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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
چکیده
relationship between perfectionism and academic
stress in undergraduate students of Mohaghegh  بررسی نقشش واسش ای هیجشا هشای،هدف از انجام پژوهش حاضر
Ardabili University. The present study was conducted تحصیلی و بهزیستی روا شناختی در راب ۀ بین کمالگرایی و تنیدگی
purposively and the method of data collection was  پژوهش حاضشر از.تحصیلی در دانشجویا دانشگاه محقق اردبیلی بود
descriptive correlation. The statistical population of
نظششر هششدف کششاربردی و نحششوۀ گششردروری دادههششا همتسششتگی از نششو
the study included all students of Mohaghegh Ardabili
 جامعۀ رماری پژوهش شامل همشۀ دانششجویا دانششگاه.توصیفی بود
College who were studying in the academic year 20192020. 370 subjects were selected as sample size by  تحصشیل1398-1399 محقق اردبیلی بودنشد کش در سشال تحصشیلی
multistage clustering method. Academic Stress  دختششرب ب ش روش خوش ش ای155 ، پسششر215  نفششر370 .م شیکردنششد
Questionnaire (ASQ), Perfectionism Questionnaire  در ایشن پشژوهش از.چندمرحل ای ب عنوا حجم نمون انتخاب ششدند
(PANPS), Academic Emotions Questionnaire (AEQ)  پرسشششنامۀ کمششالگرایششی،)ASQ( پرسشششنامۀ تنیششدگی تحصششیلی
and
Psychological
Well-Being
Questionnaire ) و پرسشششنامۀAEQ(  پرسشششنامۀ هیجششا تحصششیلی،)PANPS(
(RPWBQ) were used. The results showed that positive  دادههشششای.) اسشششتفاده ششششدRPWBQ( بهزیسشششتی روا ششششناختی
perfectionism has a negative relationship with جمعروریشده نیز با استفاده از تحلیشل همتسشتگی پیرسشو و تحلیشل
academic stress and negative perfectionism was
 نتایج نششا. تجزی و تحلیل شدندLisrel8.8 مسیر ب کمک نرمافزار
positively related to academic stress, positive داد کمالگرایی مثتت با تنیدگی تحصیلی راب ۀ منفی و کمشالگرایشی
academic emotions were negatively related to  هیجا تحصیلی مثتت بشا.منفی با تنیدگی تحصیلی راب ۀ مثتت دارد
academic stress, and negative academic emotions were
تنیدگی تحصیلی راب ۀ منفی و هیجشا تحصشیلی منفشی بشا تنیشدگی
positively related to academic stress. There was a
negative relationship between psychological well-  بشین بهزیسشتی روا ششناختی و تنیشدگی.تحصیلی راب شۀ مثتشت دارد
being and academic stress. Due to the indirect  غیرمسشتقیمt  با توج ب میزا رمارۀ.تحصیلی راب ۀ منفی وجود دارد
statistical theorem (T-subel) and VAF index, the ، میانجیگشری هیجشا تحصشیلی منفشی،VAF تیسوبلب و شاخص
mediation of negative and positive academic emotions هیجشا تحصشیلی مثتششت و بهزیسشتی روا شششناختی بشین متغیرهششای
and psychological well-being was found between  بشا.کمالگرایی مثتت و منفی با تنیدگی تحصیلی معنادار ب دست رمشد
positive and negative perfectionism variables with  پیشنهاد مشیششود بش دلیشل نقشش مهشم هیجشا هشای،توج ب نتایج
significant academic stress. According to the results, it  هیجا هشای تحصشیلی مثتشت و،تحصیلی ب عنوا یک متغیر میانجی
is suggested that due to the important and significant منفی دانشجویا شناسایی ششود و بشا تقویشت هیجشا هشای مثتشت و
role of academic emotions as a mediating variable, the  زمینشۀ کشاهش،کاهش هیجا های منفی و همچنین بهتود بهزیسشتی
positive and negative academic emotions of students
.تنیدگی تحصیلی در دانشجویا فراهم شود
should be identified, and by strengthening positive
emotions and reducing negative emotions and  هیجشا هشای، کمشال گرایشی، تنیشدگی تحصشیلی:واژه های کلیدی
.  دانشجویا، بهزیستی روا شناختی،تحصیلی
improving well-being, the foundation for reducing
academic stress in students should be established.
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مقدمه
رغاز تحصیالت عالی میتواند برای بیشتر دانشجویا استرس خاصی داشت باشد تکسیرا ،براندوا و
دورس2021 ،ب .ب عتارت دیگر تنیدگی در دانشجویا میتواند حاصل تجمع درگیری تحصیلی،
اطمینا نداشتن دربارۀ رینده و مشکالت ایجاد روابط بینفردی باشد .سختگیریهای زندگی ب دلیل فشار
اجتماعی حضور در دانشگاه همراه با استقالل مجدد میتواند سازگاری دانشجویا را با چالش مواج کند دی
1
رل فوئنت و همکارا 2020 ،ب .استرس تنیدگیب اص الحی است ک بیشتر برای توصیف پریشانی ،خستگی
و احساس ناتوانی مقابل استفاده میشود داناالکشمی و مورتی2018 ،ب .تنیدگیهای تحصیلی 2توانایی کم در
کنترل فعالیتهای تحصیلی را نشا میدهد؛ بنابراین میتواند ستب تخریب انگیزههای ذاتی و انگیزههای
اکتسابی افراد شود لئو2015 ،ب .در عصر حاضر ،فراگیرا در وضعیت متعارضی ب سر میبرند ک در ر ،
سرعت ت تیق با تغییرات ،کندتر از سرعت شکلگیری ر هاست؛ از اینرو وقو و شکلگیری تنیدگیهای
تحصیلی امری ناگزیر ب شمار میرود .همچنین افزایش پیچیدگیها ،رقابت و استانداردهای زندگی تحصیلی،
از منابع استرس پیشرونده تحصیلی محسوب میشوند؛ ب گون ای ک شواهد نشا میدهد بخش عمدهای از
ناکامیهای فراگیرا  ،ریش در استرس دارد لنت و همکارا 2016 ،ب .مانند سایر مراحل رشد مقابل نکرد با
این چالشها میتواند ستب پریشانی روا شناختی یا حتی مشکالت روانی شود؛ درواقع براساس بیشتر
پژوهشها ،س ح پریشانی و مشکالت روانی در دانشجویا دانشگاه در مقایس با سایر افراد جامع م ابق با
سن بیشتر است .همچنین وجود باالتر س وح استرس در دانشجویا ن تنها میتواند بر عملکرد علمی ر ها
تأثیر بگذارد ،بلک ب ترک تحصیل و حتی ب توسعۀ عالئم روا تنی منجر میشود تکسیرا ،براندوا و دورس،
2021ب .زیا بخشترین اثر تنیدگی طوالنیمدت ،ایجاد اختالل در عملکرد مؤثر ،قدرت تفکر و یادگیری است
نیکانجام و همکارا 2017 ،ب .مرور پژوهشهای گذشت نشا میدهد با توج ب اینک کیفیت حضور
فراگیرا در موقعیتهای تحصیلی بر میزا موفقیت ر ها برای دستیابی یا دستنیافتن ب منزلت اجتماعی
دلخواه و فرصتهای حرف ای رتی از نقش مهمی برخوردار است ،در شرایط فعلی ،مواجهۀ فراوا فراگیرا با
تنشگرهای تحصیلی و ب دنتال ر گسترۀ وسیعی از هیجا های پیشرفت مثتت و منفی ،وج جدانشدنی
زندگی تحصیلی دانشجویا در محیطهای تحصیلی را ستب میشود داودا2016 ،ب.
3
کمالگرایی یکی از ابعاد شخصیتی است ک میتواند نقش پیشبینیکنندگی تنیدگی در فضای یادگیری
را داشت باشد .کمالگرایی با تالش فرد برای بیعیب و نقصبود و درنظرگرفتن معیارهای عملکرد باال
مشخص میشود .این صفت با مقدار زیادی خودارزیابی انتقادی و نگرانی دربارۀ ارزیابیهای دیگرا همراه
است سلیمانیفر ،رضایی ،رسولی و رسولی2015 ،ب و دارای ابعادی شامل تالشهای کمالگرایان و
نگرانیهای کمالگرایان است .تالشهای کمالگرایان جنت هایی مانند استاندارهای شخصی تعیین
1. stress
2. academic stress
3. perfectionism
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استانداردهای شخصی بسیار باال برای عملکردب و نگرانیهای کمالگرایان نگرانی دربارۀ اشتتاهات و
اطمینا نداشنت ب باورها و اقداماتب را شامل میشود دامیا  ،استوبر ،نگرو سابتریکا و بابا 2017 ،ب.
نگرانیهای بیشازحد افراد کمالگرا میتواند ر ها را با قرارگرفتن در موقعیتهای اجتماعی ،شناختهای
اجتماعی و شیوههای مقابلۀ ناکاررمد با موقعیتهای تنشزا رسیبپذیر کند بکز و همکارا 2015 ،ب .ب
عتارت دیگر کمالگرایی منفی با رضایتنداشتن از شرایط موفقیت و شکست و پیامدهای رسیبشناختی ر ،
از جمل کمتود عزتنفس ،اض راب ،اعتقادات غیرمن قی ،خودانتقادگری و احساس گناه همراه است استوبر
و یانگ2010 ،ب .ریچاردسن و گرادیسار 2020ب ارتتاطی قوی میا کمالگرایی انتقادی با رسیبپذیری در
برابر استرس و بیخوابی گزارش کردند .گونزالس هرناندز ،گومز لوپز ،رالرکو گارسیا و مونوز ویلینا 2019ب
نشا دادند ،کمالگرایی ناسازگاران درک کنترل استرس را محدود میکند .نتایج پژوهش مندل ،دونکلی و
استارز 2018ب نشا میدهد کمالگرایی خودانتقادی با س ح باالتر تنیدگی همراه است .پژوهش بشارت،
فرهمند و ابراهیمی 1399ب بیانگر ارتتاط کمالگرایی دیگرمحور و جامع محور با نشان های اض راب و
افسردگی است .پژوهشهای متعددی ب پیامدهای منفی روا شناختی کمالگرایی از جمل بهزیستی
روا شناختی پایین اشاره کردهاند ساه ،گنیکا و رایس2017 ،ب .براساس پژوهشهای انجامشده کمالگرایی با
بهزیستی روا شناختی پروو مکگارو  ،سایمو داک ،بدونا ،ویلیامز و ایش 2015 ،؛ هو ،چیتنال و
اسالوین2019 ،؛ بشارت ،حسینی و نقیپور1398 ،ب راب داشت است .از سوی دیگر پژوهشها نشا دادند،
افراد کمالگرا هیجا های منفی بیشتری را تجرب میکنند و هنگام تجربۀ ناخوش روا شناختی از
راهتردهای مقابل ای و تنظیم هیجانی ناسازگاران تر استفاده میکنند .الدائو و نولن 2010ب اظهار کردند
افرادی ک نمیتوانند ب شکل مؤثری پاسخهای هیجانی خود را ب رخدادهای زندگی مدیریت کنند ،با
دورههای شدیدتر و طوالنیتری از ناخوشی مواج میشوند ک ر ها را ب سوی افسردگی و اض راب سوق
میدهد .ب عتارت دیگر کمالگرایی با هیجا های تحصیلی مثتت و منفی نیز راب داشت است تا و چا ،
2014؛ عتدالهی ،کارلترینگ ،واعظ و قهفرخی2016 ،؛ ونستو و هیکس2019 ،ب.
هیجا ها و احساسات از جمل ویژگیهای شخصی هستند ک در سراسر فرایند یادگیری حضور دارند.
هیجا حالت ذهنی مفهومسازی شدهای است ک با واکنشهای فیزیولوژیکی 1و پاسخهای ارزیابان  2ب
برخی اعمال ،شرایط یا حوادث همراه است .میتوا هیجا های ویژۀ یادگیری ،رموزش و پیشرفت تحصیلی
را هیجا تحصیلی 3معرفی کرد رال  ،التیگا و فیلیپس2015 ،ب .ب عتارت دیگر هیجا های تحصیلی ر
دست از هیجا ها هستند ک افراد در بافتهای یادگیری ،فعالیتهای کالسی و موقعیتهای رزمو با ر ها
مواج میشوند پوتواین ،بکر ،سیمز و پکرا 2017 ،ب .هیجا های منفی شامل لذتبرد از یادگیری ،4امید،1
1. physiological reactions
2. evaluative answers
3. academic emotions
4. enjoy learning

