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The moderating role of spiritual intelligence in the relationship between hexaco 
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 چكيده

. در این زمینه، کنندیخود آن را تجربه م لیآموزان در طول تحصاست که دانش یذهن ای یحالت عاطف نیترمتداول یلیتحصتنیدگی  زمينه:

ناخت با توجه به اهمیت ش هدف:موزان داشته باشد؟ آتواند در میزان تنیدگی تحصیلی دانشابعاد شخصیتی و هوي معنوی چه نقشی می

ی هوي معنوی در کنندهآموزان، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلگذار بر تنیدگی تحصیلی دانشکننده و ت ثیرمتغیرهای تعیین

های ز نوع طرحهش اکتشافی ااین پژوهش یک پژو روش: .آموزان انجام گرفترابطة بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و تنیدگی تحصیلی دانش

تشکیل  11-18آموزان سال سوم مقطع متوسطه دوم شهرستان اردبیل در سال تحصیلی جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشهمبستگی بود. 

 ی تحصیلیتنیدگ اههسیانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل  ایمرحلهای چندگیری تصادفی خوشهنفر به شیوه نمونه 241دادند. از این جامعه 

 ازها با استفاده دادهد. ( بودن2118، کینگ)هوي معنوی ( و مقیاس 2114(، سیاهه شخصیتی هگزاکو )لی و اشترن، 2116، آنگ و هوآن)

ه ک نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی نشان داد ها:يافتهشد.  ی تعدیلی تجزیه و تحلیلرگرسیون چندمتغیره تحلیل و پیرسون همبستگی آزمون

موزان نقش آگرایی، با تنیدگی تحصیلی دانشتواضع و برون -هوي معنوی در رابطه بین همه ابعاد شخصیتی هگزاکو، به جز صداقت

تر آموزان ضعیف(. به عبارتی با افزایش هوي معنوی، رابطه بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و تنیدگی تحصیلی دانشp<110/1کننده دارد )تعدیل

آموزان براساس نتایج این پژوهش هوي معنوی با تعدیل رابطه بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و تنیدگی تحصیلی دانش گيری:نتيجهشود. می

 لی، هوي معنویابعاد شخصیتی هگزاکو، تنیدگی تحصی واژه كليدها:ها بر اثر وجود ابعاد شخصیتی بکاهد. تواند از بروز این نوع تنیدگیمی
Background: Academic stress is the most common emotional or mental state that students experience during their 

education. In this context, What role can personality dimensions and spiritual intelligence play in level of the 

students' academic stress? Aims: Given the importance of recognizing the determinant and influencing variables on 

students 'academic stress, the present study aimed to investigate the moderating role of spiritual intelligence in the 

relationship between hexaco personality dimensions and students' academic stress. Method: This research was an 

exploratory research of correlation type. The statistical population of this study consisted of all third year high school 

students of Ardebil city in the academic year 2018-2019. From this community, 240 people were selected through 

multistage cluster random sampling. Research tools included Academic Stress Inventory (Ang & Huan, 2006), 

Hexaco Personality Inventory (Lee & Ashton, 2004), and Spiritual Intelligence Scale (King, 2008). Data were 

analyzed using Pearson correlation test and adjusted multivariate regression analysis. Results: The results of adjusted 

regression analysis showed that spiritual intelligence had a moderating role on the relationship between all hexaco 

personality dimensions, except for honesty-humility and extraversion, with students' academic stress (p<0/001). In 

other words, with the increase in spiritual intelligence, the relationship between hexaco personality dimensions and 

students' academic stress becomes weaker. Conclusions: According to the results of this study, spiritual intelligence 

by moderating the relationship between hexaco personality dimensions and students' academic stress can reduce the 

occurrence of these types of stresses due to personality dimensions. Key Words: Hexaco personality dimensions, 

academic stress, spiritual intelligence 
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 مقدمه

آموزان با مشکالت مختلف امروز دانش یرقابت اریبس یایدر دن

از جمله، استرس امتحان، اضطراب در هنگام آزمون،  یلیتحص

 تیانتظارات در مورد موفق ،یخانگ فیمشکالت مربوط به تکال

رو هستند در درک موضوعات روبه ییعدم توانا ای یلیتحص

 (.2108 و اوکا، یمیبرای، اآنجلکوسکا ،یتروفسکیمید )استانکوفسکا،

-است که دانش یذهن ای یحالت عاطف نیترمتداول 0یلیتحصتنیدگی 

 ،یراملحاج کنند )یخود آن را تجربه م لیآموزان در طول تحص

است که  یاصطالح تنیدگی(. 2108 ،ینژاد و احمد یمهر ،یعلو

مقابله  عدم تواناییو احساس  یخستگ ،یشانیپر فیتوص یاغلب برا

-استهکه خوی طیبه شرا رود. همچنین اصطالح تنیدگی هممی اربه ک

-و هم به واکنشآورند فشار میبر فرد  شناختیو روان انیجسم یها

و  ی)داناالکشم اشاره دارد طیشرا نیدر ا شدههیجانی تجربه یها

 ریذناپو اجتناب یعیطب یهااز جنبه یکی یدگی(. تن2108 ،یمورت

انسان  کیولوژیزیآن را به عنوان پاسخ ف انسان معاصر است که یزندگ

در  تنیدگی(. 2102،اند )لئوکرده فیکننده تعردیتهد یهابه محرک

 نیدر حرکت، همچن یو اساس یاتیسطو قابل قبول آن، نقش ح

د، در شویانسان محسوب م یزندگ یفرد دارد و جزء ضرور شرفتیپ

عامل  و شرفتیاز حد قابل قبول، مانع پ شیب تنیدگیکه  یحال

 یاهیماریاز مشکالت و ب یاریبس شهیبازدارنده محسوب شده و ر

اضطراب،  ،یافسردگ (.2102)کانر،  باشدیم روحی -ی جسم

ه در است ک یاز معدود مشکالت یریپذکیتحر ،یمشکالت رفتار

ب، د) گزاري شده است باال یلیتحص تنیدگی یآموزان دارادانش

دهد از آنجا ی نشان م ید تجربمرور شواه (.2102، استرودل و سان

 زانیبر م یلیتحص یهاتیدر موقع رانیحضور فراگ تیفیکه ک

دلخواه  یبه منزلت اجتماع افتنیدست ن ای یابیدست یآنها برا تیموفق

، برخوردار است یقابل انکارریاز نقش غ یآت یاحرفه یهاو فرصت

 یا تنشگرهاب رانیفراگ شیاز پ شیمواجهه ب ،یفعل طیدر شرا ن،یبنابرا

مثبت و  تشرفیپ یهاجانیاز ه یعیو به تبع آن گستره وس یلیتحص

دهد ی م لیآنها را تشک یلیتحص یزندگ ریناپذییوجه جدا ،یمنف

و  که توسط دب یا(. در مطالعه2106 ،ی؛ بوسار2103 ،ی)باتان

                                                           
1. academic stress 
2. extraversion 
3. agreeableness 
4. conscientiousness 

انجام  یآموزان مقطع متوسطه هنددانش یبر رو (2102همکاران )

