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چکيده
سررا یهه ی روانشررخ ی شر ا ا ید یوشبیخ ت بآوری و یودک رآ دی اسررک که در
س له ی اییا وردتوجه قاارگاف ه اسک و به بهبود عملکاد افااد در ز یخۀه ی خ لف کمک
کخد .از طاف اضرراااب تواند خجا به ک هش ی ح تخایب عملکاد فاد شررود ا ا این
پژوهش به بارسررر ارتب ط بین این دو فهوم پادازد .پژوهش ح ضا ب هدف بارس راباه
سا یه روان شخ ی و ا ضاااب در دان شجوی ن دی ا دان شگ ه عال ه طب طب ئ ﺻورت گاف ه
اسک .ج ﻌه آ ری کلیهی دانشرررجوی ن دی ا دانشرررگ ه عال ه طب طب ئ هسرررک .نمونهی این
پژوهش ش ا  200نفا اسک که به ﺻورت در دس اس ان خ ب و وردبارس قاارگاف ه اسک.
ابﺰاره ی این پژوهش ،پاسشخ ه سا یه روانشرخ ی اوت نﺰ ( ،)2007پاسشخ ه اضراااب ک ا
( )1958ب شرد .اطالع ت بهدسرکآ ده از پاسشخ ه و ب اس ف ده از ضایب همبس گ پیاسون
ورد تجﺰ یهوتحل یا قاار گافک .ی ف ه ه نش ن داد بین ﻐیاه ی پژوهش راباه ﻌخ دار وجود
دارد بهطوریکه بین سا یه روان شخ ی و اضاااب دانشجوی ن راباه خف و ﻌخ داری وجود
دارد ( r=-0.155و  )sig=0.028یﻌخ ب افﺰایش سررا یه روانشررخ ی دانشررجوی ن از یﺰان
ا ضاااب آنه ک س ه شده و ب اﻌکس ب ک هش ؤافهه ی سا یه روان شخ ی به ا ضاااب
دانشجوی ن اض فه شود.
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 .1مقدمه
توجه به آموزش عالي از نشااانههای پيشاارفت نمام آموزشااي یم جامهه به شاا ار
برای دان شجویان ،گامي مؤثر در تحقق اهداف عالي نمام آموز شي هر ک شور ا ست .در
راستای دستيابي به اهداف ارزش ند نمام آموزشي نمير گسترش علم در جوامع بشری،
تو سهه توان ندیهای دان شجویان ،افزایش بهرهوری آنها و ه اهنگي بين یادگيریهای
آموزشاااگاهي و تجارن زندگي ،لزوم برنامهریزی های مناسااا

و کارآمد از اه يت

قابلتوجهي برخوردار ا ست ( شيخاال سالمي1331 ،؛ به نقل از ک شاورزاف شار و ميرزایي،
 .)1397اگرچه ت امي افراد جامهه طي زندگي باااا اطا ا ران مواجاااه هستند ،اما آنچه
مش اهود اس ات ،اط ا ران دانش اجویان را بيشتر تحت تأثير خود قرار ميدهد زیرا آنان
در مواجهه با عواملي هستند که ميتواند در برهم زدن آرامش آنها نقاش داشته باشاند.
ای ان عوامال م كان اسات شاامل ،هزیناههاای تحصيلي ،اقامات در خوابگااه ،دوری
از خاااانواده ،ت ييااار سااابم زندگي و ساعات خوانوبيداری و حجم م ال

درسي

باشاااااااند (تحویلداری و ه كاران .)1396 ،ه چنين طبق نتایجي که پژوهش مدارا و
ه كاران ( )1396نشااان ميدهد در ایران ميانگين اطا ران در زنان  25/96و در مردان
 24اعالم شد .لذا ه انطور که مشاهده ميشود زنان بهطور ميانگين اط ران باالتری را
از مردان ن شان ميدهند و در برابر ا ط ران آ سي پذیرتر ه ستند این امر دالیل مختلفي
ميتواند داشاااته باشاااد ازج له آساااي پذیری فيزیكي و بدني بيشاااتر و یا وجود
مساائوليتهای عاطفي و اجت اعي بيشااتر در جامهه و ه چنين تانآوری و خوشبيني
ک تر بهویژه درزمينهی تحصيلي (تحویلداری و ه كاران .)1396 ،لذا این امر مسب

