
 

 

 اساس بر باال و پایین تحصیلی نامهپایان از دفاع اضطراب دارای گروه دو به دانشجویان تمایز 

 همزمان تشخیصی تحلیل: نفسعزت و تحصیلی استقامت

 فریده ،6کاشفی فهیمه ،5وند معارف اکرم ،4افخمی نوشین ،3بواسحاقی منیژه ،2ایمانی صدف ،1ویسی سعید

 7بجدنی ابراهیمی

 (.مسئول نویسنده). ایران همدان، همدان، سینا بوعلی دانشگاه تربیتی، روانشناسی ارشد ارشناسیک .1

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

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

 .ایران اسالمشهر، روانشناسی، گروه اسالمشهر، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناس .4

 .ایران تهران، الکترونیک، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،بخشیتوان مشاوره ارشد کارشناس .5

 .ایران شاهرود، اسالمی، آزاد دانشگاه شاهرود، واحد عمومی، شناسیروان دکتری دانشجوی .6

 .ایران تهران، روانشناسی، گروه غرب، تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناس .7

 134-144، صفحات 1441 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 15/04/1400تاریخ پذیرش:                                                    12/02/1400تاریخ وصول: 

 چکیده

اس بر اس تحصیلی پایین و باال نامهپایانتمایز دانشجویان به دو گروه دارای اضطراب دفاع از  بررسیهدف از پژوهش حاضر 

را کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتجامعه آماری این پژوهش بود.  : تحلیل تشخیصی همزماننفسعزتاستقامت تحصیلی و 

اه کوت مقیاسشدند به  انتخاب)روش آنالین( دسترس گیری به شیوه نمونهبر اساس  افراد نفر از این 01بودند.  0011در سال 

 ( و مقیاس9101) یمالک( کالرک و AGS) یلیتحصمقیاس استقامت (، 0911همکاران )( ویسی و ATS-BF) نامهپایاناضطراب 

نفر  001و باال  اضطراب دفاعنفر دارای  911به این منظور تعداد  هاآنپاسخ دادند. از بین ( 0191( روزنبرگ )RSEs) نفسعزت

تابع و با استفاده از روش  90نسخه  SPSS یآمار افزارنرمک پژوهش به کم یهادادهو  انتخاب شدند پاییناضطراب دفاع دارای 

 تحصیلی نامهایانپاضطراب دفاع از توان می نفسعزتاستقامت تحصیلی و تایج نشان داد که با کمک ن شد. لیتحلممیزی( ) صیتشخ

پایین و باال  اضطراب دفاعرای دارا به دو گروه  افراد بینی صحیحدرصد پیش 0/50تحلیل ممیزی توانست با  و بینی کردرا پیش

 صیلیتح نامهپایاناضطراب دفاع از بر  نفسعزتاستقامت تحصیلی و گیری کرد عواملی همچون توان نتیجهمی .بندی نمایدطبقه

به  یانتحصیلی در دانشجو نامهپایاناضطراب دفاع از  دهندهکاهشمانگران در ارائه راهکارهای شود دراست. پیشنهاد می تأثیرگذار

 تری مبذول نمایند.این عوامل توجه بیش

 .نفسعزت تحصیلی، استقامت تحصیلی، نامهپایان از دفاع اضطرابکلیدواژه:  

 
 1441 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 090                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

و  0اسچلوند) استرایج  هاآندر  ومرجهرجزیاد و رفتارهای پر ، نگرانی ترساست که  شناختیروانمشکالت  ازجملهاضطراب 

 داردو اختالل خلق  (9101و همکاران،  9اسمیت-گیبسون) 9همبودی باالیی با سایر اختالالت مانند افسردگی و (9191همکاران، 

راب عبارت است از یک احساس منتشر بسیار ناخوشایند و مبهم دلواپسی که با یک یا چند اضط  (.9101و همکاران  0داویال)

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

 در جمعیت عمومی بوده پزشکیروان الالتختترین ااضطراب از شایع( DSM-05) یروانراهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 

(. 9109، 6ریکاآم پزشکیروانانجمن ) باشندبا ترس، تردید و نگرانی مفرط می توأمشامل یک حالت روانی یا برانگیختگی شدید که 

