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باورهای فراشناختی و راهبردهای پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه : چکيده

شامل  شگرفته. جامعه آماری پژوهانجام  3131در سال خودتنظیمی با بهزیستی ذهنی 

پسر و  13نفر ) 78دانشجویان واحدعلوم و تحقیقات کرمانشاه بود ،نمونه مورد پژوهش 

دختر( که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی انتخاب شدند.  جهت جمع آوری  13

مه اطالعات از پرسشنامه فراشناخت ولز، راهبرد های خود تنظیمی میلر و براون ،پرسشنا

بهزیستی ذهنی استفاده گردید.روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. یافته 

های پژوهش نشان می دهد که بین باورهای فراشناختی با مقیاس رضایت از زندگی و 

همچنین بین باورهای فراشناختی با عاطفه مثبت رابطه معناداری وجود دارد و همچنین 

تی با عاطفه منفی رابطه معناداری منفی وجود دارد و نشان می دهد بین باورهای فراشناخ

از سوی دیگر بین راهبردهای خودتنظیمی با مقیاس رضایت از زندگی و همچنین بین 

راهبردهای خودتنظیمی  با عاطفه مثبت رابطه معنادار دیده می شود و همچنین بین 

رد. لذا این پژوهش راهبردهای خودتنظیمی با عاطفه منفی رابطه معنادار منفی وجود دا

این نتیجه را می دهد که باورهای فراشناختی و راهبردهای خودتنظیمی پیش بینی 

 کننده های مناسبی جهت بهزیستی ذهنی محسوب می گردند.

 ،دانشجویان ، راهبردهای خودتنظیمی، بهزیستی ذهنیباورهای فراشناختی :واژگان  کليدی

 

 مقدمه

شوند وقتی چنین تجاربی های فروانی مواجه میاهداف آموزشی و زندگی شخصی خود با چالشدانشجویان در دستیابی به 

گذارد. بی تردید عدم منفی تلقی می گردد اثر مخربی بر انگیزش، عملکرد تحصیلی، بهزیستی و در کل زندگی آنان بر جای می

ذهنی، روان شناختی و جسمانی دانشجویان تأثیر ها بر بهزیستی وجود شناخت و راهبردهای خودتنظیمی در مواجهه با چالش

تواند تا حد زیادی به دارا بودن احساس رضایت مندی از ازآنجا که موفقیت و شادکامی دانشجویان می گذارد.منفی برجای می

باورهای فراشناختی و راهبردهای خودتنظیمی رابطه 

 با بهزیستی ذهنی در دانشجویان
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به  ها بستگی داشته باشد ضرورت توجهکیفیت زندگی شان زندگی شان و باور های فراشناخت و راهبردهای خودتنظیمی آن

بهزیستی دانشجویان با تأکید بر نقش باورهای فراشناختی و راهبردهای خودتنظیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

شوند که در صورت ها و رویدادهای هیجان انگیز یا تهدید کننده مواجهه میدانشجویان در زندگی خود با یک سری واکنش

یک مفهوم 3توانند خود را با شرایط سازگار کنند. فراشناخت ظیمی میوجود باورهای فراشناختی و راهبردهای خودتن

کنند ) چندوجهی است. این مفهوم دربرگیرنده دانش، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می

درباره ی نظام شناختی خود شود که هرکس . فراشناخت یا فراسوی شناخت به معرفت یا شناختی گفته می(2113،  2فالول

  (.3171دارد) شعاری نژاد، 

اندیشیدن درباره ی » های معنی دار ساختن یادگیری است فراشناخت که نوعی مهارت است و فراشناخت از جمله راه

 (3171هایی نظارت دارد که در طول یادگیری و آموزش فعال است) شعاری نژاد ، شود به مهارتخوانده می« اندیشیدن

های مختلف زندگی )رشد، تکامل، تحصیل، اشتغال، ازدواج، سالمتی، زندگی اجتماعی( اغلب با انسان در ابعاد و عرصه 

ها با سالمت و بهزیستی او مرتبط است گردد که بسیاری از آنهای متعارض، تنش زا و چالش برانگیزی مواجه میموقعیت

