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  چکیده
سطوح مختلف اضطراب بر  تأثیرهدف از پژوهش حاضر بررسی  :مقدمه

انتخاب شرایط انتظار دانشجویان زن مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی 
گیري نفر با روش نمونه 129براي این منظور : روش. واحد ساري است
اي انتخاب و به لحاظ جنسیت، محدوده سنی و میزان تصادفی چندمرحله

حالت - از آزمون اضطراب رگه. طراب و مقطع تحصیلی همسان شدنداض
اسپیلبرگر قبل از وارد کردن متغیر مستقل به منظور سنجش میزان اضطراب، 

ها از طریق جهت کنترل متغیر مزاحم استفاده شد که تجزیه و تحلیل داده
است والیس، تفاوت معناداري را بین سه گروه نشان نداده - آزمون کروسکال

 :و مقیاس رگه H ،2=df، 755/0=sig ،05/0==562/0:مقیاس حالت(
990/0=H ،2=df ،610/0=sig ،05/0= .( ابزار به کار گرفته شده در این

آزمایش یک بسته اجرا و سنجش بود که ابتدا بر اساس دستورالعمل اجرا، 
ها به روش آماري ناپارامتریک، سرانجام داده. متغیر آزمایشی اعمال گردید

بندي با براي تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه از طریق رتبه آزمون فریدمن
نتایج نشان داد که سطوح  :هایافته. انجام شد SPSS افزار نرماستفاده از 

ها مقایسه متوسط رتبه. دارد تأثیرمختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار 
وضوح «رتیب کنندگان به تنشان داده است که ترجیح انتخاب مشارکت

 :گیرينتیجه. بوده است» تنها بودن«و » جماعت«، »مقایسه هیجانی«، »شناختی
توان نتیجه گرفت که کسب با توجه به فراوانی باالي وضوح شناختی می

، جهت سازگاري با )وضوح شناختی=(خبره تخصصی از افراد  اطالعات
ه تا به حال تر از سایر متغیرهایی بوده است کبحرانی مهم هاي موقعیت

  .اندپژوهشگران بر آن تأکید داشته
 

اضطراب زیاد، اضطراب کم، تنها بودن، جماعت، مقایسه  :واژگان کلیدي
  .هیجانی، وضوح شناختی

 

Abstract 
Objective: The purpose of this study was to investigate the 
effect of different levels of anxiety on female students' 
expectations of undergraduate degree in Islamic Azad 
University of Sari. Method: For this purpose, 129 subjects were 
selected by multistage random sampling method and matched 
for gender, age, and level of anxiety and educational level. 
Spielberger's state- trait Anxiety inventory(STAI) was used to 
control for the intrusive variable before entering the independent 
variable to measure anxiety level(State scale: H = 0.562, df = 2, 
sig = 0.755, = 0.05; and trait scale: H = 0.990, df = 2, sig = 
0.610,  = 0.05). The instrument used in this experiment was a 
performance and measurement package that was first applied to 
the experimental variable according to the implementation 
instructions. Finally, the data were analyzed by nonparametric 
Friedman test for two-way analysis of variance through rankings 
using SPSS software. Results: The results showed that different 
levels of anxiety had an impact on the choice of waiting 
conditions. comparisons of average ranks has shown that 
participants preference for choice was 'cognitive clarity', 
'emotional comparison', 'community' and ' being alone '. 
Conclusion: Given the high frequency of cognitive clarity, it 
can be concluded that obtaining specific information from 
experts (= cognitive clarity) was more important for adapting to 
critical situations than other variables that researchers have 
emphasized so far. 
 
 

Keywords: High Anxiety, Low Anxiety, Being Alone, Crowd, 
Emotional Comparison, Cognitive Clarity. 
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  مقدمه
هاي اي محوري است که نظریهاضطراب پدیده

است پزشکی زیادي حول آن شکل گرفته روان
سطح معینی از اضطراب نه فقط ). 1395ك، سادو(

براي مسائل مختلف زندگی ضروري است، بلکه 
چنانچه ترس و اضطراب به صورت محدود باقی 

هم  بخش لذتتواند بسیار مفید و حتی بماند می
  ).1397گنجی، (باشد 

) 2018( 1شناسی آمریکاانجمن روان
اضطراب را به عنوان احساسی که با تنش، افکار 

ه و تغییرات فیزیولوژیکی مثل افزایش آشفت
کند که شود، تعریف میتوصیف می فشارخون

. شودمتفاوتی را در افراد موجب می هاي واکنش
 هایی شباهتو  ها تفاوتبین ترس و اضطراب، 

گرا اضطراب یک حالت خلقی آینده. وجود دارد
بیمناکی است و ترس،  اش مشخصهاست و 

فعلی است و واکنش هیجانی فوري به خطر 
قوي در گریز و فوران در  ها گرایشآن  مشخصۀ

کراسک (است شاخۀ سمپاتیک دستگاه خودمختار 
  ).2010، 2و همکاران

گیري اضطراب به مدل در تبیین علل شکل
اي اشاره شده که تحت عنوان نظریۀ یکپارچه

پذیري آسیب. پذیري سه جزئی آمده استآسیب
یافته است تعمیمشناختی پذیري زیستاول، آسیب

. بدانیم شوره دلتوانیم آن را گرایش ارثی به که می
شناختی پذیري روانپذیري نوع دوم، آسیبآسیب
یافته است؛ یعنی ممکن است با این اعتقاد تعمیم

است  کنترلی غیرقابلکه دنیا جاي خطرناك و 

                                                             
1. American Psychological Association(APA) 
2. Craske, M.G & et al. 

پذیري پذیري سوم، آسیببزرگ شوید و آسیب
ر آن بنا به تجارب شناختی خاص است که دروان

که برخی  اید یاد گرفتهقبلی، مثل تعلیمات والدین، 
، حتی اگر واقعاً خطرناك اند خطرناك ها وضعیت
  ).1395بارلو، (نباشند 

 اضطراب زابحرانی و  هاي موقعیتافراد در 
تواند از این انتخاب می. زننددست به انتخاب می

واند به تنوع منطقی یا هیجانی باشد و نتیجه آن می
 موقعیتتر شدن بهبود شرایط و یا بحرانی

