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Abstract  Article Info 

Introduction: Academic vitality is one of the most important variables in academic 

achievement, which is influenced by several factors. Therefore, this study was 

conducted with the aim of modeling academic vitality based on meta-cognitive beliefs 

by mediating perceptions of classroom environment in students . 
Methods: The research design was a correlation research based on the structural 

equation modeling method. The statistical population of this study consisted of all 

female students of the 10th and 11th grade students of Fereydoun Nazarard in the 

academic year 2019. 342 students were selected by stratified random sampling. To 

collect data, the study was conducted using Hussein Chari and Dehghanizadeh (1391) 

academic vitality model, Wales meta cognitive beliefs (1997) and Jennetry et al. (2002). 

Data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modeling (SEM) . 
Results: The results of the findings showed that the research model is fit and 35% 

academic vitality can be explained by metacognitive beliefs and perceptions of the 

classroom environment. Also, there was a significant negative correlation between 

metacognitive beliefs and academic vitality, and there was a significant positive 

correlation between perception of classroom environment and academic vitality . 
Conclusion: The results of this study indicate the importance of the role of meta-

cognitive beliefs and perceptions of the classroom environment in predicting students' 

academic vitality. Regarding the results, implementing programs to improve meta-

cognitive beliefs and enhancing the correct perception of classroom environments in 

students can help improve and increase academic vitality. 
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   فراشناختی با میانجیگری ادراک از محیط کالس بر سرزندگی تحصیلی مدل یابی رابطه باورهای  

 

 3ی ونیهما  رضای، عل 2*ی خانه کش  ی ، عل1پور ی عاطفه نجف  دهیس

 
 گروه روانشناسی ، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسالمی ، بابل ، ایران    1

 گروه روانشناسی ، واحد آمل ، دانشگاه آزاد اسالمی ، آمل ، ایران  2
 گروه روانشناسی ، واحد بندرگز ، دانشگاه آزاد اسالمی ، بندرگز ایران 3

 
 
 

 
  Alikh24447@gmail.comایمیل: روانشناسی ، واحد آمل ، دانشگاه آزاد اسالمی ، آمل ،ایران گروه علی خانه کشی ، مسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

 نی. لذا اردیگ  یقرار م  یعوامل متعدد   ریشود که تحت تاث  یمحسوب م  یلیتحص   تیمهم در موفق  یرهایاز متغ  یکی  یلیتحص   ی: سرزندگمقدمه

 .گرفت انجام آموزان کالس در دانش  طیادراک از مح گری هفراشناخت  با واسط یبراساس  باورها یلیتحص  یسرزندگ یابی پژوهش با هدف مدل

  ی پژوهش  را تمام  نیا  یبود. جامعه آمار  یمعادالت ساختار  یابیبر روش مدل    یمبتن  یهمبستگ  یطرح پژوهش  از نوع پژوهش ها  :هاروش   

نفر با استفاده از روش نمونه    342داد. تعداد    یم  لیتشک  97-98  ی لیسال تحص   دونکناردریمتوسطه شهر فر  ازدهمیدهم و    هیدانش آموزان دختر پا
  ی (، پرسشنامه باورها 1391)  ی و دهقان  ی چار  نیحس  یلیتحص   سرزندگی  پرسشنامه   از  ها  داده  یجمع آور  یانتخاب شدند. برا  ی طبقه ا  ی صادفت  یبردار

  های   آماره  از  ها  تجزیه و تحلیل داده  ی( استفاده شد. برا2002و همکاران )  یجنتر  یکالس  های  تیراک فعال( و پرسشنامه اد 1997ولز)  یفراشناخت
 ( استفاده شد..  SEM)ی معادالت ساختار سازی  مدل و  توصیفی

کالس    ط یو ادراک از مح  یفراشناخت  یتوسط باورها  یلیتحص  یدرصد سرزندگ 35برازش است و   ی نشان داد که مدل پژوهش دارا ج ی: نتاها افتهی

  یلیتحص   یکالس و سرزندگ  طیادراک از مح  نیمعنادار  و ب  یمنف  یهمبستگ  یلیتحص   یبا سرزندگ  یفراشناخت  یباورها  نیب  نیاست. همچن  نییقابل تب
 وجود داشت.   یمثبت معنادار یبستگهم

دانش آموزان    یلیتحص   یسرزندگ  ینیب  ش یکالس در پ  طیو ادراک از مح  ی فراشناخت  ینقش باورها  تیاز اهم  ی پژوهش حاک  ج ی: نتا  ی ریگ   جهینت

کالس  در دانش    طیاز مح  حیادراک صح  تیو تقو  یفراشناخت  یبه منظور بهبود باورها  ییبرنامه ها  یبدست آمده اجرا  جیباشد. با توجه به نتا  یم
 .دیکمک نما یلیتحص  یسرزندگ شیتواند به بهبود و افزا یمآموزان  

