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Abstract 
The aim of the present study is to investigate the effects 
of coping skills and career aspirations on career doubts 
among undergraduate students at Isfahan University. 
The design of this study, which is a basic research, is 
descriptive and correlational. The statistical population 
includes all BA students of Isfahan University in the 
academic year 2018–2019. The sample group consists 
of 248 students (154 females and 94 males) that was 
selected using stratified random sampling proportional 
to the sample size. The data collection instruments 
includes Career Doubt Questionnaire (CDQ), 
Academic and Career Aspirations Questionnaire 
(ACAQ), and Coping Inventory (CI). Data were 
analyzed using Pearson's correlation coefficient and 
multivariate regression analysis in SPSS-23 software. 
The results indicate that there is a significant negative 
relationship between task-oriented coping skills, 
educational and career aspirations, and career doubts. 
There is also a significant positive relationship between 
disengagement orientation coping skills and career 
doubts. Besides, disengagement coping skills predicted 
34% of the variance in career doubts in the first step and 
36% in the second step along with academic career 
aspirations. Thus, it can be concluded that the use of 
coping skills other than engagement increases students' 
career doubts.Moreover, academic career desires along 
with disengagement-oriented coping strategies play a 
role in career doubts. 
Keywords: Career Doubt, Education-Career 
Aspirations, Coping Skills, Task-Orientation, 
Disengagement-Orientation. 

 دهیچک

و  یشغل-یلیتحص ینقش آرزوها یهدف از انجام پژوهش حاضر، بررس
 انیدانشجو انیدر م یشغل ریمس دیترد جادیدر ا یامقابله یهامهارت

شمار به یادیپژوهش بن کیکه  قیتحق نیدانشگاه اصفهان است. طرح ا
ا پژوهش حاضر ر یآمار ۀاست. جامع یاز نوع همبستگ یفیتوص د،یآیم

 1397-1398در سال  یاصفهان در مقطع کارشناس گاهدانش انیدانشجو
مرد( با  94زن و  154نفر ) 248. گروه نمونه به تعداد دهندیم لیتشک

متناسب با حجم انتخاب شدند.  یاطبقه یریگاستفاده از روش نمونه
(، CDQ) یشغل دیترد ۀاطالعات، شامل سه پرسشنام یآورابزار جمع

( بود. CI) یامقابله یهامهارت و( ACAQ) یشغل-یلیتحص یآرزوها
 ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیکمک روش ضرها بهداده

 جیشدند. نتا لیو تحل هیتجز 23 ۀنسخ SPSSافزار در نرم یریچندمتغ
با  یشغل-یلیتحص یو آرزوها گرافهیوظ یامهارت مقابله دهدینشان م

مهارت  نی. همچندو معنادار دارن یمنف یارابطه یشغل ریمس دیترد
ارد. مثبت و معنادار د یارابطه یشغل ریمس دیبا ترد یاجتناب یامقابله
درصد و سپس  34در گام اول،  یاجتناب یامهارت مقابله ن،یبراعالوه

 انسیدرصد از وار 36در گام دوم،  یو شغل یلیتحص یهمراه با آرزوها
گرفت  جهینت توانیم نی؛ بنابراکردند ینیبشیرا پ یشغل ریمس دیترد

را  انیدانشجو یشغل ریمس دیترد ،یاجتناب یااستفاده از مهارت مقابله
در کنار  یو شغل یلیتحص یداشتن آرزوها نی. همچندهدیم شیافزا
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 مقدمه
 دخو یبرا یمتنوع یشغلو  یلیتحص یآرزوها و اهداف خود لیتحص یهاسال طول در دانشگاه انیدانشجو

 در یشغلو  یلیتحص یهاانتخاب بارۀدر دیو ترد شک ۀتجرب. کنند لیتا گذار به بازار کار را تسه کنندیم نییتع
 هاآن یشغل و یلیتحص شکست ای تیموفقرا در  یمهم نقشاوقات  یبرخ و ستین ناآشنا هاآن یبرا ریمس نیا
 را انیدانشجو ل،یتحص ۀادام و دانشگاه به ورود سوی دیگر، از(. 2015 ،یور و کاننین ،)آکرمنز کندیم فایا

خاب آنان است، با دقت انت ۀندیآ یشغل یهاتیموفق یربنایخود را که ز یشغل ریمس یآرزوها تا کندیم قیتشو
 خودبارۀ در ها. همچنین آن(1395 ،یعیسم و انیرضوان ؛2020 ن،یورو و راجرز استانسکو، ن،یوانر ل،یاست) کنند

 یآرزوها و هاییتوانا ،یشخص یهاارزشاز  یشتریکنند و به درک ب جووجست و تفحصشان رامونیپ طیمح و
 یآرزوها یریگیپ تواندیماکتشاف  ۀدور نی(. ا2020 ،یریوز و سالزار توش،یامک بنسون،) ابندیمی دست خود

انتخاب است ممکن ن،یا وجود با (.2020 دان، و سوتو گونزاله، نو،یپ گور،یگر) کند لیرا تسه 1یشغل-یلیتحص

 کاس،یساو و یهمراه باشد )پروفل یشتریب دیبا فشار، استرس و ترد انیدانشجو یبرخ یبرا 2یشغل ریمس یها

