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Abstract:  
 
Background: Self-esteem, a sublime mental feeling highly effective for improving physical 
and mental health, can be considered as one of the areas of vulnerability to depression 
disorders. The purpose of this study was to promote the self-esteem of students using the 
educational workshop held at Kashan university of medical sciences.  
Materials and Methods: This experimental study with a random-allocation block design 
was performed on 106 students (54 in the experimental group and 52 in control group) at 
Kahsan university of medical sciences. A six-hour training workshop was held for the 
experimental group and an Eysenck self-esteem questionnaire for one-month post-workshop 
follow up. Finally, the average scores of self-esteem in two groups, before and after the 
intervention, were reported.  
Results: The mean score of self-esteem in the experimental group was significantly 
increased from 20.50 to 23.22 (P=0.001). Moreover, The average test score for one-month 
post-workshop follow up was 22.60, signifying the difference in self-esteem promotion 
(P=0.001); however, the mean score in the control group was decreased from 21.29 to 21.24. 
In addition, the average follow up score was 21.27 and no significant difference was seen for 
self-esteem score.  
Conclusion: The results indicate that holding educational self-esteem workshop enhances 
students' self-esteem. 
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نفس دانشجويان دانشگاه علوم بررسي اثر بخشي آموزش كارگاهي بر ميزان اعتماد به
  پزشكي كاشان

 
عبداهللا اميدي

1*
، حسين اكبري

2
، طيبه سادات جدي آراني

3
  

  

  مقدمه
قضاوت مداومي است كه فرد از   ارزيابي و،نفساعتماد به

كه نفس يك احساس ظريف و دقيق است اعتماد به]. 1[ خود دارد
تربيت، فرهنگ  تحت تأثير شود ومعموال از دوران كودكي آغاز مي

ها به يك احساس قوي جامعه تقويت شده و پس از گذشت سال و
]. 2[ شود كه تغيير آن بسيار دشوار خواهد بودو محكم مبدل مي

 اعتماد به نفس يك ارزيابي از خود است كه ميزان اعتقاد فرد به
    .كندعكس مياهميت خويش را من ارزش و

  
استاديار، گـروه بهداشـت عمـومي و آمـار، دانـشكده بهداشـت، دانـشگاه علـوم                   1

  پزشكي كاشان 
مربي، گروه بهداشت عمومي و آمار، دانشكده بهداشت، دانشگاه علـوم پزشـكي              2

  كاشان 
كارشناس، گروه بهداشـت عمـومي و آمـار، دانـشكده بهداشـت، دانـشگاه علـوم              3

  پزشكي كاشان

  :ني نويسنده مسوول نشا*
 دانـشكده  ، دانـشگاه علـوم پزشـكي كاشـان      بلوار قطب راوندي،   5، كيلومتر   كاشان

  بهداشت
  0361 5550111 :دورنويس                    0913 1623670 :تلفن

  abomidi20@yahoo.com :پست الكترونيك

  21/1/90 :تاريخ پذيرش نهايي                     9/8/89 :تاريخ دريافت 

نفس يك قضاوت شخصي در مورد با ارزشمند بودن اعتماد به
مندي يا هصورت ميزان عالقنهايت خود را بهدر خويش است كه 

هاي انجام بررسي ].3[ دهدميعالقگي شخص به خويشتن نشان بي
اند نفس باال داشتهشده بر روي تعدادي از نوجوانان كه اعتماد به

نفس والدين آنها،  بودن اعتماد بهدهد كه عالوه بر باالنشان مي
شان مورد اند، فرزندانهاي تربيتي ثابتي اعمال داشتهوالدين روش

شان بيشتر اند، اثرات عاطفي والدين بر فرزندانپذيرش آنان بوده
اند دادهشان نشان ميهاي كودكاني بيشتري به فعاليتبوده و عالقه

نفس در اعتماد به ].4[ اند داشتهاي با آنانصميمانه ي گرم ورابطه و
قابل قبول تصور  غير ارزش وپايين فرد خود را انساني نااليق، بي

ها نشان پژوهش ].5[ چنين نباشد واقعدر  هرچند كه ؛نمايدمي
 نسبت به ،تري هستندنفس پاييناند افرادي كه داراي اعتماد بهداده

