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 چکیده

 تأيیدی عاملی اين مطالعه، بررسییی تحلیل از هدف

ورزش های پرسیییشییینامه فراشیییناخت کاربردی در 

 تمامی شیییامل پژوهش، آماری گروهی بود. جامعة

ورزشکاران حرفه ای دسته يک و لیگ کشوری رشته 

 )فوتبال، والیبال، هندبال و بسییکتبال  های گروهی

نفر ورزشکار که به  800بودند و نمونه تحقیق شامل 

شدند.  صادفی خوشه ای انتخاب  روش نمونه گیری ت

ر ورزش های پرسیییشییینامه فراشیییناخت کاربردی د

با مقیاس پنج درجه گويه بود که  30گروهی شییامل 

ياد=1ای لیکرت )از خیلی کم= تا خیلی ز   درجه 5، 

داد  نشان عاملی تحلیل اجرای نتايج بندی شده بود.

Abstract 

The purpose of this study was to 

investigate the confirmatory factor 

analysis of Applied metacognition 

questionnaire in group exercise. The 

statistical population of the study 

consisted of all professional athletes 

in the first group and the national 

league of group disciplines (football, 

volleyball, handball, and basketball). 

The sample included 800 athletes 

selected by random cluster sampling. 

The applied metacognition 

questionnaire in group exercise 

consisted of 30 items that were 

graded with a five degree Likert 
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 مقدمه

ای از فرايندهای حسی،  های مختلف رفتار و شامل مجموعه يادگیری حرکتی يکی از جلوه

، 1)امیلی و همکاران کندشناختی و حرکتی است که از تعامل فرد، محیط و تکلیف حرکتی بروز می

نهايت  در آن، دستیابی به اوج اجرااز جمله مؤلفه های يادگیری حرکتی، ورزش است که  . 2007

عملکردهای ورزشی حاصل درهم تنیدگی عوامل مختلف و منحصر به می باشد. آرزوی هر ورزشکار 

فردی است که فراهم شدن اوج اجرا در ورزشکاران، ملزم به برخورداری از اين ويژگی های يکتا و 

متخصصان رفتار حرکتی و روانشناسان ورزش، در نزديک ساختن هر چه بیشتر  است.خاص 

ورزشکاران به اين هدف غايی )دستیابی به اجرای بهینه با ثبات  تالش های بسیاری انجام داده اند. 

آنها پژوهش های وسیعی در زمینة شناخت ويژگی های دخیل در اجرای بهینه و چگونگی افزايش 

ی روانی مرتبط با اجرای بهینه در ورزشکاران انجام داده اند. در راستای اين تحقیقات، مهارت ها

                                                           

1. Emily    2. Harmison    3. Noushad 

4. Desautel   5. Fu    6. Desoete 

7. Boekaerts   8. Flavell 

 و ها سییؤال تفکیک جهت از عاملی، چهار که مدل

تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه مطابقت  با انطباق،

 آلفای از اسییتفاده با آمده دسییت به دارد. پايايی

باخ برای نه چهار های عامل کرون تا  50/0بین  گا

است.  ابزار مناسب پايايی دهندة نشان که بود 73/0

 چهار الگوی داد نشییان تأيیدی عاملی تحلیل نتايج

پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های  عاملی

مل گروهی، مه ريزی،   شیییا نا عت ادراکی، بر سیییر

 است. مناسبی برازندگی آگاهی دارای خودبازبینی و

 

شنامه،  واژه های کلیدی: س شناخت کاربردی، پر فرا

 تحلیل عامل تايیدی

 

scale (from very low = 1, very much 

= 5). The results of Factor analysis 

showed that the quadratic model is 

consistent with the exploratory 

factor analysis of the questionnaire 

for the purpose of separation of 

questions and adaptation. The 

reliability obtained using Cronbach's 

alpha for quadruple factors ranged 

from 0.51 to 0.73, indicating a good 

reliability of the tool. The results of 

confirmatory factor analysis 

indicated that the four-factor model 

of metacognitive questionnaire in 

group exercises, including perceived 

speed, planning, self-esteem, and 

awareness with appropriate fitness. 

