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رابطه خودپنداره با اضطراب در بین دانشجویان شهر کرمان
سارا رامشک ،1غالمرضا ابراهیمینژاد ،2مهدی ابراهیمینژاد

چکیده
مقدمه :خودپنداره فرد برای متخصصان بهداشت روانی از اهمیت خاصی برخوردار است و میتوان بیان کرد که اگر تصور از خود
مثبت باشد فرد دارای سالمت روان است .شناخت عوامل مؤثر بر سالمت روانشناختی و جسمانی افراد به خصوص دانشجویان از
اهمیت ویژهای برخوردار است .بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودپنداره با اضطراب در ب ین دانش جویان و پ ی
بردن به راهکارهایی برای باال بردن سطح سالمت روانشناختی آنان میباشد.
روشها :این مطالعه از نوع مقطعی ،توصیفی-تحلیلی است و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه م ورد نر ر در ش هر
کرمان که مشغول به تحصیل در سال  9381-19بودند ،میشد که  375نفر به روش نمونهگی ری خوش های  -تص ادفی انتخ اب
شدند .ابزار اندازهگیری مورد استفاده پرسشنامه تصور از خود  Beckو پرسشنامه اضطراب  Cattellبود .دادههای به دست آمده با
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ،تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین اضطراب و خودپنداره رابطه وجود ندارد .اما سن با اضطراب ارتب ا معن یداری
داشت و با افزایش سن اضطراب کم میشود.
بحث و نتیجهگیری :به نرر میرسد خود پنداره و اضطراب با هم ارتبا ندارند ،اما احتماالً دانشجویان جوانتر نیازمند حمایت
بیشتر برای کنترل اضطراب باشند.
واژگان کلیدی :خودپنداره ،اضطراب ،سالمت روان ،آموزش ،دانشجویان ،کرمان
مقدمه

اخیاار بیااانگر وجااود اخاا ت

دانشجویان هر جامعه دست رنج معنوی و انسانی آن

دانشجویان میباشد ( .)1ستمت روانی یالی از ابعااد

جامعه بوده و سرنوشتساز و ساازنده فاردای کشاور

مهم ستمت دانشجویانخ به فنوان آیندهساازان کشاور

خویشند .باا یشارفت صانعت و فنااوریهاای ناو و

نشاان مایدهاد کاه میازان شایوع

مشاالت

مرباوب باه آنخ اخا ت

روانی همانند مشالت

و بیمااریهاای

جسمانیخ افزایش چشمگیری

یاف ه است و از آنجا که ساتمت روان ششار دانشاجو

میباشد .مطالعا
اخ ت

رواناای در گااروه

و بیماریهای روانی در بین دانشاجویان رو

به افزایش است که از جمله این بیماریهاا اضاطرا
میباشد (.)2-4

اهمیت فروانی داردخ زم اسات ااا مسااعا فاا ی و

ژوهشها نشان میدهد یالی از فواما مؤثر در

روانی ایان ششار ف ایمخ جادی القای شاده و ماورد

ستمت روانخ خود نداره یا  Self-conceptاست

انجام شده در سالهاای

( .)5خود نداره یالی از جنبههای مهم انسانی است که

رسیدگی شرار گیرد .احقیقا

-1کارشناس ارشد ،دانشکده تحصیالت تکمیلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند ،کرمان ،ایران
 -2استادیار ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :سارا رامشک

Email: m_rameshk@yahoo.com

آدرس :کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند ،دانشکده تحصیالت تکمیلی
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سارا رامشک و همکاران

خود پنداره و اضطراب در دانشجویان

به شناسایی ویژگیهای انسان رداخ ه و نالا

را نشان میدهند .فردی که دارای شخصیت اضطرابی

شو

شوی از ستمت روانی بیش ری برخوردار هس ند .خود

میشود و فردی که دارای چنین شخصی ی نیست

نداره به احساس خودکارآمدی فرد که داوری

ح ی در شرایطی که نسب اً اهدیدآور استخ فقط اندکی

شخصی او در با

اواناییاش میباشدخ اشاره دارد و

اغلب این افراد احساس کارآمدی با یی در همه
زمینهها میکنند (.)7

اضطرا

نشان میدهد (.)11
مثب ی چون لذ خ

محققین دریاف هاند که هیجانا

اف خار و سربلندیخ روابط مثب ی با خود نداره و

در دیدگاه معاصرخ خود نداره یک

رح واره

هیجانا

من ی چون اضطرا

و فصبانیت رابطه من ی

شناخ ی یا  Cognitive schemaالقی میشود.

