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حصیلی: ت پیشرفت رشخصیت ب هایعامل تأثیر تحلیل ساختاری
ی یادگیر هایعامل اثربخشیو  یامقابلهراهبرد  گرییانجیم

 دانشجویی
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 71/80/7311تاریخ پذیرش:  71/77/7315تاریخ وصول: 

 چکیده
، با انشگاهد بهانتقال  یزااسترس در دوره تحصیلی پیشرفت در شخصیت هایعاملنقش تحلیل ساختاری 

از حوادث  اییرهزنج در میانجی عنوانبهدر دانشگاه  یادگیری دانشجوییو  یامقابلهراهبردهای تمرکز بر 
دانشجویان ورودی  شامل جامعه آماری و همبستگی از نوعتوصیفی حاضر،  پژوهش .شده است مفروض

انتخاب  نفر 313تعداد ، یامرحلهچند یاخوشه یریگنمونهنر کرمان بود. با روش د باهشهیجدید دانشگاه 
 COPE یامهارت مقابله ،(7111 )گلدبرگ، BFI یتپنج عامل شخص یهااسیمقشدند. ابزار شامل 

 (3878 دونی و بنتون، ،کیم، نیوتن) CLEI ییدانشجو یادگیریاثربخشی  و (7101 ،شییر و وینتراب کارور،)
 یاییاپ ،رونباخکآلفا ) یریگاندازه یهامدل ه شامل:ک یبه روش حداقل مربعات جزئ هاداده یلتحلد. بودن

 و مدل بینییشپشاخص  ،ضریب تعیینو  مسیر یمعنادار) یو مدل ساختار( همگرا و واگرا ییب، رواکمر
مستقیم و  ثرامقابله فعال  با و گشودگی در تجربه ییگرافهیوظداد  نشان هایافته. انجام شد (برازش یکوین

گشودگی در  و گرایییفهوظارتباط مستقیم و منفی دارد. همچنین  اثررفتاری  ینینشعقباما با ؛ مثبت دارد
 وجودمثبت  تقیم وغیرمس اثر مقابله فعال یگریانجیم واسطهبه تحصیلی پیشرفتمطالعه،  دهیسازمانتجربه با 

 یینژندگراروانن بیغیرمستقیم و منفی دارد.  اثر رفتاری ینینشعقب گریییانجم واسطهبه اما با استرس؛ دارد
بردهای راه افزاییهم در نهایت اینطور نتیجه گرفته شد که وجود ندارد. یداریمعن اثر یامقابلهبا راهبرد 

ات فص ( با تمرکز برفشار زمانیاسترس و  مطالعه، دهیسازمان) یادگیری دانشجوی عوامل و یامقابله
 پرورش ر جهتد آموزشی یهایزیربرنامه با توسعه .شودیمتحصیلی  پیشرفت منجر به شخصیتی دانشجویان

                                                      

 یالمدانشگاه آزاد اسباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران غرب،  ،یآموزش قاتیارشد تحق یکارشناس. 7

 sajadbady@gmail.com. )نویسنده مسئول( ، ایرانتهران

 ، تهران، ایران.دانشگاه عالمه طباطبائی ،کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی .3

 ، کرمان، ایران.باهنر کرمان دانشگاه شهید شناسیروان بخش استادیار .3
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 آموزشی یپیامدها صحیح، مسیر در انسانی نیروی ذخایر هدایت درنتیجه .شود اقدام تربیتی مطلوب الگوی
 .خواهد داشت دنبال به را مثبتی پرورشی و

ت پیشرفمطالعه، استرس و  دهیسازمان، یامقابلهت، راهبرد شخصی هایعامل :واژ گان کلیدی
 .تحصیلی

 مقدمه
تخصصان م موردتوجه ازپیشبیشر یسه دهه اخ یط یلیشرفت تحصیمطالعه عوامل مؤثر بر پ

صفات یل مسیر تحلبه تبیین  یمتعدد یپژوهش هاییافتهاست.  قرارگرفتهت یم و تربیتعل
 یتشخص هاییژگیوه ک انددادهنشان  ( و3875، 7پرداختند )دی جیاکم و پرا شخصیتی

مارجو و کاست )بوده  موردتوجه یلیتحص یشرفتاهداف پ ییشایندهااز پ یکی عنوانبه
 یرنظ یتمثبت شخص هاییژگیوکه  انددادهنشان  هاپژوهش مثالعنوانبه(. 3885، 3کارو

 سازیناتوانخود ( و با 3881 ی،)ذاکررابطه مثبت  یدارا ،یشرفتبا اهداف پ یمدار یفهوظ
(. 3873و همکاران،  ی؛ هاشم3888، 3و تنه یلگرمم) ی استرابطه منفدارای  یلیتحص

 یچرادوسو ی،د) یمنفرابطه  یشرفتبا اهداف پ نژندیروان یرنظ یتشخص یمنف هاییژگیو
 یلیتحص سازیناتوانخود  و یینپا ییگرا باوجدان( و 3881 ی،؛ ذاکر3883، 1ینو چاست

 نژندیروان یژگی(. و3873و همکاران،  1؛ بوبو3883 ،5روس، کاندا و روچ) دارده مثبت رابط
غم و تنش همراه بوده  ی،، نگران1مانند احساس اضطراب یمنف هاییجانهبه تجربه  یشبا گرا

 یکی(. 3880و همکاران،  0ی)بربرانل هستند یمستعد ابتال به افسردگ یژگیو ینا یو افراد دارا
 است. یتمعاصر، مدل پنج عامل بزرگ شخص یتیشخص هاییهنظراز 

 هایگریتحصیلی از طریق میانجی پیشرفتبا شخصیت  هایعاملهمچنین رابطه 
 یچاردسون)ر یزه، انگ(3877و همکاران،  1کاپرارا) تحصیلی یخودکارآمد: ازجملهمتعددی 

                                                      
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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(، 3881همکاران،  و 3تراتوین ؛3881، 3ینزو راب نوفتل) ی(، تالش علم3881 ،7راهمو اب
و  5البرس)خودتنظیمی یادگیری و  (3877و همکاران،  1کمارجو) یادگیری یهاسبک

 انجام شده است. ییهاپژوهشدر طی  (3878همکاران، 
 تحصیلی پیشرفتبا  یتیصفات شخصارتباط  اندکی در بررسی هایپژوهش حالبااین

. با توجه است انجام شده( 7113 ،1لوریو تآسپیونال ) زااسترس آموزشی یدادهایرو ینهدر زم
از  حصیلیت پیشرفت با یتشخص ارتباطاست که  تصورقابل، زااسترسحوادث  مواجهه بابه 
ای ابلهمق یمانند راهبردهاتواند متضمن ساختارهای دیگری می، یدانشگاه یرفتارها یقطر

م رویارویی با اارتباط بین شخصیت و پیشرفت تحصیلی هنگ ۀدربار ،حاضر پژوهش .باشد
ضر به پژوهش حا یابی معادالت ساختاریمدل نابراینب؛ زای تحصیلی استشرایط استرس

ی(، )وظیفه گرایی، گشودگی در تجربه و روان نژندگرای شخصیت هایعاملبین  تاثیرتبیین 
 اثربخشی یادگیری دانشجوییرفتاری(،  نشینیعقبراهبردهای مقابله )مقابله فعال و 

انتقال  یزااسترسدر دوره تحصیلی  پیشرفتو  مطالعه و استرس و فشار زمانی( هیدسازمان)
ایدنر وز، زماتیاین مدل بر مدل شخصیتی ارائه شده توسط  هاییژگیو .پردازدبه دانشگاه می

 .استاستوار  (3881) 1برتزو را
مدل  ،چارچوب غالبکه ، داردمدل وجود  نیچند تیشخص هایعاملدر چارچوب 

 رایینژندگروان  ،ییگرافهیوظعامل  سه یبر رودر این پژوهش . باشدیمی بزرگ عامل پنج
، یالهمقاببا راهبرد  سهشده که به خاطر وجود ارتباط این  تمرکزو گشودگی در تجربه 

 .(3875، 0شرفت تحصیلی است )پرا و امسلوین و الیورخودتنظیمی و پی
د که بیشتر هستن یامقابلهحیطه از راهبردهای دو  رفتاری نشینیعقبحیطه مقابله فعال و 

