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Abstract
Introduction: Students, as an essential element of the country›s education system, face challenges. 
To understand these challenges, it is important to pay attention to the psychological and social 
dimensions of students.  The aim of this study was to determine the correlation between cognitive 
emotion regulation and metacognitive awareness with help seeking behavior in students.
Methods: The present study was descriptive-correlational. The statistical population of this study 
was all students of Islamic Azad University, Tehran Central Branch in the 2019-2020 academic year. 
330 students were selected by cluster random sampling. In this study, demographic questionnaire, 
«Cognitive Emotion Regulation Questionnaire», «Metacognitive Awareness Questionnaire» and 
«Help Seeking Behavior Questionnaire» were used. In the present study, the validity of previous 
studies was sufficient and reliability was measured by internal consistency method by calculating 
Cronbach›s alpha coefficient. Students answered the questionnaires for one hour in the presence of 
the researcher. Data were analyzed using SPSS. 24.
Results: There is a significant negative correlation between self-blame component and acceptance of 
help (P <0.05). And there is a positive and significant correlation between acceptance of help-seeking 
(P <0.05) between the components of accepting conditions, positive refocusing, planning refocusing 
and positive re-evaluation (P<0.05). Also, metacognitive awareness has a positive and significant 
correlation with acceptance of help, and a negative and significant correlation with avoidance of help 
(P <0.05).
Conclusions: Cognitive emotion regulation and metacognitive awareness have correlation with help 
seeking behavior. help seeking behavior is also predicted based on cognitive emotion regulation 
and metacognitive awareness. Therefore, it is suggested that more attention be paid to creating a 
supportive environment to strengthen students› help seeking behavior and teaching cognitive emotion 
regulation and metacognitive awareness.
Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Metacognitive Awareness, Help Seeking Behavior, 
Students.
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چکيده
مقدمــه: دانشــجويان بــه عنــوان ركــن اساســی نظــام آموزشــی كشــور، بــا چالش هايــی روبــرو هســتند. بــرای شــناخت ايــن چالش هــا، 
توجــه بــه ابعــاد روانشــناختی و اجتماعــی دانشــجويان نيــز از اهميــت بســياری برخــوردار اســت. هــدف ايــن پژوهــش تعييــن همبســتگی 

تنظيــم شــناختي هيجــان و آگاهي هــاي فراشــناختي بــا رفتــار كمــک  طلبــی در دانشــجويان می باشــد. 
روش کار: پژوهــش حاضــر توصيفی-همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری ايــن پژوهــش كليــه دانشــجويان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
ــا روش نمونه گيــری تصادفــی خوشــه ای انتخــاب شــدند.  ــود. 330 تــن از دانشــجويان ب تهــران مركــز در ســال تحصيلــی 99-1398 ب
 Cognitive Emotion Regulation( »ــان ــناختی هيج ــم ش ــنامه تنظي ــناختی، »پرسش ــت ش ــنامه جمعي ــه از پرسش ــن مطالع در اي
ــی«  ــار كمک طلب ــنامه رفت ــناختی« )Metacognitive Awareness Inventory( و  »پرسش ــی فراش ــياهه آگاه Questionnaire(، »س

ــز  ــد و ني ــا ش ــی اكتف ــات قبل ــی در مطالع ــه رواي ــر ب ــه حاض ــد. در مطالع ــتفاده ش )Help Seeking Behavior Questionnaire( اس
پايايــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضريــب آلفــا كرونبــاخ انداز ه گيــری شــد. دانشــجويان بــه مــدت يــک ســاعت در حضــور 

ــد. ــل ش ــخه 24 تحلي ــی اس اس نس ــزار اس پ ــا در نرم اف ــد. داده ه ــخ دادن ــنامه ها پاس ــه پرسش ــگر ب پژوهش
یافته هــا: بيــن مؤلفــه ســرزنش خــود بــا مؤلفــه پذيــرش كمک طلبــی همبســتگی منفــی و معنــاداری وجــود دارد )P>0/05(. و بيــن 
مؤلفــه هــای پذيــرش شــرايط، تمركــز مجــدد مثبــت، تمركــز مجــدد برنامه ريــزی و ارزيابــی مجــدد مثبــت همبســتگی مثبــت و معنــاداری 
بــا مؤلفــه پذيــرش كــم طلبــی وجــود دارد )P>0/05(. همچنيــن مؤلفــه آگاهــی فراشــناختی بــا مؤلفــه پذيــرش كمــک طلبــی همبســتگی 

.)P>0/05( مثبــت و معنــادار، و بــا مؤلفــه اجتنــاب از كمــک طلبــی همبســتگی منفــی و معنــاداری دارد
نتیجه گیــری: تنظيــم شــناختی هيجــان و آگاهــی هــای فراشــناختی بــا رفتــار كمــک طلبــی همبســتگی دارد. همچنيــن رفتــار كمــک 
ــذا پيشــنهاد می شــود در ايجــاد  ــی شــود. ل ــی م ــش بين ــای فراشــناختی پي ــم شــناختی هيجــان و آگاهــی ه ــر اســاس تنظي ــی ب طلب
ــای  ــان و آگاهی ه ــناختی هيج ــم ش ــوزش تنظي ــجويان و آم ــی دانش ــار كمک طلب ــت رفت ــت تقوي ــب جه ــی مناس ــای حمايت محيط ه

فراشــناختی توجــه بيشــتری شــود.
کلید واژه ها: تنظيم شناختي هيجان، آگاهي هاي فراشناختي، رفتار كمک طلبی، دانشجويان.

مقدمه
یکــی از اهــداف مهــم نظــام آموزشــی ایجــاد زمینــه بــرای رشــد همــه 

جانبــه فــرد و تربیــت انســان های ســامل، کارآمــد و مســئول بــرای ایفــای 

نقــش در زندگــی فــردی و اجتامعــی اســت. از آنجایــی کــه دانشــجویان 

بــه عنــوان رکــن اساســی آمــوزش عالــی کشــور، در دســتیابی بــه اهــداف 

نظــام آموزشــی نقــش و جایــگاه ویــژه ای دارنــد، توجــه بــه ایــن قــر از 

جامعــه از لحــاظ آموزشــی و تربیتــی، موجــب بــاروری و شــکوفایی هــر 

چــه بیشــر نظــام آموزشــی و تربیتــی جامعــه می شــود. بــا ایــن وجــود 

از کل دانشــجویانی کــه وارد نظــام آموزشــی می شــوند، تعــداد کمــی از 

آن هــا می تواننــد اســتعدادهای خــود را شــکوفا کننــد و در ایــن عرصــه 

موفــق شــوند. یکــی از عوامــل بســیار مهــم و اثرگــذار در عوامل تحصیلی 
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دانشــجویان عوامــل روان شــناختی آن هــا اســت )1(. 

از جملــه ویژگی هــای روانشــناختی مهمــی کــه عملکــرد تحصیلــی 

را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، کمک طلبــی اســت. کمک طلبــی یــا 

از راهربدهــای مهــم خودگردانــی  سؤال پرســی در کالس درس یکــی 

اســت کــه در یادگیــری و عملکــرد دانشــجویان نقــش بســزایی دارد )2(.  

رفتــار کمک طلبــی دربرگیرنــده رفتارهایــی از قبیــل پرســش از معلــامن، 

والدیــن و همکالســی ها، تقاضــای توضیــح بیشــر دربــاره مســئله، 

ــای  ــایر کمک ه ــئله و جســتجوی س ــای مس ــا و راه حل ه ــن رسنخ ه گرف

ــت  ــری از شکس ــرای جلوگی ــربدی ب ــوان راه ــه عن ــت و ب ــی اس تحصیل

تحصیلــی عمــل می کنــد )3(.

