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 چکیده

آوری فرردی و سرسختی ذهنی، شاخصی از تاب

بری  مففقیرت به نفر  اسرت  ره پری  اعتماد

های مختلر  زنری ی نریرر تحصری ت درحیطه

باشی. ا رچه مررور پیشرینپ پژوهشری نشران می

 دهنرریة ايرر  اسررت  رره در تام ررپ مخررت  

آمفزان ايرانی تا نفن ابزاری در اي  رابطره دان 

مفرد هنجاريابی قرار نگرفته است. هری  اصرلی 

بررسری پژوه  حاضر بررسی ساختار عراملی و 

روايی و پايايی مقیرا  سرسرختی ذهنری مر  

 ئفن،  لیر و پفتفي  می باشی. روش پژوه ، از 

نررفه همتگررتگی اسررت و تام ررپ مرری نرررر ايرر  

هرای دبیرستانآمفزان دان  پژوه  شامل  لیپ

 96-97 تحصریلی در سرا تهران  شهر 5منطقه 

Abstract 

Mental toughness is a measure of 

individual resilience and confidence that 

may predict success in various areas of 

life such as education. However, 

the literature review indicates that no 

scale has been standardized in this 

regard among the population of students 

in Iran. The purpose of the current study 

was to examine the validity, reliability, 

and factor structure of Mcgeown Clair & 

Putwain mental toughness scale. The 

research method is correlation. The 

population is taken from students of the 

public high school of Tehran in the 5th 

District. The total number of the 

participants was 370 students in the 

academic year of 2017-2018 which were 

selected by the random cluster sampling 
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 مقدمه 

هايی از زنی ی و زا بخ های استر ها و مفق یتها، چال رويیادهای منفی زنی ی، بحران

برای بگیاری باشنی  ه غالتا غیر قابل اتتناب هگتنی. پیامی اي  نفه آشفتگی های انگان میتجربه

س مت ذهنی و ها، اخت   در  ار ردهای اتتماعی، شغلی و آمفزشی و نیز تاثیر منفی بر از انگان

ها بهتر ها در مقايگه با ديگران با آشفتگیباشی. با تفته به اي   ه ب ضی از انگانها میفیزيکی آن

و مؤثرتر  نار می آينی پژوهشگران، سیاست  ذاران و حتی مردم عادی نگتت به شناسايی دلیل 

ل و فراينیهايی هگتنی  ه انی و در پی شناسايی عفامبهتر  نار آمین اي  افراد ع قه نشان داده

ها و مشک ت فائق آينی. سرسختی ذهنی، يکی از عفامل ب ضی از افراد را قادر می  نی بر چال 

مهم فردی است  ه به افراد اتازه می دهی در برابر فشارهای مختل  زنی ی مقاومت  ننی و يا با 

 (.  2017، 1ها به شکلی مؤثر  نار بیاينی )لی ، مفتز،     و پاپیگر یفآن

شناسی ورزشی و تربیت بینی تا یی زيادی بر روی های روانسا   ذشته در رشته 15در 

 (. سرسختی ذهنی، اشاره به 2018، 1شیه است ) یلی  و سانتانا 2مفهفم سرسختی ذهنی

                                                           
1Lin, Mutz, Clough &Papageorgiou 

2mental toughness  

نفر از ايشان به عنفان نمفنه و  370می باشی  ه 

ای تصررادفی انتخرراب شررینی. هبرره صررفرت خفشرر

تحلیل عامل ا تشافی منجر به  ش  پنج مؤلفه 

 رديی  ه تحلیل عامل تايییی مرتته او  ب ی از 

هرا را تايیری  ررد و تحلیرل انجام اصر حاتی آن

عامل تايییی مرتته دوم نشان داد  ه اير  پرنج 

مؤلفه در ذيل ي  مفهفم )سرسختی ذهنی( قرار 

-تفان  فت  ه پرس   یرنی. در مجمفه میمی

نامپ سرسختی ذهنی از روايی و پايايی مطلرفبی 

آمفزان ايرانی برخرفردار اسرت و از در بی  دان 

آن مرری تررفان برره منرررفر اهرریا  آمفزشرری، 

 .تشخیصی، پژوهشی و درمانی استفاده  رد

سرسختی ذهنی، تحلیل عامرل  کلیدي:هايواژه

 يابیا تشافی، تحلیل عامل تايییی، اعتتار

 

 

method. Exploratory factor analysis 

extracted five components which were 

confirmed by first-order confirmatory 

factor analysis after modification. 

