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 چکیده
. ندباشیم آموزشی نظام و روانشناسی در اساسی موضوعات جزء پیشرفت انگیزه و خودپنداره مفاهیم

 رآیندف جریان در دخیل اصلی عوامل از یکی انگیزش و فرد هر شخصیتی مهم یهاجنبه از یکی خودپنداره
 بردن باال در قطری آن از وانبت تا باشیم ییهابرنامه دنبال که است ضروری بنابراین؛ است یادگیری– یاددهی

 زبان آموزش یرتأث بررسی به تا دارد نظر در پژوهش ینا .نمود تالش آنان پیشرفت انگیزه و خودپنداره
 در تحقیق این ایبر. بپردازد آموزان زبان پیشرفت انگیزش و خودپنداره بر خارجه زبان یک عنوانبه انگلیسی

 از استفاده با املش شهرستان ساله 11-92 دانشجوی و آموزدانش 282 میان از آزمایشی، بررسی یک
 نای میان از که کردند کسب پایینی نمرات نفر 162 هرمنس، پیشرفت انگیزه و راجرز خودپنداره یهاآزمون

. شدند تقسیم کنترل گروه و آزمایش گروه شامل نفری 11 گروه دو به و انتخاب تصادف به نفر 92 افراد
 گروه دو هر برای سپس. گرفتند قرار انگلیسی زبان آموزش تحت اییقهدق 32 جلسه 69 طی آزمایش گروه

 هایافتهو تحلیل کوواریانس  t آماری یهاآزمون کمک به هاداده تحلیل از پس. شد اجرا آزمونپس مجدداً
 پیشرفت انگیزه و خودپنداره متغیرهای نظر از گروه دو در آزمونپس مرحله در که بود این از حاکی

(21/2>p )رفتپیش انگیزش و بهبود خودپنداره ،آزمایش گروه در یگردعبارتبه. دارد معناداری تفاوت 
 تواندیم جهخار زبان یک عنوانبه انگلیسی زبان آموزش که داد نشان نتایج. کرد پیدا معناداری افزایش هاآن
 .باشد مؤثر افراد پیشرفت انگیزه افزایش و خودپنداره بهبود بر
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 مقدمه
ان ، کاربرد زبکندیمجانوران جدا  یهاجامعهانسانی را از  یهاجامعهکه  هایییژگیویکی از 

و ابزار اجتماعی  دهدیمفرهنگ انسانی را تشکیل  زبان، بخش بسیار مهم هر نوع است.
وقتی ما زبان مربوط به فرهنگ دیگری  .گیریمیم فراقدرتمندی است که ما از کودکی آن را 

که فقط کلمات و دستور زبان نیستند که در آن فرهنگ،  یابیمیدرم، کنیمیمرا بررسی 
مختلفی  یهازبانرادی که به ــبپذیریم اف اگر ممکن است با فرهنگ ما فرق داشته باشد.

 یهانزبا: آیا شودیممطرح  سؤالد، این ــمختلفی دارن هاییشهاند، رسوم و گویندیمسخن 
زبان در تفکر،  ]دخالت[؟ اگرچه درباره میزان انجامدیممختلف تفکر  هاییوهشمختلف به 

(، اما وقتی درباره 1336، 1کرودرز وجود دارد )برای مثال مراجعه شود به یینظرهااختالف
کر ما نقش اعظم تفکه کلمات و زبان در قسمت  یابیمیدرم، کنیمیمراد بزرگسال صحبت اف

 (.زادهقاسمترجمه ؛ 1983 الند،دارند )

دارد.  هاهایی با سایر درسان دوم، تفاوتعنوان زب تدریس و یادگیری زبان انگلیسی به
ها با ارتباط آن درك مطلب انگلیسی، باید معنی واژگان و آموز برایاز طرفی، دانش

دیگر، متفاوت بودن  از طرف یکدیگر را کشف کرده، آنگاه مفهوم کلی درس را فرا بگیرد.
موجب  گان،زنجیرهای بین واژ ساختار جمالت زبان انگلیسی با ساختار زبان فارسی و ارتباط

