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Abstract
Aim: This study was performed aims to predict amount
of efficacy of based on components of cognitive emotion
regulation.
Method: The research method was a descriptive study.
The sample consisted of 230 male and female students 18
to 32 years old, were undergraduate or graduate student
that 213 of them were studied using the available
sampling methods. Two-efficacy and cognitive emotion
regulation questionnaire was used as data collection tools.
was considered components of cognitive emotion
regulation as predictor variables and self-efficacy as
criterion variable. were analyzed data using Pearson
correlation coefficient and stepwise multiple regression
analysis.
Result: The finding showed that is a significant negative
relationship between the self- efficacy with blame,
rumination, catastrophizing, blaming others and negative
cognitive emotion regulation (total). As there is a
significant positive relationship with the positive
refocusing, refocus on planning, positive reappraisal,
Perspective and positive cognitive emotion regulation
(total). The results of stepwise multiple regression
analysis showed that the form among predictive variables
positive cognitive emotion regulation (scores) and
negative cognitive emotion regulation (total score) could
explain the self-efficacy.
Conclusion: The findings protection from the relationship
between the components of cognitive regulation of
emotions with self-efficacy in students'.
Keywords: Self-efficacy, cognitive emotion regulation,
students
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های تنظیم شناختی هی لاس رد ناتسدرک هاگشناد نایوجشناد نیب رد ناج

دوب     نمونه وژپ هه هههش.  روش پژوهش حاض فیصوت ر ی: روش. انجام گرفت1394
هلا جشناد وووو وی کارشناس سس ی ی یی ا،  س32     تا81       دانشج وو وی دخت و ر رسپ230

   ش لما

-  نفر آنها با استفاده از روش نمون ههه312 کارشناسی ارشد بودند که نتایج مربوط به
     دنتف و یدمآراکدوخ همانشسرپ ود. گیری در دسترس م گ رارق هعلاطم درو ر زا
دش هدافتسا ا ههههههههه ه یا. تنظیم شناختی هیجان به عنوان ابزار جمعععآوری دادهه فلوم
تنظیم شناختی هیجان به عنوان متغیر پیشبین و خودکارآمدی متغیر مالک در نظر
        دادهها ب ا ا سس سسستفاده از ض  نوسریپ یگتسبمه بیر و نویسرگر لیلحت.گرفته شد

    نتایج پ ناشن شهوژ: یافتهها.چندگانه با روش گام به گام تجزیه و تحلیل شدند
   یزا، شیوخ تمالم ا ههههههههههه س تمالم، یرگراوخشن، داد بین خودکارآمدی ب عجاف
دراد دو. دیگران و تنظیم شناختی هیجان منف نعم یفنم هطبار )لک( ی ییییی ییییییدار وج
، ارزیابی مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامهریزی،همچنین با تمرکز مجدد مثبت
ییییی ییییییدار وج دو

دیدگاهگیری و تنظیم شناختی هیجان مثب نعم تبثم هطبار )لک( ت

      نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گ اشن ماگ هب ما ن د  اد نیب زا هک.دارد
متغیرهای پیشبین تنظیم شناختی هیجان مثبت (نمره کل) و تنظیم شناختی هیجان
 یافت ههه ه یا:: نتیجه گیری.منفی (نمره کل) توانست خودکارآمدی را تبیین کند
   پژوهش از وجود رابطه بین مولفههای تنظیم شناختی هیجان ب رد یدمآراکدوخ ا
.دانشجویان حمایت میکند
 دانشجویان، تنظیم شناختی هیجان، خودکارآمدی:کلیدواژهها
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مقدمه

خودکارآمدی 2توسط آلبرت بن ارود  3در قال تخانش هیرظن ب ییی یییی -اجتم یدرگ حرطم یعا د ،لساب(        ، 2010به و اجدنمشوه زا لقن
همکاران .) 1393 ،بندورا خودکارآمدی را به عنوان قضاوت افراد درباره تواناییش مزاس یارب نا ا رجا و یهدن ا د اهراتفر یضعب ی ر       

جهت رسیدن به اهداف مورد نظر ،تعریف کرده است .همچنین وی بر این باور بود که خودکارآمدی یکی از مهمترین عوامل تنظیم-
کننده رفتار انسان است .قضاوتهای ناکارآمدی فرد در یک موقعیت ،بیشتر از کیفیت و ویژگیهای خود موقعیت فشارها را به وجود
میآورد .افراد ک نانیبدب تارکفت ،دمآراکدوخ م ههههههههه ای درب ناوت هرا اا اااییه  دوخ یا د مداراک( دنرا ا ،یزتنالاک و س        ، 2004به زا لقن   
هوش و اجدنم ،ناراکمه       .) 1393خودکارآم لک یاهریغتم زا ید ی یرظن رد ید ههههههههه ی ش یرظن ینابم .تسا ارودنب یعامتجا یتخان             
خودکارآمدی در رشتهها و محیطهای گوناگونی آزمایش شده و از پشتوانههایی فزاینده نظری و تجربی برخوردار است (مادوکس و

