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Abstract  Article Info 

Introduction: very variables have a role in improve the academic vitality of students. 

therefore, this study was conducted with the aim of modeling academic vitality based 

on metacognitive beliefs and mediating the academic engagement in students. 

Methods: The research design was a correlation research based on the structural 

equation modeling method. The statistical population of this study was all female 

primary school students of the Tenth and eleventh grade of high school in 

Fereydunkenar in the academic year of 2018-2019 to  601 people. 342 people were 

selected by stratified random sampling method. To collect data, the educational 

vitality questionnaire of Hossein Chari and Dehghanizadeh (2012) and Wales meta 

cognitive beliefs (1997) and Zarang academic engagement (2012) were used. 

Descriptive statistics and structural equation modeling (SEM) were used to analyze 

the data. 
Results: The results showed that six ethical, economic, social, religious, aesthetic and 

political dimensions are the central dimensions of organizational value management, 

each of which includes components and indicators that are discussed in detail in the 

study. 

Conclusion: results of the research showed that the research model is fit and 37% of 

academic vitality can be explained by metacognitive beliefs and academic 

engagement. There was a significant negative correlation between metacognitive 

beliefs and academic vitality, and there was a significant positive correlation between 

academic engagement and academic vitality. 

 Keywords: Metacognitive 
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 ای درگیری تحصیلی نقش واسطه  اساس  باورهای فراشناختی با مدل یابی سرزندگی تحصیلی بر
 

 3علیرضا همایونی ، 2، علی خانه کشی 1سیده عاطفه نجفی پور دیوکالیی
 

 ایران  ،  ، بابل ی، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسالم یگروه روانشناس  1
 ، ایران، آمل ی، واحد آمل ، دانشگاه آزاد اسالم یگروه روانشناس  2

      رانی، بندر گز ، ا ی،واحد بندرگز،  دانشگاه آزاد اسالم یگروه روانشناس  3
 
 
 

 
 Alikh2447@gmail.com. ایمیل: رانی، آمل، ا ی، واحد آمل ، دانشگاه آزاد اسالم یگروه روانشناس  ،  یخانه کش یعلمسوول:  سندهی*نو 

 ده کی چ

  یابی سرزندگی تحصیلی بر اساس این پژوهش با هدف مدلمتغیرهای زیادی در بهبود سرزندگی تحصیلی دانش آموزان نقش دارند .  لذا     : مقدمه

 انجام گرفت. آموزاندانش   در درگیری تحصیلی گریواسطه باورهای فراشناخت با

دانش   را تمامیپژوهش   ینا  یجامعه آمار  .بود  ساختاری معادالت  یابی  مدل  روش   بر  مبتنی  همبستگی  های پژوهش نوع  ازطرح پژوهش   ها: روش

نفر با استفاده   342تعداد   داد که می   یلتشکنفر  601 به تعداد 1397-98تحصیلی فریدونکنار در سالمتوسطه شهر  پایه دهم و یازدهم دختر آموزان
 و   (1391پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده )  ها ازآوری دادهبرای جمع .  انتخاب شدند  ایبرداری تصادفی طبقهاز روش نمونه

-های توصیفی و مدلآمارهها از تحلیل دادهتجزیه و برای ( استفاده شد. 1391) ( و پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ1997)ولز یفراشناخت یباورها
 استفاده شد.   (SEM)سازی معادالت ساختاری

یافته : هایافته و  نتایج  است  برازش  دارای  پژوهش  مدل  که  داد  نشان  تحصیلی  درصد  37ها  درگیری    توسط  سرزندگی  و  فراشناختی  باورهای 

بود  قابل   تحصیلی تحصیلی    ین ب  همچنین  .تبیین  با سرزندگی  فراشناختی  معنادار  منف  یهمبستگباورهای  بی  و سرزندگی    ینو  تحصیلی  درگیری 
 .وجود داشت یمثبت معنادار یهمبستگ تحصیلی

آموزان می باشد.  بینی سرزندگی تحصیلی دانشنتایج پژوهش حاکی از اهمیت نقش باورهای فراشناختی و درگیری تحصیلی در پیش : یریگجه ینت

تواند  توجه به نتایج بدست آمده اجرای برنامه هایی به منظور بهبود باورهای فراشناختی و افزایش درگیری تحصیلی و رفتاری در دانش آموزان می با 
 منجر به  افزایش سرزندگی تحصیلی در آنان  شود. 

 یه دهم و یازدهم باورهای فراشناختی، سرزندگی تحصیلی ، درگیری تحصیلی ، دانش آموزان پا : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
جامعه  آن  آموزشی  نظام  به  ای  جامعه  هر  بالندگی  و  رشد 
داشتن   آموزشی،  نظام  موفقیت  عوامل  از  یکی  و  دارد  بستگی 

است   سرزندگی  و  انرژی  دانش  ]1[احساس    دوران در    آموزان . 
چالش  یتحصیل انواع  فشارهابا  و  موانع  نمرات  یها،  همچون  ی 

به  کاهش  های دانش آموزی، تهدید،  ضعیف، تنش نفس  اعتماد 
شوند. از این  روبرو می  در نتیجه عملکرد، کاهش انگیزه و تعامل

درک چگونگی سازگاری با    ،پژوهشگران تعلیم و تربیت برای    رو
-از توانمندییکی    اهمیت بخصوصی دارد.های تحصیلی  چالش

تحصیلی سازگاری  در  که  قرار    هایی  توجه  مورد  آموزان  دانش 
  سرزندگی تحصیلیپژوهشگران    .گرفته سرزندگی تحصیلی است

و  موانع  با  برخورد  در  یادگیرندگان  آمیز  موفقیت  توانایی  به  را 
اند کرده  تعریف  تحصیلی  های  از  ]2[چالش  یکی  عنوان  به  .و 

