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Abstract  Article Info 

Introduction: Students' academic status is one of the missions of universities. The 

cognitive abilities of the brain play a central role in learning and academic achievement. 

The purpose of this study was to investigate the role of mediators of academic 

excitement and cognitive ability in relation between social cognition and academic 

performance. 
Methods: This research was a descriptive research and correlation design. The 

statistical population was comprised of all undergraduate students of Shahid Beheshti 

University in the academic year 2018, of which 380 students were selected as available. 

Data were gathered through a questionnaire of academic performance, a questionnaire 

of emotional readiness, a cognitive ability questionnaire, and a social cognition 

questionnaire. Pearson correlation coefficient and path analysis were used to analyze 

the data . 
Results: The results of the correlation matrix table showed that there was a significant 

relationship between academic performance and cognitive ability with social cognitive 

variable and self-cognitive dimensions, mindfulness and perception of educational 

environment. Also, there was a significant relationship between cognitive and social 

cognition and all four dimensions of academic excitement. Also, the results of path 

analysis indicated a significant role of the mediating role of academic excitement and 

cognitive ability in the relationship between social cognition and academic 

performance. 
Conclusion: Generally, it can be concluded that social cognition by mediating 

educational excitements and cognitive ability is one of the basic factors for assessing 

the satisfaction and academic performance of students. 
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ی و  شناخت  ییتوانا ایی با نقش واسطه ل یعملکرد تحص  ی وشناخت اجتماع بررسی رابطه بین  

 هیجانات تحصیلی در دانشجویان
 

 4عسکری مرضیه   3بدایت احسان  2کیانا کاروان بروجردی  *1ی ارتی آقازعلی 
 

 اصفهان   خاص، دانشگاه یازها یو آموزش افراد با ن یگروه روانشناس ، ییو آموزش کودکان استثنا یروانشناس 1
 تهران غربواحد دانشگاه آزاد  یعموم یروانشناس 2

 رازی دانشگاه آزاد واحد ش ینیبال یروانشناس 3
 ن یخم قاتیدانشگاه علوم تحق ینیبال یروانشناس 4

 
 

 
 ali_ziarzti99@yahoo.com: لی میخاص، دانشگاه اصفهان. ا یازهای و آموزش افراد با ن یگروه روانشناس  ، ییو آموزش کودکان استثنا یروانشناس  ، یارتیآقاز یمسوول: عل سندهی*نو

 ده کی چ

های شناختی مغز نقش محوری در یادگیری و  هاست توانایی ی آموزشی دانشگاه هات یمأموراش وضعیت تحصیلی دانشجویان یکی از  پایه   : مقدمه

 اجتماعی شناخت بین ارتباط تحصیلی و توانایی شناختی در هیجانات ایواسطه  نقش بررسی حاضر پژوهش از هدف کنند.موفقیت تحصیلی ایفا می 

 بود  عملکرد تحصیلی و 

شهید دانشگاه کارشناسی    مقطع  جامعه آماری را تمامی دانشجویان . بود همبستگی طرح و  توصیفی تحقیقات نوع از حاضر روش پژوهش ها: روش

 هایاز پرسشنامه  هاداده  یآورجمع  برایدر دسترس انتخاب شدند.    صورتبه دانشجو   380تشکیل دادند که    1398-1397در سال تحصیلی   بهشتی

 از هاداده  لیوتحلهیتجز برای .شد استفاده  اجتماعی پرسشنامه شناخت و  پرسشنامه توانایی شناختی تحصیلی، هیجان پرسشنامه  تحصیلی، عملکرد

 .شد  استفاده مسیر تحلیل آزمون و  پیرسون همبستگی ی ضریبهاروش

بین عملکرد تحصیلی و همچنین توانایی شناختی با متغیر شناختی اجتماعی و ابعاد شناخت   که  داد نشان همبستگی ماتریس  نتایج جدول : هایافته

رابطه  بعد آن    4توانایی شناختی و شناخت اجتماعی و هر    خوانی و درک محیط آموزشی رابطه معناداری دارد همچنین هیجان تحصیلی باخود، ذهن 
 اجتماعی شناخت بین ارتباط  در تحصیلی و توانایی شناختی هیجانات  ایواسطه  نقش معناداری از حاکی مسیر تحلیل همچنین نتایج  معناداری داشت.

 .بود تحصیلی عملکرد با

 برای اساسی عوامل از توانایی شناختیتحصیلی و   هیجانات گریبا واسطه  اجتماعی شناخت که گرفت نتیجه توانیم کلی  طوربه : یریگجه ینت

 .است دانشجویان تحصیلی عملکرد و  رضایت بررسی

 یلیعملکرد تحص  ،یشناخت ییتوانا ،یلیتحص  جاناتیه ،یشناخت اجتماع : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 کسب تواندمی تحصیل امر در  دانشجو هر که موفقیتی میزان

است؛ از این  آموزشی نظام هر  های دغدغه  نیترمهم از یکی کند
) عملکرد رو،  هر در (Academic Performanceتحصیلی 

 و یابیهدف  زمینه در آموزشی موفقیت نظام نشان دهنده جامعه
 زمانی را نظام آموزشی بنابراین است؛ فردی نیازهای رفع به  توجه

 در آن فراگیران تحصیلی عملکرد که دانست کارآمد توانمی

 اینکه [.1]  باشد رقم باالترین و بیشترین دارای های مختلفدوره

 Achievement) تحصیلی پیشرفت بر عواملی چه

Academicهر و مشارکت سهم یا گذاردمی  تأثیر ( دانشجویان 

 عالقه مورد هایحیطه از  همواره است،  اندازه چه عامل

] پژوهشگران است   که معتقدند همکاران و  Busato[.  2بوده 

 عالقه مورد  محوری موضوعات از یکی تحصیلی، عملکرد تبیین

] بوده تربیتی روانشناسان ازمجموعه  قطع طوربه [.3است   ای 

 بر شناختی غیر و شناختی عوامل یا محیطی  و فردی عوامل

 هیچ  در البته گذارد؛می تأثیر تحصیلی دانشجو پیشرفت و عملکرد

 هم در کنار این متغیرها همۀ تحلیل و آوریجمع امکان پژوهشی

و   است  یچندبعد تحصیلی عملکرد  متغیر همچنین و ندارد وجود
 هاپژوهش گسترش پذیرد؛می  تأثیر شماریبی  و  متعدد عوامل از

