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  چکیده
اي هیجانات پیشرفت ش حاضر بررسی نقش واسطهپژوه هدف از :مقدمه

روش  :روش. در ارتباط بین شناخت اجتماعی و رضایت از تحصیل بود
جامعه . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی بود
 96- 95آماري پژوهش را تمامی دانشجویان شهر شیراز در سال تحصیلی 

به ) دختر 171پسر و  107(نفر  278دادند که از این میان تعداد تشکیل می
ها از داده يآور جمعبراي . اي انتخاب شدندگیري خوشهروش نمونه

هاي رضایت از تحصیل، پرسشنامه هیجان پیشرفت و پرسشنامه پرسشنامه
هاي ها از روشبراي تجزیه و تحلیل داده. شناخت اجتماعی استفاده شد

نتایج : هایافته. استفاده شد ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل مسیر
جدول ماتریس همبستگی نشان داد که بین تمام متغیرهاي پژوهش حاضر 
که شامل ابعاد رضایت از تحصیل، هیجانات پیشرفت و ابعاد شناخت 

در ادامه . وجود داشت>P 01/0اجتماعی بود همبستگی معناداري در سطح 
اي هیجانات پیشرفت در نتایج تحلیل مسیر حاکی از معناداري نقش واسطه

 طور به: گیري یجهنت. ارتباط بین شناخت اجتماعی با رضایت از تحصیل بود
توان نتیجه گرفت که شناخت اجتماعی و هیجانات پیشرفت دو کلی می

براي بررسی رضایت و عملکرد تحصیلی  مورد از عوامل اساسی
 .دانشجویان است

  .رفت، رضایت از تحصیلشناخت اجتماعی، هیجانات پیش :واژگان کلیدي

  

Abstract 
 

Aim: The aim of this study was to investigate the mediating 
role of emotions in the relationship between social cognition 
and academic satisfaction. Method: The study was 
descriptive and correlational research.  The statistical 
population comprised all students in Shiraz city in the 95-96 
school year, of which, 278 (107 boys, 171 girls) who were 
selected by cluster sampling. Data were gathered by academic 
satisfaction questionnaire, achievement emotion 
questionnaire, and social cognition questionnaire. The 
methods used for analyzing was Pearson correlation and path 
analysis. Results:  The results of the correlation matrix 
showed that there is a significant correlation between all 
variables of this study, which includes academic satisfaction, 
emotional, and social cognition dimensions (p < .0/01). The 
following analysis revealed the significant mediating role of 
achievement emotion in the relationship between social 
cognition and academic satisfaction. Conclusion: In general, 
it can be concluded that the social cognition and achievement 
emotion are two of the most important factors for 
investigating the academic performance and academic 
satisfaction. 

Keywords: Social Cognition, Achievement Emotions, 
Academic Satisfaction. 
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 مقدمه

به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرد  1رضایت از تحصیل
هاي خاصی از محیط تحصیلی را دوست دارد، درك  جنبه
و ارزیابی که بیانگر ادراك  برد ها لذت می کند و از آن می

آموزشی و  ها و تجارب آموزان از کیفیت برنامه ذهنی دانش
 ،2ساهین( بودهسوي موضوعات درسی  نگرش بهتر به 

 و) 1386؛ فارسیجانی، 2004، 3؛ بولیگر و مارتین داله2007
، نفس عزتعناصري مانند میزان تعامالت، اعتماد به نفس، 

رتبه علمی و جنسیت، کیفیت تناسب بین محیط دانشگاه و 
کارمن و ( هاي شخصی افراد، اعتبار و شهرت علمیویژگی

 هاي درسی و آموزشی و، رضایت از برنامه)2015، 4لورا
بري، اکی و ( ها، کیفیت تدریس و مواد درسیکالس

ي چهره به چهره، اهکیفیت فعالیت، )2008، 5داالگوش
هاي شغلی، رضایت از هاي فوق برنامه و فرصتفعالیت

مشارکت، ارائه بازخورد توسط اساتید، پیشرفت علمی و 
میزان یادگیري خودتنظیمی دانشجویان، شهرت علمی، 

نایی دانشگاه براي پیشرفت از طریق دانشگاه و میزان توا
؛ لچز و 1993، 7ستینآ؛ 2007، 6ینوآرت( گیرد یدر برمعلمی را 
الیور و  ؛2002، 10حسان ؛2006، 9ی؛ چجل2001، 8و نوس
  ).1999، 12؛ دبورگ1989، 11دیساربو

رضایت تحصیلی  آن است که دهنده  نشانها پژوهش
با  ها شده وگیري نگرشبه واسطۀ فرهنگ، موجب شکل

همبستگی گروهی، میزان مشارکت  وعناصري مانند انسجام 

                                                             
1. Academic satisfaction 
2. Sahin 
3. Bolliger & Martindale 
4  . Carmen &.Laura 
5. Bray, Aoki & Dlugosh 
6. Artino 
7. Astin 
8. Letcher  & Neves 
9. Chejly 
10. Hassan 
11. Oliver & Desarbo 
12. Debourgh 

هاي باالتر جهت دنبال کردن دوره ها آنانگیزش  افراد،
، 14؛ واکر و شلتون2007، 13ویلم، بیولنز و جونگ( تحصیلی

، 16؛ الیوت و شاین1995، 15؛ بنجامین و هوالینز2010
؛ انصاري و اسکروچی، 2001، 17؛ رین هارت و چیدر2002
، خودمختاري و میزان صمیمیت و استقالل افراد ،)2006

پیشرفت تحصیلی،  ها و موفقیت در دانشگاه،بهبود عملکرد
پوپا ( افزایش تعهد نسبت به یادگیري مستمر بهبود یادگیري،

بهسازي شخصی و علمی، میزان  ،)2013، 18و بوچی
 ارتباط داردان افسردگی دانشجویان مشغولیت و کاهش میز

 ؛2007، 20تسوئی و کاي فدکار ؛1998، 19و التا بایلی، بومن(
لچر و  ؛2002، 21ریان، چرشیم و کارسون ـ نیکی، مککی

  ).2002؛ جورابچی، 2005سیادت و همکاران،  ؛2001نوس، 
که احساس تعلق به  ها حاکی از آن استخی یافتهبر

هاي الفت و دوستی با معلمان و دانش آموزان، مدرسه، رشته
هاي معنادار به به انجام فعالیت نسبت نتعهد دانش آموزا

هاي و مهارت گیري تصمیم ،منظور ارتقاي توانایی حل مسأله
 عناصر ازمشارکتی در مدارس  زندگی و ها آندر  ریزيبرنامه
بهزیستی و رضایت از مدرسه و پیشرفت در موفقیت  مهم

بانی، بریتو، کلوسترمان، هورنانگ و ( هستندتحصیلی 
 .)2003 24؛ کریمر و رزیت1999 23بنارد؛ 2000 22اسالپ