عوامل  تأثیرانتخاب، تحت  کلیبه طور . بیانجامد
است شناختی، اجتماعی و فرهنگی عقالنی، روان

  ).1394ملکی، (
گیري درجه سختی و راحتی کار در تصمیم

به هنگام ترس و اضطراب به عوامل مختلفی 
، تمامی اه گیري تصمیمبستگی دارد، در برخی از 

موجود است، اما در  مسئلهمربوط به  اطالعات
. مشکل است اطالعاتبرخی دیگر دسترسی به 

واکنش، بحران و -شناسیِ تحریکدر مدل روان
کنند و استرس به عنوان عامل محرك عمل می

خذه، واکنش یا پاسخ در مقابل تصمیمات مت
واکنش افراد در ). 1366 کاظمی،(هستند تحریک 
یکی . تواند متفاوت باشدبحرانی می يها موقعیت

   زا برکه افراد در شرایط تنش هایی موقعیتاز 
دور ماندن . است 3»تنها بودن«گزینند، انتخاب می

فیزیکی از دیگران به معناي تنهایی نیست؛ اگر چه 
احساس تنهایی و تنها ماندن با یکدیگر رابطه 

آنکه دارند، اما چیره شدن بر احساس تنهایی بی
عامل دائمی و منظمی با دیگران وجود داشته ت

                                                             
3. Being Alone 
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 پورحسن(است باشد کاري بسیار دشوار 
دو » تنها بودن«و » تنهایی«). 1395فرشازدهی، 

یک » تنهایی«احساس . احساس متفاوت هستند
حالت ذهنی است و به صورت ضمنی یک معناي 
منفی دارد و اغلب با احساس نارضایتی از خود یا 

ربوط است که فرد احساسی از روابط با دیگران م
این افراد . کندیا کامل نبودن را تجربه می خأل

کمتر تمایزیافته و از نظر عاطفی وابسته به دیگران 
هستند، کمتر براي خودشان فکر، عمل و احساس 

کنند و افراد با تمایزیافتگی باال توانایی دارند می
که مواضع شخصی خود را در روابط به کار گیرند 

ارغ از نیازشان به افکار و احساسات دیگران و ف
یک » تنها بودن«). 1395نهاد، پاك(کنند توجه 

احساس وجودي است و احساسی است که بدون 
این که کسی کنارتان باشد، کامل است و یک 

مزیت تنها بودن آن است . مستقل بودن است حس
که وقتی به آرامش و تمرکز نیاز داریم امکان کنار 

بدار، (شود دیگران امتیاز محسوب می کشیدن از
  ).1384 دزیل و المارش،

است که  هایی واکنشیکی از » تنها بودن«
طبق . گزینندبرمی اضطراب زا موقعیتافراد در 

تنها بودن از نوع اجتماعی آن،  1نظر اریک فروم
که از نبود دوستان و  مثبت حسیعنی یک 

ه ک - هاي اجتماعیخویشان یا بعضی از شبکه
تواند در آن تحقق مندي فرد میو عالقه ها فعالیت

، 2دیوکس و رایتسمن(شود ناشی می - یابد
تواند است که فرد می» تنها بودن«در ). 1988
 هاي ارزشبراي زندگی پیدا کند و  هایی جواب

 ).1393 عموزاد،( یابددرجدیدي براي آن 
                                                             
1. Erich Fromm 
2. Deaux, K., & Wrightsman, L.S. 

که در » تنها بودن«که اشاره شد متغیر  طور همان
پژوهش مورد توجه قرار گرفته است حالتی این 

است که فرد دوري از جماعت را به شکلی 
گزیند و این اجتناب از همراه شدن با برمی فعاالنه

جماعت امري ذهنی یا خیالی نیست بلکه کامالً 
  .گیردآگاهانه و اختیاري صورت می

یکی دیگر از شرایطی که افراد در هنگام 
گزینند پناه بردن رمیمواجهه با ترس و اضطراب ب

گوستاو . است) نفسهجماعت فی( 3»جماعت«به 
اعتقاد راسخ داشت که جماعت، ) 1895( 4لوبون

تنها مجموعه یا میانگین افرادي که آن را تشکیل 
. دهند نیست، یعنی ذاتی جداگانه استمی

جماعت را بسیار هیجانی و ) 1907( 5اسکات
 ولیتمسئفاقد احساس  کلینفوذپذیر ولی به 

داند و آن را از استدالل و تشخیص فردي می
شمارد و شود عاجز میافکاري که به آن تلقین می

      معتقد است که از افرادي که آن را تشکیل 
مردم در رفتار جمعی . تر استدهند ابتداییمی

توانند عقالنی عمل کنند زیرا دلیل ترس و نمی
 منشأ ها آندانند و رفتار اضطراب خود را نمی

عضدانلو، (است مشکل را هدف قرار نداده 
رفتار جمعی داللت بر رفتاري تعاملی ). 1386

کنند می تبعیتدارد که افراد از یکدیگر 
تمایالت و ). 2003، 6هرشالیفر و هانگ تئو(

تواند در بین اعضاي گروه احساسات فردي می
که  طور همان). 2006، 7اولسن(کند سرایت 

متغیر، نفس جماعت به شود در این مالحظه می

                                                             
3.Crowd 
4. Lebon, G. 
5. Scott 
6. Hirshleifer, D and Hong Teoh, S. 
7. Olson, K. 
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 اهمیتعنوان گزینشی در مقابل اضطراب از 
باره توجه به ادبیاتی دراین. اساسی برخوردار است

دهد که با اتصال به جماعت یک نوع نشان می
فردي  هویتشود که در آن فرد گمنامی ایجاد می

    دهد و در جماعت گم خود را از دست می
از ترس را  تواند غفلتشود که این ویژگی میمی

به ارمغان آورد به همین علت بعد از هضم شدن 
توان از آن به عنوان فرد در جماعت دیگر نمی

» جماعت«اي از افراد نام برد و احتماالً مجموعه
کند؛ از این ویژگی مختصات فراتر از افراد پیدا می

همرنگی «در نظریه اریک فروم تحت عنوان 
). 1394لطفی، (است نام برده شده  1»کورکورانه

