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 چکيده

بررسی مدل چند متغیری حل مسائل فیزیک در دانشجویان ماهر و مبتدی فیزیک بود. پژوهش  حاضر از نظر هدف پژوهش حاضر 

نفر از دانشجویان  063تعداد  ماهیت توصیفی، از حیث هدف جز مطالعات بنیادی و از نظر روش در زمره تحقیقات همبستگی است.

گیری هدفمند انتخاب شدند، به این صورت که دانشجویان سال آخر، به عنوان گروه یک دانشگاه ارومیه به صورت نمونهگروه فیز

ماهر و دانشجویان سال اول به عنوان گروه مبتدی در نظر گرفته شدند. پرسشنامه های پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه انگیزش، 

سواالت ارزیابی فراشناخت، پنج مسئله فیزیک طراحی شده برای ارزیابی استفاده از استراتژی و نمودار جسم آزاد، پرسشنامه 

ها نشان داد که حمایت اجتماعی، انگیزه، فراشناخت، تحلیل دادهمی. حمایت اجتماعی و هشت مسئله برای ارزیابی دانش مفهو

ر جسم آزاد در قالب یک مدل علی قادر به پیش بینی حل مسئله دانشجویان بوده و حدود استراتژی، طبقه بندی مسائل و نمودا

های برازش نشان داد که مدل آزمون شده برازش مناسبی انشجویان را تبیین می کنند. شاخصدرصد از تغییرات حل مسئله د 66

تری نسبت به گروه برازش مناسب ماهرلی در گروه که مدل به صورت ک نتایج همچنین نشان دادبا داده های گردآوری شده دارد. 
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Abstract: 

The purpose of this study was to test the multivariable model of physics problem solving in 

skilled and novice students physics. this study in terms of purpose is descriptive, in nature, is the 

fundamental study and in terms of method is the correlation research. 360 students of Urmia 

university department of physics were selected by Purposefully sampling method, so that the 

senior students were considered as skilled and freshmen students were considered as a novice 

group. Research questionnaires consisted of Motivation Inventory Questionnaire, meta-

evaluation questions, five physics problems designed to assess using unstructured diagrams 

strategies, Social Support Questionnaire, and eight problem to assess conceptual knowledge. The 

results showed that social support, motivation, metacognition, strategy, free-body diagrams and 

classification issues in terms of a causal model able to predict students' problem solving and explains 

about 26% changes of students' problem-solving. Goodness of fit indices showed that the tested model 

has a adequately fit with the collected data. Also fitting indicators suggest that the model is 

generally fitted in the elite group is superior to the novice group. The results also showed that the 

Fitness indices of  model in skilled group were beter than novice group. 

Keywords: physics problem solving, skilled students, novice students, Multivariable model 

  

 مقدمه

 قبال قوانین شود شخصموجب می در نظر گرفت که فردی تفکر فرایند یک عنوان را می توان بهحل مساله 

فعالیت  تریناساسیاز حل مساله  .(6330، 1مختلف به کار ببرد )جوناسنشرایط در مشکالت  جهت حلیادگرفته شده را 

اهداف اصلی نظام های  از دیرباز جزواین زمینه در  6افراد کارآمد و تربیت باشدمیافراد های شناختی در زندگی روزمره 

 بودهاین مهارت در افراد ماهر و مبتدی متفاوت  ؛(6332، 4؛ کوهن6313، 0س، شون و چیهست )نوک و آموزشی بوده

                                                           
1 Jonassen 

2 efficient problem solvers 

3 Nokes, Schunn & Chi 

4  Kuhn 
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)هاسکمپ و  آیدفیزیک( به دانشجویان به شمار می به عنوان یکی از اهداف آموزش علوم )به ویژه و (6311، 1تاله)

 (. 6332، 0؛ سبال و ردیش6336، 6دینگ

و دانشجویان شده شناختهعنوان گروه مبتدی ه ب ، معموالاندخاب کردهکه دروس مقدماتی را انت سال اول دانشجویان

این  (.6311، 4)مالونی شونددر نظر گرفته می ماهرعنوان افراد ه سال آخر یا دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی ب

های مختلف زمینه در های متفاوتی از افراد در نظر گرفت کهتوان به عنوان دستهرا می (افراد مبتدی و ماهر) افراد 

این دو گروه در تعریف و  مشاهده شده است کهعنوان مثال ه ب باشند،دارای عملکردی متفاوت میمربوط به حل مساله 

، 2(، درک، سازمان دهی و طبقه بندی مساله )هسو6332، 6؛ کوهل و فینکل اشتاین6330، 2بازنمایی مساله )کوزما

یافتن راهکارهای موثر حل و ارزیابی مساله  و (6310، 2ندورکالبن مساله )(، چارچوب بخشیدن و محدود کرد6336

بیشتر از در مقایسه با افراد مبتدی، افراد ماهر در حوزه فیزیک  دارند.( با هم تفاوت 6313و همکاران،  9)نوکس

انگیزه و  ه هستند، باکنند، دارای دانش عمقی گسترده درباره مسالمدار مرتبط با مساله استفاده می راهبردهای هدف

زده نیستند، از ابزارهای کمکی به گیری شتاب مندند، دانش فراشناختی مربوط به حل مساله دارند، در تصمیم عالقه

راحتی قادرند روند فکری خود را بررسی و نظارت کرده و در نهایت تمایل بیشتری ه نمایند، ب شکل موثر استفاده می

تعصب  ؛6332، 11؛ مایر6336 و همکاران، 13اریکسون) دوستان و افراد ماهرتر دارند کمک برای استفاده از حمایت و

 (. 6339،  16و کار شیرازی

 ،بینی کننده و موثر بر حل مساله با سازماندهی و دسته بندی متغیرهای پیش (،6310) 10شیرازی و فارلی تعصب

 آنها ه می شود مشاهد 1همانگونه که در شکل . اندداده ارائه فیزیک   مدلی را جهت تبیین عملکرد حل مساله در حوزه

را به عنوان  (16)نمودار جسم آزاد 12نمایش تصویری و 14، دسته بندی مسائلمتغیرهای جنسیت، انگیزش، استراتژی

 .اندفیزیک در نظر گرفته حل مسالهپیش بینی کننده های 

                                                           
1 Taale 

2 Harskamp & Ding 

3 Sabella & Redish 

4 Maloney 

5 Kozma 

6 Kohl & Finkelstein 

7 Hsu 

8 Bjorklund 

9 Nokes 

10 Ericsson 

11 Mayer 

12 Carr 

13 Farley  

14 categorization 

15 pictorialrepresentation 

16 free body diagram 
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  (6310) شیرازی و فارلی تعصبمدل حل مساله فیزیک  :1شکل

اصطالحا به یا کامال قائم به فرد بوده و  ند،گنجانده شده ا در این مدلکه ، متغیرهایی ونه که مشاهده می شودگهمان

نوعی مدل توانایی  مدل را شاید بتوان این از این رو .شوندمربوط می یادگیرندگان یا درون فردیویژگی های شخصی و 

نقش ساله موفقیت آمیز حمایت اجتماعی معلم و همساالن نیز در فرایند حل مکه است در حالی این به حساب آورد. 

موقعیت در و  (6312و همکاران،  4آلولس؛ 6314و همکاران،  0ساکس؛ 6316، 6کریستل؛6333و،  1دسی و رایان) داشته

و  الهموجب تسهیل حل مس ماهرشود، دریافت حمایت و بازخورد از افراد  هایی که یادگیرنده با مسائل دشوار مواجه می

از طرف دیگر  (.6312و همکاران،  6؛ چویک6339، 2شود )کالرک رشد دانش و راهبردهای حل مساله فراگیر می

استراتژی بخشی اب استراتژی مناسب، نظارت بر اثرف مشکل، انتخشناسایی و تعری بهفراشناختی نیز می توانند  مهارتهای

 تغییراتی در مدل، لذا. (6336، 2)استنربرگ و هدلندند ک کسازماندهی فرایند تفکر و تمرین راه حل کمراه حل و 

و برنامه ریزی  )به جای جنسیت( حمایت اجتماعی هایمتغیرمشاهده می شود  6و مطابق با آنچه در شکل صورت گرفته 

 .نددیزا( در آن لحاظ گردبینی کننده )متغیر برونعنوان پیشه بفراشناختی 

                                                           
1 Ryan & Deci 

2 Krystle 

3 Saks 

4 Alvelos 

5 Clark 

6 Cevik 

7 Hedlund 
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 یزیک در مطالعه حاضرمدل مفهومی حل مساله ف :6شکل 

 

 

 چهار چوب نظري مدل 

و  1)ساراسوندسترس فرد بوده  در به کمک، نیاز در زمان که دارد اشاره افراد ازای دامنه اجتماعی به حمایت

در  تواندمی (6314و همکاران،  یکی از مهمترین اقدامات محیطی در انتقال آموزش )ساکس عنوان به( و 1993همکاران، 

حمایت و کالسی، تشویق و حمایت های معلم تعامالت درون .(6312و همکاران،  لس)آلو ایفا کنددگیری نقش فرایند یا

