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Abstract 

Introduction:  Metacognition refers to self-knowledge, control and monitoring of one’s 

own thinking and emotional processes. 

Objective: The objective of the study was determine the psychometric properties of the 

positive meta-Cognitions and Meta-Emotions Questionnaire in athletes. 

Method: The sample consisted of 307 men and women athletes of 7 sport clups in 

Jahrom city which selected by use of claster random sampling.  

Finding: The factor analyses showed the presence of a three-dimensional structure of 

PMCEQ which determine 47.24% of total variance explained of metacognition. The 

positive metacognition differences were found as regard gender, age, duration and types 

of physical activity. There were significant correlations between PMCEQ and 

metacognition questionnaire-30, sport self-regulation and goal orientation 

questionnaires. Data were indicative of acceptable level of Cronbach’s alpha (.83) and 

split-half (.86) reliability coefficients of positive metacognition and metaemotion 

questionnaire totally.  

Concolution: The results of the present study seem to indicate the substantial adequacy 

of this instrument to measure positive metacognition and metaemotion in the domain of 

sport and physical activity. 
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 : دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(مؤسسه ناظرو محل انجام پژوهش

 : برگرفته از پایان نامه دوره دکتری رشته روانشناسی ورزشحامیان مالی

 چکیده

 یفراشاناختچناین چهاارچو  . شاودیماو هیجاان گفتاه کنترل و نظارت بر فرایندهای تفکر  فراشناخت به دانش، :مقدمه

 . دهی در مواقع سختی استمنطبق با خودنظم

بوده  سنجی پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت در ورزشکارانهای روانویژگی هدف از مطالعه حاضر تعیین  هدف :

 است.
ای گیری خوشاهورزشی شهرستان جهرم باود کاه باه روش نموناه باشگاه 7از  ورزشکار زن و مرد 307نمونه شامل  روش:

 انتخا  شدند. 

. نادکرددرصد از واریاانس فراشاناخت را تبیاین می 24/47بود که  دهنده وجود سه عامل/سازهی نشانتحلیل عامل ها:یافته

های سااازه بعااهوه،. معنااادار بااود فعالیاات باادنی نااوع و ماادتجنساایت، گااروه ساانی، و  فراشااناختی از لحااا  یهاااتفاوت

گیری دهی، و پرسشانامه جهات، پرسشنامه خاودنظم30-پرسشنامه فراشناخت هایفراشناخت/فراهیجان مثبت با برخی عامل

در  عاملساه  و دهما 15 یبارا خنباوکریلفاآ طریاقاز نی دروهمسانی  یب پایاییاضر هدف ورزشی همبستگی نشان دادند.

 . دبو ضایت بخشر( 86/0سازی )و نیز از طریق دونیمه (83/0)کل پرسشنامه فراشناخت/فراهیجان مثبت 

و فراشاناخت  یریگبارای انادازه ابازار ایان کفایات قابال توجاه نشاان دهنادهنتایج حاصل از مطالعه حاضر  گیری:نتیجه

 فعالیت بدنی و ورزشی بود.در حوزه مثبت فراهیجان 

 : فعالیت بدنی، ورزش، فراشناخت، فراهیجان، تحلیل عاملی.ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

از  دهینظمیک توالی خود 1فراشناخت مثبت

 تداوم سازیخاموش ی است که مشتمل برفرآیندهای

لش )برای مثال، ورزشکار در هنگام شکست در چا

جلو اگر واقعاً همه چیز بد داند که مسابقات ملی می

، تفسیر (روداش فرو مییمنفمعموالً در افکار ، برود

احساسات خود به عنوان نشانه، بازداشتن از واکنش 

بر برای حل مسئله و تمرکز  سریع و تنظیم ذهن

داند که در میدان میبازیکن تکلیف )به عنوان مثال، 

به جای مضطر  شدن، شرایط  مسابقه بهتر است

و  (،کندارزیابی بینی را به طور عقهنی غیرقابل پیش

 پذیر و عملیمراتب اهداف انعطافتنظیم سلسله

مشکلی برطرف  رسدیهنگامی که به نظر م)مثهً، 

راه، تقسیم که تنها  داندیمورزشکار  شدنی نیست،

 چنین باشند.( میاست ترکوچکبه مشکهت آن 

الگوی شناسایی به به طور معمول  یفراشناخت

شامل ی و فراهیجانفرایندهای فراشناختی 

و  کوتاه ییخودتنظیمی عملکرد اجرا هاییتفعال

پردازش فراشناختی  به دنبال تغییر پردازد ویم پایدار

برآمدن از حل مشکل و یا متمرکز بر مشکل، به 

(. از 2011، 2)بیر باشددست می تکلیف و از این

های مرتبط با چنین فراشناختی، ترین نظریهمهم

 4ولز 3توان به مدل خودتنظیمی عملکرد اجراییمی

و مدل فراشناختی  (1996، 1994) 5و ماتیوز

اشاره کرد. ( 2009، 2000ولز ) 6اختهالت عاطفی

 7شده پردازش آنهین کنترلمطابق با این نظریه، 

، به طور 8دهی فراشناختیخودنظمن در آ)که 

                                                           
1 . positive metacognition 

2 . Beer 

3 . Self-Regulatory Executive Function (S-REF) Model 

4 . Wells 

5 . Matthews 

6 . metacognitive model of emotional disorders 

7 . The core online-controlled processing level 

8 . metacognitive self- regulation 

 یارزیابی وقایع و استفاده از راهبُردها یارآگاهانه ب

هسته اصلی راهبُرد  افتد(،اتفاق میکنترل فراشناختی 

انه رخ در سطح آگاه است کهکنترل فراشناختی 

 آگاهیبرانگیزاننده و کننده و استنباط  دهدمی

 9ایوارهح طرحوسطهمراه با  این سطحاست. 

در حافظه کننده باورهای فرد در مورد خود ذخیره )

مدل خودتنظیمی عملکرد  صر اصلیاعن (،بلندمدت

ارزیابی باورهای دهند نشان می هستند که اجرایی

نظارت( و اعتقادات خود )ها وارهخود و یا طرح

 عمومی )شاهد( یهااز برنامه یاتوسط مجموعه

ولز و در نظریه  بعهوه، .(2000)ولز، روند کار میبه

که در هنگام  شودی( فرض م1996، 1994ماتیوز )

 به دو تواندیفرد م ،مواجهه با یک وضعیت مشکل

. «11فراشناختی»و « 10عینی»عمل کند: حالت مجزا 

 12به عنوان حقایقرا فرد تفسیر افکار  عینیدر حالت 

در حالت فراشناختی فرد  کهی، درحالپذیردیم

یی قبول اهو یا نشانه 13وقایعوان به عنرا تفسیر افکار 

. گیرد که باید پس از آن مورد ارزیابی قرار دارد

تنها در شرایط واقعًا  عینیحالت شود که یمفرض 

 باعث در بقیه شرایطو سودمند است  آمیزتهدید

پایدار ناکارآمد و در نتیجه مقابله  پرورش تفکر

در حالت فراشناختی  ،برعکس. شودیم ناسازگارانه

مبتنی بر شواهد  وجود باورهایبه دلیل  مام شرایطت

 و انطباقی است.کاربردی  ،و از این رو مقابله تطبیقی

هر دو حالت عینی و  مطابق با مدل مفرض،

فراشناختی در یک زمینه مناسب و در یک راهبُرد 

منجر به تبدیل موانع به توانند مینظم متوالی م

 عهوه،ب. شوندها برای تسلط و موفقیت فرصت

استفاده انطباقی از حالت عینی و فراشناختی نیاز به 

                                                           
9 . schema level 

10 . Object Mode 

11 . Metacognitive Mode 

12 . real 

13 . events 
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ساده دارد که  باورهای فراشناختی از نوع مستقل و

شناسایی مسیرهای جایگزین  برای این منظور نیاز به

 همچنین است.پذیر هدف و بازسازی انعطاف

به  پیشنهاد شده است که چنین باورهای فراشناختی

در پاسخ  ت فراهیجانانطباقی یا مثب یهانمونه

دارند نیاز  هیجانی اولیه خود به چالش

مطابق (. 2009، 1میتمنزگروبر، بک، هافر، و شابلر)

فراهیجان انطباقی ( 2003) 2با نظریه فراهیجان نف

 کنندهمنعکس، (شادی، محبت، کنجکاوی و عهقه)

گر هیجانات فرد برای ارتقای سهمتی و حمایت

پذیرش زمینه مثبت فراهیجان است؛ چرا که 

ی که فراهیجان کند، یعنیفراهم میهیجانات خود را 

فرآیندهای  تواندیمو  ی استطبیعت مثبت دارای

 ی را توضیح دهدشناختروانآگاهی و پذیرش ذهن

 هی(. نظر2003)نف،  شودی میسهمتباعث بهبود که 

که  کندیهیجانات فرض م پیرامون ارزیابی شناختی

رآیندهای ارزیابی و یا ارزیابی هیجانات نتیجه ف

اگر (. 1021، ص 1982، 3)الزاروسهستند مستقیم 

 توانیرا نم اید هیچ دامنهاشاین تعریف درست ب

محاسبه  برای در نظر گرفتن هیجانات و فراهیجان

شناختی، جاگر و ارزیابی  یهاهینظر در مقابلِ نمود.