ران، پرا و همکای ورود به دانشگاه است )زااسترسیط بوط به مواجهه شدن با عوامل و شرامر
و  تیاسم کانر) یامقابلههبردهای اسلسله مراتبی ر شدهیرفتهپذمدل  بر اساس (.3875

                                                      
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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ت کنترل، دور زدن یک عامل فعال جه هایالعملعکسمقابله فعال به  ،(3881 ،7فلچبرت
 نشینیقبعمانند مقابله فعال یا مقابله حل مسئله.  ؛گرددبازمی واکنش به استرسیا  زااسترس

، مانند اجتناب یا ترک شودیماست شامل  زااسترسکه خارج از محیط  یهایاستراتژبه 
اط از توازن ارتبباعث  نشینیعقبو  یامقابلهکردن آن. بنابراین عملکردها یا رفتارهای 

 شخصیت به اثربخشی یادگیری دانشجویی و حتی پیشرفت تحصیلی باشد. هایعامل
ه با کاست  یارکنهان و آش یار و رفتارهاکمطالعه شامل اف یا راهبردهای هامهارت

ابند. یر ییتغ یق مداخالت آموزشیاز طر توانندیممرتبط هستند و  یریادگیت در یموفق
 یا رفتاری ی، عاطفیت شناختیهر فعال صورتبها راهبردها ی اهمهارتن ین ایهمچن

 نمایدیمل یهرا تس هاآموختها یو استفاده از دانش  یابیره، بازیند ذخیه فرآکاست  شدهتعریف
ند مطالعه شامل مهار اضطراب و اجتناب یفرآ ی(. اجزاء عاطف3881همکاران،  و 3سی)دروس

 ردن اطالعات و مرور مجدد آن از عواملک، برجسته یبرداریادداشتو  ا مسامحهیاز تعلل 
 (.3888، 3است )گدالس، هگ و هوانگ یرفتار

ات ه شامل عادکان یدانشجو یریادگی یردهایکرو بر اساسه ک دهندیمنشان  هاپژوهش
رد. در ک بینیپیشرا  ندهریا فراگی آموزدانشت یموفق توانیم، شودیممطالعه  هایمهارتا ی

ه کنشان داده است  یشناخت شناسیروانطه ی( در ح7301و زارع ) یبخش یپژوهش عل
ان را یشجودان یلیرد تحصکو عمل کندیمل یرا تسه یریادگی، یریادگیمطالعه و  یراهبردها

 هایارتمهو  هاروش کارگیریبهن در نقاط مختلف جهان مؤثر بودن ی. همچنبخشدیمبهبود 
ند و یواست )بوهلر، ش قرارگرفتهد ییان مورد تأینشجوبهتر دا یریادگیمتنوع مطالعه در 

 یادگیریخودپنداره،  ینکه ب یافتند( 7318و همکاران ) زادهطالب (.3887، 1فولسش
 صورتهبدارد و خودپنداره  ساختاری وجودرابطه  یاندانشجو یلیتحص یتو موفق یمخودتنظ

 دارد. ارتباط یلیصتح یتبا موفق یمیخودتنظ یادگیری گریمیانجی باو  یممستق
 و کردعمل بر که شناختیروان هایعامل و یادگیری محیط یهاجنبه برخی پژوهشگران

 ۀدست سه (7113) 5پتری و راسل .اندداده قرار موردتوجه را هستند تأثیرگذار دانشجویان رشد
 شامل عوامل این. کردند شناسایی را است اثرگذار دانشجویان یادگیری بر که عواملی از کلی

                                                      
1. Connor-Smith & Flachsbart 

2. Derossis 

3. Godellas, Hauge & Huang 

4. Boehler, Schwind & Folse 

5. Russel & Petrie 
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 هایپیوهش پیرو نیز یراًاخ .بود 3شخصیتی عامل و 3محیطی اجتماعی عامل ،7تحصیلی عامل
 موفقیت بر اثرگذار متغیرهای (3878همکاران ) و 1کیم چون پژوهشگرانی پتری، و راسل

 عداداست متغیر کلی ۀدست سه در را هاآن و داده قرار یبررس مورد را دانشجویان تحصیلی
 ند.کرد بندیطبقه 1فردی متغیرهای و 1محیطی رهایمتغی ،5تحصیلی

 از 58/8 که کندیم پیشنهاد (3878 همکاران، و کیم از نقل به ،3880) 0الیوبامیرسکی
 دیگر 78/8 و شوندیم تعیین استعداد همان یا ذاتی هایتوانایی توسط تحصیلی یهابازده
 به مربوط ماندهباقی 18/8 و کندیم زندگی آن در فرد که است عوامل محیطی یرتأث تحت

 خارج حصیلیت موفقیت از نیمی که یابیمدرمی پیشنهاد، این به توجه با. است فردی متغیرهای
 و توجه در دهیسازماناست. در پژوهش حاضر مقیاس  دانشجو ذاتی توانایی و استعداد از

ماعی محیطی مطالعه از عامل شخصی و فردی و مقیاس استرس و فشار زمانی از عامل اجت
 است. قرارگرفته( مورد استفاده 3878همکاران ) و ( و کیم7113پتری ) و راسل پژوهش
 زگاریسا مفهوم درک در ما به که است مقابله مفهوم سبک زندگی و استرس از ترمهم

 و ردف عملکرد در اختالل باعث استرس نیست که این زیرا؛ کندیم ناسازگاری کمک و
 است آن کنترل نحوه و استرس با فرد برخورد چگونگی بلکه شودیم فرد بر فشار احساس

 جامعه منظوربه شناختی و رفتاری یهاتالش مداوم تغییر را مقابله و باشدیم کنندهتعیین که
 منابع در رویزیاده یا فشار که دانندیم خارجی یا داخلی ویژه نیازهای به پوشاندن عمل

 رای ادارهب کوشش و است فرایند یک استرس با مقابله بنابراین؛ شودیم شخص، ارزیابی
 مقابله (7105الزاروس ) و (. فولکمن7101دارد )الزروس،  قرار آن در فرد که موقعیتی است

 و زارساست موقعیت از فرد هایی کهیابیارز به توجه با که دانندیم پیچیده فرایندی را
 در ار فرد فعال شناختی -رفتاری یهاتالش و کندیم تغییر موقعیت دارد، آن فشارهای

 یاقابلهم یهاروش از تا دهندیم ترجیح مردم بیشتر که معتقدند پژوهشگران. گیردبرمی
 یهاسبک راهبردها، این مجموع واقع درکه  کنند استفاده زااسترس هاییتموقع در خاصی

                                                      
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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 یامجموعه یامقابلهردهای راهب .(3883، 7)هامید، یو و لوئنگ دهدیم شکل را فرد یامقابله
وضعیت  کی اصالح و تفسیر و تعبیر جهت در که فرد است رفتاری و شناختی یهاتالش از

 .(3880پور، )غضنفری و قدم شودیمآن  از ناشی رنج کاهش به منجر و رودیم به کار زاتنش
 با ننوجوانا رویارویی زمینه چگونگی در که پژوهشی در (7100) همکاران و کامپاز

 بر زمتمرک روش از هایی کهموقعیت در افراد که رسیدند نتیجه این دادند به انجام هاتنش
 که ردندک خاطرنشان هاآن. دارند هاموقعیت آن بر بیشتری کنند کنترلمی استفاده مسئله

 مسئله بر متمرکز روش از بیشتر تحصیلی زایرویدادهای تنش با رویارویی در نوجوانان
در  برعکس و هستند کنترلقابل بیشتر هااین تنش کنندمی فکر چون کنند؛می استفاده

متمرکز  روش عمدتاً هستند کنترلقابل که کمتر دلیل این به اجتماعی زایتنش رویدادهای
به  ندداد انجام (7115) مارتینک و که والینگ پژوهشی در. شودمی گرفته کار به هیجان بر

، خود صیلیتح و بدنی هایدر فعالیت شوندمی استیصال دچار که افرادی این نتیجه رسیدند
 بر نندکمی که احساس انیآموزدانش کردند اضافه هاآن. دارند موقعیت کمتری بر کنترل