Second-order confirmatory factor 

analysis showed that these five 

components could be categorized in one 

concept which is mental toughness. In 

sum, it can be said that the mental 

toughness scale has a good validity and 

reliability among the population of 

Iranian students and can be used for 

educational, diagnostic, research, and 

therapeutic purposes 
Keywords:        Mental Toughness, 

Confirmatory factor analysis, 

Exploratory factor analysis, Validation 
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ها دارد  ه فرد را در رسیین به اهیاف  در ها و شناختها، هیجانها، نگرشای از ارزشمجمفعه

 3(. در اي  رابطه مییلتفن2009و همکاران،  2دهی ) گیاردیتهه با رويیادهای مختل  ياری میمفا

سرسختی ذهنی استقامت میاوم و اعتقاد راسخ برای رسیین به "( م تقینی2004و همکاران )

تري  حیطپ . ماهیت درونی سرسختی ذهنی، قابل تفتّه"اهیا  با وتفد فشارها و مشک ت است

 ه  یفیتی درونی است و می تفانی در هر انگانی وتفد داشته باشی.  ی می باشی زيراسرسختی ذهن

( م تقینی سرسختی ذهنی در واقع مقاومت بیشتر در 2002و همکاران ) 4در اي  رابطه تفنز

مقايگه با ديگران است. اي  سازه  ه ي  مفهفم چنی ب یی است از اي  حیث حايز اهمیت است  ه 

 (. 2008و همکاران،  5با سطح عملکرد افراد دارد ) انا تفن ارتتاط تنگاتنگی

ا رچه سرسختی ذهنی بیشتري  تفته را در حیطپ ورزشی به خفد تلب  رده است اما در حا  

های آمفزشی راه يافته است زيرا ه اي  مفهفم حاضر به دامنپ وسی ی از ديگر قلمروها نریر محیط

روانشناختی بفده و می تفانی بر مففقیت انگان تاثیر شتیه چتری است  ه حاوی منابع مثتت 

های  نار (. سرسختی ذهنی، نتنها من ک   ننیة مکانیگم2015و همکاران،  6بگذارد ) گیاردی

شفد افراد به شکلی پیشرفته از طريق اعتماد به آمین مؤثر در شرايط استر  زاست بلکه مفتب می

  آمیه به منرفر رشی شخصی استفاده  ننی زای پیهايشان از مفق یت استر تفانايی

 (.  2015و همکاران،  7) لیرتامگفن

ها و الگفهای مت یدی شکل  رفته است. به در قلمرو نرری، در رابطه با سرسختی ذهنی نرريه

الگفئی چنی ب یی از  9( بر اسا  نرريپ سخت  فشی2002و همکاران ) 8عنفان مثا     

های استر  و ( بر اسا  نرريه2015ی و يا  گیاردی و همکاران )انسرسختی ذهنی ارائه داده

های دهنی. ا رچه در بی  الگفها و نرريهمنابع فردی الگفئی ت  ب یی از سرسختی ذهنی ارائه می

؛ 2002و همکاران،  11؛ تفنز2007و همکاران،  10ارائه شیه در رابطه با سرسختی ذهنی ) لتی

ايی وتفد دارد اما نکتپ مشترک و هگتپ اصلی همپ اي  الگفها و ه( تفاوت2001، 12ففری و پتگیتر

 باشی.  های خفد میها، اعتقاد به تفانايینرريه

                                                                                                                                              
.1  Guillen & Santana  

2.  Gucciardi 

.3  Middleton  

4.  Jones  

5.  Connaughton  

.6  Gucciardi 

7.  Clair-Thompson  

.8  clough  

.9  Hardiness Theory  

1 0.  Golby 

1 1 .Jones  

1 2.  Fourie&Potgieter 
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آوری زا، تابهای استر دهی افراد با سرسختی ذهنی باال در مفق یتها نشان میپژوه 

همکاران،  و 1بیشتری از خفد نشان می دهنی و در اي  شرايط رشی فردی بهتری دارنی ) ربر

( افراد با سرسختی ذهنی باال  در تکالی  مربفط به 2009و همکاران ) 2(. در پژوه  دوهارت2013

حافره  ه مربفط به اط عات نامرتتط بفد  متر دچار آشفتگی شینی. اي  مطلب بیانگر اي  است 

و  3هاردیوه،  ه سرسختی ذهنی در افراد، آنها را متمر ز بر اهیا  زمان حا  نگه می دارد. ب  

( در پژوه  خفد نشان دادنی  ه سرسختی ذهنی با ياد یری بهتر تکالی  پیچییه 2014همکاران )

ها می تفان نتیجه  رفت  ه ممک  است عملکردهای شناختی بهتر و مرتتط است. از اي   فنه يافته

 ای سرسختی ذهنی باشی. های تحصیلی بیشتر تا حیی از طريق نق  واسطهمففقیت

ارد های تحصیلی دعلی رغم پیامیهای مثتتی  ه سرسختی ذهنی در زنی ی واق ی و محیط

 های سرسختیمرور پیشینپ پژوهشی در ايران نشان دهنیة اي  است  ه پژوهشگران پرس  نامه

ی و  ان( را هنجاريابی  رده1390هاتر، ذهنی  ه مخت  تام پ ورزشکاران است ) اشانی و شیری

ت. آمفزان طراحی شیه باشی در اي  رابطه هنجاريابی نشیه اس ه مخت  دان  تا نفن ابزاری

ست دآمفزان، در بنابراي  اولی   ام به منرفر ارتقای پژوه  در حیطپ سرسختی ذهنی در دان 

