
 

 تحصیلی نامهپایان از دفاع اضطراب کوتاه مقیاس سنجیروان هایویژگی بررسی و ساخت 

(ATS-BF )اکتشافی عاملی تحلیل: ایرانی دانشجویان در 

 5ارسالنی امیر فرناز ،4نیری دهقان مرضیه ،4ترابیان سارا ،3بواسحاقی منیژه ،2ایمانی صدف ،1ویسی سعید

 .(مسئول نویسنده) .ایران همدان، همدان، سینا بوعلی دانشگاه ی،تربیت روانشناسی ارشد کارشناسی .1

 .ایران همدان، همدان، سینا بوعلی دانشگاه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناسی .2

 .ایران اهواز، چمران، شهید دانشگاه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناسی .3

 .ایران تهران، شمال، تهران واحد اسالمی دآزا دانشگاه روانشناسی، گروه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس .4

 .ایران مالرد، مالرد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناس .5

 1-13، صفحات 1311 ماهبهمن، و دوم پنجاه، شماره پنجمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

  25/11/1399 تاریخ پذیرش:           24/09/1399تاریخ وصول: 

 چکیده

( در دانشجویان ATS-SF) نامهپایانمقیاس کوتاه اضطراب دفاع از  سنجیروانهای هدف پژوهش حاضر، ساخت و بررسی ویژگی

گیری در دانشجوی ایرانی با استفاده از روش نمونه 044ایرانی بود. این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی است. 

 یلیتحص(، مقیاس استقامت 9911) ساخته( محقق ATS-BF) نامهپایانکوتاه اضطراب  مقیاس( انتخاب شدند و آنالین) دسترس

(AGS کالرک و )نفسعزت( و مقیاس 9491) یمالک (RSEs )ها با ( را تکمیل کردند. همچنین تحلیل داده9191) روزنبرگ

 90نسخه  AMOSو  SPSS افزارنرمار عاملی اکتشافی انجام شد. استفاده از روش همسانی درونی، روایی همگرا، افتراقی و ساخت

را نشان  «عالئم جسمانی اضطراب دفاع»و « عالئم روانی اضطراب دفاع»ها استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی دو عامل برای تحلیل داده

نشان داد که دامنۀ ضرایب آلفا برای دو  از واریانس مقیاس اضطراب دفاع را تبیین کردند. همچنین، نتایج 39/29 درمجموعداد که 

و  r= -040/4) یلیتحصو ضریب همبستگی آن با استقامت  19/4و ضریب آلفای کل مقیاس  98/4تا  90/4عامل مقیاس از 

49/4>P ،)مثبت نفسعزت (009/4- =r  49/4و>P)  یمنف نفسعزتو (090/4 =r  49/4و>P)  دهندهنشانبه دست آمد که 

ش سنج جهتازآنتوان و افتراقی مقیاس اضطراب دفاع است. با توجه به روایی و پایایی مطلوب این مقیاس، میروایی همگرا 

 .اضطراب دفاع در بین جامعۀ دانشجویان تحصیالت تکمیلی کارشناس ارشد و دکترا استفاده کرد

 .نفسعزتاضطراب دفاع، تحلیل عاملی، پایایی، روایی، استقامت تحصیلی،  کلیدواژه:

  
 1311 ماهبهمن، دوم پنجاه و، شماره پنجمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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    9                                                                                            1311 ماه بهمن، دوو  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

و  9اسچلوند) استرایج  هاآندر  ومرجهرجاست که ترس، نگرانی زیاد و رفتارهای پر  شناختیروانمشکالت  ازجملهاضطراب 

 داردو اختالل خلق  (9491و همکاران،  9اسمیت-گیبسون) 9مانند افسردگی( و همبودی باالیی با سایر اختالالت 9494همکاران، 

اضطراب عبارت است از یك احساس منتشر بسیار ناخوشایند و مبهم دلواپسی که با یك یا چند   (.9491و همکاران  0داویال)

بر اساس  ،دیگرعبارتیبهود. شقراری و میل به حرکت همراه میاحساس جسمی نظیر تنگی نفس، تپش قلب، تعریق، سردرد، بی

در جمعیت عمومی بوده  پزشکیروانترین اختالالت ( اضطراب از شایعDSM-35) یروانراهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 

