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  چکیده
 مقیاس عاملی ساختار و اعتبار روایی، تعیین هدف با پژوهش این :مقدمه

 انجام ایرانی دانشجویان در) 2015(فراشناخت اخالقی مک ماهون و گود 

 در یاسوج دانشگاه کارشناسی دوره دانشجو 524منظور  بدین :روش .شد

 اي خوشه تصادفی گیري نمونه روش از استفاده با 1395- 96 تحصیلی سال

 از مقیاس درونی همسانی و اعتبار سنجش براي. شدند انتخاب اي چندمرحله

 کرونباخ، آلفاي ضریب عوامل، کل نمره با ها عامل بین همبستگی ضریب

 :هایافته .شد محاسبه اکتشافی و تحلیل عامل تأییدي مرتبه دوم عاملی تحلیل

برخوردار است و ) 90/0( مطلوبی پایایی از پرسشنامه که داد نشان ها یافته

مرتبه  اکتشافی چهار عامل را کشف کرد و تحلیل عامل تأییدي عاملی تحلیل

کلیه  و داشته ها داده با یقبول قابل برازش پرسشنامه، ساختار داد دوم نشان

 پرسشنامه زیربناي عاملی چهار الگوي براي برازش نیکویی هاي شاخص

عامل تنظیم فراشناختی، دانش  اصلی، پژوهش با مطابق عوامل این. شد تأیید

 .گرفتند اي و دانش شناختی شرطی نام شناختی بیانی، دانش شناختی رویه

مقیاس فراشناخت اخالقی مک  که دهند می نشان نتایج این :گیري نتیجه

 سنجش براي مناسب ابزاري عنوان به تواند می) 2015(ماهون و گود 

  .ده شودفراشناخت اخالقی دانشجویان در ایران استفا
 

 فراشناختی، دانش فراشناختی، تنظیم اخالقی، فراشناخت :واژگان کلیدي

  .پایایی روایی،

 

Abstract 
Objective: The purpose of this study was to determine the 

validity, reliability and factor structure of McMahon & Good's 

(2015) Moral Metacognition Scale in Iranian students. 

Methods: For this purpose, 524 undergraduate students of Yasuj 

University in the academic year 1395-96 were selected using 

multistage cluster random sampling. Correlation coefficients 

between factors with total factor scores, Cronbach's alpha 

coefficient, exploratory factor analysis, and second-order 

confirmatory factor analysis were calculated to assess the 

internal consistency and validity of the scale. Results: The 

results showed that the questionnaire had a good reliability 

(0.90) And exploratory factor analysis revealed four factors, and 

second-order confirmatory factor analysis showed that the 

structure of the questionnaire had a good fit with the data and all 

goodness of fit indices were confirmed for the four-factor model 

underlying the questionnaire. According to the main research, 

these factors were named metacognitive regulating factor, 

expressive cognitive, procedural cognitive and conditional 

cognitive. Conclusion: These results suggest that McMahon & 

Good's (2015) moral metacognition scale can be used as a 

suitable tool for measuring students' moral metacognition in 

Iran. 

 
 

Keywords: Moral Metacognition, Metacognitive Regulating, 
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  مقدمه
 هاي مهارتفراشناخت، یکی از نیازها و همچنین 

 و الندي پري،(است  یکم و بیست قرن تأکیدمورد 
در  فکر کردن«عنوان  فراشناخت، به). 2019 ،1گلدر
دانستن در مورد «و ) 1979، 2فالول(» کر کردنفمورد 
، 3متکالف و شیمامورا(شود  تعریف می» دانش
این مفهوم، شامل دانش در مورد فعالیت ). 1994

موزس و (شناختی و تنظیم فعالیت شناختی است 
). 2015، 5ماهون و گود ؛ به نقل از مک1999، 4بایرد

و افراد با فراشناخت باال، از فرایندهاي تفکر 
و با انتخاب درست  اند آگاهراهبردهاي شناختی خود 

راهبرد شناختی مناسب، سعی در نظارت و کنترل 
مستورتانیاس، کالیانو، (شناخت خویش دارند 

بنابراین، فراشناخت ؛ )2018، 6کاتسیفی و زوقانالی
 شامل که باالتر است یا دوم مرتبه تفکر فرایند یک

 و پري(است  شناختی فرآیندهاي بر فعال کنترل
  .)2019 همکاران،

توانایی فراشناختی با هوش عمومی یا توانایی 
وقتی فردي در یک . شناختی مرتبط اما متمایز است

رسد، توانایی فراشناختی  زمینه خاص به تخصص می
تدریج، پردازش اطالعات در آن حوزه را  وي، به

، 7دانلوسکی و متکالف(کند  طراحی و تنظیم می
یجه، با گذشت زمان، توانایی هوش در نت). 2009

تأثیرات  حالی کهیابد در  عمومی کاهش می
فراشناخت بر چگونگی پردازش اطالعات شخصی، 
                                                             
1. Perry, Lundie, & Golder 
2. Flavell 
3. Metcalfe & Shimamura 
4. Moses & Baird 
5. Mcmahon & Good 
6. Mastrothanais, Kalianou, Katsifi, & 
Zouganali 
7. Dunlosky & Metcalfe 