Neuman کمک طلبــی را جســتجوی کمــک از دیگــری بــه هنــگام 

روبــه رو شــدن بــا ابهــام و دشــواری در امــر تحصیــل بیــان می کنــد )4(. 

ــات  ــتفاده از امکان ــرای اس ــه ب ــالش فعاالن ــی ت ــز آن را نوع Butler نی

ــد )5(. کالس درس  ــت می دان ــه موفقی ــتیابی ب ــتای دس ــود در راس موج

ــا دشــواری هایی  بافتــی اســت کــه در آن دانشــجویان از نظــر درســی ب

روبــه رو می شــوند و بایــد از افــراد بــا تجربــه و کارآمــد )ماننــد معلــامن 

ــی  ــن حــال روانشناســان تربیت ــا ای ــد. ب و همکالســی ها( کمــک بخواهن

کمــر بــه مطالعــه رفتــار کمک طلبــی دانشــجویان پرداخته انــد )1(. 

همچنیــن روانشناســان تربیتــی رفتــار کمک طلبــی را یکــی از راهربدهــای 

یادگیــری می داننــد کــه دانشــجویان بــا اســتفاده از آن می تواننــد 

ــی خــود را تشــخیص داده و از  ــری و تحصیل مســائل و مشــکالت یادگی

ــدام  ــع آن اق ــت رف ــران در جه ــن از دیگ ــک گرف ــش و کم ــق پرس طری

مناینــد. دانشــجویان می تواننــد از طریــق ایــن راهــربد بــرای تبحــر یافــن 

ــد )6(.  ــتفاده مناین ــر اس ــری به ــا و یادگی ــر مهارت ه ب

ــاب  ــه اجتن ــرای مؤلف ــی، پیشــایندهای متعــددی ب در پژوهش هــای قبل

ــایی شــده اســت. برخــی از  ــی در کالس درس، شناس ــار کمک طلب از رفت

پژوهش هــا بــه بررســی اثــر قوانیــن نامناســب حاکــم بــر رشایــط آمــوزش 

ــاب از  ــه اجتن ــر مؤلف ــامد ب ــل اعت ــی قاب ــع اطالعات ــود مناب ــدم وج و ع

رفتــار کمک طلبــی پرداختــه  شــده اســت. در برخــی دیگــر از پژوهش هــا 

بــه بررســی علــل روانــی اجتامعــی ماننــد هدف هــای پیرفــت فــردی، 

هدف هــای اجتامعــی، ادراک تهدیــد به شایســتگی از جانب همســاالن و 

معلــم، کار آمــدی تحصیلــی، شایســتگی شــناختی و شایســتگی اجتامعــی 

بــرای ایــن پدیــده، پرداختــه شــده اســت )7(.

یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه اهمیــت بســیاری در بهبــود رفتــار 

کمک طلبــی دارد و ســبب موفقیــت و پیرفــت در متــام زمینه هــا، 

ــای  ــت. موقعیت ه ــان اس ــم هیج ــود، تنظی ــی می ش ــاً تحصیل مخصوص

تحصیلــی نیــز پــر از چالش هایــی اســت کــه ممکــن اســت تهدیــدی برای 

بهزیســتی هیجانــی دانشــجویان محســوب گــردد. بنابرایــن، برخــورداری 

از مهــارت تنظیــم هیجــان عــالوه بــر تأثیــر کلــی کــه می توانــد بــر بهبــود 

ــی و  ــت تحصیل ــود وضعی ــته باشــد، در بهب ــراد داش ــی اف ــت زندگ کیفی

ــد )8(.  ــته باش ــزایی داش ــش بس ــد نق ــز می توان ــی نی ــار کمک طلب رفت

افــراد در مواجهــه بــا رویدادهــای تنــش  زا از راهربدهــای تنظیــم هیجــان 

ــتفاده  ــود اس ــی خ ــه هیجان ــل تجرب ــا تعدی ــالح ی ــرای اص ــی ب متفاوت

می کننــد )9(. یکــی از متداول تریــن راهربدهــا، تنظیــم هیجــان بــا 

ــای  ــا فرآینده ــناخت ها ی ــت. ش ــناختی اس ــای ش ــتفاده از راهربده اس

شــناختی بــه افــراد کمــک می کننــد کــه هیجان هــا و احســاس های 

ــود.  ــوب نش ــا مغل ــدت هیجان ه ــط ش ــوده و توس ــم من ــود را تنظی خ

ــتکاری  ــت و دس ــناختی مدیری ــیوه ش ــه ش ــان، ب ــناختی هیج ــم ش تنظی

ورود اطالعــات فراخواننــده هیجــان، اشــاره دارد )10(. راهربدهایــی 

کــه افــراد بــرای تنظیــم هیجــان اســتفاده می کننــد، تحــت عنــوان 

ــورد  ــددی م راهربدهــای ســازگارانه و ناســازگارانه در پژوهش  هــای متع

بررســی قــرار گرفته انــد )11(. در همیــن راســتا Garnfsky و همــکاران، 

9 راهــربد متفــاوت تنظیــم شــناختی هیجــان را تحــت عنــوان رسزنــش 

خــود، پذیــرش، نشــخوار ذهنــی، مترکــز مجــدد مثبــت، مترکــز مجــدد بــر 

برنامه ریــزی، ارزیابــی مجــدد مثبــت، اتخــاذ دیــدگاه فاجعه آمیزپنــداری 

ــش  ــربد، رسزن ــن راه ــان ای ــد. از می ــی کرده ان ــران معرف ــش دیگ و رسزن

دیگــران، نشــخوار فکــری و فاجعه آمیزپنــداری، راهربدهــای ناســازگارانه 

تنظیــم شــناختی هیجــان و پذیــرش، مترکــز مجــدد بــر برنامه ریــزی، مترکز 

مجــدد مثبــت ارزیابــی مثبــت و اتخــاذ دیــدگاه، راهربدهــای ســازگارانه 

ــد )12(. ــکیل می دهن ــان را تش ــم هیج تنظی

نتایــج پژوهشــی بیانگــر وجــود رابطــه قــوی بیــن راهربدهــای نظم جویی 

ــی،  ــه طــور کل ــی اســت )13(. ب ــا مشــکالت هیجان شــناختی هیجــان ب

نتایــج پژوهش هــا نشــان داده اســت افــرادی کــه از ســبک های شــناختی 

ــود  ــش خ ــداری و رسزن ــری، فاجعه آمیزپن ــخوار فک ــد نش ــف مانن ضعی

اســتفاده می کننــد، نســبت بــه ســایر افــراد، بیشــر در برابــر مشــکالت 

از  کــه  افــرادی  در  حالی کــه،  در  می باشــند.  آســیب پذیر  هیجانــی 

ســبک های مطلــوب ماننــد ارزیابــی مجــدد مثبــت اســتفاده می کننــد، 

آســیب پذیری کمــر اســت )13(. در مجمــوع، نظم جویــی شــناختی 

ــه  ــری ب ــری بیش ــا انعطاف پذی ــا ب ــازد ت ــادر می س ــراد را ق ــان اف هیج

وقایــع محیطــی متنــوع، پاســخ دهنــد )14(.

یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر رفتــار کمک طلبــی، آگاهــی فراشــناختی 

اســت )15(.  فراشــناخت شــکلی از شــناخت اســت کــه عبــارت اســت از 

فراینــد تفکــر ســطح بــاال و شــامل کنــرل فعــال فرایندهــای شــناختی و 

نظــارت بــر آن هــا می باشــد )16(. آگاهــی فراشــناختی، بخشــی از دانــش 

دربــاره جهــان اســت کــه بــا مســائل شــناختی رس و کار دارد. دانــش و 

باورهایــی کــه از طریــق تجربــه کســب می شــود و در حافظــه بلندمــدت 

ــت.  ــته نیس ــی وابس ــوای خاص ــه محت ــش ب ــن دان ــردد. ای ــره می گ ذخ

بلکــه بــه فعالیــت ذهنــی مربــوط اســت )17(.
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مطالعــات بســیاری نشــان داده انــد کــه اســتفاده از فراشــناخت در کالس 

بــه بهبــود یادگیــری، یادگیــری حــل مســأله، پژوهــش و تفکــر ســطح باال، 

ــن  ــه بررســی رابطــه بی ــه ب ــر، ک ــه دیگ ــد )19، 18(. در مطالع می انجام

رویکردهــای فراشــناخت و یادگیــری دانشــجویان پرداختــه شــده، نتایــج 

ــتفاده  ــناخت اس ــای فراش ــه از راهربده ــجویانی ک ــه دانش ــان داد ک نش

می کننــد، نســبت بــه آن هایــی کــه از راهربدهــای فراشــناخت اســتفاده 

نکردنــد، یادگیرندگانــی موفق تــری هســتند )20(. بــا توجــه بــه مطالــب 

بیــان شــده، اگرچــه پژوهش هــای گذشــته بــه صــورت پراکنــده و مجــزا 

بــه بررســی ارتبــاط مفاهیــم مذکــور پرداختنــد، اما يکــی از نارســايی های 

اصلــی پژوهش هــای قبلــی عــدم توجــه بــه نقــش همزمــان آن متغرهــا 

در دانشــجویان ایرانــی می باشــد. لــذا پژوهــش حــارض بــا هــدف تعییــن 

ــا  ــناختي ب ــاي فراش ــان و آگاهي ه ــناختي هيج ــم ش ــتگی تنظي همبس

ــان دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد  ــار کمک طلبــی در می رفت

تهــران مرکــز در ســال تحصیلــی 99-1398 انجــام شــد.

روش کار
ــن  ــاری ای ــه آم ــد. جامع ــتگی می باش ــارض توصیفی-همبس ــه ح مطالع

پژوهــش را کلیــه دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران 

مرکــز در ســال تحصیلــی 99-1398 تشــکیل دادنــد کــه تعــداد جمعیــت 

ــر اســاس جــدول  ــه ب ــود. تعــداد منون ــن ب ــه تعــداد 2362 ت کل آن هــا ب

مــورگان330 تــن انتخــاب شــد کــه بــر اســاس روش منونه گیــری تصادفــی 

ــگاه  ــکده های دانش ــان دانش ــدا از می ــن روش ابت ــود. در ای ــه ای ب خوش

ــی  ــورت تصادف ــه ص ــکده ب ــت(؛ 3 دانش ــع والی ــزی )مجتم ــران مرک ته

ــک رشــته  ــن،  از هــر دانشــکده ی ــدون جایگزی ــا قرعه کشــی ب ســاده ب

علــوم  و  سیاســی  علــوم  اجتامعــی،  علــوم  کارشناســی  )رشــته های 

ــن،  ــدون جایگزی ــا قرعه کشــی ب ــاده ب ــی س ارتباطــات( بصــورت تصادف

ــا  ــاده ب ــی س ــورت تصادف ــا 9 کالس( بص ــته 3 کالس )جمع ــر رش و از ه

قرعه کشــی بــدون جایگزیــن انتخــاب گردیــد و بــه صــورت متام شــامری 

ــه متــام دانشــجویان کالس هــای انتخــاب شــده پرسشــنامه داده شــد.  ب

تعــداد دانشــجویان در هــر کالس 36 نفــر بــود کــه بــا احتســاب 9 کالس، 

ــه  ــگر ب ــور پژوهش ــاعت در حض ــک س ــدت ی ــه م ــر ب ــا 330 نف جمع

ــد. ــخ دادن ــنامه ها پاس پرسش

ــده  ــراد رشکت کنن ــت اشــتغال اف ــری جنســیت و وضعی ــن منونه گی در ای

مطــرح نبــود.

ــدگان  ــه رشکت کنن ــت آگاهان ــه مطالعــه شــامل رضای معیارهــای ورود ب

و نیــز تحصیــل در ســال تحصیلــی مذکــور بــود. معیــار خــروج در ایــن 

ــه  ــر گرفت ــنامه ها در نظ ــواالت پرسش ــل س ــل کام ــدم تکمی ــش، ع پژوه

شــد. بــه ایــن معنــی کــه عــدم پاســخ گویی بــه بیــش از 5 عبــارت از هــر 

پرسشــنامه، بــه منزلــه از رده خــارج شــدن پرسشــنامه اســت.  هــر زمــان 

ــد از پژوهــش خــارج شــوند.  ــل باشــند، می توانن ــدگان مای رشکت کنن

برای جمع آوری داده ها از ابزارهایی به رشح زیر استفاده شد: 

پرسشــنامه جمعیــت شــناختی کــه شــامل ســن، جنــس، وضعیــت تأهــل 

و رشــته تحصیلــی بــود.

 Cognitive Emotion( هیجــان«  شــناختی  تنظیــم  »پرسشــنامه 

ســال  در   Garnfsky توســط   )Regulation Questionnaire

بعدي جهت  پرسشنامه چند  ایــن   .)21( اســت  تدویــن شــده   2002

وقايع  تجربهكردن  از  پس  افراد  شناختي  مقابلهاي  راهربدهاي  شناسايي 

ساير  برخالف  قرارميگرد.  استفاده  مورد  منفي  موقعيتهاي  يا 

وي  واقعي  اعامل  و  افراد  بني  آشكار  بصورت  كه  مقابله  پرسشنامههاي 

ــل منيشوند، اين پرسشنامه، افكار فرد را پس از يك تجربه منفي  متايز قائ

خودگزاريش  ابزار  يك  پرسشنامه  اين  ميكند.  ارزيايب  آسيبزا  وقايع  يا 

ــه ای از 1  ــرت 5 درج ــف لیک ــورت طی ــه ص ــارت ب است و دارای 36 عب

ــارت  ــا 5 )همیشــه( می باشــد. 9 مولفــه، هرکــدام شامل 4 عب )هرگــز( ت

است. مولفه هــا عبارتنــد از: رسزنــش خــود )self-blame( شــامل 4 

شــامل   )other blame( دیگــران  رسزنــش   ،)1،10،19،28( عبــارت 

4 عبــارت )9،18،27،36(، پذیــرش رشایــط )acceptance( شــامل 4 

عبــارت   4 شــامل   )planning( برنامه ریــزی   ،)2،11،20،29( عبــارت 

)5،14،23،32(، مترکــز مجــدد مثبــت )positive refocusing( شــامل 4 

عبــارت )4،13،22،31(، نشــخوار فکــری )rumination( شــامل 4 عبارت 

 )positive reappraisal( مثبــت  مجــدد  ارزیابــی   ،)3،12،21،30(

 putting into( توســعه چشــم انداز ،)شــامل 4 عبــارت )6،15،24،33

perspective( شــامل 4 عبــارت )7،16،25،34( و تلقــی فاجعه آمیــز 

 )catastrophizing( شــامل 4عبــارت )8،17،26،35( می باشــد.  منره  

ــدست  ــا ب كل هر يك از زير مقياسها از طريق جمعكردن منره عبارت ه

ميآيد. بنابراين، دامنه منره هــای هریــک از زيرمقياسهــا بني 4  تا 20 

ــا 180 قــرار می گیــرد  خواهد بود و جمــع کل منــره در دامنــه ای از 36 ت

ــره   ــا من ــراد ب ــه در اف ــن صــورت اســت ک ــه ای ــره ب )30 ،29(. تفســیر من

ــم  ــا 108 تنظی ــف، منــره 72 ت ــم شــناختی هیجــان ضعی ــا 72 تنظی 36 ت

شــناختی هیجــان متوســط و منــره باالتــر از 108 تنظیــم شــناختی هیجان 

می باشــد. 

