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 چکيده
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هاي مثبت نامه فراهيجانرسي پرسشهاي مثبت بود. نسخه فاهاي مثبت و فراشناختفراهيجان
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، 04/8) مقياسنامه بررسي شد. ضرايب آلفاي کرونباخ سه خردهييدي پرسشأساختار عاملي ت
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هاي مقياسها نسبتاً بالا بود. سرانجام، وجود الگوهاي خاص ضرايب همبستگي بين خردهمقياس
هاي مثبت با باورهاي فراشناختي حاکي از روايي هاي مثبت و فراشناختنامه فراهيجانپرسش

هاي مثبت نامه فراهيجاندهند که پرسشهاي پژوهش نشان ميملاکي خوب مقياس بود. يافته
 ايران دارد. جامعه بخشي درسنجي رضايتهاي مثبت، خصوصيات روانو فراشناخت

 هاي مثبتفراشناخت ؛هاي مثبتفراهيجان ؛باورهاي فراشناختي ؛يتجارب هيجان واژگان کليدي:

 

 مقدمه

شناسي شناختي و آموزشي از ميانه هاي اصلي پژوهش در روانيکي از رشته 1فراشناخت
-( معرفي گرديد و به1671) 4بوده است. اصطلاح فراشناخت ابتدا توسط فلاول 1678دهه 

دانش درباره دانش يا شناخت درباره شناخت طور کلي، تحت عنوان تفکر درباره تفکر، 
تر، فراشناخت (. در تعريف گسترده4884، 4888، 1شود )نگاه کنيد به نلسونتوصيف مي

؛ 1676 ؛ فلاول،1607 ،2دربرگيرنده دانش و کنترل فرايندهاي شناختي خود است )براون
 شناختي،متون روان (. در گستره کنوني1660؛ اسکراو، 1662، 0نگ/دنيسونيو اسپرل 8اسکراو

بندي قرار داده عنوان يک مفهوم چندبعدي مورد فرمول( فراشناخت را به4888) 7ولز
است و آن را تحت عنوان دانش )باورها(، فرايندها و راهبردهايي که شناخت را ارزيابي، 

شناختي، چندين کنند، تعريف نموده است. علاوه بر اين، در متون روانپايش و کنترل مي
هاي پژوهشي فراشناخت مرتبط است: صورت عادي با زمينهصطلاح فراشناختي بها

، 11فراشناختي ، دانش18، تجارب فراشناختي6، آگاهي فراشناختي0باورهاي فراشناختي
 ، 18ظهـراحافـ، ف12ظريه ذهنـ، ن 11(JOLيري )ـضاوت يادگـ، ق14(FOKساس دانش )ـاح

  

2- Flavell 

4- Brown 

6- Sperling –Dennsion 
8- Metacognitive beliefs 

10- Metacognitive experiences 

12- Feeling of knowing 
14- Theory of mind 

1- Metacognition 

3- Nelson 
5- Schraw 
7- Wells 

9- Metacognitive awareness 

11- Metacognitive knowledge 
13- Judgment of learning 
15- Metamemory 
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، 2ها، فرامولفه1هاي سطح بالاتر، مهارت4هاي اجراييمهارت ،1ي فراشناختيهامهارت
، 6)وينرت 0جوييو خودنظم 7، راهبردهاي اکتشافي0هاي يادگيري، راهبرد8نظارت ادراکي

، ون 12؛ ونمن4882 ،11؛ گئورگيادس1660 ،14؛ هارتمن1607، 11؛ ولترز1607 ،18کليو
 (.4880 ،10و آفلرباچ 18ولتر -هوت

 10(REF-Sجو )( با تدوين الگوي کنش اجرايي خود نظم1660، 1662) 17ولز و ماتيوس
ها ممکن در پي تبيين اين نکته برآمدند که چگونه باورها درباره شناخت، رفتار و هيجان

اندازي نمايند. در نظريه بدکارکردي هاي رواني را راهاست شروع و نگهداشت اختلال
( باورهاي فراشناختي در قالب اطلاعات درباره شناخت 1662س )شناختي ولز و ماتيوروان

تواند هر دو شود که ميياي در نظر گرفته مهاي دروني و راهبردهاي مقابلهخود و حالت
ثير قرار دهد. بر اساس اين ديدگاه اختلال رواني از طريق الف( تفکر ألفه را تحت تؤم

شود، و نايافته حفظ ميمقابله سازش توجه و ج(نايافته از ؛ ب( استفاده سازش16درجامانده
(. 4888آورد )ولز، وجود ميهـرا ب48(CASاختي/ توجهي )ـندرم شنـها سلفيق آنـت

( تدوين CASنايافته براي نگه داشتن سندرم شناختي/توجهي )هاي سازشفراشناخت
 .گردندشوند و هر زمان که فرد با موقعيت دشوار مواجه شود، فعال ميمي

زا، فرد ( هنگام مواجهه با يک موقعيت مشکل1662و ماتيوز ) بر اساس نظريه ولز
عمل کند. در شيوه عيني، فرد افکار  44و فراشناختي 41تواند به دو شيوه مجزاي عينيمي

فرد افکار خود را  که در شيوه فراشناختيکند، درحاليها تفسير ميعنوان واقعيتخود را به
 کند. به اعتقاد تفسير مي ايي که بايد بعداً مورد ارزشيابي قرار خواهند گرفت،هعنوان نشانهبه

 

  

2- Executive skills 
4- Metacomponents 
6- Learning strategies 

8- Self-regulation 

10- Kluwe 
12- Hartman 

14- Veenman 

16- Afflerbach 
18- Self regulatory executive function (S-REF) 

20- Cognitive-attentional syndrome  

22- Metacognitive 

1- Metacognitive skills 

3- Higher-order skills 
5- Comprehension monitoring 

7- Heuristic strategies 

9- Weinert 
11- Wolters 

13- Georghiades 

15- Van Hout-Wolters 
17- Matthews 

19- Perseverative thinking 

21- Object 
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هاي تهديدکننده واقعي کارآيي دارد و در مواقع ديگر حالت عيني فقط در موقعيتها،آن
نايافته باشد زيرا موجب تقويت تفکر درجامانده و در نتيجه مقابله سازشبدکارکرد مي

