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 چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه باورهای فراشناخت با کمال گرایي مثبت : هدف پژوهش

 .و منفي دانش آموزان تیز هوش دوره دبیرستان انجام شد 

این پژوهش از نوع نیمه تجربي و با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. :روش پژوهش

شهر اصفهان  جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستاني متوسط دوم مدارس تیزهوشان

 شد و سپس  با پرسش نامه ارزیابي  پرسشنامه باورهای فراشناخت )ولز(که  ابتدا  میباشد

ضریب همبستگي بین دو گروه بررسي  شد . ارزیابي کمال گرایي مثبت و منفي )شورت(

 .گردید

/.. بوده 1./ و در کمالگرایي مثبت 63رابطه باورهای فراشناخت با کمال گرایي مثبت : نتایج

بوده که معنادار نبوده  -./ 52 منفي با کمالگرایيرابطه باورهای فراشناخت  که معنادار بوده و 

 .است

 . فراشناخت. کمالگرایي مثبت. کمالگرایي منفي اژگان کليدي:و
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 2 حسن حيدري،  1  مهدي شيروي
 کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني 1
 استادیار دانشگاه 5

 
  نام نویسنده مسئول:

 مهدي شيروي

ایی مثبت و منفی رابطه باورهاي فراشناخت با کمال گر

 هوش دوره دبيرستاندانش آموزان تيز
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 مقدمه
دانستن و فهمیدن از ویژگي های جدایي ناپذیر وجود آدمي است. از این رو، ذهن انسان همواره درگیر  میل به دانستن و تالش برای

و چگونه و تا چه حد مي داند جایگاه این پرسش اساسي که فرد درباره دانستن چه مي داند،  انبوهي از پرسش ها بوده است. در این میان،

گونه ما را به سمت مفهومي هدایت مي کند که امروزه در روان شناسي یادگیری، فراشناخت خاص خود را داشته است. پرسش هایي از این 

مورد استفاده قرار داد تا با آن دانش شخص را در مورد فرآیندها و  1793نامیده مي شود. اصطالح فراشناخت را اولین بار فالول در سال 

راشناخت تعاریف گوناگوني ارائه شده است: آگاهي شخص از فرآیندها و راهبردهای تولیدات شناختي یا هر چیز مربوط به آن توصیف کند. از ف

(؛ دانش و کنترلي که 1771، 6و برونینگ 5؛ به نقل از گالور1791(؛ تفکر دربارۀ تفکر)براون، 1792؛ به نقل از فالول، 1791، 1شناختي)مسترز

؛ به نقل از عطارخامه، 5115(؛ دانش درباره ی دانستن)میلر،1799، 2پاریسو  1در مورد تفکر و فعالیت های یادگیری اعمال مي شود)کراس

(. فراشناخت کلیدی است برای توانایي شناختي، 1693؛ به نقل از سیف، 5113( و دانش فرد دربارۀ چگونگي یادگیری خودش )اسالوین،1699

؛ به نقل از 5119ساسي در یادگیری ایفا مي کند)گاس و ویلي، که به افراد اجازه مي دهد تا افکارشان را کنترل و بازسازی کنند و نقش ا

 (.1699عطارخامه، 

؛ 3،5119چنین فراشناخت را مي توان به معني آگاهي فرد از فرآیند تفکر خود و توانایي اش برای کنترل این فرآیند دانست)کاکیروگلومه

شناختي است که در یک سطح باالتر فعالیت مي کند و بر پایه فراشناخت یک مدل  (.9،5116؛ هاکر و دونلوسکي9،5117دیسوت و ازسوی

 (. 7،5111نظارت و کنترل قرار دارد )افکلیدز

( بیان مي کند که افراد موفق کساني هستند که خوب برنامه ریزی مي کنند، اهداف ویژه 11،1775به نقل از لرنا 1795)11واترمن پي تر

