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  چكيده

شامل , اس سخت کوشیبررسی ويژگی های روان سنجی فرم فارسی مقي, صلی اين پژوهشهدف ا

دانشجوی دانشگاه تهران در دو گروه ورزشکار  ۲۸۳. بودروايي و تحليل عاملی اکتشافی مقياس , پايايي

)۱۲۴=n ( و غيرورزشکار)۱۵۹=n (مقياس سالمت روانی و مقياس کمال , با اجرای مقياس سخت کوشی

قياس سخت کوشی بر اساس نتايج پايايي بازآزمايي م. گرايي مثبت و منفی در اين پژوهش شرکت کردند

.  تاييد شد۸۸/۰ تا ۷۷/۰دو بار اجرای آزمون در مورد دو گروه نمونه محاسبه و با ضرايب همبستگی از 

بر حسب ضرايب آلفای کرونباخ در مورد دو گروه نمونه محاسبه و با سخت کوشی نی مقياس وهمسانی در

عالوه بر عامل کلی سخت , تحليل عاملی اکتشافینتايج .  تاييد شد۷۸/۰ تا ۶۵/۰ضرايب همبستگی از 

روايي همزمان مقياس سخت کوشی بر اساس . سه عامل را برای مقياس سخت کوشی تاييد کرد, کوشی

مقياس های بهزيستی روان رضرايب همبستگی نمره های آزمودنی ها در اين مقياس با نمره های آنها در زي

  . رايي مثبت و کمال گرايي منفی بررسی و تاييد شدکمال گ, درماندگی روان شناختی, شناختی

  

  هاي كليدي واژه

    تحليل عاملی اکتشافی,روايي , پايايي , ويژگی های روان سنجی, مقياس سخت کوشی

                                                 
  .انجام شده استوهشی دانشگاه تهران مالی معاونت پژ اين پژوهش با حمايت ‐ ∗
   Email :besharat@chmran.ut.ac.ir                         + ٩٨‐٠٢١‐٦١١١٧٤٨٦:تلفن :  نويسندة مسئول ‐١
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  مقدمه
 آزمـون بيـانگر درجـة       يپاياي. يکی از مشخصه های مهم ابزار اندازه گيری است         , ١اييپاي

, ميـزان تـشابه   , به عبارت ديگـر   . ی محاسبه شده است   دقت اندازه گيری و ثبات اندازه گير      
يا آزمون  (دقت و قابليت اعتماد نتايج حاصل از دو بار اندازه گيری يک خصيصه با يک آزمون                 

شـاخص  , ٢ضـريب همبـستگی   . تعيين کنندة پايايي آزمون اسـت     , در شرايط مشابه  ) معادل
 ٣ آزمون است و ضـريب پايـايي       ی به وسيلة يک   رآماری سنجش رابطة نتايج دو بار اندازه گي       

در تغييـرات اسـت     ) رابطة کامل  (۱تا  ) عدم رابطه (دامنة اين ضريب از صفر      . ناميده می شود  
 اندازه گيری مشخص می کند که تا چه حد يک آزمون قادر به اندازه گيـری                 ٤روايي).  ۱۸, ۱۱(

ـ       , روايـي . خصيصه ای است که برای سنجش آن ساخته شـده اسـت            رين بـه منزلـة مهـم ت
معناداری و سودمندی استنباط ها و تفسيرهايي       , معادل تناسب , خصوصيت ابزار اندازه گيری   

است که بر اساس نمره های آزمون به عمل می آيد و بيانگر خصيصة تعميم پذيری نمره هـای      
سـنجش سـازة    , روايي ابزار اندازه گيری بر حسب محتوای پرسش های آزمون         . آزمون است 

  ).۱۸ , ۱۱(پيش بينی آزمون تعيين می شود مورد نظر و توان 
 متشکل از سه مؤلفة به هـم وابـسته شـامل    ٦ را سازه ای   ٥سخت کوشی ) ۲۱ و   ۲۰(کوباسا  

 می داند که هنگام مواجهة فرد با شرايط و حوادث استرس زا             ٩ و مبارزه طلبی   ٨کنترل, ٧تعهد
به بـاور فـرد     , مؤلفة تعهد . بر تفسيرها و برداشت های وی برای سازش بهتر تاثير می گذارند           

مؤلفـة کنتـرل    . گفته  مـی شـود     , ارزش و  معنی داری فعاليت های زندگی       , نسبت به اهميت  
مؤلفـة  . تعيين کنندة اين باور است که تجربه های زندگی قابل پيش بينی و کنتـرل هـستند                
د و فـرد    مبارزه طلبی بيانگر اين باور است که تغييرات زندگی واقعيت هايي معمول و بهنجارن             

افراد سخت کـوش نـسبت بـه        . آنها را موقعيت ها و آوردگاه هايي برای مبارزه تلقی می کند           
                                                 
1 - Reliability 
2 - Correlation Coefficient 
3 - Reliability Coefficient 
4 - Validity 
5 - Hardiness 
6 - Construct 
7 - Commitment 
8 - Control 
9 - Challenge 
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احساس می کنند بر اوضـاع      , متعهدترند و خود را وقف هدف می کنند       , آنچه انجام می دهند   

