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هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي براساس شناخت اجتماعي با توجه هدف از پژوهش حاضر تبيين علّي هيجان
جامعه آماري شامل تمامي دانشجويان کارشناسي دانشگاه اي اهداف پيشرفت اجتماعي است. به نقش واسطه

دختر( با استفاده از روش  888پسر و  878نفر ) 655ها تعداد که از ميان آنهزار نفر( بود  8888شيراز )
يان، مقياس هاي شناخت اجتماعي دانشجواي انتخاب شدند و به پرسشنامهاي چندمرحلهگيري خوشهنمونه

ها براي تجزيه و تحليل دادهاهداف پيشرفت اجتماعي، مقياس اميد به تحصيل و مقياس تحسين پاسخ دادند. 
يابي معادالت ساختاري استفاده شد. نتايج نشان داد که شناخت اجتماعي اثري هاي همبستگي و مدلاز روش

( دارد. همچنين اثر β=87/0( و تحسين )β=82/0(، اميد به تحصيل )β=28/0مستقيم بر هدف رشديافتگي )
دار بود. ( معنيβ=22/0( و تحسين )β=22/0مستقيم هدف رشد يافتگي اجتماعي بر هيجان اميد به تحصيل )

گري هدف رشديافتگي اجتماعي داراي اثري غيرمستقيم بر هيجان اميد سرانجام، شناخت اجتماعي با واسطه
 هايطهـطور کلي نتايج نشان داد که امروزه در حيهـ( بود. بβ=82/0حسين )ـ( و تβ=88/0) ه تحصيلـب

توانند نقش سالمت تحصيلي متغيرهايي مانند شناخت اجتماعي و اهداف پيشرفت اجتماعي مي شناسيروان
 مهمي ايفا کنند.

 اميد به تحصيل، تحسين ؛اهداف پيشرفت اجتماعي ؛شناخت اجتماعي 

                                                           
   Email:kamari.saman@yahoo.com                          شناسي تربيتي دانشگاه شيراز )نويسنده مسئول( دکتري روان ـ8
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، 8111، 8و هيجان از ديرباز مورد توجه صاحب نظران بوده است )فالولرابطه شناخت 
هاي معاصر انگيزش پيشرفت (، به همين دليل در نظريه8007، 8؛ اولسون و اوکسنر8000

هاي تحصيلي تأکيد فراواني شده در حوزه 2هاي پيشرفتتحصيلي بر نقش محوري هيجان
؛ گوئتز، پكران، هال 8007، 6رخان و آيونگ؛ امي8007، 2است )شروورس، کرايج و گارنفسكي

طور مستقيم منظور از هيجانات پيشرفت )تحصيلي(، هيجاناتي است که به (.8005، 5و هاگ
عواطف مثبت و منفي  هاي پيشرفت يا پيامدهاي پيشرفت هستند. در واقعدر پيوند با فعاليت

ها بر نامند. اين هيجانميهاي پيشرفت هاي پيشرفت را هيجانبرانگيخته شده در موقعيت
، 7گذارند )شاتز و پكرانانگيزش، عملكرد، تحول شخصيت و سالمت دانشجويان تأثير مي

کند  تغيير مثبت سمت به هاانسان رفتاري و فكري شوند خصوصياتو موجب مي (8007
هاي مرتبط با آموزش هيجان (.الف8008، 1پكران، فرنزل، گوئتز و پرري ؛8080 ،8)فرومن

الف( براي تبيين 8008پكران و همكاران ) پيشرفت هستند.هاي هيجانفراتر از قلمرو 
اند. اين را مطرح کرده 80ارزش -اجتماعي کنترل -هاي پيشرفت، نظريه شناختيهيجان

هاي پيشرفت و يكپارچه هاي مهم در تبيين هيجاننظريه در حال حاضر يكي از ديدگاه
شود )پكران، ها، محسوب ميانگيزشي مؤثر بر هيجان سازي عوامل شناختي، اجتماعي و

-ها در نظريه پكران )پكران و لنينبريک(. در پژوهش حاضر از بين انواع هيجان8005
( 82)تحسين ( و هيجان اجتماعي88(، هيجان تحصيلي )اميد به تحصيل8082، 88گارسيا

توجهي در انگيزش و هاي است که نقش قابل اميد از جمله هيجان انتخاب شده است.
(. طبق 82،8007پيشرفت تحصيلي دارد که کمتر به آن توجه شده است )الكساندر و آنوبيوزي

انگيزشي مرتبط با نتايج مطلوب در آينده  -( اميد يک حالت شناختي8008ديدگاه اسنايدر )
  نگرآينده پيامدي هيجان يک واننعبه اميد (8007) پكران پيشرفت هايهيجان نظريه در است.

 

  

1- Flavell 

3- achievement emotions 
5- Amirkhan & Auyeung 

7- Schutze & Pekran 

9- Pekran, Frenzel, Goetz & Perry 
11- Pekran, & Linnenbrink-Garcia 

13- admiration 

2- Olsson & Ochsner 

4- Schroevers, Kraaij & Garnefski 
6- Goetz, Pekran, Hall & Haag 

8- Froman 

10- control- value theory 
12- academic hope 

14- Alexander & Onwuegbuzie 



 
  

 
 

 

 
 
 



اي اميد به تحصيل سازهانگيزاند. ميت که فرد را در راستاي پيشرفت برتعريف شده اس
دهد شود که بر اساس آن فرد احتمال ميهيجاني است و به انتظاري اطالق مي -شناختي

ست از عبارت ا به تحصيل در واقع اميد پيوندد.وشايند در آينده به وقوع ميکه رويدادي خ
شغلي و  هايکه شخص با تحصيل بتواند در آينده به فرصتيک هيجان و انتظار مبتني بر آن 

 (.8215اجتماعي و نيز موفقيت در زندگي دست يابد )خرمائي و کمري، 

هاي اجتماعي در بافت و هيجانهاي اجتماعي است. جانـحسين نيز از جمله هيـت
حسين، ـشرفت )شامل تـهاي پيه دو دسته هيجانـدهند و بيـهاي اجتماعي رخ منهـزمي

هاي مرتبط با موفقيت يا شكست ديگران( و هيجان 2و همدردي8، تحقير8حسادت
شوند ها يا معلمان( تقسيم ميدر ارتباط با همكالسي5و نفرت 6)شامل عشق 2غيرپيشرفت

شناسي و کمي را از محققان حوزه روان تا همين اواخر، تحسين توجه نسبتاً(. 8007، 7ر)واين
اين سازه مورد توجه  کرد، اما اخيراًتر علوم اجتماعي به خود دريافت ميطور گستردهبه

؛ 8001، 8شناسي و علوم اجتماعي قرار گرفته است )هايت و موريسهاي روانمحققان حوزه
 تحسين يک هيجان مثبت در پاسخ به يک فرد يا شي برجسته است (.8088، 1استوري

(، که اغلب به توانايي براي ايجاد انگيزه و 8082، 80شيندلر، زينک، ويندريچ و منينگهاوس)
، 88شود )آلگوه و هايتکمک به يادگيري رفتارهاي انطباقي در انسان در نظر گرفته مي

 عالوه بر اين تحسين(. 8001، 88داماسيو ويانگ، مک کول، داماسيو  -؛ اموردينو 8001
؛ آلگوه 8082و همكاران،  شيندلر؛ 8082کند )شيندلر، فرايند تقليد يا يادگيري را تسهيل مي

 (. 8008، 82وايت -گيلهنريچ و ؛ 8001، 82؛ هايت و سدر8001 و هايت،

بايد  هاي پيشرفت را( پيشايندهاي هيجان8005ارزش پكران ) -بر اساس نظريه کنترل
فرهنگي )محيطي( و شخصي )شناختي( مورد توجه قرار داد.  -در سطوح مختلف اجتماعي

 هار هيجانـي بـهاي آموزشر محيطـها بيانگر تأثييجانـفرهنگي ه -دهاي اجتماعيـپيشاين
  

1- envy 

3- empathy 

5- love 
7- Weiner 

9- Storey 

11- Algoe, & Haidt 
13- Haidt, & Seder 

2- contempt 

4- nonachievement emotions 

6- hate 
8- Haidt, & Morris 

10-Schindler, Zink, Windrich, & Menninghaus 

12- Immordino-Yang, McColl, Damasio, & Damasio 
14- Henrich, & Gil-White 

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


 
  

 
 

 



هاي تحصيلي اشاره هاي شناختي افراد از موقعيتپيشايندهاي شخصي نيز به ارزيابيهستند. 
ب(. بر اين مبنا يكي از موضوعاتي که متصور است 8008، 8دارند )پكران، گوئتز، تيتز و پرري

