
 

 

 دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
603 
 

 

 

 

 

Comparison of the Identity style, Self-monitoring and Fear of Success in Normal and 

Anxiety Medical Sciences University students 
 

Esmaeil Sadri Damirchi, Nasim Mohammadi
 

 

Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, 

Ardabil, Iran 

Article Information 
 

 

 

 

 

Abstract 

 

Article history: 

 
Received: 2016/10/09 

Accepted: 2017/01/03 

Available online: 2017/01/15 

 

 

 

EDCBMJ 2016; 9(4): 306-314 

 

Background and Aims: The aim of this study was to comparison of the identity 

styles, self-monitoring and fear of success among normal and anxiety medical sciences 

university students. 

Methods: The method of this study is causal-comparative. The population of this 

study included all students in Ardabil University of Medical Sciences in the academic 

2014-15 year; from this population 90 students were selected as sample by using 

available sampling method. Also for determination of anxious students after the 

administration of anxiety questionnaire, students who have high score in anxiety test, 

were selected as anxiety group and with the same number of students who have low 

score in anxiety test were taken as normal students group (45 anxiety students, 45 

normal students) were selected and tested and responded to the White Identity Styles 

Questionnaire, Grow Self-monitoring Questionnaire and Foss Fear of Success 

Questionnaire. Data analysis was achieved through the variance statistical test. 

Results: result showed that there were lower level of anxiety among students 

who have normative and informative identity styles and was high among students who 

have confused identity style. Also results showed that students who were self-

regulatory had less anxious and students who have a fear of success, reported more 

anxious. 

Conclusions: Therefore, it can be concluded that the students who have 

normative and informative identity styles and high self-monitoring were less anxious 

and students who have confused style and fear of success were more anxiety. 
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EDCBMJ 2016; 9(4): 306-314 

نظارتی و ترس از موفقیت در بین  های هویت، خود هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک زمینه و اهداف:

 دانشجویان مضطرب و عادی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود.

ای بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه  مقایسه-توصیفی از نوع علیروش پژوهش : بررسیروش 

دادند که از میان  تشکیل می 5931-5931دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل در سال تحصیلی 

منظور  عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین به نفر به 39گیری در دسترس  ها با استفاده از روش نمونه آن

یان مضطرب بعد از اجرای پرسشنامه اضطراب نجاریان، عطاری و مکوندی از بین تعیین دانشجو

عنوان گروه اضطرابی انتخاب و با  ها، دانشجویانی که نمره باال در آزمون اضطراب گرفته بودند به آزمودنی

نفر  39) عنوان دانشجویان عادی همان تعداد دانشجویانی که در آزمون اضطراب نمره پائینی گرفته بودند به

دانشجوی عادی( انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند و به  11 دانشجوی مضطرب و 11که تعداد 

نظارتی گراو و پرسشنامه ترس از موفقیت فوق پاسخ  های هویت وایت، پرسشنامه خود های سبک پرسشنامه

 ها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. وتحلیل داده دادند. برای تجزیه
 

های هویتی هنجاری و  ها نشان داد که میزان اضطراب در بین دانشجویانی که دارای سبک یافته: ها افتهی

همچنین نتایج  اطالعاتی بودند، پائین و در بین دانشجویانی که دارای سبک هویت سردرگم بودند، باالست.

دانشجویانی که دارای ترس از نظارتی بودند اضطراب کمتر و  بیانگر آن بود که دانشجویانی که دارای خود

 موفقیت بودند، اضطراب باالتری را گزارش دادند.
 

های  توان نتیجه گرفت،  دانشجویانی که دارای سبک برپایه یافته های بدست آمده  می: گیری نتیجه

هویت هنجاری و اطالعاتی و خود نظارتی باالیی بودند، اضطراب کمتر و دانشجویانی که دارای سبک هویت 

 ردرگم و ترس از موفقیت باالیی بودند، اضطراب بیشتری داشتند.س

 نظارتی، ترس از موفقیت. های هویت، خود دانشجویان مضطرب، سبک کلیدی کلمات 
 

 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایت کپی

 :نویسنده مسئول

 سماعیل صدری دمیرچیادکتر
 

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی 

و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، 

  اردبیل، ایران

 

