
 
 

  

  

  

  

  

  1 يو خود ناتوان ساز يديارشد با ناام يدر آزمون كارشناس يرابطه قبول
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  17/03/1390تاريخ دريافت: 
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 چكيده

به عنوان پيش گويي قبولي در آزمون خود ناتوان سازي وهدف پژوهش حاضر بررسي نااميدي 
 240نمونه پژوهش شامل  طرح تحقيق حاضراز نوع همبستگي است.. مي باشد كارشناسي ارشد

دانشجوي قبول نشده در آزمون كارشناسي  250دانشجوي قبول شده در آزمون كارشناسي ارشد و 
ان قبول ب نمونه قبول شده از جامعه دانشجوينفر) بود. در اين پژوهش براي انتخا 590ارشد(جمعا 
استفاده شد  1389شهرستان هاي سنندج، همدان، كرمانشاه و اروميه در سال هاي دولتي شده دانشگاه

ها از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شد. همه و براي انتخاب نمونه عادي از همان دانشگاه
، و پرسشنامه نمونه به وسيله مقياس الگوهاي يادگيري سازگار(براي ناتوان سازي) اندانشجوي

، مورد سنجش قرار گرفتند. براي تحليل داده ها عالوه بر روش آمار توصيفي، روش نااميدي بك 
آمده فرضيه پژوهش را تأييد كرد و نشان داد كه قبولي در   تحليل تمايز به كار رفت. نتايج به دست

پيش بيني نمود. نااميدي  خود ناتوان سازيوكارشناسي ارشد را مي توان از روي نااميدي  آزمون
تحليل ه از مدآست دنتايج به) داشتند. p> 001/0قدرت پيش بيني معني دار (خود ناتوان سازي و

نااميدي ازروي ، اين تحقيق نشان مي دهد كه مي توان ستاپيشين هماهنگ ت با تحقيقا داده ها
توان بيني نمود و بر اساس اين مدل ميرا پيش قبولي در آزمون كارشناسي ارشدخود ناتوان سازي و

در يك راه حل اساسي را براي كاهش نااميدي و ناتوان سازي تدارك ديد و نتايج اين پژوهش را 
  دانشگاهي و در سطح كالن جهت كمك به داوطلبان كنكور ارشد به كار گرفت.ي محيطها

                                                 
   1388- 89. برگرفته از كار تحقيقي در سال 1

  Naseryoosefi@yahoo.comاستاديار دانشگاه كردستان. 2

 nshirbagi@gmail.comدانشگاه كردستان دانشيار. 3
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  و قبولي در آزمون كارشناسي ارشد، تحليل مميز خود ناتوان سازينااميدي،  كليدي:واژگان 

 يشينه پژوهشو پ مقدمه

شناسي مورد توجه و بررسـي  در منابع روان 1960اي است كه از سال واژه1 خودناتوان سازي

) به عنوان پيشگامان اين موضوع خودنـاتوان سـازي را   1978( 2قرار گرفت. برگالس و جونز

اي از عملكرد تعريف كرده اند كه فرصـت مناسـب را   به عنوان يك رفتار يا انتخاب مجموعه

بوجود مي آورد تا افراد شكست را به عوامل خارجي و موفقيت را به عنـوان درونـي نسـبت    

  دهند.

گيرند تا به عنوان قربانيان شرايط(بيرون از خود) و  افراد مجموعه اي از راهبردها را بكار مي

خودناتوان «نه قربانيان ناتواني(درون) به آنها نگريسته شود، برگالس و جونز اين راهبردها را 

اند زيرا استفاده از آنها ممكن است به تضعيف عملكرد بيانجامد، زماني كه فرد ناميده» سازي

اب مي كند، نوعي راهبرد خودنـاتوان سـازي را بكـار    از پذيرش مسئوليت عملكرد خود اجتن

) معتقـد اسـت، خودنـاتوان سـازي يـك      1991( 3). تايكـل 1978مي گيرد(برگالس و جونز، 

سلسله از رفتارهايي است كه فرد براي حفظ يـا تقويـت نتيجـه خودارزيـابي در مواجهـه بـا       

تـالش انـد كـه صـالحيت و      تهديد ارزيابي به كار مي گيرد. او بيـان دارد، اصـوالً افـراد در   

بيني مـي كننـد كـه احتمـال دارد، عملكـرد خـوبي       استعداد خود را نشان دهند اما وقتي پيش

نداشته باشند از خودناتوان سازي به عنوان وسيله اي بـراي اجتنـاب از ايـن ادراك كـه آنهـا      

  ناتوان هستند، استفاده مي كنند.

حد بااليي مورد ارزيابي قرار مـي دهنـد، موقعيـت    هايي كه توانايي بالقوه افراد را در موقعيت

دهند، وقتي اين موقعيت ها متـداول  هايي هستند كه تمايل به خودناتوان سازي را افزايش مي

باشد، خود پنداره فرد دائماً محك مي خورد، صيانت نفس يا عزت نفس فرد تهديد مي شود 

يـن مكانيسـم هـا همـان خودنـاتوان      و مكانيسم هاي غلبه بر اين تهديد فعال مي گردد، كه ا

ها به عنوان شكست تلقي مـي شـود و اسـترس    سازي است. ضعف عملكرد در اين موقعيت

؛ بـه نقـل در   1998زيادي به فرد وارد مي كند، لذا فرد به اين راهبـرد پنـاه مـي بـرد (تـايلر،      

                                                 
1 - Self–handicapping 
2 - Berglas, S., & Jones, E. 
3 - Ticle, D.M. 
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 ).تئــوري هــاي زيربنــايي راهبردهــاي1383رئيســي، هاشــمي شــيخ شــباني و فــاتحي زاده، 

) انگيـزش  1977، 1984: كـاوينگتون( 1تئـوري ارزش خـود   -1خودناتوان سازي عبارتند از: 

براي ارزش خود را گرايش فرد براي تقويـت و تـداوم خـود پنـداره ي مثبـت يـا احسـاس        

ارزشمندي براي خود تعريف مي كند. در نظام آموزشـي شايسـتگي تحصـيلي يـك توانـايي      

اين است كه دانشجو نيازمند ايـن باورنـد كـه بداننـد     ارزشمند و قابل توجه است و واقعيت 

داراي صالحيت تحصيلي هستند تا فكر كنند در محـيط  دانشـگاه ارزشـمندند(كاوينگتون و    

تئـوري   -2). 1383، به نقل در رئيسي، هاشمي شـيخ شـباني و فـاتحي زاده،    1979امي ليچ، 

افي كه افراد در موقعيـت  اجتماعي بر اهد -هدف: اين تئوري در حد يك چارچوب شناختي 

پيشرفت دنبال مي كنند، تمركز دارد اين تئوري بر اين موضوع تمركز دارد كه افـراد چگونـه   

