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Abstract 

Introduction: Academic procrastination is postponement of doing educational and research 

homework, that be effected by emotional and motivational factors and psychological abilities. 

Therefore, Present study aimed to predict of academic procrastination based on emotional 

intelligence with the mediating role of psychological capital in Medical Sciences students. 

Methods: Methodology was descriptive-correlation. Through students of Kashan University 

of Medical Sciences in academic year 2016-2017, 300 participants; from faculties of dentistry 

(14 students), medicine (144 students), paramedic (44 students), nursery (65 students) and 

hygiene (33 students) were multiple cluster sampling selected. Data were collected using 

questionnaires of Solomon & Rothblum, s academic procrastination, Bar-on, s emotional 

intelligence and Luthans & et al, s psychological capital and analyzed by Pearson correlation 

and stepwise multiple regression. 

Results: There is significant and negative relationship between emotional intelligence and the 

components of self-efficacy, hopeful, resiliency and optimism with academic procrastination 

(P < 0.01). Emotional intelligence predict positively and significantly the components of 

psychological capital and the components of psychological capital mediate between 

emotional intelligence and academic procrastination (P < 0.01). 

Conclusions: The mediating role of psychological capital in relationship of emotional 

intelligence and academic procrastination is partial. Psychological capital reduces the effect 

of emotional intelligence on procrastination, but this effect was partial and the relationship of 

emotional intelligence and academic procrastination remained significant. Therefore, in order 

to reduce procrastination of students and to prevent pathologic effects of low emotional 

intelligence in educational problems, it may be useful to improve emotional intelligence and 

promote psychological capital. 
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مقدمه

کاری ای است. اهمالشدهکاری در زندگی روزمره پدیده شناختهاهمال

تمایل برای به تعویق انداختن آنچه برای رسیدن به برخی اهداف الزم  "

عمل به تأخیر "کاری را همچنین اهمال. [2, 1] تعریف شده است "است

 توصیف "انداختن بدون دلیل وظایف تا نقطه تجربه ناراحتی ذهنی

تحصیلی تأخیر عمدی در شروع یا تکمیل کاری. اهمال[3] کنندمی

کاری عبارت دیگر اهمال؛ به[4] موقع استهای درسی مهم و بهفعالیت

تحصیلی به تمایل به لغو یا تأخیر در انجام وظایف مربوط به فرد اشاره 

درصد  70کاری پدیده بسیار شایعی است. در حدود . اهمال[5] دارد

. در پژوهشی که بر روی [6, 2] کاری تحصیلی دارنددانشجویان اهمال

درصد از  61گرفته است، نشان داده شد که دانشجویان ایرانی انجام

 .[7] تحصیلی دارندکاریدانشجویان تمایل باالیی به اهمال

شناسی سالمت در تحصیلی موضوع مهمی است زیرا با روانکاریاهمال

نشان  Pychylو  Flett، Haghbin . نتایج پژوهش[8] ارتباط است

کاری با نتایج ناهنجاری مانند کاهش عملکرد و دهند که اهمالمی

کاری . افرادی که اهمال[9] شناختی بسیار مرتبط استآشفتگی روان

کنند عملکرد بدتری نسبت به کسانی دارند که امور را به تعویق می

کنند و اغلب ها احساس استرس و گناه بیشتری میاندازند، آننمی

 شوددانند که به دلیل تأخیر انداختن در کار وضعیتشان بدتر میمی

متعددی کاری در جوامع دانشگاهی باعث بروز مشکالت . اهمال[10]

مانند عدم مدیریت تعهدات روزمره، کاهش سالمتی و عملکرد ضعیف 

یادگیری،  کاری تأثیر منفی بر روی. اهمال[11] دانشگاهی شده است

ها بررسی .گذاردپیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و کیفیت زندگی می

نشان داده است متغیرهای شناختی، احساسی و شخصیتی متعددی 

 .[12] باشندکاری تحصیلی میهای اهمالکنندهبینیعنوان پیشبه

هیجانی از ها است. هوشکنندهبینیهیجانی یکی از این پیشهوش

 کاری تحصیلیشناختی و عاطفی افراد است که با اهمالهای روانویژگی

ش هیجانی توانایی استدالل در مورد . هو[13] در ارتباط است

منظور افزایش تفکر است. این مهم شامل توانایی درک با احساسات به

 01/07/1396 تاریخ دریافت:

 08/09/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 تحصیلیکاریاهمال

 هیجانیهوش

 شناختیروانسرمایه

 پزشکی علوم دانشجویان

  برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  و انگیزشی هیجانی، عوامل که است پژوهشی و آموزشی تکالیف انجام انداختن تعویق به تحصیلی،کاریاهمال :مقدمه

  رب تحصیلی کاریاهمال بینیپیش هدف با حاضر پژوهش روازاین. دارند نقش آن در فراگیران شناختیروان هایتوانمندی

