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Abstract 
This study was conducted aiming to investigate the mediating role of motivational regulation 
strategy in relationship between metacognition and academic buoyancy. The participants 
were 336 (170 women and 166 men) undergraduate students from Shiraz University selected 
by random multistage cluster sampling method. The participants completed three measures: 
Academic Buoyancy scale (Dehghanizadeh & Hosseinchari, 1391), Motivational Regulation 
Strategies Inventory (Wolters, 1999), and Metacognitive Awareness Inventory (Schraw & 
Dennison, 1994). Cronbach alpha coefficient was used to examine the reliability of the 
Scales. To determine the validity, confirmatory factor analysis was applied. The findings 
showed the reliability and validity of all instruments were at satisfactory level. The results 
indicated that the model had a good fitness with the data. Metacognition could predict 
academic buoyancy in a direct mannar. Moreover, motivational regulation strategy had a 
mediating role in relationship between metacognition and academic buoyancy. According to 
this reseach findings, it can be concluded that the metacognition can affect students’ 
academic buoyancy in a positive manner through increasing use of motivational regulation 
strategy. 
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 رابطة فراشناخت و سرزندگي تحصيلي: 

 گري راهبردهاي تنظيم انگيزشنقش واسطه

 2، فریده یوسفی1مینا مهبد

 شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران . دکتری روان1

 گاه شیراز، شیراز، ایرانشناسی، دانششناسی تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان. دانشیار، گروه روان2

 (19/04/1400؛ تاریخ پذیرش: 22/12/1397)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ای راهبردهای تنظيم انگيزش در رابطة بين فراشناخت و سرزندگي تحصيلي دانشجویان انجام پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطه
-92از دانشجویان دورة کارشناسي دانشگاه شيراز سال تحصيلي مرد(  166زن و  170نفر ) 336کنندگان پژوهش شامل پذیرفت. شرکت

ای انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگي است، که در آن ای چندمرحلهگيری تصادفي خوشهبودند که بر اساس روش نمونه 93
بررسي متغيرهای پژوهش همه یابي معادالت ساختاری بررسي شد. به منظور رابطة بين متغيرهای پژوهش با استفاده از روش مدل

(، و 1999(، پرسشنامة راهبردهای تنظيم انگيزش والترز )1391چاری )زاده و حسينکنندگان مقياس سرزندگي تحصيلي دهقانيشرکت
سي روایي ( را تکميل کردند. برای بررسي پایایي ابزارها از روش آلفای کرونباخ و برای برر1994مقياس آگاهي فراشناختي شراو و دنيسون )

بررسي مدل پژوهش به منظور ها از تحليل عاملي تایيدی استفاده شد. نتایج نشان دادند که پایایي و روایي ابزارها در حد مطلوب است. آن
های این پژوهش برازش مناسبي دارد. ها نشان دادند مدل پيشنهادی با دادهسازی معادالت ساختاری استفاده شد. یافتهاز روش مدل

گری راهبردهای تنظيم بيني کند. همچنين، فراشناخت از طریق واسطهناخت به طور مستقيم توانست سرزندگي تحصيلي را پيشفراش
توان نتيجه گرفت های این پژوهش، ميبيني کرد. بر اساس یافتهانگيزش، به طور غير مستقيم و معنادار نيز سرزندگي تحصيلي را پيش

 ها اثر مثبت بگذارد.تواند بر سرزندگي تحصيلي آنکارگيری راهبردهای تنظيم انگيزش دانشجویان ميفراشناخت از طریق افزایش به 

  .فراشناخت ،راهبردهای تنظيم انگيزش، سرزندگي تحصيلي دانشجو، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

چالش هاي او را به روست که پي در پي توانمنديانسان در پهنة زندگي با موانع و مسائلي روبه

(. در اين ميان، 1385، 1طلبد )کارها را ميکشد، مسائلي که مديريت شرايط و سازگاري با ناکاميمي

هاي تحصيلي هاي زندگي مربوط به دورة نوجواني است که چالشبخش قابل توجهي از چالش

د )مانند نمرات ضعيف، سطوح استرس، تهديد اعتماد به نفس، کاهش انگيزش( از جمله اين موار

اي از زندگي است که در آن تغييرات شناختي و اجتماعي سريعي رخ است. دوران تحصيل، برهه

ها در اين دوران، از ها و چالشرو، انطباق و سازگاري با فرصت(. از اين 2000، 2دهد )اسپيرمي

مي منظر پژوهشگران تعليم و تربيت اهميت دارد. بدين سان، عواملي که موجب سازگاري بيشتر آد

هاي مورد بررسي رويکرد ترين سازهشوند، از بنياديها و تهديدهاي زندگي ميبا نيازها، چالش

هاي مختلف مطرح است؛ (. سازگاري در عرصه1391چاري، زاده و حسيننگر هستند )دهقانيمثبت

 هايفردي و سازگاري در موقعيتسازگاري در برابر تغيير موقعيت، سازگاري در تعامالت بين

شود. سازگاري تحصيلي به توانمندي ياد مي 3آموزشي که از آن تحت عنوان سازگاري تحصيلي

هايي اشاره دارد که مدرسه به عنوان يک نهاد فراگيران در انطباق با شرايط و الزامات تحصيل و نقش

 (.2006، 4دهد )پتوسها قرار مياجتماعي، فراروي آن

استعدادهاي دروني که در نحوة اين سازگاري ها و يتواناي ةهاي مختلف مجموعدر ديدگاه

ها که باعث سازگاري فرد در دخالت دارند، مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اين توانمندي

؛ 2013، 6است )پوتوين و دلي 5شود، سرزندگي تحصيليبرابر تهديدها و فشارهاي تحصيلي مي

در برخورد با  آموزان براي موفقيتتوانايي دانش (. اين سازه به صورت2013و همکاران،  7مارتين

                                                           
1. Carr 

2. Spear 

3. Academic adjustment 

4. Pettus 

5. Academic buoyancy 

6. Putwain & Daly 

7. Martin 
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هايي که در مسير زندگي تحصيلي، معمول هستند، تعريف شده است )مارتين و موانع و چالش

ها و (. همچنين، سرزندگي تحصيلي به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقي به انواع چالش2008، 1مارش

و همکاران،  2شوند، اشاره دارد )پوتوينربه ميي مداوم و جاري تحصيلي، تجموانعي که در عرصه

( بيان شده، به عنوان 2017و همکاران ) 3(. تعبير ديگري از سرزندگي تحصيلي توسط کلي2012

آموزان براي حل و فصل سازندة مشکالت گران از طريق تقويت آن به دانشعاملي که هدايت

رند سرزندگي تحصيلي از حيث شدت و ( تأکيد دا2008کنند. مارتين و مارش )تحصيلي کمک مي

کنندة آوري تحصيلي با مشکالت مزمن و ناتوانمتفاوت است. تاب 4آوري تحصيلينوع با تاب

آموزي تحصيلي مرتبط است، در حالي که سرزندگي تحصيلي با تجربيات معمول مانند نمرة پايين کم

به توانايي فرد در برابر اضطراب  آوري تحصيليو عملکرد ضعيف رابطه دارد. عالوه بر اين، تاب

