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Abstract  Article Info 

Introduction: Good mental health while studying in university makes students able to 

deal effectively with numerous stressors that they experience. The purpose of this 

study was to determine and compare the self-esteem and social anxiety of nursing 

students in grades one to four of medical universities in Tehran. 

Methods: In this analytical cross-sectional study, 400 students of the medical 

universities in Tehran using stratified sampling with proportional allocation were 

selected. They filled a demographic information form and Coopersmith standard self-

esteem inventory and Liebowitz standard social anxiety questionnaire. Data for this 

study were collected during a semester. 

Results: There was not any statistically significant difference in total scores of self 

esteem and it's dimensions (general, social, parental and educational) of first to fourth 

grade students. The first and forth years students showed the highest levels of social 

self-esteem and forth year students showed highest scores in educational and parental 

self-esteem in comparison with others. There was no statistically significant 

difference in total scores of social anxiety and it's dimensions (fear of social 

interactions, fear of social performances, total fear, avoidance of social performances 

and total avoidance) of first to forth year students. In this study, the mean scores of 

avoidance of social interactions among first-fourth-year students showed a significant 

difference (F= 4.680, P=0.003). The Scheffe post hoc test showed the mean score of 

avoidance of social interactions among fourth year students was significantly lower 

than mean scores of first to third-year students.   

Conclusion: Mental health of nursing students is an important issue needs to receive 

special attention from the educational systems responsible. With early interventions 

such as screening and identifying individuals at risk and providing effective strategies 

in the form of counseling services and holding workshops in order to increase 

awareness and updating students information in the fields of mental health an 

effective step has been taken towards mental health maintenance of students as 

members of an important social groups. 
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 ده کی چ

قابله  نحو مؤثری با چالش های متعدد دوره تحصیل در دانشگاه مه مي سازد ب   برخورداری از سطوح مطلوب سالمت روان دانشجويان را قادر : مقدمه

تعیین و مقايسه عزت نفس و اضطراب اجتماعي دانشجويان سال اول تا چهارم پرستاری دانشگاههای علوم پزشكي شهر  ند. هدف اين مطالعه  كن
   تهران بود.

 

با روش نمونه گیری طبقه ای با   1395در سال از دانشگاههای علوم پزشكي شهر تهران كه دانشجو  400تحلیلي -در اين مطالعه مقطعي ها: روش

انت  متناسب  پرسشنامه  ، خاب شدندتخصیص  دو  و  فردی  اطالعات  كوپر  استاندارد  فرم  نفس  تكمیل    عزت  را  لیبوويتز  اجتماعي  اضطراب  و  اسمیت 
    كردند. اطالعات طي يک ترم تحصیلي از نمونه های مورد پژوهش جمع آوری گرديد.

میانگین عزت نفس كلي و ابعاد آن شامل عزت نفس فردی، اجتماعي، خانوادگي و تحصیلي دانشجويان سال اول تا چهارم از نظر آماری   : هایافته

س تفاوت معناداری نداشتند. دانشجويان سال اول تا چهارم باالترين میزان عزت نفس اجتماعي و دانشجويان سال چهارم باالترين میزان عزت نف
وادگي را در مقايسه با دانشجويان ساير سالهای تحصیلي نشان دادند. میانگین نمره اضطراب اجتماعي كلي و میانگین نمرات ابعاد  تحصیلي و خان

تعامالت اجتماعي، ترس از عملكرد اجتماعي، ترس كلي، اجتناب از عملكرد اجتماعي و اجتناب كلي در دانشجويان سالهای اول تا چهارم  ترس از  
آماری   آماری  تفاوت  تفاوت  تا چهارم  اول  سالهای  دانشجويان  اجتماعي  تعامالت  از  اجتناب  بعد  نمرات  میانگین  مطالعه  اين  در  نداشتند.  معناداری 

كه آزمون تعقیبي تعیین شفه مشخص كرد میانگین نمره اجتناب از تعامالت اجتماعي دانشجويان    (=F  680/4و     =P  003/0)معناداری نشان داد  
 میانگین نمرات دانشجويان هر كدام از سالهای اول تا سوم بطور معني داری پايین تر بود.   سال چهارم از 

سالمت رواني دانشجويان پرستاری از موضوعات مهم است كه به توجه مسئولین سیستم های آموزشي نیاز دارد. با اقداماتي نظیر  : یریگجه ینت

استراتژيهای مؤثر در قالب ارائه سرويس های مشاوره به آنها و برگزاری طر و فراهم ساختن  انجام غربالگری ها و شناسايي دانشجويان در معرض خ
كارگاهها با هدف ارتقاء آگاهي دانشجويان در زمینه های سالمت روان مي توان گام مؤثری در جهت ارتقاء و حفظ سالمت رواني اين قشر مهم  

 اجتماعي برداشت.
 نفس، اضطراب، اضطراب اجتماعي، پرستاریمفهوم خود، عزت  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
دسترنج معنوی و انساني جامعه محسوب مي   كهدانشجويان  

به    آن ايفا مي كنند. اين قشر  آينده سازینقش مهمي در  شوند،  
علت نوع فعالیت و نقششان بعنوان دانشجو از يک سو و بدلیل  
برمي  خود  برای  كه  هايي  مسئولیت  و  آنها  از  جامعه  انتظارات 

ديگر،   سوی  از  از  شمارند  معرض   گروه  سايربیش  در  ها 
برخورداری لزوم    .[1]  های رواني و آسیب پذيری قرار دارندفشار

پرداختن به حرفه پرستاری برای از سطوح مطلوب سالمت رواني  
است. بديهي  و  واضح  دانشجويان    امری  رواني  وضعیت سالمت 