 به دیگران نیاز دارند تا جویاندانش( و 1091بر باورهای انگیزشی یادگیرنده گان تاثیر گذاشته )چالمه و لطیفیان،  ،عاطفی

 ندهند، نشان آنها آموزشی تجربیات درک به ای عالقه اطرافیان هک هنگامی لذا. کنند توجه آنها آموزشی تجارب جزییات

اجتماعی، عمدتا با این وجود، حمایت های  (.6332و همکاران،  6)لودبرگ آنها آسیب ببیند ی و عالقه انگیزهممکن است 

محیط  .(6332کاران ، و هم 0شوند که حمایت و مراقبت معلم، باورهای شایستگی را برانگیزاند )چویناردزمانی معنادار می

در ( و 6316رشد یادگیرنده های موفق در کالس درس کمک کرده )کریستل،  بهتواند )مراقبتی( میحمایت کننده 

یادگیرنده با مسائل دشوار، دریافت  صورت مواجه شدندر به این صورت که . دموثر باشفرایند حل مساله موفقیت آمیز نیز 

ش و راهبردهای حل مساله در فراگیر موجب تسهیل حل مساله و رشد دانتواند میتر اهرمافراد طرف حمایت و بازخورد از

افراد ماهر به شکل متفاوتی از کمک که اند  (.  مطالعات دیگر نشان داده6312؛ چویک و همکاران، 6339شود )کالرک،  

به  را ریافت شدهدی ها ضیحات و تبیینتوبه منظور بهبود عملکرد خود،  آنها کنند.می های همساالن و متخصصان استفاده

                                                           
1  Sarason 

2  Lundberg 

3 Chouinard  
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، 1زیمرمن و کامپیلوگیرند ) بهره می یها در جهت یادگیری خودتنظیم از آنمورد استفاده قرار داده و  کارآمدتری شکل

 (. 6313، 6گی؛6330

رهنگ مطابق با ف و (1090سیف، شود )کننده رفتار گفته میو هدایت به نیروی ایجاد کننده، نگهدارنده انگیزش، 

 می شود باعث عبارت از چیزی دانست که توان آن رامی (،6311، 4شانکسشارون، بوچبیندر و )به نقل از  0لغت وبستر

توان گفت می ،توانایی عملکرد دانش آموزان سطوح توانمندی و هوش برتاثیر گذاری  عالوه بر عملی را انجام دهد. فرد که

، فیلد و )کول سازدمشخص میرا  یادگیری های فعالیت در تالش و تمرکز طوحس است که آنان انگیزه میزان در واقعکه 

تر بوده و  افراد ماهر برانگیختهتوان گفت که میافراد ماهر و مبتدی انگیرش  در ارتباط با تفاوت سطوح .(6334، 2هاریس

بر موقعیت و مساله احساس  عالقه بیشتری به تکرار و تمرین دارند، از انگیزش درونی برخوردارند، کنترل بیشتری

در مقابل، افراد مبتدی به دلیل دانش اندک مساله، کمبود  ؛گری( و احساس کارآمدی بیشتری دارند کنند )خودتعیین می

انگیزش کمتری داشته و کوشش و تمرین کمتری  ،راهبردهای موثر حل مساله و احساس ناکارآمدی در زمینه مساله

 (.6336، 6؛ گلین و کوباال6336)اریکسون، دهند ا کسب مهارت اختصاص میبرای رسیدن به راه حل صحیح ی

از جانب پژهشگران زیادی  ،(6316، 2رحیمی و کاتالمهرک ) ذهنی فرایندهای از یآگاه به عنوان توانایی2فراشناخت

 ؛6331 ،13زیمرمن و شانک ؛1999، 9مثال: بویکاتس عنوان به) مهم دانسته شده است مسئله حل های فعالیت در

نظارتی و کنترل  شکلی از کارکردهای اجرایی است که با خود. فراشناخت (6339،  11، هانز و ودزنسکیویگند -اشمیت

. (1992، 10)شراوشود فرض میجدا از هوش عمومی  ، عاملیو به لحاظ تجربی (6336، 16)اشنایدر و لوکل اشتهسروکار د

(. نظارت 6336شود )شراو و همکاران،  شناختی تقسیم می به دو بخش دانش درباره شناخت و نظارت فراشناخت

 صورت و در عمل های دوره ریزی برنامه ،مساله درک به کمک به کار گرفته شده برای استراتژی با انتخاب فراشناختی

 بازده یشافزا می تواند به ( و6311)تاله،  بودهمفید در ارتباط  غیر های برنامه و ها استراتژی ترک یا و اصالح لزوم،

 بیشتری زمان ها. آنکنند می عمل تر فراشناختی مبتدیان با مقایسه در . افراد ماهر(6339، 14)کولب کند کمک یادگیری

                                                           
1 Zimmerman & Campillo 

2  Ge 

3  Webster 

4- Sharon, buchbinder   & Shanks 

5  Cole, Field & Harris 

6   Glynn & Koballa 

7 Metacognitive knowledge 

8 Katal 

9 Boekaerts 

10 Schunk 

11 Schmidt-Weigand, Hänze & Wodzinski 

12 Schneider, W. & Lockl 

13 Schraw 

14 Kolb 
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 ریزی محاسبه برنامه شروع از ، قبل(6336، 1، کریپن و هارتلی)اسکراو کرده ریزی صرف برنامه مسائل حل در خالل را

 حل برای هاآن کلی هدف به مربوط مراتبی سلسله لحاظ از که کنند می وضع را ای وابسته اهداف و داده انجام بیشتری

)زیمرمن،  باشندمی فراشناختی ریزی برنامه جهت بیشتری انگیزهدارای  مبتدی افراد به نسبت ها آن عالوه به. است مسئله

6336.) 

 تری وسیع دامنه مسئله حل ماهر در فرادا. باشدمی 6مفهومی در تفاوت افراد مبتدی و ماهر دانش مهم یکی از عوامل

و  0؛  تاکر6333)رایان و دسی،  است تر یافته سازمان مبتدیان با مقایسه در آن ها دانش و مفهومی داشته دانش از

 شیوه در دانش این از استفاده و ارتباط ذخیره، نحوه از ،مفهومی دانش مبتدی در و افراد ماهر فاوت(. ت6336همکاران، 

 توانند الگوهایافراد ماهر می(. 6336، و دسی4ز، لن)وان استنکیست شود می مشخص ها،آن توسط مسائل ندیب طبقه

 صحیح های مرتبط و اطالعات مهم و غیرمهم را از هم تشخیص داده و از آن ها برای استنباط های سرنخ اطالعات، معنادار

 مسائل که زمانی مسئله کننده حل مبتدیان مقابل، در(. 6336،  2گرین و منسل )والکر گیرنددر خدمت حل مساله بهره

 طبقه و بررسی مشابه صورت به را مسائل این دارند تمایل هستند، تشابهات ظاهری یا مشابه واژگان و اصطالحات دارای

 دارند که نشیدا یا هستند مرتبط علم فاقد یا مبتدیان ست کها نای امر این دلیل (.6332، 6)وازکوز و مناسرو کنند بندی

 مرتبط نمی توانند اطالعات مبتدی افراد این بر  عالوه (. 1922)دسی و رایان،  نیست دقیق و صحیح پیوسته، هم به  کامال

قادر  کنند، جدا نامرتبط انواع از را مرتبط اطالعات بتوانند مبتدیان که زمانی حتی. دهند تشخیص نامرتبط جزئیات از را

 .(6336)والکر و همکاران،  نیستند مسائل در شده مطرح وابطر و ها واسطه ایجاد به

گیرند که یکی از انواع رایج بهره میایند حل مساله معموال از نمودار دانان به منظور کاهش پیچیدگی های فر فیزیک

 برای همسئل کننده حل توسط زاد،آ -جسم  نمودارهای .(6312، 2، ارسگ و مشیچاست )آویانی 2آزاد-آن نمودار جسم 

 در کار به شروع از قبل نمودار یک طراحی. شود می استفاده فیزیک مسائل در ها آن روابط و اصلی متغیرهای شناسایی

 ها انرژی و نیروها تشخیص امکان چنینهم و است ترمناسب مسئله برای روش کدام این که تعیین امکان محاسبات زمینه

، 9)آندرسون و لینهارت کند می گیرد را فراهم قرار توجه مورد زمان یک در باید که اطالعاتی مقدار کاهش و کار در

نمودارهای در زمینه استفاده از و مبتدی (. افراد ماهر 6339، 11، وان هولن و اتکینا گرانت؛ روزن6332، 13؛ هویت6336

                                                           
1  Schraw, Crippen & Hartley 

2 Conceptual knowledge 

3 Tucker 

4 Vansteenkiste, Lens 

5 Walker, Greene & Mansell 

6 Vázquez& Manassero 

7 free-body diagrams 

8 Aviani, Erceg & Mešić 

9 Anderson & Leinhardt 

10 Hewitt 

11 Rosengrant, Van Heuvelen & Etkina 
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 ماهر افراد ودارهایکنند. در مقابل، نمتری رسم میهای  سادهنمودار مبتدی افرادد. نمی باشمتفاوت  آزاد -جسم

