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 مسئلهحل  گریعملکرد تحصیلی با میانجی و فراشناخترابطه 
 

 3ذکراله مروتی، 2، غالمحسین انتصار فومنی2*، مسعود حجازی1اکبر جلیلی

 واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران شناسی،روان و تربیتی علوم دانشکده ،شناسی تربیتیروان یادانشجوی دکتر.  1

 واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روان استادیار . ۲

 زنجان، ایران دانشگاه زنجان،، انسانی علوم دانشکده شناسی،گروه روان استادیار. 9

 ۲1/11/39تاریخ پذیرش:  85/81/39تاریخ دریافت: 

 چکیده 

 ههد  .مربهو  اسهت مسهئلهحهل  و فراشهناخت ظریف بههای بعدی است و به گونه یک عنصر چندعملکرد تحصیلی  :زمینه و هدف

  .است سئلهگری حل متحصیلی با میانجیعملکرد  و فراشناخت رابطه تعیین حاضر پژوهش

دره در سها   متوسطه شههر خهرممقطع آموزان دانش تمامی شامل آن آماری جامعه و همبستگی -توصیفی حاضر پژوهش روش: روش

 از ههاداده گهردآوری بهرای .ندشهدانتخها   ایطبقهه تصهادفیگیهری  بهه روش نمونهه نفهر  988بین آنها از  بود که 1935-39صیلی تح

معادالت ها با تحلیل داده .دش استفاده تحصیلی معد  شاخص و (1301) هپنرحل مسئله  ،(1331) ولز اختباورهای فراشن هایسشنامهپر

   .شد جامان ۲8نسخه  ایموس و 10 نسخه سااسپیاس افزارهای نرم از استفاده با ساختاری

فراشهناخت بها و نتهای  نشهان داد بهین  برخوردار بودی ، از برازش قابل قبولیرهامتغ ینروابط ب ی،معادالت ساختار مد براساس  ها:یافته

رابطهه وجهود  (p ≤ 889/8عملکهرد تحصهیلی ) له بهائحل مس(، و p ≤ 881/8) فراشناخت با عملکرد تحصیلی(، p ≤ 881/8) لهئحل مس

 دارد. 

تهوان بها مهی بنهابراین شهودآمهوزان مهیرشد معنادار یادگیری در دانش استفاده از مهارت حل مسئله و فراشناخت موجب :گیرینتیجه

هها ، تواناییها، زمینه شناخت دقیق ظرفیتآموزان، ضمن تقویت عملکرد تحصیلی دانشمهارت حل مسئله و یباورهای فراشناختتقویت 

  ها بدست خودشان فراهم شود. و کاستی

 فراشناخت، عملکرد تحصیلی، حل مسئله ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران شناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روان استادیار حجازی، مسعود *نویسنده مسئول:

 8۲0- 990۲1881تلفن:                        Masod1357@yahoo.comایمیل: 

 1331بهار  ،1شماره  ،پنجم دوره -کودک  سالمت روان فصلنامه

 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
 آن، رب مؤثر عوامل بررسی و آموزاندانش تحصیلی عملکرد

 علهوم ههایپژوهش از ایعمده که بخش است مهمی موضوع

 محققان .است داده اختصاص خود به را شناسیروان و تربیتی

 دیگهر عوامهل از بسهیاری آمهوزش، بر عالوه که دارند توافق

 فهردی ههایهمچنین ویژگی خانواده و مدرسه، ،اجتماع مانند

 فرد تحصیلی عملکرد در ... و سن شخصیت، هوش، چونمه

 یدوره نوجوانی کهجایی  آن از .کنندمی ایفا را مهمی نقش

 آن در و شودمحسو  می چشمگیر تغییرات و تحو  با همراه

 باورههای ماننهد متغیرههایی تهثثیر تحهت تحصهیلی عملکهرد

 مهرتبط عوامل آموزش، روش مهارت حل مسئله، فراشناخت،

 مواجه سؤا  این با را پژوهشگران است خانوادهو  مدرسه، با

 عملکهرد تحصهیلی مرتبط با عواملمهمترین  که است ساخته

یهک تحصهیلی  (. عملکهرد1) انهدکهدام پسر و دختر نوجوانان

 نهوان شهاخصوانهد بهه عتآید، زیرا میعامل مهم به حسا  می

ارزیابی موفقیت آموزش و پهرورش در سهطی یهک کشهور در 

شناسههی پژوهشههگران آموزشههی و روان(. ۲شههود ) نظههر گرفتههه

را بهبههود  تحصههیلیتهها عههواملی کههه عملکههرد  انههدکههرده تههالش

  کنند.دهند، شناسایی می

بینی عملکرد تحصیلی، معمهوال توجهه بهه عامهل برای پیش

 یادگیری با آن رابطة و فراشناخت. معطو  است 1فراشناخت

 پژوهشهگران از بسهیاری توجهه کهانون تحصهیلی، عملکرد و

 یادگیری به که هستند تدابیری ۲شناختفرا باورهای .باشدمی

 قابهل ههاراهبرد این هرچند ؛کرد کمک خواهند یادآوری و

 عهده یادگیری از یادگیرندگان از بعضی ولی هستند یادگیری

آمهوزش ببیننهد.  زمینهه ایهن در اسهت الزم و آینهدنمی بر آن

بهدین  ؛های پیشرفت تحصیلی استفراشناخت، یکی از ویژگی

تههر تههر و دقیههقشههناخت عمیههقمعنهها کههه هههر چههه شههاگردان از 

 (.9برخوردار باشند، پیشرفت ایشان به همان اندازه بیشتر است )

