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Abstract 

Introduction & Purpose: The purpose of the present study was to examine the structural model 
of the effect of personality traits on achievement motivation with emphasis on the mediating role 
of emotional intelligence and self-esteem. The sample consisted of 302 students in Khorramabad, 
selected by cluster sampling. 
Methodology: Data were collected using the McGregor and Costa Personality Inventory (1985), 
the Shot et al. (1998), the Shot et al. (1998), the Rosenberg Self-Esteem Scale (1965), and the 
Hermans Progress Motivation Questionnaire. Structural equation modeling (SEM) was used as a 
statistical method to analyze the study data. 
 Results: The results of mediation test by Bootstrap showed a significant role of mediator of 
emotional intelligence and self-esteem in relation to personality traits and developmental 
motivation. 
Conclusion: Therefore, mediating emotional intelligence and self-esteem is related to personality 
traits and motivation of students' development. 
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 مقاله پژوهشی 

های شخصیتی با انگیزش پیشرفت از طریق واسطه گری هوش هیجانی و بررسی رابطه ویژگی

 عزت نفس در دانش آموزان

 4، موسی بندک3، ناصر مهری نژاد2، سیده مریم پورمحمدی1*زادهابراهیم یعقوب

، دلفان، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، مرکز شهرستان دلفان مدرس. 1  

، لرستان، ایرانکارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه لرستان. 2  

ی واحد تهران شمال، تهران، ایرانکارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالم. 3  

 شمال، تهران، ایراند تهران گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واح استادیار،. 4

 20/03/97 :مقاله رشیپذ             29/02/97 :مقاله یبازنگر           18/02/97 :مقاله افتیدر

 چکیده

ر هوش گهدف مطالعه حاضر الگوی ساختاری تاثیر ویژگی های شخصیتی روی انگیزش پیشرفت با تاکید بر نقش میانجی: مقدمه و هدف

 گیری خوشه ای انتخاب شدند.دانش آموز در خرم آباد بود، که بوسیله نمونه 302بود. نمونه مطالعه شامل هیجانی و عزت نفس 

(، پرسشنامه هوش هیجانی شات توسط 1985داده ها با استفاده از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک گری و کاستا ) روش شناسی:

آوری شد.  مدل معادالت ( و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس جمع1965(، مقیاس عزت نفس روزنبرگ )1998شات و همکاران )
 های مطالعه به کار برده شد.( به عنوان یک روش آماری برای تحلیل دادهSEMساختاری )

ه طگر هوش هیجانی و عزت نفس در رابداری نقش میانجیگری به وسیله روش بوت استراپ نشان دهنده معنینتایج آزمون میانجی  نتایج:

 ویژگی های شخصیتی و انگیزش پیشرفت بود.

 ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، عزت نفس، انگیزش پیشرفتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 -های اساسی در توسعه اجتماعیآموزش و پرورش یکی از جنبه

