
روانشناسی تربيتی

اشـــاره
یکی از اهداف مهم نظام آموزشی در هر جامعه، ایجاد زمينه برای رشد همه جانبة 
فرد و تربيت  انسان های سالم، کارآمد و مســئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و 
اجتماعی است. از آنجا که دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور در دستيابی به 
اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه ای دارند، توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی، تربيتی 
و روان شناختی، باروری و شکوفایی هرچه بيشتر نظام آموزشی و تربيتی و در نهایت خود جامعه را 
موجب می شود. با وجود این، از کل دانش آموزانی که وارد نظام آموزش وپرورش می شوند، تعداد کمی 
می توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند، در این عرصه موفق شوند و عملکرد تحصيلی خوبی از 
خود نشان دهند. عوامل مختلف روان شناختی بر عملکرد دانش آموزان تأثير می گذارند )ميکائيلی، 
افروز و قليزاده، 1391(. یکی از این عوامل، سرسختی است. در این مقاله، تالش بر این است که مفهوم 

سرسختی روان شناختی توضيح داده شود و عوامل مؤثر بر آن شناسایی گردد.
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کليدواژه ها: سرســختی روان شــناختی ، تعهد، کنتــرل، چالش، 
دانش آموزان 

تاریخچة سرسختی روان شناختی
دو روان شناس به نام های سالواتور مدی و سوزان کوباسا2، با توجه 
به نگرش فرد و معنایی که بــه رویدادهای زندگی می دهد، مفهوم 
»سرســختی روان شــناختی« را ابداع کردند. سرسختی، مفهومی 
روان شــناختی است که به شیوة خاص و با ثبات فرد در واکنش به 
رویدادهای زندگی اشــاره دارد. معلوم شده است افرادی که از خود 
سرسختی نشان می دهند، نسبت به کسانی که این گونه نیستند، در 
مقابل ابتال به بیماری به ســبب شرایط تنیدگی زای زندگی، کمتر 
آســیب پذیرند )کوباســا، 1979، 1982؛ نقل از دیماتئو3، 1393(. 
ریشه های مفهومی این سازه، برخالف دیدگاه های معتقد به واکنش 
انفعالی انسان که در اغلب کارها در زمینة استرس و بیماری  مشاهده 
می شود، مجموعه ای از رویکردها دربارة رفتار انسانی است که مدی 
در مقوله بندی نظریه های عمدة شــخصیت، آن هــا را »نظریه های 

تکامل« می نامد.
از جملة این نظریات می توان به نظریة وایت4 در مورد شایســتگی، 
آلپورت5 در مورد تالش اختصاصی و اریک فروم6 در مورد جهت گیری 
باور اشــاره کرد )کوباســا، 1988 و مــدی، 1990؛ نقل از صادقیان، 
1391(. کوباســا از اولیــن محققانــی بود که در میــان متغیرهای 
تعدیل کنندة ارتباط بین استرس و بیماری،  ویژگی های شخصیتی را 
مورد توجه قرار داد. وی در اولین مطالعة خود این فرضیه را بررســی 

کرد که اشــخاصی که درجة باالیی از استرس را بدون بیماری تجربه 
می  کنند، نســبت به افرادی که در شرایط استرس زا بیمار می شوند، 
ساختار شخصیتی متفاوتی دارند. کوباســا در این مطالعه نشان داد 
که این تمایز شخصیتی در ساختاری با نام سرسختی روان  شناختی 

منعکس می شود )ساعدی، 1394(.

