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 چکیده
اهداف گری نقش واسطه شناخت اجتماعی و بهزیستی تحصیلی با ارتباطهدف از پژوهش حاضر، بررسی 

جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان های مثبت تحصیلی و اجتماعی بود. و هیجانپیشرفت اجتماعی 
دختر( با استفاده از روش  211و  پسر 291نفر ) 655ها تعداد که از میان آنکارشناسی دانشگاه شیراز بود 

ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شناخت چندمرحله ایخوشه تصادفی گیرینمونه
(، 2111(، مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی )ریان و شیم، 0179اجتماعی دانشجویان )نجاتی و همکاران، 

ی ، سیاهه(2101شیندلر و همکاران، تحسین )(، مقیاس 0175مقیاس امید به تحصیل )خرمائی و کمری، 
آرو و همکاران،  -ی فرسودگی تحصیلی )سالمال( و سیاهه2102آرو و آپادایا،  -مشغولیت تحصیلی )سالمال

ا شناخت هیابی معادالت ساختاری استفاده شد. مطابق یافتهمدل ها از روشوتحلیل دادهبرای تجزیه( بود. 2117
هدف رشدیافتگی اجتماعی اثری غیرمستقیم و مثبت بر امید به تحصیل و تحسین داشت. ی اجتماعی به واسطه

یم های مثبت امید به تحصیل و تحسین دارای اثری غیرمستقی هیجانهدف رشدیافتگی اجتماعی نیز به واسطه
 -تیاو مثبت بر مشغولیت تحصیلی و اثری غیرمستقیم و منفی بر فرسودگی تحصیلی بود. همچنین هدف اثب

تأثیر  غیرمستقیم و منفی بر مشغولیت تحصیلی طوربهگرایشی اجتماعی به واسطه هیجان اجتماعی تحسین 
های داشت. طبق این نتایج، شناخت اجتماعی با افزایش هدف رشدیافتگی اجتماعی سبب افزایش هیجان

ی و فرسودگی صیلشده و از این طریق بهزیستی تحصیلی )مشغولیت تحینتحسمثبت امید به تحصیل و 
غیرهایی مانند ی بهزیستی تحصیلی متتوان نتیجه گرفت که در حیطهمیدهد. تحصیلی( را تحت تأثیر قرار می
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همی توانند نقش ممیاجتماعی های مثبت تحصیلی و شناخت اجتماعی، اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان
 ایفا کنند.

ی و های مثبت تحصیلهیجانتحصیلی، اهداف پیشرفت اجتماعی، بهزیستی واژگان کلیدی: 
 شناخت اجتماعی. اجتماعی،

 مقدمه
به عنوان یک پیامد کیفی عملکرد تحصیلی در چندسال اخیر مورد  0حوزه بهزیستی تحصیلی

سوینی،  -؛ تومینن2105، 2نگر قرار گرفته است )گاندر، پرویر و راششناسان مثبتتوجه روان
(، به این دلیل که کلید فهم عملکرد تحصیلی ضعیف 2102؛ 2111، 1آرو و نیمیویرتا -سالمال

 ها و یا به عبارت دیگر فرسودگیتواند اختالل در بهزیستی تحصیلی آندانشجویان می
(. بر این اساس، شناسایی عواملی که در ایجاد 2100، 4سوناتحصیلی باشد )واتسا و رابرت

-ته روانگران رشروی پژوهش شهای اصلی پیبهزیستی تحصیلی نقش دارند یکی از چالش

اجتماعی در تبیین بهزیستی تحصیلی عوامل  -طبق رویکرد شناختی شناسی تربیتی است.
ای هشناختی، انگیزشی و هیجانی دارای نقش اساسی هستند. بر طبق این رویکرد، مدل

موزان و آمشغولیت تحصیلی دانش ازجملهمختلفی نیز برای تبیین رفتارهای تحصیلی و 
د و انتجربی مورد آزمون قرار نگرفته طوربهها هنوز دانشجویان ارائه شده است. این مدل

-ه روانهای اساسی حوزها برای تبیین بهزیستی تحصیلی یکی از چالشمیزان کارآمدی آن

 شناسی تربیتی است.

ارزش پکران  -های پیشرفت مدل کنترلهیجان های نظری مطرح در حوزهمدل ازجمله
های تحصیلی و همچنین کارکرد این تجارب پکران جهت تبیین هیجان .( است2115)

ارائه نمود  2115، مدل نظری خود را برای اولین بار در سال یانهیجانی در عملکرد دانشجو
( به تکمیل مدل خود، با تأکید بر نقش 2102)پکران و لیننبرینک ـ گارسیا،  2102و در سال 

ر ابعاد مختلف مشغولیت تحصیلی، پرداخت. در مدل پکران های مختلف تحصیلی دهیجان
ها و همچنین مشغولیت تحصیلی در ( عوامل پیشایندی هیجان2102و لیننبرینک ـ گارسیا )

سطوح مختلف اجتماعی/ فرهنگی )محیطی( و شخصی )شناختی( مورد توجه قرار گرفته 

                                                           
1. Academic Well-Being 

2. Gander, Proyer, & Ruch 

3. Tuominen-Soini, Salmela-Aro, & Niemivirta 

4. Watts, & Robertsona 
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های آموزشی است و ات محیطها، بیانگر تأثیراست. پیشایندهای اجتماعی/ فرهنگی هیجان
های تحصیلی است های شناختی افراد از موقعیتمنظور از پیشایندهای شخصی، ارزیابی

؛ مویس، پکران، سیناترا، آزاویدو، تریورس، میر و 2102)پکران و لیننبرینک ـ گارسیا، 
ختلف های مهای شناختی/ انگیزشی، منجر به تجربه هیجان(. این ارزیابی2106، 0همکاران

ی این تجارب هیجانی بر ابعاد مختلف بهزیستی تحصیلی در یادگیرنده شده و به واسطه
 گذارند.تحصیلی وی اثر می

به عنوان یکی از عوامل پیشایندی در نظر گرفته  2در پژوهش حاضر شناخت اجتماعی 
گذشته، ای هشده است. شناخت اجتماعی به این دلیل انتخاب شده است که طبق برخی یافته

یان ایفای بین در بهزیستی تحصیلی دانشجوتواند به عنوان متغیری پیشیکی از عواملی که می
(. پژوهشگران 2105، 1نقش کند، شناخت اجتماعی است )درکس، جولز، ریجن و کرابندام

اند. دست یافته یامالحظهقابلدر تبیین نقش شناخت اجتماعی در موفقیت تحصیلی به نتایج 
فقیت به بینی موهای شناخت اجتماعی را برای پیشاند که اگر قابلیتال، نشان دادهبرای مث

هوش  های تواناییهای هوش شناختی اضافه کنیم، در مقایسه با زمانی که تنها از اندازهاندازه
تودورو، ود )شبینی موفقیت ایجاد میامکان بیشتری برای پیش کنیمشناختی استفاده می

به  از شناخت اجتماعی( 2115) 6بلیر (.2109کوریا و ناوارته، ؛ 2100، 4فیسک و پرنتیک
به عنوان شناخت  برابر مفهوم کارکردهای اجرایی در 9نرمشناخت  یا 5عنوان شناخت گرم

ای ه. از آن موقع تا کنون بررسی شناخت گرم از دغدغهاستفاده کرد 7سخت شناخت یا 1سرد
 آید.گران به شمار میپژوهش

های انجام شده در حوزه شناخت اجتماعی به تأثیر نقص یا اختالل در پژوهشاغلب 
مانند بررسی وضعیت ؛ اندهای رفتاری و هیجانی توجه داشتهشناخت اجتماعی در حوزه

شناخت اجتماعی افراد مبتال به اختالالتی از قبیل اختالالت طیف اتیسم، انواع اختالالت 

                                                           
1. Muis, Pekrun, Sinatra, Azavedo, Trevors, Meier, & Heddy 

2. Social Cognition 

3. Derksa, Jollesa, Rijnc, & Krabbendama 

4. Todorov, Fiske, & Prentice 

5. Blair 

6. hot cognition 

7. soft cognition 

8. cold cognition 

9. hard cognition 
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-(، اختالالت روان0717کوهن،  -؛ بارون2111، 0یتکوهن و ویهیل را-یادگیری )بارون

؛ (2101، 2مواد )بلیکه و آبویتز سوءمصرفپریشی مانند اسکیزوفرنی و همچنین افراد دچار 
مورد توجه  یژه بهزیستی تحصیلیوبهاما ارتباط بین شناخت اجتماعی با متغیرهای تحصیلی 

رسی نقش شناخت اجتماعی در کنار ی در زمینه برتوجهقابلکه خالء  آنجانبوده است. از 
دیگر عوامل انگیزشی و هیجانی، برای تبیین بهزیستی تحصیلی وجود دارد، پژوهش حاضر 
در راستای این شکاف پژوهشی به دنبال بررسی نقش شناخت اجتماعی در بهزیستی تحصیلی 

ت واضح مشخص نیس طوربهگری نقش عوامل هیجانی و انگیزشی است، چرا که با واسطه
یت بهزیستی تحصیلی درنهاهای هیجانی و شناخت اجتماعی به چه صورت بر واکنش

 تأثیرگذار است.
ای )معادل شناخت اجتماعی( که فرد از های شناختیارزش، ارزیابی -مطابق مدل کنترل

آورد همراه با ارزیابی کنترل موقعیت های خودش به عمل میمحیط آموزشی و نیز توانمندی
 بنابراین طبق این مدل؛ شودگیری باورهای انگیزشی و اهداف در فرد میمنجر به شکل

ن که ای آنجارا به عنوان پیامد شناخت اجتماعی در نظر گرفت. از  1توان اهداف پیشرفتمی
های اجتماعی باشند، یکی از عواملی که ممکن توانند در ارتباط با مقولهاهداف پیشرفت می

ها آن 4شناخت اجتماعی افراد قرار گیرد، اهداف پیشرفت اجتماعیاست تحت تأثیر الگوهای 
 اجتماعی مناسبات در گوناگون، اجتماعی پیشرفت اهداف با دانشجویاناست. 

