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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the 

mediating role of academic emotions (positive and 

negative) and psychological well-being in the 
relationship between perfectionism and academic 

stress in undergraduate students of Mohaghegh 

Ardabili University. The present study was conducted 
purposively and the method of data collection was 

descriptive correlation. The statistical population of 

the study included all students of Mohaghegh Ardabili 
College who were studying in the academic year 2019-

2020. 370 subjects were selected as sample size by 

multistage clustering method. Academic Stress 
Questionnaire (ASQ), Perfectionism Questionnaire 

(PANPS), Academic Emotions Questionnaire (AEQ) 

and Psychological Well-Being Questionnaire 
(RPWBQ) were used. The results showed that positive 

perfectionism has a negative relationship with 
academic stress and negative perfectionism was 

positively related to academic stress, positive 

academic emotions were negatively related to 
academic stress, and negative academic emotions were 

positively related to academic stress. There was a 

negative relationship between psychological well-
being and academic stress. Due to the indirect 

statistical theorem (T-subel) and VAF index, the 

mediation of negative and positive academic emotions 
and psychological well-being was found between 

positive and negative perfectionism variables with 

significant academic stress. According to the results, it 

is suggested that due to the important and significant 

role of academic emotions as a mediating variable, the 

positive and negative academic emotions of students 
should be identified, and by strengthening positive 

emotions and reducing negative emotions and 

improving well-being, the foundation for reducing 
academic stress in students should be established. 
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 دهیچک

 یهشا  جشا  یه یا نقشش واسش     یهدف از انجام پژوهش حاضر، بررس
 یدگیو تن ییگرا کمال نیب ۀدر راب  یشناخت   روا یستیو بهز یلیتحص
بود. پژوهش حاضشر از   یلیدانشگاه محقق اردب ا یدر دانشجو یلیتحص

از نششو   یهششا همتسششتگ داده یگششردرور ۀو نحششو ینظششر هششدف کششاربرد
دانششگاه   ا یدانششجو  ۀشامل همش  ژوهشپ یمارر ۀبود. جامع یفیتوص

 لیتحصش  1398-1399 یلیبودنشد کش  در سشال تحصش     یلیمحقق اردب
 یا دختششرب بشش  روش خوششش  155پسششر،  215نفششر   370. کردنششد یمشش

پشژوهش از   نیش عنوا  حجم نمون  انتخاب ششدند. در ا  ب  یا چندمرحل 
 یششیگرا کمششال ۀ، پرسشششنام(ASQ) یلیتحصشش یدگیششتن ۀپرسشششنام

(PANPS) ،یلیتحصشش جششا یه ۀپرسشششنام (AEQ) ۀو پرسشششنام 
 یهشششا اسشششتفاده ششششد. داده (RPWBQ) یششششناخت   روا یسشششتیبهز
 لیش و تحل رسشو  یپ یهمتسشتگ  لیش با استفاده از تحل زین شده یرور جمع
نششا    جیشدند. نتا لیو تحل  یتجز Lisrel8.8افزار  کمک نرم ب  ریمس

 یشی گرا و کمشال  ینفم ۀاب ر یلیتحص یدگیمثتت با تن ییگرا داد کمال
مثتت بشا   یلیتحص جا یمثتت دارد. ه ۀراب  یلیتحص یدگیبا تن یمنف
 یدگیش بشا تن  یمنفش  یلیتحصش  جشا  یو ه یمنف ۀراب  یلیتحص یدگیتن

 یدگیش و تن یششناخت    روا یسشت یبهز نیمثتشت دارد. بش   ۀراب ش  یلیتحص
 میسشتق رمیغ  t ۀرمار زا یوجود دارد. با توج  ب  م یمنف ۀراب  یلیتحص 

 ،یمنفش  یلیتحصش  جشا  یه یگشر  یانجی، مVAFب و شاخص سوبل ی ت
 یرهششایمتغ نیبشش یشششناخت   روا یسشت یمثتششت و بهز یلیتحصشش جشا  یه

دست رمشد. بشا    دار ب  معنا یلیتحص یدگیبا تن یمثتت و منف ییگرا کمال
 یهشا  جشا  ینقشش مهشم ه   لیش دل بش   ششود  یمش  شنهادیپ ج،یتوج  ب  نتا

مثتشت و   یلیتحصش  یهشا  جا یه ،یانجیم ریمتغ کیعنوا   ب  یلیتحص
مثتشت و   یهشا  جشا  یه تیش ششود و بشا تقو   ییشناسا ا یدانشجو یمنف

کشاهش   ۀنش یزم ،یسشت یبهتود بهز نیو همچن یمنف یها جا یکاهش ه
 فراهم شود. ا یدر دانشجو یلیتحص یدگیتن

 یهشا  جشا  یه ،یشی گرا کمشال  ،یلیتحصش  یدگیش تن :یدیکل یها واژه
 .ا یدانشجو ،یشناخت   روا یستیبهز ،یلیتحص
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 مقدمه
 و براندوا را،یتکس  باشد داشت  خاصی استرس دانشجویا بیشتر  برای تواند یم عالی تحصیالت رغاز
 ،تحصیلی درگیری تجمع حاصل تواند یم دانشجویا  در تنیدگی دیگر عتارت  ب  .ب2021 ،دورس

 فشار لیدل ب  زندگیی ها یریسختگ .باشد یفرد نیب روابط ایجاد مشکالت و ریندهبارۀ در نداشتن اطمینا 
  دیکند  مواج  چالش با را دانشجویا  سازگاری تواند یم مجدد استقالل با همراه دانشگاه در حضور اجتماعی

 یخستگ ،یشانیپر فیتوص یبرا بیشتر ک  است یاص الح بیدگی تن 1استرس ب.2020همکارا ، و  فوئنت رل

 در کم ییتوانا 2یلیتحص یها یدگیتن ب.2018 ی،مورت و ی داناالکشم شود یم فادهاست مقابل  یتواننا احساس و

 یها زهیانگ و یذات یها زهیانگ بیتخر ستب تواند یم نیبنابرا ؛دهد یم نشا  را یلیتحص یها تیفعال کنترل
 ر ، در ک  برند یم سر ب  یضمتعار تیوضع در را یفراگ ،حاضر عصر در ب.2015 ،لئو  شود افراد یاکتساب
 یها یدگیتن یریگ شکل و وقو  رو نیا از ؛استه ر  یریگ شکل سرعت از کندتر رات،ییتغ با قیت ت سرعت
 ،یلیتحص یزندگ یاستانداردها و رقابت ،ها یدگیچیپ شیافزا. همچنین رود یشمار م ب  ریزناگ یامر یلیتحص

 از یا عمده بخش دهد یم نشا  شواهد ک  یا گون  ب  ؛دنشو یم محسوب یلیتحص روندهشیپ استرس منابع از
 بانکرد   مقابل  رشد مراحل سایر مانند ب.2016همکارا ،  و  لنت دارد استرس در ش یر را ،یفراگ یها یناکام
 بیشتربراساس  واقعدر شود؛ روانی مشکالت حتی یا شناختی   روا پریشانیستب  تواند یم ها چالش این

 با م ابق جامع  افراد سایر با مقایس  در دانشگاه دانشجویا  در روانی مشکالت و پریشانی س ح، ها پژوهش
 ها ر  علمی عملکرد بر تواند یم تنها ن  دانشجویا  در استرس س وح باالتر وجودهمچنین  .است بیشتر سن
 دورس، و براندوا ،رایتکس  شود می منجری تن روا  عالئم ۀتوسع ب  حتیو  تحصیل ترک ب  بلک  بگذارد، تأثیر

 است یریادگی و تفکر قدرت مؤثر، لکردعم در اختالل جادیا ،مدت یطوالن تنیدگی اثر نیتر بخش ا یز ب.2021
 حضور تیفیک اینک  ب  توج  با دهد نشا  می گذشت ی ها پژوهش مرور ب.2017 ،و همکارا  انجام  نیک
 یاجتماع منزلت ب  افتنین دست ای یابیدست برایها  ر  تیموفق زا یم بر یلیتحص یها تیموقع در را یفراگ

 با را یفراگ فراوا  ۀمواجه ،یفعل طیشرا در، است برخوردارمهمی  نقش از یرت یا حرف  یها فرصت و دلخواه
 نشدنیجدا وج  ،یمنف و مثتت شرفتیپ یها جا یه از یعیوس ۀگستر ر دنتال  ب  و یلیتحص یتنشگرها

 ب.2016  داودا، شود یم ستب را تحصیلیی ها طیمح در دانشجویا  یلیتحص یزندگ

 یریادگی یفضا در تنیدگی یکنندگ ینیب شیپ نقش تواند یم ک  است یتیشخص ابعاد از یکی 3ییگرا الکم