استانلی ، 2002 ،به نقل از یوسفزاده و همکاران .) 1390 ،خودکارآمدی به باورهای افراد درباره تواناییهایشان در سامان دادن انگیزه-
  

ها ،منابع شناختی و اعمال کنترل بر یک رخداد معین اشاره دارد .یکی از جنبههای اساسی خودکارآمدی شخص ای هک تسا رواب ن
فرد از راه اعمال کنترل میتواند بر پیامدهای زندگی خود اثر بگذارد .به ویژه در هنگام رویارویی با عوامل استرسزا ،داشتن احس سا
کنترل بر شرایط ،عاملی مهم در سازگاری با موقعیتهای گوناگون است .انتظارات ویژه فرد در مورد تواناییهایش برای انجام اعم لا

خاص بر کوشش فرد در انجام یک عمل و پایداری در انجام آن و ایجاد انگیزههای مناسب تأثیر دارد (بندورا و پاستورلی ،9991 ،به
نقل از مسعودنیا ، 386 1 ،به نقل از محمدامینی و همکاران.) 1387 ،
کسانی که خودکارآمدی باالیی دارند ،هدفهای چالشبرانگیزتر و باالتری را برمیگزینند ،به وخ دد ددد بیش و ششوک ،دنراد رواب رت   
پافشاری بیشتری نشان میدهند ،یادسپاریشان بهتر است ،راهبردهای یادگیری (مانند راهبردهای خودسامانبخش) س هب ار یرتدنمدو
کار میبرند ،و سرانجام ،کارکردشان در انجام کار بهتر است .این افراد به دیدگاهی روشن در مورد خود رسیدهاند و کمتر تحت تأثیر
وقایع روزانه و ارزیابیهای این وقایع قرار میگیرند (بندورا ،7991 ،به نقل از محمدامینی و هم ،ناراک

یه یا ی
 .) 1387در واق یاناوت ع یی یی

یها ای
فراشناختی را بیشتر به کار میگیرند (وانگا و همکاران ، 2008 ،به نقل از دهقانی و همکاران .) 1393 ،هر چه باور ف ناوت هب در ای یی ی ییی
خود بیشتر باشد ،بهتر میتواند موقعیتهای گوناگون را تحلیل کند که این تحلیل نقش سودمندی در فرایندهای شناختی دارد (اندوز،
 ، 1385به نقل از دهقانی و همکاران .) 1393 ،ولی کسانی که خودکارآمدی پایینی دارند ،به آسانی در برخورد با سدها ی سکش ا

تت تتتها

دلسرد میشوند .در حقیقت ،خودکارآمدی نقش میانجیگر و آسانساز را در پیوند میان کنشهای شناختی ب م یزا یی یییکن .د نینچمه   

خودکارآمدی زمانی که به تکلیفی معینی اختصاص داشته باشد ،پیشبین بهتر و دقیقتری برای پیشرفت تحصیلی خواهد بود (بندورا،4
 ،7991بری ، 1987 ،5به نقل از کریمزاده و محسنی.) 1385 ،

خودکارآمدی دریافت شده در چهار فرآیند اصلی اثرگذاری میکند :فرآین ،ارودنب( یشنیزگ و یفطاع ،یشزیگنا ،یتخانش یاهد       
 ،7991بندورا ، 2001 ،به نقل از کریمزاده و محسنی .) 1385 ،باورهای خودکارآمدی بر الگوهای اندیشه اث م ر یی یییگ .دراذ هریچ یارب    
شدن بر پیچیدگی فرآیند پردازش دادههای چندبعدی و فرآیند حل مسئله ،افراد باید از حس خودکارآمدی باالیی برخوردار باشند تا
در موقعیتهای تصمیمگیری پیچیده و در اندیشهی تحلیلی ،خودکارآمد شوند .هر اندازه که باور خودکارآمدی دریافت ههه شدههی ف در
2
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مزاده و محس ،ین
باالتر باشد ،برای پردازش شناختی کار و اندیشهی تحلیلی بیشتر کوش م ش یی یییکن ،ارودنب( د     ، 2001به یرک زا لقن ممم ممم
مگی میظنت یر   
 .) 1385در واقع باورهای خودکارآمدی عملکردهای انسانی را از طریق شناخت ،انگیزش ،فرآیندهای ف یمصت و یرک مم مم
میکند (بنیت و بندورا ، 2004 ،به نقل از پاکمهر و کارشکی.) 1390 ،
بسیاری از محققان معتقدند که هوش هیجانی باال با عملکرد بهتر در زمینههای خودتنظیمی ،ابراز وجود ،استقالل ،همدردی با دیگران،

کنترل ،خوشبینی و خودکارآم لیو( دراد هطبار ید یا ممممممم  6و هم ،ناراک

 ، 2008بی لرو ییی 7و هم ،ناراک

 ، 2008به حم زا لقن م و ینیماد

همکاران .) 1387 ،بررسیهای نیرپال و رنو ) 2008 ( 8نشان میدهد که هوش هیجانی باال با عمل نیمز رد رتهب درک ههههههه ه میظنتدوخ یا ی   ،