نوايي در تر به همنفس باالتري دارند بيشآنهايي كه اعتماد به
 گيرندراحتي تحت تأثير قرار ميبه  و دادهاجتماعي تن درموقعيت 

ي هانهيزم ازي كي نفسبه اعتماد بودن نييپا گريد طرف از و
تحقيقات ]. 6[ است شده شناختهي افسردگ به نسبتي ريپذبيآس

انجام شده بر روي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان نشان 
نفس بااليي  دانشجويان از اعتماد به درصد2/49كه تنها داده است 

 خالصه
و  بـوده    نفس يك احساس ظريف و دقيق است كه در بهداشت جسمي و رواني افراد بسيار مـوثر                 اعتماد به  :سابقه و هدف  

 نفـس هدف از اين مطالعه ارتقاء اعتماد به      . گيردهاي آسيب پذيري نسبت به افسردگي مد نظر قرار مي         عنوان يكي از زمينه   به
  . با استفاده از كارگاه آموزشي استدانشجويان

 54( نفر از دانشجويان 106 ،وهش حاضر كه يك مطالعه آزمايشي با تخصيص تصادفي بلوكي است       در پژ  :هامواد و روش  
روش كارگـاهي برگـزار      ساعت آموزش بـه    6براي گروه آزمايش    . شركت كردند ) دشاه نفر گروه    52نفر گروه آزمايش و     

عنوان پيگيري  ماه پس از كارگاه به    يك نيزنفس آيزنك در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون و             پرسشنامه اعتماد به   .دگردي
  . گروه قبل و بعد از مداخله محاسبه شد هر دو ميانگين نمره اعتماد به نفس دره و در نهايت،اجرا شد
  در پـس آزمـون افـزايش يافـت         22/23 در پيش آزمون بـه       50/20نفس در گروه آزمايش از       ميانگين نمره اعتماد به    :نتايج

)001/0P=( .رسـيد كـه نـشان      60/22ماه پس از برگزاري كارگاه در مرحله پيگيري به          نگين نمره آزمون يك    ميا ،همچنين -

 ايـن   شـاهد كه در گـروه     در حالي  ،)=001/0P(داري در ميزان اعتماد به نفس در مرحله پيگيري است           دهنده افزايش معني  
انگين نمره آزمون در مرحله پيگيـري بـه         همچنين مي . كاهش يافت   در پس آزمون   24/21 در پيش آزمون به      29/21اعداد از   

  . نفس مشاهده نشدداري در نمره اعتماد به رسيد و تغيير معني27/21
نفس تاثير مثبتي بر ميـزان اعتمـاد        گر آن است كه كارگاه آموزشي ارتقا اعتماد به         نتايج حاصل از تحقيق، بيان     :گيرينتيجه

  .داشته استدانشجويان نفس به
  اعتماد به نفس  يان پزشكي،دانشجو ،موزشآ :واژگان كليدي

114-119 صفحات ،1390 تابستان ،2 شماره ،پانزدهم دوره ض،يف يپژوهش – يعلم فصلنامه    
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نفس در بنابراين با توجه به اينكه اعتماد به]. 4[ اندبرخوردار بوده
چگونگي كيفيت اعمال و رفتار افراد در تمامي مراحل زندگي نقش 

 ،رواني بسيار مؤثر است سالمت جسمي و داشته و در بهداشت و
: شود از جملهاواني را موجب ميعالئم و اختالالت رواني فر
بي  از آنجايي كه ، همچنين].7[گري افسردگي، اضطراب و پرخاش

عدم سالمت رواني اين قشر كه  توجهي به مشكالت دانشجويان و
باشند آينده سازان بهداشت و درمان كشور مي ها وجزء سرمايه

 از  مطالعه در اين،تأثير سويي بر بهداشت جامعه خواهد داشت
ها و شرايطي كه  اصول، مفاهيم، مهارت،ريق كارگاه آموزشيط

تدوين شده توسط وزارت (گردند نفس ميباعث افزايش اعتماد به
- بر ميزان اعتماد بهنبخشي آ  اثرداده و ميزانرا آموزش ) بهداشت

