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Abstract
The aim of the present study was to investigate the role of emotional maturity, ego-resiliency
andspiritual intelligence in prediction ofadjustment to college with control of cognitive
flexibility on students. In a correlation study 277 students of shahidchamran university in
Ahvaz city were selected via multistage cluster sampling method during the fall semester of
the 2016-2017 academic year. The participants completed the items of Emotional Maturity
Scale(Sing and Bahargava), Ego-Resiliency Scale(Block and Kreman), Spiritual Intelligence
Scale(King), Adjustment to CollegeScale(Baker and Siryk) and Cognitive Flexibility
Inventory(Dennis and Vander). To analysis the data, statistical methods of Pearson
correlation coefficient and Analytical Hierrarchy Process were conducted. The results
showed that emotional maturity, ego resiliency, spiritual intelligence and cognitive flexibility
had a significant positive correlation with adjustment to college. Moreover Analytical
Hierrarchy Process showed that emotional maturity, ego-resiliency and spiritual
intelligencewith control of cognitive flexibility were able to predict 28./. variance of
adjustment to college scors. Therefore emotional maturity and spiritual intelligence were
important predictors of adjustment to college, so in education programs for increase
adjustment to college , emotional maturity, ego-resiliency and spiritual intelligence requires
more attention.
Keywords: emotional maturity, ego-resiliency, spiritual intelligence, cognitive flexibility
,adjustment with university
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چکیده
هدف پژوهش ،تعیین نقش بلوغ عاطفي ،خودتابآوري و هووش معنووي در پویشبینوي سوازراري بوا دانشوگاه بوا کنتورل
«انعطافپذیري شناختي» بود .در یک طرح همبستگي و بوا اسوتفاده از روش نمونوهریوري خوشوهاي چندمرحلوهاي از بوین
دانشجویان پسر دانشگاه شهیدچمران اهواز ،تعوداد  277دانشوجوي پسور در سوال تحیویلي  1395-1396انتخواب شودند.
شرکتکننودران بوه پرسشونامههواي بلووغ عواطفي سوین و بهاررواوا ،خودتوابآوري کالهونن ،هووش معنووي کینو ،
سازراري با دانشگاه بیکر و سیریک و انعطافپذیري شناختي دنیس و واندروال پاسخ دادند .دادههاي حاصل از پوژوهش
با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رررسیون سلسلهمراتبي تجزیوه و تحلیول شودند .نتوایی ضوریب همبسوتگي
پیرسووون نشووان دادنوود بووین هم و مت یرهوواي پوویشبووین و مت یوور مووالس ،همبسووتگي معن ويداري وجووود دارد .همچنووین بووین
انعطاف پذیري شناختي و مت یر مالس همبسوتگي مثبوت و معنوي داري وجوود داشوت .بوه عوالوه ،نتوایی نشوان دادنود بلووغ
عاطفي ،خودتابآوري و هوش معنوي بوا کنتورل انعطوافپوذیري شوناختي بوه تبیوین و پویشبینوي  28درصود از واریوانس
سازراري با دانشگاه قادر است .همچنین در تحلیل رررسیون سلسلهمراتبي بلوغ عاطفي و هووش معنووي نقوش معنويداري
در پیش بیني سازراري با دانشگاه داشتند؛ بنابراین با توجه به نقش مهم بلوغ عاطفي ،هوش معنوي در پویشبینوي سوازراري
دانشجویان ،تمرکز بیشتر بر این مت یرها براي افزایش سازراري دانشجویان ،امري ضروري اسوت و باعو بهبوود عملکورد
فرد در حوزههاي فردي  -اجتماعي و بهزیستي روانشناختي فرد ميشود.
واژههای کلیدی :سازراري با دانشگاه ،بلوغ عاطفي ،خودتابآوري ،هوش معنوي ،انعطافپذیري شناختي .
*نویسنده مسئول
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مقدمه

ازجمله روابط انساني جدیود ،درسهواي جدیود ،دوري

دانشووجویان بووا ورود بووه دانشووگاه ،مسووئولیتهوواي

از خانه و اسکان در خوابگاه در محویط دانشوگاه وجوود

بیشتري را بر عهده مي ریرند؛ با این حال هنوز به والدین

دارند که ميتوانند مشکالت سازراري ایجواد کننود؛ بوه

خود یا دیگور بزررسوا ن بوهعنووان منبوح حموایتي تکیوه

همین دلیل افراد براي اینکه بتوانند با چنین موقعیتهواي

مي کنند .بیشتر دانشجویان بهطور مرسووم توا حودودي از

فشارزا سازش یابند ،از راهبردهاي مختلفوي نظیور هووش

مسوئولیتهوایي کووه فورد بوواله بور عهووده دارنود ،فووارغ و

معنوي بهوره موي ریرنود .اموروزه هووش معنووي اهمیوت

آزادند؛ اما انتقال از دبیرستان به دانشگاه ميتواند تجربو

روزافزوني در رویکورد روانشناسوي مثبوت و روانشناسوي

اسوووترسزا بوووراي برخوووي دانشوووجویان تلقوووي شوووود

تحووولي دارد .هوووش معنوووي مجموعووه ظرفیووتهوواي

(عمیووودطاهري ،میکوووا یلي و عیسوووي زادروووان.)1395 ،
پژوهشها به خوبي نشوان دادنود سوازراري بوا دانشوگاه

1

سازراري در ذهون بور مبنواي جنبوههواي غیرجسوماني و
متعوووالي واقعیوووت اسوووت .درحقیقوووت هووووش معنووووي

