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چکيده
611  با استفاده از روش نمونهبرداري در دسترس.شبيني اهمالکاري پاياننامه بود
  خودکارآمدي و کمالگرايي در پي،هدف اين پژوهش تعيين نقش اضطراب
،)3001 ، پرسشنامه ارزيابي پاياننامه (وارني،)6116 ،اننامه (ماسزينسکي و آکاماتسو
 اهمالکاري پاي

دانشجوي کارشناسي ارشد انتخاب شدند و به مقياسهاي
 نتايج آزمون همبستگي پيرسون و.) پاسخ دادند3003 ،دهي اضطراب پاياننامه (گريفين و فرم خودگزارش،)6116 ،کمالگرايي چندوجهي (هويت و فلت
جامعهمدار همبستگي مثبت معنادار و بين اهمالکاري

رگرسيون گام به گام نشان دادند که بين اهمالکاري تهيه پاياننامه با اضطراب پاياننامه و کمالگرايي
 نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز آشکار کردند که در مجموع.پاياننامه با خودکارآمدي پاياننامه و کمالگرايي خودمدار همبستگي منفي معنادار وجود دارد
 از آنجايي که. بيشترين سهم را در پيشبيني اهمالکاري پاياننامه دارند،کمالگرايي جامعهمدار به ترتيب
  خودکارآمدي پاياننامه و،سه متغير اضطراب پاياننامه
ها توجه بيشتري به عوامل تأثيرگذار در کاهش اضطراب و کمالگرايي ضروري است که دانشگاه،متغيرهاي مذکور نقش مؤثري در اهمالکاري پاياننامه دارند
.جامعهمدار و باالبرنده خودکارآمدي داشته باشند تا از اين طريق اهمالکاري تهيه پاياننامه کاهش يابد
 خودکارآمدي، اهمالکاري، کمالگرايي، پاياننامه، اضطراب:واژههاي کليدي
Abstract

T

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
2531  بهار/53  شماره/ سال نهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

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.
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.شناسي تربيتي استاين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسي ارشد رشته روان

ارتباط اضطراب ،خودکارآمدي و کمالگرايي با اهمالکاري در تدوين پاياننامه

اهمالکاري نقش دارنهد کهه از

عوامل مختلفي در شکلگيري

مقدمه
يتر
به موازات گسترش روزافزون علم و تکنولوژي و تخصص 

آن جمله ميتوان به مواردي مانند کمبودهاي انگيزشي ،آزارنهدگي

حرفهاي ،تحصيالت تکميلي نيز اهميت يافتهه و
شدن نقشهاي 

تکلي هف ،دوري پههاداش و ي ها تنبي هه وابسههته بههه انجههام تکلي هف،

همه ساله دانشجويان بيشتري ،داوطلب ادامه تحصيل در مقهاط

ويژگيهاي شخصيتي چهون روانآزردگهي ،1برانگيختگهي 2اشهاره

تکميلي ميشوند .با اين وجهود وابسهته شهدن موفقيهت در ايهن

داشت (سنکل ،کاستنر و والرند6115 ،؛ سهالمون و راثبلهوم6112 ،؛

پژوهشمحور همچون تهيه پاياننامه 6کهه

مقاط با فعاليتهاي

دويت و اسچونبر3003 ،،؛ استيل.)3001 ،

تقريباً تجربه نويي بهراي دانشهجويان اسهت و آنهها را از دنيهاي
دانشجويي وارد دنياي پژوهش ميکند باعث شده تا اين مقهاط

راهبرد براي تنريم شناختها و عواطف منفهي در نرهر گرفتهه

با تنيدگي و فشارهاي رواني بااليي همراه باشد و ادامه تحصهيل

شود .باميستر ،هيدرتون و تايس ( )6112اهمهالکهاري را يهک

دانشجويان را به چالش جدي بکشد ،به نحهوي کهه مطهابق بها

راهبرد ميدانند که افراد براي تنريم هيجانهاي منفي به کهار

گههزارش رههورتگرفتههه در اي هاالت متحههده تقريبهها  30دررههد

م هيبرنههد و بههه کمههک آن ،دسههت کههم بههه رههورت گههذرا از

کنارهگيري از تحصيل در اين مقاط به واسهطه شکسهتي اسهت


يشهوند و احسهاس بهتهري را تجربهه
هيجانهاي منفي دور م 

کههه دانشههجويان در امههر تهي هه پاي هاننامههه متحمههل م هيشههوند

ميکنند (حسيني و خير.)6111 ،
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از ديدگاه فراشناختي اهمالکاري ميتواند بهه عنهوان يهک