تنها   نه  اثرگذار است  تحصیل و زندگي روزمرهبر  پرستاری   آنها 
و باقي ماندنشان در    بلكه كیفیت عملكرد حرفه ای آنها در آينده

شناسايي  نیز  را    پرستاری لذا  ساخت  خواهد  خويش  از  متأثر 
اضطراب    مؤثرعوامل   و  نفس  عزت  نظیر  روان  سالمت  بر 

    [.2] اجتماعي، از اهمیت ويژه ای برخوردار مي باشد
عزت نفسس میسزان تأيیسد، پسذيرش و احسساس ارزشسمندی 
افراد نسبت به خويشستن اسست كسه طبسر تعريسر كوپراسسمیت 

بعسسد عسسزت نفسسس فسسردی، اجتمسساعي، تحصسسیلي و شسسامل چهسسار 
خانوادگي مي باشسد. عسزت نفسس فسردی ادرای دقیسر افسراد از 

عسزت نفسس اجتمساعي بسه ادرای فسرد از   ارزشمندی خود بوده،
كیفیسست روابسسی خسسويش بسسا ديگسسران مربسسوت مسسي شسسود. عسسزت 
نفسسس تحصسسیلي ارزشسسیابي فسسرد از خسسود بعنسسوان يسسک دانشسسجو 

اسسساس میسسزان تأيیسسد يسسا  اسسست و عسسزت نفسسس خسسانوادگي بسسر
 پذيرفته شدن فرد توسی والسدين يسا خسانواده تعیسین مسي شسود

عسسزت نفسسس بسسا توانسسايي برقسسراری روابسسی بسسین  ارتبسسات [.3]
و كیفیسست مراقبسست هسسای پرسسستاری ارائسسه شسسده  [4] فسسردی

احسسساس و عملكسسرد پرسسستار در ارائسسه  [.5] انكارناپسسذير اسسست
  [6] باشسسد خسسدمات مراقبتسسي متسسأثر از عسسزت نفسسس وی مسسي

( در مطالعسسه ای نشسسان داد پرسسستاران 1992بطوريكسسه آرتسسور )
قسادر بسه ارائسه خسدمات مراقبتسي بهتسری   ،با عزت نفس بساالتر
بسا توجسه بسه پراسسترس بسودن حرفسه     [.7]  به مددجويان بودند

و نقسسش عسسزت نفسسس بسسه عنسسوان يسسک  [8و  4] پرسسستاری 
 یعسسزت نفسسس بسساالتری كسسه تعسسديل كننسسده اسسسترس، افسسراد

مواجهسسه بسسا شسسرايی پسسر اضسسطراب، بسسر خسسود در داشسسته باشسسند 
مسسسلی تسسر بسساقي مسسي ماننسسد و مصسسونیت بسساالتری در برابسسر 

برنسارد مسي نويسسد عسزت نفسس مهمتسرين   [.9]  استرس دارنسد
 منبسسع فسسردی در سسسازگاری بسسا تسسنش هسسای شسس لي مسسي باشسسد

[10.] 
روان،   بر سالمت  نفس  عزت  انكار  قابل  غیر  تأثیر  وجود  با 

های صورت گرفته نشان مي دهند میزان عزت نفس در  بررسي  
نیست   مطلوبي  حد  در  دانشجويان  از    [.11]بین  نفس  عزت 

در   شرير  و  نادری  است.  يادگیری  برايندهای  بر  مؤثر  عوامل 
سال   در  كه  ايراني    2009پژوهشي  دانشجويان  روی  بر 

دانشگاههای مالزی انجام دادند، مي نويسند افرادی كه از عزت  

با امور  نفس  در  بیشتری  های  موفقیت  باشند،  برخوردار  التری 
دهند مي  نشان  خود  بعدی   [.13و    12]  تحصیلي  چند  ساختار 

آموزش دچار  فرايند  قرارگیری در  از  متأثر  تواند  نفس مي  عزت 
آموزش   انجام شده  تحقیقات  از  نتايج حاصل  شود. طبر  نوسان 

آموزشي  پرستاری بعلت داشتن ويژگي هايي نظیر برنامه سنگین  
تواند منجر به كاهش اين    مي  عزت نفس دانشجويان گردد، در 

موجب   است  ممكن  آموزش  روند  در  دانشجو  ناكارآمدی  شرايی 
انتقاد مدرسین و نهايتا كاهش بیشتر عزت نفس و بروز اضطراب  

  دنیرومن فاكتوربعنوان يک  عزت نفس   پايین سطوح.  شود  ویدر  
 فراهم كند و ايجاد منفي رزيابيممكن است زمینه را برای خود ا

   [. 3] را در پي داشته باشد  اجتماعيدر موقعیت های  اضطراب
اجتماعي   موقعیتهای  از  ترس  معنای  به  اجتماعي  اضطراب 
يا   و  ديگران  توسی  فرد  منفي  ارزيابي  امكان  آنها  در  كه  است 
اينكه   از  اجتماعي  افراد مضطرب  دارد.  با غريبه ها وجود  ارتبات 

موقعیتهای اجتماعي نظیر قرارگیری در جمع، صحبت كردن در  
دچار   ناآشنا  يا  مهم  افراد  با  مالقات  و  ديگران  حضور  در 

ترسند  مي  شوند،  اجتماعي،    [.15و    14]  شرمساری  اضطراب 
است  شايع  بسیار  اساسي    [16]  اختاللي  افسردگي  از  پس  كه 

درصد( سومین اختالل شايع 14درصد( و وابستگي به الكل )17)
شود مي  محسوب  امريكا  در  اضطراب   [.17]  رواني  معموال 

مي              گزارش  ،تماعي كمتر از آنچه در جامعه وجود دارداج
( شفرد  نويسد  2006شود.  مي  دانشجويان   22(   از  درصد 