راهبردها را طرح ریزی مي کنند. مهمترین امتیاز دانش فراشناختي این است که یادگیرنده را را تشخیص مي دهند و معرفي مي نمایند و 

قادر مي سازد تا لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگي پیشرفت کارش آگاه باشد و هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خودش را 

 (.1693تشخیص دهد)سیف، 

اسي شناختي جدید مطرح شده است به عنوان یکي از مولفه های مهم شناخت و همچنین رابطه فراشناخت با مفهومي که در روان شن

آن با یادگیری و پیشرفت تحصیلي، همواره توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده و به تدریج برخي مفاهیم مرتبط با آن نیز پا به عرصۀ 

 هاده اند.متغیر های پژوهشي در تحقیقات مربوط به آموزش و یادگیری ن

( و با اقتباس و تمثیل از سازه 1797( و فالول )1771( بر مبنای تعاریف پینتریچ و دی گروت )1773) 15در این میان اونیل و عابدی

 (، مفهوم 1792صفتي )اشپیلبرگر، -های نظریۀ اضطراب حالتي

 فراشناخت حالتي را معرفي نموده اند.

 "ز قایل شدن بین فراشناخت صفتي و فراشناخت حالتي، فراشناخت صفتي را به صورت اونیل و عابدی ضمن توضیح فراشناخت و تمای

 ینظارت متناوب و آگاهانه فرد بر خود به منظور بررسي میزان دستیابي به اهدافش و در صورت لزوم توانایي انتخاب و به کارگیری راهبرد ها

یت های ذهني که از لحاظ شدت، متغیر است، در طول زمان تغییر مي کند و ، و فراشناخت حالتي را به صورت حالتي گذرا در موقع"متفاوت

 با ویژگي های برنامه ریزی، خود بازبیني، راهبردهای شناختي یا عاطفي و خودآگاهي شناخته مي شود؛ تعریف کرده اند. 

اید دارای هدف و برنامه ای برای رسیدن برنامه ریزی: شخص ب -بر اساس این تعریف، آگاهي فرد از خود شامل موارد زیر مي شود: الف

خودبازبیني: شخص به ساز و کارهایي جهت نظارت بر خود  -به آن باشد )چه این هدف برایش تعیین شده باشد و چه خود انگیخته باشد(. ب

نظارت بر فعالیت های ذهني راهبرد شناختي: شخص باید از یک راهبرد شناختي یا عاطفي برای  -و میزان دستیابي به اهدافش نیاز دارد. ج

 يخود اعم از فعالیت های حیطه وابسته، و فعالیت های مستقل از حیطه، برخوردار باشد. برای مثال، پیدا کردن نکته اصلي، یک راهبرد شناخت

 وآگاهي: شخص از فرایند شناختي خود آگاهي دارد -حیطه وابسته است. د
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ان بزرگ همچون فروید ، آدلر ، مازلو بوده است و دهه های اخیر نیز مورد توجه کمال گرایي در گذشته مورد توجه نظریهپرداز

،  نپژوهشگران بسیاری قرار گرفته است و هر کدام به فراخور دیدگاه خود تعریفي متفاوت از آن ارائه داده اند . با این حال بیشتر پژوهشگرا

( کمال گرایي را شیوه 1721اساسي کمال گرایي مي باشد سازش دارند ، هورنای )بر این امر که معیارهای بلند مرتبه برای عملکرد ، مفهوم 

 ای از زندگي مي داند که افراد برای رهایي از اضطراب اساسي از آن استفاده میکنند و کمال گرایي راگرایش روان رنجورانه و بي عیب ونقص

مضطربانه انتظار گیامدهای شوم ان را کشیدن تعریف میکند . هالندر  ترین اشتباه خود را به گناهي نابخشودني پنداشتن وبودن ، کوچک 

( مي نویسد : کمال گرایي نشان دهنده گرایش و عالقه فرد بهدرک محیط پیرامون خود به گونه قانون همه یا هیچ است که به موجب 1799)

