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چكيده
مقدمه :هدف از این پژوهش ،تعیین رابطه ی میان خود نظارتی و کنترل
تفکر بود.
روش كار :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری
تمامی کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،اعم از رسمی و
قراردادی تشکیل داده که از آن میان 343 ،نفر به روش تصادفی ساده ،به
عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها ،پرسشنامه کنترل تفکر
ولز و دیویس و پرسشنامه خودنظارتی بر اساس الگوی محمدمقیمی بود
که ضریب پایایی آن به ترتیب  %24و  %21درصد است .داده های جمع
آوری شده به وسیله ی نرم افزار  spssاز راه آزمون های آماری ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون در آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.

مقدمه
تفکر ،شکل بسیار پیچیدة رفتار انسان و عالیترین شکل فعالیت عقلی و
ذهنی است .به عبارت دیگر ،تفکر ،یك فرایند شناختی است که به
وسیلة رموز یا نشانه های نمایانگرِ اشیا و حوادث ،مشخص میشود( .)3از
دیویی گرفته تا پیاژه همگی معتقدند که فکر زمانی ایجاد می شود که
انسان در مقابل مشکل یا به قول دیویی بخواهد مسئله ای را حل کند .اگر
چنین باشد ،مسئله ی(تربیت تفکر) به معنای این است که ما اطالعات و
حاالت ،یا نگرش ها و خواسته هایی ایجاد کنیم که وقتی در مقابل مسئله
ای پیش بینی نشده یا پیش بینی ناپذیر قرار می گیریم ،دست و پای خود
را گم نکنیم و بتوانیم آن را حل کنیم و اما "تفکر" به معنی عام کلمه

یافته ها :یافته های پژوهش نشان داد که خود نظارتی با کنترل تفکر
رابطه معنادار ندارد .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان میدهد مدل
رگرسیونی بدست آمده معنادار نیست( .)P=5/803میزان  Fبدست آمده
نشان میدهد مولفههای کنترل تفکر نمیتواند به طور معناداری نمرات
خودنظارتی را پیشبینی کند.
نتيجه گيري :بر این اساس فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین
کنترل تفکر و خود نظارتی مورد تایید قرار نمیگیرد.
كليدواژه :خودنظارتی ،کنترل تفکر ،تفکر،آموزش