برند مي  رنج  اجتماعي  اضطراب  از  لیسانس  مقطع    امريكايي 
سال    [.18] در  كسلر  و  گوناگل  مک  داد    1994پژوهش  نشان 

دارد و    شیوع ترس های اجتماعي در افراد جوانتر روندی افزايشي
در صورت تداوم اين روند پیش بیني مي شود اضطراب اجتماعي  
كارگزاران   و  درمانگران  برای  ای  عمده  مشكل  به  آينده  در 

شود تبديل  عمومي  شروع    [. 19]  بهداشت  سن  به  توجه  با 
اضطراب اجتماعي، بروز آن در دوره تحصیل در دانشگاه چندان 

ه مشكالت مرتبی با آن  كه از جمل  [20]  دور از انتظار نخواهد بود 
اجتماعي تعامالت  برقراری  در  و    [، 21]  اختالل  تحصیل  تری 

  [.22] پیشرفت تحصیلي كمتر است
طبر نتايج حاصل از تحقیقات انجام شده آموزش پرستاری 
بعلت داشتن ويژگي هايي نظیر برنامه سنگین آموزشي مي تواند  

شرا اين  در  گردد،  دانشجويان  نفس  عزت  كاهش  به  يی  منجر 
انتقاد   موجب  است  ممكن  آموزش  روند  در  دانشجو  ناكارآمدی 
در   اضطراب  بروز  و  نفس  عزت  بیشتر  نهايتا كاهش  و  مدرسین 

دانشجويان در ابتدای دوره آموزش پرستاری،   [.23و  4] شود وی
آزاد، ساعات طوالني مطالعه،   بنا به داليلي از قبیل كمبود وقت 

انشجو، ترس از شكست و  عدم پاسخگويي دانشكده به نیازهای د
احساس عدم صالحیت در مهارت های بالیني و در انتهای دوره 
با   روابی  برقراری  بیمار،  مرگ  از  ترس  نظیر  مسائلي  علت  به 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               3 / 9

https://edcbmj.ir/article-1-1704-fa.html


582 Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 13, No.6 

بالیني سرزنش شدن در مقابل  امكان    [،24]  مسئولین و مديران 
 مددجو و سايرين ممكن است اضطراب را تجربه كنند.  

رويارويي دانشجويان گروه علوم پزشكي با عوامل تنش زا و  
اهمیت  آنها  با  مناسب  سازگاری  لزوم  و  متعدد  پرچالش 

سطوح باالی سالمت رواني در اين گروه اجتماعي  برخورداری از  
به عزت نفس و اضطراب    لذا پرداختن   [. 25]  را روشن مي سازد

مي    اجتماعي كه از عوامل بسیار مؤثر در سالمت روان محسوب
شوند، تأثیر بسزايي در ارتقاء بهداشت رواني و پیشگیری از بروز  
مشكالت ديگر در اين قشر دارد. با پیشرفت دانشجويان به سال  
های تحصیلي باالتر متعاقب رشد اجتماعي و توانمندی علمي و  

انتظا اضطراب عملي  و  افزوده  آنها  نفس  عزت  میزان  رود  مي  ر 
ولي   يابد  تخفیر  حداقل  سطوح  به  آنها  شده  تجربه  اجتماعي 
گزارشات حاصل از برخي مطالعات در اين زمینه، نتايج متناقضي 

با توجه به اينكه تاكنون تحقیر مشابهي    [.3]  را نشان مي دهند
صورت نگرفته    با اين عنوان در جامعه دانشجويان پرستاری ايران 

بررسي مقايسه ای عزت نفس و    لذا پژوهشگران بر آن شدند به
چهارم  تا  اول  های  سال  دانشجويان  در  اجتماعي    اضطراب 

 بپردازند. دانشگاههای علوم پزشكي شهر تهران پرستاری 

 هاروش 
پژوهش جامعه   تحلیلي مقطعي مطالعه يک اين  كه  بود 

مقطع تا اول سال دانشجويان كلیه را آن آماری  چهارم 

مامايي پرستاری دانشكده پرستاری پیوسته كارشناسي  و 

درماني خدمات و پزشكي علوم دانشگاههای  ايران، بهداشتي 

 در اين  دادند. مي تشكیل  1395در سال    بهشتي شهید و تهران

گروه از متشكل مطالعه مورد جامعۀ اينكه  بر  نظر رابطه،  سه 

 بهشتي، پزشكي شهید علوم های دانشگاه پرستاری دانشجويان

روش گیری نمونه برای بود، ايران و تهران  گیری نمونه از 

 میان  نمونه حجم برای تقسیم و  شد استفاده ای  طبقه تصادفي

 تخصیص شیوۀ از طبقه،  هر به حجم توجه  با جامعه های طبقه

كه استفاده متناسب  نسبت به نمونه حجم روش اين در شد، 

 پژوهش مورد نمونه شود. مي داده آن، تخصیص طبقه هر حجم

 برآورد نفر  400معادل   نمونه حجم تعیین از فرمول استفاده با

 گرديد:

n≥ 
2S2×(Z

1−
α
2
+Z1−β)

d2

2

 

  145و  111،  144ترتیب   به متناسب، تخصیص اساس بر و
 بهشتي، شهید مامايي و پرستاری های دانشكده از دانشجو

 جدول از استفاده با دانشجويان اسامي لیست  از ايران و تهران

تصادفي فرم انتخاب ارقام   واحد توسی آگاهانه رضايت شدند. 

