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 چکیده

ستفاده از هر آزمون شگران پیش از ا ی بايد در باره پژوه

يايی و روايی یهايويژگی پا  آزمون از جمله کافی بودن 

(. بنابراين 1373 گراث،، گری)مارنات کنند.بررسیییی را 

هییدا اين پژوهش بررسیییی اعت ییار و روايی آزمون 

 بود. آموزان دوره متوسیی هسییرسییختی روانی در دانش

عاتی اعت ار  هارچوب طرح م ال روش پژوهش در چ

هدا  با  یا  سییینجی  يايی مق پا بررسیییی روايی و 

آموزان نفری از  دانش 300ای کوباسا در نمونهسرسختی

های نفر( دبیرستان1411دختر و پسر پايه سوم تجربی )

صیلی سال تح شهر دزفول در  با  بودکه ،93 -94دولتی 

ای تصادفی ساده، انتخاب و پرسشنامۀ روش چند مرحله

 ردنیید.کرا تکمییی (، 1994کوبییاسییییا )سیییرسیییختی

فای  ک درونیهمسیییانی سیییتاآت آزمون از طريل آل

با ، 683/0کرون اخ  بازآزمايی  يايی از روش  پا ضیییريا 

و  محاسیی ه شیید، 61/0ک  آزمون برای هفته،  6فاصییله

 برای اين آزمونرا پايايی و همسییانی درونی باب  ب ولی 

ند. عه روايی سیییازه نشیییان داد ای اين به منظور م ال

 تأيیدیو  حلی  عاملی اکتشییافیروش ت از پرسییشیینامه،

Abstract 

The scholars must investigate tests' 

psychometrics traits to make use of 

they(Marnat, Grey Gross,1373). Thus the 

aim of this study was to investigate 

reliability and validity hardiness 

psychological scale. Research method 

was reliability and validation. A sample 

size of 300 of all (1411) male and female 

students of the third grade in empirical 

science course of high school in Dezful 

in1393-94 was selected using multi-stage 

random sampling. They answered 

Kobasa.'S hardiness questionnaire 

(1994).The data analyzed by Cronbach's 

Alpha, Retest and Exploratory and 

Confirmatory factor analysis on the base 

structural equation modeling. Results 

showed models, were good fit, and 

Confirmed  three factors (control, 

commitment, challenge) and explained 

%61/42 of the variance of hardiness 

psychological. also  Cronbach's Alpha 

=0/683, Retest =0/61 that were 
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 مقدمه

نیز به عنوان يکی از  1های نو، مفهوم سرسختیبا گسترش علم روانشناسی و پیدايش گستره

رفته گگرا برارشناسان مث تشناسی به ويژه روانپردازان روانهای شخصیتی مورد توجه نظريهويژگی

نگیزه به فرد اشود که ها و باورها تعريف میاست. در اين راستا سرسختی به عنوان ترکی ی از نگرش

دشوار کارهای سخت و راه ردی انجام دهد و  های فشارزا،و جرات میدهد تا در مواجهه با موبعیت

قوه تواند به صورت بالکند از میان رويدادهايی که میاری با آن شرايط سرسختانه فعالیتبرای سازگ

برای  هايیلی باز کند و فرصتآمیز و ناخوشايند باشند راهی به سوی رشد و تعاواجد پیامدهای فاجعه

در  3بار توسط کوباسا نیاست که نخست یمفهوم یسخت(. سر2002، 2مدی) رشد فراهم آورد

 ل ط. افتيو توسط همکاران او گسترش  شد حاستر  م ر کننده يبه عنوان عام  تعد، 1979سال

لی ختی، عاطفی و عمو همکارانش سرسختی سازه واحدی است که در برگیرنده مولفۀ شنا کوباسانظر

نیز است و عالوه بر دارا بودن نقش بنیادين خود در بقا و تداوم نس  فرد، در راستای پر بار ساختن و 

صه سه مشخهمچنین  . اوکندغنای زندگی فرد بواس ه فراهم ساختن زمینۀ رشد و تعالی وی عم  می

 را برای سرسختی م رح کرد:

به اينکه تغییر، يک امر ط یعی و بهنجار در زندگی و فرصتی  )م ارزه جويی(: اعتقاد 4چالش  -الف

                                                           
1. Hardiness 

2. Maddi 

3. Cobasa 

4. Chalenge 

يابی معادآت سییاختاری، اسییتفاده شیید. م تنی بر مدل

عاملی اکتشییییافی ی   تايج تحل یدی ن تأي سییییه  ،و 

سختیعام  سر شنامه  س  )کنترل، تعهد و چالش( از پر

مقدار واريانس . و تأيیدکرند شییناختی را اسییتخرا نروا

 با %42/61رسشنامه سرسختی ت یین شده برای ک  پ

ست P<0/001 بارتلت  آزمون ح معناداریس   آمد.به د

هییای در مجموع نتییايج اين پژوهش حییاکی از ويژگی

ست و سنجی باب روان سختی ا سر شنامه  س ب ول پر

ان آموزشناختی دانشتواند در بررسی سرسختی روانمی

گرای شخصیت مورد استفاده در حوزه روانشناسی مث ت

 . گیردبرار

 ، روايی، پايايیشناختیی روانسرسختکلیدی: هایواژه

significant and Confirmed internal 

consistency and reliability this scale. 

