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 چکيده
دانشجويان هوش هيجاني با اضطراب در  تحصيلي و خود کارآمدي اين مطالعه با هدف تعيين رابطه

 ،همبستگي بود. جامعه آماري دانشجويان-پژوهشتوصيفيانجام  روش انجام شده است. آموزش از دور
اه پيام نور بودند که در سال دانشگ ياناز دانشجونفر  466، پژوهش نمونه سيستم آموزش از دور بودند.

الکترونيکي اخذ کردند و از  صورتبهدر سيستم آموزش از دور تعدادي از واحدها را  62-66 يليتحص
 خود، (4663) يرينگشهاي هوش هيجاني در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه يريگنمونهطريق 

ها به کمک رگرسيون دادند. داده خ( پاس4666بک )( و 4666تحصيلي جينکينز و مورگان ) کارآمدي
هوش هيجاني و خودکارآمدي  هايمؤلفه، هاي حاصل از اين پژوهش نشان دادچندگانه تحليل شد. يافته

ن داد نشا پژوهشبراي اضطراب هستند. و همچنين نتايج  داريمعنيهاي کننده بينيپيشتحصيلي 
استعداد و بافت از خودکارآمدي  هايمؤلفهو خودآگاهي و مهارت اجتماعي از هوش هيجاني  هايمؤلفه

و با توجه به  ژوهشپاند. بر اساس نتايج اضطراب داشته بينيپيشتحصيلي به ترتيب بيشترين سهم را در 
دارد و اضطراب خود  اضطراب ارتباطبا کاهش  يليتحص يکارآمدو خود  هيجاني ارتقاء هوشاينکه 

هاي الزم است زمينه، ش توان يادگيري در دانشجويان استيکي از داليل اختالل سالمت روان و کاه
 قرار گيرد. موردتوجه هاآنتقويت 

هوش هيجاني، تحصيلي خود کارآمدي، اضطراب کليدي: هايواژه
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 مقدمه
که خطري  است ايکنندهناراحتاختالالت رواني است و حالت  ترينشايعاضطراب از 

شديد تداوم رفتاري فرد را بر هم زده و از پاسخ و در حالت  کندنامعلوم را تداعي مي
يک ناراحتي دردناک ذهني درباره  ازکند اضطراب عبارت منطقي او جلوگيري مي

 ،هاي اضطراب: ترسويژگي ازجملهيک تهديد و يا ناخوشي در آينده است.  بينيپيش
ي حساس درماندگهمراه با ا معموالًو  مشکلي است که راه فرار ندارد بينيپيشناراحتي و 

است. فرد مضطرب اغلب از علت اضطراب خويش آگاهي ندارد  حلراهدريافتن چاره و 
ناشي از احساس ناامني درون اوست و يا از موقعيت خارجي ، داند که اضطرابو نمي

اضطراب  ترمعقولاشکال  در (.4266، افکند )انارياست که او ترس خود را در آن مي
و  ميناآرا، حساسيت شديد و عصبانيت، تاري چون افسردگيرف صورتبهممکن است 

 احساس صورتبهو خواب ناراحت بيان شود و در موارد شديدتر  خوابيبي، قراريبي
 (.4256، االسالميشيخ) کندگناه تجلي 
، تدانسهايش ميبين برداشت فرد از خود و تجربه تضاد ازرا ناشي  3اضطراب 4راجرز
 ،ر آموزش و اعتماد و محبت و احساس امنيت در کودکي معتقد بودب تأکيدبا  2اريکسون

اند در مقابل ديگران با اضطراب و ناامني روبرو کودکاني که از ابتدا امنيت را تجربه نکرده
ماهيتي گسترده دارد. و بنا به موقعيت برانگيزنده آن متفاوت است.  اضطراب .شوندمي

هاي موقعيت ساير واضطراب امتحان ، بارداري اضطراب ناشي از، اضطراب ناشي از مرگ
 هاآن شناسيسببکنند و در اضطرابي با ماهيت متفاوت ايجاد مي، ديگر زندگي انسان

 انآموزدانشهاي آموزشي نيز همواره براي هاي متفاوتي وجود دارد. محيطکننده بينيپيش
هاي افراد در يهاي خاص خود را به همراه دارند. توانمندو دانشجويان چالش

ته کنند؛ داشتواند نقش مهمي در ميزان اضطرابي که تجربه ميهاي آموزشي ميموقعيت
 خودکارآمدي و، هاي فردي مانند ادراک توانمنديکنندهتوان به تعيينمي ازجملهباشند. 

 (.4266، صيادپور و صيادپور) کردرشد هيجاني اشاره 
 دشواري، د که فراگيران در ارتباط با خودشوخودکارآمدي به باورهايي مرتبط مي

هاي حاصل از انجام تکليف دارند. به عقيده بندورا افراد براي انجام دادن تکليف و پيامد
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از انجام  بايد قبل هاآنبلکه ، به مهارت و دانش نياز دارند تنهانهيک تکليف  آميزموفقيت
 (.3000، 4برنارد) باشنداشته سطح مشخصي از انتظارات براي موفقيت د، دادن تکاليف

ان در آموزدانشدر انگيزش و رفتار  2( خودکارآمدي3002) 3به عقيده والترز
خودکارآمدي را باور فرد به توانايي انجام  1هاي پيشرفت نقشي مهم دارد. بندوراموقعيت

يک عمل در يک موقعيت مشخص تعريف کرده است. زماني که عملکرد فرد با 
به حفظ يا افزايش خودکارآمدي منجر ، ي هماهنگ و يا فراتر از آن باشدهاي فردهنجار

هاي فردي موجب کاهش تر از هنجارعملکرد ضعيف و پايين کهدرحاليشود؛ مي
ها نشان دادند که افراد با خودکارآمدي باال در مقايسه با گردد. پژوهشخودکارآمدي مي

 ،عبداللهي عدلي انصار) دهندخود نشان مي افراد با خودکارآمدي پايين عملکرد بهتري از
4263.) 