 ،2است )هلر و وايک 8هاي تحصيلي دانشجويان تأثيرگذار باشد شناخت اجتماعيندر هيجا
هاي افراد ديگر و عنوان توانايي شناخت خود، شناخت هيجانعي به(. شناخت اجتما8000

استنتاج حاالت ذهني آنان از روي لحن، حاالت چهره و بدن، توانايي استدالل در مورد 
منظور تعامل با هم کارگيري قوانين و دانش مربوط به امورات اجتماعي بههحاالت ذهني، ب

، 2شود )کامينگزبين فردي مفهوم سازي مينوع خود و مديريت عواطف خود در روابط 
؛ سرجي، 8080، 7؛ گرين و هوران8082، 5؛ اوليويرا8082، 6؛ ويتكامپ و هافمن8086

(. شناخت اجتماعي يک اصطالح چتر مانند است که 8005، 8راسوفسكي، نوچترلين و گرين
 هاي ذهنيوضعيتها و اي از رفتارهاي مرتبط با درک هيجانتواند به دامنه گستردهمي

 مجموعه اجتماعي، شناخت(. در واقع 8085، 1شود )باکوپولو و داکرلديگران ارجاع داده 
 شودمي عملكردهايي و فرايندها شاملکه  اطالعات است پردازشفرايندهاي  از ايگسترده

ببرد  سود اشفردي بين جهان از و کند عمل بفهمد، تا دهدمي اجازه فرد به که
. خأل موجود در اين توانايي موجب اختالل (8008، 88کوريگان و پن؛ 8007، 80آستينگتون)

شود که تأثير اين خأل بسيار چشمگير است، زيرا نه تنها توانايي ها ميدر بسياري از عملكرد
دهد. فرد در برقراري ارتباط با ديگران بلكه نگرش او از خويشتن را نيز زير نفوذ خود قرار مي

هاي خود مشكل داشته و ادي که نقص در شناخت اجتماعي دارند اغلب در شناخت نيازافر
ها اغلب در چنين آنهاي خود را با اهداف زندگي خويش منطبق سازند. همتوانند نيازنمي

هاي ارتباطي، اجتماعي، شوند و در نتيجه از نظر مهارتمبادالت اجتماعي دچار اشتباه مي
شوند )ديماژيو، ليساکر، کارسيون، نيكولو و شكل مواجه ميشغلي و تحصيلي با م

 (. 8008، 88سيميراري

 گران در ـتار ديـداف از رفـتنتاج اهـراي اسـي بوانايـتن تـول تكامل، داشـاساس اص بر
  

1- Pekran, Goetz, Titz, & Perry 

3- Heller, & Vike 

5- Weitekamp, & Hofmann 
7- Horan 

9- Bakopoulou, & Dockrell 

11- Corrigan, & Penn  

2- social cognition 

4- Cummings 

6- Oliveira 
8- Sergi, Rassovsky, Nuechterlein, & Green 

10- Astington 

12- Dimaggio, Lysaker, Carcione, Nicolo, & Semerari 



 
  

 
 

 

 
 
 



اعي همچون هاي اجتماجتماعي و پيگيري اهداف ادراک شده براي بقاي گونه هايموقعيت
استنتاج اهداف از رفتار ديگران از طريق کارکردهاي . (8001، 8انسان حياتي است )ارن

سازد رفتارهاي مرتبط با ها را قادر ميشناخت اجتماعي يک توانايي انطباقي است که انسان
اهداف خود را مطابق با اهداف محيط اجتماعي تنظيم کنند و نقص در اين توانايي ممكن 

(. فرد 8001ها آسيب برساند )ارن، هاي اجتماعي ميان انسانصورت جدي به تعاملاست به
صورت ضمني از رفتار ديگران فهميده است، چرا که رفتار کند که بههدفي را دنبال مي

دهد و وي را هايي از داليل انگيزشي آنها براي رفتارشان به فرد ميديگران همواره نشانه
يكي از عواملي که در  (.8002 ،8، گلويتزر و هسينکند )آرتزا ميمتوجه اهداف رفتاري آنه

 -تومينن) است 2تعامل با الگوهاي شناخت اجتماعي قرار دارد، اهداف پيشرفت اجتماعي
 ،و همكارانسويني  -تومينن ؛8005 ،6ليننبرينک ؛8088 ،2آرو و نيميويرتا-سويني، سالمال

زيادي از محققان به اهميت باالي اهداف (. اخيرا تعداد 8006 ،5سيدريديس؛ 8008
؛ هورست، فيني و 8000، 8اند )دسي و راياندر کنار اهداف تحصيلي پي برده 7اجتماعي

( اهداف پيشرفت اجتماعي داراي سه دسته 8005طبق ديدگاه رايان و شيم ) (.8007، 1بارون
که  80فتگي اجتماعيکلي است که هر يک تأثير متفاوتي بر سازگاري فرد دارند. هدف رشديا

يابي و يادگرفتن هاي اجتماعي )مثل دوستبر ارتقاي روابط اجتماعي با سايرين و مهارت
که بر ابراز  88گرايشي اجتماعي -هدف اثباتيهاي کنارآمدن با ديگران( متمرکز است. مهارت

نگيز وجود در مناسبات اجتماعي و سعي در دريافت بازخورد مثبت از سايرين و تحسين برا
که بيانگر سعي در  88اجتنابي اجتماعي -)داشتن محبوبيت( متمرکز است و هدف اثباتي بودن

هاي اجتماعي و اجتناب از قضاوت منفي سايرين در مورد خود ضعف در مهارتپنهان کردن 
الف(. مسئله اساسي قابل بررسي مربوط به نقش اين سه مقوله 8082است )شيم و همكاران، 

رسد که افراد هاي تحصيلي و اجتماعي است. به نظر مياجتماعي در هيجان اهداف پيشرفت
 رد که اينـند کـخواه متفاوتي را تجربههاي يجانـهيشرفت اجتماعي متفاوت، ـداف پبا اه

  

1- Eren 

3- social achievement goals 

5- Linnenbrink 
7- social goals 

9- Horst, Finney, & Barron 

11- social demonstration-approach goal 

2- Aarts, Gollwitzer, & Hassin 

4- Tuominen-Soini, Salmela-Aro, & Niemivirta 

6- Sideridis 
8- Deci, & Ryan 

10- social development goal 

12- social demonstration-avoid goal 



 
  

 
 

 



  پيامدها قابل بررسي است.

هاي تحصيلي و اجتماعي بر اساس شناخت علي هيجانپژوهش حاضر درصدد تبيين 
رغم تحقيقاتي که به دنبال شناسايي عوامل اجتماعي و اهداف پيشرفت اجتماعي است. علي

( در 8218پور، کرايي و کوچكي، مهر، عباسخجستهاند )تأثيرگذار بر موفقيت تحصيلي بوده
ويژه پيشايندهاي واجه هستيم. بهتحصيلي با خالء پژوهشي مهاي هيجانزمينه پيشايندهاي 

اند که هوشبهر به تنهايي شناختي اين سازه روشن نيست. تحقيقات متعددي نشان داده
تضمين کننده موفقيت تحصيلي نيست و متغيرهاي انگيزشي، هيجاني و يا اجتماعي مختلفي 

پورشهرياري و ؛ گلستان جهرمي، 8218 ؛ نجاتي،8007، 8دانكلهم بايد در نظر گرفته شوند )
( بر نقش شناخت 8085) 8درکس، جولز، ريجن و کرابندام(. براي مثال 8287اصغرنژاد فريد، 

اند. با اين حال نقش آموزان تأکيد کردهبيني موفقيت تحصيلي دانشاجتماعي در پيش
طور کامل روشن نيست و بررسي آن، تحصيلي هنوز بههاي هيجانشناخت اجتماعي در 

ب( 8008)همچنين به اعتقاد پكران و همكاران  پژوهش حاضر است.مسئله اساسي 
و  اندتحقيقات ده سال اخير بيشتر بر تجارب عاطفي منفي مانند اضطراب تمرکز کرده

تحقيقات اندکي در مورد عواطف تحصيلي مثبت مانند غرور و اميدواري انجام شده است. به 
قرار گيرند چون به تحقق اهداف فرضي اعتقاد آنان عواطف مثبت نيز بايد مورد بررسي 

وسيله کنند و از سالمتي بهکنند، ذهن را براي فكرکردن و حل مسئله باز ميکمک مي
اطالعاتي در کنند. مرور ادبيات پژوهشي، حاکي از گسستپذيري حمايت ميافزايش انعطاف

