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چکیده
تحلیل ساختاری نقش عاملهای شخصیت در پیشرفت تحصیلی در دوره استرسزای انتقال به دانشگاه ،با
تمرکز بر راهبردهای مقابلهای و یادگیری دانشجویی در دانشگاه بهعنوان میانجی در زنجیرهای از حوادث
مفروض شده است .پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان ورودی
جدید دانشگاه شهید باهنر کرمان بود .با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،تعداد  313نفر انتخاب
شدند .ابزار شامل مقیاسهای پنج عامل شخصیت ( BFIگلدبرگ ،)7111 ،مهارت مقابلهای COPE
(کارور ،شییر و وینتراب )7101 ،و اثربخشی یادگیری دانشجویی ( CLEIکیم ،نیوتن ،دونی و بنتون)3878 ،
بودند .تحلیل دادهها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل :مدلهای اندازهگیری (آلفا کرونباخ ،پایایی
مرکب ،روایی همگرا و واگرا) و مدل ساختاری (معناداری مسیر و ضریب تعیین ،شاخص پیشبینی مدل و
نیکوی برازش) انجام شد .یافتهها نشان داد وظیفهگرایی و گشودگی در تجربه با مقابله فعال اثر مستقیم و
مثبت دارد؛ اما با عقبنشینی رفتاری اثر مستقیم و منفی دارد .همچنین ارتباط وظیفهگرایی و گشودگی در
تجربه با سازماندهی مطالعه ،پیشرفت تحصیلی بهواسطه میانجیگری مقابله فعال اثر غیرمستقیم و مثبت وجود
دارد؛ اما با استرس بهواسطه میانجیگری عقبنشینی رفتاری اثر غیرمستقیم و منفی دارد .بین رواننژندگرایی
با راهبرد مقابلهای اثر معنیداری وجود ندارد .در نهایت اینطور نتیجه گرفته شد که همافزایی راهبردهای
مقابلهای و عوامل یادگیری دانشجوی (سازماندهی مطالعه ،استرس و فشار زمانی) با تمرکز بر صفات
شخصیتی دانشجویان منجر به پیشرفت تحصیلی میشود .با توسعه برنامهریزیهای آموزشی در جهت پرورش
 .7کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی
تهران ،ایران (نویسنده مسئول)sajadbady@gmail.com .
 .3کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .3استادیار بخش روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
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الگوی تربیتی مطلوب اقدام شود .درنتیجه هدایت ذخایر نیروی انسانی در مسیر صحیح ،پیامدهای آموزشی
و پرورشی مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

واژ گان کلیدی :عاملهای شخصیت ،راهبرد مقابلهای ،سازماندهی مطالعه ،استرس و پیشرفت
تحصیلی.

مقدمه
مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر بیشازپیش موردتوجه متخصصان
تعلیم و تربیت قرارگرفته است .یافتههای پژوهشی متعددی به تبیین تحلیل مسیر صفات
شخصیتی پرداختند (دی جیاکم و پرا )3875 ،7و نشان دادهاند که ویژگیهای شخصیت
بهعنوان یکی از پیشایندهای اهداف پیشرفت تحصیلی موردتوجه بوده است (کمارجو و
کارو .)3885 ،3بهعنوانمثال پژوهشها نشان دادهاند که ویژگیهای مثبت شخصیت نظیر
وظیفه مداری با اهداف پیشرفت ،دارای رابطه مثبت (ذاکری )3881 ،و با خود ناتوانسازی
تحصیلی دارای رابطه منفی است (میلگرم و تنه3888 ،3؛ هاشمی و همکاران.)3873 ،
ویژگیهای منفی شخصیت نظیر رواننژندی با اهداف پیشرفت رابطه منفی (دی ،رادوسویچ
و چاستین3883 ،1؛ ذاکری )3881 ،و باوجدان گرایی پایین و خود ناتوانسازی تحصیلی
رابطه مثبت دارد (روس ،کاندا و روچ3883 ،5؛ بوبو 1و همکاران .)3873 ،ویژگی رواننژندی
با گرایش به تجربه هیجانهای منفی مانند احساس اضطراب ،1نگرانی ،غم و تنش همراه بوده
و افراد دارای این ویژگی مستعد ابتال به افسردگی هستند (بربرانلی 0و همکاران .)3880 ،یکی
از نظریههای شخصیتی معاصر ،مدل پنج عامل بزرگ شخصیت است.
همچنین رابطه عاملهای شخصیت با پیشرفت تحصیلی از طریق میانجیگریهای
متعددی ازجمله :خودکارآمدی تحصیلی (کاپرارا 1و همکاران ،)3877 ،انگیزه (ریچاردسون
1. DiGiacomo & Perera
2. Komarraju & Karau
3. Milgram & Tenne
4. Day, Radosevich & Chasteen
5. Ross, Canada & Rausch
6. Bobo
7. anxiety
8. Barbaranelli
9. Caprara
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و ابراهم ،)3881 ،7تالش علمی (نوفتل و رابینز3881 ،3؛ تراتوین 3و همکاران،)3881 ،
سبکهای یادگیری (کمارجو 1و همکاران )3877 ،و خودتنظیمی یادگیری (البرس 5و
همکاران )3878 ،در طی پژوهشهایی انجام شده است.
بااینحال پژوهشهای اندکی در بررسی ارتباط صفات شخصیتی با پیشرفت تحصیلی
در زمینه رویدادهای آموزشی استرسزا (آسپیونال و تیلور )7113 ،1انجام شده است .با توجه
به مواجهه با حوادث استرسزا ،قابلتصور است که ارتباط شخصیت با پیشرفت تحصیلی از
طریق رفتارهای دانشگاهی ،میتواند متضمن ساختارهای دیگری مانند راهبردهای مقابلهای
باشد .پژوهش حاضر ،دربارۀ ارتباط بین شخصیت و پیشرفت تحصیلی هنگام رویارویی با
شرایط استرسزای تحصیلی است؛ بنابراین مدلیابی معادالت ساختاری پژوهش حاضر به
تبیین تاثیر بین عاملهای شخصیت (وظیفه گرایی ،گشودگی در تجربه و روان نژندگرایی)،
راهبردهای مقابله (مقابله فعال و عقبنشینی رفتاری) ،اثربخشی یادگیری دانشجویی
(سازماندهی مطالعه و استرس و فشار زمانی) و پیشرفت تحصیلی در دوره استرسزای انتقال
به دانشگاه میپردازد .ویژگیهای این مدل بر مدل شخصیتی ارائه شده توسط ماتیوز ،زایدنر
و رابرتز )3881( 1استوار است.
در چارچوب عاملهای شخصیت چندین مدل وجود دارد ،که چارچوب غالب ،مدل
پنج عاملی بزرگ میباشد .در این پژوهش بر روی سه عامل وظیفهگرایی ،روان نژندگرایی
و گشودگی در تجربه تمرکز شده که به خاطر وجود ارتباط این سه با راهبرد مقابلهای،
خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی است (پرا و امسلوین و الیور.)3875 ،0
حیطه مقابله فعال و عقبنشینی رفتاری دو حیطه از راهبردهای مقابلهای هستند که بیشتر
مربوط به مواجهه شدن با عوامل و شرایط استرسزای ورود به دانشگاه است (پرا و همکاران،
 .)3875بر اساس مدل پذیرفتهشده سلسله مراتبی راهبردهای مقابلهای (کانر اسمیت و