 .باورهای فراشناختی، سرزندگی تحصیلی، ادراک از محیط کالس: واژگان کلیدی 
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 مقدمه 
، دوران تحصیلی  فرد  زندگی هر  ترین دوران  از مهم  یکی 
است که در آن هر دانش آموز با ویژگی های منحصر به فرد خود  
با مسائل و مشکالت در حیطه تحصیلی مواجه می شود و نحوه  
ارتقائ   و  آموز  دانش  سازگاری  موجب  آنها  با  مناسب  برخورد 

شد  ر نهایت موفقیت نظام آموزشی خواهد  عملکرد تحصیلی و د
از گرایش های بدیع روان شناسی، روان شناسی مثبت    یکی.]1[

نگر است که از سازه های کلیدی آن در زمینه تحصیل ، سرزندگی  
سرزندگی تحصیلی به عنوان یک ساختار   .]2[تحصیلی می باشد  

. سرزندگی  ]3[منعکس کننده انعطاف پذیری تحصیلی می باشد  
صیلی را به صورت توانایی انعطاف پذیری و موفقیت افراد در  تح

برخورد با موانع و چالش های تحصیلی تعریف کرده اند که یکی  
از شاخص های مهم در تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیت  
آمیز است که باعث به بار نشستن لیاقت، نوانایی ها و پیشرفت  

 . ]4[های علمی می شود 
ب بهزیستی سرزندگی تحصیلی  مولفه های  از  ه عنوان یکی 

است   آموزشی  نظام  هر  در  موفقیت  عوامل  از  یکی  و  ذهنی 
بنابراین حمایت از سالمت روان و سرزندگی تحصیلی دانش  . ]5[

آموزان امری بسیار مهم است که نیاز به توجه و منابع کافی دارد.  
تنها    وقتی نه  دهد  می  انجام  طور خودجوش  به  را  کاری  فردی 

کند    احساس می  احساس  بلکه  کند،  نمی  امیدی  نا  و  خستگی 
انرژی و نیروی او افزایش یافته است و به طور کلی، حس درونی  

است   ذهنی  سالمت  معنادار  شاخص  عدم  ]6[سرزندگی،   .
سرزندگی به تجربه فردی ناخوشایند مانند عملکرد ضعیف درسی، 
با مشکالت رفتاری ....منجر می شود که   فرسودگی تحصیلی و 
از   ، و  افسردگی وعصانیت و غمگینی و غیره همراه است  مانند 
عالئم بارز آن اجتناب از تماس با معلمان ، دوستان و انجام ندادن  
تکالیف درسی و نمرات ضعیف است. تحقیقات نشان می دهد  که  

مدرسه     40تا    20حدود   به  ورود  بدو  در  آموزان  دانش  از  درصد 
درصد نیز عدم  سرزندگی    7تا    5دچار عدم سرزندگی هستند، و  

تحصیلی شدید را گزارش کرده اند . با توجه به اینکه اکثر نوجوانان  
که  16-18باالی   است  بهتر  هستند  تحصیلی  محیط  در  سال 

در   آموزان  دانش  روی ظرفیت  بر  تاثیرگذار  عوامل  یا  پیشایندها 
  ، است  سرزندگی  موجب  که  تحصیلی  های  چالش  با  برخورد 

   .]7[شناسایی شوند 
  ، تحصیلی  سرزندگی  با  مرتبط  روانشناختی  عوامل  از  یکی 

فراشناخت ، فکر کردن در مورد    .]8[باورهای فراشناخت می باشد  
تفکر و توانایی فرد در کنترل و هدایت فرایندهای شناختی خود 
است . فراشناخت ، شناخت در سطح باالست و شامل چهار مولفه  
و   فراشناختی  اهداف   ، فراشناختی  ،تجارب  فراشناختی  )دانش 
راهبردهای فراشناختی می باشد. فراشناخت انگیزه و باور دانش  

دسته  آموزا جزء  فراشناخت  باورهای  است،  یادگیری  مورد  در  ن 
. باورهای فراشناختی به  ]9[بندی دانش فراشناختی قرار می گیرد  

نظریاتی که افراد درباره ی شناخت شان دارند ، اشاره می کند ، 
مانند باورهای درباره معنای انواع خاص افکار و باورهای مرتبط با  

شناختی کنترل  و  حافظه  مداوم    کارآیی  طور  به  و  یافته  بسط 
بازپردازی می شوند و یا برخی به سادگی رها می شوند این فرایند  
انتخاب کنترل سبک های تفکر مبتنی بر فراشناخت است در واقع  

 . ]10[فراشناخت ، مسئول افکار سالم و ناسالم هستند 
لی عالوه بر باورهای مثبت ، واکنش های عاطفی دانش آموز  