 .دارند یالعمرمادام غالباً و معنادار یامدهایپ ،یشغل یهایریگمیتصم رایز ؛(2012

و  هاانتخاب به نداشتناضطراب و اعتماد ۀدهندنشانکه  است 4یشغل تیاز هو یقسمت ،3یشغل ریمس دیترد

، وجود ویژه طوربه(. 2012 کاس،یساو ؛2011 گولد،یو و کیواندار ،یل ،ی)پروفل استفرد  5یشغل تعهداتو 

 کیتحر را 6یاجتناب یرفتارهاو برای مثال  آورد وجودبه دیفراتر از شک و ترد یتجارب تواندیم یاحساسات نیچن

 انیم از انتخاب دربارۀ یامسئله ،7یشغل یمیتصمیبمانند  ،یشغل ریمس دیترد(. 1990و باندورا،  آذر) کند

 عالوه. انددهش انتخاب قبالًاست که  ییهانهیگز ۀدربار یخاص احساسبلکه  ست،یمختلف ن یشغل یهانهیگز
 مشکالت با مواجهه در حرکت و یپافشار تالش، مانع که کندیم یمعرف یعاملرا  دی( ترد1994) باندورا ن،یا بر
که بر  یقاتیتحق ، اماانجام شده است یکمتر یهاپژوهش ،یشغل ریمس تیموفق و دیترد با ارتباط در. شودیم
امر  نیا به را ما(، 2020 براون، و لنت ؛2019 لئو،وو و  هو،انجام شده است ) یشغل تیو موفق یمیتصمیب

 و استرس. دباش اثرگذار انیدانشجو یزندگ گوناگون ابعاد بر تواندیم یشغل ریمس دیکه ترد کندمیرهنمون 

 خطر اب زین راآنان  8یشناختروان یهایسازگاربلکه  ،یشغل و یلیتحص یو دستاوردها تیموفق تنهانه دیترد

که  یسؤال ، اما(2021 وتارا، و ریتا اوکنور، ؛1396 ،یو خزاع یخزاع ،یرینص آباد،ضیف زادهمیرح) کندمواجه می
 هاماب و دیترد ت،یافراد به عدم قطع ییدرک و پاسخگو ۀنحواست که  نیباشد ا مطرحهمچنان  ممکن است

                                                 
1. academic-career aspirations 

2. career 

3. career doubt 

4. career identity 

5. career commitment 

6. avoidance behavior 

7. career indecision 

8. psychological adjustments 
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 .اندگرفتهکمک  ییهامهارتافراد از چه  ای( 2014 ،یسیو تر کسوی)ا است چگونه

 ی)چمند هستند 2یو درون یرونیب یازهاین تیریمد برای یشناخت و یرفتار یهاتیفعال ،1مقابله یهامهارت

 یمیخودتنظ صورتبه در بیشتر مواردکه  هستندشخص  یبرا یتیمنبع حما یهامهارتاین  (.2019 و،یو گادر
(. 2020 همکاران، و ونتیدالف ؛2021 روبرت، و نیسکیبر ورنر، چ،ینزلیا) ابدییماسترس بروز  یتیریمدو خود

 از هدف، اندکرده شنهادی( پ1984) فولکمن و الزاروسمقابله که  یهامهارتبراساس مدل تبادل استرس و 
 هرگونه کاهش تواندیمآن  امدیموجود است و پ یتیحماو منابع  ازهاینکاهش شکاف  مقابله، یهامهارت کاربرد

 حوادث هب پاسخدر  تنهانه مقابله، یهامهارت که است نیا مهم ۀنکت. باشداسترس  بامرتبط  یمنف جاناتیه
روچ  کاسن،یه ؛2008 و،یگادر و بالنچارد وت،ی)ام هستند مؤثر نیز یاهداف رشد کردندنبالبلکه در  زا،بیآس

کار هفرد تمام تالش خود را ب اگرباشند.  4یاجتناب ای 3گرافهیوظ توانندیم مقابله یهامهارت(. 2010و شولتز، 

 ینگامهاست و  کردهاستفاده  گرافهیوظ یامقابلهمهارت از رسد،  جهینت به خود هدف به دنیرس یبرا که ردیگ
است )کارور  کردهرا استفاده  نیگزیدور ای یاجتناب مهارت بردارد، دست هدف به دنیرس یاز تالش برا که
هدف  و احساسات ومنابع استرس، افکار  ۀفعاالن تیریمد گرافهیوظ یهامهارت هدف(. 2010 ت،یاسم کانرو

(. 2019 و،یو گادر ی)چمند است یمنف احساسات ۀیتخل ودورکردن شخص از منابع استرس  ،یاجتناب یهامهارت
 دارند هم با یمعنادار رابطه تیموفق کسب و گرافهیوظ یامقابله یهامهارت از استفاده دهدمینشان  هاپژوهش

 (.2019 اسکا،یپ و ندای)م

 یلیتحص ۀرشتبارۀ ند که درمواجه یانیدانشجو با همواره ها،آنو مراکز مشاوره  هادانشگاه گر،ید سوی از
 یاریبس. ریخ ایاست  کین یانتخاب هاآنانتخاب  دانندینمهستند و  دیو ترد یخود دچار سردرگم یشغل ریو مس

 (.1397 ،یداراب و فرزانه ،یآبادنیزرشته دارند ) رییتغ بار دو درخواست خود لیتحص طول در انیاز دانشجو