 

 

  تلفن: 
02411444000 

 
  

 

 
 

 پست الکترونیک:
e.sadri@uma.ac.ir  

 مهمقد 

آمیز عمومی، مبهم و بسیار  اضطراب یک احساس هیجان

ناخوشایند از دلواپسی است که با یک یا چند احساس جسمی 

بر این گردد. اگرچه عقیده  تپش قلب همراه می مثل تنگی نفس

است که اضطراب کم برای زندگی روزمره است اما اضطراب زیاد 

های جدی بر جسم، روان، روابط اجتماعی، حرفه و  نیز، زیان

آورد و فرد را از داشتن یک سالمت کیفی  تحصیالت وارد می

اختالالت اضطرابی  .[4]نماید  قبول در زندگی محروم می قابل

در اثر احساسات مزمن و شدید اختالالتی هستند که در آن افراد 

قدری نیرومند هستند  شوند. این احساسات به اضطراب درمانده می

های روزمره خود را انجام  که افراد مبتالبه آن قادر نیستند فعالیت

ها در حوزه  ترین واژه یکی از متداول . واژه اضطراب[0]دهند 

 روانشناسی و در یک نگاه کلی حیات اجتماعی اقشار مختلف
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باشد.  مردم و در این میان دانشجویان در مناطق مختلف می