کننده اشاره دارد، در حالي که سرزندگي تحصيلي با اضطراب معمول و فشار روزمره فراگير ناتوان

آوري تاب»( سرزندگي تحصيلي را نوعي 2008مرتبط است. بر اين اساس، مارتين و مارش )

دهد اين سازه ( نشان مي2019و مارش ) مقطعي مارتين اند. آن گونه که مطالعةقلمداد کرده« 5روزمره

بين هاي پيشين در بحث از متغيرهاي پيشدهد. با اين حال، پژوهشناماليمات تحصيلي را کاهش مي

آموزان را براي اند. متغيرهايي که ظرفيت دانشآوري پرداختهبيش از سرزندگي تحصيلي به تاب

هاي پيشين عموماً به د. اين متغيرها در پژوهشبخشنهاي تحصيلي ارتقا ميمديريت موانع و ناکامي

)مانند عوامل  7اقتصادي، قوميت( و عوامل نزديک-)مانند جايگاه اجتماعي 6دو دستة عوامل دور

که عوامل  نظر(. از آن 2008اند )مارتين و مارش، با مدرسه( قابل تفکيک شناختي، عوامل مرتبطروان

                                                           
1. Martin & Marsh 

2. Putwain 

3. Collie 

4. Academic resilience 

5. Everyday resilience 

6. Distal factors 

7. Proximal factors 
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، 1پذير و قابل دستکاري هستند )کاپال و وينستين انعطافعموماًشناختي نزديک همچون عوامل روان

 اند.(، توجه پژوهش حاضر را به خود جلب نموده2001

آيد، بررسي شناختي در محيط آموزشگاهي به ميان ميزماني که صحبت از عوامل روان

از حيث  2گيرند. در اين راستا، متغيرهايي همچون فراشناختپيشايندهاي شناختي در رأس قرار مي

تأثيري که بر فرايند يادگيري و آموزش دارد بسيار مورد توجه پژوهشگران است. منظور از 

طور کنترل و تنظيم شناخت است فراشناخت، آگاهي شخص از فرايندهاي شناختي خود و همين

(، مدلي را در ارتباط با فراشناخت طراحي کرد، که در آن دو بعد 1978) 4(. براون1985، 3)فالول

شامل دانش فراشناختي و تنظيم فراشناختي، فرض شده است. به عقيدة براون، مؤلفة دانش فراشناختي 

)دانش  6)دانش شخص دربارة خود و راهبردها(، دانش روندي 5داراي سه سطح شامل دانش بياني

از )دانش دربارة چگونگي و چرايي استفاده  7ها( و دانش شرطيدربارة چگونگي استفاده از راهبرد

 (.1994، 8ها( است )شراو و دنيسونراهبرد

هاي فراشناختي اشاره دارد که به تفکر و بعد دوم يعني تنظيم فراشناختي، به آن دسته از فعاليت

گيرد که مقياسي هايي صورت ميکند. تنظيم فراشناختي از طريق مهارتيادگيري شخص کمک مي

(. براون با به کار 1995، 10؛ شراو و ماشمن2003، 9تنظيم است )الينورا-براي نيل به يادگيري خود

براي  ريزي)برنامه 12ريزي، تنظيم فراشناختي را شامل برنامه11بردن اصطالح فرايندهاي کنترل اجرايي

                                                           
1. Cappella & Weinstein 

2. Metacognition 

3. Flavell 

4. Brown 

5. Declarative knowledge 

6. Procedural knowledge 

7. Conditional knowledge 

8. Schraw & Dennison 

9. Eleonora 

10. Schraw & Moshman  

11. Executive control processes 

12. Planning 
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)وارسي مداوم استفاده از  1راهبردها و سازماندهي مواد يادگيري مورد استفاده(، نظارتاستفاده از 

 .(1994شراو و دنيسون، ) داندعملکرد و اثربخشي راهبردها( مي )تحليل 2راهبردها( و ارزيابي

دهي و (، با نظر به مدل براون، دو مهارت فراشناختي ديگر شامل سازمان1994شراو و دنيسون )

تر شدن پردازش اطالعات )اجراي راهبردها و ابتکاراتي که منجر به اثربخش 3مديريت اطالعات

 ،تکليف ةپردازي دربارها و فرضيهبردن راهبردها در اصالح اشتباه کار )به 4زداييشود( و اشکالمي

 د.کردنتنظيم فراشناختي وارد  ةيا کاربرد راهبردها( را به حوز

اي را براي موفقيت، سازگاري و هايي زمينهکردن چنين مهارترود فراشناخت با فراهمانتظار مي

، 5؛ چو، پالمر و پرسکي1396ند )بهرامي و بدري، آموزان در محيط تحصيلي ايجاد کسرزندگي دانش

 8(. ايسن2016، 7نينگکوان ؛2018، و همکاران 6فرني؛ 1399خوشاب، توحيدي و تاشک،  ؛2018

استدالل و نگرش متفاوتي در مواجهه با  ةآور نحوگيرد فرد تاب( در تحقيقات خود نتيجه مي2003)

فکري به جاي تمرکز بر مشکل و تبعات آن، به خود  کند، در اين پردازششرايط ناگوار اتخاذ مي

وي از سيستم  ةاي به استفادکند. اين تمرکززدايي و روند فکري شخص، اشارهتوجه بيشتري مي

هاي فراشناختي، (. نتايج يک فراتحليل نشان داد آموزش راهبرد2003فراشناخت خود دارد )ايسن، 

پذيري نادهاي مثبت، انگيزش پيشرفت و خودمسئوليتدرگيري علمي، منبع کنترل دروني، اس ةزمين

د کنو افراد را قادر مي کندرا در افراد فراهم کرده و حس اعتماد به نفس در امور زندگي را تقويت مي

ها را در امور مختلف ارائه حلمشکالت را شناسايي کرده، آزاد و مستقل عمل کنند و بهترين راه

هاي فراشناختي با افزايش سرزندگي (. بر اين اساس افزايش آگاهي1385دهند )مصطفايي و محبوبي، 

هاي معمول تحصيلي همراه است. به بيان ديگر، زماني که شخص و توانايي فرد براي مقابله با چالش

دستيابي به هدف را  برايبه نقاط قوت و ضعف ذهن خود اشراف دارد و راهبردهاي مناسب 
                                                           
1. Monitoring 

2. Evaluation 

3. Organizing & information management 

4. Debugging 

5. Chu, Palmer & Persky 

6. Fernie 

7. Kwan Ning 

8. Isen 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717323790#!
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موانع را داشته و به تبع آن سرزندگي تحصيلي بيشتري را نمايان شناسد، توانايي حل و فصل مي

 د.کنمي

رود فراشناخت نه تنها به طور مستقيم، بلکه از سوي ديگر، با تکيه بر تحقيقات پيشين احتمال مي

بيني سرزندگي تحصيلي باشد. در اين ميان، تنظيم عوامل انگيزشي و فرايندي، قادر به پيش ةبه واسط

هاي اخير مورد ه عنوان يک سازة انگيزشي و يک مؤلفه مهم يادگيري خودگردان در سالب 1انگيزش

