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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

ental health is one of the most important 

structures of positive psychology. 

Positive psychology detects the 

structures and practices that lead to 

mental health and happiness of human 

beings, with regard to human talents 

and abilities, rather than address 

abnormalities and disorders. Gestel et 

al. (2011) have identified hope as one of 

the most important aspects of mental 

health and have proved their link. 

Positive  and  hopeful  people  are  less  

 

 
likely to experience physical inferiority or depression 

when confronted with life issues. In recent years, 

research has shown that self-esteem is one of the most 

important psychological factors and is considered as the 

main and important components of mental health and 

have been considered by researchers and thinkers of 

recent decades. Ghoni, Khelaphat and Boisen (2007) 

introduced another important aspect of mental health in 

life satisfaction of people. Life satisfaction and life 

assessment of people about themselves show their 

feelings about the future of their lives. Another 

psychological variable related to mental health is the 

motivation progress (Akbarpoor Zanglani et al., 2016). 
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A B S T R A C T 

 
Objective: The purpose of this study was to predict mental health of students based on hope, life 

satisfaction and self-esteem with the mediating role of cognition, metacognition, and motivation for 

progress. 
 

 

Methods: The research method was correlational and 256 students were selected through randomized 

multistage cluster sampling. They answered the questionnaire of hope, life satisfaction, self-esteem, 

general health, cognition, metacognition, and progression motivation. 
 
 

Results: The results showed that the standardized coefficient is the path of direct effects of hope, life 

satisfaction and self-esteem with cognition, metacognition, progress motivation and mental health, 

and the direct effects of cognition, metacognition, and progress motivation with mental health are 

significant at 0.01 alpha level (p < .01). Also, the indirect coefficient related to the hope, life 

satisfaction and self-esteem relationship with mental health by variables of cognition, metacognition 

and progress motivation were significant at 0.01 alpha level. 
 

 

Conclusion: In general, the results revealed the effect of hope, life satisfaction and self-esteem in 

promoting cognitive, metacognitive and student motivation for achieving mental health . 
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Slavin finds the motivation progress as the desire to 

success and engage in activities whose success depends on 

the individual's endeavor and ability (Schiefele, 2017). 

 

2. Materials and Methods 
 

The present study is a descriptive correlational method 

that is considered as a quantitative research. The 

population of this study included all students of the 

second grade secondary school of Parsabad who were 

studying in 2017 academic year. As a sample, 256 

people were selected by random cluster sampling. 

Finally, 218 questionnaires were accepted. The sample 

selection process was as a way that at first four schools 

were selected from Parsabad Secondary Schools. 

Then, four schools (from each base of a class) were 

selected from each school. The total numbers of 

students were 256 in these classes. The following 

instruments was used to collect data: Goldberg 

General Health Questionnaire, Rosenberg Self-

Esteem Questionnaire, Life satisfaction scale 

questionnaire, Snyder hope questionnaire, Progress 

Motivation Questionnaire, Cognition and 

Metacognition. 

 

3. Results 

Route analysis was used to study the conceptual model 

of the research. The model is presented with model-fit 

indexes. 

 

Figure (1): Standard coefficients of the model; the mediation role of cognition, metacognition and the motivation for 

progress in the relationship of hope, life satisfaction and self-esteem with mental health 

In figure (1), the standard coefficients of the proposed 

model are shown to examine the intermediary role of 

cognition, metacognition, and progressive motivation 

in the relationship of hope, life satisfaction and self-

esteem with mental health of students. Indicators for 

fitting the model are presented in Table (1). 

 
Table 1. Model fitting indicators 

 

Value index Accepted domain Visited amount Value index evaluating 

df2/χ ≥3 2.25 suitable 

RMSEA >0.08 0.072 suitable 

SRMR >0.08 0.068 suitable 

CFI <0.9 0.962 suitable 

GFI <0.9 0.912 suitable 

IFI <0.9 0.960 suitable 

The chi-square correlation coefficient on the degree of 

freedom (df / 2χ) confirms the fitness of the model, Df 

/ 2χ, which is less than 3, and shows model fitting of 

the data. The root mean square error (RMSEA) is 

0.072 and the remaining of second root mean square 

(SRMR) is 0.068, which is smaller than the criterion 

(0.08) and therefore confirms the fitness of the model. 

Finally, the IFI, CFI and GFI indicators are also more 

than the target (0.9). Together with considering the 

sum of the calculated indices, the fitting of the model 

is confirmed by the data. 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The purpose of this study was to predict the mental 

health of students based on the variables of hope, life 

satisfaction and self-esteem while also examining the 

intermediary of cognition, metacognition, and 

motivation for progress among these variables. 

Findings indicated that path coefficients related to the 

direct relationship of hope, life satisfaction and self-

esteem with cognition, metacognition, motivation for 

progress and mental health and were significant at 0.01 

alpha level (p < .01). Positive effects have shown that 

students with high hopes, life satisfaction and self-

esteem have better understanding, metacognition, 

motivation for progress and higher mental health. 

These findings are based on the results of Arshadi et 

al. research; De Brito et al. (2010). These findings are 

consistent with research findings of Akbar Pour 

Zanglani et al. (2016) and Batista et al. (2015). The 

findings also showed that cognition, metacognition, 

and motivation for progress have a mediator role in the 

relationship of hope, life satisfaction and self-esteem 

with mental health of students. The obtained results of 

bootstrap method showed that the indirect coefficient 

related to the relationship of hope, life satisfaction and 

self-esteem with mental health through cognitive, 

metacognitive and developmental motivational 

variables and is significant at 0.01 alpha level. 
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ای شناخت، فراشناخت و روان با نقش واسطهامید، رضایت از زندگی و عزت نفس و سالمت  رابطه

 آموزانانگیزه پیشرفت در دانش
 

 2، شهرام مهرآور گیگلو    *1تقی اکبری 
 

 

 .شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراندانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان .1

 ایران. شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران،رواندانشکده  ،یآموزش عال تیریمد یدکتر .2
 

 