برخی از پژوهشگران بر این باورند که اضطراب بخشی از یک سازه 

 .[6]باشد  کلی یعنی هیجان پذیری منفی می

های فردی و  دانشجویان برحسب موقعیت، نیازها، شایستگی

له وسی شخصیتی، اهداف متفاوتی از پیشرفت تحصیلی دارند که به

هایی مثل الگوی شناختی، عاطفی و رفتاری تعیین  واسطه

شود. عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و  می

آموزشگاهی در عملکرد تحصیلی مؤثر هستند. از سوی دیگر، 

شود. البته  رفتن به دانشگاه، انتقال مهمی در زندگی محسوب می

توان  که میعوامل شخصیتی نیز نقش مهمی در این زمینه دارد 

یابی را یکی از عوامل دخیل در این امر دانست. از  فرایند هویت

میان تعداد زیادی از عوامل مؤثر در بروز اضطراب دانشجویان، 

 .[1]های هویت جایگاه دیگری دارد  سبک

در مطالعه شخصیت انسان، هویت جنبه اساسی و درونی 

در زندگی  است که به کمک آن فرد با گذشته خود ارتباط یافته

گیری هویت ترکیبی از  کند. شکل احساس تداوم و یکپارچگی می

بینی و همانندسازی دوران کودکی است که  ها، جهان مهارت

فرد  وبیش منسجم، پیوسته و منحصربه صورت یک کل کم به

سوی  گیری به آید که برای فرد، حس تداوم گذشته و جهت درمی

گیری و  این است که شکل سازد. اریکسون بر آینده را فراهم می

طور کامل دشوار و اضطراب زا  پذیرش هویت فرد، تکلیفی به

یابند، برای رویارویی با  دست می است. افرادی که به هویت قوی

توانند به  شوند و افرادی که نمی سالی آماده می مسائل بزرگ

کنند. چنین  چنین هویتی دست یابند، بحران هویت را تجربه می

خواهند به کجا  دانند که به کجا تعلق دارند یا می افرادی نمی

بروند و درنتیجه ممکن است از مسیر بهنجار، تحصیل، شغل و 

های هویت، یکی از موضوعات  . سبک[5]گیری نمایند  ازدواج کناره

یکی از  گیری آن مهم در روانشناسی رشد است و نحوه شکل

ت است که شناسان است به کمک هوی موضوعات موردعالقه روان

رسند که اگر این تعریف با واقعیت  افراد به تعریفی از خویشتن می

هایی چون اضطراب و فشار  ها در تعارض باشد حالت اجتماعی آن

  Eriksonکنند. طبق نظر  روانی و مشکالت رفتاری را تجربه می

های زندگی و  کند تا فرد در انتخاب دانشگاه، فرصتی را فراهم می

ویت پایدار، یاری رساند و چارچوبی را برای گیری یک ه شکل

گیری و حل مسائل و مقابله با مشکالت روزمره فراهم  تصمیم

شده دانشجو در دوران نوجوانی مستلزم  کند، هویت کسب می

. [3]ها است  های شخصی آن ها و ناتوانی ارزیابی فرد از توانایی

Laghi یت های فردی در سبک هو در بررسی تفاوت و همکاران

جوانان دریافتند، سبک هویت سردرگم رابطه مثبت و معناداری با 

و همکاران در پژوهشی دریافتند  Verstuyf. [3]اضطراب دارد 

نفس باال و اضطراب کم و  سبک هویت بهنجاری دارای اعتمادبه

نفس پائین و  در مقابل سبک هویت اطالعاتی دارای اعتمادبه

نفس کم و  تمادبههمچنین سبک هویت سردرگم دارای اع

 .[4]باشد  اضطراب زیاد می

ساختارهای شناختی در گرایش افراد در جهت ابتال به 

اختالل اضطراب مؤثر است. خود نظارتی یکی از راهبردهای 

ای در بروز اضطراب ایفاء  کننده شناختی است که نقش تعیین

عنوان یک عامل محوری برای وجود یا  کند. خود نظارتی به می

ود اضطراب در بین دانشجویان مطرح است، بطوریکه خود عدم وج

عنوان یک عامل  نظارتی زیاد در بین دانشجویان به

کننده بسیار قوی برای ابتال به اختالل اضطرابی است  پیشگیری
گیری راهبردهای خود نظارتی تحت تأثیر عوامل  ، رشد و شکل[2]

های خود مختلفی ازجمله عوامل خانوادگی است. مطالعه راهبرد

گیری آن چندان  نظارتی در یادگیری بدون توجه به نحو شکل

رسد. یادگیری خود نظارتی یک فرایند فعال و  مینمنطقی به نظر 

خود رهنمون است که دانشجویان، شناخت، انگیزش، نتایج، رفتار 

و محیط خود را در جهت پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم 

ن در پژوهشی تأثیر خود نظارتی و همکارا Stocker .[40]کند  می

بر روی افرادی که در دوره بحرانی قرار داشتند را سنجیدند و 

دریافتند کسانی که نظارت بر روی رفتارهای خود داشتند 

اضطراب کمتری نسبت به کسانی داشتند که نظارت بر روی 

 .[6]رفتارهای خود نداشتند 

ور مستقیم ط وقتی انسان نتواند تعارضات روانی خود را به

حل کند درواقع این تعارضات کل وجود او را در معرض خطر قرار 

شود و به  های دفاعی متوسل می ناچار به مکانیسم دهد و فرد به می

های خود را  های دفاعی ناسازگار توانایی دلیل وجود مکانیسم

کم گرفته و به خاطر ترس از موفقیت از ادامه فعالیت  دست

موفقیت مشکل بزرگی برای بسیاری از افراد ترس از  .ماند بازمی

است که یکی از عواقب آن این است که اضطراب تمام وجود فرد 

شود فرد برای موفق شدن تالش کند.  گیرد و مانع می را در برمی

و  شدهمنزله مانعی بر سر راه رشد و ترقی آنان  ترس از موفقیت به

ای خود انگیزه، ه شود که فرد برای نشان دادن شایستگی باعث می

کمتری داشته باشد. افرادی که ترس از موفقیت، ازجمله 

شود، که در مواجهه با  های شخصیتی آنان محسوب می ویژگی

آمیز تحصیلی، شغلی، مکانیزم مقاومت در  های موفقیت موقعیت

رنگ شدن  دهند. کم را ارز خود بروز می ،مقابل موفقیت

که آخرین سکوی ارتقای  کفایتی ها، فرد را به حد بی شایستگی

 . [44]کند  تحصیلی است، نزدیک می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                               3 / 9

http://edcbmj.ir/article-1-1073-fa.html


 4625بان آ -مهر ▐ 1 شماره 2 سال▐ راهبردهای آموزش در علوم پزشکیمجله 

602 

 

انجام داد دریافت دانشجویانی که  Stanculescuدر پژوهشی که 

از دانشجویانی  تساز تر و منفی ترس از موفقیت داشتند، مضطرب

 .[6]بودند که ترس از موفقیت را نداشتند 

روانی  های عنوان یکی از اختالل با توجه به اینکه اضطراب به

شود و ابتال به آن باعث  مزمن و تهدیدکننده زندگی محسوب می

به خطر افتادن رفاه جسمانی، هیجانی و موفقیت در تحصیل افراد 

گردد، پژوهش پیرامون عوامل به وجود آورنده یا مستعد کننده  می

اضطراب در حوزه سالمت روانی و عاطفی افراد ضروری است. 