شركت  پژوهش مورد های  شد. تكمیل مطالعه در جهت 

شامل به ورود معیارهای   عنوان به تحصیل عدم مطالعه 

ابتالء  عدم مهمان، دانشجوی  و رواني های  بیماری به سابقه 

 فرم   از ها داده آوری جمع برای پژوهش اين در  .بود بارداری

دموگرافیک پرسشنامه اطالعات  و  كوپر نفس عزت و  اسمیت 
اجتماعي   استفادهاضطراب   اطالعات فرم شد. لیبوويتز 

در  10شامل   دموگرافیک  فردی مشخصات با ارتبات پرسش 

 كل، معدل تحصیل، محل تحصیلي، دانشكده ترم جنس، نظیر

محل كار سابقه  وضعیت تأهل، وضعیت سكونت، دانشجويي، 

 مصرف سابقه و رواني اختالالت به ابتال اقتصادی خانواده، سابقه

از داروهای روانگردان  سؤال دو به كنندگان شركت پاسخ بود. 

 .شد استفاده پژوهش خروج معیارهای تعیین آخر برای

 1981سسال در كسه كوپراسسمیت نفسس عسزت نامهشسپرس
و  گويسه  58 شسامل شسد طراحسي كوپراسسمیت اسستنلي توسسی

فسردی،  نفسس عسزت اجتمساعي، نفسس عسزت مقیساس خسرده 5
مسي   اعتبسار و خسانوادگي نفسس عسزت تحصسیلي، نفسس عسزت
همسین  صسورت  بسه مقیساس ايسن های گويه های گزينه .باشد
 هسر گويسه نمسره بسه و باشسد مسي نیست طور است يا اين طور

تسا  بسین صسفر  پرسشسنامه گیسرد. ايسن مسي تعلسر صفر يا يک
دهنسده  نشسان آن در بساالتر نمسره كسسب كسه دارد پنجاه نمسره

باشسد. خسرده مقیساس اعتبسار متشسكل از  مسي باالتر نفس عزت
( 55، و 48، 41، 34، 27، 20، 13، 6گويسسسه )گويسسسه هسسسای  8

است كه امتیازی به آن تعلسر نمسي گیسرد. ايسن خسرده مقیساس 
چسسه انسسدازه در پاسسسخ دهسسي بسسه  نشسسان مسسي دهسسد كسسه فسسرد تسسا

سسسؤاالت صسسداقت دارد. چنانچسسه واحسسد مسسورد پسسژوهش از ايسسن 
نمسسره كسسسب كنسسد اعتبسسار آزمسسون  4خسسرده مقیسساس بسسیش از 

عسسدم صسسحت و اعتبسسار بسسه  [.26] مسسي شسسود     پسسايین ارزيسسابي
معنای تدافعي بودن پاسسخ دهنسده حسین تكمیسل پرسسش نامسه 

آن را گسزارش   است و نمره عزت نفسس حاصسل میسزان واقعسي
نخواهد كرد، لسذا داده هسای مربسوت بسه افسرادی كسه در خسرده 

كسسسب كردنسسد در تجزيسسه و  4مقیسساس اعتبسسار نمسسره بسسیش از 
كسسسب امتیسسازات بسساالتر در ايسسن  [.26و  3] تحلیسسل وارد نشسسد

مقیساس نشسان دهنسده عسزت نفسسس بساالتر بسود. الزم بسه  كسسر 
انگین است كسه در مطالعسه حاضسر جهست توصسیر داده هسا میس

بعنسسوان مسسورد مطالعسسه نمسسره كلسسي عسسزت نفسسس دانشسسجويان 
مالی تعیسین عسزت نفسس پسايین و بساال قسرار داده شسد بسدين 
ترتیب بر اسساس نمسره عسزت نفسس واحسدهای مسورد پسژوهش 

، بسرای ايسن مت یسر دو سسطح كمتسر مسساوی میسانگین 37برابر  
از میسسانگین معسسادل  معسسادل عسسزت نفسسس پسسايین و نمسسره بسساالتر

 س باال در نظر گرفته شد. عزت نف
آيستم  24 داراینیسز   لیبسوويتز اجتماعي اضطراب پرسشنامه

 اجتمساعي در تعسامالت فسرد  اضسطراب بررسسي به كه باشد مي
 پردازد. مي (آيتم 13اجتماعي ) های عملكرد موقعیت و (آيتم11)

اجتمساعي،  تعسامالت از تسرس شسامل مقیساس خرده  6 ابزار اين
 تعسامالت اجتنساب از اجتمساعي، عملكسرد موقعیتهسای از تسرس

 كلي ترس اجتماعي، های عملكرد موقعیت از اجتناب اجتماعي،
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 تعسامالت بسه مربسوت هسای گويسه دارد. در بر را كلي اجتناب و

اجتنساب از "و    "ترس از تعسامالت اجتمساعي"اجتماعي دو جنبه  

و گويه های مربوت به موقعیت های عملكرد   "تعامالت اجتماعي

و  "ترس از موقعیت های عملكسرد اجتمساعي"اجتماعي دو جنبه  

مي   گیری اندازه را "اجتناب از موقعیت های عملكرد اجتماعي"
 مانند نسخه دو وئي،در پاسخگ كنندگان شركت راحتي كند. برای

بودند  لیكرت قسمتي 4مقیاس  دارای دو هر كه پرسشنامه از هم
 كننسدگان شسركت از يكي از آنهسا در كه تفاوت اين با شد تهیه

و   اجتمساعي تعامسل هسای موقعیست از خود "ترس"شد  خواسته
دوم با همسان گويسه  نسخه در و اجتماعي، عملكرد های موقعیت

 عملكسرد هسای موقعیست و اجتمساعي تعسامالت از "اجتناب"ها 

 انسدازه را تسرس كسه ای پرسشنامه در .كنند گزارش را اجتماعي

 بسه و تسرس( صفر )عدم امتیاز "اصال"كند به پاسخ  مي ی گیر

 گیسرد. در تعلسر مسي شسديد( )تسرس 3امتیساز  "شسديدا"پاسخ 

بسه "پاسسخ  به كند، مي گیری را اندازه اجتناب كه ای پرسشنامه

 امتیاز "معموال"پاسخ  و به  اجتناب( صفر )عدم امتیاز "هیچ وجه
 هسای گويسه مي گیرد. مجمسوع نمسرات تعلر شديد( )اجتناب 3

