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Background and Objective: Self-handicapping is a set of behaviors to
externalize failures and internalize success. The present study aimed to
determine the status of self-handicapping and its association with some
academic variables among students of Kermanshah University of Medical
Sciences.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 296
students of Kermanshah University of Medical Sciences. The participants
were selected via random sampling and probability proportional to
size sampling. Data were collected using a self-report questionnaire. Data
were analyzed in SPSS software (Version 16) using descriptive and
analytical tests at 95% confidence level.
Results: The mean age of students was reported as 22.21±2.10 (age range
of 18-years). The mean score of self-handicapping was 16.64±3.48, which
indicated that the participants obtain 66.56% of the maximum score of selfhandicapping. Dental students were engaged in more self-handicapping,
compared to other students (P=0.011). Moreover, it was shown that
married students self-handicapped more than single students (P=0.025),
and older students obtained higher scores in self-handicapping (r=0.144;
P= 0.025).
Conclusion: Due to the fact that students gained more than 50% of the
maximum self-handicapping score, it is essential to plan relevant
intervention programs and conduct further studies to identify the effective
causes of self-handicapping.
Keywords: Academic Self-efficacy; Motivation for Academic Achievement;
Self-esteem
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بررسی وضعیت خودناتوانسازی :مطالعه مقطعی در میان دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1300/20/22 :
تاریخ پذیرش مقاله1300/20/15 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :خودناتوانسازی انجام یا قصد انجام مجموعه رفتارهایی است که بهمنظور بیرونی جلوهدادن
شکستها و درونی جلوهدادن موفقیتها به کار میرود .مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت
خودناتوانسازی و ارتباط آن با برخی متغیرهای تحصیلی در دانشجویان انجام شد.
مواد و روش ها :این پژوهش نوعی مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود که در میان  206نفر از
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد .شرکتکنندگان به روش نمونهگیری تصادفی ساده و با
احتمال متناسب با حجم در هر یک از خوشهها (دانشکدهها) انتخاب شدند .اطالعات با استفاده از پرسشنامه
بهصورت خودگزارشدهی جمعآوری شد .دادهها با استفاده از نرمافزار نسخه ویندوز  SPSSنسخه  16و
آزمونهای توصیفی و تحلیلی در سطح اطمینان  05درصد تجزیهوتحلیل شدند.
یافته ها :دامنه سن دانشجویان  11تا  31سال و میانگین آن  22/21±2/12سال بود .میانگین نمره
خودناتوانسازی دانشجویان  16/64±3/41بود که در مجموع  66/56درصد از حداکثر نمره قابل اکتساب
کسب شد .دانشجویان دانشکده دندانپزشکی خودناتوانسازی بیشتری نسبت به سایر دانشکدهها داشتند
( .)P=2/211دانشجویان متأهل خودناتوانسازی بیشتری نسبت به دانشجویان مجرد داشتند (.)P=2/225
دانشجویانی که سن بیشتری داشتند ،نمره باالتری در خودناتوانسازی کسب کردند ( r=2/114و
.)P=2/225
نتیجهگیری :با توجه به اینکه دانشجویان بیش از  52درصد از نمره خودناتوان سازی را کسب کردند ،به نظر
میرسد برنامهریزی برنامههای مداخلها ی مرتبط و قبل از آن انجام مطالعات تکمیلی برای دستیابی به علل
مؤثر ضروری است.
واژگان کلیدی :انگیزش پیشرفت تحصیلی؛ خودکارآمدی تحصیلی؛ عزت نفس

مقدمه
تقریباً یکچهارم از جمعیت دانشجویی در معرض خطر
شکست تحصیلی و دیگر مشکالت رفتاری متعاقب آن هستند.
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در این راستا مطالعات نشان دادهاند حدود  12درصد از
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی طی دوران تحصیل یک
19

