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 چکیده
مقايسه باورهای فراشناخت، راهبردهای با هدف  حاضر پژوهش :هدف

. شداجرا و عادی  آمدسرموزان آدانشی اسنادی هاكنترل فكر و سبک

جامعه آماری پژوهش بود. ای مقايسه -علي  پژوهشروش  :روش

 س شهر دامغانرو عادی مقطع متوسطه مدا سرآمدموزان آدانششامل 

نفر براساس جدول كرجسي و  300 حجم نمونه كه نفر( بود 3000)

انتخاب شدند.  ایگیری تصادفي خوشه( با روش نمونه1970مورگان )

 و )سلیگمن ی اسنادیهای سبکهاپرسشنامهی پژوهش، ابزارها

 باورهای و( 1994 ديويس، و (، كنترل فكر)ولز1979 همكاران،

وسیله بهها داده. تحلیل بود (1997 هاتونوولز، و كارنزايت) فراشناختي

های آمار توصیفي و آزمون روشبا استفاده از  (SPSS-20)افزار نرم

های پژوهش در يافته ها:یافتهانجام شد.  اوآنو مانوا تحلیل واريانس 

آموزان سرآمد و عادی در باورهای دانشتحلیل مانوا نشان داد بین 

های اسنادی تفاوت سبکفراشناخت، راهبردهای كنترل فكر و 

آموزان سرآمد و عادی در باورهای دانشمیانگین معناداری وجود دارد. 

 54/75ترتیب بهنترل فكر در ك  72/67و  51/78ترتیب بهفراشناخت 

 بود. 70/30و  58/33ترتیب بههای اسنادی سبکو در  43/66و 

های اسنادی سبکمیانگین باورهای فراشناخت، كنترل فكر و 

 گیری:نتیجه آموزان عادی بود.دانشآموزان سرآمد بیشتر از دانش

ای ويژههای آموزشتوان نتیجه گرفت كه ميبراساس نتايج پژوهش 

های اسنادی سبکی تقويت باورهای فراشناخت، كنترل فكر و برا

 بر تأكید مربیان بابیني شود. پیش بايد و سرآمدآموزان عادی دانش

 توان موفقیت، اصلي عوامل عنوانبه كنترل قابل عوامل دروني اهمیت

 .افزايش دهند را بايد  آموزاندانش بیني موفقیتشپی

 
ی هاشناخت، كنترل فكر، سبکباورهای فرا ی کلیدی:هاهواژ

 .عادی ،دسرآم ،یاسناد
_________________________________________ 
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to compare 
metacognitive beliefs, thought control strategies 
and attributional styles of outstanding and normal 
students. Method: The research method was 
descriptive and causal-comparative. The statistical 
population included outstanding and ordinary high 
school students in Damghan (3000 people). All 
students were selected as the sample size based on 
Krejcie and Morgan (1970) table by cluster random 
sampling method. The research instruments were 
attribution style (Seligman et al., 1979), thought 
control (Wells and Davis, 1994) and metacognitive 
beliefs (Carnes & Huttonows, 1997). 
Questionnaires data analysis was performed by 
SPSS-20using descriptive statistics and one-way 
analysis of variance (ANOVA). Results: The 
ANOVA analysis showed a significant difference 
between the outstanding and normal students in 
metacognitive beliefs, thought control strategies 
and attributional styles. The average beliefs of 
metacognition, thought control and attribution 
styles of senior students were higher than normal 
students. The mean scores of outstanding and 
normal students in metacognitive beliefs were 
78.51 and 67.72, respectively, in thought control, 
75.54 and 66.43, respectively, and in attributional 
styles, 33.58 and 30.70, respectively Counclusion: 
Based on the research results, it can be concluded 
that special training to strengthen metacognitive 
beliefs, thought control and attributional styles of 
normal and outstanding students should be 
provided. Instructors should increase students' 
ability to predict success by emphasizing the 
importance of controllable internal factors as key to 
success. 
 

Keywords: Metacognitive beliefs, Mind 

control, Document styles, Students. 
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 مقدمه

 زمینه از قبیل هوش چند يا يک در سرآمدفرد 

و  خالق تفكر خاص، رهنگيف استعداد عمومي،

نهفته حركتي توانايي  و رواني رهبری، سازنده،

 (.2011 )ژانگ و استرنبرگ، داردای شدهاثبات

نظیر و های بياز ويژگي نیز سرآمدموزان آدانش

موزان آدانشهای شناختي باالتری نسبت به توانمندی

ان به نقل از نصیر ،2003)هاريسون،  عادی برخوردارند

طور معمول  به سرآمدموزان آدانش (.1395واني، و اير

 بهآموزان دانش اين .دارند باال شناختي عملكرد

 در آنچه از فراتر متمايزی آموزشي و خدمات هابرنامه

ته نهف توانايي و دارند نیاز شود،مي ارائه عادی مدارس

 از عبارتند كه دارند زمینه چند يا يک ای درشدهاثبات

 تفكر خاص، فرهنگي استعداد عمومي، هوش توانايي

تي. حرك و رواني توانايي و رهبری توانايي سازنده، خالق

، زياد هوشي بهرة بر داشتن عالوه سرآمد موزانآدانش

 اجتماعي، شناختي، هایحوزه مانند ديگر هایزمینه در

 عملكرد خود همساالن به نسبت يادگیری عاطفي و

 (2005) هلر (.2011 استرنبرگ،ژانگ و ) دارند بهتری

ی هامعتقد است كه برخورداری از سطوح عالي توانايي

 سرآمدیهوشي، شناختي و فراشناختي از شرايط الزم 

يكي از شود. ميی مختلف محسوب هاهدر حوز

اين است  های فراشناختترين ويژگي مهارتبرجسته

صورت بهكه باعث رشد آگاهي فرد و حل مسئله 

ين ترين امتیاز دانش فراشناختي امهم .دشوميمؤثرتر 

ظه سازد تا لحظه به لحمياست كه يادگیرنده را قادر 

از فعالیت يادگیری خود و چگونگي پیشرفت كارش 

 و نقاط قوت و ضعف خود را تشخیص دهد شودآگاه 

 (.1386سیف، به نقل از )

به دلیل  افراد سرآمدكه  دارد ( اعتقاد2006) بكر

ی نسبت ترفهم عمیق شناختي،ی هاتوانايي برتری در

 و با فشارها توانندمي ديگران داشته و بهتر و به خود

سويي ديگر  از. شوند شناختي سازگاری روانهاتعارض

تر شناختي و از الگوی پیشرفته سرآمدموزان آدانش

 تری نسبت به ديگراندانش فراشناختي فزون

شود آنها از راهبردهای ميبرخوردارند كه باعث 

و در امتحان اضطراب كمتری كرده مختلفي استفاده 

و همكاران،  عابدی ،منشئي ،)آراميكنند را تجربه 

( 2008) وينمن و واندراستیلهای پژوهش (.1395

های فراشناخت هر دو هوش و مهارتداد  كه نشان 

ی مهم در عملكرد هاهكنندبینيعنوان پیشبه

 ند. اهتحصیلي در نظر گرفته شد

 فراشناختي باورهای كه داشت اظهار (2004) شومر

 رد آنان انگیزشي باورهای از ييهاهجنب بر سرآمدفراگیران 

 اين. است گذارتأثیر فیزيک مانند دانش از ويژه ييهاهحیط

 باورهای فراگیران كه كردند گیری نتیجهپژوهشگران 

دانش، نقشي  دريافت چگونگي و ماهیت درباره سرآمد

 يادگیری در كه ييهاهشیو و انگیزشي هایفرايند در علّي

( 2009) ساچز و چان مطالعه نتايج .، داردكنندمي اتخاذ

 داشتند كه باور سرآمدموزان ابتدايي آدانشنشان داد 

 از ترعمیق را علوم است، متون فهمیدن يادگیری

 گفت توانمي رو اين از. كردند پردازش عادی موزانآدانش

 بر تواندمي سرآمدموزان آدانش فراشناختي باور كه

 داشته تأثیر اين فراگیران يادگیری از راهبردهای استفاده

 كمک موزانآدانش به فراشناختي یهاراهبرد .باشد

 دوباره و كنند اصالح را خود مطالعه چگونگي تا كندمي

 نمايند برطرف را خود فهم و درک نقايص و مرور

 (.1398 كديور،)

