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چکیده
شناخت و دانش با سرعت فزاینده رو به رشد است و معنای دانستن از توانایی به خاطر آوردن و تکرار
اطالعات به توانایی یافتن اطالعات مناسب و کاربرد آن تغییر کرده است؛ بنابراین توانمندی فراشناختی به
عنصر رقابتی مهم در فرآیند یادگیری برای افراد بهطور کلی و دانشجویان و دانشپژوهان بهطور خاص در
عصر حاضر تبدیل شده است .ازاینرو در اختیار داشتن ابزاری دقیق و کارامد برای سنجش این متغیر ضروری
است .با این رویکرد ،هدف از این پژوهش ،اعتباریابی پرسشنامه آگاهی فراشناخت شراو و دنیسون ()1994
شامل  52گویه در قالب  8مؤلفه است .جامعه آماری این پژوهش شامل  50نفر از اعضای هیئتعلمی و
مدرسان و بیش از  1750نفر از فارغالتحصیالن مرکز آموزش عالی امام خمینی بوده است که با استفاده از
فرمول کوکران حجم نمونه آماری  316تن تعیین شد .با ارسال پرسشنامه و دریافت آن تعداد  302پرسشنامه
کامل و غیرمخدوش در اختیار محقق قرار گرفت .برای تعیین کفایت نمونهبرداری از آزمون  KMOو
همچنین بارتلت استفاده شده است که آزمونهای فوق مناسب بودن تعداد نمونه را تائید کردند .بهمنظور
تعیین اعتبار پرسشنامه فوق از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  23استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان داد  6مؤلفه از  8مؤلفه پرسشنامه مذکور شامل دانش بیانی ،دانش روندی ،دانش موقعیتی،
راهبردهای مدیریت اطالعات ،راهبردهای عیب زدایی و ارزیابی ،بدون هیچ تغییری همانگونه که سازندگان
آن ارائه دادهاند تکرار میشوند .در عین حال نتایج نشان داد که میتوان با ترکیب دو متغیر برنامهریزی و
وارسی درک ،به یک متغیر واحد دست یافت که با بررسی ماهیت سؤاالت و مفاهیم مشترک ،بهعنوان
«برنامهریزی و نظارت بر یادگیری» ،نامگذاری شد.

 . 1استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران (نویسنده
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واژگان كلیدي :آگاهی فراشناخت ،تحلیل عاملی اکتشافی ،مراکز آموزش عالی جهاد
کشاورزی.

مقدمه
سیستمهای اطالعاتی در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ و ساختار سازمانی متفاوت
آنها به شکلهای متفاوت درآمدهاند (پترسون ،کیم و تامورا .)2002 ،1هماهنگ نبودن
سیستمهای اطالعاتی و کیفیت پایین آنها میتواند یکی از موانع رقابت و بقای شرکتهای
کشورهای در حال توسعه ،در محیط همواره در حال تغییر جهانی باشد.
2