شوق ، عالقه ، لذت ، رضایت ، غرور و سرزندگی و  مانند شور و  
مشارکت در فعالیت های مرتبط با کالس و تالش ، استمرار، توجه  
،  جذب و دخالت ( را در یادگیری و عملکرد تحصیلی آنان موثر  

داند  های   . ]19[می  مهارت  که  آموزانی  دانش  کلی  طور  به 
، تصمی دارند در حل مساله  باال  و  فراشناختی در سطح  م گیری 

تفکر انتقادی از دانش آموزان دیگر بهتر هستند بنابراین فراشناخت  
 . ]11[عامل ضروری برای یادگیری موفقیت آمیز است

کالس   و  مدرسه  تحصیلی  سرزندگی  پیشایندهای  دیگر  از 
. مدرسه و محیط کالس مدت هاست به عنوان    ]12[درس است

ن به رسمیت  یک فضای حیاتی برای موفقیت تحصیلی یادگیرندگا
کیفیت و چگونگی گذراندن حضور در    .]13[شناخته شده است  

کالس ها نقش مهم و تعیین کننده ای در یادگیری و سرزندگی 
را   آموزان  دانش  ادراک  و  العمل ها  دارد و عکس  آموزان  دانش 
نسبت به تجربیات مدرسه تحت تاثیر قرار می دهد. دانش آموزان  

حیط کالس و فضای حاکم به آن وقتی بهتر یاد می گیرند که م
  . ]14[را مثبت و مناسب ارزیابی کنند 

آموزان   دانش  ادراک  نوع  به  کالس  محیط  ادراک 
)یادگیرندگان ( از متغیرهای کالسی و مدرسه ای اشاره دارد ، این   
ادراکات کالسی شامل چهار مولفه است ) ادراک عالقه، چالش،  

. مطالعات ]15[، لذت تکالیف و فعالیت های کالسی است  انتخاب
حاکی از اثر مستقیم ادراکات دانش آموزان بر انتخاب اهداف آن  

از رویکردهای مختلفی که به منظور بررسی عوامل    .]16[هاست 
تعیین کننده عملکرد و سرزندگی تحصیلی انتخاب شده است ، دو  

سال اخیر مطرح شده    رویکرد مهم و اصلی وجود دارد که در چند
است و در فرایند های موثر بر عملکرد و سرزندگی تحصیلی تاکید 

. در رویکرد نخست تاثیر فرایندهای محیط بر عملکرد  ] 17[دارند  
است   مطرح  فرایندهای    ]18[تحصیلی  از  دوم  رویکرد  در  و   .

یادگیری خاص یادگیرندگان ) راهبردهای شناختی و فراشناختی (  
می آید. ماستین براین باور است دانش آموزانی که    سخن به میان

از راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده می کنند و در عملکرد 
تحصیلی پرانرژی هستند و باور دارند که می توانند بر مشکالت و  
باالتری   تحصیلی  سرزندگی  از  نتیجه  در  کنند  غلبه  چالش 

تحصیلی    . ]19[برخوردارند    زندگی  دوره  بنابراین  ترین  مهم  از 
تربیت و یادگیری ثمربخش و   بر  های زندگی هر فرد است که 

اما در این زندگی، دانش    .]20[موفقیت آمیز فرد تاثیر می گذارد  
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آموزان با انواع چالش ها ، موانع و فشارهای خاص دوران تحصیل  
مواجه می شوند . برخی از دانش آموزان در برخورد با این موانع و  

موفق عمل می کنند ، اما گروهی دیگر از دانش آموزان  چالش ها  
در این زمینه ناموفق هستند. براین اساس، به منظور آگاهی از تاثیر 
شناختی   روان  عوامل  و  کالس(  محیط  )ادراک  بافتی  عوامل 
)باورهای فراشناختی ( بر میزان سرزندگی تحصیلی دانش آموزان  

بر آن است که  پژوهش حاضر انجام شد . هدف پژوهش حاضر  

طریق   از  ساختاری  الگوی  یک  قالب  در  را  تحصیلی  سرزندگی 
متغیرهای باورهای فراشناخت و ادراک از محیط کالس در بین  
دهد.  قرار  بررسی  مورد  یازدهم  و  پایه دهم  دختر  آموزان  دانش 
براین اساس هدف اصلی این پژوهش ارائه یک مدل فرضی برای  

باورهای فراشناختی و سرزندگی نشان دادن روابط ساختاری میان  
از محیط کالس براساس   ادراک  با نقش واسطه گری  تحصیلی 

مدل مفهومی زیر است : 
 

 
 مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش  .1شکل

 

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

  همبستگی  های  پژوهش  نوع  از   و   توصیفی  روش   به  آنها  تحلیل
بود.. جامعه  (  SEM)  ساختاری  معادالت  یابی   مدل  روش   بر   مبتنی