 .شد انجام پزشکی علوم دانشجویان در شناختیروانسرمایه ایواسطه نقش با هیجانیهوش اساس

  حصیلیت سال در کاشان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان بین از. بود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش :کار روش

  پرستاری ،(نفر 44) پیراپزشکی ،(نفر 144) پزشکی ،(نفر 14) پزشکیدندان هایدانشکده از دانشجو، 300 ،1395 -1396

  هایپرسشنامه از استفاده با هاداده. شدند انتخاب ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه روش به( نفر 33) بهداشت ،(نفر 65)

 Luthans & et al شناختیروانسرمایه و Bar- On هیجانیهوش ،Rothblum و Solomon تحصیلیکاریاهمال

  همبستگی ضریب هایآزمون وسیلهبه هاداده. بودند مطلوبی پایایی و روایی دارای هاپرسشنامه همه. شدند آوریجمع

 .شدند تحلیل گام به گام شیوه به چندمتغیری رگرسیون و پیرسون

  رابطه تحصیلیکاریاهمال با بینی خوش و آوری تاب امیدواری، خودکارآمدی، هایمؤلفه و هیجانیهوش بین :هایافته

  هایمولفه بینیپیش در معناداری و مثبت سهم هیجانیهوش. (P < 01/0) دارد وجود منفی و معناداری

  ایواسطه نقش تحصیلیکاریاهمال و هیجانیهوش رابطه در شناختیروانسرمایه هایمولفه و دارد شناختیروانسرمایه

 .(P < 01/0) دارد

  .است جزیی تحصیلیکاریاهمال و هیجانیهوش رابطه در شناختیروانسرمایه هایمولفه ایواسطه نقش :گیرینتیجه

  هوش رابطه یعنی نیست، کامل تأثیر این اما دهدمی کاهش کاریاهمال بر را هیجانی هوش تأثیر شناختیروان سرمایه

  تأثیر از پیشگیری و دانشجویان کاریاهمال کاهش منظور به لذا. ماندمی باقی معنادار چنان هم کاریاهمال و هیجانی

  نهزمی هیجانی، هوش سطح بهبود بر عالوه شودمی پیشنهاد تحصیلی، مشکالت بروز در پایین هیجانی هوش زایآسیب

 .شود فراهم نیز شناختیروان سرمایه ارتقاء

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.02.06         مقاله پژوهشی

 در یشناختروانسرمایه ایواسطه نقش با هیجانیهوش اساس بر تحصیلیکاریاهمال بینیپیش

 پزشکی علوم دانشجویان

 1 سیدخراسانی سادات مرضیه ،*،1 جعفری اصغر
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دقت احساسات، دسترسی و تولید احساسات برای کمک به تفکر، دانش 

طور تأملی، تنظیم احساسات برای ترویج رشد عاطفی و عاطفی و به

هاست از تواناییای هیجانی مجموعهدر واقع هوش .[14] فکری است

دهد، هیجانات و احساسات خود و دیگران را درک که به افراد امکان می

نموده و نسبت به جهان اطراف آگاهی پیدا کنند و یاد بگیرند مسائل را 

 -Barهیجانی از دیدگاه دهنده هوش. ابعاد تشکیل[15] حل نمایند

on :1- جانی درون فردی )آگاهی، جرات ورزی، حرمت نفس، هیهوش

هوش هیجانی بین فردی )همدلی،  -2خودشکوفایی، استقالل( 

توانایی سازگاری )حل  -3پذیری اجتماعی، روابط بین فردی( مسئولیت

مدیریت استرس )تحمل استرس، کنترل  -4مسئله، واقعیت آزمایی( 

. تحقیقات [16] ینی(بوخوی عمومی )شادی و خوشخلق -5ها( تکانه

Aidosiry Alkhadher, AlAqraa, Anderson  نشانگر آن بود

هیجانی برای موفقیت در زندگی نسبت به ضریب هوشی دارای که هوش

نشان داد  Nelsonو  Low یهابررسی .[17] اهمیت بیشتری است

هیجانی بهتر قادر به مقابله باتجربه های هوشکه دانش آموزان با مهارت

که افراد قادر به رهبری دشوار و پیچیده دانشگاه خواهند بود. هنگامی

د بر تواننها میآمیز باشند، آنصورت موفقیتزندگی خود در دانشگاه به

ود را انجام روی یادگیری خود تمرکز کنند و تحصیالت دانشگاهی خ

توانند از احساسات خود استفاده ؛ بنابراین افرادی که می[18] دهند

 کنند عاقالنه به اهداف خود در کار، تحصیل و زندگی خصوصی خود

 .[19] رسندمی

تحصیلی در دانشجویان کاریاز دیگر عوامل مؤثر بر اهمال 

گونه شناختی این. اثر سرمایه روان[20] شناختی استروانسرمایه

های خود به منظور یک فرد در مورد قابلیت توانایی تعریف شده است.