Garnfsky و همــکاران در پژوهــش خــود کــه منونــه آن 82 فــرد مبتــال 

بــه بیــامری روماتیســم بــود، روايــي ســازه همگــرای »پرسشــنامه تنظيــم 

شــناختي هيجــان« را از طريــق محاســبه رضايــب همبســتگي مؤلفه های 

 Depression Anxiety( »آن بــا »مقیــاس افرسدگــی اضطــراب تنــش

ــت.  ــرده اس ــزارش ک ــور گ ــه مذک ــراد منون ــورد اف Stress Scale( در م

رضایــب همبســتگی بیــن مؤلفه هــای رسزنــش دیگــران، نشــخوار فکــری، 

ــود،  ــش خ ــزی، رسزن ــت، برنامه ری ــدد مثب ــز مج ــط، مترک ــرش رشای پذی

ــا  ــز ب ــی فاجعه آمی ــم انداز و تلق ــعه چش ــت، توس ــدد مثب ــی مج ارزیاب



137

هاجرتارویردی زاده و فاطمه نظارات

عالئــم افرسدگــی بــه ترتیــب 0/72، 0/58-، 0/56-، 0/51-، 0/67-، 0/58، 

0/56-، 0/52 و 0/63- بدســت آمــد.  پایایــی بــه روش همســانی درونــی 

ــرای  ــور ب ــه مذک ــراد منون ــرای اف ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه رضی ــا محاس ب

ــده  ــزارش ش ــا 0/81 گ ــه 0/71 ت ــنامه در دامن ــن پرسش ــای ای مولفه ه

اســت )21(.

در ایــران روانســنجی نسخه فاريس »پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان« 

تــن )200 زن و  بــا منونــه   420  کــه  توسط حســنی و همــکاران 

ــت.  ــده اس ــام ش ــود، انج ــران ب ــجویان ته ــه دانش ــرد( از جامع 220 م

روایــی ســازه همگــرای »پرسشــنامه تنظیــم شــناختی هیجــان« از 

 Beck Depression( طریــق اجــراي همزمــان ســیاهه افرسدگــی بــک

ــن  ــون بی ــتگی پیرس ــب همبس ــد. رضای ــبه ش ــک محاس Inventory( ب

ــز  ــط، مترک ــرش رشای ــش خــود، پذی ــش دیگــران، رسزن مؤلفه هــای رسزن

مجــدد مثبــت، برنامه ریــزی، نشــخوار فکــری، ارزیابــی مجــدد مثبــت، 

توســعه چشــم انداز مثبــت و تلقــی فاجعه آمیــز بــه ترتیــب 0/42، 

بدســت   0/48 و   -0/25  ،-0/32  ،0/36  ،-0/29  ،-0/27  ،-0/25  ،0/38

ــا  ــب آلف ــبه رضی ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای آم

کرونبــاخ بــرای افــراد منونــه مذکــور بــرای مولفه هــا از 0/76 تــا 0/92 

ــد )22(. ــت آم بدس

از  منونــه ای  در  را  هيجان«  شناختي  تنظيم  »پرسشنامه  بشــارت، 

جمعیــت عمومــی )478 تــن؛ 226 مــرد و 252 زن( مــورد بررســی قــرار 

داد. روایــی ســازه همگــرای »پرسشــنامه تنظیــم شــناختی هیجــان« از 

 )Depression Scale( »طریــق اجــراي همزمــان »مقیــاس افرسدگــی

محاســبه شــد. رضایــب همبســتگی پیرســون بیــن زیرمقیاس هــای 

رسزنــش دیگــران، رسزنــش خــود، پذیــرش رشایــط، مترکــز مجــدد 

مثبــت، برنامه ریــزی، نشــخوار فکــری، ارزیابــی مجــدد مثبــت، توســعه 

چشــم انداز مثبــت و تلقــی فاجعه آمیــز بــا عالئــم افرسدگــی بــه 

و   0/57  ،-0/59  ،0/58  ،-0/63  ،-0/62  ،-0/53  ،-0/61  ،0/64 ترتیــب 

0/62- بدســت آمــد.  پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه 

ــرای کل  ــور ب ــده مذک ــراد رشکت کنن ــرای اف ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف رضی

ــت )23(. ــده اس ــت آم ــنامه 0/93 بدس پرسش

 Metacognitive Awareness( فراشــناختی«  آگاهــی  »ســیاهه 

ســال  در   )24(  Schraw & Dnnison توســط    )Inventory

ــناختی ســاخته شــد. ایــن ابــزار  1994 بــرای ســنجش آگاهــی فراش

دانــش  از:   عبارتنــد  کــه  مولفــه می باشــد   2 و  عبــارت  دارای 52 

ــارت )3،5،1 ــامل 17 عب ــناخت )knowledge of cognition( ش ش

0،12،14،15،16،17،18،20،26،27،29،32،33،35،46( و تنظیــم شــناخت  

)regulation of cognition( شــامل 35 عبــارت )1،2،4،6،7،8،9،11

،13،19،21،22،23،24،25،28،30،31،34،36،37،38،39،40،41،42،43،44،

45،47،48،49،50،51،52( می باشــد. پاســخ ها در ایــن ســیاهه براســاس 

ــدرت،  ــه ن ــز، 2=ب ــرت )1=هرگ ــوع لیک ــه ای از ن ــاس 5 درج ــک مقی ی

ــب و 5=همیشــه( محاســبه می شــوند. حــد  ــات، 4=اغل 3=گاهــی اوق

پاییــن، حــد متوســط و حــد بــاالی منــره بــه ترتیــب عبــارت اســت از: 

ــا منــره  ــراد ب ــه  اف ــن صــورت اســت ک ــه ای 1 ، 26، 52. تفســیر منــره ب

 1 تــا 13 دارای آگاهی هــای فراشــناختی ضعیــف، منــره 13 تــا 39 

دارای آگاهی هــای فراشــناختی متوســط و منــره باالتــر از 39 دارای 

آگاهی هــای فراشــناختی قــوی می باشــند. 

Schraw & Dnnison در پژوهــش خــود کــه منونــه  آن هــا 622 تــن 

ــی  ــی در هاوای ــک دانشــگاه دولت از دانشــجویان مقطــع کارشناســی ی

بــود، روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی را گــزارش 

ــد  ــم شــناخت را تایی ــش شــناخت و تنظی ــه دان ــج 2 مولف ــد. نتای دادن

ــا محاســبه رضیــب آلفــای  ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب کــرد. پایای

کرونبــاخ بــا منونــه فــوق بــرای کل مقیــاس برابــر بــا 0/93 و بــرای هــر 

ــزارش  ــا 0/88 گ ــر ب ــم شــناخت براب ــش شــناخت و تنظی ــه دان 2 مولف

ــامن از  ــن از معل ــکاران در 208 ت ــش Heli و هم ــد )24(. در پژوه ش

ــده(، از  ــرح نش ــات مط ــه ای )جزیی ــوزش حرف ــف آم ــای مختل بخش ه

»ســیاهه آگاهــی فراشــناختی« اســتفاده شــده اســت. در ایــن پژوهــش 

ــه منظــور روایــی ســازه بــه روش همگــرا، رضایــب همبســتگی بیــن  ب

دو مولفــه دانــش شــناخت و تنظیــم شــناخت بــا منــره کلــی »ســیاهه 

آگاهــی فراشــناختی« محاســبه شــد کــه ایــن رضایــب بــه ترتیــب 

ــا  ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــود. پایای ــا 0/91 و 0/98 ب ــر ب براب