 و ؛ ریکو1999، 8وینمن و الشوت(یابد  افزایش می
به همین دلیل است که فراشناخت از  .)2011 ،9اورتن

 خالقانه و انتقادي تفکر کارگیري بهطریق تقویت و 
 حل براي را بیشتري هاي گزینه ،سازد می ادرق را فرد

 عامل خلق کند و گیري تصمیم و بهتر داوري مسئله،
 تحصیلی، هاي چالش با مواجهه فرد در موفقیت اصلی
  )2017 ،10سیجسموند(گردد  زندگی و شغلی

امروزه، پیشرفت تکنولوژي و تغییر و توسعه 
ساختارهاي محیطی، پویایی و پیچیدگی مضاعفی، 

که منجر به ) 2015ماهون و گود،  مک(نموده  ایجاد
هانا، اولیو و (اخالقی متعددي گردیده  هاي چالش

 بیشتري را 12و معضالت اخالقی) 2011، 11ماي
تیل، بگداسارو، هارکریدر، جانسون (سبب شده است 

از این ). 2015؛ مک ماهون و گود، 2012 ،13و موفارد
رو، الزم است به دنبال شناسایی و بهبود 

پاسخگویی  بود تا به افراد در مواجهه و 14هایی رفیتظ
اخالقی و نیز اخالقی رفتار کردن،  هاي چالشبه 

معضالت ). 2011هانا و همکاران، (کمک نماید 
اخالقی، نیازمند ظرفیتی هستند که اطالعات مورد 

دهد استفاده در قضاوت را مورد کنترل و نظارت قرار 
العات را ارزیابی ، دقت اط)2012 ،15اسمیتـ  سادلر(

 تأثیرو ) 2004، 16وینمن، ویلهلم و بیشوزن(کند 
هاي  ها را در قضاوت و همه جنبه هیجانات و ارزش

                                                             
8. Veenman & Elshout 
9.. Ricco & Overton 
10. Siegesmund 
11. Hannah, Avolio, & May 
12. Ethical Dilemmas 
13. Thiel, Bagdasarov, Harkrider, Johnson, & 
Mumford 
14. Capacities 
15. Sadler-Smith 

16. Veenman, Wilhelm, & Beishuizen 
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ریکو و (ممکن از یک معضل اخالقی، در نظر بگیرد 
 1این ظرفیت، فراشناخت اخالقی). 2011اورتن، 

  .است
فراشناخت اخالقی، تفاوت در توانایی افراد 

افزایش  منظور بهنش غنی اخالقی، براي استفاده از دا
؛ )2010، 2ناروائیز(دهد  شناخت اخالقی را توضیح می

 3عمومی کلبرگ سازي مفهومبنابراین فراتر از ؛ )2010
، سطح باالتر دانش اخالقی، شبیه )1969( 3کلبرگ

یک سوخت است که باید یک موتور آن را پردازش 
این موتور، فراشناخت اخالقی است که دانش . نماید

استریت، (کند  یده را پردازش میاخالقی پیچ
، مک ماهون و 4،2001دوگالس، ژیژر و مارتینکو

  ).2015گود، 
 گیري شکلفراشناخت اخالقی نقش کلیدي در 

سوانسون و (و هدایت رفتارهاي اخالقی دارد 
، هانا و 1999، 5، بندورا2010، ناروائیز،1993هیل،

و به افراد ) 2015، مک ماهون و گود،2011همکاران،
صحیح و  گیري تصمیماخالقی، براي  هاي موقعیتر د

افرادي که از . کند میانتخاب رفتار اخالقی کمک 
 هاي گیري تصمیمفراشناخت اخالقی برخوردارند، در 

اخالقی، با احتمال بیشتري، رفتار اخالقی را انتخاب 
دلیل این امر، ). 2013، 6ویتاکر و گادوین(کنند  می
شناخت اخالقی در عاملیت نقش اثرگذار فرا تواند می

عاملیت ). 2015مک ماهون و گود،(باشد  7اخالقی
خودتنظیمی  هاي مکانیسماز  اي مجموعهاخالقی، 

                                                             
1. Moral Metacognition 
2 . Narvaez 
3. Kohlberg 
4. Street, Douglas, Geiger, & Martinko 
5. Bandura 
6. Whitaker & Godwin 
7.Moral Agency 

کند تا با مجهز شدن به  است که به فرد کمک می
، نسبت به انجام رفتار اخالقی، باانگیزه گردد ها آن
عاملیت اخالقی، ناظر  هاي مکانیسم). 1991بندورا، (

 8ناخت اخالقی است و شامل عمدي بودنبر فراش
 9اندیشی یشپ، )راهنمایی براي اعمال و عملکرد آینده(
واکنش خود و دیگران نسبت  بینی پیش( 9اندیشی یشپ

 بینی پیش منظور بهعمل گوناگون،  هاي روشنسبت به 
 مندي انگیزه( 10، خودواکنشی)عواقب و نتایج احتمالی