وسيعي  يگسترهبا سطوح بااليي از پيشرفت و يادگيري و همچنين با  خودکارآمدي
طه مثبت راب، هاي تحصيلي نظير سطح تالش و استقامت در انجام تکاليف دشواراز بازده

ع اهدافي که براي يادگيري ( خودکارآمدي افراد بر نو3003، 2لينينربرينگ و پينتريچ) دارد
خود نشان داده است  پژوهشدر  5(. بانگ3000، 6گذارد )اليوتمي تأثير، کنندانتخاب مي

ط ي که توسپژوهش در که بين اهداف پيشرفت و خودکارآمدي رابطه مثبت وجود دارد.
استرس ، حمايت اجتماعي اثر بادر رابطه  (4266سنگري)، شهر آراي، فرزاد، دفوالدون

 نتايج اين، انجام شد تحصيلي و خودکارآمدي تحصيلي بر سالمت رواني جسماني
پژوهش نشان داد رابطه بين حمايت اجتماعي و سالمت رواني جسماني از طريق 

المت ارآمدي تحصيلي و سخودکارآمدي تحصيلي و استرس تحصيلي و رابطه بين خودک
ه ديگري ک پژوهشدر .شوديم گرييانجيمرواني جسماني از طريق استرس تحصيلي 

خودکارآمدي تحصيلي  نتايج نشان داد که، انجام شد( 4264) توسط طهماسبيان و اناري
 .مستقيم دارد يرتأثبر موفقيت تحصيلي نوجوانان 

 هاي خود در دوره تحصيليتوانمنديافراد بتوانند از تمامي  کهيدرصورتدر حقيقت 
 ارزشيابي هر فرد از خود يکي، احتمال موفقيت آنان افزايش خواهد يافت، استفاده کنند
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اثرات مهمي در جريانات ، از عوامل مهم در موفقيت اوست و اين ارزشيابي از خويشتن
، يمحمود، االسالمييخشدارد )ها و اهداف او ارزش، تمايالت، فکري و احساسات

( 4261) کاووسيدرتاج و نعمت ، افروز، عظيمي، (. لطفي4262، کوثري، ناصري جهرمي
ند انگيزش تحصيلي انجام داد بينيپيشخودکارآمدي در  نقش باکه در رابطه  يپژوهشدر 

بيان کردند که سطوح باالي خودکارآمدي با انگيزش باال و سطوح پايين خودکارآمدي با 
 بيان خود پژوهش( در 4262) نقش، هاشمي، د. همچنين بياتانگيزش پايين ارتباط دار

خودکارآمدي بااليي دارند با محيط سازگاري  دانند وکردند فراگيراني که خود را توانا مي
 دهند.بروز مي ايماهرانههاي نشان داده و رفتار

ي فرد بين وخصوصي  زندگي درهمچنين با توجه به نقش و اهميت هوش هيجاني 
عجين  ياپيچيده وهاي متعدد امروزه با استرس، بيانگر آن است که زندگي بشر مطالعات

 رواني وسالمت جسمي  تأمين ها زمينه حفظ ومقابله با اين استرس توانايي وشده است 
هاي ها زمينه بروز بيماريدر تنظيم هيجان ناتواني وکند شخص را تعيين مي هيجاني و

هاي ارتقاء هوش هيجاني را روش، ترتيباينبه، کندهم ميمتعدد جسمي و رواني را فرا
توان محسوب کرد اشخاص مي رواني وسالمت جسمي  گيريشکلنوعي عامل در 

 هايزيرمجموعههاي دروني هستند که (. هيجانات رويداد4260، رحيمي، ارشدي، )نيسي
ار را هشي هاياهيآگ وها شناخت ؛شناختيزيستهاي پاسخ نظيربسياري  شناختيروان

، ها تغيير کندهمه انسان با و خانوادهرابطه شخص با  کههنگامي. کنندهماهنگ مي
که  ندکنميهيجانات روابطي در اين فضا ايجاد  زيرا، تغيير خواهند کرد شخصهيجانات 

 (.4262، دلخوش، علمي، کيذوري)باشند معنايي مرتبط با اين روابط مي کنندهتداعي
که بر  گيردبرميهاي اجتماعي را در و شايستگي هامهارتآن هوش هيجاني بر  عالوه
 يرتأثحل مسئله و سازگاري ، درک و مديريت هيجان، هاي فرد براي تشخيصتوانايي

 ندکفشارها و مشکالت زندگي سازگار مي، فرد را با آن نيازها مؤثري طوربهگذارد و مي
 (.3006، 4آن -بار)

کردند که  بيان، ي که انجام دادندپژوهش( در 4260قي کوهسار )ملکي و صد، مهري
. زيرا هوش هيجاني دارد وجودهيجاني رابطه مثبت معناداري  هوش وبين سالمت رواني 

و وضع رواني را دارد و عاملي است که در زمان عدم  يوخوخلق توانايي اداره مطلوب
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حاکي از همدلي يعني آگاهي  کند ودر شخص انگيزه و اميد ايجاد مي هاهدفتحقق 
 (.4262، تهامي فرد نقل از حدادنيا و جوکاراست )هاي افراد پيرامون ما يافتن از احساس

مقابله با  هايسبکهوش هيجاني و ( در رابطه با 4266) يزيعز، نادعلي، بشارت
 يهاسبک. نتايج پژوهش نشان داد که هوش هيجاني با ي انجام دادندپژوهش استرس

محور و هيجان محور مثبت همبستگي مثبت و با سبک مقابله هيجان محور  مسئلهله مقاب
در حقيقت افراد با هوش هيجاني باال توانايي تشخيص معناي منفي همبستگي منفي دارد. 