 سرآمد موزانآدانشدهد مينشان ها مطالعهنتايج 

 دانش از ،دارند باالتریكه باورهای فراشناختي 

 دانندميآنها به طور دقیق . دارند آگاهي خود پیرامون

 موقع چه يا و گیرندمي ياد بهتر شرايطي چه در كه

 ساير با مقايسه در مهارت يا و راهبرد يک ازبايد 

اين كه حاليدر كنند استفاده راهبردها يا و هامهارت

موزان عادی نسبت به شرايط آدانشدر شناخت 

های يادگیری، زمان استفاده از يک راهبرد و يا مهارت

 یهافعالیت و هامهارت از استفادهفراشناختي و آگاهي 

باشد. افراد ميكمتر  گوناگون شرايط درشناختي 

 برای كه را روشي آيا كه دارند اطالع همچنین سرآمد

هینز ) خیر يا است مداكار كنند،مي ستفادها پیشرفت
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 خود رفتار به افراد اين(. 2002 ،اكینز شومر مارلنو 

 دانندمي و دارند خاصي توجه مختلفی هاموقعیت در

 هدف به تارفتار كنند  چگونه موقعیت هر در كه

 هامهارت از استفاده هایتفاوت به . آنها دلخواه برسند

 خوبيبه گوناگون شرايط درشناختي  هایفعالیت و

 رسدمي نظر به منطقي افرادی چنین و هستند آگاه

 )بیتان و دباشن داشته بااليي تحصیلي پیشرفت كه

دهد كه نشان ميها مطالعهنتايج (. 2004، كارني

موزان عادی آدانشمقايسه با  در سرآمدموزان آدانش

نمره باالتری در باورهای فراشناختي و يادگیری  از

مارلن شومر هینز و ) اندنظیمي كسب كردهخودت

 (.2002 ،اكینز

( 1395) عابدی و همكاران ،منشئي ،آرامي مطالعه

 از عادی، و سرآمد آموزاندانش بین كهنشان داد 

 خودتنظیمي يادگیری و فراشناختي هایمهارت لحاظ

 كه معنااينبه ؛دارد وجود معناداری تفاوت

 و فراشناختي هایرتمها لحاظ از سرآمد آموزاندانش

 به نسبت بیشتری میانگین خودتنظیمي، يادگیری

 .دارند عادی آموزاندانش

 (1393) پاكدامن و دستجردی فر،پژوهش پرتوی

 اضطراب با فراشناخت توانايي بین كه نشان داد

 و منفي رابطه سرآمد و عادی موزانآدانش در امتحان

 توانايي نمره میانگین معناداری وجود دارد. همچنین

 عادی به نسبت سرآمد موزانآدانش در فراشناخت

( و 2009) چان و ساچز بود. بیشتر معناداری طوربه

( نشان دادند كه در سازوكارهای 2009) استانكو

و  سرآمدموزان آدانشبین  شدهفراشناختي استفاده

و ؛  2005)وين من و ورهیج،  عادی تفاوت وجود دارد

 (.2004ز،وين من، مازسل و اسپان

به دلیل برخورداری از سطوح  سرآمدموزان آدانش

كنند تا بر نحوة عملكرد ذهني ميتالش  باالتر هوش

هي و در نتیجه از معیار خودآگاكرده خود توجه بیشتری 

 باشندموزان عادی برخوردار آدانشبه باالتری نسبت 

 (. 2004 )بیتان و كارني،

  -1: داردود ـری وجـادگیـای يـدو جنبه از راهبرده

ممكن است  اين راهبردها كه راهبردهای شناختي

يي مثل دريافت، انتخاب و هاشامل فعالیت

كردن موضوعات تمريندهي اطالعات، سازمان

يادگیری، ارتباط موضوعات جديد با اطالعات در 

 ؛باشد دانشحافظه و نگهداری و بازيابي انواع مختلف 

دها راهبراين  كه راهبردهای فراشناختي -2

دهي، نظمی شناختي از قبیل نظارت، هافعالیت

رهاوی ) گیرندميبیني را در بر پیشريزی و برنامه

 باور(. 1396 فالح يخداني و مشیری سده ،عزآبادی

از  استفاده بر تواندمي سرآمدموزان آدانش فراشناختي

 .باشد داشته تأثیر اين فراگیران يادگیری راهبردهای

 ترعادی بیشتر مطالب را سطحي موزانآدانشبرعكس 

شود ديدگاه ميباعث اين خود كنند كه ميپردازش 

داشته  سرآمدموزان آدانشی در مقايسه با ترسطحي

 باورهای شدنفعالموزان عادی آدانشدر  باشند.

 مزاحم فكر ارزيابي موجب ،مداناكار فراشناختي

 ودخ جای در ارزيابي اين .است تهديد نشانه عنوانبه

 طور عمدهبه كه منفي یهاهیجان تشديد باعث

 برای فرد نتیجهدر شود.مي، هستند اضطراب صورتبه

 به خود شناختي نظام كنترل و اضطراب كاهش

 پاپاگئورگیو و)شود مي متوسل فكر كنترل راهبردهای

  .(2003 ،ولز

كه  نشان داد( 1386) زرارامیني پژوهش 

رفت تحصیلي فراشناخت با سالمت روان و پیش

همبستگي مثبت و معنادار دارد. همچنین میان 

موزان كه در سطوح آدانشسالمت روان های نمره

 .داردمختلف فراشناخت قرار داشتند، تفاوت وجود 

 داد ( نشان1391) پور و گنجيپاک، پژوهش میكائیلي

 باورهای در عادی و سرآمد آموزاندانش كه بین

 دارد. آنها معتقدند كه وجوددار معنا تفاوت فراشناختي

باالتر  سطوح از برخورداری دلیل به سرآمد آموزاندانش

 خود ذهني عملكرد نحوه بر تا كنندمي تالش هوش،

 خودآگاهي معیار از نتیجهدرو  كرده بیشتری توجه

 و مثبت های باورهایمؤلفه اما هستند، برخوردار باالتری

 هوش تأثیر از مستقلظاهر به شناختي اعتماد و منفي
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 باورهای( 2010) زادهموسي و نريماني .قرار دارند

 بررسي عادی و سرآمد آموزاندانش در را فراشناختي

 باورهای سرآمد آموزاندانش كه دريافتند و كردند

 پژوهش قرقاني در .دارندی ترسازگارانه فراشناختي

 باورهای) فراشناخت ابعاد بین ( مشخص شد كه1390)

