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Abstract  Article Info 

Introduction: The purpose of the present study was to develop a causal model of 

academic satisfaction based on academic self-confidence and academic optimism 

mediated by cognitive strategies among male students.  

Methods: The research method was correlational descriptive type. The statistical 

population included male high school students in Hamedan in the academic year 2019-

2020. The sample size consisted of 338 persons which were selected randomly through 

two-stage cluster sampling method. The research tools included Lent et al satisfaction 

questionnaire, Azadi's academic self-confidence, Tschannen‐Moran et al Academic 

Optimism Scale, and Karami's meta-cognitive strategies. Data were analyzed by means 

of structural equation modeling approach. 
Results: The findings obtained from statistical analysis showed that there was a 

significant causal relationship between academic self-confidence and academic 

optimism with metacognitive strategies and academic satisfaction. It was also found 

that the causal relationship between metacognitive strategies and academic satisfaction 

was significant.  

Conclusion: Finally, the results emphasized the mediating role of metacognitive 

strategies in establishing the relationship between these variables. Based on the 

findings, it is suggested to use metacognitive strategies, academic self-confidence and 

academic optimism to increase students' academic satisfaction. 
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گری بینی تحصیلی با میانجیتدوین مدل علی رضایت تحصیلی براساس خودباوری تحصیلی و خوش

 آموزان پسر راهبردهای فراشناختی دانش
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 ده کی چ

تدوینمقدمه پژوهش حاضر    راهبردهای  گریمیانجی  با  تحصیلی  بینیخوش  و   تحصیلی  خودباوری  براساس  تحصیلی  رضایت  علی  مدل  : هدف 

 پسر بود.  آموزاندانش فراشناختی

  98-99پسر مقطع متوسطه اول شهر همدان در سال تحصیلی    آموزانروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانش:  هاروش

های  گیری پرسشنامهای و با روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازهای دو مرحلهگیری خوشهنفر بود که به شیوه نمونه 338نمونه پژوهش تعداد بود. 
و راهبردهای فراشناختی کرمی بود. برای   اسچنموران و همکارانبینی تحصیلی همکاران، خودباوری تحصیلی آزادی، خوش و  تحصیل لنت رضایت از

 ها از رویکرد مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد. تحلیل داده

راهبردهای فراشناختی و رضایت تحصیلی ارتباط علی معناداری دارند. همچنین  بینی تحصیلی با  ها نشان داد خودباوری تحصیلی و خوش: یافتههایافته

میانجی راهبردهای   تأیید کننده نقش  نتایج  معنادار است. سرانجام  و رضایت تحصیلی  راهبردهای فراشناختی  ارتباط علی بین  مشخص گردید که 
 فراشناختی در ارتباط بین متغیرهای مذکور بود.

از آموزش راهبردهای فراشناختی،  آموزان  دانش گردد برای افزایش سطح رضایت تحصیلی  های حاصل شده پیشنهاد مییافته: براساس  گیرینتیجه 

 استفاده شود. بینی تحصیلیخودباوری تحصیلی و خوش

 بینی تحصیلی، راهبردهای فراشناختی، رضایت تحصیلیخودباوری تحصیلی، خوش : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
جامعه هر  بالندگی  و  جامعه  رشد  آن  آموزشی  نظام  به  ای 

موفقیت یا عدم موفقیت یکی از مهمترین  بستگی دارد و مسأله  
مبالغ  دغدغه کشورها  ساله  همه  است.  آموزشی  نظام  هر  های 

کنند، اما برخی  زیادی از درآمد خود را صرف آموزش و پرورش می
گذاری عوامل باعث به هدر رفتن بخش قابل توجهی از این سرمایه

ا، تمایالت و  ها، باورهشوند که معموالً علت آنها نیازها، انگیزهمی
می  فراگیران  نظام استعدادهای  موفقیت  عوامل  از  یکی  باشد. 

رضایت  است.  سرزندگی  و  انرژی  احساس  داشتن  آموزشی، 
آمیز، سازنده و انطباقی به  تحصیلی به عنوان پاسخ مثبت، موفقیت

ها و موانع در عرصه مداوم و جاری تحصیلی تعریف  انواع چالش
های مهم در تربیت و یادگیری ثمربخش  شاخص شود و یکی از  می

ها ها و تواناییآمیز است که باعث به بار نشستن لیاقتو موفقیت
 [. 1شود]های علمی میو پیشرفت

  هر  را   آموزان  دانش  در صورتی که  نداداده  نشان  ها  پژوهش
  بیشتر   کرد،  یادگیری  تکالیف  و  تحصیلی  مسائل  درگیر  بیشتر  چه
 تحصیلی  رضایت  بود.   امیدوار  آنان  علمی  ت موفقی  به   توان می

 شکست  و   افت   تبیین  و  درک  برای  بار  نخستین  که   است   ایسازه
تالشی    برای  اساسی   و  پایه  عنوان  به  و  شد  مطرح  تحصیلی

محققان  گرفت.    قرار  نظر  مد  تربیت   و  تعلیم  حوزه  در  گرایانهاصالح
است که در رشد و   یاز عواملرضایت تحصیلی  نیمعتقدند که تأم

آموزش  یارتقا است  یمراکز  عنا  [. 2]مؤثر  ا  تیبا  دانش    نکهیبه 
  تیرضا  زانیم  ی؛ بررساصلی مدارس می باشند  انیمشتر  ،آموزان

تحص آموزان  ییراهنما  یبرا  یاه یپا  تواندیم  لیاز  و    دانش 
آموزش و    تیموفق  زانیبهبود عملکردها باشد و م  یبرا  یشاخص

 [. 3]را نشان دهد پرورش
مح  یفرد  عوامل تحص  تیرضا  تواند یم  یطیو  و   لیاز 

آموزان  شرفتیپ تأث  دانش  تحت  برخ  ریرا  دهد.  از    یقرار 
خاطر  کرده  پژوهشگران،  جو  نشان  و  فرهنگ  که  از  مدرسهاند   ،

مح م  یطیعوامل  که  تحص  تیرضا  یرو   تواندی است  اثر    لیاز 
  ی و آموزش ازجمله محتوا یریادگی جوّ گر،ید یاز سو[. 4]بگذارد