مقدمه
شناختی یکی از مسائل مطرح در دنیای امروز است که سالمت روان

در عصر حاضر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و یکی از 

)سلطانی و فاکتورهای با ارزش شاخص جهانی است 

(. مفهوم سالمت روانی از نظر سازمان بهداشت جهانی 2010همکاران،

که شامل خوب بودن  چیزی فراتر از نبود اختالالت روانی است

ذهنی، ادراک خودکارآمدی، استقالل و خودمختاری، کفایت و 

)صادقی، های بالقوه فکری و هیجانی است خودشکوفایی توانمندی

. سالمت روان یکی از (2001، 1سازمانی جهانی سالمت ؛2010

شناسی شناسی مثبت گرا است. روانهای روانترین سازهمهم

های انسان به جای پرداختن گرا با توجه به استعدادها و توانمندیمثبت

ها و یی سازهها، هدف نهایی خود را شناساها و اختاللبه ناهنجاری

ها را به دنبال داند که سالمت روان و شادکامی انسانهایی میشیوه

دارد. از این رو عواملی که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی با نیازها 

های این رویکرد ترین سازهشوند، بنیادیو تهدیدهای زندگی می

شناسی جدید سعی روان  .(1399)عینی، هاشمی و عبادی،  هستند

دارد توجه خود را صرفا به مشکالت روانی معطوف نسازد و بیشتر به 

سلیگمن و کید کند، بر اساس نظریه أجنبه های مثبت زندگی ت

ای سال گذشته به گونه 60شناسی طی روان (2014) 2زیکزنتمیهالی

کنند ها چنین پیشنهاد میاست. آنگسترده به علم درمان تبدیل شده 

شناسان نه تنها باید به این موضوع که چگونه با رخدادهای که روان

 بلکه باید به  ،ها را درمان کنند، بپردازندمنفی زندگی کنار بیایند و آن
 

1. World Health Organization 

2. Seligman & Csikszentmihalyi 
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امید، رضایت از زندگی، عزت نفش، 

شرفت، سالمت  شناخت، انگیزه پی فرا

 . روان

 

 چکیده

 

ای آموزان براساس متغیرهای امید، رضایت از زندگی و عزت نفس با نقش واسطههدف پژوهش حاضر پیش بینی سالمت روان دانش :هدف

 شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت بود. 
 

نمونه انتخاب به عنوان  ای تصادفی،ای چند مرحلهگیری خوشهآموز به روش نمونهدانش 256و  روش پژوهش از نوع همبستگی :هاروش

 های امید، رضایت از زندگی، عزت نفس، سالمت عمومی، شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت جواب دادند.نامهشدند و به پرسش
 

امید، رضایت از زندگی و عزت نفس با شناخت، فراشناخت، انگیزه  که ضریب استاندارد شده مسیر اثرات مستقیم یافته ها نشان داد ها:یافته

(. p<01/0دار است )امعن 01/0پیشرفت و سالمت روان و اثرات مستقیم شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت با  سالمت روان در سطح آلفای 

شناخت، فراشناخت و از طریق متغیرهای  ت روانامید، رضایت از زندگی و عزت نفس با سالمهمچنین ضریب غیرمستقیم مربوط به رابطه 

 معنادار بود. 01/0، در سطح آلفای انگیزه پیشرفت
 

در ارتقای   تواند نقش تأثیرگذاریمی امید، رضایت از زندگی و عزت نفس توان نتیجه گرفت که تقویت متغیرهایمی :گیرینتیجه

 داشته باشد.آموزان، جهت نیل به سالمت روان شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت دانش
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سازد نیز کمک کنند فهم آن چیزهایی که زندگی را ارزشمند می

های وریآوردن به کنشبراین اساس، روی (. 2010)نادری و حسینی،

های سازش یافته انسانی به طور نیرومندیهای مثبت و مثبت، تجربه

، 1پترسون و، استن، پارک )سلیگمنای در حال گسترش است فزاینده

2005). 

