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Abstract  
Following a descriptive-correlational design, the present study sought to explore the 
mediating role of academic self-efficacy in the relationship between students’ academic 
optimism and academic buonyancy. To analyze structural relationships in this applied 
study, structural equation modeling was used. Using Morgan’s table and the multistage 
cluster sampling technique, 380 undergraduate students from a population which comprised 
all undergraduate students accommodated in the dorms of the University of Mohaghegh 
Ardabili were included in the sample of the study. To obtain the data required, the 
liveliness questionnaire developed by Dehghanizadeh and Hosseini-Chari (1391), the 
academic self-efficacy questionnaire developed by Zajacova, Lynch, and Espenshade 
(2005), and also the academic optimism questionnaire developed by Tschannen-Moran et 
al. (2013) were adapted. Using structural equation modeling, the data were analyzed. The 
values obtained corroborated the fitting of the model. The results gleaned from structural 
equation modeling showed that academic optimism directly impacts academic liveliness of 
students, academic self-efficacy directly influences academic liveliness, and still academic 
optimism affects academic liveliness indirectly through academic self-efficacy. 
Accordingly, academic self-efficacy is judged to mediate the relationship between 
academic optimism and academic liveliness. 
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بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با نقش میانجی  رابطة خوش

 خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان 

 2پور ، غفار کریمیان1عادل زاهد بابالن

 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران علوم تربیتی و روانة ، گروه علوم تربیتی، دانشکداستاد .1

 واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،یریت آموزشی، عضو دکتری مد .2

 (77/71/7901: ؛ تاریخ پذیرش90/90/7901: تاریخ دریافت)

 چکیده

 ی یتصیش  سشرنندیی  و بینشی تصیشی ی   خشوش  رابهش  بشی    در خودکارآمشدی تصیشی ی   ای واسشه   پژوهش حاضر با هدف بررسی نقشش 
سانی معادالت سشاختاری   همبستگی مبتنی بر مدل -پژوهش حاضر  ان نوع کاربردی بوده، و ب  روش توصیفی . دانشجویان انجام یرفت

(SEM )های دانشگاه مصقق اردبی شی بشود    جامع  آماری پژوهش حاضر شامل هم  دانشجویان کارشناسی ساک  در خوابگاه. انجام یرفت
هشا   آوری داده بشرای جمش   . عنشوان نمونش  انتبشاد ششدند     نفشر بش    919ای،  ای چندمرح ش   بش  روش خوشش    ک  براساس جدول موریشان و 

، و (1992)، خودکارآمشدی تصیشی ی ناکاکشوا، جیشنا و اساانششاد      (7907)چشاری   ناده و حسشی   های سرنندیی تصیشی ی دهقشانی    پرسشنام 
. سشانی معشادالت سشاختاری تص یشل ششد      ها ب  روش مشدل  داده. فت  شدکار یر ب ( 1979)و همکاران  موران - بینی تصیی ی شان  خوش
 بشر  تصیشی ی  بینشی  خوش داد نشان سانی معادالت ساختاری ها ب  روش مدل داده تص یل و  تجزی  نتایا. ها برانش مدل را تأیید کرد یافت 

 سشرنندیی  بشر  تصیشی ی  بینی خوش و دارد یممستق اثر تصیی ی سرنندیی بر تصیی ی خودکارآمدی دارد، مستقیم اثر تصیی ی سرنندیی
بینی تصیی ی و سرنندیی تصیشی ی   بنابرای ، خودکارآمدی در رابه  خوش .دارد غیر مستقیم اثر تصیی ی خودکارآمدی طریق ان تصیی ی

 .ای دارد دانشجویان نقش واسه 

  .بینی تصیی ی، دانشجو، سرنندیی تصیی ی خودکارآمدی تصیی ی، خوش :کلیدی واژگان
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 مقدمه

ای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی وسیعی اتفاق  دوران تحصیل، دوره

ها و  از این رو، انطباق و سازگاری با فرصت(. 5931صادقی و خلیلی گشنیگانی، )افتد  می

ی  ها سازگاری در موقعیت. های تحصیلی مورد توجه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است چالش

یی که  ها موزشی به عنوان توانمندی دانشجویان در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشآ

، 5پیتوس)دهد، تعریف شده است  ها قرار می دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی فراروی آن

و استعدادهای درونی که در سازگاری تحصیلی   ها های مختلف مجموعة توانایی دیدگاه در(. 6002

استعدادهای  ها و یكی از تواناییسرزندگی تحصیلی . ت دارند، مورد توجه قرار گرفته استدخال

 شود تحصیلی می ةبرابر تهدیدها و فشارها در حیط یادگیرندگان است که موجب سازگاری افراد در

 نت که در ایشناختی اس خاص روان ةسرزندگی نوعی تجرب احساس (.5939، چراغی مرادی و)

، و به عنوان (5331، 6ریان و فردریک) کنند س شور زندگی و روحیه میاحسادر خود  افراد ةتجرب

ی پژوهشی  ها دار سالمت ذهنی در بسیاری از نظام ی بهزیستی و شاخص معنا ها یكی از مؤلفه

، و به عنوان توانایی (6056و همكاران،   ؛ سولبرگ6055و همكاران،  9دویجن)مطرح است 

کامفورد، باتسون و )ی روزمرة تحصیلی تعریف شده است  ها با چالش دانشجویان در مواجهه

آمیز دانشجویان  سرزندگی تحصیلی را، توانایی موفقیت( 6002) 2مارتین و مارش(. 6051، 1رمیت

از . اند معمول هستند، تعریف کرده ی تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی ها در برخورد با چالش

ها و  ، سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت و انطباقی با انواع چالش(6051)و همكاران  1نظر پوتواین

                                                           
1. Pettus 

2. Ryan & Frederick 

3. Duijn 

4. Solberg 

5. Comerford, Batteson & Torme 

6. Martin & Marsh 

7. Putwain 
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سرزندگی تحصیلی از . شوند، اشاره دارد موانعی که در عرصه مداوم و جاری تحصیلی تجربه می

