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خالصه 
 را فرد گيريجهت كه شودمي اطالق ايسازه به انگيزشي ساختار :مقدمه
پژوهش . كندمي توصيف آرزوهايش و هامشغوليدل و اهداف عاليق، يدرباره

هاي ساختار انگيزشي با باورهاي فراشناختي و لفهوي محاضر با هدف بررسي رابطه
 .راهبردهاي كنترل فكر انجام شد

نفر از دانشجويان مشغول به تحصيل در  370پژوهش همبستگي،  ايندر : كارروش 
دانشگاه فردوسي مشهد كه از چهار دانشكده و دوازده رشته به  1390-91سال 

ها سه هر يك از آزمودني. اي تصادفي انتخاب شدندگيري خوشهصورت نمونه
الي و ئوس 30-هاي شخصي،  باورهاي فراشناختيمشغوليي عاليق و دلنامهپرسش

ها از آزمون دهبه منظور تجزيه و تحليل دا. راهبردهاي كنترل فكر را تكميل كردند
گام به گام  و تجزيه و تحليل  يهمبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه

  .واريانس چندمتغيري استفاده شد
هاي باورهاي فراشناختي و راهبرد هاي لفهوهاي ساختار انگيزشي با ملفهوم :هايافته 

ــرل فكــر  ــتهدار دايي معنــرابطــه ،كنت كنتــرل هــاي تنبيــه،  لفــهومو  )>05/0P( ش
ساختار انگيزشـي را    ،اجتماعي،ارزيابي مجدد، نگراني و مجموع باورهاي فراشناختي

ساختار انگيزشي در مردان و زنـان   .)>001/0P(كنند بيني ميپيش يداريبه طور معن
 .)>05/0P(دار دارد يتفـاوت معنـ   ،هاي ميزان موفقيـت و ميـزان خشـنودي   لفهودر م
هـاي ميـزان   لفهودر مو بومي و غير بومي هل و مجرد امت در افرادچنين اين ساختار هم

   .)>05/0P(دار دارد يتفاوت معن ،شانس و ميزان ناخشنودي
نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن بود كه كاهش باورهاي  :گيرينتيجه 

گيري ساختار فراشناختي مختل و راهبرد هاي كنترل فكر ناكارآمد باعث شكل
   .شودخود مي انگيزشي در جهت انطباقي

  

  فراشناخت، كنترل ،كر، دانشجوتف انگيزش، :اي كليديههواژ
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Relationship between metacognitive beliefs and thought control strategies with 
motivational structures  

Abstract 
 Introduction: Motivational structure is a construct that 
describe individual's directions to their interests, goals and 
concerns. The aim of this study was to investigate the 
relationship between metacognitive beliefs and thought 
control strategies with motivational structures. 
 Materials and Methods: In a correlational study, a 
sample of 370 university students (2011-2012) from 
Ferdowsi University, Mashhad, Iran were randomly 
selected via cluster sampling and completed the following 
questionnaires: Metacognition Questionnaire-3, Thought 
Control Questionnaire, and Personal Concerns Inventory. 
Data were analyzed by means of Pearson correlation, 
stepwise multiple regression analysis and multiple analyses 
of variance. 
 Results: Metacognitive beliefs and thought control 
strategies were significantly correlated with motivational 
structures (P<0.05). Punishment, social control, reappraisal. 
Metacognitive beliefs and worry significantly predict 
motivational structures (P<0.001). There were significant 
differences between male and female students in success 
and satisfaction (P<0.05). There were significant 
differences between single and married students and 
aborigine students and no aborigine ones in chance and 
dissatisfaction (P<0.05)  
 Conclusion: Reduction in metacognitive beliefs and 
dysfunctional thought control strategies can improve 
motivational structures to adaptive ones. 
Keywords: Control, Metacognition, Motivation, Student, 
Thinking  
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  مقدمه
اهداف انسان ممكن است . گرا استبشر موجودي هدف

هاي شاد، كوچك يا بزرگ باشند، مانند تالش براي خلق لحظه
برخي از اين . موفقيت در يك حرفه يا دستيابي به ثروت زياد

هستند و برخي ) 1گرايشي( اهداف، مانند موارد مذكور مثبت
ديگر مانند اجتناب از بيماري، تهديد يا بدنام شدن، اهداف 

شواهدي وجود دارد  ).1(شوند محسوب مي) 2اجتنابي(منفي 
ارزش  داراي فرد، براي كه اهدافي در پيشرفت دهدمي نشان كه

براي . كندبيني ميو معني هستند، افزايش بهزيستي وي را پيش
در يك بررسي دريافتند كه تغييرات در  4و فوجيتا 3نمونه، دينر

ي قوي هايي رابطهرضايت از زندگي با موفقيت فرد در حوزه
 6و ايلوت 5شلدون). 2(دارد كه براي وي داراي اهميت هستند 

نيز دريافتند كه تكميل اهداف با بهزيستي باالتر رابطه دارد، اما 
براي فرد ارزش يابد كه آن هدف اين در صورتي تحقق مي

در واقع افرادي كه اهداف گرايشي را ). 3(محوري داشته باشد 
كنند به سطح بااليي از بهزيستي تمايل دارند، در گيري ميپي

بهزيستي  از تريپايين سطوح به اجتنابي اهداف با افرادي كه حالي
تحقيقات نشان داده است افرادي كه ). 4(دهند تمايل نشان مي

 كه افرادي با مقايسه در كنند،مي دنبال را اجتنابي اهداف بيشتر

 رضايت كارشان و زندگي از كمتر دارند )گرايشي( اشتياقي اهداف

كلي رضايت افراد در زندگي تا حد زيادي از  طور به ).3( دارند
شان سرچشمه ها نسبت به دستيابي به اهداف مطلوبباور آن

نيز نشان  8و جيپرت 7هاي هاليچچنين پژوهشهم). 5(گيرد مي
و احساس سالمت  9داده است كه احساس رضايت از زندگي

به داشتن اهداف قابل دستيابي بستگي دارد، خصوصا در مورد 
به ). 6(شان تعهد بيشتري دارند افرادي كه نسبت به اهداف

نشان داد كه كيفيت اهداف در زندگي به  10عالوه، چموك
  ).7(، رابطه دارد طور مستقيم با احساس سالمت هيجاني

                                                 
1Approach Goals  
2Avoidance Goals  
3Diener 
4Fujita 
5Sheldon 
6Eeliot 

7Halisch 
8Geppert 
9Satisfaction with Life 
10Schmuck 

 11شناسي فرايندهاي منجر به تحقق اهداف، انگيزهدر روان
انگيزه، عبارت از عواملي است در درون . شوندناميده مي

ارگانيسم كه رفتار وي را به سوي هدف مشخصي سوق داده و 
ي حايز اهميت در بحث انگيزش، يك نكته). 8(كند حفظ مي

منظور . است 13ي بيرونيو انگيزه 12ي درونيتفاوت بين انگيزه
. از انگيزش دروني، ميل به پرداختن به عاليق و استعدادها است

اند براي ادامه، نياز رفتارهايي كه از انگيزش دروني حاصل شده
انگيزه را وقتي ). 9(به دريافت حمايت و تقويت بيروني ندارند 

شد نامند كه هدف از آن رسيدن به هدف ديگري بابيروني مي
ها و پيامدهاي محيطي حاصل انگيزش بيروني از مشوق). 9(

شود يعني انگيزش، فشار خود را از رويدادهاي موجود در مي
اي براي هدف اين نوع انگيزش، وسيله. كندمحيط كسب مي

ها، ساختار هاي دستيابي به آناهداف فرد و شيوه. است
اين  16گرو كلين 15به اعتقاد ككس. شودناميده مي 14انگيزشي

ككس و ). 10(باشد  18يا غير انطباقي 17تواند انطباقيساختار مي
كلينگر ويژگي افراد داراي ساختار انگيزشي غير انطباقي را به 

  :اندشرح زير گزارش كرده
هاي مثبت براي متعهد ها به ميزان زيادي از مشوقآن -الف
 هاآن انگيزش -ب .دارند نياز آن گيريپي و هدف يك به شدن

حداقل اميدواري را  -ج. كمتر گرايشي و بيشتر اجتنابي است
حداقل  -د. دهنداز خود نشان مي 19براي دستيابي به اهداف

