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Background and Aims: This study aimed to investigate the reliability and 

validity of metacognition questionnaire 

Methods: The population consisted of all students in Ferdowsi University in 

Mashhad. Using convenience sampling method, 344 students were selected as 

sample. The face and content validity (experts’ opinions) and structural validity 

(exploratory and confirmatory factor analysis) were investigated to validate the 

questionnaire; the Cronbach's alpha was used to investigate the reliability. 

Results: Three factors (cognitive-emotional awareness, lack of cognitive-

emotional ambiguity, and strategy) were determined in factor analysis. Considering 

the Cronbach's alpha coefficient, it was determined that the questionnaire had 

appropriate reliability. The high correlation between subscales and total scale score 

showed that all of them together measured a unit behavioral field called 

metacognition.  

 Conclusion: The findings showed that the different metacognition theories 

may be used to create a more comprehensive metacognition questionnaire which 

would measure both cognitive and emotional aspects of metacognition. 
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هدف پژوهش حاضر اعتباریابی و رواسازی یک پرسشنامه جهت اندازگیری  زمینه و اهداف:

 ناخت، مبتنی بر نظریات موجود است. فراش

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. تعداد نمونه که  موردمطالعهجامعه  :بررسیروش 

رای رواسازی پرسشنامه از روایی صوری نفر است. ب 433بودند شامل  شدهانتخاب در دسترس صورتبه

( و پایایی از روش آلفای کرونباخ یدییتأمحتوایی )نظرات متخصصین( و سازه )تحلیل عاملی اکتشافی و 

 .استفاده شد
 

هیجانی و -هیجانی، عدم ابهام شناختی-)آگاهی شناختیعامل  سهدر نتایج تحلیل عاملی : هایافته

را دارای  پرسشنامه ساخته شدهتوان شناسایی شد. همچنین با توجه به ضرایب آلفای کرونباخ میراهبرد( 

ها دهد که همه آنها با نمره کل مقیاس نشان میمقیاس. همبستگی باال بین خردهپایایی مطلوبی قلمداد کرد

 . گیرندرا اندازه می فراشناختبه نام هم حوزه رفتاری واحدی بر روی

توان مبتنی بر نظریات مختلف درباره فراشناخت دهد مییمهای این مطالعه نشان یافته: گیرییجهنت

ه فراشناخت اعتباریابی رو رواسازی کرد که هم بتواند بعد شناحتی و هم بعد تر درباریک پرسشنامه حامع

 هیجانی فراشناخت را ارزیابی نماید.

  فراشناخت، پرسشنامه فراشناخت، رواسازی کلیدی کلمات
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 مهمقد

 و زیبرانگچالش فراشناخت، از جامعی تعریف اگرچه ارائه

 نظراتفاق نکته این در محققان عموم ، امارسدیم نظر به دشوار

 دانستن درباره دانستن یا شناخت به شناختن فراشناخت که دارند

 درباره فرد دانش ، فراشناخت؛ترقیدق طوربه. شودیم گفته

. این مفهوم در روانشناسی قبل از [5]است  خود یادگیری چگونگی

توسط هارلو به آن اشاره شد.  این اسم به آن تعلق گیرد، کهنیا

ها انجام داد ( یک سلسله آزمایش در مورد میمون5191هارلو )