 با هاآن اجتماعی سازگاری هایروش گوناگونی به منجر که دارند متفاوتی رویکردهای

س)برای مثال:  تجربی شواهد شود.می تحصیلی محیط  ؛2111 و همکاران، 6دانیل
 ،9سیدریدیس؛ 2111 ،و همکارانسوینی  -تومینن ؛2115 پکران، ؛2115 ،5لیننبرینک

 هایموقعیت در حاکی است که (2100 آرو و نیمیویرتا،-سوینی، سالمال -تومینن ؛2116

منجر  01یا عملکردی 7متفاوت نظیر تبحری 1های هدفیگیریاتخاذ جهت پیشرفت تحصیلی،
                                                           

1. Baron-Cohen, & Wheelwright 

2. Billeke, & Aboitiz 

3. achievement goals 

4. social achievement goals 

5. Daniels 

6. Linnenbrink 

7. Sideridis 

8. goal orientation 

9. mastery 

10. performance 
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. برخالف اهداف پیشرفت شودمی بهزیستی منفی و مثبت نشانگرهای از متفاوتی الگوی به
و بهزیستی  اجتماعی برای سازگاری پیشرفت اهداف ی پیامدهایزمینه در تحصیلی،
 ینظران در حوزهاطالعات کافی در دست نیست. بنا به ادعای صاحب دانشجویان تحصیلی

(، به 2119، 0هورست، فینی و باروننیاز است ) اهداف پیشرفت اجتماعی به مطالعات بیشتری
که پیامدهای هیجانی و سازگارانه اهداف پیشرفت اجتماعی مبهم است )کورودا و ویژه آن

 (.2115؛ ریان و شیم، 2100ساکواری، 
اهداف پیشرفت اجتماعی دارای سه دسته کلی است که هر یک ممکن است تأثیر 

ی زهداشته باشند. بررسی این تأثیرات متفاوت در حومتفاوتی بر سازگاری و بهزیستی فرد 
بهزیستی تحصیلی یکی از مسائل اصلی پژوهش حاضر بود. دسته اول هدف رشدیافتگی 

 برقراری در سعی فرد اجتماعی رشدیافتگی هدف در که آنجایی ازاست.  2اجتماعی

 چنین است، استوار متقابل درک پایه بر روابط و داشته خود دوستان با ترعمیق ارتباط

؛ 2111، 2115دارند )ریان و شیم،  سایرین با خویش روابط از بیشتری رضایتمندی افرادی
 همواره، اجتماعی رشدیافتگی هدف با افرادیبه همین دلیل (. 2101، 1شیم، چو و وانگ

باالتر و نگرانی اجتماعی  اجتماعی کارآمدی داشته، اجتماعی روابط از مثبتی درک
، 4؛ شیم و فلچر2111، 2115؛ ریان و شیم، 2119دارند )هورست و همکاران، کمتری 

به دلیل این نوع هدف  با است. افراد 6گرایشی اجتماعی -هدف اثباتیدسته دوم  (.2102
 شکست از ترس هستند و هم موفقیت به دستیابی و پیشرفت برای تالش پی درهم  کهآن

ریان و شیم، ) هستند اجتماعی هایمهارت دارای و داشته مثبتی اجتماعی روابط دارند،
ینجا آن است که احساس این افراد همواره وابسته به ااما مسئله حائز اهمیت در ؛ (2115
های سایرین بوده و ترس از ارزیابی منفی توسط سایرین همیشه در این افراد العملعکس

 اجتنابی -اثباتی دفیت دسته سوم هنها در(. 2119وجود دارد )هورست و همکاران، 

 اجتماعی هایمهارت از منفی درک دلیل به نوع اهدافبا این  است، افرادی 5اجتماعی

 بر کردن تمرکز گونهاین کنند. ینینشعقب اجتماعی مناسبات از کنندمی سعی همواره

                                                           
1. Horst, Finney, & Barron 

2. social development goal 

3. Shim, Cho, & Wang 

4. Shim, & Fletcher 

5. social demonstration-approach goal 

6. social demonstration-avoid goal 
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 روابط از منفی درک ناسازگاری، باعث منفی، قضاوت از ترس و منفی احتماالت

الزم  تمرکز از آموزدانش یجهدرنتکه  خواهد شد، افسردگی و نگرانی تنهایی، اجتماعی،
و شیم، ریان ؛ 2119)هورست و همکاران، برای انجام تکالیف تحصیلی برخوردار نیست 

رسد که اتخاذ اهداف پیشرفت اجتماعی متفاوت دارای . اگرچه به نظر می(2111، 2115
از این اهداف دارای کدام پیامد هیجانی  هرکدامکه اینپیامدهای هیجانی مختلفی باشد، اما 

بنابراین در پژوهش حاضر دو هیجان امید به تحصیل )هیجان ؛ هستند، مشخص نیست
تحصیلی( و تحسین )هیجان اجتماعی( به عنوان پیامدهای هیجانی اهداف پیشرفت اجتماعی 

 تاست که اهداف پیشرف شود آنینجا مطرح میااند. پرسش اساسی که در نظر گرفته شده
یلی و های پیشرفت تحصچه اثراتی بر امید به تحصیل و تحسین به عنوان هیجان اجتماعی

 اجتماعی دارند؟
انتخاب دو هیجان امید به تحصیل و تحسین برای تبیین بهزیستی تحصیلی در این پژوهش 

این نظریه ( صورت گرفته است. بر اساس 2115ارزش پکران ) -کنترلی نظریهبر اساس 
لکه شوند، بهای شناختی نائل میبه کسب دانش و مهارت تنهانهافراد در طی آموزش رسمی 

ند )فرنزل، کنهای خوشایند و ناخوشایند مرتبط با یادگیری و پیشرفت را تجربه میهیجان
های (. اگرچه این واکنش2111، 2گومیال و کالوو؛ 2117، 0گوئتز، الدتکی، پکران و ساتن

شان تأثیرگذار هستند اما چگونگی این تأثیرگذاری هیجانی بر رفتارهای افراد و سالمت
های (. هیجان2119، 4؛ لینهان، بوهوز و لینچ2117، 1روشن نیست )دامز، شولز و هرپرتز

؛ 2106، 5؛ کاهو، استفنز، لیچ و زپکه2104، 6کنند )یاماکتحصیلی ایجاد برانگیختگی می
به دلیل تأثیرشان بر بهزیستی،  هرچند( و 2106، 9انوتیک و ویالروساکینگ، مک اینرنی، گ

د، ولی با اهمیت هستن ذاتاًکیفیت یادگیری، پیشرفت و تعامالت اجتماعی کالس درس، 
های خاص تحصیلی وجود دارد ها در حوزهی این دسته از هیجانهای اندکی دربارهدانستنی

 .(2111، 1)گوئتز، زیرنگبل، پکران و هال

                                                           
1. Frenzel, Goetz, Ludtke, Pekrun, & Sutton 

2. Gomila, & Calvo 

3. Domes, Schulze, & Herpertz 

4. Linehan, Bohus, & Lynch 

5. Yamac 

6. Kahu, Stephens, Leach, & Zepke 

7. King, McInerney, Ganotice, & Villarosa 

8. Goetz, Zirngibl, Pekrun, & Hail 
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ین ترمهمهای تحصیلی یکی از در موقعیتها هیجانمند نقش محوری فقدان مطالعه نظام
های پژوهشی قرار داده شود شود، که بایستی در اولویتهای پژوهشی محسوب میخالء

؛ 2102، 2؛ آرتینو، هولمبو و دیورنینگ2116؛ پکران، 2112، 0پکران، گوئتز، تیتز و پرری)
های ای در مورد انواع پاسخ(. شواهد تجربی جداگانه2104گارسیا،  -پکران و لیننبرینک