در   را  تحصیلی  آوری  تاب  که  ذهنی  بهزیستی  های  مولفه 
اند    کرده  معرفی   ، کند  می  منعکس  مثبت  روانشناسی  چارچوب 

ه کاری را به طور خودجوش انجام می دهد،  . وقتی یادگیرند]3[
نه تنها احساس خستگی و نا امیدی نمی کند، بلکه احساس می  

است  یافته  افزایش  او  نیروی  و  انرژی  سرزندگی  .  ]4[کند  عدم 
تحصیلی  مشکالت  ترین  شایع  و  ترین  جدی  از  یکی  تحصیلی 
دانش آموزان است .  از تبعات منفی نداشتن سرزندگی تحصیلی  

فعالیت افسردگ کاهش  و  تحصیلی  بدکاری  و  آشفته  خواب   ، ی 
شاخص   سرزندگی،  درونی  حس  کلی،  طور  به  است.  جسمانی 

 (. 5معنادار سالمت ذهنی است)

امروزه مطالعات بر این باورند عوامل بسیاری وجود دارد که   
شامل  بینیپیش که  هستند،  تحصیلی  سرزندگی  بر  مؤثر  کننده 

صیل، عوامل مربوط به خانواده  عوامل روانشناختی مربوط به تح
(. یکی از  6و همساالن و عوامل مربوط به محیط آموزشی است)

تحصیلی  سرزندگی  بر  مؤثر  عوامل  و  پیشایندها  این  مهمترین 
باشد   می  فراشناختی  ساختارها، ]7[باورهای  به  فراشناخت،   .

دانش و فرآیندهای روانشناختی اشاره می کند که کنترل، تغییر و  
کار و شناخت ها سر و کار دارد و به بخشی از دانش  ،  تفسیر اف

درباره   را  شخص  باورهای  که  گردد  می  اطالق  فراشناخت 
 (.8شناخت و تجربه های شناختی و هیجانی مرتبط می سازد )

گیرند.   می  قرار  منفی  و  مثبت  حیطه  دو  در  فراشناخت  باورهای 
بو خطرناک  و  ناپذیری  کنترل  به  منفی  فراشناخت  دن  باورهای 

فراشناختی   باورهای  و  مربوط می شود  شناختی  تجارب  و  افکار 
مشابه   راهبردهای  و  تهدید  بودن،  اندیشناک  نگرانی،  از  مثبت 
در   شدن  درگیر  های  سودمندی  فواید  و  دارد  مثبت  برداشتی 

نشانگان شناختی توجهی    -فعالیت های شناختی تشکیل دهنده 
ختی منفی از  . همچنین باورهای فراشنا]9[را مشخص می کنند

وقایع شناختی مانند افکار و باورهای معمول، برداشتی منفی دارد  
را به همراه   از وقایع  افکار و تفسیر منفی  و مختل شدن کنترل 

 . ]8[دارد 

نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان داد که ، باورهای مثبت یا  
های تحصیلی و سرزندگی تحصیلی  منفی  یادگیرنده در شکست

آموزان به    دانش   ، تحصیلی  شکست  صورت  در  و  است  موثر 
شرطی سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان باقی خواهد ماند که  

باشند داشته  مثبت  فراشناختی  ی  مجموع ]10[باورها  در   .
باورهای پژوهش  ، که  است  آن  از  حاکی  شده  انجام  های 

 . ]12و  11[فراشناختی بر سرزندگی تحصیلی تأثیر می گذارد
عوی از  دیگر  که  کی  تحصیلی  سرزندگی  بر  تأثیرگذار  امل 

روان  توجه  گرفته  مورد  قرار  تربیت  و  تعلیم  محققان  و  شناسان 
ای است  مفهوم درگیری تحصیلی است. درگیری تحصیلی سازه

که برای اوّلین بار برای درک و تبیین افت و شکست تحصیلی  
گردید عنوان    ]13[مطرح  به   نارضایتی،  بهبود  برای  روشیو 

 مشارکت   و   انگیزه  افزایش  آموزان،   دانش  خستگی  از  جلوگیری
  دانشگاه،   و   مدرسه  به  مربوط  های  فعالیت  در  آموزان   دانش

مطرح    آموزان  دانش   مثبت  توسعه   درک  و  موفقیت  سطح  افزایش
اصطالح  درگیری.  ]14[  شد   بر   که   است  ای  پیچیده  تحصیلی 

  شناخت   انگیزه،   در  دانشجویان  و  آموزان   دانش  مختلف  الگوهای
سازه درگیری بر نقش خود آگاهی  .  ]15[  می کند  تأکید  رفتار  و

در مطالعه ، طراحی عقاید فراشناختی و خودنظم دهی تاکید می 
دانش دادند،  نشان  مطالعات  تحصیلی  کند.  درگیری  که  آموزانی 

بر   دارند،  حضور  مدرسه  در  بیشتری  نظم  با  دارند  بیشتری 
می تمرکز  بیادگیری  هستند،  کنند،  هماهنگ  مدرسه  قوانین  ا 

. در ]16[های باالتری گرفته و عملکرد بهتری دارندعموماً نمره
کم   قبیل  از  منفی  پیامدهای  مدرسه  در  درگیری  فقدان  تقابل، 
برای  را  تحصیلی  افت  افزایش  و  انحرافات  در  درگیری  آموزی، 
موفقیت   برای  آموزان  دانش  و  دارد  دنبال  به  آموزان  دانش 

پیدا کردن شغل مناسب باید فعاالنه با تکالیف درسی    تحصیلی و
شوند درگیر  گذاری   یک  تحصیلی  درگیری.  ]17[خود    سرمایه 

