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 چکیده

های پیشرفت دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام شد. جامعه پژوهش تمام ی هیجاناین پژوهش با هدف شناسایی برخی عوامل فردی و اجتماعی بازدارنده
گیری بودند که به شیوه نمونهپسر(  176دختر و  224) تن  400بودند. حجم نمونه  1398-99یراز در سال تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه ش

شناسی، حقوق و مدیریت و علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روان -های ادبیات و علوم انسانی، اقتصاددانشکده  با نام 7دانشکده موجود،  14دسترس از بین در 
های کنترل تحصیلی ها از پرسشنامهجهت گردآوری دادههندسی مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر، و مهندسی مواد و عمران انتخاب شدند. علوم سیاسی، م

سود رشید و دلفان  -هزینه -ارزش-انتظار (،1990کاک و النگ )ارزیابی شناختی استرس تحصیلی پی  (،2001پری، الدکیج، پکران و پلتییر )ادراک شده 
روش ها با استفاده از سود برده شد. داده (2005)  پکرانپیشرفت های و هیجان (1988زیمت، دهلم، زیمت و فارلی )(، حمایت اجتماعی ادراک شده 1398)

سود  -تی )به غیر از مؤلفه تهدید(، هزینهتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشانگر نقش معنادار کنترل تحصیلی ادراک شده، ارزیابی شناخرگرسیون چندگانه  تحلیل
ها پیشنهاد های پیشرفت منفی دانشجویان بود. بر پایه یافتهبینی هیجانادراک شده، و حمایت اجتماعی ادراک شده )به غیر از مؤلفه حمایت دوستان( در پیش

طراحی  ،های کارآمدو تبدیل آنها به ارزیابیدانشجویان شناختی معیوب  هایشناخت و دستکاری ارزیابی، با ها در کنار آموزششود کادر آموزشی دانشگاهمی
برقراری تعامل مثبت، آشناسازی دانشجویان با سود تحصیل همانند آموزش کارآفرینی،  همراه باکننده و اجتماعی )به ویژه خانواده( حمایت های یادگیریمحیط

 ند.اهش هیجانهای منفی آنها نقش موثری داشته باشکنترل و کو نیز  دانشجویانسازگاری هیجانی بهتر در 
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 مقدمه

حوزة  ( در2002) 1شود، توسط پکران و همکارانشیاد می« های پیشرفتهیجان»که گاه از آن به  « های تحصیلیهیجان» واژه
 ست.ا شناختیروان هایپژوهشدر  گیربزی هنشد کشفی ناحیه های پیشرفتنهیجا ،کندمی( تأکید 2004) 2گاتزمطرح شد.  یتیترب
 هیجانی هایربهتج یدر حوزه کافیتجربی  پژوهش انفقد ،رمحو دسناا هاینهیجاو  نمتحاا ابضطرا ردمودر  پژوهش غیر از  به

 (.1390خیّر،  )نقل از سادات حسینی وت ـسا دمشهو کامل رطو به فراگیران
 ،یشناخت ،یعاطف یدانند که شامل اجزایهم م مرتبط با یروانشناخت یهاآیندفرای از ها را مجموعهجانیپردازان، ههینظر

و  شده جادیا یوزشکنند که در بافت آمیم فیتعر ییهاجانیرا ه پیشرفت یها جانیباشند و هیم یکیولوژیزیو ف یانیب ،یزشیانگ
های هیجاناز  رمنظوبنابراین  .(2014، 3گارسیا -برینک ننیپکران و ل)باشد یآن م یامدهایپ ای یلیتحص یهاتیمرتبط با فعال

 هم پیشرفت هاینهیجا هستند. پیشرفت یپیامدها یا پیشرفت یفعالیتها با پیونددر  مستقیم رطو به ست کها هایینهیجا ،پیشرفت
-نهیجا همو  دبرمیگیر را در مشر یا ابضطرا ور،غر مثل پیشرفت یفعالیتها در شکست یا موفقیت یپیامدها با مرتبط هاینهیجا
 (.2006 ن،اپکر) شودمی شاملرا  تکلیف تماالزاز ا خشمو  زشموآ طیدر  خستگی ی،گیردیااز  تلذ مثل ،فعالیت با مرتبط های

(، نظریه اسنادی در 1992ها )پکران، نارزش به هیجا -های رویکرد انتظارارزش، فرض -پکران در نسخه اخیر نظریه کنترل
( و الگوهایی 1993، 5(، نظریه کنترل ادارک شده )پاتریک، اسکینر و کانل2006؛ به نقل از پکران، 1985، 4های پیشرفت )واینرهیجان

( با 1998، 8؛ زیدنر2002، و پری 7؛ پکران، گوئتز، تیتز2001، 6ها بر یادگیری و عملکرد سر و کار دارند )فردریکسنرا که با اثر هیجان
 (. 2006هم ادغام کرد )به نقل از پکران، 

پردازد. از های پیشرفت می( در مدل نظری خود به تبیین پیشایندها و پیامدهای هیجان2002؛ پکران و همکاران، 2006پکران )
شخصی )شناختی( مورد توجه قرار گیرد. های پیشرفت باید در سطوح مختلف اجتماعی/ فرهنگی )محیط( و نظر او پیشایندهای هیجان

های تحصیلی است. پیشایندهای اجتماعی/ های مرتبط با کنترل و ارزش افراد در موقعیتمنظور از پیشایندهای شخصی، ارزیابی
 های اجتماعی است. ها بیانگر تاثیرهای محیطفرهنگی هیجان

های انسان های حیاتی هیجانکنندهفرد و موقعیت را به عنوان تعیین های مرتبط باهای کنونی روانشناسی هیجان، ارزیابیدیدگاه
توان گفت که این (. اگر بخواهیم از زاویه تربیتی و تحصیلی به مسئله بنگریم، می2001، 9شمارند )شرر، اسکور و جانستونبرمی

های کنند. برخی از ابعاد و جنبهثر ایفا میهای پیشرفت، نقشی مثبت و موها اهمیت زیادی دارند، زیرا در پرورش هیجانارزیابی
پذیری و های انسان پیشنهاد شده است عبارتند از: ظرفیت تطابق هدف، انتظار و احتمال، کنترلارزیابی، که برای توصیف هیجان

توان (. می2001، 10زمنی هیجان )روپتانسیل مقابله، خودعلتی در برابر معلول دیگران بودن و فهم و شناخت رویدادهای برانگیزاننده
پذیری، کنترل تحصیلی ادراک شده از جانب فراگیر است. منظور از کنترل ادراک شده، باور فرد به این گفت یکی از نمودهای کنترل

رد بر ها را دارد؛ به عبارتی کنترل ادراک شده به عنوان سطحی از کنترل فاست که تا چه اندازه توانایی تأثیر بر رویدادها یا موقعیت
توانند اعمال خود را کنترل (. افرادی که باور دارند می1392زاده، شاهی و کاظممحیط و اعمال خود تعریف شده است )حسنی، علی

توانند تهدیدها را مدیریت کنند، اضطراب باالیی را دانند؛ اما کسانی که معتقدند نمیکننده نمیگر را تهدیدکنند، الگوهای فکری اخالل
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کنند، در بینند و تهدیدهای احتمالی را به شدت بزرگ میهای بسیاری از محیط خود را مملو از خطر میها جنبهکنند. آنمیتجربه 
شوند که فرد ها مانع از آن می(؛ در نتیجه، این نوع ارزیابی1994، 1شوند )بندوراافتند، نگران میمورد چیزهایی که به ندرت اتفاق می

 ای تنظیم هیجانی استفاده کند. بتواند از راهبرده
 یامدهایپ ایها تیفعال یریکنترل پذ زانیو به تبع آن م علّیافراد در مورد منبع  یتصور یکنترل اشاره به باورها یهایابیارز

