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Abstract  

The concept of metacognition was introduced by Flowell in the 1970s. He defined 

metacognition as "having knowledge (cognition) and the ability to understand, 

control and use this knowledge or cognition properly". Metacognition can 

generally be defined as an individual's awareness of his cognitive skills and his 

ability to monitor and control his cognition. Researchers distinguish between two 

main components of metacognition, namely metacognitive knowledge and 

metacognitive regulation. Metacognitive knowledge is the information that a 

person has about their cognition and learning strategies. Today's accepted theories 

of metacognitive knowledge encompasses three categories of knowledge: 

expressive knowledge (knowledge of things), procedural knowledge (knowledge 

of how to do it), and conditional knowledge or situational knowledge (knowledge 

of why and when to do it). But metacognitive regulation refers to the steps that an 

individual takes to regulate and refine the process of cognitive activity 

development, taking into account the curriculum and current or intended outcomes 

of learning. Although a relatively large number of metacognitive regulation skills 

have been described in the research literature so far, three concepts have been 

frequently mentioned: design or planning, monitoring, and evaluation. 

Being equipped with metacognitive strategies is one of the topics that is widely 

discussed in the field of academic and professional performance psychology 

today, and the teaching job is no exception to this rule. The teacher's 

metacognitive knowledge of the teaching, refers to strategies and techniques in 

teaching that are used in educational situations and in order to achieve teaching 

goals. Teachers' knowledge of what they know about their teaching is the starting 

point for a change in the development of the teaching profession, and research 
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acknowledges that the teacher teaching metacognition can have a profound effect 

on the teacher teaching and student learning process. 

Given that the subject of teachers' metacognitive awareness is a new field for research 

and has been less studied, conducting scientific research in this field is important, 

and to do this, the existence of appropriate tools is a prerequisite and initial step. 

But, a review of the global research shows that so far little effort has been made 

to develop a special tool for measuring teachers' metacognitive knowledge of 

teaching. based on this, Jiang, Ma & Gao (2012) developed a tool called the 

Teachers' Metacognition Questionnaire. For this, They first reviewed the research 

literature related to the definitions and structure of metacognition and developed 

a three-component model of teachers' metacognition. The first component, the 

teacher's metacognitive knowledge, included personal knowledge, homework 

knowledge, and strategies knowledge. The second component was the teacher's 

metacognitive experiences and refers to those emotional experiences that are 

related to the teacher's cognitive activity in teaching. The third component was the 

teacher's metacognitive skills, which includes four sub-components: planning, 

monitoring, evaluating, and modifying teaching activities. After considering these 

theoretical foundations, they built the initial version of the tool and implemented 

it in two separate studies. Finally, after modifying the tool, the validity and 

reliability of the 28-item version were confirmed by identifying a general factor 

(teacher teaching metacognition) and 6 subscales including: 1) Teacher 

metacognitive experience, 2) Metacognitive knowledge about themselves, 3) 

Metacognitive knowledge about pedagogy, 4) Teacher metacognitive planning, 5) 

Teacher metacognitive monitoring, 6) Teacher metacognitive reflection. The 

same research gap exists in Iran, and so far no tool has been translated, made, or 

validated to measure the metacognitive awareness of teachers in the country. 

Therefore, the main purpose of this study was to introduce the Teacher 

Metacognitive inventory (TMI) and translate and validate this tool in order to 

assess its usability among Iranian teachers and provide a basis for measuring a 

range of metacognitive knowledge of teachers in the country. 

The method of the present study was a survey research. The statistical population of 

the study included all primary and high school teachers in Sanandaj. For sampling, 

284 (121 primary school teachers and 163 high school teachers) were selected by 

cluster random sampling as the research sample. Due to the fact that tool makers 

have validated its factors using exploratory factor analysis, In this study, 

confirmatory factor analysis and criterion validity were used to evaluate the 

validity of the inventory. Cronbach's alpha method and test retest method were 
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used to evaluate the reliability of the inventory. Finally, the data were analyzed 

using AMOS 18 and SPSS 22 statistical software. 

The results of the validity test using confirmatory factor analysis showed that the data 

are consistent with the model and factor structure determined by its wevelopers 

and the model shows a good fit with the data. In addition, the study of criterion 

validity with Metacognitive Awareness Inventory (MAI) showed that there is a 

significant correlation between the subscales of these two instruments, which 

indicates the appropriate criterion validity of the instrument. In the reliability test, 

Cronbach's alpha coefficients obtained for its various subscales ranged from 0.75 

to 0.82, which indicates the high internal consistency of the inventory subscales. 

The reliability coefficient of the retest obtained for different subscales as well as 

the whole inventory also showed that this instrument has a high retest ability to 

run on the sample of Iranian teachers. 

Findings of this study are very important in research and educational activities related 

to metacognitive learning and teaching. Firstly, the present results are useful for 

helping teachers to create a more effective interaction between learning and 

teaching. Secondly, this questionnaire plays an important role in helping teachers 

identify their strengths and weaknesses in teaching activities. Thirdly, the 

availability of such a multidimensional metacognitive scale may have important 

practical implications for more specific teacher training. In general, validation of 

this inventory  in Iran, in addition to providing the opportunity to measure and 

describe the level of teachers' teaching metacognition in various dimensions of 

metacognitive experiences, metacognitive knowledge about themselves and their 

pedagogy, planning, monitoring and metacognitive reflection during educational 

activities and teaching , can provide the basis for further research to determine the 

important variables related to teaching metacognition and finally design effective 

interventions and applications to improve the metacognitive abilities of Iranian 

teachers. 
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 انتدریس معلم فراشناختبررسی روایی و پایایی سیاهه 

 *1سید عدنان حسینی

 چکیده

 (TMIمعلم) فراشناختی راهبردهایهدف اساسی پژوهش حاضر ترجمه و اعتباریابی سیاهه  هدف:

 های فراشناختیای از آگاهیای برای سنجش گسترهدر میان معلمان شهر سنندج و فراهم کردن زمینه

 معلمان کشور بود. 

های ابتدایی و نفر از معلمان دوره 284طرح پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بود. برای این کار  روش:

ای انتخاب و به سؤاالت ابزار در مورد راهبردهای تصادفی خوشهمتوسطه اول شهر سنندج به شیوه 

ها با تحلیل عاملی تأییدی و روایی مالکی سنجش شده و فراشناخت تدریس جواب دادند. روایی داده

 بررسی قرار گرفت.  های آلفای کرانباخ و باز آزمایی موردها با روشپایایی داده

ارد و ها دقبولی با دادهشده برای ابزار برازش قابلعاملی تعیین ها نشان داد ساختاریافته ها:یافته

کنند. بعالوه بررسی روایی مالکی با سیاهه آگاهی های نیکویی برازش، مدل را پشتیبانی میشاخص

هم نشان از روایی مناسب ابزار داشت. بررسی پایایی نشان داد ضرایب آلفای زیر ( MAI) فراشناختی

متغیر هستند که نشانگر همسانی درونی مناسب آن است. اجرای  89/0تا  70/0از های ابزار مقیاس

ن سیاهه رسد ایه نظر میها ببافاصله ابزار هم نشان از پایایی باز آزمایی باالی ابزار داشت. با این یافته

فراشناخت تدریس معلمان ایرانی در مقاطع مختلف وضعیت ابزار مناسبی برای سنجش تواند می

 تحصیلی باشد. 

 روایی، پایایی، فراشناخت، تدریس، معلمان. کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

داشتن » صورتبهبرجسته شد. او فراشناخت را  1970در دهه  1«فالول» یباکارهامفهوم فراشناخت 

و  تعریف کرده است« دانش)شناخت( و توانایی فهم، کنترل و استفاده مناسب از این دانش یا شناخت

الزمه آن را هم آگاهی در مورد یادگیری خود و هم توانایی تنظیم یادگیری خود تعیین کرده 

 یت آگاهصوربه(. بنابراین فراشناخت Wilson & Bai, 2010; Branigan & Donaldson, 2020است)

 فیتعرقابلو توانایی نظارت و کنترل کردن شناخت خود خود  یهای شناختفرد از مهارت

(. محققان این حوزه بین دو مؤلفه اصلی در فراشناخت  Ormrod, 2004; Young & Fry, 2008است)

(. Perry, Lundie & Golder, 2019شوند)یعنی دانش فراشناختی و تنظیم فراشناختی تفاوت قائل می

 & Braniganیادگیری است) هایو استراتژی فیتکالخود، افراد از  دانش یبه معنا یدانش فراشناخت

Donaldson, 2020 امروزه تئوری موردپذیرش در مورد دانش فراشناختی سه دسته دانش را در .)

