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تبیین واریانس خودتنظیمی براساس مؤلفه هاي باورهاي فراشناخت در دانشجویان دختر

2، محمدرضا شعیري*1مریم مظلوم

Mazloom.maryam@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد 1

شاهددانشگاهبالینینشناسیرواعضوهیئت علمی گروه2

چکیده

ي سالمت روان، همواره ارتباط آن با متغیرهاي شناختی، از جمله تنظیم هیجان، تنظیم خلق و ... مورد و اثبات اثر آن در حوزهي اخیر،ي نظریات فراشناختی در دهههمراه با ارائه

نفر از دانشجویان دختر دانشگاه 150ي آماري پژوهش، ابطه بین باورهاي فراشناخت و خودتنظیمی بود. نمونهتوجه محققان بوده است هدف از پژوهش حاضر، عالوه بر تعیین ر

ي پرسشنامهي باورهاي فراشناخت وي دانشجویان انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطالعات از ابزارهاي پرسشنامهصورت نمونه گیري خوشه اي از جامعهشاهد تهران بود که به

قدرت باورهاي فراشناخت در تبیین مؤلفه ي منفی معناداروجود داردصورت کلی رابطهاستفاده شد. نتایج نشان داده اند که بین باورهاي فراشناخت و خودتنظیمی بهظیمیخودتن

دتنظیمی، تاکید دارد.  هاي خوهاي گسترده تر و استفاده از مداخالت فراشناختی جهت بهبود مهارتهاي خودتنظیمی، بر ضرورت اجراي پژوهش

مورد نگرانیطمینان شناختی، کنترل ناپذیري افکار و خطر، باورهاي مثبت درفراشناخت، خودتنظیمی، اها:کلیدواژه

پردازشدر چهارچوبکهکسانیویژهبهشناختی،روان شناسانعقیدةبه

عملکرد،حیطرااجرایی،عملیاتفراشناختی برفرآیندهايکنند،میکاراطالعات

گذارند. بنابراین،میتأثیرمسئلهحلجهتوتنظیم رفتارهاووارسیبازبینی،

به فرآیندهاينسبتآگاهیودانشزیرادارد،رابطهتنظیمیبا خودفراشناخت

طریقازامراینکهمسئله شودحلهنگامبهآنازاستفادهموجببایدشناختی

). فراشناخت عبارت است از هر نوع 1999لموس،(گیردمیصورتخودتنظیمی

دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی، نظارت یا کنترل شناختی وجود داشته باشد