 بازده و -تر باشد، انتظارات عملشیاساس هر چه سطح کنترل ادراک شده ب نیبر ا(. 2011)پکران و همکاران،  دارد یلیتحص
و غرور را  یدواریلذت، ام رینظ ندیخوشا یجانیتر خواهد بود که آن هم به نوبه خود تجارب هشیکنترل ب -رفتارهای سازگارانه عمل

 یدیاضطراب، خشم و ناام لیاز قب ندیناخوشا یهاجانیمنجر به ه یکنترل ادراک شده شخص نییدهد. در مقابل سطوح پایم شیافزا
و پکران،   2)اسچوتز دهدیم شینترل را افزاک -ناسازگارانه عمل یبازده منجر شده و رفتارها -ارات عمل انتظشود که آن هم به یم

ارزشمندند  یکالس یهاتیو فعال یریادگیالقاء کند که مواد  فراگیر باور را به  نیتواند ایمناسب کالس م تیفیک(. عواملی مثل 2007
-یامر م نیکه هم کندمی را تجربه یمثبت یلیتحص یهاجانیبه احتمال باال ه فراگیری نیچنها کنترل داشته باشد. تواند بر آنیو م

توان چنین استدالل کرد که کنترل (. بنابراین می1391)نیکدل و همکاران،  مثبت بگذارد ریثأمتعاقب کالس ت یهاانیتواند بر جر
 (. 1983، ابی، جان و فرنچ، 3اختی، عاطفی و جسمانی است )کانویادراک شده، عامل مهمی در ایجاد پیامدهای گوناگون رفتاری، شن

های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، اجتماعی از هیجان که در سال های شناختی/ها و مدلطبق نظریه
های شناختی نیز بر نحوه تنظیم ارزیابی( و این 1390دهند )حسینی و خیّر، های شناختی از رویدادها رخ میها به دنبال ارزیابیهیجان

شوند و در روابط بین تواند به صورت مثبت یا منفی باشد که خود سبب بروز هیجان ها مختلفی میگذارند. ارزیابی میهیجانی اثر می
های اولیه و رزیابیهای شناختی شامل ا(، ارزیابی1985) 4و فولکمن های تحصیلی موثر هستند. در ارزیابی الزاروسفردی و فعالیت

کند که ممکن است به صورت زا اشاره میباشند. ارزیابی اولیه، به میزان استرس فرد در مواجهه با یک موقعیت استرسثانویه می
های مفید، شوند به درون یکی از گروهزا ارزیابی میزا ارزیابی شود. رخدادهایی که به صورت استرسغیرمرتبط، مثبت یا استرس

 به بستهوا سسترا ،باشد اههمر شناختیو روان جسمی کتحر با سسترا قتیو گیرند.انگیز، تهدیدآمیز و آسیب/فقدان قرار میچالش
 پیشبینی د،خو تأیید ایبر فرصتی رتصو بهرا  خطر عامل تجربه د،فر ،چالشی یابی. در ارزدمیشو یابیارز نگیزاچالش موقعیت یک

 با جههامودر  دفرو  دمیشو یابیارز هنندانگیزو ا مهیج ،خوشایند رتصو به موقعیت و ندمیک تلقی دیفر شدو ر تسلط ،پیشرفت
 (. 1998، 5مطمئن و مشتاق است )شوارزر وار،میدا ،موقعیتی تمطالبا

 هداخو موثر پیشرفت به منجر یهارفتار بنتخااهای او و بر هیجان د،خو یاهندینماتواز  دفر یابیارز ،تحصیلی یهاموقعیتدر 
 جینتا های پیشرفت اهمیت دارند.ها برای برانگیختن و فعال کردن هیجانهای کنترل و ارزش( ارزیابی1988بود. به عقیده پکران )

با  یمثبت و به طور منف یهاجانیبا ه یو ارزش به طور مثبت ترلکن یابیاند که هر دو باور ارزنشان داده زیمختلف ن هایپژوهش

 .(2010؛ گوئتز و همکاران، 2011؛ 2010)پکران و همکاران،  در ارتباط هستند یفمن یجانیه یبروندادها
در  یکالس فیانجام دادن وظا یبرا رندگانیادگیکه  یتیارزش و اهم زانیعبارت است از: م فیارزش تکل ایشده  ادراک یسودمند

یزان درگیر شدن فرد در آن فعالیت تأثیر بسیاری هستند.  ادراک از سودمندی یک فعالیت در م قائل یبه اهداف شخص دنیرس یراستا
 (.  2004، 6دارد. تأثیر مثبت سودمندی ادراک شده از وظایف جاری کالس بر پیشرفت تحصیلی تأیید شده است )میلر و بریکمن
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 اید احساس لذت مانن یلیتحص یهاتیکه منشاء آنها خود فعال یدرون یهاند. ارزشالفه ارزش دو دستهؤمرتبط با مهای یابیارز
 زانیافراد از م یصورکه اشاره به ادراک ت یرونیب یهااست و ارزش یلیتحص یهاتیبه موفق یابیدست ایو  فیاز انجام تکال تیرضا

 افتهیانجام  یهاپژوهش (.2016و همکاران،  1)لئو اهداف است ریبه سا یابیدست یدر راستا یلیتحص یامدهایپ ایها تیفعال یارزشمند
را در  یشتریلذت ب جانیقائل هستند، ه یارزش کاربرد فیها و تکالتیفعال یکه برافراگیرانی دهند یلفه ارزش نشان مؤرتباط با مدر ا

فاقد هر گونه  یلیتحصهای تیدهد که فعالیرخ م یزمان یمانند ماللت و خستگ یمنف یهاجانیه نیکنند. همچنیم هدرس تجرب
توان گفت ارزش تکلیف روی انتظار موفقیت نقش دارد، این نکته (. بنابراین می1394بدری گرگری،  )قره آغاجی و ارزش مشوق باشد

 ( نیز نشان داده شد.1397فر )پسند، رضایی و محمدیدر نتایج پژوهش قدسی، طالع
در حوزه  سود متغیر جدیدی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، و پژوهشی توسط پژوهشگر-متغیر هزینه

ها سازه هزینه و در برخی دیگر سازه مشابه آن روانشناختی یافت نشد که از این سازه جدید بهره گرفته باشد و صرفا در برخی پژوهش
با عنوان ارزش تکلیف مورد بررسی قرار گرفته است که جهت مبانی نظری از آن بهره گرفته شد. جدیدترین مدل ارائه شده و 

، 3؛ نقل از پینتریچ و شانک2002خورد )به چشم می  2های ارزش تکلیف در کار اکلز و ویگفیلدده در زمینه مؤلفههای انجام شپژوهش
اند که شامل ارزش موفقیت )اهمیت موفق شدن در یک ها ارزش تکلیف را با چهار مؤلفه تعریف کرده(. آن1396ترجمه شهرآرای، 

ها به محتوای ی ذهنی آنکنند یا عالقهکه افراد به هنگام انجام دادن یک کار تجربه میتکلیف(، عالقه درونی یا ارزش درونی )لذتی 
های مرتبط با تکلیف(، ارزش کاربردی )مفید بودن تکلیف برای فرد به لحاظ اهداف وی برای آینده از قبیل اهداف شغلی( و هزینه

باشند. بر اساس ، قادر نبودن به انجام همزمان تکلیف دیگر( میهای منفی ادراک شده پرداختن به تکلیف)جنبه پرداختن به تکلیف
 ریتأث تیفعال کی یفرد برا یتواند بر ارزش کل یم( هزینه  4بارون، هولمن، مک کوچ و وش  دیدگاه اکلز و ویگفیلد )نقل از فلیک،

های از دست دادن فرصت راک شده،تالش اد: ردیگ یقرار م ریتوسط سه بعد تحت تأثفرض او بر این بود که هزینه  و بگذارد
و هزینه را  شده است دیتأک نهیهزو  ارزش نیمهم ب زیانتظار و ارزش بر تما دیجد یهامدلدر  ارزشمند، و هزینه روانشناختی شکست.