صادقی و )عوامل مؤثر بر یادگیری است و در موفقیت تحصیلی دانشجویان نقش بسزایی دارد 

 های مهمی است که بر تربیت و یادگیری كی از شاخصغیر یاین مت(. 5931خلیلی گشنیگانی، 

 شود های علمی حاصل می و پیشرفت به شكوفایی استعدادهاگذارد و  آمیز فرد تأثیر می موفقیت

 ای سرزندگی افراد تأثیر شگرفی برافزایش توان مقابله بنابراین، (.6056سولبرگ و همكاران، )

به اعتقاد (. 6056 ،5روزنتالدوجی و ) ان خواهد داشتدانشجویان در مقابل مشكالت تحصیلی آن

 گرفته از خود فرد است و این انرژی از منابع انرژی نشأتسرزندگی ( 5331)ریان و فردریک 

دیگر، سرزندگی احساس  عبارت به گیـرد؛ درونی و نه تهدید اشخاص در محیط، نشأت مـی

خودجوش  طور وقتی فرد کاری را به. آن است دادن نه اجبار به انجام بودن، نـه تحریـک و سرزنده

کند انرژی  دهد، بلكه احساس می او دست نمی تنها احساس خستگی و ناامیدی به نه ،دهد انجام می

رای سالمت دار باشاخص معن س درونی سرزندگی،ح ،طور کلی هب. تافزایش یافته اس و نیروی او

 (.6056سولبرگ و همكاران، ) ذهنی است

کنند، باید پیشایندها و  ی تحصیلی سپری می ها در محیط بیشتر اوقات روزانة خود را از آنجا که 

که موجب  ی تحصیلی ها عوامل تأثیرگذار بر روی ظرفیت دانشجویان در برخورد با چالش

(.  593، الحسینی عبدی، هاشمیان و ابوالمعالیم)سرزندگی تحصیلی است، شناسایی شود 

ی در سه سطح مختلف عوامل روانی، عوامل مربوط به محیط پیشایندهای سرزندگی تحصیل

آموزشی و مشارکت در فرایند تحصیل و عوامل مربوط به خانواده، همساالن و خود فرد مورد 

به (  593)زاده و سلیمانی خشاب  مرادی، دهقانی(. 6002مارتین و مارش، )توجه قرار گرفته است 

 6بندورا. اند زندگی تحصیلی اشاره کردهبینی سر نقش باورهای خودکارآمدی در پیش

(. 6005بندورا، )کار گرفت  بهمفهوم خودکارآمدی را  خود، ةدر نظریــ بــار نخســتین

شناسان پرورشی و دیگر  هاست که در کانون توجه روان ثر بر آن نیز سالؤخودکارآمدی و عوامل م

                                                           
1. Duijn & Rosenstiel 

2. Bandura 
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رآمدی در مدل بندورا، بین خود بر مبنای تئوری خودکا. کارشناسان آموزش و پرورش جای دارد

ای از تسلط  به بیان دیگر، خودکارآمدی درجه. ای ارتباط وجود دارد شده و رفتارهای مقابله درک

 یباورها (.6056، 5س و دلویرا)است دادن تكالیف خاص  خود دربارة توانایی خود برای انجام

افـراد از  یمند بهره زانیو به م شود یانسان محسـوب م ةزیو محـور انگ یاصل ةـیپا یخودکارآمد

 ،یچار نیحس و خواجه) ردب یاال ما بکاره دادن ها را در انجام آن تیباورها، احتمال موفق نیا

ها و  حوزة تحصیلی یكی از جنبه. های مختلف زندگی نقشی مهم دارد این باورها در جنبه (.5935

اشتن خودکارآمدی باالست، هایی است که موفقیت در آن تا حد زیادی منوط به د حوزه

خودکارآمدی تحصیلی از مفاهیم مرتبط با خودکارآمدی است که به باور دانشجو راجع به توانایی 

خودکارآمدی (. 6050و همكاران،  6آلتونسای)رسیدن به سطح معینی از تكلیف اشاره دارد 

بهراد و )کند  ره میدادن تكالیف اشا هایش برای انجام تحصیلی به اعتقاد فرد دربارة توانایی

کنند، به جای  بنابراین، دانشجویانی که خود را خودکارآمد تصور می(. 5932زاده جدی،  عبدا هل

که احساس خودکارآمدی در  جویانیدانش(. 5939، 9پروین)سازند  بینی آینده، آن را می پیش

و با جدیت ند، تر هدادن یک تكلیف دارند، در سطح باالتری پیشرفت کرده، آماد انجام یادگیری و

خودکارآمدی  جوی بادانشکه  در حالی(. 6059،  شانک و پاچاروس) کنند بیشتری فعالیت می

کند که  زیرا فكر می ،یک امتحان خودش را آماده نكند ممكن است حتی برای ،سطح پایین

ر مقابل، شخص برخوردا در(. 6055، 1سانتروک) ای نخواهد داشت فایده ،هراندازه زحمت بكشد

تر است و توانایی کنترل و نظارت  کارها امیدوارتر و موفق دادن از خودکارآمدی سطح باال در انجام

 خودکارآمدی تحصیلی انجـام ةی که در زمینمطالعات(. 5931سیف، )دهند  بر رفتار را به فرد می

مرتبط  یناختی و انگیزشی مختلفناختی، فراشا عوامل شب ایـن مفهـومدهد  گرفته است، نشان می

                                                           
1. Rice & Dellow 

2. Altunsoy 

3. Parvin 

4. Shank & Pacharus 

5. Santrock 
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، و (5931)مرادی و همكاران های  نتایج پژوهش(. 5932، و پرهون فراهانی گوهری، ) اسـت

نشان داد بین خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی (  593)زاده و سلیمانی خشاب  مرادی، دهقانی

 . داری وجود دارد تحصیلی رابطة مثبت و معنا

بینی تحصیلی در  ود به نقش خوشدر پژوهش خ( 6051) 5همچنین، عارفیان و قاجاری

بینی طی  سازة خوش( 6002) 6، تارتر و هویاز نظر هوی. سرزندگی تحصیلی اشاره کرده است

های نظری شناخت  گیری از بنیان شناسی مثبت و با بهره مدار، روان شناسی انسان زمان و بر پایة روان