که هیجانات  کنندیاستدالل م( 2006) 4بارتیش

و قضاوت  ی کیفی هستندهادهیپد ی ازیبترک

برای تجربه هیجانات خاص نه الزم و نه  یشناخت

  .کافی است

 زه نظریهسا ایاولین جزء اهداف هسته ،روازاین

( ممکن 2000( و ولز )1996، 1994ولز و ماتیوز )

 است معکوس یک صفت فراشناختی ناسازگار

 دربردارنده رسدیجزء دوم به نظر م باشد.

                                                           
1 . Mitmansgruber, Beck, HOfer & Schulsler 

2 . Neff 

3 . Lazarus 

4 . Jager & Bartsch 

دهنده هوش هیجانی و که پرورش ی باشداهیجانفر

( 47، ص 1996) 5که گلمن چیزی است به ویژه آن

را  6ارجاعی-یک حالت خنثی که خود»به عنوان 

« کندیحتی در میان احساسات آشفته حفظ م

ی شناسای رسدی. جزء سوم به نظر مکندیم توصیف

دهی ی خودنظمکه از نوع ی باشدفراشناخت کننده

به ( 2000) 7زیمرمنکه توسط  کندیم حمایت

سیستماتیک برای هدایت شناخت،  یهاعنوان تهش

 احساسات و رفتار نسبت به دستیابی به هدف

. سه قسمت تلفیقی به نظر توصیف شده است

هیجان سبک فرابه توصیف فراشناخت و  رسدیم

در  پذیربه رفتار انعطاف پردازند کهیمدهی نظمخود

که نظریه خودمختاری ند کنیمکمک  افرادی

در جهت استقهل به را ( 1989، 8رایان و کنل)

که به  هایییط. در شرایط و یا محاندهدیتصویر کش

 به طور ند، این افراد قادرنیستند ییرتغآسانی قابل

، به آن محیط منطبق شوند پذیرارادی و انعطاف

و اطهعاتی، منابع تمایل به تفسیر موانع به عنوان 

دنبال کردن فرصت برای پیگیری اهداف  و حفظ

و کمتر مستعد ابته به از دست  دارند مستقل خود

دادن انگیزه درونی به عنوان یک نتیجه عدم 

در این مقاله این  .(2011هستند )بیر،  پیشرفت

، بدون در نظر گرفتن پتانسیل همپوشانی رادیدگاه 

 ها(آن بین فرا سازهنیز بین شناخت و هیجانات )و 

 یشواهد رسدیبه نظر مچرا که ، شوددنبال می

برای حداقل برخی از ( 2006)جاگر و بارتیش، 

که توسط  وجود دارد جاناتیهیجانات و فراه

وجود به غیر از )صرفاً( عوامل شناختی عواملی 

 .آیدمی

                                                           
5 . Goleman 

6 . self-reflectiveness 

7 . Zimmerman 

8 . Ryan & Connell 
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یک نمونه بر روی  ( در پژوهشی2011بیر )

به  (،ساله 73-18جو )و دانش مندکار 313مختلط از 

و ساخت پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان توصیف 

فراشناخت  یریگ، به عنوان یک ابزار اندازهمثبت

ی پرداخت و فرایندهایو باورهای فراهیجانی  یتطبیق

یز بکار برانگهنگام مواجهه با شرایط چالش که

ضعیف و / یا اظهارات های یهحذف گو رود.یم

 49 تعداد منجر به کاهش هاگویهمتقابل بارگذاری 

سه که در  نهایی شد گویه 18اولیه به گویه 

گویه( قرار شش )در هر یک خرده مقیاس عامل/

 و افکار سازیاعتماد به خاموش عامل اول گرفتند.

فرد در دهنده توانایی نشاناست که  پایدار هیجانات

و نگرانی از نشخوار فکری تغییر سریع و جلوگیری 

شرایط و  وزا ترسبا عوامل اس در زمانی است که

. شودمیمواجه  برانگیز )سخت(رویدادهای چالش

بر گیرند، میدر این صفت  یافرادی که نمره پایین

این باورند که فاقد توانایی به دست آوردن مجدد 

پس از تجربه و حتی افکار و احساسات  ،تعادل

ها به . به این ترتیب، آنهستند کننده جزئیناراحت

بر  1هانظارت-میکروبه  بیشتری نیازاحتمال زیاد 

در  وقایع بیرونی دارند.درونی خود و  یهاحالت

خود به  هیجاناتاعتماد به تفسیر  عامل دوم یعنی

ز واکنش فوری و تنظیم یری اعنوان نشانه، جلوگ

اعتماد به تنظیم عامل سوم )و  ذهن برای حل مسئله

به  ی(پذیر و عملمراتب اهداف انعطافسلسله

تفسیر درست  فرد درهای پیچیده واناییت بررسی

ها با استفاده از زا و مقابله با آنعوامل استرس

. شودپرداخته می پذیری و استراتژیسازمان، انعطاف

 گیرند،می هادر این ویژگی یافرادی که نمره پایین

 ها برایکنند که فاقد این تواناییفکر می

 برابر در( یپذیری و راهبُرد)انعطافالعملعکس

                                                           
1 . micro-monitoring 

ها به زا هستند. به این ترتیب آنیک عامل استرس

های بین خواستهبیشتری را احتمال زیاد ناهنجاری 

 یزبرانگدرک شده از یک وضعیت دشوار و چالش

کنند )بیر، میتجربه ها با آنمقابله خود در و توانایی 

2011.) 

عملکرد  تبط بامر یشناختروان یهاسازهاز 

به  توانیم یجانی غیرموقعیتیفراهفراشناختی و 

گیری هدف اشاره کرد )بیر، دهی و جهتخودنظم

( در پژوهشی بیان 2008(. تئودوسیو و پاپائینو )2011

وظیفه مداری سهم ی هدف ریگجهتنمودند که 

فراشناختی  یهاتیدر توضیح فعال یمنحصر به فرد

بعهوه، . ارددساله 17-14آموزان دانش

وظیفه ی هدف ریگجهتدارای آموزان دانش

، ارزش فرایند هستند زهیمداری باال ذاتاً باانگ

و  یشناخت راهکارهایو  دانندیمرا یادگیری خود 

اتخاذ  در تربیت بدنیدهی خودنظم یرفتار

 جادشدهیمحیط انگیزشی اهمچنین،  .ندینمایم

 یهاتیتوسط معلم تربیت بدنی نقش مهمی در فعال

. دارد طول درس آموزان درفراشناختی دانش

خود بر تسلط بیشتر  یهاکه در کهس یمعلمان

ها از آن آموزاناحتمال دارد که دانش دارند، تاکید

راهبردهای فراشناختی در یادگیری و عملکرد 

با افراد با این حال، . نمایند استفاده تربیت بدنی

ر بیشتر احتمال دارد ب ی هدف خودگرا،ریگجهت

وظایف تمرکز کنند  ترقیبه جای درک عمعملکرد 

تعامل فراشناختی و  تواندینمخودمحوری  جو و

تربیت بدنی را افزایش  یهادهی در کهسخودنظم

رابطه مثبت اما  ،راهبُرد فراشناختی ارزیابیدهد. 