مسلط اند و خودشان تعيين کننده اند و تغييرات زندگی را چالش ها و فرصـت هـايي بـرای                    
چنـين  , نظـری مطـابق ايـن مبـانی       ) . ۲۰(ت می دانند نه محدوديت و تهديد        رشد و پيشرف  

 يـک حادثـه را       زايـي  اسـترس زيرا ويژگی   , باورهايي می توانند نقش محافظتی داشته باشند      
). ۲۲(کاهش می دهند و در نتيجه تأثير عامل استرس زا بر سالمت روانی را تحليل می برنـد                   

ند که سخت کوشی به مثابة سپری در مقابل اسـترس در            يافته های پژوهشی نيز نشان داده ا      
بيانگر اعتماد شخص بـه توانـايي       , )۳۳, ۲۶, ۲۰( های گوناگون زندگی عمل می کند        تموقعي

را ) ۷ (٢و خـودپيروی  ) ۱۷ (١حـس اسـتقالل   , )۱۶(خود برای مقابله با شرايط مختلـف اسـت          
سخت کوشی همچنين   ). ۳۲, ۲۰, ۳(بهبود عملکرد می شود     و  افزايش می دهد و موجب ارتقا       

با شرايط استرس زا بـه جـای     ) تعيين کننده , فعال (٣با فعال سازی راهبردهای مقابلة تبديلی     
احتمال بيماری هـای جـسمانی مربـوط بـه          ) اجتنابی, انکاری (٤راهبردهای مقابلة بازگشتی  

  ). ۳۱, ۲۴, ۶(بيماری های روانی و ضعف های رفتاری و عملکردی را کاهش می دهد , استرس
يکی از حوزه های مهم برای بررسی و مطالعة علمی تاثيرات سخت کوشی بـر عملکـرد و                  

پژوهش های معدود انجام شـده توانـسته انـد بـه            .  است   ٥حوزة روان شناسی ورزش   , رفتار
با مطالعـة سـخت     ) ۲۶(مدی و هس    . بررسی تاثير سخت کوشی بر عملکرد ورزشی بپردازند       

بال به اين نتيجه رسيدند که ورزشکاران سخت کوش رقابـت هـای             کوشی در بازيکنان بسکت   
کنتـرل پـذير و   ,  تفسير می کنند و آنها را موقعيت هايي مطلـوب زا ساسترورزشی را کمتر 

نيز نشان دادند که سطوح سخت کوشی در دسـته          ) ۱۳(گلبی و شيرد    . چالش انگيز می بينند   
   حرفه ای ليگ برتر بـه بيـشترين حـد           های مختلف ليگ راگبی متفاوت است و در بازيکنان        

يکی از سازه های روان شناختی که می توان پيش بينی کرد برای رفتار و موقعيـت                 . می رسد 
نشان داد که بـين     ) ۱(نتايج پژوهش بشارت    . سخت کوشی است  ,  تعيين کننده باشد   ٦ورزشی

                                                 
1 - Independence 
2 - Autonomy  
3 - Transformational Coping 
4 - Regressive Coping 
5 - Sport Psychology 
6 - Sport Success 
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ـ  ١سخت کوشی و مؤلفه های آن با موفقيت ورزشـی و بهزيـستی روان شـناختی                ستگی  همب

مربوط به موفقيـت ورزشـی و بهزيـستی    تغييرات مثبت وجود دارد و اين متغيرها می توانند  
شناسـايي عوامـل روان شـناختی       . روان شناختی را به صورت معنی دار پيش بينـی کننـد           

تاثيرگذار بر رفتار و موفقيت ورزشی برای مديريت علمی و حرفـه ای ورزش يـک ضـرورت                  
در اختيار داشتن ابزارهای استاندارد به منظور سـنجش         , ناختگام نخست برای اين ش    . است

ضرورت و اهميت اعتباريابی مقياسی که . عوامل تاثيرگذار بر عملکرد و موفقيت ورزشی است     
  :به چند دليل توجيه می شود, ی کندربتواند سازة سخت کوشی را اندازه گي

ـ           _ ۱ ی امکـان اجـرای     وجود يک مقياس استاندارد شده برای سنجش سازة سـخت کوش
بويژه روان شناسی ورزش را فـراهم مـی        , پژوهش های علمی گسترده در زمينه های مختلف       

  .گسترش دانش روان شناسی ورزش خواهد بود, حاصل چنين پژوهش هايي. سازد
با در اختيار داشتن چنين ابزاری می توان شخصيت افـراد مختلـف و در حـوزة روان                  _ ۲

زمينـة انتخـاب    , اين شـناخت  . ان را دقيق تر بررسی کرد     شخصيت ورزشکار , شناسی ورزش 
بهتر ورزشکاران را با توجه به مسئوليتی که بر عهده خواهند داشـت و بـر حـسب ضـرورت                  

  . فراهم می کند, )۱(سخت کوشی برای افزايش احتمال موفقيت ورزشی 
هـای  تدوين برنامـه    , بر اساس يافته های حاصل از به کارگيری مقياس سخت کوشی           _ ۳