هوی، )لیگمن مطرح شده است بینی س اجتماعی و خودکارآمدی بندورا و همچنین، مفهوم خوش

شناختی، عاطفی و رفتاری که از تعامل بین حس کارآمدی  این سازه شامل ابعاد روان(. 6059

عنوان بخشی از سالمت سازمانی مدارس ایجاد شده است  جمعی، اعتماد و تأکید تحصیلی به

حت تأثیر بینی تحصیلی باوری فردی است که ت در واقع، خوش(. 6002هوی، تارتر و هوی، )

گوید که در صورت برقراری روابط  این باور به ما می. گیرد عوامل محیطی در فرد شكل می

های تأکید تحصیلی در محیط و به دنبال  آموزان و کادر آموزشی، وجود ویژگی اعتمادآمیز بین دانش

گیری احساس یگانگی با محیط آموزشی، فرد در مسیر پیشرفت انگیزة باالیی کسب  آن شكل

بینی تحصیلی  سازة خوش(. 6059و همكاران،   9موران - شانن)یابد  کند و به موفقیت دست می می

کند با تأکید بر یادگیری خود، اعتماد معلمان  ها را قادر می باوری مثبت در دانشجویان است که آن

بینی  خوش. و احساس هویت نسبت به دانشگاه زمینة پیشرفت تحصیلی خود را فراهم آورند

را از نظر ابعاد  شجویاندان که رفتار ،کشد از عاملیت انسانی را به تصویر می حصیلی تصویر غنیت

 دانشجویاناحساس هویت  .(5931مرادی و همكاران، ) کند تبیین می شناختی، عاطفی و رفتاری

 احساس وابستگی، با رفتارهایی مانند بینی تحصیلی خوش ةاولین مؤلفمحل تحصیل نسبت به 

به استاد  اعتماد. شود نسبت به دانشگاه توصیف می ها لفت و محبت آنا تعهد، درگیری، ی،دلبستگ

کردن  کمک ةهمیشه آماد استاداناعتقاد دارند که  شجویاندان: شود شامل موارد زیر می( معلم)
                                                           
1. Arefian & Ghajari  
2. Hoy, Tarter & Hoy 

3. Tschannen-Moran 
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عمل  آموزش خود خوب ةدر نحو استاداندسترس هستند،  آسانی در گو بهو هستند، برای گفت

به  و واقعاً اند همیشه صادق استادان، استادان اطمینان کننند کمک بهتوانند  می جویاننشکنند، دا می

 جویانتحصیلی بر این اصل استوار است که دانش تأکیدو  دهند گوش می شجویانهای دان صحبت

شود، به احتمال بیشتر به موفقیت  ارائه می انگیز های جالب و چالش هایی که فعالیت محیط در

یک . و آموزش متمرکز استیادگیری  عبارت دیگر، در تأکید تحصیلی توجه اصلی بر به. رسند می

که در آن اهداف و  متمایل به محیطی است ،تحصیلی قوی از نظر تحصیلی با تأکید دانشگاه

به استادان گیرد،  می پیشرفت مورد قدردانی و تجلیل قرار انتظارات سطح باال وجود دارد،

احترام قرار  را مورد دانشگاههنجارهای تحصیلی  اعتماد و اطمینان دارند و ویانجهای دانش توانایی

بینی تحصیلی به ایجاد محیط مؤثر و  سازة خوش(. 6059، و همكاران موران -شانن ) دهند می

هوی، تاتر و )شود  کند و باعث ایجاد کارآمدی استادان می مثبت در محیط تحصیلی کمک می

 صیلی انتظارات و استانداردهای باالیی را برای موفقیت تحصیلی ایجادتأکید تح(. 6002هوی، 

 بینی دهد خوش نشان می گرفته تایج تحقیقات انجامن(. 6000، 5گودارد، هوی و هوی) کند می

مكگوگان ) ها دارد مثبت بر پیشرفت تحصیلی آن ی، تأثیرشجویاندان ةتحصیلی با کنترل انواع پیشین

به رابطة معنادار بین ( 5931)مؤمنی مهموئی و جاللی بازاری دیگر،  از طرف(. 6002، 6و هوی

در پژوهش ( 6051) 9ساریسامهمچنین، . اند بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی اشاره کرده خوش

بنابراین، . اند بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی اشاره کرده به رابطة بین خوش خود

 . تحصیلی و سرزندگی تحصیلی نقش میانجی ایفا کند بینی تواند بین خوش خودکارآمدی می

در ( 5931)مرادی و همكاران . در زمینة متغیرهای یادشده تحقیقات اندکی انجام گرفته است

های دینی با سرزندگی  گیری ی الگوهای ارتباطی خانواده و جهتعلّ ةرابط»پژوهش خود با عنوان 

ه رسیدند که بین خودکارآمدی و سرزندگی به این نتیج« تحصیلی؛ نقش ابعاد خودکارآمدی

                                                           
1. Goddard, Hoy & Hoy 
2. McGuigan & Hoy 

3. Saricam 
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با ( 5931)نتایج پژوهش صادقی و خلیلی گشنیگانی . تحصیلی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد

بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی  نقش ابعاد خودراهبر در پیش»عنوان 

. ابطة مثبت و معناداری وجود داردنشان داد که بین خودراهبری و سرزندگی تحصیلی ر« لرستان

بین خودکارآمدی با ( 5931)های پژوهش فرامرزی، حاجی یخچالی و شهنی ییالق  براساس یافته

در پژوهش (  593)زاده و سلیمانی خشاب  مرادی، دهقانی. سرزندگی رابطة معنادار وجود دارد

ای باورهای  قش واسطهشده و سرزندگی تحصیلی با ن حمایت اجتماعی ادراک»خود با عنوان 

به این نتیجه رسیدند که بین خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی « خودکارآمدی تحصیلی

نشان داد بین ( 5931)پژوهش مؤمنی مهموئی و جاللی بازاری . رابطة معناداری وجود دارد

. دارد بینی تحصیلی با انگیزش پیشرفت و سرزندگی تحصیلی رابطة مثبت و معنادار وجود خوش

