
 89ویژه نامه ی، دهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمینامهفصل

 

 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                       

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                           

   89 ویژه نامه یدهم، سال                                                                                                                                                                
 

 ریگ میانجی با شناختی فرا آگاهی و یادگیری راهبردهای برمبنای تحصیلی اشتیاق مدل تدوین

 باورهای انگیزشی
دانشجوی روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد  :*فریده همتی

 اسالمی، سنندج ،ایران.

هیات علمی،گروه روانشناسیی تربیتیی ، دانشیکده روانشناسیی وعلیوم تربیتیی، دانشیگاه آزاد         عضو :هوشنگ جدیدی

 ،ایران. اسالمی ،سنندج

دانشیگاه آزاد  عضو هیات علمی ،گیروه روانشناسیی تربیتیی، دانشیکده روانشناسیی وعلیوم تربیتیی،         :یحیی یاراحمدی

 سنندج ،ایران. ،اسالمی

 ،دانشگاه آزاد اسالمی عضو هیات علمی ،گروه روانشناسی عمومی ، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، :مریم اکبری

 .سنندج ،ایران

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

دانشجوی روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاد  ی مسؤول:سندهینو*

اسالمی، سنندج ،ایران.

  

 فیرا  آگیاهی  و ییادگیری  راهبردهیای  برمبنیای  تحصییلی  اشیتیا   مدل تدوینهدف پژوهش حاضر،  چكیده:
بیود. روش   ناحییه سیه کرمانشیاه    دوره دوم متوسطه در دانش آموزانباورهای انگیزشی  میانجیگری با ختیشنا

 ناحیه سیه کرمانشیاه   دخترو جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان )معادالت ساختاری( پژوهش، همبستگی

-روش طبقه د و روش نمونه گیریاز آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدننفر  573 دانش آموزان بین از بود. 

(، پرسشینامه آگیاهی   1881پرسشینامه اشیتیا  تحصییلی ) پنتیریه و همکیاران،     بود.  ابزار پژوهش  نسبتی ای

( و 1899ویین اشیتاین ،   -(، پرسشنامه راهبردهای یادگیری )فیالول میایر  2002فراشناختی )مختاری و ریچارد،

داده های بیه دسیآ آمیده، بیه روش رگرسییون      . بود( 1880،پرسشنامه باورهای انگیزشی )پنتریچ و دی گروت

بیه ویورت    راهبردهیای ییادگیری  یافته هیا  نتیایه نشیان داد    چندگانه و الگویابی معادله ساختاری آزمون شد. 

 بینیی  بیه ویورت مسیتقیم قیدرت پییش      آگاهی فراشناختیتحصیلی را دارند. اما  اشتیا مستقیم قدرت پیش 

 یادگیری راهبردهایبه طور سهمی نقش واسطه ای بین  همچنین  باورهای انگیزشی .دارندنتحصیلی را  اشتیا 
 مدل مفهومی پژوهش با داده هیای گیرد آوری شیده بیرازش    . را دارد شناختی با اشتیا  تحصیلی فرا آگاهی و

بال پرورش بنابراین محیط های آموزشی باید به دن معنادار و مورد تأیید می باشد 0/0 3مناسبی دارد و در سطح

 سازه های مرتبط با اشتیا  تحصیلی در دانش آموزان  باشد.

 

 .یادگیری باورهای انگیزشی، راهبردهای ، شناختی فرا آگاهی تحصیلی، اشتیا  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 عیواملی  جسیتجوی  در همیواره  آموزشی های نظام     

 گذارند می اثر یادگیرندگان تحصیلی عملکرد بر که هستند

 آن آموزشی نظام مرهون ای جامعه هر بالندگی و دزیرا رش

میی   تضمین را جدید نسل تحصیلی عملکرد واسآ  جامعه

عملکیرد تحصییلی   . (1581)عمیویی، عجیم و بیادنوا،     کنند

دانش آموزان نقش بنیادینی در پیامدهای تحصیلی )بوکر و 

( و  آینیده آنیان   2011؛ تیان و همکیاران،  2019همکاران، 

 بیر  میثثر  عوامل شناخآ (.2018ان و هوبنر، دارد)وانگ، تی

 رویکییردی دانییش آمییوزان، تحصیییلی پیشییرفآ و عملکییرد

 وجود به آموزشی های برنامه برنامه ریزی جهآ در مناسب

 آموزشیی  توسیعه  بیرای  هیم  بتوان آن وسیله به تا می آورد

 را ممکین  نتیایه  بهترین دانش آموزان برای هم و نظر مورد

بلوطی، حسنوند و خلیلی گشینیگانی،  قدم پور، پیر) زد رقم

 از یکی اما هستند متنوع و متعدد بسیار عوامل (. این1581

 اسیآ،  ضیروری  فراگییران  ییادگیری  بیرای  کیه  مهیم  موارد

 باشد می( Academic Engagement)تحصیلی اشتیا 

. درحالیکیه شیواهد   (2015هولگادو و همکیاران ،  -کاساسو)

تیا  تحصیلی و عملکیرد  قابل مالحظه ای از ارتباط بین اش

؛ 2019؛ ژانگ، کیین و رن،  2012تحصیلی وجود دارد)لی، 

( اما با این وجود توجه کمتری به 2018پالوش و همکاران، 

؛ 2012اشییتیا  تحصیییلی شییده اسآ)کیسییی و همکییاران، 

( 1882المبیورن ،   و والیگ  نییومن، ) (.2015وانگ و اکلیز،  

 و آمیوزان  دانش روانی سرمایه عنوان به را تحصیلی اشتیا 

 تمایل و تها مهار و کسب یادگیری برای آنها مستقیم تالش

 سیبب  کیه  انید  کیرده  تعریی   موفقیتهیا  سیطح  ارتقیای  به

 فعالیتهیای  در شیرکآ  مدرسه، در فعالیتهای مثثر مشارکآ

بیا   مناسیب  رابطیه  مدرسیه،  فرهنیگ  بیا  سیازگاری  کالسی،

 یوسی ،  )شیاری،  میی شیود   دانیش آمیوزان   سایر و معلمان

آپادایییا و سییلما آرو،  (. ) 2012 داژیییر، و اوسییمان زالییی،غ

( سازه اشتیا  تحصیلی را از دو رویکرد تعری  کیرده  2015

رویکرد آمریکایی که اشیتیا  تحصییلی را سیازه ای     -1اند  

چند بعدی که دارای سه بعد شناختی، انگیزشیی عیاطفی و   

 و رویکرد اروپایی بر اسیا  نظرییات   -2رفتاری، می داند و 

(  که اشتیا  تحصیلی را به عنیوان  2011بیکر و اویرلمانز )

یک تعامل مثبآ، به انجام رسانیدن کاری و وضعیآ ذهنیی  

فعالیتها (،  در شدن کاری مطلوب با سه ویژگی جذب )غر 

 در ذهیین بییاالی نیرمنییدی یییا )انییرژی( )انعطییاف پییذیری 

تحصییلی(  میی    تحصیل( و وق  خود ) تعهید و دلبسیتگی  

 داند.