. استفاده مکرر دارد گیری خودمدارجهتبا  یضعیف

فرآیندهای شناختی شامل  خودمدار ازآموزان دانش

مستعد استفاده از  آنان را ،خود و دیگرانمقایسه بین 

. دینمایم مقایسه و ارزیابی خود در فرایند یادگیری
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وظیفه مداری ی هدف ریگهر دو جهت بااین حال،

 دهندهحیتوضجو انگیزشی وظیفه مدار، و درک 

 .است واریانس کل فراشناخت در تربیت بدنی

، این فرایندهای ذهنی در ورزشکاران با روازاین

برای انتخا  و تشویق شدن به  هاآنفزایش توانایی ا

انجام رفتارهای سالم در طول چرخه زندگی، باعث 

شود که در نظر فرد ورزش یمکاهش ادراکاتی 

رسند و در نتیجه باعث یمکردن به ظاهر مشکل 

پایبندی افراد به رفتارهای سالمی همچون تمرین و 

شود )کیلی، ملنیک، جاکوبسون و یمورزش 

 (.2011، 1اُهایر

-یتکارتراولز و  302-پرسشنامه فراشناخت

و معکوسی با  ابزار نزدیک مرتبط( 2004) هاتون

 بررسی پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت برای

به اعتماد ) اول عامل اگر .فراشناخت خواهد بود

توانایی جلوگیری یدار( پا افکار و احساسات توقف

 و ییی به بیش فعالخودتنظیمی عملکرد اجرا سریع

نسبتاً قوی و همبستگی رابطه ، شدن را دارد پایدار

 30-پرسشنامه فراشناختهای مقیاس منفی با خرده

انتظار داشت. عوامل دوم و سوم از  توانیم

فراتر از دامنه  مثبتو فراهیجان  فراشناخت پرسشنامه

-نفس شناختی پرسشنامه فراشناختاعتمادبهعامل 

فرایندهای قی اطبان جشاست و به سن 30

و نیز  ،گراهای شناختی مثبتدهی در حوزهخودنظم

با  .پردازدمی نفساعتمادبهو هیجانی،  یهادر بخش

دهی ورزشی )رایان و این حال، پرسشنامه خودنظم

دودا و گیری هدف )( و پرسشنامه جهت1989کنل، 

های نزدیکی به عوامل دوم (، سازه1992 ،3کوالسین

از پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت و سوم 

هستند و به همین جهت، برای بررسی روایی همزمان 

                                                           
1 . Kelly, Melnyk, Jacobson, & O'Haver 

2 . Meta-Cognitions Questionnaire- 30 

3 . Duda & Nicholls 

شود ها استفاده میبین این پرسشنامه از آنو پیش

 (.2011)بیر، 

فعالیت بدنی، زمینه ارتباط فراشناخت با در 

یک فرد با که زمانی  اندهنشان داد هاپژوهش

شتر احتمال بی ،دوشمیآشنا  های حرکتیمهارت

دارد که از هر دو راهبُرد فراشناخت خودآگاه یا 

 های بدنییتهای مختلف فعالدر حوزه ناخودآگاه

فرسون و مانند تایپ کردن، رقص، و تنیس )مک

)تئودوسیو و پاپائینو،  (، یا بسکتبال1989، 4توماس

افراد بین  یکه در آن تفاوت استفاده کند (2008

کرد مشهود است. با در طول عمل مبتدی و ماهر

( 2003) 5اوموندسن ،بدنی هاییتتوجه به فعال

 هراهبردهای فراشناختی/ پیچیداز که پسران دریافت 

 نسبت به دختران تربیت بدنی ی در محیطبیشتر

( 1996) 6سن، لی و چنکنند. با توجه به یاستفاده م

تا  9که کودکان در سنین مختلف )از  ندنشان داد

در انجام  را از فراشناخت یتلفسال(، سطوح مخ 13

نشان  اساسی مانند راه رفتن تکالیف حرکتی

، توانایی راه رفتن، برای همه کودکان دهندیم

بیشتر و تر درک ، اما کودکان بزرگاستیکسان 

نشان  راه رفتن حینگزارش حرکات در  بهتری در

اسپرلینگ، براس،  مطالعه دیگری توسط . دهندیم

( نشان داد که 2002) 7ورفیهاوارد، میلر، و م

راهبردی از نوع فرایندهای  نیزیادگیری و دانش و 

تر فعالیت بدنی در طی رشد کودک اختصاصی

های خاصی از شوند و با افزایش سن، دامنهمی

 دهند.فراشناخت رشد بیشتری را نشان می

 فردی،های بینتفاوتبا توجه به در نتیجه، 

 کنندهلیتسه توانندیم مثبت و فراهیجان فراشناخت

                                                           
4 . McPherson & Thomas 

5 . Ommundsen 

6 . Lee & Chen 

7 . Sperling, Bruce, Howard, Miller, & Murphy 
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و سهمت  دهی عملکردیخودنظم یا مهارکننده

ی باشند. به همین جهت، پژوهش حاضر شناختروان

 باعثکه ممکن است است  مهمی معطوف به حوزه

عملکرد ارتقاء  برای یتوسعه و اجرای مداخهت

فراشناختی و  ی و بهبود سهمتی و باورهایورزش

ام اساسی در گفراهیجانی مثبت شود؛ چرا که 

 باورهایشناسایی اجزاء اصلی و ضروری 

توسعه ابزار  فراشناختی و فراهیجانی مثبت،

مفاهیم مربوط بتواند است که  یاعتماد و معتبرقابل

ارزیابی، نظارت و کنترل شناختی  هایسازهبه 

را  ورزش به و پایبندی مرتبط با عملکرد ورزشی

  بسنجد.

در بهبود رغم اهمیت فراشناخت مثبت یعل

عملکرد ورزشی، با نگاهی به ادبیات پژوهشی 

شویم که در زمینه فراشناخت مثبت یممتوجه 

در داخل و  شدهانجامتفاوت فاحشی بین تحقیقات 

خارج از کشور وجود دارد و تحقیقات داخلی در 

(. 1391این زمینه معدودند )کاظمی و کشاورزیان، 

برای  زشیشناسان ورمربیان و روان همچنین، اغلب

سنجش استعدادیابی افراد در زمینه عملکرد 

 بتوانند دارند که و پایایی دقیق نیاز به ابزار ورزشی،

به بررسی میزان فراشناخت  ممکن، زمان کمترین در

، 1و فراهیجان انطباقی بپردازند )مارتینی و شور

 ینمعتبرتراز  (. در این شرایط، یکی2008

 توسط دیگر کشورهای در یی کههاپرسشنامه

خودتنظیمی انطباقی  گوناگون ابعاد پژوهشگران در

پرسشنامه  شود،یم عملکرد اجرایی استفاده

اگر . است (2011)بیر، فراشناخت و فراهیجان مثبت 

ی هایژگیوی دارای این ابزار جدید فراشناخت

 یهاسازه ی خوبی در ورزشکاران باشد،سنجروان

هت بالینی و مداخبه  توانندیم ی آنشناختروان

                                                           
1 . Martini & Shore 

نگهداری و حفظ تعادل  بهتر در زمینهمربیگری 

بین شیپ رقابلیغسختی، رویدادهای روانی در زمان 

باعث و یا حداقل کمک کنند  زیبرانگابهامو 

فراشناختی  دهیافزایش آگاهی از معنای خودنظم

ی که در این پژوهش سؤالاساس، براینشود. می

 شود این است که:مطرح می

یی که پرسشنامه هاسؤالا مجموعه آی -1

، در انددادهفراشناخت و فراهیجان مثبت را تشکیل 

 ورزشکاران از پایایی برخوردار هستند؟ 

یی که پرسشنامه هاسؤالآیا مجموعه  -2

، در انددادهفراشناخت و فراهیجان مثبت را تشکیل 

 یی مناسبی هستند؟ رواورزشکاران دارای 

 جنسیت، گروه سنی، آیا تفاوتی از لحا  -3

مدت و نوع فعالیت بدنی در پرسشنامه فراشناخت و 

 فراهیجان مثبت وجود دارد؟

فراشناخت و فراهیجان بین  نوع روابطی چه -4

گیری هدف ورزشی جهتو  دهیخودنظم با مثبت

 وجود دارد؟

 

 روش پژوهش

از نوع  2در این پژوهش از طرح تحقیق توصیفی

به این ترتیب که ابتدا استفاده شد.  3یابیزمینه

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت به فارسی 

ترجمه شد. سپس از دو نفر متخصص زبان انگلیسی 

های پرسشنامه را خواسته شد که به طور مجزا ماده

های به فارسی روان ترجمه کنند. آنگاه شکاف

موجود در تطابق دو ترجمه اصهح گردید. سپس 

زمودنی به صورت آ 15آزمون حاصله روی 

آمده برای یشپآزمایشی اجرا شد و اشکاالت 

 کاربرد نهایی آزمون اصهح و رفع گردید. 