بینی علمی و  خوش ةبررسی رابط»در پژوهش خود با عنوان ( 5931)نسب و عسگری  حامدی

بینی و  نشان دادند بین خوش« گری خودکارآمدی تحصیلی پیشرفت با توجه به نقش واسطه ةانگیز

نشان (  593)نیا و آزادمرد  نتایج پژوهش اصغری. رآمدی تحصیلی رابطة معنادار وجود داردخودکا

های پژوهش سلیمانی  یافته. بینی و خودکارآمدی تحصیلی رابطة معنادار وجود دارد داد بین خوش

 آموزان دورة بینی و سرزندگی در دانش های خوش هنجاریابی و اعتباریابی مقیاس»با عنوان (  592)

بینی و سرزندگی تحصیلی رابطة معناداری وجود  نشان داد بین خوش« راهنمایی استان اصفهان

بینی و امید با  رابطة بین خوش»با عنوان ( 6051)براساس نتایج پژوهش عارفیان و قاجاری . دارد

در ( 6052) 5یلسكیتسیو .بینی و خودکارآمدی رابطه وجود دارد ، بین خوش«خودکارآمدی

بینی تحصیلی و  نشان داد بین خوش« بینی و خودپندارة تحصیلی خوش»د با عنوان پژوهش خو

نشان داد بین ( 6051)ساریسام نتایج پژوهش . خودپندارة تحصیلی رابطة معناداری وجود دارد

 . سرزندگی و خودکارآمدی رابطه وجود دارد

د و نقشی بسزا در شون امروزه، دانشجویان از ارکان اصلی نیروی انسانی کشور محسوب می

از این رو، توجه به سالمت و سرزندگی روانی تحصیلی . تحول، پیشرفت و تعالی کشور دارند
                                                           
1. Tsivilskaya 

http://tlr.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=1225&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://tlr.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=1225&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
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 در سالمت بافت تحصیلی دانشگاه، سرزندگی تحصیلی از متغیرهای مهم. ها اهمیت ویژه دارد آن

در بافت  ندانشجویامفهوم بهزیستی  است که محققان مختلف آن را راهی مفید و ساده برای درک

. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر سرزندگی دانشجویان بسیار مهم است .اند تحصیلی عنوان کرده

های  بین بینی تحصیلی یكی از پیش گرفته در این حوزه، خوش های انجام براساس پژوهش

سرزندگی تحصیلی مطرح شده است، از طرف دیگر، خودکارآمدی تحصیلی هم به عنوان پیامد 

بین سرزندگی تحصیلی مطرح و مورد توجه قرار گرفته  بینی تحصیلی و هم به عنوان پیش خوش

بنابراین، هدف . بینی تحصیلی و سرزندگی نقش میانجی ایفا کند تواند بین خوش بنابراین، می. است

و سرزندگی تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی تحصیلی بینی  پژوهش حاضر بررسی رابطة خوش

 .تحصیلی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی است خودکارآمدی

 شناسی پژوهش روش

جامعة . است( SEM)روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و به روش معادالت ساختاری 

های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی  آماری شامل همة دانشجویان کارشناسی ساکن در خوابگاه

نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه به  920ای  مورگان و به روش خوشهبراساس جدول . بود

روش انتخاب بدین صورت بود که به صورت تصادفی از بین . عنوان نمونه انتخاب شدند

های موجود دو خوابگاه پسرانه و دو خوابگاه دخترانه انتخاب و با اخذ هماهنگی الزم  خوابگاه

ها  آوری داده برای جمع. پرسشنامة کامل گردآوری شد 920پرسشنامه توزیع و در نهایت،  00 

فراوانی، میانگین و انحراف )ها آمار توصیفی  کار گرفته شد و برای تحلیل داده پرسشنامه به

 -همبستگی پیرسون، کولموگروف اسمیرنوف و آزمون چولگی)، و آمار استنباطی (استاندارد

 . کار گرفته شد به 2.2افزار لیزرل نسخة  ، و نرم( کشیدگی

 :ها به شرح زیر است های پرسشنامه ویژگی

( 6059)و همكاران موران  –این پرسشنامه توسط شانن : بینی تحصیلی پرسشنامة خوش

و احساس هویت ( 52-55)، تأکید تحصیلی (5-50)پرسش در سه بعد اعتماد  62طراحی شده و 

کامالً )ای لیكرت  درجه اس طیف پنجگذاری پرسشنامه براس نمره. دارد( 62-53)آموزان  دانش
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بوده، روایی محتوایی  (1)و کامالً موافقم (  )، موافقم (9)نظر  ، بی(6)، مخالفم (5)مخالفم 

. گزارش شده است 36/0( 5939)پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شده، و پایایی آن توسط عارفی 

 .تأیید شد 23/0اخ برابر با پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با محاسبة آلفای کرونب

 برش نقطة که آنجا از و بوده لیكرت ای درجهپنج طیف براساس پرسشنامه این گذاری نمره

 میانگین عنوان به ، 1 از 9 نمرة یعنی طیف وسط نقطة است، نشده گرفته نظر در پرسشنامه برای

 بر متغیر یا بعد هر نمرة سیمتق با بنابراین،. شد گرفته نظر در ها آزمودنی مقایسة مبنای مفهومی

 مفهومی میانگین با مقایسه و محاسبه، 1 از ها آن نمرة متغیر یا بعد آن به مربوط های پرسش تعداد

 .است گرفته انجام مقایسه مالک یا معیار عنوان به( 9 نمرة یعنی)

این پرسشنامه براساس مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و  :پرسشنامة سرزندگی تحصیلی

 3این پرسشنامه دارای . طراحی شد( 5935)چاری  زاده و حسین توسط دهقانی( 6002)ارش م

، (6)، مخالفم (5)کامالً مخالفم )لیكرت   ای درجه گذاری آن براساس مقیاس پنج گویه بوده و نمره

ان روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید استاد. است(( 1)و کامالً موافقم (  )، موافقم (9)نظر  بی

این پرسشنامه . گزارش شده است 21/0صاحبنظر قرار گرفته، و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 