با خود نداره نشان میدهدخ همچنین نشان داده شده

خود نداره هر فرد اشدامی است به من ور ساخت یک

افرادی که خود نداره ایین دارندخ احساس گناه و

رحواره برای سازماندهی ادراکا خ احساسا

و

ناامیدی بیش ری را اجربه میکنند(.)14

نگرشهایی که آن فرد در مورد خود دارد .در

در ژوهشی  Garaigordobilو همالاران در بررسی

حقیقتخ خود نداره ساخ ار دانش سازمان یاف ه است

اراباب خود نداره با نشانههای آسیبشناسی روانی و

که شاما ص ا خ ارزشیابیهاخ حاف ه معنایی و

مشالت

رف اری نشان دادند که نوجوانان با

دورهای در مورد خود میباشد و ردازش ا تفا

خود نداره شوی (با )خ سطوح ایینی از نشانههای

مرابط با خود را کن رل میکند ( .)8اگر اصور از خود

آسیبشناسی روانی از جمله افسردگی و اضطرا

و

رف اری را اجربه میکنندخ بنابراین میاوان

مثبت و نسب اً م عادل باشد شخص دارای ستمت

مشالت

روانی است و اگر برفالس خود نداره شخص من ی و

بیان کرد که در واشع خود نداره شویخ محاف ی در

نام عادل باشد از لحاظ روانیخ ناسالم شناخ ه میشود

برابر آسیبهای روانی است (.)15

( .)9ان ار میرود که بین خود نداره و فوا ف

در احقیقی نشان داده شده افرادی که از احساس

اراباب انگاانگی وجود داش ه باشد ( .)11در واشع

خود ارزش کم ری برخوردارندخ احساس فدم لیاشتخ

اعریف

فا ی بیش ری را اجربه

افرادی که دارای خود نداره واضح و خو
شده و اقریباً باثبا

بیک ای ی و مشالت

هس ند از ستم ی روانشناخ ی

مینمایند .این افراد ن ایج من ی شالست را بیش ر

بیش ری برخوردارند .این افراد به یک دید روشن در

اعمیم میدهند و ان ار دارند در آینده نیز حوادث

مورد خود رسیدهاند و کم ر احت اأثیر وشایع روزانه

نامطلوبی برایشان رخ دهد و به همین دلیا نیز

و ارزیابیهای این وشایع شرار میگیرند ( .)11از جمله

انجام شده نشان

هیجانا

احساس ناامیدی میکنند .احقیقا

من ی که نقش اصلی در زندگی هر کسی

میدهد که انگیزش یشرفت ( Achievement

یا  Anxietyمیباشدخ که یالی

 )Motivationوخود نداره نیز از دیگر ویژگیهای

بازی میکند اضطرا

از جنبههای مهم انگیزش من ی است و اثرا

شخصی ی اثر گذار بر اضطرا

نامطلوبی بر فملالرد فرد میگذارد ( .)12افراد نسبت

ژوهش  Keirnsو همالاران نشان میدهد که افراد

به موشعیتهای اهدیدآور سطح م ناوبی از اضطرا

با خود نداره شوی از ستمت روانشناخ ی بیش ری
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و ضعف او را نشان میدهد ( .)6افراد با خود نداره

میباشد در بیش ر موشعیتها در حد با یی مضطر

سارا رامشک و همکاران

خود پنداره و اضطراب در دانشجویان

برخوردار میباشند .در واشع این افراد با چنین

اصادفی به فنوان خوشه ان خا

خود ندارهای کم ر احت اأثیر وشایع روزانه و

با رضایت در مطالعه شرکت کردندخ رسشنامهها

ارزیابیهای این وشایع شرار گرف ه و در ن یجه در

االمیا شد و ا تفا

شدند .دانشجویان

آنان محرمانه نگهداری شد.

