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Abstract
Objective: The main purpose of the present study was to investigate
psychometric properties of the Mental Toughness Scale for Adolescents
(MTS-A, McGeown, Clair-Thompson & Putwain, 2016) among Iranian gifted
adolescents. Methods: 300 gifted adolescents (150 male and 150 female)
completed the Mental Toughness Scale for Adolescents and the Emotion
Cognition Regulation Questionnaire (ECRQ, Garnefski, Kraaij & Spinhoven,
2001). The confirmatory factor analysis method and internal consistency were
used to compute the MTSA's factorial validity and reliability, respectively.
Also, in order to examine the construct validity of the MTS-A, we computed
correlations between different dimensions of MTS-A with adaptive nonadaptive emotion cognition regulation strategies. Results: The results of
confirmatory factor analysis-based AMOS software showed that 6-factor
structure of the challenge, commitment, control of emotions, control of life,
confidence in abilities and interpersonal confidence in the Iranian gifted
adolescents’ sample had good fit with data. Correlational analyses between
multiple dimensions of the mental toughness with adaptive non-adaptive
emotion cognition regulation strategies provided initial evidence for the MTSA concurrent validity. Internal consistency for the challenge, commitment,
control of emotions, control of life, confidence in abilities and interpersonal
confidence components was 0/88, 0/90, 0/80, 0/91, 0/81 & 0/96, respectively.
Conclusion: In sum, these findings provide evidence for the validity and
reliability of the MTS-A as an instrument to measure of mental toughness
among Iranian gifted adolescents.
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دریافت مقاله1400/05/16 :
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چکیده

دریافت اصالحات1400/07/06 :

هدف :این پژوهش با هدف تحلیل روانسنجی نسخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان
(مکگیوئن ،کلیر ـ تامپسون و پوتوین )2016 ،در بین گروهی از نوجوانان تیزهوش ایرانی انجام شد.
روش :در این پژوهش همبستگی 300 ،نوجوان تیزهوش ( 150پسر و  150دختر) به مقیاس پرطاقتی
روانی و پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان (گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون )2001 ،پاسخ دادند.
بهمنظور تعیین روایی عاملی مقیاس پرطاقتی روانی از روش آماری تحلیل عامل تأییدی و بهمنظور بررسی
همسانی درونی مقیاس پرطاقتی روانی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد .همچنین ،بهمنظور مطالعة
روایی مالکی مقیاس پرطاقتی روانی ،ضرایب همبستگی بین ابعاد پرطاقتی روانی با راهبردهای انطباقی و
غیرانطباقی نظمبخشی شناختی هیجان در نوجوانان گزارش شد .یافتهها :نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر

پذیرش1400/07/17 :
انتشار آنالین1401/07/01 :