 

Key words: Applied metacognition, 

questionnaire, confirmatory factor 

analysis 
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فرضیات، نظريات و مدل های تمرينی گوناگونی که بر عناصر مطلوب و ويژه ی اجرا تأکید می ورزند، 

  .2006، 2)هارمیسونارائه شده است 

شکالت  سیاری از م ست که ب شان داده ا شی ازکمبود مهارت ها و نتايج تحقیقات ن يادگیری نا

ست )خدامی، عابدی و آتش پور،  شناخت و حافظه فعال ا  ؛ به طوری 1390راهبردهايی همچون فرا

شناختی همچون راهبرد برنامه ريزی، کنترل، نظارت و خود نظم دهی بیش ترين  که راهبردهای فرا

  .1389معی، نقش را در انگیزه پیشرفت دارند )ملکیان، نريمانی، و صاحب ج

ه چگون»ارتباط دادن فراشییناخت با توسییعه دانش فرد، توانايی اسییت که منجر به يادگیری لذا 

عنوان عنوان يک فرايند  و دانش فراشناخت )بهفراشناخت )به . 2008، 3)نوشاد می شود« يادگیری

ساتل ست )دی  شنگری و بالندگی ا شناخت و عالمت رو ، 4يک محصول  مهم ترين عامل گسترش 

  و اگر در 2007، 5موجب گسییترش و بهبود مهارت خودگردانی يادگیری می شییود )فو که  2009

ياددهی و پیشیییرفت  ند  ندهزمان طوالنی آموزش داده شیییود موجب بهبود فراي می گردد  يادگیر

به دلیل اهمیت فراشییناخت در فرايند يادگیری، برخی از پژوهشییگران، يادگیری  . 2007، 6)ديزوت

 هدف . 1999، 7آمیز را در قالب دسییتیابی به دانش فراشییناخت تعريف می کنند )بوکیتزموفقیت 

 شوند مستقلی يادگیرندگان تا فراگیران است خودآموزی و خودکنترلی فراشناختی، آموزش اساسی

 هدايت، خود، تعیین شییده اهداف جهت در را و يادگیری شییان شییناختی فرآيندهای بتوانند که

صالح نظارت  از يادگیری بر نظارت مسئولیت همه از اول فرآيند اين در . 1998، 8)فالول کنند و ا

سان شود منتقل فراگیران به خود مدر  در مثبت و انگیزش عاطفه ادراکی، خود اينکه دوم و می 

 به نسییبت را فرد شییخصییی بینش های طريق فراشییناخت می شییود. بدين تقويت فراگیران میان

  .1976می دهد )فالول،  رشد را مستقل يادگیری و ايجاد می کند خود تفکرات

ضعیتیة يکی از نظريه های موجود در زمین شناخت و شناخت، نظريه فرا ، 2)اونیل و عابدی 1فرا

  و 1979  می باشیید. فراشییناخت وضییعیتی  برمبنای نظريه فالول )1997؛ اونیل و براون، 1996

  از فراشناخت مطرح شده است که در آن فراشناخت، يکی از 1990) 3تعريف پینتريچ و دی گروت

شتمل بر راهبردهای برنامه ريزی، خود شده و م  مؤلفه های مهم و محوری يادگیری خود نظم داده 

 را فراشناخت  ،1990) ديگروت و پینتريچها يا راهبردهای شناختی است. نظارتی و اصالح شناخت

سته يادگیری در مهم مولفه اولین  و بازبینی ريزی، برنامه راهبردهای شامل را آن و خودگردان دان

 4براون و نیلوا   و1996) و عابدی اند. اونیل کرده معرفی راهبردهای شناختی يا ها شناخت اصالح

 و اقتباس با و  ،1997) فالول و  1990) گروت دی و تعاريف پینتريچ مبنای بر نیز  1997)

فراشییناخت » ، مفهوم 1975) اشییلیلبرگر 5صییفتی -حالتی نظريه اضییطراب هایسییازه از تمثیل

  . 1388)به نقل از اکبری و خیر،  را مطرح کردند« وضعیتی

                                                           

1. State metacognition   2. O’Neil & Abedi 

3. Pintrich  &  DeGroot   4. Brown  

5. State-trait metacognition 
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شناخت توضیح ضمن  1999) عابدی و اونیل شناخت صفتی بین شدن قايل تمايز و فرا  و فرا

 منظور به خود بر فرد آگاهانه و متناوب نظارت»صورت  به فراشناخت صفتی را حالتی، فراشناخت

سی ستیابی میزان برر و « متفاوت راهبردهای کارگیری به توانايی لزوم صورت و در اهدافش  به د

شناخت» ضعیتی فرا  متغیر شدت، لحاظ از که ذهنی هایحالتی گذرا در موقعیت صورت به را« و

 شناختی راهبردهای بازبینی، خود ريزی، برنامه های با ويژگی و کندمی تغییر زمان طول در است،

ساس بر اند. کرده شناخته تعريف آگاهی خود و عاطفی يا  شامل خود از فرد آگاهی تعريف، اين ا