1. Richardson & Abraham
2. Noftle & Robins
3. Trautwein
4. Komarraju
5. Lubbers
6. Aspinwall & Taylor
7. Matthews, Zeidner, and Roberts
8. McIlveen, Perera & Oliver
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فلچبرت ،)3881 ،7مقابله فعال به عکسالعملهای فعال جهت کنترل ،دور زدن یک عامل
استرسزا یا واکنش به استرس بازمیگردد؛ مانند مقابله فعال یا مقابله حل مسئله .عقبنشینی
به استراتژیهای که خارج از محیط استرسزا است شامل میشود ،مانند اجتناب یا ترک
کردن آن .بنابراین عملکردها یا رفتارهای مقابلهای و عقبنشینی باعث توازن ارتباط از
عاملهای شخصیت به اثربخشی یادگیری دانشجویی و حتی پیشرفت تحصیلی باشد.
مهارتها یا راهبردهای مطالعه شامل افکار و رفتارهای نهان و آشکاری است که با
موفقیت در یادگیری مرتبط هستند و میتوانند از طریق مداخالت آموزشی تغییر یابند.
همچنین این مهارتها یا راهبردها بهصورت هر فعالیت شناختی ،عاطفی یا رفتاری
تعریفشده است که فرآیند ذخیره ،بازیابی و استفاده از دانش یا آموختهها را تسهیل مینماید
(دروسیس 3و همکاران .)3881 ،اجزاء عاطفی فرآیند مطالعه شامل مهار اضطراب و اجتناب
از تعلل یا مسامحه و یادداشتبرداری ،برجسته کردن اطالعات و مرور مجدد آن از عوامل
رفتاری است (گدالس ،هگ و هوانگ.)3888 ،3
پژوهشها نشان میدهند که بر اساس رویکردهای یادگیری دانشجویان که شامل عادات
یا مهارتهای مطالعه میشود ،میتوان موفقیت دانشآموز یا فراگیرنده را پیشبینی کرد .در
پژوهش علی بخشی و زارع ( )7301در حیطه روانشناسی شناختی نشان داده است که
راهبردهای مطالعه و یادگیری ،یادگیری را تسهیل میکند و عملکرد تحصیلی دانشجویان را
بهبود میبخشد .همچنین در نقاط مختلف جهان مؤثر بودن بهکارگیری روشها و مهارتهای
متنوع مطالعه در یادگیری بهتر دانشجویان مورد تأیید قرارگرفته است (بوهلر ،شویند و
فولسش .)3887 ،1طالبزاده و همکاران ( )7318یافتند که بین خودپنداره ،یادگیری
خودتنظیم و موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه ساختاری وجود دارد و خودپنداره بهصورت
مستقیم و با میانجیگری یادگیری خودتنظیمی با موفقیت تحصیلی ارتباط دارد.
پژوهشگران برخی جنبههای محیط یادگیری و عاملهای روانشناختی که بر عملکرد و
رشد دانشجویان تأثیرگذار هستند را موردتوجه قرار دادهاند .راسل و پتری )7113( 5سه دستۀ
کلی از عواملی که بر یادگیری دانشجویان اثرگذار است را شناسایی کردند .این عوامل شامل
1. Connor-Smith & Flachsbart
2. Derossis
3. Godellas, Hauge & Huang
4. Boehler, Schwind & Folse
5. Russel & Petrie
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عامل تحصیلی ،7عامل اجتماعی محیطی 3و عامل شخصیتی 3بود .اخیراً نیز پیرو پیوهشهای
راسل و پتری ،پژوهشگرانی چون کیم 1و همکاران ( )3878متغیرهای اثرگذار بر موفقیت
تحصیلی دانشجویان را مورد بررسی قرار داده و آنها را در سه دستۀ کلی متغیر استعداد
تحصیلی ،5متغیرهای محیطی 1و متغیرهای فردی 1طبقهبندی کردند.
الیوبامیرسکی ،3880( 0به نقل از کیم و همکاران )3878 ،پیشنهاد میکند که  8/58از
بازدههای تحصیلی توسط تواناییهای ذاتی یا همان استعداد تعیین میشوند و  8/78دیگر
تحت تأثیر عوامل محیطی است که فرد در آن زندگی میکند و  8/18باقیمانده مربوط به
متغیرهای فردی است .با توجه به این پیشنهاد ،درمییابیم که نیمی از موفقیت تحصیلی خارج
از استعداد و توانایی ذاتی دانشجو است .در پژوهش حاضر مقیاس سازماندهی و توجه در
مطالعه از عامل شخصی و فردی و مقیاس استرس و فشار زمانی از عامل اجتماعی محیطی
پژوهش راسل و پتری ( )7113و کیم و همکاران ( )3878مورد استفاده قرارگرفته است.
مهمتر از استرس و سبک زندگی مفهوم مقابله است که به ما در درک مفهوم سازگاری
و ناسازگاری کمک میکند؛ زیرا این استرس نیست که باعث اختالل در عملکرد فرد و
احساس فشار بر فرد میشود بلکه چگونگی برخورد فرد با استرس و نحوه کنترل آن است
که تعیینکننده میباشد و مقابله را تغییر مداوم تالشهای رفتاری و شناختی بهمنظور جامعه
عمل پوشاندن به نیازهای ویژه داخلی یا خارجی میدانند که فشار یا زیادهروی در منابع
شخص ،ارزیابی میشود؛ بنابراین مقابله با استرس یک فرایند است و کوشش برای اداره
موقعیتی است که فرد در آن قرار دارد (الزروس .)7101 ،فولکمن و الزاروس ( )7105مقابله
را فرایندی پیچیده میدانند که با توجه به ارزیابیهایی که فرد از موقعیت استرسزا و
فشارهای آن موقعیت دارد ،تغییر میکند و تالشهای رفتاری -شناختی فعال فرد را در
برمیگیرد .پژوهشگران معتقدند که بیشتر مردم ترجیح میدهند تا از روشهای مقابلهای
خاصی در موقعیتهای استرسزا استفاده کنند که در واقع مجموع این راهبردها ،سبکهای
1. academic factor
2. social/environmental factor
3. personality factor
4. Kim
5. academic aptitude
6. circumstance
7. personal
8. Lyubomirsky
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مقابلهای فرد را شکل میدهد (هامید ،یو و لوئنگ .)3883 ،7راهبردهای مقابلهای مجموعهای
از تالشهای شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصالح یک وضعیت
تنشزا به کار میرود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن میشود (غضنفری و قدمپور.)3880 ،
کامپاز و همکاران ( )7100در پژوهشی که در زمینه چگونگی رویارویی نوجوانان با
تنشها انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افراد در موقعیتهایی که از روش متمرکز بر
مسئله استفاده میکنند کنترل بیشتری بر آن موقعیتها دارند .آنها خاطرنشان کردند که
نوجوانان در رویارویی با رویدادهای تنشزای تحصیلی بیشتر از روش متمرکز بر مسئله
استفاده میکنند؛ چون فکر میکنند این تنشها بیشتر قابلکنترل هستند و برعکس در
رویدادهای تنشزای اجتماعی به این دلیل که کمتر قابلکنترل هستند عمدتاً روش متمرکز
بر هیجان به کار گرفته میشود .در پژوهشی که والینگ و مارتینک ( )7115انجام دادند به
این نتیجه رسیدند افرادی که دچار استیصال میشوند در فعالیتهای بدنی و تحصیلی خود،
کنترل کمتری بر موقعیت دارند .آنها اضافه کردند دانشآموزانی که احساس میکنند بر
موقعیت تسلط دارند میتوانند پیامدهای عملکرد خودشان را نیز کنترل کنند و در برابر
فعالیتهایی که یادگیری آنها مشکل است از روشهای حل مسئله استفاده میکنند (پاری،
7315؛ ترجمه مقدسی) .بر اساس بررسیهای انجام شده روشهای مقابلهای متمرکز بر مسئله
در موقعیتهای قابلکنترل مؤثرتر هستند .در صورتیکه برای موقعیتهای غیرقابلکنترل
(مرگ یکی از عزیزان) عمدتاً مقابله متمرکز بر هیجان مناسبتر است (دافعی.)7311 ،
الزاروس و فولکمن )7101( 3به این نتیجه دست یافتند که مقابله به فرد کمک میکند
تا فرد تصور مثبت از خود داشته باشد و تعادل هیجانی و ادامه روابط بین فردی رضایتبخش
با دیگران را ابقا کند .کونولی 3و همکاران (7110؛ به نقل از آقاجانی )7307 ،به آموزش
مهارتهای مقابلهای بر روی دانشآموزان پرداخته و به این نتیجه رسیدند که این آموزشها
باعث بهبود روابط بین فردی آنها با یکدیگر و والدینشان شده است .در ایران هم تحقیقات
فتحعلی لواسانی ( )7301نشان میدهد که آموزش مهارتهای مقابلهای سبب افزایش
عزتنفس ،بهبود مهارتهای اجتماعی ،ارتباط بین فردی و افزایش رفتارهای مثبت اجتماعی
میشود .همچنین ناصری و نیک پرورد ( )7303طی تحقیقی که از تأثیر آموزش مهارتهای
1. Hamid, Yue & Leung
2. Lazarus & Folkman
3. Konoly
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مقابلهای کنترل خشم ،رویارویی با کنش و حل مسئله که بر روی دانشجویان دانشگاه علم و
صنعت انجام شد به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتها ،تفاوت معناداری را در
پیشآزمون و پسآزمون داشت.
بدینترتیب ،مطالعه ویژگیهای شخصیتی با ابعاد مهارت مقابلهای و اثربخشی یادگیری
دانشجویی در پیشرفت تحصیلی ،به یکی از حوزههای فعال و مهم پژوهش بدل شده است و
پژوهش حاضر و نمونههای مشابه آن ،از هر دو وجه بنیادی و کاربردی حائز اهمیت و
ضرورت هستند .تاکنون در ایران ،تحقیقات محدودی انجامشده و با توجه به کمبود یافتههای
روانشناختی در خصوص رابطه ویژگیهای شخصیتی با ابعاد مهارت مقابلهای و اثربخشی
یادگیری دانشجویی در دانشجویان ایرانی ،ضرورت انجام پژوهشی مشابه تحقیق حاضر کامالً
محسوس است .عالوه بر این ،دو نکته دیگر بر اهمیت و تازگی پژوهش حاضر میافزاید؛
یکی انتخاب مشارکتکنندگان از دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی دانشگاه و
بررسی افرادی است که این دوره تعیینکننده آموزشی را به جهت پایه و اساس تحصیالت
باالتر میگذرانند .نکته دوم اینکه توجه به ویژگیهای شخصیتی با ابعاد مهارت مقابلهای و
اثربخشی یادگیری دانشجویی ،بهنوبه خود زمینهای جدیدی است .نتایج پژوهش حاضر،
منجر به هدایت برنامهریزی آموزشی در جهت پرورش ویژگیهای با الگوی تربیتی مطلوب
اقدام شود و درنتیجه هدایت ذخایر نیروی انسانی در مسیر صحیح ،پیامدهای آموزشی و
پرورشی مثبتی را به دنبال خواهد داشت.
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پیشرفت
تحصیلی

