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هوش هیجانی و راهبردهای ، بررسی رابطه سازگاری اجتماعی

 انگیزشی با اضطراب تحصیلی دانشجویان

 2جواد میرزایی، 1حسین کشاورز افشار

 9/4/79تاریخ پذیرش:    62/1/79تاریخ ارسال: 

 چکیده
تغیرهای رسد در بین مگذارد و به نظر میمی تأثیردانشجویان های زندگی بر تمام جنبهاضطراب تحصیلی 

مهمی در  نقشهوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی ، سازگاری اجتماعی، ار استیرگذتأثفراوانی که بر این 

، اضطراب تحصیلی بر اساس سازگاری اجتماعی بینیپژوهش حاضر با هدف پیش .باشد داشتهاین خصوص 

گیری در این مطالعه همبستگی با روش نمونهانجام شد.  دانشجویانهوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی در 

انتخاب شدند. برای  دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین 131ای خوشه یتصادف

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی  هوش هیجانی وپرسشنامه ، سازگاری اجتماعی پرسشنامهها از آوری دادهجمع

های افتهیتحلیل شدند.  گامبهگامها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون دگیری استفاده شد. دادهبرای یا

طلبی و خودکارآمدی راهبردهای انگیزشی کمک و هوش هیجانی، سازگاری اجتماعی که داد نشان پژوهش

اضطراب تحصیلی درصد از واریانس  46. این متغیرها توانستند دشتندا یمعنادار ارتباطاضطراب تحصیلی با 

تایج حاکی از داشت. ناضطراب تحصیلی بینی بینی کنند. خودکارآمدی بیشترین نقش را در پیشرا پیش

طلبی و راهبردهای انگیزشی کمک و هوش هیجانی، اهمیت توجه به متغیرهای سازگاری اجتماعی

حیاتی در  توجه به این متغیرها نقش، بود. بنابراینب تحصیلی دانشجویان اضطرابینی خودکارآمدی در پیش

 اضطراب تحصیلی دارد.بینی پیش

 هوش هیجانی، سازگاری اجتماعیراهبردهای انگیزشی،  ،اضطراب تحصیلی: یکلید یهاواژه

  

                                                           

1.  دانشگاه تهران ،مشاورهاسی تربیتی و روان شناستادیار گروه. keshavarz1797@ut.ac.ir 
 mirzae@gmail.com .دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین ،کارشناسی ارشد آموختهدانش .6



 2479تابستان ، 43شمارة ، سال نهمی، درمانروانفصلنامة فرهنگ مشاوره و  121

 

 مقدمه

 رود.میهای پیشرفت نظام آموزشی یک جامعه به شمار توجه به آموزش عالی از نشانه

برای  بهترچهریزی و ایجاد تسهیالت آموزشی هر برنامه، کوشش در جهت شناسایی

گامی مؤثر در تحقق اهداف عالی نظام آموزشی هر کشور است. در راستای ، دانشجویان

عه توس، دستیابی به اهداف ارزشمند نظام آموزشی نظیر گسترش علم در جوامع بشری

های و هماهنگی بین یادگیری هاآنوری یش بهرهافزا، های دانشجویانتوانمندی

های مناسب و کارآمد از اهمیت ریزیلزوم برنامه، آموزشگاهی و تجارب زندگی

را در  متعددی عوامل، آموزشی ریزانبرخوردار است. به همین دلیل برنامه یتوجهقابل

، 1تحصیلی اضطرابدانند که می مؤثروری و کارآمدی در دوران تحصیل افزایش بهره

عوامل اساسی  ترینمهماز  4و راهبردهای انگیزشی 3هوش هیجانی، 6اجتماعی سازگاری

 (.6113، 1کارول و بار، ؛ افنسی1331، االسالمیشوند )شیخمحسوب می

آمیز عمومی و مبهم از دلواپسی است که با یک یا چند اضطراب یک احساس هیجان 

نژاد و گردد )قاسمروانی دیگر همراه می احساس جسمی و در صورت تداوم با مشکالت

وید گ(. اضطراب نوعی واکنش برای ادامه زندگی و بقا است که به ما می1371، برخورداری

، طورکلیبه(. 6111، 2واسیلسکی و ویتشیر، از چه چیزی و با چه روشی اجتناب کنیم )تاش

 ،پژوه و عاشوری)به امری رایج و بهنجار است، احساس اضطراب در دوران مختلف زندگی

های پیچیده و های اضطرابی نشانه(. اختالل6116، 9دربروگنبوگلز و ون، ؛ ورهوون137

های اصلی بروز دارند اما هنوز علت شناختیروانتغییرات جسمانی و  ازجملهمتفاوتی 

، 3واردزادبالدوین و ، سالی، کارنر، های اضطرابی ناشناخته است )بارتونهای اختاللنشانه

ک های پدیدار شناختی فیزیولوژیای از پاسخمجموعه عنوانبهاضطراب تحصیلی نیز (. 6114
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و رفتاری است که با نگرانی درباره پیامدهای منفی اجتماعی یا رد شدن در امتحان یا وضعیت 

 (.1136، 6الئو و نی، ؛ لیم6119، 1؛ بندورا1333، )دیر و بنی جمالی ارزیابی مشابه همراه است

شود که فرد برای اداره کردن خود در سازگاری به همه راهبردهایی گفته می 

(. خصوصیات شخص و 6113، 3برد )سادوک و سادوکزا به کار میهای استرسموقعیت

اری عواملی هستند که بر سازگ ازجملهشود می روروبههایی که فرد با آن حساسیت موقعیت

اعی ارتباط نزدیکی با هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی اجتماعی مؤثرند. سازگاری اجتم

دارد. از ضروریات اساسی دوران دانشجویی که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر 

وری بهینه از نیروهای کارآمد و مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در بهره

. توانمندی در سازگاری توانایی سازگاری با محیط دانشگاه است استکرده تحصیل

 کفایت و کارایی بردن باال اجتماعی از موضوعات مهم در حوزه آموزش است که باعث

 (.1334، زادهگردد )قاطعمی دانشجویان در تحصیلی

های غیرشناختی است که توانایی فرد ها و مهارتای از تواناییهوش هیجانی مجموعه 

کراپارو ، ؛ ماگانو6112، 4ان -دهد )بارمحیطی افزایش میرا در مقابله با فشارها و تقاضاهای 

، پردازش، های افراد در ادراکهوش هیجانی به تفاوت، (. به سخن دیگر6112، 1و پالیلو

( و چهار 6113، 2اطالعات هیجانی اشاره دارد )میکوالزچک و لومینت کارگیریبهتنظیم و 

 شودمی شامل را 11رابطه مدیریتو  7اجتماعی آگاهی، 3مدیریتیدخو، 9خودآگاهی مؤلفه

، هایجانه معانی و یممفاه یصو تشخ ییشناسا ییبه توانا یجانیهوش ه(. 1777، 11)گلمن

 اصلی هدف(. 6111، 16باگبیدارد ) اشاره مسئلهاستدالل کردن و حل ، هاآن ینروابط ب

                                                           
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 



 2479تابستان ، 43شمارة ، سال نهمی، درمانروانفصلنامة فرهنگ مشاوره و  123

 

 و ف نسبت به گسترشمختل جوامع که است این بررسی هوش هیجانی از شناسانروان

 با قابلهم، مسئله حل مانند فردیهای بر رشد توانائی تأکیدبا  هوش هیجانی یریکارگبه

 ؛6116، 1سالوی) دجوانان اقدام نماین اضطراب بین کنترل و سازگاری، خودآگاهی، هیجان

(. با توجه به مطالعات انجام 6112، ؛ ماگانو و همکاران6116، 6هولزینگر و پوالرد، فلینگر

نتایج این پژوهش گزارش شده است که هوش هیجانی همبستگی باالیی با میزان در ، شده

 کند.موفقیت و عملکرد فردی دارد و روابط میان سرسختی و انگیزش پیشرفت را تعدیل می

ایی در توانکننده عوامل تعیین ترینمهماز  عنوان یکیبه ی نیزانگیزش راهبردهای 

ر یادگیری انگیزش د است. پیشرفت تحصیلی شناخته شدههای جدید و سازگاری با موقعیت

، 3چیستی و چگونگی یادگیری اثر بگذارد )شانک، تواند بر زمانواجد اهمیت است و می

یدا شوند این آمادگی را پ(. دانشجویانی که برای یادگیری موضوعی برانگیخته می1771

کمک  هانآها به یادگیری فعالیت هایی بپردازند که باور دارند اینکنند تا به فعالیتمی

و  1و خودکارآمدی 4سازه راهبردهای انگیزشی شامل مدیریت منابع، کند. در حقیقتمی

دهی به نظم، 2مدیریت منابع نیز مدیریت زمان و محیط مطالعه. شوداضطراب امتحان می

، 11پونز-نز)زیمرمن و مارتی ردیگیدر برمرا  7طلبیو کمک 3یادگیری از همتایان، 9تالش

1776.) 

