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چکیده
ــل در  ــرک تحصی ــا ت ــف ی ــی ضعی ــرد تحصیل ــل عملک ــکالتی از قبی ــدن مش ــود آم ــه  وج ــه: ب مقدم
ــه  ــد، توج ــاب می آین ــه به حس ــالمت جامع ــام س ــئولین نظ ــام آوران و مس ــه پی ــکی ک ــجویان پزش دانش
محققیــن فراوانــی را بــه خــود جلــب کــرده تــا بتواننــد راه یــا راه هایــی را بــرای تقویــت انگیــزه تحصیلــی 

ــد.  ــا بیابن در آن ه
ــناختی دانشــجویان پزشــکی  ــی سرســختی روان ش ــدل علّ ــن ُم ــا هــدف تدوی ــن پژوهــش ب ــدف: ای ه

ــد.  ــام ش ــی انج ــدی تحصیل ــطه گری خودکارآم ــا واس ــخصیتی ب ــای ش ــاس ویژگی ه براس
مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر توصیفــی و از نــوع معــادالت ســاختاری بــود. جامعــه آمــاری شــامل 
ــود  ــال 98-1397 ب ــی س ــرد ط ــد بروج ــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی واح ــی دانشــجویان عل تمام
کــه به صــورت تصادفــی ســاده تعــداد 350 نفــر انتخــاب شــدند. جهــت جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه 
ــک و  ــی )پاتری ــدی تحصیل ــنامه خودکارآم ــگ، 2003(، پرسش ــت و الن ــناختی )گول ــختی روان ش سرس
همــکاران، 1997( و پرسشــنامه صفــات پنجگانــه شــخصیت - فــرم کوتــاه )کوســتا و مک کــری، 2004( 
اســتفاده شــد. تحلیــل داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از روش هــای آمــار توصیفــی )میانگیــن و انحــراف  
معیــار(، ضریــب همبســتگی پیرســون، رگرســیون چندمتغیــره و مدل یابــی معــادالت ســاختاری بــا نرم افــزار 

ــد. ــام ش SPSS-24 و AMOS-22 انج
ــدل  ــی، در م ــور کل ــود. به ط ــوردار ب ــی برخ ــل قبول ــرازش قاب ــش از ب ــی پژوه ــدل مفهوم ــا: م یافته ه
ــتقیم و  ــورت مس ــه  ص ــم ب ــخصیتی ه ــای ش ــه ویژگی ه ــد ک ــان دادن ــج نش ــش، نتای ــنهادی پژوه پیش
هــم بــه  صــورت غیرمســتقیم از طریــق خودکارآمــدی تحصیلــی در دانشــجویان پزشــکی بــا سرســختی 
ــا سرســختی  روان شــناختی رابطــه دارد. همچنیــن، نتایــج نشــان داد کــه بیــن خودکارآمــدی تحصیلــی ب
روان شــناختی رابطــه مثبــت و معنــی داری بــود )P>0/05(. ایــن رابطــه بیــن ویژگی هــای شــخصیتی بــا 

 .)P>0/05( ــود ــی دار ب ــت و معن ــی، مثب ــدی تحصیل خودکارآم
ــی  ــدی تحصیل ــای شــخصیتی و خودکارآم ــت ویژگی ه ــوان گف ــج می ت ــه نتای ــه ب ــری: باتوج نتیجه گی

تعیین گرهــای  مهــم بــرای سرســختی روان شــناختی در دانشــجویان هســتند. 
کلمات کلیدی: خودکارآمدی تحصیلی، دانشجو ، سرسختی روان شناختی، شخصیت. 
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تدوین ُمدل علّی سرسختی روان شناختی 

19 فصلنامه مدیریت پرستاری  سال هشتم، دوره هشتم، شماره دوم تابستان 1398

مقدمه
دانشــجویان از ارکان اصلــی نیروهــای انســانی کشــور محســوب می شــوند 
ــا توجــه  ــد. ب و نقــش به ســزایی در تحــول و پیشــرفت هــر کشــوری دارن
بــه اهمیــت نقــش دانشــجویان در پیشــرفت جوامــع، بررســی عوامــل مؤثــر 
ــناختی و  ــمانی، روان ش ــالمت جس ــن س ــی و تأمی ــای روان ــد نیازه در رش
ــائل  ــت[1]. مس ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــر از اهمی ــن قش ــی ای تحصیل
ــکیل  ــجویی را تش ــترس های دوره دانش ــی از اس ــش عظیم ــی بخ تحصیل
می دهــد. وجــود ایــن چالش هــا همــراه بــا تغییــرات شــناختی و اجتماعــی 
ــرای  ــوار را ب ــی دش ــد، وضعیت ــاق می افت ــن دوره اتف ــه در ای ــریعی ک س
دانشــجویان به وجــود مــی آورد کــه حتــی ممکــن اســت بــه شکســت یــا 
ــر  ــر ب انصــراف آن هــا از تحصیــل منجــر گــردد )2(. در بیــن عوامــل مؤث
ــژه ای برخــوردار اســت )3(. ــت وی ــل، نقــش خودکارآمــدی از اهمی تحصی