(. 9499، 2ریکاآم پزشکیروانانجمن ) باشندبا ترس، تردید و نگرانی مفرط می توأمکه شامل یك حالت روانی یا برانگیختگی شدید 

، 1، فوبی خاص9، اللی انتخابی8اختالل اضطراب جدایی (DSM-5) پنجمویراست -اهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانیدر ر

، 99، اختالل اضطراب فراگیر99، آگورافوبیا99یا بیماری پانیك زدگیوحشت، اختالل 94فوبی اجتماعی() یاجتماعاختالل اضطراب 

و  92، اختالل اضطرابی مشخص دیگر93های جسمیاضطرابی ناشی از دیگر بیماری ، اختالل90اختالل اضطرابی ناشی از مواد/دارو

(. بر اساس 9499آمریکا،  پزشکیروانانجمن ) استشده  بردهنامتحت عنوان اختالالت اضطرابی  98اختالل افسردگی نامشخص

 (.9498کاران، و هم 99سوندرگارد) شوندنتایج تحقیقات، زنان بیش از مردان دچار اختالالت اضطرابی می

(. دانشجویان به دلیل 9494و همکاران،  91اورورکه) هستندکند، گروه دانشجویان هایی که اضطراب باالیی را تجربه مییکی از گروه

خود و همچنین ترس از ارائه در  نامهپایانآخر به خاطر تجربه کم در پژوهش برای تکمیل  درترم ویژهبهحجم تکالیف درسی و 

ها رین اضطرابتبر اساس یك تحقیق، یکی از شایع کهطوریبهکنند. سطح باالیی از اضطراب را تجربه می نامهپایانفاع از روز نهایی د

در آموزش عالی، اضطراب پژوهش است که آن احساس ترس و عدم اطمینان در رابطه با انجام پژوهش و خلق تولیدات علمی 

در جوامع دانشگاهی و فشارهای ناشی از آن،  به سبب لزوم انجام پژوهش (.9918اران، ایمانی و همک) باشدمعتبر و اثرگذار می

                                                           
1. Schlund 
2. depression 
3. Gibson-Smith 
4. Davila 
5. diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5( 
6. American Psychiatric Association 
7. separation anxiety disorder 
8. selective mutism 
9. specific phobia 
10. social anxiety disorder (social phobia) 
11. panic disorder 
12. agoraphobia 
13. generalized anxiety disorder 
14. substance/med ication-induced anxiety disorder 
15. anxiety disorder due to another medical condition 
16. other Specified anxiety disorder 
17. unspecified anxiety disorder 
18. Søndergaard 
19. O’Rourke 
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    9                                                                                            1311 ماه بهمن، دوو  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

تواند با شود که میتحصیلی نامیده می نامهپایانها و فشارهای روحی شده که این وضعیت اضطراب دفاع از دانشجویان دچار تنش

اشد، استقامت تحصیلی در ارتباط ب نامهپایاند با اضطراب دفاع از متغیرهای مختلفی در ارتباط باشد. یکی از متغیرهایی که احتمال دار

( نقش مهمی در مقابله افراد با مشکالت 9494، 9وودوارد) غیر شناختییك ویژگی  عنوانبهدر دانشجویان است. استقامت  9تحصیلی

و  9کند )زامارولندمدت استفاده میدر جهت رسیدن به اهداف ب هاآنهستند که فرد از  غیر شناختیو تحت عنوان راهبردهایی 

 (.9494همکاران، 

ت در ها و اهداف بلندمدآوری و تمرکز بر پیگیری چالشگری، تابهای فردی یا مهارت تعیینویژگی عنوانبهاستقامت تحصیلی 

ی رسیدن به د براعالئق و استقامت مربوط به تالش فر عنوانبهاست. لذا استقامت تحصیلی  شدهتوصیفحوزه آموزش و تحصیل 

 تواند درمی نفسعزتبر اساس نتایج تحقیقات استقامت با  (.9491، 0است )کالرک و مالکی شدهتعریفاهداف بلندمدت تحصیلی 

دهد تا دیدگاه واقعی و مثبتی نسبت نوعی نگرش است که به فرد این فرصت را می نفسعزت (.9499و همکاران،  3لی) باشدارتباط 

 دیگرعبارتیهبهای خود اعتماد کرده و احساس کنترل بر زندگی خود داشته باشد. شود فرد به تواناییباشد و سبب میبه خود داشته 