تحصهیلی براسهاس  برعملکهرد فراشهناختی باورهای بخشی اثر

                                                            
1. Metacognition 

2. Metacognitive beliefs 

. قهرار گرفهتیید ث( مورد ت1 و 9 و 5 و 0) مختلف هایپژوهش

فراشهناخت های خود، انی در پژوهش، پژوهشگرمقابل درالبته 

 برای داشتن عملکرد تحصیلی موفق،کافی ندانستندرا به تنهایی 

 عملکهرد کهه رسهدمهی نظهر بهه کننهد(. آنها بیهان مهی3 و 0)

 عمهومی، هوش جمله از متعددی عوامل تثثیر تحت تحصیلی

 انگیزش و خودتنظیمی، راهبردهای تحصیلی، خودکارآمدی

 گیرد.قرار می  نیزتحصیلی 

تحصهیلی ارتبها  یکی دیگر از متغیرهایی کهه بها عملکهرد 

 مههم اههدا  از مسهثله مسهئله اسهت. حهل دارد، مهارت حل

 عملکهرد تحصهیلی مطلهو ، بهه آن رشهد که است یادگیری

 کنهدمهی کمهک افراد به و شودمی منجر نوآوری و خالقیت

 حهل را ههاآن خالقانهه ایشهیوه بهه مسائل با رویارویی هنگام

 بهرای فرد به فرآیند کمک توانمی را مسئله حل (.18کنند )

 ههاموقعیهت از وسهیعی طیهف در مؤثر مقابله احتما  افزایش

 بدان که روشی است مسئله حل مهارت واقع کرد؛ در تعریف

 مؤثر شناختی هایمهارت مجموعه از تا آموزدمی فرد طریق

 مشکل آفرین فردی بین هاییتعموق با آمدن کنار برای خود

 برای ابزاری حکم در تواندمی مسئله حل روش .کند استفاده

 .باشهد آنهها حهل و مهوقعیتی مشهکالت از بسیاری با مواجهه

 و خودکارآمدی انتظار میزان این مهارت تثثیر تحت همچنین

 .(11) یابدشخصی افزایش می کفایت

 بهرای کهه شهودمی روه روب هایییتعموق با پیوسته انسان

عهدم  .کنهد مسهئله حهل مطلو  تحصیلی باید عملکرد داشتن

 شهماری از بها مسهئله حل مناسب هایمهارت از برخورداری

 و افسهردگی ماننهد رگسالیزب در رفتاری و هیجانی مشکالت

 ینهدافر یهک بهه اشهاره لهئمسه افت تحصیلی ارتبا  دارد. حل

 و بهدیل ههایپاسهخ از ایدامنهه کهه دارد رفتهاری  ه شناختی

 و کنهدمهی فهراهم سهازمشهکل شرایط با مقابله برای را بالقوه

 افزایش را بدیل هایپاسخ مؤثرترین و بهترین انتخا  امکان

 از آمهده دسهت به یادگیری که است سبب به همین ؛دهدمی

و قابلیهت  ،بیشهتر و بهتهر بهوده ههایادگیری سایر از مسئله، حل

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 اکبر جلیلی و همکاران                                                                                          گری حل مسئله  رابطه فراشناخت و عملکرد تحصیلی با میانجی

0۲ 

مه
لنا
ص
ف

 
ت
الم
س

 
ان
رو

 
ره
دو
ک، 

ود
ک

 5، 
ره
ما
ش

 1، 
ار 
به

19
31

 