ها همواره یکسان نبوده است،  از پژوهشآمده  دست اگرچه نتایج به

شناختی مرتبط با  در حال حاضر با توجه به ادبیات پژوهشی روان

رابطه بین فاکتورهای شخصیتی و  توجهی، ها شواهد قابل اختالل

کند، بنابراین پژوهش در این حیطه که  اضطراب زا را تائید می

موردبررسی شناختی و اختالل اضطراب را  ارتباط بین عوامل روان

دهد، حائز اهمیت است. در راستای دستیابی به چنین  قرار می

ای سبک هویت،  اهدافی، پژوهش حاضر درصدد بررسی مقایسه

خود نظارتی و ترس از موفقیت در بین دانشجویان مضطرب و 

 عادی است.

 بررسی  روش

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و ازنظر روش، 

 ای )پس رویدادی( است. مقایسه-توصیفی از نوع علی

 جامعه آماری پژوهش شامل،گیری جامعه، نمونه و روش نمونه

کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال تحصیلی 

گیری  ها با استفاده از روش نمونه بود که از میان آن 4625-4621

شده  گیری در دسترس انتخاب نفر از طریق نمونه 20در دسترس 

د آزمون قرار گرفتند. به جهت تعیین دانشجویان مضطرب و مور

ها، دانشجویانی که  بعد از نمره گزاری پرسشنامه از بین آزمودنی

 مضطربعنوان گروه  نمره باال در آزمون اضطراب گرفته بودند به

اضطراب نمره  انتخاب و با همان تعداد دانشجویانی که در آزمون

انتخاب و مورد آزمون  عادیوه عنوان گر پائینی گرفته بودند به

 قرار گرفتند.

 شده است: ها از ابزارهای زیر استفاده برای گردآوری داده

پرسشنامه اضطراب توسط  ،پرسشنامه اضطراب

Najarian &  Atari& Makondi این [40]شده است  ساخته .

