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چکیده
اضطراب تحصیلی بر تمام جنبههای زندگی دانشجویان تأثیر میگذارد و به نظر میرسد در بین متغیرهای
فراوانی که بر این تأثیرگذار است ،سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی نقش مهمی در
این خصوص داشته باشد .پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اضطراب تحصیلی بر اساس سازگاری اجتماعی،
هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی در دانشجویان انجام شد .در این مطالعه همبستگی با روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای  131دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین انتخاب شدند .برای
جمعآوری دادهها از پرسشنامه سازگاری اجتماعی ،پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی
برای یادگیری استفاده شد .دادهها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون گامبهگام تحلیل شدند .یافتههای
پژوهش نشان داد که سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی کمکطلبی و خودکارآمدی
با اضطراب تحصیلی ارتباط معناداری داشتند .این متغیرها توانستند  46درصد از واریانس اضطراب تحصیلی
را پیشبینی کنند .خودکارآمدی بیشترین نقش را در پیشبینی اضطراب تحصیلی داشت .نتایج حاکی از
اهمیت توجه به متغیرهای سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی کمکطلبی و
خودکارآمدی در پیشبینی اضطراب تحصیلی دانشجویان بود .بنابراین ،توجه به این متغیرها نقش حیاتی در
پیشبینی اضطراب تحصیلی دارد.
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مقدمه
توجه به آموزش عالی از نشانههای پیشرفت نظام آموزشی یک جامعه به شمار میرود.
کوشش در جهت شناسایی ،برنامهریزی و ایجاد تسهیالت آموزشی هر چهبهتر برای
دانشجویان ،گامی مؤثر در تحقق اهداف عالی نظام آموزشی هر کشور است .در راستای
دستیابی به اهداف ارزشمند نظام آموزشی نظیر گسترش علم در جوامع بشری ،توسعه
توانمندیهای دانشجویان ،افزایش بهرهوری آنها و هماهنگی بین یادگیریهای
آموزشگاهی و تجارب زندگی ،لزوم برنامهریزیهای مناسب و کارآمد از اهمیت
قابلتوجهی برخوردار است .به همین دلیل برنامهریزان آموزشی ،عوامل متعددی را در
افزایش بهرهوری و کارآمدی در دوران تحصیل مؤثر میدانند که اضطراب تحصیلی،1
سازگاری اجتماعی ،6هوش هیجانی 3و راهبردهای انگیزشی 4از مهمترین عوامل اساسی
محسوب میشوند (شیخاالسالمی1331 ،؛ افنسی ،کارول و بار.)6113 ،1
اضطراب یک احساس هیجان آمیز عمومی و مبهم از دلواپسی است که با یک یا چند
احساس جسمی و در صورت تداوم با مشکالت روانی دیگر همراه میگردد (قاسمنژاد و
برخورداری .)1371 ،اضطراب نوعی واکنش برای ادامه زندگی و بقا است که به ما میگوید
از چه چیزی و با چه روشی اجتناب کنیم (تاش ،واسیلسکی و ویتشیر .)6111 ،2بهطورکلی،
احساس اضطراب در دوران مختلف زندگی ،امری رایج و بهنجار است (بهپژوه و عاشوری،
137؛ ورهوون ،بوگلز و وندربروگن .)6116 ،9اختاللهای اضطرابی نشانههای پیچیده و
متفاوتی ازجمله تغییرات جسمانی و روانشناختی دارند اما هنوز علتهای اصلی بروز
نشانههای اختاللهای اضطرابی ناشناخته است (بارتون ،کارنر ،سالی ،بالدوین و ادواردز،3
 .)6114اضطراب تحصیلی نیز بهعنوان مجموعهای از پاسخهای پدیدار شناختی فیزیولوژیک
0. academic anxiety
8. social adjustment
4. emotional intelligence
3. motivational strategies
5. Effeney, G., Carroll, A., & Bahr, N
6. Tush, A., Wasilewski, S. H., Wiltshire, E.
7. Verhoeven, M., Bogels., S. M., & Van der Buggen, C.
2. Barton, S., Karner, C., Salih, F., Baldwin, D. S., & Edwards S. J
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و رفتاری است که با نگرانی درباره پیامدهای منفی اجتماعی یا رد شدن در امتحان یا وضعیت
ارزیابی مشابه همراه است (دیر و بنی جمالی1333 ،؛ بندورا6119 ،1؛ لیم ،الئو و نی.)6113 ،6
سازگاری به همه راهبردهایی گفته میشود که فرد برای اداره کردن خود در
موقعیتهای استرسزا به کار میبرد (سادوک و سادوک .)6113 ،3خصوصیات شخص و
حساسیت موقعیتهایی که فرد با آن روبهرو میشود ازجمله عواملی هستند که بر سازگاری
اجتماعی مؤثرند .سازگاری اجتماعی ارتباط نزدیکی با هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی
دارد .از ضروریات اساسی دوران دانشجویی که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر
مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در بهرهوری بهینه از نیروهای کارآمد و
تحصیلکرده است توانایی سازگاری با محیط دانشگاه است .توانمندی در سازگاری
اجتماعی از موضوعات مهم در حوزه آموزش است که باعث باال بردن کارایی و کفایت
تحصیلی در دانشجویان میگردد (قاطعزاده.)1334 ،
هوش هیجانی مجموعهای از تواناییها و مهارتهای غیرشناختی است که توانایی فرد
را در مقابله با فشارها و تقاضاهای محیطی افزایش میدهد (بار -ان6112 ،4؛ ماگانو ،کراپارو
و پالیلو .)6112 ،1به سخن دیگر ،هوش هیجانی به تفاوتهای افراد در ادراک ،پردازش،
تنظیم و بهکارگیری اطالعات هیجانی اشاره دارد (میکوالزچک و لومینت )6113 ،2و چهار
مؤلفه خودآگاهی ،9خودمدیریتی ،3آگاهی اجتماعی 7و مدیریت رابطه 11را شامل میشود
(گلمن .)1777 ،11هوش هیجانی به توانایی شناسایی و تشخیص مفاهیم و معانی هیجانها،
روابط بین آنها ،استدالل کردن و حل مسئله اشاره دارد (باگبی .)6111 ،16هدف اصلی
0. Bandura,A
8. Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y
4. Sadock, B. J., & Sadock, V. A
3. Bar-on, R
5. Magnano, P., Craparo, G., & Paolillo, A
6. Mikolajczak, M., & Luminet, O
7. self-awareness
2. self-management
9. social awareness
01. selation management
00. Goleman, D
08. Bagby, R. M
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روانشناسان از بررسی هوش هیجانی این است که جوامع مختلف نسبت به گسترش و
بهکارگیری هوش هیجانی با تأکید بر رشد توانائیهای فردی مانند حل مسئله ،مقابله با
هیجان ،خودآگاهی ،سازگاری و کنترل اضطراب بین جوانان اقدام نمایند (سالوی6116 ،1؛
فلینگر ،هولزینگر و پوالرد6116 ،6؛ ماگانو و همکاران .)6112 ،با توجه به مطالعات انجام
شده ،در نتایج این پژوهش گزارش شده است که هوش هیجانی همبستگی باالیی با میزان
موفقیت و عملکرد فردی دارد و روابط میان سرسختی و انگیزش پیشرفت را تعدیل میکند.
راهبردهای انگیزشی نیز بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در توانایی
سازگاری با موقعیتهای جدید و پیشرفت تحصیلی شناخته شده است .انگیزش در یادگیری
واجد اهمیت است و میتواند بر زمان ،چیستی و چگونگی یادگیری اثر بگذارد (شانک،3
 .)1771دانشجویانی که برای یادگیری موضوعی برانگیخته میشوند این آمادگی را پیدا
میکنند تا به فعالیتهایی بپردازند که باور دارند این فعالیتها به یادگیری آنها کمک
میکند .در حقیقت ،سازه راهبردهای انگیزشی شامل مدیریت منابع 4و خودکارآمدی 1و
اضطراب امتحان میشود .مدیریت منابع نیز مدیریت زمان و محیط مطالعه ،2نظمدهی به
تالش ،9یادگیری از همتایان 3و کمکطلبی 7را در برمیگیرد (زیمرمن و مارتینز-پونز،11
.)1776
فردی با سطح باالی اضطراب امتحان در افکار منفی غرق میشود که این افکار روی
مقایسه عملکرد با دیگران ،نتایج شکست و عدم موفقیت و سطح پایین اطمینان در عملکرد،
نگرانی افراطی پیش برآورد شده ،احساس عدم آمادگی برای امتحان و فقدان خود ارزشی
متمرکز میشود (ایبرگن .)6111 ،11این حساسیت بدنی خود را به ،صورت افزایش ضربان
0. Salovey, P
8. Fellinger, Holzinger & Pollard
4. schunk, D. H
3. resources management
5. self-efficacy
6. time and study environment
7. Effort regulation
2. peer learning
9. help seeking
01. Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M.
00 Eybergen, D.
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قلب و تنفس ،اختالل گوارشی ،عرق کردن و سرد و مرطوب شدن دستها ،خشکی دهان
و لرزش ،احساس هراس و ترس و نیاز به ادرار کردن نشان میدهند (زیدنر.)6114 ،1
پژوهشهایی در خصوص نقش اضطراب تحصیلی در سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی
و راهبردهای انگیزشی در داخل و خارج از کشور انجام شده است .حیدری ،مهدینژاد
گرجی و لیانی ( )1373به بررسی نقش بهزیستی روانشناختی و هوش هیجانی در پیشبینی
اضطراب امتحان دانشجویان پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین اضطراب امتحان
با مؤلفههای بهزیستی روانشناختی بهجز مؤلفههای روابط مثبت با دیگران و خودمختاری
همبستگی منفی و معناداری وجود داشت .صبحی قراملکی ( )1371در نتایج تحقیق خود
گزارش کرد که هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری دارد .در این
پژوهش به ترتیب خودآگاهی ،خودمدیریتی و مدیریت رابطه که از مؤلفههای هوش هیجانی
هستند بیشترین همبستگی را با انگیزه پیشرفت داشتند درصورتیکه مؤلفه آگاهی اجتماعی
با آن رابطه معناداری نداشت .در پژوهش دیگری عسگری و روشنی ( )1371به مقایسه هوش
فرهنگی ،هوش هیجانی ،سازگاری فردی -اجتماعی دانشجویان پرداختند .نتایج این پژوهش
بیانگر آن بود که بین هوش فرهنگی ،هوش هیجانی و سازگاری فردی -اجتماعی دانشجویان
زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد .حدادی کوهسار ،روشن و اصغرنژادفرید ( )1332در
پژوهش خود به بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی
در دانشجویان شاهد و غیرشاهد پرداختند .نتایج این پژوهش بیانگر عدم همبستگی بین هوش
هیجانی و پیشرفت تحصیلی ،همبستگی معنادار با سالمت روان و همبستگی معنادار بین
سالمت روان و پیشرفت تحصیلی است .از سوی دیگر مقایسه میانگینهای دو گروه شاهد
و غیرشاهد نشاندهنده تفاوت معنادار در هوش هیجانی و عدم تفاوت معنادار در دو جنس،
عدم تفاوت معنادار دو گروه شاهد و غیرشاهد در سالمت روان و تفاوت معنادار در دو
جنس بود .کجباف ،مولوی و شیرازی تهرانی ( )1336در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه
باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان

0. Zeidner, M.

122

فصلنامة فرهنگ مشاوره و رواندرمانی ،سال نهم ،شمارة  ،43تابستان 2479

مقطع متوسطه شهر اصفهان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که خودتنظیمی ،خودکارآمدی
و اضطراب امتحان بهترین پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی هستند.
ماگانو و همکاران ( )6112در تحقیقی با بررسی نقش هوش هیجانی و سرسختی در
انگیزش پیشرفت پرداختند .در نتایج این پژوهش گزارش شده است که هوش هیجانی
همبستگی باالیی با میزان موفقیت و عملکرد فردی دارد و روابط میان سرسختی و انگیزش
پیشرفت را تعدیل میکند .آرمسترانگ )6111( 1در مطالعهای با هدف بررسی ارتباط هوش
هیجانی با بروز بیماریهای روانی به این نتیجه رسید که هوش هیجانی باال با بروز بیماریهای
روانی رابطه معکوس و معناداری دارد .کانگ و زائو )6113( 6در پژوهشی به بررسی ارتباط
بین هوش هیجانی با کاهش اضطراب و شادکامی در زندگی پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که متغیرهای میانجی عاطفی تأثیر قابلتوجهی بر هوش هیجانی و شادکامی در زندگی دارد.
در تحقیقی آرمسترانگ ،گالیگان و سریتچلی )6111( 3به بررسی رابطه هوش هیجانی،
سرسختی روانشناختی و سبک زندگی پرداختند و دریافتند که بین هوش هیجانی باال،
سرسختی روانشناختی و سبک زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .میکوالزچک و
لومینت ( )6113با بررسی ارتباط هوش هیجانی و ارزیابی شناختی رویدادهای استرسزا
دریافتند که هوش هیجانی باال با احساس خودکارآمدی ،کنار آمدن با موقعیت استرسزا
و ارزیابی رویدادهای استرسزا بهعنوان چالش و فرصتی برای یادگیری رابطه دارد .یانگ
گی 4و همکارانش در تحقیقی به ارزیابی احساسات نامتعارف دانش آموزان مدارس چینی
با سطوح مختلفی از سازگاری اجتماعی بر اساس یک مدل هوش هیجانی ( )EIپرداختهاند
که نتایج تحقیق حاکی از آن بود که ضریب همبستگی باالیی بین ارتباطات و سازگاریهای
اجتماعی دانش آموزان با هوش هیجانی آنان بوده و دستورالعملهای مربوط برای توسعه
یک برنامه آموزشی هوش هیجانی ،برای تقویت تواناییهای احساسی و اجتماعی دانش
آموزان بسیار حائز اهمیت بوده است .صالحی نیا ( )1372در پژوهش خود به بررسی رابطه
0. Armstrong. E. N.
8. Kong, F., & Zhao, J.
4. Armstrong, A. R., Galligan, R. F., & Critchley, C. R.
3.Ying Ge Jun-yu Huo. jay L. Wenger
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هوش هیجانی و الگوهای ارتباطی خانواده با اضطراب ریاضی دانش آموزان دوره دوم
متوسطه شهر شیراز پرداخته است که نتایج پژوهش حاکی از آن داشته که بین هوش هیجانی
و خرده مقیاسهای آن با اضطراب ریاضی رابطه معناداری وجود ندارد ،بین الگوی ارتباطی
گفتوشنود با اضطراب ریاضی رابطه منفی و بین الگوی ارتباطی همنوایی با اضطراب
ریاضی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین یافتههای تحلیل رگرسیون نشان میدهد،
الگوی ارتباطی گفتوشنود بهصورت منفی و همنوایی بهصورت مثبت اضطراب ریاضی
دانش آموزان را پیشبینی میکنند .نتایج تحقیق ربانی پارسا ( )1372در پایاننامه خود با
اثربخشی مصاحبهی انگیزشی بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب ،با توجه به نقش
تعدیل گر تکانش گری در افراد چاق ،حاکی از آن بود که مصاحبه انگیزشی میتواند
شیوهای مؤثر برای کاهش رفتار خوردن هیجانی و کاهش اضطراب ،و لذا شیوهای برای
کمک به کنترل وزن ،در افراد چاق باشد .اویسی کهخا ( )1372در بررسی نقش هوش
هیجانی در ارتقاء سازگاری اجتماعی دانشجویان نشان داد که رابطه معناداری بین هوش
هیجانی و مؤلفههای آن با سازگاری اجتماعی وجود دارد .همچنین نتایج آزمون  tبرای
مقایسه میانگین متغیر هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی به تفکیک جنسیت نشان داد که،
تفاوت میانگین هوش هیجانی دو گروه معنادار نیست ،اما میانگین نمرههای سازگاری
اجتماعی دختران بیشتر از پسران است و میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر بیشتر از
پسر است.
ازآنجاییکه اضطراب تحصیلی باال باعث مختل شدن راهبردهای عملی و مؤثر در
پرورش مهارتهای ارتباطی ،خودتنظیمی هیجانی ،استقالل و قابلیت حل مسئله میشود
احتمال میرود با سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی رابطه نزدیکی
داشته باشد .همچنین سه متغیر مهم سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی
نقش بسزایی در بهینهسازی اضطراب تحصیلی دارند (میکوالزچک و لومینت.)6113 ،
بنابراین ،دور از انتظار نیست که سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی
از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد شخصیت و سالمت روان هر فردی محسوب شود .در
حقیقت هوش هیجانی در سایه راهبردهای انگیزشی و سازگاری اجتماعی موقعیتی را فراهم
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میکند تا هر یادگیرندهای به پیشرفت تحصیلی بیشتر و مطلوبتر بیندیشد و در موفقیتهای
زندگی و سازگاری فرد اهمیت ویژهای دارد .آنچه اهمیت این پژوهش را آشکار میسازد
حساسیت کار با دانشجویان است ،چراکه احساس آرامش جسمانی ،روانی و اجتماعی؛
بهرهمندی از اندیشه پویا؛ شناسایی توانمندیها؛ و آمادگی برای تعامل فردی و اجتماعی نیز
بهعنوان مهمترین مؤلفههای سالمت روان معرفی میشود و در سازگاری اجتماعی افراد نقش
مهم و تأثیرگذاری دارد (صبحی قراملکی .)1371 ،با توجه به بررسیهای انجام شده در زمینه
نقش هوش هیجانی در راهبردهای انگیزشی ،اضطراب تحصیلی و سازگاری اجتماعی
دانشجویان با پژوهش های اندکی مواجه هستیم .بیشتر مطالعات انجام شده جهت بررسی
رابطه هوش هیجانی با یکی از متغیرهای راهبردهای انگیزشی ،اضطراب تحصیلی و سازگاری
اجتماعی در دانشآموزان دوره های تحصیلی مختلف یا دانشجویان انجام شده است .با
اندکی بررسی در میان پژوهشهای انجام شده میتوان به این موضوع پی برد که کمتر
مطالعهای بهطور ویژه به بررسی نقش هوش هیجانی در راهبردهای انگیزشی ،اضطراب
تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانشجویان پرداخته باشد .همچنین با توجه به بررسیهای
انجام شده ،در زمینه نقش اضطراب تحصیلی در سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی و
راهبردهای انگیزشی دانشجویان با پژوهشهای اندکی مواجه هستیم .بیشتر مطالعات انجام
شده جهت بررسی رابطه اضطراب تحصیلی با یکی از متغیرهای سازگاری اجتماعی ،هوش
هیجانی و راهبردهای انگیزشی در دانشآموزان دورههای تحصیلی مختلف یا دانشجویان
انجام شده است .با اندکی بررسی در میان پژوهشهای انجام شده میتوان به این موضوع
پی برد که کمتر مطالعهای بهطور ویژه به بررسی نقش اضطراب تحصیلی در سازگاری
اجتماعی ،هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی دانشجویان پرداخته باشد .بنابراین ،پژوهش
حاضر با هدف پیشبینی اضطراب تحصیلی بر اساس سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی و
راهبردهای انگیزشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد .هوش هیجانی چهار
مؤلفه خودآگاهی ،خودمدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه را شامل میشود ،و
همچنین مدیریت زمان و محیط مطالعه ،نظمدهی به تالش ،یادگیری از همتایان ،کمکطلبی،
خودکارآمدی و اضطراب امتحان نیز بهعنوان مهمترین مؤلفههای راهبردهای انگیزشی
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معرفی شدهاند که به نظر میرسد ارتباط نزدیکی میان این مؤلفهها و اضطراب تحصیلی و
سازگاری اجتماعی وجود داشته باشد .مسئله دیگر که حاکی از خأل پژوهشی در این حوزه
است و اهمیت این پژوهش را بیشازپیش آشکار میسازد ارتباط نزدیک احتمالی میان هوش
هیجانی ،راهبردهای انگیزشی ،اضطراب تحصیلی و سازگاری در دانشجویان است .از طرف
دیگر تاکنون هیچ پژوهشی بهطور خاص به بررسی رابطه این چهار متغیر بهطور همزمان در
دانشجویان نپرداخته است ،بنابراین این پژوهش با توجه به بررسی پژوهشهای قبلی و نیز
نقش قابلتوجه هوش هیجانی ،راهبردهای انگیزشی ،اضطراب تحصیلی و سازگاری در
زندگی بشر و ارتباط این متغیرها درصدد است تا به بررسی روابط میان هر چهار متغیر بهطور
همزمان و در یک گروه بپردازد .بنابراین فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که بین
راهبردهای انگیزشی ،اضطراب تحصیلی و سازگاری اجتماعی قدرت پیشبینی هوش
هیجانی دانشجویان را دارد .و در ادامه نیز سه فرضیه فرعی پژوهش موردبررسی قرار خواهند
گرفت که عبارتاند از:
 راهبردهای انگیزشی قدرت پیشبینی هوش هیجانی دانشجویان را دارد.
 اضطراب تحصیلی قدرت پیشبینی هوش هیجانی دانشجویان را دارد.
 سازگاری اجتماعی قدرت پیشبینی هوش هیجانی دانشجویان را دارد.