یي به صورت گسترده ای توجه روان شناسان را به خود ان ، نتایج ممکن ، موفقیت های یاشکست های کامل هستند ، گرجه مفهوم کمال گرا

 کاختصاص داده است ، اما هنوز به عنوان پدیده ای تقریبا ناشناخته و ناسازگار تعریف شده است . سازه کمال گرایي میتواند بهنجار ) هماچ

( و گژکنش )فروست و همکاران ، 1799ک ، ( یا نوروتیک )هماچ 1771( و مثبت و منفي )فروست ، مارتین ، الهارت و رونبلت ، 1799، 

 ( باشد .1771

در پزوهش های متعدد ، کمال گرایي بر حسب مولفه های مثبت ) بهنجار ( و منفي ) نابهنجار ( تعریف شده است این مولفه ها به 

ود ارند ، معیارهایي را برای خترتیب با انتظارات شخصي منطقي و غیر منطقي مشخص میشوند . کساني که کمال گرایي مثبت )بهنجار ( د

در نظر مي گیرند . اما بهجای اینکه رسیدن و یا نرسیدن به آن معیارها برایشان مه م باشد ، نفس تالش کردن برای رسیدن به هدف در 

، سعي میکنند آن را به نظرشان اهمیت دارد . در واقع این افراد از کار و تالش زیاد لذت مي برند و وقتي در انجام یا ندادن کاری آزادند 

مثبت ( نه تنها موجب مشکلي نمي شود ، بلکه باعث مي شود که فرد استعداد  1بهترین نحوی که مي توانند انجام دهند و کمال گرایي بهنجار 

تر وان رنجور بیشهای خودش را شکوفا سازد و به احساس رضایتشخصي باالیي دست یابد . در مقابل افراد کمال گرای منفي )نابهنجار ( یا ر

هم  زدر فکر آنند که مبادا اشتباهي از آنها سر بزند ، آنها هیچ وقت احساس گیروزی نمي کنند ، آنها حتي اگر از دیگران بهتر کار کنند ، با

ه رند و همیشاحساس رضایت نمي کنند و خود را سرزنش میکنند و هدف باالتری را در نظر میگیرند و مدام در این زنجیره بي انتها گرفتا

 (1772باخودشان در گیرند و در نتیجه دچار انواع افسردگي ، اضطراب و روان رنجور خویي مي شوند) تری شورت و همکاران ، 

در مورد رابطه تیز هوشي و کمال گرایي ، شواهد پژوهشي موید آن است که والدین و معلمان از کودکاني که به وسیله متخصصان 

مي شوند اتنظار دارند که همه زمینه ها عالي عمل کنند . زندگي تحت تاثیر انتظارات غیر واقغي و باال ممکن است  سنجش ، تیز هوش معرفي

کودک را از پذیرش خود به عنوان یک فرد کامل ناتوان کند . به ویژه در صورتي که محبت و پذیرش کودک به موفیت او وابسته باشد )کورنل 

( این چنین انتظاراتي از تیزهوشان آنها را مستعد داشتن کمال گرایي 1699نقل از جمشیدی ، دالور پور ،حقیقت و لطیفیان ،  ( به1796، 

( از جمله یافته های پژوهشي 5116میکند که هود این ویژگي باعث ایجاد آسیب های روان شناختي جبران ناپذیری در آنها میشود ) کونور ، 

( و بولیان 5111( پیریت )5111گرایي در دانش آموزان تیز هوش است . پژوهش های نیهارت رینز ، رانیسون و مون ) که بیانگر وجود کمال

( مي باشد که همگي گویای این مطلب بودند که دانش آموزان تیز هوش بیشتر از دانش آموزان عادی در معرض کمال گرایي هستند 5119)

مال گرایي مثبت با امید به موفقیت ، انگیزش در مدرسه ، بهزیستي روان شناختي مرتبط است و کمال . نتایج پژوهش ها نشان داده اند که ک