 یرو افکار ینکه ا شودیم غرق یاضطراب امتحان در افکار منف یبا سطح باال یفرد 

، عملکرد در انیناطم یینو سطح پا یتشکست و عدم موفق نتایج، یگرانعملکرد با د یسهمقا

 یامتحان و فقدان خود ارزش یبرا آمادگی احساس عدم، برآورد شده یشپ یافراط ینگران

ضربان  یشافزا صورت، خود را به یبدن یتحساس ینا(. 6111، 11یبرگنا) شودیممتمرکز 
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ان ده یخشک، هادستکردن و سرد و مرطوب شدن  عرق، یگوارشاختالل ، قلب و تنفس

 (.6114، 1یدنرز) دهندیم به ادرار کردن نشان یازاحساس هراس و ترس و ن، لرزش و

 هوش هیجانی، سازگاری اجتماعیاضطراب تحصیلی در هایی در خصوص نقش پژوهش

نژاد مهدی، در داخل و خارج از کشور انجام شده است. حیدری و راهبردهای انگیزشی

بینی و هوش هیجانی در پیش شناختیروان( به بررسی نقش بهزیستی 1373گرجی و لیانی )

اضطراب امتحان دانشجویان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین اضطراب امتحان 

 های روابط مثبت با دیگران و خودمختاریمؤلفه جزبه شناختیروانهای بهزیستی با مؤلفه

ق خود ( در نتایج تحقی1371صبحی قراملکی )همبستگی منفی و معناداری وجود داشت. 

گزارش کرد که هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت رابطه مثبت و معناداری دارد. در این 

یجانی هوش ه یهامؤلفهخودمدیریتی و مدیریت رابطه که از ، یخودآگاهپژوهش به ترتیب 

آگاهی اجتماعی  لفهمؤ کهدرصورتیهستند بیشترین همبستگی را با انگیزه پیشرفت داشتند 

( به مقایسه هوش 1371عسگری و روشنی ) در پژوهش دیگریداری نداشت. با آن رابطه معنا

 ن پژوهشاینتایج اجتماعی دانشجویان پرداختند.  -سازگاری فردی، هوش هیجانی، فرهنگی

شجویان اجتماعی دان -هوش هیجانی و سازگاری فردی، بین هوش فرهنگی که بودبیانگر آن 

( در 1332روشن و اصغرنژادفرید )، کوهسار یدحدازن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. 

ای رابطه هوش هیجانی با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی پژوهش خود به بررسی مقایسه

در دانشجویان شاهد و غیرشاهد پرداختند. نتایج این پژوهش بیانگر عدم همبستگی بین هوش 

ادار بین بستگی معنهمبستگی معنادار با سالمت روان و هم، هیجانی و پیشرفت تحصیلی

 شاهد گروه دو هایمیانگین مقایسهر دیگ سوی ازسالمت روان و پیشرفت تحصیلی است. 

، جنس دو در معنادار تفاوت عدم و هیجانی هوش ر درامعناد تفاوت دهندهنشان غیرشاهد و

 دو در معنادار تفاوت و روان سالمت در غیرشاهد و شاهد گروه دو معنادار تفاوت عدم

( در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه 1336مولوی و شیرازی تهرانی )، کجبافبود.  جنس

آموزان باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش
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دکارآمدی خو، مقطع متوسطه شهر اصفهان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که خودتنظیمی

 ینی کننده عملکرد تحصیلی هستند.بو اضطراب امتحان بهترین پیش

( در تحقیقی با بررسی نقش هوش هیجانی و سرسختی در 6112ماگانو و همکاران ) 

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 

ای با هدف بررسی ارتباط هوش ( در مطالعه6111) 1کند. آرمسترانگفت را تعدیل میپیشر

های های روانی به این نتیجه رسید که هوش هیجانی باال با بروز بیماریهیجانی با بروز بیماری

( در پژوهشی به بررسی ارتباط 6113) 6روانی رابطه معکوس و معناداری دارد. کانگ و زائو

بین هوش هیجانی با کاهش اضطراب و شادکامی در زندگی پرداختند و به این نتیجه رسیدند 

د. بر هوش هیجانی و شادکامی در زندگی دار یتوجهقابل تأثیرکه متغیرهای میانجی عاطفی 

، هوش هیجانی ( به بررسی رابطه6111) 3گالیگان و سریتچلی، در تحقیقی آرمسترانگ

 ،و سبک زندگی پرداختند و دریافتند که بین هوش هیجانی باال شناختیروانسرسختی 

و سبک زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میکوالزچک و  شناختیروانسرسختی 

 زااسترس رویدادهای شناختی ارزیابی و هیجانی هوش ارتباط بررسی با( 6113) لومینت

 زااسترس موقعیت با آمدن کنار، خودکارآمدی احساس با باال هیجانی هوش که دریافتند

یانگ  دارد. رابطه یادگیری برای فرصتی و چالش عنوانبه زااسترس رویدادهای ارزیابی و

و همکارانش در تحقیقی به ارزیابی احساسات نامتعارف دانش آموزان مدارس چینی  4گی

 اندپرداخته( EIبا سطوح مختلفی از سازگاری اجتماعی بر اساس یک مدل هوش هیجانی )

 یهایازگارسهمبستگی باالیی بین ارتباطات و  بیضرکه نتایج تحقیق حاکی از آن بود که 

مربوط برای توسعه  یهادستورالعملهیجانی آنان بوده و  اجتماعی دانش آموزان با هوش

احساسی و اجتماعی دانش  یهاییتوانابرای تقویت ، یک برنامه آموزشی هوش هیجانی

رابطه  ( در پژوهش خود به بررسی1372صالحی نیا )اهمیت بوده است.  حائزبسیار  آموزان
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دانش آموزان دوره دوم  ریاضی با اضطراب هوش هیجانی و الگوهای ارتباطی خانواده

 هیجانی هوش بینشهر شیراز پرداخته است که نتایج پژوهش حاکی از آن داشته که  متوسطه

 ارتباطی الگوی بین، ندارد وجود معناداری رابطه ریاضی با اضطراب آن یهااسیمق خرده و

 اضطراب با همنوایی ارتباطی الگوی بین و منفی ریاضی رابطه اضطراب با وشنودگفت

، دهدیم نشان رگرسیون تحلیل یهاافتهیهمچنین  .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه ریاضی

 ریاضی اضطراب مثبت صورتبه یینواهم و منفی صورتبه وشنودگفت ارتباطی الگوی

خود با  نامهپایان( در 1372نتایج تحقیق ربانی پارسا ) .کنندیم بینیپیش را دانش آموزان

به نقش  با توجه، انگیزشی بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب یمصاحبه اثربخشی

 تواندیمحاکی از آن بود که مصاحبه انگیزشی ، در افراد چاق یتکانش گرتعدیل گر 

 برای یاوهیشو لذا ، برای کاهش رفتار خوردن هیجانی و کاهش اضطراب مؤثر یاوهیش

بررسی نقش هوش ( در 1372اویسی کهخا )در افراد چاق باشد. ، وزنکمک به کنترل 

نشان داد که رابطه معناداری بین هوش  هیجانی در ارتقاء سازگاری اجتماعی دانشجویان

برای  tآن با سازگاری اجتماعی وجود دارد. همچنین نتایج آزمون  یهامؤلفههیجانی و 

، شان داد کهنمقایسه میانگین متغیر هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی به تفکیک جنسیت 

 سازگاری یهانمرهاما میانگین ، تفاوت میانگین هوش هیجانی دو گروه معنادار نیست

اجتماعی دختران بیشتر از پسران است و میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر بیشتر از 