روش پژوه
پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه دانشجویان دختر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین میشد که در
سال تحصیلی  1371-72در دانشگاه مذکور مشغول به تحصیل بودند .برای انتخاب
آزمودنیها در پژوهش حاضر از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای استفاده شد .با توجه به
فرمول حداقل حجم نمونه الزم در مطالعات همبستگی از رابطه  N ≥ 05 + 8 Mمحاسبه
میشود N .حجم نمونه و  Mتعداد متغیرهای پژوهش است .بهاینترتیب با توجه به تعداد
متغیرهای پیشبین این پژوهش یعنی هفت متغیر (سازگاری اجتماعی؛ هوش هیجانی و پنج
متغیر مدیریت زمان و محیط مطالعه ،نظمدهی به تالش ،یادگیری از همتایان ،کمکطلبی و
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خودکارآمدی از متغیر راهبردهای انگیزشی) اقدام به تعیین حجم نمونه شد .همچنین به
معیارهای ورود به پژوهش (تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ،دامنه سنی  63تا  33سال،
گذراندن حداقل دو ترم تحصیلی) و خروج از پژوهش (داشتن هرگونه مشکالت خاص
مانند افسردگی) توجه گردید .بر اساس مطالب ذکرشده ،از تعداد کل جامعه آماری 661
دانشجوی کارشناسی ارشد ،نمونه الزم برای این پژوهش با در نظر گرفتن افت آزمودنیها
برابر با  131نفر است .برای جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شده است.
 -1پرسشنامه سازگاری اجتماعی :1پرسشنامه سازگاری توسط بل در سال  1721ساخته
شده است .پرسشنامه سازگاری اجتماعی  36سؤال دارد و پاسخ به گزینههای آن بهصورت
بله و خیر و نمیدانم است که گزینه بله نمره یک و خیر صفر نمره دارد .بنابراین ،حداقل و
حداکثر نمره آن به ترتیب صفر و  36است .در پژوهش میکائیلی و امامزاده ،پایایی کل این
آزمون  1/34و روایی آن  1/31به دست آمد (میکائیلی و امامزاده.)1339 ،
 -6پرسشنامه هوش هیجانی :6آزمون هوش هیجانی مورداستفاده در این تحقیق توسط
برادبری و گریوز ( )6114ساخته شده است .این آزمون توسط گنجی ،میرهاشمی و ثابت
( )1331ترجمه و ویراستاری گردید .آزمون هوش هیجانی شامل  63ماده است که سؤال 1
تا  9 ،2تا  12 ،11تا  61و  61تا  63به ترتیب به یکی از خرده مقیاسهای خودآگاهی،
خودمدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه مربوط میشود .این آزمون بر اساس مقیاس
 2درجهای لیکرتی از هرگز ،بهندرت ،گاهی ،معموالً ،تقریباً همیشه و همیشه نمرهگذاری
میشود و یک نمره کلی هوش هیجانی نیز به دست میدهد .نمره باالتر از  31نشاندهنده
هوش هیجانی باال و نمره پایینتر از  21نشاندهنده هوش هیجانی پایین است .در بررسی
گنجی و همکاران ( )1331ضرایب اعتبار خرده مقیاسهای خودآگاهی ،خودمدیریتی،
آگاهی اجتماعی ،مدیریت رابطه و کل آزمون به ترتیب برابر با  1/92 ،1/93 ،1/39 ،1/93و
 1/71بود .به عالوه ،آزمون در گروه  634نفری دیگر فقط یکبار اجرا شد و ضریب اعتبار
آن با استفاده از آلفای کرونباخ  1/33بود .برای تعیین روایی ،این آزمون به همراه آزمون
0. social adjustment questionnaire
8. emotional intelligence questionnaire
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هوش هیجانی بار -ان در یک گروه  79نفری اجرا شد  1/23محاسبه گردید .در پژوهش
گنجی ،میرهاشمی و ثابت ،پایایی کل این آزمون  1/36و روایی آن  1/93به دست آمد
(گنجی و همکاران.)1331 ،
 -3پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری :1این پرسشنامه توسط پینتریچ ،اسمیت،
گارسیا و مک کیجی )1771( 6ساخته شده است .پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای
یادگیری شامل دو بخش راهبردهای مدیریت منابع و راهبردهای انگیزشی است .بخش
راهبردهای مدیریت منابع شامل مدیریت زمان و محیط مطالعه ،نظمدهی به تالش ،یادگیری
از همتایان و کمکطلبی و بخش راهبردهای انگیزشی شامل خودکارآمدی و اضطراب
امتحان است .این پرسشنامه  36سؤال دارد که سؤالهای  31 ،63 ،69 ،61 ،66 ،13 ،11و 36
به مدیریت زمان و محیط مطالعه؛ سؤالهای  64 ،61 ،12و  67به نظمدهی به تالش؛ سؤالهای
 17 ،14و  61به یادگیری از همتایان؛ و سؤالهای  62 ،63 ،19و  31به کمکطلبی مربوط
میشود که زیرمجموعه راهبردهای مدیریت منابع هستند .همچنین سؤالهای ،7 ،9 ،1 ،3 ،6
 16 ،11و  13به خودکارآمدی و سؤالهای  3 ،2 ،4 ،1و  11به اضطراب امتحان مربوط
میشود که زیرمجموعه بخش راهبردهای انگیزشی هستند .در پرسشنامه راهبردهای انگیزشی
برای یادگیری پاسخ به هر گویه با استفاده از مقیاس  9درجهای لیکرت از ( 1کامالً مخالف)
تا ( 9کامالً موافق) نمرهگذاری میشود .نمره مقیاسها با جمعکردن نمره گویههای سازنده
آن مقیاس و محاسبه میانگین آنها به دست میآید .پینتریچ و همکاران ( )1771با روش
آلفای کرونباخ اعتبار مقیاسهای مدیریت زمان و محیط مطالعه ،نظمدهی به تالش ،یادگیری
از همتایان ،کمکطلبی ،خودکارآمدی و اضطراب امتحان را به ترتیب ،1/21 ،1/21 ،1/91
 1/93 ،1/71 ،1/13گزارش کردهاند .جباری ( )1331با روش آلفای کرونباخ اعتبار
مقیاسهای مدیریت زمان و محیط مطالعه ،نظمدهی به تالش ،یادگیری از همتایان،
کمکطلبی ،خودکارآمدی و اضطراب امتحان را به ترتیب ،1/76 ،1/12 ،1/21 ،1/21 ،1/93

)0. motivational strategies for learning questionnaire (MSLQ
8. Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T., & Mc Keachie, W

فصلنامة فرهنگ مشاوره و رواندرمانی ،سال نهم ،شمارة  ،43تابستان 2479

111

 1/93محاسبه نمود .در پژوهش جباری ،پایایی کل این آزمون  1/93و روایی آن  1/33به
دست آمد (جباری.)1331 ،
برای اجرای پژوهش از حراست دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین مجوز گرفته شد.
در مرحله بعد ،لیست اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و گرایشهای
مربوط به همین رشته در اختیار پژوهشگر قرار گرفت .از این لیستها  131دانشجوی دختر
به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .در مرحله بعد ،اهمیت و ضرورت پژوهش برای
ریاست دانشگاه و کارشناس حراست تشریح شد .سپس گروه نمونه پژوهش به روش
نمونهگیری در دسترس و با توجه به مالکهای ورود به پژوهش انتخاب شدند .در جلسهای
که با حضور آزمودنیها یا دانشجویان منتخب تشکیل گردید ضمن بیان هدف و اهمیت
پژوهش از آنها خواسته شد تا رضایتنامه کتبی جهت شرکت در پژوهش را تکمیل نمایند.
سپس دانشجویان منتخب پرسشنامه سازگاری اجتماعی ،پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه
راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و اضطراب امتحان را تکمیل کردند .الزم به ذکر است
که دو پرسشنامه نخست در مرحله اول و دو پرسشنامه بعدی در مرحله دیگری اجرا شد.
همچنین ،فاصله زمانی دهدقیقهای بعد از اجرای هر پرسشنامه برای استراحت در نظر گرفته
شد .بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش از روش آماری تحلیل رگرسیون گامبهگام و نسخه
بیست و دوم نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

يافتههای پژوهش
شرکتکنندگان در این پژوهش 131 ،نفر از دانشجویان دختر دوره کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین که در دامنه سنی  63تا  33سال قرار داشتند .میانگین سن
و انحراف معیار آن به ترتیب  31/24و  6/67بود .برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی
پیرسون بهمنظور بررسی ارتباط بین متغیرهای پیشبین و مالک و تحلیل رگرسیون
گامبهگام بهمنظور پیشبینی متغیر مالک بر اساس متغیرهای پیشبین استفاده شد .با توجه به
اینکه نقاط رگرسیون حول خط با یک شیب  41درجه پراکنده شده بودند فرض نرمال بودن
تأیید شد .آماره دوربین واتسون برابر با  1/73بود که نشاندهنده برقراری پیشفرض استقالل
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خطاها است .برای بررسی همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل از شاخص تحمل واریانس
استفاده میشود که مقدار عامل تورم واریانس کمتر از  6به دست آمد .بنابراین،
پیشفرضهای رگرسیون رعایت شده است و میتوان بهمنظور پیشبینی اضطراب امتحان بر
اساس سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی ،مدیریت زمان و محیط مطالعه ،نظمدهی به تالش،
یادگیری از همتایان ،کمکطلبی و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی از
رگرسیون استفاده کرد .در جدول  ،1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش گزارش
شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر

M

SD

 .1سازگاری اجتماعی

13/11

1/23

 .6هوش هیجانی

33/41

6/19

 .3مدیریت زمان و محیط مطالعه

3/71

1/34

 .4نظمدهی به تالش

4/23

1/13

 .1یادگیری از همتایان

3/91

1/72

 .2کمکطلبی

4/13

1/46

 .9خودکارآمدی

1/11

1/24

 .3اضطراب امتحان

3/19

1/31

همچنان که در جدول  1مشاهده میشود میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
در دانشجویان گروه نمونه گزارش شده است .در ضمن ماتریس همبستگی و اعتبار متغیرهای
پژوهش نیز در جدول  6آمده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی و اعتبار متغیرهای پژوهش
متغیر
 .1سازگاری اجتماعی

1

6

3

4

1/96

 .6هوش هیجانی

**

1/41

1/91

 .3مدیریت زمان و محیط مطالعه

*1/17

**1/31

1/93

 .4نظمدهی به تالش

1/16

*1/19

**1/39

1/29

1

2

9

3

فصلنامة فرهنگ مشاوره و رواندرمانی ،سال نهم ،شمارة  ،43تابستان 2479

113

1

متغیر
 .1یادگیری از همتایان

**

 .2کمکطلبی

**

 .9خودکارآمدی

**

 .3اضطراب امتحان

1/46
1/32
1/31

**

-1/41

6
**

1/44

**

1/49

**

1/13

3
1/13
1/11
**

1/39

4
*

1/61

*

1/17

**

1/32

**

-1/13 -1/17 -1/47

1

9

2

3

1/27
**

1/91 1/64

**

1/11 1/16

-1/16

1/94
**

*

1/93 -1/16

1/63

ضرایب اعتبار بر روی قطر اصلی قرار دارند*P<1/11 **P<1/11 .

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  ،6مشاهده میشود بین مدیریت زمان و محیط مطالعه،
نظمدهی به تالش ،یادگیری از همتایان و کمکطلبی با اضطراب امتحان رابطه معناداری مشاهده نشد.
همچنین بین کمکطلبی و اضطراب امتحان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت درحالیکه
بین سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی و خودکارآمدی با اضطراب امتحان رابطه منفی و
معناداری مشاهده شد .برای تعیین اینکه آیا سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی ،راهبردهای
انگیزشی کمکطلبی و خودکارآمدی قدرت پیشبینی اضطراب امتحان در دانشجویان را
دارد از رگرسیون گامبهگام استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3خالصه تحلیل رگرسیون گامبهگام
گام

متغیر پیشبین

1

خودکارآمدی

R

R6

تغییر  Rتغییر  df6 df1 Fاحتمال

46/19 1/691 1/691 1/16

1

1/111 163

6

خودکارآمدی و هوش هیجانی

67/17 1/193 1/343 1/17

1

1/111 169

3

خودکارآمدی ،هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی

16/13 1/143 1/372 1/23

1

1/111 162

3/41

1

1/116 161

4

خودکارآمدی ،هوش هیجانی ،سازگاری و کمکطلبی 1/162 1/466 1/21

با توجه به فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه راهبردهای انگیزشی کمکطلبی و
خودکارآمدی ،اضطراب امتحان و سازگاری اجتماعی قدرت پیشبینی هوش هیجانی
دانشجویان را دارد از رگرسیون گامبهگام استفاده شد و نتایج نشان داد که سازگاری
اجتماعی بیشترین نقش را در پیشبینی هوش هیجانی داشت .ضریب همبستگی این متغیر با
هوش هیجانی  1/16بود و  69درصد از تغییرات هوش هیجانی بهوسیله سازگاری اجتماعی
قابل تبیین است.
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بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  3مشاهده میشود که در گام نخست ،خودکارآمدی
بیشترین نقش را در پیشبینی اضطراب امتحان داشت .ضریب همبستگی این متغیر با اضطراب
امتحان  1/16بود و با تغییرات فراوانی  46/19و  69درصد از تغییرات اضطراب امتحان
بهوسیله خودکارآمدی قابل تبیین است .در گام دوم ،پس از خودکارآمدی ،متغیر هوش
هیجانی وارد معادله رگرسیون شد .ضریب همبستگی این دو متغیر با اضطراب امتحان 1/17
و با تغییرات فراوانی  67/17بیانگر آن بود که  34درصد از تغییرات اضطراب امتحان از طریق
این دو متغیر قابل پیشبینی است .درواقع ،ورود متغیر هوش هیجانی در معادله رگرسیون
توانسته است به میزان  9درصد توان پیشبینی را افزایش دهد .در گام سوم ،پس از
خودکارآمدی و هوش هیجانی ،متغیر سازگاری اجتماعی وارد معادله رگرسیون شد .ضریب
همبستگی این سه متغیر با اضطراب امتحان  1/23و با تغییرات فراوانی  16/13بیانگر آن بود
که  37درصد از تغییرات اضطراب امتحان از طریق این سه متغیر قابل پیشبینی است .درواقع،
ورود متغیر سازگاری اجتماعی در معادله رگرسیون توانسته است به میزان  4درصد توان
پیشبینی را افزایش دهد .در گام چهارم ،پس از خودکارآمدی ،هوش هیجانی و سازگاری
اجتماعی ،متغیر کمکطلبی وارد معادله رگرسیون شد .ضریب همبستگی این چهار متغیر با
اضطراب امتحان  1/21و با تغییرات فراوانی  3/14بیانگر آن بود که  46درصد از تغییرات
اضطراب امتحان از طریق این چهار متغیر قابل پیشبینی است .درواقع ،ورود متغیر
کمکطلبی در معادله رگرسیون توانسته است به میزان  6درصد توان پیشبینی را افزایش
دهد.
بهمنظور بررسی اینکه که سهم هر یک از متغیرهای خودکارآمدی ،هوش هیجانی،
سازگاری اجتماعی و کمکطلبی در پیشبینی اضطراب امتحان دانشجویان چقدر است از
ضرایب استاندارد و غیراستاندارد استفاده شد که نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  .4ضرایب استاندارد و غیراستاندارد و همبستگی تفكیكی و نیمه تفكیكی متغیرها
ضرایب رگرسیون
مدل