286

نقش واسطهای هیجانهای ...
7

موفقیت 2و غرور ،3هیجا های تحصیلی منفی شامل خشم ،4بیحوصلگی ،5اض راب ،ناامیدی 6و شرمساری
است .این هیجا ها میتوانند موجب ارتقا یا تنزل دانشجویا در زمینۀ خودتنظیمی و انگیزه در محیط
تحصیلی شوند حیات ،صالحی و کجوری2018 ،ب .بررسی پژوهشهای روا شناختی نشا میدهد تنظیم
هیجا  ،عامل مهمی در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفق در تعامالت اجتماعی است و نقص در ر با
انوا اختالالت درو ریز و برو ریز ارتتاط دارد؛ ب عتارت دیگر بسیاری از ویژگیهای بالینی اختاللها مانند
اض راب ،افسردگی و استرسب ،از شکست در تنظیم سازگارانۀ هیجا های منفی ناخواست ناشی میشوند
صتحی قرامکی ،پرزور ،رقاجانی و نریمانی1394 ،ب .اض راب امتحا  ،ناامیدی از موفقیت یا خستگی در طول
درسها میتوانند ستب انحراف توج  ،ممانعت از تالش ،تأخیر در انجام تکالیف و حتی تأثیرات منفی جدی بر
بهزیستی روانی و جسمانی شود .همچنین هیجا مناسب در محیط رموزشی شرایط بهین ای را برای رشد در
ابعاد مختلف ایجاد میکند و ب رزادی ،مسئولیت فردی و محی ی ،رشد شخصیت ،انگیزش و یادگیری بهتر
منجر میشود برزگر بفرویی ،هاشمی و زارعی هاشمربادی1398 ،ب .براساس پژوهش یو ،هوانگ ،ها  ،هی و
لی 2020ب هیجا های مثتت مانند لذت و شادیب ممکن است ب تعامل بیشتری بین استادا و دانشجویا
منجر شوند .در مقابل هیجا های تحصیلی منفی مانند اض راب و بیحوصلگیب مانع تعامل یادگیری
میشوند .کوکورادا 2016ب در پژوهش خود نتیج گرفت ک هیجا های لذت ،امید و افتخار ،راب ۀ مثتت و
معناداری با عملکرد تحصیلی دارند .براساس پژوهشهای انجامشده ،هیجا تحصیلی با فرسودگی تحصیلی
سیترت ،بائر ،می و فینچام2017 ،ب و عملکرد تحصیلی سلیمانی شتیلو ،واحدی و نعمتی1398 ،ب راب ۀ
معناداری دارد.
یکی دیگر از عواملی ک ب نظر میرسد نقش بسزایی در تعدیل تنیدگی تحصیلی دانشجویا داشت باشد،
بهزیستی روا شناختی 8است؛ یعنی بهزیستی ارزیابی افراد از زندگی .افراد میتوانند زندگی خود را ب صورت
قضاوت کلی مانند رضایتمندی از زندگی یا احساس خرسندیب یا ب صورت ارزیابی از حی های خاص
زندگیشا مانند ازدواج یا کارب یا احساسات هیجانی اخیر دربارۀ رنچ برایشا رخ داده است هیجا های
خوشایند ،ک از ارزیابیهای مثتت تجربیات فردی ناشی میشود و س وح پایین احساسات ناخوشایند ک از
ارزیابیهای منفی تجربیات فردی ناشی میشودب بررسی کنند نادری ،احدی ،بهرامی و حاتمی1396 ،ب.
افرادی ک با بهزیستی باالیی مواج میشوند ،هیجا های مثتت را ادراک میکنند و از حوادث و وقایع
پیرامو خود ارزیابی مثتتی دارند؛ درحالیک افراد با احساس بهزیستی پایین حوادث و وقایع زندگی خود را

1. hope
2. success
3. pride
4. anger
5. boredom
6. disappointment
7. shame
8. psychological well-being
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نام لوب میسنجند و در بیشتر اوقات با هیجا های منفی مانند اض راب ،افسردگی و خشم مواج میشوند
فرهادیا و مرادی1399 ،ب؛ ب طوریک بهزیستی روا شناختی ستب افزایش کیفیت زندگی ،افزایش
رضایتمندی و امیدواری خواهد شد .در مرور سیستماتیکی ک لی و هاسن 2020ب انجام دادند ،مشخص شد
س ح باالی استرس و تنیدگی ب مشکالت سالمت و بهزیستی روا شناختی در دانشجویا پرستاری منجر
میشود .پژوهش هی ،تورنتل ،کیرشتاوم ،فیلیپس و کالینین یوباس 2018ب نشا داد با باالرفتن میزا
بهزیستی روا شناختی استرس کاهش مییابد.
کیم 2018ب در پژوهش خود نشا داد استراتژی مدیریت استرس ،بهزیستی روا شناختی را پرورش
میدهد .در پژوهش حسنزاده نمین ،پیمانی ،رنجتریپور و ابوالمعالی الحسینی 1398ب استرس ادراکشده از
طریق تابروری با بهزیستی راب داشت.
دانشجویا ب عنوا ذخایر علمی کشور در شرای ی قرار دارند ک میزا باالی استرس و تنیدگی
تحصیلی رثار منفی زیادی بر کیفیت تحصیل ر ها بر جای خواهد گذاشت .همچنین روابط عوامل ذکرشده در
پژوهشهای پیشین مجزا بررسی شده ،اما اطالعات سودمندی دربارۀ مجموع ر ها ارائ نشده است؛ بنابراین
مسئلۀ این پژوهش ،تعیین راب ۀ برخی عوامل فردی مانند کمالگرایی مثتت و منفی ،هیجا های تحصیلی و
بهزیستی روا شناختی با تنیدگی تحصیلی دانشجویا بود؛ بنابراین این م الع ب منظور بررسی نقش
واس ای هیجا های تحصیلی و بهزیستی روا شناختی در راب ۀ میا کمالگرایی و تنیدگی تحصیلی در
دانشجویا طراحی و اجرا شد.