هایی از اقدامات مورد نیاز شناختی و دورهتحریک انگیزه، منابع روان

. [21] ای خاصآمیز یک فعالیت خاص در زمینهبرای اجرای موفقیت

ه شناختی بشناختی بیشتر برای غلبه بر مشکالت روانروانسرمایه

شناختی روان. سرمایه[22] های جدید استحلمنظور پیدا کردن راه

 دارای چهار بعد خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی است

های خود برای دی به قضاوت افراد از تواناییخودکارآم .[23]

دهی و اقدام الزم برای به دست آوردن موفقیت در فعالیتی سازمان

. خودکارآمدی نقش مهم و حیاتی در شروع و [24] خاص اشاره دارد

دهد که خودکارآمدی ها نشان می. پژوهش[25] تکمیل یک رفتار دارد

. تعداد قابل [26] گذاردبر انگیزه، یادگیری و موفقیت تحصیلی تأثیر می

بینی قوی برای عنوان یک پیشاز محققان خودکارآمدی را به یتوجه

ای بیان شد که افراد . در مطالعه[27, 5] اندکاری توصیف کردهاهمال

کار به دارای باورهای خودکارآمدی باال برخالف افراد اهمال

احتمال زیاد با تمام به هایشان در هر عملکردی اعتقاد دارند وتوانایی

. نتایج تحقیقات نشان [28] کندتالش جهت موفقیت خود تالش می

داده است که دانشجویان با سطح خودکارآمدی باالتر، سطح پایینی از 

شناسی مثبت نگر، امید در روان .[29] دهندکاری را نشان میاهمال

خواهد تا برای افزایش رفتاری است که از فرد می-یک نظریه شناختی

های شناختی از نظارتی و اصالح تعریف -خویش به خود کارآمدی

تواند به موجب آگاهی و شناخت از خویش بپردازد؛ بنابراین، فرد می

خویش، در جهت اصالح رفتار خود برای رسیدن به اهداف موردنظر 

باور دارند که  شانی. افراد امیدوار بر اساس تجارب ذهن[30] بپردازد

تر خواهند بود. این افراد قادر به ایجاد راهکارهایی، برای غلبه بر موفق

و  Alexander. همچنین نتایج پژوهش [31] موانع هستند

Onwuegbuzie  بیانگر آن بود که افراد امیدوارتر گرایش کمتری به

بت ای مثآوری توانایی انطباق و تغییر شیوهتاب .[32] کاری دارنداهمال

دیگر عبارت. به[33] های مختلف استها و ناکامیدر مواجهه با نگرانی

های درهم شکننده زندگی آوری توانایی پایداری در برابر چالشتاب

توانند بر ادامه آوری باالیی دارند می. افرادی که سطح تاب[34] است

 رها، روابط عمیق با دیگران و یافتن معنی ددادن دانش جدید و تجربه

ایج . نت[35] زندگی غلبه کنند، در مسیر آن قدم بردارند و به آن برسند

های آموزشی باعث پیشرفت و آوری در محیطپژوهشی نشان داد، تاب

 .[36] شودموفقیت تحصیلی می

. [37] بینی باور این است که موارد خوبی اتفاق خواهد افتادخوش 

افراد باعث افزایش ادراک کنترل تحصیلی و ایجاد  بینی باال درخوش

شود؛ های حال و آینده در آنان میاسناد مثبت از موفقیت و شکست

ها کوشند، از چالشهای تحصیلی خود بیشتر میبنابراین، در فعالیت

ای . در مطالعه[38] کنند و انتظار موفقیت تحصیلی را دارنداستقبال می

شناختی روانایهبینی سرمبیان شد افرادی که دارای مؤلفه خوش

 کنند و دارای تمرکز باالیی هستندتر قبول میها را سریعهستند، چالش

شناختی از نظر ارزیابی و روانهیجانی با سرمایهاز طرفی هوش .[39]

های مختلف نسبت به یک وضعیت حل مشکالت و داشتن دیدگاه

 Masoodو  Malik های. نتایج پژوهش[40] ساز شباهت داردمشکل

هیجانی و رابطه بین هوش Monico [42]و  Mellaoو  [41]

ند. هرچند در کمی دییهای آن را تأو مؤلفه یشناختروانهیسرما

تحصیلی کاریهیجانی بر اهمالهای اخیر در زمینه تأثیر هوشسال

شناختی و ابعاد روان؛ اما سرمایه[19] هایی صورت گرفته استپژوهش

هیجانی و رابطه میان هوشعنوان یک سازه ترکیبی در آن به

ج که نتایکاری مورد کنکاش کمتری قرار گرفته است. درصورتیاهمال

نشان داد که ابعاد  Moayedfarو  Moshtaghi پژوهش

تحصیلی دانشجویان رابطه منفی و کاریشناختی با اهمالروانسرمایه

بینی شناختی قابلیت پیشروانمعناداری دارد و ابعاد سرمایه

که اشاره شد  طورهمان .[43] تحصیلی را دارندکاریاهمال

 بین دانشجویان در شایع نسبتاً مشکالت از یکی تحصیلیکاریاهمال

 شناختیروان سالمت اینکه بر عالوه تحصیلیکاریاهمال است.