 باال عملکرد یارهایمع گرفتننظردر و بود  نقص و بیع یب یبرا فرد تالش با ییگرا کمال .باشد داشت  را
 همراه گرا ید یها یابیارز بارۀ در ینگران و یانتقاد یابیارزخود یادیز مقدار با صفت نیا .شود یم مشخص

 و ان یگرا کمال یها تالش شامل یدابعا یدارا و ب2015 ،یرسول و یرسول ،ییرضا ،فر یمانیسل  است
 نیی تع یشخص یاستاندارها دمانن ییها جنت  ان یگرا کمال یها تالش است. ان یگرا کمال یها ینگران

                                                 
1. stress  

2. academic stress 

3. perfectionism 
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 و اشتتاهات دربارۀ ی نگران ان یگرا کمال یها ینگران و عملکردب یابر باال اریبس یشخص یداردهااستان
 .ب2017 بابا ، و کایسابتر نگرو استوبر، ا ،ی دام شود یم شامل را اقداماتب و باورها ب  نداشنتنا یاطم
 یها شناخت ،یاجتماع یها تیموقع دربا قرارگرفتن  راها  ر  تواند یگرا م کمال افراد حد از بیش یها ینگران

 ب  .ب2015و همکارا ،   بکز کند ریپذ بیزا رس تنش یها تیموقع با ناکاررمد ۀمقابل یها وهیش و یاجتماع
 ر ،ی شناخت بیرس مدهایپیا و شکست و موفقیت شرایط ازنداشتن  رضایت با منفییی گرا کمال دیگر عتارت 

  استوبر است همراه گناه احساس و انتقادگریخود غیرمن قی، اعتقادات اض راب، نفس، عزت کمتود جمل  از
 دری ریپذ بیرس با انتقادییی گرا کمالمیا   قویی ارتتاط ب2020  گرادیسار و ریچاردسن ب.2010 یانگ، و

 ب2019  نایلیو مونوز و ایگارس رالرکو  ،لوپز گومز ،هرناندز زالسگون کردند. گزارشی خواب یب و استرس برابر
 و دونکلی مندل، پژوهش نتایج .کند یم محدود را استرس کنترل درک ناسازگاران یی گرا کمال، دادند نشا 
 رت،بشا پژوهش است. همراه تنیدگی باالتر س ح با خودانتقادییی گرا کمالدهد  می نشا  ب2018  استارز

 و اض رابی ها نشان  با محور جامع  و دیگرمحوریی گرا کمال ارتتاط بیانگر ب1399  ابراهیمی و فرهمند
 بهزیستی جمل  از ییگرا شناختی کمال   روا منفی پیامدهای ب  متعددی یها پژوهش .است افسردگی

 بایی گرا کمال شده انجامی ها پژوهشبراساس  ب.2017 ،رایس و گنیکا ساه، اند  کرده اشاره پایینشناختی    روا
 و چیتنال هو، ؛2015 ایش ، و امزیلیو ،بدونا ،داک مو یسا گارو ، مک  پروو شناختی    روا بهزیستی
، دادند شا نها  پژوهش دیگر سوی از است. داشت  راب   ب1398 ،پور ینق و حسینی بشارت، ؛2019 اسالوین،

 ازشناختی    روا ناخوش ۀتجرب هنگام و کنند یم تجرب  را بیشتری منفی یها جا یگرا ه کمال افراد
 کردند اظهار ب2010  نولن و الدائو .کنند یم استفاده تر ناسازگاران  هیجانی تنظیم و یا مقابل  راهتردهای

با  کنند، مدیریت زندگی رخدادهای ب  را خود هیجانی یها پاسخ مؤثری شکل ب  توانند نمی ک  افرادی
 سوق اض راب و افسردگی یسو ب  را ها ر  ک  شوند مواج  می ناخوشی از یتر یطوالن و شدیدتر یها دوره

 چا ، و  تا  است داشت    راب نیز منفی و مثتت تحصیلیی ها جا یه بایی گرا کمال دیگر عتارت ب  .دهد یم
 .ب2019 هیکس، و ونستو  ؛2016 ی،قهفرخ و واعظ ،نگیکارلتر عتدالهی، ؛2014
 دارند. حضور یریادگی ندیفرا سراسر در ک  هستند شخصیی ها یژگیو جمل  از اتاحساس و ها جا یه

 ب  2ابان یارز یها پاسخ و 1یکیولوژیزیف یها واکنش اب ک  است ای شده یساز مفهوم یذهن حالت جا یه

 یلیتحص شرفتیپ و رموزش ،یریادگیۀ ژیو یها جا یه توا  یم .است همراه حوادث ای طیشرا اعمال، یبرخ

 ر  یلیتحص یها جا یه دیگر عتارت  ب  .ب2015 ،پسیلیف و گا یالت  رال ، کرد  یمعرف 3یلیتحص جا یه را

ها  با ر  رزمو  یها تیموقع و یکالس یها تیفعال ،یریادگی یها بافت در افراد ک  ندسته ها جا یه از دست 

 ،1امید ،4یادگیری از برد  لذت شامل منفیهای  هیجا  ب.2017 پکرا ، و سیمز بکر،  پوتواین،شوند  مواج  می

                                                 
1. physiological reactions 

2. evaluative answers 

3. academic emotions 

4. enjoy learning 
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 7شرمساری و 6ناامیدی اض راب، ،5یحوصلگ یب ،4خشم شامل منفی تحصیلیهای  هیجا  ،3غرور و 2موفقیت

 محیط در انگیزه و خودتنظیمی ۀزمین در دانشجویا  تنزل یا ارتقا موجب توانند یمها  هیجا  این .است
 میتنظ دهد نشا  میشناختی    روا یها ی پژوهشبررس ب.2018 کجوری، و صالحی  حیات، شوند تحصیلی

 با ر  در نقص و استی اجتماع تعامالت در موفق ردکعمل داشتن وی سالمت نییتع دری مهم عامل جا ،یه
 مانند ها  ی اختاللنیبالی ها یژگیو ازی اریبس دیگر عتارت  ب  ؛دارد ارتتاط زیر برو  و زیر درو  اختالالت انوا 

 دنشو یی مناش ناخواست ی منفهای  هیجا  ۀسازگاران میتنظ در ستکش از استرسب، وی افسردگ اض راب،
 طول دری خستگ ای تیموفق ازی دیناام امتحا ، اض راب ب.1394 نریمانی، و رقاجانی پرزور، قرامکی،  صتحی
 بر جدی منفی تأثیرات حتیو  فیالکت انجام در ریتأخ تالش، از ممانعت توج ، انحراف ستب توانند یها م درس

 در رشدی برا را یا ن یبه طیشرای رموزش طیمح در مناسب جا یههمچنین  .شود جسمانی و روانی بهزیستی
 بهتری ریادگی و زشیانگ ،تیشخص رشد ،ی یمح وی فرد تیمسئول ،یرزاد ب  و کند می جادیا مختلف ابعاد
 و هی ،ها  هوانگ، ،یو پژوهشبراساس  ب.1398 ربادی، هاشم زارعی و هاشمی بفرویی،  برزگر شود یم منجر

 دانشجویا  و استادا  بین بیشتری تعامل ب  است ممکن شادیب و لذت مانند  مثتتهای  هیجا  ب2020  یل
 یادگیری تعامل مانع بیحوصلگ یب و اض رابمانند   منفی صیلیتحهای  هیجا  مقابل در .دنشو منجر

 و مثتت ب ۀرا ر،فتخاا و میدا ت،لذ یها جا یه ک  گرفت نتیج  خود پژوهش در ب2016  کوکورادا .دنشو یم
 یلیتحص یفرسودگ با یلیتحص جا یه ،شده انجام یها پژوهش براساس .دارند تحصیلی دعملکر با یدارمعنا

 ۀراب  ب1398واحدی و نعمتی،  شتیلو،  سلیمانی یلیتحص عملکرد و ب2017 ،نچامیف و می ،بائر  سیترت،
 دارد. یمعنادار

 باشد، اشت د دانشجویا  تحصیلی تنیدگی تعدیل دریی بسزا نقش رسد یم نظر ب  ک  عواملی از دیگر یکی

 صورت ب  را خود  یزندگ توانند یم افراد. زندگی از افراد ارزیابی بهزیستییعنی  است؛ 8شناختی   روا بهزیستی

 خاصی ها   یح از ارزیابی صورت ب  یا خرسندیب احساس یا زندگی ازی مند تیرضا  مانند کلی قضاوت
های  هیجا   است داده رخ برایشا  رنچ رۀ بادر اخیر هیجانی احساسات یا کارب یا ازدواج  مانند شا  یزندگ

 از ک  ناخوشایند احساسات پایین س وح و شود یم ناشی فردی تجربیات مثتتی ها یابیارز از ک  خوشایند،
 ب.1396 ی،حاتم و یبهرام ،یاحد  نادری،کنند  بررسی بشود یم ناشی فردی تجربیات منفیی ها یابیارز