پایة نرمافزار  AMOSنشان داد که در نمونة نوجوانان تیزهوش ساختار شش عاملی مقیاس پرطاقتی
روانی شامل چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها و اعتماد بینفردی با دادهها
برازش مطلوبی داشت .نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد پرطاقتی روانی با راهبردهای انطباقی و
ناانطباقی نظمبخشی شناختی هیجان نیز بهطور تجربی از روایی سازة مقیاس پرطاقتی روانی حمایت کرد.
مقادیر ضرایب همسانی ابعاد مقیاس پرطاقتی روانی شامل چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی،
اعتماد به تواناییها و اعتماد بینفردی به ترتیب برابر با  0/81 ،0/91 ،0/80 ،0/90 ،0/88و  0/96به دست
آمد .نتیجهگیری :در مجموع ،نتایج مطالعة حاضر نشان داد که مقیاس پرطاقتی روانی برای سنجش
خصیصه شخصیتی پرطاقتی روانی در نوجوانان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه ها :تحلیل عامل ی تاییدی ،مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان  ،نوجوانان تیزهوش
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مقدمه
مرور شواهد تجربی نشان میدهد که در خالل سالهای گذشته ،تحلیل ویژگیهای کارکردی
سازة بسیط و چندوجهی پرطاقتی روانی1بهطور فزایندهای در بین محققان مختلف افزایش یافته
است (سویلو ،ساکگل و آزدیمیر2020 ،؛ پاپاگیرگیو ،وانگ و کالگ .)2017 ،اگر چه پیشتر تاکید
بر ظرفیتهای تفسیری سازة پرطاقتی روانی فقط در انحصار عالقهمندان به قلمرو مطالعاتی
روانشناسی ورزشی بود (مکگوئن ،استکالیر ـ تامپسون و پوتوین ،)2016 ،اما در سالهای اخیر
دغدغهمندان تربیتی نیز کوشیدهاند بخش از تمایزیافتگی در الگوی پاسخدهی یادگیرندگان به
مطالبهگریهای فزایندة موقعیت های پیشرفت تحصیلی را در بستر اطالعاتی سازوکارِ پرطاقتی
روانی توضیح دهند (بیدارد ـ تام و گوآی.)2018 ،
مرور پیشینة نظری معطوف بر سازة پرطاقتی روانی نشان میدهد که محققان مختلف
کوشیدهاند به کمک مدل های مفهومی متفاوتی ،گسترة معنایی این سازه را در قلمروهای
مطالعاتی مختلف به تصویر کشند (کادین ،کالگ و آسانتی .)2017 ،به طور کلی ،پرطاقتی روانی
از طریق گرایش به ارزیابی تجارب تهدیدکننده و فشارزا به مثابة فرصتهایی برای بالندگی و
تعقیب فعاالنه این چالشها تا غلبة موفقیتآمیز بر آنها و در نهایت ،برگشت زودهنگام به سطح
کنشوری بهینه متعاقب رویارویی با موانع و محدودیتها است (استکالیر ـ تامپسون ،باگلر،
رابینسون ،کالگ ،مکگوئن و پری .)2015 ،محققان مختلف تاکید کردهاند که خصیصه پرطاقتی
روانی زمینه تحقق تجارب پیشرفت را در بافتهای مطالعاتی متفاوتی مانند موقعیتهای آموزش
و یادگیری (استاپ ،کراست و سوام2019 ،؛ یانکاو ،داوینپورت و شرمن ،)2019 ،شرایط کاری
(مارچانت ،پالمن ،کالگ ،جکسون ،لیوی و نیکوالس )2009 ،و ورزشی فراهم میآورد
(پاپاگیورگیو ،جیانیو ،ویلسون ،مانتا ،بیلیلو و کالگ2019 ،؛ کراست و آزادی.)2010 ،
در مدل کاگ ،ایرلی و سیویل ( )2002با عنوان «مدل چهار  2»Cکه بیشتر در بافت مطالعاتی
ناظر بر تالشهای پیشرفتمدارانه یادگیرندگان در موقعیتهای تحصیلی استفاده میشود ،سازة
پرطاقتی روانی از چند کیفیت روانی تشکیل شده است .این مدل با تاسی از مدل سرسختی
کوباسا ( )1979شامل کنترل( 3باور به این که فرد بر رخدادها و نتایج تاثیرگذار است) ،تعهد4
(عزمی راسخ برای تعقیب و دستیابی به هدفها) ،چالش(5ارزیابی تجارب ناکامکننده با دیدگاهی
مثبتنگر) و اعتماد(6اعتماد به خویشتن در متن روابط بینفردی و خودباوری در تامین تجارب
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موفقیتآمیز) است (سلطانی ،خلیلی و سهرابی1393 ،؛ حمید .)1389 ،بر این اساس ،اگر چه در
این مدل ،پرطاقتی روانی به عنوان یک خصیصه شخصیتی مفهومسازی میشود ،اما در مطالعات
کراست و کالگ ( ،)2011بل ،هاردی و بیتی ( )2013و اسالک ،مینارد ،بات و اُلوساگار ()2015
بر نقش مداخالت روانی ـ آموزشی برای ارتقای این کیفیت روانی تاکید میشود.
کاگ و همکاران ( )2002نخستین بار با تاسی از منطق مفهومی مدل چهار  ،Cنسخة 48
مادّهای پرسشنامة پرطاقتی روانی 1را برای ورزشکاران توسعه دادند .نتایج مطالعات مختلف در
نمونههای متفاوت ،شواهدی را در دفاع از ویژگیهای فنی روایی و پایایی پرسشنامة پرطاقتی
روانی فراهم آوردهاند (کالگ و همکارن2002 ،؛ گاسیاردی ،هانتن و مالت2012 ،؛ پری ،کالگ،
کراست ،ایرلی و نیکالس2013 ،؛ گیربر و همکاران .)2013 ،در پژوهش دیگری توسعة نسخههای
متفاوتی از ابزار برای گروههای ورزشکار و غیرورزشکار فراهم شده است (گاسیاردی ،هانتن،
گاردن ،مالیت و تیمبی2015 ،؛ گاسیاردی ،ژانگ ،پانوسامی و استینلینگ2016 ،؛ استاماتیس،
مورگان ،پاپاداکیس ،موگیاس ،باگدانیس و اسپینو2019 ،؛ لی ،ژانگ و ژانگ 2019؛ کادین،
 .)2020در مطالعة پری و همکاران ( )2013روایی عاملی نسخة  48مادّهای پرسشنامة پرطاقتی
روانی برای مشارکتکنندگان  16تا  68سال با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ،مدلیابی معادلة
ساختاری اکتشافی2و برآورد کننده بیشینة احتمال قوی3انجام شد و نتایج با تاکید بر ساختار
شش عاملی پرسشنامه شامل چالش ،تعهد ،کنترل هیجان ،کنترل زندگی ،اطمینان به تواناییها
و اعتماد بینفردی از روایی عاملی نسخة  48مادّهای پرسشنامه بهطور تجربی حمایت کرد .در
پژوهش پری و همکاران ( )2013ضرایب همسانی درونی مقیاسها بین  0/73تا  0/85به دست
آمد.
در پژوهش لی و همکاران ( )2019که با هدف تحلیل روانسنجی نسخة کوتاه سیاهة پرطاقتی