 تفکر هرگونه عالی، آموزش سطح در هاآناز  حاصل هاییافته و

 کندمی  نفی را عملکرد تحصیلی تبیین برای انگاریساده بر مبتنی

[2.] 
 توانایی سطح افزایش آموزشی،  نظام هر افزون بر آن، هدف

 یا تحقق شاخص است؛ خود مخاطبان طور کلیبه یا دانشجویان

 [.4است ] تحصیلی یادگیرندگان عملکرد هدف، این تحقق عدم

 جمله از متعددی یهارمجموعهیز شامل تحصیلی عملکرد

تحصیلی، )  پیشرفت   انگیزة (،Self-efficacyخودکارآمدی 

 برای الزم انگیزة (،Achievement Motivationپیشرفت ) 

 نظام [. از این رو، امروزه2]  اضطراب است کاهش یا و مطالعه

هر دنبال کشور آموزشی   فرایند بر مؤثر عوامل شناسایی به 

تحصیلی و عملکرد آن تبعبه و یاددهی یادگیری،  پیشرفت 

 و نظر مورد اهداف  تعالی و رشد برای  نتیجه،  در و  است فراگیران
رسیدن اجتماعی   دارد؛برمی گام هاآن  به راهکارهای  شناخت 

(Social Cognition) شناختی و  Cognitive) توانایی 

Abilitiesمورد اخیر دهۀ در چند که است مفاهیمی از ( هم 

در  موضوع این اگرچه است؛ بوده پژوهشگران و روانشناسان توجه
 خورد یم چشم به آموزشی نیز کهن فیلسوفان و دانشمندان مباحث

[5.] 

Heller, & Vike  عملکرد از دقیق ینیبشیپ که دارند عقیده 

 هوش یهاآزمون ۀلیوسبه  که  ییها تیظرف پایه بر تنها تحصیلی،

 در اطالعاتی  باید بلکه  ؛ردیگی نم صورت ،شوندیم سنجیده

 که شناختی و عاطفی انگیزشی، شخصیتی، یهایژگیو خصوص

داشت   اختیار در  ،کنندیم ایفا تحصیلی پیشرفت در مهمی نقش

 روبرو متفاوتی تجارب با خود زندگی از لحظه هر در انسان [.6]

 دارد که اکتسابی و زیستی هایظرفیت  به توجه با و شودمی

 باشد داشته امور با برخورد در نیز متفاوتی هایواکنش  تواندمی

 داشته متفاوت تحصیلی تجارب نیز افراد رودمی  انتظار پس [.7]

 نتیجه در که دهد نشان آن به را خود خاص واکنش کسی هر و

 ممکن دانشجویان هایخواسته  با متناسب نیز آموزشی هایبرنامه 

 متصور که موضوعاتی از یکی  مبنا این [. بر8کند ] تغییر است

 اجتماعی شناخت باشد داشته تأثیر فرد  تحصیلی عملکرد در است

 هیجانات خود، شناخت توانایی عنوان به  اجتماعی شناخت ؛است

 حاالت لحن، روی از آنان ذهنی حاالت استنتاج و دیگر افراد

 و همدلی ذهنی، حاالت  مورد در استدالل توانایی بدن، و  چهره
 اجتماعی هاینشانه و رفتار معنای کردن درک شوخی، پردازش

 به مربوط دانش و قوانین یریکارگبه  اجتماعی، انطباق ،هاآن

 عواطف مدیریت و خود نوع هم با تعامل منظوربه اجتماعی امورات

 [.9] ردیگی برمدر  را فردی بین روابط در خود
 هاتفاوت  شناسایی یعنی اجتماعی شناختتر، به عبارت ساده

مانند   موارد از بسیاری که اجتماعی عوامل با پاسخ فرد تطابق و
نتیجۀ   فردی بین مسائل بر تسلط یا سطحی یها یریگمیتصم

] آن خأل10است  موجب این در موجود [.   در اختالل توانایی 

[. 11] شودمی تحصیلی یها تیفعال  مانند، عملکردها از بسیاری
 در فرد  توانایی تنهانه  زیرا است،  بسیار چشمگیر خأل  این تأثیر

 زیر نیز  را  خویشتن از او  نگرش بلکه  با دیگران ارتباط برقراری

 اجتماعی شناخت نقص بنابراین،[؛  12] دهدمی قرار خود نفوذ

 آن اثر در که گردد معیوب چرخۀ  یک ایجاد است موجب ممکن

احتمال افراد  تجربه را سازنده اجتماعی تعامالت کمتری به 

 مشکل خود نیازهای شناخت در اغلب افراد این کنند؛ چرا کهمی

منطبق   خویش زندگی اهداف با را نیازها این توانندنمی  داشته و
 [. 13سازند ]

 اجتماعی شناخت بر برانگیختگی که  دهدمی نشان هاپژوهش

 تأثیرات، این که است  طبیعی بنابراین،  [؛14]  گذاردمی  تأثیر

 که نیست مشخص ولی داشت خواهند به دنبال نیز را هیجاناتی

 اجتماعی و فردی بین مشکالت با چگونه ی هیجانی،هاواکنش

 یشناختروان فرآیندهای از یامجموعه را هاجان یهاست   مرتبط
عواطف، که کنندی م توصیف هم با مرتبط  و شناخت شامل 
 فیزیولوژیکی یهاواکنشو   یشناختروان  انگیزشی، یهامؤلفه

 یها جانیه تحصیلی، یهاتیفعالبه   وابسته یهاجان یه ؛است
 تحصیلی یهاجانیه [.15]   شوندیمتلقی   (پیشرفت) تحصیلی

تحصیلیها تیفعال با مستقیم طوربه   تحصیلی نتایج یا ی 

یادگیری ممکن که اندخوردهگره  طریق از را عملکرد و است 

ذخیره بازیابی مانند حافظه فرایندهای  انگیزش، اطالعات، و 

سالمت منابع یادگیری، راهبردهای  و یشناختروان  شناختی، 
آن به  و داده قرار تأثیر تحت جسمانی  افزایش موجب دنبال 
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 تحصیلی رضایت که افزایش شوند تحصیلی عملکرد و یادگیری

 و شناخت دیگر سوی از[.  16] داشت خواهد دنبال به را افراد
هم تنگاتنگی رابطۀ هم آموزش  هایتوانایی  که چرا دارند؛ با 