ها مسائل بیشتری را حل که در این آزمایش هرچه میمون

ها وندیگر، میمعبارتشدند. بهکردند، در حل مسئله تواناتر میمی

اما این اصطالح فراشناخت  [2]که چگونه یاد بگیرند گرفتندیاد می

 .[5] مطرح شد 5191در سال  Flavellنخستین بار توسط 

Flavell  فرآیندهای و شناخت از آگاهی عنوانبه را فراشناخت 

کرد.  تعریف شناخت فعاالنه بازبینی و تنظیم و کنترل، شناختی

 را فراشناخت اطالعات، ازشپرد نظریه دول فولک، از دید

 تمرین، و مرور توجه، قبیل اجرایی از کنترل فرآیندهای

 فراشناخت، . اصطالحداندیم اطالعات کاریدست و یدهسازمان

 استفاده و چگونگی خود شناختی فرآیندهای درباره فرد دانش

 گریدعبارتبه .است یادگیری اهداف به رسیدن برای هاآن از بهینه

خود است.  شناختی نظام از فرد آگاهی یا دانش ،فراشناخت

 یبخشنظمکاری دست وسیله را فراشناخت شیمامورا، و متکالفه

 صورت دو به را فراشناخت . براونداندیم شناختی فرآیندهای

به  یهاروش و خود فرآیندهای شناختی یا هافعالیت از فرد آگاهی
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.به [5] کندیم نبیا شناختی فرآیندهای تنظیم برای کار رونده

اگر بتوانید از وجود یک گفتگوی درونی در ذهن   Costaعقیده

گیری و حل مسئله خودآگاه شوید و اگر بتوانید فرایندهای تصمیم

مطابق نظر براون و  .[9]اید را بشناسید، فراشناخت را تجربه کرده

ها با فرایندهای همکاران فراشناخت انواع آگاهی درباره شناخت

گیری است که موجود انسانی باید هم فرایندهای تصمیم اجرایی

ها را بررسی کند. شناختی را انجام دهد و هم پیشرفت آن

فراشناخت به اطالعاتی که فرد در مورد نظام شناختی خود دارد 

شود. با رشد و گسترش نظام شناختی در انسان، گفته می

 که گیردمی شکل نیزای از فرایندهای شناختی و نظارتی مجموعه

 کارایی، موجب که است شناختی فرایندهای همان گستردگی به

 دیگرعبارتبهشود. می آگاهانه و هدفمند یادگیری حافظه، انعطاف

 عمل دهندهآگاهی هایمهارت صورتبه فراشناختی هایمهارت

 مورداستفاده اطالعات پردازش و یادگیری طی در که کنندمی

کنند. می تسهیل را پردازش این انجری و گیرندمی قرار ذهن

 است وابسته فراشناخت به یادگیری و حافظه ،کیفیتطورکلیبه

.فرایندهای شناختی دارای دو عنصر مستقل، اما مرتبط با [1]

یکدیگرند؛ یکی دانش فراشناختی و دیگری تجربه فراشناختی. 

نسبت به ذهن و عملکرد آن مربوط  هادانشدانش فراشناختی به 

. دانش فراشناختی مشتمل بر دانش فرد درباره خود، ودشیم

 دیآیم. دانش فراشناختی وقتی به دست شودیمتکلیف و راهبرد 

ی شناختی خودآگاه شود. هاییناتواناو نیز  هاییتواناکه فرد از 

برای مثال ازنظر رئوس، فردی که از ضعف حافظه خودآگاه است، 

تا در  کندیمد را یادداشت ی که باید انجام دهاروزانهکارهای 

ها بپردازد. این آگاهی فرد از ضعف حافظه موقع مناسب به آن

تا  دهدیمخود، نوعی دانش فراشناختی است که به او اخطار 

  Flavell. [6]اقدام مناسبی برای جبران ناتوانی خود انجام دهد 

( اطالع فرد از نظام 5درباره دانش فراشناختی به سه مؤلفه 

( اطالع فرد از راهبردها 5( اطالع فرد از تکلیف و 2ی خود، شناخت

کرده است. تجارب فراشناختی به آن دسته از تجارب اشاره

که به اقدام شناختی مربوط  شودیمشناختی و عاطفی گفته 

و  انیبقابلی فراشناختی ممکن است آگاهانه و هاتجربه. شوندیم

ی هاتیفعالد. افراد، کمتر از باش انیبقابلیا کمتر آگاهانه و کمتر 

در جریان یک فعالیت  کهنیاخودگردان خود اطالع دارند، مگر 

شناختی مثل خواندن به مشکلی مثل ابهام در کلمه یا اشکال در 

 نیترمهم، از   Flavell هیاز نظر.بعد [9]جمله برخورد کنند

توان به مدل خودتنظیمی های مرتبط با فراشناخت، مینظریه

( Self-Regulatory Executive Functionرد اجرایی )عملک

Wells & Matthews  و مدل فراشناختی اختالالت عاطفی

(metacognitive model of emotional disorders ) Wells اشاره

یرنده دانش دربرگفراشناخت مفهومی چندوجهی است که کرد. 