تصور انجام تکليفي به گستردگي پاياننامه که مهارتهاي

در چهارچوب مفههوم انطبها  ،مواجهه شهدن بها تنيهدگي بهه

گوناگون با سطوح بااليي از استقالل و توانمندي را مهيطلبهد،

روشهاي گوناگوني رورت ميگيرد که اجتناب از موقعيت تنشزا

ابهامآميز ايجاد ميکند و دانشجويان را مطابق با نرهر
موقعيتي 

و به تعويق انداختن تکاليف پيچيدهاي چون پاياننامه يکي از ايهن

الزاروس 6116( 5نقل از فرانکن )6111/6111 ،در برزخي قرار

روشهاست .تعلل و اهمالکاري 3در انجام وظايف بهه رهورت بهه

ميدهد که نتيجهاش چيزي جز ادرا سطوح باالي اضهطراب

تعويق انداختن و مسکوت گذاشتن تکليفي که انجهامش ضهروري

و دستپاچگي نيست .اضهطراب ،حهالتي اسهت کهه در آن فهرد

است و محول کهردن آن بهه آخهرين دقهايق (لهي )6111،تعريهف

احساس ناآرامي ،بدآيندي و يا ترس ميکند .معموالً اين حالهت

ميشود .اهمالکهاري امهري شهاي در افههراد و بهه خصهور در

در مواقعي رخ ميدهد کهه انسهان نتوانهد پيامهدهاي کهاري را

زمينههاي آکادميک است (تمدني .)6111 ،اما در واق برخهورداري

پيشبيني و يا آن را مهار کند (رضهايي .)6112 ،بهدين ترتيهب

از اين ويژگي در حد متوسط ،طبيههعي است (اسهچونبر.)3002 ،،

اضطراب به عنوان عالمت يا هشدار نسهبت بهه محهر ههاي

اگرچه تعلل و اهمالکاري هميشه مسئلهساز نيست ،امها در اللهب

ناخوشايند بيروني يا دروني ،به شهکل پهيشبينهي يها واکهنش

موارد ميتواند از طريق ممانعت از پيشهرفت و عهدم دسترسهي بهه

نسبت به زمان حال يا آينده ،به رهورت بهنجهار و يها مرضهي

اهداف ،پيامدهاي نامطلوب و جبرانناپذيري به همراه داشته باشهد

ظاهر ميشود .بهنجاري اضطراب براساس چگونگي واکهنش و

(جوکار و دالورپور .)6111 ،به اين دليل و نيهز بها در نرهر گهرفتن

يا تناسب واکنش بها موضهوع اضهطرابي ،قابهل تعريهف اسهت

تمايل  55تا  10دررد اهمالکاران به درمان اين ويژگي (کهالر

(رحماني و رالحي .)6111 ،در حهوزه تحصهيل اگرچهه مقهدار

و هيل  ،)6112،اهمالکاري بهه عنهوان يهک سهازه روانشهناختي

معقولي از اضطراب در افهزايش سهط انگيختگهي 1و پويهايي،

سازشنايافته معرفي مهيشهود .شهواهد تجربهي بيهانگر آننهد کهه

مناسب به نرر ميرسد اما سطوح باالي آن به ويژه زماني کهه

اهمالکاري با مسائل ناهنجار گونهاگوني در زمينههههاي بهداشهت

با افکار مزاحم و مخل عملکرد همراه باشد شرايط نامناسهب و

رواني ،عملکرد تحصيلي و مشکالت اجتماعي همهراه شهده اسهت

آزارندهاي را ايجاد ميکند که باعث کاهش کهارايي و عملکهرد


(تايس و باميستر6111،؛ سهالمون و راثبلهوم6112،؛ سهيريز3002،؛

مطلوب در انجام تکاليف ميشود .بنابراين ،اضطراب ،هيجهاني

استيد ،شاناهان و نيوفلد3060،؛ کندي و تاکمن.)3060،

منفي متصور ميشود و تعلل ورزيدن و به عقب انداختن تکليف

5. Lazarus, R.
6. arousal

3. neuroticism
4. impulsivity

1. dissertation
2. procrastination

محسن شيخي ،جليل فت آبادي ،محمود حيدري

يه ايهن
کهاهشه هرچنهد مهوقت 

اضطرابآفرين ،روشهي بهراي

يکي از مقياسهايي که کمهالگرايهي را از منرهري چندبعهدي

هيجان به حساب ميآيد .آزمون روابط اضطراب و اهمالکاري

مفهومسازي کرده مقياس کمالگرايي چندبعدي هويت و فلهت


در تحقيقات تجربي نشان داده که اضطراب با اهمالکهاري بهه

1

( )6116است .اين مقياس سه زيرمقياس کمالگرايي خودمدار

رورت مثبت در ارتبهاط بهوده (راثبلهوم ،سهالمون و موراکهامي

(اتخاذ اهداف با استانداردهاي شخصي باال همهراه بها ارزيهابي

گبههههوزي3002،؛ فريتههههزش ،يانههههگ و
6111،؛ اونويهههه 

انتقادي مفرط) ،کمالگرايي دگرمدار ( 2اتخاذ استانداردهاي بهه

هيکسانک3001،؛ واحدي ،فرخي ،قهرمهاني و عيسهيزادگهان،

شدت باال همراه با يک ارزيابي سهخت و شهديد از ديگهران) و

 )3063و در شکلگيهري آن نقهش ايفها مهيکنهد (سهالمون و

کمالگرايي جامعهمدار( 5داشتن اين ادرا که ديگهران از آنهها

راثبلوم ،)6112 ،به نحوي که با حذف عامهل اضهطرابآفهرين

انترارات کامل بودن داشته و به گونهاي سخت و شديد آنها را

(موقعي هت ارزش هيابي) مي هزان تعلههل و اهمههالکههاري در افههراد

مورد ارزيابي قرار ميدهند) را دربر ميگيرد .پژوهشهاي متعدد

اهمالکار ،کاهش مييابد (فريري و تايس.)3000 ،

نشان دادهاند که افزايش کمالگرايي جامعههمهدار بها افهزايش

داشتن انگيزه ،انتخاب هدف ،کنترل عواطهف و احساسهات

اهمالکاري همراه است .در حالي که کمالگرايي خودمهدار بها

منفي ،آلازگري ،پشتکار ،پايداري به هنگام مواجهه با شکست،

اهمههالکههاري ارتبههاط نههدارد و ي ها ارتبههاط منف هي دارد (فلههت،

همگي مفاهيمي هستند که احتماالً ميتوانند در ارتباط با تعلهل

بلنکاستين ،هويت و کلدين6113 ،؛ سهدلر و سهاکس6111 ،؛


و اهمالکاري نقشي منفي و کاهنده داشهته باشهند .مطهابق بها

سدلر و بالي.)6111 ،

ميگذارد ،خودکارآمدي 6است .خودکارآمدي به عنهوان اعتقهاد

متغيرهاي اضطراب ،خودکارآمدي و کمالگرايي با اهمالکاري،

افراد به توانهايي خهود در اعمهال کنتهرل بهر عملکهرد خهود و

تاکنون پژوهشي که به طور اختصاري به تعيين روابط اين

رويدادهاي محيطي ،تعريف ميشود .بنابراين باال بودن کهارايي

اننامه بپردازد ،مشاهده نشده