 درباره منفي باورهای نگراني، بارهدر مثبت

 شناختي، اطمینان و خطر، افكار ناپذيریكنترل

 خودآگاهي و كنترل به نیاز درباره منفي باورهای

 رياضي، به منفي احساس) اضطراب رياضي و( شناختي

 رياضي، عملكرد درباره نگراني رياضي، امتحان اضطراب

. دارد وجود معنادار همبستگي( درس رياضي اضطراب و

 در رياضي ابعاد اضطراب كنندهبینيپیش ترينقوی

 درباره منفي باورهای بعد سرآمدآموزان دانش میان

 .بود خطر و افكار ناپذيریكنترل

( نشان داد 2010) زادهموسيپژوهش نريماني و 

و  سرآمدآموزان كه بین باورهای فراشناختي دانش

وزان آموجود دارد، دانشداری معناعادی تفاوت 

به لحاظ خودآگاهي شناختي، كنترل بر افكار و  سرآمد

های تكلیف تفاوت باورهای مثبت درباره چالش

واقع آنها از درآموزان عادی دارند. با دانشداری معنا

برای كنترل افكار ناسازگار مؤثرتری راهبردهای 

در بین انواع  كنند.همچون نگراني استفاده مي

ای كنترل فكر استفاده يي كه افراد برهاراهكار

كه توسط ولز و  وجود داردپنج راهكار  ،كنندمي

 .1شامل: و  ( شناسايي شده است1994) همكاران

. راهكارهای 3 ؛فكردوباره ارزيابي  .2 ؛پرتيحواس

. خودتنبیهي 5. نگراني درباره افكار و 4 ؛اجتماعي

كمتر از راهبردهای  سرآمدموزان آدانش باشد.مي

ه برای كنترل افكار مزاحم شامل راهبردهای ناناسازگار

نگراني، از افكار مزاحم،  كردن حواسپرترفتاری 

 و بیشتر بر كنندمياستفاده دوباره تنبیه و ارزيابي 

راهبردهای سازگارانه كنترل فكر نظیر باورهای مثبت 

، )فن و هوير دارند تأكیدی تكلیف هادرباره چالش

موزان آدانشمقايسه با  موزان عادی درآدانش(. 2004

 و  رـتانهـدبینـبر ـكـرل فـای كنتـرهـاز راهب دـرآمـس

 كنند.ميی استفاده ترنهاناسازگار

نظريه اسناد، افراد برای ساختن اسنادها از  براساس

كنند. اين منابع منابع اطالعاتي گوناگوني استفاده مي

عنوان  و با نداهاطالعاتي در دو منبع كلي خالصه شد

طور بهكدام هرطي و عوامل شخصي عوامل محی

و  عللبه  .(1979 )واينر،شد  خواهندجداگانه بررسي 

كه افراد در برابر رفتار خود يا ديگری تفسیری 

كه  شودمي های اسناد گفتهسبکكنند، استفاده مي

 –كلي و ناپايدار -پايدار ،بیروني– دروني شامل سه بعد

اسنادی  هایهنظري (.1979)واينر،  باشدمياختصاصي 

بر شناخت و ادراک فرد از رويدادها مبتني بوده و بر 

ند تا ساختار اهها برانگیخته شداين باورند كه انسان

و كرده چه  بررسي هررفتارهای خويش و ديگران را 

شناسان روان نسبت به آنها شناخت پیدا كنند.

و  هاند كه اغلب مردم موفقیتاهاجتماعي دريافت

مختلفي اسناد  هایتعلد را به ی خوهاشكست

 افراد مسئولیت رويدادهای مثبت بیشتردهند. مي

 پذيرند اما رويدادهای منفي( را ميهاموفقیت)

در  .دهندمي( را به عوامل بیروني نسبت هاشكست)

معتقدند كنند، ميسازی اسنادمورد اينكه چرا مردم 

رفتار  اسنادها به اين دلیل است كه مردم نیاز به درک

خواهد درباره ساختار ميانسان  وخود و ديگران دارند 

 چه بیشتر شناخت پیدا كند وهرعلي محیط خويش 

ی رخ داده و اين واقعه به چه اهبداند كه چه واقع

 (.2010واينر، ) ی قابل اسناد استاهانگیز

های کسب سرآمدآموزان های بارز دانشيكي از ويژگي

 واناييهای خود را بیشتر به تفقیتكه مواست آنها  اسنادی

ا س يو عوامل دروني قابل كنترل و پايدار و كمتر به شان

. هنددعوامل بیروني غیر قابل كنترل و ناپايدار نسبت مي

های خود شكستها و آموزان عادی موفقیتدانشبرعكس 

 دهندرا به میزان باالتری به عوامل بیروني نسبت مي

  (.2009)تارنسكي و ني، 

خود  زایافراد برای كنترل افكار ناخواسته يا اضطراب

 كنند. در يکمياز طیف وسیعي از راهبردها استفاده 

تحلیل عاملي، ولز و ديويس، پنج راهبرد كنترل  مطالعه
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  (TCQ)كنترل فكر پرسشنامه راهمشخص كردند كه از  را

، تنبیه، دوبارهشود. اين راهبردها ارزيابي ميسنجیده 

برگرداني را شامل  اجتماعي، نگراني و توجه كنترل

 (.2003ولز و ديويس، ) شوندمي

 درآمدی شريفي دهكردی وفروزنده  پژوهش در

 در سرآمد موزانآدانش كه شد مشخص( 1391)