 ی است. آمفزان ايرانداشت  ابزاری روا و پايا در تام پ مخت  دان 

  ادبیات و پیشینۀپژوهشی مقیاس سرسختی ذهنی

سرسختی ذهنی بیشتر  هایدر قلمرو پژوهشی، ادبیات پژوهشی اولیه در رابطه با مقیا 

(. 2005و همکاران،  4 ردد )با ماهیتی  یفی دارد و به اواخر قرن قتل و اوايل قرن حاضر بر می

 هایها بیشتر به سمت  مّی شین رفتنی زيرا ه امکان استفاده از مقیا ا رچه ب ی از میتی مقیا 

 (. 2017، 5های با حجم باال وتفد نیاشت )پنگامی، الينز، ژانگ و  فسییی یفی در نمفنه

های ها استفاده می  ردنی و من ک   ننیة مشخصههای  مّی بیشتر از پرس  نامهمقیا 

، 6های  فنا فن مفهفم  گتردة سرسختی ذهنی بفدنی. )البردی،  فلی  و مفسلیچنی انه و مؤلفه

پیشینپ پژوهشی بیانگر اي  است  ه پژوهشگران مختل  برای مفهفم سرسختی (. مرور 2016

ها می تفان به خفد اعتمادی، ت هی، های  فنا فنی در نرر  رفته انی از تملپ اي  مؤلفهذهنی مؤلفه

بینی، خفدانگیزشی، شايگتگی،  فايت،  نتر  روانشناختی زير فشار، امیی، تاب آوری، خفش

؛ 2008و همکاران،  1؛  گیاردی2011، 7شاره  رد ) راست و اسفاناستقامت و تمر ز ا

 (. 2006، 2استاتکفي 

                                                           
1. Gerber  

2. Dewhurst  

3. Hardy  

4. bull  

5. Ponnusamy, Lines, Zhang &Gucciardi 

6. Labordi, Guillen & Mosely  

7. Crust & Swann  
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 های  مّی سرسختی ذهنی، سیاهپ عملکرد اولی  مقیا  ساخته شیه در میان مقیا 

باشی. اي  مقیا  به لحاظ مؤلفه می 7 فيه و  42( است  ه حاوی 1986، 3شناختی )لفهرروان

( در پژوه  2007و همکاران ) 4هايی است به  فنه ای  ه  لتیيتمفهفمی و نرری دارای محیود

 نی و به لحاظ روش شناختی مفلفپ اي  مقیا  حمايت آماری دريافت نمی 7خفد نشان دادنی  ه 

و مفهفمی اي  سیاهه دارای اشک ت مت ید است. ب ی از  ذشت ي  دهه از انتشار اي  مقیا ، نرر 

فر ساخت ابزاری روا و پايا رقابت زيادی در بی  پژوهشگران به به اهمیت سرسختی ذهنی به منر

ها پرس  نامپ سرسختی ذهنی است  ه وتفد آمی. يکی از اولی  ابزاهای شکل  رفته در اي  سا 

به وتفد آمیه است اي  ابزار  2002در سا  5 فيه می باشی و تفسط    ، ارلی و سفيل  48حاوی 

های ت هی،  نتر  هیجانی،  نتر  بر بلکه برای خرده مقیا دست می دهی تنها نمرة  ل بهه ن

ها نمرة فرد را ارائه می دهی )   ، ارلی و زنی ی، چال ، اعتماد بی  فردی و اعتماد به تفانايی

باشی  ه (. مقیا  ديگر در اي  رابطه، سیاهپ سرسختی ذهنی مییلتفن و همکاران می2002سفيل، 

 12 فيه بفده  ه در مفرد نمرة  ل فرد و  67اي  ابزار حاوی  طراحی شیه است. 2004در سا  

(. از ديگر 2004و همکاران،  6مؤلفپ سرسختی ذهنی اط عاتی به دست می دهی )مییلتفن

و همکاران  7تفان به پرس  نامپ سرسختی ذهنی شردهای ساخته شیه در اي  رابطه میمقیا 

( و عفامل سرسختی ذهنی استفن  2013اران )و همک 8(، مقیا  سرسختی ذهنی مادريگا 2009)

ای  ه در اي  رابطه ساخته شیه است پرس  نامپ نامه( اشاره  رد. آخري  پرس 2015)9و رويا  

 طراحی شیه است.  2018و همکاران می باشی  ه در سا   10واق 

مربفط بره  هاها نکتپ حائز اهمیت اي  است  ه همپ اي  پرس  نامهدر رابطه با اي  پرس  نامه

های ورزشی می باشرنی و بره شرکلی اختصاصری سرسرختی  یری سرسختی ذهنی در محیطانیازه

( در اير  2014و همکراران ) 11هراردی یرنری. آمفزان انریازه نمریذهنی را در محیط میرسه و دان 

. يکری "های آمفزشی از روائی  افی برخفردار نیگتاستفاده از اي  ابزارها در محیط"رابطه م تقینی 

تفسرط مر   2016باشری در سرا  های آمفزشی و نفتفانران مریهايی  ه مخت  محیطاز مقیا 

ساخته شیه است. در پرژوه  حاضرر نررر بره اينکره تام رپ آمراری شرامل  12 ئفن،  لیر و پفتفي 