حداقل خرسندي را  -ه. دهندتعهد را نسبت به اهداف بروز مي
ي زماني زيادي را تا فاصله -و. شان دارنداز رسيدن به اهداف
فردي پاييني نسبت به احساس كنترل  -ز. اهداف انتظار دارند

حداقل اطالعات نسبت به  -ح. ها دارنداهداف و دستيابي آن
  ). 11(كنند ها را احساس ميهاي دستيابي به آناهداف و شيوه
هاي مختلف نشان داده است افرادي كه با نتايج پژوهش

شوند در دستيابي به ساختار انگيزشي غير انطباقي مشخص مي
د بود، احساس منفي بيشتري را تجربه اهداف كمتر موفق خواهن

                                                 
11Motivation   
12Intrinsic Motivation 
13Extrinsic Motivation 
14Motivational Structure 
15Cox 
16Klinger 
17Adaptive Motivation 
18Maladaptive Motivation 
19Achieve Goals 
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كنند و بيشتر احتمال دارد براي تغيير حاالت خود به مصرف مي
در مقابل، افرادي با ساختار انگيزشي . الكل روي بياورند

انطباقي، بيشتر احتمال دارد به اهداف خود دست يابند، احساس 
شادي و رضايت بيشتري دارند و كمتر نياز دارند براي تغيير 

  ).10،12،13(حاالت خود به الكل متوسل شوند 
ي زيربناي نظري براي ديدگاه انگيزشي براساس نظريه

ي جاري يك حالت دغدغه). 11(است  1هاي جاريدغدغه
. ي قوي با هيجان داردذهني با ماهيتي شناختي است كه رابطه

ي آغاز و پايان وجود ي دو نقطهي جاري در فاصلهيك دغدغه
ي با تعهد شخص، شروع و با دست يافتن به هدف يا دارد، يعن

اين حالت انگيزشي در . يابدفاصله گرفتن از آن، خاتمه مي
  به نظر). 10،11(شود ي جاري ناميده مياصطالح، دغدغه

رسد باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر از عوامل مي
به عنوان اولين كسي  2فالول. موثر بر ساختار انگيزشي باشند

، )14(را مطرح كرد  3اصطالح فراشناخت 1997كه در سال 
  ياد چگونه فرد كه اين از آگاهي عنوان به را فراشناخت

گيرد، آگاهي از چگونگي استفاده از اطالعات موجود براي مي
هاي ي فرايندرسيدن به يك هدف، توانايي قضاوت درباره

راهبردهايي  چه كه اين از آگاهي خاص، تكليف يك در شناختي
را براي چه اهدافي مورد استفاده قرار دهد و ارزيابي پيشرفت 
خود در حين عملكرد و بعد از اتمام عملكرد تعريف كرده 

به نظر فالول، فراشناخت هم شامل فرايندهاي ). 15(است 
هاي فرايند. شناختي و هم شامل تجارب يا تنطيم شناختي است

: ي مستقل اما مرتبط با يكديگرندو جنبهفراشناختي داراي د
  ).16(ي فراشناختي يكي دانش فراشناختي و ديگري تجربه

رويكرد فراشناختي بر اين باور است كه افراد به اين دليل در 
شوند كه راهبردهاي ناسازگار دام ناراحتي هيجاني گرفتار مي

مثل تفكر درجاماندگي، پايش تهديد، اجتناب و سركوبي فكر، 
به . سازداصالح خودباورهاي مختل را با شكست مواجه مي

  ها به الگوي خاصي ازهاي آنعبارت ديگر، فراشناخت
شود و دسترسي به منجر مي 5هاي درونيبه تجربه 4دهيپاسخ

                                                 
1Current Concerns 
2Flavell 
3Metacognitive 
4Responding 

دهد و در نتيجه ي خود را افزايش مياطالعات منفي درباره
اين . شودموجب تداوم هيجان منفي و تقويت باورهاي منفي مي

شود كه از دانش خوانده مي 6توجهي-الگو سندرم شناختي
زا فعال هاي مشكلشود و در موقعيتفراشناختي فرد، ناشي مي

  ).17(شود و پردازش مي
محتوايي گسترده  يعالوه بر اين فراشناخت شامل دو حيطه

هاي گسترده شامل باورهاي فراشناختي اين حيطه. نيز هست
باورهاي فراشناختي مثبت به فوايد و . ستنده 8و منفي 7مثبت

 يدهندهتشكيل شناختي هايدرفعاليت نشد درگير هايسودمندي
فراشناختي  باورهاي و شوندمي مربوط توجهي و شناختي سندرم

و خطرناك بودن  11اهميت ،10معني ،9يرناپذيمنفي به كنترل
براي سنجش ). 17( شوندهاي شناختي مربوط ميافكار و تجربه

در پنج بعد  12فراشناختي ينامهپرسش، باورهاي فراشناختي
،  13نگراني يدرباره باورهاي مثبت -1): 18(است  شدهطراحي 

 15اطمينان شناختي -3، 14نگراني يباورهاي منفي درباره - 2
. 16وقوف شناختي -5و  افكار يباورهاي منفي درباره -4، كم

ل شدن باورهاي فراشناختي مطابق مدل فراشناختي، فعا
ي تهديد ناكارامد، موجب ارزيابي فكر مزاحم به عنوان نشانه

هاي اين ارزيابي در جاي خود باعث تشديد هيجان. شودمي
 .هستند شود كه به صورت عمده به صورت اضطرابميمنفي 

كنترل نظام شناختي  و خود اضطراب كاهش براي فرد نتيجه در
 .)18(شود كنترل فكر متوسل ميخود به راهبردهاي 

هايي هستند كه افراد براي كنترل پاسخ 17راهبردهاي كنترل فكر
ولز و . ددهنهاي نظام فراشناختي خود نشان ميفعاليت
اختالل هيجاني را با راهبرد كنترل تهديد مشخص  18ماتيوس

زاي افراد براي كنترل افكار ناخواسته يا اضطراب ).19( كنندمي
                                                                          
5Inner Experiences 
6Cognitive Attentional Syndrome 
7Positive Metacognitive Belief 
8Negative Metacognitive Belief 
9Uncontrollability 
10Meaning 
11Importance 
12Metacognitive Questionnaire 
13Positive Beliefs abaut Worry 
14Negative Beliefs abaut Worry 
15Cognitive Confidence 
16Cognitive Self Consciousness 
17Tought Control Strategies 
18Wells and Matthews  
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در يك . كنندمي يف وسيعي از راهبردها استفادهخود از ط
پنج راهبرد كنترل را ،  1ديويستحليل عاملي، ولز و  يمطالعه

) TCQ( 2كنترل فكر ينامهكردند كه از طريق پرسش مشخص
، كنترل 4، تنبيه3اين راهبردها ارزيابي مجدد. شودسنجيده مي
  ).20( شوندرا شامل مي 7برگردانيو توجه 6، نگراني5اجتماعي

و همان طور كه مطرح شد تعقيب  با توجه به موضوعات فوق
ناپذير در ذهن هدف، موجب بروز برخي از فرايندهاي اجتناب

ي بين آغاز اولين فرايند اين است كه در فاصله. گرددفرد مي
تعقيب يك هدف تا پايان تعقيب آن، فكر تعقيب هدف مرتبا 

ظر به اين كه فرد در طي و ن) 10(كند به ذهن فرد خطور مي
فرايند دستيابي به اهداف يا به عبارتي از زمان شروع يك 

ي زماني انتخاب هدف تا دستيابي و يا در بازه -ي جاريدغدغه
هاي شناختي، هيجاني و رفتاري تجربه -منصرف شدن از آن
توان چنين گفت كه زيربناي اين كند، ميخاصي را تجربه مي

به عبارتي . فكار فرد نسبت به باورهايش استفرايند، باورها و ا
پردازد كه گرداني خويش ميدر اين جريان، فرد به خود

اي كه هدف، پيشرفت عبارت است از كنترل فراشناختي نحوه
كند و به موجب آن، فرد عملكرد فعلي خود را با وضعيت مي

در نتيجه، اين فرايند از آن بابت مستلزم . كندهدف مقايسه مي
كارگيري دانش فراشناختي فرد است كه او بايد نسبت به  به