متغیر پیشبین

1
6

3

4

غیراستاندارد

همبستگی

مقدار

استانداردشده

احتمال

صفر مرتبه تفکیکی نیمه تفکیکی

ß

Beta

خودکارآمدی

-1/24

-1/12

1/111

-1/16

-1/16

-1/16

خودکارآمدی

-1/24

-1/43

1/111

-1/16

-1/41

-1/49

هوش هیجانی

-1/41

-1/37

1/111

-1/47

-1/44

-1/43

خودکارآمدی

-1/43

-1/47

1/111

-1/16

-1/46

-1/41

هوش هیجانی

-1/61

-1/32

1/111

-1/47

-1/41

-1/33

سازگاری اجتماعی

-1/73

-1/31

1/111

-1/41

-1/39

-1/32

خودکارآمدی

-1/11

-1/44

1/111

-1/16

-1/33

-1/32

هوش هیجانی

-1/11

-1/36

1/111

-1/47

-1/31

-1/34

سازگاری اجتماعی

-1/31

-1/67

1/111

-1/41

-1/31

-1/67

کمکطلبی

1/99

1/64

1/116

1/63

1/63

1/69

بهمنظور بررسی اینکه راهبردهای انگیزشی خودکارآمدی و کمکطلبی قدرت
پیشبینی هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی را دارد میتوان عنوان کرد که با
قبول ترتیب ورود متغیرها ،کمکطلبی با همبستگی مرتبه صفر  1/16و بتای استاندارد معادل
 1/12نقش منفی و معناداری در پیشبینی تغییرات اضطراب امتحان داشته است .بهبیاندیگر،
سازگاری اجتماعی قویترین پیشبینی کننده هوش هیجانی بود و بیشترین سهم را در
پیشبینی تغییرات اضطراب امتحان داشت .همچنین ،کمکطلبی با همبستگی مرتبه صفر
 1/63و بتای استاندارد معادل  1/64نقش مثبت و معناداری در پیشبینی اضطراب امتحان
داشت .بهبیاندیگر ،راهبردهای انگیزشی کمکطلبی و خودکارآمدی ،نقش مؤثری در
پیشبینی اضطراب امتحان داشتند.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  4بهمنظور بررسی اینکه هوش هیجانی قدرت
پیشبینی اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی را دارد میتوان گفت هوش
هیجانی با همبستگی مرتبه صفر  -1/47و بتای استاندارد معادل  -1/37نقش منفی و معناداری
در پیشبینی تغییرات اضطراب امتحان داشته است .بهعبارتدیگر ،اضطراب امتحان نقش
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معکوس و مؤثری در پیشبینی اضطراب امتحان داشت .بهمنظور بررسی اینکه سازگاری
اجتماعی قدرت پیشبینی اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی را دارد میتوان
گفت سازگاری اجتماعی با همبستگی مرتبه صفر  1/41و بتای استاندارد معادل  1/31نقش
منفی و معناداری در پیشبینی تغییرات اضطراب امتحان داشته است.