 .استپسر 

باال باعث مختل شدن راهبردهای عملی و مؤثر در  اضطراب تحصیلی کهییازآنجا 

شود می مسئلهاستقالل و قابلیت حل ، خودتنظیمی هیجانی، های ارتباطیمهارت پرورش

رابطه نزدیکی هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی ، اجتماعی رود با سازگاریاحتمال می

 راهبردهای انگیزشیو هوش هیجانی ، اجتماعی داشته باشد. همچنین سه متغیر مهم سازگاری

 (.6113، )میکوالزچک و لومینتدارند  طراب تحصیلیسازی اضدر بهینه ییبسزانقش 

 راهبردهای انگیزشیو هوش هیجانی ، اجتماعی سازگاریدور از انتظار نیست که ، بنابراین

 و سالمت روان هر فردی محسوب شود. در شخصیت رشد بر مؤثر عوامل تریناز مهم

 فراهم را ی موقعیتیاجتماع سازگاریهوش هیجانی در سایه راهبردهای انگیزشی و  حقیقت
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های در موفقیت تر بیندیشد وای به پیشرفت تحصیلی بیشتر و مطلوبتا هر یادگیرنده کندمی

سازد اهمیت این پژوهش را آشکار می آنچهای دارد. زندگی و سازگاری فرد اهمیت ویژه

 اجتماعی؛ و روانی، جسمانی آرامش احساس چراکه، حساسیت کار با دانشجویان است

نیز  ماعیاجت و فردی تعامل برای آمادگی و ها؛توانمندی شناسایی پویا؛ اندیشه از مندیبهره

شود و در سازگاری اجتماعی افراد نقش های سالمت روان معرفی میمؤلفه ترینمهم عنوانبه

انجام شده در زمینه  هایبررسیبا توجه به  (.1371، صبحی قراملکیمهم و تأثیرگذاری دارد )

اضطراب تحصیلی و سازگاری اجتماعی ، هوش هیجانی در راهبردهای انگیزشی نقش

های اندکی مواجه هستیم. بیشتر مطالعات انجام شده جهت بررسی با پژوهشدانشجویان 

گاری اضطراب تحصیلی و ساز، راهبردهای انگیزشیبا یکی از متغیرهای هوش هیجانی رابطه 

های تحصیلی مختلف یا دانشجویان انجام شده است. با آموزان دورهدر دانش اجتماعی

برد که کمتر  توان به این موضوع پیهای انجام شده میاندکی بررسی در میان پژوهش

اضطراب ، هوش هیجانی در راهبردهای انگیزشیویژه به بررسی نقش  طوربهای مطالعه

 هایرسیبررداخته باشد. همچنین با توجه به پ تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانشجویان

هوش هیجانی و ، اضطراب تحصیلی در سازگاری اجتماعیدر زمینه نقش ، انجام شده

های اندکی مواجه هستیم. بیشتر مطالعات انجام با پژوهشراهبردهای انگیزشی دانشجویان 

هوش ، یماعسازگاری اجتبا یکی از متغیرهای اضطراب تحصیلی شده جهت بررسی رابطه 

های تحصیلی مختلف یا دانشجویان آموزان دورهدر دانشهیجانی و راهبردهای انگیزشی 

توان به این موضوع های انجام شده میانجام شده است. با اندکی بررسی در میان پژوهش

اضطراب تحصیلی در سازگاری ویژه به بررسی نقش  طوربهای برد که کمتر مطالعه پی

پژوهش  ،بنابراینپرداخته باشد.  جانی و راهبردهای انگیزشی دانشجویانهوش هی، اجتماعی

انی و هوش هیج، اجتماعیسازگاری بر اساس اضطراب تحصیلی  بینیحاضر با هدف پیش

هوش هیجانی چهار  انجام شد. راهبردهای انگیزشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

و ، شودرا شامل می رابطه مدیریتو  اجتماعی آگاهی، خودمدیریتی، خودآگاهی لفهؤم

، طلبیکمک، یادگیری از همتایان، دهی به تالشنظم، مطالعههمچنین مدیریت زمان و محیط 

های راهبردهای انگیزشی مؤلفه ترینمهم عنوانبهخودکارآمدی و اضطراب امتحان نیز 
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یلی و اضطراب تحص ها ورسد ارتباط نزدیکی میان این مؤلفهاند که به نظر میمعرفی شده

زه پژوهشی در این حو خألدیگر که حاکی از  مسئلهسازگاری اجتماعی وجود داشته باشد. 

سازد ارتباط نزدیک احتمالی میان هوش آشکار می شیازپشیباست و اهمیت این پژوهش را 

 در دانشجویان است. از طرف اضطراب تحصیلی و سازگاری، راهبردهای انگیزشی، هیجانی

در  زمانمه طوربهخاص به بررسی رابطه این چهار متغیر  طوربهاکنون هیچ پژوهشی دیگر ت

بلی و نیز ق یهاپژوهشبنابراین این پژوهش با توجه به بررسی ، دانشجویان نپرداخته است

ر د اضطراب تحصیلی و سازگاری، راهبردهای انگیزشی، هوش هیجانی توجهقابلنقش 

 طورهبتا به بررسی روابط میان هر چهار متغیر  است درصددزندگی بشر و ارتباط این متغیرها 

و در یک گروه بپردازد. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که بین  زمانهم

بینی هوش اجتماعی قدرت پیش و سازگاری اضطراب تحصیلی، راهبردهای انگیزشی

واهند قرار خ یموردبررسرد. و در ادامه نیز سه فرضیه فرعی پژوهش هیجانی دانشجویان را دا

 از: اندعبارتگرفت که 
 بینی هوش هیجانی دانشجویان را دارد.راهبردهای انگیزشی قدرت پیش 

 بینی هوش هیجانی دانشجویان را دارد.قدرت پیش اضطراب تحصیلی 

 دارد. بینی هوش هیجانی دانشجویان رااجتماعی قدرت پیش سازگاری 

 پژوه روش

تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل  -پژوهش حاضر توصیفی

در  شد کهکلیه دانشجویان دختر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین می

برای انتخاب  در دانشگاه مذکور مشغول به تحصیل بودند. 1371-72سال تحصیلی 

 با توجه به ای استفاده شد.خوشه یتصادفگیری ها در پژوهش حاضر از روش نمونهآزمودنی

محاسبه  N ≥ 05 + 8 Mفرمول حداقل حجم نمونه الزم در مطالعات همبستگی از رابطه 

 با توجه به تعداد بیترتنیابه. استتعداد متغیرهای پژوهش  Mحجم نمونه و  Nشود. می

هوش هیجانی و پنج  سازگاری اجتماعی؛) بین این پژوهش یعنی هفت متغیرمتغیرهای پیش

 و یطلبکمک، انیهمتااز  یریادگی، به تالش یدهنظم، مطالعه طیزمان و مح تیریمدمتغیر 
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اقدام به تعیین حجم نمونه شد. همچنین به  راهبردهای انگیزشی(از متغیر ی خودکارآمد

، سال 33تا  63دامنه سنی ، دوره کارشناسی ارشدتحصیل در معیارهای ورود به پژوهش )

مشکالت خاص  هرگونه( و خروج از پژوهش )داشتن گذراندن حداقل دو ترم تحصیلی

 661از تعداد کل جامعه آماری ، ذکرشدهمانند افسردگی( توجه گردید. بر اساس مطالب 

ها م برای این پژوهش با در نظر گرفتن افت آزمودنینمونه الز، دانشجوی کارشناسی ارشد

 آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شده است.. برای جمعاستنفر  131برابر با 

 ساخته 1721در سال  بل سازگاری توسط پرسشنامه :1سازگاری اجتماعی پرسشنامه -1

 صورتبه آن هایگزینهدارد و پاسخ به  سؤال 36سازگاری اجتماعی  پرسشنامه است. شده

حداقل و ، دارد. بنابراین نمره صفر خیر و بله نمره یک گزینه است که دانمنمی و خیر و بله

 این کل پایایی، زادهامام و میکائیلی پژوهش است. در 36حداکثر نمره آن به ترتیب صفر و 

 (.1339، زادهامام و به دست آمد )میکائیلی 31/1و روایی آن  34/1 آزمون

در این تحقیق توسط  مورداستفادهآزمون هوش هیجانی : 6هیجانیهوش پرسشنامه  -6

 میرهاشمی و ثابت، توسط گنجی این آزمون .( ساخته شده است6114گریوز ) برادبری و

 1 سؤالکه ماده است  63( ترجمه و ویراستاری گردید. آزمون هوش هیجانی شامل 1331)

