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 دانش موفقیت از ترس بینی در پیش آوری روان شناختی تاب و فراشناختی باورهای نقش

 آموزان 

 4، ناصر صبحی قراملکی3پرهام شاملی ، امیر2، پرویز پرزور1نیلوفر میکائیلی

 چکیده 

 پژوهش این. باشد می آموزان دانش موفقیت از ترس بینی پیش در آوری تاب و فراشناختی باورهای بررسی نقش مطالعه این هدف

 شهر متوسطه مقطع آموزان دانش میان از که بود پسر و دختر آموز دانش 131 شامل پژوهش نمونه. است همبستگی نوع از توصیفی

 آوری تاب فراشناختی، های پرسشنامه از هاداده آوری جمع برای. شدند انتخاب ای مرحله جند تصادفی گیری نمونه روش به تبریز

 تحلیل. رفت کار به گام به گام رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی روش ها داده تحلیل منظور به. شد استفاده یتموفق از ترس و

 موفقیت از ترس و آوری تاب بین و معنادار مثبت رابطه موفقیت از ترس و فراشناختی باورهای کل نمره بین که داد نشان ها داده

 پیش ترین قوی نگرانی درمورد مثبت باورهای ی مؤلفه متغیری، چند رگرسیون نتایج اساس بر. دارد وجود معناداری منفی رابطه

 تا کند می کمك تحصیلی های برنامه مشاوران و متخصصان به نتایج این. بود متوسطه آموزان دانش در موفقیت از ترس کننده بینی

 عملکردهای به نسبت خوشایند احساسی و کرده درك را خویش های توانمندی تا دهند، ارائه آموزان دانش این برای هایی برنامه

 . کنند کسب خویش تحصیلی

 آموزان دانش موفقیت، از ترس آوری، تاب فراشناختی، باورهای ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

ول یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسانهای سالم، کارآمد و مسئ

از آنجایی که دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در  برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است.

دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه ای دارند، توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و 

 گردد. زشی و تربیتی جامعه را موجب میشکوفایی هر چه بیشتر نظام آمو

ابتدا در حوزه روانشناسی رشد و یادگیری و راهبردهای دخیل در به یادسپاری مورد پژوهش قرار گرفته است  1مطالعه فراشناخت

 ارتنظ و فراشناختی یعنی باورهای فراشناخت، از جنبه دو بین پردازان نظریه . اغلب(1332نقل از سیف،به  ؛1191 ،2)فالول

اشناختی مثبت به فواید و سودمندی درگیر شدن در فعالیت رباورهای ف (.1191و فالول، 2111شده اند)ولز،  قائل تمایز فراشناختی

نگرانی درباره آینده به من کمك می کند تا از خطر »و « متمرکز شدن بر تهدید مفید است»های شناختی مربوط می شود. مانند 

اهمیت و خطر افکار و تجربه شناختی مربوط  ،شناختی منفی باورهایی هستند که به کنترل ناپذیری، معنیفرا باورهای«. اجتناب کنم

 دیدگاه در (.1114 ،3ولز و متیوز«)ای داشته باشم ممکن است بر خالف میلم به آنها عمل کنم اگر افکار خصمانه: می شوند. مانند

 گیرد. در می نشأت تفکر با رابطه در منفی و مثبت شامل اعتقادهای مجزا، دانشی از نگرانی که شود می چنین فرض فراشناختی،

 شود بر می نامیده CASرا که  الگو شود. این می مطرح اختالفات ابقای و ایجاد در که شناخت است الگوی این رویکرد، این

(. میلینگر و 2111است)ولز،  ارآمد متمرکزکنارآیی ناک های استراتژی از استفاده و تهدید منابع بر توجه تمرکز نشخوار، نگرانی،

دهد. با پرورش  می افزایش را خود در مورد منفی منفی و قضاوت اطالعات یادآوری نگرانی، که دادند نشان ( نیز2111) 4آلدن