شناسان به سازه امید به عنوان یک نقطه قوت های اخیر، رواندر سال 

تواند به پرورش و شناختی نگریسته و معتقدند که این سازه میروان

. (2005، 2)فلدمن و اسنایدر کندایجاد سالمت روان کمک زیادی 

امید را به  (2011) 3، کوهلر، استیر، تیسلر، رئوسی و تیسلرگستلوان 

های سالمت روان معرفی کرده و ارتباط ترین جنبهعنوان یکی از مهم

نگر و امیدوار کمتر احتمال مثبت افراداند. این دو را اثبات نمودهبین 

دارد که به هنگام رویارویی با مسائل زندگی به ضعف سالمت 

کننده بینیجسمانی یا افسردگی دچار شوند. از این رو سطح امید پیش

شناختی، سالمت و کنار آمدن است نیرومند سازگاری روان

، سعادتمند، سپهریان آذر، قربانی. نتایج پژوهش (2000، 4ر)اسناید

طراب ضحکایت از آن دارد که امید و ا (2013)اسدیان و فیضی پور

بینی کنند و با توانند سالمت روان را به طور معناداری پیشمرگ می

روان افزایش افزایش امید از میزان اضطراب مرگ کاسته و سالمت 

 یابد.می

، کوپر ؛2014، ، هومام، محمدی و سنجار)ارشدی نتایج تحقیقات

 6، هوسمان، اسکلما و دی وریسمان ؛2017، 5اسمیت و رئوسل

 8و اسموکو واسکی 2010، 7وانگ و یان، لیو، ها، لو، نی ؛2004،

های اخیر نشان داده است که در سال (2010 ،9دی بریتو و 2007،

های شناختی  و از مؤلفهترین عوامل روانعزت نفس یکی از مهم

یر مورد شود  و در چند دهه اخاصلی و مهم سالمت روان تلقی می

توجه پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است. عزت نفس اشاره 

های خودش دارد و به زبان ساده احترامی به ارزیابی فرد از ویژگی

است که افراد برای خویشتن قائل هستند و ظرفیتی است که فرد برای 

 .(2011،، یونسی و خانلودریافت عشق و احترام دارد )قاسمزاده

همچنین عزت نفس از جمله عوامل سازنده اعتماد بنفس در هر فرد 

توان گفت عزت نفس . می(2011، 10، ویلس و ویاللبا)مایرس است

شود و عامل مهمی در سازگاری اجتماعی و عاطفی افراد تلقی می

زیرا که تأیید و پذیرش  ؛جزئی از سالمت روانی شخص است

و داشتن حس ارزشمندی که فرد نسبت به خود احساس خویشتن 

، شود )سوفیهای شخصیت سالم و بهنجار تلقی میکند از مشخصهمی

( معتقد است که 2002) (. سوینی2014، دمیرچی، صادقی و شبیان

افراد برخوردار از عزت نفس باال و منبع کنترل درونی از وضعیت 

، صالح پور و امام )برزگر بفروئی سالمتی بهتری برخوردارند

 .(2014،جمه

روان را  یکی از ابعاد مهم سالمت (2007) 11گونی، خالفت و بویزن

رضایت از زندگی افراد بیان نمودند. رضایت از زندگی، ارزیابی افراد 

دارند شان از زندگی خودشان، احساسی که نسبت به آینده زندگی

واقع، رضایت از زندگی مفهومی کلی و ناشی از  شود. درتعریف می

نحوه ادراک )شناختی و عاطفی( شخص از کل زندگی است؛ به 

های مثبت بیشتری همین دلیل، افرادی با رضایت از زندگی باال هیجان

را تجربه کرده، از گذشته و آینده خود و دیگران، رویدادهای مثبت 

تری دارند و د آورده و از پیرامون خود ارزیابی مثبتبیشتری را به یا

از نتایج حاصل . (2010، 12)تیمکنند ا را خوشایند توصیف میهنآ

بیانگر این مطلب است که رضایت ( 2016) عظیمیپژوهش مهدوی و 

اش است. بخشی از از زندگی اساسا ارزیابی فرد از کیفیت زندگی

پیرامون زندگی هر فرد موقعیتی است که فرد در آن به فعالیت شرایط 

پردازد و در تعامل با جامعه است. وجود رضایت از زندگی در می

شود زندگی هر فرد زمینه مناسب برای بهبود و ارتقا سالمت روان می

س ، ادواردالویس (،2010) همچنین نتایج تحقیقات کرد و کهریزی

بیانگر رابطه مثبت و  (2010و کرمی ) (2011) 13و سینگل هورست

  معنادار بین رضایت از زندگی و سالمت روان است.
شناختی مرتبط با سالمت روان انگیزه یکی دیگر از متغیرهای روان

پیشرفت است، اسالوین انگیزه پیشرفت را میل یا اشتیاق برای کسب 

ها به داند که موفقیت در آنهایی میموفقیت و شرکت در فعالیت

 .(2017، 14)اسچیفله کوشش و توانایی شخص وابسته است
های انجام گرفته در زمینه انگیزه پیشرفت حکایت از آن دارد پژوهش

کارها از جمله که افراد دارای انگیزه پیشرفت زیاد در انجام بسیاری از 

گیرند اند پیشی میبهرهیادگیری بر افرادی که از این انگیزه بی

 ، 16، بیانچو و لیچحاسلی ؛2017، 15ن، الندبرگ، روس و والش)لوگا
 

 

1. Seligman, Steen, Park & Peterson  
2. Feldman & Snyder 

3. Van Gestel, Kohler, Steier, Teschler, Russi & Teschler 

4. Snyder 
5. Cooper, Smith & Russell 

6. Mann, Hosman, Schaalma & De Vries 

7. Ni, Liu, Hua, Lv, Wang & Yan 
8. Smokowski 

9. de Brito 

10. Myers, Willse & Villalba 
11. Guney, Kalafat & Boysan 

12. Thimm 

13. Lowis, Edwards & Singlehurst 
14. Schiefele 

15. Logan, Lundberg, Roth & Walsh 

16. Easley Jr, Bianco & Leech 
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، محمد امینی، زاهد و نریمانی ؛2017، 1ویسچهر، الیتن و ؛ فابر2012

 خدایاری و ملک زاده اکبر پور زنگالنی. پژوهش (2015ابوالقاسمی، 

اند که انگیزه پیشرفت، نقش اساسی در بهبود نشان داده (2016)

کوهبار، مازیار و امجد میرکمالی سالمت روانی دارد، نتایج پژوهش 

نشان داد که سالمت روان با انگیزش پیشرفت تحصیلی ارتباط  (2015)

تقدیری، )های وهشژهای پنتایج یافته همچنین معناداری دارد.

، کاشانی، مشیریان فراهی و فراهی ؛1400زاده، نریمانی و موسی

 ،3باتیستا  ؛2010، 2، آزودو، بوچت و خسراوی فربوتا ؛2017،مقدم

است از آن حاکی  (2010، 4تککایاو ، سانگور آکیول و 2015

ی از راهبردهای شناختی و آموزانی که در تالش برای یادگیردانش

آموزانی که به استفاده کردند، نسبت به دانشفراشناختی استفاده می

از این راهبردها تمایلی ندارند، دارای عملکرد تحصیلی بهتری بودند. 

( نشان داد که راهبردهای فراشناختی در 2006)زرار  نتایج پژوهش 

ثری دارد همچنین در پژوهش ؤآموزان نقش مسالمت روان دانش

ای راهبردهای نقش واسطه (2014)معین  و ، آزادمرد، جلیلیعاشوری

های پیشرفت و گیری هدفشناختی و فراشناختی در میان جهت

 پیشرفت تحصیلی تأیید شده است.