ی 9و
شبین راد هطبار یدمآراکدوخ و ی د ،ناراکمه و مایلیو(         ، 2008بی لرو ی ی
ابراز وجود ،استقالل ،همدردی با دیگران ،کنت وخ ،لر شش شش

همکاران ، 2008 ،به نقل از محمدامینی و همکاران .)1 387 ،رشد هیجانی از جمله متغیرهایی است که در پیشرفت و عملکرد تحص یلی

مؤثر میباشد (گرینهالق ،4991 ،10به نقل از امینآبادی و همکاران ) 1390 ،از جنبههای اصلی رش م ناجیه میظنت ،یناجیه د ییییی ییییییباشد
(تامپسون ،4991 ،11به نقل از امینآبادی و همکاران ،) 1390 ،بنابراین اگر بخواهیم که به بهترین نحو یادگیری را تسهیل کنیم بای هب د

رشد هیجانی یادگیرنده توجه داشته باشیم تا بهتر بتوانیم رابطه میان عواطف و ی ،قلاهنیرگ( مینک کرد ار یریگدا      ،4991به زا لقن   
امینآبادی و همکاران.) 1390 ،
هیجانها در خدمت اهداف هستند و تنظیم هیجان از طریق مهار و مدیریت هیجانه و دنیاشوخان یا

رد د فادها هب یبایتسد هب روآ       

کمک میکنند .طبق نظر کوپ ،تنظیم هیجان شامل تعدیل کردن ،مدارا کردن با هیجان و ثابت نگه داشتن هیجان میییباش ک( د پپ پپپ،12
 ، 1989به نقل از امینآبادی و همکاران .) 1390 ،دیهام 13معتقد است هنگامی نیاز به هیجان احساس میشود که حضور مداوم ی مدع ا   

حضور هیجانها در دستیابی به اهداف خلل وارد کند .تنظیم هیجان نتی هج ترکیب فرایندهای رفتاری ،شناختی و هیجانی است (دی هههام،
 ،8991به نقل از امینآبادی و همکاران.) 1390 ،

براساس نظر گلمن )5991( 14هوش ه جي اني شامل مجموعهای از عناصر دروني (ميزان خودآگ يها  ، ،خودانگ هرا  ،،احساسسس اس القت للل و
ظرفيت ،خودشكوفا يي و قاطعيت) و بيروني (روابط بين فردي ،سهولت در همدلي و احساس مسئوليت) است و به ظرف رف تي دد ددد ب ار ييي
قبول واقعيات ،انعطافپ يذ ري ،توانا يي حل مشكالت ه جي اني ،توانا يي حل مسأله و مقابله با رويدادهاي استرسزا اشاره دارد.
ل میییکنددد .اعتقاددد
نتایج پژوهش بندورا (  ) 2010نشان داد خودکارآمدی درک شده به عنوان یک عامل مهم در توسعه تحص لی ییی عمل ل
ح انگیزههه و دس اهدروات ییی علمییی را تعییننن میییکنددد.
دانشجویان به کارآیی خود برای تنظیم یادگیری خود و فعالیتهای تحص یلی  ، ،سطح ح
خودكارآمدی درك شده نفوذ خود را از طریق چهار فرایند عمده شناختی ،انگیزشی ،عاطفی و انتخابی اعمال میكند .همچنین نتایج
بررسی بندورا (  ) 1989نشان داد باورهای خودکارآمدی میتواند موجب افزایش و یا اختالل عملکرد از طریق اثر آنها بررر فرآین یاهد
شناختی ،عاطفی ،و مداخله انگیزشی شود.
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نتایج پژوهش بوفارد-بوچارد 15و همکاران ( )1991نشان داد خود کارآمدی تأثیر قابل توجهی بررر جنب ههه هاییی مختلففف وخ ددد تنظیمی، ،
ج از اعتباررر س زا ههه خودکارآمدییی ب ههه ش لک ییی
مانند نظارت بر زمان کار ،استقامت بر تکلیف و همچنین بر روی عملکرد دارد .ایننن نت یا ج ج
متفاوت از صالحیت شناختی حمایت میکند.
با توجه به این هک دانشگاه از جمله مهمترین مجموعههای انسانی در هر جامعه است و دانشجویان جز سرمایههای انسانی هستند و با توجه
به مطالب ارائه شده در خصوص متغیرهای مورد بررسی ،پژوهش حاضر با هدف پیشبینی میزان خودکارآمدی بر اس فلوم سا ههههه ه یا
تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال  1394 - 95انجام شد.
رو ش
روش پژوهش حاضر توصیفی بود .جامعهی پژوهش مورد نظر دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کردستان بودند که رد س لیصحت لا ی   
 1394 - 95مشغول به تحص .دندوب لی

نمونه وژپ هه هههش ش لما

 230دانشجوووی دخت رسپ و ر     81تا  32س جشناد ،هلا وو وووی کارشناس سسی ی ییا

کارشناسی ارشد بودند که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس بررسی شدند و نتایج پرسشنامههای مربوط به  312نفر آنها مورد
مطالعه قرار گرفتند .از دو پرسشنامه خودکارآمدی شرر و تنظیم شناختی هیجان به عنوان ابزار جمعآوری دادهها استفاده شد .دادهها به
وسیله روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
ابزار

