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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

n every educational system, the academic 

progress of students is one of the indicators 

of success in scientific activities. 

Measuring the level of academic progress 

and factors affecting it are among the major 

issues that have attracted the attention of 

various researchers. Considering that the 

rate of academic progress and decline is one 

of the efficiency criteria of the educational 

system, the discovery and study of 

variables affecting academic performance 

leads to a better understanding and 

prediction of effective variables in the 

school. Therefore, examining the variables 

that are related to the motivation of 

academic progress in students is one of the 

basic topics of research in the education 

system. The study of effective factors on the 

motivation of academic progress has been more 

and more noticed by education specialists during 

the last three decades. From the point of view of 

psychologists as well as teachers, motivation is 

one of the key concepts and is used to explain 

different levels of performance. Motivation is the 

main cause of behavior and can be defined as the 

driving force of human activities and the factor 

of learning. 
 

                   2. Materials and Methods 
 

The current research is of a descriptive-

correlation study, which investigated the 

relationship between predictor and criterion 

variables with the presence of a mediator 

variable. The study was conducted with the aim 

of investigating the mediating role of academic 

self-efficacy in the relationship between 

successful  academic  identity,  epistemological 
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A B S T R A C T 
 

Objective:  Motivation is an intrinsic phenomenon that drives the individual into action and derives from 

one's needs. In order to increase students' motivation, it is necessary to develop indicators such as successful 

academic identity, ethological beliefs and basic needs. 

Methods: This study was descriptive-correlational. The population of the present study is all female 

students studying in eleventh grade is districts 1, 2 and 3 in Kermanshah in the academic year of 2017-

2018. 

Results: The results showed that there is a significant relationship between successful academic 

identities, epistemological beliefs, basic needs of students and academic motivation (p < 0.05). The 

results also confirm the mediating role of self-efficacy in the relationship between successful 

academic identities, epistemological beliefs, students' basic needs, and their academic achievement (p 

< 0.05). 

Conclusion: Therefore, attention to variables such as self-efficacy, basic needs of students, epistemological 

beliefs, and successful academic identity are necessary to increase students' motivation for student 

achievement. 
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beliefs, basic psychological needs and students' 

progress motivation. The statistical population of the 

current research is all working female students 

studying in the 11th grade of the 1st, 2nd and 3rd 

districts of Kermanshah in the academic year 97-98. 

According to the statistics obtained from Kermanshah 

city education office, the mentioned population is 

about 3699 people. The number of sample people is 

equal to 400 11th grade female students who were 

selected using multi-stage cluster random sampling. In 

this way, 2 schools from each district (total of 6 

schools from three districts), 3 classes from each 

school (total of 18 classes in three districts) were 

selected from among the schools of Kermanshah, 

distrcts one, two and three.  The questionnaire was 

distributed to all the students of the sample classes and 

finally 400 completed questionnaires were collected. 

 

3. Results 

One of the conditions for using path analysis is the 

normality of the variables. The results of the 

Kolmograph-Smirnov test to check the normality of the 

data distribution showed that the obtained Z value was 

not significant in all variables (p < 0.05). The research 

results showed that there is a relationship between 

successful academic identity, epistemological beliefs, 

and basic needs there is a significant relationship 

between students and academic motivation. Also, the 

results confirm the mediating role of self-efficacy in the 

relationship between successful academic identity, 

epistemological beliefs, basic needs of students and their 

academic progress. Therefore, it is necessary to pay 

attention to variables such as self-efficacy, students' 

basic needs, epistemological beliefs and successful 

academic identity in increasing students' progress 

motivation. 

 
Table 1. Variance analysis test to check the significance of the regression model for predicting progress motivation based 

on research variables 
 

 Source MM df MS Fisher P 

Academic 

identity 

Regression 798.011 1 266.003  0.001 

residual 517.102 398 3.024   

total 1315.112 399    

Epistemological 

beliefs 

Regression 901.912 5 150.319 6.117 0.001 

residual 413.200 394 2.460   

total 1315.112 399    

Basic 

psychological 

needs 

Regression 845.805 3 281.935 5.614 0.001 

residual 641.166 396 1.619   

total 1486.971 399    

 

4. Discussion and Conclusion 
 

The results of the research showed that successful 

academic identity motivates progress. Therefore, it 

creates a high sense of academic self-efficacy in them. On 

the other hand, academic self-efficacy increases the 

motivation of academic progress, involvement and 

perseverance in problems and failures. According to the 

results obtained from the present research, the following 

suggestions are presented in order to improve the 

academic motivation of students: it is suggested to pay 

attention to the richness of educational environments and 

to move towards the development of successful academic 

identity dimensions. It is necessary to create an 

evaluation and recognition system in this area before 

students enter different academic or university courses, 

and according to its findings, lesson planning and 

teaching should be done. Familiarizing teachers, 

education specialists, students and professors with 

epistemological beliefs and adapting their teaching 

methods to this important and flexible component in 

teaching and learning. Teachers who want students to 

engage in homework should provide a learning 

environment that supports the fulfillment of students' 

psychological needs. The important role that teachers 

play in helping students develop this source of motivation 

is provided through classes that support students' 

autonomy, which in turn fulfills their basic needs. 
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مقدمه
 آموزاندانش تحصیلی پیشرفت میزان تربیت و تعلیم نظام هر در