سازد، بلکه در بیشتر اوقات خانواده، با سالمتی، نه تنها فرد را متأثر میهایی و به طور خاص مشکالت مرتبط چنین موقعیت

دهد. یکی از راهکارهای مورد نزدیکان و عملکرد تحصیلی، شغلی و روابط اجتماعی فرد را نیز در معرض خطر آسیب قرار می

 (3177رجمه ثنایی ،؛ ت1استفاده در چنین مواقعی استفاده از راهبردهای خودتنظیمی است.) گیپسون و میشل

های خود را برای فراگیری دانش و مهارت بدون تکیه به ( خودتنظیمی را نوعی یادگیری که در آن افراد تالش3333)4زیمرمن 

هایی برای کند به عبارت دیگر در این یادگیری افراد مهارتبخشد تعریف میمعلم و دیگران، شخصاً شروع کرده و جهت می

یت فرایند یادگیری خود دارند و تمایل دارند یاد بگیرند و قادرند کل فرایند یادگیری را ارزیابی کنند. طراحی، کنترل و هدا

( نیز معتقد است خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار، متناسب با شرایط و تغییرات محیط  3333) 1لموس

توانایی فرد در سامان دهی و خود مدیریتی رفتارهایش جهت  دهد که خودتنظیمی شاملبیرونی و درونی است. او توضیح می

 رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است .

هایی مانند خود نظم دهی و استفاده از ( در پژوهشی به این نتیجه رسید که دانش آموزان تیز هوش در ویژگی 2117) 3مویچ

های علوم رفتاری است که در آن بهزیستی ذهنی یکی از حوزه. راهبردهای خودتنظیمی، متفاوت از دانش آموزان عادی هستند

شود بهزیستی ذهنی به صورت چتر است که شامل مفاهیمی متنوع مرتبط های مردم از زندگی خود مطالعه میسهم ارزیابی

ها خواه عاطفی ساس آنکنند و احشان فکر میاند که چطور افراد درباره زندگیباشد و همه این مفاهیم به این وابستهباهم می

باشد بنابراین بهزیستی های از زمان میشان جه در یک لحظه و چه در برههها از زندگیخواه شناختی همه بیانگر ارزیابی آن –

شود و این مورد بستگی به باورهای های ناخوشایندی است که به وسیله روان شناسان بالینی درمان میذهنی شامل حالت

 .دهد دارد اهبردهای خودتنظیمی که فرد مورد استفاده قرار میفراشناختی و ر

با توجه به نتایج تحقیقات پیشین مبنی بر مرتبط بودن موفقیت افراد در زندگی با راهبردهای خودتنظیمی مورد استفاده آنان 

بهزیستی ذهنی مطالعه ای  و علی رغم مطالعات انجام شده در زمینه رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای خودتنظیمی با

                                                           
1 Metacognition 
2 Flavell 
3 Gypsvn and Michelle 
4 Zimmerman 
5 Lemos 
6 Mooich 
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که همزمان رابطه بین این سه متغیر را با یکدیگر قرار داده باشد انجام نشده است لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین 

باشد باورهای فراشناختی و راهبردهای خودتنظیمی با بهزیستی ذهنی در دانشجویان واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه می

های شناختی، از جمله ردوبدل کردن اطالعات به صورت های فراشناختی نقش مهمی در انواع فعالیتکه مهارترود گمان می

کالمی، ترغیب کالمی، درک و مفهوم مطلب، خواندن، نوشتن، توجه، ادراک، حافظه. کنترل خود، شناخت اجتماعی، حل 

خواهند مندانی که میتواند راهگشای پژوهشگران و عالقهیآید منتایجی که از این پژوهش به دست می کنند.مسئله بازی می

تواند مورد استفاده آید میدر این راستا مطالعه کنند قرار گیرد. همچنین نتایج و پیشنهاداتی که از این پژوهش به دست می

 ها، مراکز آموزشی و مشاوره قرار گیرد.خانواده

 

 روش پژوهش 

 تحقیقات و علوم واحد دانشجویان کلیه را حاضر پژوهش آماری جامعهپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد 

نفر دختر( دانشجوی  13نفر پسر ،  13) نفر 78 شامل نمونه گروه . دهد می تشکیل 3132- 3131 تحصیلی سال در کرمانشاه

برای گرد  باشد که از روش نمونه گیری خوشه ایی تصادفی استفاده شد.مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات می 

 آوری داده هاز پرسشنامه های زیر استفاده شد. 