روانی در دو گروه از ورزشکاران چینی و دانشجویان چینی انجام شد ،نتایج تحلیل عاملی تاییدی
از ساختار تکعاملی نسخة کوتاه سیاهة پرطاقتی روانی در هر دو گروه ورزشکار و دانشجو بهطور
تجربی حمایت کرد .عالوه بر این ،ضرایب همسانی درونی و نتایج آزمون بازآزمون نیز در این
پژوهش در هر دو گروه ورزشکار و دانشجو ،مطلوب بودند .در پژوهش گیربر و همکاران ()2015
نسخه  18مادّهای پرسشنامة پرطاقتی روانی برای گروهی از نوجوانان توسعه یافت .نتایج نشان
داد که نمرات باالتر در پرطاقتی روانی با نمرات پایینتر در استرس ادراک شده ،نشانههای
1.
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افسردگی و خستگی کمتر ،همراه بود .در پژوهش کادین ( )2020نیز نتایج روایی عاملی نسخة
کوتاه سیاهة پرطاقتی روانی در بین گروهی از تنیس بازان حرفهای سفید و غیرسفیدِ آفریقای
جنوبی نشان داد که ساختار تکعاملی نسخة کوتاه سیاهه با دادهها برازندگی مطلوبی داشت.
همچنین ،نتایج اندازههای نیکویی برازشِ تطبیقی1شواهدی در دفاع از همارزی گروهی ساختار
عاملی 2سیاهة پرطاقتی روانی فراهم آورد .در پژوهش مکگیوئن ،کلیر ـ تامپسون و پوتوین
( )2016که با هدف ساخت و رواسازی3مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان انجام شد ،نتایج
روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی همسو با خاستگاه نظری مقیاس از مدل
اندازهگیری شش عاملی شامل چالش 4،تعهد 5،اعتماد به تواناییهای فردی 6،اعتماد به مهارتهای
بینفردی خویشتن 7،کنترل زندگی 8و کنترل هیجان  ،حمایت کرد .عالوه بر این ،در پژوهش
حاضر ،همبستگی ابعاد پرطاقتی روانی با انگیزش و اشتیاق تحصیلی ،بهزیستی و اضطراب امتحان،
شواهد مضاعفی را در دفاع از روایی همزمان مقیاس پرطاقتی روانی فراهم آورد.
مرور نتایج مطالعات اخیر در قلمرو مطالعاتی روانشناسی تیزهوشی بیانگر آن است که یکی
از مهمترین مسیرهای مفهومی ناظر بر تالش برای کاستن از عضویت دانشآموزان تیزهوش به
گروه سرآمدان خاموش یا ناموفق 9،با تاکید بر ظرفیتهای تبیینی سازههای غیرشناختی مشخص
میشود (سگکال .)2019 ،بر این اساس ،اطالع از رویشهایی مفهومی مانند تیزهوشی هیجانی ـ
اجتماعی(10صوفی ،شکری ،فتحآبادی و قنبری ،)1397 ،انگیزش هوشمندانه(11خردمند و
شکری ،زیر چاپ؛ گاتفرید و گاتفرید )2004 ،و خودمراقبتگری(12کیاکاظمی ،شکری ،فتحآبادی
و رشیدیپور )1398 ،در متن پیشینة نظری و تجربی در قلمرو مطالعاتی روانشناسی تیزهوشی
در طی سالهای اخیر ،ضرورت مطالعة هدفمند سازههای غیرشناختی و ناوابسته به هوش
شناختی را با هدف تاکیدی واقعنگر در وسعتدادن به مرزهای معنایی سازه تیزهوشی در بین
جامعة نوجوانان تیزهوش ،بیش از پیش بااهمیت نشان میدهد .بنابراین ،محققان در این پژوهش
میکوشند تا ویژگیهای روانسنجی مقیاس پرطاقتی روانی را در بینگروهی از نوجوانان تیزهوش
ایرانی بیازمایند .به بیان دیگر ،محققان پژوهش حاضر مصمم هستند تا بدانند که آیا مقیاس
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پرطاقتی روانی برای سنجش این کیفیت روانی در بین نوجوانان ایرانی از ویژگیهای فنی روایی
و پایایی برخوردار است.
روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعة آماری پژوهش حاضر نیز شامل کلیة
دانشآموزان تیزهوش دختر و پسر مقاطع متوسطة اول و دوم مدارس فرزانگان و عالمة حلّی شهر
ساوه در سال تحصیلی  1399-1400بودند .نمونة آماری در این پژوهش شامل  220دانشآموز
تیزهوش 150 ،پسر [(با میانگین سنی  14/95و انحراف استاندارد  )1/30و کمینه تا بیشینة
سنی  13تا  17سال] و  150دختر [(با میانگین سنی  15/20و انحراف استاندارد  )1/45و کمینه
تا بیشینه سنی  13تا  18سال] از پایههای مختلف دورههای اول دوم متوسطه بودند که با روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .در نمونة منتخب ،تعداد  57دانشآموز از پایه هفتم (19
درصد) ،تعداد  47دانشآموز از پایه هشتم ( 15/7درصد) ،تعداد  46دانشآموز از پایه نهم (15/3
درصد) ،تعداد  108دانشآموز از پایه دهم ( 36درصد) ،تعداد  36دانشآموز از پایه یازدهم (12
درصد) و در نهایت ،تعداد  6دانشآموز از پایه دوازدهم ( 2درصد) انتخاب شدند .از بین
دانشآموزان 150 ،دانشآموز از دوره متوسطه اول ( 49درصد) و  150دانشآموز از دروه متوسطه
دوم ( 51درصد) انتخاب شدند .در بین دانشآموزان دوره دوم متوسطه 53 ،دانشآموز از گروه
علوم انسانی ( 17/7درصد) 64 ،دانشآموز از گروه ریاضی ( 21/3درصد) و  33دانشآموز از گروه
علوم تجربی ( 11درصد) انتخاب شدند .در پژوهش حاضر ،طبق دیدگاه کالین ( )2005با تاکید
بر منطق تناسب بین تعداد مادّههای آزمون با تعداد مشارکتکنندگان ،از آنجا که مقیاس پرطاقتی
روانی  18مادّه داشت ،بر اساس نسبت  16به  ،1تعداد  288دانشآموز انتخاب شدند .در مطالعة
حاضر ،محققان با پیشبینی احتمال حذف برخی مشارکتکنندگان در فرایند غربال اولیة دادهها،
با افزودن حدود  10درصد به حجم نمونه ،در نهایت ،تعداد  300مشارکتکنندگان را انتخاب
کردند.
در پژوهش حاضر از ابزارهای سنجش زیر استفاده شد.
پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان(1گارنفسکی و کرایج .)2006 ،نخستین بار بهمنظور
سنجش ابعاد شناختی نظمبخشی هیجان نسخة اصلی پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان
دربرگیرندة  36ماده و  9مقیاس خودسرزنشگری 2،پذیرش 3،نشخوارگری ذهنی 4،باز تمرکز
3. acceptance