مربوط به شناخت اجتماعي و اهداف پيشرفت اجتماعي در قلمرو مطالعات  زمينه نقش
هاي مثبت تحصيلي )اميد به تحصيل( و اجتماعي )تحسين( است و اين امر ضرورت هيجان

بنابراين هدف اصلي پژوهش  .سازدبسط معنايي اين حوزه را بيش از پيش برجسته مي
و اجتماعي )تحسين( بر  تحصيلي )اميد به تحصيل( مثبتهاي حاضر تبيين علي هيجان

 هاي(. بر اين اساس فرضيه8داف پيشرفت اجتماعي است )شكلاساس شناخت اجتماعي و اه
 تأثير اجتماعيهاي مثبت تحصيلي و شناخت اجتماعي بر هيجان -8پژوهش عبارتند از: 

 دارد. عناداريـم يرـتأث اجتماعي تـپيشرف اهداف رـب يـتماعـاج ناختـش -8 دارد. عناداريـم
 

  

1- Denckla 2- Derksa, Jollesa, Rijnc, & Krabbendama 



 
  

 
 

 

 
 
 



تحصيلي هاي مثبتگري اهداف پيشرفت اجتماعي بر هيجانشناخت اجتماعي با واسطه -2
 و اجتماعي بر تأثير معناداري دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يابي معادالت پژوهش حاضر از نوع تحقيقات همبستگي است که از روش آماري مدل
عه آماري شامل تمامي دانشجويان کارشناسي دانشگاه ـجامده است. ـساختاري استفاده ش

حجم  مشغول به تحصيل بودند. 8216-15هزار نفر(، که در سال تحصيلي  8888شيراز بود )
استفاده شد يعني به ازاي هر گويه  8به  6(، از قاعده 8006) 8نمونه بر اساس ديدگاه کالين

 888پسر و  878نفر ) 655کنندگان پژوهش حدود مشارکت نفر بايد انتخاب شود. 6حداقل 
 ،اي انتخاب شدنداي تصادفي چندمرحلهگيري خوشهروش نمونهدختر( بودند که با استفاده از 

 حقوق شناسي،هاي دانشگاه شيراز )دانشكده علوم تربيتي و روانصورت که از دانشكدهبدين 
 

  

1- Kline  

 

 ياجتماع يافتگيـ هدف رشد

 ياجتماع يشيگرا -يـ هدف اثبات

 ياجتماع ياجتناب -يـ هدف اثبات

 

 

 ـ شناخت خود

 يـ ذهن خوان

د يص تهديـ تشخ
 يآموزش

ط يـ درک مح
 يآموزش

 

 

 هاـ اميد به کسب فرصت

هاي ـ اميد به کسب مهارت
 زندگي

 ـ اميد به سودمندي مدرسه

 ـ اميد به کسب شايستگي

 

 



 
  

 
 

 



و علوم سياسي، ادبيات و علوم انساني، الهيات و معارف اسالمي، اقتصاد، مديريت و علوم 
اجتماعي، علوم، مهندسي برق و کامپيوتر، مهندسي شيمي، نفت و گاز، مهندسي مكانيک و 

عنوان نمونه پژوهش انتخاب مهندسي عمران و مواد( به تصادف دو کالس از هر دانشكده به
کنندگان در پژوهش عنوان مشارکتها بهشدند و سپس تمامي دانشجويان اين کالس

ا از ابزارهاي زير استفاده شد: گيري متغيرهشرکت کردند. در اين پژوهش براي اندازه
جاتي، کمري و جعفري، زير چاپ(، مقياس اهداف پيشرفت )ن 8پرسشنامه شناخت اجتماعي

( و 8215)خرمائي و کمري،  8مقياس اميد به تحصيل (،8005)رايان و شيم،  اجتماعي
 .(8082شيندلر و همكاران، ) 2مقياس تحسين

اين پرسشنامه توسط نجاتي، کمري و جعفري 
وضعيت سنجش شناخت اجتماعي بر روي دانشجويان ساخته شده ( براي بررسي 8217)

ذهن کمک گرفته شده است و براي  است. براي ساخت ابزار مذکور از مباني نظري نظريه
هاي آن از مباني نظري شناخت اجتماعي که داراي کارکردهاي مقياسگذاري خردهنام

است )تودورو و همكاران،  توانايي خودآگاهي، نظريه ذهن، تشخيص تهديد و خودتنظيمي
 6باشد که در يک طيف گويه مي 81(، استفاده شده است. اين پرسشنامه داراي 8088
گذاري پرسشنامه سنجد. روش نمرهاند را مياي ليكرت مواردي را که افراد تجربه کردهدرجه

( و 2لب )(، اغ2(، گاهي اوقات )8ندرت )(، به8به اين صورت است که گزينه تقريباً هرگز )
 هايروش مولفهنتايج تحليل عاملي پرسشنامه شناخت اجتماعي بهگيرد. (، مي6تقريباً هميشه )

شناخت اجتماعي بود که به  مولفه 2وجود  دهندهاصلي همراه با چرخش واريماکس نشان
گذاري نامخواني، تشخيص تهديد آموزشي و درک محيط آموزشي ذهن شناخت خود، ترتيب
 88و  80، 8، 7، 8، 8هاي شناخت خود، گويه 81و  88، 82، 82، 1، 2هاي يهگو شدند.
 5و  6، 2هاي يهتشخيص تهديد آموزشي و گو 87و  85، 86، 88هاي گويهخواني، ذهن

و ضريب 826/0در اين مقياس برابر با  KMOشاخص سنجند. درک محيط آموزشي را مي
معنادار  P=008/0در سطح  878بود که با درجه آزادي  88/8218کرويت بارتلت نيز برابر با 

 استفادهبا  تأييدي عاملي تحليل نتايج بود. فوق برداري پرسشنامهبود که نشان از کفايت نمونه
  

1- Social Cognition Questionnaire 
3- Admiration Scale 

2- Academic Hope Scale 



 
  

 
 

 

 
 
 



 26/0ها داراي بار عاملي معنادار باالتر از  نشان داد که همه گويه AMOSافزار  از نرم
هاي مربوط به خود بار شدند. به  ( و در عاملP=0008/0( بودند )28/0)حداقل قابل قبول: 
( در عامل 52/0تا  68/0)با بار عاملي از  81و  88، 82، 82، 1، 2هاي اين ترتيب که گويه
( در عامل ذهن 58/0تا  28/0)با بار عاملي از  88و  80، 8، 7، 8، 8هاي شناخت خود، گويه

( در عامل تشخيص 51/0تا  68/0)با بار عاملي از  87و  85، 86، 88هاي خواني، گويه
ک محيط ( در عامل در58/0تا  26/0)با بار عاملي از  5و  6، 2هاي تهديد آموزشي و گويه

مقياس شناخت خود آموزشي قرار گرفتند. از طرفي ديگر ضرايب آلفاي کرونباخ براي خرده
( 72/0(، درک محيط آموزشي )78/0(، تشخيص تهديد آموزشي )78/0خواني )(، ذهن72/0)

( جهت 8215دست آمد. همچنين در پژوهش کمري )( به85/0و نمره کل پرسشنامه )
اجتماعي از تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم )با روش بيشينه بررسي روايي مقياس شناخت 

)نسخه  AMOSافزار  نتايج تحليل عاملي تأييدي با استفاده از نرم استفاده شد. نمايي( درست
)حداقل قابل قبول:  26/0ها داراي بار عاملي معنادار باالتر از  ( نشان داد که همه گويه88
هاي  است، در عامل صورتي که در مطالعه اصلي آمده و به همان (P=0008/0( بودند )28/0

( ضريب آلفاي کرونباخ 8215مربوط به خود بار شدند. از طرفي ديگر در پژوهش کمري )
، 70/0خواني برابر با ، براي عامل ذهن72/0محاسبه شده براي عامل شناخت خود برابر با 

درک محيط آموزشي برابر با ل ، براي عام72/0برابر با تشخيص تهديد آموزشي براي عامل 
 بود.  85/0و براي کل مقياس شناخت اجتماعي برابر با  50/0

( با هدف سنجش اهداف 8008رايان و شيم )
ويژه نوجواني اوليه( بر اساس نسخه دانشجويي )به پيشرفت اجتماعي در دوره نوجواني

(، نسخه نوجوان مقياس اهداف پيشرفت 8005)رايان و شيم، مقياس اهداف پيشرفت 
اي مخصوص نوجوانان، سه گروه هدف را شامل ماده 88اجتماعي را تدوين کردند. نسخه 