، 1اص، فوبی خ9، اللی انتخابی5اختالل اضطراب جدایی (DSM-5) پنجمویراست -تشخیصی و آماری اختالالت روانی یدر راهنما

، 09، اختالل اضطراب فراگیر09، آگورافوبیا00یا بیماری پانیک زدگیوحشت، اختالل 01فوبی اجتماعی() یاجتماعاختالل اضطراب 

و  06، اختالل اضطرابی مشخص دیگر00های جسمی، اختالل اضطرابی ناشی از دیگر بیماری00اختالل اضطرابی ناشی از مواد/دارو

 (.9109آمریکا،  پزشکیروانانجمن ) استختالالت اضطرابی نام برده شده تحت عنوان ا 05اختالل افسردگی نامشخص

هایی یکی از گروه(. 9105و همکاران،  09شوند )سوندرگاردبر اساس نتایج تحقیقات، زنان بیش از مردان دچار اختالالت اضطرابی می

اضطراب عبارت است از یک احساس  (.9191 و همکاران، 01اورورکههستند )کند، گروه دانشجویان که اضطراب باالیی را تجربه می

راری و قمنتشر بسیار ناخوشایند و مبهم دلواپسی که با یک یا چند احساس جسمی نظیر تنگی نفس، تپش قلب، تعریق، سردرد، بی

 ویاندانشج و فشارهای ناشی از آن، دانشگاهیدر جوامع  سبب لزوم انجام پژوهشبه  ،دیگرعبارتیبهشود. میل به حرکت همراه می

 (.0911ویسی و همکاران، شود )نامیده می نامهپایاناز  دفاعها و فشارهای روحی شده که این وضعیت اضطراب دچار تنش

                                                           
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 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

https://ijndibs.com/article-1-676-fa.html


 انو همکار ویسی                                                                                             ......تحصیلی نامه پایان از دفاع اضطراب دارای گروه دو به دانشجویان تمایز

  

 

 096                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

همچنین  خود و نامهپایاندر ترم آخر به خاطر تجربه کم در پژوهش برای تکمیل  ژهیوبهدانشجویان به دلیل حجم تکالیف درسی و 

ی از کبر اساس یک تحقیق، ی کهیطوربهکنند. سطح باالیی از اضطراب را تجربه می نامهپایانایی دفاع از ترس از ارائه در روز نه

ها در آموزش عالی، اضطراب پژوهش است که آن احساس ترس و عدم اطمینان در رابطه با انجام پژوهش و ترین اضطرابشایع

تواند با متغیرهای تحصیلی می نامهپایاناز  دفاعاضطراب (. 0915همکاران،  ایمانی وباشد )خلق تولیدات علمی معتبر و اثرگذار می

 0تحصیلی تحصیلی در ارتباط باشد، استقامت نامهپایانمختلفی در ارتباط باشد. یکی از متغیرهایی که احتمال دارد با اضطراب دفاع از 

( نقش مهمی در مقابله افراد با مشکالت و تحت 9191، 9وودوارد) یشناخت ریغیک ویژگی  عنوانبه. استقامت در دانشجویان است

 و همکاران، 9کند )زامارودر جهت رسیدن به اهداف بلندمدت استفاده می هاآنعنوان راهبردهایی غیرشناختی هستند که فرد از 

9191.) 

دت در ها و اهداف بلندمالشآوری و تمرکز بر پیگیری چ، تابیگر نییتعهای فردی یا مهارت ویژگی عنوانبهاستقامت تحصیلی 

ه عالئق و استقامت مربوط به تالش فرد برای رسیدن ب عنوانبهلذا استقامت تحصیلی  است. شدهفیتوصحوزه آموزش و تحصیل 

 تواند درمی نفسعزتبر اساس نتایج تحقیقات استقامت با  (.9101، 0کالرک و مالکیاست ) شدهفیتعراهداف بلندمدت تحصیلی 

دهد تا دیدگاه واقعی و مثبتی نسبت نوعی نگرش است که به فرد این فرصت را می نفسعزت (.9109و همکاران،  0لیباشد )ارتباط 

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

 شدهفیرتعکند مثبت افراد درباره خودشان و روشی است که فرد خود را بر اساس ارزیابی میبه عنوان نگرش منفی یا  نفسعزت