 است. سنجش علمی هایدر فعالیت موفقیت هایشاخص از یکی

ای عمده مسائل از جمله آن بر مؤثر عوامل و تحصیلی پیشرفت میزان

)قمری، اند کرده جلب خود به را مختلف محققان توجه که هستند

از  یکی تحصیلی افت و پیشرفت میزان اینکه به توجه با . (1392

 متغیرهای مطالعه و کشف است، آموزشی نظام کارایی هایمالک

 متغیرهای بینیپیش و بهتر به شناخت تحصیلی، عملکرد بر تأثیرگذار

با انگیزه  که متغیرهایی بررسی بنابراین، انجامد؛می مدرسه در مؤثر

 موضوعات از یکی دارد، رابطه آموزاندر دانش تحصیلی پیشرفت

 مؤثر عوامل است. مطالعه نظام آموزش و پرورش در پژوهش اساسی

مورد  پیش از بیش اخیر دهه سه طی تحصیلی پیشرفت بر انگیزش

)علی بخشی و است  گرفته قرار تربیت و تعلیم متخصصان توجه

 .(1389زارع، 

 مفاهیم از یکی ،1انگیزش معلمان، همچنین و شناسانروان دید از

 کار به عملکرد مختلف سطوح برای توضیح و است کلیدی

 توان آن رامی و است بروز رفتار اصلی عامل انگیزش رود. می

کرد  تعریف او یادگیری عامل و انسان هایفعالیت محرک نیروی

 تفاوت تبیین و توضیح برای همچنین .(2017، 2)النگ و همکاران

 اما یادگیری دارند، برای یکسان استعداد که آموزانیدانش بین

  استفاده مفهوم این از توانمی است، متفاوت هاآن تحصیلی پیشرفت
 

1. motivation 

2. Luong, Strobel, Wollschläger, Greiff, Vainikainen & Preckel 
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 ها:کلیدواژه

انگیزش پیشررررفت، باورهای معرفت 

یازهای  ناختی، خودکارآمدی، ن شررر

 .اساسی، هویت تحصیلی موفق

 

 چکیده

 

ای است درونی که فرد را از درون به فعالیت واداشته و منبعث از نیازهای فرد است. در این میان جهت افزایش انگیزه انگیزه پدیده هدف:

 . پرداخت شناختی و نیازهای اساسیهایی از قبیل هویت تحصیلی موفق، باورمعرفتآموزان الزم است به پرورش شاخصدانش
 

آموزان دختر شاغل به تحصیل ی دانشهمبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه -پژوهش حاضر از نوع توصیفی  ها:روش

در کرمانشاه است. نمونه مورد نظر برای انجام پژوهش با بکارگیری روش  98-97در سال تحصیلی  3و2و1ی ی یازدهم ناحیهدر پایه

 .نفر برآورد گردید 400ای چند مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران گیری خوشهنمونه
 

آموزان و انگیزش تحصیلی نتایج تحقیق نشان داد که بین هویت تحصیلی موفق، باورهای معرفت شناختی، نیازهای اساسی دانش ها:یافته

خودکارآمدی در رابطه میان هویت تحصیلی موفق، باورهای ی (. همچنین نتایج موید نقش واسطهp<05/0رابطه معناداری وجود دارد )

 (.p<05/0هاست )آموزان و پیشرفت تحصیلی آنشناختی، نیازهای اساسی دانشمعرفت
 

آموزان، باورهای معرفت شناختی و هویت تحصیلی بنابراین، توجه به متغیرهایی همچون خودکارآمدی، نیازهای اساسی دانش  گیری:نتیجه

 .آموزان امری ضروری استافزایش انگیزش پیشرفت دانشموفق در 
 

3. شماره 11. دوره 1401 زیپائ    
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 که اندکرده تعریف درونی فرآیندی را انگیزش شناسان،کرد. روان

 را انگیزش و کندمی حفظ و فعال، هدایت زمان، طول در را رفتار

زاده، )حسناند تقسیم کرده "بیرونی" و "درونی" دو دسته به

 شخصی عوامل بر که است انگیزشی درونی، . انگیزش(1381

 و است مبتنی لذت احساس و کنجکاوی عالیق، همچون نیازها،

 بیرونی عوامل به دسترسی که بر است انگیزشی بیرونی انگیزش

مبتنی است  تنبیه از اجتناب یا و دیگران تأیید و پاداش همچون

در پژوهش خود  (1392قمری ). (1384االسالمی و رضویه، )شیخ

آموزان دریافت که بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی دانش

 بین در درونی انگیزش دار وجود دارد. میزانرابطه مثبت و معنا

 تحصیلی پیشرفت میزان اما متفاوت نیست؛ پسر و دختر آموزاندانش

 انگیزش تحصیلی سطح هرچه و است پسران از بیشتر دختران

 خواهد بیشتر نیز او تحصیلی پیشرفت سطح باشد، بیشتر آموزدانش

کند که انگیزش فرد به شدت ( اذعان می2016) 1همچنین دستین بود.

 تحت تأثیر نوع هویت وی است. 

 حدی تا نیست و تعریف قابل دقیق کلمات با )خود( 2هویت مفهوم

 افراد کنندهمشخص است که ثباتی و تداوم شامل است. هویت مبهم

 که هایینقش و کنندمی پیدا در زمان که تغییراتی علیرغم است،

 طی هویت گیریگیرند. شکلمی عهده به از زندگی مرحله هر در

)فرامرزی، مکتبی، قاسمی دهد می روی رشدی مراحل از یک توالی

 هویت که معتقدند (2009) 3واز و همکاران. (1395خواه، فرزادی، 

هویت  مثال، دارد. برای مختلفی انواع و است بعدی سازه چند یک

 گفته تحصیلی. بنا به هویت و اجتماعی هویت شغلی، هویت قومی،

 هایزمینه از یکی هویت تحصیلی (2012حجازی، لواسانی  و امانی )

 رفتارهای بر تواندمی که است های تحصیلیعرصه در مطالعه مورد

 تحصیلی بگذارد. هویت تأثیر مدرسه به به رفتن تمایل و کالس

باورهای  هدفمندی، خودمختاری، ها،شایستگی از انواع بازتابی

 نوجوانان در که است رایجی هیجانی هایتجربه و کارآمدی

 آن و مشخصه دارند خود معلمان و همساالن با درس هایکالس

)رحیمی و فرهادی، تحصیلی است  هایعرصه در کردن عمل چگونه

بر این باور است که هویت فرد بر انگیزش  (2015) 4هو. (1396

 ی موفقیت تحصیلی وی مؤثر است. تحصیلی و در ادامه

است. شناختی از دیگر عوامل مرتبط با انگیزش پیشرفت نیازهای روان

فراگیران در  5شناختیبه این صورت که اگر نیازهای اساسی روان

ها نیز افزایش یزش پیشرفت آنمحیط آموزشی برآورده شود، انگ

دهند و گری را شکل میی خودتعیینیابد. این نیازها مبنای نظریهمی

ها و رشد سالم عنوان انرژی الزم برای کمک به پرورش مهارتبه

ی خود . براساس نظریه(2017، 6)مارتوس و سالیشوند تعریف می

ذاتی و جهان شناختی، نیازهای گری، نیازهای اساسی روانتعیین

ها ها قابل مشاهده هستند و ارضای آنفرهنگ شمول بوده که در همه

. (2014، 7)واندرکامنشناختی همراه است با پیامدهای مثبت روان

شناختی را با رابطه نیازهای اساسی روان (2014) 8راتل و داچتس

سازگاری تحصیلی، درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و 

 عوامل یحوزه اخیر، در هایدهه در پیشرفت تحصیلی نشان دادند. 