سازما هی
و ت ه در
مطالعه

استرس و
فشار

شکل  .1م

ویه
را ی
مقابله فعا

روان
را ی
عق شی ی
رفتاری

شدی
در ت ربه

م ه می پ وهش

بر اساس آنچه در شکل  7ذکر شده است پژوهش حاضر باهدف بررسی این سؤاالت
انجام شد که سه عامل بزرگ شخصیت چگونه میتوانند دو راهبرد مقابله فعال و عقبنشینی
رفتاری را پیشبینی نمایند؟ همچنین دو راهبرد مقابله فعال و عقبنشینی رفتاری چگونه
میتوانند دو عامل سازماندهی مطالعه و استرس و فشار زمانی را پیشبینی نمایند؟ و درنهایت
سه عامل بزرگ شخصیت چگونه میتوانند با میانجیگری دو راهبرد مقابلهای و دو عامل
اثربخشی یادگیری دانشجویی ،پیشرفت تحصیلی را پیشبینی نمایند؟

روش

پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری داده ها ،توصیفی– هم
بستگی است که با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی

( 7)PLSانجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دختر و پسر ورودی جدید
مقطع کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان به برآورد تقریبی  3588دانشجو بود که از این
تعداد 378 ،پرسشنامه توزیع شد که تعداد  313دانشجو ( 387دانشجوی دختر و  13دانشجوی
1. Partial Least Squares
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پسر) از دانشکدههای علوم انسانی ،مدیریت و اقتصاد ،فنی و مهندسی ،کشاورزی ،علوم پایه
و آمار ریاضی بهعنوان گروه نمونه مشارکت داشتند .حجم نمونه با توجه به جدول پیشنهادی
کرجسی و مورگان 7و تعداد متغیرهای بررسیشده و همچنین گویههای پرسشنامههایی که
بهعنوان ابزار استفاده میشوند ،تعیین شد .قابلذکر است که حجم نمونه بهگونهای در نظر
گرفتهشده که هرکدام از مالکهای یادشده برای تعیین حجم نمونه مالک قرار گیرد،
کفایت نمونه بیش از حل انتظار باشد تا بدینسان ،قابلیت تعمیمپذیری نتایج تعیین گردد .در
پژوهش حاضر ،از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 3استفاده شد؛ به ا ین صورت
که ابتدا از میان دانشکدههای دانشگاه شش دانشکده انتخاب شدند و از هر دانشکده دو بخش
و از هر بخش یک کالس انتخاب و همه افراد آن کالس به آزمونها پاسخ دادند .پس از
اجرای مقیاسها و جمعآوری اطالعات مربوط به دانشجویان ،تعداد  31پرسشنامه به علت
نقایص کنار گذاشته شد.
و  .1متغیرهای معیت ش اختی روه م ه
متغیر

تعداد

تعداد

متغیر

تعداد

تعداد

(درصد)