دانش فراشناختي خود، نسبت به تكليف و نسبت به راهبردهاي 
اطالع داشته باشد و ) هاي دانش فراشناختيمولفه(مورد استفاده 

از طرفي از آن بابت كه فرد بايد در جريان دستيابي به هدف 
گيري و توجه به هنگام خود، راهبرد مناسب را انتخاب كند، پي

انجام هدف داشته باشد و روند چگونگي رسيدن به هدف را 
كارگيري به مستلزم )فراشناختي يتجربه هايمولفه( كند اصالح
اگر در اين فرايند، فرد در بازبيني . ي فراشناختي استتجربه

توجهي شود و به -تجارب شناختي خود گرفتار سندرم شناختي
دهي به اي فرد به الگوي خاصي از پاسخهعبارتي فراشناخت

ي درباره منفي اطالعات به دسترسي و شود منجر دروني تجارب
                                                 
1Davies 
2Thought Control Strategies 
3Reappraisil 
4Punishment 
5Social Control 
6Worry 
7Distraction 

خود را افزايش داده و موجب تداوم هيجان منفي و تقويت 
ساختار (فرايند دستيابي به اهداف فرد  هاي منفي شود،باور

و ابعاد مربوط به آن از شكل انطباقي فاصله گرفته و ) انگيزشي
در واقع، هر يك از . شوده شكل غير انطباقي، نزديك ميب

باورهاي فراشناختي به لحاظ مفهومي به ساختارهايي مثل 
ساختار  ابعاد بر و شوندمي مرتبط شناختي شكست و خودآگاهي

هاي به عنوان نمونه، با افزايش باور. گذارندانگيزشي فرد اثر مي
ناپذيري و مبني بر كنترلي نگراني، يعني باورهايي منفي درباره

هاي شناختي، فرد به موجب خطرناك بودن افكار و تجربه
چون هاي ناكارآمدي همكاهش اضطراب خود از راهبرد

و در نتيجه ميزان شانس  )17( كندنگراني و يا تنبيه استفاده مي
فرد در دستيابي به هدف يعني ميزان موفقيت فرد در صورت 

د ساختار انگيزشي انطباقي است در عدم تالش كه يكي از ابعا
هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين  .يابدوي كاهش مي

هاي باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر با مولفه
  .ساختار انگيزشي بود

  كارروش
ي آماري اين پژوهش، تمام دانشجويان شاغل به جامعه

بودند در دانشگاه فردوسي مشهد  1390-1391تحصيل در سال 
اي تصادفي انتخاب گيري خوشهنفر به صورت نمونه 365كه 
ي علوم دانشكده 4ها، به اين صورت كه از بين دانشكده. شدند

ي ادبيات و علوم انساني، شناسي، دانشكدهتربيتي و روان
ي فني و مهندسي به صورت ي كشاورزي و دانشكدهدانشكده

رشته  3هر دانشكده،  ي بعد ازدر مرحله. تصادفي انتخاب شدند
شناسي باليني، هاي روانرشته: به صورت تصادفي انتخاب شد

ي علوم تربيتي و شناسي عمومي و كتابداري از دانشكدهروان
هاي ادبيات انگليسي، تاريخ و علوم اجتماعي شناسي، رشتهروان

هاي مهندسي ي ادبيات و علوم انساني، رشتهاز دانشكده
هاي هرز، مهندسي كشاورزي با لفكشاورزي با گرايش ع

گرايش آبياري و مهندسي كشاورزي با گرايش صنايع غذايي 
هاي مهندسي برق، مهندسي ي كشاورزي و رشتهاز دانشكده

. ي فني و مهندسيعمران و مهندسي شهرسازي از دانشكده
به ) كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا(تمام مقاطع تحصيلي 

عنوان نمونه در نظر گرفته شدند به اين صورت كه از هر يك 
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هاي فوق، يك كالس به صورت تصادفي انتخاب و از رشته
، )PCI( 1هاي شخصيمشغوليهاي عاليق و دلنامهپرسش
شجويان ترل فكر توسط دانهاي فراشناختي و راهبردهاي كنباور
طرح  اهداف ها،نامهپرسش تكميل از قبل .شد تكميل كالس آن

اطالعات  كه شد داده اطمينان هاآن به و تشريح هاآزمودني براي
ها درخواست گرديد از آزمودني. ها محرمانه خواهد ماندآن

ها را نامهكه در صورت رضايت براي شركت در طرح، پرسش
   .تكميل نمايند
  :ابزار پژوهش

 ):PCI(هاي شخصي مشغوليي عاليق و دلنامهپرسش -الف
 براي سنجش الگوهاي انگيزشي 1995در سال نامه اين پرسش

ي ي ده حوزهدهندگان دربارهاز پاسخ. شدابداع  توسط كلينگر
خانه و امور : شودكه عبارتند ازشان سئوال ميمهم زندگي

روابط دوستانه و خانوادگي، اوقات مربوط به آن، مسايل مالي، 
فراغت، عشق، سالمتي، تغييرات شخصي، امور تحصيلي، 

مشغولي، ترين دلهرفرد بايد مهم .مسايل مذهبي و مصرف مواد
ها، در نظرگرفته و به آرزو يا هدفش را در هر يك از اين حيطه
اي از يك تا ده آن هدف برحسب يازده بعد زير، نمره

حدي كه دوست دارد به آن (ميزان اشتياق  -1 :اختصاص دهد
ميزاني كه قصد دارد از آن دوري (ميزان اجتناب  -2، )برسد
مقدار كنترلي كه براي دستيابي يا (ميزان كنترل  -3، )كند

مقدار (ميزان اطالعات  -4، )اجتناب از هدفش بر اوضاع دارد
ميزان  -5، )دانشي كه براي چگونه رسيدن به هدفش دارد

احتمال موفقيت (ميزان شانس  -6در صورت تالش،  موفقيت
ميزان خشنودي از رسيدن به  -7، )در صورت عدم تالش

اگر هدف، ( ميزان ناخشنودي از رسيدن به هدف -8هدف، 
ميزان غمگيني  -9 ،)ي تعارضي و دوسوگرايانه باشدواجد جنبه

مدت زماني كه  -11ميزان تعهد و  -10از نرسيدن به هدف، 
نامه و با تكميل اين پرسش. شد تا فرد به هدفش برسدكطول مي
  آيد وي نمرات هر بعد، يك شاخص به دست ميمحاسبه

از تحليل . رخ انگيزشي رسم كردتوان براي هر فرد، يك نيممي
عامل اول، . عاملي اين ابعاد، دو عامل كلي به دست آمده است

ساختار انگيزشي انطباقي كه نشانگر وجود عناصرضروري براي 
                                                 
1Personal Concerns Inventory 

هاي ي دغدغهبخش دربارهرسيدن به يك راه حل رضايت
شخصي است و عامل دوم، ساختار انگيزشي غير انطباقي كه 

 اف شخصي استتفاوتي در رسيدن به اهدي بيدهندهنشان
)12،14.(  

ي نامهشواهد حاكي از روايي و پايايي قابل قبول پرسش
در پژوهش فدردي، . هاي شخصي استمشغوليعاليق و دل

با ده شاخص بر روي دو نمونه شامل  PCIي فرم خالصه شده
. دانشجويان و سوءمصرف كنندگان مواد صورت گرفت

و براي  77/0ن ي دانشجوياضريب آلفاي كرونباخ براي نمونه
 ). 21(محاسبه شد  75/0كنندگان مواد سوءمصرف

بر روي  PCIي ايراني، به منظور بررسي پايايي در يك نمونه
و انحراف  25/17دختر با ميانگين سن % 45(آموز دانش40

زن، با ميانگين سن % 50(بزرگسال 80و ) سال 85/0استاندارد 
نتايج نشان داد . ا شداجر) سال 18/5و انحراف استاندارد  26/42

كه فرم فارسي داراي همساني دروني مناسب براي هر يك از 
  ).22(باشد ها و نيز براي كل آزمون، ميمولفه
  اين ):MCQ-30( 302-فراشناخت ي نامهپرسش -ب

است ) MCQ(ي فراشناخت  نامهفرم كوتاه پرسش  نامهپرسش
ساخته شده است و  3هاتون-كه توسط ولز و كارترايت