آن

شد که این پژوهش تنها بر روی زنان انجام شود .ا ط ران و ف شار رواني منفي حاصل
از آن در جامههی امروزی با افزایش دغدغهها و بيشتر شدن و پيچيدهتر شدن مسئوليت
انسانها در حال افزایش است .اط ران حالتي است که تقریباً ه هی انسانها در طول
زندگيشاااان تجربه ميکنند بهطوری که هرکس در زندگي خود حداقل یم بار آن را

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان در
استانداری اصفهان

ميرود .کوشش در جهت شناسایي ،برنامهریزی و ایجاد تسهيالت آموزشي هر چهبهتر
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تجربه کرده ا ست ( ;Speilberger et al, 2017به نقل از طال زاده ،سلي انپورع ران و
ا س اعيلي شاد )1398 ،اما چه مي شود که عدهای با آن کنار آمده و عدهای دیگر م لون
ا ط ران خود مي شوند؟ ت صور مي شود که باید ویژگيهایي در افراد موفق در مقابله با
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 100اط ران وجود داشته باشد.

سااارمایه های روانشاااناختي که توسااا لوتانز ( )2007م رح شاااد و از مفاهيم
روانشااناسااي مابت اساات ميتواند یكي از آن ویژگيها باشااد و عبارت اساات از یم
حالت روان شناسي مابت و رویكرد واقعگرا و انه افپذیر نسبت به زندگي که از چهار
مؤلفه شامل :اميد خوشبيني ،تانآوری و خود کارآمدی ت شكيل شده است (م شتاقي و
مویدفر .)1395 ،سرمایههای روان شناختي با این ویژگيها م شخص مي شوند :دا شتن
اعت ادبهنفس و تالش برای موفقيت که ه ان مؤلفهی خودکارآمدی ا ست ،دا شتن ا سناد
مناس

در مورد موفقيت حال و آینده یا ه ان خوشبيني ،اميد یا پافشاری دررسيدن به

اهداف و تانآوری که ه ان تح ل سااختيها و مشااكالت برای رساايدن به موفقيت
ه ست (لوتانز و ه كاران2007 ،؛ به نقل از دیانتن س  ،جاویدی و بقولي .)1393 ،این
مفهوم ازج له ویژگيهایي ا ست که یافتن آنها احت االً ميتواند بر کاهش اثر ا ط ران
بر افراد و مدیریت صاااحين آن به ارتقای حال روحي افراد و بهتبع آن بهبود زندگي
فردی در محي های مختلف زندگي بهویژه تحصاايلي ک م کرد .به این صااورت که هر
چه فرد ا هداف منممتر و من قيتری در نمر بگيرد بهطور خوشبي نا نه و ما بتتر به
مسااا ل مياندیشااد و مساال اً آنها را ک تر اط ا رانآور و خ رناک تلقي ميکند و نيز
هرچه طاقت و انه افپذیری فرد در برابر مسااا ل و عوامل اطا رانآور بيشااتر باشااد
مقاومت او در برابر اطااا ران باالتر رفته لذا اطااا ران ک تری را تجربه خواهد کرد
عالوه بر این تصور مي شود که فرد باوجود خود کارآمدی باال ميتواند در حل مسا ل و
مشكالت و موانع پيشروی خود موفقتر ع ل کرده و ک تر آشفته شده و لذا اط رابش
کاهش پيدا کند .افزون بر این ،به نمر ميرسااد مؤلفههای ساارمایههای روانشااناختي که
شاااامل اميد تانآوری خوشبيني و خود کارآمدی هسااات با تأثيری که بر افراد دارند

سب

ت يير در نگرش فرد به عوامل اط ران زا شوند و ازاینرو با ميزان اط ران افراد

راب ه دا شته با شند .این تأثير ميتواند به این صورت با شد که یافتن اميد (اميد به حل
پيدا کند ميزان اطااا ران فرد ک تر ميشاااود عالوه بر اميد خود مؤلفهی خوشبيني به
مفهوم ت يير دیدگاه فرد به عوامل اط ران زا ميتواند باشد و اگر فرد عوامل استرس و
اط رانزا را با خوشبيني و دیدگاه مابت بررسي کند مسل اً اط ران ک تری را تجربه
خواهد کرد .ه انطور که در پژوهش دمير )2018( 1نشاااان داده شاااد که سااارمایه
روانشااناختي با اطاا ران راب ه منفي وجود دارد .ه چنين وجود خودکارآمدی و لذا
یافتن راه حل های مناسااا

برای رویارویي با موانع و عوامل اطااا رانزا و ه چنين

تانآوری و تح ل باال در برابر موانع و مشاااكالت و عوامل اساااترسزا ميتواند راه را
برای پي شرفت و موفقيت ه وار کرده و لذا باعث کاهش ا ط ران فرد گردد .لذا به نمر
ميرسد بين سرمایه روانشناختي و اط ران راب ه وجود داشته باشد و این پژوهش در
راستای بررسي این موطوع انجامشده است.