ابی و راهبردهای فراشناختی فرد سیستم جایگزینی خود را گسترش می دهد، بنابراین می تواند تجارب را از طریق جدیدی ارزی

پردازش نماید. به عنوان مثال یك موقعیت پرمخاطره را به عنوان یك فرصت در نظر بگیرد، نه به صورت تهدید و در دشواری ها به 

 (.2115، 5جای اضطراب موفقیت را تجربه کند)کابات زین

پدید آمده است. شرایطی مانند  ، در واقع در مطالعه رشد افراد متولد شده و پرورش یافته در شرایط پر خطر6مفهوم تاب آوری

اختالالت روانی یا الکلیسم بوده اند، والدین سوء استفاده کننده از کودکان و یا مجرم، یا  نها دچارآخانواده هایی که والدین 

تا  51یافته های بدست آمده از پژوهش ها نشان می دهد که  شرایطی نظیر جوامعی که با فقر یا جنگ دست و پنجه نرم می کنند.

دی اجتماعی خود را بهبود ندرصد افراد پژوهش یافته در چنین شرایطی، علیرغم قرار گرفتن در معرض فشارهای شدید، توانم 91

                                                           
1 Meta-Cognitive 
2 Flawell 

3 Wells & Mathews 

4 Melling & Alden 

5 Kabat - Zinn 

6 Resiliency 
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پژوهش های انجام شده  (.2112و همکاران،  1ماستنمده و در نهایت به زندگی موفقی دست یافته اند)آداده، بر مشکالت فائق 

یی در خانواده، مدرسه، و محیط های اجتماعی می توانند به تقویت یا تضعیف تاب آوری همگی نشان می دهند که ویژگی ها

به ویژگی هایی از محیط اشاره دارند که باعث تغییر یا حتی حذف پیامدهای بالقوه  طبیعی در افراد منجر گردد. این عوامل محافظتی

 و 2. گارمزی(1111، ر جهت مثبت تغییر دهند)ماستن و همکارانسازند تا پیامد پیشامدهای ناگوار را د شده و افراد را قادر می

چالش انگیز می دانند. در  و شرایط استرس زا با موفقیت آمیز سازگاری پیامد یا توانایی یك فرایند، را تاب آوری (1111ماستن )

 با سوء مواجهه سابقه ی  کهباال تحصیلی تاب آوری با روی کودکان بر (1114همکاران) و 3کافمن به وسیله ی که مطالعه یك

 روانشناختی از مشکالت دادند. تاب آوری اجتماعی نشان تاب آوری از آنها درصد 21 تنها که می دهد نشان داشته اند، را رفتار

، 4میکند)پینکوارت محافظت مشکل زا حوادث روانشناختی برابر تأثیرات در آنها از و پیشگیری می کند نوجوانان و جوانان در

، 5(. تاب آوری در هر سن و سطحی رخ می دهد و سازه ای شناختی است که قابل آموزش است)هاکینز، کاتاالنو و میلر1121

( در تحقیقات خود نتیجه می گیرد که فرد تاب آور نحوه استدالل و نگرش متفاوتی در مواجهه با شرایط 2113)6(. ایسن1112

ز تمرکز به مشکل و تبعات آن به خود توجه بیشتری می کند. این تمرکز زدایی و ناگوار اتخاذ می کند، در این پردازش فکری ا

 (.2113روند فکری شخص، اشاره ای بر استفاده از سیستم فراشناخت خود است )ایسن، 

ای زمانی به طور جدی مطرح شد که واکنش افراد زیادی را در برابر موفقیت پرهیز از آن را دیدند و جمله ه 9ترس از موفقیت

را به کار بردند. در چنین  «من نمی توانم در آینده هم موفق باشم»و « من هرگز موفق نخواهم شد»، «من موفق نیستم»قبیل زیادی از 

وضعیتی، فرد آرزوی رسیدن به یك موفقیت را در ذهن دارد اما نوعی ترس شدید از رسیدن به چنین موفقیتی نیز همواره همراه 