هایی که پیش در این پژوهش نیز یکی از گزینه
با درجات مختلف اضطراب قرار  ها آزمودنیروي 

  .نفسه بوده استگرفت گزینۀ جماعت فی
) سرنوشتجماعت هم( 2»مقایسۀ هیجانی«

است که در  هایی واکنشیکی دیگر از 
    مشاهده  اضطراب زابحرانی و  هاي موقعیت

سی در زندگی اجتماعی این یک اصل اسا. شودمی
. است که عواطف و احساسات مسري هستند

روحی خود را با یکدیگر رد و  هاي حالتافراد 
کنند و همین تأثیرپذیري عاطفی افراد از بدل می

کننده احساس خوب یا بد یکدیگر است که تعیین
 ).1389 گلمن،(است در لحظات مختلف زندگی 

شود که گفته می 3در نظریه مقایسۀ هیجانی شاختر
که ما در صورت احساس ناایمنی و اضطراب 

        پیوند جوییخود به  هاي هیجانبراي شناسایی 
در شرایط اضطراب زیاد ممکن است . گراییممی

                                                             
1. Automaton Conformity 
2. Emotional Comparison 
3. Schachter 

خودشان مطمئن نباشند و  هاي واکنشافراد از 
کنند دیگران را به منظور مقایسۀ هیجانی، جستجو 

ه ک هایی موقعیت). 1988دیوکس و رایتسمن، (
شود که افراد کنند اغلب موجب میترس ایجاد می

 پیوند جوییبه یکدیگر نزدیک شوند و به نیاز 
، 4کاسین، فین و مارکوس( یندگوخود پاسخ 

گرایی نیز ممکن است بر جمع جنسیت). 2008
باشد؛ گفته شده است تعامل اجتماعی در  مؤثر

زنان بیشتر است و بیشتر در پی دریافت 
هستند و بیان  اطالعاتینی و هیجا هاي حمایت

). 1394لطفی، (است بیشتر  ها آنهیجانی نیز در 
معتقدند نیاز به مقایسۀ ) 2001( 5بانک و موسویلر

اجتماعی نه فقط به زمینه، بلکه به خصوصیات 
 موقعیت. فردي و ترجیحات افراد وابسته است

هایی است که در مقایسه هیجانی یکی از گزینه
در این . گیردد توجه قرار میشرایط اضطراب مور

شوند که در منشأ افراد وارد جماعتی می موقعیت
کنند با یکدیگر اضطراب و حالتی که تجربه می

    این جماعت همانند جماعت . سرنوشتندهم
نفسه نیست بلکه جماعتی است که به دلیل فی

و نوع اضطراب، همدلی بین  موقعیتاشتراك در 
که برخی از  طور آنوجود دارد و  ها آن

 به نقل از شاختر، ؛1394لطفی، (پژوهشگران 
 اضطراب زااند، افراد در شرایط گفته) 1964

را براي مدیریت  موقعیتمستعد هستند که این 
یک آزمایش حیوانی . اضطراب خود برگزینند

باعث ایجاد فنوتیپ  6نشان داد، تجربۀ اجتماعی
شود؛ هاي رفتاري میوابسته به جنس و فنوتیپ

                                                             
4. Kassin, S., Fein, S., and Markus. H. 
5. Buunk, B., & Mussweiler, T. 
6. Social Experience 
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توانند ساختار هاي اجتماعی صرف مییعنی تجربه
و رفتار مغز را تغییر دهند؛ همچنین تغییرات ناشی 

تواند به فرزندان نسل بعد از تجربۀ اجتماعی می
نیز در این ویژگی  جنسیتی هاي تفاوت. منتقل شود

کند که نتایج این پژوهش تصریح می. است مؤثر
محیط جنس مؤنث بیشتر از جنس مذکر از یک 

زاده و فرجی، روح(برد محرك اجتماعی بهره می
یک آزمایش حیوانی دیگر که ). 2018aهمکاران، 

آزمایشگاهی اجرا  هاي موشدر بین چهار نسل از 
هاي اجتماعی منبع شد، نشان داد که تجربه

را در  1شناختیروان -عصبی -توانمندسازي بدنی
 یعنی یک؛ کنندو حیوانات فراهم می ها انسان

تواند سالمت محیط محرك اجتماعی نه تنها می
خطر را افزایش دهد بلکه  مستعدروانی در افراد 

منجر به افزایش این نوع از توانمندي در بین 
طبق نتایج این . بعدي نیز خواهد شد هاي نسل

ممکن است یک  2سازي اجتماعیپژوهش، غنی
مسیر درمانی براي ترویج کاهش استرس و شانس 

فرجی، لطفی و (دهد ارائه  ها نسلبین رشد سالم 
  ).2018bزاده، روح

 هاي پژوهشفرضیه مهم دیگري که از تحلیل 
به دست آمد  ها آنقبلی و از خألهاي استنتاجی 

توانست به عنوان گزینه مهم دیگري در که می
مطرح شود، نیاز به  اضطراب زا هاي موقعیت
 یلطفاست که این گزینش محتمل توسط  3دانستن

 گذاري نام» وضوح شناختی«به عنوان ) 1394(
 هاي پژوهشدر تحلیلی که وي از . شده است

  :بیان شده است گونه اینقبلی به عمل آورده است 

                                                             
1. Psychonoeurophysiological 
2. Social Enrichment 
3. Need for Knowing 

کند که سطح اضطراب شاختر ادعا می«
تنهایی یا با (انتظار ایجادشده بر انتخاب شرایط 

شاختر ادعاي خود را از . گذاردمی تأثیر) دیگران
. اي دو آزمایش، مورد آزمون قرار دادطریق اجر

در آزمایش اول دو گروه از دانشجویان را مورد 
مقایسه قرار داد که یک گروه در شرایط اضطراب 
زیاد و گروه دیگر در شرایط اضطراب کم قرار 

خواسته شده بود که وقتی  ها آنگرفته بودند و از 
انتظار تنها بودن  موقعیتقبل از شروع آزمایش در 

    گیرند، کدام را بربا دیگران بودن قرار می یا
نتایج نشان داد افرادي که در معرض . گزینندمی