)1. Emotion Cognition Regulation Questionnaire (ECRQ

4. rumination

2. self- blame
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مثبت 1،برنامهریزی مجدد 2،باز ارزیابی مثبت 3،دیدگاهگیری 4،فاجعهسازی5و دگرسرزنشگری در
گروهی از نوجوانان هلندی از سوی گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون ( )2001توسعه داده شد .در
این پرسشنامه ،مشارکتکنندگان به هر ماده بر روی یک طیف پنجدرجهای لیکرتی (از  1هرگز
تا  5همیشه) پاسخ میدهند .ویژگیهای فنی پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان برروی
نمونههای مختلف آزمون و تایید شده است (دیآکریمن و وندرلیدن .)2007 ،در مطالعة
حسینآبادی و شکری ( ،)1394با هدف توسعه و آزمون روانسنجی نسخة کوتاه پرسشنامة
نظم بخشی شناختی هیجان در بین دانشجویان دختر و پسر ایرانی ،با وجود اجرای نسخة اصلی
پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان ،با استناد به منطق پیشنهادی گارنفسکی و کرایج ()2006
و بر اساس دستور «آلفا پس از حذف ماده» از مجموع  36ماده 18 ،ماده انتخاب و تحلیل بر روی
نسخة کوتاه انجام شد .در مطالعة حسینآبادی و شکری ( ،)1394مقادیر ضرایب همسانی درونی
نسخة کوتاه پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان برای زیرمقیاسهای خودسرزنشگری،
پذیرش ،نشخوارگری ،بازتمرکز مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،بازارزیابی مثبت ،دیدگاهگیری،
فاجعهسازی و دیگرسرزنشگری به ترتیب برابر با ،0/67 ،0/75 ،0/73 ،0/71 ،0/62 ،0/64 ،0/55
 0/63و  0/74بهدست آمدهاست .در مطالعة شکری ،گشتاسبی ،شریفی ،فتحآبادی و رحیمینژاد
( )1395ضرایب همسانی درونی زیرمقیاسهای خودسرزنشگری ،پذیرش ،نشخوارگری ،بازتمرکز
مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،بازارزیابی مثبت ،دیدگاهگیری ،فاجعهسازی و دیگرسرزنش-
گری به ترتیب برابر با  0/86 ،0/66 ،0/77 ،0/81 ،0/70 ،0/76 ،0/74 ،0/61و  0/75بهدست
آمد .در پژوهش انضباطی و همکاران (زیر چاپ) مقادیر ضرایب همسانی درونی نسخة کوتاه
پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان برای زیرمقیاسهای خودسرزنشگری ،پذیرش،
نشخوارگری ،بازتمرکز مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،بازارزیابی مثبت ،دیدگاهگیری ،فاجعه-
سازی و دیگرسرزنشگری در بین نوجوانان تیزهوش به ترتیب برابر با ،0/71 ،0/80 ،0/77 ،0/75
 0/78 ،0/73 ،0/75 ،0/73و  0/74به دست آمد .در این پژوهش ،ضریب همسانی درونی
زیرمقیاسهای خودسرزنشگری ،نشخوارگری ،بازتمرکز مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی،
بازارزیابی مثبت ،فاجعهسازی و دیگرسرزنشگری به ترتیب برابر با ،0/82 ،0/78 ،0/76 ،0/74
 0/79 ،0/83و  0/78بهدست آمد.

4.

1.