متغيرها در خصور تکليف پاي 

شخصي در فرد به نرر ميرسد که با کهاهش احتمهال تعلهل و

است و تنها يک پژوهش تجربي وجود دارد که در آن

تأخير در اجراي تکاليف همراه باشد .تحقيقهات تجربهي نشهان

پژوهشگرانهماسزينسکي و آکاماتسو ()6116ه دو نمونه موفق


دادهاند افزايش خودکارآمدي با کاهش اهمالکاري همراه بهوده

اهمالکاري و

و ناموفق در تهيه پاپاننامه را از نرر متغيرهاي

و حتي فراتر از اضطراب ،اهمالکهاري را پهيشبينهي مهيکنهد

کمالگرايي مورد مقايسه قرار دادهاند .نتايج اين پژوهش نشان


ونارد3001،؛ چانچو و چوي3005 ،؛ والترز3001،؛ ههايکو ،
( 

يکننده خوبي براي ناکامي در
ش بين 
مالکاري پي 
دادند که اه 

مککارتي و اسکاي.)6111 ،


تهيه پاياننامه است .در حالي که کمالگرايي از اين توان

تکليف پاياننامه موقعيتي است که انجهام آن ،بهه رهورت

برخوردار نبود .يکي از محدوديتهاي اين پژوهش ،توجه به

يگهذارد
بارز ،ميزان توانمندي و مهارتهاي فرد را به نمايش م 

کمالگرايي از يک منرر تکبعدي بود ،در حالي که شواهد


و شايستگي دريافت گواهينامه تحصهيالت تکميلهي را ارزيهابي

کمالگرايي ب هعنوان يک سازه

جديد بيشتر از مفهومسازي

نرو اين احتمال وجود دارد کهه تهيهه پايهاننامهه
ميکند .از اي 

چندبعدي حمايت ميکنند .بنابراين جا دارد تا نقش کمالگرايي

بشهان در
براي افرادي که از به نمايش درآمدن نواقص و معاي 

در ارتباط با تهيه پاياننامه با در نرر داشتن ابعاد گوناگون

هراساند و يا مايلند تا کاري در نهايت کمهال تحويهل دهنهد،


کمالگرايي مورد پژوهش قرار گيرد .از اين رو ،اين تحقيق


عاملي براي تعلل و اهمالکاري شود .کمالگرايي 3يک ويژگي

شبين اضطراب،
بهرآن شده تها توانمنهدي متغيهرهاي پيه 

شخصيتي است که با داشتن اهداف سط باال ،ارزشيابي سخت

خودکارآمدي و ابعاد مختلف کمالگرايي را در پيشبيني

و انتقادگري مفرط همراه است .مطالعات تجربي نشان دادهاند

تغييرات اهمالکاري و به رورت توأمان مورد مالحره قرار

کهههه کمهههالگرايهههي يهههک سهههازه چندبعهههدي اسهههت.

دهد .به همين منرور و با توجه به ادبيات تحقيق ،فرضيههاي

5. social prescribed perfectionism

3. self-oriented perfectionism
4. other-oriented perfectionism

1. self-efficacy
2. perfectionism
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نرر بندورا ( )6112يکي از عواملي که بر مفهاهيم فهو تهأثير

به هرحال با وجود شواهد تجربي موجود در خصور روابط
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اين پژوهش عبارتند از:

مطمئن نيستم تا کهامالً مطمئهنم ،مشهخص مهيشهود .دامنهه

 )6در تدوين پاياننامه ،اضطراب پاياننامه با اهمالکاري

نمرهها بين  65تا  15متغير است.


ارتباط مثبت دارد.

اعتبههار اي هن س هياهه در تحقي هق هههاراش ( )3001بههه روش

 )3در تدوين پاياننامه ،خودکارآمدي پاياننامه با اهمالکاري

همساني دروني 0/10 ،محاسبه شده است .نتايج تحليهل عهاملي

ارتباط منفي دارد.

نيز به روش مؤلفههاي ارلي و با چرخش واريماکس مؤيد وجود

 )1در تدوين پاياننامه ،کمالگرايي جامعهمدار با اهمالکاري

تنها يک عامل يعني خودکارآمدي پاياننامه بوده کهه  51دررهد

ارتباط مثبت دارد.

واريانس کل را تبيين ميکنهد .در پهژوهش کنهوني نيهز ضهريب

 )2در تدوين پاياننامه کمالگرايي خودمدار با اهمالکاري

آلفاي کرونباخ براي اين سهياهه برابهر بها  0/11بهه دسهت آمهد.

ارتباط منفي دارد.

تحليل عاملي به روش مؤلفههاي ارلي و با چرخش واريمهاکس
نيز نشان دادند که متغيرها بر روي دو عامل (خودکارآمدي انجام
پاياننامه ،خودکارآمدي دريافهت کمهک) بههار شهدهانهد کهه در

روش
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پژوهش حاضر از نوع همبستگي است 606( 611 .نفهر زن و
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مجموع  51دررد از واريانس کل را تبيين ميکنند.

 11نفر مرد) دانشجوي کارشناسي ارشهد دانشهگاهههاي تههران،

سياهه اهمالکاري پاياننامه :5زيرمقياس اهمالکهاري

عالمه طباطبايي و شهيد بهشتي که در رشتههاي روانشناسهي،

تهيه پاياننامهه ،سهياههاي  30مهادّهاي اسهت کهه در تحقيهق

علوم اجتماعي ،مديريت و تربيت بدني در حال انجام پايهاننامهه

جانسون و ديگران ( )3000و طي تحليلهاي عاملي و راش بر

بودند ،انتخاب شدند و به پرسشنامههاي زير پاسخ دادند.

روي پرسشنامه اهمالکاري ماسزينسهکي و آکاماتسهو ()6116

مقياس چندبعدي کمالگرايي( 2هويت و فلهت.)6116 ،

به دست آمده است .اين سياهه مبتنهي بهر عوامهل شهناختي و

اي هن مقي هاس داراي سههه زيرمقي هاس  65مههادّهاي اسههت کههه

انهدازهگيهري

هيجاني مرتبط با اهمالکاري است و بهه منرهور

پاسخهاي هر مادّه با روش ليکرت از « به هيچ وجهه در مهورد

رفتار تعللورزي در انجام پاياننامه به کهار مهيرود .ايهن سهياهه

من رد نميکند ( »)6تا «کامالً در مورد من رد مهيکنهد

شههامل مههادّههههايي از زيرمقي هاسهههاي تحمههل پههايين ناکههامي،

( »)5مشخص مهيشهود .بهدين ترتيهب حهداقل نمهره در ههر

خودشکستي ،تقويت ناکافي /فقدان ساختار ،آزارنهدگي تکليهف و

زيرمقياس  65و حداکثر آن  15است.