پرسشنامه خودکارآمدی شرر :این پرسشنامه در سال  1982توسط شرر طراحی شد .دارای  17م ره هک تسا هدا کی رد هدام      

طیف لیکرت  5گزینهای از کام ًالًال مخالف ( )1ت ماک ا ًالًال  قفاوم  ((( (((( )5درج ههه بن تالاؤس .تسا هدش ید    

 13 ،9 ،8 ،3 ،1و  15بص ترو

معکوس نمرهگذاری میشوند .در بررسی روایی همبستگی منفی متوسطی بین نمرات خودکارآمدی و نمرات مقیاس کنت ـ ینورد لر
بیرونی و همبستگی مثبت متوسطی بین مقیاس درجه قابلیت اجتماعی و مقیاس خودکارآمدی به دست آمد .برات  ی ( ( ، 376 1به زا لقن   
پورفرجعمران و بیرامی ) 1392 ،جهت بررسی پایایی این آزمون از روش تنصیف استفاده کرده است .قابلیت اعتم قیرط زا نومزآ دا    
روش اسپیرمن ـ براون با طول برابر 0/ 76 ،و با طول نابرابر  0/ 74و با استفاده از روش تنصیف گاتمن  0/ 76میییباش .د خابنورک یافلآ    
برابر  0/ 79به دست آمد (پورفرجعمران و بیرامی.) 1392 ،

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان :پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ( ,16)CERQیک

عب دنچ یشرازگدوخ رازبا د هک تسا ی    

توسط گارنفسکی ,17کرایج 18و اسپینهاون ) 2001 ( 19تدوین شده است .این ابزار دارای  36ماده و از  9زیر مقیاس تشکیل ش تسا هد   

  

که جهت شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی افراد پس از تجربه کردن رویدادها یا موقعیتهای استرسزا و منفی مورد استفاده قرار

میگیرد .این پرسشنامه افکار فرد را در موقعیتهای منفی و ناخوشایند را ارزیابی میکن .د سرپ شش شششنامه نظمممج یو ی زا ناجیه      9درخ ههه-
مقیاس تشکیل شده اس که خرده مقیاسهای مذکور  9راهبرد شناختی مالمت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری ،تمرک ،تبثم ددجم ز    
تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثب اگدید ،ت هه هههگی عجاف ،یر ههههه س ار نارگید تمالم و یزا

بایزرا ی م  یی ییی ییییییکن .د رب رد ر یس   

مشخصات روانسنجی آزمون ،گارنفسکی و همکاران (به نقل از صالحی و همکاران ) 1390 ،پای یا ی  هدافتسا اب ار نومزآ  ا بیرض ز      

Bouffard-Bouchard

15

16

Cognitive Emotion Regulation Questionnaires
Granefski
18
kraaij
19
Spinhoven
17

79

پیشبینی میزان خودکارآمدی بر اساس مولفههای ...
آلفای کرونباخ به ترتیب برابر  0/ 87 ،0/ 91و  0/ 93به دست آوردند .نسخه فارس رد همانشسرپ نیا ی ریا ا ینسح و تراشب طسوت ن
اعتبارسنجی شد .نتایج مطالعه حسنی دامنه آلفای کرونباخ را از  0/ 76تا  0/ 92و همچنین روایی

     

 0/ 32تا  0/ 67را نش و ینسح( داد نا

میرآقایی.)1 39 1 ،
یافتهها
شرکتکنندگان در این پژوهش دانشجویان بین سنین  81تا  32س یگنایم .دندوب لا ن س  ن  تیعمج ی ((((( (((((( 23 / 43 ±)3/61ب .دو لودج    1
اطالعات دموگرافیک نمونه مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول  .1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک در دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 4931- 95
فراوانی درصد

متغیرها زیرگروهها
جنسیت
وضعیت تأهل
سطح تحصیالت

رشته تحصیلی

دختر

163

23 /5

پسر

50

76 /5

مجرد

291

09/1

متأهل

21

9/9

کارشناسی

79

36 /4

کارشناسی ارشد

134

62 /9

انسانی

08 1

50 /7

ادبیات و زبان خارجه

52

11/7

علوم پایه

37

17 /4

کشاورزی

26

12 /2

مهندسی

12

5/6

2

هنر
 17و بیشتر از 17

معدل دیپلم

کمتر از 17

0/9
129

60 /2

79

37 /5

در جدول شماره  ،2میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین و آزمون کالموگراف-اس اهریغتم ندوب لامرن یسررب یارب فنریم       
مشاهده میشود .همانطور که زا یافت ههههاییی ج لود

 2اس م طابنت یی یییش نعم حطس هک اجنآ زا ،دو ییییی ییییییداری به  هدمآ تسد در    آزم نو