 شود. می زير موارد

 هدف اين باشد )چه آن به رسیدن برای ای برنامه و هدف دارای بايد ريزی؛ شخص الف: برنامه

شد شده تعريف برايش شد می انگیخته خود ،چه با  و ساز به شخص بازبینی؛ ب: خودشود .  با

ستیابی میزان و خود بر نظارت جهت کارهايی  شخص شناختی؛ دارد ج: راهبرد نیاز اهدافش به د

 های فعالیت از اعم خود ذهنی های فعالیت بر نظارت برای عاطفی يا شناختی راهبرد يک از بايد

 اصلی، نکتة کردن پیدا مثال، برایبرخوردار باشد.  حیطه، از مستقل های فعالیت و وابسته، حیطه

سته حیطه شناختی راهبرد يک ست. د: آگاهی؛ شخص واب شناختی فرايند از ا دارد.  آگاهی خود فرا

  سازه آگاهی را به راهبرهای مطرح شده اضافه کرده اند. به اعتقاد آنها بدون 1996اونیل و عابدی )

)بیرامی و طباطبايی، ومی ناتمام اسییتوجود آگاهی از فرايندهای شییناخت، سییازه فراشییناخت مفه

شناخت . 1394 بر هدف گزينی، خود نظم جويی و برنامه ريزی دانش آموزان تاثیر می  وضعیتی فرا

به بهبود سیییطح عملکرد دانش آموزان کمک خواهد کرد لذا  گذارد آموزش حالت فراشیییناختی، 

  .105: 2010)ساالری فر و پاکدامن، 

 پیرامون فراشناخت و جايگاه آن در فرايند يادگیری و نیز ورزش تحقیقاتی صورت گرفت از 

سیف )جمله؛  ضايی و  شناختی، 1385ر صیفی بر ويژگی های  شیابی تو سی مداخله ارز   نیز در برر

عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان بیان کردند که ويژگی های فراشناختی دانش آموزان می تواند 

حرکتی )در آزمون درخت و برگ  آنان نیز تاثیرگذار باشییید. از آنجا که آزمون  -کرد روانیبر عمل

درخت و برگ توانايی اندازه گیری طول به میلی متر، شییناسییايی روند يا الگو در داده ها و نیز مناب  

جاد اي حرکتی را -احتمالی خطا در اندازه گیری را می ستجد، شرايط الزم برای بهبود عملکرد روانی

 می کند.

شکاران   2010) 1همچنین، ادوارد کرافورد شرفت ورزش در گرو اطالع ورز بیان کردند، ادامه پی

از عوامل موثر بر يادگیری و اجرای مهارت های ورزشی است. به عالوه، بسیاری از مشکالت يادگیری 

ست ) شناخت و حافظه فعال ا شی ازکمبود مهارت ها و راهبردهايی همچون فرا خدامی، عابدی و نا

شناختی همچون راهبرد برنامه ريزی، کنترل، نظارت 1390آتش پور،   ؛ به طوری که راهبردهای فرا

                                                           

1. Edward Crawford   2. Fernandez-duque, baird & posner 

3. Nietfeld    4. Theodosiou & papaioannou 
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و نظم دهی بیش ترين نقش را در انگیزه پیشیییرفت دارند )ملکیان، نريمانی، و صیییاحب جمعی، 

به ارتقای راه1389 به حال توجه کمی  تا  یان و مشیییاوران ورزشیییی  با اين وجود، مرب بردهای  . 

شبکه های  صويربرداری از مغز، مدار  شی نموده اند. مطالعات ت شرفت ورز شناختی در جهت پی فرا

توجهای درگیر در فرايند کنترل فراشناختی را نشان می دهد که منب  آن در مناطق میانی فرونتال 

در نتیجه قرار گرفته است. اين مناطق در حل تعارض، اطالح خطا، و مقررات عاطفی فعال هستند و 

  .2000، 2دوکوئه، بیرد و پوسنر-می توانند بر عملکرد ورزشی اثر بگذارد )فرناندزو

  با اسییتفاده از پروتکل فکر کردن با صییدای بلند، به مقايسییه اسییتفاده فعال 2003) 3نیتفیلد

 لحرکتی ماهر، نیمه ماهر و مبتال به اختال -فراشیییناخت در کودکانی با توانايی های مختلف روانی 

گرفتن پرداخت. يافته ها نشان دادند که بیان -هماهنگی دوران رشد در تکلیف حرکتی پرتاب کردن

شییفاهی کودکان نیمه ماهر و ماهر، محتويات فراشییناختی کمتری نسییبت به کودکان مبتال اختالل 

 هماهنگی دوران رشد داشت. 