 عیوقا و حوادث از وکنند  می ادراک را مثتتهای  هیجا  ،شوند مواج  می ییباال یستیبهزبا  ک  یافراد
 را خود یزندگ عیوقا و حوادث نییپا یستیبهز احساس با افراد ک  یحالدر ؛دارند یمثتت یابیارز خود رامو یپ

                                                                                                                                 
1. hope 

2. success 

3. pride 

4. anger 

5. boredom 

6. disappointment 

7. shame 
8. psychological well-being 
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شوند  مواج  می خشم و یافسردگ اض راب، مانند یمنفهای  هیجا  با اوقاتبیشتر  در و سنجند می نام لوب
 افزایش زندگی، کیفیت افزایششناختی ستب    روا بهزیستی ک  یطور ب  ب؛1399 مرادی، و  فرهادیا 

، مشخص شد دادند انجام ب2020  هاسن و لی ک  سیستماتیکی مروردر  شد. دخواه امیدواری وی مند تیرضا
 منجر پرستاری دانشجویا  در شناختی   روا بهزیستی و سالمت مشکالت ب  تنیدگی و استرس باالی س ح

 میزا  رفتنباال با داد نشا  ب2018  وباسی نینیکال و فیلیپس کیرشتاوم، تورنتل، هی، پژوهش .شود یم
 .ابدی یم کاهش استرس شناختی   روای ستیبهز

 پرورش راشناختی    روا یستیبهز استرس، تیریمد یاستراتژداد  نشا  خود پژوهش در ب2018  کیم
 از شده ادراک استرس ب1398 ی نیالحس ی ابوالمعال و پور یرنجتر ی،پیمان نمین، زاده حسن پژوهش در .دهد یم

 داشت. راب   یستیبهز با یرور تاب قیطر
 یدگیتن و استرس یباال زا یم ک  دارند قرار ی یشرا در کشور یعلم ریذخاعنوا   ب  ا یدانشجو

 در شدهذکر عوامل روابط همچنین. ذاشتگ خواهد یجا بر ها ر  لیتحص تیفیک بر یادیز یمنف رثار یلیتحص
 نیبنابرا است؛ نشده ارائ  ها ر  مجموع بارۀ دری سودمند اطالعات اما ،شدهی بررس مجزا نیشیپ یها پژوهش

 و تحصیلیهای  هیجا  منفی، و مثتت ییگرا کمال مانندی فرد عواملی برخ ۀراب  نییتع پژوهش، نیا ۀلئمس
 نقش بررسی منظور ب  م الع  نیا؛ بنابراین بود دانشجویا  تحصیلی تنیدگی باشناختی    روای ستیبهز

 در یلیتحص یدگیتن و ییگرا کمال میا  ۀراب  درشناختی    روا یستیبهز و یلیتحص یها جا یه یا واس  
 شد. اجرا و یراحط ا یدانشجو

 

 و ییگرا کمال بین ۀرابط درشناختی  ن روا بهزیستی و تحصیلی های یجانه یا واسطه نقش فرضی مدل .1 شکل

 یاندانشجو در یلیتحص یدگیتن

 یمنف ییگراکمال

 یلیتحص جا یه
 یمنف

 یلیتحص جا یه
 مثتت

 یلیتحص یدگیتن

 یستیبهز
 یشناختروا 

 مثتت ییگراکمال
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 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، ۀجامع
 ۀجامع .است توصیفی نو  از همتستگینیز  ها داده گردروری ۀنحو است. کاربردی هدف نظر از م الع  این

 در ک بودند  دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی، مقاطعدر  محقق دانشگاه دانشجویا  شامل پژوهش رماری
 شامل اردبیلی محقق دانشگاه از رمده دست ب  رمار حسببرکردند ک   می تحصیل 1398-1399 تحصیلی سال

 نمون  حجمبرای ی ا مرحل چند یا خوش  روش ب  نفر 370 کوکرا  فرمولبراساس . هستند نفر 10438
 و تربیتی  علوم دانشکده چهار ،یلیاردب محقق دانشگاه لک از ابتدا  ک صورت این ب  ؛شدند انتخاب
ی ها گروهمیا   از سپس شدند. انتخاب تصادفی ورط ب  پای ب علوم و کشاورزی انسانی، علوم شناسی، روا 

 تصادفی صورت ب  کالسچهار  رموزشی گروه هر ازو  رموزشی گروهچهار  مختلف،ی ها دانشکده رموزشی
برای  دادند. پاسخ نظر موردی ها پرسشنام  ب  درس کالس در گروهی صورت ب نیز  دانشجویا  شدند. انتخاب

 مرتتط معتتر مقاالت و ها کتاب از تحقیق ۀپیشین مرور همچنین و پژوهش تئوریک و نظری متانی ۀتهی
 استخراج متغیرها سنجشبرای  استانداردی ها پرسشنام  از پیمایشی بخش در نیاز مورد اطالعات شد. استفاده

 مقاطع و رشت  کده،دانش ابتدا در اطالعاتی رور جمعبرای  ک  بود صورت بدین پژوهش اجرای روش شد.
دربارۀ  الزم توضیحات و مراجع  ها کالس ب  الزم،ی ها یهماهنگ ازبعد سپس  شدند. انتخاب نظر مورد

 اصل ک ها م مئن شدند  ر  بیا  شد. همچنین ها یرزمودن ب  ها پرسشنام  تکمیل ۀنحو و پژوهش اهداف
 در رضایت صورتدر شد خواست  دانشجویا  از .شد خواهد رعایت کامالً ها ر  اطالعاتبارۀ در ریرازدا

 شامل م الع  ب  ورود معیارهای شد. اجرا گروهی صورت ب  پژوهشنیز  نهایتدر .کنند شرکت حاضر پژوهش
 پژوهش، این در خروج یارمع بود. مذکور تحصیلی سال در تحصیل نیشز و کنندگا  کترش ۀرگاهان تیرضا

 هر از عتارت 5 از بیش ب  نداد  پاسخ ک  امعن این ب  بود؛ها  پرسشنام  سؤاالت کامل نکرد  تکمیل
 .است پرسشنام  شد  خارج رده از ۀمنزل ب  پرسشنام ،

 ابزار
 :بود زیر موارد شامل پژوهش این در استفاده مورد ابزارهای

1تحصیلی تنیدگی ۀپرسشنام
 (ASQ) 

 اند ک  کرده تدوین تحصیلی تنیدگی سنجش منظور ب  ب2009  اسپنشاد و لینچ زاژاکووا،را  پرسشنام  این
 حدودی: تا ،2 کم: ،1 کم: خیلی لیکرت اساسبری ا ن یگز پنج صورت ب  و مؤلف چهار  دارای سؤال 20 شامل

 60 مقیاس این برای برشۀ نق  است. 100 تا 20 ۀدامن شامل نمره بازده .است 5 زیاد: خیلی ،4 اد:زی ،3
 95/0 یلیتحص یدگیتن کرونتاخ یرلفا بیضر زا یم ب2009  دیش اسپن و نچیل ،زاژاکووا ۀم الع در است.

                                                 
1. Academic Stress Questionnaire (ASQ) 
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 تأییدی یعامل لیتحل از استفاده با ها ر  پژوهش در پرسشنام  نیا ییروا زا یم نیچنهم است. رمده دست ب 
 رلفای روش ب  را پرسشنام  این پایایی ضریب خود پژوهش در ب1393  سرانچ  است. شده حاصل 82/0

ی کل ۀنمر نیب معنادار وی منفی همتستگ .است کرده گزارش 86/0 و 93/0 ترتیب ب  تنصیف و کرونتاخ
 کرمی شکری،  دکر دییتأ را ASQ یهمگرایی روا ،یلیتحصی خودکاررمدی کل ۀرنم وی لیتحص تنیدگی
 .شد بررورد 95/0 کرونتاخ رلفای روش ب  پایایی حاضر پژوهش در ب.1389 مرادی، و فراهانی نوری،

 (AEQ) 1یلیتحص یها جانیه ۀپرسشنام
 نیا .اند کرده یطراح تحصیلیی ها جا یه سنجش ورمنظ ب  ب2002  یپر و گوتز ،پکرا این پرسشنام  را 

 سؤاالت با غرور، 26 ،18 ،14 ،9 ،1 سؤاالت با لذتی ها مؤلف  شامل ک  دارد لف ؤم 7 و سؤال 43 پرسشنام 
 ،15 ،11 ،20 ،24 ،29 ،35 ،41 سؤاالت با شرم ،12،2 ،27 ،33 ،42 سؤاالت با اض راب ،7 ،17 ،23 ،30،37