؛  نقل از 2012، 5ی؛ کانل2015اند که به طور منفی با انتظار و ارزش در ارتباط است )بارون و هولمن، به عنوان عاملی جدا پیشنهاد کره
در این پژوهش مجموع سه مؤلفه اول ارزش تکلیف مطرح شده توسط اکلز و ویگفیلد )ارزش  (.1399رشید، یعقوبی و کریمی، 

موفقیت، عالقه درونی و ارزش کاربردی( با عنوان سود و مؤلفه آخر با عنوان هزینه در نظر گرفته شد. در حقیقت هدف  از سنجش 
کند، چه سودی برای ای که شخص برای انجام تکلیفی میرو این است که ببینیم در مقابل هزینهدر پژوهش پیش سود -هزینه سازه 

( در پژوهشی 1397های پیشرفت منفی  مورد بررسی قرار گیرد. چلیچه، هاشمی و نقش )او در پی دارد،  و سپس نقش آن در هیجان
بینی های پیشرفت مثبت را به صورت مثبت پبشرا به صورت منفی و هیجان های پیشرفت منفینشان دادند ارزش تکلیف، هیجان

 کند. می
 یهاهیجان یدر فراخوان تواندیم زین فیتکل ، متغیر انگیزشی ارزششده انجام یهاو پژوهش ینظر یکردهایبا توجه به مرور رو

گذاری به چه میزانی باشد، گذاری کند و اینکه درجه ارزشی ارزشمنف ایرا مثبت  فیفرد تکل نکهیمختلف نقش داشته باشد. بسته به ا
 یاست که فرد برا یجاذبه و ارزش شخص «ارزش» درواقع، تواند متفاوت باشد.شود میهایی را که در فرد برانگیخته مینوع هیجان

ارزش قائل است،  یلیتحص یهاتیمطالعه و فعال ینظر از نمره گرفتن برافرد صرف، به این معنی که قائل است یلیتحص یهاتیفعال
 (. 2007، 6)پکران، فرنزل، گوئتز و پری خواهد شد ختهیگوناگون در فرد برانگ یهاجانیاساس ه نیاکه بر 

                                                           
1 . Luo 
2 . Eccles & Wigfield 
3
 . Pintrich., & Schunk 

4
 . Flake., Barron., Hulleman., McCoach., & Welsh 

5 . Conley 
6
 . Pekrun, Frenzel, Goetz, & Perry  



 

 ابوالقاسم یعقوبی و همکاران                            ...                            هاي پیشرفت در دانشجويان تحصیالت تکمیلي بر اساسعوامل بازدارنده هیجان

 

5 
 

گونه که در ابتدا ذکر شد، متغیر حمایت اجتماعی ادراک شده در این پژوهش به عنوان پیشایند اجتماعی هیجان در نظر همان
حمایت اجتماعی متضمن مفاهیم متعددی است که بر طبق فرهنگ لغات آکسفورد، نگهداری و حفاظت از گرفته شده است. واژه 

شود رسانی یا تأیید و پشتیبانی تعریف میکاستی، هدایت و تشویق کردن، اعتمادبخشی یا قدرت استقامت در تأمین نیازها، کمک
 که تهس یفرد اآی که است ینمضام نیبا ا یالتسؤاشامل ارک شده، ی حمایت اجتماعی ادریگاندازه(. 1999، 1)هورویتز و اسچیلد

(. برخی 2001، 2)النسکی و بنسون دهد قرار  یعاطف تیها را مورد حماآن ایبه او اعتماد کنند، از آنان مراقبت کند و  ازنی موقع
وجه و کمک دریافت شده توسط فرد از سوی پژوهشگران، حمایت اجتماعی را میزان برخورداری از محبت، همراهی، مراقبت، احترام، ت

(. در مطالعات موجود در این 1998، 3اند )سارافینوهای دیگر نظیر اعضای خانواده، دوستان و دیگران مهم تعریف کردهافراد یا گروه
حمایت اجتماعی زمینه، حمایت اجتماعی به دو صورت حمایت دریافت شده و حمایت ادراک شده مورد مطالعه قرار گرفته است. در 

های فرد از در های کسب شده توسط فرد مورد تأکید است و در حمایت اجتماعی ادراک شده، اریابیدریافت شده، میزان حمایت
 (. 2010، 4شود )گیوالکتها در مواقع ضروری و مورد نیاز بررسی میدسترس بودن حمایت

اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد  -1کند: ه فرد کمک می( معتقد است که حمایت اجتماعی به سه طریق ب1981) 5هاوس
توانند اعضای شبکه اجتماعی فرد می -2توانند به طور مستقیم حمایت ملموسی به شکل منابع مادی در اختیار شخص قرار دهند؛ می

بخشی دوباره به فرد در توانند با اطمینانافراد شبکه اجتماعی می -3با ارائه پیشنهادها وی را از حمایت اطالعاتی برخوردار سازند و 
( ارتباط با 2000) 6خصوص این که مورد عالقه، با ارزش و محترم است، از وی حمایت عاطفی به عمل آورند. به عقیده اسنایدر

وجود محیط آورد که بر محیط اطرافش کنترل دارد. اطرافیان، صحبت درباره آرزوها و اهداف این احساس را در فرد به وجود می
 (. 1387یابد )نقل از کوهساریان، دهد که اهدافش را دنبال کند و در نتیجه امید در او ارتقا میکننده به فرد این امکان را میحمایت

آمیز و آسان افراد در زمان ای برای رویارویی و موفقیتترین و نیرومندترین نیروهای مقابلهحمایت اجتماعی به عنوان قوی
کند و افرادی که از حمایت اجتماعی و احساس زا شناخته شده است و تحمل مشکالت را برای فرد تسهیل میا شرایط تنشدرگیری ب

(. ارزیابی حمایت 2005 7های خود و دیگران را دارند )لی، کاسک و سلزمندی بهتری برخوردارند، توانمندی کنترل هیجانرضایت
ها، نقشی مثبت و مؤثر ایفا کند واند رابط عوامل موقعیتی فرض شوند و در رشد هیجانتاجتماعی ادارک شده مهم است، زیرا می

 (، سادات حسینی و خیّر1394(، امینی )1396(، هیرآد آسا و ابوالمعالی )2006(. در پژوهش گوئتز و همکاران )2001، 8)سامارکو

های پیشرفت مثبت رابطه تماعی ادراک شده با برخی هیجان(  متغیر حمایت اج1394پور بیرکانی، سحاقی و مریدی )( و عالی1389)
 بینی آن بوده است. مثبت و معنادار داشته و قادر به پیش

-بینی هیجانهدف پژوهشگر از انجام ابن پژوهش شناسایی برخی از پیشایندهای شخصی )شناختی( و اجتماعی احتمالی در پیش

های های نظری و پژوهشی ذکر شده در زمینه هیجانود. با توجه به پیشینههای پیشرفت منفی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ب
سود به عنوان  -شناختی استرس تحصیلی و ادراک هزینه پیشرفت و اهداف پژوهش، کنترل تحصیلی ادراک شده، ارزیایی

پیشرفت منفی فراگیران در  هایپیشایندهای شخصی )شناختی(، و حمایت اجتماعی ادارک شده به عنوان پیشایند اجتماعی هیجان
استرس  کنترل تحصیلی ادراک شده، ارزیابی شناختینظر گرفته شده است. از این رو، سوال اصلی این پژوهش این است که آیا 

                                                           
1 . Horwitz  & Scheid 
2 . Lunsky & Benson  
3 . Sarafino 
4.  Gulact 
5 . Haves 
6 . Snyder 
7 . Lee., Koeske., & Sales 
8
 . Sammarco 
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های پیشرفت در دانشجویان تحصیالت عوامل بازدارنده هیجان سود ادراک شده، و حمایت اجتماعی ادراک شده -، هزینهتحصیلی
 د؟ تکمیلی هستن

 

 روش پژوهش 
و جهت تحلیل   های کاربردی است و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی استاین پژوهش بر اساس اهداف آن در زمره پژوهش