اضطراب زیاد قرار گرفتند، شرایط پیوستن به 
شاختر سپس به منظور . دیگران را انتخاب کردند

اضطراب  موقعیتکه افراد در  سؤالپاسخ به این 
دانند یا زیاد پیوستن به هر کسی را مطلوب می

سرنوشت را، آزمایش رفاً پیوستن به جماعت همص
در  ها آزمودنیدوم را طراحی نمود که در آن 
به گروه اول . شرایط اضطراب زیاد قرار گرفتند

گفته شد، یا به تنهایی منتظر بمانند و یا با افرادي 
که در همان آزمایش بودند و به گروه دوم گفته 

دي که در آن شد، به تنهایی منتظر بمانند یا با افرا
نتایج نشان داد که . آزمایش شرکت نداشتند

      گروه اول، انتظار با جماعت  هاي آزمودنی
سرنوشت به منظور مقایسۀ هیجانی را انتخاب هم

این . کردند و افراد گروه دوم، تنهایی را برگزیدند
دهد که غفلت، تبیینی نیست که ها نشان مییافته

به . باشد ییپیوند جوحلقۀ واسط بین اضطراب و 
دهد که شاختر نشان نمی هاي آزمایشنظر نگارنده 

به منظور  یزانگ اضطراب هاي موقعیتافراد در 
گزینند، چون را برمی پیوند جوییمقایسۀ هیجانی، 
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در « یارتباطاین نتیجه مستلزم بررسی الگوهاي 
فرد » زمان انتظار«یعنی اگر در ؛ است» زمان انتظار

آید و ارتباط او با برمیدر پی مقایسۀ هیجانی 
العمل هیجانی دیگران براي شناخت و ابراز عکس

شود؛ مناسب است، آنگاه ادعاي شاختر تأیید می
در حالی که شاختر این بررسی را انجام نداده 

توان نتایج دیگري از مطالعه شاختر می. است
و نه همه  -گرفت و آن اینکه بسیاري از افراد

، بودن با اضطراب زا هاي موقعیتدر  -افراد
سرنوشت و شبیه به خود را بر تنهایی جماعت هم
دهند؛ اما اینکه چرا چنین است باید ترجیح می

سرنوشت چه بدانیم فرد با پیوستن به جماعت هم
ارتباط او چه  درواقعکند و یا هدفی را دنبال می

توان از نتایج تبیین سومی که می. محتوایی دارد
) به جز غفلت و مقایسۀ هیجانی(داد شاختر ارائه 

براي افراد ناآشناست  ها موقعیتاین است که این 
و براي کاهش اضطراب حاصل از ابهام، به دنبال 

اگر این فرضیه درست . هستند» وضوح شناختی«
باشد، افراد باید انتخاب یک جمع آگاه به شرایط 

اثرات و تبعات دریافت شوك، تشخیص ( یشآزما
شوك و  هاي دستگاهاز عادي، خطرناك  هاي شوك

سرنوشت و تنهایی ترجیح را بر جماعت هم) …
توان آزمایشی است که می موقعیتاین یک . دهند

  .»آن را آزمون کرد
با توجه به مالحظات مذکور و براي تعیین 

اي میان نوع شرایطی که مقایسه اهمیت
گزینند در برابر اضطراب برمی ها آزمودنی

نیز در کنار سایر » ختیوضوح شنا«موقعیت 
براي معادل واژة . متغیرها قرار گرفته است

هایی مثل، شاید بتوان از واژه» وضوح شناختی«

، دوراندیشی و 2اطالعات، کسب 1مسئلهحل 
نام برد که در  4آگاهیو ذهن 3منطقی بودن

  .مختلف آمده است هاي پژوهشادبیات 
آموزد که در فرد می مسئلهاز طریق حل 

سخت زندگی، صحیح فکر کرده و شرایط 
امیرحسینی و مخاطب، (کند صحیح عمل 

 ترین کوچکبرخی افراد در مقابل  ).1390
شوند و در دچار پریشانی و آشفتگی می مسئله

این افراد وجود . پذیرندنامالیمات زندگی آسیب
کفایتی و مشکل را دلیل بر ضعف و بی مسئله

جله رفتار دانند، بدون تفکر و از روي عخود می
اما در مقابل، افرادي وجود دارند که ؛ کنندمی

آنان . گذارندترین مسائل را پشت سر میسخت
 موقعیتو روشنگري  مسئلهتنها از طریق حل 

کسب . رسندبه سطح باالتري از توانمندي می
سازد تا به طور ، فرد را قادر میاطالعات

مؤثرتري مسائل زندگی را حل کند و تنیدگی را 
). 1385عطوفی،  زادهفتی و کاظم(دهد اهش ک

 مقابله  ها چالشافرادي که به شیوة موفق با 
پذیري، دوراندیشی و کنند از مهارت انعطافمی

). 1397، 5کلینکه(برخوردارند منطقی بودن 
رغم ایجاد تغییرات عمیق متأسفانه امروزه علی

فرهنگی و تغییر در شیوة زندگی، بسیاري از 
یارویی با مسائل زندگی، فاقد افراد در رو

الزم و اساسی هستند و همین امر  هاي توانایی
آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت روزمره 

 حاج(است پذیر نموده و مقتضیات آن آسیب
                                                             
1. Problem Solving 
2. Learn information 
3. Foresight and Rationality 
4. Mindfulness 
5. Klinke 
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در ) 2010(رانا ). 1387امینی و همکاران، 
پژوهش خود نشان داد که مؤلفۀ شناختی 

ؤلفۀ عاطفی بیش از م) نگرانی(امتحان اضطراب 
آن در بروز و مواجهۀ فراگیران با این پدیده 

که  مسئلهاست و آموزش مهارت حل  مؤثر
توانایی شناختی فراگیران را مورد هدف قرار 

 .است مؤثردهد در مدیریت اضطراب امتحان می
نشان دادند ) 1390( یانبهروزاکبري، شقاقی و 

