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Abstract 
This study aims to develop a structural model of academic 
motivation based on self-efficacy strategy mediated by 

emotional intelligence in high school students in Marivan. In 

terms of purpose, this study is an applied research that was 

conducted using descriptive-correlative method and structural 

model analysis (SEM). The statistical population of the study 

included all high school students in the 2019–2020 academic 

year in Marivan. The sample group consisted of 330 subjects 
(174 boys, 156 girls) that were randomly selected by 

multistage cluster sampling. The Academic Engagement 

Questionnaire (AEQ) (Fredericks, Bloomfield, & Paris, 2004), 

the Schreira et al. (1982) Self-Efficacy Questionnaire, and the 

Sibriashring Emotional Intelligence Questionnaire (SEIQ) 

were used to collect data. Data analysis was conducted using 

SPSS and Amos software. The psychometric properties of 

these instruments were examined and their usefulness was 
ensured. The results showed that emotional intelligence and 

self-efficacy had significant positive direct effect on academic 

achievement with 0.35 and 0.30 respectively. The results also 

showed that self-efficacy and emotional intelligence directly 

and indirectly predicted students’ academic motivation 

respectively. 

Keywords: Academic Enthusiasm, Self-efficacy, Emotional 

Intelligence. 

 دهیچک
 براساس راهبرد یلیتحص اقیاشت یمدل ساختار نیپژوهش، تدو نیهدف ا

دوم  ۀآموزان دوردر دانش یجانیهوش ه یگریانجیبا م یخودکارآمد
و از لحاظ  ،یاست. پژوهش از لحاظ هدف کاربرد وانیشهرستان مر ۀمتوسط

 ۀامعاست. ج یآن براساس مدل ساختار لیو تحل یهمبستگ -یفیاجرا توص
-1399 یلیدوم متوسطه در سال تحص ۀآموزان دوردانش یتمامشامل  یآمار

دختر(  156پسر و  174نفر ) 330ها آن انیاست که از م وانیشهر مر 1398
ند. انتخاب شد یاچندمرحله یاخوشه یریگبا روش نمونه یصورت تصادفبه
 ۀپرسشنام، (AEQ) یلیتحص اقیاشت ۀاطالعات، از پرسشنام یگردآور یبرا

 نگیاشریبریس یجانیهوش ه ۀو پرسشنام (SEQ) یمدخودکارآ

(SEIQ) یافزارهاها با استفاده از نرمداده لیاستفاده شد. تحل SPSS و 
Amos یفعل ۀابزارها در مطالع نیا یسنجروان یژگیصورت گرفت. و 

نشان داد هوش  جیحاصل شد. نتا نانیها اطمآن تیشد و از مطلوب یبررس
 30/0و  35/0 ریبا مقاد بیترتبه میمستق صورتبه یو خودکارآمد یجانیه
مطابق  نیرابدارند. عالوه یلیتحص اقیبر اشت میمعنادار، مثبت و مستق ریتأث
 یلیصتح اقیاشت ینیبشیتوان پ میصورت مستقبه یخودکارآمد ج،ینتا

صورت به یجانیهوش ه قیاز طر یخودکارآمد نیآموزان را دارد. همچندانش
 .کند ینیبشیصورت معنادار پرا به یلیتحص اقیتوان اشت تواندیم میرمستقیغ
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 مقدمه
 آموزشی مدیران توجه مورد مسائل از همچنین و است توجه مورد آموزشی نظام در که پژوهشی هایاولویت از

 انزآمودانش در موفقیت در قوت ۀنقط عنوانبه که مواردی جمله از نیهمچن. است تحصیلی موفقیت است
 در ایگسترده زانیم به درس کالس در کسالت (.2014 پیرس، و والکر) است 1تحصیلی اشتیاق ،کندمی صدق

 نظری دروس در یرغبتیب و کسالت این ژهیوبه ؛شودمی تجربه مختلفی انواع در انآموزدانش توسط مدارس
 به نسبت انآموزدانش احساسات و نگرش دیگر طرف از (.2018 ژانگ، و لئو ژوا،) خوردمی چشم به بیشتر

 بر ،ندگذارمی تأثیر انآموزدانش یادگیری و ذهنی درک بر ایحیطه چه در معلمان اینکه و درسی موضوعات
 (.2016 ،نزلیفرو  گویتز ،یهو کیلر،) است اثربخش یادگیرندگان اشتیاق

 اشتیاق. شودمی وی موفقیت و فرد اشتیاق سبب کالس یمحیط شرایط و انآموزدانش رفتارهای بنابراین
 موضوع یک روی بنابراین ؛دارد شناختی هیجان بار که است یحالت و است ویژه و هیجانی هایموقعیت از یکی

 و ویلت ،وانگ دیدگاه به توجه با (.1395 بنیادی،و  پیرانی درگاهی، عباسی،) شودمی متمرکز خاص رفتار یا
 عاتمطال در ،دهندمی نشان رغبت یادگیری در عاطفه و شناخت به که یآموزاندانش از دسته آن ،(2011) ایکلس

 ،مسائل در و برخوردارند التکمش با مواجهه در یبیشتر یخودکارآمد از و کنندیم تالش بیشتر خود تکالیف و
 اگر نهمچنی. شوندمی ظاهر ،دارند را یعاطف و یشناخت اقیاشت از تریپایین سطوح هک یآموزاندانش از ترهب

 دونب اما دارند فعاالنه یادگیری که یآموزاندانش ؛برعکس و است جهینتیب یادگیری ،باشد نداشته وجود اشتیاق
 (.2010 بارکلی،) اندنشده یادگیری درگیر ،دهندمی انجام کار یحوصلگیب با و اشتیاق

 واملع از مؤلفه این. است مرتبط زین یادگیری اشتیاق یهامؤلفه با 2خودکارآمدی ددهیم نشان هاپژوهش 
 اندداده اننش هایافته. دارد ارتباط یادگیری شرایط در فراشناختی و شناختی راهبردهای با که است انگیزشی

یب انآموزدانش با سهیمقا در و دارند فراشناختی و شناختی راهبردهای از بیشتری ۀاستفاد ییتوانا انآموزدانش
 (.1999 یچ،)پنتر دهندیم نشان یادتریز یداریپا ،تکالیف انجام برای خود توانایی به اعتماد

 از یریجلوگ مانند ،باشد داشته هاآن یادگیری بر مثبتی تأثیرات است ممکن انآموزدانش یرغبتیب البته
در  تواندیمامر هم  ینا حالنیباا. دهندینم نشان یاعالقه آن به که یکارهای در هاآن ازحدشیب مشارکت
 یرییادگ یا کار محیط در شدید روانی و روحی مشکالت ایجاد موجبنباشد و  ریتأثیب هاآن یجانو ه یادگیری