ــوان  ــه  عن ــی )academic self-efficacy( ب ــدی تحصیل خودکارآم
 ،Bandura بخشــی از باورهــای خودکارآمــدی عمومــی مبتنی بــر نظریــه
ــود،  ــوط نمی ش ــود دارد، مرب ــخص وج ــه در ش ــی ک ــداد مهارت های ــه تع ب
بلکــه بــه باورهایــی همچــون مطالعــه کــردن، انجــام فعالیت هــای 
ــا  ــز ب ــاط موفقیت آمی ــئوال در کالس درس، ارتب ــیدن س ــی، پرس پژوهش
ــن نمــره  ــا دیگــر دانشــجویان، گرفت ــط دوســتانه ب ــراری رواب اســاتید، برق
ــد  ــخص می توان ــه ش ــاره دارد ک ــی اش ــث کالس ــرکت در بح ــوب و ش خ
ــد  ــام ده ــا را انج ــی آن ه ــای تحصیل ــاص و موقعیت ه ــرایط خ ــت ش تح
چالــش  هدف هــای  دارنــد،  باالیــی  خودکارآمــدی  کســانی که   .)4(
ــد،  ــاور دارن ــتر ب ــود بیش ــه خ ــد، ب ــر می گزینن ــری را ب ــر و باالت برانگیزت
یادسپاری شــان بهتــر اســت، راهبردهــای یادگیــری ســودمندتری را بــه کار 
می برنــد، و نتیجــه کارکردشــان بهتــر اســت )Villegas .)5 و همــکاران 
ــان  ــد می ــی در پیون ــدی تحصیل ــه خودکارآم ــد ک ــان داده ان ــز نش )6( نی
ــف  ــه تکلی ــه ب ــری دارد و زمانی ک ــش میانجی گ ــناختی نق ــای ش کنش ه
ــرای عملکــرد  ــن مناســب تری ب ــی اختصــاص داشــته باشــد، پیش بی معین

ــود. ــی خواهــد ب تحصیل
از ســوی دیگــر، نتایــج تحقیقــات حاکــی از آن اســت کــه هــر فــرد بــرای 
ورود بــه اجتمــاع و رویارویــی بــا موقعیت هــا و افــراد گوناگــون بــه ابزارهایی 
 personality( ــخصیتی ــای ش ــی و ویژگی ه ــاختارهای روان ــر س نظی
characteristics( نیــاز دارد. الگــوي پنــج عاملــی از مشــهورترین 
الگوهــاي شــخصیت در زمینــه تحلیــل عوامــل می باشــد. ایــن پنــج بُعــد 
ــا وجدانــی  عبارتنــد از؛ نورزگرایــي، برون گرایــي، گشــودگی، مقبولیــت، و ب
ــی  ــت زندگ ــا کیفی ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــخصیتی ع ــای ش )8، 7(. ویژگی ه
ــد، می تواننــد سرســختی روان شــناختی  تحصیلــی دانشــجویان رابطــه دارن

ــازند )9(. ــر س ــز متأث ــراد را نی )psychological hardiness( اف
سرســختی روا ن شــناختی، ویژگــی شــخصیتی اســت کــه فــرد واجــد آن، 
ــت و  ــردی اس ــترس های بین ف ــکالت و اس ــد مش ــل کارآم ــه ح ــادر ب ق
در مواجــه بــا حــوادث از آن بــه  عنــوان منبــع مقاومــت و هماننــد ســپری 
محافــظ اســتفاده می کنــد )10(. Zhang )11( در پژوهشــی کــه در بیــن 
ــا پنــج عامــل  دانشــجویان چینــی انجــام گرفــت، نشــان داد سرســختی ب