(، دانش هاتواناییخود، شناخت خود و دانش درباره گیرد: دانش بیانی)دانش در مورد چیزها یا برمی

ها( و دانش شرطی یا دانش موقعیتی)دانش اینکه چرا و چه وقت ای)دانش چگونگی انجام فعالیترویه

تفکر و  تیریمد یبه معنا یفراشناخت میتنظ(. اما Schraw & Moshman, 1995باید انجام داد( )

تی به ارت بهتر تنظیم فراشناخاست. به عب تفکر یابیریزی، نظارت و ارزبرنامه قیکنترل شناخت از طر

ریزی، تخصیص منابع و تشخیص خطاها و ای از کارکردهای اجرایی، نظیر توجه، کنترل، برنامهدامنه

 طورکلی توانایی تنظیم فراشناختی را واجدتصحیح به هنگام عملکرد شناختی اشاره دارد. محققین به

ریزی، نظارت کردن و ارزیابی : طراحی یا برنامهدانندمیپیوسته همحال بهو درعین زیسه مهارت متما

 افتداتفاق می قبل از فعالیتریزی برنامه(.  Schraw & Dennisson,, 1994; Kallio. Etal, 2017کردن)

در  نظارت .به آن هدف اشاره دارد دنیرس یها براهدف و اختصاص منابع و استراتژی ییو به شناسا

به  یابیدر جهت دست شرفتیپ زیدرک و فهم و ن زانیم یو به بررسشود وظیفه انجام میانجام نیح

ف به هد دنیو دقت رس ییکارا یابیگیرد و به ارزصورت می تیپس از فعال یابیارز .هدف اشاره دارد

 (. Malach, 2019-Zepeda, Hlutkowsky, Partika & Nokes)اشاره دارد

موضوع  نیاست و درمجموع ا رفتهیفراشناخت انجام پذ تیتاکنون درباره اهم یمهم قاتیتحق      

ی الزم شناختروان و یدرون ندیفرا کهای پیشرفته انسانی، یعنوان یکی از تواناییبهکه فراشناخت 

اساس مجهز بودن  نیبر همو  شده استصورت گسترده پذیرفتهامروزه به ،استمؤثر  یریادگی یبرا

و  یلیعملکرد تحص یشناساست که امروزه در حوزه روان یازجمله مباحث  یفراشناخت یبه راهبردها
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 & Borkowski, Carr & Pressely, 1987; Persaud, McLeod)شودیبدان پرداخته م اریبس یشغل

Cowey, 2007; Perry, Lundie & Golder, 2019 )واقع امروزه اعتقاد بر آن است که عالوه بر . به

در  یاکنندهنیینقش تع یفراشناخت هایتواناییمانند  یذات ریتعداد، عوامل غچون هوش و اس یعوامل

 ;Zhussupova, Kazbekova , 2016)کنندیم فایافراد ا یو شغل یلیتحص تیو موفق یریگجهت

Karimi Amooghin, Fathabadi, Pakdaman & Shukri, 2015قاعده  نیاز ا زین ی( و حرفه معلم

یی هاآموزانی است که آگاهیپرورش دانش کمیو  ستیالزمه آموزش در قرن ب چراکه. ستیمستثنا ن

در گام اول  آن زمهالو  خود باشند یریادگیداشته و  مجهز به دانش نحوه  ییفراتر از دانش محتوا

خود  یآموزش یهااز خود و فعالیت یفراشناخت هایتوانایی نیاست که خود واجد ا یوجود معلم

به دانش آموزان خود  باشند معلمان قادربه عبارت بهتر اگر بنا است  (.Wilson & Bai, 2010است)

فکر  یاختفراشن زیخود ن دیداشته باشند،  با یبوده و تفکر فراشناخت یدهند که چگونه فراشناخت ادی

 ینتا زماو  است یای معلمان ضروررشد حرفه یبرا یفراشناخت میتنظ ییتوانارو و عمل کنند. ازاین

 یتخراشناف طیمح دیتوان انتظار تمهنمی ،نداشته باشد یتفکر و عمل فراشناخت ییتوانا، که معلم خود

 (.Prytula, 2012ت)از او داش ار رندگانیادگی یدر کالس برا

طور خاص تدریس، به تفکر معلم در مورد دانش فراشناختی معلم از فن تعلیم و تربیت، و به      

ر منظویی در تدریس اشاره دارد که در موقعیت آموزشی و بههاکیتکنها و تدریس و نیز استراتژی

دهی شوند. درواقع دانش فراشناختی تدریس موفق، شکلدستیابی به اهداف تدریس به کار گرفته می

کارگیری این راهبردها در ی شناختی مرتبط با تدریس، دانش راهبردی و دانش شرایط بههاوارهطرح

(. به عبارت  Gourgey, 1999; Griffith & Ruan, 2005بهینه توسط معلم است) راستای تدریس

مراحل  و بی، ترتسیهای تدر، استراتژییدر مورد افکار مرتبط با اهداف آموزش"معلمان  یوقتتر دقیق

ط مربومسائل  ریدانش آموزان و سا یازهایو ن اتیخصوص س،یتدر یمطالب و مواد مدنظر برا س،یتدر

یر تأث نمنظور به حداکثر رساندو بعد از درس و به نیقبل، ح یابی، آموزش و ارزشیبرنامه درس به

 ,McCormickهستند) های فراشناختی مرتبط با تدریسفعالیتدر حال  "کنندفکر می "خود یآموزش

Dimmitt & Sullivan, 2012.)  

ای نقطه آغاز تغییر در توسعه حرفه دانند،دانش معلمان در مورد آنچه درباره تدریس خود می     

تواند بر کیفیت تدریس او و معلمان است و تحقیقات هم اذعان دارند که فراشناخت تدریس معلم می

 Prytula, 2012; McCormick, Dimmitt & Sullivan, 2012یادگیری فراگیر تأثیرگذار باشد) بالطبع

های نوین تدریس توسط کارگیری شیوه(. درواقع مجهز بودن معلمان به دانش فراشناختی، هم با به

ای و هم با تسهیل یادگیری مفهومی، رشد های حرفهدهی معلمان در فعالیت خود نظممعلم و افزایش 

هبود عالقه و ب شیافزاهای فراشناختی و افزایش خودتنظیمی، توانایی حل مسئله و حتی مهارت

Lee, Irving, Pape & David & Orion, 2013; -Benارتباط دارد ) دانش آموزان یهای عاطفمؤلفه
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Lin, Schwartz & Hatano, 2018; Öztürk, 2021Kallio. Etal, 2017; ; Owens, 2015عالوه (.  به

ایت فزایش کفتواند منجر به اتنها میمطالعات مؤید آن است که مداخالت فراشناختی توسط معلم نه

د توانهای تدریس بازتابی می( بلکه همین فعالیتFathima, Sasikumar & Roja, 2014تدریس شده )

ترین بزرگ (. در کلAdams & Mabusela, 2014های فراشناختی معلمان را نیز بهبود ببخشد)توانایی

 ظاهرهای بهوقعیتموضوع است که م نیا صیها در تشخمعلمان، کمک به آن یفراشناخت برا مزیت

هستند که ممکن است آن را کاماًل متفاوت ازآنچه  یهای پنهانویژگی یاصوالً دارا ی،کالس یمعمول

های ارتمه کارگیریبه مندازین پنهان،های مؤلفه نیا یو بررس صیکند و تشخ لیها باور دارند، تبدآن

در ایران هم در تنها  (.Lin, Schwartz & Hatano, 2018است) توسط آنانسازگارانه  یفراشناخت

 معلمتربیت در فراشناختی هایمهارت آموزش یابی مدل شده در این حوزه بهپژوهش مرتبط انجام

 تحقیق، هاییافته اساس بر. (Khoshgoftar Moghadam, & Kharazi, 2015پرداخته است) آینده

 در هک تغییراتی با همراهی منظوربه فرهنگیان دانشگاه معلمان دانشجو به آموزش فراشناختی ارائه

 پیشنهادی آموزش مدل. است ضروری امری استداده رخ جهانی عرصه در فناوری و علم نهیزم

 و وزشآم چگونگی فراشناخت، سازه الیه سه شامل فرهنگیان دانشگاه دانشجویان آنان به فراشناخت