هیجا تحصیلی
منفی
کمالگرایی منفی

تنیدگی تحصیلی

هیجا تحصیلی
مثتت
کمالگرایی مثتت
بهزیستی
روا شناختی

شکل  .1مدل فرضی نقش واسطهای هیجانهای تحصیلی و بهزیستی روانشناختی در رابطۀ بین کمالگرایی و
تنیدگی تحصیلی در دانشجویان
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روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
این م الع از نظر هدف کاربردی است .نحوۀ گردروری دادهها نیز همتستگی از نو توصیفی است .جامعۀ
رماری پژوهش شامل دانشجویا دانشگاه محقق در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری بودند ک در
سال تحصیلی  1398-1399تحصیل میکردند ک برحسب رمار ب دسترمده از دانشگاه محقق اردبیلی شامل
 10438نفر هستند .براساس فرمول کوکرا  370نفر ب روش خوش ای چندمرحل ای برای حجم نمون
انتخاب شدند؛ ب این صورت ک ابتدا از کل دانشگاه محقق اردبیلی ،چهار دانشکده علوم تربیتی و
روا شناسی ،علوم انسانی ،کشاورزی و علوم پای ب ب طور تصادفی انتخاب شدند .سپس از میا گروههای
رموزشی دانشکدههای مختلف ،چهار گروه رموزشی و از هر گروه رموزشی چهار کالس ب صورت تصادفی
انتخاب شدند .دانشجویا نیز ب صورت گروهی در کالس درس ب پرسشنام های مورد نظر پاسخ دادند .برای
تهیۀ متانی نظری و تئوریک پژوهش و همچنین مرور پیشینۀ تحقیق از کتابها و مقاالت معتتر مرتتط
استفاده شد .اطالعات مورد نیاز در بخش پیمایشی از پرسشنام های استاندارد برای سنجش متغیرها استخراج
شد .روش اجرای پژوهش بدینصورت بود ک برای جمعروری اطالعات در ابتدا دانشکده ،رشت و مقاطع
مورد نظر انتخاب شدند .سپس بعد از هماهنگیهای الزم ،ب کالسها مراجع و توضیحات الزم دربارۀ
اهداف پژوهش و نحوۀ تکمیل پرسشنام ها ب رزمودنیها بیا شد .همچنین ر ها م مئن شدند ک اصل
رازداری دربارۀ اطالعات ر ها کامالً رعایت خواهد شد .از دانشجویا خواست شد درصورت رضایت در
پژوهش حاضر شرکت کنند .درنهایت نیز پژوهش ب صورت گروهی اجرا شد .معیارهای ورود ب م الع شامل
رضایت رگاهانۀ شرکتکنندگا و نیشز تحصیل در سال تحصیلی مذکور بود .معیار خروج در این پژوهش،
تکمیلنکرد کامل سؤاالت پرسشنام ها بود؛ ب این معنا ک پاسخنداد ب بیش از  5عتارت از هر
پرسشنام  ،ب منزلۀ از رده خارجشد پرسشنام است.

ابزار
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل موارد زیر بود:
1

پرسشنامۀ تنیدگی تحصیلی ()ASQ

این پرسشنام را زاژاکووا ،لینچ و اسپنشاد 2009ب ب منظور سنجش تنیدگی تحصیلی تدوین کردهاند ک
شامل  20سؤال دارای چهار مؤلف و ب صورت پنجگزین ای براساس لیکرت خیلی کم ،1 :کم ،2 :تا حدودی:
 ،3زیاد ،4 :خیلی زیاد 5 :است .بازده نمره شامل دامنۀ  20تا  100است .نق ۀ برش برای این مقیاس 60
است .در م العۀ زاژاکووا ،لینچ و اسپنشید 2009ب میزا ضریب رلفای کرونتاخ تنیدگی تحصیلی 0/95
)1. Academic Stress Questionnaire (ASQ

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،2سال سیزدهم

289

ب دست رمده است .همچنین میزا روایی این پرسشنام در پژوهش ر ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
 0/82حاصل شده است .سرانچ 1393ب در پژوهش خود ضریب پایایی این پرسشنام را ب روش رلفای
کرونتاخ و تنصیف ب ترتیب  0/93و  0/86گزارش کرده است .همتستگی منفی و معنادار بین نمرۀ کلی
تنیدگی تحصیلی و نمرۀ کلی خودکاررمدی تحصیلی ،روایی همگرای ASQرا تأیید کرد شکری ،کرمی
نوری ،فراهانی و مرادی1389 ،ب .در پژوهش حاضر پایایی ب روش رلفای کرونتاخ  0/95بررورد شد.

پرسشنامۀ هیجانهای تحصیلی)AEQ( 1
این پرسشنام را پکرا  ،گوتز و پری 2002ب ب منظور سنجش هیجا های تحصیلی طراحی کردهاند .این
پرسشنام  43سؤال و  7مؤلف دارد ک شامل مؤلف های لذت با سؤاالت  ،26 ،18 ،14 ،9 ،1غرور با سؤاالت
 ،7 ،17 ،23 ،30،37اض راب با سؤاالت  ،12،2 ،27 ،33 ،42شرم با سؤاالت ،15 ،11 ،20 ،24 ،29 ،35 ،41
 ،4خشم با سؤاالت  ،16 ،21 ،31 ،36ناامیدی با سؤاالت  5 ،8 ،25 ،32و خستگی با سؤاالت 13 ،22 ،19
 43 ،40 ،38 ،34 ،28 ،3 ،6 ،10است .مقیاس درج بندی سؤالهای پرسشنامۀ پژوهش مقیاس پنجدرج ای
لیکرت شامل کامالً موافق ،5 :موافق ،4 :نظری ندارم ،3 :مخالف 2 :و کامالً مخالف 1 :است .حداقل امتیاز
 43و حداکثر نمره  215است .نمرۀ بین  43تا  71میزا هیجا های تحصیلی در حد پایین است .نمرۀ بین
 71تا  143میزا هیجا های تحصیلی در حد متوسط و نمرۀ باالتر از  143میزا هیجا های تحصیلی در
حد باالیی هستند پکرا  ،گوتز و پری2002 ،ب .پکرا  ،گوئتز ،تیتز و پری 2002ب نشا دادند رلفای کرونتاخ
محاست شده ،برای خردهمقیاسهای پرسشنام از  75درصد تا  95درصد است ک پایایی قابلقتول این ابزار را
نشا میدهد .روایی سازههای درونی پرسشنام نیز براساس سازههای مؤلفۀ هیجانی ب روش تحلیل عاملی
اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی در پژوهشهای دیگری مانند پکرا  ،گوتز و پری 2004ب تأیید شد.
پرسشنامۀ فوق در سالهای اخیر در پژوهشهای گوناگو استفاده شد .نتایج این پژوهشها نشا میدهد
نمراتی ک با این ابزار ب دست رمدهاند ،با انگیزش درونی و بیرونی تحصیلی ،راهتردهای شناختی و فراشناختی
و خودگردانی در یادگیری ،همتستگی مثتت دارند کلین ،پکرا و هال2005 ،ب .کدیور ،ولیاهلل ،کاووسیا و
نیکدل 1388ب این پرسشنام را روی دانشرموزا ایرانی هنجاریابی کردند و ضریب رلفای کرونتاخ را برای
پنج خردهمقیاس لذت از کالس ،امید ب کالس ،اض راب از کالس ،عصتانیت از کالس و خستگی از کالس
ب ترتیب  0/74 ،0/78 ،0/76 ،0/75و  0/84گزارش کردند .همچنین در پژوهش ر ها نتایج تحلیل عاملی
تأییدی نشا میدهد ساختار پرسشنام با توج ب اینک شاخصها بیشتر از  0/90بودند ،برازش قابلقتولی با
دادهها دارد و همۀ شاخصهای نیکویی برازش ،مدل را تأیید میکنند .در پژوهش حاضر پایایی با روش رلفای
کرونتاخ  0/90ب دست رمد.