 ردیف موفقیت بر که عاملی عنوانبه ادبیات در هیجانی هوش بنابراین ؛(2017 ژانگ، و یاو سویی،شود ) هاآن
 وانگ، وما  ،یسپرینت) است شده واقع بحث مورد یاگسترده طوربه ،گذاردیم تأثیرو کار  یلتحص نتایج و

 و خود احساسات مدیریت ۀزمین در که شودیم اطالق فردی عاطفی هایییتوانا به هیجانی هوش (.2019
 با افراد اساس،اینبر(. 1997 سالووی، و مایرشود )یم بیان بهینه نتایج برای احساسات از استفاده و دیگران

 یهاپاسخ آن ۀنتیج که دارند را یفردنیب تعامل مدیریت برای یبیشتر توانایی ،هیجانی هوش از باالیی سطح
 (.2010 ،وان) است متقابل مثبت

                                                           
1. academic engagement 

2. self-efficacy 
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 وانیر تالش ،یخودکارآمد که چرا ؛است یخودکارآمد ،دارد کلیدی نقش اشتیاق در که متغیرهایی از یکی
 والکر،و  انلوگ کول،) است باالتر اهداف به یابیدست برای کارکردهایی و ندهافرای درونی وضعیت کنترل برای

2011.) 
 داندانسته هدف برای نیاز مورد رفتارهای انجام و بهبود برای خود از انسان توانایی درک را یخودکارآمد

 انگیزشی،-شناختی عاملی عنوانبه یخودکارآمد یباورها است معتقد( 2003) بندورا هکچنان(. 2009 ل،کمپ)
 مدیآخودکار بنابراین ؛(2016 اوزمون،و  االگ) ددارن یادگیری در انآموزدانش تالش میزان تعیین در یمهم شنق
 ،داپناهیخ اعرابیان،) دارد نقش انانس لعم و زشانگی در انتظارها سایر از شتریب گرانتظار متغیر یک عنوانبه

 لیتحصی پیشرفت بر مستقل یادگیری آموزش دادند نشان( 1399) حقایق و زینلی(. 1389 ،پورصدق و حیدری
 یرهاباو بر تحصیلی، ۀزمین در هکچنان. است داشته یمعنادار تأثیر انآموزدانش تحصیلی خودکارآمدی و

 رد ودتنظیمیخ و یدرس هایزمینه یلی،تحص هایموضوع در موفقیت یراب ودخ اییتوان وردمدر انآموزدانش
 در را یمتفاوت هایهیجان آموزدانش البته (.1995 وینه، و بولتر) دارند دیتأک مطالعه و ییادگیر هایفعالیت

 انآموزدانش فیزیکی و یشناختروان سالمت بر هاهیجان بنابراین ؛دکنمی هتجرب تحصیلی هایموقعیت
 ،یادگیری یاراهبرده زش،انگی با هاجانیه نیا که افتدمی اتفاق زمانی امر این حال،نیباا. هستند رگذارتریتأث
 (.2006 ن،پکرا) باشند داشته رابطه انآموزدانش تحصیلی پیشرفت و یادگیری ودگردانیخ ناختی،ش ابعمن

 بررسی منظر دو نیا از یکی از را هیجانی هوش هیجانی، هوش یسازمفهوم ۀزمین در نظری هایپارادایم
 و( 7199 سالووی، و مایر) است برخوردار شناختی توانایی از تنها که 1خالص هوش عنوانبه نخست: ندکنمی

 در هک هاییتفاوت. است شخصیتی هایجنبه هم و شناختی توانایی شامل هم که 2ترکیبی هوش عنوانبه دوم
 .(1997 ن،آ -بار) شودمی داده نسبت عاطفی هوش ۀدربار مختلف اعتقادات به ،دارد وجود یجانیه هوش مفهوم
 سیر توانندیم هایجانه ،یندفرا ینو گسترده است. در ا یقعم یندیفرا یادگیری( معتقد است 2007) بریرلی

  .سازند تضعیف یا تسهیل را آموزاندانش نهایی موفقیت و پیشرفت
 روی طبیعی طوربهکنند، یخود انتخاب م یق درونیخود را بر اساس عال یهاتیفعال رانیفراگ که یزمان

 به یشترب حتی و کرد خواهند هافعالیت آن انجام صرف را بیشتری نیروی و داشت خواهند بیشتری تمرکز هاآن
 رزمجویی پیرانی، عباسی،) دشومی موفقیت تیدرنها و بیشتر اشتیاق موجب که هستند متکی خود هایقضاوت

 .(1394 بنیادی، و
 و خشثمرب یادگیری و تربیت بر که است مهمی هایشاخص از یکی تحصیلی اشتیاق مبنا همین بر
 مارش، و مارتین) دارد قرار هیجانی ابرازگری و هیجانی هایزمینه تأثیر تحت و گذاردمی اثر فرد زیآمتیموفق

 تواندمی تحصیلی اشتیاق نداشتن گرفتند نتیجه پژوهشی در( 2009) پاگانی و فالو جانس، آرچمبالت، (.2008
 دنبالبه ار تحصیل ترک خطر و ،انحرافی رفتارهای به تمایل مدرسه، در نکردنپیشرفت نظیر جدی یپیامدهای

 ۀرشت براساس یخودکارآمد با شناختی اشتیاق ۀرابط دادند نشان( 1393) عابدی و نیلی ،خروشی .باشد داشته

                                                           
1. pure intelligence 

2. combined intelligence 
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 ،صفری .دارند مثبت و معنادار ۀرابط یخودکارآمد با عاطفی اشتیاق و شناختی اشتیاق اما ست،ین معنادار تحصیلی
وانر سرسختی و معنوی هوش متغیرهای با تحصیلی اشتیاق دادند نشان( 1394) یو عباس یآبادسلم ،جنابادی
 ایمتغیره تأثیر کنترل از پس که دندیرس جهینت نیبه ا (2017) همکاران و سویی .دارد معنادار ۀرابط شناسی

 ار کالس به مربوط کسالت ،کالس در معلم اشتیاق وظیفه، درک دشواری و یحوصلگیب ،یشناختتیجمع
 اقیاشت داد نشان( 2014) آرو-سالمال و ینیسو-ننیتوم پژوهش جینتا .کرد ینیبشیپ توانمی معناداری طوربه

 سطوح اب انآموزدانش از یمتفاوت هایگروه توانمی اما ،کندنمی دایپ اهشک یلیتحص مسائل به انآموزدانش
 (.2015 آرو،-سالمال) ردک ییشناسا را اقیاشت مختلف

 شغلی اشتیاق بر هم هاآن تمرکز و هستند کشور از خارج در اشتیاق ۀحوز در شدهانجام هایپژوهش ۀعمد
 بر وارد نقدهای از یکی عالوههب. است محدود و نوپا جدید، ایران در پدیده این بررسی کهیدرحال ؛است

