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 دهيچک
 611در دسترس  يبردار با استفاده از روش نمونه. بود نامه انيپا يکار اهمال ينيبشيدر پ ييگرا و کمال ين نقش اضطراب، خودکارآمديين پژوهش تعيهدف ا
، (3001، يوارن) نامه انيپا يابي، پرسشنامه ارز(6116و آکاماتسو،  ينسکيماسز)نامه انيپا يکاراهمال يها اسيارشد انتخاب شدند و به مق يکارشناس يدانشجو
رسون و يپ يج آزمون همبستگينتا. پاسخ دادند( 3003ن، يفيگر) نامه انيپااضطراب  يده، و فرم خودگزارش(6116ت و فلت، يهو) يچندوجه ييگرا کمال
 يکار اهمالن يمثبت معنادار و ب يمدار همبستگجامعه ييگرا و کمال نامه انيپابا اضطراب  نامه انيپاه يته يکار اهمالن يون گام به گام نشان دادند که بيرگرس
ز آشکار کردند که در مجموع يون گام به گام نيل رگرسيج تحلينتا. معنادار وجود دارد يمنف يخودمدار همبستگ ييگرا و کمال نامه انيپا يبا خودکارآمد نامه انيپا

که  يياز آنجا. دارند نامه انيپا يکار اهمال ينيب شيپن سهم را در يشتريب، بيبه ترت مدار جامعه ييگراکمالنامه و  انيپا ينامه، خودکارآمد انيپار اضطراب يسه متغ
 ييگرا رگذار در کاهش اضطراب و کماليبه عوامل تأث يشتريها توجه باست که دانشگاه يدارند، ضرور نامه انيپا يکار اهمالدر  يمذکور نقش مؤثر يرهايمتغ
 .ابديکاهش  نامه انيپاه يته يکار اهمالق ين طريا داشته باشند تا از يو باالبرنده خودکارآمد مدار جامعه

 ي، خودکارآمديکار اهمال، ييگرا کمال، نامه انيپااضطراب،  :يديکل يهاواژه

Abstract 

he purpose of this study was to examine the role of anxiety, self-efficacy and perfectionism in predicting dissertation 

procrastination. One hundreds and ninety eight graduate student were selected by availability sampling. All participants 

were asked to complete the Revised Procrastination Inventory (Muszynski & Akamatsu, 1991), the Dissertation Appraisal 

Inventory (Varney, 2003), the Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt & Flett, 1991), and Self- Reported Form of 

Dissertation Anxiety (Grifin, 2002). The data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and stepwise multiple 

regression. The results indicated that there was a significant positive relationship between dissertation anxiety and socially 

prescribed perfectionism, and dissertation procrastination. Also, there was a significant negative relationship between dissertation 

self-efficacy and self-oriented perfectionism, and dissertation procrastination. Multiple regressions analysis indicated that anxiety, 

self-efficacy and socially prescribed perfectionism contributed mostly in predicting dissertation procrastination. Based on the 

findings that anxiety of dissertation, self-efficacy and socially prescribed perfectionism have significant roles in dissertation 

procrastination, it is argued that universities should pay more attentions to the factors which may play significant roles in 

decreasing dissertation anxiety and decreasing socially prescribed perfectionism in order to promote dissertation self-efficacy. This 

is more likely to reduce dissertation procrastination amongst graduate students. 

Keywords: anxiety, dissertation, perfectionism, procrastination, self-efficacy 
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 مقدمه

تر يو تخصص ين علم و تکنولوژبه موازات گسترش روزافزو

افتهه و  يت يز اهمين يليالت تکمي، تحصياحرفه يهاشدن نقش

ل در مقهاط   ي، داوطلب ادامه تحصيشتريان بيهمه ساله دانشجو

ن يه ت در ايه ن وجهود وابسهته شهدن موفق   يبا ا. شونديم يليتکم

کهه   6نامه انيپاه يمحور همچون تهپژوهش يها تيمقاط  با فعال

 يايه و آنهها را از دن  ان اسهت يدانشهجو  يبهرا  ييتجربه نو باًيتقر

ن مقهاط   يکند باعث شده تا ا يپژوهش م يايوارد دن ييدانشجو

ل يهمراه باشد و ادامه تحصه  ييباال يروان يو فشارها يدگيبا تن

کهه مطهابق بها     يبه نحهو بکشد،  يان را به چالش جديدانشجو

 دررههد 30بهها ياالت متحههده تقريههرفتههه در اگگههزارش رههورت

اسهت   ين مقاط  به واسهطه شکسهت  يدر ا لياز تحص يريگکناره

ند شههو يمتحمههل مهه نامههه انيههپاه يههان در امههر تهيکههه دانشههجو

 (.  3000ن و کالور، يجانسون،گر)

بهه   يدگيه در چهارچوب مفههوم انطبها ، مواجهه شهدن بها تن     

زا  ت تنشيرد که اجتناب از موقعيگيرورت م يگوناگون يها روش

ن يه از ا يکي نامه انيپاچون  يا دهيچيف پيق انداختن تکاليو به تعو

بهه  بهه رهورت    فيدر انجام وظا 3يکار اهمالتعلل و . هاست روش

 يکه انجهامش ضهرور   يفيق انداختن و مسکوت گذاشتن تکليتعو

ف يه تعر( 6111،يله )ق ين دقها يردن آن بهه آخه  کهر ست و محول ا

  در افههراد و بهه خصهور در    يشها  يامهر  يکهار  اهمال. دشو يم

 ياما در واق  برخهوردار (. 6111 ،يتمدن)ک است يآکادم يها نهيزم

(. 3002اسهچونبر،،  )است  يههعيدر حد متوسط، طب يژگين وياز ا

ست، امها در اللهب   يساز ن شه مسئلهيهم يکار اهمالاگرچه تعلل و 

بهه   يشهرفت و عهدم دسترسه   يق ممانعت از پيتواند از طر يموارد م

به همراه داشته باشهد   يريناپذنامطلوب و جبران يامدهاياهداف، پ

 ز بها در نرهر گهرفتن   يه ل و نين دليبه ا(. 6111 جوکار و دالورپور،)

کهالر   ) يژگين ويکاران به درمان ادررد اهمال 10تا  55ل يتما

 يشهناخت  ک سهازه روان يه بهه عنهوان    يکار اهمال ،(6112ل ،يو ه

انگر آننهد کهه   يه ب يشهواهد تجربه  . شهود يمه  يافته معرفينا سازش

بهداشهت   يهها  نهه يدر زم يبا مسائل ناهنجار گونهاگون  يکار اهمال

همهراه شهده اسهت     ياجتماع مشکالتو  يلي، عملکرد تحصيروان

؛ 3002ز،يري؛ سه 6112؛ سهالمون و راثبلهوم،  6111ستر،يس و باميتا)