 موقعیتهای در شگرف پیشرفآ، تجارب تحقق که آنجا از

 از متفاوتی ردی  های به پاسخدهی نیازمند تحصیلی

 بنابراین، اسآ؛ انگیز چالش و انگیزاننده تکالی  و مطالبات

 تحصیلی محیطهای در تحصیلی اشتیا  مفهوم از استفاده

 (که1582 شکری، و پور )عبداهلل باشد می پذیری دفاع ایدۀ

 اشتیا  قلمرو در پژوهشی پیشینۀ مرور ن راستا،همی در

 در بر  تفاوت مثثر عوامل نقش بر تأکید ضمن تحصیلی

مانند  روانشناختی کیفیآ این با منتسب اندازه های

؛ 2013)شپرد، کلین، واترز و وینستین، خوشبینی تحصیلی

(، بهزیستی مدرسه )سامدل، ولد و 2019تتزنر و بکیر، 

؛ فیوریلی، دی استاسیو، دی  2019 دتو،؛ 2012برونیس، 

کالسی،  اهداف و ساختار 2017چایچیو، په په و سلما آرو،

 این روشمند ضرورت انکارناپذیر مطالعۀ (2012 ،چو و چو

 بررسی بنابراین می کند؛ تصریح را مفهومی قلمرو

 نظر به ضروری تحصیلی اشتیا  عوامل ایجاد و پیشایندها

تحصیلی،  اشتیا  ندهایپیشای شناخآ که چرا می رسد

 در شکسآ پیامدهای از پیشگیری موجب می تواند هم

 و اطالعات این با تکیه بر اینکه هم و شود آموزشی محیط

 خوشایندی یادگیری محیط مناسب، روشهای به کارگیری

 .آورد فراهم برای فراگیران را

از این رو  یکی از عوامل فردی موثر بر اشتیا  تحصیلی 

اسآ. استفاده از  (studying skills )ادگیریراهبردهای ی

 از بسیاری در زیادی تأثیر خود نوبه راهبردهای یادگیری به

 از یکی دارد و روزمره آموزش و یادگیری های جنبه

دانش آموزان اولی برای فهم یادگیری  های چارچوب

 عامل و(  2011اسآ)کامر، کاکرانی، کاویتا و مانجانتا، 

 تداوم تحصیالت و دانشگاه به دورو در مهمی کلیدی

؛ جانسن و سوهر، 2010اسآ) اردمار کوک،  دانشگاهی
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؛ اکینو، 2010؛ تیمیلی و کورت، 2010؛ استیل، 2010

(. واژه راهبردهای یادگیری به استفاده  2011و یو،  2011

از دانش شناخآ، فراشناخآ، اثرگذاری، انگیزش و رفتار 

دن دانش در امر برای یادگیری، یادآوری و نشان دا

یادگیری در تحصیل برای فراگیران اشاره  دارد) وینستین، 

 به عنوان (. راهبردهای یادگیری2011اسی و جانگ، 

 تکلی ، تحلیل و تجزیه زمان، مدیریآ های استراتژی

 طور به اطالعات پردازش تمرکز، اهداف، حفظ تعیین

 و یتعری ، سازمان ده طریق از مثال، عنوان به) معناداری

آزمون، تعری   برای شدن آماده و برداری یادداشآ ،(تمرین

(. مطالعات بسیاری 2019شده اسآ)وینستاین و اسی، 

نشان داده اسآ که راهبردهای یادگیری بر ارتقای درک 

، بشر و گوربوز، 2019متون)مهدی حبیب و حمید عبا ، 

(؛ افزایش میزان یادگیری)مورهد، رودیز و دلوزیر، 2017

؛ 2015، ؛ موفقیآ تحصیلی) اورسیولی و بلوستون(2013

( و 2011؛ واالنداری، بودینیو، ایسوهایدی ، 2011گوناوان، 

  (2019 ،امیر و افزایش انگیزش و اشتیا  تحصیلی)دجودین

 تأثیر مثبآ داشته اسآ.

 (meta-cognitive awareness)آگاهی فراشناختی

  متغیر دیگری اسآ می تواند در پیش بینی اشتیا

بر طیق نظریه فالول  تحصیلی نقش مثبتی داشته باشد.

( آگاهی فراشناختی شامل دو بعد دانش فراشناختی 1878)