 ایفاء تحصیلی  هایموفقیت و یادگیری در   محوری نقشی شناختی،

 مغز ساختار و رفتار بین  رابط شناختی یهاییتوانا[.  17کنند ]می

 توجه، بازداری ی،زیربرنامه) هایی توانا از وسیعی گسترة بوده و

انعطاف تکالیف زمان هم انجام مسئله، حل پاسخ،  پذیریو 

فقط این ؛ردیگی برم در را شناختی(  از بخشی شامل موارد 

 این [.18] است منطق آن که پایۀ شودیم شناختی یهایی توانا

می سرد شناخت هاتوانایی   از دیگر بخشی پایۀ شوند؛نامیده 

 تجربۀ در و اندمعروف گرم به شناخت که شناختی هایتوانایی 

تنظیم و پاداش  در گیریتصمیم و اجتماعی رفتارهای گزند، 

هیجانیحالت  ها جانیه و باورها ،هاخواسته  دارند،  نقش های 
  ریچند سال اخ  ینیبال  یهاتالش   ی در پ[. از این رو،  19هستند ]

که در نمود    یابرجسته   انیدانشجو تحصیلی  عملکرد    هیتوج  یبرا
به  یهاتیقابل و  داشتند  مشکل  دانشجوخود   ف یضع  انیعنوان 

  ی ل یتحص ییدر کارآ های شناختیتوانایی  تی، اهمشدندیقلمداد م
کوتاه،    یهادر آزمون   یخوب  ییکارآجویان  دانش  نیمشخص شد. ا

استاندارد شده ول  افتهیساختار   ی هادر آزمون   یفیضع  ییکارآ  یو 
انتزاع مفاه  ازمندین   تواند ی که م  مثالی  ؛[20دارند ]  میاستدالل و 

شناختیتوانایی نقش    انگر یب باشد،    های  اطالعات  پردازش  در 
 هیدر کوهپا  یگریدر قله کوه و د  یکی دو فرد است که    دیتفاوت د
 دیبا  گریبه همد  دنیرس  یبرارا    یهر دو فاصله مشابه   ؛قرار دارد

 دید  دان یاست بر کل م  ستادهیکه در قله ا  یفرد  کنیکنند، ول  یط
 هیبه کوهپا  دن یرس  ی را برا  یترمناسب  ریمس  تواند ی تسلط دارد و م
  فیموجب تسلط فرد بر کل تکل  شناختیهای  تواناییانتخاب کنند.  

م  شیپ توانا  شودیرو  و    لانتقا  ،یبندتیاولو  ،یبندسازمان   ییو 
 آورد ی اطالعات را فراهم م  یسازکپارچه یو    یهماهنگ  ،یکاردست

[21.] 
را   یریادگیکه    کندیکمک م  ریبه فراگ  های شناختیتوانایی 

  ن ی[. نکته قابل توجه ا22]  دی( نماامدمحوریمحور )و نه پ  ندیفرآ
درس    یمحتوا  یلیمختلف تحص  یهااست که هر چند در دوره 

ولکندیم  رییتغ مورد   یریادگی  یبرا  یکسانی  یراهبردها  ی، 
م قرار  شناختیتوانایی به    ازین  [21]  رندیگی استفاده   یبرا  های 

  کن یدر مطالعات متعدد نشان داده شده است، ل  یلیتحص  تیموفق
 ن یشیاست که برخالف مطالعات پ  ن یپژوهش حاضر در ا  ینوآور

  ی لیتحص عملکردو  شناخت اجتماعی ن یکشف ارتباط ب یکه در پ
جویان  دانشای توانایی شناختی و هیجان تحصیلی با نقش واسطه 
. ساختار  پرداخته است  انیارتباط در دانشجو  نیا  ی بودند، به بررس

خصوص آزمون کنکور ورود به دانشگاه به  و به   رانیا  موزشآنظام  
آزمون  یصورت از  که  سنجش   یبرا  یانهیچهارگز  یهااست 

م دانشجو  شودیاستفاده  توانا  انیو  الزاماً  کنکور  در   ییموفق 
انتزاع و خالق به نظر    نیندارند. عالوه بر ا  یمناسب  تیاستدالل، 

به    ازیتنوع و ن  ،یگستردگ  لیبه دل  یهدانشگا  فیکه تکال  رسدیم
ب استنتاج  و  شناختیتوانایی  ازمندین  شتر،یاستدالل  کارآمد    های 

 ل یبا معلومات مناسب که به دل  انیعنوان مثال، دانشجواست. به 
نوشتن مقاله با    ییو استدالل توانا  یبندت یدر انتزاع، اولو  ی ناتوان

دانشجو ندارند،  ز  ی انیگزارش  از  کالس  یادیکه  خود    یکار 
  ییو پاسخگو  یبردارکه در خالصه  یانیهستند، دانشجو  منده یگال

های توانایی مشکل دارند،    یح یتشر  یهابه سؤال   دیمختصر و مف
شناخت    نبی  ی ناکارآمد دارند. هدف مطالعه حاضر بررس  شناختی
ای توانایی شناختی و  با نقش واسطه   یلیتحص  عملکردو    اجتماعی

بود.  انیدانشجوهیجان تحصیلی 
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 هاروش 
هدف لحاظ  به  حاضر  تحقیقات    پژوهش  زمره  در  تحقیق 

دسته زمره    و   شودمی   یبندکاربردی  در  تحقیق  روش  لحاظ  به 
را   آماری  جامعه  دارد.  قرار  همبستگی  نوع  از  توصیفی  تحقیقات 

دانشجویان   بهشتیدانشگاه  کارشناسی  تمامی  سال   شهید  در 
 صورتبهدانشجو    380تشکیل دادند که    1398-1397تحصیلی  

در دسترس انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و  
حدو جمعیت  اساس  در    9د  بر  کارشناسی  دانشجوی   سال هزار 

ها با اطالع از اهداف  محاسبه شد. آزمودنی  1398-1397تحصیلی  
 مطالعه، با رضایت آگاهانه و داوطلبانه در مطالعه شرکت داده شدند. 

 

 ابزارهای پژوهش 
)شاد(:   دانشجویان  اجتماعی  شناخت  این پرسشنامه 

[ برای بررسی وضعیت  23و همکاران ]  Nejatiپرسشنامه توسط  
سنجش شناخت اجتماعی بر روی دانشجویان ساخته شده است.  