5. atastrophizing

2. efocus on

putting into perspective
c

positive refocusing
r
planning
3. ositive reappraisal
p
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مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان(1مکگیوئن و همکاران .)2016 ،نســـخة اصـــلی
پرســشــنامة پرطاقتی روانی نخســتین بار با شــمول  48ماده به وســیله کالگ ،ایرلی و ســوئل
( )2002توســعه یافت .این پرســشــنامه شــامل شــش زیرمقیاس چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی،
کنترل زندگی ،اعتماد به توانش ها و اعتماد بینفردی اســـت .مشـــارکتکنندگان به مادههای
آزمون بر روی یک طیف  4درجهای از  1کامالً مخالف تا  4کامالً موافق پاســـخ میدهند .در
مطالعة پری ،کالگ ،کراست ،ایرلی و نیکالس ( )2013که با هدف تحلیل روانسنجی پرسشنامة
پرطاقتی روانی انجام شد ،نتایج تحلیل عاملی تاییدی با تکرار ساختار شش عاملی شامل چالش،
تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به توانش ها و اعتماد بین فردی ،شــواهدی تجربی
در دفاع از زیربنای نظری ابزار سنجش فراهم کرد .در مطالعة کالک و همکاران ( ،)2002ضرایب
همسانی درونی زیرمقیاسهای چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها
و اعت ماد بینفردی در نمو نة نوجوا نان به ترت یب برابر با  0/73 ،0/80 ،0/81 ،0/73 ،0/88و
 0/79به دســت آمد .در پژوهش مکگیوئن و همکاران ( )2016که با هدف تحلیل روانســنجی
ن سخة کوتاه  18مادّهای مقیاس پرطاقتی روانی انجام شد نتایج تحلیل عاملی تاییدی از ساختار
چندبُعدی مقیاس شـــامل چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به توانش ها و
اعتماد بینفردی بهطور تجربی حمایت کرد .عالوه بر این ،نتایج همبســتگی بین پرطاقتی روانی
و رضامندی از زندگی شواهدی در دفاع از روایی همزمان نسخة کوتاه پرسشنامة پرطاقتی روانی
تدارک دید .در پژوهش داگنال و همکاران ( )2019ضـــریب همســـانی درونی نســـخه کوتاه
پر س شنامة پرطاقتی روانی در نوجوانان انگلی سی  0/82به د ست آمد .در این پژوهش ،ضرایب
همسانی درونی زیرمقیاسهای چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها
و اعت ماد بین فردی در نمو نة نوجوا نان تیزهوش ایرانی به ترت یب برابر با ،0/80 ،0/90 ،0/88
 0/81 ،0/91و  0/96به دست آمد.
روش اجرا
در این پژوهش ،برای آمارهســازی نســخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان تیزهوش
ایرانی از روش ترجمة مجدد2اســتفاده شــد .بنابراین ،بهمنظور اســتفاده از نســخة کوتاه مقیاس
پرطاقتی روانی برای نوجوانان ایرانی ،نســـخة انگلیســـی آن برای نمونه نوجوانان ایرانی به زبان
فار سی ترجمه شد .برای این منظور ،با هدف حفظ همارزی زبانی و مفهومی ،ن سخة فار سی به
back translation

1.

2.

Mental Toughness Scale for
Adolescents
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کمک یک فرد دوزبانة دیگر به انگلیسی برگردانده شدند (مارسال و لئونگ .)1995 ،در ادامه ،دو
مترجم دربارة تفاوت موجود بین نســـخه های انگلیســـی بحر کردند و از طریق «فرایند مرور
مکرر »1این تفاوتها به حداقل ممکن کاهش یافت .بر این اســاس ،ترادف معنایی نســخة ترجمه
شده با نسخة اصلی به دقت بررسی شد .در نهایت ،سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه روایی
محتوا و تطابق فرهنگی این پرسشنامه را مطالعه و تایید کردند.
در این مطالعه ،تحلیل دادهها بر پایة نظریة کالسیک تست انجام شد .ابقا یا حذف مواد نسخة
کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان ایرانی به اتکای مشخصههای آماری تحلیل عاملی
صورت گرفت .در این پژوهش برای استفاده از تحلیل عامل تأییدی از روش بیشینة درستنمایی2
برای برآورد مدل ،و همسو با پیشنهاد میرز ،گامست و گارینو ( )2016بهمنظور ارائة یک ارزیابی
جامع از برازش الگو از شاخص مجذور خی (  ،) 2χشاخص مجذور خی بر درجه آزادی (،)2χ/ df
شاخص برازش مقایسهای ، (CFI) 3شاخص نیکویی برازش ، (GFI) 4شاخص نیکویی
برازش انطباقی (AGFI) 5و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (RMSEA) 6استفاده
شد .همسو با نتایج مطالعات مکگیوئن و همکاران ( ،)2016داگنال و همکاران ( )2019و کاگ
و همکاران ( ،)2002در این مطالعه نیز الگوی اندازهگیری مشتمل بر شش عامل یا ساختار شش
عاملی به عنوان الگوی مفروض ارجح انتخاب و آزمون شد.
یافتهها
جدول  1اندازههای توصیفی میانگین و انحراف معیار و شاخصهای چولگی و کشیدگی مادّههای
مقیاس پرطاقتی روانی را در نمونه نوجوانان نشان میدهد.
جدول  .1اندازههای میانگین و انحراف استاندارد و شاخصهای چولگی و کشیدگی مادّههای
مقیاس
انحراف
استاندارد

چولگی

کشیدگی

میانگین

عبارت
 .1تالش برای حل موضوعات چالشانگیز ،برایم خوشایند است.