سازد، باعث بروز ناکارآمدی می مواجه خطراتی با را دانشجویان

های علوم کار در رشتهعملکردهای آموزشی و درمانی دانشجویان اهمال

 دهدمی نشان پژوهشی پیشینه و ادبیات سوی دیگر از شود.پزشکی می

 زندگی مهم مهارت دو شناختیروانهیجانی و سرمایههوش که

های گوناگون زندگی دانشجویان توانند بر جنبهکه می شوندمی محسوب

رو داشته باشد. ازاین به سزایی تأثیر ویژه عملکرد تحصیلی آنانبه

تحصیلی بر اساس کاریبینی اهمالپژوهش حاضر باهدف پیش

شناختی در دانشجویان روانای سرمایها نقش واسطههیجانی بهوش

علوم پزشکی و پاسخ به پرسش پژوهشی زیر انجام شد: آیا 

تحصیلی بر اساس کاریبینی اهمالشناختی در پیشروانسرمایه

 ای دارد؟هیجانی در دانشجویان علوم پزشکی نقش واسطههوش

 کارروش 

امعه آماری کلیه پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ج روش

 1395-1396پزشکی کاشان در سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم
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 ای و بر اساسای چندمرحلهخوشهگیریبودند. با استفاده از روش نمونه

نفر انتخاب شدند. به این صورت  Morgan ،335و  Krejcieجدول 

رشته تحصیلی به طور تصادفی  2دانشکده و از هر دانشکده  5که 

کالس به عنوان نمونه انتخاب و  2تخاب شدند و از هر رشته، ان

ها اجرا شدند. پس از جمع ها بر روی دانشجویان این کالسپرسشنامه

پرسشنامه مخدوش بودند که کنار گذاشته  35ها، آوری پرسشنامه

کننده در تحلیل آماری شرکت 300های مربوط به شدند. در نهایت داده

 144نفر(، پزشکی ) 14پزشکی )های دنداننشکدهوارد شدند؛ که از دا

نفر( بودند.  33نفر(، بهداشت ) 65نفر(، پرستاری ) 44نفر(، پیراپزشکی )

پس از کسب مجوزهای الزم از دانشگاه علوم پزشکی کاشان، طبق 

منظور رعایت مالحظات ها را تکمیل کردند. بهدستورالعمل پرسشنامه

ها، ایجاد تکمیل پرسشنامه وهیش اخالقی، توضیحات الزم در مورد

کنندگان گرفته شد شفاهی از همه شرکت رضایت اعتماد الزم و کسب

 محرمانه و نام بدون هاپرسشنامه که داده شد اطمینان آنان به و

 گرفته نظر در هااجرای پرسشنامه برای مناسب مدت زمان باشند.می

شدند و با استفاده از آزمون  آوریهفته جمع سه مدت در هاشد. داده

گام بهضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به روش گام

 SPSSافزار و از طریق نرم Kennyو  Baronبر مبنای مراحل 

 تحلیل شدند. 22ویرایش 

 ابزار پژوهش

 تحصیلیکاریپرسشنامه اهمال

اند. این پرسشنامه ساخته Rothblumو  Solomonاین مقیاس را 

دهد: آماده شدن گویه دارد که سه مؤلفه را مورد بررسی قرار می 27

 9(، آماده کردن تکالیف درسی )سؤاالت 6تا  1برای امتحان )سؤاالت 

تا  20( و آماده کردن مقاالت پایان نیمسال تحصیلی )سؤاالت 17تا 

شده (. الزم به ذکر است که در ادامه هر یک از موارد دو سؤال ارائه25

( احساس در مورد تعلل ورزی و سه 18،26، 7ه سه سؤال اول )است ک

کاری ها را برای تغییر عادت اهمال( تمایل آن27،19،8سؤال دوم )

( تا 1 ای )هرگز =درجه 5سنجند. آزمودنی به هر سؤال در مقیاس می

و  Jokarدهد. در ایران در پژوهش ( پاسخ می5 = )همیشه

Delaparvar  به دست آمده  91/0آزمون کرونباخ پایایی آن به روش

. [44] است، عالوه بر این روایی پرسشنامه مورد قبول گزارش شده است

در پژوهش حاضر روایی این پرسشنامه مطلوب و پایایی پرسشنامه با 

 به دست آمد. 84/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 هیجانیپرسشنامه هوش