 شناختی متغیرهای به تربیتیشناسان روان تحصیلی، پیشرفت بر مؤثر

 هدف، گیریجهت یادگیری، مانند راهبردهای متفاوتی، انگیزشی و

 و خودتنظیمی، ،10خودکارآمدی ،9شناختی -معرفت باورهای

اند. یکی از عوامل همانگونه که ذکر شد، توجه نشان داده فراشناخت

های باورهای معرفت شناختی است. باورهای معرفت شناختی نظریه

دانش است  کسب و دانش ماهیت دانستن، درمورد یادگیرندگان

مطالعات شومر و  (.1396)حسینی منش، امیدیان و برزگربفرویی،

شناختی را بر ادراک ی معرفتپژوهشگران دیگر، تأثیر باورها

ی کالسی میانگین نمرهآموزان از موضوعات درسی و دانش

آموزان دارای باورهای خام مانند: داد. دانش آموزان نشاندانش

یادگیری »و « توانایی برای یادگیری ذاتی است»، « دانش ساده است»

)شومر ایکینز و های کمتری داشتند ، نمره«افتدسریع اتفاق می

که باورهای معرفت شناختی بر . عالوه بر آن(2005، 11همکاران

گذارد، در انگیزش آنان شناختی یادگیرندگان اثر می ندهایفرآی

گیری در هدف برای پیشرفت و خودکارآمدی نیز نقش مانند جهت

گیری هدف به دالیلی اشاره دارد که باعث درگیر شدن دارد. جهت

گیری هدف شود؛ و شامل جهتدر یک تکلیف میآموزان دانش

)حسینی منش، گیری هدف یادگیری است عملکردی و جهت

. خودکارآمدی نیز، اشاره به باورهای افراد (1396امیدیان، بفرویی، 

 ی توانایی یادگیری و انجام کارها به بهترین شکل دارد.درباره

  12اجتماعی بندورا -ی یادگیری نظریه مفهوم خودکارآمدی، ریشه در

ماعی وی بسط و اجت -( دارد که بعدها در نظریه شناختی 1997)

 . (2012، 13)دافین و همکارانگسترش یافت 
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10. self-efficacy 
11. Schommer-Aikins, Duell & Hutter 

12. Bandura 

13. Duffin, French & Patrick 
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هایشان برای از تواناییباورهای خودکارآمدی به معنای ادراک افراد 

(. براساس 2008آمیز بر محیط است )بندورا، تأثیرگذاری موفقیت

که افراد باور داشته باشند، توانایی انجام اعمالی دیدگاه بندورا، زمانی

کند، نسبت را دارند و آن اعمال پیامدهای مورد نظرشان را ایجاد می

آمیز است، به احتمال یتشان موفقکه باور نداشته باشند تالشبه زمانی

)نریمانی و وحیدی، شوند بیشتری برای انجام عمل برانگیخته می

این باورها، به معنای خودکارآمدی است. در این راستا، نتایج   .(1392

اند که خودکارآمدی به طور قدرتمندی پیامدهای تحصیلی نشان داده

موفقیت تحصیلی مرتبط است و اعمال فرد را کند با بینی میرا پیش

)یونگ و دهد به سمت اهداف وی هدایت کرده و به آن انگیزه می

( نشان دادند 2018) 2. الیور و همکاران(2010، 1همکاران

خودکارآمدی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی تأثیری مستقیم دارد. 

فی درگیری تحصیلی مرتبط است. خودکارآمدی تحصیلی با بعد عاط

افراد با خودکارآمدی باال در مقایسه با افراد با خودکارآمدی پایین، 

عملکرد بهتری دارند؛ زیرا در هنگام مواجهه با یک تکلیف، تفکرات 

دهند کنند و پشتکار بیشتری نشان میتر کار میمتفاوتی دارند، سخت

ان تغییری در محیط ایجاد توانند از طریق اعمالشو اعتقاد دارند می

اما افراد  (.1392نریمانی و وحیدی،  ؛2017، 3)فرناندو و همکارانکنند 

با باور خودکارآمدی پایین، تمایل به اجتناب از تکالیف چالش 

رای خلق برانگیز دارند و بر تفکرات منفی تمرکز داشته و معموأل دا

اند که عملکرد ضعیف افسرده هستند. در این راستا مطالعات نشان داده

ها نیست، بلکه به این دلیل است که افراد، به دلیل ناتوانی الزم در آن

. سرانجام (2013، 4)شکوالکیوهای خود اطمینان ندارند به توانایی

گیزه پیشرفت و رسیدن افراد را به اینکه باورهای خودکارآمدی ان

)وب و دهد اهدافشان را بیشتر و احتمال موفقیت را نیز افزایش می

با توجه به مطالب عنوان شده این  (.1401افشاری،  ؛2008، 5شیران

مفهومی پاسخگویی به این سوال است که آیا مدل  پژوهش درصدد

پیش بینی انگیزش پیشرفت بر اساس هویت تحصیلی موفق، باورهای 

شناختی و خودکارآمدی تحصیلی با معرفت شناختی، نیازهای روان

 مدل تجربی برازش دارد؟

 

 روش پژوهش

همبستگی بوده که ارتباط بین  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ورد بررسی بین و مالک را با حضور متغیر میانجی ممتغیرهای پیش