 (. 3060و تاکمن، ي؛ کند3060وفلد،يد، شاناهان و نياست

نقش دارنهد کهه از    يکاراهمال يريگدر شکل يعوامل مختلف

 ي، آزارنهدگ يزشيانگ يمانند کمبودها يتوان به موارد يآن جمله م

ف، يههه وابسههته بههه انجههام تکليهها تنبيههداش و پهها يف، دوريههتکل

اشهاره   2يختگه يبرانگ، 1يآزردگه چهون روان  يتيشخص يها يژگيو

؛ 6112؛ سهالمون و راثبلهوم،   6115سنکل، کاستنر و والرند، )داشت 

 (.3001ل، ي؛ است3003ت و اسچونبر،، يدو

ک يه تواند بهه عنهوان    يم يکار اهمال يدگاه فراشناختياز د

در نرهر گرفتهه    يها و عواطف منفه  شناخت ميتنر يراهبرد برا

ک يه را  يکهار  اهمهال ( 6112)س يدرتون و تايستر، هيبام. شود

به کهار   يمنف يها جانيم هيتنر يدانند که افراد برا يراهبرد م

برنههد و بههه کمههک آن، دسههت کههم بههه رههورت گههذرا از   يمهه

را تجربهه   يشهوند و احسهاس بهتهر   يدور م يمنف يها جانيه

 (.6111ر، يو خ ينيحس)کنند  يم

 يها که مهارت نامه انيپا يبه گستردگ يفيتصور انجام تکل

طلبهد،   يرا مه  ياز استقالل و توانمند ييگوناگون با سطوح باال

ان را مطابق با نرهر  يو دانشجوکند  يجاد ميز ايآمابهام يتيموقع

قرار  يدر برزخ( 6111/6111نقل از فرانکن،  6116) 5الزاروس

اضهطراب   يجز ادرا  سطوح باال يزياش چ جهيدهد که نت يم

اسهت کهه در آن فهرد     ياضهطراب، حهالت  . ستين يو دستپاچگ

ن حالهت  يمعموالً ا. کند يا ترس ميو  يندي، بدآياحساس ناآرام

را  يکهار  يامهدها يهد کهه انسهان نتوانهد پ   د يرخ م يدر مواقع

ب يه ن ترتيبهد (. 6112، ييرضها )ند کا آن را مهار يو  ينيب شيپ

 يهها  ا هشدار نسهبت بهه محهر    ياضطراب به عنوان عالمت 

ا واکهنش  يه  ينه يب شيپه ، به شهکل  يا دروني يرونيند بيناخوشا

 يا مرضه يه نده، به رهورت بهنجهار و   يا آينسبت به زمان حال 

واکهنش و   ياضطراب براساس چگونگ يبهنجار. شود يظاهر م

ف اسهت  يه ، قابهل تعر يا تناسب واکنش بها موضهوع اضهطراب   ي

ل اگرچهه مقهدار   يدر حهوزه تحصه  (. 6111، يو رالح يرحمان)

، ييايه و پو 1يختگه يش سهط  انگ ياز اضطراب در افهزا  يمعقول

کهه   يژه زمانيآن به و يرسد اما سطوح باال يمناسب به نرر م

ط نامناسهب و  يبا افکار مزاحم و مخل عملکرد همراه باشد شرا

و عملکهرد   يياکند که باعث کاهش کهار  يجاد ميرا ا ياآزارنده

 يجهان ين، اضطراب، هيبنابرا. دشويف ميمطلوب در انجام تکال

ف يدن و به عقب انداختن تکليشود و تعلل ورز يمتصور م يمنف

1. dissertation 3. neuroticism  5. Lazarus, R. 

2. procrastination 4. impulsivity  6. arousal 
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ن يه ا ه يهرچنهد مهوقت   ه کهاهش  يبهرا  ين، روشه يآفر اضطراب

 يکار اهمالآزمون روابط اضطراب و . ديآ يجان به حساب ميه

بهه   يکهار  نشان داده که اضطراب با اهمال يقات تجربيدر تحق

 يراثبلهوم، سهالمون و موراکهام   )رورت مثبت در ارتبهاط بهوده   

انههههگ و يتههههزش، ي؛ فر3002،يبههههوزگيههههو؛ اون6111،

زادگهان،   يسه يو ع ين، قهرمها ي، فرخي؛ واحد3001کسانک،يه

سهالمون و  )کنهد  يفها مه  يآن نقهش ا  يريه گ و در شکل( 3063

ن يآفهر  که با حذف عامهل اضهطراب   ي، به نحو(6112 راثبلوم،

در افههراد  يکههار اهمههالزان تعلههل و يههم( يابيت ارزشههيههموقع)

 (.3000س، يو تا يريفر)ابد ييکار، کاهش م اهمال

احساسهات  زه، انتخاب هدف، کنترل عواطهف و  يداشتن انگ

ه با شکست، هبه هنگام مواج يداري، پشتکار، پاي، آلازگريمنف

توانند در ارتباط با تعلهل   يهستند که احتماالً م يميمفاه يهمگ

مطهابق بها   . و کاهنده داشهته باشهند   يمنف ينقش يکار اهمالو 

ر يم فهو  تهأث  يکه بر مفهاه  ياز عوامل يکي( 6112)نرر بندورا 

به عنهوان اعتقهاد    يخودکارآمد. است 6يگذارد، خودکارآمد يم

خهود در اعمهال کنتهرل بهر عملکهرد خهود و        ييافراد به توانها 

 ييان باال بودن کهار يبنابرا. شود يف مي، تعريطيمح يدادهايرو

رسد که با کهاهش احتمهال تعلهل و     يدر فرد به نرر م يشخص

نشهان   يقهات تجربه  يتحق. ف همراه باشديتکال ير در اجرايتأخ

همراه بهوده   يکار اهمالبا کاهش  يش خودکارآمديفزااند ا داده

کنهد   يمه  ينه يب شيپه را  يکهار  اهمالفراتر از اضطراب،  يو حت

کو ، ي؛ هها 3001؛ والترز،3005 ،يچو و چو؛ چان3001ارد،ون)

 (.6111، يو اسکا يکارتمک

است که انجهام آن، بهه رهورت     يتيموقع نامه انيپاف يتکل

گهذارد  يمش يفرد را به نما يها و مهارت يزان توانمنديبارز، م

 يابيه را ارز يله يالت تکمينامه تحصه يافت گواهيدر يستگيو شا

 نامهه  انيه پاه يه ن احتمال وجود دارد کهه ته يرو انياز ا. کند يم

شهان در  بيش درآمدن نواقص و معايکه از به نما يافراد يبرا

دهنهد،  ل يه ت کمهال تحو يدر نها يلند تا کاريا مايو  اندهراس

 يژگيک وي 3ييگرا کمال. دشو يکارتعلل و اهمال يبرا يعامل

سخت  يابياست که با داشتن اهداف سط  باال، ارزش يتيشخص

اند  نشان داده يمطالعات تجرب. مفرط همراه است يو انتقادگر

. اسهههت يک سهههازه چندبعهههد يههه يهههيگرا کمهههالکهههه 

 يچندبعهد  يرا از منرهر  يهي گرا کمهال که  ييها اسياز مق يکي

ت و فلهت  يهو يچندبعد ييگرا کمالاس يکرده مق يسازمفهوم

 1خودمدار ييگرا کمالاس يرمقياس سه زين مقيا. است( 6116)