تعریف سرسختی روان شناختی
سرسختی روان شناختی نوعی ویژگی  شخصیتی شامل مؤلفه های 
تعهد، کنترل و مبارزه جویی )چالش( و مشوق رشد و توسعة زندگی 
فرد است )کوباسا، 1979؛ نقل از عظیمی،  1395(. کوباسا )1979( با 
استفاده از نظریه های موجود دربارة شخصیت، سرسختی را می توان 
ترکیبی از باورها در مورد خود و جهان تعریف کرد که از عمل یکپارچه 
و هماهنگ تعهد،  کنترل و مبارزه جویی سرچشمه می گیرد و نگرشی 
را فراهم می کند که باعث به وجود آمدن شــجاعت، انگیزه و توانایی 
الزم در فرد جهت رشد شخصی و مهار استرس های محیطی می شود 
)رمزی و بشــارت7، 2010(. همچنین، سرسختی روان شناختی یک 
ویژگی  شخصیتی تعریف شده است. که مانع تأثیرات منفی استرس 
بر ســالمت می شود. این صفت به صورت ترکیبی از تفکر، احساسات 
و رفتارها به  غنی ســازی و افزایش کیفیت زندگی فرد کمک می کند 
)سیویتسی8 و سیویتسی، 2015(. مدی و کوباسا )1984( اعتقاد دارند 
که سرسختی روان شــناختی احساسی عمومی است مبنی بر اینکه 
شــرایط محیط ایده آل است و باعث می شود که انسان موقعیت های 
پراسترس را بالقوه، بامعنی و جالب ببیند و به این ترتیب، آن ها را به 
تجارب بزرگ و پیشرفته به جای تجارب مختصر و کوچک تبدیل  کند. 
بنابراین، سرسختی روان شناختی اثری مهم در محافظت از سالمتی 
در هنگام حوادث تنش زا دارد و به صورت بالقوه یک سبک شخصیتی 
ارزشمند برای بسیاری از شــرایط و مشاغل است )هوگ، اوستین و 

پوالک، 2007(.

داریوش عظيمی
دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
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مؤلفه های سرسختی روان شناختی 
سرسختی به عنوان یک ویژگی  شخصیتی چند بعدی از سه مؤلفة 

تعهد، کنترل و چالش تشکیل شده است )کوباسا، 1988(.

é تعهد
تعهد، داشتن احساس، هدف و جهت در زندگی و همچنین اعتقاد 
به اهمیت و مهم  بودن، جالب بودن، معنی دار بودن و ارزشمند بودن 

فعالیت های زندگی است )کوباسا،  1988(. کسانی که واجد ویژگی 
 تعهدنــد،  به آنچه انجام می دهند، دلبســتگی پیدا می کنند و آن را 
جالــب و با اهمیت می دانند. به عبارت دیگــر، تعهد به عنوان نظام 
اعتقادی ای توصیف شده است که تهدید ادراک شدة ناشی از وقایع 
دشــوار زندگی را به حداقل می رســاند. کوباسا )1979( بر این باور 
است که تعهد، اساسی ترین عامل حفظ بهداشت است. تعهد یعنی 
توانایی شناخت ارزش ها، اهداف و اولویت های ویژة یک فرد و ارزیابی 
دقیق تهدیدی که یک موقعیت خاص زندگی ایجاد می کند. به بیان 
دیگر، مناسبات افراد متعهد با خود و محیطشان متضمن فعال بودن 
و روی آوری اســت تا منفعل بودن و روی گردانی.احساس تعهد، در 
واقع نقطة مقابل »از خود بیگانگی«، اســت. افراد متعهد عمیقًا در 
فعالیت های زندگی خود درگیر می شوند )کریمی و بشارت10  ،2010(. 
به عبارت دیگر، این افراد با بسیاری از جنبه های زندگی شان همچون 

شخصی که از کنترل باالیی برخوردار است، باور دارد 
که سرنوشتش در دست خودش است و به گونه ای رفتار 

می کند که قادر به نفوذ و تأثيرگذاری روی حوادث مختلف 
زندگی اش باشد. این گونه اشخاص معتقدند که با استفاده 

از دانش، مهارت و قدرت انتخاب، می توان رویدادهای 
زندگی را پيش بينی و مهار کرد و بر این اساس در مواجهه 
با مشکالت، بيشتر بر مسئوليت خودشان تأکيد می کنند، 

تا دیگران
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شــغل، تحصیل، خانواده و روابط بین فــردی، کاماًل در می آمیزند. 
آن ها مشــکالت را نادیده یا دست کم نمی گیرند و درعوض، فعاالنه 
با مســائل خود مواجه می شــوند و می کوشــند آن ها را حل کنند

)کالنیک11 ، 1991(.