گريزي گرايي اجتماعي و هدف اثباتشود: هدف رشديافتگي اجتماعي، هدف اثباتمي
، 80، 7، 2، 8هاي ک گويهاي هدف رشديافتگي اجتماعي به کمماده 88اجتماعي. در نسخه 

و  87و  82، 88، 8، 6، 8هاي گرايشي اجتماعي از طريق گويه -، هدف اثباتي86و  88
شوند. در اين گيري مياندازه 88و  85، 82، 1، 5، 2اجتنابي اجتماعي از طريق  -هدف اثباتي



 
  

 
 

 



اره من )کامالً درب 8اي از کنندگان به هر گويه روي يک طيف پنج درجهنسخه، مشارکت
دهند. در مطالعه رايان و کند( پاسخ ميوجه درباره من صدق نميهيچ)به 6کند( تا صدق مي

( نتايج تحليل عاملي مقياس اهداف پيشرفت اجتماعي از ساختار سه عاملي 8008شيم )
( مقادير همساني دروني 8008طور تجربي حمايت کرد. در مطالعه رايان و شيم )مقياس به
مقياس اهداف پيشرفت اجتماعي شامل هدف رشديافتگي اجتماعي، هدف  هنگاعوامل سه

و  81/0، 87/0ترتيب برابر با اجتنابي اجتماعي به -گرايشي اجتماعي و هدف اثباتي -اثباتي
گانه مقياس ( مقادير همساني دروني عوامل سه8212دست آمد. در مطالعه سرايي )به 82/0

گرايشي اجتماعي و  -رشديافتگي اجتماعي، اثباتياهداف پيشرفت اجتماعي شامل هدف 
در پژوهش دست آمد. به 77/0و  80/0، 72/0برابر با ترتيب اجتنابي اجتماعي به -اثباتي

حاضر جهت بررسي روايي مقياس اهداف پيشرفت اجتماعي از تحليل عاملي تأييدي )با 
ضريب آلفاي کرونباخ استفاده و براي بررسي پايايي پرسشنامه از  نمايي( روش بيشينه درست

ها  نشان داد که همه گويه AMOSافزار  نتايج تحليل عاملي تأييدي با استفاده از نرم شد.
و به همان صورتي که در مطالعه  (>008/0P) بودند 28/0داراي بار عاملي معنادار  باالتر از 

ود بار شدند. هاي مربوط به خ است و همسو با انتظار پژوهشگر، در عامل اصلي آمده
X=76/8هاي برازش مدل تحليل عامل تأييدي )شاخص

2
/df ،12/0=GFI ،16/0=CFI، 

12/0=NFI ،16/0=IFI ،12/0=TLI ،06/0=RMSEA 80/0 و=PCLOSE نشان داد ،)
مدل برازش مطلوب دارد. جهت بررسي پايايي نمرات مقياس اهداف پيشرفت اجتماعي 

دست آمده براي عامل هدف شد. مقدار ضريب به نوجوانان، ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه
و  82/0گرايشي اجتماعي برابر  -، براي عامل هدف اثباتي80/0رشديافتگي اجتماعي برابر 

است. در کل نتايج مربوط به ضرايب  82/0اجتنابي اجتماعي برابر  -براي عامل هدف اثباتي
اجتماعي است.آلفاي کرونباخ بيانگر پايايي مطلوب مقياس اهداف پيشرفت 

( ساخته شده است و 8215اين مقياس توسط خرمائي و کمري ) 
آموزان دبيرستاني در رابطه با اميد به ماده است که بعد از مصاحبه از دانش 87داراي 

آموزان دبيرستاني شهر شيراز نفر از دانش 828تحصيل تنظيم شده است. مقياس بر روي 
)نظري ندارم(،  2)مخالفم(،  8)کامالً مخالفم(،  8صورت ها بهگذاري مادهنمره اجرا شد. نحوه



 
  

 
 

 

 
 
 



روش )کامالً موافقم( است. نتايج تحليل عاملي مقياس اميد به تحصيل به 6)موافقم( و  2
مقياس اميد در خرده مؤلفه 2وجود  دهندههاي اصلي همراه با چرخش واريماکس نشانمؤلفه

، 8هاي زندگي، اميد به کسب مهارت8هابه ترتيب اميد به کسب فرصتبه تحصيل بود که 
گذاري شدند. روايي اين مقياس در نام 2و اميد به کسب شايستگي 2اميد به سودمندي مدرسه
 هاي اصلي با چرخشروش مؤلفهعاملي و به طريق تحليل ( از8215) پژوهش خرمائي و کمري

و ضريب کرويت 185/0اين مقياس برابر در  KMOواريماکس محاسبه گرديد. شاخص 
معنادار بود که  >0008/0Pدر سطح  268بود که با درجه آزادي  81/2625بارتلت نيز برابر 

برداري پرسشنامه حاضر بود. از طرفي ديگر اعتبار پرسشنامه در نشان از کفايت نمونه
مقياس اميد به ( از طريق ضريب آلفاي کرونباخ براي خرده8215پژوهش خرمائي و کمري )

، اميد به سودمندي مدرسه 10/0هاي زندگي ، اميد به کسب مهارت10/0ها کسب فرصت
دست به 12/0 و ضريب آلفاي کرونباخ کل مقياس نيز 75/0، اميد به کسب شايستگي 80/0

( نتايج همساني دروني شواهدي مبني بر 8212همچنين در پژوهش کمري و خرمائي ) آمد.
قياس اميد به تحصيل فراهم نمود که بين نمره کل اميد به تحصيل با روايي همگراي م

شناسي نيز همبستگي ( و با سرسختي روان65/0نمره کل صبر همبستگي مثبت و معنادار )
( ضرايب 8212(. از طرفي در پژوهش کمري و خرمائي )80/0مثبت معناداري وجود داشت )

هاي ، اميد به کسب مهارت10/0ها فرصت مقياس اميد به کسبآلفاي کرونباخ براي خرده
 و ضريب آلفاي 75/0، اميد به کسب شايستگي 80/0، اميد به سودمندي مدرسه 10/0زندگي 

در پژوهش حاضر براي سنجش اعتبار مقياس  دست آمد.به 10/0 کرونباخ کل مقياس نيز
تحليل عامل اميد به تحصيل از ضريب آلفاي کرونباخ و براي سنجش روايي پرسشنامه از 

ها داراي بار عاملي  نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان داد که همه مادهتأييدي استفاده شد. 
خود بار شدند. هاي مربوط به که در عامل (>0008/0P) بودند 28/0عنادار باالتر از ـم

X=52/8هاي برازش مدل تحليل عامل تأييدي )شاخص
2
/df، 10/0=GFI ،12/0=CFI، 

10/0=NFI ،12/0=IFI ،18/0=TLI ،06/0=RMSEA 07/0 و=PCLOSEنشان داد ،) 
 مقياس اميد به سودمندي مدرسه به دليل بارخرده 82و  5مدل برازش مطلوب دارد. سؤاالت 

  

1- hope to gain opportunity 
3- hope to usefulness of school 

2- hope to gain life skills 
4- hope to gain competency 



 
  

 
 

 



آمده دستعاملي پايين در تحليل عامل تأييدي از مقياس حذف گرديدند. مقدار ضريب به
هاي ، براي عامل اميد به کسب مهارت85/0ها برابر براي عامل اميد به کسب فرصت

، براي عامل اميد به 76/0، براي عامل اميد به سودمندي مدرسه برابر 82/0زندگي برابر 
است. در کل  10/0براي کل مقياس اميد به تحصيل برابر و  80/0کسب شايستگي برابر

 نتايج مربوط به ضرايب آلفاي کرونباخ بيانگر اعتبار مطلوب مقياس اميد به تحصيل است.