(درصد)

)31/1(13

)13/1(387

علوم انسانی

)1/3(3

)31/1(55

مدیریت

)0/5(1

)71/1(33

کشاورزی

)73/1(1

)31/1(53

باالی 37

ریاضی

)70/3(73

)78/1(37

خوابگاه

)31/0(71

علوم پایه

)1(5

)73/1(30

غیر خوابگاه

)11/1(10

مهندسی

)11/3(35

)1(73

جنس

دانشکده

مرد

زن

مرد

زن

سن

سکونت

(درصد)

(درصد)

زیر 70

)1/1(1

)75/1(37

71

)13/3(38

)11/3(13

38

)31/0(71

)31/1(58

)77/7(0

)78/1(33
)30/0(10
)51/3(771

بهمنظور گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از سه مقیاس ،شامل مقیاس پنج عامل
شخصیت گلدبرگ ،)7111( 3مقیاس مهارت مقابلهای کارور 1و همکاران ( ،)7101مقیاس
اثربخشی یادگیری دانشجویی کیم 5و همکاران ( )3878و در جهت اندازهگیری پیشرفت
1. Krejcio & Morgan
2. multistage cluster sampling
3. Goldberg
4. Carver
5. Kim
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تحصیلی از معدل کالسی استفاده شد .در ادامه به معرفی و ارائه خصوصیات روانسنجی
هرکدام از این ابزارها اقدام شده است.
وظیفه گرایی ،7روان نژندگرایی 3و گشودگی در تجربه :3فرم کوتاه مقیاس پنج عاملی
بزرگ شخصیت ( )BFIتوسط گلدبرگ ( )7111ساختهشده و توسط خرمائی و فرمانی
( )7313ترجمه و اعتباریابی شده است .دارای  37گویه ،در پنج عامل میباشد که در این
مطالعه از عامل وظیفه گرایی ( 1گویه ،پایایی آلفا  8/51و مرکب  ،)8/11روان نژندگرایی
( 1گویه ،پایایی آلفا  8/13و مرکب  )8/03و گشودگی در تجربه ( 1گویه ،پایایی آلفا 8/51
و مرکب  )8/11در طیف پنجدرجهای لیکرت (کامالً درست نمره  ،5کامالً نادرست نمره )7
تنظیم گردید .در پژوهش خرمائی و فرمانی ( )7313میزان پایایی آلفا کرونباخ عامل وظیفه
گرایی  ،8/07روان نژندگرایی  8/03و گشودگی در تجربه  8/11گزارش کرده است.
مقابله فعال 1و عقبنشینی رفتاری :5مقیاس راهبرهای مقابلهای ( )COPEتوسط کارور
و همکاران ( )7101ساختهشده و توسط ابراهیمی ،محمدخانی و ذوالفقاری ( )7317ترجمه
و اعتباریابی شده است .دارای  13گویه ،در  70مقیاس میباشد که در این مطالعه از مقیاس
مقابله فعال ( 1گویه ،پایایی آلفا  8/01و مرکب  )8/15و عقبنشینی رفتاری ( 1گویه ،پایایی
آلفا  8/03و مرکب  )8/11در طیف پنجدرجهای لیکرت (همیشه نمره  ،5هیچوقت نمره )7
تنظیم شد .در پژوهش ابراهیمی ،محمدخانی و ذوالفقاری ( )7317اعتبار آن توسط 1
متخصص حوزۀ روانسنجی مورد تأیید قرار گرفت .همچنین ضریب پایانی مقیاسها از طریق
روش باز آزمایی از  8/13تا  8/15اندازهگیری شد (شاهمحمدی .)7315 ،ضریب پایایی کل
آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ ( 8/13پهلوانی و همکاران )7307 ،گزارششد.
سازماندهی و توجه در مطالعه 1و استرس و فشار زمانی :1مقیاس اثربخشی یادگیری
دانشجویی ( )CLEIتوسط کیم و همکاران ( )3878ساختهشده و توسط مشتاقی ()7313
ترجمه و اعتباریابی شده است .دارای  58گویه ،در شش مقیاس میباشد که در این مطالعه
1. conscientiousness
2. neuroticism
3. openness to experience
4. active coping
5. behavioural disengagement
6. organization and attention to study
7. stress and time pressure
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از مقیاس سازماندهی و توجه در مطالعه ( 1گویه ،پایایی آلفا  8/03و مرکب  )8/11و استرس
و فشار زمانی ( 5گویه ،پایایی آلفا  8/03و مرکب  )8/13در طیف پنجدرجهای لیکرت (کامالً
صدق میکند نمره  ،5اصالً در مورد من صدق نمیکند نمره  )7تنظیم شد .مشتاقی ()7313
در پژوهشی میزان پایایی به روش آلفای کرونباخ مقیاس سازماندهی و توجه در مطالعه 8/11
و استرس و فشار زمانی روان نژندگرایی  8/13گزارش کرده است.
پیشرفت تحصیلی :برای سنجش پیشرفت تحصیلی در این پژوهش میانگین معدل
دانشجویان اخذ شد و بهعنوان مالک عملکرد تحصیلی هر دانشجو در نظر گرفته شد .الزم
به ذکر است نمرات معدل به نمره استاندارد  zتبدیل شد.

یافتهها
در این بخش از مقاله بررسی مدل تحقیق مورد توجه قرار گرفت .همانطور که در روش
مدلسازی معادالت ساختاری مطرح است ابتدا باید اعتبار سنجههای انتخابی برای
اندازهگیری متغیرهای مکنون بررسی شود و برای این منظور به بررسی برازش مدل
اندازهگیری و تحلیل عاملی تأییدی انجام میشود؛ و در ادامه جهت بررسی فرضیههای
پژوهش به برازش مدل ساختاری پرداخته شده است.
بررسی مدلهای اندازهگیری :بار عاملی استاندارد برای تکتک سؤاالت هر عامل در
جدول  3مشخصشدهاند .شاخص ارزیابی میزان ارتباط هر سؤال به عامل زیربنایی آن ،نشان
از ارتباط معنادار سؤاالت میباشد؛ بنابراین ،همه سؤاالت بهطور معنادار به عامل زیربنایی
خود مرتبط هستند و میتوان گفت که مدل اندازهگیری طی ارزیابی شاخصهای جزئی
مطلوب است .سه نوع شاخص بررسی پایایی شامل همگونی درونی ،پایایی گویه و پایایی
مرکب 7در این پژوهش محاسبه شدند.
و  .2ماتر س بارهای عاملی متقابل و ضرا

 .7فعال

سؤاالت

7

7a

8 /0

3

3

1

5

پا ا ی و روا ی شاخصها
1

1

0

8/37 -8/73

-8/71

8/31 -8/70 8/33

8/81

a3

-8/70 8/10

8 /3

-8/73

8 /3

8/31 -8/70

8/81

a3

8/31 -8/37 8/13

-8/70

8/73 -8/75 8/31

8/83

پایایی

آلفا

مرکب کرونباخ
8/01

8/15

1. composite reliability
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رفتاری