 با فرضیه این (.1۲) دارد جدید هایموقعیت به بیشتری انتقا 

  .است همسو (15و  10 و 19) هایپژوهش نتای 

حههل مسههئله و راشههناخت و فههها از ارتبهها  م بههت پههژوهش

در پژوهشهی تحهت عنهوان  .حکایت دارنهدعملکرد تحصیلی 

آمهوزان دوره تاثیر باورهای فراشناختی بر حل مسئله در دانش

ثیر م بهت ثشهر یزد، نتیجه پژوهش بیانگر ته هایاو  دبیرستان

(. از سهوی 19) حهل مسهئله بهود شهیوهباورهای فراشناخت بر 

کننهد دیگر جمعی از پژوهشگران طی مطالعات خود بیان مهی

 و 10 و 11)فراشناخت اثر مستقیم بر ارزیابی حل مسهئله دارد 

حالهت فراشهناخت  بر اساس دیدگاه برخی پژوهشهگران. (13

آمهوزان ریهزی دانهشجویی و برنامهنظمگزینی، خودبر هد 

کمههک بههه حههل مسههایل بههه بهبههود گههذارد و ضههمن ثیر مههیثتهه

 (. ۲8) نجامداآموزان میعملکرد تحصیلی دانش

بها بررسی رابطه متغیرهایی چون فراشهناخت و حهل مسهئله 

فراشههناخت و عملکههرد عملکههرد تحصههیلی، عمومههاب و رابطههه 

گری حل مسئله، به طور اخهص و نیهز عهدم تحصیلی با میانجی

 خهال  ،سهاختاری انجام چنین پژوهشی با استفاده از معهادالت

مطالعهه  اهمیهت به توجه با .است آموزشی نظام در ایبرجسته

گهری و نقهش انجهام چنهین متغیرها و بررسی رابطه واسهطه این

 پیشهرفت و عملکهرد سهطی ارتقهای جههت ههاییوهشژپه

ای بهرای آموزان و با توجه به اینکه هیچ مطالعههدانش تحصیلی

 گریمیانجی تحصیلی وفراشناخت با عملکرد  رابطه بین تعیین

 صهدد در حاضهر مهارت حل مسئله انجام نشده است پژوهش

 انجام شد. رابطه بررسی این

 روش 
طهر  پهژوهش  طرح پژوهش و شررکت کننردگان: الف (

جامعهه  وحاضر از نوع طر  های غیهر آزمایشهی و همبسهتگی 

 پسر و آموزاندانش تمامی عبارت بود از ،پژوهشاین آماری 

-39کهه در سها  تحصهیلی خرمهدره  شههر هایدبیرستاندختر 

 شههر متوسهطه مهدارس بهین از .بودندمشغو  به تحصیل  1935

  9 و دخترانههه مدرسههه 9 بههود، مدرسههه 10 شههامل کههه خرمههدره

 بهین از. شهدند انتخها  سهاده تصهادفی طهور بهه پسرانه مدرسه

 جمعیههت و پایههه جههن ، بهها متناسههب هههم فههو  آمههاری جامعههه

 رشهته سهه در و دختهر 150 پسهر، 109 مدرسه هر آموزیدانش

 نفهر 988 تعداد جمعاب هاپایهتمامی  از و انسانی ریاضی، تجربی،

نسبتی و بر اساس جهدو   ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش به

 بهه تمایهل پهژوهش، به ورود های معیار. شدند انتخا  مورگان

 معیارهههای. بههود بیمههاری داشههتن عههدم و در پههژوهش شههرکت

 از ضههروری یهها و ناگهههانی خههرو  شههامل پههژوهش از خههرو 

 در همکهاریتمایهل بهه  عدم و پرسشنامه توزیع روز در مدرسه

 .بود پژوهش طو 

گیری ایهن پهژوهش دو پرسشهنامه ابزار های انهدازه ب ( ابزار:

 :بود

ایههن  ایمههاده 98 نسههخه .1باورهههای فراشههناختی پرسشههنامه .1

( 15توسهط ولهز و کارترایهت ههاتون ) ۲880در سا   پرسشنامه

باورهای م بهت  .1 مقیاس است:که دارای پن  خرده ساخته شد

 ،ناپهذیری و خطهرمهارباورهای منفی درباره  .۲ ،درباره نگرانی

خودآگههاهی  .0 ،باورهههایی دربههاره نبههود اطمینههان شههناختی .9

باورههای منفهی دربهاره اندیشهه خرافهی، تنبیهه و  .5 و ،شناختی

و نمههره کههل  8-1نمههره هههر سههوا  بصههورت  .پههذیریمسههئولیت

 روش بهه اعتبهار آن ضهرایب است. سهازندگان  98پرسشنامه 

 روش بهه و 01/8تها 19/8هها از لفهؤبرای م را کرونباخ آلفای

 و ۲1) کردنهد گهزارش03/8تا  19/8 از مجدد آزمون -آزمون

پایههایی پرسشههنامه بههه روش ضههریب  حاضههر پههژوهشدر  .(۲۲

 50/8ها از لفهؤو برای م 0۲/8آلفای کرونباخ برای کل آزمون 

 کهردن همبسهته طریق از و روایی پرسشنامه شدحاصل  09/8تا 

 همبسهتگی ضهرایب. کل بررسی شد نمره با تک سواالت تک

 881/8 سهطی در کهه دسهت آمهده ب 01/8 تا 51/8 بین پیرسون

   است. دارمعنی

 مسهئله حهل پرسشهنامه :۲مسئله هپنر و پترسون حلپرسشنامه . ۲

 دهنهدهپاسخ درک سنجش برای (1300) هپنر و پترسون توسط

                                                            
1. Metacognition questionnaire-30 
2. Heppner and peterson (problem solving inventory) 
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مقیهاس خردهسه  هاآن .است شده تهیه مسئله، حل رفتارهای از

نهد از: اعبهارت انهد کههحل مسهئله مطهر  سهاخته در پرسشنامه

 19بها  اجتنا  -گرایش سبکگویه،  11با  حل مسئله اعتماد به

 9۲ ،پرسشهنامهایهن  . (۲9گویهه ) 5شخصهی بها  و مههارگویه، 

گیههری چگهونگی واکهنش افهراد بههه بهرای انهدازه ودارد  گویهه

 و گهذاری نمهره شهیوه .شان طراحهی شهده اسهتمسائل روزانه

-1از )سهطی مقیهاس لیکهرت  9این پرسشنامه بر مبنهای  تفسیر

بهرای  .( تهدوین شهده اسهتکهامال مخهالفم-9 تاکامال موافقم 

عبهارت بها بیهان منفهی  15دهی پیشگیری از سوگیری در پاسخ

 .شهود(گهذاری مهیبه شکل معکهوس نمهره ) آورده شده است

هها بهه دسهت نمره کهل پرسشهنامه از جمهع نمهرات همهه پاسهخ

 نوهپنر و پترسه .است 13۲تا  9۲که دامنه نمره کل آن  آیدمی

بهها چنههدین نمونههه از  را مسههئلهپرسشههنامه حههل  130۲ در سهها 

 همسهانی درونهی نسهبتابو  کردنهدها تنظیم و آزمهایش آزمودنی

و  ههادر خرده مقیاس 05/8تا  1۲/8با مقادیر آلفایی بین  باالیی

روایی آزمهون بررسی . کردندگزارش  برای مقیاس کلی 38/8

کند که مربو  گیری میهایی را اندازهسازه ،نشان داد که ابزار

بازآزمههایی نمههره کههل  . اعتبههارهسههتند مهههارت حههل مسههئلهبههه 

تهههها  09/8ای از در دامنههههه، پرسشههههنامه در فاصههههله دو هفتههههه

گزارش شده که بیانگر این است که پرسشنامه حل مسهئله 03/8

در (. ۲9) ابزاری پایا بهرای سهنجش توانهایی حهل مسهئله اسهت

نبهاخ بهرای وآلفای کرپرسشنامه به روش  اعتبار پژوهش حاضر

ه / . به0۲/ . الهی 55هها از مقیهاس ریهز/ . و برای  10حل مسئله 

 تک تک کردن همبسته طریق از پرسشنامه روایی و دست آمد

پیرسون بهه  همبستگی ضرایب .شد بررسی کل نمره با سواالت

 881/8 سهطی در کهه حاصل شد 13/8 تا 9۲/8 بین دست آمده

 است دار معنی

 از عملکرد تحصهیلی سنجش برای الزم به ذکر است که 

طهی نیمسها   آمهوزاندانهش توسط شده کسب معد  شاخص

 شد.استفاده  35-39تحصیلیاو  سا  

 در طهر  تصهویب از بعهد تحقیهق ایهن انجام برای روش اجرا:

اداره آمهوزش و  از الزم مجهوز ،آزاد اسهالمی زنجهان دانشهگاه

 افراد انتخا  از بعد سپ  شد پرورش شهرستان خرمدره گرفته

آوری شهد و جمع و اجرا صورت گروهی به هاپرسشنامه، نمونه

ونههرم افههزار  10نسههخه   SPSS نههرم افههزاربهها  در مرحلههه بعههد

AMOS  و بوت استراپ مورد تحلیل قهرار گرفهت. ۲8نسخه 

 مالحظات اخالقی در این پژوهش کهامال رعایهت شهده اسهت.

)عهدم الهزام و  آمهوزاندانهش رعایت شهرکت داوطلبانههضمن 

ور ضبا حدر شروع اجرای آزمون  اجبار به شرکت در پژوهش(

آمهوزان پذیرایی مختصر، بهه دانهش و انجامها تمامی کالس در

ههها بصههورت آوری اطالعههات آنکههه جمههع اطمینههان داده شههد

   گرفت.نه و بدون ذکر نامشان صورت خواهدمحرما

 هایافته
. بههین 1 بههود: فرضههیه بههه شههر  زیههر 0پههژوهش حاضههر دارای 

رابطهه  آمهوزانتحصهیلی دانهش عملکرد بافراشناخت باورهای 

 حهههل مسهههئله بهههافراشهههناخت  بهههین باورههههای .۲ وجهههود دارد.

بها  مسهئلهبهین توانهایی حهل  .9رابطه وجود دارد.  آموزاندانش

بههین  .0رابطههه وجههود دارد.  آمههوزانعملکههرد تحصههیلی دانههش

 مسهئلهگهری حهل فراشناخت با عملکهرد تحصهیلی بها میهانجی

 988 هابه منظور آزمون فرضیه .رابطه وجود داردآموزان دانش

جنسهیت،  اسهاس بهر داشهتندکهشرکت در پژوهش آموز دانش

( درصهد 9/51) نفهر 150 و پسهر (درصهد 1/00) نفر 109شامل 

 سهن میهانگین و 10 ههاآن سن حداک ر و 10 سن دختر، حداقل

 آمهوزاندانهش فراوانی توزیع بود. سا  19 با آموزان برابردانش

 در( درصهد 0/19) نفهر 08 داد نشهان نیز تحصیلی پایه اساس بر

 پایههه در( درصههد18) نفههر 98 و تجربههی چهههارم تحصههیلی پایههه

 انسههانی، دهههم پایههه در( درصههد 11) نفههر 99 و ریاضههی چهههارم

 تجربهی دههم تحصهیلی پایه در( درصد 9/18) نفر 9۲ همچنین

 نفهر 90 و ریاضهی دههم پایههدر ( درصد 0/19) نفر 03 و بودند

 9/15) نفهر 01 و انسهانی سهوم تحصهیلی پایه در( درصد 9/11)

 نفهر 95 تجربهی، سوم تحصیلی پایه در آموزاندانش از( درصد

 ریاضهی سهوم تحصهیلی پایه در آموزاندانش از( درصد 1/11)
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 پایههه دهههم بههه مربههو  آمههوزاندانههش فراوانههی بیشههترین. بودنههد

   .است ریاضی

شهود ها بررسهی نرما  بودن متغیر بودپیش از هر چیز الزم 

:پهههرداختیمبهههه بررسهههی آن  1بهههه همهههین منظهههور در جهههدو  
 

 : نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها1جدول 

 انحراف معیار کشیدگی کشیدگی چولگی انحرف معیار چولگی متغیر

 ۲3/0 -81۲/8 19/۲ 8/ 0۲1 نگرانیباورهای م بت در 

 ۲8/9 -899/8 588/۲ ۲99/8 باورهای منفی در عدم کنتر 

 3۲/0 039/1 10/9 809/1 اعتقاد شناختی

 90/۲ 119/8 11/۲ 130/8 باورهای نیاز به کنتر  افکار

 ۲3/5 -5۲۲/8 18/0 993/8 خود آگاهی شناختی

 08/0 951/1 98/9 -999/8 کنتر  شخصی

 ۲0/9 585/8 01/0 -85۲/1 اشتیا  -اجتنا سبک 

 ۲3/0 891/8 90/9 081/8 اعتقاد به حل مسایل

 98/5 088/8 09/9 -193/8 عملکرد تحصیلی

 