بــزرگ شــخصیت ارتبــاط دارد، بــه  طوریکــه ســه مؤلفــه سرســختی )تعهــد، 
ــا  ــی دار و ب ــی و معن ــاط منف ــی ارتب ــا نورزگرای ــی( ب ــارزه  جوی ــرل و مب کنت
ــودگی  ــی و گش ــا وجدان ــت، ب ــی، مقبولی ــر )برون گرای ــل دیگ ــار عام چه
ــان  ــا اذع ــد. ب ــی داری دارن ــت و معن ــاط مثب ــه( ارتب ــه تجرب ــبت ب نس
ــختی  ــی سرس ــدل علّ ــن م ــه تدوی ــن مطالع ــدف ای ــاال ه ــب ب ــه مطال ب
ــا  روان شــناختی دانشــجویان پزشــکی براســاس ویژگی هــای شــخصیتی ب

ــود. ــی ب ــدی تحصیل ــر خودکارآم ــش میانجی گ نق

مواد و روش ها
ایــن پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت و جامعــه آمــاری شــامل 
ــکی  ــکده علوم پزش ــل در دانش ــه تحصی ــغول ب ــجویان مش ــی دانش تمام
ــی،  ــای پرســتاری، مامای دانشــگاه آزاداســالمی واحــد بروجــرد ) رشــته ه
علــوم آزمایشــگاهی و بهداشــت( طــی ســال 98-1397 بــود. مــرور متــون 
پژوهشــی نشــان مــی دهــد کــه در اســتفاده از مدلیابــی معادالت ســاختاری 
)Structural Equation Modeling( هیــچ راهبــرد دقیقــی بــرای 
ــرده  ــد ک ــدارد. Harrington )12( تأکی ــود ن ــه وج ــم نمون ــن حج تعیی
اســت از آنجــا کــه در اســتفاده از روش SEM رایــج تریــن روش بــرآورد 
ــل  ــج قاب ــر نتای ــه 250 نف ــم نمون ــن حج ــت؛ بنابرای ــال اس ــر احتم حداکث
ــای  ــرای کاره ــر را ب ــاالی 400 نف ــداد ب ــراه دارد و تع ــه هم ــی را ب قبول
تحلیــل عاملــی نمونــه بــزرگ تلقــی و گــزارش کرده انــد؛ بنابرایــن تعــداد 
ــاب  ــاده انتخ ــی س ــری تصادف ــا روش نمونه گی ــجویان ب ــر از دانش 350 نف

شــدند.
ــه جهــت  ــت آگاهان ــل و رضای ــامل تمای ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب مالک ه
مشــارکت در پژوهــش و پاســخ گویی کامــل بــه همــه پرســش های 
پرسشــنامه های خودگزارشــی بــود. ابتــالی بــه بیماری هــای مزمــن 
ــا تکمیــل  جســمانی یــا روان پزشــکی و اعتیــاد بــه مــواد مخــدر همــراه ب
ــع¬آوری  ــد. جم ــکیل دادن ــروج را تش ــای خ ــنامه مالک ه ــص پرسش ناق

ــر انجــام شــد: ــا کمــک ابزارهــای زی ــا ب داده ه
ــن  ــناختی )Hardiness Scale(: ای ــختی روان ش ــنامه سرس 1- پرسش
ــامل  ــن و ش ــط Lang و Goult تدوی ــال 2003 توس ــنامه در س پرسش
ــت.  ــی اس ــد و مبارزه جوی ــرل، تعه ــاس کنت ــه زیرمقی ــا س ــؤال ب 42 س
ــاًل  ــه ای )کام ــرت 5 درج ــف لیک ــورت طی ــنامه به ص ــذاری پرسش نمره گ
ــا نمــره 1( انجــام می شــود. در  ــم ب ــاًل مخالف ــا کام ــا نمــره 5 ت ــم ب موافق
ایــن پرسشــنامه 15 ســؤال )3، 10، 13، 15، 17، 21، 26، 27، 28، 30، 31، 
33، 39، 41 و 42( بــه  صــورت منفــی )معکــوس( محاســبه و نمره گــذاری 
ــا  ــای آن را ب ــی کل و زیرمقیاس ه ــنامه پایای ــازندگان پرسش ــوند. س می ش
روش ضریــب آلفــای کرونبــاخ در دامنــه ای بیــن 0/69 الــی 0/73 گــزارش 
کرده انــد. در ایــران نیــز پایایــی پرسشــنامه بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/83 

گــزارش شــده اســت )13(.
 Academic Self-efficacy( 2- پرسشــنامه خودکارآمدی تحصیلــی
Scale(: ایــن پرسشــنامه در ســال 1997 توســط Patrick و همــکاران 
ــرد از  ــده ادراک ف ــس کنن ــه منعک ــت، ک ــؤال اس ــامل 5 س ــن و ش تدوی
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نمره گــذاری  می باشــد.  کالســی  تکالیــف  انجــام  در  شایســتگی اش 
ــا نمــره 1  پرسشــنامه بــه  صــورت لیکــرت 5 درجــه ای )کامــاًل مخالفــم ب
ــنامه  ــازندگان پرسش ــود. س ــام می ش ــره 5( انج ــا نم ــم ب ــاًل موافق ــا کام ت
پایایــی آن را بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/78 و روایــی آن را 0/81 گــزارش 
کرده انــد. در ایــران نیــز ویژگی هــای روانســنجی ایــن پرسشــنامه مطلــوب 