 اورهایب و فراشناختی تنظیم فراشناختی، دانش مؤلفه سه شامل فراشناخت سازه. است آموزش چرایی

 نمکا و زمان و محتوا چگونگی ارائه، چگونگی مؤلفه سه شامل آموزش چگونگی. است فراشناختی

 یارتقا و معلم ایحرفه ارتقای معلم، شخصی ارتقای مؤلفه سه شامل نیز آموزش چرایی. است آموزش

ای معلمان باید توسط آنچه عنوان داشت توسعه حرفه توانیم کالمکدر ی .است آموزش دانش فردی

دانند شروع شود. چراکه مجهز بودن معلمان به معلمان در حال حاضر راجع به تدریس خود می

های آموزشی خود و هم تواند هم در اثربخش بودن فعالیتهای فراشناختی در حوزه کاری، میآگاهی

 نش آموزان تأثیرگذار باشد. های فراشناختی دادر پرورش مستقیم مهارت

 تیو نقش فراشناخت در موفق تیکه در مورد اهم یرغم شناخت نسبتًا مناسبعلیوجود و بااین     

 هایو مهارت هادر موردبررسی آگاهی یاندک قاتیکنون به وجود آمده است، تحقدانش آموزان تا

شود. تازه همین ی تحقیق محسوب میرو حوزه بکری براو ازاین شده استمعلمان انجام یفراشناخت

محدود است.  یاریمعلمان در موارد بس یفراشناخت یهااند که توانایینشان دادهتحقیقات محدود 

و  یطحس اریها بسآن فیتعر ایکنند  فیتوانند فراشناخت را تعرنمی ایمعلمان   یای که حتگونهبه

لمان مععمده که  افتندیبه فراشناخت، محققان در سؤاالت مربوط قی، با تعمنیمحدود است. عالوه بر ا

خود ناتوان  سیهمان فراشناخت تدر ای یهای فراشناختدستورالعملو اجرای ریزی در برنامه

خود و  سیدانش معلمان از فراشناخت تدر زانیدر مورد م قیتحق نی. بنابرا(2020Ozturk ,)هستند

 ار تواند مامیو  بااهمیت است اریبس ،با آن روبرو هستند یدانش نیداشتن چن یهایی که براچالش

 یاری سیای معلمان در امر تدرحرفه شرفتیپ یدر راستا یها و مداخالتبرنامه یطراح یبرا
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و برای این کار وجود ابزار مناسب، شرط و گام اولیه است. اما بررسی  (Wilson & Bai, 2010)دینما

دهد تاکنون تالش چندانی برای ساخت ابزاری ویژه سنجش پیشینه پژوهشی در سطح جهانی نشان می

های اندکی هم که به بررسی های فراشناختی تدریس معلمان صورت نپذیرفته است و پژوهشآگاهی

اند از ابزارهای سنجش عمومی فراشناخت استفاده جامعه معلمان پرداخته ها درو سنجش این آگاهی

( در کشور ترکیه اقدام به ساخت و اعتبار یابی Balcikanli, 2011شده )اند. در تنها پژوهش انجامکرده

 نموده است.  1«پرسشنامه آگاهی فراشناختی برای معلمان»ابزاری به نام 

( اقدام به ساخت ابزاری مناسب جهت Jiang, Ma & Gao, 2012) پژوهشی خألبر مبنای همین      

 2«سیاهه فراشناخت معلمان»سنجش آگاهی فراشناخت تدریس معلمان در ابعاد مختلف تحت عنوان 

کردند. این محققین برای ساخت ابزار ابتدا ادبیات پژوهشی مرتبط با تعاریف و ساختار فراشناخت را 

آوردند. اولین مؤلفه دانش  به دستی از فراشناخت معلمان را افهمؤلبررسی کرده و یک مدل سه 

 ها درها بود. همه این دانشفراشناختی معلم شامل دانش شخصی، دانش تکلیف و دانش استراتژی

تشخیص است. دانش شخصی به دانش شخصی معلمان درباره متغیرهایی بافت کالس و تدریس قابل

گذارند و همچنین شامل دانش او درباره شناخت دانش آموزان یر میهای شناختی او تأثکه بر فعالیت

ها، اشاره به آگاهی معلم در مورد چگونگی تأثیر ماهیت و شرایط شود. دانش تکلیف یا فعالیتمی

ها به دانش معلمان های شناختی دارد. دانش استراتژیفعالیت، انتظارات و اهداف تدریس بر فعالیت

فکر، ساختن)خلق کردن( و حل مسئله که ممکن است در راستای ارتقای یادگیری درباره راهبردهای ت

دانش آموزان بکار روند، اشاره دارد. دومین مؤلفه، تجارب فراشناختی معلم است و به آن دسته از 

تجارب عاطفی و احساسی اشاره دارد که به فعالیت شناختی معلم در تدریس مرتبط هستند. سومین 

ریزی، نظارت های فراشناختی معلم است که مشتمل بر چهار زیر مؤلفه یعنی برنامهمؤلفه، مهارت

ریزی به تعیین اهداف تدریس، انتخاب های تدریس است. برنامهکردن، ارزیابی و اصالح کردن فعالیت

های تدریس اشاره دارد. نظارت کردن به بینی فعالیتهای صحیح آموزش و تعیین و پیشاستراتژی

ظور از شود. منموقع و مستمر از فرایند شناختی و عملکرد معلم در فعالیت تدریس گفته میبهآگاهی 

گیری دست آوردها یا راندمان و کارایی تدریس است. اصالح کردن نیز شامل خود ارزیابی همان اندازه

های سازد خطاوارسی معلم و واکنش و اصالح مجدد فعالیت تدریس خود است که معلم را قادر می

های آموزشی و تدریس شناسایی، بررسی و اصالح کند. پس از در نظرگیری این خود را در فعالیت

گویه ساختند.  53ها سرانجام نسخه اولیه ابزار را با ها در ابزار مدنظر، آنمبانی نظری و تمام این مؤلفه

نفری از  204نمونه نفری و یک  412در مرحله بعد آن را در دو مطالعه مجزا بر روی یک نمونه 

گویه ای آن  28پس از اصالح ابزار، روایی و پایایی نمونه  تیدرنهامعلمان دوره متوسطه اجرا کردند و 

                                                      
1. Metacognitive Awareness Inventory for Teachers (MAIT) 

3. Teachers Metacognition Inventory 
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تجربه فراشناختی  -1زیر مقیاس شامل  6را با شناسایی یک عامل کلی)فراشناخت تدریس معلم( و 

ریزی برنامه -3،  3مورد پداگوژی دانش فراشناختی در -3، 2دانش فراشناختی در مورد خود -2، 1معلم

تائید کردند. آنان  6بازتاب فراشناختی معلم -6، 5کردن فراشناختی معلم رصد -5، 4فراشناختی معلم

سازد تا در مطالعه خود همچنین نشان دادند که داشتن راهبردهای فراشناختی معلمان را قادر می

 & Jiang, Maعلمان کارآمدتری تبدیل شوند)نقاط ضعف و قوت خود را رصد و اصالح نمایند و به م

Gao, 2012 .) 

های پژوهشی در کشور ما بارزتر است و تاکنون برای سنجش مستقیم آگاهی خألاین      

فراشناختی معلمان در داخل کشور ابزاری ترجمه و یا ساخته و اعتباریابی نشده است. بر این مبنا 

و ترجمه بررسی  (TMI)معلم فراشناختی راهبردهایهدف اساسی پژوهش حاضر هنجاریابی سیاهه 

روایی و پایایی این ابزار در میان معلمان شهر سنندج در راستای بررسی میزان قابلیت استفاده از آن 

های فراشناختی ی از آگاهیاگسترهی برای سنجش انهیزمدر میان معلمان ایرانی و فراهم کردن 

 :گرددیمی این ابزار مطرح سنجروانهای ویژگی سنجشدرباره  رو دو سؤالمعلمان کشور است. ازاین

 برای معلمان شهر سنندج روایی دارد؟ معلم فراشناختی راهبردهایآیا سیاهه سنجش  -1

 برای معلمان شهر سنندج پایایی دارد؟ معلم فراشناختی راهبردهایآیا سیاهه سنجش  -2

 پژوهش روش

جامعه آماری پژوهش شامل همه معلمان مقاطع ابتدایی  طرح پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بود.