Conclusion: hardiness psychological 

questionnaire is a reliability and 

validation scale for Measurement 

hardiness psychological in the grope of 

students. 

Keywords Hardiness Psychological, 

Reliability, Validation        
 



 
  119              آموزانو روايی پرسشنامه سرسختی در دانش بررسی پايايی 

 

: اعتقاد به اهمیت، ارزش و معنای 1تعهد -برای رشد و يادگیری بیشتراست نه تهديدی برای ايمنی، ب

کنترل  زندگی بابهایکنترل اعتقاد براينکه تجربه -دهد.  هايی که فرد در زندگیش انجام میفعالیت

کوباسا با توصیف ويژگی  (.1387 همکاران ، ترجمه میرزايی و2002، 2)سارافینو هستندبینیو پیش

ورزد و اين درست برخالا آن وجه انفعالی و سرسختی بر وجه فعال و پوينده شخصیت تأکید می

( مدل 2006مدی) دادند.به انسان نس ت میش از او در اغلا م العات استر ، واکنشی است که پی

يک جريان ارزيابی شناختی، يک چشم انداز مث ت را به عنوان  شناختیروان سرسختی از جديدتری

اينک در ادبیات معاصر، بجای تصويری درمانده . کندم رح می ،در زندگی و يک مقابله چندگانه عملی

کنند. امروزه معموآّ فرض بر و آسیا پذير، تصويری مقاوم، پرتحم  و سرسخت از انسان ترسیم می

زا درجاتی از سرسختی را از خود نشان میدهد. ولی های استر هر فرد  در موبعیت اين است که

میزان سرسختی بسته به زمان و مکانی که فرد در آن برار دارد، میزان فراوانی و نوع س ک آموخته 

 شدة ب لی فرد، در افراد مختلف، متفاوت است.

آن محاس ه شده و  3و محتوايی وریترجمه، و روايی ص 1373اين مقیا  توسط بربانی در سال 

در  (.1394)میردريکوند، رحیمی پور و سلیمی،  در موارد ضروری اصالحات آزم به عم  آمده است

يان، ورزشکاران و ماتی پرسشنامۀ فارسی سرسختی، در مورد سه نمونه از دانشجواعت اريابی مقد

نتايج تحلی  عاملی اکتشافی  ست.سنجی آن به شرح زير گزارش شده اهای روانبیماران، مشخصه

عالوه بر عام  کلی سرسختی، وجود سه عام  تعهد، کنترل، و م ارزه جويی را تأيید کردند )بشارت، 

 5همسانی درونی 4آلفای کرون اخ با استفاده از روش (.1394، به نق  از میردريکوند و همکاران، 2008

با فاصله  سرسختی و از طريل بازآزمايی ایزارهگ 45( برای ک  پرسشنامه 87/0 -94/0باب  ب ولی )

 شده است )رمزیگزارش( برای ک  اين آزمون80/0 -88/0) رضايت بخشی هفته، پايايی 2-4زمانی 

و همکاران در پژوهشی پايايی پرسشنامه سرسختی را از طريل آلفای میردريکوند  (.2010 و بشارت

   (.1394 ،ردريکوند و همکاران)می ندآوردبه دست  88/0برای ک  آزمون سرسختی کرون اخ 

نفری از  550( اعت ار و پايايی مقیا  سرسختی روان شناختی را در نمونه 1389روشن و شاکر )

روش ا باعت ار سازه پرسشنامه  نتايج کردند.شهید بهشتی بررسی تهران، ودانشجويان دانشگاه شاهد، 

اريانس ک  از و %30ا مشخص نمود که مجموعآّ : کنترل، تعهد و چالش رسه عام  تحلی  عاملی،

با روش و 82/0برای ک  آزمون  آزمون از طريل آلفای کرون اخ،پايايی  کردند وسرسختی را ت یین

با اينکه مقدار واريانس ت یین شده ضعیف  و به دست آورده 71/0 به فاصلۀ زمانی دو هفته 6بازآزمايی

ورد مکاربرد در جمعیت دانشجويان ايران ايی اين مقیا  برای  ار و پاياعتگرفتند که است ولی نتیجه
                                                           
1. Commitment 

2. Sarafino   

3. Face and Content validity  

4. Cronbach's Alpha  

5. internal consistency 

6. Retest 



 
 1397 تابستان، 25دورة هفتم، شمارة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                         120

 

های روان شناختی و  شناسايی افراد سرسخت بر شرايط آزم برای کاربرد در پژوهش و از است تأيید

مورد روايی و پايايی پرسشنامۀ سرسختی چهار م العه در ( 2014همکاران )مورينو و  خوردار است.