ــی شــده اســت )14(. ارزیاب
NEO Five-( 3- پرسشــنامه صفــات پنجگانــۀ شــخصیت- ُفرم کوتــاه

 Costa ایــن پرسشــنامه در ســال 1985 توســط :)Factor Inventory
ــؤال و 5  ــا 60 س ــاه آن ب ــال 2004 فرم کوت ــن و در س و McCare تدوی
زیرمقیــاس شــامل نورزگرایــی، برون گرایــی، مقبولیــت، گشــودگی نســبت 
ــف  ــنامه در طی ــذاری پرسش ــد. نمره گ ــاخته ش ــی س ــه و باوجدان ــه تجرب ب
ــا  ــم ب ــاًل موافق ــا کام ــره 4 ت ــا نم ــم ب ــاًل مخالف ــه ای )کام لیکــرت 5 درج
ــن پرسشــنامه  ــر( انجــام می شــود. ویژگی هــای روان ســنجی ای نمــره صف

در ایــران و خــارج از ایــران در مطالعــات متعــدد تأییــد شــده اســت )15(.
بــه  منظــور تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــی )میانگیــن و انحراف 
 معیــار( و بــرای ارزیابــی مــدل پیشــنهادی از روش تحلیــل مســیر اســتفاده 
ــن  ــرای تعیی ــف ب ــاخ و تنصی ــای کرونب ــای آلف ــن، از روش ه شــد. همچنی
پایایــی، روش تحلیــل عامــل تأییــدی بــرای تعییــن روایــی ابزارهــا و نــرم 

 افــزار SPSS/24 و AMOS/22 بــرای تحلیــل داد هــا اســتفاده شــد.

یافته ها
ــی  ــن رشــته های تحصیل ــه در بی ــناختی نشــان داد ک ــای جمعیت ش داده ه
دانشــکده علــوم پزشــکی بــه  ترتیــب بیشــترین و کمتریــن فراوانــی مربــوط 
بــه رشــته بهداشــت 30 درصــد )104 نفــر(، پرســتاری 28 درصــد )97 نفــر(، 
علــوم آزمایشــگاهی 24 درصــد )84 نفــر(، و مامایــی 18 درصــد )65 نفــر( 

بــوده اســت. 

جدول 1: میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاداسالمی واحد بروجرد
M SD ±12345678910متغیر پژوهش

شخصیت

1- نورزگرایی

2- برون گرایی

3- مقبولیت

4- باوجدانی

5- گشودگی

39/63±4/33

45/78±5/13

51/00±6/14

48/31±5/54

47/84±4/76

1

٭٭0/217-

٭٭0/417-

٭٭0/441-

٭٭0/360-

٭٭0/288-

٭٭0/310-

٭٭0/519-

٭٭0/330-

٭٭0/539-

1

٭٭0/333

٭٭0/531

٭٭0/462

٭٭0/285

٭٭0/301

٭٭0/210

٭٭0/340

٭٭0/489

1

٭٭0/198

٭٭0/355

٭٭0/126

٭٭0/109

٭٭0/162

٭٭0/338

٭٭0/501

1

٭٭0/206

٭٭0/109

٭٭0/156

٭٭0/117

٭٭0/411

٭٭0/610

1

٭٭0/215

٭٭0/398

٭٭0/271

٭٭0/440

٭٭0/393

1

٭٭0/388

٭٭0/410

٭٭0/394

٭٭0/517

1

٭٭0/222

٭٭0/316

٭٭0/622

1

٭٭0/513

٭٭0/499

1

1٭٭0/560

6- تعهد

7- کنترل

8- مبارزه جویی

9- سرسختی روان شناختی

10- خودکارآمدی تحصیلی

31/89±4/52

25/12±3/71

31/00±4/19

88/01±12/40

94/76±16/41

٭مقدار احتمال در سطح 0/01؛ ٭٭ مقدار احتمال در سطح 0/05
ــرات مســتقیم بیــن متغیرهــای پژوهــش  در )جــدول2( ضرایــب مســیر اث
در مــدل پیشــنهادی آمــده اســت. همان طــور کــه در )جــدول2( مشــاهده 
ــر از  ــه مســیرهای مســتقیم در ســطح کمت ــی هم ــدل نهای می شــود در م