 

 فراشناخت  پرسشنامهالف(  

ماده ای که باورهای افراد درباره  11تدوین شده است و از یک مقیاس خود گزارشی  3338این پرسشنامه توسط ولز در سال   

موافق نیستم الی  -3دهد. پاسخ به سؤاالت آن در قالب یک مقیاس چهاردرجه لیکرت ی تفکراتشان را مورد سنجش قرار می

باورهای  -2باورهای نگرانی مثبت  3باشد شامل: اس دارای پنج خرده مقیاس میشود. این مقیکامالً موافقم محاسبه می -4

 باشد.خود هشیاری شناختی می -1باورهای منفی عمومی  -4باورهای صالحیت شناختی  -1غیر قابل کنترل 

اس در نمونه ایرانی شیرین زاده این پرسشنامه را برای جمعیت ایران ترجمه و آماده نموده است ضریب آلفای کرونباخ کل مقی

های کنترل ناپذیری، باورهای مثبت، خود هشیاری شناختی، اطمینان شناختی، گزارش شده است و برای خرده مقیاس 33/1

 گزارش شده است.  83/1و  71/1و 73/1و 73/1و 78/1و نیاز به کنترل افکار منفی به ترتیب در نمونه ایرانی 

اند و پایایی آن را با آلفای تفاده از تحلیل عاملی صورت گرفته بود، مورد تأیید قرار دادهدر بررسی روایی سازه ای آن که با اس

اند و همچنین روایی و اعتبار این پرسشنامه به وسیله دو ./. گزارش کرده31./. الی 83ها ما بین کرونباخ برای کل و زیر مقیاس

و از طریق روش 2از طریق روش دو نیمه کردن  3انسجام درونی پزشک بررسی و به منظور سنجشروانشناس بالینی و یک روان

نفر اجرا  12پرسشنامه فراشناخت مقیاس روی 4./. به دست آمده همچنین به منظور اعتبار ) پایایی( 83ضریب 1آلفای کرانباخ

(. در مطالعه حاضر ، برای دانشجویان ، ضریب آلفای 3171،  به دست آمده است )یوسفی  r=1/77  گردیده و ضریب پایایی آن

 به دست آمد.  724/1کرانباخ پرسشنامه فراشناخت به طور کلی برابر با 

 

                                                           
1 Internal consistency 
2 Split-half 
3 Cronbach 
4 Satbili 
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  خودتنظيمی راهبردهای پرسشنامه ب(

گویه  31های خودتنظیمی ساخته شده است و از ( برای سنجش مؤلفه3333مقیاس خود تنظیمی توسط میلر و براون ) 

خرده مقیاس )پذیرش، ارزیابی، راه اندازی، بررسی ، برنامه ریزی، اجرا و سنجش( است نمره  8تشکیل شده است و دارای 

یانگر خودتنظیمی باال، بین  213د. در این پرسشنامه نمره باالتر از باشمی 1تا  3گذاری آن به صورت درجه بندی لیکرت از 

این پرسشنامه در باشد. نشان دهنده خودتنظیمی پایین می 231نشان دهنده خودتنظیمی متوسط و کمتر از  234تا  213

گزارش  33/1درونی آن  و همسانی 34/1( اعتباریانی شده است. اعتبار باز آزمایی آن برای کل 3131ایران توسط دهقانی )

برای دانشجویان ، ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی به طور کلی برابر با شده است. در مطالعه حاضر، 

 به دست آمد.  711/1

 ذهنی بهزیستی پرسشنامهج( 

 

بهزیستی ذهنی افراد، نسخه پنج ( به منظور بعد شناختی 3371(: دینر وهمکاران )  (SWLSمقیاس رضایت از زندگی    

سؤالی مقیاس رضایت از زندگی را توسعه دادند. در این مقیاس، مشارکت کنندگان به هر سؤال بر روی یک طیف هشت درجه 

ها در عامل کلی دهند. با افزایش نمره افراد در این مقیاس، نمره آنکامالً موافق پاسخ می 8کامالً مخالف تا  1) از   ای لیکرت