 .3عقبنشینی

 .3سازماندهی مطالعه
 .1استرس و فشار زمانی

سؤاالت

7

3

3

1

a1

8/13

-8/3

8/31

-8/81

-8/70 8/35

a5

-8/31 8/15 -8/73

8/73

-8/83 -8/77 8/85 -8/75

a1

-8/71 8/03 -8/33

8/71

-8/87 -8/70 8/75 -8/33

a1

-8/3

-8/77 8/15

8/73

8/85 -8/71 8/71 -8/33

a0

-8/75 8/15 -8/75

8/75

8/81 -8/71 8/81 -8/71

b7

8/31

8/17

-8/81

8/73 -8/81 8/37

8 /7

b3

8/17 -8/73 8/31

-8/71

8/31

8 /3

8/77

b3

8 /3

8/50 -8/85

-8/73

8/73 -8/85 8/33

8/81

b1

8/11 -8/77 8/71

-8/35

8/73 -8/71 8/31

8/81

b5

8/15 -8/31 8/31

-8/37

8/71 -8/30 8/35

8 /7

b1

8/17 -8/71 8/33

-8/30

8/30

8/80

8/81

b1

-8/7

-8/31 8/71

8/11

8/83 -8/71 8/57 -8/75

b0

-8/70 8/73 -8/81

8/10

8/83 -8/33 8/55 -8/81

b1

-8/7

-8/35 8/80

8/10

-8/83 -8/80 8/31 -8/81
8/81

-8/7

5

1

-8/7

-8/3

1

0

8 /3

-8/83

 .5وظیفه گرایی
 .1روان نژندگرایی  .1گشودگی تجربه
 .0پیشرفت

b78

8/70

-8/81 8/81

8/33

8/73

8/71

b77

-8/71

-8/35

8/11

8/73

-8/87 -8/83 8/35

c7

8/31 -8/70 8/17

-8/88

8/33 -8/70 8/03

8/81

c3

8/31 -8/75 8/33

-8/71

8 /0

8/81 -8/73

8/88

c3

8/71 -8/75 -8/85

-8/31

8/80 -8/87 -8/33 8/31

c1

8/31 -8/35 8/81

-8/31

8/10

8/85

c5

-8/31 8/73 -8/37

8/11

8/03 -8/33

c1

-8/71 8/77 -8/77

8 /1

8/83 -8/37 8/11 -8/75

c1

-8/75

-8/71

8/37

8/81 -8/33 8/15 -8/33

c0

-8/73 8/80 -8/70

8/31

8/13 -8/71

-8/7

8 /7

c1

8/33

-8/7

8/37

-8/73

8/10 -8/70 8/71

8/80

c78

8/77

-8/81 -8/7

8/71

8/11 -8/83 8/81

8/88

c77

8/71 -8/71 8/71

-8/71

8/10 -8/30 8/71

8/73

c73

8/73 -8/71 8/71

-8/71

8/13 -8/71 8/81

8/87

معدل

8/73

-8/87

8/81

7/88

8/83

8 /3

8 /7

8/83

8/81

-8/3

8/81

8/73

8/83

پایایی

آلفا

مرکب کرونباخ

8/03

8/03

8/11

8/17

8/11

8/11

8/13

8/50

-8/83 -8/3
8/11

8/03

7/88

8/55

8/13

7/88
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طبق جدول  3ماتریس بارهای عاملی متقابل 7میزان همبستگی بین شاخصهای یک سازه
با آن سازه و میزان همبستگی بین شاخصهای یک سازه با سازههای دیگر مقایسه میشود.
مقدار همبستگی میان شاخصها با سازههای مربوط به خود (اعداد رنگی ماتریس) از
همبستگی میان آنها و سایر سازه بیشتر است (طباطبائی و جهانگرد )7315 ،که این مطلب
گواه روایی واگرای مناسب در این مدل است .ضریب پایایی مرکب توسط ورتس و
همکاران ( )7111معرفی شد؛ مقدار پایایی مرکب یک سازه از یک نسبت حاصل میشود
که در صورت این کسر ،واریانس بین یک سازه با شاخصهایش و در مخرج کسر ،واریانس
سازه با شاخصهایش بهاضافه مقدار خطای اندازهگیری میآید .از نظر نونال و بمستین
( )7111صورتی که مقدار پایایی مرکب باالتر  8/1باشد نشان از پایداری درونی مناسب
است و مقدار کمتر از  8/1عدم وجود پایایی است و از نظر وینز و همکاران ( )3878ذکر این
نکته ضروری است که پایایی مرکب معیار بهتری از آلفا به شمار میرود (داوری و رضازاده،
 .)3875درنتیجه طبق مندرجات جدول  3ضریب همه متغیرهای پنهان باالتر از  8/13میباشد.
ضریب قابل قبولی میباشد.
و  .3ماتر س س ش روا ی همگرا و وا را به روش ف ر ل و الرکر
3

3

1

5

1

1

روایی همگرا

7

 .7فعال

8/50

8/11

 .3عقبنشینی رفتاری

8/51

8/15 -8/31

 .3سازماندهی مطالعه

8/11

8/10 -8/37 8/35

 .1استرس و فشار

8/13

8/15 -8/37 8/3 -8/70

 .5وظیفه گرایی

8/17

8/11 -8/71 8/10 -8/35 8/17

 .1روان نژندگرایی

8/13

8/15 8/70 -8/71 8/3 -8/37 8/33

 .1گشودگی تجربه

8/55

8/11 -8/31 -8/31 8/5 -8/31 8/75 -8/33

 .0پیشرفت تحصیلی

7/88

7/88 8/81 8/81 8/81 -8/87 8/73 8/83 8/83

0

طبق نتایج حاصل در جدول  3روایی همگرا 3میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده
بین هر سازه با شاخصهای خود میباشد .فورنل و الرکر ( )7101مقدار روایی همگرا باالیی
 8/5را قابلقبول دانستند ولی بااینحال مگنر و همکاران ( )7111مقدار  8/1به باال را هم معیار
1. cross loadings
2. AVE
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کافی دانستهاند (داوری و رضازاده .)3875 ،درنتیجه همه متغیرهای پنهان ضریب قابل قبولی
دارند .برای بررسی روایی واگرا که بهوسیله ماتریس همبستگی صورت میپذیرد به عقیده
فورنل و الرکر ( )7101یک مؤلفه در مقایسه با سایر مؤلفهها ،باید تمایز و تفکیک بیشتری
را در بین مشاهده پذیرهای (سؤاالت) خودش داشته باشد تا بتوان گفت مؤلفه مدنظر روایی
واگرای باالیی دارد .در روایی واگرا به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که تا چه حد
یک عامل در رقابت با عاملهای خارجی ،نامرتبط و محاسبه نشده میتواند واریانس
مجموعهای سؤاالت را تبیین کند؟ اگر عاملی بیشترین مقدار از واریانس درون مجموعهای
سؤاالت را برآورد کند و درواقع ،با عاملهای نامرتبط همبستگی کمتری نشان دهد ،دارای
روایی واگرا است بهعبارتدیگر  ،جذر روایی همگرا هر مؤلفه بیشتر از حداکثر همبستگی
آن مؤلفه با مؤلفههای دیگر باشد (اعداد روی قطر جدول 3