 در مبتدیان که شودمی تصورکنند در بر می گیرد. که در حل مساله نقش ایفا می بوده و عوامل بیشتری را  تر پیچیده

. کنند نمی درک کنند را می ایفا مسائل در مهمی نقش که را اصولی و مفاهیم چون هستند ناموفق کامل نمودار ترسیم

 زیاد احتمال به ،یابند می دست بیشتری مفهومی دانش به و یابند می بیشتری مهارت انمبتدی که طور همان بنابراین

)تعصب شیرازی و کار،  کند می پیدا افزایش نیز نمودارها کیفیت اندازه همان به و یافته افزایش نمودارها از استفاده

 نمودار رسم اید به این دلیل که، شدارند کمتری موفقیت کنند،می رسم نادرست نمودارهای که شاگردانی .(6339

 (.6339)روزنگرانت و همکاران،  دارد فیزیک درک عدم از خبر نادرست

های انگیزشی بوده به میزان زیادی تحت  تاثیر متغیرکه  استهای شناختی یکی از متغیر نیز مورد استفاده 1یژاسترات

میزان یکی از عوامل تاثیرگذار بر به عنوان و ( 6339،  0، پوینتز و موریسونمتیوز؛ 6339و زیمرمن،  6)کیتسانتاس

و پیشرفت  (6311، 2)کراد و فیلیپسبا پیامدهای یادگیری  ،(1926، 4وینستین و مایر) مشارکت و عملکرد دانشجویان

 و بهتر کسب نمراتبه می تواند خود  که می باشد، در ارتباط (1990، 6، اسمیت، گارسیا و مک کنچی)پینتریچتحصیلی 

این مفهوم  .(6316، و دسی 2، هالواری، سوربو)آلستد ندکمک ک درسی برنامه در اصلی به اهدافدانشجویان  نرسید

که حدی است ( و اهمیت آن تا 6331، 2، زیگلر و ایلبالیریتل جکسونرابطه تنگاتنگی با بازنمایی ذهنی مساله داشته )

استراتژی های جدید در حل  ژی های قدیمی به نفعفهم مکانیزم های تاثیر گذار بر دست کشیدن شخص از استرات

 حل هنگام در مبتدیان (.1996زیگلر، مساله، به عنوان یکی از مباحث اساسی در حوزه روانشناسی شناختی مطرح است )

مجهوالت مسئله که به طور  با آن ها. دارند رو به عقب کاربردی های استراتژی از استفاده به تمایل فیزیک، مسئله

زیادی را که شامل هدف و موارد نامشخص دیگری  معادالت سپس. کنندل محاسبه نیستند، شروع به کار مییم قابمستق

 به رو کاری استراتژی طریق از شدند، مجهوالت محاسبه این که زمانی. است برای محاسبه مجهوالت به کار می برند

 مبتدیان مجهول محور فرآیند. دهند می قرار ر حل آناصلی مسئله به منظو معادالت در را مجهوالت محاسبه شده عقب،

؛ وزکویز و ماناسرو، 6331، 9)گراک دروجلو می معادالت و حل مجهوالت کشف برای محاسبات انجام هدف با که است

ه از اطالعات مطرح شد آن ها کنند.می استفاده جلو به رو کاری استراتژی از مسئله، حل ماهران هنگام مقابل در .(6332

 لحاظ از و هدفمندتر است فرآیند گیرند. اینصلی را به منظور حل آن در نظر میمجموعه ایی از  معادالت ا ،در مسئله

                                                           
1 Strategy 

2  Kitsantas  

3  Matthews, Pointz & Morrison 

4 Weinstein & Mayer 

5 Crede & Phillips 

6 Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie 

7 Ulstad, Halvari & Sørebø 

8  Rittle-Johnson, Siegler & Alibali 

9  Gerace 
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 .(6331د )گراک، کنمی ایجاد کاری حافظه در کمتری شناختی بار و است معکوس کاربردی استراتژی از مؤثرتر شناختی

ارزیابی پیشرفت خود را در هنگام حل یک مساله، بلکه پاسخ نهایی  مستمربه نظر می رسد که افراد ماهر نه تنها به طور 

( نه به احتمال زیاد به ارزیابی پاسخ نهاییخود )ارزیابی پیشرفت  تنها بهکه افراد مبتدی  یدر حال د،نکنمی را ارزیابی 

   .(6311دارند )تاله،  تمایل

دانشجویانی که حمایت اجتماعی ادراک شده بیشتری  د روی در پژوهش حاضر انتظار میمطابق با مدل مورد بررس

تر مطالب  تر بیشتر به تمرین کردن بپردازند، عاملی که سبب یادگیری عمیق تر بوده و دانشجویان با انگیزهبا انگیزه ،دارند

ز دانشجویان گیرد. همچنین ا دهنده دانش مفهومی است، بهتر صورت میبندی مسائل که نشان ر نتیجه دستهگردد و د می

رود که بیشتر به حل مسئله بپردازند و از استراتژی کاربردی روبه جلو استفاده کنند. عالوه براین  تر انتظار می با انگیزه

بینی  تر بیشتر درگیر برنامه ریزی فراشناختی در حل مسائل فیزیک شوند. پیش شد که دانشجویان با انگیزه تصور می

دهد، بنابراین انتظار  به جلو را تحت تأثیر قرار  اختی استفاده از استراتژی کاربردی روشد که برنامه ریزی فراشن می

ریزی برای حل مسئله دارند، به احتمال بیشتری از استراتژی  رفت دانشجویانی که قبل از شروع به حل مسئله برنامه می

بندی مسئله ارزیابی می شد امتیازات حل  هی دست وسیلهشد که دانش مفهومی که به  تصور میروبه جلو استفاده کنند. 

صورت غیر مستقیم از طریق استراتژی کاری رو به جلو تحت تأثیر قرار دهد .  صورت مستقیم و هم به مسئله را هم به 

شد که استفاده  رفت دانش مفهومی از نمودار جسم آزاد پشتیبانی کند. نمودارهای بهتر تصور می طبق تحقیق انتظار می

رفت  راتژی کاری روبه جلو، فهم عمیق اصول و مفاهیم و ارتباط آن ها با یکدیگر را افزایش دهد. سرانجام، انتظار میاز است

مدل بر روی بینی کند. لذا، در این پژوهش  طور مستقیم امتیازات حل مسئله را پیش که استراتژی کاری روبه جلو به

 .عنوان ماهر مورد آزمون قرار گرفتسال آخر گروه فیزیک به  دانشجویان سال اول گروه فیزیک به عنوان مبتدی و

 روش

روش اجرای پژوهش حاضر، توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. در این پژوهش روابط میان 

  متغیر ها در قالب مدل علّی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 که از بین آنها 94 -90دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی ته فیزیک کلیه دانشجویان رشپژوهش عبارت بود از  جامعه

. به این صورت که دانشجویان سال اول به عنوان شدند انتخاب گیری هدفمندنمونهروش  به نمونه عنوان به نفر 016 تعداد

ه مورد نظر )از بین ه و از بین آنها نموندر نظر گرفته شد ماهرافراد مبتدی و دانشجویان سال آخر به عنوان افراد 

  .دانشجویان دختر و پسر( انتخاب شد

 ابزارهاي پژوهش
 یابیارز یبرا شده یطراح یزیکپنج مسئله ف ،فراشناخت یابیسواالت ارز یزش،پرسشنامه انگ ،بسته شامل یک جویاندانش

یابی دانش مفهومی را رزا یمسئله برا ی و هشتاجتماع یتو نمودار بدون ساختار، پرسشنامه حما یاستفاده از استراتژ
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دریافت کردند. به آن ها حدود یک ساعت فرصت برای حل بسته داده شد و از آن ها خواسته شد پرسشنامه را به صورت 

 گردند.به صورت جداگانه در زیر معرفی میانفرادی تکمیل کنند. پرسشنامه ها 
سوال  62دارای  کهتهیه شده است (  1926ان )و همکار6توسط فلمینگنامه پرسشاین  (:SSI) 1مقیاس حمایت اجتماعی

 حمایت ادراک شده از دوستان (، 2تا  1های آیتم ) دراک شده از خانوادهااز چهار خرده مقیاس حمایت بوده و سوال 

تشکیل شده  (62تا  63 )آیتم هایحمایت عمومی یا کلی  (،63تا  12)آیتم های  حمایت اجتماعی(، 14تا  2 های آیتم)

، 16، 12، 12، 2به این معنی که بجز ماده های شماره  .( می باشد1( و )3گذاری این مقیاس به صورت )رهشیوه نم. است

( می 3)نمره و پاسخ درست  ( 1)نمره گذاری می شود یعنی پاسخ نادرست که به صورت معکوس نمره 64و  61، 63، 12

، دیون (. 1022 )ابوالقاسمی،گیرد  می (1نمره )درستو پاسخ نمره ( 3)، پاسخ نادرست بقیه ماده های پرسشنامه ،گیرد(

 زیر از یک هر برای را حمایت اجتماعی مقیاس روایی ی،عامل تحلیل از استفاده با( 1922) 0پاتاالز، شپارد لیندزتورم

 ارانو همک شهیاد گزارش کرده اند. 20/3و  91/3، 22/3 ترتیب به دوستان و خانواده کلی، شده ادراک مقیاسهای حمایت