ابی، )باورها(، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزی

های ذهنی گسترده فعالیت دوطبقهکند و از یا کنترل می نظارت

شده یلتشکتحت عناوین دانش فراشناختی و نظارت فراشناختی 

 ,Wells A زه نظریهسا ایاولین جزء اهداف هسته.[1-55]است

Matthews  وWells ممکن است معکوس یک صفت فراشناختی

فرا  دربردارنده رسدیجزء دوم به نظر م .[1-58]باشد ناسازگار

چیزی  آن ژهیودهنده هوش هیجانی و بهکه پرورش ی باشدجانیه

ارجاعی -یک حالت خنثی که خود»عنوان به  Golemanکه  است

( self-reflectiveness) را حتی در میان احساسات آشفته حفظ

ی شناسای رسدیجزء سوم به نظر م .[52]کندیم توصیف« کندیم

 کندیم حمایتدهی ی خودنظمکه از نوع باشدی فراشناخت کننده

سیستماتیک  یهاعنوان تالشبهZimmerman  et al که توسط 

برای هدایت شناخت، احساسات و رفتار نسبت به دستیابی به 

به  رسدیسه قسمت تلفیقی به نظر م .[55]است شدهفیتوص هدف

پردازند یمدهی نظمسبک خود جانیتوصیف فراشناخت و فرا ه

که نظریه کنند یمکمک  در افرادی پذیربه رفتار انعطاف که

. در [59]اندهدیدر جهت استقالل به تصویر کشرا خودمختاری 

، این افراد نیستند ییرتغقابل یآسانکه به هایییطشرایط و یا مح

، به آن محیط منطبق شوند پذیرطور ارادی و انعطافبه ندقادر

دنبال و  و حفظاطالعاتی منابع  عنوانتمایل به تفسیر موانع به

و کمتر  دارند کردن فرصت برای پیگیری اهداف مستقل خود

عنوان یک نتیجه مستعد ابتال به از دست دادن انگیزه درونی به

فرض  Wells A, Matthewsدر نظریه  .[51]هستند  عدم پیشرفت

 تواندیفرد م ،که در هنگام مواجهه با یک وضعیت مشکل شودیم

و [ Object Mode« ]عینی»عمل کند: حالت مجزا  به دو

فرد  عینی. در حالت [Metacognitive Mode«]فراشناختی»

در  کهی، درحالپذیردیم( real) عنوان حقایقبهرا تفسیر افکار 

یا ( events) قایععنوان وبهرا حالت فراشناختی فرد تفسیر افکار 

. گیرد رزیابی قرارازآن مورد اکه باید پس یی قبول دارداهنشانه

 آمیزتنها در شرایط واقعاً تهدید عینیحالت شود که یمفرض 

پایدار ناکارآمد  پرورش تفکر باعث و در بقیه شرایطسودمند است 

حالت فراشناختی  برعکس،. شودیم مقابله ناسازگارانه جهیو درنت

مبتنی بر شواهد و از این  وجود باورهایبه دلیل  در تمام شرایط

مطابق با مدل  و انطباقی است.کاربردی  ،بله تطبیقیرو مقا

هر دو حالت عینی و فراشناختی در یک زمینه مناسب و  مفروض،

منجر به تبدیل موانع به توانند مینظم متوالی مدر یک راهبُرد 

استفاده انطباقی از  بعالوه،. شوندها برای تسلط و موفقیت فرصت

های فراشناختی از نوع حالت عینی و فراشناختی نیاز به باور

شناسایی  ساده دارد که برای این منظور نیاز به مستقل و
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 [.1-1]استپذیر هدف مسیرهای جایگزین و بازسازی انعطاف

به  است که چنین باورهای فراشناختی شنهادشدهیپ همچنین

در پاسخ هیجانی اولیه  انطباقی یا مثبت فرا هیجان یهانمونه

فرا هیجان   Nefبق با نظریه فرا هیجانمطا .[56]دارندخود نیاز 

و  کنندهمنعکس(، شادی، محبت، کنجکاوی و عالقهانطباقی )