 را  تحصیل  امر  در  یادگیری  برای  تالش  که  است  شناختیروان
  تحصیلی  امور  در  را  آموزاندانش   نسبی  طور  به  و  کندمی  تقویت

  نظری   توافق یک    به   پژوهشگران  . ]18[  دارد می  وا  فعالیت  به 
 هایجنبه  شامل  و  است  چندبعدی  ساختار  این  که  اند  رسیده

که  و  شناختی  رفتاری، شود  می  کردن  برای  عاطفی    منعکس 
می  یکدیگر   با  یادگیری  به  آموزان   دانش   مثبت  رویکرد   کار 

  از   را  فراگیران   بیشتر  چه  هر  اندداده  نشان  هاپژوهش  .]14[کنند
  به   توانمی  کنیم  تکالیف  انجام  و  یادگیری  درگیر  شناختی،   نظر

نتایج تحقیقات    .]17[  یافت  دست   نیز   رفتاری  و  شناختی  اهداف
انجام شده در مورد درگیری تحصیلی نشان دهنده تأثیر مستقیم 
تحصیلی   سرزندگی  و  تحصیلی  عملکرد  بر  متغیر  این  مثبت  و 

مرور   .]20و  19[آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف است  دانش
می دهد  نشان  تحصیلی  با سرزندگی  ارتباط  در  پژوهش  ادبیات 

م نتایج  به  تحصیلی  سرزندگی  پشتکار  که  مانند  انگیزشی  هم 
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عملکرد    ]21[بیشتر   و  کمتر  اضطراب  مانند  عاطفی؛  نتایج 
تحصیلی  ]22[بهتر عملکرد  و  رفاه  تحصیلی،  پیشرفت  افزایش  ؛ 

باالرفتن سالمت روان، سالمت جسمانی و هیجانات مثبت  ]23[
شکست   از  اجتناب  می  ]24[و  پیشینه،  منجر  به  توجه  با  شود. 

پیرامپژوهش اندکی  باورهای های  و  تحصیلی  سرزندگی  ون 
گرفته  انجام  تحصیلی  درگیری  ای  واسطه  نقش  با  فراشناخت 
است. بنابراین شناسایی متغیرهای اثرگذار بر سرزندگی تحصیلی  
و به طور کلی پیشرفت دانش آموز اهمیت زیادی دارد. در همین  
راستا پژوهش حاضر به بررسی  سرزندگی تحصیلی در قالب یک 

ساختا و  الگوی  فراشناخت  باورهای  متغیرهای  طریق  از  ری 
درگیری تحصیلی در بین دانش آموزان دختر پایه دهم و یازدهم  

 پرداخت  .

 هاروش 

  های  پژوهش  نوع   از   آن   هدف   به   توجه  با  پژوهش  این
به  ها  داده  گردآوری   شیوه  لحاظ  از  و  کاربردی   زمانی  لحاظ    از 

  پژوهش   نوع  از  و  توصیفی  روش  به  آنها  تحلیل  و  مقطعی  صورت
  ساختاری  معادالت  یابی  مدل  روش   بر   مبتنی  همبستگی  های

(SEM  )کلیه  د  بو را  پژوهش  این  بررسی  مورد  آماری  جامعه   .
آموزان دختر پایه دهم و یازدهم شاخه نظری و فنی و کار  دانش

به تعداد )   97-98یدونکنار در سال تحصیلیفر  ودانش شهرستان

می    601  معادالت   الگوی  با  سازگاری  برای.    دادنفر(تشکیل  
  مشاهده   متغیرهای  برابر   15  حداقل  باید   نمونه   تعداد  ساختاری

  به   توجه  با  نمونه  حجم  تعیین  برای  پژوهش   این  در  باشد .  شده
  صیصتخ  و  متغیر می باشد  13آشکار که حدود    متغیرهای  تعداد

  پرسشنامه  وجود  احتمال  احتساب  با   و   متغیر،  هر   برای  25  ضریب
با استفاده از    دانش آموز دختر    342تعداد    .در نهایت  ناقص  های

از بین دانش آموزان رشته  برداری تصادفی طبقه ای  روش نمونه 
و  دهم  پایه  فنی  و  دانش  کارو  ریاضی،  تجربی،   ، انسانی  های 

مالک  .    نسبت جامعه انتخاب شدندیازدهم نظری به تفکیک، به  
آموزان   دانش  نمونه  سالمت  ورود  از  برخورداری  مطالعه  به 

و   طالق  یا  والدین  مرگ  اثر  در  روحی  تنش  نداشتن   ، جسمی 
مشاورین  طرف  از  پیگیری  طریق  از  اخیر   ماه  چند  در  غیره 

 ، ،  ا همچنین    مدارس  پژوهش  در  شرکت  برای  رضایت  عالم 
و  مشغ  ها وتکمیل پرسشنامه پایه دهم  بودن در  به تحصیل  ول 

امضای رضایت نامه    عدم،    مطالعهخروج از  و معیارهای  یازدهم ،  
عدم    ، پژوهش  در  همکار  لیتما  شرکت  ادامه  توسط    یبه 

 ها و پرسشنامه های ناقص پرسشنامه  لیعدم تکم  آموزان ، دانش
واحد  .  بود از  مجوز  اخذ  از  پس  که  بود  ترتیب  بدین  کار  روش 

اداره آموزش و پرورش با رعایت مالحظات اخالقی و تحقیقات  
ها در بازده زمانی آبان تا هماهنگی با مدیران مدارس، پرسشنامه

هدف  مدارس  یازدهم  و  دهم  پایه  آموزان  دانش  اختیار  در  دی 
قرار داده شد. به منظور رعایت مالحظات اخالقی پرسشنامه ها 