  .کار گرفته شده است به فارسی ترجمه شده و به( 5939)چاری  زاده و حسین توسط دهقانی

، برای سنجش خودکارآمدی تحصیلی پرسشنامة زاژاکوا :پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

گویه و چهار بعد اطمینان به  61این پرسشنامه دارای . کار گرفته شد به( 6001) 5دلینچ و اسپنشا

توانایی خود در کالس درس، اطمینان به خود در کارهای بیرون از کالس، اطمینان به خود در 

گذاری پرسشنامه در طیف  نمره. تعامل با دیگران و اطمینان به خود در مدیریت کار و خانواده است

روایی محتوایی پرسشنامه با نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن توسط . ای لیكرت است درجه پنج

پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با . گزارش شده است 21/0( 5930)شكری و همكاران 

 .به دست آمد 35/0روش آلفای کرونباخ 

                                                           
1. Zajacova, Lynch & Espenshade 
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 های پژوهش یافته

 دانشجوی نفر 521) اردبیلی محقق دانشگاه کارشناسی دانشجویان از نفر 920 را پژوهش این نمونة

. دادند تشكیل( درصد کل 11/12) معادل دختر دانشجوی نفر 651 و( درصد کل 9 /6 ) پسر

 و میانگین. بود 16/6 و 66/60 برابر با ترتیب، به کنندگان شرکت سن معیار انحراف و سنی میانگین

 انحراف و میانگین ،55/ 2 و 62/509 بابرابر  ترتیب، به تحصیلی بینی خوش استاندارد انحراف

 استاندارد انحراف و میانگین و 69/2 و 66/35 برابر با ترتیب، به تحصیلی خودکارآمدی استاندارد

 همبستگی ضریب آزمون. به دست آمد 5/1  و 60/95 برابر با ترتیب، به تحصیلی سرزندگی

 تحصیلی سرزندگی با تحصیلی بینی خوش بین داد نشان متغیرها بین همبستگی برای پیرسون

( 5/0=r، 05/0>P)، تحصیلی سرزندگی با تحصیلی خودکارآمدی بین (99/0=r، 05/0>P )بین و 

 وجود داریمعنا و مثبت رابطة( r، 05/0>P=1/0 ) تحصیلی خودکارآمدی با تحصیلی بینی خوش

 . دارد

نتایج آزمون . شد اجرا اسمیرنوف -کولموگروف  آزمون ،داده بودن نرمال بررسی برای

داری برای متغیرهای پژوهش بزرگتر از سطح اسمیرنوف نشان داد مقادیر سطح معنا -کولموگروف

بینی تحصیلی و  است، بنابراین، سه متغیر خودکارآمدی تحصیلی، خوش 01/0آزمون یعنی 

 صشاخ ها برای تحلیل عاملی داده تیکفا یبررس یبرا. سرزندگی تحصیلی توزیع نرمال دارند

KMO یبرا ،بیبه ترت حاضر پژوهش های داده یشاخص برا نیکه مقدار ا بررسی شد 

سرزندگی ، 22/0برابر با  خودکارآمدی تحصیلی، 29/0برابر با  بینی تحصیلی خوش های هپرسشنام

قرار دارد، و هرچه مقدار  کیصفر تا  ةشاخص در دامن نیا. به دست آمد 13/0برابر با  تحصیلی

  .است تر بمناس یعامل لیتحل یمورد نظر برا ةنمون ةانداز ،تر باشد کینزد کیشاخص به  نیا

. گیری محاسبه شد های برازش برای الگوی اندازه قبل از ارزیابی الگوی ساختاری، شاخص

ارزیابی این . کندبا متغیرهای مكنون را آشكار می گیری، ارتباط بین متغیرهای آشكار الگوی اندازه

، 5گیری در جدول  های برازش الگوی اندازه شاخص. عاملی تأییدی انجام گرفت الگو با تحلیل

کردن  دهد؛ بنابراین، متغیرهای آشكار توانایی عملیاتی برازش بسیار مناسب این الگو را نشان می

 .متغیرهای مكنون را دارند
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 های برازندگی الگوی پژوهش خالصة شاخص. 1جدول 

(χ²) (df) χ²/df (RMSEA) (GFI) (AGFI) (CFI) (NFI) 

 6/522 505 22/5 02/0 3 /0 35/0 32/0 36/0 

 .نشان داده شده است 5افزار لیزرل برای بررسی روابط بین متغیرها در شكل  خروجی نرم

 
 ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش. 1شکل 

 

 
 داری مدل ساختاری پژوهشاعداد معنا. 2شکل 
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 ستاندارد و سطح معناداری برای مسیرهای الگوجدول ضرایب ا. 2جدول 

 علّی مسیر اثر مستقیم غیر مستقیماثر  آمارة تی

 سرزندگی تحصیلی ← بینی تحصیلی خوش 69/0 55/0 31/5

 سرزندگی تحصیلی ←خودکارآمدی تحصیلی 69/0 - 09/6

 خودکارآمدی تحصیلی ←بینی تحصیلی خوش 3/0  -  /15

و  69/0بینی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی با ضریب  م خوش، اثر مستقی6براساس جدول 

اثر مستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی با ضریب . تأیید شد 31/5عدد معناداری 

بینی تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی با ضریب  ، و اثر مستقیم خوش09/6و عدد معناداری  69/0

 بینی خوش غیر مستقیمبرای بررسی تأثیر . دار استامعن  /15و ضریب معناداری  3/0 معناداری 

غیر تحصیلی با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، باید ضریب اثر  بر سرزندگی تحصیلی

بینی تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی در اثر مستقیم  حاصل ضرب اثر مستقیم خوش) مستقیم

بینی  خوش غیر مستقیماثر  ضریب. محاسبه شود( خودکارآمدی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی  دهد نقش واسطةاست که نشان می 55/0تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی 

بررسی برازش الگوی . دار است بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی معنا در رابطة بین خوش