سؤال  03پرسشنامه خود گزارشی مداد کاغذی است که از 

یکی از چهار گزینه )اغلب اوقات، گاهی شده و آزمودنی به  تشکیل

تا  0صورت  ها به گوید این گزینه اوقات، بندرت و هرگز( پاسخ می

شوند. گرفتن نمره باال در این مقیاس  گذاری می نمره 6

ضرایب باز آزمایی و آلفای  .[46]دهنده اضطراب باالست  نشان

. [40]متغیر بوده است  20/0تا  51/0 کرون باخ این مقیاس از

 -20/0های مختلف  آلفای کرونباخ این مقیاس طی پژوهش

. ضریب اعتبار این آزمون از [40]باشد  می 32/0 -44/0 -24/0

زمان مقیاس مزبور با پرسشنامه اضطراب و  هم طریق اجرای

 ( و خرده مقیاس پسی4246افسردگی زیگموند و اسمیت،

  =51/0rو  =32/0r به ترتیب MMPI کاستنی پرسشنامه

 .[46]( >0/04P) باشد می

پرسشنامه  ،(ISI-6G)پرسشنامه سبک هویت وایت 

سؤالی است  10پرسشنامه  یک  (ISI – 6G) سبک هویت وایت

هویت اطالعاتی، سبک هویت  های سبک که شامل خرده مقیاس

صورت طیف  این مقیاس به هنجاری و سبک هویت سردرگم است

 ( استموافقم )کامالً پنج( تا کامالً مخالف) یکلیکرت از 

و  سبک هویت. درمجموع یک نمره کلی برای شود گذاری می نمره

 Berzoneskly. [45]آید های مجزا به دست می ای مؤلفهسه نمره بر

و  33/0، مقیاس هنجاری 30/0پایایی درونی مقیاس اطالعاتی را 

 .پایایی و روایی[3]گزارش کرده است  36/0 مقیاس سردرگم را

( با استفاده از 4642) غضنفریایران توسط این پرسشنامه در 

و برای سبک هویت  36/0 در کل پرسشنامه باخ کرونآلفای 

و سبک هویت  50/0 ، سبک هویت هنجاری33/0اطالعاتی 

 آمده است. دست به 30/0سردرگم 

این پرسشنامه  ،(GRAW) پرسشنامه خود نظارتی

شود  ی میگذار صورت بلی یا خیر نمره سؤال است که به 45دارای 

آید. پایایی این پرسشنامه  که درمجموع یک نمره کل به دست می

وسیله  شده است این پرسشنامه به گزارش 0/ 40گراو،  توسط

 به 0/ 35شده و پایایی و روایی آن را  مقیمی به فارسی ترجمه

همچنین پایایی و روایی این آزمون توسط دست آورده است. 

Ghobaribanab  نفر مرد( اجرا  05 ونفر زن  05نفر ) 50بر روی

 .[45] آمده است دست به 20/0شد و آلفای کرونباخ آن برابر با 

منظور ارزیابی  به ،(Foss) پرسشنامه ترس از موفقیت

استفاده  Foss ترس از موفقیت از پرسشنامه ترس از موفقیت

سؤال است که بر اساس  03خواهد شد. این پرسشنامه شامل 

شده که از طیف کامالً مخالفم تا کامالً  نظیمای ت درجه 3مقیاس 

موافقم امتداد دارد کسب نمره باالتر در این مقیاس نشانگر میزان 

 . [43]بیشتری از ترس از موفقیت است 

ترس از موفقیت را ضریب همبستگی  Shahraray در پژوهش

 .[43]گزارش کرد  34/0
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ها و  با توجه به فرضیه،اطالعات وتحلیل تجزیهروش 

های آماری از  وتحلیل داده متغیرهای موجود برای تجزیه

وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد، در  تجزیه

وتحلیل توصیفی جداول توصیفی )میانگین و...( استفاده  تجزیه

از  4 سؤالوتحلیل آمار استنباطی برای  نیز از تجزیه و شود می

از روش  6 تا 4 فرضیهو برای  رگرسیون چند متغیری روش

MANOVA ستفاده شد.ا 

 یافته ها

نفر  15مرد( دانشجوی مضطرب و  06زن و  00نفر ) 15

مرد( دانشجوی عادی در این پژوهش شرکت  06زن و  00)

 (4)جدول داشتند.

 های توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه موردمطالعه . آماره1جدول 

 متغیرها
 دانشجویان عادی دانشجویان مضطرب

M SD M SD 

 35/5 24/10 05/5 01/64 سبک هویت اطالعاتی

 53/3 66/66 65/3 44/60 سبک هویت هنجاری

 61/5 53/03 40/3 11/04 سبک هویت سردرگم

 61/0 43/4 51/0 53/4 خود نظارتی

 33/6 44/44 01/6 63/3 ترس از موفقیت

 

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس 

های باکس و  های آن، از آزمون هت رعایت فرضچندمتغیری ج

دار  یک از متغیرها معنی اساس که برای هیچ لوین استفاده شد. بر

های  نبوده است، به این معنا که شرط همگنی ماتریس

، P=0/65)درستی رعایت شده است  واریانس/کوواریانس به

F=0/68  وBOX= 98/1).  نتایج آزمون لوین نیز فرض برابری

های دو گروه برای همه متغیرها را در سطح جامعه تائید  نسواریا

منظور  وتحلیل واریانس چندمتغیری به کرد. بنابراین، از تجزیه

های هویت، خود نظارتی و ترس  های سبک مقایسه میانگین نمره

از موفقیت در دو گروه از دانشجویان مضطرب و عادی استفاده 

 آمده است 0شد که نتایج آن در جدول 

 

 های هویت . تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی اثر گروه بر متغیر سبک2 جدول