آموزان دختر پایه آماری مورد بررسی این پژوهش را کلیه دانش
شهرستان   ودانش  کار  و  فنی  و  نظری  شاخه  یازدهم  و  دهم 

داد.  نفر( تشکیل می  601)    97-98فریدونکنار در سال تحصیلی
 متغیرهای  تعداد  به   توجه   با   نمونه  حجم  تعیین  برای   پژوهش  این  در

  برای   25  ضریب  تخصیص  و   متغیر می باشد  13آشکار که حدود  
در    ناقص  های  پرسشنامه  وجود   احتمال  احتساب  با  و  متغیر،  هر

دختر  342نهایت   آموز  نمونه  دانش  روش  از  استفاده  برداری  با 
تصادفی طبقه ای از بین دانش آموزان رشته های انسانی ، تجربی،  
ریاضی، کارو دانش و فنی پایه دهم و یازدهم نظری به تفکیک،  
و   پژوهش  در  شرکت  جهت  و  شدند.  انتخاب  جامعه  نسبت  به 

ها، رضایت آگاهانه آنان جلب شد. مالک ورود تکمیل پرسشنامه
صیل در پایه دهم و یازدهم ،  نمونه دانش آموزان مشغول به تح

خروج از طرح  اعالم رضایت برای شرکت در پژوهش و معیارهای  
  ل یو عدم تکمآموزان  توسط دانش  یبه ادامه همکار  لیعدم تما

. روش کار بدین ترتیب بود که پس از اخذ مجوز  بود  هاپرسشنامه
مالحظات  رعایت  با  پرورش  و  آموزش  اداره  تحقیقات  واحد  از 

ها در بازده زمانی  هماهنگی با مدیران مدارس، پرسشنامهاخالقی و  

یازدهم مدارس   و  پایه دهم  آموزان  دانش  اختیار  تا دی در  آبان 
هدف قرار گرفت. به منظور رعایت مالحظات اخالقی پرسشنامه  
ها فاقد اطالعات شخصی، نام و نام خانوادگی بود. در این پژوهش  

ده از مدل یابی معادالت  برای تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آم
رگرسیونی ساختاری استفاده شد و تجزیه و تحلیل با استفاده از 

انجام شد. همچنین در پژوهش   Amos  23و  Spss  24نرم افزار
 های زیر استفاده شد:حاضر از پرسشنامه

 (MCQ-30)   پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز 

خودگزارشی مقیاس  ولز    30این  توسط  که   ( 1997)سوالی، 
باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار    و  ساخته شده

پاسخمی :  1)  لیکرت  ایدرجه  چهار  مقیاس  اساس   بر   هادهد. 
موافقم(  4  موافقم،  نسبتا:  3  موافقم،  کمی:  2  مخالفم، کامال   :

سوال  که   است  مقیاس  خرده  5  دارای  پرسشنامه.  شوندمحاسبه می
سوال  نگرانی،  درباره مثبت باورهای ، 1 ، 7 ،10 ،19 ،23 ،28 ایه
  پذیری -کنترل  درباره  منفی  باورهای  2  ،4  ،9  ،11  ،15  ،21  ایه

 ،17  ،24  ،26  ،29  هایسوال  نگرانی،  به  مربوط  خطرات  و  افکار
،  6،  13،  20،  22،  25،  27های  دم اطمینان شناختی، سوالع  8  ،14

فرایندهای   3،  5،  12،  16،  18،  30های  نیاز به کنترل افکار و سوال
کنند می  ارزیابی  را  شناختی  خودآگاهی  سازندگان   .فراشناختی 

را   مقیاس آلفای کرونباخ  دامنه ضریب  مقیاس  این  پایایی  برای 
از  برای مقیاس کل و خرده مقیا پایایی   76/0تا    93/0س ها  و 

گزارش    59/0تا    87/0ها  و برای خرده مقیاس  75/0بازآزمایی را  

 باور فراشناختی

 ادراک محیط کالس

 انتخاب

 اعتماد شناختی

 باورها در مورد نیاز به کنترل افکار

 باورهای مثبت در مورد نگرانی

 عالقه چالش انگیزی انگیزی

باورهای منفی درباره کنترل 
 ناپذیری افکار

 خودآگاهی شناختی

 لذت

 سرزندگی تحصیلی
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در ایران پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش آلفای اند.  کرده
،    66/0،    67/0،  76/0خرده مقیاس به ترتیب     5کرونباخ برای  

پایایی   تعیین شده است که چهار خرده مقیاس اول  49/0،    68/0
 خوب و خرده مقیاس پنجم پایایی قابل قبول داشت.  