 .2مباني نظري
اضطراب
اط ران را ميتوان پاسخي در مقابل خ ر ناآشكار مبهم تهریف کرد بهعبارتدیگر
اطا ران احسااس ناخوشاایند بي ناکي و ترس ناراحتي کنندهای از پيشبيني خ ری
است که منشأ آن مشخص نيست (آتش پور و شفتي .)1377 ،اط ران یم احساس
منتشر ،بسيار ناخوشایند و اغل

مبهم از نوع دلواپسي است که با یم یا چند احساس

جس ي ه راه ميگردد؛ مال احساس خالي شدن سر دل ،تنگي قفسه سينه ،تپش قل ،

Demir
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م شكالت) سب

ت يير نگرش فرد شده و درنتيجه هر چه اميد در فرد بازن ایي بي شتری

101

تهریق ،سردرد یا ميل جبری ناگهاني برای دفع ادرار و یا ميل برای حرکت نيز از عال م
شایع آن است (کاپالن ،پورافكاری.)1375 ،
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ساراسون )1987( 1بر این عقيده است که وقتي بفه يم نمام ساختارهای ما ،از عهده
م شكلي که داریم برن يآید؛ اح ساس ا ط ران ميکنيم .ا ط ران واکن شي ا ست که
گاهي سودمند به ش ار ميرود؛ زیرا موج

افزایش سودمندی و جدی گرفتن امور یا

کارهای مهم مي شود و برای ایجاد ت يير و ر شد ،فرد را به فهاليت واميدارد .ا ط ران
زماني به مشكل تبدیل مي شود که در پاسخ به محرکها یا رویدادهای بيخ ر پدید آید
یا به شكل ترس غيرواقهي از طهف در انجام دادن کارها ظاهر شود (شاملو.)1373 ،

سرمايه روانشناختي
سرمایه روان شناختي یكي از مباحث مهم روانشناسي مابتگراست که شامل رفتار،
اع ال و افكاری هستند که اکتسابي و قابل پرورش هستند ) (Luthans, 2002که شامل
درک شااخص از خودش ،داشااتن هدف برای رساايدن به موفقيت و پایداری در برابر
م شكالت ميبا شد ) .(Luthans et al, 2007سرمایه روان شناختي مج وعهای از صفات
و توان ندیهای مابت ا ست که ميتواند مانند یم منبع قوی در ر شد و ارتقاء فرد نقش
داشته باشد .واژه سرمایه اشاره دارد به ارزش دارایيها و منابع در دسترس که برای یم
نياز خاص موردا ستفاده قرار ميگيرند  .سرمایه ان ساني اغل

بهعنوان سرمایه فكری

تلقّي ميشااود و بهنوعي شااامل مهارتها ،توانایيها ،دانش و تجاربي اساات که یم
شااخص با خود به سااازمان ميآورد  )(Luthans et al, 2007م ابق نمر آنان ،ساارمایه
روان شناختي ،یم و طهيت تو سههای مابت روان شناختي با م شخ صههای ذیل ا ست:
متههد شااادن و انجام تالش الزم برای موفقيت در کارها و وظایف چالشبرانگيز (خود
کارآمدی)؛ داشااتن اسااتناد مابت درباره موفقيتهای حال و آینده (خوشبيني) ،پایداری
درراه هدف و در صورت لزوم ت يير م سير ر سيدن به هدف برای د ستيابي به موفقيت

Sarason

1

(اميد) و پایداری هنگام مواجهه با سااختيها و مشااكالت برای دسااتیابي به موفقيت
(تانآوری) (.(Luthans et al, 2007