 ورتصبه مؤثر عوامل ۀمطالع و ،رگذاریتأث عوامل زمانهم دنیند تحصیلی، اشتیاق مورددر قبلی یهاپژوهش
 یبرا علی مدلی وجود است، یچندعامل و پیچیده ایپدیده تحصیلی اشتیاق اینکه به نظر. است مجزا و جداگانه

 اشتیاق رب رگذاریتأث عوامل از هریک نقش تعیین صورت در تنها و است ضروری آن بر مؤثر عوامل نقش تعیین
 .دارد وجود آن با اثربخش ۀمواجه و درست یزیربرنامه امکان تحصیلی،

 با پژوهش این در که اندشده معرفی شخصی منابع عنوانبه متعددی متغیرهای ،گوناگون هایپژوهش در
 عنوانبه هیجانی هوش و خودتنظیمی خودکارآمدی، یعنی مهم شخصی منبع سه ،پژوهش ۀپیشین به توجه

 ار انآموزدانش ینیبخوش و نفسعزت ،ذکرشده ۀگانسه منابع. ندشومی بررسی تحصیلی اشتیاق پیشایندهای
 انآموزدانش جهیدرنت. دندهیم نشان تحصیلی محیط کنترل برای را هاآن بیشتر توانایی احساس و ندنکمی فعال

 و بینندیم معنادار را آموزشی هایفعالیت ،دهندمی انجام که کاری به افتخار احساس و بیشتر نفساعتمادبه با
 (.1395 دالور، و پورسعدی درتاج، اسالمی،) دهندمی ادامه تحصیل به اشتیاق با

 از و موقعهب انجام نظیر) رفتاری ابعاد دارای انآموزدانش که است این بر اعتقاد ،تحصیلی اشتیاق ۀزمین در
 یروین صرف) شناختی و( تحصیل به نسبت مثبت عالیق و احساسات) عاطفی ،(درسی تکالیف رغبت روی
 آرچمبالت. ندگذارمی تأثیر فرد تحصیلی عملکرد بر نحویبه هرکدام که هستند (یادگیری امر در یشناختروان

 در نداشتنرفتپیش نظیر جدی یپیامدهای تواندمی تحصیلی اشتیاق نداشتن گرفتند نتیجه (2009) همکاران و
 داد نشان (2004) کنیکاراب. باشد داشته دنبالبه را تحصیل ترک خطر و انحرافی یرفتارها به تمایل مدرسه،
 انفراگیر مهم ویژگی یک عنوانبه و مهم خودتنظیمی یادگیری راهبرد یک عنوانبه تواندمی خواهیکمک
 .شود آنان بهتر تحصیلی عملکرد و انآموزدانش بیشتر شدنبرانگیخته موجب قوی،

 قدمت و است یافته ظهور یتازگبه ایران در بر آن مؤثر عوامل و تحصیلی اشتیاق ابعاد بررسی نکهیا به نظر
 بوده ستردهگ مطالعات سازنهیزم صرفاً و دودوبه روابط صورتبه تاکنون تحصیلی اشتیاق ۀمطالع ،ندارد چندانی

 هوش گریمیانجی با را یمیخودتنظ و خودکارآمدی متغیرهای بین ۀرابط بتواند که مدلی همچنین. است
 وجود بپردازد انآموزدانش تحصیلی اشتیاق بر مؤثر عوامل ینیبشیپ به روابط این طریق از و ،تبیین هیجانی

 طالعاتم ضرورت مهم این. گیرد انجام یکپارچه صورتبه فوق متغیرهای مطالعات است ضروری جهیدرنت. ندارد
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 .کندمی دوچندان را یابیمدل

 مفهومی مدل آیا که دهدیپاسخ م سؤال این به تحقیق این ،شدهانجام تحقیقات و مطالب نیا به توجه با 
 انآموزدانش در هیجانی هوش گریمیانجی با خودکارآمدی راهبردهای براساس تحصیلی اشتیاق بینیپیش
 .دارد برازش تجربی مدل با متوسطه دوم ۀدور

 

 یشناسروش
ت اس همبستگی نوع از توصیفی ،اطالعات گردآوری ۀویش براساس و ،کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 منظوربه که چرا ؛است مقطعیتک نوع از همچنین .است شده انجام یعل یابیمدل هایروش از استفاده با و
 .است شده انجام جامعه از یریگنمونه طریق از ،زمان از مقطع یک در صفت چند یا یک ۀدربار هاداده یگردآور

 و جیمیان متغیر عنوانبه هیجانی هوش و بینپیش متغیر عنوانبه تحصیلی کارآمدیخود پژوهش، این در
 که هشپژو ابزارهای کارگیریبه طریق از ابتدا. شد گرفته نظردر مالک متغیر عنوانبه تحصیلی اشتیاق

 آماری ۀجامع. است شده تدوین مدل ادامه در و شده تحلیل و تجزیه متغیرها بین روابط ،است پرسشنامه
 یازدهم دهم، هایپایه) متوسطه دوم ۀدور تحصیل به مشغول دختر و پسر آموزاندانش تمامی شامل پژوهش

 آماری ۀجامع پرورش، و آموزش آمار مطابق. است مریوان شهر در 1398-1399 تحصیلی سال در( دوازدهم و
 ایخوشه گیرینمونه روش از استفاده با پژوهش، انجام برای نظر مورد ۀنمون. است نفر 5800 حدود مذکور

 رگانمو جدول و فرمول از استفاده با نمونه تعداد آماری، ۀجامع مذکور حجم به توجه با. شد انتخاب ایچندمرحله
 در و بود نفر 360 تقریباً تحقیق ۀنمون تعداد. کردند ابداع( 1970) مورگان و کرجسی را روش این. شد محاسبه

 یتمام ،مریوان شهرستان در اساسبراین. شد گرفته نظردر بررسی مورد هاینمونه دادندستاز احتمال ،آن
 12 و دخترانه دبیرستان 13) بودند مورد 25 هارستانیدب لک. ندشد شناسایی دخترانه و پسرانه یهارستانیدب

 هاییرستاندب انیم از و( دختر آموزدانش 170) کالس 9 دخترانه هایدبیرستان انیم از هک (پسرانه دبیرستان
 نفر، 126 دهم ۀپای از نیز آمار بقاطم. شدند انتخاب یتصادف صورتبه( پسر آموزدانش 190) کالس 10 پسرانه
 از یبرخ ،اجرا فرایند در از آنجا که .شدند نشیگز تصادفی صورتبه نفر 120 دوازدهم و نفر 114 یازدهم
 نارنهادنک با ،بودند کرده استفاده دهیپاسخ تصادفی روش از یا بودند کرده پر ناقص را پرسشنامه هانمونه
 منظوربه .یافت کاهش (دختر 156 و پسر 174) نفر 330 به نمونه کل تعداد نهایی، تحلیل از پرت هایداده

 .شد استفاده زیر شرح به استاندارد ۀپرسشنام ابزار از پژوهش، هایداده یگردآور

 