علمی و عملی به منظور تقويت سازة سخت کوشی در سنين مختلف رشد و تحول و در زمينه                  
  . امکان پذير خواهد شد, بهداشتی و درمانی, ورزشی, تربيتی, های مختلف نيازهای آموزشی

بررسی ويژگی های روان سنجی فـرم فارسـی مقيـاس سـخت             , هدف اصلی اين پژوهش   
  . حليل عاملی اکتشافی مقياس بودروايي و ت, شامل پايايي, کوشی

  

  روش تحقيق
  نمونه و روش اجرای پژوهش, جامعة آماری 

دانشجويان رشته های مختلف دانشگاه تهران در سـال هـای           , جامعة آماری اين پژوهش   
 در دو زيرجامعة آماری شامل دانشجويان رشـته هـای مختلـف ورزشـی               ۸۳ و   ۸۲تحصيلی  

                                                 
1 - Psychological Well-being 
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  روش انتخـاب  . ساير رشته های دانـشگاه تهـران بودنـد    دانشکدة تربيت بدنی و دانشجويان      

يعنـی  , نمونه های پژوهش به اين صورت بود کـه ابتـدا از بـين جامعـة محـدودتر پـژوهش                   
بـه تعـداد    , با هدف مشارکت حداکثر داوطلبان اين رشته ها       , دانشجويان رشته های ورزشی   

نامه ها را به صورت کامل       دانشجو پرسش  ۱۲۴از اين تعداد    .  داوطلب پرسشنامه داده شد    ۱۷۳
 پرسـشنامه نيـز دراختيـار       ۱۷۳يعنـی   , بر اين اساس به تعـداد مـساوی         . جواب داده بودند  

در اين گـروه    . قرار داده شد  , دانشجويان غيرورزشکاری که داوطلب شرکت در پژوهش بودند       
مـورد  طی فرايند مذکور دو نمونة      .  دانشجو پرسشنامه ها را به صورت کامل جواب دادند         ۱۵۹

 دانشجوی ۱۵۹و )  دختر۵۹ پسر و ۶۵( دانشجوی ورزشکار  ۱۲۴بررسی در اين پژوهش شامل      
به صورت داوطلب انتخاب شدند و پس از توضيحات الزم          )  دختر ۸۸ پسر و    ۷۱(غيرورزشکار  

 , ١»مقياس سخت کوشـی   «در مورد اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاری آنها با تکميل             
 در ايـن پـژوهش شـرکت        ٣»مقياس کمال گرايي مثبت و منفـی      « و   ٢»یمقياس سالمت روان  «

 ۴۴( نفری   ۱۰۲يک نمونة   ,  مقياس   ٥ و پايايي بازآزمايي   ٤برای سنجش همسانی درونی     . کردند
کـل  ,  و تحليل عوامـل مقيـاس      ٦و برای سنجش روايي همزمان    )  غيرورزشکار ۵۸ورزشکار و   

, ) sd = ۴۰/۲( سال   ۴۲/۲۰زمودنی ها   ميانگين سن کل آ   . بررسی شدند ) n=۲۸۳(آزمودنی ها   
 سال  ۱۵/۱۹و ميانگين سن غيرورزشکاران     ) sd=۳۸/۲( سال   ۰۴/۲۲ميانگين سن ورزشکاران    

)۴۸/۱=sd (بود .  
  ابزار سنجش 

پرسش ها در مقياس    .  سؤالی است  ۴۵ اين پرسشنامه يک آزمون      –مقياس سخت کوشی    
کنترل و مبارزه طلبـی     ,  تعهد ٧مقياسر  زيچهار درجه ای ليکرت از نمرة صفر تا سه برای سه            

.  سؤال ارزيابی می شود    ۱۵زيرمقياس های اين آزمون بر حسب       از  هر يک   . محاسبه می شوند  
.  اسـت  ۴۵کمترين نمرة آزمودنی در هر يک از زيرمقياس های آزمون صـفر و بيـشترين آن                 

                                                 
1 - Hardiness Scale 
2 - Mental Health Inventory 
3 - Positive and Negative Perfectionism Scale 
4 - Internal Consistency 
5 - Test-retest Reliability 
6 - Concurrent Validity 
7 - Subscale 
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خت کوشـی بـه     از جمع کل نمرة زيرمقياس ها يک نمرة کل برای س          , عالوه بر سه زيرمقياس   

ابزاری معتبر برای سـنجش سـخت کوشـی و سـالمت            , مقياس سخت کوشی  . دست می آيد  
در اعتباريابی مقدماتی فرم فارسی مقياس سخت کوشی در مـورد سـه             ). ۱۸, ۴(روانی است   

 آن بـه شـرح زيـر        ١مشخصه های روان سـنجی      , ورزشکاران و بيماران  , نمونه از دانشجويان  
 تـا   ۸۵/۰از  ,  برای زيرمقياس تعهـد    ۹۳/۰ تا   ۸۸/۰از  ) ۱۰(يب آلفا   ضرا) : ۱(گزارش شده است    