 يابيه باال همهراه بها ارز   يشخص ياتخاذ اهداف با استانداردها)

بهه   ياتخاذ استانداردها)  2دگرمدار ييگرا کمال، (مفرط يانتقاد

و ( گهران يد از ديسهخت و شهد   يابيک ارزيشدت باال همراه با 

گهران از آنهها   ين ادرا  که ديداشتن ا) 5مدار جامعه ييگرا کمال

د آنها را يسخت و شد يا انترارات کامل بودن داشته و به گونه

متعدد  يها ژوهشپ. رديگيرا دربر م( دهند يقرار م يابيمورد ارز

ش يبها افهزا   مهدار  جامعهه  ييگرا کمالش ياند که افزا نشان داده

خودمهدار بها    ييگرا کمالکه  يدر حال. همراه است يکار اهمال

فلههت، ) رددا يا ارتبههاط منفههيههو  ردارتبههاط نههدا يکههار اهمههال

؛ 6111 ؛ سهدلر و سهاکس،  6113 ن،يت و کلدين، هوياستبلنک

 (. 6111 ،يسدلر و بال

موجود در خصور روابط  يبه هرحال با وجود شواهد تجرب

، يکاربا اهمال ييگراو کمال ياضطراب، خودکارآمد يرهايمتغ

ن ين روابط اييبه تع يکه به طور اختصار يتاکنون پژوهش

، مشاهده نشده بپردازد نامهانيف پايرها در خصور تکليمتغ

وجود دارد که در آن  يک پژوهش تجربيتنها است و 

دو نمونه موفق  ه(6116)و آکاماتسو  ينسکيماسز  هپژوهشگران

و  يکاراهمال يرهاينامه را از نرر متغه پاپانيو ناموفق در ته

 ن پژوهش نشانياج ينتا. اند سه قرار دادهيمورد مقا ييگراکمال

مالکه اه نددادشيپ يکارينيبدر  يناکام يبرا يکننده خوب

ن توان ياز ا ييگراکه کمال يدر حال. است نامه انيپاه يته

ن پژوهش، توجه به يا يها تياز محدود يکي. برخوردار نبود

که شواهد  يبود، در حال يبعدک منرر تکياز  ييگراکمال

سازه ک يعنوان هب ييگراکمال يسازشتر از مفهوميد بيجد

 ييگران جا دارد تا نقش کماليبنابرا. کنند يت ميحما يچندبعد

با در نرر داشتن ابعاد گوناگون  نامه انيپاه يدر ارتباط با ته

ق ين تحقين رو، اياز ا. رديمورد پژوهش قرار گ ييگراکمال

ن اضطراب، يبشهيپ يرهاهيمتغ يدها توانمنهرآن شده تهب

 ينيب شيپرا در  ييگرا کمالو ابعاد مختلف  يخودکارآمد

و به رورت توأمان مورد مالحره قرار  يکار اهمالرات ييتغ

 يها هيفرض ،قيات تحقيتوجه به ادب ن منرور و بايبه هم. دهد

1. self-efficacy 3. self-oriented perfectionism  5. social prescribed perfectionism 

2. perfectionism 4. other-oriented perfectionism   
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 :ن پژوهش عبارتند ازيا

 يکار اهمالبا  نامه انيپا، اضطراب نامه انيپان يدر تدو (6

 .ارتباط مثبت دارد

 يکار اهمالبا  نامه انيپا ي، خودکارآمدنامه انيپان يدر تدو (3

 .دارد يارتباط منف

 يکار اهمالبا  مدار جامعه ييگرا کمال، نامه انيپان يدر تدو (1

 .ارتباط مثبت دارد

 يکار اهمالخودمدار با  ييگرا کمال نامه انيپان يدر تدو  (2

 .دارد يارتباط منف

 روش

نفهر زن و   606) 611. است يپژوهش حاضر از نوع همبستگ

تههران،   يهها ارشهد دانشهگاه   يکارشناس يدانشجو( نفر مرد 11

، يشناسه  روان يها که در رشته يد بهشتيو شه ييعالمه طباطبا

 نامهه  انيه پادر حال انجام  يت بدنيت و تربيري، مديعلوم اجتماع

 .ر پاسخ دادنديز يها بودند، انتخاب شدند و به پرسشنامه

 .(6116ت و فلهت،  يهو) 2ييگرا کمال ياس چندبعديمق

اسههت کههه  يا همههادّ 65اس يههمقريزسههه  ياس دارايههمق نيهها

چ وجهه در مهورد   يبه ه» کرت از يه با روش لهر مادّ يها پاسخ

کنهد   يکامالً در مورد من رد  مه »تا « (6)کند  يمن رد  نم

ب حهداقل نمهره در ههر    يه ن ترتيبهد . شهود  يمشخص مه « (5)

 . است 15و حداکثر آن  65اس يرمقيز

 يبهرا  ييب اعتبهار بازآزمها  يضر( 6111)ق بشارت يدر تحق

 10/0 ،مهدار  جامعهه  ييگرا کمالو  12/0 ،خودمدار ييگرا کمال

( 6111)ان يههو لطف يق هاشههميههدر تحق. گههزارش شههده اسههت

 مهدار  جامعهخودمدار و  ييگرا کمال يبرا کرونباخ يب آلفاياضر

ن مقهدار در  يه محاسبه شده است کهه ا  13/0و  10/0ب يبه ترت

 .به دست آمد 12/0و  11/0ب يپژوهش حاضر به ترت

 يکه توسط وارنه  اههيسن يا :1نامه انيپا يابيارز اههيس

اسهت کهه بهه طهور      ياه، تنهها پرسشهنامه  دن شه يتدو( 3001)