شود. در مجموع شيوه فراشناختي در گستره وسيعي کارکرد دارد چرا که شواهد مبتني مي
بيني کليدي اين دهد. پيشيافته را افزايش مييجه مقابله سازشبر بسط عقايد و در نت

نايافته دارند در هاي فراشناختي سازشنظريه اين است افرادي که نمره پائين در رگه
نايافته دارند، احتمال بيشتري هاي فراشناختي سازشمقايسه با افرادي که نمره بالا در رگه

 شکل از شيوه فراشناختي بهره بگيرند.دارد که هنگام مواجهه با يک وضعيت م

 هايشود که آيا فقدان فراشناختبا در نظر گرفتن موارد فوق اين سوال مطرح مي
آميز نايافته براي تغيير از شيوه عيني به الگوي فراشناختي عملکرد و حل موفقيتسازش

و ماتيوس رسد که پاسخ سوال منفي است و ديدگاه ولز نظر ميکند؟ بهمشکل کفايت مي
خصوص در اين شناختي رواني نيست. بههاي آسيبقادر به تبيين دقيق برخي از پديده

يافته مورد غفلت واقع شده ديدگاه نقش و اهميت فرايندهاي هيجاني و شناختي سازش
انگيز هاي چالش( موفقيت در موقعيت4818) 4و مونتا 1است. در اين راستا، به اعتقاد بير

ها و نايافته، نياز به سطح بالايي از فراهيجانپايين فراشناخت سازش علاوه بر سطوح
ها، هر مختلف دارند. به اعتقاد آن يندهايدر فرا ييافته نقش محورهاي سازشفراشناخت

ها در تواند به حل موفق کمک کند. اگر هريک از آندو شيوه عيني و فراشناختي مي
راهبردي قرار گيرند منجر به تبديل موانع به  بافت مناسب فعال شده و در نظم متوالي

 توان گفت که باورهايشوند. علاوه بر اين، ميها براي رسيدن به موفقيت ميفرصت
 ،0، شوبلل8، هوفر2، بک1فراشناختي مستلزم فراهيجان علاقه و کنجکاوي )ميتمانسگروبر

 ها هستند. ( در پاسخ هيجاني اوليه به چالش4886

 گيري معتبر )بههاي اندازهطالعه فراشناخت شديداً به توسعه ابزاراز سوي ديگر، م
 چيدگيـناختي وابسته است. پيـنجش توانايي فراشـهاي مناسب( براي سخصوص آزمايه

 

  

2- Moneta 

4- Beck 

6- Schüßler 

1- Beer 

3- Mitmansgruber 
5- Höfer 
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سازي عمومي پذيرفته شده از ( فقدان مفهوم1شود: اين آزمايه از دو منبع ناشي مي
( اين حقيقت که فراشناخت يک فرايند يا 4کنند و گيري ميها اندازهچيزي که واقعاً ابزار

آگاهي دروني است تا رفتار آشکار. در نتيجه افراد اغلب درباره اين فرايندها آگاهي ندارند 
گيري و ارزيابي ههايي انداز( روش1607(. علي رغم انتظار فلاول )4882)گئورگيادس، 

که تاکنون  يابيهاي ارزتجارب فراشناختي خيلي زود گسترش يافت. هريک از روش
 متفاوتي هستند.  و ضعف پيشنهاد شده است داراي نقاط قوت

، مدنظر قرار دادن 1ختهيآم يشناختبر روش يکرد مبتني( با اتخاذ رو4811بير و مونتا )
ها )مخصوصاً جنبه ها و فراشناختجانيت فراهيد بر اهميکأو با ت يچارچوب انتقاد

مثبت و  يهاجانينامه فراهرا تحت عنوان پرسش يديها( ابزار جدآن يافتگيسازش
نامه باورهاي فراشناختي توسعه دادند. اين پرسش 4(PMCEQمثبت ) يهافراشناخت

ختي و هيجاني دهد که افراد در فرايندهاي شناگيري قرار مييافته را مورد اندازهسازش
 هاي نيمهها مصاحبهکنند. آنخويش هنگام مواجه با شرايط چالش برانگيز استفاده مي

جويي بودند، انجام آوري و خودنظمنفر که داراي خصوصيات بالاي تاب 11ساختاريافته با 
اي بود که شيوه فراشناختي يافتهدادند. هدف آنها شناسايي باورهاي فراشناختي سازش

ها کنندهکنند. از شرکتبرانگيز را تقويت ميد و حل مساله موفق در مواقع چالشعملکر
اند و با اي يا شخصي را که با مشکلات عميق آغاز نمودههاي حرفهخواسته شد تا پروژه

رسيد که اند، يادآوري نمايند. در مراحل اوليه کوشش، به نظر ميموفقيت به پايان رسانده
کنند، که از طريق نظارت بيش از حد عمل مي ينيبر اساس مدل عها کنندههمه شرکت

 1شود. تجزيه و تحليل موضوعيتهديد، تفکر درجامانده و پاسخ جنگ/ ستيز مشخص مي
مقابله موفق با ها را براي عمل و لفه فراشناختي اصلي وجود دارد که آنؤنشان داد سه م

کار ـها و افيجانـطمينان در فرونشاني هها انندهـکاولًا، شرکت .کنديـها کمک مچالش
شان را ها، اين کار منابع توجهدرجامانده گزارش نمودند. همچنين بر اساس گزارش آن

 ها اطمينان درندهـکنرکتـشد. دوماً، شهاي مثبت ميجانـکرد و باعث تجربه هيآزاد مي

 

  

2- Positive Metacognitions and Positive 

Meta-Emotions Questionnaire (PMCEQ) 
1- Mixed 

3- thematic analysis 
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هاي بالقوه و واکنش 1گرينظر کردن از تکانشها، صرفعنوان سرنخها بهتفسير هيجان
براي حل مسئله  4سازي ذهنشوند، و آمادههاي منفي ميناکارآمد زماني که دچار هيجان
پذير و عملي م سلسله مراتب انعطافها اطمينان در تنظيگزارش نمودند. در نهايت، آن