 نکهیا یجاهب و را ندارنددرست  یهایریگمیتصم برای یمؤثر یهامهارتو  یتوانمند انیدانشجو نیا معموالً
 ،کنندخود  یو شغل یلیتحص ریمسبه اهداف  دنیرس و شرفتیپ ،یریادگی ،ییکارا شیافزاخود را صرف  یانرژ
 باید ای نجاستایمن  گاهیجا ایآ که هستند سؤال نیا به پاسخاز انتخاب خود و  یناش استرس کاهشدنبال به
 یانسان منابع نهدررفت سبب انیدانشجو یشغل ریمس یهایسردرگمو  دیآورم. ترد دستبهخود را  یواقع گاهیجا

و  یستیبهز کاهش سبب دیو ترد یمیتصمیب دهدمی( نشان 2020. پژوهش سکر )شودمی هادانشگاه یو مال
مردد  انیدانشجودارد که  نیا بر( داللت 2020) میک و بو پژوهش جینتا نیهمچن. شودیماضطراب  شیافزا

 خود استفاده کنند. یو شغل یلیتحص ریمؤثر در مس یامقابله یهامهارتاز  اندنتوانسته
 و فراوانیمهم  یهاو چالش دیتردبا  یشغل-یلیتحص یآرزوها و اهداف انتخاب نکهیا به توجه با نیبنابرا

 ورمنظبه ،یشغل-یلیتحص یآرزوها به دنیو رس یگذارهدف فراینددر  انیدانشجو بهتر استهمراه است، 

                                                 
1. coping skills 

2. intrinsic and extrinsic needs 

3. task-orientation 

4. disengagement-orientation 
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استفاده  اریز ؛استفاده کنند وفوربهمؤثر  یامقابله یهامهارتاز  یشغل ریمس دیهمراه با ترد یهاچالش تیریمد
 مرگمبک،یز و لریت نر،یاسک ن،یآلدو) کندیم کمک دیترد کاهش و یشغل ریمس تیمؤثر به موفق یهامهارتاز 

 یضرور انیدانشجو یشغل ریمس دیتردکاهش  ای شیافزادر  یامقابله یهامهارتنقش  یبررس(؛ بنابراین 2011
 ۀنقش کی عنوانبه یشغل تیهو، داشتند اظهار( 2004)و آشفورد  یکینیک ت،یفوگ نیاربعالوه. رسدیم نظربه

 تا کندمی جییو ته تیهدا هاچالشفعاالنه در برابر  قیافراد را به تطب کهیطوربه کند؛یعمل م 1یشناخت

 تیبا هو انیکه دانشجو دارد وجود احتمال نیا و نندیافریمطابقت دارد، ب هاآن یهارا که با آرزو ییهافرصت
فرد  کیه را ب هاآنو  هستند یزشیکه انگ درپیش بگیرندرا  یکمتر اهداف یشغل ریمس دیو ترد تریقو یشغل

را در  اگرفهیوظ یامقابله یهامهارت زین یزشیانگ یشغل-یلیتحص اهداف گر،ید سویاز  .کند لیتبد هدفمند
ون؛ 2012 راندا،یم و کاراررو و،ی؛ گادر2008، ویگادر و بالنچاردو  وتی)ام اندازدیمکار هب یدانشگاه یهاطیمح

که  اندداده نشان قاتیتحق نیهمچن. شودمی انیدانشجو یشغل ریمس یاثربخش سبب( و 2015 رندانک،ید
 لبرسن،یس و پاولوا لچنر، ،)کرنر دهدیم شیافزا راشغل  افتنی احتمال گرا،فهیوظ یامقابله یهااستفاده از مهارت

 یهاطیمحدر  تیو موفق مقابله یهامهارت نیب رابطهداللت بر  نیز یگرید یتجرب شواهد ن،یبراعالوه(. 2015
 راندا،یم و کاراررو و،یدرگا ؛2005 چاالگا، و وستبروک براون، ؛2008 و،یگادر و بالنچارد وت،یام) دارندمختلف 

 توانندیمدانشجویان و  شودمیمنجر  یشغل ریدر مس شکست ای تیها به موفقمهارت نیا کهیطوربه ؛(2012
 و اسی)بادر کنندعمل  زین انیدانشجو ۀندیآ کار محل در عملکرد و یروانسالمت  یمنبع برا کیعنوان به

 با نیبنابرا؛ (2007 سانچز، و اندرو ،یهارتل گرث،یا ،؛ ولبرن2011 اسالتر، و گارزا ستن،یکر؛ 2011 همکاران،
 یغلش ریمس دیترداز  یناش یهاچالش تیریمقابله با مد یهامهارت زین وآرزوها  اهداف، میان ارتباط بهتوجه 
 نیا به پاسخ دنبالبه حاضر پژوهش(، 2020 سوناوان، و جاپر ن،ینستا ؛2002 زتو،یویسالمال و کو ،ی)نورم

 .تچگونه اس یشغل ریمس دیدر ترد یامقابله یهامهارتو  یشغل-یلیتحص یآرزوها نقش که است پرسش

 روش

 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار ۀجامع
 نیا یآمار ۀجامع. است همبستگیاز نوع  یفیتوص ،یو از نظر طرح پژوهش یادیبن هدف لحاظ ز حاضر ۀمطالع