آموزان دانش آموزشی و مسائل سالمت روان -توجه به امور تربیتی 

شود که در آینده قادرند ای موجب پرورش افرادی میهر جامعه در

امور مختلفی را به دست گیرند و جامعه خود را با شایستگی اداره و 

آموزان، توجه به نیازهای عاطفی هدایت کنند.  یکی از نیازهای دانش

و شناخت وضعیت شخصیتی و سالمت روان آنان است. اهمیت این 

کشورهای خواستار توسعه،  که در همه موضوع به آن دلیل است

هوش باال و دارای  ها و مشاغل حساس معموالً به افراد بامسئولیت

شود. از طرفی دیگر شناخت دقیق سالمت روان متعادل سپرده می

کننده سالمت روانی قادر است نقش قابل توجهی در متغیرهای تعیین

خت علمی از شک شنا شناسی سالمت ایفاء کند. بدونتکامل روان

تواند تأثیر به سزایی در کنترل پیامدهای منفی بهداشت روانی می

آموزان داشته باشد. بنابراین مشکالت مربوط به سالمت روانی دانش

های مناسبی در مورد کنترل اگر بشر موفق به پیدا کردن راه حل

های روانی خود نشود، آینده تاریکی متوجه او خواهد بود. کشمکش

به نقش سالمت روان در زندگی و لزوم پیشگیری از  با توجه

کننده و ارتقادهنده های روانی و تقویت عوامل محافظتآسیب

ما در  ،بنابراین هایی ضروری است.سالمت روان، انجام چنین پژوهش

ای شناخت، فراشناخت و انگیزه وهش قصد داریم نقش واسطهژاین پ

پیشرفت را در رابطه بین سالمت روان با امید، رضایت از زندگی و 

عزت نفس مورد کنکاش قرار دهیم. با توجه به مطالب ذکر شده 

 وهش عبارتند از:ژهای پفرضیه

امید، رضایت از زندگی و عزت نفس بر شناخت، فراشناخت و انگیزه 

 آموزان اثر مثبت و معنادار دارد.شرفت دانشپی

آموزان شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت بر سالمت روان دانش

 اثر مثبت و معنادار دارد.

شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت در رابطه بین امید، رضایت از 

ای آموزان نقش واسطهزندگی و عزت نفس با سالمت روان دانش

  دارد.
 

 شروش پژوه

پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است که از 

 شود. های کمی محسوب میزمره پژوهش

جامعه  :و ابزار پژوهش گیریروش نمونه ،جامعه، نمونه

آموزان دوره دوم متوسطه شهر آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش

مشغول به  1397که در سال تحصیلی  .دادندآباد تشکیل میپارس

تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه از میان جامعه آماری، با استفاده از 

نفر انتخاب  256ای، نمونه به حجم گیری تصادفی خوشهروش نمونه

نامه قابل قبول بود. فرآیند انتخاب نمونه پرسش 218شد که در نهایت 

دوره دوم متوسطه شهر  بدین صورت بود که ابتدا از بین مدارس

آباد چهار مدرسه انتخاب شد، سپس از هر مدرسه چهار پارس

کالس)از هر پایه یک کالس( به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که 

نفر بود. برای جمع آوری  256آموزان این کالس ها تعداد کل دانش

  های زیر استفاده گردید:ها از مقیاسداده

نامه سالمت پرسشلدبرگ: نامه سالمت عمومی گپرسش

سؤالی، توسط گلد برگ طراحی و تدوین شده است.  28عمومی

ای اولیه ماده 60های آن بر اساس تحلیل عاملی بر روی فرم سؤال

ای و سؤال چهار گزینه 28نامه شامل استخراج گردیده است. پرسش

با طیف لیکرت طراحی شده است و دارای چهار مقیاس فرعی، که 

ها عبارتند از: عالئم جسمانی) سؤاالت سؤال دارد. مقیاس 7 هر مقیاس

(، 14-8(، مقیاس عالئم اضطراب و اختالل خواب) سؤاالت 1-7

( و مقیاس 21-15مقیاس اختالل در کارکرد اجتماعی )سؤاالت 

(. گلد برگ و بلک ول ضریب 28-22عالئم افسردگی) سؤاالت 

نتیجه ارزیابی بالینی نامه مذکور را با همبستگی بین نمرات پرسش

  .(2009اند)چاوش زاده،دهداگزارش  80/0شدت اختالالت به میزان 
 

 

1. Faber, Luyten & Visscher 

2. Taub, Azevedo,  Bouchet & Khosravifar 
3. Bautista 

4. Akyol, Sungur & Tekkaya 
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نامه مجددا با استفاده از روش آلفای در این پژوهش نیز پایایی پرسش

 دست آمد.هب 86/0کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن
  

 1روزنبرگمقیاس عزت نفس  نامه عزت نفس روزنبرگ:پرسش

، عزت نفس کلی و ارزش شخصی را از دیدگاه خود (2015)

عبارت کلی است که میزان  10گیرد. این مقیاس آزمودنی اندازه می

سنجد. رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می

ترین به نظر بورنت و رایت مقیاس عزت نفس روزنبرگ یکی از رایج

ده و به منظور ارائه یک تصویر گیری عزت نفس بوهای اندازهمقیاس

این  های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است.کلی از نگرش

نامه عزت نفس تری نسبت به پرسشضرایب همبستگی قویمقیاس 

کوپر اسمیت  دارد و در سنجش سطوح عزت نفس دارای روایی 

سب بیشتری است و واجد قابلیت اعتماد و اعتبار )همگرا و واگرا( منا

برای اجرای این آزمون مقیاسی به آزمودنی (. 2009جعفری،است )

شود پس از خواندن جمالت، شود و از وی خواسته میداده می

آن جمالت از طریق انتخاب گزینه موافقت یا مخالفت خود را با 

وهش ژنامه  در این پابراز کند. پایایی پرسش "مخالفم"یا  "موافقم"

آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که نیز با استفاده از روش 

  دست آمد.هب 87/0مقدار آن 
 

پرکاربردترین ابزار  مقیاس رضایت از زندگی: نامهپرسش

طراحی شده 1985در سال  رینگیری رضایت که توسط دینر و داندازه

است، مقیاس رضایت از زندگی است. این مقیاس جنبه مثبت تجارب 

گیرد. این مقیاس بر هیجانات منفی اندازه میافراد را به جای تمرکز 

سؤال کاهش  10سؤال بود که بعد از تحلیل عاملی به  48در ابتدا شامل 

سؤال  5سؤال، نسخه نهایی به  10یافت. به خاطر شباهت معنایی بین 

درجه  7کاهش یافت. مقیاس پاسخگویی به سؤاالت مقیاس لیکرت 

پایایی  (1996) 2ردینر و دیناست.  ای از کامال موافقم تا کامال مخالفم

نامه در این اند. پایایی پرسشگزارش کرده 84/0نامه را این پرسش

پژوهش نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار 

  دست آمد.به 89/0گرفت که مقدار آن 
 

مقیاس امید اسنایدر بر اساس نظریه امید  نامه امید اسنایدر:پرسش

یک  اسنایدر است. این ابزار مقیاسی است که امید فرد را به عنوان

نامه که بر این پرسش کند.ویژگی شخصیتی نسبتا ثابت ارزیابی می

ای لیکرت که از کامال غلط تا کامال درست درجه 4اساس طیف 

همسانی  (1991و همکاران ) 3اسنایدرسؤال است.  12است و دارای 

 95/0تا  97/0طریق آلفای کرونباخ بین  درونی کل این مقیاس را از

نامه در این پژوهش نیز با استفاده از پایایی پرسش اند. گزارش کرده

 82/0روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن 

  دست آمد.به
 

: برای سنجش متغیر انگیزه پیشرفت، انگیزه پیشرفتنامه پرسش 

نامه دارای هرمنس استفاده شد. این پرسش، از مقیاس انگیزه پیشرفت

ای از خیلی زیاد تا خیلی گزینه 4سؤال که به صورت طیف لیکرت  29

نامه و پایایی آن را با کم است. هرمنس روایی محتوایی این پرسش

نامه  در این پایایی پرسشبرآورد کرده است.  84/0آلفای کرونباخ 

پژوهش نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار 

  دست آمد.به 88/0گرفت که مقدار آن 
 

نامه در این پژوهش، پرسش شناخت و فراشناخت: نامهپرسش

( مورد 2004) 4ری و داوسوننراهبردهای شناختی و فراشناختی مک ای

ماده و  18استفاده قرار گرفت. برای سنجش راهبردهای شناختی 

ماده  36ماده، که مجموع ماده های مقیاس  18راهبردهای فراشناختی 

است. راهبردهای شناختی شامل سه خرده آزمون تکرار و تمرین، 

بسط معنایی و سازماندهی است. مقیاس راهبردهای فراشناختی شامل 

نامه دهی است این پرسشریزی، نظارت و نظماس برنامهسه خرده مقی

و کامال  5ای )کامال موافقم =بر اساس یک مقیاس لیکرت پنج درجه

نامه را به ( است که ایتری و داوسون روایی این پرسش1مخالفم =

شیوه تحلیل عاملی و پایایی آن را با آلفای کرونباخ راهبردهای 

 78/0تا  75/0هبردهای فراشناختی بین و را 77/0تا  73/0شناختی بین 

نامه در این پژوهش نیز با استفاده از پایایی پرسشاند. برآورد کرده

 79/0روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن

  دست آمد.به
 

 
 

1. Rosenberg  

2. Diener& Diener 

3. Snyder 
4. McInry & Dawson 
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نتایج
 

اطالعات توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش .1جدول  
 

 7 6 5 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها

56/21 امید-1  43/4  1       

38/16 رضایت از زندگی-2  35/3  0/556** 1      

09/7 عزت نفس-3  14/1  0/171* 0/147* 1     

22/31 شناخت-4  86/5  0/517** 0/584** 0/293** 1    

75/20 فراشناخت -5  91/4  0/536** 0/533** 0/215** 0/570** 1   

43/56 انگیزه پیشرفت-6  62/8  0/578** 0/618** 0/218** 0/665** 0/625** 1  

12/51 سالمت روان -7  24/7  0/503** 0/557** 0/285** 0/586** 0/515** 0/577** 1 

 01/0معناداری در سطح **            05/0معناداری در سطح    *  
 

های میانگین و انحراف معیار به همراه شاخص( 1در جدول شماره )

ضرایب همبستگی بین متغیرهای امید، رضایت از زندگی، عزت 

فراشناخت و انگیزه پیشرفت با سالمت روان نفس، شناخت، 

شود طور که مشاهده میآموزان نشان داده شده است. هماندانش

متغیرهای پژوهش مثبت  تمامی ضرایب همبستگی محاسبه شده بین

( که نشان دهنده p<01/0) هستندمعنادار  01/0بوده و در سطح آلفای 

از زندگی، عزت وجود رابطه مستقیم بین متغیرهای امید، رضایت 

نفس، شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت با متغیر سالمت روان 

 است.

به منظور بررسی مدل مفهومی پژوهش، از تحلیل مسیر استفاده 

رازش مدل های مربوط به بگردید. مدل بررسی شده به همراه شاخص

 .در ادامه ارائه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
امید، رضایت از زندگی و عزت نفس با سالمت روانای شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت در رابطه بین ضرایب استاندارد مدل نقش واسطه .1 شکل  

  

( ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی به منظور بررسی 1در شکل شماره )

 ای شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت در رابطه بیننقش واسطه

آموزان، امید، رضایت از زندگی و عزت نفس با سالمت روان دانش

 های مربوط به برازش مدل در جدولشاخص نشان داده شده است. 

 ارائه شده است. (2شماره )
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های برازش مدل شاخص. 2 جدول  
 

 ارزیابی شاخص برازش مقدار مشاهده شده دامنه مورد قبول شاخص برازش

df/χ2 3≥  25/2  مناسب 

RMSEA 08/0>  072/0  مناسب 

SRMR 08/0>  068/0  مناسب 

CFI 9/0<  962/0  مناسب 

GFI 9/0<  129/0  مناسب 

IFI 9/0<  960/0  مناسب 

(  برازش مدل را df/2χشاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی )

است و به معنی برازش  3که این عدد کمتر از  Df /2χکند تأیید می

( RMSEAهاست. خطای ریشه مجذور میانگین تقریبی)مدل با داده

( برابر SRMRو ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده ) 072/0برابر 

( کوچکتر است و در نتیجه 08/0است که از میزان مالک ) 068/0با 

و   IFI ،CFIهای کند. و در نهایت شاخصبرازش مدل را تأیید می

GFI ( بزرگتر هستند. در مجموع و با در 9/0نیز از مالک مورد نظر )