é كنترل
کنترل بر این عقیده استوار است که تجارب زندگی قابل پیش بینی 
و مهارند. شــخصی که از کنترل باالیی برخوردار است، باور دارد که 
سرنوشتش در دست خودش است و به گونه ای رفتار می کند که قادر 
به نفوذ و تأثیرگذاری روی حوادث مختلف زندگی اش باشد. این گونه 
اشــخاص معتقدند که با استفاده از دانش، مهارت و قدرت انتخاب، 
می توان رویدادهای زندگی را پیش بینی و مهار کرد و بر این اساس 
در مواجهه با مشکالت، بیشتر بر مسئولیت خودشان تأکید می کنند، 
تا دیگران )کوباسا، مدی و کاهن12، 1982(. به عبارت دیگر، اشخاص 
برخوردار از کنترل باال باور دارند )و عملشان نیز حاکی از آن است( 
که واقعًا می توانند بر رویدادهایی که با آن ها مواجه می شوند، تأثیر 
بگذارند نه اینکه در رویارویی با نیروهای خارجی عاجز بمانند. آن ها 
پافشاری زیادی بر مسئولیت خود نسبت به زندگی دارند و احساس 
می کنند قادرند بدون راهنمایی دیگران به صورت مســتقل فعالیت 
کنند. از طرف دیگر، افــرادی که با درجة نازلی از کنترل با زندگی 
خود برخورد می نمایند، احســاس عجز می کنند و بر این باورند که 

خواســت دیگران و جامعه تعیین کنندة اکثر فعالیت های آن هاست. 
آن ها معتقدند که اتفاق،  بخت و اقبال بر سرنوشتشــان مسلط است 
)دیماتئو، 1393(. کوباسا )1979( با استفاده از منبع کنترل13 راتر14 
به مفهوم کنترل دســت یافت. افراد منبع کنترل را براساس تجارب 
و یادگیری هــای مرتبط با تقویت می آموزند. افراد برخوردار از منبع 
کنترل درونی، تقویت را در وهلة اول ناشی از تالش ها و ویژگی های 
خود می دانند؛ در صورتی که افراد برخوردار از منبع کنترل بیرونی 
اعتقاد دارند کــه نیروهایی بر آن ها غلبه دارند. به این ترتیب، افراد 
برخوردار از منبع کنترل درونی خودپنداره ای از توانایی خویش دارند 
که به احســاس کنترل بر وقایع ناخوشــایند زندگی و تعدیل آن ها 
منجر می شود. در مقابل، افرادی با منبع کنترل بیرونی در برابر وقایع 

ناخوشایند احساس ضعف و ناتوانی می کنند.

é مبارزه جویی (چالش)
خاســتگاه نظری مفهوم مبارزه جویی به دیدگاه های شــناختی 
برمی گردد. مبارزه جویی باوری اســت مبنی بر اینکه تغییر و تحول، 
روال طبیعی و بهنجار زندگی است و انتظار وقوع تغییر و دگرگونی، 
مشوقی برای رشد و بالندگی است تا تهدیدی برای امنیت و ایمنی، 
افراد مبارزه طلب تغییر را با آغوش باز می پذیرند و آن را گونه ای چالش 
و هماوردجویی تلقی می کنند. مبارزه جویی با تقویت انعطاف پذیری 
باعث می شود که حتی رویدادهای بسیار ناهماهنگ، با رویدادهای 
طبیعی زندگی فرد تلفیق شوند و به گونه ای مطلوب مورد ارزشیابی 
قرار گیرند )کوباســا، 1979(. افرادی که خصیصة چالش در آن ها 
بیشتر است، تغییرات زندگی را عادی می دانند و این تغییرات باعث 
تهدید آنان نمی شود. آنان به استقبال تغییرات زندگی می روند و آن 
را به عنوان محرک و فرصتی برای رشــد شخصی مغتنم می شمارند 
)دیماتئو،  1393(. در مقابل، افرادی که حس چالش پایینی دارند، از 
کشمکش های زندگی کناره می گیرند و به تن آسانی، نظم های ایمن 
و قابل پیش بینی پناه می برنــد )ژاندا، 2001(، مفهوم مبارزه جویی 
معرفی شده توسط کوباسا، ارتباط نزدیکی با گشودگی معرفی شده 
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توسط رابرت مک کری و پل کاســتا15 و هیجان خواهی مطرح شده 
توسط ماروین زاکرامن16 دارد.