ADMADOS( 8082اين مقياس توسط شيندلر و همكاران) 
ماده ستايش )پرستش( را  2ماده تحسين و  2ماده دارد که  8ساخته شده است و در کل 

ماده( استفاده شد. روش نمره 2مقياس تحسين )سنجد که در پژوهش حاضر از خردهمي
درواقع نتايج مقياس تحسين و ( است. 6( تا کامالً موافقم )8گذاري مقياس از کامالً مخالفم )

لي مورد انتظار و همساني دروني باال را نشان دادند. در مطالعه شيندلر ساختار دوعامستايش 
ها را نشان داد. در ضمن (، تحسين الگوي مفروضي از همبستگي با ديگر هيجان8082)

( مورد تأييد قرار گرفت و سؤاالت از اعتبار 8082اعتبار مقياس حاضر نيز در مطالعه شيندلر )
را گزارش کردند. در پژوهش حاضر  88/0ه ضريب اعتبار قابل قبولي برخوردار بودند، ک

 نمايي( جهت بررسي روايي مقياس تحسين از تحليل عاملي تأييدي )با روش بيشينه درست

نتايج تحليل عاملي  و براي بررسي اعتبار پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد.
 (>0008/0P) بودند 28/0نادار باالتر از ها داراي بار عاملي مع تأييدي نشان داد که همه ماده

هاي  است و همسو با انتظار پژوهشگر، در عامل و به همان صورتي که در مطالعه اصلي آمده
X=76/8هاي برازش مدل تحليل عامل تأييدي )مربوط به خود بار شدند. شاخص

2
/df ،

11/0=GFI ،11/0=CFI، 18/0=NFI ،11/0=IFI ،17/0=TLI ،06/0=RMSEA و 
28/0=PCLOSEآمده براي دست(، نشان داد مدل برازش مطلوب دارد. مقدار ضريب به

براي دست آمد که بيانگر اعتبار مطلوب مقياس تحسين است.به 72/0مقياس تحسين برابر 
يابي معادالت ساختاري استفاده هاي ضريب همبستگي پيرسون و مدلها از روشتحليل داده

 شد.

 
  

1- Admiration and Adoration Scales 



 
  

 
 

 

 
 
 



يابي معادالت هاي ضريب همبستگي پيرسون و مدلها از روشبراي تجزيه و تحليل داده
 هاي توصيفي پژوهش حاضر ارائه خواهد شد.ساختاري استفاده شد. در ابتدا يافته

 

 M SD               

              8 68/2 58/88 . شناخت خود8

             8 62/0** 20/2 75/85 . ذهن خواني8

            8 28/0** 62/0** 21/8 88/85 تهديدآموزشيتشخيص.2

           8 20/0** 61/0** 62/0** 88/8 72/1 . درک محيط آموزشي2

           75/0** 72/0** 82/0** 82/0** 87/1 25/58 اجتماعي. شناخت 6

         8 22/0** 88/0** 28/0** 20/0** 85/0** 86/2 10/82 . هدف رشد يافتگي5

        8 27/0** 02/0 -08/0 02/0 01/0* 02/0 12/2 81/81 رايشي -. هدف اثباتي7

       8 67/0** 26/0** 08/0 -05/0 02/0 02/0 01/0 12/2 72/88 اجتنابي -. هدف اثباتي8

      8 80/0** 88/0** 20/0** 20/0** 81/0** 85/0** 82/0** 25/0** 86/2 07/81 ها. کسب فرصت1

     8 58/0** 86/0** 81/0** 27/0** 28/0** 82/0** 88/0** 88/0** 20/0** 80/6 88/20 هاي زندگي. مهارت80

    8 27/0** 28/0** 07/0 -02/0 81/0** 88/0** 85/0** 82/0** 07/0 88/0** 68/2 18/80 . سودمندي مدرسه88

   8 82/0** 67/0** 57/0** 28/0** 21/0** 28/0** 81/0** 80/0* 87/0** 88/0* 80/0** 25/8 07/85 . کسب شايستگي88

  8 78/0** 57/0** 85/0** 85/0** 88/0** 88/0** 28/0** 22/0** 82/0** 81/0** 88/0** 26/0** 18/88 22/15 . اميد به تحصيل82

 8 86/0** 88/0** 88/0** 82/0** 86/0** 80/0* 01/0* 26/0** 28/0** 82/0** 85/0** 88/0** 86/0** 85/8 28/86 . تحسين82

*
P

**
P

دهد که بين تمامي ( ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش را نشان مي8جدول )
دست آمد. جهت ( به>08/0Pمتغيرهاي پژوهش حاضر همبستگي مثبت معنادار در سطح )

هاي مثبت تحصيلي و بررسي اثر متغير مكنون شناخت اجتماعي بر متغير مكنون هيجان
گري متغير مكنون اهداف پيشرفت اجتماعي، در وهله اول، کليت مدل )با  اجتماعي با واسطه

هاي  هاي رگرسيون مدل لي( و در وهله دوم، وزنهاي برازش ک استفاده از شاخص
گيري و ضرايب مربوط به روابط ساختاري متغيرهاي مكنون در مدل )اثرات مستقيم،  اندازه

غيرمستقيم و کل(، مورد تحليل قرار گرفت.

55/0 

*96/0 

*96/0 

 1 گويه 

96/0 

 محيط درک



 
  

 
 

 





 
  

 
 

 

 
 
 



شاخص برازش مدنظر قرار گرفت. جهت دستيابي  1ابتدا جهت تعيين برازش کلي مدل، 
هاي اصالح مورد توجه قرار گرفت. ابتدا مسير غيرمعنادار  به برازش بهتر مدل، شاخص

شدند(، اجتنابي وصل مي -گرايشي و اثباتي-مسيرهايي که به متغيرهاي هدف اثباتي)تمامي 
از جمله محاسبه  AMOSافزار  از مدل حذف شد، سپس برخي اصالحات پيشنهادي نرم

هاي برازش در جدول  کوواريانس بين خطاهاي متغيرهاي مشاهده شده اعمال شد. شاخص
 اصالح، حاکي از برازش مطلوب مدل بود.هاي برازش پس از شاخص .آمده است 8

 

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

 مقدار 58/206 885 28/8 12/0 18/0 12/0 10/0 12/0 12/0 06/0 887/0

 ( آمده است.2جدول )گيري در هاي اندازهدر ادامه نتايج تحليل مدل

  B β S.E. C.R. P 

 شناخت اجتماعي

 <0008/0 78/88 865/0 78/0 828/8 شناخت خود

 <0008/0 16/82 801/0 51/0 686/8 خوانيذهن

 <0008/0 62/88 800/0 70/0 868/8 آموزشيتشخيص تهديد 

 <S 57/0 --- --- 0008/0 درک محيط آموزشي

 هدف رشديافتگي

 <0008/0 88/88 088/0 68/0 817/0 8گويه 

 <0008/0 80/88 082/0 52/0 080/8 2گويه 

 <0008/0 88/82 012/0 76/0 202/8 7گويه 

 <0008/0 28/1 016/0 28/0 881/0 80گويه 

 <0008/0 82/82 018/0 72/0 818/8 88گويه 

 <S 57/0 --- --- 0008/0 86گويه 

 اميد به تحصيل

 <0008/0 55/88 807/0 87/0 110/8 هااميد به کسب فرصت

 <0008/0 15/85 886/0 78/0 886/8 هاي زندگياميد به کسب مهارت

 <0008/0 08/1 888/0 26/0 017/8 اميد به سودمندي مدرسه

 <S 75/0 --- --- 0008/0 اميد به کسب شايستگي



 
  

 
 

 



 تحسين

 <0008/0 62/80 015/0 52/0 082/8  8گويه 

 <0008/0 18/88 086/0 75/0 086/8 8گويه 

 <0008/0 82/1 086/0 21/0 788/0 2گويه 

 <S 55/0 --- --- 0008/0 2گويه 

S.E.C.R.t

S در الگوي معادالت ساختاري يكي از در آن آزمون محاسبه نشده است؛ معموالً: مقياس است که ،
ها به عنوان مقياس انتخاب مي شود. شاخص

گيري، نشانه معرف بودن همه هاي رگرسيون مربوط به مدل اندازهمعنادارا بودن وزن
ها براي متغيرهاي مكنون مربوطه است. از بين چهار شاخص متغير شناخت  شاخص

(، وزن بيشتري را در تعريف اين متغير P ،78/0=β=0008/0اجتماعي، متغير شناخت خود )
ترين شاخص آن است. در مورد متغير مكنون مكنون دارا است و يا به عبارت ديگر قوي

شود. ترين شاخص آن محسوب مي( قويP ،76/0=β=0008/0) 7يافتگي، گويه هدف رشد
ها ترين شاخص آن اميد به کسب فرصت حصيل، قويدر مورد متغير مكنون اميد به ت

(0008/0=P ،87/0=β است و در نهايت متغير تحسين که داراي خرده مقياس نيست و )
( P ،75/0=β=0008/0) 8ويه ـكيل شده است گـگويه تش 2مره کل دارد که از ـيک ن
قيم و کل ( کليه اثرات مستقيم، غيرمست2شود. در جدول )ترين شاخص آن محسوب ميقوي

مربوط به تمامي مسيرهاي مختلف در مدل معادله ساختاري آورده شده است.