نیازمند توجه و بررسي بیشتري است؛ زیورا سوازراري بوا

مجموعووهاي از فعالیووتهاسووت کووه عووالوه بوور لطافووت و

دانشگاه بر سایر فعالیوت هوا و ابعواد زنودري دانشوجویان

انعطووافپووذیري در رفتووار ،سووبب خودآروواهي و بیوونش

ماننوود بهداشووت جسوومي  -روانووي ،عملکوورد ،انگیووزش

عمیق نسبت به زندري و هدفدارکردن آن مويشوود؛ بوه

تحییلي و سازراري اجتماعي در حووزههواي خوار از

رونهاي که اهداف فراتر از دنیاي مادي ،ترسیم و هموین

دانشووگاه تیریررووذار اسووت (عمیوودطاهري و همکوواران،

امر موجب سازراري روانشوناختي فورد مويشوود؛ چوون

 .)1395همچنین پژوهشهاي متعدد نشان دادهانود فشوار

فرد با ایون سوازراري درصودد جلوب رضوایت خداونود

و اسووترسهوواي زیوواد دانشووجویان در زنوودري روزمووره

اسووووت (عرفووووان ،حقوووواني ،امیوووود و براتووووي.)2016 ،

مي تواند به شکست تحییلي ،افت عملکورد تحیویلي و

کین

 ،2008(2به نقل از نیک منش و کیخا )1394 ،بیان

مشکالت سازراري منجر شود و تیریر منفي بر بهزیسوتي

موويدارد افووراد بووه واسوووطه هوووش معنوووي بهتووورین و

روانشووناختي و ارتبووات اجتموواعي افووراد داشووته باشوود؛

مناسووبتوورین تیوومیمات را بووراي ارتقوواي سووازراري و

بنابراین براي نیل به پیشرفت تحییلي ،عملکورد مناسوب

انطباق پذیري با شرایط زندري اتخاذ ميکنند .یافتههواي

و بهبووود ارتباطووات اجتموواعي و بهزیسووتي روانشووناختي،

پژوهشووي (منیوووري ،خورشویدزاده و اص و ري 2016 ،؛

بررسي و تمرکز بر سازراري بوا دانشوگاه حوا ز اهمیوت

احمدیان ،حکیمزاده و کردسوتاني )2013 ،نشوان دادنود

است (کسکین ،کسکین و کارتل .)2016،سوازراري بوا

هوش معنووي نوهتنهوا سوازراري را پویشبینوي مويکنود،

دانشگاه شامل موفقیوت تحیویلي و رشود فوردي اسوت.

توانایي افراد را در حل مشکالتشان و رسیدن به اهوداف

دانشجویان سازرار افرادي اند که ضومن کسوب نمورات

خود تسهیل مويکنود .احمودیان و همکواران ( )2013در

بووا  ،ارتبووواتهووواي اجتموواعي صووومیمانه و دوسوووویه و

پژوهشووي بووین هوووش معنوووي و راهبردهوواي سووازرارانه

برخوووردار از بهزیسووتي روانشووناختي بووا  ،موويتواننوود

همبسوتگي مثبووت پیودا کردنوود .روپتوا ( )2012توصووی

بووووهخوووووبي دروس خووووود را بگذراننوووود و درنهایووووت

مي کند هوش معنوي ميتواند راهبرد مقابلهاي براي حول

فارغ التحییل شوند (الیاس ،محیوودین و یوولي.)2009 ،

مشووکالت و مسووا ل پوورتنش روزمووره داشووته باشوود و در

ازنظر لوبکر و اتزل (  )2007عوامول فشوارزاي متعوددي
. adjustment with University

1

. King

2

نقش بلوغ عاطفي ،خودتابآوري و هوش معنوي در پیشبیني سازراري با دانشگاه با کنترل انعطافپذیري شناختي در دانشجویان پسر3/

نقش مهموي ایفوا کنود؛ چوون فورد

هیجانات و رفتارهاي ناسازرارانه پاسخ دهند؛ زیورا ایون

موقعیت هاي مختل

مي تواند از هوش معنوي براي چهارچوبدهوي و تفسویر

افووراد روش جووایگزین مناسووب بووراي پاسووخگویي بووه

مجوودد تجووارب خووود بهووره ریوورد و پاسووخ بهتووري بووه

استرس ندارند؛ البته در پژوهشي که نهورا ( )2014انجوام

وضعیتي که در آن هست ،بدهد.

داد بین سازراري و بلوغ عواطفي همبسوتگي مثبتوي پیودا

عالوه بر نقش مهوم هووش معنووي ،رشود عواطفي و
اجتماعي در سوازراري تحیویلي و بهبوود سوازراري بوا

نکرد؛ ولي بلوغ عاطفي با عملکرد تحییلي رابط مثبتوي
داشت.

محوویط نقووش اساسووي دارد .برخووي افووراد اررچووه ازنظوور

ممکن است در زندري تحیویلي اتفاقواتي رد دهود

جسمي بوه بلووغ موي رسوند ،ممکون اسوت هرروز ازنظور

که دانشوجویان بوراي مقابلو موثرر بوا آن نیازمنود برخوي

عاطفي به بلوغ نرسند .بلوغ عاطفي  1به توانایي هودایت و

ویژروويهووا و مهووارتهووا نظیوور خودتووابآوري باشووند.