 عملکرد و رضایت از محیط تحصیلی، تأثیر معناداري در

                                                             
13. Willem, Buelens & Jonghe 
14. Walker  & Shelton 
15. Benjamin & Hollings 
16. Elliott & Shin 
17. Reinhart & Schneider 
18. Popa & Bochis 
19. Bailey, Bauman & Lata 
20. Tsui & Kifadkar 
21. Kinicki, McKee-Ryan, Schriesheim & 
Carson 
22. Bonny, Britto, Klostermann, Hornung & 
Slap 
23. Benard 
24. Creemers & Reezigt 
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داشته و به دنبال آن رضایت از تحصیل را پیشرفت تحصیلی 
سیموئز، ماتوس، تومه، فرییرا و ؛ 2005حیدري، ( در پی دارد

تواند موجب نداشتن رضایت تحصیلی می ).2010، 1چاینهو
هاي فعالیتنتیجه تالش کم در  کاهش انگیزش و در

  ).2000، 2بث ارلی(تحصیلی در دانشجویان شود 
بینی دقیق  عقیده دارند که پیش) 2000( 3هلر و وایک

وسیلۀ  هایی که به ي ظرفیت از عملکرد تحصیلی، تنها بر پایه
گیرد؛ بلکه  شوند، صورت نمی هاي هوش سنجیده می آزمون

شخصیتی،  هاي باید اطالعاتی در خصوص ویژگی
انگیزشی، عاطفی و شناختی که نقش مهمی در پیشرفت 

انسان در هر لحظه از  .در اختیار داشتکنند،  تحصیلی ایفا می
شود و با توجه به زندگی خود با تجارب متفاوتی روبرو می

هاي واکنش تواندمی هاي زیستی و اکتسابی که داردظرفیت
). 1392، ریحانی(شد باورد با امور داشته متفاوتی نیز در برخ

رود افراد نیز تجارب تحصیلی متفاوت داشته و می انتظار پس
هر کسی واکنش خاص خود را به آن نشان دهد که در 

هاي خواسته متناسب باهاي آموزشی نیز برنامه نتیجه
بر  ).2015کارمن و لورا، (دانشجویان ممکن است تغییر کند 

است در رضایت این مبنا یکی از موضوعاتی که متصور 
  .تحصیلی فرد تأثیر داشته باشد شناخت اجتماعی است

 به عنوان توانایی شناخت خود، 4اجتماعیشناخت 
هیجانات افراد دیگر و استنتاج حاالت ذهنی آنان از روي 

االت لحن، حاالت چهره و بدن، توانایی استدالل در مورد ح
 و درك کردن معناي رفتار ذهنی، همدلی و پردازش شوخی،

قوانین  کارگیري به انطباق اجتماعی، ،ها آنهاي اجتماعی نشانه
و دانش مربوط به امورات اجتماعی به منظور تعامل با هم 
 نوع خود و مدیریت عواطف خود در روابط بین فردي را در

                                                             
1. Simões, Matos, Tomé, Ferreira, & Chaínho 
2. Beth Early 
3. Heller & Vike 
4. social cognition 

؛ 2006، 5نوچترلین و گرین سرجی، راسوفسکی،(گیرد برمی
، 7باك ؛2005، 6اولیویر، کراولی، پن و سیلورستینگرین، 
آرنتز، برنشتین، اورچات  ؛2010یوکرمن و همکاران،  ؛2013
؛ 2005، 9مارتون، آبراهاموف و روزنزورگ ؛2009، 8و چابر

 ؛2008گرین و همکاران، ؛ 2004، 10میشل، ماکرائی و بناجی
؛ پینخام، 2010، 12گرین و هوران ؛2007، 11ثفریث و فری

تر، ه عبارت سادهب. )2014، 13پن، گرین، باك، هالی و هاروي
ها و تطابق پاسخ تر، شناخت اجتماعی یعنی شناسایی تفاوت

         که بسیاري از موارد مانند فرد با عوامل اجتماعی
هاي سطحی یا تسلط بر مسائل بین فردي نتیجۀ گیريتصمیم

سیموئز،  ؛2010 ،15شیتلوورت ؛2015، 14کامینگ( آن است
، 17ااولیویر ؛2015، 16م، اولیویرا و هافاُکونل ، هاریس،براتا

خأل موجود در این  ).2014، 18ویتکامپ و هافمن ؛2013
مانند  هاتوانایی موجب اختالل در بسیاري از عملکرد

، 19کوتور، گرانهولم و فیش( شودمی هاي تحصیلیفعالیت
تأثیر این خأل بسیار . )2008؛ گرین و همکاران، 2011

برقراري ارتباط با  نه تنها توانایی فرد در زیراچشمگیر است، 
را نیز زیر نفوذ خود قرار  از خویشتندیگران بلکه نگرش او 

، 20لیساکر، کارسیون، نیکولو و سیمیراريدیماژیو، ( دهدمی
بنابراین، نقص شناخت اجتماعی ممکن است  ؛)2008

                                                             
5  . Sergi, Rassovsky, Nuechterlein, & Green 
6  . Green, Olivier, Crawley, Penn & Silverstein 
7. Buck 
8  . Arntz, Bernstein, Oorschot & Schobre 
9  . Marton, Abrahamoff   & Rosenzweig 
10  . Mitchell, Macrae   &  Banaji 
11. Frith & Frith 
12. Green & Horan 
13. Pinkham, Penn, Green, Buck, Healey   &
Harvey 
14. Cummings 
15. Shettleworth 
16  . Simoes, Brata, Harris, O’Connell, Hofmann 
& Oliveira 
17  . Oliveira 
18. Weitekamp & Hofmann 
19  . Couture, Granholm   &  Fish 
20. Dimaggio, Lysaker, Carcione, Nicolo & 
Semerari 

138 



  

 1395، پاییز و زمستان )10پیاپی( دوم دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی، سال پنجم، شماره

  

 

د به افراکه در اثر آن  موجب ایجاد یک چرخۀ معیوب گردد
؛ دنکننده را تجربه میاحتمال کمتري تعامالت اجتماعی ساز
هاي خود مشکل داشته چراکه این افراد اغلب در شناخت نیاز

ها را با اهداف زندگی خویش منطبق توانند این نیازو نمی
دیماژیو، لیساکر، کارسیون، ؛ 2010یوکرمن و همکاران، ( سازند

نیجمیجر، میندرا، بوتالر، مولیگان،  ؛2008نیکولو و سیمیراري، 
  ).2008، 1وکستراهارتمن و ه

از سوي دیگر شناخت و آموزش هم رابطۀ تنگاتنگی با 
هاي شناختی، نقشی محوري در توانایی چرا که ؛هم دارند

گومیال و ( دنکنمی هاي تحصیلی ایفاءیادگیري و موفقیت
دهد که برانگیختگی بر ها نشان میپژوهش .)2008، 2کالمو

، 3زیوبک و وولفاسمیت، (گذارد می شناخت اجتماعی تأثیر
به نیز هیجاناتی را  تأثیرات،ست که این طبیعی ابنابراین،  ؛)2009