ذکر   به  الزم  بود.  خانوادگی  نام  و  نام  شخصی،  اطالعات  فاقد 
آموزان   دانش  توسط  پرسشنامه  اجرای  از  قبل  ابتدا  در  که  است 
پاسخ   بودن  محرمانه  و  داری  راز  اصل   ، پژوهش  هدف  درباره 
و   تجزیه  برای  پژوهش  این  در   ، شد  داده  توضیحاتی  هایشان 

معادال یابی  مدل  از  آمده  بدست  اطالعات  رگرسیونی  تحلیل  ت 
  24ساختاری استفاده شد و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار

Spss  23و  Amos  .شد از   همچنین  انجام  حاضر  پژوهش  در 
 های زیر استفاده شد:پرسشنامه

ولز فراشناختی  باورهای  این    : MCQ)-(30  پرسشنامه 
خودگزارشی ولز    30مقیاس  توسط  که  ساخته    (1997)سوالی، 

قرار    و  شده سنجش  مورد  تفکرشان  درباره  را  افراد  باورهای 
پاسخمی :  1)  لیکرت  ایدرجه  چهار  مقیاس  اساس   بر   هادهد. 

موافقم(  4  موافقم،  نسبتا:  3  موافقم،  کمی:  2  مخالفم، کامال   :
می   که   است  مقیاس  خرده  5  دارای  پرسشنامه.  شوندمحاسبه 

  نگرانی،  درباره  مثبت  هایباور  ، 1  ، 7  ، 10 ، 19  ،23  ،28  هایسوال
-کنترل  درباره  منفی  باورهای  2  ،4  ، 9  ،11  ،15  ،21  هایسوال

  ،26  ،29  هایسوال  نگرانی،  به  مربوط  خطرات  و  افکار  پذیری
،  22،  25،  27های  دم اطمینان شناختی، سوالع  8  ، 14  ، 17  ،24
افکار و سوال6،  13،  20 نیاز به کنترل  ،  12،  16،  18،  30های  ، 
می   3،  5 ارزیابی  را  شناختی  خودآگاهی  فراشناختی  فرایندهای 

مقیاس   .کنند ضریب    سازندگان  دامنه  مقیاس  این  پایایی  برای 
تا   93/0آلفای کرونباخ را برای مقیاس کل و خرده مقیاس ها از  

تا   87/0ها و برای خرده مقیاس 75/0و پایایی بازآزمایی را  76/0
کرده  59/0 پایاند.  گزارش  ایران  با  در  نامه  پرسش  این  ایی 

خرده مقیاس به ترتیب     5استفاده از روش آلفای کرونباخ برای  
تعیین شده است که چهار   49/0،    68/0،    66/0،    67/0،  76/0

خرده مقیاس اول پایایی خوب و خرده مقیاس پنجم پایایی قابل  
استفاده    .(25)قبول داشت با  پایایی پرسشنامه  در پژوهش حاضر 

  خرده مقیاس  5برای  و برای    73/0یی مرکب حدود  از ضریب پایا
بدست آمد و روایی با    87/0،   80/0/ ،76،    74/0،  72/0به ترتیب  

و   61/0استفاده از روش تعیین شاخص میانگین واریانس حدود  
،    52/0،    56/0،    57/0،    55/0خرده مقیاس به ترتیب   5برای  

 .بدست آمد 51/0و  56/0
درگیری  ی:  ل یتحص   درگیری   یپرسشنامه  مقیاس 

زرنگ) توسط  )مدل 1391تحصیلی  نظری  مبانی  اساس  بر   ،)
درگیری   سنجش  منظور  به  و  پیننتریج(  و  برینگ  لینن  نظری 
)شناختی،   بعد  سه  دارای  مقیاس  این  شد.  طراحی  تحصیلی 

و   رفتاری(  و  با    38انگیزشی  آن  شناختی  بعد  که  است  گویه 
گویه    9فتاری آن با  گویه و بعد ر10گویه، بعد انگیزشی آن با  19

می مرحلهسنجیده  در  پرسشنامه  کل  با  شود.  نیز  نهایی    38ی 
مقیاس  90/0سؤال   خرده  درونی  همسانی  و  آمد  های  بدست 

شناختی   رفتاری  83/0درگیری  درگیری  درگیری  73/0،   ،
قرار  می80/0انگیزشی   قبول  قابل  و  مطلوب  حد  در  که  باشد 
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تأ عاملی  تحلیل  از  حاصل  نتایج  و    3ییدی،  دارند.   38عامل 
پرسشنامهگویه لینن  ی  مدل  با  مطابق  تحصیلی  درگیری  ی 

پ و  مؤلفهننیبرینک  که  و مشخص شد  رسید  تأیید  به  و  تریچ  ها 
هستند   برخوردار  مناسبی  عاملی  بار  از  پرسشنامه  این  عبارات 

در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه درگیری تحصیلی  با    . ]26[
و برای مولفه های   85/0رکب حدود  استفاده از ضریب پایایی م

ترتیب   به  رفتاری  و  ،انگیزشی    70/0،    72/0،  74/0شناختی 
میانگین   شاخص  تعیین  روش  از  استفاده  با  روایی  و  آمد  بدست 

حدود   و    61/0واریانس  ،انگیزشی  شناختی  های  مولفه  برای  و 
 بدست آمد. 54/0،  53/0، 59/0رفتاری به ترتیب 

تحصیلی سرزندگی  توسط  :  پرسشنامه  پرسشنامه  این 
  9( طراحی شده است. تعداد  1391حسین چاری و دهقانی زاده )