ترس از موفقیت همان ترس از پیشرفت است که ترس از ناتوانی در پاسخگویی معتقد است  (2111)3کز(. برو1311 اوست)زارع،

وی این ترس را ناشی از فقدان باور شخص به توانایی های خود  بخشد. شدتولیت های ناشی از موفقیت نیز می تواند آن را ئبه مس

اجتماعی و فرهنگی از موفقیت اجتناب می  –یل عوامل و فشارهای روانی از محققین معتقدند که بعضی از افراد به دل . برخیمی داند

کنند و علی رغم رسیدن به موفقیت و کسب مدارج عالی شغلی و تحصیلی از موفقیت لذت نمی برد وآن را درونی نمی کنند 

 حصول موفقیت، اضطراب یا پیگیری نتیجه عنوان به منفی، پیامدهای انتظار هورنر، نگرانی و عقیده به (.1331 )شهرآرای و عبدی،

                                                           
1 Masten 

2 Garmezy 

3 Kaufman 

4 Pinquart 

5 Hawkins,Catalano & Miller 

6 Isen 

9 Fear of success 

3 Brooks 
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( معتقد است که ترس 1116)2(. پتری1115، 1پیشرفت می شود)پیدمونت برای فرد انگیزه کاهش سبب و انگیزاند برمی افراد در را

د. از موفقیت بر تصورات مبتنی بر پیامدهای منفی ناشی از موقعیت استوار است که بر عملکرد واقعی فرد اثرات نامطلوب می گذار

شخصی که از رانده شدن می ترسد، حتی از تصور رانده شدن هم دچار حالتی نامطلوب می شود. این ترس مانع از آن می شود که 

او بسیاری از تمایالت، احساسات و تقاضاهای خود را بروز دهد؛ زیرا کوچکترین بی توجهی و بی اعتنایی دیگران را به خود 

له آن ها نسبت به ارزش های خود دچار تردید می شوند و خودباوری خویش را از دست می مهلك می دانند. به دنبال این مسئ

( فرد در صورت موفقیت از این می ترسد که دیگران با وی برخوردی متفاوت داشته 2114دهند. به اعتقاد ریچاردسون)

 (.1332باشند)متقی، 

ناختی، تاب آوری و ترس از موفقیت، تحقیقات معدود در این زمینه با توجه به مطالب فوق و اهمیت متغیر هایی مثل باورهای فراش

و نقش مهم آنها در عملکرد تحصیلی، موجب شد که این پژوهش انجام گیرد. در پژوهش حاضر مسئله این است که آیا باورهای 

 پیش بینی نمایند؟فراشناختی و تاب آوری می توانند ترس از موفقیت در دانش آموزان را 

 روش 

 .است همبستگی نوع از و توصیفی تحقیق این ع و طرح پژوهش:نو

 سال در تبریز شهر متوسطه مقطع آموزان دانش کلیه را پژوهش آماری جامعه گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

 مورد یگروهها از یك هر است، همبستگی نوع از حاضر پژوهش روش که این به توجه با. دهند می تشکیل 12-13 تحصیلی

 مقطع آموز دانش 131 شامل پژوهش این نمونه ، بیرونی اعتبار افزایش خاطر به اما(. 1331دالور،) باشد نفر 31 حداقل باید مطالعه

 شهر ناحیه پنج بین از که ترتیب بدین. شدند انتخاب ای مرحله چند تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با که باشد می متوسطه

 مدرسه یك و دولتی مدرسه یك و پسرانه دولتی غیر مدرسه یك و دولتی مدرسه یك ،4 ناحیه مدارس بین از و ناحیه، 4 تبریز،

 مورد نمونه نهایت در و شده گرفته نظر در کالس سه حدود مدرسه هر از کالسها تعداد به توجه با. شد انتخاب دخترانه غیردولتی

 . شد انتخاب کالسها این بین از بررسی

 برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد:وهش: ابزار پژ

گویننه ای خننود گزارشننی اسننت    31یننك مقینناس   MCQ303پرسشنننامه فراشننناختی   پرسشنننامه باورهننای فراشننناختی: 