توانند در نهايت )به خصوص اهداف گزارش نمودند و آگاه بودند که با انجام اين کار مي
 .هاي بلندمدت( موفق شونددر کوشش

دو مطالعه مستقل  ي( با طراح4811ر و منتا )يب يل موضوعيه و تحليبعد از تجز
ن نمودند. ي( را تدوPMCEQمثبت ) ياهمثبت و فراشناخت يهاجانينامه فراهپرسش

و  يل عاملين شد و بعد از انجام تحليعبارت تدو 26( ابتدا =111Nدر مطالعه اول )
ماند. در  يماده باق 10ت يف حذف شدند. در نهايضع يهاب اعتبار، مادهيمحاسبه ضرا
 د قرارييسوال مورد تا 10اس يسازه مق يي، روايدييأت ي( ساختار عامل=278Nمطالعه دوم )

 (PMCEQمثبت ) يهامثبت و فراشناخت يهاجانينامه فراهپرسش ييگرفت. نسخه نها
اطمينان "، 1"ها و افکار درجاماندهاطمينان در فرونشاني هيجان"اس يمقسه خرده يدارا

سازي ذهن ها، جلوگيري از واکنش فوري و آمادهها به عنوان سرنخدر تفسير هيجان
 8"پذير و عملي اهدافاطمينان در تنظيم سلسله مراتب انعطاف"و  2"براي حل مساله
 شوند خردهيمشخص م PMCEQ3و  PMCEQ1 ،PMCEQ2ب با ياست که به ترت

صورت صفت فراشناختي ( به1662اصلي نظريه ولز و ماتيوز ) اس نخست بيانگر سازهيمق
هاي باشد شناختفرارسد تسخير نظر مياس دوم بهيمقنايافته معکوس است. خردهسازش

( به 27 :1660) 7شود. چيزي که به اعتقاد گلمنمي 0که منجر به پرورش هوش هيجاني
 کند. خردهيحفظ م« هاي آشفتهشيوه طبيعي که خود انعکاسي را حتي در خلال هيجان

 ظيمي راي خودتنهايي است که نوعناخترسد شناسايي فراشينظر مياس سوم بهمق
 ظم جهتهاي مناشلوان تـنع( به4888) 0ط زيمرمنـلفه توسؤند. اين مکيـپشتيباني م

  

2- Mind setting 

4- Confidence in interpreting own emotions 
as cues, restraining from immediate reaction 

and mind setting for problem solving 

6- Emotional intelligence 
8- Zimmerman 

1- Impulsive 

3- Confidence in extinguishing perseveration 
thoughts and emotions 
5- Confidence in setting flexible and feasible 

hierarchies of goals 
7- Goleman 
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يابي هدف توصيف شده است. مولفه سوم ها و رفتارها به دستها، هيجانهدايت شناخت
است که رفتار  1جويي فراشناختيگر سبک خود نظمصيفرسد تونظر ميطور تلفيقي بهبه

 کند. پذير را حمايت ميآورانه و انعطافتاب

يافته گيري صفات فراشناختي سازشاي براي اندازههنوز پرسشنامه يدر متون پژوهش
 ني( اولPMCEQمثبت ) يهامثبت و فراشناخت يهاجانينامه فراهايجاد نشده است. پرسش

هم  يمنف يهاجانيمثبت بر فراه يهانه است که علاوه بر فراشناختيزمن يتلاش در ا
 تأنگر نششناسي مثبتاس، از اين فرض رايج در روانين مقين ايپرداخته است. تدو

شناختي صرفاً عدم وجود ( که سازگاري روان4884عنوان مثال، رايت و لوپز، گيرد )بهمي
يافته است. هاي سازشتقويت و پرورش گرايشها و تمايلات ناهنجار نيست بلکه گرايش

نگر شناسي مثبتهاي شخصيت و رواناين ابزار مقياس خوبي براي پژوهشگران حوزه
يافته فرآيندهاي هاي فراشناختي سازشن نکته بپردازند که آيا رگهيا ياست تا به بررس

نايافته تي سازشهاي فراشناخکنند و پيامدهاي رگهمربوط به خوشي و لذت را تبيين مي
از  يعيف وسيجان در طيند. بنابراين با توجه به اهميت فراشناخت و فراهينمارا کنترل مي

جان مثبت در يفراشناخت و فراهشناختي بهنجار و مرضي، نقش مهم روان يکارکردها
مثبت  يهامثبت و فراشناخت يهاجانينامه فراهپرسشع بودن يافراد، بد يسازگار

(PMCEQ) م بررسي اعتبار و روايي اين ابزار در فرهنگ ايراني، بررسي و عد
نمايد. ضروري ميايراني،  سنجي و ساختار عاملي با توجه به جامعهخصوصيات روان

مثبت  يهاجانينامه فراهپرسش ينسخه فارس ن اساس، پژوهش حاضر با هدف تهيهيمه بر
  آن انجام شده است. سنجي( و بررسي خصوصيات روانPMCEQمثبت ) يهاو فراشناخت

 هامواد  و روش

 وه گردآوريـسنجي يک ابزار و شيپژوهش حاضر با توجه به بررسي خصوصيات روان
 امل سه مطالعه جداگانه استـاين پژوهش ش علق دارد.ـهاي همبستگي تها، به طرحداده

 سال تحصيلي در تهران دانشجويان دانشگاه خوارزمي کليه مطالعه سه هر آماري که جامعه
 

  

 1- Metacognitive self-regulatory style 
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نفر از دانشجويان مذکور بودند  274هاي مطالعه اول پژوهش کنندهبودند. شرکت 64-61
 بردارياي انتخاب شدند. در فرايند نمونهاي چندمرحلهبرداري تصادفي خوشهنمونه که به شيوه

هاي دانشگاه خوارزمي تهران سه دانشکده به دهصورت تصادفي از بين دانشکابتدا به
 هاي انتخاب شده سه کلاسدوم از بين دانشکده صورت تصادفي انتخاب شدند. در مرحله