سیاسی است. موفقیت یا عدم موفقیت آن و  –اقتصادی و فرهنگی 

های توجه به نیازهای فردی به منظور عملکرد واقعی، از نگرانی

هر نظام آموزشی است، در واقع یادگیری در آموزش و پرورش عمده 

توان با توجه به اهمیت  نقش برجسته انگیزش در یادگیری، را می

(. انگیزش به 133، ص 2011، 1تقویت کرد)طاهری و همکاران

، ص 2010،  2دالیل اساسی رفتار اشاره دارد )گوای و همکاران

( در تعریف 2004)4ن، بروساد و گاریسو3(. همچنین گردلر712

-انگیزش  معتقدند انگیزش به عنوان ویژگی یا محرکی اطالق می

، 5کند)الیشود که ما را به حرکت و یا انجام کاری تشویق می

(. انگیزش اغلب به دو نوع بیرونی و درونی تقسیم 4، ص 2011

شود، افرادی که ذاتاً به یادگیری عالقمند و کنجکاوهستند و می

کار تمرکز دارند دارای انگیزش درونی و افرادی که معموالً روی 

دهند)مثالً  نمرات و عالقمند به نتایج کاری هستند که انجام می

، 2012، 6جوایز و...( دارای انگیزش بیرونی هستند)کلینکن برد

(. از نظر ویگ فیلد و 2008، 7؛ به نقل از شانک و همکاران624ص

زان  آمویادگیری  برای دانش( انگیزش  در یک وضعیت 2001) 8اکلز

سوأل اساسی  3گویی به یک ساختار چند بعدی است؛ جهت پاسخ

خواهم این آیا می -2توانم این فعالیت را نجام دهم؟ آیا می -1

آمیز این من چه نیازی به انجام موفقیت -3فعالیت را انجام دهم؟ 

-نشهای خود داای در دستاوردفعالیت دارم؟. انگیزش نقش عمده

کند، این نقش در انتخاب وظایف یادگیری، زمانی که آموزان ایفا می

دهد و تداوم در انجام وظایف یادگیری به این وظایف اختصاص می

و  دهد)پکالجآموز با موانع یادگیری، خود را نشان میو مقابله دانش

ی های اصلی پیشرفت یکی از سازه(. انگیزه148، ص2006، 9وکلک

ادگیری هایی که به یی انگیزش تحصیلی به رفتارسازهانگیزه است. 

شود اشاره دارد به عبارتی دیگر همچنین و پیشرفت منجر می

انگیزش تحصیلی  به  گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با 

، 2011ها اشاره دارد )طاهری و همکاران، ترین معیارتوجه به عالی

                                                           
1 . Taheri et all 
2 . Guay et all 
3 . Gredler 
4 . Broussard & Garrison 
5 . Lai 
6 . Clinkenbeard 
7 . Schunk et all 

آموزان و نایی باال در دانش(. نقش انگیزش در ایجاد توا133ص 

ان ها همچندستیابی به اهداف شخصی و حفظ پیشرفت و دستاورد

روشن است. مدارک و شواهد اهمیت دستاورد هر دو انگیزه درونی 

دهد. انگیزه در هر نو عمل آموزان را نشان میو بیرونی در دانش

 کند. نتایج مطالعاتیادگیری به ظهور یک استعداد خاص کمک می

گذشته به نقش حیاتی انگیزه برای دستیابی به سطح باالیی از 

موفقیت از جمله در افراد مشهور و برجسته اشاره دارند)فیلیپس و 

(. پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت 57-58، ص 2007، 10لیندسای

فراد های ادهی مناسب رفتار، عالیق و نیازسبب ایجاد انگیزه و جهت

شود. )تمنایی فر و ومعین می  در راستای اهداف ارزشمند

(. انگیزش در تعلیم و تربیت و نقش آن در 16، ص1390گندمی،

ن بوده شناساپیشرفت تحصیلی، از دیرباز مورد توجه مربیان و روان

 آموزان با استعداد در انگیزه و منبعاند که دانشاست. محققان دریافته

( نسبت است کنترل درونی )که منعکس کننده دلیل ذاتی یادگیری

رد، )کلینکن ب کنندآموزان نمره باالتری کسب میبه دیگر دانش

های (. در این بین اهمیت  چند عامل ویژگی624، ص2012

شخصیتی، هوش هیجانی و عزت نفس در  ارتباط با انگیزش 

( در 2015) 11پیشرفت مهم هستند. بدین ترتیب ناوی و همکاران

وبی بین خی شخصیتی پیشهاپژوهش خود نشان دادند که ویژگی

گانه، وجدانی های پنجبرای هوش هیجانی است و در بین ویژگی

بین برای هوش هیجانی است. همچنین نارسودا بودن بهترین پیش

(  معتقدند که  عزت نفس به ارزشی که فرد 2014) 12و جانی هار

رود یک فرد در شود و انتظار میبرای خود قائل است  اطالق می

یی از هوش هیجانی قادر  به اصالح عواطف خود و در سطح باال

ی باالیی از ارزیابی مثبت نسبت به خود برسد. در دراز مدت به درجه

( که اقدام 2014) 14، درامیس و البال13مجموع در پژوهش ترونکان

به شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت پرداخته بودند، به دو 

فس تاکید کردند و نتایج های شخصیتی و عزت نعامل ویژگی

ها بیانگر ارتباط این دو متغیر با انگیزش پیشرفت بود تحقیق آن

8 . Wiegfield & eccles 
9 . Peklaj & Puklek 
10 . Phillips & Lindsay  
11 . Nawi et all 
12 . Narasgouda & Ganihar 
13 . Troncone  
14 . Drammis and  labella 
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 16( و نادینینگ و اوبیکه2015) 15همچنین راج و چاندراموهان

( در پژوهش خود به نقش هوش هیجانی در ترویج انگیزش 2012)

پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان تاکید کردند ا توجه به این 

های شخصیتی و هوش هیجانی و عزت نفس سه عامل ژگینتایج وی

 مهم در ایجاد انگیزش پیشرفت هستند. 