و ( )3طباطبائی ،مطهرینژاد

و تیرگر)7315 ،؛ که اعداد مندرج نشان از روایی واگرای مناسبی درروش فورنل و الرکر
میباشد.
برازش مدل ساختاری :معیار نیکوی برازش 7مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت
ساختاری است که پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل پژوهش،
برازش بخش کلی نیز کنترل میشود که توسط تتنهاوس 3و همکاران ( )3881ابداع گردید
و طبق فرمول زیر محاسبه میشود سه مقدار  8/35 ،8/87و 8/31را بهعنوان مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی معرفی نمودند؛ که با محاسبۀ که از مدل انجام شد مقدار نسبتاً مطلوب برازش
شد.
 =√8/55 ×8/77 = 8/35ضریب تعیین × روایی همگرا√= شاخص نیکوی برازش
در این مرحله با استفاده از مدل ساختاری روابط بین سازهها به لحاظ علی مورد بررسی
قرار میگیرد .در واقع با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین سازههای مستقل و وابسته با
استفاده از ضریب مربوطه میتوان به بررسی معنیدار اثرات بین سازههای تحقیق پرداخت.
همچنین از آزمون بوت استراپ (با  158زیر نمونه) و برای اصالح خطای از تغییرات سطح
سازه 3که در روش حداقل مربعات جزئی توصیه شده است (محسنین و اسفیدانی)3875 ،
1. GOF
2. Tenenhaus
3. construct level changes
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برای محاسبه مقادیر  Tجهت تعیین معنیداری ضرایب مسیر استفاده شد.

شکل  .2تحلیل ساختاری م

پ وهش

در تحلیل معادالت ساختاری روابط بین سه عامل شخصیت با دو راهبرد مقابلهای در
قالب بخش مدل ساختاری سنجیده شده است همانطور که در شکل  3نمایان است ،رابطه
وظیفه گرایی با مقابله فعال ( )T=1/17 ،B=8/35اثر مثبت و با عقبنشینی رفتاری (-8/37
= )T=3/10 ،Bاثر معکوس و معنیداری در سطح ( )P>8/87وجود دارد .رابطه گشودگی
در تجربه با مقابله فعال ( )T=1/01 ،B=8/35اثر مثبت و با عقبنشینی رفتاری (،B=-8/71
 )T=3/13اثر معکوس و معنیداری در سطح ( )P>8/87وجود دارد؛ اما رابطه روان
نژندگرایی با مقابله فعال و با عقبنشینی رفتاری اثر معنیداری وجود ندارد.
در تحلیل معادالت ساختاری روابط بین دو راهبرد مقابلهای با دو عامل اثربخشی
یادگیری دانشجویی در قالب بخش مدل ساختاری سنجیده شده است؛ همانطور که در
شکل  3نمایان است ،رابطه مقابله فعال با سازماندهی مطالعه ( )T=5/37 ،B=8/33اثر مثبت
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و معنیداری در سطح ( )P>8/87وجود دارد اما با استرس و فشار زمانی اثر معنیداری وجود
ندارد .رابطه عقبنشینی رفتاری با سازماندهی مطالعه ( )T=3/71 ،B=-8/71اثر معکوس و

با استرس و فشار زمانی ( )T=7/01 ،B=8/71اثر مثبت و معنیداری در سطح ()P>8/85
وجود دارد.
در تحلیل معادالت ساختاری روابط بین دو عامل اثربخشی یادگیری دانشجویی با
پیشرفت تحصیلی در قالب بخش مدل ساختاری سنجیده شده است همانطور که در شکل
 3نمایان است ،رابطه سازماندهی مطالعه با پیشرفت ( )T=3/57 ،B=8/73اثر مثبت و
معنیداری در سطح ( )P>8/85وجود دارد اما استرس و فشار زمانی با پیشرفت ،اثر
معنیداری وجود ندارد.
و  .4برازش م
برونگرا

میانجی
← مقابله
فعال

وظیفه گرایی←
←
عقبنشینی
← مقابله
فعال
روان نژندگرایی←
←
عقبنشینی

گشودگی در تجربه
←

← مقابله
فعال
←
عقبنشینی

ساختاری پ وهش
بار

معنیداری

عاملی

سوبل

← مطالعه

**8/777

3/51

← استرس

-8/813

8 /0

← مطالعه

*8/831

7/10

← استرس

-8/831

7/11

← مطالعه

-8/833

7/31

← استرس

8/881

8/13

← مطالعه

-8/881

8/13

← استرس

8/880

8/51

← مطالعه

**8/807

3/11

← استرس

-8/833

8/03

← مطالعه

*8/833

7/11

← استرس

-8/831

7/11

درونگرا

درونگرا
←
پیشرفت
←
پیشرفت
←
پیشرفت
←
پیشرفت
←
پیشرفت
←
پیشرفت
←
پیشرفت
←
پیشرفت
←
پیشرفت
←
پیشرفت
←
پیشرفت
←

بار
عاملی
8/875
8/883
8/881
8/883
-8/883
-8/888
-8/887
-8/888
8/87
8/883
8/883
8/883
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مقابله فعال ←

عقبنشینی←

← مطالعه
← استرس
← مطالعه
← استرس

←
پیشرفت
←
پیشرفت
←
پیشرفت
←
پیشرفت
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پیشرفت

**8/817

7/11

-

-

8/887

8/85

-

-

-8/870

7 /5

-

-

-8/871

8/03

-

-

در ادامه به بررسی اثرات غیرمستقیم و آزمون سوبل برای تحلیل میانجیگری دو راهبرد
مقابلهای و در رابطه وظیفه گرایی بر دو عامل اثربخشی یادگیری دانشجویی در جدول 1
پرداختیم .میانجیگری مقابله فعال در رابطه مسیر وظیفه گرایی بر سازماندهی مطالعه (=8/77
اثر غیرمستقیم و  )Z=3/51اثر مثبت و معنیداری در سطح ( )P>8/87وجود داشت.
میانجیگری عقبنشینی رفتاری در رابطه مسیر وظیفه گرایی بر سازماندهی مطالعه (=8/83
اثر غیرمستقیم و  )Z=7/10اثر مثبت و معنیداری در سطح ( )P>8/7وجود داشت؛ اما در
رابطه با میانجیگری مقابله فعال و عقبنشینی رفتاری در رابطه مسیر وظیفه گرایی بر استرس
اثر معنیداری وجود نداشت.
در تحلیل میانجیگری دو راهبرد مقابلهای و در رابطه رواننژندگرایی بر دو عامل
اثربخشی یادگیری دانشجویی اثر معنیداری وجود نداشت؛ اما در تحلیل میانجیگری دو
راهبرد مقابلهای و در رابطه گشودگی در تجربه بر دو عامل اثربخشی یادگیری دانشجویی
اثر معنیداری وجود دارد؛ که مطابق جدول 1؛ میانجیگری مقابله فعال در رابطه مسیر
گشودگی در تجربه بر سازماندهی مطالعه ( =8/80اثر غیرمستقیم و  )Z=3/11اثر مثبت و
معنیداری در سطح ( )P>8/87وجود داشت .میانجیگری عقبنشینی رفتاری در رابطه مسیر
وظیفه گرایی بر سازماندهی مطالعه ( =8/833اثر غیرمستقیم و  )Z=7/11اثر مثبت و
معنیداری در سطح ( )P>8/87وجود داشت؛ اما در رابطه با میانجیگری مقابله فعال و
عقبنشینی رفتاری در رابطه مسیر روان نژندگرایی بر استرس اثر معنیداری وجود نداشت.
در تحلیل میانجیگری دو عامل اثربخشی یادگیری دانشجویی در رابطه دو راهبرد مقابلهای
بر پیشرفت تحصیلی در جدول  1پرداختیم که تنها میانجیگری سازماندهی مطالعه در رابطه
مسیر مقابله فعال بر پیشرفت تحصیلی ( =8/817اثر غیرمستقیم و  )Z=7/11اثر مثبت و