نظریه نظری  مبانی  از  مذکور  ابزار  ساخت  کمک برای  ذهن  ی 
های آن از مبانی گذاری خرده مقیاسگرفته شده است و برای نام

نظری شناخت اجتماعی که دارای کارکردهای توانایی خودآگاهی،  
[، استفاده 24ذهن، تشخیص تهدید و خودتنظیمی است ]نظریه  

که در یک طیف    استگویه    19شده است. این پرسشنامه دارای  
سنجد.  اند را میای لیکرت مواردی را که افراد تجربه کردهدرجه  5

گذاری پرسشنامه به این صورت است که گزینه تقریباً  روش نمره
( و تقریباً همیشه 4، اغلب )(3(، گاهی اوقات )2)  ندرتبه (،  1هرگز )

گیرد. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه شناخت اجتماعی به (، می5)
ی ی اصلی همراه با چرخش واریماکس نشان دهندههامؤلفه روش  
به ترتیب شناخت خود،    مؤلفه   4وجود   شناخت اجتماعی بود که 
-خوانی، تشخیص تهدید آموزشی و درک محیط آموزشی نامذهن

شناخت خود،    19و    18،  14،  13،  9،  4های  د. گویهگذاری شدن
،  15،  12های  خوانی، گویهذهن  11و    10،  8،  7،  2،  1های  گویه

درک    6و    5،  3های  تشخیص تهدید آموزشی و گویه   17و    16
در این مقیاس برابر    KMOسنجند. شاخص  محیط آموزشی را می

بود که با    28/2491ضریب کرویت بارتلت نیز برابر با    و  845/0با  
آزادی   سطح    171درجه  از   P= 001/0در  نشان  که  بود  معنادار 
نمونه ]کفایت  بود  فوق  پرسشنامه  پژوهش  [.23برداری  در 

kamari  [25  ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای عامل ]
،  70/0خوانی برابر با  ، برای عامل ذهن74/0شناخت خود برابر با  

ب برای عامل  74/0رابر با  برای عامل تشخیص تهدید آموزشی   ،
با   برابر  برای کل مقیاس شناخت    60/0درک محیط آموزشی  و 

 بود.  86/0اجتماعی برابر با 
جهت   تحصیلی:  عملکرد پرسشنامه پژوهش  این  در 

 هایپژوهش  از اقتباسی پرسشنامه از  عملکرد تحصیلی سنجش

Fam and Taylor گردید استفاده عملکرد تحصیلی حوزه در 

است؛   شده ساخته Dortaj[26]   ایران توسط جامعه برای که

 تحصیلی عملکرد به مربوط حوزه  5 سؤال، 48 با پرسشنامه این

اندازه   طیف صورتبه پرسشنامه گذارینمره نماید؛می گیریرا 

.  5 کم، . 4 . متوسط، 3 زیاد، .2 . خیلی زیاد،1) اینقطه  5 لیکرت
  26،  23،  8  سؤاالت در گذارینمره  شیوه این البته .است کم( خیلی

 خود بعد  5 دارای پرسشنامه این .است معکوس صورتبه 32و  

و کنترل فقدان ی،زیربرنامه  هیجانی، راتیتأث کارآمدی،  پیامد 

 بعد، هر به مربوط امتیاز آوردن به دستبرای  [.21بود ] انگیزش

را آن  سؤاالت تکتک  به مربوط امتیازات مجموع  هم با بعد 

 دهنده نشان 53 از کمتر نمره اساس این بر  .شودی م محاسبه

ضعیف  دهنده نشان  85 از باالتر نمره و خودکارآمدی 

 هیجانی راتیتأث بیانگر  28 از کمتر نمره ؛است قوی  خودکارآمدی

نمره  .است قوی هیجانی راتیتأث بیانگر باال به 53 نمره  و ضعیف
 بیانگر 23 از باالتر نمره و ضعیف  ریزیبرنامه  بیانگر 11 از کمتر

 ضعیف پیامد کنترل بیانگر 6 از کمتر نمره  .است قوی ریزیبرنامه 

 نمره و   است پیامد قوی کنترل فقدان بیانگر 13 از باالتر نمره و

 بیانگر 24 از باالتر نمره و ضعیف انگیزش  بیانگر 14 از کمتر

 تحصیلی عملکرد بیانگر 120 از کمتر نمره ؛است انگیزش قوی

 نمره و قوی تحصیلی عملکرد بیانگر  175 از باالتر نمره و ضعیف

  پژوهش  در ؛استمتوسط   تحصیلی عملکرد بیانگر  174-121بین  
Dortaj  مورد   اساتید نظر توسط پرسشنامه این محتوای روایی

 روش توسط مقیاس این سازه روایی گرفت، همچنین قرار دیتائ

 توسط هم پرسشنامه پایایی  .گرفت قرار دیتائ مورد عاملی تحلیل

بین  آن نتایج که قرار گرفت ارزیابی مورد آلفای کرونباخ روش
 [. 26بود ] 64/0تا  93/0

توانا پرسشنامهی:  شناخت  ی هاییپرسشنامه  توسط    این 
Nejati [27طراح ا  ی[  است.   یاه یگو  30نامه  پرسش   نی شده 

و توجه    یکنترل مهار(،  75/0)  حافظه فعال  اسیمق  ر یز  7  یدارا
توجه (، 57/0ی )زیربرنامه  (،61/0) یریگمیتصم (،62/0) یانتخاب

 ی شناخت  یریپذو انعطاف  (0/ 43)  یشناخت اجتماع  (،53/0)  داریپا
)اعداد داخل پرانتز( قابل  یاسیخرده مق یدرون یبا همسان (45/0)

  یشناخت  ییتوانا  ازمندیروزانه ن  یزندگ  یهات یقبول بود که موقع
 باًیاز تقر  یانه یپنج گز  کرتیل  اس یها در مقهی. گوکندی م  ی ابیرا ارز

( تقرازیامت  1هرگز  تا  نمره ازیامت  5)  شهیهم  باًی(  شدند.    یگذار( 
 .[21]  محاسبه شد  83/0کرونباخ    یپرسشنامه بر اساس آلفا  ییایپا

هیجان تحصیلیپرسشنامه  از   : های  پژوهش  این  در 
 [28]   و همکاران    Pekrun  های تحصیلیپرسشنامه هیجان

منظور ارزیابی هیجانات تحصیلی استفاده شد. این پرسشنامه در  به 
الس،  مرتبط با ک  هایهیجانسه بخش مجزا تدوین شده است که  
می ارزیابی  را  یادگیری  و  پژوهش  [29]کند  امتحان  این  در   .