مطالعه،  های پیشرفت تحصیلی اعم ازهیجانی و شناختی دانشجویان در مواجهه با موقعیت
( و یا نقش منابع 2115، 1گوئتز، پکران، هال و هاگ؛ 2115یادگیری و امتحان )پکران، 

؛ 2112؛ پینتریچ و شانک، 0711یمز و آرچر، اطالعاتی چندگانه مانند اهداف پیشرفت )ا
، 4شناختی )الزاروس های( و ارزیابی0711و دوئک و لگات،  0777؛ الیوت، 2114سیفرت، 

( گزارش شده است. با این حال، شکاف پژوهشی در مورد درنظر گرفتن همزمان نقش 2115
آیا  روشن نیست که خورد. به بیان دیگر،ها و اهداف پیشرفت اجتماعی به چشم میهیجان
های تحصیلی و اجتماعی با تأثیرپذیری از اهداف پیشرفت اجتماعی بر بهزیستی هیجان

 گذارند یا خیر.تحصیلی تأثیر می
مطالعات اخیر بیشتر بر روی نقش هیجان مثبت امید بر روی پیشرفت تحصیلی تمرکز 

د )ولترز و ای از ابهام قرار داراند و تأثیر امید به تحصیل بر بهزیستی تحصیلی در هالهداشته
؛ 2111، 5؛ یو، فرلونگ، فلیکس، شارکی و تانیگاوا2115؛ گوئتز و همکاران، 0771، 6پینتریچ
ارتباط بین هیجان به عبارت دیگر ؛ (2100، 1؛ استفانو، کاریوتوگلو و نتیناس2100، 9استفانو

مربوط  کامل مشخص نشده است. ابهام دیگر طوربهامید به تحصیل و بهزیستی تحصیلی هنوز 
هیجان تحسین و ارتباط آن با بهزیستی تحصیلی  خصوصبههای اجتماعی به نقش هیجان

( تحسین به عنوان یکی از 2102)گارسیا  -پکران و لیننبرینک است. اگرچه در نظریه 
تجربی  یوردبررسمهای پیشرفت اجتماعی دارای پیامدهایی است، اما این ادعا تاکنون هیجان

هایی مانند بر این اساس وجود شواهد ناکافی در زمینه ارتباط بین هیجانقرار نگرفته است. 
تحصیلی  یهای پژوهشی حوزهامید به تحصیل و تحسین با بهزیستی یکی دیگر از شکاف

                                                           
1. Pekran, Goetz, Titz, & Perry 

2. Artino, Holmboe, & Durning 

3. Goetz, Pekran, Hall, & Haag 

4. Lazarus 

5. Wolters, & Pintrich 

6. You, Furlong, Felix, Sharkey, & Tanigawa 

7. Stephanou 

8. Stephanou, Kariotoglou, & Ntinas 
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( که 2104شیندلر، ؛ 2101، 0شیندلر، زینک، ویندریچ و منینگهاوس)شود محسوب می
 ر به دنبال یافتن پاسخ آن است.پژوهش حاض

 هداف، اهای شناخت اجتماعیدر این پژوهش، متغیرهای مدل مفهومی بر اساس نظریه 
( انتخاب شدند. همچنین انتخاب قلمرو 2115ارزش پکران ) -پیشرفت اجتماعی و مدل کنترل

ا فراهم شناسی مثبت این امکان رمفهومی بهزیستی تحصیلی به عنوان مفهوم کلیدی در روان
 منظوربههیجان  و انگیزش شناخت، مفاهیمیکپارچگی  کرد تا پژوهشی بدیع با تمرکز بر
( شناخت اجتماعی با تأثیرگذاری 0 طبق این مدل )شکل آزمون مدلی منسجم انجام گیرد.

بر اهداف پیشرفت اجتماعی و در نتیجه تحت تأثیر قرار دادن دو هیجان امید به تحصیل و 
 کند.بینی میتحصیلی را پیش تحسین بهزیستی

 
 مدل مفهومی پژوهش حاضر )یک مدل معادله ساختاری( .1شکل 

 روش 
یابی معادالت ساختاری مدلپژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن از روش آماری 

رای ب جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بود.استفاده شده است. 
یعنی به ؛ استفاده شد 0به  6(، از قاعده 2106) 2تعیین حجم نمونه بر اساس دیدگاه کالین

 655کنندگان پژوهش بر این اساس، مشارکت نفر باید انتخاب شود. 6ازای هر گویه حداقل 

                                                           
1. Schindler, Zink, Windrich, & Menninghaus 

2. Kline 

هیجان  

 تحسین

 

هیجان  

امید به  

 تحصیل

شناخت 

 اجتماعی

مشغولیت  

تحصیل

 ی

  فرسودگی

 تحصیلی

 

اهداف  

پیشرفت 

 اجتماعی

http://www.tandfonline.com/author/Schindler%2C+Ines
http://www.tandfonline.com/author/Zink%2C+Veronika
http://www.tandfonline.com/author/Windrich%2C+Johannes
http://www.tandfonline.com/author/Menninghaus%2C+Winfried
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ی اگیری تصادفی خوشهروش نمونهدختر( بودند که با استفاده از  211پسر و  291نفر )
 تصادفهبهای دانشگاه شیراز صورت که از اکثر دانشکدهینبدای انتخاب شدند. چندمرحله

ا به هدو کالس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و سپس تمامی دانشجویان این کالس
 کنندگانمشارکتتوزیع  0در جدول در پژوهش شرکت کردند.  کنندگانمشارکتنوان ع

 بر حسب جنس و دانشکده نمونه پژوهش گزارش شده است.

 کنندگان به تفکیک جنس و دانشکدهتوزیع مشارکت .1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی پسر دختر دانشکده
 5/05 74 11 54 شناسیعلوم تربیتی و روان

 7/02 91 12 40 و علوم سیاسیحقوق 
 1/1 49 20 25 ادبیات و علوم انسانی

 1/6 11 07 00 الهیات و معارف اسالمی
 9/01 015 14 92 اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 1/04 97 16 44 علوم
 4/01 95 61 25 برق و کامپیوتر

 6/1 21 21 1 مهندسی شیمی، نفت و گاز
 0/4 21 20 2 مهندسی مکانیک

 2/1 01 05 2 مهندسی عمران و مواد
 011 655 291 211 جمع کل

 ابزارهای پژوهش
 مشغولیتی سیاهه (:2102آرو و آپادایا، -، سالمالAEIتحصیلی ) مشغولیت یسیاهه -0

ای درباره گویه 7( تدوین شد. این سیاهه 2102آرو و آپادایا ) -وسیله سالمالبه تحصیلی
کنندگان مقیاس انرژی، احساس تعهد و شیفتگی است. مشارکتتکالیف درسی، دارای سه 

دهند. حداقل و ( پاسخ می4( تا همیشه )1ای از هرگز )به هر گویه بر اساس طیف پنج درجه
( 2102آرو و آپادایا ) -است. در مطالعه سالمال 15تا  1حداکثر نمره در این سیاهه به ترتیب 

عهد های انرژی، تغولیت تحصیلی و زیر مقیاسمقدار ضریب همسانی درونی عامل کلی مش
و  19/1، 12/1، 74/1نسبت به تکالیف درسی و شیفتگی به تکالیف درسی به ترتیب برابر با 

( نیز ضرایب 2117) 0نورمیکیورو، لسکینن و آرو،  -سالمالی دست آمد. در مطالعهبه 11/1
 دهندهنشانگزارش شد که  70/1و شیفتگی  76/1، تعهد 12/1همسانی درونی برای انرژی 

                                                           
1. Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen, & Nurmi 
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از تحلیل  همه ابزارهاپایایی مناسب سیاهه است. در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی 
و برای بررسی پایایی پرسشنامه  (0ییدرستنماعاملی تأییدی مرتبه اول و دوم )با روش بیشینه 

افزار ز نرمنتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده ا از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
AMOS  45/1ها دارای بار عاملی معنادار باالتر از ( نشان داد که همه گویه20)نسخه 
های مربوط به خود، و در عامل (P=110/1) ( بودند2106؛ کالین، 12/1: قبولقابل)حداقل 

 ی مشغولیت تحصیلی، ضریب آلفای کرونباخبار شدند. جهت بررسی پایایی نمرات سیاهه
، برای عامل تعهد 57/1دست آمده برای عامل انرژی برابر با شد. مقدار ضریب بهمحاسبه 
ی مشغولیت تحصیلی برابر و برای کل سیاهه 55/1، برای عامل شیفتگی برابر با 90/1برابر با 

مشغولیت  یبود. نتایج مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ بیانگر پایایی مطلوب سیاهه 15/1با 
 تحصیلی است.