 پاریس و بلومنفیلد ،فردریکز توسط تحصیلی اشتیاق ۀپرسشنام (:AEQ) 1تحصیلی اشتیاق ۀپرسشنام

. ستا درسی هایفعالیت و تکالیف در انآموزدانش فعال مشارکت یریگاندازه ،آن هدف که شده ساخته( 2004)
 دانشجویان میان در را شناختی و عاطفی رفتاری، مقیاسخرده سه و است گویه 15 دارای پرسشنامه نیا

                                                           
1. Academic Engagement Questionnaire (AEQ) 
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 ،(همدرس قوانین از تبعیت و کالس به توجه رینظ) گویه 4 شامل رفتاری اشتیاق اسیمقخرده. کندمی گیریاندازه
 محیط در ماندن به عالقه و مدرسه در خشنودی احساس مانند) گویه 6 شامل عاطفی اشتیاق اسیمقخرده

 هایکتاب ۀمطالع و درسی تکالیف کردنچک جمله از) گویه 5 شامل شناختی اشتیاق اسیمقخرده و( مدرسه
 تمام تا( 1 ۀنمر) هرگز از که شده طراحی لیکرت طیف براساس هاگویه از هرکدام پاسخ. است( برنامهفوق

. کردند گزارش 86/0 را مقیاس این پایایی ضریب( 2004) همکاران و فردریگز. شودمی شامل را( 5 ۀنمر) اوقات
 66/0 کل پایایی ضریب و شده تأیید( 1395) همکاران و عباسی پژوهش در مقیاس این روایی ایرانی، ۀنمون در
 وقف و یرومندین بعد یبرا را رونباخک یآلفا بیضر آنان .اندکرده گزارش آن برای را کرونباخ آلفای روش به

 و شد استفاده صوری روایی از روایی بررسی یبرا ،پژوهش این در. آوردند دستبه 84/0 و 78/0 بیترتبه خود
 رونباخک آلفای میزان کار گرفته شد.به کرونباخ آلفای ،تحصیلی اشتیاق آزمون پایایی بررسی منظوربه
 -1: از اندعبارت پرسشنامه یهاهیگو از نمونه دو. ستناد قبولقابلآن را  توانیم که است 78/0 آمدهدستبه

 ییاز روا پرسشنامه با استفاده ییروا .شوممی مشکل دچار مدرسه در من -2 و کنممی توجه کالس در من
 قرار گرفت. یشناسروان ۀحوز نظرانصاحباستاد راهنما و  ییدتأمورد  کهیطوربه ؛شد یریگاندازه یصور

 

( 1982) مادوکس و شرر توسط عمومی خودکارآمدی ۀپرسشنام(: SEQ) 1یارآمدکخود سنجش اسیمق
 هاآن. است یافتگیسازش برای یشناخت فرایندهای از الگویی خودکارآمدی، ۀنظری معتقدند آنان. شد ساخته
 هک ساختند شرر خودکارآمدی مقیاس عنوان با عمومی باور این گیریاندازه یبرا مقیاسی بار اولین برای

 گسترش هب میل عمل، آغازگری به میل شامل رفتار از جنبه سه ،مقیاس این. ندارد خاصی موقعیت به اختصاص
(. 1982 مادوکس، و شرر) کندمی گیریاندازه را موانع با رویارویی در مقاومت و تکلیف تکمیل برای تالش

 5 تا 1 ماده هر به که است شده پیشنهاد پاسخ 5 مقیاس این ۀماد هر برای. است ماده 17 دارای شرر مقیاس
. ردیگیبرمدر را «مخالفم کامالً» تا «موافقم کامالً» از لیکرتی طیف یک در پاسخ 5 این. گیردمی تعلق امتیاز

 مادوکس و شرر. است ترضعیف خودکارآمدی بیانگر کمتر نمرات و ترقوی خودکارآمدی بیانگر شتریب نمرات
. دنکنمی ذکر 76/0 را عمومی یخودکارآمد مقیاس برای کرونباخ آلفای طریق از شدهمحاسبه اعتبار( 1982)

 این باراعت و روایی بررسی منظوربه که پژوهشی در. است آمده دستبه سازه روایی طریق از مقیاس این روایی
 اجرا( دبیرستان سوم انآموزدانش) آزمودنی 100 روی مقیاس این گرفت، انجام( 1376) براتی توسط مقیاس

 این ۀساز روایی جهت در این که آمد دستبه خودارزیابی و نفسعزت هاینامهپرسش با 61/0 همبستگی و شد
 (1376) براتی پژوهش در اعتبار ضریب همچنین .(1383 پور،صدق و حیدری خداپناهی، اعرابیان،) بود مقیاس

 با پرسشنامه روایی. بود آمده دستبه 91/0 به مقدار (1383) همکاران و اعرابیان پژوهش در و 79/0 به مقدار
 شناسیروان ۀحوز نظرانصاحب و راهنما استاد ییدتأ مورد کهیطوربه ؛شد مشخص صوری روایی از استفاده

 آن توانمیم که دارم اطمینان ریزممی را طرحی وقتی -1 :از اندعبارت پرسشنامه از هیگو نمونهدو  .گرفت قرار

                                                           
1. Self-Efficacy Questionnaire (SEQ) 
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 .کنمیم اجتناب مشکالت با شدنروهروب از -2 و دهم انجام را
 

 ۀپرسشنام از ،یجانیه هوش گیریاندازه یبرا(: SEIQ) 1شرینگ سیبریا جانییه هوش ۀپرسشنام
. است سؤال 33 یدارا هک شد استفاده (1380) یمنصور ۀلیوسبه شدههنجاریابی ،نگیشر ایبریس یجانیه هوش

 آن به یحت دیگران که چیزهایی برای -1: کرد اشاره موارد این به توانمی پرسشنامه این هایگویه جمله از
 متفاوت دیگران با دارم نیاز -3 ،کنمنمی ناراحتی احساس هیجانی افراد با -2 ،شوممی نگران ،کنندنمی فکر

 77/0 رونباخک آلفای ۀنتیج. شد استفاده کرونباخ آلفای از هیجانی هوش آزمون پایایی بررسی برای... . و باشم
 .است قبولقابل که بود

استاد راهنما و  ییدتأمورد  کهیطوربه شد؛ یریگاندازه صوری روایی از استفاده با پرسشنامه روایی
 یباطو استن یفیآمار توص یهاروش از ،هاداده تحلیل و یهتجز یبرا .گرفت قرار یشناسروان ۀحوز نظرانصاحب

 مرکزی یهاشاخص و فراوانی هاییعتوز از را با استفاده نمونه هاییژگیو ،توصیفی بخش در. میکرداستفاده 
 و ساختاری معادالت تحلیل روش ،مدل آزمون برای ،استنباطی بخش در و میاستخراج کرد پراکندگی و

 شده استفاده Amos و SPSS افزارنرم از زین هاداده تحلیل و تجزیه منظوربه .میکار گرفترا به همبستگی
 .است