 

      

88% 
**28/0 --- 

 از: به هدف رشد يافتگي شناخت اجتماعي 28/0**

28% 

**28/0 **88/0 
 به هيجان اميد به تحصيل از: شناخت اجتماعي 82/0**

**22/0 --- 
 به هيجان اميد به تحصيل از: رشديافتگيهدف 22/0**

85% 

**28/0 **82/0 
 تحسين از: به  شناخت اجتماعي 87/0**

**22/0 --- 
 تحسين از:  به  رشديافتگيهدف 22/0**

**
P

**
P  



 
  

 
 

 

 
 
 



يافتگي اجتماعي توان بيان کرد که هدف رشد ها مي در مجموع با توجه به نتايج تحليل
هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي ايفا اي در رابطه بين شناخت اجتماعي و هيجاننقش واسطه

کند و اين مدل توانسته است، با دو متغير مكنون شناخت اجتماعي و هدف رشديافتگي مي
درصد از واريانس تحسين را تبيين  85درصد از واريانس اميد به تحصيل و  28اجتماعي، 

گري اهداف پيشرفت اجتماعي  کند. بر اين اساس فرضيه هفتم پژوهش مبني بر نقش واسطه
هاي مثبت تحصيلي )اميد به تحصيل( و اجتماعي  در ارتباط بين شناخت اجتماعي و هيجان

 شود. )تحسين( تأييد مي

گري اهداف اشاره شد پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه طور که قبالًهمان
هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي پيشرفت اجتماعي در رابطه بين شناخت اجتماعي و هيجان

)اميد به تحصيل و تحسين( انجام گرفت. نتايج ضريب همبستگي بيانگر همبستگي مثبت 
ها بيانگر تأييد استفاده از روش وهش حاضر بود که اين يافتهمعنادار بين تمامي متغيرهاي پژ

ها، هر سه فرضيه پژوهش را تأييد کرد و نشان يابي معادالت ساختاري بود. نتايج دادهمدل
کند. يک هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي را تبيين ميداد که دو مسير در مدل نهايي، هيجان

هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي را تبيين هيجان طور مستقيممسير شناخت اجتماعي که به
کند و مسير دوم که شناخت اجتماعي با اثرگذاري بر هدف رشديافتگي اجتماعي قادر به مي

 هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي بود. بيني هيجانتبيين و پيش

 بيني در رابطه با مسير اول، نتايج پژوهش نشان داد که متغير شناخت اجتماعي پيش
ه مثبت و معنادار اميد به تحصيل و تحسين بود )فرضيه اول پژوهش تأييد شد(. اين کنند

(، 8088گارسيا ) -(، پكران و ليننبرينک8087) 8هاي کوريا و ناوارتهيافته همسو با پژوهش
(، 8007(، اولسون و اوکسنر )8008(، دانيلز و همكاران )8088جيي و همكاران )اسشيزي

( است. اين يافته از 8008( و الزاروس )8000،8006،8005پكران )(، 8005هان و اويشي )
 کند. بر اساس مباني( حمايت مي8005هاي پيشرفت پكران )جانـارزش هي -کنترل ظريهـن

 

  

1- Correia, & Navarrete  



 
  

 
 

 



تحت تأثير عوامل اوليه مانند ادراک  توانندها ميارزش، هيجان -نظري ديدگاه کنترل
گيرند. اي قرار شناختي، فرايندهاي فيزيولوژيكي يا حاالت چهرههاي ارزيابيموقعيت، 

ها را دهد، هيجانها و نتايج انجام ميهايي که فرد در حين انجام تكليف، از فعاليتارزيابي
هاي گرفته در موقعيتهاي شكل(. در واقع، هيجان8000دهد )پكران، تحت تأثير قرار مي

شوند نشأت يندهاي مختلف فردي که نوعي ارزيابي موقعيتي محسوب ميتحصيلي، از پيشا
عنوان يكي از ابعاد شناخت اجتماعي(، گيرند و ارزيابي که فرد از خود )شناخت خود بهمي

 کنندهدهد تعيينها انجام ميها و نتايج آنها، اهداف، فعاليتتوانايي کنترل موقعيت، ارزش
طور تصور هاي پيشرفت، اينارزش هيجان -کنترل در نظريهنوع هيجان فرد خواهد بود. 

ها هستند و نوع هاي شناختي )شناخت اجتماعي( مقدم بر تجارب هيجانشود که ارزيابيمي
(. براي مثال، اگر دانشجويي 8005کنند )پكران هاي پيشرفت را تعيين ميو شدت هيجان

ها و انجام دهد، او عملكردش را به تواناييخوبي عملكرد خوبي داشته باشد و تكاليفش را به
دهد، درنتيجه به اين کسب هاي موفقيت آميز خود در جهت يادگيري نسبت مييا تالش

و کرد و همچنين اگر شكست خود را در يک امتحان به فقدان تواناييموفقيت افتخار خواهد
اين باورهاي  رد. بنابريا تالش و کوشش ناکافي در مطالعه نسبت دهد، احساس شرم خواهد ک

فرد از خود )شناخت خود( و موقعيت )درک و تشخيص محيط آموزشي( که در واقع همان 
هاي پيشرفت هاي تحصيلي است در برانگيختن هيجانمفهوم شناخت اجتماعي در حيطه

اي دارد. کنندهنقش تعيين

بوده و شناخت شناخت اجتماعي بر خالف کارکردهاي اجرايي مغز که بر پايه منطق 
(. 8218شود )نجاتي، شود، مرتبط با هيجان بوده و شناخت گرم ناميده ميسرد ناميده مي

کنيم بر روي انگيزش و اطالعات اجتماعي که ما از طريق شناخت اجتماعي کسب مي
(. شناخت اجتماعي و هيجان داراي 8007گذارد )اولسون و اوکسنر، هيجان ما تأثير مي

شناسي مشترکي هستند که شناخت اجتماعي از طريق اسناد حالت ذهني هاي عصبهمبسته
دهد. در واقع، اسناد حالت ذهني نوعي ظرفيت شناخت ها را تحت تأثير قرار ميهيجان

ها تأثيرگذار است. شناخت اجتماعي از طريق نقش اجتماعي است که در پردازش هيجان
يم هيجان تأثير دارد )اولسون و اوکسنر، مرکزي اسناد حالت ذهني در درک، يادگيري و تنظ



 
  

 
 

 

 
 
 



کند که اهداف و به افراد کمک ميعلّي(. شناخت اجتماعي همچنين از طريق اسناد 8007
هاي افراد نيات پشت يک عمل را درک کنند و از اين طريق به شناخت و درک هيجان

د که يک نفر کنيخواني فكر ميبرسند. زماني که شما از طريق پردازش شناختي و يا ذهن
کننده اين باشد که چه احساس و يا تواند تعيينعصباني و يا خوشحال است، اين شناخت مي

 (.8007هيجاني نسبت به آن فرد داشته باشيد )اولسون و اوکسنر، 

کند تا الگوهاي هيجاني اوليه هايي را ايجاد مياز طرفي توانايي شناختي ما فرصت
(. 8088بهتري شكل بگيرد )اسشيزي جيي و همكاران،  تعديل شوند و الگوهاي انطباقي

همچنين ها برخوردار است. بنابراين توانايي شناختي از نقش قابل اهميتي در کنترل هيجان
ها در تجربه هيجان را مورد تأکيد قرار داده است. ( نقش محوري شناخت8008الزاروس )

کنند، با توجه به رفتاري تجربه ميبدان معنا که، وقتي افراد موقعيتي را به عنوان يک گ
دهند )الزاروس و فولكمن، ادراک و شناختي که از آن موقعيت دارند عكس العمل نشان مي

هاي خود و نيز انتظارات محيط آموزشي به بنابراين اگر ارزيابي که افراد از توانمندي (.8008
تجربه خواهد کرد و در آورند مثبت باشد فرد هيجان اميد به تحصيل بيشتري را عمل مي

هاي زيادي را هاي آموزشي اميدوار است که با تحصيل و درس خواندن بتواند فرصتمحيط
هاي زندگي خود را افزايش دهد. از طرفي چنين با تحصيل بتواند مهارتبدست بياورد و هم

به  توانديگر داشتن شناخت اجتماعي فرد را برانگيخته خواهد کرد که با تحصيل کردن مي
شايستگي اجتماعي رسيد و درنتيجه تحصيل کردن و درس خواندن براي يافتن شغل 

 باشد. مناسب در آينده و نيز کسب عزت و احترام و داشتن زندگي معنادار سودمند و مفيد مي

بين قوي چنين نتايج پژوهش حاضر حاکي از آن بود که شناخت اجتماعي يک پيشهم
طور که قبال اشاره شد تحسين يک هيجان اجتماعي براي هيجان تحسين است. همان