ا برابر ب( RMSEA)ساختاری پژوهش نشان داد شاخص ریشة میانگین مجذورات خطای تقریب 

، 0/ 3برابر با ( GFI)، شاخص نیكویی برازش 32/0برابر با ( CFI)، شاخص برازندگی تطبیقی 02/0

، شاخص شاخص برازندگی هنجارشده 35/0برابر با ( AGFI)یافته  شاخص نیكویی برازش تعدیل

(NFI ) آزادی  ةدو بر درج شاخص خی، و 36/0برابر با(χ²/df ) بر برازش مناسب و22/5برابر با ، 

 .مطلوب الگو داللت دارد

 گیری نتیجهبحث و 

هدف پژوهش حاضر، ترسیم چارچوبی ساختاری برای تببین سازة سرزندگی تحصیلی بود که با 

. توجه به پیچیدگی و تغییرات مداوم نظام آموزشی، بررسی عوامل مؤثر بر این سازه ضروری است

ری خودکارآمدی تحصیلی بر بینی تحصیلی با میانجیگ بر این اساس، فرض شده است خوش
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بینی تحصیلی به  نتایج نشان داد خوش. سرزندگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی تأثیر دارد

مؤمنی  های این نتیجه با نتایج پژوهش. صورت مثبت و مستقیم بر سرزندگی تحصیلی تأثیر دارد

مستقیم بین مبنی بر رابطة مثبت و (  592)و سلیمانی  ،(5931)مهموئی و جاللی بازاری 

 . بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی همسو است خوش

بینی تحصیلی شامل ابعاد شناختی، کارایی و رفتاری است و بر این پایه استوار است که  خوش

تواند با تأکید تحصیلی، اعتماد به والدین و دانشجویان تأثیر  فرد در محیط آموزشی باور دارد می

تواند به دانشجویان القا شود که  این باور می. ویان داشته باشندمثبتی بر عملكرد تحصیلی دانشج

ها را  تر شده، و میزان سرزندگی آن های تحصیلی قوی ها و دشواری ها را در مقابله با چالش آن

بینی تحصیلی باور جمعی و مشترک کادر آموزشی است مبنی بر  در واقع، خوش. افزایش دهد

توانند به عملكرد  تغییر دهند، دانشجویان قادرند یاد بگیرند و میتوانند وضع موجود را  اینكه می

کند با ایمان به ظرفیت  این نوع باور به دانشجویان کمک می. تحصیلی و علمی باال دست یابند

خود و با تالش بر مشكالت و چالش های تحصیلی خود غلبه کرده و احساس سرزندگی بیشتری 

بینی تحصیلی اطمینان فرد به این باور است که از  خوشواقع، در . در حوزة تحصیلی تجربه کنند

شود انتظار موفقیت در دانشجویان افزایش یابد  این باور موجب می. نظر تحصیلی موفق خواهد شد

این باور متأثر از عوامل محیطی است و به . ها را برای موفقیت باال رود و به مرور انگیزه آن

ن دانشجو و کادر آموزشی و احساس یگانگی دانشجویان با کادر برقراری رابطة اعتمادآمیز بی

شود که زمینة افزایش انگیزة دانشجویان در مسیر پیشرفت را فراهم کرده، و  آموزشی منجر می

. ساز ایجاد سرزندگی تحصیلی است کند که خود زمینه ها تسهیل می ها را برای آن کسب موفقیت

بینی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی  آثار مهم و معنادار خوشبر ( 6059)موران و همكاران  -شانن

ای جمعی و فردی است که شامل ابعاد شناختی،  بینی تحصیلی سازه در واقع، خوش. اند اشاره کرده

عاطفی و رفتاری است که از تعامل بین حس کارآمدی جمعی، اعتماد و تأکید تحصیلی ایجاد شده 

بینی تحصیلی باال،  های با خوش در محیط. کند س کمک میاست که به ایجاد محیط مثبت در کال

. شود ها می همة عوامل آموزشی به یكدیگر اعتماد دارند و این اعتماد باعث ایجاد همدلی میان آن
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کند در مواجهه با تكالیف تحصیلی احساس نشاط و سرزندگی  همدلی به دانشجویان کمک می

شود کادر آموزشی تالش کنند اعتماد الزم را در  میبنابراین، پیشنهاد . کنند بیشتری تجربه 

ساز افزایش  ها احساس تعلق و یگانگی ایجاد کنند تا زمینه دانشجویان ایجاد کرده و در آن

 . سرزندگی تحصیلی بین دانشجویان شوند

همچنین، نتایج نشان داد خودکارآمدی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی اثر مثبت و مستقیم 

، صادقی و خلیلی گشنیگانی (5931)های مرادی و همكاران  جه با نتایج پژوهشاین نتی. دارد

زاده و سلیمانی خشاب  ، مرادی، دهقانی(5931)، فرامرزی، حاجی یخچالی و شهنی ییالق (5931)

 . همسو است( 6051)ساریسام ، و ( 593)

نش افراد دربارة ها، احساس و دا توان گفت خودپنداره شامل نگرش می  در تبیین این یافته

های قبلی ادراک و  توانایی، مهارت و قابلیت پذیرش اجتماعی است که براساس قضاوت

دانشجویان با خودکارآمدی باال . گیرد بازخوردهای دیگران و افراد مهم در زندگی شكل می

گیرد و باور دارند  معتقدند پرورش هوش و توان شناختی به وسیلة تالش فردی صورت می

های موجود در محیط آموزشی سازگار و عملكرد  توانند با چالش ی ذاتی می ها محدودیتبرخالف 

خود در تحصیل را بهبود بخشند، مسیر تحصیلی خود را هموار و سرزندگی تحصیلی را تجربه 

بخش  در واقع، افراد خودکارآمد همة توان خود را برای دستیابی به شرایط تحصیلی رضایت. کنند

آموزان دارای خودپنداره باال  دهد دانش نشان می( 6001) 5نتایج پژوهش گراندی . ندگیر کار می به

های پایین خود را به مثابة  های زیاد خود را به مثابة شاخص پیشرفت تحصیلی مثبت و تالش تالش

پیشرفت تحصیلی باال به خودپندارة تحصیلی باال و  در واقع، . کنند پیشرفت تحصیلی پایین درک می