 ی ها وهیو ش  هاتیبازخورد، حما  س،یتدر  یهاوهیدوره، روش و ش
تحص  تحصیلی  تیرضا  تواندی م  یابیارزش سازد.   لیاز  متأثر  را 

  تیریمد ستمیآموزش و س م یت ،ی کل برنامه آموزش ن،یعالوه بر ا
را تحت الشعاع قرار   رندهیادگی  تیاست که رضا  یاز عوامل  مدارس

 یلیارتقاء تحص  یبرا  یزیرلذا به منظور هرگونه برنامه  [.4]دهدیم
و    تیاحساس رضا  جادیدر ابتدا نسبت به ا  یستیآموزان، بادانش 

امر مستلزم آن است که با    نیاقدام نمود. ا  لیبه تحص  یخشنود
پژوهش رضا  یهاانجام  بر  مؤثر  عوامل  تحص  تیگسترده،   ل یاز 

ی5]شود    ییشناسا رضا  ی ک[.  بر  مؤثر  عوامل   یلیتحص  تیاز 
است که    بینی تحصیلیتحصیلی و خوش  خود باوریآموزان،  دانش 

توانا  یهابه قضاوت  درباره  برا  ییفرد  و سازمانده  یخود    ی اجرا 
موردن کارها  یبرا  ازیعمل  انواع  و   [؛6]گرددی برم  نیمع  یانجام 

  از   [.7]است  یعمل شخص  ادیاثر بر بن  دیتول  یاحساس قدرت برا
بندورا،   تحصیلینظر  ضرور  نیتریادیبن  ،خودباوری   ی سازوکار 

او    یاست که بر زندگ  مسائل آموزشیاداره و کنترل    یانسان برا
م تحصیلی [.8]گذاردیاثر  از    خودباوری  است  عبارت  واقع  در 
توانا  یشخص  یباورها مورد  سطوح    خاذات  یبرا  شیهایی در 
دهنده  ی انتخاب و شکل  بر  تحصیلی    یدادهایرو  یعملکرد  مؤثر 
است  یزندگ تحصیلیخود[.  9]فرد  مهم  باوری  ی  برای  واسطه 

متحصیلی  شرفتیپ  یرفتارها و  .  شودی محسوب  خودباوری 
یخوش تحصیلی  خودکارآمد   یکبینی  انواع  نقش    یاز  که  است 

  فا یا  ،یلیتحص  شرفتیتبع آن پ  و به  یلیتحص  تیدر رضا  یمهم
  ت یموفق ییابر توان یبه باور فرد مبتن یلیتحصخودباوری . کندیم

ها نشان اشاره دارد. پژوهش   یلیتحص  فیو عملکرد مناسب در تکال
خودداده که  خوش اند  و  پ  یلیتحص  بینی باوری  با    شرفتیباال 

دارد  یارابطه  یلیتحص تحق[.  10]مثبت  صورت    قاتیبراساس 
  تواند یم باوری تحصیلیود، خ[15، 14، 13، 12، 11]گرفته توسط

  ینقش یلیدر سطوح مختلف تحص یلیعملکرد تحص ینیبشیدر پ
  ی گرفتند که باورها  جهینت  ز ین[  16]چرزیو    وشری.  دینما  فایمؤثر ا

  تیو رضا  یریادگی  ،یلیتحص  زشیدر انگ  ینقش کامل  باوریخود
باوری با احساس خود  دانش آموزان  هک  ییاز آنجا.  دارند  یلیتحص

کار و مطالعه    یبرا  یشتریتالش و زمان ب  یلیتحص  بینی  و خوش
م به هم  یبهتر   یلیتحص  جینتا  کنند،یصرف  و  سبب    نیداشته 

تحص  زین  یشتریب  تیرضا خودباوری 17]ندینمایم  لیاز   .]
ی از راهبردهای فراشناختی است عبارت است  تحصیلی که جنبه

هی و اجرای  هایشان برای سازمانداز قضاوت افراد در مورد توانایی
یک سلسله کارها برای رسیدن به انواع عملکردهای تعیین شده 

 [. 18است]
عنوان  به  یادگیری  راهبردهای  و  فراشناختی  راهبردهای 
شناخته  تحصیلی  خودشکوفایی  کننده  تعیین  عوامل  مهمترین 

دهد اند. مطالعات متعدد در روانشناسی و یادگیری نشان می شده
آم یادگیری  با  انگیزش  یادگیری  که  زیرا  دارد،  ارتباط  وزشگاهی 

فرآیند فعالی است که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است. اگر  
یادگیری،  دانش  و  مطالعه  هنگام  دارد  باالیی  توانایی  که  آموزی 

توجه و تمرکز کافی نداشته باشد یا کوشش موثری از خود نشان  
ز بتواند از  آموندهد قادر به یادگیری نخواهد بود. برای اینکه دانش 

ای فراهم  برنامه درسی حداکثر بهره را ببرد باید در کالس زمینه
فعالیت در  درگیری  و  شرکت  به  فراگیر  آن  در  که  های  نمود 

برانگیخته شود] های خودشکوفایی  [. در زمینه هدف 19یادگیری 
جنبه  از  یکی  که  است،  تحصیلی  فراشناختی  راهبردهای  های 

ند که چند گرایش به هدف وجود دارد،  اپردازان اشاره کردهنظریه 
های مختلف مطرح اما دو گرایش به هدفی که همیشه در نظریه 

هستند]می عملکردی  و  تبحری  اهداف  بین  20شوند،  تمایز   .]
و   درونی  انگیزش  بین  تمایز  مشابه  عملکردی  و  تبحری  اهداف 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             3 / 10

https://edcbmj.ir/article-1-2077-fa.html


 گری راهبردهای فراشناختی بینی تحصیلی با میانجییلی و خوشتدوین مدل علی رضایت تحصیلی براساس خودباوری تحص

Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 14, No.2 13 

بیرونی است. هدف تبحری، در برخی از خصوصیات با انگیزش  
شتراک دارد و هدف عملکردی نیز از جهاتی شبیه به  درونی وجه ا 

]جنبه الیوت  است.  بیرونی  انگیزش  از  خاصی  و  21های   ]
های خودشکوفایی تحصیلی را به صورت یک [ هدف22پینتریچ]