هاي مشخص نیست که واکنش نبال خواهند داشت ولید
است اجتماعی مرتبط  و هیجانی، چگونه با مشکالت بین فردي

). 2007، 5لینهان، بوهاس و لینچ؛ 2009، 4دامز، شولز و هرپرتز(
اي از  ها را مجموعه هیجان) 2002( 6پکران، گاتز، تیز و پري

که شامل  کنند هم توصیف می شناختی مرتبط با فرآیندهاي روان
شناختی و  هاي انگیزشی، روان لفهؤعواطف، شناخت و م

وابسته به  هاي هیجان .هاي فیزیولوژیکی است واکنش
تلقی  7)پیشرفت(ی تحصیل هاي هیجان ی،تحصیل هاي فعالیت

 هاي فعالیت بامستقیم  طور بهحصیلی ت هاي هیجان. شوند می
ممکن است  که اند خوردهگره تحصیلی یا نتایج تحصیلی 

بازیابی و  مانندیادگیري و عملکرد را از طریق فرایندهاي حافظه 
هاي یادگیري، منابع شناختی، راهبرد ، انگیزش،ذخیره اطالعات

                                                             
1  . Nijmeijer,  Minderaa, Buitelaar, Mulligan, 
Hartman & Hoekstra 
2. Gomila & Calvo 
3  . Smeets, Dziobek   & Wolf 
4  . Domes, Schulze   & Herpertz 
5  .  Linehan, Bohus & Lynch 
6. Pekrun l, Goetz  & Perry 
7  . achievement emotion  

ل و به دنبا دادهقرار  یرتأثتحت  شناختی و جسمانیسالمت روان
آن موجب افزایش یادگیري و عملکرد تحصیلی شوند که 

پکران، (افزایش رضایت تحصیلی افراد را به دنبال خواهد داشت 
  ).2006پکران، ؛ 2005پکران، ؛ 2005، پريو  گاتز

آموزان در  شناسان تربیتی معتقدند که دانش امروزه روان 
تنها به کسب دانش و  نه ) اي مدرسه( طی آموزش رسمی

شوند، بلکه هیجانات خوشایند و  هاي شناختی نائل می رتمها
 کنندبا یادگیري و پیشرفت را تجربه میناخوشایند مرتبط 

همچنین بنابر  ؛)2010، 8فرنزل، گاتز، الدتکی، پکران و ساتن(
هاي قابلیت  ، ممکن است)2008( 9عقیدة فوناژي و باتمن

 ؛ه باشدهاي هیجانی دخالت داشتشناخت اجتماعی در واکنش
اما مشخص نیست که شناخت اجتماعی و واکنش هیجانی، 

و چگونه  داشتهکدام یک تأثیر بیشتري بر رضایت از تحصیل 
جانبه  حضور همیشگی و همه با وجود .گذارندبر آن تأثیر می

هیجانات در کالس درس، تحقیق بر روي هیجانات در 
ر است و تدریج در حال ظهو آرامی و به   هاي آموزشی به بافت

ان تعلیم و محقق موردتوجهویژه هیجانات خوشایند کمتر  به
، 10، هانگ، کراس و اوسبانشوتز(تربیت قرارگرفته است 

ک و ینبر ننیل؛ 11،2002فبرندو و آینلی، هیدي؛ 2006
از دیگر سو، تاکنون  ).2006، 13ر و ترنری؛ می2002، 12پینتریج

ین پژوهشی صورت نگرفته است که به بررسی همزمان ا
به بررسی نقش پژوهش حاضر  ن،بنابرای ها بپردازد؛متغیر

اط بین شناخت اجتماعی باي هیجانات پیشرفت در ارتواسطه
مدل مفهومی  1در شکل  .پردازدمی و رضایت از تحصیل

  .پژوهش ارائه خواهد شد

                                                             
8. Frenzel, Goetz, Pekrun ,Lutke & Sutton  
10. Fonagy & Bateman 
10. Schutz, Hong, Cross & Osban 
11. Ainley, Hidi & Berndorff 
12. Linnenbrink & Pintrich 
13. Meyer &Turner 
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  مدل مفهومی پژوهش .1 شکل

  روش
طرح  تحقیقات توصیفی واز نوع وهش حاضر پژروش 

 دانشجویان تمامیرا  ماري پژوهشجامعه آ .بود همبستگی
 تشکیل 96- 95شیراز در سال تحصیلی  شهر هايدانشگاه

از  ايگیري خوشهنمونه دادند که از این میان به روشمی
که دانشگاه  5تعداد  ،هاي شهر شیرازدانشگاه بین تمامی

انتفاعی شامل دانشگاه سراسري شیراز، دانشگاه پیام نور، غیر
هر دانشگاه یک و از  انتخاب شدند و دانشگاه آزاد بود،

به عنوان نمونه  دانشکده و از هر دانشکده یک کالس
نفر به عنوان نمونۀ  278تعداد  که شد انتخابپژوهش 
 به طوري که ؛در این پژوهش شرکت داشتند پژوهش

هاي سنی دختر بودند و ردهنفر  171نفر پسر و  107تعداد 
و انحراف استاندارد آن  22/24میانگین سنی ( سال 32تا  20
ها از داده يآور جمعبراي . دادندرا تشکیل می )بود 89/6

هیجان پرسشنامه رضایت از تحصیل، هاي پرسشنامه
براي . شدشناخت اجتماعی استفاده پرسشنامه پیشرفت و 

هاي ضریب همبستگی از روشها تجزیه و تحلیل داده
و  spss20نرم افزار  توسطتحلیل مسیر پیرسون و آزمون 

Amos استفاده شد.  
  :یی که در پژوهش حاضر به کار رفته اند عبارتند ازهاابزار

 30این پرسشنامه داراي  :پرسشنامۀ رضایت از تحصیل
خرده مقیاس رضایت از مدرسه، رضایت از  4گویه و 

رشته تحصیلی، نگرش به تحصیل و رضایت از معلمان 
 5هایی با طیف  گزینه هر گویه داراي. ستدر مدرسه ا

نمره (تا کامالً موافقم ) 1نمره (اي از کامالً مخالفم  درجه
گویه  9به خرده مقیاس رضایت از مدرسه . است) 5

، رضایت از رشته )4- 9- 13- 16- 19- 22- 24- 27- 30(
، نگرش )2- 3- 6- 10- 12- 14- 20- 23(گویه  8تحصیلی 

و ) 1- 7- 18- 21- 25- 26- 28(گویه  7نسبت به تحصیل 
- 11- 15- 17- 29(گویه  6رضایت از معلمان در مدرسه 

- 28(گویه  6گذاري در  روش نمره. گیرد ، تعلق می)5- 8
خرده   با جمع نمره. معکوس است) 2- 6- 10- 14- 26

 .آید ل رضایت از تحصیل به دست میها، نمره ک مقیاس
ضرایب پایایی این پرسشنامه توسط احمدي و 

خرده  و 73/0براي کل پرسشنامه  ،)1388( االسالمی یخش
هاي رضایت از رشته تحصیلی، نگرش به  مقیاس