 عادی موزانآدانش از باالتری نمره مثبت یهاموقعیت

 موزانآدانش شكست موقعیت در و كردند كسب

 به نسبت ناپايدارتری و دروني اسناد سرآمد

 کسب سرآمد موزانآدانش. داشتند عادی موزانآدانش

ه ب عادی موزانآدانش به نسبت یترمطلوب اسناد

 خويش یهاقابلیت و هاتوانايي به و دست آوردند

 .داشتند بیشتری اطمینان

 یهاهبین شیو داریمعنا رابطه( 1378) شیرازی

دست  به سرآمد موزانآدانش كنترل منبع و مقابله

 عادی موزانآدانش در رابطه اين حال، اين با. نیاورد

 رابطه عادی و سرآمد موزانآدانش در شد و ديده

 اسنادی یهاسبک و مقابله یهاهشیو بین داریمعنا

( 1386) معتمدی شارک و افروز .داشت وجود

و عادی در سبک  سرآمدآموزان دانشدريافتند كه 

ی ناخوشايند تفاوت هاوقعیتمجزئي اسنادی كلي و 

 دار داشتند.معنا

ارتقای توجه به ای در هر جامعهكه جاييآناز 

 یهاهبه جهت اينكه آنان در زمین ی نوجوانانهاتوانايي

 جايگاه شايسته اجتماعي و شغلي به رواني، تحصیلي،

 كه با و بتوانند تشخیص دهند دست پیدا كنند خود

برای حل آنها چگونه  هستند و روهچه مسائلي روب

ی هاهترين دغدغيكي از مهم ريزی كنند،برنامه

ن در اي، ی آموزش و پرورش استهانظام و هاهخانواد

ی هاعنوان افرادی با تواناييبه سرآمدمیان نوجوانان 

رای ب قرار گیرند وای مورد توجه ويژهبايد باقوه برتر 

ي انسان عنوان نیرویبهرشد و پرورش استعدادهای آنها 

 .انديشیده شودای ويژه د جامعه تدابیرنآگاه و توانم

 استعدادهای آموزش در جديد مباحث امروزه

 بر مبتني سرآمد آموزاندانش پرورش از نشاندرخشان 

 كه است از سوی ديگر روشن .باشدمي آنان نیازهای

 اين شناختيی روانهاويژگي به نسبت نبودنآگاه

 مانع برخوردارند،ای ويژه یهاناييتوا از كه آموزاندانش

 و شد آنها خواهد استعدادهای و هاتوانمندی شكوفايي

 یهابه اختالل آنها ابتالی برای را زمینه تواندمي اين

 و اضطراب، پرخاشگری افسردگي، جمله از رواني

، و افروز شارک )معتمدی كند فراهم گیریكناره

تواند به ر ميدر اين راستا نتايج پژوهش حاض .(1386

، مربیان و معلمانو پرورش، آموزش  مسئوالن

آموزان های دانشويژگي ترها در شناخت دقیقخانواده

شرايط شكوفايي كردن فراهممنظور به سرآمد

 . كنداستعدادهای آنها كمک 

 یهاپژوهش حوزه در موجود ادبیات به نگاهي با

شاهده م ايران كشور در درخشان استعدادهای به مربوط

 یاهمقايس بررسي به اندكيهای پژوهش كه شودمي

 با استعدادهای درخشان مدارس موزانآدانش

 یهاويژگي نظر از عادی مدارس موزانآدانش

پژوهش حاضر در صدد اين  . است شده شناختيروان

است كه آيا بین باورهای فراشناخت، راهبردهای 

ان آموزدانشهای اسنادی در سبکكنترل فكر و 

های بحثبین سرآمد و عادی تفاوت وجود دارد؟ 

آموزان سرآمد و عادی دانشباورهای فراشناخت در 

 های كنترل فكر درموضوع آيا بینتفاوت وجود دارد؟ 

و  دانش آموزان سرآمد و عادی تفاوت وجود دارد؟ 

های اسنادی در سبک هایموضوعبین همچنین 

 د دارد؟ آموزان سرآمد و عادی تفاوت وجودانش

 روش 

 –پژوهش علي  رويدادی و ياپساز نوع حاضر مطالعه 

مقايسه باورهای فراشناخت، بود كه با هدف ای مقايسه

 های اسنادیراهبردهای كنترل فكر و سبک

جامعه آماری  .شدانجام و عادی  سرآمدآموزان دانش

و  سرآمدموزان دبیرستاني آدانشتمام پژوهش شامل 

نفر( و  3000در مجموع ) غانعادی شهرستان دام

( حجم 1970براساس جدول كرجسي و مورگان )

موز آدانش 150) انموزآدانشاز نفر  300نمونه 
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 با كه  انتخاب شدموز عادی( آدانش 150و  سرآمد

 ای مرحلهچندای خوشه گیری تصادفيروش نمونه

مرحله  درنخست برای انتخاب نمونه . منظور شدنمونه 

شهر دامغان  سرآمدهای عادی و ن دبیرستانبی اول از

و  استعداد درخشاندبیرستان مدارس  2) دبیرستان 4

كه از اين  شدندانتخاب رستان مدارس عادی( دبی 2

و پسر از مدارس  موز دخترآدانشنفر  150تعداد 

نفر  150و ( پايه يک كالس )از هر استعداد درخشان

پايه  )از هر دیپسرانه و دخترانه عا یهااز دبیرستان

و تكمیل آنها اجرا بین ها آزمونو انتخاب  يک كالس(

 .شد

 ابزارها
پرسشنامه  :(MCQ) پرسشنامه باورهای فراشناختي.1

( 1997) هاتون و ولز –تياترفراشناخت توسط كار

مثبت و  یهافرد در باور یهاتفاوت گیریاندازه منظوربه

ت ضاوو ق ينیبازبو افكار مزاحم ناخوانده،  ينگران ي،منف

شده  يطراح يشناخت یدر مورد كارآمد يفراشناخت

كه براساس يک دارد ماده  30اين پرسشنامه است. 

همیشه(  4هرگز تا  1ای لیكرت )از درجه 4مقیاس 

 اهوتپرسشنامه فراشناخت فرم كشود. گذاری مينمره

(، 2004هاوتون ) -ولز، كارترين .است MCQپرسشنامه 

عتبار و ا 93/0تا  76/0های آن را بین لفهمؤاعتبار كل و 

 .كردندگزارش  87/0تا  59/0بازآزمايي را بین 

و همكاران  ، گودرزی، رحیميه دستگیریزادنيریش

ترجمه و  رانيا تیجمع یپرسشنامه را برا ني( ا1387)

  .كردندآماده 

با كل آزمون  پرسشنامه یهااسیمقخرده يهمبستگ

 62تا  26 نیب گريكديبا  و درصد 87تا  58در دامنه 

پژوهش حاضر  كرونباخ در یآلفا بيبود. ضر درصد

كرونباخ  یآلفا بيضر. به دست آمده است درصد 79

شده  گزارش درصد 91 يرانيدر نمونه ا اسیكل مق

 یهااسیمقخرده یبرا اين ضريباست. 

 ،يوقوف شناخت ،مثبت یباورها ،یريناپذكنترل

در  بیترتبهكنترل افكار  به ازیو ن يشناخت نانیاطم

 71/0و  80/0، 81/0، 86/0، 87/0 يرانينمونه ا

در  اسیمق نيبازآزمون ا ييايگزارش شده است. پا

 یو برا 73/0 اسیمق لك یفاصله چهار هفته برا

گزارش  83/0تا  53/0آن در دامنه  یهااسیمقخرده

آلفای ( میزان 1388محمدخاني و فرجاد ) .شد

و  80/0پرسشنامه باورهای شناختي كرونباخ برای كل 

های باورهای مثبت در مورد نگراني، مقیاسخردهبرای 

بخشي، نیاز به كنترل اطمینانناپذيری و خطر، كنترل

، 71/0، 52/0ترتیب بهافكار و خودآگاهي شناختي 

 اند.كردهگزارش  79/0و  60/0، 83/0

پرسشنامه كنترل  (:TCQپرسشنامه كنترل فكر) .2

راهبرد  5( برای شناسايي 1994ولز و ديويس،فكر )

های آن عبارتند از مقیاسزيركنترل فكر ساخته شد و 

 ؛.كنترل اجتماعي3 ؛.نگراني2؛ .توجه برگرداني1: 

ده ما 30. اين پرسشنامه دوباره. ارزيابي 5 ؛.تنبیه4

ای لیكرت درجه 4كه براساس يک مقیاس دارد 

شود. نمره هر ( ميهمیشه 4هرگز تا  1گذاری )از نمره

های مربوط به عامل يا زيرمقیاس از راه مجموع ماده

 آيد.دست ميه آن ب

سه مطالعه اعتبار بازآزمايي و همساني دروني  

اند. در مطالعه پرسشنامه كنترل فكر را بررسي كرده

( میزان همساني دروني 1994ولز و ديويس )

ني، كردن حواس، كنترل اجتماعي، نگراپرتهای عامل

، 71/0، 79/0، 72/0ترتیب بهتنبیه و ارزيابي دوباره 

( در 1999بود. در مطاله رينولدز و ولز ) 67/0، و 64/0

دست آمد، اما در ه های بالیني نتايج مشابهي بگروه

( میزان همساني دروني 2004) پژوهش فهم و هوير

، 55/0نسخه آلماني پرسشنامه كمتر بود )نگراني=

كردن پرت، 63/0ابي دوباره=، ارزي61/0تنبیه=

(. میزان اعتبار 85/0و كنترل اجتماعي= 76/0حواس=

كردن حواس، كنترل پرتهای بازآزمايي عامل

 6اجتماعي، نگراني، تنبیه و ارزيابي دوباره به فاصله 

 بود 83/0و  67/0، 72/0، 83/0، 68/0ترتیب بههفته 

ودی به نقل از فتي، موتابي، مول 1994)ولز و ديويس، 

های مقیاسخرده(. پايايي هريک از 1389و همكاران، 

. 1صورت بود: به اين اين پرسشنامه با روش بازآزمايي 
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كنترل  .3(؛ 72/0) . نگراني2(؛ 68/0توجه برگرداني )

دوباره . ارزيابي 5 ؛(67/0. تنبیه )4 ؛(83/0اجتماعي )

( ضريب 1384گودرزی و اسماعیلي تركانبوری )(. 83/0)

اند )به نقل از زارع و گزارش كرده 81/0كرونباخ را  آلفای

ساكي ( و در پژوهش زارع و شريفي1393شريفي ساكي، 

و در  87/0آزمون پیش( مقدار آلفای كرونباخ در 1393)