ماتریس دوبعدی پیشنهاد کردند که بر اساس آن چهار گرایش به  
،  های تبحرگرا، اجتناب از تبحرهدف وجود دارد که شامل هدف 

می عملکرد  از  اجتناب  و  شناختی، عملکردگرا  راهبردهای  باشند، 
بسط سطحی(،  )راهبرد  ذهنی  )راهبرد مرور  سازماندهی  و  دهی 

یادگیری  راهبردهای  به  عمقی  یادگیری  راهبرد  است.  عمقی( 
سازگار و راهبرد یادگیری سطحی به راهبرد یادگیری غیرسازگار 

آموزان با هدف تبحری  انش دهند د ها نشان میاشاره دارد. پژوهش
 [.23کنند ]بیشتر از راهبردهای عمقی استفاده می

رضایت تحصیلی، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد  
است] بوده  تربیت  و  تعلیم  متولیان  به طوری که  25،  24توجه   .]

آموزشی،   تعامالت  با  داد رضایت تحصیلی  نشان  نتایج مطالعات 
بوانواع حمایت و  ها، خود جوش  بخشی  اثر  تکنولوژی، خود  دن، 

[. در همین رابطه یاکسلتورک و 26خود تنظیمی در ارتباط است]
ترین عامل کیفیت  [ معتقدند که رضایت تحصیلی مهم27یلدیریم]

است. هم مابری]یادگیری  و  بارل  بورهیس،  آلن،  این  28چنین   ]
می تحصیلی  رضایت  که  نمودند  مطرح  را  به  بحث  واسطه  تواند 

به عالوه  رضایت لذت تح ایجاد شود.  اثر بخش  صیل، آموزش 
ای تأثیرگذار در جریان تعلیم و تربیت  آموزان از تحصیل سازهدانش

دانش می ادراک  شامل  که  برنامهباشد  از  آموزشی،  آموزان  های 
شرایط الزم برای مطالعه و همچنین رفتار و راهنمایی معلم است.  

وه بر تبعات فردی برای خود  الآموزان ع   رضایت تحصیلی دانش 
ای تواند در رشد و ارتقا نظام آموزشی هر جامعهآموزان می دانش

. البته رضایت از تحصیل در دانش آموزان ، رضایت از  مؤثر باشد
ی موجود در رشته انتخابی خود و همچنین رضایت همه برنامه ها

از رابطه با معلم به شمار می رود از همین روست که دانش آموزانی  
که از تحصیل خود که شامل حوزه های مختلف می شود رضایت 

رغم  دارند،  پیشرفت تحصیلی باالتری را تجربه می نمایند. علی
فوق تعاهمیت  در  تحصیل  از  رضایت  سازه  تربیت،  العاده  و  لیم 

های بسیار محدود از موانع اصلی برای تکامل این سازه پژوهش
می شمار  شکلبه  چگونگی  که  طوری  به  از  آید،  رضایت  گیری 

تحصیل از نکات مبهم در این سازه است. به دلیل چنین کمبودها  
هایی، ناگزیر برای شناخت نسبت به رضایت از تحصیل و کاستی
سازه روی  به  مختلفی  میهای  این  آورده  اساس،  براین  شود. 

و  تحصیلی  خودباوری  متغیرهای  نقش  است  درصدد  پژوهش 
بینی تحصیلی را در رضایت تحصیلی برحسب متغیر میانجی خوش

 راهبردهای فراشناختی بررسی نمایید.

 روش 
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و  

دانش را  آن  آماری  اول شهر جامعه  متوسطه  مقطع  پسر  آموزان 
دادند. نمونه پژوهش  تشکیل می  98-99همدان در سال تحصیلی  

با   برابر  مبنای جدول مورگان  نمونه   338بر  بود.روش  گیری نفر 
حیه شهر همدان  ای بود به طوری که از دوناخوشه ای دو مرحله

( ناحیه  تصادف یک  به  3به  ناحیه  آن یک  از  و  شده   انتخاب   )
اندازه برای  شد.  انتخاب  مدرسه  شش  متغیرهای تصادف  گیری 

 تحقیق از ابزار زیر استفاده شد:  
تحصیل:   از  رضایت  میزان  پرسشنامه  سنجش  برای 

تحصیل   از  رضایت  پرسشنامه  از  تحصیل  از  و لنت  رضایت 
گردیداست  [28]همکاران تحصیل،    .فاده  از  رضایت  پرسشنامه 

سنجد. این پرسشنامه ای است که میزان رضایت از تحصیل را می
گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه    14مقیاس دارای  

است.    5تا    1موافقم( که دامنه آن از    مخالفم تا کامالً  ای )کامالً
نمره های است،    70و حداکثر    14دامنه نمرات بین حداقل   که 

 .  باالتر بیانگر میزان باالی رضایت مندی به تحصیل است
تحصیلی:  باوری  خود  باوری   پرسشنامه  خود  پرسشنامه 

و   و براساس مدل  اسمیت و پنتریج[  29]تحصیلی توسط آزادی
که به منظور    باشد.سوال می   21دی گروت ساخته شده و شامل  

خودباوری   میزان  می  تحصیلیسنجش  پرسشنامه   رودبکار  این 
( و کارآمدی شخصی 1-9دارای دو مولفه عزت نفس )سواالت  

می10-21)سواالت طیف  (  براساس  پرسشنامه  سواالت  باشد. 
،  تا  2، مخالفم نمره  1لیکرت پنج گزینه ای )کامال مخالفم نمره  

( 5و کامال موافقم نمره    4ره  ، موافقم نم3حدودی موافقم نمره  
   [.30]شودگذاری مینمره

خوش تحصیلی:  پرسشنامه  میزان  بینی  سنجش  برای 
پرسشنامه  یتحصیل  بینیخوش توسط  ای  از  و  اسچنموران  که 

آموزان،    [31]همکاران دانش  تحصیلی  تأکید  بعد  سه  شامل  که 
آموزان   دانش  هویت  احساس  معلمان،  به  آموزان  دانش  اعتماد 