ها هاي پژوهش از دانشجويان حاضر در اين کلاسصورت تصادفي انتخاب شد و دادهبه
نظر سطح تحصيلات  ها متاهل بودند. از( از شرکت کننده%18نفر ) 71آوري گرديد. جمع
( داراي %14نفر ) 88( کارشناسي ارشد و %18نفر ) 124( کارشناسي، %80نفر ) 478

ها به کننده نفر دختر( از شرکت 88نفر ) 08تحصيلات دکتري بودند. در مطالعه دوم، 
نسخه اي دوبار برداري در دسترس انتخاب شدند و در يک بازه زماني سه هفتهشيوه نمونه
اين  هاي مثبت را تکميل نمودند. تمامهاي مثبت و فراشناختنامه فراهيجانشفارسي پرس

 018هاي مطالعه سوم هم کنندهها از مقطع کارشناسي انتخاب شدند. شرکتکنندهشرکت
اي مرحله اي چندبرداري تصادفي خوشهي نمونهنفر از دانشجويان بودند که به شيوه

 114هل بودند. از نظر سطح تحصيلات أها متکنندهکت( از شر%18نفر ) 06انتخاب شدند. 
 ( داراي تحصيلات%18نفر ) 06( کارشناسي ارشد و %11نفر ) 106( کارشناسي، %82نفر )

 ( آورده شده است.1هاي پژوهش در جدول )کنندهدکتري بودند. ساير خصوصيات شرکت

 ابزارهاي پژوهش

اي است گويه 18اشناختي يک مقياس نامه فرپرسش باورهاي فراشناختي: نامهپرسش
( براي سنجش باورهاي مثبت و منفي افراد در 4882که توسط ولز و کارترايت/ هاتن )

خرده  8نامه داراي مورد نگراني و افکار مزاحم طراحي و تدوين شده است. اين پرسش
اپذيري ن( باورهاي منفي درباره کنترل4( باورهاي مثبت در مورد نگراني؛ 1مقياس است: 

( باورهايي 2( باورهاي فراشناختي در مورد اطمينان شناختي؛ 1و خطرناک بودن نگراني؛ 
( خودآگاهي شناختي. نتايج پژوهش ولز و کارترايت/ هاتن 8درباره نياز به کنترل افکار و 

ها ضرايب آلفاي نامه ثبات دروني بالايي دارد. آن( نشان داد که اين پرسش4882)
 /.(07/. تا 71ماه ) 2و اعتبار بازآزمايي اين مقياس را در طي  61/8/. تا 74کرونباخ را 
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( ضريب همساني دروني را با 1108زاده دستگيري )اند. در ايران شيرينگزارش کرده
آزمايي اين آزمون را در فاصله /.( و اعتبار باز07/. تا 71استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ )

 ارش کرده است. گز /.(01/. تا 86هفته ) 2

 هاي پژوهشکنندهشناختي شرکت( خصوصيات توصيفي و جمعيت1جدول )

 تعداد گروه مطالعه
 سن

M (SD) 
 تحصيلات

M (SD) 
 ابزارهاي پژوهش هدف

مطالعه 
1 

 دختر
 پسر
 کل

418 
417 
274 

80/42 
(07/2) 

00/41 
(16/2) 

14/42 
(01/2) 

70/10 
(00/1) 

42/10 
(80/1) 

81/10 
(74/1) 

ه و تحليل ( تجزي1
 ماده

( تعيين همساني 4
 دروني

( تعيين روايي سازه 1
 و ملاکي

هاي مثبت و نامه فراهيجان( پرسش1
 هاي مثبتفراشناخت

 ( پرسشنامه باورهاي فراشناختي4

مطالعه 
4 

 دختر
 پسر
 کل

20 
12 
08 

20/41 
(40/4) 

06/48 
(18/4) 

10/41 
(48/4) 

00/12 
(48/4) 

68/11 
(78/4) 

18/12 
(88/4) 

 عيين اعتبار بازآزماييت
هاي مثبت و نامه فراهيجان( پرسش1

 هاي مثبتفراشناخت

مطالعه 
1 

 دختر
 پسر
 کل

460 
112 
018 

72/41 
(14/8) 

18/42 
(08/2) 

62/41 
(60/2) 

04/18 
(40/8) 

08/10 
(10/8) 

41/10 
(41/8) 

بررسي ساختار عاملي 
 تاييدي

هاي مثبت و نامه فراهيجان( پرسش4
 مثبت هايفراشناخت

نامه پرسش: هاي مثبتهاي مثبت و فراشناختنامه فراهيجاننسخه فارسي پرسش
 ( بر مبناي روش4818هاي مثبت توسط بير و مونتا )هاي مثبت و فراشناختفراهيجان

شناختي آميخته تدوين شده است. نسخه اوليه و ابتدايي بر مبناي تحليل موضوعي 
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جويي بر اساس و داراي توانمندي مطلوب خودنظم آورنفر از افراد تاب 11هاي پاسخ
ت، بعد از بررسي در يماده تدوين شده است. در نها 26ساختاريافته در قالب مصاحبه نيمه

خرده مقياس  1سوال و 10ها به هاي ضعيف تعداد مادهمطالعات مختلف و حذف ماده
باره فرايندهاي در نامه باورهاي فراشناختيکاهش يافته است. سوالات اين پرسش

قرار  يـگيز مورد بررسـانهاي چالشناختي و هيجاني را در زمان مواجهه با موقعيتـش
)کمي  4)موافق نيستم(،  1اي از درجه 2کرت يف ليک طيافراد در  يهادهند. پاسخيم

 شوند. يموافقم( ارائه م )کاملاً 2)تا حدودي موافقم( تا  1موافقم(، 

هاي مثبت و نامه فراهيجانسازي نسخه فارسي پرسشهمنظور تهيه و آمادبه
استفاده شد. ابتدا پرسشنامه توسط  1مضاعفهاي مثبت از تکنيک ترجمهفراشناخت

پژوهشگر و يکي از دانشجويان دکتري ادبيات زبان انگليسي به صورت مستقل به فارسي 
د تبديل شد و ها به فرم واحترجمه شد. دو ترجمه پس از نشست مشترک و رفع چالش