 

 هایافته
 هاشاخص توصیف (الف

 ،نمودارها ها،یشامل فراوانکه  دوشیم ها پرداختهداده یجنتا یدهکردن و سازمانخالصهبخش به  ینا در
 .است پراکندگی یهاو شاخص یمرکز یهاشاخص

در  نمونه درصد 15/35 جدول،. مطابق دهدینشان م یلیتحص یۀآموزان را براساس پاتعداد دانش 1 جدول
 دارند اشتغال لیتحص به ازدهمی یۀپادر  درصد 51/31 وتعداد نمونه(  نیشتری)ب کنندیم لیدهم تحص یۀپا
تعداد نمونه( و  نیشتری)ب کنندیم لیتحص یتجرب علوم ۀرشتدر  درصد 5/43 نیهمچن(. نمونهتعداد  نیکمتر)

 2/46درصد افراد نمونه دختر و  8/52 یطرف از. اندنکردهخود را مشخص  یلیتحص ۀرشت زیدرصد ن 18حدود 
 اند.درصد پسر بوده

 
  

                                                           
1. Sibriashring Emotional Intelligence Questionnaire (SEQ) 
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 (n=330) تحصیلی ۀپای براساس آموزاندانش فراوانی -1 جدول

 
 آماری هایشاخص

 درصدی تراکمی فراوانی درصدی فراوانی

 تحصیلی ۀپای

15/35 15/35 دهم ۀپای  

65/66 51/31 یازدهم پایۀ  

 0/100 33/33 دوازدهم پایۀ

 - 100 کل

 تحصیلی ۀرشت

5/44 9/36 انسانی  

00/97 4/43 تجربی  

 100 5/2 ریاضی

 - 8/18 کل

 جنسیت

 3/53 8/52 پسر

 100 2/46 دختر

 - 1/99 کل

 
 (n=330) انتخابی ۀنمون کل در متغیرها توصیفی هایشاخص -2 جدول

 ابعاد استاندارد انحراف استاندارد خطای میانگین
 عالقه خودتنظیمی 87/2 15/0 86/8
 تالش یمیخودتنظ 40/3 18/0 06/12
 محیط کنترل خودتنظیمی 22/4 23/0 04/15

 عملکرد خودتنظیمی 59/2 14/0 41/11

 تسلط خودتنظیمی 24/3 17/0 34/11

 انگیزیخود هوش 05/4 22/0 80/22
 یخودآگاه هوش 59/3 19/0 22/24
 اجتماعی هوش 88/4 26/0 06/20

 اجتماعی یخودآگاه هوش 80/3 20/0 28/18

 ارتباطی هوش 40/3 18/0 11/13

 تالش به میل یخودکارآمد 08/5 27/0 94/27

 مقاومت به میل خودکارآمدی 81/3 20/0 99/14

 رغبت و میل خودکارآمدی 27/3 17/0 62/13

 رفتاری اشتیاق 28/4 23/0 61/20

 شناختی اشتیاق 77/1 09/0 42/13

 رفتاری اشتیاق 52/3 19/0 25/18

 
ر و انحراف استاندارد را د یانگیناستاندارد م یخطا یانگین،شامل تعداد، م یفیتوص یهاشاخص 3جدول 

 .دهدیم نشان یانتخاب ۀنمونکل 
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 (n=330) انتخابی ۀنمون کل در متغیرها توصیفی هایشاخص -3 جدول
 میانگین استاندارد خطای استاندارد انحراف ابعاد

 86/8 15/0 87/2 عالقه خودتنظیمی

 06/12 18/0 40/3 تالش یمیخودتنظ

 04/15 23/0 22/4 محیط کنترل خودتنظیمی

 41/11 14/0 59/2 عملکرد خودتنظیمی

 34/11 17/0 24/3 تسلط خودتنظیمی

 80/22 22/0 05/4 انگیزیخود هوش

 22/24 19/0 59/3 یخودآگاه هوش

 06/20 26/0 88/4 اجتماعی هوش

 28/18 20/0 80/3 اجتماعی یخودآگاه هوش

 11/13 18/0 40/3 ارتباطی هوش

 94/27 27/0 08/5 تالش به میل یخودکارآمد

 99/14 20/0 81/3 مقاومت به میل خودکارآمدی

 62/13 17/0 27/3 رغبت و میل خودکارآمدی

 61/20 23/0 28/4 رفتاری اشتیاق

 42/13 09/0 77/1 شناختی اشتیاق

 25/18 19/0 52/3 رفتاری اشتیاق

 
 یریگاندازه مدل ارزیابی (ب

 هوش یگرمیانجی با را انآموزدانش تحصیلی اشتیاق تحصیلی، یخودکارآمد یراهبردها :پژوهش فرضیۀ
 .کندیم ینیبشیپ هیجانی

 تحمل f براساس بودنهمخطی ۀمفروض بررسی -4 جدول
 خودکارآمدی انگیزشی خودتنظیمی هیجانی هوش

 تصمیم معیار تحمل مقدار تصمیم معیار تحمل مقدار تصمیم معیار تحمل مقدار

92/0 4/0< 89/0 4/0< 83/0 4/0< 

 
 اریمع .کرد استفاده تحمل ۀآستان از توانمی بودنیهمخط بررسی برای که داردمی ابراز( 2002) استیونس

 رمتغی هر سه جااین در اینکه به توجه با که گرفته شده است نظردر بودنخطیهم عدم برای 4/0 از تربزرگ
 .است برقرار بودنخطی ۀمفروض ،هستند 4/0 از تربزرگ تحمل دارای
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 تأییدی مدل برازندگی هایشاخص -5 جدول
 بودننامناسب/مناسب اصالح از بعد شدهمشاهده مقدار برازندگی شاخص

CMIN/DF (نسبی یا بهنجار اسکوئر کای شاخص) مناسب 12/4 

RMR (ماندهیباق مربعات میانگین دوم ۀریش) مناسب یباًتقر 088/0  

RMSEA (تقریبی خطای مجذورات میانگین دوم ۀریش) مناسب 090/0  

CFI (تطبیقی برازش شاخص) مناسب 88/0 

IFI (افزایشی برازش شاخص) مناسب 89/0 

 

 دوم ۀریش) برازش نیکویی ۀنگار نتایج .است شده استفاده تأیید مدل از برازندگی هایشاخص بررسی برای
 89/0 و 88/0 برابر با بیترتبه افزایشی برازش و تطبیقی (افزایشی برازش شاخص ،ماندهیباق مربعات میانگین

 قریبت خطای مجذورات میانگین دوم ۀشیمقدار ر همچنین. است قبولقابل تقریباً مدل ددهمی نشان که است
 برابر RMR یا ماندهیباق مربعات میانگین دوم ۀریش شاخص و است قبولقابل تقریباً که است 090/0 برابر با