گرایي منفي با ترس از شکست ، اشکاالت انگیزشي و اضراب و عزت نفس پایین همراه مي باشد . همان طور که بیان شد کمال گرایي تقریبا 

 ( .5119همیشه با اضطراب توام است ) استروبر ، 

نکته قابل توجهي که در رابطه با فرا شناخت مطرح است . تفکر راجع به تفکر یکي از مولفه های اصلي دانش فراشناخت مي باشد ، و  

( یکي از عملکردهای فرا شناخت این سات که چطور یک تکلیف 1777، بهنقل از زوهر ، 1793ارتباط آن با هوش است . طبق نظر استنربرگ )

از تکالیف را انجام دهیم و سپس مطمئن شویم که تکلیف یامجموعه تکالیف به طور صحیحي انجام گرفته اند . این مشخص یا مجموعه 

( بیان کرد که توانایي برای به کار بردن 1793فرایندهای اجرایي شامل طرح ریزی ، ارزیابي و تنظیم فعالیت های حل مساله است. استرنبرگ )

انند تصمیم گیری برای اینکه چطور و چه وقت تکلیف مشخصیابد اجرا میشود . جنبه محوری هوش است . مناسب اندوخته های شناختي ، م

(هوش را بهعنوان مجموعه ای کسب شده از مهارت های هوشي یا شناختي تلقي کردند که برای یک فرد دریک زمان مشخص 1797هامفریز )

و آن اینکه آیا مهارت های فراشناختي بخش ضروری هوش است ؟ استرنبرگ در دسترس است . بنابراین اینجا یک سوال مطرح مي شود 

 . ( 5112( مهارت های فراشناختي را به عنوان یک فرایند اصل در هوش قلمداد میکند ) به نقل از وین من و ور هیچ 1771)

یادگیری انجام گرفته است و منجر ه  هوش و فراشناخت به عنوان پیش بیني کننده های در سال های اخیر مطالعاتي در زمینه رابطه

( مدل اول مهارت های فرا شناخختي به عنوان تجلي توانایي هوش 1779ارائه سه مدل در این زمینه شده است . )وین من ، الشوت و میجر ، 

اشته برای یادگیری د مي باشد . بر طبق این مدل مهارت های فرا شناختي نمي توانند مستقل از توانایي هوش ارزش پیش ببیني کنندگي

باشند . مدل دوم که در آن توانایي هوشي و مهارت های فرا شناختي ، پیش بیني کنندهای کامال مستقل برای یادگیری هستند ، مدل تقابلي 

 نامیده میشود . سر انجام بر طبق مدل اتتقاطي مهارت های فرا شناختي ، وابسته به توانایي هوش در زمینه مشخص است . 
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در مورد دانش و کنترل فرآیند، عنصر  در رابطه با دانش فراشناخت  ( در جریان بحث های خود1791پاریس و همکاران )نین همچ

 که به شرح ذیل مي باشد نواع دانش موثر در فراشناخت : را مورد تاکید قرار داده اند ي مهم

فرد مي داند و مي تواند آن را به صورت گفتاری یا نوشتاری بیان دانش بیاني به دانش و اطالعات مربوط به حقایق که  دانش بيانی: -1

کند داللت دارد. دانش بیاني، دانستن مفاهیم یک تکلیف یادگیری را در بر مي گیرد. این دانش با چه چیزی، چه هنگام، چه کساني، کجا و 

آموز با خواندن یک داستان، به معرفي افراد، اشیاء، داده های ذخیره شده در حافظه درازمدت سروکار دارد. برای مثال وقتي یک دانش 

( این دانش در افراد تیز هوش 1791)پاریس و همکاران ،  رویدادهای داستان و زمان و مکان آنها مي پردازد از دانش بیاني استفاده کرده است.