)1. Achievement Emotion Questionnaire (AEQ
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1

پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف ()RPWBQ
این پرسشنام  18سؤال دارد ک ریف 1989ب فرم اولیۀ ر را طراحی کرد .این پرسشنام در سال  2002بار
دیگر بررسی شد و ب منظور سنجش بهزیستی روا شناختی طراحی ر صورت گرفت .پاسخ روی طیفی 6
درج ای از کامالً مخالف تا کامالً موافقب مشخص میشود .سؤالهای  8 ،2و  10عامل پذیرش خود،
سؤالهای  4 ،1و  6عامل تسلط محی ی ،سؤالهای  11 ،3و  13عامل راب ۀ مثتت با دیگرا  ،سؤالهای ،5
 14و  16عامل داشتن هدف در زندگی ،سؤالهای  15 ،7و  17عامل رشد فردی و سؤالهای  12 ،9و 18
عامل استقالل هستند .نمرهگذاری سؤالهای  16 ،13 ،10 ،9 ،5 ،4 ،3و  17با روش معکوس و بقی با روش
مستقیم انجام میشود .نمرۀ بیشتر بیانگر بهزیستی روا شناختی بهتر است .همتستگی نسخۀ کوتاه مقیاس
بهزیستی روا شناختی ریف با مقیاس اصلی  0/7تا  0/89در نوسا بوده است معتمدی ،برجعلی و صادقپور،
1397ب .ریف و کیز 1995ب در نمون ای ششامل  1108بزرگسشال باالی  25سششال سششاکن در ایاالت متحدۀ
رمریکا ،روایی همگرای «مقیاس بهزیستی روا شناختی ریف -نسشخ تجدیدنظرششده» را براسشاس
همتسشتگی منفشی ر بشا «مقیشاس افسردگی زانگ» برای شش زیرمقیاس پذیرش خود ،همتستگی مثتت،
هدف در زندگی ،رشد شخصی ،خودمختاری و تسلط بر محیط ب ترتیب ،-0/17 ،-0/14 ،-0/35 ،-0/45
 -0/50 ،-0/18گزارش کردند .همچنین پایایی ب روش همسانی درونی با محاستۀ ضریب رلفای کرونتاخ در
نمونۀ فوق برای شش زیرمقیاس پذیرش خود ،تسلط بر محیط ،راب ۀ مثتت ،هدف در زندگی ،رشد شخصی و
خودمختاری ب ترتیب  0/57 ،0/50 ،0/53 ،0/56 ،0/49 ،0/52گزارش شد .همچنین وینفیلد ،گیل ،تیلور و
پیکینگتن 2012ب در م الع ای بین زنا همسانی درونی این مقیاس را با استفاده از ضریب رلفای کرونتاخ
 0/78گزارش کردهاند .در ایرا خانجانی ،شهیدی ،فتحربادی ،مظاهری و شکری 1393ب همسانی درونی ر
را با استفاده از رلفای کرونتاخ برای مؤلف های پذیرش خود ،تسلط محی ی ،راب ۀ مثتت با دیگرا  ،داشتن
هدف در زندگی ،رشد شخصی و استقالل ب ترتیب برابر  0/72،0/73،0/53،0/75،0/76،0/51ب دست روردند،
همچنین رلفای کرونتاخ کل  0/71ب دست رمد و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی نشا دادند همۀ
عاملها برازش مناستی دارند .در پژوهش حاضر مقدار پایایی با رزمو رلفای کرونتاخ  0/93ب دست رمد.
پرسشنامۀ کمالگرایی تریشوت ()PANPS
این پرسشنام را تریشوت ،اونز ،سالد و دیویی 1995 ،ب منظور سنجش کمالگرایی تدوین کردند ک شامل
دو خردهمقیاس و هریک شامل  20سؤال است .کمالگرایی مثتت سؤالهای ،19 ،18 ،16 ،14 ،9 ،6 ،3 ،2
 40 ،37 ،35 ،34 ،32 ،30 ،29 ،28 ،25 ،24 ،23 ،21و کمالگرایی منفی سؤالهای ،11 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،1
 39 ،38 ،36 ،33 ،31 ،27 ،26 ،22 ،20 ،17 ،15 ،13 ،12بر متنای طیف پنجلیکرتی از  :1کامالً مخالفم تا :5
کامالً موافقم و دامن نمرهها بین  20تا  100است .نق ۀ برش این رزمو برای افراد دارای اختالل در
)1. Reef Psychological Well-Being Questionnaire (RPWBQ
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خردهمقیاس کمالگرایی منفی  69و باالتر است .رلفای کرونتاخ برای کمالگرایی مثتت  0/85و برای
کمالگرایی منفی  0/86ب دست رمد .همچنین براساس پژوهش ر ها پرسشنام از روایی قابلقتولی برخوردار
بود تریشوت ،اونز ،سالد و دیویی1995 ،ب .در فرم فارسی این پرسشنام بشارت2005 ،ب ،رلفای کرونتاخ
پرسشهای هریک از زیرمقیاسها در یک نمونۀ  212نفری از دانشجویا ب ترتیب  0/90و  0/87برای کل
رزمودنیها 0/91 ،و  0/88برای دانشجویا دختر و  0/89و  0/86برای دانشجویا پسر بود ک نشا دهندۀ
همسانی درونی باالی مقیاس است .همچنین میزا روایی همزما این پرسشنام در پژوهش ر ها با
استفاده از دو پرسشنامۀ سالمت عمومی و عزتنفس کوپر اسمیت سنجیده شد ک این دو بعد ب ترتیب با
معیارهای سالمت عمومی و عزتنفس همتستگی معنادار داشتند .در پژوهش حاضر ،پایایی ب روش رلفای
کرونتاخ برای کمالگرایی مثتت  0/81و کمالگرایی منفی  0/89ب دست رمد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
تجزی و تحلیل دادهها در بخش توصیفی با استفاده از میانگین ،انحراف معیار ،واریانس ،چولگی و کشیدگی و
در بخش استنتاطی با استفاده از تحلیل همتستگی پیرسو و تحلیل مسیر ب وسیلۀ نرمافزار Lisrel8.8
انجام گرفت.

یافتهها
براساس رمار جمعیتشناختی افراد مورد م الع بیشتر پاسخدهندگا را دانشجویا کارشناسی پسر ،با دامنۀ
سنی  18تا  26سال تشکیل دادند .همچنین بیشتر افراد مورد م الع در دانشکدۀ علوم پای مشغول ب
تحصیل بودند .در جدول  1رمار توصیفی مربوط ب متغیرهای پژوهش شامل میانگین ،ویژگیهای مربوط ب
پراکندگی و نرمالبود دادهها رمده است .با توج ب نتایج ،مقدار چولگی مشاهدهشده برای متغیرهای
پژوهش در بازۀ  -2 ،2قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیرهای پژوهش نرمال بوده و توزیع ر ها متقار
است .همچنین مقدار کشیدگی ر ها در بازۀ  -2 ،2قرار دارد ک نشا میدهد توزیع متغیرهای مورد م الع از
کشیدگی نرمال برخوردار است.
جدول  .1توصیف متغیرهای پژوهش
متغیر
کمالگرایی مثتت
کمالگرایی منفی
بهزیستی روا شناختی
هیجا تحصیلی مثتت
هیجا تحصیلی منفی
تنیدگی تحصیلی

میانگین
95/25
58/13
51/64
30/03
78/81
55/03

انحراف معیار
12/946
12/562
11/646
9/241
20/260
13/816

واریانس
167/590
157/804
135/623
85/400
410/499
190/876

چولگی
0/100
-0/006
0/201
-0/201
0/149
0/060

کشیدگی
-0/542
-0/732
-0/464
-0/889
-0/947
-0/928
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جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر
تنیدگی تحصیلی
کمالگرایی مثتت
کمالگرایی منفی
هیجا تحصیلی مثتت
هیجا تحصیلی منفی
بهزیستی روا شناختی

تنیدگی

کمالگرایی

کمالگرایی

هیجان

هیجان

بهزیستی

تحصیلی
1
**-0/74
**0/59
**-0/76
**0/70
**-0/65

مثبت

منفی

تحصیلی مثبت

تحصیلی منفی

روانشناختی

1
**-0/75
**0/66
**-0/64
**0/59

1
**-0/55
**0/53
**-0/52

1
**-0/77
**0/57

1
**-0/54

1

با توج ب نتایج ماتریس همتستگی جدول 2ب ،بین تنیدگی تحصیلی با کمالگرایی مثتت ،هیجا
تحصیلی مثتت و بهزیستی روا شناختی در س ح  99درصد ارتتاط منفی و معنادار و بین تنیدگی تحصیلی با
کمالگرایی منفی و هیجا تحصیلی منفی در س ح  99درصد ارتتاط مثتت و معنادار وجود دارد .در ادام
برای بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای کمالگرایی مثتت و منفی ،هیجا تحصیلی مثتت و
منفی ،بهزیستی روا شناختی و تنیدگی تحصیلی بر یکدیگر از روش رزمو تحلیل مسیر معادالت ساختاری
استفاده شده است .همچنین در این پژوهش بررسی همزما فرضی ها در چارچوب مدل اولی انجام میگیرد
و درنهایت ،نمودار مدل برازش و مشخص های برازندگی مدل رورده میشود.