                                                                                                                                              
1. Gucciardi 

2. Stajkovic 

3. Loher 

4. Golby 

5. clough, Earle & Sewell  

6. Middleton  

7. sheard 

8. Madrigal  

9. Stonkus& Royal  

1 0. Vaughan  

1 1. Hardy  

1 2. Mcgeown Clair &putwain 
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های مختل   ه بگرته بره ها در پرس  نامهشفد و با تفته به ت ید مؤلفهآمفزان دبیرستان میدان 

نگ بفدن مفهفم سرسختی ذهنی را نشان می دهی هی  اصلی پژوه  حاضر بررسری روايری و فره

آمفزان ايرانی پايايی پرس  نامپ سرسختی ذهنی م   ئفن،  لیر و پفتفي  در تام پ مخت  دان 

 .است

 

 روش 

پیمايشی است -ها، ي  پژوه  تفصیفیپژوه  حاضر بر اسا  ماهیت و روش  ردآوری داده

ق دارد. های اي  تحقیق تطابمزيت آن قابلیت ت میم نتايج است و با اهیا  و فرضیه تري  ه مهم

ی هاتاندبیرسآمفزان دان  طرح پژوه  از نفه همتگتگی بفد. تام پ آماری اي  پژوه ،  لیپ

فر از ن 370بفدنی  ه میرسه(  26نفر،  9200)در حیود  96-97در سا  تهران  شهر 5منطقه 

و  امرحله  ای تصادفی انتخاب شینی؛ بیي  صفرت  ه درنمفنه و به صفرت خفشهايشان به عنفان 

 یی از میان دخترانه به صفرت تصادفی انتخاب شیه و در مرحله ب 3دبیرستان پگرانه و  3ت یاد 

آمفزان      انتخاب و در نهايت پرسشنامه بی  همه دان 3های مفتفد به صفرت تصادفی    

     ارائه شی.

 ابزار پژوهش 

 1تفسرط مر   ئرفن،  لیرر و پفترفي   2016اي  مقیا  در سرا  مقیاس سرسختی ذهنی: 

هرای ديگرر  ره بره بررسری سرسرختی ذهنری در ساخته شیه است. اي  مقیرا  بررخ   مقیا 

های امفزشی و تفتفانان می باشی. اي  مقیا  حراوی های ورزشی می پردازنی مخت  محیطمحیط

ها، اعتماد بی  فردی،  نتر  بر زنری ی و  مؤلفپ ت هی، چال ، اعتماد به تفانايی 6 فيه است  ه  18

ها  فيه بفده و ت یادی از  فيره 3دهی. هر مفلفه حاوی  یری قرار میها را مفرد انیازه نتر  هیجان

شفنی. م   ئفن و همکاران با استفاده از تحلیل عامرل ا تشرافی و تايیریی  ذاری میم کف  نمره

 .انی زارش  رده 70/0وايی سازة اي  مقیا  را مطلفب و ضريب پايايی اي  مقیا  را ر

 روش اجراي پژوهش

نامپ سرسختی ذهنی از مت  اصرلی روش اترای پژوه  اي   فنه بفد  ه در مرحلپ او  پرس 

به فارسی ترتمه و سپ  ترتمپ م کف   رديی. اي  ترتمه دوباره تفسط دانشجفيان مترتمی بره 

رسی بر ردانیه شی  ه برا ترتمرپ اولیره شرتاهت بگریاری داشرت. در مرحلرپ دوم و در مطال رپ فا

هرا و مرفارد آمفز داده شی و از آنها خفاسته شی در رابطه با سرؤا نامه به پنج دان مقیماتی پرس 

 5متهم آن اظهار نرر  ننی.  در مراحل ب یی، پ  از  گب مجفز از ادارة آمفزش و پرورش منطقپ 

دان  آمفز( به صفرت مقیماتی اتررا  رديری و اشرکاالت  35ها در ي  مقیا   فچ  )نامهپرس 
                                                           
1. Mcgeown Clair &putwain 
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ها مفرد ارزيابی و اص ح قرار  رفت. ب ی از اترای مقیماتی و رفرع ابهامرات و اشرکاالت، احتمالی آن

های مفرد نرر پ  از تفضیح در مفرد اهریا  پرژوه  و تلرب اعتمراد و محقق با حضفر در    

آمفزان خفاسته شی به دقت و آمفزان و دادن اطمینان از محرمانه بفدن نتايج از دان مکاری دان ه

 .آوری شیها تمعها پاسخ دهنی و در نهايت دادهصیاقت به  فيه

 

 یافته ها

یه نامپ سرسختی ذهنی از روش تحلیل عاملی اسرتفاده شربه منرفر بررسی روايی سازة پرس 

ها تهرت مناسرب برفدن آنهرا بررای تحلیرل های تفصیفی  فيهبتیا شاخ است؛ بیي  صفرت  ه ا

، رحلرپ ب ریمعاملی مفرد بررسی قرار  رفته و سپ  آنها در تحلیل عامل ا تشافی وارد شیه انی. در 

 8.7  زار لیرزرتحلیل عامل تايییی مرتته او  و تحلیل عامل تايییی مرتته دوم با استفاده از نرم افر