 برابر رد کنند و کنترل نیز را خودشان عملکرد توانند پیامدهایمی دارند تسلط موقعیت
 ،د )پاریکننمی استفاده مسئله حل هایروش از مشکل است هاآن یادگیری که هاییفعالیت
 سئلهم متمرکز بر ایمقابله هایروش شده های انجاماساس بررسی بر. مقدسی( ترجمه ؛7315

 کنترلابلقغیر هایموقعیت برای کهصورتی در. مؤثرتر هستند کنترلقابل هایموقعیت در
 .(7311 ،)دافعی است ترمناسب هیجان متمرکز بر مقابله عزیزان( عمدتاً از یکی )مرگ

 کندیم کمک فرد به مقابله هک به این نتیجه دست یافتند( 7101) 3منکفول و الزاروس
 بخشضایتر یفرد نیب روابط ادامه و یجانیه تعادل و باشد داشته خود از مثبت تصور فرد تا
 آموزش به (3077 ،یآقاجان از نقل به ؛7110) ارانکو هم 3یونولکند. ک ابقا را گرانید با

 هازشآمو نیا هک دندیرس جهینت نیا به و ان پرداختهآموزدانش یرو بر یامقابله هایمهارت
 قاتیتحق مه رانیا در. است شده نشانیو والد گریدیک با هاآن یفرد نیب روابط بهبود باعث
 شیافزا سبب یامقابله هایمهارتآموزش  هک دهدیم نشان( 7301) یلواسان یفتحعل
 یاجتماع مثبت یش رفتارهایافزا و یفرد نیب ارتباط ،یاجتماع هایمهارت بهبود ،نفسعزت

 هایمهارت ر آموزشیتأث از هک یقیتحق یط( 7303) پرورد یکن و یناصر نیهمچن. شودیم

                                                      
1. Hamid, Yue & Leung 

2. Lazarus & Folkman 

3. Konoly 
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 و علم گاهان دانشیدانشجو یرو بر هک مسئله حل و نشک با ییارویرو خشم، نترلک یامقابله
 در را یمعنادار تفاوت ،هامهارت آموزش هک دندیرس جهینت نیا هب انجام شد صنعت

 .داشت آزمونپس و آزمونپیش
ی یادگیری اثربخشو  یامقابلهشخصیتی با ابعاد مهارت  هاییژگیو مطالعه ترتیب،بدین

 و ده استش بدل پژوهش مهم و فعال یهاحوزه از یکی به ،تحصیلی پیشرفتدر  دانشجویی
 و اهمیت حائز کاربردی و بنیادی وجه دو هر از آن، مشابه یهامونهن و حاضر پژوهش

 هاییافته کمبود به توجه با و شدهانجام ودیمحد تحقیقات ایران، در تاکنون. هستند ضرورت
ربخشی اثو  یامقابلهشخصیتی با ابعاد مهارت  هاییژگیو رابطه خصوص در شناختیروان

 کامالً اضرح تحقیق مشابه پژوهشی انجام ضرورت رانی،ای دانشجویان در یادگیری دانشجویی
 ؛زایدافیم حاضر پژوهش تازگی و اهمیت بر دیگر نکته دو این، بر هالوع. است محسوس

 و هاگدانش کارشناسی مقطع ورودی جدید دانشجویان از کنندگانمشارکت انتخاب یکی
 صیالتتح اساس و پایه تجه به را آموزشی کنندهتعیین هدور این که است افرادی بررسی

و  یاقابلهمشخصیتی با ابعاد مهارت  هاییژگیو به توجه کهایندوم  نکته. گذرانندیم باالتر
 ،رنتایج پژوهش حاض. استجدیدی  ایینهزم خود نوبهبه ،اثربخشی یادگیری دانشجویی

 طلوبم تربیتی ویالگ با هاییژگیو پرورش در جهت موزشیآ ریزیبرنامه ایتهد به منجر
 و آموزشی هایپیامد صحیح، مسیر در انسانی نیروی ذخایر ایتهد درنتیجه و شود اقدام

 .داشتخواهد  دنبال به را مثبتی پرورشی
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و ی ه 
 را ی

روان 
     را ی

 ش د ی 
در ت ربه

مقابله فعا 

عق   شی ی 
رفتاری

استرس و 
فشار

سازما  هی 
و ت  ه در 

مطالعه
پیشرفت 
تحصیلی

 
 م   م ه می پ وهش .1شکل 

 سؤاالت این بررسی باهدف حاضر پژوهش شده است ذکر 7شکل در  آنچه اساس بر
 ینینشقبعو  فعالراهبرد مقابله  دو توانندیم چگونه شخصیت بزرگ عامل سه که شد انجام

 چگونه اریرفت ینینشعقبو  مقابله فعال دو راهبرد همچنین ؟نمایند بینیپیش را رفتاری
 رنهایتدنمایند؟ و  بینیپیش را و فشار زمانیمطالعه و استرس  دهیسازماندو عامل  توانندیم

عامل  دو و یامقابلهراهبرد دو  گریمیانجیبا  توانندیم چگونه شخصیت بزرگ عامل سه
 نمایند؟ بینیپیش را تحصیلی پیشرفت، اثربخشی یادگیری دانشجویی

 روش

 هم –یفیداده ها، توص یگردآور وۀیو از نظر ش یپژوهش حاضر بر اساس هدف کاربرد
 ییبا روش حداقل مربعات جز یمعادالت ساختار یابی مدل است که با استفاده از یبستگ

(PLS)7 .ورودی جدید  پسر و دختر دانشجویان همه شامل پژوهش آماری جامعه انجام شد
 این از که بوددانشجو  3588برآورد تقریبی  به باهنر کرمانشهید  دانشگاه کارشناسی مقطع
 دانشجوی 13 و دختر دانشجوی 387) دانشجو 313ه توزیع شد که تعداد پرسشنام 378 ،تعداد

                                                      

1  . Partial Least Squares 
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علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد، فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم پایه  یهادانشکده ازپسر( 
 یشنهادیپ ولجد به توجه با نمونه حجم. مشارکت داشتند نمونه روهگ عنوانبهو آمار ریاضی 

 هک ییهاپرسشنامه هایگویه چنینهم و شدهیبررس رهایمتغی ادتعد و 7مورگان و رجسیک
 نظر در ایهگونبه نمونه حجم که ستا ذکرقابل. شد تعیین ،شوندیم ادهاستف ابزار عنوانبه

 ،گیرد قرار مالک نمونه حجم تعیین برای یادشده یهامالک از هرکدام که شدهگرفته
 در. گردد تعیین ایجنت پذیریتعمیم قابلیت ،انسبدین تا باشد انتظار حل از بیش نمونه کفایت

 صورت ین ا به شد؛ استفاده 3یاچندمرحله یاخوشه گیرینمونه روش از حاضر، پژوهش
 بخش ود دانشکده هر از و شدند انتخاب دانشکده شش دانشگاه یهادانشکده میان از ابتدا که

 از پس. دادند پاسخ هاونآزم به آن کالس افراد همه و انتخاب کالس یک بخش هر از و
 علت به پرسشنامه 31دانشجویان، تعداد  به مربوط اطالعات آوریجمع و هایاسمق اجرای
 .شد گذاشته کنار نقایص

 ی  روه  م  همتغیرهای  معیت ش اخت .1  و  

 متغیر
 زن مرد

 متغیر
 زن مرد

تعداد 
 درصد()

تعداد 
 درصد()

تعداد 
 درصد()

تعداد 
 درصد()

 (1/13)387 (1/31)13  جنس

 سن

 (1/75)37 (1/1)1 70زیر 

 دانشکده

 (3/11)13 (3/13)38 71 (1/31)55 (3/1)3 علوم انسانی
 (1/31)58 (0/31)71 38 (1/71)33 (5/0)1 مدیریت

 (1/78)33 (7/77)0 37باالی  (1/31)53 (1/73)1 کشاورزی
 (1/78)37 (3/70)73 ریاضی

 سکونت
 (0/30)10 (0/31)71 خوابگاه

 (3/51)771 (1/11)10 غیر خوابگاه (1/73)30 (1)5 علوم پایه
     (1)73 (3/11)35 مهندسی

 عامل پنج مقیاس شامل مقیاس، سه از حاضر پژوهش در اطالعات گردآوری منظوربه
قیاس م (،7101) و همکاران 1کارور یامقابلهمهارت  مقیاس ،(7111) 3گلدبرگشخصیت 