و تنظیم شناختی اسآ. دانش فراشناختی دارای سه مولفه  

متغیر فرد )باورهای فرد در رابطه با خودش به عنوان 

پردازشگر شناختی(، تکلی  )شناخآ مشکل( و 

راتژی ها و استفاده از آن جهآ تسهیل راهبردهای)فهم است

(. الزم 2011؛ سابنا و هامد، 2019یادگیری()المکحالفی ، 

به ذکر اسآ که دانش فراشناختی با آگاهی فراشناختی 

تفاوت دارد. اوّلی به دانش آشکار و واضح ما درباره قوت ها 

و ضع  های شناختی خودمان گفته می شود در حالیکه 

تجارب ما اشاره دارد)ساالری فر و دومی به احساسات و 

(. دانش آموزان در اثر آگاهی های 2012پاکدامن، 

فراشناختی، مهارت هایی کسب می کنند تا بر راهبردهای 

شناختی نظارت داشته باشند. آگاهی فراشناختی باعث می 

شود که آنان بر راهبرهای شناختی و فراشناختی خود 

ظارت مداوم بر کار خود نظارت و کنترل داشته باشند و با ن

، نواقص روش ها و راهبردهای یادگیری خود راشناسایی 

کنند و به اوالح و یا تعویض آنها اقدام نمایند. بنابراین با 

انتخاب، اجرا، ارزشیابی و نظارت بر راهبردهای مورد 

استفاده، عملکرد، موفق تری را نشان می دهند . دانش 

و دریافآ بارخوردهای آموزان کسب تجارب موفق متوالی 

مثبآ محیطی اشتیا  تحصیلیشان افزایش می 

 (.1585یابد)موسوی و بدری، 

تحقیقات متعددی رابطه بین آگاهی فراشناختی با خودنظم 

جویی، خودکارامدی و بهبود یادگیری و عملکرد تحصیلی 

 2010؛ آرسال، 2010را تأیید کرده اسآ)توک و همکاران، 

 توسط فراتحلیل مطالعه یک . در(1585و موسوی و بدری، 

 بر موثر عوامل مورد در (2001محبی ) و مصطفایی

 عامل 229 میان از که نشان دادند آموزان، دانش یادگیری

 دانش فراشناختی و شناختی فرایندهای یادگیری، در موثر

 دارد آموزان دانش بر یادگیری را تأثیر بیشترین آموزان،

ه می تواند به وورت غیر به نظر می رسد متغیر دیگری ک

مستقیم اشتیا  تحصیلی را تحآ ثأثیر قرار دهد باورهای 

 و اسآ. )پنتریچ (Motivational Beliefs )انگیزشی

ی خودکارآمد شامل را انگیزش باورهای (1880 دیگروت

(efficacy-self) ، ارزش درونی(intrinsic value )و 

 رزشا  .دانند می (test anxiety) اضطراب امتحان

 ی درباره آموزان دانش باورهای ی دربرگیرنده درونی،

 اضطراب امتحان ،. تکلی  اسآ یک جذابیآ و اهمیآ

 تکلی  به نسبآ آموزان دانش هیجانی های واکنش شامل

 پیرامون آموزان دانش باورهای بیانگر و خودکارآمدی اسآ،

اسآ)چالمه و لطیفیان،  تکالی  انجام در خودشان توانایی

میل یا اشتیا  برای کسب  باورهای انگیزشی (1581

آنها  هایی اسآ که موفقیآ درآ موفقیآ و شرکآ در فعالی

به کوشش و توانایی شخصی وابسته اسآ و بر اسا  

ایلمیلد و اسآ) وعه ای از استانداردها تعری  شدهممج

(. باورهای انگیزشی بر اسا  بافآ 2013همکاران، 

کل می گیرد و پیش فرهنگی و اجتماعی یک جامعه ش
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بینی کننده مهمی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان شکل 

؛ ارتیکیس و 2015 و 2011تیسینگ  و می گیرد)ریو

 ،؛ بو و فا2017؛ فیلیسیانو و النوزا،  2013همکاران، 

؛ آهی و همکاران، 2018؛ هسی، لیو و سیمپکینز، 2019

 هداد نشان تحقیقات. (1583و سماوی و همکاران،  1583

 بهتری و بیشتر کارهای انگیزه، با و برانگیخته افراد ، که اند

 هین و (. هاگر2001 ،وود و هیمپل الیوت،) دهند می انجام

 با فراگیران انگیزش باالی سطوح که ( معتقدند2007)

 تحصیلی اشتیا  و زندگی از موفقیآ، رضایآ  باالی سطوح

 باید زاندانش آمو امروزه اینکه باتوجه به . اسآ همراه

 باشند، داشته مدرسه در حضور برای را اشتیا  الزم

 اهمیآ زیادی از برآن مثثر عوامل بررسی و شناسایی

 در پیشین پژوهشهای مطالعۀ دیگر، طرف از. اسآ برخوردار

 و میکند آشکار را باره این در کمبود پژوهش حوزه، این

 از .ایجاب می کند را زمینه این در پژوهش انجام ضرورت

 اسآ سئوال این پاسخگویی به درودد حاضر مطالعه رو این

 اسا  بر تحصیلی اشتیا  تدوین مفهومی مدل آیا که

 و باورهای شناختی فرا آگاهی و یادگیری راهبردهای

 دارد؟ برازش تجربی مدل با انگیزشی

 مواد و روش ها
 استفاده با همبستگی پژوهشهای نوع از حاضر پژوهش 

اسآ و  ساختاری معادله های یابیالگو آماری روش از

دانش آموزان دختر جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 

دوره دوم متوسطه ناحیه سه کرمانشاه، در سال تحصیلی 

در زمینه برآورد حجم بهینه  (.N=12780)بود  1581 -87

برای مطالعات مربوط به مدل یابی معادله ساختاری نظرات 

( معتقدند 2010(کالین   از جمله .متفاوتی وجود دارد

نامناسب و حجم های باالتر از  100حجم نمونه کمتر از 

 500( به اندازه بین  2001مطلوب اسآ. مک کالوم ) 200

اشاره می کند. اما خاطرنشان می کند حجم های  200تا 

نفر ممکن اسآ منجر به حساسیآ بیشتر در  200باالتر از 

با مقدار وفر شده، و  بررسی تفاوت پارامترهای برآورد شده

در حالی که پارامترها به لحاظ آماری تفاوت معناداری با 

وفر پیدا می کنند، ممکن اسآ شاخص های نیکویی 

( نیز 2009مدل ضعیفی را نشان می دهند. هیر ) برازش، 

اشاره می کنند. برای سازگاری  200تا  500به اندازه بین 

 13باید حداقل  با الگوی معادالت ساختاری تعداد نمونه

بنابراین   (.1585برابر متغیرهای مشاهده شده باشد)هومن،

با توجه به مطالب باال، در پژوهش حاضر، با روش نمونه 

نفر از دانش  573گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد

 آموزان انتخاب شد. 

