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Abstract
Introduction: Academic resilience is one of the components that relates to academic achievement.
The aim of this study is to predict the academic resilience on the basis of personality traits with
mediation emotional intelligence.
Methods: This is a descriptive-correlation study that applies structural equation modeling (SEM).
489 participants through cluster sampling are selected from Zanjan University to measure the
variables, “Samuels Academic Resilience Inventory” (ARI), “Schutte Emotional Intelligence” and
“NEO Personality Inventory-Revised” are used. The validity and reliability of these instruments
have been confirmed in the previous study. Data is analyzed by AMOS.7.
Results: With respect to results, neuroticism (β = -0.171, P < 0.01) predicates negative academic
resilience and conscientiousness (β = 0.411, P < 0.01) predicates positive academic resilience.
Emotional intelligence mediates indirectly between the openness (β = 0.076, P < 0.01),
agreeableness (β=0.074, P < 0.01), extroversion (β = 0.084, P < 0.01), conscientiousness (β = 0.106,
P < 0.01). Emotional intelligence correlates with academic resilience (β=0.346, P < 0.01).
Conclusions: Study indicates that neuroticism, conscientiousness and emotional intelligence
predicts the academic resilience. Furthermore, emotional intelligence mediates between the
agreeableness, extroversion, openness and conscientiousness with academic resilience. It is
recommended that training course can increase academic resilience of students.
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چکیده

مقدمه :تاب آوری تحصیلی یکی از تاب آوری است که به حیطه پیشرفت تحصیلی در روانشناسی تربیتی مرتبط است .پژوهش حاضر
با هدف پیش بینی تاب آوری تحصیلی دانشجویان براساس ویژگیهای شخصیتی با میانجیگری هوش هیجانی انجام گرفته است.
روش کار :پژوهش حاضر همبستگی ازطریق الگویابی معادالت ساختاری ( )Structural Equation Modelingاست که یک روش
توصیفی-همبستگی است .جامعه پژوهشی حاضر شامل تمام دانشجویان دانشگاه زنجان میباشد که به روش نمونه گیری خوشهای
چند مرحلهای تعداد  483نفر انتخاب شدند برای اندازه گیری متغیرها از "سیاهه تاب آوری تحصیلی ساموئلز" (Samuels
) " Academic Resilience Inventoryپرسشنامههای "هوش هیجانی شاته" ( )Schutte Emotional Intelligenceو
"سیاهه شخصیتی نئو فرم کوتاه" ( )NEO Personality Inventory-Revisedاستفاده شد روایی وپایایی این ابزارها درپژوهش
های قبلی بررسی شده است .تحلیل دادهها با نرم افزارایموس  2انجام گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد روان رنجور خویی بصورت منفی ( )P > 2/21 ،β = -2/121وظیفه شناسی بصورت مثبت (،β = -2/411
 )P > 2/21تاب اوری تحصیلی را پیش بینی میکند .همچنین عامل گشودگی ( )P > 2/21 ،β = -2/223و توافق پذیری (= -2/224
 )01/0 > P ،βوبرونگرایی ( )P > 2/21 ،β = -2/284و همچنین وظیفه شناسی ( )P > 2/21 ،β = -2/113بطور غیرمستقیم وازطریق
هوش هیجانی تاب آوری تحصیلی را میانجیگری میکنند .همچنین هوش هیجانی بطور مستقیم ( )P > 2/21 ،β = -2/643با تاب
اوری تحصیلی دانشجویان همبسته بود.
نتیجه گیری :روان رنجورخویی و وظیفه شناسی و هوش هیجانی تاب اوری تحصیلی را پیش بینی میکنند .همچنین هوش هیجانی
رابطه بین ویژگیهای توافق پذیری ،برونگرایی ،گشودگی ووظیفه شناسی را با تاب اوری تحصیلی میانجیگری میکند .پیشنهاد میشود
با آموزش وتقویت هوش هیجانی تاب آوری تحصیلی دانشجویان را باال برد.
واژگان کلیدی :تاب اوری تحصیلی ،ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
آوری تحصیلی ،کسانی هستند که انگیزه پیشرفت باالیی را درخود نگه
میدارند وعملکرد بهینه ی خود را با وجود وقایع تنش زای محیطی و
با شرایطی که آن ها را درموضع عملکرد ضعیف تحصیلی وحتی ترک
تحصیل قرار میدهد ،حفظ میکنند ( .)4پژوهشها نشان میدهد که
با افزایش تاب آوری اهمالکاری تحصیلی کاهش مییابد و آموزش تاب
آوری درکاهش فرسودگی تحصیلی ،بی عالقگی تحصیلی وناکارامدی
تحصیلی وافت تحصیلی موثراست ( .)1تاب آوری تحصیلی ،دربرگیرنده