مینسبت   مدرسه  شد.به  استفاده    بینی خوشپرسشنامه    باشد 
میزان  تحصیل، پرسشنامه است که  را    بینیخوش ای  از تحصیل 

سواالت پرسشنامه  باشد  گویه می  28سنجد. این مقیاس دارای  می
،  2، کم نمره  1کم نمره  ای )خیلیبراساس طیف لیکرت پنج گزینه

( نمره گذاری  می 5ره  و خیلی زیاد نم  4، زیاد نمره  3متوسط نمره  
و حداکثر    28است. دامنه نمرات بین حداقل    5تا    1دامنه آن از    شود
باالی    140 میزان  بیانگر  باالتر  نمره های    بینی خوشاست، که 

   است. یتحصیل
راهبردهای    سنجش   برای پرسشنامه راهبردهای فراشناختی:  

  37  پرسشنامه از استفاده شد. این  [  32]   فراشناختی از پرسشنامه کرمی 
پرسشنامه   سوال  این  است.  شده  پنج   تهیه  باشد    مولفه   دارای  می 

از صفر تا نه نمره  درجه   10  طیف   براساس   پرسشنامه   سواالت  ای  
 باشد. می    333تا    0شود و دامنه نمرات آن بین  گذاری می 

ها تحلیل داده در این پژوهش برای روش تجزیه و تحلیل: 
نرم و    AMOSو    SPSSافزار  از  توصیفی  آمار  سطح  دو  در 
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فراوانی،   جداول  از  توصیفی،  سطح  در  شد.  استفاده  استنباطی 
راستای   در  نیز  استنباطی  سطح  در  و  معیار  انحراف  و  میانگین 

رویکرد فرضیه ساختاری  معادالت  سازی  مدل  از  پژوهش  های 
 کواریانس محور استفاده شد

 نتایج
نتایج جدول شماره   به  استناد  نگین کلیه متغیرهای  ، میا1با 

تحقیق در نمونه آماری پژوهش باالتر از میانگین فرضی  است به  
نمونه   دیگر  حد  عبارت  از  باالتر  را  تحصیلی  خودباوری  آماری 
 اند.  متوسط ارزیابی کرده

با استناد به نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در جدول شماره 
می2 مشخص  تحقیق  ،  متغیرهای  تمامی  بین  که  ارتباط گردد 

مثبت و معناداری وجود دارد. در این بین بیشترین ارتباط مربوط  
بینی تحصیلی و رضایت تحصیلی و کمترین ارتباط  به رابطه خوش 

رابطه خودباوری و خوش به  با رضایت  نیز متعلق  بینی تحصیلی 
 تحصیلی بود.  

های پژوهش و مدنظر قرار دادن  در ادامه با توجه به فرضیه
از  های  فرضپیش ساختاری  مدل  رویکردآن  معادله  سازی 

از این رویکرد در آزمون  کواریانس استفاده گردید. استفاده  محور 
مدلفرضیه و  می  ها  پژوهشگر کمک  به  پژوهش  با  نظری  کند 

متغیرهای اصلی درگیر در مدل نظری به عنوان متغیرهای مکنون  
اندازه خطاهای  و  کرده  پارامبرخورد  برآورد  در  را  ترهای گیری 

از دقت  برآوردها  نتیجه  در  و  آزمون مدل دخالت دهد  با  مرتبط 
مدل علی    تری برخوردار باشند. جهت آزمون باالتر و قابل اطمینان

خوش و  تحصیلی  خودباوری  براساس  تحصیلی  بینی  رضایت 
میانجی با  دانشتحصیلی  فراشناختی  راهبردهای  آموزان  گری 

صورت متغیرهای مکنون متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش به  
قالب مدل معادله ساختار  و در  وارد مدل  اول  عاملی مرتبه  های 

های ارزیابی کلیت مدل معادله شدند، برآوردهای مربوط به شاخص
ساختاری و پارامترهای اصلی این مدل )رابطه علی بین خودباوری  

به  تحصیلی و خوش توجه  با  با رضایت تحصیلی  بینی تحصیلی 
میانجی   شکل  نقش  در  فراشناختی(  شده    1راهبردهای  گزارش 

 . است
های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری با توجه به  شاخص

ها در مجموع بیانگر این است که مدل  دامنه مطلوب این شاخص
شوند، به  های پژوهش حمایت میمفروض تدوین شده توسط داده

ها  شاخصها به مدل برقرار است و همگی  عبارت دیگر برازش داده
 داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.  

که برگرفته از مدل ساختاری    4با استناد به نتایج جدول شماره  
است نتایج زیر حاصل گردید: ارتباط  1ارایه شده در شکل شماره 

علی متغیر خودباوری تحصیلی با متغیر رضایت تحصیلی به لحاظ 
براین فرض پژوهش مبنی بر  (. بناP≤  05/0آماری معنادار است )

علی   رابطه  تحصیلی  رضایت  با  تحصیلی  خودباوری  بین  اینکه 
دارد،   وجود  خوش شود.  تأیید می معناداری  متغیر  علی  بینی  ارتباط 

تحصیلی با متغیر رضایت تحصیلی به لحاظ آماری معنادار است  
(05/0  ≥Pبنابراین فرض پژوهش مبنی بر اینکه بین خوش .)  بینی

تأیید  با رضایت تحصیلی رابطه علی معناداری وجود دارد،  تحصیلی  
ارتباط علی متغیر راهبردهای فراشناختی با متغیر رضایت  شود.  می 

(. بنابراین فرض P≤  05/0تحصیلی به لحاظ آماری معنادار است )
رضایت   با  فراشناختی  راهبردهای  بین  اینکه  بر  مبنی  پژوهش 

ارتباط علی  شود.  تأیید می د،  تحصیلی رابطه علی معناداری وجود دار
متغیر خودباوری تحصیلی با متغیر راهبردهای فراشناختی به لحاظ  

(. بنابراین فرض پژوهش مبنی بر  P≤  05/0آماری معنادار است )
اینکه بین خودباوری تحصیلی با راهبردهای فراشناختی رابطه علی  

دارد،   وجود  خوش شود.  تأیید می معناداری  متغیر  علی  بینی  ارتباط 
تحصیلی با متغیر راهبردهای فراشناختی به لحاظ آماری معنادار  