واریانس متغیر سرزندگی تحصیلی را تبیین می کند.    37/0گویه  
برابر   کرونباخ  آلفای  راضریب  ابزار  این  پایایی  و  و    % 87روایی 

برابر   بازآزمایی  است    %73ضریب  آمده  دست  در  ]27[به   .
میزان   دیگری  آلفای پژوهش  اساس  بر  پرسشنامه  این  پایایی 

آمد  87/0کرونباخ   پایایی  ]28[بدست  حاضر  پژوهش  در   .
پرسشنامه سرزندگی تحصیلی با استفاده از ضریب پایایی مرکب  

و روایی با استفاده از روش تعیین شاخص میانگین    75/0حدود  
 بدست آمد.  63/0واریانس حدود 

 یافته ها
پیش بررسی  با  ابتدا  از   آماری   های  فرض  در  استفاده  با 

های، کولموگروف  و  کشیدگی  آزمون  ای،  جعبه  -چولگی، 

آزمون   از  استفاده  با  شناسایی، سپس  پرت  داده های  اسمیرنوف 
تعداد   با  و  شد  حذف  پرت  های  داده  نمونه    342ماهاالنوبیس 

نهایی گردید. همچنین پس از بررسی نرمالی داده ها مدل اندازه  
پژ متغیر  دو  نتایجگیری  همچنین  شد.  تایید  و  بررسی   وهش 

)  های  واریانس  میانگین نشانAVEاستخراجی    دهد   می  ( 
و    درگیری تحصیلی  تحصیلی،  زیر مقیاس های سرزندگی   تمامی

  ی   آمده  بدست  مقادیر  گیری  اندازه  مدل  در  باورهای فراشناختی
  از   روایی  دهنده  نشان   که  باشد  می  تر   بزرگ   5/0  معیار  حد   از  آن
 نشان(  سازه  اعتبار)  مرکب  اعتبار  همچنین  است،   همگرا  نوع

 معیار  حد   از  ها  مولفه   از  آمده  به دست  مقادیر  که   است  آن  دهنده
و   بیشتر  07/0 )پایایی    CR  و  AVE  موضوع  بنابراین  است 

 .شود می تایید هاسازه( پرسشنامه
  باورهای   بین  ( همبستگی معناداری1)  جدول  در  مندرج  نتایج

سرزندگی  تحصیلی  درگیریو  فراشناختی   را  با    نشان  تحصیلی 
 . دارد وجود 01/0 سطح در و معناداری دهدمی

باشد  می  042/0برابر با    RMSEA( مقدار  2مطابق جدول )
از   این مقدار کمتر  است که   1/0لذا  این  نشان دهنده  است که 

قبول  قابل  و مدل  است  مناسب  میانگین مجذور خطاهای مدل 
 1( بین  945/2د. همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی)می باش

نیز تقریبا برابر   NFIو GFI  ،CFIباشد و میزان شاخص می 3و 
بزرگتراز   اندازه گیری   9/0و  باشد که نشان می دهند مدل  می 

 متغیرهای پژوهش، مدلی، مناسب است.  

  تحصیلی فراشناختی با سرزندگی باورهای و تحصیلی همبستگی متغیرهای درگیری ارد ومیانگین، انحراف استاند .1 جدول

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 متغیر

           1 430/3 78/2 تحصیلی  سرزندگی

          1 . 46**  686/6 25/33 شناختی 

         1 . 56**  . 32**  182/7 92/30 انگیزشی 

        1 . 36**  . 44**  . 55**  649/3 41/27 رفتاری 

       1 . 64**  . 85**  . 86**  . 19**  299/14 58/91 تحصیلی  درگیری

  درباره مثبت باورهای
 نگرانی 

68/13 778/3  *13 .-  **17 .-  *10 .-  *11 .-  **15 .- 1      

  درباره منفی باورهای
 افکار  کنترل پذیری

90/15 714/3  **19 .-  **16 .- 06 .-  **14 .-  **14 .-  **73 . 1     

    1 . 59**  . 79**  -. 17**  -. 14**  -. 12*  -. 15**  -. 17**  865/1 77/11 عدم اطمینان شناختی 

   1 . 75**  . 46**  . 61**  -. 17**  -. 14**  -. 13*  -. 16**  -. 17**  948/0 87/12 افکار  کنترل به نیاز

  فراشناختی فرایندهای
 شناختی  خودآگاهی

47/16 149/4  **18 .-  **18 .-  **15 .- 07 .-  **17 .-  **85 .  **70 .  **72 .  **61 . 1  

 1 . 93**  . 69**  . 84**  . 85**  . 94**  -. 18**  -. 13*  -. 12*  -. 26**  -. 29**  837/12 69/70 فراشناختی  باورهای

 *P<0/05 ** P<0/01 

 شاخص های برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و متغیر ها پس از سه مرحله اصالح  .2جدول 

 پس از تصحیح مقدار به دست آمده یحاز تصح مقدار به دست آمده قبل مقادیر قابل قبول  توضیحات نام آزمون

df/χ2 945/2 110/3 <3 نسبی  اسکوئر کای 
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 457/191 521/211 - کای  مجذور برازش نیکویی آزمون 

DF  65 68 - درجه ازادی 

RMSEA  042/0 056/0 <1/0 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

GFI  972/0 931/0 >9/0 شاخص برازندگی تعدیل یافته 

NFI 957/0 942/0 >9/0 شاخص برازش نرم 

CFI 921/0 893/0 >9/0 شاخص برازش مقایسه ای 

 گرفته   نظر  در  مستقیم  غیر   مسیر  از  (4براساس نتایج جدول )
 و (  b)  نشده  استاندارد  ،(β)  شده   استاندارد  مقادیر  به  توجه  با  شده