 پیشرفت گیریاندازهو در جهت ( 3878و همکاران ) 5کیم اثربخشی یادگیری دانشجویی

                                                      
1. Krejcio & Morgan 

2. multistage cluster sampling 

3. Goldberg 

4. Carver 

5. Kim 
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 نجیسروان خصوصیات ارائه و معرفی به ادامه در. شد ادهاستفتحصیلی از معدل کالسی 
 .است شده اقدام ابزارها این از هرکدام

 عاملی پنج یاسمقفرم کوتاه : 3تجربه در و گشودگی 3نژندگرایی ، روان7گرایی وظیفه
توسط خرمائی و فرمانی  و شدهساخته (7111) گلدبرگتوسط  (BFIشخصیت ) بزرگ

که در این  باشدیم عامل پنج در ،ویهگ 37 دارای ( ترجمه و اعتباریابی شده است.7313)
نژندگرایی  (، روان11/8و مرکب  51/8گویه، پایایی آلفا  1گرایی ) وظیفه عاملمطالعه از 

 51/8گویه، پایایی آلفا  1تجربه ) در ( و گشودگی03/8و مرکب  13/8یایی آلفا گویه، پا 1)
( 7نمره  نادرست کامالً، 5نمره  درست کامالًلیکرت ) ایدرجهپنج( در طیف 11/8و مرکب 

 وظیفه عامل( میزان پایایی آلفا کرونباخ 7313در پژوهش خرمائی و فرمانی ) تنظیم گردید.
 گزارش کرده است. 11/8تجربه  در و گشودگی 03/8گرایی نژند ، روان07/8گرایی 

کارور ( توسط COPE) یامقابلهراهبرهای مقیاس : 5رفتاری نشینیعقبو  1مقابله فعال 
( ترجمه 7317) یذوالفقار و محمدخانی ابراهیمی،و توسط  شدهساخته (7101) و همکاران

 مقیاسکه در این مطالعه از  باشدیم مقیاس 70 در گویه، 13 دارای و اعتباریابی شده است.
گویه، پایایی  1) رفتاری نشینیعقبو  (15/8و مرکب  01/8پایایی آلفا  گویه، 1) مقابله فعال

( 7نمره  وقتهیچ، 5نمره  همیشهلیکرت ) ایدرجهپنج( در طیف 11/8و مرکب  03/8آلفا 
 1 توسط آن عتبارا (7317) یو ذوالفقار محمدخانی ابراهیمی،د. در پژوهش تنظیم ش

 طریق از هایاسمق پایانی . همچنین ضریبقرار گرفت تأیید مورد یسنجروان متخصص حوزۀ
 لک ییایپا بی(. ضر7315، یمحمدشاهشد ) گیریاندازه 15/8تا  13/8از  باز آزمایی روش

 .شدگزارش( 7307و همکاران،  ی)پهلوان 13/8رونباخ ک یآلفا روش از استفاده با آزمون
اثربخشی یادگیری  مقیاس: 1و استرس و فشار زمانی 1و توجه در مطالعه دهیازمانس 

( 7313)مشتاقی  و توسط شدهساخته (3878) کیم و همکاران( توسط CLEI) دانشجویی
که در این مطالعه  باشدیم مقیاس شش در گویه، 58 دارای ترجمه و اعتباریابی شده است.

                                                      
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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استرس و  (11/8و مرکب  03/8پایایی آلفا  گویه، 1) مطالعهو توجه در  دهیسازمان مقیاساز 
 کامالًلیکرت ) ایدرجهپنج( در طیف 13/8و مرکب  03/8گویه، پایایی آلفا  5) و فشار زمانی

( 7313)مشتاقی د. ( تنظیم ش7نمره  کندینم صدق من مورد در اصالً، 5نمره  کندیم صدق
 11/8 و توجه در مطالعه دهیسازمانمقیاس رونباخ ک یآلفابه روش میزان پایایی در پژوهشی 

 گزارش کرده است. 13/8نژندگرایی  روانو استرس و فشار زمانی 
ن معدل یگانیپژوهش م یندر ا یلیتحص پیشرفتسنجش  یبرا: تحصیلی پیشرفت 

الزم  .هر دانشجو در نظر گرفته شد یلیمالک عملکرد تحص عنوانبهاخذ شد و  یاندانشجو
 تبدیل شد. zست نمرات معدل به نمره استاندارد به ذکر ا

 هاافتهی

 روش درکه  طورهماندر این بخش از مقاله بررسی مدل تحقیق مورد توجه قرار گرفت. 
 یانتخابی برا یهاسنجهمطرح است ابتدا باید اعتبار  یمعادالت ساختار سازیمدل

به بررسی برازش مدل  این منظور یمکنون بررسی شود و برا یرهایمتغ گیریاندازه
 یهایهفرضدر ادامه جهت بررسی  ؛ وشودیمانجام  یو تحلیل عاملی تأیید گیریاندازه

 .شده استپژوهش به برازش مدل ساختاری پرداخته 
ر د عامل هر سؤاالت تکتک یبرا استاندارد عاملی بار: گیریاندازه یهامدلبررسی 

نشان  آن، زیربنایی عامل به سؤال هر ارتباط نمیزا ارزیابی شاخص. اندشدهمشخص 3جدول 
 ناییزیرب عامل به معنادار طوربه سؤاالت همه بنابراین،؛ باشداز ارتباط معنادار سؤاالت می

 ئیجز یهاشاخص ارزیابی طی یریگاندازه مدل که گفت توانو می هستند مرتبط خود
 پایایی و گویه پایایی ،یهمگونی درون شامل پایایی بررسی شاخص نوع سه. است مطلوب

 .شدند محاسبه پژوهش این در 7بمرک

 هاشاخصعاملی متقابل و ضرا   پا ا ی و روا ی  یبارهاماتر س  .2  و  

 0 1 1 5 1 3 3 7 سؤاالت 
پایایی 
 مرکب

آلفا 
 کرونباخ

7
ال

 فع
.

 

a7 0/8 73/8- 37/8 71/8- 33/8 70/8- 31/8 81/8 
01/8 15/8 3a 10/8 70/8- 3/8 73/8- 3/8 70/8- 31/8 81/8 

3a 13/8 37/8- 31/8 70/8- 31/8 75/8- 73/8 83/8 

                                                      
1. composite reliability 
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 0 1 1 5 1 3 3 7 سؤاالت 
پایایی 
 مرکب

آلفا 
 کرونباخ

1a 13/8 3/8- 31/8 81/8- 35/8 70/8- 3/8 83/8- 

3
ب

عق
 .

ی 
شین

ن ی
تار

رف
 

5 a 73/8- 15/8 31/8- 73/8 75/8- 85/8 77/8- 83/8- 

03/8 11/8 
1 a 33/8- 03/8 71/8- 71/8 33/8- 75/8 70/8- 87/8- 
1 a 3/8- 15/8 77/8- 73/8 33/8- 71/8 71/8- 85/8 
0 a 75/8- 15/8 75/8- 75/8 71/8- 81/8 71/8- 81/8 

3
ان

زم
سا

 .
عه

طال
ی م

ده
 

7b 31/8 7/8- 17/8 81/8- 37/8 81/8- 73/8 7/8 

03/8 11/8 

3 b 31/8 73/8- 17/8 71/8- 31/8 7/8- 3/8 77/8 
3 b 3/8 85/8- 50/8 73/8- 33/8 85/8- 73/8 81/8 
1 b 71/8 77/8- 11/8 35/8- 31/8 71/8- 73/8 81/8 
5 b 31/8 31/8- 15/8 37/8- 35/8 30/8- 71/8 7/8 
1 b 33/8 71/8- 17/8 30/8- 30/8 3/8- 80/8 81/8 

1
نی

زما
ار 

فش
 و 

س
ستر

. ا
 

1 b 7/8- 71/8 31/8- 11/8 75/8- 57/8 71/8- 83/8 

11/8 13/8 
0 b 81/8- 73/8 70/8- 10/8 81/8- 55/8 33/8- 83/8 
1 b 7/8- 80/8 35/8- 10/8 81/8- 31/8 80/8- 83/8- 

78 b 70/8 81/8 81/8- 33/8 73/8 71/8 73/8 81/8 
77 b 71/8- 3/8 35/8- 11/8 73/8 35/8 83/8- 87/8- 

5
یی

گرا
فه 

ظی
. و

 
7c 17/8 70/8- 31/8 88/8- 03/8 70/8- 33/8 81/8 

17/8 50/8 
3 c 33/8 75/8- 31/8 71/8- 0/8 73/8- 81/8 88/8 
3 c 85/8- 75/8- 71/8 31/8- 31/8 33/8- 87/8- 80/8 
1 c 81/8 35/8- 31/8 31/8- 10/8 3/8- 83/8 85/8 

1
یی

گرا
ند

 نژ
ان

رو
 .