 اند.گزارش کرده 62/3ی کرونباخ آلفای ( نیز روایی مقیاس حمایت اجتماعی توسط آلفا6311)

 ینا شود.یم یابی( ارزPMQ) یزیکدر ف یزهبا استفاده  از پرسشنامه انگ یزیک،دانشجو در ف یزشانگ :پرسشنامه انگیزش 

 یزشکند و شامل انگیم یابیارز یزیکدر ف دانشجو رایزش که شش مولفه مهم انگ، است ینهگز 03پرسشنامه شامل 

 یزیک،ف یادگیریدر  یخود مختاری، شخص افبا اهد یزیکف یادگیریرابطه ی، ذاتیرو غ یبه طور ذات یزیکف یادگیری

 یانباشد. دانشجویم یزیکف یابیو اضطراب در مورد ارز یزیکف یادگیریدر  یبازدهیزیک، ف یادگیریدر  یخود کارآمد

پاسخ دادند.  یزیکف یادگیری( از بُعد هنگام یشه)هم 2 تا )هرگز( 1از  یکرتل ایدرجه 2 یاسبخش با مق 03 از یکبه هر

 ینبنابرا شوند، یبه کل افزوده م که یزمان شوند، یم یده طور معکوس نمره به یزیکشدن در ف یابیاز ارز ینگران یها بخش

 کمتر بود. ضطرابمؤلفه نشانگر ا یننمره باال در ا

شود قابل اعتبار است و در  یابیارز (α=90)آلفا  یبکه توسط ضر یمادام PMQکه  دهند ینشان م یقبل های فتهیا

اخذ شده معتبر  یو تعداد واحدها یزیکمربوط به ف یدانشجو، عالقه به کارها یزیکچارچوب روابط مثبت با نمرات ف

 است.

حل مسئله  ی( برا6333و هونگ ) یشائ ی،هووارد، مک گ یفراشناخت دانشاز  ییها بخش: پرسشنامه دانش فراشناختی

یق مطابقت داده شده که در تحق یها داده شدند. بخش یقتطب یزیکها با حل مسئله ف بخش یناجرا شد، ا یاندانشجو

 بودند: یرحاضر اجرا شدند شامل موارد ز

 .کنم یتالش م ،کند یاز من سوال م یزیکمن در جهت فهم آنچه که مسئله ف -

                                                           
1
. Social Support Inventory  

2
. Fleming 

3
. Dunn, Putallaz, Sheppard & lindstorm 
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 .کنم یدارم، فکر م یازن یبه چه اطالعات یزیکحل مسئله ف یبرا ینکهمن در مورد ا -

 .کنم یحاصل م ینانرا کامل کنم، اطم یزیکهر مرحله از مسئله ف ین کهاز ا -

 .کنم یم ییرا شناسا یزیکمهم مسئله ف یها تمام قسمت -

 انجام دهم. یدبا یرا کامالً درک کنم تا بدانم چه کار یزیکمسئله ف کنم یم یسع -

 .کنم یدارم، انتخاب م یازن یزیکحل مسئله ف یرا که برا یمراحل -

 .کنم یم یهتجز یازمورد ن یها صورت داده مسئله را به -

صورت طرح  به 1یسوندن و کراواسی فراشناخت یپرسشنامه آگاه یزیر برنامه های ینهگز با ها ینهگز اینشباهت  یلبه دل

 2)هرگز( تا  1از  یکرتل یا درجه 2 یاسدر مق ها ینهگز ینبه ا یانشدند. دانشجو یبند دستهانتخاب و  ی،فراشناخت

 . به دست آمد 21/3 ی کرونباخ آلفامیزان روایی مقیاس حاضر با استفاده از . ( پاسخ دادندیشه)هم

( از 1-0اجرا شد )جدول یاندانشجو یبر رو یزیکمسئله ف پنج :حل مسئلهآزاد و  _جسم نمودار  ی،استراتژآزمون های 

ها انجام  حل آن یرا که برا ییشده بود، حل کرده و کارها بیان یرا که به خوب یمسئله کم پنج ،خواسته شد یاندانشجو

در  یموضوع اصل پنجاز  یکیرا ارائه دهند. هر مسئله براساس  یکمربوط به هر  یحل آمار  نشان دهند و راه دهند، یم

مسئله سوم شامل  ی،شناس مسئله شامل جنبش یندوم یوتن،حرکت ن ینو قوان یروهاسئله شامل نم ینبود که اول یکمکان

  و مسئله پنجم شامل جنبش و کشش هماهنگ ماده بود. یو انرژ کار یرندهتکانه و عزم حرکت، مسئله چهارم در برگ

سطح  یانه جلو و عقب با دانشجورو ب یکار یاستراتژ یابیارز یشده و برا یطراح 6یندسیول یتمسئله توسط پرس پنج

 یندسیل و یتپرس یتوسط چ یاستراتژ یدهیازامت یو راهنما  العمل . دستورگرفته انداستفاده قرار  مورد یزیک،متوسط ف

 پنج یعقب مورد استفاده قرار گرفت. برا یابه جلو  رو یکار های یبه استراتژ یازدهیامت یشده و برا ریزی یه( پا1996)

معادله  یکداشت  یدانشجو که سع یکشد که توسط  ییشناسا یبه عقب زمان رو یکار یاستراتژ ینتر ازدهمسئله، کم ب

را  ینامشخص های یتداشتند کم یکه سع یو معادالت اضاف یتکم یجستجو یبرا یریناپذ را حل کند به صورت امکان

 های یتتازه بدست آمده درون کم ایه یتکم ینسپس ا ،به وجود آمده بودند را حل کنند یکه توسط معادالت قبل

 یاستراتژ ینتر پر بازده روبه عقب )معکوس( مسئله حل شود. یکار یتا با استفاده از استراتژ شوند یقرارداده م یشینپ

 یبعد ی هر معادله مجهول بود، یک یمعادله دارا که یزمان ،داده شد که توسط دانشجو یصتشخ یروبه جلو زمان یکار

 کرد. بینی یشنامشخص را پ یتکم یکمقدار 

روبه  یکار یکه از استراتژ ییها صفر و آن یازامت ،)معکوس( استفاده کردند روبه عقب یکار یکه از استراتژ دانشجویانی

 یماز دو دسته تقس یکیبه  یکار های یاستراتژ یق،تحق یازدهیطبق امت. کردند یافترا در یاز یکامت ،جلو استفاده کردند

 یازدهیروبه عقب امت یاروبه جلو  یکار یتوسط استراتژ یا مسئلهحل  یبرا یاستفاده از استراتژ که یطوره ب شدند.

                                                           
1
 Schraw & Dennison's 

2
 Priest &  Lindsay 
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 یزنمودار بدون ساختار ن یفیتهر مسئله از لحاظ ک ینچن . همشد یم یرده بند 2تا  1مسائل از حل نمرات  ،شد یم

که فهم  یانیدانشجو شود یشد. تصور م یشدانشجو آزما ینمودارها یفیتک یقتحق یندر ا شد. یم یلو تحل یهتجز

است که  ییتر از نمودارها ها ساده آن ینمودار تالش خواهند کرد اما نمودارها یماز مطلب ندارند در جهت ترس یمناسب

با طرح  یاندانشجو رهاینمودا یسهاز مطلب داشتند. نمودارها توسط مقا یشدند که فهم خوب یمترس یانیتوسط دانشجو

بود  یدهد دانشگاه به ثبت رساتیمسئله توسط اس 2 یهدف برا یهاول یها . طرحشدند یازدهیامتتاندارد نمودارها اسیه و اول

کامل شامل  یهمسئله طرح اول یننخست یبود. برا ینمودار کامل و کل یک یبرا یازموردن یضرور یو شامل فاکتورها

شکسته شده ا ست و  اش یو عمود یاذبه که به اجزاء افقج یرویکاک و ناصط یروین یعی،طب یروین: بود یرون سه یشنما

در فاصله  ییرتغ :مؤلفه مهم بود دو. در مسئله دوم طرح کامل شامل ی داشتفاکتور اصل چهار یجهنت در که یهزاو یک

 قبل و پس از برخورد. در مسئله یئیش شتاب مؤلفه مهم بود: دو. در مسئله سوم طرح کامل شامل یو سرعت افق یعمود

آن  یو عمود یجاذبه که به اجزاء افق یرویو ن یعیطب یروین :بود یرون دوفاکتور و  چهارکامل شامل  یهطرح اولچهارم 

جهش و طول مدت  یه،زاو ی: یرندهکامل دربرگ یهدر مسئله پنجم، طرح اول. یبش یهو زاو یب، طول ششدندتقسیم می

نشان داده بودند،  یریصورت تصو که به یهر فاکتور اصل یبرا نیادانشجو بود. یمؤلفه کل یعنی دارای سهفشار جهش، 

 بود. 12تا  1از  یازاتامت ی که دامنه کردند یم یافتدر یازامت یک

هر پاسخ  یو برا یازامت یک یزیک،مسئله ف پنجبه  یحهر پاسخ صح یبرا یانحل مسئله، دانشجو یازاتکسب امت منظور به