و افسردگی کم ری از خود نشان میدهند

خود بک )Beck Self Concept Test (BSCT

اضطرا

بود .این آزمون در سال  1978اوسط  Beckو

(.)11
از آنجا که اضطرا

بر زندگی فرد اأثیر من ی دارد و

همالاران براساس ن ریه شناخ ی  Beckاهیه گردیده

خود نداره اح ما ً با یشرفت احصیلی و اضطرا

استخ در این رسشنامه چندین گروه سؤال وجود

رابطه داردخ این احقیق میاواند به شناخت بیش ر

دارد و هر سؤال بیان کننده ص ی در فرد است و هر

و رابطه آن با

یک از موارد براساس روش درجهبندی شاما  5اظهار

خود نداره کمک کند .همچنین برای یاف ن

ن ر است که این اظهارن رها از کامتً مثبت اا کامتً

راهالارهایی برای با بردن خود نداره افراد و کمک

من ی درجهبندی شدهاند و آزمودنی در هر ماده یالی

به آنها برای شناخت هرچه بیش ر خود و کاهش

میکند .سؤالهای آزمون براساس

م خصصان در مورد اضطرا

اضطرا

میاواند م ید باشد.

از آنها را ان خا

اراباب آنها با اصور از خود از یک اا نج نمره
گذاری میشود .بدینارایب حداشا نمرهای که

مواد و روشها

آزمودنی در این مقیاس به دست میآورد  25و
مقطعیخ اوصی ی-

حداکثر آن  125خواهد بود .آزمودنی باید فبار های

این ژوهش در شمار احقیقا

احلیلی میباشد .جامعه آماری مورد ژوهش را کلیه

هر گروه را به ارایب و با دشت بخواند و در هر یک

دانشجویان دانشگاه مورد ن ر که در شهر کرمان در

از ص ا

و خصوصیا خ خود را با دیگران مقایسه

سال احصیلی 1189-91مشغول به احصیا بودندخ

کردهخ سپس مناسبارین و دشیقارین فبار

را

اشالیا میداد .از جامعه مورد ن ر  175ن ر به فنوان

ان خا

نمونه براساس جدول مورگان ()17خ با روش نمونه

دایره بالشد Beck .و همالاران ضریب اف بار  1/88و

گیری خوشهایخ چند مرحلهای-اصادفی از سه

 1/65را با اس اده از روش آزمون -آزمون مجدد به

و فلوم انسانیخ رس اری و معماری

ارایب س از یک ه ه و سه ماه فاصله زمانی

شدند .به فلت خاص بودن ماوضوع ارجیح

گزارش نمودند ( .)18همچنین ضریب همسانی

دانشالده ادبیا
ان خا

نموده و دور گزینه مقابا آن فبار خ یک

داده میشود از ذکر نام دانشگاه خودداری شود.

درونی برای این مقیاس  1/81گزارش شده است.

شیوه جمعآوری دادهها به این شالا بود که اب دا

روایی این رسشنامه در مقایاسه با ارسشنامه فز

اعداد دانشجویان در حال احصیا در سال 1189-91خ

ن س روزنبرگ  %55گزارش شده است .فتوه بر آن

در دانشگاه مورد ن ر شهر کرمان که  14415ن ر بود

اف بار این رسشنامه با اس اده از ضریب آل ای

مشخص شدخ سپس با اوجه به اعداد نمونه از 1

کرونباخ برای مردان افسرده1/81خ زنان افسرده 1/76خ

داناشالده و از هر داناشاالده ساه کتس به صاور
602

مردان مضطر

 1/75و زنان مضطر

 1/78گزارش
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مواجهه با رویدادهای ناامید کننده روزانه فتعم

یالی از رسشنامههای مورد اس اده آزمون اصور از

سارا رامشک و همکاران

خود پنداره و اضطراب در دانشجویان

با اس اده از روش دو نیمه کردن و آل ای کرونباخ به

از روش آزمون مجدد در همه موارد با ار از 1/71

ارایب  1/65و  1/68گزارش کرده است (.)19

بوده است و از لحاظ بررسی روایی بین ن ایج آن و

همچنین دیباجنیاخ آل ای کرونباخ  1/79را برای این

سایر آزمونهای شناخ ه شده و مع بر ضریب

رسشنامه به دست آورده است (.)21

همبس گی نزدیک به  %81به دست آمده است (.)21
همچنین رسشنامه اضطرا

رسشنامه مورد اس اده دیگرخ رسشنامه اضطرا

ک ا رسشنامهای است

ک ا یا ) Cattell Anxiety Inventory (CAIبود.