فرا  چراکهگر هیجانات فرد برای ارتقای سالمتی است؛ حمایت

کند، فراهم میپذیرش هیجانات خود را زمینه هیجان مثبت 

 تواندیمو  ی استطبیعت مثبت ی که دارایجانیفرا ه یعنی

که  ی را توضیح دهدشناختروانی و پذیرش ی ذهن آگاهفرآیندها

  .[59] شودی میسالمتباعث بهبود 

در مورد فراشناخت از فالول تا ولز و بیر نظریات مختلفی 

وجود دارد که هرکدام نگاه خاصی به فراشناخت دارد. در نظریات 

فالول و ولز بر روی بعدی از فراشناخت تأکید شده است که 

به دانش و نظارت شناخت است اما در نظریه بیر بیشتر مربوط 

است.  شدهگرفتهها هم مرتبط با فراشناخت در نظر بعد هیجان

های به نظریه اتکابا  درمجموعبنابراین در این پژوهش قرار است 

ای طراحی شود که بتواند  مفهومی از فالول، ولز و بیر پرسشنامه

ها و هم ه شناختگیری نماید که هم بفراشناخت را اندازه

ها مرتبط باشد. برای این منظور دو سؤال زیر در این هیجان

 گیرند.پژوهش مورد بررسی قرار می

 ، چگونه است؟پرسشنامه فراشناختمیزان اعتبار . 5

یا  بعدییک، یک سازه  پرسشنامه فراشناختآیا . 2

 است؟ یچندبعد

 بررسی  روش

پرسشنامه یی منظور تعیین روایی و پایااین بررسی به

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  .شده استانجام فراشناخت

محاسبه  با استناد بهاست د،  دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ها با نفر از آن 599تعداد ( KMO) آزمون کفایت حجم نمونه

 . در دسترس انتخاب شدند یریگاستفاده از روش نمونه

ؤاالتی بود که توسط س ابزار مورداستفاده در این پژوهش

شده یطراحپژوهش برای ارزیابی فراشناخت  باهدفمحقق مطابق 

ی متعدد سؤال بود که پس از اجراها 19. تعداد اولیه سؤاالت بود

از محققین و متخصصین  یو نظرخواه متعدد یهاو مصاحبه اولیه

در مرحله بعد و پس  .سؤال کاهش یافت 99 حوزه فراشناخت به

 29تعداد نهایی سؤاالت  به  زریلدر  مکرر آماریهای از تحلیل

 اسیصورت مقدهی به سؤاالت بهپاسخ وهیش مورد کاهش یافت. 