محاســبه رضیــب آلفــای کرونبــاخ بــرای افــراد منونــه مذکــور بــرای کل 

ســیاهه برابــر بــا 0/92، و بــرای هــر 2 مولفــه دانــش شــناخت و تنظیــم 

ــا 0/86 و 0/88گــزارش شــد. )25(. ــر ب ــب براب ــه ترتی شــناخت ب

در پژوهــش دالورپــور )26( »ســیاهه آگاهــی فراشــناختی« را در 392 

ــن از دانشــجویان مقطــع کارشناســی دانشــکده مهندســی دانشــگاه  ت

ــازه  ــی س ــور روای ــه منظ ــش ب ــن پژوه ــد. در ای ــی کردن ــیراز بررس ش

ایــن پرسشــنامه بــه روش همگــرا، رضایــب همبســتگی بیــن دو مولفــه 

ــی  ــیاهه آگاه ــی »س ــره کل ــا من ــناخت ب ــم ش ــناخت و تنظی ــش ش دان

ــا  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــب ب ــن رضای ــه ای ــد ک ــبه ش ــناختی« محاس فراش

ــبه  ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــود. پایای 0/86 و 0/95 ب

رضیــب آلفــا کرونبــاخ 0/90 بــرای کل مقیــاس و بــرای دو مولفــه دانش 

ــد. ــزارش ش ــب 0/77 و 0/86 گ ــناخت برتی ــم ش ــناخت و تنظی ش

ــن از  ــه ی آن هــا 551 ت ــه منون ــی )27( ک ــری و مرزوق در پژوهــش صف

کلیــه دانش آمــوزان دوره راهنامیــی مــدارس شــهر شــیراز بــود، روایــی 

ــد.  ــزارش ش ــرا گ ــه روش همگ ــناختی« ب ــی فراش ــیاهه آگاه ــازه »س س

طبــق ایــن یافته هــا رضیــب همبســتگی بیــن 2 مولفــه دانــش شــناخت 

و تنظیــم شــناخت بــا منــره کلــی »ســیاهه آگاهــی فراشــناختی« 

محاســبه شــد کــه ایــن رضایــب بــه ترتیــب برابــر بــا 0/87 و 0/92 بــود. 



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 10، شماره 5، مهر و آبان 1400

138

پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه رضیــب آلفــا کرونبــاخ 

0/85 بــرای منونــه  مذکــور بدســت آمــد.

 Help Seeking Behavior( کمک طلبــی«  رفتــار  »پرسشــنامه 

Questionnaire( توســط  Allison & Paul )28( در ســال 1997 

ســاخته شــده اســت کــه دارای 14 عبــارت بــه صــورت طیــف لیکــرت 5 

درجــه ای از 1 )کامــال مخالفــم( تــا 5 )کامــال موافقــم( می باشــد و میزان 

رفتــار کمــک طلبــی دانشــجویان را مــی ســنجد. ایــن پرسشــنامه دارای 

 adaptive( 2 مولفــه مــی باشــد کــه عبارتنــد از: پذیــرش کمــک طلبــی

help seeking( شــامل 7 عبــارت )عبــارات 1،3،5،7،11،13،14(  و 

اجتنــاب از کمک طلبــی )avoidance of help seeking(  شــامل 

از  اجتنــاب  منــره  )عبــارات 2،4،6،8،9،10،12( می باشــد.  عبــارت   7

ــن،  ــد پایی ــدند. ح ــذاری ش ــوس منره گ ــورت معک ــه ص ــی ب ــک طلب کم

حــد متوســط و حــد بــاالی منــره بــه ترتیــب عبــارت اســت از: 14 ، 35، 

70. تفســیر منــره بــه ایــن صــورت اســت کــه  افــراد بــا منــره  14 تــا 35 

از رفتــار کمک طلبــی پاییــن، منــره 35 تــا 49 از رفتــار کمک طلبــی 

متوســط و منــره باالتــر از 49 از رفتــار کمک طلبــی باالیــی برخوردارنــد.

ــن از دانش آمــوزان  Allison & Paul در پژوهــش خــود روی 203 ت

کالس هفتــم و هشــتم یــک مدرســه در جنــوب رشق شــهر میشــیگان، 

روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی انجــام دادنــد و نتایــج، 

2 عامــل )پذیــرش کمــک طلبــی و اجتنــاب از کمــک طلبــی( را مــورد 

ــب  ــا محاســبه رضی ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب ــرد. پایای ــد ک تایی

آلفــا کرونبــاخ بــرای افــراد منونــه مذکــور بــراي مولفــه پذیــرش کمــک 

طلبــی 0/86 و بــراي مولفــه اجتنــاب از کمــک طلبــی 0/78 بــه دســت 

ــد )28(.  آوردن

 200 شــامل  منونــه  بــرای   )29( رسمــد  و  قدم پــور  پژوهــش  در 

تــن از دانش آمــوزان پــرس ســوم راهنامیــی از »پرسشــنامه رفتــار 

کمک طلبــی«  اســتفاده شــده اســت. روایــی ســازه بــا اســتفاده از 

تحلیــل عاملــی اکتشــافی انجــام شــد. نتایــج 2 مولفــه اجتنــاب از کمــک 

طلبــی و  پذیــرش کمــک طلبــی را تاییــد کــرد. پایایــی ایــن پرسشــنامه  

را بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه رضیــب آلفــا کرونبــاخ بــرای 

افــراد منونــه مذکــور بــرای مولفه هــای پذیــرش کمک طلبــی و اجتنــاب 

از کمک طلبــی بــرای افــراد رشکت کننــده فــوق بــه ترتیــب 0/68 و 

ــد.  ــزارش دادن 0/68 گ

در پژوهــش گنجــی و همــکاران )30( کــه منونــه  آن هــا 131 تــن 

در  تهــران  شــهر  پیش دانشــگاهی  مقطــع  دخــر  دانش آمــوزان  از 

بــود، روایــی ســازه »پرسشــنامه رفتــار  ســال تحصیلــی 1388-89 

کمک طلبــی« بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــه روش مؤلفه هــای 

اصلــی بــا چرخــش واریامکــس تاییــد شــد. در ایــن پژوهــش بــه 

ــن 2  ــتگی بی ــب همبس ــرا، رضای ــه روش همگ ــازه ب ــی س ــور روای منظ

ــی  ــا منــره کل ــی ب ــاب از کمک طلب ــی و اجتن ــرش کمک طلب ــه پذی مؤلف

ــه  ــب ب ــن رضای ــه ای ــی« محاســبه شــد ک ــار کمک طلب »پرسشــنامه رفت

ترتیــب برابــر بــا 0/84 و 0/87 بــود.  پایایــی بــه روش همســانی درونــی 

ــرای  ــور ب ــه مذک ــراد منون ــرای اف ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه رضی ب

بــرای  از کمک طلبــی  مولفه هــای پذیــرش کمک طلبــی و اجتنــاب 

ــد. ــزارش کردن ــب 0/72 و 0/78 گ ــه ترتی ــوق ب ــده ف ــراد رشکت کنن اف

»پرسشــنامه رفتــار کمک طلبــی«، »ســیاهه آگاهــی فراشــناختی« و 

ــی  ــاالت پژوهش ــا در مق ــان« باره ــناختی هیج ــم ش ــنامه تنظی »پرسش

ــا  ــی آن ه ــی و پایای ــه و روای ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــی م روانشناس