ی فرسودگی سیاهه (:2117آرو و همکاران،  -، سالمالABIی فرسودگی تحصیلی )سیاهه-2
نشانگر فرسودگی برگن برای  06( بر اساس 2116آرو و ناتانن ) -ی سالمالوسیلهتحصیلی به

-( تدوین شده است. این سیاهه نه گویه2114آرو، ناتانن و نورمی،  -ای )سالمالزندگی حرفه

، 2تحصیلی، سه عامل فرسودگی تحصیلی شامل خستگی در محیط دانشگاهای فرسودگی 
ه کفایتی( در احساس عدم کفایت )بی و 1بدگمانی نسبت به معنای تحصیل در دانشگا

 ای ازدهندگان وضعیت خود را در طیف شش درجهکند. پاسخگیری میرا اندازه 4دانشگاه
و حداکثر  7بنابراین حداقل نمره ؛ نمایندمی( مشخص 5( تا کامالً موافقم )0کامالً مخالفم )

( مقادیر ضرایب همسانی درونی برای 2117آرو و همکاران ) -است. در مطالعه سالمال 64آن 
های احساس خستگی در دانشگاه، بدگمانی نسبت به دانشگاه و عدم کفایت فردی در مقیاس

در پژوهش حاضر نتایج تحلیل  دست آمد.به 59/1و  99/1، 50/1دانشگاه به ترتیب برابر با 
ها دارای بار عاملی نشان داد که همه گویه AMOSافزار عاملی تأییدی با استفاده از نرم

 های مربوط به خود بار شدند. گویهو در عامل (P=110/1) بودند 16/1معنادار باالتر از 
علت بار عاملی کفایتی به از خرده مقیاس بی 1از خرده مقیاس خستگی و شماره  9شماره 

گویه بود و چون  2کفایتی که دارای پایین از مقیاس حذف شدند. در نتیجه خرده مقیاس بی

                                                           
1. Maximum Likelihood Estimation (MLE) 

2. exhaustion at school/university 

3. cynicism toward the meaning of school/university 

4. sense of inadequacy at school/university 
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طور کلی این خرده مقیاس از پرسشنامه کنار گذاشته شد آن حذف شد در نتیجه به 1ی گویه
و نتایج تحلیل عامل تأییدی وجود دو خرده مقیاس خستگی و بدبینی را تأیید کردند. جهت 

ی فرسودگی تحصیلی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. بررسی پایایی نمرات سیاهه
 16/1، برای عامل بدبینی برابر با 66/1دست آمده برای عامل خستگی برابر با مقدار ضریب به

بود. در کل نتایج مربوط به ضرایب  11/1ی فرسودگی تحصیلی برابر با و برای کل سیاهه
 ی فرسودگی تحصیلی است.ر پایایی مطلوب سیاههآلفای کرونباخ بیانگ

( 0179پرسشنامه شناخت اجتماعی )شاد(: این پرسشنامه توسط نجاتی، کمری و جعفری ) -1
برای بررسی وضعیت سنجش شناخت اجتماعی بر روی دانشجویان ساخته شده است. برای 

ذاری گبرای نام ی ذهن کمک گرفته شده است وساخت ابزار مذکور از مبانی نظری نظریه
های آن از مبانی نظری شناخت اجتماعی که دارای کارکردهای توانایی خرده مقیاس

(، 2100)تودورو و همکاران، خودآگاهی، نظریه ذهن، تشخیص تهدید و خودتنظیمی است 
نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه شناخت گویه است.  09استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 

ی وجود چهار دهندههای اصلی همراه با چرخش واریماکس نشانروش مؤلفه اجتماعی به
خوانی، تشخیص تهدید ذهن شناخت خود، شناخت اجتماعی بود که به ترتیب مؤلفه

ها در یک طیف گذاری گویهنحوه نمره گذاری شدند.نامآموزشی و درک محیط آموزشی 
 09بنابراین حداقل نمره ؛ ( است6یباً همیشه )( تا تقر0ای لیکرت از تقریباً هرگز )پنج درجه

ضریب کرویت  و 146/1در این مقیاس برابر با  KMOشاخص است.  16و حداکثر نمره 
معنادار بود که  P=110/1در سطح  090بود که با درجه آزادی  21/2470بارتلت نیز برابر با 

استفاده از  املی تأییدی بابرداری پرسشنامه فوق بود. نتایج تحلیل عنشان از کفایت نمونه
بودند  46/1ها دارای بار عاملی معنادار باالتر از نشان داد که همه گویه AMOSافزار نرم

(110/1=Pو در عامل ) های مربوط به خود بار شدند. جهت بررسی پایایی نمرات مقیاس
ای دست آمده برشناخت اجتماعی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. مقدار ضریب به

تشخیص ، برای عامل 91/1ی برابر با خوانذهن، برای عامل 94/1عامل شناخت خود برابر با 
و برای کل  51/1آموزشی برابر با  درک محیط، برای عامل 94/1برابر با تهدید آموزشی 

بود که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه شناخت  15/1مقیاس شناخت اجتماعی برابر با 
 اجتماعی است.

( با هدف سنجش اهداف پیشرفت 2111ریان و شیم )مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی:  -4



 99پاییز ، شانزدهم، سال و هفتم  تربیتی، شماره پنجاهی شناسروانفصلنامه                                              131 

اهداف پیشرفت )ریان آموزی مقیاس ی دانشی نوجوانی و بر اساس نسخهاجتماعی در دوره
 01ی ی مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی را تدوین کردند. نسخه(، نسخه2115و شیم، 

- -شود: هدف رشدیافتگی اجتماعی، هدف اثباتیای، سه گروه هدف را شامل میگویه
گان به هر کننداجتنابی اجتماعی. در این نسخه، مشارکت -گرایشی اجتماعی و هدف اثباتی

وجه یچهبه) 6کند( تا ی من صدق می)کامالً درباره 0ی از ادرجهپنجیک طیف گویه روی 
 در این شدهکسبدهند. بر این اساس، حداقل نمره کند( پاسخ میی من صدق نمیدرباره

( نتایج تحلیل 2111ی ریان و شیم )است. در مطالعه 11و حداکثر آن  5مقیاس برای هر مؤلفه 
یت طور تجربی حماپیشرفت اجتماعی از ساختار سه عاملی مقیاس بهعاملی مقیاس اهداف 

( مقادیر همسانی درونی با استفاده از روش آلفای 2111ی ریان و شیم )کرد. در مطالعه
ی مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی شامل هدف رشدیافتگی گانهسهکرونباخ عوامل 

ب برابر اجتنابی اجتماعی به ترتی -یگرایشی اجتماعی و هدف اثبات -اجتماعی، هدف اثباتی
دست آمد. در پژوهش حاضر نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده به 14/1و  17/1، 19/1با 

بودند  40/1باالتر از  ها دارای بار عاملی معنادارنشان داد که همه گویه AMOSافزار از نرم
(110/1=P) های مربوط به خود ، در عاملاست و به همان صورتی که در مطالعه اصلی آمده

بار شدند. جهت بررسی پایایی نمرات مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی، ضریب آلفای 
دست آمده برای عامل هدف رشدیافتگی اجتماعی کرونباخ محاسبه شد. مقدار ضریب به

و برای عامل هدف  11/1گرایشی اجتماعی برابر با  -، برای عامل هدف اثباتی11/1برابر با 
بود. در کل نتایج مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ  14/1اجتنابی اجتماعی برابر با  -اثباتی

 بیانگر پایایی مطلوب مقیاس اهداف پیشرفت اجتماعی است.

( ساخته شده و دارای 0175این مقیاس توسط خرمائی و کمری )مقیاس امید به تحصیل:  -6
ا هان دبیرستانی و تحلیل محتوای مصاحبهآموزگویه است که بعد از مصاحبه با دانش 29

آموزان دبیرستانی شهر شیراز اجرا نفر از دانش 240ها استخراج شد. مقیاس بر روی گویه
ش های اصلی همراه با چرخشد. نتایج تحلیل عاملی مقیاس امید به تحصیل به روش مؤلفه

حصیل بود که به ترتیب در خرده مقیاس امید به ت مؤلفه 4ی وجود دهندهواریماکس نشان
های زندگی، امید به سودمندی مدرسه و امید ها، امید به کسب مهارتامید به کسب فرصت

( 0الفم )کامالً مخ صورتبهها گذاری گویهاند. نحوه نمرهگذاری شدهبه کسب شایستگی نام
معکوس و بقیه  صورتبه 29-24-20-01-00-01-7-5های ( است. گویه6تا کامالً موافقم )
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و حداکثر  29شوند. حداقل نمره در این مقیاس گذاری میمستقیم نمره صورتبهها گویه
( از طریق تحلیل 0175است. روایی این مقیاس در پژوهش خرمائی و کمری ) 016نمره 

در  KMOهای اصلی با چرخش واریماکس محاسبه شد. شاخص عاملی و به روش مؤلفه
بود که با درجه آزادی  27/1615ضریب کرویت بارتلت نیز برابر با  و 725/1این مقیاس برابر 

ی این مقیاس داشت. از بردارنمونهمعنادار بود و نشان از کفایت  P=110/1 در سطح 160
( از طریق ضریب آلفای 0175طرفی دیگر پایایی این مقیاس در پژوهش خرمائی و کمری )