ها های محاسبه شده، برازش مدل با دادهنظر گرفتن مجموع شاخص

 گیرد. قرار می مورد تأیید

ضریب مسیر رابطه مستقیم بین امید، رضایت از زندگی و عزت نفس با شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و سالمت روان. 3جدول  
 

 سطح معناداری آزمون آماره  ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد اثر  مستقیم

259/0 شناخت  امید  251/0  042/4  001/0  

423/0 فراشناخت  امید  332/0  136/5  001/0  

341/0 انگیزه پیشرفت  امید  326/0  455/5  001/0  

370/0 سالمت روان  امید  121/0  322/2  021/0  

417/0 شناخت  رضایت از زندگی  416/0  720/6  001/0  

410/0 فراشناخت  رضایت از زندگی  333/0  157/5  001/0  

زندگی رضایت از   430/0 انگیزه پیشرفت  423/0  102/7  001/0  

601/0 سالمت روان  رضایت از زندگی  202/0  675/2  007/0  

184/0 شناخت  عزت نفس  189/0  616/3  001/0  

131/0 فراشناخت  عزت نفس  109/0  007/2  045/0  

098/0 انگیزه پیشرفت  عزت نفس  100/0  983/1  047/0  

344/0 سالمت روان  عزت نفس  119/0  230/2  026/0  
 

نتایج مربوط به ضرایب مسیر رابطه مستقیم بین  (3) شماره در جدول

امید، رضایت از زندگی و عزت نفس با شناخت، فراشناخت، انگیزه 

دست آمده پیشرفت و سالمت روان ارائه شده است. بر اساس نتایج به

معنادار  01/0دست آمده مثبت بوده و در سطح آلفای ضرایب مسیر به

ر رد و فرض پژوهش مبنی (. بر این اساس فرض صفp<01/0است )

، رضایت از زندگی و عزت نفس بر امید اثر مثبت متغیرهای بر

آموزان دانش و سالمت روانشناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت 

آمده نشان  دستگیرد. مثبت بودن اثرات بهمورد تأیید قرار می

 امید، رضایت از زندگی و عزت نفسآموزانی که دهد دانشمی

شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و سالمت روان ند، از باالتری دار

باالتری برخوردارند.

 

 ضریب مسیر رابطه مستقیم بین شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت با سالمت روان  .4 جدول
 

 سطح معناداری آزمون آماره  ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد اثر  مستقیم

642/0 سالمت روان  شناخت  216/0  263/3  001/0  

247/0 سالمت روان  فراشناخت  102/0  997/1  046/0  

461/0 سالمت روان  انگیزه پیشرفت  158/0  287/2  022/0  
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مسیر رابطه مستقیم بین  نتایج مربوط به ضرایب( 4شماره)در جدول 

شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت با سالمت روان ارائه شده است. 

دست آمده مثبت بوده و دست آمده ضرایب مسیر بهبر اساس نتایج به

(. بر این اساس فرض p<01/0معنادار است ) 01/0در سطح آلفای 

شناخت،  اثر مثبت متغیرهای صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر

آموزان مورد تأیید دانش سالمت روانشناخت و انگیزه پیشرفت بر فرا

دهد می آمده نشان دستگیرد. مثبت بودن ضرایب بهقرار می

شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت بیشتری آموزانی که از دانش

 برخوردارند، از سالمت روانی باالتری نیز برخوردارند.

شناخت، فراشناخت و ای هبرای تعیین معناداری آماری اثر واسط

انگیزه پیشرفت در رابطه بین امید، رضایت از زندگی و عزت نفس با 

 ، از روش بوت استراپ استفاده شد.آموزانسالمت روان دانش
 

انگیزه پیشرفتشناخت، فراشناخت و از طریق  امید، رضایت از زندگی و عزت نفس بر سالمت روانضریب مسیر اثر غیرمستقیم  .5جدول  
 

 سطح معناداری ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد اثر غیر مستقیم

428/0 سالمت روان  امید  140/0  01/0  

567/0 سالمت روان  رضایت از زندگی  191/0  01/0  

196/0 سالمت روان  عزت نفس  098/0  01/0  
 

امید، دست آمده ضریب غیرمستقیم مربوط به رابطه بر اساس نتایج به

از طریق متغیرهای  رضایت از زندگی و عزت نفس با سالمت روان

معنادار  01/0، در سطح آلفای شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت

د و فرض پژوهش مبنی بر نقش است. از این رو فرض صفر ر

ر رابطه بین امید، د انگیزه پیشرفتشناخت، فراشناخت و ای واسطه

آموزان مورد رضایت از زندگی و عزت نفس با سالمت روان دانش

 گیرد.تأیید قرار می
 

 گیریبحث و نتیجه

امروزه در بسیاری از کشورها با استفاده از شعار) سالمت روان برای 

مات در های الزم به منظور توسعه و تقویت اقدااریگذهمه( سیاست

راستای ارتقاء سالمت روان صورت پذیرفته است، در واقع نیل به 

تواند سبب دستیابی به سالمت روان مثبت و تندرستی برای همه می

طیف وسیعی از اهداف بهداشتی و اجتماعی بلند مدت گردد. از 

ارتقای  و رشد در مهمی نقشی آموزانروانی دانش طرفی دیگر بُعد

 در باید پرورش و آموزش هایبرنامه و اهداف بنابراین، .دارد آنها

 شکل آموزاندانش بودن مهم و ارزشمندی احساس راستای رشد

 از نسبی رضایت یک به طریق این د ازنبتوان آموزانتا دانش بگیرد،

 ترینجوان آموزانبرسند. دانش تحصیلی خویش و شخصی زندگی

 روان و جسم سالمت عوامل تأمین و جامعه هستند قشر ترینمهم و

 کند. تضمین را جامعه فردای روان تواند سالمتمی نوعی به هاآن

 آموزش نظام در آموزانسالمت روانی دانش به توجه تأکید

آموزان دانش در را روانی هایاختالل شیوع تواندمی وپرورش

بینی سالمت روان هدف پژوهش حاضر امکان پیش دهد. کاهش

اساس متغیرهای امید، رضایت از زندگی و عزت  آموزان بردانش

ای شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت نفس با بررسی نقش واسطه

در این راستا برای رسیدن به هدف اصلی پژوهش سه فرضیه  بود.