هیجان ارزیابی  ابزار مختص  از  یادگیری محققان  با  مرتبط  های 
گویه،    9گویه، خشم    6گویه، افتخار    6گویه، امید    10شامل )لذت  

گویه و خستگی    11گویه، ناامیدی    11گویه، شرم    11اضطراب  
گویه در یک طیف   75در کل    استفاده کردند که (گویه  11نیز  
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پنج گزینه تجربیات  لیکرت  دانشجویان  است که  تنظیم شده  ای 
( تا کامالً موافقم  1هیجانی خود را در مقیاس از کامالً مخالفم )

درجه5) می(  شاخصبندی  از  نیز  مذکور  پرسشنامه  های کنند. 
پرسشنامه    سنجیروان  نیز  ایران  در  است.  برخوردار  قبولی  قابل 

سازی شده و روایی و  و همکاران بومی  Kadivarتوسط    مذکور
است گرفته  قرار  تائید  مورد  آن  رابطه [30]  پایایی  همین  در   .

های تحصیلی و محققان معتقدند برای ارزیابی ارتباط بین هیجان
[.  28]  یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان ابزاری مفید است

آلفای   پژوهش  این  در  برای  همچنین  شده  محاسبه  کرونباخ 
لذت  هیجان )  (،87/0)های  )81/0امید  افتخار  خشم  79/0(،   ،)

(85/0( اضطراب  شرم88/0(،   ،)  (83/0)( ناامیدی  و 84/0،   )
( به دست آمد. همچنین روایی صوری و محتوایی  88/0خستگی )

  نظران مورد تائید قرار گرفتخواهی از اساتید و صاحبآن با نظر
[29.] 

 

 هاافتهی
دانشهههجوی مقطهههع  380در مطالعهههه حاضهههر تعهههداد 

 57/21کارشناسههی بهها میههانگین و انحههراف اسههتاندارد سههنی 
 56.9نفههر دختههر ) 256شههرکت داشههتند. از ایههن تعههداد  (73/1)

 84درصههد( بودنههد. همچنههین  27.6نفههر پسههر ) 124درصههد( و 
نفههر  164پایههه درصههد( در شههاخه تحصههیلی علههوم  18.7نفههر )

 132درصههد( در شههاخه تحصههیلی فنههی و مهندسههی و  36.4)
درصههد( در شههاخه تحصهیلی علههوم انسههانی مشههغول  29.3نفهر )

به تحصیل بودند.

 ( =380n) میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهای پژوهش .1جدول 
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها 

1 1                  

  

2 
**82/0 1                 

  

3 
**97/0 **72/0 1                

  

4 
**90/0 **63/0 **77/0 1               

  

5 
**89/0 **63/0 **74/0 **76/0 1              

  

6 
**17/0 **28/0 *10/0 08/0 **17/0 1             

  

7 
**28/0 02/0 **33/0 **31/0 **28/0 **61/0 1            

  

8 04/0 08/0 05/0 03/0 04/0 **71/0 **18/0 1           

  

9 
**80/0 **57/0 **69/0 **78/0 **77/0 **15/0 **27/0 04/0 1          

  

10 
**16/0 *12/0 **17/0 08/0 **20/0 **17/0 **32/0 04/0 **17/0 1         

  

11 
**15/0 07/0 **18/0 *11/0 **19/0 **22/0 **29/0 *13/0 04/0 **65/0 1        

  

12 
**77/0 **53/0 **74/0 **70/0 **72/0 **14/0 **40/0 02/0 **70/0 **43/0 **50/0 1       

  

13 
**76/0 **59/0 **69/0 **73/0 **69/0 06/0 **25/0 03/0 **78/0 05/0 05/0 **75/0 1      

  

14 
**72/0 **56/0 **62/0 **64/0 **71/0 **22/0 *12/0 **13/0 **60/0 01/0 **14/0 **67/0 **57/0 1     

  

15 
**78/0 **68/0 **74/0 **67/0 **67/0 **18/0 **20/0 *10/0 **66/0 04/0 *10/0 **73/0 **56/0 **72/0 1    

  

16 
**18/0 02/0 **24/0 **15/0 **25/0 08/0 **33/0 *10/0 **14/0 **58/0 **65/0 **64/0 04/0 **14/0 **21/0 1   

  

17 
**33/0 **16/0 **36/0 **33/0 **31/0 04/0 **41/0 **15/0 **32/0 **60/0 **65/0 **73/0 **20/0 **14/0 **26/0 **74/0 1  

  

18 
**18/0 03/0 **22/0 **18/0 **18/0 02/0 *33/0 09/0 **22/0 **58/0 **59/0 **59/0 **15/0 09/0 **11/0 **56/0 **69/0 1 

  

19 
**45/0 **31/0 **43/0 **41/0 **41/0 **15/0 **24/0 04/0 **36/0 **43/0 **54/0 **65/0 **20/0 **26/0 **34/0 **52/0 **57/0 **45/0 1 

 

20 
**26/0 **25/0 **22/0 **22/0 **24/0 01/0 05/0 03/0 **16/0 03/0 03/0 *13/0 **15/0 *10/0 **16/0 02/0 09/0 04/0 **19/0 1 

M 64/78 78/18 50/25 58/16 57/17 70/135 58/59 51/32 64/16 96/12 99/13 37/112 84/17 78/17 60/17 62/16 98/16 83/12 71/12 05/68 

SD 23/16 68/3 15/5 74/4 67/4 87/11 84/8 63/6 23/4 42/2 65/2 36/15 31/4 57/3 53/3 19/3 43/3 57/2 19/2 87/11 

. خرده مقیاس درک  5. خرده مقیاس تشخیص تهدید آموزشی، 4خوانی، . خرده مقیاس ذهن3. خرده مقیاس شناخت خود، 2. نمره کل شناخت اجتماعی،  1  متغیرها: 

رده مقیاس کنترل  . خ 10ی، زیربرنامه. خرده مقیاس 9هیجانی،  راتیتأث. خرده مقیاس 8. خرده مقیاس خودکارآمدی،  7. نمره کل عملکرد تحصیلی، 6محیط آموزشی، 
. خرده مقیاس  15. خرده مقیاس کنترل مهاری و توجه انتخابی، 14. خرده مقیاس حافظه فعال، 13. نمره کل توانایی شناختی، 12. خرده مقیاس انگیزش،  11پیامد، 
. نمره کل  20پذیری شناختی، . خرده مقیاس انعطاف19 . خرده مقیاس شناخت اجتماعی، 18. خرده مقیاس توجه پایدار،  17ی،  زیربرنامه. خرده مقیاس 16گیری، تصمیم
 های تحصیلی هیجان