رساند که احساس بهتری  شود و دانشجو را به این باور می تن تصورات مثبت از خود منجر میداش

و تهدیدهای موجود در محیط   ها هایش برای مواجهه با تكالیف، چالش دربارة خود و توانایی

و تهدیدها کنار آید و سرزندگی   ها طور سازگارانه با این چالش تواند به داشته باشد و می مدرسه 

                                                           
1. Grundy 
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این احساس اطمینان و باور به توانایی خود در زمینة تحصیلی، . تحصیلی باالیی را تجربه کند

کند تا همة  ها کمک می دهد و به آن ی تحصیلی افزایش می ها انگیزة دانشجو را برای گذر از چالش

ی  اه این مقاومت در برابر چالش. کار گیرند ی تحصیلی به ها توان خود را برای غلبه بر چالش

تحصیلی و ارائه پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع موانع مداوم و جاری تحصیلی همان 

سرزندگی تحصیلی است که دانشجویان با خودپندارة تحصیلی باال نسبت به دانشجویان با 

بنابراین، دانشجویان با خودپندارة تحصیلی باال . کنند خودپندارة تحصیلی پایین بیشتر تجربه می

دادن تكالیف  توانند با چالش و تهدیدهای موجود در محیط آموزشی سازگار شوند و در انجام می

توان گفت  در واقع، می. تر عمل کنند که این امر تجربة سرزندگی تحصیلی است مدرسه موفق

خودکارآمدی تحصیلی حاصل استعداد، تجارب یادگیری قبلی و حمایت اجتماعی است و 

کنند که  ب یادگیری قبلی نسبت به سایرین، خودکارآمدی بیشتری تجربه میفراگیران دارای تجار

ریزی و مدیریت کارها  برای مثال، دانشجویان معتقد به برنامه. ها تعمیم یابد می تواند به سایر حوزه

های  ها و چالش توانند همین توانایی را به سایر حوزه دادن پژوهش و تكالیف درسی می برای انجام

ه آن انتقال دهند، بنابراین، دانشجویان با خودکارآمدی باال اعتقاد بیشتری به توانایی خود مربوط ب

بنابراین، پیشنهاد . های تحصیلی خود را پذیرش و حل کنند توانند چالش راحتی می دارند و به

برانگیز، و آموزش مهارت سازگاری با این  های تحصیلی چالش کردن موقعیت شود با فراهم می

ها  ها یا همان خودکارآمدی آن های خود در مقابله با این چالش ها، باور دانشجویان به توانایی شچال

 . را باال برد و زمینة افزایش سرزندگی تحصیلی در دانشجویان را فراهم کرد

بینی تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی اثر مثبت و مستقیم  ها نشان داد خوش نتایج تحلیل داده

نیا و آزادمرد  ، اصغری(5931)نسب و عسگری  حامدیهای  یجه با نتایج پژوهشاین نت. دارد

بینی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی  مبنی بر رابطة بین خوش( 6052)، و تسیویلسكی ( 593)

 .همسو است

 روابط برقراری صورت در گوید می افراد به که است فردی باوری تحصیلی بینی خوش

 دنبال به و محیط در تحصیلی تأکید های ویژگی وجود آموزشی، کادر و ندانشجویا بین اعتمادآمیز
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های  توانایی بیشتری در مقابله با چالش فرد آموزشی، محیط با یگانگی احساس گیری شكل آن

 شناسی روان مدار، انسان شناسی روان پایة بر و زمان طی بینی خوش در واقع، سازة .یابد موجود می

 همچنین، و بندورا خودکارآمدی و اجتماعی شناخت نظری های بنیان از گیری بهره با و مثبت

 خود، یادگیری بر تأکید کند با است و به افراد کمک می شده مطرح سلیگمن بینی خوش مفهوم

. کنند فراهم را خود تحصیلی پیشرفت زمینة مدرسه به نسبت هویت احساس و معلمان اعتماد

کنند که در طول  های بیشتری کسب می نی تحصیلی موفقیتبی بنابراین، دانشجویان دارای خوش

. شود دادن تكالیف تحصیلی یا خودکارآمدی تحصیلی منجر می گیری توانایی انجام تحصیل به شكل

  ها و تكالیف بین، از لحاط تحصیلی خودکارآمد بوده و قادرند با چالش در واقع، دانشجویان خوش

دانشجویان با خودکارآمدی . و با موفقیت پشت سر بگذارندموجود در موقعیت آموزشی کنار آیند 

. ها غلبه کنند توانند بر مشكالت و چالش باال در عملكرد تحصیلی پرانرژی هستند و باور دارند می

های  خودکارآمدی و خودباروی با پیامدهایی مثل خودتنظیمی، تالش، اصرار، پیشرفت و شاخص

های  تواند شادابی و سرزندگی دانشجویان در موقعیت که می سالمت و بهزیستی روانی ارتباط دارد

بینی تحصیلی مفهومی است  خوش. آموزشی در مواجهه با تكالیف علمی و تحصیلی افزایش دهد

که حاصل تعامل بین کارآمدی، تأکید تحصیلی و اعتماد است که به ایجاد محیط مثبت در مدرسه 

بینی تحصیلی  در واقع، خوش. شود م و دانشجویان میکند و باعث ایجاد کارآمدی در معل کمک می

برد که تصور  ها را باال می کند و عملكرد آن با انتظارات و استاندارد باالیی برای دانش ایجاد می

کند، زیرا بندورا معتقد است که  برد و خودکارآمد می ها را از توانایی تحصیلی خود را باال می آن

بنابراین، . کند در یک حوزة خاص، خود کارآمدی در فرد ایجاد می درجة باالی موفقیت و عملكرد

بین نسبت به توانایی خود اعتماد بیشتری داشته و عملكرد باالتری را خواهند داشت  افراد خوش

کردن  شود با فراهم بنابراین، پیشنهاد می. کند ها را تثبیت می که این عملكرد باال خودکارآمدی آن

بینی تحصیلی را دانشجویان باال برده و به تبع  های آموزشی خوش نگی در محیطزمینة اعتماد و یگا