ي ي خودگزارشي است كه باورهاي افراد دربارهگويه 30شامل
ها در اين مقياس براساس مقياس پاسخ. سنجدتفكرشان را مي

خيلي زياد = 4موافق نيستم تا = 1(اي ليكرت چهار درجه
داراي پنج  MCQاين مقياس همانند . شودمحاسبه مي) موافقم
 -1: شوندشش ماده را شامل ميمقياس است كه هر كدام خرده

مثال نگراني كمكم (باورهاي فراشناختي مثبت در مورد نگراني 
باورهاي فراشناختي منفي  - 2، )كند با مشكالت كنار بيايم مي

در مورد نگراني كه روي غيرقابل كنترل بودن و خطرناك 
شوم  مثال وقتي نگران مي(كنند  ها تاكيد مي بودن نگراني

مثال ( 4كارآمدي شناختي پايين -3، )آن پايان دهمتوانم به  نمي
باورهاي فراشناختي منفي در مورد  -4، )ي ضعيفي دارمحافظه

و نياز به كنترل  1، تنبيه، مسئوليت5افكار شامل موضوعات خرافه
                                                 
2Metacognitions Questionnaire-Short Form  
3Cartwright-Hatton 
4Low Cognitive Confidence 
5Superstition Thems 
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هاي بيماري  مثال ناتواني در كنترل افكارم يكي از نشانه(افكار 
اي  زيادي به شيوه مثال توجه(خودآگاهي شناختي  -5و ) است

زاده دستگيري اين شيرين  ).23) (كنم كند مي كه ذهنم كار مي
. نامه را براي جمعيت ايراني ترجمه و آماده نموده استپرسش
گزارش  91/0 ايراني ينمونه در مقياس كل كرونباخ آلفاي ضريب

هاي  مقياسضرايب آلفاي كرونباخ براي خرده. شده است
باورهاي مثبت، وقوف شناختي، اطمينان ناپذيري، كنترل

ي ايراني شناختي و نياز به كنترل افكار به ترتيب در نمونه
با ). 24(گزارش شده است  71/0و  80/0، 81/0، 86/0، 87/0

نامه با فرم اصلي ي اين پرسشتوجه به اين كه فرم ترجمه شده
هايي داشت، مجددا توسط شاره، ترجمه و انطباق داده تفاوت

در . ده است كه در اين پژوهش از اين فرم استفاده شدش
پژوهش شاره، پايايي به روش آلفاي كرونباخ براي كل 

  ).25(به دست آمد  94/0نامه پرسش
نامه توسط اين پرسش ):TCQ(ي كنترل فكر  نامهپرسش -ج

هاي فردي در  گيري تفاوت ولز و ديويس به منظور اندازه
ي مزاحم طراحي  ل افكار ناخواندهاستفاده از راهبردهاي كنتر

مقياس تشكيل شده خرده 5نامه از پرسش. ماده دارد 30شده و 
برگرداني، كنترل اجتماعي، نگراني، توجه: است كه عبارتند از

نامه در مقياس هاي اين پرسش ماده. تنبيه خود و ارزيابي مجدد
 تقريبا هرگز. باشد ليكرت و هر سئوال داراي چهار گزينه مي

و تقريبا  3ي  ، اغلب نمره2ي  ، گاهي اوقات نمره1ي  نمره
  ).20(گيرد  مي 4ي  هميشه نمره

هاي  مقياسنامه به ترتيب براي خردهسازندگان اين پرسش
برگرداني، كنترل اجتماعي، نگراني، تنبيه خود و ارزيابي توجه

و  64/0، 71/0، 79/0، 72/0مجدد ضريب آلفاي كرونباخ 
، 83/0، 68/0آزمون  پس-آزمونايايي پيشو ضريب پ 67/0
در بررسي ). 20(را به دست آوردند  83/0و  67/0و  72/0

نامه با نامه، ضريب همبستگي اين پرسشروايي اين پرسش
، افكار 2عملي پادوآ -هاي وسواس فكري نامهپرسش

 5هاي ناكارآمد و مقياس نگرش 4، شخصيت آيزنك3اضطرابي
                                                                          
1Responsibility  

2Padua Inventory 
3Anxious Thought Inventory 

)DAS(  باال ارزيابي شده است)در پژوهشي كه در ايران ). 26
ي صد نفري انجام شد، ضريب آلفاي  بر روي يك نمونه

هاي  مقياسو براي خرده 81/0نامه كرونباخ براي كل پرسش
، نگراني 70/0، ارزيابي مجدد 76/0، تنبيه 79/0برگرداني توجه

زم به ال). 27(گزارش شده است  70/0و كنترل اجتماعي  70/0
نامه ي اين پرسشذكر است با توجه به اين كه فرم ترجمه شده

هايي داشت، مجددا توسط شاره  ترجمه و با فرم اصلي تفاوت
انطباق داده شده است كه در اين پژوهش از اين فرم استفاده 

پايايي به روش آلفاي كرونباخ براي كل  در پژوهش شاره. شد
  .)25(به دست آمد  87/0نامه پرسش

هاي ي مولفهاز روش همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه
ساختار انگيزشي با باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل 

هاي باورهاي براي تعيين تاثير هر يك از مولفه. فكر استفاده شد
فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر بر ساختار انگيزشي، تحليل 

از تحليل . ار گرفته شدي گام به گام به كرگرسيون چندگانه
به منظور ارزيابي تفاوت ) MANOVA(واريانس چندمتغيري 

ساختار انگيزشي از نظر جنسيت، وضعيت تاهل و محل زندگي 
  .دانشجويان استفاده شد

  نتايج
نفر  221آزمودني شركت داشتند كه  365در اين پژوهش در 
تحصيالت . بودند%) 9/38(نفر مرد  144و %) 7/59(زن 

 270(ها باالترين فراواني را داشت كارشناسي در ميان آزمودني
و دكترا ) نفر 87(و پس از آن به ترتيب كارشناسي ارشد ) نفر

و بقيه ) 256(ها مجرد اكثر آزمودني. شدرا شامل مي) نفر 8(
سال  17- 35ي سني ها در دامنهآزمودني. بودند) 109(متاهل 

و انحراف معيار 59/22ها نيميانگين سني آزمود. قرار داشتند
هاي ساختار انگيزشي با ي مولفهرابطه. سال بود 57/11آن 

باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر با روش 
  ).1جدول (همبستگي پيرسون تحليل شد 

ي افكار با ، باورهاي منفي درباره1هاي جدول بر طبق يافته
و ميزان ناخشنودي از نرسيدن به ) P=001/0(ميزان اجتناب 

) P=001/0(و مدت زمان رسيدن به هدف ) P=001/0(هدف 
                                                                          
4Eysenck Personality Questionnaire  
5Dysfunctional Attitude Scale 
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هاي ميزان اطالعات دار و با مولفهي مستقيم معنيرابطه
)005/0=P( تعهد و )001/0=P( دارد دارمعني معكوس يرابطه .

ناپذير و يعني افرادي كه باورهايي مبني بر داشتن افكار كنترل
  خطرناك دارند، از تالش براي رسيدن به هدف، اجتناب

كنند و در صورتي كه به هدف خود برسند ميزان خشنودي مي

سيدن به چنين براي رها از رسيدن به هدف، كمتر است و همآن
از سويي اين افراد براي . اهداف، زمان بيشتري نياز دارند

آورند و خود را دستيابي به هدف، اطالعات كمي به دست مي
.دانندبراي دستيابي به اهداف، متعهد نمي

 
  هاي ساختار انگيزشي با باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكرضرايب همبستگي نمرات مولفه - 1جدول 

 راهبردهاي كنترل فكر  باورهاي فراشناختي  متغير
PMW NMW CCo NB CC TMCB D S W P R 

 **18/0 *-13/0  -02/0 -001/0  085/0-04/003/0-08/0-04/0 -048/0  -050/0دستيابي

  006/0 08/0 **022/02/0 *-11/0**03/022/0**17/0**091/015/0 **16/0اجتناب
 **21/0 *-10/0 095/004/0 **29/0-09/004/0**-07/014/0-015/0 065/0كنترل