مسئله و همچنين قدرت بيشتري براي  در حلو استدالل  هاآنهيجانات و روابط 
ها در و توانايي هماهنگ کردن احساس يريپذانعطافدارند و  جديد با مسائلسازگاري 

سلطاني و رزمجويي ، ي که توسط مشهديپژوهش در (.3003، 4پالتواست )بيشتر  هاآن
اختالل شخصيت مرزي  يهانشانههوش هيجاني با ( انجام شد نشان داده شد 4266)

تري هاي بيش. با توجه به اينکه افراد با خودآگاهي هيجاني باال مهارتمعکوس داردرابطه 
هاي کمتري در مديريت مشکالت هيجاني خود دارند و در مقايسه با افرادي که مهارت

کنند و همچنين اين موضوع به افراد دارند احساس سالمت روان بيشتري را تجربه مي
 يتربمناسباشند و ارتباطات اجتماعي  ترموفق گيرييمتصمکند تا در زمينه کمک مي

 (.3006، 3را و بولوککزواباشند )داشته 
شيوه آموزش بر اضطراب  ريتأث( در رابطه با 4266) ادپوريصصيادپور و  پژوهشدر 

 ان در فرايند آموزشآموزدانشکه شيوه آموزش معلم و ميزان مشارکت  فراگيران بيان شد
تواند باعث کاهش اضطراب آنان َشود با توجه به اينکه در آموزش از راه دور بعضي مي
در اين شيوه  رودرروشود و عدم ارتباط الکترونيکي برگزار مي صورتبه هاسکالاز 

تواند در دانشجويان ايجاد اضطراب کند و اين اضطراب باعث اختالل در آموزش مي
کرد در رابطه با ارتقاء عمل تأثيرگذارشود بررسي عوامل مرتبط و عملکرد تحصيلي مي

تواند اثرات نحوه آموزش به آنان مي و اندانشجويکاهش اضطراب  نهايتاًتحصيلي و 
فراهم کندو با توجه به اينکه اضطراب يکي از مسائل  آنانمثبتي در محيط آموزشي براي 

 تأثيرهايالزم است تا ، قرار دهد تأثيرتواند عملکرد فرد را تحت مهمي است که مي
 هاآنعلمي رواني شناسايي شود و براي کنترل و مهار  هايبرانگيختگيهيجاني و 
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با ايجاد موانع جدي شناختي و  غيرمعقولهاي عملي ارائه شود زيرا اضطراب راهکار
( نيز نشان 3006) 4تت و فوکس پژوهش نتايج آموزشي در فراگيران باعث نقصان است.

ان همبستگي منفي و معناداري آموزدانشداد که هوش هيجاني با افسردگي و اضطراب 
 هايمؤلفههوش هيجاني و ، هاي خودکارآمدي تحصيليمتغير توجه به اهميت با دارد.
هاي هوشياري اجتماعي و مهارت، خودانگيزي، خودکنترلي، خودآگاهي) مرتبط

هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه خود کارآمدي ، اضطراب در دانشجويان و( اجتماعي
 است. آموزش از دور نظام هوش هيجاني و اضطراب در دانشجويان، تحصيلي

 وشر
در اين پژوهش  يآمارپژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه 

 الکترونيکي اخذ صورتبههاي خود را دانشجويان سيستم آموزش از دور بودند که واحد
دانشجويان که  از نفر 466در دسترس  يريگنمونهبا استفاده از  پژوهشاين  در کنند.مي

ها از هداد تحليل مورد آزمون قرار گرفتند و، کردنددر سيستم آموزش از دور تحصيل مي
هاي انجام شد. ابزار 34نسخه  SPSS افزارنرمطريق رگرسيون چندگانه با استفاده از 

 يلهوسهبپرسشنامه  اين، پرسشنامه هوش هيجاني از اندعبارتدر اين پژوهش  مورداستفاده
 بخش، بخش دارد قياس دودارد اين م سؤال 50شده است و اصل آن  ساخته 3شرينگ

هوش هيجاني  يريگاندازهپرسشنامه براي  ينا دارد. سؤال 20و بخش دوم  سؤال 10اول 
آزمون به دليل نداشتن  سؤاالت از تعدادي ساخته شده است. ساالنبزرگدر نوجوانان و 

. و (4260، منصوري) اندشدهفرهنگ کشور حذف  ها باآنهمخواني و منطبق نبودن 
پرسشنامه  يهامؤلفهگويه بعد از هنجاريابي مورد آزمون قرار گرفت.  22 يتدرنها

-2هوشياري اجتماعي -1انگيزي خود  -2خودکنترلي -3خودآگاهي -4از: اندعبارت
نمره آن  2که  کنديمنمره جداگانه دريافت  6 کنندهشرکتاجتماعي هر  يهامهارت

 شماره (.4260، منصوري) کلي است. صورتبهنمره  4و  هامؤلفهمربوط به هرکدام از 
 -3( 4-6-42-30-34-36-24خودانگيزي: )-4از: اندعبارتمربوط به هر مؤلفه  سؤاالت

-2-44-46-46-32-20خودکنترلي: )- 2(6-40-43-41-31-35-23-22خودآگاهي: )
-46-36)اجتماعي:  يهامهارت -2 (2-1-45-33-32-36)هوشياري اجتماعي:  -1 (3

                                                                                                                                        
1. Tett, R. P., & Fox, K. E. 2. Shering 
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، اين مقياس در نمره باال .است 462 يال 22بين ، هر فردنمرات براي  . دامنه(2-6-5
 از روش آلفاي، براي بررسي ميزان اعتبار اين آزمون استهوش هيجاني باال  دهندهنشان

است. در ايران اين آزمون  62/0کرونباخ استفاده شد که ميزان همساني دروني آزمون 
پرسشنامه هوش  ازآنجاکهشده است. ( ترجمه و هنجاريابي 4260توسط منصوري )

استادان متخصص قرار گرفته است از روايي صوري و  ييدتأهيجاني شرينگ مورد 
( و همچنين نتايج حاصل 4266، گوهران، کريمي، عارفياست )محتوايي خوبي برخوردار 

از تحليل عاملي اکتشافي و چرخش پروماکس براي تعيين روايي سازه و نتايج تحليل 
نبرلو و غاست )نيز نشان داد که اين پرسشنامه از برازش خوبي برخوردار  ييديأتعاملي 
 54/0همساني دروني با روش آلفاي کرونباخ  يبحاضر ضر در پژوهش(. 4262، مينايي

 آمد. به دست
از پرسشنامه  تحصيلي خود کارآمدي براي تحصيليپرسشنامه خودکارآمدي 

پرسش  20شد. پرسشنامه مذکور داراي  تفادهاس( 4666) 4و مورگان خودکارآمدي جينکز
هاي اين پرسشنامه با مقياس کوشش و بافت. گويه، و سه خرده مقياس است: استعداد