موجب کاهش  مسئلهکه برنامه آموزش حل 
شود و با افزایش ب امتحان میسطح اضطرا

 یابدآگاهی، اضطراب امتحان کاهش میذهن
از بین ). 2019آبادي، شعبانی و زنجانی، محسن(

براي مواجهه با اضطراب  مؤثر هاي درمان
آگاهی، بر شناختی مبتنی بر ذهن هاي درمان

نگرانی و اجتناب شناختی افراد مضطرب 
و مداح، میرزاییان، احمدي (است اثربخش بوده 

شناختی مبتنی بر  هاي درماننیز  ؛ و)1395
آگاهی راهبردهاي مفید و مؤثري بر ذهن

اضطراب و باورهاي فراشناختی مثبت نسبت به 
زاده و حامدي، میرزاییان، حسن(اند نگرانی بوده

1395.(  
  

  روش
این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادي است و در 

یین آن آزمون نظریه، کشف حقایق اساسی و تب
مقیاس  .گیردها مدنظر قرار میروابط بین پدیده

اي، ماهیت پژوهش ها از نوع اسمی و رتبهداده
آزمون آزمایشی و طرح تحقیق از نوع پس

براي تعیین نمونه، ابتدا گروه . چندگروهی است
بزرگی به روش تصادفی انتخاب و سپس هر 

اي تصادفی به یکی از آزمودنی به گونه
یشی تخصیص داده شد و پس از آزما هاي گروه
آزمایشی و کنترل نیز به روش  هاي گروهآن 

در این تحقیق دو گروه . تصادفی انتخاب شدند
آزمایش حضور دارند که در معرض متغیر 

. اند و نیز یک گروه کنترلمستقل قرار گرفته
اضطراب : متغیر مستقل شامل دو سطح است

 قعیتموکه اثر آن بر چهار  زیاد و اضطراب کم
، مقایسۀ )نفسهجماعت فی(جماعت تنها بودن، 

و وضوح ) سرنوشتجماعت هم( یجانیه
  .گیري واقع شده استشناختی مورد اندازه

جامعۀ آماري شامل دانشجویان زن مقطع 
کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري در 

جامعۀ مورد نظر به . است 98-97سال تحصیلی 
گاهی در دسترس دالیل زیر به جامعه دانش

امکانات مالی محدود ) الف. محدود شده است
ماهیت و مقتضاي پژوهش که از نوع ) ب

آزمایشی است؛ و تدارك امکانات در چند 
که با محقق  هایی آزمودنیدانشگاه و نیز 

همکاري الزم را به عمل آورند موجب اتالف 
  .شودوقت و هزینه می

گیري به شکل تصادفی روش نمونه
اي است که در سه سطح اعمال هچندمرحل

ترتیب ) ب ها آزمودنیانتخاب ) الف: گردیده
آزمایشی  هاي موقعیتدر  ها آزمودنیمشارکت 

اعمال تصادفی متغیرهاي پژوهشی و کنترل ) ج
  .ها گروهبه 

حجم نمونه نیز با توجه به نوع استفاده از 
 هاي موضوعبه بررسی پیشینه  اتکاطرح و یا با 

براي . ، تعیین شده استپژوهشی مشابه
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از نوع آزمایشی حجم نمونه  هاي پژوهش
کرلینجر، (است نفر تجویز شده  15حداقل 

براي اینکه خطر سوگیري کمتر باشد ). 1374
در . نفر افزایش داد 30توان حجم نمونه را تا می

 یرياممشابه طاهري، طاهري و  هاي پژوهش
ه زادنفر و مجتبایی و علوي 30 تعداد) 1396(
نفر به عنوان نمونه گزارش شده  25، )1396(

نفر به صورت  135در این پژوهش . است
نفر،  47اضطراب زیاد (گروه تصادفی در سه 

 43نفر و گروه بدون اضطراب  45اضطراب کم 
قرار گرفتند، سپس با مالحظه برخی ) نفر

متغیرهاي مزاحم، کسانی که در حد باالي توزیع 
گرفتند، حذف و به جهت رعایت سن قرار می

، هر گروه در ها گروهسازي فراوانی همسان
نفر تقلیل پیدا کردند و  43تخصیص نهایی به 

نفر شده و محدوده  129 ها آزمودنیتعداد کل 
  .سال است 26-18بین  ها آنسنی 

) الف :ابزار به کار رفته در این پژوهش شامل
) 1یک بسته اجرا و سنجش بود که متشکل از 

سه دستورالعمل مجزا براي دو گروه آزمایش و 
در این دستورالعمل ابتدا هدف . یک گروه کنترل

پژوهش به طور اجمالی تصریح شده، سپس 
شناختی خاصی را براي هر گروه، شرایط روان

که قرار بود در معرض آن قرار گیرند تعریف 
دستورالعمل اجرا براي گروه یک به این . شد

شناختی شرایط روان«: شد شکل توضیح داده
گروه شما این است که مقرر شده همه شما با 

مسلط و مجرب و با  هاي تکنسینحضور 
، در معرض شوك هایی دستگاهاستفاده از 

الکتریکی دردناکی قرار گیرید که البته آسیب 

و براي گروه دو توضیح » کنددائمی ایجاد نمی
وه شناختی مربوط به گرشرایط روان«: داده شد

شما این است که مقرر شده همه شما با حضور 
مسلط و مجرب با استفاده از  هاي تکنسین
دردي قرار بی هاي شوكدر معرض  هایی دستگاه

و براي » کندگیرید که فقط قلقلک ایجاد می
در این فرصت پژوهشی که «: گروه سه گفته شد

شما حضور دارید مقرر شده است تا در معرض 
بعد از . »ناختی قرار گیریدشیک آزمایش روان

توضیح شرایط آزمایش خاص هر گروه به همه 
قبل از شروع آزمایش زمان «: گفته شد ها آن

سپس . »کوتاهی را در انتظار به سر خواهید برد
جویان قرار گرفت کاربرگی در اختیار مشارکت

. که در آن براي شرایط انتظار تعاریفی ارائه شد
تصریح شده است که  ضمناً در این دستورالعمل

جو در هر مرحله از آزمایش مخیر مشارکت
در . کاربرگ) 2.است انصراف خود را اعالم کند

جویان خواسته شده است، کاربرگ از مشارکت
    مندرج را که شامل شماره  اطالعات
جو، جنس، سن، رشتۀ تحصیلی و مشارکت