تاب آوری به فرایند پویای انطباق وسازگاری با تجارب تلخ وناگوار در
زندگی گفته میشود ( . )1تاب آوری تحصیلی یکی ازابعاد تاب آوری
درمحیط آموزشی است .دانش آموزانی که دارای تاب آوری هستند به
رغم مصائب ودشواری های ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی احتمال
موفقیت باالتری دارد ( Masten .)2تاب آوری تحصیلی را ،به عنوان
توانایی دانش آموزان درکنارآمدن مؤثر با موانع ،تنش ،فشار و به طور
کلی عوامل تهدیدکننده معرفی میکند ( .)6دانش آموزان دارای تاب
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میباشد ،اما به منظور افزایش اعتباریافته ها ،تعداد نمونه  483نفر ،به
روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای در نظر گرفته شد و جهت
شروع کار ابتدا ازمعاونت پژوهشی دانشگاه آزاد زنجان مجوزهای الزم
اخذ گردید .سپس با توجه به جامعه پژوهش ابتدا رشتههای تحصیلی
به سه رشته علوم پزشکی ،فنی ومهندسی ،علوم انسانی تقسیم شدند
ازبین هر رشته دو رشته تحصیلی به تصادف انتخاب گردید ازبین
رشتههای انتخاب شده ،دوکالس انتخاب و پرسشنامه ها
دراختیاردانشجویان دوکالس قرارگرفت.
مالک ورود به پژوهش ،رضایت اگاهانه ،گذشت حداقل دوترم از ورود
به دانشگاه ،عدم وجود مشکل درصورت عدم همکاری درحین پژوهش
وحفظ اطالعات شخصی دانشجویان بود .در پژوهش حاضراز "سیاهه
تاب اوری تحصیلی ساموئلز" ( Samuels Academic Resilience
 " )Inventoryپرسشنامههای "هوش هیجانی شاته" ( Schutte
 )Emotional Inventory Intelligenceو "سیاهه شخصیتی نئو
فرم کوتاه" ( )NEO: Personality Inventory-Revisedاستفاده
شده است" .سیاهه تاب آوری تحصیلی ساموئلز"  Samuelsسال
 2224ساخته شد نسخه اصلی این پرسشنامه  42سؤال را شامل
میشود .ضریب آلفای کرونباخ آن که برروی  611دانشجواجرا گردید،
 2/83بدست آمد ( .)22درایران این پرسشنامه هنجاریابی شد و تعداد
سؤاالت این پرسشنامه به  23سؤال تقلیل یافته است ( .)2در پژوهش
حاضر ازنسخه  23سوالی استفاده گردیده است .برای تعیین روایی
عاملی این پرسشنامه ازتحلیل عاملی اکتشافی وتحلیل عاملی تاییدی
استفاده شد .سپس سه عامل با عناوین مهارتهای ارتباطی
( ،)1،2،12،11،16،11،26،23،21،22،28،23جهت گیری آینده
( )4،3،8،12،13،12،18،13،22،24و مسئله محور/مثبت نگر
( )1،2،6،3،14،21،22تأیید شد ( .)2در ایران ضریب آلفای کرونباخ،
پرسشنامه  23سوالی ،درنمونه دانش آموزی بین  2/36تا  2/22و در
نمونه دانشجویی بین  2/32تا  2/23بدست آمد .نحوه نمره گذاری
ازکامال مخالفم =  1تا کامالً موافقم =  1صورت گرفته است دراین
پرسشنامه سؤاالت  4،1،2،12،11،11،26،22،28،23به صورت معکوس
نمره گذاری شده است .نمرهای که فرد اخذ مینماید بین  23تا 141
میباشد .نمره باال نشانگر تاب آوری تحصیلی باال ونمره پایین نشان
دهنده تاب آوری تحصیلی پایین فرد میباشد ( .)2پرسشنامه "هوش
هیجانی شاته" را  Schutteو همکاران ،در سال  ،1338براساس الگوی
 Salovy and Mayerبرای اندازه گیری هوش هیجانی نوجوانان و
بزرگساالن ساختند .ابزار مذکور یک سنجه خود گزارشی بوده و دارای
 66ماده و  4خرده مقیاس درک هیحان ،بهره گیری ازهیجان ،مدیریت
هیجان برای روابط درون فردی وبین فردی است عالوه بر این4 ،
مقیاس ،یک نمره کلی نیز به عنوان هوشبهر هیجانی به دست می اید.
نمره گذاریان برای گزینه کامالً موافقم =  ،1موافقم =  ،4نظری ندارم =
 ،6مخالفم =  ،2کامالً مخالفم =  1تعلق میگیرد تنها عبارتهای
 1،28،66معکوس نمره گذاری میشود .دامنه نمرات بدست آمده بین
 63تا  131متغیراست و نمره باال نشانه هوش هیجانی باال ونمره پایین
نشان دهنده هوش هیجانی پایین میباشد .فرم فارسی این مقیاس نیز
در سال  1683توسط بشارت و همکاران برروی دانشجویان دانشگاه
تهران موردبررسی قرار گرفت .ضریب آلفای کرونباخ  2/88بدست آمد
که نشانه همسانی درونی خوب آزمون است .ضریب همبستگی بین