 به دست آمده است. 81/0آزمون پس

 پرسشنامهاين  :(ASQ)یسبک اسناد پرسشنامه .3

دهای مثبت و محتوای اسنادهای علّي افراد برای پیام

ي بودن ارزيابكليمنفي را در ابعاد كانون علّیت، ثبات و 

 كه به دنبال الگوی پرسشنامهكند. شكل اصلي اين مي

ی گیرتجديدنظر شده درماندگي آموخته شده برای اندازه

 سلیگمنو پترسون وسیله بهآموزان اسنادهای دانش

است، شامل ده موقعیت فرضي  ( ساخته شده1984)

گیرنده پنج موقعیت برای ارزيابي كه در بر است

 موفقیت() علّي فرد در مورد پیامدهای مثبتاسنادهای 

 و پنج موقعیت نیز برای ارزيابي پیامدهای منفي

پنج سؤال  30شامل  پرسشنامهباشد. اين )شكست( مي

  .دارد گويه 3ای است كه هر موقعیت گزينه

 در هایاس( معتقدند كه مق1984) سلیگمن و پترسون

همبستگي دروني مناسبي  دا منفي و مثبت یهاموقعیت

سبک  پرسشنامهپايايي ( برای 2001) بريج .دارند

را گزارش كرده است.  8/0اسنادی ضريب آلفای كرونباخ 

آمده برای پیامد بد دروني دستبهضريب آلفای كرونباخ 

، 43/0، پیامد بد با ثبات 74/0، پیامد خوب دروني 75/0

 است76/0، پیامد بد كلّي 56/0د خوب با ثبات پیام

توسط اسالمي شهر  پرسشنامهاين (. 1378پور، تقي)

آنها در بررسي  .( اعتباريابي شده است1369) بابكي

ی هاضريب آلفای گروه پرسشنامهپايايي دروني اين 

دست آمد: پیامد ه اين نتايج بكردند كه فرعي را محاسبه 

، پیامد بد 74/0ب دروني ، پیامد خو75/0بد دروني 

، پیامد بد كلي 56/0ثبات، با، پیامد خوب 43/0ثبات با

. ضريب آلفای كرونباخ اين 76/0، پیامد خوب كلي 73/0

به دست  78/0( 1385) در پژوهش آسیايي پرسشنامه

( آلفای كرونباخ برای كل 1381) نژادو سلیماني آمد.

 است.كرده گزارش  74/0را  پرسشنامه

گیری، نمونهپس از انجام مرحله را: روش اج

آموزان مقطع متوسطه دانشها در گروه پرسشنامه

 مدارس عادی و استعداد درخشان انجام شد.

در اين پژوهش برای  :آماری روش تجزيه وتحلیل

ها از دو سطح آمار توصیفي و دادهتجزيه و تحلیل 

استنباطي استفاده شد. در سطح آمار توصیفي از 

ز اانحراف معیار و در سطح آمار استنباطي میانگین و 

تحلیل اسمیرنف، لوين  و  –آزمون های كالموگروف 

ه با استفاده از بست  يكراههآنوا و مانوا واريانس 

  استفاده شد. spss20افزاری نرم

  هاهیافت

 نشان مي دهد های توصیفيشاخصتحلیل حاصل از 

 اورهایو عادی از لحاظ ب سرآمدموزان آدانشكه بین 

 ،های اسنادیو برخي از سبکفراشناختي، كنترل فكر 

میانگین و انحراف معیار گروه  تفاوت وجود دارد.

آموزان سرآمد در متغیر باورهای فراشناخت دانش

یار بوده و میانگین و انحراف مع 86/3و  51/78ترتیب به

و  72/67ترتیب بهدانش آموزان عادی در همین متغیر 

میانگین و انحراف معیار گروه . بوده است 79/3

ترتیب بهآموزان سرآمد در متغیر كنترل فكر دانش

 بوده و میانگین و انحراف معیار دانش 65/6و  54/75

وده ب 79/5و  43/66ترتیب بهآموزان عادی در اين متغیر 

میانگین و انحراف معیار گروه است. همچنین 

ی های اسنادسبکآموزان سرآمد در متغیر دانش

یار بوده و میانگین و انحراف مع 75/3و  58/33ترتیب به

و  70/30ترتیب بهآموزان عادی در همین متغیر دانش

 است.  گزارش شده 33/5

گروه  دوبودن توزيع متغیرها در نرمالبرای بررسي 

اسمیرنف  –از آزمون كالموگروف  عادی و سرآمد

گزارش شده  1نتايج آن در جدول  كه استفاده شد

  ست.ا
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 های پژوهشبودن توزیع دادهنرمالاسمیرنف برای  –نتایج آزمون کالموگروف   1جدول 

 داریمعناسطح  اسمیرنف -کالموگروف Zآماره  متغیر

 73/0 45/0 باورهای  فراشناختي

 64/0 58/0 مثبت دروني  -بیروني

 35/0 44/0 منفي دروني  -بیروني

 32/0 38/0 پايدار ناپايدار مثبت

 11/0 67/0 پايدار ناپايدار منفي

 23/0 54/0 كلي جزئي مثبت

 09/0 73/0 كلي جزئي منفي

 14/0 65/0 كنترل فكر

 آزمون Z آماره كه دهدمي نشان 1 جدول هایيافته

 دارمعنا پژوهش متغیرهای در اسمیرنف – كالموگروف

 .است نرمال گروه دو در متغیرها توزيعرو از اين. باشدنمي

ای بررسي همگني واريانس متغیر از آزمون لوين بر

 متغیرها برای آمدهدستبه داریمعنا سطحاستفاده شد كه 

 همگني فرضپیش دهدمي نشان كه است 01/0 از باالتر

  .است شده رعايت هاواريانس

 كنترل فكر وبین باورهای فراشناخت  يافته اول:

دی تفاوت آموزان سرآمد و عادانشدر   های اسنادیسبک

 .(2) جدول  معناداری وجود دارد

 و عادی آموزان سرآمد در دانشهای اسنادی  سبک ، کنترل فکر  و  نس منوا  متغیر باورهای فراشناختینتایج تحلیل واریا 2جدول

 

 آماره پیالييداری معناسطح  ،2 جدولبراساس 

(01/0P< ،14/11F= )دهد كه تفاوت نشان مي

( معنادار α=0.001در سطح ) های جامعهمیانگین

آموزان سرآمد و عادی از بین دانش ايناست، بنابر

های لحاظ باورهای فراشناختي، برخي از سبک

 .وجود دارد تفاوت معنادار ،اسنادی و كنترل فكر

آموزان دانشبین باورهای فراشناخت در  :دوم يافته

)جدول  سرآمد و عادی تفاوت معناداری وجود دارد

3). 