 پرسشنامه سرزندگی تحصیلی 

( زاده  دهقانی  و  توسط حسین چاری  پرسشنامه  ( 1391این 
واریانس متغیر سرزندگی    0/ 37گویه    9طراحی شده است. تعداد  

تحصیلی را تبیین می کند. روایی و پایایی این ابزار را ضریب آلفای 
به دست آمده    % 73و ضریب بازآزمایی برابر    %87بر  کرونباخ برا

است. در پژوهش دیگری میزان پایایی این پرسشنامه بر اساس 
کرونباخ   پایایی   87/0آلفای  حاضر  پژوهش  در  آمد.  بدست 

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی با استفاده از ضریب پایایی مرکب  
گین و روایی با استفاده از روش تعیین شاخص میان  75/0حدود  

 بدست آمد.63/0واریانس حدود 
  کالسی های ادراکات فعالیت سنجش پرسشنامه

 ادراکات   پرسشنامه  از   کالس  محیطی   ادراکات  سنجش  برای
 این  .شداستفاده  (  2002)ریزا  و  گابل  جنتری،  کالسی  فعالیتهای
  انگیزی،  چالش عالقه، ادراک آزمون خرده چهار شامل پرسشنامه

است و بر    مورد  31  آزمون  این  سواالت  تعداد  .است   لذت  و  انتخاب
لیکرت   طیف  مقیاس  می   5مبنای  گذاری  نمره  ای  درجه 

های  منبع   در  شده  گزارش  تاییدی  عاملی  تحلیل  شود.شاخص 
  و سازه روایی  است. پرسشنامه مناسب اعتبار دهنده نشان اصلی،

تا  80  بین  ها  آزمون  خرده  در   اصلی  مرجع  در   درونی  همسانی  ./
گزارش 84 همچنین  /.  است    عاملی  تحلیل  های  شاخص  شده 

. در  ]  41[دارند   ابزار   روایی  تأیید  از مناسبت و  حاکی  نیز  تأییدی

  ادراکات دانش  های  خرده آزمون  پایایی  پژوهش دیگری ضریب 
  انتخاب،   چالش،  جاذبه،  برای  ترتیب  به  کالس  کیفیت  از  آموزان

/.،  63/.،  46/.،  69/.،  60/.،  57و معنابه طورکلی برابر    خودکارآمدی
. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با   ]42[/. بدست آمد  86و  

و برای مولفه های    77/0استفاده  از ضریب پایایی مرکب حدود  
،   78/0، 78/0عالقه ، چالش انگیزی ، انتخاب و لذت  به ترتیب 

ا  78/0و    76/0 با  روایی  و   آمد  تعیین  بدست  روش  از  ستفاده 
و برای مولفه های عالقه ،    61/0شاخص میانگین واریانس حدود  

و    50/0،    57/0،  59/0چالش انگیزی ، انتخاب و لذت  به ترتیب  
 بدست آمد.  51/0

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

اسمیرنوف داده  -چولگی، جعبه ای، کولموگروف و کشیدگی های،
های پرت شناسایی، سپس با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس داده 

نمونه نهایی گردید. همچنین   342های پرت حذف شد و با تعداد 
پس از بررسی نرمالی داده ها مدل اندازه گیری دو متغیر پژوهش  

نتایج همچنین  شد.  تایید  و   های  نس واریا  میانگین  بررسی 
نشان سرزندگی  تمامی  دهد  می  استخراجی  های  مقیاس   زیر 

 مدل  در  باورهای فراشناختیو    کالس   محیط  از  ادراک  تحصیلی،
  که   بود  بزرگتر  5/0  معیار  حد  از  آمده  بدست  مقادیر  گیری  اندازه
  مرکب  اعتبار  همچنین  است،  همگرا   نوع  از   روایی  دهنده  نشان

 از  آمده  به دست  مقادیر  که  است  آن  دهنده  نشان(  سازه  اعتبار)
  AVE موضوع بنابراین  است و   بیشتر 07/0 معیار حد  از  ها مولفه

. شود می تایید ها )پایایی سازه( پرسشنامه CR و

   تحصیلی  فراشناختی با سرزندگی باورهای و کالس محیط از ادراک همبستگی متغیرهای میانگین، انحراف استاندارد و .1 جدول

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 متغیر

            1 430/3 78/2 تحصیلی  سرزندگی

           1 . 15**  534/3 86/21 عالقه 

          1 . 68**  . 17**  864/5 63/22 انگیزی  چالش

         1 . 82**  . 71**  . 17**  086/6 92/19 انتخاب 

        1 . 80**  . 78**  . 73**  . 18**  705/7 25/19 لذت

       1 . 86**  . 76**  . 94**  . 84**  . 18**  246/22 13/83 کالس  محیط از  ادراک

  درباره مثبت باورهای
 نگرانی 

68/13 778/3  *13 . -  **20. -  *12 . -  **15. -  **17. -  **17 . 1     
 

  درباره منفی باورهای
 افکار  کنترل پذیری

90/15 714/3  **19. -  **23. -  **15. -  **17. -  **15. -  **19 .  **73 . 1    
 

    1 . 59**  . 79**  - .14**  - .10 - . 12*  - . 10*  - .19**  - .17**  865/1 77/11 عدم اطمینان شناختی 