0/01 معنــادار هســتند. جهــت بررســی رابطــه غیرمســتقیم مدل پیشــنهادی 
از روش بــوت اســتروپ )bootstrapping( در دســتور کامپیوتــری 

ــت )16(. ــده اس ــتفاده ش Pricher & Hayes اس

جدول2: ضرایب مسیر اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل پیشنهادی
سطح معنادارینسبت بحرانی )C.R.(خطای معیار )S.E(ضریب بتا )β(مسیر

برون گرایی← سرسختی روانشناختی
نورزگرایی← سرسختی روانشناختی
مقبولیت← سرسختی روانشناختی
گشودگی← سرسختی روانشناختی
باوجدانی← سرسختی روانشناختی

برون گرایی← خودکارآمدی تحصیلی
نورز گرایی← خودکارآمدی تحصیلی
مقبولیت←خودکارآمدی تحصیلی
گشودگی←خودکارآمدی تحصیلی
باوجدانی← خودکارآمدی تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی← سرسختی روانشناختی

0/341
-0/126
0/361
0/730
0/468
0/288
-0/316
0/713
0/378
0/566
0/410

0/044
0/047
0/015
0/074
0/069
0/031
0/054
0/047
0/025
0/015
0/092

7/687
-3/699
23/421
9/888
6/787
4/511
-9/413
7/518
5/167
10/649
6/359

0/001
0/032
0/005
0/001
0/002
0/008
0/044
0/004
0/019
0/027
0/004
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جدول 3: آزمون میانجی گری روابط غیرمستقیم به روش بوت استروپ
حد باالحد پایینسوگیریبوتداده هامسیر غیرمستقیم

برون گرایی ←خودکارآمدی تحصیلی← سرسختی روانشناختی
نورز گرایی ←خودکارآمدی تحصیلی← سرسختی روانشناختی
مقبولیت ←خودکارآمدی تحصیلی← سرسختی روانشناختی
گشودگی ←خودکارآمدی تحصیلی← سرسختی روانشناختی
باوجدانی ←خودکارآمدی تحصیلی← سرسختی روانشناختی

0/0227
0/0245
0/0226
0/0241
0/0254

0/0226
0/0242
0/0225
0/0239
0/0251

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

0/0652
0/1005
0/0656
0/1007
0/0598

0/2025
0/0352
0/2026
0/0354
0/0316

نتایــچ روش بــوت اســتروپ بــرای بررســی مســیرهای واســطه ای 
ــوت  ــون ب ــدول3( آزم ــده اســت.  )ج ــه ش ــدول 3( ارائ غیرمســتقیم در )ج
ــی  ــان م ــش را نش ــای پژوه ــتقیم متغیره ــی غیرمس ــط علّ ــتروپ رواب اس
دهــد. بــر اســاس جــدول اگــر حــد بــاال و پاییــن شــاخص بــوت اســتروپ 

در یــک جهــت باشــد، یعنــی هــر دو مثبــت یــا هــر دو منفــی باشــد، در آن 
صــورت مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه ویژگی هــای شــخصیتی از طریــق 
ــا سرســختی روان شــناختی رابطــه غیرمســتقیم  خودکارآمــدی تحصیلــی ب

ــی دار اســت. ــی غیرمســتقیم معن دارد و مســیر علّ

    بــرای بررســی برازندگــی مــدل از شــاخص هــای اســتفاده می گــردد کــه 
در )جــدول4( می تــوان ایــن شــاخص ها را مشــاهده کــرد. نتایــج )جــدول 
ــر از  ــش بزرگ ت ــدل پژوه ــِی م ــی برازندگ ــال نزدیک ــان داد احتم 4( نش
ــد و  ــی باش ــی م ــطح مطلوب ــی در س ــش بین ــدل پی ــذا، م ــت. ل 0/05 اس
دارای بــرازش اســت. بــا توجــه بــه داده هــای حاصــل از )جــدول4( شــاخص 

 Kline ــدل ــه م ــه ب ــا توج ــه ب ــی باشــد ک ــر 0/057 م RMSEA براب
ــن  ــد. بنابرای ــی باش ــدل م ــوب م ــوب و مطل ــرازش خ ــده ب ــان دهن نش
فرضیــه پژوهــش مبنــی بــر اینکــه بیــن ویژگی هــای شــخصیتی از طریــق 
ــد               ــناختی رابطــه دارد، تأیی ــا سرســختی روان ش ــی ب ــدی تحصیل خودکارآم

مــی شــود.