نفر انجام دادند. نتايج تحلی  عاملی  1647به تعداد  اسپانیاجامعۀ آماری در حوزه حرفه يا شغلی در 

ها با يکديگر گزارهسلسله مرات ی شخصیتی برای سرسختی که  و تأيیدی يک مدل ساختاری یاکتشاف

، سرسختی ارزيابی دادشوند را ارائه در س ح دوم مرت ط می ()سه متلفه هادر س ح اول و با عام 

کلر سین)د شوبه عنوان يک ساختار چند بعدی و چند س حی پذيرفته می ن پرسشنامهشده توسط اي

که از ن ر  محاس ه شد 86/0کرون اخ پايايی آزمون سرسختی از طريل آلفایو (. 2000و تتريک، 

 نتايج تحلی  عاملی اينگرفتند که نتیجهجمع،  درونی خوب اين آزمون است. درسنجی همسانیروان

تأيیدی و پايايی پرسشنامه سرسختی باب  اجرا بودن مدل ساختاری برای سازه سرسختی اکتشافی، 

يک، کلر و تتر؛ سین2006 ؛ مدی2011و همکاران،  کند )هیستاددر م العات ديگر را تأيید می

 سنجی باب  ب ولی استهای روان(. با توجه به نتايج فوق، پرسشنامه سرسختی دارای ويژگی2000

حوزه روانشناسی مث ت گرای شخصیت مورد ای و در شناختی حرفهندر بررسی سالمت روا تواندو می

 (.2014استفاده برار گیرد)مورينو و همکاران، 

با توجه به اهمیت سازه شخصیتی سرسختی به عنوان سپری محافظ در مقاب  عوام  فشارزا و 

ی هر آزمون روانی م نی بر اساسگرفتن کنشمت روانی افراد و همچنین در نظرراب ه آن با سال

اده شود، استفهايی که در فرد خاص در موابع مختلف ديده میهای فردی و يا تفاوتگیری تفاوتاندازه

های روانی بايد به اين نکته توجه کنند که پیش از استفاده از هر آزمونی بايد در کنندگان از آزمون

 ، مارنات) های آزم را به عم  آورندبررسی ، يايی و روايیهای آزمون از جمله کافی بودن پاباره ويژگی

(. بنابراين هدا اين پژوهش بررسی اعت ار و روايی آزمون سرسختی روانی در 1،7313گراثگری

 سنجیهای رواناست تا ويژگیحاضر در پی آنژوهشدوره متوس ه است يا به ع ارتی پآموزان دانش

آموزان دوره متوس ه مه سرسختی روانی کوباسا را در میان دانشپرسشنا از جمله پايايی و روايی

 . کندبررسی

 

                                                                                                                                                                     پژوهش روش

پژوهش در چهارچوب طرح م العاتی اعت ار سنجی با هدا بررسی روايی و پايايی مقیا  روش 

 نفر(1411و پسیییر پايه سیییوم تجربی ) آموزان دختردانش آماریجامعهسیییتالی کوباسیییا در  45

 ، بود.93 -94در سال تحصیلی ماه، 4سال و 16با میانگین سنی  دزفولتی شهر دولهای بیرستاند

گیری شییده، در مدل متغیر اندازه 23( با توجه به 1988) 4و چو 3، بنتلر2بر اسییا  نظر اسییتیونس
                                                           
1. Marnatt 

2. Stevens 

3. Bentler 

4. Chou 
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 315توجه به افت آزمودنی با . شدنفر  299که در جمعشدنفر در نظرگرفته 13ها برای هر يک از آن

شیییدند. به اين ترتیا که ابتدا از بین آمار ای تصیییادفی سیییاده انتخابمرحلهچندشییییوه نفر به 

ستان س ت تعداد آندبیر شهر دزفول به ن سرانه   26ها برای هر دو جنس، از های دولتی دخترانه و پ

سرانه  آموزان کلیۀ از بین دانش ، ودبیرستان 8دبیرستان دخترانه، 23دبیرستان، و از  9دبیرستان پ

نفر(  به طور جداگانه از 16 -32ها  به نس ت جمعیت کال  )های سوم تجربی اين دبیرستانکال 

نفر پسییر به صییورت تصییادفی 160نفر دختر و 155آموز و در مجموع دانش 12تا  6هر کال  بین 

آموزان در يک زمان و در يک مکان با مشیییکالت چون گردآوری اين دانش .شیییدندسیییاده انتخاب 

ها در مدت مشخصی به ه بود لذا پژوهشگر با هماهنگی با مديران و دبیران دبیرستانای مواجعديده

ستان شن نمودن طور روزانه به هر يک از دبیر ضمن راهنمايی و رو سرانه مراجعه و  های دخترانه و پ

را  پرسییشیینامهاين آموزان مورد م العه ، دانشسییرسییختی دهی به پرسییشیینامهدسییتورالعم  پاسییخ

 150دختر و  150نفر) 300های نابص حجم نمونه ند. بعد از کنارگذاشییتن پرسییشیینامهنمودتکمی 

 مايی و آلفایپايايی و همسییانی درونی پرسییشیینامه سییرسییختی به ترتیا از طريل بازآزپسییر( شیید. 