ای خودکارآمدی قرار داد.  مطالعه با هدف بررسی نقش واسطه

تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی موفق، باورهای معرفت 

شناختی با انگیزش پیشرفت شناختی، نیازهای اساسی روان

-دانش آموزان انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیهدانش

 3و2و1ی یازدهم ناحیه  ایهآموزان دختر شاغل به تحصیل در پ

از است. مطابق آمار اخذ شده  98-97کرمانشاه در سال تحصیلی 

 3699آموزش و پرورش شهر کرمانشاه جامعه آماری مذکور حدود 

آموز دختر پایه نفر دانش 400نفر است. تعداد افراد نمونه برابر با 

ای گیری تصادفی خوشهیازدهم است که با استفاده از روش نمونه

ی ای انتخاب شدند. به این ترتیب که از بین مدارس منطقهچندمرحله

مدرسه  6مدرسه )در مجموع  2یک و دو سه کرمانشاه، از هر منطقه 

کالس در سه  18کالس )در مجموع  3از سه ناحیه(، از هر مدرسه 

های آموزان کالسناحیه( انتخاب شد و پرسشنامه درمیان تمامی دانش

آوری پرسشنامه تکمیل شده جمع 400گشت و در نهایت نمونه توزیع 

 آوری داده ها از ابزارهای ذیل استفاده کرد:گردید. جهت جمع

این پرسشنامه توسط :  6آموزپرسشنامه خودکارآمدی دانش

که در گویه است  30( ساخته شده و دارای 1999) 7مورگان و جینگ

حی شده و در سه حوزه خرده مقیاس استعداد، کوشش و بافت طرا

( 4تا کامال موافقم= 1ای )کامال مخالفم=گزینه 4قالب طیف لیکرت 

 (1380کریم زاده )است.  120تا  30ارائه شده است. دامنه نمرات از 

در پژوهش خود روایی آن را تأیید کرده و ضریب آلفای کرونباخ 

 محاسبه کرد. 76/0برای کل پرسشنامه را 

ترین این پرسشنامه یکی از رایج: 8پرسشنامه انگیزش پیشرفت

( 1987) 9ها برای سنجش پیشرفت است که توسط هرمنسپرسشنامه

های موجود درباره انگیزه پیشرفت های تجربی و نظریهبراساس روش

سوال است که در پی جمله  29تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 

در مقیاس لیکرت ارائه شده و دامنه  ایگزینه 4ناتمام، پاسخ های 

برای  (1386اکبری )است. در پژوهش  116تا  29تغییرات نمرات از 

تعیین روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده شد و نتایج قابل 

قبولی به دست آمد. همچنین ایشان در پژوهش خود ضریب آلفای 

(، 65/0(، پشتکار )72/0های اعتماد به نفس )کرونباخ برای مؤلفه

 ( را محاسبه کرد.57/0( و سختکوشی )60/0نگری )آینده

نسخه اصلی این پرسشنامه که دارای : 10پرسشنامه هویت تحصیلی

 ساخته شده و نسخه  (2008) 11واز و ایزاکسونگویه است، توسط  40
 

 

1. Vuong, Brown-Welty & Tracz 

2. Olivier, Archambault, De Clercq, Galand 
3. Fernando , Artiga , -Roselló 

4. Shkullaku 

5. Webb & Sheeran 
6. Student Efficacy Scale 

7. Morgan & Jinks 

8. Achievement motivation questionnaire 
9. Hermans    

10. Academic Identity Questionnaire 

11. Was & Isaacson
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حجازی و همکاران گویه است، توسط  32فارسی آن که شامل 

ای از ها بر روی مقیاس لیکرت پنج درجهتهیه شده و پاسخ (1390)

های شود. بر اساس یافتهدرج می (5( تا کامألمخالفم )1کامأل موافقم )

این مقیاس دارای روایی قابل  (1390حجازی و همکاران )پژوهش 

ها ضریب آلفای کرونباخ آموزان ایرانی است. آنقبولی در میان دانش

(، هویت 72/0(، هویت دیررس )85/0های هویت موفق )برای عامل

 ( را محاسبه کردند.59/0س )( و هویت زودر71/0سردرگم )

باورهای معرفت شناختی : 1پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

بعد  5که برای سنجش  (1990) 2شومرسوالی  63توسط پرسشنامه 

شود. از این پنج بعد متغیر معرفت شناختی معرفی گردیده، سنجیده می

منبع( و دو بعد دیگر )کنترل و  سه بعد به دانش )ساختار، قطعیت و

ها بر سرعت ( به اکتساب دانش مربوط است. در این پرسشنامه، پاسخ

( تا کامال 1ای لیکرت از کامال مخالفم )درجه 7روی یک مقیاس 

گزارش  (2006) 3پنگ و فیتز جرالدشود. ( مشخص می7موافقم )

نظران حوزه این پرسشنامه توسط صاحباند که روایی محتوایی کرده

های متعدد بین آن نیز در بافتشناسی تربیتی و روایی پیشروان

( نیز روایی 1389یادگیری به تأیید رسیده است. در پژوهش رضائی )

سازه این پرسشنامه تأیید شده است. همچنین در پژوهش مذکور 

و یادگیری  های دانش ساده/ قطعیضریب آلفای کرونباخ برای عامل

 گزارش شده است.  65/0و  68/0سریع/ ثابت به ترتیب 

این مقیاس توسط : 4شناختیپرسشنامه نیازهای اساسی روان

ساخته شده که از  2000و دسی در سال  6، رایان، کاچمن5الگاردیا

شناختی را گویه تشکیل شده است و ارضای نیازهای بنیادین روان 21

های آزمون سه زیر کند. گویهمیگیری در سطح عمومی اندازه

های هفت مقیاس خودمختاری، شایستگی و ارتباط )تعلق( را در اندازه

ای از نمره یک )اصال درست نیست( تا نمره هفت )کامال درجه

سنجد. نمره باالتر در هر مقیاس نشان دهنده سطح درست است( می

قیاس در سنجی این مهای روانباالتر ارضای آن نیاز است. ویژگی

های خارجی به صورت مقدماتی مورد تأیید سطح عمومی در پژوهش

در مطالعه الگاردیا و  (.2010، 7)جانستون و فینیقرار گرفته است 

( ضرایب اعتبار حاصل از اجرای آن روی پدر، مادر، 2000همکاران )