خرده  15شده است. دارای ساخته Bar- Onوسیله این پرسشنامه به

مقیاس شامل خودآگاهی هیجانی، قاطعیت، حرمت نفس، 

ری پذیخودشکوفایی، استقالل، همدلی، روابط بین فردی، مسئولیت

 پذیری، تحمل استرس،گشایی، واقعیت سنجی، انعطافاجتماعی، مساله

سؤال است.  90بینی و در کل دارای کنترل تکانه، خرسندی و خوش

گذاری از )کامالً ای تنظیم شده است. نمرهدرجه 5ها بر روی طیف نهگزی

شود. نمره بیشتر در این ( انجام می1( تا )کامالً مخالفم=5موافقم =

و حداکثر  90مقیاس نشانگر موفقیت بهتر فرد است. حداقل نمره این 

ونباخ کر یاست. پایایی این پرسشنامه در پژوهشی با روش آلفا 450آن 

روایی این  Bar- On. پژوهش [42] به دست آمده است 86/0

. در پژوهش حاضر پایایی این [16] کرده است دییپرسشنامه را تأ

روایی آن نیز محاسبه شد و  91/0کرونباخ  یپرسشنامه با روش آلفا

 شد. دییتأ

 شناختیروانپرسشنامه سرمایه

با زمینه  Aveyو  Luthans ،Avoilioوسیله این پرسشنامه به

 24ای طراحی شد. این پرسشنامه شامل های حرفهکاربری در محیط

(، امیدواری 6تا  1سؤال و چهار خرده مقیاس، خودکارآمدی )سؤاالت 

بینی )سؤاالت ( و خوش18تا  13الت آوری )سؤا(، تاب12تا  7)سؤاالت 

ای لیکرت از درجه 6( هست. آزمودنی به هر سؤال در مقیاس 24تا  19

دهد. نمره باال ( پاسخ می6 = ( تا )کامالً موافقم1 = )کامالً مخالفم

شناختی بیشتر است. نتایج تحلیل عامل پژوهش نمایانگر سرمایه روان

Avoilio  وLuthans [35] کرده است دییروایی این پرسشنامه را تأ .

پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  در پژوهشی پایایی این

. در پژوهش حاضر پایایی آن با روش آلفای [38] به دست آمد 90/0

 دست آمد.و روایی آن به صورت مطلوبی به 95/0کرونباخ 

 هایافته

 14/22 ± 33/2آزمودنی با میانگین سنی  300در پژوهش حاضر 

 ± 55/12تحصیلی کاریشرکت کردند. میانگین متغیرهای اهمال

 03/17شناختی روان، سرمایه70/304 ± 82/42هیجانی هوش ،53/83

، 95/24 ± 30/5، امیدواری 27/26 ± 44/5، خودکارآمدی 25/100 ±

 1جدول بود.  73/24 ± 43/4بینی ، خوش30/24 ± 88/4آوری تاب

د مور یرهایکنندگان را در متغمیانگین و انحراف معیار نمرات شرکت

 دهد.مطالعه نشان می
 

 های آنشناختی و مؤلفهروانهیجانی، سرمایههوش، تحصیلیکاریاهمال کنندگان درمیانگین و انحراف معیار نمرات شرکت :1جدول 

 معیارانحراف  میانگین تعداد متغیر

 55/12 53/83 300 تحصیلیکاریاهمال

 82/22 70/304 300 هوش هیجانی

 03/17 25/100 300 شناختیسرمایه روان

 44/5 27/26 300 خودکارآمدی

 30/5 95/24 300 امیدواری

 88/4 30/24 300 آوریتاب

 43/4 73/24 300 بینیخوش
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 آنهای شناختی و مؤلفهروانسرمایههیجانی و هوشتحصیلی، کاریضرایب همبستگی پیرسون برای اهمال :2جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

       1 تحصیلیکاری. اهمال1

      1 -81/0** هیجانی. هوش2

     1 76/0** -73/0** یشناختروانهی. سرما3

    1 85/0** 75/0** -67/0** . خودکارآمدی4

   1 66/0** 88/0** 64/0** -66/0** . امیدواری5

  1 65/0** 62/0** 84/0** 56/0** -54/0** آوری. تاب6

 1 58/0** 65/0** 58/0** 81/0** 64/0** -59/0** بینی. خوش7

**01/0 > P 

 

شناختی و ابعاد آن با روانهیجانی، سرمایهرابطه بین هوش

تحصیلی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه کاریاهمال

 ارائه شده است. 2جدول ماتریس آن در شد که 

های هیجانی و مؤلفهدهد که هوشنشان می 2جدول نتایج 

 تحصیلی درکاریشناختی رابطه منفی و معناداری با اهمالروانسرمایه

دانشجویان علوم پزشکی دارد. قبل از انجام تحلیل رگرسیون، 

با استفاده از آزمون  کاریاهمال دن توزیع نمراتهای نرمال بومفروضه

بین، خطی بودن برای متغیرهای پیشاسمیرنوف و هم -کالموگروف

(، 77/1های خودکارآمدی )( و مؤلفه75/1) هوش هیجانییعنی 

( با استفاده از 14/1بینی )(، خوش07/1آوری )(، تاب51/1امیدواری )

داد این دو مفروضه در مورد به دست آمد؛ که نتایج نشان  VIFشاخص 

باشند. همبستگی و ضرایب توزیع نمرات این پژوهش برقرار می

بینی متغیرها با استفاده از رگرسیون چندمتغیری محاسبه شد که پیش

 گزارش شده است. 3جدول خالصه نتایج در 

 هایهیجانی و مؤلفههمبستگی بین هوشضریب 3جدول 

دهد نشان می βدهد. مقایسه ضرایب نشان می شناختی راروانسرمایه

بینی سرمایه هیجانی سهم مثبت و معناداری در پیشکه هوش

های آن در دانشجویان علوم پزشکی دارد. برای شناختی و مؤلفهروان

شناختی در رابطه بین انروهای سرمایهای مؤلفهبررسی نقش واسطه

تحصیلی از تحلیل رگرسیون چندمتغیری کاریهیجانی و اهمال هوش

گام استفاده شد که خالصه نتایج در جدول نشان داده بهبه روش گام

 شد.
 