 دکن های سایر دروس استفادهشیوه های یادگیری متفاوت باشود تا یادگیرنده از شیوهمی
 (.1981 )اسدزاده و همکاران،

 آنکه محصول رشد یجابهزبانی  یهامهارتکه کسب  دهندیمبرخی از مطالعات نشان 
در این میان  (.زادهقاسمترجمه ؛ 1983 الند،اند )یشناخترشد  دهندهشتابشناختی باشد، 

آنچه درباره خویش  یبندسازمانآن به  واسطهبه، چارچوبی شناختی است که 2خودپنداره
 یمکنیم، بر پایه آن پردازش شوندیمو اطالعاتی را که به خود مربوط  پردازیمیم، دانیمیم
ترین مباحثی که در زندگی هر انسانی مطرح است و در  یکی از ضروری .(1913تقی زاده، )

 ،های فرد تأثیری مستقیم دارد نگرش فرد نسبت به خود استشکست ها وموفقیت
در  نظر بهداشت روانی های خود اعتماد داشته باشد ازها و تواناییآموزی که به ظرفیتدانش

 (.1934فرشاد و همکاران، ) های فراوانی خواهد رسیدشرایط خوبی خواهد بود و به موفقیت

                                              
1. Crothers 

2. Self-Concept 
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که این خصوصبه زیادی بر عملکرد او در مدرسه دارد. یرتأث آموزدانشخودپنداره 
ش تقیمی در انگیزضمنی مس یراتتأثمدار و یا افزایشی ببیند  را وجود خود ،آموزدانش

 .(1989شعاری نژاد، دارد ) او 1تحصیلی
و از دیدگاه معلمان  آیدیم حساببهبسیار مهم در آموزش  یهامقولهانگیزش از 

 ،2کیپاست) مربوط به یادگیری و پیشرفت تحصیلی است. هاییزهانگ، هایزهانگ ینترمهم
انگیزش پیشرفت عبارت است از میل و عالقه فرد به انجام یک  زاده(.ترجمه رمضان ؛ 1982

کار، فائق آمدن بر موانع، از دیگران سبقت گرفتن و رقابت کردن با آنها از طریق کوشش 
که  یآموزاندانش (.1934)فرشاد و همکاران به نقل از ساعتچی، زیاد برای انجام بهتر کارها 

باال برخوردارند در مقایسه با سایر دانش آموزان، نمرات تحصیلی بهتر  9پیشرفتانگیزش از 
 که دانش آموزان شودیممشکالت انگیزشی باعث  و موفقیت آموزشی باالتری دارند.

نتظار کار از حد ا تریینپاتوانایی، استعداد و شایستگی خودشان عمل نکرده و با ناسب تم
 .زاده( رمضان ترجمه؛ 1982 ،کیپاست) یندنما

آموزش زبان خارجه روی  یرتأثبر این اساس، پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به 
این آموزش بر روی خودپنداره و انگیزش پیشرفت  یرتأثمتغیرهای شناختی به بررسی 

 آموزان و دانشجویان بپردازد.دانش

 پژوهش روش
با گروه آزمایش و  آزمونپس – آزمونیشپپژوهش حاضر یک طرح تجربی و از نوع 

املش  ستانساله شهر 11-92موزان و دانشجویان آدانش  ،یبررس موردجامعه  کنترل است.
نفر که نمرات پایینی را  92تعداد  ،انددادهکه به پرسشنامه پاسخ  یانمونه 282از میان  بودند.
 آزمایش و کنترل جای گرفتند. یهاگروهتصادفی انتخاب و در  صورتبه کردندکسب 

ساخته  1361 که در سال استراجرز  خودپندارهیکی از ابزارهای این تحقیق، آزمون 
صفت شخصیتی  21یکسان از  یامجموعهدر هر فرم  .باشدیمشامل دو فرم الف و ب  شد و

 رمتضاد ارائه شده که آزمودنی باید در پاسخگویی به فرم الف بر اساس اینکه خود را د
اید در پس از تکمیل فرم الف، آزمودنی ب ، توصیف کند.بیندیمارتباط با هر صفت چگونه 

                                              
1. Educational  Motivation 

2. Stipek 

3. Achievement Motivation 
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خود  لتوصیف فرد ایده آبه باشد،  خواهدیمپاسخگویی به فرم ب بر اساس اینکه چگونه 
 قرار دارند. 1تا  1از نمرات  یادامنهصفات متضاد در  یهازوجنمرات مورد نظر از  بپردازد.