 1أيیدیو ت ای پرسشنامه، از تکنیک تحلی  عاملی اکتشافیرای روايی سازهب. به دست آمد. کرون اخ

شد.  ستفاده  ستخرا  عام در اين تحلی  روش تحلی  عاملی متلفها صلی برای ا سازههای ا  و ها(ها )

صفر و سازی کیزر( برای چرخش متل روش چرخش ماي  ابلیمین )بادلتای  ها به کار رفت. فهنرمال 

 .شدو نتايج آزمون بارتلت بررسی 2KMOشاخص مدل از طريل کفايت

 پژوهش ابزار

 شنامه س سختپر سا )هایی)ديدگاهسر صی( کوبا شنامه  (:1994شخ س  45اين مقیا  يک پر

سا  15سال( و کنترل 15سوال(، تعهد )15های چالش )ای با خرده مقیا ماده سوال( که برا

ای از نمره صفر )اصال درست نیست(، گرفته و دارای دامنهای(، شک مقیا  لیکرت )چهارگزينه

گذاری نمره همچنینباشیید. )کامال درسییت اسییت( می  3)درسییت(،  2)تا حدودی درسییت(،  1

ک  پرسشنامه نمره ،ستاآتمجموع نمرات گیرد. بعضی از ستاآت به صورت معکو  انجام می

( براسا  آلفای کرون اخ همسانی درونی اين مقیا  1994) در م العه مدی دهد.را تشکی  می

، اسییت )پاينده 88/0، 75/0، 84/0، 71/0برای چالش، کنترل، تعهد و سییرسییختی کلی بترتیا

سیییاله همسیییانی درونی در سییی ح  13-18آموزی (. همچنین در اجرا روی نمونه دانش1390

(001/0>p بین )با اسییتفاده از روش آلفای در م العات ديگر در نوسییان اسییت.  90/0تا  71/0

 2-4ه زمانی از طريل بازآزمايی با فاصییلو ( 87/0 -94/0کرون اخ همسییانی درونی باب  ب ولی )

و  ( برای ک  اين آزمون گزارش شییده اسییت )رمزی80/0 -88/0هفته، پايايی رضییايت بخشییی )

شارت، سختی را از طريل 2010 ب سر شنامه  س شی پايايی پر (. میردريکوند و همکاران در پژوه

                                                           
1 . Exploratory and Confirmatory factor analysis 

2 . Kaiser Meyer & Olkin 
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برای ک  آزمون برای چالش و  56/0برای کنترل،  71/0برای متلفه تعهد،  82/0آلفای کرون اخ 

سخ سا )(. 1394، )میردريکوند مدبه دست آ 88/0تی سر ( در 1984اين مقیا  که توسط کوبا

با  کافی آنپايايی تنظیم شییده اسییت، روايی و بدرت تشییخیص باآ، همچنین شیییکاگوی آمريکا

سام العات متعد ست )مدی و کوبا شده ا (. تحلی  عوام  اين مقیا  روايی باب  1984د تأيید 

 1373اين مقیا  توسیییط بربانی در سیییال  (.1990کند )مدیش میب ولی را برای آن گزار

س ه و در  صوری و محتوايی آن محا صالحاتترجمه، و روايی  ضروری ا آمده آزم به عم موارد 

ست سه  (.1394،)میردريکوند ا سختی، در مورد  سر سی  شنامۀ فار س در اعت اريابی مقدماتی پر

شجو شکاران و بیماران، نمونه از دان صهيان، ورز شخ شرح زير گزارش سهای روانم نجی آن به 

ست: سه عام  تعهد،  شده ا سختی، وجود  سر شافی عالوه بر عام  کلی  نتايج تحلی  عاملی اکت

 .(2008کنترل، و م ارزه جويی را تأيید کردند )بشارت، 

 

 هايافته

کرون اخ و لفایگیری و بررسییی پايايی پرسییشیینامه از روش آبه منظور اندازهدر پژوهش حاضییر 

های سرسختی: هفته، متلفه 6ضريا پايايی از روش بازآزمايی با فاصله روش بازآزمايی استفاده شد.