 **24/0 *-11/0 03/0*1/0 **18/0-04/0**14/0**-13/0*12/0-028/0 064/0 اطالعات

 **20/0 -08/0 -05/0 -04/0 **015/018/0**14/0-096/0-007/0-012/0 -046/0موفقيت

  09/0 07/0 **07/022/0 071/0*12/0**088/02/0-03/0**15/0 **25/0شانس
  15/0 **-12/0 -006/009/0  **15/0-096/003/0-024/0-02/0 017/0  -051/0 خشنودي
  01/0 **18/0 **29/0*1/0  04/0**19/0*11/0*078/010/010/0 **23/0 ناخشنودي
 03/0 095/0 054/002/0 07/0**077/008/013/0**15/0*11/0 -004/0غمگيني

 **17/0 *13/0 -05/001/0 **07/006/025/0**-14/0-052/0-08/0 -053/0تعهد

 *11/0 03/0 09/009/0 09/0007/0-014/0**023/016/0*12/0 013/0زمان

 04/0 08/0 009/003/0 004/001/007/0-/034/007-072/0 034/0كل
PMW :ي نگراني،باورهاي مثبت دربارهNMW :ي نگرانيباورهاي منفي درباره ،CCo : ،اطمينان شناختي كمNB :ي افكار، منفي دربارهباورهايCC : ،وقوف شناختي

TMCB :ي كل باورهاي فراشناختي، نمرهD :برگرداني، توجهS : ،كنترل اجتماعيW : ،نگرانيP : ،تنبيه خودR :ارزبابي مجدد  
  .دار استمعني 05/0رابطه در سطح *

  .دار استمعني 01/0ه در سطحرابط**
 

هاي ميزان اطالعات، ي خودآگاهي شناختي با مولفهمولفه
ي ميزان موفقيت در صورت تالش و ميزان ناخشنودي رابطه

به اين صورت كه افرادي كه توجه زيادي به . مستقيم دارد
اطالعات بيشتري در ي كاركرد ذهن خود دارند ميزان نحوه

چنين در هم. مسير دستيابي به هدف نسبت به سايرين دارند
صورت تالش، موفقيت بيشتري را در اين مسير براي خود در 

شان از دستيابي به هدف، بيشتر گيرند و ميزان ناخشنودينظر مي
  .از ديگران است

ي نگراني با ميزان شانس ي باورهاي منفي دربارهمولفه
)003/0=P( ميزان غمگيني از نرسيدن به هدف ،)026/0=P ( و

ي رابطه) P=017/0(مدت زمان كافي براي دستيابي به هدف 
يعني افرادي با باورهاي مبني بر دارا . دار داردمستقيم معني

ناپذير و خطرناك، براي رسيدن به اهداف، بودن افكار كنترل
ميزان گيرند و مدت زمان بيشتري را براي خود در نظر مي

موفقيت كمتري را در صورت عدم تالش براي خود قائلند و 
در صورتي كه به اهداف خود دست نيابند بيشتر از سايرين، 

ي نگراني با ي باورهاي مثبت دربارهمولفه. شوندغمگين مي
. دار داردي مستقيم معنيميزان اجتناب و ناخشنودي، رابطه
ها ها به آنشند كه نگرانييعني هر چقدر كه افراد بيشتر معتقد با

  كند تا بهتر كارهايشان را انجام دهند ناخشنوديكمك مي
شود، عالوه ها پس از دستيابي به هدف بيشتر از سايرين ميآن

بر اين چنين افرادي از تالش براي دستيابي به هدف اجتناب 
  .اندازندنموده و آن را به تعويق مي

هاي اجتناب و غمگيني فهي اطمينان شناختي كم با مولمولفه
). P=004/0(دار دارد ي مستقيم معنياز نرسيدن به هدف، رابطه

هاي شناختي خود مثل يعني هر چقدر كه افراد به فعاليت
استدالل و حافظه، تعاريف منفي را نسبت دهند براي دستيابي به 

كنند و از سويي پس از نرسيدن به هدف، تالش كمتري مي
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ي تنبيه با مولفه. شوندير افراد، غمگين ميهدف، بيشتر از سا
، ميزان كنترل ) P=001/0(هاي ميزان دستيابي مولفه

)013/0=P( ميزان اطالعات ،)025/0=P ( و ميزان خشنودي
)017/0=P(هاي ميزان دار و با مولفهي معكوس معني، رابطه

و ميزان تعهد براي ) P=001/0(ناخشنودي از رسيدن به هدف 
دار دارد و ي مستقيم معنيرابطه) P=011/0(به هدف دستيابي 

هر چقدر كه افراد در هنگام بروز اضطراب از رفتارهاي 
خودآزارانه براي توقف افكارشان در تصاوير مزاحم ناخوانده 

كنند، در مسير دستيابي به هدف، تالش بيشتري در استفاده مي
نين ميزان چهم. كنندجهت اجتناب يا به تعويق انداختن آن مي

شان براي رسيدن به هدف، كمتر از سايرين است و اطالعات
به عالوه، چنين . بر موقعيت هدف، كنترل كمتري دارند

افرادي، پس از رسيدن به هدف رضايت و خشنودي كمتر و 
چنين ميزان تعهد اين كنند، همناخشنودي بيشتري را تجربه مي
  .رين استتر از سايافراد براي دستيابي به هدف بيش

هاي ميزان دستيابي ي ارزيابي مجدد با مولفهمولفه
)001/0=P( ميزان كنترل ،)001/0=P( ميزان اطالعات ،
)001/0=P( ميزان موفقيت در صورت تالش ،)001/0=P( ،

و مدت زمان كافي براي دستيابي به ) P=001/0(ميزان تعهد 
هر يعني . دار داردي مستقيم معني، رابطه)P=009/0(هدف 

چقدر كه افراد به هنگام بروز اضطراب، افكارشان را مورد 
تجزيه و تحليل قرار دهند، در مسير دستيابي به هدف ميزان 
اشتياق بيشتري دارند و در شرايط هدف، كنترل بيشتري بر 

شان براي رسيدن به هدف موقعيت دارند و ميزان اطالعات
اد در صورت چنين موفقيت اين افرهم. بيشتر از سايرين است

تالش،  براي دستيابي به هدف، بيشتر بوده و تعهد بيشتري براي 
ها زمان دهند، از سويي آندستيابي به هدف از خود نشان مي
 گيرندمي شان در نظرزيادي را براي دستيابي به  اهداف

هاي ميزان اطالعات ي كنترل اجتماعي با مولفهمولفه .
)042/0=P ( و ميزان ناخشنودي)049/0=P(ي مستقيم ، رابطه

يعني هر چقدر كه افراد به هنگام بروز اضطراب، . دار داردمعني
آيندي را كه بيشتر به ديگران اعتماد كنند و اتفاق ناخوش

شان كنند، ميزان اطالعات بازگو ديگران براي داده رخ شانبراي
چنين اين هم. شودبراي چگونگي دستيابي به هدف، بيشتر مي

پس از دستيابي به هدف ناخشنودي و نارضايتي بيشتري را افراد 
هاي ميزان شانس، ميزان ي نگراني با مولفهمولفه. كنندتجربه مي

دار دارد ي مستقيم معنيناخشنودي و ميزان اجتناب، رابطه
)001/0=P .(زا و افكار هر چقدر كه افراد در موقعيت اضطراب

شان استفاده كنند در بآميز و مزاحم براي كاهش اضطرافاجعه
مسير دستيابي به هدف، تالش كمتري نموده و آن را مرتبا به 

چنين اين افراد، هم. كننداندازند و از آن اجتناب ميتعويق مي
گيرند و پس از ميزان شانس كمتري را براي خود در نظر مي

  .كنندمي احساس خود درا ر بيشتري ناخشنودي هدف به رسيدن
هاي باورهاي فراشناختي و تاثير هر يك از مولفهبراي تعيين 

راهبردهاي كنترل فكر بر ساختار انگيزشي از تحليل رگرسيون 
  نتايج اين تحليل نشان. ي گام به گام استفاده شدچندگانه

ي ساختار كنندهبينيي پيشدهد كه تنبيه خود، اولين مولفهمي
شي را تبيين از واريانس ساختار انگيز 34/0انگيزشي است كه 