 مذکور یهافرماین آزمون میزان تفاوت نمرات آزمودنی برای هر صفت از  یگذارنمرهدر 
باشد فرد از خودپنداره مثبتی برخوردار  1تا  2بین  آمدهدستبهاگر نمره  .شودیممحاسبه 

ایی رو باالتر باشد، نشانه خودپنداره منفی و ضعیف است. 1چنانچه نمره آزمودنی از  است.
روایی  گزارش شده است. 82/2و ضریب همبستگی بین دو بخش آزمون  83/2این پرسشنامه 

( و 81/2و روایی همزمان  81/2و پایایی آن در مطالعات داخل )معطری، آلفای کرونباخ 
است  مورد تأیید قرار گرفته( 61/2و  82/2یبرندت، پایایی و روایی به ترتیب )خارج کشور 

 (.1984 )معطری و همکاران،
 هرمنس رفتپیش پرسشنامه انگیزش، ه استن تحقیق به کار رفتایری که در ابزار دیگ

که آن را بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی  باشدیم
 سؤال 23نامه شامل این پرسش .تهیه کرده است 1331پژوهش های مربوط در سال 

بیان شده و به دنبال هر جمله  تمامیمهنجمالت  صورتبه هاپرسشنامه است. ایینهچهارگز
کم یا  اینکه انگیزه پیشرفت را زیاد به برحسب هاینهگزبه این  گزینه داده شده است. 4ناتمام 

نمرات کلی این  .(1331)هرمنس،  گیردیمتعلق  4تا  1یا  1تا  4 یهانمرهکم به زیاد باشد، 
انگیزه پیشرفت پایین و نمرات باال  دهندهنشان است که نمرات پایین 116تا  23آزمون بین 

ا را برآورد روایی آزمون، روش اعتبار محتو ایهرمنس بر .باشدیمنشانه انگیزه پیشرفت باال 
او همچنین  .ستاپیشرفت  شپیشین درباره انگیز یهاپژوهشبه کار گرفت که بنیان آن بر 

روایی  دهندهننشابرآورد کرد که ضریب همبستگی دو پرسش را با رفتارهای پیشرفت گرا 
برآورد پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و  ایبر .باشدیم (r=  88/2آزمون )باالی 

به  81/2و  82/2ب به ترتیهفته به کار گرفته شد که پایایی آن  9بازآزمایی پس از گذشت 
 و رواسازیپژوهشی را با هدف ساخت، اعتباریابی، ( 1913)هومن و عسگری دست آمد. 

 دختر 162)نفر1219ای به حجمروی گروه نمونههرمنس پیشرفت  هنجاریابی آزمون انگیزه
 ری چندبردا آموزان دبیرستانی شهرستان ساوه و حومه که با روش نمونه از دانش (پسر 119و

آزمون با استفاده از فرمول آلفای  1ضریب اعتبار .اند ای انتخاب شدند، اجرا نمودهمرحله
اجرای  .گزارش شده است که تائیدکننده اعتبار مطلوب آزمون میباشد 829/2برابر کرونباخ 

                                              
1. Reliability 
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دهد که مواد درباره روایی پرسشنامه نشان می در پژوهشی های اصلروش تحلیل مؤلفه
 1یماکسارتها به شیوه کوپرسشنامه به گونه کلی با یک عامل همبسته است. چرخش عامل

 دهد که ساختار نظری پرسشنامه از هفت عاملسازی ساختار پرسشنامه نشان می برای ساده
، توجه به کوشی جویی، سخت نفس، ادراك پویا از زمان، فرصت داشتن پشتکار، اعتمادبه)

