
 سنجی فصلنامه تخصصی روان 12/5/55: تاريخ دريافت مقاله6

 2955 پايیز، 28دورة پنجم، شمارة  12/8/55: تاريخ پذيرش مقاله

 15 -21: صفحات                                                                 

 

 

فراشناخت حالتی   بی پرسشنامه  سنجی و هنجاریا های روان بررسی ویژگی

 (SMI)  آموزان دانش

 
A study of the psychometric features and norm of state 

metacognitive index 
 

2، نسترن شریفی*1دردانه اصغری
   

 

 

 
 

 چکیده

های  پژوهش حاضر به بررسی ويژگی

پرسشنامه فراشناخت حالتی سنجی  روان

دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد 

اين پژوهش با اين فرضیه که . پردازد می

پرسشنامه فراشناخت حالتی به عنوان ابزاری 

مناسب برای سنجش حاالت فراشناختی در 

. باشد، صورت گرفته است آموزان می دانش

آموزان دختر  جامعه آماری شامل کلیه دانش

است ( دوره اول) ع متوسطه نظریو پسر مقط

های دولتی شهر بجنورد در  که در دبیرستان

مشغول به تحصیل  52-55سال تحصیلی 

پسر و  212از میان جامعه، تعداد . اند بوده

ای  گیری خوشه دختر با روش نمونه 112

روش تحقیق از نوع . اند ای انتخاب شده مرحله

Abstract 

This Study is intended to evaluate the 

Psyhometric characteristics and norm of 

Metacognitive state questionnaire 

(MCQ) of high school students in 

Bojnord city. This reaserch has been 

done whith the hypothesis that MCQ 

is considered as a tool to measure the 

students metacognitive states. The 

study population includes all male 

and female high school students( first 

period) that have been studying  in 

publish high schools of Bojnord in 

the 2015-16 academic year. Of the 

population, 126 males and 227 

fameles were selected using stage 

cluster sampeling. Reaserch method 

is Correlation-based. The data 

collection tool also includes test for 
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 ابزار گردآوری اطالعات نیز. همبستگی است

آزمون فراشناخت حالتی دانش آموزان 

دهد که اين  نتايج تحقیق نشان می. میباشد

پرسشنامه دارای روايی و اعتبار و نرم مناسب 

 .باشد می

 

 : واژگان كلیدی

فراشناخت حالتی،  ،سنجی ويژگی روان

 خالقیت هیجانی، خالقیت شناختی

students metacognitive state. The 

resuts show that the questionnaire has 

good validity and reliability and 

norm. 

 
Keywords: Psychometric characteristics, 

state meta-cognition, emotional creativity, 

cognitive creativity. 
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 مقدمه

های فکری يا عقالنی شخص تعريف  حالت فراشناختی به عنوان يک حالت انتقالی از موقعیت

؛ به 2552اونیل و عابدی، ) کند شود که در شدت، دارای نوسان است و در طول زمان تغییر می می

فراشناخت با آگاهی از فرآيندهای شناختی انسان و نیز يافتن  (.2988از ساالری فر و پاکدامن،  نقل

ها همواره مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت  هايی به منظور تقويت و بهبود اين توانايی روش

گیری  طور گسترده به نوع و سطح دانش مورد نیاز فراگیران و اندازه محققان و متخصصان به. است

گیری نباشند، يافتن قوانین و روابط علمی به  تا هنگامی که مفاهیم نظری قابل اندازه. آن عالقمندند

های شناخت انسان، استفاده از آزمونها بوده  ها ممکن نیست و يکی از شیوه بینی پديده منظور پیش

هش به بررسی لذا در اين پژو های استاندارد شده دارای اهمیت بیشتری هستند، آزمون. است

 . های روانسنجی پرسشنامه فراشناخت حالتی پرداخته شده است ويژگی

. های جدايی ناپذير وجود آدمی است میل به دانستن و تالش برای دانستن و فهمیدن از ويژگی

گونه ما را به  هايی از اين پرسش. ها بوده است رو ذهن انسان همواره درگیر انبوهی از پرسش اين از

فرزاد، ) شود شناسی يادگیری فراشناخت نامیده می کند که امروزه در روان مفهومی هدايت میسمت 

2981.) 