نمودار  .1آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد)
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نمودار  .2آزمون مدل تحقیق (در حالت )T-Value
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل تحقیق
نام شاخص
نستت کای اسکوئر بر درجۀ رزادی

مقدار
2/18

شاخص ریشۀ میانگین مربعات خ ا

0/073

شاخص برازش ت تیقی
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالحشده

0/92
0/91
0/84

بازه قابلقبول
کمتر از 3
خوب :کمتر از 0/08
متوسط 0/08 :تا 0/1
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/80

نتیجه
قابلقتول
خوب
قابلقتول
قابلقتول
قابلقتول

با توج ب نتایج ب دسترمده میتوا گفت مدل تحقیق از نظر شاخصهای معناداری و برازش تأیید شده
است.
جدول  .4معادالت ساختاری مدل تحقیق
متغیرها
کمالگرایی مثتت
کمالگرایی مثتت
کمالگرایی مثتت
کمالگرایی مثتت
کمالگرایی منفی
کمالگرایی منفی
کمالگرایی منفی
کمالگرایی منفی
هیجا تحصیلی مثتت
هیجا تحصیلی منفی
بهزیستی روا شناختی

هیجا تحصیلی مثتت
هیجا تحصیلی منفی
تنیدگی تحصیلی
بهزیستی روا شناختی
هیجا تحصیلی مثتت
هیجا تحصیلی منفی
تنیدگی تحصیلی
بهزیستی روا شناختی
تنیدگی تحصیلی
تنیدگی تحصیلی
تنیدگی تحصیلی

ضرایب مسیر
0/34
-0/51
-0/62
0/52
-0/48
0/44
0/55
-0/57
-0/69
0/63
-0/54

مقدار T
5/92
-6/92
-8/54
7/17
-6/50
6/17
7/94
-8/21
-8/39
8/86
-7/87

خطای استاندارد
0/089
0/063
0/052
0/066
0/079
0/074
0/054
0/055
0/041
0/048
0/059

معناداری
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
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با توج ب جدول  4اثر مستقیم متغیر کمالگرایی مثتت بر هیجا تحصیلی مثتت و منفی ،ب ترتیب
مثتت و منفی معنادار ،بر تنیدگی تحصیلی ،منفی و معنادار و بر بهزیستی روا شناختی مثتت و معنادار است.
همچنین اثر مستقیم متغیر کمالگرایی منفی بر هیجا تحصیلی مثتت و منفی ،ب ترتیب ،منفی و مثتت
معنادار ،بر تنیدگی تحصیلی ،مثتت و معنادار و بر بهزیستی روا شناختی ،منفی و معنادار است .اثر مستقیم
هیجا تحصیلی مثتت و منفی بر تنیدگی تحصیلی ب ترتیب منفی و مثتت معنادار است و درنهایت اثر
مستقیم بهزیستی روا شناختی بر تنیدگی تحصیلی در س ح  0/01معکوس و معنادار است.
ب منظور بررسی اثر غیرمستقیم کمالگرایی مثتت و منفی بر تنیدگی تحصیلی با میانجیگری هیجا
تحصیلی منفی و مثتت و بهزیستی روا شناختی در این پژوهش از رزمو تست سوبل 1استفاده شده است.
این رزمو یکی از رویکردهای پرکاربرد در قتول یا رد فرضی های مربوط ب نقش میانجی یک متغیر است
ک نتایج ر در جدول  5رمده است .همچنین برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم از طریق میانجی از رمارهای
ب نام شمول واریانس 2استفاده میشود ک مقداری بین  0تا  1را اختیار میکند .هرچ این مقدار ب 1
نزدیکتر باشد ،نشا دهندۀ قویتربود تأثیر میانجی است .درواقع این مقدار اثر غیرمستقیم ب اثر کل را
میسنجد.
جدول  .5نتایج تحلیل اثرات غیرمستقیم
فرضیۀ پژوهش
کمالگرایی مثتت
کمالگرایی مثتت
کمالگرایی مثتت
کمالگرایی منفی
کمالگرایی منفی
کمالگرایی منفی

هیجا تحصیلی مثتت
هیجا تحصیلی منفی
بهزیستی روا شناختی
هیجا تحصیلی مثتت
هیجا تحصیلی منفی
بهزیستی روا شناختی

تنیدگی تحصیلی
تنیدگی تحصیلی
تنیدگی تحصیلی
تنیدگی تحصیلی
تنیدگی تحصیلی
تنیدگی تحصیلی

Tsobel
-5/641
-7/265
-9/975
-6/984
-6/218
-7/633

ضریب مسیر
استاندارد
0/234
0/321
0/280
0/331
0/277
0/308

آمارۀ
VAF
0/274
0/341
0/346
0/376
0/335
0/356

نتیجۀ
آزمون
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

با توج ب میزا رمارۀ  tغیرمستقیم تی سوبلب بین متغیرهای باال ک خارج از بازه -1/96 &1/96ب
است ،فرضیۀ اثر غیرمستقیم میانجیهای پژوهش پذیرفت میشود .با توج ب میزا ب دسترمده برای رمارۀ
 VAFمشاهده میشود  27/4درصد تأثیر کمالگرایی مثتت بر تنیدگی تحصیلی از طریق هیجا تحصیلی
مثتت 34/1 ،درصد تأثیر کمالگرایی مثتت بر تنیدگی تحصیلی از طریق هیجا تحصیلی منفی و 34/6
درصد تأثیر کمالگرایی مثتت بر تنیدگی تحصیلی از طریق هیجا بهزیستی روا شناختی میتواند تتیین
شود .همچنین  37/6درصد تأثیر کمالگرایی منفی بر تنیدگی تحصیلی از طریق هیجا تحصیلی مثتت،
 33/5درصد تأثیر کمالگرایی منفی بر تنیدگی تحصیلی از طریق هیجا تحصیلی منفی ،و  35/6درصد تأثیر
1. sobel
)2. Variance Accounted For (VAF
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کمالگرایی منفی بر تنیدگی تحصیلی از طریق بهزیستی روا شناختی میتواند تتیین شود.