                                                           
2 . descriptive study 

3 . survey research 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25B2%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587%2B%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D9cb%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.com&sl=fa&u=http://payman-ghiratmand.blogfa.com/post/3&usg=ALkJrhgQTYFD_2EE7sIOTtrNRsCm12799w
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 کنندگانشرکت
ورزشکارانی بود که کلیه جامعه پژوهش شامل 

ی ورزشی شهرستان جهرم تمرینات هاباشگاهدر 

دادند. با درنظرگرفتن قاعده یمورزشی انجام 

عاملی که بر اساس آن کهین در استفاده از تحلیل 

، 1شود )کهینضر   5الی  3باید در  سؤاالتتعداد 

گویه پرسشنامه  18( )که با توجه به 2011

آزمودنی  90-54فراشناخت کاربردی، باید حدود

وجود داشته باشد(، و با در نظر گرفتن احتمال 

باشگاه مردانه  4مشتمل بر نمونه آماری ریزش، 

 170)شگاه زنانه با 3ورزشکار مرد( و  137)

ی اش تصادفی خوشهورزشکار زن( بود که به رو

را  کنندگانشرکتاز  %4/55انتخا  شدند. مقدار 

را مردان  کنندگانشرکتاز  %6/44بانوان و 

های آمادگی دادند که در رشتهیمورزشکار تشکیل 

جسمانی، بدنسازی، اروبیک، ژیمناستیک، شنا، 

تبال، فوتبال، دو اسکیت، والیبال، بدمینتون، بسک

سواری، کونگفو، کاراته، ومیدانی، دوچرخه

تکواندو، ووشو، و شطرنج مشغول فعالیت بودند. 

سال در  50ماه تا 1مدت فعالیت ورزشکاران بین 

(. بعهوه، محدوده سنی 83/2±08/1نوسان بود )

بود  سال 65-15در تحقیق حاضر  کنندگانشرکت

(87/7±76/24 .) 

-ه مناطق ایران، شهرستان جهرم ابتدا از بین کلی

-های فرهنگییژگیوبه دلیل آشنایی پژوهشگران با 

از بین کلیه مناطق ، انتخا  شد. سپس -اجتماعی آن

باشگاه ورزشی مردانه  4شهرستان جهرم به تصادف 

ورزشی زنانه انتخا  شدند. پس از آن  باشگاه 3و 

ی ورزشی هدف مراجعه و با هماهنگی هاباشگاهبه 

والن، و پس از جلب همکاری ورزشکاران )با مسئ

هدیه(،  1نفر،  25دادن هدایایی به قید قرعه از هر 

                                                           
1 . Kline 

ضمن توضیح مفاهیم و جمهت  -ها نامهپرسش

 شد.ا اجر -دشوار

 ابزار گردآوری اطهعات
پرسشنامه  : ازو فراهیجان مثبت فراشناخت

( استفاده 2011بیر ) 2و فراهیجان مثبت فراشناخت

باورهای  های این پرسشنامه بیانگرگویه شده است.

فراشناختی در مورد فرایندهای شناختی و هیجانی به 

یز است برانگچالش هاییتهنگام مواجهه با موقع

 شدهانجامهای مصاحبه( که برگرفته از 1)پیوست 

مدل بر  ها مبتنیاز آناستنتاج است.  مطالعه کیفی در

، 1994تیوز )ولز و ماخودتنظیمی عملکرد اجرایی 

مدل فراشناخت اختهالت عاطفی ولز  ،(1996

( 2003و مدل فراهیجان نف ) (،2009، 2000)

هر  گویه وجود دارد که 18 اًمجموع باشد.می

)از  یادرجه چهار اسیبا مق هاگویه نیبه ا یآزمودن

 .دهدیپاسخ م«( کامهً مخالف»تا « موافق امهًک»

رده مقیاس به سه خ ی این پرسشنامههاگویه

اعتماد به از: الف(  اندعبارتاند که یافتهاختصاص

اعتماد ؛  (  3پایدار هیجانات و افکار سازیخاموش

ز یری اخود به عنوان نشانه، جلوگ هیجاناتبه تفسیر 

؛ ج( 4واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله

پذیر و مراتب اهداف انعطافاعتماد به تنظیم سلسله

در  تحلیل عاملی اکتشافی(. 2 )پیوست 5یعمل

ی ساختار سه عامل ( از2010پژوهش بیر و مونتا )

 پرسشنامه سه عاملو نشان داد که حمایت کرد 

را به خود اختصاص  درصد از واریانس 76/54

عوامل  برای هایه. محدوده بارگذاری گودهدمی

                                                           
2 . The Positive Metacognitions and Positive Meta-Emotions 

Questionnaire (PMCEQ) 

3 . Confidence in Extinguishing Perseverative Thoughts and 

Emotions 

4 . Confidence in Interpreting Own Emotions as Cues, 

Restraining from Immediate Reaction and Mind-Setting for 
Problem-Solving 

5 . Confidence in Setting Flexible and Feasible Hierarchies 

of Goals 
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برای عامل  81/0تا  51/0 مربوطه به شرح زیر است:

افکار و احساسات  موش سازیخا)اعتماد به  1

)اعتماد به  2برای عامل  72/0تا  45/0 نگهدارنده(.

ز یری اتفسیر احساسات خود به عنوان نشانه، جلوگ

 واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله( و

نفس در تنظیم )اعتمادبه 3عامل برای  78/0تا  57/0

پذیر و عملی(. ضرایب مراتب اهداف انعطافسلسله

برای عوامل  85/0، و 76/0، 85/0 کرونباخ با آلفای

پرسشنامه  . در مجموع،ند، به ترتیب باال بود3و  2، 1

اعتبار سازه  دارای رسدیبه نظر م ایگویه 18 نهایی

، 1)بیر و مونتا مناسبی باشد خو  و همسانی درونی

2010.)  

پرسشنامه  لهیبه وس :یفراشناخت باورهای

(، 2004هاتون )-تیرافراشناخت ولز و کارت

پرسشنامه بر اساس مدل  نیشد. ا یابیو ارز یبررس

 یبرا 2وسیولز و ماتیمی خودتنظ ییکنش اجرا

سال به باال ساخته شده است و  18 بزرگسال تیجمع

اند از: که عبارت باشدیم اسیخرده مق 5شامل 

 ،4یمثبت در مورد نگران یباورها ،3یاعتماد شناخت

 ،6ریرناک و کنترل ناپذافکار خط ،5یوقوف شناخت

پرسشنامه بر  نیها در ا. پاسخ7به کنترل افکار ازین

(، 1) ستمی)موافق ن کرتیل یادرجه 4 اسیاساس مق

(، کامًه موافقم 3(، نسبتاً موافقم )2موافقم ) یکم

شده در . حداقل نمره کسبشوندیم ه( ( محاسب4)

و حداکثر آن برابر  30برابر  یسؤال 30آزمون  نیا

فراشناخت با مجموع  ی. نمره کل براباشدیم 120

. پرسشنامه دیآیبه دست م هااسیمق رینمرات ز

                                                           
1 . Beer & Moneta 

2 . the Self-Regulatory Executive Function model (S-REF: 