   1 . 75**  . 46**  . 61**  - .15**  - .13**  - .14**  - . 13*  - .14**  - .17**  948/0 87/12 افکار  کنترل به نیاز

  فراشناختی فرایندهای
 شناختی  خودآگاهی

47/16 149/4  **18. -  **23. -  **16. -  **17. -  **17. -  **20. -  **85 .  **70 .  **72 .  **61 . 1 
 

 1 . 93**  . 69**  . 84**  . 85**  . 94**  - .20**  - .17**  - .18**  - .15**  - .24**  - .29**  837/12 69/70 فراشناختی  باورهای
 * P<0/01,** P<0/05 
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  وجود 01/0 سطح در و  دهد می نشان  تحصیلی را با سرزندگی و فراشناختی  باورهای بین ( همبستگی معناداری1) جدول در مندرج نتایج
 .  دارند

 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 ام آزمونن 

χ2/df 425/2 427/3 <3 نسبی  اسکوئر کای 

 625/254 116/370 - کای  مجذور برازش نیکویی آزمون 

DF  105 108 - درجه ازادی 

RMSEA  048/0 072/0 <1/0 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

GFI  969/0 931/0 >9/0 شاخص برازندگی تعدیل یافته 

NFI 948/0 897/0 >9/0 شاخص برازش نرم 

CFI 977/0 911/0 >9/0 شاخص برازش مقایسه ای 

است که نشان دهنده این است که میانگین مجذور   1/0باشد لذا این مقدار کمتر از  می  048/0برابر با    RMSEA( مقدار  2مطابق جدول )
مقدا همچنین  باشد.  می  قبول  قابل  مدل  و  است  مناسب  مدل  آزادی)خطاهای  درجه  به  دو  کای  بین  425/2ر  میزان  می  3و    1(  و  باشد 

می باشد که نشان می دهند مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش، مدلی، مناسب    9/0نیز تقریبا برابر و بزرگتراز    NFIو  GFI  ،CFIشاخص  
 است.  

 ( ML) نمایی درست حداکثر روش با مدل مستقیم برآورد .3 جدول
 معناداری B β R2 T تغیرم

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

 001/0 034/4 071/0 34/0 21/0 تحصیلی  سرزندگی بر کالس  محیط از  ادراک

 تحصیلی دارا هستند.  با اثر مستقیم معناداری بر سرزندگی کالس  محیط از ادراکو  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 تغیرم

 001/0 - 296/0 - 389/0 - 342/0    تحصیلی سرزندگی بر کالس محیط از   ادراک  گری میانجی با فراشناختی باورهای

  نشده استاندارد ،(β) شده استاندارد مقادیر به  توجه با دهش گرفته نظر در مستقیم غیر مسیر از گردد، می  مشاهده (4که در جدول ) گونه همان
(b  )و  (R2  )به دست   مقدار  به  توجه  با  تحصیلی،  سرزندگی  بر  کالس  محیط  از  ادراک  گری  میانجی  با  فراشناختی  باورهای  مسیر  آمده،  دست  به  

   .گردید واقع تایید مورد استرپ بوت  برآورد  روش به توجه با و باشند می اثرات معنی داری دارای آمده

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

2
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 بحث 
هدف پژوهش حاضر بررسی مدل یابی روابط ساختاری بین  
ای   واسطه  نقش  با  تحصیلی  سرزندگی  با  فراشناختی  باورهای 

حیط کالس در دانش آموزان دختر پایه دهم و یازدهم  ادراک از م
شهرستان فریدونکنار بود و با توجه به مدل نهایی پژوهش به طور  

درصدی متغیر سرزندگی    35کلی متغیر برون زا توان پیش بینی  
تحصیلی را دارا می باشد و به طور کلی مدل پژوهش مورد تایید  

ب برخوردار  خوبی  برازش  از  و  گردیده  نقش  واقع  بررسی  در  ود. 
بینی   پیش  در  کالس  محیط  از  ادراک  و  فراشناختی  باورهای 

تبیین   از ضریب  نیز حاکی  واریانس    %35سرزندگی تحصیلی  از 
های   یافته  با  همسو  نتایج  این  باشد.  می  تحصیلی  سرزندگی 

است. درتبیین این نتایج باید اشاره نمود    ]12و    5،  3[پژوهشی  
ا بر  فرد کنترل کمی  ، موقعیت های هرچقدر  فکار نگران کننده 