کالموگراف-اسمیرنف در اکثر متغیرهای پژوهش ،بیش از مقدار مالک (در پژوهش حاضر  )0/ 01میباشد ،در نتی هج میت تفگ ناو   
که توزیع متغیرهای مورد بررسی در نمونه آماری دارای توزیع نرمال میباشد و میتوانیم فرضیههای پژوهش را از طریق آزمونننه یا
پارامتریک مورد آزمون قرار دهیم.
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش همراه با نتایج آزمون کالموگراف-اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع فراوانی متغیرها در بین دانشجویان
دانشگاه کردستان در سال 4931- 95
شاخصهای آماری

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

متغیر

مقدار P
آزمو ننننننننننننننن ن

KolmogorovSmirnov
0/ 07

خودکارآمدی

60 / 31

9/ 67

18

34

مالمت خویش

9/99

2/ 58

61

4

0/ 003

10 / 26

2/ 59

61

4

0/ 06

10 /35

2/16

61

4

0/ 710

پذیرش
تمرکز مجدد مثبت

10 / 60

2/ 39

61

4

0/ 07

تمرکز مجدد بر برنامهریزی

11/ 48

2/ 63

61

4

0 /90

ارزیابی مجدد مثبت

10 / 95

2/ 91

61

4

0/ 110

نشخوارگری
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دیدگاهگیری
فاجعهسازی

10 / 63

2/ 63

61

4

0/ 05

8/ 88

2/ 83

61

4

0/ 03

7/27

2/ 62

61

4

0/ 005

تنظیم شناختی هیجان مثبت (کل)

43 / 66

9/ 20

63

61

0/ 41

تنظیم شناختی هیجان منفی (کل)

37 /11

8/ 02

59

61

0/ 65

مالمت دیگران

یدهد .همان طور که
جدول شماره  3ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای خودکارآمدی و مولفههای تنظیم شناختی هیجان را نشان م 
مشاهده میشود ،بین خودکارآمدی و مولفههای تنظیم شناختی هیجان رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین فرضیههای پ یأت شهوژ ید   
میشوند .نتایج نشان داد بین خودکارآمدی با مالمت خویش ،نشخوارگری ،فاجعهس ناجیه یتخانش میظنت و نارگید تمالم ،یزا       
منفی (کل) رابطه منفی معنیدار وجود دارد .همچنین با تمرکز مجدد مثب رب ددجم زکرمت ،ت ب مانر ههههههههههه ری ،تبثم ددجم یبایزرا ،یز     
دیدگاهگیری و تنظیم شناختی هیجان مثبت (کل) رابطه مثبت معنیدار وجود دارد.
جدول  .3ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون مولفههای تنظیم شناختی هیجان با خودکارآمدی
متغیر

