد که در آوریتابمقیاس  بررسی ضریب اعتبار 

ضریب  / است و76/ و 81 سؤال 8کدام با  دوم هر اول و مؤلفهضریب اعتبار  سانی درونی خوبی هستند.دارای هم ،سؤاالت و

 آن در مؤلفه پنج عوامل، تحلیل با ./ به دست آمد36 / و55/ ، 6 رتیببه ت سؤال 3هرکدام با  ،5 و4 و3 هایمؤلفهکرونباخ  آلفای

مسئله  توانایی حل و کنترل خود (17،5،11،12 ،22،24،25،21 سؤاالتهدفمندی ) :سؤاالتتوجه به مفهوم  با که شد مشخص

گذاری نام (8،15،20) بینیخوش و (2،3،9) اعتقاد و، (10،16، 23 ) و سرسختی ،(1،4،6،7، 13،14، ،19،18سؤاالت )

 شدند.

 (سؤال8) اول عامل .داشت همراه به را عامل دیویدسون پنج –کانر توسط  2003در سال  آوریتابپرسشنامه تحلیل عاملی 

 تحمل فرد، غرایز در اعتماد به مربوط (سؤال7) دوم عامل ؛سرسختی و باال استانداردهای فردی، هایتوانایی مفهوم دهنده نشان

 به مربوط چهارمعامل ؛ ایمن وابطر و تغییرات، مثبت پذیرش به مربوط (سؤال 5) سومعامل  استرس؛ اثرات قدرت و منفی عوامل

ا اسپانی در دیویدسون -انرک آوریب تا پرسشنامهعامل  تحلیل .بود ثیرمذهبتأ دهندهنشان (سؤال2) پنجم عامل و (سؤال 4) کنترل

 از مقیاس عاملچهار  هند در .شد استخراج( سؤال 7) بینیخوش و (سؤال 7) جوییچاره ،(سؤال9) مقاومتبه ترتیب  عامل 3

 عامل و (سؤال 6)کاردانی سوم، عامل ،(سؤال7)بینیخوش دوم، عامل ،(سؤال7) مقاومت اول، عامل ،استخراج شد آوریتاب

 4) بینیخوش(، سؤال 8) (، ایستادگیسؤال 8سرسختی )عامل  پنجه تحلیل عاملی انجام شده در کر .بود (سؤال 5ف )هد چهارم،

 عناوینکه به ترتیب با  عامل پنج پژوهش حاضر دست آمد.هببه ترتیب  (سؤال 3) تمعنوی و (سؤال 2) (، حمایت اجتماعیسؤال

 (سؤال3) بینیخوش و (سؤال 3) اعتقاد، (سؤال 3سرسختی ) ،(سؤال 8) مسئله توانایی حل و کنترل خود، (سؤال8هدفمندی )

 .شدند مشخص

اول  مؤلفهدر  پژوهش حاضر( 10،16،23) سرسختی ،سوم مؤلفه (، و25-24-17-12-11) دفمندیه ،اول مؤلفه سؤاالت

در فرهنگ ایرانی،  سؤاالتقرار دارد. با توجه به  سرسختی( و باال، دیویدسون )استانداردهای –در تحلیل انجام شده توسط کانر 

 و عامل جدااز طرفی با توجه به این که در تحلیل حاضر د نقش دارد. او آوریتاب هدفمندی و درفرد توانایی و اعتماد به نفس 

در فرهنگ  محسوب شود. آوریتابای برای عامل جداگانههدفمند بودن  تواند ازبنابراین سرسختی می، شناسایی شدند

دهد، فرد داردکه نشان می فرد نقش اول را آوریتابدر مقاومت و سرسختی مؤلفه کره هم چنین در فرهنگ هند وکشوراسپانیا، 
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در فرهنگ ایرانی هدفمندی  است. ولی جسارت دارای قدرت و و شودمین ناامید نامطلوب ضعیتو با مواجهه هنگام در راحتی به

 آوریتابداشتن هدف مناسب در فرهنگ ایرانی برای و مقاومت عامل چهارم است  سرسختی و است و آوریتابعامل اول در 

کرد که ممکن است سرسختی در مردم کشورهای هند  توان این گونه تبییناست. این تفاوت را میسر سختی  مقاومت و، تر ازمهم

ی در جهت استقامت بیشتر به افراد داده یهاآموزش ،به واسطه فرهنگ خاص در این کشورها،کره واسپانیا جزء صفات آنان باشد یا 

هدفمندی ه باین یافته را تواند ی حاکم دراین کشورها با ایران هم میاقتصاد –عالوه تفاوت موجود در ساختار اجتماعی هب. شودمی

به  هند در مؤلفهولی این  داردانجام شده در هند شباهت بسیاری هدفمندی در پژوهش حاضر با تحلیل  مؤلفه سؤاالت تبیین کند.