Downloaded from psj.umsha.ac.ir at 0:03 +0330 on Wednesday September 29th 2021

2

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،مرکز تحقیقات بینرشتهای معارف اسالمی و علوم سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
دکتری تخصصی علوم تشریح ،مرکز تحقیقات باروری و ناباروری ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
دانشجوی پزشکی عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،گروه بهداشت عمومی ،دانشگاه کاتب ،کابل ،افغانستان
متخصص کلیه و مجاری ادرار ،گروه او رولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،مرکز تحقیقات بینرشتهای معارف اسالمی و علوم سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
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مواد و روشها
این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی در میان 206
نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1301
انجام شد .نحوه انجام مطالعه بدین شرح بود که ابتدا
دانشکدههای مختلف دانشگاه بهعنوان خوشه در نظر گرفته
شدند و با روش نمونهگیری تصادفی ساده و احتمال متناسب با
حجم در هر یک از خوشهها ،شرکتکنندگان انتخاب شدند و
اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه بهصورت
خودگزارشی جمعآوری شد.
انحراف معیار متغیر وابسته (خودناتوانسازی تحصیلی) با
توجه به یافتههای مطالعه مهبد و شیخالسالمی برابر با 7/05
گزارش شد ] .[16با درنظرگرفتن سطح معنیداری آزمون (آلفا)
 5درصد و میزان خطای یک واحد ،حجم نمونه در این مطالعه
 322نفر برآورد شد که  206دانشجو حاضر به همکاری شدند.
شاخصهایی مانند تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
که حداقل یکترم از تحصیل گذشته باشد ،بهعنوان معیار ورود
به مطالعه و تمایلنداشتن به ادامه همکاری با تیم پژوهش
بهعنوان شاخص خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.
پرسشنامه گردآوری اطالعات شامل دو بخش بود؛ بخش اول
مربوط به اطالعات جمعیتشناختی با  12سؤال بود که اطالعات
شرکتکنندگان را در خصوص سن (سال) ،جنس (مرد ،زن)،
دانشکده محل تحصیل (پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی،
بهداشت و تغذیه ،پرستاری و مامایی ،پیراپزشکی) ،مقطع
تحصیلی دانشجویان (کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری)،
تعداد افراد خانوار (نفر) ،میزان تحصیالت پدر (بیسواد ،کمتر از
دیپلم و دیپلم ،دانشگاهی) ،میزان تحصیالت مادر (بیسواد ،کمتر
از دیپلم و دیپلم ،دانشگاهی) ،شغل پدر (دولتی ،آزاد) ،شغل مادر
(دولتی ،آزاد ،خانهدار) ،وضعیت بومیبودن در استان کرمانشاه
(بلی ،خیر) ،سکونت در خوابگاه دانشجویی (بلی ،خیر) و پیشرفت
تحصیلی (بر اساس معدل) ارزیابی میکرد.
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ترم مشروط میشوند و این شکست تحصیلی خسارات زیادی به
دانشجویان ،خانوادهها ،جامعه و کشور وارد میکند ] .[1آگاهی
برنامهریزان آموزشی از عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی میتواند
آنان را در اجرای برنامهریزیهای آموزشی مؤثر بهمنظور ارتقای
پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان راهنمایی کند ] .[2در
این خصوص ،در دهههای اخیر مفهوم خودناتوانسازی بهعنوان
یکی از آسیبهای روانشناختی شایع در میان فراگیران
نظامهای آموزشی توجه محققان روانشناسی تعلیم و تربیت را
به خود جلب کرده است ].[3-5
خودناتوانسازی انجام یا قصد انجام مجموعه رفتارهایی
است که بهمنظور بیرونی جلوهدادن شکستها و درونی
جلوهدادن موفقیتها به کار میرود ]Covington .[3
خودناتوانسازی را وارد عرصه آموزش کرد و آن را شامل
رفتارهای میداند که فراگیران بهمنظور حفاظت خود از
شکستهای تحصیلی پیش رو به کار میبرند .به اعتقاد او
خودناتوانسازی اغلب در موقعیتهایی بروز میکند که احساس
خودارزشدهی افراد مورد تهدید قرار میگیرد و این موقعیتها
در مدارس و دانشگاهها بهوفور یافت میشود ].[6
خودناتوانسازی هنگامی رخ میدهد که فرد عزت نفس
خویش را در معرض خدشهدارشدن میبیند و برای اینکه
خودش مقصر اصلی شناخته نشود ،عوامل خارجی دیگری را
بهعنوان دلیل اصلی اتفاقات پیش میکشد ] .[7درواقع ،فرد از
طریق راهبردهای خودناتوانسازی ،رابطه میان توانایی و عملکرد
را تحتالشعاع قرار میدهد تا در صورت شکست ،حرمت او
کمترین آسیب را متحمل شود ] .[1بهطورکلی خودناتوانسازی
شامل هر نوع کنش یا انتخابی است که امکان نسبتدادن
شکست به بیرون و موفقیت به درون را برای فرد ممکن
میسازد و توجیه عملکرد ضعیف احتمالی فرد است ].[0
 Uysalو  Kneeمعتقدند خودناتوانسازی در کوتاهمدت
حرمت فرد را افزایش میدهد ،ولی در طوالنیمدت عوارض
متعددی را برای فرد خودناتوانساز در پی خواهد داشت ].[12
 Midgleyو  Urdanنشان دادند خودناتوانسازها عملکرد
ضعیفتر تحصیلی در مقایسه با همساالن عادی خود دارند و
ازآنجاکه موفقیت تحصیلی شاخصی برای ثبات وضعیت
اقتصادی و شغلی افراد در آینده است ،میتوان پیشبینی کرد
این افراد در دوران بعد از تحصیل از جایگاه حرفهای و معیشتی
پایینتری برخوردار خواهند بود ] .[11،12همچنین
 Zukermanو  Tsaiنشان دادند راهبردهای خودناتوانساز به
کاهش بهزیستی روانی ،احساس کفایت کمتر ،انگیزش ذهنی
پایینتر ،افزایش نشانههای خلقوخوی منفی و افزایش احتمال
سوءمصرف مواد منجر میشود ].[13
پرداختن به خودناتوانسازی ازآنجهت اهمیت دارد که
بسیاری از رفتارهای مخرب و بدون کارایی را در فراگیرندگان
نظام آموزشی تقویت میکند و باعث میشود آنان به جای