 .ها را باال برد آن، خودکارآمدی تحصیلی آن

 خودکارآمدی طریق از غیر مستقیم طور به تحصیلی بینی خوش داد نشان نتایج همچنین،
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 خودکارآمدی بر یتحصیل بینی خوش تأثیر به توجه با. دارد تأثیر تحصیلی سرزندگی بر تحصیلی

پذیر  تببین نیز نتیجه این تحصیلی سرزندگی بر تحصیلی خودکارآمدی تأثیر همچنین، تحصیلی،

 . است

پژوهش حاضر در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفته است و 

ر در مقاطع شود پژوهش حاض بنابراین، پیشنهاد می. قابلیت تعمیم آن به سایر مقاطع پایین است

 . دیگر تحصیلی و همچنین، در سایر دانشگاها نیز انجام گیرد
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بینی و منبع کنترل با خودکارآمدی  امید، خوش ةرابط (. 593)، شهنام و آزادمرد ،فرشته ،نیا اصغری

شناسی و علوم  المللی روان اولین کنفرانس بین. شهرستان ارومیه ةمتوسط ةآموزان دور دانش
 .عالی علوم و فناوری حكیم عرفی شیراز ةسسؤشیراز، م ،تربیتی

بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  پیش(. 5932)زاده جدی، آیدا  بهراد، حمدا هل، و عبدا هل

های  پیشرفت. منفیآگاهی و هیجانات  ذهن ةشهر براساس نمر مشگین ةدوم متوسط ةدور

 .5-59، (56)6، نوین در علوم رفتاری

: ترجمة پروین کدیور و محمدجواد جعفری، تهـران . شناسی شخصیت روان(. 5939)ای . پروین، ال

 انتشارات رشد

پیشرفت با  ةبینی علمی و انگیز خوش ةبررسی رابط(. 5931) علی ،عسگری ، وصادق ،نسب حامدی

های آموزش و یادگیری  پژوهش. کارآمدی تحصیلیگری خود توجه به نقش واسطه

 .5-53، (5)59 ،(دانشور رفتار)

 -بررسی رابطة اضطراب اجتماعی و جو روانی (. 5930)خواجه، الله،  و حسین چاری، مسهود 

شناسی  روان. اجتماعی کالس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دورة راهنمایی
 .595-519، (60)1، تربیتی

سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی (. 5935)چاری، مسعود  و حسین ،زاده، محمدحسین یدهقان

-1  ، (6) ، مطالعات آموزش و یادگیری. ای خودکارآمدی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه

65. 

ــاس(.  592)ســلیمانی، فرهــاد  ــابی مقی ــابی و اعتباری ــی و ســرزندگی در  هــای خــوش هنجاری بین

طـرح تحقیقـاتی آمـوزش و پـرورش، اسـتان      . نمایی استان اصـفهان آموزان دورة راه دانش

 . اصفهان

 .نشر ویرایش: تهران. شناسی پرورشی نوین روان(. 5931)اکبر  سیف، علی

نیا، علی، کاکابرایی، کیوان، و فوالدوند، خدیجه  شكری، امید، طوالبی، سعید، غنایی، زیبا، تقوایی
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مطالعات آموزش و . ورهای خودکارآمدیسنجی پرسشنامة با مطالعة روان(. 5930)
 .1 -25، (6)9، یادگیری

بینی سرزندگی تحصیلی  نقش ابعاد خودراهبر در پیش(. 5931)صادقی، مسعود، و گشنیگانی، زهرا 

 .3-51، (6)2، پژوهش در آموزش علوم پزشكی. دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی لرستان

گیری هدف پیشرفت در  بینی تحصیلی با جهت بررسی رابطة بین خوش(. 5939)عارفی، سعید 
نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی  پایان. دانشجویان کارشناسی دانشگاه خوارزمی

 .کرج، دانشكدة علوم تربیتی

 ةساده و چندگان ةرابط(. 5931)فرامرزی، حمید، حاجی یخچالی، علیرضا، شهنی ییالق، منیجه 

آمدی خالق در دانش آموزان پسر سال سوم مقطع های انگیزشی با خودکار گیری تجه

 . 65-665، (56)9، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. متوسطه

مقایسة پنج عامل بزرگ شخصیت، (. 5931)گوهری، سمیرا، فراهانی، محمدتقی، و پرهون، هادی 

یقات تحق. جویی شناختی هیجان در دختران فراری و عادی خودکارآمدی و راهبردهای نظم
 .5 -61، (5) 5، علوم رفتاری

حمایـت اجتمـاعی   (.  593)زاده، محمدحسین، و سلیمانی خشاب، عبـاس   دهقانی مرادی، مرتضی،

. ای باورهـای خودکارآمـدی تحصـیلی    شده و سرزندگی تحصـیلی بـا نقـش واسـطه     ادراک

 .5- 6، (5)1، مطالعات آموزش و یادگیری

رابطـة علـی   (. 5931)البنـین   معصومه، و شیبانی، ام مرادی، مرتضی، شاهمرادی، حسین، محمودی،

گیری دینی با سرزندگی تحصیلی با نقش میـانجی ابعـاد    الگوهای ارتباطی خانواده و جهت

 .33- 56، (6)5 ، شناسی تربیتی روان .خودکارآمدی

الگوی علی تجربی از روابط بین ادراک از الگوهای (. 5939)مرادی، مرتضی، و چراغی، اعظم 

باطی خانواده، ادراک از ساختار کالس، انگیزش و خودگردانی تحصیلی و سرزندگی ارت

 .559-0 5، (2)5، مطالعات آموزش و یادگیری. تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی

بینی سرزندگی  پیش(.  593. )معبدی، هادی، هاشمیان، کیانوش، ابوالمعالی الحسینی، خدیجه

آموزان دورة  خودتنظیمی تحصیلی در دانش های شخصیتی و تحصیلی براساس ویژگی

 .555-562، (  )50، پژوهشنامة تربیتی. متوسطة دوم

بینی تحصیلی بـا انگیـزة    رابطة بین خوش(. 5931)مؤمنی مهموئی، حسین، و جاللی بازاری، سعید 
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