(R2  ) گری  میانجی  با   فراشناختی  باورهای  مسیر  آمده،  دست   به  

به    مقدار  به  توجه  با  تحصیلی،  سرزندگی  بر  تحصیلی  درگیری
  روش   به  توجه  با و  باشند   می  اثرات معنی داری  دارای  آمده  دست
. گردید  واقع   تایید  مورد  استرپ   بوت   برآورد

 (ML) نمایی درست حداکثر روش با مدل مستقیم برآورد .3 جدول

 معناداری b β 2R t متغیر

 007/0 864/2 096/0 -24/0 -40/0 تحصیلی   سرزندگی بر فراشناختی باورهای

 001/0 635/5 159/0 38/0 42/0 تحصیلی  سرزندگی بر تحصیلی درگیری

 تحصیلی دارا هستند. با اثر مستقیم معناداری بر سرزندگی تحصیلی درگیریو  فراشناختی باورهای ( مسیرهای تیپ3با توجه به جدول )

 برآورد غیر مستقیم مدل با استفاده از روش بوت استرپ  .4 جدول

 معناداری حد بال  حد پایین B متغیر

 001/0 -287/0 -412/0 -364/0 تحصیلی   سرزندگی بر تحصیلی  درگیری گری میانجی با فراشناختی باورهای

 

 
 شده  استاندارد بینی پیش های آماره همراه به  شده آزمون مسیرهای نهایی مدل .1نمودار 

 

 
 
 

 
 
 

2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             6 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-1982-fa.html


 ی لیتحص یری درگ ای با  نقش واسطه یفراشناخت یبر اساس  باورها یل یتحص یسرزندگ یابیمدل 

Edu Stra Med Sci                                      2021, Vol. 14, No.3 157 

 بحث 
هدف پژوهش حاضر بررسی مدل یابی روابط ساختاری بین  
ای   واسطه  نقش  با  تحصیلی  سرزندگی  با  فراشناختی  باورهای 
یازدهم  و  دهم  پایه  دختر  آموزان  دانش  در  تحصیلی   درگیری 

نهایی   مدل  به  توجه  با  و  بود  فریدونکنار  به  شهرستان  پژوهش 
بینی   پیش  توان  زا  برون  متغیر  کلی  متغیر 37طور  درصدی 

سرزندگی تحصیلی را دارا می باشد و به طور کلی مدل پژوهش 
در    . بود  برخوردار  خوبی  برازش  از  و  گردیده  واقع  تایید  مورد 
پیش   در  تحصیلی  درگیری  و  فراشناختی  باورهای  نقش  بررسی 

ضری از  حاکی  نیز  تحصیلی  سرزندگی  تبیین  بینی  از    %37ب 
مسیرهای  بررسی  در  باشد.  می  تحصیلی  سرزندگی  واریانس 
مستقیم، باورهای فراشناختی بر سر زندگی تحصیلی اثر مستقیم  
باورهای  بین  داری  معنی  منفی  همبستگی  و  باشد  می  دارا  را 
نگرانی، باورهای منفی درباره   فراشناختی )باورهای مثبت درباره 

طمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار  کنترل پذیری افکار، عدم ا
سرزندگی   با  شناختی(  خودآگاهی  فراشناختی،  فرآیندهای 
تحصیلی وجود دارد. که این نتایج همسو با یافته های پژوهشی،  

است. درتبیین این نتایج باید اشاره نمود  عدم    12،  11،  5،  8،  7
س  توانایی دانش آموز در کنترل افکار منفی و موقعیت های استر

همین  و  باشد  داشته  همرا  به  را  سرزندگی  کاهش  تواند  می  زا 
دوران  در  تحصیلی  های  چالش  با  مقابله  در  فرد  سبب  ضعف 
تحصیل خواهد شد و از طرفی کاهش توان مقابله با این چالش 
ها باعث بیش تعمیم دهی افراد و استفاده از باورهای منفی  می  

ناپذیری  شود. پژوهشگران معتقدند باورهای فرا شن اختی کنترل 
بر افکار منفی باعث می شود افراد دچار تنش عاطفی می شوند.  
ناپذیری  کنترل  بعد  در  که  افرادی  در  عاطفی  تنش  تجربه 
درگیر   میشود  موجب  دارند  باالیی  نمره  فراشناختی  باورهای 

گری و...(  )راهبردهای مقابله ای ناسازگارانه و اجتناب و سرکوب
از   استفاده  و  و  شوند  استرس  تشدید  موجب  راهبردها  این 

و در نهایت این فرآیند می تواند    ]16[هیجانهای منفی می شود  
سرزن کاهش  باشد  در  داشته  مؤثری  نقش  تحصیلی  در  دگی   .

نتیجه باورهای فراشناختی می تواند پیش بینی کننده قوی برای  
از   آموزانی که  دانش  بنابراین  سرزندگی تحصیلی محسوب شود 

با موانع، چالش ها،  سرزندگی   برخورد  تحصیلی برخوردارند و در 
بر   و  کنند  می  عمل  موفق  غیره...  و  استرس  مختلف  سطوح 
موقعیت های پرتنش غلبه می کنند . باورهای مثبت، خودآگاهی  
شناختی و اطمینان شناختی موجب باال رفتن انگیزه تحصیلی و  

آموز    عالقه به امور تحصیلی می شود و سبب می شود که دانش 
نشان   خود  از  بیشتری  تالش  تحصیلی  اهداف  به  رسیدن  برای 
تحصیلی   سرزندگی  و  تحصیلی  موفقیت  سبب  همین  دهدو  می 

 . ]30[در دانش آموزان می گردد
آن   های  مؤلفه  و  تحصیلی  درگیری  مسیر  بررسی  در 
)شناختی، انگیزشی و رفتاری(  در پیش بینی سرزندگی تحصیلی 