استفاده از راهکارهای سازنده و مؤثر برای رفع مشکالت
آموزشی ،به انجام رفتارهایی حاکی از انکار مسئله پیش رو
بپردازند ] .[14در زمینه عوامل مؤثر بر خودناتوانسازی برخی
از مطالعات به عواملی مانند جنسیت ،وضعیت تحصیالت
والدین ،رابطه والدین با فرزندان ،خودکارآمدی تحصیلی افراد و
عالقه به رشته تحصیلی اشاره کردهاند ] .[15-17در خصوص
پیامدهای خودناتوانسازی در محیطهای آموزشی ،برخی از
مطالعات رابطه آماری منفی را میان پیشرفت تحصیلی و
خودناتوانسازی نشان دادهاند ] .[11،10با توجه به اهمیت
موضوع و لزوم شناخت مؤثر آن بهمنظور برنامهریزیهای مؤثرتر
پیشرفت تحصیلی ،مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت
خودناتوانسازی و ارتباط آن با برخی متغیرهای تحصیلی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طراحی شد.

میرزایی علویجه و همکاران

جدول  :9بررسی رابطه متغیرهای زمینهای با خودناتوانسازی در میان دانشجویان
متغیر
+جنس

++مقطع تحصیلی

++دانشکده محل تحصیل

+وضعیت تأهل

++تحصیالت پدر

++تحصیالت مادر

+شغل
+سکونت در خوابگاه دانشجویی

زن
مرد
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری حرفهای
پزشکی
دندانپزشکی
داروسازی
پرستاری و مامایی
بهداشت و تغذیه
پیراپزشکی
متأهل
مجرد
زیر دیپلم
دیپلم
دانشگاهی
زیر دیپلم
دیپلم
دانشگاهی
فقط دانشجو
دانشجو و شاغل
بلی
خیر

تعداد

میانگین

آماره

(درصد)

(انحرافمعیار)