از يف مورد نيانجام دادن تکال ييفرد از توانا يباورها ياختصار

شامل  اههيسن يا. سنجد يرا م نامه انيپاک يکامل کردن  يبرا

متناسهب بها پهژوهش     هدر آن پاسخ هر مهادّ ه است که مادّ 65

چ وجهه  ي، بهه هه  (ک تا پهنج ياز )  ياف پنج درجهيدر ط يکنون

دامنهه  . شهود  يستم تا کهامالً مطمئهنم، مشهخص مه    ين مطمئن

 .ر استيمتغ 15تا  65ن يب هانمره

بههه روش ( 3001)ق هههاراش يههدر تحق اههيسههن يههاعتبههار ا

 يل عهامل يه ج تحلينتا. استمحاسبه شده  10/0، يدرون يهمسان

د وجود يماکس مؤيو با چرخش وار يارل يها به روش مؤلفهز ين

 دررهد  51بوده کهه   نامه انيپا يخودکارآمد يعنيک عامل يتنها 

ب يز ضهر يه ن يدر پهژوهش کنهون  . کنهد  ين مييانس کل را تبيوار

. بهه دسهت آمهد    11/0 اهه برابهر بها  يسه ن يا يبرا کرونباخ يآلفا

مهاکس  يو با چرخش وار يارل يها به روش مؤلفه يل عامليتحل

انجام  يخودکارآمد)دو عامل  يرها بر رويز نشان دادند که متغين

انهد کهه در   بههار شهده  ( افهت کمهک  يدر ي، خودکارآمدنامه انيپا

 .کنند ين مييانس کل را تبياز وار دررد 51مجموع 

 يکهار  اهمالاس يرمقيز :5نامه انيپا يکار اهمالاهه يس

ق يه اسهت کهه در تحق   يا مهادّه  30 يا اههي، سه نامهه  انيپاه يته

و راش بر  يعامل يها ليتحل يو ط( 3000)گران يجانسون و د

( 6116)و آکاماتسهو   ينسهک يماسز يکار اهمالپرسشنامه  يرو

و  يبهر عوامهل شهناخت    يمبتنه  اههيسن يا. به دست آمده است

 يريه گانهدازه است و بهه منرهور    يکار اهمالمرتبط با  يجانيه

اهه ين سه يه ا. رود يبه کهار مه   نامه انيپادر انجام  يورزرفتار تعلل

، ين ناکههامييتحمههل پهها يههها اسيههرمقياز ز ييههها مههادّهشههامل 

ف و يه تکل يفقدان ساختار، آزارنهدگ / يت ناکافي، تقويخودشکست

ه پاسخ به هر مادّ. است يپرسشنامه ارل يريگميمشکل در تصم

وجهه در مهورد مهن رهد      چ يبه هه »کرت از يروش ل يبر مبنا

« (5)کنهد   يکهامالً در مهورد مهن رهد  مه     »تها  « (6)کنهد   ينم

و حهداکثر آن   30ب حهداقل نمهره   يه ن ترتيبد. شود يمشخص م

بهه   61و  65 يهها  هالزم به ذکر است کهه مهادّ  . خواهد بود 600

 .شوند يم يگذاررورت معکوس نمره

ق جانسهون و  يه اهه در تحقين سه يه اکرونباخ  يب آلفايضر

اهه در ين سه يه اعتبهار ا . به دسهت آمهد   11/0، (3000) گرانيد

بهه دسهت    11/0ب آلفها  يمحاسبه ضر يبر مبنا حاضرپژوهش 

و  يارهل  يهها  به روش مؤلفه يعاملل يافزون بر آن، تحل. آمد

ف، يه تکل يتعلهل، آزارنهدگ  ) ز پنج عامهل  يماکس نيچرخش وار

را نشان ( قياز به تشوي، نين ناکامييترس از شکست، تحمل پا

 .ن کردندييانس کل را تبيواردررد  51دادند که در مجموع 

1. Multidimensional Perfectionism Scale   3. Procrastination Inventory of Dissertation 

2. Dissertation Appraisal Inventory    
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ن، يفيگهر ) 2نام ه  اني  پااض طراب   يده  فرم خودگزارش

ه يههو اضههطراب در ته يارتبههاط خودکارآمههد يبههران يفيگههر .(3003

 پنجاضطراب و  يمادّه برا پنج) يامادّه 60ک پرسشنامه ي ،نامه انيپا

را پهس از   آنس ينهو شيسپس پ. ه کرديته (يخودکارآمد يمادّه برا

. بهه اجهرا گذاشهت    يدکتهر  يدانشجو 31مالحره دو کارشناس در 

اضهطراب   ياکرونبهاخ بهر   يب آلفها يج نشان داد که ضهر يل نتايتحل

و  ينگرانه  يريه گانهدازه  هدو مادّه ب ،اضطرابمادّه  پنجاز . است 15/0

اختصهار  اضهطراب   يجهان يه يهها  يژگيو يريگاندازه بهمادّه  سه

به دست آمهده   11/0 حاضرق ين فرم در تحقيا يدرون يهمسان. دارند

  .است

رسون و آزمهون  يپ يها، از آزمون همبستگ ل دادهيتحل يراب

 .ون گام به گام استفاده شديل رگرسيتحل

 هاافتهي

 يکهار  اهمالن اضطراب و يارتباط ب ندنشان داد 6ج جدول ينتا

 يکهار  اهمهال و  مهدار  جامعهه  يهي گرا کمهال ن يو ارتباط ب نامه انيپا

ف يکه در مواجهه با تکل يافراد يعني. معنادار است مثبت نامه انيپا

 ييبرخوردارنهد و آنهها   ياضطراب و نگران ياز سطوح باال نامه انيپا

 يابيه گراتهر ارز ، کمهال يهي گرا کمهال  مهدار  جامعهکه خود را در بعد 

 يشهتر يب ياهه هز از نمهر ين نامه انيپاانداختن   قيکنند در به تعو يم

 .برخوردارند

 6جدول

 مورد مطالعه  يرهايمتغ يب همبستگيضراو انحراف استاندارد  ،نيانگيم
 M SD 1 3 2 4 ريمتغ
    _ 54/35 53/35 نامه کاري پايان اهمال. 1
   _ 547/0٭٭ 02/0 53/02 نامه اضطراب پايان. 3
  _ -751/0٭٭ -203/0٭٭ 44/32 20/33 نامه خودکارآمدي پايان. 2
 _ -243/0٭٭ 288/0٭٭ 452/0٭٭ 22/4 53/55 مدار گرايي جامعه کمال. 4
 132/0٭ 200/0٭٭ -112/0 -111/0٭ 99/0 55/35 گرايي خودمدار کمال. 7

07/0P< 
٭

   01 /0P<
 ٭٭

 يارتبهاط خودکارآمهد  د که يتوان د يم 6ج جدول يبا مالحره نتا

. معنهادار اسهت   يمنف نامه انيپا يکار اهمالخودمدار با  ييگرا کمالو 

آنهان   يکهار  اهمهال ابهد  ي يش مه يافراد افزا يهرچه خودکارآمد يعني

از  يشهتر يب يفهرد درون يهها  و هرچه افراد از جنبهه  يابد ميکاهش 

را بهه   نامهه  انيه پاف يه شوند کمتر انجام تکل يبرخوردار م ييگرا کمال

ون و بها توجهه بهه    يل رگرسه يتحل يبه منرور اجرا. اندازند يق ميتعو

، بهه  يس همبسهتگ يش درآمهده در مهاتر  يبه نمها  يب همبستگيضرا

و  مهدار  جامعهه  ييگرا کمال، ياضطراب، خودکارآمد يرهايمتغب يترت

رات ييه ن تغيهي ن جههت تب يبه  شيپه  يرهها يخودمدار بهه عنهوان متغ  

 .(3جدول ) ل شدنديوارد تحل نامه انيپا يکار اهمال

 3جدول 
 ن پژوهشيش بيپ يرهايبراساس متغ نامه پايان کاري اهمالون گام به گام يل رگرسيخالره تحل

B SEB β R متغير
2

 