 ). 001/0P< ،14/186=F(كند مي

متغيرهاي بعدي كه در تحليل رگرسيون وارد شد به ترتيب 
تبيين بيشتر واريانس  2/0با (عبارت بودند از كنترل اجتماعي 

با (، ارزيابي مجدد )001/0P< ،15/102=Fساختار انگيزشي 
، >001/0Pتبيين بيشتر واريانس ساختار انگيزشي  2/0

15/74=F( مجموع باورهاي فراشناختي ،) تبيين بيشتر  1/0با
و نگراني ) 001/0P< ،57/57=Fواريانس ساختار انگيزشي 

، >001/0Pتبيين بيشتر واريانس ساختار انگيزشي  1/0با (
45/47=F .( هاي ساختار نتايج تحليل رگرسيون مولفه 2جدول

را  انگيزشي با باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر
  .دهدنشان مي

  
هاي ساختار انگيزشي با نتايج تحليل رگرسيون مولفه - 2جدول 

  باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر
  متغيرهاي 

  بينپيش
ضريب 

B  
 ضريب
Beta  

همبستگي 
)R(چندگانه 

ضريب تبيين 
  tPآزمون ) R2(چندگانه 

 /001 -64/13 34/0 58/0 -58/0 28/0 تنبيه خود
001/0 -51/3  36/0  60/0 -18/0 -08/0 اجتماعيكنترل

 /001  45/3  38/0  61/0 14/0 10/0  ارزيابي مجدد
باورهاي مجموع

 02/0  28/2  39/0  62/0 09/0 01/0 فراشناختي
 03/0 -15/2  40/0  63/0 -16/0 -06/0 نگراني
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 خود، تنبيه هايمولفه شودمي مالحظه 2 جدول در كه طور همان
ارزيابي مجدد، مجموع باورهاي فراشناختي و كنترل اجتماعي، 

بيني پيش را انگيزشي ساختار واريانس از 40/0 مجموع در نگراني
ي كمتر از راهبردهاي كنترل فكر تنبيه بنابراين استفاده. كنندمي

ي خود، نگراني و كنترل اجتماعي و تفكر بيشتر به شيوه
  .بردمي باالتر را افراد يانگيزه وقايع، مجدد ارزيابي و فراشناختي

به منظور ارزيابي تفاوت ساختار انگيزشي از نظر جنسيت، 
وضعيت تاهل و محل زندگي دانشجويان از روش آماري 

نتايج . استفاده شد) MANOVA(تحليل واريانس چندمتغيري 
ها در تمام دار بودن تفاوت گروهي معنيدهندهنشان 1اثر پياليي
هاي ساختار انگيزشي نتايج تفاوت مولفه). >05/0P(موارد بود 

  .آورده شده است 5و  4، 3در اين متغيرها در جدول 
  

  تفاوت ساختار انگيزشي از نظر جنسيت در دانشجويان - 3جدول 
 F P ي اندازه  انحراف معيارميانگين  گروه  متغير
 38/0 75/0 51/1 18/7  مرد دستيابي

 50/1 04/7  زن
 22/0 47/1 89/1 04/3  مرد اجتناب

 63/1 81/2  زن
 28/0 16/1 54/1 33/6  مرد كنترل

 54/1 51/6  زن
 08/0 04/3 41/1 68/6  مرد اطالعات

 32/1 93/6  زن
 01/0 27/6 61/1 40/7  مرد موفقيت

 24/1 77/7  زن
 07/0 08/0 26/2 33/4  مرد شانس

 41/2 40/4  زن
 01/0 73/5 49/1 92/7  مرد خشنودي

 15/1 26/8  زن
 1/0 86/1 56/2 19/3  مردناخشنودي

 29/2 84/2  زن
 2/0 64/1 66/1 26/6  مرد غمگيني

 93/2 61/6  زن
 39/0 71/0 49/1 08/7  مرد تعهد

 33/1 21/7  زن
 16/0 97/1 35/4 28/6  مرد زمان

 78/1 81/5  زن
 55/0 34/0 45/2 21/5  مرد كل

 05/2 38/15  زن
 

                                                 
1Pillai's Trace 

هاي ميزان موفقيت هاي ساختار انگيزشي، مولفهاز ميان مولفه
در صورت تالش و خشنودي پس از رسيدن به هدف، در بين 

هاي ميزان شانس براي رسيدن ، مولفه)P=013/0(مردان و زنان 
به هدف و ميزان ناخشنودي از رسيدن به هدف در بين افراد 

چنين و هم) P=002/0و  P=008/0به ترتيب (مجرد و متاهل 
و  P=008/0به ترتيب (در بين افراد بومي و غير بومي 

005/0=P (دار دارندتفاوت معني.  
 

  تفاوت ساختار انگيزشي از نظر وضعيت تاهل - 4جدول 
  در دانشجويان 

  F P ي اندازه  انحراف معيارميانگين  گروه  متغير
  77/0  83/0  47/7 08/7  مجرد دستيابي

  59/1 13/7  متاهل
  07/0  27/3  77/1 01/3  مجرد اجتناب

  62/1 65/2  متاهل
  77/0  08/0  51/1 46/6  مجرد كنترل

  62/1 40/6  متاهل
  15/0  04/2  51/1 76/6  مجرد اطالعات

  68/1 99/6  متاهل
  71/0  13/0  31/1 61/7  مجرد موفقيت

  62/1 67/7  متاهل
  008/0  11/7  25/2 59/4  مجرد شانس

  52/2 86/3  متاهل
  71/0  36/0  27/1 11/8  مجرد خشنودي

  38/1 17/8  متاهل
  002/0  88/9  27/1 34/2  مجردناخشنودي

  45/2 45/2  متاهل
  71/0  13/0  39/1 44/6  مجرد غمگيني

  10/4 55/6  متاهل
  97/0  -001/0  27/1 16/7  مجرد تعهد

  66/1 16/7  متاهل
  52/0  39/0  73/1 93/5  مجرد زمان

  97/4 15/6  متاهل
  48/0  48/0  05/2 38/15  مجرد كل

  45/2 21/5  متاهل
  

ميزان موفقيت براي رسيدن به هدف، در زنان بيشتر از مردان 
يعني زنان، اعتقاد بيشتري به رسيدن به هدف در صورت . است

چنين ميزان خشنودي زنان پس از رسيدن به هم. تالش دارند
ميزان شانسي كه دانشجويان مجرد . هدف بيشتر از مردان است

گيرند يا بومي براي دستيابي به هدف براي خود در نظر مي
به عبارتي اين . بيشتر از دانشجويان متاهل يا غير بومي است
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افراد معتقدند در صورت عدم تالش نيز، امكان موفقيت براي 
دانشجويان مجرد  از سويي ميزان ناخشنودي. ها وجود داردآن

يعني . يا بومي پس از دستيابي به هدف بيشتر از سايرين است
دانشجويان مجرد يا بومي تعارض بيشتري را پس از رسيدن به 

  .كنندهدف در خود احساس مي
  

  نظر محل زندگي  تفاوت ساختار انگيزشي از - 5جدول 
  در دانشجويان

 F P ي اندازه  انحراف معيارميانگين  گروه  متغير
 66/0 19/0 40/1 12/7  بومي دستيابي

 54/1 04/7  غير بومي
 06/0 56/3 84/1 81/2  بومي اجتناب

 70/1 22/3  غير بومي
 95/0 003/0 55/1 44/6  بومي كنترل

 54/1 44/6  غير بومي
 38/0 77/0 38/1 86/6  بومي اطالعات

 30/1 72/6  غير بومي
 49/0 47/0 44/1 65/7  بومي موفقيت

 29/1 53/7  غيربومي
 008/0 03/7 34/2 19/4  بومي شانس

 30/2 96/4  غير بومي
 24/0 38/1 28/1 17/8  بومي خشنودي

 35/1 98/7  غير بومي
 005/0 95/7 30/1 78/2  بوميناخشنودي

 64/2 61/3  غير بومي
 92/0 01/0 75/2 48/6  بومي غمگيني

 52/1 45/6  غير بومي
 85/0 03/0 43/1 15/7  بومي تعهد

 27/1 18/7  غير بومي
 44/0 58/0 35/3 06/6  بومي زمان

 27/1 77/5  غير بومي
 16/0 97/1 15/2 26/15  بومي كل

 26/2 58/15  غير بومي
  

 بحث 
هاي ساختار ي مولفههدف اين پژوهش بررسي رابطه

كنترل فكر در انگيزشي با باورهاي فراشناختي و راهبردهاي 
بر اساس نتايج اين پژوهش احتماال افرادي . ميان دانشجويان بود