آزمون

(167 )56/4
(120 )43/6
(117 )63/2
(11 )3/7
(125 )35/1
(67 )22/6
(22 )6/1
(22 )7/4
(50 )10/0
(51 )10/6
(72 )23/6
(21 )0/5
(261 )02/5
(122 )33/1
(02 )31/1
(124 )35/1
(152 )51/4
(72 )23/6
(74 )25
(272 )01/2
(26 )1/1
(211 )73/6
(71 )26/4

(15/12 )3/51
(15/42 )3/44
(15/52 )3/45
(14/63 )4/54
(16/21 )3/41
(15/10 )3/17
(11/12 )3/60
(15/77 )3/23
(16/15 )3/24
(15/22 )3/25
(15/42 )3/14
(17/27 )3/50
(15/40 )3/44
(15/65 )3/61
(15/11 )3/16
(15/47 )3/64
(15/42 )3/52
(15/14 )3/32
(15/03 )3/62
(15/50 )3/46
(16/11 )3/75
(15/53 )3/42
(15/03 )3/65

2/031

2/352

1/152

2/311

3/211

2/211

2/250

2/225

2/231

2/711

2/725

2/415

- 2/727

2/461

- 2/162

2/310

معنیداری

 +آزمون تی مستقل؛  ++آزمون آنوا
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،91شماره  ،2زمستان 9311
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یافتهها
دامنه سنی دانشجویان  11تا  31سال و میانگین آن
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بخش دوم پرسشنامه استاندارد شامل  5گویه مربوط به
خودناتوانسازی بود که  )2213( Schwingerطراحی کرده
بودند ][0؛ مثل گویه «وقتی در انجام تکالیف یا امور تحصیلی
اشتباهی مرتکب میشوم ،اولین موردی که به ذهنم میرسد
ارتباطدادن موضوع با شرایط است» که بهصورت طیف لیکرت
پنج درجهای (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و
کامالً موافقم) پاسخ داده میشد .تابع بردبار و رستگار
روانسنجی این پرسشنامه را در ایران ارزیابی و ضریب آلفای
کرونباخ آن را  2/77گزارش کردند ].[22
بعد از حذف پرسشنامههای ناقص ،اطالعات 206
پرسشنامه وارد نرمافزار آماری  SPSSنسخه  16شد (نرخ
پاسخدهی در مطالعه حاضر  01/6درصد بود) و با بهرهگیری از
آزمونهای توصیفی و تحلیلی مانند آزمون تی مستقل ،تحلیل
واریانس یکطرفه ،همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون
خطی در سطح معناداری  2/25تجزیهوتحلیل شدند.

 22/21±2/12سال بود .یافتههای مربوط به متغیرهای زمینهای
و ارتباط آنها با خودناتوانسازی در جدول  1آمده است.
میانگین نمره خودناتوانسازی بهطور معنیداری در دانشجویان با
سن بیشتر ،دانشجویان دانشکده دندانپزشکی و دانشجویان
متأهل بیشتر بود .میانگین نمره خودناتوانسازی دانشجویان
 16/64با انحراف معیار  3/41بود که نشان میدهد
شرکتکنندگان  66/56درصد از حداکثر نمره قابل اکتساب را
برای نمره خودناتوانسازی کسب کردهاند .همچنین میانگین
نمره معدل دانشجویان  16/12با انحراف معیار  1/26گزارش شد.
در جدول  2با بهرهگیری از همبستگی اسپیرمن ،همبستگی
میان خودناتوانسازی با متغیرهای سن ،ترم تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی (معدل) در میان دانشجویان بررسی شده است.
همانگونه که یافتهها نشان میدهد ،همبستگی میان سن و
خودناتوانسازی معنیدار بوده است (،)r= 2/114 ،P = 2/252
بهطوریکه دانشجویانی که سن بیشتری داشتند ،نمره باالتری
در خودناتوانسازی گرفتند .همچنین همبستگی میان
خودناتوانسازی با معدل منفی بود ،اما این همبستگی از نظر
آماری معنیدار نبود (.)r=- 2/265 ،P = 2/332
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سن