شایستگیهایی ازقبیل اعتماد ،بهزیستی ،انگیزش ،جهت گیری ،ارتباط
ومدیریت تنش است ( .)3شاخصهای روان سنجی تاب آوری تحصیلی،
تحت عنوان مهارتهای ارتباطی ،جهت گیری آینده ومسئله محور و
مثبت نگری شناسایی شدند ( .)2تاب آوری ،به عنوان یک عامل
محافظت کننده ازویژگی های شخصیتی افراد ،متأثر است .به طوری که
 Seccombeسه عامل مهم را درخصوص عوامل تاب آوری مطرح کرد
که عبارتند از :خصوصیات شخصیتی ،عوامل حمایتی درون خانواده
وعوامل اجتماعی ( .)8افراد تاب آور توانایی ایجاد وگسترش مجموعهای
ازمهارت های مقابلهای را دارند که درموقعیت های چالش برانگیز از آن
حمایت میکنند ( .)3همچنین نوع راهبردهای مقابلهای انتخاب شده
به صفات شخصیت افراد بستگی دارد که راهبردهای متفاوت را ترغیب
میکنند ( .)12پژوهش هاشمی و جوکار نشان داد که درگیری و توجه
وتعامل درمحیط های آموزشی و ساختار از متغیرهای مهم افتراقی
درتابع تاب اوری تحصیلی هسنتد ( .)11ازطرفی برخی از پژوهشها
نشان دادند که یکی از مهمترین متغیرهای فردی تاب آوری ،هوش
هیجانی است ( .)12هوش هیجانی شامل ادراک و استفاده درست
ازهیجان ها ،تمایز بینان ها وهمچنین تنظیم هیجانها درخود ودیگران
است ( .)16در مفهوم سازی دیگری ،هوش هیجانی به تواناییهای غیر
شناختی اشاره دارد که به مثابه شایستگی هاورگه های شخصیتی ،مدل
سازی شده وبه عنوان نظریه صفات شناخته میشود ( .)14نظریه
پردازان براین باورند که بین هوش هیجانی وقدرت مقابله باموقعیتهای
مخاطره آمیز رابطه مثبت وجود دارد ( .)16همچنین افرادی که از
راهبرد مقابلهای حل مساله در مواجهه با بحران استفاده میکنند،
پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند ( .)11هوش هیجانی به عنوان یک
عامل محافظتی درارتباط با رویدادهای منفی زندگی معرفی گردیده
است (.)13
جوانانی که هوش هیجانی پایینی دارند درعملکردهای تحصیلی
واجتماعی مثل شکست تحصیلی ،اخراج یا ترک تحصیل ،بروز رفتارهای
پرخاشگرانه ومشکالت قانونی ،دچار میشوند ( Parker .)12و همکاران
در پژوهشی برروی دانشجویان ،نشان دادند که ابعاد هوش هیجانی با
موفقیت در دانشگاه رابطه قوی داشت این متغیرها پیش بینی کننده
قوی دو موضوع موفقیت تحصیلی در دانشگاه  2/82و ناموفق بودن
دردانشگاه  2/31بودند ( .)18با توجه به تأثیر تاب آوری درموفقیت
تحصیلی و اکتسابی بودن مهارتهای مربوط به آن ( )1 ,1و بادر
نظرگرفتن پژوهشهای اندکی که درزمینه پیش بینی تاب آوری
تحصیلی وارتباط ان با موفقیت تحصیلی صورت گرفته ،مطالعه حاضر
با هدف پیش بینی تاب آوری تحصیلی دانشجویان براساس ویژگیهای
شخصیتی با میانجیگری هوش هیجانی انجام گرفته است.