،  همسیییانی درونی کلی سیییتاآت 61/0و  57/0، 45/0، 80/0تعهد، کنترل، چالش و ک  بترتیا: 

نی باب  ب ولی بدسییت آمد که نشییانه پايايی و همسییانی درو 683/0آزمون از طريل آلفای کرون اخ 

 برای اين آزمون است.

سازههمچنین  سی روايی  شافی، برای ( از تکنیک تحلی  عاملی3و واگرا 2)همگرا 1ایبرای برر اکت

)با دلتای صییفر و نرمال سییازی کیزر(  و تحلی   4اصییلی از چرخش ماي  ابلیمینهایفهچرخش متل

ای پرسییشیینامه، اين تحلی  در دو مرت ه يهت دوآشیید. که با توجه به ماهیعاملی تأيیدی اسییتفاده

شاخص انجام سی کفايت تحلی  مدل،  ستفاده و ن KMOگرفت.  برای برر تايج آزمون بارتلت مورد ا

( مرت ط و عام گزاره )ضرايا هم ستگی بین هر نتايج تحلی  عاملی اکتشافی مرت ه اول. برارگرفت

 باب  مشاهده است: 01در جدول پرسشنامه سرسختی 

  

                                                           
1. Construct 

2. Connvergent 

3. Divergent 

4. Oblimin 
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 اکتشافی مرت ه اول پرسشنامه سرسختی عاملی نتايج تحلی  :1ول جد
 

 عام  ها گزاره ها

 چالش کنترل تعهد

1 60/0 70/0 75/0 

2 60/0- 66/0 71/0- 

3 59/0 64/0 68/0 

4 56/0 54/0 66/0- 

5 56/0 50/0 57/0- 

6 53/0- 49/0 41/0 

7 52/0- 48/0- 36/0 

8 49/0 41/0- 34/0 

9 49/0- 39/0 34/0- 

10 45/0 36/0- 28/0 

11 40/0 31/0 27/0 

12 35/0 29/0 26/0 

13 31/0 28/0 25/0 

14 28/0 26/0- 23/0 

15 26/0 25/0 22/0 
KMO 76/0 72/0 70/0 

Bartelet' P 001/0> 001/0> 001/0> 

 48/19 53/20 96/21 واريانس ت یین شده

ها در جای مناسیییا بارگذاری شیییدند. گزارهشیییود، که مالحظه می 1همان طور که در جدول

شییده به دسییت آمد. همچنین درصیید واريانس ت یین 6/0ها باآتر از برای همه عام  KMOمقادير

ستخراجی تعهبرای عام  صد  %5/19، %20، %22د، کنترل، چالش بترتیا: های ا شددر ص   . به حا

ا تأيیدکرد. همچنین بارهای عاملی عالوه نتايج آزمون بارتلت نیزکفايت تحلی  عام  اکتشیییافی ر

نتايج  رهای اين پرسیییشییینامه برارگرفت.ها در همه متغیگويه ها ياگزاره مالک انتخاب 2/0باآتر از

 در زير ارائه شده است:. 2رت ۀ دوم سازه سرسختی در جدولتحلی  عاملی اکتشافی م

  



 
 1397 تابستان، 25دورة هفتم، شمارة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                         124

 

سرسختی پرسشنامه ميج تحلی  عاملی اکتشافی مرت ۀ دونتا :2جدول  
 هاعام  ها و سرسختیرايا هم ستگی عام ض

 کنترل 824/0

 دتعه 804/0

 چالش 719/0

647/0 KMO کفايت تحلی  عاملی  اکتشافی 

<0/001 P بارتلت 
 واريانس ت یین شده 61/42%

د و بارگذاری شییدنسییازه سییرسییختی ها در عام شییود. . مالحظه می2همان طورکه در جدول

ستگیاياضر شان میبا نم خوبیهم  شنامه را ن س ها همه اين عام  KMOر. مقادي دهندره ک  پر

 42/61شیده ک  پرسیشینامه سیرسیختی برابر به دسیت آمد. همچنین واريانس ت یین 6/0باآتر از 

شد. به عالوه نتايج آزمون بارتلت نیز کف س ه  صد محا شافی را تأيید نمود.در  ک ش ايت تحلی  اکت

 د و چالش( پرسشنامه سرسختی با شمارههای استخراجی )کنترل، تعهبرای تعیین عام  . 1سنگريزه

 است:ها در ذي  باب  مشاهده ، آن3و ارزش ويژه 2ها(ها )عام فهمتل

 

 
 های استخراجیبرای تعیین تعداد عام  سنگريزهنمودار  :1 شک 

                                                           
1. Scree plot 

2. Component Number 

3. Eigenvalue 



 
  125              آموزانو روايی پرسشنامه سرسختی در دانش بررسی پايايی 

 