 ۹۴/۰ تا ۸۷/۰ برای زيرمقياس مبارزه طلبی و از ۹۵/۰ تا ۸۹/۰از ,  برای زيرمقياس کنترل۹۴/۰
.  خـوب مقيـاس اسـت      ٢برای نمرة کل سخت کوشی محاسبه شد که نشانة همسانی درونـی           

از ,  برای زيرمقياس تعهد   ۹۰/۰ تا   ۸۲/۰ر هفته از    ضرايب همبستگی نمره ها با فاصلة دو تا چها        
 ۸۰/۰ برای زيرمقياس مبارزه طلبی و از ۸۷/۰ تا ۷۹/۰از ,  برای زيرمقياس کنترل  ۸۸/۰ تا   ۸۰/۰
 کـافی بـرای     ٣ برای نمرة کل سخت کوشی محاسبه شد که بيانگر پايايي بازآزمـايي            ۸۸/۰تا  

  . مقياس است
 سـؤالی اسـت  و دو وضـعيت          ۳۴آزمـون   , انیمقياس سالمت رو  _ مقياس سالمت روانی    

 درجه ای ليکرت از نمرة      ۵ را در مقياس     ٤بهزيستی روان شناختی و درماندگی روان شناختی      
کمترين نمرة آزمـودنی در زيرمقيـاس هـای بهزيـستی روان شـناختی و               .  می سنجد  ۵ تا   ۱

ين زيرمقياس هـا   و بيشترين نمرة آزمودنی در هم    ۲۰ و   ۱۴درماندگی روان شناختی به ترتيب      
 ۱۶۰در فرم فارسی اين مقيـاس کـه در نمونـه ای متـشکل از                .  خواهد بود  ۱۰۰ و   ۶۰به ترتيب   

 ۳۰ دختـر و     ۵۰؛  n=۸۰(دانشجوی دانشگاه های تهران و علم وصنعت ايران در دو گروه بيمار             
 ضرايب آلفای کرونباخ زيرمقياس هـای , اجرا شد)  پسر۳۰ دختر و ۵۰؛ n=۸۰(و بهنجار  ) پسر

بهزيستی روان شناختی و درماندگی روان شناختی برای نمرة آزمودنی های بهنجار به ترتيب              
 محاسبه شد کـه نـشانة   ۸۹/۰ و ۸۵/۰ و برای نمرة آزمودنی های بيمار به ترتيب   ۸۸/۰ و   ۹۱/۰

  . همسانی درونی خوب مقياس می باشند
در دو نوبت بـا     ) n=۳۰(ضرايب همبستگی بين نمره های تعدادی از آزمودنی های بهنجار           

اين ضرايب برای بهزيـستی روان     . فاصلة دو هفته برای سنجش پايايي بازآزمايي محاسبه شد        

                                                 
1 - Psychometric Properties 
2 - Internal Consistency 
3 - Test-retest Reliability 
4 - Psychological Distress 
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 >P ۰۰۱/۰و در سـطح      r=۸۷/۰ و   r = ۸۹/۰شناختی و درماندگی روان شـناختی بـه ترتيـب           

ضرايب همبستگی بـين    . معنی دار بود که نشانة پايايي بازآزمايي رضايت بخش مقياس است          
نيز در دو نوبت با فاصلة يـک تـا دو هفتـه             ) n=۳۰( های تعدادی از آزمودنی های بيمار        نمره

اين ضرايب برای بهزيستی روان شناختی و درماندگی        . ارزيابی پايايي بازآزمايي محاسبه شد    
 معنی دار بـود کـه بيـانگر          >P ۰۰۱/۰و در سطح    r=۸۲/۰ و   r = ۷۷/۰روان شناختی به ترتيب     

  . رضايت بخش مقياس استپايايي بازآزمايي
 اجرای همزمان پرسشنامة سالمت عمـومی       قروايي همزمان مقياس سالمت روانی از طري      

نتايج ضـرايب همبـستگی پيرسـون       . در مورد همة آزمودنی های دو گروه محاسبه شد        ) ۱۴(
نشان داد که بين نمرة کلی آزمودنی ها در پرسشنامة سالمت عمومی با زيرمقياس بهزيستی               

و با زيرمقيـاس درمانـدگی      ) r =۸۵/۰ و   >۰۰۱/۰P(ناختی همبستگی منفی معنی دار      روان ش 
اين نتايج روايي   . وجود دارد ) r =۸۶/۰ و   >۰۰۱/۰P(روان شناختی همبتسگی مثبت معنی دار       

تفکيکـی مقيـاس سـالمت روانـی از         روايي  . همزمان مقياس سالمت روانی را تاييد می کنند       
ی روان شناختی و درماندگی روان شناختی دو گروه بيمـار و            طريق مقايسة نمره های بهزيست    

  ). ۲(بهنجار محاسبه و تاييد شد 
 مـادة   ۲۰ سؤالی است که     ۴۰يک آزمون   ,  اين مقياس  –مقياس کمال گرايي مثبت و منفی       

پرسش ها در مقيـاس     .  مادة ديگر کمال گرايي منفی را می سنجد        ۲۰آن کمال گرايي مثبت و      
  کمال گرايي آزمودنی ها را از نمرة يک تا پنج دردو زمينة مثبت و منفی               ,  درجه ای ليکرت     ۵