ها و راهبردهايي است که توجه متخصصان تعليم و تربيت واقع شده است و منظور از آن کنش

گيرند تا تالش و مداومت خود را براي انجام تکاليف درسي حفظ نموده و فراگيران به کار مي

هاي موجود در حيطة خودگرداني و عملکرد تحصيلي حاکي از آن است که افتهافزايش دهند. ي

تنها وابسته به تنظيم و کنترل شناخت و رفتار از سوي يادگيرندگان است، بلکه خودگرداني مؤثر نه

گيرد تنظيم انگيزش و استفاده از راهبردهاي مختلف براي حفظ و افزايش انگيزش را در بر مي

  .(1999، 2)والترز

دهي انگيزشي ( شامل استفاده از پنج راهبرد نظم1999تنظيم انگيزش در الگوي پيشنهادي والترز )

و  6وگوي دروني تسلط، گفت5وگوي دروني عملکرد، گفت4، کنترل محيط3دهيخودپاداشاست: 

يادگيري هاي ( استفاده مؤثر از اين راهبردها با ساير جنبه2003. به اعتقاد والترز )7افزايش عالقه

فکرکردن به  ايدهي به معنتحصيلي افراد رابطه دارد. راهبرد خودپاداش خودگردان و نيز موفقيت

هايي است که به حذف يا هاي حاصل از انجام يک تکليف است. کنترل محيط شامل فعاليتپاداش

آموز شگوي دروني عملکرد آن است که دانوانجامد. منظور از گفتپرتي در محيط ميکاهش حواس

گوي دروني وخوب فکر کند. گفت ةبراي حفظ انگيزش خود به اهداف عملکردي مانند گرفتن نمر

                                                           
1. Motivational regulation 

2. Wolters 

3. Self-consequating 

4. Environmental control 

5. Performance self-talk 

6. Mastery self-talk 

7. Interest enhancement 
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آموز اهميت يادگيري مطلب را به خود گوشزد کند و سرانجام آن است که دانش کنندةتسلط بيان

آن لذت  مطلب مورد نظر را به بازي تبديل کند تا از ،هآن است که يادگيرند ايافزايش عالقه به معن

 (.1999ببرد )والترز، 

هاي پيشين تأثير آگاهي اي تنگاتنگ دارد و پژوهشفراشناخت با متغيرهاي انگيزشي رابطه

؛ عطارخامنه و 2013، 1پورنژاد، بهزادي و آمليحاجيند )اکردهييد أفراشناختي را بر تنظيم انگيزش ت

دي از مقتضيات فرايند يادگيري به هاي فراشناختي، برآورآموزان با قضاوت(. دانش1388سيف، 

آورند، مانند برآورد ميزان تالش يا صرف وقت در انجام تکليف يا انتخاب راهبرد مناسب دست مي

(. فقدان دانش در ارتباط 2018؛ فرني و همکاران، 2018؛ چو و همکاران، 2006، 2يادگيري )افليدز

شک و ترديد کرده و احساس شايستگي و  با راهبردهاي يادگيري، فرد را براي پيگيري هدف دچار

دهد و اين امر احتمال انتخاب راهبردهاي تنظيم انگيزش و مقابله با کارآمدي وي را کاهش مي

طريق فرايندهاي کنترل  (. به اين2015، 3دهد )البدارين، قيث و آکورزا را کاهش ميموقعيت تنش

 کنند.ي تحصيلي ايفا مياي در رابطة فراشناخت و سرزندگانگيزش، نقش واسطه

( بدنة ادبيات پژوهش دربارة سرزندگي تحصيلي را در پنج طبقة کلي 2019مارتين و مارش )

، 5پذيري، تطبيق4ها مانند مقابلهاند: نخست، تحقيقاتي که تمايز سرزندگي را با ساير سازهتعريف کرده

؛ 2018، 8ال، پوتوين و آويارددهند )براي مثنشان مي 7، کنترل، اضطراب، ترس تحصيلي6سرسختي

 ،9؛ سيمس، پوتوين و رمديوس2015، 2014، 2012؛ پوتوين و همکاران، 2013پوتوين و دلي، 

بين (. دوم، تحقيقاتي که به نقش عوامل پيش2013؛ مارتين و همکاران، 2019، 10و کيمفانگ ؛ 2015
                                                           
1. Hajipour Nezhad, Behzadi & Amoli 

2. Efklides 

3. AL-Baddareen, Ghaith & Akour 

4. Coping 

5. Adaptability 

6. Grit 

7. Academic fear 

8. Putwain & Aveyard 

9. Symes, Putwain & Remedios 
10. Fong & Kim 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815026051#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815026051#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815026051#!
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؛ مارتين 2006مارتين و مارش، ؛ 2015اند )براي مثال، کلي و همکاران، سرزندگي تحصيلي پرداخته

بين تأکيد هايي که بر نقش سرزندگي تحصيلي به عنوان متغير پيش(، سوم، پژوهش2010و همکاران، 

اي با موضوع هاي مداخله(، چهارم، پژوهش2008؛ مارتين و مارش، 2013دارند )براي مثال، مارتين، 

و همکاران،  2؛ پوالکاناهو2019، 1و بيومانت سرزندگي تحصيلي هستند )براي مثال، پوتوين، گاالرد

هاي مختلف ها و فرهنگها، بافتهايي هستند که سرزندگي را در نمونه(، و پنجم، پژوهش2019

؛ 2017؛ مارتين و همکاران، 2017؛ کلي و همکاران، 2018، 3اند )براي مثال، داتو و يانگارزيابي کرده

 (.2018، 4يون، هيور و آلهوري

توان در سه گروه تقسيم کرد: شده در موضوع پژوهش را ميهاي انجاماساس، پژوهش بر همين

هاي هايي است که به بررسي پيشايندهاي شناختي مؤثر بر سازهگروه اول، در برگيرندة پژوهش

( با بررسي اثربخشي آموزش 1399اند. در اين راستا، خامدي و همکاران )انگيزشي پرداخته

ختي بر انگيزش يادگيري دانشجويان، دريافتند که راهبردهاي فراشناخت باعث راهبردهاي فراشنا

پور، شود و اين افزايش در طول زمان پايدار است. قدمافزايش انگيزش يادگيري دانشجويان مي

( نيز با آموزش بستة فراشناختي )تفکر انتقادي، حل مسأله و 1397گشنيگاني و رضائيان )خليلي

هاي فراشناختي بر انگيزش آموزان پسر دورة دوم متوسطه، دريافتند که مهارتشفراشناخت( به دان

( نشان دادند آموزش 1388و پيشرفت تحصيلي تأثيرگذار است. همچنين، عطارخامنه و سيف )

آموزان دختر دورة متوسطه راهبردهاي يادگيري و مطالعه )فراشناختي( بر انگيزش پيشرفت دانش

( با آموزش بستة فراشناختي به دانشجويان 1389شکن، يارمحمديان و عجمي )انتأثير مثبت دارد. گرد

آزمون گروه آزمايش در پس 5رشتة مدارک پزشکي دريافتند که ميانگين نمرات کل يادگيري خودراهبر

( دريافتند که فراشناخت و 2015آزمون افزايش يافته است. البدارين و همکاران  )نسبت به پيش