ها از شیوه آماری تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی داده
تن بود که   384است. بر اساس جدول مورگان، تعداد نمونه الزم جهت انجام این پژوهش 1398-99سال تحصیلی دانشگاه شیراز در 

گیری در دسترس از پسر( به روش نمونه 176دختر و  224تن ) 400ها با کمی افزایش با توجه به احتمال ناقص بودن برخی پرسشنامه
نفر در دانشکده  64نفر در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 72؛ بدین صورت که دانشکده انتخاب شدند 7دانشکده موجود،  14بین 

نفر در  41نفر در دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  52شناسی، نفر در دانشکده علوم تربیتی و روان 79اقتصاد و علوم اجتماعی، 
در دانشکده مهندسی مواد و عمران داوطلب شرکت  نفر 36نفردر دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر و  56 دانشکده مهندسی مکانیک، 

 نفر دانشجوی مقطع دکترا بودند. 138نفر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و  262در این پژوهش شدند، که از مجموع این تعداد 

 

 ابزارهاي پژوهش

 کنترل تحصیلي ادراک شده  الف( پرسشنامه
 1سوالی کنترل تحصیلی ادراک شده پری، الدکیج، پکران و پلتییر 8ز مقیاس گیری کنترل ذهنی مرتبط با پیشرفت ابرای اندازه

، 3کند. در این پرسشنامه سؤاالت شماره ای لیکرت ثبت میدرجه 5کنندگان را در مقیاس های شرکت( استفاده شد، که پاسخ2001)
اند. محاسبه کرده 80/0را با روش آلفای کرونباخ شوند. سازندگان مقیاس ضریب پایایی آن گذاری میبه شکل معکوس نمره 8و  6، 5

گزارش شده است. در این پژوهش  78/0( میزان پایایی آن 1396چنین در پژوهش بدری گرگری، واحدی، ادیب و شفیعی سورک )هم
 محاسبه شده است. 74/0میزان پایایی پرسشنامه 

 تحصیلي  ب( پرسشنامه ارزيابي شناختي استرس
گیری فرآیندهای ارزیابی شناختی در رویارویی با تجارب ( بر اساس الگوی تبادلی استرس و برای اندازه1990) 2پی کاک و النگ 

گویه  14ای به کنندگان روی یک طیف لیکرت پنج درجهاند. در این مقیاس، شرکتزا، مقیاس ارزیابی استرس را توسعه دادهاسترس
های چالش و برای مؤلفه 84/0باشد. پایایی ابزار در این پژوهش دید، چالش و منابع میهای این مقیاس شامل تهدهند. مؤلفهپاسخ می

 محاسبه شده است. 76/0و  منابع  87/0،  تهدید 89/0

 هزينه -سود -ارزش -ت( پرسشنامه انتظار
های های هزینهمؤلفهبا توجه به هدف پژوهش فقط   ( ساخته شده است که در این پژوهش1398این مقیاس توسط رشید و دلفان )

های روانی و سود به های موقعیتی، هزینههای مؤلفه هزینههای روانی و سود مورد بررسی قرار گرفت. تعداد گویهموقعیتی، هزینه
-ای از کامال مخالفم تا کامال موافقم مشخص میگزینه 5دهنده نظر خود را بر روی یک طیف لیکرت است که پاسخ 5و  8، 4ترتیب 

و  86/0های روانی ، هزینه77/0های موقعیتی و برای مؤلفه هزینه 84/0(  1398.  پایایی کل ابزار در پژوهش رشید و دلفان )کند
به  82/0، و سود 82/0های روانی ، هزینه72/0های موقعیتی گزارش شده است. در این پژوهش پایایی مؤلفه هزینه 79/0مؤلفه سود 
 دست آمد. 

                                                           
1 . Perry, Hladkyj, Pekrun, & Pelletier 
2
 . Peacock & Wong  
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 (MSPSS)ت اجتماعي ادراک شده ث( پرسشنامه حماي

( به منظور سنجش حمایت اجتماعی ادارک شده از طرف خانواده، دوستان و 1988) 1دهلم، زیمت و فارلی   این مقیاس توسط زیمت، 
تا ای از کامال مخالفم گزینه 5دهنده نظر خود را در یک مقیاس گویه است که پاسخ 12افراد مهم زندگی تهیه شده است که دارای 

و  90/0پایایی ابزار   گزارش شده است و در این پژوهش 72/0کند. ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار کامال موافقم مشخص می
 محاسبه شد. 88/0و حمایت دیگران   92/0، حمایت دوستان  90/0ی  حمایت خانوادهبرای مؤلفه

 (AEQهاي پیشرفت )ج( پرسشنامه هیجان
گویه  43( به منظور سنجش تجارب هیجانی مرتبط با یادگیری فراگیران ساخته شده است که دارای 2005ن )این مقیاس توسط پکرا

های منفی شامل اضطراب، شرم، خشم، های هیجانهای مثبت شامل لذت و غرور و مؤلفههای هیجانمؤلفه دارد که مؤلفه 7و 
ای لیکرت از کامال مخالفم تا کامال روی یک پیوستار پنج درجه هر ماده ها میزان موافقت خود را باناامیدی و خستگی است. آزمودنی

های منفی مورد سنجش قرار گرفت.  پایایی و روایی این ابزار توسط دهند. در این پژوهش صرفاً مؤلفه هیجانموافقم گزارش می
گزارش شده است؛ در این  70/0رای این ابزار ( بررسی و تأیید شده است. و میزان ضریب آلفای کرونباخ ب2005پکران و همکاران )

 محاسبه شده است.  94/0های منفی پژوهش میزان آلفای کرونباخ برای هیجان

 

 هايافته

های توصیفی شاخص 1های استنباطی است. جدول های آمار توصیفی و تحلیلهای پژوهش بر اساس شاخصاین بخش شامل یافته
 دهد: ها را در متغیرهای پژوهش در نمونه کل نشان میترین و بیشترین نمره آزمودنیشامل میانگین، انحراف معیار، کم

 (=n  400هاي توصیفي متغیرهاي پژوهش )شاخص -1جدول 
 

حمایت 
 دیگران

 
حمایت 
 دوستان

 

 
حمایت 
 خانواده

 
 سود

 
هزینه 
 روانی

 
هزینه 
 موقعیتی

 
 منابع

 
 چالش

 
 تهدید

 
 

 
کنترل 

تحصیلی 
 ادراک شده

 
های شاخص

 توصیفی

68/11  11/11  39/11  88/13  67/25  67/14  27/9  85/9  91/22  47/19  میانگین 

41/6  63/4  55/6  23/6  44/8  27/4  64/3  68/4  53/5  69/6  انحراف معیار 

 کمترین نمره 8 7 3 3 4 8 5 4 4 4

 بیشترین نمره 37 35 20 15 24 42 27 24 24 24

 
د که بیشترین میزان میانگین مربوط به مؤلفه تهدید در ارزیابی شناختی، و کمترین میزان ده، نتایج نشان می1با توجه به جدول 

 باشد.میانگین مربوط به مؤلفه حمایت دوستان می
ارائه شده  1برای بررسی وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل در جدول 

 است:

                                                           
1
 . Zimet., Dahlem., Zimet, & Farley 
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 (=n 400ستگي متغیرهاي پژوهش )ماتريس همب -2جدول

کنترل  متغیر
تحصیلی 
ادراک 

 شده

هزینه  منابع چالش تهدید
 موقعیتی

هزینه 
 روانی

حمایت  سود
 خانواده

حمایت 
 دوستان

حمایت 
 دیگران

هیجان 
 منفی

تحصیلی  کنترل
 ادراک شده

 

 

1 

          