 اندازه اثر P خطا Df فرضیه F Df مقادیر ها آزمون

 30/0 003/0 000/43 000/6 021/1 460/0 اثر پیالیی

 30/0 003/0 000/43 000/6 021/1 430/0 المبدای ویلکز

 30/0 003/0 000/43 000/6 021/1 450/0 اثرهتلینگ

 30/0 003/0 000/43 000/6 021/1 450/0 ترین ریشه روی بزرگ

 

شود، نتیجه    مشاهده می 0طور که در جدول  همان

وتحلیل واریانس چندمتغیری حاکی از آن است که هر  تجزیه

المبدای ویلکز  (،P<0/05 ،F=4/294)چهار آماره یعنی اثر پیالیی 

(P<0/05 ،F=4/294 ،)ینگ اثر هتل(P<0/05 ،F=4/294)  و

-هبباشند.  معنادار می( P<0/05 ،F=4/294)ترین ریشه روی  بزرگ

گردد که بین دو گروه از دانشجویان،  ترتیب مشخص میینا

داری وجود دارد.  حداقل دریکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی

 وتحلیل واریانس چندمتغیری به بنابراین، با استفاده از تجزیه

شود تا معلوم گردد که  های پژوهش پرداخته می بررسی فرضیه

طور  باشد. همان شده، مربوط به کدام متغیرها می تفاوت مشاهده

وتحلیل واریانس  شود، نتیجه   تجزیه مشاهده می 6که در جدول 

چندمتغیری حاکی از آن است که ازلحاظ هر سه متغیر بین 

ری وجود دارد. دانشجویان مضطرب و عادی تفاوت معنادا

، P<0/01)صورت که میانگین سبک هویت اطالعاتی  بدین
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F=4/678)  و سبک هویت هنجاری(P<0/01 ،F=1/01) 

   طور معناداری بیشتر، اما میانگین نمره دانشجویان عادی به

طور معناداری کمتر  به (P<0/01 ،F=2/01)سبک هویت سردرگم 

 باشد. از دانشجویان مضطرب می

 های هویت های متغیر سبک لیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره. تح3 جدول

 SS DF MS F P متغیرها منبع تغییرات

 

 گروه

 000/0 334/1 511/410031 4 511/410031 سبک هویت اطالعاتی

 000/0 04/4 511/24130 4 511/24130 سبک هویت هنجاری

 000/0 04/0 544/34003 4 544/34003 سبک هویت سردرگم

 

. تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی اثر گروه بر متغیرهای خود نظارتی و ترس از موفقیت1 جدول  

 ندازه اثراا P خطا Df فرضیه F Df مقادیر ها زموناآ

 036/0 004/0 000/43 000/0 045/40 043/0 اثر پیالیی

 036/0 004/0 000/43 000/0 045/40 346/0 المبدای ویلکز

 036/0 004/0 000/43 000/0 045/40 034/0 اثرهتلینگ

 036/0 004/0 000/43 000/0 045/40 034/0 ترین ریشه روی بزرگ

 

 های متغیرهای خود نظارتی و ترس از موفقیت . تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره5 جدول

 SS df MS F P متغیرها منبع تغییرات

 گروه

 004/0 52/046 04/3604 4 04/3604 خود نظارتی

 004/0 12/232 44/1441 4 44/1441 ترس از موفقیت

 