مبارزه جویی معرفی شــده توسط کوباسا، از طریق تصدیق مزایای 
ترقی و تغییر درک می شود. این امر مستلزم آن است که انعطاف پذیر 
باشید. تجربه های جدید اغلب تنش زا هستند؛ در حالی که شما برای 
حفظ حس امنیت خود، تحریک می شــوید که به دنبال ثبات باشید. 
انعطاف پذیر بودن در برابر تغییرات ممکن است در ابتدا دشوار باشد، 

اما در درازمدت شما را تواناتر خواهد ساخت )قربانی، 1373(.

ویژگی های افراد سرسخت
جمع بنــدی نتایج بیــش از دو دهه پژوهش دربارة سرســختی 
روان شناختی، کوباسا را به این نتیجه گیری رساند که افراد سرسخت 
حــس جهت گیری مشــخص،  رویکــردی فعــال در موفقیت های 
اســترس زا و حس اعتماد و کنترل دارند؛ ویژگی هایی که شــدت 
تهدیدها و خطرهــای احتمالی را کاهش می دهند )زاکین و نریا17، 
2003؛ نقــل از عظیمــی، 1395(. مجموعة ایــن ویژگی ها فرد را 
به رغــم قرار گرفتن در معرض عوامل فشــارزا، مصون نگه می دارد. 
درنتیجه، افراد سرسخت توانایی باالیی برای مقابله با عوامل فشارزا 
دارند. تحقیقات نشان می دهند که هم سرسختی کلی و هم اجزای 
آن یعنی تعهد، کنترل و مبارزه جویی، نشــان دهندة سالمت روانی 
باالســت )مدی، 2002(. فرد سرسخت در برخورد با مسائل حالت 

فراگیری دارد و خود را با افکار واگرا، که اساسی برای خالقیت است، 
مشغول می سازد و اولویت های مختلف را در ارزیابی موقعیت مورد 
توجه قرار می دهد. این نگرش نقطة مقابل تفکر همگرا )یک بعدی(  
است که از خصوصیات اصلی افراد افسرده است. نگرش یادگیری فرد 
سرســخت به او کمک می کند که شرایط پرفشار و شرایط تغییر ـ 
خوب و بدـ  برایش به منزلة فرصت های مبارزه، رشد و غنی ساختن 
زندگی باشد و به دنبال آن فرد سرسخت در مقابله با مسائل به یافتن 

راه حل فکر می کند.
مطالعات کوباسا )1979( نشان داد که افراد سرسخت ویژگی هایی 

دارند که عبارت اند از:
1( بــا جنبه های خــود و زندگی شــان کمتر مبــارزه می کنند. 
عزت نفس باالیی دارند و بیشتر بر رویدادهای مثبت تأکید می ورزند 

تا رویدادهای منفی.
2( اهمیت مشــکالت را نادیده یا دست کم نمی گیرند و در عوض، 
فعاالنه با مسائل خود مواجه می شوند و می کوشند آن ها را حل کنند.

3( معتقدند که شخصًا و از طریق اعمال خود به پاداش می رسند نه 
اینکه پاداش هایشان تحت اختیار خودشان نباشد. به عبارت  دیگر، از 

جایگاه درونی مهار برخوردارند.
4( یک نظام ارزشی صریح و روشن دارند و معتقدند که زندگی شان 

بامعناست.
5( از لحاظ اجتماعی افراد ماهری هســتند و از شبکه های نیرومند 
خانوادگی و دوســتانه برخوردارند؛ به طوری کــه می توانند در زمان 

گرفتاری به آن ها مراجعه کنند.