          1 -515/0** تهدید

 چالش
**307/0- 802/0 1         

        1 -331/0** -506/0** 543/0** بعمنا

هزینه 
 موقعیتی

**355/0- **309/0 **401/0 **436/0- 1       

      1 416/0** -479/0** 366/0** 545/0** -515/0** هزینه روانی

     1 -454/0** -350/0** 482/0** -395/0** -318/0** 582/0** سود

حمایت 
 خانواده

**487/ **398/0- **376/0- **661/0 **280/0- **396/0- **429/0 1    

حمایت 
 دوستان

**144/0 **175/0- **017/0- **245/0 **052/0- **028/0- **153/0 **172/0 1   

حمایت 
 دیگران

**455/0 **379/0- **333/0- **685/0 **295/0- **402/0- **424/0 **722/0 **204/0 1  

 هیجان منفی
**634/0- **479/0 **603/0 **699/0- **491/0 **633/0 **590/0- **707/0- 094/0- **676/0- 1 

01/0 P<  

 01/0های پیشرفت منفی است )های متغیرهای پژوهش با هیجان،  نشانگر وجود رابطه معنادار بین تمامی مؤلفه2نتایج جدول 

P< .به غیر از مؤلفه حمایت دوستان که معنادار نگردیده است ،) 
-بین )کنترل تحصیلی ادارک شده، ارزیابیهای پژوهش مبنی بر اینکه آیا هر یک از متغیرهای فرضی پیشرضیهبرای بررسی ف

کننده معنادار برای هیجان منفی دانشجویان تحصیالت تکمیلی بینیسود( پیش-های شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده و هزینه
 اده شد. نتایج این شیوه آماری در جدول زیر آورده شده است:هستند از شیوه آماری تحلیل رگرسیون چندگانه استف

 
 هاي پیشرفت منفيبیني هیجانخالصه نتايج مدل رگرسیون چندگانه جهت پیش -3جدول 

 سطح  ss df MS F مدل

 داريمعني

R 2
 R 

1 218246700 10 21824670 153598 001/0 893/0 798/0 

 
های پیشرفت بین پژوهش در هیجانبرای بررسی نقش متغیرهای پیش Fمقدار آزمون  دهد، نتایج نشان می 3با توجه به جدول

درصد از واریانس  79نشانگر این است که تقریبا  R 2معنادار است. همچنین میزان   001/0بود که در سطح   153598منفی برابر با  
 د.شوبین این پژوهش تبیین میهای پیشرفت منفی توسط متغیرهای پیشهیجان
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 تحلیل ضرايب رگرسیون -4جدول 
 بینمتغیر پیش

 

ضرایب غیر استاندارد              ضرایب      
 استاندارد

t  سطح
 معناداری

B                خطای استاندارد Beta            

 001/0 -011/4 -130/0 127/0 -510/0 کنترل تحصیلی ادراک شده
 097/0 1666 052/0 147/0 244/0 تهدید
 001/0 9498 -265/0 156/0 -479/1 چالش
 001/0 -878/3 -142/0 264/0 -022/1 منابع

 001/0 -737/5 -208/0 145/0 -831/0 حمایت خانواده

 011/0 2555 061/0 135/0 346/0 حمایت دوستان
 001/0 -493/4 -159/0 145/0 -650/0 حمایت دیگران

 001/0 5272 166/0 097/0 513/0 هزینه روانی
 025/0 2254 062/0 168/0 379/0 هزینه موقعیتی

 009/0 -637/2 -080/0 127/0 -335/0 سود

 

بین این پژوهش به غیر از مؤلفه تهدید در ارزیابی ، نشانگر این است که تمامی متغیرهای پیش4ضرایب رگرسیون در جدول 
و  (=β  265/0چنین مؤلفه چالش در ارزیابی شناختی سهم بیشتر)همهای منفی دارند. بینی هیجانشناختی،  نقش معناداری در پیش

 .های پیشرفت منفی دانشجویان داشته است( سهم کمتری در  تبیین هیجان=β 061/0حمایت دوستان )

 

 گیريبحث و نتیجه

سود به عنوان عوامل  -ینههای شناختی، حمایت احتماعی ادراک شده و هزدر این پژوهش، نقش کنترل تحصیلی ادراک شده، ارزیابی
های پیشرفت دانشجویان تحصیالت تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش بازدارنده هیجان

  های پیشرفت منفی داشته است.بینی هیجاننشان داد که کنترل تحصیلی ادراک شده نقش معناداری در پیش
های پیشرفت است. ارزیابی کنترل، شامل ( ارزیابی کنترل از پیشایندهای مهم هیجان2006، 2000بر اساس نظریه پکران )

گونه که قبال اشاره شد بر اساس دیدگاه کانوی و چنین همانباورهای شایستگی مرتبط با پیشرفت فردی، انتظارات و اسنادهاست. هم
 ی گوناگون رفتاری، شناختی، عاطفی و جسمانی است.( کنترل ادراک شده، عامل مهمی در ایجاد پیامدها1983همکاران )

کند، و تصورش بر توان گفت زمانی که فرد بر روی تکالیف تحصیلی خود احساس کنترل نمیدر تبیین نتایج حاصل از این فرضیه می
ینی نیستند، این تصور باین است که رویدادهای تحصیلی به علت خارج از کنترل و تسلط او بودن )منبع کنترل بیرونی(، قابل پیش

گردد، زیرا بر این باور های پیشرفت منفی مانند اضطراب، خشم، ناامیدی و شرم )احساس گناه( میگیری انواع هیجانموجب شکل
رفتار خود و رویدادها، هیچ گونه  بینچنین این دسته افراد است که تالش او تأثیری در بهبود عملکرد و وضعیت تحصیلی او ندارد. هم

دانند، از این رو ممکن خود می -موفقیت یا شکست -و تقدیر و شانس را علت رویدادهای تحصیلی بینندرابطه علت و معلولی نمی
بر اساس  تواند تأثیر نامطلوبی بر پیشرفت تحصیلی آنان بگذارد.های پیشرفت منفی را زیاد تجربه کنند که این خود میاست هیجان
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-آمیز سبب می( تمایل به استفاده از اسنادهای بیرونی مانند شانس در مواجهه با تجارب موفقیت2004) 1رتنظریه اسناد و دیدگاه سیف

بنابراین زمانی که فرد احساس نفس محروم شود. های مطلوب مانند غرور، رضایت، اطمینان و عزتشود که فرد از تجربه هیجان
گیرد، اما اگر احساس کند کنترل کمتر تحت تأثیر ترس از شکست قرار می کنترل و تسلط بر وضعیت تحصیلی و یادگیری خود دارد،

تحصیلی ادراک شده  کنترلتوان ادعا کرد کند. پس میالزم را برای اجتناب از شکست ندارد، هیجان اضطراب و ناامیدی را تجربه می
کند. در همین راستا بر اساس دیدگاه بندورا بینی شهای پیشرفت منفی مانند ناامیدی، خستگی و اضطراب را پیتواند کاهش هیجانمی

توانند اعمال خود های هیجانی ما تحت تأثیر میزانی از کنترل داوطلبانه ما است. در این میان افرادی که باور دارند می(، واکنش1994)
توانند تهدیدها را مدیریت کنند، اضطراب د نمیدانند؛ اما کسانی که معتقدنکننده نمیگر را تهدیدرا کنترل کنند، الگوهای فکری اخالل

 کنند.باالیی را تجربه می
دهد که استفاده فراگیران از الگوهای اسنادی غیر انطباقی، با گستره وسیعی از چنین مرور شواهد تجربی مختلف نشان میهم

؛ راسموسن، اسچیر و 2009، 2سون و استین؛ پیتر2004ها رابطه دارد )سیفرت، بدکارکردهای انگیزشی، هیجانی و جسمانی در آن
 (. 2009، 3گرینهوس

(، ربّانی، 1393(، فلسفین و شکری )1390های کسب شده از پژوهش سادات حسینی و خیّر )نتیجه کسب شده از این فرضیه  با یافته
  (، 1396دری گرگری، واحدی، ادیب و شفیعی سورک )ب(، 1395(، محبی و بدری )1395فر )پسند، رحیمیان بوگر و محمدیطالع

    همسو است. (2006) 4و هاگ گوئتز، پکران، هال(، و 2001(، پری، الدکیج، پکران و پلتییر )1993پاتریک و همکاران )