یلی را نشان داد که نتایج این یافته  اثر مستقیم بر سرزندگی تحص
تحقیقات   که    15و    20،  19،  17با  افرادی  باشد.  می  همسو 

ب  دارند،  تحصیلی  را    هدرگیری  خود  اهداف  خودانگیخته  صورت 
بر روی هدف خود تمرکز می کنند و تالش می   تعیین کرده و 
و   شناختی  راهبردهای  از   ، اهداف  به  رسیدن  برای  کنند 

استفاد نمی  فراشناختی  ارزیابی شدن  و  از شکست  و  کنند  می  ه 
بخاطر   دارند.  باال   خودکارآمدی  ها،  فعالیت  انجام  در  و  ترسند 
بر   و  کشند  نمی  کار  از  دست  مشکالت  با  رویارویی  در  همین 
انجام تکلیف پافشاری می کنند و سعی می کنند تکالیف چالش 

ری  انگیز را انجام دهند که تا حدودی دشوار باشد که سبب درگی
رفتاری بیشتر در آنها شود. برای انجام تکالیف نیز به تکالیفی که  
عاطفه   و  دارد  آنها  برای  بیشتری  ارزش  بیشتر،  درونی  عالقه 
ناامیدی   آنها دارند و احساس اضطراب، خشم و  مثبت نسبت به 
نسبت به آنها ندارند را انتخاب می و زمانی که در تکالیف درگیر  

جر به حل مسئله و یادگیری در آنها می شوند ، این درگیری من
می شود باعث می شود سرزندگی بیشتری از خود نشان دهند و 
عمل   تر  موفق  تحصیلی  ی  ها  چالش  برابر  در  موفقیت  از  بعد 

انگیزه  ]31[کنند    ، بنابراین احساس خود اطمینانی و کارآمدی   .
شرایط   رشدی،  تکالیف  با  درگیری  برای  را  آموزان  دانش 

الش های آینده ترغیب می کند. ، دانش آموزان با  نامطلوب و چ
خودباوری باال در عملکرد تحصیلی، پرانرژِی نمایان می شوند و  
کنند.  غلبه  ها  چالش  و  مشکالت  بر  توانند  می  که  دارند  باور 
های   محرک  با  برخورد  در  شخصی  توانایی  به  باوری  چنین 

هم سرزندگی  سازگارانه  کارکردهای  با  محیطی  زای  راه  استرس 
. استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی به عنوان  ]26[است

در   آموزان  دانش  شود  می  باعث  شناختی  درگیری  از  جزئی 
اافزایش  آنان  خودکارآمدی  احساس  و  شوند  تر  موفق  تکالیف 

قابلیت به  که  افرادی  تکالیف یابد.  دارند،  اطمینان  خود  های 
. آنها اطمینان دارند  مشکل را به عنوان چالش در نظر می گیرند

خود  کنترل  تحت  را  تهدیدآمیز  های  موقعیت  توانند  می  که 
را کاهش   تنیدگی  ها،  قابلیت  به  نسبت  برداشتی  چنین  درآورند. 
داده و منجربه افزایش سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان می  
اموزان   دانش  که  هنگامی  گفت  توان  می  ترتیب  بدین  گردد. 

احساسات و اعمال خود درگیر می شوند،  فعاالنه از طریق افکار،  
دانش   است  الزم  و  دهد  می  افزایش  را  آنها  موفقیت  امر  این 
آموزان برای کسب دانش و مهارت های آموزش درگیر شوند و  
برای   مهمی  کننده  بینی  پیش  تحصیلی  درگیری  ترتیب  بدین 

 پیشرفت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی می باشد. 
با غیرمستقیم  مسیر  بررسی  با در  فراشناختی  ورهای 

  سرزندگی تحصیلی با واسطه گری درگیری تحصیلی با توجه به 
بود، که نتیجه این    اثرات معنی داری  دارای  آمده  به دست  مقدار

( همسو می باشد. عوامل مختلف 2و    16یافته با نتایج پژوهش )
درون فردی می تواند بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان تاثیر 
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این راستا نقش باورهای فراشناختی و درگیری    گذار باشد که در
و   از خود،  فرد  برداشت  بر  تاثیر مستقیمی که  به علت  تحصیلی 
آموزان   دانش  تحصیلی  سرزندگی  روی  بر  تواند  می  شناختش 

دانش آموزانی که درفرآیند یادگیری بیشتر درگیر    تاثیرگذار باشد.
ممی درحل  فراشناختی  و  شناختی  راهبردهای  از  و  سائل  شوند 

پردازند و انگیزه  کنند و به حل مسائل چالش انگیز میاستفاده می
باال برای انجام تکالیف درسی دارند. و در مورد توانایی خود برای  
با   برخورد  در  و  اند  رسیده  کافی  خودباوری  به  تکالیف  انجام 
سبب  همین  کنند،  می  تجربه  را  بیشتری  آرامش  ها  چالش 

 شود.  سرزندگی تحصیل در آنها می 
از محدودیت های پژوهش می توان به روش پژوهش اشاره  

شده    استفاده  خودگزارشی  ابزارهای  از  روش  این  در  که  داشت 
اجتماعی   مطلوبیت  تاثیر  تحت  ها  آزمودنی  پاسخ  تواند  می  که 
مقداری با خطا روبرو باشد که بهتر است از روش مصاحبه روش  