که میاواند مالما اشخیص بالینی باشد و اف بار و

اسخهای

ایایی آن مورد اأیید شرار گرف ه و فتوه بر این در

 21رسش نخست (از

هنجار گزینی در ایران در سال  1167-68با اعداد

رسش  1اا  )21و  21رسش بعدی (از  21اا  )41را

 16142سر و  8512دخ ر نیز جهت اشخیص

به ور جداگانه مشخص کنیم و سپس جمع کا

مورد اس اده شرار گرف ه است (.)22

در این رسشنامهخ س از اعیین نمرا
رسشنامهخ باید مجموع نمرا

نمرا

اضطرا

را به دست آوریم .نمره خامی که به دست

دادهها اب دا با مشخصههای آماری اوصی ی و سپس

اراز شده ابدیا میگردد و بدین

با اس اده از روش همبس گی یرسون و رگرسیون و

میآید به نمرا

ارایب موضع آزمودنی نسبت به فاما اضطرا

با اس اده از نرمافزار  SPSSنسخه 16خ اجزیه و

مشخص میشود .نمره اراز شدهای که بین  4اا 6

احلیا شدند.

باشدخ نشان دهنده درجه م وسط اضطرا

است.

نمرهای که بین ص ر اا  1باشدخ نشان دهنده شخصی

نتایج

آرامخ بلغمیخ ابرجاخ راحت و انش زدوده است.

در مجموع  175ن ر در این مطالعه شرکت کردند که

نمرهای که  7یا  8باشدخ نشانگر شخصی است که

 266ن ر زن و  119ن ر مرد بودند .سن دانشجویان

ممالن است به

بین  18اا  28و با میانگین  21/78 ± 2/49سال بود.

ور مشخص یک روان آزرده

باشد و با خره نمره  9یا  11معرف فردی

جدول 1خ انحراف معیار و میانگین م غیر خود نداره

است که به وضوح خواه به من ور اصتح موفقیت

را نشان میدهد .ضریب همبس گی و

مضطر

خود و خواه به من ور مشور

و اضطرا

سطح معناداری بین خود نداره و اضطرا

یا روان درمانگری به

آزمودنیها

به ارایب  -1/152و  P=1/11بود .بنابراین رابطه

کمک نیاز دارد (.)21

و خود نداره در آزمودنیهای

این ابزار از جمله مع برارین و مشهورارین ابزارهای

معنیداری بین اضطرا

روانشناخ ی است که برای سنجش ویژگیهای

مورد مطالعه وجود نداشت.

جدول  :1انحراف معیار و میانگین اضطراب و خودپنداره در جمعیت مورد بررسی

عنوان متغیرها

انحراف معیار

میانگین

خودپنداره

50/33

23/03

اضطراب

55/03

32/52
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شده است .در ایران محمدیخ اف بار این رسشنامه را

شخصی ی به کار میرود .اف بار این آزمون با اس اده

سارا رامشک و همکاران

خود پنداره و اضطراب در دانشجویان

سپس رابطه بین خود نداره به فنوان م غیر یشباین و
به فانوان ما غیر غیر مس اقا در ماعاادلاه

اضاطرا

رگرسایون احلیاا شااد .از رگرسایون بااا روش ورود
( )Enterاس اده گردید.

جدول  :2عوامل مؤثر بر اضطراب در رگرسیون خطی چند متغیره
متغیر
خودپنداره

- 0/042

0/325

سن

- 0/266

0/006

جنس

5/003

0/463

ضریب تعیین()r2

تعدیل شده

آماره

همان ور که جدول  2نشان میدهد خود نداره اثری
بر اضطرا

ندارد و فقط سن میاواناد بار اضاطرا

اثر بگذارد و بر اساس دادههای باه دسات آماده مای
اوان بیان کرد که با افزایش سن اضطرا

کم میشاود

و این سه م غیر فقاط  2/2درصاد اضاطرا

%6/ 6

% 3/ 0

بیناای ماایکننااد .در احقیااق حاضاار ا اااو
خود نداره و اضطرا

میاازان

دخ ران با سران باا اسا اده از

آزمون ای مس قا بررسی شاد و اخا تف معنایداری
دیده نشد.