سیو و پاپائونو شناخت، نقش 2006) 4تئودو شان دادند که فرا تعديل کننده را بین جهت   نیز ن

شی از  شارکت ورز سو، و فراوانی ورزش و م سلط از يک  گیری هدف، وظیفه مداری و درک محیط ت

 سییوی ديگر بازی می کند. دانش آموزانی که جهت گیری هدف و وظیفه مداری بااليی دارند، ذاتاب با

دنی، راهکارهای شییناختی و انگیزه هسییتند؛ ارزش فرايند يادگیری خود را می دانند، و در فعالیت ب

رفتاری خودنظم دهی اتخاذ می نمايند. به عالوه، محیط انگیزشییی ايجاد شییده توسییط معلم تربیت 

بدنی نقش مهمی در فعالیت های فراشناختی دانش آموزان دارد. معلمانی که در کالس تربیت بدنی 

ی در ردهای فراشناختی بیشتربر تسلط بیشتر تأکید می کنند، احتمال دارد که شاگردانشان از راهب

يادگیری و عملکرد اسییتفاده نمايند. اسییتفاده از اين اسییتراتژی ها در تربیت بدنی، دانش آموزان را 

برای نظارت بر خود آماده می کند که رويکرد موثری برای يادگیری حرکتی، عملکرد ورزشیییی، و 

مقطعی اين مطالعه، استنتاج علّی  سازگاری با ورزش يا حفظ فعالیت بدنی است. با اين حال، ماهیت

 را محدود می کند.

صیلی 2009) 1کیم و همکاران شناختی بر موفقیت تح سی نحوه تاثیر راهبردهای فرا   که به برر

شی  شناختی در يک بازی ورز ستفاده از راهبردهای فرا شان دادند که ا شی پرداخته بودند، ن و ورز

جتماعی به افزايش موفقیت تحصیلی و ورزشی دانش آموزان رايانه ای با تاثیر بر توانايی حل مسئله ا

منجر می شود. پژوهش های همبستگی که هم به طور مقطعی و هم به شیوه طولی انجام شده اند، 

نشان داده اند که عملکرد ورزشی به طور قابل توجهی با کنترل فراشناختی همبستگی دارد )روبرز، 

  .2201، 2سیملی، راثلیسبرگر و نوشواندر

                                                           

1. Kim & elt   2. Roebers, cimeli, rothlisberger & neuenschwander 

3. Schutz   4. Settanni 
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 بررسی وضعیت فراشناختی ورزشکاران، ورزشی به شناسان روان بین در تمايل افزايش علیرغم

 اين است در نشده معرفی ورزش در سازه اين سنجش پايايی برای و معتبر ابزاراختصاصی،  هنوز

ستفاده مورد ابزار روايی و پايايی تعیین که کند   بیان می1994) 3شوتز رابطه،  يک برای بررسی ا

 است.  تحقیق فرايند در گام اولین موضوع،

 برمبنای نظريه فراشییناخت وضییعیتی )اونیل و عابدی، 1396) همکاران در اين راسییتا، اکبری و

روايی و پايايی اين    پرسشنامه ای فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی را تهیه سلس1996

راساس بپرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ، روايی همزمان و تحلیل عامل اکتشافی بررسی کردند. 

نفر ورزشیییکار ، پس از حذف گويه هايی که بار عاملی پايینی  800تحلیل عاملی اکتشیییافی ) نتايج

شنامه  س شتند، در پايان، پر شان دادکه 30دا شد. نتايج ن شنامه ازپ سوالی تعیین  س عامل  چهار ر

 گويه  تشییکیل 7) گويه  و آگاهی 7) گويه ، خودبازبینی 9) گويه ، برنامه ريزی 7) سییرعت ادراکی

ست شده شکاران را ساخت در موجود عمدة و عوامل ا ضعیتی ورز شناخت و سنجد.  می نظری، فرا

 همسییانی هایروش با مقیاس عامل توزي  شییدند. اعتبار 4سییوال اين پرسییشیینامه بین  30تعداد 

آمد. نتايج يافته های مربوط به بررسییی روايی  دسییت به85/0و  79/0ترتیب  به آزمايی و باز درونی

شناخت کاربردی در تربیت بدنی سشنامه فرا سشنامه با پر ستانی و همکاران همزمان پر (4 ،2012  

فراشناخت کاربردی در پرسشنامة  اعتبار و سازه روايی های پژوهش گزارش شده است. يافته 70/0