( به 1390، يعقوبي و رشيدي )زادهداري بر انگيزش تحصيلي دارند. يوسفتأثير معنااهداف تسلطي 

                                                           
1. Putwain, Gallard & Beaumont 

2. Puolakanaho 

3. Datu & Yang 

4. Yun, Hiver & Al-Hoorie 

5. Self-directed learning 
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آموزان دختر پرداختند و دريافتند هاي فراشناختي بر خودکارآمدي دانشبررسي تأثير آموزش مهارت

آموزاني که تحت که ميزان تمرکز بر هدف، انگيزش دروني، مهارت حل مسأله و خودارزشيابي دانش

ها بودند، بيشتر آموزاني که فاقد اين آموزشهاي فراشناختي قرار داشتند از دانشمهارت آموزش

( نيز حاکي از تأثير آموزش راهبردهاي 2012) 1سعيدميرروستا و قاضي است. پژوهش نخبه

( با 1387زاده )لواساني، حجازي و ملکفراشناختي خواندن بر خودکارآمدي خواندن بود. غالمعلي

آموزان بخشي بر راهبردهاي يادگيري و خودکارآمدي دانشاثر آموزش راهبردهاي خودنظم بررسي

دختر نشان دادند نمرات خودکارآمدي گروه آزمايشي به صورت معناداري از گروه کنترل باالتر 

 است. 

انگيزش خودگردان را بر سرزندگي  هاي حوزةهايي است که پيامد سازهگروه دوم، شامل پژوهش

( با آموزش مديريت انگيزش به 1396دوست )زاده و وطناند. حسنيلي بررسي کردهتحص

ها با افزايش نمرات سرزندگي تحصيلي و خودپنداره مثبت آموزان دريافتند اين آموزشدانش

آوري ( با مطالعة رابطة انگيزش و تاب2020) 2آموزان همراه بوده است. هبا و يونگسانتحصيلي دانش

ان وجود رابطة مثبت و معنادار بين اين دو سازه را تأييد کردند. نتايج مطالعة اتيس، در دانشجوي

آموزان باانگيزه، احساسات مثبتي در کالس درس نشان ( نشان داد دانش2005) 3گروزت و پلتير

هاي خودمختاري دهند و عالقة بيشتري نسبت به مدرسه دارند. همچنين، با افزايش شکلمي

( دريافتند 2010شود. مارتين و همکاران )گاري بيشتري در مدرسه مشاهده ميانگيزشي، ساز

( دريافت 2004اضطراب و کنترل نامطمئن با سرزندگي تحصيلي رابطة منفي دارد. والترز )

کنند و داراي اهداف تسلط هستند، آموزاني که از راهبردهاي يادگيري بيشتري استفاده ميدانش

( مشاهده کردند بين انگيزش دروني و 2005) 4دارند. والز و ليتل تري به مدرسهنگرش مثبت

اي ميان تالش، سازگاري مثبت در مدرسه رابطة متقابل وجود دارد. همچنين نشان دادند چنين رابطه

انواع  ة( نيز با بررسي رابط1385مدرسه نيز برقرار است. نوشادي ) خودتنظيمي انگيزشي و نگرش به

                                                           
1. NokhbehRousta & Ghazi MirSaeed 

2. Heba & Yongsun 

3. Otis, Grouzet & Pelletier 

4. Walls & Little 
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گيري هدف يادگيري آموزان مالحظه کرد جهتيت از تحصيل در دانشگيري هدف و رضاجهت

کنندگي مثبت و معنادار است. قاسم و بينيآموزان داراي قدرت پيشبراي رضايت از تحصيل دانش

شناختي آوري روان( نشان دادند بر اساس انگيزش دروني و بيروني، تاب1391چاري )حسين

بيني بيشتري انگيزش دروني نسبت به انگيزش بيروني توان پيش بيني است وآموزان قابل پيشدانش

 دارد.

اند هاي انگيزشي را بررسي کردهگري سازههايي است که اثر واسطهگروه سوم شامل پژوهش

و همکاران،  3؛ هاياکي2019، 2؛ کريمي و ستوده1396؛ عرفاني، 2017و همکاران،  1)مثالً، اسميت

اي خودکارآمدي ( به بررسي نقش واسطه1391چاري )زاده و حسينني(. در اين راستا، دهقا2011

ادراک از الگوي ارتباطي خانواده و سرزندگي تحصيلي پرداختند و دريافتند  بين در رابطة

گيري گفت و شنود و سرزندگي تحصيلي دارد. خرمائي و اي ميان جهتخودکارآمدي نقش واسطه

هاي هاي انگيزشي در رابطة بين ويژگيگيرياي جهتطه( با انجام پژوهشي از نقش واس1385خيّر )

هاي آنان نشان داد از ميان پنج عامل شخصيتي و راهبردهاي شناختي يادگيري حمايت کردند. يافته

مداري افزون بر اثر مستقيم بر راهبردهاي شناختي يادگيري، داراي اثر بزرگ شخصيت، عامل وظيفه

گيري عملکردي بر استفاده از راهبردهاي ري يادگيري و جهتگيغير مستقيم از راه متغير جهت

( با بررسي نقش خودپندارة رياضي، 1385شناختي يادگيري است. همچنين، کيامنش و پوراصغر )

انگيزش يادگيري رياضي، عملکرد رياضي قبلي و جنسيت در پيشرفت رياضي، دريافتند خودپندارة 

مستقيم دارد و از طريق اين متغير بر پيشرفت رياضي تأثير رياضي بر انگيزش يادگيري رياضي تأثير 

اي خودکارآمدي ( با مطالعة نقش واسطه1390بردبار )غير مستقيم دارد. عالوه بر اين، شمس و تابع

گيري هدف و عملکرد رياضي، دريافتند جهتبين تحصيلي )به عنوان يک سازه انگيزشي( در رابطة 

گيري هدف و اي ميان جهتگرايشي نقش واسطه-ف تسلطخودکارآمدي تحصيلي از طريق هدکه 

  عملکرد رياضي دارد.

                                                           
1. Smit 

2. Karimi & Sotoodeh 

3. Hayaki 
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گري راهبردهاي تنظيم حائز توجه، غفلت محققان از بررسي نقش واسطه ةنکت ،در اين ميان

گري و سرزندگي تحصيلي است. اگرچه نقش واسطه شناختفرابين عوامل  ةانگيزش در رابط

تا حدي مورد توجه  شناختفرافرايندي در ارتباط با عوامل  متغيرهاي انگيزشي به عنوان يک سازه

محققان پيشين بوده است، اما سرزندگي تحصيلي به عنوان متغير مالک، در ارتباط با دو سازة يادشده 

موضوع بحث محققان واقع نشده است. بر اين اساس، هدف پژوهش حاضر پرکردن چنين شکافي 

گري راهبردهاي تنظيم انگيزش در رابطة بين واسطه رو در پي بررسي نقشاست و تحقيق پيش 

(، الگوي پيشنهادي 2008فراشناخت و سرزندگي تحصيلي است. بر پاية ديدگاه مارتين و مارش )