 ۱۰۰ و بيشترين آن     ۲۰کمترين نمرة آزمودنی ها در هر يک از مقياس های آزمون            . می سنجند 
آلفـای کرونبـاخ پرسـش هـای هـر يـک از        ) ۵(در فرم فارسی اين پرسـشنامه       . خواهد بود 

 بـرای کـل     ۸۷/۰ و   ۹۰/۰بـه ترتيـب     ,  دانـشجويان   نفـری از   ۲۱۲زيرمقياس ها در يک نمونة      
 برای دانشجويان پـسر بـود       ۸۶/۰ و   ۸۹/۰ برای دانشجويان دختر و      ۸۸/۰ و   ۹۱/۰, دنی ها وآزم

 نفـر از    ۹۰ضرايب همبستگی بـين نمـره هـای         . که نشانة همسانی درونی باالی مقياس است      
ـ         بـرای آزمـودنی    , r=۸۶/۰ا آزمودنی ها در دو نوبت با فاصلة چهار هفته برای کل آزمودنی ه

 محاسـبه شـد کـه بيـانگر پايـايي           r = ۸۷/۰ و برای آزمودنی های پسر       r =۸۴/۰های دختر   
  . بازآزمايي رضايت بخش مقياس است
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روايي مقياس کمال گرايي مثبت و منفی با محاسبة ضرايب همبـستگی بـين زيرمقيـاس                

 مقيـاس عـزت نفـس       های اين آزمون با زيرمقيـاس هـای پرسـشنامة سـالمت عمـومی و              
ضرايب همبـستگی   . و با روش تحليل مؤلفه های اصلی آزمون بررسی شد         , )۹(١کوپراسميـت

با , ۳۳/۰ و   ‐۳۲/۰بين زيرمقياس های کمال گرايي مثبت و منفی به ترتيب با نشانه های بدنی               
 با افسردگی , ۵۷/۰ و   ‐۵۴/۰با نارسا کنش روی اجتماعی      , ۳۹/۰ و   ‐۴۱/۰اضطراب و بی خوابی     

ضـرايب  .  محاسـبه شـد  ۴۸/۰ و ‐۴۶/۰ با نمرة کل پرسشنامة سالمت عمومی       ۶۳/۰ و   ‐۵۸/۰
 و  ۴۴/۰همبستگی بين زيرمقياس های کمال گرايي مثبت و منفی به ترتيب بـا عـزت نفـس                  

  ).۵( به دست آمد ‐۵۲/۰

  

  نتايج و يافته های تحقيق
دنی ها را بـر حـسب        شاخص های آماری ميانگين و انحراف معيار نمره های آزمو          ۱جدول  

  . سالمت روانی و کمال گرايي نشان می دهد, متغيرهای سخت کوشی
  

, ميانگين و انحراف معيار نمره های دانشجويان بر حسب متغيرهای سخت کوشی_ ۱جدول 
  سالمت روانی و کمال گرايي

 شاخص
  متغير

  ورزشکاران
M(SD)  

  غيرورزشکاران
M(SD)  

کل 
  دانشجويان
M(SD) 

  ۰۰/۲۶)۳۱/۶(  ۸۹/۲۵)۳۹/۶(  ۱۳/۲۶)۲۴/۶(  تعهد
  ۲۶/۳۱)۳۹/۶(  ۵۶/۳۱)۴۳/۶(  ۸۷/۳۰)۳۵/۶(  کنترل

  ۴۰/۲۲)۶۹/۶(  ۸۱/۲۱)۵۸/۶(  ۱۷/۲۳)۷۸/۶(  مبارزه طلبی
  ۶۶/۷۹)۰۵/۱۸(  ۳۵/۷۹)۹۳/۱۷(  ۰۴/۸۰)۲۸/۱۸(  )کل(سخت کوشی 

  ۶۲/۵۲)۷۶/۹(  ۴۲/۵۲)۷۹/۹(  ۸۷/۵۲)۷۶/۹(  بهزيستی روان شناختی
 ۴۷/۵۲)۷۸/۱۵(  ۶۱/۵۳)۹۷/۱۵(  ۰۰/۵۱)۴۷/۱۵(  درماندگی روان شناختی

  ۹۹/۸۰)۳۶/۹(  ۷۱/۷۸)۲۷/۱۰(  ۹۲/۸۳)۰۶/۷(  کمال گرايي مثبت
  ۷۷/۵۶)۸۳/۵(  ۸۱/۵۵)۵۷/۶(  ۰۰/۵۸)۴۵/۴(  کمال گرايي منفی

  

                                                 
1 - Coopersmith Self-Esteem Inventory  
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  روايي

 با روش ٢از تحليل عاملی اکتشافی,  مقياس سخت کوشی١به منظور بررسی روايي سازه
در تحليل . ر پژوهش استفاده شد شرکت کننده د۲۸۳ برای کل ٣تحليل مؤلفه های اصلی

) سخت کوشی کلی( مقياس روی يک عامل کلی ه های مادبار عاملی بيشتر, ٤ نايافتهچرخش
  . قرار گرفت