در مورد خودشان، وظايف تحصيلي و عملكردشان فكر مي كنند و چارچوبي را فـراهم مـي   

كنند كه افراد از طريق آن وقـايع را تفسـير كـرده و بـه آن عكـس العمـل نشـان مـي دهنـد          

انگيزش اجتناب: افراد از نظر انگيزشي به دو دسـته   -3). 2000، 2(ميدگلي، كاپالن و ميدلتون

تقسيم مي شـوند: انگيـزش گـرايش بـه ايـن اشـاره دارد كـه         3با انگيزش گرايشي و اجتنابي

محققين، معلمين و والدين اغلب مايلند كه دانشجويان را تشويق كنند تا بيشتر درگير فعاليت 

اه شوند، مخاطرات تحصيلي را بپذيرند و بيشتر براي وظايف شان تـالش كننـد،   هاي دانشگ

يعني آنها تمايل دارند، بچه ها را به سوي تمايالت يا انگيزش گرايشي سوق دهند(ميـدگلي،  

). اما روي ديگر اين سكه انگيزش با تمايالت اجتنابي است، رد پاي 2001كاپالن و ميدلتون، 

مي توان در نظريه هاي اوليه انگيزش پيشرفت يافت (مثـل نظريـه ي    هاي اجتنابي راانگيزش

)، انگيزش اجتنابي يك ويژگي خُلقي است كه باعث مـي شـود، افـراد بـه     1984كاوينگتون، 

تئوري نيـاز بـه پيشـرفت: در مـدل      - 4). 2000محض شكست احساس شرم كنند(ميدگلي، 

). بـر اسـاس ايـن مـدل     1992گتون، جديد اين پديده در دو بعد نگريسته شده است (كـاوين 

چهار شاخه حاصل شده است: اولي افرادي هستند كه جهت گيري موفقيـت در آنهـا بـاال و    

قـرار گرفتـه انـد عمومـاً      Aاجتناب از شكست در آنها پايين است، اين افـراد كـه در قطـب    

                                                 
1 - Self-worth theory 
2 - Midgly, C., Kaplan, A., & Middleton, M 
3 - Tendency & Avoidance-motive 
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 هستند. دومي افرادي هستند كه هم در جهت گيـري موفقيـت و هـم در    1افرادي خوش بين

قرار گرفتـه انـد، افـرادي سـخت       Bاجتناب از شكست قوي هستند، اين افراد كه در قطب 

هستند و اين افراد برخالف خوش بين ها شكست را هم مانند نتـايج مثبـت در نظـر    2 كوش

مي گيرند. سومي افرادي هستند كه در انگيزش موفقيـت پـايين و در انگيـزش اجتنـاب بـاال      

هسـتند.  3 قـرار گرفتـه انـد، اجتنـاب كننـدگان از شكسـت        Cب هستند، اين افراد كه در قط

قـرار   Dچهارمي افراد هستند كه در هر دو انگيزش پايين هسـتند، ايـن افـراد كـه در قطـب      

، 4، آركـن 1992گرفته اند، افرادي هستند كه شكست را به راحتـي پذيرفتـه انـد،(كاوينگتون،    

1981.(  

پژوهش يكي ديگر از مفاهيمي كه محققان به اثر آن عالوه بر مفهوم خودناتوان سازي در اين 

 نااميـدي تعـاريف مختلفـي بـراي     در قبولي كنكور دانشجويان پرداخته اند، نا اميدي اسـت. 
يعني احساس درماندگي، اگر فرد ياد بگيرد كه نمي تواند بطور واقعـي  ي نااميد وجود دارد.5

نااميـدي  و يـا   دگي و شك مي نمايـد موثر باشد در تمام حالتهاي رفتاري خود احساس وامان

 ، عبـاس آبـادي،  1976 ،6وتزل(يك احساس بدني رواني يا اجتماعي ناخوشايند دروني است

1383 .(  

از آنجا كه نوجوانان در مسير رشد شناختي، توانايي برنامه ريزي براي آينده را پيدا مي كنند 

د، اين انتظارات منفي و نااميدي نشومند ميهعالق شانو به آرزوها و انتظاراتي در مورد آينده

در سالهاي مياني دهه  نظريه اميد). 1379(شمس،  مي تواند تاثير زيادي بر آينده آنها بگذارد

هنگامي كه روي چگونگي موضوع معذرت خواهي از ديگران به  7توسط اسنايدر 1980

اميدوارانه هم  ديدگاه افكار. در اين بندي شدكرد، فرمولخاطر كارهاي اشتباه و بد تحقيق مي

ها و كارگزاري افكار كارگزاري فكر است. بنابراين شيوه  مستلزم شيوه هاي فكر كردن وهم

هستند(اسنايدر،  نيز در تعقيب اهداف متوالي صعودي به همان اندازه كه قابل تكرار هستند،

                                                 
1 - Optimism 
2 - Hardworking 
3 - Failur-avoider 
4- Arkin, R 
5 - Hopelessness 
6 - Wetzel, R. 
7 - Snyder, C. 
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اي است دهنده نااميدي حالت تكان )2002(نايدرسطبق نظريه ا ).1991، 1سيليگمن ،2002

كه با احساس عدم امكان و ناتواني و بي عالقگي به زندگي آشكار مي شود. فرد در اثر 

در نتيجه  هاي زندگي را بسنجد وتواند موقعيتنمي نااميدي به شدت غير فعال شده و

با گذشت زمان فرد از جريان زندگي طبيعي بيشتر  قدرت تطبيق يا تغيير زندگي را ندارد و

. نااميدي مي تواند خود رادر قالب از دست رفتن اميد به آينده نشان دهد. مي گيردفاصله 

احساس  اًشديد يدرموارد دراين شرايط فرد احساس مي كند آينده نامطبوع خواهد بود و

  ). 1383عباس آبادي، ، 1979، 2راشبك و  (.متصور نيستمي كند كه آينده اي برايش 

اي از در پيشرفت تحصيلي به پارهخود ناتوان سازي ونااميدي با توجه به مفهوم نقش 

  هاي صورت گرفته در اين زمينه اشاره مي شود.پژوهش

گرايي ضعيف و عدم هدف باسازي خودناتواني بين  پژوهشهاي صورت گرفته رابطه

)، بدبيني نسبت به مدرسه، تالش اندك، تعهد 2007، 3پيشرفت درسي (آنگليكي و والفتريا

به صورت مثبت و ) 1998و همكاران،  ميدگلي، كاپالن و ميدلتون(عملكرد گرا يين و پا

با خودپنداره آشكار، يادگيري عميق،  خود ناتوان سازي دهد، همچنين بينمستقيم نشان مي

)؛ اهداف تسلط 2007، 5(توماس و گادبوس4نمرات اضطراب امتحان و يادگيري خود تنظيمي

)؛ 2001، 7(ميدگلي و اردن6)؛ هدف تبحري1383(رئيسي،  در دانش آموزان و معلمان

)، انجام تكاليف معنادار خانگي 1988، 8احساسات ارزشمندي در خود (پرا پاوسيز و گرو

به صورت منفي ) 2011، 10) و عملكرد تحصيلي (گايدبوس و استروجن 20011، 9(بمبينوتي

  و معكوس نشان مي دهد.