 متفاوت است. بین این دو فرهنگ، پس احتماال ارزش هدف عنوان عامل آخر است

یری صحیح در شرایط گدر خود کنترلی و سازگاری در تصمیم توانایی فرددهنده حل مسئله نشان عامل )دوم( سؤاالت

دیویدسون -کانرتحلیل ( با عامل دوم  19 ،18 ،14 ،7 ، 6مشترک ) سؤاالت .فرد شود آوریتابمی تواند باعث پرتنش است که 

 سازگاری وانی اهمیت در فرهنگ ایراین عامل  13-4-1های سؤاللی و .دهدنشان میرا برای حل مسئله  منفی عوامل لزوم تحمل

 تخیل و منابع دارای افرادباعث شده تا جویی چاره)دوم(  اسپانیا عاملدر  دهد.نشان می آوریتابمداری را در ای مسئلهسبك مقابله

 قرار دارد. در هند توانایی تحمل شرایط سخت در عامل )سوم( داشته باشند و آوریتاب نامطلوب شرایط کنترل برای کافی

از ایران افراد در کره و اسپانیا هم  آوریتابدر  بینیخوشاهمیت  .است آوریتاببه عنوان عامل دوم  در این کشور ینیبخوش

مثبت است به جهان پیرامون و نگرش  بینیخوشها متفاوت است.در فرهنگ ایرانی با آن هم مؤلفهاین  سؤاالتعالوه هب ،بیشتر است

، ناشی از کم را در ایران  بینیخوشثیر تأ شاید بتوان .دتالش است که دنیا را به صورت بهتری ببینبین با چنین نگرشی در فرد خوش

 ایران در نظر گرفت.در اثرتحریم سایر کشورها برعلیه شرایط تغییرات 

ایرانی فرهنگ  در آوریتابدر  دیویدسون، اهمیت باور واعتقاد را –مشابه با تحلیل کانر  سؤاالتمذهب و  مؤلفه وجود

)معتقدم  9 سؤال و تواند کمك کند(می)گاهی خدا  3 سؤالدر فرهنگ اسپانیایی تنها سه عامل مشخص شده است،  .دهدنشان می

به کنترل بیرونی تکیه  رسد آنهادر هر اتفاق مصلحتی است ( به علت اعتبار پایین از پرسشنامه اسپانیایی حذف شده بود. به نظر می

 کمی دارند.

ممکن است براین نکته داللت کند که باورهای در کشور هند وجود آن در فرهنگ کشورکره و عدم مذهب  لفهمؤ وجود

در  25-24-22- 21 سؤاالتو  بینیخوشعامل  20-15-8های سؤالن قرار گرفتلیکن  تر است.ها شبیهدینی ایرانیان به کره ای

در  ،بالندهای خود میموفقیتبه  کشور این دومردم انگر این است که بی هند تحلیل انجام شده در تحقیق حاضر وعامل هدفمندی 

 امیدوارند. و شوندها ناامید نمییه با سختهمواج در کنند،به آن تالش می برای رسیدن و زندگی هدف دارند

 

 

 ری: نتیجه گی -5

 و ایرانی روایی دانشجویان در دسوندیوی – کانر آوریتاب پرسشنامه که بود این از حاکی پژوهش این نتایج کلی طور به

پنج هم چنین تحلیل عامل مقیاس  .کرد توان از آن استفادهمی ایرانی دانشجویان در آوریتاب ارزیابی برای و دارد مناسبی اعتبار

  نام گذاری شدند. بینیخوش مذهب و سر سختی ومسئله،  ، حلکه هدفمندی را نشان داد مؤلفه

ها در عاملکه اهمیت  نشان دادعامل توسط هر  آوریتابها با توجه به میزان واریانس تبیین شده هنگها در فرمؤلفهه مقایس

 د.شومحسوب میها در این فرهنگ آوریتاببه عنوان عامل مشترک  بینیخوش و رسختیعامل سها متفاوت است، این فرهنگ

 بینیخوشافراد دارد، ولی در فرهنگ ایرانی  آوریتابمیزان  رد ترینقش مهممقاومت  عامل سرسختی وکره  ، هند ودر اسپانیا
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 هدفمندی عامل. ایرانی نقش به سزایی داردجویان دانش آوریتابکنترل خود در  مندی و توانایی حل مسئله وهدفنقش کمی دارد. 

 3 سؤالرا دارد.  آوریتابیت در کمترین اهم همهند در  واست قرار نگرفته  آوریتاب هایمؤلفهء کره جز اسپانیا ودر فرهنگ 

کاردانی  عامل ءدر فرهنگ هند جزها سؤالحذف شده، این در اسپانیا  آوریتاباز مقیاس مذهب  مؤلفه اعتبار کافی نداشته و 9و

 . دشومحسوب می آوریتابجداگانه در  عاملمذهب به عنوان یك کره  ایران ودر است. قرار گرفته 

 سایر یهاپژوهش با حاضر پژوهش را در عامل هر سؤاالت و هاعامل تواند تفاوت در تعدادی میهای فرهنگتفاوتاگرچه 

وغیره هم  دینی هایآموزه فرهنگی، و خانوادگی وضعیت ،آماری جامعه سنلیکن عوامل دیگر از جمله ، کند تبیین کشورها

 .باشد مؤثر عامل هر سؤاالت پاسخگویی نوع برتواند می
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