یلی استقامت تحصمتغیرهایی چون  یرگذاریتأث، اهمیت که ذکر شدبا استناد به شواهد پژوهشی (. 9191 و همکاران، 6روزنتالاست )

ک در قالب یگیری از انسجام و هماهنگی الزم برای نتیجه شود، اما این شواهداستنباط می بر کارکردهای تحصیلی نفسعزتو 

 شدهیبررس نامهپایاناضطراب دفاع از  رب هاآن نقش تشخیصیبرخوردار نیستند. به همین جهت در پژوهش حاضر مطالعه تشخیصی 

بندی تشخیص و طبقه به قادر نفسعزتاستقامت تحصیلی و آیا است که پاسخ داده  سؤالاین این پژوهش به بنابراین، ؛ است

 ؟باشندمی تحصیلی باال و پایین نامهپایاندارای اضطراب دفاع از  دانشجویان به دو گروه

 پژوهش روش

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و بود.  یدوگروهروش پژوهش توصیفی و دارای طرح تابع تشخیص 

پژوهش در زمان شیوع کرونا ویروس بود لذا از روش آنالین برای گردآوری  اجرای کهییازآنجابودند.  0011در سال دکتری 

 نفسعزتمجازی اضطراب دفاع، استقامت تحصیلی و  سؤاالت نفر به 011هفته  9پاسخنامه دانشجویان استفاده شد که بعد از مدت 

 اضطرابدارای نفر  001و باال  تحصیلی اضطرابی نفر دارا 911به این منظور تعداد  هاآناز بین ها بعد از بررسی داده .پاسخ دادند

                                                           
1. academic grit 
2. Woodward 
3. Zamarro 
4. Clark & Malecki 
5. Li 
6. Rosenthal 
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 095                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ضمین تضایع نشدن حقوق افراد نمونه، در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، . شدند شناساییپایین تحصیلی 

در  گانکنندشرکتها، ها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالحریم خصوصی و رازداری رعایت شد. همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

ماند و اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه می هاآنمورد خروج از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به 

در دو سطح توصیفی )میانگین و انحراف  هاهای آزمودنیهای پاسخها پرسشنامهبعد از گردآوری داده .این امر نیز کامالً رعایت شد

 تحلیل شد. 90نسخه  SPSS افزارنرم( با 0تحلیل تابع تشخیصی) یاستنباط معیار( و

 ابزار پژوهش

گیری است که برای اندازه سؤال 09این مقیاس شامل  :(9911همکاران )( ویسی و BF-ATS) 2نامهپایانمقیاس اضطراب دفاع از 

؛ عالئم 09و  1، 9، 5، 0، 0، 9، 0 سؤاالتوانی با است که دو خرده مقیاس شامل عالئم ر شدهساختهنامه اضطراب دفاع از پایان

لیکرت است به این صورت که  ایدرجهپنج صورتبهگذاری آن کند. نمرهگیری میرا اندازه 00و  01، 6، 9 سؤاالتجسمانی با 

معکوس  صورتبه 9و  0 تسؤاالگیرد. تعلق می 0، خیلی زیاد نمره 9، زیاد نمره 9، متوسط نمره 0، کم نمره 1خیلی کم نمره 

اضطراب زیاد تا خیلی زیاد  دهندهنشان 09تا  90اضطراب پایین تا متوسط و نمره  دهندهنشان 90تا  1شوند. نمره گذاری مینمره

ن ی مجذور میانگیشد که مقدار خطای ریشه تائیدباشد. در پژوهش توسط سازندگان مقیاس روایی آن با روش تحلیل عاملی می

(. همچنین پایایی مقیاس نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضرایب برای 0911ویسی و همکاران، آمد )به دست  100/1تقریب 

 است. آمدهدستبه 95/1آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر (. 0911ویسی و همکاران، آمد )به دست  10/1کل مقیاس 

نقطه 0طیف لیکرت  صورتبهاست و  سؤال 01مل این مقیاس شا :(2191) مالکی( کالرک و AGS) 9مقیاس استقامت تحصیلی

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

 هشدبررسیآن  سنجیروانهای گیرد. در پژوهش توسط سازندگان مقیاس ویژگینمره تعلق می 0نمره 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