رحي ين يا ،کری يمز یدی و مح دزاده ( )2013در پژوهش خود نشاااان داد ند که
سرمایههای روان شناختي دارای راب ه منفي مهنيداری با استرس ،اط ران و افسردگي
است.
منجيری و نامني ( )1399نيز در پژوهشاااي با عنوان نقش تهد یلکننده ه دلي در
راب ه سرمایه روان شناختي با اف سردگي و ا ط ران در پر ستاران نتيجه گرفتند که بين
سرمایه روان شناختي و اط ران راب ه منفي و مهنادار وجود دارد؛ ه چنين ه دلي در
راب ه سرمایه روانشناختي با نشانه باليني اط ران و افسردگي نقش تهدیلکننده دارد.
طال زاده ،ساالي انپورع ران و اسا اعيليشاااد ( )1398در پژوهشااي دیگر با عنوان
راب ه ساارمایه روانشااناختي و اطاا ران امتحان با نقش ميانجي اعت ادبهنفس دردانش
آموزان نشان دادند که بين سرمایه روان شناختي با اط ران امتحان راب هی منفي وجود
دارد.
دمير ( )2018در پژوهشاااي نتيجه گرفت که با افزایش سااارمایههای روانشاااناختي
مهل ان ،س ن استرس آنها کاهش ميیابد.
پژوهش گلپرور و مح دجهفری نصير ( )1395نشان داد که بهجز خوشبيني که با
اسااترس ش ا لي دارای راب ه مهنادار نيساات سااه مؤلفه دیگر ساارمایه روانشااناختي
(خودکارآمدی ،اميدواری و تانآوری) با اسااترس شاا لي دارای ه بسااتگي منفي و
مهنادار ه ستند .لذا با توجه به آنچه شرح آن گذ شت ،پژوهش حا طر در صدد ا ست که
به این بپردازد که آیا بين سرمایه روانشناختي و اط ران دانشجویان راب ه وجود دارد.

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان در
استانداری اصفهان

پيشينه پژوهش
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 .3روش پژوهش
جامههی آماری این پژوهش شامل کليه دان شجویان مؤنث دان شگاه عالمه طباطبا ي
که متشاااكل از  9934نفر هساااتند ،ميباشاااد .برای حجم ن ونه نيز ،تهداد  200نفر از
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 104دانشااجویان دختر کليه دانشااكدههای دانشااگاه عالمه طباطبا ي بهعنوان ن ونه به روش
ت صادفي و در د سترس از طریق گروههای مجازی دان شجویي دان شگاه عالمه طباطبا ي

انتخانشااده و پژوهش بر روی آنان انجامشااده اساات .روش آماری بكار برده شااده
ه بستگي پيرسون بود که به علت نرمال بودن دادهها برای بررسي راب ه این دو مت ير از
آن استفادهشده است.
ابزار پژوهش
پرسشنامه اط ران کتل ( :)1970بهمنمور سنجش اط ران از پرسشنامه اط ران
(کتل )1970،اساااتفادهشاااده اسااات .اعتبار این آزمون که از طریق اجرای مجدد آن و
بهدفهات متهدد صورت گرفته ه يشه باالتر از  0/70بوده است و قابليت ت ایز بين افراد
مضااا رن و طبيهي را دارد (گنجي .)1380 ،حات يکيا ( )1389در پژوهش خود پایایي
این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ را  0.768گااازارش کرده اسااات .مقيااااس
اطاااا ران کتل در ایران نيز توس منصور و دادستان ( )1381با ه كاری گروهي و با
اسااااااتفاده از ن ونهای  24894نفری از دانشجویان که در گستره سني  18-30ساااال
هنجاریا اابي شا اده و پایایي و روایي آن نيز مشخص گردیده است (یهقوبي ،سهرابي و
مح دزاده )1391 ،پایایي آزمون اط ران کتاااالدر ن ونه این پژوهش بر اساس آلفای
کرونباخ مهادل  0.831بهدستآمده است.
پرسشنامه سرمایه روان شناختي لوتانز ( :)2007بهمنمور بررسي سرمایه روان شناختي
از پرسشنامه استاندارد (لوتانز )2007 ،استفاده گردید .این پرسشنامه دارای  24سؤال و
 4مؤلفه اميدواری ،تانآوری ،خوشبيني و خودکارآمدی ميباشاااد و بر اسااااس طيف
شش گزینهای ليكرت به سنجش سرمایه روانشناختي ميپردازد .ميزان پایایي پر سشنامه
سرمایه روان شناختي در پژوهش بر ا ساس آلفای کرونباخ مهادل  0.817به د ست آمد.