کاری است که هرکسی آن را انجام می دهد :چه عامی و چه عالم ،همه
در حال تفکر هستند(.)8
افراد برای کنترل افکار ناخواسته یا اضطراب زای خود از طیف وسیعی از
راهبردها استفاده می کنند .افکار پریشان کنندة مزاحم که می توانند تکانه
ها ،تصورات و افکار ناخواسته و ناخوشایندی شکل دهند ،تجربیاتی همه
گیر و معمول هستند.انسانها از راهبردهای مختلفی برای کنترل یا
مقاومت در برابر چنین افکاری استفاده می کنند و برخی از این راهبردها
با تنش های عاطفی رابطه دارند( .)1پژوهش روی راهبردهای کنترل
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تفکر ،اجزای آنها و تأثیرشان بر رفتار ،از زمانی آغاز شد که وگنر 31و
همکاران ،پارادایم 34سرکوبی تفکر را در حوزه سبب شناسی اختالل های
روانی معرفی کردند)4(.
ولز و دیویس  3334اظهار می دارند ،راهبردهایی را که افراد برای مقابله
با افکار مزاحم و پریشان کننده بکار می گیرند می توان در پنج گروه دسته
بندی کرد  :تنبیه( مانند ،من به خاطر داشتن این فکر از دست خود
عصبانی هستم) ،پرت کردن حواس (مانند ،من به کاری را انجام می دهم
که لذتبخش است) ،نگرانی(مانند ،من به نگرانیهای خود توجه می کنم)،
ارزیابی دوباره( مانند ،من این فکر را بطور منطقی تحلیل می کنم ،و
کنترل اجتماعی( مانند ،من از دوستانم می پرسم که آیا آنها نیز چنین
افکاری دارند))0(.
استفاده از راهبردهای خاص کنترل تفکر با باورهای فرد درخصوص
معنی و اهمیت افکار ناراحت کننده  ،مرتبط
است .بر این اساس بهره گیری از راهبردهایی مانند نگرانی و تنبیه خود
به باور تهدیدکننده ،مهم ومعنی دار بودن افکار مزاحم باز می شود .هر
قدر موضوع تفکر مزاحم  ،مهم تر باشد آزار دهند ه تر است و درنتیجه
فرد تالش بیشتری برای کنترل آن خواهد کرد.
مارزانو و همکارانش( )3335نیز چارچوبی برای تفکر ارائه نموده اند که
شامل مقوله هایی چون فراشناخت(شامل شناخت و کنترل شخصی و هم
چنین شناخت و کنترل فرایند) ،تفکر انتقادی و خالق ،فرایندهای
تفکر(شامل شکل گیری مفهوم ،شکل گیری اصول ،درک مفاهیم ،حل
مساله و تصمیم گیری) ،مهارت های اصلی در تفکر(شامل تمرکز ،جمع
آوری اطالعاتف بازخوانی اطالعاتف سازمان دهی ،تجزیه و تحلیل ،طرح
بحث ،تلفیق و ارزش یابی) می باشد)8(.
خودنظارتی جزء مکمل و الزم فرایند یادگیری و یك مکانیسم مهم در
تحول و پیشرفت فرد است که به صورت ارادی انجام میشود و تنظیم
درونی رفتار است .خودنظارتی فرایندی است که در نتیجه ی آن فرد از
رفتار نامنظم و نقص عملکرد خود آگاه شده و در جهت اصالح آن اقدام
میکند .طی این فرایند به فرد آموزش داده میشود که وقوع رفتار خود را
ثبت و کنترل کند ادینگروه 2009.،بندورا 1982اشاره میکند که
چنین پسخوراندی بر احساس خودکارآمدی فرد تأثیر گذاشته واین
احساس خودکارآمدی به نوبهی خود سطح عملکرد فرد را باال میبرد .با
وجود اینکه اثربخشی خودنظارتی از سوی پژوهشگرانی مانند(فارر)3338
مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است( ،)0آموزش دهندگان و روانشناسان
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رشد ،همسان با نظریه بارکلی ،براهمیت رشد خودتنظیمی و خود نظارتی بر
رفتار تاکید دارند( برای مثال برک و پوت.)3333 ،
تفاوتهای مهم فردی و قابل سنجش ویژگی های رفتاری را خودکنترلی
می نامند.خودکنترلی بیانگر میزان مطابقت ویژگی های رفتاری خود با
شرایط و موقعیت موجود است همچنین انعکاس تفاوت های فردی در
تمایالت است که شکل مشخصی در مدیریت احساسات و عواطف به خود
توسط اشنایدر
می گیرد مفهوم خودکنترلی که در سال(
گسترش یافت  ،به این معنی است که یك شخص در موقعیت خود چه
قدر انعطاف پذیر یا چه قدر پایدار است .اشنایدر میگوید مردم در یك
افراد با
بحث کلی به دو دس ته تقسیم میشوند
خودکنترلی خودنظارتی باال و افراد با خودکنترلی(خودنظارتی پایین
که هر کدام ویژگی هایی دارند.برخی از افراد نسبت به موقعیت های
اجتماعی حساس هستند و ظاهر خود را متناسب با موقعیت رایج تنظیم
می کنند  ،این افراد را با خودکنترلی باال می نامیم .در مقابل افرادی
هستند با خودکنترلی پایین که تمایل دارند فکر و احساس خود را بیان
نمایند  ،تا این که آن را متناسب با موقعیت سازماندهی کنند.
به طور کلی خودکنترلی راهبردهای شناخته شده ای دارد که عبارت است