1

 .1خودکارآمدی

1

2

3

 .2مالمت خویش

**-0/412

1

 .3پذیرش

- 0/90

**

0/395

 .4نشخوارگری

*

-0/ 68 1

**

0/365

 .5تمرکز مجدد مثبت

**0/212

**

0/ 187

 .6تمرکز مجدد بر برنامه-

4

6

5

8

7

10

9

12

11

1
**

0/495

1

**0/042

**

0/ 182

1

* 0/151

**0/992

**

0/ 270

**

0/ 208

**

0/ 759

 .7ارزیابی مجدد مثبت

**

*

**

**

0/ 757

 .8دیدگاهگیری

**0/ 88 1

**

 .9فاجعهسازی

**-0/912

**0/744

1

ریزی

 . 10مالمت دیگران
 .11تنظیم شناختی هیجان

**

0/5 23

- 0/991

**0/ 27 2

0/ 169

**

0/ 228

0/ 030

0/ 779

1

**0/413

*0/241

**0/945

**0/145

**

**

0/ 520

**0/616

0/290

0/540

- 0/810

**

0/5 27

**

**

0/ 251

**

0/ 302

*

**

0/ 676

**

0/ 658

**

0/ 221

0/ 038

0/ 303
0/ 157

-0/ 064
**

0/ 874

*

-0/ 66 1

**

0/ 885

0/ 665

1
0/611

-0/ 133

-0/ 053

0/ 926

**0/497

**

1
**

0/ 536

0/ 064

1
- 0/121

1

مثبت (کل)
 . 12تنظیم شناختی هیجان

**

-0/ 266

0/ 824

0/ 125

0/131

0/410

*0 /141

**

0/ 873

**

0/ 628

0/511

1

منفی (کل)
**

*

P >0/ 05 P >0/ 01

اگر چه بررسی ماتریس همبستگی همۀ متغیرهای پیشبین برای وجود همبستگی خیلی باال راهی است که میتوان برای تش مه صیخ   
یهای باالی  0/8یا  0/9اس ).ت نیا   
خطی چندگانه (یکی از مفروضههای رگرسیون) از آن استفاده کرد (منظور از خیلی باال همبستگ 
روش ساده و خوبی است ا ّمّما انواع ظریفتر هم خطی چندگانه را تشخیص نمیدهد .یکی از آن روشها ( VIFعامل ت نایراو مرو سسسسس
یدهد .هر چند قواعد س تخ
نهای دیگر را نشان م 
شبین با پیشبی 
)(Variance Inflation Factorوجود رابطۀ خطی قوی بین متغیر پی 
و سریعی برای مقدار  VIFمشکل آفرین وجود ندارد .اگر متوسط  VIFبزرگتر از  ۱باشد ممکن است ه بجوم هناگدنچ یطخ م     
ل ) (toleranceیک
سوگیری مدل رگرسیون شود .که با توجه به جدول در پژوهش حاضر مقدار  VIFمتناسب میباشد .آم ۀرا محت لل لل
شب نی
یدهد چند درصد از واریانس متغیررر پیش ش
آمارۀ مرتبط با  VIFاست ،و برابر با معکوس  VIFاست ) .)1 /VIFآماره تحمل نشان م 
یشود .مقادیر تحمل کمت زا ر  0/1نش تالکشم ۀدنهد نا
توسط سایر متغیرهای پیشبین تبیین نم 

دنتسه  ،،،،، ،،،،که ات رضاح شهوژپ رد    

حدودی رعایت شده است .بنابراین میتوان گفت هم خطی چندگانه که یکی از مفروضههای رگرسیون میباشد در پ رضاح شهوژ   
رعایت شده است.

Model

VIF

Tolerance

پیشبینی میزان خودکارآمدی بر اساس مولفههای ...
تظیم شناختی هیجان منفی (کل)
تنظیم شناختی هیجان مثبت (کل)

18
1

1
1/ 01

0/ 987

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام در جدول  4نشان داد که از بین متغیرهای پیشب ه یتخانش میظنت نی ی تبثم ناج      
(نمره کل) و تنظیم شناختی هیجان منفی (نمره کل) توانست خودکارآمدی را تبیین کند.
در جدول  4نتایج تحلیل رگرسیون ( )Stepwiseنمرهی خودکارآمدی با استفاده از تنظیم شناختی هیجان مثب میظنت و )لک هرمن( ت     
شناختی هیجان منفی (نمره کل) نشان میدهد که آماره  Fمحاسبه شده برای تنظیم شناختی هیجان مثب  )لک هرمن( ت ((( ((((  )F=61/ 75در
سطح  P<0/ 001و تنظیم شناختی هیجان منفی (نم  )لک هر (( (((  )F=61/ 04در س حط

 P<0/ 001معن ربانب .تسا رادا ا اب نی نانیمطا       0/99

شبینی کرد .همچنین با توجه به نتایج ج ،لود
میتوان میزان خودکارآمدی دانشجویان را بر اساس مولفههای تنظیم شناختی هیجان پی 
در گام اول ،تنظیم شناختی هیجان مثبت که بیشترین ضریب همبس یزج یگت ی هدش دراو ،دراد یدمآراکدوخ اب ار  و    

 13درص زا د

یکند ،در گام دوم با ورود تنظیم شناختی هیجان منفی ،قدرت پیشبینی به  7درصد رسید.
تغییرات خودکارآمدی را پیشبینی م 
جدول شماره  .4ضرایب رگرسیون مولفههای تنظیم شناختی هیجان با خودکارآمدی با استفاده از روش گام به گام
آماره
متغیر
پی ش بی ن
تنظ ه یتخانش می ی ناج      
مثبت (نمره کل)
تنظ ه یتخانش می ی ناج      
منفی (نمره کل)

همبس یگت        

ض بیر       

چندگانه

ت عیی ن

0/ 37

0/ 13

F=61/ 75

0/ 26

0/ 07

F=61/ 04

R

RS

نسبت F

احتمال P

p>0/ 001

p>0/ 001

ضرایب رگرسیون )(ß
گام اول

گام دوم

ᵝ= 0 / 7 2

t= 4/ 03

p>0/ 001
ᵝ= -0 / 32

t= -4/ 005
p>0/ 001

ᵝ= - 0 / 5 3

t= -4/ 58
p=0/ 001

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی میزان خودکارآمدی بر اساس مولفههای تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردس نات
در سال  1394 - 95انجام گرفت .نتایج نشان داد بین خودکارآمدی با مالمت خویش ،نش عجاف ،یرگراوخ ههههه س و نارگید تمالم ،یزا
تنظیم شناختی هیجان منفی (نمره کل) رابطه منفی معنیدار وجود دارد .همچنین با تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد ب مانرب ر ههههه ری ،یز
ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاهگیری و تنظیم شناختی هیجان مثبت (نمره کل) رابطه مثبت معنیدار وجود دارد .نتایج تحلی نویسرگر ل   
چندگانه با روش گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای پیشبین ،تنظیم شناختی هیجان مثبت (نمره ک ه یتخانش میظنت و )ل ی ناج     
منفی (نمره کل) توانست خودکارآمدی را تبیین کند .این یافتهها با نتایج پژوهش متغیرهای م  هلمج زا طبتر (( (((به هاشورسخ یردا یی ییی و
ی ، 1390 ،چاننن ، 007 2 ،20به زا لقن    به یردا
خانجانی ، 1390 ،ویلیام و هم اراک ننن ، 2008 ،به زا لقن    به هاشورسخ یردا یی ییی و خان ناج ی ی