ــی در  ــه روای ــذا در مطالعــه حــارض ب ــد شــده اســت. ل بررســی و تایی

ــا  ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ــا ش ــی اکتف ــات قبل مطالع

محاســبه رضیــب آلفــا کرونبــاخ بــرای »پرسشــنامه رفتــار کمک طلبــی«، 

»ســیاهه آگاهــی فراشــناختی« و »پرسشــنامه تنظیــم شــناختی هیجان« 

بــه ترتیــب بــرای 330 تــن از دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 

ــد. ــز )مــورد پژوهــش( 0/79، 0/81 و 0/84 بدســت آم ــران مرک ته

کســب  و  اخــالق  کــد  اخــذ  از  پــس  داده هــا،  جمــع آوری  بــرای 

مجوزهــای مربوطــه از معاونــت پژوهــش دانشــگاه و همچنیــن اخــذ 

رضایت نامــه کتبــی جهــت رشکــت در پژوهــش، بــه دانشــجویان واجــد 

رشایــط مراجعــه شــد و  اهــداف پژوهــش بــه صــورت فــردی بــرای هــر 

یــک ارائــه شــد. پژوهشــگر بــه کلیــه مشــارکت کننــدگان ایــن اطمینــان 

ــه اســت و  داده شــد کــه  رشکــت آن هــا در پژوهــش کامــال داوطلبان

اطالعــات آن محرمانــه خواهــد بــود. جمــع آوری داده هــا در حــدود 3 

هفتــه بــه طــول انجامیــد.

ــد. در  ــام ش ــتنباطی انج ــی و اس ــطح توصیف ــا در 2 س ــل داده ه تحلی

ــن،  ــد، میانگی ــی، درص ــون فراوان ــاخص هایی چ ــی از ش ــطح توصیف س

بــرای توصیــف وضعیــت متغیرهــای مطالعــه و  انحــراف معیــار 

از آزمون هــای تحلیلــی رضیــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون 

چندگانــه اســتفاده شــد. تحلیــل داده هــا بــا نــرم افــزار اس پــی اس اس 

ــد. ــام ش ــخه 24 انج نس

یافته ها
نتایــج حاصــل از آمــار توصيفــي نشــان داد کــه میانگیــن ســنی 

ــود. بیشــرین درصــد ســنی  واحدهــای مــورد پژوهــش 24/82 ســال ب

ــت  ــد، اکرثی ــال 67 درص ــا 25 س ــن 21 ت ــش بی ــورد پژوه ــای م واحده

افــراد منونــه مــرد )54 درصــد( و مجــرد )81/7 درصــد( بودنــد. همچنین 

ــوم  ــده دانشــجوی کارشناســی رشــته عل ــراد رشکت کنن 46/3 درصــد اف

ــوم سیاســی  ــته عل ــد دانشــجوی کارشناســی رش ــی، 30/5 درص اجتامع

ــد. ــوم ارتباطــات بودن و 23/2 درصــد دانشــجوی کارشناســی رشــته عل
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هاجرتارویردی زاده و فاطمه نظارات

جدول 1: رضایب همبستگی بین مولفه های رفتار کمک طلبی )پذیرش و اجتناب( و مولفه های تنظيم شناختي هيجان )رسزنش خود، پذیرش رشایط، نشخوار فکری، مترکز مجدد 

مثبت، برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، توسعه چشم انداز، تلقی فاجعه آمیز و رسزنش دیگران(

12345678910مولفه هامتغیرها

رفتار

 کمک  طلبی

1پذیرش کمک طلبی

1**0/231اجتناب از کمک طلبی

تنظیم 

 شناختی 

هیجان

1**0/11**0/289-رسزنش خود

0/2451-0/34**0/375پذیرش رشایط

0/081-0/54-*0/030/18-نشخوارفکری

0/0470/031-0/54-0/03**0/207مترکز مجدد مثبت

0/0690/0140/0041-**0/540/457**0/167برنامه ریزی

0/031-0/047*0/32-0/087-**0/532**0/309-**0/175ارزیابی مجدد مثبت

1*0/0580/540/0210/0990/134-**0/3750/540/23توسعه چشم انداز

0/540/1231*0/113-0/054-*0/20-**0/370/58-*0/28-0/03-تلقی فاجعه آمیز

1**0/040/0050/540/540/104-**0/34*0/32-0/057-0/55-0/35-رسزنش دیگران

بطــور کلــی رضیــب همبســتگی، رضیــب تعییــن و رضیــب همبســتگی 

ــم شــناختی هیجــان و  ــی براســاس تنظی ــار کمک طلب ــل شــده رفت تعدی

آگاهی هــای فراشــناختی عبارتنــد از: 0/416، 0/392 و 0/352. جهــت 

مولفه هــای  همبســتگی  رضایــب  پژوهــش،  فرضیه هــای  بررســی 

ــای  ــان در )جــدول 1(، و مولفه ه ــناختی هیج ــم ش ــی و تنظی کمک طلب

ــج  ــق نتای ــت. طب ــده اس ــه ش ــناختی ارائ ــی  فراش ــی و آگاه کمک طلب

رضایــب همبســتگی بیــن مولفه هــای رفتــار کمک طلبــی و مؤلفه¬هــای 

ــا  ــود ب ــش خ ــه رسزن ــد، مؤلف ــان می ده ــان نش ــناختی هیج ــم ش تنظی

دارد                     پذیــرش کمک طلبــی همبســتگی منفــی و معنــاداری  مؤلفــه 

)P>0/05( و مؤلفــه هــای پذیــرش رشایــط، مترکــز مجــدد مثبــت، مترکــز 

ــت و  ــتگی مثب ــت همبس ــدد مثب ــی مج ــزی و ارزیاب ــه ری ــدد برنام مج

معنــاداری بــا مؤلفــه پذیــرش کمــک طلبــی دارد )P>0/05(. امــا نتایــج 

پذیــرش  و  کمک طلبــی  از  اجتنــاب  مؤلفه هــای  میــان  همبســتگی 

کمک طلبــی بــا آگاهــی فراشــناختی در )جــدول 2( نشــان می دهــد کــه 

مؤلفــه  رفتــار کمک طلبــی بــا مؤلفــه آگاهــی فراشــناختی رابطــه مثبــت 

ــا مؤلفــه آگاهــی  ــار کمک طلبــی ب ــادار، و مؤلفــه اجتنــاب از رفت و معن

.)P>0/05( ــاداری دارد ــی و معن ــتگی منف ــناختی همبس فراش

جدول2: رضایب همبستگی بین مؤلفه های رفتار کمک طلبی )پذیرش و اجتناب( و آگاهی فراشناختی 

123مؤلفه هامتغیرها

رفتار کمک طلبی
1پذیرش کمک طلبی. 1

0/0421اجتناب ازکمکطلبی. 2

1**0/257-**0/286آگاهی فراشناختی. 3آگاهی فراشناختی

جدول 3:  رضایب پیش بینی مؤلفه پذیرش کمک طلبی براساس مؤلفه های تنظيم شناختي هيجان )رسزنش خود، پذیرش رشایط، نشخوار فکری، مترکز مجدد مثبت، برنامه ریزی، ارزیابی 