آید. ( به دست می11( و بیشترین )1دهد. در این مقیاس، دامنه نمره افراد بین کمترین )ضایت از زندگی، افزایش نشان میر

سوئدی، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و   ( نشان داد که در بین دانشجویان ایرانی3177) و همکاران نتایج مطالعه شکری

حمایت کرد. در نمونه   3SWLS ( از ساختار تک عاملی 3371ت دینر و همکاران ) های مطالعاهمسو با یافته SWLS  تأییدی 

و در هر دو نمونه به طور  71/1، در نمونه سوئدی برابر با 74/1ایرانی ضریب آلفای کرانباخ مقیاس رضایت از زندگی برابر با 

برای دانشجویان ، ضریب آلفای کرانباخ مقیاس  در مطالعه حاضر،(. 3177،  و همکاران به دست آمد )شکری 71/1کلی برابر با 

 به دست آمد. 832/1رضایت از زندگی برابر با 

(: در این مطالعه، به منظور بعد عاطفی بهزیستی، بر اساس برنامه عاطفی مثبت و  PANASبرنامه عاطفه مثبت و منفی ) 

هیجانات و احساسات   PANAS ه شد. سؤاالت های خلقی بیست تایی استفاد( از صفت3377منفی )واتسون، کالرک تلگن، 

شوند. کنند و هر یک به درون یک مقیاس عاطفه مثبت و یا یک مقیاس عاطفه منفی گروه بندی میمختلفی را توصیف می

( نشان دهند 3دهند. در این طیف عدد )مشارکت کنندگان تمام سؤاالت را بر روی یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت پاسخ می

باشد. برای هر آزمودنی نمره کلی عاطفه مثبت از طریق جمع ( بیانگر تجربه بسیار زیاد هیجان می1ربه هیجان و عدد )عدم تج

مند، هیجان زده، نیرومند، مشتاق، سربلند، نمرات مشارکت کننده در هر یک از ده صفت توصیف گر هیجانات مثبت )عالقه

کلی عاطفه منفی از طریق جمع نمرات مشارکت کننده در هر یک از ده  هوشیار، خوش ذوق، مصمم، متوجه، فعال( و نمره

صفت توصیف گر هیجانات منفی )پریشان، ناراحت، گناه کار، وحشت زده، متخاصم، تحریک پذیر، شرمسار، عصبی، بی قرار، 

وئدی، نتایج تحلیل عامل ( نشان داد در بین دانشجویان ایرانی و س3177) و همکاران ترسان(محاسبه شد. نتایج مطالعه شکری

از ساختار دو عاملی  ) 3377های مطالعه واتسون و همکاران )، همسو با یافته  PANASاکتشافی و تحلیل عامل تأییدی 

PANAS  و  71/1های عاطفه مثبت و منفی به ترتیب برابر حمایت کرد. در نمونه ایرانی ضرایب آلفای کرانباخ برای مقیاس

                                                           
1 Unidimentional structure 
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به دست  73/1و  87/1و در هر دو نمونه به طور کلی به ترتیب برابر با  83/1و  83/1دی به ترتیب برابر با ، در نمونه سوئ88/1

و  833/1آمد. در مطالعه حاضر ، برای دانشجویان ، ضرایب آلفای کرانباخ مقیاس های عاطفه مثبت و منفی به ترتیب برابر با 

 به دست آمد. 833/1

 

 یافته ها

 

 ضریب همبستگی باورهای فراشناختی با مقیاس های بهزیستی ذهنی 3جدول 

 N                      سطح معنی داری                                                     R                                    همبستگی      

 78                           121/1                             313/1              رضایت از زندگی        –باورهای فراشناختی 

 78                          137/1                            814/1                               عاطفه مثبت  -باورهای فراشناختی

 78                          117/1                          -438/1                عاطفه منفی              –باورهای فراشناختی 

   

 

کوچکتر است بنابراین بین باورهای فراشناختی با   11/1چون سطح معنی داری در هر سه سطر از  ،3با توجه به جدول 

 هرکدام از مقیاس های بهزیستی ذهنی رابطه معنی داری وجود دارد. 