برآورد گرديده نفس دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
  .است

  
  هامواد و روش

 انيدانشجوي رو بري شيآزما صورتبه مطالعه نيا
 كاشاني پزشك علوم دانشگاهي راپزشكيپ و بهداشتي هادانشكده
 بري مبن هياطالع نصب از پس كه صورت نيبد گرفت؛ صورت
- دانشكده اعالنات تابلو در نفسبه اعتماد ارتقاء كارگاهي برگزار

 ها،دانشكده نيا پسر و دختري دانشجو 1300 نيب از مذكوري ها
 فرم ليتكم از پس و نام ثبت داوطلبانه صورتبه دانشجو 194

 عواملي همبستگ وي ضرور اطالعات شاملي فرد مشخصات
 مطالعه وارد نامهتيرضا و نفسبه اعتمادي رهايمتغ با كيدموگراف
 گروه به نفر 98 ،يبلوكي تصادف صيتخص صورتبه سپس شدند،
 54 تنها تينها در اما ،شدند وارد كنترل گروه به نفر 96 و شيآزما
 به موفق كنترل گروه افراد از نفر 52 و شيآزما گروه افراد از نفر

 گروه دو. شدند پرسشنامه از مرحله سه ليتكم و كارگاه در شركت
 نام، ثبت هنگام (مرحله سه در زنكيآ تست يلهيوسبه مطالعه مورد

 قرار يابيارز مورد) كارگاه از بعد ماهكي و كارگاه، در شركت
 كه است معتبر و استاندارد پرسشنامه كي زنكيآ پرسشنامه. گرفتند

 1977 سال در زنكيآ توسط و شتهدا كرتيل فيط با نهيگز 30
 وي خارج مطالعات در تكرابه آنيي ايپا و اعتبار و شده ساخته

 فرم ليتكم از پس]. 8[ است گرفته قرار دييتا و آزمون موردي رانيا
 تحت شيآزما گروه تنها گروه، دو هر در) نآزمو شيپ (1 شماره
 پروژه اساس بر( نفسبه اعتماد ارتقاء ساعته 6ي آموزش كارگاه

) است شدهي طراح 2007 سال در نونايوي التيا دانشگاه كاپستون،
ي خاص آموزش نهيزم نيا در كنترل گروه كهيحال در. گرفتند قرار

 )آزمون پس( 2 هشمار فرم ليتكم به امجدد گروه دو هر. دنديند
-نمره .ديگرد ليتكم) پيگيري( 3 شماره فرم بعد ماهكي و پرداخته

 همراه به آزمون پس و آزمون شيپ قيطر از آمده دستهبي ها
 SPSS افزار نرم توسطي فرد مشخصات فرم در موجود اطالعات

هاي آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار روش و
 ،يزوج t آزمون از روش هري اثربخشي بررس منظوربه .ندگرفت
-آزمون و رنوفياسم-كولموگوروآزمون  از روش دو سهيمقاي برا

 فيتوصي برا و و،ي يتنيو من آزمون و تست لون مستقل،t ي ها
 اعتماد نمرات اريمع انحراف و نيانگيم ،يفراوان جداول اطالعات،

 ،نيهمچن .گرفت قرار استفاده مورد مختلفي هازمان در نفسبه
 از مطالعه موردي هاگروه باي انهيزم عوامل ارتباطي بررسي برا

 ز،يآنال جهت كه است ذكر قابل. شد استفاده فيشر دقيق آزمون
  .گرفت قرار استفاده مورد per- protocol روش

  
  نتايج

 به موفق شيآزما گروه انيدانشجو از نفر 54 مطالعه نيا در
 اعتماد پرسشنامه از مرحله سه ليتكم وي آموزش كارگاه در شركت

 پژوهش جينتا. كردند شركت نفر 52 كنترل گروه دره و شد نفسبه
 موردي هاگروه دري انهيزمي رهايمتغ تيوضع  نيزو شروع مرحله در

نتايج جدول فوق  .است شده داده نشان 1 شماره جدول در مطالعه
باشد  مطالعه ميهاي مورداي با گروهگر عدم ارتباط عوامل زمينهبيان