 CMIN/DF مقدار درنهایت .است مدل مناسب برازش ۀدهندنشان نیز شاخص این مقدار که است 088/0 با
 ۀدهندنشان شاخص پنج نتایج ،کل در. است مدل بودنمناسب ۀدهندنشان نیز شاخص این که است 12/4 با برابر

 .است قبولقابل شدهانجام اصالحات از بعد مدل و است مدل بودنمناسب
 

 ساختاری مدل سنجش( ج
 بیترتهب مستقیم صورتبه هیجانی و هوش خودکارآمدی یهامتغیر ،شدهاصالح ساختاری مدل نتایج براساس

 نبی معناداری ایواسطه نقش هیجانی هوش اما ،دارند معنادار تأثیر تحصیلی اشتیاق بر 35/0 و 30/0 با
 .است آمده 1 شکل در نتایج. است نداشته تحصیلی اشتیاق و تحصیلی خودکارآمدی

 

 ساختاری مدل ۀاستانداردشد ضرایب -6 جدول
 یمعنادار سطح استانداردشده ضریب ساختاری مدل در ارتباطی مسیر

 *** 40/0 تحصیلی اشتیاق --> عمومی خودکارآمدی

 *** 30/0 تحصیلی اشتیاق --> هیجانی هوش

 *** 74/0 خودانگیزی --> هیجانی هوش

 *** 66/0 خودآگاهی --> هیجانی هوش

 *** 57/0 ارتباطی --> جانیهی هوش

 *** 68/0 اجتماعی مهارت --> هیجانی هوش

 *** 87/0 اجتماعی --> هیجانی هوش

 *** 46/0 آغازگری به تمایل --> عمومی خودکارآمدی

 *** 52/0 مقاومت به یلتما --> عمومی خودکارآمدی

 *** 92/0 تالش به تمایل --> عمومی خودکارآمدی

 *** 43/0 رفتاری اشتیاق --> یتحصیل اشتیاق

 *** 80/0 عاطفی اشتیاق --> تحصیلی اشتیاق

 *** 76/0 شناختی اشتیاق --> تحصیلی اشتیاق
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 تمامی ،نتایج براساس که دهدمی نشان مدل در را نهایی مسیرهای ۀاستانداردشد ضرایب 6 جدول
 بین ارتباطی مسیر ،نتایج براساس .هستند معنادار 01/0 سطح در ،دارند وجود نهایی مدل در که یمسیرهای

 معناداری سطح با 08/0 استانداردشده ضریب اصالح از قبل و اولیه مدل در تحصیلی اشتیاق و یانگیزشخود
 .است شده داده نشان 1 شکل در نهایی مدل ۀاستانداردشد ضرایب. شد حذف نهایی مدل از که بود 54/0

 

 
 تحصیلی اشتیاق ساختاری مدل -1 شکل

 

 هیجانی هوش یگرمیانجی با خودکارآمدی براساسرا  یلیتحص یاقاشت یافتهبرازش یساختارمدل  1 شکل
 هوش و خودکارآمدی یرمتغ ،شودیممشاهده  یگونه که از مدل ساختارهمان. دهدینشان م آموزاندانش در
 یرمستقیمو غ یمقمست آثار ،را دارد. در ادامه یلیتحص یاقمعنادار اشت بینییشپتوان  یرمستقیمصورت غبه یجانیه

 .است آمده شدهینتدو یمدل ساختار
 

 اصالح از بعد ییدیتأ مدل برازندگی هایمشخصه -7 جدول
 بودننامناسب/مناسب اصالح از بعد شدهمشاهده مقدار برازندگی شاخص

CMIN/DF (نسبی یا بهنجار اسکوئر کای شاخص) مناسب 12/4 

RMR (ماندهیباق مربعات میانگین دوم ۀریش) مناسب یباًتقر 088/0  

RMSEA (خطای مجذورات میانگین دوم ۀریش 
 (تقریبی

  مناسب 090/0

CFI (تطبیقی برازش شاخص) مناسب 88/0 

IFI (افزایشی برازش شاخص) مناسب 89/0  

 تحصیلی اشتیاق

 رفتاری

 شناختی

 عاطفی

 هیجانی هوش

 اجتماعی ارتباط

 اجتماعی مهارت

 خودآگاهی

 هوشیاری

 انگیزشیخود

 خودکارآمدی

 تالش

 مقاومت

 رقابت

55/0  

45/0  
75/0  

33/0  

45/0  

72/0  

32/0  

25/0  

18/0  

03/0  

61/0  
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 که است بوده 89/0 و 88/0 برابر با بیترتبه افزایشی برازش و تطبیقی برازش نیکویی دو شاخص نتایج
 رابر باب تقریب خطای مجذورات میانگین دوم ۀشیمقدار ر همچنین. است قبولقابل یباًتقر مدل ددهیم نشان
 با برابر RMR یا ماندهیباق مربعات میانگین دوم ۀریش شاخص و است قبولقابل یباًتقر که است بوده 090/0
 CMIN/DFمقدار  درنهایت. است مدل مناسب برازش ۀدهندنشان نیز شاخص این مقدار که است بوده 088/0
آن  انگریب شاخص پنج نتایج ،کل در. است مدل بودنمناسب گرنشان نیز شاخص این که است 12/4با  برابر

 ،شدهاصالح ساختاری مدل جنتای براساس. است قبولقابل شدهانجام اصالحات از بعد و است که مدل مناسب،
 تحصیلی اشتیاق بر 35/0 و 30/0 ریمقاد با بیترتبه مستقیم صورتبه هیجانی و هوش خودکارآمدی متغیر

 حصیلیت اشتیاق و تحصیلی خودکارآمدی بین معناداری یاواسطه نقش هیجانی هوش اما ،دارند معنادار یرتأث
 .است نداشته

 

 ساختاری مدل در متغیرها آثار -8 جدول
 هیجانی هوش یخودکارآمد 

 - - هیجانی هوش
30/0 لیتحصی اشتیاق  35/0  

 

 یو خودکارآمد یجانیهوش ه یجنتا براساسکه  دهدیمرا نشان  یمدل ساختار یرهایکل متغ اثرات 8جدول 
 دارند. یلیتحص یاقبر اشت یممستق و مثبت ،معنادار یرتأث 30/0و  35/0 یرمقاد با یبترتبه یممستق صورتبه

 

 ساختاری مدل در متغیرها یرمستقیمغ آثار -9 جدول
 انگیزشی خودتنظیمی خودکارآمدی 

08/0 - تحصیلی اشتیاق  

 

 ریتأث یخودکارآمد یرمتغ ،یجنتا براساس .دهدیمرا نشان  یمدل ساختار یرهایمتغ میرمستقیغ آثار 9 جدول
 استاندارد ریبضبا  یجانیهوش ه یقاز طر یزشیانگ یمیخودتنظ یول ،ندارد یلیتحص یاقبر اشت غیرمستقیم