طراحي شده است سازنده اين ابزار  1تا  4با نمره  ايچهارگزينههاي پاسخ داراي ليکرت
، هاي استعدادو ضريب پايايي هر يک از خرده مقياس 63/0پايايي اين پرسشنامه را 

کريم زاده و نيک ، گزارش کرده است 50/0، 66/0، 56/0کوشش و بافت را به ترتيب 
، هاي استعداد/. و براي خرده مقياس56کل مقياس  براي را( پايايي اين ابزار 4266چهره )

ارزيابي کردند. در ايران در پژوهش جمالي  60/0و  62/0، /.66به ترتيب  کوشش و بافت
پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده  آوردن دست به منظوربه( نيز 4263) نهمکاراو 

، 56/0هاي استعداد خرده مقياس، 56/0 کليشد که ضريب پايايي براي خودکارآمدي 
جينکز و مورگان نقل از مظاهري و ) است آمدهدستبه 26/0و کوشش  63/0بافت 
( روايي اين مقياس را از طريق 4262)ايران کريم زاده و محسني  در( 4261، صادقي

همساني دروني با روش  يبحاضر ضر در پژوهش .اندکردهتحليل عاملي مطلوب گزارش 
 آمد. به دست 52/0آلفاي کرونباخ 

گيري که يک پرسشنامه خود گزارشي است و براي اندازه 3پرسشنامه اضطراب بک
اين پرسشنامه يک مقياس  تهيه شده است. ساالنبزرگشدت اضطراب در نوجوانان و 

                                                                                                                                        
1. Jinks, J., & Morgan, V. 2. Beck 
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شدت  دهندهنشانهاي است که آزمودني در هر ماده يکي از چهار گزينه که ماد 34
 0از  يچهاربخشچهار گزينه هر سؤال در يک طيف ، کنداضطراب است را انتخاب مي

 عالئمشايع اضطراب ) عالئمهاي آزمون يکي از شود. هر يک از مادهمي يگذارنمره 2تا 
( براي 4666همکاران )کند. در پژوهشي که بک و دني و هراس( را توصيف ميب، ذهني

به دست آمد و همچنين  63/0ارزيابي اين پرسشنامه انجام دادند آلفاي کرونباخ پرسشنامه 
آمد همچنين روايي  به دست 52/0پايايي آزمون با آزمون باز آزمايي پس از يک هفته 

آمد. در نمونه ايراني  به دست 24/0 4هميلتون يبندهدرجهمگراي اين پرسشنامه با مقياس 
و پايايي آزمون بازآزمايي  62/0آزمون دو نيمه سازي اسپيرمن ، 63/0نيز آلفاي کرونباخ 

 ،خانييمابراهاسماعيلي و ، کاوياني، شمسآمد ) به دستبراي اين پرسشنامه  55/0
 به دست 52/0کرونباخ همساني دروني با روش آلفاي  يبحاضر ضر در پژوهش .(3044
 آمد.

 هايافته
 هانآدر پژوهش به همراه ميانگين و انحراف معيار  موردبررسيهاي همبستگي بين متغير .1جدول 

 در گروه نمونه

 
 خودکارآمدي

 تحصيلي
 خودانگيزي خودکنترلي خودآگاهي

هوشياري 

 اجتماعي

هاي مهارت

 اجتماعي
 اضطراب

       4 تحصيلي خودکارآمدي

      4 42/0 گاهيخودآ

     4 52/0** 316/0** خودکنترلي

    4 646/0** 664/0** 453/0* خودانگيزي

   4 312/0** 331/0** 662/0** 066/0 هوشياري اجتماعي

  4 264/0** 365/0** 262/0** 516/0** 056/0 هاي اجتماعيمهارت

 4 -336/0** -426/0 -416/0 -063/0 -310/0** -231/0** اضطراب

 12/20 62/43 66/42 42/46 46/45 63/32 52/65 ميانگين

 33/43 23/2 62/1 41/1 02/4 64/1 00/46 انحراف معيار

**p<.01*p<.05 

                                                                                                                                        
1. HDRS 
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هاي متداول براي تعيين نرمال بودن هاي چولگي و کشيدگي از مالکبررسي آماره
هاي عدم الکهاي ضريب تحمل و تورم واريانس از م. همچنين شاخصباشندها ميداده

شوند. باشند که قبل از تحليل رگرسيون بررسي ميمي بينيشپهاي بين متغير يهم خط
از  يکيچهکشيدگي و چولگي  يهاارزشدهد که ( نشان مي3شماره نتايج )جدول 

خارج نشده است. اين مطلب بيانگر آن است که توزيع  -3+ و 3ها از محدوده بين متغير
انحراف آشکاري ندارند.  تغيرهاي پژوهش از نرمال بودن تک متغيريهاي مربوط به مداده

بودن در بين متغيرهاي  يهم خط مسئلهدهد که همچنين نتايج جدول فوق نشان مي
و مقادير عامل  4/0تحقيق رخ نداده است. زيرا که مقادير ضريب تحمل کمتر از  بينيشپ

نيست. منطبق بر ديدگاه  40التر از با بينيشپتورم واريانس براي هر يک از متغيرهاي 
ارزش عامل تورم واريانس باالتر  و 4/0( ضريب تحمل کمتر از 3006ميرز و همکاران )

 خطي بودن است.هم دهندهنشان 40از 

براي  چندگانه يهم خطهاي مربوط به و شاخص مقادير ضريب چولگي و کشيدگي .2جدول 

 پژوهش متغيرهاي

 هاي آماريشاخص        
 متغيرها

 چولگي
انحراف معيار 

 چولگي
 کشيدگي

انحراف معيار 
 کشيدگي

ضريب 
 تحمل

 تورم واريانس
(VIF) 

 65/4 26/0 316/0 -322/0 432/0 -13/0 بافت
 51/4 25/0 316/0 -225/0 432/0 -246/0 استعداد
 04/3 16/0 316/0 -224/0 432/0 -016/0 کوشش

 32/3 11/0 316/0 -360/0 432/0 426/0 خودآگاهي
 61/4 60/0 316/0 422/0 432/0 454/0 خودکنترلي
 66/4 26/0 316/0 -666/0 432/0 463/0 خودانگيزي