 .کرد تأيید ورزش های گروهی را

ست، فرضی های سازه برای مطالعة يابی مدل رويکردی تأيید عاملی تحلیل اينکه به با توجه  ا

 که صحه گذاشت. زمانی امر اين به و کرد مشاهده را آن توان می ازنشانگرهای مختلف استفاده با

شد، موجود قبل از متغیرها بین روابط ساختار ستفاده تأيیدی عاملی تحلیل روش از با  .شود می ا

 نمی عاملی سییاختار کشییف به عاملی تأيیدی تحلیل اکتشییافی، عاملی تحلیل برعکس بنابراين،

 و پردازد )جورسییکارگ می شییده فرض عاملی سییاختار جزئیات و بررسییی تأيید به بلکه پردازد،

  . 1993، 1سوربوم

ضر بنابراين، در پژوهش پرسشنامه مربوط به عامل ها و گويه های سنجی  روان های ويژگی حا

شناخت کاربردی در ورزش های گروهی )اکبری و همکاران،  ستفاده   با1396فرا  تحلیل روش از ا

تأيیدی مورد بررسییی قرار گرفته اسییت و سییئوال تحقیق عبارتسییت از اينکه آيا  لذا پژوهش  عاملی

 حاضر با هدف زير طراحی شده است؟

ل چهار عاملی استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه فراشناخت کاربردی در آيا مد

 ورزش های گروهی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأيیدی تأيید می شود؟

 

  

                                                           
1 - Jöreskog, K. & Sorbom 
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 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

 جامعه تحقیق شییامل همه ورزشییکاران حرفه ای رشییته های گروهی )فوتبال، والیبال، هندبال و

در سطح حرفه ای مشغول به  1395-1396بسکتبال  دسته يک و لیگ کشوری بودند که در سال 

نفر  از ورزشییکاران  20نفر )به ازای هر ماده از پرسییشیینامه  800رقابت بودند. نمونه تحقیق شییامل 

حرفه ای رشیییته های گروهی)فوتبال، والیبال، هندبال و بسیییکتبال  بودند. بدين منظور کشیییور به 

ق نه گانه تقسیم شد که اين ورزشکاران به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند مناط

شتند. اطالعات مربوط به اين  سنخیت دا شی )گروهی   شته ورز سطح حرفه ای و نیز ر و به لحاظ 

 نمونه در زير آمده است.

 
 : فراوانی مربوط به نمونه تحقیق به تفکیک جنسیت و رشته ورزشی1 جدول 

 

 

 ابزار اندازه گیری

 پرسییشیینامه فراشییناخت کاربردی در  پرسییشیینامه فراشییناخت کاربردی در ورزش های گروهی:

ضعیتی اونیل و 1396ورزش های گروهی )اکبری و همکاران،  شناخت و ساس مبانی نظريه فرا   برا

  و برای سیینجش مهارت فراشییناختی ورزشییکاران رشییته های گروهی در حین انجام 1996) عابدی

آزمودنی به اين گويه ها با مقیاس پنج درجه ای لیکرت )از خیلی مسییابقه پیش بینی شییده اسییت. 

 برعکس نمره گذاری می شوند.  33و  14، 10  پاسخ می دهد و سئواالت 5، تا خیلی زياد=1کم=

شناختی بعد  ارزيابی برای شده تهیه مطلوب مقیاس پايايی و روايی از يافته ها حاکی توانايی فرا

شته های گروهی دارد. نتايج شکاران ر شافی تحلیل روانی حرکتی ورز سشنامه، توسط  عاملی اکت پر

 عامل چهار از سوالی 30پرسشنامه  اين که دهد می سازندگان نشان

 ماده ،7)  "سرعت ادراکی" -1

 ماده ،9) "برنامه ريزی" -2

 ماده  7)  "خود بازبینی" -3

 ماده  تشکیل شده است.  7)  "آگاهی" -4

 تعداد کل زن مرد ه ورزشیرشت

 236 113 123 فوتبال

 201 94 107 والیبال

 178 80 98 هندبال

 185 88 97 بسکتبال

 800 375 425 تعداد کل
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فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی  مقیاس ای بین مالحظه قابل همبستگی نتايج بیانگر

   می باشد. 70/0کاربردی در تمرين و روايی همزمان آزمون ) فراشناخت مقیاس با

ستگی سرعت ادراکی، برنامه ريزی، خود نظارتی و آگاهی  با همب شنامه ) س  کل عامل های پر

ساس اين  آزمون ست. بر اين ا بیانگر همبستگی درونی عامل ها با يکديگر و با نمره کل پرسشنامه ا

 با ها مقیاس خرده همبستگی  چنین، رخوردار می باشد. هممقیاس از همسانی درونی قابل قبولی ب

استقالل عامل ها با يکديگر  از حاکی شده ذکر نتايج است که در مجموع، 33/0تا  20/0بین يکديگر

سی آلفای کرونباخ ) شد. برر   بیانگر پايايی 85/0روز ) 12  و نیز بازآزمايی آزمون بعد از 88/0می با

 مطلوب پرسشنامه است. 