و ) دهی و پیوند بین اندیشه و عمل خود نظمو 
، ها جهتتوانایی فراشناختی تفکر درباره ( 11لیخودتام

، 12رابرتز(است ) و اعمال ها برنامهپیامدها و معناي 
بنابراین، بدیهی است که مجهز بودن به ؛ )2015

فراشناخت اخالقی، نه تنها نیاز هر فردي است بلکه 
خردمندانه اخالقی و نیز  هاي گیري تصمیمدر 

بااهمیت و کمک بسیار  تواند میاخالقی  هاي انتخاب
  .دهنده باشد

نمایانی که  و ضرورتبا وجود اهمیت فراوان 
اندکی در  هاي پژوهشفراشناخت اخالقی دارد، 

؛ 1997، 13سوانسون و هیل(داخل و خارج 
؛ 1394؛ عاشوري، 1387ثانی و کدیور، زاده طالب

به این موضوع مهم ) 1396نیکدل، دهقان و نوشادي 
یکی از دالیل کمبود  ،اند پرداختهبه صورت تجربی 

در این حوزه، نبود یک ابزار دقیق و  ها پژوهش
سنی متفاوت براي فراشناخت  هاي گروهمتناسب با 

  .اخالقی است
اولین کسانی بودند ) 1993(سوانسون و هیل  

                                                             
8. Intentionality 
9. Forethought 
10. Self Reactiveness 
11. Self Reflectiveness 
12. Roberts 
13. Swanson & Hill 
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فراشناخت ) 1979(که بر اساس دیدگاه فالول 
در  3و راهبرد 2، تکلیف1اخالقی را شامل شخص

قی به صورت تجربی مورد بررسی هاي اخال موقعیت
هاي خود و  شخص، به آگاهی از توانایی. قرار دادند
 هاي موقعیتپردازشگر شناختی در  عنوان بهدیگران 

تکلیف، به آگاهی از انواع . شود اخالقی مربوط می
هاي شناختی در حوزه اخالق اشاره دارد و  تکلیف

 براي اي از راهبردهاي شناختی راهبرد، به مجموعه
  .شود رسیدن به هدفی اخالقی، اطالق می

 سؤالی 15 پرسشنامه) 1993(سوانسون و هیل 
 فراشناخت دانش ارزیابی را براي 4فراشناخت اخالقی

 تهیه مدرسه سن در کودکان اخالقی فراشناخت
این ابزار از یک سو فقط براي دامنه سنی . کردند

که  اي گونهکودك و نوجوان قابل استفاده است به 
موزان دبستانی باید معلمان این ابزار را براي دانش آ

پاسخ دهند و همین امر محدودیت استفاده از آن را 
و از  سازد میبیش از پیش نمایان  ساالن بزرگبراي 

 اخالقی را که هاي جنبهسوي دیگر، بسیاري از 
فراشناخت در آن دخیل است، مورد مالحظه قرار 

رسایی این یکی از دالیل نا رسد میبه نظر . نداده است
ابزار، تکیه صرف بر دانش فراشناختی و نیز 

اخالقی  هاي موقعیتچندوجهی و پیچیده بودن 
دیگر فراشناخت به  هاي نظریهبه لحاظ نظري، . است
اخالقی توجه  هاي موقعیتبیشتري از  هاي جنبه

و شاید به همین دلیل است که تعدد  اند نموده
. مفهوم داریم فراشناختی را در ادبیات این هاي نظریه

، گاهی ساالن بزرگاخالقی  هاي موقعیتاز طرفی 

                                                             
1. Person 
2. Task 
3. Strategy 
4. Metamoral 

ساده  سؤالپیچیده و مبهم هستند که تنها چند  قدر آن
 به دستدرك درستی از فراشناخت فرد را  تواند مین

ی هم که در ایران های پژوهشاندك . دهد
؛ نیکدل و همکاران 1387ثانی و کدیور، زاده طالب(

، این اند پرداختهت اخالقی به موضوع فراشناخ) 1396
 ابزار را در سنین مدرسه و مقطع متوسطه دوم به کار

اند و در جمعیت دانشجویی تاکنون هیچ برده
پژوهشی در خصوص فراشناخت اخالقی انجام نشده 

  .است
بر اساس دیدگاه ) 2015(مک ماهون و گود 

فراشناخت اخالقی را در دو ) 1984( 5بیکر و برون
بررسی  7و تنظیم فراشناخت 6شناختیطبقه دانش فرا

، 8دانش فراشناختی شامل دانش بیانی. کنند میبررسی 
ها و  ، به معناي آگاهی فرد از مهارت8بیانی

 9اي هاي اخالقی، دانش رویه هایش در موقعیت توانائی
در برگیرنده آگاهی فرد از راهبردهاي  9اي رویه

مختلف و نحوه استفاده از این راهبردها در مواجهه 
مشتمل بر  10دانش شرطی با معضالت اخالقی و

آگاهی فرد از چرایی و چگونگی استفاده از 
هاي مبهم  راهبردهاي خاص در رویارویی با موقعیت