 
دار ارزیابی های شناختی چالش و منابع و نقش غیرمعنانتایج به دست آمده از فرضیه دوم پژوهش نشانگر نقش معنادار ارزیابی

 های پیشرفت منفی دانشجویان است.بینی هیجانشناختی تهدید در پیش

های انسان های حیاتی هیجانکنندههای مرتبط با فرد و موقعیت را به عنوان تعیینهای کنونی روانشناسی هیجان، ارزیابیدیدگاه
های شناختی برای برانگیختن و فعال ( ارزیابی1988ه پکران )(. در همین راستا به عقید2001، 5شمارند )شرر، اسکور و جانستونبرمی

زمانی که یک ( اشاره نمود: 1980) فولکمن و الزاروسبه دیدگاه توان های پیشرفت اهمیت دارند و در این زمینه میکردن هیجان
دارند تا با راهبردهای هیجـانی بـا آن زا، غیرقابل تغییر و همراه با کنترل بسـیار اندک ارزیابی شود، افراد تمایل موقعیت استرس

های شناختی به عنوان یکی از های اشاره شده به نقش موثر ارزیابیتوان بیان نمود نظریه. بنابراین میموقعیت، مقابله نمایند
های از عاملهای شناختی به عنوان یکی اند که در این پژوهش نقش ارزیابیهای پیشرفت اشاره داشتهپیشایندهای اساسی هیجان

ارزیابی شناختی یک راهبرد مؤثر  )2011) 6استرین و ملوچنین بر اساس دیدگاه بازدارنده هیجان پیشرفت مورد تأیید قرار گرفت. هم
تواند به یادگیرندگان این راهبردها در مقایسه با افرادی که هیچ یک از های تحصیلی است و میبرای تنظیم هیجان ها در موقعیت

 یابی به نمرات بهتر کمک کند. اند در دستی مربوط به ارزیابی شناختی را استفاده نکردهراهبردها
توان اشاره نمود دانشجوی تحصیالت تکمیلی به علت باالتر بودن مقطع تحصیلی نسبت به در تبیین این نتیجه از پژوهش می

های تحصیلی را به عنوان شود، بنابراین هر زمان او موقعیتمیمقاطع قبلی، حجم زیادی تکالیف و با کیفیت بسیار باال از او خواسته 
های تحصیلی ندارد همچون حجم باالی تکالیف، چالشی ببیند که توانایی و مهارت الزم را برای غلبه بر استرس ناشی از موقعیت

-عدد در کنار مطالعه دروس و پیشهای متها و پروژهانتظارات سطح باالی اساتید، مشروط شدن، تلنبار شدن دروس، انجام پژوهش

                                                           
1
 . Seifert 

2
 . Peterson & Steen 

3
 . Rasmussen, Scheier & Greenhouse 

4
 . Goetz , Pekrun, &Hall 

5 . Scherer, Schorr, & Johnstone 
6 . Strain  &  Mello 
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آوری  اگر ببیند که در این شرایط چنین در زمان مواجه شدن با چنین تجارب استرسها،  همبردن تکالیف کالسی و موارد شبیه به این
بی از های منفی پیشرفت و یا ترکیبه شخص یا منابعی برای کمک گرفتن و غلبه بر این استرس دسترسی ندارد، برخی از هیجان

هایی مانند اضطراب، خشم، ناامیدی، خستگی و یا حتی شرم را ممکن است تجربه کند. با توجه به دیدگاه گوئتز، فرنزل و هیجان
 یهاو با چالش رانیفراگ یفراتر از سطح شناخت سیو تدر یآموزش ندهیداشتن انتظارات باال و فزا( 2013، 2؛ لودکه و نت2010) 1لودکه

ی به ویژه اضطراب بسیار تأثیرگذار است. در همین استا بر منف یهاجانیمثبت و باال بردن ه یهاجانیآوردن ه نییپا در زیسطح باال ن
های شخص تعادل وجود داشته باشد. هنگامی که ها و توانایی(، باید بین چالش در فعالیت1994) 3اساس دیدگاه سیکزنت میهالی

ص ممکن است مضطرب شود. تالش برای کمک در خلق شرایطی که در آن تکالیف با سطوح ها باشد، شخها فراتر از تواناییچالش
-بخش و نه خستگی و اضطراب را تجربه کند، افزایش میای مثبت  لذتمهارت فراگیر منطبق باشد، احتمال این را که فراگیر عاطفه

های کسب شده در پژوهش این فرضیه پژوهش با یافته نتایج کسب شده از .(1396دهد )نقل از پینتریچ و شانک، ترجمه شهرآرای، 
آبادی و (، باغی، شکری، فتح1395فر )پسند، رحیمیان بوگر و محمدی(، ربّانی، طالع1395دادوندی، شکری )(، 1390حسینی و خیّر )

 همسو است. ( 1397هاشمی چلیچه، هاشمی و نقش )( و 1397محمدی و مختاری )(، شاه1396حیدری )
های بینی هیجاندهد که حمایت خانواده، دوستان و دیگران نقش معناداری در پیشبه دست آمده از فرضیه سوم، نشان مینتایج 

 تحصیالت تکمیلی داشته است.  پپیشرفت منفی دانشجویان

ترین نیروهای ترین و نیرومند( اشاره شد، حمایت اجتماعی به عنوان قوی2005گونه که قبال به دیدگاه لی و همکاران )همان
زا شناخته شده است و تحمل مشکالت را برای آمیز و آسان افراد در زمان درگیری با شرایط تنشای برای رویارویی و موفقیتمقابله

های خود و مندی بهتری برخوردارند، توانمندی کنترل هیجانکند و افرادی که از حمایت اجتماعی و احساس رضایتفرد تسهیل می
 دارند. دیگران را 

توان بیان نمود که دانشجوی تحصیالت تکمیلی ممکن است به علت قرار در تبیین نقش معنادار و منفی حمایت خانواده،  می
های خانواده به ویژه در زمینه مالی و یا کمک به او در گرفتن در سن و مقطع تحصیلی باالتر احساس کند که بخشی از حمایت

تر عمل نموده و  تالش بیشتری ها مستقالنهگیریبایست نسب به قبل در تصمیمتر شده و میمرنگها نسبت به قبل کگیریتصمیم
اش باشد، بنابراین اگر هنوز شغلی برای خود نیافته باشد و یا به ثبات کننده نیازهای مالی و لوازم ضروری زندگینماید تا خودش تأمین

های پیشرفت منفی او اثرگذار بوده و شده از جانب خانواده در بروز هیجان شغلی نرسیده باشد، ممکن است کاهش حمایت ادراک
 های اضطراب، ناامیدی، خستگی و شرم را تجربه نماید. تنوعی از هیجان

توان بیان نمود در این مرحله سنی اگر دانشجو احساس کند که چنین با توجه به نقش معنادار و مثبت حمایت دوستان، میهم
کمک و به ویژه کمک مالی به او را دارند، شاید به جای خوشحال شدن احساس ترّحم کند و به این فکر کند که چرا دوستان قصد 

های پیشرفت منفی را من باید در حال تحصیل باشم و مثل دیگران به ثبات مالی نرسیده باشم، بنابراین ممکن است انواعی از هیجان
اگر حمایت اجتماعی دریافت شده، تنش حاصل از نشخوار ذهنی را آرام نکند در   4دیدگاه بِنتاتو تجربه کند. در همین زمینه، با توجه به

 (.1397؛ نقل از شاه محمدی و مختاری، 2008تواند مخرب باشد )بنتاتو، واقع خشنودی دریافت شده حاصل از حمایت می
رسد فرد در این مرحله از زندگی مهم زندگی است، به نظر میدر زمینه نقش معنادار و منفی حمایت دیگران که بیشتر منظور افراد 

هایش را با او در میان بگذارد، به ها و شادیبیشتر نیاز دارد که فرد مهم و خاصی در زندگی او باشد که بتواند تسلّی خاطرش باشد، غم