 

5 c 37/8- 73/8 31/8- 11/8 33/8- 03/8 3/8- 83/8- 

11/8 55/8 
1 c 77/8- 77/8 71/8- 1/8 75/8- 11/8 37/8- 83/8 
1 c 75/8- 7/8 71/8- 37/8 33/8- 15/8 33/8- 81/8 
0 c 70/8- 80/8 73/8- 31/8 71/8- 13/8 7/8- 7/8 

1
ربه

تج
ی 

دگ
شو

 گ
.

 

1 c 33/8 7/8- 37/8 73/8- 71/8 70/8- 10/8 80/8 

03/8 13/8 
78 c 77/8 7/8- 81/8- 71/8 81/8 83/8- 11/8 88/8 
77 c 71/8 71/8- 71/8 71/8- 71/8 30/8- 10/8 73/8 
73 c 71/8 71/8- 73/8 71/8- 81/8 71/8- 13/8 87/8 

0. 
ت

شرف
پی

 

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



 61                                              ...گری یانجیمهای شخصیت بر پیشرفت تحصیلی: تحلیل ساختاری تأثیر عامل

 

یک سازه  یهاشاخصهمبستگی بین میزان  7عاملی متقابل یماتریس بارها 3جدول طبق 
. شودیمدیگر مقایسه  یهاسازهیک سازه با  یهاشاخصبا آن سازه و میزان همبستگی بین 

مربوط به خود )اعداد رنگی ماتریس( از  یهاسازهبا  هاشاخصمقدار همبستگی میان 
ین مطلب که ا (7315)طباطبائی و جهانگرد، و سایر سازه بیشتر است  هاآنهمبستگی میان 

توسط ورتس و  مرکبضریب پایایی  گواه روایی واگرای مناسب در این مدل است.
 ودشیمیک سازه از یک نسبت حاصل  مرکبمقدار پایایی  ؛معرفی شد (7111) همکاران

 و در مخرج کسر، واریانس یشهاشاخصکه در صورت این کسر، واریانس بین یک سازه با 
 نونال و بمستیناز نظر . آیدیم گیریاندازهدار خطای مق اضافهبه یشهاشاخصسازه با 

باشد نشان از پایداری درونی مناسب  1/8باالتر  مرکبصورتی که مقدار پایایی  (7111)
ذکر این  (3878) و همکاران وینزو از نظر  عدم وجود پایایی است 1/8است و مقدار کمتر از 

ضازاده، )داوری و ر رودیمآلفا به شمار  معیار بهتری از مرکبنکته ضروری است که پایایی 
. باشدیم 13/8ضریب همه متغیرهای پنهان باالتر از  3جدول طبق مندرجات  درنتیجه (.3875

 .باشدیمضریب قابل قبولی 

 وا را به روش ف ر ل و الرکر همگرا و ماتر س س  ش روا ی .3  و  

 0 1 1 5 1 3 3 7 روایی همگرا 

        11/8 50/8 فعال. 7

       15/8 -31/8 51/8 اریرفت ینینش. عقب3

      10/8 -37/8 35/8 11/8 مطالعه دهیسازمان. 3

     15/8 -37/8 3/8 -70/8 13/8 فشار و استرس. 1

    11/8 -71/8 10/8 -35/8 17/8 17/8 گرایی وظیفه. 5

   15/8 70/8 -71/8 3/8 -37/8 33/8 13/8 نژندگرایی روان. 1

  11/8 -31/8 -31/8 5/8 -31/8 75/8 -33/8 55/8 تجربه گشودگی. 1

 88/7 81/8 81/8 81/8 -87/8 73/8 83/8 83/8 88/7 . پیشرفت تحصیلی0

میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده  3روایی همگرا 3جدول طبق نتایج حاصل در 
( مقدار روایی همگرا باالیی 7101فورنل و الرکر ) .باشدیخود م یهابین هر سازه با شاخص

به باال را هم معیار  1/8( مقدار 7111حال مگنر و همکاران )قبول دانستند ولی بااینقابلرا  5/8

                                                      
1. cross loadings 

2. AVE 
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درنتیجه همه متغیرهای پنهان ضریب قابل قبولی (. 3875اند )داوری و رضازاده، هکافی دانست
ده یبه عقرد پذیصورت میهمبستگی وسیله ماتریس هبکه برای بررسی روایی واگرا  .دارند

تری ها، باید تمایز و تفکیک بیشیک مؤلفه در مقایسه با سایر مؤلفه( 7101فورنل و الرکر )
 تا بتوان گفت مؤلفه مدنظر روایی را در بین مشاهده پذیرهای )سؤاالت( خودش داشته باشد

اسخگویی به این سؤال هستیم که تا چه حد باالیی دارد. در روایی واگرا به دنبال پ یواگرا
تواند واریانس خارجی، نامرتبط و محاسبه نشده می هایعاملیک عامل در رقابت با 

 یاعهمجموسؤاالت را تبیین کند؟ اگر عاملی بیشترین مقدار از واریانس درون  یامجموعه
ای ری نشان دهد، دارنامرتبط همبستگی کمت هایعامل، با درواقعسؤاالت را برآورد کند و 

، جذر روایی همگرا هر مؤلفه بیشتر از حداکثر همبستگی دیگرعبارتبهروایی واگرا است 
نژاد طباطبائی، مطهری) (3  و  3جدول های دیگر باشد )اعداد روی قطر آن مؤلفه با مؤلفه

فورنل و الرکر  درروشروایی واگرای مناسبی اعداد مندرج نشان از  ؛ که(7315، و تیرگر
 باشد.می

های معادالت مربوط به بخش کلی مدل 7نیکوی برازشمعیار : برازش مدل ساختاری
، و بخش ساختاری مدل پژوهش گیریاندازهساختاری است که پس از بررسی برازش بخش 

( ابداع گردید 1388و همکاران ) 3شود که توسط تتنهاوسبرازش بخش کلی نیز کنترل می
عنوان مقادیر ضعیف، را به31/8و  35/8، 87/8سه مقدار  شودو طبق فرمول زیر محاسبه می
ب برازش مطلو نسبتاًکه از مدل انجام شد مقدار  با محاسبۀ که ؛متوسط و قوی معرفی نمودند

 شد.

شاخص نیکوی برازش   روایی همگرا√= × 35/8 = 8/77× 8/55√= ضریب تعیین  

 یررسب موردبه لحاظ علی  هاسازهروابط بین  یاین مرحله با استفاده از مدل ساختار در
ل و وابسته با مستق یهاسازهبا در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین  واقع در. گیردیمقرار 

رداخت. تحقیق پ یهاسازهاثرات بین  دارمعنیبه بررسی  توانیماستفاده از ضریب مربوطه 
زیر نمونه( و برای اصالح خطای از تغییرات سطح  158آزمون بوت استراپ )با  همچنین از

 (3875است )محسنین و اسفیدانی،  حداقل مربعات جزئی توصیه شده روش درکه  3سازه

                                                      
1. GOF 

2. Tenenhaus 

3. construct level changes 
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 شد. مسیر استفادهی ضرایب دارمعنیجهت تعیین  T یرمقادبرای محاسبه 

 
 پ وهش تحلیل ساختاری م   .2شکل 

در  یامقابلهدو راهبرد با  سه عامل شخصیت ساختاری روابط بینمعادالت تحلیل در 
نمایان است، رابطه  3شکل که در  طورهمانقالب بخش مدل ساختاری سنجیده شده است 