تدوین گردید. فرضیه اول پژوهش این بود که امید، رضایت از 

یشرفت زندگی و عزت نفس بر شناخت، فراشناخت و انگیزه پ

نتایج مربوط به ضرایب مسیر آموزان اثر مثبت و معنادار دارد. دانش

دهد که رابطه مستقیم بین امید، رضایت از زندگی و عزت نیز نشان می

نفس با شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و سالمت روان مثبت 

مثبت بودن (. p<01/0معنادار است ) 01/0بوده و در سطح آلفای 

امید، رضایت از آموزانی که دهد دانشت آمده نشان میدساثرات به

شناخت، فراشناخت، انگیزه باالتری دارند، از  زندگی و عزت نفس

های پیشرفت و سالمت روان باالتری برخوردارند. در تبین یافته

آموزان توان گفت زمانی که دانشحاصل از این فرضیه پژوهش می

زندگی خود داشته باشند، به لحاظ امیدواری باالتری نسبت به آینده و 

عزت نفس و رضایت از زندگی در شرایط مطلوبی قرار خواهند 

گرفت و از راهبردهای شناختی و فراشناختی در راستای بهبود 

-یادگیری و افزایش عملکرد خود بهره خواهند برد. با توجه به یافته

ان گذارهای مشابه از مدیران و سیاستهای پژوهش حاضر و پژوهش

رود که درمدارس یک محیط شاداب و آموزش و پرورش انتظار می

سالم به لحاظ روانی ایجاد کنند و با الهام گرفتن از مبانی دین اسالم 

که سرشار از آرمان گرایی و امید به آینده است، امید به زندگی و 

در صورت عدم  آموزان نهادینه کنند.عزت نفس را در درون دانش

محیط مدرسه از یک  ،آموزان به زندگی و آینده خودامیدواری دانش

میدی تبدیل او نا گرمحیط سالم به لحاظ روانی به محیط  پرخاش

آموزان هم به لحاظ عزت نفس و هم از خواهد شد، در نتیجه دانش
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لحاظ پیشرفت و انگیزه پیشرفت تحصیلی در شرایط مطلوبی قرار 

نخواهد گرفت. نتیجه چنین شرایطی کاهش سالمت روان 

آموزان آموزان و افزایش بزهکاری و پرخاشگری در دانشدانش

از طرف دیگر از معلمان به عنوان کسانی که به صورت  خواهد بود.

ارتباط هستند و بیشترین نقش را در رشد و آموزان در مستقیم با دانش

آموزان دارند انتظار می رود که محیط کالس درس را پیشرفت دانش

آموزان را نسبت به زندگی و شاداب و پرنشاط و امن کنند و دانش

آموزان آینده خود امیدوار کرده و امید و عزت نفس را در دانش

ز محیط مدرسه  رضایت آموزان ازیرا زمانی که دانش ؛نهادینه کنند

داشته و عزت نفس درونی بیشتری داشته باشند، میل و اشتیاق درونی 

برای پیشرفت و رشد خواهند داشت و از راهبردهای شناختی و 

فراشناخت به صورت درست استفاده خواهند کرد که نتیجه این کار، 

در وهله اول ایجاد یک محیط آموزشی ایمن به لحاظ بهداشت و 

وانی خواهد بود که این امر خود نوید یک جامعه سالم در سالمت ر

های نتایج حاصل از پژوهش حاضر با یافتهدهد. آینده را می

، کوپر ؛2014، ، هومام، محمدی و سنجارارشدی) هایپژوهش

 ، هوسمان، اسکلما و دی وریسمان ؛2017،اسمیت و رئوسل 

 2007موکو واسکی،و اس 2010، ، لیو، ها، لو، وانگ و یان نی ؛2004،

؛ هاشمی، عینی و 2016و مهدوی و عظیمی،  2010و دی بریتو،

  همسو است. (2021عبادی، 

م پژوهش این بود که شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت فرضیه دو 

نتایج مربوط به  آموزان اثر مثبت و معنادار دارد.بر سالمت روان دانش

م بین شناخت، فراشناخت دهد که رابطه مستقیضرایب مسیر نشان می

 01/0و انگیزه پیشرفت با سالمت روان مثبت بوده و در سطح آلفای 

دهد دست آمده نشان میمثبت بودن ضرایب بهمعنادار است. 

شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت بیشتری آموزانی که از دانش

 ، از سالمت روانی باالتری نیز برخوردارند.بوده برخوردار

انجام گرفته در زمینه انگیزه پیشرفت حکایت از آن دارد  هایپژوهش

آموزان دارای انگیزه پیشرفت زیاد در انجام بسیاری از کارها که دانش

اند، پیشی بهرهاز جمله یادگیری بر افرادی که از این انگیزه بی

زیرا که انگیزه پیشرفت میل یا تالش برای کسب موفقیت  ؛گیرندمی

ها به کوشش و هایی است که موفقیت در آنو شرکت در فعالیت

آموزانی که توانایی شخصی وابسته است. از طرفی دیگر دانش

خودگردانند و از راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده بهره 

ی  هستند و باور دارند که ژبرند، در عملکرد تحصیلی پرانرمی

های ژوهشها غلبه کنند. همچنین پتوانند بر مشکالت و چالشمی

دهند که شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت نقش مختلف نشان می

از طرف دیگر در طول  آموزان دارند.اساسی در سالمت روان دانش

های اصلی لفهؤله سالمت روان به عنوان یکی از مأچند دهه اخیر، مس

بهداشت روان مورد توجه خاصی قرار گرفته است. برخورداری از 

شود با این یرغم اینکه یک نیاز همگانی محسوب میسالمت روان عل

حال توجه به آن در دوره نوجوانی و جوانی که مصادف با دوران 

سزایی برخوردار هتحصیالت دبیرستانی و دانشگاهی است از اهمیت ب

است که در آن نیاز به تعادل  ایچرا که دوره نوجوانی دوره ؛است

اطف و عقل، درک ارزش هیجانی عاطفی به ویژه تعادل بین عو

ها، ها و رغبتوجودی خویشتن، شامل شناخت استعدادها، توانایی

های واقعی در زندگی، استقالل عاطفی از خانواده، انتخاب هدف

حفظ تعادل روانی و عاطفی خویش در مقابل عوامل فشارزای محیط 

روند که کمک به نوجوان از مهمترین نیازهای نوجوانان به شمار می

های مورد نیاز برای زندگی مطلوب رشد و گسترش مهارتدر 

های نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشد. سرضروری به نظر می

، آزودو، بوتا؛ 2017،، کاشانی، مشیریان فراهی و مقدمفراهی)