 13 ،22 ،19 سؤاالت با خستگی و 5 ،8 ،25 ،32 سؤاالت با ناامیدی ،16 ،21 ،31 ،36 سؤاالت با خشم ،4
ی ا درج  پنج مقیاس پژوهش ۀپرسشنامی ها سؤالی بند درج  مقیاس .است 43 ،40 ،38 ،34 ،28 ،3 ،6 ،10

 امتیاز حداقل .است 1 مخالف: کامالً و 2 مخالف: ،3 ندارم: نظری ،4 موافق: ،5 موافق: کامالً شامل لیکرت
 بین ۀنمر .است پایین حد در تحصیلیی ها جا یه میزا  71 تا 43 بین ۀنمر است. 215 نمره حداکثر و 43
 در تحصیلیی ها جا یه میزا  143 از باالتر ۀنمر و متوسط حد در تحصیلیی ها جا یه میزا  143 تا 71
 کرونتاخ رلفای ندداد نشا  ب2002  پری و تیتز گوئتز، پکرا ، ب.2002 ،یپر و گوتز پکرا ، هستند  باالیی حد

 را ابزار این قتول قابل پایایی ک  است درصد 95 تا درصد 75 از پرسشنام  یها اسیمق خرده برای شده، محاست 
 عاملی تحلیل روش  ب هیجانی ۀمؤلف یها سازه اساسبر نیز پرسشنام  رونید یها سازه روایی .دهد یم نشا 

 .شد تأیید ب2004  پری و تزگو پکرا ، مانند دیگری یها پژوهش در تأییدی عاملی تحلیل و اکتشافی
 دهد یم نشا ها  پژوهش این نتایج .شد ادهاستف گوناگو  یها پژوهش در اخیر یها سال در فوق ۀپرسشنام
 فراشناختی و شناختی راهتردهای تحصیلی، بیرونی و درونی انگیزش با ،اند رمده دست ب  ابزار این با ک  نمراتی

 و ا یکاووس اهلل، یول ور،یکد ب.2005 هال، و پکرا  لین، ک دندار مثتت همتستگی یادگیری، در خودگردانی و
ی برا را کرونتاخی افرل ضریب و کردندی هنجاریابی ایرانرموزا   ی دانشرو را پرسشنام  این ب1388  دل کین

 کالس ازی خستگ و کالس از عصتانیت ،کالس از اض راب ،کالس ب  امید ،کالس از لذت  اسیمق خرده پنج
ی عامل تحلیل نتایج ها ر  پژوهش در همچنین .کردند گزارش 84/0 و 74/0 ،78/0، 76/0، 75/0 ترتیب ب 

 بای قتول قابل برازش بودند، 90/0 از شتریب ها شاخص اینک  ب  توج  با پرسشنام  ساختار دهد می نشا ی تأیید
 لفایر روش با پایایی حاضر پژوهش در .کنند یم تأیید را مدل برازش،ی نیکوی یها شاخصۀ هم و داردها  داده

 رمد. دست ب  90/0 کرونتاخ

 

                                                 
1. Achievement Emotion Questionnaire (AEQ) 
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1ریف شناختی ن روا بهزیستی پرسشنامۀ
 (RPWBQ) 

بار  2002 سال در . این پرسشنام کرد طراحی را ۀ ر اولی فرم ب1989  ریفدارد ک   سؤال 18این پرسشنام  
 6 طیفی روی پاسخ .ر  صورت گرفت طراحیشناختی    روا یستیبهز سنجش منظور ب  و شد بررسیدیگر 
 ،خود پذیرش عامل 10 و 8 ،2 یها سؤال .شود یم مشخص موافقب کامالً تا مخالف کامالً  ازی ا درج 
 ،5ی ها سؤال ، دیگرا با مثتت ۀراب  عامل 13و  11، 3ی ها سؤال ،محی ی تسلط عامل 6 و 4 ،1ی ها سؤال
 18و  12 ،9ی ها سؤال و فردی رشد عامل 17 و 15 ،7ی ها سؤال ،زندگی در هدف داشتن عامل 16 و 14

 روش با بقی  و معکوس روش با 17 و 16 ،13 ،10 ،9 ،5 ،4 ،3ی ها سؤالی گذار نمره هستند. استقالل عامل
 مقیاس کوتاه ۀنسخ همتستگی است. بهتر شناختی   روا بهزیستی بیانگر بیشتر ۀنمر .شود یم انجام مستقیم

 پور، صادق و برجعلی  معتمدی، است بوده نوسا  در 89/0 تا 7/0 اصلی مقیاس با ریف شناختی   روا بهزیستی
 ۀمتحد ایاالت در سششاکن سششال 25 باالی بزرگسشال 1108 ششامل یا نمون  در ب1995  کیز و ریف ب.1397
 براسشاس را« ششدهتجدیدنظر نسشخ  -ریفشناختی    روا بهزیستی اسیمق» همگرای روایی رمریکا،

 مثتت، همتستگی خود، پذیرش زیرمقیاس شش برای« زانگ افسردگی شاسیمق» بشا ر  منفشی همتسشتگی
 ،-17/0 ،-14/0 ،-35/0 ،-45/0 ترتیب ب  محیط بر طلتس و خودمختاری شخصی، رشد زندگی، در هدف
 در کرونتاخ رلفای ضریب ۀمحاست با درونی همسانی روش ب  پایایی گزارش کردند. همچنین -50/0 ،-18/0
 و شخصی رشد زندگی، در فده مثتت، ۀراب  محیط، بر تسلط خود، پذیرش مقیاسزیرشش  برای فوق ۀنمون

 و تیلور گیل، ،وینفیلد همچنین .شد گزارش 57/0 ،50/0 ،53/0 ،56/0 ،49/0 ،52/0 ترتیب  ب خودمختاری
 کرونتاخی رلفا ضریب از استفاده با را مقیاس این درونی همسانی زنا  بین یا م الع  در ب2012  پیکینگتن

 ر  درونی همسانی ب1393  شکری و مظاهری ربادی، فتح شهیدی، ،خانجانی ایرا  در .اند کرده گزارش 78/0
 داشتن دیگرا ، با مثتت ۀراب  محی ی، تسلط خود، پذیرش یها مؤلف  برای کرونتاخ رلفای از استفاده با را

 روردند، دست ب  51/0،76/0،75/0،53/0،73/0،72/0 برابر ترتیب ب  استقالل و شخصی رشد زندگی، رد هدف
 همۀ دادند نشا  تأییدی عاملی تحلیل روش از استفاده با و رمد دست ب  71/0 کل کرونتاخ رلفای همچنین

 رمد. دست ب  93/0 کرونتاخ رلفای رزمو  با پایایی مقدار حاضر پژوهش در .دارند مناستی برازشها  عامل

 (PANPS) شوتیتر ییگرا کمال پرسشنامۀ
 شامل کردند ک  تدوینیی گرا کمال سنجش منظور ب  1995 یی،وید و سالد اونز، شوت، تریاین پرسشنام  را 

 ،19 ،18 ،16 ،14 ،9 ،6 ،3 ،2ی ها سؤال مثتتیی گرا کمال است. سؤال 20 شامل هریکو  مقیاس خرده دو
 ،11 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،1ی ها سؤال منفییی گرا کمال و 40 ،37 ،35 ،34 ،32 ،30 ،29 ،28 ،25 ،24 ،23 ،21
 :5 تا مخالفم کامالً :1 از لیکرتی پنج طیف متنای بر 39 ،38 ،36 ،33 ،31 ،27 ،26 ،22 ،20 ،17 ،15 ،13 ،12

 در اختالل دارای افراد برای رزمو  این برش ۀنق  است. 100تا  20 بین ها نمره دامن  و موافقم کامالً

                                                 
1. Reef Psychological Well-Being Questionnaire (RPWBQ) 
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 برای و 85/0 مثتتیی گرا کمال برای کرونتاخ رلفای است. باالتر و 69 منفییی گرا کمال مقیاس خرده
 برخوردار قتولی قابل روایی از پرسشنام  ها ر  پژوهشبراساس  همچنین .رمد دست ب  86/0 منفییی گرا کمال
 کرونتاخ رلفای ب،2005 بشارت،  پرسشنام  این فارسی فرم در ب.1995 یی،وید و سالد اونز، شوت،  تری بود

 کل برای 87/0 و 90/0 ترتیب ب  دانشجویا  از نفری 212 ۀنمون یک در ها اسیرمقیز از یکهر یها پرسش
 ۀدهند نشا  ک  بود پسر دانشجویا  برای 86/0 و 89/0 و دختر دانشجویا  برای 88/0 و 91/0 ،ها یرزمودن

 با ها ر  پژوهش در پرسشنام  نیازما   هم ییروا زا یم نیچنهم .است مقیاس باالی درونی همسانی
 با ترتیب ب  بعد دو این ک  شد سنجیده اسمیت کوپر نفس عزت و عمومی سالمت ۀپرسشنام دو از استفاده