)17/0>P.(در شيآزما گروه در نفسبه اعتماد نمره  از سوي ديگر 
 در داشت،ي فاحش اختالف يبعدي هازمان در و مطالعه شروع
. دادينم نشان رايي باال تفاوت اعداد نيا كنترل گروه در كهيحال

 كارگاه از بعد ماهكي و بوده 72/2 شيآزما گروه در نمرات اختالف
-كي و 057/0 كنترل گروه در عدد نيا ،)>001/0P( ديرس 10/2 به

  t  نتايج آزمون،همچنين. )>046/0P(  بود48/0ماه بعد از كارگاه 
ماه بعد با زوجي در گروه آزمايش و مقايسه نتايج پس آزمون و يك

در اين ). >001/0P(باشد دار ميگر تفاوت معنيپيش آزمون بيان
رل عدم وجود تفاوت معني دار بين نتايج كه در گروه كنت است حالي

) =42/0P( ماه بعدو يك) =9/0P( پيش آزمون با نتايج پس آزمون
ي پيگيري در گروه  در مرحله،همچنين ).<4/0P(مشهود است 

و در ) >001/0P (23/6 با انحراف معيار 60/22 ميانگين ،آزمايش
-به) >422/0P (63/6 با انحراف معيار 77/21گروه كنترل ميانگين 

  .دست آمد
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  ايهاي مورد مطالعه بر حسب متغيرهاي زمينه توزيع فراواني گروه-1جدول شماره 
هاگروه  

 جنس نام متغير
 P كنترل آزمايش

)6/5(3 پسر  13)25(  
 جنس

)4/94(51 دختر  39)75(  
005/0  

)6/88(48 مجرد  44)6/84(  
 تاهل

6)1/11( متاهل  )4/15(8  
516/0  

)6/92(50 خوابگاهي  44)6/84(  
  سكونتمحل

)4/7(4 غيرخوابگاهي  8)15/4(  
195/0  

)5/18(10 بومي  6)5/11(  
 وضعيت سكونت

)5/81( 44 غيربومي  46)5/88(  
3/0  

  )8/53(28  )9/38(21 كارداني
 مقطع تحصيلي

)1/61(33 كارشناسي  24)2/46(  
123/0  

  
  هاي مورد مطالعهنفس نسبت به قبل از كارگاه در گروهمرات اعتماد بههاي آماري اختالف ن شاخص-3جدول شماره 

 اختالف نمرات
P 

SDX  تعداد  ±
 هاگروه

 
  هاي آماريشاخص

 نسبت به قبل كارگاه

 آزمايش 54 88/4±72/2
001/0 

 كنترل 52 -38/3±057/0
 بعد از كارگاه

 آزمايش 54 98/3±10/2
046/0 

 كنترل 52 27/4±48/0
 بعد از كارگاهك ماه ي

  
  

٢٠/۵

٢٣/٢
٢٢/۶

٢١/٣
٢١/٢

٢١/٨

18

19

20

21

22

23

24

25

قبل از آموزش پس از آموزش يك ماه پس از آموزش

آزمايش
كنترل

  
 هاي مختلفنفس در دو گروه مورد مطالعه در زمان نمره اعتماد به درصد95  ميانگين و فاصله اطمينان -1نمودار شماره 

  
  بحث

روزه در مطالعه حاضر مشخص شد كارگاه آموزشي يك
افزايش نمره اعتماد به نفس در گروه نفس منجر به ارتقاء اعتماد به

 شودمالحظه مي 1 جدول شمارهچنانچه در  .آزمايش شده است
، و )1(ميانگين و انحراف معيار نمره پيش آزمون، در پس آزمون 

كه اين اعداد در گروه در حالي. افزايش يافت) 2( در پس آزمون
ماه پس از كارگاه تفاوت از نظر كنترل در پس آزمون يك و در يك

دست آمده از ساير اين يافته با نتايج به. آماري اهميت نداشت
اي كه توسط جاللي و نظري در مطالعه. خواني داشتمطالعات هم

-هاي اجتماعي بر افزايش اعتماد بهدر زمينه تأثير آموزش مهارت
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 آموزش اثر نفس دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شده است،
خود و ابراز وجود در نفس، اطمينان بهبه مثبتي بر ارتقاء اعتماد