های تاکنون مطالعات خیلی محدودی در خصوص نقش ویژگی 

شخصیتی و هوش هیجانی و عزت نفس  بر انگیزش  پیشرفت 

است. بر اساس خالء موجود و فقدان دانش  تحصیلی صورت گرفته

صیتی  های شخدلی که بیانگر تأثیر ویژگیکافی در خصوص ارائه م

و هوش هیجانی و عزت نفس در انگیزش پیشرفت، در تحقیق حاضر 

  های شخصیتی بر انگیزش  پیشرفت تحصیلیالگویی از اثر ویژگی

های با لحاظ کردن هوش هیجانی و عزت نفس به عنوان متغیر

 .گرددمشاهده می 1گر طراحی گردیده است که در شکل میانجی

، بازبودن به 18گرایی، برون17)روان رنجوری پنج ویژگی بزرگ

-ای از رفتار( به طیف گسترده21و وجدانی بودن 20، توافق19تجربه

توان به به عملکرد شغلی، ها میهامرتبط است. از جمله این رفتار

و همکاران،  22)هکمن پیشرفت تحصیلی، رهبری و رفاه اشاره کرد

(. از آنجا که 3، ص 2013ال و کوچرگینا، ؛ به نقل از نیه و اور2006

پنج عامل شخصیت را  (1992) 23برای اولین بار کاستا و مک گری

پیشنهاد کردند به مرور زمان  نقش این پنج عامل شخصیتی بر 

ات ای که با توجه به مطالععملکرد آموزشی برجسته تر شد، به گونه

ابل ور قفراتحلیلی موفقیت تحصیلی در میان دانشجویان به ط

؛ به 2009، 24)پوروپات های شخصیتی مرتبط استتوجهی باویژگی

 (. 3، ص2013نقل از نیه و همکاران،

ساختار شخصیت بر اساس الگوهای مختلفی تبیین شده است. 

های نظری، تجربی و الگوی پنج عاملی شخصیت با پشتوانه

های شخصیت محسوب ترین الگوترین و مشهورپژوهشی از معتبر

 شوند. این عوامل عبارتند از: می

                                                           
15 . Raj & chandramohan 
16 . Nwadinigwe & obieke 
17 . neuroticism 
18 . extraversion 
19 . Openness 
20 . Agreeableness 
21 . Conscientiousness 
22 . Heckman et all 
23 . Costa & mc care 