Wells, 2000; Wells & Matthews, 1994, 1996)  

3 . cognitive confide 

4 . positive beliefs about worry 

5 . cognitive self-consciousness 

6 . negative beliefs about uncontrollability of thoughts and 

danger 

7 . beliefs about need to control thoughts 

 یقابل قبول ییو روا ییایپا یدارافراشناخت 

 بیضر قیبه دست آمده از طر ییای. پاباشدیم

 72/0در دامنه  هااسیخرده مق یبرا باخکرون یآلفا

بعد از نمره کل،  یبرا ییبازآزما ییایو پا 93/0تا 

 59/0 هااسیخرده مق یو برا 75/0روز،  118تا  22

تیراکارتوگزارش شده است )ولز  87/0تا 

 یریزاده دستگ نیریش ران،ی(. در ا2004، هاتون

را با استفاده از  یدرون یهمسان بی(، ضر1385)

و  91/0 اسیکل مق یکرونباخ برا یلفاآ بیضر

 ییایو پا 87/0تا  71/0در دامنه  هااسیخرده مق یبرا

 یهفته برا 4را در فاصله  پرسشنامه نیا ییبازآزما

در دامنه  هااسیخرده مق یو برا 73/0 اسیکل مق

 اسیکل مق یگزارش کرد. همبستگ 83/0تا  59/0

خرده  یو همبستگ 43/0 یاضطرا  خصلت اسیبا مق

برآورد کرده  87/0تا  58/0را در دامنه  هااسیقم

(. 1385همکاران،  و یریزاده دستگ نیریاست )ش

در پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

و در بانوان ورزشکار  61/0در مردان ورزشکار 

 برآورد شده است. 76/0

 یدهپرسشنامه خودنظم لهی: به وسیدهخودنظم

 نیشد. ا دهیسنج( 1989)رایان و کنل،  8یورزش

فرد به طور  کیاست که  یلیپرسشنامه مربوط به دال

مشغول  یبدن یهاتیبه فعال ایو  کندیم نیتمر منظم

. پردازدیم یدرون یخودگردان یابیو به ارز شودیم

شده و سال به باال ساخته 12افراد  یپرسشنامه برا نیا

 ،یرونیب یخودگردان اسیمق 4سؤال در  16 یدارا

 یشده، خودگردان یفکندرون یخودگردان

نمره  است. حداقل یدرون زشیشده و انگشناخته

و  16برابر  یسؤال 16آزمون  نیشده در اکسب

 ی. نمره کل براباشدیم 119حداکثر آن برابر 

 ریبا مجموع نمرات ز یورزش یدهخودنظم

                                                           
8 . the Exercise Self-Regulation Questionnaire (SRQ-E) 
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دهی خودنظم پرسشنامه .دیآیبه دست م هااسیمق

. باشدیم یقابل قبول ییو روا ییایپا یدارا ورزشی

ر چهار اعتبار سازه آن از طریق تحلیل عاملی بیانگ

 ،یرونیب زهیانگ ،یدرون زهیانگ یخودگردان عامل

است. بعهوه،  شدهگردانی شناختهو خود یفکندرون

 آلفا کرونباخها دارای ارزش یاسمقتمام خرده 

هستند )رایان و  85/0تا  62/0)همسانی درونی( 

 یب پایاییاضردر این پژوهش، (. 1989کنل، 

 16 یبرا کرونباخ یآلفا طریقاز نی دروهمسانی 

ه ترتیب در )بدر کل پرسشنامه  عاملچهار  و دهما

و نیز از طریق  (67/0 و 80/0مردان و زنان 

و  79/0ه ترتیب در مردان و زنان بسازی )دونیمه

 .دبوبخش یترضا( 62/0

گیری پرسشنامه جهت گیری هدف:جهت

( به منظور 1992) 2کوالسیتوسط دودا و ن 1هدف

ساخته  یورزش طیحگیری هدف در مسنجش جهت

 اسیدو مق یپرسشنامه دارا نیشده است. ا

و خود است  فیگیری هدف در مورد تکلجهت

با  هاتمیآ نیبه ا یدارد و هر آزمودن تمیآ 13که 

کامًه »تا « موافق امهًک»)از  یاپنج درجه اسیمق

کرونباخ  یآلفا بی. ضردهدیپاسخ م«( مخالف

گیری جهت و فیگیری تکلجهت یهااسیمقخرده 

گزارش شده است.  78/0و  80/0 بیخود به ترت

پرسشنامه با پرسشنامه جو  نیا یهمبستگ بیضر

، P<001/0درک شده در ورزش ) یزشیانگ

68/0=rنیا یثبات درون .باشدیم داری( معن 

به  74/0کرونباخ  یروش آلفا قیاز طر زیپرسشنامه ن

(. در 1992 کوالس،ی)دودا و ن است آمدهدست 

 بی( ضر1385) اپورانیو آر یابوالقاسم ان،ریا

به دست  82/0پرسشنامه را  نیکرونباخ کل ا یآلفا

                                                           
1 . goal orientation questionnaire  

2 . Duda & Nicholls 

نمونه  کیآن در  یدرون یهمسان زانیاند. مآورده

 ریز یآموزان ورزشکار برااز دانش ینفر 321

 اسیمق ریز یو برا 82/0 ییگرافیتکل اسیمق

 یانبه دست آمده است. همس 89/0 ییخودگرا

 جینتا یهمبستگ قیاز طر زیمون نآز یدرون

 یآزمون و آزمون اهداف ورزش نیدر ا هایآزمودن

 فینشان داد که تکل زیمعنادار بود. اعتبار سازه ن

در هستند.  ایدو سازه مجزا و پا ییو خودگرا ییگرا

پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در 

 68/0و در بانوان ورزشکار  56/0مردان ورزشکار 

 رآورد شده است.ب

 

 های تحقیقیافته

پرسشنامه « ساختارعاملی»برای بررسی 

ییدی تأو فراهیجان از شیوه اکتشافی و  فراشناخت

ها، نمودار استفاده شد. به منظور تعیین تعداد عامل

گویه  18)در اینجا منظور  هاعاملارزش ویژه همه 

، مشخص 3است( ترسیم و بر اساس معیار اسکری

امل باید بررسی شود. مقدار ضریب شد که سه ع

و  87/0، 4 الکین-میر-مقیاس کفایت نمونه کیسر

دار یمعن p<0001/0آزمون بارتلت نیز در سطح 

یی مشمول یک عامل شدند که وزن هادادهبود. 

به دلیل  3یا باالتر را داشتند. سوال  40/0عاملی 

به دلیل عدم  7و  2نداشتن بارعاملی الزم و سواالت 

ارتباط با خرده مقیاس موجود در مدل نظری از 

، ارزش ویژه عامل 3پرسشنامه حذف شدند. در کل 

درصد از واریانس  24/47باالتر از دو داشتند که 

اعتماد به »عامل بعهوه، آزمون را تبیین کردند.  کل

تفسیر احساسات خود به عنوان نشانه، بازداشتن از 

دارای « برای حل مسئله واکنش سریع و تنظیم ذهن

                                                           
3 . Scree 

4 . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(KMO) 
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از واریانس کل  %62/21 وبود  89/3ارزش ویژه 

 سازیاعتماد به خاموش»کرد. یمآزمون را تبیین 

اشت که د 46/2نیز ارزش ویژه « چالش تداوم

کرد. یماز واریانس کل را تبیین  68/13%

مراتب اهداف اعتماد به تنظیم سلسله»براین، عهوه

 15/2نیز دارای ارزش ویژه « پذیر و عملیانعطاف

از واریانس کل آزمون را تبیین  %94/11بود و 

 کرد.می

های به مقایسه شاخص 1ایموس افزارنرماز طریق 

لیه و ویرایش شده برازندگی مدل سه عاملی او

( در ورزشکاران 7، و 3، 2)باحذف سواالت 

( مهحظه 1پرداخته شد. همان طور که در جدول )

شود مدل سه عاملی ویرایش شده که منطبق با یم

های تحلیل عاملی اکتشافی است توانست یافته

اولیه اختیار  تری را نسبت به مدلبرازش مناسبی

عاملی مناسب  ( نمایانگر مدل1) کند. شکل

ها و پرسشنامه همراه با بار عاملی مربوط به گویه

 ها هستند.ارتباط ساختاری با خرده مقیاس

با توجه به تحلیل عاملی فوق، همبستگی درونی 

ها با یکدیگر و با کل مقیاس نمرات خرده مقیاس

( خهصه شده 2استخراج گردید که در جدول )

با کل مقیاس  هاعاملاست. ضرایب همبستگی باالی 

ها با یاسمقتر خرده و ضرایب همبستگی پایین

یکدیگر حاکی از استقهل نسبی عوامل از یکدیگر 

و روایی کل مقیاس است. با این حال، عامل اول 

تری نسبت به دارای ضرایب منفی و نسبتاً پایین

عوامل دوم و سوم است که مطابق با مدل نظری 

 قابل توضیح است. 