3/31

0/79

1/08

0/81

 .2تالش برای انجام تکالیف جدید و چالشانگیز خوشحالم میکند.

3/29

0/81

1/11

0/83

1.

5.

iterative review process
maximum likelihood
3.
)Comparative Fit Index (CFI
4.
)Goodness of Fit Index (GFI

Adjusted Goodness of Fit Index
)(AGFI
6.
Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA

2.
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 .3چالشها سبب میشوند که بتوانم مهمترین قابلیتهایم را شکوفا کنم.

3/35

0/76

1/24

1/57

 .4در موقعیتهای اجتماعی احساس اطمینان میکنم.

3/27

0/78

0/82

0/07

 .5در کنار افراد جدید احساس میکنم عصبی هستم.

3/36

0/90

1/40

1/11

 .6وقتی در حضور دیگران صحبت میکنم به خودم اعتماد دارم.

3/14

0/89

0/91

0/17

 .7به تواناییهای خودم اعتقاد دارم.

3/48

0/70

1/41

1/09

 .8در کل ،به تواناییهای خود اطمینان ندارم.

3/35

0/89

1/22

0/57

 .9در کل ،به تواناییهای خودم باور دارم.

3/09

0/83

0/64

0/46

 .10قادرم هیجانات منفی خود مانند خشم ،ناراحتی و نگرانی را کنترل
کنم.
 .11گاهی اوقات هیجاناتم مانند خشم ،ناراحتی و نگرانی من را کنترل
میکنند.
 .12برایم دشوار است که بتوانم هیجاناتم مانند خشم ،ناراحتی و نگرانی
را کنترل کنم.

2/09

1/01

0/53

0/95

3/09

0/96

0/75

0/18

1/54

0/88

1/63

1/65

 .13اگر سخت تالش کنم میتوانم آیندهام را آن طور که میخواهم بسازم.

3/23

0/97

1/06

0/03

 .14نمیتوانم آنچه را که در آینده برایم اتفاق خواهد افتاد ،کنترل کنم.

1/75

0/84

1/02

0/49

 .15احساس میکنم بر آنچه در زندگیام اتفاق میافتد کنترل دارم.

1/69

0/88

1/03

0/06

 .16اگر تحت فشار قرار گیرم تسلیم میشوم.

3/40

0/91

1/52

1/39

 .17اغلب کارهایم را قبل از تمام شدن رها میکنم.

3/36

0/76

1/30

0/71

 .18هنگام مواجه شدن با مشکالت ،اغلب تسلیم میشوم.

3/31

0/80

1/49

1/34

در این پژوهش ،قبل از تحلیل داده ها به کمک روش آماری تحلیل عاملی تاییدی ،همســـو با
پی شنهاد کالین ( )2005و میرز و همکاران ( )2016مفرو ضههای بهنجاری تکمتغیری1ـــ ـ به
کمک برآورد مقادیر چولگی2و ک شیدگی3ــــ ،بهنجاری چندمتغیری4و مقادیر پرت ــــ از طریق
روش فاصلة ماهاالنوبیس5و دادههای گمشده ـــ به کمک روش بیشینه انتظار6ـــ آزمون و تایید
شدند .عالوه بر این ،در این پژوهش ،نتایج مربوط به پراکندگی مشترک بین متغیرهای مشاهده
شده ،ن شان میدهد که مفرو ضههای خطی بودن7و همخطی چندگانه8رعایت شده ا ست .د در
این پژوهش ،ن تایج مربوط به آ ماره های تح مل9و عا مل تورم وار یانس 10،شـــوا هد متقنی را در
دفاع از رعایت مفروضـ ـة عدم همخطی چندگانه فراهم آورد .در این پژوهش ،برای آمارة تحمل،

0

6.

1.

7.

2.

univariate normality
skewness
3.
kurtosis
4.
multivariate normality
5.
Mahalanobis distance

expectation maximization
linearity
8.
multicolliniearity
9.
tolerance
1 .
variance inflation factor
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مقادیر بین  0/87تا  0/92و برای آمارة عامل تورم واریانس مقادیر بین  1/34تا  1/89به دســت
آمد .در ادامه ،هم سو با پژوهشهای مکگیوئن و همکاران ( ،)2016داگنال و همکاران ()2019
و کاگ و همکاران ( )2002با هدف آزمون برازندگی الگوی اندازهگیری مفروضِ شـــش عاملی
مقیاس پرطاقتی روانی شــامل چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها
و اعتماد بینفردی با دادههای مشاهده در نمونة نوجوانان تیزهوش ،از روش آماری تحلیل عاملی
تاییدی اســـتفاده شـــد .به بیان دیگر ،در این مطالعه ،به کمک تحلیل عاملی تأییدی و با
ا ستفاده از نرم افزار آموس ن سخ ة  ، 18مدل ششعاملی مقیاس پرطاقتی روانی آزمون شد.
عالوه بر این ،در این پژوهش برای برآورد مدل اندازهگیری از روش بیشـــینة درســـتنمایی1نیز
استفاده شد.
نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل شش عاملی نسخة فارسی مقیاس پرطاقتی
روانی برای هر یک از شاخص های پیشنهادی میرز و همکاران ( ) 2016شامل شامل شاخص
مجذور خی  2،شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ،شاخص برازش مقایسهای  3،شاخص
نیکویی برازش  4،شاخص نیکویی برازش انطباقی 5و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب6
به ترتیب برابر با  0 / 90 ،0 / 94 ،0/ 94 ،2 /64 ،329 /41و  0/068به دست آمد.