 شدهیفتعرکند نگرش منفی یا مثبت افراد درباره خودشان و روشی است که فرد خود را بر اساس ارزیابی می عنوانبه نفسعزت

 پژوهشهای قبلی مطالعات در راستای سنجش اضطراب وجه به آنچه گفته شد در پژوهش(. با ت9494و همکاران،  2روزنتال) است

ری گی( و امثالهم صورت گرفته است، اما پژوهشی که توانسته باشد یك مقیاس برای سنجش و اندازه9918ایمانی و همکاران، )

ر راستای پر کردن این خالء پژوهشی صورت میزان اضطراب دانشجویان تحصیالت ایرانی بسازد وجود دارد و لذا این پژوهش د

( در ATS-BF) یلیتحص نامهپایانگرفته است. لذا سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مقیاس کوتاه اضطراب دفاع از 

 فتوان با تحلیل عاملی اکتشافی عوامل موردنظر را در آن کشدانشجویان ایرانی از روایی و پایایی مناسب برخوردار است؟ یا می

 کرد؟

 روش پژوهش 

آوری اطالعات در این انجام شد. برای جمع سنجیروانپژوهش حاضر پیمایشی و از نوع اکتشافی بود که بر اساس اصول رایج 

ای هدر صفحات شبکهآنالین طراحی و لینك آن  صورتبهاست. به این صورت که مقیاس  شدهاستفادهپژوهش از روش آنالین 

تا دانشجویانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند به  گرام، واتساپ و تلگرام( دانشجویان قرار داده شداجتماعی مجازی )اینستا

ار در خودک طوربهها پس از تکمیل شدن های خود را برای پژوهشگر ارسال کنند. پاسخ آزمودنیسواالت مقیاس پاسخ دهند پاسخ

 وتحلیلتجزیههای آماری مناسب نفر گردآوری گردید و به روش 044عداد ها که به تگوگل درایو ذخیره و در پایان تمامی داده

ها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح توصیفی جهت سنجش متغیرهای پژوهش از داده وتحلیلتجزیهشدند. جهت 

                                                           
1. academic grit 
2. Woodward 
3. Zamarro 
4. Clark & Malecki 
5. Li 
6. Rosenthal 
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    0                                                                                            1311 ماه بهمن، دوو  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

رسون و ز ضریب همبستگی پیدر سطح استنباطی جهت بررسی روایی همگرایی و افتراقی امیانگین و انحراف معیار استفاده شد. 

(، CFI) یااست. همچنین برای بررسی برازش مقیاس از برازش مقایسه شدهاستفادهبرای بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ 

 افزارنرماستفاده شد. همچنین  (RMSEA) بیتقری مجذور میانگین ( و خطای ریشهAGFI) یانطباقیا  شدهتعدیلنیکویی برازش 

 بود. 90نسخه  AMOSو  SPSSها برنامه دادهتحلیل 

 ابزار پژوهش

گیری سوال است که برای اندازه 99این مقیاس شامل  :(BF-ATS) 1نامهپایانمقیاس کوتاه محقق ساخته اضطراب دفاع از 

؛ عالئم 99و  1، 9، 8، 3، 0، 9، 9است که دو خرده مقیاس شامل عالئم روانی با سواالت  شدهساختهنامه اضطراب دفاع از پایان

لیکرت است به این صورت که  ایدرجهپنج صورتبهگذاری آن کند. نمرهگیری میرا اندازه 99و  94، 2، 9جسمانی با سواالت 

معکوس  صورتبه 9و  9گیرد. سواالت تعلق می 0، خیلی زیاد نمره 9، زیاد نمره 9، متوسط نمره 9، کم نمره 4خیلی کم نمره 

مجذور  یشد که مقدار خطای ریشه تائیددر پژوهش توسط سازندگان مقیاس روایی آن با روش تحلیل عاملی شوند. یگذاری منمره

به دست آمد. همچنین پایایی مقیاس نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضرایب برای کل  439/4( RMSEA) تقریبمیانگین 

 به دست آمد.  19/4مقیاس 

نقطه 3طیف لیکرت  صورتبهسوال است و  94این مقیاس شامل  :(2112) مالکی( کالرک و GSA) 2مقیاس استقامت تحصیلی