ایی پیش بین پرسشنامه برای بررسی رو

ی ورزشی به بررسی ارتباط این دهخودنظم

گیری هدف و فراشناخت پرسشنامه با جهت

                                                           
1 . Amos 

( با تاکید بر مقدار 3پرداختیم که با توجه به جدول )

توان گفت که یمآمده،  به دستضریب همبستگی  

ارتباط معناداری بین پرسشنامه فراشناخت/فراهیجان 

دهی ورزشی و ودنظمگیری هدف، خمثبت با جهت

در بانوان ورزشکار وجود دارد و  30-فراشناخت

بنابراین، پرسشنامه فراشناخت/فراهیجان مثبت دارای 

 3روایی پیش بین و همزمان خوبی است )در جدول 

هایی اشاره شده است که فقط به خرده مقیاس

های فراشناخت مثبت رابطه حداقل با یکی از عامل

 ند(.امعناداری نشان داده

همراستا با نتایج تحلیل عاملی، به مقایسه 

فراشناخت از لحا  جنسیت، سن، مدت و نوع 

فعالیت بدنی پرداخته شد. نتایج تحلیل واریانس 

( حاکی از وجود تفاوت معنادار بین زنان 4)جدول 

و مردان در کل مقیاس فراشناخت و فراهیجان مثبت 

فعالیت است. بعهوه، سن، نوع فعالیت بدنی و مدت 

 بدنی نیز بر فراشناخت اثر معناداری دارند.

حال که میزان روایی سازه عاملی و همگرا، 

بین و همزمان پرسشنامه بررسی شد، ضروری پیش

است که به بررسی ضرایب پایایی پرسشنامه طبق 

 های تحلیل عاملی پرداخته شود. یافته

توان گفت که ضرایب یم( 5با توجه به جدول ) 

ها از لحا  آلفا کرونباخ بسیار خرده مقیاسپایایی 

( ولی در 73/0-71/0نزدیک به هم بوده )

سازی عامل دوم دارای کمترین پایایی و دونیمه

عامل سوم از بیشترین پایایی برخوردارند. با این 

حال، مقدار ضرایب برای کل مقیاس فراشناخت 

توان گفت که پرسشنامه یمخو  است و در نتیجه 

تفاده در تحقیق حاضر دارای پایایی بوده و مورد اس

 از ثبات برخوردار است.
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 44-62 صفحات:

 
 پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت :1پیوست 

جنسیت:  مدت فعالیت: نام رشته ورزشی: سن:  

این پرسشنامه مربوط به عقاید افراد در مورد تفکر و احساسات خود در شرایط دشوار است. لطفاً هر سؤال را بخوانید و یکی ازگزینههای آن را با گذاشتن )×( 

 انتخاب نمائید که به نظر میرسد برای شما مناسبتر از بقیه است:

 سواالت
موافق 

 نیستم

 یکم

مموافق  

ط متوس طوربه

مموافق  

کامهً 

 موافقم

کنم، تغییر خلق منفی برایم مشکل است.می« احساس افسردگی»زمانی که -1      

کنم.یمبه سرعت ترس خود را توجیه « ه در مقابل فرارواجهم»ن سود و زیابا ارزیابی  من ،ر شرایط دشوارد-2      

نم.کاهداف فرعی دست یافتنی و کوتاه مدت تقسیم  بهاهداف مهم دراز مدت را  توانمیمن به راحتی م-3      

ام فرو روم.یمنفایلم در افکار ، مجلو بروداگر واقعاً همه چیز بد -4      

ان ها را به عنو، آنزاینرو، ادهندینمهمه واقعیت را نشان  آور،که افکار منفی و اضطرا  کنمیحساس ما-5

خیلی جدّی نیستند.که نگرم یم« چیزهایی»  

    

کنم.را تدوین  مو سلسله مراتب اهداف ینیازهای خود را اولویت بند توانمیم-6      

نم.مبارزه ک هاآنام، با منفیخلق کردن با کنترل میل دارم  ،کنندمیمن غلبه بر « هاغم»هنگامی که -7      

م، تمرکز کنم.انجام ده توانمیبر آنچه که م وف را متوق «تفکر منفی چرخه»هر  توانمیمن م-8      

تقسیم نمایم. یترمراحل کوچک بهآن را کنم یممقابله با تکلیفی بزرگ برایم سخت باشد، سعی وقتی -9      

دارم. تمایل به واکنش زیاد از حد رود،یمجلو اشتباه به طور زمانی که همه چیز واقعاً -10      

نم. کارزیابی بینی را به طور عقهنی دارم شرایط غیرقابل پیشتمایل به جای مضطر  شدن، من -11      

 حذف موانع اتخاذ گام برای یک رویکرد گام به توانمیبه آسانی م شود،یآهسته و دشوار م که پیشرفتوقتی-12

 کنم.

    

ها را خیلی سخت است جلوی آنو « شومیم ورغوطهدر افکارم »اغلب  ،با شرایط سختمواجهه  هنگام-13

 بگیرم.

    

رو روبهحم مزا وقایع باحتی زمانی که  وم بگیر( آزادتصمیم ارادی )برای مسلط ماندن بر امور،  توانمیمن م-14

نفس خود را حفظ کنم. به شوم، اعتمادمی  

    

شکهت به مراه، تقسیم آن که تنها  دانمیم مشکلی برطرف شدنی نیست، رسدیهنگامی که به نظر م-15

است. ترکوچک  

    

.واقعیت باشد انعکاسی ازکننده ممکن است نگران افکار  کنمیفکر م-16      

جود ندارد بلکه مشکلی و: »کنمشعار عمل  مثل این نمکیسعی م کنم،یممشکهت بزرگ را تجربه وقتی که -17

«.فقط راه حل وجود دارد  

    

.تری برمی دارمی کوچکهاگامکنم و یمشوم، توقف  بزرگ تکلیفی درگیر اگر-18      

 

 

دهیشیوه نمره :2پیوست   

ها گیرد. نمرات زیرمقیاسه تعلق می=کامهً موافقم نمر4=کامهً مخالفم تا 1گذاری پرسشنامه، به هر گویه از برای نمره

 سازیاعتماد به خاموش: عامل اولآید که عبارتند از:: الف( نیز با محاسبه میانگین مجموع نمرات هر زیرمقیاس به دست می

 زیری اخود به عنوان نشانه، جلوگ هیجاناتاعتماد به تفسیر : عامل دوم؛  ( (16، 13، 10، 4، 1) پایدار هیجانات و افکار

اعتماد به تنظیم سلسله مراتب اهداف : عامل سوم(. ج( 17، 14، 11، 8، 5) واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله



 سنجی پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت در ورزشکارانهای روانویژگی      56

 44-62 /1393 مستانز، 3، شماره اولسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

ی نمرات معکوسی نسبت به بقیه هستند و نمره کل از دارا 1عامل های گویه(. 18، 15، 12، 9، 6) یپذیر و عملانعطاف