شود جهت بررسهی مالحظه می 1گونه که در جدو  همان

نرما  بودن، از چولگی و کشهیدگی اسهتفاده شهد. قهدر مطلهق 

قدر مطلق ضریب کشهیدگی بزرگتهر از  و 9چولگی بزرگتر از 

با توجهه  .(۲0دهد )ها را نشان میتخطی از نرما  بودن داده 18

و  ۲متغیرهها زیهر  تمهامی مطلق چهولگیقدر 1به جدو  شماره 

 بنههابراین ،اسههت 9ههها زیههر متغیههرتمههامی قههدر مطلههق کشههیدگی 

مهاتری   ۲جدو   در نرما  بودن متغیرها برقرار است.مفروضه 

 اند.های پژوهش ارایه شدههمبستگی متغیر
 

 های همبستگی متغیرهای پژوهشماتریس :2جدول 

 3 8 1 6 5 4 3 2 1  متغیر / شماره

         1  های م بت در نگرانیباور  1

        1 **090.  های منفی در عدم کنتر باور  ۲

       1 **910. **001.  اعتقاد  شناختی  9

      1 **059. **511. **583.  نیاز به کنتر  افکار باور  0

     1 **018. **080. **900. **911.  خود آگاهی شناختی  5

    1 *۲91. *۲01. *۲۲1. *۲59. *130.  کنتر  شخصی  9

   1 **010. *۲50. *۲90. *105. *۲11. *100.  سبک اجتنا  و اشتیا   1

  1 **595. **55۲. *۲95. **990. **910. **911. **۲01.  اعتقاد به حل مسئله  0

 1 *11۲. *13۲. *111. * 13. **891. *81۲. * 819. 899.  عملکرد تحصیلی  3

 881/8معنی دار در سطی  ** و 85/8*معنی دار در سطی 

فراشناخت و  بین شود،می مالحظه ۲ جدو  در که گونه همان

 دار رابطه معنی آموزاندانش تحصیلی در عملکرد با مسئله حل

 (۲χ )مقدار شاخص نیکویی برازش مجهذور کهای  .دارد وجود

. بها اسهت 881/8و پی ولیو  18با درجه آزادی  931/11۲برابر با 

توجه بهه اینکهه مجهذور کهای نسهبت بهه افهزایش حجهم نمونهه 

ایهن شهاخص از لحهام آمهاری  توجهه بههبنابراین حساس است، 

شاخص نیکویی بهرازش الگهوی آزمهون در  .حایز اهمیت است

 آمده است. 9جدو  
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 شاخص نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش :3جدول 

 های برازش مطلقشاخص

 CFI AGFI SRMR شاخص

 80/8 00/8 3۲/8 مقدار بدست آمده

 85/8کمتر از  0/8باالتر از  3/8باالتر از  حد قابل پذیرش

 های برازش تطبیقیشاخص

 CFI NFI NNFI شاخص

 39/8 38/8 39/8 مقدار بدست آمده

 3/8باالتر از  3/8باالتر از  3/8باالتر از  حد قابل پذیرش

 های برازش تطبیقیشاخص

 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 81/8 93/8 09/۲ مقدار بدست آمده

 80/8کمتراز  98/8بیشتر از  9کمتر از  قابل پذیرشحد 

 

ههای مهد  تمهامی شهاخص 9باتوجه بهه اینکهه در جهدو  

قهرار دارنهد ی نمونه مورد بررسی در حد مطلو  پیشنهادی برا

ههای وان گفت مد  آزمهون شهده بهرازش مناسهبی بها دادهتمی

 گردآوری شده دارد.

 عملکههرد بهها فراشههناخت رابطههه مههد ، اسههتاندارد ضههرایب 

 شهده ارائهه 1 شهکل در مسهئله حهل میهانجی طریق از تحصیلی

 .است

 
 آموزان مقطع متوسطه شهر خرمدره.مسئله در دانش گری حلرابطه فراشناخت با عملکرد تحصیلی با میانجی: 1شکل 

 

 هههایفرضههیه  تثییههد از حههاکی 1 شههکل در مسههیر ضههرایب

 است. پژوهش این مستقیم

  ،شخصیمهار : PSC  ها :عالئم اختصاری خرده مقیاس)

PSAC:   اشتیا -سبک اجتنا ، PSPC:  حل مسائل    به اعتقاد 

VBP :  ،باورهای م بتVBN : ،باورهای منفیVCB : عدم

 خودآگاهی: VCSA افکار، مهارنیاز به : VTCاطمینان شناختی،  

 شناختی(
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 و استاندارد مسیر ضرایب الگو، مستقیم روابط پارامترهای

 0 جهدو  درالگهو  بهه مربهو  متغیرهها تمهامی بحرانی مقادیر

 است.  شده آورده

 

 پیشنهادی الگویپارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم در : 4جدول 

 سطح معنی داری tماره آ استانداردبرآورد غیر  برآورد استاندارد مسیر

 ≤ 881/8 5/ 9۲۲ 838/1 901/8 مسئله حلباورهای فراشناخت به 

 ≤ 881/8 101/19 138/1 930/8 فراشناخت به عملکرد تحصیلی

 ≤ 889/8 818/9 /859 ۲81/8 مسئله به عملکرد تحصیلی حل

 

متنهاظر  مقهادیر بحرانهیبر اساس ضرایب مسیر استاندارد و 

شهود کهه همهه مسهیرهای مالحظهه مهی 0ارایه شده در جهدو  

دار د. در بههین روابههط اسههتاندارد معنههیهسههتن مسههتقیم معنههی دار

مسههتقیم میههان متغیرهههای الگههوی پیشههنهادی، بههه ترتیههب رابطههه 

(، رابطههه =β  ،881/8 p =901/8مسههئله ) فراشههناخت بهها حههل

(، =β ،  881/8 p= 930/8تحصههیلی  فراشهناخت بهها عملکههرد

 β  ،889/8= ۲81/8عملکهرد تحصهیلی ) مسهئله بها رابطه حهل

p=) .پیشهنهادی، ههای الگهویفرضهیه یکهی از بدسهت آمهد 

 پژوهش بین متغیرهای ایواسطه و مستقیمغیر مسیر از حاکی

 و روابهط غیرمستقیم اثرات بر مبتنی فرضیه بررسی برای .بود

 افهزار نهر روی اسهتراپ بهر بهوت روش از متغیرها، ایواسطه

AMOS-20  استفاده شد. 