درجننه ای  4کننه باورهننای افننراد در مننورد تفکرشننان را مننی سنننجد. بننرای نمننره گننذاری سننواالت ایننن پرسشنننامه از مقینناس        

 -1خننرده مقینناس اسننت:   5= خیلننی زینناد مننوافقم ( اسننتفاده مننی شننود. ایننن مقینناس دارای      4افننق نیسننتم، تننا  = مو1لیکننرت )

 تاکیند  نگراننی هنا   بنودن  وخطرنناك  بنودن  کنتنرل  قابنل  روی غینر  کنه  افکنار  خطنر  و ناپنذیری  باورهای منفنی در منوردکنترل  

                                                           
1 Pidmont 

2 Petri 

3 Meta-Cognition Questionnaire 
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 شنناختی  وقنوف  -3بینایم.   کننار  مشنکالت  امنی کنند بن    کمنك  نگراننی منثال ، نگراننی    ی دربناره  مثبنت  باورهنای  -2 .میکنند 

نیناز بنه    -5دارم. و  ضنعیفی  ی حافظنه  بنه حافظنه منثال ،    اطمیننان  -4 . کننم  منی  توجنه  بنه شندت   ذهننم  کنار  ی نحنوه  بنه  منثال ، 

کنل   کرونبناخ  آلفنای  اسنت. ضنریب   شنده  ( سناخته 2114)1هناتون  -کارتراینت  و ولنز  توسنط  نامنه  کنتنرل افکنار. اینن پرسنش    

باورهنای مثبنت دربناره     ناپنذیری و خطنر افکنار ،    کنتنرل  هنای  مقیناس  خنرده  بنرای  و 11/1ی ایراننی   نموننه  در مقیناس 

و  31/1و  36/1و  39/1ی ایراننی   نموننه  در ترتینب  بنه  افکنار  کنتنرل  بنه  نیناز  اطمیننان حافظنه و   شنناختی،  وقنوف  نگراننی ، 

 (.1339گزارش شده است )شیرین زاده و گودرزی و رحیمی و نظیری،  91/1و  31/1

گویه می باشد که جهت اندازه گیری  25شامل ( RISC-CD) 2مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون پرسشنامه تاب آوری:

قدرت مقابله با فشار و تهدید، تهیه شده است. برای هر گویه، طیف درجه بندی پنج گزینه ای)کامال  نادرست تا همیشه درست( در 

رست( تا پنج ) همیشه درست( نمره گذاری می شود. این مقیاس اگرچه ابعاد مختلف تاب نظر گرفته شده که از یك )کامال  ناد

آوری را می سنجد، ولی دارای یك نمره کل می باشد. روایی)به روش تحلیل عوامل و روایی همگرا و واگرا( و پایایی )به روش 

تلف )عادی و در خطر( احراز گردیده است. نسخه بازآزمایی و آلفای کرونباخ( مقیاس توسط سازندگان آزمون در گروه های مخ

( تهیه شده است. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی و برای تعیین 1336فارسی این مقیاس توسط جوکار )

بود. همچنین  93/1و پایایی به روش بازآزمایی برابر 93/1روایی از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ 

 ضریب و 33/1 برابر KMO نتایج تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی بیانگر وجود یك عامل کلی در مقیاس بود. شاخص

 همبستگی ماتریس و ها گویه گیری نمونه کفایت دهنده نشان که بود معنادار111/1 سطح در ،1591 برابر بارتلت کرویت

 در پور مشعل است. همچنین تأیید شده بشارت توسط 1336 سال در ایران در سازه این (. اعتبار1311بودند)هاشمی و جوکار،

معنی  سطح در r=64/1همبستگی ضریب اهواز با محاسبه شناسی روان سرسختی مقیاس با آن نمودن طریق همبسته از 1331 سال