تکم با بار عاملی دس (نگری مالك شایستگی در انتخاب دوست، سطح آرزوی باال و آینده
 پرسشنامه است. قابل قبول برای شود که بیانگر روایی سازهیتشکیل می 9/2

به  آزمایشگروه فوق، آنگاه  یهاپرسشنامهو پاسخگویی به  هاگروهپس از انتخاب 
تحت آموزش مستمر زبان انگلیسی بود، در هفته  اییقهدق 32دو جلسه  که شاملماه  8مدت 

چهارگانه زبان انگلیسی  یهامهارتشامل آموزش و تقویت  هاآموزشاین  قرار گرفتند.
بیشتر  هاییگیریپخواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن به همراه تمرینات و  ازجمله

آموزش خاصی در این زمینه دریافت  گونهیچهدر تمام این مدت گروه کنترل  در خانه بود.
 نکرد.

 پژوهش هاییافته
( با انحراف استاندارد 11-21) 61/13 برابر میانگین سنی افراد مورد بررسی در گروه آزمایش

دو گروه  .باشدیم 69/4 ( با انحراف استاندارد11-92و ) 41/13 برابر گروه کنترل درو  19/4
شان ن هایبررس،  در ابتدا .شوندیمترکیبی از هر دو جنس مرد و زن را شامل مورد بررسی 
روه گگروه آزمایش و  آزمونیشپبررسی میانگین نمرات  ایمحاسبه شده بر tداد که مقدار 

متغیرهای  ریگدعبارتبه کنترل در متغیرهای خودپنداره و انگیزه پیشرفت معنادار نیست.
پژوهش در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل قبل از آموزش زبان انگلیسی به لحاظ آماری 

 شده است. نشان داده 1که در جدول  تفاوت معناداری نداشتند

گروه آزمایش و کنترل بر اساس  آزمونیشپمستقل برای مقایسه نمرات  tآزمون  .1جدول 
 متغیرهای پژوهش

 میانگین انحراف استاندارد t درجه آزادی سطح معناداری
 شاخص

 متغیر
 گروه

 خود پنداره آزمایش 18/12 11/1 24/1 28 29/2

                                              
1. Quartimax 
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 کنترل 31/12 11/1

44/2 28 13/2 
 آزمایش 41/81 16/6

 انگیزه پیشرفت
 کنترل 19/89 13/1

زبان یک  عنوانبهآموزش زبان انگلیسی »بیان دارد که فرضیه اول پژوهش 
 آمدهدستبهنتایج که  «است مؤثربر افزایش انگیزه پیشرفت زبان آموزان  (EFL)1خارجه

که تفاوت معناداری بین  دهدیمنشان  Fاداری ـبر اساس تحلیل کوواریانس و معن
، یگردتعباربه کنترل در انگیزه پیشرفت وجود دارد.گروه گروه آزمایش و  هاییانگینم

آموزش زبان انگلیسی در میزان انگیزه پیشرفت گروه آزمایش تغییرات مثبت ایجاد کرده 
 است.

 متغیرهای پژوهش بر اساس متغیره های چندآزمون .2جدول 

 اثر مجذور اتا سطح معناداری فرضیه Df خطا F df مقدار

336/2 221/2 21 2 a129/9218 336/2 اثر پیالیی 

ض از مبدأ
عر

 

336/2 221/2 21 2 a129/9218 224/2 المبدای ویلکز 

336/2 221/2 21 2 a129/9218 214/228 اثر هتلینگ 

336/2 221/2 21 2 a129/9218 214/228 یروریشه نیتربزرگ 

222/2 294/2 21 2 a844/9 222/2 اثر پیالیی 

نمونه
 222/2 294/2 21 2 a844/9 118/2 المبدای ویلکز 

222/2 294/2 21 2 a844/9 281/2 اثر هتلینگ 

222/2 294/2 21 2 a844/9 281/2 یروریشه نیتربزرگ 

 متسق در شودیم مالحظه که گونههمان ،دهدیم نشان را تحلیل نتیجه (2شماره ) جدول
 294/2 الندا زمونآ دارییمعن سطح ،شودیم( کنترل و زمایشآ) گروه دو شامل که نمونه
زبان  رفتپیش انگیزه میزان افزایش در خارجی زبان موزشآ گرفت نتیجه توانیمکه  است