 0نمره، اغلب شبیه من است  9تا حدی شبیه من است  نمره 9، زیاد شبیه من نیست 9شبیه من نیست نمره  اصالًباشد که ای می

 هشدبررسیآن  سنجیروانهای سازندگان مقیاس ویژگیگیرد. در پژوهش توسط نمره تعلق می 3نمره و خیلی زیاد شبیه من است 

واند تاست که نتایج بیانگر آن بود که استقامت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد و استقامت تحصیلی می

همگرایی  چنین رواییروایی مالکی مقیاس استقامت تحصیلی است. هم دهندهنشانکند که بینی میدرصد از پیشرفت را پیش 9/98

است که ضرایب در  شدهاستفاده( از همبستگی پیرسون 9441) کوینداکوورث و  9مقیاس استقامت تحصیلی با مقیاس استقامت

 شدهاستفاده(. همچنین برای بررسی اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ 9491کالرک و مالکی، ) است آمدهدستبه 29/4تا  94/4دامنه 

 آمدهدستبه 14/4(. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 9491کالرک و مالکی، ) است شدهمحاسبه 19/4یب کل سواالت است که ضر

 است. 

 

                                                           
1. Anxiety Thesis Scale – Brief Form (ATS-BF)  
2. Academic Grit Scale (AGS) 
3. short Grit scale (GRIT–S) 
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    3                                                                                            1311 ماه بهمن، دوو  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 0، 9، 9، 9با سواالت  9مثبت نفسعزت مؤلفهسوال و دو  94این مقیاس شامل  :(1292) 1( روزنبرگRSEs) نفسعزت مقیاس

گذاری مقیاس در (. نمره9491 و همکاران، 0کیلکیویکز) کندگیری میرا اندازه 94 و 1، 9، 8، 2با سواالت  9منفی نفسعزت؛ 3و 

 9نمره، مخالفم  9نمره، موافقم  0موافقم  کامالً(، به این صورت که 9494و همکاران،  3سونمز) باشدای میدرجه 0طیف لیکرت 

(. در یك پژوهش برای بررسی همسانی درونی مقیاس از 9491 و همکاران، 2گارسیا) گیردنمره تعلق می 9مخالفم  کامالًنمره و 

فر، احراری، نجفی و محمدی) است شدهگزارش 91/4است که ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت  شدهاستفادهضریب آلفای کرونباخ 

 و همکاران، لیمانیس) است آمدهدستبه 88/4(. همچنین در یك پژوهش دیگر پایایی مقیاس را از طریق روش آلفای کرونباخ 9918

 شدهمحاسبه 19/4است که ضریب  شدهاستفاده(. در خارج از کشور نیز برای بررسی قابلیت اعتماد مقیاس از آلفای کرونباخ 9919

 9(. روایی همگرایی مقیاس با استفاده از مقیاس حمایت اجتماعی زیمت، داهلم، زیمت و فارلی9491 و همکاران، 8اکسین) است

های دیگر (. در پژوهش9499 و همکاران، 1لی) است آمدهدستبه 49/4داری در سطح و معنی 08/4همبستگی ( ضریب 9199)

( و ضریب 9491 و همکاران، 99)بورنته19/4(، ضریب آلفای کرونباخ 9491 و همکاران، 94)ماریکوتویو92/4ضریب آلفای کرونباخ 

 است.  آمدهدستبه 92/4در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  (.9494 و همکاران، 99یوبا) است آمدهدستبه 28/4آلفای کرونباخ 

 هایافته

 در دانشجویان ایرانی نامهپایاناطالعات توصیفی مقیاس اضطراب دفاع از  .1جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل سواالت ردیف