مشکل در تصمي مگيري پرسشنامه ارلي است .پاسخ به هر مادّه

در تحقيق بشارت ( )6111ضريب اعتبهار بازآزمهايي بهراي

بر مبناي روش ليکرت از «به ههيچ وجهه در مهورد مهن رهد

کمالگرايي خودمدار 0/12 ،و کمالگرايي جامعههمهدار0/10 ،

نميکنهد ( »)6تها «کهامالً در مهورد مهن رهد مهيکنهد (»)5

گههزارش شههده اسههت .در تحقي هق هاشههمي و لطفي هان ()6111

مشخص ميشود .بدين ترتيهب حهداقل نمهره  30و حهداکثر آن

ضرايب آلفاي کرونباخ براي کمالگرايي خودمدار و جامعهمهدار

 600خواهد بود .الزم به ذکر است کهه مهادّهههاي  65و  61بهه

به ترتيب  0/10و  0/13محاسبه شده است کهه ايهن مقهدار در

رورت معکوس نمرهگذاري ميشوند.

پژوهش حاضر به ترتيب  0/11و  0/12به دست آمد.

ضريب آلفاي کرونباخ ايهن سهياهه در تحقيهق جانسهون و

سياهه ارزيابي پاياننامه :1اين سياهه که توسط وارنهي

ديگران ( 0/11 ،)3000به دسهت آمهد .اعتبهار ايهن سهياهه در

( )3001تدوين شهده ،تنهها پرسشهنامهاي اسهت کهه بهه طهور

پژوهش حاضر بر مبناي محاسبه ضريب آلفها  0/11بهه دسهت

اختصاري باورهاي فرد از توانايي انجام دادن تکاليف مورد نياز

آمد .افزون بر آن ،تحليل عاملي به روش مؤلفهههاي ارهلي و

براي کامل کردن يک پاياننامه را ميسنجد .اين سياهه شامل

چرخش واريماکس نيز پنج عامهل ( تعلهل ،آزارنهدگي تکليهف،

 65مادّه است که در آن پاسخ هر مهادّه متناسهب بها پهژوهش

ترس از شکست ،تحمل پايين ناکامي ،نياز به تشويق) را نشان

کنوني در طيف پنج درجهاي ( از يک تا پهنج) ،بهه ههيچ وجهه

دادند که در مجموع  51دررد واريانس کل را تبيين کردند.

3. Procrastination Inventory of Dissertation

1. Multidimensional Perfectionism Scale
2. Dissertation Appraisal Inventory

محسن شيخي ،جليل فت آبادي ،محمود حيدري

فرم خودگزارشده ي اض طراب پاي اننام ه( 2گهريفين،

تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد.

 .)3003گههريفين بههراي ارتبههاط خودکارآمههدي و اضههطراب در تهي هه
پاياننامه ،يک پرسشنامه  60مادّهاي (پنج مادّه براي اضطراب و پنج

افتهها
ي 

شنهويس آن را پهس از
مادّه براي خودکارآمدي) تهيه کرد .سپس پي 

نتايج جدول  6نشان دادند ارتباط بين اضطراب و اهمالکهاري

مالحره دو کارشناس در  31دانشجوي دکتهري بهه اجهرا گذاشهت.

پاياننامه و ارتباط بين کمهالگرايهي جامعههمهدار و اهمهالکهاري

تحليل نتايج نشان داد که ضهريب آلفهاي کرونبهاخ بهراي اضهطراب

پاياننامه مثبت معنادار است .يعني افرادي که در مواجهه با تکليف

انهدازهگيهري نگرانهي و
 0/15است .از پنج مادّه اضطراب ،دو مادّه به 

پاياننامه از سطوح باالي اضطراب و نگراني برخوردارنهد و آنههايي

اندازهگيري ويژگيههاي هيجهاني اضهطراب اختصهار
سه مادّه به 

که خود را در بعد جامعهمهدار کمهالگرايهي ،کمهالگراتهر ارزيهابي

دارند .همساني دروني اين فرم در تحقيق حاضر  0/11به دست آمهده

ميکنند در به تعويق انداختن پاياننامه نيز از نمهرهههاي بيشهتري

است.

برخوردارند.

براي تحليل دادهها ،از آزمون همبستگي پيرسون و آزمهون
جدول6
ميانگين ،انحراف استاندارد و ضرايب همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه
متغير
 .1اهمالکاري پاياننامه
 .3اضطراب پاياننامه
 .2خودکارآمدي پاياننامه
 .4کمالگرايي جامعهمدار
 .7کمالگرايي خودمدار

M

SD

35/53
02/53
33/20
55/53
35/55

35/54
0/02
32/44
4/22
0/99

1
_
٭٭0/547
٭٭-0/203
٭٭0/452
٭-0/111

4

3

2

_
٭٭-0/751
٭٭0/288
-0/112

_
٭٭-0/243
٭٭0/200
٭

P< 0/07

_
٭0/132
٭٭

P<0/ 01

و کمالگرايي خودمدار با اهمالکاري پاياننامه منفي معنهادار اسهت.

ضرايب همبستگي به نمهايش درآمهده در مهاتريس همبسهتگي ،بهه

يعني هرچه خودکارآمدي افراد افزايش مهييابهد اهمهالکهاري آنهان

ترتيب متغيرهاي اضطراب ،خودکارآمدي ،کمالگرايي جامعههمهدار و

درونفهردي بيشهتري از
کاهش مييابد و هرچه افراد از جنبههههاي 

خودمدار بهه عنهوان متغيرههاي پهيشبهين جههت تبيهين تغييهرات

کمالگرايي برخوردار ميشوند کمتر انجام تکليهف پايهاننامهه را بهه

اهمالکاري پاياننامه وارد تحليل شدند (جدول .)3

جدول 3
خالره تحليل رگرسيون گام به گام اهمالکاري پاياننامه براساس متغيرهاي پيش بين پژوهش
متغير
گام 1
اضطراب پاياننامه
گام 3
اضطراب پاياننامه
خودکارآمدي پاياننامه
گام2
اضطراب پاياننامه
خودکارآمدي پاياننامه
کمالگرايي جامعهمدار

B

SEB

β

1/203

0/082

٭٭0/547

1/041
-0/220

0/012
0/050

٭٭0/717
٭٭-0/323

0/141
-0/381
0/271

0/012
0/028
0/014

٭٭0/742
٭٭-0/331
٭٭0/184

∆R2

R2
0/772

0/042

0/715

0/232

P< 0/06

0/038

**

P< 0/05

*

1. Self-Reported Anxiety of Dissertation

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال نهم /شماره  /53بهار 2531

با مالحره نتايج جدول  6ميتوان ديد که ارتبهاط خودکارآمهدي

تعويق مياندازند .به منرور اجراي تحليل رگرسهيون و بها توجهه بهه
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ارتباط اضطراب ،خودکارآمدي و کمالگرايي با اهمالکاري در تدوين پاياننامه