 هیجانیضرایب رگرسیون برای هوش :3جدول 

 R R2 T β Sig متغیر مالک

 001/0 76/0 73/20 59/0 76/0 شناختیروانسرمایه

 001/0 75/0 59/19 56/0 75/0 خودکارآمدی

 001/0 64/0 62/14 41/0 64/0 امیدواری

 001/0 56/0 77/11 31/0 56/0 آوریتاب

 001/0 64/0 44/14 41/0 64/0 بینیخوش

 
 تحصیلیکاریهیجانی و اهمالشناختی در رابطه هوشروانسرمایههای مؤلفه اینتایج تحلیل رگرسیون برای نقش واسطه :4جدول 

 R2 β T Sig بینمتغیر پیش
     اول

 001/0 -32/24 -81/0 66/0 هیجانیهوش

     دوم

 001/0 -27/12 -61/0 69/0 هیجانیهوش

 001/0 -13/5   شناختیروانسرمایه

 001/0 -21/14 -71/0 67/0 هیجانیهوش

 007/0 -71/2   خودکارآمدی

 001/0 -83/15 -66/0 69/0 هیجانیهوش

 001/0 -68/5   امیدواری

 001/0 -62/18 -74/0 67/0 هیجانیهوش

 002/0 -12/3   آوریتاب

 001/0 -02/17 -73/0 67/0 هیجانیهوش

 004/0 -91/2   بینیخوش

 

دهد در مرحله اول بر اساس می نشان 4جدول نتایج طوری که همان

بینی امکان پیش Kennyو  Baronمراحل پیشنهادی 

هیجانی بررسی شد که ضریب تحصیلی بر اساس هوشکاریاهمال

وسیله تحصیلی بهکاریاز واریانس اهمال 66/0دهد تعیین نشان می

( نشان داد که β = -81/0شود. ضریب )هیجانی تبیین میهوش

ی تحصیلکاریبینی کننده معکوس و معنادار اهمالهیجانی پیشهوش

هیجانی و زمان متغیرهای هوشاست. در مرحله دوم اثر هم

تحصیلی موردبررسی قرار کاریشناختی و ابعاد آن بر اهمالروانسرمایه
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در  βای، ضرایب گرفت. نتایج حاکی از آن بود که با ورود متغیر واسطه

 Baronمرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش یافت. بر اساس قانون 

شناختی و روانای سرمایه، این پدیده نشانگر نقش واسطهKennyو 

تحصیلی است. کاریهیجانی و اهمالهای آن در ارتباط میان هوشمؤلفه

ازآنجا که باوجود کاهش، بتا در مرحله دوم همچنان معنادار است 

های آن شناختی و مؤلفهروانتوان نتیجه گرفت که سرمایهمیبنابراین، 

تحصیلی در دانشجویان علوم کاریهیجانی با اهمالدر رابطه بین هوش

نه کامل( دارد. با توجه به نتایج  ای جزئی )وپزشکی نقش واسطه

شده  ائهار 1 تصویردر آمده در جداول باال، مدل نهایی پژوهش دستبه

 است.

 شناختیروانهای سرمایهتحصیلی با واسطه مؤلفهکاریهیجانی و اهمالرابطه هوش مدل نهایی پژوهش برای :1تصویر 

 

مستقیم و  اثرهای ،1 تصویردر مدل نهایی پژوهش حاضر در 

اند. بین بر متغیر مالک ارائه شدهرمستقیم متغیرهای پیشغی

تحصیلی را کاریطور مستقیم و غیرمستقیم اهمالهیجانی بههوش

ای خودکارآمدی، کند و نقش واسطهبینی میطور معناداری پیشبه

هیجانی و بینی در رابطه بین هوشآوری و خوشامیدواری، تاب

شناختی، تأثیر روانعاد سرمایهتحصیلی جزی است. ابکاریاهمال

دهد اما این تأثیر تحصیلی کاهش میکاریهیجانی را بر اهمالهوش

تحصیلی همچنان کاریهیجانی و اهمالکامل نیست؛ یعنی رابطه هوش

 معنادار باقی مانده است.