-37/8) رفتاریینی نشعقب با واثر مثبت  (B ،17/1=T=35/8) مقابله فعالبا  وظیفه گرایی
=B ،10/3=T ) دارمعنیو اثر معکوس( 87/8ی در سطح>Pوجود دارد ) . گشودگی رابطه

، B=-71/8) ینی رفتارینشعقببا  واثر مثبت  (B ،01/1=T=35/8) مقابله فعالبا  در تجربه
13/3=T ) دارمعنیو اثر معکوس( 87/8ی در سطح>Pوجود دارد ) روان رابطه اما ؛

 .داردنوجود  یدارمعنی اثر ینی رفتارینشعقببا و  مقابله فعالبا  گرایینژند
 اثربخشیی با دو عامل امقابلهدو راهبرد  ساختاری روابط بینمعادالت تحلیل در 

 که در طورهمان ؛در قالب بخش مدل ساختاری سنجیده شده است یادگیری دانشجویی
اثر مثبت  (B ،37/5=T=33/8مطالعه ) دهیسازمانبا  مقابله فعالنمایان است، رابطه  3شکل 
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ی وجود دارمعنی اثر استرس و فشار زمانی با اما ( وجود داردP<87/8ی در سطح )دارمعنیو 
و  معکوساثر  (B ،71/3=T=-71/8) مطالعه دهیسازمانبا  رفتاریینی نشعقب رابطه. داردن

( P<85/8ی در سطح )دارمعنیو اثر مثبت ( B ،01/7=T=71/8) و فشار زمانی استرس با
 .وجود دارد

ا ب اثربخشی یادگیری دانشجوییدو عامل  ساختاری روابط بینمعادالت تحلیل در 
شکل  رکه د طورهماندر قالب بخش مدل ساختاری سنجیده شده است تحصیلی  پیشرفت

اثر مثبت و  (B ،57/3=T=73/8) پیشرفتبا  مطالعه دهیسازماننمایان است، رابطه  3
 اثر ،پیشرفتاسترس و فشار زمانی با  اما ( وجود داردP<85/8ی در سطح )دارمعنی
 .داردنی وجود دارمعنی

 پ وهش برازش م   ساختاری .4  و  

 گرادرون میانجی گرابرون
بار 

 عاملی
 یداریمعن

 سوبل
 گرادرون

بار 
 عاملی

 ←وظیفه گرایی

 مقابله ←
 فعال

 ← 51/3 777/8** مطالعه ←
 875/8 پیشرفت

 ← 0/8 -813/8 استرس ←
 883/8 پیشرفت

← 
 ینینشعقب

 ← 10/7 831/8* مطالعه ←
 881/8 پیشرفت

 ← 11/7 -831/8 استرس ←
 883/8 پیشرفت

 ←روان نژندگرایی

مقابله  ←
 فعال

 ← 31/7 -833/8 مطالعه ←
 -883/8 پیشرفت

 ← 13/8 881/8 استرس ←
 -888/8 پیشرفت

← 
 ینینشعقب

 ← 13/8 -881/8 مطالعه ←
 -887/8 پیشرفت

 ← 51/8 880/8 استرس ←
 -888/8 پیشرفت

گشودگی در تجربه 
← 

مقابله  ←
 فعال

 ← 11/3 807/8** مطالعه ←
 87/8 پیشرفت

 ← 03/8 -833/8 استرس ←
 883/8 پیشرفت

← 
 ینینشعقب

 ← 11/7 833/8* مطالعه ←
 883/8 پیشرفت

 883/8 ← 11/7 -831/8 استرس ←
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 پیشرفت

 ←مقابله فعال 
 ← مطالعه ←

 پیشرفت
**817/8 11/7 - - 

 ← استرس ←
 - - 85/8 887/8 پیشرفت

 ←ینینشعقب
 ← مطالعه ←

 - - 5/7 -870/8 پیشرفت

 ← استرس ←
 - - 03/8 -871/8 پیشرفت

دو راهبرد  گریمیانجیو آزمون سوبل برای تحلیل  غیرمستقیمدر ادامه به بررسی اثرات 
 1دول ج در اثربخشی یادگیری دانشجوییدو عامل  ربوظیفه گرایی  در رابطهو  یامقابله

= 77/8) مطالعه دهیسازمانبر  وظیفه گراییدر رابطه مسیر  مقابله فعال گریمیانجیپرداختیم. 
. ( وجود داشتP<87/8در سطح ) یدارمعنی و مثبت( اثر Z=51/3اثر غیرمستقیم و 

= 83/8) طالعهم دهیسازمانبر  وظیفه گراییدر رابطه مسیر  رفتاری نشینیعقب گریمیانجی
 در اما؛ ( وجود داشتP<7/8در سطح ) یدارمعنی مثبت و( اثر Z=10/7اثر غیرمستقیم و 

استرس  بر راییوظیفه گدر رابطه مسیر  رفتاری نشینیعقبمقابله فعال و  گرییانجیمبا  رابطه
 .داشتنوجود  یدارمعنی اثر

 ر دو عاملب نژندگراییرواندر رابطه ی و امقابلهدو راهبرد  گریمیانجیتحلیل در 
 دو ریگمیانجیتحلیل اما در ؛ داشتنوجود  یدارمعنی اثر اثربخشی یادگیری دانشجویی

 ییاثربخشی یادگیری دانشجور دو عامل ب گشودگی در تجربهدر رابطه ی و امقابلهراهبرد 
در رابطه مسیر  مقابله فعال گریمیانجی ؛1جدول  که مطابق ؛داردوجود  یداریاثر معن

 مثبت و( اثر Z=11/3= اثر غیرمستقیم و 80/8) مطالعه دهیسازمانبر گشودگی در تجربه 
یر در رابطه مس رفتاری نشینیعقب گریمیانجی. ( وجود داشتP<87/8)در سطح  یدارمعنی

 مثبت و( اثر Z=11/7= اثر غیرمستقیم و 833/8) مطالعه دهیسازمانبر  وظیفه گرایی
مقابله فعال و  گریمیانجیبا  رابطه اما در؛ ( وجود داشتP<87/8در سطح ) یدارمعنی
 .داشتنود وج یدارمعنی اثراسترس  بر روان نژندگراییدر رابطه مسیر  رفتاری نشینیعقب

ی اقابلهمدو راهبرد در رابطه  اثربخشی یادگیری دانشجوییعامل دو  گریمیانجیتحلیل در 
طه در راب مطالعه دهیسازمان گریمیانجیکه تنها  پرداختیم 1جدول  در تحصیلی پیشرفتر ب

 مثبت و( اثر Z=11/7اثر غیرمستقیم و = 817/8)تحصیلی  پیشرفتبر  مقابله فعالمسیر 
 .( وجود داشتP<85/8در سطح ) یدارمعنی



 96تربیتی، سال سیزدهم، شماره چهل وششم، زمستان  شناسیروانفصلنامه                                         66

 گیرینتیجهبحث و 
اثربخشی  هایعاملو  یامقابله یراهبردها یاواسطهنقش  یبررس باهدفپژوهش حاضر 

 یاندانشجو یاندر م یلیتحص پیشرفتو  یتشخص هاییژگیو یاندر م یادگیری دانشجویی
 ییشینه پژوهشو پ ینظر یاتمنظور بر اساس ادب ینا یرفت. براصورت گ یدجد یورود

مورد  انیدانشجو یاندر م یرمس یلو با استفاده از روش تحل یطراح یمدل مفهوم یک یرهامتغ
عه از جام شدهگردآوری یهادادهبا  ییشنهادنشان داد که مدل پ یجآزمون قرار گرفت. نتا

 دارد. یبرازش نسبتاً مناسب یاندانشجو
 ندگرایینژو روان  ییگرافهیوظکه فرضیه ارتباط به همراه داشت  یطالعه حاضر شواهدم

 انیه همتانسبت بباال  ییگرافهیوظبا  جویان. دانشکندیمرا حمایت  یامقابلهراهبردهای  اب
از  مقابله فعال و کمتراز ، بیشتر زااسترسعوامل  تیریمد درکم  ییگرافهیوظبا  خود
 هم ایینژندگرروان  یبرا هیقض نیا کهدرحالی ؛ری استفاده خواهند کردرفتا ینینشعقب

های راهبردبر اساس  تیکوچک تا متوسط از شخص یهایتداعاز  هاافتهی نیا صادق بود.
و 7)بوچارد  است مقایسهقابل یدانشگاه یهانمونه یموجود بر رو یهادادهبا  یامقابله