آموزان درصد( دانش 2/63دو سوم ) کیداد که نزد نشان جیدادند، نتا

و فشار  یدگیتن ،یتیعوامل شخص گریبدون توجه به سن، جنس و د

بر نقش  ها با ت کیدنتایج برخی از پژوهش .را گزاري کردند یلیتحص

های فردی، نشان دادند که الگوی آسیب محوری بعضی تفاوت

می  زا متفاوتدگیپذیری افراد در مواجهه با تجارب تحصیلی تنی

 .(2118)هان، سی، آنگ و هار،  باشد

ود را خ رامونیپ یایآنها دن نیآموزان متفاوت هستند بنابرادانش

نها دهند. آیمتفاوت پاسخ م یاکنند و به گونهیمتفاوت مشاهده م

اطرافشان  یزهایخاص خود را دارند که بر نحوه درک چ تیشخص

 اتیخصوص ریتحت ت ث هدیپد کیآنها از  ریحاکم است. تفس

در  یتیشخص یهاتفاوت نی(. ا2100،یآنهاست )بهرام یتیشخص

 ،یاجتماع یهاتیبه موقع یدگیرس د،یجد یزهایچ یریادگینحوه 

 ریاهداف خود ت ث یبرا یزیرخود، برنامه رامونیامور پ یسازمانده

 صورت به توانمی را شخصیت (.2106سرور،  خان واضیدارد )ر

 ستا ممکن که کرد تعریف هاییویژگی نظیربی و امبادو مجموعه

 طی در(. 2116 کو و همکاران،) کنند تغییر مختلف هایموقعیت در

 در تواندمی شخصیت که است شده حاصل نسبی توافقی اخیر دهه دو

 و نالرس) است معروف عاملی پنج مدل به که شود، خالصه بعد پنج

 بعد پنج شامل خصیتش عاملی پنج مدل واقع در(. 2118 ،ب س

 و 2نژندیروان ،4شناسیوظیفه ،3سازگاری ،2گراییبرون گسترده

 رغم به(. 2118 کری،مک و کوستا) است 6تجربه به گشودگی

 عاملی پنج مدل در هاییمحدودیت ابزار، این روانسجی باالی کیفیت

 وقتی دهدمی نشان واژگانی هایپژوهش. دارد وجود شخصیت

 عامل شش شوند،می عاملی تحلیل شخصیت متغیرهای مجموعه

 مدل از حاضر پژوهش در لذا(. 2118 لی، و اشترن) شودمی آشکار

 هامدل ترینجامع از یکی مدل، این. شد استفاده شخصیت عاملی شش

 شخصیت مطالعه عرصه در شخصیت عاملی پنج مدل مکمل و

 -صداقت  شخصیتی بزرگ عامل شش از متشکل که باشدمی

 بودن و باوجدان خوشایندی، گرایی،برون ،8پذیریتهییج ،1تواضع

 -صداقت (. 2114 همکاران، اشترن و) تجربه است بهگشودگی 

5. neuroticism 
6. openness to experience 
7. honesty-humility 
8. emotionality 
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تواضع، عاملی با عناوین صداقت، انصاف، صمیمیت، حیاء و فقدان 

 هایی چونپذیری با ویژگیحرص و آز تعریف شده است. تهییج

ین تعریف شده است. ابودن و وابستگی اضطراب، ترس، احساساتی

بعد در قطب مثبت خود، شامل گرایش به احساسات، حساسیت و در 

رایی با گباشد. برونقطب منفی شامل شجاعت، سفتی و سختی می

بودن در مقابل خجول، منفعل و کم پرحرفی، معاشرتی و بشاي

طبعی، شود. خوشایندی، شامل خويبودن مشخص میتحرک

پذیری، مقابل تندمزاجی، تحریکپذیری، دلپذیری در تحمل

بودن از صفات سازمان بودن و انتقادگری است. باوجدانجنجالی

گرایی و احتیاط تشکیل شده است. در نهایت، دهی، پشتکار، کمال

گشودگی به تجربه با چهار صفت درک زیباشناختی، کنجکاوی، 

(. 2114تکلیفی مشخص شده است )اشترن و همکاران، خالقیت و بی

( در پژوهشی نشان دادند که 2108تی، رسلی، حیدر و قریشی )ها

خصوصیات شخصیتی دانشجویان نقش مهمی در سطو تنیدگی 

ی در آنها دارد؛ همچنین مشاهده شد میزان تنیدگی با ادراک شده

سرور  خان وهای شخصیتی آنها متفاوت است. ریاضتوجه به ویژگی

باز  وجدان، برونگرایی و( نشان دادند که سه ویژگی شخصیتی 2106)

 کند.یبینی مبودن به تجربه عملکرد دانشگاهی دانشجویان را پیش

 (0316)یی و خرما ینیصورت گرفته ام یهاهمسو با پژوهش نیهمچن

های شخصیتی هم به صورت مستقیم و هم با نشان دادند که ویژگی

 شتواند ابعاد تنیدگی تحصیلی را پیای میهای مقابلهواسطه سبک

 بینی کند.