( بین  P≤  05/0است  اینکه  بر  مبنی  پژوهش  فرض  بنابراین   .)
بینی تحصیلی با راهبردهای فراشناختی رابطه علی معناداری  خوش

 شود.  تأیید می وجود دارد، 

 توصیف متغیرهای تحقیق  .1جدول 

 متغیر
 شاخص 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه

 6/ 8521 754/92 00/105 00/41 خودباوری تحصیلی 

 124/8 426/119 00/140 00/54 بینی تحصیلی خوش

 552/10 229/312 00/333 00/202 راهبردهای فراشناختی 

 306/4 238/61 00/70 00/36 رضایت تحصیلی 

 ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای اصلی پژوهش  .2جدول 

 تحصیلیرضایت فراشناختی راهبردهای  تحصیلی بینیخوش تحصیلی  خودباوری  متغیر 

    1 خودباوری

   1 221/0** بینی خوش

  1 217/0** 213/0** راهبردهای فراشناختی 

 1 210/0** 322/0** 217/0** رضایت تحصیلی 
 01/0سطح  در  معناداری**  

] 05/0معناداری در سطح  * 
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شود که  مشخص می  5سرانجام با استناد به نتایج جدول شماره  
بینی تحصیلی با رضایت  رابطه علی خودباوری تحصیلی و خوش

تحصیلی با توجه به نقش میانجی راهبردهای فراشناختی معنادار  
به ذکر است نقش میانجی راهبردهای P≤  05/0است ) (. الزم 

می ناقص  میانجی  نوع  از  خودباوری فراشناختی  که  چرا  باشد 
بینی تحصیلی هم به صورت مستقیم و هم از  تحصیلی و خوش

تی با رضایت تحصیلی رابطه علی دارند.  طریق راهبردهای فراشناخ

 

 
 بینی تحصیلی با رضایت تحصیلی با توجه به نقش میانجی راهبردهای فراشناختی مدل ساختاری ارتباط بین خودباوری تحصیلی و خوش .1شکل 

 های ارزیابی کلیت مدل  شاخص .3جدول 

 برازش قابل قبول  مدل نهایی  اختصار نام شاخص ها شاخص

 های برازش شاخص
 90/0بزرگتر از  GFI 951/0 نیکویی برازش 

 90/0بزرگتر از  AGFI 926/0 نیکویی برازش اصالح شده 

 های برازش مطلق شاخص

 90/0بزرگتر از  NFI 928/0 برازش هنجار شده 

 90/0بزرگتر از  CFI 963/0 برازش تطبیقی 

 90/0بزرگتر از  RFI 907/0 برازش نسبی 

 90/0بزرگتر از  IFI 963/0 افزایشی برازش 

 50/0بزرگتر از  PNFI 714/0 برازش مقتصد هنجار شده 

های برازش شاخص
 مقتصد

 10/0کمتر از  RMSEA 054/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 3تا  1مقدار بین  CMIN/df 971/1 اسکور به درجه آزادی نسبت کای

 متغیرهای تحقیقبرآورد رابطه علی بین . 4جدول 

 متغیر وابسته مسیر  متغیر مستقل 
 برآورد 

 P. Value نسبت بحرانی 
 استاندارد  غیراستاندارد 

 035/0 107/2 228/0 059/0 رضایت تحصیلی  ---> خودباوری تحصیلی 

 001/0 063/5 377/0 162/0 رضایت تحصیلی  ---> بینی تحصیلی خوش

 035/0 105/2 142/0 080/0 تحصیلی رضایت  ---> راهبردهای فراشناختی 

 031/0 161/2 202/0 093/0 راهبردهای فراشناختی  ---> خودباوری تحصیلی 

 002/0 052/3 193/0 147/0 راهبردهای فراشناختی  ---> بینی تحصیلی خوش

 [
 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-1-2077-fa.html


 گری راهبردهای فراشناختی بینی تحصیلی با میانجیتدوین مدل علی رضایت تحصیلی براساس خودباوری تحصیلی و خوش

 

16 Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 14, No.2 

 میانجی راهبردهای فراشناختی بینی تحصیلی با رضایت تحصیلی با توجه به نقش برآورد رابطه علی خودباوری تحصیلی و خوش .5جدول 

 ضریب تعیین متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل 
 برآورد 

P. Value 
 استاندارد  غیراستاندارد 

 022/0 029/0 007/0 248/0 رضایت تحصیلی  راهبردهای فراشناختی  خودباوری تحصیلی 

 بحث 
علی رضایت تحصیلی براساس  هدف این تحقیق تدوین مدل  

خوش  و  تحصیلی  میانجیخودباوری  با  تحصیلی  گری  بینی 
راهبردهای فراشناختی و اثربخشی آن بر خودشکوفایی تحصیلی 

های  آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر همدان بود. یافتهدانش
های که الزم است  حاصل از تجزیه و تحلیل مدل مذکور و بحث

 ها به شرح زیر است.  ارائه شود به تفکیک فرضیهها  پیرو این یافته
فرضیۀ اول پژوهش این بود که بین خودباوری تحصیلی با 
رضایت تحصیلی رابطه علی معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از  

سازی معادالت ساختاری بیانگر این بود که متغیر خودباوری مدل
مجموع   در  رضا  8/13تحصیلی  متغیر  واریانس  از  یت  درصد 
می تبیین  را  خودباوری تحصیلی  متغیر  دیگر  عبارت  به  کند. 

رضایت  متغیر  واریانس  تبیین  توان  ضعیفی  حد  در  تحصیلی 
تحصیلی را دارد. به عالوه مشخص گردید که ارتباط علی متغیر  
آماری  لحاظ  به  تحصیلی  رضایت  متغیر  با  تحصیلی  خودباوری 

،  23،  22ت مطالعات]معنادار است. این یافته به طور نسبی با نظرا
سازوکار  نیتریادیبن ،[ مبنی بر اینکه خودباوری تحصیلی25، 24

برا  یضرور کنترل    یانسان  و  آموزشیاداره  بر    و است    مسائل 
م  یزندگ اثر  همچنین    گذاردی او  دهندهو    ی دادهایرو  یشکل 

زندگتحصیلی   بر  است  یمؤثر  اندازهفرد  تا  دارد.  ،  همسویی  ی 
یافته این  بر  یافته  عالوه  یبا  توسط  شده  گزارش  و    وشرهای 

دادند   [26]چرزی نشان  کامل  باوریخود  یباورها  که  در   ینقش 
رضا   یریادگی  ،یلیتحص  زشیانگ و  دار  یلیتحص  تی و  همسو  د، 

همخوان است. به دلیل اینکه در مطالعات مذکور به این مهم اشاره 
تبیین کننده رضایت تحصیلی شده است که خودباوری تحصیلی 

که   دارد  وجود  امکان  این  تحصیلی  از طریق خودباوری  و  است 
 رضایت تحصیلی افراد افزایش پیدا کند. 