تسهیل تمایالت عاطفي براي رسیدن به اهوداف در نظور

خودتووابآوري همووان درس و آروواهي فوورد از اینکووه

ررفته شوده اشواره دارد (یوسو  ،رحویم ،موتپوا ،سوي،

مويتوانوود بووهطوور موفقیووتآمیووزي بوا خطوورات و وقووایح

جعفووور و عیسوووي .)2011 ،رافیووودالي ( )2017توصوووی

فشووارزا مقابلووه کنوود و بووهواسووط خووودکنترلي مناسووب،

م ويکنوود بلوووغ عوواطفي توانووایي افووراد بووراي موودیریت

اختالل رفتاري  -هیجاني خاصي را بروز ندهود (جوان و

خوود و همچنوین ارزیوابي حالوتهواي عواطفي

لي .)2017 ،افوراد بوا ویژروي خودتوابآوري نسوبت بوه

دیگران در روابط بینفردي ،بهمنظور اتخاذ تیومیمات و

تجارب جدیود پوذیرا هسوتند و توانوایي زیوادي در حول

ميشود .برجسوتهتورین عالموت

مسووئله دارنوود؛ بووه دلیوول اینکووه نگوورش خوووشبینانووه و

بلوووغ عوواطفي توانووایي تحموول توونش و در عووین حووال

امیدوارانه نسبت به شورایط مختلو

دارنود و بوهصوورت

بيتفاوتي به برخي از محرسهایي است که بور فورد ارور

فعال و مثررتري با شرایط فشارزا مقابله ميکنند و اینکوه

مي رذارنود و ممکون اسوت او را دسوتخوش احساسوات

وقتي با شرایط مبهم و یا جدید روبهرو ميشووند ،سوطح

منفي کنند (رافیدالي .)2017 ،در پژوهشي که محمودي

بیشووتري از انعطووافپووذیري و خودکارآموودي را نشووان

( )2012روي دانشجویان یاسو انجام داد ،به این نتیجوه

ميدهند (جان و لي .)2017 ،در پژوهشي بوه نقوش مهوم

رسوووید کوووه بلووووغ عووواطفي بوووا سوووطوح سوووازراري در

توووابآوري در بهبوووود سوووازراري افوووراد اشووواره شووود

دانشوووجویان همبسوووتگي مثبوووت دارد .کوووور و آرورا در

(جو یهووا ،پووو دي ،لووک و احموودي .)1395 ،در ای ون

پژوهشي ( )2014به این نتیجه رسیدند کوه بلووغ عواطفي

پژوهش بیان شد که افوراد تواب آور ،بهتور بوا مشوکالت

براي سازراري بهتر با محویط تحیویلي زم و ضوروري

زندري کنار مي آیند و انعطافپوذیري بیشوتري از خوود

است .در پژوهشي دیگر ،کاپري و راني ( )2014بوه ایون

نشوان مويدهنود و ایوون در بهبوود سووازراري آنوان نقووش

نتیجه رسیدند که بلووغ عواطفي پویشبینويکننود مهموي

مهمي دارد .ساز روانشناختي دیگري کوه بوا سوازراري

براي سطح موفقیت افراد در زندري محسوب مويشوود.

ارتبووووات دارد ،انعطووووافپووووذیري شووووناختي اسووووت .3

مويکننوود افورادي کووه بلوووغ

انعطاف پذیري شناختي توانایي فرد براي ارتبات کامل بوا

عاطفي کمتري دارنود ،هیجانوات خوود را کمتور کنتورل

زمان حال بهعنوان انسان هوشیار و آراه و توانوایي بوراي

عواطو

اقدامات مناسب تعری

ایون پژوهشووگران توصوی

2

مي کنند و ممکن است به موقعیت فشوارزا تنهوا بوا تخلیو
2

. emotional maturity

1

.ego- resiliency
. cognitive flexibility

3
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ت ییر یا ادام رفتار در جهت ارزشهایش اسوت (هوایز و

مي رسد؛ به همین دلیل پژوهش حاضور در پوي پاسوخ بوه

استروساهل .)2004 ،به طورکلي توانایي ت ییر آمایههواي

این مسئله است تا ارر انعطافپذیري شناختي را بهعنووان

شناختي 1به منظور سازراري با محرسهاي در حال ت ییور

مت یر کنترل که هموراه بوا مت یرهواي پویشبوین بور مت یور

انعطووافپووذیري

مووالس توویریر موويرووذارد ،مشووخص کنوود و نقووش بلوووغ

شناختي است (دنویس و وانودروال .)2010 ،افورادي کوه

عاطفي و خودتابآوري و هوش معنوي را در وراي ارور

توانایي تفکر انعطافپذیر دارند ،از توجیهات جوایگزین

انعطافپذیري شناختي بهعنوان پیشبینهواي سوازراري

استفاده مي کننود .بوه صوورت مثبوت چهوارچوب فکوري

دانشجویان با دانشگاه بررسي کنود .بوا توجوه بوه کمبوود

خود را بازسازي مي کنند و موقعیتهاي چالشانگیوز یوا

پووژوهش در حیطوو سووازراري دانشووجویان بووا محوویط

رویدادهاي استرسزا را راحتتر ميپذیرند و نسوبت بوه

دانشگاه و همچنین توجهنکردن به نقش انعطوافپوذیري

افرادي که انعطاف پذیري شناختي ندارند ،توابآوري و

شووناختي ،بووهعنوووان مت یوور کنتوورل در رابطوو مت یرهوواي

سووازراري بیشووتري دارنوود (بورتووون ،پاکنهووام ،بووراون،

پیش بین با مت ییر موالس در پوژوهش حاضور ایون سوثال

 .)2010در پژوهشووي (جووانکو ،ووتووریپ و راپووه)2014 ،

مطوورح اسووت کووه آیووا بلوووغ عوواطفي ،خودتووابآوري و

انعطووافپووذیري شووناختي بووا تووابآوري و سووازراري

هوش معنوي ميتوانند پویشبوین سوازراري بوا دانشوگاه

همبستگي مثبت داشت .به نظر ميرسود انعطوافپوذیري

باشند ،در حالي که انعطافپذیري شناختي کنترل شود.