، مخالفم نمره 5صورت کامالً مخالفم نمره به ترتیای لدرجهشش

، موافقم نمره 9، تا حدی موافقم نمره 5مخالفم نمره  ی، تا حد2

دهی پاسخ وهی. ششددر نظر گرفته  6و کامالً موافقم نمره  1

سؤاالت مربوط  .شودیصورت برعکس انجام مسؤاالت معکوس به

  شوند.ی میگذارنمرهصورت معکوس به مقیاس عدم ابهام به

متغیر باشند 562 یال 29های این مقیاس ممکن است بین نمره

فراشناخت است. فراشناخت دهنده میزان باالی که نمره باال نشان

برای  .است کل سؤاالتجمع نمرات ل آزمودنی برابر حاص

های روایی محتوا )صوری( و روایی رواسازی پرسشنامه از روش

منظور بررسی روایی صوری و محتوایی، سازه استفاده شد. به

متخصصان حوزه دوازده نفر از  یپرسشنامه رأ یهاسؤال

ارسال شد و از آنان تقاضا شد در قالب مقیاس لیکرت  فراشناخت

را  فراشناختها تا چه میزان ا درباره اینکه سؤالنظر خود ر

منظور تعیین روایی سازه و شناسایی سنجد، بیان کنند. بهمی

های مقیاس از روش تحلیل عاملی عوامل موجود در گویه

استفاده شد. برای حذف نشانگرها یا و تأییدی اکتشافی 

ضعیف ازنظر کالین استفاده شد. وی اذعان کرد که  یهاشاخص

باشد )عالمت جبری مالک نیست(  6/8اگر بارهای عاملی بیش از 

باشد، نسبتاً باال برآورد  5/8ها را باال و چنانچه باالتر از آن

 شوند.می

توان نادیده گرفت، را می (5/8سایر بارهای عاملی )کمتر از  

در نظر گرفته  5/8تحلیل عاملی در اینجا نیز مرز قبولی در 

های پژوهش حاکی از آن است که تمامی گویه یهاداده .[51]شد

هستند که معرف پایایی  % 58پرسشنامه دارای بار عاملی باالی 

ابزار تحقیق است. برای سنجش پایایی، محاسبه پایایی سازگاری 

آزمون  ینترها موردنظر بوده است، ازآنجاکه معمولبین سؤال

ه برای پایایی سازگاری درونی، ضریب آلفای کرونباخ است ک

برای . [51] شودیها یا طبقات چند مقیاسی استفاده مسؤال

ها از روش آلفای کرونباخ  سنجش سازگاری درونی پرسشنامه

آوری، برای انجام پژوهش پس از جمع یهاداده .شده استاستفاده

های توصیفی و استنباطی با توجه به نوع متغیرها و تحلیل

های های تحقیق از آزمونهجهت آزمون فرضی یازاطالعات موردن

، ضریب همبستگی و ضریب و تأییدی تحلیل عاملی اکتشافی

 Spss v23 افزار تجزیه و تحلیل آماریآلفای کرونباخ از نرم

(IBM, Armonk, NY, USA)  وLESERL   استفاده  12/1نسخه

 .شد

 هایافته

شده برای ابتدا برای بررسی اینکه آیا حجم نمونه انتخاب

 -کیزر یبردارآزمون کفایت نمونه .ملی کافی است یا نهتحلیل عا

مشخص  کهینانجام شد. همچنین برای ا( KMO) الکین -می یر

شود که همبستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر صفر نیست، از 
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 5نتایج در جدول  .[28]آزمون کرویت بارتلت استفاده شد

  .شده استگزارش

 لتو تست بارت KMOآزمون . 1جدول

KMO  119/8 

 تست بارتلت

 291/5125 خی دو

 515 درجه آزادی

 888/8 یداریمعن
 

باشد. در پژوهش حاضر  6/8باید بیشتر از  KMO اندازه

است که میزان قابل قبولی است، همچنین  112/8اندازه آن برابر 

دار است. برای تحلیل عنیم885/8آزمون کرویت بارتلت در سطح 

دا روش تحلیل عناصر مورداستفاده قرار گرفت. عاملی مقیاس ابت

در مرحله بعد برای تشخیص عوامل بنیادی که زیربنای مقیاس را 

( دهند از روش چرخش ابلیک )به روش واریماکستشکیل می

 استفاده شد.

با توجه به نمودار سنگریزه و مقادیر ویژه که تعیین  

یک عامل  لهیوسها بهکنند چه مقدار واریانس در کل گویهمی

درصد از واریانس کل  61عامل با  سهشود، تعداد تبیین می

قرارگرفته است و واریانس  88/5ها باالتر از مقدار ویژه نمره

 (.2)جدول  دهدینشان م اعضای نمونهرا در میان  فراشناخت

 شدهتر از یک برای چهار عامل استخراجمقادیر ویژه بزرگ .3جدول 

 واریانس تراکمی واریانس مقدار ویژه هاعامل

 528/59 528/59 295/1 اول

 682/55 212/56 955/9 دوم

 555/18 292/56 558/1 سوم
 

یرگروه تقسیم کرد زآزمون تحلیل عاملی سؤاالت را به سه 

( آمده است. 5که بار عاملی هر سؤال برای هر عامل در جدول )