اي كه توسط بحريني  در مطالعه].9[گروه مورد مطالعه داشته است 
نفس به در زمينه تأثير آموزش ابراز وجود بر ميزان اعتماد

دانشجويان پرستاري و مامايي بوشهر انجام شده است، آموزش 
 زمون نسبت به پيش آزمون درمنجر به افزايش نمره پس آ

 در حالي كه اين تفاوت در ،دانشجويان گروه مورد مطالعه شده
-اي كه توسط بابادر مطالعه]. 10[ بودگروه كنترل مشاهده نشده 

نيا در زمينه تأثير آموزش حل مسئله بر ابراز شهبازي و كاشي
وجود، عزت نفس، اضطراب اجتماعي و بهداشت رواني نوجوانان 

ب اجتماعي استان كردستان انجام شده است، آموزش حل مضطر
ورزي و مسئله تأثير مثبتي در افزايش عزت نفس و جسارت

 ].11[بهداشت رواني و كاهش اضطراب اجتماعي داشته است 
اي است كه تحت تاثير عوامل مختلف قرار نفس سازهاعتماد به

ي لعهدر مطا .شود و براساس پيامدهاي مختلفي سنجش ميرفتهگ
ها مبتني بر آموزش ابراز وجود و حل حاضر نيز بخشي از آموزش

طور مستقيم و غير شايد بتوان گفت كه اين متغيرها به .مسئله بود
در پژوهشي كه توسط . برندنفس را باال مي اعتماد بههمستقيم نمر

امين شكروي در زمينه نقش برنامه طراحي شده در ارتقاي سطح 
زان دختر مدارس تهران انجام شده است،  عزت نفس دانش آمو

گر نقش و اثر مثبت برنامه آموزشي طراحي شده بر ارتقاء نتايج بيان
دانش آموزان  ].12[ عزت نفس دانش آموزان سال اول دبستان بود

اي مدون و و دانشجويان در صورتي كه در نظام آموزشي از برنامه
ستواري بيشتري گام اطمينان و ا با ،داراي طرح برخوردار باشند

گذار نفس آنها اثرتواند بر ميزان اعتماد به و اين حالت ميداشتهبر
توانند در هدف ميهاي مستقيم و معطوف بهگرچه آموزشا .باشد

هاي زندگي  اما سبك،تقويت يك حالت روان شناختي موثر باشند

و آموزشي مدون و مشخص در تداوم آن حالت رواني از اهميت 
در بررسي كه توسط محمودي راد در زمينه  .برخوردارندبيشتري 

هاي ارتباطي و حل مسئله اجتماعي بر عزت نقش آموزش مهارت
نفس و هوشبهر دانش آموزان مقطع سوم دبستان انجام شده است، 

هاي ارتباطي و حل گر نقش و اثر مثبت آموزش مهارتنتايج بيان
 ،همچنين]. 13[ بودمسئله اجتماعي و اعتماد به نفس و هوشبهر 

هاي اين پژوهش در ارتباط با تأثير خصوصيات دموگرافيك بر يافته
جز متغير درآمد خانواده گر آن است كه بهنفس بيانبه ميزان اعتماد

نفس در گروه آزمايش همبستگي مثبت به كه با پس آزمون اعتماد
...  ورتبه تولد سال تحصيلي، نشان داد، بين ساير متغيرها نظير سن،

نفس در پيش آزمون و پس آزمون رابطه آماري با نمرات اعتماد به
دست آمده توسط اين پژوهشگر نتايج به .داري مشاهده نشدمعني

-متغيرهاي دموگرافيك هم ي حاضر در برخي ازبا نتايج مطالعه

  . خواني دارد
  

  نتيجه گيري
اي روان شناختي است و نفس سازهاز آنجايي كه اعتماد به

توان از باشد، ميشامل اجزاي شناختي، هيجاني و رفتاري مي
  .آموزش براي ارتقاي آن استفاده نمود

  
  تشكر و قدر داني

طرح  دست آمده ازهاي بهاين مقاله بر اساس يافته
باشد كه بدين وسيله  مي8840شماره تحقيفاتي مصوب به

ي نويسندگان مقاله مراتب تشكر و قدرداني خود را از همكار
صميمانه معاونت و شوراي محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

  .نمايندكاشان ابراز مي
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