بر مبناي تحليل رگرسيون گام به گام عامل اضطراب به تنهايي

بدين ترتيب دانشجويان با کنهار نههادن تکليهف پايهاننامهه و

 55دررد از واريانس اهمهالکهاري پايهاننامهه ،عامهل اضهطراب و

پرداختن به فعاليتهاي نامرتبط ،اگرچهه بهه رهورت موقهت از

خودکارآمههدي بهها يکههديگر  51دررههد و سههه عامههل اضههطراب،

اضطراب رهايي مييابند اما بهه جههت از دسهت دادن زمهان و

خودکارآمدي و کمالگرايي جامعهمهدار  13دررهد از واريهانس کهل

نزديک شدن فررت اتمام تکليف ،اضطراب با شدت بيشهتري

اهمالکاري پايهاننامهه را تبيهين مهيکننهد .در ايهن تحليهل عامهل

آنها را فرا ميگيرد و اين دور باطل همچنهان ادامهه مهييابهد.

اضطراب بيشترين ضريب بتها را داشهت .اضهطراب و کمهالگرايهي

گبهوزي ( ،)3002اضهطراب و
بنابراين مطابق با فرض اونويه 

يکنندههاي مثبتي هسهتند کهه بها افهزايش آنهها
جامعهمدار پيشبين 

اهمالکاري در ارتباطي دوسويه ،به شکلي پيچيهده بهرهم اثهر

اهمالکاري افزايش مييابد .در حاليکه خودکارآمدي به عنوان يهک

ميگذارند؛ اهمالکاران به واسطه احساس تهديد حرمت خهود،6

يکننده منفي عمل ميکند بنابراين با افهزايش نمهره در ايهن
پيشبين 

سطوح بااليي از اضطراب را تجربه ميکننهد و سهطوح بهاالي

ييابهد .در خصهور
مقياس ،اهمالکاري در پايهاننامهه کهاهش مه 

اضطراب ،احتمال انجام آن تکليف را به تعويق مهياندازنهد تها

کمالگرايي خودمدار نيز با توجه به جدول  3ميتوان مالحرهه کهرد

بدين وسيله از رنج ناشي از آن رههايي يابنهد .همسهو بها ايهن

که اين زيرمقياس کمالگرايي به جههت اينکهه حوهورش در مهدل

مفروضه ها ،رادقي ( )3066در پهژوهش خهود سهعي کهرد تها

رگرسيون تاثيري در ضريب تبيين نداشته از مدل حذف شهده اسهت.

اهمالکاري را از منرر فراشناخت 3توضي دهد .نتيجه پژوهش

يکننههده مناسههبي بههراي
بنههابراين کمههالگرايههي خودمههدار پهيشبينه 

مؤيد اين نکته بود که برخي از باورهها ماننهد نگهاه مثبهت بهه

اهمالکاري در پاياننامه نيست.

نگراني و بهاور منفهي نسهبت بهه توانمنهديههاي شهناختي بها
اهمالکاري ارتباط مثبت دارند .همچنهين بهاور وجهود خطهر و
عههدم مهههار بههر رويهدادها مهههمتههرين پهيشبينهيکننههدههههاي
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هههدف پههژوهش حاضههر تعيههين ارتبههاط بههين اضههطراب،

اهمالکارياند .با توجه به اينکه احساس خطر و فقهدان مههار،

خودکارآمدي و کمالگرايي با اهمالکاري در اجراي پاياننامهه

مفاهيم اساسي اضطراب را تشکيل ميدهند ،در ارتباط بها ايهن

و همچن هين سهههم هههر ي هک از آنههها در پههيشبينههي تغيي هرات

پژوهش ميتوان گفت که احتماالً تکليفپايهاننامهه احسهاس

اهمالکاري بود .نتايج همبستگي و رگرسيون نشان دادنهد کهه

خطر و فقدان مهار را در برخي از دانشجويان ايجاد مهيکنهد و

اضطراب بيشترين ارتباط را با اهمهالکهاري پايهاننامهه دارد و

اين احساس در ادامه منجر به افزايش رفتهار اهمهالکارانهه در

بيش از ساير متغيرها تغييرات اهمالکاري را پيشبيني ميکند.

آنان ميشود.