هر کس درباره نظام شناختی خودش ،معرفت یا شناختی دارد که به آن فراشناخت یا
فراسوی شناخت گفته میشود (سترل .)2012 ،3فراشناخت در روانشناسی بهصورت
ن دانستن» یا «شناخت درباره شناخت» تعریف شده است .انسان بر
«شناختشناسی» یا «دانست ِ
روی فرایندهای ذهنی خود تأمل میکند و اندیشیدن درباره تفکر را فراشناخت مینامند .این
مفهوم از مفاهیم نظریه ذهن بهشمار میآید که بهصورت عمومی دارای دو مؤلفه است :یکی
دانش دربارهی شناخت و دیگری قاعده بخشیدن به شناخت .کودک انسان تا پیش از دبستان
هنوز مجهز به فراشناخت نیست و توانایی درکِ نظر و افکار و احساسات دیگران را ندارد،
از چهار سالگی به بعد است افکار و باورهای دیگران را میفهمد و بر رفتارش تأثیر میگذارد
(هیلگارد ،ریچارد و اتکینسون.)2009 ،4،
فالول )1979( 5فراشناخت را دانش دربارهی اینکه چه عواملی شناخت فرد را شکل
میدهند میدانست و هدف فراشناخت را نظارت و هدایت تفکر اختصاصی فرد نسبت به
فرآیندهای حل مسئله و عادات یادگیری میان وظایف شناختی دیگر عنوان کرد .افرادی
که متعهد به یادگیری بهتر قلمرو دانش خود هستند ،وقتی که متوجه چگونگی بهرهبرداری
از توانایی شناختی خود هستند ،عملکرد بهتری دارند (پنا ،کیاشیما ،میزوگوچی ،دومینگز،6،
.)2011
1. Peterson, Kim & Tamura
2. Metacognition
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فالول ( ،)1979فراشناخت را به گونههای مختلفی تعریف کرده است :آگاهی از اینکه
فرد چگونه یاد میگیرد ،آگاهی از چگونگی استفاده از اطالعات موجود برای رسیدن به
یک هدف ،توانایی قضاوت دربارة فرآیندهای شناختی در یک تکلیف خاص ،ارزیابی
پیشرفت خود در حین و بعد از اتمام عملکرد و آگاهی از اینکه چه راهبردهایی را برای
چه هدفهایی مورد استفاده قرار دهد.
ازنظر برونینگ ،چرا ،نوربی و روهنینگ ،)2001( 1الگوی فراشناخت شامل دو جزء
اصلی است:
 )1دانش شناختی (آنچه فرد دربارهی شناخت میداند)
 )2تنظیم شناخت (چگونه یک فرد شناخت را کنترل میکند)
شناخت و دانش با سرعت فزاینده رو به رشد است و معنای دانستن از توانایی به خاطر
آوردن و تکرار اطالعات به توانایی یافتن اطالعات مناسب و کاربرد آن تغییر کرده است
(برانسفورد ،براون و کوکینگ ،دونووان و پلگرینو)2000 ،2؛ بنابراین توانمندی فراشناختی
به عنصر رقابتی مهم در فرآیند یادگیری برای افراد بهطورکلی و دانشجویان و دانشپژوهان
بهطور خاص در عصر حاضر تبدیل شده است (شریعتی ،رهنمای ،طالبنیا و رویایی.)1397 ،
یادگیری در مقطعها و سطوح مختلف تحصیلی با کمک فراشناخت ،سبب رشد و
توسعه توانمندی و باال رفتن ظرفیتهای یادگیری میگردد و ابعاد و کارکردهای آموزشی
آن نیز مورد تائید و تأکید صاحبنظران و پژوهشگران تربیتی و یادگیری قرار گرفته است
(امینی ،رحیمی ،صمدیان ،غالمی .)1393 ،در واقع امروز مهارتهای فراشناختی جهت
توانمند کردن یادگیرندگان ازجمله مواردی است که مورد حمایت پژوهشگران حوزه
تعلیم و تربیت قرار دارد (صفری و محمدجانی1390 ،؛ گاردنر و جلر ،2009 ،3داناونگ،4
2006؛ اسچیفر و دال5؛  )2009و در رشد تفکر انتقادی و توان کاوشگری یادگیرندگان
بهویژه دانشجویان ،پژوهشگران و اساتید دانشگاهی در اصالح و بهبود عملکرد یادگیری،
درک مطلب ،حل مسئله و حتی رشد سطوح مختلف تفکر انتقادی و خالق یادگیرندگان
نقش بارز و قابلمالحظهای دارد (امینی و همکاران .)1393 ،همچنین یادگیرنده میتواند در
1. Bruning, Schraw, Norby & Rohning
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تمام مراحل از فعالیتهای یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه باشد و نقاط
قوت و ضعف خود را تشخیص دهد (گاردنر و جلر.)2009 ،
بنابراین با توجه به اهمیت این شاخص خصوصاً در حوزه دانش و جوامع دانشمحور
مانند دانشگاهها پژوهش حاضر بر آن شده است که به اعتباریابی پرسشنامه آگاهی فراشناختی
شراو و دنیسون ،)1994( 1بپردازد .الزم به ذکر است که اگرچه مطالعاتی چند به استفاده از
این پرسشنامه پرداختهاند اما آنچه در ایران بدان پرداخته نشده است ،اعتباریابی پرسشنامه
مذکور است .بدین ت رتیب این تحقیق تالش نموده است تا در جامعه آماری دانشگاهی ،به
اعتباریابی این پرسشنامه بپردازد تا مناسب بودن ابزار فوق در اختیار متخصصان این حوزه و
همچنین محققانی که قصد تحقیق بر روی این موضوع را دارند قرار گیرد.

روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر شیوه گردآوردی دادهها ،پیمایشی و
بهصورت خاص تحلیل عاملی اکتشافی با نرمافزار  SPSSنسخه  23است که بهمنظور
اعتباریابی ابزار سنجش مورد بررسی قرارگرفته است .جامعه آماری شامل  50نفر از اعضای
هیئتعلمی و مدرسان مرکز آموزش عالی امام خمینی در سال  1397و بیش از  1750نفر از
فارغالتحصیالن این مرکز میباشند که با استفاده از فرمول کوکران  316نفر از آنان با روش
طبقهای نسبی ،انتخاب شدند .پرسشنامه مورد استفاده همانگونه که بیان شد ،پرسشنامه
آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون ( ،)1994است .در نسخه اصلی ،این پرسشنامه شامل 52
گویه در قالب  8مؤلفه به شرح جدول  1میباشد .مقیاس اندازهگیری نظرات بر اساس طیف
پنج گزینهای لیکرت بوده است که از «هرگز» شروع و به «همیشه» ختم شده و همچنین ،نحوه
نمرهدهی به پاسخها نیز از نمره  1تا  5است.
برای استفاده و رواسازی و به دست آوردن روایی محتوایی در نمونه ایرانی ،ابزار به
فارسی ترجمه و به دنبال آن از یک متخصص زبان انگلیسی درخواست شد که آن را به
انگلیسی برگردانند .تفاوت موجود بین نسخههای انگلیسی و فارسی ارزیابی شد .از طریق
فرایند مرور مکرر این تفاوتها به حداقل ممکن کاهش یافت .بعد ازآن توسط  6نفر از
اعضای هیئتعلمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و یکی از اساتید رشته زبان دانشگاه
1. Schraw & Dnnison
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عالمه طباطبایی ،ترجمه مورد تائید قرار گرفت و پس از بررسی سایر گویهها پرسشنامه 52
سؤالی در اختیار تعدادی از اساتید قرار گرفت .مشکالت مربوط به گویهها بررسی و رفع
شد و واژگانی که مبهم بودند با نزدیکترین واژه معادلسازی شدند .برای جلوگیری از
ریزش نمونه تعداد  316پرسشنامه بین نمونه موردنظر اجرا شد و درنهایت با ریزش 14
پرسشنامه 302 ،آزمودنی ازنظر آماری تجزیهوتحلیل شد.
جدول  .1تناظر مؤلفه و گویههاي پرسشنامه آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون ()1994
مؤلفه

گویهها

دانش بیانی

5-10-12-16-17-20-32-46

دانش روندی

3-14-27-33

دانش موقعیتی

15-18-26-29-35

برنامهریزی

4-6-8-22-23-42-45

راهبردهای مدیریت اطالعات

9-13-30-31-37-39-41-43-47-48

وارسی درک

1-2-11-21-28-34-49

راهبردهای عیب زدایی

25-40-44-51-52

ارزیابی فرآیند یادگیری

7-19-24-36-38-50

یافتهها
جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی در ابتدا آزمون کفایت نمونهبرداری 1برای حصول اطمینان
از کفایت حجم نمونه انجام شده است .مقدار این شاخص همواره بین صفر تا یک در نوسان
است و درصورتیکه کمتر از  0/5باشد ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و
اگر مقدار آن بین  0/5تا  0/69باشد ،میتوان با احتیاط اقدام نمود و بزرگتر از  0/7بودن
نیز نشان از مناسب بودن قطعی دادهها برای تحلیل عاملی است .جدول  2این پژوهش نتیجه
این آزمون را نشان میدهد.
جدول  .2آزمون كفایت نمونهبرداري و بارتلت
0/735