) مطرح 1979(این مفهوم که نخستین بار توسط فالول).2002موسس و بیرد، (

شود و در این هاي شناختی فرد مربوط میشد، به معلومات، قضاوت و تنظیم فعالیت

شود حالت فرد هم موضوع است و هم محمول یعنی فراشناخت یک فرد مربوط می

هاي شناختی خود او. باورهاي فراشناختی مثبت بر ها و تواناییبه شناخت، مهارت

دخیل هستند که ايهاي شناختیکنند که در فعالیتهایی تاکید میمنافع و مزیت

اورهاي فراشناختی منفی نیز دهد. برا تشکیل می(CAS(سندرم توجه شناختی

باورهایی هستند که بر کنترل ناپذیري، معنا، اهمیت و خطر افکار و تجربه هاي 

مفهوم دوم پژوهش حاضر؛ خودتنظیمی به معناي فرایندي .کنندفراشناختی تاکید می

طور خودپیرو و مستقل زندگی خویش را در جهت اهداف تواند بهاست که فرد می

ید و در این راه توانایی به تأخیر انداختن ارضاي آنی و فوري خود را خود، تنظیم نما

بررفتارهاتعدیلبرايفردظرفیتبه). خودتنظیمی2005اورتت و همکاران،(دارد

ساالري فر و (شودبیرونی نیز اطالق میودرونیمحیطتغییراتوشرایطاساس

استآنازحاکی)1389(پژوهش ساالري فر و مظاهرينتایج).1389مظاهري،

57حدود دروداردوجودمثبترابطۀو خود نظم بخشیفراشناخت مثبتبینکه

مبانیاساسبینی است. برپیشقابلفراشناختباخود نظم بخشیواریانسازدرصد

تنظیم وکنترل کنندگیبازبینی،فراشناخت ویژگیهايمؤلفهکهیافتهایننظري،

وریبی؛2006همکاران،وکوریال(هااست. سایر پژوهشپذیرتبییندارندگري

) نیز نتایج 2008بل وکولوسکی،؛2008؛ آرتینو، 2008؛ نوس،2004همکاران،

هاي انجام شده، به دهد. قابل ذکر است که اکثریت پژوهشمشابهی را نشان می

ته در داخل اثربخشی راهبردهاي فراشناختی مثبت اشاره دارند و مطالعات اندکی الب

ي بین ) به بررسی رابطه1384؛ ضیائی،1387شیرین زاده دستگیري،(کشور

که پژوهش حاضر به آن اشاره دارد) و (باورهاي فراشناخت به معناي منفی آن

اند. بنابراین با توجه به تمهیدات یاد شده متغیرهاي بالینی و یا غیربالینی پرداخته

فراشناخت با نوع و میزان رابطه مؤلفه هايمسئله اساسی تحقیق حاضر اینست که 

توانند خودتنظیمی چگونه است؟ دیگر اینکه مؤلفه هاي یاد شده تا چه حد می

واریانس خود تنظیمی را تبیین کنند.

روش 

شرکت کنندگان و طرح پژوهش

جامعه آماري پژوهش حاضر در برگیرنده دختران دانشجوي دانشگاه شاهد بوده 

نفر از دانشجویان دختر دانشگاه 150ي ماري پژوهش، در برگیرندهي آنمونه.است

ي دانشجویان ساکن صورت نمونه گیري خوشه اي از جامعهشاهد تهران بوده که به

هاي دروس عمومی دانشگاه شاهد، انتخاب در خوابگاه، و دانشجویان حاضر در کالس

.شدند. پژوهش حاضر پیرو طرحی از نوع همبستگی بوده است
ابزار

ي باورهاي فراشناختجهت جمع آوري اطالعات از ابزارهاي پرسشنامه

)MCQ-30)(ي خودتنظیمیپرسشنامه) و2004هاتون،-(ولز و کاترایتSRI-

S) ،ي نرم افزار آماري) استفاده شد. اطالعات پژوهش براساس برنامه2005(اورتت

SPSS16یره، مورد تحلیل قرار متغو مبتنی بر همبستگی پیرسون و رگرسیون چند

) 2004هاتون و ولز (-: توسط کاترایت(MCQ(گرفتند. پرسشنامه فراشناخت

کند. پنج خرده مورد نگرانی و افکار مزاحم ارزیابی میساخته شد و باورهاي فرد را در

) باورهاي مثبت a=0/93 ،(2) اطمینان شناختی (1مقیاس این پرسشنامه عبارتند از: 

) باور هاي منفی در a=0/92 ،(4) وقوف شناختی a=0/92 ،(3)(در مورد نگرانی

) a=0/72() نیاز به کنترل افکارa=0/91 ،(5(مورد کنترل ناپذیري افکار و خطر

آیتم این پرسشنامه براساس درجه بندي 30یک از ). هر2006(روزیس و ولز،

قرار 120- 30گیرند که در مجموع نمرات در دامنهمی4-1لیکرتی، نمره اي بین 

کنند. کسب می24-6ها نیز نمره اي در دامنه یک از خرده مقیاسگیرد و هرمی

یک از عوامل در دامنه و براي هر93/0ضریب آلفاي کرونباخ  براي کل مقیاس 

). در ایران ضریب همسانی 2008ایراك و توسون، (قرار داشت93/0تا 72/0

ها بین و براي خرده مقیاس91/0کل مقیاس درونی را بوسیله آلفاي کرونباخ براي

). ضریب اعتبار براي 1385شیرین زاده دستگیري، (اندبدست آورده87/0تا 71/0

صورت زیر بدست آمده است: هاي این پرسشنامه نیز بهیک از خرده مقیاسهر

)، اطمینان 75/0()، کنترل ناپذیري و خطر78/0(مورد نگرانیباورهاي مثبت در

). در پژوهش 53/0()و وقوف شناختی63/0()، نیاز به کنترل افکار83/0(ختیشنا

) بدست آمده 90/0(حاضر نیز ضریب آلفاي کرونباخ براي این پرسشنامه معادل

است.