 490/9 03/9 3 9 کرد.  خواهم دفاع ام،نامهپایان از خوبیبه دارم اطمینان 9

 923/9 99/9 3 9 شوم. می سردرد دچار نامه،جلسه دفاع از پایان به مداوم فکر کردن از 9

 993/9 98/9 3 9 .کنممی دلهره احساس ام بشوند،نامهپایان داوران کسانی چه اینکه از 9

شود دانم در جلسه دفاع چه سواالتی از سوی داوران از من میاز اینکه نمی 0

 ارم. دلهره د

9 3 94/9 932/9 

 938/9 99/9 3 9 ترسم.از اینکه نتوانم به سواالت داوران پاسخ مناسبی بدهم می 3

 929/9 41/9 3 9 شوم.  صدا لرزش دچار ام،نامهپایاندفاع از  هنگام در نگرانم 2

 ام را کسی دیگر انجام دادهنامهپایانترسم از اینکه داوران بفهمند بخشی از می 8

 ت. اس

9 3 43/9 991/9 

 999/9 38/9 3 9 کنم.  دفاع ،شدهتعیین زمان در را نامهپایان توانممی مطمئن هستم 9

                                                           
1. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs) 
2. self-esteem positive  
3. self-esteem negative  
4. Kielkiewicz 
5. Sønmez 
6. García 
7. Xin 
8. Zimet 
9. Li 
10. Maricuțoiu 
11 Burnette 
12. Uba 
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    2                                                                                            1311 ماه بهمن، دوو  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 910/9 09/9 3 9 باشم.  حواس داشته تمرکز امنامهپایاندفاع از  هنگام توانمنمی کنممی فکر 1

 993/9 18/9 3 9 شد.  خواهم قلب شدید تپش دچار دفاع، هنگام کنممی گمان 94

 990/9 09/9 3 9 شود. سرخ امچهره پژوهشم، گزارش ارائه هنگام در کنممی فکر 99

 490/9 00/9 3 9 ندادند.  کارم را ارزشمند داوران کنممی فکر 99

، اطالعات توصیفی گروه نمونه شامل حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار سواالت مقیاس اضطراب دفاع از 9در جدول 

 بود، با کمك سوال 99 دارای که نامهپایاناز  اضطراب دفاع مقیاس حاضر پژوهش در دانشجویان ایرانی آمده است. در نامهایانپ

سؤاالت  بین نمرات ضرایب همبستگی که بود الزم عاملی تحلیل روش از استفاده از شد. قبل اعتبار یابی اکتشافی عاملی تحلیل روش

شود با توجه به باال بودن ضریب می مشاهده 9جدول  در که گونههمانشود.  حاصل اطمینان آن نباالبود از و بررسی مقیاس

توان است، می شدهدادهنشان « 9کرویت بارتلت»و آزمون  «9اولکین-مایر-کایرز» آزمونهمبستگی بین سواالت مقیاس که در نتایج 

 س قابل توجیه است. نتیجه گرفت که انجام تحلیل عاملی اکتشافی بر روی این مقیا

 برای تحلیل عاملی شدهانتخابی آزمون تاییدپذیری تعداد نمونه. 2جدول 

 999/4 برای تعیین بسندگی تعداد نمونه KMO ضریب

 899/299 (BTS) بارتلتآزمون کرویت 

 22 درجه آزادی

 449/4 معناداری

باشد. مقدار آماره خی دو می شدهانتخابی نمونهاست که نمایانگر میزان مطلوب  942/4برابر  KMOشاخص  9در جدول 

فاده مقیاس اضطراب دفاع است اعتبار یابیتوان از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای آن است که می دهندهنشاناست که  899/299

 نمود.

 

 نمودار سنگریزه مقادیر ارزش ویژه هر یک از سواالت .1نمودار 

 

                                                           
1. Kaiser – Meyer – Olkin Test 
2. Bartlett’s test of sphericity 
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    8                                                                                            1311 ماه بهمن، دوو  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 در دانشجویان ایرانی نامهپایانالت مقیاس اضطراب دفاع از سوا شدهاستخراجمقادیر  .3جدول 

های شاخص

 آماری

استخراج عمومی مجموع مجذورات  استخراج اولیه

 بارهای عاملی

چرخش مجموع مجذورات بارهای 

 عاملی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تراکمی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تراکمی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تراکمی

 412/91 412/91 219/0 429/39 429/39 299/2 429/39 429/39 929/2 عامل اول

 392/29 004/99 999/9 392/29 089/1 998/9 392/29 089/1 998/9 عامل دوم

 عالئم روانی اضطراب دفاع که اول شد. عامل استخراج عامل دو اکتشافی، عامل تحلیل در شود،می مشاهده 9 جدول در کهچنان

 واریانس را از درصد 00/99دارد  نام عالئم جسمانی اضطراب دفاع که دوم عامل و کندمی تبیین را واریانس صددر 41/91 دارد نام

 کنند. تبیین می را نامهپایاناضطراب دفاع از  مقیاس واریانس 39/29 درمجموع عامل دو این و کندمی تبیین