به    یلیتحصتوان گفت که خودباوری  در تبیین این نتایج می
 فیو عملکرد مناسب در تکال  ت یموفق  ییابر توان  یباور فرد مبتن

اهبردهای فراشناختی است  ی از ر[؛ و جنبه26]اشاره دارد  یلیتحص
توانایی  مورد  در  افراد  قضاوت  از  و  که  سازماندهی  برای  هایشان 

اجرای یک سلسله کارها برای رسیدن به انواع عملکردهای تعیین 
می بهره  تحصیلی می14برد]شده  اینکه خودباوری  دلیل  تواند  [. 

-آموزان را تبیین کند این است که دانشرضایت تحصیلی دانش
بیشتری  آموزان   زمان  و  تالش  تحصیلی  خودباوری  احساس  با 

-کنند و همین عامل خود سبب میبرای کار و مطالعه صرف می
شود این افراد نتایج تحصیلی بهتری را تجربه کنند و در نتیجه آن 

کند. بر این اساس،  ها افزایش پیدا میاحساس رضایت تحصیلی آن
عمل  ینظر  یسازوکار بر    تحصیلی  خودباوری  ینسب  یرتأث  یو 

 اگر   که  مطرح کرد  ینچن  توانیرا مآموزان  رضایت تحصیلی دانش
 یاد   توانندمی  قبولیقابل  تالش  با  که  باشند   داشته  باور  آموزاندانش 

  فشاری پا  مشکالت  با  مواجهه  در  و  کرده  بیشتریتالش   بگیرند
 د. کننمی بیشتری

بینی تحصیلی با  بین خوشفرضیه دوم پژوهش این بود که  
رضایت تحصیلی رابطه علی معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد  

درصد از واریانس   8/20بینی تحصیلی در مجموع که متغیر خوش 
تبیین می  را  به عبارت دیگر متغیر  متغیر رضایت تحصیلی  کنند. 

متغیر  خوش واریانس  تبیین  توان  ضعیفی  حد  در  تحصیلی  بینی 
لی را دارد. به عالوه مشخص گردید که ارتباط علی  رضایت تحصی
خوش لحاظ متغیر  به  تحصیلی  رضایت  متغیر  با  تحصیلی  بینی 

[ تا  14آماری معنادار است. این یافته به طور نسبی با نظر بندروا]
بندورا  اندازه که  چرا  دارد.  همسویی  نظریهی  با  ی  مطابق 

-ب موجب می، معتقد است انتظارات پیامدهای مطلوخودتنظیمی
افراد تالش  پیشین شود  پیوستن یک هدف  تحقق  برای  را  شان 

گیرد و این  تجدید کرده و در نتیجه آن باور به موفقیت شکل می
ها  شود که آنبین هستند موجب میآموزانی که خوش باور در دانش

نتیجه   در  است  یافتنی  تحصیلی دست  پیامدهای  گردند  مطمئن 
مندی نسبی برخوردار ن افراد از رضایتتوان انتظار داشت که ایمی

بینی تحصیلی خوش   توان گفت کهگردند. در تبیین این نتایج می
و به معنای باور مثبت   است  یک تصویر غنی از عاملیت انسانی

بر یادگیری   تأکید آموزان مبنی بر اینکه آنها قادر هستند با  دانش
سه زمینه  خود، اعتماد به معلمان و احساس هویت نسبت به مدر

بینی  [. دلیل اینکه خوش29]پیشرفت تحصیلی خود را فراهم آورند
آموزان را تبیین کند این  تواند رضایت تحصیلی دانشتحصیلی می

بینی با سطوح باالیی از تعهدات و سطوح پایینی از  است که خوش 
های  اجتناب یا نبود تعهد رابطه دارد و مقاومت بیشتر در فعالیت

بین  آموزان در پی دارد. به عالوه افراد خوشی دانشآموزشی را برا
از رسیدن به هدف اطمینان دارند و آشفتگی و اضطراب کمتری 

کنند و این عامل خود سبب  را در طول دوران تحصیل تجربه می 
آنمی خاطر  شود  رضایت  با  خود  درسی  تکالیف  انجام  در  ها 

 بیشتری اهداف خود را دنبال کنند. 
هش این بود که بین راهبردهای فراشناختی  فرضیه سوم پژو

با رضایت تحصیلی رابطه علی معناداری وجود دارد. نتایج نشان  
درصد از واریانس   3/7داد متغیر راهبردهای فراشناختی در مجموع  

می  تبیین  را  تحصیلی  رضایت  مقادیر متغیر  به  توجه  با  که  کنند 
حد ضعیف   مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در

شود، به عبارت دیگر متغیر راهبردهای فراشناختی در  برآورد می
حد ضعیفی توان تبیین واریانس متغیر رضایت تحصیلی را دارد. به 
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راهبردهای  متغیر  علی  ارتباط  که  گردید  مشخص  عالوه 
فراشناختی با متغیر رضایت تحصیلی به لحاظ آماری معنادار است.  