بحث و نتیجهگیری
توانمندی در سازگاری اجتماعی از موضوعات مهم در حوزه آموزش است که باعث باال
بردن کارایی و کفایت تحصیلی در دانشجویان میگردد .سازگاری به همه راهبردهایی اشاره
دارد که فرد برای اداره کردن خود در موقعیتهای استرسزا به کار میبرد (سادوک و
سادوک .)6113 ،در دوران دانشجویی به دالیلی ازجمله دوری از خانواده ،مشارکت در
مسئولیتپذیری اجتماعی ،فشارهای درسی و تحصیلی یک دوره خاص تلقی میشود .ورود
به دانشگاه با بروز تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی همراه است .در کنار این
تغییرات به انتظارات و نقشهای جدید نیز باید اشاره کرد که همزمان با ورود به دانشگاه در
دانشجویان شکل میگیرد .بنابراین بررسی شرایط و ویژگیهای جوانان و برنامهریزی در باال
بردن توانمندی سازگاری اجتماعی در دوران تحصیل اهمیت زیادی دارد (افنسی و همکاران،
 .)6113به نظر میرسد راهبردهای انگیزشی ،اضطراب تحصیلی ،سازگاری اجتماعی و هوش
هیجانی رابطه نزدیک و متقابلی داشته باشد و بر یکدیگر تأثیر قابلتوجهی بگذارند .طبیعی
است که هوش هیجانی باال با سازگاری اجتماعی مطلوب همراه باشد و این دو متغیر سبب
انگیزش فرد گردند .هوش هیجانی باال ،سازگاری اجتماعی مطلوب ،انگیزش مناسب نیز
احتمال میرود اضطراب تحصیلی را کاهش دهند .البته این رابطه بهصورت علّی نیست.
بنابراین ،دور از انتظار نیست که راهبردهای انگیزشی ،اضطراب تحصیلی و سازگاری
اجتماعی بتوانند هوش هیجانی فرد را پیشبینی کنند.
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اضطراب تحصیلی بر اساس سازگاری اجتماعی ،هوش
هیجانی و راهبردهای انگیزشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
ورامین صورت گرفت .نتایج حاصل از تحلیل آماری همبستگی و رگرسیون گامبهگام نشان
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داد که میان اضطراب تحصیلی ،سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی
دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از بررسی اینکه سازگاری اجتماعی،
هوش هیجانی ،راهبردهای انگیزشی کمکطلبی و خودکارآمدی قدرت پیشبینی اضطراب
امتحان دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ورامین را دارد بیانگر آن بود
که این متغیرها میتوانند اضطراب امتحان این دانشجویان را پیشبینی کند .این یافته با نتایج
پژوهشهای حیدری و همکاران ( ،)1373زاهد ،رجبی و امیدی ( ،)1371عسگری و روشنی
( ،)1371ماگانو و همکاران ( ،)6112کانگ و زائو ( )6113و میکوالزچک و لومینت
( )6113همسو است .راهبردهای انگیزشی ،اضطراب تحصیلی و سازگاری اجتماعی قدرت
پیشبینی هوش هیجانی دانشجویان را دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه راهبردهای انگیزشی،
اضطراب تحصیلی و سازگاری اجتماعی قدرت پیشبینی هوش هیجانی دانشجویان دوره
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ورامین را دارد بیانگر آن بود که راهبردهای انگیزشی،
اضطراب تحصیلی و سازگاری اجتماعی میتوانند هوش هیجانی این دانشجویان را پیشبینی
کند .این یافته با نتایج پژوهشهای حیدری و همکاران ( ،)1373زاهد و همکاران (،)1371
عسگری و روشنی ( ،)1371ماگانو و همکاران ( ،)6112کانگ و زائو ( )6113و
میکوالزچک و لومینت ( )6113همسو است .در این پژوهشها به نقش تأثیرگذار راهبردهای
انگیزشی ،اضطراب تحصیلی و سازگاری اجتماعی در هوش هیجانی تأکید شده است .در
تبیین این یافته پژوهش مبنی بر اینکه راهبردهای انگیزشی ،اضطراب تحصیلی و سازگاری
اجتماعی قدرت پیشبینی هوش هیجانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
اسالمی ورامین را دارد میتوان عنوان کرد که زندگی در دنیای امروز نیازمند استفاده از
توانمندیهایی است که بر تصمیمگیری فرد در مقابل رویدادها و حوادث مختلف تأثیر
میگذارد .توانمندیهای افراد را میتوان در حیطههای جسمی ،شناختی ،عاطفی و هیجانی
طبقهبندی کرد .هر یک از این توانمندیها تأثیر بسیار شگرفی بر زندگی و آینده فرد دارند.
در این میان آنچه در نظر بسیاری از افراد جامعه مهمتر جلوه میکند نقش و اهمیت
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راهبردهای انگیزشی ،اضطراب تحصیلی ،سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی است (هاالهان
و همکاران.)6111 ،
در تبیین این یافته پژوهش میتوان عنوان کرد که زندگی در دنیای امروز نیازمند استفاده
از توانمندیهایی است که بر تصمیمگیری فرد در مقابل رویدادها و حوادث مختلف تأثیر
میگذارد .توانمندیهای افراد را میتوان در حیطههای جسمی ،شناختی ،عاطفی و هیجانی
طبقهبندی کرد .هر یک از این توانمندیها تأثیر بسیار شگرفی بر زندگی و آینده فرد دارند.
در این میان آنچه در نظر بسیاری از افراد جامعه مهمتر جلوه میکند نقش و اهمیت
راهبردهای انگیزشی ،اضطراب تحصیلی ،سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی است
(هاالهان ،کافمن و پولن .)6111 ،1به نظر میرسد سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی،
راهبردهای انگیزشی و اضطراب تحصیلی رابطه نزدیک و متقابلی داشته باشد و بر یکدیگر
تأثیر قابلتوجهی بگذارند .طبیعی است که هوش هیجانی باال با سازگاری اجتماعی مطلوب
همراه باشد و این دو متغیر سبب انگیزش فرد گردند .هوش هیجانی باال ،سازگاری اجتماعی
مطلوب و انگیزش مناسب نیز احتمال میرود اضطراب تحصیلی را کاهش دهند .البته این
رابطه بهصورت علّی نیست .بنابراین ،دور از انتظار نیست که سازگاری اجتماعی ،هوش
هیجانی و راهبردهای انگیزشی بتوانند اضطراب تحصیلی فرد را پیشبینی کنند.
در بررسی اینکه راهبردهای انگیزشی قدرت پیشبینی اضطراب تحصیلی دانشجویان
دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ورامین را دارد ،مشخص شد راهبردهای
انگیزشی خودکارآمدی و کمکطلبی نقش معناداری در پیشبینی اضطراب تحصیلی
داشتند .این یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای صبحی قراملکی ( ،)1371زاهد و
همکاران ( ،)1371کجباف و همکاران ( ،)1336ماگانو و همکاران ( ،)6112میکوالزچک
و لومینت ( )6113همسو است.
در تبیین این یافته پژوهش میتوان عنوان نمود که روانشناسان در سالهای اخیر توجه
روزافزونی به موضوع راهبردهای انگیزشی و اضطراب تحصیلی کردهاند (کرک ،گاالگر و
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کولمن  .)6111راهبرد انگیزشی کمکطلبی به معنی کمک گرفتن از دیگران به هنگام نیاز
است .در جریان کمکطلبی اوالً فرد مشکل یا نیازی دارد که خودش نمیتواند آن را رفع
کند و دوم اینکه مشکل بهگونهای است که با تالش و استفاده از سایر منابع کاهش مییابد.
سوم اینکه فرد نیازمند به کمک ،به شیوهای مستقیم از فرد دیگر کمک میخواهد بر این
اساس کمکطلبی را میتوان نوعی تعامل اجتماعی افراد با یکدیگر توصیف کرد( .افنسی و
همکاران .)6113 ،ازاینرو به نظر میرسد که راهبردهای انگیزشی کمکطلبی با اضطراب
تحصیلی ارتباط داشته باشد.
خودکارآمدی که جنبه دیگری از راهبردهای انگیزشی است به قضاوت افراد در مورد
توانایی آنها برای سازماندهی و اجرای یک سلسله کارها برای رسیدن به انواع عملکردهای
تعیینشده اشاره دارد (زیمرمن و مارتینز-پونز1776 ،؛ بندورا .)1779 ،در چند دهه اخیر،