گیری با توجه به حداقل حجم نمونه و تعداد و متوسطه اول مدارس شهر سنندج بود. برای نمونه

 121) 284(، تعداد Kline, 2010های عاملی )شده به ازای هر پارامتر در تحلیلآزمودنی الزم تعریف

عنوان ای بهگیری تصادفی خوشهدوره متوسطه اول( به روش نمونهدبیر  163نفر آموزگار ابتدایی و 

دوره ابتدایی و متوسطه اول  تمامی مدارس میان از صورت که ابتدابدیننمونه پژوهش انتخاب شدند. 

مدرسه دوره اول  12مدرسه دوره دوم( و  6مدرسه دوره اول و  6دوره ابتدایی) مدرسه 12 شهر،

ه عنوان نمونبه مدارس این در شاغل معلمان تمامی سپس شدند. نتخابا صورت تصادفیمتوسطه به

صورت ناقص یا معیوب سیاهه که به 11پس از اجرا تعداد نهایی، به ابزار پژوهش پاسخ دادند. 

 ابزار تکمیل شده انجام پذیرفت.  273و تحلیل نهایی بر روی  شدهحذفبودند،  شدهدادهپاسخ

 

                                                      
1. Teacher metacognitive experiences 

2. Metacognitive knowledge about self 

3. Metacognitive knowledge about pedagogy 

4.Teacher metacognitive planning 

5.Teacher metacognitive monitoring 

6.Teacher metacognitive reflection 
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 ی پژوهش ابزارها

 (TMI)معلم فراشناختی راهبردهای سیاهه -1

ش سنجش دان امر در را فراشناخت ارزیابی زمینه در موجود هایمقیاس آنکه به توجه با سازندگان ابزار

 راهبردهای گیریاندازه آیتم جهت 28با  مقیاسی ساخت به دانستند،می ناکارآمد فراشناختی معلمان

 است که یادرجه 5لیکرتی  مقیاس یک اساس بر آیتم هر به دهیپرداختند. پاسخ معلمان فراشناختی

صورت ها بهی تمام گویهگذارنمرهو شیوه  شدهبندیدرجه( موافقم قویاً )5 تا( مخالفم قویاً)1 صورتبه

مربوط  9تا  6های معلم، گویه فراشناختی مربوط به تجربه 5تا  1های مستقیم است. در این ابزار گویه

معلم،  فراشناختی مربوط به بازتاب 16تا  10های پداگوژی، گویه مورد رد فراشناختی دانش به

 ریزیمربوط به برنامه 23تا  21های خود، گویه مورد در فراشناختی مربوط به دانش 20تا  17های گویه

  باشند.معلم می فراشناختی کردن مربوط به رصد 28تا  24های و گویه  معلم فراشناختی

ی آن در دو مطالعه مستقل پرداختند. هدف از مطالعه اول سنجروانسازندگان ابزار، به بررسی       

 شدهنتخابانمونه انجام تحلیل عاملی اکتشافی بر روی نسخه اولیه ابزار و تعیین ساختار عاملی آن بود. 

 28انم و درصد خ 72ساله بود که شامل  59تا  25نفر از معلمان مدارس متوسطه اول  430شامل 

 نتایجپرسشنامه مخدوش و ناقص،  18سال بودند. بعد از کنار گذاشتن   35تا  1 باسابقهدرصد مرد و 

سیاهه  ساختار عاملی این داد نشان واریماکس چرخش روش به اکتشافی عاملی تحلیل از حاصل

 -3 ،پداگوژی مورد در فراشناختی دانش -2 معلم، فراشناختی تجربه -1مقیاس:  خرده 6 مشتمل بر

 -6 معلم، فراشناختی ریزیبرنامه -5 خود، مورد در فراشناختی دانش -4 معلم، فراشناختی تأمل

نشان  کرانباخ آلفای ضریب درونی با بررسی همسانی. است کلی نمره یک و معلم فراشناختی نظارت

، 78/0به ترتیب  هامقیاس خرده از هرکدام برای و 94/0 کلی نمره برای شده،محاسبه آلفای داد ضریب

میانگین . بود هاآیتم باالی درونی همسانی است که بیانگر 82/0، و 77/0، 76/0، 83/0، 81/0

گر با همدی هاتمیآکه باز نشانگر تمایز و تفاوت مناسب  بود 34/0برای مقیاس  1همبستگی درون آیتمی

بود  که نشانگر همسانی  53/0 2کل)مقیاس( –آیتم  شدهحیتصحاست. همچنین میانگین همبستگی 

متغیر  932/0تا  927/0است. بعالوه با حذف آیتمی، آلفای کرانباخ کل مقیاس بین  هاتمیآمناسب 

. درمجموع نتایج ابدیینمکاهش  هاتمیآاز  هرکدامبود که نشان داد همسانی درونی مقیاس با حذف 

ور طاین موضوع بود که مقیاس فراشناخت معلمان از پایایی رضایت بخشی برخوردار است. به دیمؤ

قابل  3آیتم مقیاس ضریب تمیز 28داد که هر  نشان اوالً ی ابزار در این مطالعه سنجروانخالصه نتایج 

                                                      
1. Inter-item correlation 

2. Corrected item - total correction (CITC) 

3. Discrimination 



 1400 210 پاییز، سومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

و سوما ( < 4/0برای هر شش عامل بزرگ بود) آمدهدستبه(. دوما بار عاملی < D 2/0قبولی دارند)

 آلفای کرانباخ نشانگر پایایی مناسب هر شش زیر مقیاس ابزار بود.  لیتحل

معلم در حال خدمت دوره متوسطه  226ی مشتمل بر انمونهمطالعه دوم سازندگان ابزار روی       

پرسشنامه مخدوش و  22سال بودند که با کنار گذاشتن  35تا  1و سابقه خدمت  هیپاسهاول از هر 

پرسشنامه انجام شد. هدف از انجام این مطالعه فراهم کردن شواهد  204لیل نهایی بر روی ناقص تح

و نیز روایی  1طور خاص در این مطالعه روایی مالکیبیشتر برای اعتبار مقیاس فراشناخت معلم بود. به

 گانهششبرای بررسی میزان ثبات ساختار عاملی  تأییدیسنجیده شد و نیز تحلیل عاملی  2افتراقی

در تحلیل اکتشافی مطالعه اول به انجام رسید. نتایج تحلیلی عاملی تأییدی با روش برآورد  آمدهدستبه

های برازش مدل مطلوب ها بود و تمام شاخصنشانگر برازش مناسب مدل با داده 3درست نمایی بیشینه

ر تحلیل شده برای ابزار دعیینبوده و آن را تائید کردند که به معنای تائید و ثبات ساختار شش عاملی ت

 اکتشافی و برازش مدل بود. 

 در پژوهش سازندگان آن معلمان سیبرازش سیاهه فراشناخت تدر ییکویهای نخالصه شاخص: (1جدول )

 df X2 X2/ df PCFI PNFI RMSEA IFI TLI CFI شاخص

 886/0 871/0 888/0 068/0 702/0 785/0 927/1 399/645 335 مقدار

« 4انگیزش تدریس معلمان»دار بین مقیاس حاضر و مقیاسضریب همبستگی نسبتاً باال و معنی 

برای بررسی روایی  (.=P ،062/0r >  01/0عنوان مالک، نشانگر روایی مالکی باالی ابزار حاضر بود)به

علمان د که مافتراقی نیز، از این یافته تحقیقات پیشین در حوزه فراشناخت معلمان بهره گرفته ش

 & Stewart, Cooperاندیشند )تر از معلمان باسابقه کمتر میباسابقه تدریس باالتر، فراشناختی

Moulding; 2007کننده در پژوهش حاضر نیز بر اساس سابقه به (. بر همین اساس معلمان شرکت

ب ابزار فتراقی مناسدودسته تقسیم شدند و نتایج نیز همین یافته را تائید کرد که به معنای روایی ا

 (. Jiang etal, 2012است)

                                                      
1. Criterion-related validity 

2. Discriminant validity 

3. Maximum likelihood estimation 

4. Teachers' teaching motivation scale (TTMS) 
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 (1MAIسیاهه آگاهی فراشناختی) - ۲

منظور بررسی راهبردهای فراشناختی افراد طراحی گردید. این ابزار شامل به 1994این ابزار در سال 

گویه است و عوامل متمایزی شامل دو بعد فراشناخت یعنی دانش فراشناختی و تنظیم شناختی  52

 ختی شاملی مربوط به دانش شناهااسیمقگیرد. زیر زیر مقیاس فراشناختی اندازه می  8را در قالب 