فرای ضرريب آل ار  رفته شیه و در مرحلپ پايانی همگانی درونی ابزار برا اسرتفاده ازمفرد استفاده قر

ی هرر ( میانگی ، انحرا  م یار،  جری،  شریی ی و همتگرتگ1 رونتاخ ارائه  رديیه است. تیو  )

 .دهیسؤا  با نمرة  ل را برای سازة سرسختی ذهنی نشان می

 هاي توصیفی مقیاس سرسختی ذهنیشاخص :1جدول 

هاگویه انحراف  میانگین 

 معیار

همبستگی با  کشیدگی کجی

 کل

97/2 . من در کارهاي چالش بر انگیز خوب هستم 1  78/0  65/0-  31/0  ** 38/0  

74/2 یز و جدید مرا خوشحال می کند هاي چالش بر انگ. تکلیف2  82/0  45/0-  20/0-  ** 40/0  

69/2 ی سازد مها را در من نمایان . چالش بهترین مشخصه3  82/0  24/0-  41/0-  ** 34/0  

71/2 . بودن در کنار افراد جدید مرا مضطرب می کند 4  02/1  23/0-  06/1-  ** 40/0  

88/2 اس اعتماد به نفس می کنم هاي اجتماعی احس. در موقعیت5  89/0  49/0-  29/0-  ** 51/0  

91/2 . هنگام صحبت رو به روي مردم احساس اعتماد به نفس دارم 6  90/0  45/0-  61/0-  ** 54/0  

24/3 هایم اعتقاد دارم . به توانایی7  85/0  95/0-  14/0  ** 51/0  

81/2 هایم دارم . در حالت کلی اعتماد کمی به توانایی8  99/0  32/0-  99/0-  ** 50/0  

09/3 هایم اعتماد کافی دارم . در کل به توانایی9  89/0  70/0-  34/0-  ** 51/0  

هی کنترل را از دستم یت، غمگینی و نگرانی( گاهایم ) نظیر عصبان. هیجان10

 خارج می کنند 

93/1  89/0  62/0  49/0-  ** 46/0  

هایی مثل عصبانیت، استرس و آشفتگی را کنترل . برایم دشوار است هیجان11

 کنم 

23/2  94/0  25/0  85/0-  ** 50/0  

هاي منفیم ) نظیر عصبانیت، غمگینی و نگرانی( خوب . در مدیریت هیجان12

 ستم ه

58/2  95/0  15/0-  88/0-  ** 46/0  

43/3 . اگر سخت کار کنم آینده چیزي خواهد بود که می خواهم 13  80/0  47/1-  59/1  ** 42/0  
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هاگویه انحراف  میانگین 

 معیار

همبستگی با  کشیدگی کجی

 کل

62/2 . من آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد را نمی توانم کنترل کنم 14  85/0  09/0-  63/0-  ** 38/0  

79/2 رل می کنم . بر آنچه در زندگیم اتفاق می افتد احساس کنت15  79/0  09/0-  55/0-  ** 40/0  

60/2 . اگر تحت فشار قرار بگیرم امور را رها می کنم 16  95/0  18/0-  87/0-  ** 55/0  

70/2 . خیلی از چیزها را تمام نشده رها می کنم 17  98/0  32/0-  90/0-  ** 53/0  

69/2 . وقتی با مشکالت مواجه می شوم معموال امور را رها می کنم 18  99/0  24/0-  99/0-  ** 66/0  

 

ها با نمرة  ل مثتت و همگی در سطح ( می تفان  فت  ه همتگتگی  فيه1بر اسا  تیو  )

ها بیانگر اي  است  ه همگی در دامنپ باشنی. شاخ   جی و  شیی ی  فيهم نادار می 01/0

رما  نها به صفرت قرار دارنی. نتايج اي  دو شاخ  بیانگر اي  است  ه پرا نی ی داده ±2مطلفب 

 می باشی  ه نشان دهنیة رعايت مفروضپ تحلیل پارامتري  می باشی. 

نان های زير رعايت شینی ال ( دترمیدر پژوه  حاضر برای اترای تحلیل عاملی مفروضه

ا باالتر و ترتیح 70/0ماتري  همتگتگی غیر صفر باشی ب( شاخ   فايت نمفنه برداری دست  م 

لی و ري  عامر ماتج آزمفن  رويت بارتلت م نادار باشی د( بار عاملی هر ماده داز آن باشی ج( نتاي

ها حیاقل و ترتیحاً باالتر از آن باشی ن( هر ي  از عامل 30/0ماتري  چرخ  يافته دست  م 

 مت لق به سه  فيه باشی.

يت و مقیار آزمفن  رو>P) 01/0، 76/0) اولکی  -ايرم -در اي  پژوه  مقیار مقیا   ايزر

ی ( بیست آمی  ه نشان دهنیة اي  است  ه ماتري  همتگتگ>001/0p ; 86/1984بارتلت )

متگتگی ها در تام ه صفر نیگت و نمفنه از  فايت الزم برخفردار است. دترمینان ماتري  هداده

-ير میتفان  فت  ه محاستپ عک  ماتري  همتگتگی امکان پذبیست آمی. بنابراي  می 004/0

 باشی. 