محیطووي ،عنیوور اصوولي در تعوواری

بیشتر به افراد کمک مي کند تا بور روشهواي جوایگزین
ت ییووورات شوووناختي تمرکوووز بیشوووتري داشوووته باشوووند و
بوودینرونووه سووازراري خووود را بووا ببرنوود (جووانکو و
همکاران.)2014 ،

روش
روش پووژوهش ،جامعوو آموواري و نمونووه :پووژوهش

حاضوور از نوووص توصوویفي – همبسووتگي اسووت .مت یرهوواي

با توجه به اهمیت سازراري با دانشوگاه در بهداشوت

پیش بین در این پژوهش ،بلووغ عواطفي ،خودتوابآوري

روانووي دانشووجویان و همچنووین توویریر آن در حوووزههوواي

و هوش معنوي و مت یر موالس سوازراري بوا دانشوگاه و

خووار از دانشووگاه ،آروواهي از وضووعیت روانشووناختي
دانشوووجویان و شوووناخت ابعووواد سوووازراري تحیووویلي،
اجتماعي ،فوردي  -هیجواني و وابسوتگي بوه دانشوگاه در
آنووان ضووروري اسووت .بووه همووین منظووور بووا توجووه بووه
همبستگي مثبت انعطافپذیري شوناختي و توابآوري (
بورتون و همکاران2010 ،؛ جوانکو و همکواران2014 ،؛
تقويزاده و فرمواني )1392 ،و بلووغ عواطفي (توحیودي،
تاشک و زینعلي )1395 ،و همچنین همبسوتگي مثبوت بوا
هوووش معنوووي (خدابخشووي ،حیوودري و خوووشکوونش،
 )1395تیریررووذاري ایوون سووازه روانشووناختي همووراه بووا

همچنین مت یور کنتورل ،انعطواف پوذیري شوناختي اسوت.
مالس براي انتخاب مت یر کنترل ،تیریررذاري این سوازه
همراه با مت یرهاي پویش بوین بور مت یور موالس ،براسواس
پوووژوهشهووواي پیشوووین اسوووت .کرلینجووور و پووودهازور

2

(کرلینجوور و پوودهازور 1393/1373 ،ترجموو سووورایي)
دربار کنترل مت یر مداخلهرر چنین بیان ميکننود :بوراي
اعمال کنترل در رررسیون به قرار ذیول عمول مويشوود:
در مرحل نخست ،مت یور کنتورل وارد معاملوه مويشوود و
سپس در مرحل بعد ،دیگر مت یرهواي مسوتقل بوه معادلوه
اضافه ميشوند که تفاضل واریانس تبیوینشود ناشوي از
مت یوور کنتوورل ،از واریووانس تبیووینشوود کوول مت یرهووا،

مت یرهوواي پ ویشبووین بوور مت یوور مووالس محتموول بووه نظوور
1

. cognitive sets

. Kerlinjer & Pedhazur

2
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حکایووت از اعمووال کنتوورل دارد .جامعوو آموواري ایوون

 .)1990همساني دروني این مقیواس بوا محاسوب ضوریب

پوووژوهش شوووامل دانشوووجویان مقطوووح کارشناسوووي و

همبستگي هاي بین کول نمورات و نمورات هور یوک از 5

کارشناسي ارشد پسر ساکن مجتمح خوابگاهي وابسته به

زیر مقیاس تعین شد .ناپایداري هیجاني  ،0/75بازرشوت

دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحیویلي 1395-96

عوواطفي  ،0/63ناسووازراري اجتموواعي  ،0/58فروپاشووي

بووود .از بووین کوول دانشووجویان طبووق جوودول کرجسووي و

شخیوویت  0/86و نبووود اسووتقالل  0/42بووه دسووت آموود

مورران 291 ،دانشوجو بوه روش نمونوهریوري خوشوهاي

(سین

و بهارراوا .)1990 ،در پژوهش سعادتي شوامیر،

انتخواب شوود؛ بوودینرونوه کووه از بووین همو بلوووسهوواي

زحمتکش و خجسته ( )1391براي تعیین پایوایي مقیواس

مجتمووح خوابگوواهي (تعووداد کوول  4بلوووس) بووه روش

از آلفاي کرانبواد اسوتفاده کردنود کوه  0/79ذکور شود.

نمونووهریووري خوشووهاي 2 ،بلوووس ،انتخوواب و سووپس

همچنووین روایووي آن  0/73رووزارش شوود .در پووژوهش

پرسشنامهها بهصورت تیادفي بین دو بلوس توزیوح شود

حاضر پایایي با آلفاي کرانباد  0/93به دست آمد.

و دانشجویان به ابزارهاي پژوهش پاسخ دادند که از این

مقیووواس خودتوووابآوري ( :2 )ERSایووون مقیووواس را

تعداد 14 ،پرسشنامه بوه د یلوي ازقبیول عودمبررشوت و

نخسوووتین بوووار کالهووونن ( )1996بوووه شوووکل مقیووواس

پاسخ دهي تیادفي از روند کار ،خار و درنهایوت 277

خودرزارشي ارزیوابي تواب آوري از عبوارات پرسشونام

پرسشوونامه تجزیووه و تحلیوول شوودند .بووراي حف و اصووول

روانشوووناختي کالیفرنیوووا ،اقتبووواس و روي نمونوووهاي از

اخالقي ،از آنان خواسته شد از ذکر نام و نام خوانوادري

زو هاي فارغ التحییل شد کالیفرنیا اجرا کردند .بعدها

پرهیوز کننود و بوا اطمینوان از محرمانووهبوودن پاسوخهوا بووا

بالس و کریمن ( )1996مقیاس ارزیابي خودتوابآوري

صداقت به سثا ت پاسخ دهند.

را بوا اقتبواس از پرسشونام چندمرحلوهاي شخیویت مینوه

ابزار سنجش :مقیاس بلوغ عواطفي  :)EMS )1سوین

سوتا و پرسشنام روانشناختي کالیفرنیوا طراحوي کردنود.