رتباط داشته ا تنیدگی تحصیلیتواند با که میهایی یکی از ویژگی

عمل  تنیدگی تحصیلیباشد و به عنوان یک عامل حفاظتی در برابر 

ای از است. هوي معنوی بیانگر مجموعه 0، هوي معنوینماید

باشد که کاربست آنها در امور ها و منابع معنوی میها، ظرفیتتوانایی

تواند موجب افزایش انطباقندگی از جمله تحصیل میمختلف ز

های مختلف شود )برات پذیری افراد و توانابی آنها در فعالیت

به عنوان  یهوي معنو(. 0316دستجردی، عابدینی و شالباف، 

ام ادغ ،یشود که به آگاهیم فیتعر یذهن یهاتیاز ظرف یامجموعه

رد ف کیوجود  یمتعال و یماد ریغ یهااز جنبه یقیو استفاده تطب

 ،یوجود ویهمچون ت مل عم ییامدهایه پبکند و منجر یکمک م

(. هوي 2118 نگ،یشود )کیم یمعنا، شناخت خود متعال تیتقو

                                                           
1. spiritual intelligence 

 افکار، اعمال و نگري ویاز طر یذات یمعنو اتیصوصخ انیب یمعنو

در رفتار حل  ییهاییتوانا یدارا ی(. هوي معنو2100،یوانیاست )ش

ازگار اطراف س یهادهیکند تا با پدیکه به فرد کمک ممسئله است 

 نیل باالتررفتار شام نیا ،برسد یرونیو ب یذات یسازکپارچهیشود و به 

 است یو عاطف یاخالق ،یمختلف شناخت یهاسطو رشد در حوزه

(. 0312)رئیسی، احمری طهران، جعفریگلو، عابدینی و بطحالی، 

امیدواری به یاری ن داد که ( در پژوهش خود نشا2102الزارشو )

های اجتماعی و مندی از حمایتزا، بهرهخداوند در شرایط مشکل

اف به سطو انص یدنداشتن به منبعی واال و رسمعنوی، احساس تعلو

که از  یآموزانهایی هستند که دانشهمگی از جمله روي یاخالق

تفاده ستوانند با ابرخوردارند، می ییباال یجانیو هوي ه یهوي معنو

 فشار کمتری را یلیاز آنها در مواجهه با مصائب و مشکالت تحص

ش را در خوی یشرفتپ یزيو انگ یلیتحص یزيمتحمل شوند و انگ

تحقیو ابراهیمی، جلیل آبادی،  .(2102)الزارشو،  حد بهینه حفظ کنند

( نشان داد که آموزي هوي 2102غالمی قاره چناغ، امینی و آرکیان )

باعث کاهش اندوه، استرس و اضطراب جوانان معنوی به وضوح 

( در پژوهش خود به این نتیجه 0312) یفاتحشود. صبا و اصل یم

دست یافتند که آموزي هوي معنوی بر واکنش به تنیدگی تحصیلی 

( نشان 2106محمدی و عسگری )باشد. آقاآموزان مؤثر میدانش

 کنندهبینیدادند که هوي هیجانی و هوي معنوی بهترین پیش

شادکامی و تحمل استرس هستند. صفوی، یحیوی، فاتحی نراب و 

( در پژوهش خود نشان دادند که بین هوي معنوی و 2101یحیوی )

 استرس و اضطراب رابطه معنادار معکوس وجود دارد.

های اصلی یک کشور آموزان سرمایهبا توجه به اینکه دانش

ر عوامل مؤثر ب هستند ضرورت انجام مطالعاتی برای مشخص کردن

 های آموزشیاسترس تحصیلی و لحاظ کردن آنها در طراحی برنامه

ضروری است. بنابراین مطالعات پیشین صرفاً به بررسی خطی 

ای ن مطالعهاند و تاکنوهمبستگی بین متغیرهای تحقیو حاضر پرداخته

انجام نشده که به بررسی جامع همه این متغیرها در یک مطالعه در 

زان بپردازد. لذا مس له اصلی پژوهش حاضر این است که آیا آمودانش

 تحصیلی تنیدگی و هوي معنوی در رابطة بین ابعاد شخصیتی هگزاکو

 کننده دارد؟آموزان نقش تعدیلدانش
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 روش

 .بود همبستگی نوع از و اکتشافی مطالعه یک پژوهش این

 دوم متوسطه مقطع سوم سال آموزاندانش کلیه آماریجامعه

 تحقیقات در. بودند 11-18 تحصیلی سال در اردبیل شهرستان

 تا نفر 2 حداقل از بین پیش متغیر هر ازای به نمونه حجم همبستگی

 دلیل به پژوهش این در لذا(. 0316 دالور،) است شده پیشنهاد نفر 41

 نمونه نفر 41مؤلفه  هر ازای به بین،پیش هایمتغیر در مؤلفه 6 وجود

 را حاضر پژوهش نمونه حجم نفر 241 تعداد به و دهش گرفته نظر در

 ایخوشه تصادفی گیرینمونه روي به نفر 241 این. دادند تشکیل

 علت به نفر 01 البته. گرفتند قرار آزمون مورد و انتخاب ایچندمرحله

 نهایی جمح بنابراین، شد، گذاشته کنار هایشانپرسشنامه بودن ناقص

داشتن : از بودند عبارت پژوهش به ورود معیارهای. شد نفر 231

 مالک پژوهش؛ در شرکت برای رضایت و سالمت جسمانی و روانی

 با همکاری به تمایل عدم ی مردودی وهم داشتن سابقه خروج

 .بود پژوهشگر

 اخذ از پس که بود صورت بدین حاضر پژوهش اجرای روي

 ینب از اابتد اردبیل، استان پروري و آموزي کل اداره از نامهمعرفی

 تصادفی صورت به دبیرستان 6 اردبیل، شهر هایدبیرستان تمام

 هر از و کرده مراجعه نظر مورد هایدبیرستان به سپس. گردید انتخاب

 طور به نفر 01 کالس هر از و متوسطه سوم مقطع کالس 4 دبیرستان

 شرکت اعتماد و همکاری جلب جهت. شدند انتخاب تصادفی

 شد ادهد خاطر اطمینان آنها به حسنه، رابطه یبرقرار ضمن کنندگان،

 در که شد خواسته آنها از. ماند خواهد باقی محرمانه اطالعات که

 هارسشنامهپ به گوییپاسخ نحوه به مربوط ابتدایی توضیحات نخست

 آنها به گوییپاسخ به دقت و حوصله نهایت با سپس کرده، مطالعه را

 جهت کافی زمان. نگذارند سخپا بدون را سؤالی هیچ و بپردازند

 نهنمو مجموع از .گردید تعیین هاپرسشنامه عودت و گوییپاسخ

 32/02 آنها سنی میانگین. بودند دختر %0/22 و پسر %1/41 پژوهش،

 .بود 02/0 استاندارد انحراف با

 ابزار

نگ و هوان آ 0تحصیلی تنیدگی سیاهه تنیدگی تحصیلی: سیاهه

 ریگیدهی است که به منظور اندازهيخودگزار مقیاس (، یک2116)