يک د و چالش تنها در کنترل، تعهاين پرسشنامه يعنیهای نشان داد که عام  1هسنگريز شک 

ید ساختارهای تعريف شده در پرسشنامه م نی بر اين أيبرای ت شدند.کلی سرسختی بارگذاریعام 

ی هاکفايت آزم را دارند يا خیر از تکنیک های مربوط به عام  يا متلفههاگزارهبندیکه آيا دسته

 .شد( استفادهمهپرسشنا یهافهمتلعام  يا ها و زارهگيید راب ه بین أاول )ت ۀيیدی مرت أمدل ت

 :تدر ذي  ارائه شده اس .2در شک  لاو مرت ۀتأيیدی ملیعاتحلی  مفهومیمدل

 
 ل پرسشنامه سرسختیمدل مفهومی تحلی  عاملی تأيیدی مرت ۀ او :2شک  

 با استفاده از  آزمون سرسختی مفهومی تحلی  عاملی تأيیدی مرت ۀ اولکفايت مدل ارزيابی

  های برازششاخص

دو به درجه کایسییاختاری که دارای مقادير برآورده شییدة نسیی تنظر متخصییصییان، مدل ط ل

 1شیییدهنیکويی برازش تعدي  (GFI),برازش مدل  نیکويیهای و شیییاخص 5کوچکتر از ، زادیآ

(AGFI)2، نیکويی برازش نرم شییده )NFI)  3ت  یقیبرازش و نیکويی(CFI)  و 90/0، بزرگتر از ،

آن ، باشییید نشیییانۀ برازش08/0کوچکتر از  ((RMSAتقريا خ ای مجذوراتمیانگین  ريشیییه

برای بررسی برازش  (.1393پژوهش است )به نق  از اصغری جعفرآبادی، های ساختاری با دادهلمد

                                                           
1. Adjusted Goodness of  Fit Index  

2. Normed Fit Index  

3. Comparative of fit Index  
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سختی اول تحلی  عاملی تأيیدی مرت ۀ مفهومیمدل سر شنامه  س صه ، برآوردهایپر شخ ی نیکوي م

 است. مشاهده . باب 2برازش مدل در جدول

ل پرسشنامه سرسختیمرت ۀ او مدل تحلی  عاملی تايیدی های برازششاخص :3جدول  

χ2 

df 
  P χ2/df GFI AGFI RMSEA  

(95% CI NFI RFI IFI NNFI CFI 

380/2476  389  < 010/0  406/2  29/0  19/0  
074/0  

(078/0 – 0710/0)  
19/0  29/0  19/0  39/0  49/0  

شدهبا توجه به مقادير  سازه هااين هر يک از برای  هاشاخص برآورد  .3در جدول طور که، همانزير 

 برازش مدلو بود  5کوچکتر از که  64/2برابر  آن زادیآبه درجه دو، شییاخص کایشییودمیمالحظه 

  ،GFI ،91/0 AGFI=،  91/0=NFI=92/0 هییای برازشهمچنین شییییاخص کرد.يیییدأرا تیی

93/0 NNFI=  ،92/0=RFI،91/0 =IFI، 94/0= CFI 074/0 و ،9/0بزرگتر از RMSEA=    

ست آمد 08/0نیز کوچکتر از   س ح أکه اعت ار اين مدل را ت به د يید نمودند. در نتیجه اين مدل به 

س تاً  ست ون ست يافته ا سا    م لوبی از برازش د ساختار می آنبر ا سازهتوان  ا رها هر يک از زير 

 است. ارائه شده .4شنامه سرسختی در جدولهای پرسفهضرايا هم ستگی میان متل. يید کردأت

های پرسشنامه سرسختیفهضرايا هم ستگی میان متل :4جدول  

 هایراب ه متلفه

 سرسختی

 

هم ستگی 

 غیراستاندارد
β 
 

-انحراا

 استاندارد

هم ستگی 

 ابت &استاندارد

 

tیس ح معنی دار ارزشp 

 0001 > 482/0 945/0 015/0 052/0 کنترل <--> دتعه

 چالش <-->دهتع

 
085/0 021/0 623/0 103/4 

< 0001 

 0001 > 902/3 646/0 024/0 093/0 چالش <-->کنترل

د و چالش ( پرسشنامه تعههای )کنترل، فههای بین متله هم ستگی. کلی4لبراسا  نتايج جدو

 ختیه سرسمعناداری ضرايا تحلی  عاملی تأيیدی مرت ۀ اول پرسشنام .سرسختی معنادار هستند

شد سی  شانآن نتايج و برر شتر اين داد که ن ستاندارد ضرايا بی و  هازارهگ تحلی  عاملی روابط بینا

       باب  مشاهده هستند.. 3شک در و پرسشنامه سرسختی معنادار  هایمتلفه
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 ضرايا استاندارد تحلی  عاملی تأيیدی مرت ۀ اول پرسشنامه سرسختی :3شک  