∆R
2 

  772/0    1گام 
   547/0٭٭ 082/0 203/1 نامه اضطراب پايان

 042/0 715/0    3گام 
   717/0٭٭ 012/0 041/1 نامه اضطراب پايان

   -323/0٭٭ 050/0 -220/0 نامه خودکارآمدي پايان
 038/0 232/0    2گام

   742/0٭٭ 012/0 141/0 نامه اضطراب پايان
   -331/0٭٭ 028/0 -381/0 نامه خودکارآمدي پايان

   184/0٭٭ 014/0 271/0 مدار گرايي جامعه کمال

06/0P<  **  05/0P<  * 

 

1. Self-Reported Anxiety of Dissertation    
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 ييون گام به گام عامل اضطراب به تنهايل رگرسيتحل يبر مبنا

، عامهل اضهطراب و   نامهه  انيه پا يکهار  اهمهال انس يدررد از وار 55

عامههل اضههطراب،  دررههد و سههه   51گر يکههديبهها  يخودکارآمههد

انس کهل  يه دررهد از وار  13 مهدار  جامعه ييگرا کمالو  يخودکارآمد

ل عامهل  يه ن تحليه در ا. کننهد  ين مه يهي را تب نامهه  انيه پا يکار اهمال

 يهي گرا کمهال اضهطراب و  . ب بتها را داشهت  ين ضريشترياضطراب ب

ش آنهها  يهسهتند کهه بها افهزا     يمثبت يها کنندهينيب شيپ مدار جامعه

ک يه به عنوان  يکه خودکارآمد يدر حال. ابدي يش ميافزا يکار اهمال

ن يه ش نمهره در ا ين با افهزا يکند بنابرا يعمل م يکننده منفينيب شيپ

در خصهور  . ابهد ييکهاهش مه   نامهه  انيه پادر  يکار اهمال ،اسيمق

توان مالحرهه کهرد    يم 3 ز با توجه به جدوليخودمدار ن ييگرا کمال

نکهه حوهورش در مهدل    يبه جههت ا  ييگرا کمالاس يرمقين زيکه ا

. ن نداشته از مدل حذف شهده اسهت  ييب تبيدر ضر يريون تاثيرگرس

 يبههرا يکننههده مناسههبينههيب شيپههخودمههدار  يههيگرا کمههالن يبنههابرا

 .ستين نامه انيپادر  يکار اهمال

 بحث 

ن اضههطراب، ين ارتبههاط بههيههيتع حاضههرهههدف پههژوهش 

 نامهه  پايان يدر اجرا کاري اهمالبا  گرايي کمالو  يخودکارآمد

رات ييههتغ بينههي پههيشدر از آنههها ک يهه ن سهههم هههريو همچنهه

کهه   دنهد ون نشان دايو رگرس يهمبستگنتايج . بود کاري اهمال

دارد و  نامهه  پايهان  کهاري  اهمهال ن ارتباط را با يشترياضطراب ب

 .کند يم بيني پيشرا  کاري اهمالرات ييرها تغير متغيش از سايب

چهون راثبلهوم و    ييهها  ج پهژوهش ينتها با همسو افته ين يا

گهران  يتهزش و د يفر ،(3000)س يو تا يريفر ،(6111)گران يد

، (3063)گهران  يو د يو واحهد ( 3002) يبوزگيو، اون(3001)

بهه جههت    نامهه  انيه پاف ين نکته است که تکليانگر اياحتماالً ب

و ابههام   يدچار سهردرگم  ان رايدانشجو ،يدگيچيپ و يگستردگ

 يبهرا  نامهه  انيه پاکهه   يته ين ابهام همهراه بها اهم  يکند و ا يم

نقهل از   6116)دارد، مطهابق بها نرهر الزاروس     يليالتحصفارغ

را در آنهها   يافکار و احساسات اضهطراب ( 6111/6111فرانکن، 

بهه   يکهار  اهمهال ان از ين حالهت دانشهجو  يه در ا. کند يجاد ميا

موقت کنند تا هر چند به رورت  يک راهبرد استفاده ميعنوان 

. (6112 ،گهران يستر و ديبام) را کاهش دهند يجان منفين هيا

و  نامهه  انيه پاف يه ان با کنهار نههادن تکل  يب دانشجوين ترتيبد

نامرتبط، اگرچهه بهه رهورت موقهت از      يها تيپرداختن به فعال

ابند اما بهه جههت از دسهت دادن زمهان و     ي يم يياضطراب رها

 يشهتر يشدت بف، اضطراب با يک شدن فررت اتمام تکلينزد

. ابهد ي ين دور باطل همچنهان ادامهه مه   يرد و ايگ يآنها را فرا م

، اضهطراب و  (3002) يبهوز گيه ون مطابق با فرض اونيبنابرا

ده بهرهم اثهر   يه چيپ يه، به شکليدوسو يدر ارتباط يکار اهمال

 ،6د حرمت خهود يکاران به واسطه احساس تهد اهمالگذارند؛  يم

 يسهطوح بهاال   وکننهد   ياز اضطراب را تجربه م ييسطوح باال

اندازنهد تها    يق مه يف را به تعوياحتمال انجام آن تکل ،اضطراب

ن يه همسهو بها ا  . ابنهد ي يياز آن رهها  يله از رنج ناشين وسيبد

کهرد تها    يسهع  خهود  پهژوهش  در( 3066) يا، رادقه همفروض

جه پژوهش ينت.   دهديتوض 3را از منرر فراشناخت يکار اهمال

نگهاه مثبهت بهه     ماننهد از باورهها   ين نکته بود که برخيد ايمؤ

بها   يشهناخت  يهها  ينسهبت بهه توانمنهد    يبهاور منفه   و ينگران

بهاور وجهود خطهر و     همچنهين . دنارتباط مثبت دار يکار اهمال

 يههها کننههده ينههيب شين پههيتههردادها مهههميههبههر رو مهههارعههدم 

، مههار نکه احساس خطر و فقهدان  يبا توجه به ا. اند يکار اهمال

ن يه دهند، در ارتباط بها ا  يل مياضطراب را تشک يم اساسيمفاه

احسهاس   نامهه  انيه پا فيتوان گفت که احتماالً تکل يپژوهش م

و  کنهد ايجاد مهي ان ياز دانشجو يرا در برخ مهارخطر و فقدان 

کارانهه در   ش رفتهار اهمهال  ين احساس در ادامه منجر به افزايا

 .دشو يآنان م

ون يو رگرسه  يل همبسهتگ يه ج تحلينتها  ،برخالف اضطراب

 يکهار  اهمهال با  يمنف يارتباط يد که خودکارآمدنده ينشان م

ن يه ا. کنهد  يم ينيب شيپآن را  يدارد و به رورت منف نامه انيپا

کو  و يمانند هها  ييها حارل از پژوهش يها افتهيز با يج نينتا

چههو و  چههان ،(3001)والتههرز  ،(3001)ارد  ، ون(6111) ديگههران

 همسو( 3063)نگ يو پار  و اسپرل( 3001)، سو (3005) يچو

( 3063)نگ يبه طهور مثهال در پهژوهش پهار  و اسهپرل     . ستا

بهه   يکهار  اهمالبا  1يده خودنرم يمشاهده شد که خودکارآمد

از  يکي نامه انيپاه يبه هرحال ته. در ارتباط است يرورت منف

 ماننهد ب  الطاست که ب يريادگي يبا سط  باال ياهداف آموزش

 ز برخهوردار يه ن يشهتر يب يهها  از چالش ييهر هدف سط  باال

1. self- esteem 2. metacognition  3. self-regulation 
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خهود   يکه هر شخص برا ياهداف( 6112)به نرر بندورا . ستا