، خودآگاهی یهااسیخرده مقبه ترتیب به یکی از  63تا  61و  61تا  12، 11تا  9، 2تا 

اس بر اساس مقیشود. این آزمون مربوط می آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه، خودمدیریتی

ذاری گنمرهتقریباً همیشه و همیشه ، معموالً، گاهی، ندرتبه، از هرگز یای لیکرتدرجه 2

 دهندهنشان 31دهد. نمره باالتر از هیجانی نیز به دست می و یک نمره کلی هوش شودمی

در بررسی  هوش هیجانی پایین است. دهندهنشان 21 تر ازهوش هیجانی باال و نمره پایین

، خودمدیریتی، خودآگاهی یهااسیخرده مق( ضرایب اعتبار 1331) و همکاران گنجی

و  92/1، 93/1، 39/1، 93/1برابر با و کل آزمون به ترتیب  مدیریت رابطه، آگاهی اجتماعی

اجرا شد و ضریب اعتبار  بارکی نفری دیگر فقط 634آزمون در گروه ، بود. به عالوه 71/1

این آزمون به همراه آزمون ، برای تعیین روایی بود. 33/1آن با استفاده از آلفای کرونباخ 

                                                           
0. social adjustment questionnaire 
8. emotional intelligence questionnaire 
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 پژوهش در .محاسبه گردید 23/1نفری اجرا شد  79ان در یک گروه  -هوش هیجانی بار

به دست آمد  93/1و روایی آن  36/1 آزمون این کل پایایی، میرهاشمی و ثابت، گنجی

 (.1331، )گنجی و همکاران

، یتاسم، پینتریچپرسشنامه توسط  نیا :1یریادگی ی برایزشیانگ یپرسشنامه راهبردها -3

 ی برایزشیانگ ی. پرسشنامه راهبردهاه است( ساخته شد1771) 6گارسیا و مک کیجی

است. بخش  یزشیانگ یمنابع و راهبردها تیریمد یشامل دو بخش راهبردها یریادگی

 یریادگی، به تالش یدهنظم، مطالعه طیزمان و مح تیریمنابع شامل مد تیریمد یراهبردها

اب و اضطر یشامل خودکارآمد یزشیانگ یو بخش راهبردها یطلبو کمک انیهمتااز 

 36و  31، 63، 69، 61، 66، 13، 11 یهاسؤالدارد که  سؤال 36پرسشنامه این امتحان است. 

 یهاسؤال ؛به تالش یدهنظمبه  67و  64، 61، 12 یهاسؤال ؛مطالعه طیزمان و مح تیریمدبه 

مربوط  یطلبکمکبه  31و  62، 63، 19 یهاسؤالو  ؛انیهمتااز  یریادگبه ی 61و  17، 14

، 7، 9، 1، 3، 6 هایسؤالهستند. همچنین منابع  تیریمد یراهبردهاشود که زیرمجموعه می

مربوط امتحان اب اضطر به 11و  3، 2، 4، 1 هایسؤال و یخودکارآمدبه  13و  16، 11

ی زشینگا یدر پرسشنامه راهبردهاهستند.  یزشیانگ یبخش راهبردهاشود که زیرمجموعه می

( مخالف )کامالً 1از  کرتیل یادرجه 9 اسیبا استفاده از مق هیهر گوبه پاسخ  یریادگی برای

 دهنهای سازهیگو نمره کردنجمعها با اسیمق شود. نمرهیم یگذارموافق( نمره کامالً) 9 تا

( با روش 1771و همکاران ) چینتری. پدآیمیدست ه ب هاآن نیانگیممحاسبه و  اسیآن مق

 یریادگی ،به تالش یدهنظم، مطالعه طیزمان و مح تیریهای مداسیکرونباخ اعتبار مق یآلفا

، 21/1، 21/1، 91/1 بیو اضطراب امتحان را به ترت یخودکارآمد، یطلبکمک، انیاز همتا

کرونباخ اعتبار  ی( با روش آلفا1331) ی. جباراندگزارش کرده 93/1، 71/1، 13/1

، انیاز همتا یریادگی، به تالش یدهنظم، مطالعه طیزمان و مح تیریهای مداسیمق

، 76/1، 12/1، 21/1، 21/1، 93/1 بیو اضطراب امتحان را به ترت یخودکارآمد، یطلبکمک

                                                           
0. motivational strategies for learning questionnaire (MSLQ) 
8. Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T., & Mc Keachie, W 
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به  33/1و روایی آن  93/1 آزمون این کل پایایی، جباری پژوهش در .محاسبه نمود 93/1

 (.1331، دست آمد )جباری

برای اجرای پژوهش از حراست دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین مجوز گرفته شد.  

های و گرایش شناسیروانلیست اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ، له بعددر مرح

دانشجوی دختر  131ها مربوط به همین رشته در اختیار پژوهشگر قرار گرفت. از این لیست

اهمیت و ضرورت پژوهش برای ، در مرحله بعد نتخاب شد.اگیری در دسترس به روش نمونه

ریاست دانشگاه و کارشناس حراست تشریح شد. سپس گروه نمونه پژوهش به روش 

ای ه. در جلسهای ورود به پژوهش انتخاب شدندمالک و با توجه بهدر دسترس گیری نمونه

منتخب تشکیل گردید ضمن بیان هدف و اهمیت دانشجویان ها یا که با حضور آزمودنی

نامه کتبی جهت شرکت در پژوهش را تکمیل نمایند. خواسته شد تا رضایت هاآنپژوهش از 

پرسشنامه هیجانی و هوش پرسشنامه ، سازگاری اجتماعی منتخب پرسشنامهدانشجویان سپس 

و اضطراب امتحان را تکمیل کردند. الزم به ذکر است  یریادگی ی برایزشیانگ یراهبردها

ول و دو پرسشنامه بعدی در مرحله دیگری اجرا شد. که دو پرسشنامه نخست در مرحله ا

بعد از اجرای هر پرسشنامه برای استراحت در نظر گرفته  یاقهیدقدهفاصله زمانی ، همچنین

سخه و ن گامبهگامآماری تحلیل رگرسیون  از روشهای پژوهش داده تحلیل منظوربهشد. 

 استفاده شد. SPSSافزار بیست و دوم نرم

 ی پژوهشهايافته

دختر دوره کارشناسی ارشد  دانشجویاننفر از  131، کنندگان در این پژوهششرکت 

میانگین سن . قرار داشتندسال  33تا  63که در دامنه سنی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین

 همبستگی ضریب از هاداده تحلیل برای بود. 67/6و  24/31و انحراف معیار آن به ترتیب 

 رگرسیون تحلیل و مالک و بینپیش متغیرهای بین ارتباط بررسی منظوربه پیرسون

با توجه به  .شد استفاده بینپیش متغیرهای اساس بر کمال متغیر بینیپیش منظوربه گامبهگام

بودند فرض نرمال بودن  درجه پراکنده شده 41نقاط رگرسیون حول خط با یک شیب  کهاین

 فرض استقاللبرقراری پیش دهندهنشانبود که  73/1واتسون برابر با تأیید شد. آماره دوربین 
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خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل از شاخص تحمل واریانس خطاها است. برای بررسی هم

، به دست آمد. بنابراین 6شود که مقدار عامل تورم واریانس کمتر از استفاده می

بر امتحان  اباضطربینی پیش منظوربهن تواهای رگرسیون رعایت شده است و میفرضپیش

، به تالش یدهنظم، مطالعه طیزمان و مح تیریمد، هوش هیجانی، سازگاری اجتماعیاساس 

ز ادر دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی خودکارآمدی و  یطلبکمک، انیهمتااز  یریادگی

متغیرهای پژوهش گزارش میانگین و انحراف استاندارد ، 1رگرسیون استفاده کرد. در جدول 

 شده است.