معنیداری در سطح ( )P>8/85وجود داشت.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش واسطهای راهبردهای مقابلهای و عاملهای اثربخشی
یادگیری دانشجویی در میان ویژگیهای شخصیت و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان
ورودی جدید صورت گرفت .برای این منظور بر اساس ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی
متغیرها یک مدل مفهومی طراحی و با استفاده از روش تحلیل مسیر در میان دانشجویان مورد
آزمون قرار گرفت .نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی با دادههای گردآوریشده از جامعه
دانشجویان برازش نسبتاً مناسبی دارد.
مطالعه حاضر شواهدی به همراه داشت که فرضیه ارتباط وظیفهگرایی و روان نژندگرایی
با راهبردهای مقابلهای را حمایت میکند .دانشجویان با وظیفهگرایی باال نسبت به همتایان
خود با وظیفهگرایی کم در مدیریت عوامل استرسزا ،بیشتر از مقابله فعال و کمتر از
عقبنشینی رفتاری استفاده خواهند کرد؛ درحالیکه این قضیه برای روان نژندگرایی هم
صادق بود .این یافتهها از تداعیهای کوچک تا متوسط از شخصیت بر اساس راهبردهای
مقابلهای با دادههای موجود بر روی نمونههای دانشگاهی قابلمقایسه است (بوچارد 7و
همکاران.)3881 ،
مطابق مندرجات شکل  ،3عاملهای شخصیتی وظیفهگرایی و گشودگی در تجربه ،اثر
مثبت و معنیداری با مقابله فعال داشتند و از طرفی اثر منفی و معنیداری با عقبنشینی وجود
داشت .این بدین معنی است که دانشجویانی که صفات شخصیتی وظیفهگرایی و گشودگی
در تجربه دارند بیشتر از راهبرد مقابله فعال استفاده خواهند کرد و کمتر دچار عقبنشینی
رفتاری خواهند شد و به این صورت شرایط استرسزا را مدیریت و کنترل خواهند کرد.
درحالیکه رواننژندگرایی کامالً برعکس وظیفهگرایی و گشودگی در تجربه عمل خواهد
کرد (بوچارد و همکاران .)3881 ،البته با توجه به اینکه رواننژندگرایی در پژوهش حاضر
اثر معنیداری با راهبردهای مقابله به دست نیاورد اما شواهد نشان میدهد که رابطه منفی با
مقابله فعال و رابطه مثبت با عقبنشینی رفتاری وجود داشت .افراد وظیفهگرا به مقررات و
انضباط توجه دارند و همچنین توانایی برنامهریزی ،سازماندهی ،پشتکار و تکمیل فعالیتها
و وظایف را دارند و افراد تجربهگرا تمایل به تجربه عواطف و فعالیتهای جدید دارند (میلر

1. Bouchard
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و لینام3887 ،7؛ ولرث)3887 ،3؛ این افراد نهتنها تمایل به مقابله و برنامهریزی دارند بلکه در
مواجهه با مشکالت مقاومت کرده و در برابر وسوسههای رهایی دست به حل مسائل در
شرایط استرسزا میزنند (کارور و کانر اسمیت3878 ،3؛ کانر و اسمیت و فلچبرت)3881 ،؛
اما روان نژندگرا خصوصیات اضطراب ،عصبانیت و خصومت ،افسردگی ،1کمرویی ،تکانش
گری 5و آسیبپذیری 1دارند (کوستا و مک کری )7113 ،1که در شرایط دشوار و چالشی
احساس تهدید میکنند و با افزایش سیستم دفاعی ،بهجای دخالت مستقیم در استرس ،اجتناب
و خروج سریع از آن خواهند داشت (کارور و کانر اسمیت .)3878 ،در تبیین این یافته باید
گفت گشودگی به تجربه شامل خردمندی ،گشودگی در مقابل ایدههای جدید ،عالئق
فرهنگی ،نگرشهای تربیتی و خالقیت میباشد .فرد گشوده نسبت به تجربه ،هم دربارۀ دنیای
درونی و هم دنیای بیرونی کنجکاو است .زندگی وی از تجربه غنی است و تمایل به پذیرش
عقاید جدید و ارزشهای غیرمتعارف دارد (هوارد و هوارد .)7110 ،0گشودگی به تجربه
شامل گشودگی در اعمال نیز هست که بهصورت تالش در فعالیتهای مختلف ،رفتن
بهجاهای تازه و خوردن غذاهای غیرمعمول دیده میشود .فرد دارای این ویژگی ،نوگرایی
و تنوع در امور آشنا و معمول را ترجیح میدهد و در طول زندگی به سرگرمیهای مختلفی
مشغول میشود (کوستا و مک کری .)7113 ،1این ویژگی بهصورت گسترده اندیشی و عالقه
به عقاید جدید و گاه غیرمعمول دیده میشود .فرد دارای این ویژگی از بحثهای فلسفی و
محرکهای ذهنی لذت میبرد (مک کری و کوستا .)7111 ،تحقیق مک کری و کوستا
( )7101نشان میدهد که افراد گشوده در تجربه ،تنوعی از تحریکات ذهنی را درک و مورد
ارزیابی قرار میدهند و ایدههای نو ،جدید و بهتری را به دست میآورند .بر همین اساس،
افراد دارای گشودگی به تجربه دلیل تمایل به جستجوگری ،نوگرایی ،تجربه امور غیرمعمول
دارند.
1. Miller & Lynam
2. Vollrath
3. Carver & Connor-Smith
4. depression
5. Crazier
6. vulnerability
7. Costa & Mccrae
8. Howard & Howard
9. Costa & Mccare
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همچنین باید توجه داشت که رواننژندی در مقابل ثبات هیجانی مطرح میشود .شخص
دارای رواننژندی ،ناراحت است ،دارای مزاج منفی و مستعد ابتال به افسردگی میباشد
(هوارد و هوارد)7110 ،؛ اما گرایش ثبات هیجانی با آرامش ،آسایش و آسودگی مرتبط
است .این افراد به دلیل داشتن زمینه آسیبپذیری ،در مقابله با استرس احساس ناامیدی
میکنند .افراد آسیبپذیر وقتی با موقعیتی اضطراری مواجه میشوند ،ناامید شده و دچار
ترس میشوند (کوستا و مک کری .)7113 ،تحقیقات نشان میدهد که رواننژندی زیربنای
ترس از شکست است .فردی که عدم ثبات هیجانی دارد ،سعی در اجتناب از موقعیتهای
تهدیدزا میکند و کمتر بهوسیلۀ شرایط پاداشدهنده تحت تأثیر قرار میگیرد (ریولی،7
.)7115
مطابق مندرجات شکل  ،3یافته نمایان ساخت که مقابله فعال اثر مثبت و معنیداری با
سازماندهی و توجه در مطالعه وجود داشت و از طرفی اثر منفی و معنیداری با استرس و
فشار زمانی وجود داشت .این بدین معنی است که دانشجویانی که تمایل به مقابله و
برنامهریزی دارند بیشتر به سمت سازماندهی و توجه در مطالعه خواهند رفت و کمتر در
دوران انتقال به دانشگاه دچار استرس و فشار زمانی خواهند شد و بهنوبه خود در تالش علمی
کوشا هستند و به پیشرفت تحصیلی خواهند رسید (آسپیونال و تیلور7113 ،؛ بریست ،اسچیر