بحث و نتیجهگیری
نتایج و یافت های تحلیل مسیر نشا دهندۀ معناداری تمامی مسیرهای فرضی پژوهش بود .همچنین
شاخصهای برازندگی نشانگر برازش مناسب مدل علی پژوهش است .با توج ب نتایج ب دسترمده اثر
کمالگرایی منفی بر تنیدگی تحصیلی مثتت و کمالگرایی مثتت بر تنیدگی تحصیلی منفی و معنادار است.
این پژوهش در راستای پژوهشهای قتلی از جمل ریچاردسن و گرادیسار 2020ب ،گونزالس هرناندز 2019ب،
مندل ،دونکلی و استارز 2018ب و بشارت ،فرهمند و ابراهیمی 1399ب بود .فرضیۀ مدل هویت و فلت 2002ب
این است ک کمالگرایی با چندین مکانیسم استرس همراه است؛ از جمل تولید استرس ،پیشبینی استرس،
استمرار استرس و افزایش استرس .جنتۀ مرکزی این مدل این تصور است ک افراد با کمالگرایی باال س ح
باالتری از واکنشپذیری استرس دارند؛ ب ویژه زمانی ک عاملی استرسزا را تجرب میکنند ک ب شکست
فردی منجر میشود .این واکنشپذیری گرایشی در کمالگرایی رسیبپذیر است ک برای واکنش احساسی،
شناختی ،فیزیولوژی و رفتاری رخ میدهد و زمانی ک کمتر از حد بهین در مقایس یا ایدهرلهای فرد باشد،
رخ میدهد .براساس گفتۀ فلچر و اسپیرز نومیستر 2012ب فراگیرانی ک تمایل دارند از گرایشهای
کمالگرایان بیشتر استفاده کنند ،عادت دارند در انجام امور موفق باشند ک این موضو ستب ترس از
شکست در ر ها میشود .از رنجا ک این افراد بیشتر خود را در معرض فشار میبینند ،س وح باالتری از ترس
و تنیدگی ناشی از انتظارات فرد از خویشتن و استرس و تنیدگی ناشی از انتظارات دیگرا را تحمل میکنند.
در تتیین این یافت ها میتوا گفت وج منفی کمالگرایی ،نگرانی مداوم از اشتتاهکرد در فعالیتها ،ترس
ارزیابی منفی از سوی دیگرا و احساس فاصل میا س ح عملکرد و س ح انتظارات است ک این امر ستب
افزایش استرس در کالس درس و موقعیتهای یادگیری میشود .درمقابل افراد دارای کمالگرایی مثتت با
تعیینکرد معیارهای معقوالن  ،زمانی ک با تالش ب این معیارها رسیدند ،ب رسودگی خیال میرسند.
با توج ب نتایج تحلیل مسیر اثر مستقیم کمالگرایی بر بهزیستی روا شناختی معنادار است؛ ب نحویک
کمالگرایی مثتت بر بهزیستی روا شناختی اثر مثتت و کمالگرایی منفی بر بهزیستی روا شناختی اثر منفی
دارد .این یافت ها با یافت های هو ،چیتنال و اسالوین 2019ب؛ پروو مکگارو  ،سایمو داک ،بدونا ،ویلیامز
و ایش 2015ب و بشارت ،حسینی و نقیپور 1398ب همسویی دارد .کمالگرایی منفی و نوروتیک با
نگرانیهای کمالگرایان مانند ترس از تأییدنشد از سوی دیگرا با شاخصهای ناسازگاری مانند عاطفۀ
منفی و س ح پایینی از بهزیستی روا شناختی همتستگی دارد استوبر ،اتو ،پسچک ،بکر و استول2007 ،ب.
کمالگرایی مثتت فرد را ب وضع معیارهای دقیق برای عملکرد وادار میکند ،ولی ب دلیل ویژگیهای مثتت و
سازندهاش ،دغدغ ها و نگرانیهای تحققنیافتن معیارهای باال را کاهش میدهد و ستب میشود از
تالشهای دشوار خود لذت بترند و احساس رضایت کنند .افراد با کمالگرایی منفی همواره اهداف
غیرواقعبینان ای برای خود انتخاب میکنند؛ درنتیج در رسید ب ر اهداف همواره مأیوس میشوند،
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تنیدگیهای طوالنیمدت را متحمل میشوند ک این عامل زمین ساز کاهش بهزیستی و سالمت روا در
افراد میشود .کمالگرایی منفی با تضعیف اعتمادب نفس ،نپذیرفتن محدودیتهای شخصی ،انع افناپذیری،
ناخرسندی از خود و عملکرد و فعالیت خود ،بهزیستی روا شناختی را ب صورت منفی تحت تأثیر قرار میدهد،
اما کمالگرایی مثتت با تقویت زمین های درو روانی مثتت مانند اعتمادب نفس ،واقعبینی ،انع افپذیری،
احساس رضایت از خود و عملکرد خود ،ب صورت مثتت بر بهزیستی روا شناختی تأثیر میگذارد .واکنشهای
منفی ب ناقصبود  ،فشاری ک از سوی خانواده تحمیل میشود و پیامدهای ناسازگار ر میتواند بهزیستی
دانشجویا را تضعیف کند .تأثیر مستقیم کمالگرایی بر هیجا تحصیلی معنادار است؛ ب نحویک
کمالگرایی منفی با هیجا های تحصیلی منفی راب ۀ مثتت و کمالگرایی مثتت با هیجا های تحصیلی
مثتت راب ۀ مثتت و معنادار دارد .این یافت ها با یافت های ونستو و هیکس 2019ب ،عتدالهی و همکارا
2016ب و تا و چا 2014ب همسویی دارد .این پژوهشگرا نیز در م العات خود ب نتایج مشابهی دست
یافت اند .پژوهش تا و چا 2014ب با هدف بررسی کمالگرایی و هیجا های تحصیلی و همچنین مقایسۀ
کمالگرایی و هیجا های تحصیلی در نوجوانا دختر کمالگرای ان تاقی ،کمالگرای غیر ان تاقی و
غیرکمالگرا انجام شد و نشا داد استانداردهای باال پیشبینیکنندۀ هیجا های تحصیلی مثتت و در مقابل،
کمالگرایی غیران تاقی پیشبینیکنندۀ هیجا های تحصیلی منفی بود .همچنین نتایج نشا میدهد
کمالگرایا غیران تاقی با س وح باالتری از هیجا شرم مواج میشوند .همچنین کمالگرایا ان تاقی در
مقایس با غیر کمالگرایا اض راب بیشتری داشتند.
در تتیین این یافت ها میتوا گفت افرادی ک خصیصۀ شخصیتی کمالگرایی منفی دارند ،وقتی در
ارتتاط با مالکهای تعیینشده برای خود ب این ذهنیت برسند ک رسید ب ر ها غیرممکن یا از توا ر ها
خارج است ،دچار هیجا های تحصیلی منفی از جمل اض راب یا شرم میشوند و بعد از شکستهای پیاپی
دچار تنیدگی تحصیلی خواهند شد .تأثیر مستقیم هیجا تحصیلی بر تنیدگی تحصیلی معنادار است؛
ب نحویک با هیجا های تحصیلی مثتت راب ۀ منفی و با هیجا های تحصیلی منفی راب ۀ مثتت یافت شد.
نتایج این پژوهش همسوست .همچنین با پژوهش یو ،هوانگ ،ها  ،هی و لی 2020ب؛ سیترت ،بائر ،می و
فینچام 2017ب؛ کوکورادا 2016ب و سلیمانی شتیلو ،رضایی ،رسولی و رسولی 1398ب راب ۀ معناداری دارد.
یو ،هوانگ ،ها  ،هی و لی 2020ب در پژوهشی ب این نتیج دست یافتند ک هیجا های لذت ،امید و
افتخار ،راب ۀ مثتت و معناداری با عملکرد تحصیلی دارند .همچنین هیجا های ناامیدی و خستگی نیز راب ۀ
منفی و معناداری با عملکرد دارند .هیجا های تحصیلی بر فرایندهای یادگیری ب هر دو روش مثتت و منفی
تأثیرگذارند گالسر زیکودا ،استوچلیکوا و جانیک2013 ،ب .هیجا های تحصیلی مثتت مانند شادی ،لذت ،امید
و غرور ستب رسا شد یادگیری ،برانگیختن انگیزه و بهتود عملکرد میشوند؛ درحالیک هیجا های
تحصیلی منفی مانند اض راب ،ترس ،خشم و خستگی ستب کاهش انگیزه و پایینرمد س ح عملکرد
میشود پکرا  ،گوتز و پری2009 ،ب .در تتیین یافت های این قسمت میتوا گفت هیجا های تحصیلی
تحت تأثیر تعامل ویژگیهای موقعیتی و عوامل فردی در محیط یادگیری قرار میگیرند .هیجا های
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تحصیلی مستقیم با کالس درس ،رموزش و تحصیل مرتتط است .اگر اینگون برداشت شود ک رسید ب
موفقیت در محیط یادگیری امکا پذیر نیست و شکست حتمی است ،هیجا های امید و لذت جای خود را ب
اض راب و خستگی میدهند.
هیجا ناامیدی زمانی رخ میدهد ک فرد ب بازده مثتت پیشرفت مورد نظر دست نیافت است یا بازده
منفیای را پیشبینی میکند .تأثیر مستقیم بهزیستی روا شناختی بر تنیدگی تحصیلی اثر منفی و معنادار
است .نتایج این قسمت از پژوهش با پژوهشهای همسو بود .متنای پژوهش حاضر نظریۀ ریف 1989ب است
ک براساس ر بهزیستی روا شناختی ب معنای تالش برای ارتقاست ک در تحقق استعدادها و تواناییهای
فردی شکوفا میشود .طی پژوهشهای انجامشده در سالهای اخیر پژوهشگرا نتیج گرفتند افراد با
بهزیستی روا شناختی باال در مقایس با افراد دیگر توانایی سازگاری با مشکالت بیشتری دارند؛ ب نحویک
ویژگیهای متفاوتی در برخورد با مسائل استرسزا و فشارها دارند و میتوانند فشار بیشتری را تحمل کنند و
هرچ سریعتر ب نق ۀ تعادل روحی برسند حسنزاده نمین ،پیمانی ،رنجتریپور و ابوالمعالی الحسینی،
1398ب .بهزیستی روا شناختی را میتوا تالش برای ارتقا و پیشرفت در تمام زمین های زندگی درنظر
گرفت .فردی ک از بهزیستی روا شناختی برخوردار است ،برای ارتقای خود تالش میکند و حتی سعی دارد
در شرایط استرسزا با مشکالت و عوامل تنیدگیزا سازش بیشتری از خود نشا دهد .درواقع بهزیستی
روا شناختی باال با واکنشهای عاطفی و شناختی مناسب برای درک توانمندیهای شخصی و تعاملهای
مفید با افراد دیگر ستب میشود ناهمخوانی بین محیط واقعی و عوامل بیولوژیکی فرد را ک هما تنیدگی
است ،تحت کنترل بگیرد.
نتایج نشا میدهد اثر غیرمستقیم کمالگرایی بر تنیدگی تحصیلی از طریق هیجا های تحصیلی مثتت
و منفی معنادار بود؛ بنابراین هیجا های تحصیلی مثتت و منفی ،ب عنوا میانجیگر راب ۀ کمالگرایی با
تنیدگی تحصیلی پذیرفت شدند .در بحث حاضر ،ب دلیل نتود پیشینۀ داخلی و خارجی مشاب با موضو مورد
بحث ،نتایج پژوهش با یافت های پژوهشهای دیگر مقایس نمیشود .بر اساس نظریۀ خودکاررمدی ،کمال-
گرایی سالم ،ک از طریق خودارزیابیهای غیرانتقادی و خودانتظاریهای واقعنگران در فراگیرا مشخص
میشود ،ب دلیل عدم تهدید باور خودکاررمدی فراگیر در مواجه با موقعیتهای انگیزاننده و ب تتع ر
ترغیب فراگیر ب استفاده از راهتردهای مقابلۀ ان تاقی با م التات چالشانگیز فراروی ،ستب میشود ک
کنشوری تحصیلی فراگیرا تضعیف نشود رضوی علوی ،شکری و پورشهریار1396 ،ب .ب عتارت دیگر
میتوا گفت کمالگرایی مثتت با ترغیب افراد در استفاده از هیجا های پیشرفت مثتت در مقابل
هیجا های پیشرفت منفی و تمایل ب انجام تکالیف تحصیلی ب مثابۀ موقعیت چالشی ستب میشود در
موقعیتهای تحصیلی کمتر دچار تنیدگی شوند.
نتایج نشا میدهد اثر غیرمستقیم کمالگرایی بر تنیدگی تحصیلی از طریق بهزیستی روا شناختی
معنادار بود؛ بنابراین بهزیستی روا شناختی ب عنوا میانجیگر راب ۀ کمالگرایی با تنیدگی تحصیلی پذیرفت
شد .در بحث حاضر ،ب دلیل نتود پیشینۀ داخلی و خارجی مشاب با موضو مورد بحث ،نتایج پژوهش با
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یافت های پژوهشهای دیگر مقایس نمیشود .در تتیین این قسمت میتوا گفت عامل اصلی در ویژگی
شخصیتی کمالگرایی منفی ،برترییافتن در همۀ زمین های زندگی از جمل تحصیل است .ر ها باید در همۀ
زمین ها ب حد واال و کمال برسند و اگر غیر این رخ دهد ،دچار ناکامی ،ناامیدی و خودکمبینی میشوند .وقتی
این شرایط مدتی تداوم داشت باشد ،دچار نوعی درماندگی میشوند و بهزیستی روا شناختی ر ها کاهش
مییابد .همچنین هر بار در موقعیت یادگیری قرار میگیرند ،با تداعیشد شکستهایی ک قتالً در ر
موقعیتها مواج شده بودند ،دچار تنش و تنیدگی میشوند.
ب طورکلی میتوا نتیج گرفت کمالگرایی مثتت و منفی با هیجا های تحصیلی و بهزیستی
روا شناختی بر تنیدگی تحصیلی دانشجویا اثرگذار بود .درمجمو وقتی تنیدگی تحصیلی در دانشجویا
کاهش یابد ،ر ها میتوانند زما و انرژیای را ک صرف درگیری با تنیدگی و استرس در محیط یادگیری
میکنند ،برای برنام ریزی ب منظور رسید ب اهداف رموزشی صرف کنند؛ بنابراین محیط رموزشی عالوه بر
اینک باید ب دنتال پیشرفت تحصیلی دانشجویا باشد ،باید زمین هایی را ک مستعد تنیدگی تحصیلی هستند،
شناسایی کنند و سعی در شناسایی عوامل کاهشدهندۀ این زمین ها داشت باشند .نتایج م العۀ حاضر ب دلیل
استفاده از ابزار خودگزارشی ب جای م العۀ رفتار واقعی ،ممکن است شرکتکنندگا در پژوهش را ب استفاده
از شیوههای متتنی بر کسب تأیید اجتماعی ترغیب کند .نمونۀ پژوهش حاضر محدود ب یک جامعۀ خاص
دانشجو بود و الزم است در نمون های دیگر مانند دانشرموزا نیز اجرا شود .در زمینۀ هیجا های تحصیلی
انجام پژوهشهای رزمایشی در راستای تنظیم هیجا ب بهتود تعامالت دانشجو و محیط دانشگاه میانجامد.
پیشنهاد میشود ب هیجا های منفی ک دانشجویا در محیط تحصیلی تجرب میکنند ،مانند اض راب ،شرم
و خشم اهمیت بیشتری داده شود؛ زیرا زمانی ک دانشجویی مض رب باشد ،دچار تنیدگی تحصیلی میشود.
برای افزایش بهزیستی روا شناختی باید ب ارتقای روحیات ،ررامش و رضایت دانشجویا از محیط تحصیلی
اقدام کرد .پیشنهاد میشود برای دانشجویا در س وح مختلف موقعیتهایی را فراهم رورند ک در زمینۀ
بهزیستی روا شناختی دورههای مختلف و کارگاههای مختلف برگزار شود .یافت های این پژوهش میتواند
مسئوال و مشاورا تحصیلی و تربیتی ،نهادهای تعلیم و تربیت و مسئوال رموزش و پرورش را برای بهتود
مشکالت و همچنین عملکرد بهتر دانشجویا یاری کند .دانشجویا یکی از اقشار مؤثر بر رینده و توسعۀ هر
جامع ای هستند و لزوم شناخت ویژگیهای رنا و بسترسازی برای ارتقای سالمت روانی ،عملکرد تحصیلی،
انگیزشی و شخصیتی رنا میتواند ضامن بقا و رشد جامع باشد و این مهم میسر نخواهد شد ،جز با شناخت
دقیق ضعفها و قوتهای ر ها با هدف پرورش توانمندیهایشا .