های ديگری  تر، غیر از استفاده از راهبردهای شناختی، راهها و روش برای يادگیری بهتر و عمیق

ها و  راهبردهای فراشناختی به راه. شوند نامگذاری می 2وجود دارند که راهبردهای فراشناختی

 (.2959کاظم پور،  ؛ به نقل از1332سیف، ) شود هدايت و نظارت بر راهبردهای شناختی گفته می

حالت فراشناختی، نوعی از فراشناخت است که دارای چهار مولفه آگاهی فراشناختی، راهبرد 

دار ولی صفت فراشناختی، به يک تفاوت فردی نسبتا پاي. بازبینی است ريزی و خود شناختی، برنامه

های عقالنی با درجات مختلفی از حالت فراشناختی اطالق  در اشخاص و پاسخ آنان به موقعیت

 (.2988؛ به نقل از ساالری فر و پاکدامن، 2552اونیل و عابدی، ) شود می

دانش مربوط به خود يادگیرنده، مانند آگاهی ( 2: دانش فراشناختی شامل سه نوع دانش است

دانش مربوط به ( 1های مطالعه، هدفها و نقاط قوت و ضعف خودش،  عادت ها، ها، عالقه از رجحان

يادگیری و مقدار  اطالعات مربوط به سطح دشواری موضوع تکلیف يا موضوع يادگیری از قبیل

سیف، ) دانش مربوط به يادگیری و استفاده درست از آنها( 9کوشش مورد نیاز برای يادگیری آن، 

2985.) 

فراشناخت، فرآيندی است که در آن فراگیران از چگونگی ( 2558) 1میلربه عقیده فالول و 

های شناختی در  ی فرآيند استفاده از اطالعات موجود برای رسیدن به هدف، توانايی مقاومت درباره

 ها، آگاهی داشته و در حین  يک تکلیف خاص و چگونگی استفاده از راهبردها برای رسیدن به هدف

                                                           
1
 metacognition strategies  

2
 Flavell & Miller 
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 (.2959؛ به نقل ازکاظم پور، 1322نادی، )کنند را ارزيابی می عملکرد، پیشرفت خود

دادن اطالعات جديد به  ارتباط: های مهم فراشناخت عبارتند از راهبرد( 2585)به عقیده ديرکز 

تن ساز، )ريزی، اداره و ارزشیابی فرآيند تفکر  های تفکر، برنامه دانش قبلی، انتخاب آگاهانه راهبرد

2953.) 

فراشناخت عبارت است از دانش فرد ( 53، ص2555، 2، به نقل از هنسی2522)ل از ديد فالو

فراشناخت . درباره فرآيندهای شناختی خود و نتايج آنها با هر چیزی که به آنها مربوط است

های  ها و در نتیجه هماهنگ کردن آنها با اشیاء يا داده همچنین به نظارت فعاالنه بر اين فرآيند

 .کند اره میشناختی ذيربط اش

در اين میان اونیل . (1321، 1تنر) اهمیت فراشناخت در فرآيند يادگیری يک ايده قديمی است

و ( 2553)، نیز بر مبنای تعاريف پینتريچ و دی گروت (2552) و اونیل و براون( 2552) و عابدی

مفهوم ( 2525اشپیلگر، ) صفتی-های نظريه اضطراب حالتی و با اقتباس از سازه( 2525)فالول 

 (.2981فرزاد، ) اند فراشناخت حالتی را معرفی نموده

های متعددی را به خود اختصاص  اگر چه فراشناخت يک رشته نسبتا جديد است، اما گستره

 (.2953تن ساز، ) 5، خودنظم جويی2فراادراکی-، فرادريافتی9ای فراحافظه: داده است

، (2981)توان به مطالعه فرزاد فراشناخت میهای صورت گرفته در زمینه  از جمله پژوهش

آموزان، اشاره  بررسی رابطه فراشناخت و ادراک يادگیری با عملکرد يادگیری زبان انگلیسی دانش

نتايج حاکی از آن است که فراشناخت و ادراک يادگیری، با عملکرد يادگیری در زبان انگلیسی . کرد

ورزی بر فراشناخت  ، به مطالعه اثربخشی انديشه(2959) کاظم پور و همکاران. دار دارند رابطه معنی

ورزی باعث  های آموزش انديشه آموزان دوره متوسطه پرداخت و نشان داد که برنامه حالتی دانش

، به بررسی رابطه (2988) پور معنوی. ريزی و بررسی خود شود امهبهبود آگاهی، راهبرد شناختی، برن