روش کار
روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی ازطریق الگویابی معادالت
ساختاری است که یک روش همبستگی چند متغیره است .جامعه
پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه زنجان
میباشد .تعداد نمونه براساس روش نسبت آزمودنی به پارامترهای
برآوردشده محاسبه شده است .بطوریکه نسبت  12تا  22آزمودنی به
ازای هرمتغیر مشاهده شده توصیه میشود ( .)13در پژوهش حاضر ،با
توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده ( 3نشانگر)  182نفرمناسب
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آمد .روایی این ابزار با "پرسشنامه شخصیتی آیزنک" ( Eysenck
 )personality questionnaireبرابر  2/38گزارش شده است (.)22
درمطالعه حاضربه روایی وپایایی ابزارها ،درمطالعات قبلی اکتفا شد.

نمره ها ،در دو نوبت بافاصله دو هفته  2/86محاسبه شد روایی مالکی
آن با "پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان" ( Bar – On Emotional
 2/28 ،)Questionnaireبدست آمد ( .)21برای اندازه گیری
ویژگیهای شخصیتی ،درپژوهش حاضر ازنمونه  32سوالی "سیاهه
شخصیتی نئو فرم کوتاه" استفاده گردیده که برای اندازه گیری  1عامل
شخصیت (روان رنجورخویی ،برون گرایی ،گشودگی ،وظیفه شناسی،
توافق پذیری) بکار میرود .دراین فرم برای هرمولفه  12سؤال وجود
دارد و هر سوال بصورت طیف لیکرتی کامالً موافقم تا کامالً مخالفم از
 2تا  4نمره گذاری میشود .در نمونهای از دانشجویان دانشگاه شیراز،
پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای عامل
روان رنجوری  2/88برای عامل گشودگی در تجربه  2/28برای عامل
وظیفه مداری  2/82برای عامل برون گرایی  2/22این ضرایب بدست

یافتهها
در پژوهش حاضر  212نفر ( 46/4درصد) مرد و  222نفر ( 13/3درصد)
زن شرکت داشتند .همچنین ( 68/2درصد) از شرکت کنندگان در
پژوهش حاضر از دانشکده علوم پزشکی 22/1( ،درصد) از دانشکده فنی
و مهندسی ( 63/3درصد) از دانشکده علوم انسانی بودند .منطبق بر
نتایج جدول  1هر پنج صفت شخصیت با تاب آوری تحصیلی در سطح
معناداری  2/21همبستهاند .بطوری که روان رنجورخویی به صورت
منفی و صفات برونگرایی ،گشودگی ،توافق پذیری و وظیفه شناسی به
صورت مثبت با تاب آوری تحصیلی همبستهاند.

جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
1
 .1شخصیت -روانرنجورخویی

2

3

5

8

-

**-2/418

-

 .3شخصیت -گشودگی

**-2/181

**2/643

-

 .4شخصیت -توافق پذیری

**-2/433

**2/613

 .2شخصیت -برونگرایی

4

6

7

9

**2/221

-

 .5شخصیت -وظیفه شناسی

**-2/682

**2/436

**2/688

**2/488

-

 .6تاب آوری تحصیلی

**-2/413

**2/424

**2/612

**2/632

**2/136

-

 .7هوش هیجانی -بهره برداری از هیجان

**-2/224

**2/648

**2/644

**2/282

**2/413

**2/468

-

 .8هوش هیجانی -ارزیابی و بیان هیجان

**-2/648

**2/621

**2/612

**2/686

**2/633

**2/461

**2/141

-

 .9هوش هیجانی -تنظیم هیجان

**-2/213

**2/441

**2/663

**2/411

**2/411

**2/411

**2/422

**2/482

-

21/63

24/43

28/62

28/43

28/31

84/26

23/36

68/34

64/32

3/32

1/11

4/33

1/11

3/81

12/42

4/31

1/63

4/64

میانگین
انحراف استاندارد
 **P > 1/11و P > 1/15

*

جدول  :2مقادیر کشیدگی ،چولگی ،ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش
متغیر

چولگی

کشیدگی

ضریب تحمل

تورم واریانس ()VIF

شخصیت -روانرنجورخویی

2/216

2/221

2/138

1/232

شخصیت -برونگرایی

2/212

2/221

2/113

1/288

شخصیت – گشودگی

2/133

2/243

2/231

1/616

شخصیت -توافق پذیری

2/131

2/216

2/141

1/842

شخصیت -وظیفه شناسی

-2/181

2/126

2/118

1/361

تاب آوری -تحصیلی

-2/214

-2/622

2/166

1/822

هوش هیجانی -بهره برداری از هیجان

2/123

2/226

2/133

1/338

هوش هیجانی -ارزیابی و بیان هیجان

2/263

-2/111

2/126

1/316

هوش هیجانی -تنظیم هیجان

-2/121

-2/232

2/133

1/232

استفاده  Mahalanobis distanceو برای ارزیابی وهمگنی
واریانسها از نمودارپراکندگی  Standardized residualsاستفاده
شد نتایج نشان داد هردو مفروضه در بین دادههای پژوهش برقرار است.
استفاده از روش تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم
افزار  AMOS 7.0و برآورد بیشینه احتمال (Maximum )ML
 Likelihoodنشان داد که مدل برازش قابل قبولی با دادهها دارد.

جدول  2شاخصهای مربوط به چولگی وکشیدگی را نشان می
دهدباتوجه به اینکه هیچ یک از مؤلفهها خارج ازمحدوده  ±2نیست.
بنابراین ،میتوان گفت که توزیع دادهها نرمال است ( .)26همچنین
مسئله همخطی بودن در متغیرهای مطالعه حاضر رخ نداده است.
اگرارزش عامل تورم واریانس باالتر از  12وارزش ضریب تحمل کوچکتر
از  2/1باشد همخطی بودن رخ داده است ( .)13مفروضه نرمال بودن با
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مثبت بود .براین اساس میتوان گفت وظیفه شناسی و گشودگی به
صورت مثبت و روان رنجورخویی به صورت منفی تاب آوری تحصیلی
را پیش بینی میکنند .همچنین منطبق بر نتایج جدول  6ضرایب
مسیرغیر مستقیم بین وظیفه شناسی با تاب آوری تحصیلی (> 2/21
 ، )β = 2/123 ،Pگشودگی با تاب آوری تحصیلی (2/224 ،P > 2/21
=  ،)βتوافق پذیری با تاب آوری تحصیلی ( )β = 2/223 ،P > 2/21و
برونگرایی با تاب آوری تحصیلی ( )β = 2/284 ،P > 2/21مثبت و در
سطح  2/21معنادار است .این موضوع بیانگر آن است که هوش هیجانی
رابطه بین وظیفه شناسی ،گشودگی ،توافق پذیری و وظیفه شناسی را
با تاب آوری تحصیلی میانجیگری میکند .در کل براساس نتایج جدول
فوق میتوان چنین نتیجه گیری نمود که عامل روان رنجورخویی
شخ صیت تنها به صورت مسقیم ،عامل وظیفه شناسی هم به صورت
مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و عاملهای گشودگی ،توافق
پذیری و برونگرایی تنها به صورت غیر مستقیم تاب آوری تحصیلی را
پیش بینی میکنند .همچنین میتوان چنین نتیجه گیری نمود که
هوش هیجانی روابط بین برونگرایی ،گشودگی ،توافق پذیری و وظیفه
شناسی با تاب اوری تحصیلی را میانجیگری میکند .تصویر  1مدل
ساختاری پژوهش در تبیین روابط بین هوش هیجانی ،صفات شخصیت
و تاب آوری تحصیلی را نشان میدهد.