 آموزان راهنمایی و دبیرستانی درتنیدگی ادراک شده به وسیله دانش

                                                           
1. Ang Educational Stress Inventory(AESI) 

 رود. در این فهرست منابع تنیدگیمی تحصیلی به کار هایموقعیت

/ والدین و انتظارهای فرد از خویشتن است.  شامل انتظارهای معلمان

 مقیاس اول انتظارهایمقیاس است. زیر  گویه و 1 این فهرست شامل

( و مقیاس دوم، 4، 2، 1،6، 1گویه ) 2والدین / معلمان را از طریو 

 می گیری( اندازه0، 2، 3، 8گویه ) 4انتظارهای از خود را از طریو 

شود. در ای پاسخ داده میدرجه 2طیف  یک کند. هر گویه بر روی

ست. در ا بیشتر دهنده تجربه تنیدگیهای باال نشاناین فهرست نمره

 120تحلیل عامل اکتشافی در مورد  ( نتایج2116نگ و هوان )آمطالعة 

/  والدین عامل انتظارهای 2گویه با  1مقیاس شامل  نوجوان، یک

مادّه( را نشان داد. در مطالعه  4مادّه( و انتظارهای از خود ) 2معلمان )

 انتظارهای هایعامل درونی همسانی ( ضرایب2116نگ و هوان )آ

، 82/1معلمان، انتظارها از خود و نمره کلی به ترتیب برابر با  -لدین وا

ییدی در مطالعه  ت عاملی تحلیل به دست آمد. نتایج 81/1و  84/1

( که با هدف بررسی 0381) مرادیو  ، کرمی نوری، فراهانیشکری

در  AESI سنجی نسخه فارسیروان هایساختار عاملی و ویژگی

در  AESI نشان دادکه الگوی دو عاملیآموزان انجام شد دانش

گی ها دارد. همبستعاملی برازي بهتری با داده تک مقایسه با الگوی

های همنفی با نمر مقیاس ترس از ارزیابی نمرهای مثبت و معنادار بین

 آلفای روایی همگرا و ضرایب مبین AESI ها و نمره کلخرده مقیاس

گر اعتبار نمایان AESI یها و عامل کلمقیاسبرای خرده کرونباخ

 .این فهرست بودند باالی

پرسشنامه شخصیتی هگزاکو: مدلی از ابعاد عاملی شخصیت )لی 

- سؤال و شش بعد وسیع صداقت 61( است که از 2114و اشتون، 

دن و بووجدان گرایی، خوشایندی، باپذیری، برونتواضع، تهییج

سؤال است  01ی تجربه تشکیل شده است. هر بعد داراگشودگی به

 2)کامالً مخالفم( تا  0ای از نقطه 2صورت مقیاس لیکرت که به

شود. ضریب آلفای کرونباخ برای گذاری می)کامالً موافقم( نمره

 12/1تا  10/1و برای صفات آن از  14/1تا  81/1شش عامل در دامنه 

(. 2111، کمپبلو  ، گوگان، پریور، کمندر نوسان بوده است )میلر

 - (، آلفای کرونباخ برای صداقت2114طالعه لی و اشتون )در م

، 81/1، سازگاری 12/1گرایی ، برون11/1پذیری ، تهییج12/1تواضع 

به دست آمد. در  11/1تجربه و گشودگی به 81/1وجدان بودن با

( نیز که با هدف تعیین روایی سازه نسخه فارسی 0311مطالعه بشیری )
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ی اصلی هااز تحلیل عاملی به روي مؤلفه این پرسشنامه انجام گرفت،

به  61/1برابر  KMOهمراه با چرخش واریماکس استفاده شد. مقدار 

است و آزمون  61/1شده یعنی دست آمد که بیشتر از مقدار توصیه

داشت. تحلیل  12/1کرویت بارتلت نیز سطو معناداری کمتر از 

خبر  0ه بیشتر از های اصلی، از وجود شش مؤلفه با مقادیر ویژمؤلفه

، %48/02، %33/06ها به ترتیب داد. به طوری که هر کدام از این مؤلفه

ور طکردند. بهواریانس را تبیین می %21/1و  24/1%، 16/1%، 21/01%

درصد از کل واریانس را تبیین کرد  61ای، حل شش مؤلفهکلی، راه

 (.0311)بشیری، 

مقیاس توسط  مقیاس خودگزارشی هوي معنوی کینگ: این

 هایسنجش هوي معنوی، ساخته شده و توانایی ( برای2118کینگ )

نامه، پرسش کند. اینمربوطه به آن را در چهار بعد اصلی ارزیابی می

گذاری ای لیکرت نمرهگزینه 2ماده است و براساس مقیاس  24دارای 

آیتم(،  1عامل تفکر وجودی انتقادی ) 4شود. این آزمون دارای می

آیتم( و توسعه حالت  1آیتم(، آگاهی متعالی ) 2ئه معنای شخصی )ارا

آیتم( است. ضریب آلفای کرونباخ این  2هوشیاری و خودآگاهی )

، پایایی دو 34/1، میانگین همبستگی درون آیتمی آن 12/1پرسشنامه 

 81/1ماه  4و پایایی بازآزمایی آن نیز بعد از  10/1سازی آن نیمه

های روانشناختی نظیر پرسشنامه با مقیاس گزاري شده است. این

(، مقیاس رضایت از زندگی 2116پرسشنامه معنای زندگی )استگر، 

( رابطه دارد 0118( و مقیاس هوي هیجانی )اسکات، 0182)داینر، 

(. 2118دهنده اعتبار همگرایی این پرسشنامه است )کینگ، که نشان

 این پایایی( 0381)احمدی  نیا ورقیب، سیادت، حکیمی پژوهش در

 روایی و شد برآورد 88/1 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با مقیاس