هاي پيشين، پژوهش حاضر در ( و نيز يافته1994(، مدل فراشناختي شراو و دنيسون )1999والترز )

پرسش است که آيا راهبردهاي تنظيم انگيزش نقش قالب يک مدل فرضي در پي پاسخگويي به اين 

کند؟ مدل پيشنهادي از روابط بين اي در رابطه بين فراشناخت و سرزندگي تحصيلي ايفا ميواسطه

 آورده شده است. 1متغيرهاي پژوهش حاضر در شکل 

 

 

 

 

 
 

 . مدل پیشنهادی از روابط بین متغیرهای پژوهش1شكل 

 شناسي پژوهش روش

حاضر از نوع همبستگي است که در آن رابطة بين متغيرهاي پژوهش با استفاده از طرح پژوهش 

يابي معادالت ساختاري بررسي شده است. جامعة آماري اين پژوهش، دانشجويان دورة روش مدل

 170نفر ) 336نفر( هستند که از ميان آن،  7140هاي مختلف دانشگاه شيراز )حدود کارشناسي رشته

اي گيري خوشههاي مختلف دانشگاه شيراز با استفاده از روش نمونهاز دانشکدهمرد(  166زن و 

 فراشناخت

راهبردهاي 

 تنظيم انگيزش

 

 سرزندگي تحصيلي
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 کنندگان در پژوهش انتخاب شدند؛ بدين ترتيب که ابتدا ازاي به عنوان شرکتتصادفي چندمرحله

 4طور تصادفي انتخاب شده و سپس از هر دانشکده دانشکده به 5هاي دانشگاه شيراز، بين دانشکده

 شد و کلية دانشجويان حاضر در آن کالس به صورت تصادفي انتخاب 1ر بخش بخش و در ه

 1کالين براي تعيين حجم نمونه، نظرها به تکميل ابزارهاي پژوهش پرداختند. شايان ذکر است کالس

معادالت يابي مدل( مورد توجه قرار گرفت. وي، تعداد مناسب حجم نمونه را براي آزمون 2016)

 د.دانبرابر تعداد پارامترهاي مدل پژوهش مي 20تا  10ساختاري، 

درصد(،  24/35گروه نمونة پژوهش حاضر دانشجويان دانشگاه شيراز از سه رشتة مهندسي )

درصد( بودند. دانشجويان گروه مهندسي،  32/22درصد( و علوم پايه ) 26/42ادبيات و علوم انساني )

نفر مرد و گروه علوم پايه،  67نفر زن و  75اني، نفر مرد، گروه ادبيات و علوم انس 52نفر زن و  67

 سال بود. 22تا  18کنندگان در پژوهش بين نفر مرد بودند. دامنة سني شرکت 47نفر زن و  28

گيري متغيرهاي مورد نظر از ابزارهايي استفاده شد که در ادامه در پژوهش حاضر براي اندازه

 شرح داده شده است. 

( مقياس سرزندگي تحصيلي را 1391چاري )زاده و حسيندهقاني :2مقياس سرزندگي تحصيلي

گويه است، توسعه  4( که داراي 2006با الگوگيري از مقياس سرزندگي تحصيلي مارتين و مارش )

زاده و سنجي اين ابزار توسط دهقانيگويه رساندند. بررسي خصوصيات روان 9دادند و آن را به 

و ضريب بازآزمايي  80/0ب آلفاي کرونباخ به دست آمده برابر ( نشان داد ضراي1391چاري )حسين

به دست آوردند.  68/0تا  51/0ها با نمرة کل را بين بود. همچنين، دامنة همبستگي گويه 73/0برابر با 

بخشي برخوردارند. افزون ها از همساني دروني و ثبات رضايتاين نتايج حاکي از آن است که گويه

توسط اين دو محقق، نشان  3سي ساختار عاملي مقياس از طريق انجام تحليل عامليبرر بر اين، نتايج

کنند. ي را تبيين ميدرصد از واريانس متغير سرزندگي تحصيل 37گوية مورد نظر در مجموع،  9داد 

)بسيار موافقم(  5)بسيار مخالفم( تا  1ساس پنج گزينه از گذاري اين مقياس از نوع ليکرت و بر انمره

 گيرد.قرار مي 45تا  9اي از دهنده به آن در دامنهپاسخ ةگيرد. بدين ترتيب، نمررت ميصو

                                                           
1. Kline 

2. Academic buoyancy scale 

3. Factor analysis 
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افزار کارگيري نرمييدي با بهأدر پژوهش حاضر براي تعيين روايي ابزار از روش تحليل عاملي ت

AMOS ( و کمترين بار عاملي70/0) 4( استفاده شد. بيشترين بار عاملي مربوط به گوية 21 ة)نسخ 

/df=  54/2)هاي نيکويي برازش مدل ( بود. شاخص56/0) 2مربوط به گوية 
2χ ،06/0 =RMSEA، 

08/0=PCLOSE، 92/0=NFI، 95/0 =CFI ،95/0=IFI) ها برازش با داده مدل يادشده، نشان دادند که

شد  ، از ضريب آلفاي کرونباخ استفادهيادشدهبه منظور تعيين پايايي مقياس  ،مطلوبي دارد. همچنين

 دست آمد. ه ب 84/0و مقدار 

گويه تدوين شده  28( در 1999اين ابزار توسط والترز ): 1راهبردهاي تنظيم انگيزشپرسشنامة 

وگوي وگوي دروني عملکرد، گفتدهي، کنترل محيط، گفتاست و شامل راهبردهاي خودپاداش

 1به صورت پنج گزينه از  دروني تسلط و افزايش عالقه است. پاسخ به اين ابزار از نوع ليکرت و

شود. بنابراين، حداقل نمرة قابل کسب در اين گذاري مي)بسيار موافقم( نمره 5)بسيار مخالفم( تا 

( پايايي اين ابزار را با روش آلفاي 1999است. والترز ) 140و حداکثر برابر با  28پرسشنامه برابر 

دهي، وگوي دروني عملکرد، خودپاداشکرونباخ محاسبه کرد و براي عوامل افزايش عالقه، گفت

بدست  73/0و  85/0، 87/0، 84/0، 90/0وگوي دروني تسلط و کنترل محيط به ترتيب، ضرايب گفت

عامل استخراج کرد  5آورد. همچنين، براي تعيين روايي ابزار با به کارگيري تحليل عاملي اکتشافي، 

بردهاي تنظيم انگيزش را تبيين کردند. در درصد از واريانس راه 67و اين پنج عامل در مجموع، 

هاي مزبور به ترتيب برابر (، آلفاي کرونباخ براي زيرمقياس1385پژوهش سيف، لطيفيان و بشاش )

حاصل شد که نشان از پايايي قابل قبول پرسشنامه داشت. سيف  79/0، 73/0، 82/0، 79/0، 88/0با 

هاي اصلي و با ليل عاملي اکتشافي به روش مؤلفه( روايي اين ابزار را از طريق تح1390و بشاش )

 09/58چرخش واريماکس بررسي کرده، و وجود پنج عامل را تأييد کردند. اين عوامل در مجموع 

اي درصد واريانس نمرات پرسشنامه را تبيين کردند. آنان همچنين، ضرايب آلفاي کرونباخ را در دامنه