 دست آمد. بشارت به 92/0دوستان و شریک رومانتیک در همه موارد 

های ضرایب آلفای کرونباخ پرسش (1392کالگری ) رنجبر و

های خودمختاری، شایستگی و ارتباط در مورد یک نمونه زیرمقیاس

گزارش کردند. این  91/0و  83/0، 87/0را به ترتیب  (n=584ایرانی )

ها از روایی مطلوبی برخوردار بود. همچنین پرسشنامه در مطالعه آن

گزارش دادند که روایی این  (1392)مشکی  و کارشکی ،خوارزمی

 8پرسشنامه مورد تأیید سه نفر از کارشناسان قرار گرفته است. سوربو

 گزارش کردند.  73/0( روایی مالکی آن را 2009و همکاران )

 

 هایافته

های حاصل از پژوهش در دو بخش آمار در این قسمت به بررسی یافته

های پرداخته شده است. در بخش اول شاخصتوصیفی و استنباطی 

توصیفی متغیرهای پژوهش بیان شده و در بخش دوم با استفاده از 

روش مدلسازی معادالت ساختاری، فرضیات پژوهش مورد تجزیه و 

  .تحلیل قرار گرفتند
 

 

1. Epistemology Questionnaire (EQ) 

2. Schommer 

3. Peng &  Fitzgerald 
4. The Basic Needs Satisfaction in General Scale 

5. laGuardia 

6. Couchman 
7. Johnston & Finney 

8. Sorebo
 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش. 1جدول 

 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد عبارات تعداد نمونه متغیر

 29/0 42/3 60/4 3 10 400 هویت تحصیلی

 32/0 21/3 4 31/2 29 400 انگیزش پیشرفت

 23/0 24/3 64/4 14/3 63 400 باورهای معرفت شناختی

 47/0 61/3 33/4 09/3 21 400 شناختینیازهای اساسی روان

 28/0 31/3 77/3 68/2 30 400 خودکارآمدی تحصیلی

-4های مورد بررسی در پژوهش مطابق جدول شماره بررسی شاخص

)انحراف معیار  82/3نشان داد که میانگین هویت تحصیلی برابر  1

(، 32/0)انحراف معیار  21/3(، انگیزش پیشرفت با میانگین 29/0

)انحراف  24/3میانگین باورهای معرفت شناختی با میانگین 

)انحراف  02/4تی شناخ(، میانگین نیازهای اساسی روان23/0معیار

)انحراف معیار  31/3(، میانگین خودکارآمدی تحصیلی 47/0معیار

 است. (28/0
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نتایج یکی از شرایط استفاده از تحلیل مسیر، نرمال بودن متغیرها است. 

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع -کلموگرافآزمون 

به دست آمده معنادار   Zمقدار  متغیرهاها نشان داد که در همه داده

 .(P>05/0نبود )

در پژوهش حاضر به منظور آزمون برازش مدل پیشنهادی با استفاده 

مدل   (AMOS24)از نرم افزار تحلیل ساختارهای گشتاوری 

پیشنهادی مورد آزمایش قرار گرفت که در ادامه نتایج مدل پیشنهادی 

 توضیح داده شده است. 

 .منعکس شده است 1نتایج مدل پیشنهادی در شکل

 نتایج مدل پیشنهادی تحقیق .1شکل
 

دهد که در مسیرهای مدل پیشنهادی نشان می Betaمقدار ضریب 

 63/0باورهای معرفت شناختی و انگیزش پیشرفت برابر  Betaضریب 

درصد معنادار  95(، در سطح P=001/0است که با توجه به میزان )

بارهای معرفت شناختی و خودکارآمدی برابر   Betaبود. ضریب 

درصد اطمینان  95در سطح  p=003/0است که با توجه به میزان  66/0

و خودکارآمدی و هویت  هویت تحصیلی Betaمعنادار بود. ضریب 

است که با  57/0و  49/0تحصیلی و پیشرفت تحصیلی به ترتیب برابر 

درصد معنادار است. ضریب  95در سطح  P=000/0توجه به میزان 

Beta  نیازهای اساسی و خودکارآمدی و نیازهای اساسی و انگیزش

است که با توجه به میزان  55/0و  47/0پیشرفت به ترتیب برابر 

007/0=P  019/0و  =P  درصد معنادار بود. و در نهایت  95در سطح

بین خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت برابر  Betaضریب 

درصد معنادار  95در سطح  P=  001/0است که با توجه به میزان  61/0

بین متغیرهای مستقل نیز در جدول فوق مشاهده  Betaاست. ضریب 

گردد که با توجه به میزان سطح معناداری حاصل، ارتباط میان می

 (. P < 05/0متغیرهای مستقل نیز معنادار است )

های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته و تمامی شاخص

لذا  های گردآوری شده با مدل مطلوب است.بنابراین تناسب داده

 برازندگی مدل نهایی مورد تأیید است

 

 های پژوهش و انگیزش پیشرفتهمبستگی بین مؤلفه. 2جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی بینمتغیر پیش متغیر مالک

 انگیزش پیشرفت

 

 001/0 54/0 هویت تحصیلی

 باورهای معرفت شناختی

 006/0 69/0 توانایی ثابت

 001/0 73/0 یادگیری سریع

 012/0 71/0 دانش ساده

 015/0 68/0 دانش قطعی

 001/0 72/0 منبع دانش

 نیازهای اساسی

 012/0 86/0 شایستگی

 037/0 79/0 خودمختاری

 006/0 76/0 ارتباط
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های هویت تحصیلی موفق باورهای ( همبستگی بین مؤلفه2در جدول )

معرفت شناختی و نیازهای اساسی و انگیزش پیشرفت ارائه شده است. 