-مولفه[ که به این نتیجه رسیدن بین  27ه]این یافته با نتایج مطالع
وه خودتنظیمی  بین  رابطه  در  فراشناخت  تحصیلی   ای  رضایت 

واسطه مؤلفهنقش  و  دارد  وجود  صورت ای  به  فراشناخت  های 
می دانشمستقیم  تحصیلی  رضایت  را  توانند  دبیرستانی  آموزان 

این پژوهش گزارش شده   افزایش دهد همسو است. چرا که در 
تب که  دانشاست  تحصیلی  رضایت  وسیله  یین  به  تنها  آموزان 

بلکه مکانیسم نیست،  آنان میسر  دهی  های خودنظمخودتنظیمی 
ویژگی تحصیلی  شامل  رضایت  نیز  فراشناختی  و  شناختی  های 

توان گفت  کند. در تبیین این نتیجه می آموزان را هدایت میدانش
العه افراد،  دادن به ذهن و نوع مط  راهبردهای مذکور با نظم   که

را قادر می تا بر فرایند یادگیری و مطالعه خود مسلط  آنان  سازد 
رسد تمرین این  ریزی کنند که به نظر میشوند و برای آن برنامه

از  مهارت افزایش رضایت تحصیلی شود.  درازمدت موجب  ها در 
مهارت هدفطرفی   به آموزش  فراشناختی  راهبردهای  و  ها 

طور آگاهانه و افزایش استقالل در  ها به آنآموزان، راهنمایی  دانش 
و   هنگام  چه  اینکه  شناخت  یعنی  است.  خودآموزی  و  یادگیری 

کار گیرند. های متفاوت به چطور راهبردهای شناختی را در موقعیت
دانش  این  از  دانش استفاده  به  می شناختی  در آموزان کمک  کند 

عملکرد یادگیری هنگام یادگیری مطالب درسی دیدگاه مثبتی از  
ای  دست آورند، اهداف یادگیری خود را مشخص و برنامهخود به 

ها داشته باشند، عملکرد حافظه خود را باال آن  برای دستیابی به
ببرند، بر پیشرفت یادگیری خود تمرکز کنند، از تجربیات یادگیری  
خود در یادگیری موضوعات درسی و زندگی شخصی استفاده کنند 

  و در عین حال رضایت خاطر   ت یادگیری خود کنترلو بر پیشرف
 [.18د]داشته باشن

فرضیه چهارم پژوهش این بود که بین خودباوری تحصیلی با  
راهبردهای فراشناختی رابطه علی معناداری وجود دارد. نتایج نشان  

درصد از واریانس    6/7داد که متغیر خودباوری تحصیلی در مجموع  
کنند که با توجه به مقادیر ی را تبیین میمتغیر راهبردهای فراشناخت

مربوط به حجم اثر شاخض ضریب تعیین این مقدار در حد ضعیف 
شود، به عبارت دیگر متغیر خودباوری تحصیلی در حد برآورد می

ضعیفی توان تبیین واریانس متغیر راهبردهای فراشناختی را دارد. 
وری تحصیلی  به عالوه مشخص گردید که ارتباط علی متغیر خودبا

است.در   معنادار  آماری  لحاظ  به  فراشناختی  راهبردهای  متغیر  با 
در دانش   خودباوریادگیرندگان  توان گفت کهتبیین این نتیجه می 

دانند چگونه فرایندهای ذهنی خود فراشناختی مهارت داشته و می
را در جهت پیشرفت و اهداف فردی سوق دهند. همچنین، آنها در 

یا مختلف  برنامهمراحل  به  اقدام  خودنظارتی،  دگیری  ریزی، 
ویژه   به  تحصیلی؛  حوزه  در  مناسب  وخودسنجی  خودکنترلی 

میعالقه تالش  تحصیلی  تکالیف  انجام  در  نظر  مندی  از  کنند. 
پشتکار و  های انطباقی  به داشتن نگرش  باورانگیزشی، این نوع  

شود فرد خود  سبب میو    الزم در این زمینه کمک فروانی نموده
نظر   از  همچنین،  نماید.  تصور  مستقل  و  خودکارآمد  الیق،  را 

محیط قادرند  یادگیرندگان  این  یادگیری رفتاری،  برای  را  هایی 
 [.29د]ریزی و خلق نماینبهینه، انتخاب، پی

بینی تحصیلی با فرضیه پنجم پژوهش این بود که بین خوش
یج نشان  راهبردهای فراشناختی رابطه علی معناداری وجود دارد. نتا

درصد از واریانس    4/5بینی تحصیلی در مجموع  داد متغیر خوش
کنند که با توجه به مقادیر متغیر راهبردهای فراشناختی را تبیین می

مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد ضعیف 
بینی تحصیلی در حد  شود، به عبارت دیگر متغیر خوشبرآورد می

اریانس متغیر راهبردهای فراشناختی را دارد. ضعیفی توان تبیین و
خوش متغیر  علی  ارتباط  عالوه  متغیر  به  با  تحصیلی  بینی 

راهبردهای فراشناختی به لحاظ آماری معنادار است. این یافته با  
[ همسو است. به موجب اینکه در این  29،  28،  27نتایج مطالعات]

گیری بینی تحصیلی و یادمطالعه مشخص گردید که بین خوش
های آن راهبردهای فراشناختی است  خودتنظیمی که یکی از جنبه

ارتباط معناداری وجود دارد. براین اساس، این احتمال وجود دارد 
خوش افزایش  با  دانشکه  نزد  تحصیلی  میزان  بینی  آموزان 

ها افزایش پیدا کند. در تبیین این یافته راهبردهای فراشناختی آن
وی جمله  از  که  گفت  دانشژگیباید  که خوشهای  بینی  آموزانی 

آن که  است  این  دارند  باالیی  یادگیری، تحصیلی  زمینه  در  ها 
دانش مقابل،  در  و  هستند  دیگر  مدرسه  و  که  تحصیل  آموزانی 

با واژهخوش دارند  و  های چون گوشهبینی تحصیلی کمتری  گیر 
می توصیف  ]11شوند]ناخشنود  آکسان  نظر  به  دانش30[بنا   ]-

بهتر میکه خوش موزانی  آ برنامهبین هستند  -توانند راهبردهای 
نظم راهبردهای  و  نظارت  و  کنترل  راهبردهای  را  ریزی،  دهی 

برنامه راهبرد  کنند.  برای  مدیریت  هدف  تعیین  شامل  ریزی 
پیش مناسب  یادگیری،  سرعت  تعیین  مطالعه،  برای  الزم  بینی 