 ابزارهای پژوهش

 پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

پرسشیینامه  اشییتیا  تحصیییلی دانییش آمییوزان از طریییق  

راهبردهییای انگیزشییی بییرای یییادگیری توسییط پینتییریه و  

ساخته شده اسآ سنجیده می  1881همکاران که در سال 

 13میاده اسیآ و    90شود ایین مقییا  در مجمیوع دارای    

خرده آزمون مختل  دارد کیه متناسیب بیا هیدف پیژوهش      

حاضر خرده آزمون ارزش تکلیی  بیرای سینجش درگییری     

ناختی و فراشیناختی بیرای درگییری    عاطفی، راهبردهای ش

شناختی و خرده آزمون تالش و کمک طلبیی بیرای انیدازه    

گیری درگیری رفتیاری از آن اقتبیا  شیده اسیآ کیه در      

سثال از پرسشنامه اولی تصفیه شده که از سه  51مجموع 

، 11)ی(، شیناخت 1و  3، 2، 5، 2، 1)یعیاطف  ا یاشیت  مولفه

12 ،15 ،12 ،13 ،11 ،17 ،19 ،18 ،20 ،21 ،22 ،25 ،

، 8، 9، 7)ی( و رفتیییار51و  50، 28، 29، 27، 21، 23، 22

تشییکیل شییده اسییآ.  اییین   ( 51و  53، 52، 55، 52، 10

پرسشنامه از نوع پنه گزینه ای اسیآ و دانیش آمیوزان بیر     

درجییه ای کییامال مخییالفم،  3اسیا  یییک مقیییا  لیکیرت   

هیا  مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کیامال میوافقم بیه میاده     

کیه معکیو  نمیره     21پاسخ می دهند که به غیر از سثال 

امتییاز   3تیا   1گذاری می شود باقی سثاالت بیه ترتییب از   

به ارزش تکلیی    1تا  1دارند در این پرسشنامه سثال های 

به تالش و پایداری در تکلیی  و سیثال    10تا  7سثال های 

بیه راهبردهیای شیناختی و فراشیناختی و      51تیا   11های 

 به کمک طلبی اختصاص دارد. 51تا  52های  سثال

اعتبیار ایین آزمیون را بیرای خیرده       1599لواسانی در سال 

راهبیییرد 38/0، کمیییک طلبیییی  72/0آزمیییون تیییالش  
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و بییرای ارزش  18/0راهبییرد فراشییناختی   92/0شییناختی

بیه روش آلفیای کرونبیاز گیزارش کیرده انید        91/0تکلی  

( نییز  1582)( و نجفی ویرمی  1599)لواسانی و همکاران، 

در پژوهش خود اعتبار این آزمون را به روش آلفای کرونباز 

و برای  79/0محاسبه کرده اسآ که برای کل مقیا  اعتبار

راهبییرد  72/0تییالش  79/0خییرده مقیییا  کمییک طلبییی

 75/0و ارزش تکلیی   71/0و فراشیناختی   18/0شیناختی  

 اسآ. 

 پرسشنامه آگاهی فراشناختی راهبردهای خواندن

ارزیابی آگاهی فراشناختی دانش آموزان از پرسشینامه  برای 

آگییاهی فراشییناختی راهبردهییای خوانییدن، مختییاری و     

( استفاده شد. هدف اولی ایین ابیزار، انیدازه    2002ریچارد)

گیری مقدار آگاهی فراگیر از فرایندهای گوناگون مرتبط بیا  

خواندن و نیز تعییین اهیداف و مقاوید فراگییر از خوانیدن      

ی اسییآ. سییه مقیییا  تشییکیل دهنییده اییین مطالییب علمیی

راهبردهییای مطالعییه کلییی پرسشیینامه شییامل مولفییه هییای 

، 17، 14، 10، 7، 2، 5، 1هیای    شیامل گوییه  ()یکپارچیه(  

خییرده مقیییا  راهبردهییای    )28، 21، 23، 25، 22، 18

، 19، 11، 15، 11، 9های   شامل گویه(مطالعه حل مسئله 

 شامل گوییه ( یتیخرده مقیا  مطالعه حما) 50، 27، 21

اسآ. پاسخ هیای هیر    ) 22، 20، 13، 12، 8، 1، 3، 2های  

گزینه در مقیا  پینه درجیه ای لیکیرت تنظییم گردییده      

و بیاالتر بیه    3/5اسآ. برای هر مقیا  میانگین نمره هیای  

 3/2معنی وضعیآ باالتر و مطلوب، میانگین نمره های بین 

های پایین  به معنی وضعیآ متوسط و میانگین نمره 2/5و 

به معنی وضعیآ پایین اسآ. روایی پرسشنامه بیا   2/2تر از 

استفاده از نظر متخصصان و واحب نظران تأیید شده اسآ 

 98/0و پایایی آن نیز بیا محاسیبه ضیریب آلفیای کرونبیاز      

(. در پژوهشیی  1598تعیین شده اسآ)جوادی و همکاران، 

اده ( انجیام د 1599که حسین چاری، سماوی و کردسیتانی) 

اند، اعتبار هر کدام از خرده آزمون های ایین پرسشینامه بیا    

اسییتفاده از روش آلفییای کروونبییاز بییرای آزمییون راهبییرد   

، برای راهبردهیای فراشیناختی حیل    18/0فراشناختی کلی 

، و برای راهبردهای فراشناختی حمایتی برابیر   15/0مسئله 

ز به دسآ آمد. در این پژوهش برای بررسیی پاییایی ا   77/0

ضریب آلفای کرونباز استفاده شده که ضریب محاسبه شده 

 به دسآ آمد. 8/0برابر 

 یریادگی یپرسشنامه راهبردها

 هیکه براسا  نظر یریادگی یپرسشنامه راهبردها

 )نیشتایا نیو–ریفالول ما یو مطالعات یریادگی یشناخت

، 12،  2، 15، 1،2ی)مرور ذهن ایراهبرد تکرار  2با  ( 1899

( 21، 18، 3،  5، 2یی)بسط و گسترش معنا( 21 ،17، 11

، 8، 9، 1،7)نظارت و کنترل(  22، 19، 13، 12ی)سازمانده

 یمماده  29ی دارا( 27،29، 23، 22، 20،25 ،11، 10

 درجه 3  یط یپرسش نامه بر مبنا نیا یباشد. ماده ها

در  بیکردن اثر ترت یخنث یشود. برا یم ینمره گذار یا

 یمیموافقآ و ن وورت از ماده ها در یمیپرسش نامه، ن نیا

 ینمره را م نیشتریدر وورت موافقآ با هر عبارت ب گرید

 .ردیگ

 یدانشجو 208 یبا بررس ( 1891 )ریو ما نیاشتا نیو

ها  ا یخرده مق از کیهر  یکرونباز را برا یآلفا یکائیآمر

؛ 37/0؛ نظارت 32/0  بسط دهی گزارش کردند ریبه شرح ز

. آنها همچنین ضریب آلفای 39و سازماندهی  11/0تکرار 

را برای کل آزمون نشان داده اند و می کی  71/0کرونباز 

و بلومنآ  79/0( این ضریب را 1889جی ال بلومن فلد )

( این آزمون را در 1572گزارش نموده اند. باوری ) 98/0

ایرا اجرا کرده اسآ و زوایی سازۀ آن را با استفاده از روش 

تا  58/0لی برای هر راهبرد بررسی نموده که از تحلیل عام

 گزارش کرده اسآ. 18/0

 یریادگی یراهبردها باورهای انگیزشی پرسشنامه

 MOTIVATED (MSLQی)میخودتنظ

STRATEGIES FOR LEARNING 

QUESTIONNAIRE.  