 313/1بین نمره باورهای فراشناختی ورضایت از زندگی  رابطه معنی دار آماری وجود دارد و ضریب همبستگی بین انها برابر

است. به عبارتی نمره فرد در باورهای فراشناختی هرچقدر باالتر باشد نمره رضایت از زندگی باال آمده و برعکس درنتیجه 

راشناختی باالتری هستند از رضایت از زندگی باالتری برخوردارند لذا فرض صفر مبنی میتوان گفت افرادی که دارای باورهای ف

 بر عدم وجود رابطه رد شده و فرض تحقیق دال بر وجود رابطه بین باورهای فراشناختی و رضایت از زندگی تأیید می شود.   

است.  814/1رد و ضریب همبستگی بین انها برابر بین نمره باورهای فراشناختی و عاطفه مثبت رابطه معنی دار آماری وجود دا

به عبارتی نمره افراد در باورهای فراشناختی هرچقدر باالتر باشد نمره عاطفه مثبت باال آمده و برعکس در نتیجه می توان گفت 

ر عدم وجود رابطه افرادی که دارای باورهای فراشناختی باالتری هستند از عاطفه مثبت بیشتری برخودارند لذا فرض صفر دال ب

  رد شده و فرض تحقیق دال بر وجود رابطه بین باورهای فراشناختی و عاطفه مثبت تأیید می شود.

بین نمره باورهای فراشناختی و عاطفه منفی رابطه معنی دار آماری منفی وجود دارد و ضریب همبستگی بین انها برابر 

شناختی هر چقدر که باالتر باشد نمره عاطفه منفی پایین تر رفته و است. به عبارتی نمره افراد در باورهای فرا -438/1

 برعکس.

در نتیجه می توان گفت افرادی که دارای باورهای فراشناختی باالتری هستند از عاطفه منفی پایین تری بر خوردارند لذا فرض 

فراشناختی و عاطفه منفی تأیید می  صفر دال بر عدم وجود رابطه رد شده و فرض تحقیق دال بر وجود رابطه بین باورهای

 شود.
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 ضریب همبستگی راهبردهای خودتنظیمی با مقیاس های بهزیستی ذهنی 2جدول 

                N سطح معناداری                            R  همبستگی

 -راهبردهای خودتنظیمی

 رضایت از زندگی

             133/1                           131/1              78 

 

 -راهبردهای خودتنظیمی

 عاطفه مثبت

             234/1               131/1                78 

عاطفه -راهبردهای خودتنظیمی

 منفی

             381/1-               131/1                78 

  

کوچکتر است بنابراین بین راهبردهای خودتنظیمی با   11/1چون سطح معنی داری در هر سه سطر از  2با توجه به جدول 

 هرکدام از مقیاس های بهزیستی ذهنی رابطه معنی داری وجود دارد. 

 نها برابری وجود دارد و ضریب همبستگی بین آبین نمره راهبردهای خودتنظیمی  ورضایت از زندگی  رابطه معنی دار آمار

است . به عبارتی نمره فرد در راهبردهای خودتنظیمی هرچقدر باالتر باشد نمره رضایت از زندگی باال آمده و برعکس  133/1

درنتیجه میتوان گفت افرادی که دارای راهبردهای خودتنظیمی باالتری هستند از رضایت از زندگی باالتری برخوردارند لذا 

شده و فرض تحقیق دال بر وجود رابطه بین  راهبردهای خودتنظیمی و رضایت از فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد 

 زندگی تأیید می شود.   

 234/1نها برابر ی وجود دارد و ضریب همبستگی بین آبین نمره راهبردهای خودتنظیمی و عاطفه مثبت رابطه معنی دار آمار

ر باالتر باشد نمره عاطفه مثبت باال آمده و برعکس در نتیجه می است. به عبارتی نمره افراد در راهبردهای خودتنظیمی هرچقد

توان گفت افرادی که دارای راهبردهای خودتنظیمی باالتری هستند از عاطفه مثبت بیشتری برخودارند لذا فرض صفر دال بر 

 ت تأیید می شود.عدم وجود رابطه رد شده و فرض تحقیق دال بر وجود رابطه بین راهبردهای خودتنظیمی و عاطفه مثب

ها برابر وجود دارد و ضریب همبستگی بین آن رابطه معنی دار آماری منفی بین نمره باورهای فراشناختی و عاطفه منفی

است. به عبارتی نمره افراددر راهبردهای خودتنظیمی هر چقدر که باالتر باشد نمره عاطفه منفی پایین تر رفته و  -381/1

 برعکس.