خسروشاهی و خانجانی ، 1390 ،محمدامینی و همکاران ، 1387 ،بیورلی 21و همکاران ، 2008 ،لیتستر ، 007 2 ،22به نقل از محم و ینیماد
هم راک ا ،ن     ، 1387زی ند رر ر 23و هم راک ا ،ن     ، 2002ب ،ناراکمه و ینیمادمحم زا لقن ه

         ، 1387موش ههه  24و هم راک ا ،ن     ،5 200ب زا لقن ه

  

محمدامینی و همکاران ، 1387 ،حقشناس و همکاران ، 1385 ،به نقل از محمدامینی و همکاران ، 1387 ،راتهی و راستوجی ، 2008 ،25به

نقل از محمدامینی و همکاران ) 1387 ،هماهنگ است؛ یعنی هوش هیجانی باال با احساس خودکارآمدی باال و عملکرد بهتر در زمینه-
20

Chan
Beverley
22
Litster
23
Zeidner
24
Moshe
25
Rathi & Rastogi
21
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های خودتنظیمی ،ابراز وجود ،استقالل ،همدردی ب وخ ،لرتنک ،نارگید ا شششش شششششبین شوه طابترا هیجوت رد .دراد هطبار ی ه اب یناجی        
خودکارآمدی باید گفت که با توجه به این هک هوش هیجانی شامل مجموعهای از مهارتهای به هم پیوسته برای ادراک دقیق ،ارزیابی
و ابراز هیجانها ،دسترسی یا ایجاد احساسات به منظور تسهیل تفکر ،توانایی فهم هیجانها و دانش هیجانی و توانایی تنظیم هیجانها به

منظور رشد هیجانی و عقالنی است (سالوی و مییر ،0991 ،26به نقل از محمدامینی و همکاران ) 1387 ،و باورهای خودکارآمدی نیز بر
طرز تفکر افراد ،چگونگی رویارویی با مشکالت ،سالمت هیجانی ،تصمیمگیری ،مقابله با استرس و افسردگی تأثیر میگذارد (بن ارود

و الکی) 2003 ،27؛ هر دو سازه مجموعهای از مهارتها ،استعدادها و تواناییها هستند که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فش و اهرا
شبین  رگیدکی ی ر .دنراد ا   
اقتضاهای محیطی افزایش میدهند .بر این اساس هر دو متغیر با ی پ تیلباق و دنراد تبثم هطبار رگیدک ی شششششش شششششش
بررسیهای راتهی و راستوجی (  ، 2008به نقل از محمدامینی و هم ،ناراک

 ) 1387نش م نا یی یییده اب یتبثم هطبار یناجیه شوه هک د        

خودکارآمدی دارد و هر دو متغیر قابلیت پیشبینی یکدیگر را دارند .براساس این یافته افراد دارای ه رد الاب یناجیه شو
افرادی دارای هوش هیجانی پایین در همه موقعیتها عملکرد بهتری دارند .چان ، 007 2( 28به نق نیمادمحم زا ل ی و 

اب هسیاقم    

،ناراکمه     ) 1387

در مطالعه خود دریافت دانشآموزان دارای هوش هیجانی باال خودپنداره تحصیلی و خودکارآمدی باالتری دارند و از بین چهار بعد
شب نی مه یارب م   
هوش هیجانی (خوشبینی ،آگاهی هیجانی ،احساس همدلی و خودتنظیمی) ،یپ و صخاش ناونع هب یمیظنتدوخ ششششش ششششش
خودپنداره محسوب میشود.
نتایج پژوهش زمستانی و همکاران (  ) 1394نشان داد بین باورهای فراشناختی با خودکارآمدی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

میکوالجزاک و لومینت( 2008 ( 29با بررسی ارتباط هوش هیجانی و ارزیابی شناختی رویدادهای استرسزا دریافتند که هوش هی ججج انی

سزا و ارزی ادیور یبا د رتسا یاه سسس سسسسزا به یارب یتصرف و شلاچ ناونع      
باال با احساس خودکارآمدی ،کنار آمدن ب رتسا تیعقوم ا سسس سسس
یادگیری ،نه تهدیدی برای امنیت رابطه دارد .همچنین در رابطه با ارتباط هوش هیجانی و تنظیم شناختی هیجان نتایج پژوهش سهرابی

و همکاران (  ) 1392حاکی از آن بود که هوش هیجانی با خرده مقیاسهای تنظیم شناختی هیجان دارای ارتباط معناداری است .یافت ههه -

های ویلیام 30و همکاران (  ، 2008به نقل از محمدامینی و همکاران ) 1387 ،نشان میدهد که هوش هیجانی با خودکارآمدی و عملکرد
بهتر در زمینههای خودتنظیمی ،ابراز وجود ،استقالل ،همدردی با دیگران ،کنترل و خوشبین و یدازون شهوژپ جیاتن .دراد هطبار ی    
منظریتوکلی (  ) 1394نشان داد خودکارآمدی پیشبینیکننده ابعاد سازشنایافته تنظیم شناختی هیجان است.