تحصیل، رضایت از معلم در مدرسه و رضایت از مدرسه 
 .گزارش شده است 77/0 و 75/0، 75/0، 77/0به ترتیب 

روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی به 
احمدي (ت قرار گرفته اس تأییداصلی مورد  مؤلفهروش 

  ).1388و شیخ االسالمی، 
در پژوهش حاضر براي بررسی پایایی از روش 
آلفاي کرونباخ استفاده گردید و ضریب آلفاي کرونباخ 

هاي رضایت از  و خرده مقیاس 91/0براي کل پرسشنامه 
رشته تحصیلی، نگرش به تحصیل، رضایت از معلم در 

 77/0 ،81/0، 86/0مدرسه و رضایت از مدرسه به ترتیب 
  .به دست آمد 80/0 و

پکران و همکاران : پرسشنامه هیجان پیشرفت
. را تدوین کردند 1هاي تحصیلیهیجان پرسشنامه) 2002(

هاي کالسی، بخش هیجان 3این پرسشنامه شامل 

                                                             
1. Academic Emotion Scale 

 شناخت اجتماعی رضایت از تحصیل

 هیجانات پیشرفت
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داراي (هاي مثبت دو بعد هیجان. یادگیري و امتحان است
هاي و هیجان) مقیاس لذت، امیدواري و غرورخرده سه

مقیاس خشم، اضطراب، شرم، داراي پنج خرده(نفی م
دهندگان پاسخ. استماده  75داراي ) ناامیدي و خستگی

هاي خود را بر روي یک مقیاس به این پرسشنامه پاسخ
براي  5مخالفم تا  کامالًبراي  1اي از درجه 5لیکرت 

متعلق  22تا  1هاي ماده .کنندبندي میموافقم درجه کامالً
از کسب دانش جدید براي مثال، (هاي مثبت به هیجان

هاي متعلق به هیجان 75تا  23هاي و ماده) برممی لذت
. است )کندمطالعه مرا خشمگین میبراي مثال، (منفی 

تا  22هاي مثبت، از حداقل و حداکثر نمره براي هیجان
پکران  .است 265تا  53هاي منفی، از هیجان و براي 110

روایی محتوایی پرسشنامه را با ، )2002(و همکاران 
مراجعه به نظر برخی متخصصان و اساتید تعلیم و تربیت 

همچنین، کدیور و . و روانشناسی به دست آوردند
        این پرسشنامه را براي جامعه) 1388(همکاران 

آموزان ایرانی هنجاریابی کردند و از طریق به دانش
ادند که ییدي نشان دأکارگیري روش تحلیل عامل ت

کدیور . ها داردساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده
، همسو با نتایج پژوهش پکران و )1388(و همکاران 

هاي ي هیجان، نشان دادند که پرسشنامه)2002(همکاران 
تحصیلی از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و 

بین هاي آن مقیاسخرده ضرایب آلفاي کرونباخ را براي
در پژوهش ) 1392(قناد . محاسبه کردند 86/0تا  74/0

خود روایی این پرسشنامه را با استفاده از روش تحلیل 
در مورد پایایی کرده است و همچنین  تأییدعاملی 

پرسشنامه، ضرایب آلفاي کرونباخ و تنصیف براي 
   و براي 89/0و  94/0هاي مثبت، به ترتیب هیجان
 .محاسبه شدند 91/0و  97/0رتیب هاي منفی، به تهیجان

، ضرایب آلفاي )1392(همچنین در پژوهش هاشمیان 

هاي منفی کرونباخ و تنصیف براي پرسشنامه هیجان
به دست آمدند که  83/0و  95/0تحصیلی به ترتیب 

  .استحاکی از پایایی قابل قبول این پرسشنامه 
ین پرسشنامه توسط ا :پرسشنامه شناخت اجتماعی

براي بررسی وضعیت شناخت اجتماعی ) 1395( نجاتی
ساخته شده است و بر روي دانش آموزان و دانشجویان 

اي لیکرت درجه 5که در یک طیف است  گویه 19داراي 
روش . سنجداند را میمواردي را که افراد تجربه کرده

پرسشنامه به این صورت است که گزینه  گذاري نمره
، اغلب )3(گاهی اوقات  ،)2(، به ندرت )1(تقریباً هرگز 

این پرسشنامه . گیردرا در بر می )5(و تقریباً همیشه ) 4(
خرده مقیاس ذهن خوانی استاد، تشخیص تهدید  4داراي 

. استآموزشی، شناخت خود و درك محیط آموزشی 
نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه شناخت اجتماعی به روش 

 دهنده هاي اصلی همراه با چرخش واریماکس نشانمولفه
ذهن شناخت اجتماعی بود که به ترتیب  مؤلفه 4وجود 

خوانی استاد، تشخیص تهدید آموزشی، شناخت خود و 
 KMOشاخص  .نامگذاري شدنددرك محیط آموزشی 

و ضریب کرویت بارتلت نیز  845/0در این مقیاس برابر 
در سطح  171بود که با درجه آزادي  28/2491برابر 
0001/0P< برداري نمونهکه نشان از کفایت  معنادار بود 

روایی و پایایی این پرسشنامه در . پرسشنامه حاضر بود
نجاتی، (قرار گرفته است  تأییدمطالعه مقدماتی مورد 

از حاضر همچنین روایی این مقیاس در پژوهش  ).1395
هاي اصلی با طریق تحلیل عاملی و به روش مولفه

در  KMOشاخص . چرخش واریماکس محاسبه گردید
ضریب کرویت بارتلت نیز  و 885/0این مقیاس برابر 

در سطح  171بود که با درجه آزادي  86/1438برابر 
0001/0P<  برداري نمونهمعنادار بود که نشان از کفایت 

نتایج  حاضرهمچنین در پژوهش . پرسشنامه حاضر بود
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همسانی درونی شواهدي مبنی بر روایی همگراي 
ی فراهم نمود که بین نمره کل پرسشنامه شناخت اجتماع

شناخت اجتماعی با نمره کل رضایت از تحصیل 
، بین نمره کل شناخت )46/0(همبستگی مثبت و معنادار 

اجتماعی با هیجانات مثبت پیشرفت نیز همبستگی مثبت 
  و بین نمره کل شناخت اجتماعی با) 54/0(معنادار 

هیجانات منفی پیشرفت همبستگی منفی معناداري 
از طرفی دیگر پایایی پرسشنامه . وجود داشت) - 27/0(

براي خرده مقیاس  در پژوهش حاضر شناخت اجتماعی
، تشخیص تهدید آموزشی )72/0(ذهن خوانی استاد 

و درك محیط آموزشی ) 73/0(، شناخت خود )71/0(
  .آمد دست به) 74/0(

  

  هایافته
ها و داده آوري جمعبراي آزمون مدل پیشنهادي، پس از  
ها همچون استقالل خطاها الزم داده هاي فرض پیشجراي ا