* P< 0/05    ** P< 0/01 
 

جدول    طورهمان در  می   1که  شاخصمالحظه  های کنید، 
  عملکردتوصیفی نمره کل شناخت اجتماعی و ابعاد آن، نمره کل  

و  آن  ابعاد  و  شناختی  توانایی  کل  نمره  آن،  ابعاد  و  تحصیلی 
همچنین   است.  شده  گزارش  تحصیلی  هیجان  نمره  همچنین 

ضرایب همبستگی جدول فوق نشان داد که بین نمره کل عملکرد  
خود،  تحصیل شناخت  ابعاد  و  اجتماعی  شناختی  کل  نمره  با  ی 

خوانی و درک محیط آموزشی رابطه معناداری دارد و تنها با  ذهن
تشخیص تهدید آموزشی رابطه معناداری به دست نیامد. همچنین  
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 4یی شناختی با نمره کل شناختی اجتماعی و هر  توانانمره کل  
خ ابعاد  و  تحصیلی  عملکرد  کل  نمره  و  آن  ودکارآمدی، بعد 

به  زیربرنامه  معناداری  مثبت  رابطه  انگیزشی  و  پیامد  کنترل  ی، 
هیجانی از ابعاد عملکرد تحصیلی    راتیتأثدست آمد و تنها با بعد  

ای دیده نشد. همچنین نمره کل هیجان تحصیلی با  نمره  رابطه 
ی دیده شد ولی  معناداربعد آن رابطه    4کل شناخت اجتماعی و هر  

عم کل  نمره  نیامد.  با  دست  به  معناداری  رابطه  تحصیلی  لکرد 
رابطه   نیز  شناختی  توانایی  و  تحصیلی  هیجان  بین  همچنین 

 شناخت مکنون متغیرمعناداری به دست آمد.  برای بررسی اثر  

 متغیر گریواسطه  با تحصیلی، عملکرد مکنون متغیر بر اجتماعی

شناختیتوانایی و تحصیلی هایهیجان مکنون  روش از های 

 اول، وهلۀ در (2 )شکل شد استفاده ساختاری  معادالت یابیمدل

 وهلۀ در و کلی( برازش  هایشاخص  از استفاده )با مدل کلیت

 مربوط ضرایب و گیریاندازه هایمدل رگرسیون هایوزن دوم،

 مستقیم، )اثرات مدل در مکنون متغیرهای ساختاری روابط  به

 .شد تحلیل کل( و غیرمستقیم

مدل تحلیل  اندازهنتایج  شکل  گیری  های  است.  2در    آمده 
مدل به  مربوط  رگرسیون  وزن  بودن  نشان  ریگاندازه   معنادار  ی 

برای  ی شاخصی معرف بودن همهدهنده متغیرهای مکنون ها 
مربوط است. از بین چهار شاخص متغیر شناخت اجتماعی متغیر 

( وزن بیشتری در تعریف این  >β000/0 p=  42/0شناخت خود )
دیگر   عبارت  به  یا  دارد  است.  یقو مکنون  آن  شاخص  ترین 

پایدار  یقو توجه  شناختی  توانایی  مکنون  متغیر  شاخص  ترین 
(36/0  =β000/0 p<قوی همچنین  برای  (،  شاخص  ترین 

 β000/0=  35/0)هیجانات تحصیلی مربوط به خرده مقیاس لذت  
p<  د تحصیلی نیز خودکارآمدی  ترین شاخص عملکر ی قو( است و

(75/0 =β000/0 p<  .است ) 
و اثرات کل در    میرمستقیغاثرات مستقیم اثرات    2در جدول  

معادله ساختاری   نشان    آوردهمدل  نتایج  است.  که   دهدیمشده 
متغیر شناخت اجتماعی اثر مستقیم معناداری به توانایی شناختی  

(46/0  =β000/0 p<  به هیجان تحصیلی )(53/0  =β000/0 p<  )
( دارد. همچنین متغیر  >β000/0 p=   57/0)و به عملکرد تحصیلی  

تحصیلی   عملکرد  به  مستقیم  اثر  شناختی    0/ 58)توانایی 
=β000/0 p<  و متغیر هیجان تحصیلی اثر مستقیم به عملکرد )

یرمستقیم در  غاثر    برآورد( دارد.  >β000/0 p=  42/0)تحصیلی  
معادله ساختاری با استفاده از دستور بوت استراپ هم نشان    مدل

ی و هیجان  شناختتوانایی    واسطهبهدهد که شناخت اجتماعی  یم
 13/0)تحصیلی اثر غیرمستقیم و معناداری بر عملکرد تحصیلی  

=β000/0 p< .دارد )

 
 مدل تحلیل مسیر پس از محاسبه ضرایب مسیر میان متغیرها  .2شکل 

 و کل متغیرها در مدل برازش شده میرمستقیغ اثرات مستقیم،   .2جدول 

 2R اثرات کل  م یرمستقیغاثرات  اثرات مستقیم مسیرهای موجود در الگو 

 48/0 - 48/0 توانایی شناختی  به شناخت اجتماعی از: 

 53/0 - 53/0 هیجان تحصیلی  به شناخت اجتماعی از:  04/0

 70/0 13/0 57/0 تحصیلی عملکرد   به شناخت اجتماعی از: 

 03/0 58/0 - 58/0 عملکرد تحصیلی  به توانایی شناختی از: 

 02/0 42/0 - 42/0 عملکرد تحصیلی  به هیجان تحصیلی از: 
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 های برازش مدل شاخص .3جدول 
2X /df2X CFI GFI RMSEA 
92/102 19/2 86/0 93/0 0/03 

 
شاخص نیکویی    شودیمشاهده م  3طور که در جدول  همان
برابر  GFIبرازش ) ، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته  93/0( 

(CFI  برابر اندازه   86/0(  است.   آمده  دست  شاخصبه   ی های 
مدل   برازش  از   ساختاری حاکی  مدل  برازش  بررسی  از  حاصل 

ر  ( برابRMSEAخوب است. تقریب ریشه میانگین مجذور خطا )
است و این شاخص    08/0به دست آمده و کمتر از میزان    03/0با  

 نیز بیانگر برازش خوب مدل است. 
 