 عملكسردی، موقعیتهسای از و تسرس اجتمساعي تعامالت از ترس

از  اجتنساب بسه مربسوت هسای گويسه نمسرات و جمسع كلسي ترس
 نشسان موقعیتهسای عملكسردی، از اجتنساب و اجتماعي تعامالت

 را اجتماعي اضطراب بود. اين پرسشنامه فرد كلي اجتناب دهنده

 شديد گزارش بسیار و شديد توجه، قابل سطح متوسی، چهار در

 65تا  55 بین سؤاالت حاصله از نمرات مجموع كند. چنانچه مي
 اجتمساعي اضطراب  80تا  65اجتماعي متوسی،  اضطراب باشد

بساالتر از  امتیساز و شديد اجتماعي اضطراب 95تا  80توجه،  قابل
  كسر بسه الزم شديد است. بسیار اجتماعي اضطراب نشانگر 95

 در طبیعسي اضطراب 55از  كمتر پژوهش امتیاز اين در كه است

 اجتماعي پرسشنامه اضطراب به پاسخدهي زمان شد. نظر گرفته

  .شد نظر گرفته در دقیقه 30تا  20

اعتبار   تعیین  صوری جهت  اعتبار  روش  از  ابزارها،  و    علمي 
اعتبار محتوی استفاده شد، به اين صورت كه پژوهشگران پس از  
مطالعه دقیر متون و مقاالت موجود درباره موضوع پرسش نامه 
اطالعات دموگرافیک را تنظیم كردند و به همراه دو پرسش نامه 

  8  عزت نفس كوپراسمیت و اضطراب اجتماعي لیبوويتز در اختیار
و  پرستاری  دانشكده  علمي  هیئت  اساتید صاحبنظر عضو  از  نفر 
اعمال  از  پس  دادند.  قرار  تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  مامايي 

دانشكده   اخالق  كمیته  از  موافقت  اخذ  و  نهايي  )كد اصالحات 
مورد  (  1715946 واحدهای  به  تكمیل  جهت  ها  نامه  پرسش 

 پژوهش ارائه شد.  
پايايي( ابزارهای گردآوری داده ها برای تعیین اعتماد علمي )

استفاده شد. ضسريب آلفسای كرونبساخ در   از روش آلفای كرونباخ
و  86/0پرسش نامه عزت نفس و اضطراب اجتماعي بسه ترتیسب 

بود كه اعتبار قابل قبولي مي باشسد. در نهايست داده هسای   97/0

خام با روشهای آمار توصیفي شامل محاسبه شاخص های آماری 
جداول توزيع فراواني و روشهای آمار اسستنباطي آزمسون   و تنظیم

های پارامتريک )تي مستقل، آنالیز واريانس يک طرفه( از طرير 
 مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. 16ويرايش  SPSSنرم افزار 

 نتایج
اين مطالعه   پرستاری شركت   400در  دانشجوی كارشناسي 

از   آمده  بدست  های  داده  كه  بع  68كردند  نمره  نفر  كسب  لت 
در خرده مقیاس مربوت به اعتبار پرسشنامه عزت نفس   4بیش از 

وارد  يا مشمول شدن در معیارهای خروج از مطالعه،  كوپراسمیت  
از   آمده  به دست  بنابراين اطالعات  نشد  آماری  تحلیل  و  تجزيه 

دانشجوی   96و    110،  126)  نمونه مورد بررسي قرار گرفت   332
دا از  ترتیب  به  شهید  پرستاری  مامايي  و  پرستاری  های  نشكده 
تهران( و  ايران  اطالعات  بهشتي،  تحلیل  از  های حاصل  يافته   .

دموگرافیک نشان داد بیشترين تعداد شركت كنندگان را بترتیب  
بهشتي  شهید  مامايي  و  پرستاری  دانشكده  دانشجويان 

(38( ايران  )33درصد(،  تهران  و  خود 29درصد(  به  درصد( 
( را 1/58كثريت نمونه های مورد پژوهش )اختصاص مي دادند. ا

دادند.   مي  تشكیل  معدل   6/73زنان  كنندگان،  شركت  درصد 
از   تشكیل     3/59داشتند.    15باالتر  بومي  دانشجويان  را  درصد 

مطالعه مورد  دانشجويان  اكثريت  و  دادند  درصد(،   2/92)  مي 
( پژوهش  اين  در  كنندگان  شركت  بیشتر  بودند.   2/73مجرد 

 ی وضعیت اقتصادی متوسی بودند.  درصد( دارا
واريانس يک   آنالیز  آزمون  از  آمده  به دست  نتايج  اساس  بر 
طرفه، سال تحصیلي با عزت نفس كلي و ابعاد آن از نظر آماری 

نداشت  ختالفا شماره(  P> 0.05)  معناداری  (.  1  )جدول 
اول   سال  دانشجويان  را  كلي  نفس  عزت  میانگین  باالترين 

  دانشجويان  فردی  نفس   عزت  میانگین.  دادند  نشان(  4/6±9/36)
دانشجويان  3/19±2/4)  چهارم  سال اجتماعي  نفس  عزت   ،)

( سوم  و  اول    و  خانوادگي   نفس  عزت  و (4/6±5/1سالهای 
  و  3/6±8/1  بترتیب )  چهارم  سال  دانشجويان  تحصیلي