نتایج در دو . و نرمال بودن چندمتغیري، مدل آزمون شد
 طور همان. شودبخش توصیفی و آزمون مدل گزارش می

شود ضریب همبستگی مشاهده می 1که در جدول 
پیرسون و میانگین و انحراف استاندارد براي متغیرهاي مدل 

  .ده استپیشنهادي گزارش ش
  پژوهش در موجود متغیرهاي استاندارد انحراف و میانگین و پیرسون همبستگی ضریب .1 جدول

 * )05/0 p< (و** )01/0p<(  

     نتایج جدول ماتریس همبستگی نشان
دهد که بین تمام متغیرهاي پژوهش حاضر که می

شامل ابعاد رضایت از تحصیل، هیجانات پیشرفت 
و ابعاد شناخت اجتماعی است همبستگی 

  .وجود دارد >01/0Pمعناداري در سطح 
  مسیر در بخش آزمون مدل، براي انجام تحلیل 

مدل . استفاده گردید AMOSرم افزار از ن 
پیشنهادي در ابتداي تحلیل، برازش مطلوبی 
نداشت، لذا براي برازش مدل، اقدام به اصالح 

با . گردید دار معنی غیرمدل و حذف مسیرهاي 
هاي برازندگی مجذور خی بر استفاده از شاخص

 ، شاخصCMIN/DF( ،P. Value(آزادي  درجه

  M  SD  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  متغیرها
 ازرضایت 
  مدرسه

80/28  84/5  1                        

رضایت از 
  رشته

47/29  80/6  **30/0  1                      

73/0**  95/3  21/20  رضایت از معلم  **33/0  1                    
 نگرش به

  تحصیل
95/25  82/4  **54/0  **44/0  **57/0  1                  

رضایت از 
  تحصیل کل

44/104  67/16  **80/0  **72/0  **80/0  **79/0  1                

45/0**  16/15  76/79  هیجان مثبت  **38/0  **43/0  **62/0  **59/0  1              
-20/0**  67/38  78/116  هیجان منفی  **30/0-  **20/0-  **36/0-  **35/0-  **23/0-  1            
ذهن خوانی 

  استاد
81/11  50/3  **37/0  **17/0  **29/0  **28/0  **35/0  **35/0  **19/0-  1          

تشخیص تهدید 
  آموزشی

02/12  51/2  **24/0  **27/0  **21/0  **37/0  **35/0  **46/0  **20/0-  **46/0  1        

31/0**  91/2  43/11  شناخت خود  **45/0  **25/0  **41/0  **47/0  **52/0  **29/0-  **42/0  **55/0  1      
درك محیط 

  آموزشی
92/6  18/2  **25/0  **15/0  **21/0  **28/0  **28/0  **40/0  **17/0-  **51/0  **38/0  **45/0  1    

شناخت 
  اجتماعی کل

98/49  11/10  **38/0  **32/0  **32/0  **41/0  **46/0  **54/0  **27/0-  **82/0  **74/0  **75/0  **70/0  1  
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شاخص نرم شده ، )CFI(اي برازش مقایسه
، )TLI(لویس  -، شاخص توکر)NFI(برازندگی 

 ریشه، خطاي )IFI(شاخص برازندگی فزاینده 
شاخص  و) RMSEA(تقریب  مجذور میانگین

PCLOSE  وGFI  میزان برازش مدل
مقایسه  2جدول . قرار گرفت تأییدو  موردبررسی

هاي برازش قبل و بعد از اصالح مدل را شاخص
  .دهدنشان می

  

  هاي برازش مدل قبل و بعد از اصالحشاخص .2 ولجد
  CMIN/DF  P GFI  AGFI  TLI  NFI  IFI  CFI  RMSEA  PCLOSE  شاخص

  000/0  32/0  56/0  57/0  56/0  223/0  01/0  72/0  000/0  51/29  قبل از اصالح مدل
  774/0  03/0  99/0  99/0  97/0  98/0  95/0  98/0  150/0  31/1  بعد از اصالح مدل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مدل آزمون شده نهایی پژوهش .2شکل

شود در مالحظه می) 2(که در شکل  طور همان
بین ابعاد شناخت اجتماعی تنها خرده مقیاس 

شناخت خود توانسته است هیجانات منفی پیشرفت 
 - 12/0(کند  بینی پیشرا به صورت منفی و معنادار 

بنابراین، طبق دیدگاه بارون و کنی مقدار بزرگتر از 
 CFI ،NFI ،IFI ،GFI ،AGFIهاي براي شاخص 90/0

ذکر  06/0در بعضی منابع ( 08/0 و مقدار کوچکتر از... و 
براي  05/0و باالي  RMSEAبراي شاخص )  شده است

بر برازش مطلوب الگوي مفروض با  PCLOSE شاخص
  ).1392و قاسمی،  2001، 1بیرن(ها داللت دارد داده

پژوهش از  ، مدل نهایی2در مجموع طبق جدول 
برخوردار است و مدل نشان  ي برازندگی مطلوبیها شاخص

هاي پژوهش برازش مطلوبی با مدل دهنده این است که داده
مدل نهایی آزمون شده و برازش شده ) 2(در شکل زیر  .دارند

همراه با ضرایب استاندارد مستقیم و غیر مستقیم ارائه خواهد 
 .شد
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=β(اما در رابطه با هیجانات مثبت پیشرفت به جزء  ؛
هاي شناخت ذهن خوانی استاد دیگر خرده مقیاس

، تشخیص )β=32/0( اجتماعی از قبیل شناخت خود
 و درك محیط آموزشی) β=22/0( تهدید آموزشی

)17/0=β(، اند هیجانات مثبت پیشرفت را به توانسته
از طرفی . بینی کنندصورت مثبت و معنادار پیش

دیگر مسیر مستقیم هیجانات مثبت پیشرفت به 
هاي رضایت از تحصیل معنادار مامی خرده مقیاست

- شده است اما هیجانات منفی پیشرفت تنها توانسته

) β= - 17/0(هاي رضایت از رشته اند خرده مقیاس
را به صورت ) β= - 20/0( تحصیلو نگرش به 

در رابطه با مسیرهاي . کنند بینی پیشمنفی 

 غیرمستقیم، مسیر )اينقش متغیر واسطه( غیرمستقیم
شناخت خود تنها بر روي رضایت از رشته معنادار 

 غیرمستقیمهمچنین مسیر ). β=33/0(شده است 
 مدرسهذهن خوانی استاد تنها بر روي رضایت از 

)22/0=β ( و رضایت از معلم)14/0=β ( معنادار
از طرفی دیگر خرده مقیاس تشخیص . شده است

از خرده  کدام هیچ بینی پیشتهدید آموزشی قادر به 
هاي رضایت از تحصیل نبوده است اما خرده مقیاس

مقیاس درك محیط آموزشی تنها توانسته است به 
 کندبینی رضایت از رشته را پیش غیرمستقیمصورت 

)11/0  -=β .( در جدول)نتایج معناداري ) 4
  .مسیرهاي مستقیم ارائه شده است

  