برخي پيشايندهاي مهم و مربوط با خود ناتوان سازي  بيندر داخل كشور در تحقيقاتي رابطه 

و  نجاريان، شكركنتوسط  تحصيلي و رابطه آن با پيامدهاي برگزيده در دانش آموزان

                                                 
1 - Seligman, M. 
2 - Beck, A., & Rush, A. 
3 - Angeliki, L. & Eleftheria, G. 
4 - Self-regulation 
5 - Thomas, C. & Gadbois, S. 
6 - mastery goal 
7- Midgley, C., & Urdan, T. 
8- Prapavessis, H. & Grove, J. 
9- Bemiunity, H. 
10- Gadbois, S.Ryan, D. 
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هاشمي ، يسيئر ) بررسي شد و نتايج معناداري پيدا شد، همچنين1384(هاشمي شيخ شباني

اتوان سازي تحصيلي دانش رابطه خود ن) در پژوهشي به 1383(فاتحي زادهو  شيخ شباني

اشاره  آموزان با اهداف تسلط، عملكردگرا و عملكردگريز دانش آموز، والدين، معلم و كالس

راهبرد هاي دار معني رابطه ) انجام شد، به1387(ابافتكردند. در پژوهش ديگر كه توسط 

با خود ناتوان سازي تحصيلي در دانش  هاي فرزند پروريخوداثر بخشي وشيوه فراشناختي،

  كردند. اشارهآموزان 

ميزان  با نااميديبين   هايي صورت گرفته است كه رابطهپژوهش در زمينه نااميدي

، 2لائميشو  زئن، اسنايدر، شو2000، 1بازي و اسنايدراونواگ خودتحقيري و هيجانات منفي (

احساس شوق موثر در مورد تعقيب هدف، هيجانات منفي همراه با احساس ؛ عدم )1999

؛ )1999ل، ائميشو  زئناسنايدر، شو، 1998، 3كوروسونو  ، اسنايدرخواب آلودگي(آروينگ

؛ درجه افزايش اضطراب، وضعيتي غير قابل كنترل، )2000، 4كاون سازگاري عمومي(نا

به صورت مثبت و مستقيم درماندگي، بي معنايي در زندگي و ناتواني در زمينه مقابله با آن 

بودن و  فعال، رزشانجام وها، دانشگاه پيشرفت دربا  نااميدي نشان مي دهد، همچنين بين

، 6كوري و اسنايدر، 1999، 5وهمكاران اگيسترون، كوري، هنواشناختي(برسازگاري روان

ل، ائميشو  زئن( اسنايدر شو باال مدرك تحصيليگرفتن  )؛1998، 7كلينك و مايلر، 2000

و ، پلهام فت تحصيلي كودكان (اسنايدر، هوزاهاي پيشرنمرات باال درآزمون ؛گرفتن) 1999

آموزان دبيرستان ( اسنايدر، در دانش  )GPAsميانگين كلي نمرات( ؛)1997 8همكاران

) در G PAsمعدل نيمسال تحصيلي و معدل كلي ( ؛)91991وهمكاران ، آندسونهاريس

نهايي دانشجويان رشته روانشناسي  عمومي باالي نمرات و پيش بيني دانشجويان دانشگاه ها 

؛ )1991وهمكاران،  ، آندسون، اسنايدر، هاريس1999، 10و همكاران ، مانيار، سونداگ( كوري

                                                 
1-Onwuegbuzie,A.,& Snyder,C 
2- Snyder,C.,Cheavens, J & Michael, S. 
3- Irving.L.,Snyder,C.,& Crowson,J 
4 - kown, p. 
5 - Brown,M., Curry, L., Hagstron, H., & et al 
6 - Curry,L., & Snyder,C 
7  - kleinke, C.,& Miller,W. 
8  - Snyder,C.,Hoza,B., Pelham,W. & et al 
9  -  Snyder,C.,Harris,C.,Anderson,J., & et al 
10- Curry,L.,Maniar,S.,Sondag,K. & et al. 
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و  زئنميزان شكست تحصيلي ( اسنايدر شو كمترينميزان فارغ التحصيلي و پيش بيني 

 تمركز؛ )1999و همكاران،  ، مانيار، سونداگپايداري و ادامه كار باال (كوري؛ )1999ل ،ائميش

ها( ايجاد و نگهداري سالمت خوب، پيشگيري ودرمان بيماري برسالمت رواني،

 ، آندسون، اسنايدر، هاريس1990، 2وهمكاران ، كريشاو، اسنايدروينگاير، 1،1982وماتاراز

هاي جايگزين براي رسيدن به در مورد ايجاد راه نظر مثبت و خوشايند؛ )1991وهمكاران، 

، شرايط و موقعيت هاي زماني كه عقب افتاده اند(آروينگ مورد در ، تفكر منعطفهدف

؛ )1995، 3و تيرني 1991وهمكاران،  آندسون، ، اسنايدر، هاريس1998،  كوروسونو  اسنايدر

، با ميزان خودكشي(جاك.پاك، هويرستر، )2000(اسنايدر،  به هدف رسيدن هاي موثرشيوه

  به صورت منفي و معكوس نشان مي دهد.)2011، 4وارا و همكاران

قبولي در آزمون كارشناسي  دستيابي به يك مدل پيشبينيضرورت تحقيق حاضر بنابراين 

باشد. مي 5كارگيري مدل آماري تحليل مميزبهبا خود ناتوان سازي ونااميدي روي از ارشد

كارشناسي قبولي در آزمون بيني توان با مشخص كردن متغيرهايي كه باعث پيشزيرا مي

اي بعدي فراهم كرد و از وقوع هاي آزمايشي و مداخلهشوند، زمينه را براي پژوهشارشد مي

رو به افزايش در كشور پيشگيري نمود و افراد مستعد و با هوش افسردگي و افت تحصيلي 

 ها كرد و نيروي كارآمدتر را تربيت نمود.را وارد دانشگاه

قبولي در آزمون وخود ناتوان سازي فرضيه اصلي پژوهش اين است، تركيب خطي نااميدي 

به اين سؤال كنند. در واقع، اين پژوهش به منظور پاسخ بيني ميكارشناسي ارشد را پيش

قبولي در آزمون كارشناسي ارشد وخود ناتوان سازي عمده طراحي شده است كه آيا نااميدي 

  كنند؟را در دانشجويان متقاضي كنكور ارشد پيش بيني

بيني قبولي در روش تحقيق: پژوهش حاضراز نوع همبستگي است. هدف پژوهش پيش

جهت دستيابي به معادله تمايز  سازيناتوانوخودآزمون كارشناسي ارشد از روي نااميدي 

                                                 
1  - Matarazzo,J. 
2  -  Irving,L,Crenshaw,W.,snyder,C.& et al. 
3
 -  Tierney,A. 