 براساس و جامعه حجم به توجه بابودند.  1397-1398 یلیتحص سال دردانشگاه اصفهان  انیپژوهش دانشجو
 248به تعداد  نمونه گروهبا حجم،  متناسب یاطبقه یریگنمونهروش  به ،(1970و مورگان ) یکرجس جدول

 هتوج بادانشکده موجود در دانشگاه اصفهان،  ده انیم از که بیترتنیشدند. بد انتخابمرد(  97زن و  151) نفر
 پژوهش یهاپرسشنامه سؤاالتبه  وانتخاب شدند  فرادا تیجنس کیو به تفک دانشکده هر انیدانشجو تعداد به

 .دادند پاسخ

                                                 
1. cognitive map 
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 سنجش ابزار
 1(CDQ) یشغل ریمس دیترد ۀپرسشنام

 تیوضع یابیارز ۀدر پرسشنام یشغل ریمس دیترد اسیرمقیز یهاهیگواز  یشغل ریمس دیترد سنجش منظوربه

 30مشتمل بر  ند که( ساخت2011و همکاران ) یپروفل را پرسشنامهاین . شد استفاده 2(VISA) یشغل تیهو

اکتشاف در پهنا و اکتشاف  شامل) 3یشغل اکتشاف. است یفرع اسیرمقیزو شش  یاصل اسیرمقیز سهو  هیگو

 و (20 تا 11 یهاهیگوبا تعهد،  یابیتیهوتعهد و  جادیا شامل) 4یشغل تعهد(، 10تا  1 یهاهیگودر عمق، 

 ریمس دیترد اسیرمقیز( است. 30تا  21 یهاهیگو ،یشغل ریمس 6انعطافو  دی)شامل ترد یشغل ریمس 5یبازنگر

خالفم م کامالًاز  کرتیل فیط براساس هیبه هر گو یدهپاسخشده است و  لیتشک( 25تا  21) هیگو پنج از یشغل
 نیا در فرد نمره هرچه. شودمیمحاسبه  هیهر گو یهاپاسخکل از جمع  ۀنمر. است 5موافقم = کامالًتا  1=

در  H بیضر از استفاده اب پرسشنامه نیا ییایپا. است شتریب یشغل ریمس دیترد انگریب باشد، بیشتر پرسشنامه
 ییایکرونباخ پا یآلفا کمکبه پژوهش نیا در و است شده برآورد 84/0(، 2019) ویو گادر یپژوهش چمند

 آمد. دستبه 85/0

 7(ACAQ) یشغل-یلیتحص یآرزوها ۀپرسشنام
 زانیم کهپرسشنامه  نیساخته استفاده شد. امحقق ۀاز پرسشنام یشغل-یلیتحص یآرزوها سنجش منظوربه

 کامالًاز  کرتیل فیط براساس کنندگانشرکت و دارد هیپنج گو کند،یم یریگاندازهبه آرزوها را  دستیابی
کل محاسبه  ۀنمر ه،یهر گو یهاپاسخ. از جمع دهندیمپاسخ  هیبه هر گو 5 موافقم= کامالًتا  1 مخالفم=

یشغلو  یلیتحص یآرزوها به فرد شتریبدستیابی  انگریب باشد، بیشتر پرسشنامه نیا در ردف ۀنمر هرچه. شودمی
 شرفتیخود پ یو شغل یلیتحص یبه آرزوها دنیمن در رس. 1 اند از:عبارتپرسشنامه  نیا یۀگو. پنج است اش

 یمن به آرزوها. 3. امداشتهخود، حرکت رو به جلو  یو شغل یلیتحص یآرزوها یریگیمن هنگام پ. 2. امداشته
. 5 .امبودهخود موفق  یو شغل یلیتحص یآرزوها کردنیمن در عمل. 4 .امشده ترکینزدخود  یو شغل یلیتحص

 نیا در پرسشنامه نیا 8ییایپا بیضرخود را بهبود و گسترش دهم.  یو شغل یلیتحص یآرزوها امتوانستهمن 

 .است شده محاسبه 90/0 پژوهش
 ،یعی)سم یشغل و یلیتحص یآرزوها یهایژگیو و فیپرسشنامه، ابتدا با توجه به تعار نیساخت امنظور به

                                                 
1. Career Doubt Questionnaire (CDQ) 

2. Vocational Identity Status Assessment (VISA) 

3. career exploration 

4. career commitment 

5. reconsideration 

6. flexibility 

7. academic-career aspirations questionnaire 

8. reliability 



 ... : نقش انیدر دانشجو یشغل ریمس دیترد                                                                                                    6

 ییروا دییتأبرای  و شد یطراح هیاول ۀیگو 15 (2020 همکاران، و گوریگر ؛2016 م،یک و ئنیابر م،یک ؛1396

 بعد، ۀمرحلحذف شد. در  هیسه گو ،مرحله نی. در ادیرس یشغل ۀپنج متخصص مشاور تیبه رؤ 1ییمحتوا

کمک روش هو ب ییایاز نظر پا ،ینفر 30 ۀو اجرا در نمون یمقدمات ۀمطالع کی یط یاهیگودوازده ۀپرسشنام
حذف  هاهیگواز  ی، تعداد70/0کرونباخ به باالتر از  یآلفا بیضر شیافزا منظوربه شد. یکرونباخ بررس یآلفا