سپاسگزاری
از همکاری مسئوال دانشگاه محقق اردبیلی و تمامی شرکتکنندگا در پژوهش تشکر و قدردانی میشود.

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،2سال سیزدهم

299

منابع
برزگر بفرویی ،ک ،.هاشمی ،ا .ا ،.و زارعی محمودربادی ،ح1398 .ب .اثربخششی رمشوزش راهتردهشای خشودتنظیمی در
یادگیری بر هیجا های تحصیلی دانشرموزا دبیرستانی .روا شناسی مدرس 1 8 ،ب.26-42 ،
بشارت ،م ،. .حسینی ،س .ا ،.و نقیپور ،م1398 .ب .نقش کمالگرایی معنوی /مذهتی در سشالمت و اخشتالل روانشی.
رویش روا شناسی1 8 .ب.1-12 ،
بشارت ،م ،. .فرهمند ،ه ،.و ابراهیمی ،ف1399 .ب .راب ۀ بین ابعاد کمشالگرایی و نششان هشای افسشردگی و اضش راب:
نقش واس ای دشواری تنظیم هیجا  .رویش روا شناسی7 9 .ب.1-14 ،
حسن زاده نمین ،ف ،.پیمشانی ،ج ،.رنجتشریپشور ،ط ،.و ابوالمعشالیالحسشینی ،خ1398 .ب .مشدل پشیش بینشی بهزیسشتی
روا شناختی براساس تابروری با درن رگرفتن نقش میانجی اسشترس ادراکششده .علشوم روا ششناختی77 18 .ب،
.569-577
خانجانی ،م ،.ششهیدی ،ش ،.فشتحربشادی ،ج ،.مظشاهری ،م ،. .و ششکری ،ا1393 .ب .سشاختار عشاملی و ویژگشیهشای
روا سنجی فرم کوتاه  18سؤالیب مقیاس بهزیستی روا شناختی ریف در دانشجویا دختر و پسر .مجلۀ اندیش و
رفتار32 8 .ب.27-36 ،
رضوی علوی ،ز ،.شکری ،ا ،.و پورشهریار ،ح1396 .ب .مدلیابی روابشط بشین کمشالگرایشی ،هیجشا هشای پیششرفت و
بهزیستی تحصیلی در دانشرموزا تیزهوش :رزمو تغییرناپشذیری جنسشی .روا شناسشی افشراد اسشتثنایی28 7 .ب،
.95-135
سرانچ  ،م1393 .ب .راب ۀ علی ویژگیهشای شخصشیت بشا فرسشودگی تحصشیلی بشا میشانجیگری تنیشدگی تحصشیلی
ادراکشده و خودکاررمدی تحصیلی در دانشجویا کارشناسشی ارششد دانششگاه ششهید چمشرا اهشواز .پایشا نامشۀ
کارشناسی ارشد روا شناسی تربیتی .دانشگاه علوم تربیتی و روا شناسی .دانشگاه شهید چمرا اهواز.
سلیمانی شتیلو ،. ،واحدی ،ش ،.و نعمتی ،ش1398 .ب .راب ۀ هیجا های تحصیلی دانش رموزا  ،معلما و والدین با
عملکرد تحصیلی درس علوم .سالمت روا کودک1 6 .ب.189-199 ،
شکری ،ا ،.کرمی نوری ،ر ،.فراهانی ،م ،. .مرادی . ،ر1389 .ب .رزمو ساختار عشاملی و ویژگشیهشای روا سشنجی
نسخۀ فارسی پرسشنامۀ استرس تحصیلی .مجلۀ علوم رفتاری4 4 ،ب.277-283 ،
صتحی قرامکی ،. ،پرزور ،پ ،.رقاجانی ،س .ا ،.و نریمانی ،م1394 .ب .اثربخشی رموزش متمرکز بر تنظیم هیجا بشر
کاهش نشان های استرس ،اض راب و افسردگی دانشجویا  .رموزش بهداشت و ارتقای سالمت1 3 .ب.5-13 ،
فرهادیا  ،ف ،.و مرادی ،ا1399 .ب .سهم سالمت معنوی ،خوش بینی و بخشش در پیشبینی بهزیسشتی روا ششناختی
دانشجویا دانشگاه .دانش و پژوهش در روا شناسی کاربردی2 21 .ب.93-104 ،
کدیور ،پ ،.ولیال  ،ف ،.کاووسیا  ،ج ،.و نیکدل ،ف1388 .ب .رواسازی پرسششنامۀ هیجشا هشای تحصشیلی پکشرا .
نوروریهای رموزشی32 8 ،ب.7-38 ،
معتمدی . ،ا ،برجعلی ،ا ،.و صادق پور ،م1397 .ب .پیش بینی بهزیستی روا شناختی سالمندا براساس توا مشدیریت
استرس و حمایت اجتماعی .سالمندی1 13 .ب.98-109 ،
نادری ،م .ح ،.احدی ،ح ،.بهرامی ،ه ،.و حاتمی ،ح .ر1396 .ب .اثربخشی رموزش گروهی هوش معنشوی بشر بهزیسشتی
روا شناختی در دانشرموزا دورۀ دبیرستا  .توسعۀ رموزش جندی شاپور اهواز 8 .ویژه نام ب.123-129 ،