4
 -  Jakupcak M., Hoerster K., Varra A., & et al. 

5
 -  Discriminant analysis 
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بنابراين تمام متغير هاي  .استفاده شده است است، بدين منظور از روش آماري تحليل مميز

  تحليل شدند. SPSS18پيشبين به صورت همزمان و گام به گام با بكارگيري نرم افزار 

ان دانشجويدرپژوهش حاضر جامعه آماري شامل كليه جامعه، نمونه و فرآيند نمونه گيري: 

هاي سنندج، همدان، هاي شهرستانكليه رشتههاي دولتي قبول شده و قبول نشده دانشگاه

، 89تمام ورودي هاي  ان قبول شدهنمونه دانشجوي كرمانشاه و اروميه بود. براي انتخاب

نفر)،  650نفر)، همدان (  337هاي سنندج (كليه رشته هاي شهرستاندانشگاههاي دولتي 

دانشجو  2395كل جامعه شامل.نفر) در نظر گرفته شد690 نفر) و اروميه (715 كرمانشاه ( 

دانشجوي قبول شده در آزمون كارشناسي ارشد به طور تصادفي  260بودند كه از اين تعداد

دانشجو حاضر به همكاري نشدند و پرسشنامه را جهت جواب دادن  12انتخاب شدند.

نفر  240نفر تعداد حجم نمونه به  20پرسشنامه مخدوش بود باكسر اين  8تحويل نگرفتند و 

كه در آزمون كارشناسي  نفر 2160نفر به عنوان نمونه قبول نشده از ميان  250 تقليل يافت.

گيري تصادفي انتخاب ها به روش نمونهشركت كرده بودند از همان دانشگاه 89ارشد سال 

نفر به عنوان كل نمونه انتخاب شدند كه شامل دختر و پسر بودند. همه   590 شدند كه جمعاً

و پرسشنامه  نمونه به وسيله مقياس الگوهاي يادگيري سازگار(براي ناتوان سازي) اندانشجوي

  ، مورد سنجش قرار گرفتند.نااميدي بك

اين  جهت رعايت اخالق پژوهش از طريق نامه پيوست تمام دانشجويان آگاه شدند كه

اطالعات به منظور اهداف پژوهشي جمع آوري مي شود و در مورد پنهان ماندن هويت 

توانند با ارائه پست دهندگان اطمينان داده شد. همچنين ذكر شد كه عالقمندان ميپاسخ

    الكترونيكي از نتايج پژوهش آگاه شوند.

پرسشنامه استفاده شده  هاي مورد نياز در اين پژوهش، ازدوابزار: به منظورجمع آوري داده

  است.

  1هاي الگوهاي يادگيري سازگارمقياسالف: 

و  هاي الگوهاي يادگيري سازگار ساخته ميدگلي، كاپالن و ميدلتونمجموعه مقياس

هاي مقياس است و تمام ماده 26) است، نسخه نهايي اين پرسشنامه شامل 1998همكاران، (

                                                 
1- Patterns of Adaptive Learning Scale 
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،  1گذاري مي شود (كامال نادرست= نمره 5تا  1درجه اي است كه از  5ها اين مقياس

ها )، پايايي اين مقياس5، كامال درست= 4، درست= 3،  تا اندازه اي درست= 2نادرست= 

ها در اي است و روايي و پايايي اين مقياس) و داراي روايي سازه89/0تا  70/0قابل قبول(

و  لي، كاپالن و ميدلتونهاي مختلف تأييد شده است (ميدگچندين مطالعه و با آزمودني

) 1384). در ايران به وسيله ي شكركن، نجاريان و هاشمي شيخ بهايي(1998 همكاران

ها را به هنجاريابي و اعتباريابي و مورد استفاده واقع شده است كه آنها پايايي اين مقياس

با اي آن را و عالوه برتائيد روايي صوري و سازه 80/0طور متوسط با آلفاي كرنباخ 

) p>001پرسشنامه مالك كه به اين منظور توسط همان محققان ساخته شده بود، در سطح (

نفري از   56در اين پژوهش پايايي پرسشنامه بر روي نمونه اوليه دار گزارش كردند. معني

دانشجويان ارشد به روش آلفاي كرونباخ بررسي شد و ميزان آلفاي كرونباخ براي كل 

  ) بدست آمد. 84/0و  81/0ها مورد استفاده بين(ي مقياسو برا 84/0پرسشنامه 

  مقياس به شرح ذيل استفاده شد: 4الزم به يادآوري است در اين پژوهش از 

ماده است كه ميزان استفاده آزمودني را از  6: شامل 1مقياس خودناتوان سازي تحصيلي -1

ه ها راهبردي را منعكس راهبردهاي خودناتوان سازي تحصيلي نشان مي دهد، هر يك از ماد

  مي كند كه آزمودني با استفاده از آن عملكرد ضعيف بعدي خود را توجيه مي كند.

: اين مقياس پنج ماده دارد، كه نظر آزمودني را در مورد اهدافي كه 2مقياس هدف تبحري -2

  در زمينه تحصيلي دنبال مي كند، جويا مي شود.

س پنج ماده دارد، منعكس كننده تمايل آزمودني : اين مقيا3مقياس هدف عملكرد گرايي -3

  به داشتن عملكرد بهتر نسبت به ديگران مي باشد.

: اين مقياس چهار ماده دارد كه تمايل آزمودني را به گريز از 4مقياس هدف عملكرد گريز -4

  منعكس مي كند. "كودن"برچسب خوردن

  نااميدي بكپرسشنامه ب: 

                                                 
1 - Academic self-handicapping Scale 
2 - mastery goal Scal 
3  - Performance goal Scale 
4- Escape goal Scal 
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جهت 1979درسال نااميدي بك است. مقياس نااميدي بك ابزار پژوهش در اين تحقيق آزمون

از  گيري ميزان انتظارات منفي فرد در باره حوادث آينده ساخته شده است.بررسي و اندازه

ها استفاده مي شود. اين آزمون داراي نااميدي آزمودني اين مقياس براي سنجش ميزان ياس و

به صورت صحيح يا  عباراتمي كند. است كه طرز فكر و روحيه فرد را بيان  عبارت 20

) مي باشد. روايي و پايايي اين آزمون  20تا  0دامنه نمرات بين(  غلط جواب داده مي شوند.