 آمد. دستبه یاهیگوپنج ایهپرسشنام تیدرنها وشدند 

 2(CI) مقابله یهامهارت ۀپرسشنام
 سنجش منظوربه( 2018) ویگادر و کیکل ،یچمند و،یگار، است شده لیتشک هیگو 22 ازرا که  پرسشنامه نیا

)شامل  ییگرافهیپرسشنامه، دو مهارت وظ یهاهیگو .ندساختاستفاده از آن  زانیم و مقابله مهارت نوع

( و 9یطلبتیحماو  8تالش ،7یسازآرام ،6یذهن ، تصویرسازی5، کنترل افکار4، تحلیل منطقی3یزیربرنامه

 یهاهیگو. سنجدیم را( 13یاجتماع یانزوا و 12یزیربرون ،11یذهن انحراف ،10یرفتار ترک)شامل  اجتنابی

 هیوبه هر گ پاسخ. گراستفهیوظ اسیرمقیمربوط به ز هاهیگو ۀیو بق 22، 17، 15، 13، 4، 2 یاجتناب اسیرمقیز
 هیهر گو یهاپاسخکل از جمع  ۀنمر. است 5= موافقم  کامالًتا  1= مخالفم کامالًاز  کرتیل فیط براساس
مقابله است.  یهامهارتاز  شتریب ۀاستفاد انگریب باشد، بیشتر پرسشنامه نیا در فرد ۀنمر هرچه. شودمیمحاسبه 

را  21/0 یهمبستگ بیضر(، 2019) ویو گادر یچمند. شودیماو هم مشخص  یامقابلهنوع مهارت  نیهمچن
 بیضر ن،یبراعالوهآوردند.  دستبهکل  ۀمهارت و نمر نیا یبرا 24/0و  گرافهیوظ یامقابلهابعاد مهارت  یبرا

آوردند.  دستبهکل  ۀمهارت و نمر نیا یبرا 40/0و  یاجتناب یامقابلهابعاد مهارت  یرا برا 13/0 یهمبستگ

با  بیترتبه یاجتناب و گرافهیمهارت وظ یکرونباخ برا یآلفا بیضر کمکبهپرسشنامه  نیدر ا 14اعتماد تیقابل

 شد. دییتأ 83/0 و 91/0 ۀنمر
شد. سپس با توجه به  گرفتهدانشگاه  یالزم از معاونت آموزش یمجوزها ها،پرسشنامه یسازآمادهاز  پس

                                                 

1. content validity 

2. Coping Inventory (CI) 

3. planning 

4. logical analyses 

5. thought control 

6. mental imagery 

7. relaxation 

8. effort 

9. seeking support 

10. behavioral disengagement 

11. mental distraction 

12. venting 

13. social distancing 

14. reliability 
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 همکارانو  پژوهشگرمشخص شدند و  نمونه گروه در دانشکده هر انیدانشجو تعداد ،یآمار ۀجامعحجم 
 یانیشجودان اریدر اخت را هاپرسشنامهصحبت کردند و  انی، با دانشجوکردند مراجعه هادانشکده به او، ۀدیدآموزش

شنامه و پرس لیبه تکم انیدانشجو قیتشو ضمن هاآنبا پژوهشگر داشتند.  یبه همکار لیقرار دادند که تما
 وقت از قهیدق 15–20 پرسشنامه هر. دادند آموزش هاآن به را هاپرسشنامه پرکردن ۀنحو الزم، حاتیتوض ۀارائ

در انصراف از شرکت در پژوهش،  یمانند آزاد یاخالق مالحظات. داد اختصاص خودرا به  کنندگانشرکت
 از دبع پژوهش جیو نتا هاآزمونپاسخ بارۀ در هاآنبه  یرساناطالع ،با اهداف پژوهش ییآشنا آگاهانه، تیرضا
 .شد درنظر گرفته پژوهش نیا در لیتما درصورت اجرا

 هاداده لیو تحل هیتجز روش
 SPSS افزار( در نرمزمانهمچندگانه )روش  ونیرگرس لیتحل رسون،یپ همبستگی بیبا استفاده از ضر هاداده

 .شدند لیتحل 23نسخۀ 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع یهایژگیو فی( توصالف

 گروه نمونه یشناختتیجمع یهایژگیو فیتوص .1 جدول

 دانشکده نوع

 فراوانی
 کل

 فراوانی درصد

 جنسیت جنسیت کل

 مرد زن  مرد زن

 67/9 63/3 04/6 24 9 15 انسانی علوم و ادبیات
 03/4 21/1 82/2 10 3 7 یو علوم ورزش بدنیتربیت
 09/12 83/4 26/7 30 12 18 شناسیو روان تربیتی علوم

 29/11 44/4 85/6 28 11 17 یخارج هایزبان
 43/4 61/1 82/2 11 4 7 شیمی
 51/14 64/5 87/8 36 14 22 علوم

 62/3 20/1 42/2 9 3 6 ییجغرافیا علوم
 26/7 82/2 44/4 18 7 11 ونقلحمل

 97/14 64/5 33/9 37 14 23 و اقتصاد اداری علوم
 15/18 85/6 30/11 45 17 28 یو مهندس فنی