را ایش

جدول  :3مقایسه نمره خودپنداره در پسران و دختران
خود پنداره

اضطراب

تعداد

میانگین و انحراف معیار

معنیداری

زن

622

22/35 ± 3/24

0/022

مرد

503

20/20 ± 55/23

زن

622

32/45 ± 55/55

مرد

503

35/25 ± 3/20

0/434

ضریب همبس گی و سطح معنیداری بین خود ناداره

میباشد .خود ارزشمندی با بافث افزایش اف ماد باه

آزمودنیهای مردها به ارایاب  - 1/165و

ن س و مهاار هاای فاردی و اج ماافی و یشارفت

و اضطرا

 P-value= 1/499بود .ضاریب همبسا گی و ساطح
معناداری بین خود ناداره و اضاطرا

احصیلی و کارآمدی بیش ر در افراد میشود .احقیقا

آزماودنیهاای

نشان میدهاد کاه در افاراد نابهنجاارخ باه خصاوص

زنها باه ارایاب  - 1/141و  P-value= 1/481باود.

نوروایکخ کشمالش بین خاود و خودایاده آل بسایار

این ضرایب بسیار کوچک و کم اهمیت بودند.

زیادار از افراد سالم اسات ( .)25اماا ن اایج اژوهش
حاضاار حاااکی از آن اساات کااه بااین خااود نااداره و

بحث

اضطرا

هدف از ژوهش حاضر بررسی رابطاه خود ناداره باا

سن میاواند روی اضطرا

اضطرا

در بین دانشجویان دانشگاه مورد ن ار شاهر

رابطه من ی و معنی داری وجاود نادارد .اماا

افزایش سنخ اضطرا

فرد اثر داش ه باشاد و باا

فرد کم میشود.

کارمان میباشد .ماسأله خاود نداره و خاودارزشی از

با ااوجه به ن اایج به دست آماده در ایاان اااحقیق

شخصیت فارد

میاوان بیان کرد که ژوهش حاضر از ن اایج شاماری

اساسیارین فاواما در رشد ماطلو
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ضریب رگرسیون

سطح معناداری

ضریب تعیین()r2

خود پنداره و اضطراب در دانشجویان

از مطالعا

سارا رامشک و همکاران

حمایت نمایکناد .در اژوهشهاایی کاه

خس گیخ امیدواریخ لذ

و اضطرا

نقش مؤثری بر

خود نداره نقش واساطهگاری بارای ساتمت روان و

با اضطرا

رابطه فلت و معلولی دارد «اصاور انساان

کمالگرایی ) (Oriented perfectionismفارد داردخ

از خود» است .در واشع افرادی کاه دارای خود ناداره

بدین معنی که کمالگرایی مثبت فرد بر خود ناداره او

واضح خ هماهنگ و اقریباً با ثباا

هسا ند از ساتمت

اثر مثبت گذاش ه در ن یجه خود نداره مثبات او بافاث

روانشناخ ی بیش ری برخوردار هس ند .بنابراینخ افراد

بهبود ستمت روان میگردد و از ارف دیگار کماال

با چنین خود ندارهای کم ر احت اأثیر وشایع روزانه و

گرایی من ی با اثر من ی که بر خود نداره فرد میگذارد

ارزیابی های ایان وشاایع شارار گرف اه و در ن یجاه در

بافث من ای شادن خود ناداره او شاده کاه ایان امار

مواجهه باا رویادادهای ناامیاد کنناده روزاناه فتعام

هیجانی فارد

و افسردگی کم ری از خود نشاان مایدهناد

کاهش ستمت روان و افزایش مشالت
به خصوص اضطرا

را موجب میشاود ( .)21ماثتً

احقیقی دیگر نشان میدهد که بین خود نداره ارزشای

اضطرا

( .)11همچنین در احقیقا

مشابه دیگری کاه انجاام

شده می اوان به رابطه خود نداره با اضطرا

ی باردخ

رابطااه من اای و معناایداری وجااود دارد.