های زندگی ، امید به کسب مهارت71/1ها فرصتکرونباخ برای خرده مقیاس امید به کسب 
و ضریب آلفای  95/1، امید به کسب شایستگی 11/1، امید به سودمندی مدرسه 71/1

در پژوهش حاضر نتایج تحلیل عاملی تأییدی با  آمد. دستبه 74/1 کرونباخ کل مقیاس نیز
رای بار عاملی معنادار ها دا( نشان داد که همه گویه20)نسخه  AMOSافزار استفاده از نرم

 01و  5های های مربوط به خود بار شدند. گویهو در عامل (P=110/1) بودند 46/1باالتر از 
خرده مقیاس امید به سودمندی مدرسه به دلیل بار عاملی پایین در تحلیل عامل تأییدی از 
مقیاس حذف شد. جهت بررسی پایایی نمرات مقیاس امید به تحصیل، ضریب آلفای 

ا برابر با هدست آمده برای عامل امید به کسب فرصتکرونباخ محاسبه شد. مقدار ضریب به
، برای عامل امید به 14/1های زندگی برابر با ، برای عامل امید به کسب مهارت15/1

و برای کل  11/1، برای عامل امید به کسب شایستگی برابر با 96/1سودمندی مدرسه برابر با 
بود. در کل نتایج مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ بیانگر  71/1حصیل برابر با مقیاس امید به ت

 پایایی مطلوب مقیاس امید به تحصیل است.

این مقیاس توسط شیندلر و همکاران  :(ADMADOS)مقیاس تحسین و ستایش  -5
( ساخته شده است و در کل هشت گویه دارد که چهار گویه تحسین و چهار گویه 2101)

سنجد که در پژوهش حاضر از خرده مقیاس تحسین )چهار گویه( ستایش )پرستش( را می
 یاستفاده شد. این مقیاس در ابتدا دارای شش گویه برای سنجش تحسین و هفت گویه برا

 020( که بر روی یک نمونه 2104سنجش ستایش بود اما در دو مطالعه همزمان شیندلر )
نفری اجرا شد، در نهایت بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی تعداد  002نفری و یک نمونه 

طور کلی هشت گویه استخراج شد که چهار گویه برای سنجش ها کاهش یافت و بهگویه
امالً گذاری پرسشنامه از کی سنجش ستایش معرفی شد. روش نمرهتحسین و چهار گویه برا

و  4بنابراین حداقل و حداکثر نمره به ترتیب برابر با ؛ ( است6( تا کامالً موافقم )0مخالفم )
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(، مقیاس تحسین از پایایی خوبی برخوردار بود. وی میزان 2104است. در مطالعه شیندلر ) 21
زارش داد. این مقیاس الگوی مفروضی از همبستگی با را گ 10/1ضریب آلفای کرونباخ 

های مثبت ارتباطی ها را نشان داد. تحسین با شادی و غرور به عنوان هیجاندیگر هیجان
و سطوح  0طور مثبتی با دیگر اظهارات هیجانی از قبیل قدردانی، عشق و حرمتنداشت اما به

کاسی در های انعین با دیگر هیجانرشد فردی و بهزیستی ذهنی ارتباط داشت. همچنین تحس
مرتبط بود. در پژوهش  2رابطه با پاسخ مثبت به محرک مانند ترس، دلسوزی، الهام و جذبه

ها نشان داد که همه گویه AMOSافزار حاضر نتایج تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم
همان صورتی که در مطالعه و به  (P=110/1) بودند 40/1دارای بار عاملی معنادار باالتر از 

، 2، 0های های مربوط به خود بار شدند. به این ترتیب که گویهاست، در عامل اصلی آمده
( در عامل تحسین قرار گرفتند. جهت بررسی پایایی 91/1تا  44/1)با بار عاملی از  4و  1

ه برای آمد دستنمرات مقیاس تحسین، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. مقدار ضریب به
 بود که بیانگر پایایی مطلوب مقیاس تحسین است. 91/1مقیاس تحسین برابر با 

 هایافته
یابی معادالت ساختاری و با تعیین های پژوهش با استفاده از روش مدلبررسی فرضیه منظوربه

یابی های زیربنایی مدلهای برازندگی مدل ارائه شده است. در ابتدا مفروضهشاخص
( مورد بررسی قرار گرفته 1خطی چندگانهساختاری )نرمال بودن، خطی بودن و هممعادالت 

میانگین، انحراف  2است که شواهد حاکی از نرمال بودن توزیع متغیرها بود. در جدول 
پژوهش  شده مشاهدهماتریس همبستگی متغیرهای  1استاندارد و دامنه متغیرها و در جدول 

 اکی از معناداری بین اغلب متغیرهای پژوهش حاضر است.که نتایج ح نشان داده شده است

 پژوهش شدهمشاهدهمیانگین، انحراف استاندارد و دامنه متغیرهای  .2جدول 
 دامنه (SDانحراف استاندارد ) (Mمیانگین ) متغیرها

 7-51 11/3 86/16 . شناخت خود1
 8-51 33/3 78/18 یخوانذهن. 5

 6-53 94/5 16/18 . تشخیص تهدید آموزشی3
 3-11 51/5 79/4 . درک محیط آموزشی9

                                                           
1. gratitude, love, & reverenc 

2. fear, tenderness, inspiration, & fascination 

3. multicollinearity 
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 31-61 57/4 38/81 . شناخت اجتماعی1
 13-33 61/3 43/53 . هدف رشد یافتگی8

 8-33 49/9 14/14 گرایشی -. هدف اثباتی7
 8-33 49/9 73/51 اجتنابی -. هدف اثباتی6
 11-31 51/9 37/54 ها. امید به کسب فرصت4

 13-93 13/1 56/33 های زندگیمهارت. امید به کسب 13
 6-33 15/9 41/53 . امید به سودمندی مدرسه11
 8-53 98/5 37/18 . امید به کسب شایستگی15

 37-151 41/15 33/48 . امید به تحصیل13
 6-53 58/5 96/11 . تحسین19

 3-15 37/5 93/8 . انرژی11
 3-15 34/5 31/8 . تعهد18

 3-15 39/5 37/8 . شیفتگی17
 3-38 33/8 15/16 . مشغولیت تحصیلی16

 3-16 55/3 31/4 . خستگی14
 3-16 49/3 38/4 . بدبینی53

 8-38 31/8 37/16 . فرسودگی تحصیلی51

 پژوهش شدهمشاهدهماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای  .3جدول 
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حصیلی تجهت بررسی اثر متغیر مکنون شناخت اجتماعی بر متغیر مکنون بهزیستی 
گری متغیرهای اهداف پیشرفت )مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی( با واسطه

ماعی( و اجتنابی اجت -گرایشی و هدف اثباتی -اجتماعی )هدف رشدیافتگی، هدف اثباتی
ی یابهای مثبت تحصیلی )امید به تحصیل( و اجتماعی )تحسین(، از روش مدلهیجان

)با  (. در وهله اول، کلیت مدل2شکل استفاده شد ) AMOSافزار معادالت ساختاری در نرم
های های رگرسیون مدلهای برازش کلی( و در وهله دوم، وزناستفاده از شاخص

گیری و ضرایب مربوط به روابط ساختاری متغیرهای مکنون در مدل )اثرات مستقیم، اندازه
 غیرمستقیم و کل(، مورد تحلیل قرار گرفت.

شاخص برازش مدنظر قرار گرفت. جهت دستیابی  7ابتدا جهت تعیین برازش کلی مدل، 
های اصالح مورد توجه قرار گرفت. ابتدا مسیرهای غیر معنادار شاخصبه برازش بهتر مدل، 

محاسبه  ازجمله AMOSافزار از مدل حذف شد، سپس برخی اصالحات پیشنهادی نرم
های برازش در جدول ، اعمال شد. شاخصشدهمشاهدهکوواریانس بین خطاهای متغیرهای 

 های برازش پس از اصالح، حاکی از برازش مطلوب مدل بود.شاخص .آمده است 4

 های برازش مدل معادله ساختاری پژوهششاخص .4جدول 

PCLOSE RMSEA TLI IFI NFI CFI AGFI GFI X2/df df X2 شاخص 

012/1  16/1  71/1  70/1  71/1  70/1  71/1  71/1  41/2  601 65/0249  مقدار 

دست آمد، نسبت ( بهP ،601=df=110/1) 65/0249مقدار شاخص خی دو برابر با 
( قرار دارد. 2106؛ کالین، 1تا  0برازش ) قبولقابل(، در فاصله 41/2دو بر درجه آزادی )خی

؛ 7/1: بزرگتر از قبولقابلدست آمدند )مقدار به 71/1، برابر با AGFIو  FIهای شاخص
به ترتیب برابر با  ،TLIو  CFI ،NFI، IFIهای برازش تطبیقی (. شاخص2106کالین، 

شاخص (. 2106؛ کالین، 7/1قبول: بزرگتر از بودند )مقدار قابل 71/1و  70/1، 71/1، 70/1
RMSEA ( و فاصله 2106؛ کالین، 11/1قبول: کمتر از بود )مقدار قابل 16/1، برابر با

 PCLOSEار را نشان داد، همچنین مقد 16/1تا  14/1درصد برای آن مرزهای  71اطمینان 
؛ کالین، 16/1قبول: بزرگتر از دست آمد )مقدار قابلبه 012/1برای این شاخص برابر با 

تاری ساخ ( نتایج تحلیل اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مدل6(. در ادامه )جدول 2106
 پژوهش آمده است.