شاخص آزمون کفایت نمونهبرداری

3049/8

شاخص خی دو آزمون بارتلت

1326

درجه آزادی

0/001

سطح معناداری

1. KMO
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با توجه به آنکه عدد مربوط به شاخص کفایت نمونهبرداری باالتر از  0/7است و همچنین،
سطح معناداری آزمون بارتلت نیز کمتر  0/05است ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که
همبستگی دادهها در جامعه صفر نیست و بهواقع ،دادهها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب
بوده و از شرایط موردنیاز برخوردار هستند.
به دنبال تائید کفایت نمونهبرداری ،آزمون اشتراکات اولیه انجام میشود .در آزمون
مذکور ،چنانچه عدد مربوط به هر سؤال کمتر از  0/5باشد باید سؤال مربوطه حذف و یا
تعدیل شود و مجدداً تحلیل عاملی صورت گیرد .چون در واقع کوچک بودن این مقدار
بدان معناست که سؤال مذکور با هیچیک از عوامل ارتباط ندارد .با توجه به اینکه شاخص
مذکور برای کلیه سؤاالت باالتر از  0/5هستند و از این حیث نیازی به حذف یا تعدیل
هیچیک از این سؤاالت نیست.
خروجی دیگر این بخش مربوط به جدول واریانس تبیین شده است .در این جدول تعداد
عوامل شناسایی شده و میزان تبیین واریانس برای هرکدام از آنها مشخص شده است .نتایج
جدول نشان میدهد که سؤاالت مطروحه هفت عامل را که معادل هفت متغیر هستند تشکیل
میدهند و این عاملها  61/56درصد از واریانس را تبیین میکنند .به عبارتی با مقایسه نتایج
با پرسشنامه نخست به نظر میآید که میتوان با ترکیب متغیرها ،تعداد متغیرها را از  8متغیر
به  7متغیر کاهش داد.
جدول  .4ماتریس واریانس تبیین شده
مجموع چرخش یافته مجذور بارهای عاملی مجموع مجذور بارهای عاملی
تجمعی

درصد واریانس

مقادیر ویژه اولیه

کل تجمعی درصد واریانس کل تجمعی درصد واریانس کل

مؤلفه

11/321

11/321

44/022 5/895

44/022

44/02222/891

44/022

1 22/891

22/215

10/894

50/413 5/673

6/391

50/413 3/323

6/391

2 3/323

32/798

10/583

55/830 5/511

5/417

55/830 2/817

5/417

3 2/817

40/607

7/809

59/918 4/246

4/088

59/918 2/126

4/088

4 2/126

48/368

7/761

63/890 4/045

3/972

63/890 2/066

3/972

5 2/066

54/647

6/279

67/424 3/269

3/534

67/424 1/837

3/534

6 1/837

60/388

5/741

70/773 2/994

3/049

70/773 1/218

3/049

7 1/218

در ادامه ماتریس چرخش یافته عاملی ارائه شده است .این ماتریس مؤید همبستگی گویهها
با عاملهاست .در این ماتریس میتوان دید که کدامیک از سؤاالت با کدام عامل ارتباط
قویتری دارند و مناسبتر است که کدام سؤال به کدام متغیر تخصیص یابد .الزم به ذکر
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است که در جدول  5تنها بزرگترین عاملها گزارش شدهاند .عالوه بر این ،در نمودار
صخرهای نیز میتوان به این مسئله دست یافت.

نمودار  .1نمودار صخرهاي واریانس تبیین شده آگاهی فراشناخت
جدول  .5ماتریس چرخش یافته عاملی
2

3

مؤلفه
4

5

سؤال

1

1

0/53

27

2

0/75

28

3
4

0/72
0/77

5
6

0/47
0/45
0/65

12
13

0/67

30

0/52

31

0/78
0/71

0/68

0/57
0/41

35

0/51

0/54

36
37

0/70
0/74

0/41
0/75

38
39

0/68

14
15

29

34

9
11

0/36

33

0/75

10

0/44

32

7
8

6

7

سؤال

1

2

3

مؤلفه
4

5

6

0/46
0/81

0/51
0/55

40
41

7

0/70
0/70
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16

0/78

42

17

0/72

43
0/46

18
19

44

0/56

20

0/49
0/35

45

0/50

0/45
0/78
0/58

46

21

0/69

47

0/73

22

0/76

48

0/84

23

0/65

49
0/43

24

50
0/612

25
26

0/78

0/35

0/49

51

0/46

52

0/68

نتایج به دست آمده سؤاالت مرتبط با هر یک از  7عامل (مؤلفه) را دستهبندی کرده است.
بر این اساس طبق جدول  6میتوان سؤاالت را به عاملها تخصیص داد.
جدول  .6تخصیص سؤاالت به عاملها (مؤلفه ها)
شماره عامل
1