  ود در مدلداري ضرایب مستقیم متغیرهاي موج نتایج آزمون معنی .4جدول

  T Pمقدار   خطاي استاندارد  مقدار استاندارد  مقدار برآورد  مسیر
  0001/0  25/5  321/0  32/0  68/1  از شناخت خود بر روي هیجانات مثبت
  0001/0  -19/5  762/0  -29/0  -95/3  از شناخت خود بر روي هیجانات منفی

  0001/0  66/3  360/0  21/0  32/1  از تشخیص تهدید آموزشی بر روي هیجانات مثبت
  002/0  14/3  386/0  17/0  21/1  از درك محیط آموزشی بر روي هیجانات مثبت

  0001/0  85/6  021/0  37/0  14/0  از هیجانات مثبت بر روي رضایت از مدرسه
  0001/0  60/3  028/0  22/0  10/0  از هیجانات مثبت بر روي رضایت از رشته
  0001/0  82/6  015/0  38/0  10/0  از هیجانات مثبت بر روي رضایت از معلم

  0001/0  71/12  014/0  58/0  18/0  از هیجانات مثبت بر روي نگرش به تحصیل
  001/0  -22/3  009/0  -17/0  -03/0  از هیجانات منفی بر روي رضایت از رشته

  0001/0  -72/4  005/0  -20/0  -02/0  از هیجانات منفی بر روي نگرش به تحصیل
  

 مسیرهاي معناداري تعیین و برآورد براي

 نرم افزار در استراپ بوت دستور از غیرمستقیم
AMOS جدول در که گونه همان .گردید استفاده 

 مسیرهايتعدادي از  است شده گزارش نیز 5

 این وهستند  معنادار مدل در موجود غیرمستقیم

هیجانات  ابعاد ايواسطه نقش داري معنی از حاکی
 و شناخت اجتماعی بین رابطه در پیشرفت

  .است ضایت از تحصیلر
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  موجود در مدل با استفاده از دستور بوت استراپ غیرمستقیمبرآورد مسیرهاي  .5جدول

  معناداري  حد باال  حد پایین  مقدار  غیرمستقیممسیرهاي 
  006/0  422/0  176/0  33/0  از شناخت خود به رضایت از رشته با واسطه هیجانات پیشرفت

  004/0  306/0  128/0  22/0  ز مدرسه با واسطه هیجانات پیشرفتاز ذهن خوانی استاد به رضایت ا
  006/0  226/0  059/0  14/0  از ذهن خوانی استاد به رضایت از معلم با واسطه هیجانات پیشرفت

  047/0  -022/0  -224/0  -11/0  از درك محیط آموزشی به رضایت از رشته با واسطه هیجانات پیشرفت
  

  بحثو گیري نتیجه
اشاره شد، پژوهش حاضر با  ترپیش همانطور که

هیجانات پیشرفت  گريواسطههدف آزمون نقش 
در رابطه بین شناخت اجتماعی و رضایت از 

از  ،پژوهش حاضرتحصیل انجام گرفت که نتایج 
در رابطۀ بین  هیجانات پیشرفت، گريواسطهنقش 

حمایت شناخت اجتماعی و رضایت تحصیلی 
همسو با نتایج  هاي این پژوهش نیزیافته .کرد

پژوهش پژوهشگرانی مانند فوناژي و باتمن 
هاي شناخت قابلیت معتقدندکه است ) 2008(

هاي هیجانی دخالت تواند در واکنشاجتماعی می
شناسان تربیتی که  روان داشته باشد و همچنین

 آموزان در طی آموزش رسمی معتقدند دانش
ي ها تنها به کسب دانش و مهارت نه ) اي مدرسه(

شوند، بلکه هیجانات خوشایند و  شناختی نائل می
ناخوشایند مرتبط با یادگیري و پیشرفت را تجربه 

تز، الدتکی، پکران و ساتن، فرنزل، گا( کنندمی
فوناژي و باتمن  همچنین نتایج پژوهش ).2010

، حاکی از رابطۀ معنادار شناخت اجتماعی )2008(
، برخی بر این عالوه. و هیجانات پیشرفت بود

هاي شناختی در پژوهشگران به نقش مؤثر ظرفیت
بادلگی، (اند ها اشاره کردهافزایش یا کاهش هیجان
؛ ون دیلن و کولی، 2012بانس، هوانگ و پیج، 

توان گفت که ها میدر تبیین این یافته ).2007

شناخت اجتماعی توانایی و امکاناتی را براي فرد 
ناخته و با دنیاي کند که خود را بهتر شفراهم می

خویش و دیگران ارتباط برقرار کند و تصمیماتی 
شناخت اجتماعی . سازنده را در این زمینه بگیرد

ها شده و موجب انسجام در اهداف و نگرش
کند تا فرد به تحلیل محیط بستري را فراهم می

. آموزشی پرداخته و در آن دخل و تصرف نماید
راه با آرامش حال چنانچه تعامل وي با محیط، هم

و اطمینان و کنترل بیشتري باشد، احساس حاصل 
هاي هاي هیجانی او در برخورد با رویداداز تجربه

هاي تر بوده و رفتارتحصیلی نیز به مراتب منطقی
در همین راستا . تري در پی خواهد داشتپخته

تجارب حاصل منجر به پدید آمدن هیجانات 
شود که به سبب خوشایند و ناخوشایند در فرد می

هاي فرد را تحت رفتار توانندآن، این هیجانات می
 .تأثیر خود قرار دهند

ها حاکی از همچنین در این پژوهش یافته
پیشرفت با  اتارتباط معنادار میان دو متغیر هیجان

 هايبا نتایج پژوهش کهرضایت از تحصیل بود 
 2006( پکران و) 2002( و تیتز پکران، گاتز

ارزش ـ  نظریه کنترل. بودهمسو ) 1992،
یجانات پیشرفت چهارچوب منسجمی را براي ه

هاي هیجانات پیشرفت تحلیل الگوي علی پیشایند
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پکران، ( آوردتحصیلی فراهم می هاي موقعیتدر 
این نظریه، . )2006؛ پکران 2005؛ پکران 2000

ارزش ـ  نتظارهاي رویکرد مفهومی امفروضه
، نظریۀ )2001و اسچالز،  ترنر(هیجانات  دربارة

، نظریۀ )1985واینر، (اسنادي هیجانات پیشرفت 
 1993پاتریک، اسکینر و کانل، (کنترل ادراك شده 

هاي دربردارندة اثرات هیجانات بر یادگیري و مدل
) 2007؛ زیدنر، 2013فریدریکسون، (ملکرد عو 

هاي پویا رویکرد نظام طبق. شودرا شامل می
 چندهاي یجانات به مثابۀ فراینددربارة هیجانات، ه

شامل  شناختی روانهاي اي زیرسیستممؤلفه
، انگیزشی، بیانی و شناختیهاي عاطفی، فرایند
هیجانات . سازي جسمانی پیرامونی استفعال