و بهارراوا ( )1990این مقیاس را طراحوي کردنود .یوک

این مقیاس مشتمل بر  14رویه است کوه پاسوخهوا را در

مقیاس رزارش شخیي  5رزینوه اي (خیلوي زیواد "، "5

یک مقیاس  4درجهاي لیکرتي ميسنجد و نمرهروذاري

زیاد " ، "4نامشخص " ،"3احتموا ا "  ، "2هرروز ")"1

آن از «هررز کاربرد ندارد» ( )1توا «خیلوي زیواد کواربرد

و داراي  48رویه است .در ایون مقیواس  5خوردهمقیواس

دارد» ( )4است .ضریب آلفا بوا فورت توکعوامليبوودن

انودازهریووري مويشووند؛ ناپایووداري هیجوواني ،بازرشووت

که آزمون تنها یک فواکتور اصولي را مويسونجد0/76 ،

عوواطفي ،ناسووازراري اجتموواعي ،فروپاشووي شخیوویت و

رووزارش شووده اسووت ( بووالس و کووریمن .)1996 ،ایوون

نبود استقالل .درخور ذکر است در این پژوهش از نمور

پژوهشوگران ضوریب اعتبوار بازآزموایي آزموون را بوراي

کل مقیاس اسوتفاده شوده اسوت .روایوي ایون مقیواس در

زنووان و مووردان در فاصوول پوونی سووال بووهترتیووب  0/67و

برابر معیارهاي بیروني یعنوي پرسشونامه سوازراري بوراي

0/51رووزارش کردنوود .در پووژوهش نریموواني و عباسووي

دانشجویان کالی  0/64به دسوت آموده اسوت .همچنوین

( )1388روایي آن مطلووب ( )0/79ذکور شود .همچنوین

پایایي آزمون – بازآزمون روي دانشجویان اندازهریوري

پایووایي آن در ایوون پووژوهش بووا آلفوواي کرونبوواد 0/84

شد و فاصل زمواني بوین ایون دو آزموون  6مواه بوود کوه

رووزارش شوود .در پووژوهش حاضوور پایووایي بووا آلفوواي

همبستگي رشتاوري بین این دو اجرا  0/75رزارش شد.

کرونباد  0/88به دست آمد.

همچنین روایي آن  0/77ذکر شد( .سوین

و بهاررواوا،
1

. Emotional Maturity Scale

. Ego-Resiliency Scale

2
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پرسشنام هوش معنوي  :)SIS (1فرم اصلي پرسشونامه

پووژوهش میکووا یلي منیووح ( )1389مطلوووب ذکوور شوود

 83سثال است که در پژوهش حاضور از فورم کوتواه آن

( .)0/81در پژوهش حاضور آلفواي کرونبواد بوراي کول

استفاده شد که شامل  24رویه است و این مقیاس چهوار

مقیاس  0/91به دست آمد.

بُعد را ميسنجد؛ تفکور وجوودي ،معنويداري شخیوي،

پرسشنام انعطاف پذیري شوناختي ( :3)CFIدنویس و

،

وانوودروال ( )2010ایوون پرسشوونامه را طراحووي کردنوود و

 ،2008به نقل از نیک منش و کیخا .)1394 ،بوه هور بعود

شامل  20سثال بود .شیو نمره رذاري آن براساس یوک

در یووک مقیوواس پوونیدرجووهاي از کووامالا موووافقم ( )4تووا

مقیاس لیکرتي  7درجهاي از کوامالا مووافقم ( ،)6موافوق

کامالا مخالفم (صفر) نموره داده مويشوود .بوا اسوتفاده از

(،)3

هشوویاري متعووالي و رسووترش حالووت هشوویاري (کین و

( ،)5تاحدودي موافق ( ،)4نوه موافوق و نوه مخوال

تحلیوول عوواملي اکتشووافي در یووک نمونووه  619نفووري از

تاحدودي مخوال

دانشجویان دانشگاه ترنت کانوادا در سوال  2007آلفواي

( )0است و تالش مي کند توا  3جنبوه از انعطوافپوذیري

 0/84بوه دسوت آمود.

شووناختي را بسوونجد؛ ادراس کنتوورلپووذیري توانوووایي،

در پژوهشي در ایران اعتبار ایون آزموون  0/78بوه دسوت

ادراس توجیه رفتار و ایجاد ادراس رزینههاي مختلو .

آموود (مشووایخي دولووتآبووادي و محموودي .)2014 ،در

ایوون پژوهشووگران پایووایي پرسشوونام حاضوور را بووه روش

پژوهش حاضر آلفاي کرانباد  0/87به دست آمد.

آلفوواي کرونبوواد بووراي کوول مقیوواس ، 0/91 ،و بووا روش

کرونباد  0/95و پایایي با تنیی

پرسشنام سوازراري بوا دانشوگاه ( :2 )SACQبیکور و

( ،)2مخوال

( )1توا کوامالا مخوالفم

بازآزموایي بوهترتیوب  0/81بووه دسوت آوردنود .دنوویس و

سیریک ( )1984این ابزار را طراحوي کردنود و  67مواده

واندر ( )2010در پوژوهش خوود نشوان دادنود پرسشونام

دارد .ایون مقیوواس از معودود مقیوواسهوایي اسووت کوه بووا

حاضوور از سوواختار عوواطفي ،روایووي همگوورا و روایووي

هدف سازراري در موقعیت دانشگاه به کار رفتوه اسوت

همزموان مناسوبي برخووردار اسوت .روایوي همزموان ایون

و داراي  4خرده مقیاس سازراري تحییلي ( 24رویوه)،

پرسشنامه با پرسشونام افسوردري بوک  -0/39و روایوي

سووازراري اجتموواعي ( 20رویووه) ،سووازراري فووردي -

همگرایوووي آن بوووا مقیووواس انعطوووافپوووذیري رابوووین و
4

هیجوواني ( 15رویووه) و دلبسووتگي بووه دانشووگاه اسووت.