 بازگو کردن مسائل استفاده کند میتواند اضطراب کمتریبسیار وجود دارد و البته که زماني که فرد تیز هوش بتواند از دانش بیاني قوی برای 

 (5119و در واقع مي تواند به کنترل کمال گرایي بپردازد ) استیو و ایزمن ، را در رابطه با به اجرا گذاشتن هر آنچه در سر دارد داشته باشد 

 

احل یک  فرآیند است و مشتمل بر اطالعاتي در دانش رویه ای، دانش نحوۀ انجام دادن تکالیف، و نحوۀ اجرای مر دانش رویه اي: -2

انش د خصوص اقدامات مختلفي است که باید برای انجام یک وظیفه خاص یا یک تکلیف صورت پذیرد و ناظر بر نحوۀ انجام دادن آن است.

تحقق اهداف مختلف در نظر  رویه ای، مجموعه ای از دانش سازمان یافته موجود در رفتار است که به عنوان یک عامل انتخاب کننده برای

فرآیندهایي که به انتخاب و کاربرد یک روش یا شیوه حل مسأله نظارت دارند و جریان فعالیت حل مسأله را  16گرفته مي شود. به نظر کلو

ن حل مساله قرار ( زماني که فرد تیز هوش بتواند در جریا1791)پاریس و همکاران ،  تنظیم مي کنند بیانگر دانش رویه ای فراشناختي است.

( دانش حل مساله 5112گیرد به نظر مي رسد بهتر بتواند شرایط و محیط را ادراک کند . طبق تحقیقات آندرسون ، آیریکا ، بوهرمن و کالدو ، 

 به کاهش کمال گرایي در افراد منجر خواهد شد و یا میتواند به کمال گرایي افراد جهت دهد .

 

دانش مربوط به زمان مناسب برای استفاده یا عدم استفاده از یک راهبرد، مهارت، یا روش؛ و اینکه چرا و تحت  دانش زمينه اي: -3

چه شرایطي یک روش موثر است؛ چرا یک روش بهتر از روش دیگر است. دانش زمینه ای با چراها سروکار دارد و مشتمل بر اطالعاتي است 

م انجام یک کار، مفید یا غیر مفید است، چه موقع یک تکنیک مفیدتر و مناسب تر از تکنیک که نشان مي دهد چرا یک تکنیک خاص هنگا

( دانش رویه ای 1791)پاریس و همکاران ، دیگری است، چرا یک راهبرد مفید در یک موقعیت خاص موثر و در موقعیت دیگر بي اثر است.

استفاده کند در رابطه با افراد تیز هوش طبق تحقیقات فروست و همکاران  میتواند کمک کند تا فرد از تکنیک های موجود در زمینه مناسب

( به نظر مي رسد که تمام افراد تیز هوش نمي دانند که چگونه از دانش خود و اطالعاتي که دارند استفاده کنند و به همین جهت است 1771)

ش محسوب میشوند به دلیل اینکه نمیتوانند از دانش زمینه ای برای جهت که بسیاری از افراد خالف کار و کالهبردار نیز از جمله افراد تیز هو

( مطالعاتي انجام دادند و به این نتیجه 5111دادن به افکارشان استفاده کند در  رابطه با کمال گرایي و دانش زمنیه ای استیو و همکاران )

 د به جهت مثبت آن هدایت کند .دست یافتند که داشتن دانش زمینه ای میتواند کمال گرایي را در افرا

 

 روش شناسی 
 روش اجرای این پژوهش توصیفي و طرح آن از نوع همبستگي مي باشد . 

تشکیل داده  1693جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دبیرستاني ) متوسطه دوم ( مدارس تیز هوش شهر اصهان در سال 

 اند .