توسط  یخودتنظیم یادگیری یپرسشنامه راهبردها

 نیاساخته شده اسآ.  (1880) گروت یو د چیپینتر

و  یانگیزش یعبارت در دو بخش باورها 27با  پرسشنامه

 وی شناخت یراهبردها) یخودتنظیم یادگیری یراهبردها

در این پژوهش تنظیم شده اسآ. سئوالی  27 ی(فراشناخت
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سئوال اسآ  23از بخش باورهای انگیزشی که داری 

 یخودکارامداستفاده خواهد شد. مولفه های این پرسشنامه 

 یری( جهآ گ 22،  21،  18،  12،  12،  10،  8،  1،  2)

 9،  3)  یدرون ی( ارزشگذار 22،  11،  11،  2،  1هدف ) 

،  13،  15،  7،  5( اضطراب امتحان عبارات)  20،  17، 

در  (1880)گروت ید و چیپینترمی باشد.  (23،  25،  19

مقیا   یآن با استفاده از روش تحلیل برا ییروا یبررس

 یارزشگذار ،یعامل خودکارآمد سهی نگیزشا یباورها

 یمقیا  راهبردها یو اضطراب امتحان و برا یدرون

 یدو عامل استفاده از راهبردها یخودتنظیمی ادگیری

 آیریو مد یفراشناخت یو استفاده از راهبردها یشناخت

 یخرده مقیاسها ییایپا بیآوردند و ضرا دسآ منابع را به

و اضطراب امتحان،  یدرون یارزشگذار ،یخودکارآمد

را با روش  یو فراشناخت یشناخت یاستفاده از راهبردها

 72/0و  95/0، 73/0، 97/0، 98/0 ترتیب کرونباز به یآلفا

 ییروا یبررس ینیز برا( 1571)نژاد یکردند. موسو تعیین

 یو تحلیل عامل ییمحتوا ییپرسشنامه از روش روا نیا

 ین،یسطح پا یختشنا یاستفاده کرده و سه عامل راهبرها

 یفراشناخت یده سطح باال و خودنظم یشناخت یراهبردها

عوامل فو  به ترتیب  ییایتعیین پا یرا استخراج کرد. او برا

 جهآ را گزارش نمود.  92/0و  78/0، 89/0 یآلفا بیضرا

 استفاده شد ساختاری معادله های روش از اطالعات تحلیل

 اندازه گیری گویال مرحله در. دارد اساسی مرحله دو که

اندازه  چگونگی و تعیین اندازه گیری ابزارهای سازه روایی

 از تعدادی قالب در نهفته یا مکنون متغیرهای گیری

 روابط ساختاری، الگوی مرحله در و مشاهد شده، متغیرهای

 .شد بررسی مکنون متغیرهای میان موجود علّی

 یافته ها 

از دانش  درود( 8/28) 102شرکآ کنندگان شامل نفر

 77دروید( ریاضیی،    7/21نفیر )  81آموزان رشته انسانی و 

دروید(   9/20نفیر )  71درود( رشته تجربیی و    1/22نفر )

برای بررسی فرضیه پژوهش با توجه  فنی و کاردانش بودند.

مسییر و نرمیال بیودن توزییع      از تحلییل  پیژوهش  حبه طیر 

 متغیرها، نبود همخطی بین متغیرهای پیش بین و استقالل

 گرفآ. مورد بررسی قرارداده ها 

 
 مدل پیشنهادی محقق در حالت ضرایب استاندارد .1شکل
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نتایه مدل پیشنهادی نشان می دهد آگاهی فراشناختی و 

باورهای انگیزشی تاثیر مثبتی بر راهبردهای یادگیری دارند 

و این سه متغیر به نوبه خود روی اشتیا  تحصیلی تاثیر 

ی بررسی مناسب بودن مدل از شاخصهای مثبآ دارند. برا

(  2003برازش استفاده می شود. بر اسا  دیدگاه کالین )

RMSEA ≤.05  و  03/0برازش نزدیک، مقادیر بین

برازش ضعی    RMSEA ≥.10قبول و برازش قابل 09/0

ممکن  8/0بزرگتر از   GFIو   CFI  دهد.را نشان می

ر باشد و اسآ نشان دهنده برازش خوب مدل پژوهشگ

معموالً مطلوب تلقی  10/0کمتر از  SRMRمقادیر 

شوند. شاخص نسبآ کای اسکوئر به درجه آزادی کمتر می

( 1885براونی و کادک ) مطلوب تلقی می شود. 5از 

، IFIهای برای شاخص 80/0معتقدند که مقادیر باالتر از 

NNFI هرینگتون،  حاکی از برازش خوب مدل اسآ(

2008.) 

 های برازش مدل شاخص . 1جدول 

 نقطه برش شاخص برازش
مقدار مشاهده 

 شده
 وضعیت

Χ2 نامطلوب 96/101 غیرمعنادار 

Χ2/DF 1 > 69/1 مطلوب 

GFI 6/0≤ 69/0 مطلوب 

CFI 6/0≤ 69/0 مطلوب 

IFI 6/0≤ 69/0 مطلوب 

TLI 6/0≤ 61/0 مطلوب 

SRMR 10/0> 090/0 مطلوب 

RMSEA 10/0> 010/0 مطلوب 

های برازش مدل را نمایش می  شاخص (1شماره )جدول 

 71و درجه آزادی آن  18/105دهد. کای اسکوئر مدل 

آماره  اسآ. 03/0از  کوچکتراسآ که سطح معناداری آن 

کای اسکوئر نسبآ به درجه آزادی حسا  اسآ، از این رو 

محققان برای برازش مدل شاخصهای دیگر را پیشنهاد 

اسآ که  21/1 ر به درجه آزادینسبآ کای اسکوئ کرده اند.

، IFI شاخصهایی مطلوب واقع شده اسآ. مقدار در بازه

GFI  ،CFI و TLI  که در حد  اسآ 80/0بزرگتر از

اسآ که کمتر از  07/0برابر  SRMRمطلوب هستند. 