 

 وش اجرا ر

اين پژوهش، از نوع ابزارسازی است و در آن، ساختار عاملی استخراج شده پرسشنامه فراشناخت 

)در مرحله تحلیل عامل اکتشیییافی ، به روش تحلیل عامل تايیدی  کاربردی در ورزش های گروهی

مورد بررسیییی قرار گرفت. در اين پژوهش، به منظور جم  آوری اطالعات مربوط به مبانی نظری و 

پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شد  و جهت گردآوری داده ها، پژوهشگر ضمن تقسیم 

اهنگی های به عمل آمده، به باشییگاه های ورزشییی رشییته های بندی کشییور به مناطق نه گانه و هم

ست. محقق  شوری، مراجعه نمود ا سته يک، لیک ک سکتبال و هندبال  د گروهی )فوتبال، والیبال، ب

سبت به پر کردن آن  ست کردند که ن شکاران قرار دادند و از آنها درخوا شنامه را در اختیار ورز س پر

 ن طريق گردآوری می شود. اقدام نمايند. لذا داده ها از اي

 

 نتايج

شناخت  شنامه فرا س سئوال بود که مدل چهارعاملی پر شگر به دنبال اين  در اين پژوهش، پژوه

 تا چه اندازه با  -که از تحلیل عاملی اکتشیییافی به دسیییت آمده-کاربردی در ورزش های گروهی 

اسییتفاده از تحلیل عاملی  داده های گردآوری شییده از گروه نمونه همخوان اسییت؟ به همین دلیل با

شنامه  س ساختار چهار عاملی پر شناخت کاربردی در ورزش های  30تايیدی به آزمون  گويه ای فرا

 گروهی اقدام شد.  

با نفر ورزشیییکار وارد تحلیل شیییدند. ابتدا،  800بدين منظور، يافته های ثبت شیییده مربوط به 

 پرسیشینامة فراشیناخت کاربردی در  کرونباخ، همسیانی درونی آلفای ضیريب شیاخص از اسیتفاده

 اعتبار آمده است. ضريب 1ورزش های گروهی مورد بررسی قرار گرفت که نتايج در جدول شماره 

ستفاده با شان 60/0تا  50/0بین  پرسشنامه های مقیاس برای خرده کرونباخ آلفای از ا دهد.  می ن

 .است آزمون مناسب درونیهمسانی  دهندة است که نشان 73/0همچنین برای کل پرسشنامه 
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 : ضرايب آلفای کرونباخ پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی2جدول 

 پايايی )ضريب آلفای کرونباخ  تعداد سوال ها عوامل

 60/0 7 سرعت ادراکی

 59/0 9 برنامه ريزی

 56/0 7 خودبازبینی

 50/0 7 آگاهی

 73/0 30 فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی 

 

سخه  ستفاده از نرم افزار لیزرل ن شناخت 5/8در ادامه با ا شنامه فرا س ، تحلیل عامل تايیدی پر

های گروهی انجام شد. زمانی که تحلیل اجرا شد، مدل های اندازه گیری طراحی کاربردی در ورزش

ضیه به کار  شد. در اين شده برای داده ها مطالعه و آماره های نیکويی برازش برای آزمون فر گرفته 

 4عاملی مورد بررسییی قرار گرفتند که بهترين مدل وضییعیت  5عاملی و  4بررسییی داده ها به مدل 

شدند و در  30/0سوال بار عاملی زير 7عاملی تعداد  4عاملی بود. در مدل  شتند و از مدل حذف  دا

امل ساختار مکنون دست آمد. مدل ايجاد شده برای مطالعه شه سوال ب 23عاملی با  4نهايت مدل 

TSI  ايجاد شد و فرضیه مرتبط با مدل اول تايید گرديد. در اين نتايج خی 1در سطح سوال )مدل  

نفر ، لذا در  800نفر می باشد ) 200دو معنی دار نمی باشد. با توجه به اين که تعداد نمونه باالتر از 

صی ب شاخ ست خی دو به عنوان  ستناد نمی اين موارد که تعداد نمونه باال ا رای ارزش گذاری مدل ا