 

**11/3 

 9گویه   1گویه  

73/3 

**14/3 

**86/3 
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 اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل معادله ساختاری .5جدول 

تبیین واریانس 
 شده

 اثر

 کل

اثر 
 غیرمستقیم

اثر 
 مستقیم

 مسیرها 

 شناخت اجتماعی 93/3** --- 93/3** 18%
 هدف رشد یافتگی به

 از:

35% 
 ز:ا امید به تحصیل به شناخت اجتماعی 51/3** 16/3* 34/3**
 ز:ا امید به تحصیل به هدف رشد یافتگی 91/3** --- 91/3**

54% 

 به تحسین از: اجتماعیشناخت  59/3** 14/3* 93/3**
 به تحسین از: هدف رشد یافتگی 98/3** --- 98/3**

**53/3- --- **53/3- 
 -هدف اثباتی
 گرایشی

 به تحسین از:

96% 

 شناخت اجتماعی 19/3** 13/3* 89/3**
مشغولیت تحصیلی به 

 از:

 هدف رشدیافتگی 16/3** 14/3** 37/3**
مشغولیت تحصیلی به 

 از:

*35/3- *35/3- --- 
 -هدف اثباتی
 گرایشی

مشغولیت تحصیلی به 
 از:

 امید به تحصیل 57/3** --- 57/3**
به مشغولیت تحصیلی 

 از:

 تحسین 19/3** --- 19/3**
مشغولیت تحصیلی به 

 از:

33% 

 شناخت اجتماعی -93/3** -31/3* -91/3**
فرسودگی به 

 تحصیلی از:

 رشدیافتگیهدف  -51/3** -17/3** -95/3**
فرسودگی به 

 تحصیلی از:

 امید به تحصیل -37/3** --- -57/3**
فرسودگی به 

 تحصیلی از:

**P>3/31 ** P>3/331 

توان بیان کرد که اهداف پیشرفت اجتماعی ها میبا توجه به نتایج تحلیل درمجموع
ه تحصیل( بهای مثبت تحصیلی )امید گرایشی( و هیجان -)هدف رشدیافتگی و هدف اثباتی
ای در رابطه بین شناخت اجتماعی و بهزیستی تحصیلی و اجتماعی )تحسین( نقش واسطه

ا متغیرهای کنند و این مدل توانسته است، ب)مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی( ایفا می
ی، های مثبت تحصیلی و اجتماعمکنون شناخت اجتماعی، اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان

درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی را  11اریانس مشغولیت تحصیلی و درصد از و 41
گری اهداف پیشرفت تبیین کنند. بر این اساس فرضیه هفتم پژوهش مبنی بر نقش واسطه
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های مثبت گرایشی اجتماعی( و هیجان -اجتماعی )هدف رشد یافتگی و هدف اثباتی
هزیستی اط بین شناخت اجتماعی و بتحصیلی )امید به تحصیل( و اجتماعی )تحسین( در ارتب

 شود.تحصیلی تأیید می

 گیرییجهبحث و نت
 ای اهداف پیشرفت اجتماعیکوشید به کمک یک مدل مفروض نقش واسطه پژوهش حاضر

های مثبت تحصیلی و اجتماعی را در ارتباط بین شناخت اجتماعی و بهزیستی و هیجان
حاضر نشان داد که اهداف پیشرفت اجتماعی پژوهش  تحصیلی آزمون کند. نتایج تحلیل
امید به های مثبت تحصیلی )گرایشی اجتماعی( و هیجان -)هدف رشدیافتگی و هدف اثباتی

ای در رابطه بین شناخت اجتماعی و بهزیستی تحصیل( و اجتماعی )تحسین( نقش واسطه
 11یلی و درصد از واریانس مشغولیت تحص 41تحصیلی ایفا کردند و این مدل توانست 

درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی را تبیین کند. بخش اول نتایج مدل نهایی پژوهش 
لی و های پیشرفت تحصیاهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان -یعنی مسیر شناخت اجتماعی

 (2115( و پکران )2117) 0اجتماعی همسو با مبانی نظری دیدگاه اسکینر و کیندرمن و فارر
(، استفانو 2104) 2(، آندراده، براون و تانوک2104های پکران و پرری )های پژوهشو یافته

( و 2111(، یو و همکاران )2115(، گوئتز و همکاران )2100(، استفانو )2100و همکاران )
( است. از طرفی بخش دوم نتایج مدل نهایی پژوهش یعنی مسیر 2116پرری و همکاران )

و ت تحصیلی و اجتماعی و بهزیستی تحصیلی همسهای مثبهیجان -اهداف پیشرفت اجتماعی
های ( و نتایج برخی پژوهش2102با مبانی نظری در نظریه پکران و لیننبرینک ـ گارسیا )

؛ لیننبرینک ـ گارسیا، روگات و 2101؛ تالیس و فالمر، 2106گذشته )مویس و همکاران، 
 ( است.2101؛ ماسل، 2100، 1کوشی

 -شود. مسیر اول: مسیر شناخت اجتماعیو مسیر پرداخته میها از دبه تبیین این یافته 
یر دوم: بهزیستی تحصیلی و مس -هیجان مثبت امید به تحصیل  -اهداف پیشرفت اجتماعی
تی بهزیس -هیجان مثبت تحسین -اهداف پیشرفت اجتماعی -مسیر شناخت اجتماعی

 تحصیلی.

                                                           
1. Skinner, Kinderman, & Furrer 

2. Andrade, Browne, & Tannock 

3. Linnenbrink-Garcia, Rogat, & Koskey 
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ت امید به هیجان مثب -اجتماعی اهداف پیشرفت -تبیین مسیر اول )مسیر شناخت اجتماعی -0
توان بیان کرد که هدف ها میبهزیستی تحصیلی(: با توجه به نتایج تحلیل -تحصیل 

در رابطه بین  اییافتگی اجتماعی و هیجان مثبت تحصیلی امید به تحصیل نقش واسطهرشد
غیر تپیشایند اصلی مدل پژوهش حاضر م شناخت اجتماعی و بهزیستی تحصیلی ایفا کردند.

( 2115های پیشرفت )پکران، ارزش هیجان -ی کنترلشناخت اجتماعی بود. بر اساس نظریه
هایی که افراد از خودشان و همچنین محیط توان به این مورد اشاره کرد که ارزیابیمی

ها آورند، پیشایند نزدیک اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجانآموزشی و تحصیلی به عمل می
ها به عنوان (، امروزه شناخت2117اساس مدل نظری اسکینر و همکاران ) هستند. همچنین بر

؛ 2111شوند )مورفی و الکساندر، های مجاور انگیزش )اهداف( قلمداد میکنندهبینیپیش
های (. ارزیابی2115، 0کین، روئزر و اسچافیل -؛ ویگفیلد، اککلس، داویس2111پینتریچ، 

که  هااساسی در سیستم انگیزشی فرد هستند. این ارزیابی های بسیار مهم وشناختی از مؤلفه
« های گرمشناخت»اند جزء اش، فعاالنه ساخته شدهاز تاریخچه تعامل فرد با بافت اجتماعی

شوند و بخش کلیدی سیستم انگیزشی فرد هستند، زیرا تجارب افراد از تعامالت محسوب می
ها و تکالیف مدرسه را معنادار، که آیا فرد فعالیتکنند کنند و تعیین میاجتماعی را فیلتر می
ها و باورها، ها، ارزشداند یا خیر. این نگرشنیازهای خود می ارضاکنندهممکن، مطلوب و یا 

گذارند و اهداف نیز ها بر حوزه اهداف پیشرفت اجتماعی تأثیر میدرباره خود و فعالیت
 (.0776)اسکینر،  دهندهای پیشرفت را تحت تأثیر قرار میهیجان

به بیان دیگر، ارزیابی از وقایع محیطی بر اساس منابع شخصی )شناخت اجتماعی(، فرد 
کند و اهداف پیشرفت اجتماعی نیز را در انتخاب اهداف پیشرفت اجتماعی کمک می

(، جهت 2102ها هستند. این تصویر در مدل پکران و لیننبرینک ـ گارسیا )یجادکننده هیجانا
شود. محیط یادگیری به واسطه های تحصیلی دیده میهای تحصیلی در محیطیجانتبیین ه
ز گیری شناخت اجتماعی و نیاین ارزیابی باعث شکل درواقعکه  های کنترل/ ارزشارزیابی