روایی مالکی مقیاس استقامت تحصیلی است. همچنین روایی همگرایی  دهندهنشانکند که بینی میدرصد از پیشرفت را پیش 9/95

( از همبستگی پیرسون استفاده شده است که ضرایب در 9111) نیکوداکوورث و  0استقامتا مقیاس مقیاس استقامت تحصیلی ب

(. در داخل ایران نیز برای بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ 9101کالرک و مالکی، است ) آمدهدستبه 69/1تا  91/1دامنه 

(. در خارج از کشور برای بررسی پایایی مقیاس از 0911ان، ویسی و همکار) است شدهمحاسبه 11/1استفاده شده است که ضریب 

آلفای کرونباخ در (. 9101کالرک و مالکی، ) است شدهمحاسبه 19/1 سؤاالتآلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب کل 

 است.  آمدهدستبه 59/1پژوهش حاضر 

                                                           
1. discriminant function 
2. Anxiety Thesis Scale – Brief Form (ATS-BF)  
3. Academic Grit Scale (AGS) 
4. short Grit scale (GRIT–S) 
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 099                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 0، 9، 9، 0 سؤاالتبا  9مثبت نفسعزت مؤلفهو و د سؤال 01این مقیاس شامل  :(9191) 9( روزنبرگRSEs) نفسعزت مقیاس

گذاری مقیاس در (. نمره9191و همکاران،  0کیلکیویکزکند )گیری میرا اندازه 01و  1، 9، 5، 6 سؤاالتبا  9منفی نفسعزت؛ 0و 

 9نمره، مخالفم  9نمره، موافقم  0موافقم  کامالً(، به این صورت که 9191و همکاران،  0سونمزباشد )ای میدرجه 0طیف لیکرت 

در یک پژوهش برای بررسی همسانی درونی مقیاس از  (.9101و همکاران،  6گارسیا) ردیگنمره تعلق می 0مخالفم  کامالًنمره و 

( و ضریب 0911)اکبری بلوطبنگان و همکاران، 59/1 سؤاالتضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ کل 

شده  تجدیدنظرسیاهه (. همچنین در یک پژوهش روایی همگرا و افتراقی آن با 0911ویسی و همکاران، است )گزارش شده  96/1

بررسی ( 9119)1کانر و دیویدسون( RISCآوری )( و مقیاس تاب9119) 9( کاستا و مک کریR-PI-NEO) 5پنج عامل شخصیت

 دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 10/1نادار در سطح و مع 99/1آوری و با تاب -90/1رنجورخویی و ضریب همبستگی با روان

در (. 0911وقار حسن پور و همکاران، است ) رنجورجوییروانآوری و روایی افتراقی با ویژگی شخصیتی روایی همگرا با تاب

است  شدهمحاسبه 10/1خارج از کشور نیز برای بررسی قابلیت پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب 

ضریب ( 0199همکاران )و  00زیمت(. روایی همگرایی مقیاس با استفاده از مقیاس حمایت اجتماعی 9101و همکاران،  01اکسین)

های دیگر ضریب آلفای (. در پژوهش9109و همکاران،  09لیاست ) آمدهدستبه 10/1داری در سطح و معنی 05/1همبستگی 

( و ضریب آلفای کرونباخ 9101و همکاران،  00)بورنته19/1(، ضریب آلفای کرونباخ 1019و همکاران،  09)ماریکوتویو96/1کرونباخ 

 است. آمدهدستبه 11/1آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر (. 9191و همکاران،  00یوبااست ) آمدهدستبه 65/1

 

 

 

 

 

                                                           
1. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs) 
2. self-esteem positive  
3. self-esteem negative  
4. Kielkiewicz 
5. Sønmez 
6. García 
7. The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) 
8. McCrae & Costa 
9. Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 
10. Xin, Li & Liu 
11. Zimet 
12. Li, 
13. Maricuțoiu 
14 Burnette 
15. Uba 
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 091                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 هایافته

 های توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه از افراد نمونهیافته .9جدول 

 نرمال بودن پایینگروه  باالگروه  ژوهشمتغیرهای پ

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 -096/0 000/1 901/5 99/96 610/0 59/00 استقامت تحصیلی