فرد، نریمانی و طاهری؛ 2015باتیستا ،؛  2010،بوچت و خسراوی فر 

 ( همسو است. 2006و زرار،  2010،تککایاو  ، سانگورآکیول ؛1398

فرضیه سوم پژوهش این بود که شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت 

در رابطه بین امید، رضایت از زندگی و عزت نفس با سالمت روان 

دست آمده با استفاده از نتایج به ای دارد.آموزان نقش واسطهدانش

ان داد که ضریب غیرمستقیم مربوط به رابطه روش بوت استارپ نش

از طریق  امید، رضایت از زندگی و عزت نفس با سالمت روان

، در سطح آلفای شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفتمتغیرهای 

وهش خود بر نقش و اهمیت ژدر پ (2006زرار)معنادار است.  01/0

پژوهش اند. تأثیر راهبردهای فراشناختی بر سالمت روان تاکید کرده

نیز بر رابطه بین ( 2016) خدایاری و ملک زاده اکبر پور زنگالنی

 کید کرده است.أانگیزه پیشرفت و سالمت روان ت

 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

کنندگان اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است. شرکت

مایل بودند از  ند هر زمان که  پژوهش خارج شتتتوند. اجازه داشتتتت

کت مه شتتتر ند. همچنین ه ند پژوهش بود یان رو گان در جر ند کن

 ها محرمانه نگه داشته شد.اطالعات آن
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 مالی حامی
 

های تأمین مالی در سازمانگونه کمک مالی از این تحقیق هیچ

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.بخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش

 .اندحاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 .ندارد منافع تعارض مقاله این نویسنده بنابراظهار
 

 منابع

ملک زاده  و خدایاری شوطی سعید ؛محمد باقر ،زنگالنیاکبرپور 

بررسی رابطه بین سالمت روانی و انگیزش (. 1395)اصغر. 

 یز.پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبر

 .24-14، (2) 3 ،راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی
http://dsme.hums.ac.ir/article- ۱-۵۷ -fa.html 

پور، مصطفی و امام جمعه، محمدرضا. برزگر بفروئی، فاضل؛ صالح

 با نفس عزت و کنترل منبع یرابطه بررسی (.1393)

اردکان.  شهر هایدبیرستان آموزاندانش در خالقیت

 . 21-6(، 4)3، شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

 مقایسه (.1400زاده، توکل. )نریمانی، محمد و موسیتقدیری، عزت؛ 

 هایتکنیک و پیشرفت انگیزه بر مبتنی مدل اثربخشی

 آموزاندانش در یادگیری خودتنظیمی بر هیجان تنظیم

، های یادگیریمجله ناتوانییادگیری.  هایناتوانی به مبتال

11(1 ،)70-82 . 
[Doi: 10.22098/jld.2021.9344.1935] 

تأثیر چارچوب بر  (.1389یاره، فاطمه و کریمی، یوسف. )تقی

. انتخاب: تعامل بین درگیری هیجانی و خطرپذیری

 .17-1(، 19)6، شناسی تربیتیفصلنامه روان

[Doi: 10.22054/jep.2011.6024] 

کیا، جلیل آبکنار، سمیه و معینی عاشوری، جمال؛ آزادمرد، شهنام؛

 بر تحصیلی پیشرفت بینی پیش الگوی (.1392مهدی. )

 هد گیری جهت فراشناختی، و شناختی راهبردهای اساس

شناسی.  زیست درس در معنوی هوش و پیشرفت فهای

  .136-118(، 4)2، شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

 بهزیستی (.1399)عینی، ساناز؛ هاشمی، زهره و عبادی، متینه. 

 سرسختی نقش: دو نوع دیابت به مبتال بیماران روانشناختی

ای. مقابله راهبردهای و انسجام حس روانشناختی،

 .136-121(، 34)9، روانشناسی سالمت

[Doi: 10.30473/hpj.2020.50390.466] 

میرکمالی، سیدمحمد؛ خباره، کبری؛ مزاری، ابراهیم و فرهای امجد، 

نقش سالمت روان بر عملکرد تحصیلی  (.1394)فرهاد. 

. دانشجویان، با میانجیگری انگیزش پیشرفت تحصیلی

-101(، 2)16، شناسی کاربردیدانش و پژوهش در روان

109. 

http://jsrp.khuisf.ac.ir/article_533972.html?lang=fa 

قربانی، الهه؛ سعادتمند، سعید؛ سپهریان اذر، فیروزه؛ اسدنیا، سعید؛ 

(. رابطه امید، اضطراب مرگ 1392فیضی پورف هایده )

مجله با سالمت روان در دانشجویان دانشگاه ارومیه. 
 .616-607(، 8)24، پزشکی ارومیه

http://umj.umsu.ac.ir/article- ۱-۱۸۸۷ -fa.html 

. نریمانی، محمد؛ محمدامینی، رزا؛ زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس

 یادگیری راهبردهای آموزش اثربخشی یمقایسه (.1394)

 تحصیلی انگیزش بر مسئله حل و خودتنظیمی

، شناسی مدرسه و آموزشگاهروانکار. اهمال آموزاندانش

4(1 ،)139-155. 

 مبتنی آموزش اثربخشی (.1398فرد، مینا. )نریمانی، محمد و طاهری

 پریشانی و ایتجربه اجتناب کاهش بر تعهد و پذیرش بر

خاص.  یادگیری اختالل دارای نوجوانان شناختیروان

 . 133-110(، 4)8، های یادگیریمجله ناتوانی

[Doi: 10.22098/jld.2019.823] 
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