مدرسه تیز هوش اصفهان چهر  مدرسه انتخاب  9ای انجام گرفت و به این صورت که از میان پژوهش حاضر با روش نمونه گیری خوشه 

کالس که تمایل به انجام  13پرسش نامه های مذبور به صورت گروهي به تمام دانش آموزان شد و در هر مدرسه چهار کالس انتخاب شد و 

حو پاسخ دهي به سوال ها ، هدف پژوهش و ضرورت همکاری صادقانه آنها پژوهش داشتند داده شد . قبل از توزیع پرسش نامه ها درباره ن

یحاتي داده شد . عالوه بر این به افراد اطمینان داده شد که جواب های آنها محرمانه تلقي خواهد شد ، الزم به ذکر است که در ابتدا 11توض

پرسش نامه به دلیل مخدوش بودن کنار گذاشته شد و بدین  12د دانش آموز تیز هوش قرار داده شد که تعدا 519پرسش نامه ها در اختیار 

دختر ( شدند . بعد از تکمیل پرسش نامه ها و جمع آوری آن ها داده  116پسر و 111نفر ) 516سان کل شرکت کنند گان در پژوهش حاضر 

شده در پژوهش حاضر پرسش نامه مي باشد که به  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ابزار استفاده Spssهای مربوط با استفاده از نرم افزار 

 شرح ذیل مي باشد :

                                                           
13 Klue  
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ساخته شده . باورهای افراد  1779سوالي که توسط ولز در سال  61پرسش نامه باورهای فرا شناخت ولز : این مقیاس خود گزارشي -1

: نسبتا موافقم، 6: کمي موافقم، 5: مخالفم، 1رت )درجه ای لیکرا درباره تفکرشان مورد سنجش قرار مي دهد . پاسخ ها بر ااس مقیاس چهار 

، باورهای مثبت درباره 1، 9، 11، 17، 56، 59خرده مقیاس است که سوالهای  2شوند. پرسشنامه مذکور دارای ¬: کامال موافقم( محاسبه مي1

، 11، 19، 51، 53، 57وط به نگراني، سوالهای پذیری افکار و خطرات مرب-باورهای منفي درباره کنترل 5، 1، 7، 11، 12، 51نگراني، سوالهای 

فرایندهای فراشناختي  6، 2، 15، 13، 19، 61، نیاز به کنترل افکار و سوالهای 3، 16، 51، 55، 52، 59، عدم اطمینان شناختي، سوالهای 9

 خودآگاهي شناختي را ارزیابي مي کنند.

 93/1تا  76/1ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاس کل و خرده مقیاس ها از  ( برای پایایي این مقیاس دامنه5111ولز، کاترایت هاتون )

 71/1گزارش کرده اند. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه ی ایراني  27/1تا  99/1و برای خرده مقیاسها  92/1و پایایي بازآزمایي را 

بت، وقوف شناختي، اطمینان شناختي و نیاز به کنترل افکار به ترتیب گزارش شده است و برای خرده مقیاسهای کنترل ناپذیری، باورهای مث

 گزارش شده است 91/1و  91/1، 91/1، 93/1، 99/1در نمونه ایراني 

پرسش نامه کمال گرایي  مثبت و منفي شورت و همکاران: به منظور اندازه گیری کمال گرایي مثبت و منفي ، شورت و همکاران -5

گویه دیگر کمال گرایي منفي را  51گویه آن کمال گرایي مثبت و  51گویه مي باشد که که  11کردند که مشتمل بر  ( ابزاری تهیه1772)

 ارزیابي میکند . گویه ها در مقیاس پنج درجه ای لیکرتي ، کمال گرایي آزمودني ها را از نمره یک تا پنج مي سنجد ، حداقل نمره آزمودني

خواهد بود این پرسش نامه به وسیله محقق به فارسي ترجمه شده است و بافرم  111و حد اکثر آن  51ن ها در هر یک از مقیاس هایآزمو

کمال گرایي را  93/1روایي و برای کمال گرایي منفي  99/1اصلي آن مطابقت کامل داده شده است  آلفای کرونباخ برای کمال گرایي مثبت 

ي مطلوب مقیاس حاضر است . تعیین روایي از روش همساني دروني بود هاست که برابر با به دست آورده است که این نتیجه حاکي از پایای