 999/0 050/0 011/0 05/09 911/9 99/00 مثبت نفسعزت

 000/1 155/1 560/9 60/9 001/9 00/00 منفی نفسعزت

رای ب دهد.را نشان می از دانشجویان دارای اضطراب دفاع باال و پایینهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه تهیاف -9جدول 

 و کجیدر پژوهش حاضر از دو شاخص رایج برای بررسی نرمال بودن شامل  شدهمشاهدهبررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای 

بنابراین، توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال ؛ قرار دارد( 9تا  -9وهش در بازه )متغیرهای پژادیر آن در مقکه  کشیدگی استفاده شد

وش رباکس انجام شد که نتایج آن امکان استفاده از این چند خطی آزمون امهم فرضیشپاست. برای انجام تحلیل تابع تشخیصی، 

 (. Sig=150/1؛ Boxes M=609/91کرد ) تائیدرا  تحلیل ممیزی()

 ساختاری ماتریس و شده استاندارد متعارف تشخیصی تابع ها و ضرایبایج آزمون برابری میانگیننت .2جدول 

درجه آزادی  Fآماره  المبدای ویلکز  بینپیشمتغیرهای  

0 

درجه آزادی 

9 

 ضرایب استاندارد ضرایب ساختار معناداری

 110/1 900/1 110/1 019 0 691/09 101/1* استقامت تحصیلی

 691/1 501/1 110/1 019 0 900/001 915/1* بتمث نفسعزت

 -005/1 -010/1 110/1 019 0 699/05 916/1* منفی نفسعزت

 دار هستند. معنی P<10/1در سطح  Fمقادیر آماره * 

استقامت  یتفاوت بین میانگین دو گروه در متغیرها کنندهبیاناست که نتایج  شدهارائه هانتایج آزمون برابری میانگین -9در جدول 

با  متغیرهایفوق آمده است و  جدول در پژوهش ساختاری متغیرهای و استاندارد بود. همچنین ضرایب نفسعزتتحصیلی و 

 برانگیزی توجه اهمیت تابع تشخیص، توسط ایجادشده تعیین بعد در هاینبپیش سایر به و باالتر، نسبت 9/1ضرایب ساختاری 

 .دارند

 تشخیصی تابع تمیز قدرت ایبر ویژه مقادیر .9جدول 

 آماره  شاخص

 0 تابع

 919/1 مقدار ویژه 

 056/1 همبستگی کانونی

 996/1 ضریب تعیین() یکانونمجذور همبستگی 

 559/1 المبدای ویلکز

 9 درجه آزادی

 110/1 معناداری
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 001                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

انونی توجه به مقدار ویژه و همبستگی ک های متعارف نشان داد که باحاصل از تحلیل تابع تشخیصی و بررسی تابع -9نتایج جدول 

 باال دانشجویان با اضطراب دفاع پایین وتوان گفت که تابع تشخیص از قدرت تمیز خوبی برای تمایز دو گروه از ، میآمدهدستبه

ه مقدار بین است. همچنین با توجه بتغیرهای پیشدرصد از واریانس تفاوت دو گروه ناشی از م %6/99مند است و حدود بهره

 بندیطبقهنتایج حاصل از  0معناداری تابع تشخیص است. در جدول  کنندهبیانالمبدای ویلکز، درجه آزادی تابع و معناداری آن، نتایج 

 ها توسط تابع تشخیص آمده است. گروه

 باال و پایینتحصیلی  نامهپایاندانشجویان دارای اضطراب دفاع از در  بندیطبقهفراوانی و درصد نتایج  .5جدول 

 گروه
 شدهبینیپیشعضویت در گروه 

 کل
 پایینگروه  باالگروه 

 نفر 911 10 916 باالگروه  تعداد

 نفر 001 90 91 پایینگروه 

 %011 %0/90 %1/50 باالگروه  درصد

 %011 %6/59 %0/96 پایینگروه 

 درصد 0/50 بینی عضویت گروهیپیش

باال و ها )عضویت گروه از کلیتی جدول عبارتی، دهد. بهمی نشان را تابع تشخیصی نبودن یا دنموفق بو از مفیدی خالصه 0 جدول