 مجدد زمانی، اعتباریابی تقارن به توجه با لذااست،  باالیی برخوردار نسبتا  اعتبار از سازه این که داده نشان p<1111/1داری

 (.1311است )بشارت و عباسپور، نگرفته صورت

( تهیه شده است، 1193در این پژوهش از آزمون ترس از موفقیت که توسط الورنس و کاترین ) پرسشنامه ترس از موفقیت:

مقیاس ترس از کسب تخصص، ترس از کسب  5و از  خیر ( است –سوال دو گزینه ای ) بلی  21استفاده گردید. این آزمون شامل 

اطالعات، احساس ناتوانی در انجام کارها، نگرانی از موفقیت و انجام کارها برای جلب توجه دیگران تشکیل یافته است و به طور 

والی ( بر روی س 21کلی ترس از موفقیت را مورد سنجش قرار می دهد. پایایی به دست آمده برای آزمون ترس از موفقیت ) فرم 

به دست آمد و می توان از آن برای تشخیص ترس از موفقیت دانش آموزان و  611/1آزمودنی با روش آلفای کرونباخ  649

معنادار  111/1از نظر آماری در سطح  521/1311و آزمون کرویت بارتلت  KMO=945/1دانشجویان استفاده کرد. نتایج شاخص 

                                                           
1 Wells, Cartwright & Hutton 

2 Connor-Davidson Resilience Scale 
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رد مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها کافی بوده است و می توان به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها است و نشان می دهد که نمونه مو

 (.1311اطمینان کرد )زارع و امین پور،

 انتخاب نظر مورد نمونه الزم، های هماهنگی انجام و پرورش و آموزش از مجوز اخذ از پس ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 گروهی شکل به مربوطه های آزمون آن، از پس و شدند توجیه پرسشنامه تکمیل چگونگی مورد در زانآمو دانش سپس. گردید

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و استنباطی)ضریب همبستگی و  .گردید اجرا کالس سر در

 رگرسیون چندگانه( استفاده شد.

 نتایج

 15 عمومی، اول سال از آموزان دانش درصد2 دختر، نفر 54 پسرو نفر 96 میان از بود؛ زیر شکل به هشپژو توصیفی های یافته

 علوم رشته از آموزان دانش درصد 23 تجربی، علوم رشته از آموزان دانش درصد 41 فیزیك، ریاضی رشته از آموزان دانش درصد

 .باشند می ای حرفه و فنی رشته از آموزان دانش درصد 15 و انسانی

 موفقیت  از ترس و آوری تاب فراشناختی، باورهای متغیرهای معیار انحراف و میانگین .1جدول

 M SD متغیر/ مؤلفه ها متغیرها

 

 

 باورهای فراشناختی

 16/3 33/13 باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطرافکار

 61/2 91/3 باورهای مثبت درباره نگرانی

 16/2 36/25 وقوف شناختی

 31/2 54/9 اطمینان به حافظه

 16/1 16/1 نیاز به کنترل افکار

 51/3 39/111 تاب آوری تاب آوری

 

 

 ترس از موفقیت

 11/1 56/1 ترس از کسب تخصص

 11/2 99/1 ترس از کسب اطالعات

 13/1 56/1 احساس ناتوانی در انجام کارها

 49/1 61/1 نگرانی از موفقیت

 24/1 12/2 برای جلب توجه دیگرانانجام کارها 

 مقیاس خرده در. باشد می( 51/3 و) 11/111 آوری تاب( استاندارد انحراف و) میانگین شود، می مشاهده 1جدول در که همانطور

 و) 91/3 نگرانی درباره مثبت باورهای ،(16/3 و) 33/13خطر و ناپذیری کنترل مورد در منفی باورهای فراشناختی، باورهای های

 خرده در. باشد می( 16/1 و) 16/1 افکار کنترل به نیاز و( 31/2 و) 54/9 حافظه به اطمینان ،(16/2 و) 36/25 شناختی وقوف ،(61/2