شنامهأت برای س شده در پر ساختارهای تعريف  سختی يید  سته سر  ندیبم نی بر اين که آيا د

ید أي)ت مدو ۀيیدی مرت أمدل ت آزم را دارند يا خیر از تکنیککفايت هافهمتل های تعريف شییدهگزاره

ر م دومی تحلی  عاملی تأيیدی مرت ۀ دومدل مفه د.( اسییتفاده شییهاسییازهو  هازيرسییازهراب ه بین 

 ارائه شده است: ذي در  4شک  
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 مدل مفهومی تحلی  عاملی تأيیدی مرت ۀ دوم پرسشنامه سرسختی :4شک 

سا بودن مدل تحلی  عاملی تشاخص سی منا  در جدولمرت ۀ دوم  يیدیأهای برازش برای برر

 ارائه شده است: ذي در  .5

سرسختم پرسشنامه های برازش مدل تحلی  عاملی مرت ۀ دوشاخص :5جدول  

χ2 
df 

χ2/df P GFI AGFI 
RMSEA  
(95% CI) 

NFI RFI IFI NNFI CFI 

346/2475 938 639/2 
< 
001/0 

93/0 92/0 

074/0 

(078/0 – 070/0) 
 

92/0 94/0 95/0 95/0 96/0 

شده با توجه به مقادير شود، میمالحظه  5در جدول کهر طو همان برازش  هایشاخصبرآورده 

سازهاين هر يک از برای مدل،  کوچکتر از که  639/2برابر  زادی آنآبه درجه  دوکایشاخص ها،زير

 =GFI=0/93 ،92/0=AGFI،92/0 های برازشهمچنین شاخص کرد.يیدأرا ت برازش مدلو بود  5

NFI، 95/0 NNFI= ،94/0 =RFI ،95/0=IFI، 96/0= CFIو ،9/0بییزرگییتییر از  کییه 

 074/0 RMSEA=  يید نمودند. در أ ار اين مدل را تاعتبه دسیییت آمد و  08/0کوچکتر از   نیز
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س ح س تاً نتیجه اين مدل به  ست يافت ن سا   که  م لوبی از برازش د ساختار می آنبر ا ر هتوان 

 .کرديیدأرا تها متلفه يک از 

ج نشان نتاي .بررسی شد پرسشنامه سرسختیمعناداری ضرايا تحلی  عاملی تأيیدی مرت ۀ دوم 

م سییرسییختی های تعريف شییده مرت ۀ دوابط بین متغیرها و متلفهضییرايا تحلی  عاملی روداد که 

 ارائه شده است: . در ذي  5سرسختی در شک   ضرايا استاندارد شده پرسشنامهمعنادار بودند. اين 

 
 یسرسخت ضرايا استاندارد تحلی  عاملی تايیدی مرت ه دوم پرسشنامه :5شک  

 

 بحث و نتیجه گیری

ضريا پايايی از روش و روايی پرسشنامه سرسختی بود. ی بررسی پاياي پژوهش حاضرهدا 

ستاآت آزمون از  همسانی درونی ک و ، 61/0سرسختیک  آزمون برای هفته،  6بازآزمايی با فاصله

ب ولی برای اين درونی باب که نشانه پايايی و همسانیست آمدده ب 683/0طريل آلفای کرون اخ 

 د.پرسشنامه تأيیدشپژوهش م نی بر وجود پايايی اين  هدا اختصاصیبنابراين  .استپرسشنامه 

شارت های ديگر از جمله بدرونی پرسشنامه سرسختی در پژوهشنتايج فوق با نتايج پايايی و همسانی
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؛ و مورينو و 1389روشن و شاکر،  ،1373؛ بربانی، 1394و همکاران،  ؛ میردريکوند2010و رمزی، 

 .کردتأيید نگی ث ات، و تکرارپذيری پرسشنامه سرسختی راهماهماهنگ است. اين ه ،2014، همکاران

وش رابی پرسشنامه سرسختی روان شناختی رای همگرا و  واگرا يا افتبه منظور م العه روايی سازه

ی معادآت يابم تنی بر مدل تأيیدیعاملیابلیمین و تحلی ماي با چرخش  تحلی  عاملی اکتشافی

ا و هکه ضرايا هم ستگی بین گزاره دادنشانيج تحلی  عاملی اکتشافی نتا. شداستفاده ساختاری،

و 6/0ها بیشتراز برای همه عام  (KMO)مقدار کفايت مدلها در جای مناسا بارگذاری شدند، م عا

آن  آزمون بارتلتکه به دست آمد  %42/61مقدار واريانس ت یین شده برای ک  پرسشنامه سرسختی 

ختی کلی سرس  کنترل، تعهد و چالش در يک عام سنگريزه نشان داد که سه عامرا تأيیدکرد. نمودار 