سه فرایند فرعی دانش بیانی، دانش روشی و دانش موقعیتی است و عوامل مربوط به تنظیم شناختی 

ریزی، راهبردهای مدیریت اطالعات، وارسی ادراک، راهبردهای نیز شامل پنج زیر مقیاس فرعی برنامه

تا  88/0مقیاس را بین  باشد. سازندگان ابزار همسانی درونیعیب زدایی و ارزیابی فرایند یادگیری می

و برای هر دو بعد دانش فراشناختی و  93/0گزارش کردند. آلفای کرونباخ نیز برای کل مقیاس  93/0

(. در ایران نیز ضریب همبستگی Schraw, G., & Dennison, 1994گزارش شد) 88/0تنظیم شناختی 

 95/0و  86/0ختی به ترتیب دو بعد کلی دانش و تنظیم شناختی با نمره کلی مقیاس آگاهی فراشنا

و  90/0است. در خصوص پایایی ابزار نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  شدهگزارش

 .(. Delavarpour, 2007است) شدهگزارش 86/0و  77/0شناختی به ترتیب  میتنظبرای ابعاد دانش و 

 شیوه اجرای پژوهش

اصلی، فرایند ترجمه ابزار و  مسئول پژوهش سندهینواز بعد از کسب اجازه در پژوهش حاضر      

ی ترجمه انجام پذیرفت. در امرحلهارزیابی روایی محتوایی و روایی صوری آن، با روش استاندارد چهار 

مرحله اول متن اصلی سیاهه توسط دو نفر از متخصصان زبان انگلیسی به فارسی ترجمه گردید. در 

به زبان انگلیسی برگردانده شد و  مجدداً، با روش ترجمه معکوس، دهشترجمهمرحله دوم، این نسخه 

با متن اصلی ابزار مقایسه و ضمن انجام اصالحات الزم، نسخه نهایی ترجمه تهیه و بدین شیوه از 

مناسب بودن ترجمه و روایی صوری آن اطمینان حاصل شد. در مرحله سوم یا مرحله مرور کارشناسان، 

که  در حوزه علوم تربیتی نظرصاحبنهایی، به چهار نفر از اساتید  شدهترجمهه نسخه انگلیسی و نسخ

ها هیاز گو کیهر  ییمحتوا ییرواارائه شد و از آنان خواسته شد تا  ،از اصول ابزارسازی آگاهی داشتند

را که از آن  یزیشده ابزار همان چنسخه ترجمه نکهیاز ا نانیکسب اطمجهت  ،را هااسیو خرده مق

مورد بررسی قرار دهند و سادگی، مرتبط بودن و وضوح اصول بر اساس  ،ردیگیاندازه م رودیانتظار م

مورد تائید این کارشناسان قرار گرفت. فقط در خصوص  شدهترجمهروایی محتوایی نسخه  تیدرنها

ت ها و هدف کلی از ساخابزار با توجه به اینکه ترجمه اولیه این گویه با مفهوم سایر گویه 7گویه شماره 

، بهترین ترجمه ممکن از دیرسیمابزار که همان بررسی فراشناخت تدریس بود، ناهمخوان به نظر 

شده و درنهایت ترجمه فعلی از این گویه که در نسخه نظر در میان گذاشتهگویه با این اساتید صاحب

نفر از  30اجرای پایلوت، ابزار به فارسی آمده است موردپذیرش واقع شد. در مرحله چهارم یا مرحله 

                                                      
1. Metacognitive Awareness Inventory 
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شده و از آنان خواسته نفر دبیر دوره متوسطه اول( ارائه 15نفر آموزگار ابتدایی و  15معلمان )شامل 

صورت حضوری بیان شد ضمن پاسخگویی به ابزار نظرات خود را در مورد قابلیت درک هر گویه به

ود، ب شدهانیبها برای معلمان مشکل هایی که درک آنهای مبهم و گویهکنند. در ادامه با بررسی واژه

سخه و ن شد نیصوری پرسشنامه تضم ییروا نیها و همچنهیو وضوح گوتغییرات الزم صورت گرفته 

ل ی آن را با استفاده از تحلیهاعاملبا توجه به اینکه سازندگان ابزار،  یی ابزار برای اجرا آماده گردید.نها

ی هاپژوهشضمن مطالعه ابزار  ییروا یبررس یبرااند، ج و مورد تائید قرار دادهعاملی اکتشافی استخرا

ی مبنی بر اینکه سنجش روایی عاملی و روایی سنجروانمشابه قبلی و کسب نظر از متخصصان حوزه 

ی از روش عاملی تأیید پژوهش نیدر ا، روندیممالکی دو شیوه اساسی بررسی روایی یک ابزار به شمار 

(، شاخص ریشۀ میانگین مجذورات 2χهای برازندگی ابزار ازجمله شاخص مجذور کای )ین شاخصو تعی

، شاخص (GFI)، شاخص نیکویی برازش (CFI)، شاخص برازش تطبیقی (RMSEA)خطای تقریب 

ها ، بارهای عاملی گویه(PGFI)، شاخص نیکویی برازش اقتصادی (AGFI) افتهیلیتعدنیکویی برازش 

، و همچنین سنجش روایی اندشدهطور کامل آورده به 3و  2های اصلی که در جداول و سایر شاخص

در ابتدای این بخش ذکر آن رفت، روایی صوری و  گونههمانمالکی همزمان استفاده شد. البته 

بزار نیز ابود. برای بررسی پایایی  قرارگرفته تائیدمحتوایی این سیاهه در حین ترجمه مورد بررسی و 

ی افزارهانرمکمک  ها باو درنهایت تحلیل داده شدهاستفادهاز روش آلفای کرانباخ و پایایی باز آزمایی 

 انجام پذیرفت. SPSS 22و  AMOS 18آماری 
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 هاافتهی

برای معلمان شهر سنندج پایایی  معلم فراشناختی راهبردهایآیا سیاهه سنجش  اول پژوهش: سؤال

 دارد؟

 های پایایی سیاهه فراشناخت تدریس معلمانشاخص (:۲جدول )

 زیر 

 مقیاس

آلفای 

 کرانباخ

انحراف  میانگین

 معیار

ط توس شدهگزارشضریب پایایی 

سازندگان مقیاس)جیانگ و 

 (2016همکاران، 

ضرایب 

پایایی باز 

 آزمایی

 79/0 78/0 69/3 83/14 77/0 تجربه فراشناختی معلم

دانش فراشناختی در 

 مورد خود

79/0 32/11 14/3 81/0 78/0 

دانش فراشناختی در 

 مورد پداگوژی

82/0 84/12 86/2 84/0 81/0 

ریزی فراشناختی برنامه

 معلم

75/0 97/10 31/3 77/0 77/0 

 80/0 77/0 75/2 97/9 78/0 فراشناختی معلمنظارت 

 84/0 82/0 89/4 62/17 80/0 فراشناختی معلمتأمل 

تا  75/0دهد که ضرایب پایایی ابزار در زیر مقیاس مختلف آن از ( نشان می1های جدول)یافته     

متغیر است که نشانگر همسانی درونی باال و پایایی مناسب ابزار دارد. باالترین ضریب پایایی  82/0

مربوط به خرده آن  نیترنییپا( و 82/0«)دانش فراشناختی در مورد پداگوژی»مربوط به خرده مقیاس 

باشد. این یافته با نتایج بررسی سازندگان ابزار بر ( می75/0«)ریزی فراشناختی معلمبرنامه»مقیاس

بعالوه بررسی پایایی به روش باز آزمایی  یی از معلمان مدارس چین همخوانی کامل دارد.هانمونهروی 

ای اول نشان از پایایی باز آزمایی دو هفته از اجر بافاصلهبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و 

 ها دارد.باالی ابزار در تمام زیرمقیاس

برای معلمان شهر سنندج  معلم فراشناختی راهبردهایآیا سیاهه سنجش  دوم پژوهش: سؤال

 روایی دارد؟

( و مقدار آزمون کرویت KMOی)بردارنمونهپیش از اجرای تحلیل عاملی تأییدی، شاخص کفایت      

عنوان یک روش کلی گیری است. بهکفایت نمونه کنندهمنعکس  KMOاندازهبارتلت محاسبه شد. 