کامل به  یازهنوز هم امت داد، یاشتباه ساده در محاسبه رخ م یکوجود، اگر  ین. با ادکردن یم یافتدر یازنادرست صفر امت

 . شد یمسئله داده م

 یروهان ی،شامل جنبش شناس یکدر علم مکان یمسئله براساس موضوعات اصل یبند عمل دسته چهار :مسئله یبند دسته

 چهارشامل  یفشد. هر تکل یسازمانده یاندانشجو یو شتاب و تکانه بود که برا یکار و انرژ یوتن،حرکت ن ینو قوان

به حل  یازن یانتر قرار داشت. دانشجو موضوع بزرگ یکعمده در داخل  یبود، دو مسئله از دو موضوع فرع یزیکمسئله ف

 یحکنند و سپس توض یبند صورت دو جفت دسته مسئله را بهچهار ها فقط خواسته شده بود تا  مسائل نداشتند، از آن

 .آیند یها فکر کردند که آن مسائل باهم م که چرا آن دهند

و  یروهادوم ن در دو بعد بود. مسئله یابعد  یکدر  یشناس مسائل شامل جنبش بود و یشناس مسئله اول موضوع آن جنبش

مسائل  ،یسوم، کار و انرژ مسئلهبود.  یوتنحرکت ن ینعدم تعادل قوان یامسائل شامل کاربرد تعادل  یوتن،حرکت ن ینقوان

گشتاور( و شتاب، مسائل  یچهارم، تکانه )دگرگون مسئلهبود. سرانجام  یرمتغ یروین یاثابت  یرویشامل کار انجام شده با ن

 در جدول یانشده توسط دانشجو یبند طبقه یزیکمسائل ف یها برخورد در دو بعد بود. نمونه یابعد  یکشامل برخورد در 

 مشاهده است. ابلق (6شماره )

 ینبه قوان یااند  توجه کرده یسطح های یژگیها به و آن یاآ ین کها یینتع یبرا یاندانشجو یحاتو توض ها بندی دسته

 یحاتها، توض به جفت کردن یحصح یها کردن به سطوح شانس در پاسخ یدگیرس یاند. برا توجه کرده یادیو بن یاصل
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 6از  یشب توانستند یم یاندانشجو یف،هر تکل یبود. برا زیان اعتبار کامل جفت کردن مسائل مورد یرفتنپذ یدرست برا

در  توانستند یم یاندانشجو یح،صح یحهر توض یبرا یازامت یکمسائل و  یحصح یبند دسته یازامت یککسب کنند.  یازامت

  .کنند یافتدر یازامت 16کل 

 روش اجرا و تحليل آماري
 انتخاب گروه نمونه وهماهنگی با مسئولین دانشکده ها،  برای پاسخگویی به پرسشنامه ها توسط دانشجویان پس از

-اطمینان داده شد که اطالعات مربوط به هر کدام از آنگان شرکت کنندهبه آنها برای شرکت در پژوهش، موافقت کسب 

-شنامهراهنمایی های الزم در مورد سواالت پرس پرسشنامه ها،شایان ذکر است که پس از توزیع ها محرمانه خواهد ماند. 

 شد.بود پاسخ دادهو به سؤاالتی که برای برخی دانشجویان مبهم  به دانشجویان ارائه شدهها و نحوه پاسخگویی به آن ها

ها و اطمینان از ناقص -قه بود. پس از جمع آوری پرسشنامهدقی 42برای پاسخگویی به سواالت  در نظر گرقته شده زمان

ها با استفاده از  استفاده شد، سپس داده 6از روش جایگزینی با میانگین 1افتادهمدیریت داده های جا جهت ها، نبودن آن

 شدند.  تحلیل  Amos 16 روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار

 نتايج

می پیشنهاد( 6332)  0کالین .مورد بررسی قرار گرفتها کشیدگی داده و چولگیها بودن دادهنرمال  جهت بررسی

ها نشان داد که نتایج بررسی. باشد بیشتر 13 و 0 از نباید ترتیب به متغیرها کشیدگی و چولگی طلقم قدر که کند

دار جسم آزاد و استراتژی، دسته بندی مسائل، نموچولگی متغیرهای حمایت اجتماعی، انگیزش، برنامه ریزی فراشناختی، 

باشد. قدر مطلق این شاخص ( می14/3(، و )63/3(، )16/1(، )-32/3(، )-06/3(، )-39/1(، )-42/3حل مساله به ترتیب )

ریزی برنامه(، 66/1)انگیزش (، 13/3) حمایت اجتماعیاست. مقدار کشیدگی نیز برای   0ها کمتر از حد مجاز آن یعنی 

 (-20/1)حل مساله ( و -29/1)نمودار جسم آزاد (، 16/3)بندی مسائل دسته(، -22/1)استراتژی (، -22/3)فراشناختی 

زیع توان گفت که توها می. بنابراین با توجه به این یافتهباشندمی 13ها نیز کمتر از باشد. قدر مطلق این شاخصمی

 باشد. تمامی متغیرهای فوق نرمال می

ریزی -ی حمایت اجتماعی، انگیزش، برنامه، ماتریس همبستگی، میانگین و انحراف معیار متغیرها1در جدول 

 ژی، دسته بندی مسائل، نمودار جسم آزاد و حل مساله گزارش شده است.فراشناختی، استرات

 : نتايج ضرايب همبستگی، ميانگين و انحراف معيار1جدول 

 Mean SD 2 6 2 4 0 6 1 متغیر

                                                           
1
 - handling of missing data 

2
 - meen substitution 

3
 - Kline 
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 63/4 66/12       1 حمایت اجتماعی

 60/14 90/132      1 06/3** انگیزش

 22/4 22/62     1 42/3** 13/3 برنامه ریزی فراشناختی

 19/6 61/6    1 22/3** 23/3** 62/3** استراتژی

 92/6 20/6   1 26/3** 64/3** 06/3** 66/3** دسته بندی مسائل

 32/6 12/2  1 46/3** 29/3** 69/3** 62/3** 16/3* نمودار جسم آزاد

 22/1 32/6 1 24/3** 02/3** 21/3** 01/3** 62/3** 66/3** حل مساله
 *p<0.05,  **p<0.01 

حمایت اجتماعی، انگیزش، برنامه متغیرهای  بین حل مساله و همه متغیرها و همچنین بین همه، 1با توجه به جدول 

ریزی فراشناختی، استراتژی، دسته بندی مسائل، نمودار جسم آزاد با همدیگر )جز متغیرهای حمیت اجتماعی و برنامه 

( به متغیرهای نمودار 29/3ارد که از این بین بیشترین میزان رابطه )ریزی فراشناختی( رابطه مثبت و معناداری وجود د

 ( به متغیرهای نمودار جسم آزاد و انگیزه اختصاص داشت.16/3سم آزاد و کمترین میزان آن )ج

 اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس تبیین شده متغیرها را نشان می دهد.   6جدول 

تقيم، کل و واريانس تبيين شده متغيرهااثرات مستقيم، غيرمس -2جدول   

 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

 13/3    به روی انگیزش از

  01/3 - 01/3 حمایت اجتماعی

 63/3    به روی فراشناخت از

  42/3 - 42/3 انگیزش

  14/3 14/3 - حمایت اجتماعی

 63/3    به روی استراتژی از

  14/3 14/3 - یت اجتماعیحما

  46/3 62/3 19/3 انگیزش

  00/3 - 00/3 فراشناخت

  06/3 14/3 66/3 طبقه بندی مسائل

  04/3 - 04/3 نمودار جسم آزاد

 13/3    به روی طبقه بندی مسائل از

  13/3 13/3 - حمایت اجتماعی

  06/3 - 06/3 انگیزش

 61/3    به روی نمودار جسم آزاد از
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  34/3 34/3 - ایت اجتماعیحم

  10/3 10/3 - انگیزش

  46/3 - 46/3 طبقه بندی مسائل

 66/3    به روی حل مسئله از

  61/3 36/3 12/3 حمایت اجتماعی

  12/3 12/3 - انگیزش

  13/3 13/3 - فراشناخت

  62/3 11/3 12/3 طبقه بندی مسائل

  13/3 13/3 - نمودار جسم آزاد

  69/3 - 69/3 استراتژی

درصد از تغییرات انگیزش را تبیین می کند. انگیزش و حمایت  13حمایت اجتماعی  ،6با توجه به جدول شماره 

کنند. حمایت اجتماعی، انگیزش، فراشناخت، طبقه از واریانس فراشناخت را تبیین میدرصد  63اجتماعی نیز در مجموع 

کنند. انگیزش و حمایت اجتماعی نیز در واریانس استراتژی را تبیین میدرصد از  63بندی مسائل و نمودار جسم آزاد نیز 

نیز در  بندی مسائل، حمایت اجتماعی و طبقهکنند. انگیزشانس طبقه بندی مسائل را تبیین میدرصد از واری 13مجموع 

راشناخت، طبقه بندی کنند. حمایت اجتماعی، انگیزش، فآزاد را تبیین می -س نمودار جسم درصد از واریان 61مجموع 