قرار دارد و در سطح مطلوب اسآ. مقدار  1/0نقطه برش 

 1/0نیز مطلوب و کوچکتر از   RMSEA=057/0شاخص

دهد مدل های برازش نشان میشاخص . می توان گفآاسآ

 ها دارد.برازش خوبی با داده

 ضرایب تاثیر مستقیم مدل .2جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
ضریب 

 استاندارد

ضریب غیر 

 استاندارد

خطای 

 برآورد

مقدار 

 بحرانی
P 

 0.034 2.116 0.054 0.114 0.185 باورهای انگیزشی آگاهی فراشناختی

 0.001 3.703 0.109 0.405 0.353 باورهای انگیزشی راهبردهای یادگیری

 0.002 3.026 0.105 0.316 0.334 اشتیاق تحصیلی باورهای انگیزشی

 0.239 1.178 0.052 0.061 0.104 اشتیاق تحصیلی آگاهی فراشناختی

 0.003 2.978 0.108 0.323 0.298 اشتیاق تحصیلی راهبردهای یادگیری

    x3 0.646 1.000 هی فراشناختیآگا

 x2 0.236 0.291 0.090 3.238 0.001 آگاهی فراشناختی

 x1 0.709 1.242 0.308 4.030 0.001 آگاهی فراشناختی

    x5 0.665 1.000 راهبردهای یادگیری

 x4 0.315 0.872 0.188 4.646 0.001 راهبردهای یادگیری
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    m1 0.434 1.000 باورهای انگیزشی

 m2 0.603 0.962 0.162 5.951 0.001 باورهای انگیزشی

 m3 0.696 0.915 0.149 6.130 0.001 باورهای انگیزشی

    y1 0.554 1.000 اشتیاق تحصیلی

 y2 0.677 3.807 0.666 5.718 0.001 اشتیاق تحصیلی

 y3 0.374 0.831 0.175 4.734 0.001 اشتیاق تحصیلی

 x6 0.636 0.873 0.112 7.814 0.001 راهبردهای یادگیری

 x7 0.625 2.295 0.295 7.770 0.001 راهبردهای یادگیری

 m4 -0.545 -1.202 0.210 باورهای انگیزشی
-

5.728 
0.001 

(  ضرایب تاثیر مستقیم مدل را نشان می 2جدول شماره )

دهد. ضرایب قسمآ اندازه گیری مدل که همان بارهای 

نگرهای خود هستند عاملی متغیرهای مکنون روی نشا

معنادار هستند. این امر نشان دهنده  01/0همگی در سطح 

روایی مدل اندازه گیری متغیرهای مکنون اسآ. ضرایب 

قسمآ ساختاری در بخش آزمون فرضیه ها شرح داده 

 خواهند شد.

 . ضرایب تاثیر غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر روی اشتیاق تحصیلی1جدول 

 متغیر تاثیر
ریب غیر ض

 استاندارد
 P خطای برآورد ضریب استاندارد

 001/0 06/0 12/0 121/0 راهبردهای یادگیری غیر مستقیم

 020/0 01/0 09/0 019/0 آگاهی فراشناختی غیر مستقیم

 002/0 06/0 62/0 129/0 راهبردهای یادگیری کل

 001/0 10/0 10/0 000/0 آگاهی فراشناختی کل

 

نجی  راهبردهای ییادگیری، ضیرایب   برای آزمون نقش میا

سیازی  تأثیر غیر مستقیم بیا اسیتفاده از روش خیودگردان   

مورد آزمون قرار گرفتند که نتیجیه آن در جیدول شیماره    

(  آورده شییده اسییآ. در بییین ضییرایب غیییر مسییتقیم و 5)

ضرایب تاثیر کل متغیرها تنها ضریب تاثیر کل مربیوط بیه   

 (.P>03/0آگاهی فراشناختی معنادار نیسآ )

 بحث و نتیجه گیری

 از یکی آموزان دانش اشتیا  فقدان حاضر حال در

 پرورش و آموزش نظام در اساسی و عمده مشکالت

 پژوهشهای از حاول نتایه به توجه با. شود می  محسوب

 شناختی و فرا آگاهی یادگیری، راهبردهای مختل 

باورهای انگیزشی از مجموعه سازه هایی هستند که می 

ند در ایجاد و یا افزایش اشتیا  دانش آموزان نقش توان

داشته باشند از این رو با انجام بررسی دقیق در این زمینه 

 امر در مثبآ تجارب ایجاد راه در پیش از بیش بتوانشاید 

  گام تحصیل

 

اشتیا   احسا  بر مثبآ شکلی به طریق این از و برداشآ

شان داد که نتایه ن. گذاشآ تأثیر آموزان دانش تحصیلی

 نتیجه راهبردهای یادگیری بر اشتیا  تحصیلی تاثیر دارد. 

(، سربی، خلیلی نژاد 2019این فرضیه با نتایه نجفی زاده )

(؛ 2010(؛ ؛ بشارت و عبا  پورداواپانی)2017و اسالمی)

 ( همسو بود. 2017الهبا و کانسپآ)

اول اینکه رعایآ در تبیین این یافته ها می توان گفآ؛ 

ل دانش آموزان را از سازمان بندی مطالب فصلی که مراح

می خوانند بیشتر آگاه می سازد. دوم اینکه رعایآ مراحل 

یادگیرنده را وا می دارد تا، به جای یادگیری همه اطالعات 

در یک نشسآ، آنها را به وورت بخش بخش یاد بگیرد. 