دهد  مقايسه نتايج نشان می. های فراشناختی پرداخته است مهارتخالقیت هیجانی و شناختی با 

 قربانی. های فراشناختی بیشتر از خالقیت شناختی است نقش خالقیت هیجانی در تبیین مهارت

شناختی در دانش آموزان  -، به بررسی ارتباط بین حاالت فراشناختی و خالقیت هیجانی(2953)

 ,R=0.49) نشان داد که بین فراشناخت و خالقیت هیجانیهای بدست آمده  نتايج داده. پرداخت

p<0.01 )به مقايسه باورهای فراشناختی و (1325) کوهزادی. رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،

، به (2552) رومن وايل. آموزان با سطح نرمال و بیمار پرداخته است نشخوار فکری بین دانش

با عملکرد آنها پرداخته است و به برتری دانشجويان بررسی رابطه بین فراشناختی دانشجويان 

عالوه بر اين همپوشانی پیچیده بین تحقیقات . تر از جهت دانش فراشناختی اشاره کرده است موفق

 .(1332شراو و همکاران، ) های ديگر وجود دارد فراشناخت و پژوهش
                                                           

1. Hennessy   2. Tnner   3. metamemory  

4. Metacomprehension   5. Selfregulation  6. Schraw etal 
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ناگون را آموزش داد و به های گو آموزان راهبرد توان به دانش ، گفته است می(1332) اسالوين

آنان کمک کرد تا نسبت به يادگیری و تفکر خود آگاهانه عمل کنند و در برخورد با تکالیف مختلف 

سیف، ) های مفید استفاده نمايند ها و تکنیک يادگیری و مسائل گوناگون تحصیلی از استراتژی

2985.) 

برد که در رابطه با کارکرد  کته پیتوان به اين ن با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده، می

با توجه به اين . آموزان، تحقیقاتی انجام نگرفته است سنجی پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش روان

سنجی پرسشنامه فراشناخت  شد که پژوهش در جهت بررسی روان مسئله، اين نیاز احساس می

 .آموزان ضروری است حالتی دانش

آموزان دارای  د که آيا پرسشنامه فراشناخت حالتی دانشساز سوال پژوهش حاضر مطرح می

 باشد؟ های روانسنجی مناسب می ويژگی

 :های اين پژوهش عبارتند از با توجه به مطالب ذکر شده فرضیه

 آيا مقیاس فراشناخت حالتی دارای روايی کافی است؟ -2

 آيا مقیاس فراشناخت حالتی دارای اعتبار کافی است؟ -1

 آموزان در مقیاس فراشناخت حالتی چگونه است؟ ات دانشجداول نرم برای نمر  -9

 

 پژوهش روش

پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی و طرح تحقیق حاضر، از نوع همبستگی است که به 

آموزان  های روانسنجی و هنجاريابی پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش دنبال بررسی ويژگی

 928نفر تعداد  983ای بوده و از نمونه اولیه  ای مرحله خوشهگیری به صورت  روش نمونه. باشد می

نمونه انتخابی اقدام به تکمیل پرسشنامه فراشناخت حالتی (. نفر ريزش 91) نفر انتخاب شدند

 .نمودند( SMI) آموزان دانش

 

 جامعه آماری

( همن و هفتم، هشتم) آموزان دختر و پسر دبیرستانی دوره اول متوسطه جامعه آماری دانش

ای انتخاب شده و پرسشنامه  ای مرحله نفر با استفاده از روش خوشه 983شهرستان بجنورد، تعداد 

 .آموزان را تکمیل کردند فراشناخت حالتی دانش

 

 بردارینمونه آماری و روش نمونه

حجم نمونه در اين پژوهش دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه دوره اول شهر بجنوورد  

برای تعیین حجم نمونه، از جودول مورگوان   . نفر از آنها پخش شد  233که پرسشنامه بین باشد  می

انتخاب  عنوان نمونه پژوهش ای به ای مرحله نفر با استفاده از روش خوشه 983استفاده شد، که تعداد
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نفور از   91به دلیل ناقص بودن پرسشونامه  . نفر هم اضافه کرده است 13برای ريزش پژوهشگر . شد

 .ای است ای مرحله گیری خوشه روش نمونه. نفر تحلیل شد 928های مربوط به  ها، داده مودنیآز

 