از :خودارزیابی ،خودتقویتی ،خود هدایتی ،خود الگوسازی و نهایتا
خودنظارتی که یکی از تکنیك های موثر خودکنترلی رفتار است .خود
نظارتی یك ویژگی شخصیتی است که به توانایی نظارت بر رفتار و فرایند
تغییر دادن فکر یا رفتاری است که برای خود یا دیگران مفید نیست.
افرادی که خودنظارتی باالیی دارند آمادگی و حساسیت باالیی برای
مواجهه با رخدادهای محیطی دارند ،آن ها به سادگی احساسات خود را
تجزیه و تحلیل کرده و سعی می کنند رفتار متناسب با اهداف و شرایط
خود بروز دهند .این افراد به سادگی راه های جدیدی برای مقابله با
مشکالت می آموزند .افراد دارای خودنظارتی باال نه تنها قادر هستند پاسخ
های حاصل از روابط اجتماعی خود را به عنوان بازخوردی از رفتار خود در
اجتماع در نظر بگیرند ،بلکه ظرفیت و توانایی باالیی برای ایجاد تغییر به
منظور سازگاری بیشتر با محیط را دارند .در مقابل افراد دارای خودنظارتی
پایین ،ظرفیت پایینی برای سازگار کردن رفتار خود با محیط دارند)0(.
بنابراین باتوجه به خودنظارتی در این رویکرد به عنوان روشی پیشنهاد
شده است که به فرد کمك میکند تا با بررسی وسازماندهی رویدادهای
ذهنی خود به تغییر رفتارهای آشکارش اقدام کند هاالهان و هادسون،
(.)2
یکی از مهمترین مهارت ها که مشخصه ی توانایی افراد در حل تعارض
است  ،برخورداری آنها از صفت خودکنترلی خودنظارتی است .از آنجا که
تعارضات بین فردی نیز در ارتباط نزدیك با هیجان هاست و برای کنترل
آن باید نخست هیجان ها را شناخت و سپس آن را کنترل کرد  ،پس در
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این صورت افراد باید هم از ویژگی خودآگاهی و هم از ویژگی خودکنترلی
برخوردار باشند ،افرادی که این ویژگی ها را دارند می توانند نسبت به
تعارض آگاهی بیشتری کسب کرده و به این وسیله سریع تر و صحیح تر
تعارض را شناسایی کرده و با اطمینان به هدایت آن بپردازد و به این
ترتیب محیطی فراهم آورد که افراد با آگاهی از ارزش های شخصی خود
از سالمت روانی و کارایی بیشتر برخوردار شوند و بتوانند سبك مناسب
تعارض را برای هر موقعیت انتخاب کنند .نخستین گام در کنترل هیجان
ها ،شناخت و تعیین هیجان هاست  ،افرادی که از نظر هیجانی بی ثبات
هستند  ،اغلب از تالش برای کنترل هیجانهای خود جلوگیری می
کنند(اسپری )3121،هیجان ها جزء ذاتی ساختار هر فرداست .ما نمی
توانیم هیجان ها را از خودمان دور کنیم بلکه باید آنها را به درستی کنترل
کنیم(گلمن  )3125افرادی که می توانند هدف های واقع گرایانه را اولویت
بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار
کنند  ،خود کنترل هستند.
چندین مطالعه اثر خودنظارتی را در محل کار بررسی کرده و به این نتیجه
رسیده اند که افراد با خودنظارتی باال بیشترین مهارت اجتماعی را دارند،
بنابراین کارهایی مثل فروشندگی وپست های مدیریت را انتخاب می
کنند .بیشتر پژوهشگران دریافته اند که مردان نسبت به زنان خودنظارتی
باالتری دارند  ،اگر چه برخی پژوهشگران مانند(پلیگر )3338،تفاوتی را
نشان ندادند(.)3
میگوید :باال یا پایین بودن خودنظارتی در افراد به
اشنایدر
تفاوت در نگرش  ،رفتار و ادراکات و باورها بستگی دارد .همچنین
بارن( )3323در پژوهشی با عنوان شخصیت و سازماندهی تعارض تأثیر
نوع الگوی رفتار و خودنظارتی  ،اطالعاتی ازتعارض و شیوه ی حل آن
توسط کارکنان اداری و فنی یك شرکت بزرگ مواد غذایی جمع کرد.
سپس با تهیه ی پرسشنامه هایی ،رابطه ی دو بعد شخصیت ارزیابی شد و
همان گونه که پیش بینی شده بود افراد گروه Aیعنی خودنظارتی باال و
الگوی رفتاری ،بیشترین تعارض را با همکاران خود داشتند و برای گروه
خودنظارتی پایین و افراد با الگوی رفتاری حل تعارض  ،از سبك
خدمت رسانی به نسبت افراد با خود نظارتی باال  ،کمتر استفاده می
کردند .همچنین زنان نسبت به مردان تعارضی کمتر را نشان دادند و برای
حل تعارض ،سبك انسجام و اجتناب را بکار می گرفتند ()35
در پژوهش خود که آیا افراد دمدمی مزاج
بلکلی وهمکاران
شهروندان خوبی هستند؟ به بررسی ر ابطه ی میان خودنظارتی و
سازماندهی رفتار شهروندی  ،بر روی مدیران و متخصصان آزمایشگاه
پژوهشی دولت فدرال پرداختند .درجه ی سرپرستی از لحاظ سازماندهی
زیر
رفتار شهروندی زیر دستان جمع آوری شد و با خودسنجی
دست از لحاظ خودنظارتی ،رضایت شغلی  ،تعهد سازمانی  ،حمایت های