 زمایشآ گروه برای زبان آموزان پیشرفت انگیزه میزان اگرچه .است داشته مثبت یرتأث آموزان
 رد زمایشآ گروه یخودپندار نمره میزان اما بوده کنترل گروه از باالتر مرحله دو هر در

 .دارد زبان موزشآ بودن مؤثر از کایتح که است یافته افزایش دوم مرحله
                                              

1. English as a Foreign Language 
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 متغیره های چندآزمون .3جدول 

 F مقدار
درجه 

 خطا آزادی

 درجه آزادی

 فرضیه
 سطح معناداری

مجذور 
 اتا

 اثر

316/2 221/2 21 2 a461/141 316/2 اثر پیالیی 

ض از مبدأ
عر

 

 المبدای ویلکز 224/2 461/141 2 21 221/2 316/2

316/2 221/2 21 2 a461/141 421/42 اثر هتلینگ 

316/2 221/2 21 2 461/141 421/42 
 نیتربزرگ
 رویریشه

139/2 216/2 21 2 a229/9 139/2 اثر پیالیی 

نمونه
 139/2 212/2 21 2 a229/9 821/2 المبدای ویلکز 

139/2 216/2 21 2 a 229/9 293/2 اثر هتلینگ 

139/2 216/2 21 2 a229/9 293/2 
 نیتربزرگ
 رویریشه

 یک زبان خارجه عنوانبهآموزش زبان انگلیسی »فرضیه دوم پژوهش بیان دارد که 
(EFL)  ؛ معناداری «است مؤثربر خودپنداره زبان آموزانF  در نتایج تحلیل کوواریانس

که بین میانگین گروه آزمایش و گروه کنترل در خودپنداره تفاوت معناداری  دهدیمنشان 
، آموزش زبان انگلیسی در خودپنداره تغییرات مثبت ایجاد کرده یگردعبارتبهوجود دارد. 

 است.
ت در قسم شودیمکه مالحظه  گونههمان ،دهدیمنتیجه تحلیل را نشان ( 9شماره )جدول 

 21/2 یقاًدقآزمون  دارییمعنسطح  شودیم( و کنترلآزمایش ) نمونه که شامل دو گروه
 یارخودپندنتیجه گرفت آموزش زبان خارجی در افزایش میزان  توانیم که آمدهدستبه

گروه  برای زبان آموزانداره ـــــــاگرچه میزان خودپن .است داشته مثبت یرتأث زبان آموزان
آزمایش در هر دو مرحله باالتر از گروه کنترل بوده اما میزان نمره خودپنداره گروه آزمایش 

 .بودن آموزش زبان دارد مؤثراز  کایتدر مرحله دوم افزایش یافته است که ح

 گیرییجهنتو  بحث
یک زبان خارجه بر خودپنداره و  عنوانبهاین پژوهش نشان داد که آموزش زبان انگلیسی 

در  .است مؤثر بودند آموزان و دانشجویاندانشزبان آموزان که شامل انگیزش پیشرفت 
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 تحقیقات کمی در ایران صورت یشناختروان هاییدهپدبر  خارجه آموزش زبان یرتأثزمینه 
 ،ان خارجهبآموزش ز یراتتأثصورت گرفته پیرامون  یهاپژوهشدر میان البته  گرفته است.

مثبت یادگیری زبان خارجه بر  یراتتأث با موضوع 2212در سال  1هکل به پژوهش توانیم
 .نمودریاضی اشاره  یهامهارتو  یریپذانعطاف ر عینی،ــمغز، افزایش خالقیت، تفک

 وانعنبهآموزش زبان انگلیسی  یرتأث( در رابطه با 1339) 2ساندایانا پژوهش مصطفی و
ن در این پیشی یهاپژوهشنیز با  یرکالمیغبر ارتباطات میان فرهنگی و یک زبان خارجه 

زبان  آموزش یرتأثتحقیقی همسو در ارتباط با  نیز (2211محمودی ) و لطفی زمینه همسوست.
(، 1213) 9گاردنر و لمبرت مطالعات د.نبر روی زبان مادری و زبان اول فرد دارانگلیسی 