سوم اینکه طرح سئوالهایی درباره مطالبی که خوانده می 

جواب دادن به آنها دانش آموزان را وا می دارد که  شود و
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اطالعات را عمیق تر و گسترده تر پردازش کنند. مجموع 

این عوامل سبب می شود خزانه تجربیات مثبآ دانش 

و از آنجا که یکی از منابع اشتیا   یابدآموزان فزونی 

دانش آموزان در  جارب تحصیلی مثبآت فورتحصیلی باال، و

استفاده از راهبردهای  درنتیجه ی اسآ،تحصیل زمینه

عملکرد تحصیلی را ارتقاء داده و تأیید اطرافیان یادگیری، 

و خانواده جهآ عملکرد باالی تحصیلی دانش آموزان 

نقش یک تقویآ کننده مثبآ را ایفا کرده و به تبع آن 

 خواهد داد.اشتیا  تحصیلی را افزایش 

ه دانشمندان و راهبردهای یادگیری  دانش آموزان را ب

خوانندگان خوبی تبدیل می کند زیرا درگیر شدن با دانش 

قبلی، فرضیه سازی، ایجاد طرح و نقشه، ارزیابی یادگیری 

با روش انعکا  به خود، تعیین میزان اهمیآ نسبی 

کنترل ، نتیجه  اطالعات، الگوهای توویفی، مقایسه و

گیری میم و ارزیابی منابع آنها را فرایند یادگیری، تع

مستقل کرده و اشتیا  تحصیلی شان را تقویآ می کند 

 (.2019 ، امیر و دجودین)

در تبیین دیگری می توان از نظر فردریکس، بلومنفیلد، 

( الهام گرفآ. آنها اعتقاد دارند اشتیا  به 2002پاریس )

مدرسه مفهومی چند بعدی و تشکیل شده از سه عنصر 

آنها معتقدند در . رفتاری، انگیزشی و شناختی می باشد

 آگاهی از راهبردهای یادگیری نقش بعد اشتیا  شناختی

تعیین کننده ای دارد. این بدان معناسآ که دانش 

آموزانی که بر راهبردهای یادگیری تسلط دارند، اشتیا  

تحصیلی بیشتری دارند زیرا اگاهی از این راهبردها فرایند 

آن را دو  مطالعه و یادگیری را تسریع کرده و کارایی

آموزان بیشتر می شود. چندان می کند و موفقیآ دانش 

خودکنترلی و روش های راهبردی یادگیری در نتیجه 

دانش آموزان در استفاده از استراتژیهای فراشناختی مبنی 

ن اشتیا  بر برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی شناخآ شا

 (.2011)ونگ، ویلآ، اکلس،  تحصیلی را بیشتر می کند

نتایه پژوهش نشان داد که آگاهی فراشناختی با  اما

نتایه این فرضیه مغایر اشتیا  تحصیلی رابطه ای ندارد . 

(، کریمی و 2019با نتایه پژوهش نجفی زاده )

( بود. برای تأمل در 2007( و  کاتینو )2017کرامتیان)

در توجیه این   این مغایرت باید به نکات زیر توجه کرد

اوت در ابزار مورد استفاده برای سنجش مغایرت باید به تف

میزان آگاهی فراشناختی نیز تفاوت فرهنگی بین جوامع و 

نیز تفاوت در سیستم آموزشی جوامع اشاره کرد. به عنوان 

مثال  در ایران یادگیری دانش آموزان بیشتر بر اسا  

محفوظات می باشد حال آنکه در جوامع غربی بیشتر 

شکل می گیرد.  معنی داری یادگیرییادگیری بر اسا  

لذا تأثیر گذاری مهارت های فراشناختی بر اشتیا  

تحصیلی در جوامع  مختل  می تواند متفاوت عمل کند. 

 انیب ییناهمسو نیا یکه بتوان برا دیگری نییتب دیشا

اشتیا  پژوهش  نیوورت اسآ که، در ا نیکرد بد

 ی(بررسیلیاز بعد تحص یعنیبه وورت خاص ) تحصیلی

ی و تک بعدی بودن استقالل فکرفقدان  دیه اسآ. شاشد

عدم  کاشتیا  تحصیلی زمینه ی اشتیا  و انحصار آن به

بهتر باشد  دیکرده اسآ. شا جادیمشترک را ا یپراکندگ

 یلیتحص یها آیموقعآگاهی فراشناختی هم فقط در 

 شود. دهیسنج

 راهبردهای داد نشان حاضر پژوهش نتایههمچنین 

 بر اشتیا  باورهای انگیزشی انجیگریمی با یادگیری

اسمیآ،  های یافته با که تحصیلی تأثیر مثبتی دارند

(، روتگانز 2002(پنتریچ)2017برابندر، بوکرتز و مارتینز )

 ( همسو بود.2012و شیمدت )

فراگیری راهبردهای یادگیری در دانش آموزان سبب می 

شود که دانش آموزان در مواقع ضروری راهبردهای 

لعه خود را تغییر دهند. آنان برای رسیدن به هدف مطا

خود یک راهبرد را بکار می گیرند و بر راهبرد خود نظارت 

دارند و دایماً برای ایجاد یادگیری معنی دار، یک اتصال 

منطقی بین یادگیری جدیدی با یادگیریهای قدیم خود 

ایجاد می کنند)میرحسینی، غالمعلی لواسانی و حجازی، 

مین امر سبب تقویآ انگیزش و باورهای (. ه2019

دانش  سو یک از دیگر، بیان انگیزشی در آنان می گردد. به

از   همچون مثثر، راهبردهای یادگیری از استفاده آموزان با

حفظ گفتن، مرور، سئوال کردن، انعکا  دادن با ذکر 
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وحیح  های روش حافظه، تقویآ حوا ، مثال ،تمرکز

 و نیز تندخوانی نویسی، خالوه ،برداری یادداشآ مطالعه،

 امتحان، موفقیآ اضطراب از پیشگیری و کنترل های راه

 دیگر از سوی و داشآ خواهد پی در را آنها تحصیلی

 مثبآ، ای عنوان تجربه به نیز تحصیل در موفقیآ کسب

دانش  آن اشتیا  تحصیلی متعاقب انگیزشی و باورهای

 هاسنی و هوخا .می دهد خود قرار نفوذ تحآ را آموزان

در پژوهشی دریافتند که دانش آموزانی که با  (2019)

مهارتهای مطالعه آشنایی دارند بر فرایند یادگیری خود  

نظارت و کنترل دارند و  در وورت لزوم استراتژی های 

خود را مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می دهند درنتیجه 

آ و نسبآ انگیزش آنها برای یادگیری افزایش خواهد یاف

 به امر یادگیری با اشتیا  بیشتری تعامل می کنند. 