ی عواطف منفی مانند رنجوری: تمایل عمومی به تجربهروان-1

ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت که 

برونگرایی: رویکردی  -2دهند. را تشکیل می Nی درمجموع حیطه

هایی چون مردم پر انرژی در جهان مادی و اجتماعی که ویژگی

شود و در بودن، قاطع بودن و جرأت ورزی را شامل می آمیزی، فعال

پذیری: عناصر تجربه -3دهند. را تشکیل می Eی مجموع حیطه

تصور فعال، احساس زیبا پسندی، توجه به احساسات درونی، تنوع 

-طلبی، کنجکاوی ذهنی و استقالل در قضاوت که در مجموع حیطه

عدوستی، همدردی با پذیری: نوتوافق -4دهند. را تشکیل می O ی

، کننده بودن دیگراندیگران، مشتاق کمک و باور نسبت به کمک

  A یپذیر بودن و حرکت به سوی مردم که در مجموع حیطهانتقاد

ها به نحوی با وجدان بودن: قدرت مهار تکانه -5دهند. را تشکیل می

 حورمی رفتار تکلیفکنندهداند، تسهیلکه  جامعه آن را مطلوب می

ا، همحور، تفکر قبل از عمل، به تأخیر اندازی ارضای خواستهو هدف

ر بندی تکالیف که دها و سازماندهی و اولویترعایت قوانین و هنجار

به  1991، 25)باریک و هانت دهندرا تشکیل می  Cی مجموع حیطه

  (.1385نقل از حق شناس، 

ل بین قابپیش به تنهایی IQاند که بسیاری از مطالعات آشکار ساخته

رین تاعتمادی برای پیشرفت تحصیلی نیست. یکی از مورد استناد

( است در این کتاب ادعا 1995) منابع برای این ادعا کتاب گلمن

 IQ توان بهدرصد از موفقیت یک فرد را می 20کند که تنها می

(. 303، ص2012، 28و عبدهلیل 27، حسان26)موهزان نسبت داد

ی آموزشی است. حیاتی هر جامعهیک عنصر  29هوش هیجانی

های الزم برای تعامل ای از مهارتهیجانی به عنوان مجموعه

اجتماعی مؤثر در کالس درس و موفقیت، شناخت عاطفی، کنترل 

خود تعیین هدف، مسئولیت اجتماعی، همدلی، حل مسئله، حل 

های مورد نیاز برای رهبری و مشارکت مؤثر در تعارض و مهارت

(. شاید 1، ص 2008، 31؛ به نقل از فاتوم2004، 30)الیاس ستگروه ا

سال قبل شروع شده 2000بتوان گفت موضوع هوش هیجانی از 

24 . Poropat 
25 . Baric & Hunt 
26 . Mohazan 
27 . Hassan 
28 . Abdhalil 
29 . Emotional intelligence 
30 . Elias 
31 . Fatum 
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ها یک مبنای تمام یادگیری»است. زمانی که افالطون نوشت 

 ( معتقد بود که 1973) (. ثراندیک2003، 32)فریمن «هیجانی دارند

 هوش از یک مؤلفه تشکیل نشده است.

 

 گر و پیامدهای پیشایند، میانجی. الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر، روابط میان متغیر1شکل

های انسان را سنجید و به توان با یک هوش تمام تواناییچرا که نمی

( 2( هوش اجتماعی 1سازد. همین دلیل وی سه نوع هوش را مطرح می

هوش انتزاعی. از نقطه نظر وی فرد با هوش کسی است ( 3هوش عینی

که درهنگام قرار گرفتن در یک جمع بتواند احساسات و عواطف دیگران 

ها روابط خوبی برقرار سازد)فرید من و را به خوبی درک کرده و با آن

( و این همان هوش هیجانی است.  هرکسی با 2005، 33بلیس

در رویارویی با وقایع مثبت یا  برخورداری از میزانی از هوش هیجانی

سان پردازد، انها میکند و به سازش با آنگیری میمنفی زندگی موضع

و  بخشدبا برخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبات می

دهد به طوری که اصوالً با هوش تری از خود نشان میسازگاری بیش

د و کنخود تجربه میهیجانی باال، شخص وقایع کمتری را در زندگی 

 ی دارندتراین افراد در ایجاد برقراری روابط با کیفیت باال، مهارت بیش

-توانایی نیز هوش هیجانی را به عنوان،  34آن -(. بار1385)کیاروچی، 

های محیطی تعریف های یک شخص در سر و کار داشتن با چالش

ند؛ که کبینی میههایی که یک فرد در زندگی پیشکند و موفقیتمی

-ی)سلیمانی و عل ای و شخصی اوستهای حرفهگیریدر برگیرنده پی

 (. 1388بیگی، 

                                                           
32 . Freeman 
33 . Freedman & bless 
34 . Bar- on 
35 . Self-esteem 
36 . Ahmad 
37 . Zeb- 

یک ساختار علمی مهم  در روند آموزش است. به  35عزت نفس

 عنوان یکی از عوامل مهم در نتایج یادگیری دانشجویان شناخته

(. عزت 361، ص 2013، 39و علی 38، یواله37، زب36)احمد استشده

هایی که فرد درباره پنداره است که از قضاوتاز خودای نفس، جنبه

 شودها ناشی میهای مرتبط با این قضاوتارزش خود و احساس

(. عزت نفس یا برداشت و قضاوتی که افراد از خود 1384)شیهیان، 

 تها با مسایل مختلف اسی چگونگی برخورد آنداردند تعیین کننده

س به عنوان یک سپر (. از عزت نف2007، 40)ماکیه و اسمیت

(. 1391)دادپور، توکلی زاده، پناهی،  در مقابل اضطراب یاد شده است

دانشجویان با عزت نفس باال، با شور و شوق در فرایند یادگیری 

رد ها عملککنند. دانشجویان با عزت نفس باال در آزمونشرکت می

جویان شبهتری نسبت به دانشجویان با عزت نفس پایین دارند. دان

با عزت نفس پایین به طور فعال در فرایند تدریس و یادگیری شرکت 

ها ساکت و آرام و در تالش برای خروج از فعالیت  کنند. آننمی

؛ 1994، 42و وود و همکاران 1990، 41)اردن وکلی یادگیری هستند

(. برخورداری از اراده و 361، ص 2013به نقل از احمد و همکاران، 

گیری و ابتکار، خالقیت و نوآوری قدرت تصمیمعزت نفس قوی، 

38 . Ulla  
39 . Ali 
40 . Makie &Smith 
41 . Jordon & kelly 
42 . Wood et all  
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 ای مستقیم با میزان و چگونگی،سالمت فکر و بهداشت روانی رابطه