 62/4 24/0 316/0 624/0 432/0 051/0 هوشياري اجتماعي
 26/4 62/0 316/0 -666/0 432/0 022/0 هاي اجتماعيمهارت

 کمتغير مال متغير مالک 316/0 -245/0 432/0 -262/0 اضطراب

هاي رگرسيون خطي چندگانه اين است که ميانگين خطاها بايد فرضازجمله پيش
صفر باشد و واريانس خطاها ثابت باشد. اين مفروضه بدين معني است که توزيع خطاها 

بررسي استقالل خطاها از يکديگر از آزمون دوربين  منظوربهبايد داراي توزيع نرمال باشد. 
قرار بگيرد به معناي عدم  2/3تا  2/4ه مقدار آن در بازده واتسون استفاده شد. چنانچ
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همبستگي بين خطاهاست و توزيع خطاها داراي توزيع نرمال است. در اين پژوهش مقدار 
و  است 2/3و  2/4ي است که در فاصله 64/4واتسون برابر با  -ي آزمون دوربينآماره
نيز نرمال  4. نمودار شماره استمال دهنده اين است که توزيع خطاها داراي توزيع نرنشان

 دهد.بودن توزيع خطاها را نشان مي

 

 نرمال بودن توزيع خطاها .1نمودار 

ان رابطه وجود آموزدانشبين خودکارآمدي تحصيلي و هوش هيجاني با اضطراب 
خودکارآمدي تحصيلي و هوش هيجاني  ترمهم هايمؤلفهجهت بررسي و شناسايي  دارد.
استفاده  گامبهگاماضطراب دانشجويان از تحليل رگرسيون چندگانه با روش  بينيپيشدر 

 ارائه شده است. 2گرديد که نتايج در جدول شماره 

ز طريق اضطراب ا بينيپيشبراي  گامبهگاماز اجراي تحليل رگرسيون  آمدهدستبهنتايج  .3جدول 

 هوش هيجاني  هايمؤلفه

 R 2R داريمعنيسطح  t (β) اريدمعنيسطح  F دهکنن بينيپيش گام

 اول

 نبيپيش

 43/10 
04/0 

   
31/0 025/0 

 04/0 -15/1 -31/0  خودآگاهي

 دوم

 

 نبيپيش

 53/22 

04/0 

   

 04/0 -03/1 -34/0  خودآگاهي 061/0 36/0

 02/0 -56/2 -463/0  مهارت اجتماعي

 44/0 22/0    04/0 05/32  سوم
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 R 2R داريمعنيسطح  t (β) اريدمعنيسطح  F دهکنن بينيپيش گام

 

 نبيپيش

 04/0 -51/2 -463/0  اهيخودآگ

 02/0 -22/3 -464/0  مهارت اجتماعي

 01/0 -36/3 -455/0  استعداد

 چهارم

 

 

 

 نبيپيش

 21/33 

04/0 

   

26/0 41/0 

 04/0 -23/2 -460/0  خودآگاهي

 02/0 -36/3 -463/0  مهارت اجتماعي

 01/0 -02/3 -413/0  استعداد

 01/0 -66/4 -425/0  بافت

در چهار مرحله  گامبهگامدهد در رگرسيون گونه که جدول فوق نشان ميهمان
هوش هيجاني و خودکارآمدي تحصيلي وارد معادله پيس بيني رگرسيون  هايمؤلفه
گام اول خودآگاهي با ضريب رگرسيوني  در فوق. با توجه به اطالعات جدول اندشده

از اضطراب گروه نمونه  (2)% تنهاييبهعادله شده است که وارد م (β=-31/0)استاندارد 
مهارت اجتماعي با ضريب رگرسيوني استاندارد  مؤلفه کرده است. در گام دوم بينيپيشرا 
(45/0-=β) ،( افزايش يافته است. در گام سوم 6معادله شده و ميزان تبيين به )% وارد

 وارد( β=-413/0)ريب رگرسيوني استعداد از متغير خودکارآمدي تحصيلي با ض مؤلفه
( افزايش يافته است. در گام چهارم 44معادله رگرسيون شده است که و ميزان تبيين به )%

 وارد( β=-425/0)بافت از متغير خودکارآمدي تحصيلي با ضريب رگرسيوني  مؤلفه
 ( افزايش يافته است.41معادله رگرسيون شده است که و ميزان تبيين به )%

 گيريجهبحث و نتي
 اضطراب باو هوش هيجاني  تحصيلي کارآمديبررسي رابطه خود  پژوهشهدف اصلي 

رابطه معکوس و  بيانگر پژوهش نتايج در بين دانشجويان نظام آموزش از دور است.
ين ا، خودکارآمدي تحصيلي و هوش هيجاني با متغير اضطراب است هايمؤلفه دارمعني

 ،خودکارآمدي تحصيلي و هوش هيجاني هاياندازهرابطه بدين معناست که با افزايش 
 بعد، متغير هوش هيجاني هايمؤلفهاز ميان  همچنين .يابدمياضطراب کاهش  هاياندازه

 هاي اجتماعي باالترين رابطه از نوع معکوس را با اضطراب دارد.خودآگاهي و مهارت
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 افروزو  خوشنويسان، (4266) مشهدي، (4266) بشارت پژوهشبا  پژوهشنتايج 
 همکارانممبيني و ، (4264) اناريطهماسبيان و  و( 4266) همکارانفوالدوند و ، (4260)
 است. ( همخوان3041همکاران )و  يهاشم، (4261)

 يرأثتنشان داد خودکارآمدي تحصيلي بر موفقيت تحصيلي نوجوانان  پژوهش نتايج
ر ب« اي خودکارآمدي قويباوره»بيانگر آن است که  آمدهدستبهنتايج . مستقيم دارد

نتايج آشکار ساختند ، افزون بر اين دارد.مثبت  يرتأثدانشجويان « سالمت رواني»
تر بيش« اضطراب»دانشجوياني که از سطح باورهاي خودکارآمدي قوي برخوردارند داراي 

و  ترهراسناک، «ترافسرده»، دارند ترييفضعولي گروهي که باورهاي خودکارآمدي 
 از سايرين هستند تريوسواس