داری بوت استراپ مربو  به بررسهی معنهی نتای  5جدو  

تحصهیلی و  مسهتقیم کلهی فراشهناخت روی عملکهردرابطه غیر

دههد. در اثرهای اختصاصی مربو  به متغیر میانجی را نشان می

و ی در نمونهه اصهل میمسهتقریاثهر غاین جدو ، منظهور از داده، 

 یهادر نمونه میمستقریاثر غ یبرآوردها نیانگیم منظور از بوت

(. همچنههین، ایههن جههدو  سههوگیری، ۲5) اسههت بههوت اسههتراپ

خطای معیار نیز نشهان  .دهدتفاضل بین داده و بوت را نشان می

در  میمسههتق ریههغ هههایاثر یبرآوردههها معیههار انحههرا دهنههده 

 .(۲9است ) بوت استراپ یهانمونه
 

 پژوهش یرگیانجیدر مدل م میمستق ریغروابط بوت استراپ مربوط به  جینتا :5جدول 

 

نشان  5مستقیم خاص، مندرجات جدو  طه غیردر مورد راب

مسهتقیم فراشهناخت از که حدود باال و پایین رابطهه غیر دهدمی

گیرند تحصیلی، صفر را در بر نمی طریق حل مسئله به عملکرد

 نتای و ضرایب به دست آمده در این فاصله قرار گرفته است. 

 دارمعنهی غیرمسهتقیم مسهیر کهه دههدمهی نشان استراپ بوت

ای میههان فراشههناخت و مسههئله نقههش واسههطه یعنههی حههل؛ اسههت

 عملکرد تحصیلی دارد.

 

 

  گیریبحث و نتیجه

ایههن مطالعههه بههه منظههور بررسههی رابطههه فراشههناخت بهها عملکههرد 

 مسئله انجهام شهد گری حلآموزان با میانجیتحصیلی در دانش

فراشههناخت بههاال، عملکههرد آمههوزان دارای نشههان داد دانههش و

ههای این نتهای  بها یافتهه دهند.تحصیلی بهتری از خود نشان می

هها همخهوانی دارد و بها برخهی دیگهر متفهاوت برخی پهژوهش

آمهوزان نشهان روی دانهش ند پژوهشچاست، برای م ا  نتای  

 آموزان با عملکرد تحصیلیم بت فراشناخت دانش دهنده رابطه

 (.1 -9بود) آنان

 حد باال حد پایین خطای معیار سوگیری بوت داده مسیر

 813۲/8 8113/8 8105/8 -888۲/8 8559/8 8559/8 عملکرد تحصیلی مسئله بارابطه فراشناخت از طریق حل
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 باعه  فراشهناخت گفهت تهوانمهی بهاال نتهای  نیتبیه در

 ،اههدا  انتخها  هها،ضهعف و ههاوتقه فراگیران در شودمی

 بهتهر ارزشهیابی کارهها اهدا  و برای ریزی وطر  بینانهواقع

 خهود اعمها  بهر بیشهتریمهارگری  هاآن بنابراین کنند عمل

 تداخل از شیوه بهترین به طرفی فراشناخت از .داشت خواهند

 در ارسهایین از ناشهی منفهی ذهنی هایمشغولید  و شناختی

 جلهوگیری نیز پرتیحواس عوامل دیگر و مدتکوتاه حافظه

 آمادگی با شود فراگیران،می بنابراین باع  آورد،می عمل به

 و شهوند حاضهر امتحهان جلسات در بیشتری خود به اعتماد و

 در باشند. تحصیلی داشته عملکرد در بهتری پیشرفت نتیجه در

در  (3) راد شههبازی و نهوروزی (0) نوبریهان زاده طالب مقابل

 فراشناخت را به تنهایی برای داشتن عملکردهای خود، پژوهش

 اگرچههه آنههها معتقدنههد تحصههیلی موفههق، کههافی ندانسههتند.