 ابزارهای پژوهش

و عابدی و با  22توسط اونیل 2552در سال  (:SMI) آموزان پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش. 2

برای حل يک های الزم  دست آوردن اطالعاتی در مورد مهارته هدف طراحی ابزاری به منظور ب

اين آزمون . ساخته شد( آموزان در مورد يک تمرين توانايی تفکر سیستماتیک دانش) تکلیف پیچیده

است، به  5، بررسی خود2ريزی ، برنامه9، راهبردشناختی1آگاهی: عبارت و چهار زير مقیاس 13دارای 

 2يک مقیاس لیکرت است و آزمودنی بايد در  عبارت اختصاص داده شده 5ها،  هر يک از زير مقیاس

میزان موافقت يا مخالفت خود با هر يک از عبارات را مشخص ( 2=تا خیلی زياد 2=از اصال) ای درجه

 193دانشجو و  125به منظور هنجاريابی اين آزمون پرسشنامه فراشناخت حالتی بر روی . کند

 . آموز مقطع متوسطه اجرا شد دانش

 

 بررسی پایایی و روایی پرسشنامهها

دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ بیانگر اعتبار قابل قبول اين پرسشنامه است، ه يج بنتا

اونیل و عابدی در زمینه روايی . متغیر بوده است 28/3تا  29/3دست آمده از ه ضريب پايايی ب

 .اند که مويد اعتبار سازه مطلوب آزمون هستند آزمون به نتايجی دست يافته

 

 روش اجرا

گرفت که برای پاسوخ  خواهد قرار  افرادیدر اختیار آن دسته از  های پژوهشهپرسشنام

-پرسشنامهها به صورت انفرادی  کننده شرکت .ها اعالم آمادگی کردندهای پرسشنامهبه گويه

در اين پژوهش مالحظات اخالقی شامل اخذ رضايت آگاهانه، تضومین   .کنند تکمیل میها را 

 .رعايت خواهد شدحريم خصوصی و رازداری 

 

 پژوهش هاییافته

در جدول . مهمترين عاملی که در ارزشیابی آزمون بايد به آن توجه کرد، روايی آزمون است   

 .های مهم مدل معادالت ساختاری مطرح شده است ، برازش1

 

                                                           

1. O Niel   2. Awareness  3. cognitive strategy 

4. planning   5. self-checking   
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             های مهم مدل معادالت ساختاری تعیین برازش :1جدول 

  

Xهای مهم برازش در مدل معادالت ساختاری، طبق جدول شاخص
2
/df = 1.61, RMSEA 

= 0.04, CFI = 0.93, NFI = 0.93  شاخص خی دو به دلیل حساسیت . دست آمده استه ب

باشد، لذا در صورت معنادار بودن، بهتر  حجم نمونه و نرمال بودن توزيع به سختی غیر معنادار میبه 

های جدول فوق برازش مدل تقريبا خوب  با توجه به داده. ها را مدنظر قرار دهیم است ساير شاخص

واقع مدل معادالت ساختاری در . باشند است و مقدارهای ذکر شده به معیار مورد نظر نزديک می

 . باشد گیری و مدل ساختاری می ترکیبی از مدل اندازه

 

 
 مدل معادالت ساختاری: 1 نمودار

1.03

agahi

.17

s1 e1
.42

.32

s5 e2.57
.22

s9 e3
.46

.23

s13 e4

.48

.23

s17 e5

.48

.95

rahbord

.35

s3 e6
.23

s7 e7
.27

s11 e8
.31

s15 e9
.25

s19 e10

.59

.47

.52

.55

.50

1.04

barnamerizi

.30

s4 e11
.32

s8 e12
.33

s12 e13
.29

s16 e14
.19

s20 e15

.55

.56

.58

.54

.44

.88

barresikhod

.30

s2 e16
.19

s6 e17
.12

s10 e18
.28

s14 e19
.27

s18 e20

.55

.43

.35

.53

.52

farashenakht

halati

1.01

.98

1.02

.94

e21

e22

e23

e24

X شاخص
2
/df RMSEA CFI NFI X

2 

 عدم معنی داری 3053بیشتر از 3053بیشتر از 3035کمتر از  9کمتر از معیار
 267/33 0/93 0/93 0/04 1/61 مقدار



 
 2955 پايیز، 28، شماره پنجمفصلنامه تخصصی روان سنجی، دوره                                    92

 

 . ، اثرات مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ارائه شده است1-2در جدول 