ش يفرد از توانمند يابيارز يتواند از چگونگ يرد، ميگ يدر نرر م

 يوهايشهان انهواع سهنار   ياز کارآمد مهردم  يباورها. متأثر باشد

ر قهرار  يسازد، تحت تأث يخود م يرا که هر شخص برا يمقدمات

برخوردارنهد،   ييبهاال  يکه از احسهاس کارآمهد   ييآنها. دهد يم

 ييت و راهنمها يه شوند که حما يرا متصور م يموفق يوهايسنار

که نسبت به  ييآنها يول. آورد يعملکرد فراهم م يرا برا يمثبت

از شکسههت را  ييوهايشههان مشههکو  و مرددنههد سههناريکارآمد

توانند منجر  يزها کهههه مياز چ يهاريبس يمتصور ساخته و رو

 يشههناخت ين الگههويهها. شههوند يند، متمرکههز مههشههوبههه خطهها 

ت يه بهه موفق  يديشود تا فرد ام يافته، احتماالً سبب مينا سازش

بهه   يليده دانسته و به تب  تمايفاينداشته و هرگونه تالش را ب

افهزون بهر آن،   . ف نداشهته باشهد  يدر انجام تکل يداريآلاز و پا

الزمهه   نامه انيپااز  يمحور با تنش ناشبرخورد فعاالنه و مسئله

 6116)مطابق بها نرهر الزاروس   . ف استين تکليت در ايموفق

 يدگيتند، پاسخ ي، ادرا  ما از تهد(6111/6111نقل از فرانکن، 

ژه در خصور يو به  ه ديما از تهد يشناخت يابيکند، اما ارز يرا فعال م

. کنهد  ين مه يهي را تع يدگيه احتمال ادامه پاسخ تن همقابله ييتوانا

انجهام   ييهر فرد در خصهور توانها   يب خودکارآمدين ترتيبد

با شهکل دادن تصهور مثبهت از     نامه انيپامرتبط با  يها مهارت

 يورزبهر تعلهل   ياثهر معکوسه   تنيهدگي  ت عمل و کاهشيفيک

 .گذارد يمتأثير  نامه انيپاان در انجام يدانشجو

 يشده بهرا ادرا  يخودکارآمد  ،ياجتماع يه شناختيدر نرر

 يختگه يدر انگ ياساسه  يبالقوه نقشه  يدهايبر تهد مهاراعمال 

 مهارتوان خود در اعمال  هکه ب يکسان. کند يم ي، بازياضطراب

 افکهار اضهطرابي  خود را درگيهر  بالقوه باور دارند،  يدهايبر تهد

 ييرهههايکههه متغ ين زمههانيبنههابرا(. 6111بنههدورا، )کننههد  نمههي

شهههوند، از تهههوان   يکنتهههرل مههه  يهمچهههون خودکارآمهههد 

ر و سهوارز،  يه الب)شهود   ياضطراب کاسهته مه   يکنندگ ينيب شيپ

پهژوهش  ن وجهود،  يبا ا(. 6110کلز،يلد و ايگفي، ويسي؛ م6115

به مهدل   نامه انيپا ي، نشان دادند که افزودن خودکارآمدحاضر

ن يهي ب تبيدررد به ضهر پنج تنها درحدود ( گام دوم)ون يرگرس

ن تهوان  يدر مدل باالتر نامه انيپاد و همچنان اضطراب يافزا يم

 . کند ين را حفظ مييتب

 يشهناخت  نرريهه  6متقابهل  يگهر نيهي مطابق بها مفههوم تع  

فرد همچنهان کهه بهر     ي، سط  کارآمد(6111بندورا،) ياجتماع

ن يرد، بهد يپذ يمر يتأثز يگذارد از آن ن ير ميتأث يتيعوامل موقع

ش اضهطراب  يق افهزا يه از طر يطه يمح يب احتماالً محتوايترت

ر يفهرد، تهأث   ياز تفکرات مرتبط با شکست بر خودکارآمد يناش

و سهبب  ( 6111 ک و لهوتنز، ياسهتجو )گهذارد   يم يبر جا يمنف

 ينقهش خودکارآمهد   نامهه  انيه پا يکهار  اهمهال شهود تها در    يم

شهده در پهژوهش   اس استفادهيافزون بر آن، مق. تر شود کمرنگ

را در قالهب   يخودکارآمهد ( 6111)مطابق با نرر بنهدورا   حاضر

کهه   يسنجد در حال يف خار، ميک تکلياعتماد فرد به انجام 

ن پژوهش گسترده بهوده  يشده در ادهيسنج يکار اهمالعت يطب

را در  نامهه  انيه پا يل در تعلهل در اجهرا  يو عوامل گوناگون دخ

ن حالهت  يه رسد کهه در ا  يبه نرر م ين منطقيرد، بنابرايگ يبرم

 . برخوردار باشد يتر فيضع يين دو سازه از همسويپراش ا

ل يههمرتبههه رههفر و گههام سههوم از تحل يل همبسههتگيههتحل

 يکهار  اهمهال با  مدار جامعه ييگرا کمالون نشان داد که يرگرس

رات آن را ييه داشهته و تغ  يبه رورت مثبت همبسهتگ  نامه انيپا

فلهت و   يها ج پژوهشين همسو با نتايبنابرا. کند يم ينيب شيپ

بهههرت، يکالو ( 6111)سهههدلر و سهههاکس  ،(6113)گهههران يد

دادن دسهتيابي بهه    ههدف قهرار  ، (3005)تو يچسن و سيرنيلنگ

استانداردهاي ديگران از يک سو و عدم دريافت تأييد از آنها از 

کند که به نوبه خود کفايتي را تحريک ميسوي ديگر، حس بي

انداختن انجام تکليهف را   قکاري و به تعويسطوح باالي اهمال

 . در پي دارد

 يعنه ي، آنخار  يژگيبه جهت و مدار جامعه يگراهاکمال

گران از آنها توق  کامل بهودن دارنهد و   ين تصور که ديداشتن ا

نند، احتماالً يب يآنها اهداف سط  باال و سخت را تدار  م يبرا

ف بهوده و بهه   يدر انتخاب و انجام تکهال  يفاقد حس خودمختار

سهت و  ياسهتوبر، ف )شهوند   يخته مه يبرانگ يرونيواسطه اهداف ب

ا بهه  يه اند و  زهيانگيکه ب يرسد کسان يبه نرر م(. 3001ورد، يه

ق يعموالً تها دقها  شوند م يک ميتحر هاي برونيمحر واسطه 

که احساس فشار کنند در اقدام به عمل، تعلل  يزمان يعنيآخر 

 يزش، سهع يه انگ يمناب  درون ينکه افراد دارايورزند، حال ا يم

ان يه و به پا دهندف را سروقت و به موق  انجام يکنند تا تکال يم

1. reciprocal determinism      
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 (.6115 ،ديگرانسنکل و )برسانند 