 را  باالتری  میانگین  تحصیلي  سالهای  ساير  به  نسبت(  6/1±7/5
  عزت  داد  نشان  دانشجويان  نفس   عزت  ابعاد  مقايسه.  داد  ننشا

سبت به ساير ابعاد عزت نفس باالتر  ن  اجتماعي  بعد  در  آنها  نفس
 (. 2 ) جدول شماره (3/79±4/19بود )

اجتناب از  "تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرات بعد 

چهارم  وجود دانشجويان سال های اول تا  "تعامالت اجتماعي
(. آزمون تعیین شفه نشان داد p=003/0و F= 680/4داشت )

میانگین نمره اجتناب از تعامالت اجتماعي دانشجويان سال  
چهارم نسبت به میانگین نمرات دانشجويان ساير سالها بطور  

معني داری كمتر است. میانگین نمره اضطراب اجتماعي كلي و 
ماری معناداری نداشت  ساير ابعاد با سال تحصیلي تفاوت آ

مقايسه ابعاد اضطراب   4(. طبر جدول شماره 3)جدول شماره
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رد اجتماعي نشان داد بیشترين اضطراب اجتماعي دانشجويان مو

( 31±5/18) "اجتماعي تعامالت  از ترس"پژوهش مربوت به بعد 

ود. ب

 مقايسه عزت نفس دانشجويان سال اول تا چهارم پرستاری در ابعاد عزت نفس كلي، فردی، اجتماعي، خانوادگي و تحصیلي   .1جدول 

 سال تحصیلی

 عزت نفس  ابعاد

 نتیجه آزمون چهارم  سوم دوم اول
ANOVA x̄±SD x̄±SD x̄±SD x̄±SD 

 6/37±3/7 4/36±9/6 7/35±8 9/36±4/6 عزت نفس کلی 
F= 002/1  
P= 3/0  

 3/19±2/4 6/18±4 3/18±6/4 1/19±5/3 عزت نفس فردی
F= 053/1  
P= 3/0  

 3/6±5/1 4/6±5/1 1/6±7/1 4/6±5/1 عزت نفس اجتماعی
F= 686/0  
P= 5/0  

 3/6±8/1 6±9/1 1/6±8/1 9/5±9/1 عزت نفس خانوادگی 
F= 784/0  
P= 5/0  

 7/5±6/1 4/5±7/1 2/5±8/1 5/5±8/1 عزت نفس تحصیلی
F= 954/0  
P= 4/0  

   مقايسه ابعاد عزت نفس .2جدول 

 میانگین

 ابعاد عزت نفس 
x̄±SD  حداکثر  حداقل 

 100 4/15 15/72±6/3 عزت نفس فردی

 100 0 2/76±23 ی عزت نفس خانوادگ 

 100 5/12 19/79±4/3 یعزت نفس اجتماع

 100 5/12 4/68±21 یلیعزت نفس تحص

 مقايسه اضطراب اجتماعي دانشجويان سال اول تا چهارم پرستاری در ابعاد اضطراب اجتماعي كلي و نتايج آزمون آنالیز واريانس يک طرفه.  .3جدول 
 سال تحصیلی

 جتماعی ا ضطراب ا ابعاد

 نتایج آزمون چهارم سوم دوم اول 
ANOVA x̄±SD x̄±SD x̄±SD x̄±SD 

 5/32±1/19 5/38±5/19 2/36±3/21 5/39±5/19 اضطراب اجتماعی کلی
F= 077/2  
P= 1/0  

 2/9±4/5 8/10±3/6 2/10±5/6 6/10±1/6 ترس از تعامالت اجتماعی
F= 181/1  
P= 3/0  

 8/8±2/5 10±4/5 9±6 3/10±6/5 ترس از عملکرد اجتماعی
F= 387/1  
P= 2/0  

 18±10 9/20±2/11 19/ 2±12 20/ 9±11 ترس کلی
F= 301/1  
P= 2/0  

 8/6±5 4/9±4/5 4/9±4/6 7/9±7/5 اجتناب از تعامالت اجتماعی 
F= 680/4  
P= 003/0  

 6/7±4/6 3/8±1/5 5/7±6/5 8/ 9 ±8/5 اجتناب از عملکرد اجتماعی 
F= 078/1  
P= 3/0  

 4/14±2/10 7/17±8/9 17±4/11 6/18±8/10 اجتناب کلی
F= 417/2  
P= 06/0  

 مقايسه ابعاد اضطراب اجتماعي  .4جدول 
 میانگین

 اضطراب اجتماعی ابعاد
x̄±SD  حداکثر حداقل 

 100 0 31±5/18 ترس از تعامالت اجتماعی

 9/96 0 29/ 1±17 ترس از عملکرد اجتماعی

 5/98 0 30±8/16 ترس کلی

 100 0 27±5/17 اجتناب از تعامالت اجتماعی 

 100 0 6/24±4/17 اجتناب از عملکرد اجتماعی 

 100 0 8/25±1/16 اجتناب کلی

 

 بحث 
اين مطالعه با هدف تعیین و مقايسه عزت نفس و اضطراب  

 اجتماعي در دانشجويان سال اول تا چهارم پرستاری انجام شد.  