اخالقی است و تنظیم فراشناخت به معناي نظارت و 
کنترل شناخت خویش در راستاي تحقق اهداف 

جهت رسیدن  ریزي برنامهو اخالقی، وارسی پیامدها 
ظریه فراشناختی بیکر و ن. به اهداف اخالقی است

ضمن دربرداشتن دیدگاه فالول ) 1984(برون 
، بر استفاده هاست دانشکه شامل انواع  )1979(

                                                             
5. Baker & Brown 
6. Metacognitive Knowledge 
7. Metacognitive Regulation 
8. Declarative Knowledge 
9. Procedural Knowledge 
10. Conditional Knowledge 
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آگاهانه از راهبردها، نظارت و کنترل شناخت هم 
، بین دانش فراشناختی و فعالیت درواقع. اشاره دارد

بدین معنا که دانش . فراشناختی تمایز وجود دارد
مربوط به  گانه سه هاي دانشفراشناختی همان 

شخص، تکلیف و راهبرد است، در حالی که فعالیت 
که فرد به طور  پیوندد میفراشناختی زمانی به وقوع 

و  مسئلهآگاهانه، راهبردهاي شناختی را در ضمن حل 
تفکر هدفمند، تحت نظارت، کنترل و هدایت قرار 

اخالقی، به  هاي موقعیت). 1،2004سانتروك(دهد 
هیت چندوجهی و پیچیده خود عالوه بر جهت ما

 موقع بهدانش فراشناختی، نیازمند تنظیم و کنترل 
بنابراین، مک ماهون و گود ؛ شناخت نیز هستند

معتقدند که طراحی ابزار جدید فراشناخت ) 2015(
 ساالن بزرگ تفکر نحوه ارزیابی براي تواند میاخالقی 

 تنظیم شناخت و خود فرایندهاي فکري مورد در
 هاي موقعیتمعضالت و  با مواجهه هنگام در خویش

  .شود استفاده مبهم اخالقی
از آنجا که در پیشینه پژوهشی فراشناخت 

هیچ ابزاري هنجاریابی نشده  تاکنوناخالقی در ایران، 
 صرفاًاست و تنها ابزار موجود در این راستا، 

با ) 1993(سوانسون و هیل  سؤالی 15 نامه پرسش
کودك و نوجوان و نیز ارزیابی محدودیت سنی 

صرف دانش فراشناختی است، لذا ضرورت استفاده 
 سال بزرگاز ابزاري با کاربري آسان که براي سنین 

قابل استفاده باشد و همچنین فراشناخت اخالقی را 
اخالقی ارزیابی  هاي موقعیتدر معضالت و  یدرست به

پژوهش  از بنابراین، هدف؛ شود مینماید، مشخص 
ابزار  پایایی وهنجاریابی و بررسی روایی  رحاض

در  )2015(فراشناخت اخالقی مک ماهون و گود 

                                                             
1. Santrock 

دانشجویان ایرانی است و پژوهش به دنبال آن است 
که آیا نسخه فارسی مقیاس فراشناخت اخالقی مک 
ماهون و گود در دانشجویان ایرانی روایی و پایایی 

  مناسب را داراست؟

  روش
دختر و  حاضر کلیه دانشجویان پژوهش آماري جامعه

شهر یاسوج در  هاي دانشگاهدوره کارشناسی  پسر
کنندگان  تعداد شرکت. بودند 1395- 96سال تحصیلی 

 233زن و  327(دانشجوي کارشناسی  560 شامل
گیري تصادفی  بودند که با استفاده از روش نمونه) مرد

به این ترتیب . انتخاب شدند اي چندمرحلهاي  خوشه
دولتی، پیام (شهر یاسوج  هاي دانشگاهبتدا از بین که ا

اي، آزاد  نور، علمی کاربردي، فرهنگیان، فنی و حرفه
دولتی، آزاد و (دانشگاه  3 )دانا غیرانتفاعیو 

به صورت تصادفی انتخاب، آنگاه از هر ) فرهنگیان
شش کالس دوره کارشناسی بدون  تصادف بهدانشگاه 

بعد از . گردیدتوجه به رشته تحصیلی انتخاب 
هاي  ها و حذف نمودن داده نامه آوري پرسش جمع

) مرد 229زن و  295(نامه  پرسش 524پرت، تعداد 
از آنجا که مدل معادالت . مبناي پژوهش قرار گرفت

کننده  ساختاري ملزم به استفاده از تعداد زیاد مشارکت
 قبول قابلبوده و باید تعداد ) نفر 200بیشتر از (

و یا ) 2011، 2کالین(برابر  5تا  5/2ن کنندگا شرکت
باشد، گروه ) 2006، 3هو(ها برابر تعداد گویه 10

. نمونه حاضر از حجم مناسب برخوردار بود
توصیفی شامل تعداد و درصد  هاي شاخص
 1در جدول  ها آنکنندگان به تفکیک جنسیت  شرکت