با حرمت خهود   يکار اهمالاند که  نشان داده يشواهد تجرب

 سالمون و روثبلهوم، ) ن ارتباط مثبت دارد ييپا 6و اعتماد به خود

ف نسبت به يکاران در انجام تکالن احتماالً اهماليبنابرا(. 6112

خهود   ييخود مههرددند و شکست را نشهانه عهدم توانها    ييتوانا

( 6115)کهاون  ، جانسهون و مهک  يريافزون بر آن، فر. دانند يم

کهاران  دند کهه اهمهال  يجهه رسه  ين نتيات به ايپس از مرور ادب

تهر و  ر خود حساسيکاران در خصور تصوراهمالينسبت به ل

 بروزکه احتمال  ييها تيکنند تا از موقع يم يو سع ندتريتيحما

ن يه ن، ايبنهابرا . اجتناب کنند ،از آنها وجود دارد يمنف يريتصو

جلهوه  که احتمال شکست و احمق  ياقدام به عمل يافراد به جا

 يکننهد تها از هرگونهه اقهدام     يمه  يسع ،دادن در آن وجود دارد

توانهد   يو امتناع از تالش م ين ترس از آلازگريا. نديجو يدور

از  يا جنبهه  احتمهاالً  يکهار  اهمهال ن نکتهه باشهد کهه    يانگر ايب

(. 3000س، يو تها  يريه فر)اسهت   3يسهاز خودناتوان يها جنبه

کند که در آن  يف ميرا تور يتيوضع يسازناتوانارطالح خود

ت يه دن به موفقيدر مقابل رس يرا به رورت عمد يافراد موانع

ش را بهه آن موانه    يخهو  ياحتمال يها کنند تا شکست يخلق م

ل يه ن نرر توافق دارند کهه دل يلالب محققان بر ا. نسبت دهند

نهفتههه در  يمنفهه يمحافرههت خههود از معههان يسههازخودنههاتوان

نر و يز، گهارد يکرنز، فورب)است  يستگيشاشکست، همچون نبود 

 يههيگرا کمههالق يههات تحقيههمطههابق بهها ادب (. 3001مارشههال، 

ش دههد  يرا افهزا  يسهاز تواند خودناتوان ياست که م ياصهيخص

جههت   مهدار  جامعه يگراهان کماليبنابرا(. 6115نر، يهابدن و پل)

ق يکنند تا با به تعو يم يحرمت خود سعپايين سطوح حفاظت از 

ق، ين دقها يف و محهول کهردن آن بهه آخهر    يتکال يتن اجراانداخ

 يبه عواملرا ف يت تکليفين بودن کييو پا يعامل شکست احتمال

و  يريه فر)نسهبت دهنهد    يينه فقهدان توانها   وچون کمبود وقت 

 (.3000س، يتا

نهر و  ي، و1مقابلهه  يهها  افزون بر آن، در چههارچوب سهبک  

 ازکههه  يهي گرا کمهال از  ينشهان دادنهد، ابعهاد   ( 3063)کرتهون  

چون  يزيانگف چالشيدر مواجهه با تکال، نگرانند شدن يابيارز

بها مسهائل برخهورد     يو اجتناب يشتر به رورت انفعاليامتحان ب

 يگراهها  ب کمهال يه ن ترتيبهد . کرد حهل مسهئله  يکنند تا رو يم

آنهان   يارهل  يها يژگياز و يکي يابيکه ترس از ارز مدار جامعه

ن يه فعهال بها ا   يريه درگ يبه جها  نامه انيپااست در مواجهه با 

ن يبنهابرا . انهد  ليمتما ياجتناب يکردهايف، به استفاده از رويتکل

ک راهبهرد مقابلهه بها مسهئله     يه را به عنهوان   يکار اهمالآنان 

 . رديقرار نگ يابيشان مورد ارزينند تا توانمنديگز يمبر

 يهي گرا کمهال کهه  کردند  را نيز آشکارن نکته يج پژوهش اينتا

معنهادار دارد کهه    يهمبستگ يبا اضطراب و خودکارآمد مدار جامعه

 يچنهدخط  يهها يون و در اثهر همبسهتگ  يل رگرسياحتماالً در تحل

 يکهار  اهمهال  ين مؤلفه بر رويب استاندارد ايموجبات کاهش ضر

 يهي گرا کمهال گهر احتمهاالً   يد يبهه عبهارت  . شهده اسهت   نامهه  انيپا

عهت  يدر واقه  نشهانگر طب  م کهه  يعالوه بهر اثهر مسهتق    مدار جامعه

رهها  ير متغيق سها ياست، از طر ييگرا کمالن بعد از يافته ايناسازش

 .گذارد ير ميم تأثيرمستقيز به رورت لين يکار اهمالبر 

 يهي گرا کمهال کهه   نهد نشهان داد  يل همبسهتگ يه ج تحلينتا

ه يه ته يکهار  اهمهال ف، امها معنهادار بها    يخودمدار هرچنهد ضهع  

 يفهرد که در ابعهاد درون  ين کسانيبنابرا. ارتباط دارد نامه انيپا

رنهد در پهرداختن بهه    يگ يقرار م يدر سطوح باالتر ييگرا کمال

 يرو يکهار  اهمهال کمتهر بهه تعلهل و     نامهه  انيپامانند  يفيتکل

ماننهد پهژوهش    ييهها  ج پژوهشيافته توسط نتاين يا. آورند يم

بههرت و يکال ،(6111) يسههدلر و بههال ،(6113)گههران يفلههت و د

ن يههدر ا. شههود يت مههيههحما( 3001)و سههو ( 3005)گههران يد

خودمهدار در   يگراهاها نشان داده شده است که کمال پژوهش

شهوند چهرا کهه آنهها از      ينم يتعلل و سستف دچار يانجام تکال

ک پهروژه  يه کهه از تمهام کهردن     يتيشرفت و موفقياحساس پ

برنهد   يلهذت مه   ،شهود  يشان حارهل مه  يمنطبق با استانداردها

که از داشتن  يانين دانشجويبنابرا(. 3005، ديگرانبرت و يکال)

برنهد احتمهاالً کمتهر بهه      يانترارات باال در عملکردشان لذت م

داننهد   يدهند، چهرا کهه مه    يانجام کارها رلبت نشان متعلل در 

ت عملکهرد آنهها   يه فيق از کين دقها يف در آخريانجام دادن تکال

افزون بر . ست که انترارش را دارندين يزين آن چيکاهد و ا يم

کهه   يهي گرا کمهال از  يخودمدار به عنوان بعهد  ييگرا کمالآن، 

 يهها  يژگيواز  يبرخ ،افته استيسازش يهاکنش يشتر دارايب

شهود بها    يکهه فهرض مه    گيهرد دربر مهي را  يشناختمثبت روان

اند  قات نشان دادهيبه طور مثال تحق. در تواد است يکار اهمال

1. self-confidence 2. self-handicapping  3. coping styles 
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اسهتوبر و  )انهد  يزش درونه يه انگ يخودمهدار دارا  يگراهها  که کمال