سپس توسط يک نفر متخصص ادبيات زبان فارسي، يک نفر متخصص زبان انگليسي و 
شناسي مورد بازبيني قرار گرفت و ايرادهاي احتمالي رفع شد. دو نفر از متخصصان روان

ترجمه شده توسط يکي از دانشجويان دکتري ادبيات زبان انگليسي  در مرحله بعد، نسخه
 ترجمه شده و نسخه نگليسي برگردانده شد. پس از مطابقت نسخهصورت مجدد به ابه

برداري گرديد. قبل از اجراي اصلي اصلي اشکالات موجود رفع و پرسشنامه آماده بهره
که به نفر از دانشجويان  78بر روي  4مقدماتي آماده شده در قالب يک مطالعه نسخه

 ي،ـد. هدف مطالعه مقدماتـد، اجرا شده بودنـرداري در دسترس انتخاب شـبصورت نمونه
ها و دستورالعمل پرسشنامه، درک محتواي سوال ها دربارهکنندهگرفتن بازخورد از شرکت

 ها بود.رفع ايرادهاي احتمالي در گويه

 هاگردآوري و تجزيه و تحليل داده شيوه

 وهش بينها، ابزارهاي پژکنندهپس از کسب رضايت و توضيح فرآيند پژوهش به شرکت

  

2- Pilot study 1- Double translation 



 
 جعفر حسني و سهراب اميري ...ييدي نسخهأاعتبار، روايي و ساختار عاملي ت

 
 

 

 



ها، پژوهشگران حضور فعال کنندهدهي شرکتشد. در طول مدت پاسخيها توزيع مآن
دهي سريع و بدون تمرکز، اتمام زوردتر از هاي تصادفي )پاسخداشتند تا از بروز پاسخ

ها پاسخ دهد. پس از هاي آنموعد مقرر( جلوگيري نمايد و در صورت لزوم به پرسش
 LISREL 8.54 و SPSS-16هاي ها توسط برنامهآوري اطلاعات، دادهجمع

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  (4881، 4و سوربوم 1)جورسکوگ

 هايافته

  الف( تجزيه و تحليل ماده و اعتباريابي

هاي مثبت، هاي مثبت و فراشناختنامه فراهيجانقبل از اعتباريابي نسخه فارسي پرسش
هاي آماري مقياس شامل انجام شد. براي اين منظور مشخصه 1ابتدا تجزيه و تحليل ماده

ها )ضريب همبستگي هر ميانگين و انحراف استاندارد هر ماده، ضريب تشخيص ماده
سوالي( و ضريب آلفاي کرونباخ در صورت حذف هر ماده 10کل مجموعه  ماده با نمره

ها بود. ضرايب تشخيص ماده 00/8ر )آلفاي کرونباخ( مقياس محاسبه شد. ضريب اعتبا
ها همبستگي قابل قبولي با نمره کل مقياس دارند و نياز به حذف نشان داد که تمام ماده

 ها نيست.هيچ يک از ماده

هاي هاي مثبت و فراشناختنامه فراهيجانبراي بررسي اعتبار نسخه فارسي پرسش
 استفاده شد. 0ماده هاي مجموعهو همبستگي 8، ثبات2نيمثبت از سه روش همساني درو

نامه، آلفاي کرونباخ به صورت جداگانه براي مردان، در بررسي همساني دروني پرسش
 7نامه از روش بازآزماييي ثبات پرسشـراي بررسـد. بـها محاسبه شيـزنان و کل آزمودن

اي مجدداً به هفته 2زماني  يک بازهها در کنندهنفر از شرکت 08استفاده شد. بدين منظور 
راي ـهمبستگي پيرسون بين نمرات حاصل از دوبار اج و ضريب پاسخ دادند نامهپرسش
 نامه محاسبه شد.پرسش

  

2- Sörbom 
4- Internal consistency 
6- Item rest correlations 

1- Jöreskog 
3- Item analysis 

5- Stability 

7- Test/ retest 
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چنين براي بررسي اين نکته که کدام ماده با کدام خرده مقياس برازش خوبي هم
کل مقياس مربوط بدون  ماده )همبستگي يک ماده با نمره هاي مجموعهدارد، همبستگي

 شود.مشاهده مي (4)اضافه کردن ماده( محاسبه گرديد. نتايج حاصل در جدول 

-مقياسماده خرده هاي مجموعههمبستگي دامنهضرايب آلفاي کرونباخ، بازآزمايي و  (2) جدول

 (n= 272هاي مثبت )هاي مثبت و فراشناختنامه فراهيجانهاي نسخه فارسي پرسش

 M (SD) مقياسخرده
 ضرايب مادهمجموعههمبستگي هايارزشدامنه آلفاي کرونباخ

 بازآزمايي 

(08 =n) 
 کل زن مرد کل زن مرد

PMCEQ-1 16/18 (74/4) 77/8 04/8 04/8 24/8- 87/8 16/8- 01/8 
21/8- 
00/8 

71/8*** 

PMCEQ-2 88/18 (84/1) 08/8 01/8 00/8 18/8- 88/8 21/8- 04/8 
24/8- 
04/8 

06/8*** 

PMCEQ-3 47/10 (26/1) 00/8 00/8 08/8 12/8-08/8 18/8- 87/8 
10/8- 
80/8 

74/8*** 

           ***= P< 0/001 

 PMCEQ1ها و افکار درجامانده= هيجاناطمينان در فرونشاني 

 سازي ذهن براي حل مساله=جلوگيري از واکنش فوري و آماده ها،عنوان سرنخها بهاطمينان در تفسير هيجان

PMCEQ2  
  PMCEQ3 اطمينان در تنظيم سلسله مراتب انعطاف پذير و عملي اهداف=

ظر ـدست آمده از نهـدهد که ضرايب آلفاي کرونباخ بنشان مي (4) نتايج جدول
  (4) دولـهاي جچنين، دادهبخش است. همها رضايتمقياسسنجي براي تمام خردهروان

 دهد که تمام ضرايب بازآزمايي معنادار و مطلوب هستند. علاوه بر اين، دامنهنشان مي
توان گفت که باشد. بنابراين، ميمي 2/8ماده بيشتر از  هاي مجموعهاکثر همبستگي