  .ارائه گردیده است

                                                             
2. Kline 
3. Ho 
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  فکیک جنسیتکنندگان به ت تعداد و درصد شرکت .1جدول 
  درصد  فراوانی  جنسیت

  5/58  295  زن
  5/41  229  مرد
  100  524  کل

  
این مقیاس توسط : مقیاس فراشناخت اخالقی

ساخته شده است و  2015ماهون و گود در سال  مک
این مقیاس چهار عامل تنظیم . گویه است 20شامل 

، دانش )18، 17، 12، 11، 6، 1هاي  گویه(فراشناختی 
، )16، 14، 10، 7، 5، 4هاي  گویه(ی شناختی بیان

و ) 20و  15، 8، 3هاي  گویه(اي  دانش شناختی رویه
را ) 19 و 13، 9، 2هاي  گویه(دانش شناختی شرطی 

  .شود شامل می
اي به صورت معکوس  در این مقیاس هیچ گویه

دهی به مقیاس، در طیف  پاسخ. شود گذاري نمی نمره
) 6=موافقم کامالً(تا ) 1= مخالفم کامالً(لیکرت از 
حداقل و حداکثر نمره در تنظیم . گیرد انجام می

و در دانش  36و  6 فراشناختی و دانش شناختی بیانی
 24و  4اي و دانش شناختی شرطی،  شناختی رویه

در کل مقیاس،  حداقل و حداکثر نمره همچنین،. است
  .است 120و  20

پژوهش خود  در) 2015(و گود  ماهون مک
روایی این مقیاس، تحلیل عامل تائیدي از  براي احراز
انجام دادند و بارهاي عاملی  AMOSافزار  طریق نرم

نیکویی  هاي شاخص. هر چهار عامل معنادار بودند
 ي برازش مدل شامل نسبت مجذور کاي به درجه

براي الگو،  RMSEAو  CFI هاي شاخصآزادي، 
. به دست آمد 079/0و  88/0، 01/2 به ترتیب
ضرایب آلفاي ) 2015(و گود  ماهون مکهمچنین 

کرونباخ تنظیم شناختی و دانش شناختی اظهاري را 

و دانش شناختی شرطی  اي ، دانش شناختی رویه81/0
  .گزارش کردند 82/0را 
  

  ها یافته
 دقت فراوان در وجود با داد نشان ها داده تحلیل

 بر مبنی پژوهش کنندگان شرکت به تأکید خصوص
 ها پرسشنامه از تعدادي ،ها نامهپرسش تکمیل کامل

؛ بود) کنندگان شرکتدرصد  5/3( پاسخ بی هماد داراي
 شد و استفاده میانگین با جایگزینی روش از بنابراین

 ماده میانگین آن با متغیر هر رفتۀ از دست هاي اندازه
 چندمتغیري پرت يها داده ردیابی براي .شد جایگزین

 فاصلۀ. شد استفاده 1فاصلۀ مهاالنوبیس شاخص از نیز
 مرکز با مورد که هر است اي فاصله مهاالنوبیس

). 2006/1391گارینو،  و گامست میرز،( دارد هندسی
مورد  یک توجه قابل فاصلۀ معیار نظر گرفتن در با

 P1 هاي شاخصنسبت به سایر موارد، همچنین 
احتمال بیشتر بودن مقدار واقعی فاصله مهاالنوبیس (

ه شده از مقدار برآورد شده مورد براي مورد مشاهد
 پرت موارد عنوان 13، 05/0 از تر کوچک) نظر

 بررسی نرمال براي. شد حذف نمونه از و شناسایی
. شد استفاده ماردیا ضریب از نیز چندمتغیري بودن

  .بود چندمتغیري بودن نرمال تأیید ضریب مقدار این
 درونی همسانی طریق از پایایی تعیین براي
 .شد استفاده کرونباخ آلفاي روش از پرسشنامه

                                                             
1. Incremental Measures 
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  .آمده است 2نتایج در جدول 
  

  مقیاس فراشناخت اخالقی مک ماهون و گود محاسبه پایائی براي کرونباخ آلفاي ضرایب .2 جدول
  ضریب آلفا  ها سؤالتعداد   خرده مقیاس

  78/0  6  فراشناخت تنظیم
  77/0  6  بیانی شناختی دانش
  69/0  4  اي رویه شناختی دانش
  67/0  4  شرطی شناختی دانش

  90/0  20  مقیاس کل
  

پرسشنامه مک  دهد مینشان  2نتایج جدول 
 در هم و نمره کل در هم )2015(ماهون و گود 

 برخوردار باال درونی همسانی از ها مقیاس خرده
 این بر عالوه .دارد مطلوب پایایی ابزار و است

 زا پرسشنامه این درونی همسانی بررسی منظور به
 با و یکدیگر با میان عوامل همبستگی ضرایب

 نتایج. شد استفاده )فراشناخت اخالقی( نمره کل
  .است شده ارائه 3شماره  جدول در

  
  فراشناخت اخالقی نمره کل و پرسشنامه يها عامل بین همبستگی ماتریس .3 جدول

  4  3  2  1  عامل
        1  فراشناخت تنظیم
      1  67/0**  بیانی شناختی دانش

    1  65/0**  77/0**  اي رویه شناختی انشد
  1  63/0**  54/0**  51/0**  شرطی شناختی دانش