ي افكار خود دارند دچار ترديد كه باورهاي منفي درباره
بيشتري در دستيابي به اهداف شده و به صورت اجتنابي در 

كنند؛ لذا، چنين افرادي احساس رابطه با هدف رفتار مي
و از بهزيستي ) 3(د رضايت كمتري از زندگي خود دارن

حالت انفعال و احساس عدم رضايت ). 4(كمتري برخوردارند 
از زندگي در اين افراد، احتماال به صورت عدم تعهد كافي 
براي رسيدن به هدف و در نتيجه عدم به دست آوردن 

. شوداطالعات كافي در مسير دستيابي به هدف، مشخص مي
ي افكار ورهاي منفي دربارهبه عالوه، اين افراد به دليل داشتن با

هاي دستيابي به هدف و عدم داشتن اطالعات كافي و و راه
اجتناب از قرار گرفتن در مسير تالش براي رسيدن به هدف به 
صورت فعال و نداشتن تعهد كافي، مدت زمان بيشتري را براي 

شان نسبت به ساير افراد براي خود در نظر دستيابي به اهداف
ي زماني هاي جاري، يعني در بازهفرايند دغدغه گيرند و درمي

انتخاب يك هدف تا منصرف شدن يا رسيدن به هدف، 
  احتماال دچار احساسات متناقض و حالت تعارضي خاصي

شود پس از رسيدن به هدف، ميزان شوند كه باعث ميمي
  .ناخشنودي بيشتري نسبت به موفقيت خود احساس كنند

ي باورهاي مثبت زيادي دربارهعالوه بر اين، افرادي كه 
هاي خود دارند در فرايند بازنگري خود به دليل باور بر نگراني

ها احتماال، دچار حالتي منفعل در مقابل مفيد بودن نگراني
ها نسبت به افرادي كه اهداف اشتياقي آن. شوندشان مياهداف

شان به صورت فعاالنه بيشتري دارند و براي دستيابي به اهداف
كنند كمتر از زندگي و كار خود احساس ريزي ميبرنامه

تري از چنين اين افراد به سطوح پايين، هم)3(رضايت دارند 
ها و عدم رضايت و احتماال نگراني) 4(بهزيستي تمايل دارند 

شود پس از دستيابي به هدف ها از زندگي و كار، باعث ميآن
دايما در حالتي از به اين معنا كه . دچار حالتي متناقض شوند

  رو شدن با هدف،نگراني در مورد مشكالت پس از روبه
  .برندسرميبه

هاي افرادي كه اطمينان شناختي كمي دارند و به فعاليت
ي قضاوت، استدالل، كاركرد حافظه و شناختي خود مانند شيوه

دهند، احتماال دچار حالتي از تعاريفي منفي را نسبت مي... 
دانند و معتقدند هاي خود را بيهوده ميتالشدرماندگي شده، 

شان خارج است؛ لذا تالش افتد از كنترلآن چه كه اتفاق مي
وجود اهداف . بيشتري در جهت اجتناب از اهداف دارند

تري از شود به سطوح پاييناجتنابي در اين افراد باعث مي
 رضايت احساس كارشان و زندگي از و )4( باشند متمايل بهزيستي
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ريزي براي برنامه افراد، اين چنينهم ،)3( باشند داشته كمتري
اندازند، به لحاظ مي دستيابي به اهداف خود را مرتبا به تعويق

انگيزشي سطح تالش چنين افرادي رو به افول گذاشته و به 
شوند و در پي اين حالت، ناراحتي، غمگيني تدريج، تسليم مي

  .كنندافراد تجربه مي و اضطراب بيشتري را نسبت به ساير
ي نگراني دارند، به دليل افرادي كه باورهاي منفي درباره

وجود اين باورها حداقل اميدواري را براي دستيابي به اهداف 
دهند و احساس كنترل ضعيفي نسبت به از خود نشان مي

كنند كه باعث درماندگي و ايجاد شرايط، در خود احساس مي
احساس رضايت اين . شوداهداف مينااميدي در رسيدن به 

افراد در زندگي كمتر است زيرا داشتن احساس رضايت و 
سالمت در زندگي به اعتقاد به داشتن اهداف قابل دستيابي 

چنين، احتماال فرد پس از شكست در هم). 5،6(بستگي دارد 
هاي دروني خود نسبت داده، دستيابي به هدف، آن را به ناتواني

ساير افراد ناراحتي و اضطراب بيشتري را تجربه در مقايسه با 
عالوه بر اين،  چنين افرادي به دليل داشتن كمترين . كندمي

اميدواري در مسير دستيابي به هدف، مدت زمان بيشتري را 
  .گيرندبراي تحقق اهداف خود در نظر مي

هاي به دست آمده از آزمون تحليل واريانس بر طبق يافته
موفقيت زنان در مسير دستيابي به هدف و  چندمتغيري ميزان

شايد دليل اين باشد كه زنان . پس از آن بيشتر از مردان است
در كار خود، فرصت بيشتري براي پيشرفت و موفقيت براي 
دستيابي به اهداف دارند و از كارشان تقدير بيشتري صورت 

و ) 29( 1و برين) 28(ها با نتايج تحقيق نايلي اين يافته. گيردمي
خواني دارد و با نتايج تحقيقات نوربخش هم) 30(اصالنخواني 

مغاير است كه براي ) 33( 2و ويت و ناي) 32(، كرمي )31(
تر هاي گستردهتر نياز به انجام پژوهشدستيابي به نتايج قطعي

چنين ميزان خشنودي زنان در مسير هم. باشددر آينده مي
ها اين يافته. از مردان استدستيابي به هدف و پس از آن، بيشتر 
خواني داشت هم 3و اليس با نتايج تحقيق سيلوربرگ، مارشال

دريافتند كه زنان به علت تعامل  4جورج، هلر و مونت). 34(
                                                 
1Brien  
2Witt and Nye 
3Silverberg, Marshal and Ellis 
4Jurge, Heller and Mount 

بيشتر با ديگران، بيشتر از رسيدن به اهداف خود، احساس 
  ).35(كنند رضايت و خشنودي مي

آزمون تحليل هاي به دست آمده از چنين بر طبق يافتههم
واريانس چندمتغيري دانشجويان مجرد و بومي، شانس بيشتري 
را در مسير دستيابي به هدف و پس از آن، براي خود در نظر 

گيرند كه شايد به دليل اختيار و عدم داشتن تعهد و از طرفي مي
حمايت خانوادگي بيشتري باشد كه افراد مجرد و بومي براي 

طرفي افراد مجرد و بومي نسبت به گيرند و از خود در نظر مي
افراد متاهل و غير بومي ميزان ناخشنودي بيشتري را پس از 

 5هاي ميرزاين مورد با يافته. كننددستيابي به هدف تجربه مي
خوان است مبني بر ميزان خشنودي بيشتر در افراد متاهل، هم

هاي احتماال افراد بومي به دليل وجود خانواده و حمايت). 36(
شان را به صورت ها اهدافايشان و از طرفي تاثيرپذيري از آن

در نتيجه . كنندنسبي و نه به صورت كامال آگاهانه انتخاب مي
هاي خود و پس از رسيدن به هدف، بين تمايالت و خواسته

شوند و لذا ميزان ناخشنودي شان دچار تعارض ميهايخانواده
چنين هم نتيجه اين .كنندمي ربهتج بومي غير افراد به نسبت را بيشتري

ممكن است به دليل سن باالتر افراد متاهل و شناخت بهتر و 
  .باشد هاآن با رابطه در تعارض نداشتن و شاناهداف از ترآگاهانه

رسد افرادي كه در فرايند دستيابي به اهداف خود، به نظر مي
استفاده از كنند، به دليل از راهبرد كنترل فكر تنبيه استفاده مي

رفتارهاي خودآزارانه براي توقف افكارشان در تصاوير مزاحم 
ناخوانده و اشتغال به اين رفتارهاي خودآزارانه و سرزنشگر 