آموزش سرسختی روان شناختی
از طریق آموزش سرسختی روان شناختی می توان به دانش آموزان 
کمک کرد که با افزایش آگاهی و مهارت های خود، به رشد و شکوفایی 
خویش کمک کنند تا در نتیجه، ســالمت روانی شــان بیش از پیش 
فراهم شود. با توجه به اینکه سرسختی از مفاهیمی چون داشتن هدف 
و معنا در زندگی، ارزشمند بودن، زندگی مشتاقانه و پرشور، قدرت و 
مسئولیت ناشی از اختیار و آزادی فردی، اهمیت تجربة ذهنی و نقش 
مؤثر فرد در ساختن جامعه ریشه می گیرد )کوباسا،  1988،  مدی18، 
1990؛ نقل از ساعدی، 1393(، وجود آن در دانش آموزان باعث رشد 
آن ها در زمینه های مختلفی می شــود. سرســختی به عنوان یکی از 
ویژگی های شخصیتی، مورد توجه نظریه پردازان روان شناسی به ویژه 
روان شناســان مثبت گرا19 قرار گرفته است. در این راستا، سرسختی 
ترکیبی از نگرش ها و باورها تعریف می شود که به دانش آموز انگیزه و 
جرئت می دهد تا در مواجهه با موقعیت های فشارزا و دشوار تحصیلی، 
کارهای ســخت و راهبردی انجام دهد و برای سازگاری با آن شرایط 
سرســختانه فعالیت کند تا از میان رویدادهایی که بالقوه می توانند 
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واجد پیام های فاجعه آمیز و ناخوشــایند باشند، 
راهی به سوی رشد و تعالی باز کند و فرصت هایی 
برای رشد و پیشــرفت تحصیلی و فردی فراهم 
آورد )مدی، 2002(. براســاس پژوهش عظیمی 
)1395(، بعضی از مفاهیــم و موضوعاتی که در 
جلسات آموزش سرسختی روان شناختی می توان 
به دانش آموزان یاد داد، عبارت اند از: تمرکز بر معنا، 
ارزش ها، و اهداف زندگی، مهارت  رها کردن، بودن 
در اینجا و اکنون، مســئولیت پذیری، خودآگاهی 
)ایجاد تصویر مثبت از خود، مهارت تفکر مثبت و 
انگیزه بخش و ...(، افزایش مهارت های بین فردی، 
غلبه بــر خجالت و کم رویی، آشــنایی با مفهوم 
مشــکل و نحوة برخورد با آن، مهارت نگرش به 
مشــکالت به عنوان فرصت تجربــه و یادگیری، 
شــوخی و مزاح )شوخ طبعی(، مقابلة گشتاری با 
رویدادها )روش های حل مسئله و ریلکسیشن(، 
جرئــت ورزی، توجه به کارهــای مثبت خود در 
گذشــته و روش انجــام دادن آن هــا، باال بردن 
عزت نفس و اعتمادبه نفس، تصمیم گیری، انتخاب و 
درک از خود به عنوان یک عامل اساسی در محیط.

نتیجه گیری
وجود سرسختی روان شناختی در دانش آموزان 
به ایجاد یا رشــد مؤلفه های مختلف شخصیتی،  
روان شناختی، تحصیلی و رفتاری در مواجهه با 
تکالیف درسی و غیردرسی کمک  می کند. یک 
نمونة مشــخص، این است که افرادی که میزان 
سرســختی روان شناختی شان باالست، از لحاظ 
اجتماعی افراد ماهری هســتند و از شبکه های 
نیرومنــد خانوادگــی و دوســتانه برخوردارند؛ 
به طوری کــه می توانند در زمان حل مســائل 
و مشــکالت درســی به آن ها مراجعــه کنند. 
سرسختی روان شناختی باعث می شود که افراد 
نســبت به قابلیت ها و توانایی های خود نگرش 
مثبتی داشــته باشــند و در برخورد با چالش ها 
و مشــکالت تحصیلی، به جــای کناره گیری؛ با 
آن ها روبه رو شوند و بکوشند آن ها را حل کنند. 
بنابراین، با آموزش سرســختی روان شناختی به 
دانش آموزان می توان به رشد و پیشرفت آنان و 
به تبع آن، به رشد و پیشرفت جامعه کمک کرد.
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