مارتین 0/75بود (رابوین و موارتین بوه نقول از تقويزاده و

پاسخگو در مقیاس لیکرتي پنیدرجهاي از کوامالا موافوق

فرموواني .)1392 ،در ایووران ضووریب اعتبووار کوول مقیوواس

" ،"5تاحدي موافق " ،"4نظوري نودارم " ،"3توا حودي

 0/72رزارش شد (سلطاني ،شواره ،بحرینیوان و فرمواني،

مخال

 .)1392در پووژوهش حاضوور آلفوواي کرونبوواد  0/72بووه

" ،"2کامالا مخال

" "1به سوثالهواي آزموون

پاسخ مي دهد .چهار نموره بوراي خوردهمثلفوههوا و یوک
نمره کل محاسبه مويشوود .در بررسوي بیکور و سوریاس

دست آمد.
روش اجرا و تحلیل :شورکتکننودران پوس از ارا و

( )1984ضریب آلفاي کروباد هم خردهمثلفهها بوا ي

توضوویح راجووح بووه اهووداف پووژوهش ،محرمانووهبووودن

 0/80بود .میکا یلي منیوح ( )1389ضوریب خوردهمقیواس

اطالعات و بهکوارریري آنوان بوراي اهوداف پوژوهش و

سوووازراري تحیووویلي را در یوووک روووروه  90نفوووري

اخذ رضایت کتبي بوا پرکوردن پرسشونامههوا در مطالعوه

دانشجویي  ،0/84سازراري اجتمواعي  ،0/72سوازراري
شخیي  -هیجواني  ، /69دلبسوتگي بوه دانشوگاه  0/90و
سووازراري کوول  0/78بووه دسووت آورد .روایووي آن در

شرکت کردند .معیارهاي ورود به پژوهش شامل تمایول
به شورکت در مطالعوه و وجودنداشوتن بیمواري پزشوکي

1

3

2

4

. Spiritual Intelligence Scale
.Student Adaptation to College Questionnaire

. Cognitive Flexibility Inventory
. Rabin & Martin
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جدي و محدودکننده بود که موجب کواهش انگیوزه در

 23سال بودند که تفاوت خاصي به لحاظ دیودراه آنوان

تکمیول پرسشونامههوا مويشوود .تحلیول یافتوههوا بوا بسووت

مشاهده نشد .جودول  1اطالعوات مربووت بوه میوانگین و

نورمافوزاري در علووم اجتمواعي ( )spssنسوخه  ،22روش

انحراف معیار و همبستگي بین مت یرهاي مورد مطالعوه را

رررسیون سلسلهمراتبي و با سوطح معنويداري p≤0/05

نشوان مويدهود .بووا توجوه بووه جودول  ،1همو مت یرهوواي

انجام ررفت.

پیشبین همبستگي معنيداري با مت یر موالس دارنود کوه
بیشترین ضریب همبستگي بوین بلووغ عواطفي ()r =0/56

یافتهها

بووا مت یوور مووالس و کمتوورین ضووریب همبسووتگي بووین

تعداد  14پرسشنامه به د یلي از قبیل عدمبررشوت و

تابآوري ( )r =0/36با مت یر مالس است که هر دو در

پاسخ دهي تیادفي از روند کار خوار شود و درنهایوت

سطح  p≤0/001معنيدارند .بین سایر مت یرها همبسوتگي

 277پرسشنامه تجزیوه و تحلیول شودند .نمونوههواي ایون

معنيدار یافت شد.

پژوهش بیشتر ،دانشجویان پسر در دامن سني بوین  19توا
جدول .1میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
سازراري با دانشگاه
سازراري با دانشگاه
انعطافپذیري شناختي

انعطافپذیري شناختي

بلوغ عاطفي

خودتابآوري

هوش معنوي

1
*0/36

بلوغ عاطفي

*

0/56

خودتابآوري

*

0/36

1
*

0/29

*

0/49

1
*

0/61

1

هوش معنوي

*0/45

*0/40

*0/56

*0/58

1

میانگین

194/80

91/66

170/55

40/52

49/46

انحراف معیار

31/51

12/95

31/02

7/20

13/88

*p≤0.001

به منظوور پویش بینوي سوازراري بوا دانشوگاه براسواس

کند .در مرحل دوم وقتي همو مت یرهوا بوهطوور همزموان

مت یرهاي پیش بین با کنتورل انعطوافپوذیري شوناختي از

وارد تحلیل ميشوند ،وزن تبییني هم مت یرهوا بوه هموراه

روش تحلیول رررسویون سلسولهمراتبوي اسوتفاده شود .در

مت یرهاي کنترل برابر  0/34ميشود .تفاضل این دو عدد

تحلیل رررسیون به شیو سلسلهمراتبوي بوهمنظوور کنتورل

که ميشود " ،"0/28حکایت از آن دارد کوه مت یرهواي

مت یور انعطووافپووذیري شوناختي ،زم اسووت ابتوودا مت یوور

پیش بین با کنترل انعطافپوذیري شوناختي  28درصود از

کنتوورل را وارد تحلیوول و سووپس مت یرهوواي پوویشبووین را

واریووانس سووازراري بووا دانشووگاه را تبیووین و پوویشبینووي

اضافه کرد .با توجه بوه منودرجات جودول  ،2در مرحلو

م ويکنوود کووه ایوون تفوواوت در سووطح آموواري p≤0/001

نخست مت یر انعطافپذیري شناختي (مت یر کنترل) قوادر

معنيدار است.

اسوت  6درصود از واریوانس مت یور موالس را پویشبینووي
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جدول .2تحلیل رگرسیون نمرات متغیر مالک براساس متغیرهای پیشبین با روش سلسلهمراتبی
F
R2
R
 Rاصالح شده
مدل
انعطافپذیري شناختي