(، 1312) 1لوکمانی (،1381-1389) 4گاردنر به مدل اجتماعی/روانشناسیتحقیقات مربوط 
 8بانیا و چنگ ( و نیز 2224 ،پرورش نقل از)به ( 1339) 1کرمر (،1332،1334) 6دورنی

وجه به با ت ( همگی به نقش متقابل بین انگیزش و یادگیری زبان دوم اشاره دارند.2229)
نگیزش یادگیری زبان دوم بر ا یرتأثتحقیقی که مستقیماً به صورت گرفته،  هاییبررس

( به 1331)بانیا و چنگ  توسط پژوهشی طرحتنها در یک  پیشرفت افراد باشد، یافت نشد.
 هاییاستراتژزنان از  ،داردیماذعان  پرداخته شده است کهنقش جنسیت در این زمینه 

تر تمایل دارند به و بیش کنندیماستفاده  آن یریکارگبهشناختی بیشتری در یادگیری زبان و 
 انگیزه پیشرفت باالتری دارند. یگردعبارتبه ،سطوح باالتر دست یابند

 عنوانهبکه مستقیماً آموزش زبان انگلیسی  ییهاپژوهشمحقق،  هاییبررسطبق  اگرچه
یک زبان خارجه بر خودپنداره زبان آموزان را ثابت کنند، یافت نشد ولی پژوهش علی نژاد 

( نشان داد که خودکارآمدی باال )جزئی از خودپنداره کلی فرد( بر روی پیشرفت 1983)
از عوامل دیگر  تحقیقات انجام شده .شودیمبوده و باعث پیشرفت زبانی بیشتر  مؤثرتحصیلی 

جنس، سن، پیشرفت تحصیلی، فعالیت بدنی، برخی عوامل  ازجملهاره بر خودپند مؤثر
(، 1989) زادهیعشفبهرام و اقتصادی حکایت دارد؛  –خانوادگی، وضعیت اجتماعی 

                                              
1. Heckel 

2. Musthafa & Sundayana 

3. Gardner & Lambert 

4. Gardner 

5. Lukmani 

6. Dorny 

7. Kremer 

8. Banya & Cheng 
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(، 1984و حسینی ) زادهحسن(، 1981استادی ) نجار پور(، 1981و لطیفیان ) االسالمییخش
عاملی چون آموزش زبان دوم  یرتأثاره ی درب( ول1982نویدی ) و( 1984کاوسیان و کدیور )

 که ه استدونیز روبرو ب هایییتمحدودبا  تحقیقاین  روی خودپنداره، پژوهشی یافت نشد.
بود که مقایسه و ارزیابی  با موضوع مشابه ییهاپژوهشدر دسترس نبودن  هاآن ینترمهم
معلم، روش تدریس او، تفاوت  یراتتأثعالوه بر آن عواملی چون  .کردیمرا دشوار  هایافته

 .و دانشجو در نظر گرفته نشدند آموزدانشهوشی افراد و سایر عوامل محیطی پیرامون 
 در بین دو هایژگیونمونه شامل هر دو جنس مرد و زن بودند لذا مقایسه  یهاگروههمچنین 

 گردد.د میکه برای تحقیقات آتی پیشنها جداگانه و یا به تفکیک میسر نبود صورتبهجنس 
یش پ قرنیمندنیای مدرن است که در مقایسه با  یهامهارتفراگیری زبان خارجه جزء 

توجه بیشتری به این امر  هاخانوادهدر دهه اخیر  .شودیمافزوده اهمیت آن بر  روزروزبه
 ییهاپژوهشانجام  نظام آموزشی کشور هنوز از آن غافل است. متأسفانه کهیدرحال اندنموده

باعث جلب  دتوانیمآن بر کیفیت  یدتأک خصوصبهجانبی این آموزش و  یراتتأثدر زمینه 
 توجه بیشتر مسئوالن آموزشی و پرورشی کشور به این مقوله مهم گردد.