  ییدت مورد روانشناسی متخصصان توسط مقیاس محتوایی و صوری

 اساس رب حاضر مطالعة در پرسشنامه این پایایی گرفت. ضریب قرار

، 11/1، 12/1 ترتیب به مقیاس کل و هازیرمقیاس برای ترتیبی تتای

 بدست آمده است. 80/1، 82/1، 86/1

 و اطالعات ماندن محرمانه مورد در بخشیاطمینان ضمن در

 در شرکت برای روانی لحاظ از مطالعه مورد افراد ساختنآماده

 رایج کدهای همچنین. بود پژوهش این اخالقی نکات از پژوهش

 از حاصل منافع) 2 ،04،03 شامل پزشکی هایپژوهش در اخالق

 پژوهش هماهنگی) 21 کد ،(بشری دانش پیشرفت جهت رد هایافته

 هاآزمودنی رضایت) 24 ،3 ،0 کدهای و( فرهنگی و دینی موازین با

 .شده است رعایت پژوهش این در( او قانونی نماینده و

 عنویم هوي بین،پیش هگزاکو شخصیتی ابعاد پژوهش، این در

 گرفته ظرن در مالک متغیر تحصیلی تنیدگی و کنندهتعدیل متغیر

 یچندمتغیره رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب از و شدند

 و تجزیه Spss 23 افزارنرم از استفاده با هاداده. شد استفاده تعدیلی

 .شدند تحلیل

 هايافته

دهد که بین ابعاد شخصیتی هگزاکو، نشان می 0های جدول یافته

ذیری کمترین پگرایی بیشترین میانگین و انحراف معیار و تهییجبرون

 میانگین و انحراف معیار را دارد.

. شد استفاده پیرسون همبستگی از متغیرها بین یرابطه تعیین برای

 .دهدمی نشان را متغیرها بین همبستگی ماتریس 2جدول 

 و پذیری، خوشایندیتهییجدهد که بین نشان می 2نتایج جدول 

( همبستگی ≥10/1Pدر سطو ) تنیدگی تحصیلیبا  بودنباوجدان

ا بگرایی و گشودگی به تجربه هوي معنوی، برونمثبت معنادار و 

( همبستگی منفی معناداری ≥10/1Pدر سطو ) تنیدگی تحصیلی

وجدان با، پذیریتهییجوجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین 

رون ب( همبستگی منفی و بین ≥10/1Pدر سطو ) هوي معنویبا  بودن

( ≥10/1Pدر سطو ) هوي معنویبا  ه تجربهگشودگی بو  گرایی

 همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.

نقش هوي معنوی در رابطه بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و 

آموزان، با استفاده از رگرسیون تعدیلی تنیدگی تحصیلی دانش

تواضع،  -بررسی شد. بدین منظور ابعاد شخصیتی هگزاکو )صداقت 

به یبودن، گشودگخوشایندی، باوجدان گرایی،پذیری، برونتهییج

 .تجربه(، هر یک بصورت جداگانه وارد تحلیل رگرسیون شدند

 

 آموزاندانش در هوي معنویو  تنیدگی تحصیلیمیانگین و انحراف معیار متغیرهای ابعاد شخصیتی هگزاکو، . 0جدول
 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین متغیر

 16/8 01/48  گراییبرون 02/6 22/31 تنیدگی تحصیلی
 01/8 43/30  خوشایندی 62/00 42/61 هوي معنوی

 83/1 82/46  بودنباوجدان 61/8 60/32 تواضع -صداقت 
 61/02 08/28  گشودگی به تجربه 02/1 23/30 پذیریتهییج
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 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش. 2جدول

 8 1 6 2 4 3 2 0 متغیر

        0 تواضع -اقت . صد0

       0 **-024/1 پذیری. تهییج2

      0 *12/1 121/1 گرایی. برون3

     0 002/1 -034/1 280/1 . خوشایندی4

    0 422/1 -340/1 103/1 110/1 . باوجدان بودن2

   0 **326/1 **022/1 126/1 *-420/1 133/1 . گشودگی به تجربه6

  0 ** 432/1 *-362/1 -023/1 **313/1 **-464/1 320/1 . هوي معنوی1

 0 **-622/1 **-811/1 **203/1 **240/1 *-024/1 **332/1 -410/1 . تنیدگی تحصیلی8
 

**P≤ 10/1      *P≤ 12/1  
 

قبل از اجرای تحلیل رگرسیون، یک تحلیل اولیه برای بررسی 

بودن توزیع های رگرسیون اجرا شد. جهت بررسی نرمالمفروضه

اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج  -ها از آزمون کولموگروف هداد

ا هباشد و دادهاین آزمون نشان داد که توزیع نمرات متغیرها نرمال می

(. مقادیر بدست آمده برای P>12/1از توزیع نرمال برخوردار هستند )

Tolerance و VIF بودن، خطیحاکی از آن بود که مفروضه هم

از تمام متغیرها بیش Toleranceکه ارزي  تخطی نشده است. چون

است. همچنین برای بررسی  01متغیرها کمتر از  VIF و ارزي 0/1

واتسون استفاده شد که میزان آن  -استقالل خطاها از آزمون دوربین 

 نشان از مستقل بودن خطاها بود.

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از میان ابعاد شخصیتی هگزاکو، 

پذیری، خوشایندی، باوجدان بودن و در رابطه تهییجهوي معنوی 

داری ننده معنیکگشودگی به تجربه با تنیدگی تحصیلی نقش تعدیل

 دارد.
 

 ذیریپو ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون برای تهییج 2و  0. خالصه مدل تحلیل رگرسیون براساس مدل 3جدول

 Δf p شدهتعدیل r r² r² متغیر
 0مدل 

 2مدل 

620/1 

623/1 

414/1 

416/1 

410/1 

413/1 

63/06 

66/4 

110/1 

132/1 

 B SE β t p متغیر / شاخص

 پذیریتهییج

 هوي معنوی

 کننده هوي معنویاثرتعدیل

012/3 

282/1- 

112/2 

116/1 

030/1 

011/1 

138/1 

03/1- 

808/1 

813/41 

021/2- 

604/03 

110/1 

132/1 

110/1 
 

 