 بحث 
واسطه  نقش  آزمودن  هدف  با  پژوهش  توانایی    یگراین 

و   اجتماعی  شناخت  بین  رابطه  در  تحصیلی  هیجان  و  شناختی 
عملکرد تحصیلی در دانشجویان مقطع کارشناسی انجام شد. نتایج  

 ینیبشیکه در مدل نهایی دو مسیر عملکرد تحصیلی را پ نشان داد  
تبیین م بهکندیو  اجتماعی  و . یکی مسیر شناخت  طور مستقیم 

دیگری شناخت اجتماعی با اثرگذاری توانایی شناختی و هیجان  
یعنی   اول  مسیر  مورد  در  بر    نقشتحصیلی.  اجتماعی  شناخت 

پژوهش تحصیلی  و    یهاعملکرد  است  نشده  انجام  چندانی 
شناخت  همان بین  ارتباط  شد  مطرح  مسئله  بیان  در  که  طور 

و   بوده  یهاحوزهاجتماعی  مدنظر  کمتر  بر    است؛  تحصیلی  اما 
اساس مبانی نظری امروزه افراد عالوه بر شناخت سرد  یا همان 
شناخت   همان  یا  گرم  شناخت  داشتن  نیازمند  تحصیلی  هوش 

تحصیلی و مهار   یهاطیاجتماعی برای برقراری ارتباط بهتر در مح
تر در زمینه  منظور پیشرفت به و عواطف و افکار خود به   هاجانیه

  ی نیبشی[. پژوهشگران عقیده دارند برای پ31تحصیلی هستند ]
ظرفیت تعیین  تحصیلی  عملکرد  آزموندقیق  با  که  های هایی 

می سنجیده  در خصوص  هوش  اطالعاتی  و  نیست  کافی  شوند، 
های شخصیتی، انگیزشی، عاطفی و شناختی الزم است که  ویژگی

[.  6تحصیلی دارند ]نقش مهمی در پیشرفت و عملکرد مطلوب  
یافته با  همسو  یافته  و    Nejati [18  ،]Kamari های  این 

[ ]  Hayat[،  31همکاران  همکاران  و     Reyhani[،  32و 
[ ]  Rastgar  [33  ،]Ward[،  7همکاران  همکاران  است.  7و   ]

ازگسترده دامنۀ به اجتماعی شناخت که آنجا از بنابراین،  ای 

 ذهنی دیگران یهاتیوضع و هاجانیه درک با مرتبط رفتارهای

] اشاره شناختکنش و [34دارد   مجموعۀ اجتماعی، های 

 به که گیردمی  دربر  را پردازش اطالعات فرایندهای از ایگسترده

 [. دور31]   شودمی منجر اشجهان اجتماعی از فرد بیشتر درک

 به عملکرد مطلوب منجر اجتماعی شناخت که نیست انتظار از

توانایی  اجتماعی شناخت هایکنش  شود؛ تحصیلی  هایشامل 

خودنظم تهدید تشخیص  ذهن، نظریۀ خودآگاهی،  جوییو 

دربارة پردازش برای را خاصی سازوکارهای  جهان اطالعات 

دانستن بر مشتمل  که کندمی فراهم اجتماعی  دربارة توانایی 

 دهندمی  پاسخ به ما دیگران چطور اینکه  دربارة دانستن خودمان،

 اعضای دیگر با منظور همزیستیبه خودمان های فعالیت تنظیم و

] جامعه شناخت چقدر هر بنابراین [؛7است  رشد  اجتماعی فرد 
اجتماعی ابعاد نظر از و باشد داشته ترییافته  قبیل از شناخت 

 باشد، باالتری در سطح اجتماعی، محیط و دیگران خود، شناخت

 تحصیل معنای و شودسازگار می تحصیلی هایمحیط  در ترراحت

 مجموع برد؛ از این رو،  لذت می  خواندن درس از و  کندمی درک را

تحصیلی بیشتر و متعاقب   مشغولیت و درگیری باعث  عوامل این
مطلوب تحصیلی  عملکرد  دانشجویانآن  در  [.  31]   شودمی تر 

شناخت آن،  بر   و افاهد در انسجام موجب اجتماعی عالوه 
 به فرد تا کندمی فراهم را بستری  و شده های دانشجویاننگرش 

آموزشی تحلیل  نماید؛ تصرف و دخل آن در  و پرداخته محیط 

 و اطمینان و آرامش با همراه محیط، با وی تعامل چنانچه حال
 در او هیجانی هایتجربه  از حاصل  احساس باشد، بیشتری کنترل

 و  بوده ترمنطقی  مراتب  به نیز تحصیلی رویدادهای با  برخورد
 راستا تجارب همین در داشت؛ خواهد پی در تریپخته رفتارهای 

 فرد در ناخوشایند و هیجانات خوشایند آمدن پدید به منجر حاصل

 را فرد رفتارهای توانندمی هیجانات این سبب آن،  به که شودمی
 .[7دهند ] قرار خود تحت تأثیر

یعنی   بود،  پژوهش  این  اصلی  در مورد مسیر دوم که هدف 
گری  ارتباط شناخت اجتماعی و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه 

داد هیجان نشان  نتایج  که  شناختی  توانایی  و  تحصیلی  های 
ای در رابطه  های تحصیلی و توانایی شناختی نقش واسطه هیجان

تایج همسو بین شناخت اجتماعی و عملکرد تحصیلی دارد؛ این ن
و همکاران     Reyhani [،31و همکاران ]  Kamariهای  با یافته

[7،] Pekrun, & Perry[35تائ را  با  می   ید[  کنند و هماهنگ 
Nejati [18 می نشان  توانایی[  که  نقشی  دهند  شناختی  های 

موفقیت  و  یادگیری  در  اساس  محوری  بر  دارد.  تحصیلی  های 
 هایهیجان  ، Pekrunارزش  -نظریۀ کنترل مفهومی هایآموزه

عملکردپیش تحصیلی  تجارب این هستند؛ تحصیلی درآمد 

 راهبردهای از استفاده و توجه میزان تالش، افزایش با هیجانی

تحصیلی   عملکرد افزایش باعث یدهو سازمان بسط مانند نگرکل
 باعث شخص، در شناختی پذیریایجاد انعطاف  طریق  از مطلوب

ف استفاده افزایش راهبردهااز   در یادگیرنده درگیری و را 

هیجانی   تجارب  [.36]   شوندمی و تحصیلی یادگیری هایفعالیت
شدنغنی  باعث تحصیلی هایمحیط  در مثبت -فکر خزانۀ تر 

استفاده و یادگیرنده توجه دامنۀ افزایش و نشک  از افزایش 

 این  و مجموع گرایشی رفتارهای و ترانطباقی شناختی راهبردهای

 هایدر حیطه بیشتر درگیری و مندیعالقه ایجاد باعث عوامل

 مثبت تحصیلی هایدلیل، هیجان این به  [. 31] شودمی تحصیلی

به   که اندشده معرفی تحصیلی  عملکرد های کنندهتسهیل
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باعث   و دهندمی  شتاب یادگیری تکالیف در افراد هایکنش
تکالیف  و  امور انجام به  یادگیرنده بیشتر اشتیاق و شور و درگیری

می  تکالیف از بردن  لذت  و تعهد احساس و درسی شوند  درسی 
[37.] 