مجدد مثبت، توسعه چشم انداز( و متغیر آگاهي  فراشناختي

P T
رضایب استاندارد رضایب غیراستاندارد

مؤلفه ها
Beta Std. Error B

0/000 5/014 0/172 0/864 ثابت

0/184 -1/33 -0/097 0/025 -0/033 رسزنش خود

0/000 5/428 0/152 0/245 0/225 پذیرش رشایط

0/87 0/164 0/012 0/025 0/004 نشخوارفکری

0/009 4/629 0/19 0/017 0/045 مترکز مجدد مثبت

0/000 6/444 0/14 0/528 0/228 برنامه ریزی

0/000 6/006 0/264 0/065 0/386 ارزیابی مجدد مثبت

0/106 -1/628 -0/170 0/030 -0/049 توسعه چشم انداز

0/000 9/142 0/346 0/225 0/375 آگاهي فراشناختي
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بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده مولفــه هــای تنظيــم شــناختي 

ــاداری  ــده هــای معن ــن کنن هيجــان و آگاهــي هــاي فراشــناختي، تبیی

ــا  ــب بت ــی هســتند. رضی ــرش کمــک طلب ــه پذی ــی مؤلف ــرای پیش بین ب

بدســت آمــده نشــان مــی دهــد مولفــه هــای پذیــرش، مترکــز مجــدد 

ــداز  ــی مجــدد مثبــت، توســعه چشــم ان ــزی، ارزیاب مثبــت، برنامــه ری

و آگاهــي هــاي فراشــناختي بــه ترتیــب 0/19، 0/14، 0/264، 0/17- و 

ــتند                   ــی هس ــک طلب ــرش کم ــه پذی ــی مؤلف ــش بین ــه پی ــادر ب 0/346 ق

ــدول 3(.  )ج

جدول 4: رضایب پیش بینی مولفه اجتناب از کمک طلبی براساس مولفه های تنظيم شناختي هيجان  )رسزنش خود، پذیرش رشایط، نشخوار فکری، مترکز مجدد مثبت، برنامه ریزی، 

ارزیابی مجدد مثبت، توسعه چشم انداز( و متغیر آگاهي  فراشناختي

P T
رضایب استاندارد رضایب غیراستاندارد

مؤلفه ها
Beta Std. Error B

0/001 -3/365 1/148 -3/862 ثابت

0/001 5/638 0/34 0/165 0/930 رسزنش خود

0/124 -1/193 -0/170 0/032 -0/070 پذیرش رشایط

0/038 2/096 0/180 0/040 0/083 نشخوارفکری

0/595 0/533 0/044 0/088 0/047 مترکز مجدد مثبت

0/736 -0/302 -0/021 0/021 -0/006 برنامه ریزی

0/004 -2/913 -0/239 0/049 -0/143 ارزیابی مجدد مثبت

0/316 1/006 0/077 0/035 0/035 توسعه چشم انداز

0/001 4/162 -0/341 0/191 0/795 آگاهيهاي فراشناختي

ــد  ــان می¬ده ــده نش ــت آم ــا بدس ــب بت ــدول 4(، رضی ــا )ج ــق ب مطاب

ابعــاد رسزنــش خــود و نشــخوارفکری، ارزیابــی مجــدد مثبــت و آگاهــي 

ــه  ــه ترتیــب 0/34، 0/18، 0/239- و 0/341- قــادر ب هــاي فراشــناختي ب

ــی هســتند. ــاب از کمــک طلب ــی مؤلفــه اجتن پیش بین

 

بحث
ــم شــناختی  ــن تنظی ــن همبســتگی بی ــا هــدف تعیی پژوهــش حــارض ب

هیجــان و آگاهی هــای فراشــناختی بــا رفتار کمــک طلبی در دانشــجویان 

ــی 99-1398 انجــام  ــز در ســال تحصیل ــران مرک دانشــگاه آزاد واحــد ته

شــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه بیــن تنظیــم شــناختی هیجــان بــا 

رفتــار کمــک طلبــی دانشــجویان همبســتگی وجــود دارد، بــه ایــن معنــا 

کــه ماتریــس همبســتگی بیــن مولفه هــای رفتــار کمــک طلبــی و مولفــه 

هــای تنظیــم شــناختی هیجــان نشــان مــی دهــد مولفــه رسزنــش خــود 

ــاداری دارد  ــی همبســتگی منفــی و معن ــرش کمــک طلب ــا مؤلفــه پذی ب

و مؤلفــه هــای پذیــرش، مترکــز مجــدد مثبــت، برنامــه ریــزی و ارزیابــی 

مجــدد مثبــت همبســتگی مثبــت و معنــاداری بــا  مؤلفــه پذیــرش کمــک 

طلبــی دارد. همچنیــن مولفه هــای رسزنــش خــود و نشــخوار فکــری بــا 

مؤلفــه اجتنــاب از کمک طلبــی همبســتگی مثبــت و معنــادار، و مؤلفه¬ 

ارزیابــی مجــدد مثبــت همبســتگی منفــی و معنــاداری با مؤلفــه اجتناب 

از کمــک طلبــی دارد. ایــن یافتــه هــا همســو بــا نتایــج پژوهــش شــیخی 

و همــکاران )31(، Azevedo )32( و موســوی و عمــران )33( اســت کــه 

پژوهشــگران مذکــور در پژوهــش خــود اشــاره منودنــد کــه راهربدهــای 

تنظیــم شــناختی هیجــان در توانایی هــای تحصیلــی، ســبک های مقابلــه 

بــا دلزدگــی تحصیلــی و کمــک گرفــن از ســایرین موثــر اســت. همچنیــن 

ــت. در  ــکاران )34( اس ــا و هم ــج کارمن ــا نتای ــو ب ــا ناهمس ــن یافته ه ای

تبییــن ایــن یافتــه هــا می تــوان گفــت راهربدهــای غیرانطباقــی تنظیــم 

ــا برانگیختگــی و هیجان هــای  شــناختی هیجان هــا باعــث مــی شــود ت

ــار  ــرد از رفت ــود ف ــی ش ــن ســبب م ــه ای ــرد ک ــرد شــکل گی ــی در ف منف

کمــک طلبــی اجتنــاب ورزد، امــا دانشــجویانی کــه از راهربدهــای مثبــت 

تنظیــم شــناختی هیجــان اســتفاده مــی کننــد، فتــار کمــک طلبــی را بــه 

عنــوان یکــی از راهربدهــای موفقیــت تحصیلــی پیگیــری مناینــد )35(.

بعــالوه، نتایــج نشــان داد بیــن آگاهی هــای فراشــناختی بــا  رفتــار کمــک 

طلبــی دانشــجویان همبســتگی وجــود دارد. بدیــن صــورت کــه مؤلفــه 

آگاهــی فراشــناختی بــا مؤلفــه اجتنــاب از رفتــار کمک طلبی همبســتگی 

ــرش  ــه پذی ــناختی، مؤلف ــای فراش ــی ه ــاداری دارد. آگاه ــی و معن منف

کمــک طلبــی را بــه صــورت مثبــت و معنــاداری پیــش بینــی مــی کنــد و 

ایــن یافتــه هــا همســو بــا نتایــج خانکشــی زاده و رضایــی )35(، عابدينــي 

و مختــاري )37(، هوشــمندجا و همــکاران )38( اســت کــه پژوهشــگران 

مذکــور در پژوهــش خــود اشــاره منوده انــد کــه راهربدهــای فراشــناختی 

می توانــد مهــارت تحصیلــی ویــژه ای ماننــد رفتــار کمک طلبــی را بدســت 

آورد. همچنیــن ایــن یافته هــا ناهمســو بــا نتایــج کارمنــا و همــکاران )34( 

ــوان  ــا می ت ــه ه ــن یافت ــن ای ــود. در تبیی ــکاران )39( ب ــر و هم و آرام ف