 .(3881همکاران، 
 ثراگرایی و گشودگی در تجربه، شخصیتی وظیفه هایعامل، 3شکل مطابق مندرجات 

وجود  نشینیعقبی با دارمعنیمنفی و  اثرو از طرفی  داشتندی با مقابله فعال دارمعنیمثبت و 
گی و گشود گراییدانشجویانی که صفات شخصیتی وظیفهداشت. این بدین معنی است که 

 نشینیقبعراهبرد مقابله فعال استفاده خواهند کرد و کمتر دچار از در تجربه دارند بیشتر 
را مدیریت و کنترل خواهند کرد.  زااسترسرفتاری خواهند شد و به این صورت شرایط 

گرایی و گشودگی در تجربه عمل خواهد برعکس وظیفه کامالًنژندگرایی انرو کهدرحالی
نژندگرایی در پژوهش حاضر روان کهاین. البته با توجه به (3881مکاران، )بوچارد و هکرد 

با  که رابطه منفی دهدیمنیاورد اما شواهد نشان  به دستی با راهبردهای مقابله دارمعنی اثر
ا به مقررات و گروظیفهرفتاری وجود داشت. افراد  نشینیعقبمقابله فعال و رابطه مثبت با 

 هایتفعال لیو تکم ، پشتکاردهیسازمان ،ریزیبرنامه ییتواناو همچنین  دارندتوجه انضباط 
 یلر)مد ید دارنجد هاییتبه تجربه عواطف و فعال یلتما گراتجربهدارند و افراد را یف و وظا

                                                      
1. Bouchard 
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ه در دارند بلک ریزیبرنامهتمایل به مقابله و  تنهانهاین افراد  ؛(3887، 3؛ ولرث3887، 7ینامو ل
رهایی دست به حل مسائل در  یهاوسوسهمشکالت مقاومت کرده و در برابر مواجهه با 

 ؛(3881 ،فلچبرتو  یتاسم و ؛ کانر3878 ،3یت)کارور و کانر اسم زنندیم زااسترسشرایط 
تکانش  ،روییکم ،1یو خصومت، افسردگ یتاضطراب، عصباناما روان نژندگرا خصوصیات 

که در شرایط دشوار و چالشی  (7113 ،1یک کر)کوستا و مدارند  1پذیریآسیبو  5یگر
، اجتناب دخالت مستقیم در استرس یجابه، دفاعی و با افزایش سیستم کنندیماحساس تهدید 

 باید یافته این تبیین در (.3878 یت،)کارور و کانر اسمو خروج سریع از آن خواهند داشت 
 ئقعال ،جدید هایدهیا قابلم در یگشودگ ی،خردمند شامل تجربه به گشودگی تگف

 دنیای ۀدربار هم ،تجربه به نسبته دگشو فرد. باشدیم خالقیت و تربیتی یهانگرش ی،فرهنگ
 پذیرش هب تمایل و است غنی تجربه از وی گیزند. است کنجکاو بیرونی دنیای هم و درونی
 هتجرب به گشودگی. (7110 ،0هوارد و هوارد) دارد غیرمتعارف یهاارزش و جدید عقاید
 نرفت مختلف، هاییتفعال در تالش صورتبه که هست نیز اعمال در گشودگی شامل

 نوگرایی ویژگی، این دارای فرد. شودیم دیده غیرمعمول غذاهای خوردن و هازت جاهایبه
 یمختلف هاییسرگرم به گیزند طول در و دهدیم ترجیح را معمول و آشنا امور در عتنو و

 قهعال و یشیاند هگسترد صورتبه ویژگی این. (3711 ،1کری کم و کوستا) شودیم مشغول
 و یففلس یهابحث از ویژگی این دارای فرد. شودیم دیده غیرمعمول هگا و جدید عقاید به

 کوستا و کری مک تحقیق. (7111 کوستا، و کری مک) بردیم لذت ذهنی یهامحرک
 وردم و درک را ذهنی تحریکات از تنوعی تجربه، در هگشود افراد که دهدیم نشان (7101)

 اساس، همین بر. آورندیم به دست را بهتری و جدید نو، هاییدها و دهندیم قرار ارزیابی
 غیرمعمول مورا تجربه نوگرایی، جستجوگری، به تمایل دلیل تجربه به گشودگی دارای افراد

 .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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 خصش. شودیم مطرح یهیجان ثبات مقابل در نژندیروان که تداش توجه باید همچنین
 دباشیم افسردگی به ابتال مستعد و منفی مزاج دارای است، ناراحت ،نژندیروان دارای

 مرتبط آسودگی و آسایش ،آرامش با هیجانی ثبات گرایش اما؛ (7110 هوارد، و هوارد)
 یاامیدن احساس استرس با مقابله در ،پذیریآسیب زمینه تنداش دلیل به افراد این. است

 اردچ و هدش ناامید ،شوندیم مواجه اضطراری موقعیتی با وقتی پذیرآسیب افراد. کنندیم
 زیربنای نژندیروان که دهدیم نشان تحقیقات. (7113 کری، مک و کوستا) شوندیم ترس
 هاییتموقع از اجتناب در سعی دارد، هیجانی ثبات معد که فردی. است کستش از ترس

 ،7ریولی) گیردیم قرار یرتأث تحت دهندهپاداش ایطشر وسیلۀهب کمتر و کندیم زاتهدید
7115). 

ی با اردمعنیمثبت و  اثرکه مقابله فعال  ساخت یاننما یافته، 3شکل مطابق مندرجات 
استرس و  ی بادارمعنیمنفی و  اثرو توجه در مطالعه وجود داشت و از طرفی  دهیسازمان

فشار زمانی وجود داشت. این بدین معنی است که دانشجویانی که تمایل به مقابله و 
و توجه در مطالعه خواهند رفت و کمتر در  دهیسازماندارند بیشتر به سمت  ریزیبرنامه

علمی  در تالش خود نوبهبهدوران انتقال به دانشگاه دچار استرس و فشار زمانی خواهند شد و 
 3بریست، اسچیر ؛7113 یلور،ت وآسپیونال )به پیشرفت تحصیلی خواهند رسید تند و کوشا هس

ار ی با استرس و فشدارمعنیمثبت و  اثررفتاری  نشینیعقب کهدرحالی (.3883و کارور، 
و توجه در مطالعه وجود  دهیسازمانی با دارمعنیمنفی و  اثرزمانی وجود داشت و از طرفی 

است که دانشجویانی که در شرایط دشوار و چالشی احساس تهدید  داشت. این بدین معنی
 دخالت مستقیم، اجتناب و خروج سریع از انتخاب جایبهبا افزایش سیستم دفاعی،  کنندیم

 (.3878 یت،)کارور و کانر اسمو فشار زمانی خواهند شد  استرسخواهند کرد بیشتر دچار 
 رابطه و مثبت اثر و توجه در مطالعه دهیسازمانکه  داد نشان 3شکل همچنین نتایج 

 پیشرفتبا  یدارمعنی. اما استرس و فشار زمانی رابطه داشتی تحصیل پیشرفتبا  یدارمعنی
 مثبت یلیاشاره به عملکرد تحص مطالعهاین و توجه در  دهیسازمانتحصیلی وجود نداشت. 