ی تهییج دهد که رابطهنشان می 0یل رگرسیون در مدل نتایج تحل

از واریانس نمرات  %41/1بوده که  62/1پذیری و هوي معنوی 

میزان  2کند. مدل داری تبیین میطور معنیتنیدگی تحصیلی را به

س از پذیری و هوي معنوی را پبین تهییجپیشی بین متغیرهایرابطه

و  0دهد. با مقایسه مدل نشان میکنندة هوي معنوی ورود اثر تعدیل

از واریانس مشاهده شده در نمرات  %112/1گردد مالحظه می 2

شود. می کننده هوي معنوی تبیینتنیدگی تحصیلی توسط اثر تعدیل

(، β ،110/1>P=13/1پذیری )ضرایب رگرسیون نشان داد تهییج

کننده (، همچنین اثر تعدیلβ ،132/1>P=-030/1هوي معنوی )

توانند به طور معناداری ( میβ ،110/1>P=80/1معنوی ) هوي

واریانس تنیدگی تحصیلی را تبیین کنند. بنابراین با افزایش هوي 

شود تر میپذیری و تنیدگی تحصیلی ضعیفمعنوی، رابطه بین تهییج

 (.3)جدول 

ی دهد که رابطهنشان می 0نتایج تحلیل رگرسیون در مدل 

از واریانس نمرات  %31/1بوده که  22/1خوشایندی و هوي معنوی 

میزان  2کند. مدل داری تبیین میطور معنیتنیدگی تحصیلی را به

بین خوشایندی و هوي معنوی را پس از پیشرابطة بین متغیرهای

و  0دهد. با مقایسه مدل کنندة هوي معنوی نشان میورود اثر تعدیل

ه در نمرات از واریانس مشاهده شد %10/1گردد مالحظه می 2

شود. می کننده هوي معنوی تبیینتنیدگی تحصیلی توسط اثر تعدیل

(، هوي β ،110/1>P=12/1ضرایب رگرسیون نشان داد خوشایندی )

کننده هوي (، همچنین اثر تعدیلβ،221/1>P=-00/1معنوی )
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توانند به طور معناداری واریانس ( میβ ،110/1>P=84/1معنوی )

 وی، رابطه ن کنند. بنابراین با افزایش هوي معنتنیدگی تحصیلی را تبیی
 

 (.4ول شود )جدتر میبین خوشایندی و تنیدگی تحصیلی ضعیف

و ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون برای  2و  0خالصه مدل تحلیل رگرسیون براساس مدل  .4جدول

 خوشایندی

 Δf p شدهتعدیل r r² r² متغیر
 0مدل 

 2مدل 

221/1 

220/1 

312/1 

314/1 

312/1 

313/1 

12/21 

32/2 

110/1 

12/1 

 B SE β t p متغیر / شاخص

 خوشایندی

 هوي معنوی

 کننده هوي معنویاثرتعدیل

812/2 

224/1- 

222/2 

163/1 

001/1 

023/1 

121/1 

001/1- 

843/1 

816/42 

304/2- 

124/06 

110/1 

122/1 

110/1 
 

 

و ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون برای باوجدان  2و  0ن براساس مدل  . خالصه مدل تحلیل رگرسیو2جدول

 بودن

 Δf p شدهتعدیل r r² r² متغیر
 0مدل 

 2مدل 

113/1 

101/1 

414/1 

224/1 

413/1 

223/1 

62/011 

22/44 

110/1 

110/1 

 B SE β t p متغیر / شاخص

 باوجدان بودن

 هوي معنوی

 هوي معنویکننده اثرتعدیل

031/3 

824/1- 

118/0- 

111/1 

028/1 

212/1 

113/1 

313/1- 

22/1- 

12/30 

62/6- 

301/1- 

110/1 

110/1 

110/1 
 

ی دهد که رابطهنشان می 0نتایج تحلیل رگرسیون در مدل 

از واریانس  %41/1بوده که  11/1 یمعنوباوجدان بودن و هوي 

 2ند. مدل کبیین میداری تطور معنینمرات تنیدگی تحصیلی را به

بین باوجدان بودن و هوي معنوی را پیشمیزان رابطة بین متغیرهای

دهد. با مقایسه کنندة هوي معنوی نشان میپس از ورود اثر تعدیل

از واریانس مشاهده شده در  %13/1گردد مالحظه می 2و  0مدل 

بیین کننده هوي معنوی تنمرات تنیدگی تحصیلی توسط اثر تعدیل

، β=1/1شود. ضرایب رگرسیون نشان داد باوجدان بودن )می

110/1>P( هوي معنوی ،)31/1-=β ،110/1>P همچنین اثر ،)

توانند به طور ( میβ ،110/1>P=-22/1کننده هوي معنوی )تعدیل

معناداری واریانس تنیدگی تحصیلی را تبیین کنند. بنابراین با افزایش 

تر و تنیدگی تحصیلی ضعیفهوي معنوی رابطه بین باوجدان بودن 

 (.2شود )جدول می

ی دهد که رابطهنشان می 0نتایج تحلیل رگرسیون در مدل 

از واریانس  %60/1بوده که  13/1گشودگی به تجربه و هوي معنوی 

 ند.کداری تبیین میطور معنینمرات تنیدگی تحصیلی را به
 

 ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون برای گشودگی به تجربه و 2و  0. خالصه مدل تحلیل رگرسیون براساس مدل 6جدول

 Δf p شدهتعدیل r r² r² متغیر
 0مدل 

 2مدل 

130/1 

142/1 

620/1 

643/1 

603/1 

633/1 

32/16 

40/06 

110/1 

110/1 

 B SE β t p متغیر / شاخص

 گشودگی به تجربه

 هوي معنوی

 کننده هوي معنویاثرتعدیل

302/3- 

12/0- 

220/0- 

203/1 

161/1 

410/1 

10/1- 

88/1- 

62/1- 

30/06- 

16/28- 

43/1- 

110/1 

110/1 

110/1 
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ربه و بین گشودگی به تجپیشمیزان رابطة بین متغیرهای 2مدل 

کنندة هوي معنوی نشان هوي معنوی را پس از ورود اثر تعدیل

اریانس از و %22/1گردد مالحظه می 2و  0دهد. با مقایسه مدل می

ننده کمشاهده شده در نمرات تنیدگی تحصیلی توسط اثر تعدیل

شود. ضرایب رگرسیون نشان داد گشودگی به هوي معنوی تبیین می

 ،β=-88/1(، هوي معنوی )β ،110/1>P=-10/1تجربه )

110/1>P62/1کننده هوي معنوی )(، همچنین اثر تعدیل-=β ،

110/1>Pیانس رفتارهای پرخطر را توانند به طور معناداری وار( می

تبیین کنند. بنابراین با افزایش هوي معنوی، رابطه بین گشودگی به 

 (.6شود )جدول تر میتجربه و تنیدگی تحصیلی ضعیف

 گيریبحث و نتيجه

کنندة هوي معنوی در نقش تعدیلپژوهش حاضر با هدف 

آموزان ی بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و تنیدگی تحصیلی دانشرابطه

یری، پذنتایج ماتریس همبستگی نشان داد که تهییج انجام شد.