 بحث

های ای مؤلفههدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه

بینی( آوری و خوش)خودکارآمدی، امیدواری، تابشناختی روانسرمایه

تحصیلی در دانشجویان علوم کاریهیجانی با اهمالدر رابطه بین هوش

و  هیجانیپزشکی معنادار بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین هوش

تحصیلی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. همچنین کاریاهمال

ایج بینی کند که با نتتحصیلی را پیشکاریتواند اهمالهیجانی میهوش

توان چنین استدالل . در تبیین می[19, 3] هایی همسویی داردپژوهش

تحصیلی نوعی مشکل ناشی از مدیریت ضعیف کاریکرد که اهمال

های هیجانی هم ترکیبی از مهارت. هوش[45] های زندگی استمهارت

ای بیان ر مطالعهد  Goleman and Hinges.[46] زندگی است

هیجانی توانایی کنترل احساسات را دارد؛ قادر به کردند که هوش

انگیختن احساسات خود جهت انجام کارها است، همچنین شامل 

انجام کارها به بهترین نحو ممکن؛ حساس و قادر  توانایی خالق بودن و

ترتیب هوش . بدین [47] باشدطور مؤثر نیز میبودن به کنترل روابط به

 دهد شدتتواند کیفیت و کمیت یادگیری را افزایش میهیجانی می

های . یافته[13] کاری را از بین ببرداسترس و نتایج منفی و اهمال

های آن شناختی و مؤلفهروانداد که سرمایهپژوهش حاضر نشان 

توانند بینی( میآوری و خوش)خودکارآمدی، امیدواری، تاب

تحصیلی کاریهای معکوس و معناداری برای اهمالکنندهبینیپیش

-48] های متعددی هماهنگی داردباشند که این یافته با نتایج پژوهش

شناختی جزو روانتوان چنین استدالل کرد که سرمایه. می[52

گیری از م و اساسی هر فرد است که دانشجویان با بهرههای مهویژگی

پذیری کمتری در برابر رویدادهای های آموزشی، آسیبآن در فعالیت

. برخوردار بودن از [53] دهندآور تحصیلی از خود نشان میاسترس

سازد تا در برابر مشکالت از توان شناختی افراد را قادر میروانسرمایه

. [54] باالیی برخوردار باشند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار بگیرند

افرادی که سطح خودکارآمدی باالتری دارند تمایل به انتخاب وظایف 

ابی یای خود برای دستیزهها و منابع انگبرانگیز دارند و از تالشچالش

به اهداف خود و مقاومت در مواجه با موانع و مشکالت استفاده 

کند بیان می Schouwenburgای . در مطالعه[55]کنندمی

خودکارآمدی باال سبب تجربه احساسات مثبت در مورد نتایج رفتارها و 

اهش درنتیجه باعث ک ها شده، سبب انجام بیشتر امور تحصیلی وفعالیت

 .[56] شودکاری میاهمال

کنند که چطور اهداف خود را دنبال صورت مداوم فکر میافراد امیدوار به

ادگی عنوان آمها دست یابند. به تجارب گذشته خود بهکرده و به آن

های مختلف زندگی خود، از عملکرد ها در جنبهنگرند. آنبرای آینده می

دانند. افراد امیدوار وقتی با خوبی برخوردارند و خود را در کل موفق می

توانند انگیزه خود را حفظ کرده و از کنند، میمانع برخورد می

افرادی  .[31] های جانشین استفاده کنند و از حرکت بازنایستندگذرگاه

 های جدید هنگامآوری باالیی دارند تمایل به توسعه روشکه سطح تاب

توانند از تجربیات احساسی منفی ها میمواجه با مشکالت را دارند. آن

تر مستعد تجربه احساسات مثبت در میان تر عبور یابند و بیشسریع

. این افراد هنگام [57] آور خود هستندهای استرسوقایع و فعالیت

ها با تالش بیشتری راه را ادامه قیترویارویی با مشکالت و حتی موف

. [23] کنندها کوشش بسیاری میدهند و برای رسیدن به موفقیتمی

بینی باالتری برخوردارند از رویدادهای افرادی که از سطح خوش

گیرند، بنابراین، احتمال تجربه افسردگی، نامطلوب زندگی فاصله می

یم شدنشان رود، احتمال تسلگناه، سرزنش خود و ناامیدی از بین می

های پراسترس ها نگاه مثبت به موقعیتکمتر وجود دارد و بیشتر آن

کنند و به دنبال ها مقاومت میدارند، هنگام روبرو شدن با سختی
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ها هستند مند شدن از فرصتهای جدیدی برای حل مسائل و بهرهروش

 Chipperfiledو  Ruthing ،Haynes ،Perry. در پژوهشی [58]

تواند عملکرد بهتر در تکالیف درسی و یبینی مدریافتند که خوش

از . [59] بینی کندهای پایانی دانشجویان را پیشمیانگین باالی نمره

هیجانی با دیگر نتایج پژوهش حاضر این است که هوش

شناختی و ابعاد آن رابطه مثبت و معناداری دارد که این روانسرمایه

؛ که در [42] همسو بود Monicoو  Mellaoنتیجه با نتایج پژوهش 

با  هیجانی باالتوان چنین استدالل کرد که افراد با هوشتبیین آن می

د در شرایط پراسترس تواننتوجه به اعتقادی که از باورهای خوددارند می

 سازگاری باالیی از خود نشان دهند و خود را با آن شرایط منطبق کنند

ای خود شادتر و . همچنین این افراد در زندگی خصوصی و حرفه[13]