1.

5.

maximum likelihood
chi-square
3.
)Comparative Fit Index (CFI
4.
)Goodness of Fit Index (GFI

Adjusted Goodness of Fit Index
)(AGFA
6.
Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA

2.
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شکل  .1تحلیل تاییدی ساختار شش عاملی مقیاس پرطاقتی روانی

روایی مالکی مقیاس پرطاقتی روانی .جدول  2نتایج همبستگی بین ابعاد پرطاقتی روانی
شامل چالش ،اعتماد بینفردی ،اعتماد به تواناییها ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی و تعهد با ابعاد
راهبردهای مقابله شناختی شامل خودسرزنشی ،نشخوارگری ،فاجعهسازی و دگرسرزنشگری،
تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ،بازتمرکز مثبت و بازارزیابی مثبت را نشان میدهد .نتایج نشان داد
که همبستگی بین ابعاد پرطاقتی روانی با وجوه انطباقی راهبردهای مقابله ،مثبت و معنادار و با
وجوه غیرانطباقی راهبردهای مقابله ،منفی و معنادار بود.
جدول  .2جدول همبستگی پرطاقتی روانی با راهبردهای مقابلة شناختی در نوجوانان
تیزهوش
چالش

اعتماد
بینفردی

اعتماد به
تواناییها

کنترل هیجانی

کنترل زندگی

تعهدمندی

خودسرزنشگری

**-0/25

**-0/45

**-0/49

**-0/22

**-0/20

**-0/44

نشخوارگری

**-0/19

**-0/21

**-0/22

*-0/15

*-0/15

**-0/37

خردهمقیاس
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فاجعهسازی

**-0/21

**-0/39

**-0/37

**-0/19

**-0/17

**-0/47

دگرسرزنشی

**-0/25

**-0/38

**-0/35

*-0/14

*-0/15

**-0/51

**0/41

**0/31

**0/39

**0/33

**0/24

*0/12

بازتمرکز مثبت
تــمــرکــز مــجــدد بــر
برنامهریزی
بازارزیابی مثبت

**0/49

**0/39

**0/40

**0/24

**0/17

**0/34

**0/51

**0/46

**0/50

**0/33

**0/29

**0/31

P<0/01

P<0/05

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تحلیل مشخصههای روانسنجی نسخة فارسی مقیاس پرطاقتی روانی برای
نوجوانان انجام شد .نتایج روایی عاملی مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان همسو با یافتههای
پژوهشهای مکگیوئن و همکاران ( ،)2016داگنال و همکاران ( )2019و کاگ و همکاران
( )2002از ساختاری شش عاملی شامل چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به
تواناییها و اعتماد بینفردی در نمونة نوجوانان تیزهوش ایرانی حمایت کرد .عالوه بر این ،نتایج
مربوط به همبستگی بین ابعاد چندگانه سازة پرطاقتی روانی با راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی
نظم بخشی شناختی هیجان نیز شواهد مضاعفی در دفاع از روایی مالکی مقیاس پرطاقتی روانی
برای نوجوانان فراهم آورد .در نهایت ،در این پژوهش ضرایب همسانی دورنی زیرمقیاسهای
چالش ،تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها و اعتماد بینفردی به ترتیب
 0/81 ،0/91 ،0/80 ،0/90 ،0/88و  0/96به دست آمد که نشان می دهد ،مقیاس پرطاقتی روانی
برای نوجوانان ،ابزاری پایا است.
در بخش نخست ،همسویی نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای مکگیوئن و
همکاران ( ،)2016داگنال و همکاران ( )2019و کاگ و همکاران ( )2002و تکرار راهحل شش
عاملی مقیاس پرطاقتی روانی در نمونه نوجوانان تیزهوش ایرانی شامل چالش ،تعهد ،کنترل
هیجانی ،کنترل زندگی ،اعتماد به تواناییها و اعتماد بینفردی ،شواهد متقنی را در دفاع از
مفهومسازی پرطاقتی روانی بر اساس «مدل چهار  »Cـ به مثابه یکی از پراستفادهترین مدلهای
مفهومی ناظر بر سازة چندوجهی پرطاقتی روانی ـ ،فراهم آورد .به بیان دیگر ،تکرارپذیری ساختار
شش عاملی سازة پرطاقتی روانی در قلمروهای مطالعاتی متفاوتی مانند بافت آموزش و پرورش و
موقعیتهای ورزشی ،با تاکید بر کارکردهای فرابافتاری منطق مفهومی زیربنایی مقیاس پرطاقتی
روانی در نوجوانان ،حمایتی مکفی از بسندگی محتوایی مدل چهار  ،Cفراهم میآورد (کالگ و
همکارن2002 ،؛ گاسیاردی و همکاران2012 ،؛ پری و همکاران2013 ،؛ گیربر و همکاران2013 ،؛
گیربر و همکاران2015 ،؛ لی و همکاران.)2019 ،