گردد رابطه مثبت و مستقیمی بین این گونه که مشاهده میهمان

 متغیرها با متغیر انگیزش پیشرفت وجود دارد و از لحاظ آماری معنادار

(.P<05/0است )

 

 خالصه مدل پیش بینی انگیزش پیشرفت براساس متغیر های پژوهش. 3جدول 
 

 خطای استاندارد براورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه متغیر

 72/1 59/0 60/0 77/0 هویت تحصیلی

 56/1 67/0 68/0 82/0 باورهای معرفت شناختی

 28/1 64/0 65/0 80/0 شناختینیازهای اساسی روان
 

بینی انگیزش پیشرفت براساس مدل پیش ( خالصه3جدول ) در

متغیرهای هویت تحصیلی موفق، باورهای معرفت شناختی و نیازهای 

شناختی ارائه شده است. ضریب همبستگی چندگانه بین اساسی روان

، باورهای 77/0متغیرهای انگیزش پیشرفت و هویت تحصیلی موفق 

است.  80/0شناختی و نیازهای اساسی روان 82/0معرفت شناختی 

 95دهد با اطمینان چنین ضریب تعیین به دست آمده نشان میهم

شناختی و نیازهای درصد متغیرهای هویت تحصیلی، باورهای معرفت

شناختی توان تبیین متغیر انگیزش پیشرفت را به میزان قابل اساسی روان

 .توجهی دارد

 

 های پژوهشبینی انگیزش پیشرفت براساس متغیررگرسیون پیش آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری مدل .4جدول 
 

 P فیشر MM df MS منبع 

 هویت تحصیلی

 001/0 964/87 003/266 1 011/798 رگرسیون

   024/3 398 102/517 باقیمانده

    399 112/1315 کل

 باورهای معرفت شناختی

 001/0 117/6 319/150 5 912/901 رگرسیون

   460/2 394 200/413 باقیمانده

    399 112/1315 کل

 شناختینیازهای اساسی روان

 001/0 614/5 935/281 3 805/845 رگرسیون

   619/1 396 166/641 باقیمانده

    399 971/1486 کل
 

( آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری مدل 4در جدول )

پیشرفت تحصیلی براساس متغیرهای بینی انگیزش رگرسیون پیش

شود مقدار آماره طور که مشاهده میپژوهش ارائه شده است. همان

دست آمده برای تمامی متغیرها از لحاظ آماری معنادار است فیشر به

(05/0>Pپس می .) توان نتیجه گرفت که از طریق متغیرهای هویت

اساسی تحصیلی موفق، باورهای معرفت شناختی و نیازهای 

بینی آموزان را پیشتوان پیشرفت تحصیلی دانششناختی میروان

 .کرد

بینی انگیزش ( ضرایب رگرسیون برای پیش5در جدول شماره )

آموزان براساس متغیرهای  هویت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش

شناختی ارائه شده باورهای معرفت شناختی و نیازهای اساسی روان

دار از لحاظ آماری معنی tشود مقدار اهده میاست. همانگونه که مش

درصد متغیر انگیزش  55توانسته  55/0است. هویت تحصیلی با بتای 

شناختی پیشرفت تحصیلی، باورهای معرفت شناختی و نیازهای روان

نیز به میزان قابل توجهی متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی را تبیین کند. 

بدست آمده از آزمون رگرسیون و  و با توجه به میزان سطح معناداری

کمتر از   P<05/0درصد اطمینان از   95اینکه این مقدار در سطح 

توان گفت هویت تحصیلی، باروهای معرفت شناختی و نیازهای می

شناختی بر انگیزش پیشرفت تأثیری مثبت و معنادار دارند اساسی روان

یلی را در توان انگیزش پیشرفت تحصو با تقویت این متغیرها می

 آموزان افزایش داد.دانش
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 بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی براساس متغیر های پژوهشضرایب رگرسیون برای پیش .5جدول 
 

 مدل متغیر
 ضریب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

 سطح معناداری Tآماره 
B بتا خطای معیار 

 هویت تحصیلی موفق
 001/0 29/9 - 66/0 178/6 ثابت

 001/0 03/6 55/0 02/0 15/0 هویت تحصیلی موفق

 باورهای معرفت شناختی

 018/0 59/2 --- 12/2 51/5 ضزیب ثابت

 001/0 03/16 94/0 053/0 85/0 توانایی ثابت

 001/0 78/15 13/1 064/0 01/1 یادگیری سریع

 001/0 78/4 69/0 14/0 67/0 دانش ساده

 003/0 88/3 011/1 25/0 97/0 دانش قطعی

 019/0 34/3 85/0 23/0 77/0 منبع دانش

 شناختینیازهای اساسی روان

 005/0 03/2 --- 19/2 45/4 ضزیب ثابت

 001/0 81/11 22/1 099/0 17/1 شایستگی

 001/0 46/6 10/1 15/0 97/0 خودمختاری

 001/0 84/14 12/1 064/0 95/0 ارتباط
 

 گیریبحث و نتیجه
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هویت تحصیلی موفق بر انگیزش 

فرامرزی و همکاران و  (1396رحیمی و فرهادی )پیشرفت است. 

بر تأثیرگذاری هویت تحصیلی موفق بر انگیزش تاکید دارند  (1395)

نیز به  (2015هو )که این نتایج همسو با نتایج پژوهش حاضر است. 

ویت بر انگیزش پیشرفت تحصیلی فرد تأثیری این نتیجه رسیدند که ه

در تبیین این پژوهش باید بیان داشت هویت مثبت و مستقیم دارد. 

دهد که تحصیلی موفق باالترین سطح سالمت روانی را نشان می

گردد. استفاده از آموزان میموجب خودشکوفایی تحصیلی دانش

مراه دارد. سبک هویت موفق، خودشکوفایی و شادکامی ذهنی را به ه

نوجوانان دارای هویت موفق به طور کلی از لحاظ روانی، سازگاری 

ای کنار سالم و خوبی دارند و با مسائل به نحو منناسب و شایسته

شان پایین ها کارآمدی شخصی باالیی دارند و اضطرابآیند. آنمی

است. افرادی که دارای هویت تحصیلی موفق هستند برای پیشرفت و 

 پیگیری در تکالیف دشوار انگیزه زیادی دارند. 