دیدگاه روانشناسان درباره ماهیت خودکارآمدی تغییر یافته است و آن را یک سازه پویا و
چندبعدی میدانند (بندورا .)6111 ،افزون بر آن ،مطالعات نشان دادهاند که خودکارآمدی
یک عامل پیشبینی کننده مهم یادگیری و موفقیت است( .الیوت و مکگریگور.)6111 ،1
پس احتمال میرود که راهبردهای انگیزشی خودکارآمدی با اضطراب تحصیلی ارتباط
داشته باشد .با توجه به پیشینه پژوهشی ،راهبردهای انگیزشی کمکطلبی و خودکارآمدی
نقشی محوری در اضطراب تحصیلی ایفا میکند .با توجه به اینکه دانشجویان در دوران
دانشگاه آمادگی و آموزشهای الزم برای حضور در جامعه را دریافت میکنند .چراکه
اضطراب تحصیلی هم به بهعنوان مجموعهای از پاسخهای پدیدار شناختی فیزیولوژیک و
رفتاری است که با نگرانی درباره پیامدهای منفی اجتماعی یا رد شدن در امتحان یا وضعیت
ارزیابی مشابه همراه است .بنابراین ،دور از انتظار نیست که بر اساس راهبردهای انگیزشی
کمکطلبی و خودکارآمدی بتوان اضطراب تحصیلی دانشجویان را پیشبینی کرد.
در بررسی اینکه هوش هیجانی قدرت پیشبینی اضطراب تحصیلی دانشجویان دوره
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ورامین را دارد میتوان عنوان کرد که هوش هیجانی
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نقش معکوس و مؤثری در پیشبینی اضطراب امتحان داشت .این یافته پژوهش حاضر با نتایج
پژوهشهای حیدری و همکاران ( ،)1373بیکزاد ،خدیوی ،حسینپورسنبلی و محمدنژاد
اصل ( ،)1371کجباف و همکاران ( ،)1336ماگانو و همکاران ( ،)6112آرمسترانگ ()6111
و کانگ و زائو ( )6113همسو است.
بهمنظور تبیین این یافته پژوهش میتوان گفت اضطراب امتحان بهعنوان یک پدیده
متداول و مهم آموزشی ،رابطه تنگاتنگی با پیشرفت تحصیلی و هیجانات دارد (سرگلزایی،
ثمری ،و کیخانی1336 ،؛ وینر و کارتون .)6116 ،چرا که اضطراب آزمون بهعنوان
مجموعهای از پاسخهای پدیدار شناختی فیزیولوژیک و رفتاری است که با نگرانی درباره
پیامدهای منفی اجتماعی یا رد شدن در امتحان همراه است .به همین دلیل برنامهریزان
آموزشی ،عوامل متعددی را در افزایش بهرهوری و کارآمدی در دوران تحصیل مؤثر
میدانند که کاهش اضطراب تحصیلی از مهمترین عوامل اساسی محسوب میشود (هاالهان
و همکاران .)6111 ،بنابراین درو از انتظار نیست که هوش هیجانی ،اضطراب تحصیلی را
تعدیل کند یا بیان دیگر ،هوش هیجانی باال سبب کاهش اضطراب تحصیلی شود و اضطراب
تحصیلی بهینه سبب بهرهوری بهتر از هوش هیجانی گردد .با توجه به مطالب ذکرشده،
احتمال می رود که بر اساس هوش هیجانی بتوان اضطراب تحصیلی دانشجویان را پیشبینی
کرد.
نتایج حاصل از بررسی آخرین یافته پژوهش حاکی از آن بود که سازگاری اجتماعی
قدرت پیشبینی اضطراب تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
ورامین را دارد .بهبیاندیگر ،سازگاری اجتماعی توانست اضطراب تحصیلی دانشجویان را
پیشبینی کند .این یافته با نتایج پژوهشهای حیدری و همکاران ( ،)1373زاهد و همکاران
( ،)1371عسگری و روشنی ( ،)1371ماگانو و همکاران ( ،)6112آرمسترانگ ( )6111و
کانگ و زائو ( )6113همسو است.
سازگاری اجتماعی قدرت پیش بینی هوش هیجانی دانشجویان را دارد .نتایج حاصل از
بررسی آخرین فرضیه فرعی پژوهش مبنی بر اینکه سازگاری اجتماعی قدرت پیشبینی
هوش هیجانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ورامین را دارد بیانگر
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آن بود که سازگاری اجتماعی میتوانند هوش هیجانی این دانشجویان را پیشبینی کند.
بهبیاندیگر ،سازگاری اجتماعی قویترین پیشبینی کننده هوش هیجانی بود و بیشترین سهم
را در پیشبینی تغییرات هوش هیجانی داشت .در تبیین این یافته پژوهش میتوان گفت
سازگاری اجتماعی به تعامل شخص با محیط اجتماعی اشاره دارد .بهعبارتدیگر سازگاری
اجتماعی عبارت است از توانایی فرد در بهکارگیری هر چهبهتر و بیشتر امکانات شخصی و
محیطی ،برای سازگاری و وفق دادن خود با جامعه و محیط پیرامونش (آدولف و برگر،1
 .)6111در جامعه کنونی خوب زیستن نیازمند تواناییهای سازگاری ،اضطراب تحصیلی
بهینه و استدالل و سازماندهی افکار است .آموزشوپرورش و آموزش عالی ،رسالتی بزرگ
در ایجاد چنین تواناییهایی دارند .یکی از نکات اساسی در آموزش این است که به فراگیران
یاد دهیم چطور یاد بگیرند و چگونه خود را سازگار کنند .روانشناسان در دهههای اخیر در
بررسی اضطراب تحصیلی کودکان و نوجوانان به این نتیجه رسیدهاند که بسیاری از مشکالت
سازگاری این افراد در اضطراب تحصیلی باال و سازگاری اجتماعی ضعیف ریشه دارد
(کرک و همکاران .)6111 ،با توجه به پیشینه پژوهشهای انجام شده ،بین سازگاری
اجتماعی و اضطراب تحصیلی رابطه متقابل و دوجانبه وجود دارد .از طرفی سازگاری
اجتماعی دو جنبه درونی (کنار آمدن با شرایط خود) و بیرونی (کنار آمدن با شرایط دیگران)
دارد و از سوی دیگر ،اضطراب تحصیلی یک احساس هیجانآمیز عمومی و مبهم از دلواپسی
است که با یک یا چند احساس جسمی و در صورت تداوم با مشکالت روانی دیگر همراه
میگردد (قاسمنژاد و برخورداری )1371 ،و به ما میگوید از چه چیزی و با چه روشی
اجتناب کنیم (تاش و همکاران .)6111 ،بنابراین ،دور از انتظار نیست که بر اساس سازگاری
اجتماعی بتوان اضطراب تحصیلی دانشجویان را پیشبینی کرد.
بدون شک هرگونه پژوهش یا فعالیت پژوهشی خاص در زمان اجرا ،خالی از چالشها
و مشکالت گوناگون نیست .این پژوهش نیز مستثنا نبوده و در انجام آن با محدودیتها و
مشکالت گوناگونی مواجه بوده است .ازجمله این محدودیتها میتوان به موارد زیر اشاره
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کرد :محدودیت در حجم نمونه و جنسیت آزمودنیها که تعمیمپذیری نتایج را با دشواری
مواجه میسازد؛ در این پژوهش از ابزارهای خودگزارشدهی استفاده شده است .در چنین
روشی ،ممکن است دانشجویان نسبت به پاسخگویی سؤاالت سوگیری داشته باشند و دقت
نتایج کاهش یابد؛ همچنین استفاده از روش همبستگی در پژوهش حاضر ،دستیابی به روابط
علّی معلولی میان متغیرها را با مانع مواجه میسازد.
پیشنهاد میشود پژوهشهای بعدی برای هر دو جنس و با در جامعه و نمونههای مشابه
در اقشار جامعه آموزشی؛ از قبیل دورههای آموزش متوسطه اول و متوسطه دوم انجام شود؛
با توجه به اینکه مهمترین محدودیت این مطالعه استفاده از روش همبستگی است و نمیتوان
روابط را بهعنوان روابط علّی فرض کرد ،پیشنهاد میشود برای بررسی این روابط،
پژوهشهای آزمایشی طراحی و اجرا شوند؛ با توجه به اینکه مسئله اضطراب تحصیلی،
سازگاری اجتماعی ،هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی ،برای همه دانشآموزان و
دانشجویان در همه دورههای تحصیلی و در همه رشتهها موضوع مهمی است پیشنهاد میشود
که در پژوهشهای بعدی از دانشآموزان و دانشجویان دورههای تحصیلی مختلف استفاده
گردد و نتایج بهدستآمده در گروههای مختلف با یکدیگر مقایسه شود؛ همچنین انجام این
پژوهش در سایر دورههای تحصیلی منجر به دستیابی به روابط جامعتری میشود که میتوان
با دقت بیشتری نتایج بهدستآمده را تعمیم داد.
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بیکزاد ،جعفر؛ خدیوی ،اسداله؛ حسینپورسنبلی ،علیرضا و محمدنژاد اصل ،راحله (.)1371

رابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سالمت روانی آنان ،فصلنامه آموزش
و ارزشیابی.34-69 ،)17(1 ،

ربانی پارسا ،محمدجواد ( .)1372اثربخشی مصاحبهی انگیزشی به شیوه گروهی ،بر کاهش
خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق؛ با توجه به نقش تعدیل گر تکانش
گری ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی.
زاهد ،عادل ،رجبی ،سعید و امیدی ،مسعود ( .)1371مقایسه سازگاری اجتماعی ،هیجانی،

تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری .مجله
ناتوانیهای یادگیری.43-26 ،)6(1 ،
حدادیکوهسار ،علیاکبر؛ روشن ،رسول و اصغرنژادفرید ،علیاصغر ( .)1332بررسی
مقایسهای رابطه هوش هیجانی با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
شاهد و غیرشاهد .مجله روانشناسی و علوم تربیتی.113-79 ،)1(39 ،

حیدری ،شعبان؛ مهدینژاد ،گلین و لیانی ،فاطمه ( .)1373نقش بهزیستی روانشناختی و
هوش هیجانی در پیشبینی اضطراب امتحان دانشجویان .کنفرانس بینالمللی علوم
رفتاری و مطالعات اجتماعی.
دیر ،عزت و بنی جمالی ،شکوهالسادات ( .)1333بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از

راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری ،فصلنامه مطالعات روانشناختی
دانشگاه الزهرا.64-31 ،)3(1 .
جباری ،حسین ( .)1331بررسی ارتباط بین مؤلفههای یادگیری خود نظم داده شده با هوش.
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.72-31 ،)4(11 ،
سرگلزایی ،محمدرضا؛ ثمری ،علیاکبر و کیخانی ،علیاصغر ( .)1336رویکرد شناختی

رفتاری و برنامهریزی عصبی کالمی اضطراب امتحان .فصلنامه اصول بهداشت
روانی 19(1 ،و .49-34 ،)13
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سیسیلیا ،ایسائو و فرانز ،پیترمن ( .)6111اختالالت اضطرابی در کودکان و نوجوانان .ترجمۀ
مسعود براتیان ( .)1334تهران :انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

شیخاالسالمی ،راضیه ( .)1331بررسی رابطه راهبردهای انگیزشی و هسته کنترل با پیشرفت
تحصیلی با توجه به متغیرهای هوش ،جنسیت و زمینه خانوادگی ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه علوم تربیتی شیراز.

صالحی نیا ،علی ( .)1372بررسی رابطه هوش هیجانی و الگوهای ارتباطی خانواده با اضطراب
ریاضی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
صبحی قراملکی ،ناصر ( .)1371پیشبینی انگیزه پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی
دانشآموزان .مجله روانشناسی مدرسه.26-47 ،)3(1 ،
عسگری ،پرویز و روشنی ،خدیجه ( .)1371مقایسه هوش فرهنگی ،هوش هیجانی ،سازگاری

فردی -اجتماعی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز .فصلنامه
علمی پژوهشی زن و فرهنگ.23-47 ،)16(3 .

کجباف ،محمدباقر؛ مولوی ،حسین و شیرازی تهرانی ،حسین ( .)1336رابطه باورهای
انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان
دبیرستانی .مجله پرستاری و مامایی جامعنگر.49-41 ،)23( 66 ،
گنجی ،حمزه؛ میرهاشمی ،مالک و ثابت ،محسن ( .)1331هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش
هیجانی برادبری -گریور .مجله روانشناسی کاربردی.31-63 ،)6(1 ،
قاسمنژاد ،مدینه و برخورداری ،معصومه ( .)1371فراوانی اضطراب و ارتباط آن با افسردگی
و سایر ویژگیهای فردی در دانشجویان پرستاری .فصلنامه تازههای علوم شناختی1 ،
(.33-69 ،)1

قاطعزاده ،عبداالمیر ( .)1334رابطه بین شیوههای فرزندپروری والدین با رفتار سازشی
دانشآموزان دختر پایههای سوم و چهارم ابتدایی شهرستان دشت آزادگان ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
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 رابطه هوش هیجانی اجتماعی و سازگاری.)1339(  زهرا، فرزانه و مددی امامزاد،میکاییلی
اجتماعی در دانشجویان دارای حکم انضباطی و مقایسه آن با دانشجویان بدون
.21-49 ،)11(3 ، فصلنامه علمی پژوهشی تبریز،حکم
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