 100 91/37 09/62 248 94 154 کل

 p<05/0    p<01/0 

 یفیتوص یهاشاخص( ب
 ریمس دیدر ترد یامقابله یهامهارتو  یشغل-یلیتحص یآرزوها نقشکه  پژوهش نیا سؤال نیپاسخ به ا برای
 بیضر سیماتر و استاندارد انحراف ن،یانگیمآمد.  دستبه یفیآمار توص یهاشاخصابتدا  ،چگونه است یشغل

 .است آمده 2 جدول درپژوهش  یرهایمتغ همبستگی
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 پژوهش یرهایمتغ یدرون همبستگی و استاندارد انحراف ن،یانگیم .2 جدول
 M SD 1 2 3 4 متغیرها ردیف

    - 00/3 17 یاجتناب یامقابله مهارت 1
   - -16/0* 00/9 56 گرافهیوظ یامقابله مهارت 2
  - 42/0** -11/0 60/3 85/15 یشغل-یلیتحص یآرزوها 3
 - -24/0** -39/0** 58/0* 91/3 60/15 یشغل ریمس دیترد 4

 

( و >05/0pمثبت و معنادار ) ۀرابط یاجتناب یامقابلهبا مهارت  یشغل ریمس دیترد نیب ،2جدول  با توجه به
( وجود دارد. >01/0pو معنادار ) یمنف ۀرابط ،یو شغل یلیتحص یآرزوها زیو ن گرافهیوظ یامقابلهبا مهارت 

 یآرزوها زین و گرافهیوظو  یاجتناب یامقابله یهامهارتبراساس  یشغل ریمس دیترد ینیبشیپحاصل از  جینتا
 یاز آن به بررس پیشآمده است.  4و  3در جدول  گامبهگام ونیرگرس لیاستفاده از تحل با یشغل-یلیتحص

 پرداخته شد. هادادهبودن و نرمال 2انسیوار تورم شاخص ،1تحمل بیبا آزمون ضر رهایچندگانه متغ یخطهم

 شودینم نییتب گرید یرهایمتغ بااست که  نیبشیپ ریمتغ کیاز  ینسبت تحمل( T) تحمل بیضر آزمون
 نیا درکمتر است.  یخطهم زانیشود، م ترکینزد 1هرچه مقدار آن به  شود.شامل میرا  1تا  0 نیب یو مقدار

بر  1عدد  می( از تقسVIF) انسیوار تورم عامل نیهمچن(. 2)جدول  دارد قرار 1 ریز تحمل بیضرا پژوهش،
 دیاست و نبا شتریب یخطهم زانیباشد، م شتریب 2از  انسیهرچه مقدار تورم وار. دیآیمدست تحمل به بیضر
 3 جدول به ،1386 ،یاست )مولو قبولقابلپژوهش  نی( در اVIF) انسیعامل وار زانیرود. مبباالتر  10از 

 یشغل ریمس دیترد یرهایمتغبارۀ در رنوفیاسم- کولموگروف بودننرمال آزمون جینتا ن،یبراعالوه مراجعه شود(.
(16/0=p ،)یهامهارت ( 17/0مقابله=p) یشغل-یلیتحص یآرزوها و (08/0=p )نرمال هاداده عیتوز داد نشان 

 .است

 هاهیفرض( آزمون ج

                                                 
1. tolerance 

2. Variance Inflation Factor (VIF) 
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 یشغل ریمس دیترد ینیبشیپپژوهش در  یرهایمتغ گامبهگام ونیحاصل از رگرس جینتا .3 جدول

 B  T P پژوهش متغیرهای مراحل
 2R

∆ 

)2R(R 
F 

(p) 
VIF Tolerance 

 34/0 001/0 92/0 33/0 74/0 یاجتناب یامقابله مهارت 1
(34/0)58/0 

50/5 
(02/0>p) 

00/1 00/1 

2 
 یاجتناب یامقابله مهارت
 یشغل-یلیتحص یآرزوها

52/0 
20/0 

23/0 
15/0 

54/3 
66/2 

001/0 
008/0 

02/0 
(36/0)60/0 

85/15 
(01/0>p) 

08/1 
08/1 

92/0 
92/0 

 
 ۀدر مرحل ،یاجتناب یامقابله مهارت ،پژوهش یرهایمتغ انیم از ∆2R براساس دهدیم نشان 3جدول  جیانت
 شدناضافهدوم،  ۀمرحل(. در =p، 50/5F<02/0) کندیم نییرا تب یشغل ریمس دیترد انسیدرصد وار 34اول 

 یالهمقاب مهارت گر،ید عبارت به. کندکمک  ینیبشیپ زانیم به درصد 2 تنها توانست یشغل-یلیتحص یآرزوها
، p<01/0) کنندیم نییرا تب یشغل ریمس دیترد انسیدرصد وار 36 گریکدیبا  یشغل-یلیتحص یو آرزوها یاجتناب

8/15F=.) 54/3) یاجتناب یامقابله مهارتکرد  انیب توانیمجدول  یبتاها استاندارد بیضرا ریبراساس مقاد=t، 
27/0= )یشغل-یلیتحص یآرزوها در مقایسه با (66/2=t، 20/0= )ریمس دیترد ینیبشیپدر  مؤثرتری نقش 
 داشت. انیدر دانشجو یشغل