عزت نفس و احساس خودارزشمندی فرد دارد. امروزه، برای اصالح 

و درمان بسیاری از اختالالت شخصیتی و رفتاری افراد به عنوان 

ش احساس عزت نفس ترین گام به ارزیابی و پروراولین یا مهم

-های فردی و اجتماعی آنان کی،تقویت اعتماد به نفس، مهارت

ی تصویب، تأیید، پذیرش و نفس درجهپردازد. همچنین عزت

و، )شامل کندارزشمندی است که شخص نسبت به خود احساس می

ها ،ژنتیک و )هیجان (. عزت نفس کلی، عواملی دورنی1388

)وقایع، خانواده و ...( را شامل  رونیهای شخصیتی( و عوامل بیویژگی

شود. برخی پژوهشگران بین عزت نفس صفت که یک ارزش می

ثابت در طول زمان و به نحوی چزئی از شخصیت است و عزت 

ا هنفس حالت که بسیار ناپایدارتر است و تحت تأثیر شرایط، موقعیت

 (.2013، 43)دریسکول اندهاست، تمایز قایل شدهو هیجان

 پژوهشابزار 

-نامه استفاده شد ،که در زیر معرفی میپرسش 4در این پژوهش از 

 شوند. 

ای هنامه ویژگیپرسش های شخصیتی:پرسش نامه ویژگی

(، این پرسشنامه فرم کوتاهی 1985) شخصیتی مک گری و کاستا

سؤالی است و  60نیز دارد که یک پرسشنامه  (NEO-FFI)به نام 

گرایی، خصیت)روان رنجوری، برونعامل اصلی ش 5برای ارزیابی 

بازبودن به تجربه، توافق و وجدانی بودن( به کار می رود. در این 

ها دهی آنگویه وجود دارد که پاسخ 12نامه برای هر عامل پرسش

)کامالً مخالفم، مخالفم، نظری  ایدرجه 5در قالب مقیاس لیکرتی 

درخصوص پایایی  پذیر است.ندارم، موافقم و کامالً موافقم( امکان

که توسط گروسی  NEOدر هنجاریابی آزمون  NEO-FFIعوامل 

نفر از بین دانشجویان  2000روی نمونه ای با حجم  (1380فرشی )

دانشگاه های تبریز ، شیراز و دانشگاه های علوم پزشکی این دو 

تا  56/0بعد اصلی را بین  5شهر صورت گرفت ضریب همبستگی 

.ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل گزارش کرده است  87/0

اصلی روان آزردگی خویی ، برون گرایی، باز بودن، ساز گاری و با 

به دست آمد.  87/0و  68/0، 56/0، 73/0. ، 86/0وجدانی به ترتیب 

در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ برای 

پایایی برای هر بدست آمده است و ضریب  74/0نامه این پرسش

                                                           
43 . Driscoll 

 (، بازبودن به تجربهE) گرایی(، برونNرنجورخویی)یک از ابعاد روان

(Oتوافق ،)پذبری (Aو وجدانی بودن ) (C به ترتیب )68/0و  79/0 ،

نامه به بدست آمده است. دونمونه از سواالت پرسش 81/0و  72/0

کنم سعی می»و « من اصوالً شخص نگرانی نیستم»این شرح است: 