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش. 1جدول 

 M SD متغیر
 23/1 11/13 . سازگاری اجتماعی1

 19/6 41/33 هوش هیجانی .6

 34/1 71/3 مطالعه طیزمان و مح تیریمد. 3

 13/1 23/4 به تالش یدهنظم. 4

 72/1 91/3 انیهمتااز  یریادگ. ی1

 46/1 13/4 یطلبکمک. 2

 24/1 11/1 . خودکارآمدی9

 31/1 19/3 امتحاناب اضطر. 3

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش  شودمشاهده می 1همچنان که در جدول  

در دانشجویان گروه نمونه گزارش شده است. در ضمن ماتریس همبستگی و اعتبار متغیرهای 

 آمده است. 6پژوهش نیز در جدول 

 . ماتریس همبستگی و اعتبار متغیرهای پژوهش2جدول 

 3 9 2 1 4 3 6 1 متغیر

        96/1 . سازگاری اجتماعی1

       91/1 41/1** هوش هیجانی .6

      93/1 31/1** 17/1* مطالعه طیزمان و مح تیریمد. 3

     29/1 39/1** 19/1* 16/1 به تالش یدهنظم. 4
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 3 9 2 1 4 3 6 1 متغیر

    27/1 61/1* 13/1 44/1** 46/1** انیهمتااز  یریادگ. ی1

   91/1 64/1** 17/1* 11/1 49/1** 32/1** یطلبکمک. 2

  94/1 11/1 16/1** 32/1** 39/1** 13/1** 31/1** . خودکارآمدی9

 93/1 -16/1** 63/1* -16/1 -13/1 -17/1 -47/1** -41/1** امتحاناب اضطر. 3

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

 ،مطالعه طیزمان و مح تیریمد بین شودمی مشاهده، 6 نتایج ارائه شده در جدول بر اساس 

نشد.  مشاهده معناداری رابطه امتحاناب اضطربا ی طلبکمک و انیهمتااز  یریادگی، به تالش یدهنظم

 کهالیدرحمثبت و معناداری وجود داشت  رابطه امتحاناب اضطر و یطلبکمک همچنین بین

و  منفی رابطه امتحاناب اضطر و خودکارآمدی با هوش هیجانی، سازگاری اجتماعی بین

های راهبرد، هوش هیجانی، سازگاری اجتماعیآیا  کهاینبرای تعیین هده شد. مشا معناداری

ویان را دانشجدر امتحان اب اضطر بینیپیشقدرت و خودکارآمدی  یطلبکمکانگیزشی 

 ارائه شده است. 3استفاده شد که نتایج آن در جدول  گامبهگامدارد از رگرسیون 

 گامبهگامخالصه تحلیل رگرسیون  .3جدول 
 احتمال F df1 df6 تغییر R تغییر R 6R بینپیش متغیر گام

 111/1 163 1 19/46 691/1 691/1 16/1 خودکارآمدی 1

 111/1 169 1 17/67 193/1 343/1 17/1 هوش هیجانیو  خودکارآمدی 6

 111/1 162 1 13/16 143/1 372/1 23/1 سازگاری اجتماعی وهوش هیجانی ، خودکارآمدی 3

 116/1 161 1 41/3 162/1 466/1 21/1 یطلبکمکو  سازگاری، هوش هیجانی، خودکارآمدی 4

و  یطلبکمک یزشیانگ یراهبردها کهاینبر  یپژوهش مبن یاصل یهبا توجه به فرض

 یجانیهوش ه بینییشقدرت پ یاجتماع یاضطراب امتحان و سازگار، یخودکارآمد

 یارسازگ و نتایج نشان داد کهاستفاده شد  گامبهگامرا دارد از رگرسیون  یاندانشجو

تغیر با داشت. ضریب همبستگی این م یجانیهوش ه بینییشبیشترین نقش را در پ یاجتماع

 یاجتماع یسازگار لهیوسبه یجانیدرصد از تغییرات هوش ه 69بود و  16/1 یجانیهوش ه

 است. یینقابل تب
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خودکارآمدی ، شود که در گام نخستمشاهده می 3بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  

اب اضطرا داشت. ضریب همبستگی این متغیر ب امتحاناب اضطربینی بیشترین نقش را در پیش

 امتحاناب اضطردرصد از تغییرات  69و  19/46بود و با تغییرات فراوانی  16/1 امتحان

وش همتغیر ، خودکارآمدیپس از ، قابل تبیین است. در گام دومخودکارآمدی  لهیوسبه

 17/1 حانامتاب اضطروارد معادله رگرسیون شد. ضریب همبستگی این دو متغیر با هیجانی 

از طریق  امتحاناب اضطردرصد از تغییرات  34بیانگر آن بود که  17/67و با تغییرات فراوانی 

رسیون ه رگدر معادل هوش هیجانیورود متغیر ، درواقعبینی است. پیش قابل ریمتغاین دو 

پس از ، بینی را افزایش دهد. در گام سومدرصد توان پیش 9توانسته است به میزان 

وارد معادله رگرسیون شد. ضریب  سازگاری اجتماعیمتغیر ، هوش هیجانیو  خودکارآمدی

بیانگر آن بود  13/16و با تغییرات فراوانی  23/1 امتحاناب اضطرهمبستگی این سه متغیر با 

، درواقعت. بینی اسپیش قابل ریمتغاز طریق این سه  امتحاناب اضطردرصد از تغییرات  37که 

درصد توان  4در معادله رگرسیون توانسته است به میزان  سازگاری اجتماعیورود متغیر 

هوش هیجانی و سازگاری ، یخودکارآمد پس از، بینی را افزایش دهد. در گام چهارمپیش

وارد معادله رگرسیون شد. ضریب همبستگی این چهار متغیر با  یطلبکمکمتغیر ، اجتماعی

درصد از تغییرات  46بیانگر آن بود که  14/3و با تغییرات فراوانی  21/1 امتحاناب اضطر

ورود متغیر ، درواقعبینی است. پیش قابل ریمتغاز طریق این چهار  امتحاناب اضطر

بینی را افزایش درصد توان پیش 6در معادله رگرسیون توانسته است به میزان  یطلبکمک

 دهد.

 ،هوش هیجانی، خودکارآمدیکه سهم هر یک از متغیرهای  کهاینبررسی  منظوربه 

از  دانشجویان چقدر است امتحاناب اضطربینی در پیش یطلبکمکو  سازگاری اجتماعی

 ارائه شده است. 4د و غیراستاندارد استفاده شد که نتایج آن در جدول ضرایب استاندار
  



 2479تابستان ، 43شمارة ، سال نهمی، درمانروانفصلنامة فرهنگ مشاوره و  112

 

 متغیرها یكیتفك یمهنو همبستگی تفكیكی و  ضرایب استاندارد و غیراستاندارد. 4جدول 

 بینیشپمتغیر  مدل
مقدار  ضرایب رگرسیون

 احتمال

 همبستگی

 یراستانداردغ
ß 

 استانداردشده
Beta 

 یتفکیک نیمه تفکیکی صفر مرتبه

 -16/1 -16/1 -16/1 111/1 -12/1 -24/1 خودکارآمدی 1

6 
 -49/1 -41/1 -16/1 111/1 -43/1 -24/1 خودکارآمدی

 -43/1 -44/1 -47/1 111/1 -37/1 -41/1 هوش هیجانی

3 

 -41/1 -46/1 -16/1 111/1 -47/1 -43/1 خودکارآمدی

 -33/1 -41/1 -47/1 111/1 -32/1 -61/1 هوش هیجانی

 -32/1 -39/1 -41/1 111/1 -31/1 -73/1 سازگاری اجتماعی

4 

 -32/1 -33/1 -16/1 111/1 -44/1 -11/1 خودکارآمدی

 -34/1 -31/1 -47/1 111/1 -36/1 -11/1 هوش هیجانی

 -67/1 -31/1 -41/1 111/1 -67/1 -31/1 سازگاری اجتماعی

 69/1 63/1 63/1 116/1 64/1 99/1 یطلبکمک

قدرت  یطلبکمکو  خودکارآمدی راهبردهای انگیزشی کهاینبررسی  منظوربه 

ا توان عنوان کرد که برا دارد می دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمیهوش هیجانی  بینیپیش

و بتای استاندارد معادل  16/1با همبستگی مرتبه صفر  یطلبکمک، قبول ترتیب ورود متغیرها

، گریدانیبهبداشته است.  امتحاناب اضطربینی تغییرات نقش منفی و معناداری در پیش 12/1

هوش هیجانی بود و بیشترین سهم را در  بینی کنندهترین پیشسازگاری اجتماعی قوی

تبه صفر با همبستگی مر یطلبکمک، داشت. همچنین امتحاناب اضطربینی تغییرات پیش

 امتحاناب اضطربینی نقش مثبت و معناداری در پیش 64/1ل و بتای استاندارد معاد 63/1

ر نقش مؤثری د، خودکارآمدیو  یطلبکمک راهبردهای انگیزشی، گریدانیببهداشت. 