 رلفای روش ب  پایایی حاضر، پژوهش در داشتند. معنادار همتستگی نفس عزت و عمومی سالمت یارهایمع
 رمد. دست ب  89/0 منفییی گرا کمال و 81/0 مثتتیی گرا کمال برای کرونتاخ

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 و کشیدگی و چولگی واریانس، معیار، انحراف میانگین، از با استفاده توصیفی بخش در ها داده یلتحل و ی تجز
 Lisrel8.8 افزار نرم ۀیلوسب  مسیر  یلتحل و یرسو پ یهمتستگ یلتحل از استفاده با یاستنتاط بخش در
 .ام گرفتانج

 ها افتهی
 ۀدامن با پسر، کارشناسی دانشجویا  را دهندگا  پاسخ بیشتر م الع  مورد افراد شناختی جمعیت رماربراساس 

 ب  مشغول پای  علوم ۀدانشکد در م الع  مورد افراد بیشتر همچنین. دادند تشکیل سال 26 تا 18 سنی
 ب  مربوطی ها یژگیو میانگین، شامل پژوهش متغیرهای ب  وطمرب توصیفی رمار 1 جدول در بودند. تحصیل

 هایریمتغی برا شده ی مشاهدهچولگ قدارم نتایج، ب  توج  با است.رمده  ها داده بود  نرمال و پراکندگی
 ر متقاها  ر  عیتوز و بوده نرمال پژوهش هایریمتغی کج لحاظ ازی عنی ؛دارد قرار -2 ،2 ۀباز در پژوهش

 از م الع  مورد هایریمتغ عیتوز دهد یم نشا  ک  دارد قرار -2 ،2 ۀباز در ها ی ر دگیکش مقدار همچنین .است
 .است برخوردار نرمالی دگیکش

 پژوهش یرهایمتغ یفتوص .1 جدول

 یدگیکش یچولگ انسیوار اریمع انحراف نیانگیم ریمتغ

 -542/0 100/0 590/167 946/12 25/95 مثتت ییگرا کمال

 -732/0 -006/0 804/157 562/12 13/58 یمنف ییگرا کمال

 -464/0 201/0 623/135 646/11 64/51 یشناخت   روا یستیبهز

 -889/0 -201/0 400/85 241/9 03/30 مثتت یلیتحص جا یه

 -947/0 149/0 499/410 260/20 81/78 یمنف یلیتحص جا یه

 -928/0 060/0 876/190 816/13 03/55 یلیتحص یدگیتن



 ... یها جانیه یا نقش واسطه                                                                                                                    292

 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس .2 جدول

 متغیر
 تنیدگی

 تحصیلی

 گرایی کمال

 مثبت

 گرایی کمال

 منفی

 هیجان

 مثبت تحصیلی

 هیجان

 منفی تحصیلی

 بهزیستی

 شناختی ن روا

      1 تحصیلی تنیدگی

     1 -74/0** مثتت ییگرا کمال

    1 -75/0** 59/0** منفی ییگرا کمال

   1 -55/0** 66/0** -76/0** مثتت تحصیلی هیجا 

  1 -77/0** 53/0** -64/0** 70/0** منفی تحصیلی هیجا 

 1 -54/0** 57/0** -52/0** 59/0** -65/0** شناختی   روا بهزیستی

 هیجا  مثتت،یی گرا کمال با لیتحصی تنیدگی بین ب،2  جدول همتستگی ماتریس نتایج ب  توج  با
 با تحصیلی تنیدگی بین و دار امعن و منفی ارتتاط درصد 99 س ح در شناختی   روا بهزیستی و مثتت تحصیلی

 ادام  در دارد. وجود دار امعن و مثتت ارتتاط درصد 99 س ح در منفی تحصیلی هیجا  و منفییی گرا کمال
 و مثتت تحصیلی جا یه منفی، و مثتتیی گرا کمال یمتغیرها غیرمستقیم و مستقیم تأثیرات بررسی یبرا

 ساختاری معادالت مسیر تحلیل رزمو  روش از یکدیگر بر تحصیلیی دگیتن وشناختی    روا بهزیستی منفی،
 ردیگ یم انجام اولی  دلم چارچوب در ها  یزما  فرض هم بررسی پژوهش این در همچنین .تاس شده استفاده

 .شود یم رورده مدل برازندگی یها مشخص  و برازش مدل نمودار نهایت،در و

 
 (استاندارد حالت )در تحقیق مدل آزمون .1 نمودار
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 (T-Value حالت )در تحقیق مدل آزمون .2 نمودار

 تحقیق مدل برازندگی های شاخص .3 جدول

 نتیجه ولقب قابل بازه مقدار شاخص نام
 قتول قابل 3 از کمتر 18/2 یرزادۀ درج بر اسکوئر یکا نستت

 073/0 خ ا مربعات یانگینم ۀیشر شاخص
 08/0 از کمتر :خوب

 1/0 تا 08/0 :متوسط
 خوب

 قتول قابل 90/0 از بیشتر 92/0 یقیت ت برازش شاخص
 قتول قابل 90/0 از بیشتر 91/0 برازش یکویین شاخص

 قتول قابل 80/0 از بیشتر 84/0 شده اصالح زشبرا یکویین شاخص

شده  تأیید برازش و یدار امعن یها شاخص نظر از تحقیق مدل گفت توا  یم رمده دست ب  نتایج ب  توج  با
 است.

 تحقیق مدل ساختاری معادالت .4 جدول

 داریامعن استاندارد خطای T مقدار مسیر ضرایب متغیرها
 معنادار  089/0 92/5 34/0 مثتت تحصیلی یجا ه  مثتت ییگرا کمال
 معنادار  063/0 -92/6 -51/0 منفی یلیتحص هیجا   مثتت ییگرا کمال
 معنادار  052/0 -54/8 -62/0 تحصیلی یدگیتن  مثتت ییگرا کمال
 معنادار  066/0 17/7 52/0 شناختی   روا یستیبهز  مثتت ییگرا کمال
 معنادار  079/0 -50/6 -48/0 مثتت یلیتحص هیجا   منفی ییگرا کمال
 معنادار  074/0 17/6 44/0 منفی یلیتحص هیجا   منفی ییگرا کمال
 معنادار  054/0 94/7 55/0 تحصیلی یدگیتن  منفی ییگرا کمال
 معنادار  055/0 -21/8 -57/0 شناختی   روا یستیبهز  منفی ییگرا کمال
 معنادار  041/0 -39/8 -69/0 یلیتحص تنیدگی  مثتت یلیتحص هیجا 
 معنادار  048/0 86/8 63/0 یلیتحص تنیدگی  منفی یلیتحص هیجا 

 معنادار  059/0 -87/7 -54/0 تحصیلی یدگیتن  یشناخت   روا بهزیستی
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 ترتیب ب  منفی، و مثتت تحصیلی هیجا  بر مثتتیی گرا کمال متغیر مستقیم اثر 4 جدول ب  توج  با
 .است معنادار و مثتت شناختی   روا بهزیستی بر و معنادار و منفی تحصیلی، تنیدگی بر معنادار، منفی و مثتت

 مثتت و منفی ترتیب، ب  منفی، و مثتت تحصیلی هیجا  بر منفییی گرا کمال متغیر ممستقی اثر همچنین
 مستقیم اثر است. معنادار و منفی تی،خشنا روا  بهزیستی بر و معنادار و مثتت تحصیلی، تنیدگی بر معنادار،
 اثر نهایتدر و است معنادار مثتت و منفی ترتیب ب  تحصیلی تنیدگی بر منفی و مثتت تحصیلی هیجا 
 است. معنادار و معکوس 01/0 س ح در تحصیلی تنیدگی بر شناختی   روا بهزیستی مستقیم
 هیجا  یگر یانجیم با تحصیلی تنیدگی بر منفی و مثتتیی گرا کمال غیرمستقیم اثر بررسیمنظور  ب 

 است. شده استفاده 1سوبل تست رزمو  از پژوهش این در ناختیش   روا بهزیستی و مثتت و منفی تحصیلی
 است متغیر یک میانجی نقش ب  مربوط های  فرضی رد یا قتول در بردرپرکا رویکردهای از یکی رزمو این 
 یا رماره از جیمیان طریق از میرمستقیغ اثر شدت تعیین برای همچنین است.رمده  5 جدول در ر  نتایج ک 
 1 ب  مقدار این چ هر .کند یم اختیار را 1 تا 0 بین مقداری ک  شود یم استفاده 2واریانس شمول نام ب 
 را کل اثر ب  غیرمستقیم اثر مقدار این واقعدر .است میانجی ریتأث بود تر یقودهندۀ  نشا  باشد، تر کینزد
 .سنجد یم