، درواقعدهند. های تحصیلی یادگیرنده را شکل میشود، هیجانباورهای اهداف پیشرفت می
های تحصیلی، از پیشایندهای مختلف فردی که نوعی عیتگرفته در موقهای شکلهیجان

گیرند و ارزیابی که فرد از خود )شناخت خود شوند، نشأت میارزیابی موقعیتی محسوب می
ها عالیتها، اهداف، فبه عنوان یکی از ابعاد شناخت اجتماعی(، توانایی کنترل موقعیت، ارزش

                                                           
1. Wigfield, Eccles, Davis- Kean, Roeser, & Scheifele 
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 (.2116نوع هیجان فرد خواهد بود )پکران،  یکنندهدهد، تعیینها انجام میو نتایج آن
ی را های اجتماعکه گفته شد شناخت اجتماعی اساس موفقیت ارتباط آنچهبر اساس 

ای از فرایندهایی اشاره دارد که به ( و به مجموعه2104دهد )آندراده و همکاران، شکل می
ا، هها شامل فهم هیجاندهد که با یکدیگر تعامل داشته باشند. این فرایندافراد اجازه می

شود. عناصر کلیدی شناخت های اجتماعی میتمایالت و اعمال افراد دیگر در موقعیت
اجتماعی شامل رمزگردانی، ذخیره، بازیابی و پردازش اطالعات مرتبط با تعامالت اجتماعی 

هیم، د دهد تعامالتمان را حفظ کنیم، روابطمان را با دیگران گسترشاست، که به ما اجازه می
دیگران را درک کنیم و با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشیم )آندراده و همکاران، 

های هارتم نظر ازتری داشته باشد و بنابراین کسی که شناخت اجتماعی رشدیافته؛ (2104
که  تر استی و نظریه ذهن در سطح باالتری باشد، در روابط خود با دیگران موفقخوانذهن

ماعی هدف رشدیافتگی اجت خصوصاًعوامل در پیشبرد اهداف پیشرفت اجتماعی  مجموع این
است. از طرفی دیگر طبیعی است که افراد با هدف رشدیافتگی اجتماعی،  مثمر ثمر

های تحصیلی مثبت بیشتری از قبیل امید به تحصیل را تجربه خواهند کرد )پکران، هیجان
 .کننده بهزیستی تحصیلی هستندبینیهای مثبت تحصیلی نیز پیشو هیجان (2115

های توالی ارزیابی ـ هیجان ـ کنش که مطابق با مدل پژوهش حاضر است در مدل
های متعددی )مویس ( و پژوهش2102؛ پکران و لیننبرینک ـ گارسیا، 2116مختلف )وینر، 

ها ( تأیید شده است. به این معنی که هیجان2102؛ مارچند و گوتیرز، 2106و همکاران، 
های شناختی )شناخت اجتماعی( و انگیزشی )اهداف پیشرفت توانند واسطه ارزیابیمی

لی تأثیر های مثبت تحصیلی بر بهزیستی تحصیاجتماعی( و مشغولیت تحصیلی باشند. هیجان
( و بهزیستی باالتر با نمرات باالتر در دروس، میزان غیبت 2111گذارند )یو و همکاران، می

در (. 2100، 0کلی پیشرفت تحصیلی بیشتر همراه است )سولدو، تالجی و فرونطور کمتر و به
بیانگر آن ها ژوهشپهای مثبت تحصیلی با بهزیستی تحصیلی واقع در زمینه ارتباط بین هیجان

پذیری، در بهزیستی و کیفیت زندگی تحصیلی طور انعطافها، بهاند که هیجانبوده
اضافه بر  .(2100؛ استفانو و همکاران، 2104)پکران و پرری، دانشجویان، سهم بسزایی دارند 

های مثبت با گستردگی، خالق بودن و تفکر باز این، شواهد همسانی وجود دارد که هیجان
های منفی قدرت تمرکز را محدود و توجه را ضعیف مرتبط است، درحالی که هیجان

                                                           
1. Suldo, Thalji, & Ferron 
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 (.2116؛ فردریکسون و برانیگان، 2110کنند )فردریکسون، می
ی دهند که نتیجهای را گسترش میعمل لحظه -های مثبت دامنه تفکرهمچنین هیجان

ها را پی خواهد گرفت آن احتماالًای وسیع از اعمال و افکاری است، که فرد آن دامنه
کند، های مثبت را احساس میبه عبارت دیگر، وقتی فرد هیجان؛ (2101)فردریکسون، 

د امید های مثبتی ماننکه ما هیجانگیرد. هنگامیبیشتری را در نظر میاحتماالت و امکانات 
ابد، یمان افزایش میکنیم، احتماالً خالقیتبه تحصیل، خشنودی یا عالقه را تجربه می

دا یرتر شده و دید بازتری نسبت به مسائل پیپذانعطافبینیم، شماری را میهای بیفرصت
صیلی های تحجر به مشغولیت تحصیلی بیشتر در محیطی این عوامل منکه همه کنیممی
ازند سای ما را محدود میعمل لحظه -ی تفکرهای منفی دامنهشود. از طرفی دیگر هیجانمی

( معتقد 2115(. همچنین پکران )2101دهند )فردریکسون، و به عبارتی به ما دید تونلی می
 یادگیری، کاربرد راهبردهای یادگیریهای تحصیلی مثبت مانند امید و لذت از است هیجان

یری شناختی در کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی متناسب با اهداف پذانعطافخالق، 
های خود در زمینه موفقیت برای که دانشجوییکنند. یاز را تسهیل میموردنو تکالیف 

این عوامل  که است فعال یادگیری در و برده لذت یادگیری از است، امیدوار تحصیلی
دریکسون، فرشود )منجر به افزایش مشغولیت تحصیلی و کاهش فرسودگی تحصیلی می

 (.0771فردریکسون، ؛ 2115؛ پکران، 2101
رتمندی بین قدنتایج مدل کلی پژوهش نشان داد که هدف رشدیافتگی اجتماعی پیش

یل د به تحصبرای هیجان امید به تحصیل است و این نوع هدف از طریق اثرگذاری بر امی
بینی مشغولیت و فرسودگی تحصیلی را دارد. کسی که هدف رشدیافتگی توانایی پیش

کند این امید و انتظار را از تحصیل و درس خواندن دارد که بتواند با اجتماعی را انتخاب می
های زندگی خود را افزایش دهد و از این طریق به شایستگی برسد که تحصیل کردن مهارت

های ارتها، امید به کسب مههای امید به تحصیل )شامل امید به کسب فرصتمؤلفهمطابق با 
زندگی، امید به سودمندی مدرسه و امید به کسب شایستگی( است. هدف رشدیافتگی 
اجتماعی ارتباط مستقیمی با ابعاد هیجان امید به تحصیل دارد و زمانی که فرد هدف 

در زندگی  های بیشتریارد که با تحصیل فرصترشدیافتگی اجتماعی داشته باشد، امید د
برای رشد و موفقیت داشته باشد، همچنین امیدوار است که با درس خواندن و تحصیل بتواند 

های زندگی را از این طریق فرا گیرد. وجهه اجتماعی به جایگاه باالیی برسد و مهارت ازنظر
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دمندی کنند در نتیجه امید به سویهمچنین افرادی که تحصیل کردن را امری مثبت ارزیابی م
کنند و درس خواندن برای فایده تلقی نمیدرس خواندن دارند و آن را امری بیهوده و بی

دی که بنابراین طبیعی است که افرا؛ ها همراه با حس شایستگی و مطلوبیت اجتماعی استآن
یری و ارند، درگهای تحصیلی امیدوار هستند و هیجان امید به تحصیل بیشتری ددر حیطه

مشغولیت بیشتری با تکالیف تحصیلی داشته باشند، درس خواندن را جذاب و معنادار بدانند 
و با عالقه، انرژی و شور و شوق خاصی تکالیف درسی را دنبال کنند که مجموع این عوامل 

 ود.شطور کلی افزایش بهزیستی تحصیلی میمنجر به کاهش فرسودگی تحصیلی و به
ت هیجان مثب -اهداف پیشرفت اجتماعی -مسیردوم )مسیر شناخت اجتماعیتبیین  -2

ها در مدل پژوهش نشان داد که هدف رشدیافتگی بهزیستی تحصیلی(: نتایج تحلیل -تحسین
 ای در رابطه بین شناخت اجتماعی واجتماعی و هیجان مثبت اجتماعی )تحسین( نقش واسطه

 قبالًکه  طورهماننند. کدگی تحصیلی( ایفا میبهزیستی تحصیلی )مشغولیت تحصیلی و فرسو
هایی که افراد از خودشان و همچنین محیط هم در رابطه با تبیین مسیر اول اشاره شد ارزیابی

آورند )شناخت اجتماعی(، پیشایند نزدیک اهداف پیشرفت آموزشی و تحصیلی به عمل می
اساس منابع شخصی )شناخت  ها هستند. ارزیابی از وقایع محیطی براجتماعی و هیجان