 در ناتوانی احساس ،(11/2 و) 99/1 اطالعات کسب از ترس ،(11/1و) 56/1 تخصص کسب از ترس موفقیت، از ترس های مقیاس

 . باشد می( 24/1 و) 12/2 دیگران توجه جلب برای کارها انجام ،(49/1 و) 61/1 موفقیت از رانینگ ،(13/1 و) 56/1 کارها انجام

 موفقیت از ترس با آوری تاب و فراشناختی باورهای همبستگی ضرایب. 3جدول  
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 ترس از موفقیت متغیر ردیف

 43/1** باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر افکار 1

 52/1** باره نگرانیباورهای مثبت در 2

 -33/1** وقوف شناختی 3

 45/1** اطمینان به حافظه 4

 -29/1** نیاز به کنترل افکار 5

 41/1** باورهای فراشناخت کل 6

 -41/1** تاب آوری 9

ری و نشان می دهد که بین مؤلفه های باورهای منفی در مورد کنترل ناپذی 2نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در جدول 

خطرافکار، باورهای مثبت درباره نگرانی، وقوف شناختی، اطمینان به حافظه و نیاز به کنترل افکار و ترس از موفقیت دانش آموزان 

معنادار  >11/1Pوجود دارد که این ضرایب در سطح  41/1و  -29/1، 45/1، -33/1، 52/1، 43/1به ترتیب ضرایب همبستگی 

معنادار  >11/1Pبه دست آمد که در سطح  41/1راشناخت کل و ترس از موفقیت ضریب همبستگی هستند. همچنین بین باورهای ف

وجود دارد و این بدین معنی است که  -41/1است. نتایج بیانگر آن است که بین تاب آوری و ترس از موفقیت ضریب همبستگی 

 معنادار است.  >11/1Pسطح با افزایش تاب آوری میزان ترس از موفقیت کاهش می یابد، این رابطه در 

 آوری تاب و فراشناختی باورهای ابعاد روی موفقیت از ترس متغیری چند رگرسیون تحلیل و تجزیه نتایج. 2جدول

 SS DF MS F 2R Sig منابع تغییرات

 111/1 314/1 935/5 153/42 9 116/215 رگرسیون

    349/9 12 314/695 باقی مانده

     11 111/191 کل

مشاهده می شود، برای پیش بینی ترس از موفقیت، از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان  3طور که در جدول همان

قادر است که تأثیر متغیرهای وابسته را در پیش بینی متغیر مالك  31/1داد که مدل استفاده شده معنادار است و با ضریب تعیین 

 (. >111/1Pتببین کند)

 

  خالصه نتایج مربوط به ضرایب تعیین و ضرایب رگرسیون .4جدول

 SE RS B Beta P متغیر پیش بین

 111/1 511/1 625/1 261/1 114/1 باورهای مثبت در مورد نگرانی

به منظور تعیین تاثیر هر یك از متغیرها، تاب آوری و زیر مقیاس های باورهای فراشناختی به عنوان متغیر پیش بین و ترس از 

مشاهده  4فقیت به عنوان متغیر مالك، با تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام تحلیل شدند. همان طور که در جدول مو
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درصد از واریانس ترس از موفقیت، توسط باورهای مثبت در مورد نگرانی تبیین می  29می شود، نتایج نشان می دهد که، حدود 

( به عنوان قویترین متغیرهای پیش بین ترس از موفقیت می باشد B=625/1مثبت در مورد نگرانی )شود. با توجه به مقادیر، باورهای 

 و تاب آوری و دیگر مؤلفه های باورهای فراشناختی، ترس از موفقیت را پیش بینی نمی کند. 

 گیری بحث و نتیجه

 آموزان دانش موفقیت از ترس بینی پیش در شناختی روان آوری تاب و فراشناختی باورهای هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش

بود. نتایج حاصله نشان داد که بین فراشناخت )و مؤلفه های آن( با ترس از موفقیت رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با 

 افزایش باورهای فراشناختی، ترس از موفقیت افزایش می یابد.  