جدول4:  شاخص های برازندگی مدل
حد مجازمقدارشاخص ها

)2χ(مجذور کای
)DF( درجه آزادی

)RMSEA( خطای ریشهی مجذور میانگین تقریب
)NFI( شاخص برازش هنجار شده

)NNFI( شاخص برازش هنجار نشده
)CFI(شاخص برازش مقایسهای
)IFI(شاخص  برازندگی افزایشی
)GFI( شاخص  نیکویی برازش

)AGFI( شاخص نیکویی برازش تعدیل شده یا انطباقی

0/253
1

0/057
0/981
0/73
0/94
0/96
0/93
0/991

-
-

> 0/008
> 0/9
> 0/9
> 0/9
> 0/9
> 0/9
> 0/9

بحث
ــناختی  ــختی روان ش ــی سرس ــدل علّ ــن ُم ــدف تدوی ــا ه ــه ب ــن مطالع ای
بــا  شــخصیتی  ویژگی هــای  براســاس  علوم پزشــکی  دانشــجویان 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــد. ب ــام ش ــی انج ــدی تحصیل ــطه گری خودکارآم واس
ــای پژوهــش اســت در  ــن متغیره ــل مســیر، همبســتگی بی اســاس تحلی
ایــن پژوهــش از ماتریــس همبســتگی اســتفاده شــد و نتایــج آن نشــان داد 
کــه بیــن خودکارآمــدی تحصیلــی، عامــل برون گرایــی، عامــل مقبولیــت، 
ــا سرســختی  ــی ب ــل باوجدان ــه، و عام ــه تجرب عامــل گشــودگی نســبت ب
روان شــناختی در میــان دانشــجویان پزشــکی رابطــه مثبــت و معنــی داری 
وجــود دارد. بیــن عامــل نورزگرایــی بــا سرســختی روان شــناختی در میــان 
دانشــجویان پزشــکی رابطــه منفــی و معنــی داری وجــود دارد. ایــن نتایــج 
ــر  ــکان پذی ــاختاری را ام ــادالت س ــا روش مع ــه ب ــل فرضی ــه تحلی ادام
ــرات مســتقیم نشــان داد کــه همــه  ــب مســیر اث ــه ضرای ســاخت. در ادام
مســیرهای مســتقیم معنــی دار هســتند. جهــت بررســی رابطــه غیرمســتقیم 
مــدل پیشــنهادی از روش بــوت اســتروپ اســتفاده شــد کــه نتایج نشــان داد 

ویژگی هــای شــخصیتی از طریــق خودکارآمــدی تحصیلــی بــا سرســختی 
روان شــناختی رابطــه غیرمســتقیم دارد و مســیر علـّـی غیرمســتقیم معنی دار 
ــا توجــه بــه داده هــای حاصــل از شــاخص های برازندگــی، مــدل  اســت. ب

ــود. ــوب ب ــرازش خــوب و مطل دارای ب
 ،)17( Narad ــد ــات پیشــین مانن ــج مطالع ــه حاضــر نتای ــا یافت همســو ب
ــکاران )20(،  ــکاران )Cole ،)19 و هم Langvik ،)18( Zhang و هم
Cooper و Lu )21(، و Rostami و همــکاران )22( نشــان داد کــه 
ــه  ــناختی رابط ــا سرســختی روان ش ــاد شــخصیتی ب ــک از ابع ــر ی ــن ه بی
ــطه ای  ــش واس ــه نق ــن رابط ــدی در ای ــود دارد و خودکارآم ــی دار وج معن
دارد. افرادی کــه از وجدانــی بــودن بیشــتری برخــوردار هســتند نســبت بــه 
افرادی کــه در ایــن ویژگــی نمــره کم تــری می گیرنــد، بهتــر می تواننــد بــا 
فشــارها و مشــکالت ناشــی از تحصیــل و زندگــی خــود کنار آینــد. همچنین 
ــوان گفــت کــه روان رنجــور خویــی یــک ویژگــی شــخصیتی اســت  می ت
ــرد در حــل و فصــل اضطراب هــا و تعارض هــا  ــا ف کــه باعــث می شــود ت
ــود  ــه ش ــانه های بیارگون ــی نش ــار برخ ــد و دچ ــان ده ــوان نش ــود را نات خ
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ــه  ــود ک ــث می ش ــن باع ــی همچنی ــن ویژگ ــد. ای ــج می ده ــه او را رن ک
فــرد نتوانــد تنش هــای تحصیلــی خــود را تحمــل کنــد و از عهــده انجــام 
ــد منجــر  آن برآیــد. و افزایــش نمــره در ویژگــی روان رنجورخویــی می توان
ــه کاهــش تــاب آوری و خوش بینــی شــده و میــزان ســازگاری و تــالش  ب
ــراد  ــل اف ــدازد. در مقاب ــر بین ــه خط ــی ب ــای تحصیل ــرد را در موقعیت ه ف
ــالت  ــه تعام ــبت ب ــی نس ــاال در وظیفه شناس ــرات ب ــرا و دارای نم برون گ
اجتماعــی رغبــت و تمایــل باالیــی دارنــد، از شــرکت در بحــث گروهــی و 
دریافــت حمایــت و کمــک از گــروه دوری نمی کننــد و نســبت بــه تجــارب 
ــث  ــد باع ــا می توان ــن ویژگی ه ــد و همی ــری دارن ــدگاه مثبت ت ــد دی جدی
شــود تــا دانشــجو کارآمــدی خــود را مثبــت ارزیابــی نمــوده و در مواجهــه 
ــری  ــاب و کناره گی ــای اجتن ــی به ج ــش زای تحصیل ــای تن ــا موقعیت ه ب
بــه شــکلی کارآمــد و بــا برنامــه تــالش کنــد و پیامــد تحصیلــی را حاصــل 
ــود را در  ــی خ ــزان خوش بین ــد و می ــر نمای ــود تعبی ــتکار خ ــالش و پش ت