0/32

0/058

0/061

14/583

p
≤0/001

انعطافپذیري شناختي
0/66

بلوغ عاطفي

0/341

0/349

30/629

≤0/001

خودتابآوري
هوش معنوي
∆R=0/34

مقادیر دلتا

∆R2=0/27

∆F=16/04

∆R=0/24اصالحشده

بوووا توجوووه بوووه جووودول شوووماره  ،3در رررسووویون

است که در اینجا همبستگي بین انعطافپذیري شوناختي

سلسله مراتبوي ،وزن اسوتاندارد انعطواف پوذیري شوناختي

و سازراري با دانشگاه معنيدار نیست .به نظور مويرسود

(مت یوور کنتوورل) برابوور  0/239اسووت و ایوون بیووانکننوود

انعطووافپووذیري شووناختي در یووک سووطحي از کوونش بووا

ضریب همبستگي ساده این مت یر با سازراري با دانشگاه

مت یرهواي پویشبوین بوهمنظوور پویشبینوي مت یور موالس،

(مت یرمالس) است که ارتبات در اینجا مثبت و معنويدار

اهمیت کمتري پیدا مويکنود و درنتیجوه تویریر آن تقلیول

است .در مرحل بعد وقتوي همو مت یرهواي پویشبوین بوه

پیدا مي کند؛ البته آزمون دوربین واتسون  1/72به دسوت

هموراه مت یور کنتورل وارد تحلیوول مويشوود ،سوهم مت یوور

آمد که بیان کنند استقالل مشاهدات است .بوا توجوه بوه

انعطووافپووذیري شووناختي در پوویشبینووي مت یوور مووالس

جدول  ،3پس از کنترل انعطافپوذیري شوناختي ،نقوش

(=0/009بتا) تقلیل پیدا موي کنود کوه ایون مقودار بیوانگر

مت یرهاي پیش بین بلوغ عواطفي و هووش معنووي بوهجوز

ضریب تویریر انعطوافپوذیري شوناختي بور سوازراري بوا

خودتووابآوري در پوویشبینووي سووازراري بووا دانشووگاه

دانشگاه پس از کنترل یا زدودن ارر مت یرهواي پویشبوین

معنيدار است.

از ارتبات انعطاف پذیري شناختي و سازراري با دانشگاه
جدول .3پیشبینی متغیر مالک از روی متغیرهای پیشبین (ضرایب رگرسیون سلسلهمراتبی)
p
t
ضرایب استانداردشده
ضرایب استانداردنشده
مدل
B

خطاي معیار

مقدار رابت

145/073

11/810

انعطافپذیري شناختي

0/498

0/129

مقدار رابت

157/000

21/050

بتا
11/455

0/001

3/715

0/001

7/109

0/001

انعطافپذیري شناختي

0/011

0/122

0/009

0/075

0/860

بلوغ عاطفي

0/360

0/069

0/321

4/155

0/001

خودتابآوري

0/083

0/285

0/027

0/209

0/730

هوش معنوي

0/510

0/148

0/261

3/314

0/001

0/239

نقش بلوغ عاطفي ،خودتابآوري و هوش معنوي در پیشبیني سازراري با دانشگاه با کنترل انعطافپذیري شناختي در دانشجویان پسر9/

بحث

معنووووي از خودآرووواهي بشوووتري برخوردارنووود و درس

هووودف پوووژوهش ،تعیوووین نقوووش بلووووغ عووواطفي،

عمیق تري از نقوات ضوع

و قودرت خوود دارنود و ایون

خودتاب آوري و هوش معنوي در پویشبینوي سوازراري

قابلیت نقش بارزي در ایجاد بییرت و بیونش نسوبت بوه

با دانشگاه با کنترل انعطافپوذیري شوناختي بوود .نتوایی

خود و محیط پیراموون دارد و قودرت سوازش پوذیري را

پووژوهش حوواکي از تبیووین و پوویشبینووي  28درصوود از

افزایش مي دهد .از دیگر یافتههاي مهم پوژوهش حاضور

واریانس مت یر مالس توسط مت یرهاي پیش بین با کنترل

مي توان اشاره کرد که در همبستگي سواده بوین مت یرهوا،

انعطاف پوذیري شوناختي اسوت و ایون تفواوت در سوطح

ارتبات خودتابآوري با سوازراري بوا دانشوگاه مثبوت و

آماري  p≤0/001معنويدار اسوت .نتوایی پوژوهش نشوان

معنيدار بوود کوه بوا پوژوهشهواي جوان و لوي ()2017؛

دادند بلووغ عواطفي بوهطوور مثبوت نقوش معنويداري در

تقوويزاده و فرموواني ()1392همسووو اسووت .جووان و لووي

پویشبینووي سوازراري بووا دانشووگاه دارد و ایون همسووو بووا

( )2017توصووی

موويکننوود کووه افووراد خودتووابآور

پژوهش هاي پیشین (رافیدالي2017 ،؛ محمودي2012 ،؛

ميتواننود بوهطوور موفقیوت آمیوزي بوا خطورات و وقوایح

کور و آرورا2014 ،؛ کواپري و رانوي )2014 ،اسوت .در

فشووارزا مقابلووه کننوود و بووا خووودکنترلي مناسووب اخووتالل

تبیین مطلب فوق ميتوان ذکر کرد افراد با ویژري بلووغ

رفتاري هیجاني خاصي را بروز ندهند .در واقح این افوراد

عاطفي ررایش به خودتنظیمي دارند و مودیریت بهتوري

در شرایط و موقعیتهاي مت یر و به هنگوام نامالیموات و

بر هیجانات خود دارند .این افراد توانایي تحمول تونش و

مشکالت زندري ،انعطاف پذیري خووبي از خوود نشوان

نگراني را در عین حال که نسوبت بوه آن بويتفواوتانود،

مي دهند و قدرت تحملپذیري بیشتري پیدا ميکنند؛ اما

دارا هستند؛ بنابراین امکان بروز رفتارهواي ناسوازرانه در

در تحلیل رررسیون سلسلهمراتبي ،نقش خودتوابآوري

واکوونش بووه موقعیووتهوواي فشووارزا در آنووان تقلیوول پیوودا

در پیش بیني سازراري با دانشگاه معنيدار نبوود .بوه نظور

مي کند و این در بهبود سازراري آنان نقش مهمي دارد.