عملکرد  مرور مبانی نظری و تجربی در قلمرو مطالعاتی

 باورهای انگیزشی گری واسطهکه دهد  تحصیلی نشان می

چون های روانشناختی  کیفیآ در رابطۀ بین برخی

می تواند نقش  اشتیا  تحصیلی و  آگاهی فرشناختی

 های یافتهاشته باد که این نتیجه با تعدیل گری را د

 (، همسو بود. 2019(  و نجفی زاده)2007کاتینو )پژوهش 

هر چه افکار منظم تر و فرد نسبآ به میزان شناخآ خود 

آگاه تر باشد و با سازماندهی افکار خود دسآ بزند و بداند 

که کی، کجا و در مورد چه چیزهایی بیندیشد و بتواند به 

ذهن خود دسآ بزند مسلماً بهتر می تواند مدیریآ فکر و 

در یادگیری موفق باشد و متعاقباً اشتیا  تحصیلی اش نیز 

 (.1582موفقیآ آمیز تر خواهد بود)ابدام و دهدار، 

اسآ که به  ی دیگریچارچوب نظر یخودمختار هینظر

ی)اشتیا  لیو عملکرد تحص یدرون زشیرابطه انگ نییتب

 ،یخودمختار هیر. طبق نظکندی م کمکتحصیلی( 

 یشتریب یو خودمختار آیکه از خود احسا  کفا یافراد

 اسآ. دانش شتریب زیدر آنها ن یدرون زشیانگ دارند،

ی هستند م ی پیشرفآدرون زشیانگ یکه دارا یآموزان

تحصیلی مشغولیآ بیشتری با تکالی  و  لحاظ از توانند

نسبآ  یباالتر گاهیجا چالش های تحصیلی داشته باشند و

 دارند داشته یکمتر پیشرفآ زشیکه انگ یآموزان به دانش

همراه  یدرونپیشرفآ  زشیتوأم با انگ یریادگی رایز باشند

 یدرس نسبآ به موضوع تر قیبا عالقه، پشتکار و تفکر عم

ادبیات  (.1585 ،یگرج نژادی زاده و مهد حسن)اسآ

پژوهشی به طور گسترده و مداومی نشان داده اسآ که 

صیلی از انگیزش دانش آموزان مرتفع می درگیری تح

و  2010؛ تسنگ و تسای، 2011گردد)گالن و همکاران، 

دفاع  زین (2011)و همکاران  پکران (.2018دان و کندی، 

مانند لذت،  مثبآ ساز فعال یها جانیکه ه کنندی م

 یم شیرا افزا یرونیو ب یدرون زشیو افتخار انگ دیام

 لیرا تسه قیعم یریادگی یراهبردها استفاده از دهند،

 یلیتحصاشتیا  بر  طیشرا شتریدر ب نیو بنابرا کنند یم

در تبیین این یافته  .گذارند یم ریمثبآ تأث یا گونه به

افراد دارای انگیزش پیشرفآ باال برای می توان گفآ که 

 .حل مشکالت و رسیدن به موفقیآ بسیار کوشا هستند

بخورند، از آن حتی پس از آنکه در انجام کاری شکسآ 

کوشش ادامه  کشند و تا رسیدن به موفقیآ به دسآ نمی

فراگیرانی که انگیزش باالیی دارند در وورت می دهند. 

عدم موفقیآ ، به جستجوی دالیل می پردازند و روش 

بنابراین مطالعه خود را مرور، بازبینی و کنترل می کنند 

ن بر می توان سائقی برای پیشی گرفت پیشرفآ راانگیزش 

در  راهبردهای یادگیریهای  به مالک دیگران با توجه

و میل واشتیا  در  جهآ کسب موفقیآ و پیشرفآ

و امّا  (.2019)کوان، کپزاک و بنتون،  دانسآ مدرسه

محدودیآ روش شناختی و نظری مطالعه حاضر شامل  

سوگیری پاسخ ها، حساسیآ آزمودنی ها به پرسش ها و 

ه منظور اوالح محدویآ های نمونه مورد بررسی اسآ. ب

روش شناختی پیشنهاد می شود سایر پژوهشگران مقیا  

های دیگر از متغیرهای این پژوهش را در جمعیآ های 

ارائه  قیاز طر معلمان گرددی م شنهادیپ دیگر اجرا کنند.

اهداف به  میتقس ،یکالم یها بیبازخورد مناسب و ترغ

 ر در شروع برنامه،آسانت  یو ارائه تکال یجزئ یها آیفعال

 شیرا افزا رانیفراگی زشیانگی باورهاو  یفراشناخت یآگاه

گردد تا  یطراحی ا به گونه زین یآموزش یها دهند. برنامه

 آیو احسا  قابل ندیکمتر شکسآ را تجربه نما رانیفراگ
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. مدار   ابدی شیآنها افزا میل و اشتیا تا  کنند آیو کفا

ومحیط  فضا ایجاد با دنیز می توانن آموزشی مثسسات و

 طریق از پویا و فعال وورت به یادگیری - یاددهی مناسب

دانش  تحصیلی اشتیا  بر مثثر عوامل توسعه ایجاد و

 و مدار  در رقابتی محیط و حفظ جهآ رشد در آموزان،

تبیین برخی همچنین  .تالش کنند روزافزون اثربخشی

ش های تفاوت های یافته های این بررسی با نتایه پژوه

پیشین، تدوام انجام پژوهش را در این زمینه ضروری می 

 سازد.
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Abstract: The aim of the present study was to develop  an academic 

engagement model based on learning strategies and and meta-cognitive 

awareness with regard to the mediator role of Motivational Beliefs within high 

schools in Kermanshah-3- distrinct, Iran. The research method was correlation 

(structural equation modeling). Moreover, the statistical population imcluded all 

female students in district 3 of Kermanshah during 1396-97 academic years, and 

375 of whom were selected through stratified random sampling. Then, data was 

collected by academic engagement of Pentrej et al questionnaire (1991), 

Mokhtari and Richard Metacognitive Awareness Questionnaire (2002), Flavel 

Meyer-Wayne of learning strategies Inventory (1988) andPentrich & De Groot 

Motivational Beliefs Questionnaire (1990). Multiple Regression and Structural 

Equation Modeling were used to evaluate the obtained findingsindings. The 

results showed that learning strategies had directly the power of academic pre-

engagement. Although, metacognitive awareness were not capable to directly 

predict academic engagement. Also, motivational beliefs had an intermediate 

role among learning strategies and meta-cognitive awareness with academic 

engagement.  

Finally, the result showed that the research conceptual model has a proper 

relationship with the collected data and the coefficient between variables was 

significant at a level of 0.05. Therefore, educational environments should seek to 

foster academic structures regarding to students’ academic enthusiastic 

achivements. 

  

Key words: academic engagement, meta-cognitive awareness, Motivational 

Beliefs, learning strategies. 

 