 
و   نفس  عزت  بین  داری  معني  آماری  ارتبات  حاضر  مطالعه 

نداد نشان  دانشجويان  تحصیلي  سال  با  آن  يافته    ابعاد  اين  با  و 
بود. آرتور در مطالعه ای كه  (،  1995)  نتايج مطالعه آرتور همسو 
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به بررسي عزت نفس دانشجويان سال اول تا چهارم كارشناسي 
نمود پايین گزارش  را  دانشجويان  نفس  پرداخت عزت    پرستاری 

بین    [.27] عزت نفس و سال تحصیلي  يافته های پژوهش وی 
دانشجويان ارتبات آماری معني داری نشان نداد. مقايسه میانگین  
داد   نشان  چهارم  تا  اول  سالهای  دانشجويان  نفس  عزت 
از   چهارم  سال  دانشجويان  با  مقايسه  در  اول  سال  دانشجويان 

 عزت نفس كلي باالتری برخوردار بودند.  
دانشجوي قرارگیری  دهد  مي  نشان  يافته  سیستم اين  در  ان 

ايجاد آنان  نفس  میزان عزت  ت ییری در  پرستاری  نمي    آموزش 
از انتظاری كه  به  توجه  با  ارتقاء    كند.  در  آموزشي  عزت  سیستم 

دانشجويان مورد انتظار مي باشد، حصول اين نتیجه نقش    نفس
سیستم آموزشي در اين ارتبات را سؤال برانگیز مي كند. علیرغم   

ارتبات نبودن  دار  مقايسه   معني  تحصیلي  سالهای  با  نفس  عزت 
كلي   نفس  عزت  داد  نشان  نفس  عزت  نمرات  میانگین 
دانشجويان سال اول نسبت به سال چهارم میزان پايین تری را  
نشان مي دهد. مقايسه میانگین های ساير ابعاد نشان داد عزت  
نفس دانشجويان در ابعاد فردی، خانوادگي و تحصیلي در انتهای  

ي شد. به نظر مي رسد كسب مهارت های جديد در  دوره بیشتر م
در  دانشجويان  تحصیلي  سال  پیشرفت  با  عملي  و  تئوری  زمینه 
باشد.   داشته  مثبتي  تأثیر  آنها  تحصیلي  نفس  عزت  افزايش 

خانواده  "احتماال بیشتر  های  حمايت  با ،  كسب  آنها  مقابله  طي 
چالش های دوران دانشجويي سبب ارتقاء عزت نفس خانوادگي  

 ها شود.  آن
يافته   كننده  تأيید  همچنین  حاضر  پژوهش  از  حاصل  نتايج 

و نتايج به دست آمده از     2002در سال    [، 3]  مطالعات  ساسات
( ماير  آماری   (،1996مطالعه  تفاوت  دادند  نشان  كه  باشد  مي 

معناداری در عزت نفس دانشجويان سال اول و سال های باالتر  
ته های مطالعه حاضر با نتايج  ز سوی ديگر يافا  [.28]  وجود ندارد

( راندل  مطالعات  از  )2003حاصل  الیس  و  لي  ادوارد  1990(،   ،)
دانشجويان    (2010) نفس  عزت  دادند  نشان  كه  بود  متفاوت 

با پیشرفت سال تحصیلي كاهش مي يابد و    29و    4]  پرستاری 
گالكن   [.30 و  بگلي  مطالعه  از  حاصل  های  يافته  مقابل  در 

هوم خود و عزت نفس با گذشت هر سال (، نشان داد مف2004)
يابد مي  بهبود  دانشگاه  آموزش  در  يافته   [.31-33]  تحصیلي 

های متفاوت حاصل از مطالعات مذكور ضرورت انجام تحقیقات  
 بیشتر در اين زمینه را آشكار مي سازد.

اول   سال  دانشجويان  داد  نشان  پژوهش  اين  ديگر  يافته 
( كلي  نفس  عزت  میانگین  . داشتند  را(  9/36±4/6باالترين 

  سوم   و  اول  سال  دانشجويان  اجتماعي  نفس  عزت  میانگین
انوادگي  خ  ،(3/19±2/4)  فردی  نفس   عزت  ،(5/1±4/6)
 ، (7/5±6/1)  چهارم  سال  دانشجويان  تحصیلي  و(  8/1±3/6)

.  داد  مي  نشان  را  باالتری  میزان  تحصیلي  سالهای  ساير  به  نسبت
  نیز   مختلر  ابعاد  در  دانشجويان  نفس   عزت  میانگین  مقايسه

  اجتماعي  نفس  عزت   بعد  در   دانشجويان  نفس  عزت  داد  نشان
 اين (.  3/79±4/19)  داشت  باالتری  میزان  ابعاد  ساير  به  نسبت
 همسو  ،(2002)  ساسات   مطالعه  از  آمده  دست   به  نتايج  با  يافته
  اجتماعي  نفس   عزت  میانگین  داد  نشان  خود  مطالعه  در   وی.  بود

  نشان  را   باالتری میزان  ابعاد ساير  با  مقايسه  در(  82/10±17/49)
اا  [.3]  داد  مي حاصل  نتايج  همچنین  يافته  برنارد  ين  مطالعه  ز 

تأي2001) را  داد  ید  (،  نشان  مطالعه خود  در  كرد. وی    5/46مي 
درصد دانشجويان از سطوح باالی عزت نفس اجتماعي برخوردار  

اين    [.34]  بودند مشاركت    مي  نتیجهحصول  از  ناشي  تواند 
دانشگاه، به عنوان يک مكان    دانشجويان در گروه های اجتماعي

 مهم اجتماعي شدن و تعامل با ديگر دانشجويان باشد. 
حاضر   مطالعه  از  آمده  بدست  نتايج  اساس  اضطراب  بر 

آماری  تفاوت  دانشجويان  تحصیلي  سال  با  كلي  اجتماعي 
ابعاد بین  از  نداشت.  میانگین   معناداری  تنها  اجتماعي  اضطراب 

دانشجويان سال های   "اجتناب از تعامالت اجتماعي"نمرات بعد  
داد نشان  معناداری  آماری  تفاوت  چهارم  تا   F=  680/4) اول 

شد  p=003/0و مشخص  شفه  تعیین  آزمون  اساس  بر  كه   )
سال   دانشجويان  اجتماعي  تعامالت  از  اجتناب  نمره  میانگین 

تر است.   پايین  تا سوم بطور معني داری    چهارم از سال های اول 
( ساجد محمود  و  مطالعه محمد خان  نتايج  با  يافته  (،  2006اين 

در   افسردگي  و  اضطراب  شیوع  دادند  نشان  كه  بود  همسو 
دانشجويان سال اول و دوم در مقايسه با دانشجويان سال های  

 اين يافته همچنین نتايج بدست آمده [. 35] باالتر بیشتر مي باشد
( اسدی صادقي  مطالعات  )  2010از  همكاران  و  اينام   ،)2003  ،)

( ارمیتاج  و  تأيید مي 2004شرير  را  دانشجويان  بر  -36]  كرد  ( 
38.]  