 گزارش کردند. 88/0تا  78/0از 

 استفاده شد. ش حاضر از روش تحليل عاملي تأييدي براي تعيين روايي پرسشنامهدر پژوه

 ،df/2χ ،07/0 =RMSEA ،18/0=PCLOSE، 98/0=NFI=  93/2)هاي نيکويي برازش مدل شاخص

                                                           
1. Motivational Regulation Strategies Inventory 
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99/0 =CFI ،99/0=IFI)ها برازش مطلوبي دارد. براي تعيين پايايي با داده ، نشان دادند مدل يادشده

از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد و به ترتيب، براي ابعاد افزايش عالقه،  پرسشنامة يادشده،

، 86/0وگوي دروني تسلط و کنترل محيط، مقادير دهي، گفتوگوي دروني عملکرد، خودپاداشگفت

 به دست آمد.   81/0و  78/0، 78/0، 84/0

به منظور بررسي ( 1994اين ابزار توسط شراو و دنيسون ): 1پرسشنامة آگاهي فراشناختي

فراشناخت يادگيرندگان نوجوان و بزرگسال ابداع شد. اين پرسشنامه بر اساس رويکرد نظري براون 

گويه است که دو بعد  52( و حاوي 2004و همکاران،  2از فراشناخت ساخته شده است )اسپرلينگ

سنجد. در بعد مي ها رافرايند فرعي آن 8کلي آگاهي فراشناختي )دانش شناخت و تنظيم شناخت( و 

 5گويه( و دانش موقعيتي ) 4گويه(، دانش روندي ) 8مقياس فرعي دانش بياني ) 3دانش شناخت 

 7اند از بازبيني )گيرد که عبارتراهبرد را در بر مي 5گيرد و بعد تنظيم شناخت نيز گويه( قرار مي

 6گويه( و ارزيابي ) 5ئي )زداگويه(، عيب 10گويه(، مديريت اطالعات ) 7ريزي )گويه(، برنامه

= گاهي 3ندرت، = به2= هرگز، 1اي ليکرت )درجه 5ها در اين مقياس بر اساس طيف گويه(. پاسخ

 260تا  52اي از دهنده به آن در دامنهشود و نمرة پاسخ= هميشه( محاسبه مي5= اغلب، 4اوقات، 

 گيرد.قرار مي

ايي و پايايي اين پرسشنامه پرداختند. نتايج ( در پژوهشي به بررسي رو1994شراو و دنيسون )

تحليل عاملي به روش اکتشافي مؤيد وجود دو عامل )دانش شناخت و تنظيم شناخت( در پرسشنامة 

يادشده بود. همچنين، اين پژوهشگران، ضرايب همساني دروني پرسشنامة آگاهي فراشناختي را با 

دهندة پايايي قابل قبول گزارش کردند که نشان 93/0تا  88/0استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ بين 

 ( در پژوهش خود، روايي و پايايي اين پرسشنامه را مطلوب2004آن است. اسپرلينگ و همکاران )

و براي هر يک از ابعاد  93/0 براي کل پرسشنامه برابر باگزارش کردند. مقدار ضريب آلفاي کرونباخ 

                                                           
1. Metacognitive Awareness Inventory (MAI) 

2. Sperling 
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گزارش شد. پايايي و روايي اين ابزار توسط ديگر  88/0شناخت برابر با دانش شناخت و تنظيم 

( 1391فرد و فوالدچنگ )( نيز مطلوب گزارش شده است. طيموري2006، 1محققان )مثالً، کوتينهو

گزارش کردند و روايي پرسشنامه  70/0تا  54/0ضريب آلفاي کرونباخ را براي ابعاد اين پرسشنامه از 

 ليل گويه تعيين نموده و آن را مطلوب گزارش کردند.   را از طريق روش تحليل عاملي و تح

در پژوهش حاضر از روش تحليل عاملي تأييدي براي تعيين روايي پرسشنامه استفاده شد. 

 ،df/2χ ،05/0 =RMSEA ،36/0=PCLOSE، 99/0=NFI=  01/2)هاي نيکويي برازش مدل شاخص

99/0 =CFI ،99/0=IFI) ها برازش مطلوبي دارد. در پژوهش حاضر، همدل يادشده با داد، نشان دادند

بخشي به منظور تعيين پايايي ابعاد فراشناخت از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد و ضرايب رضايت

(، راهبردهاي 53/0(، دانش روندي )81/0(، دانش بياني )68/0براي هر يک از ابعاد دانش موقعيتي )

(، راهبردهاي مديريت 68/0(، ارزيابي )73/0زبيني )(، با78/0ريزي )(، برنامه66/0زدايي )عيب

 ( به دست آمد. 81/0اطالعات )

 های پژوهشيافته

يابي معادالت ساختاري همچون مدل هايبراي آزمون مدل پيشنهادي، پس از بررسي مفروضه

ميانگين، انحراف  1بودن چندمتغيري، آزمون مدل اجرا شد. در جدول استقالل خطاها و نرمال

 هاي مدل پيشنهادي گزارش شده است.صفر( مؤلفه ةاندارد و ضرايب همبستگي پيرسون )مرتباست
 

 ماتريس همبستگي متغیرهای پژوهشانحراف استاندارد و  ن،یانگیم. 1جدول 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

              1 . دانش موقعيتي1

             1 77/0 . دانش بياني2

            1 77/0 75/0 . دانش روندي3

 . راهبردهاي 4

 زداييعيب
69/0 69/0 64/0 1           

          1 67/0 67/0 77/0 71/0 ريزي. برنامه5

                                                           
1. Coutinho 
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 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

         1 83/0 72/0 66/0 78/0 74/0 . بازبيني6

        1 74/0 76/0 64/0 59/0 65/0 62/0 . ارزيابي7

. راهبردهاي 8

 مديريت اطالعات
74/0 79/0 70/0 73/0 73/0 79/0 71/0 1       

      1 53/0 59/0 47/0 51/0 43/0 41/0 50/0 44/0 . افزايش عالقه9

وگوي . گفت10

 دروني عملکرد
49/0 53/0 44/0 59/0 55/0 59/0 45/0 56/0 27/0 1     

    1 64/0 46/0 61/0 55/0 60/0 63/0 50/0 51/0 57/0 48/0 دهي. خودپاداش11

وگوي . گفت12

 تسلط دروني
52/0 59/0 46/0 58/0 63/0 63/0 60/0 64/0 42/0 65/0 65/0 1   

  1 68/0 56/0 57/0 27/0 58/0 45/0 57/0 53/0 58/0 47/0 55/0 54/0 . کنترل محيط13

. سرزندگي 14

 تحصيلي
42/0 47/0 43/0 41/0 41/0 41/0 40/0 46/0 48/0 19/0 42/0 38/0 42/0 1 

 44/30 81/14 75/17 06/17 29/25 91/25 73/34 90/19 99/23 17/24 87/17 16/41 80/28 68/17 ميانگين

 84/6 64/3 31/4 41/4 02/5 56/5 15/6 70/3 29/4 67/4 25/3 57/2 17/5 27/3 انحراف استاندارد