نشان داد که سه عامل ,  را پيشنهاد می کند ها عاملکه تعداد تقريبی, )۸(آزمون اسکری 
تحليل , سخت کوشی) زيرمقياس ها(مل به دليل همبستگی مثبت عوا. قابل استخراج است

  .  انجام شد٥عوامل داده ها با روش چرخش متمايل
کنترل و مبارزه طلبی وجود دارند که , نتايج چرخش متمايل نشان داد که سه عامل تعهد

بار عاملی هر يک از عوامل را , ۲جدول .  درصد از واريانس را تبيين می کنند۵/۴۱در کل 
  نشان 

, ۴۴, ۴۱, ۳۹, ۳۷, ۳۱, ۲۵, ۲۴, ۲۳, ۱۸, ۱۷, ۹, ۸, ۷, ۱اول شامل ماده های عامل . می دهد
 و ۴۳ و ۴۲, ۳۴, ۲۹, ۲۸, ۲۶, ۲۲, ۱۹, ۱۴, ۱۳, ۱۱, ۱۰, ۴, ۳, ۲عامل دوم شامل ماده های , ۴۵

  . بود۴۰ و ۳۸, ۳۶, ۳۵, ۳۳, ۳۲, ۳۰, ۲۷, ۲۱, ۲۰, ۱۶, ۱۵, ۱۲, ۶, ۵عامل سوم شامل ماده های 
  

                                                 
1 - Construct Validity  
2 - Explaratory Factor analysis  
3 - Principal Components Analysis  
4 - Unrotated Solution  
5 - Oblique Rotation  
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  تايج تحليل عاملی ماده های مقياس سخت کوشین_ ۲جدول 

  )مبارزه طلبی(عامل سوم   )کنترل(عامل دوم   )تعهد(عامل اول 

  بار عاملی  ماده  بار عاملی  ماده  بار عاملی  ماده 

۱  ۶۸/۰  ۲  ۶۷/۰  ۵  ۴۶/۰  

۷  ۶۱/۰  ۳  ۵۹/۰  ۶  ۴۷/۰  

۸  ۷۲/۰  ۴  ۶۰/۰  ۱۲  ۳۵/۰  

۹  ۵۸/۰  ۱۰  ۶۳/۰  ۱۵  ۴۵/۰  

۱۷  ۶۰/۰  ۱۱  ۵۷/۰  ۱۶  ۵۰/۰  

۱۸  ۵۴/۰  ۱۳  ۷۰/۰  ۲۰  ۳۹/۰  

۲۳  ۳۷/۰  ۱۴  ۵۲/۰  ۲۱  ۴۳/۰  

۲۴  ۴۰/۰  ۱۹  ۵۰/۰  ۲۷  ۴۸/۰  

۲۵  ۷۰/۰  ۲۲  ۴۲/۰  ۳۰  ۴۱/۰  

۳۱  ۴۴/۰  ۲۶  ۳۹/۰  ۳۲  ۳۶/۰  

۳۷  ۴۸/۰  ۲۸  ۳۶/۰  ۳۳  ۶۰/۰  

۳۹  ۵۰/۰  ۲۹  ۵۳/۰  ۳۵  ۴۲/۰  

۴۱  ۴۹/۰  ۳۴  ۵۴/۰  ۳۶  ۵۷/۰  

۴۴  ۴۵/۰  ۴۲  ۶۸/۰  ۳۸  ۳۸/۰  

۴۵  ۵۵/۰  ۴۳  ۳۵/۰  ۴۰  ۳۷/۰  

  
 مقياس سخت کوشی با استفادة همزمان از مقياس سالمت روانی و مقياس             ١روايي همزمان 

نتايج ضرايب همبستگی پيرسون . کمال گرايي مثبت و منفی در مورد آزمودنی ها بررسی شد       
و زيرمقياس هـای    ) ميانگين کل (نشان داد که بين نمرة آزمودنی ها در مقياس سخت کوشی            

مقياس های بهزيستی روان شناختی و کمال گرايي مثبت همبـستگی           آن با نمرة آنها در زير       
همبستگی بين نمرة آزمودنی ها در مقياس       . وجود دارد ) =P ۰۰۱/۰در سطح   (مثبت معنی دار    

های سخت کوشی با نمرة آنها در زيرمقياس هـای کمـال گرايـي منفـی و درمانـدگی روان                    
  . معنی دار بود۳وارد به شرح جدول اين همبستگی ها فقط در بعضی م. منفی بود, شناختی

                                                 
1 - Concurrent Validity  
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درماندگی روان , ضرايب همبستگی پيرسون زيرمقياس های سخت کوشی با بهزيستی روان شناختی_ ۳جدول 