 و عادی سرآمدموزان آدانش)آنوا( متغیر باورهای فراشناختی در  نتایج تحلیل واریانس یک راهه  3 جدول

 متغیر وابسته منبع تغییر
 مجموع

 مجذورات
 درجه آزادی

 میانگین
 اتا F P مجذورات

 مدل

باورهای مثبت درباره 
 نگراني

379/76 1 379/76 277/4 043/0 063/0 

 28/0 003/0 390/9 333/117 1 333/117 ناپذيری و خطركنترل

 079/0 023/0 457/5 061/62 1 061/62 اطمینان شناختي

 108/0 007/0 743/7 545/78 1 545/78 نیاز به كنترل افكار

 006/0 552/0 358/0 879/3 1 879/3 خودآگاهي شناختي

 151/0 001/0 359/11 470/1465 1 470/1465 فراشناخت كلي

 خطا

ثبت درباره باورهای م
 نگراني

788/1142 64 856/17    

    495/12 64 697/799 ناپذيری و خطركنترل
    373/11 64 879/727 اطمینان شناختي
    144/10 64 212/649 نیاز به كنترل افكار
    837/10 64 576/693 خودآگاهي شناختي

    015/129 64 970/8256 فراشناخت كلي
 

 

 

 توان آماری مجذور اتا سطح معناداری dfخطای  dfفرضیه  F ارزش اندازه اثر

 775/0 642/0 001/0 62 3 14/11 873/0 پیاليي

 775/0 642/0 001/0 62 3 14/11 127/0 المبدا ويلكز

 775/0 642/0 001/0 62 3 14/11 856/6 هاتلینگ
 775/0 642/0 001/0 62 3 14/11 856/6 ريشه ری
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دهد كه بین ابعاد باورهای مينشان  3جدول  نتايج

مثبت درباره نگراني، كنترل ناپذيری و خطر، اطمینان 

شناختي، نیاز به كنترل افكار و فراشناخت كلي در بین 

داری معناو عادی تفاوت  سرآمدموزان آدانشدو گروه 

متغیرهای  هاینمره و میانگین (>p 05/0) وجود دارد

 سرآمدموزان آدانشه ی گروهامفروض در بین نمونه

موزان عادی است و تنها در بعد آدانشبیشتر از گروه 

  خودآگاهي شناختي بین دو گروه تفاوت وجود ندارد.

از  و عادی سرآمدموزان آدانشبین  وم:س يافته

)  لحاظ راهبردهای كنترل فكر تفاوت وجود دارد

 .(4جدول 

 آموزان سرآمد و عادیتغیر کنترل فکر در دانش)آنوا( م راههیکنتایج تحلیل واریانس   4جدول 

 مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع تغییر
درجه 

 آزادی
 اتا F P میانگین مجذورات

 مدل

 163/0 043/0 177/5 379/76 1 308/92 پرتيحواس

 128/0 003/0 432/6 563/64 1 563/64 نگراني

 079/0 33/0 470/1 367/11 1 367/11 كنترل اجتماعي

 008/0 47/0 233/1 245/24 1 245/24 خودتنبیهي

 161/0 02/0 358/5 879/3 1 879/3 دوبارهارزيابي 

 181/0 08/0 359/11 43/91 1 43/91 كنترل فكر

 خطا

    342/13 78 788/1142 پرتيحواس

    259/12 78 697/799 نگراني

    324/24 78 879/727 كنترل اجتماعي

    434/15 78 212/649 خودتنبیهي

    157/44 78 576/693 دوبارهارزيابي 

    015/129 78 54/641 كنترل فكر

های مؤلفهبین جدول نشان مي دهد كه  ننتیجه اي

و  P<01/0)(، نگراني=177/5Fو  P<01/0) پرتيحواس

432/6F= دوباره ( و ارزيابي(01/0>P  358/5وF= )

كنترل های مؤلفهلي بین و وجود داردداری معناتفاوت 

 ( و خودتنبیهي=F 470/1و  P>01/0) اجتماعي

(01/0<P  233/1و F= تفاوت )دست نیامد. ه بداری معنا

ما مبني بر اينكه بین پژوهش  بنابراين فرضیه 

آموزان سرآمد در مدارس استعداد درخشان و دانش

عادی از لحاظ راهبردهای كنترل فكر تفاوت وجود دارد، 

 شود.مي تأيید

و عادی از  سرآمدآموزان بین دانش:چهارم يافته 

)جدول  های اسنادی تفاوت وجود داردلحاظ سبک

5). 

 عادی و سرآمدموزان آدانشی اسنادی بین ها)آنوا( متغیر سبک راههیکنتایج تحلیل واریانس   5 جدول

 

 داریسطح معنا F مجذورات میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر منبع

 گروه

 001/0 15/31 26/24 1 26/24 مثبت دروني  -بیروني

 001/0 10/42 71/12 1 71/12 منفي دروني  -بیروني

 001/0 04/51 79/73 1 79/73 پايدار ناپايدار مثبت

 001/0 82/32 42/56 1 56/42 پايدار ناپايدار منفي

 234/0 13/1 65/11 1 65/11 كلي جزئي مثبت

 31/0 83/1 35/19 1 35/19 نفيكلي جزئي م

 خطا

  77/0 298 47/19 مثبت دروني  -بیروني

  30/0 298 54/7 منفي دروني  -بیروني

  81/0 298 26/20 پايدار ناپايدار مثبت

  63/0 298 93/15 پايدار ناپايدار منفي

  32/3 298 76/8 كلي جزئي مثبت

  76/74 298 27/995 كلي جزئي منفي
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 -های بیرونيمؤلفه دركه  دهدمينشان  5جدول 

دروني  -بیروني (،=15/31Fو  P<001/0)دروني مثبت 

بت ناپايدار مث -پايدار (،=10/42Fو  P<001/0منفي )

(001/0>P  04/51وF= و )في ناپايدار من -پايدار

(001/0>P  82/32وF=)  بین دانش آموزان سرآمد و

 دراين تفاوت  امادست آمد. ه داری بمعناتفاوت عادی 

دار معنازئي منفي ج -زئي مثبت و كليج -ابعاد كلي

ن مبني بر اينكه كه بیپژوهش بنابراين فرضیه نبود. 

ی هاعادی از لحاظ سبک و سرآمدموزان آدانش

 يدرون  -در ابعاد بیروني ،اسنادی تفاوت وجود دارد

بت و منفي، پايدار ناپايدار مث دروني  -مثبت، بیروني

 مثبت و در ابعاد كلي جزئيتأيید پايدار منفي پايدار نا

  شود.ميو كلي جزئي منفي رد 

 گیرینتیجهبحث و 

هدف اصلي پژوهش حاضر مقايسه باورهای 

های فراشناخت، راهبردهای كنترل فكر و سبک

از  يكيو عادی است. سرآمد آموزان اسنادی دانش

باورهای ی اين پژوهش آن است كه بین هايافته

موزان عادی آدانشبا  سرآمدموزان آدانشتي فراشناخ

تايج نبا  موجود د. يافتهوجود دارداری معناتفاوت 

 كديور،)(؛ 2011استرنبرگ، ژانگ و ) یهاپژوهش

 زرارامیني  ؛(1395) همكاران و ؛ آرامي(1398

 (؛ چان و ساچز1395) رهاوی و همكاران(؛ 1386)

ه ( ك2009) استانكو و (2004) مرشو (؛2009)

ي مورد در سازوكارهای فراشناختداری معنای هاتفاوت

 و عادی را گزارش سرآمدموزان آدانشاستفاده بین 

 التقاطي مدل اساسبرند، همخواني دارد. اهكرد

 در هوش توانايي به وابسته فراشناختي، یهامهارت

حمايت از مدل التقاطي از  .هستند مشخص زمینه

و مسئله یری، حل وين من روی يادگهای مطالعه

)وين  ی مختلف فراهم شدهادر حوزه هامطالعه متن

 وين من، مازسل و اسپانز،؛  2005من و ورهیج، 

2004.) 