 دار هستند.معنا 01/0همة ضرايب در سطح 

اي تنظيم انگيزش، از براي بررسي رابطة فراشناخت با سرزندگي تحصيلي از طريق راهبرده 

( استفاده شد. نتايج اين 21)نسخه  AMOSافزار يابي معادالت ساختاري با استفاده از نرمروش مدل

آزمون نشان داد که مدل پيشنهادي پژوهش حاضر از برازش مطلوبي برخوردار است و با استفاده از 

 ،df/2χ ،01/0 =EARMS، 07/0=PCLOSE=  75/2)هاي نيکويي برازش مدل تأييد شد شاخص

90/0=NFI، 93/0 =CFI ،93/0=IFI ،92/0  =TLI) . نشان  2مدل نهايي و تجربي پژوهش در شکل

 داده شده است.
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**P<0/05    *P<0/001 

 مدل نهايي پژوهش .2شكل 

گيزش شده براي متغير راهبردهاي تنظيم انتوان گفت مقدار واريانس تبيينمي، 2بر اساس شکل 

 درصد است.  65و  30ترتيب برابر  و سرزندگي تحصيلي به

 اثرات مستقيم متغيرهاي مدل پژوهش آمده است. 2در جدول 

 

 اثرات مستقیم متغیرهای موجود در مدل .2جدول 

 روابط متغيرها در مدل
مقدار 
 برآورد

مقدار 
 استانداردشده

خطاي 
 استاندارد

مقدار 
 تي

سطح 
 معناداري

 001/0 24/11 10/0 84/0 90/0 راهبردهاي تنظيم انگيزشفراشناخت بر 
 05/0 98/1 02/0 21/0 06/0 فراشناخت بر سرزندگي تحصيلي

 001/0 42/3 02/0 40/0 05/0 راهبردهاي تنظيم انگيزش بر سرزندگي تحصيلي

**21/0 

*90/0 

*81/0 

*90/0 

*82/0 

*86/0 

*81/0 
دانش 
 موقعيتي

 نديدانش رو

 دانش بياني

راهبردهاي 
 زداييعيب

 ريزيبرنامه

 بازبيني

 ارزيابي

راهبردهاي 
مديريت 
 اطالعات

 

 افزايش عالقه
وگوي گفت

 دروني عملکرد
 کنترل محيط دهيخودپاداش

وگوي گفت
 دروني تسلط

راهبردهاي 
 تنظيم انگيزش

*84/0 
*40/0 

 فراشناخت

*75/0 

*91/0 

30/0 =2R 

65/0  =2R 

*78/0 *86/0 *74/0 *74/0 
*65/0 

 2گويه  3گويه  4گويه  5گويه  6گويه  7گويه  8گويه  9گويه 

سرزندگي 
 تحصيلي

 1گويه 

*60/0 *59/0 *63/0 
*71/0 *56/0 *67/0 

*53/0 *61/0 *54/0 
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، اثر مستقيم فراشناخت بر راهبردهاي تنظيم انگيزش 2بر اساس اطالعات مندرج در جدول 

(001/0>P ،84/0=β) و سرزندگي تحصيلي ،(05/0>P ،21/0=β)دار است. اثر مستقيم ا، مثبت و معن

 دار است.ا، نيز مثبت و معن(P ،40/0=β<001/0)راهبردهاي تنظيم انگيزش بر سرزندگي تحصيلي 

افزار ايموس در نرم 1استراپمستقيم مدل از روش بوت داري مسير غيرابراي برآورد و تعيين معن

و حد  19/0با حد پايين اي موجود در مدل، د. نتايج اين تحليل نشان داد مقدار اثر واسطهشتفاده اس

اي واسطه داري نقشادهندة معناين امر نشان. (P ،34/0=β<001/0)دار است ا، معن52/0باالي 

 راهبردهاي تنظيم انگيزش در رابطة بين فراشناخت و سرزندگي تحصيلي است.

 ریگیبحث و نتیجه

فراشناخت  بين ةراهبردهاي تنظيم انگيزش در رابط ايبررسي نقش واسطهپژوهش حاضر با هدف 

کنندگي متغير بينيها ابتدا به تشريح نقش پيشو سرزندگي تحصيلي انجام شد. براي تبيين يافته

گري بين بر متغير واسطه و متغير وابسته پرداخته خواهد شد. سپس يافته مربوط به نقش واسطهپيش

 راهبردهاي تنظيم انگيزش ميان فراشناخت و سرزندگي تحصيلي، بررسي خواهد شد.

دار سرزندگي تحصيلي است. اين يافته کنندة مثبت و معنابينيفراشناخت پيشها نشان داد يافته

( است که نشان دادند که ميان راهبردهاي 1389پور دوپالني )همسو با يافتة پژوهش بشارت و عباس

( نيز 2008) 2دار وجود دارد. در تأييد اين رابطه آناالشميآوري رابطة مثبت و معنااختي و تابفراشن

رو آور در توضيح رفتارها و انجام تکاليف پيش در پژوهشي به اين نتيجه نائل آمد که افراد تاب

برند. هره ميگيري بهتر بجويند و از تفکر فراشناختي در هنگام تصميمتر از فراشناخت کمک ميبيش

آور از سطوح باالي تفکر دهندة استفادة بيشتر افراد تابها نيز نشاندر اين زمينه شماري از پژوهش

؛ خوشاب و 1396؛ بهرامي و بدري، 2008و همکاران،  3انتزاعي و فراشناخت هستند )مثالً، اسپادا

 (.2009، 5؛ ولز2010، 4؛ زوست1399همکاران، 

                                                           
1. Bootstrapping 

2. Annalakshmi 

3. Spada 

4. Zust 

5. Wells 
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هاي دانش شناختي )موقعيتي، بياني، راشناخت شامل تسلط بر قابليتطور که بيان شد، فهمان

زدائي و ارزيابي( است ريزي، مديريت اطالعات، عيبروندي( و تنظيم شناخت )بازبيني، برنامه

ريزي راهبردهاي يادگيري و اجراي (. بر اين اساس، فردي با مهارت طرح1994)شراو و دنيسون، 

ها، در محيطي سود جسته و با وارسي مداوم راهبردها و بررسي کيفيت آن ها، از امکاناتموقع آنبه

و از ميان برداشتن  کند و زمينة يادگيري بيشترشرايط مقتضي، مسير رسيدن به هدف را اصالح مي

زندگي تحصيلي را مديريت  ةد. در چنين شرايطي شخص، ناماليمات روزمرکنموانع را هموار مي

؛ 2018دهد )چو و همکاران، تعارف آموزشي، سرزندگي خود را از دست نميهاي مکرده و با چالش

(. عالوه بر اين، راهبردهاي تنظيم فراشناختي با تغيير 2016نينگ، کوان ؛2018فرني و همکاران، 

کنند تا نسبت به روند تفکر فرد )از مشکل و تبعات آن به سوي توجه به خود( به وي کمک مي

هوشيار باشد و براي رفتن به وضعيت تعادل )سازگاري و سرزندگي( آماده منابع سودمند موجود 

  (.1389باشد )بشارت و عباسپور دوپالني، 

دار راهبردهاي تنظيم امثبت و معن ةکنندبينييافتة ديگر اين پژوهش نشان داد که فراشناخت پيش