 یریگجهینتو  بحث
 ینیبشیدر پ یشغل-یلیتحص یآرزوها زین( و گرافهیو وظ ی)اجتناب یامقابله یهاپژوهش، نقش مهارت ندر ای
 یاجتناب یااول مهارت مقابله ۀدست آمد که در درجبه جهینت نیو ا شد یبررس انیدانشجو یشغل ریمس دیترد

یدرحال ؛دوم قرار دارد ۀدر مرتب یشغل-یلیتحص یو سپس آرزوها کندیم فایا مثبتنقش  یشغل ریمس دیدر ترد
 یقبل یهاپژوهشپژوهش با  نیا یهاافتهینشده است.  ینیبشیوارد معادله پ گرافهیوظ یاکه مهارت مقابله

( 2020 م،یبو و ک ؛2019 و،یو گادر یچمند ؛2010 شولتز، و روچ کاسن،یه ؛2008 و،یگادر و بالنچارد وت،یام)
و همکاران  گوریگر و (2014) یسیتر و کسویا پژوهشو  استرسمختلف و کاهش  یهامهارت ۀرابطبارۀ در
 .دارد ییهمسو یو شغل یلیتحص ریمس یدهایترد در شرفتیپ به لیآرزوها، اهداف و م ریتأثمورد در( 2020)

بود  یاجتماع-یشناخت ۀینظر یهادر مدل شدهفیتعرفرایندهای  یپژوهش در راستا نیا یهاافتهی نیهمچن
 توانیآمده مدستمثبت و معنادار به همبستگی بیتوجه به ضر با ن،یبراعالوه(. 1994بروان و هکت،  لنت،)
و  یچمند ۀگفت به. دهدیم شیرا افزا یشغل ریمس دیترد ،یاجتناب یااز مهارت مقابله استفادهگرفت  جهینت
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 یامقابلهدر مهارت  4یاجتماع یانزوا و 3یزیربرون ،2یذهن انحراف ،1یرفتار ترک یها(، روش2019) ویگادر

ن و هوگت کرانزیگونه که مها همانروش نیهستند. ا تأثیربیمنفعالنه و  یهمگو  شوندیاستفاده م یاجتناب
 رتأثیبی یامقابله یهامهارت ،دندیرس جهینت نیا به خود پژوهش رو د معتقدند( 2020) میک و بو و( 2020)

 جادیا ،یگذارهدف ،هاآن استفاده ازو با  شوندیکار گرفته مهب یشغل ریکاهش و فرار از استرس در مس برای
 ؛ بنابراینشد خواهددشوار  اریبس سازند،یمتعادل م را یشغل ریمس دیترد که ندهیدادن و ساختن آشکل زه،یانگ

 گر،ید ویس ازدهد. میهم  شی، بلکه آن را افزاکندنمی یکمک یشغل ریمس دیتنها به کاهش تردها نهروش نیا

( 2021و همکاران ) چتینزلیا ۀگفت به رایز شود؛ یبررس تواندیمهم  5یمیخودتنظ یهاهیکمک نظرهب افتهی نیا

از  یناش ،یشغل ریمس یهافعاالنه با چالش ایبرخورد منفعالنه  ۀنحو میتنظ(، 2020و دالفونت و همکاران )
به  یفیباور ضع ،ییدانشجو اگرخود دارد.  یو شغل یلیاهداف تحص به دنیرس ۀاست که فرد دربار ییباورها

را انتخاب خواهد کرد تا  یرفتار اجتناب راه، نیا یهایمواجهه با سخت درخود داشته باشد،  یشغل ریاهداف مس
 ۀافتیبا  افتهی نیخواهد بود. ا یشغل ریمس دیترد شیافزا ،یاجتناب رفتارانتخاب  امدی. پکندصرف  یکمتر یانرژ

 مؤثر، مهارت کیعنوان به یمیخودتنظ دهدمیکه نشان ویی دارد سهم( 2020پژوهش دالفونت و همکاران )
 .شودیم یلیتحص دیترد و استرس کاهشسبب 

همکاران  و گوریپژوهش گر یهاافتهی مانندیافتۀ دیگر این بود که آرزوهای تحصیلی و شغلی در گام دوم، 
قرار  یاجتناب یااضافه شوند و در کنار مهارت مقابله یشغل ریمس دیترد ینیبشیپ ۀبه معادل توانستند( 2020)
نبود  دیاست. شا فیضع اریبس یشغل ریمس دیترد ینیبشیدر پ یو شغل یلیتحص یالبته نقش آرزوها ؛رندیگب

 ریمس دیبا ترد یمنف ۀوجود رابط ای یاجتناب یابا مهارت مقابله یو شغل یلیتحص یآرزوها نیمعنادار ب ۀرابط
شده است.  یغلش ریمس دیترد ینیبشیدر پ یو شغل یلیتحص یآرزوها یبرا رنگینقش کم جادیا سبب ،یشغل

آن است که انتخاب  انگریب( 2002)لنت، براون و هکت،  یشغل ریرشد مس یاجتماع-یشناخت ۀیبه نظر ینگاه
 صورتبه ،یو شغل یلیتحص ریقاطعانه در مس یهااهداف و عالقه به انتخاب نیتدو ،یامقابله یرفتارها

 یامقابله یفتارهار برخیمدت با به اهداف کوتاه یابیدست یچگونگدرواقع فرایندهایی با یکدیگر مرتبط هستند. 
 (.2000 ،ی)شاه و کروگلنسک کند فراهمرا  یشغل ریمس دیترد ای تیقطع ۀنیزم تواندیم( یاجتناب ای گرافهی)وظ