کنند. استراتژی از تغییرات حل مسئله را تبیین میدرصد  66مسائل، استراتژی و نمودار جسم آزاد نیز به طور کلی 

 داشته وبیشتری تاثیر را بر حل مسئله دارد. طبقه بندی مسائل نیز بیشترین تاثیر را بر نمودار جسم آزاد چنین هم

چنین انگیزش بیشترین تاثیر را بر استراتژی نسبت به بر طبقه بندی مسائل دارد. همرا  انگیزش نیز بیشترین تاثیر

 فراشناخت نیز انگیزش بیشترین تاثیر را نسبت به حمایت اجتماعی دارد. داشته ومتغیرهای دیگر 

 مشخصه هاي برازندگی مدل

( در بررسی 6332) ا بر کالینکه بن به منظور بررسی برازندگی مدل از شاخص های برازندگی استفاده شده است

به تفکیک  0و  مقتصد 6، تطبیقی1مطلق شاخص های برازش ،0در جدول شماره  .هایی از این نوع به کار گرفته می شوند

( و ریشه AGFI) 2(، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافتهGFI) 4گزارش شده اند. در این پژوهش شاخص نیکویی برازش

                                                           
1
 - Absolute 

2
 - Comparative 

3
 - Parsimonious 

4
- Goodness of Fit Index 

5
- Adjusted Goodness of Fit Index 
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 6( به عنوان شاخص های برازش مطلق، شاخص برازش تطبیقیSRMR) 1ستاندارد شدهمیانگین مربعات باقیمانده ا

(CFIشاخص برازش هنجار شده ،)0 (NFIو شاخص برازش هنجار نشده )4 (NNFI به عنوان شاخص های برازش )

 6قریب( و مجذور میانگین مربعات خطای تPNFI) 2(، شاخص برازش ایجازX2/dfتطبیقی و مجذور خی بر درجه آزادی )

(RMSEA.به عنوان شاخص های برازش مقتصد در نظر گرفته شدند ) 

 دهد. لگوی آزمون شده پژوهش را نشان میشاخص های نیکویی برازش ا 0جدول 

شاخص هاي نيکويی برازش الگوي آزمون شده پژوهش -  3جدول   

 شاخص های برازش مطلق  

 GFI AGFI SRMR شاخص

92/3 مقدار بدست آمده  90/3  34/3  

93/3بیشتر از  حد قابل پذیرش 23/3بیشتر از   32/3کمتر از    

 شاخص های برازش تطبیقی

 CFI NFI NNFI شاخص

92/3 مقدار بدست آمده  92/3  91/3  

93/3بیشتر از  حد قابل پذیرش 93/3بیشتر از   93/3بیشتر از    

 شاخص های برازش تعدیل یافته

 X2/df PNFI RMSEA شاخص

همقدار بدست آمد  21/6  60/3  32/3  

0کمتر از  حد قابل پذیرش 63/3بیشتر از   32/3کمتر از    

های برازش )بر اساس ر و حد قابل پذیرش هر یک از شاخص، مقادیر به دست آمده در پژوهش حاض0در جدول 

توان می برازش در حد مطلوبی قرار دارند، هایبا توجه به این جدول تمامی شاخص .ست( گزارش شده ا6332کالین، 

 نتیجه گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسبی با داده های گردآوری شده دارد. 

ماهر و مبتدی گزارش شده است. الزم به ذکر است که اعداد دوگروه نتایج برآورد ضرایب مسیر برای  0در شکل 

قادیر ممعنادار بوده و  331/3در سطح  ***مقادیر مشخص شده با عالمت  د.نباشمی ماهرداخل پرانتر مربوط به گروه 

                                                           
1
 - Standardized Root Mean Squared Residual 

2
- Comparative Fit Index 

3
 - Normed Fit Index 

4
 - Non-Normed Fit Index 

5
- Parsimony Fit Index 

6
- Root Mean Square Error of Approximation 
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ها به معنی بدیهی است نداشتن این عالمتباشند. معنادار می 32/3و  31/3در سطوح  به ترتیب *و  **مشخص شده با 

 باشد.می عدد به دست آمدهمعنادار نبودن 

 

مبتدی ماهر و مسیرهای استاندارد شده دانشجویان -0شکل  

-درصد می 2درصد و گروه مبتدی  2ر تبیین شده متغیر انگیزش در گروه ماهمیزان واریانس  ،0با توجه به شکل 

باشد. میزان واریانس تببین درصد می 1درصد و ماهر  10مبتدی  باشد. میزان واریانس تبیین شده فراشناخت در گروه

اریانس تبیین شده دسته بندی مسائل باشد. میزان ودرصد می 04درصد و گروه ماهر  16 شده استراتژی در گروه مبتدی

 0مبتدی  باشد. میزان واریانس تبیین شده نمودار جسم آزاد در گروهدرصد می 6درصد و گروه ماهر  1دی در گروه مبت

درصد و گروه  2ی باشد. همچنین میزان واریانس تبیین شده حل مسئله در گروه مبتدصد میدر 00درصد و گروه ماهر 

 باشد. درصد می 13ماهر 
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در و  62/3ماهر دهند که اثر حمایت اجتماعی بر انگیزش در گروه نشان مینیز  1ضرایب مسیر ارائه شده در شکل 

بوده  62/3ماهر باشد. اثر انگیزش بر دسته بندی مسائل در گروه معنی دار می 331/3در سطح  بوده و 62/3مبتدی گروه 

اثر انگیزش بر فراشناخت در گروه (. 36/3) روه مبتدی  معنی دار نیستباشد. اما در گمعنی دار می 331/3در سطح  و

باشد. اثر دسته بندی معنی دار می 331/3در سطح  بوده و 02/3. اما در گروه مبتدی (13/3) باشدمعنی دار نمی ماهر 

بوده  12/3گروه مبتدی ای باشد. این مقدار برمعنادار می 331/3در سطح  22/3ماهر مسائل بر نمودار جسم آزاد در گروه 

اما در گروه  (،11/3) باشدمعنی دار نمی ماهر باشد. اثر انگیزش بر استراتژی در گروه معنی دار می 32/3در سطح  و

و  11/3ماهر اثر فراشناخت بر استراتژی در گروه  .باشدمیمعنی دار  31/3بوده و در سطح  64/3این میزان مبتدی 

در  بوده و 00/3ماهر د. اثر دسته بندی مسائل بر استراتژی در گروه نباشمعنی دار نمی دامبوده و هیچک 36/3مبتدی 

. اثر نمودار جسم آزاد بر (10/3)باشدسیر در گروه مبتدی  معنی دار نمیباشد. اما این ممعنی دار می 331/3سطح 

ی دار می باشد. اثر دسته بندی مسائل بر معن 331/3در سطح  بوده و 66/3و گروه مبتدی  62/3ماهر استراتژی در گروه 

باشد. اثر استراتژی معنی دار نمی بوده و در هیچکدام از گروه ها 32/3مبتدی  در گروه و 10/3ماهر حل مسئله در گروه 

باشد. اثر حمایت اجتماعی بر معنی دار می 32/3در سطح  و 16/3مبتدی در گروه و  12/3ماهر بر حل مسئله در گروه 

 31/3در سطح  بوده و 19/3اما این مسیر در گروه مبتدی  ،باشدمعنی دار نمیبوده و  14/3 ماهردر گروه نیز ئله حل مس

 باشد.مثبت و معنی دار می

 گزارش شده است. ماهر و مبتدی دو گروه هی مسیرهای آزمون شدهنتایج مقایسه گرو 4در جدول 

براي دانشجويان ماهر و  مبتدينتايج مقايسه گروهی مسيرهاي آزمون شده  -4جدول   

 X2 d.f. 6χΔ  

 )تفاوت مجذور خی از مدل پایه(

 سطح معنی داری

14/132 مدل پایه محدود نشده  63   

 مسیرهای محدود شده

انگیزش <-حمایت اجتماعی   13/139  61 96/3  06/3  

حل مسئله <-حمایت اجتماعی   44/132  61 03/3  22/3  

فراشناخت <-انگیزش   12/116  61 34/2  332/3  

استراتژی <-انگیزش   12/113  61 31/6  12/3  

دسته بندی مسائل <-انگیزش   43/132  61 66/3  63/3  

استراتژی <-فراشناخت   22/132  61 26/3  09/3  

استراتژی <-دسته بندی مسائل   26/116  61 62/2  330/3  

استراتژی <-آزاد  -نمودار جسم   11/113  61 92/1  16/3  
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حل مسئله <-استراتژی   12/132  61 31/3  93/3  

حل مسئله <-دسته بندی مسائل   91/132  61 22/3  02/3  

آزاد –نمودار جسم  <-دسته بندی مسائل   61/162  61 42/19  331/3  

 

(، حمایت اجتماعی بر 96/3( برای مسیرهای حمایت اجتماعی بر انگیزش ) 6χΔآماره های ) ،4با توجه به جدول 

(، 26/3(، فراشناخت بر استراتژی )66/3(، انگیزش بر دسته بندی مسائل )31/6نگیزش بر استراتژی )( ا03/3حل مسئله )

( معنی دار 22/3( و دسته بندی بر حل مسئله )31/3(، استراتژی بر حل مسئله )92/1آزاد بر استراتژی )-نمودار جسم