سؤاالت مرتبط
1-2-4-6-8-28-34-11-21-22-23-42-45-49

2

5-10-32-12-16-17-20-46

3

9-30-31-13-37-39-41-43-47-48

4

7-36-19-24-38-50

5

29-35-15-18-26

6

25-40-44-51-52

7

3-27-33-14

همانگونه که بیان شد ،نتایج نشان داد که میتوان با ترکیب دو مؤلفه ،متغیری جدید
ایجاد کرد ،از سویی با مقایسه سؤاالت همردیف با پرسشنامه اصلی ،میتوان دریافت که دو
مؤلفه برنامهریزی و نظارت بر درک (یادگیری) مؤلفههایی هستند که میتوانند ترکیب شوند.
در سایر موارد ،سؤاالت همردیف ،از تقسیمبندی پرسشنامه اصلی تبعیت میکنند .بدین
ترتیب جدول نهایی تناظر مؤلفهها و گویه های پرسشنامه آگاهی فراشناختی به شرح جدول
 7خواهد بود .همچنین میتواند دید که ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی نمرات
پرسشنامه نهایی نیز مؤید پایایی مناسب ابزار تعریف شده است.
جدول  .7تناظر نهایی مؤلفه و گویههاي پرسشنامه آگاهی فراشناختی
مؤلفه
دانش بیانی