گفــت راهربدهــای فراشــناختی مــی توانــد بــه دانشــجو کمــک کنــد کــه 

ــم  ــر بشناســد و ســپس تصمی ــاط ضعــف خــود را به ــا آگاهــی از نق ب

ــتجوی  ــای جس ــری راهربده ــت بکارگی ــک و درنهای ــتجوی کم ــه جس ب

کمــک بگیــرد )35(. دانشــجویان بــا اســتفاده از آگاهــی فراشــناختی در 
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ــه احتــامل بیشــری از راهربدهــای  ــه کمــک، ب ــاز ب صــورت احســاس نی

رفتــار کمــک طلبــی اســتفاده مــی مناینــد. نتایــج پژوهــش Roussel و 

همــکاران )36( در زمینــه عوامــل مؤثــر بــر رفتــار کمــک طلبــی نشــان 

داد کــه رفتــار کمــک طلبــی تحــت تأثیــر هنجارهــای اجتامعــی، ســاختار 

ــا،  ــش و مهارت¬ه ــین، دان ــی مدرس ــای آموزش ــداف کالس، روش ه اه

ــری  ــار دانشــجویان )ادراک از صالحیــت علمــی، یادگی نگــرش هــا و رفت

 Allison & .خودتنظیمــی و ادراک از رفتــار کمــک طلبــی( قــرار دارد

Paul در مطالعــه خــود دریافتنــد، آمــوزش راهربدهــای فراشــناختی 

باعــث نظــارت بیشــر دانشــجویان بــر عملکــرد خــود و آگاهــی بیشــری 

از خصوصیــات کمک کننــدگان )آگاهــی آن هــا نســبت بــه رفتــار کمــک 

طلبــی و میــزان دسرســی و مناســب بــودن منابــع کمــک( مؤثــر خواهــد 

شــد )28(. بنابرایــن، دانشــجویان بــا داشــن مهارت هــای اجتامعــی، 

شــناختی و تحصیلــی باالتــر، در صــورت نیــاز بــه کمــک از راهــربد رفتــار 

کمــک طلبــی اســتفاده مــی مناینــد. در واقــع مــی تــوان گفــت تصمیامتی 

کــه دانشــجویان بــرای کمــک گرفــن از دیگــران اتخــاذ مــی کننــد تحــت 

تأثیــر شــناخت و آگاهــی آن هــا نســبت بــه رفتــار کمــک طلبــی و میزان 

دسرســی و مناســب بــودن منابــع کمــک قــرار می گیــرد. 

ــی براســاس  ــار کمــک طلب ــه رفت ــه حــارض نشــان داد ک ــج مطالع نتای

تنظیــم شــناختی هیجــان و آگاهی هــای فراشــناختی دانشــجویان 

پیش بینــی می شــود. بــه ایــن صــورت کــه در نتایــج مربــوط بــه 

ــان  ــده نش ــت آم ــای بدس ــب بت ــی، رضی ــک طلب ــرش کم ــه پذی مؤلف

مثبــت،  مجــدد  مترکــز  رشایــط،  پذیــرش  مؤلفه هــای  دهــد  مــی 

برنامه ریــزی، ارزیابــی مجــدد مثبــت، توســعه چشــم انــداز و آگاهــي 

ــه پیش بینــی مؤلفــه پذیــرش کمــک طلبــی  هــاي فراشــناختي قــادر ب

هســتند. همچنیــن مولفه هــای رسزنــش خــود و نشــخوار فکــری، 

ــه پیــش  ــادر ب ــی مجــدد مثبــت و آگاهــي هــاي فراشــناختي ق ارزیاب

ــو  ــا همس ــن یافته ه ــتند. ای ــی هس ــک طلب ــرش کم ــه پذی ــی مؤلف بین

بــا نتایــج نــوری و نیلوفرشــان )40(، گرشاســبی و همــکاران )41( 

و ناهمســو بــا نتایــج آرام فــر و زینالــی )39( اســت. شــکری )42( 

ــه  ــت ک ــتانی دریاف ــر دبیرس ــوزان دخ ــرروی دانش آم ــی ب در پژوهش

مؤلفه هــای اشتیاق شــناختی )راهربدهــای شــناختی و خودنظم دهــی( 

و هیجان هــای تحصیلــی منفــی )اضطــراب، خســتگی، خشــم، رشم 

مؤلفه هــای  بیــن  و  معنــادار  و  منفــی  همبســتگی  ناامیــدی(  و 

و  خودنظم دهــی(  و  شــناختی  )راهربدهــای  اشتیاق شــناختی 

هیجان هــای مثبــت )امیــد، لــذت و غــرور( و خودکارآمــدی، باورهــای 

ــاداری  ــت و معن ــتگی مثب ــف، همبس ــی و ارزش تکلی ــی افزایش هوش

بــا  دانشــجویان  می تــوان  یافته هــا  ایــن  تببیــن  در  دارد.  وجــود 

اســتفاده از راهربدهــای فراشــناختی )خودپرسشــی، خود-نظارتــی 

ــری خــود واقــف هســتند. آن هــا  ــر چگونگــی یادگی ــی( ب وخودارزیاب

اغلــب از راهربدهــای شــناختی اســتفاده می کننــد و در بیشــر مــوارد 

مشــکالت را بــه عنــوان چالــش در نظــر می گیرنــد و از آن بــه عنــوان 

فرصتــی بــرای یادگیــری اســتفاده می کننــد )43(.

نتيجه گيری
یافتــه مطالعــه حــارض نشــان داد مؤلفه¬هــای پذیــرش رشایــط، مترکــز 

ــتگی  ــت همبس ــدد مثب ــی مج ــزی و ارزیاب ــه ری ــت، برنام ــدد مثب مج

مثبــت و معنــاداری بــا مؤلفــه پذیــرش کمــک طلبــی دارد .

همچنیــن همبســتگی بیــن مؤلفه هــای رسزنــش خــود و نشــخوار 

معنــادار  و  مثبــت  طلبــی  کمــک  از  اجتنــاب  مؤلفــه  بــا  فکــری 

کمــک  پذیــرش  مؤلفــه  بــا  فراشــناختی  آگاهــی  بعــالوه،  اســت. 

طلبــی همبســتگی مثبــت و معنــاداری دارد. لــذا بــه منظــور ارتقــای 

تنظیــم  راهربدهــای  آمــوزش  دانشــجویان،  تحصیلــی  توانایی هــای 

شــناختی هیجــان و آگاهــی هــای فراشــناختي، برگــزاری کارگاه هــا و 

کالس هــای آموزشــی در خصــوص رفتــار کمک طلبــی و توضیــح تأثیــر 

آن در توانایی هــای تحصیلــی دانشــجویان پیشــنهاد می گــردد. در 

خصــوص محدودیــت پژوهــش حــارض مــی تــوان گفــت جامعــه آمــاری 

شــامل دانشــجویان دوره کارشناســی دانشــگاه آزاد واحــد تهــران 

مرکــز مــی باشــد در تعمیــم نتایــج بــه دانشــجویان ســایر دوره هــای 

ــود. ــاط ش ــری( احتی ــد، دک ــی ارش ــی )کارشناس تحصیل

سپاسگزاری
ــارات  ــه نظ ــد فاطم ــی ارش ــه کارشناس ــل پایان نام ــارض حاص ــه ح مقال

ــر هاجــر  ــم دک ــی خان ــی و تحــت راهنامی در رشــته روانشناســی تربیت

 1012915520351071398165307 اخــالق  کــد  بــا  تارویــردی زاده 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز می باشــد. بدینوســیله از افــراد 

ــود.  ــی ش ــی م ــکر و قدردان ــش تش ــن پژوه ــده در ای رشکت کنن

تضاد منافع
نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردند.
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