 داشتند. امتحاناب اضطربینی پیش

قدرت  هوش هیجانی کهاینبررسی  منظوربه 4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  

وش هتوان گفت را دارد می دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی امتحاناب اضطر بینیپیش

نقش منفی و معناداری  -37/1و بتای استاندارد معادل  -47/1با همبستگی مرتبه صفر  هیجانی

نقش  تحاناماب اضطر، گریدعبارتبهداشته است.  امتحاناب اضطربینی تغییرات در پیش
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ازگاری س کهاینبررسی  منظوربهداشت.  امتحاناب اضطربینی معکوس و مؤثری در پیش

توان را دارد می دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی امتحاناب اضطر بینیپیشقدرت  اجتماعی

نقش  31/1و بتای استاندارد معادل  41/1با همبستگی مرتبه صفر  سازگاری اجتماعیگفت 

 داشته است. امتحاناب اضطربینی تغییرات منفی و معناداری در پیش

 گیریبحث و نتیجه

 باال توانمندی در سازگاری اجتماعی از موضوعات مهم در حوزه آموزش است که باعث

ه گردد. سازگاری به همه راهبردهایی اشارمی دانشجویان در تحصیلی کفایت و کارایی بردن

برد )سادوک و زا به کار میهای استرسدارد که فرد برای اداره کردن خود در موقعیت

مشارکت در ، دوری از خانواده ازجمله(. در دوران دانشجویی به دالیلی 6113، سادوک

ود. ورود شفشارهای درسی و تحصیلی یک دوره خاص تلقی می، پذیری اجتماعیمسئولیت

به دانشگاه با بروز تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی همراه است. در کنار این 

گاه در با ورود به دانش زمانهمی جدید نیز باید اشاره کرد که هاتغییرات به انتظارات و نقش

باال ریزی در جوانان و برنامه هایویژگیگیرد. بنابراین بررسی شرایط و دانشجویان شکل می

 ،توانمندی سازگاری اجتماعی در دوران تحصیل اهمیت زیادی دارد )افنسی و همکاران بردن

هوش و  اجتماعی سازگاری، اضطراب تحصیلی، انگیزشیراهبردهای رسد به نظر می(. 6113

بگذارند. طبیعی  یتوجهقابل تأثیررابطه نزدیک و متقابلی داشته باشد و بر یکدیگر هیجانی 

است که هوش هیجانی باال با سازگاری اجتماعی مطلوب همراه باشد و این دو متغیر سبب 

ز انگیزش مناسب نی، عی مطلوبسازگاری اجتما، انگیزش فرد گردند. هوش هیجانی باال

ت. علّی نیس صورتبهرا کاهش دهند. البته این رابطه  تحصیلیرود اضطراب احتمال می

 گاریو ساز اضطراب تحصیلی، دور از انتظار نیست که راهبردهای انگیزشی، بنابراین

 بینی کنند.اجتماعی بتوانند هوش هیجانی فرد را پیش

هوش  ،ضطراب تحصیلی بر اساس سازگاری اجتماعیابینی پیشپژوهش حاضر با هدف 

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی هیجانی و راهبردهای انگیزشی 

نشان  گامبهگامورامین صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری همبستگی و رگرسیون 
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 بردهای انگیزشیهوش هیجانی و راه، سازگاری اجتماعی، اضطراب تحصیلیداد که میان 

، یسازگاری اجتماع کهایندانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از بررسی 

اب طراض بینیپیشقدرت و خودکارآمدی  یطلبکمکراهبردهای انگیزشی ، هوش هیجانی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ورامین را دارد بیانگر آن بود  امتحان

ته با نتایج بینی کند. این یافپیشرا  این دانشجویان امتحاناب اضطرتوانند می این متغیرها که

عسگری و روشنی ، (1371امیدی ) رجبی و، زاهد، (1373های حیدری و همکاران )پژوهش

 ( و میکوالزچک و لومینت6113کانگ و زائو )، (6112ماگانو و همکاران )، (1371)

اجتماعی قدرت  و سازگاری اضطراب تحصیلی، ردهای انگیزشیراهب( همسو است. 6113)

 را دارد. دانشجویانبینی هوش هیجانی پیش

، یراهبردهای انگیزش کهایننتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر 

بینی هوش هیجانی دانشجویان دوره اجتماعی قدرت پیش و سازگاری اضطراب تحصیلی

، یزشیراهبردهای انگ کهبیانگر آن بود کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ورامین را دارد 

نی بیپیشرا  دانشجویاناین هوش هیجانی توانند می اجتماعی و سازگاری اضطراب تحصیلی

، (1371زاهد و همکاران )، (1373حیدری و همکاران ) هایاین یافته با نتایج پژوهش کند.

( و 6113کانگ و زائو )، (6112ماگانو و همکاران )، (1371عسگری و روشنی )

راهبردهای ها به نقش تأثیرگذار همسو است. در این پژوهش( 6113) میکوالزچک و لومینت

در  شده است. تأکیدهوش هیجانی در  اجتماعی و سازگاری اضطراب تحصیلی، انگیزشی

 و سازگاری اضطراب تحصیلی، راهبردهای انگیزشی کهاینتبیین این یافته پژوهش مبنی بر 

بینی هوش هیجانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اجتماعی قدرت پیش

 زا استفاده ازمندین امروز یایدن در یزندگتوان عنوان کرد که اسالمی ورامین را دارد می

 أثیرت مختلف حوادث و دادهایرو مقابل در فرد یرگیمیتصم بر که است هایییدتوانمن

عاطفی و هیجانی ، شناختی، های جسمیتوان در حیطههای افراد را میتوانمندی .گذاردیم

دارند.  بسیار شگرفی بر زندگی و آینده فرد تأثیرها بندی کرد. هر یک از این توانمندیطبقه

کند نقش و اهمیت جلوه می ترمهمدر نظر بسیاری از افراد جامعه  آنچهدر این میان 
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است )هاالهان  اجتماعی و هوش هیجانی سازگاری، اضطراب تحصیلی، راهبردهای انگیزشی

 (.6111، و همکاران

 استفاده زمنداین امروز یایدن در یزندگتوان عنوان کرد که در تبیین این یافته پژوهش می

 أثیرت مختلف حوادث و دادهایرو مقابل در فرد یرگیمیتصم بر که است هایییتوانمند از

عاطفی و هیجانی ، شناختی، های جسمیتوان در حیطههای افراد را میتوانمندی .گذاردیم

دارند.  بسیار شگرفی بر زندگی و آینده فرد تأثیرها بندی کرد. هر یک از این توانمندیطبقه

کند نقش و اهمیت جلوه می ترمهمیاری از افراد جامعه در نظر بس آنچهدر این میان 

است  اجتماعی و هوش هیجانی سازگاری، اضطراب تحصیلی، راهبردهای انگیزشی

، هوش هیجانی، رسد سازگاری اجتماعیبه نظر می(. 6111، 1کافمن و پولن، )هاالهان

گر رابطه نزدیک و متقابلی داشته باشد و بر یکدیراهبردهای انگیزشی و اضطراب تحصیلی 

بگذارند. طبیعی است که هوش هیجانی باال با سازگاری اجتماعی مطلوب  توجهیقابل تأثیر

تماعی سازگاری اج، همراه باشد و این دو متغیر سبب انگیزش فرد گردند. هوش هیجانی باال

ن را کاهش دهند. البته ای لیتحصیرود اضطراب مطلوب و انگیزش مناسب نیز احتمال می

هوش  ،سازگاری اجتماعیدور از انتظار نیست که ، علّی نیست. بنابراین صورتبهرابطه 

 د.بینی کننبتوانند اضطراب تحصیلی فرد را پیش هیجانی و راهبردهای انگیزشی

ان بینی اضطراب تحصیلی دانشجویراهبردهای انگیزشی قدرت پیش کهایندر بررسی  

مشخص شد راهبردهای ، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ورامین را دارد

 بینی اضطراب تحصیلینقش معناداری در پیش یطلبکمکو  خودکارآمدی انگیزشی

زاهد و ، (1371لکی )صبحی قرامهای داشتند. این یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