منطبق بر انتظار و با توجه به حساسیت باالی شاخص مجذور کای به
حجم نمونه ،شاخص مزبوردر سطح  2/21معنادار بود (،P > 2/21
 )x2 = 43/322و به همین دلیل دیگر شاخصهای برازندگی مورد
ارزیابی قرار گرفت .نتایج ارزیابی نشان داد شاخص ریشه خطای
میانگین مجذورات تقریب Root Mean Square Error of
 )RMSEA( Approximationبرابر با  ،2/222شاخص ،شاخص
نکویی برازش  )GFI( Goodness of Fit Indexبرابر با ،2/321
شاخص نکویی برازش تعدیل شده Goodness of Fit Index
 )AGFI( Adjustedبرابر با  2/322و شاخص برازش تطبیقی
 )CFI( Comparative Fit Indexبرابر با  2/321بود که همه
بیانگر برازش قابل قبول مدل با دادههای گرآوری شده است .جدول 6
ضرایب مسیر مستقیم ،غیر مستقیم و کل را در مدل پژوهش حاضر
نشان می دهد جدول  6ضرایب مسیر مستقیم ،غیر مستقیم و کل را
در مدل پژوهش حاضر نشان میدهد .بر اساس نتایج جدول  6رابطه
کل (ضرایب مسیر مستقیم و غیر مستقیم) بین وظیفه شناسی با تاب
آوری تحصیلی ( ،)β = 2/411 ،P > 2/21گشودگی با تاب آوری
تحصیلی ( )β = 2/113 ،P > 2/21و روان رنجورخویی با تاب آوری
تحصیلی ( )β = 2/121 ،P > 2/21در سطح  2/21معنادار است و این
رابطه برای روان رنجورخویی منفی و برای وظیفه شناسی و گشودگی

جدول  :3ضرایب مسیر کل ،مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری
B

S.E

Β

وظیفه شناسی – تاب آوری تحصیلی
توافق پذیری – تاب آوری تحصیلی
گشودگی – تاب آوری تحصیلی
روانرنجورخویی – تاب آوری تحصیلی
برون گرایی – تاب آوری تحصیلی

2/248
2/168
2/232
-2/622
2/212

2/238
2/122
2/128
2/286
2/112

**2/411

وظیفه شناسی – تاب آوری تحصیلی
توافق پذیری – تاب آوری تحصیلی
گشودگی – تاب آوری تحصیلی
روانرنجورخویی – تاب آوری تحصیلی
برون گرایی – تاب آوری تحصیلی
وظیفه شناسی – هوش هیجانی
توافق پذیری – هوش هیجانی
گشودگی – هوش هیجانی
روانرنجورخویی – هوش هیجانی
برون گرایی – هوش هیجانی
هوش هیجانی -تاب آوری تحصیلی
وظیفه شناسی – تاب آوری تحصیلی
توافق پذیری – تاب آوری تحصیلی
گشودگی – تاب آوری تحصیلی
روانرنجورخویی – تاب آوری تحصیلی
برون گرایی – تاب آوری تحصیلی

2/113
-2/246
2/121
-2/284
2/222
2/142
2/162
2/162
-2/212
2/168
1/626
2/132
2/181
2/188
-2/226
2/132