 مستقیمغیر ثراتا تحلیل نتایج .5 جدول

-T پژوهش ۀفرضی
sobel 

 مسیر ضریب
 استاندارد

 ۀآمار
VAF 

 ۀنتیج
 آزمون

 تأیید 274/0 234/0 -641/5 تحصیلی تنیدگی  مثتت تحصیلی هیجا   مثتت ییگرا کمال
 تأیید 341/0 321/0 -265/7 تحصیلی تنیدگی  منفی تحصیلی هیجا   مثتت ییگرا کمال
 تأیید 346/0 280/0 -975/9 تحصیلی تنیدگی  شناختی   روا بهزیستی  مثتت ییگرا کمال
 تأیید 376/0 331/0 -984/6 تحصیلی تنیدگی  مثتت تحصیلی هیجا   منفی ییگرا کمال
 تأیید 335/0 277/0 -218/6 تحصیلی تنیدگی  منفی تحصیلی هیجا   منفی ییگرا کمال
 تأیید 356/0 308/0 -633/7 تحصیلی تنیدگی  شناختی   روا بهزیستی  منفی ییگرا کمال

 ب-96/1 &96/1  هباز از خارج ک  باال متغیرهای نیب سوبلب تی  میرمستقیغ t ۀرمار زا یم ب  توج  با
 ۀرمار برای هرمد دست ب  میزا  ب  توج  با شود. یم رفت یپذ پژوهشی ها یانجیم مستقیمغیر اثر یۀفرض، است

VAF ی لیتحص  جا یه قیطر ازی لیتحص  یدگیتن بر مثتتیی گرا کمال ریتأث درصد 4/27 شود یم مشاهده
 6/34 و منفی تحصیلی جا یه قیطر از تحصیلی تنیدگی بر مثتتیی گرا کمال ریتأث درصد 1/34 مثتت،
 تتیین تواند یم شناختی   روای ستیزبه هیجا  قیطر از تحصیلیی دگیتن بر مثتتیی گرا کمال ریتأث درصد
 مثتت،ی لیتحص  جا یه قیطر از تحصیلی تنیدگی  بر منفییی گرا کمال ریتأث درصد 6/37 همچنین .شود
 ریتأث درصد 6/35و  منفی،ی لیتحص هیجا  قیطر از تحصیلی تنیدگی بر منفییی گرا کمال ریتأث درصد 5/33

                                                 
1. sobel 

2. Variance Accounted For (VAF) 
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 .شود تتیین تواند یمشناختی    روا بهزیستی قیطر از تحصیلی تنیدگی  بر منفی ییگرا کمال

 یریگ جهینت و بحث
 نیهمچن بود. پژوهش یفرض یرهایمس یتمام معناداری ۀدهند نشا  ریمس لیتحل یها افت ی و جینتا

 اثر رمده دست ب  جینتا ب  توج  با .است پژوهش یعل مدل مناسب برازش نشانگر یبرازندگ یها شاخص
 است. معنادار و یمنف یلیتحص یدگیتن بر مثتت ییگرا کمال و مثتت یلیتحص یدگیتن بر یمنف ییگرا کمال

 ،ب2019  هرناندز گونزالس، ب2020  گرادیسار و ریچاردسن جمل  از یقتل یها پژوهش یراستا در پژوهش نیا
 ب2002  فلت و هویتمدل  ۀیفرض بود. ب1399  یمیابراه و فرهمند بشارت، و ب2018  استارز و یدونکل مندل،

 استرس،ی نیب شیپ استرس، دیتول جمل  از ؛است همراه استرس سمیمکان نیدچن با ییگرا کمال ک  این است
 س ح باال ییگرا کمال با افراد ک  است تصور نیا مدل نیا یمرکز ۀجنت .استرس شیافزا و استرس راستمرا
 شکست ب  ک  کنند یم تجرب  رازا  استرس یعامل ک  یزمانویژه  ؛ ب دارند استرس یریپذ واکنش از یباالتر
 ،یاحساس واکنش یبرا ک  است ریپذ بیرس ییگرا کمال در یشیگرا یریپذ واکنش نیا .شود یم منجر یفرد

، دباش فرد یها رل دهیا در مقایس  یا ن یبه حد از کمتر ک  زمانی و دهد یم رخ یرفتار و یولوژیزیف ،یشناخت
 های شیگرا از دارند لیتما ک  یرانیفراگ ب2012  نومیستر اسپیرز و فلچر ۀگفت براساس دهد. رخ می
 از ترس ستب موضو  نیا ک  باشند موفق امور انجام دردارند  عادت کنند، استفاده شتریب ان یگرا کمال

 ترس از یباالتر س وح ،نندیب یم فشار معرض در را خود شتریباین افراد  ک  رنجا از .شود یها م ر  در شکست
 .کنند یم تحمل را گرا ید انتظارات از یناش یدگیتن و استرس و شتنیخو از فرد انتظارات از یناش یدگیتن و
 ستر ،ها تیفعال در کرد  ه اشتتا از مداوم ینگران ،ییگرا کمال یمنف وج  گفت توا  یم ها افت ی نیا نییتت در
 امر ستب نیا ک  است انتظارات س ح و عملکرد س ح میا  فاصل  احساس و گرا ید یسو از یمنف یابیارز
 با مثتت ییگرا کمالافراد دارای  درمقابل .شود یم یریادگی یها تیموقع و درس کالس در استرس شیافزا
 .رسند می الیخ یرسودگ ب  دند،یرس ارهایمع نیا ب  تالش با ک  یزمان معقوالن ، یارهایمع رد ک نییتع

 ک  ینحو ب  ؛استمعنادار شناختی    روا یستیبهز بر ییگرا کمال میمستق اثر ریمس لیتحل جینتا ب  توج  با
 ینفم اثرشناختی    روا یستیبهز بر یمنف ییگرا کمال و مثتت اثرشناختی    روا یستیبهز بر مثتت ییگرا کمال
 امزیلیو بدونا، داک، مو یسا گارو ، مک پروو  ب؛2019  نیاسالو و تنالیچ هو، یها افت ی با ها افت ی نیا دارد.

 با کینوروت و یمنف ییگرا کمال .یی داردهمسو ب1398  پور ینق و ینیحس بشارت، و ب2015  ش یا و
 ۀعاطف مانند یناسازگار یها شاخص با گرا ید   از سوینشددأییتاز  ترس مانند ان یگرا کمال یها ینگران
 ب.2007 استول، و بکر پسچک، اتو،  استوبر، دارد یهمتستگشناختی    روا یستیبهز از ینییپا  حس و یمنف

 و مثتت یها یژگیو لیدل ب  یول ،کند یم وادار عملکرد یبرا قیدق یارهایمع وضع ب  را فرد مثتت ییگرا کمال
 از شود یم ستب ودهد  می کاهش را باال یارهایمع نیافتن تحقق  یها ینگران وها  دغدغ  ،اش ازندهس

 اهداف همواره یمنف ییگرا کمال با افراد .کنند تیرضا احساس و بترند لذت خود دشوار یها تالش
 ،شوند یم وسیمأ همواره دافاه ر  ب  د یرس در ؛ درنتیج کنند یم انتخاب خود یبرا یا نان یب رواقعیغ
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 در روا  سالمت و یستیبهز کاهش ساز ن یزم لعام نیا ک  دنشو یم متحمل را مدت یطوالن یها یدگیتن
 ،یریناپذ انع اف ،یشخص یها تیمحدود نپذیرفتن ،نفس ب اعتماد فیتضع با یمنف ییگرا کمال .شود یم افراد

، دهد یم قرار ریثأت تحت یمنفصورت  ب  راشناختی    روا یستیبهز خود، تیفعال و عملکرد و خود از یناخرسند
 ،یریپذ انع اف ،ینیب واقع ،نفس اعتمادب  مانند مثتت یروان درو  یها ن یزم تیتقو با ثتتم ییگرا کمال اما

 یها واکنش .گذارد می ریتأث شناختی   روا ی ستیبهزبر  تمثت صورت ب  خود، عملکرد و خود از تیرضا احساس
 یستیبهز تواند یم ر  ناسازگار یامدهایپو  شود یم لیتحم خانواده یسو از ک  یفشار ،بود  ناقص ب  یمنف

 ک  ینحو ب  ؛است معنادار یلیتحص جا یه بر ییاگر کمال میمستق ریتأث کند. فیتضع را ا یدانشجو
 یلیتحص یها جا یه با مثتت ییگرا کمال و مثتت ۀراب  یمنف یلیتحص یها جا یه با یمنف ییگرا کمال
 همکارا  و عتدالهی ،ب2019  هیکس و ونستو  یها افت ی با ها افت ی نیا دارد. معنادار و مثتت ۀراب  مثتت