ترم تحصیلی

معدل تحصیلی

1

سن

r = 2/367

ترم تحصیلی

P >2/221

پیشرفت تحصیلی (معدل)
خودناتوانسازی

1

r = 2/225

r = 2/126

P =2/041

P =2/257

r = 2/114

r = 2/210

r = -2/265

P =2/252

P =2/127

P =2/332

درصد از واریانس خودناتوانسازی را پیشبینی کردهاند.
همچنین وضعیت تأهل (دانشجویان متأهل) ،ترم تحصیلی (ترم
تحصیلی باالتر) و معدل (معدل کمتر) پیشبینیکنندههای
قویتری برای خودناتوانسازی در میان دانشجویان بودهاند.

جدول  :3مهمترین عوامل پیشبینیکننده خودناتوانسازی در میان دانشجویان
ضریب استاندارد نشده بتا

خطای استاندارد

ضریب استاندارد شده بتا

t

معنیداری

ترم تحصیلی

2/230

2/112

2/145

2/172

2/231

معدل

-2/340

2/174

-2/131

-2/226

2/246

وضعیت تأهل

1/222

2/726

2/112

1/612

2/204

بحث
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد میانگین نمره
خودناتوانسازی دانشجویان  16/64±3/41بود که حاکی از آن
است که در مجموع  66/56درصد از حداکثر نمره قابل اکتساب
کسب شده است .این یافته تا حدود زیادی همسو با سایر
مطالعات انجامشده در این راستا است .مؤمنی و رادمهر با هدف
پیشبینی درگیری تحصیلی بر اساس ساختارهای خودکارآمدی
و خودناتوانسازی مطالعهای را در میان  360نفر از دانشجویان
گروه علوم پزشکی انجام دادند و گزارش کردند دانشجویان
بررسیشده  66/1درصد از حداکثر نمره قابل اکتساب برای
خودناتوانسازی را کسب کردهاند ] .[21هاشمی رازینی و
همکاران نیز در مطالعه خود در میان دانشآموزان مقطع
متوسطه شهر تهران گزارش کردند گروه بررسیشده 71/3
درصد از حداکثر نمره قابل اکتساب برای خودناتوانسازی را
کسب کردهاند ] .[22یافتههای مطالعه حاضر نشاندهنده نمره
باالی خودناتوانسازی در میان دانشجویان است .این یافته
میتواند زنگ خطری برای برنامهریزان آموزشی در دانشگاه باشد
و ضرورت توجه به آن احساس میشود.
یافتههای پژوهش حاضر نشاندهنده نبود تفاوت آماری
معنیدار میان جنسیت و خودناتوانسازی در میان دانشجویان
است .نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه تفاوتهای بین دو
جنس در خودناتوانسازی ناهماهنگ است .بعضی از مطالعات
نشان دادهاند خودناتوانسازی در مردان و زنان متفاوت
14

است Urdan .و  Midgleyدر مطالعه خود گزارش کردند
خودناتوانسازی در میان پسران بیشتر است ] .[11ذبیحاللهی و
همکاران نیز مطالعهای را در میان  317دانشآموز دبیرستانی در
تهران انجام دادند و در مطالعه خود نشان دادند میزان
خودناتوانسازی تحصیلی بهطور معنیداری در پسران بیشتر از
دختران است ].[15
نتایج تحقیق  McCreaو  Hirtدر زمینه خودناتوانسازی
نشان داد زنان اشکال خودناتوانسازی را کمتر به کار میگیرند
] McCrea .[23و همکاران نیز در مطالعه خود گزارش کردند
توضیحات متعددی در زمینه تفاوت جنسیت و بهکارگیری
راهبردهای خودناتوانسازی ارائه شده است و تصور این است که
مردان بهنوعی انگیزه بیشتری برای استفاده از راهبردهای
خودناتوانسازی دارند .یکی از احتماالتی که مورد توجه قرار
گرفته این است که ممکن است زنان از شکست در انجام وظایف
محوله کمتر تهدید شوند .دومین توضیح بالقوه ناشی از این
واقعیت است که مردان به گزارش خودباوری بیشتری نسبت به
زنان تمایل دارند ] .[24البته پژوهش  Leondariو  Gonidaدر
میان  722دانشآموز دختر و پسر اوایل ابتدایی تا اواخر
دبیرستان نشان داد تفاوت معنیداری میان دو جنس وجود
ندارد ] [25که یافتههای آنان با مطالعه حاضر همسو است.
 Selfمعتقد است خودناتوانسازی باید در بافت خاصی
بررسی شود که در آن ارزشیابی وجود دارد ].[26احتماالً جامعه
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،91شماره  ،2زمستان 9311
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در جدول  3با بهرهگیری از تحلیل رگرسیون خطی ،مهمترین
عوامل پیشبینیکننده خودناتوانسازی در میان دانشجویان
بررسی شده است .همانگونه که یافتهها نشان میدهد ،مدل نهایی
در مرحله نهم مشخص شده است و متغیرهای بررسیشده 5