 «.مقابل همه مؤدب باشم در

(، 1965مقیاس عزت نفس روزنبرگ )نامه عزت نفس: پرسش

ین مقیاس . اعزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می گیرد

عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن  10شامل 

این مقیاس از روایی داخلی  .احساس خوب در مورد خود را می سنجد

 اب باالیی همبستگی همچنین. است برخوردار( 77/0) بخشیرضایت

 ذال دارد، نفس عزت سنجش در گاتمن و نیویورک ملی پرسشنامه

در پژوهش  (.1382)علیزاده،  ی محتوایی آن نیز مورد تأیید استروای

بدست  751/0حاضر نیز، ضریب پایایی  بدست آمده برای این ابزار 

کنم که فکر می:»نامهآمده است. دونمونه از سؤاالت این پرسش

کامالً مایل هستم که احساس »و « برای خودم احترام قائل هستم

 «. کنم که ناتوان نیستم

گویه  33نامه دارای این پرسش نامه هوش هیجانی:پرسش

)تنظیم  های هوش هیجانیمی باشد و هدف آن سنجش مؤلفه

هیجان، ارزیابی و بیان هیجان، بهره برداری از هیجان( در افراد 

 1998باشد. هوش هیجانی شات توسط شات و همکاران در سال می

( ساخته شد. 1990) و براساس الگوی هوش هیجانی مایر و سالووی

( نیز ضریب پایایی برای این مقیاس 1387) در پژوهش جواهری

بدست آمد و در پژوهش حاضر ضریب پایایی برای این مقیاس  78%

-نه از سؤاالت این پرسشبدست آمده است. دونمو 70/0برابر با 

ام با دیگران صحبت دانم چه وقع درمورد مشکالت شخصیمی»نامه

 «. من بر هیجانات و احساساتم کنترل دارم»و « کنم

 رایج از یکی هرمنس، :(A.M.T) پیشرفت انگیزه پرسشنامه

 رفتپیش به نیاز سنجش برای کاغذی و مداد های پرسشنامه ترین

 درباره موجود تجربی و نظری دانش برمبنای( 1977) هرمنس. است

 موضوع هب مربوط های پژوهش پیشینه بررسی با و پیشرفت به نیاز

 اولیه پرسشنامه .است ساخته را پرسشنامه این ، پیشرفت به نیاز

 فرادا کننده متمایز که ویژگی ده برمبنای که بود سوال 29 دارای
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 تهیه  ایینپ پیشرفت انگیزش با افراد از باال پیشرفت انگیزه دارای

 .گردید

 نتایج 

های توصیفی مربوط به میانگین، انحراف معیار ،کمترین و یافته

های مورد مطالعه و های اعضای نمونه روی متغیرترین نمرهبیش

 نشان داده 1ها در جدول همچنین ماتریس ضرایب همبستگی کتغیر

 اند.شده

 های پژوهشهای توصیفی مربوط به متغیریافته .1جدول 

 ترین نمرهپایین باالترین نمره انحراف استاندارد میانگین  تعداد ها متغیر

 16 46 90812/4 9967/33 302 رنجوریروان
 27 52 11220/4 6954/37 302 گراییبرون

 26 47 93231/3 7517/36 302 بازبودن به تجربه
 27 49 38132/4 0066/38 302 وجدانی بودن 

 24 44 88880/3 1291/34 302 توافق
 16 55 20440/8 1159/35 302 ابراز هیجان 

 11 45 56773/8 3344/28 302 تنظیم هیجان 
 11 45 05307/8 2119/28 302 برداری از هیجانیبهره

 4 20 92573/3 7351/12 302 عزت نفس
 33 111 37261/22 1060/66 302 انگیزش 

 

-نشان داده شده است در متغیر روان 1طور که در جدول همان

، 90812/4و  9967/33 رنجوری میانگین و انحراف معیار به ترتیب

، در متغیر باز 11220/4و  6954/37گرایی به ترتیب در متغیر برون

-و درمتغیر ووجدانی 93231/3و  7517/36بودن به تجربه به ترتیب 

و در متغیرتوافق به ترتیب   38132/4و  0066/38به ترتیب بودن 

و همچنن میانگین و انحراف معیار در متغیر  88880/3و  1291/34

و در متغیر تنظیم  20440/8و  1159/35ابراز هیجان به ترتیب 

برداری از  و در متغیر بهره 56773/8و  3344/28هیجان به ترتیب 

و در متغیر عزت نفس به  05307/8و  2119/28هیجان به ترتیب 

و در متغیر انگیزش پیشرفت به ترتیب  92573/3و  7351/12ترتیب 

 باشد.می37261/22و  1060/66

 های شخصیتی، هوش هیجانی و عزت نفس با انگیزش پیشرفت تحصیلیضرایب همبستگی بین ویژگی .2جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

          1 رنجوریروان
         1 224/0 گراییبرون

        1 427/0 211/0 بازبودن به تجربه
       1 406/0 364/0 331/0 وجدانی بودن

      1 225/0 222/0 478/0 478/0 توافق
     1 433/0 363/0 411/0 330/0 403/0 ابراز هیجان 

    1 632/0 323/0 318/0 341/0 309/0 361/0 تنظیم هیجان 
   1 71/0 561/0 320/0 369/0 302/0 366/0 376/0 برداری هیجانی بهره

  1 705/0 646/0 565/0 270/0 262/0 332/0 266/0 337/0 عزت نفس
 1 817/0 666/0 657/0 526/0 311/0 276/0 340/0 278/0 393/0 انگیزش

 



 زاده، سیده مریم پورمحمدی، ناصر مهری نژاد، موسی بندکابراهیم یعقوب

 