) طراحی شد 1995(: توسط گروزات و آیزنک(SRI-S(پرسشنامه خودتنظیمی

آیتم 25ر گرفته است، داراي و فرم کوتاه آن که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرا

است و اعتبار و اعتبار هردو فرم کوتاه و بلند توسط اورتت و همکارانش در سال

در کشور اسپانیا انجام شده است. این پرسشنامه شامل پنج خرده مقیاس 2005

است و در پژوهش اورتت و همکارانش، ضرایب همسانی درونی براي خرده 

؛ بیان احساس و نیاز، 68/0؛ توانایی کنترل، 79/0هاي عملکرد مثبت، مقیاس

و آلفاي کرونباخ کل 70/0؛ و جستجوي بهزیستی، 69/0؛ جرئت ورزي، 72/0

)، آلفاي کرونباخ 1388(بوده است. در اعتبار یابی سیروس84/0پرسشنامه معادل 

ي ها در دامنهیک از خرده مقیاسو آلفاي کرونباخ هر86/0کل پرسشنامه معادل 
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قرار داشت. در پژوهش حاضر نیز آلفاي کرونباخ پرسشنامه 77/0تا 49/0

25یک از بدست آمد. جهت نمره گذاري پرسشنامه، هر85/0خودتنظیمی، معادل

گیرند که در مجموع می6تا 0آیتم براساس درجه بندي لیکرتی، نمره اي بین 

ها نیز نمره اي در مقیاسیک از خرده گیرد و هرقرار می150تا 0نمرات در دامنه 

کنند. کسب می30تا 0دامنه 
شیوه اجرا

ها به ها، همزمان دو پرسشنامه یاد شده در مورد آزمودنیپس از انتخاب آزمودنی

اجرا در آمده است.

نتایج

در ادامه رگرسیون چند متغیره مربوط به واریانس خود تنظیمی بر اساس متغیر هاي .ماتریس همبستگی بین متغیرها ارائه خواهد شددر آغاز یافته هاي توصیفی و سپس

.باورهاي فراشناختی تنظیم گردیده است

1جدول 

ي توصیفی مربوط به متغیرهاي تحقیقهاشاخص

متغیر

شاخص

باورهاي خودتنظیمیفراشناخت

در مثبت 

نگرانیمورد

کنترل 

ناپذیري 

افکار و 

خطر

وقوف 

ختی شنا

اطمینان 

شناختی 

نیاز به 

کنترل 

افکار

عملکرد 

مثبت

توانایی 

کنترل

بیان 

احساس و 

نیاز

جرئت

ورزي

جستجوي 

بهزیستی

6449/10528/1120/1265/1537/1247/1414/2220/2080/1963/1970/23میانگین

انحراف 

استاندارد

49/1384/2162/397/388/368/380/331/515/754/517/5008/5

بر اساس یافته هاي مبتنی بر ضریب همبستگی پیرسون، بین متغیر باورهاي فراشناخت و  خودتنظیمی رابطه منفی وجود دارد و این الف یافته هاي توصیفی: میانگین سن 

قرار -28/0تا -46/0يدامنهي خودتنظیمی، منفی بوده و در اهاسیمقبین باورهاي فراشناخت و تمامی خرده رابطه مقادیر بحرانی، معنادار است. با توجه بهرابطه 

مثبتخطر و باورهايوافکارناپذیريشناختی، کنترلافکار، اطمینانکنترلبهچهار مورد از پنج خرده مقیاس فراشناخت (نیازو همچنین بین متغیر خودتنظیمی (P<0/01).دارد