 و اسهت مطهر  شهناختی یهک توانهایی عنهوان به فراشناخت

 کسانی کهه و کندمی منعک  را فرد شناخت توانایی گستره

 سهایر از تهرموفهقکننهد بایهد می استفاده آن از احسن نحو به

 تحهت تحصهیلی عملکهرد کهه رسهدمی نظربه اما باشند، افراد

 کارآمدی خود عمومی، جمله هوش از متعددی عوامل تثثیر

  تحصیلی باشد. انگیزش تنظیمی، خود هایراهبرد تحصیلی،

بهه  را تفهاوت ایهن علهت توانمی این ناهمسویی تبیین در

 اسهاس بهر پژوهشهگران برخهی .داد ارجهاع فراشهناخت انهواع

 را 1حهالتی فراشناخت مفهوم (۲1) دگروت و پینتریچ تعریف

 حهالتی«صورت  به را حالتی آنان فراشناخت. اندکرده مطر 

 طهو  در شهدت لحهام ذهنهی کهه از هایدرموقعیت» گذرا

 ریهزی،برنامهه ههایویژگهی براسهاس و کنهدمهی تغییهر زمهان

 آگهاهیخود و عهاطفی یها شهناختی راهبردههای خودبازبینی،

 در حهالتی انهد فراشهناختاین اساس نتیجه گرفتهه دانسته و بر

 پیشهرفت از بهتهری بینهیپهیش ،هافراشهناختدیگر  با مقایسه

بها درسهت در نظهر  بهدیهی اسهت (.۲0)کند می ارائه تحصیلی

فراشههناخت و عملکههرد گههرفتن ایههن دیههدگاه نیههز رابطههه م بههت 

تهری بیهان ببینانهه شهود بلکهه بهه شهکل ریتحصیلی نفهی نمهی

                                                            
1. State metacognition 

 از بایهد رسهدمهی نظهر بهه ایهن توضهیحات تنهها بها ؛شهودمهی

 کهه دقهت کهرد استفاده فراشناخت سنجش برای هاییمقیاس

  گیرند.بیشتر داشته باشند تا انواع فراشناخت را نیز در بر

آمهوزانی کهه از نتای  مطالعه این پژوهش نشهان داد دانهش 

در درس و تحصههیل خههود از  مسههئله برخوردارنهد مههارت حههل

نتههای  ایههن پههژوهش بهها نتههای  . عملکههرد مطلههو  برخوردارنههد

 مسهئله بها عملکهرد رابطهه توانهایی حهلکهه های قبلهی پژوهش

 -18همخوانی کامهل دارد ) به دست آوردندتحصیلی را م بت 

 ایهن بهرای ناهمسهویی پهژوهشالزم به ذکهر اسهت کهه . (15

 .نشد یافت فرضیه

 که است ایپیچیده العادهفو  شناختی مهارت مسئله، حل

 معهر  و اسهت اطالعات پردازش از باالتری  سطو مستلزم

 کهه طوری به ؛استآدمی هایفعالیت ترینهوشمندانه از یکی

 سهایر و حافظهه ادراک، توجهه، شهودمهی سهبب مسهئله حهل

 بهرای هماهنه  ایشهیوه بهه اطالعهات پهردازش فراینهدهای

 حتهی مسئله حل رو این از .شوند برانگیخته هد  به دستیابی

 تعریهف و روشهن ساختار که هاییمسئله و تکالیف مورد در

 رفتهار هایشکل ترینپیچیده از یکی عنوان به دارند، ایشده

 حهل مههارت آمهوزش در همچنین(. 11) شودمی تلقی آدمی

 از که است شده توجه اکتشافی هایاستراتژی به بیشتر مسئله،

 به و است کردن فکر با ارتبا  در نظریه یک لمپراچزکه نظر

 ایهن .اسهت شده گرفته دارد، اشاره مسئله حل به ضمنی طور

 قابلیهت مسهئله، موقعیهت تسههیل و کاهش شامل هااستراتژی

 ههایجنبه و مختلف جوانب به توجه و مسئله پذیریبرگشت

 حهل مههارت ههایویژگهی چنهین بنابراین، ؛است مسئله ثابت

در تبیین این یافته (. 15) شودمی یادگیری افزایش باع  مسئله

کنهد تها یهک آموز تهالش میهنگامی که دانش توان گفتمی

مسهئله ایجهاد کنهد، احتمهاالب بها  ی کارآمد بهرای حهلمجموعه

گهردد شهود کهه در ظهاهر موجهب مهیبه رو مهیمشکالتی رو 

ایههن مشهکالت بهه کمههک  نتیجهه بمانههد امها بهروزتهالش او بهی

ههای کند تا مههارتراهبردهای تفکر منطقی، فرصتی ایجاد می

تهوان مهی در نتیجههمسئله در او بهبود یافتهه و ترقهی کنهد.  حل
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رشههد معنههادار  مسههئله، موجههب گفههت اسههتفاده از الگههوی حههل

آمهوز، بدین معنی کهه دانهش ؛شودآموز میر دانشیادگیری د

ههای گیرد کهه فرضهیهمسئله در موقعیتی قرار می در روش حل

آزمایهد و خود را از راه پژوهش و کاوش و از روی شواهد می

بهر اسهاس نتهای  ایهن پهژوهش گیهرد. شخصاب از آن نتیجهه مهی

آموزان دارای فراشهناخت بهاال، در حهل مسهئله عملکهرد دانش

ههای برخهی دهنهد، ایهن نتهای  بها یافتههبهتری از خود نشان می

 هههایبههرای م هها  نتههای  پههژوهش .ههها همخههوانی داردپههژوهش

آموزان، نشان دهنهده رابطهه ( روی دانش10و 11و 19) دیگران

مسهئله  آموزان دوره متوسهطه بها مههارت حهلفراشناخت دانش

 مسههئله را از بههود. همچنههین مطالعههات وجههود مهههارت حههل

بهرای  .کننهدمند از فراشناخت معرفی میهای افراد بهرهویژگی

راستا قرار دارنهد. در  همین( در ۲8و 13) هاپژوهش برخی م ا 

آمهوزان دارای فراشهناخت توان گفت دانشتبیین این رابطه می

هههای جدیههد طالعههه و یهادگیریبهاال، بههه حهل مسههئله از طریهق م

ه موفق باشهد ئلمس اگر فردی بخواهد در حل د زیرانتر خوشبین

باید توانایی چیدن و ردیف کردن موضوعات مختلف در کنار 

بنههدی یکههدیگر را داشههته باشههد و پهه  از آن بتوانههد بهها اولویت

ههای های آن را مشخص نمایهد. در گامچارچو  ،موضوعات

ارهای مختلف را مطر  و نقها  قهوت و کراه دبعدی باید بتوان

ز آن توانهایی انتخها  و و په  اکنهد هها را بررسهی ضعف آن

حضههور  ،و ایههن همههه کههار درسههت را داشههته باشههدتعیههین راه

تواند چون اکسهیری طلبد. پ  فراشناخت میفراشناخت را می

از اطالعهات و تجربیهات گذشهته  وسهیله آن،هبهفهرد باشد کهه 

بهه  توانهاها را داشهته و درنهایهت استفاده و توانایی پردازش آن

بررسی و مالحظه این روابط حاکی از ارتبها  ه شود. ئلمس حل

مسهئله اسهت. بهر اسهاس نتهای  ایهن  نزدیک فراشناخت و حهل

 مسهئله، عملکهرد آموزان دارای مههارت در حهلپژوهش دانش

 دهند. تحصیلی بهتری از خود نشان می

 فراشناخت بها میهانجی داد نشان به طورکلی پژوهش نتای 

 تحصهیلی عملکهرد معنی داری بها طور به تواندمی مسئله حل

 مشهارکت بهه مسئله نیز مهارت حل فراشناخت و مرتبط باشد.