میکوالزچک ، (6112ماگانو و همکاران )، (1336کجباف و همکاران )، (1371همکاران )

 ( همسو است.6113) و لومینت

 وجهتهای اخیر شناسان در سالتوان عنوان نمود که رواندر تبیین این یافته پژوهش می 

ر و گاالگ، )کرک اندردهاضطراب تحصیلی کراهبردهای انگیزشی و  موضوع به یروزافزون

                                                           
0. Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C 
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طلبی به معنی کمک گرفتن از دیگران به هنگام نیاز راهبرد انگیزشی کمک(. 6111کولمن 

ع تواند آن را رفطلبی اوالً فرد مشکل یا نیازی دارد که خودش نمی. در جریان کمکاست

یابد. ش میهاست که با تالش و استفاده از سایر منابع کا ایگونهبهمشکل  کهاینکند و دوم 

اهد بر این خوای مستقیم از فرد دیگر کمک میبه شیوه، فرد نیازمند به کمک کهاینسوم 

توان نوعی تعامل اجتماعی افراد با یکدیگر توصیف کرد. )افنسی و طلبی را میاساس کمک

راب اضطبا  یطلبکمکرسد که راهبردهای انگیزشی به نظر می روازاین(. 6113، همکاران

 ارتباط داشته باشد.تحصیلی 

قضاوت افراد در مورد که جنبه دیگری از راهبردهای انگیزشی است به  خودکارآمدی 

 یو اجرای یک سلسله کارها برای رسیدن به انواع عملکردها یدهسازمانبرای  هاآن توانایی

، یردهه اخ در چند(. 1779، ؛ بندورا1776، پونز-اشاره دارد )زیمرمن و مارتینز شدهنییتع

 یا وپو هساز و آن را یک است تغییر یافته خودکارآمدییت ماه هشناسان دربارروان یدگاهد

کارآمدی خودکه  اندهمطالعات نشان داد، افزون بر آن. (6111، دانند )بندورامی یچندبعد

 (.6111، 1گریگور)الیوت و مک .بینی کننده مهم یادگیری و موفقیت استیک عامل پیش

باط ارتاضطراب تحصیلی با  خودکارآمدیرود که راهبردهای انگیزشی پس احتمال می

 ودکارآمدیخو  یطلبکمکراهبردهای انگیزشی ، داشته باشد. با توجه به پیشینه پژوهشی

ران دانشجویان در دو کهاینکند. با توجه به ایفا میاضطراب تحصیلی نقشی محوری در 

 چراکهکنند. های الزم برای حضور در جامعه را دریافت میزشدانشگاه آمادگی و آمو

های پدیدار شناختی فیزیولوژیک و ای از پاسخمجموعه عنوانبههم به اضطراب تحصیلی 

رفتاری است که با نگرانی درباره پیامدهای منفی اجتماعی یا رد شدن در امتحان یا وضعیت 

ز انتظار نیست که بر اساس راهبردهای انگیزشی دور ا، . بنابراینارزیابی مشابه همراه است

 رد.بینی کدانشجویان را پیشاضطراب تحصیلی بتوان  خودکارآمدیو  یطلبکمک

بینی اضطراب تحصیلی دانشجویان دوره هیجانی قدرت پیش هوش کهایندر بررسی  

نی هیجا توان عنوان کرد که هوشکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ورامین را دارد می

                                                           
0. Elliot, A. J., & McGregor, H 
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تایج داشت. این یافته پژوهش حاضر با ن امتحاناب اضطربینی نقش معکوس و مؤثری در پیش

محمدنژاد  ی وپورسنبلنیحس، یویخد، زادبیک، (1373های حیدری و همکاران )پژوهش

( 6111آرمسترانگ )، (6112ماگانو و همکاران )، (1336کجباف و همکاران )، (1371) اصل

 ( همسو است.6113و کانگ و زائو )

 پدیده یک عنوانبه امتحان اضطرابتوان گفت تبیین این یافته پژوهش می منظوربه 

، دارد )سرگلزاییو هیجانات  پیشرفت تحصیلی با تنگاتنگی رابطه، آموزشی مهم و متداول

 عنوانبهاضطراب آزمون چرا که  (.6116، کارتون ؛ وینر و1336، کیخانی و، ثمری

باره رهای پدیدار شناختی فیزیولوژیک و رفتاری است که با نگرانی دپاسخ ای ازمجموعه

 ریزان. به همین دلیل برنامهپیامدهای منفی اجتماعی یا رد شدن در امتحان همراه است

 مؤثروری و کارآمدی در دوران تحصیل را در افزایش بهره متعددی عوامل، آموزشی

 شود )هاالهانعوامل اساسی محسوب می ترینممهدانند که کاهش اضطراب تحصیلی از می

اضطراب تحصیلی را ، (. بنابراین درو از انتظار نیست که هوش هیجانی6111، و همکاران

هوش هیجانی باال سبب کاهش اضطراب تحصیلی شود و اضطراب ، تعدیل کند یا بیان دیگر

، رشدهذکوری بهتر از هوش هیجانی گردد. با توجه به مطالب تحصیلی بهینه سبب بهره

بینی رود که بر اساس هوش هیجانی بتوان اضطراب تحصیلی دانشجویان را پیشاحتمال می

 کرد.

اجتماعی  ز آن بود که سازگارینتایج حاصل از بررسی آخرین یافته پژوهش حاکی ا 

بینی اضطراب تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی قدرت پیش

سازگاری اجتماعی توانست اضطراب تحصیلی دانشجویان را ، گریدانیببهورامین را دارد. 

و همکاران  زاهد، (1373های حیدری و همکاران )بینی کند. این یافته با نتایج پژوهشپیش

( و 6111آرمسترانگ )، (6112ماگانو و همکاران )، (1371عسگری و روشنی )، (1371)

 ( همسو است.6113کانگ و زائو )

بینی هوش هیجانی دانشجویان را دارد. نتایج حاصل از اجتماعی قدرت پیش سازگاری 

بینی شاجتماعی قدرت پی سازگاری کهاینبررسی آخرین فرضیه فرعی پژوهش مبنی بر 

انگر بیهوش هیجانی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ورامین را دارد 
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 بینی کند.پیشرا  دانشجویاناین هوش هیجانی توانند می اجتماعی سازگاری کهآن بود 

 سهم یشترینهوش هیجانی بود و ب بینی کنندهترین پیشسازگاری اجتماعی قوی، گریدانیببه

وان گفت تدر تبیین این یافته پژوهش میهوش هیجانی داشت.  تغییراتبینی پیشدر  را

ازگاری س گریدعبارتبه .اشاره دارد تعامل شخص با محیط اجتماعی بهسازگاری اجتماعی 

خصی و و بیشتر امکانات ش بهترچه هر کارگیریبهاجتماعی عبارت است از توانایی فرد در 

، 1)آدولف و برگر وفق دادن خود با جامعه و محیط پیرامونشبرای سازگاری و ، محیطی

 اضطراب تحصیلی، های سازگاریدر جامعه کنونی خوب زیستن نیازمند توانایی(. 6111

گ رسالتی بزر، و آموزش عالی وپرورشآموزشدهی افکار است. و استدالل و سازمانبهینه 

ان اسی در آموزش این است که به فراگیریکی از نکات اسهایی دارند. در ایجاد چنین توانایی

در  های اخیرشناسان در دههروان خود را سازگار کنند.چگونه  و یاد دهیم چطور یاد بگیرند

 مشکالتاز  اند که بسیاریبه این نتیجه رسیده اضطراب تحصیلی کودکان و نوجوانانبررسی 

 دریشه داراضطراب تحصیلی باال و سازگاری اجتماعی ضعیف در سازگاری این افراد 

بین سازگاری ، های انجام شدهبا توجه به پیشینه پژوهش (.6111، )کرک و همکاران

اجتماعی و اضطراب تحصیلی رابطه متقابل و دوجانبه وجود دارد. از طرفی سازگاری 

ران( )کنار آمدن با شرایط دیگاجتماعی دو جنبه درونی )کنار آمدن با شرایط خود( و بیرونی 

آمیز عمومی و مبهم از دلواپسی اضطراب تحصیلی یک احساس هیجان، دارد و از سوی دیگر

است که با یک یا چند احساس جسمی و در صورت تداوم با مشکالت روانی دیگر همراه 

ی گوید از چه چیزی و با چه روش( و به ما می1371، نژاد و برخورداریگردد )قاسممی

دور از انتظار نیست که بر اساس سازگاری ، (. بنابراین6111، اجتناب کنیم )تاش و همکاران

 بینی کرد.دانشجویان را پیش اجتماعی بتوان اضطراب تحصیلی

 هاخالی از چالش، پژوهش یا فعالیت پژوهشی خاص در زمان اجرا هرگونهبدون شک  

ها و نبوده و در انجام آن با محدودیت مستثناو مشکالت گوناگون نیست. این پژوهش نیز 

توان به موارد زیر اشاره ها میاین محدودیت ازجملهمشکالت گوناگونی مواجه بوده است. 