سازمانی و درک مشخصه های شغلی باهم مقایسه شدند .سپس یك سال
بعد باز درجه ی سرپرستی از لحاظ رفتار شهروندی زیر دستان دوباره جمع
آوری شد  ،نتایج آنها نشان داد که سرپرستان با خودنظارتی باال بهتر
میتوانند رفتار شهروندی خود را سازماندهی و زیردستان را هدایت
کنند ()33
کومرو و تامپسون( )8551در پژوهشی به بررسی رابطه ی میان شناسایی
هویت خود و خودنظارتی رفتار از لحاظ سن و جنسیت در بین نوجوانان
پرداختند  ،یافته های این پژوهش نشان می دهد که جنسیت بر خود
نظارتی مؤثر است  ،مردان نسبت به زنان از خودکنترلی بیشتری
برخوردارند  ،ولی سن بر خودنظارتی هیچ تأثیری ندارد ()38
بریك و همکاران( )8550پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین خودنظارتی
نفری از
و  0ویژگی شخصیتی پرداختند .یافته ها از بین یك نمونه
دانشجویان مدیریت اجرایی نشان داد که وقتی خودکنترلی باالست ،روابط
بین سه ویژگی از ویژگی های پنج عاملی شخصیت یعنی(برون گرایی،
استواری هیجانی و گشاده ذهنی ) در تجربه و عملکرد میان فردی
سرپرستان کاهش می یابد این نتیجه برای گروه همساالن نیز تکرار شد
و همانگونه که انتظار می رفت  ،خودکنترلی رابطه ی بین ویژگی های
شخصیت واجرای فعالیت در گروه همساالن و سرپرستان نیست ()31
تا این تاریخ ،پژوهشی در رابطه با کارمندان و ارتباط آنها با
خودکنترلی(خودنظارتی) صورت نگرفته است .برهمین اساس ،بررسی
حاضر به منظور رابطه بین راهبردهای کنترل فکر و خودتنظیمی در افراد
شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفته است.
روش
از آنجا که هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کنترل تفکر و
خودنظارتی کارکنان اداری است لذا پژوهش از نوع همبستگی است.جامعه
پژوهش عبارت از تمامی کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
هستند .حجم نمونه بر اساس فرمول حجم نمونه در مطالعات همبستگی
 343نفر محاسبه گردید .داده های الزم با پرسشنامه کنترل تفکر و
خودنظارتی جمع آوری گردید.
ابزارهاي بكاربرده شده در این پژوهش به شرح زیر بوده
است:
الف) پرسشنامه کنترل فکر :ولز و دیویس( )  1994به منظور کمك به
تحقیق نظامدار در مورد راهکارهایی که افراد برای کنترل افکار ناخواسته
خود به کار می برند ،پرسشنامه کنترل فکر را ساختند .ضرایب پایایی
همسانی درونی نسخة اصلی این مقیاس از  5/04تا  5/21گزارش شده
است (.ولز و دیویس.)34() 1994،
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پرسش نامه ی  30گویه ای است که برای شناسایی فراوا نی استفاده از
پنج راهبرد کنترل فکر ساخته شده است و زیر مقیاس های آن عبارتند از
حواس پرتی ،خود تنبیهی ،ارزیابی مجدد ،کنترل اجتماعی و نگران
شدن.)30(.این پرسش نامه راهبردهای کنترل افکار برای بررسی تفاوت
های فردی جهت استفاده از استراتژی های کنترل فکر و ارتباط بین این
استراتژی ها و آسیب پذیری هیجانی ساخته شده است)30(.
ب) پرسشنامه خودنظارتی :این پرسشنامه استاندارد که دارای  30سوال به
صورت دو گزینه ای طراحی شده که برای هر سوال اگر درست باشد