 رمتغی کرد مشخص ساختاری معادالت تحلیل ،تیدرنها. دارد معنادار یرتأث تحصیلی اشتیاق بر 08/0
 یرتأث تحصیلی اشتیاق متغیر بر 41/0 ۀاستانداردشد ضریب با مستقیم صورتو به واسطه بدون خودکارآمدی

 هیجانی هوش ۀواسطبه و 27/0استاندارد  ضریب با مستقیم صورتبه انگیزشی یمیخودتنظ ریمتغ ؛دارد معنادار
 هوش و دارد معنادار یرتأث تحصیلی اشتیاق بر 33/0 داستاندار ضریب با کل در و 08/0استاندارد  ضریب با

 ینیبشیپ توان ،متغیر سه هر جهیدرنت. است گذاریرتأث تحصیلی اشتیاق بر 3/0استاندارد  ضریب با هیجانی
 مدیخودکارآ و انگیزشی خودتنظیمی هیجانی، هوش متغیر سه طریق از کل در. دارند را تحصیلی اشتیاق

 .شودیم تبیین تحصیلی اشتیاق تغییرات کل درصد 24 ،تحصیلی

  تحصیلی، خودکارآمدی* 31/0+یزشیانگ یمی*خودتنظ21/0+هیجانی هوش* 08/0=تحصیلی اشتیاق
𝑅2) 24/0 تعیین ضریب با 45/0= خطا = 0/24) 
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 گیرییجهنت و بحث
 هوش گریمیانجی با یخودکارآمد راهبرد براساس تحصیلی اشتیاق ساختاری مدل تدوین حاضر ۀمطالع از هدف

 یلتحل و همبستگی روش از ،تحقیق این در .بود مریوان شهرستان ۀمتوسط دوم ۀدور انآموزدانش در هیجانی
 تحصیلی قاشتیا تواندمی مستقیم صورتبه یخودکارآمد داد نشان مطالعه این نتایج .شد استفاده ساختاری مدل

 تحصیلی یاقاشت توانمی غیرمستقیم صورتبه هیجانی هوش طریق از همچنین .کند بینییشپ را انآموزدانش
هم و همسو هانآ نتایج که گرفته صورت تحقیقاتی مطالعه، این راستای در ،نتایج به توجه با .کرد بینییشپ را

 زادهاسدو  علمی جوادی ،(1393) همکاران و خروشی به توانمی مطالعات این جملۀ از .است مطالعه این با نتیجه
 ،(2018) اسچون و گاتمن ،(1396) مرزکوله ،(1396) پورکریمیان و االسالمییخش ،(1397) نیرومند ،(1398)
 .کرد اشاره (2015) بویز و ورسچورن دامن، کادیما، و (2018) الگلینمک و کیم ،سالکم

 ملکردو ع عالقه ،یادگیری به را انآموزدانش درگیری معلمان بیشتر که است عقیده این بر( 2010) بارکلی
 و شور و دشدی ۀعالق ،اشتیاق مانند عباراتی با ،تحصیل درگیر انآموزدانش از و کنندمی ریتعب نیاز از فراتر

 و یادگیری ۀنحو مورددر شدهانجام تحقیقات هایدیدگاه بیشتر بنابراین ؛(2010 بارکلی،) کنندمی یاد هیجان
 موضوعات ،تکالیف انجام نیح در افراد که آن هستند پی در فراشناختی و شناختی رفتاری راهبردهای
 انتخاب ،تشخیص در باید ،آید بار به دهنظمخود آموزدانش یک اینکه برای بیترتنیبد .رندیفراگ را دلخواهشان

. شود مندتوان شودمی توجه و کوشش افزایش موجب که شناختیفرا و شناختی رفتاری، راهبردهای از استفاده و
 طرافا جهان با تعامل برای که شناختی منابع و پایداری تالش، بر یخودکارآمد باورهای امر، نیا به توجه با
 و یشترب یادگیری جهیدرنت و بیشتر اشتیاق به تواندمی انآموزدانش یخودکارآمد .دگذارمی تأثیر ندورمی کاربه

 .بینجامد هاآن پیشرفت
 زندگی رپایدا حقیقت افتنی و بررسی پی در آموزشی فضاهای گفت توانمی فوق هاییافته تبیین در

 حصیلیت عملکرد با معکوسی ۀرابط یلیتحص ودگیفرس و تگیخس ،یرغبتیب و هستند انآموزدانش تحصیلی
 وجبم ردیگ انآموزدانش اب اطارتب نداشتن و ،تحصیلی فضای با نشدنسازگار همچنین .ددار انآموزدانش

 تحصیل وردمدر آموزدانش ذهنی ۀتجرب یلیتحص تیاقاش نبود. شودمی انآموزدانش در تحصیلی اشتیاق کاهش
 واقعیت اب است ممکن که است تحصیلی نامطلوب کیفیت از یو ارزیابی نمایانگر و است تحصیلی دوران و

 کمتر مناطق در ینیچ ۀمتوسط مدارس در دادند نشان( 2018) همکاران و مسالک. نباشد منطبق بیرونی
 از انآموزدانش درک نشان دادند همچنین. شودیم دهید ییشترب جنسیتی شکاف و تحصیل ترک ،برخوردار
 دادند نشان( 1398) زادهاسدو  یعلم جوادی .دارد نقش مدرسه در ماندن یبرا یریگمیتصم در مدرسه،

 خودکارآمدی. دارد معنادار و مثبت مستقیم اثر تحصیلی اشتیاق بر آفرینتحول تدریس و تحصیلی خودکارآمدی
 معنادار و مثبت قیمغیرمست اثر تحصیلی اشتیاق بر تحصیلی سرزندگی طریق از آفرینتحول تدریس و تحصیلی

 است آن بیانگر تایجن ،درمجموع. کندمی بینیپیش را تحصیلی اشتیاق مثبت طوربه زین تحصیلی سرزندگی. ددار
 نقش انشجویان،د تحصیلی اشتیاق و آفرینتحول تدریس تحصیلی، خودکارآمدی بین تحصیلی سرزندگی که

 .دارد میانجی
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 به «تحصیلی اشتیاق و شرفتپی انگیزش مدرسه، موقعیت» عنوان با پژوهشی در (2013) اسکیل و وانگ
 معنادار نیبشیپ ،انآموزدانش پیشرفت انگیزش و مدرسه موقعیت از انآموزدانش کادرا که رسیدند نتیجه این

 بر یشناختروان اساسی یازهاین افتندیدر( 1394) پورمحسن و صالحی خدایی، .است تحصیلی اشتیاق
 تحصیلی ریدرگی بر اساسی نیازهای همچنین. دارد مستقیم تأثیر تحصیلی درگیری و تحصیلی یخودکارآمد