 در دانشجویان ایرانی نامهپایانقیاس اضطراب دفاع از درصد م 33/22مجموع واریانس(  ) دقتمدل دوعاملی با  .4جدول 

 خرده مقیاس عالئم جسمانی خرده مقیاس عالئم روانی عوامل سواالت 

  293/4 9سوال 

 340/4  9سوال 

  230/4 9سوال 

  298/4 0سوال 

  221/4 3سوال 

 993/4  2سوال 

  310/4 8سوال 

  989/4 9سوال 

  804/4 1سوال 

 999/4  94سوال 

 899/4  99سوال 

  399/4 99سوال 

شود، بارهای عاملی در حالت چرخش یافته برای عامل اول و دوم مقیاس اضطراب دفاع مالحظه می 0طور که در جدول همان

( خرده مقیاس عالئم روانی) آناست که با توجه به محتوای  99و  1، 9، 8، 3، 0، 9، 9است. عامل اول شامل سؤاالت  ذکرشده

باشد که با توجه به محتوای سؤاالت، خرده مقیاس عالئم جسمانی می 99و  94، 2، 9شد. عامل دوم نیز شامل سؤاالت  گذارینام

 شد.  گذارینام
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    9                                                                                            1311 ماه بهمن، دوو  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 نفسعزتضریب مقیاس آلفای کرونباخ مقیاس اضطراب دفاع، استقامت تحصیلی و . 3جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سواالت عامل

 929/4 9 اضطراب دفاععالئم روانی 

 909/4 0 عالئم جسمانی اضطراب دفاع

 193/4 99 کل سواالت اضطراب دفاع

 919/4 94 استقامت تحصیلی

 990/4 3 مثبت نفسعزت

 908/4 3 منفی نفسعزت

 199/4 94 نفسعزتکل مقیاس 

 هد. دونی مقیاس اضطراب دفاع را نشان میاست که میزان مناسبی از همسانی در آمدهدستبهضریب آلفای کرونباخ  0در جدول 

 های همگرا و افتراقی آنهای آن، فرماضطراب دفاع با خرده مقیاس نتایج همبستگی درونی مقیاس .2جدول 

 2 3 0 9 9 9 متغیرهای پژوهش

      - عالئم روانی -9

     - 812/4** عالئم جسمانی -9

    - 192/4** 189/4** مقیاس کل اضطراب دفاع-9

   - -911/4** -999/4** -040/4** استقامت تحصیلی-0

  - 980/4* -091/4** -901/4** -009/4** مثبت نفسعزت-3

 - -399/4** -989/4** 919/4** 322/4** 090/4** منفی نفسعزت-2

  49/4مقدار احتمال در سطح         43/4مقدار احتمال در سطح 

 -040/4) تحصیلیدهد که ضریب همبستگی بین اضطراب دفاع با استقامت نشان می 3در جدول  شدهدادهمطابق با مقادیر نمایش 

=r  49/4و>P) روایی افتراقی مقیاس اضطراب دفاع است. ضریب همبستگی بین اضطراب دفاع  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه

روایی افتراقی مقیاس اضطراب دفاع است. ضریب  ندهدهنشاناست که  آمدهدستبه (P<49/4و  r= -009/4) مثبت نفسعزتبا 

روایی همگرای مقیاس  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه (P<49/4و  r= 090/4) منفی نفسعزتهمبستگی بین اضطراب دفاع با 

 اضطراب دفاع است.

 در دانشجویان ایرانی نامهپایانبرازش مدل مقیاس اضطراب دفاع از  هایشاخص .2جدول 

 حد مجاز آمدهدستبهمقدار  شاخص برازش مدل

 - 93/29 (9χمجذور کای )

 - 93 (DFدرجه آزادی )

 9کمتر از  498/9 

  1/4بیشتر از  129/4 (CFIای )شاخص برازش مقایسه

  1/4بیشتر از  199/4 (AGFIیا انطباقی ) شدهتعدیلشاخص نیکویی برازش 

  49/4کمتر از  439/4 (RMSEAی مجذور میانگین تقریب )خطای ریشه

این  2باشد که طبق جدول شماره  9سنجش برازش مدل، نسبت به مجذور خی به درجه آزادی باید کمتر از  منظوربهیابی در مدل