حرف Tو اگر غلط باشد حرف  Fقرار می گیرد این پرسشنامه توانایی خود
نظارتی در افراد را می سنجد.
یافته ها
دامنه سنی آزمودنیها از  32تا  03سال با میانگین  18/00و انحراف
استاندارد  0/21بود .از مجموع  343نفر آزمودنی  20نفر زن و  00نفر مرد
بودند .جهت بررسی ارتباط کنترل تفکر و خودنظارتی ،تحلیل رگرسیون
چندگانه به روش ورود اجرا شد .در این تحلیل خودنظارتی به عنوان متغیر
مالک و مولفههای کنترل تفکر به عنوان متغیرهای پیشبین وارد شدند.

جدول  :9میانگین و انحراف استاندارد

متغير

ميانگين

انحراف استاندارد

خود نظارتی

44/03

4/03

حواس پرتی

01/01

4/30

نگرانی

04/03

4/13

كنترل اجتماعی

04/14

4/14

تنبيه

00/55

4/51

ارزیابی دوباره

05/30

4/14

جدول  3میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
میانگین نمرات خودنظارتی شرکت کنندگان در این مطالعه  84/15با
انحراف استاندارد  8/35بدست آمده است .همچنین برای عامل حواس
پرتی میانگین  30/32و انحراف استاندارد  ،8/31برای عامل نگرانی

میانگین  38/15و انحراف استاندارد  ،8/03برای عامل کنترل اجتماعی
میانگین  34/08و انحراف استاندارد  ،8/24برای عامل تنبیه میانگین
 33/00و انحراف استاندارد  8/02و نهایتا میانگین ارزیابی دوباره  30/33و
انحراف استاندارد نیز  8/28بدست آمده است.

جدول  :2ضرایب همبستگی پیرسون بین خودنظارتی و مولفههای خودکنترلی

متغير

ضریب همبستگی

معناداري

خود نظارتی*حواسپرتی

-5/313

5/383

خود نظارتی*نگرانی

-5/530

5/208

خود نظارتی*كنترل اجتماعی

5/350

5/830

خود نظارتی*تنبيه

5/510

5/000

خود نظارتی*ارزیابی مجدد

-5/351

5/880

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد بین هیچ یك از مولفههای خودکنترلی با خودنظارتی رابطه معناداری وجود ندارد(.)P>5/50
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جدول  :3تحلیل رگرسیون چندگانه