 

 اثرات مستقیم، غیر مستقیم و كل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته: 2جدول 

 

اثر مستقیم . های فراشناخت حالتی بر آن نشان داده شده است در اين جدول اثرات مولفه

اثر مستقیم . باشد دار میامعن 333/3و در سطح  32/2فراشناخت حالتی با ضريب بتای  آگاهی بر

اثر . باشد دار میامعن 333/3و در سطح  58/3فراشناخت حالتی با ضريب بتای  هبرد شناختی بر را

يزی بر ر و اثر مستقیم برنامه94/3فراشناخت حالتی با ضريب بتای  مستقیم بررسی خود بر

دار امعن 000/3و و در سطح  000/3داری ادر سطح معن 31/2فراشناخت حالتی با ضريب بتای 

 .باشد می

ها به طور جداگانه ارائه  ، تحلیل عاملی تايیدی برای هريک از مولفه2 و 5، 2، 9های  درجدول

 . شده است

 

 های متغیر آگاهی بارهای عاملی، واریانس تبیین شده و مقادیر تی برای گویه: 3 جدول

 بارعاملی گویه ها

 (وزن رگرسیونی استاندارد)
R سطح معناداری تی

2 

 واریانس تبیین شده 

S1 0/42   0/17 

S5 0/57 6/66 *** 0/32 

S9 0/46 6/03 *** 0/22 

S13 0/48 6/16 *** 0/23 

S17 0/48 6/17 *** 0/23   

***=0.001 

 .سطح معناداری گويه اول در مدل با عدد يک ثابت نشان داده شدند 

sig R تی اثرکل اثرمستقیم متغیرها
2 

      به روی فراشناخت حالتی از

 1/03   1/04 1/04 آگاهی  

 0/95  *** 6/66 0/98 0/98 راهبرد شناختی
 0/88 *** 6/35 0/94 0/94 بررسی خود
 1/04  *** 6/53 1/02 1/02 برنامه ريزی
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 s9، گويه 52/3برابر با  s5، گويه 21/3برابر با  s1بارعاملی گويه  9 های جدول با توجه به داده

 2/3بارهای عاملی باالی ) باشد می 28/3برابر با  s17، و گويه 28/3برابر با  s13، گويه 22/3برابر با 

 (. با اغماض قابل قبول است 2/3تا  5/3است، بین  قابل قبول

 

 متغیر راهبردشناختی بارهای عاملی، واریانس تبیین شده و مقادیر تی برای گویه های: 4 جدول

 بارعاملی گویه ها

 (وزن رگرسیونی استاندارد)
R سطح معناداری تی

2 

 واریانس تبیین شده 

S3 0/61   0/35 

S7 0/48 7/42 *** 0/22 

S11 0/52 7/99 *** 0/27 

S15 0/55 8/34 *** 0/30 

S19 0/50 7/70 *** 0/25 

***=0.001 

 

، گويه 28/3برابر با  s7، گويه 22/3برابر با  s3بارعاملی گويه  2 های جدول با توجه به داده

s11  گويه 51/3برابر با ،s15  و گويه 55/3برابر با ،s19  باشد می 53/3برابر با . 

 

 ریزی متغیر برنامه های بارهای عاملی، واریانس تبیین شده و مقادیر تی برای گویه: 5 جدول

 بارعاملی گویه ها

 (وزن رگرسیونی استاندارد)

R سطح معناداری تی
2 

 واریانس تبیین شده 

S4 0/55   0/30 

S8 0/56 8/25 *** 0/32 

S12 0/58 8/38 *** 0/33 

S16 0/54 7/98 *** 0/29 

S20 0/44 6/87 *** 0/19 

***=0.001 

 

، گويه 52/3برابر با  s8، گويه 55/3برابر با  s4بارعاملی گويه  5 های جدول با توجه به داده

s12  گويه 58/3برابر با ،s16  و گويه 52/3برابر با ،s20  باشد می 22/3برابر با . 
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 متغیر بررسی خود های گویهبارهای عاملی، واریانس تبیین شده و مقادیر تی برای : 6 جدول
 بارعاملی گویه ها

 (وزن رگرسیونی استاندارد)
R سطح معناداری تی

2 

 واریانس تبیین شده 

S2 0/55   0/30 

S6 0/43 6/45 *** 0/19 

S10 0/34 5/37 *** 0/12 

S14 0/53 7/50 *** 0/28 

S18 0/52 7/37 *** 0/27 

***=0.001                

 

، گويه 29/3برابر با  s6، گويه 55/3برابر با  s2بارعاملی گويه   2-2های جدول  با توجه به داده

s10  گويه 92/3برابر با ،s14  و گويه 59/3برابر با ،s18  باشد می 51/3برابر با. 