 بحث

های هویت، خود  منظور مقایسه سبک پژوهش حاضر به

نظارتی و ترس از موفقیت در دانشجویان مضطرب و عادی انجام 

شد. نتایج بیانگر این بود که دو گروه از دانشجویان مضطرب و 

و ترس از موفقیت با های هویت، خود نظارتی  عادی در سبک

صورت که دانشجویان  یکدیگر تفاوت معناداری دارند؛ بدین

های هویت، دارای سبک هویت  های سبک مضطرب در زیر مؤلفه

سردرگم و ترس از موفقیت بیشتری هستند و دانشجویان عادی 

سبک هویت اطالعاتی و هنجاری و خود نظارتی باالتری را نسبت 

اول پژوهش مبنی  کنند.یافته می به دانشجویان مضطرب گزارش

های هویت، سبک هویت  بر اینکه دانشجویان مضطرب در سبک

Aghajani یها کنند با یافته سردرگم باالتری را گزارش می
  ،

Rahiminejad
  ،Verstuyf و همکاران، Grotevant & Thorbeck

و  

Laghi داری  .نتایج معنی[44،4،40،3،43[باشد همسو می و همکاران

یه اول که سبک هویت بین دانشجویان مضطرب و فرض

دهد. بر اساس  دانشجویان عادی متفاوت است را نشان می

توان نتیجه گرفت دانشجویانی که دارای سبک  های می یافته

هویت اطالعاتی و سبک هویت هنجاری هستند اضطراب کمتری 

را نسبت به دانشجویانی که سبک هویت سردرگم دارند تجربه 

تواند بروز  صورت که سبک هویت سردرگم می بدینکنند  می

سبک از بنابراین بینی کند.  در بین دانشجویان پیشاضطراب را 

یک عامل تأثیرگذار در ابتال به  به عنوان تواند هویت سردرگم می

اختالل اضطراب نام برد. افرادی که دارای سبک هویت سردرگم 

ده، تالش هستند، از پذیرش مسئولیت و تکلیف اجتناب کر

خاصی برای جستجو و اکتشاف محیط خود نکرده و تعهدی به 

. در افرادی که [4]های والدینی یا شخصی خود ندارند  باور یا ارزش

که در  گونه سبک سردرگم هستند به سبب این دارای این

صورت تکانشی عمل  های اجتماعی و عملکردی به موقعیت

چندان به اطالعات  های اطالعاتی و هنجاری کنند مثل سبک می

ثبات به  صورت آشفته و بی خود و یا دیگران متکی نیستند و به

ها پرداخته درنتیجه اضطراب بیشتری را نسبت به  ارزیابی موقعیت

.یافته دوم پژوهش [42] کنند های هویت تجربه می دیگر سبک

مبنی بر اینکه دانشجویان مضطرب خود نظارتی کمتری نسبت به 

Soleimannejadهای  دارند با یافته دانشجویان عادی
 ، Nezaket 
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Hoseini   ، و همکارانStocker  وSen  همکاران همسو و

توان بیان کرد خود  . در تبیین این یافته می[04،6،2،00]باشد می

 های شناختی رفتاری است. این درمان نظارتی یکی از نمایش

ستفاده از های رفتاری و راهبردهای شناختی است. ا ترکیبی از فن

این روش منجر به اصالح و بهبود مشکالت تحصیلی دانشجویان 

و همکاران طی  Nezaket Hoseini. [00]گردد  مضطرب می

کسانی که سطح باالیی از کنترل بر روی  ندای دریافت مطالعه

رفتارهای خود داشتند دارای اضطراب کمتری نسبت به افرادی 

داشتند بودند  شانایکه دارای کنترل کمتری بر روی رفتاره

توانستند  همچنین وی در همین پژوهش دریافت این افراد می

 .[04]واسطه خود نظارتی به ثبات در رفتارهای خود برسند  به

فن خود نظارتی یکی از رویکردهای مبتنی بر وابستگی  

دهد. این فن  است که این فن پیامدهای رفتار را مدنظر قرار می

واسطه کنترل رفتار خود باعث  فرد به ای ایست که در آن شیوه

کاهش اضطراب در خود شده و این فن نقش اول را در جهت 

. خودکنترلی دارای [06]کند  دادن به رفتار و اعمال خود ایفا می

اند از: خودارزیابی،  ای است که عبارت شده راهبردهای شناخته

رتی خود تقویتی، خود هدایتی، خود الگوسازی و نهایتاً خود نظا

های خودکنترلی رفتار  است که خود نظارتی یکی از مؤثرترین فن

عنوان یکی از راهبردهای مؤثر در  ای به است. این راهبرد مداخله

عملکردشان  شود بر اصالح رفتار است که به افراد آموزش داده می

ای از رفتارها، نظارت و  که در مورد یک رفتار مشخص یا دسته

ها تعداد دفعات و میزان  ر این روش آنها را ثبت کنند. د آن

کنند. این شیوه  های خاص را ثبت می درگیری خود در فعالیت

گذرد را  آگاهی فرد را نسبت به رفتار و آنچه در اطرافش می

دهد، درنتیجه فرد با نظارت بر رفتارهای خاص خود  افزایش می

 .[01]رسد  طور آگاهانه به خود نظارتی می به

هش نشان داد که دانشجویان مضطرب ترس یافته سوم پژو

کنند.  دانشجویان عادی تجربه می از موفقیت بیشتری را نسبت به

، Ghobaribanab ، Labafinejadهای  این یافته همسو با یافته

Norozinia  ، و همکارانStocker [45،6،03،05]باشد و همکاران  می .