دانشجویان دارای اضطراب درصد( از  1/50نفر ) 916در جدول  شدهارائههای دهد. طبق آمارهنشان می را (پایین بودن اضطراب دفاع

این تحلیل  در موفقیت . نرخاندشدهدادهصحیح تشخیص  طوربه پایین دانشجویان دارای اضطرابدرصد(  6/59نفر ) 90و  دفاع باال

تابع در  توان گفت کهمی کهطوریبهاست؛  آمدهدستبه تابع برای گروهی عضویت بینیعنوان پیش به درصد 0/50تابع تشخیص 

 را دارد.  ارای اضطراب باال و پایینددر دو گروه  دانشجویان بندیطبقه یا و عضویت برای بینی درستیموارد، پیش درصد 0/50

 گیریبحث و نتیجه

تحصیلی پایین و باال بر اساس  نامهپایانتمایز دانشجویان به دو گروه دارای اضطراب دفاع از  بررسیهدف از پژوهش حاضر 

توان می نفستعزاستقامت تحصیلی و تایج نشان داد که با کمک نبود.  : تحلیل تشخیصی همزماننفسعزتاستقامت تحصیلی و 

را به دو گروه  افراد بینی صحیحدرصد پیش 0/50تحلیل ممیزی توانست با  و بینی کردرا پیش تحصیلی نامهپایاناضطراب دفاع از 

بر  نفسعزتاستقامت تحصیلی و گیری کرد عواملی همچون توان نتیجهمی .بندی نمایدطبقهدارای اضطراب دفاع پایین و باال 

( همسویی 0911همکاران )با نتایج تحقیقات ویسی و  آمدهدستبهاست. این نتیجه  تأثیرگذارتحصیلی  نامهپایانع از اضطراب دفا

انند استقامت معوامل غیرشناختی توان گفت که می نامهپایاننقش تشخیصی استقامت تحصیلی بر اضطراب دفاع از  در تبییندارد. 

 هایدر مواجهه با موانع و چالش پایداریو  باالدر جهت اهداف بلندمدت و سطح  تالشعنوان ظرفیت فردی برای  بهتحصیلی 

عنوان پایداری و شکیبایی استقامت تحصیلی به  (.9109و همکاران،  0شچمن) تحصیلی ضروری هستندزندگی گسترده در مسیر 

در  عالقهو  تالشها و نگهداشت لششامل کار شدید روی چااست و آن  شدهفیتعرحصیلی درازمدت ت اهدافرسیدن به  درراه

                                                           
1. Shechtman 
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 000                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

(. لذا وقتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای 9115داکوورث و همکاران، است ) بلندی و ها و پستیشکست باوجودها، طول سال

نند. کرسیدن به اهداف خودشان پایدار باشند و در راه رسیدن به آن شکیبا باشند مشخص است که اضطراب دفاع کمتری را تجربه می

 داشته باشد.تحصیلی  نامهپایاننقش تشخیصی بر روی اضطراب دفاع از لذا منطقی است که استقامت تحصیلی 

 روزنتالست )ا شناختیروانای پدیده نفسعزتتوان گفت که میاضطراب دفاع  بر روی نفسعزتنقش تشخیصی همچنین در تبیین 

و کارکرد آن در مقابله با فشارهای ( 9191 و همکاران، 0ولزدارد )و شناختی انسان که تأثیر قاطعی بر ابعاد عاطفی  (9191 و همکاران،

نقش مهمی در سالمت و بهزیستی افراد  نفسعزت .(9191 و همکاران، 9تامشود )و مهم شناخته می مؤثرزندگی به عنوان یک منبع 

تری و جسمانی بیش شناختیرواند، مشکالت هیجانی، برخوردار هستن نفسعزتتری از افرادی که از سطح پایین کهطوریبهدارد، 

نقش مهمی در کاهش  نفسعزتهمچنین  (.9101 و همکاران، 9آدامسون) دیآپیش می هاآنال برای با نفسعزتنسبت به افراد با 

ویان که از توان گفت دانشج(. در مجموع می9191، 0شروت و ویگلدارد )( و مقابله با مشکالت 9191و همکاران،  0آگانهاسترس )

تواند مانع از استرس و اضطراب در دانشجویان شود، آنان باال می نفسعزتباالیی برخوردار هستند، به دلیل اینکه  نفسعزت

تحصیلی  امهنپایاننقش تشخیصی بر روی اضطراب دفاع از  نفسعزتلذا منطقی است که کنند. اضطراب دفاع کمتری را تجربه می

 داشته باشد.