 دارد. اشاره های درسیفعالیت و تکالیف در آموزدانش فعا 

 تثثیرگهذاری ههایمؤلفهه و ابعهاد دربردارنهده مشارکت فعها 

 کهه شودمی یادگیری بهتر کیفیت و عملکرد که باع  است

مسئله، همان مشارکت فعالی اسهت کهه از  حل پژوهش این در

و به کمک فراشناخت،  یابدآموز بروز و ظهور میطر  دانش

استفاده از الگهوی دهد. ثیر قرار میثعملکرد تحصلی را تحت ت

رشهد معنهادار  منهدی از فراشهناخت، موجهبمسئله و بههره حل

 شهودپیشهنهاد مهیشهود بنهابراین آموزان مییادگیری در دانش

ههای درس را کاران تعلیم وتربیت، کهالساندرمعلمان و دست

سهازی نمهوده و تا فراگیر خود فرضیه کنندای مدیریت به گونه

های خود را از راه پهژوهش و کهاوش و از روی شهواهد فرضیه

آزموده و شخصاب به نتیجه برسد و از فراشناخت به نحو مطلو  

 خدمت ضمن هایدوره شود می پیشنهاد همچنین .بهره گیرد

بهه ، فراشهناختی و شناختی راهبردهای آموزشی هایکارگاه و

 شهو و برگهزار راهبردهها ایهن از معلمهان بیشهتر آگاهی منظور

 متناسب فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش هایکتا 

 درسهی محتهوای و در نهایهت گهردد، مخاطبان تدوین سن با

 .باشد فراشناختی و شناختی راهبردهای با مطابق

بهه مربهو   پژوهش این انجام در هامحدودیت ترینعمده

های موثر و مرتبط دیگر با عملکرد تحصیلی عدم بررسی متغیر

اختصاص حجم نمونه به  ،(سایر عوامل)م ل هوش، خالقیت و 

اسهتفاده از یهک ابهزار بهرای  ،یک مقطهع تحصهیلی )متوسهطه(

اطالعههات هههر متغیههر و عههدم آشههنایی بعضههی از آوری جمههع

 در نتیجهههای فراشناخت و حل مسئله بود. آموزان با باوردانش

متغیرههای ههوش  رابطه های بعدی در پژوهش شودیپیشنهاد م

و خالقیت با عملکرد تحصیلی نیهز مهورد بررسهی قهرار گیهرد. 

 ، راهنمهایی و دبیرسهتان()ابتداییتحصیلی مقاطع دیگرهمچنین 

بها در ضهمن  نتای  مقایسه شود.و  قرار گرفته نیز مورد پژوهش

ههای ایهن  )متفهاوت بها ابهزار ی نیهزههای دیگهراستفاده از ابزار

 .صهورت پهذیردمقایسهه نتهای   پژوهش انجهام و ، اینپژوهش(

بکهارگیری  در مهوردکهاربردی های آموزشی کارگاههمچنین 
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معلمهان و مسهئله بهرای  حهل هایی همچهون فراشهناخت وروش

 .برگزار شود آموزاندانش

ای است کهه توسهط مطالعه نتیجه مقاله این: تشکر و قدردانی

و بهه راهنمهایی آقهای دکتهر  ااکبر جلیلی دانشجوی دوره دکتر

در دانشههگاه آزاد اسههالمی واحههد زنجههان در تههاریخ حجههازی 

شهماره  بهه و مجوز 190۲818۲35۲88۲با شماره  80/85/1939

آموزش و پرورش اداره  ۲8/11/1935تاریخ  01/11053/511۲

ی تمههام ازبههدین وسههیله  .اسههت شههده اجههرا خرمههدرهشهرسههتان 

 مسهئولین ،آزاد زنجهان دانشهگاه محتهرم مسهئولین واسهتادان 

آمهوزان و فرهنگیهان اداره آمهوزش و پهرورش، دانهش محتهرم

تمهامی  از مشهاوران محتهرم و همچنهینو  ،ستان خهرم درهشهر

 و تشکر ،همکاری کردند اجرای این پژوهشدر  که عزیزانی

 شود.می قدردانی

ض منهافع را در تعهار گونه هیچ مقاله نویسندگانمنافع:  تضاد

 اند.های این پژوهش گزارش نکردهیافته رشگزا
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Abstract 
 

Background and Purpose: Academic performance is a multi-dimensional element and is subtly 

related to metacognition and problem solving. Therefore, the purpose of this study is to 

determine the relationship between metacognition and academic performance by mediating 

problem solving. 
Method: The research method was descriptive-correlational. The statistical population included 

all the high school students in Khoram Darreh city in the academic year of 2016-2017 that 

among them 300 students were selected by stratified random sampling method. The research 

instruments were, the metacognitions questionnaire (MCQ), problem solving inventory (PSI) and 

academic average index (AA). Data analysis was carried out using structural equations modeling 

using SPSS software (version 18) and AMOS software (version 20). 

Results: According to the structural equation model, relationships between variables had 

acceptable fit and the results showed that there is a significant relationship between 

metacognition with problem solving (p ≤ 0.001), metacognition with academic performance (p ≤ 

0.001), and problem solving with academic performance (P = 0.003). 

Conclusion: Using problem solving skills and metacognition can lead to significant learning 

outcomes in students. Therefore, by reinforcing meta-cognitive beliefs and problem-solving 

skills, while enhancing students' academic performance, the conditions for the accurate 

recognition of capabilities, abilities and weaknesses can be achieved. 
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