به نظر مي رسد استرس ناشي از تجربه يک محیی اجتماعي  
جديد در دانشجويان سال های پايین تر در حصول اين يافته بي 

اج محیی  با  تطابر  عدم  نباشد.  ديگر  تأثیر  و  جديد  تماعي 
دانشجويان را مي توان از ديگر عوامل ايجاد كننده اضطراب در 
آنها دانست. بر اساس يافته حاضر احتماال قرارگیری دانشجويان  
آنها مؤثر واقع   در سیستم آموزش پرستاری در كاهش اضطراب 
كاهش  توان  مي  مطالعه  اين  های  يافته  طبر  است.  شده 

ي از ارتقاء عزت نفس اجتماعي آنها  اضطراب دانشجويان را ناش
اجتماعي  های  گروه  در  قرارگیری  به    [40و    39]  دانشگاهي  با 

 عنوان يک مكان مهم اجتماعي شدن دانست. 
يافته ديگر اين مطالعه نشان داد بیشترين اضطراب اجتماعي 

بعد   به  مربوت   "اجتماعي  تعامالت  از   ترس "دانشجويان 
(5/18±31Mean=بود. با وجود اي )  نكه مطالعه مشابهي در اين

از تحقیر شدن و           رابطه يافت نشد به نظر  مي رسد ترس 
های   مهارت  فردی،  بین  روابی  در  ديگران  منفي  ارزشیابي 
از   ترس  بر  مؤثر  از عوامل  پايین  اجتماعي ضعیر و عزت نفس 

 تعامالت اجتماعي دانشجويان مورد مطالعه به شمار رود. 
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 نتیجه گیری
پیچ دنیای  های در  پیوند  و  ارتباطات  عصر  يعني  امروز  یده 

يک   فردی  بین  روابی  برقراری  در  نقص  ترديد  بدون  اجتماعي 
معلولیت اجتماعي قابل توجه محسوب مي شود. با توجه به نقش  
ضرورت   پرستاری،  حرفه  در  فردی  بین  تعامالت  برقراری  مهم 
همچون   عواملي  به  پرستاری  آموزش  های  سیستم  توجه 

عي و عزت نفس كه از فاكتورهای بسیار مؤثر در اضطراب اجتما
مي   محرز  پیش  از  بیش  باشند،  مي  فردی  بین  روابی  برقراری 

پژوهشگر  گردد.   كه  هايي  محدوديت  جمله  از  است  شايان  كر 
اثر گذاری   بود مي توان به  با آن مواجه  انجام اين تحقیر  حین 
شرايی عاطفي و رواني فرد حین تكمیل پرسش نامه ها بر پاسخ  
از  خارج  نیز  آن  كنترل  كه  كرد  اشاره  پژوهش  مورد  واحدهای 

بود. پژوهشگر  م  نيا  یها  افتهياختیار  جلب ت  يمطالعه  در  واند 
ر برنامه  پرستار  زانيتوجه  اهم  یآموزش  مؤثر   تیبه  موضوع، 

راهكارها اتخا   با  تا  گردد  خدمات   یواقع  ارائه  قالب  در  مؤثر 
برگزار و  راهنمايي  و  ها  یمشاوره  به    يجنب  يآموزش  یكارگاه 

افزا رسان   يآگاه  شيمنظور  روز  به  دانشجو  يو  در    انياطالعات 
روان  یها  نهیزم مؤثرگا  ،يسالمت  ك  یم  بهبود  جهت   ت یفیدر 

 بردارند.  انيدانشجو يو ارتقاء بهداشت روان  یآموزش پرستار

 ی مالحظات اخالق 

كامل در مورد پرسشنامه   حاتیها توض  پرسشنامه  یاجرا  یبرا
شركت    یبرا  انيدانشجو  تيشده و رضا  و هدف پژوهش داده

است.   آمده  دست  به  پژوهش  است  در   به  كر  مطالعه  الزم 

كمحاضر   پزشك"اخالق    تهیتوسی  علوم    "رانته   ي دانشگاه 
 . ثبت شده است 1715946و با كد شماره  ديیتأ

 پاسگزاری س
اين  دانشجوياني كه در  از كلیه  دانند  پژوهشگران الزم مي 

 پژوهش مشاركت نمودند مراتب سپاس را به عمل آورد. 

 سهم هر نویسنده 
و   نمودند  آوری  جمع  را  اطالعات  مقاله،  اين  اول  نويسنده 
آماری  آنالیز  و  مقاله  تدوين  و  نگارش  قسمت  در  دوم  نويسنده 

 ايفای نقش نموده است. 

 حمایت مالی 
معاونت  مساعدت  بذل  از  دانند  مي  الزم  پژوهشگران 
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكي تهران جهت حمايت از  

 ين طرح مراتب سپاس را به عمل آورد.ا

 تضاد منافع 
گونه تضاد    چیكه ه  ندي نما  يم  حيتصر  سندگانينو  لهینوسيبد
ندارد.  يمنافع وجود  حاضر  پژوهش  خصوص  در 
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