کننهد   يف مه يرا ررف انجهام تکهال   يزمان فراوان ،(3001گران، يد

ت دارنهد  يه به موفق ييد بااليو  ام( 3001استوبر، چسترمن و ترن، )

اواسههکاوا و يليپههاورز، م ن راسههتايدر همهه(. 3001اسههتوبر و رمبههو، )

 يهي گرا کمهال انهد کهه    در پژوهش خود نشهان داده ( 3063)کاستنر 

ق ين ارتباط از طريشرفت اهداف ارتباط مثبت دارد و ايخودمدار با پ

 .  شود يم يرگيانجيها مها و برنامهطرح يريگين، اجرا و پيتدو

خودمهدار و   يهي گرا کمهال ن يبه رلم وجهود ارتبهاط معنهادار به    

 يهي گرا کمالون نشان داد که يل رگرسيتحل، نامه انيپا يکار اهمال

. نهدارد  يتهوان کهاف   يکهار  اهمهال رات ييه تغ ينيب شيپخودمدار در 

نسهبتاً  ک سهازه  يه خودمهدار   يهي گرا کمالق يات تحقيمطابق با ادب

ماننهد تهنش    يا نهه يکه در تعامهل بها عوامهل زم    افته استيسازش

فلهت،  )داشهته باشهد    يا  افتهيناسازش يها تواند کنش يشرفت ميپ

ز در پژوهش خود نشهان داد  ين( 3001)سو (. 6111ک، يت و دايهو

 يتوسط خودکارآمهد  يکار اهمالخودمدار و  ييگرا کمالکه ارتباط 

 يهي گرا کمهال رسهد کهه    ين، به نرر مه يبنابرا. شود يم يگريانجيم

 يکهار  اهمهال رات ييه م در تغيمسهتق ريشتر به رهورت ل يخودمدار ب

ژه با توجهه بهه روابهط معنهادار     يوهن فرض بيا. کند يم ينقش باز

 مهدار  جامعهه  يهي گرا کمهال و  يخودمدار با خودکارآمهد  ييگرا کمال

قابهل مالحرهه    6ها که در جهدول   ين همبستگيا. شود يت ميتقو

 يههها يون و در اثههر همبسههتگيل رگرسههيههدر تحلاحتمههاالً ، اسههت

ب اسهتاندارد  يضهر  يموجبهات کهاهش و عهدم معنهادار     يچندخط

 . شده است نامه انيپا يکار اهمال يخودمدار بر رو ييگرا کمال

ههر پههژوهش   يههها تيج مالحرههه محهدود يم نتها يدر تعمه 

ن پهژوهش  يه ا يها تياز محدود يکي. رستيانکارناپذ يضرورت

بهود کهه در حهال     يانيدانشهجو  يدسترس يو دشوار يپراکندگ

بهرداري از روش  ل در نمونهين دليبه هم. بودند نامه انيپاانجام 

 يههها ر روشيدر دسههترس کههه نسههبت بههه سههابههرداري نمونههه

 ،گهر دارد مداخلهه  يرهها يبهر متغ  يکنتهرل کمتهر   بردارينمونه

ت يه از ماه يتهوان ناشه   يت را مه ين محهدود يدوم. استفاده شد

دانست که با توجه بهه مراحهل    نامه انيپان يبودن تدو ينديفرا

را بسهته   ين مراحل جوام  ناهمسانيا يش تجربه طيآن و افزا

ن پهژوهش  يه که در ا يزيرد، چيگيک از مراحل دربر ميبه هر 

 ياان فارغ از مرحلهه يتمام دانشجو ياههاز آن لفلت شد و نمر

 .ل شديارد تحلو ،که در آن قرار داشتند نامه انيپان ياز تدو

ت و فلهت  يه هو يهي گرا کمهال  ياس چندبعهد ياستفاده از مق

 يهي گرا کمهال ختهه  يانگابعهاد درون  يريه گجهت اندازه( 6116)

محدود  يها همادّبا  ياسيطور مقنيو هم( خودمدار ييگرا کمال)

 يهها  تي، از محهدود نامه انيپاژه ياضطراب و يريگجهت اندازه

 يهي گرا کمهال اس يه رمقين پهژوهش اسهت، چهرا کهه ز    يگر ايد

منجهر نشهده و    يکسانيج يقات مختلف به نتايخودمدار در تحق

مراحل  يز با توجه به گستردگين نامه انيپاژه ياضطراب و ييروا

ن نخواهد شد، مگهر بها شهمول    يتأم نامه انيپاف يو جوانب تکل

 .   فين تکليپرسشنامه اضطراب بر تمام جوانب ا يمحتوا

تهر و در  يقهو  يبها طرحه   ن پهژوهش يه شهود ا  يه مه يتور

، نامهه  انيه پاف يه تکل. شهود گهر تکهرار   يد ييدانشجو يها نمونه

ک يه  گونهاگون اسهت کهه ههر     يها طهيبا ح يچندبعد يفيتکل

شهود   يه مه ين توريبنابرا. زانديتواند پاسخ اضطراب را برانگ يم

جههت سهنجش اضهطراب     ياس مناسهب يه مق يقات آتيدر تحق

ات يمطابق با ادب. محورها ابداع و استفاده شود يموجود در تمام

 يا و اضطراب روابط چندگانه ي، خودکارآمدييگرا کمالق يتحق

 يها شود در پژوهش يه ميل تورين دليگر دارند، به هميکديبا 

ل قهرار  يمورد تحل يساختار يها ن روابط در قالب مدليگر ايد

رهها بهر   يمتغن يه ک از ايم هر يرمستقيم و ليرد تا آثار مستقيگ

 .آشکار شود نامه انيپاه يته يکار اهمال

محترم  استادانج به دست آمده، يب مطابق با نتاين ترتيبد

مهؤثر،   يها ر و برنامهيسته است تا با اتخاذ تدابيها شا و دانشگاه

ان جههت  ي، درخواسهت از دانشهجو  يف پژوهشيمانند ارائه تکال

ق آنهها  يو تشهو  انيشرکت در جلسات دفاع، استفاده از دانشجو

 يهها  طهرح  ين و اجهرا يبها پژوهشهگران در تهدو    يبه همکار

ل بههه اکتشههاف و يه ش تجههارب و ميضههمن افهزا ... و يپژوهشه 

ان از ابهام خهار   يدانشجو ي، امر پژوهش را برايگروجوجست

شهان از  يش احساس کارآمديکرده و با کاهش اضطراب و افزا

ف يه آنهان در تکل ش از انهدازه  يدن به يه و تعلل ورز يکار اهمال

 .بکاهند نامه انيپا

 منابع

. ين شخصيو مشکالت ب ييگرارابطه کمال (.2585. )بشارت، م
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