جهــت موفقیــت و تــالش در حــوزه تحصیلــی همچنــان بــاال نگــه دارد.
از دیگرســو، صفــات شــخصیتی برون گــرا، وظیفه شــناس، گشــودگی 
ــی و  ــبک های هیجان ــده س ــدان در برگیرن ــا وج ــه و ب ــه تجرب ــبت ب نس
عاطفــی مثبــت، رابطــه بین فــردی قــوی و گــرم و ســطوح بــاالی تعامــل 
ــف و  ــتن عواط ــت داش ــه عل ــراد ب ــن اف ــتند. ای ــی هس ــت اجتماع و فعالی
ــی،  ــش زای تحصیل ــای تن ــا موقعیت ه ــه ب ــت در مواجه ــات مثب هیجان
ــترس  ــش زا در دس ــای تن ــا موقعیت ه ــه ب ــل ک ــر- عم ــای فک مجموعه ه
ــر  ــتن تفک ــه داش ــد. در نتیج ــترش می دهن ــرد را گس ــرار می گی ــراد ق اف
انعطاف پذیــری بیشــتر و گزینــه ای رفتــاری وســیع تر به عنــوان پیامدهــای 
عاطفــی مثبــت، مقابلــه افــراد دارای صفــات شــخصیتی مذکــور در رویارویی 

ــت.  ــازگارانه اس ــی س ــش زای تحصیل ــای تن ــا موقعیت ه ب
صفــات شــخصیتی برون گــرا و وظیفه شــناس و دارای گشــودگی نســبت بــه 
تجــارب جدیــد در رویارویــی بــا تنش هــای تحصیلــی بــه احتمــال بیشــتری 
ــه  ــتند ک ــق هس ــر موف ــن ام ــرده و در ای ــتجو ک ــران را جس ــت دیگ حمای
ــتر  ــران بیش ــویق های دیگ ــت تش ــه عل ــاط ب ــل و ارتب ــن تعام ــی ای در ط
روی توانایی هــا و شایســتگی های خــود تأکیــد کــرده و کمتــر روی 
ــد  ــل می توان ــن عوام ــد. ای ــز می کنن ــان تمرک ــا و ضعف هایش ناتوانایی ه
ــات  ــن صف ــگاره مثبــت و خودکارآمــدی در ای ســبب شــکل گیری یــک ان
ــند،  ــرژی باش ــال و پران ــا فع ــه آن ه ــود ک ــبب ش ــود و س ــخصیتی ش ش
فعالیــت بیشــتری را در طــول دوران تحصیــل انجــام دهنــد، احســاس کننــد 
کــه می تواننــد تکالیــف و وظایــف چالــش انگیــز تحصیلــی را بــا موفقیــت 