                                                           
1
 . Goetz, Frenzel,   &  Lüdtke 

2
 . Nett 

3 . Csikszentmihalyi 
4 . Benetato 
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ها مواجه است، اگر در این مقطع تحصیلی با آن هایی کهاو تکیه کند و برای احساساتش ارزش قائل باشد، بنابراین با توجه به سختی
توان به حمایت های منفی پیشرفت را برای او در پی دارد. حتی میاین خأل را احساس کند بر روی تحصیل او اثرگذار بوده و هیجان

جویان تحصیالت تکمیلی میزان اجتماعی ادراک شده از جانب اساتید و به ویژه اساتید راهنما اشاره کرد که نسبت به سایر اساتید دانش
نمایند؛ بنابراین اگر دانشجوی تحصیالت تکمیلی حمایت اجتماعی دیگران )افراد مهم زندگی( را ها برقرار میارتباط بیشتری با آن

ار باشد. تواند بر بهبود عملکرد و پیشرفت تحصیلی او اثرگذشود که میمتوجه خود ببیند کمتر دچار خستگی، نا امیدی و اضطراب می
او است رفتارها، نگرشها و اعمال دهنده، در برگیرنده از جانب آموزشحمایت عاطفی ادراک شده معتقد است که  1در این زمینه ساکیز

(. 2007)ساکیز،  باشد.گوش فرا دادن و  تشویق نه،القدردانی، رفتار عادو عالقه،  اهمیت دادن، احترام مواردی مانند شاملتواند که می
(، حمایت اجتماعی ادراک شده در کاهش تنش فرد از طریق ارائه اطالعات و تأثیر بر 1385اس نتایج پژوهش ثمری و لعلی )بر اس

زای زندگی و رسیدن کند و او را در برابر مسائل تنشهای منفی، نقش مؤثری ایفا میانتخاب مقابله کارامد یا ناکارامد در برابر هیجان
(، 1389) (، سادات حسینی و خیر1385های پژوهش ثمری و لعلی  )نتیجه این فرضیه از پژوهش با یافتهدهد. به موفقیت یاری می

 باشد. ( همسو می2010(، و تجلی، صبحی و قنبری پناه )2006(، گوئتز و همکاران )1394پور بیرکانی، سحاقی و مریدی )عالی

های پیشرفت بینی هیجانهای روانی و موقعیتی و سود در پیشزینهنتایج به دست آمده از فرضیه چهارم نشانگر نقش معنادار ه
 منفی دانشجویان است.

های پیشرفت هستند. ارزیابی ارزش نیز به ( ارزیابی ارزش نیز از پیشایندهای مهم هیجان2006، 2000بر اساس نظریه پکران )
از پژوهش در راستای تأیید نظریه پکران، فرنزل، گوتز و پری  ارزش ادراک شده از یک فعالیت یا پیامد اشاره دارد. نتیجه این فرضیه

ها، اگر فعالیت و تکلیفی برای شخص دارای ارزش مثبت شناخته شود باشد که بر اساس دیدگاه آن( می1985(، و واینر )2007)
ر  نه دارای ارزش مثبت و نه برانگیخته خواهد شد و اگ« خشم»بیشتر خواهد و اگر دارای ارزش منفی شناخته شود « مندیعالقه»

 منفی باشد کسالت برانگیخته خواهد شد.

های روانی و موقعیتی زیادی را متحمل های تحصیلی هزینهتوان بیان نمود فراگیر در موقعیتدر تبیین این نتیجه از پژوهش می
،  تحمل -را به امر دیگری اختصاص دهداش مالی توانست زمان، انرژی و هزینهمی -شود، مانند هزینه فرصت از دست رفته می

ها، که در مقابل اگر تکالیف فراروی خویش را فاقد هر ها، فشارهای روانی و ترس از شکست و موارد شبیه به اینها، خستگیدوندگی
شجویان مقطع گیرد، زیرا تعداد زیادی از دانهای پیشرفت منفی قرار میکند در معرض انواع هیجانگونه سود و ارزش ارزیابی 

های به علت باال رفتن سن، عدم رسیدن به ثبات شغلی و مجرد بودن هزینه -های سراسریبه ویژه در دانشگاه-تحصیالت تکمیلی 
های ذکر شده ادراک نکنند، دچار ناامیدی، خستگی، اضطراب و کنند که اگر سودی  برای هزینهروانی و موقعیتی زیادی را تجربه می

شوند؛ به عنوان مثال اگر عالقه درونی به تحصیل نداشته باشند و لذتی از تکالیف ابل خانواده، دوستان و آشنایان میحتی شرم در مق
اش نکند، ارزش کاربردی بیرونی مانند یافتن موقعیت های درونیتحصیلی نبرند؛ آن تکلیف شخص را قادر به تأیید یا رد خودطرحواره

های پیشرفت مثبت شخص که قبل از پذیرش در مقطع د، به مرور زمان از میزان هیجانشغلی و اجتماعی خوب نداشته باش
گردد. در همین راستا بر اساس نتایج پژوهش های پیشرفت منفی او افزوده میتحصیالت تکمیلی داشت، کاسته شده و به هیجان

های پیشرفت مثبت را به منفی و هیجان های پیشرفت منفی را به صورت(، ارزش تکلیف هیجان1397چلیچه، هاشمی و نقش )
 کند. بینی میصورت مثبت پبش

( که بر اهمیت و همراهی ارزش تکلیف با عواطف مثبت اشاره 2012) 2این نتیجه از پژوهش با نتیجه پژوهش دَنیِلز و استوپنیسی
ت مثبت مانند امید، لذت و اشتیاق نشان های پیشرفها رابطه مثبتی بین باور به ارزشمندی هدف و هیجاندارد همسو است. پژوهش

                                                           
1
 . Sakis 

2
 . Daniels & stupnisky 
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شوند و دهند. به طور کلی هر چه قدر باور به ارزشمندی هدف و یادگیری نزد فراگیران بیشتر باشد، به موفقیت خود امیدوارتر میمی
تنظیم و ارتقای شود و تالش دانشجو برای های پیشرفت منفی مانند اضطراب، خستگی و ناامیدی میگیری هیجاناین مانع از شکل

-توان ادعا نمود در صورتی که شخص تکلیف تحصیلی را برای خود مثبت ارزشهای تحصیلی بیشتر خواهد شد. بنابراین میفعالیت

های پیشرفت مثبت را تجربه گذاری کند، ارزیابی که از موقعیت پیشرفت دارد نوعی چالش و نه تهدید است که در این صورت هیجان
( به نتایج 1396(؛ بدری گرگری، واحدی، ادیب و شفیعی سورک )1397فر )پسند، رحیمیان بوگر و محمدیانی، طالعربّ خواهد کرد.

 مشابهی در این زمینه دست یافتند.
بایست به محدودیت گروه نمونه توجه گیری )در دسترس( روبرو بود، بنابراین در تعمیم نتایج میاین پژوهش با محدودیت نمونه 

ها در کنار گردد کادر آموزشی دانشگاهچنین با توجه به نتایج پژوهش و اهمیت فراوان مقطع تحصیالت تکمیلی، پیشنهاد مینمود. هم
های شناخت و دستکاری ارزیابیهای پیشرفت دانشجویان نیز توجه بیشتری نموده و با ی هیجانآموزش، به عوامل بازدارنده و افزاینده

کننده و اجتماعی )به ویژه خانواده( حمایت های یادگیریطراحی محیط ،کارآمدهای و تبدیل آنها به ارزیابیدانشجویان شناختی معیوب 
های متعددی همچون آموزش کارآفرینی در حوزه آشناسازی دانشجویان با سود تحصیل به روش برقراری تعامل مثبت، همراه با

دانشجویان تحصیالت  های منفیکاهش هیجانو نیز جانی بهتر سازگاری هی، جهت ایجاد ارزش ذهنی مثبت و تخصصی خود
گردد حمایت عاطفی خود را دریغ های دانشجویان تحصیالت تکمیلی توصیه میچنین به خانوادههم ایفا کنند.نقش موثری  تکمیلی 
تحصیلی مهم را به اتمام و ثمر حتی بیش از پیش، فرزندان خود را همراهی نمایند تا با آرامش خاطر بیشتری این مقطع   نکرده و
 .برسانند
 
 منابع

، رساني، آموزشيفصلنامه اطالع(. رابطه حمایت اجتماعی با امیدواری و اضطراب مرگ در بین سالمندان فرهنگسرای امید تهران. 1394امینی، آسیه. )

 .17-21(، 33) 9پژوهشی، 
های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک گیرییابی پیشایندها و پسایندهای جهت(. مدل1396) باغی، زهرا؛ شکری، امید؛ فتح آبادی، جلیل و حیدری، محمود.