3

و کارور .)3883 ،درحالیکه عقبنشینی رفتاری اثر مثبت و معنیداری با استرس و فشار
زمانی وجود داشت و از طرفی اثر منفی و معنیداری با سازماندهی و توجه در مطالعه وجود
داشت .این بدین معنی است که دانشجویانی که در شرایط دشوار و چالشی احساس تهدید
میکنند با افزایش سیستم دفاعی ،بهجای دخالت مستقیم ،اجتناب و خروج سریع از انتخاب
خواهند کرد بیشتر دچار استرس و فشار زمانی خواهند شد (کارور و کانر اسمیت.)3878 ،
همچنین نتایج شکل  3نشان داد که سازماندهی و توجه در مطالعه اثر مثبت و رابطه
معنیداری با پیشرفت تحصیلی داشت .اما استرس و فشار زمانی رابطه معنیداری با پیشرفت
تحصیلی وجود نداشت .سازماندهی و توجه در این مطالعه اشاره به عملکرد تحصیلی مثبت
دارد که شامل توجه و تعامل در فعالیتهای علمی میباشد (پرا و امسلوین .)3871 ،3در نتیجه
انتظار میرود افرادی که در رسیدن به خواستههای علمی تالش دارند نسبت به کسانی که
1. Revelle
2. Brissette Scheier
3. McIlveen & Perera
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کمتر تالش دارند به پیشرفت تحصیلی برسند.
نتایج میانجیگری راهبردهای مقابلهای در روابط عاملهای شخصیت و اثربخشی
یادگیری دانشجویی نشان داد که مقابله فعال میانجیگری مثبت و معناداری در رابطه وظیفه
گرایی و گشودگی در تجربه با سازماندهی و توجه در مطالعه دارد و عقبنشینی رفتاری
میانجیگری مثبت و معناداری در رابطه وظیفهگرایی و گشودگی در تجربه با سازماندهی و
توجه در مطالعه دارد .این بدین معنی است که وظیفه گرایی باوجود راهبرهای مقابلهای مثل
مقابله فعال و حتی عقبنشینی رفتاری منجر به افزایش سازماندهی و توجه در مطالعه
میشود؛ چراکه در دیدگاههای نظری نشان میدهد که وظیفه گرایی ،تعهدات تحصیلی را
پرورش میدهد؛ در نتیجه وظیفه گرایی در دوره انتقال به دانشگاه سبب ارتقا بهتر
سازماندهی و توجه در مطالعه میشود (فلدت ،گراهام و دئو3877 ،7؛ کرتز ،پوهر و
کروس .)3873 ،3همچنین در پیشینه ادبیات نشان میدهد که وظیفهگرایی منجر به افزایش
تالش علمی (نوفتل و رابینز ،)3881 ،انگیزه کاری (لونسبری 3و همکاران ،)3883 ،و
خودتنظیمی (بیدجرانو و دی )3881 ،1میشود .برای کسانی که وظیفه گرایی باالیی دارند،
انضباط ،پیشرفتمداری ،پشتکار و سختکوشی در پرورش تالشهای اولیه برای شرکت
در فعالیتهای علمی دیده میشود و حتی زمانی که با حواسپرتی یا مشقت مواجهه میشود
بازهم پافشاری دارد (پرا و همکاران.)3875 ،
در ادامه میانجیگری اثربخشی یادگیری دانشجویی در روابط راهبردهای مقابلهای و
پیشرفت تحصیلی نشان داد که سازماندهی و توجه در مطالعه نقش میانجیگری مثبت و
معناداری در رابطه مقابله فعال با پیشرفت تحصیلی دارد .این بدینمعنی است که مقابله فعال
باوجود سازماندهی و توجه در مطالعه منجر به پیشرفت تحصیلی میشود .چراکه شروع به
استفاده بیشتر از کوششهای مقابلهای و استفاده کمتر از راهبرد عقبنشینی ،با تمرکز به
صفات شخصیتی در جهت گذر از عوامل استرسزا ،منجر به سازماندهی و توجه در مطالعه
شود (آسپیونال و تیلور7113 ،؛ لئونگ ،بونز و زاچهر )7111 ،5و درنهایت بهنوبه خود باعث
پیشرفت تحصیلی میشود.
1. Feldt, Graham & Dew
2. Kurtz, Puher & Cross
3. Lounsbury
4. Bidjerano & Dai
5. Leong, Bonz & Zachar
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در خصوص محدودیتهای پژوهش میتوان به این نکته اشاره کرد که اجازه استفاده
از رویکرد مقطعی سنجش از متغیرها برای استنباط روابط علت و معلولی کافی نبود .در
آینده ،مطالعات طولی که در آن اثر راهبردهای مقابلهای و متغیرهای مرتبط اثربخشی
یادگیری دانشجویی را در طول زمان گردآوری کرد که چگونگی نقش شخصیت در فرآیند
رشد و توسعه موفقیت را شناسایی کرد .دوم اینکه ،این مطالعه فقط شامل اندازهگیریهای
خودگزارشی با استفاده پرسشنامه بود .اگرچه این ،روشی نوعی اندازهگیری متغیرهای
روانشناختی است؛ اما امکان دارد انحراف از این روش رخداده باشد .نکته سوم اینکه در
این پژوهش از هشت سازه در مدل ساختاری استفاده شد؛ بنابراین ،این طور به نظر میرسد
که مدل ساختاری اندکی پیچیده شده است و شاید در تبیین تکتک مسیرهای علی بین
سازهها کوتاهی شده باشد؛ باوجوداین محدودیتها ،این پژوهش درصدد شناسایی نقش
راهبردهای مقابلهای و عوامل یادگیری دانشجویی در روند صفات شخصیتی و پیشرفت
تحصیلی در دوران ورود به دانشگاه بوده است .این دوران کوتاه ورود به زندگی دانشجویی
همراه با دشواریها و استرسهای میباشد که شرایط تحصیل و پیشرفت تحصیلی را شدیداً
تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ لذا در این پژوهش سعی شده است درک روشنی از شرایطی
که ذکر شد به متصدیان نظام آموزشی ارائه شود تا زمینه پیشرفت تحصیلی برای دانشجویان
ورودیهای جدید در طول تحصیل در دانشگاه ایجاد شود.
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