همچنین نتایج نشان داد که از طریق خودکارآمدی، هویت تحصیلی 

داری دارد. آموزان تأثیر معنیموفق بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش

موفق از طریق تأثیرگذاری بر  به بیان دیگر هویت تحصیلی

آموزان تأثیرگذار است. نتایج این خودکارامدی بر پیشرفت دانش

 فرامرزی و (،2018الیور و همکاران )پژوهش همسو با نتایج پژوهش 

 .است (1395همکاران )

در تبیین این نتیجه باید بیان داشت که، خودکارآمدی، الگوی  

ها و مدیریت بر رفتاری است که شامل فعال بودن، انتخاب فرصت

ها است که این با هویت تحصیلی موفق افراد در ارتباط است. به آن

گرتر و کاراتر پذیرتر، خود تنظیمرسد هرچه شخص مسئولیتنظر می

باشد، دور از انتظار نیست که از خودکارآمدی بیشتری نیز برخوردار 

باشد؛ زیرا چنین افرادی دارای شخصیت و هویت ثابتی هستند که این 

ها کمک ها، خصوصا در عرصه تحصیلی به آنگیریدر تصمیم

توان گفت ه میمددست آکند. بنابراین، با توجه به نتایج بهشایانی می

موفق از طریق نقش مؤثر خودکارآمدی تحصیلی که هویت تحصیلی 

گردد. انگیزش آموزان میموجب افزایش انگیزش تحصیلی در دانش

کند تا شناخت بهتری نسبت به و خودکارآمدی به افراد کمک می

های خود داشته های شناختی، نقاط قوت و ضعف و هدفتوانایی

تواند به ود میهای خباشند، این آگاهی افراد از نیازها و توانایی

 یادگیری بهتر محتوای آموزش داده شده منجر شود.

براساس نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی و رگرسیون همچنین 

شناختی بر انگیزش پیشرفت اثر توان گفت باورهای معرفتخطی می

توان گفت باورهای در تبیین این نتایج می مستقیم دارد.

ماهیت یادگیری و  آموزان دربارهعنی باورهای دانششناختی یمعرفت

 ها در یادگیری، مقاومت و پشتکاردانش بر میزان مشارکت فعال آن

گذارند در انجام تکالیف دشوار، درک مطلب و حل مسائل تأثیر می

توانند به یادگیری و به دنبال آن بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و لذا می

(.2020)عینی، کمک کنند 
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شناختی و از سوی دیگر با از طرفی این باورها از یک سو با تحول

تواند برخودگردانی و عملکرد بافت فرهنگی مرتبط بوده و می

توان گفت باورهای معرفت شناختی به باشد. لذا میکالسی اثر داشته 

ها و باورهای ضمنی و مطلق در نظر گرفته عنوان نظامی از فرض

ماهیت دانش و کسب آن دارند که این  شود که فراگیران دربارهمی

نتایج حاصل از دهند.  باورها انگیزش پیشرفت تحصیلی را افزایش می

این است که، باورهای معرفت  مدل معادالت ساختاری نیز حاکی از

شناختی از طریق تأثیرگذاری بر خودکارآمدی بر پیشرفت 

، به نتایج (2013) 1لین و همکاران آموزان تأثیرگذار است. دانش

براساس نظریه خودکارآمدی همسو با نتایج پژوهش حاضر رسیدند .

دگیری اکتسابی و سریع کنند یاآموزانی که احساس میبندورا دانش

های شوند و در موقعیتبیشتر به طور درونی برانگیخته میاست، 

دهند. از سوی یادگیری سطوح باالتری از خودکارآمدی را نشان می

دیگر به طور مشابه این باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی 

تواند زمینه فکری سالم و افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی را در می

دهی و پردازش آموزان فراهم آورد؛ زیرا پرداختن به خودنظمانشد

عمیق، نیازمند توانمند دانستن خود، داشتن پشتکار، انگیزه و میل زیاد 

آموزی دارای به ماندن در تکلیف است. بر همین اساس اگر دانش

های آموزشی شناختی سطح باال باشد در انجام فعالیتباورهای معرفت

از کارایی و خودکارآمدی از خود نشان داده که این سطح باالتری 

آموزان گشته و امر موجب افزایش انگیزه تحصیلی در این دانش

 موجب پیشرفت تحصیلی خواهد شد. 

شناختی بر نتایج بدست آمده مؤید تأثیر مستقیم  نیازهای اساسی روان

توان آموزان است. در تبیین این فرضیه میانگیزش پیشرفت دانش

شناختی فت منبع تغذیه رشد و کارکرد سالم، نیازهای روانگ

)خودمختاری، ارتباط و شایستگی( است. چنانچه نیازها تا حدودی به 

ها درگیر شده و طور مداوم ارضا شوند افراد به طور مؤثر در فعالیت

یابند. بنابراین، انگیزش پیشرفت بازتابی از به عملکرد مثبتی دست می

گری شناختی خواهد بود. مطابق با نظریه خودتعیینروانارضا نیازهای 

تجربه ادراک خودمختاری، شایستگی و ارتباط، انگیزش درونی و 

کند و هر رویدادی که نیازهای اساسی انگیزش پیشرفت را تسهیل می

آموزی گردد. دانشافراد را برآورده کند به افزایش انگیزش منجر می

داند و به طور شود، خود را عامل میکه این نیاز در آن ارضا می

ها شرکت کرده؛ بنابراین، سطوح باالتری از خودانگیخته در فعالیت

 کند. پیشرفت تحصیلی را تجربه می

شناختی از مدل معادالت ساختاری نشان داد که، نیازهای اساسی روان

آموزان طریق تأثیرگذاری بر خودکارآمدی بر پیشرفت دانش

آموزانی که دارای این بدان معنی است که دانشتأثیرگذار است. 