گفت افرادی که دارای راهبردهای خودتنظیمی باالتری هستند از عاطفه منفی پایین تری بر خوردارند لذا در نتیجه می توان 

فرض صفر دال بر عدم وجود رابطه رد شده و فرض تحقیق دال بر وجود رابطه بین  راهبردهای خودتنظیمی و عاطفه منفی 

 تأیید می شود.

 .فراشناختی و راهبردهای خودتنظیمی بر بهزیستی ذهنی می پردازیم در ادامه به تحلیل رگرسیونی و  تأثیر باورهای
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 ضرایب معادله پیش بینی رضایت از زندگی به وسیله باورهای فراشناختی و راهبردهای خودتنظیمی 1جدول

خطای       Bضرایب مدل

 استاندارد     

 T      Sig ضرایب   استاندارد

 134/1 114/2  713/1               313/2 مقدار ثابت

 114/1  -481/3 -317/1 373/1 -284/1 باورهای فراشناختی

راهبردهای 

 خودتنظیمی

113/1 211/1 314/1 441/3 113/1 

 متغیر وابسته : رضایت از زندگی

و کمتر  134/1مربوط به ان برابر  sigاست اما چون مقدار  313/2ول فوق برآورد عرض از مبدا یا مقدار ثابت برابر با توجه جد

است پس نتیجه میگیریم که فرضیه برابر صفر بودن این ضریب رد می شود. همچنین برآورد ضریب رگرسیونی   11/1از 

است پس نتیجه  11/1و کمتر از  114/1مربوط به ان برابر  sigاست اما چون مقدار  -284/1باورهای فراشناختی برابر 

برابر صفر بودن این ضریب رد می شود.   همچنین برآورد ضریب رگرسیونی راهبردهای خودتنظیمی میگیریم که فرضیه 

است  پس نتیجه میگیریم که فرضیه برابر صفر  11/1و کمتر از  113/1مربوط به ان برابر  sigاست اما چون مقدار  113/1برابر

 .بودن این ضریب رد می شود

 مثبت به وسیله باورهای فراشناختی و راهبردهای خودتنظیمی ضرایب معادله پیش بینی عاطفه 4جدول

خطای    Bضرایب  مدل

 استاندارد

ضرایب    

 استاندارد

T         Sig    

 132/1    182/2  813/1 311/3 مقدار ثابت

باورهای 

 فراشناختی

233/1- 334/1 374/1        723/3  -  112/1 

راهبردهای 

 خودتنظیمی

813/1 217/1 113/1          137/1 113/1 

 متغیر وابسته : عاطفه مثبت

و کمتر  132/1مربوط به ان برابر  sigاست و چون مقدار  311/3با توجه جدول فوق برآورد عرض از مبدا یا مقدار ثابت برابر 

است پس نتیجه میگیریم که فرضیه برابر صفر بودن این ضریب رد می شود. همچنین برآورد ضریب رگرسیونی   11/1از 

است پس نتیجه میگیریم 11/1و کمتر از  112/1مربوط به ان برابر  sigاست اما چون مقدار -233/1باورهای فراشناختی برابر 

 813/1ابر صفر بودن این ضریب رد می شود. همچنین برآورد ضریب رگرسیونی راهبردهای خودتنظیمی برابر که فرضیه بر

است پس نتیجه میگیریم که فرضیه برابر صفر بودن این  11/1و کمتر از  113/1مربوط به ان برابر  sigاست اما چون مقدار 

 ونی بر متغیر عاطفه مثبت تاثیر دارند.ضریب رد می شود. بدین معنا که این متغیرها در مدل رگرسی

 ضرایب معادله پیش بینی عاطفه منفی  به وسیله باورهای فراشناختی و راهبردهای خودتنظیمی 1جدول

    T         Sigضرایب     استانداردخطای  Bضرایب    مدل
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    استاندارد 