 60  37-29 ، صفحات1397تابستان ، 1، شماره 1، دوره علوم حرکتی و رفتاریمجله    

هد. دپژهش را نشان میهای ضرایب همبستگی بین متغیر 2جدول

ست دی ضرایب همبستگی بهدهد کلیهنشان می 2مندرجات جدول 

 باشند. دار میمعنی ≥0001Pآمده در سطح 

به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی، روش الگویابی معادالت 

ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. برازندگی الگوی پیشنهادی بر 

ندگی جهت تعیین کفایت برازش های برازاساس ترکیبی از نسخه

ای هها مورد استفاده قرار گرفتند. شاخصالگوی پیشنهادی با داده

 اند.شدهنشان داده 2برازندگی الگوی پیشنهادی در جدول 

 های برازندگی الگوی پیشنهادیشاخص .3جدول

های برازش شاخص

 متغیر
𝒙𝟐 DF 𝒙𝟐

 

Df/ 

GFI AGFI CFI IFI TLI RMSEA 

 09/0 91/0 93/0 93/0 88/0 93/0 58/3 33 21/118 الگوی پیشنهادی

 

شود در مدل پیشنهادی دیده می 2همانطور که در جدول شماره 

است، که حاکی از های برازش بسیار خوبی حاصل شدهشاخص

باشد. الگوی پیشنهادی ها با این الگو میبرازش مناسب داده

نیز  2گردد. همانطور که از جدول مشاهده می 2پژوهش، در شکل 

 شود، این الگوی برازش خوبی است.استنباط می

 

 ها در الگوی پیشنهادی. ضرایب مسیر2شکل 

-ی ضریب مسیرگردد، همهمشاهده می 2همانطور که در شکل 

ر باست. عالوهدار به دست آمدهمعنیهای مستقیم به طور کامل 

ر ی روابط غیآن، نتایج آزمون بوت استرپ نیز نشان داد که همه

( هستند. نتایج حاصل از روابط غیر >P 001/0) دارمستقیم معنی

-نشان داده شده است. برای بررسی فرضیه 3مستقیم در جدول  

راپ ستها، از روش بوت اهای مبنی بر اثرات غیر مستقیم متغیر

شود. نتایج حاصل از استفاده شد که به بررسی آن پرداخته می

های شخصیت و ی علّی ویژگیبوت استراپ در تعیین رابطه

زت گری هوش هیجانی و عانگیزش پیشرفت تحصیلی با میانجی

های دهد، که مسیر ویژگینفس را به صورت کلی نشان می

 420/0 شخصیتی و پیشرفت تحصیلی از طریق هوش هیجانی

=𝛽  های شخصیتی و انگیزش پیشرفت تحصیلی و مسیر ویژگی

ها محاسبه شد که تمام مسیر 𝛽= 061/0از طریق عزت نفس 

 باشند.دار میمعنی

ار دها معنیدهد که روابط غیر مستقیم متغیرنشان می 3جدول 

های عزت نفس و هوش هیجانی در باشند. بنابراین، متغیرمی

های شخصیتی و انگیزش پیشرفت به عنوان الگوی ویژگیرابطه 

کنند .های میانجی عمل میمتغیر

 



 های شخصیتی با انگیزش پیشرفت از طریق واسطه گری...بررسی رابطه ویژگی

 

64-53، صفحات 1397، تابستان 1، شماره 1، دوره علوم حرکتی و رفتاریمجله     61 

 ای پژوهشهای واسطه. نتایج بوت استرپ برای مسیر4جدول 

 P حدباال حدپایین اثرغیرمستقیم مسیر

 هوش هیجانی  های شخصیتی         ویژگی
 انگیزش پیشرفت           نفس عزت 

57/0 51/0 63/0 007/0 

هوش هیجانی           های شخصیتی ویژگی
 عزت نفس

58/0 52/0 64/0 007/0 

 021/0 49/0 35/0 43/0 انگیزش            عزت نفس           هوش هیجانی

 