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در بخش دیگری ،نتایج این پژوهش با تاکید بر پراکندگی مشترک بین ابعاد چندگانة خصیصة
پرطاقتی روانی با راهبردهای نظمبخشی شناختی هیجان ،همسو با یافتههای پژوهشهای
مکگیوئن و همکاران ( ،)2016داگنال و همکاران ( )2019و کاگ و همکاران ( )2002از توان
تبیینی سازه چندوجهی پرطاقتی روانی در پیشبینی وجوه انطباقی و ناانطباقی گزینشگریهای
رفتاری افراد در مواجهه با تجارب انگیزاننده در موقعیتهای مختلف بهطور تجربی حمایت کرد.
در این بخش ،همسو با دغدغة مدل چهار  Cبه عنوان خاستگاه مفهومی زیربنایی سازه پرطاقتی
روانی ،یکی از تعیینکنندهترین مسیرهای مفهومی توضیح دهندة ویژگیهای کارکردی سازه
پرطاقتی روانی در متن رویارویی با تجارب انگیزاننده در بافتهای مختلف با تاکید بر مفهوم
راهبردهای نظمبخشی شناختی هیجان به مثابه یک شیوة مقابلة شناختی ،تصریح میشود (سویلو
و همکاران2020 ،؛ پاپاگیرگیو و همکاران .)2017 ،واکاوی بلوکهای معنایی شکلدهنده به بدنة
مفهومی سازة پرطاقتی روانی بیانگر آن است که مفهوم مقابله و شیوههای مختلف رویارویی با
تجارب فشارزا ،در معنایابی برای سازه پرطاقتی از نقش غیرقابل انکاری برخوردار است (استاپ و
همکاران2019 ،؛ یانکاو و همکاران2019 ،؛ بیدارد ـ تام و گوآی .)2018 ،به بیان دیگر ،بر حسب
شواهد تجربی موجود فرض بر آن است که سازة بسیط پرطاقتی روانی به عنوان یک سازة چتری1،
مفهوم خردتر راهبردهای مقابله را در بدنه خویش جای میدهد .بر این اساس ،همبسته بودن
ابعاد سازه پرطاقتی با راهبردهای انطباقی و ناانطباقی مقابله شناختی ،شواهد متقنی را در دفاع
از معماری مفهومی زیربنای نظری سازة پرطاقتی روانی فراهم میآورد .بر این اساس ،فرض بر آن
است که پرطاقتی روانی به عنوان یک همبستة مفهومی برای دیگر قلمروهای مفهومی قابل
جستجو در مدل فرایندی مقابله  2،مانند ارزیابیهای شناختی3و سبکهای نظمبخشی هیجانی4،
در تصریح وجوه انطباقی و ناانطباقی انتخابهای رفتاری افراد در مواجهة با تجارب چالشزا نقش
می آفریند (انضباطی ،شکری و فتح آبادی ،زیر چاپ؛ عطایی ،شکری و پاکدامن ،تحت داوری؛
استکالیر ـ تامپسون و همکاران2015 ،؛ مکگوئن و همکاران.)2016 ،
مطالعة حاضــر چند محدودیت دارد .اول ،نمونة مطالعة حاضــر فقط شــامل نوجوانان تیزهوش
شــد .بنابراین ،بهمنظور تعیین ظرفیت تعمیمپذیری یافتههای مطالعة حاضــر به گروههای دیگر،
انجام مطالعاتی بر روی گروههای دیگر مورد نیاز اســت .دوم ،انجام مطالعة حاضــر مشــتمل بر
یکبار اندازهگیری بود .بناب راین ،آزمون میزان ثبات مقادیر مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان
امکانپذیر نی ست .سوم ،در این پژوهش ،آزمون ویژگیهای ن سخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی
cognitive appraisals
emotion regulation styles

3.

umbrella term
coping process model

4.
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برای نوجوانان با تمرکز بر روایی عاملی و روایی ســازة این مقیاس مبتنی بود .بنابراین ،ســنجش
ویژگیهای فنی ن سخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان با تاکید بر روشهای دیگری
مانند روایی پیشبین ،روایی واگرا و روایی افزای شی پی شنهاد می شود .چهارم ،با وجود آن که در
مطالعة حاضر اندازههای مربوط به نسخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان از دو گروه
جن سی جمعآوری شده ا ست اما تحلیل همارزی جن سی ساختار عاملی ن سخة کوتاه مقیاس
پرطاقتی روانی برای نوجوانان در کانون توجه محققان قرار نگرفت .بنابراین ،انجام پژوهشـــی
روشمند با هدف سنجش تغییرناپذیری عاملی نسخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان
در دو جنس پیشنهاد میشود.
در مجموع ،یافتههای مطالعة حاضـر نشـان میدهد که نسـخة فارسـی مقیاس پرطاقتی روانی
برای نوجوانان به مثابه یک ابزار خودگزارشــی شــشبُعدی در قلمرو مطالعاتی ســازه چندوجهی
پرطاقتی روانی ،از لحاظ روانسنجی برای سنجش این سازة بسیط ،ابزاری دقیق و قابل اطمینان
است.
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