(. يعني من ديگران را به خاطر کارهاي 8082معطوف به ديگران است )شيندلر و همكاران، 
کنم. هايي که دارند تحسين ميها و توانمنديدهند و يا مهارتارزشمندي که انجام مي

شناخت اجتماعي کامل باشد و نيز  عنوان يكي از ابعادبنابراين اگر شناخت من از ديگران به
بتوانم اهداف و مقاصد ديگران را به درستي درک کنم احتماالً هيجان تحسين بيشتري را 

توان گفت که شناخت اجتماعي توانايي و امكاناتي را براي تجربه خواهم کرد. در واقع مي



 
  

 
 

 



رتباط بهتري برقرار کند که خود را بهتر شناخته و با دنياي خويش و ديگران افرد فراهم مي
کند و تصميماتي سازنده را در اين زمينه بگيرد. شناخت اجتماعي موجب انسجام در اهداف و 

کند تا فرد به تحليل محيط آموزشي پرداخته و در آن ها شده و بستري را فراهم مينگرش
نترل دخل و تصرف نمايد. حال چنانچه تعامل وي با محيط، همراه با آرامش و اطمينان و ک

هاي تحصيلي نيز هاي هيجاني او در برخورد با رويدادبيشتري باشد، احساس حاصل از تجربه
تري هاي پختههاي مثبت بيشتري تجربه خواهد کرد و رفتارتر بوده، هيجانبه مراتب منطقي

هاي در پي خواهد داشت. در همين راستا تجارب حاصل منجر به پديد آمدن هيجان
هاي فرد توانند رفتارها ميشود که به سبب آن، اين هيجانايند در فرد ميخوشايند و ناخوش

(. بنابراين اگر شناخت اجتماعي فرد 8082را تحت تأثير خود قرار دهند )آندراده و همكاران، 
ها را تر باشد به احتمال زياد جهت برقراري روابط اجتماعي سالم با ديگران، آنرشديافته

هاي پيشرفت اجتماعي بيشتري از قبيل تحسين و در واقع هيجانتحسين خواهد کرد و 
عنوان يک همچنين همدلي را تجربه خواهد کرد. کما اينكه قبال هم اشاره شد که همدلي به

كي با تحسين دارد جزئي از شناخت اجتماعي محسوب ـباط نزديـهيجان اجتماعي که ارت
خت اجتماعي بااليي داشته باشند از نظر ( و افرادي که توانمندي شنا8001شود )آدولفز، مي

 تر هستند. حس همدلي و تحسين پخته

ارزش( و نظريه الزاروس  -( )مدل کنترل8005طور کلي بر اساس ديدگاه پكران )به
هاي شناختي و شخصي که فرد از خودش و محيط ها تحت تأثير ارزيابي(، هيجان8008)

ارزيابي و شناخت فرد از محيط تحصيلي و خودش آورد قرار دارند. اگر عمل ميتحصيلي به
هاي مثبت برانگيخته خواهند شد اما اگر ارزيابي فرد منفي باشد نوع مثبت باشد هيجان

(. بر اين اساس، شناخت 8005هاي برانگيخته شده نيز منفي خواهد بود )پكران، هيجان
 هاياز پيشايندهاي هيجانهاي شناختي فرد از محيط و خودش يكي اجتماعي يا همان ارزيابي

 هاي تحصيلي و اجتماعي بود.پيشرفت در حيطه

در رابطه با مسير دوم که هدف اصلي پژوهش حاضر نيز بود يعني ارتباط بين شناخت 
گري اهداف پيشرفت اجتماعي هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي با واسطهاجتماعي با هيجان

يافتگي اجتماعي ارتباط معناداري دارد شدنتايج نشان داد که شناخت اجتماعي با هدف ر



 
  

 
 

 

 
 
 



اي در رابطه بين )تأييد فرضيه دوم پژوهش( و هدف رشديافتگي اجتماعي نقش واسطه
کند )تأييد فرضيه سوم هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي ايفا ميشناخت اجتماعي و هيجان

ف رشديافتگي پژوهش( و اين مدل توانسته است، با دو متغير مكنون شناخت اجتماعي و هد
درصد از واريانس تحسين را تبيين  85درصد از واريانس اميد به تحصيل و  28اجتماعي، 

توان به اين موضوع اشاره داشت که شناخت و آموزش کند. درواقع در تبيين اين يافته مي
هاي شناختي، نقشي (، چرا که توانايي8008، 8تنگاتنگي با هم دارند )گوميال و کالوو ۀرابط

(. بنابراين، طبيعي 8218کنند )نجاتي، هاي تحصيلي ايفا ميمحوري در يادگيري و موفقيت
، 8دنبال خواهند داشت )دامز، شولز و هرپرتزهايي را نيز بهاست که اين تأثيرات، هيجان

 (. 8007، 2؛ لينهان، بوهوز و لينچ8001

هايي که ( ارزيابي8005هاي پيشرفت )پكران، ارزش هيجان -کنترل بر اساس نظريه
آورند، پيشايند نزديک عمل ميافراد از خودشان و همچنين محيط آموزشي و تحصيلي به

ها هستند. همچنين بر اساس مدل نظري اسكينر و اهداف پيشرفت اجتماعي و هيجان
هاي مجاور انگيزش )اهداف(  کننده بيني عنوان پيشها به (، امروزه شناخت8001همكاران )

(. 8005؛ ويگفيلد و همكاران، 8002؛ پينتريچ، 8000شوند )مورفي و الكساندر، يقلمداد م
هاي بسيار مهم و اساسي در سيستم  ها، از مؤلفه هاي شناختي، باورها و خودادراکي ارزيابي

اش، فعاالنه  ها، که از تاريخچه تعامل فرد با بافت اجتماعي انگيزشي فرد هستند. اين ارزيابي
شوند و بخش کليدي سيستم انگيزشي  محسوب مي« هاي گرم شناخت»جزء  اند ساخته شده

 کنند که آيا فرد کنند و تعيين مي فرد هستند، زيرا تجارب افراد از تعامالت اجتماعي را فيلتر مي
ها و تكاليف مدرسه را معنادار، ممكن، مطلوب و يا ارضاءکننده نيازهاي خود بداند يا  فعاليت

 ها بر حوزه اهداف پيشرفت اجتماعي ها و باورها، درباره خود و فعاليت ارزشها،  خير. اين نگرش
 (.8116دهند )اسكينر، هاي پيشرفت را تحت تأثير قرار ميگذارند و اهداف نيز هيجانتأثير مي

به بيان ديگر، ارزيابي از وقايع محيطي بر اساس منابع شخصي )شناخت اجتماعي(، فرد 
 کند و اهداف پيشرفت اجتماعي نيز ايجاديـشرفت اجتماعي کمک مخاب اهداف پيـرا در انت
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(، جهت 8088ها هستند. اين تصوير در مدل پكران و ليننبرينک ـ گارسيا )کننده هيجان
شود. محيط يادگيري به واسطه تحصيلي ديده ميهاي  هاي تحصيلي در محيط تبيين هيجان

گيري شناخت اجتماعي و نيز هاي کنترل/ ارزش، که در واقع اين ارزيابي باعث شكل ارزيابي
دهند. در  هاي تحصيلي يادگيرنده را شكل ميشود، هيجانباورهاي اهداف پيشرفت مي

ها تأييد شده است هيجان هاي انگيزشي برهاي متعدد در حوزه تحصيلي اثر ارزيابي پژوهش
؛ کاشدان و 8088؛ باريک و سوريک، 8088؛ گوئتز و همكاران، 8082)بيگ و همكاران، 

گرفته در موقعيتهاي شكل(. در واقع، هيجان8008؛ دانيلز و همكاران، 8001همكاران، 
شوند هاي تحصيلي، از پيشايندهاي مختلف فردي که نوعي ارزيابي موقعيتي محسوب مي

گيرند و ارزيابي که فرد از خود )شناخت خود به عنوان يكي از ابعاد شناخت ت مينشأ
دهد ها انجام ميها و نتايج آنها، اهداف، فعاليتاجتماعي(، توانايي کنترل موقعيت، ارزش

 (.8006نوع هيجان فرد خواهد بود )پكران،  کنندهتعيين

هاي اجتماعي را وفقيت ارتباطچه که گفته شد شناخت اجتماعي اساس مبر اساس آن
دهد و مهارتي ضروري براي توسعه روابط، رضايت از رابطه دوستانه و توانايي شكل مي

 اجتماعي شناخت(. 8082هاي هيجاني طرف مقابل است )آندراده و همكاران، دريافت حالت

داشته باشند دهد که با يكديگر تعامل اي از فرايندهايي که به افراد اجازه ميبه مجموعه
هاي ها، تمايالت و اعمال افراد ديگر در موقعيتاشاره دارد. اين فرايندها شامل فهم هيجان

شود. عناصر کليدي شناخت اجتماعي شامل رمزگرداني، ذخيره، بازيابي و اجتماعي مي
دهد تعامالتمان را پردازش اطالعات مرتبط با تعامالت اجتماعي است که به ما اجازه مي

کنيم، روابطمان را با ديگران گسترش دهيم، ديگران را درک کنيم و با يكديگر حفظ 
عنوان شناخت اجتماعي به(. 8082همكاري و مشارکت داشته باشيم )آندراده و همكاران، 

يک متغير شناختي بر روي انتخاب نوع اهداف پيشرفت اجتماعي )هدف رشديافتگي 
تري داشته باشد و از که شناخت اجتماعي رشديافتهبنابراين کسي  اجتماعي( تأثيرگذار است.