باالي خودکارآمدي با انگيزش باال و سطوح پايين  سطوح دادهنشان  هاپژوهشنتايج 
خودکارآمدي با انگيزش پايين ارتباط دارد و افرادي که خودکارآمدي باال دارند در برخورد 

شوند و شکست را عاملي براي با مسائل و مشکالت با ديد بازتري وارد عمل مي
داف شوند تا اهدانند و بيشتر بر روي اهداف يادگيري متمرکز ميبعدي ميهاي موفقيت

( و 4261، لطفي و همکاران) شونددچار اضطراب کمتري مي درنتيجهعملکردي و 
 در .ندترموفق شدهتعيينعملکرد بهتري دارند و در رسيدن به اهداف از پيش  درنتيجه

شغول م هافعاليت درتر عميق، دکارآمديتوان گفت افراد داراي خوتبيين اين موضوع مي
هاي اورب داراي که و افرادي برندميبيشتري را در موقع شکست بکار  تالش و شوندمي

 امر ينا که بينندمي، آنچه هستند از دشوارتر را تکاليف. هستند ضعيفيخودکارآمدي 
 کهدرحالي. شودمي مسئله حل به نسبت محدود ديد و افسردگي، تنيدگي باعث

، رابهاي اضطخودکارآمدي پايين با نشانه، دارد ارتباط بهترخودکارآمدي باال با سالمت 
نقل از بيرامي و پور  ؛3002، 4دنيس) قوي دارد ارتباط باال تنيروان هاينشانه و افسردگي

 (.4263، فرج عمران
ي بااليي دانند و خودکارآمدفراگيراني که خود را توانا مي، همچنين نشان داده شده

ا ب مؤثر طوربهدهند و بروز مي ايماهرانههاي دارند با شرايط سازگاري نشان داده و رفتار
در غلبه بر  هاآن کهازآنجاييکنند شوند برخورد ميرويدادها و شرايطي که مواجه مي

ل و اغلب در سطح بااليي عم کردهها استقامت مشکالت انتظار موفقيت دارند در تکليف

                                                                                                                                        
1. Dennis 
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ري هاي خود اطمينان بيشتند. اين افراد از اشخاصي که کارايي کمي دارند به تواناييکنمي
بينند نه تهديد و فعاالنه مشکالت را چالش مي، داشته و ترديد کمي به خود دارند

بر روي رفتار  کارآمديهاي خود کنند و همچنين باورهاي جديد را جستجو ميموقعيت
دارند و چون به شايستگي خود اعتقاد  تأثيرروي تکليف  و افکار آنان در حال کار بر

 ،هاي حل مسئله تمرکز داشته باشند )بيات و همکارانتوانند بر روي راهبرددارند مي
توان بيان کرد هر چه فرد احساس توانايي بيشتري ( و در تبيين اين موضوع مي4262

او  هد که در عملکرد تحصيليدبروز مي تريمناسبهاي نسبت به خود داشته باشد رفتار
دهد. اضطراب او را کاهش مي ترمناسبعملکرد تحصيلي  درنتيجهاست و  تأثيرگذار

افرادي که اضطراب دارند به دليل نگراني زياد نظم و قاعده مناسبي در مطالعه و يادگيري 
ه نکنند دهاي مطالعه به شکل مناسبي استفاشود که از راهبردندارند و اين نگراني باعث مي

را  اين سيکل اضطراب آنان درنتيجهو اين امر بر عملکرد تحصيلي آنان اثر منفي دارد و 
 کند.تشديد مي
نشان  نتايج است. همخوان( 4263همچنين با نتايج مطالعات اسدي ) پژوهشنتايج 

همچنين  و تغييرات سالمت روان دارد تبيين در ايکنندهتعيينهوش هيجاني نقش  که داد
نفر از مراجعين به يک مرکز مشاوره نشان داد  22( در پژوهش بر روي 4262اعيلي )اسم

ين بين همچن، که بين هوش هيجاني باالتر با اضطراب همبستگي مثبت معنادار وجود دارد
 درسونانسياروجي و  پژوهشهوش هيجاني و اضطراب کلي رابطه مثبت ديده شد. نتايج 

قش هوش هيجاني در کاهش استرس و بهبود سالمت ( که در پژوهشي به بررسي ن3000)
 هاي بهداشت روانينشان داد که هوش هيجاني در رابطه بين استرس و متغير، پرداختند

 ريتأثي تحت عنوان پژوهش( در 3045) 4جرل و مونيکا، کريستوفر دارد. کنندهتعديلاثر 
دانشجويان  روي عملکرد يامقابلههاي هوش هيجاني اضطراب امتحان و راهبرد

است و  مؤثرکارشناسي به اين نتيجه رسيدند که اين فاکتورها روي عملکرد دانشجويان 
کننده مهمي در نتايج  ينيبشيپهاي مقابله هيجان مدار اضطراب و استفاده از راهبرد

 با اضطرابافزايش  کهيطوربهبوده است  بلندمدتعملکرد تحصيلي دانشجويان در 
توان به تبيين آن مي در سال همراه بوده است. 1آنان در طي  کاهش عملکرد تحصيلي
 وسمي سالمت ج تأمينها زمينه حفظ و توانايي مقابله با استرساين نکته اشاره کرد که 

                                                                                                                                        
1. Christopher, Th., Jerellc, C. & Monical, H. 
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ها زمينه بروز کند و ناتواني در تنظيم هيجانشخص را تعيين مي هيجاني و رواني
هاي ارتقاء هوش روش، ترتيباينبه، دکنهاي متعدد جسمي و رواني را فراهم ميبيماري

توان محسوب اشخاص مي رواني وسالمت جسمي  گيريشکلهيجاني را نوعي عامل در 
کرد که در ارتقاء سالمت روان و کاهش اضطراب و درنتيجه آن بهبود عملکرد تحصيلي 

 است. تأثيرگذار
موزش بر اضطراب شيوه آ ريتأث( در رابطه با 4266) ادپوريصصيادپور و  پژوهشدر 

 ان در فرايند آموزشآموزدانشکه شيوه آموزش معلم و ميزان مشارکت  فراگيران بيان شد
ديگري که توسط  پژوهشتواند باعث کاهش اضطراب آنان َشود و همچنين در مي