... نقش واسطهای هیجانهای

300

References
Abdollahi, A., Carlbring, P., Vaez, E., & Ghahfarokhi, S. A. (2016). Perfectionism
and test anxiety among high-school students: The moderating role of academic
hardiness. Current Psychology, 37(3), 632–639.
Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Schweizer S. Emotion-regulation strategies
across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review,
30(2), 217-37.
Allan, N.P., Lonigan, C.J., & Phillips, B.M. (2015). Examining the factor structure
and structural invariance of the PANAS across children, adolescents, and young
adults. Journal of Personality Assessment, 97(6), 616-625.
Bekes, V., Dunkley, D. M., Taylor, G., Zuroff, D. C., Lewkowski, M., Foley, J. E., ...
& Westreich, R. (2015). Chronic stress and attenuated improvement in depression
over 1 year: The moderating role of perfectionism. Behavior Therapy, 46(4), 478492.
Besharat, M. A. (2005). Evaluating psychometric properties of Farsi version of the
Positive and Negative Perfectionism Scale. Psychological Reports, 97(1), 33 -42.
Cocorada, E. (2016). Achievement emotions and performance among university
students. Bulletin of the Transilvania University of Brasov Series VII: Social
Sciences Law, 9(2), 119-28
Damian, L., Stoeber, J., Negru-Subtirica, O. & Baban, A. (2017). Perfectionism and
school engagement: A three-wave longitudinal study. Personality and Individual
Differences, 105, 179-184.
Dauda, B. A. (2016). Comparative evaluation of the academic performance of single
sex and co-educational secondary school students in Ibadan, South West Nigeria.
African Journal for the Psychological Studies of Social Issues, 19(1), 37-46.
De la Fuente, J., Peralta-Sánchez, F. J., Martínez-Vicente, J. M., Sander, P., GarzónUmerenkova, A., & Zapata, L. (2020). Effects of self-regulation vs. external
regulation on the factors and symptoms of academic stress in undergraduate
students. Frontiers in Psychology, 11, 1-14.
Dhanalakshmi, K., & Murty, K. V. S. N. (2018). Relationship between study habits
and academic stress of B.ED trainees. Journal for Humanity Science & English
Languag, 6(28), 7852-7856
Fletcher, K. L., & Speirs Neumeister, K. L. (2012). Research on perfectionism and
achievement motivation: Implications for gifted students. Psychology in the
Schools, 49(7), 668-677.
Glaser-Zikuda, M., Stuchlíkova, I., & Janík, T. (2013). Emotional aspects of learning
and teaching: reviewing the field-discussing the issues. Orbis Scholae, 7(2), 7-22.
González-Hernández, J., Gómez-López, M., Alarcón-García, A., & Muñoz-Villena,
A.J. (2019). Perfectionism and stress control in adolescents: Differences and
relations according to the intensity of sports practice. Journal of Human Sport and
Exercise, 14(1), 195-206.
Hayat, A. A., Salehi, A., & Kojuri, J. (2018). Medical student’s academic
performance: The role of academic emotions and motivation. Journal of Advances
in Medical Education & Professionalism, 6(4), 168-175

301

 سال سیزدهم،2  شماره، پژوهشی- علمی،فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی

He, F. X., Turnbull, B., Kirshbaum, M. N., Phillips, B., & Klainin-Yobas, P. (2018).
Assessing stress, protective factors and psychological well-being among
undergraduate nursing students. Nurse Education Today, 68, 4–12.
Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (2002). Perfectionism and Stress Processes in
Psychopathology. In G. L. Flett, & P. L. Hewitt (Eds.), Perfectionism: Theory,
Research, and Treatment (pp. 255-284). Washington DC: American Psychological
Association. https://doi.org/10.1037/10458-011
Hu, K. S., Chibnall, J. T., & Slavin, S. J. (2019). Maladaptive perfectionism,
impostorism, and cognitive distortions: Threats to the mental health of pre-clinical
medical students. Academic Psychiatry, 43(4), 381-385.
Kim, E. (2018). Convergence study on stress, stress of clinical practice, coping, and
psychological well-being in nursing students. Journal of the Korea Convergence
Society, 9(3), 91-99.
Kleine, M., Goetz, T., Pekrun, R., & Hall, N. (2005). The structure of students'
emotions experienced during a mathematical achievement test. ZDM, 37(3), 221225.
Lent, R.W., Taveira, M.D., Figuera, P., Dorio, I., Faria, S., & Goncalves, AM. (2016).
Test of the social cognitive model of well-being in Spanish college students.
Journal of Career Assessment, 25(1), 135-43.
Li, Z. Sh., & Hasson, F. (2020). Resilience, stress, and psychological well-being in
nursing students: A systematic review. Nurse Education Today, 90, 1-13.
Liu, Y. (2015). The longitudinal relationship between Chinese high school students'
academic stress and academic motivation. Journal Learning and Indiviual
Differences, 38, 123-126.
Mandel, T., Dunkley, D. M., & Starrs, C. J. (2018). Self-critical perfectionism, daily
interpersonal sensitivity, and stress generation: A four-year longitudinal study.
Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 40(4), 701-713.
Nikanjam, R., Barati, M., Bashirian, S., Babamiri, M., Fattahi, A., & Soltanian, A.
(2017). Student-life stress level andits related factors among medical students of
Hamadan University of Medical Sciences in 2015. Journal of Community Health,
2(4), 57-64.
Pekrun, R., Goetz, T., & Perry, R. P. (2002). Achievement emotions questionnaire
(AEQ). User’s manual. Unpublished Manuscript, University of Munich, Munich.
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students'
self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative
research. Educational psychologist, 37(2), 91-105.
Perrone-McGovern, K. M., Simon-Dack, S. L., Beduna, K. N., Williams, C. C., &
Esche, A. M. (2015). Emotions, cognitions, and well-being. Journal for the
Education of the Gifted, 38(4), 343–357.
Putwain, D. W., Becker, S., Symes, W., & Pekrun, R. (2017). Reciprocal relations
between students’ academic enjoyment, boredom, and achievement over time.
Learning and Instruction, 54, 73–81.
Richardson, C., & Gradisar, M. (2020). Perfectionism and insomnia in adolescents:
The role of vulnerability to stress and gender. Journal of Adolescence, 85, 70–79.

... نقش واسطهای هیجانهای

302

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of
psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 57(6),
1069.
Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being
revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.
Seibert, G. S., Bauer, K. N., May, R. W., & Fincham, F. D. (2017). Emotion
regulation and academic underperformance: The role of school burnout. Learning
and Individual Differences, 60, 1-9
Soliemanifar, O., Rezaei, Z., Rasuli, A. A., & Rasuli, M. (2015). The relationship
between positive and negative perfectionism and depressive symptoms: The role of
academic rumination. Jentashapir Journal of Health Research, 6(6), 21-26.
Stoeber, J., & Yang, H. (2010). Perfectionism and emotional reactions to perfect and
flawed achievements: Satisfaction and pride only when perfect. Personality and
Individual Differences, 49(3), 246-51
Stoeber, J., Otto, K., Pescheck, E., Becker, C., & Stoll, O. (2007). Perfectionism and
competitive anxiety in athletes: Differentiating striving for perfection and negative
reactions to imperfection. Personality and Individual Differences, 42(6), 959-969.
Suh, H., Gnilka, P. B., & Rice, K. G. (2017). Perfectionism and well-being: A positive
psychology framework. Personality and Individual Differences, 11(1), 25-30.
Tan, L. C., & Chun, K. Y. N. (2014). Perfectionism and academic emotionsin gifted
adolescent girls. The Asia-Pacific Education Researcher, 23(3), 389-401.
Teixeira, R. J., Brandão, T., & Dores, A. R. (2021). Academic stress, coping, emotion
regulation, affect and psychosomatic symptoms in higher education. Current
Psychology, 47(1), 1-10.
Tery-Short, L. A., Owens, R.G., Salde, P. D., & Dewey, M. E. (1995). Positive and
negative perfectionism. Journal Personality and Individual Diffrences, 18, 663668.
Vanstone, D. M., & Hicks, R E. (2019). Transitioning to university: Coping styles as
mediators between adaptive-maladaptive perfectionism and test anxiety.
Personality and Individual Differences, 141, 68–75.
Winefield, H. R., Gill, T. K., Taylor, A. W., & Pilkington, R. M. (2012).
Psychological well-being and psychological distress: Is it necessary to measure
both? Psychology of Well-Being: Theory Research and Practice, 2(3), 1-16.
Yu, J., Huang, C., Han Z, He, T., & Li, M. (2020). Investigating the influence of
interaction on learning persistence in online settings: Moderation or mediation of
academic emotions? International Journal of Environmental Research and Public
Health, 17(7), 1-21.
Zajacova, A., Lynch, S. M., & Espenshade, T. J. (2009). Self-efficacy, stress, and
academic success in college. Reseda High School Special Education, 46(6), 678706.