ينكه اهمیت بنیادی اين ديگر با توجه به ااز سوی 

( در مورد باورهای 2000) پژوهش،گسترش نظريه ولز

توان نتیجه ميبود،  سرآمدموزان آدانشفراشناختي 

تواند اين باورها را تحت تأثیر قرار ميه هوش گرفت ك

موزان آدانش داده و در آنها مداخله كند. احتماالا 

 به دلیل برخورداری از سطوح باالتر هوش سرآمد

عملكرد ذهني خود توجه  كنند تا بر نحوةميتالش 

نتیجه از معیار خودآگاهي باالتری درو كرده بیشتری 

. باشندخوردار موزان عادی برآدانشبه نسبت 

كه باورهای فراشناختي قوی  سرآمدموزان آدانش

دانند ميو  آگاهي دارند دانش موقعیتي خود از ،دارند

چه  دانندمي يا و گیرندمي ياد چه شرايطي بهتر در

 ساير مقايسه با مهارت در يا راهبرد و يک موقع از

اين كه حالي، دراستفاده كنند راهبردها يا و هامهارت

موزان عادی نسبت به شرايط آدانشدر اخت شن

های زمان استفاده از يک راهبرد و يا مهارت يادگیری،

های فعالیت و هامهارت فراشناختي و آگاهي استفاده از

باشد. افراد ميشرايط گوناگون كمتر  شناختي در

 رایبكه  كه آيا روشي را همچنین اطالع دارند سرآمد

به  اين افراد .استؤثر م كنند،ميپیشرفت استفاده 

 و موقعیت مختلف توجه خاصي دارند خود در رفتار

به  تا موقعیت چگونه رفتاركنند هر كه در دانندمي

 های استفاده ازبه تفاوت و هدف دلخواه برسند

شرايط گوناگون  های شناختي درفعالیت و هامهارت

 چنین افرادی منطقي به نظر و خوبي آگاه هستندبه

و  ه پیشرفت تحصیلي بااليي داشته باشندك رسدمي

 )بیتان و كارني، ها دارندمقاومت باال در مقابل شكست

 ،( نشان داد2009) ساچز و چان (. مطالعه2004

 يادگیری داشتند كه باور سرآمد موزان ابتداييآدانش

 موزانآدانش از ترعمیق را علوم متون است فهمیدن

 باور كه گفت توانمي روايناز .كردند پردازش عادی

از  استفاده بر تواندمي سرآمدموزان آدانش فراشناختي

 باشند داشته تأثیر اين فراگیران يادگیری راهبردهای

موزان عادی بیشتر مطالب را با پردازش آدانشبرعكس 

شود ميكنند كه باعث ميی پردازش ترسطحي

 سرآمدموزان آدانشتری در مقايسه با ديدگاه سطحي

 دارد ( اعتقاد2006) بكر (.1398 كديور،) اشته باشندد
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 ی شناختي،هاتوانايي كه تیزهوشان به دلیل برتری در

 ديگران داشته و بهتر و تری نسبت به خودفهم عمیق

 شناختي سازگاری روانهاتعارض و فشارها با توانندمي

الگوی  از سرآمدموزان آدانش ي ديگريسو از .شوند

تری دانش فراشناختي فزون اختي وشن ترپیشرفته

شود اين كه باعث مي نسبت به ديگران برخوردارند

در  و راهبردهای مختلفي استفاده كنند موزان ازآدانش

، آرامي)كنند تجربه  امتحان اضطراب كمتری را

 فراشناختي باور (.1396 همكاران، و منشئي، عابدی

 اهبردهایاز ر استفاده بر تواندمي سرآمدموزان آدانش

باشند كه خود  داشته تأثیر اين فراگیران يادگیری

 عادی موزانآدانش از ترعمیق را دروس شودميباعث 

 (.2009 ساچز، و )چان كردند پردازش

بین  آن است كه موجود يافته ديگر پژوهش

عادی از لحاظ راهبردهای  و سرآمدموزان آدانش

با  تیجهاين ن كنترل فكر تفاوت معنادار وجود دارد.

(، 2010) زادهنريماني و موسي یهانتايج پژوهش

( و 1994) ولز وديويس(، 2004و هوير،  هم)ف

( همخواني دارد. تبیین اين 2003) پاپاگئورگیو و ولز

 سرآمدموزان آدانشكه صورت است به اين يافته 

بیشتر سعي در كنترل افكار خود دارند و 

 پندارندميفي بر افكار را يک عامل من نداشتنكنترل

تواند منجر به نشخوار افكار در اين افراد ميكه اين امر 

رسد، هوش باالتر با دغدغه بیشتر مي. به نظر شود

به  سرآمدموزان آدانشبرای كنترل افكار ارتباط دارد. 

افكار خود و  لحاظ خودآگاهي شناختي، كنترل بر

ی تكلیف تفاوت هاباورهای مثبت درباره چالش

 واقعدرموزان عادی دارند. آدانشبا اری دمعنا

برای مؤثرتری از راهبردهای  سرآمدموزان آدانش

كنترل افكار ناسازگار همچون نگراني استفاده 

 باورهای شدنفعالموزان عادی آدانشكنند. در مي

مزاحم  فكر ارزيابي موجب ،ناكارامد فراشناختي

 خود ایج در ارزيابي اين است. تهديد نشانه عنوانبه

 صورتبهكه  شودمي منفي یهاهیجان تشديد باعث

 برای فرد هستند. درنتیجه اضطراب صورتبه و  عمده

 به خود نظام شناختي كنترل و خود اضطراب كاهش

)پاپاگئورگیو و  شودمي متوسل فكر كنترل راهبردهای

ی از اه( راهبردهای كنترل فكر مجموع2003ولز، 

ه در پاسخ به تجربه كاست ی اهی مقابلهاروش

ی ناخوشايند با هدف غلبه بر فشار حاصل از هاهیجان

 (.1994ديويس، )ولز و شوندميبرانگیخته  هاهیجان

 كنترل فكر استفاده راهبرد از كه موزانيآدانش واقعدر

 كرده اعتماد ديگران به منفي، افكار بروز، زمان كنندمي

 اطرافیان برای دهرخ دا برايشان كه را ناخوشايند اتفاق و

 بیشتری موفقیت افكار اين كنترل در و كنندمي بازگو

 خود از تحصیالت و در زندگي بهتری عملكرد و داشته

 دهند.مي نشان

 و سرآمدموزان آدانشبین يافته ديگر آن است كه 

 های اسنادی تفاوت وجود دارد.عادی از لحاظ سبک

ی هاپژوهش با نتايج از اين پژوهش آمدهدستبهنتايج 

(؛ 1386) شارک و افروزمعتمدی  (؛2010)واينر،

 واتكینز و همكاران؛ ( و دهكردی1387) شیرازی

 شريفي درآمدیفروزنده دهكردی و و  (1990)

توان مي هايافته اين تبیین در همخواني دارد. (1391)

 سرآمدموزان آدانشی بارز هاگفت يكي از ويژگي

در  سرآمدموزان آدانشاست. آنها  سبک اسنادی

های شكستها و موزان عادی موفقیتآدانشمقايسه با 

-را به میزان باالتری به عوامل دروني نسبت ميخود 

را با احتمال  های خودآموزان موفقیتدهند. اين دانش

بیشتری به توانايي و عوامل دروني قابل كنترل و 

و كمتر به شانس يا عوامل بیروني داده پايدار نسبت 

برعكس  ،دهندقابل كنترل و ناپايدار نسبت ميغیر

را به های خود شكستها و موزان عادی موفقیتآدانش

 دهندمیزان باالتری به عوامل بیروني نسبت مي

 سرآمدموزان آدانشواقع در (. 2009 )تارنسكي و ني،

موزان عادی به آدانشموفقیت خود را بیشتر از 

مثبت( نسبت  )عامل بیروني و ناپايدار كوشش خود

موفقیت خود را  سرآمدموزان آدانشهمچنین  .دهندمي

بودن تكلیف كه يک سادهموزان عادی به آدانشبیشتر از 

دهند. از سوی مينسبت  است عامل بیروني و پايدار مثبت
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( 1989) بندورا و وود (؛1985) كونلپژوهش  ديگر در