  . مي باشد 71/1

 ميانگين و انحراف معيار در دو گروه پسران و دختران در مقياس هاي مختلف 1جدول 

 دختران پسران گروه

 انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد آزمون

 59/9 99 116 13/7 2/99 111 کمال گرایي مثبت

 11/11 19/92 116 26/11 6/35 111 کمال گرایي منفي

 5/12 5/37 116 29/11 99/93 111 باورهای فراشناخت

 

پسران بیشتر از دختران است و میزان کمال گرایي منفي در  مشاهده مي شود که میانگین کمال گرایي مثبت در 1باتوجه به جدول 

 دختران بیش تر از پسران مي باشد . باورهای فراشناخت در پسران بیش تر از دختران است .

 دانش آموزان تيز هوشماتریس همبستگی بين باورهاي فراشناخت و ابعاد کمال گرایی  2جدول 

 کمال گرایي منفي مثبت کمال گرایي باورهای فرا شناخت متغیرها

 11/1 63/1 111/1 باورهای فرا شناخت

 -52/1 111/1 63/1 کمال گرایي مثبت

 111/1 -52/1 11/1 کمال گرایي منفي

  

 کمال گرایي مثبت و منفي رابطه مثبت وجود دارد .مشاهده مي شود رابطه باورهای فرا شناخت با  5همان طور که در جدول 

 چند گانه ابعاد کمال گرایی بر باورهاي فراشناخت دانش آموزان تيز هوش رگرسيون  3جدول 

 R 2R B B P متغیرهای پیش بین

 111/1 61/1 15/1 13/1 11/1 کمال گرایي مثبت

 92/1 69/1 16/1   کمالگرایي منفي
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باورهای فراشناخت به وسیله ابعاد کمال گرایي تبیین مي شود . در  درصد از واریانس  13مشخص است  6همان گونه که از در جدول 

کمال گرایي منفي رابطه مثبت وجود  بین ابعاد مذکور کمال گرایي مثبت به صورت مثبت و معنا داری با باورهای فراشناخت رابطه دارد و با 

  دارد که معنا دار نمي باشد .
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 نتيجه گيري و بحث 
ه بین ابعاد کمال گرایي و باورهای فرا شناخت  دردانش آموزان تیز هوش دبیرستاني مورد بررسي قرار گرفته در پژوهش حاضر  رابط

است یافته ها نشان مي دهد که کمال گرایي مثبت با باورهای فرا شناخت در این دانش آموزان رابطه مثبت و معنا داری دارد . نتایج این 

( همسو مي باشد .  در راستای تبین این یافته ها مي 5116( و شورت )5112( فلت و هیویت )5112( رم )1799پژوهش بانتایج هماچک )

لیل ت بته دتوان بیان کرد که افراد دارای کمال گرایي منفي بر خالف افراددارای کمال گرایي منفي بر خالف  افراد دارای کمال گرایي مثب

ند نگراني های بسیار در رابطه با مسائل زندگي دارند این درحالي است که افرادی که دارای ویژه گي های نابه هنجار و سازش نایافته ای که دار

کمال گرایي مثبت هستد مي توانند بر پایه نظارت و کنترل افکار خود افکارشان را درجهت درستي هدایت کنند .افراد با کمال گرایي مثبت 

نند، اهداف ویژه را تشخیص مي دهند و معرفي مي نمایند و راهبردها را طرح ریزی هستند که خوب برنامه ریزی مي کافراد موفقي  اصوال 

مهمترین امتیاز دانش فراشناختي این است که یادگیرنده را قادر مي سازد تا این موضوع در راستای باورهای فرا شناخت قرا دارد .مي کنند. 

بنا  وآگاه باشد و هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خودش را تشخیص دهد لحظه به لحظه از فعالیت یادگیری خود و چگونگي پیشرفت کارش

 براین با برنامه ریزی درست و اهداف واقع بینانه در جهت رسیدن به کمال تالش میکنند .
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