ی رابطه آموزانخوشایندی و باوجدان بودن با تنیدگی تحصیلی دانش

مثبت و معنادار و هوي معنوی، گشودگی به تجربه با تنیدگی 

ی منفی و معناداری دارند. همچنین بین عامل صداقت تحصیلی رابطه

 ی معناداری مشاهده نشد. نتایجابطهتواضع و تنیدگی تحصیلی ر -

تحلیل رگرسیون نشان داد هوي معنوی در رابطه همه ابعاد شخصیتی 

یلی گرایی، با تنیدگی تحصتواضع، برون -هگزاکو، به جز صداقت 

کننده دارد. به عبارتی با افزایش هوي آموزان نقش تعدیلدانش

صیلی حمعنوی، رابطه بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و تنیدگی ت

 شود.تر میآموزان ضعیفدانش

 نفی ومآموزان رابطه در دانش تنیدگی تحصیلیگرایی با برون

ر، وخان و سرریاضهای )با نتایج پژوهش معناداری دارد. این یافته

( مطابقت 0316امینی و خرمایی،  ،2108، بهاتی و همکاران، 2106

اد برونگرا سطو افر که گفت توانمی یافته این تبیین کند. درمی

ناپذیری را از خود نشان می باالیی از شادی، شعف، عالقه و خستگی

گر هستند و اضطراب و تنیدگی دهند، کمتر منفعل و خودمالمت

(. در حقیقت، 2108کنند )بهاتی و همکاران، کمتری را تجربه می

گرفتن با دیگران، عدم سرزنش خود برای افراد برونگرا به دلیل انس

اده و زنشدن، پرتالي و باجرأت بودن )فتحیهات جزئی، ناامیداشتبا

 کنند.( تنیدگی کمتری را تجربه می0312خشوعی، 

زان رابطه آمودر دانش تنیدگی تحصیلیگشودگی به تجربه با 

 و انخریاض) معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش منفی و

( 0316 خرمایی، و مینیا ؛2108 همکاران، و بهاتی ؛2106 سرور،

 گشوده رادافتوان گفت که همخوان بوده است. در تبیین این یافته می

 نادیده راهبردهای از جدید هایایده پذیرفتن به داشتن تمایل دلیل به

دچار  کمتر افراد این نتیجه در کنندمی استفاده بیشتر گرفتن مسئله،

 و تنیدگی شوندیم فکری نشخوار و خودمالمتگری مانند رفتارهایی

ه پذیر، ببه عبارت دیگر، در افراد با تجربه .کنندمی تجربه کمتری

( 0312زاده و خشوعی، دلیل تمایل به پذیري عقاید جدید )فتحی

ا به هامکان تجربه تنیدگی تحصیلی کمتر است. زیرا برخی تنیدگی

 شود.ها و تکالیف جدید حاصل میدلیل روبرو شدن با موقعیت

رابطه  آموزاندر دانشتنیدگی تحصیلی هییج پذیری و بین ت 

هاتی و بهای )معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش مثبت و

باشد. در تبیین ( همسو می0316؛ امینی و خرمایی، 2108همکاران، 

ه ترس، با تمایل به تجرب توان گفت که تهییج پذیریاین یافته می

مایت عاطفی دیگران مرتبط است )اشترن اضطراب و نیاز شدید به ح

لی مشغوپذیری باال، دلآموزان با تهییج(. از اینرو، دانش2118و لی، 

باالیی دارند و در عملکرد تحصیلی تنیدگی بیشتری را تجربه خواهند 

 کرد.

طه آموزان رابدر دانش تنیدگی تحصیلیبین باوجدان بودن و 

یاض رهای )ته با نتایج پژوهشمعناداری وجود دارد. این یاف مثبت و

امینی و خرمایی،  ،2108، بهاتی و همکاران، 2106ور، خان و سر

راساس ب توان گفت کهباشد. در تبیین این یافته میهمسو می( 0316

دهی، پشتکار، با سازمانباوجدان بودن  (2118نظریه اشترن و لی )

الیی ات باآموزانی که نمرگرایی و احتیاط مرتبط است. دانشکمال

کالیف ای در انجام تیافتهدر این بعد شخصیتی دارند، رویکرد ساختار

مندی به بودن و عالقهعیب و نقصدارند. گرایش به کمال و بی

دهند. همین جستجوی کمال و گرایش به جزئیات را از خود نشان می

ی تحصیلی باعث افزایش تنیدگی عیب و نقص بودن در زمینهبی

 شود.نها میتحصیلی در آ

مثبت  آموزان رابطهبین خوشایندی و تنیدگی تحصیلی در دانش 

و  خانهای )ریاضژوهشو معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج پ

 ،0316، امینی و خرمایی، 2108، بهاتی و همکاران، 2106سرور، 

( همخوان است. مکابی و 2101مکابی، کاسیاس، وی و گووا، 

ر پژوهشی نشان دادند که ابعاد شخصیتی هگزاکو ( د2101همکاران )

د. در تبیین باشآموزان میبینی تنیدگی تحصیلی دانشقادر به پپیش

توان چنین بیان کرد که این افراد به دلیل تندمزاجی و این یافته می
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ند تری برخوردار هستپذیری باال، از ثبات هیجانی پایینتحریک