  75/0**  88/0**  86/0**  88/0**  مقیاس کل
001/0<p**  

  
 يها عامل که دهد می نشان 3 جدول نتایج

 نمره کل با یکدیگر و با پرسشنامه فراشناخت اخالقی
نمره  با عوامل بین ارتباط این. دارند معنادار ارتباط

 دهنده نشان که است یکدیگر عوامل با از تر قوي کل،
  .است پرسشنامه این باالي درونی همسانی

براي احراز روایی صوري مقیاس، ابتدا 
مقیاس به فارسی ترجمه شد و سپس به یک 
کارشناس زبان انگلیسی داده شد تا با برگرداندن 

را نسخه ترجمه شده به زبان انگلیسی، ترجمه آن 
سپس، . با نسخه اصلی پرسشنامه، تطبیق دهد

اي ابزار، ابتدا براي نیمی  منظور احراز روایی سازه به
کنندگان تحلیل عامل اکتشافی به روش از شرکت

 گویه 6عامل، دو عامل با  4هاي اصلی اجرا و  مؤلفه
مقدار ضریب . گویه استخراج شد 4و دو عامل با 

KMO  ارتلت و ضریب کرویت ب 92/0برابر
43/3499 )001/0p< ( بود که حاکی از کفایت
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. ها و ماتریس همبستگی بودگیري گویهنمونه
دهد عامل تنظیم نشان می) 4(که جدول  گونه همان

 58/35کنندة تبیین 11/7فراشناخت با ارزش ویژة 
عامل دانش شناختی . درصد از واریانس کل است

رصد از د 7کنندة تبیین 40/1بیانی با ارزش ویژة 
با  اي عامل دانش شناختی رویه. واریانس کل است

درصد از  11/6کنندة تبیین 22/1ارزش ویژة 

عامل دانش شناختی شرطی با . واریانس کل است
درصد از  72/5کنندة تبیین 14/1ارزش ویژة 

درصد از کل  42/54در مجموع . واریانس کل است
بار  .شده است واریانس توسط این چهار عامل تبیین

با . به دست آمد 76/0تا  45/0ها عاملی همه گویه
ها، توجه به شواهد ذکر شده و بار عاملی گویه

  .مقیاس مذکور از روایی مناسبی برخوردار بود
  

  )=252n( یاخالقنتایج تحلیل عامل اکتشافی مقیاس فراشناخت  .4جدول 
  شناختی شرطی دانش  اي رویه شناختی دانش  شناختی بیانی دانش  فراشناخت تنظیم  شمارة گویه

1  70/0        
6  65/0        
11  65/0        
12  60/0        
17  55/0        
18  54/0        
4    72/0      
5    73/0      
7    70/0      
10    45/0      
14    48/0      
16    47/0      
3      49/0    
8      76/0    
20      73/0    
15      55/0    
2        71/0  
13        68/0  
9        58/0  
19        57/0  

  14/1  22/1  40/1  11/7  ارزش ویژه
  72/5  11/6  00/7  58/35  شده نییتبدرصد واریانس 

        42/54  تبیین شدهکل درصد واریانس 
  

دیگر، از تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم استفاده پس از انجام تحلیل عامل اکتشافی، براي نیم 
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. عاملی مقیاس مورد تأیید قرار گرفت 4و ساختار 
هاي تنظیم  هاي خرده مقیاسلی گویهبار عام

تا  41/0، دانش بیانی 61/0تا  56/0شناختی از 

و دانش  67/0تا  49/0اي  ، دانش رویه74/0
  ).1شکل (آمد  به دست 65/0تا  52/0شرطی 

001/0<**p 
  نتایج تحلیل عامل تأییدي مرتبه دوم مقیاس فراشناخت اخالقی. 3 شکل
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مقیاس  نیکویی برازش مدل هاي شاخص
فراشناخت اخالقی براي تحلیل عامل مرتبه دوم در 

توان استنباط کرد که مدل  ارائه شده است و می 5جدول 
نسبت مجذور . ها، برازش مطلوبی دارد مذکور با داده

شاخص  .به دست آمد 07/2کاي به درجه آزادي، 

RMSEA درصد  90و در فاصله اطمینان  04/0 برابر با
قرار گرفته و مقدار  05/0و حد باال  03/0بین حد پایین 

PCLOSE ،78/0 هاي شاخص. بود GFI ،NFI و IFI 
به دست آمد و دو  96/0و  92/0، 95/0ترتیب  به

  .بودند 94/0و  TLI ،96/0و  CFI  شاخص
  

  برازش حاصل از تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم فراشناخت اخالقی هاي شاخص .5جدول 
  χ2/df  CFI  IFI  NFI  GFI  TLI  RMSEA  PCLOSE  شاخص