هاي مثبت هاي مثبت و فراشناختنامه فراهيجانهاي نسخه فارسي پرسشمقياسدهخر
 از همساني دروني مطلوبي برخوردارند.
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 ب( رواسازي

هاي مثبت با سه روش هاي مثبت و فراشناختنامه فراهيجانروايي نسخه فارسي پرسش
ستگي بين خرده نامه باورهاي فراشناختي(، همبروايي ملاکي )اجراي همزمان با پرسش

ضرايب همبستگي بين  (1)ها و روايي سازه مورد بررسي قرار گرفت. در جدول مقياس
هاي مثبت هاي مثبت و فراشناختنامه فراهيجانهاي نسخه فارسي پرسشمقياسخرده

 ها با باورهاي فراشناختي درج شده است.و همبستگي آن

هاي نامه فراهيجانخه فارسي پرسشهاي نسمقياسضرايب همبستگي بين خرده (3)جدول 

 ها با باورهاي فراشناختيهاي مثبت و همبستگي آنمثبت و فراشناخت

 3 2 1 خرده مقياس
باورهاي مثبت 

 درباره نگراني

 در منفي باورهاي

ناپذيري باره کنترل

 و خطر افکار

اطمينان 

 شناختي

باورهايي 

درباره نياز به 

 کنترل افکار

 وقف 

 شناختي

PMCEQ-1 - - - 27/8-*** 78/8-*** 16/8-*** 20/8-*** 11/8-*** 

PMCEQ-2 81/8 - - 86/8- 46/8-*** 87/8- 82/8- 47/8-*** 

PMCEQ-3 88/8 07/8 - 80/8- 12/8-*** 48/8-*** 80/8- 24/8-*** 
     ***= P< 0/001 

 PMCEQ1ها و افکار درجامانده= اطمينان در فرونشاني هيجان

 سازي ذهن براي حل مساله=ها،جلوگيري از واکنش فوري و آمادهها به عنوان سرنخنان در تفسير هيجاناطمي

PMCEQ2  
  PMCEQ3 اطمينان در تنظيم سلسله مراتب انعطاف پذير و عملي اهداف=

دهد که روابط نشان مي (1)ها در جدول مقياسالگوي ضرايب همبستگي بين خرده
 چنين الگوي ضرايب همبستگي خردهها وجود دارد. همقياسمدروني خوبي بين خرده

ها با باورهاي فراشناختي بيانگر روايي ملاکي همزمان مطلوب نسخه فارسي مقياس
 هاي مثبت است.هاي مثبت و فراشناختنامه فراهيجانپرسش

نامه با توجه به وجود همبستگي بالا بين خرده منظور بررسي روايي سازه پرسشبه
به روش  1هاي پرسشنامه و زيربناي نظري مقياس از تحليل عامل اکتشافيسمقيا

 هايتايج آزمونـن پرومکس در سطح ماده انجام شد.با چرخش مايل  4اصلي لفهؤتحليل م

  

2- Principal Component Analysis 1- Exploratory factor analysis 
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( و آزمون کرويت 00/8) 1(KMOير/ الکين )برداري کيسر/ ميميزان کفايت نمونه
( حاکي از مطلوب بودن حجم نمونه Square-Chi( 181=)72/1407؛ >881/8p) 4بارتلت

 هاي مقياس بود. و توانايي عامل شدن ماده

 

 نمودار شيب دامنه عوامل )اسکري پلات( (1)شکل 

شود و ميمشاهده  (1)که در شکل  1با توجه به نمودار شيب دامنه عوامل )اسکري پلات(
دامنه  عامل قابل استخراج است. 1توان گفت که تر از يک ميهاي ويژه بالامقادير ارزش

 درصد واريانس را 20/88عامل مذکور  1بود. در مجموع  77/8تا  21/8ارزش اشتراکات 
ماتريس بارهاي عاملي، ارزش ويژه، درصد تبيين واريانس و  (2)کرد. در جدول تبيين مي

 ها درج شده است.تبط با هريک از عاملهاي مرماده

 
 

  

2- Bartlett's Test of Sphericity 1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy   
3- Scree plot 
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ها بعد از چرخش  ماتريس بارهاي عاملي، ارزش ويژه و درصد تبيين واريانس عامل (2)جدول 

 تحليل عاملي تأييدي Tشاخصمايل پروماکس، ضرايب استاندارد و 

 M (SD) ماده
 تحليل عاملي تاييدي عامل

 شاخص T ضرايب استاندارد 3 2 1

1 
2 
7 
18 
11 
10 

12/4 (11/1) 
01/4 (80/1) 
61/4 (12/1) 
00/4 (16/1) 
80/4 (60/8) 
78/4 (06/8) 

00/8 
78/8 
84/8 
81/8 
82/8 
72/8 

12/8 
80/8 
11/8 
10/8 
14/8 
86/8 

88/8 
86/8 
16/8 
11/8 
14/8 
88/8 

81/8 
72/8 
80/8 
87/8 
80/8 
01/8 

10/14 
12/17 
02/11 
11/11 
02/11 
08/18 

4 
8 
0 
11 
12 
17 

04/4 (08/8) 
81/1 (64/8) 
06/4 (14/1) 
68/4 (06/8) 
84/1 (88/1) 
06/4 (67/8) 

10/8 
12/8 
10/8 
80/8 
88/8 
11/8 

04/8 
01/8 
72/8 
08/8 
71/8 
07/8 

12/8 
10/8 
10/8 
10/8 
18/8 
81/8 

04/8 
81/8 
02/8 
07/8 
87/8 
08/8 

14/18 
80/11 
07/17 
87/10 
66/12 
71/18 

1 
0 
6 
14 
18 
10 

41/1 (818/1) 
00/4 (60/8) 
00/4 (81/1) 
78/4 (08/8) 
61/4 (00/8) 
72/4 (76/8) 