موفقیت  توان بیان کرد که ترس از در تبیین این یافته می

کننده اثرات اضطراب بر روی سالمت  منبع متعادل عنوان یک به

 . [44] موثر بوده استروانی و جسمی 

ترس از "درواقع کسانی که ترس از موفقیت دارند،

باعث و  شدهآنان منزله مانعی بر سر راه رشد و ترقی  به"موفقیت

های خود انگیزه  برای نشان دادن شایستگی فرد کهشود  می

از موفقیت ازجمله  ترسکه  افرادیری داشته باشد. کمت

در مواجهه با  شود، های شخصیتی آنان محسوب می ویژگی

مقاومت در  مکانیزم، شغلی تحصیلی،آمیز  موفقیتهای  موقعیت

شدن  رنگ کمدهند.  مقابل موفقیت را از خود بروز می

کفایتی که آخرین سکوی ارتقای  را به حد بی فردها،  شایستگی

 .[44] کند می نزدیکاست،  صیلیتح

انجام داد دریافت دانشجویانی  Stanculescuپژوهشی که در 

تر و منفی گرا تر از  که ترس از موفقت داشتند مضطرب

دانشجویانی بودند که ترس از موفقیت را نداشتند. طی مروری بر 

شده در خصوص اضطراب در بین دانشجویان  های انجام پژوهش

کفایتی از دست  س از موفقیت، بر احساس بیتأثیرات عمیق تر

دادن کنترل و سالمت روانی مشخص شد، همچنین نتایج نشان 

نفس پائین،  داد دانشجویانی که ترس از موفقیت دارند دارای عزت

 .[03]ها مشهود است  هویت سردرگم و عدم رضایتمندی در آن

در  مناختالل مز عنوان یک به اضطراببا توجه به اینکه 

عنوان  شده است و وجود این اختالل در دانشجویان به راد تعریفاف

عوامل اجتماعی، تحصیلی، اقتصادی و ... تهدیدکننده  یک عامل

شود و ایجاد آن باعث به خطر افتادن  محسوب میآنان زندگی در 

 گردد.  دانشجویان میرفاه اجتماعی و هیجانی 

تبط با آن شناختی مر پژوهش پیرامون عوامل روانبنابراین 

با نگاه به  لذاضروری است.  دانشجویاندر سالمت روانی و عاطفی 

شناختی  این پژوهش و با بررسی عوامل محیطی و روان

سبک ازجمله  اختالل اضطرابایجادکننده یا دخالت کننده در 

سعی خواهد شد با ایجاد  هویت، خود نظارتی و ترس از موفقیت

روحی و روانی ش درگیری دیدگاه مناسب رفتاری منجر به کاه

های پژوهش حاضر  ترین محدودیت از مهم شود. دانشجویان

توان به کم بودن نمونه پژوهش اشاره کرد که تعمیم نتایج را  می

شود که این  سازد در این صورت پیشنهاد می با مشکل مواجه می

 های بیشتر و در اقشار دیگر جوامع صورت گیرد. پژوهش با نمونه

 کرتقدیر و تش 

از تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل که 

  در این پژوهش شرکت داشتند، تشکر و قدردانی می نماییم.

  تاییدیه اخالقی

ها ذکر شد  منظور رعایت اصول اخالقی در پرسشنامه به

صورت گروهی  اطالعات کامال محرمانه خواهد بود و به

 وتحلیل خواهد شد. تجزیه
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 تعارض منافع

نتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ ارگان و سازمانی در 

 تعارض نیست.

 منابع مالی

شده  های این پژوهش توسط نویسنده مسئول تأمین کلیه هزینه

 است.
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