هاي خودكشي مورد مطالعه قرار گرفته و درمطالعات مختلف به ويژه در زمينه گرايش

اس باليني با مقي 56/0با مقياس افسردگي بك،  76/0 تا36/0همبستگي هاي مختلفي از 

هاي خودكشي نشان داده شده است. مقياس افكار و گرايش با وجود 74/0نااميدي و 

 .گيري ساختارهاي نااميدي و توقعات منفي نشان داده استنااميدي توانايي بااليي در اندازه

رفتاري بيمارستان روزبه تهران هم  و  مطالعات شناختي آزمون درمركز اين روايي وپايايي

و  1379است (شمس،  86/0با آلفاي كرنباخ  ييو پايا اييده كه نتايج حاكي از روبررسي ش

  ).1383عباس آبادي ، 

اين مقياس در نوجوانان هم اعتبار يابي شده و روايي و پايايي قابل توجهي در اغلب 

تحقيقات از خود نشان داده است و به عنوان يك وسيله موثر و مناسب در پيش بيني گرايش 

بررسي مقياس فوق با استفاده از همبستگي   .كشي و تكرار آن مطرح شده استبه خود

نمرات هر پرسش با نمره كل نشان داد كه مقياس نااميدي بك يك سازه واحدي را اندازه 

گيري مي كند. سپس پايايي مقياس با استفاده از ضريب همساني دروني (آلفاي كرونباخ) 

آزمون به شيوه  بررسي تحليل باور پژوهشي كافي است. بدست آمده كه براي انجام ام  79/0

نوميدي در مورد آينده  -2ياس در دستيابي به خواسته ها ،  -1مولفه هاي اصلي پنج عامل 

استخراج شد ، اعتماد به آينده -5دورنماي زندگي ،  -4نسبت به آينده ، منفي نگرش  -3،

  ).1383كل راتبيين مي كنند(دژكام ،  سدرصداز واريان  9/48/0كه اين پنج عامل برروي هم 

نفري از دانشجويان ارشد به روش  102در اين پژوهش پايايي پرسشنامه بر روي نمونه اوليه 

و  87/0هاي پرسشنامهآلفاي كرونباخ بررسي شد و ميزان آلفاي كرونباخ براي كل مقياس

  دست آمد. ) به86/0و  83/0براي مقياس ها مورد استفاده بين(
  

    نتايج
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  هاي ذيل آمده است.نتايج تحليل توصيفي و تحليل تمييز در جدول
  

    ان قبول شده و قبول نشده كارشناسي ارشددانشجوي. ميانگين وانحراف معيار1جدول شماره 

  ان قبول نشدهدانشجوي  ان قبول شدهدانشجوي  متغيرهاي پيشبين

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

  36/14  32/27  39/15  32/20  خودناتوان سازي تحصيلي -1

 16/9 25/11 65/16 34/28  هدف تبحري هدف -2

 16/9 26/14 43/17 25/30  هدف عملكرد گرايي-3

 58/14 43/15 78/11 29/27  هدف عملكرد گريز -4

 44/11 81/18 87/13 56/12  هاياس در دستيابي به خواسته -5

 56/12 19/17 44/12 27/13  نوميدي در مورد آينده -6

  56/9  39/19 13/9 29/14  نسبت به آينده منفي نگرش -7

 31/7 53/9  68/8  48/16  دورنماي زندگي -8

  69/9  39/10 22/12 11/18  اعتماد به آينده -9
  

در متغيرهاي پيشبين ان قبول شده دانشجويشود، ميانگين مالحظه مي 1چنانچه درجدول 
اعتماد  و دورنماي زندگيهدف عملكرد گريز،  ،عملكرد گراييهدف ، هدف تبحري هدف

ان قبول شده دانشجوياست. بيشترين ميانگين در ميان ان قبول نشده دانشجويبيشتراز  به آينده
ياس ) و كمترين ميانگين مربوط به متغير 25/30( هدف عملكرد گراييمربوط به متغير پيش 

  شد.) مي با56/12( در دستيابي به خواسته ها
  

  

  . خالصه تحليل تميز و تابع تمايزمتعارف2جدول شماره
  تحليل تميزرگرسيون گام به گام همراه با المبداي و يلكس

  بينمتغيرپيش9براي 

ايزمتعارف به روش تحليل همزمان خالصه تابع تم

  متغير پيشبين)9بين) و گام به گام (برايمتغيرپيش9براي(

  df1  متغير وارد شده  مرحله
  (متغير)

المبداي 

  ويلكس

هاي تابع  شاخ  Fمقدار

  تمايز متعارف

  تحليل گام به گام  تحليل همزمان

خودناتوان  1

  سازي تحصيلي

  398/0  408/0  المبداي ويلكس  423/43 671/0  1

هدف تبحري   2

  هدف

  358/276  342/532  مجذوركاي اسكور  212/39 532/0  2

هدف عملكرد   3

  گرايي

  8  8  درجه آزادي  216/41 613/0  3

هدف عملكرد   4

  گريز

سطح معني داري   148/40 524/0  4

  تابع

001/0  001/0  

ياس در    5

دستيابي به 

  خواسته ها

  1  1  تعداد تابع  975/39 713/0  5

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            11 / 23

http://ihej.ir/article-1-623-fa.html


/   1391پاييز  •شماره چهارم  •سال چهارم  •فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران 170

نوميدي در مورد   6

  آينده

  67/843  57/763  مقدار ويژه  786/37 653/0  6

 منفي نگرش   7

  نسبت به آينده

  100  100  درصد واريانس  543/36 572/0  7

دورنماي    8

  زندگي

  827/0  732/0  همبستگي متعارف  658/44 541/0  8

  535/0  683/0  مجذور اتا  453/35 564/0  9  اعتماد به آينده  9

بيني عضويت پيش         

  گروهي

78/0  82/0  

  85/0  82/0  ضريب كاپا         

  001/0  001/0  داريسطح معني         

مركز واره هابراي          

  گروه قبولي

956/0  871/0  

مركزواره ها براي          

  گروه غير قبولي

914/0-  892/0-  

 p>001/0، و df2(عضويت) =1توجه:

مالحظه مي شود، تحليل تميز رگرسيون گام به گام  2طور كه در سمت راست جدول همان

بين در نه گام انجام شده است، هر نه متغير متغيرپيش 9براي  Fهمراه باالمبداي ويلكس و 

F  001/0در سطح<p توضيح موارد 2. براي تفهيم سمت چپ جدول دار مي باشدمعني ،

  زير ضروري مي باشد.
اند و در متغير پيش بين با هم وارد تحليل شده 9درتحليل تمايز به روش همزمان تركيب  -1

 -2متغيردر تحليل باقي ماندند.  9تحليل تمايز به روش گام به گام پس از ارائه همه متغيرها، 
با توجه به اين كه مقدار المبداي ويكس مقدار عدم پيش بيني متغير وابسته(عضويت در 

) توسط متغير مستقل(پيش بين ها) را نشان مي دهد كه هر چه كوچكتر باشد، 2و  1گروه 
مقدار مجذوركاي برازش متغير پيش بين در شناسايي عضويت گروهي را  -3است  بهتر

مقدار  2نشان مي دهد و هر چه مقدار آنباالتر باشد، بهتر تمايز را نشان مي دهد. در جدول 
معنادار مي باشد. بنابراين، فرضيه  >P 001/0المبداي ويلكسو مقدارمجذوركايدر سطح