چالشی مربوط به تحصیل و تهدیدهای مربوطه نظیر امتحانات و  
سرزندگی   کاهش  باشد،  داشته  دهد  انجام  باید  فرد  که  تکالیفی 
تحصیلی را به دنبال خواهد داشت و این نشان دهنده ضعف فرد  
ای طبیعی در   به گونه  که  با چالش های تحصیلی  مقابله  برای 

حصیل خواهد بود و از طرفی کاهش توان مقابله با این  دوران ت
پژوهشگران     ، افراد می شود  تعمیم دهی  بیش  باعث  ها  چالش 
معتقدند باورهای فرا شناختی کنترل ناپذیری بر افکار باعث می  
شود افراد دچار تنش عاطفی می شوند ، تجربه تنش عاطفی در  

شناختی نمره باالیی  افرادی که در بعد کنترل ناپذیری باورهای فرا
و   ناسازگارانه  ای  مقابله  )راهبردهای  درگیر  میشود  موجب  دارند 
راهبردها   این  از  استفاده  و  شوند  و...(  گری  سرکوب  و  اجتناب 
تشدید   و  پردازش  در  تهدید  ماهیت  بودن  دسترس  در  موجب 
استرس و هیجانهای منفی می شود  و در نهایت این فرآیند می  

  ]21[گی تحصیلی نقش مؤثری داشته باشد  تواند در کاهش سرزند
. در نتیجه باورهای فراشناختی می تواند پیش بینی کننده قوی 
برای سرزندگی تحصیلی محسوب شود. در تحقیقات پیشین نشان 
داده شده که انگیزه و باور یادگیرنده به طرز فزاینده ای در شکست  
صورت   در  و  است  مؤثر  تحصیلی  سرزندگی  و  تحصیلی  های 

کست تحصیلی، سرزندگی تحصیلی در صورتی باقی خواهد ماند  ش
که دانش آموزان باورهای فراشناختی و نظام اعتقادی قوی داشته  
باشد. بنابراین دانش آموزانی که از سرزندگی تحصیلی برخوردارند  
و در برخورد با موانع، چالش ها، سطوح مختلف استرس و غیره...  

بر موقعیت  و  غلبه می کنند    موفق عمل می کنند  پرتنش  های 
ر بررسی مسیر ادراک از محیط کالس و مؤلفه های آن  د  .]22[

بینی  پیش  در  ولذت(   انتخاب   ، انگیزی  ،چالش  عالقه  )ادراک 
سرزندگی تحصیلی با توجه به مقدار بدست آمده دارای واریانس  

اثر مستقیم     B(34/0و )R2(    (،21/0  ) b%71تبین شده برابر با )  
با   یافته  این  نتایج  که  دهد  می  نشان  را  تحصیلی  سرزندگی  بر 

همسو می باشد. درتبین این فرضیه می    ]16و    14،  8[تحقیقات  

فرایند   در  فعال  عامل  عنوان یک  به  آموز  دانش  که  گفت  توان 
کسب دانش است و فرایند ساختن دانش مستلزم درگیری فعال  

رنده است ،  به عبارتی هنگامی که ادراک دانش آموزان و  یادگی
کالس به نحوی باشد که تکالیف و وظایف آن را متنوع و چالش  
برانگیز بدانند اهداف تسلطی را انتخاب می کنند ، کالس درس  
را سودمندتر تلقی کرده از راهبردهای انگیزشی مناسبی استفاده  

یلی برخورد موفق تری می کنند، و در نهایت با چالش های تحص
نائل می شوند. همچنین   پیشرفت تحصیلی  به  و  خواهند داشت 
براساس تحقیقات انجام شده  ادراک دانش آموزان از محیط واقعی  
کالس می تواند در افزایش دانش و پیشرفت اجتماعی و عاطفی  
و موفقیت تحصیلی شان تاثیر بگذارد. زمانی که دانش آموز کالس  

رک کند که به تقویت استقالل وی منتهی می  درس را محیطی د
شود و محتوای تکالیف درسی را برای آینده خود مفید می داند ،  
از راهبردهای مناسبی برای برخورد با چالش ها و انطباق با شرایط  
تحصیلی استفاده می کند که منجر به موفقیت در زمینه تحصیلی  

در انجام تکالیف خواهد شد، هر چه قدر معلمان دانش آموزان را  
درگیر کنند و آنها را به چالش بکشند باعث کسب مهارت در انجام  

در بررسی مسیر غیرمستقیم    .]7[تکلیف در دانش آموزان می شود  
باورهای فراشناختی با سرزندگی تحصیلی با واسطه گری ادراک  

با توجه به  در سطح    (342/0آمده )    بدست  B  از محیط کالس 
 استفاده   با  و  باشند  می  اثرات معنی داری  دارای(   001/0معناداری )