عامل پرسشنامه )سرعت  4شود. نتايج بیانگر آن است که سواالت در اين مدل به طور معنی داری با 

ادراکی، برنامه ريزی، خودبازبینی و آگاهی  رابطه دارند. لذا از نقطه نظر نیکويی برازش مدل، مدل 

ور با همديگر تفاوت معنی داری ندارند. دسیییت آمده و مدل مذکه نظری، تحلیل عامل اکتشیییافی ب

شاخص نیکويی برازش  شده 99/0 (GFI)عالوه بر اين،  شاخص نیکويی برازش تعديل   ،(AGFI) 

 دست آمده ه ب 020/0 (RMSEA)و ريشه خطای میانگین مجذورات تقريب  96/0

  ، تمام شاخص ها از مدل حمايت کردند.  2)جدول 

نمايش داده شییده اسییت. در تحلیل  1تايیدی مدل مذکور در مدل مقادير تحلیلی های عاملی 

  و بین عامل 1عامل تايیدی، مقادير عددی بین عامل ها ، نشانگرها و گويه ها )تحلیل عاملی درجه 

  بارهای 2ها)سرعت ادراکی، برنامه ريزی، خودبازبینی و آگاهی  با عامل اصلی )تحلیل عاملی درجه 

  . 1996، 1زن عامل ها نشان می دهد )اسچماکر و لوماکسعاملی را با توجه به و

 246 آزادی درجة 54/300خی  مجذور 26/0 دو خی مقدار دهد می نشییان 2جدول  نتايج

حساس است لذا در نمونه های باالی  بسیار نمونه حجم به خی مجذور آمارة اينکه به توجه با است. 

 ها های معتبر ديگری اسیتناد می شیود. شیاخصتاثیری ندارد. لذا برای بررسیی به شیاخص  350

                                                           
1 - Schumacker & Lomax 
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ست  (GFI)برازش نیکويی شان که ا ست. مقدار مدل مطلوب و قبول قابل برازش دهندة ن شة ا  ري

ست،  020/0 برازش نیکويی مهم (RMSEA)برآورد  خطای میانگین مرب   کمتر اينکه به توجه با ا

ست قابل 060/0 از شان قبول ا ساير پژوهش مدل تأيید دهندة و ن ست.   GFIيعنی هاشاخص ا

،GFI ،NFI ،NNFI ،CFI کنند می تأيید را مدل بودن مناسب که است 90/0 از باالتر همگی. 
 

 : شاخص های برازش مدل فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی در ورزش های گروهی3جدول 
 2X DF CFI NNFI NFI GFI AGFI PGFI RMSEA RMR 

 01/0 /02 79/0 96/0 97/0 83/0 94/0 95/0 246 96/332 میزان

 مالک

در نمونه 

بییاالتر از 

200 

یری  ث تییا

 ندارد

 06/0کمتر از  هر چقدر به يک نزديک تر باشد بهتر است .......

برازش  تفسیر

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب

برازش 

 مطلوب
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 بحث و نتیجه گیری

 با توجه به توسییعه روانشییناسییی شییناختی و مؤلفه فراشییناخت در ورزش، سییاخت و بررسییی 

ضر با هدف تأيید  ضرورت دارد. لذا پژوهش حا شناختی  شنامه های فرا س سنجی پر ويژگی های روان

مدل استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه فراشناخت کاربردی در ورزش های گروهی 

 انجام شده است. 

 که به طوری اسییت، قبولی قابل پايايی دارای پرسییشیینامه اين داد پژوهش نشییان اين نتیجة

شترين50/0مقیاس آگاهی ) خرده به مربوط پايايی ضريب کمترين  به پايايی مربوط ضريب   و بی

  برای خرده کرونباخ آلفای ضیییريب ديگر، عبارت   بود. به73/0خرده مقیاس سیییرعت ادراکی )

شنامه های مقیاس س سانی از حکايت پر شناخت کاربردی در ورزش های  درونی هم شنامه فرا س پر

 عاملی چهار سیییاختار داد نشیییان تحقیق نتايج بررسیییی تحلیل عامل تايیدی اين دارد. گروهی

سشنامة سرعت ادراکی، برنامه ريزی، خودبازبینی و  پر شناخت کاربردی در ورزش های گروهی ) فرا

شماره  شکل  شد. با توجه به  شافی مورد تايید می با ساختار عاملی اکت سب با الگوی   1آگاهی  متنا

عاملی برای بررسی وضعیت ساختار عاملی اين پرسشنامه، الگوی چهار عاملی  بهترين مدل ساختار