اين يافته همسو با نتهايج پهژوهشههايي چهون راثبلهوم و

برخالف اضطراب ،نتهايج تحليهل همبسهتگي و رگرسهيون

ديگران ( ،)6111فريري و تايس ( ،)3000فريتهزش و ديگهران

نشان ميدهند که خودکارآمدي ارتباطي منفي با اهمهالکهاري

گبوزي ( )3002و واحهدي و ديگهران (،)3063
( ،)3001اونوي 

پاياننامه دارد و به رورت منفي آن را پيشبيني ميکنهد .ايهن

احتماالً بيانگر اين نکته است که تکليف پايهاننامهه بهه جههت

نتايج نيز با يافتههاي حارل از پژوهشهايي مانند ههايکو و

گستردگي و پيچيدگي ،دانشجويان را دچار سهردرگمي و ابههام

ديگههران ( ،)6111ونارد ( ،)3001والتههرز ( ،)3001چههانچههو و

ميکند و اين ابهام همهراه بها اهميتهي کهه پايهاننامهه بهراي

چوي ( ،)3005سو ( )3001و پار

و اسپرلينگ ( )3063همسو

فارغالتحصيلي دارد ،مطهابق بها نرهر الزاروس ( 6116نقهل از


است .به طهور مثهال در پهژوهش پهار و اسهپرلينگ ()3063

فرانکن )6111/6111 ،افکار و احساسات اضهطرابي را در آنهها

مشاهده شد که خودکارآمدي خودنرمدهي 1با اهمالکهاري بهه

ايجاد ميکند .در ايهن حالهت دانشهجويان از اهمهالکهاري بهه

رورت منفي در ارتباط است .به هرحال تهيه پاياننامه يکي از

عنوان يک راهبرد استفاده ميکنند تا هر چند به رورت موقت

اهداف آموزشي با سط باالي يادگيري است که بالطب ماننهد

اين هيجان منفي را کاهش دهند (باميستر و ديگهران.)6112 ،

هر هدف سط بااليي از چالشههاي بيشهتري نيهز برخهوردار

3. self-regulation

2. metacognition

1. self- esteem

محسن شيخي ،جليل فت آبادي ،محمود حيدري

است .به نرر بندورا ( )6112اهدافي که هر شخص براي خهود

نگهري متقابهل 6نرريهه شهناختي
مطابق بها مفههوم تعيهي 

در نرر ميگيرد ،ميتواند از چگونگي ارزيابي فرد از توانمنديش

اجتماعي (بندورا ،)6111،سط کارآمدي فرد همچنهان کهه بهر

متأثر باشد .باورهاي مهردم از کارآمديشهان انهواع سهناريوهاي

عوامل موقعيتي تأثير ميگذارد از آن نيز تأثير ميپذيرد ،بهدين

مقدماتي را که هر شخص براي خود ميسازد ،تحت تأثير قهرار

ترتيب احتماالً محتواي محيطهي از طريهق افهزايش اضهطراب

ميدهد .آنهايي که از احسهاس کارآمهدي بهااليي برخوردارنهد،

ناشي از تفکرات مرتبط با شکست بر خودکارآمدي فهرد ،تهأثير

سناريوهاي موفقي را متصور ميشوند که حمايهت و راهنمهايي

منفي بر جاي ميگهذارد (اسهتجويک و لهوتنز )6111 ،و سهبب

مثبتي را براي عملکرد فراهم ميآورد .ولي آنهايي که نسبت به

ميشهود تها در اهمهالکهاري پايهاننامهه نقهش خودکارآمهدي

کارآمديشههان مشههکو و مرددنههد سههناريوهايي از شکسههت را

کمرنگتر شود .افزون بر آن ،مقياس استفادهشهده در پهژوهش

متصور ساخته و روي بسيهاري از چيزها کهههه ميتوانند منجر

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

بههه خطهها شههوند ،متمرکههز م هيشههوند .اي هن الگههوي شههناختي

اعتماد فرد به انجام يک تکليف خار ،ميسنجد در حالي کهه

سازشنايافته ،احتماالً سبب ميشود تا فرد اميدي بهه موفقيهت

دهشده در اين پژوهش گسترده بهوده
طبيعت اهمالکاري سنجي 

يفايده دانسته و به تب تمايلي بهه
نداشته و هرگونه تالش را ب 

و عوامل گوناگون دخيل در تعلهل در اجهراي پايهاننامهه را در

آلاز و پايداري در انجام تکليف نداشهته باشهد .افهزون بهر آن،

برميگيرد ،بنابراين منطقي به نرر ميرسد کهه در ايهن حالهت

برخورد فعاالنه و مسئلهمحور با تنش ناشي از پاياننامه الزمهه

پراش اين دو سازه از همسويي ضعيفتري برخوردار باشد.

موفقيت در اين تکليف است .مطابق بها نرهر الزاروس (6116

تحلي هل همبسههتگي مرتبههه رههفر و گههام سههوم از تحلي هل

نقل از فرانکن ،)6111/6111 ،ادرا ما از تهديد ،پاسخ تنيدگي

رگرسيون نشان داد که کمالگرايي جامعهمدار با اهمهالکهاري

را فعال ميکند ،اما ارزيابي شناختي ما از تهديدهبه ويژه در خصور

پاياننامه به رورت مثبت همبسهتگي داشهته و تغييهرات آن را

مقابلهه احتمال ادامه پاسخ تنيهدگي را تعيهين مهيکنهد.

توانايي

پيشبيني ميکند .بنابراين همسو با نتايج پژوهشهاي فلهت و

بدين ترتيب خودکارآمدي هر فرد در خصهور توانهايي انجهام

ديگهههران ( ،)6113سهههدلر و سهههاکس ( )6111و کاليبهههرت،

مهارتهاي مرتبط با پاياننامه با شهکل دادن تصهور مثبهت از

نريچسن و سيتو ( ،)3005ههدف قهرار دادن دسهتيابي بهه
لنگي 

کيفيت عمل و کاهش تنيهدگي اثهر معکوسهي بهر تعلهلورزي

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

دانشجويان در انجام پاياننامه تأثير ميگذارد.

سوي ديگر ،حس بيکفايتي را تحريک ميکند که به نوبه خود

اعمال مهار بر تهديدهاي بالقوه نقشهي اساسهي در انگيختگهي

در پي دارد.

اضطرابي ،بازي ميکند .کساني که به توان خود در اعمال مهار

کمالگراهاي جامعهمدار به جهت ويژگي خار آن ،يعنهي


بر تهديدهاي بالقوه باور دارند ،خود را درگيهر افکهار اضهطرابي

داشتن اين تصور که ديگران از آنها توق کامل بهودن دارنهد و

نمههيکننههد (بنههدورا .)6111 ،بنههابراين زمههاني کههه متغيرهههايي

براي آنها اهداف سط باال و سخت را تدار ميبينند ،احتماالً

همچهههون خودکارآمهههدي کنتهههرل مهههيشهههوند ،از تهههوان

فاقد حس خودمختاري در انتخاب و انجام تکهاليف بهوده و بهه

پيشبينيکنندگي اضطراب کاسهته مهيشهود (البيهر و سهوارز،

واسطه اهداف بيروني برانگيخته مهيشهوند (اسهتوبر ،فيسهت و

6115؛ ميسي ،ويگفيلد و ايکلز .)6110،با اين وجهود ،پهژوهش

يانگيزهاند و يها بهه
هيورد .)3001 ،به نرر ميرسد کساني که ب 

حاضر ،نشان دادند که افزودن خودکارآمدي پاياننامه به مهدل

واسطه محر هاي بروني تحريک ميشوند معموالً تها دقهايق

رگرسيون (گام دوم) تنها درحدود پنج دررد به ضهريب تبيهين

آخر يعني زماني که احساس فشار کنند در اقدام به عمل ،تعلل

ميافزايد و همچنان اضطراب پاياننامه در مدل باالترين تهوان

ميورزند ،حال اينکه افراد داراي مناب دروني انگيهزش ،سهعي

تبيين را حفظ ميکند.