و  اجتماعی شناخت ارتباط به مربوط پیشینه بررسی
 ارزش-کنترل  مدل اساس بر تحصیلی، مثبت  یهاجانیه

Pekrun  [36نشان  تأثیر تحت هاهیجان که دهدمی  [ 

 تحصیلی محیط و خودش از فرد شخصی و شناختی هایارزیابی

خودش   و تحصیلی محیط از فرد مثبت شناخت و ارزیابی   .دارد قرار
  انگیزد را برمی  منفی یهاجانیه منفی ارزیابی  و مثبت یهاجانیه
 که کارکردهای اجرایی برخالف اجتماعی شناخت  درواقع ؛[18]

 هیجان پایۀبر   ،شودیم نامیده سرد شناخت و است منطق پایۀ بر

 هایهیجان [؛  بنابراین21]  شودیم نامیده گرم شناخت و است

 همان یا محیط  از شناختی فرد یهای ابیارز تأثیر تحت پیشرفت

برهیجان این و است فرد اجتماعی شناخت  مندیعالقه  ها 

دربه  [؛31]  گذارندیم تأثیر یادگیرندگان تحصیلی  طورکلی 

 عملکرد تحصیلی بر اجتماعی شناخت تأثیرگذاری  حاضر پژوهش

 نتایج و  شد تحصیل تأیید به  هیجان ایواسطه  نقش به  توجه  با

و )شناخت شناختی عوامل که داد نشان  هیجانی اجتماعی( 

 بهزیستی هایبر حوزه  معنادار تأثیر تحصیلی( مثبت یهاجانی)ه

این دارند؛ تحصیلی( )عملکرد تحصیلی  شواهد پژوهش نتایج 

 پیشرفت فراهم  هایارزش هیجان-کنترل نظریۀ تأیید در معتبری

[ نتایج بیان به [؛36آورد   مفهومی زیربنای با همسو آن دیگر، 

 اینکه بر عالوه و بود پیشرفت هایارزش هیجان-کنترل نظریۀ

 نیز نکته این به داد نشان تحصیلی حیطه را در هاهیجان  نقش

 نظیر ایمدارانهپیشرفت رفتارهای تبییندر   که داشت اشاره

به تحصیلی عملکرد  شناخت مانند جدیدی هایحوزه  باید 

 و هیجان شناخت، مفاهیم به  با توجه  و  کرد توجه نیز اجتماعی
 داد.  ارائه تحصیلی هایدر حیطه ترجامع  مدلی انگیزش

 

 گیرینتیجه
از  .دارد اهمیت عملی و  نظری جنبۀ دو از پژوهش این نتایج

 بهزیستی تحصیلی زمینۀ در یکپارچه مدل پیشنهاد با نظری، جنبه

)شناخت عوامل نقش آن در که تحصیلی(، )عملکرد  شناختی 

 در و اجتماعی( تحصیلی مثبت های)هیجان هیجانی و اجتماعی(

 بدنۀ شده، نظر گرفته در یکپارچه صورتبه تحصیلی هایزمینه

 کند؛می تکمیل عملکرد تحصیلی زمینۀ در را  پیشین هایپژوهش

متغیرهای به پژوهش این در همچنین  قبیل از شناختی نقش 

تحصیلیحوزه در اجتماعی شناخت  در که شده پرداخته های 

متغیرهایی به کمتر پیشین هایپژوهش  داده اهمیت چنین 

پژوهش نتایج هم  عملی جنبۀ از شد.می  در توانمی را این 

دانشگاهی ظامن هایگذاریسیاست   کار به ایران در آموزشی 

مبتنیمداخله هایبرنامه  درواقع گرفت؛  با مدل، این بر  ای 

 سطح بردن باال در عملکرد تحصیلی، پیشایندهای بر تأثیرگذاری

و در تحصیلی عملکرد  بهزیستی افزایش همچنین دانشجویان 

 آموزش با توانمی همچنین  .دارد بسزایی نقش هاآن تحصیلی

قبیل اجتماعی شناخت کارکردهای  شناخت خود، شناخت از 

مهارت ارتقای به خوانیذهن و دیگران  شناختی هایسطح 

 تحصیلی عملکرد بیشتر و سازگاری برای دانشجویان اجتماعی

 همین به و بود نوع همبستگی از پژوهش این کرد؛ کمک بهتر

 گرفتن نظر در با این رو،علّی کرد؛ از   استنباط آن از تواننمی دلیل

 طرح این آینده، هایدر پژوهش شودمی پیشنهاد محدودیت این

 که بود این دیگر محدودیت بررسی شود.  آزمایشی طرح قالب در

 در بنابراین و بودند کارشناسی دانشجویان مقطع نظر مورد نمونۀ

 .کرد رعایت را احتیاط باید جانب پژوهش نتایج تعمیم
 

 سپاسگزاری 

کسانی که ما را در انجام این پژوهش راهنمایی و یاری از همه 
 .کنیمصمیمانه تشکر می رساندند
 

 اخالقی   مالحظات
پس از بررسی در مدیریت مرکز مشاوره زیر  پژوهش حاضر  

نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ  
نامه    1396اردیبهشت    14 شماره  و  /446/550به  تائید  مورد  د 

های اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه توسط کارشناس اداره آموزش 
 شهید بهشتی به عنوان مجری طرح و همکارانش به انجام رسید.  

 

 منافع  تضاد
 .گونه تعارض منافعی وجود نداردبین نویسندگان هیچ

 

 منابع مالی
پژوهش   این  مالی  پژوهش منابع  این  محققین  توسط  تماماً 

است.  تهیه شده
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