تحلیل عامل ا تشافی عتارتهای پرس  نامه، از چرخ  واريمک  استفاده شیه است  ه  برای

، 1تر قابل تفگیر است )تاباچنی  و فیی ها پر اربردتر بفده و نتايج آن راحتاز ساير چرخ 

ها، ارزش ويژه، درصی واريان  تتیی  شیة هر عامل ( وزن عاملی هر ي  از  فيه2(. تیو  )2013

دهی. در مجمفه پنج يان  تتیی  شیة ترا می  را ب ی از چرخ  واريمک  نشان میو درصی وار

درصی واريان  را تتیی   نی  ه بیانگر روايی سازة قابل  59/60عامل شناسايی شی  ه می تفانگت 

 زاری شینی. ها بیي  صفرت نامها در نمفنپ ايرانی، مؤلفهقتف  مقیا  است. ب ی از استخراج عامل

و : تفانايی در حفظ ت هی ، عامل دوم: چال ، عامل سفم: اعتماد بی  فردی، عامل چهارم: عامل ا

 .ها در  نتر  بر زنی ی و عامل پنجم:  نتر  هیجانیاعتماد به تفانايی

                                                           
1. Tabachinick&Fidell 
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 ها، ارزش ویژه، درصد واریانس تبیین شده و درصد واریانس تبیین شدۀبار عاملی گویه :2جدول 

 هاملتراکمی بعد از چرخش عا

 5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1عامل هاگویه

     80/0 . رها کردن چیزهاي تمام نشده 17

     79/0 . رها کردن هنگام رویارویی با مشکالت 18

     78/0 . رها کردن امور تحت فشار 16

     54/0 . عدم کنترل بر آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد 14

     52/0  . اعتماد کم به توانایی8

    80/0  ز و جدید هاي چالش برانگی. خوشحال شدن از تکلیف2

    75/0  . خوب بودن در کارهاي چالش برانگیز1

    67/0  ها بخاطر چالش . نمایان شدن مشخصه3

   79/0   .. احساس اعتماد به نفس هنگام صحبت رو به روي مردم 6

   77/0   ي اجتماعی هااحساس اعتماد به نفس در موقعیت. 5

   58/0   اضطراب هنگام بودن در کنار افراد جدید  .4

   73/0    ها. اعتقاد به توانایی7

  65/0    ها. اعتماد کافی به توانایی9

  62/0    . ساختن آینده در صورت سخت کوشی 13

  55/0    . احساس کنترل بر آنچه در زندگی اتفاق می افتد 15

 75/0     هاي منفی . خوب بودن در مدیریت هیجان12

 72/0     ها . خارج شدن کنترل بخاطر هیجان10

 68/0     هایی مثل عصبانیت، استرس و آشفتگی . دشواري کنترل بر هیجان11

  89/1 93/1  00/2 09/2  99/2 ارزش ویژه 

 51/10  73/10 11/11 61/11 62/16 درصد واریانس تبیین شده 

  59/60 08/50 34/39 23/28 62/16 درصد واریانس تبیین شدۀ تراکمی 
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اي  است  ه هر عامل حیاقل دارای سه  فيه بفده و بارهای عاملی همپ  بیانگر( 2تیو  )

با روش بیشتري   می باشی. در ادامه از تحلیل عامل تايییی مرتته او  30/0ها بیشتر از  فيه

استفاده شیه تا خطاهای انیازه  یری به شکل  واريان   فواريان بر اسا  ماتري  1احتما  

های برازش نتايج تحلیل عامل تايییی ( شاخ 3مگتقیم مفرد تفته قرار  رفته باشنی. تیو  )

 های  ش  شیه نشان می دهی.  مرتته او  را برای عامل

 

 
ي کشف شده سرسخنی هاهاي برازندگی تحلیل عامل تاییدي مرتبه اول عاملشاخص :3جدول 

 ذهنی
 (RMSEA) (AGFI) (CFI) (GFI) (NNFI) (NFI) (P)  (df/2) هاشاخص

 57/3  00/0  85/0  86/0  88/0  89/0  84/0  084/0  

 

 

ها می باشنی. در اي  رابطه هفپر، ( نشان دهنیة برازش نگتتا ض ی  داده3های تیو  )يافته

2 ا ل  و مفل  های تحلیل عاملی اي  امر محتمل است  ه ی ی( م تقینی با تفته به پیچی2008) 

هايی  ه ها با می  طراحی شیه ض ی  باشی. آنها م تقینی در اي   فنه مفارد بايی  فيهبرازش داده

( دارنی را بايی از تحلیل  نار  ذاشت و می  مفهفمی را 25/0( پايینی ) متر از 2Rضريب ت یی  )

 نشانگر سطح بااليی از خطا هگتنی. در پژوه  حاضر از ها  ه اي   فيه دوباره برازش داد زيرا

ها  نار  ذاشته دارای ضريب ت یی  بااليی نتفدنی اي   فيه 14و  13، 12های تايی  ه  فيهآن