های  های روانی قبل از هر چیز مستلزم بررسی درجه اعتبار آنها در موقعیت ارزيابی عینی آزمون

 . معین است

 

های فراشناخت حالتی و اعتبار كل فراشناخت  ضریب آلفای كرونباخ خرده مقیاس: 7جدول 

 حالتی

 آلفای كرونباخ گویه ها ابعاد

 S1-s5-s9-s13-s17 28/3 آگاهی

 S3-s7-s11-s15-s19 28/3 راهبرد شناختی

 S4-s8-s12-s16-s20 22/3 برنامه ریزی

 S2-s6-s10-s14-s18 55/3 بررسی خود

 s20 85/3تا گويه  s1گويه  (فراشناخت حالتی)اعتباركل 

 

متغیر . باشد می( 28/3)های جدول اعتبار متغیر آگاهی برابر با  ، با توجه به داده1در جدول 

طبق آلفای . باشد، و نیاز به حذف گويه ندارد دارای آلفای قابل قبولی میگويه  5آگاهی با داشتن 

دارای اعتبار  2/3تا  5/3دارای اعتبار خوب، آلفای برابر 2/3مشخص شده در منابع، آلفای برابر 

باشد، اين متغیر  می 28/3آلفای متغیر راهبرد شناختی برابر با . پايا نیست 2/3متوسط و آلفای زير 

آلفای متغیر بررسی . باشد می 22/3ريزی برابر با  آلفای متغیر برنامه. باشد ی آلفای خوبی مینیز دارا

 .باشد می 85/3آيتم برابر با  13اعتبار کلی پرسشنامه فراشناخت حالتی برای  .باشد می 55/3خود 
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شود که های خام وی در مقیاسی بیان  های هر فرد الزم است نمره به منظور تعبیر و تفسیر نمره

های خام  نرم نمره  9در جدول . ها به دست دهد چهارچوبی کلی و قابل درک برای مقايسه نمره

 :آورده شده است

 

 های میانی خام های تراز شده برای نمره نمره: 8جدول 

T Zn  رتبه

 درصدی

cf z  نمره

 میانی

 فراوانی

 مطلق
نمره خام طبقه بندی 

 شده

87 23/9 233 959 22/2 28 13 83-22 

6/65 52/2 99/52 999 18/2 29 92 25-22 

9/59 55/3 85/89 152 8/3 28 22 23-22 

9/55 55/3 95/22 151 95/3 29 21 25-22 

1/51 22/3 81/59 253 22/3- 58 29 23-52 

8/45 21/3- 22/99 222 22/3- 59 52 55-52 

5/41 85/3- 23/28 22 38/2- 28 98 53-22 

5/35 22/2- 59/2 18 52/2- 29 25 25-22 

4/32 22/2- 28/9 29 39/1- 98 5 23-92 

1/31 85/2- 12/1 8 52/1- 99 1 95-92 

4/29 32/1- 23/2 2 58/1- 18 2 93-12 

7/26 99/1- 52/3 1 55/9- 11  1 15-13 

M= 59/45    S= 10/55   N= 353 
 

. سوال ارائه شده است 13های مربوط به نمرات کل سواالت پرسشنامه شامل  نرم 8 در جدول

. است 55/23و  25/55شود، میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برابر با  همانطور که مالحظه می

ها  نرمال تبديل شد تا کجی توزيع داده zهای خام کل پرسشنامه به  برای ارائه جدول نرم نمره

کند و کارکرد يک نمونه از جامعه  اين نمرات جايگاه فرد را در توزيع نمرات معلوم می. برطرف شود

در نسخه اصلی  کند ها مشخص می را در يک آزمون خاص به عنوان معیاری برای تفسیر ساير نمره

اين پرسشنامه که توسط سازنده آن انجام شده است، هنجاريابی آزمون پرسشنامه فراشناخت 

دانش آموز مقطع متوسطه اجرا شده است در ادامه جدول از  193دانشجو و  125ی حالتی بر رو