لوتانز و ه كاران ( )2007در پژوهش خود بر روی ن ونههایي از دانشاااجویان رشاااته
مدیریت ،مدیران و تكن سينها ک ترین و در پژوه شي دیگر آلفای کرونباخ پر س شنامه
آلفای کرونباخ برابر  0/85به دساات آمد (بهادری خسااروشاااهي ،هاشا ينصاارتآباد و
باباپور خيرالدین .)1391 ،ميزان پایایي پر س شنامه سرمایه روان شناختي در این پژوهش
بر اساس آلفای کرونباخ مهادل  0.856به دست آمد.

 .4يافتهها
جدول  )1جدول توزیع فراواني مت يّرهای پژوهش

چولگي

کشيدگي

متغير

ميانگين

انحراف استاندارد

اضطراب

40.91

6.84

-0.276

0.792

سرررررمررايررههرراي
شناختي

98.455

14.112

-0.373

0.748

جدول فوق؛ م يانگين و پراک ندگي مت ير های پژوهش را نشاااان ميد هد .م يانگين

ن رهی ا ط ران در ن ونه پژوهش برابر با  40.91و انحراف ا ستاندارد ن رات ا ط ران
برابر  6.84محاساابهشااده اساات .ميانگين ساارمایهی روانشااناختي نيز در ن ونهی این
پژوهش برابر با  98.455و انحراف استاندارد آن برابر با  14.112است.
جدول  )2راب ه بين سرمایههای روانشناختي با اط ران

سرمايههاي روانشناختي

متغيرها

اضطراب

شاخصهاي آماري

مقادير محاسباتي

n
r

200
-0.155

Sig.

0.028

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان در
استانداری اصفهان

سرمایه روان شناختي  0/87برآورد شد و در پژوهش م شابه ميزان پایایي آن بر ا ساس
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نتایج برر سي دادهها در جدول  ،2ن شان داد در س ن اط ينان  95در صد (،)α=0.05

دادهها فرطااايه صااافر (  )𝐻0را رد و فرطااايه پژوهش (  )𝐻1را تا يد مين ایند ،چراکه
()Sig.=0.028 > α=0.05؛ بنابراین ،ميتوان ادعا ن ود سااارمایههای روانشاااناختي با
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 106اطاا ران راب ه مهنادار منفي دارد .بهطوریکه مقدار این ه بسااتگي  0.155ميباشااد.
محاسااابه طاااری

تهيين ( ،)𝑟 2 =0.0240نشاااان ميدهد که  2.40درصاااد از ت ييرات

اط ران توس سرمایههای روانشناختي قابل پيشبيني است.

 .5بحث و نتيجهگيري
هدف از پژوهش حاطر بررسااي راب ه سرمایههای روانشااناختي با اطاا ران در
دختران دانشجوی دانشگاه عالمه بود .نتایج پژوهش نشان داد ،بين سرمایه روانشناختي
با اطااا ران دانشاااجو یان راب ه منفي کم ا ما مه ناداری وجود دارد ( r=-0.155و

 .)sig=0.028بهعبارتيدیگر هرچه سااارما یه روانشاااناختي دانشاااجویان افزایش یابد
اطااا ران دانشاااجویان کاهش خواهد یافت .نتایج این فرطااايه با پژوهش رحي ينيا،
کری يمزیدی و مح دزاده ( )2013و پژوهش دمير ( )2018ه سو ميبا شد .رحي ينيا،
کری ي مزیدی و مح دزاده در پژوهش خود نشااان دادند که ساارمایه روانشااناختي با
ا ط ران ،ا سترس و اف سردگي راب ه منفي و مهناداری دارد .مقدار این رواب با نودونه
در صد اط ينان به ترتي

( )r=-0.38و ( )r=-0.43و ( )r=-0.40ميبا شد .نتایج پژوهش

دمير ( )2018بيانگر آن بود که سرمایه روان شناختي با ا ط ران راب ه منفي و مهناداری
( )r=-0.17با نودونه درصد اط ينان و نيز راب ه منفي و مهناداری با استرس ()r=-0.20
با نودونه درصااد اط ينان دارند .این یافتهها به این مهنا اساات که دانشااجویاني که در
ساارمایه روانشااناختي ن رهی باالیي ميگيرند احساااس خودکارآمدی باالتری دارند و
ه چنين توا نایي تانآوری باال دارند واميد به اتفاقات خوشاااای ند در زندگي دارند و
نساابت به موطااوعات خوشبيناند .این دانشااجویان اتفاقات و حوادم منفي در طول
تحصاايل را راحتتر تح ل کرده و به وقوع اتفاقات خوشااایندتری اميدوارند و پس از