ميکنند تا تکاليف را سروقت و به موق انجام دهند و به پايهان
1. reciprocal determinism
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در نرريه شناختي اجتماعي ،خودکارآمدي ادرا شده بهراي

سطوح باالي اهمالکاري و به تعويق انداختن انجام تکليهف را
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برسانند (سنکل و ديگران.)6115 ،
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جامعهمدار که ترس از ارزيابي يکي از ويژگيهاي ارهلي آنهان

شواهد تجربي نشان دادهاند که اهمالکاري با حرمت خهود

است در مواجهه با پاياننامه به جهاي درگيهري فعهال بها ايهن

و اعتماد به خود 6پايين ارتباط مثبت دارد ( سالمون و روثبلهوم،

تکليف ،به استفاده از رويکردهاي اجتنابي متمايلانهد .بنهابراين

 .)6112بنابراين احتماالً اهمالکاران در انجام تکاليف نسبت به

آنان اهمالکاري را به عنهوان يهک راهبهرد مقابلهه بها مسهئله

توانايي خود مههرددند و شکست را نشهانه عهدم توانهايي خهود

يشان مورد ارزيابي قرار نگيرد.
برميگزينند تا توانمند 

ميدانند .افزون بر آن ،فريري ،جانسهون و مهککهاون ()6115

نتايج پژوهش اين نکته را نيز آشکار کردند کهه کمهالگرايهي

پس از مرور ادبيات به اين نتيجهه رسهيدند کهه اهمهالکهاران

جامعهمدار با اضطراب و خودکارآمدي همبستگي معنهادار دارد کهه

راهمالکاران در خصور تصوير خود حساستهر و

نسبت به لي

يههاي چنهدخطي
احتماالً در تحليل رگرسيون و در اثهر همبسهتگ 

يترند و سعي ميکنند تا از موقعيتهايي که احتمال بروز
حمايت 

موجبات کاهش ضريب استاندارد اين مؤلفه بر روي اهمهالکهاري

تصويري منفي از آنها وجود دارد ،اجتناب کنند .بنهابراين ،ايهن

پاياننامهه شهده اسهت .بهه عبهارتي ديگهر احتمهاالً کمهالگرايهي

افراد به جاي اقدام به عملي که احتمال شکست و احمق جلهوه

جامعهمدار عالوه بهر اثهر مسهتقيم کهه در واقه نشهانگر طبيعهت

دادن در آن وجود دارد ،سعي مهيکننهد تها از هرگونهه اقهدامي

ناسازشيافته اين بعد از کمالگرايي است ،از طريق سهاير متغيرهها


دوري جويند .اين ترس از آلازگري و امتناع از تالش ميتوانهد

بر اهمالکاري نيز به رورت ليرمستقيم تأثير ميگذارد.

بيانگر اين نکتهه باشهد کهه اهمهالکهاري احتمهاالً جنبههاي از

نتايج تحليهل همبسهتگي نشهان دادنهد کهه کمهالگرايهي

خودناتوانسهازي 3اسهت (فريهري و تهايس.)3000 ،

جنبههاي

خودمدار هرچنهد ضهعيف ،امها معنهادار بها اهمهالکهاري تهيهه

ناتوانسازي وضعيتي را توريف ميکند که در آن
ارطالح خود 

پاياننامه ارتباط دارد .بنابراين کساني که در ابعهاد درونفهردي

افراد موانعي را به رورت عمدي در مقابل رسيدن به موفقيهت

کمالگرايي در سطوح باالتري قرار ميگيرنهد در پهرداختن بهه

خلق ميکنند تا شکستهاي احتمالي خهويش را بهه آن موانه

تکليفي مانند پاياننامهه کمتهر بهه تعلهل و اهمهالکهاري روي

نسبت دهند .لالب محققان بر اين نرر توافق دارند کهه دليهل

ميآورند .اين يافته توسط نتايج پژوهشههايي ماننهد پهژوهش

خودنههاتوانسههازي محافرههت خههود از معههاني منف هي نهفتههه در

فلههت و ديگههران ( ،)6113سههدلر و بههالي ( ،)6111کاليبههرت و

شکست ،همچون نبود شايستگي است (کرنز ،فوربيز ،گهاردينر و

ديگههران ( )3005و سههو ( )3001حمايههت مههيشههود .در ايههن

مارشههال .)3001 ،مطههابق بهها ادبيههات تحقيههق کمههالگرايههي

پژوهشها نشان داده شده است که کمالگراهاي خودمهدار در

صهاي است که ميتواند خودناتوانسهازي را افهزايش دههد
خصي 

انجام تکاليف دچار تعلل و سستي نميشهوند چهرا کهه آنهها از

(هابدن و پلينر .)6115 ،بنابراين کمالگراهاي جامعهمهدار جههت

احساس پيشرفت و موفقيتي کهه از تمهام کهردن يهک پهروژه

حفاظت از سطوح پايين حرمت خود سعي ميکنند تا با به تعويق

منطبق با استانداردهايشان حارهل مهيشهود ،لهذت مهيبرنهد

انداختن اجراي تکاليف و محهول کهردن آن بهه آخهرين دقهايق،

(کاليبرت و ديگران .)3005 ،بنابراين دانشجوياني که از داشتن

عامل شکست احتمالي و پايين بودن کيفيت تکليف را به عواملي

انترارات باال در عملکردشان لذت ميبرنهد احتمهاالً کمتهر بهه

چون کمبود وقت و نه فقهدان توانهايي نسهبت دهنهد (فريهري و

تعلل در انجام کارها رلبت نشان ميدهند ،چهرا کهه مهيداننهد

تايس.)3000 ،

انجام دادن تکاليف در آخرين دقهايق از کيفيهت عملکهرد آنهها

افزون بر آن ،در چههارچوب سهبکههاي مقابلهه ،1وينهر و

ميکاهد و اين آن چيزي نيست که انترارش را دارند .افزون بر

کرتهون ( )3063نشهان دادنهد ،ابعهادي از کمهالگرايهي کههه از

آن ،کمالگرايي خودمدار به عنوان بعهدي از کمهالگرايهي کهه

ارزيابي شدن نگرانند ،در مواجهه با تکاليف چالشانگيزي چون

سازشيافته است ،برخي از ويژگيههاي

کنشهاي
بيشتر داراي 

امتحان بيشتر به رورت انفعالي و اجتنابي بها مسهائل برخهورد

مثبت روانشناختي را دربر مهيگيهرد کهه فهرض مهيشهود بها

ميکنند تا رويکرد حهل مسهئله .بهدين ترتيهب کمهالگراههاي

اهمالکاري در تواد است .به طور مثال تحقيقات نشان دادهاند

3. coping styles

2. self-handicapping

1. self-confidence

محسن شيخي ،جليل فت آبادي ،محمود حيدري

يانهد (اسهتوبر و
که کمالگراههاي خودمهدار داراي انگيهزش درونه 

از تدوين پاياننامه که در آن قرار داشتند ،وارد تحليل شد.