  78/0  04/0  94/0  95/0  92/0  96/0  96/0  34/2  مقدار
  

 رگرسیونی ضرایب 6 جدول در ضمن در
سطوح  و ها عاملو همچنین  ها گویهاستانداردشده 

 جدول که طور همان. است شده گزارش معناداري
 برازش عاملی تحلیل مدل در دهد می نشان 6

 سطح در ها عاملو  ها سؤال عاملی تمامی بار یافته،
 با مطابق و است معنادار) p>001/0( اطمینان
 این به. شدند بار چهار عامل در اصلی مطالعه

، 1هاي  عامل تنظیم فراشناختی شامل گویه صورت
، دانش شناختی بیانی شامل 18، 17، 12، 11، 6

، دانش شناختی 16، 14، 10، 7، 5، 4هاي  گویه
و دانش  20و  15، 8، 3هاي  اي شامل گویه رویه

 19 و 13، 9، 2هاي  شناختی شرطی شامل گویه
 است موضوع این مبین این نتایج درمجموع. بود
مقیاس فراشناخت اخالقی مک ماهون و گود  که
 ارزیابی به باالیی قادر نسبتاً توان با )2015(

کلیه  و است فراشناخت اخالقی دانشجویان ایرانی
 بودن خوب و سبمنا براي الزم را پارامترهاي

  .است دارا ابزار یک
  

  مقیاس فراشناخت اخالقی تأییدي عاملی تحلیل برازش هاي شاخص .6 جدول
ضرایب   گویه  متغیر

  رگرسیونی
بار عاملی فراشناخت 

  اخالقی به عامل
ضرایب   گویه  متغیر

  رگرسیونی
 فراشناخت عاملی بار

  عامل به اخالقی
  
  

تنظیم 
  فراشناخت

1  **56/0    

  

  

**91/0  

  
  

دانش 
شناختی 

  بیانی

4  **41/0    

  

  

**83/0  

2  **61/0  5  **60/0  
11  **60/0  7  **63/0  
12  **61/0  10  **60/0  
17  **59/0  14  **74/0  
18  **60/0  16  **47/0  

دانش شناختی 
  اي رویه

3  **49/0    

  

**65/0  

 دانش
 شناختی
  شرطی

2  **52/0    

  

**67/0  
8  **54/0  9  **56/0  
15  **65/0  13  **65/0  
20  **67/0  19  **60/0  

001/0<p** 
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  بحثو  گیري نتیجه
 هدف با حاضر پژوهش شد بیان که طور همان

مقیاس فراشناخت اخالقی  روایی و پایایی بررسی
 فرهنگ دانشجویان در) 2015(مک ماهون و گود 

  .است شده انجام ایرانی
 هاي فیتظر این از یکی اخالقی فراشناخت

 بینی پیشاخالقی و  هاي گیري تصمیمدر  مهم
که از طریق  اي گونهکننده رفتار اخالقی است، به 

و نظارت  ها واره طرح توسط خودکار آن، پردازش
جزئی از عملکرد  تواند میو کنترل دقیق شناخت 

 گیري تصمیم روند ترتیب بدین ذهن گردد و
؛ )2013ویتاکر و گادوین، (یابد  بهبود اخالقی

 آسان و معتبر ،اعتماد قابل ابزاري بنابراین، نیازمند
 که معتقد است )2006( ناروائیز. است اجرا براي
 از شکل بهترین به اخالقی استدالل گیري شکل
 انجام تر آگاهانه اخالقی تربیت و تعلیم طریق

 بیشتر، یمیخودتنظ در ریشه که این امر شود می
. تري داردو فراشناخت باال تر دقیق تحلیل

 دارد میاظهار ) 2012( اسمیت -همچنین، سادلر
 وقتی و نهادهاي مختلف، ها سازمانافراد در  که

 ذهنی و عینی اخالقی دانش که شوند می توانمندتر
 و کنند پاالیش اخالقی عمل در تأمل با را خود
 فرآیندهاي و عناصر با اخالقی عمل بر تأمل

؛ است سازگار کامالً اخالقی فراشناخت با مرتبط
بنابراین، ابزار فراشناخت اخالقی مک ماهون و 

  .مورد هنجاریابی قرار گرفت) 2015(گود 
 مقیاس درونی همسانی احراز راستاي در

 ،)2015( گود و ماهون مک اخالقی فراشناخت
 يها مقیاس خرده بین پیرسون ضریب همبستگی

شد  محاسبه مقیاس کل نمره و اخالقی فراشناخت

 رابطه بیشترین .بود ضرایب، معنادار این تمامی که
تنظیم  بین ابعاد، بین درونی روابط مجموعه در

 این دهنده نشان که بود دیگر بعد سه با فراشناخت
است که دانشجویانی که از لحاظ تنظیم  موضوع

فراشناخت در سطح باالتري باشند، در 
مبهم اخالقی، در سه دانش بیانی،  هاي موقعیت

طی نیز، سطح باالتري را تجربه و شر اي رویه
یکی مزایاي ابزار فوق در مقایسه با . خواهند کرد