هاي ( انجام شد نشان داده شد که کاربرد و آموزش راهبرد4266) امنشيکسيف و ، حامدي
ونه به اينکه نم تو چهاست و با  رگذاريتأثان آموزدانشضطراب امتحان مطالعه در کاهش ا

دانشجويان آموزش از دور هستند و در اين شيوه آموزشي  پژوهشدر اين  موردمطالعه
، ي توسط رودسازپژوهشگيرد در اين رابطه بخشي از آموزش از طريق مجازي صورت مي

هاي مجازي بر آموزش مؤثروامل ( در رابطه با شناسايي ع4266) يريام، کماليان
 کنندهليتسههاي استفاده از رويکرد ريتأث دهندهنشاندانشگاهي انجام شد که نتايج آن 

تمرکز بر کار گروهي و ايجاد مشارکت دانشجويان و تعامل دانشجو و مشارکت ، آموزش
اء هم در جهت ارتق قطعاًدر فرايند يادگيري در آموزش مجازي بود که اين عوامل 

باعث  جادشدهيااست و هم از طريق تعامل  مؤثرخودکارآمدي تحصيلي دانشجويان 
با توجه به  پژوهشاين  در شود.هاي آموزش مجازي ميکاهش اضطراب آنان در محيط

هاي اجتماعي باالترين رابطه از بعد مهارت، متغير هوش هيجاني هايمؤلفهاينکه از بين 
هاي توان به اين نکته اشاره کرد که رشد مهارتمينوع معکوس را با اضطراب دارد. 

اجتماعي بخشي از جريان اجتماعي شدن فرد است و هرگونه آموزش در اين زمينه بايد 
هاي ( معتقد است مهارت3002) 4در خصوص اجتماعي شدن فرد صورت گيرداليوت

 گونهآنا ت کننديهاي اکتسابي جامعه پسندي که فرد را قادر ماز رفتار اندعبارتاجتماعي 
ي هاي منفهاي مثبت آنان را فراخوانده و از واکنشبا ديگران در تعامل باشد که واکنش

هاي هاي اجتماعي به رفتار( معتقد است که مهارت4660) مورگاناجتناب ورزد.  هاآن
 تواند با ديگران بهرفتارهايي که شخص مي، شودو مقبول جامعه اطالق مي شدهآموخته
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 شود هاي منفيهاي مثبت و پرهيز از پاسخحوي ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخن
شود که توصيه مي پژوهشاساس نتايج  بر (.4263، نثاروند براتي، غياثي زاده، ياسيني)

آموزش  ،آنچه بايد ياد گرفته شود آموزش بربرنامه ريزان نظام آموزش الکترونيکي عالوه 
هوشياري اجتماعي ، خود انگيزي، خودآگاهي خودکنترلي شامل انيهاي هوش هيجمؤلفه

هاي الکترونيکي در سرلوحه کار خود اجتماعي را در مرحله ورود به رشته يهامهارتو 
هاي مربوط به هوش هيجاني در دانشجويان در و مهارت قرار دهند. زيرا افزايش توان

تر در و تمايل بيش هاآند تحصيلي هاي آموزش الکترونيکي باعث تقويت عملکرمحيط
کاهش  اًنهايتشود و اين خود در ارتقاء خودکارآمدي تحصيلي و استفاده از اين سيستم مي

فاقد  افراد زيرااست.  تأثيرگذارهاي آموزش الکترونيکي اضطراب حاصل از محيط
 ند احساسبا دوستان خود ندارند و عالئمي مان آميزيموفقيتهاي اجتماعي تعامل مهارت

کنند و بيشتر تجربه مي را افسردگي و همچنين پرخاشگري جسمي و کالمي، تنهايي، غم
گوستين کند )آمي بينيپيشهاي اجتماعي باال موفقيت تحصيلي آينده را همچنين مهارت

هاي اجتماعي بر حسب تعامل بين مهارت، اساس نظريه بندورا بر (.4265، نقل از عبدي
هاي اجتماعي شوند. آموزش مهارترفتاري و محيطي آموخته مي، شناختي تأثيرات

 يهاموقعيتآموزند که چگونه آرام باشند و در تکنيکي است که از طريق آن افراد مي
( نقل از 4660. سيور و سيبواک )کنندمناسب و خوشايند ارتباط برقرار  طوربهمختلف 

ربوط به ناسازگاري رفتاري که عطاري و همکاران بيان کرده که بسياري از مشکالت م
 اجتماعي در حل -شناختي هايمهارتروبرو هستند تا حدودي نتيجه کمبود  افراد با آن

اساسي ادراک ديگران و کنار  هايمهارتمسائل بين افراد است و ممکن است اين افراد 
و  زراني ،ديگري که توسط نيکويي پژوهشآمدن با روابط بين اشخاص را نداشته باشند. 

اجتماعي در رابطه بين ويژگي  يهامهارت ياواسطه( تحت عنوان نقش 3045) 4يآبادفتح
هوش هيجاني و عملکرد تحصيلي انجام شد همبستگي مثبت بين هوش هيجاني و 

اجتماعي با عملکرد تحصيلي نشان داده شد.  يهامهارتاجتماعي و همچنين  يهامهارت
هيجان  ،دهندرا در شرايط حسي بهتر انجام مي هاتيالفعبا توجه به اينکه برخي از افراد 

 دارديماودهد و اين تغييرات فرد را گذاشته و آن را تغيير مي ريتأث هاآنبر نظام شناختي 
نبه نظم بينديشد و ج ترقيعمهاي مختلف ببيند و در مورد يک مسئله از جنبه مسائل راتا 
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ت هاي مثبهاي منفي يا حفظ هيجانهش هيجاندهي به هيجان بيانگر توانايي فرد در کا
تعامل  طورنيهمدهد و هيجاني باال استرس را کاهش مي هوش (.4262، ملکياست )

هوش  ياحرفه(. افراد 3045، 4کريستين و نيل، لويزدهد )مناسب و عملکرد را افزايش مي
ي شغلي ايتمندآن استرس شغلي اين افراد کمتر و رض جهيدرنتهيجاني مناسبي دارند که 

 (3045، 3يابد )نسپريرا و همکارانآنان افزايش مي
ضطراب ا، کننددانشجوياني که از راهبردهاي يادگيري و هيجاني بيشتري استفاده مي