 آید.می ی دوم و سوم منهای عامل اول بدستهاعاملمجموع 

 
عاملی پرسشنامه فراشناخت/فراهیجان مثبت 3های برازش ساختار: مقایسه شاخص1جدول   

 نوع
مجذور 

 کا

مجذور کای 

 1نسبی

-شاخص تاکر
 لویز2

شاخص نرم شده 
 برازش3

شاخص برازش 
 تطبیقی4

ریشه دوم برآورد واریانس 
 خطای تقریب5

مجذور 

 کا

19/3 421 اولیه  75/0  72/0  79/0  79/0  09/0  

ویرایش 

 شده
48/186  14/2  89/0  84/0  91/0  91/0  06/0  

 

 

 
مدل سه عاملی فراشناخت و فراهیجان مثبت: 1شکل   

 
 

 

 

 

ها و نمرات کل مقیاس فراشناخت/فراهیجان مثبتهمبستگی متقابل خرده مقیاس :2جدول   

تفراشناخ متغیرها  عامل سومج عامل دوم  عامل اولالف 

 - - - - فراشناخت
 - - - 0/23-* عامل اولالف
 - - 0/29* 0/78* عامل دومب
 - 0/66* 0/39* 0/71* عامل سومج

*0001/0> p  

                                                           
1 . Χ2 /df  

2 . Tuker-Lewis Index 

3 . Normed Fit Index 

4 . Comparative Fit Index 

5 . Root Mean Square Error of Approximation 
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ز یری اخاود باه عناوان نشاانه، جلاوگ هیجانااتاعتماد به تفسایر  دوم = عامل؛  ( پایدار  هیجانات و افکار سازیاعتماد به خاموشاول= عامل الف( 

 پذیر و عملیمراتب اهداف انعطافاعتماد به تنظیم سلسلهج( عامل سوم=؛ واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله

 
یری هدف، گجهت: همبستگی بین پرسشنامه فراشناخت/ فراهیجان مثبت با پرسشنامه 3جدول   

=170در بانوان ورزشکار ) 30-دهی ورزشی و فراشناختخودنظم n.) 

هادیگر پرسشنامه  

  
 فراشناخت و فراهیجان مثبت پرسشنامه

 گیری هدفپرسشنامه جهت

 ورزشی
دهی ورزشیپرسشنامه خودنظم  

پرسشنامه 

30-فراشناخت  

 متغیرها
 یریگجهت

 هدف

گیری جهت

 خودمدار
دهیخودنظم   

 خود گردانی

 بیرونی

خودگردانی 

 درون فکنی

 به کنترل ازین

 افکار

-11/0 کل مقیاس  08/0-  ***0/22 **0/19 ***0/23 07/0  
-03/0 0/27*** 0/18** عامل اولالف  10/0-  03/0-  15/0*  
-07/0 عامل دوم   007/0  ***0/22 *0/16 ***0/22 05/0-  
04/0 عامل سومج  11/0  ***0/22 *0/14 ***0/24 04/0  

****0001/0> p ،   ***001/0> p ،   **01/0> p ،    *50/0> p 

ز یری اخاود باه عناوان نشاانه، جلاوگ هیجانااتاعتماد به تفسایر  = دوم عامل؛  ( پایدار  هیجانات و افکار سازیاعتماد به خاموشاول= عامل الف( 

 پذیر و عملیمراتب اهداف انعطافاعتماد به تنظیم سلسله؛ عامل سوم=واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله

 
: مقایسه فراشناخت از لحاظ جنسیت، سن، مدت و نوع فعالیت ورزشی 4جدول   

دتعدا  متغیر ینمیانگ  اریانحراف مع   Fآزمون  

 جنسیت
75/2 137 مذکر  59/0  

*9/22 
57/2 170 مونث  45/0  

 سن

سال 15-22  104 69/2  53/0  
سال22-40 5/77**  193 58/2  54/0  

سال40بیش از  10 02/3  55/0  

 نوع 

دنیفعالیت ب  

97/2 27 آمادگی جسمانی  47/0  

***3/80 

سازیبدن  86 61/2  54/0  

20/3 1 اروبیک  - 

اشن  7 90/2  57/0  

53/2 52 والیبال  36/0  

17/3 7 بسکتبال  31/0  

33/2 2 بدمینتون  00/0  

43/2 57 دو ومیدانی  38/0  

سواریدوچرخه  2 63/2  14/0  

74/2 43 کونگفو  66/0  

85/2 4 کاراته  37/0  

67/2 3 تکواندو  40/0  

47/2 1 ووشو  - 

00/1 1 ژیمناستیک  - 

00/3 4 شطرنج  64/0  

87/2 7 فوتبال  37/0   
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73/3 1 اسکیت  -  

 مدت

دنیفعالیت ب  

ماه6کمتر از   33 86/2  69/0  

***11/73 
سال5ماه تا 6بین   109 74/2  54/0  

سال 5بیشتر از   42 83/2  45/0  

45/2 123 نامعلوم  40/0  

***0001/0> p ،   **001/0> p ،   *01/0> p 
 

/فراهیجان اختفراشنها و کل مقیاس یاسمقسازی مرتبط با خرده فای کرونباخ و دونیمه: ضرایب پایایی آل5 جدول

 مثبت

باخکرونآلفای متغیرها یسازدونیمه   

 فراشناخت/فراهیجان

 مثبت

83/0  86/0  

71/0 عامل اولالف  75/0  
73/0 عامل دوم   71/0  
72/0 عامل سومج  76/0  

ز یری اخاود باه عناوان نشاانه، جلاوگ هیجانااتاعتمااد باه تفسایر = عامل دوم؛  ( پایدار هیجانات و ارافک سازیاعتماد به خاموش= عامل اولالف( 

 یپذیر و عملاعتماد به تنظیم سلسله مراتب اهداف انعطاف= عامل سوم. ج( واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله

 

 گیرییجهنتبحث و 

با توجه به اهمیت شناسایی فراشناخت در زمینه 

ستعدادیابی ورزشی، ارتقای عملکرد ورزشی و ا

از مطالعه حاضر  بهبود پایبندی به ورزش، هدف

 سنجی پرسشنامههای روانبررسی ویژگی

بیر فراشناخت و فراهیجان مثبت بود که توسط 

مدل خودتنظیمی عملکرد اجرایی بر اساس  (2011)

(، مدل فراشناخت 1996، 1994ولز و ماتیوز )

و مدل  (،2009، 2000ولز )اختهالت عاطفی 

و در این پژوهش  شدهساخته( 2003فراهیجان نف )

توسط دو مترجم به طور جداگانه به فارسی ترجمه 

یی پرسشنامه با رواو برای اجرا آماده شده است. 

ییدی تأاستفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و 

عامل  مورد بررسی قرار گرفت. اجرای تحلیل

ه بهترین مدل برازش شده دارای ییدی نشان داد کتأ

سه عامل است که با اندک تغییراتی نسبت به مدل 

( به ارزیابی 7، و 3، 2های اولیه )با حذف گویه

، پایدار هیجانات و افکار سازیاعتماد به خاموش

خود به عنوان نشانه،  هیجاناتاعتماد به تفسیر 

ز واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل یری اجلوگ

اعتماد به تنظیم سلسله مراتب اهداف و ، مسئله

حال، این پردازد. بااینی میپذیر و عملانعطاف

است  (2010های بیر )ساختار عاملی منطبق با تحقیق

 و نیست بعدی یک سازة یک ابزار که نشان داد این

کند می گیریاندازه همزمان سه سازه مجزا و پایا را

 در فوق زه ابزارسا روایی و در نتیجه این امر بیانگر

ایرانی )استان فارس(  جامعة ورزشکار جوان

 باشد. می

پسران  ( دریافت2003همان طور که اوموندسن )

تربیت  ی در محیطراهبردهای فراشناختی بیشتراز 

های کنند، یافتهیاستفاده م نسبت به دختران بدنی

پژوهش حاضر نیز نشان داد که بین مردان و زنان 

( در فراشناخت و سال 60-15ورزشکار جوان )

ی وجود دارد. توجهقابلفراهیجان مثبت تفاوت 

بعهوه، سن، نوع و مدت فعالیت بدنی نیز بر 
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های فراشناخت اثر معناداری دارند که با پژوهش