خواني و نظريه ذهن در سطح باالتري باشد در روابط خود با ديگران هاي ذهننظر مهارت
تر است که مجموع اين عوامل در پيشبرد اهداف پيشرفت اجتماعي خصوصا هدف موفق

 (. 8008رشديافتگي اجتماعي مثمرثمر است )ولمن و همكاران، 



 
  

 
 

 

 
 
 



ها و عنوان يک رابط بين نگرش رفتاري و هيجانهاي شناختي بهور کلي ارزيابيطبه
(. تجارب 8088کند )ويليامز، هاي مختلف تحصيلي و مهارتي )کنارآمدن( عمل ميراهبرد

هاي مربوط به موفقيت و همچنين ارزيابي مثبت از موقعيت گيري باورآميز و شكلموفقيت
موقعيت و ارزشمند بودن تكليف که همه موارد مطرح شده به پيشرفت نظير توانايي کنترل 

گذار گيري هدف رشديافتگي اجتماعي تأثيرنوعي مرتبط با شناخت اجتماعي است، بر شكل
هاي تحصيلي مثبت است. بنابراين طبيعي است افراد با هدف رشديافتگي اجتماعي، هيجان

(. نتايج مدل کلي 8005د )پكران، بيشتري از قبيل اميد به تحصيل را تجربه خواهند کر
بين قدرتمندي براي هيجان اميد به پژوهش نشان داد که هدف رشديافتگي اجتماعي پيش

کند اين اميد و تحصيل و تحسين است. کسي که هدف رشديافتگي اجتماعي را انتخاب مي
دگي خود هاي زنانتظار را از تحصيل و درس خواندن دارد که بتواند با تحصيل کردن مهارت

هاي اميد به تحصيل را افزايش دهد و از اين طريق به شايستگي برسد که مطابق با مولفه
هاي زندگي، اميد به سودمندي مدرسه ها، اميد به کسب مهارت)شامل اميد به کسب فرصت

و اميد به کسب شايستگي( است. زماني که فرد هدف رشديافتگي اجتماعي داشته باشد اميد 
هاي بيشتري در زندگي براي رشد و موفقيت داشته باشد، تحصيل فرصتدارد که با 

همچنين اميدوار است که با درس خواندن و تحصيل بتواند از نظر وجهه اجتماعي به جايگاه 
هاي زندگي را از اين طريق فرا گيرد. همچنين افرادي که تحصيل بااليي برسد و مهارت

نتيجه اميد به سودمندي درس خواندن دارند و آن را  کنند درکردن را امري مثبت ارزيابي مي
ها همراه با حس شايستگي کنند و درس خواندن براي آنفايده تلقي نميامري بيهوده و بي

و مطلوبيت اجتماعي است. همچنين افرادي که هدف رشديافتگي اجتماعي دارند چون به 
ط اجتماعي با ديگران هستند در دنبال کسب شايستگي در مناسبات اجتماعي و برقراري ارتبا

دهند نتيجه در روابط بين فردي توانمندي هاي افراد را بيشتر مورد توجه و تحسين قرار مي
 و داراي هيجان تحسين بيشتري نيز هستند. 

هاي پيشرفت که در طور کلي پژوهش حاضر با ارائه مدلي يكپارچه در زمينه هيجانبه
اجتماعي( و انگيزشي )اهداف پيشرفت اجتماعي( در آن نقش عوامل شناختي )شناخت 

هاي هاي تحصيلي در يک مدل يكپارچه مدنظر قرار گرفته است که بدنه پژوهشزمينه



 
  

 
 

 



 کند. همچنين در پژوهش حاضر به نقشهاي پيشرفت را تكميل ميپيشين در زمينه هيجان
داخته شد که در هاي تحصيلي پرمتغيرهاي شناختي از قبيل شناخت اجتماعي در حوزه

شد. همچنين نتايج اين تحقيقات پيشين کمتر به نقش اين چنين متغيرهايي اهميت داده مي
 کار گرفت. درهاي نظام آموزشي دانشگاهي در ايران بهتوان در سياستگذاريپژوهش را مي

هاي ندـيرگذاري بر پيشايـتواند با تأثيـاي مبتني بر اين مدل مهاي مداخلهرنامهـواقع ب
هاي مثبت تحصيلي در دانشجويان نقش هاي پيشرفت، در باال بردن سطح هيجانهيجان

هاي پژوهش حاضر اين بود که اين پژوهش از نوع مهمي داشته باشد. از جمله محدوديت
توان از آن استنباط علي کرد. با در نظر گرفتن همين دليل نميتحقيقات همبستگي بود و به

شود در تحقيقات آينده، اين طرح در قالب طرح آزمايشي مورد مي اين محدوديت پيشنهاد
بررسي قرار بگيرد. محدوديت ديگر پژوهش اين بود که نمونه مورد نظر در آن دانشجويان 

تر بايد جانب اند که در تعميم نتايج پژوهش به مقاطع باالتر و پايينمقطع کارشناسي بوده
 احتياط را رعايت کرد.

 80/08/8217 :مقاله اوليه نسخه دريافت تاريخ

 81/06/8217 : مقاله نهايي نسخه دريافت تاريخ

 85/08/8217 :مقاله پذيرش تاريخ

 



 
  

 
 

 

 
 
 



 

(. تأثير برنامه موفقيت تحصيلي بر 8218پور، ذبيح اله؛ کرايي، امين و رحيم کوچكي )مهر، رضا؛ عباسخجسته
مدرسه، يادگيري شيوه موفقيت در مدرسه و سازگاري عملكرد و خودپنداره تحصيلي، نگرش نسبت به 

 .26-87(: 8) 8، آموزان، اجتماعي دانش

هاي روانسنجي مقياس اميد به تحصيل، (. ساخت و بررسي ويژگي8215خرمائي، فرهاد و سامان کمري )
 ،6 (8 :)27-86. 

(. شناخت اجتماعي و رضايت از 8216محمدباقر؛ کمري، سامان؛ زارعي، رقيه و وحيد نجاتي ) ريحاني،
 (:8) 6،  اي هيجانات پيشرفت، تحصيل: نقش واسطه

822-868. 

 خودکارآمدي درس، کالس در هدف ساختارهاي بين ساختاري روابط (. آزمون8212سرايي، عطيه )
مدرسه،  با سازگاري و اجتماعي اهداف پيشرفت کمالگرايي، جتماعي،ا

 ، دانشگاه شهيد بهشتي.

شناختي اي صبر در ارتباط بين سرسختي روان(. بررسي نقش واسطه8212کمري، سامان. و فرهاد خرمائي )
-50 (:2) 8، آموزان دبيرستان، و اميد به تحصيل در دانش

78. 

(. تبيين علّي بهزيستي تحصيلي بر اساس شناخت اجتماعي، اهداف پيشرفت اجتماعي 8215کمري، سامان )
، دانشگاه هاي مثبت تحصيلي و اجتماعي،و هيجان

 شيراز.

(. بررسي رابطه بين هوش 8287اصغر اصغرنژاد فريد )سيما و عليلستان جهرمي، فاطمه؛ پورشهرياري، مهگ
هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تيزهوش و عادي، 

 ،6 (8 :)71-18. 

لي و توانايي شناختي مغز در دانشجويان، (. ارتباط بين وضعيت تحصي8218نجاتي، وحيد )
 ،5 (2:) 1-81. 

سنجي پرسشنامه هاي روان(. ساخت و بررسي ويژگي8217نجاتي، وحيد؛ کمري، سامان و صديقه جعفري )
 .822-882(: 8) 7، شناخت اجتماعي دانشجويان )شاد(، 
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