، آيدينشود )يابد که اين مسئله منجر به افزايش ميزان خودکارآمدي ميکاهش مي هاآن
تواند توانايي افراد اجتماعي مي هايارتمه( پس با توجه به اينکه 3040، 2و اسن کوپرا

ي اجتماع هايموقعيتاضطراب در ، را براي ايجاد ارتباط صحيح با ديگران افزايش دهد
و  6خودمهارگري، 2ورزي جرأت، 1اجتماعي مانند همياري هايمهارتدهد. را کاهش مي

با  مؤثري طوربه ندکنهستند که فرد را قادر مي ايمشاهدهقابل رفتارهاي 5پذيريمسئوليت
اجتماعي خودداري  غيرمنطقينامناسب و  هايواکنشديگران تعامل داشته باشند و از 

( و همچنين افرادي که خودکار آمدي بااليي دارند 3004، 6اسميت و تراويس) کنند
آن  آميزتموفقيبيشتر به چگونگي انجام  شوندميبا انجام مسائل مشکل مواجه  کهوقتي

ي کاف عدم ياراهکارها  نقص، خود را به فقدان دانش يا مهارت شکست و نندکميتمرکز 
( مهارت 4666) 6فانتوز و مک درموت، مانز دهندمينسبت  کوشش بودن تالش و
توجه به نتايج  با .داننداز کفايت اجتماعي مي ايزيرمجموعه عنوانبهاجتماعي را 

 يرتأث، تواندهوش هيجاني مي هايؤلفهمتوان بيان کرد آموزش انجام شده مي هايپژوهش
 ابزار هاي الکترونيکي داشته باشد.زيادي در کاهش ميزان اضطراب در آموزش محيط

 هپرسشنام ازتوان گفت استفاده مي که بودپرسشنامه  پژوهشدر اين  کاررفتهبه
ازجمله اينکه افراد ممکن است به داليل مختلف ، دنبال دارد به راهايي محدوديت

بهتر بود از مصاحبه و مشاهده آن براي رفع  و ها را در مورد خود منعکس نکنندواقعيت
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ع و مناب، هاي زمانيشد که به دليل محدوديتمي استفاده امکانيا ساير موارد در صورت 
 امکانات اين امر ميسر نشد

 منابع
 ضطرابا ختالالتا هاينشانه کاهش در درمانگري نمايش اثربخشي بررسي (.4266) آ.، اناري

 .دانشگاه شهيد بهشتي، کارشناسي ارشد نامهپايان .کودکان در اجتماعي
فرسودگي شغلي و سالمت روان کارکنان شرکت ، رابطة بين هوش هيجاني(. 4263. )ج، اسدي

 کارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي. نامهپايان .خودروايران
 هنامپايان. هوش هيجاني بر افزايش سالمت روان هايفهمؤلآموزش  تأثير(. 4262م. )، اسماعيلي

 دانشگاه عالمه طباطبايي، دکتري

 سالمت با آن رابطه و خودکارآمدي. (4266) .ف، نصيرنژاد و.ا، اعتمادي ؛.ه، نژاد اکبري اسمخاني
 .32-42، (6)3، ادهخانو مطالعات و نانز. دختر انآموزدانش تحصيلي پيشرفت و روان

بررسي رابطه باورهاي  (.4262)ب، صالح صدق پور و .م، حيدري ؛.م، خداپناهي ؛.ا، اعرابيان
 ،شناسيوانرمجله خودکارآمدي بر سالمت رواني و موفقيت تحصيلي دانشجويان 

6(23 ،)260-254. 
، خودکارآمدي ، رابطه بين باورهاي فراشناختي. (4263) .م، پورفرج عمراني . وم، بيرامي

مجله علمي پژوهشي دانشگاه ، خوشبيني با اضطراب امتحان دانشجويان علوم پزشکي
 46- 6، (5)34، ايالم علوم پزشکي

بيني عملکرد درس زبان انگليسي: نقش علي پيش ( مدل4262) .ز، نقشو  ز.، هاشمي ؛م.، بيات
اضطراب ، ادراک از ساختار هدفي کالس، خودکارآمدي زبان انگليسي، ارزش تکليف

، (24)6، هاي آموزشيفصلنامه پژوهش در نظام، زبان خارجي و راهبردهاي شناختي
322-362 

مطالعات تربيتي و  .بررسي رابطه ابعاد شخصيت و هوش هيجاني .(4266) ع. .م، شارتب
 .61-56، (3)6 ،شناسيروان

، مقابله با استرس هايسبکهوش هيجاني و  (4266) ک.، عزيزي و ح.، نادعلي ؛ع. .م، بشارت
 .15-22، (4)3(، شيراز دانشگاه انساني و اجتماعي علوم) يادگيري و آموزش مطالعات

( رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با رفتار شهروندي سازماني 4262) .ن، جوکارو  .س، حدادنيا
 .26-36 (،36)5، شيهيافتي نو در مديريت آموزپژوهشي ر-فصلنامه علمي، دبيران
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خواني بر درک اثربخشي آموزش راهبردهاي دقيق .(4266) ع.، کيامنشو ع. ، سيف ؛ب.، حامدي
، هاي آموزشيپژوهش در نظام فصلنامه، آموزان دختردانش امتحان اضطرابو  مطلب

44(26،) 460-464. 
مجله  .اضطراب و استرس، رابطه خودکارآمدي با افسردگي (4260. ) ، افروزو  .ز، خوشنويسان
 .60-52(، 30)2، گاه علوم پزشکي کرماندانش

 يهاو مهارت اييانهرا هاييبازبررسي رابطه . (4264). ج، اژه اي . وپ، آزادفالح  ؛.ب، دوران
 .42-1(، 34)6 ،شناسيروانمجله ، نوجوانان ياجتماع

شناسايي عوامل علّي مؤثر . (4266) ا.، مقامي تبريزيقائم و .م، اميري ؛ا.، کماليان؛ .ح، رود ساز
هاي پژوهش در نظام فصلنامه، هاي مجازي دانشگاهي در ايرانبر الگوي آموزش

 .411-434، (26)44، آموزشي
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