ونی و تعیین پایایی این مقیاس از روش همسانی در منظوربه

خرده مقیاس فرم  تعیین ضریب آلفای کرونبـاخ )بـر مبنای سه

ها مقیاس اصلی( استفاده شد. برای برآورد همسانی درونی سؤال

ضریب آلفای کرونباخ برای سی گویه و میزان همبستگی هر گویه 

 .با نمره کل محاسبه شد

 بار عاملی سؤاالت پرسشنامه فراشناخت .2جدول

 یعامل بار سؤاالت هاعامل

 آگاهی

 یهیجان -یشناخت

51 

22 

21 

5 

9 

9 

58 

55 

56 

192/8 

189/8 

921/8 

689/8 

116/8 

686/8 

125/8 

655/8 

915/8 

 عدم ابهام

 یهیجان -یشناخت

51 

25 

29 

29 

5 

6 

1 

52 

51 

951/8 

115/8 

951/8 

916/8 

685/8 

981/8 

695/8 

699/8 

126/8 

 راهبرد

 یهیجان -یشناخت

2 

1 

1 

55 

59 

59 

28 

25 

26 

919/8 

195/8 

195/8 

115/8 

619/8 

698/8 

182/8 

915/8 

921/8 
 

شود، ضریب پایایی مشاهده می 9طور که در جدول همان

 عدم ابهام، هیجانی-آگاهی شناختی هاییاسبرای خرده مق

 12/8و  15/8، 91/8به ترتیب  راهبردو هیجانی -شناختی

ست به د 19/8محاسبه شد. این ضریب برای نمره کل مقیاس 

  پرسشنامه فراشناختتوان می یادشدهآمد که با توجه به ضرایب 

را دارای پایایی مطلوبی قلمداد کرد. برای تعیین همسانی درونی 

و نمره کل مقیاس، ماتریس ضرایب  هایاسبین خرده مق

یل تحلاز  آمدهدستبههای یاسمقخرده .همبستگی تشکیل شد

أییدی هم مورد ازمون عاملی اکتشافی به وسیله تحلیل عامل ت

 قرار گرفت.
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( آمده است، حاصل مجذور کای 1طور که در جدول )همان

است که  5کمتر از  RMSEAو شاخص  16/5بر درجه آزادی 

این است که مدل برازش کافی دارد و پرسشنامه  دهندهنشان

 شدهارائهی عامل بندی شده است. در مدل درستبهفراشناخت 

NFI  وCFI 18/8است که از  11/8و  18/8رابر با به ترتیب ب 

ها از برازش خوبی برخوردار بیشتر است و مدل در این شاخص

 شود.یید میتأگفت که  توانمیاست و 

شود، همبستگی باال مشاهده می 6طور که در جدول همان

دهد که همه بـا نمره کـل مقیاس نشان می هایاسبین خرده مق

 .گیرندی واحدی را اندازه میهم حوزه رفتارها بر رویآن

 

 های پرسشنامه فراشناختی نیکویی برازش برای عاملهاشاخص .5جدول 

 مدل

 

2 χ df /df2χ RMSEA NFI CFI NNFI 

 19/8 11/8 18/8 81/8 16/5 525 69/119 سه عاملی
 

 

 و با نمره کل مقیاس هایاسماتریس همبستگی بین خرده مق .6جدول 

 راهبرد یهیجان -یشناخت عدم ابهام ییجانه -یشناخت آگاهی ضریب همبستگی

 129/8 925/8 951/8 فراشناخت

  568/8 126/8 راهبرد

   512/8 یهیجان -یشناخت عدم ابهام

 