  کمال گرايي مثبت و کمال گرايي منفی برای بررسی روايي همزمان مقياس سخت کوشی, شناختی

 گروه
  متغير

  ورزشکاران
r 

 غيرورزشکاران
r 

  کل دانشجويان
r 

  ۶۱/۰∗∗  ۵۵/۰∗∗  ۶۳/۰∗∗  بهزيستی روان شناختی_ ) کل(سخت کوشی 

  ‐۱۲/۰∗  ‐۱۶/۰  ‐۲۴/۰  درماندگی روان شناختی_ ) کل(سخت کوشی 

  ۴۴/۰∗∗  ۶۹/۰∗∗  ۷۱/۰∗∗  کمال گرايي مثبت_ ) کل(سخت کوشی 

  ‐۲۰/۰∗∗  ‐۲۵/۰  ‐۲۲/۰  کمال گرايي منفی_ ) کل(سخت کوشی 

  ۵۷/۰∗∗  ۶۴/۰∗∗  ۷۵/۰∗∗  بهزيستی روان شناختی_ تعهد 

  ‐۰۲/۰  ‐۰۴/۰  ‐۰۹/۰  درماندگی روان شناختی_ تعهد 

  ۲۹/۰∗∗  ۴۹/۰∗∗  ۴۳/۰∗  کمال گرايي مثبت_ تعهد 

  ‐۱۲/۰∗  ‐۲۰/۰  ‐۱۶/۰  کمال گرايي منفی_ تعهد 

  ۵۲/۰∗∗  ۴۸/۰∗∗  ۶۰/۰∗∗  بهزيستی روان شناختی_ کنترل 

  ‐۰۷/۰  ‐۰۴/۰  ‐۲۱/۰  درماندگی روان شناختی_ کنترل 

  ۳۴/۰∗∗  ۶۵/۰∗∗  ۷۳/۰∗∗  کمال گرايي مثبت_ کنترل 

  ‐۲۳/۰∗∗  ‐۲۷/۰∗  ‐۲۹/۰  کمال گرايي منفی_ کنترل  

  ۵۷/۰∗∗  ۵۱/۰∗∗  ۵۸/۰∗∗  بهزيستی روان شناختی_ مبارزه طلبی  

  ‐۰۹/۰  ‐۱۸/۰  ‐۱۷/۰  درماندگی روان شناختی_ مبارزه طلبی  

  ۴۶/۰∗∗  ۶۷/۰∗∗  ۶۳/۰∗∗  کمال گرايي مثبت_ مبارزه طلبی  

  ‐۱۴/۰∗  ‐۲۰/۰  ‐۱۱/۰  کمال گرايي منفی_  طلبی  مبارزه

۰۰۱/۰ <α =∗∗۰۵/۰   و α< ∗=  
  

  پايايي بازآزمايي
پيرسون بين نمره هـای مقيـاس سـخت کوشـی بـرای دانـشجويان               ضرايب همبستگی   

در دو نوبت با فاصلة دو تا چهار هفتـه بـه منظـور              ) n=۵۸(و غيرورزشکار   ) n=۴۴(ورزشکار  
اين ضرايب برای ميانگين کل مقيـاس سـخت         . مقياس محاسبه شد  سنجش پايايي بازآزمايي    

کنترل و مبارزه طلبی در آزمـودنی هـا بـه ترتيـب             , کوشی و سه زيرمقياس آن شامل تعهد      
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ايـن ضـرايب    .  معنی دار بـود    P = ۰۰۱/۰ به دست آمد و در سطح        ۸۴/۰ و   ۷۸/۰, ۸۸/۰, ۸۷/۰

  ).۴دول ج(بيانگر پايايي بازآزمايي خوب مقياس سخت کوشی است 
  همسانی درونی 

در مورد  ) ۱۰(برای سنجش همسانی درونی مقياس سخت کوشی از ضريب آلفای کرونباخ            
. اسـتفاده شـد   ) n=۵۸نمونـة غيرورزشـکار     , n=۴۴نمونة ورزشـکار    (نمره های آزمودنی ها     

کنترل و مبارزه طلبی در , ضرايب آلفای کرونباخ پرسش های هر يک از زير مقياس های تعهد           
 محاسبه ۷۶/۰ و ۷۲/۰, ۷۸/۰ و در نوبت دوم به ترتيب ۷۸/۰ و   ۷۱/۰, ۷۵/۰ اول به ترتيب     نوبت
  . اين ضرايب بيانگر همسانی درونی رضايت بخش مقياس سخت کوشی است). ۴جدول (شد 

  
ضرايب همبستگی بين نمره های دانشجويان در مقياس سخت کوشی در نوبت های اول و _ ۴جدول 

  دوم
T1 T2 شاخص 

M SD AlphaM SD Alpha  متغير
T-retest 

  ۸۷/۰ _ _ ۸۶/۱۴ ۷۸/۸۴ _ _ ۵۵/۱۸ ۴۳/۸۴  )کل(سخت کوشی 

  ۸۱/۰  ۷۸/۰  ۸۴/۵  ۵۸/۲۸  ۷۵/۰  ۱۹/۶  ۳۵/۲۷  تعهد

  ۷۸/۰  ۷۲/۰  ۰۴/۶  ۸۶/۳۱  ۷۱/۰  ۰۸/۶  ۸۷/۳۲  کنترل

  ۸۴/۰  ۷۶/۰  ۴۶/۶  ۳۰/۲۴  ۷۸/۰  ۱۷/۷  ۲۸/۲۴  مبارزه طلبی 

۰۰۱/۰ < A11Ps  
  

  ی بحث و نتيجه گير
 را تاييد سخت کوشیفرم فارسی مقياس  روان سنجی  هایه مشخصيافته های پژوهش حاضر 