سوالی که در  30سوال از  7می باشد. در بررسی های انجام شده از به شیوه مدل چهار عاملی تعداد 

 23بودند حذف شدند.  30/0مرحله تحلیل عامل اکتشافی بدست آمده اند به دلیل اين که کمتر از 

ماده و  6ماده، خودبازبینی  6ماده، برنامه ريزی،  6عامل )سیییرعت ادراکی  4ده در سیییوال باقی مان

 ماده  قرار گرفتند.       5آگاهی 

پرسشنامه فراشناخت کاربردی در  چهار عاملی مدل بین رابطة پژوهش های يافته از ديگر يکی

شکل  آن های مقیاس خرده ورزش های گروهی با ساس  ست. برا شترين1ا  خرده بین رابطه ، بی

سرعت ادراکی ) شناخت کاربردی در 59/0عامل آگاهی ) بین رابطه   و کمترين87/0مقیاس    با فرا

با توجه به سرعت عملکرد ورزشکاران  که کرد بیان اين يافته بايد تحلیل ورزش های گروهی بود. در

ی وضعیت روانی حرکتحرفه ای ضرورت دارد که ورزشکار بتواند در زمان بسیار کمی ضمن تسلط بر 

 خود اقدام نمايد. در زمینه آگاهی، ورزشکار بايد به سطح ماهر شدن رسیده باشد. 

در مورد مجذور خی به عنوان شاخصی برای ارزش گذاری مدل، از آنجايی که اين آماره به تعداد 

شتر از  شد و تعداد نمونه بی ساس می با ن تحقیق که نفر اين آماره تاثیری ندارد در اي 200نمونه ح

نفر می شییود برای بررسییی منطقی بودن برازش به آن اسییتناد نمی شییود. در اين  800تعداد نمونه 

 است.  مدل تأيیدکنندة برازش ها شاخص ساير گزارش نتايج رابطه 

ضر تحقیق در بنابراين، شنامة عاملی شش مدل حا س شناخت کاربردی در ورزش های  پر فرا

 خطای مرب  میانگین ريشییة مانند مقدار مختلف های شییاخص بودن مناسییب به توجه با گروهی

 دهندة نشییان و قبول قابل 60/0از  بودن کمتر به توجه با و اسییت 020/0 که (RMSEA)برآورد



 
 1396 پايیز، 22، شماره مششروان سنجی، دوره  پژوهشی -علمیفصلنامه                           90

به  همگی که AGFI،GFI ،NFI ،NNFI ،CFIيعنی  ها، شاخص است. ساير پژوهش مدل تأيید

 يک 

  .کنند می تأيید را مدل بودن بسیار نزديک می باشند، مناسب

سییوالی فر  23کرد براسییاس نتايج بدسییت آمده، پرسییشیینامه  بیان بايد نهايی بندی جم  در

شناخت کاربردی در ورزش های گروهی با  سرعت ادراکی، برنامه ريزی، خودبازبینی  4ا زيرمقیاس )

راشییناختی و آگاهی از روايی و پايای مناسییبی برخوردار می باشیید و می تواند در ارزيابی مهارت ف

 ورزشکاران رشته های گروهی مورد استفاده مربیان و روانشناسان ورزش قرار گیرد. 

 

 مناب 

 ( تاثیر آموزش فراشناخت وضعیتی بر يادگیری رياضی دانش 1388اکبری، ر؛ خیر، م  

 آموزان سوم راهنمايی. پايان نامه ارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز. 

 ( پیش بینی سبک های تفکر بر اساس مولفه های 1394بیرامی، م؛ طباطبايی، س م . 

 . 1394/ بهار 1/ سال نوزدهم، شماره 73فراشناخت. مجله روانشناسی

 عملکرد در فراشناختی حالت های مؤلفه نقش  . 1388) ش پاکدامن، و ح م فر، ساالری 

 . 102-112 ، 4)3کاربردی،  نشناسی روا فصلنامه .تحصیلی

 ( .تاثیر آموزش حافظه فعال و فراشناخت بر 1390خدامی، ن؛ عابدی، ا و آتش پور، ح . 

عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ناتوان در يادگیری رياضی. دانش و پژوهش در 

 . 53-45: 1  43)پیاپی 12روانشناسی کاربردی، 

 ،و ختیشنا راهبردهای  . نقش1389).س صاحب جمعی، و م، نريمانی،. ف ملکیان 

نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات و  فراگیران پیشرفت در انگیزه فراشناختی

دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -ارتباطات. برنامه ريزی درسی

 . 38-21: 25خوراسگان، 
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