قبولي در سازي  به عنوان پيش بينيخود ناتوان  وميدي نااتحقيق مبني بر تركيب خطي 
ويژه كه حاصل نسبت واريانسهاي بين  مقدار-4 ، تأييدميگردد.آزمون كارشناسي ارشد

گروهي به درون گروهي است، هرچه مقدار آن بيشتر باشد تابع از قدرت تشخيص بهتري 
) است و در روش گام 57/763مقدار آن در روش همزمان ( 2برخوردار است. كه در جدول 

درصدواريانس هر چه درصد بيشتر باشد، نشان دهندة تابع بهتر  -5.) است67/843به گام (
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  171/كارشناسي ارشد.....  در آزمون يرابطه قبول

همبستگي متعارف كه  -6است.  100است كه چون يك تابع وجود دارد، درصد واريانس 
رابطه چندگانه ميان متغيرهاي پيش بين و عضويت گروهي رانشان مي دهد. مقدار آن در 

مجذور اتا كه مقدار  -7)مي باشد. 827/0و  732/0مزمان و گام به گام به ترتيب (تحليل ه
مجذور ضريب متعارف را نشان مي دهد، مقدار آن در تحليل همزمان و گام به گام به ترتيب 

متغير پيش بين به روش  9درصد واريانس هاي  68) مي باشد، يعني 535/0و  683/0(
متغير پيش بين به روش  9درصد واريانس هاي  53ي كند و تحليل همزمان تمايز را تبين م

پيش بيني عضويت گروهي كه قدرت پيش بيني -8تحليل گام به گام تمايز را تبين مي كند. 
تابع تمايز عضويت گروهي را نشان مي دهد، مقدار آن در تحليل همزمان و گام به گام به 

از دانشجويان به روش  78/0ت كه )مي باشد و آن به اين معني اس82/0و  78/0ترتيب (
دانشجويان به روش گام به گام در دو گروه طبقه بندي شده اند. به عبارت  82/0همزمان و 

دانشجوي قبول شده در آزمون كار شناسي ارشد،   240ساده تر درتحليل تمايز همزمان از 
نفر به  53نفر به درستي در گروه دانشجوي قبول شده در آزمون كار شناسي ارشد و187

اشتباه درگروه دانشجوي قبول شده در آزمون كار شناسي ارشد و از دانشجوي قبول نشده 
نفر به درستي در گروه دانشجوي قبول نشده در آزمون كار  195در آزمون كار شناسي ارشد 

نفر به اشتباه در گروه دانشجوي قبول شده در آزمون كار شناسي ارشد  55شناسي ارشد و 
ضريب كاپا اصالح دقت قدرت پيش بيني عضويت گروهي را نشان مي  -9اند. قرارگرفته

و  82/0) به وسيله ضريب كاپا تصحيح شد و به ترتيب مقدار (82/0و  78/0دهد كه مقدار (
  معنا دار مي باشد. p>001/0) بدست آمد كه در سطح  85/0
ميانگين نمرات تمايز را  ها دو گروه قبولي و غير قبولي در آزمون كهمركز واره نمره-10

ها به روش تحليل آمده است، مركز واره نمره 2نشان مي دهد. همانطور كه در جدول 
براي گروه قبولي در آزمون بدست آمده،  914/0و به روش تحليل گام به گام 956/0همزمان

و به روش تحليل گام به گام 871/0ها به روش تحليل همزمان همچنين مركز واره نمره
برايگروهغير قبولي در آزمون بدست آمده است.اين بدان معناست كه نقطه برش براي  892/0

تابع مميز به دست آمده صفر است و تابع تشخيصي بسيار مناسبي در متمايز نمودن گروه 
  . قبولي و غير قبولي است
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   ضرايب استاندارد شده، غيراستاندارد، ضرايب ساختاري وضرايب طبقه بندي تابع مميز  .3جدول

  متغير پيش بين 9به روش همزمان براي 

  متغير پيش بين  كد متغير  

  

  ضرايب طبقه اي  ضرايب

  قبول نشدهگروه   قبول شدهگروه   ساختاري  غيراستاندارد  استاندار

1x 67/0  -48/0  -362/0  -323/0  -532/0  خودناتوان سازي تحصيلي  

2 x  29/0 45/0 323/0 223/0 475/0  هدف تبحري هدف 

3 x  27/0 71/0 356/0 143/0 465/0  هدف عملكرد گرايي 

4 x  30/0 54/0 343/0 373/0 463/0  هدف عملكرد گريز 

5 x   68/0 -32/0 -291/0 -232/0 -432/0  ياس در دستيابي به خواسته ها 

6 x  75/0 -41/0 -289/0 -254/0 -324/0  آينده نوميدي در مورد 

7 x   46 -./28 -291/0 -239/0 -318/0  نسبت به آينده منفي نگرش./  

8 x   43/0  72/0 378/0 243/0 316/0  دورنماي زندگي-  

9 x  36/0  -56/0 332/0 265/0 304/0  اعتماد به آينده-  

  -432/312  -237/321  -  -321/13  -  عدد ثابت  -

  

نشان مي دهد، ضريب استاندارد كه وزن اختصاصي استاندارد هر متغير  3همانگونه كه جدول

را مشخص مي كنند و مثل بتاي رگرسيون عمل مي كند، به عبارت ديگر حالت بار عاملي 

، هدف تبحري هدف، خودناتوان سازي تحصيليدارند. سهم ضريب استاندارد متغيرهاي 

) را نشان مي دهد، 465/0و  475/0، 532/0ا مقدار مطلق (به ترتيب ب هدف عملكرد گرايي

يعني قدر مطلق همبستگي متغير پيش بين با متغير تمايز در اين سه متغير از همه متغييرها 

بيشتر است و ضرايب غيراستاندارد كه وزن اختصاصي غيراستاندارد هر متغير را مشخص مي 

عادله تابع تمايز را حساب كرد كه از طريق كنند با استفاده از يك عدد ثابتمي توان در م

آيد، كه به روش بيني شده آنها به دست ميهاي هرآزمودني درتابع، نمره پيشقراردادن نمره

  بين به صورت زير مي باشد.همزمان معادله پيش

Zy=- 321/13 + ( 323/0- )(X1) + ( 223/0 )(X2) + ( 143/0 )(X3) + ( 373/0 )(X4)+ 

( 232/0- )(X5) + ( 254/0- )(X6) + ( 239/0-  )(X7) + ( 243/0 )(X8) + ( 265/0  

(X9)  

 Zy =عضويت گروهي 

چه نمره تمايز باتوجه به مركز واره نمره هاي گروه قبولي و غير قبولي در آزمون، چنان

شود كه آن فرد متعلق به گروه قبولي در بيني ميبدست آمده در اين معادله مثبت باشد، پيش
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  173/كارشناسي ارشد.....  در آزمون يرابطه قبول

شود كه آن فرد متعلق به گروه غير قبولي در آزمون بيني ميمنفي باشد، پيشآزمون استواگر 

  مي باشد.