( و شاخص نیکویی برازش CFIای )برازش مقایسه شاخصبه دست آمد و نشانگر برازش مناسب مدل است.  499/9مقدار برابر با 
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    1                                                                                            1311 ماه بهمن، دوو  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

به دست آمد.  19/4و  12/4تر است که در مطالعه حاضر به ترتیب ( به میزانی که به عدد یك نزدیكAGFIیا انطباقی ) هشدتعدیل

است؛ بنابراین، در  49/4باشد که نقطه رد آن می 439/4( برابر RMSEAی مجذور میانگین تقریب )همچنین مقدار خطای ریشه

 باشد. نتایج بیانگر برازش مناسب مدل می طورکلیبهها مشکلی ندارند و این مورد، نیز داده

 گیریبحث و نتیجه 

 در دانشجویان ایرانی: تحلیل نامهپایانمقیاس کوتاه اضطراب دفاع از  سنجیروانهای هدف پژوهش حاضر، ساخت و بررسی ویژگی

ه را نشان داد ک« ئم جسمانی اضطراب دفاععال»و « عالئم روانی اضطراب دفاع»عاملی اکتشافی بود. نتایج تحلیل عاملی دو عامل 

از واریانس مقیاس اضطراب دفاع را تبیین کردند. همچنین، نتایج نشان داد که دامنۀ ضرایب آلفا برای دو عامل  39/29 درمجموع

 مثبت نفسعزت(، -040/4) یلیتحصو ضریب همبستگی آن با استقامت  19/4و ضریب آلفای کل مقیاس  98/4تا  90/4مقیاس از 

روایی همگرا و افتراقی مقیاس اضطراب دفاع است. در تبیین  دهندهنشانبه دست آمد که  (090/4) یمنف نفسعزتو  (-009/4)

رفیت فردی برای ظ عنوانبهمانند استقامت تحصیلی  غیر شناختیتوان گفت عوامل روایی افتراقی مقیاس با استقامت تحصیلی می

های گسترده در مسیر زندگی تحصیلی ضروری سطح باال و پایداری در مواجهه با موانع و چالش تالش در جهت اهداف بلندمدت و

پایداری و شکیبایی در راه رسیدن به اهداف درازمدت تحصیلی  عنوانبه(. استقامت تحصیلی 9499و همکاران،  9هستند )شچمن

ها و پستی و شکست باوجودها، عالقه در طول سالها و نگهداشت تالش و است و آن شامل کار شدید روی چالش شدهتعریف

(. لذا وقتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای رسیدن به اهداف خودشان پایدار باشند 9448داکوورث و همکاران، ) هاستبلندی

ب دفاع با ضطراکنند. لذا منطقی است که او در راه رسیدن به آن شکیبا باشند مشخص است که اضطراب دفاع کمتری را تجربه می

ان گفت که تومی نفسعزتاستقامت تحصیلی روایی افتراقی داشته باشد. همچنین در تبیین روایی همگرایی اضطراب دفاع با 

و  9ولز) دارد( که تأثیر قاطعی بر ابعاد عاطفی و شناختی انسان 9494روزنتال و همکاران، ) است یشناختروانای پدیده نفسعزت

(. 9494و همکاران،  9تام) شودو مهم شناخته می مؤثریك منبع  عنوانبهکارکرد آن در مقابله با فشارهای زندگی  ( و9494همکاران، 

ند، برخوردار هست نفسعزتتری از افرادی که از سطح پایین کهطوریبهنقش مهمی در سالمت و بهزیستی افراد دارد،  نفسعزت

و همکاران،  0آدامسون) دیآپیش می هاآنباال برای  نفسعزتتری نسبت به افراد با و جسمانی بیش شناختیروانمشکالت هیجانی، 

، 2شروت و ویگل) دارد( و مقابله با مشکالت 9494و همکاران،  3آگانه) استرسنقش مهمی در کاهش  نفسعزتهمچنین  (.9491

د مانع از توانباال می نفسعزتند، به دلیل اینکه باالیی برخوردار هست نفسعزتتوان گفت دانشجویان که از می درمجموع(. 9494

 نفسزتعکنند. لذا منطقی است که اضطراب دفاع با استرس و اضطراب در دانشجویان شود، آنان اضطراب دفاع کمتری را تجربه می

 روایی همگرا و افتراقی داشته باشد.