ه های باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری و خطر افکار، باورهای مثبت درباره همچنین براساس یافته های پژوهش حاضر، مولف

( همسو 1115نگرانی، اطمینان به حافظه و نیاز به کنترل افکار، رابطه ی مثبت معناداری با ترس از موفقیت دارند که با نظر پیدمونت)

سمت ارزیابی های منفی از کنترل افکار و ارزیابی های مثبت از  می باشد. طبق این مدل، وجود باورهای فراشناختی مختل، فرد را به

نگرانی و در نتیجه، ترس از موفقیت سوق می دهد. مولفه های اطمینان به حافظه و کنترل افکار باعث می شود که دانش آموز از 

از به مهار افکار رابطه ی کسب اطالعات و کسب تخصص و رسیدن به موفقیت ترس داشته باشد. و مولفه های وقوف شخصی و نی

منفی معنادار با ترس از موفقیت دارند، یعنی باعث کاهش ترس از موفقیت در دانش آموزان می گردند. مولفه وقوف شخصی که 

مربوط به آگاهی فرد در مورد افکار خود می باشد نقش مهمی در ارزیابی دانش آموز در مورد موفقیت و توانایی های خود دارد 

در راهبردهای فراشناختی آگاهی از مولفه های مؤثر در پیشبرد عملکرد تحصیلی دانش آموز به شمار می رود. که می توان  که البته

با پرورش اطمینان به حافظه و کنترل افکار در دانش آموزان، آنان را در رسیدن به موفقیت و عملکرد بهتر یاری رساند. همچنین در 

فراشناختی، باورهای مثبت در مورد نگرانی بیشترین همبستگی را با ترس از موفقیت از خود نشان داد بین مولفه های متغیر باورهای 

 ( همخوان است.2111( و میلینگر و آلدن )1114؛ ولز و متیوس، 2111که با مدل فراشناختی ولز )ولز،

منفی معناداری وجود دارد. یعنی با  براساس یافته های پژوهش حاضر، بین تاب آوری و ترس از موفقیت دانش آموزان رابطه

 افزایش تاب آوری در دانش آموزان، ترس از موفقیت در آنان کاهش می یابد. 

تاب آوری به عنوان توانایی فرد برای مقابله با استرس، داشتن توانایی های مقابله ای، عزت نفس، ثبات عاطفی و ویژگی های فردی 

 نیز (2116همکاران) و (. فریبرگ2111فزایش می دهد، تعریف شده است )پینکورارت، که حمایت اجتماعی را از طرف دیگران ا

 .دهد می افزایش را کننده تهدید خطرات از نظر تغییر، صرف برای توانمندی افراد و ظرفیت آوری، تاب که هستند باور این بر

ت نفس و اعتماد به نفس باالتر، خود مختاری باالتر، تر، عزدانش آموزان تاب آور، به دلیل داشتن هوش باالتر، تازه جویی پایین

های حل مسأله خوب و روابط خوب با همساالن؛ ترس از کسب تخصص، کسب استقالل، همدلی و تعهد به کار، جدیت، مهارت

 اطالعات، احساس ناتوانی در انجام کار و انجام کارها برای جلب توجه دیگران به مراتب پایین برخوردارند.
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حاضر نشان داد که در محیط آموزشی دانش آموزان دارای تاب آوری، به رغم موانع و مشکالت اجتماعی، فرهنگی و  پژوهش

آور قادرند با موفقیت به فشارهای زندگی بپردازند و همچنین قادر به اقتصادی در سطح باالیی موفق می شوند. دانش آموزان تاب

دهد، برقرار . آنها دارای تطابق سریع با شرایط جدید، ادراك واضح آنچه رخ میدستکاری محیط و تابع نیازهای آن می باشند

کردن ارتباط آزادانه و دید مثبت نسبت به خود، می باشند که این خصایص آنها را در ارتقای عملکرد تحصیلیشان حتی تحت 

 شرایط دشوار نیز ، باعث می شود. 