( 6χΔدر این مسیرها وجود ندارد. اما آماره ) ماهر نمی باشد. این امر نشانگر آن است که تفاوتی بین دانشجویان مبتدی و

( و دسته بندی مسائل بر نمودار 62/2(، دسته بندی مسائل بر استراتژی )34/2برای مسیرهای انگیزش بر فراشناخت )

( به 02/3( معنی دار می باشد. در مسیر انگیزش بر فراشناخت ضریب مسیر دانشجویان مبتدی )42/19آزاد ) –جسم 

( می باشد. در مسیر دسته بندی مسائل بر استراتژی ضریب مسیر 13/3) ماهرمعنی داری بیشتر از دانشجویان صورت 

( می باشد. همچنین در 10/3( به صورت معنی داری بیشتر از ضریب مسیر دانشجویان مبتدی )00/3) ماهردانشجویان 

( به صورت معنی داری بیشتر از 22/3) ماهران آزاد ضریب مسیر دانشجوی –مسیر دسته بندی مسائل بر نمودار جسم 

( می باشد. این یافته نشان می دهد که تاثیر انگیزش بر فراشناخت در دانشجویان 12/3ضریب مسیر دانشجویان مبتدی )

 آزاد در بین دانشجویان –است. اما تاثیر دسته بندی مسائل بر استراتژی و نمودار جسم  ماهرمبتدی بیشتر از دانشجویان 

مبتدی گزارش ماهر و برای گروه های  مدل  شاخص های برازش 2بیشتر از دانشجویان مبتدی است. در جدول  ماهر

 .استشده 

 

دانشجويان ماهر و مبتدي مدل در شاخص هاي برازش  -5جدول   

 X2 d.f. X2/d.f GFI AGFI CFI RMSEA گروه

40/20 مبتدی  63 62/0  91/3  26/3  90/3  32/3  

61/09 ماهر  63 96/1  96/3  96/3  92/3  32/3  

( می باشد که نشان می 61/09) ماهر( بیشتر از گروه 40/20آماره مجذور خی در گروه مبتدی )، 2با توجه به جدول 

( می 62/0( در گروه مبتدی )X2/dfمدل برازش بهتری دارد. شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ) ماهردهد در گروه 

می باشد. این یعنی مدل در گروه مبتدی برازش مناسبی ندارد. اما این شاخص  0یعنی  باشد که بیشتر از حد مجاز آن

است. مقادیر شاخص های نیکویی برازش  ماهر( می باشد که نشانگر برازش مناسب مدل در گروه 96/1) ماهردر گروه 

(GFI( شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ،)AGFI( و شاخص برازش تطبیقی )CFIبه ترتیب )  در گروه مبتدی
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به ترتیب  ماهرمی باشد. این مقادیر در گروه  ماهر( می باشد که این مقادیر کمتر از گروه 90/3( و )26/3(، )91/3)

است. مقدار جذر میانگین خطای برآورد  ماهر( می باشد که نشانگر برازش مناسب مدل در گروه 92/3( و )96/3(، )96/3)

(RMSEA( نیز در گروه مبتدی )و گروه 32/3 )نشانگر برازش مناسب نسبت به  ماهر( می باشد که در گروه 32/3) ماهر

برازش مناسبتری  ماهرگروه مبتدی است. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که مدل به صورت کلی در گروه 

 دارد.

 حث و نتيجه گيريب

سی رابطه بین متغیرها و تفاوت بین افراد مبتدی با ماهر همانگونه که گفته شد از جمله  مدل های کار شده برای برر

( که پژوهش حاضر با 1( می باشد )شکل 6310در حل مسئله به ویژه مسائل فیزیک، پژوهش تعصب شیرازی و فارلی )

 ایجاد تغییراتی در آن و اضافه کردن متغیرهای حمایت اجتماعی )به جای جنسیت( و برنامه ریزی فراشناختی به عنوان

به صورتی کلی نتایج تحلیل داده ها نشان  ( به آزمون آن در دو گروه ماهر و مبتدی پرداخت.6شکل پیش بینی کننده )

داد که حمایت اجتماعی، انگیزه، فراشناخت، استراتژی، طبقه بندی مسائل و نمودار جسم آزاد در قالب یک مدل علی 

درصد از تغییرات حل مسئله دانشجویان را تبیین می کنند.  66 قادر به پیش بینی حل مسئله دانشجویان بوده و حدود

شاخص های برازش نشان داد که مدل آزمون شده برازش مناسبی با داده های گردآوری شده داشته و مدل آزمون شده 

بررسی در گروه ماهر برازش مناسبتری نسبت به گروه مبتدی دارد. در زیر نتایج حاصل از بررسی مولفه های مدل مورد 

 قرار می گیرد.

 و مسائل بندی طبقه  استراتژی، فراشناخت،  انگیزش، اجتماعی، حمایت داد که نشان نتایج تجزیه و تحلیل داده ها

 تغییرات از درصد 66 حدود و هستند دانشجویان مسئله حل بینی پیش به قادر علی مدل یک قالب در آزاد جسم نمودار

 داده با مناسبی برازش شده آزمون مدل که دادند نشان برازش های شاخص. کنند می تبیین را دانشجویان مسئله حل

 دانشجویان ماهر گروه در کلی صورت به مورد بررسی مدل که نتیجه بودند این گویای همچنین. دارد شده گردآوری های

 . دارد مبتدی گروه به نسبت مناسبتری برازش

مثبت و   ،و مبتدی افراد ماهربر انگیزش در گروه ادراک شده  اجتماعی پژوهش نشان دادند که اثر حمایت  های یافته

( و آلولس و همکاران 6314ساکس و همکاران )مطابق با آنچه گفت که در تبیین این نتایج می توان دار می باشد. امعن

در انتقال آموزش در  یکی از مهمترین اقدامات محیطی عنوان بهمی توان را حمایت اجتماعی ( اظهار داشته اند، 6312)

و عالقه به  1حمایت والدین می تواند با ادراک شایستگیگونه که  همان .داردنظر گرفت که در فرایند یادگیری نقش ایفا 

                                                           
1
  perceived competence 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            20 / 28

https://jnip.ir/article-1-240-fa.html


 

 99سال  بهار ،  8شماره ،  4دوره 

محیط حمایت کننده نیز می تواند به رشد یادگیرنده های موفق در کالس  (،1992،  1)ونتزل مدرسه در ارتباط باشد

حمایت والدین و محیط حمایت کننده گر، ارتباط های نزدیک و حمایتتوان لذا می .(6316درس کمک کند )کریستل، 

در افراد فراهم را توانند موجبات عالقه مندی و انگیزش  که میدر نظر گرفت  عی حمایت اجتما را به عنوان مصادیقی از

 سازند.

)و نه در گروه گروه مبتدی تنها درمسئله بر حل  ادراک شده اثر حمایت اجتماعیدر رابطه با این یافته پژوهش که 

عالوه بر آنچه در زمینه اهمیت حمایت اجتماعی در یادگیری گفته شد، می توان  ،مثبت و معنی دار می باشدماهر( 

دریافت حمایت و بازخورد نقش تسهیل کننده ( را مبنی بر 6312( و چویک و همکاران )6339کالرک )نتیجه پژوهش 

آنچه با این وجود، مطرح ساخت.  انرشد دانش و راهبردهای حل مساله فراگیررا در حل مساله، ر ازطرف افراد ماهرت

می باشد. مساله ای که در تبیین آن می  افراد ماهربر توانمندی حل مساله جالب توجه است معنادار نبودن اثر این عامل 

به مثابه افرادی می توانند  (6336) گلین و کوباال و (6336)  اریکسون به زعمتوان به این مساله اشاره کرد که افراد ماهر 

کنند  از انگیزش درونی برخوردارند، کنترل بیشتری بر موقعیت و مساله احساس میکه ه شوند در نظر گرفت

ی نسبت به افراد مبتدی نیازمند این افراد کهممکن است نتیجه  ، درگری( و احساس کارآمدی بیشتری دارند )خودتعیین

 اله در آنها بیشتر با عوامل درونی در ارتباط باشد.مسحل تسلط بر را احساس کرده و  حمایت اجتماعی ی بهکمتر

در گروه  و دسته بندی مسائلدانشجویان مبتدی در و استراتژی یافته ها نشان دادند که تاثیر انگیزش بر فراشناخت 

 به عنوان افرادی در نظر گرفته شوند که در افراد ماهر(، 6336اسکراو و همکاران )مطابق با ماهر معنادار می باشد. اگر 

می  فراشناختی ریزی برنامه جهت بیشتری دارای انگیزه کرده و یا نسبت به آنان عمل تر فراشناختیمبتدیان  با مقایسه

ویمن و و  (6332) ؛ وزکویز و ماناسرو(6331) گراکو یا بر اساس نتایج گزراش شده توسط (، 6336باشند )زیمرمن، 

باشند، شاید بتوان گفت که چنین ویژگی  استراتژی مورد استفاده( دارای عملکردی متفاوت در زمینه 6332) 6پرکنز