1

میرزایی علویجه و همکاران
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ارزشیابی متفاوتی از شکست تحصیلی در میان دختران و پسران
دارد و شکست تحصیلی در میان پسران با سرکوب و عواقب
منفی بیشتری ازجمله دستنیافتن به شغل مناسب همراه است؛
چراکه فرهنگ حال حاضر جامعه ما داشتن شغل و درآمد
مناسب را برای مردان یک اجبار میداند و برای زنان بیشتر یک
امتیاز قلمداد میشود .بر همین اساس ،سنگینترشدن شکست
تحصیلی برای پسران ،خودناتوانسازی بیشتر آنان را در پی
خواهد داشت.
یکی دیگر از یافتههای مطالعه حاضر وجود همبستگی
مثبت و معنیدار میان سن و نمره خودناتوانسازی بود؛
بهطوریکه با افزایش سن نمره خودناتوانسازی در میان
دانشجویان بیشتر شده است .این یافته تا حدود زیادی با سایر
مطالعات همسو است ].[27،21رابطه میان افزایش سن و
خودناتوانسازی بیشتر در مطالعه ابافت در میان دانشآموزان
گزارش شده است ] .[27در مطالعه  Greavenو همکاران نیز
رابطه مثبتی بین سن و خودناتوانسازی در میان دختران
گزارش شده ،اما این رابطه در میان پسران معنیدار نبوده است
] .[21شاید با افزایش سن از یک سو میزان انتظارات از فرد
بیشتر میشود و از سوی دیگر استرس بازار کار و موفقیت
تحصیلی در فرد نیز بیشتر میشود که این موارد میتوانند
زمینهساز استفاده از راهبردهای خودناتوانسازی باشند.
یکی دیگر از اهداف مطالعه حاضر بررسی رابطه میان
خودناتوان سازی با تحصیالت والدین بود .یافتههای ما نشان
داد هرچند میانگین نمره خودناتوانسازی در میان
دانشجویانی که تحصیالت مادر خود را دانشگاهی گزارش
کرده بودند بیشتر از سایر دانشجویان بود ،اما از این لحاظ
تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد .در این رابطه مطالعات
نشان دادهاند تحصیالت والدین میتواند بر شیوه فرزندپروری
تأثیر داشته باشد و شیوه فرزندپروری بر کاربرد راهبردهای
خودناتوانسازی مرتبط است ] .[20،32این یافتهها نشاندهنده
اهمیت نقش تحصیالت والدین و بخصوص تحصیالت مادر در
رشد و تربیت فرزندان است.
یکی از یافتههای قابل توجه در مطالعه حاضر بیشتربودن
میانگین نمره خودناتوانسازی در میان دانشجویان دانشکده
دندانپزشکی نسبت به سایر دانشکدهها بود .البته مقطع
تحصیلی رابطه آماری معنیداری با خودناتوانسازی نداشته
است .در این خصوص  McCreaو همکاران در مطالعه خود به
این نکته اشاره کردهاند که کسانی که عزت نفس بیشتری دارند،
بیشتر مستعد استفاده از راهبردهای خودناتوانسازی هستند
] .[24باید توجه داشت عزت نفس در مطالعه حاضر بررسی
نشده است و بهطور روشن نمیتوان گفت که دانشجویان
دانشکده دندانپزشکی عزت نفس بیشتری داشتهاند و احتماالً
به این دلیل میانگین نمره خودناتوانسازی در میان آنان بیشتر
بوده است.