نشان می دهد   Tکه نمره. باشد استفاده شده است می Tيک نمره استاندارد ديگر، که نمره 

 .است 23/9 اين طبقه برابر با  Znباشد،  می 22-83باالترين نمرات مربوط به طبقه 
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 گیریبحث و نتیجه

سنجی و هنجاريابی پرسشنامه فراشناخت حالتی  های روان اين پژوهش بررسی ويژگیهدف از 

هدف اين مطالعه بررسی اعتبار و ساختار عاملی مورد ادعای سازندگان درباره . آموزان است دانش

زمانی که ابزاری از فرهنگی يا زبانی به فرهنگ و زبان ديگر . پرسش نامه فراشناخت حالتی است

 . سنجی آن مورد بررسی قرار گیرد های روان شود، الزم است ويژگی یبرگردانده م

( SEM)و الگويابی معادله ساختاری( CFI)روايی اين ابزار که از طريق تحلیل عاملی تايیدی

صورت گرفت مويد الگوی نظری زيرساز اين آزمون و تحقیقات پیشین است، که با ساختار عاملی 

که اين . ر نمونه مورد مطالعه پژوهش حاضر نیز تايید شدارائه شده توسط سازنده مقیاس د

سنجی از زبانی به زبان ديگر  زمانی که يک ابزار روان. نشاندهنده تطبیق خوب مقیاس با نظريه است

. گیری آن از نظر روايی و اعتبار مورد مطالعه قرار گیرد ها و کیفیت اندازه شود بايد ويژگی ترجمه می

های تحلیلی اين مسايل را بسیار سهل و  ای نسبتا جديد در حوزه تکنیکه خوشبختانه، پیشرفت

ها مبنی بر  های مربوط به مولفه با توجه به نتايج بدست آمده از هر يک از مدل. آسان نموده است

وجود بارهای عاملی قابل قبول، حاکی از آن است که اين پرسشنامه در مورد نمونه به کار گرفته 

در پژوهش، اعتباريابی هر آزمون محدود به . از روايی خوبی برخوردار است شده در اين پژوهش

ای است که آزمون در آن، مورد بررسی قرارگرفته است و مصرف کننده آزمون بايد به اعتبار  جامعه

های فراشناخت گامی موثر  آشنايی با مولفه(. 2985المعی، ) جامعه خود دسترسی داشته باشد

های  زيرا مهارت. های رفیع علم و دانش است ان برای رسیدن نسل جوان به قلهتوسط مربیان و معلم

کسائیان، )های جديد سازگار کنند  کنند تا خودشان را با موقعیت فراشناختی به افراد کمک می

های آن قابلیت آموزش  ها، حاکی از اين است که فراشناخت و مولفه مبانی نظری و پژوهش(. 2988

شود و آموزش  بازبینی به دانش آموزان، باعث افزايش عملکرد تحصیلی آنها میآموزش خود. دارد

 دهد آموزان را به طور معناداری افزايش می راهبردهای فراشناختی، پیشرفت تحصیلی دانش

 (.2952پاکدامن و ساالری فر، )

برای خرده دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ ه ها نشان داد که، اعتبار ب تحلیل يافته

ضرايب . ريزی و بررسی خود در حد قابل قبولی پايا بود های آگاهی، راهبردشناختی، برنامه مقیاس

آلفای گزارش شده در اين تحقیق تقريبا نزديک به همان ضرايبی است که مولفان در فرهنگ اصلی 

ايرانی به صورت  ها نشانگر آن است که انطباق نسخه اصلی با فرهنگ اين يافته. گزارش کرده بودند

های صورت گرفته در ايران به  البته پژوهش حاضر جزء اولین تالش. مطلوب صورت گرفته است

با وجود . باشد آموزان می های روان سنجی پرسشنامه فراشناخت حالتی دانش منظور بررسی ويژگی

رفته شده در اين، نتايج بدست آمده حاکی از آن است که اين پرسشنامه در مورد نمونه به کار گ

 .اين پژوهش از اعتبار قابل قبولی برخوردار است
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تواند  ای است که هر فرد می دهنده کمترين تا بیشترين نمره های خام در هر مقوله، نشان نمره

در استفاده از جداول (. ها را پاسخ داده باشند به اين شرط که همه سوال) در آن مقوله کسب کند

ها در مقوالت مختلف تحت تاثیر عوامل مختلفی  رات پايین آزمودنیهنجار بايد توجه شود که نم