 نتیجه در (.3871، 3پرا و امسلوین) باشدیم یعلم هاییتفعاله و تعامل در که شامل توج دارد
علمی تالش دارند نسبت به کسانی که  یهاخواستهبه  رسیدن درافرادی که رود یمانتظار 

                                                      
1. Revelle 

2. Brissette Scheier 

3. McIlveen   & Perera 
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 تحصیلی برسند. پیشرفتکمتر تالش دارند به 

بخشی اثر و شخصیت هایعامل روابط در یامقابلهراهبردهای  گریمیانجینتایج 
یفه گری مثبت و معناداری در رابطه وظمقابله فعال میانجیداد که  نشان یادگیری دانشجویی

تاری رف نشینیعقبو  و توجه در مطالعه دارد دهیسازمانگرایی و گشودگی در تجربه با 
و  دهیازمانسگرایی و گشودگی در تجربه با مثبت و معناداری در رابطه وظیفه میانجیگری

مثل  یاهمقابلراهبرهای  باوجودوظیفه گرایی مطالعه دارد. این بدین معنی است که توجه در 
ه و توجه در مطالع دهیسازمانرفتاری منجر به افزایش  نشینیعقبمقابله فعال و حتی 

ی را تحصیل تعهدات وظیفه گرایی، که دهدیمنظری نشان  هاییدگاهددر  چراکه ؛شودیم
 ایی در دوره انتقال به دانشگاه سبب ارتقا بهترظیفه گرو در نتیجه ؛دهدیم پرورش
؛ کرتز، پوهر و 3877، 7فلدت، گراهام و دئو) شودیمو توجه در مطالعه  دهیسازمان
 فزایشا گرایی منجر بهوظیفه که دهدیم نشان ادبیات همچنین در پیشینه (.3873، 3کروس

 و ،(3883و همکاران،  3ونسبریل) کاری انگیزه ،(3881نوفتل و رابینز، ) علمی تالش
رند، دا یباالی وظیفه گرایی که کسانی برای. شودیم (3881، 1بیدجرانو و دی)خودتنظیمی 

 شرکت برای اولیه یهاتالشدر پرورش  کوشیسختو  پشتکار ،مداریانضباط، پیشرفت
 شودیم مشقت مواجهه یا یپرتحواس با که زمانی و حتی شودیمعلمی دیده  هاییتفعال در

 (.3875، همکارانپرا و ) فشاری داردپا بازهم
 و یامقابلهراهبردهای  روابط در اثربخشی یادگیری دانشجویی گریمیانجی ادامه در

ت و میانجیگری مثبنقش  در مطالعهو توجه  دهیسازماننشان داد که تحصیلی  پیشرفت
مقابله فعال  معنی است کهن بدینتحصیلی دارد. ای پیشرفتمعناداری در رابطه مقابله فعال با 

روع به ش چراکه. شودیمتحصیلی  پیشرفتو توجه در مطالعه منجر به  دهیسازمان باوجود
با تمرکز به  ،نشینیعقب راهبرد از کمتر استفاده و یامقابله یهاکوشش از بیشتر استفاده
ه توجه در مطالع و دهیسازمان بهمنجر  ،زااسترس از عوامل گذر جهت در شخصیتی صفات

 خود باعث نوبهبه درنهایت و( 7111 ،5زاچهر و بونز لئونگ،؛ 7113 یلور،ت وآسپیونال ) شود
 .شودیمتحصیلی  پیشرفت

                                                      
1. Feldt, Graham & Dew 

2. Kurtz, Puher & Cross 

3. Lounsbury 

4. Bidjerano & Dai 

5. Leong, Bonz & Zachar 
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 اجازه استفادهاین نکته اشاره کرد که  توان بههای پژوهش میمحدودیتدر خصوص 
بود. در ن ی کافیلو معلو علت استنباط روابط یبرا یرهاسنجش از متغ یمقطع یکرداز رو

 اثربخشیمرتبط  یرهایو متغ یامقابلهراهبردهای اثر که در آن  طولیمطالعات  ینده،آ
یند آر فرد شخصیتنقش  یچگونگکه کرد گردآوری در طول زمان  را یادگیری دانشجویی

 هاییریگاندازه شامل مطالعه فقط ین، ااینکه کرد. دوم ییشناسارشد و توسعه موفقیت را 
 رهایمتغی گیریاندازه ینوع یروش ین،. اگرچه ادبوبا استفاده پرسشنامه  ارشیخودگز

 نکته سوم اینکه درباشد.  دادهرخروش  یناما امکان دارد انحراف از ا ؛است شناختیروان
سد راین طور به نظر می ین،بنابرا ؛فاده شداستسازه در مدل ساختاری  هشتاز  پژوهش ینا

ی بین مسیرهای عل تکتکشده است و شاید در تبیین  پیچیدهاندکی  مدل ساختاریکه 
 نقش ییشناسا صدددر ین پژوهش، اهایتمحدود باوجوداین ؛کوتاهی شده باشد هاسازه

 رفتپیشصفات شخصیتی و  روند درو عوامل یادگیری دانشجویی  یامقابلهراهبردهای 
 یتاه ورود به زندگی دانشجویاین دوران کو .است بوده در دوران ورود به دانشگاه تحصیلی
 یداًدشکه شرایط تحصیل و پیشرفت تحصیلی را  باشدیم یهااسترسو  هایدشوارهمراه با 

لذا در این پژوهش سعی شده است درک روشنی از شرایطی  ؛قرار خواهد داد یرتأثتحت 
شجویان ی دانتحصیلی برا پیشرفتنظام آموزشی ارائه شود تا زمینه  متصدیانکه ذکر شد به 

 .جدید در طول تحصیل در دانشگاه ایجاد شود هاییورود

 منابع
بررسی تأثیر آموزش مهارت زندگی بر سالمت روان و منبع کنترل (. 7307) .یمآقاجانی، مر

 .عمومی، دانشگاه الزهرا شناسیروانکارشناسی ارشد  نامهپایان. نوجوانان
انتشارات دهخدا،  .(7315)حمید مقدسی  ، ترجمهمقابله با بحران. (7117)پاری، گلنیس. 

 چاپ پنجم.
فرم کوتاه  یسنجهای روان(. بررسی شاخص7313. )عظما ،فرمانیرهاد و ف ،خرمائی

 یهاها و مدلپژوهشی روش-فصلنامه علمیت. پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصی
 .31-31(؛ 71)1، شناختیروان

های فردی و سالمت روانی ای با ویژگیبلههای مقابررسی رابطه روش. (7311)دافعی، مریم. 
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت ، پایانهای نابارور یزدزوج
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 مدرس.
و  یبر اساس سبک والدگر یسازخودناتوان ینیبشیپ(. 7300) درضایحم ،یذاکر

ارشد  یکارشناس نامهانی، پاهدف یریگجهت یگربا واسطه یتیشخص یهایژگیو
 .ازریدانشگاه ش ،شناسیروانو  یتیدانشکده علوم ترب ؛یتیترب شناسیروان

 تهران: انتشارات آگاه. یادگیری. هاییهای بر نظرمقدمه(. 7301. )اکبریسیف، عل
 مراقبین بیماران در مقابله هاییوهش و استرس بررسی(. 7315) .اسحق ی،محمدشاه

 پزشکی لومع دانشگاه .ارشد کارشناسی نامۀیانپا ،یزدیال بیماران و مزمن اسکیزوفرنیک
 .ایران

 .(7318) .یدحسینس ی،نژاد، فاطمه و موسو یمحمود؛ عشور ی،، محسن؛ ابوالقاسمزادهطالب
 و موفقیت تحصیلی یمیبررسی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خودتنظ

 .08-15(؛ 1)7 ،شناختیروان یهاها و مدلروشدانشجویان. 
 یخودکارآمد یساختار لیتحل(. 7315باطبائی، سیدسجاد و جهانگرد، حمیده. )ط

 یابید فرصتابعا گرییانجیبا م یشغل گیرییمتصم نانیبر اطم یشغل گیرییمتصم
 .773-05(؛ 11)77. یتینامه تربپژوهش یپژوهش یفصلنامه علمای. حرفه

(. اعتباریابی ابزار سنجش 7315) نژاد، حسین و تیرگر، هدایت.طباطبائی، سیدسجاد؛ مطهری
 در هعتوس یهاگامهویت معلمی پزشکان مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی. 

 .73-7(؛ 1)73، پزشکی آموزش
(. اثربخشی آموزش خودتنظیمی یادگیری و 7301) ین.زهرا و زارع، حس یدهس ی،بخش یعل

 اربردی،ک شناسیروانفصلنامه های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. مهارت
3(75 :)11-08. 
سنجی سیاهه اثربخشی یادگیری های روان(. بررسی شاخص7313) عید.س، مشتاقی

 1،شناختیروان یهامدل و هاپژوهشی روش_فصلنامه علمی ) .CLEI (دانشجویی
 .785-17 ؛( 71)

بهداشت مهارت زندگی بر  ی(. بررسی اثربخش7303) .ناصری، حسین و نیک پرورد، ریحانه
ربیت دانشگاه ت دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان،دانشجویان.  روانی

 .مدرس
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