 113/1     133/3  813/1 313/1 مقدار ثابت

باورهای 

 فراشناختی

171/1 311/1 183/1 841/1 111/1 

راهبردهای 

 خودتنظیمی

111/1 333/1   137/1  383/1 123/1 

 متغیر وابسته : عاطفه منفی

و کمتر  113/1مربوط به ان برابر  sigاست و چون مقدار  313/1با توجه جدول فوق برآورد عرض از مبدا یا مقدار ثابت برابر 

ین ضریب رد می شود. همچنین برآورد ضریب رگرسیونی  است پس نتیجه میگیریم که فرضیه برابر صفر بودن ا 11/1از 

است پس نتیجه میگیریم  11/1مربوط به ان برابر صفر و کمتر از  sigاست اما چون مقدار  171/1باورهای فراشناختی برابر 

 111/1بر صفر بودن این ضریب رد می شود. همچنین برآورد ضریب رگرسیونی راهبردهای خودتنظیمی برابر که فرضیه برا

است پس نتیجه میگیریم که فرضیه برابر صفر بودن این  11/1و کمتر از  123/1مربوط به ان برابر  sigاست اما چون مقدار 

 .نی بر متغیر عاطفه منفی تاثیر دارندضریب رد می شود. بدین معنا که این متغیرها در مدل رگرسیو

 بحث و نتيجه گيری

با توجه به جداول ضریب همبستگی ، نتایج نشان داد بین باورهای فراشناختی و مقیاس های بهزیستی ذهنی رابطه معنی 

آمده و برعکس داری وجود دارد به عبارتی نمره فرد در باورهای فراشناختی هرچقدر باالتر باشد نمره بهزیستی ذهنی باال 

درنتیجه میتوان گفت افرادی که دارای باورهای فراشناختی باالتری هستند از بهزیستی ذهنی باالتری برخوردارند لذا فرض 

صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد شده و فرض تحقیق دال بر وجود رابطه بین باورهای فراشناختی و بهزیستی ذهنی تأیید 

بین راهبردهای خودتنظیمی و مقیاس های بهزیستی ذهنی ) رضایت اززندگی ژوهش نشان داد . همچنین نتایج این پمی شود

، عاطفه مثبت ، عاطفه منفی (  رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی نمره فرد در راهبردهای خودتنظیمی هرچقدر باالتر 

که دارای راهبردهای خودتنظیمی باالتری هستند  باشد نمره بهزیستی ذهنی باال آمده و برعکس درنتیجه میتوان گفت افرادی

از بهزیستی ذهنی باالتری برخوردارند لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد شده و فرض تحقیق دال بر وجود رابطه بین 

دهای نتیجه گرفته می شود باورهای فراشناختی و راهبریمی و بهزیستی ذهنی تأیید می شود در ادامه راهبردهای خودتنظ

 .طور معنادار پیش بینی کنند خودتنظیمی می توانند بهزیستی دانشجویان را به

توجه به اهمیت و افزایش خودآگاهی در دانشجو به معنای تسلط فرد بر در تبیین یافته های فوق می توان بیان داشت که 

لیه می تواند سهم بسزایی در بهداشت نحوه پردازش خود و همچنین ، افزایش توان برنامه ریزی فرد از همان سال های او

روانی فرد در سال های بعدی داشته باشد و از آنجا که باورهای فراشناختی نقش مهمی در بهزیستی ذهنی دارند لذا تغییر 

 باورهای فراشناختی ناکارآمد و جایگزین کردن راهبردهای مقابله ای سازگارانه به جای آنها می توانند به کنترل آشفتگی های

و همچنین می توان با تغییر فراشناخت هایی که شیوه ی ناسازگارانه ی تفکرهای  روانشناختی و بهزیستی ذهنی کمک کند

 منفی را زیاد می کنند و یا باعث افزایش باورهای منفی عمومی می گردند به  ارتقاء بهزیستی ذهنی دانشجویان کمک کرد.
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استفاده از راهبردهای خودتنظیمی باعث می شود که فرد در ن بیان داشت که در رابطه با راهبردهای خود تنظیمی می توا 

مواجهه با موقعیت های متعارض ، تنش زا و چالش برانگیزی که بسیاری از آنها با سالمت و بهزیستی او مرتبط است و چنین 

بلکه در بیشتر اوقات خانواده ،  موقعیت هایی و به طور خاص مشکالت مرتبط با سالمتی ، نه تنها فرد را متأثر می سازد

نزدیکان و عملکرد تحصیلی ، شغلی و روابط اجتماعی فرد را در معرض خطر آسیب قرار می دهد دیدگاه واقع بینانه ایی 

دراین زمینه میتوان استدالل نمود که اصالح  داشته و از رضایت و آرامش بیشتر و بهداشت روان باالتری برخوردار باشد.