                                                           
0. Adolph, K. E., & Berger, S. E 
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پذیری نتایج را با دشواری ها که تعمیمکرد: محدودیت در حجم نمونه و جنسیت آزمودنی

ه شده است. در چنین دهی استفادسازد؛ در این پژوهش از ابزارهای خودگزارشمواجه می

و دقت  سوگیری داشته باشند سؤاالتممکن است دانشجویان نسبت به پاسخگویی ، روشی

ی به روابط دستیاب، نتایج کاهش یابد؛ همچنین استفاده از روش همبستگی در پژوهش حاضر

 سازد.علّی معلولی میان متغیرها را با مانع مواجه می

 مشابه یهانمونهای هر دو جنس و با در جامعه و های بعدی برشود پژوهشپیشنهاد می 

انجام شود؛  آموزش متوسطه اول و متوسطه دوم یهادورهدر اقشار جامعه آموزشی؛ از قبیل 

توان میهمبستگی است و ن محدودیت این مطالعه استفاده از روش ترینمهم کهاینبا توجه به 

 ،شود برای بررسی این روابطمیپیشنهاد ، روابط علّی فرض کرد عنوانبهروابط را 

 ،اضطراب تحصیلی مسئله کهاینهای آزمایشی طراحی و اجرا شوند؛ با توجه به پژوهش

آموزان و برای همه دانش، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی، اجتماعی سازگاری

 ودشها موضوع مهمی است پیشنهاد میهای تحصیلی و در همه رشتهدانشجویان در همه دوره

های تحصیلی مختلف استفاده آموزان و دانشجویان دورههای بعدی از دانشکه در پژوهش

 این های مختلف با یکدیگر مقایسه شود؛ همچنین انجامدر گروه آمدهدستبهگردد و نتایج 

 توانشود که میمی تریجامع روابط های تحصیلی منجر به دستیابی بهسایر دوره در پژوهش

 داد. تعمیم را آمدهدستبه نتایج بیشتری دقت با

 منابع

بررسی نقش هوش هیجانی در ارتقاء سازگاری اجتماعی ( 1372عاطفه )، اویسی کهخا

و  شناسیوانر المللیبینهشتمین کنفرانس ، زابلدانشگاه علوم پزشکی دانشجویان 
 .1372 بهار –علوم اجتماعی 

ماهنامه (. والدین و اختالل اضطرابی در کودکان. 1374محمد )، احمد و عاشوری، پژوهبه

 .19-16، 431، پیوند
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(. 1371راحله )، محمدنژاد اصل و رضایعل، یپورسنبلنیحس ؛اسداله، یویخد ؛جعفر، زادکیب

 آموزشفصلنامه ، آنان یو سالمت روان یبا خودکارآمد رانیمد یجانیرابطه هوش ه
 .34-69، (17)1، یابیو ارزش

اهش ک بر، انگیزشی به شیوه گروهی یمصاحبه اثربخشی(. 1372) محمدجواد، ربانی پارسا

انش تکش تعدیل گر با توجه به نق خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق؛
دانشکده علوم تربیتی و ، دانشگاه فردوسی، ارشد یکارشناس نامهانیپا، یگر

 .شناسیروان

، هیجانی، اجتماعی سازگاری (. مقایسه1371مسعود )، امیدی و سعید، رجبی، عادل، زاهد

 مجله. یادگیری ناتوانی بدون و با آموزاندر دانش خودتنظیمی یادگیری و تحصیلی
 .43-26، (6)1، های یادگیریناتوانی

(. بررسی 1332) اصغرعلی، رسول و اصغرنژادفرید، اکبر؛ روشنعلی، کوهسارحدادی

ای رابطه هوش هیجانی با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مقایسه

 .113-79، (1)39، و علوم تربیتی شناسیروانمجله شاهد و غیرشاهد. 

و  شناختیروان یستینقش بهز(. 1373فاطمه )، یانیو ل نیگل، نژادیشعبان؛ مهد، یدریح
علوم  یلالملنی. کنفرانس بانیامتحان دانشجوراب طاض ینیبشیدر پ یجانیهوش ه

 ی.اجتماع و مطالعات یرفتار

(. بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از 1333) الساداتکوهش، بنی جمالی زت وع، دیر

 یشناختوانرفصلنامه مطالعات ، راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری

 .64-31، (3)1. دانشگاه الزهرا

یادگیری خود نظم داده شده با هوش.  یهامؤلفه(. بررسی ارتباط بین 1331حسین )، جباری

 .72-31، (4)11، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

 (. رویکرد شناختی1336) اصغرعلی، کیخانی و اکبرعلی، ثمری محمدرضا؛، سرگلزایی

 بهداشت اصول فصلنامه امتحان. اضطراب عصبی کالمی ریزیبرنامه و رفتاری

 .49-34، (13و  19)1، روانی
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. ترجمۀ اختالالت اضطرابی در کودکان و نوجوانان(. 6111پیترمن )، ایسائو و فرانز، سیسیلیا

 (. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.1334مسعود براتیان )

 شرفتیو هسته کنترل با پ یزشیانگ یرابطه راهبردها یبررس(. 1331) اضیهر، یاالسالمخیش
 یکارشناس نامهپایان، یخانوادگ نهیو زم تیجنس، هوش یرهایبا توجه به متغ یلیتحص

 .رازیش یتیدانشگاه علوم ترب، ارشد

 اببا اضطر رابطه هوش هیجانی و الگوهای ارتباطی خانواده (. بررسی1372علی )، صالحی نیا

 ،ارشد یکارشناس نامهانیپا، شیرازشهر  دانش آموزان دوره دوم متوسطه ریاضی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

 بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی(. پیش1371) اصرن، صبحی قراملکی

 .26-47، (3)1، مدرسه شناسیروانمجله آموزان. دانش

 یسازگار، یجانیهوش ه، یهوش فرهنگ سهی(. مقا1371) جهیخد، یروشن و زیپرو، یعسگر

فصلنامه واحد اهواز.  یزن و مرد دانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یاجتماع -یفرد
 .23-47، (16)3. زن و فرهنگ یپژوهش یعلم

(. رابطه باورهای 1336حسین )، حسین و شیرازی تهرانی، محمدباقر؛ مولوی، کجباف

وزان آمدانشانگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی 

 .49-41، (23) 66، نگرجامع ییو ماما یمجله پرستار دبیرستانی.

(. هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش 1331) حسنم، و ثابت الکم، میرهاشمی مزه؛ح، گنجی

 .31-63، (6)1، شناسی کاربردیمجله روانگریور.  -هیجانی برادبری

 یاضطراب و ارتباط آن با افسردگ یفراوان(. 1371معصومه )، یبرخوردار و نهیمد، نژادقاسم

 1، تیهای علوم شناخفصلنامه تازه. یپرستار انیدر دانشجو یفرد هایویژگی ریو سا

(1) ،69-33. 

 یبا رفتار سازش نیوالد یفرزندپرور یهاوهیش نیرابطه ب(. 1334) ریعبداالم، زادهقاطع

 نامهانیپا، شهرستان دشت آزادگان ییسوم و چهارم ابتدا یهاهیموزان دختر پاآدانش

 .واحد اهواز یدانشگاه آزاد اسالم، ارشد یکارشناس
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 سازگاری و اجتماعی هیجانی هوش رابطه (.1339) زهرا، زادامام و مددی فرزانه، میکاییلی

 بدون دانشجویان با آن مقایسه و یانضباط حکم دارای انشجویاند در اجتماعی

 .21-49، (11)3، تبریز پژوهشی علمی فصلنامه، حکم
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