مدل

ميانگين

درجه آزادي

R2

 R2تعدیل شده

F

معناداري

مجذورات
خودنظارتی * مولفههاي

0/003

0

5/540

5/535

3/804

5/803

خود كنترلی
باقیمانده

4/100

310

كل

-

345

نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان میدهد مدل رگرسیونی بدست آمده
معنادار نیست( .)P=5/803میزان  Fبدست آمده نشان میدهد مولفههای
خود کنترلی نمیتواند به طور معناداری نمرات خودنظارتی را پیشبینی
کند .بر این اساس فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین خود کنترلی و
خود نظارتی مورد تایید قرار نمیگیرد.
بحث و نتيجه گيري
براساس آنچه که در یافته ها نشان داده شد ،بین خودنظارتی و آیتم های
کنترل تفکر که در پنج گروه دسته بندی می شوند  :تنبیه( مانند ،من به
خاطر داشتن این فکر از دست خود عصبانی هستم) ،پرت کردن حواس
(مانند ،من به کاری را انجام می دهم که لذتبخش است) ،نگرانی(مانند،
من به نگرانیهای خود توجه می کنم) ،ارزیابی دوباره( مانند ،من این فکر را
بطور منطقی تحلیل می کنم ،و کنترل اجتماعی( مانند ،من از دوستانم می
پرسم که آیا آنها نیز چنین افکاری دارند .رابطه وجود نداشت و تا این
تاریخ ،پژوهشی در مورد راهبردهای کنترل تفکر و ارتباط آنها با
خودنظارتی صورت نگرفته است.
خود نظارتی یك ویژگی شخصیتی است که به توانایی نظارت بر رفتار و
فرایند تغییر دادن فکر یا رفتاری است که برای خود یا دیگران مفید نیست.
افرادی که خودنظارتی باالیی دارند آمادگی و حساسیت باالیی برای
مواجهه با رخدادهای محیطی دارند ،آن ها به سادگی احساسات خود را
تجزیه و تحلیل کرده و سعی می کنند رفتار متناسب با اهداف و شرایط
خود بروز دهند .این افراد به سادگی راه های جدیدی برای مقابله با
مشکالت می آموزند .افراد دارای خودنظارتی باال نه تنها قادر هستند پاسخ
های حاصل از روابط اجتماعی خود را به عنوان بازخوردی از رفتار خود در
اجتماع در نظر بگیرند ،بلکه ظرفیت و توانایی باالیی برای ایجاد تغییر به

منظور سازگاری بیشتر با محیط را دارند .در مقابل افراد دارای خودنظارتی
پایین ،ظرفیت پایینی برای سازگار کردن رفتار خود با محیط دارند.
افراد برای کنترل افکار ناخواسته یا اضطراب زای خود از طیف وسیعی از
راهبردها استفاده می کنند .افکار پریشان کنندة مزاحم که می توانند تکانه
ها ،تصورات و افکار ناخواسته و ناخوشایندی شکل دهند ،تجربیاتی همه
گیر و معمول هستند.انسانها از راهبردهای مختلفی برای کنترل یا
مقاومت در برابر چنین افکاری استفاده می کنند و برخی از این راهبردها
با تنش های عاطفی رابطه دارند.
 ،در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه ی
بهرامی خوندابی(
میان خودکنترلی وکیفیت زندگی دانشجویان به این نتیجه رسید که بین
خودکنترلی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط وجود دارد.
احمد امیری پیچاکالیی( )3133در پژوهش به بررسی رابطه باورهای
آمیختگی فکر و راهبردهای کنترل فکر با عالیم وسواسی اجباری در
جمعیت غیر بالینی انجام داده است بین باورهای آمیختگی فکر و عالیم
وسواسی اجباری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد خرده مقیاس
آمیختگی فکر وکنش قوی ترین پیش بینی کننده عالیم وسواسی اجباری
در جمعیت غیربالینی می باشند همچنین بین نمره راهبردهای کنترل فکر
و عالیم وسواسی نیز رابطه مثبت معنی داری به دست آمد از میان خرده
مقیاس های کنترل فکر ،راهبرد نگرانی عالیم وسواس را پیش بینی می
کند ()32
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Abstract
Introduction: The present study aimed at
investigating the relationship between selfmonitoring and thought control.
Method: The research method was descriptive,
and statistical population included all
administrative employees of Mashhad University
of Medical Sciences, official or contractual form,
and 141 of whom were randomly chosen. Data
collection tools, Wells and Davis Thought Control
and self-monitoring questionnaires, were based
on the pattern Mohammad Moqimy with a
reliability of 84% and 83% percent. The collected
data were inferentially analyzed through SPSS
software, tests of Pearson correlation and
regression analysis.

Results: As indicated by the results of the study,
there is no significant relationship between selfmonitoring and thought control. Regression
analysis also showed that the obtained
regression model is not significant(P= 0/279).
F(1.274) revealed that the thought control
components can significantly predict selfmonitoring scores.
Conclusion: Therefore, the research hypothesis
regarding the relationship between selfmonitoring and thought control is not approved.
Keywords: self-monitoring, thought control,
thinking, training
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