انجــام دهنــد و در رســیدن بــه اهــداف تحصیلــی موفــق باشــند.
ــر  ــد. اگ ــرار می ده ــر ق ــرل را تحــت تأثی ــرد از کنت ــدی، درک ف خودکارآم
ــود در  ــای خ ــه قابلیت ه ــرد ب ــاد ف ــدی و اعتق ــه خودکارآم ــم ک بپذیری
ســازمان دهی و فعالیت هــا بــرای مدیریــت شــرایط در وضعیت هــای 
مختلــف تأثیــر دارد و همیــن عامــل تعییــن کننــده چگونگــی تفکــر، رفتــار 
ــرد  ــوع راهب ــذار در ن ــم و اثرگ ــری مه ــد و متغی ــرد می باش ــاس ف و احس
مقابلــه ای افــراد در برابــر موقعیت هــای اســترس زا اســت، توجــه بــه ایــن 
متغیــر و تقویــت آن، بــه نوبــه خــود می توانــد در مدیریــت و کنترل اســترس 
ــی  ــن وقت ــه ســزایی داشــته باشــد. بنابرای ــن آن نقــش ب در مراحــل آغازی
فــرد در موقعیــت تنــش زا و تعارضــات فــردی و بیــن فــردی و همچنیــن، 
موقعیت هــای تنــش زای تحصیلــی بــاور داشــته باشــد کــه هماننــد تجــارب 
قبلــی در مواجهــه بــا موقعیــت می توانــد موفــق عمــل کنــد، امیــدواری و 
خوش بینــی اش بــرای غلبــه بــر موقعیــت همچنــان حفــظ شــده و همیــن 
ــاب آوری را در وی  ــتمرتر و ت ــه مس ــالش هرچ ــکان ت ــرژی و ام ــر ان ام
ــرد تحــت  ــناختی ف ــب سرســختی روان ش ــن ترتی ــد و بای ــش می ده افزای

ــرد. ــرار می گی ــدی وی ق ــای خودکارآم ــر باوره تأثی

نتیجه گیری
نتایــج حاصــل از تحلیــل داده هــا نشــان داد کــه در ایــن پژوهــش 
ــخصیت و  ــن ش ــه بی ــت در رابط ــته اس ــی توانس ــدی تحصیل خودکارآم
سرســختی روان شــناختی نقش واســطه ای داشــته باشــد؛ لذا بــه متخصصان 
حــوزه آمــوزش مخصوصــاً متخصصانــی کــه در زمینــه درمــان مشــکالت 
حــوزه تحصیلــی فعالیــت مــی کننــد، پیشــنهاد مــی شــود کــه بیشــتر بــه 
ویژگــی خودکارآمــدی و نیــز سرســختی روان شــناختی در دانشــجویان توجه 
ــه ایــن مؤلفــه هــا  ــب برنامه هــای آموزشــی و پرورشــی ب نماینــد و در قال

ــد. بیشــتر بپردازن

تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه دکتــرای تخصصی رشــته روان شناســی 
ــه در ســال 1398 می باشــد. پژوهشــگران  ــی نویســنده مســئول مقال تربیت
از زحمــات دانشــجویان شــرکت کننده در پژوهــش و همچنیــن، مســئولین 
ــکر و  ــه تش ــد، صمیمان ــق را دادن ــن تحقی ــام ای ــازه انج ــه اج ــگاه ک دانش

سپاســگزاری مــی  نماینــد.
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Developing a causal model of psychological hardiness in medical students 

based on personality traits mediated by academic self-efficacy

Mohsen Razani, *Faeze Jahan, Nemat Sotodeh Asl, Amaneh Moazedian

Introduction: Problems such as poor academic performance or dropouts 
in medical students who are considered messengers and community 
health authorities have attracted the attention of many researchers to 
find way or ways to enhance Find the academic motivation in them.
Aim: This study aims to develop a causal model of hardiness Psychology 
of medical students was based on personality characteristics mediated 
by academic self-efficacy was done
Material & Methods: This study was a descriptive and structural 
equation study. The statistical population consisted of all medical 
students of Islamic Azad University of Boroujerd Branch during the 
year 2019-2020. Psychological Hardiness Questionnaire (Goult & 
Long, 2003), Academic Self-Efficacy Questionnaire (Patrick et al., 
1997) and Short-Form Five Personality Traits Questionnaire (Costa 
& McCree, 2004) were used for data collection. Data were analyzed 
using descriptive statistics (mean and standard deviation), Pearson 
correlation coefficient, multivariate regression and structural equation 
modeling using SPSS-24 and AMOS-22 software.
Results: The conceptual model of the study was acceptable. Overall, 
in the proposed model of research, the results showed that personality 
traits are directly and indirectly correlated with psychological hardiness 
through medical self-efficacy in medical students. The results also 
showed that there was a positive and significant relationship between 
academic self-efficacy and psychological hardiness (P<0.05). The 
relationship between personality traits and academic self-efficacy was 
positive and significant (P<0.05).
Conclusion: Based on the results we can say Personality traits 
and academic self-efficacy are important determinants of students' 
psychological hardiness.
Keywords: Academic self-efficacy, personality traits, psychological 
hardiness, student.
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