این  .گردید  واقع  تایید  مورد   استرپ  بوت   برآورد   روش نتیجه  که 
پژوهش   نتایج  با  فرضیه    ]9و    4[یافته  این  باشد.در  می  همسو 

میانجی   متغیر  از طریق  غیرمستقیم  به طور  فراشناخت  باورهای 
یر گذاشت  ادراک از محیط کالس بر سرزندگی دانش آموزان تاث

که در تبین این فرضیه می توان گفت عوامل شناختی ، مهم ترین  
دانش   ادراک  و  هستند  تحصیلی  سرزندگی  کننده  تعیین  عامل 
آموزان به محیط کالس از مهم ترین جنبه های شناختی است که  
نقش مهمی را در سرزندگی تحصیلی دانش آموزان ایفا می کند.  

ختن فرصت های رشد ، حمایت  محیط یادگیری از طریق فراهم سا
های عاطفی ، انگیزشی و راهبردی می تواند در ارتقاء تاب آوری  
دانش   واقع  در  باشد.  موثر  آموزان  دانش  تحصیلی  سرزندگی  و 
از   و  هستند  قوی  انگیزه  و  مثبت  باورهای  دارای  که  آموزانی 
راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده می کنند ، در عملکرد  

پر بیشتری  تحصیلی  پافشاری  تکالیف  انجام  در  و  هستند  انرژی 
سرزندگی   و  عملکرد  بهبود  به  منجر  امر  این  و  دهند  می  نشان 

از محدودیت های پژوهش می توان    تحصیلی در انان می شود.
ابزارهای   از  روش  این  در  که  داشت  اشاره  پژوهش  روش  به 
خودگزارشی استفاده شده  که می تواند پاسخ آزمودنی ها تحت  
تاثیر مطلوبیت اجتماعی مقداری با خطا روبرو باشد که بهتر است  
استفاده  ترکیبی  و  کیفی  های  روش  مصاحبه،  روش  از 
شود.همچنین  مقطعی بودن روش، می تواند بر حاالت روحی و  
ابزارها بر   روانی و وضعیت شخصی افراد در بازده زمانی تکمیل 
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پیشنهاد می شود که  در پایان    نحوه تکمیل ابزارها اثرگذار باشد. 
معلمان با ایجاد جو تعامل و مشارکتی ، تکالیف جذاب و چالش 
و   گیری  در تصمیم  آموزان  دانش  به  انتخاب  دادن حق  و  انگیز 
تاکید بر اهمیت مدرسه و محیط کالس ، باورهای مثبت و تاب  
ارتقاء بخشند با   را در دانش آموزان  آوری و سرزندگی تحصیلی 

ع سرزندگی تحصیلی پیشنهاد می شود در توجه به اهمیت موضو
پژوهش های آینده عالوه بر پیشایندهای ادراک از محیط کالس  
و باورهای فراشناخت به مطالعه بیشتر عوامل پیشایند اثرگذار بر  
آن و نیز پیامدهای این سازه در زندگی دانش آموزان و دانشجویان  

آموزان از  پرداخته شود.گذاشتن کارگاههای آموزشی برای دانش  
 ، مثبت  افکار   ، مساله  حل   ، آوری  تاب  )کارگاه  مشاوران  طرف 

می تواند سبب    (مبارزه با افکار منفی و خود آگاهی شناختی و غیره
کارآمدی و اعتماد به نفس در دانش آموزان شود و سبب می شود  
که دانش آموزان به قابلیت ها و نوانایی های خود اطمینان پیدا 

 کنند.

 ینتیجه گیر
در مجموع یافته های این پژوهش می تواند در پر کردن خال  
  . آید  کار  به  دارد  وجود  تحصیلی  سرزندگی  زمینه  در  که  نظری 
نتایج این پژوهش بیان می کند که باورهای فراشناختی و ادراک  
از محیط کالس به علت تاثیر مستقیمی که بر برداشت فرد از خود  

بر   و تواند  می  دارد،  دانش  شناختش  تحصیلی  سرزندگی  روی 
جو   کالس،  محیط  از  آموز  دانش  درک  باشد،  موثر  آموزان 
تکالیف  معلم،  حمایت   ، آن  های  ویژگی  و  کالس  روانشناختی 

چالش انگیز و لذتی که دانش آموز از این محیط کسب می کند  
در استفاده از راهبرد های شناختی و فراشناختی و فرایندهای ذهنی 

رویارویی با چالش های تحصیلی هدایت می  در جهت پیشرفت و  
باور   توانایی های خود  به  این میان دانش آموزانی که  کند و در 
دارند از چالش ها و مشکالت عبور کرده و قابلیت ها و استعدادهای  
خود را خواهند شناخت و در خودشکوفایی و موفقیت تحصیلی گام  

 خواهند برداشت. 
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