 منابع
دنیای : مشهد .رمضان زادهترجمه حسن  یزش برای یادگیری،انگ(. 1982. )یبوراد ک،یپاست

 (1331سال انتشار اثر به زبان اصلی ) .پژوهش
(. مقایسه اثربخشی تدریس 1981اسدزاده، حسن. محمودی راد، سارا و فرخی، نورعلی. )

 و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان. مبتنی بر نظریه طرح واره
، 1981تان ، تابس12، شماره 4، دوره دانشگاه عالمه طباطبائی فصلنامه روانشناسی تربیتی

  .22-93صص 
تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه خودپنداره و (. 1989) زاده، محسن.یعشفبهرام، عباس و 

ی ، شورای پژوهشآموزان مقاطع تحصیلی شهر تهرانبر آن در دانش مؤثربررسی عوامل 
 ی.آورفنوزارت علوم، تحقیقات و 

 . اصفهان: یکتا.نوجوانیآرام یب باد .(1913) تقی زاده، محمد احسان.
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ارتباط بین خودپنداره کلی و عملکرد (. 1984) حمزه. یدس، رمضان و حسینی، زادهحسن
آزاد اسالمی واحد  دانشگاه ، دانش و پژوهش در روانشناسی،تحصیلی دانش آموزان

 .24 شماره -(اصفهان) خوراسگان
 عات.اطالتهران:  .روانشناسی رشد(. 1989. )اکبریعلشعاری نژاد، 

بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با سالمت (. 1981) .االسالمی، راضیه و لطیفیان، مرتضییخش
 ی علوم شناختی،هاتازه، مجله ی آن در دانشجویان دانشگاه شیرازهامؤلفهعمومی و 

 .1شماره  ،4سال 
. نگلیسیارابطه بین خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان زبان (. 1983) .یممر نژاد،علی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 .علوم و تحقیقات

اثرات  .فرشاد، محمدرضا. سلیمی بجستانی، حسین. اسماعیلی، کوروش و حبیبی، یوسف
مستقیم و غیرمستقیم کیفیت رابطه والدین )پدر و مادر(، انگیزه پیشرفت و انگیزه 

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه  .بر عزت نفس دانش آموزانتحصیلی 
 . 1-16، صص 1934، تابستان 96، شماره 11، دوره طباطبائی

نقش برخی عوامل خانوادگی در خودپنداره (. 1984. )و کدیور، پروین کاوسیان، جواد
 .13ماره ش پنجم، سال فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،. آموزان دبیرستانیدانش

ارجمند. سال انتشار  تهران:.زاده قاسماهلل یبحب ترجمه ،زبان و اندیشه(. 1983. )یکن الند،
 (1316اثر به زبان اصلی )

و پایگاه  نفسعزت رابطه جو خانوادگی، خودپنداره،(. 1981. )ی، سعیدپور استادنجار 
 .3ماره ش سوم، دوره رفتار،اندیشه و  .یری هویت جوانانگشکلاقتصادی اجتماعی بر 

 .43-18صص 
تأثیر (. 1984. سلطانی، علی. موسوی نسب، مسعود و آیت اللهی، علی رضا. )معطری، مرضیه

آموزش حل مسأله بر خودپنداری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی 
 پائیز و زمستان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی حضرت فاطمه )س( شیراز.

 .111تا141(: 2)1 ؛1984
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 بررسی سهم مشترك و اختصاصی متغیرهای عملکرد تحصیلی قبلی، .(1982نویدی، احمد. )
 ،بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزانیشپتحصیلی و هوش عمومی در  خودپنداره

 .16 شماره فصلنامه تعلیم و تربیت،
 ز نشرمرک ،. تهرانابوالفضل کرمی . ترجمهانگیزه پیشرفت پرسشنامه(. 1916. )هرمنس

 (1331سال انتشار اثر به زبان اصلی ) .روانسنجی
 .یه و استاندارد کردن آزمون انگیزه پیشرفتته (.1913) ی.عل ی،عسگر و یدرعلیح هومن،

 .3-92، 11 ی،شناختروانی هاپژوهشفصلنامه 
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