گویهها
5-10-12-16-17-20-32-46

آلفای کرونباخ
0/79

دانش روندی

3-14-27-33

0/81
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دانش موقعیتی

15-18-26-29-35

0/80

برنامهریزی و نظارت بر یادگیری

1-2-4-6-8-28-34-11-21-22-23-42-45-49

0/76

راهبردهای مدیریت اطالعات

9-13-30-31-37-39-41-43-47-48

0/77

راهبردهای عیب زدایی

25-40-44-51-52

0/86

ارزیابی فرآیند یادگیری

7-19-24-36-38-50

0/85

بحث و نتیجهگیري
در جهان امروز با توجه به پیچیده شدن فرایند توسعه ،نیاز به آگاهی و دانش عمقی هرلحظه
بیشتر شده است .یادگیرندگان برای ماندگاری اطالعات از یادگیری سطحی فراتر رفته و
در جهت یادگیری عمقی تالش کنند .فراشناخت بهعنوان یک متغیر مهم در جهت آگاهی
از میزان دانش و نحوه یادگیری عمل میکند که این امر محققان حوزه تربیتی را به
پژوهشهای عمیق و گسترده ترغیب کرده است .فراشناخت یعنی آگاهی از شناخت و
فرایندهای شناختی و هر آنچه مربوط به آن میباشد .همچنین فراشناخت بر آگاهی و
مهارت دانشجویان بر فعالیتهای فکری و یادگیریشان اطالق میگردد (رسولی خورشیدی
و همکاران.)1395 ،
فراشناخت شامل آگاهی از نحوه یادگیری ،ارزیابی نیازهای یادگیری و ایجاد استراتژی
برای رفع این نیازها و سپس اجرای استراتژی هاست .بدین ترتیب میتوان گفت که تأمل -
تفکر در مورد آنچه میدانیم و خودتنظیمی  -مدیریت نحوه یادگیری دو جنبه اساسی در
زمینه فراشناخت هستند .در کنار هم این فرایندها جنبه مهمی از یادگیری و توسعه را تشکیل
میدهند .توسعه این تواناییهای فراشناختی صرفاً در مورد تبدیلشدن به یادگیرندگان نمود
ندارد ،بلکه در مورد دستیابی به استراتژیهای یادگیری نیز اهمیت دارد (سانجا و
پریماچاندران .)2016 ،1بدین معنی که یادگیرندگان از فرایند یادگیری خودآگاه هستند و
میتوانند میزان یادگیری کارآمد هنگام مطالعه را بسنجند (شراو و دنیسون.)1994 ،
محققان و روانشناسان در مطالعات متعددی بر استفاده از نظریه فراشناخت در نظام
آموزشی و اثبات سودمندی آن در فرآیند تدریس-یادگیری تأکید داشتهاند .به عنوان نمونه
بلت و گوون )2011( 2در پژوهش خود بیان داشتهاند که آگاهی فراشناختی همان آگاهی از
نحوه فکر کردن میباشد .در واقع ،فراشناخت آگاهی از تفکر فرد و راهکارهایی است که
1. Sajna & Premachandran
2. Belet & Gouven
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استفاده میکند .این مسئله دانشآموزان را قادر میسازد که نسبت به آنچه انجام میدهند و
چرا و چگونگی استفاده از مهارتهای آموختهشده در موقعیتهای مختلف ،بیشتر بیندیشند.
دانشجویی که با فراشناخت تمرین میکند ،از خود میپرسد «چگونه فکر میکنم؟»،
«من در فرایند یادگیری کجا هستم؟»« ،آیا من در حال یادگیری و درک این موضوع هستم؟»
و «چگونه میتوانم بهطور مؤثرتری یاد بگیرم؟» (شراو و دنیسون.)1994 ،
با این وجود و علیرغم اهمیت موضوع و کارکرد مهم آن در حوزه آموزش ،در نظام
آموزش عالی با توجه به احساس نیاز به وجود و نهادینهسازی نظریه فراشناخت ،این مهم به
فراموشی سپرده شده است و نهتنها تدریس و یادگیری (خصوصاً در نظام آموزش عالی
کشاورزی که موردنظر این پژوهش است) ،بر پایه روشهای متداول و مرسوم صورت
میگیرد (منصوری1380 ،؛ آقاداود و همکاران ،)1389 ،بلکه از سوی محققان و
صاحبنظران پژوهش جامعی در ارتباط با این نظریه ابعاد مختلف آن انجام نشده است.
در واقع میتوان گفت ،اگرچه که مقوله آگاهی فراشناختی مبحث مهمی در علم
روانشناسی و علوم تربیتی را شامل میشود ،بااینحال پرسشنامه دقیقی که بتواند معیاری دقیق
و کارآمد برای ارزیابی آن باشد در دسترس نیست .بدین ترتیب این تحقیق بر آن شده است
تا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی ،به بازطراحی پرسشنامهای در زمینه آگاهی
فراشناختی اقدام نماید .اساس این کار مبتنی بر پرسشنامه آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون
( ،)1994مشتمل بر  52گویه و  8مؤلفه است .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد
که  6مؤلفه از  8مؤلفه مذکور شامل دانش بیانی ،دانش روندی ،دانش موقعیتی ،راهبردهای
مدیریت اطالعات ،راهبردهای عیب زدایی و ارزیابی ،بدون هیچ تغییری همانگونه که
سازندگان آن ارائه دادهاند تکرار میشود .در عین حال نتایج نشان داد که میتوان با ترکیب
با دو متغیر برنامهریزی و نظارت بر یادگیری ،به یک متغیر واحد دست یافت که با بررسی
ماهیت سؤاالت و مفاهیم مشترک ،بهعنوان «ارزیابی و نظارت بر یادگیری» ،نامگذاری
گردید .با وجود این تغییر ،اشتراک قالب اصلی پرسشنامه اصلی و پرسشنامه جدید،
منعکسکننده آن است که پاسخدهندگان در زمانها و مکانهای مختلف فهم مشترکی از
موضوع دارند و ابزار در نمونه ایرانی میتواند آشکارکننده سطح مناسبی از آگاهی
فراشناختی در نزد دانشجویان و مدرسان باشد .بر این اساس ،آمادهسازی طرحهای پژوهشی
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بهمنظور تکمیل فرایند اعتباریابی فرم فارسی مقیاس آگاهی فراشناخت و حتی تکرار بعضی
پژوهشها برای تأیید یافتههای فعلی پیشنهاد میشود.
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