                                                           
1. Shechtman 
2. Wells 
3. Tam 
4. Adamson 
5. Angane 
6. Shrout & Weigel 
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    94                                                                                            1311 ماه بهمن، دوو  دوره پنجم، شماره پنجاه مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 روسیوکاغذی به دلیل شیوع کرونا -مداد صورتبهها شنامههای اصلی این پژوهش مهیا نبودن شرایط اجرای پرسیکی از محدودیت

شانس همه دانشجویان  رونیازاهای اجتماعی مجازی پرداخته شد. ها از طریق شبکه( بود که به اجرای مجازی پرسشنامه91-کووید)

جازی اینترنت و فضای ماند که دسترسی به برای شرکت در پژوهش یکسان نبود و تنها کسانی قادر به شرکت در پژوهش بوده

ر های دیگنتایج پژوهش همچون بسیاری از بررسیکه این خود یك محدودیت عمده خارج از اختیار پژوهش بوده است.  اندداشته

ای هرا به استفاده از شیوه کنندگانمشارکتمطالعه رفتار واقعی( ممکن است  یجابه) یدهبه دلیل استفاده از ابزارهای خودگزارش

در زمینه اعتبار،  ترقیدقهای کفایتی فردی ترغیب کند. برای دستیابی به یافتهاجتماعی و اجتناب از بدنامی ناشی از بی ائیدتکسب 

های کمّی در سطحی های پژوهش حاضر و توسعه این ابزار با ارزیابیروایی و ساختار این مقیاس و از میان برداشتن محدودیت

وصیه اجتماعی متفاوت( ت-اقتصادی -ن ابزار در سایر کشورها و جوامع آماری متفاوت )شرایط فرهنگیای سنجیروانتر، انجام وسیع

توانند به گسترش دانش در زمینه مشکالت مربوط به شود. دستاوردها و پیامدهای این پژوهش در سطح نظری میو پیشنهاد می

 ورمنظبههای جدیدتر و دکترا کمك کند و راهگشای پژوهشتحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد  نامهپایاناضطراب دفاع از 

گیری اضطراب دفاع شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مقیاس کوتاه در زمینه عوامل مؤثر بر شکل شناختیروانگسترش دانش 

ضطراب دفاع و شناخت مطلوب را دارد و ابزار مناسبی برای شناخت ا سنجیروانهای اضطراب دفاع در جامعه دانشجویان ویژگی

طح کند. لذا در سبهتر این مشکل در دانشجویان ایرانی است که به پژوهشگران در سنجش اضطراب دفاع در دانشجویان کمك می

 قرار گیرد. مورداستفادهتوان در سنجش اضطراب دفاع در جامعه ایرانی های این پژوهش میعملی، از یافته
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The development and evaluation of psychometric properties of brief scale academic 

dissertation defense anxiety brief form (ATS-BF) in Iranian University students: 

exploratory factor analysis 

Abstract 
This study aimed to development and evaluation of psychometric properties of brief scale academic 

dissertation defense anxiety brief form (ATS-BF) in Iranian University students: exploratory factor 

analysis. The research design was descriptive and exploratory factor analysis. Four hundred and 

University students were using convenience sampling method (method online) in Iran and they filled out 

the anxiety thesis scale – brief form (ATS-BF) of researcher-made (2020), academic grit scale (AGS) of 

Clark and Malecki (2019) and self-esteem scale (RSEs) of Rosenberg (1989). The data was analyzed using 

internal consistency, validity divergent, validity discriminant and exploratory and confirmative factor 

analysis. The analysis was done using SPSS and AMOSS- 24. The results of the confirmatory factor analysis 

showed that the two factors of psychological symptoms of defense anxiety and physical symptoms of defense 

anxiety explained 62.53 of the total variance. Furthermore, the results showed that the Cronbach's alpha 

coefficients were ranged from .87 to .87 for the extracted factors, .91 for total scale, and correlation 

coefficient of the inventory with academic grit was obtained (r= -.404, P<0.01), with positive self-esteem 

was obtained (r= -.443, P<0.01) and with negative self-esteem was obtained (r= .424, P<0.01), given the 

appropriate reliability and validity of the brief scale academic dissertation defense anxiety brief form (ATS-

BF), it can be used to measure academic dissertation defense anxiety among University students population. 

Keywords: defense anxiety, factor analysis, reliability, validity, academic grit, self-esteem. 
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