2/122
2/118
2/121
2/284
2/164
2/261
2/263
2/261
2/222
2/261
2/613
2/234
2/221
2/238
2/263
2/226

مسیرها
ضریب مسیر کل

2/212
**2/113
**-2/121

2/234

ضریب مسیر مستقیم

63

**2/623

-2/212
2/241
**-2/118
2/212
**2/623
**2/211
**2/213
-2/262
**2/244
**2/643
**2/123
**2/224
**2/223
-2/216
**2/284
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تصویر :1مدل ساختاری پژوهش در تبیین روابط بین هوش هیجانی ،صفات شخصیت و تاب آوری تحصیلی

بحث
ازطرفی ،نتایج پژوهشهای  Van der Lindenوهمکاران ( )22نشان
میدهد بین هوش هیجانی وویژگی های شخصیتی برون گرایی،
گشودگی ،توافق پذیری وظیفه شناسی رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.
درتبین رابطه هوش هیجانی براساس برونگرایی میتوان گفت افراد برون
گرا دارای ویژگیهای مانند هیجانهای مثبت ،روابط بین فردی
صمیمی وسطوح باالی تعامل وفعالیت اجتماعی هستند ( .)28همانگونه
که مالحظه میشود بین برونگرایی ومهارت های اجتماعی هوش
هیجانی اشتراک زیادی وجود دارد که وجود ارتباط بینان ها را تبین
میکند .یافتههای پژوهشی ارتباط بین توافق پذیری وهوش هیجانی را
نشان میدهد .در این خصوص میتوان گفت که افرادبا نمره باال درتوافق
پذیری ،به دیگران اعتماد وحسن نیت دارند فعاالنه وبه گونه سخاوتمند
انه به منافع دیگران اهمیت میدهند ومشتاق کمک به افراد نیازمند
هستند پرخاشگری خود را مهار میکنند و با دیگران همدلی وتوجه
نشان میدهند ( .)22این ویژگیها به سهم خود امادگی های فرد را در
زمینه روابط اجتماعی تقویت میکند واز این طریق باعث تقویت هوش
هیجانی ،تعهد ودرک دیگران میشود .یافته دیگر پژوهش بر تأثیر
گذاری ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه بر افزایش هوش هیجانی
تاکید دارد .افراد با داشتن ویژگیهایی همچون خالقیت ،زیبا گرایی،
انعطاف پذیری نسبت به تجارب ،درک عمیق از موقعیت هیجانی
وپذیرش عقاید جدید ،از سازگاری بیشتری برخوردارند ( .)22همچنین
یافته پژوهشی از رابطه بین ویژگی وظیفه شناسی وهوش هیجانی
حکایت دارد که نشان میدهد ویژگیهایی همچون مسولیت پذیری،
داشتن نظم واحساس وظیفه شناسی وتعهد به انجام وظایف وداشتن
اعتماد به نفس وخودنظم بخشی باال شرایط را برای تقویت هوش
هیجانی فراهم میکند گلمن هوش هیجانی راشیوه استفاده بهتر از
هوشبهر ( Intelligence Quotient )IQازطریق خودکنترلی،