ضمناً . مقطع تحصیلی است تکمیل نمایند
اند در کاربرگ مخیر شده جویان در اینمشارکت

صورتی که تمایل دارند از نتایج پژوهش مطلع 
شوند، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود 

در قسمت بعدي کاربرگ، چهار . را مرقوم کنند
  شرایط انتظار در نظر گرفته شده و از 

 ها آنجویان خواسته شده که از میان مشارکت
ل از اجراي یکی از شرایطی را که حاضرند تا قب

این . آزمایش در آن منتظر بمانند انتخاب کنند
همراه با دیگران ) 2تنها بودن ) 1شرایط شامل 
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همراه با گروه پژوهش فعلی خود بودن ) 3بودن 
پژوهش  هاي تکنسینهمراه با متخصصان و ) 4

جویان پس از اجراي کاربرگ از مشارکت. بودن
به این این مصاحبه . اي نیز به عمل آمدمصاحبه

مطمئن شود که  آزمونگرمنظور طراحی شد تا 
اضطراب زیاد و کم  هاي موقعیتافراد آزمودنی 

سه کاربرگ ) 3.را به خوبی باور کرده باشند
تفکیکی استخراج نتایج که در اختیار آزمایشگر 

  .گیردقرار می
رگه اضطراب -پرسشنامه حالت) ب

این آزمون به جهت کنترل متغیرهاي . اسپیلبرگر
براي این که . مزاحم در این آزمایش اجرا شد

مشخص شود که قبل از به اجرا در آمدن متغیر 
در میزان اضطراب تفاوت  ها آزمودنیمستقل 

معناداري دارند یا خیر از این ابزار استفاده شده 
جویان هم از در این پژوهش مشارکت. است

طریق مقیاس حالت، هم از طریق مقیاس رگه 
» حالت«در مقیاس . رار گرفتندمورد مقایسه ق

 موقعیتآزمون، میزان اضطراب فرد در یک 
شود که ممکن خاص مورد سنجش واقع می

نحوه . است در طول زمان نوسان داشته باشد
گیري اضطراب با شدتی از کم به زیاد اندازه

شدت احساس خود را در  ها آزمودنیاست که 
 ، متوسطتا حدي اصالً( يادرجه 4 یاسمقیک 

. دهنددر زمانی خاص نشان می) و خیلی زیاد
فردي در  هاي تفاوتاین آزمون » رگه«مقیاس 

آن دسته از  کند واضطراب را منعکس می
سازد که شخصیتی را نمایان می هاي ویژگی

جزئیات گذشته به  تأثیرممکن است تحت 
در پاسخ به مقیاس  ها آزمودنی. وجود آمده باشد

 يادرجه 4 قیاسرگۀ اضطراب نیز در یک م
) ، گاهی، غالباً و تقریباً همیشهوقت هیچتقریباً (

چه احساسی  کلیدهند که به طور نشان می
این پرسشنامه ). 1391آشتیانی، فتحی(دارند 

ابزاري با اعتبار، پایایی و روایی مطلوب است 
. مختلف قابل استفاده است هاي جمعیتکه در 

ل نیز همبستگی آن با پرسشنامه اضطراب کت
اسپیلبرگر و . دهنده روایی و اعتبار آن استنشان

کنند که گزارش می) 1971( 1همکاران
همبستگی دو فرم اسپانیایی و هندي با فرم 

مهرام . بوده است 93/0تا  83/0انگلیسی بین 
اي در جهت استانداردسازي مطالعه) 1373(

ضریب . آزمون اسپیلبرگر در ایران انجام داد
آشکار در مقیاس اضطراب  پایایی آزمون

بر اساس ) رگه(پنهان و اضطراب ) حالت(
 9025/0و  9084/0آلفاي کرونباخ به ترتیب 

  .بوده است
  

  هایافته
ها از آزمون جهت تجزیه و تحلیل داده

از  2ناپارامتریک تجزیه واریانس دوطرفه فریدمن
ها و آزمون تجزیه واریانس طریق رتبه
ها استفاده رتبه از طریق 3والیس–کروسکال 
افزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده. شده است

SPSS ها دردهد که متوسط رتبهنشان می 
نفره مطابق  43مقیاس حالت در سه گروه 

 .است 1جدول شماره 

                                                             
1. Spielberger, C.D & et al. 
2. The Fridman Two-Way Analysis of Variance 
by Ranks 
3. Kruskal-Wallis One-Way Analysis of 
Variance with Ranks 
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  ها در مقیاس حالت آزمون اسپیلبرگرجدول رتبه .1جدول 
  هامتوسط رتبه  تعداد  گروه

1 

2 

3 

43  

43 

43 

57/67  

97/61  

47/65  

   129  جمع

  
جهت تعیین معناداري اختالف بین دو گروه 
آزمایش و یک گروه کنترل در مقیاس حالت 

ها از آزمون داده اي بودناسپیلبرگر با توجه به رتبه
  ).2جدول (شد والیس استفاده  –کروسکال 

  
  یلبرگروالیس در مقیاس حالت اسپ-جدول نتایج آماري آزمون کروسکال .2جدول 

  Sig  درجه آزادي  کاي اسکوار

562/0 2 755/0  

  
با توجه به مقدار کاي اسکوار : گیريتصمیم

 df=2 با درجه آزادي H=562/0شده محاسبه
، )sig=755/0: (است p>05/0برابر با احتمال 

   نتیجه  شود وپذیرفته می بنابراین فرض صفر

گیریم اختالف معناداري بین اضطراب سه می
  .مقیاس حالت وجود ندارد گروه در

مقیاس رگه در سه گروه  ها درمتوسط رتبه
  .است 3نفره مطابق جدول  43

  
  ها در مقیاس رگه اسپیلبرگرجدول رتبه .3 جدول

  هامتوسط رتبه  تعداد  گروه

1 

2 

3 

43 

43 

43 

69/66  

66/67  

65/60  

    129  جمع

  
جهت تعیین معناداري اختالف بین دو گروه 

و یک گروه کنترل در مقیاس رگه  آزمایش
ها از آزمون داده اي بودناسپیلبرگر با توجه به رتبه