(. در Myers, Gamst, & Garnier, 2006شود)یا باالتر برای این شاخص کافی محسوب می 7/0مقدار 
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،  2X= 786/4461) دار بودو آزمون کرویت بارتلت نیز معنی 818/0برابر با  KMOاین تحلیل مقدار 

378 =df  ،001/0 =P آزمون (. بنابراینKMO   کفایت حجم نمونه و آزمون بارتلت توانایی عاملی

  ها را تائید کرد.بودن داده

 های نیکویی برازش سیاهه فراشناخت تدریس معلمان(: خالصه شاخص3جدول )

 df X2 X2/ df GFI AGFI NFI NNFI RMSEA IFI CFI شاخص

 91/0 91/0 079/0 93/0 91/0 90/0 92/0 68/1 72/552 329 مقدار

، که )df2χ/(دهد نسبت خی دو بر درجه آزادی یا مجذور کای ( نشان می2نتایج جدول )

ین ی بهم پراشبا الگوی  موردنظرآماره تعیین برازندگی مدل بوده و فرضیه هماهنگی مدل  نیترمهم

باشد که این مقدار با توجه به مالک می 68/1دهد، برابر را موردبررسی قرار می شدهمشاهدهی رهایمتغ

بودن، بیانگر برازش مناسب مدل است. همچنین مقدار سه شاخص ریشۀ میانگین  3از  ترکوچک

( و شاخص نیکویی برازش GFI، شاخص نیکویی برازش )(RMSEA)مجذورات خطای تقریب 

ها را نشان داده و نشانگر انطباق الگو با داده آمدهدستبهمجموع مقادیر طور ( که بهAGFI)افتهیلیتعد

 (RMSEA)برای شاخص  آمدهدستبهمیزان این انطباق هستند، محاسبه شد. با توجه به اینکه مقدار 

باشد و همچنین مقادیر دو شاخص عنوان مالک برازندگی میبه 1/0از مقدار  ترنییپا 079/0یعنی 

(GFI( و )AGFI با مالک مساوی یا )عنوان داشت که  توانیمبودن همخوانی دارند،  9/0از  تربزرگ

 نیز شامل شاخص شدهمحاسبههای . مقادیر سایر شاخصدارندمدلبرازندگی مناسبی  با  هاشاخصاین 

، شاخص نرم نشده 91/0( برابر NFI، شاخص نرم شده برازندگی )91/0برابر  (CFI)برازش تطبیقی 

نیز درمجموع با توجه به  91/0( برابر IFIو شاخص برازندگی فزاینده ) 93/0( برابر NNFIزندگی )برا

 ند. باشابزار مذکور می قبولقابلشوند و نشانگر برازش مناسب و روایی ، مطلوب ارزیابی میهامالک
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 گیری سیاههاندازه(: خالصه نتایج تحلیل عاملی تأییدی و پارامترهای الگوی 4جدول )

 شماره زیر مقیاس

 گویه

بار عاملی 

 ریغ

 استاندارد

 بار

عاملی 

 استاندارد

خطای 

 معیار

 

T 

 
2R 

 متن گویه

 

 

 

 

 

 

 

       تجربه

 شناختی  فرا

 معلم

همواره بابت کسل شدن  40/0 31/7 032/0 63/0 86/0 1

آموزانم در کالس دانش

 نگران هستم.

من نگرانم که نتوانم سرعت  61/0 94/8 164/0 78/0 04/1 2

خوبی تدریس کالسم را به

 کنترل و تنظیم کنم.

با در تدریسم  کهیهنگام 64/0 01/9 165/0 80/0 09/1 3

، شومیمشکست مواجه 

 .شومیممضطرب 

تکالیف مربوط  کهیهنگام 20/0 77/5 088/0 44/0 67/0 4

به تدریسم را با موفقیت 

، گذارمیمپشت سر 

 .کنممیاحساس آرامش 

که یک برنامه وقتی 22/0 12/6 124/0 47/0 76/0 5

آمیز تدریس را به موفقیت

طور برم، بهپایان می

زده ناپذیری هیجانسیری

 شوم.می

 

 

 

 

 

دانش 

فراشناختی 

 در مورد خود

خوبی به مفاهیم، اصول و به 64/0 96/7 018/0 80/0 1 17

های موضوعی که روش

کنم، مسلط میتدریس 

 هستم.

قبل از شروع درس،  52/0 07/11 092/0 72/0 01/1 18

سرعت قادرم خودم را با به

 شرایط تطبیق بدهم.

خوبی به این قضیه واقفم به 52/0 00/11 086/0 72/0 94/0 19

ها که چرا یک سری مزیت

های خاص در و قابلیت

 تدریس دارم.

های خودم خوبی از ضعفبه 25/0 42/7 085/0 50/0 64/0 20

 در تدریس آگاهی دارم.



 1400 216 پاییز، سومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

 

 

 

 

 

 

دانش 

فراشناختی 

در مورد 

 پداگوژی

دانم که ی میروشنبه 70/0 12/9 033/0 84/0 92/0 6

استفاده از نمایش و تصویر، 

شدن دانش  ترینیعباعث 

 شود.انتزاعی می

که ایجاد  دانمیم قاًیدق 40/0 16/9 099/0 63/0 91/0 7

فضای پرسش و مباحثه در 

دانش  بخشالهامکالس، 

 آموزان جهت تفکر است.

که بحث گروهی  دانمیم 18/0 22/6 089/0 42/0 71/0 8

زمان آموزش  کهیدرصورت

کوتاه باشد، قابلیت 

 کاربست ندارد.

دانم که تعامل خوبی میبه 10/0 89/4 073/0 33/0 66/0 9

با دانش آموزان موجب 

ها بر موضوع تمرکز آن

 شود.می

 

 

 

ریزی برنامه

فراشناختی 

 معلم

های برای موقعیت 57/0 44/7 032/0 75/0 89/0 21

ی که ممکن ارمنتظرهیغ

است در کالس پیش بیاید، 

 آماده هستم.

برای هر درس، یک  39/0 11/9 088/0 62/0 81/0 22

مجموعه اهداف خاص را 

 نمیبیمتدارک 

برای هر درس، از قبل یک  31/0 18/12 040/0 56/0 78/0 23

برنامه تدریس خاص 

 .نمیبیمتدارک 

 

 

 

نظارت 

فراشناختی 

 معلم

به تغییر عواطف خودم در  23/0 29/6 024/0 47/0 85/0 24

 .کنمیمکالس توجه 

جهت اطمینان از برآورده  66/0 20/7 027/0 81/0 03/1 25

شدن انتظاراتم، پیشرفت 

صورت تدریس خودم را به

 .کنمیمی  بررسی ادوره

در مورد چگونگی و کیفیت  71/0 28/7 023/0 84/0 02/1 26

اعمال خودم در حین 

تدریس، از خودم سؤال 

 .کنمیم
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صورت در حین تدریس به 66/0 18/7 028/0 81/0 90/0 27

پرسم خودم میای از دوره

که آیا روش تدریس من 

 کاربردی است.

صورت در جریان تدریس به 35/0 24/6 018/0 59/0 84/0 28

کنم تا منظم بررسی می

بفهمم دانش آموزان چه 

مقدار ازآنچه را که تدریس 

 اند.ام متوجه شدهکرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأمل 

فراشناختی 

 معلم

باز بعد از هر تدریس به  28/0 63/5 042/0 53/0 1 10

ی مناسب بودن ابیارز

اهداف تدریس شده 

 .پردازمیم

بعد از هر تدریس در مورد  20/0 73/5 046/0 45/0 84/0 11

اینکه آیا طرح درسم 

مناسب بوده است، تأمل 

 کنم.می

بعد از هر تدریس از خودم  58/0 98/7 074/0 76/0 98/0 12

پرسم که چقدر اهداف می

خوبی انجام تدریس را به

 .امداده

بعد از هر درس از خودم  35/0 89/6 057/0 59/0 88/0 13

پرسم چه اتفاقی می

ی هاروشاگر من  افتادیم

تدریس ممکن دیگر را در 

 نظر گرفته بودم.

