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 1394 مامايي نسيبه ساري در سال انشكده پرستاري وبررسي ميزان اعتماد به نفس در دانشجويان د

، استاديار گروه بهداشت جامعه، دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، الله فاني صابري
  ايران

 يه علوم پزشكدانشگا ،بهشهر يدانشكده پرستار كميته تحقيقات دانشجويي، ،يپرستار يكارشناس يدانشجو، فاطمه مطلق
 f.motlagh2013@gmail.com، رانيا ،بهشهر ،مازندران

دانشگاه علوم  ،بهشهر يدانشكده پرستار كميته تحقيقات دانشجويي، ،يپرستار يكارشناس يدانشجو ،مظاهر جعفرنژاد
    رانيا ،بهشهر ،مازندران يپزشك

  
  

كه خانواده و  باشد مي استانداردهاييگوناگون بر اساس  هاي محيطو  ها موقعيتدر : اعتماد به نفس حاصل قضاوت و ارزشيابي فرد از رفتار خود مقدمه
و باعث صدمات و لطمات جبران ناپذيري به افراد و حرفه هايشان  كند مي. چالش اعتماد به نفس پايين مشكالت متعددي را ايجاد سازد ميجامعه برقرار 

مامايي نسيبه  حاضر به بررسي ميزان اعتماد به نفس در دانشجويان دانشكده پرستاري و ي طالعهم. لذا شود ميبه خصوص در دانشجويان علوم پزشكي 
  پرداخته است. 1394ساري در نيمه ي اول سال 

با  ،ها داده آوري جمعتصادفي ساده انجام گرفت. براي  صورت بهاز جامعه آماري  گيري نمونه. باشد ميمقطعي  _اين پژوهش يك مطالعه تحليلي  :روش
با نوع پژوهش حاضر  متناسبجديدي  ي پرسشنامهمينه سوتا  چندوجهياز آزمون اعتماد به نفس كوپر اسميت و پرسشنامه شخصيتي  گيري بهره

ستگي ، همبt-testو آمار توصيفي و استنباطي ( v16 spssآمده با استفاده از نرم افزار به دست هاي دادهگرديد.  تائيد آنطراحي و روايي و پايايي 
  پيرسون و ...) مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند.

) داراي 30/%6)، در حالي كه (58/%5از اعتماد به نفس متوسطي برخوردار بودند ( موردمطالعهبود كه اكثر دانشجويان  آنحاكي از  ها يافته :ها يافته
ميزان اعتماد به نفس با متغيرهاي تأهل، ورزش، سابقه بيماري جسمي يا  ) داراي اعتماد به نفس پائين بودند. همچنين بين9/%5اعتماد به نفس باال و (

  ). P< 0.05وجود داشت ( داري معنيمذهبي اختالف  فرايضرواني، رتبه تولد و انجام 
 درنتيجهدارند  سروكارخاص كه در اكثر مواقع با عوامل تأثيرگذار بر سالمت رواني اش باشند ميپرستاري و مامايي از مشاغلي  كه ازآنجايي: گيري نتيجه

در برخورد با  آنشگرفي در افزايش ميزان اعتماد به نفس و ثبات  تأثير توان ميقاطعيت و ابراز وجود  هاي روش، با آموزش شده مطرحبراي گذر از چالش 
  تحصيلي دانشجويان اين رشته مشاهده كرد. كاراييمسائل مختلف جسماني رواني و همچنين افزايش 

  : اعتماد به نفس، دانشجويان، پرستاري و مامايي، ساريها ژهكليدوا
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