شك ستهای تح صيلي به دنبال راهحلهای تازه ه ستند لذا ا ط ران ک تری را تجربه
ميکنند .درنتيجه در دان شجویان سرمایه روان شناختي راب ه مهكوس با ا ط ران دارد.
دختر راب هی مهكوس دارد یهني با افزایش ساارمایه روانشااناختي اط ا ران دانشااجو
کاهش ميیابد و نيز با کاهش سرمایه روان شناختي اط ران افزایش ميیابد لذا ميتوان
نتيجه گرفت که هرچه دانشاجویان سارمایه روانشاناختي قویتری داشاته باشاند یهني
اميدوارتر باشند ،در برابر مصا

و مشكالت زندگي بهویژه تحصيلي بردبارتر باشند و

تانآوری باالتری نشااان دهند به طبع راحتتر ميتوانند از پس اطاا ران حاصاال از
موانع و مشاااكالت زندگي بهویژه تحصااايل برآیند و چون اميد در آنها زنده اسااات
ميتوانند خودکارآمدی خود را باور کنند و به خود اط ينان داشااته باشااند و لذا به نتایج
کار خود خوشبين باشااند این اميد و خوشبيني بهخودیخود باعث کاهش اطاا ران
ميشود چراکه اساساً اط ران حاصل بدبيني است حاصل آن است که انسان گ ان کند
که اتفاق بد و نتایج بدی در انتمار اوست ه چنين ازآنجاکه اط ران احساسي مبهم در
مورد خ ر و وقایع نامهلوم و ناگوار اساات دانشااجویي که خودکارآمدی و خوشبيني
باالتر دارد به موفقيت اميدوار اساات و برای خودش اهداف روشاان و من قيای ایجاد
ميکند که قابلدسااترساند با کاسااتن این ابهام و ایجاد برنامهی ذهني منمم ميتواند از
ا ط ران خود بكاهد و لذا تانآوری خود را درر سيدن به هدف باال ببرد ،لذا سرمایه
روان شناختي و ا ط ران با یكدیگر راب ه دارند و با افزایش سرمایههای روان شناختي
ميتوان به بهبود ع لكرد دانشجویان بهویژه در زمينههای تحصيلي و ش لي گردید.
محدوديتها و پيشنهادها
ازج له محدودیتهای این پژوهش ،طوالني بودن پرسشنامه و تهداد باالی سؤاالت
اساات که ميتواند منجر به کاهش دقت و خسااتگي آزمودنيها بخصااوص در سااؤاالت
آخر شود .شيوع بي اری کرونا در زمان انجام پژوهش م كن ا ست بر س ن ا ط ران
آزمودنيها تأثيرگذار بوده با شد .وجود بي اری کرونا ما را وادار کرد تا پر س شنامهها را

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان در
استانداری اصفهان

ه چنين ،پژوهش حاطر نشان داد سرمایههای روان شناختي با اط ران در دانشجویان

107

بهصااورت غيرحضااوری و اینترنتي در اختيار آزمودنيها قرار دهيم که این کار به دليل
وجود م سا لي ازج له ق هي اینترنت ،پيو سته انجام ندادن سه پر س شنامه و حواسپرتي
م كن ا ست در دقت پژوهش تأثيرگذار با شد .دررا ستای پژوهش حا طر ،پي شنهادهایي
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 108ارا ه ميگردد :ازآنجاکه احت ال ميرود خساااتگي آزمودني ها ساااب
سؤاالت آخر شده باشد پيشنهاد مي شود در پژوهشهای آتي ترتي

کاهش دقت در
سؤاالت ابتدایي و

انتهایي را جابهجا کرده و نتایج با این پژوهش مقای سه شود .پس از ات ام شيوع بي اری
کرونا این پژوهش در ه ين جامهه تكرار شود و نتایج با این پژوهش مقای سه شود .این
پژوهش روی دانشجویان پسر هم اجرا گردد.
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