 گیری بحث و نتیجه

ا های شخصیتی بگیپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی ویژ

 گری  هوش هیجانی و عزتانگیزش پیشرفت تحصیلی با میانجی

 هایهای آزمون فرضیهنفس صورت گرفت. همانطور که در نتیجه

 های مستقیمها مشاهده شد، تمامی فرضیهیافته پژوهش در بخش

-عنیهای غیر مستقیم نیز ممورد تایید قرار گرفتند. به عالوه فرضیه

-دهد رابطه بین ویژگیباشند. نتایج پژوهش حاضر نشان میدار می

ار دهای شخصیتی و انگیزش پیشرفت از طریق هوش هیجانی معنی

تی های شخصیدهد  بین ویژگیبود.  نتایج پژوهش حاضر نشان می

یق هوش هیجانی و عزت نفس رابطه و انگیزش پیشرفت از طر

دار وجود دارد. گیج و برالینر انگیزش پیشرفت را به وجود معنی

صورت یک میل یا عالقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک زمینه 

اند. او نیز پیشرفت را یکی از صفات فالیت خاص تعریف کرده

أ آن ه منشگوید ککند و میشخصیتی و نسبتاً ثابت آدمی تعریف می

؛ به نقل از 1380)سیف،  توان در دوران کودکی جستجو کردرا می

شواهد مربوط به رابطه میان شخصیت و  (5، ص 1392نیازی، 

های انگیزشی نیز گویای ارتباط میان این دو سازه است. گیریجهت

ها، ابعاد درعوامل های معروف صفات، ویژگیاز سوی دیگر در دیدگاه

اد شخصیت ی سازگاری به عنوان یک ویژگیشخصیت، کمتر از 

ها در تعلیم و تربیت کاربرد هیجان (.5، ص 1392)نیازی،  استشده

های یادگیری اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است. زیرا در و برنامه

لی بر توجه به رشد شناختی و پیشرفت تحصیقرن بیست و یکم عالوه

ها را برای نمود و آنبایست به رشد هیجانی دانشجویان توجه می

گیری مسئوالنه، مقاومت در همکاری و مشارکت در کار، تصمیم

برابر فشار گروه همساالن و نفوذ وسایل ارتباط جمعی آماده نموداز 

ای مهم در سالمت آنجایی که امروزه هوش هیجانی به عنوان مؤلفه

فس نو بهداشت روان فرد، تأثیر بسیار زیاد و ارزشمندی دارد و عزت 

های درون فردی در هوش هیجانی تأثیر نیز یکی از عوامل مؤلفه

 (.2، ص 1393)علیزاده و همکاران،  گذاردمی

 منابع

 مطالعه (. رویکردهای1388).جلیل آبادی، فتح اکبر، علی سیف، .1

 تحصیل مدت و تحصیلی،جنسیت، پیشرفت با آن رابطه و

 دانشور پژوهشی - علمی ماهنامه دو دانشگاه، در دانشجویان

 . 15-33شاهد دانشگاه ، رفتار

شناسی شخصیت. تهران، موسسه (. روان1389کریمی، یوسف.) .2

 نشر ویرایش. 

 : تهران .نوین پرورشی روانشناسی . (1386) .اکبر علی سیف، .3

 .دوران نشر

(. رویکردی نوین در ارزیابی 1380گروسی فرشی، میرتقی ) .4

لعات شخصیت(. چاپ شخصیت )کاربرد  تحلیل عاملی در مطا

 اول. تبریز: نشر دانیال و جامعه پژوه.

(. بررسی رابطه بین عزت نفس و منبع 1382علیزاده . توران .) .5

بیرونی (با استرس ناباروری زنان و مردان در شهر -کنترل )درونی

 .تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت معلم

ارتباط هوش هیجانی  (. بررسی1387جواهری کامل، عابدی ن.) .6

شد، نامه کارشناسی ارهای دلبستگی در دانشجویان. پایانو سبک

 دانشگاه تربیت معلم. 

(. هوش هیجانی. مترجم: نسرین پارسا، 1380گلمن، دانیل.) .7

 تهران، انتشارات رشد. 

(. هوش هیجانی و مدیریت سازمانی. 1387سبحانی نژاد، مهدی.) .8

 تهران، انتشارات یسطرون.

ترجمه جعفر (. هوش عاطفی در زندگی 1385کیاروچی،جوزوف .)  .9

 نجفی زند، تهران: انتشارات بهین دانش.

(. بررسی رابطه هوش 1388سلیمانی، نادر و علی بیگی، فرزانه. ) .10

هیجانی مدیران گروههای آموزشی با خود کارآمدی آنان در 
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ی برهای دانشگاه آزاد اسالمی منطقه ده کشور. فصلنامه رهواحد

و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار سال سوم، 

 .137-154، صص 4شماره 

 ( .آسیب شناسی روانی،آبان نشر رشد. 1388شاملو ، سعید )  .11

(. عزت نفس.)مهدی گنجی،مترجم( ،  1383.شیهیان، ایلین.)  .12
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