  ).4جدول (شد والیس استفاده  –کروسکال 
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  جدول نتایج آماري مقیاس رگه اسپیلبرگر .4جدول 
  Sig  درجه آزادي  کاي اسکوار

990/0  2  610/0  
  

با توجه به مقدار کاي اسکوار : گیريتصمیم
 df=2با درجه آزادي  H=990/0محاسبه شده 

، )sig=610/0(است  p<05/0برابر با احتمال 
   شود و نتیجه بنابراین فرض صفر پذیرفته می

گیریم اختالف معناداري بین اضطراب سه می
 .گروه در مقیاس رگه وجود ندارد

سطوح  تأثیربراي آزمودن فرضیه پژوهش که 
  انتظار  مختلف اضطراب را بر انتخاب شرایط

. سنجد از آزمون فریدمن استفاده شده استمی
آزمایشی در  هاي گروهجداول فراوانی و نتایج 

  .انتظار ذیالً نشان داده شده است هاي موقعیت

  
  ها در شرایط انتظارجدول داده .5جدول 

  موقعیت آزمایشی
  وضوح شناختی  مقایسۀ هیجانی  جماعت  تنها بودن

  رتبه  فراوانی  رتبه  فراوانی  هرتب  فراوانی  رتبه  فراوانی

  4  23  3  11  1  3  2  6  اضطراب زیاد

  4  17  3  15  1  4  2  7  اضطراب کم

  4  24  3  14  1  1  2  4  بدون اضطراب

    64    40    8    17  جمع

  
سطوح مختلف  تأثیرجهت تعیین معناداري 

اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار از آزمون 
شد ه ناپارامتریک تجزیه واریانس فریدمن استفاد

  .)6جدول شماره (
  

  جدول خالصه تجزیه واریانس فریدمن .6 جدول
  Sig  درجه آزادي  کاي اسکوار  تعداد گروه

3 9 3  029/0  

  
=  9 با توجه به اینکه احتمال: گیريتصمیم

باشد برابر است با  n=3 و K=4 وقتی که 
029/0=pشود و ، بنابراین فرضیه صفر رد می

یریم سطوح مختلف اضطراب در گنتیجه می

  .دارد تأثیرانتخاب شرایط انتظار 
  
  بحثگیري و نتیجه

سطوح مختلف  تأثیراین پژوهش با هدف بررسی 
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. اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار صورت گرفت
نتایج در بررسی فرضیه نشان داد که سطوح 

 تأثیرمختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار 
دهد که افراد در همه ینتایج نشان م. دارد

وضوح «و » مقایسۀ هیجانی«شرایط  ها موقعیت
را با اهمیت نسبی باالتر وضوح شناختی » شناختی

اند و به این ترتیب بر دیگر شرایط ترجیح داده
، 1394( یلطفاي استنتاج فرضیه ترین مهم
در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت ) 317.ص

کند افراد فقط ا میو برخالف نظریۀ شاختر که ادع
      ، بودن با جماعت انگیز اضطرابدر شرایط 

، )1394لطفی، (کنند سرنوشت را انتخاب میهم
جویان در شرایط بدون اضطراب نیز به مشارکت

و بیشتر از » مقایسۀ هیجانی« موقعیتهمان اندازة 
گزینند ضمناً رتبۀ را برمی» وضوح شناختی«آن 

ختی در گروه باالي انتخاب موقعیت وضوح شنا
از  نظر صرفدهد که بدون اضطراب، نشان می

متغیر مستقل اعمال شده وضوح شناختی از 
نفسه برخوردار است همچنین اصالت و ارزش فی

» نفسهجماعت فی«شرایط  ها نشان دادهداده
برخالف ادعاي گوستاو لوبون و اریک فروم 

معتقد است که ) 1366(فروم . زیادي ندارد اهمیت
به دلیل احساس تنهایی، ناتوانی، اضطراب،  افراد

برند پناه می ناایمنی، ترس و درماندگی به جماعت
     و هویت جمعی را بر هویت فردي ترجیح 

در حالی که نتایج این پژوهش پناه بردن . دهندمی
کند بلکه افراد به به هر جمعیتی را تأیید نمی

» سرنوشتجماعت هم«جهت مقایسۀ هیجانات به 
برند و نیز پناه می» وضوح شناختی«یژه و به و

برخی ادعاها که افراد براي مواجهه با برخالف 

تنها اضطراب و کسب تمرکز و آرامش، احساس 
و انزواي فیزیکی را بر دیگر شرایط ترجیح  بودن

گزینش ). 1384بدار، دزیل و المارش، (دهند می
. با استقبال مواجه نشده است» تنها بودن«شرایط 

و » تنها بودن«است گزینش محدود  ممکن
شرایط خاصی باشد که قابل  تأثیرتحت » جماعت«

نکتۀ قابل توجه در این پژوهش آن . مطالعه است
بیشترین انتخاب را  ها موقعیتاست که در همه 

. به خود اختصاص داده است» وضوح شناختی«
جنبۀ نوآورانه این پژوهش که در ادامه 

آن را مورد توجه قرار  توانشاختر می هاي یشآزما
 موقعیتدر » وضوح شناختی«داد، توجه به متغیر 

و » نفسهجماعت فی«چرا که . است اضطراب زا
نیستند که  هایی تبیینتنها » سرنوشتجماعت هم«

 موقعیتبتوانند واکنش پناه بردن به جمع در 
رسد اکثریت به نظر می. را توجیه کنند اضطراب زا

اي کاهش اضطراب ناشی جویان برغالب مشارکت
به . اندبوده» وضوح شناختی«از ابهام به دنبال 

شده براي ترسیم هاي موقعیتعبارتی چون 
ناآشنا بوده، انتخاب یک جمع آگاه به  ها آزمودنی

شرایط آزمایش که شامل متخصصان و کارشناسان 
خبره در زمینه شوك بوده است را بر سایر شرایط 

در ) 2004(مکاران هشیخ و . اندترجیح داده
 موقعیتاند که در پژوهش خود نشان داده

را  مسئلهزا افراد رفتار مبتنی بر حل استرس
 1گلوریا، کاستالنوس و اوروزکو. کنندانتخاب می