های ای مولفه. در راستای بررسی نقش واسطه[60] مدتر هستندکارآ

، تحصیلیکاریهیجانی و اهمالهوششناختی در رابطه بین روانسرمایه

بینی هیجانی در پیشنتایج حاکی از آن بود که مقدار ضریب هوش

شناختی روانهای سرمایهتحصیلی با واردکردن مولفهکاریاهمال

ای ای کاهش یافت که این امر نقش واسطهعنوان متغیر واسطهبه

دیگر، عبارتکند؛ بهشناختی را تائید میروانهای سرمایهمولفه

ارد، کاری دشناختی عالوه بر اینکه تأثیر مستقیم بر اهمالروانسرمایه

 تحصیلیکاریهیجانی و اهمالای بین هوشعنوان یک متغیر واسطهبه

ود که شکند. در تبیین این نتیجه چنین فرض مینیز ایفای نقش می

و  [22] شودها در نظر گرفته نمیشناختی جدا از هیجانروانسرمایه

اعتقاد  Normanو  Luthans ،Avolio ،Avey طوری کههمان

ر تها و خلق مثبت، ثابتبه هیجانشناختی نسبت رواندارند سرمایه

بیان کردند که  Avolioو  Luthans ،Youssef. [61] باشدمی

های مثبتی مانند طور بالقوه با سازهتواند بهشناختی میروانسرمایه

 خالقیت، خردمندی، جرات ورزی و انجام تکالیف رابطه داشته باشد

[23]. 

 گیرینتیجه

های گسترده در مورد علل، همبستگی و پیامدهای رغم پژوهشعلی

تحصیلی در طول سالیان متعدد محققان با توجه به کاریاهمال

کاری بر روی زندگی آموزشی و خصوصی های منفی و مهم اهمالجنبه

اند. دانشجویان، همچنان تالش خود را برای بررسی این امر ادامه داده

کاری هایی برای درک و مدیریت اهمالارائه مدل در این راستا ساخت و

رسد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر اهمیت دو بسیار ضروری به نظر می

های آن یعنی شناختی و مؤلفهروانهیجانی و سرمایهمؤلفه هوش

بینی در تبیین آوری و خوشخودکارآمدی، امیدواری، تاب

طلوب احساسات در هنگام باشد. توانایی اداره متحصیلی میکاریاهمال

های فردی برای شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، باور توانایی

آمده و ادامه های آموزشی، توانایی تحمل مشکالت پیشانجام فعالیت

کار برای رسیدن به اهداف و ایجاد اسناد مثبت در مواجه با مشکالت 

ت های مثبتحصیلی باعث افزایش توانمندی دانشجویان و ایجاد پیامد

که پژوهش گردد. با توجه به ایندر امور تحصیلی و زندگی آنان می

حاضر بر روی دانشجویان علوم پزشکی انجام شده است که دارای سبک 

های همساالن متفاوتی زندگی و عوامل خانوادگی، اجتماعی و گروه

ی تحصیلکاریبخش اهمالباشند، احتماالً عوامل ایجادکننده و تداوممی

هایی را در زمینه تعمیم تواند محدودیتنان بسیار متفاوت است که میآ

شناسی متغیرهای مورد بررسی ایجاد ها، تفسیرها و اسناد علتیافته

دی های بعشود پژوهشها توجه شود. لذا پیشنهاد میکند که باید به آن

بر روی جوامع آماری که به لحاظ سبک زندگی و خانوادگی، اجتماعی 

تر باشند، انجام شود. همچنین پیشنهاد های همساالن همگنهو گرو

کاری تحصیلی دانشجویان و پیشگیری منظور کاهش اهمالشود بهمی

هیجانی پایین در بروز مشکالت تحصیلی زای هوشاز تأثیر آسیب

ها عالوه ای در دانشگاههای آموزشی و مشاورهریزیدانشجویان، با برنامه

های هیجانی، زمینه ارتقاء مؤلفه بر تقویت سطح هوش

 شناختی نیز در دانشجویان فراهم شود.روانسرمایه

 سپاسگزاری

کننده در پژوهش صمیمانه قدردانی و از دانشجویان محترم شرکت

 آید.سپاسگزاری به عمل می

 تأییدیه اخالقی

 مجوزهای الزم از دانشگاه علوم پزشکی کاشان اخذشده است.

 تعارض منافع

 د.باشپژوهش حاضر با منافع هیچ سازمان و نهادی در تعارض نمی نتایج

 منابع مالی

نامه کارشناسی ارشد است که با هزینه مقاله حاضر مستخرج از پایان

شخصی انجام شده است.
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