آن . شان دارندميزان دستيابي و كنترل كمتري به اهداف) 20(
ها به جاي تالش براي رسيدن به اهداف، زمان بيشتري را 

وجود . كنندزنشگر ميصرف رفتارهاي خودآزارانه و سر
اهداف اجتنابي و داشتن احساس كنترل كم در مسير دستيابي به 

شود چنين افرادي از بهزيستي كمتري اهداف باعث مي
و احساس رضايت كمي از زندگي و كار ) 4(برخوردار باشند 

زيرا داشتن احساس رضايت در افراد تا ) 3(خود داشته باشند 
ت به دستيابي به اهداف مطلوب در ها نسبحد زيادي از باور آن
چنين، اين افراد احتماال به هم). 5(گيرد زندگي سرچشمه مي

دليل صرف زمان زياد جهت رفتارهاي خودآزارانه و 
                                                 
5Myers 
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بايست صرف به دست آوردن سرزنشگر، زماني را كه مي
دهند مي دست از كنند، هدف به دستيابي خصوص در اطالعات

شود سطح انگيزشي رانه باعث ميو چون اين رفتارهاي خودآزا
گذارد، احتماال هيجانات منفي بيشتري از جمله غم رو به افول 

به عالوه، اين افراد در صورتي كه . كنندو نگراني را تجربه مي
شان برسند ميزان ناخشنودي كمتري را نسبت به ساير به اهداف

و  كنند و از طرفي به دليل رفتارهاي سرزنشگرافراد تجربه مي
 كنندمي عمل سايرين از ترگيرانهسخت و ترمحتاط گونه،وسواس

  .دارند افراد ساير به نسبت را بيشتري تعهد احتماال نتيجه در و
افرادي كه در فرايند دستيابي به اهداف از راهبرد كنترل فكر 

كنند، در مسير دستيابي به هدف و در ارزيابي مجدد استفاده مي
انتخاب هدف تا رسيدن و يا منصرف شدن از ي زماني طي بازه

آن، به هنگام احساس اضطراب و بروز هر گونه باور فراشناختي 
شان به صورت منطقي ناكارامد براي كاهش اضطراب

و احتماال، ) 20(دهند افكارشان را مورد تجزيه و تحليل قرار مي
ي اين فرايند است كه مسير مناسب براي دستيابي به در نتيجه

 .يابندشان را ميدافاه

اين افراد ميزان دستيابي و اشتياق بيشتري را براي رسيدن به  
كنند و در نتيجه به سطوح مي هدف، نسبت به سايرين تجربه

ها احساس چنين آنهم). 4(باالتري از بهزيستي متمايل هستند 
 ). 3،5(رضايت بيشتري از زندگي و كارشان دارند 

هايي كه در هاي مجدد و خودسنجيابياين افراد به دليل ارزي
اين فرايند دارند و به علت داشتن احساس رضايت از زندگي،  

آورند و در نتيجه، نسبت به امور، كنترل بيشتري به دست مي
گزينند و در مقايسه با داري براي خود برمياهداف مهم و معني

 داري ندارند از سالمت هيجانيافرادي كه اهداف مهم و معني
. كنند، احساس شادماني بيشتري مي)6(باالتري برخوردار بوده 

چنين افرادي، كمتر احتمال دارد كه به اختالالت هيجاني مبتال 
  ).11،21(شوند 

ي تالش ها به دليل داشتن اهداف اشتياقي بيشتر، براي ادامهآن
در جهت دستيابي به هدف نياز به حمايت و دريافت تقويت 

استفاده از ارزيابي مجدد و تالش فعاالنه و ). 9(بيروني ندارند 
شود اطالعات كافي در رابطه با دروني اين افراد، باعث مي

دستيابي به هدف به دست آورند و موفقيت بيشتري را به دليل 

عالوه . بگيرندميزان اطالعات و كنترل بيشتر، براي خود در نظر 
بي مجدد و رفتارهاي بر اين، چنين افرادي احتماال به دليل ارزيا

گونه، تعهد بيشتري براي رسيدن به هدف داشته و اين وسواس
شود زمان زيادتري هاي مكرر باعث ميها و ارزيابيبازنگري

 .براي رسيدن به هدف، صرف كنند

افرادي كه در فرايند دستيابي به اهداف از راهبرد كنترل 
ه ديگران، كنند به هنگام بروز اضطراب باجتماعي استفاده مي

شان رخ داده آيندي را كه براياعتماد كرده و اتفاق ناخوش
استفاده از اين راهبرد، باعث ). 20(كنند براي ايشان بازگو مي

شود كه فرد، براي دستيابي به هدف، اطالعات بيشتري را مي
راهبردهاي  از استفاده علت به است ممكن طرفي از و كند كسب

ها و نظرات خود و اجراي خواستهديگران، دچار تعارض بين 
ها و نظرات ديگران شود لذا پس از دستيابي به هدف، خواسته

 .ميزان ناخشنودي چنين فردي بيشتر از ساير افراد است

افرادي كه از راهبرد كنترل فكر نگراني در فرايند دستيابي به 
اي از كنند به هنگام بروز اضطراب، از رشتههدف استفاده مي

استفاده  هستند كنترل قابل غير اغلب كه مزاحم و آميزاجعهف افكار
ي اي بوده و دربرگيرندهاين افكار بيشتر، گزاره). 26(كنند مي

احتماال . هاي بالقوه خطرناك استتامل فرد نسبت به موقعيت
شود كه فرد دچار نوعي حالت استفاده از اين راهبرد باعث مي

اين افراد مرتبا تالش . شودانفعال در مسير دستيابي به هدف 
براي دستيابي به هدف را به تعويق انداخته و از آن، اجتناب 

چنين افرادي ممكن است به علت تعارضي كه از . كنندمي
ها و افكار رسيدن به هدف و از سويي به علت وجود نگراني

كنند، دچار ناخشنودي از آميزي كه در خود احساس ميفاجعه
در مجموع بنا بر نتايج اين تحقيق، .رسيدن به هدف شوند

كنند با افرادي كه از باورهاي فراشناختي بيشتري استفاده مي
ي بيشتر از توجه به بيمارگونه بودن اين باورها، نياز به استفاده
شود ساختار راهبردهاي كنترل فكر نامناسب دارند كه باعث مي

 . انگيزشي غير انطباقي داشته باشند

ي تنبيه، كنترل اجتماعي، ارزيابي مجدد، هاچنين مولفههم
مجموع باورهاي فراشناختي و نگراني، ساختار انگيزشي را 

هاي اين پژوهش استفاده از جمله محدوديت .كنندبيني ميپيش
 را ي دانشجويان دانشگاه فردوسي بود كه تعميم نتايجاز نمونه
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، مواجه محدوديت با متفاوت تحصيالت يا و سنين با افرادي به
اي ملي و گسترده كه افرادي با سنين استفاده از نمونه. سازدمي

تواند به تعميم اين نتايج و تحصيالت متفاوت را دربرگيرد مي
با توجه به اين كه در اين پژوهش از روش  .كمك كند

توان ها استفاده شد نميهمبستگي براي بررسي روابط بين متغير
و معلولي بين متغيرها اشاره كرد و ي علت با اطمينان به رابطه

هاي شود در تحقيقات آينده با استفاده از روشمي پيشنهاد
  .تر روابط بين اين متغيرها پرداختآزمايشي به بررسي دقيق

  گيرينتيجه
  افرادي كه از باورهاي فراشناختي تايج اين مطالعه نشان داد ن  

بيشتر از راهبردهاي ي كنند، نياز به استفادهبيشتري استفاده مي
شود ساختار انگيزشي كنترل فكر نامناسب دارند كه باعث مي

بنابراين، كاهش باورهاي فراشناختي . غير انطباقي داشته باشند
گيري مختل و راهبردهاي كنترل فكر ناكارآمد باعث شكل
امر اين ساختار انگيزشي در جهت خودانطباقي خواهد شد كه 

ها به نقش فراشناخترا  شناسانروان درمانگران وبيشتر  توجه
شناسي هايي با رويكرد سببانجام پژوهش .طلبدميدر انگيزش 

  .شود واقع مفيد موضوع، اين تردقيق تبيين در تواندمي ايمداخله و
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