دارند که دانشجویان در اذعان می) 2005(
بحرانی بیشتر از راهبردهاي متمرکز  هاي موقعیت

تجوي حمایت از قبیل مقابلۀ فعال و جس مسئلهبر 

                                                             
1. Gloria, A.M., Castellanos, J., Orozco, V. 
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در مقایسه با راهبردهاي متمرکز بر  اطالعاتی
) 2002(پاول اولدر و . کنندهیجان استفاده می
باعث  مؤثرمفید و  هاي پرسشاظهار داشتند که 

گردد و هاي افراد میتغییر در نحوة تفکر و ایده
نیز آموزش سبک یادگیري همگرا که شامل 

است در  مسئلهگیري بر اساس حل تصمیم
حیدرپور، (است  مؤثربرانگیز چالش هاي وقعیتم

با توجه ). 1395احمدآبادي و یارمحمدیان، نیلی
که منجر به  هایی روشبه نتایج این پژوهش اتخاذ 

      بحرانی  هاي موقعیتدر » وضوح شناختی«
هاي مختلف آموزشی، تواند در حوزهشود، میمی

اي نوین سازمانی و درمانی کارگشا باشد و دریچه
 موقعیتدر  پیوند جوییهاي تبیین انگیزه در

به عبارت دیگر توسعۀ ؛ اجتماعی ارائه دهد
از طریق » وضوح شناختی«استفاده از راهکار 

با  در مواجههتواند افراد را آموزش می
  .بحرانی یاري رساند هاي موقعیت

  
  منابع

). 1390( ؛ بهروزیان، ماکبري، م؛ شقاقی، ف
بر اضطراب  همسئلاثربخشی آموزش حل «

: شناسی تحولیروان. »امتحان دانشجویان
  .67-75،29،شناسان ایرانیروان

 هاي مهارت). 1390( م مخاطب، ؛خ امیرحسینی،
  .کامل عارف: تهران. مسئله حل

 ).1395. (وي دیورند، نلرم اچ؛ .دي بارلو،
 مهرداد ترجمۀ. روانی شناسی آسیب

  .رسا انتشارات: تهران. فیروزبخت

  ). 1384( ال المارش، جی؛ دزیل، ؛ال ،بدار
. گنجی حمزه ترجمۀ .اجتماعی شناسیروان
  .ساواالن نشر: تهران

 سازگاري رابطۀ تعیین ).1395( م نهاد،پاك
 عاطفی استقالل با هیجانی هوش و اجتماعی

 مقیم بد سرپرست و سرپرستبی کودکان در
 نظارت تحت نوجوانان و کودکان هايخانه

 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهیانپا. بهزیستی

  .تنکابن اسالمی آزاد

 عبادي، ؛ع آشتیانی،فتحی ا؛ اجلی، ؛ز امینی،حاج
 بررسی«). 1387( م ،خوش دل م؛ دیبایی، ؛ع

 بر زندگی هاي مهارت آموزش تأثیر
 علوم مجله. »نوجوانان هیجانی هاي واکنش
  .269-263 ،3شماره  ،رفتاري

 رابطۀ بررسی). 1395( م پورفرشازدهی،حسن
 خودکشی افکار با خوابیبی و تنهایی احساس

 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان. سالمندان
  .تنکابن آزاد

 یارمحمدیان، ؛ر.م احمدآبادي، نیلی ؛م حیدرپور،
 با یادگیري هاي سبک رابطه«). 1395( ح.م

 کارشناسی دوره دانشجویان پرسشگري روحیه
 ریزيبرنامه در ژوهشپ. »اصفهان دانشگاه
 شماره دوم، دوره سیزدهم، سال .درسی

  .63-53. ص ،)50 پیاپی(23

 پی روئیز، ؛اي .وي سادوك، ؛جی .بی سادوك،
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 فرزین ترجمۀ. پزشکیروان خالصۀ). 1395(
 .اول جلد ارجمند، انتشارات: تهران. رضایی
  رشد: تهران

 بررسی«). 1396( م امیري، ؛ا طاهري، ؛ه طاهري،
 بر گروهی رفتاري سازيفعال درمان بخشیاثر

 هاي ارزیابی و اجتناب اجتماعی، اضطراب
. »اجتماعی اضطراب عالئم داراي افراد منفی

  .80 پیاپی ،روانی بهداشت اصول نشریه

 اساسی مفاهیم با آشنایی). 1386( ح عضدانلو،
. ص نی،: تهران دوم، چاپ .شناسیجامعه

329.  

 ازدواج سن تأخیر رابطه یبررس). 1393( آ عموزاد،
 تحصیالت دانشجویان در تنهایی احساس و

 سال الزهرا دانشگاه خوابگاهی تکمیلی
  .ارشد کارشناسی نامهپایان .93-92 تحصیلی

          هاي آزمون). 1391( ع آشتیانی، فتحی
  .نهم چاپ. بعثت: تهران .شناختیروان

 حل مهارت). 1385( م عطوفی، زادهکاظم ؛ل فتی،
  .دانژه نشر: تهران .مسئله

اهللا عزت ترجمه .گریز از آزادي). 1366( فروم، اي
  .انتشارات انقالب اسالمی: تهران. فوالدوند

        هاي بحران مدیریت). 1366( ا.ع کاظمی،
 دفتر خارجه، امور وزارت: تهران. المللیبین

  .المللیبین و سیاسی مطالعات

 علوم در پژوهش مبانی). 1374( ان. اف کرلینجر،
جعفر  و حسن پاشا شریفی ترجمه. رفتاري
  .1ج . نور آواي: تهران. زند نجفی

 کامل مجموعۀ). 1397( لا. کی کلینکه،
 با مقابله تکنیکهاي: زندگی هاي مهارت

 ترجمۀ. … و تنهایی افسردگی، اضطراب،
  .تخصصی رسانه: تهران. محمدخانی شهرام

 ننسری ترجمۀ. هیجانی هوش). 1389( دي گلمن،
  .رشد: تهران. پارسا

 هاي پرسش تحلیل بررسی«). 1389( ك گنجی،
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