بنابراين با توجه به . ها بستگی دارد ها در پاسخ به سوال از جمله آنها انگیزه و تمايل آزمودنی. است

به منظور تعبیر و تفسیر . دخالت عوامل مختلف بايد از جداول هنجار با احتیاط استفاده شود

های خام وی در مقیاسی بیان شود که چارچوبی کلی برای مقیاس  الزم است نمرههای هر فرد،  نمره

شود، اين است که وضع نسبی  مقصود از اين مقیاس که نرم يا هنجار خوانده می. ها بدست دهد نمره

اين نمرات جايگاه فرد را در توزيع نمرات معلوم . و مرتبه هر فرد را در يک گروه مرجع مناسب کند

ها  کارکرد يک نمونه از جامعه را در يک آزمون خاص به عنوان معیاری برای تفسیر نمره کند و می

های نرم بیشتر  های درصدی، در جدول به دلیل سهولت محاسبه و تفسیر رتبه .کند مشخص می

های خام  های درصدی بر اساس نمره نرم. شود های استاندارد شده از آن استفاده می آزمون

دارای  zنمره . آيد شود، بدست می بندی می ای معین طبقه ه نرم که با فاصله طبقههای گرو آزمودنی

ها تا  ها در توزيع نرمال منفی است، بنابراين کارکردن با اين نمره ارقام اعشاری و نیمی از اين نمره

عنی ي znآيد، با عالمت  که با استفاده از رتبه درصدی بدست می zهای  نمره. ای دشوار است اندازه

 .نرمال شده نشان داده شده است zهای  نمره

 

 منابع

  رابطه فراشناخت و عملکرد در درس متون (2953)تن ساز، فروغ؛ نعمت طاووسی، محترم ،

، بهار و 1و  2ريزی درسی، سال هشتم، دوره دوم، شماره  تخصصی، پژوهش در برنامه

 .2953زمستان 

  های حالت فراشناختی در  نقش مولفه، (2952)ساالری فر، حسین؛ پاکدامن، شهال

، 52، تابستان (11) 1، شماره 2شناسی کاربردی، سال  خودنظم جويی، فصل نامه روان

(232-52.) 

  های حالت فراشناختی در عملکرد  ، نقش مولفه(2988)ساالری فر، حسین؛ پاکدامن، شهال

-231، 2988ن ، زمستا2(21)، شماره9شناسی کاربردی، سال  نامه روان تحصیلی، فصل

221. 

  شناسی يادگیری و آموزش،  روان: شناسی پرورشی نوين روان(. 2985)سیف، علی اکبر

 .، تهران، دوران2ويراست 

  مطالعه رابطه فراشناخت و ادراک يادگیری با عملکرد (. 2981)فرزاد، ولی اهلل، صالحی، رضا

 .2985، پايیز9، سال هفتم شماره 12شناسی  يادگیری زبان انگلیسی، مجله روان



 
 2955 پايیز، 28، شماره پنجمفصلنامه تخصصی روان سنجی، دوره                                    21

 

  بررسی ارتباط بین حاالت فراشناخت و خالقیت هیجانی (. 2953)قربانی، مريم و همکاران

های علوم شناختی در تعلیم و تربیت، دانشگاه  آموزان، همايش ملی يافته شناختی در دانش

 .تربیت مدرس

  حالتی  های فراشناخت ورزی بر مهارت تاثیرآموزش انديشه(. 2959)کاظم پور، اسماعیل

پژوهشی رهیافتی نو در مديريت آموزشی، سال پنجم، –آموزان، فصلنامه علمی  دانش

 .13، پیاپی59، زمستان2شماره

  های ياددهی و يادگیری، مجله  ، فراشناخت و نقش آن در فرآيند(2988)کسائیان، غالمعلی

 .22، شماره 88رشد مشاور مدرسه، تابستان 

  سنجی پرسشنامه شخصیتی زاکرمن صیات روانبررسی خصو(. 2985)المعی، وحیده-

شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و  نامه کارشناسی ارشد، رشته روان کلمن پايان

 .  شناسی دانشگاه تربیت مدرس آذربايجان روان

  های  رابطه خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی با مهارت(. 2988)معنوی پور، داوود

 .21تا  29،از صفحه 8، شماره 1، دوره 2985شناختی، زمستان  فراشناختی، تحقیقات روان
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