18/8 
14/8 
880/8 
17/8 
80/8 
86/8 

80/8 
11/8 
11/8 
44/8 
18/8 
87/8 

80/8 
01/8 
00/8 
87/8 
04/8 
87/8 

82/8 
88/8 
87/8 
81/8 
84/8 
20/8 

04/12 
17/12 
80/18 
21/18 
08/11 
18/14 

   10/4 81/1 87/2  ارزش ويژه

 48/11 01/10 28/48  درصد واريانس

 PMCEQ1ها و افکار درجامانده= اطمينان در فرونشاني هيجان

 ذهن براي حل مساله= سازيها،جلوگيري از واکنش فوري و آمادهعنوان سرنخها بهاطمينان در تفسير هيجان

PMCEQ2  

  PMCEQ3 اطمينان در تنظيم سلسله مراتب انعطاف پذير و عملي اهداف=
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دهند که تمام بارهاي عاملي استخراج شده بالاتر از نشان مي (2)هاي جدول داده

ها با زيربناي نظري مقياس و ساختار اصلي ها در عاملهستند و توزيع ماده 28/8

 ها وجود ندارد.ها در مادهدارد و همپوشاني زيادي بين عاملپرسشنامه مطابقت 

 ييديأج( ساختار عاملي ت

نامه ي پرسشـعاملي نسخه فارس 1تار ـرازش ساخـررسي ميزان بـمنظور بهـب

با  1ييديأهاي مثبت با مقياس اصلي از تحليل عاملي تهاي مثبت و فراشناختفراهيجان

کواريانس استفاده شد )نگاه کنيد  ماتريس واريانسدر سطح  4نماييحداکثر درست روش

(. قبل از بررسي برازش مدل، ابتدا چولکي و کجي نمرات 4881به جورسکوگ و سوربوم، 

ها مورد هنجارسازي قرار هاي پرت حذف شدند و دادهمورد بررسي قرار گرفت و داده

کردن برخي پارامترها بر ها سعي شد با آزاد منظور برازش کامل مدل با دادهگرفتند. به

 هاي پيشنهاديهاي تعديل، مدل بهبود يابد. بدين منظور، بر مبناي شاخصاساس شاخص

راهبردهاي فرآيندي تنظيم هيجان، نتايج تحليل عاملي  نامهمدل، زيربناي نظري پرسش

دست هاي بهعاملاکتشافي مبتني بر چرخش واريماکس و در نظر گرفتن همبستگي بين 

از آزاد شدن اين  ييدي بعدأپارامترهاي متعددي آزاد شد. نمودار مسير تحليل عاملي ت آمده،

شود. ملاحظه مي 4هاي برازش اوليه در شکل پارامترها همراه با ضرايب مسير و شاخص

 شود.ملاحظه مي (2)در جدول  Tن، ضرايب استاندارد و شاخص يچنهم

 

 

 

 

 
  

2- Maximum likelihood method 1- Confirmatory factor analysis 
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هاي نامه فراهيجانييدي نسخه فارسي پرسشتأنمودار ضرايب مسير ساختار عاملي  (2)شکل 

 هاي مثبتمثبت و فراشناخت

در مرحله بعد، برازندگي الگو بر اساس شاخص مجذور خي، شاخص برازندگي 
(، RFI) 1ازندگي نسبي(، شاخص برNFI) 4(، شاخص هنجارشده برازندگيCFI) 1تطبيقي

خطاي ميانگين مجذورات  (، ريشهSRMR) 2مانده مجذور ميانگينريشه استاندارد باقي
( AIC) 7( و ملاک اطلاعات آکايکيGFI) 0(، شاخص نيکويي برازشRMSEA) 8تقريب

 شود.مشاهده مي (8)ها در جدول مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن

 

  

2- Normed Fit Index (NFI) 
4- Standardized Root Mean Square Residual 

(SRMR) 

6- Goodness of Fit Index (GFI) 

1- Comparative Fit Index (CFI) 
3- Relative Fit Index (RFI) 
5- Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 
7- Akaike Information Criterion (AIC) 
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راهبردهاي فرآيندي تنظيم  نامهييدي پرسشأتحليل عامل تهاي برازش شاخص (5)جدول 

 هيجان

 Df CFI NFI RFI GFI SRMR REMSEA AIC مجذور خي

06/107 114 00/8 68/8 02/8 61/8 82/8 80/8 08/4880 

(، برازندگي نسبي NFI(، برازندگي هنجارشده )CFIهاي برازندگي تطبيقي )شاخص  
(RFI( و نيکويي برازش ،)GFIه ) ر چقدر نزديک به يک باشد بيانگر برازش مطلوب

الگو است. هرچند براي بررسي نيکويي برازش معمولاً از شاخص مجذور خي استفاده 
يابد. به همين آزادي افزايش مي شود ولي مجذور خي با افزايش حجم نمونه و درجهمي

مانده اندارد باقياست ( استفاده از دو شاخص برازندگي ريشه1666) 4و بنتلر 1خاطر هو
( را RMSEAخطاي ميانگين مجذورات تقريب ) ( و ريشهSRMRمجذور ميانگين )

ي استاندارد ( مقادير ريشه4881و همکاران ) 1انگل اند. به اعتقاد شرميله/توصيه نموده
 18/8تا  88/8بيانگر برازش خوب و  88/8تا  8( بين SRMRمانده مجذور ميانگين )باقي

چنين مقادير ريشه خطاي ميانگين مجذورات باشد. همش قابل قبول مدل ميبيانگر براز
بيانگر برازش  80/8تا  88/8بيانگر برازش خوب و  88/8تا  8( بين RMSEAتقريب )

 Tو ضرايب استاندارد شده و شاخص  8قابل قبول است. بنابراين، با توجه به اعداد جدول 
 بل قبولي برخوردار است. ييدي از برازش قاأتوان گفت که مدل تمي

 گيريبحث و نتيجه

 مثبت و فرا يهاجانـينامه فراهرسشـپي ـفارس نسخه هيهـدف پژوهش حاضر تـه
 هاافتهيايران بود.  ( و بررسي اعتبار و روايي آن در جامعهPMCEQمثبت ) يهاشناخت

 يهاناختمثبت و فراش يهاجانينامه فراهپرسشفارسي  از آن بود که نسخه يحاک
 ضرايب آلفاي کرونباخ بيانگر اعتبار مناسبي است. دامنه داراي( PMCEQمثبت )