در مورد بعد از هر درس  52/0 79/7 068/0 72/0 94/0 14

اثربخش بودن تدریس 

 کنم.تأمل می

بعد از هر درس در مورد  61/0 06/8 063/0 78/0 96/0 15

مناسب بودن عملکرد 

 کنم.تدریسم تأمل می

 بعد از هر درس به باز 50/0 71/7 036/0 71/0 92/0 16
ی این موضوع ابیارز

که اهداف درسی  پردازمیم

 اند.تا چه حد برآورده شده
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اند و پارامترهای مرتبط شدهها ارائه( تمامی سؤاالت سیاهه به تفکیک زیر مقیاس4در جدول شماره )

، خطای معیار و مجذور Tبا سؤاالت ابزار نیز شامل بار عاملی غیراستاندارد و بار عاملی استاندارد، ارزش 

د های ابزار هستنمقیاسهای هرکدام از زیر همبستگی چندگانه که نشانگر میزان مناسب بودن گویه

اند. در بخش بررسی بارهای عامل، قدرت بار عاملی هر سؤال بر عامل زیر مقیاس موردبررسی قرارگرفته

ها شده است. یافتهکند مشخصآن و اینکه هر سؤال چه میزان از واریانس زیر مقیاس خود را تبیین می

تر از شده )بزرگد باالتری از مالک تعییندهد که همه سؤاالت دارای بار عاملی استاندارنشان می

باشند. بعالوه بررسی شاخص رو قدرت الزم برای تبیین زیر مقیاس خود را دارا می( بوده و ازاین30/0

هی توجدهد که تمامی سؤاالت این ابزار بخش قابلمجذور همبستگی چندگانه سؤاالت نیز نشان می

ها از این جنبه ضعیف تشخیص داده کدام از گویهه و هیچاز واریانس زیر مقیاس خود را تبیین کرد

دهد که تمامی ها نشان میهرکدام از گویه Tهای مرتبط با بررسی ارزش اند. همچنین یافتهنشده

گیری دار هستند که نشانگر مناسب بودن این پارامتر اندازهمعنی (P<0/01)بارهای عاملی در سطح 

دهند که این سیاهه از توان باالیی برای های این جدول نشان میباشد. درمجموع یافتهها میسازه

ارزیابی فراشناخت تدریس معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه برخوردار بوده و پارامترهای الزم برای 

 باشد. ن یک ابزار واجد روایی باال و کفایت الزم را دارا میعنواتشخیص آن به
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ها از باال به پایین: تجربه زیر مقیاس. مدل تحلیل عاملی تأییدی مقیاس فراشووناخت تدریس معلمان)1تصووویر 

شناختی معلم) شناختی در مورد پداگوژی)TFMفرا شناختی معلم)DFP(، دانش فرا شناختی TF(، تأمل فرا (، دانش فرا

 ((NF(، نظارت فراشناختی معلم)BFریزی فراشناختی معلم)(، برنامهDFKدر مورد خود)
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های های مشابه با مقیاس حاضر را بسنجد و مرتبط با آگاهیبرای بررسی روایی مالکی، ابزاری که سازه

 ,Schraw & Dennissonرو از سیاهه آگاهی فراشناختی )فراشناختی از تدریس باشد، یافت نشد. ازاین

های فراشناختی یادگیرندگان است، استفاده شد. لذا برای ( که یک ابزار برای بررسی آگاهی1994

ریزی، وارسی ادراک، عیب زدایی، های دانش فراشناختی، برنامهبررسی روایی مالکی، از خرده مقیاس

ه سیاهه گانهای ششو ارزیابی فرایند یادگیری این ابزار برای بررسی میزان همبستگی با زیر مقیاس

 آمده است.   5فراشناخت تدریس معلمان استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 

های سیاهه های سیاهه فراشناخت تدریس معلم با خرده مقیاس(: ضرایب همبستگی زیر مقیاس5) جدول

 آگاهی فراشناختی

 سیاهه آگاهی فراشناختی زیر مقیاس

دانش 

 فراشناختی

وارسی  ریزیبرنامه

 ادراک

عیب 

 زدایی

ارزیابی فرایند 

 یادگیری

 *-21/0 **11/0 *19/0 *12/0 * 14/0 تجربه فراشناختی معلم

 **11/0 15/0 *16/0 * 14/0 *48/0 دانش فراشناختی در مورد خود

 **05/0 06/0 *08/0 * 05/0 *37/0 دانش فراشناختی در مورد پداگوژی

 * 12/0 * 09/0 * 15/0 *49/0 * 27/0 ریزی فراشناختی معلمبرنامه

 * 32/0 * 26/0 * 43/0 * 08/0 * 12/0 نظارت فراشناختی معلم

 **49/0 *44/0 *38/0 *10/0 *11/0 فراشناختی معلمتأمل 

05/0≤P**  ،01/0≤P* 

دهد بین دو خرده مقیاس دانش فراشناختی در مورد خود و نشان می گونه که نتایج جدولهمان     

دانش فراشناختی در مورد پداگوژی با مؤلفه دانش فراشناختی سیاهه آگاهی فراشناختی همبستگی 

ریزی فراشناختی معلم بیشترین همبستگی مثبت و دار وجود دارد. خرده مقیاس برنامهمثبت و معنی

ریزی و خرده مقیاس نظارت فراشناختی معلم بیشترین همبستگی را به امهدار را با مؤلفه برنمعنی

های وارسی ادراک و ارزیابی فرایند یادگیری نشان داد. خرده مقیاس تأمل ترتیب با زیر مقیاس

یری و های ارزیابی فرایند یادگفراشناختی معلم نیز بیشترین همبستگی را به ترتیب با زیر مقیاس

 باشد.  اد که در کل نشانگر روایی مالکی مناسب ابزار میعیب زدایی نشان د

 یریگجهینتبحث و 

های پرورش و تنظیم آن در محیط آموزشی مختص دانش آموزان فراشناخت و یادگیری مهارت

ها بسیار مفید و یاریگر های تدریس آنتواند در ارتقای مهارتنیست و مجهز بودن معلمان به آن، می

در این حوزه هم نشان داده است که هم  گرفتهانجام(. شواهد تجربی اندک Kallio etal. 2017باشد )

باط ای آنان در ارتهای فراشناختی با پیشرفت حرفهتوانایی باتجربهو هم معلمان  کارتازهبرای معلمان 

وجود تاکنون پژوهش چندانی  (. با اینSeraphin, Philippoff, Kaupp & Vallin, 2012). است
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در مورد معلمان تمامی مقاطع  خألقرار نداده است و این  موردمطالعههای فراشناختی معلمان را آگاهی

بارز است. این در حالی است که برای معلمان بسیار مهم است که قادر باشند از سطح دانش و تنظیم 

ی رموردبازنگی آموزشی خود را  رصد کرده و هاعملکردبتوانند  باشند تای داشته خودآگاهفراشناختی 

های مرتبط با فراشناخت تدریس معلمان مداوم قرار دهند. فقدان ابزار سنجش روا و معتبر در پژوهش

 باهدفبود که پژوهش حاضر  خألموانع پژوهش در این حوزه است. بر مبنای همین  نیترمهماز 

 معلمان انجام پذیرفت. ترجمه و اعتبار یابی سیاهه فراشناخت تدریس 

های ی این ابزار اعم از همسانی درونی، پایایی باز آزمایی، شاخصسنجروانهای بررسی شاخص    

برازش مدل و همچنین تحلیل عاملی ابزار نشان داد که این مقیاس از درجه پایایی و روایی مناسبی 

 نتایج بررسی رواییدار است. برای بررسی و سنجش ابعاد مختلف فراشناخت تدریس معلمان برخور

های این پژوهش با مدل و دادهدر مطالعه حاضر نشان داد که ابزار با روش تحلیل عاملی تأییدی 

های برازندگی آن شده توسط سازندگان آن هماهنگ و همخوان بوده و شاخصساختار عاملی تعیین

رو ابزار اعتبار یابی شده ساختار اصلی دهد. ازاینها نشان میمطلوب بوده و مدل برازش خوبی با داده

سیاهه آگاهی بعالوه بررسی روایی مالکی ابزار با  .کندیمخود را در فرم فارسی نیز حفظ 

بین سه خرده مقیاس تجربه فراشناختی نشان داد که ( Schraw & Dennison, 1994فراشناختی)

د پداگوژی با مؤلفه دانش فراشناختی معلم، دانش فراشناختی در مورد خود و دانش فراشناختی در مور

زی در ریریزی فراشناختی معلم با مؤلفه برنامهمقیاس آگاهی فراشناختی و بین خرده مقیاس برنامه

مقیاس آگاهی فراشناختی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین خرده مقیاس نظارت 

زیابی فرایند یادگیری و بین خرده مقیاس تأمل ی وارسی ادراک و ارهااسیمقفراشناختی معلم با زیر 

د زدایی همبستگی معنادار یافت شی ارزیابی فرایند یادگیری و عیبهااسیمقفراشناختی معلم با زیر 

 باشد. که نشانگر روایی مالکی مناسب ابزار می

ا ی مختلف آن بهااسیمقبرای زیر  آمدهدستبهآلفای کرونباخ در بررسی پایایی ابزار، ضرایب       