 های برازش می  اص ح شیه را نشان می دهی.     ( شاخ 4( ضرايب مگیر و تیو  )1شینی. شکل )

                                                           
1.  Maximum Likelihood  

2. Hooper, coughlan& Mullen 
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 دي مرتبه اول مقیاس سرسختی ذهنینمودار تحلیل عاملی تایی  :1شکل 
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هاي برازندگی تحلیل عامل تاییدي مرتبه اول مدل اصالح شدۀ سرسخنی ذهنیشاخص :4جدول   

 (RMSEA) (NNFI) (IFI) (CFI) (GFI) هاشاخص

 92/0  92/0  92/0  90/0  076/0  

 

(، شاخ  برازش GFI( نشان می دهی شاخ  نیکفيی برازش )4 فنه  ه تیو  )همان

 90/0( و شاخ  برازش هنجار نشیه مقیاری باالتر از IFI(، شاخ  برازش فزاينیه )CFIیقی )تطت

را نشان می دهنی  ه اي   فاهی بر برازش  10/0و ريشپ میانگی  مرب ات خطا عیدی  متر از 

1مطلفب می  می باشی )براون و  ادک 2؛ هیف و بنتلر1993، (. در رابطه با م ناداری آمارة 1999، 

( نشان داده شیه اي  نکته حايز اهمیت است  ه اي  شاخ  به حجم نمفنه 1 ه در شکل ) خی دو

حگا  بفده به طفری  ه وقتی حجم نمفنه باالست اي  شاخ  همیشه م نادار است از اي  رو 

3ها را تفصیه می  ننی )بنتلر و بانتهای با حجم باال استفاده از ساير شاخ پژوهشگران در نمفنه  ،

1980.)  

می تفان در  مؤلفه را 5ب ی از تحلیل عامل تايییی مرتته او ، برای سنج  اي  مطلب  ه آيا 

روری ضدوم  ذيل ي  مفهفم بنام سرسختی ذهنی قرار داد يا نه اترای تحلیل عامل تايییی مرتته

 دهی. ( ضرايب مگیر اي  تحلیل را نشان می2های برازش و شکل)( شاخ 5است. تیو  )

 

 هاي برازندگی تحلیل عامل تاییدي مرتبه دوم مدل اصالح شدۀ سرسخنی ذهنیشاخص :5جدول 

 (RMSEA) (IFI) (CFI) (GFI) هاشاخص

 90/0 90/0 90/0 087/0 

 

                                                           
1. Browne&Cudeck 

2. Hu &Bentler 

3. Bentler&bonnet 
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 نمودار تحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم مقیاس سرسختی ذهنی :2شکل 

اخ  برازش تطتیقی (، شGFI( نشان می دهی شاخ  نیکفيی برازش )5) فنه  ه تیو همان

(CFI( و شاخ  برازش فزاينیه )IFI مقیاری باالتر از )و ريشپ میانگی  مرب ات خطا عیدی  90/0

را نشان می دهنی  ه اي   فاهی بر برازش مطلفب می  در تحلیل عامل تايییی  10/0 متر از 

1مرتته دوم می باشی )براون و  ادک 2؛ هیف و بنتلر1993، یانگر اي  است  ه (. اي  نتايج ب1999، 

 تفان اعتماد  رد. می  اص ح شیه از برازش مطلفبی برخفردار است و به نتايج بیست آمیه از آن می

 

                                                           
1. Browne&Cudeck 

2. Hu &Bentler 
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 پایایی

سته ( محادر پژوه  حاضر پايائی مقیا  با استفاده از روش همگانی درونی )آلفای  رونتاخ

  .آمیدست به 77/0شیه است. اي  مقیار برای نمرة  ل مقیا  برابر با 

 و نتیجه گیريبحث 

آمفزش، يکی از بنیادهای اساسی برای رشی هر تام ه است. اعتقاد عمفمی بر اي  است  ه 

های بالقفة افراد را شکففا  نی. پرورش افرادی  ه به لحاظ ها و مهارتآمفزش می تفانی قیرت

 ای سرسختی ذهنی ت ش هگتنی و يا به عتارتی دارها پرذهنی، مقاوم بفده و در برابر چال 

(. 2017، 1می باشنی يکی از اهیا  مهم آمفزش و پرورش م اصر است )میکف  ر، اودک و بیاض

 رفت اما های ورزشی مفرد بررسی قرار میسرسختی ذهنی، در ابتیا به شکلی انحصاری در محیط

بررسی اي  های مثتت روانشناختی زيادی همراه بفد بتیريج به ستب اي   ه اي  سازه با مشخصه

های آمفزشی مفرد تفته پژوهشگران قرار  رفت )اوانگلی  و ها نریر محیطسازه در ساير محیط

(. نرر به اينکه مرور پیشینپ پژوهشی بیانگر اي  بفد  ه تا نفن ابزاری مخت  2017، 2سلفا فمار

يا و متناسب با آمفزان ايرانی ساخته نشیه و  ام او  در هر پژوهشی داشت  ابزاری روا ، پادان 