مستقیم  طور بهپیشرفت بیانگر هیجاناتی هستند که 
پکران، (شوند هاي پیشرفت مربوط میبه فعالیت

 هاي هیجان ).2008ئتز و پري، ؛ فرنزل، گو2006
 هاي هیجان ی،تحصیل هاي فعالیتوابسته به 

 هاي هیجان. شوند میتلقی ) پیشرفت(ی تحصیل
تحصیلی یا  هاي فعالیت بامستقیم  طور بهتحصیلی 

ممکن است  که اند گره خوردهنتایج تحصیلی 
یادگیري و عملکرد را از طریق فرایندهاي حافظه 

  اطالعات، انگیزش،  مانند بازیابی و ذخیره
هاي یادگیري، منابع شناختی، سالمت راهبرد

قرار داده و  یرتأثشناختی و جسمانی تحت روان
به دنبال آن موجب افزایش یادگیري و عملکرد 
تحصیلی شوند که افزایش رضایت تحصیلی افراد 

و پري،  پکران، گاتز(را به دنبال خواهد داشت 
در تبیین این  ).2006؛ پکران، 2005؛ پکران، 2005
هاي هیجانی توان گفت که تجربهها مییافته

شود که او را هایی را براي فرد موجب میچالش

هاي ممکن ها و تمامی ظرفیتدارد تا نیرووامی
هاي تحصیلی بسیج کند؛ به خود را براي تصمیم

ها ها فرد تصویري را از توانمنديدنبال این تجربه
دهد که ارائه می ها آنرا از خود ساخته و تفاسیري 

او را براي مواجهه و گرفتن تصمیمات تحصیلی 
این، توان فرد در شناخت برعالوه. دهدجهت می

شود تا هیجانات خود و مدیریت آن موجب می
هاي تحصیلی پیش رو، فرد بهتر بتواند با چالش

اي، جایگزینی یا هاي مقابلهروبرو شده و رفتار
هر  است طبیعید بروز کند که انطباقی را از خو

 هايها و اسنادها با مصداقچه این رفتار و واکنش
تري همراه بوده و فرد کنترل بیشتري بر واقعی

ها براي فرد داشته باشد، حتی اگر این تجربه ها آن
 تري یافته سازشهاي خوشایند نباشد، فرد واکنش

ها و را داشته و احساس رضایت بهتري از تجربه
پکران، ( لبات تحصیلی خود خواهد داشتمطا
  .)2006؛ پکران، 2005و پري،  گاتز

در مطالعۀ حاضر، پاسخ تفسیري نظریۀ کنترل 
ي گردربارة واسطه تارزش هیجانات پیشرف

هیجانات پیشرفت در رابطۀ بین شناخت اجتماعی 
و رضایت از تحصیل چیست؟ نتایج مطالعۀ 

جانات هاي نظریۀ هیحاضر با دفاع از آموزه
بندي پیشرفت، پیگیري پاسخ تفسیري این صورت

هیجانات پیشرفت  گريواسطهمفهومی را دربارة 
در رابطۀ بین شناخت اجتماعی و رضایت از 

در این نظریه با . گرداندمی ناپذیرتحصیل گریز
تکیه بر دوایر متداخل شناخت، انگیزش و هیجان، 

هاي ها و پساینداي پیشایندآفرینی چرخهبر نقش
هاي پیشرفت تأکید هیجانات پیشرفت در موقعیت

 نتایج مطالعۀ حاضر نیز با تأکید بر. شودمی
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هیجانات پیشرفت در رابطه بین  گريواسطه
ضایت از تحصیل، همسو با شناخت اجتماعی و ر

نظریۀ کنترل ارزش هیجانات پیشرفت، از ماهیت 
 کندفرایندي مدل مفهومی منتخب حمایت می

به . )2006؛ پکران، 2005و پري،  پکران، گاتز(
دهد که بیان دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان می

بینی رضایت از تحصیلی افراد بر اساس پیش
هیجانی مثبت  تجاربشناخت اجتماعی افراد، به 

و منفی فراگیران در پاسخ به مطالبات زندگی 
در همین راستا، نتایج . وابسته است ها آنتحصیلی 

پژوهش حاضر نیز همسو با نظریۀ کنترل ارزش 
هیجانات پیشرفت با تأکید بر نقش تعیین کنندة 

 پیش دهد که الگويمی هیجانات پیشرفت نشان
س عنصر بینی رضایت از تحصیلی افراد بر اسا

مند آفرینی عنصر واسطهنقش شناخت اجتماعی، بر
به عبارت  ؛است وابستهتجارب هیجانی افراد 

دیگر، ظرفیت تفسیري عنصر شناخت اجتماعی 
هاي منتسب به وضعیت در تبیین پراکندگی اندازه

گري اشکال رضایت تحصیلی افراد بر سلطه
مختلف هیجانات پیشرفت مثبت و منفی وابسته 

ر اساس آنچه گفته شد همسو با نظریۀ ب. است
کنترل ارزش هیجانات پیشرفت، نتایج پژوهش 

وري عوامل درونی کنش دهد کهحاضر نشان می
بینی تراز رضایت شناخت اجتماعی افراد در پیش

مدارانۀ افراد  هاي پیشرفتو رفتار ها آنتحصیلی 
هاي پیشرفت، به وضعیت هیجانی در موقعیت

بر این اساس انتظار دستیابی به . وابسته است ها آن
هاي موقعیت هاي دلخواه درنتایج و پیامد

تحصیلی که با رضایت تحصیلی همراه است با 
فراخوانی گروه وسیعی از هیجانات مثبت مانند 

لذت، اطمینان و امید و به تبع آن، وسعت یافتن 
هاي ظرف منابع شناختی افراد، انتخاب رفتار

از طرف . کنداقی را تبیین میمدارانۀ انطبپیشرفت
دیگر، فقدان انتظار دستیابی به تجارب پیشرفت 

وسیعی از هیجانات  طیفشگرف با فراخوانی 
اب، شرم، ناامیدي و رپیشرفت منفی مانند اضط

خستگی و به تبع آن فقر غیرقابل انکار در منابعی 
دهندة نقصان هاي نشانشناختی، پدیدایی رفتار

نگري نسبت به تکالیف سطحی انگیزش مانند
جویی تحصیلی و اجتناب خودنظم تحصیلی، عدم

آرتینو و جونیس، (کند از شکست را تفسیر می
که این عوامل  )2012؛ بوریک و سوریک، 2012

موجبات عدم رضایت تحصیلی را براي فرد همراه 
  .خواهد داشت

هاي نظریۀ بر این، بر اساس آموزه عالوه
یشرفت و نظریۀ تبادلی کنترل ارزش هیجانات پ

پراکندگی مشترك بین ) 1999الزاروس، (تنیدگی 
شخصیتی مانند شناخت  هاي کیفیتغالب 

هاي ارزیابی اجتماعی و نقش غیرقابل انکار فرایند
شناختی در تفسیر تجارب هیجانی افراد در 