 .59 -92، 37، هاي آموزشيپژوهش در نظامگر. تحلیل میانجی

رانی بر هیجان (. مقایسه تأثیر روش یادگیری مبتنی بر مسئله و روش سخن1396بدری گرگری، رحیم؛ واحدی، شهرام؛ ادیب، یوسف و شفیعی سورک، سینا. )

 .49-67، 132، فصلنامه تعلیم و تربیتای کنترل ادراکی  ارزش ذهنی. ها تحصیلی: نقش واسطه

 ترجمه مهرناز شهرآرای، تهران: علم. ها، تحقیقات و کاربردها(.انگیزش در تعلیم و تربیت )نظريه(. 1396پینتریچ، پال آر و شانک، دیل اچ. )

طرح پژوهشي های آموزش خانواده بر استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی. مشهد: (. مطالعه اثربخشی جلسه1385) ثمری، علی اکبر و لعلی، احمد.

 .سانعاونت امور اجتماعي استانداري خرام

مجله غلی کارکنان، (. نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت و استرس ش1392زاده، مهدی. )شاهی، ابوالفضل و کاظمزاده علیحسنی، محمد؛ قاسم

 .47-56(، 1) 4، سالمت و بهداشت

هاي پژوهشفصلنامه آموزان. (. بررسی نقش معلم در هیجان ها تحصیلی ریاضی و تنظیم هیجانی دانش 1390و خیّر، محمد. ) ؛حسینی، فریده السادات

 .41-63(، صص 20) 5 شناسي دانشگاه تبريز،رواننوين 

  ايهاي پیشرفت و تعهد تحصیلي: تحلیل واسطهفرآيندهاي ارزيابي شناختي هیجان(. 1395د. )و شکری، امی ؛دادوندی، فرزانه

 زیرچاپ. سود. -هزينه -ارزش -ساخت و اعتباريابي پرسشنامه انتظار(. 1398رشید، خسرو و دلفان، آرزو. )

های علوم پزشکی و بوعلی سینا هزینه در داتشجویان دانشگاه -ارزش -ر(. اعتباریابی مقیاس انتظا1399رشید، خسرو؛ یعقوبی، ابوالقاسم و کریمی، کامبیز. )

 .43-53(، 6) 20، مجله ايراني آموزش در علوم پزشکيهمدان. 

ی هاهای شناختی با هیجان(. رابه ابعاد کیفیت آموزشی کالس و ارزیابی1395فر، محمد علی. )و محمدی ؛پسند، سیاوش، رحیمیان بوگرربّانی، زینب؛ طالع

 .203-219(، 2) 22، 86 مجله روانشناسيتحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن. 
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-گر تنظیم هیجان شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و موفقیت تحصیلی دانش(. نقش میانجی1397شاه محمدی، نرگس و مختاری، مصطفی. )

 .177 -201، 42، مجله راهبرد فرهنگآموزان دبیرستانی. 

(.  بررسی رابطه حمایت عاطفی ادارک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در 1393بیرکانی، سیروس؛ سحاقی، حکیم و مریدی، ژاله. )پور عالی

 .58-67(، 1) 2، مجله راهبردهاي توسعه در علوم پزشکيدانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز. 

-فصلنامه روانجویی تحصیلی در دانشجویان. های پیشرفت و خودنظمن اسنادهای علّی، هیجان(. روابط ساختاری بی1393فلسفین، زینب و شکری، امید. )

 .46-58(، 2) 2، شناسي شناختي

 -(. پیشایندهای درگیری تحصیلی: آزمون مدلی بر اساس نظریه انتظار1397فر، محمد علی. )پسند، سیاوش، رضایی، علی محمد و محمدیقدسی، احمد؛ طالع

 .231 -27، 51، شناسي تربیتيمه روانفصلناارزش. 

، 2ماره ش ،يپژوهمجله آموزش. ی ریاضیلیتحص یها جانیه ینیب شیدر پ یزشیانگ یباورها(. نقش 1394). میرح ،یگرگر یو بدر دیسع ،یقره آغاج

22-1. 

نامه کارشناسي ارشد پايانهای دیابت سمنان. ژوهش(. بررسی تاثیر امید درمانی بر کاهش افسردگی زنان دیابتیک در مرکز پ1387کوهساریان، پریسا. )

 .شناسي و علوم تربیتي، دانشگاه عالمه طباطباييروانشناسي عمومي، دانشکده روان

اک آموزان دختر: نقش حمایت خودمختاری والدینی، معلم و کنترل ادر(. پیشایندها و پیامدهای تنظیم هیجانی در دانش1395و بدری، رحیم. ) ؛محبی، مینا

 .113-138، 23، شناسي تربیتيمجله مطالعات روانشده. 

های تحصیلی مثبت و منفی با (. رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجان1391و کاووسیان، جواد. ) ؛نیکدل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی اهلل، عربزاده، مهدی

 .103-119(، 1) 6، فصلنامه روانشناسي کاربرديیادگیری خودگردان. 

های اسنادی و ارزش تکلیف با های پیشرفت در رابطه میان سبکای هیجان(. نقش واسطه1397و نقش، زهرا. ) ؛هاشمی چلیچه، سمیه؛ هاشمی، زهرا

 .119 -140(، 34) 9، درمانيفصلنامه فرهنگ مشاوره و روانفرسودگی تحصیلی. 

-مجله پیشرفتمید بر اساس خالقیت هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان. بینی ا(. پیش1396و ابوالمعالی، خدیجه. ) ؛هیرآد آسا، ماهرخ

 .83-95(، 10) 2، هاي نوين در علوم رفتاري
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Abstract 
The purpose of this study was to identify some personal and social inhibiting factors of academic 

emotions in graduate students. The study population included all graduate students of Shiraz University in 

2019-2020 academic year. Therefore, using convenience sampling, 400 subjects (224 females and 174 

males), were selected among the 14 faculties including faculty of Literature and Humanities, economics-

management and social sciences, educational sciences and psychology, law and political science, 

mechanical engineering, electrical and computer engineering, and materials and civil engineering. Data 

were collected using Perry, Ladkage, Pekran & Plethier (2001) Perceived Academic Control, Peacock & 

Wong (1990) Cognitive Appraisal of  Academic Stress, Rashid & Delfan (2019) Expectancy-Value-Cost-

Benefit Questionnaire, and Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley (1988) Perceived Social Support, and Pekrun 

(2005) Achievement Emotions Questionnaire. Data were analyzed using multiple regression method. 

Findings showed that perceived academic control, cognitive appraisal (except for threat component), 

perceived cost-benefit, and perceived social support (except for friend support component) had significant 

role in predicting negative achievement emotions. Consequently, it's suggested that educational systems 

recognize and manipulate students' defective cognitive appraisal and turn them into effective assessments, 

design learning and social environments (especially family) along with establishing positive interaction, 

familiarize students with the advantages of education, such as entrepreneurship education, play an 

effective role in better emotional adjustment of students and also reducing their negative emotions. 
 

Keywords: Perceived Academic Control; Cognitive Appraisal; Perceived Cost-Benefit; Perceived Social 

Support; Achievement Emotions 

 

 

 

 

 

 

 