فرهنگ است. پژوه  حاضر با هی  هنجاريابی مقیا  سرسختی ذهنی م   ئفن،  لیر و پفتفي  

 آمفزان ساخته شیه طراحی  رديی.  ه ويژة دان 

آمفزان ايرانی سازة سرسختی های پژوه  حاضر نشان داد  ه در تام پ مخت  دان يافته

ها حفظ ت هی، چال ، اعتماد بی  فردی، اعتماد به تفانايیهای تفانايی در مؤلفه بنام 5ذهنی دارای 

باشی  ه اي  عفامل در تحلیل عامل تايییی مرتته او  در  نتر  بر زنی ی و  نتر  هیجانی می

مفرد تايیی قرار  رفت زيرا ه در آن شاخ  نیکفيی برازش، شاخ  برازش تطتیقی، شاخ  برازش 

و ريشپ میانگی  مرب ات خطا عیدی  90/0یاری باالتر از فزاينیه و شاخ  برازش هنجار نشیه مق

ها در تحلیل عامل تايییی مرتته دوم ذيل را نشان می داد. ع وه بر اي ، اي  مؤلفه 10/0 متر از 

های برازش از ي  مفهفم بنام سرسختی ذهنی قرار  رفتنی زيرا ه در اي  تحلیل نیز شاخ 

؛ 2010، 3هانتفن، تفنز های  انقتفن،هايی از پژوه ها با تنتهمطلفبیت برخفردار بفدنی. اي  يافته

ها می تفان  فت  ه در همخفان می باشی. در رابطه با اي  يافته 2010، 5و شرد 2008، 4 راست

بی  دانشمنیان حیطپ سرسختی ذهنی اي  تفافق  لی وتفد دارد  ه اي  سازه مفهفمی چنیب یی 
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شناختی می شفد  ه به های مثتت روانمجمفعه ای از مشخصه (. زيرا ه شامل2010، 1است )شرد

افراد  م  می  نی بر اثرات منفی استر  فائق آينی و صر  نرر از عفامل مفق یتی از عملکرد 

(. در واقع سرسختی ذهنی چیزی  بیشتر از 2002، 2مطلفبی برخفردار باشنی )   ، ارلی و سفيل

های مشکل به  م  فرد می آيی. اي  سازه تفام با زمانآوری است  ه در منابع مرتتط با تاب

 ( 2008، 3ای از عفامل انگیزشی، شناختی و هیجانی است ) گیاردی،  فردن و ديمفکمجمفعه

امپ نهايی رويارو بفده است. اي  پژوه  روائی و پايائی ي  پرس  پژوه  حاضر با محیوديت

هاست  ه هايی از سفی آزمفدنین مگت ی پاسخخفد زارشی را بررسی  رد  ه اي  خفد زارشی بفد

نامه    پرسبه لحاظ اتتماعی بیشتر قابل پذيرش است. بنابراي  اط عات بیست آمیه از سفی اي

می  گر تفصیههای واق ی فاصله داشته باشی. از اي  رو به پژوهشگران ديتفانی با رفتارها و نگرشمی

 از ارزيابان نامه،تر ع وه بر استفاده از اي  پرس شفد به منرفر دست يابی به اط عات دقیق

  ينها در اضر تچنی انه نریر م لمان يا خفد والیي  استفاده  ننی. ع وه بر اي  مفرد، پژوه  ح

م دهی ت می مقطع تحصیلی، ي  شهر و تنها در ي  بازة زمانی صفرت  رفته است؛ بنابراي  هنگام

های تهیرد. يافهای زمانی ديگر اي  نکته بايی مفرد تفته قرار بگهبه ساير مقاطع، ساير شهرها و باز

را  ه  آمفزانیپژوه  حاضر به سیاست  ذاران آمفزشی، آمفز اران و والیي   م  می  نی تا دان 

قاط ننامه های پرس از سرسختی ذهنی  می برخفردار هگتنی شناسايی  ننی و با تفته به مؤلفه

حاضر  های پژوه ا شناسايی و برای آن برنامه ريزی  ننی. همچنی  يافتهآمفز رقفت و ض   دان 

است به  آمفزان تام پ ايرانی نی تا با ابزاری روا و پايا  ه مخت  دان گران  م  میبه پژوهش

رمانی بر سرسختی ذهنی د -های آمفزشی های ب یی پرداخته و اثربخشی برنامهها و پژوه بررسی

 سازه با ساير مفاهیم را بررسی  ننی.  و نیز ارتتاط اي 

میيران و  بر خفد الزم می دانیم از  لیپ زحمات مگئفلی  آمفزش پرورش،تقدیر و قدردانی: 

عمل  آمفزانی  ه با دقت پرس  نامه را تکمیل  ردنی نهايت تقیير و قیردانی را بههمپ دان 

 .آوريم

 منابع

سرنجی و هنجاریرابی هرای روانویژگی(. 1393ه. )هاجر، معناصرری حمیردکاشانی، ولی اله؛ شیری

پرژوهش در ورز  ، در دانشرجویان ورزشرکار (MTS) نسخه فارسی مقیاس سرسختی ذهنری
 .83 - 98(، 7) 2، دانشگاهی
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