هاي پیشرفت و تحصیل، از کارکرد موقعیت
ه اي هیجانات پیشرفت مثبت و منفی کواسطه

هاي شناخت اجتماعی متعاقب استفاده از ارزیابی
هاي بینی فعالیتشوند، در پیشپدیدار می

لیننبرینگ، ( کندمدارانۀ افراد حمایت میپیشرفت
بنابراین، بر اساس نظریۀ  ؛)2011گارسیا و پکران، 

کنترل ارزش هیجانات پیشرفت، از یک طرف، 
   هايشناخت اجتماعی با فراخوانی ارزیابی

انگیز در مواجهه با مطالبات انگیزانندة چالش
آن تسهیل هیجانات  تکالیف تحصیلی و به تبع
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مینه را براي احساس رضایت از پیشرفت مثبت، ز
از دیگر سو، فقدان . کندتحصیل فراهم می

هاي پیشرفت و شناخت اجتماعی در موقعیت
هاي شناختی مبتنی تحصیل، از راه تسهیل ارزیابی

به تبع آن فراخوانی هیجانات پیشرفت بر تهدید و 
منفی، بستر را براي عدم رضایت تحصیلی افراد 

. )2008؛ مارتین، 2004سیفریت، ( آوردمی فراهم
هرچه شناخت اجتماعی افراد باال باشد، از  پس

هاي اجتماعی باالتري برخوردار بوده و مهارت
کمتر دچار تحریف شناختی شده و اطالعات را 

توانند می کنند که به دنبال آن بهترمیبهتر پردازش 
هیجانات خود را کنترل کرده و با محیط خویش و 

محیط تحصیلی تعامل داشته باشند؛ این امر  ویژه به
هاي افراد در تعامل با شود که انتخابمی سبب

تر شده و فرد کنترل محیط آموزشی خود نیز دقیق
. بیشتري بر خود و محیط خویش داشته باشد

هاي رفتار رل و تسلط بر محیط آموزشیکنت
گردد که مناسب و مؤثر را همراه داشته و منجر می

فرد با آرامش و اطمینان بیشتري با محیط خود در 
تعامل باشد که این امر احتمال موفقیت او را 

. و رضایت تحصیلی را به همراه دارد باالبرده
ها و تعامل افراد با محیط آموزشی چنانچه انتخاب

خود، همراه با شناخت نباشد، فرد دچار 
هایی را تجربه سردرگمی و ابهام بوده و هیجان

خواهد کرد که اضطراب و استرس و عدم رضایت 
پکران، ( هاي مشابه حاصل آن خواهد بودهیجان و

همچنین باید اضافه کرد که برخی از . )2006
هاي شناختی و عاطفی فرد ممکن است تجربه

ا محیط آموزشی نداشته باشد؛ ارتباط چندانی ب
مانند تجربه شکست عشقی، ولی به سبب 

مجاورت آن با دورة تحصیلی فرد ممکن است 
موجب شکست تحصیلی فرد شده و عدم رضایت 

عالوه بر . وي از تحصیل را به همراه داشته باشد
هاي فرد در بیرون از این، ممکن است تجربه

فرد  محیط آموزشی نتایج خوشایندي را براي
همراه داشته و رضایت و موفقیت تحصیلی را 

  به همین سبب باید هم . براي او منجر شود
هاي بیرونی محیط هاي درونی و هم متغیرمتغیر

آموزشی را به عنوان عوامل و دالیل رضایت از 
تحصیل در نظر گرفت و توجه اساسی به شناخت 
اجتماعی داشت؛ چرا که شناخت اجتماعی عناصر 

به خود فرد و محیط او و همچنین تعامل مربوط 
بنابراین، شناختی که فرد از  ؛شودرا شامل می ها آن

ها و محیط خویش دارد منجر به افزایش ظرفیت
اي فرد شده و به تبع آن مدیریت توان مقابله

هاي هیجانی را در دهی به رفتارهیجانی و شکل
هاي گیريپی خواهد داشت که به سبب آن جهت

هاي تحصیلی با اطمینان و کنترل بی در زمینهانتخا
شود که نتیجۀ و اهداف تسلطی بیشتري انجام می

پکران، ( آن رضایت از تحصیل بیشتر خواهد بود
همچنین . )2006؛ پکران، 2005و پري،  گاتز

گذاري بر ارزش شناخت اجتماعی بیشتر،
تر کرده و به سبب دخالت و هیجانات را هموار

هاي هیجانی دارد، رضایت از فرایندتأثیري که بر 
فوناژي و ( تواند همراه داشته باشدتحصیل را می

بنابراین، شناخت اجتماعی فرد،  ؛)2008باتمن، 
مهارت و توانایی و چارچوبی را براي او فراهم 

ها و کنترل کند که از عهدة شناخت بهتر هیجانمی
تر بهتر برآید و رضایت از تحصیل را هموار ها آن

عالوه بر این، تجارب هیجانی که با شناخت . کند
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      شود کهاجتماعی همراه است، موجب می
و  تر شدههاي هیجانی به صورت کنترل نمود

تر بروز یابد که در نتیجه رفتار فرد نیز منطقی
انسجام بیشتري به منظور کسب رضایت از 

  .تحصیل خواهد داشت
عات با وجود آنکه نتایج پژوهش حاضر، اطال

هاي کارکردي تجارب ارزشمندي را دربارة ویژگی
     هیجانی مثبت و منفی در بافت مطالعاتی

هاي شناخت اجتماعی فراهم کرده است، پسایند
هاي پژوهش حاضر ممکن اما برخی از محدودیت

پذیري نتایج آن را با مشکل روبرو است تعمیم
اول، مطالعۀ حاضر داراي ماهیت مقطعی . کند

هاي علی و معلولی بر ابراین، طرح استنتاجاست بن
لذا پیشنهاد . نیست پذیر امکانهاي آن اساس یافته

 نگر آیندهشود با استفاده از یک طرح تحقیقی می
هاي به عمل آمده از گیرياندازه که در آن تمامی

مفاهیم مختلف در فواصل زمانی متفاوت انجام 
شناختی هاي روانشوند، روابط علی بین سازهمی

چندگانه در الگوي ساختاري مفروض مورد 
دوم، نتایج پژوهش حاضر . آزمایش قرار بگیرد

هاي دیگر به دلیل همچون بسیاري از پژوهش
به جاي مطالعۀ  گزارشی خودهاي استفاده از ابزار

رفتار واقعی ممکن است مشارکت کنندگان را به 
ی اجتماع تأییدهاي مبتنی بر کسب استفاده از شیوه

و اجتناب از بدنامی مربوط به عدم کفایت فردي 
ها و شود از ابزارمی بنابراین، پیشنهاد ؛ترغیب کند

  هاي رفتار هایی استفاده شود که مبینروش
سوم، با توجه به اینکه . تري از افراد باشدواقعی

گروه نمونه فقط از بین دانشجویان انتخاب شده 
هاي ش براي ردهشود این پژوهبودند، پیشنهاد می

  .سنی دیگر مانند نوجوانان انجام گیرد
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