هاي راهيجانـنامه فپرسشفارسي  هاي نسخهمقياسهمساني دروني مطلوب خرده
 ضرايب بازآزمايي وبود. علاوه بر اين، نتايج ( PMCEQهاي مثبت )مثبت و فراشناخت

  

2- Hu 1- Schermelleh-Engel 
3- Bentler 
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ن يا ثبات خوبي است.پرسشنامه داراي هاي مجموع ماده بيانگر اين بود که همبستگي
 ( همسو است.4811، 4818ر و مونتا، ي)ب ياس اصليج مقيج با نتاينتا

پرسشنامه فارسي  نسخه در اين مطالعه، براي بررسي ساختار عاملي و روايي سازه
از روش تحليل عاملي و ( PMCEQمثبت ) يهامثبت و فراشناخت يهاجانيفراه

ها نشان داد که اين مقياس بررسي ها استفاده شد. نتيجههمبستگي بين خرده مقياس
اس اصلي مطابقت يها با مقعامل همبسته تشکيل شده است و توزيع ماده 1از 

نامه، از روش روايي همزمان استفاده شده داشت. براي بررسي روايي ملاکي پرسش
ها و افکار درجامانده اس اطمينان در فرونشاني هيجانيمقخردهج نشان داد که ينتااست. 
 ناپذيرياس باورهاي مثبت در مورد نگراني، باورهاي منفي درباره کنترليمقخرده 8با هر 

و خطرناک بودن نگراني، باورهاي فراشناختي در مورد اطمينان شناختي، باورهايي درباره 
دارد.  يمنف يهمبستگ يفراشناخت ير و خودآگاهي شناختي باورهانياز به کنترل افکا

ها، جلوگيري از واکنش فوري و عنوان سرنخها بهاس اطمينان در تفسير هيجانيمقخرده
ناپذيري باورهاي منفي درباره کنترل يهااسيمقسازي ذهن براي حل مساله با خردهآماده

اس يمقداشت و خرده يمنف يهمبستگو خطرناک بودن نگراني و خودآگاهي شناختي 
پذير و عملي اهداف با باورهاي منفي درباره اطمينان در تنظيم سلسله مراتب انعطاف

ناختي ـناپذيري و خطرناک بودن نگراني، باورهاي فراشناختي در مورد اطمينان شکنترل
ن توايم يهمبستگ ين الگويداشت. بر اساس ا يطه منفـو  خودآگاهي شناختي  راب

رخلاف ـ( بPMCEQمثبت ) يهامثبت و فراشناخت يهاجانينامه فراهگفت که پرسش
دهد. يقرار م يـافته را مورد بررسيسازش يراشناختـف يپرسشنامه فراشناخت باورها

نايافته  ( باورهاي فراشناختي سازش4882پرسشنامه فراشناخت )ولز و کارترايت/هاتن، 
اي ناسازگارانه و نگهداشت بدکارکردهاي روانشناختي هل در انتخاب راهبردهاي مقابليدخ

گيري افته با استفاده از اندازهيناگر، فراشناخت سازشيکند. به عبارت دگيري ميرا اندازه
( 1(: 4882هاتن،  -رد )ولز و کارترايت يگيپنج صفت مرتبط با هم مورد بررسي قرار م

د معتقد است که نگران بودن مفيد است(؛ باورهاي مثبت درباره نگراني )تا چه حد يک فر
ناپذيري و خطرناک بودن نگراني )تا چه حد يک ( باورهاي منفي درباره نگراني و کنترل4
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نان شناختي )تا چه ي( اطم1فرد معتقد است که نگراني غيرقابل کنترل و خطرناک است؛ 
رباره نياز به کنترل ( باورهايي د2حد يک فرد فاقد اطمينان به توجه و حافظه خود است(؛ 

کننده بايد سرکوب شود( و افکار )تا چه حد است که يک فرد معتقد است که افکار نگران
منظور نظارت بر افکار خود چقدر ( خودآگاهي شناختي )ميزان توجه فرد بر درون به8

 يهاجانينامه فراهتوان اذعان داشت که پرسشين، مي(. بنابرا4811است( )بير و مونتا،
مثبت  يهاجنبه يريگاندازه يبرا ي( ابزار مناسبPMCEQمثبت ) يهاثبت و فراشناختم

 جان است.يفراشناخت و فراه

مثبت و  يهاجانينامه فراهپرسش ينسخه فارس در کل، اعتبار و روايي مناسب
 سازش يهاجنبه ي، کوتاه بودن و سهولت اجرا، بررس(PMCEQمثبت ) يهافراشناخت

ن يهاي مختلف، اها و گروهجان، شرايط استفاده در موقعيتيت و فراهفراشناخ يافتگي
هاي مختلف پژوهشي و عي از اين مقياس، در گسترهيسازد تا استفاده وسامکان را فراهم مي

 هاتيمحدود يرد. بايد توجه داشت که پژوهش حاضر با برخيشناسي، صورت گباليني روان
اند و ممکن است ها از سطح دانشگاه انتخاب شدهکنندهمواجه بوده است. اولاً شرکت

هاي بعدي با شود پژوهشن اساس، توصيه مييمعرف جمعيت عمومي نباشد. بر هم
هاي باليني براي بررسي روايي ران و حتي با جمعيتيجمعيت عمومي ا هاي معرفنمونه

مثبت و  يهانجاينامه فراهپرسش ينسخه فارس يملاک ييثانياً، روا تفکيکي انجام شود.
اس مورد يک مقي( در پژوهش حاضر فقط بر اساس PMCEQمثبت ) يهافراشناخت

 نسخه يملاک ييهاي بعدي رواقرار گرفته است. بنابراين، بهتر است پژوهش يبررس
( را با ساير PMCEQمثبت ) يهامثبت و فراشناخت يهاجانينامه فراهفارسي پرسش
توسط  بنديهاي باليني ساختاريافته، درجهنظير مصاحبهگيري هاي اندازهابزارها و روش

 همسالان و خانواده يا سنجش رفتاري مورد بررسي قرار دهند.
 

 47/80/1161 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 88/14/1161 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 12/87/1162 تاريخ پذيرش مقاله:
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