 موزانآدانشوسیله بهشده ادراکمشخص شد كه كنترل 

 هدايتي وخوديادگیری  ی انتخاب،ها، فرصتسرآمد

استفاده از راهبردهای فراشناختي يادگیری را در آنها 

منبع كنترل  سرآمدموزان آدانش دهد.ميافزايش 

شود آنها كنترل ميكه اين خود باعث دارند ی تردروني

كنند. اين ادراک كنترل يادگیری ادراک  بیشتری را بر

 دهد وميگیری بیشتری را به آنها یمقدرت تصم بیشتر،

موز آدانشوخودكارآمدی باعث افزايش انگیزه دروني 

راهبردهای او را به استفاده از  وشود مي سرآمد

خودتنظیمي مثل راهبردهای فراشناختي )بازبیني و 

، 1994)پنتريچ و ديگروت،  كندميكنترل( تشويق 

 (.1995زيمرمن، 

 سايرآينده ی هادر پژوهشتا شود ميپیشنهاد 

 . شودمطالعه نیز  سرآمدیمرتبط با  یمتغیرها

و باورهای  هابا توجه به پیامدهای كاهش مهارت

توان به آموزش و ميموزان آدانشفراشناختي در 

 سرآمدموزان آدانشهای فراشناختي در تقويت مهارت

 .كردو عادی اقدام 

موزان آدانشی اسنادی هابا شناسايي سبک

ست موزاني كه از سبک اسنادی نادرآدانشبه  توانمي

داد كه پیامدهای تحصیلي  آموزش ،كنندمياستفاده 

در موقعیت موفقیت را به تالش خود و در آنها 

ار تالش كافي يا راهبرد ناپايدنبود موقعیت شكست به 

  اسناد دهند.

به آنها  زانموآدانشيي توانند با راهنمامي انمعلم

 كه دهند ارتباط عواملي به را خود شكستبیاموزند تا 

 از است ممكن صورت آن در كرد، را كنترل آنها توانمي

بنابراين  ند.نك گیریپیش آور شكست زيان پیامدهای

مل عوا اهمیت بر تأكید شود تا آموزگاران باميپیشنهاد 

 انتو موفقیت، اصلي عوامل عنوانبه كنترل قابل دروني

 .افزايش دهند را موزانآدانش بیني موفقیتپیش

 منابع

بررسي رابطه بین سبک تبیین و   (1369) ح. اسالمي شهر بابكي

افسردگي در بیماران افسرده يک قطبي و دوقطبي و مقايسه آن با 

شناسي بالیني، ارشد روانكارشناسينامه پايان ،افراد بهنجار

 انستیتو روانپزشكي تهران.

 باورهای مقايسۀ»( 1395) .ط شريفي . ،ا عابدی . ،غ. ر منشئي . ،ز آرامي

 خودتنظیمي يادگیری و فراشناختي هایمهارت انگیزشي،

يكردهای نوين رو ،«اصفهان شهر عادی و آموزان تیزهوشدانش

 .70-59 :(24)2، آموزشي

بررسي رابطه هوش هیجاني سبک اسناد و ( 1385) م. آسیايي

هر يت از زندگي در زنان شاغل و غیرشاغل شخودكارآمدی با رضا

 ارشد، دانشگاه محقق اردبیلي،كارشناسينامه پايان ،بجنورد

 شناسي.دانشكده علوم تربیتي و روان

المت بررسي رابطه باورهای فراشناختي با س»( 1386) م. امیني زرار

، «آموزان پسر شهرستان اشنويهرواني و پیشرفت تحصیلي دانش

 .97-89 :(6)19، های آموزشيوریفصلنامه نوآ

گرايي با رابطه كمال( 1393) م. پاكدامن ، .ر دستجردی ، .س پرتوی فر

كنفرانس  ،دیتیزهوش و عا آموزان دختراضطراب امتحان در دانش

 المللي علوم رفتاری و مطالعات اجتماعي. بین

عزت دی بازآموزی اسنادی بر سبک اسناتأثیر بررسي   (1378) ا. تقي پور

نفس، عملكرد و استقامت در آن پس از شكست در يک آزمون 

 انشكدهدارشد، دانشگاه تهران: كارشناسينامه پايان ،مهارتي فوتبال

 شناسي و علوم تربیتي.روان

( 1396) پ. مشیری سده . ،ح. ر فالح يخداني . ،ر عزآبادیرهاوی 

مقايسه آموزش راهبردهای يادگیری خودتنظیم بر يادگیری 

 .172-155 :(28)9، رفتار حركتي ،هارت سرويس والیبالم

ای فراشناختي اثر برنامه مداخله»( 1393) ش. شريفي ساكي ح. ، زارع

 ،«دولز بر راهبردهای كنترل فكر در معتادين با سوء مصرف موا

 .56-49 :(3)2، شناختي شناختيفصلنامه روان

لي در رفت تحصیرابطه سبک اسناد با پیش( 1381) ن. نژادسلیماني

ارشد كارشناسينامه پايان ،دختران و پسران سال سوم دبیرستان

شناسي و علوم تربیتي، دانشكده روان، شناسي عموميروان

 دانشگاه تهران.

 .اندور :تهران ،نوين تربیتي شناسيروان( 1386)  ع. ا. سیف

( ساستر) رواني تنش با مقابله هایشیوه بررسي(  1378)  م. شیرازی

 آموزاندر دانش روان علي و سالمت اسنادهای با آن و ارتباط

 ارشدكارشناسي نامهپايان ،زاهدان شهرستان و عادی تیزهوش

 ن.تهرا دانشگاه تربیتي، علوم و شناسيدانشكده روان شناسي،روان

 ق. و نظیری چ.، رحیمي م. ع.، گودرزی ص.، زاده دستگیریشیرين

ملي، روايي و اعتبار پرسشنامه بررسي ساختار عا»( 1387)

 .461-445 :(48)12، شناسيمجله روان ،30فراشناخت 

كفايت »( 1389) ک. ضیايير. ،  مولودی ف. ، موتابي ل. ، فتي

سنجي نسخه فارسي پرسشنامه كنترل فكر و پرسشنامه روان

های ها و مدلمجله روش، «افكار اضطرابي در دانشجويان ايراني

 .103-81 :(1)1، شناختيروان
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ای بررسي مقايسه( 1391) پ. شريفي درآمدی ز. ، فروزنده دهكردی

آموزان تیزهوش و های اسناد و مهارت ابراز وجود در دانشسبک

 ،عادی دختر سال اول مقطع متوسطه در شهرستان شهركرد

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي: پرديسكارشناسينامه پايان

 حضوری. نیمههای آموزش

یان مرابطه ابعاد فراشناخت و اضطراب رياضي در ( 1390) ی. قرقاني

 ،آموزان تیزهوش دبیرستاني. تعامل انسان و اطالعاتدانش

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي، پرديسكارشناسينامه پايان

 حضوری. نیمههای آموزش

 سمت. اراتتهران: انتش ،شناسي تربیتيروان 1398) پ. كديور

رابطه باورهای شناختي و »( 1388ش.، فرجاد م. ) محمدخاني

، «نيوسواسي در جمعیت غیر بالیعاليم راهبردهای كنترل فكر با 

 .51-35(: 3)3، شناسي بالینيمجله روان

های بررسي رابطه سبک»( 1386) غ. ع. افروز ف. ، معتمدی شارک

ه مجل ،«اسنادی و سالمت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی

 .181-173 :(2)13، شناسي بالیني ايرانپزشكي و رواننروا

ی مقايسه باورها»( 1391) م. گنجي ف. ، پاک پور ن. ، میكائیلي

شناسي روان ،«عادی آموزان تیزهوش وفراشناختي در دانش

 . 113-104 :(2)1، مدرسه

 آموزاندانش مشكالت بررسي» (1395) م. ر. ايرواني ص. ، نصیران

 و آموزاندانش نظر از درخشان استعدادهای ارسمد در هوشتیز

-1 :(1)2، تربیتي علوم و شناسيروان مطالعات فصلنامه ،«والدين
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