آموزان با خوشایندی باال، به دلیل دانش(. بنابراین 2118)اشترن و لی، 

در مقابل تکالیف درسی، تنیدگی بیشتری را  ثبات هیجانی پایین

ود شمتحمل خواهند شد. به عبارتی، باال بودن خوشایندی باعث می

آموز به دنبال کسب اعتماد و عالقه به دیگران باشد و همین که دانش

 نها شود.تواند باعث افزایش تنیدگی در آمس له می

نیدگی تبا  هوي معنویمنفی  ةی دیگر پژوهش حاضر رابطیافته 

، الزارشو)های است. این یافته با نتایج پژوهش آموزانتحصیلی دانش

 ،0312، صبا و اصل فاتحی ،2102، همکارانو  ابراهیمی ،2102

و صفوی و همکاران،  2106آقامحمدی و عسگری،  ،0312عقیلی، 

 دانش که داد نشان خود پژوهش در( 2102) رشوالزاباشد. می( 2101

 برخوردارند، باالیی هیجانی هوي و معنوی هوي از که آموزانی

 حصیلیت مشکالت و مصائب با مواجهه در آنها از استفاده با توانندمی

 پیشرفت انگیزي و تحصیلی انگیزي و شوند متحمل را کمتری فشار

 نشان( 2102) همکاران و کنند. ابراهیمی حفظ بهینه حد در را خویش

 استرس اندوه، کاهش باعث وضوح به معنوی هوي آموزي که دادند

 پژوهش در( 0312)فاتحی  اصل و صبا. شودیم جوانان اضطراب و

 به نشواک بر معنوی هوي آموزي که یافتند دست نتیجه این به خود

 ریعسگ و محمدی آقا. باشدمی مؤثر آموزاندانش تحصیلی استرس

 پیش بهترین معنوی هوي و هیجانی هوي که دادند نشان( 2106)

 ارانهمک و صفوی. هستند استرس تحمل و شادکامی کننده بینی

 استرس و معنوی هوي بین که دادند نشان خود پژوهش در( 2101)

 در تبیین این یافته می. دارد وجود معکوس معنادار رابطه اضطراب و

عث تعادل بین عاطفه و توان چنین بیان کرد که هوي معنوی با

ه ی خود منجر به کنش سازگارانشود که این مس له به نوبهشناخت می

شود. همچنین افراد با هوي معنوی باال، بیشتر از با تنیدگی می

 ها استفادهمداربه منظور مواجهه با چالشای مس لهراهبردهای مقابله

ه منجر ب گردد و نهایتاًآمیز مینمایند که حل مشکل موفقیتمی

کاهش تنیدگی ادراک شده و به تبع آن کاهش واکنش جسمانی به 

شود. هوي معنوی، فرد را در تشخیص تفاوت بین درست و آن می

 کندهای معین و شنیدن صدای درون، توانا مینادرست در موقعیت

 (.2103)سینگ و سینها، 

 ويههمچنین دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که متغیر 

در رابطه میان ابعاد شخصیتی  کنندگیتعدیلدارای نقش  معنوی

با این  پژوهشی که به طور مستقیماست.  تنیدگی تحصیلیهگزاکو و 

وان چنین تنتایج همخوان باشد، یافت نشد؛ اما مطالعاتی هستند که می

( همبستگی 2102نتایجی را از آن استنباط کرد. سود، بخشی و گوپتا )

وي معنوی، خوشایندی و گشودگی به تجربه نشان مثبتی را بین ه

( نشان دادند که 2104دادند. در مورد دیگر هم میشارا و واشیست )

هوي معنوی راهکاری مناسب برای کاهش تنیدگی و افزایش 

ن چنین بیان تواباشد. در تبیین این یافته میبهزیستی در نوجوانان می

یان و ند در کنترل رفتار اطرافتوانکرد که افراد با هوي معنوی باال می

اصلی  هایهای متنوعی را به کار بگیرند. ویژگیتعامل با آنها، روي

هوي معنوی که شامل اعتماد به نفس فردی، اثربخش بودن، برقراری 

فردی باال، مدیریت تغییرات ایجاد شده در روال ارتباط، درک بین

باعث تقویت تواند عادی زندگی و حرکت از مسیرهای دشوار، می

آوری و کاهش تنیدگی شود )نعمتی، هدایت، رضایی ارجمند و تاب

(. به عبارت دیگر، هوي معنوی به عنوان یک ویژگی 2108خالدیان، 

اشته و تواند بر ابعاد دیگر شخصیت ت ثیر گذنگر میشخصیتی مثبت

 اثرات آنها را تعدیل کند.

ین ابعاد ل رابطه بنتایج نشان داد هوي معنوی با تعدیبه طور کلی، 

اند از بروز توآموزان میشخصیتی هگزاکو و تنیدگی تحصیلی دانش

 تنیدگی تحصیلی بر اثر وجود ابعاد شخصیتی بکاهد.

 صیلیتنیدگی تحبا توجه به نقش ابعاد شخصیتی هگزاکو در  

، لیتنیدگی تحصیدر  هوي معنوی کنندگیتعدیلنوجوانان و نقش 

ه ای و پیشگیرانهای مداخلهاجرای برنامهرسد که تهیه و به نظر می

ل تواند اثربخشی قابمی هوي معنویمبتنی بر ساخت شخصیت و 

ی داشته باشد. همچنین از آنجای کاهش تنیدگی تحصیلیتوجهی در 

را  یلیبا تنیدگی تحص هوي معنویکه نتیجه این پژوهش رابطه منفی 

ا تشکیل توانند بآموزان مینشان داد، مراکز مشاوره دانش

، هوي معنوییابی به های دستهای آموزشی و بیان راهکارگروه

باعث افزایش این ویژگی شخصیتی در آنها شوند. الزم به ذکر است 

هایی روبرو بوده است، از جمله که این مطالعه نیز با محدودیت

های نامههای این پژوهش انجام تحقیو با پرسشمحدودیت

نوع تحقیو همیشه امکان دارد  خودگزارشی است که در این

محدودیت  های غیرواقعی یا تحریف شده بدهند.ها پاسخآزمودنی

ر این همچنین ددیگر فقر منابع ایرانی در زمینه موضوع پژوهش است. 

پژوهش نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و فرهنگی 

امل ومدنظر قرار نگرفته است که احتمال دارد نتایج پژوهش از این ع

 ذکر شده ت ثیر پذیرفته باشد.
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ان آموزدانند از کلیه دانشنویسندگان بر خود الزم می همچنین

کننده در این پژوهش و همچنین کارکنان مدارس شهرستان شرکت

 اردبیل تقدیر و تشکر به عمل آورند.

 منابع
راساس ب یلیتحص یدگیتن ینیبشی(. پ0316فرهاد ) ،ییخرما و دهیفر ،ینیام

صلنامه ف ی.امقابله یهاسبک یگربا واسطه یتیشخص یهایگژیو
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