ولفه ی باورهای مثبت درباره نگرانی، به عنوان متغیری قوی، ترس از موفقیت را همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، فقط م

پیش بینی می کند. که البته وجود نگرانی از موفقیت، از خرده مقیاس های ترس از موفقیت می تواند از دالیل پیش بینی ترس از 

تگی بین این دو متغیر باشد. و می توان با کاهش موفقیت بوسیله ی مؤلفه ی باورهای مثبت در مورد نگرانی و شدت بیشتر همبس

باورهای مثبت در مورد نگرانی ، ترس از موفقیت دانش آموزان را به طور باالیی کاهش داده و بستر پیشرفت آنان در مراحل 

جزو باورهای مثبت  تحصیلی و آینده بهتر دانش آموزان را فراهم نمود. و می توان نتیجه گرفت که احتماال نگرانی از موفقیت، خود

 ( همسو می باشد.1332( و متقی)2115(، مسینا)1112باشد. که این یافته با پژوهش کارینگتون)

 دهند، )به ارائه دانش آموزان این هایی برای برنامه تا کند می کمك تحصیلی های مشاوران برنامه و متخصصان به نتایج این 

 خوشایند احساسی و درك کرده را خویش توانمندی های تا گروهی( ی ماهانهسخنران ، هفتگی سخنرانی میزگرد، عنوان مثال

 درباره را آنها و تردید نگرانی ترس، گروهی، فعالیتهای چنین انجام .کنند کسب خویش تحصیلی به عملکردهای نسبت

 . سازد می طرف بر آینده را موفقیتهای و کسب شخصی تواناییهای

و فقط برروی دانش آموزان دبیرستانی شهر تبریز اجرا شده است، که تعمیم پذیری آن بر سایر این پژوهش با حجم نمونه محدود 

اقتصادی، قابلیت تعمیم نتایج را با محدودیت  –گروه ها را محدود می کند. عدم کنترل متغیرهایی نظیر سن و وضعیت اجتماعی 

تن سایر متغیرهایی که احتماال  می توانند؛ بر ترس از موفقیت مواجه می سازد. انجام تحقیق بر روی دیگر گروه ها و در نظر گرف

 .تأثیرگذار باشند؛ ضمن افزایش تعمیم پذیری نتایج به فهم بهتر موضوع کمك می کند

 

 منابع 

مه کارشناسی ارشد، دانشگاه (. رابطه راهبردهای فراشناختی و خالقیت با تاب آوری دانشجویان. پایان نا1311بشارت،محمد علی؛ و عباسپور دوپالنی، طاهره)

 آزاد اسالمی اهواز.

 .3-12، 4(.هوش عاطفی، هوش شناختی ، تاب آوری و رضایت از زندگی . دو فصلنامه روانشناسی معاصر، 1336جوکار، بهرام)

 (. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سمت،چاپ یازدهم،تهران.1331دالور، علی)
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. مجله 31(. بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسشنامه فراشناخت 1339شیرین زاده، صمد؛گودرزی، محمد علی؛ رحیمی، چنگیز؛ و نظیری، قاسم )
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 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]
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 خالق بر ارزشیابی از معلم در دانش آموزان دختر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.(. بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی و تفکر 1311زارع، صفیه )

(. رابطه بین وضعیت های هویت شغلی و جنس با ترس از موفقیت در دانشجویان رشته فنی و مهندسی. مجله علوم 1331شهرآرای، مهرناز و عبدی، بهشته)

 .41-21(، 1)2اهواز،  تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران

 119-131(. آزمون های روان شناختی.نشر آییز، 1311زارع، حسین؛ و امین پور، حسن) 

 .111-214(، 3)9، مجله پیام مدیریت(. ترس از موفقیت و رسیدن به حد بی کفایتی در کارکنان. 1332متقی، محمدحسین) 

. دو فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه بررسی رابطه ی بین (.1311الدن؛ و جوکار، بهرام )هاشمی، 
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