 دست یمشابه جینتا ب  خود م العات در زین پژوهشگرا  نیا .یی داردهمسو ب2014  چا  و ا ت و ب2016 
 ۀسیمقا نیهمچن و یلیتحصهای  هیجا  و ییگرا کمال یبررس هدف با ب2014  چا  و تا  پژوهش .اند افت ی

 و یان تاق ریغ یگرا کمال ،یان تاق یگرا کمال دختر نا نوجوا در یلیتحصهای  هیجا  و ییگرا کمال
 مقابل، در و مثتت یلیتحصهای  هیجا  ۀکنند ینیب شیپ باال یاستانداردها داد نشا  و شد انجام گرا رکمالیغ

 دهد می  نشا جینتا نیهمچن بود. یمنف یلیتحص های هیجا  ۀدکنن ینیب شیپ یران تاقیغ ییگرا کمال
 در یان تاق ا یگرا کمال نیهمچن .شوند مواج  می شرم جا یه از یباالتر س وحبا  یان تاقریغ ا یگرا کمال

 .داشتند یشتریب اض راب ا یگرا کمال ریغ با س یقام
 در یوقتدارند،  یمنف ییگرا کمال یتیشخص ۀصیخص ک  یافراد گفت توا  یم ها افت ی نیا نییتت در
ها  ر  توا  از ای ممکنرغیها  ر  ب  د یرس ک  برسند تیذهن نیا ب  خود یبرا شده نییتع یها مالک با ارتتاط
 یاپیپ یها شکست از بعد و شوند یم شرم ای اض راب جمل  از یمنف یلیتحص یها جا یه دچار ،تاس خارج
 ؛است معنادار یلیتحص یدگیتن بر یلتحصی جا یه میمستق ریتأث. شد خواهند یلیتحص تنیدگی دچار
 شد. افتی مثتت ۀراب  یمنف تحصیلی یها جا یه با و یمنف ۀراب  مثتت تحصیلیی ها جا یه با ک  ینحو ب 
 و یم بائر، ،ترتیس ب؛2020  یل و یه ها ، هوانگ، و،ی پژوهش با ست. همچنینهمسو پژوهش نیا جینتا
 دارد. یمعنادار ۀراب  ب1398  یرسول و یرسول ،ییرضا لو،یشت یمانیسل و ب2016  کوکورادا ب؛2017  نچامیف
 و میدا ت،لذ یها جا یه ک  یافتند ستد نتیج  ینا ب  یپژوهش در ب2020  یل و یه ها ، هوانگ، و،ی
 ب ۀرا نیز خستگی و یمیدانا یها هیجا همچنین دارند. یلیتحص دعملکر با یدارمعنا و مثتت ب ۀرا ر،فتخاا

 یمنف و مثتت روش دو هر ب  یریادگی یندهایفرا بر یلیتحصهای  هیجا  .دارند عملکرد با یمعنادار و منفی
 دیام لذت، ،یشاد مانند مثتت یلیصتح یها جا یه ب.2013 جانیک، و استوچلیکوا زیکودا،  گالسر گذارندریتأث
های  هیجا  ک  یدرحال ؛شوند یم عملکرد بهتود و زهیانگ ختنیبرانگ ،یریادگیشد   رسا  ستب غرور و

 عملکرد س ح رمد  نییپا و زهیانگ کاهش ستب یخستگ و خشم ترس، اض راب، مانند یمنف یلیتحص
 یلیتحص یها جا یه گفت توا  یم قسمت نیا یها افت ی نییتت در ب.2009 ی،پر و گوتز پکرا ،  شود یم

 یها جا یه .رندیگ یم قرار یریادگی طیمح در یفرد عوامل و یتیموقع یها یژگیو تعامل ریتأث تحت
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 ب  د یرس ک  شود برداشت گون  نیا اگر است. مرتتط لیتحص و رموزش درس، کالس با میمستق یلیتحص
 ب  را خود یجا لذت و دیام یها جا یه ست،ا یحتم شکست و ستین ریپذ امکا  یریادگی طیمح در تیموفق

 .دهند یم یخستگ و اض راب
 بازده ای است افت ین دست نظر مورد شرفتیپ مثتت بازده ب  فرد ک  دهد یم رخ یزمان یدیناام جا یه
 معنادار و یمنف اثر یلیتحص یدگیتن برشناختی    روا یتسیبهز میمستق ریتأث .کند یم ینیب شیپ را یا یمنف

است  ب1989  ریف ۀینظر حاضر پژوهش یمتنا بود. همسوی ها پژوهش با پژوهش از قسمت نیا جینتا است.
 یها ییتوانا و استعدادها تحقق در ک  استارتق یبرا تالش یمعنا ب شناختی    روا یستیبهز ر  براساس ک 
 با افراد گرفتند ج ینت پژوهشگرا  ریاخ یها سال در شده انجام یها پژوهش یط .شود یم شکوفا یفرد
 ک  ینحو ب ؛ دارند یشتریب التمشک با یسازگار ییتوانا گرید افراد در مقایس  با باالشناختی    روا یستیبهز
 و کنند تحمل را بیشتری فشار توانند یم و دارند فشارها وزا  استرس مسائل با برخورد در یمتفاوت یها یژگیو

 ،ینیالحس ی ابوالمعال و پور یرنجتر ی،پیمان نمین، زاده حسن  برسند یروح عادلت ۀنق  ب  تر عیسر هرچ 
 نظردر یزندگ یها ن یزم تمام در شرفتیپ و ارتقا یبرا تالش توا  یم راشناختی    روا یستیبهز ب.1398
 دارد یسع یحت و کند یم الشت خود یارتقا یبرا ،است برخوردارشناختی    روا یستیبهز از ک  یفرد گرفت.

ی ستیبهز واقعدر دهد. نشا  خود از یشتریب سازش زا یدگیتن عوامل و مشکالت بازا  استرس طیشرا در
 یها تعامل و یشخص یها یتوانمند درک یبرا مناسب یشناخت و یعاطف یها واکنش با باالشناختی    روا
 یدگیتن هما  ک  را فرد یکیولوژیب عوامل و یواقع طیمح نیب یناهمخوان شود یم ستب گرید افراد با دیمف

 .ردیگب کنترل تحت ،است
 مثتت تحصیلیی ها جا یه طریق از تحصیلی تنیدگی بریی گرا کمال غیرمستقیم اثردهد  می نشا  نتایج

 بایی گرا کمال ۀراب  گر میانجی عنوا  ب  ی،منف و مثتت تحصیلیی ها جا یه؛ بنابراین بود معنادار منفی و
 مورد موضو  با مشاب  خارجی و داخلی ۀپیشیننتود  لیدل ب  حاضر، بحث در .ندشد پذیرفت  تحصیلی تنیدگی
-بر اساس نظریۀ خودکاررمدی، کمال شود. نمی مقایس  دیگر های پژوهش های یافت  با پژوهش نتایج بحث،

نگران  در فراگیرا  مشخص واقعهای های غیرانتقادی و خودانتظاریز طریق خودارزیابیاک   ،گرایی سالم
های انگیزاننده و ب  تتع ر  کاررمدی فراگیر در مواجه  با موقعیتخودب  دلیل عدم تهدید باور  ،شودمی

شود ک  ستب می ،انگیز فرارویترغیب فراگیر ب  استفاده از راهتردهای مقابلۀ ان تاقی با م التات چالش
 دیگر عتارت  ب  ب.1396 رضوی علوی، شکری و پورشهریار،  کنشوری تحصیلی فراگیرا  تضعیف نشود

 مقابل در مثتت شرفتیهای پ هیجا افراد در استفاده از  بیمثتت با ترغ ییگرا گفت کمال توا  یم
 در شود یم ستب یچالش تیموقع ۀمثاب ب  یلیتحص فیتکال انجام ب  لیتما و یمنف شرفتیپهای  هیجا 
 شوند. یدگیتن دچار کمتر یلیتحص یها تیموقع

شناختی    روا بهزیستی طریق از تحصیلی تنیدگی بریی گرا کمال غیرمستقیم اثردهد  می نشا  نتایج
 پذیرفت  تحصیلی تنیدگی بایی گرا کمال ۀراب  گر میانجی عنوا  ب تی شناخ   روا بهزیستی؛ بنابراین بود معنادار
 با پژوهش نتایج بحث، مورد موضو  با مشاب  خارجی و داخلی ۀپیشین نتود لیدل ب  حاضر، بحث در شد.
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 یژگیو در یاصل عامل گفت توا  یم قسمت نیا نییتت در شود. نمی مقایس  دیگر های پژوهش های یافت 
 ۀهم در دبایها  ر  .است لیتحص جمل  از یزندگ یها ن یزم ۀهم در افتنی یبرتر ،یمنف ییگرا کمال یتیشخص