كه همبستگي هر كدام از متغيرهاي  نشان مي دهد، ضرايب ساختاري 3همانگونه كه جدول

دورنماي بزرگترين همبستگي مطلق بين پيش بين با نمرات مميز را مشخص مي كند. 

را نشان مي دهد يعني همبستگي بين اين  ماد به آيندهاعتو  هدف عملكرد گرايي، زندگي

بندي كه به منظور طبقه اي از بقيه متغير ها بيشتر است. ضرايب طبقهمتغير ها و متغير طبقه

يعني قبولي در آزمون و غير قبولي در آزمون استفاده مي  2و 1ها به گروه بندي آزمودني

  شود.

عداد متغييرها در تحليل گام به گام مشابه تحليل الزم به يادآوري است به دليل اينكه ت

-همزمان بود، از ارايه ضرايب استانداردشده،غيراستاندارد، ضرايب ساختاري و ضرايب طبقه

  متغير پيش بين خودداري شده است. 9بندي تابع مميز به روش گام به گام براي 
  

  بحث

براساس ون كارشناسي ارشد   قبولي در آزمبيني ) فرضيةپيش3، 2نتايج اين پژوهش(جداول

خود ونااميدي نتايج بيانگر اين است كه هرچه د. را تأييد مي كن خود ناتوان سازيونااميدي 

قبولي در آزمون بيشتر باشد، امكان در افراد متقاضي كنكور كارشناسي ارشد  ناتوان سازي

هاي ناتوان سازي كمتر خواهد بود. نتايج اين پژوهش با مباني نظريه سبككارشناسي ارشد 

؛ به نقل در 1998، تايلر، 1991، تايكل،1978برگالس و جونز، هاي (و نا اميدي و پژوهش

، 2000، ميدگلي، 1984، كاوينگتون، 1383رئيسي، هاشمي شيخ شباني و فاتحي زاده، 

) هماهنگ است. درتبيين 1979 ، راشبك و ، 1991سيليگمن ،2002اسنايدر،  ،1976وتزل،

موقعيت هايي كه توانايي بالقوه افراد را ن شده در بعد ناتوان سازي ميتوان گفت مطالب عنوا

هايي هستند كه تمايل به خودناتوان سازي دهند، موقعيتدر حد بااليي مورد ارزيابي قرار مي

خورد، ها متداول باشد، خود پنداره فرد دائماً محك ميدهند، وقتي اين موقعيترا افزايش مي

هاي غلبه بر اين تهديد فعال مي شود و مكانيسميا عزت نفس فرد تهديد ميصيانت نفس 

ها به ها همان خودناتوان سازي است، ضعف عملكرد در اين موقعيتگردد، كه اين مكانيسم

شود و استرس زيادي به فرد وارد مي كند، لذا فرد به اين راهبرد پناه عنوان شكست تلقي مي
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هاي اوليه انگيزش توان در نظريههاي اجتنابي را ميپاي انگيزش برد. و از طرف ديگر ردمي

پيشرفت يافت، انگيزش اجتنابي يك ويژگي خُلقي است كه باعث مي شود، افراد به محض 

شكست احساس شرم كنند، وقتي مقداري از انگيزش اجتناب از شكست و احتمال ادراك 

ايالت اجتنابي منجر مي شود كه مانع شده از شكست با هم تركيب شوند، به رفتارها يا تم

انگيزش پيشرفت خواهد بود. رفتارهاي اجتنابي (مثل كناره گيري از تالش) احتماالً زماني 

رغم تالش زياد شكست بخورد و اين شكست در اتفاق مي افتد كه دانشجو مي ترسد، علي

ي است و  واقع شاخصي از فقدان توانايي خواهد بود و تهديدي براي حفظ خود ارزش

نگرش اين افراد نسبت به ضعف عملكرد، بر تمايالت خودناتوان سازي آنها تأثير مي گذارد، 

بر اساس اين مدل ناتوان سازي افراد توانا افرادي هستند كه جهت گيري موفقيت در آنها باال 

در بين هستند كه هم و اجتناب از شكست در آنها پايين است، اين افراد عموماً افرادي خوش

گيري موفقيت و هم در اجتناب از شكست قوي هستند، افرادي سخت كوش هستند و جهت

بين ها شكست را هم مانند نتايج مثبت در نظر مي گيرند، اين افراد براي برخالف خوش

اجتناب از شكست و يا تغيير و اصالح معاني ضمني شكست برانگيخته مي شوند. اين تبيين 

و همكاران،  ميدگلي، كاپالن و ميدلتون، 1981، آركن، 1992ون، كاوينگت(با نتايج پژوهش 

، هاشمي شيخ شبانيو  نجاريان، شكركن، 1383، رئسي، 2007توماس و گادبوس، ، 1998

  هماهنگ است.) 1384

نشان داد، دانشجوياني كه داراي هدف تبحري  )3، 2(جداولهمچنان كه نتايج پژوهش

د گريز بودند ميزان قبولي آنها در كنكور بيشتر هدف، هدف عملكرد گرايي و هدف عملكر

اسنايدر، هاي (سازي و پژوهشنتايج اين پژوهش با مباني نظريه سبكهاي ناتوانبود كه 

و  ، ميدگلي، كاپالن و ميدلتون1991، تايكل،1978برگالس و جونز، ، 1991سيليگمن ،2002

) هماهنگ است، درتبيين مطالب عنوان شده مي 2007، آنگليكي و والفتريا، 1998همكاران، 

ها در مطالعات انگيزش پيشرفت اشاره به چارچوب ترين ديدگاهاز عمدهتوان بيان داشت 

اجتماعي بر اهدافي كه افراد در موقعيت پيشرفت دنبال مي كنند، تمركز دارد، اين  -شناختي 

ن، وظايف تحصيلي و تئوري بر اين موضوع تمركز دارد كه افراد در مورد خودشا

عملكردشان فكر مي كنند و چارچوبي را فراهم مي كنند كه از طريق آن وقايع را تفسير 

كرده و به آن عكس العمل نشان مي دهند، تمايل آزمودني را به گريز از برچسب خوردن 
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ميدگلي و (در رفتار عملكرد گريز منعكس مي كند، اين تبيين با نتايج پژوهش  "كودن"

هاشمي شيخ ، يسيئر، 1988پرا پاوسيز و گرو، ، 2007آنگليكي و والفتريا، ، 2001اردن، 

  هماهنگ است.) 1387، ابافت، 1383، فاتحي زادهو  شباني

س در دستيابي به أينشان داد، دانشجوياني كه داراي  )3، 2(جداولهمچنان كه نتايج پژوهش

دورنماي  در آنها بيشتر و نسبت به آينده منفي نگرش، نوميدي در مورد آينده، خواسته ها