، سنجش تنظیم )1993(ابزار سوانسون و هیل 
فراشناختی عالوه بر دانش فراشناختی در 

بود که با این نتایج، اهمیت تنظیم  ساالن بزرگ
، تنظیم درواقع. گردد میفراشناخت بارزتر 

 هاي از مکانیسم ادهاستف فراشناخت، توانایی
 از تکمیل، فرد شود میکه سبب  خودتنظیمی است

بیکر و براون، ( یدنما حاصل اطمینان تکلیف موفق
تا با بررسی  کند میاین امر به فرد کمک ). 1984
دانش (پیامدهاي آن  اخالقی و وارسی مسئلهدقیق 
 ثمربخش و ارزشیابی ریزي برنامههمچنین،  ،)بیانی
دانش (ر موقعیت اخالقی شده د انجام کنش
 در و تجدیدنظر و نیز با استفاده از آزمون )اي رویه

 مورداستفاده در شرایط مبهم و اخالقی راهبردهاي
 مسئلهچیرگی بر  براي جبرانی کنش به و اقدام
. به اهداف خود دست یابد )دانش شرطی(اخالقی 
 هر نمرات بین همبستگی متفاوت ضرایب حصول

 هر استقالل بیانگر مقیاس کل رهنم با ابعاد از یک
مقیاس  مجموعه درونی انسجام حال درعین و بعد
  .بود

 هاي روش از استفاده با پژوهش این در
 نتایج .شد پرداخته ها عامل استخراج به اکتشافی
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 تنها سؤال هر که داد نشان اکتشافی عاملی تحلیل
 دیگر عامل توسط و گرفت بار عامل یک زیر در

 تنظیم عامل چهار این. گیرد نمی ارقر موردسنجش
 شناختی دانش بیانی، شناختی دانش فراشناختی،

شرطی بیش از نیمی از  شناختی دانش و اي رویه
را تبیین ) 42/54(واریانس فراشناخت اخالقی 

این میزان از تبیین واریانس فراشناخت . کنند می
. اخالقی، نشانگر اعتبار بسیار خوبی از ابزار است

 از مقیاس، سازه اعتبار بررسی منظور بهمه، در ادا
نتایج  .شد مرتبه دوم استفاده تأییدي عاملی تحلیل

همه  که داد نشان پژوهش این از به دست آمده
 تأییدي مربوط به برازش مدل عاملی هاي شاخص

مرتبه دوم، در سطح بسیار خوب هستند و چهار 
 بیانی، شناختی دانش فراشناختی، عامل تنظیم

شرطی  شناختی دانش و اي رویه شناختی دانش
 نمونه در ابعاد فراشناخت اخالقی از بعد چهار

بنابراین، مقیاس ؛ دانشجویان ایرانی است

 و نظارت چگونگی از فراشناخت اخالقی، نمایی
 معضل با مواجهه هنگام در خود تفکر تنظیم

به صورت  تواند میکه  دهد می نشان را اخالقی
  .قرار گیرد وسیعی مورد استفاده

به  توان میاین پژوهش  هاي محدودیتاز 
انجام آن تنها بر روي نمونه دانشجویی مقطع 

که باید در استفاده آن براي  کارشناسی اشاره کرد
سنی جوانب احتیاط  هاي محدودهسایر مقاطع و 

روایی  شود میهمچنین پیشنهاد . رعایت شود
آتی  هاي پژوهشهمگرا و واگراي مقیاس در 

شدن مفهوم  تر عملیاتیتا به  قرار گیرد ظرمدن
. فراشناخت اخالقی، هرچه بیشتر کمک گردد

همچنین با توجه به اهمیت و نقشی که فراشناخت 
اخالقی دارد،  هاي موقعیتو  گیري تصمیمدر 

 اخالقی فراشناخت آموزش زمینه شود میپیشنهاد 
 تأکیدمورد  دانشجویان و افراد در صنوف مختلف،

 .رار گیردو توجه ق

  
  منابع
بررسی «). 1387( کدیور، پ ؛زاده ثانی، ه طالب

با ) فرا اخالق(رابطه دانش فراشناخت اخالقی 
فصلنامه تعلیم و . »استدالل و رفتار اخالقی

  .7-32، 93، تربیت
  

 اخالقی، استدالل ارتباط«). 1394. (ج عاشوري،
 با پرستاران سالمتی و اخالقی رفتار

 اخالق مجله. »آنان اخالقی فراشناخت
  .76-55 ،)34(9 ،پزشکی

  
. جی. آ گارینو، ؛گ گامست، ،.اس. ل میرز،

. کاربردي متغیري چند پژوهش). 1391(
 .ب ،يآباد حسن. و پاشاشریفی. ح ترجمه
 انتشار تاریخ( رشد: تهران. حبیبی. م و ایزانلو

  ).2006 اصلی، اثر
  

 نقش«). 1396( ن ،نوشادي م؛ دهقان، ف؛ نیکدل،
 خودپنداره رابطه در اخالقی استدالل اي واسطه

 اخالقی رفتار با اخالقی فراشناخت و
 روانشناسی فصلنامه. »دبیرستان آموزان دانش
  .143-123 ،)46(13 ،تربیتی
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