ماااثتً در احقیاااق  Butzerو  Kuiperبااار روی

اژوهش  Keirnsو همالااارانخ نشاان داده اساات کااه

فرکانس های اج مافی و وضوح خود نداره با ستمت

افراد باا خاود ناداره شاوی از ساتمت روانشاناخ ی

باه خاوبی

و اضااطرا

بیشاا ری (اضااطرا

روانخ نقش م غیر خود نداره بار اضاطرا

و افسااردگی کم اار) برخااوردار

نشان داده شده است ( .)26همچنین احقیقای کاه بار

ماااایباشااااند ( .)11ااااژوهش  Garaigordobilو

روی  118دانشاااجوی دخ ااار و سااار در دانشاااگاه

همالااارانخ کااه بااه بررساای اراباااب خود نااداره بااا

فردوسی مشهد انجام شاد خ نشاان مای دهاد کاه باین

آسیبشناسی روانی و مشالت

رف اری رداخ اهانادخ

انگیزش یشرفت و خود نداره با با کاهش اضطرا

نشان می دهند که نوجوانان با خود نداره شوی ساطوح

ام حان رابطه وجود دارد (.)27

ایینی از نشانههاای آسایب شناسای روانای از جملاه

به ن ر میرسد افرادی کاه از احسااس خاود ارزشای

رف ااری را اجرباه

کم ری برخوردارندخ احساس فدم لیاشت و بیک اای ی

مایکنناد ( .)15اگار اصاور از خاودخ مثبات و نسااب اً

کاارده و الویحااا

من اای شالساات را بیش ا ر اعماایم

م عادل باشدخ شخص دارای ساتمت روانای اسات و

می دهناد .در ن یجاه ان اار دارناد کاه در آیناده نیاز

برفالس اگر خود نداره شخص من ی و نام عادل باشد

حوادث نامطلو

برایشان رخ داده و باه هماین دلیاا

او از لحاااظ رواناایخ ناسااالم شااناخ ه ماایشااود (.)9

احساس نااامیادی مایکنناد .در واشاع ایان افاراد باه

افسردگی و اضطرا

احقیقا

و مشاالت

نشان میدهد که رابطه خود نداره احصایلی

ویژگی های مثبت خاود اف قااد ندارناد و در صاور

دانشآموزان و هیجانهای مثبات آنهاا در کاتس باا

مواجهه با یشآمدهای من ای در یاک حاوزه خااص

یااادگیری بیشاا ر رابطااه مثباات و معناااداری دارد و

نمیاوانند به حوزه دیگر مراجعه و اواناییهاای خاود

هیجانهای من ی مربو ه باا یاادگیری رابطاه من ای و

را در آن حوزه ابراز دارند و به همین دلیا بیشا ر باه

معنادار دارد .بنابراین می اوان بیان کرد کاه م غیرهاای

آش گیهای هیجانی مب ت میگردند ( .)28در احقیقی
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انجام شدهخ ن ایج به دست آمده حاکی از آن است کاه

خود نداره فرد دارد ( .)24یالی از مهمارین فواما که

سارا رامشک و همکاران

خود پنداره و اضطراب در دانشجویان

دیگر که به رابطه بین م هوم خود و خوشبینی فرد و

صرفاً به مطالعه همبس گی بین این دو م غیار رداخ اه

بار ن یجاه ام حاان انجاام گرف اه بار

شد .مسلماً مخدوش کنندههای بسیاری مایاواناد بار

وجود اضطرا

یاف ههای این ژوهش صحت میگذارد (.)29

اراباب بین این دو م غیر اثر بگذارد .همچنین اگار باه

ژوهش حاضر نشان مایدهاد کاه خود ناداره اایین

انجام می شدخ به ور یقین جوا

جامعاری به دسات

اایشبیناای کننااده خااوبی از سااطح بااا ی اضااطرا

میآمد.