لی و  گذشته در این زمینه سازگار است )برای مثال،

(. بعهوه، 2002؛ اسپرلینگ و همکاران، 1996، چن

روایی همزمان فراشناخت و فراهیجان برای ارزیابی 

مدد گرفتیم و  30-مثبت از پرسشنامه فراشناخت

نیاز به کنترل  ها نشان دادند که خرده مقیاسیافته

 سازیاعتماد به خاموش افکار رابطه متوسطی با

)عامل اول( دارد که موئد  پایدار هیجانات و افکار

 باشد.( می2011های بیر )پژوهش

بین پرسشنامه وایی پیشبرای بررسی ر

فراشناخت و فراهیجان مثبت به بررسی ارتباط این 

دهی گیری هدف و خودنظمابزار با پرسشنامه جهت

تئودوسیو و پاپائینو  ورزشی پرداختیم. همان طور که

گیری ( نشان دادند که فراشناخت با جهت2008)

دهی در رشته تربیت بدنی رابطه هدف و خودنظم

ای پژوهش حاضر نیز نشان دادند که ه، یافتهدارد

بین کل مقیاس فراشناخت/فراهیجان مثبت با 

جهتگیری خودمدار در بانوان ورزشکار رابطه 

مستقیمی وجود دارد. بعهوه، ارتباط مثبت قابل 

 سازیاعتماد به خاموشتوجهی نیز بین عامل اول )

گیری هدف، به ( و جهتپایدار هیجانات و افکار

 خودمدار برقرار بود.  گیریخصوص جهت

(، این 2011همراستا با نتایج پژوهشی بیر )

تحقیق نشان داد بین کل پرسشنامه 

دهی، به فراشناخت/فراهیجان مثبت با خودنظم

فکنی رابطه مستقیمی خصوص خودگردانی درون

اعتماد به وجود دارد. به طور خاص، عامل دوم )

ز ی ایرخود به عنوان نشانه، جلوگ هیجاناتتفسیر 

( و سوم واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله

پذیر و مراتب اهداف انعطافاعتماد به تنظیم سلسله)

دهی مخصوصاً خودگردانی ( با خودنظمعملی

فکنی همبستگی قابل بیرونی و خودگردانی درون

رو، پرسشنامه فراشناخت و توجهی داشتند. ازاین

و همزمان  بینفراهیجان مثبت دارای روایی پیش

 خوبی است.

پایایی کل پرسشنامه با استفاده از روش آلفای 

 86/0سازی و به روش دونیمه 83/0کرونباخ 

شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای سه عامل  محاسبه

و دونیمه  72/0، و 73/0، 71/0به ترتیب  3، و 2، 1

برآورد شد که 76/0، 71/0، 75/0سازی به ترتیب 

  و باالی پرسشنامه نشان دهنده پایایی خو

 فراشناخت و فراهیجان مثبت است. 

 های موجود در این پژوهش،محدودیتاز 

برای  دهیاستفاده از پرسشنامه خود گزارش

. بود و فراهیجان مثبت فراشناخت یریگاندازه

باعث سنجش فراشناخت با استفاده از پرسشنامه 

از پژوهش  ایانتقادات برجسته برانگیختن طبیعی

نگر و گذشته سنجشبه دلیل ود که آن هم شمی

بالقوه نادرست در پرتو مطلوبیت  یهامغرضانه پاسخ

دیگر را  تی، دو محدودبعهوهاجتماعی است. 

مدل فراشناختی موجود در حوزه  توان درمی

( تمرکز بر 1روانی  استنباط نمود: ) یشناسبیآس

که فاقد  یروی سازه منحصراً شناختی و فرایندهای

ورزشی -اجتماعی یهاطیقیق و تفحص در محتح

عوامل مربوط به عدم محاسبه ( 2و ) هستند

با این  انطباقی.های ویژگی به خصوصشخصیت، 

مفاهیم فراشناختی بین دانش فراشناختی و حال، 

کنترل/تنظیم فراشناختی قرار دارد که در این 

یکی دیگر از  ها توجه شده است.پژوهش به آن

که این واقعیت است  ،لقوهبا هاییتمحدود

 باهدفپرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت 

)به  ایجاد نشده است دامنه خاص ی درابزار ساخت

و فراشناخت  یریگعنوان مثال، برای اندازه

ساخته  خاص بدنی یتفعالفراهیجان در یک نوع 



 سنجی پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت در ورزشکارانهای روانویژگی      60

 44-62 /1393 مستانز، 3، شماره اولسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

به دست آوردن  ،آناز هدف  بلکه(، نشده است

و  ملکرد اجراییخودتنظیمی عکلی از  سنجشیک 

را ورزشی  ما یک رویکرد است وفراهیجان تطبیقی 

افراد فراشناخت در ارزیابی  تا بهم یانتخا  کرد

 .سالم و ورزشکار بپردازیم

شده مستقیم شناخته اثراتبا توجه به با این حال، 

 پایبندی به فراشناخت درمثبت  یرمستقیمو غ

انطباق  بربدنی و ورزش تمرین مرتبط با  هاییتفعال

به نظر شیوه زندگی سالم،  جسمانی و روانی و

و استفاده از فراشناخت  و ادامه بررسی رسدمی

ممکن است نه  بدنی هاییتفعال فراهیجان مثبت در

 افت/ترک کاهشعملکرد و  باعث ارتقایتنها 

ترویج سطح باالیی از  باعثبلکه،  شود ورزش

ه باین مطالعه . شودیم در همه افراد سهمتی

دانشمندان در زمینه شخصیت و روانشناسی مثبت با 

 به بررسیتا کند یمکمک یک ابزار ارزیابی ارائه 

که آیا صفات فراشناخت مسئله پرداخته شود  این

مرتبط با  و پیامدهای فرآیندها دهندهحتوضی تطبیقی

 صفات فراشناختی ناسازگارانه کنندهکنترل وت لذ

فراشناخت و ن امو، پیربیشتر حقیقاتت نیز است.

ممکن است  ،در این جمعیتفراهیجان مثبت 

توسعه به  تواندبکه  ی فراهم نمایداطهعات

و اجرای مداخهت فردی و هدفمند  یرساناطهع

نماید.  کمک سنجش استعدادیابی ورزشیبرای 

سنجی این های روانبعهوه، با بررسی بیشتر شاخص

 بودن ارزیابی مناسبای برای پایهپرسشنامه، 

و  حفظافزایش انگیزه در  مبتنی برمداخهت بالینی 

در نهایت،  شود.یارائه م سالمنگهداری تغییر رفتار 

های حاصل از این پژوهش، با توجه به این که داده

محصول پاسخ ورزشکاران جوان اهل استان فارس 

این پژوهش به دیگر  باشد، تعمیم نتایجمی

تأمل نیازمند است. های مختلف ورزشکاران به گروه

شود جهت تعمیم نتایج از این رو، پیشنهاد می

های این پژوهش، الزم است ورزشکاران سایر یافته

در سطوح  ها اعم از کودکان و نوجواناناستان

 قرار گیرند.  مختلف مهارتی و سنی نیز مورد مطالعه

های توان نتیجه گرفت که تهشمی از این رو،

های بررسی ویژگی هبه عمل آمده در زمین

 فراشناخت و فراهیجان مثبت سنجی پرسشنامهروان

بخش بوده است و این در ورزشکاران نتیجه

پرسشنامه، با توجه به شیوه اجرا )به صورت گروهی 

ترین گذاری که از مهمو سهولت نمره و انفرادی(

جنبه عملی آزمون است، ابزار مفید و معتبری است 

ی انطباقی عملکرد اجرایی تواند خودتنظیمکه می

توان از آن ای که میورزشکاران را بسنجد؛ به گونه

ینان برای اطمقابلای معتبر و به عنوان وسیله

 د. شناسی استفاده نموهای ورزشی و روانپژوهش

 

 تشکر و قدردانی

با تشکر از خدای منان که به ما این لطف را مرحمت 

ی امام رضا )ع( این للالمنیبنمود که با همکاری دانشگاه 

که این  الزم به ذکر استنسخه را به پایان رساندیم؛ 

با باشد و مقاله برگرفته از پایان نامه دوره دکتری می

 ی شخصی نویسندگان انجام شده است.هزینه
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