کند و اهداف پیشرفت اجتماعی(، فرد را در انتخاب اهداف پیشرفت اجتماعی کمک می
 (.2115ها هستند )پکران، یجادکننده هیجانااجتماعی نیز 

یه ها بر مشغولیت تحصیلی در نظرهای مثبت و فرایند تأثیرگذاری آننقش مهم هیجان
؛ تالیس 2106های پیشین )مویس و همکاران، ( و پژوهش2102)پکران و لیننبرینک ـ گارسیا 

( مورد تأیید قرار گرفته 2101؛ ماسل، 2100؛ لیننبرینک ـ گارسیا و همکاران، 2101و فالمر، 
کننده های مثبت، تنها یک پیامد باارزش در محیط تحصیلی نیستند، بلکه تسهیلاست. هیجان

های مثبت (. تجربه هیجان2106و همکاران، مهم مشغولیت تحصیلی نیز هستند )کینگ 
اجتماعی مانند هیجان تحسین، تمرکز منابع شناختی یادگیرنده و توجه او را به تکلیف افزایش 

انجامند )پکران و دهند و به گسترش تالش و کوشش و الگوبرداری از افراد موفق میمی
های تحصیلی، فرایندی در محیط(. همچنین، از آنجا که یادگیری 2102لیننبرینک ـ گارسیا، 

های محیطی های فردی با ویژگیتعاملی است و مشغولیت تحصیلی به معنای تعامل ویژگی
های اجتماعی مانند هیجان تحسین، نیرویی انگیزشی است، روابط همدالنه و تجربه هیجان

)پکران شود کند و منجر به مشغولیت و درگیری بیشتر فرد در محیط تحصیلی میایجاد می
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های مثبت اجتماعی مانند تحسین، ستایش که ما هیجان(. هنگامی2102و لیننبرینک ـ گارسیا،
ا دیگران گیریم، روابط بهتری بکنیم، انرژی و انگیزه بیشتری میو یا قدردانی را تجربه می

ی این که همه نیمکپذیرتر شده و دید بازتری نسبت به مسائل پیدا میکنیم، انعطافبرقرار می
های مثبت با وسعت بخشیدن به شود. هیجانعوامل منجر به افزایش مشغولیت تحصیلی می

انایی دهند و توعمل(، مشغولیت یادگیرنده را افزایش می -ای )تفکرمنابع شخصی لحظه
که این توانایی، خود منجر به مشغولیت  کنندآوری و مقابله فرد در آینده را تقویت میتاب

های یادگیری خواهد شد و در نتیجه از فرسودگی تحصیلی افراد جلوگیری قعیتبیشتر در مو
 (.2101کند )فردریکسون، می

های اجتماعی است ین هیجانترمهم ازجملهتر هم اشاره شد تحسین طور که پیشهمان
کاران، گارسیا و هم -آموزان تأثیرگذار باشد )لیننبریکبر مشغولیت دانش تواندکه می

هایی را یاد بگیرند و استعدادها و سازد تا مهارتتحسین همچنین افراد را قادر می(. 2100
ان شهای خود را نشان دهند. عالوه بر این تحسین به افراد برای بهبود و توسعه یادگیریمهارت

های ها و ارزشنظری، این هیجان آرمان ازلحاظ(. 2117آلگوه و هایت، دهد )انرژی می
کند و به عنوان راهنمایی برای رفتار و همچنین مشارکت در سازگاری و یافراد را حفظ م

یابی است. در واقع اولین کارکرد تحسین دستقابلها و اهداف ها، آرماندرونی کردن ارزش
؛ آلگوه و هایت، 2111هایشان است )هایت، افزایش عاملیت افراد جهت تالش برای آرمان

بنابراین افرادی که دارای این هیجان هستند به ؛ (2100، 0و الون ، مک فرن؛ آکوینو2117
های تحصیلی مشارکت و دهد در فعالیتها میعلت انرژی و نیرویی که این هیجان به آن

مشغولیت بیشتری دارند و چون این افراد، اشخاص موفق را به عنوان الگوی خود انتخاب 
ای فاده از الگوبرداری از رفتارها و کارهکنند، در نتیجه با استها را تحسین میکنند و آنمی

شود دهند و این باعث میهای سازگاری و فعال بودن را در خود رشد میاین افراد، مهارت
ین طریق های آموزشی داشته باشند و از اکه در زمینه تحصیلی نیز مشغولیت بیشتری در محیط

 فرسودگی کمتری را تجربه کنند.
های نظام آموزشی گذارییاستستوان در ژوهش را میاز جنبه عملی نتایج این پ

ن آموزشی شود که مسئوالهای این پژوهش توصیه میدانشگاهی به کار گرفت. براساس یافته
های شناختی مانند شناخت اجتماعی دانشجویان به عنوان عاملی ها به ویژگیو اساتید دانشگاه

                                                           
1. Aquino, McFerran, & Laven 
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رفت اجتماعی که نوع اهداف پیشاین ترمهم اثرگذار بر بهزیستی تحصیلی توجه داشته باشند و
ها را مورد مالحظه قرار دهند. در پژوهش حاضر تنها ارتباط بین هیجان امید های آنو هیجان

ود به شبه تحصیل و تحسین با متغیرهای مدل پیشنهادی مورد مطالعه قرار گرفت. پیشنهاد می
های اجتماعی از قبیل و هیجان های تحصیلی مانند لذت و غروربررسی نقش دیگر هیجان

های مطرح در نظریه پکران همدلی، حسادت و یا قدردانی و همچنین نقش دیگر انواع هیجان
های موضوعی و معرفتی )تعجب و کنجکاوی( در ( مانند هیجان2102گارسیا ) -و لیننبرینک

و  گسترشه ب تواندارتباط بین شناخت اجتماعی با بهزیستی تحصیلی پرداخته شود که می
 یپژوهش حاضر در قلمرو مطالعات سازه مجموع دربسط نتایج پژوهش حاضر بیانجامد. 

بهزیستی تحصیلی در دانشجویان، نیازمند بسط و گسترش بیشتری است، بنابراین پیشنهاد 
تر عوامل پیشایند اثرگذار بر آن و نیز ی بیشهای آینده به مطالعهشود در پژوهشمی

 های آموزشی جامعه پرداخته شود.ازه در زندگی دانشجویان و دیگر گروهپیامدهای این س
آموزان در کاربردی از آنجایی که امروزه بسیاری از دانشجویان و دانش لحاظ از
های دشوار تحصیلی هستند، های تحصیلی و موقعیتهای تحصیلی دچار استرسمحیط

دی پژوهش های کاربربا استفاده از یافتهتوانند بنابراین درمانگران و مشاوران تحصیلی می
های خودتنظیمی، که بخشی از حیطه شناخت اجتماعی است، حاضر از قبیل آموزش مهارت

همچنین آموزش شناخت خود و آگاهی دادن به افراد از نقاط قوت و ضعف خویشتن در 
ز دیگر احفظ سالمت روانی و افزایش بهزیستی تحصیلی افراد کمک شایانی کنند. همچنین 

های مثبت تحصیلی مانند امید به تحصیل و توان به ایجاد هیجانپیشنهادهای کاربردی می
های مثبت اجتماعی مانند هیجان تحسین جهت افزایش سطح بهزیستی و مشغولیت هیجان

 تحصیلی و داشتن انرژی و هدفمندی در تحصیل اشاره کرد.
های همبستگی است، بنابراین در وهشی حاضر دارای ماهیت مقطعی و از نوع پژمطالعه

های آن باید جانب احتیاط رعایت شود. با و معلولی بر اساس یافته علّیهای طرح استنتاج
توجه به اینکه گروه نمونه فقط از بین دانشجویان مقطع کارشناسی انتخاب شده بودند، در 

پیشنهاد  ساست. بر این اتعمیم نتایج به مقاطع تحصیلی دیگر باید جانب احتیاط را نگه داش
های آتی، روابط بین متغیرهای پژوهش به روش آزمایشی نیز مورد شود در پژوهشمی

های علّی با قوت بیشتری تأیید شود. همچنین طرح پژوهش بررسی قرار گیرند تا استنباط
های آینده، مدل در قالب طرح شود که در پژوهشحاضر، طرحی کمی بود، پیشنهاد می



 143                                                    ....   اهداف ،یاجتماع شناخت اساس بر یلیتحص یستیبهز یعلّ نییتب 

 

 

 

 

کمی ـ کیفی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا شناخت جامع و کاملی از متغیرهای پژوهش 
و در مجموع پژوهش حاضر در قلمر های بهزیستی تحصیلی حاصل شود.تأثیرگذار بر حوزه

ی بهزیستی تحصیلی در دانشجویان، نیازمند بسط و گسترش بیشتری است، مطالعات سازه
رگذار بر تر عوامل پیشایند اثی بیشای آینده به مطالعههشود در پژوهشبنابراین پیشنهاد می

ه های آموزشی جامعه پرداختآن و نیز پیامدهای این سازه در زندگی دانشجویان و دیگر گروه
 شود.
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