ميرسد خودتابآوري در سطحي از کنش با مت یرهواي

در ایوون پووژوهش هوووش معنوووي پووس از کنتوورل مت یوور

پیشبین بهمنظور پیش بیني مت یر مالس اهمیوت کمتوري

انعطاف پذیري شوناختي نقوش معنويداري در پویشبینوي

پیدا مي کند و همبستگي مثبت و معنويدار ایون سوازه بوا

سازراري با دانشوگاه داشوت کوه ایون بوا پوژوهشهواي

مت یرهاي پیش بین دیگر رویاي ایون مسوئله اسوت؛ البتوه

پیشوووین (منیووووري و همکووواران2016 ،؛ احمووودیان و

در پژوهش کنوني ،آزمون دوربوین واتسوون بیوان کننود

همکوواران2013 ،؛ روپتووا )2012 ،همسووو اسووت .کینو

استقالل مشاهدات اسوت؛ بنوابراین همبسوتگي زیواد بوین

( ،2008به نقل از نیک مونش و کیخوا )1394 ،توصوی

مت یرهاي پیشبین دور از انتظار اسوت .عوالوه بور مووارد

مي کند که افراد با هوش معنوي زیاد ،زندري را بوا معنوا

ذکرشووده ،در پووژوهش حاضوور وقتووي انعطووافپووذیري

و هدفمند تلقي مي کنند و با توجوه بوه اینکوه اتفاقوات را

شناختي به صورت مت یر پیشبین و جدا از بقی مت یرهواي

در پرتوو معنوواي کلوي زنوودري تفسوویر مويکننوود ،هنگووام

پیش بین وارد تحلیل شد ،همبستگي مثبوت و معنويداري

مواجهه با ناسازراري هاي زندري ،کمتر دچوار ناامیودي

با مت یر مالس داشوت کوه ایون همسوو بوا پوژوهشهواي

ميشوند ،راحتتر با آن کنار ميآیند و تحمول بیشوتري

پیشین (دنیس و وانودروال2010 ،؛ بورتوون و همکواران،

افوزایش

2010؛ جووانکو و همکوواران )2014 ،اسووت .بورتوووون و

سوازراري مويشووود .بوه عبوارت دیگوور ،افوراد بوا هوووش

ميکنند افورادي کوه توانوایي

در برابر فشارهاي زنودري دارنود و ایون باعو

همکاران ( )2010توصی
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تفکر انعطافپذیر دارند ،از توجیهات جایگزین اسوتفاده

بلوووغ عوواطفي و هوووش معنوووي ،بووهجووز خودتووابآوري

مي کنند ،بوه صوورت مثبوت چهوارچوب فکوري خوود را

هرکدام نقش مهموي در افوزایش سوازراري بوا دانشوگاه

بازسووازي موويکننوود و موقعیووتهوواي چووالشانگیووز یووا

دارند .به همین منظور زم اسوت متخییوان درریور در

رویدادهاي استرسآمیز را راحتتر ميپذیرنود و نسوبت

امر آموزش بوا ارا و راهکارهوا و برناموههواي آموزشوي،

به افرادي که انعطافپذیري شناختي ندارند سازراري و

بلوغ عاطفي و هوش معنوي دانشجویان را افزایش دهنود

توابآوري بیشوتري دارنود؛ ولووي در مرحلو بعود ،وقتووي

تا سازراري دانشجویان با دانشگاه بیشتر شود و درنتیجوه

مت یر انعطاف پذیري شناختي به هموراه دیگور مت یرهواي

عملکرد فرد در حوزههاي فردي  -اجتماعي و بهزیسوتي

پیش بین وارد تحلیل سلسه مراتبي شد ،سهم آن در تبیوین

روانشووناختي بهبووود یابوود .از محوودودیتهوواي پووژوهش

و پیش بیني مت یر مالس تقلیل پیدا کرد؛ به رونوهاي کوه

م ويتوووان ذکوور کوورد کووه پووژوهش حاضوور روي نمونووه

نقووش معنوويداري در پوویشبینووي مت یوور مووالس نداشووت.

دانشجویي پسر بود و مشکل تعمیمنیوافتن بوه نمونوههواي

کوواهش ضووریب اسووتاندارد رررسوویون انعطووافپووذیري

غیردانشجویي و جمعیتهاي بالیني وجود دارد؛ بنوابراین

شووناختي در مرحلو دوم ،یعنووي پووس از ورود مت یرهوواي

پووژوهشهوواي آتووي مويتوانوود وجووود ایوون ارتبووات را در

بلوووغ عوواطفي ،خودتووابآوري و هوووش معنوووي نشووان

دانشجویان دختر و غیردانشجویي بررسي کند .همچنوین

موويدهوود تمووام اروور انعطووافپووذیري شووناختي ازطریووق

پووژوهشهوواي آینووده مويتوانوود بوور شناسووایي مت یرهوواي

مت یرهوواي پوویشبووین بووه سووازراري در دانشووگاه منتقوول

واسطهاي متمرکز شووند کوه در ارتبوات بلووغ عواطفي و

موويشووود؛ هرچنووود در ایوون تحلیووول ،کووارکرد مت یووور

هوش معنوي با سازراري با دانشگاه نقش دارند.

انعطاف پذیري شوناختي بوه عنووان مت یور کنتورل در نظور

با توجه به اینکه سازراري با دانشگاه ،یکوي از ابعواد

ررفته شد ،بررسوي وضوعیت ایون مت یور بوهعنووان مت یور

سووالمتي اسووت و بووه توجووه بیشووتري نیوواز دارد ،پیشوونهاد

مسووتقل و مت یرهوواي پوویشبوووین بووهعنوووان مت یرهووواي

موويشووود در مراکووز مشوواره و دانشووگاه مشوواورههوواي

میانجي رر نیز بااهمیت است .از دیگور یافتوههواي جوانبي

تخییي و برنامههاي مداخلهاي در زمین بهبوود سوطوح

پووووژوهش بووووه همبسووووتگي مثبوووت و معنوووويدار بووووین

سووازراري ،ارا ووه و کارروواههوواي آموزشووي موورتبط هووم
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