توان به ها ميجملة آنهاست که از هاي برخي پژوهشانگيزش است. اين يافته، همسو با يافته

(، 1388(، عطارخامنه و سيف )1399و همکاران ) (، خامدي1397پور و همکاران  )قدم هايپژوهش

زاده و (، يوسف2018(، چو و همکاران )2018(، فرني و همکاران )1389شکن و همکاران )گردان

 ( اشاره کرد.2012سعيد )مير روستا و قاضي(، نخبه1390همکاران )

هاي هاي فردي، از ويژگيها و ضعفتوان گفت اعتقاد و آگاهي از تواناييتبيين اين يافته ميدر 

اعمال براي تفوق  هشود و باعث بسيج انگيزه و مبادرت به يک رشتسيستم فراشناختي محسوب مي

 . قبل از اينکه فرد، فعاليتي را انتخاب کند و تالش خود را آغاز نمايد،شوددر تکليف خاص مي

د کنآوري و ارزيابي ميخاص جمع ةهاي خويش در آن زمينها و قابليتظرفيت بارةاطالعاتي در

دهد تا آگاهانه به (. انجام اين مرحله به او اين فرصت را مي1389)بشارت و عباسپور دوپالني، 

ر خاص بازبيني اين مسئله بپردازد که آيا در مواجهه با مشکالت، قدرت سازگاري براي انجام رفتا

هايي را دارد؟ چه موانعي انگيزه و قدرت فرد را کاهش خواهد داد؟ و براي مديريت چنين چالش
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کارگيري ه اي را براي بها شخص زمينهتوان انديشيد؟ با پاسخگويي به اين پرسشچه تدبيري مي

يامد جريان فکري خود به سمت پ کردن، براي مثال با منحرفکندراهبردهاي انگيزشي فراهم مي

گوي دروني( يا کنترل عوامل مزاحم محيطي )کنترل محيط( راه را براي حفظ انگيزه و ورفتار )گفت

 کند. سطح تالش خود، هموار مي

گري هاي پژوهش حاضر نشان داد که راهبردهاي تنظيم انگيزش نقش واسطهيکي ديگر از يافته

هاي کريمي هاي پژوهشه همسو با يافته. اين يافتکنندبين فراشناخت و سرزندگي تحصيلي ايفا مي

(، و 1396(، عرفاني )1385(، کيامنش و پوراصغر )2017(، اسميت و همکاران )2019و ستوده )

دانش و تنظيم فراشناختي با ايجاد  کرد بيان( است. در تبيين اين يافته بايد 1385ر )خرمائي و خيّ

دشواري تکليف و منابع الزم براي خودآگاهي بر نقاط قوت و ضعف ذهن، برآوردي از سطح 

که با وجود مشکالت د. شخص از اين طريق در خواهد يافت کنها فراهم ميسازگاري با چالش

کردن چه موجود، چقدر تالش خواهد کرد، چه مدت به تالش خود ادامه خواهد داد و با فراهم

ها روريات مواجهه با چالشملزوماتي ميزان انگيزش وي افزايش خواهد يافت. در اين شرايط فرد ض

دهد. رو، امکاناتي براي حفظ انگيزش خود ترتيب ميبيني انواع موانع پيش را فراهم کرده و با پيش

(، کلي و 1396دوست )زاده و وطن(، حسن2020هاي هبا و يونگسان )طور که پژوهشو همان

هاي تنظيم انگيزش قوياً سرزندگي ( نشان دادند راهبرد2010(، و مارتين و همکاران )2015همکاران )

کنند. بر اين اساس فرد با انگيزه باال قادر است رويدادهاي ناخوشايند را با بيني ميتحصيلي را پيش

 موفقيت حل و فصل کند و بنابراين، سرزندگي تحصيلي باالتري را ادراک خواهد کرد. 

طور کلي آموزان و بهدانش هاي اين پژوهش حاوي تلويحات متعددي براي آموزگاران،يافته

( از سرزندگي تحصيلي دارند 2017آموزش و پرورش است. براساس تعبيري که کلي و همکاران )

آموزان براي حل بايست آن را عاملي در نظر داشت که متوليان تعليم و تربيت با تقويتش به دانشمي

هاي ضمن است آموزش کنند. بر همين اساس ضروريو فصل سازندة مشکالت تحصيلي کمک مي

اندرکاران تعليم و تربيت براي آموزش راهبردهاي فراشناختي و خدمت ترتيب داده شود تا دست

به منظور تنظيم عالقه و  آموزانتر شوند. در فضايي که دانشآموزان، آگاهتنظيم انگيزش به دانش
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راهبردهاي بيروني براي  کارگيريه بينند، نيازي به بانگيزش خود به موضوعات درسي، آموزش مي

نظام آموزش و پرورش نيز به  ةتنظيم انگيزش نيست و با رشد يادگيرندگان خودتنظيم، در سرماي

هاي تنظيم جويي خواهد شد. عالوه بر اين، درنظرگرفتن متون درسي که شيوهميزان زيادي صرفه

-، تا حد زيادي به دانشگوي دروني و کنترل محيط را شرح دهدودهي، گفتفراشناختي، خودپاداش

خود هنگام تحصيل کمک خواهد کرد، و اين موضوع به خودي خود به  ةحفظ انگيز برايآموزان 

مداوم و جاري  ةها و موانعي که در عرصآموزان به انواع چالشپاسخ مثبت، سازنده و انطباقي دانش

اي راهبردهاي اسطهخاص پژوهش حاضر نقش و ةشوند، منجر خواهد شد. يافتتحصيلي تجربه مي

تنظيم انگيزش در رابطة ميان فراشناخت و سرزندگي تحصيلي است، به اين معنا که دانش فراشناختي 

قدرتمندتري )نسبت به  ةکنندبينيراهبردهاي تنظيم انگيزش پيش ةمستقيم و به واسط به طور غير

يشتر بر راهبردهاي کاربردي کيد بأمستقيم( براي سرزندگي تحصيلي است و اين امر به لزوم ت ةرابط

 هاي فراشناختي اشاره دارد.افزايش انگيزه به جاي صرف آموزش

 آموزانهاي سني نظير دانشد پژوهش در ساير گروهشودر راستاي پژوهش حاضر، پيشنهاد مي

ساير هاي اول و دوم متوسطه( تکرار شود تا زمينة مقايسه نتايج پژوهش حاضر با دبيرستاني )دوره

و  هاي سني فراهم شود. همچنين با توجه به اهميت، کاربرد و نقش تأثيرگذار فراشناختهگرو

-هاي آموزشي براي دستهاي ضمن خدمت و کارگاهآموزان، دورهانگيزش در آينده تحصيلي دانش

 اندرکاران تعليم و تربيت برگزار شود.

مطالعه اشاره کرد، از آنجا  توان به گروه نمونة موردهاي پژوهش حاضر مياز جمله محدوديت

تعميم نتايج به  بنابراين،کنندگان اين پژوهش شامل دانشجويان دورة کارشناسي بودند، که شرکت

 با احتياط صورت گيرد.  دهاي غير دانشجويي بايگروه
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