نمایباشاد .احقیقای کاه انجاام شادهخ بیاان مایکنااد

همچنین اگر ارگانها و رسانههاای مخ لاف ب وانناد

خود نااداره محاااف ی در براباار اساا رس بااه ویااژه

راهالارهایی برای محققان در ن ر بگیرند و همالااری

اخ تل های فا ی می باشد و افراد با خود نداره شوی

زم را با محقق داش ه باشاند خ مسالماً در زمیناههاای

دارای راهبردهااای مقابلااهای مااؤثر در براباار ایاان

باا یی از

اخ ت

میباشند ( .)5اما چنین ن یجهای در ژوهش

حاضر دیده نشد.
در احقیااق حاضاار ا اااو

خود نااداره و اضااطرا

دخ ران با سران نیز مقایسه شد و یاف هها حاکی از آن

مخ لف احقیقی میاوان به ن ایج و درجا
مشالت

گوناگون جامعه دست یافت و برای حا آن

مشالت

و رفع آنها میاوان از روشها و شیوههاای

مورد نیاز اس اده و اشداما

زم را در این خصاوص

انجام داد.

است که باین خود ناداره دخ اران و ساران ا ااو
زیادی وجود ندارد .این یاف هها باا اژوهش Alfeld-

 Liroو  Sigelmanکه به بررسی ا او های جنسی

نتیجهگیری

اضطرا

و اخ ت

مربوب به آن در بین جوانان به

در خود نداره رداخ هاند و به این ن یجه رسیدهاند کاه

خصوص ششر دانشاجو اح ماا ً باه فلات مشاالت

بین خود نداره دخ اران و ااسران شبااا از ورود باه

زناادگی و شاارایط درساای زیاااد ماایباشاادخ بنااابراین

داناشگاه هاایچ اا ااوای وجاود نداش هخ اما ااس از

ضرور

اضااطرابی در

ورود بااه دانشااگاهخ خااود نااداره سااران بیشاا ر از

افراد خصوصاً ششر جوان و دانشجو ضروری باه ن ار

خود نااداره دخ ااران ماایباشااد ( )11و همچنااین

م ایرسااد .آمااوزش راهبردهااای شااناخت م غیرهااای

 Appletonو همالارانخ در بررسی نقش ا او هاای

اثرگذار دیگر بر روی اضطرا

به غیار از خود ناداره

جنسای در ساتمت روان شاناخ ی و خود ناداره کااه

میاواند در یشگیری از بروز چنین اخ ت اای حااعز

نشان می دهند دخ ران دارای خود ارزشی ضاعیفاارخ

اهمیت باشد.

از فتعاام اضااطرا

شناسایی و درمان اخ ات

بیشاا ری رنااج ماایبرنااد ()11خ

همخوانی نادارد و در مطالعه حاضر بین خااود نداره

تشکر و قدردانی

چشمگیری دیده نشد.

در ایان زم است از همالااری صامیمانه مساوو ن

از کاس یهای ماطالعه حاضر این است که ا تفا

دانشگاه مورد احقیق و دانشاجویان مح ارمخ اشاالر و

دخ اران و اسران اا او

در مورد بسیاری از م غیرهای دیگر که بر خود ناداره
و اضطرا
656

شدردانی شود.
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در این احقیق رابطه معنااداری دیاده نشاد و ن اایج

جای دانشجویان مطالعاه روی ششار معماولی جامعاه
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Abstract
Background: Individual's self-concept is of great importance for mental health professionals,
and it can be said that an individual has mental health if he/she has a positive self-concept.
Recognition of factors affecting mental and physical health of persons, especially students, is
of special importance. Accordingly, the objective of this research was to investigate the
relationship between self-concept and anxiety amongst university students and to find
strategies to improve their mental health status.
Methods: This is a cross-sectional descriptive - analytical study. The statistical population
included all students studying in the intended university in Kerman during the academic year
2010-2011. A total of 375 students were randomly selected through cluster sampling. Data
gathering instruments were "Beck self- concept" and "Cattell Anxiety" questionnaires. Data
were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression models.
Results: According to the obtained results, there is no relationship between anxiety and selfconcept. But age showed a significant relationship with anxiety in a way that anxiety
decreased with age increase.
Conclusion: It seems that self-concept and anxiety have no relation. But, younger students
probably need more support for controlling their anxiety.
Keywords: Self-concept, Anxiety, Mental health, Education, Students, Kerman
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