ان و  یادگیری  موضوع  با  برخورد  چگونگی  تحلیل  تخاب  مطالعه، 
راهبردهای یادگیری مفید است. منظور از نظارت و ارزشیابی این  
است که یادگیرنده برای آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود 
بر کار نظارت آگاهانه اعمال کند و به صورت مرتب به ارزشیابی  

نظم راهبردهای  عالوه  به  سامانبپردازد.  یا  موجب دهی  دهی 
کند تا  شود و به او کمک مییرنده میپذیری در رفتار یادگانعطاف

سبک   و  روش  باشد،  داشته  ضرورت  برایش  که  زمان  هر  در 
[.فرضیه ششم پژوهش این بود که  9یادگیری خود را تغییر دهد ]

و  تحصیلی  خودباوری  بین  ارتباط  در  فراشناختی  راهبردهای 
بینی تحصیلی با رضایت تحصیلی نقش میانجی معناداری خوش

بینی  شان داد رابطه علی خودباوری تحصیلی و خوشدارد. نتایج ن
تحصیلی با رضایت تحصیلی با توجه به نقش میانجی راهبردهای  
میانجی   نقش  است  ذکر  به  الزم  است.  معنادار  فراشناختی 
راهبردهای فراشناختی از نوع میانجی ناقص بود چرا که خودباوری 

از    بینی تحصیلی هم به صورت مستقیم و همتحصیلی و خوش
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علی   رابطه  تحصیلی  رضایت  با  فراشناختی  راهبردهای  طریق 
داشتند. در تبیین این یافته باید گفت که بخشی از اثر متغیرهای 

بینی تحصیلی بر رضایت تحصیلی به  خودباوری تحصیلی و خوش
داده   انتقال  فراشناختی  راهبردهای  از طریق  غیرمستقیم  صورت 

یرهای راهبردهای فراشناختی  توان گفت متغرو میشود. از اینمی
بینی تحصیلی با رضایت در ارتباط بین خودباوری تحصیلی و خوش

واسطه متغیر  نقش  میتحصیلی  بازی  را  میانجی  یا  کند.  ای 
همچنین راهبردهای فراشناختی و راهبردهای یادگیری به عنوان  
شناخته  تحصیلی  خودشکوفایی  کننده  تعیین  عوامل  مهمترین 

دهد ات متعدد در روانشناسی و یادگیری نشان می اند. مطالعشده
یادگیری   زیرا  دارد،  ارتباط  آموزشگاهی  یادگیری  با  انگیزش  که 
فرآیند فعالی است که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است. اگر  

یادگیری،  دانش  و  مطالعه  هنگام  دارد  باالیی  توانایی  که  آموزی 
ری از خود نشان  توجه و تمرکز کافی نداشته باشد یا کوشش موث

آموز بتواند از  ندهد قادر به یادگیری نخواهد بود. برای اینکه دانش 
ای فراهم  برنامه درسی حداکثر بهره را ببرد باید در کالس زمینه

فعالیت در  درگیری  و  شرکت  به  فراگیر  آن  در  که  های  نمود 
[. به عالوه با به کارگیری این روش،  27یادگیری برانگیخته شود]

میآدانش فکری موزان  فرایندهای  درباره  تا  بگیرند  یاد  توانند 
های خاصی را خودشان فکر کنند، آگاهی به دست آورند و روش

تر و  تر، کاملدر خالل حل مسایل به کار برند که یادگیری دقیق
گذاری در زمینه آموزش و پرورش  شود و نتایج سرمایهپایدارتر می

تر خواهد بود. آموزش این در جهت رشد و ترقی جامعه، مطلوب
باعث می  تمام کنشراهبردها  بتواند  فرد  های درگیر در  شود که 

انتها را نسبت به زمان و مکان در   ابتدا تا  یک عمل شناختی از 
اینگونه آموزش افزایش یابد.  برای دسترس  ابزارهای مفیدی  ها، 

 [.17های مکانی و زمانی دیگر هستند]تعمیم یادگیری به موقعیت

 یجه گیرینت
نت مجموع  م  یکل  گیرییجه در   ینا  هاییافتهاز    توان ی که 

تواند  برنامه رضایت تحصیلی میاست که    ینپژوهش مطرح نمود ا
دهد.  تحت تاثیر قرار میآموزان به طور نسبی خودشکوفایی دانش

دانش    یکرهسهم و نقش پژوهش حاضر در گسترش پ  ینمهمتر
  یرمس  درآموزان  دانش   یتمؤثر بر هدا  یهاموجود در مورد مداخله

ارتقاء خودباوری    است که با  ینا  یشترهر چه ب  رضایت تحصیلی
توان    یمبینی تحصیلی و راهبردهای فراشناختی  تحصیلی، خوش

  آموزان کمک کرد ارتقاء رضایت تحصیلی دانشبه    یطور نسب  به
در    یادگیریاهداف    یردر مس  رییشتب  یستگیو شا  یزشتا با انگ

تعل  ینح و  نما  یمآموزش  به طور اختصاصیندحرکت    ینکه ا  تری. 
م  پژوهش  ینا  یجنتا سطح    یش افزا  یبرا  توانیم  دهدینشان 

آموزش  آموزان  دانش   خودشکوفایی رضایت تحصیلی که خود  از 
خوش تحصیلی،  خوباوری  متغیرهای  از  و  متأثر  تحصیلی  بینی 

پیش و  است  فراشناختی  مطالعهراهبردهای  در  صورت  تر  به  ای 
 ها توجه نشده است، بهره برد.  جامع به ارتباط بین آن

 سپاسگزاری 

بدینوسیه از تمامی کسانی که در فرایند انجام پژوهش نقش  
   .شودمؤثری داشتند تقدیرو تشکر می

 .  می باشد

 مالحظات اخالقی 

پر کردن فرم رضایت نامه    کلیه شرکت کنندگان در مطلعه با 
ها را از محرمانه  در این مطالعه شرکت کردند و پژوهشگران آن

بودن نتایج تحقیق مطمئن کردند. این پژوهش برگرفته از رساله  
زاده در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج دکتری غالمرضا ابراهیم

 باشد.  می 58721با کد رهگیری و مصوب ایران داک

 تضاد منافع 
دارند دراین مطالعه تضاد منافعى وجود نویسندگان اعالم می

.نداشته است
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