 آزمودنی ها نمره هایپايايي بازآزمايي مقياس بر حسب محاسبة ضرايب همبستگی بين . کرد
آنها در  سخت کوشی  و سخت کوشی  در دو نوبت با فاصلة دو تا چهار هفته برای ميانگين کل

سخت همسانی درونی ماده های زيرمقياس .  کنترل و مبارزه طلبی تاييد شد,زمينه های تعهد
اين . محاسبه و تاييد شد  بر حسب ضريب آلفای کرونباخ در هر دو  نوبت  مذکور ز نيکوشی
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  سخت کوشی مقياس روان سنجی هایه مشخصيافته ها با نتايج پژوهش های انجام شده در مورد 

  . مطابقت می کند) ۱۸, ۴(
  گراييکمالو    روانی سالمتبا دو مقياس سخت کوشیيي همزمان فرم فارسی مقياس روا

 زيرمقياس های آن با مقياس های ضرايب همبستگی ميانگين کل سخت کوشی و زير.بررسی شد
 کمال زيرمقياس هایسالمت روانی شامل بهزيستی روان شناختی و درماندگی روان شناختی و 

فرم فارسی , بنابر اين نتايج. ت و کمال گرايي منفی محاسبه شدگرايي شامل کمال گرايي مثب
اين يافته ها با نتايج پژوهش های انجام .  از روايي کافی برخوردار استسخت کوشیمقياس 

  . مطابقت دارد) ۱۸ , ۴(شده در زمينة روايي مقياس سخت کوشی 
حليل مؤلفه های رسی مقياس سخت کوشی با روش ت نتايج مربوط به روايي سازه فرم فا
کنترل و مبارزه طلبی را تاييد , وجود سه عامل تعهد,  اصلی عالوه بر عامل کلی سخت کوشی

,  درصد واريانس کل را تبيين کنند۵/۴۱اگرچه اين سه عامل روی هم رفته توانسته اند . کرد
 از عامل ۴۰ و ۳۸ , ۲۰, ۱۲ از عامل دوم و ماده های ۲۸ و ۲۶ماده های ,  از عامل اول۲۳مادة 

 در پژوهش ده ها ماتجديد نظر در مورد محتوای اين .  بودند۴۰/۰سوم دارای بار عاملی کمتر از 
محدوديت ديگر در مورد تحليل عاملی فرم .  های آينده می تواند اين ضعف را برطرف سازد

به همين دليل , تعداد به نسبت کم نمونة اين پژوهش است, فارسی مقياس سخت کوشی
  . تحليل عاملی فرم فارسی مقياس سخت کوشی بايد مقدماتی تلقی شودنتايج 

می توان از اين ابزار , با استناد به يافته های فعلی فرم فارسی مقياس سخت کوشی
بويژه در حوزة روان شناسی ورزش ,  ارزشمند در پژوهش های مربوط به اين سازة سخصيتی
اگرچه پژوهش . استفاده کرد, زشکارانبه منظور شناخت دقيق تر ويژگی های شخصيتی ور

ورزشکار و غيرورزشکار انجام شده و , حاضر در مورد نمونه هايي از جمعيت بهنجار
اعتباريابی مقياس سخت کوشی در مورد جمعيت هاي بيمار گام بعدی در تکميل مشخصه 

, ۳۱ , ۳۰, ۲۸, ۲۵, ۱۲(با استناد به يافته های مشابه , های روان سنجی اين مقياس خواهد بود
بويژه , می توان از آن برای پژوهش های اکتشافی در مورد گروه های مختلف بيماران) ۳۲

  . استفاده کرد, کسانی که بيشتر از مشکالت شخصيتی رنج می برند
نتايج پژوهش حاضر در تاييد پايايي و روايي فرم فارسی مقياس سخت کوشی در عين 

, اين محدوديت ها.  همراه استهامشخصه دن اين حال با محدوديت های خاص مقدماتی بو
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بيشتر نمايان می , بويژه در زمينة بررسی انواع روايي يک مقياس که فرايندی مستمر است

 تدارک طرح های پژوهشی به منظور تکميل فرايند اعتباريابی فرم ،بر اين اساس. شوند
د يافته های فعلی به فارسی مقياس سخت کوشی و حتی تکرار بعضی پژوهش ها برای تايي

مقدمات الزم برای , انجام چنين پژوهش هايي. عنوان يک ضرورت پيشنهاد می شود
در , به عنوان فرايندی متمايز از اعتباريابی, هنجاريابی فرم فارسی مقياس سخت کوشی را

  .آينده فراهم خواهد ساخت
  تقدير و تشکر

سشگر در اين پژوهش شرکت کردند و در پايان از دانشجويانی که به عنوان آزمودنی و پر
ن از استادان و مربيان ورزشی و مسئوالن ذيربط دانشگاه تهران که يهمچن, همکاری داشتند

  . تشکر و قدردانی می شود, با همکاری صميمانه آنها اين پژوهش انجام شد
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