یکی دیگر از یافتههای مطالعه حاضر نبود تفاوت آماری
معنیدار بین سکونت در خوابگاه و خودناتوانسازی دانشجویان
بود .این یافته تا حدود زیادی با مطالعه حسینی و همکاران
] [31همسو است .آنان در مطالعه خود در میان دانشجویان
علوم پزشکی از نبود تفاوت معنیدار میان سکونت در خوابگاه و
نوع منبع کنترل (بهعنوان ساختاری که میتوان آن را با
خودناتوانسازی مقایسه کرد) حکایت کردند.
یافتههای ما نشان داد دانشجویان متأهل بهطور معنیداری
خودناتوانسازی بیشتری دارند .دالیل متعددی را میتوان در این
خصوص بیان کرد؛ بهطور مثال ،انتظار پیشرفت و موفقیت بیشتر
از دانشجویان متأهل (که باعث میشود شکستهای خود را به
عوامل خارجی نسبت دهند) میتواند یکی از این دالیل باشد.
یکی دیگر از اهداف مطالعه حاضر بررسی رابطه میان
خودناتوانسازی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (معدل
تحصیلی آنان) بود .همانگونه که از یافتهها پیداست ،هرچند
همبستگی میان نمره خودناتوانسازی و معدل تحصیلی
دانشجویان منفی بوده است ،این میزان از نظر آماری معنیدار
نبوده است .در این خصوص بسیاری از مطالعات نشاندهنده
تأثیر منفی خودناتوانسازی بر موفقیت و سازگاری تحصیلی در
میان دانشجویان بودهاند؛ بهطور مثال Akin ،در مطالعه خود
نشان داد خودناتوانسازی با فرسودگی تحصیلی رابطه آماری
معنیداری دارد ] Thomas .[32و  Gadboisدر پژوهش خود
دریافتند خودناتوانسازی با یادگیری عمیق و نمرات امتحان
همبستگی منفی دارد ] DeBoer .[33و همکاران نیز در
مطالعه خود تأثیرگذاری منفی خودناتوانسازی را بر هیجان
پیشرفت و بهزیستی تحصیلی نشان دادهاند ] .[34در این رابطه
 Qiaoو  Schaufeliمعتقدند خودناتوانسازی در دانشگاه
ارتباط مثبتی با نداشتن عالقه نسبت به تحصیل دارد و درنتیجه
به فرسودگی تحصیلی منجر میشود ].[17
خودناتوانسازی تحصیلی مانعی برای درگیرشدن فرد در
جریان تکالیف و فعالیتهای تحصیلی محسوب میشود که
معموالً دانشجویان برای حفظ خود از شکستی به کار میگیرند
که در دانشگاه آنها را تهدید میکند .میتوان اینچنین
نتیجهگیری کرد که خودناتوانسازی درگیری و عملکرد ضعیف
در تحصیل را به دنبال دارد و درگیری و عملکرد ضعیف نیز
خودناتوانسازی تحصیلی را تسهیل میکند.
یکی از نقاط قوت مطالعه حاضر استفاده از پرسشنامه
استاندارد با گویههای کم برای سنجش خودناتوانسازی در میان
دانشجویان بود که میتواند احتمال مشارکت و پاسخدهی
درست شرکتکنندگان را افزایش دهد .پژوهش حاضر مانند
سایر مطالعات علوم رفتاری با محدودیتهایی همراه بود ازجمله
جامعه آماری که صرفاً شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه بود؛ بنابراین ،در تعمیم یافتهها به دانشجویان سایر
دانشگاهها باید احتیاط کرد.
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.مطالعه توجیه و تمامی آنان با تمایل وارد مطالعه شدند

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد دانشجویان بررسیشده
 درصد از حداکثر نمره قابل اکتساب برای52 بیش از
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