قرار دارد.- 35/0تا -44/0ي دامنه. میزان این همبستگی نیز در د داردي منفی معنادار وجورابطهنگرانی)، در مورد 

2جدول 

ماتریس همبستگی بین باورهاي فراشناخت و خودتنظیمی

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

1 فراشناخت 1

1
473/0 -
**

خودتنظیمی 2

1
402/0 -
**

642/0**
ثبتمباورهاي

در مورد 

نگرانی
3

ت
اخ

شن
فرا

1 300/0** 419/0 -
**

761/0**
ناپذیريکنترل

خطروافکار
4

1 465/0** 374/0** 445/0 -
**

694/0**
اطمینان

شناختی
5

1 432/0** 572/0** 422/0-
**

354/0 -
**

816/0**
کنترلبهنیاز

افکار
6

1 467/0** 214/0** 338/0** 223/0** 070/0 - 638/0** شناختیوقوف 7

1 027/0 240/0 -
**

304/0 -
**

326/0 -
**

364/0 -
**

849/0** 337/0 -
**

مثبتعملکرد 8

ی
یم

نظ
ودت

خ

1 432/0** 180/0 -
*

409/0 -
**

347/0 -
**

390/0 -
**

319/0 -
**

693/0** 462/0 -
**

کنترلتوانایی 9

1 318/0** 588/0** 079/0 - 268/0 -
**

347/0 -
**

276/0 -
**

262/0 -
**

765/0-
**

345/0 -
**

بیان احساس و 

نیاز
10

1 547/0** 398/0** 606/0** 071/0 232/0 -
**

403/0 -
**

280/0 -
**

340/0 -
**

783/0** 370/0 -
**

ورزيجرئت  11

1 565/0** 585/0** 371/0** 747/0 -
**

082/0 - 167/0 -* 323/0 -
**

328/0 -
**

270/0 -
**

815/0** 281/0 -
**

جستجوي 

بهزیستی
12
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)واریانس R2=32/0د (در ص32توانندیمهاي فراشناختی مؤلفهکه دهدیممربوط به متغیر هاي تحقیق : یافته هاي ناشی از تحلیل رگرسیون نشان چندگانهرگرسیون 

خودتنظیمی را تبیین کنند.

3جدول 

فراشناختیهايمؤلفهیمی بر اساس واریانس مربوط به رگرسیون خودتنظل تحلی

سطح معناداريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذورات

966/227745993/4554615/130001/0رگرسیون

282/47840143547/334باقیمانده

248/70615148کل

باشد. این امر بدین معناست که رابطه ریانس رگرسیون، در مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار میمشاهده شده، ناشی از تحلیل واFدهد که نشان می3جدول د) یافته هاي 