 رهایغیمت ترینمهم از یکی تحصیلی اشتیاق ،دیگر یسو از .دارد میرمستقیغ تأثیر یخودکارآمد طریق از
 صرف درسهم تکالیف برای فراگیر یک که یاانرژی میزان عنوانبه که است انآموزدانش یادگیری بر تأثیرگذار

 یلیتحص اشتیاق بین ،پژوهش این نتایج براساس .ردیپذیم ریتأث متعددی عوامل ازو  است شده تعریف ،کندمی
 ینیبشیپ قدرت ،انضباط و همبستگی رقابت، و دارد وجود معناداری و مثبت ۀرابط انآموزدانش هیجانی هوش و

 سکال در را یشتریب اجتماعی و ارتباطی هایمهارت انآموزدانش اگر. دارند را تحصیلی اشتیاق تغییرات
 تحصیلی اقاشتی میزان ،باشند داشته هم با سالمی رقابت و باشند ارتباط در انآموزدانش سایر با ،کنند مشاهده

 تحصیلی اشتیاق افزایش موجب تواندمی هیجانی هوش گفت توانمی بنابراین ؛یابدمی افزایش هاآن
 لیدلبه یآموزش و یلیتحص ۀزمین در انآموزدانش اقیاشت زانیم هک دارد وجود امکان این و شود انآموزدانش

 بیترتنیبد .دنک دایپ شیافزا سرعتبه یدرس مطالب ترسریع و بهتر یریادگی در هاآن ییتوانا از یریرپذیتأث
 از تردقیق و بهتر یریگبهره با تا کندیم کمک انآموزدانش به هیجانی هوش و یخودکارآمد افزایش
 یلیتحص قایاشت ازتبع آن  به و دهند ارتقا را خود یلیتحص تیموفق و یریادگی ،اجتماعی و ارتباطی هایمهارت

  .شوند برخوردار یشتریب
د بو انآموزدانش توسط یدهخودگزارش روش به پرسشنامه تکمیل حاضر پژوهش هایمحدودیت جمله از

 اریساخت معادالت الگویابی نوع از حاضر ۀمطالع طرح همچنین .نباشد برخوردار الزم صحت از است ممکن که
 .شود رعایت احتیاط جانب باید خصوص این و در ستین علیت اثبات به قادر که است

 

 منابع
و  یمنابع شخص یمبنابر یلیتحص اقیاشت یعل یابیمدل .(1395) .ع دالور،.، و آ پور،یسعد.، ف درتاج،.، ع. م ،یاسالم

رهنگ )ف یدرمانروانمشاوره و  فرهنگ. تهران ریرکبیدانشگاه ام یکارشناس مقطع انیدر دانشجو یمنابع اجتماع
 .133-161، (28)7(. مشاوره

 سالمت بر خودکارآمدی باورهای ۀرابط بررسی .(1383) .، بپورصدق صالح و ،.م حیدری،.، ک .م خداپناهی، .،آ اعرابیان،
 .360-371 ،32. شناسیروان. دانشجویان تحصیلی موفقیت و روانی

 ۀنامپایان. دبیرستان سوم آموزاندانش میان در پاییخود و نفسعزت اثربخشی،خود رابطۀ بررسی(. 1376) .س براتی،
 .چمران شهید دانشگاه .یشناسو روان یتیعلوم ترب دانشکدۀ. ارشد یکارشناس

 طلبیکمک براساس دانشجویان تحصیلی اشتیاق ساختاری روابط یابیمدل .(1398) .ح اسدزاده، و.، ل علمی، جوادی
 یشناسروان یهاپژوهش. تحصیلی سرزندگی نقش گریمیانجی با اجتماعی حمایت ،ینآفرتحول تدریس تحصیلی،
 .101-122 ،(37)10 .اجتماعی
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 با تحصیلی؛ درگیری در یشناختروان اساسی نیازهای نقش .(1394) .م پور،محسن و.، ک صالحی،.، م ی،یخدا
 .219-235 ،(3)6 .یشناختروان کاربردی یهاپژوهش .نهم پایۀ آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی گریمیانجی

 دانشجویان خودکارآمدی با یادگیری شناختی و عاطفی اشتیاق ۀرابط(. 1393) .آ عابدی، و ،.ر .م نیلی، ،.پ خروشی،
 .230-233 ،(4)7. پزشکی علوم در آموزش راهبردهای ۀدوماهنام. اصفهان فرهنگیان دانشگاه

 اضطرابو  یلیتحص یخودکارآمد یلی،تحص یشرفتپمستقل بر  یادگیری ی(. اثربخش1399س. ع. ) ،یقحقا و ،.ف ،زینلی
-207، (3)11. یشناختروان یکاربرد یهاپژوهش ۀنامصلف. هفتم شهر اصفهان ۀیآموزان دختر پاامتحان دانش

222. 

 جو و تحصیلی حمایت براساس انآموزدانش تحصیلی اشتیاق بینییشپ .(1396) .غ پور،کریمیان و ،.ع ،االسالمییخش
 .11-95 ،(10)6. یادگیری در شناختی یراهبردها. کالس اجتماعی-روانی

 و معنوی هوش براساس تحصیلی اشتیاق بینیپیش .(1394) .آ عباسی، و.، م ،یآبادسلم.، ح جناآبادی، .،ه صفری،
 .7-12 ،(9)8. یآموزش در علوم پزشک یاهراهبرد. شناختیروان سرسختی

 بینیپیش در انگیزشی یمیخودتنظ و ورزیتعلل نقش .(1395) .ف بنیادی، و.، ذ پیرانی،.، ش درگاهی، .،م عباسی،
 .160-169 ،15. یآموزش در علوم پزشک. دانشجویان تحصیلی اشتیاق

 بینیپیش در انگیزشی خودتنظیمی و ورزیتعلل نقش .(1394) .ف بنیادی، و.، ل رزمجویی،.، ذ پیرانی،.، م عباسی،
 .295-300 ،(5)8. یآموزش در علوم پزشک یراهبردها. دانشجویان رفتاری اشتیاق

 یردهاراهب .انآموزدانش یلیتحص اقیاشت بینییشپ در خانواده یعاطف جو و یریپذهیجان نقش .(1396) .ج .م مرز،کوله
 .159-182 ،(8)5. یریادگی در یشناخت

 یلیتحص اشتیاق با تحصیلی یآورتاب و تحصیلی یخودکارآمد تحصیلی، هاییجانه ۀرابط .(1397) .ب .ع نیرومند،
 .اردبیلی محقق دانشگاه .یشناسو روان یتیعلوم ترب دانشکدۀ. ارشد کارشناسی ۀنامیانپا. انآموزدانش

ارشد  یارشناسک انیدانشجو یندر ب نگیاشریبریس یجانیه وشه رسشنامۀپ یابیهنجار(. 1380) .ب ،یمنصور
 .ییطباطبا عالمه دانشگاه. یتیعلوم ترب و یشناسروان دانشکدۀ. ارشد یارشناسک ۀنامیانپا. هرانت یهادانشگاه
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