اجرای میدانی آن در دوران شیوع کرونا ویروس یعنی ؛ بودمجازی  صورتبههای این پژوهش انجام آن محدودیت ترینمهمیکی از 

به  کرده است کهمی سؤاالتآنالین بوده است که این امر تنها افرادی را قادر به شرکت در پژوهش و پاسخگویی به  صورتبهو 

عات آوری اطالاست در روند جمع و ممکناست استفاده شده  خود سنجیاز پرسشنامه در این پژوهش اند. اینترنت دسترسی داشته

باشد  یو یا پاسخگویی غلط و با سوگیر تربا صرف زمان اندک خطایی رخ داده باشد که این خطا ممکن است ناشی از پاسخگویی

ر این دخارج از اختیار پژوهشگر محسوب شوند.  تواندها می، که البته این محدودیتو در نهایت موجب انحراف نتایج مطالعه شود

 ای اتکا شد و از سایر منابع اطالعاتیهای پرسشنامهمطالعه به علت کمبود وقت و همچنین مالحظات اخالقی و قانونی صرفاً به داده

های در پژوهش شود کهنهاد میاز این مطالعه، پیش آمدهدستبهتوانست مفید باشداستفاده نشد. بر مبنای نتایج همچون مصاحبه که می

به عنوان  غیره وسایر کارکردها تحصیلی مانند امید به تحصیل های شخصیتی، ویژگیدیگری مانند  متغیرهای تشخیصیآتی نقش 

ین پژوهش دستاوردها اتوان می آمدهدستبهاساس نتایج . مورد بررسی قرار گیرند اضطراب دفاعبینی متغیرهای تشخیصی در پیش

ت ها و مداخالتوان در جهت تدوین برنامههای این پژوهش میاز یافتهبه این صورت که عملی مطرح کرد. در سطح  توانیمرا 

اضطراب و کاهش  برای بهبودها مانند مراکز مشاوره دانشگاه ربطیذهای در سازمان نفسعزتآموزش استقامت و درمانی مانند 

اوره مراکز مشهای خود در شود در غربالگرید. همچنین به مشاوران و روانشناسان پیشنهاد میکمک شو دانشجویان نامهپایاندفاع از 

                                                           
1. Wells 
2. Tam 
3. Adamson 
4. Angane 
5. Shrout & Weigel 
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 009                                                                                                                     1441دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ورت که ها استفاده کنند. به این صاز این یافته تحصیلی نامهپایاناضطراب دفاع از با و بدون  دانشجویانبرای شناسایی  دانشگاهی

تحصیلی  نامهپایاناضطراب دفاع از مستعد  جویاندر شناسایی دانش نفسعزتاستقامت تحصیلی و های توان با اجرای پرسشنامهمی

 استفاده کرد.  در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

 منابع

 ( .0911اکبری بلوطبنگان، افضل؛ طالع پسند، سیاوش؛ رضایی، علی محمد؛ و حیمیان بوگر، اسحق.)  اثربخشی برنامه آموزش کنترل

 .0-01(، 0)9ها، مجله ارتقای ایمین و پیشگری از مصدومیتآموزان قلدر. تحصیلی دانش و خودپنداره نفسعزتقلدری بر 

 اضطراب پژوهش و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان تحصیالت (. 0915)محمدرضا.  ،امیریو  ؛لیال ،معصومی ؛سعیده ،ایمانی

 .09-99(، 0)01، پژوهش در آموزش علوم پزشکیتکمیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان. 

 آوری، با مدل یابی روابط میان پنج عامل بزرگ شخصیت و تاب(. 0911)معصومه. ، لیطیب؛ یوسف ،جاللی ؛میترا ،وقار حسن پور

 .59-19(، 0)5، شناخت پزشکیروانمجله روانشناسی و به عنوان متغیر میانجی.  نفسعزتدر نظر گرفتن 
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