اشناختی مثبت و منفی در دانشجویان و آموزش راهبردهای خودتنظیمی به افزایش آگاهی صحیح نسبت به باورهای فر

شناخت های ناکارآمد و عواطف و هیجانات همراه آن می انجامد که به نوبه خود می تواند به ارتقای بهزیستی ذهنی کمک 

،تنش زا و چالش برانگیزی که بسیاری از آنها با  کند و همچنین موجب می شود فرد در مواجهه با موقعیت های متعارض

سالمت و بهزیستی او مرتبط است دیدگاه واقع بینانه ای داشته که می تواند در بهزیستی دانشجویان تأثیر بسزایی داشته 

در تبیین دیگری نیز می توان گفت دانشجویان دارای باورهای فراشناختی منفی و راهبردهای خودتنظیمی پایین در   باشد .

وضعیت نامطلوبی از لحاظ بهزیستی ذهنی قرار دارند زیرا آنان به دلیل باور به نگرانی های خود رخدادهای متعدد را چالش 

ر مشکالت نمی شوند در نتیجه در طوالنی مدت بهزیستی آنان آسیب خواهد هایی قابل کنترل نمی بینند، به طور فعال درگی

( ، بهزیستی ذهنی تابع نحوه پردازش شناختی باورها و فراباورها است و از آنجا که باورهای 3311دید به عالوه به اعتقاد ریف )

اهبردهای خودتنظیمی ازپیش بینی کننده فراشناختی حلقه بین فراشناخت ها و رفتارها هستند ، لذا باورهای فراشناختی و ر

 های مهم بهزیستی افراد است .  

که اصالح باورهای فراشناختی مثبت و منفی در دانشجویان و آموزش راهبردهای در نتیجه گیری کلی می توان بیان داشت 

می انجامد که به نوبه  خودتنظیمی به افزایش آگاهی صحیح نسبت به شناخت های ناکارآمد و عواطف و هیجانات همراه آن

خود می تواند به ارتقای بهزیستی ذهنی کمک کند و همچنین موجب می شود فرد در مواجهه با موقعیت های متعارض ،تنش 

زا و چالش برانگیزی که بسیاری از آنها با سالمت و بهزیستی او مرتبط است دیدگاه واقع بینانه ای داشته که می تواند در 

در تبیین دیگری نیز می توان گفت دانشجویان دارای باورهای فراشناختی   تأثیر بسزایی داشته باشد . بهزیستی دانشجویان

منفی و راهبردهای خودتنظیمی پایین در وضعیت نامطلوبی از لحاظ بهزیستی ذهنی قرار دارند زیرا آنان به دلیل باور به 

نمی بینند، به طور فعال درگیر مشکالت نمی شوند در نتیجه نگرانی های خود رخدادهای متعدد را چالش هایی قابل کنترل 

( ، بهزیستی ذهنی تابع نحوه پردازش 3311در طوالنی مدت بهزیستی آنان آسیب خواهد دید به عالوه به اعتقاد ریف )

، لذا باورهای شناختی باورها و فراباورها است و از آنجا که باورهای فراشناختی حلقه بین فراشناخت ها و رفتارها هستند 

 فراشناختی و راهبردهای خودتنظیمی ازپیش بینی کننده های مهم بهزیستی افراد است .  
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 (بررسی رابطه باورها3131دهقان، سهیال. مهرابی زاده هنرمند، مهناز .) ی انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود

در تعلیم  تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر اهواز. اولین همایش ملی علوم شناختی

 و تربیت.

 ( .بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر بهبود عملکرد حل 3171یوسفی طبایی، فخرالسادات .)
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