بودن روش، شامل    های کیفی و غیره نیز استفاده شود.. مقطعی
زمانی  بازده  در  افراد  و وضعیت شخصی  روانی  و  روحی  حاالت 
از  واستفاده  باشد  اثرگذار  ابزارها  تکمیل  نحوه  بر  ابزارها  تکمیل 
و   بین متغیرها  روابط  تعیین  برای  یابی  و مدل  روش همبستگی 
بدست   علل  توان  نمی  محقق،  توسط  متغیرها  درستکاری  عدم 

دانس واقعی  علل  را  به  آمده  پژوهش  شدن  محدود  همچنین  ت 
دانش آموزان دختر پایه دهم و یازدهم متوسطه فریدونکنار می  
باشد لذا تعمیم دهی نتایج با احتیاط باید صورت گیرد و با توجه  
برای  کافی  پیشینه  تحقیق  متغیرهای  برخی  بودن  جدید  به 

 پژوهش در دسترس نبود. 
تدریس فعال پیشنهاد می شود که معلمان با تاکید بر روش  

و درگیر کردن دانش آموزان در فعالیت های درسی دادن تکالیف 
سبب   که   ، دهند  افزایش  را  آموزان  دانش  به  انگیز  چالش 
با محرک   به توانایی های شخصی در برخورد  خودباوری نسبت 
ها ی استرس زا و کارکردهای سازگارانه همراه شود که منجر به  

خواهد شد. آموزش باورهای  سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان 
خودآگاهی  و  منفی  افکار  از  دوری  مثبت،  )افکار  فراشناختی 
آموزان   دانش  در  کارآمدی  که  شود  می  غیره( سبب  و  شناختی 
دارند،   اطمینان  خود  های  قابلیت  به  که  افرادی  یابد  افزایش 
آنها  گیرند  می  نظر  در  چالش  عنوان  به  را  مشکل  تکالیف 

تو می  که  دارند  تحت اطمینان  را  تهدیدآمیز  های  موقعیت  انند 
کنترل خود درآورند. چنین برداشتی نسبت به قابلیت ها، تنیدگی 
ها را کاهش داده و منجر به سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان  
می گردد.همچنین با توجه به اهمیت موضوع سرزندگی تحصیلی 
پیشایندهای   بر  آینده عالوه  پژوهش های  در  شود  پیشنهاد می 

گیری تحصیلی و باورهای فراشناخت به مطالعه بیشتر عوامل  در
پیشایند اثرگذار بر آن و نیز پیامدهای این سازه در زندگی دانش  

 آموزان و دانشجویان  در هر دو جنس پرداخته شود. 

 نتیجه گیری
پژوهش   هدف  راستای  در  حاضر  پژوهش  نتایج  مجموع  در 

میانجی توانسته    نشان داد که درگیری تحصیلی به عنوان متغیر 
پیش   را  تحصیلی  سرزندگی  و  فراشناخت  باورهای  بین  رابطه 
بینی نمایید و بین این متغیرها همسبتگی معنادار وجود دارد . در  
و  منفی  باورهای  تنظیم  به  قادر  که  آموزانی  دانش  نتیجه 
تر   شاداب  و  تر  سرزنده  اضطراب(  )مثل  هستند  برانگیختگی 

باورهای  ]21[هستند   آموزش  موجب    و  افراد  به  فراشناختی  
شود   می  آنها  عملکرد  نظر    ]20[بهبود  از  که  آموزانی  دانش 

زا   کوشند  می  یعنی  شوند  می  درگیر  خود  تکالیف  در  شناختی 
طریق سازماندهی مطالب و تمرین کردن به یادگیری خود کمک  
کنندو باور قوی در مورد موفقیت خود دارند عملکردشان بهتر از  

ب آموزانی  راهبردها دانش  این  از  بردای  بهره  به  تمایل  که  ود 
نداشتند و درگیر شدن با مسائل چالش انگیز می تواند در ایجاد  

باشد.   مؤثر  تحصیلی  نتا    نابراینبسرزندگی  به  توجه   جیبا 
مبن حاضر  تأث  یپژوهش  غ  میمستق   ریبر  باورهای   میرمستقیو 

تحصیلی    درگیری   ، سرزندگفراشناخت    دانش  یلیتحص  یبر 
  مدارس در  ت یوترب  میو عوامل تعل  معلمان  است    ستهیشا  ، آموزان  

برا  یطیسازنده و شرا  یطیمح و  رشد    یمناسب  باورهای مثبت 
 فراهم آورند.   انآموز دانشدرگیری تحصیلی در 

 سپاسگزاری

حمایننت ایننن پننژوهش بننه صننورت مسننتقل و بنندون 
منننالی هنننیچ گوننننه سنننازمانی در مننندارس متوسنننطه شنننهر 

انجنننام شنننده  1397-98تحصنننیلی ار در سنننالنفریننندونک
از تمننامی افننراد شننرکت کننننده کننه بننا شننکیبایی  .اسننت

در اینننن پنننژوهش همکننناری کنننرده انننند، قننندردانی منننی 
 شود.

 تضاد منافع 

سازمانی گونه  هیچ  مالی  حمایت  بدون  مطالعه  انجام   این 
تما و  است  ارائه  شده  شفاف  و  دقیق  طور  به  آن  یافته های  می 

 شده است، بنابراین هیچ گونه تعارض منافع وجود نداشته است. 

 مالحظات اخالقی 

شرکت  تمامی  از  آگاهانه  رضایت  پرسشنامه  اجرای  برای 
اطالعات   داده شده که  اطمینان  آنها  به  و  کنندگان دریافت شد 
دکترای   رساله  از  برگرفته  مقاله  این  و  ماند  خواهد  محرمانه 
مصوبه   اخالق  کد  با  مقاله  اول  نویسنده 

IR.IAU.BABOL.REC.1397.027   از دانشگاه آزاد واحد
                              باشد.  می بابل
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