در مقابل ممکن است  این نوع از عملکردهای شناختی افراد  بودهمستقل از انگیزش آنان  ممکن استهایی در آنان 

 باشد. مبتدی وابستگی بیشتری به عوامل انگیزشی داشته 

در مقایسه با افراد مبتدی، نتایج نشان داد که دسته بندی مسائل در افراد ماهر تحت تاثیر انگیزش آنان بوده و اثر 

و  تر وسیع ماهر دامنه که قبال اشاره شد، افرادهمان طور . داردمعناداری بر استراتژی و نمودار جسم آزاد در این افراد 

و سبال و  6336تاکر و همکاران، ؛ 6333،رایان و دسی) داشتهو یا دسته بندی مسائل ی مفهوم دانش از تری یافته سازمان

به  کیفیت( گزارش کرده اند، 6332) ( و وازکوز و مناسرو6336و بر اساس آنچه  والکر و همکاران  )( 6332رودیش، 

همان گونه که رزنگرانت و همکاران عالوه بر این، ها متفاوت از همتایان مبتدی خود می باشد. در آنکارگیری اطالعات 

باشد، مساله ای که می تواند به  مسئله درک عدم از می تواند ناشی نادرست نمودار رسم( نیز اظهار داشته اند 6339)

                                                           
1  Wentzel 

2  Wieman & Perkins 
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به نظر مد نظر باشد. به طور کلی ماهر و مبتدی میزان دانش مفهومی دو گروه تفاوت در عنوان یکی از پیامدهای عمده 

 مهمی نقش که اصولی و مفاهیم نمی توانندن تر اد دارای میزان دانش مفهومی پاییراد مبتدی به عنوان افرمی رسد که اف

نیز اظهار داشته اند سطوح  (6339همان گونه که تعصب شیرازی و کار  )در مقابل، . کنند  درک کنند را می ایفا مسائل در

استراتژی به کار اثرات چشمگیری بر و همچنین شده  نمودارها از استفاده می تواند منجر به افزایش مفهومی دانش باالتر

 .گرفته شده توسط افراد در زمینه حل مساله داشته باشد

)آویانی و مساله راهی جهت کاهش پیچیدگی های فرایند حل  به عنوان ،نمودار جسم آزاد ،پژوهشهای بنا بر یافته

حت تاثیر دانش مفهومی بوده و خود بر استراتژی تاثیر معنادار داشته در هر دو گروه ماهر و مبتدی ت ،(6312همکاران، 

، به نظر می رسد که (6339علیرغم تفاوت افراد در زمینه استفاده از نمودارهای جسم آزاد )تعصب شیرازی و کار، است. 

با  ،دارند می بیان (6339و همکاران  ) گرانتروزن ( و6332(، هویت )6336و لینهارت )چنان که آندرسون  این عامل

می تواند استراتژی به کار گرفته  زمان یک اطالعات مورد استفاده در مقدار کاهش و کار در ها انرژی و نیروها تشخیص

عامل را در ارتباط با عواملی مانند اهمیت این  نتیجه ای که ر و مبتدی را تحت تاثیر قرار دهد؛شده در هر دو گروه ماه

 شده در زمینه حل مساله برجسته می سازد. استراتژی به کار گرفته

نتایج نشان داد که استراتژی، به عنوان مولفه پایانی مدل، تاثیری معناداری بر توانمندی حل مساله در گروه های 

در گروه مبتدی و دسته بندی  انگیزشعامل خود متاثر از  ،به عنوان یکی از متغیر های شناختیماهر و مبتدی داشته و 

 (6339( و متیوز و همکاران)6339ا دانش مفهومی گروه ماهر می باشد. علیرغم آنچه کیتسانتاس و زیمرمن )مسائل ی

توانمندی نوع از استراتژی تنها در گروه مبتدی متاثر از متغیرهای انگیزشی بوده و شاید به عنوان یک  گزارش کرده اند،

در رابطه به عنوان عاملی  مستقل از انگیزش افراد عمل می کند. خود  برخوردار بوده،ح باالتری وسطاز در گروه ماهر که 

در ، (6316آلستد و همکاران  )( و 6311) کراد و فیلیپس عالوه بر آنچهنتایج به دست آمده همچنین می توان گفت که 

انسته اند، به عنوان عاملی مرتبط با پیامدهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دگزارش کرده و آن را  استراتژیزمینه 

 تحت را مسئله مهارت حل ،شده برده کار  به تر تخصصی که استراتژیاظهار داشته اند ( نیز 6310تعصب شیرازی و فارلی )

 پیامدبه عنوان  ،اهمیت این عامل را در حل مسالههمسو بوده و نتایج پژوهش حاضر مواردی که با  دهد؛ می قرار تأثیر

 نشان می دهند. ،یادگیری

  یرینتیجه گ

 جسم نمودار استراتژی، مفهومی، دانش فراشناخت، انگیزش،: متغیرهای از یک هر کهیافته های پژوهش نشان داد 

 شده آزمون نظری مدل باشند. موثر مسائل حل در تخصص کاهش یا افزایش در توانند می اجتماعی حمایت و آزاد

 در کلی صورت بهآزمون شده  مدل که نشان داد زشبرا های شاخص دارد. شده گردآوری های داده با مناسبی برازش

 کسب اگر چه گرفت، نتیجه توان می ها یافته به توجه با.  دارد مبتدی گروه به نسبت مناسبتری برازش ماهر گروه
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 راهنمایی طریق از را تخصص از ای مالحظه قابل مقدار توانند می دانشجویان اما برد، می زمان ها سال تخصص و مهارت

پیامدهای مهمی برای تعلیم و آموزش فیزیک و مداخالتی با هدف پیشرفت می تواند نتایج این تحقیق . دهند توسعه مؤثر

که مدرسین فیزیک باید زمان  بنا بر نتایج به دست آمده می توان گفتدر حل مسئله توسط دانشجویان فیزیک دارد. 

درک  آنان را جهت افزایشانگیزه  تقویتکرده و  می مطالبهای مفهو بیشتری را صرف متمرکز کردن دانشجویان بر جنبه

انگیزه دانشجو و تشویق دانشجویان به مشارکت در طرح فراشناختی به  ارتقای از آنجا که  .مورد توجه قرار دهندمفهومی 

ها می تواند شود، توجه به آن تر  هنگام حل مسائل فیزیک موجب افزایش استفاده از استراتژی کاری روبه جلوی ماهرانه

مورد استفاده، های  های استراتژی تفاوت می توانندچنین  . مدرسین همبر کیفیت یادگیری و حل مساله اثرگذار باشد

نشان داده و دانشجویان را تشویق کنند تا به هنگام حل مسائل از به دانشجویان و درک مفهومی را نمودار جسم آزاد 

نیازمند حمایت اجتماعی بیشتری برای تسلط  ماهرافراد مبتدی نسبت به افراد  د.استراتژی کاری رو به جلو استفاده کنن

می تواند موجبات بهبود توانمندی حل نیز لذا، توجه به این مهم یافتن بر مسائل و حل موفقیت آمیز آن ها هستند. 

 مساله در آنها را به دنبال داشته باشد.

 آینده تحقیقات و پژوهش یمحدودیت ها

مدل و یا مولفه بی پژوهشگر به پژوهش هایی در رابطه با یامحدودیت های پژوهش می توان به عدم دست از جمله

 از برخی هر چند کهاشاره کرد. همچنین می توان به این مساله اشاره کرد که  های مدل در داخل کشور جهت مقایسه

با دیگر رشته های می تواند  (بندی طبقه های مهارت استراتژی، از استفاده مثال، عنوان به) فیزیک مسئله حل اجزای

آزمون شده به سایر رشته ها باید با احتیاط  مدللکن تعمیم ، باشد یکسان  شناسی زیست شیمی، ریاضی،علوم پایه مثل 

  صورت گیرد.

. داد توسعه مسئله حل در تخصص زمینه در تر جامع بررسی هایی جهت را مدل توان می پژوهش های آتی در

 تاثیرنیز  و مسئله حل توانایی تاثیر این عامل در توان بنا بر اهمیت حافظه کاری در فرایندهای ذهنی، می مثال نوانع به

رشته های متفاوت و  دانشجویان در را حاضر مدلهمچنین می توان . مولفه های مدل را مورد بررسی قرار داد دیگر بر آن

رشته تحصیلی  به باتوجهاهمیت مولفه های مدل را  تا دهد می اجازه هشگرانپژو به کار این انجام. کرد آزمونعلوم  دیگر

 .مشخص ساخته و زمینه بهبود توانمند سازی آنان در مهارت حل مساله را بهبود بخشند دانشجویان تخصص سطحو 

نقش  جهت بررسی گواه و کنترل گروه با شده کنترل تصادفی آزمایشات از توانند میهمچنین  پژوهش های آتی

 تأثیر ی مقایسه امکان تا کنند  استفادهمتغیرهایی قابل دستکاری مانند حمایت اجتماعی، دانش مفهومی، استراتژی 

 . سازند فراهم را مسئله حل  در تخصص بر مختلف مداخالت

 منابع

  .انتشارات باغ رضوان . اردبیل: آزمون های روانشناختی . ( 1022ابوالقاسمی ، عباس )
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