یافتههای ونتا 31و همکاران (  ،5 200به نقل از محمدامینی و همکاران ) 1387 ،و پتریددد 32و هم  ناراک ((  ، 2004به حم زا لقن م و ینیماد
همکاران ) 1387 ،نشان میدهد که هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی ،رضایت زندگی ،شیوههای حل مسئله ،کنار آمدن و اختاللهای

رفتاری کمتر رابطه مثبت دارد .مطالعات نلس کاک و نو سسسسس  ، 2004 ( 33به ا لقن زز ززز گلس و یمرهج ینات

،ناراکمه      ) 1394نشا ان داد که

مهارتهای هوش هیجانی ارتباط معناداری با مهارتهای تفکر خالق دارد که عامل مهم  .تسا یلیصحت تفرشیپ رب ی س یسف ککککککککککککک

34

(  ،5 200به نقل از گلستانی جهرمی و همکاران ) 1394 ،طی تحقیقی در مورد دانشجویان رشتهی پزشکی نشان داد که یملع تیقفوم    
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آنها با ویژگیهای مربوط به هوش هیجانی آنها مرتبط است .گری ، 2004 ( 35به نقل از گلستانی جهرمی و همکاران ) 1394 ،نش داد نا
که برنامهی آموزش هیجانی منجر به پیشرفت دانشآموزان شده است.
چرنیس (  ، 2002به نقل از گلستانی جهرمی و همکاران ) 1394 ،نیز معتقد است که هیجانات و احساسات خوب به دانشآموزان کمک
میکند تا بهترین توان را ارائه دهند .مطمئن ًاًا دانشآموزانی که بیانگیزه هستند و تفکرات منفی دارند ،مشکالت بیشتری در رسیدن به

توان خود نسبت به سایرین دارند .نتایج تحقیقات بوساکوا 36و همکاران (  ، 2006به نقل از گلستانی جهرمی ،) 1387 ،نلسون 37و نلسون
(  ، 2003به نقل از گلستانی جهرمی ،) 1387 ،پارکر 38و هم  ناراک ((  ، 2004به ،یمرهج یناتسلگ زا لقن       ،) 1387کارس وولاس و و یی یی
ی
(  ، 2004به نقل از گلستانی جهرمی ،) 1387 ،باند و هاگان ، 2004 ( 40به نقل از به نقل از گلستانی جهرم ،ی

39

 ،) 1387س نینوا سسس ،5 200 ( 41

به نقل از گلستانی جهرمی ،) 1387 ،زارع (  ، 1380به نقل از گلستانی جهرمی ،) 1387 ،منصوری (  ، 1380به ،یمرهج یناتسلگ زا لقن     
 ،) 1387پورصادقی (  ) 1393نشان میدهد که بین نمرات هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت وجود دارد.

پینتریچ و دیگروت ،0991( 42به نقل از غالمعلی لواسانی و همکاران ) 388 1 ،معتقدند هر چند احتما ًالًال آموزش راهبردهای ش خان ت و ی
خودتنظیمی در مقایسه با خودکارآمدی رابطه قویتری با عملکرد فرد دارن لاح نیا اب اما د

کدوخ یاهرواب دوبهب ا شقن یدمآر          

تسهیلگر در رابطه با درگیری شناختی بازی میکند و ممکن است به استفاده بیشتر از این راهبردها منجر شود .در پژوهشهای بسیاری
نشان داده شده است که درجات باالی خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی و مولفههای درگیری تحصیلی دارای رابطه ق هب .تسا یو   
طور کلی پژوهشها نشان میدهد که باورهای خودکارآمدی تاثیرات مثبتی روی انگیزش دانشآموزان و پیشرفت آنان دارد (پینتریچ
و دیگروت ،0991 ،پاجارس و میلر ،4991 ،زیمرمن و همکاران ،2991 ،به نقل از غالمعلی لواسانی و همکاران.) 388 1 ،

نتایج پژوهش پینتریچ و دیگروت ،0991 ،به نقل از غالمعلی لواسانی و همکاران ، 388 1 ،زیمرمن و م نوپزنیترا ززز ،2991 ،43به زا لقن   

ت،45
غالمعلی لواسانی و همکاران ، 388 1 ،پاجارس و میلر ،4991 ،44به نقل از غالمعلی لواس راکمه و ینا ا ،ن     ، 388 1پاج نیلاو و سرا تت تت

 7991به نقل از غالمعلی لواسانی و همکاران ، 388 1 ،مولتون 46و هم ،ناراک  ،1991به ،ناراکمه و یناساول یلعمالغ زا لقن       ، 388 1
شه زا فلتخم یا   
تمدنی و همکاران 1390 ،نشان داد بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد .در واقع نت هوژپ جیا شش شش
وجود رابطه بین تظیم شناختی هیجان با خودکارآمدی حمایت میکند .بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیشبینی میزان خودکارآمدی
بر اساس مولفههای تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال  1394 - 95انجام شد.
تقدیر و تشکر

از تمامی دانشجویان محترم دانشگاه کردستان که در این پژوهش شرکت داشتهاند ،تشکر و قدردانی میشود.
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