نتایج سازندگان ابزار همخوان بوده و نشان داد که اجرای این ابزار در میان دانش آموزان ایرانی نیز از 

ی ابزار باال  است. ضریب پایایی باز آزمایی هااسیمقو همسانی درونی زیر  پایایی باالیی برخوردار است

 ییاز آزمابار نیز نشان داد که این ابزار از توانایی ی مختلف و نیز کل ابزهااسیمقبرای زیر  آمدهدستبه

های و درنتیجه اعتبار باالیی برای اجرا بر روی نمونه دانش آموزان ایرانی برخوردار است. انطباق یافته

آمده دستی از معلمان ایرانی با مدل و نتایج بهانمونهآمده از بررسی روایی و پایایی ابزار بر روی دستبه

حساسیت باالی آنان در مرحله قبل از تدوین ابزار و بر روی  توانیمهش سازندگان ابزار را از پژو

انی ی شده بر مبسنجروانبررسی پیشینه پژوهش ارتباط داد که سبب شده است نسخه نهایی ابزار 

 نظری محکمی استوار باشد. 
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مرتبط با  وپرورشآموزش هایهای این مطالعه اهمیت بسیار زیادی در تحقیقات و فعالیتیافته

یادگیری و تدریس فراشناختی دارد. در درجه اول نتایج حاضر برای کمک به معلمان جهت ایجاد 

از  یابیخودارزمیان یادگیری و تدریس سودمند است. سیاهه حاضر برای معلمان جهت  مؤثرترتعامل 

 هایاست. گویه شدهیطراحی تدریس ازجمله نظارت بر میزان کارآمدی عملکرد تدریس هایتوانمند

نشان دهند که معلمان به چه میزان برای عملکرد یادگیری دانش آموزان خود در  توانندیماین ابزار 

های)فراشناختی( معلم اغلب یاریگر دانش اند، آگاهیکالس حساس هستند. تحقیقات هم نشان داده

(. لذا معلمانی که نمرات Lee etal, 2015آموزانی خود نظم ده است)به دانش شدنلیتبدآموزان جهت 

ی تدریس خود هاروشها و ممکن است قادر باشند فعالیت ،آورندیمی این مقیاس هاتمیآباالیی در 

ینه ی کنند و زمسازنهیبهطور سیالی کیفیت تدریس خود را کنترل و تنظیم کرده و به موقعبهرا 

 سی را تسهیل نمایند. های کالتر دانش آموزان از فعالیتیادگیری عمیق

این سیاهه نقش مهمی در کمک به معلمان جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف خود  کهنیادوم      

واند در ت. بر پایه نتایج این مطالعه، سیاهه فراشناخت تدریس میکندیمهای تدریس ایفا در فعالیت

تأمل، تجارب در خالل تدریس و ی مختلف فراشناخت معلم، ازجمله طراحی، نظارت، هاجنبهارزیابی 

ریس برای تد ستیلچکیک  مانندبهتواند رو این ابزار میدانش در خصوص پداگوژی مؤثر باشد. ازاین

شد. کنند، قابل کاربست بامنعطف و تبدیل معلمان به افرادی که عملکرد تدریس خود را بازبینی می

عملکردی متفاوت بین خود و معلمان ماهر و  با کمک این ابزار الگوهای توانندیمبعالوه معلمان 

تواند به معلمان همه این موارد می بالطبع(. Han Cetin & Matteson, 2016متخصص را مقایسه کنند)

تواند های تدریس بازتابی میکمک کرده و فعالیتعمل کنند،  تریاحرفهتر و برای اینکه فراشناختی

 بهبود ببخشد.های فراشناختی معلمان را توانایی

ی هاداللتی ممکن است چندبعددر دسترس بودن چنین مقیاس فراشناختی  کهنیاسوم       

بیشتر  معمول طوربهمعلمان داشته باشد.  ترخاصو  ترژهیوکاربردی مهمی در ارتباط با آموزش 

یس ی تدرهاهینظری عمومی تدریس یا هاکیتکنبا بهبود تدریس معلمان بر روی  مرتبطهای برنامه

است و یکی از  قرارگرفته موردتوجهشوند و تاکنون آموزش فراشناختی معلمان کمتر تمرکز می

دالیل آن فقدان ملزومات و ابزار مناسب برای بررسی و سنجش آن بوده است. سیاهه  نیترمهم

با صرف زمان و مبتنی بر پیشینه نظری  کهآنهای گویه تکتکفراشناخت تدریس معلم و 

 انیدمتصتواند به ، میدهندیمهای مرتبط با تدریس را پوشش و ابعاد مختلف فعالیت اندشدهختهسا

 اتریتأثی را برای بهبود تریعملو  ترحیصح، ترخاصآموزش معلمان کمک کند تا محتوی آموزشی 

تواند در شناسایی و کشف صورت که سیاهه فراشناخت تدریس مییادگیری طراحی کنند. بدین

ز این ا توانندیمآموزش معلمان  اندرکاراندستهای متفاوت فراشناختی معلمان یاریگر باشد و ویژگی

لمان عهای مناسب و نامناسب تدریس میک چارچوب تحلیلی برای متمایز کردن فعالیت مثابهبهابزار 
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ی در حوزه فراشناخت امداخلههای ها به طرق مناسب ازجمله آموزش استراتژیراهنمایی آن جهیدرنتو 

ریزی، نظارت و ارزیابی استفاده کنند. بعالوه با توجه به اینکه این ابزار در موقعیتی است مانند برنامه

مقایسه کند، عوامل دست اندکار  مباهو باالتر را  ترنییپاتواند معلمان با سطوح فراشناختی که می

تواند عامل اساسی در یک تدریس مؤثر از ابعاد می کیکدامتعیین کنند  توانندیمآموزش معلمان 

ی را برای معلمان با سطوح متفاوت توانایی و هدفمندترهای برنامه توانندیمها آن متعاقباًایجاد کند. 

ان طراحی کنند و از این طریق آموزش خود را خیلی ی در تدریس معلممیخودتنظدر راستای ارتقای 

ی این ابزار در داخل ایران عالوه سنجروان(. در نهایت Jiang etal, 2012و کارآمدتر نمایند) هدفمندتر

ی هاهتجرببر فراهم کردن فرصت سنجش و توصیف میزان فراشناخت تدریس معلمان در ابعاد مختلف 

ریزی، نظارت و تأمل ورد خود و در مورد پداگوژی، برنامهفراشناختی، دانش فراشناختی در م

های گسترده دیگری را برای تعیین تواند زمینه پژوهشفراشناختی آنان در خالل تدریس، می

ی مؤثر جهت هایکاربندمتغیرهای مهم مرتبط با فراشناخت تدریس و درنهایت طراحی مداخالت و 

 یرانی را فراهم سازد. های فراشناختی معلمان اارتقای توانایی

ی اصلی پژوهش حاضر فقدان مالک مناسب دیگری در حوزه سنجش هاتیمحدودیکی از      

تواند سنجش دقیق روایی فراشناخت تدریس معلمان برای بررسی روایی مالکی سازه بود  که می

مالکی ابزار را با مانع مواجه کرده باشد. همچنین با توجه به اینکه این اولین ابزار سنجش مستقیم 

پژوهش مشابه چندانی جهت مقایسه و بررسی همخوانی نتایج یافت فراشناخت تدریس معلمان است، 

های این پژوهش و اینکه ابزار حاضر تنها مقیاس فارسی مرتبط با سنجش نشد. با توجه به یافته

فی به بررسی توصی همآنشود که محققان با استفاده از فراشناخت تدریس معلمان است پیشنهاد می

در معلمان در مقاطع مختلف و با در نظرگیری متغیرهای مهمی  وضعیت و سطح فراشناخت تدریس

ازجمله سن، جنسیت، مقطع تدریس، سابقه و تحصیالت بپردازند و هم رابطه بین سطح فراشناخت 

موزان ی دانش آشناختروانتدریس معلم با متغیرهای وابسته متعدد مرتبط با بروندادهای تحصیلی و 

 بپردازند. 

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه در

 پژوهش رعایت شده است.

 حامی مالی

 های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تأمین شده است.کلیه هزینه
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 :تعارض منافع

یچ در ه قبالًمقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. این مقاله  ،اظهار نویسندگان بنا بر

اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه تدریس  یاهینشر

 .پژوهی ارسال شده است
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