 یوقت .شوند یم ینیب خودکم و یدیناام ،ناکامی دچار، دده رخ نیا ریغاگر  و برسند کمال و واال حد ب  ها ن یزم
 کاهشها  شناختی ر    روا یستیبهز و شوند یم یدرماندگ ینوع ردچا ،باشد داشت  تداوم یمدت طیشرا نیا
 ر  در قتالً ک  ییها شکست شد  یتداع با، رندیگ یم قرار یریادگی تیموقع در بار هر . همچنینابدی یم

 .شوند یم یدگیتن و تنش دچار ،بودند مواج  شده ها تیموقع
 بهزیستی و تحصیلیی ها جا یهبا  منفی و مثتتیی گرا کمال گرفت نتیج  توا  یم کلیطور ب 

 ا یدانشجو در یلیتحص یدگیتن یوقتمجمو  در بود. اثرگذار دانشجویا  تحصیلی تنیدگی برشناختی    روا
 یریادگی طیحم در استرس و یدگیتن با یریدرگ صرف ک  را ای انرژی و زما  توانند یها م ر  ابد،ی کاهش

 بر عالوه یرموزش طیمح نیبنابرا ؛کنندصرف  یرموزش اهداف ب  د یرس منظور ب  یزیر برنام  برای ،کنند یم
 ،هستند یلیتحص یدگیتن مستعد ک  را ییها ن یزم دیبا ،باشد ا یدانشجو یلیتحص شرفتیپ دنتال ب  دیبا نک یا

 لیدل ب  حاضر عۀم ال جینتا .داشت  باشند ها ن یزم نای ۀدهند کاهش عوامل ییشناسا در یسع وکنند  ییشناسا
 استفاده ب  را پژوهش درکنندگا   شرکت است ممکن ،یواقع رفتار ۀم الع یجا ب  یخودگزارش ابزار از استفاده

 خاص ۀجامعیک  ب  حدودم حاضر پژوهش ۀنمون کند. بیترغ یاجتماع دییتأ کسب بر یمتتن یها وهیش از
 یلیتحص یها جا یهۀ نیزم در شود. اجرا زنیرموزا   دانش مانند گرید یها نمون  در است الزم و بود دانشجو
 انجامد. می دانشگاه طیمح و دانشجو تعامالت بهتود ب  جا یه میتنظ یراستا در یشیرزما یها پژوهش انجام

 شرم اض راب، مانند ،کنند یم تجرب  یلیتحص طیمح در ا یدانشجو ک  یمنف یها جا یه ب  شود یم شنهادیپ
 .شود یم یلیتحص یدگیتن دچار ،باشد مض رب ییدانشجو ک  یزمان رایز ؛شود داده یشتریب تیاهم خشم و
 یلیتحص طیمح زا ا یدانشجو تیرضا و ررامش ،اتیروح یارتقا ب  دیباشناختی    روا یستیبهز شیافزا یبرا

 ۀنیزم در ک رورند   فراهم را ییها تیموقع مختلف س وح در ا یدانشجو یبرا شود یم شنهادیپ کرد. اقدام
 تواند یم پژوهش نیا یها افت ی شود. برگزار مختلف یها کارگاه و مختلف یها شناختی دوره   روا یستیبهز

 بهتود برای را پرورش و رموزش مسئوال  و تیترب و میتعل یانهاده ،یتیترب و یلیتحص مشاورا  و مسئوال 
 هر ۀتوسع و ندهیر بر مؤثر اقشار از یکی ا یدانشجو .کند یاری ا یدانشجو بهتر عملکرد نیهمچن و مشکالت

 ،یلیتحص عملکرد ،یروان  سالمت یارتقا برای یبسترساز و رنا  یها یژگیو شناخت لزوم و هستند یا جامع 
 شناخت با جز شد، نخواهد سریم مهم نیا و باشد جامع  رشد و بقا ضامن تواند یم رنا  یتیشخص و یزشیانگ
 .شا یها یتوانمند پرورش هدف باها  ر  های قوت و ها ضعف قیدق

 سپاسگزاری
 .شود یم قدردانی و تشکر پژوهش در کنندگا  شرکت تمامی و اردبیلی محقق دانشگاه مسئوال  همکاری از
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 در یمیخشودتنظ  یراهتردهشا  رمشوزش  یاثربخشش  ب.1398  ح. ی،محمودربادی زارع و .،ا .ا ی،هاشم .،ک یی،بفرو برزگر
 .26-42 ،ب1 8 ،مدرس  یشناس روا  .یرستانیدب رموزا  دانش یلیتحص یها جا یه بر یریادگی

 .یروانش  اخشتالل  و سشالمت  در یمذهت /یمعنو ییگرا کمال نقش ب.1398  .م ،پور ینق و .،ا .س ،ینیحس .،  .م بشارت،
 .1-12 ،ب1 8 .یشناس روا  شیرو
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 بهزیسشتی ی نش یب شیپش  مشدل  ب.1398  خ. ،ینیالحسش  یابوالمعشال  و ط.، ،پشور  یرنجتشر  ج.، پیمشانی،  ف.، نمین، زاده حسن
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 هشای  ویژگشی  و عشاملی  سشاختار  ب.1393  ا. ششکری،  و  .، م. مظشاهری،  ج.، ،یربشاد  فشتح  ش.، ششهیدی،  م.، خانجانی،
 و اندیش  ۀمجل پسر. و دختر دانشجویا  در ریفشناختی    روا بهزیستی مقیاس یبسؤال 18  کوتاه فرم سنجی روا 
 .27-36 ،ب32 8 .رفتار

 و ششرفت یپهشای   هیجشا   ،یشی گرا کمشال  نیبش  روابشط  یابی مدل ب.1396  .ح ،اریپورشهر و .،ا ،یشکر .،ز ،یعلو یرضو
 ب،28 7 یی.اسشتثنا  افشراد  یشناسش  روا  .یجنسش  یریرناپشذ ییتغ رزمو  :زهوشیترموزا   دانش در یلیتحص یستیبهز
135-95. 
 تحصشیلی  تنیشدگی  میشانجیگری  بشا  تحصشیلی  فرسشودگی  بشا  صشیت شخ یهشا  یژگیو یعل ۀراب  ب.1393  م. سرانچ ،

 ۀنامش یشا  پا اهشواز.  چمشرا   ششهید  دانششگاه  ارششد  کارشناسشی  دانشجویا  در تحصیلی خودکاررمدی و شده ادراک
 .وازاه چمرا  شهید دانشگاه .شناسی روا  و تربیتی علوم دانشگاه .یتیترب یشناسروا ارشد  یکارشناس

 با نیوالد و معلما  ،رموزا  دانش یلیتحص یها جا یه ۀراب  ب.1398  ش. ،ینعمت و .،ش ،یواحد .،  لو،یشت یمانیسل
 .189-199 ب،1 6 .کودک روا  سالمت علوم. درس یلیتحص عملکرد

 سشنجی  روا  هشای  ویژگشی  و عشاملی  ساختار رزمو  ب.1389  ر.  . مرادی،  .، م. فراهانی، ر.، نوری، کرمی ا.، شکری،
 .277-283 ،ب4 4 ،رفتاری علومۀ مجل. تحصیلی استرسۀ پرسشنام فارسیۀ نسخ

 بشر  هیجا  تنظیم بر متمرکز رموزش اثربخشی ب.1394  م. نریمانی، و ا.، س. رقاجانی، پ.، پرزور،  .، قرامکی، صتحی
 .5-13 ب،1 3 سالمت. ارتقای و بهداشت رموزش دانشجویا . دگیافسر و اض راب استرس، های نشان  کاهش

ششناختی     روا یسشت یبهز ینیب شیپ در بخشش و ینیب خوش ،یمعنو سالمت سهم ب.1399  ا. ی،مرادو  .،ف ،ا یفرهاد
 .93-104 ،ب2 21 ی.کاربرد یشناس روا  در پژوهش و دانش دانشگاه. ا یدانشجو

 پکشرا .  تحصشیلی  هشای  هیجشا  ۀ پرسششنام  رواسازی ب.1388  ف. دل، نیک و ج.، کاووسیا ، ف.، ال ، ولی پ.، کدیور،
 .7-38 ،ب32 8 ،رموزشیی ها ینورور

 تیریمشد  توا  براساس سالمندا شناختی    روا یستیبهز ینیب شیپ ب.1397  م. ،پور صادق و .،ا ،یبرجعل ،ا .  ،یمعتمد
 .98-109 ب،1 13 ی.سالمند .یاجتماع تیحما و استرس

 یسشت یبهز بشر  یمعنشو  هوش یگروه رموزش یاثربخش ب.1396  ر. .ح ی،حاتم و .،ه ی،بهرام .،ح ی،احد .،ح .م ی،نادر
 .123-129 ،م بنا ژهی و8 .اهواز شاپور یجند رموزش ۀتوسع .رستا یدب ۀدور رموزا  دانش در یشناخت روا 
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