د.خطی بین متغیرها وجود دار

4جدول 

هاي باورهاي فراشناختمؤلفهتبیین رگرسیون خودتنظیمی براساس 

سطح معناداريBetatانحراف استانداردBمتغیر

008/0-707/2-485/0239/0-312/1کنترل ناپذیري افکار و خطر

004/0-951/2-485/0242/0-433/1اطمینان شناختی

380/0-880/0-546/0084/0-480/0نیاز به کنترل افکار

050/0-867/0440/0154/0974/1وقوف شناختی

003/0-060/3-471/0239/0-443/1مورد نگرانیباورهاي مثبت در

اصل از تبیین رگرسیون حاکی از آنست که با مقداري احتیاط یافته هاي ح

هاي باورهاي فراشناختی، خرده مقیاس بین خرده مقیاستوان گفت که ازمی

در ها داراست واطمینان شناختی بیشترین قدرت تبیین را در بین سایر خرده مقیاس

خرده مقیاس و همچنین ي بعدي، خرده مقیاس کنترل ناپذیري افکار و خطرمرتبه

قدرت تبیین یکسان، هر کدام بخشی مورد نگرانی قرار دارند که باباورهاي مثبت در

کنند. خرده مقیاس وقوف شناختی نیز واریانس مربوط به خودتنظیمی را تبیین میاز

کند. اما متغیر نیاز به کنترل واریانس متغیر وابسته را تبیین میبخش محدودتري از

هاي فوق داراي کمترین قدرت تبیین بوده و به لحاظ ه مقیاسافکار در بین خرد

.آماري شاخص معناداري نبوده است

بحث

ي منفی بین باورهاي فراشناخت منفی و سالمت مطالعات پیشین از وجود رابطه

روانی و همچنین وجود رابطه مثبت بین خودتنظیمی و بهداشت روان، حمایت 

ي سو با این مطالعات بوده است. وجود رابطهکنند و نتایج پژوهش حاضر، هممی

منفی معنادار میان باورهاي فراشناخت و خودتنظیمی بیانگر آن است که کاهش 

هاي که نشانگر فراشناخت منفی است) با افزایش مهارت(نمرات باورهاي فراشناختی

فراشناخت و خودتنظیمی در دانشجویان همراه است. با در نظر داشتن جایگاهی که

اند؛ و همچنین با توجه به هاي معاصر به خود اختصاص دادهخودتنظیمی در پژوهش

ي سالمت روان در زمینه هاي گسترده، خصوصاً در نقش این دو متغیر در حیطه

هاي پیشین و یافته هاي پژوهش ي هاي دانشگاهی و با استناد به پژوهشزمینه

دتنظیمی و فراشناخت مثبت و هاي مرتبط با ارتقاء خوحاضر، بکار گیري مهارت

گردد. شاید بتوان اشاره نمود کهکاهش فراشناخت منفی بیش از پیش برجسته می

تواند به سالمت فراشناخت منفی میاصالحآموزش راهبردهاي خودتنظیمی و 

شناختی بیشتر منجر گردد. قدرت باورهاي فراشناخت در تبیین مؤلفه هاي روان

هاي گسترده تر و استفاده از مداخالت اي پژوهشخودتنظیمی، بر ضرورت اجر

توان هاي خودتنظیمی، تاکید دارد. در این رابطه نیز میفراشناختی جهت بهبود مهارت

عنوان کرد که از طریق تمرکز بر باورهاي فراشناختی دانشجویان و شناسایی 

یر ارتقاء تر و مفیدتري در مسصورت دقیقتوان بههاي منفی در آنان، میفراشناخت

با توجه به اهمیت موضوع و کاربردي بود خودتنظیمی در دانشجویان گام برداشت.

تر و صورت وسیعبا بررسی این رابطه بههاي آتیشود که پژوهشآن، پیشنهاد می

تر، به تحکیم یافته هاي موجود مبادرت ورزند، عالوه بر این اجراي دقیق

اء خودتنظیمی و اصالح فراشناخت منفی، و هاي مداخله اي در راستاي ارتقپژوهش

هاي ارزشمندي در مسیر تواند گامبررسی وضعیت این رابطه در نمونه هاي بالینی می

بسوي اعتالي دانش و عمل ما در این حوزه باشد. تمرکز تحقیق حاضر برحرکت

هاي این تحقیق است.نمونه هاي مؤنث، یکی از محدودیت

منابع

ي فراشناخت و ). رابطه1389. (ین و مظاهري، محمدعلیساالري فر، محمدحس

.12- 1، 1،تازه هاي علوم شناختیاستعاره با خودنظم بخشی. 

). بررسی اعتبار و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه خودتنظیمی1388(سیروس، فرزانه

)SRI-S) در نمونه هاي غیر بالینی ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر

شگاه شاهد تهران.نشده. دان

قاسم. شیرین زاده دستگیري، صمد، گودرزي، محمدعلی، رحیمی، چنگیز، نظیري،

مجله . 30). بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسشنامه فراشناخت1387(

.461-445، 48، روانشناسی

). نقش فرا نگرانی و باورهاي فراشناختی در اختالل اضطراب 1384ضیائی، کاوه. (

گیر. پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده. دانشگاه علوم بهزیستی و فرا

توانبخشی.
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