ديگران ،)3001 ،زمان فراواني را ررف انجهام تکهاليف مهيکننهد

استفاده از مقياس چندبعهدي کمهالگرايهي هويهت و فلهت

(استوبر ،چسترمن و ترن )3001 ،و اميد بااليي به موفقيهت دارنهد

( )6116جهت اندازهگيهري ابعهاد درونانگيختهه کمهالگرايهي

(اسههتوبر و رمبههو .)3001 ،در هم هين راسههتا پههاورز ،ميلياواسههکاوا و

نطور مقياسي با مادّههاي محدود
(کمالگرايي خودمدار) و همي 

کاستنر ( )3063در پژوهش خود نشهان دادهانهد کهه کمهالگرايهي

جهت اندازهگيري اضطراب ويژه پاياننامه ،از محهدوديتههاي

خودمدار با پيشرفت اهداف ارتباط مثبت دارد و اين ارتباط از طريق

ديگر اين پهژوهش اسهت ،چهرا کهه زيرمقيهاس کمهالگرايهي

طرحها و برنامهها ميانجيگري ميشود.
تدوين ،اجرا و پيگيري 

خودمدار در تحقيقات مختلف به نتايج يکساني منجهر نشهده و

به رلم وجهود ارتبهاط معنهادار بهين کمهالگرايهي خودمهدار و

روايي اضطراب ويژه پاياننامه نيز با توجه به گستردگي مراحل

اهمالکاري پاياننامه ،تحليل رگرسيون نشان داد که کمالگرايهي

و جوانب تکليف پاياننامه تأمين نخواهد شد ،مگهر بها شهمول

خودمدار در پيشبيني تغييهرات اهمهالکهاري تهوان کهافي نهدارد.

محتواي پرسشنامه اضطراب بر تمام جوانب اين تکليف.

مطابق با ادبيات تحقيق کمالگرايهي خودمهدار يهک سهازه نسهبتاً

يتهر و در
توريه مهيشهود ايهن پهژوهش بها طرحهي قهو 

سازشيافته است که در تعامهل بها عوامهل زمينههاي ماننهد تهنش


نمونههاي دانشجويي ديگهر تکهرار شهود .تکليهف پايهاننامهه،

ناسازشيافتهاي داشهته باشهد (فلهت،

پيشرفت ميتواند کنشهاي

تکليفي چندبعدي با حيطههاي گونهاگون اسهت کهه ههر يهک

هويت و دايک .)6111 ،سو ( )3001نيز در پژوهش خود نشهان داد

ميتواند پاسخ اضطراب را برانگيزاند .بنابراين توريه مهيشهود

که ارتباط کمالگرايي خودمدار و اهمالکاري توسط خودکارآمهدي

در تحقيقات آتي مقيهاس مناسهبي جههت سهنجش اضهطراب

ميانجيگري ميشود .بنابراين ،به نرر مهيرسهد کهه کمهالگرايهي

موجود در تمامي محورها ابداع و استفاده شود .مطابق با ادبيات

خودمدار بيشتر به رهورت ليرمسهتقيم در تغييهرات اهمهالکهاري

تحقيق کمالگرايي ،خودکارآمدي و اضطراب روابط چندگانهاي

نقش بازي ميکند .اين فرض ب هويژه با توجهه بهه روابهط معنهادار

با يکديگر دارند ،به همين دليل توريه ميشود در پژوهشهاي

کمالگرايي خودمدار با خودکارآمهدي و کمهالگرايهي جامعههمهدار

ديگر اين روابط در قالب مدلهاي ساختاري مورد تحليل قهرار

تقويت ميشود .اين همبستگيها که در جهدول  6قابهل مالحرهه

گيرد تا آثار مستقيم و ليرمستقيم هر يک از ايهن متغيرهها بهر

اسههت ،احتمههاالً در تحلي هل رگرس هيون و در اثههر همبسههتگيهههاي

اهمالکاري تهيه پاياننامه آشکار شود.

چندخطي موجبهات کهاهش و عهدم معنهاداري ضهريب اسهتاندارد

و دانشگاهها شايسته است تا با اتخاذ تدابير و برنامههاي مهؤثر،

در تعمهيم نتهايج مالحرههه محهدوديتهههاي ههر پههژوهش

مانند ارائه تکاليف پژوهشي ،درخواسهت از دانشهجويان جههت

ضرورتي انکارناپذيرست .يکي از محدوديتهاي ايهن پهژوهش

شرکت در جلسات دفاع ،استفاده از دانشجويان و تشهويق آنهها

پراکندگي و دشواري دسترسي دانشهجوياني بهود کهه در حهال

به همکاري بها پژوهشهگران در تهدوين و اجهراي طهرحههاي

انجام پاياننامه بودند .به همين دليل در نمونهبهرداري از روش

پژوهشهي و ...ضههمن افهزايش تجههارب و ميهل بههه اکتشههاف و

نمونهههبههرداري در دسههترس کههه نسههبت بههه سههاير روشهههاي

جستوجوگري ،امر پژوهش را براي دانشجويان از ابهام خهار


مداخلههگهر دارد،

نمونهبرداري کنتهرل کمتهري بهر متغيرههاي


يشهان از
کرده و با کاهش اضطراب و افزايش احساس کارآمد 

استفاده شد .دومين محهدوديت را مهيتهوان ناشهي از ماهيهت

اهمالکاري و تعلل ورزيهدن بهيش از انهدازه آنهان در تکليهف

فرايندي بودن تدوين پاياننامه دانست که با توجه بهه مراحهل

پاياننامه بکاهند.

آن و افزايش تجربه طي اين مراحل جوام ناهمساني را بسهته
يگيرد ،چيزي که در ايهن پهژوهش
به هر يک از مراحل دربر م 

منابع

از آن لفلت شد و نمر ههاي تمام دانشجويان فارغ از مرحلههاي

بشارت ،م .)2585( .رابطه کمالگرايي و مشکالت بين شخصي.
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