براساس یافتههای پژوهشی ازبین ویژگیهای شخصیتی روان رنجورخویی
به صورت منفی ومستقیم تاب اوری تحصیلی را پیش بینی میکنند این
یافته با یافتههای  Campbellوهمکاران ( )3هماهنگ است .در تبین این
یافته میتوان چنین اظهار داشت که که روان رنجورخویی سازهای است که
آمادگی هیجانات منفی ومقابله ضعیف دررویارویی با مشکالت ودشواری
درکنترل تکانهها را دارد ( .)22این شرایط باعث میشود موقعیت را درست
درک نکنند درنتیجه ازسبک های مقابلهای ناکارامد استفاده کنند .ازطرفی،
آنچه در تاب آوری تحصیلی اولویت دارد مجهز بودن فرد به مهارتها
وراهبردهای مقابلهای است درخصوص نقش مهارتهای مقابلهای درتاب
اوری تحصیلی نیز میتوان چنین تحلیل کردکه درشرایط نامطلوب وناگوار
تحصیلی ،داشتن رویکردی فعاالنه ،عامل کلیدی سازگاری با تنشهای
تحصیلی هستند ( .)11بنابراین ،منطقی به نظر میرسد که افراد با نمره باال
در صفت روان رنجور خویی تاب اوری تحصیلی پایین داشته باشد .همچنین
نتایج پژوهشی نشان دادکه وظیفه شناسی بصورت مستقیم و غیر مستقیم،
تاب اوری تحصیلی را پیش بینی میکند که بایافته های پژوهشی
 )24( Veresovaهماهنگ است درتبین این یافته میتوان گفت که افراد
با نمرات باال دراین مقیاس ویژگیهایی همچون نظم ،برنامه ریزی درزندگی
مسولیت پذیری باال ،خودنظم دهی وخود کارامدی باال ،تالش برای موفقیت
را دارا میباشند ( .)22دانش آموزانی که خودکنترلی ضعیف دارند موفقیت
تحصیلی کمی دارند ( .)21سبک کار کردن سخت افراد وظیفه شناس
احتماالً آنها را به سمت این سبک مقابله سوق میدهد وبه آنها اجازه
میدهد ازپس عوامل تنش زا برایند (.)23
همچنین نتایج پژوهشی نشان داد که هوش هیجانی روابط بین
برونگرایی ،گشودگی ،توافق پذیری ووظیفه شناسی با تاب آوری
تحصیلی را میانجیگری میکند .بعبارتی ،این ویژگیهای شخصیتی
ازطریق تقویت هوش هیجانی ،تاب آوری تحصیلی را افزایش میدهد.
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 برونگرایی و وظیفه شناسی، توافق پذیری،شخصیتی عامل گشودگی
بطورغیرمستقیم وازطریق هوش هیجانی تاب اوری تحصیلی را
 همچنین هوش هیجانی بطور مستقیم با تاب. میانجیگری می کند
 ازمحدودیت های.اوری تحصیلی دانشجویان همبسته می باشد
پژوهش این است که پرسشنامه های پژوهش به صورت خود گزارشی
 لذا ممکن است دانشجویان دقت کافی درپاسخ دهی،تکمیل شده اند
 این امر می تواند بر برخی نتایج تأثیر.به پرسشنامه نداشته باشند
 هم چنین نمونه پژوهشی فقط شامل دانشجویان یک.گذاشته باشد
 با توجه به نتایج.دانشگاه بوده وقدرت تعمیم نتایج محدود است
 می توان با آموزش وتقویت مهارت های هوش هیجانی تاب،پژوهش
.اوری تحصیلی دانشجویان را بهبود بخشید

 مؤلفههای فردی هوش، بعالوه. پشتکار وخودانگیزی میداند،اشتیاق
 خود کنترلی وانگیزش با ویژگیهای افرادی،هیجانی شامل خودآگاهی
 نتایج پژوهش نشان دادکه هوش. )23( وظیفه شناس همپوشی باال دارد
 به.هیجانی بطور مستقیم تاب آوری تحصیلی راپیش بینی میکند
. تاب آوری تحصیلی باالیی دارند، افراد باهوش هیجانی باال،عبارتی
هوش هیجانی را به عنوان یک عامل حفاظتی درارتباط بارویدادهای
 توان، افراد با هوش هیجانی باال.)13( منفی زندگی معرفی میشود
برقراری روابط عاطفی بادیگران را دارندکه میتواند در تقویت
 تاب آوری تحصیلی نقش اساسی داشته باشد،مهارتهای ارتباطی
، همچنین درپژوهشی نشان داده شد که هوش هیجانی. )11(
مهارتهای مقابلهای انفعالی را به صورت منفی ومهارت های مقابلهای
)11(  هاشمی وجوکار.)62( فعال را به صورت مثبت پیش بینی میکند
مجهز بودن فرد به مهارتها وراهبردهای مقابلهای فعال را از اولویتهای
تاب اوری تحصیلی عنوان کرده که بیشتر به جنبههای سازگاری رفتاری
.وعملکردی در موقعیتهای اموزشی تمرکز دارد

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایان نامه دوره دکتری رشته روانشناسی تربیتی
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