نتايج ميزان قبولي آنها در كنكور كمتر بوده كه و اميد به آينده در آنها كمتر هستند،  زندگي

، 1976وتزل،هاي (هماهنگ بوده و نتايج پژوهش اين پژوهش با مباني نظري نااميدي

، 1383،  عباس آبادي،2000كاون،  ،1979 ، راشبك و ، 1991، سيليگمن ،2002اسنايدر، 

  ) اين مطلب را تأييد مي كند.1379شمس، 

اگـر فـرد    .يعني احساس درمانـدگي ي نااميددرتبيين مطالب عنوان شده مي توان بيان داشت 

هـاي رفتـاري خـود احسـاس     ياد بگيرد كه نمي تواند بطور واقعي موثر باشد در تمام حالـت 

ساس بدني روانـي يـا اجتمـاعي ناخوشـايند     نااميدي يك احو يا  واماندگي و شك مي نمايد

در مسير رشد شناختي، توانايي برنامه ريزي بـراي آينـده    دانشجوياندروني است. از آنجا كه 

د، اين انتظـارات  نعالقمند مي شو شانكنند و به آرزوها و انتظاراتي در مورد آينده را پيدا مي

-نااميدي حالت تكان دهنده. چون بگذارد منفي و نااميدي مي تواند تاثير زيادي بر آينده آنها

اي است كه با احساس عدم امكان و ناتواني و بـي عالقگـي بـه زنـدگي آشـكار مـي شـود.         

هاي زندگي د موقعيتندر اثر نااميدي به شدت غير فعال شده ونمي توان برخي از دانشجويان

شـت زمـان از جريـان    د وبـا گذ نـ د ودر نتيجه قدرت تطبيق يا تغيير زندگي را ندارنرا بسنج

 اي مشاهده شـده، دانشـجويان  مي گيرند. گاهي در مراكز مشاورهزندگي طبيعي بيشتر فاصله 

 اًشـديد  يمـوارد  در  آينده نامطبوع خواهـد بـود و   ،ندندر اثر نااميدي به آينده احساس مي ك

. در نااميدي شخص احساس ضعف مي متصور نيست اند كه آينده اي برايشناحساس مي كن

آرزوهاي خـويش   آمال و از در نتيجه فرد هاي خود نمي تواند استفاده كند وكند واز توانايي

بيشتر به طرف  درماندگي در او بيشتر مي شود و با گذشت زمان نااميدي و فاصله مي گيرد و

و اغلب در دانشـجويان شكسـت    درماندگي مزمن و احساس بي ارزشي وجود خود مي رود

نشـان دهنـده طـرح شـناختي منفـي و      نااميـدي   ترين ويژگـي شايعل خورده از لحاظ تحصي

اين تبيـين بـا   و ثابت مي باشد.  ، بيرونياحساس بي كفايتي مربوط به يك سبك اسنادي كلي
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، آروينـگ ، 1999ل، ائميشـ و  زئن، اسنايدر، شـو 2000بازي و اسنايدر،اونواگ (نتايج پژوهش 

كوري و اسـنايدر،  ، 1999وهمكاران،  يسترون، كوري، هاگنوابر، 1998، كوروسونو  اسنايدر

 ، آندسـون هـاريس ، 1997 ،و همكـاران ، پلهـام  اسنايدر، هـوزا ، 1998كلينك و مايلر، ، 2000

 ، آندسـون ، اسـنايدر، هـاريس  1999و همكـاران،   ، مانيـار، سـونداگ  كوري، 1991وهمكاران

هماهنـگ  ) 1995و تيرنـي،   1991وهمكاران،  ، آندسون، اسنايدر، هاريس، 1991وهمكاران، 

  است.

طور كلي مدل پژوهش حاضر  مورد توان نتيجه گرفت بهدر مورد كاربرد اين پژوهش مي

مي توان قبولي در و خودناتوان سازي  نااميديتأييد قرارگرفت و به عبارت ديگر از روي 

توان يك رويكرد پيشگيري بيني نمود و بر اساس اين مدل ميآزمون كارشناسي ارشد را پيش

و  نااميدياز افت تحصيلي و ناكارآمدي رواني در دانشجويان شكست خورده بر اساس 

و  نااميديدهد، تدارك ديد. همانگونه كه نتايج پژوهش حاضر نشان ميخودناتوان سازي 

گويي توان قبولي در آزمون كارشناسي ارشد يا كنكور داراي نقش درپيشخودناتوان سازي 

توان اثربخشي درمان و مداخله را در باشد. همچنين با به كار بردن مدل ذكرشده ميصلي ميا

مورد دانشجويان شكست خورده در كنكور افزايش داد و خطر وقوع مشكالت رواني و 

گاهي خودكشي كه متاسفانه امروز در ميان افراد وامانده از قبولي در كنكور رو به تزايد است 

اطالع و خودناتوان سازي  نااميديرا وقتي كه دانشجو يا داوطلب كنكور از را كاهش داد، زي

شود و همچنين تر ميبينييابد، هم بينش وي باال مي رود و هم، براي او آينده قابل پيش

ممكن است اسناد بيروني، نااميدي و در نهايت خودناتوان سازي رابه حداقل برساند، نتايج 

بودن براي داشجويان تحصيالت تكميلي، فايده بسياري، براي پژوهش حاضرعالوه بر مفيد 

دانش آموزان و حتي قبولي در امتحانات ترمي خواهد داشت. همچنين نتايج پژوهش حاضر 

براي مشاوران تحصيلي كه مشغول به كار مشاوره در مرحلة پيش دانشگاهي، حين تحصيل 

مفيد بوده و كاربرد دارد و درمانگران  در مدارس و دانشگاه و افراد رد شده در كنكور هستند،

را از و خودناتوان سازي  نااميديتحصيلي، والدين، معلمان و مدرسان نبايد اهميت توجه به 

نظر دور بدارند، و از اين مدل براي كمك به تمام داوطلبان كنكور در تمام مقاطع تحصيلي و 

اثربخشي  كار خود را افزايش همچنين افراد در حين تحصيل بهره گيرند و  از اين طريق 

  دهند.
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متغييرهاي شناختي، خانوادگي، به كنترل  هاي بعديكند كه در پژوهشپيشنهاد مي محقق

پرداخته قبولي و عدم قبولي در كنكور در دو گروه  آموزشگاهي و تحصيلي(درسي) ديگر

هاي كافي در پژوهشسرانجام بنا به دليل فقدان   د.ننماي بررسينقش اين متغيرها را  شود تا 

اين زمينه توجه پژوهشگران به توسعه اين پژوهش در ابعاد ديگري از كنكور و بهداشت 

    رواني فردي موثر در قبولي آزمون و پيشرفت تحصيلي ضروري مي باشد.

، دانند كه از تمام دانشجوياني كه در اين پژوهش شركت كردندپژوهشگر خود را موظف مي

  تشكر و قدرداني نمايند.، ي و به پاس همكاريبه رسم امانتداري علم
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