 بحث

های بر اساس نتایج، ضریب همبستگی هر یک از سؤال

مطلوب  دانشجویانبا نمره کل مقیاس در  پرسشنامه فراشناخت

مقیاس  هایا حاکی از آن است که سؤالهبودند. این یافته

هماهنگی الزم رادارند. همچنین ضرایب همسانی درونی مقیاس با 

کارگیری از روش آلفای کرونباخ، دارای قابلیت اعتماد و پایایی به

نتایج ). 19/8بخشی هستند )ضریب آلفای کرونباخ= رضایت

که  آمده از ضرایب اعتبار مقیاس به سؤال اول تحقیقدستبه

. در دهدیچگونه است، پاسخ م پرسشنامه فراشناختمیزان اعتبار 

های توان نتیجه گرفت که مقیاس فوق با توجه به مادهواقع می

 .آن، دارای همسانی درونی است

پرسشنامه برای پاسخ به سؤال دوم تحقیق که آیا 

بعدی یا چندبعدی است، از روش آماری ، یک سازه یکفراشناخت

کارگیری روش تحلیل عناصر اصلی و چرخش ی با بهتحلیل عامل

 یهاکارگیری از آزمونواریماکس استفاده شد. نتایج تحلیل با به

ها برای استفاده از تحلیل عاملی یعنی شاخص مناسب بودن داده

ها و کرویت بارتلت نشان داد که داده KMO کفایت یریگنمونه

ین تحلیل که با قابلیت استفاده از روش فوق رادارند. در ا

 یتگیری روش چرخش متعامد واریماکس انجام گرفت، درنهابهره

درصد واریانس کل سؤاالت را  18شده بیش از عامل استخراج سه

ی سه بخش آگاهی، عدم ابهام طورکلبهاین سه عامل تبیین کرد. 

جهت که ینازادهند. این نتیجه و راهبرد را مورد ارزیابی قرار می

ابهام هردو مربوط به حوزه دانش فراشناختی  آگاهی و عدم

از فراشناخت  Matthews [58-1]و  Wells [6] یبنددستههستند به 

نزدیک است. فالول و ولز هردو فراشناخت را شامل بخش دانش 

کند. از سوی دیگر این نتیجه از این لحاظ یمفراشناختی قلمداد 

ن است و به نظر است با نظر ولز همخوا راهبردها دربردارندهکه 

ین با توجه به اینکه ازنظر همچننزدیک است.  [6]فالل و میلر 

است با  شدهگنجاندهها فرا هیجان هم فراشناخت برکنارمحتوایی 

و  Flavellدرباره فراشناخت، همخوان و به نظر  Beer [51]نظر 

Miller  [6]  درباره تجربه فراشناختی که آن را شامل آن دسته از

داند که به اقدام شناختی مربوط اختی و عاطفی میتجارب شن

 ، نزدیک است.شوندیم

 گیرییجهنت

 Beerو Flavell ،Wells درنهایت با توجه به نظریه

سؤالی برای فراشناخت طراحی شد. سؤاالت  29ی اپرسشنامه

 -یشناخت آگاهیمرکب از سه بخش پرسشنامه فراشناخت 

 .شده استیراهبره طراح و یهیجان -یشناخت عدم ابهام، یهیجان

تعریف به آنچه که فالول از فراشناخت در  ازلحاظاین پرسشنامه 

که بیشتر به  Wellsنظر داشته است وفادار مانده است. برخالف 
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 عنوانبههای فراشناخت توجه دارد، فالول فراشناخت را آسیب

یک توانایی تفکر درباره تفکر جهت کنترل و خودتنظیمی تعریف 

های فراشناخت از ی کلی فعالیتبنددستهست. اما ازنظر کرده ا

دانش )باورها(، فرایندها الگوی ولز مبنی بر تقسیم فراشناخت به 

. اما ازنظر توجه ویژه به بعد هیجانی کندیمپیروی و راهبردهایی 

 بخشی از فراشناخت به نظریه بیر نزدیک است.  عنوانبه

 تقدیر و تشکر

-رواندانشکده علوم تربیتی و  نیلمسئواز  دانمیمالزم 

دانشگاه فردوسی مشهد که در این پژوهش  انیدانشجوی و شناس

تشکر و قدرانی نمایم. همچنین از تمامی  اندداشتهشرکت 

اند تشکر همکارانی که در اجرای این پژوهش ما را یاری نموده

 کنم.می

 اخالقی هیدییتأ

بوده است. تنها  ی پرسشنامهریگاندازهدر این پژوهش ابزار 

که رضایت کامل  اندنمودهرا تکمیل  هاپرسشنامهکسانی 

 .اندداشته

 تعارض منافع

 .ندارد وجود منافع تعارض گونههیچ نویسندگان بین

 یمنابع مال

ی اجرای این پژوهش توسط نویسنده مسئول هانهیهزتمام 

 است. شدهپرداخت
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