سطوح باالتر خودکارآمدی تحصیلی هستند انگیزه باالیی برای 

ترند، ها مشتاقیادگیری و پیشرفت دارند. برای انجام تکالیف و پروژه

گیری انگیزه بیشتری برای یادگیری دارند و پیشرفت تحصیلی چشم

کنند و در نتیجه در به میها و نگرانی کمتری را تجردارند. تنش

آموزانی که خودکارآمدی تحصیلی کمتری دارند، مقایسه با دانش

گری، برآورده درگیری تحصیلی باالتری دارند. بنابر نظریه خودتعیین

آموزان از شناختی موجب لذت بردن دانششدن نیازهای اساسی روان

یر مثبت توان تأثشود که مییادگیری و افزایش انگیزه پیشرفت می

خودکارآمدی را در این رابطه مشاهده کرد.  با توجه به این که ارضای 

آموزان نسبت به توانایی خود نیاز شایستگی موجب بهبود باور دانش

شود؛ بنابراین، احساس باالیی از در تأثیرگذاشتن بر محیط می

کند. از سوی دیگر، ها ایجاد میخودکارآمدی تحصیلی در آن

حصیلی موجب افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی ت

 گردد. ها میدرگیری و استقامت در مشکالت و شکست

های توجه به غنای بیشتر محیطدست آمده، با توجه به نتایج به

آموزشی و حرکت به سمت پرورش ابعاد هویت تحصیلی موفق 

های آموزان به دورهگردد.  الزم است قبل از ورود دانشپیشنهاد می

مختلف تحصیلی یا دانشگاهی یک سیستم ارزیابی و شناخت در این 

ریزی درسی و های آن، برنامهحوزه ایجاد گردد و متناسب یافته

تدریس صورت گیرد. آشنا کردن معلمان، متخصصین آموزش و 

شناختی و تطبیق پرورش، دانشجویان و اساتید با باورهای معرفت

پذیری در امر مهم و انعطاف لفههای آموزش خود با این مؤشیوه

-خواهند دانشیاددهی و تدریس صورت گیرد.  معلمانی که می

آموزان در تکالیف درسی درگیر شوند، محیط یادگیری فراهم کنند 

آموزان حمایت کند. شناختی دانشکه از برآورده شدن نیازهای روان

نبع آموزان در رشد این منقش مهمی که معلمان در کمک به دانش

های حامی خودمختاری کنند از طریق کالسانگیزشی بازی می

خود باعث برآورده شدن  گردد که به نوبهآموزان فراهم میدانش

  .شودنیازهای اساسی آنان می
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 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

اصول اخالقی تماماً در این پژوهش رعایت شده است. شرکت 

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج 

شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. 

 .ها محرمانه نگه داشته شدآن اطالعات
 

 مالی حامی
 

های تأمین مالی در گونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 .های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرده استبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .حاضر مشارکت داشتند
 

 منافع تعارض
 

 .ان، این مقاله تعارض منافع نداردبنابر اظهار نویسندگ
 

 منابع
 بر نقش ایفای آموزش روش بخشی (. اثر1401افشاری، علی. )

 تحصیلی انگیزه و اجتماعی سازگاری تحصیلی، خودکارآمدی

های مجله ناتوانییادگیری.  اختالل با آموزاندانش در
 .15-29(، 3)11،یادگیری

[Doi: 10.22098/JLD.2022.8276.1871] 

(. روایی و اعتبار آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس بر 1386اکبری، ب. )

آموزان دوره متوسطه استان گیالن. دانش و پژوهش روی دانش

 .73-96، 16در علوم تربیتی، 

https://www.sid.ir/paper/127508/fa 
بیرونی( و منبع  -(. رابطه بین انگیزش )درونی 1381حسن زاده، ر. )

آموزان. بیرونی( و پیشرفت تحصیلی دانش -کنترل )درونی 

 .   107-119(، 2)1شناسی آموزشی، فصلنامه روان

http://noavaryedu.oerp.ir/article_78721.html 
(. نقش اهداف، 1396حسینی منش، ز.، امیدیان، م.، بفرویی، ک. )

باورهای معرفت شناختی و کیفیت تجارب یادگیری در اهمال 

 های اندیشه هشیپژو -علمی فصلنامهکاری تحصیلی دانشجویان. 

 . 53-70(، 2)13تربیتی،  نوین

[Doi: 10.22051/JONTOE.2017.1848] 

 هایویژگی (. ارزیابی1390حجازی، ا.، امانی، ح.، یزدانی، م. )

 در تحصیلی هویت هایمنزلت پرسشنامه سنجیروان

شناختی، های روانها و مدلایرانی. فصلنامه روش آموزاندانش

2(5 ،)15-1.                        https://unitahlil.ir/product 

بینی خالقیت دانشجویان (. پیش1384شیخ االسالمی، ر.، رضویه، ا. )

شیراز با توجه به متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و 

 .  94-103، 22جنسیت. مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز، 

https://www.sid.ir/paper/13370/fa 
 تحصیلی انگیزش ریگ واسط (. نقش1396رحیمی، م.، فرهادی، س. )

ی هیجانی. مجله ابعاد بهزیستی و تحصیلی هویت بین رابطه در

 . 20-36، 9مطالعات آموزش و یادگیری، 

https://www.sid.ir/paper/357665/fa 
رابطه (. 1395فرامرزی، ح.، مکتبی، غ.، قاسمی خواه، س.، فرزادی، ف. )

های انگیزشی و خودکارآمدی تحصیلی با هویت گیریبین جهت

تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز.  

ی آموزش علوم پزشکی، ی مرکز مطالعات و توسعهفصلنامه

7(4 ،)354-346  . 

https://www.google.com/search?q 
(. رابطه بین سرمایه اجتماعی و انگیزش دورنی با 1392قمری، م. )

آموزان دوره متوسطه شهر کرج. فصلنامه پیشرفت تحصیلی دانش

 .  45-88(، 22)6آموزش و ارزشیابی، 

https://jinev.tabriz.iau.ir/article_521538.html 
(. اثربخشی آموزش خودتنظیمی 1389علی بخشی، ز.، زارع، ح. )

های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان. یادگیری و مهارت

 .69-80(، 3)4شناسی کاربردی، فصلنامه روان

[Doi: 20.1001.1.20084331.1389.4.4.3.7]  
 -(. بررسی رابطه مفهوم خود )تحصیلی1380کریم زاده، م. )

غیرتحصیلی( و خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی 

نامه کارشناسی ارشد، آموزان دختر شهر تهران. پایاندانش

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران. دانشکده روان

https://www.sid.ir/paper/66059/fa 
 هیجانی، نارسایی ی (. مقایسه1392نریمانی، محمد و وحیدی، زهره. )

 و با آموزان دانش میان در عزت نفس و خودکارآمدی باورهای

-91(، 2)3، های یادگیریمجله ناتوانیناتوانی یادگیری.  بدون

78 . D_JLD_3_2_92_12_25_5 
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