فتار ر نیکه از ا یانیو دانشجو است یشغل ریمس یتیریخودمدبودن نییپادهندۀ نشان یاجتناب یامقابله رفتار
 اهدافه گذشت در ادیافراد، به احتمال ز نیدشوار است. ا شانیبرا ندهیآ رینگهداشت خود در مس کنند،یاستفاده م

 یشتریب یغلش ریمس دیترداست که  نیآن ا ۀجیاند. نتصورت منفعالنه دنبال کردهخود را به یو شغل یلیتحص
 ودندب توانسته داشتند، یکمتر دیکه ترد یانیدرمقابل دانشجو. کنندیخود تجربه م یشغل یهاانتخاب بارۀرا در

                                                 
1. behavioral disengagement 

2. mental distraction 

3. venting 

4. social distancing 

5. self-regulation 
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 کرده نییتعخود  یبرارا  یمعنادار یو شغل یلیو اهداف تحص رندنگه دا ندهیآ یسوخود را به یشغل ریمس جهت
 (.2020 براون،استفاده کنند )لنت و  یکمتر یاجتناب یاو از مهارت مقابله

 انیانشجودر د گرافهیوظ یااستفاده از مهارت مقابله نیانگیبودن مادتریزبا وجود پژوهش،  نیا یهاافتهیدر 
نشد. در  یغلش ریمس دیترد ینیبشیپ ۀمهارت وارد معادل نیا ،یاجتناب یامهارت مقابله نیانگیم در مقایسه با

 یریگیپ گرا،فهیوظ یا( داشتن مهارت مقابله2008) ارو و سالمال زیبنا به نظر وا، گفت توانیم افتهی نیا نییتب
 کی سویخود را به یامقابله یرفتارها افراد یوقت. بخشدیم لیرا تسه یو شغل یلیتحص یاهداف و آرزوها

 میتنظ. شوندیم خود یزندگ ریمس در شرفتیپ و رشد سبب کنند،یم تیهدا یخاص یزندگ سبک ای هدف
مهارت  از انیدانشجو دیشا نیبنابرا ؛مربوط است یعامل درون کیبه  شتریاهداف، ب سویبه یامقابله یرفتارها
 .انداده کردهها استفآن تیریو مد یشغل ،یلیتحص یبه آرزوها دنیرس برای شتریخود ب ییگرافهیوظ یامقابله

 یامهارت مقابله گرفت،یقرار م یشغل ریمس دیترد یجاهب یو شغل یلیتحص یپژوهش، آرزوها نیاگر در ا
ز ا ،استفاده کند یاجتناب یااز مهارت مقابله ییدانشجوکه  ی. هنگامدادیرا بهتر نشان م خود نقش گرافهیوظ

 کی انجام ای پروژه کی لیتکم رهاکردنشکل موقت و گذرا )مانند به یحت خود، یو شغل یلیاهداف تحص
هارت م در مقایسه بارا  گرافهیوظ یامهارت مقابلهسطح باال،  ی( دور شده است. داشتن آرزوهایکالس فیتکل

 ،یپرانرژ خود یغلو ش یلیتحص اهدافبه  دنیرس یبرا دیبا انیدانشجو رایز کند؛برانگیخته می یاجتناب یامقابله
 ،یاجتناب یادر کنار مهارت مقابله یو شغل یلیتحص یوجود آرزوها رسدیروند. به نظر مب شیو فعال پ زهیباانگ

 را به عهده داشته است. یشغل ریمس دیترد یکنندگلینقش تعد شتریب
اجرا شد.  خاص یمقطع در ودانشگاه اصفهان  در پژوهشبود که  نیا مطالعه نیا یهاتیجمله محدود از
وارد  یانیدانشجو ن،یبراها درنظر گرفته نشد. عالوهداده لیدر تحل یاو رشته یتیجنس یهاتفاوت نیهمچن

 هایبودن آزمودنیممکن است تصادف رو؛ از اینبا پژوهشگر داشتند یهمکار به لیپژوهش شدند که تما
اثر  گر،ید یهابر انجام پژوهش در دانشگاهعالوه شود،یم هیتوص ندهیپژوهشگران آ بهدار شده باشد. خدشه

کنند.  العهطم یشغل ریمس دیرا در ترد یو شغل یلیتحص یآرزوها یگرلینقش تعد زین ونوع رشته  ت،یجنس
را  یشغل ریمس یدهایاهداف، آرزوها و ترد ،یامقابله یهامهارت نقش ،یطول قاتیتحقدادن بیترت با نیهمچن

 شیدر افزا یاجتناب یااز آنجا که مهارت مقابله ن،یبرا. عالوهکنند یبررس انیدانشجو یکار طیاز دانشگاه تا مح
 از شودمی شنهادیپ یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه رانیمد ه، بمؤثر بود انیدانشجو یشغل ریمس دیترد

 انیدانشجو ات کنند تیحما گرافهیبه وظ یمهارت اجتناب لیتبد و گرافهیوظ یامهارت مقابله تیتقو یهابرنامه
  از دانشگاه به کار داشته باشند. یموفق گذار ،ترمحکم یهایریگمیقاطعانه و تصم یهابتوانند با انتخاب
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