لوبی م  "از برازش نس تا ی اکتشافیمدل تحلی  عامل ،های برازشبارگذاری شدند. براسا  شاخص

رد. کهای سرسختی را تأيیدها يا متلفهتوان ساختار هر يک از عام آن میبا توجه به  برخوردار بود و

داد که ضرايا تحلی  عاملی روابط بین عاملی تأيیدی اين پرسشنامه نشان نتايج تحلی همچنین 

 ود از ایسازه روايی تحلی  اين در سازه سرسختی معنادار بودند.ها با و بین عام  هاها با عام گزاره

 در زيرسازه ره با مرت ط هایزارهبه اين معنا که گ ،گرفتربرا بررسی مورد واگرايی و همگرايی جن ه

 شدند بارگذاری هاآن داخ  در مدو مرت ه در اصلیهای سازه با مرت ط فرعیهای سازه يا اوٌل مرت ه

 افتندي تمايز ديگر هایسازه زير از سازه زير هر با مرت ط هایزارهگ ديگر طرا از و همگرايی روايی که

ناختی شا ساخت نظری سازه سرسختی روانب پژوهشای اين هيافته نمودند. تأيید را واگرايی روايی که

هیستاد و همکاران،  ؛2014از جمله: نتايج مورينو و همکاران،  های ب لیکه در م العات و پژوهش

دريکوند و میر؛ 1389روشن و شاکر، ؛ 2000؛ سین کلر و تتريک، 2006ان، ؛ مدی و همکار2011

، همخوانی و تأيید برارگرفته مورد ،2010؛ و بشارت و رمزی، 1373؛ بربانی، 1394همکاران، 

 سرسختی .کندسازه سرسختی حمايت می)کنترل، تعهد و چالش(  گانهاز ابعاد سههماهنگی دارد و 

ود شارزيابی شده توسط اين پرسشنامه به عنوان يک ساختار چند بعدی و چند س حی پذيرفته می

ختی سازه واحدی است که در نش سرسم ابل نظريات کوباسا و همکارا (.2000)سین کلر و تتريک، 

عالوه بر دارا بودن نقش بنیادی خود در حفظ بقا و تلفۀ شناختی، عاطفی و عملی است. برگیرندة م

تداوم نس  فرد، در راستای پر بار ساختن و غنای زندگی فرد بواس ه فراهم ساختن زمینه رشد و 

يک  به عنوانرا  شناختیی روانسرسخت از جديدتری( مدل 2006مدی) کند.تعالی وی عم  می

. دهدمی ارائه ،جريان ارزيابی شناختی، يک چشم انداز مث ت در زندگی و يک مقابله چندگانه عملی

های یويژگکتشافی، تأيیدی و پايايی پرسشنامه سرسختی حاکی از اعاملیدر جمع، نتايج تحلی 

حوزه در  آموزاندانش شناختیوانرسرسختی تواند در بررسی ب ولی است و میسنجی باب روان

 گیرد.گرای شخصیت مورد استفاده برارروانشناسی مث ت

ها( ها )تکمی  پرسشنامهمحدوديت متفاوت بودن زمان و مکان اجرای آزموندارای اين پژوهش 

 17نفری از  315ها در يک مکان در مورد نمونه به دلی  مشیییکالت عديدة اجرای همزمان آزمون
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ی هاشود در صورت امکان، در پژوهشمیپیشنهاد. مختلف از تمام مناطل شهر دزفول بوددبیرستان 

مرور پیشییینه  .گیردکنندگان، همزمان و در يک مکان انجامها توسییط مشییارکتآزمونیآينده اجرا

بعضییی نتايح  و ی مختلفهاگزاره و هاتعدادمولفهی متفاوت با هاو مشییاهده نسییخهحاضییر پژوهش

سط شناختی توداد که گرچه روايی و پايايی نسخه اصلی پرسشنامه سرسختی رواننشان ،متنابض

سا صلی)کوبا ست1982، و مدی1979 ،طراحان ا شده ا سی  ستین بار  ولی در ايران ( برر برای نخ

سال  سط بربانی در  صورت محدود  1373تو گرفته برار مورد م العهترجمه و روايی و پايايی آن به 

شییناختی تنها ترجمه و روايی انبرای اعت ار و هنجاريابی يک آزمون روت که اوآّ روشیین اسیی. اسییت

نهاد بنابراين پیشها نیاز به تغییر دارند. نآزمو ،دوماّ با گذر زمانصوری و محتوايی آن کافی نیست، 

از جمله در مقاطع  غیربالینیهای شییناختی در گروهشییود که اين پرسییشیینامه سییرسییختی روانمی

 گرا ودر حوزه روانشییناسییی مث تبه صییورت گسییترده در سیی ح جامعه  بالینی و لی مختلف،تحصییی

 .اعت ار و هنجاريابی شود ،سالمت
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