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 چکيده
دانشجویان  در نفسعزت و اضطراب سطح بین رابطه بررسی باهدفپژوهش حاضر 

پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاه جامعه است.  شدهانجام

تصادفی  یریگنمونهشد. روش  برآوردنمونه آماری با استفاده از جدول مورگان  ؛ کهبودند

 ازجملهبود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که  یاچندمرحله یاخوشه

و  هاشاخصپژوهش از  یهادادهبرای تحلیل . شودیمکاربردی محسوب  یهاروش

آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی،  یهاروش

است و همچنین جهت تحلیل  شدهاستفادهدر رگرسیون کلی  Fتحلیل رگرسیون و آزمون 

 شدهاستفاده SPSSکامپیوتری  افزارنرماز روش استنباطی، تحلیل واریانس با  هاداده

دانشجویان دختر  در نفسعزت و اضطراب است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سطح

 وجود دارد. یداریمعن یرابطهدانشگاه پیام نور کرمانشاه 

 .، دانشجویان دختر، پیام نورنفسعزتاضطراب،  : يديکل واژگان
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 2 عليرضا آجيليان،  1 آباديهاشممحمد حسينی

آموزگار اداره  ،واحد کرمانشاه، آزاد اسالمیدانشگاه  ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 1

 .ایرانکرمانشاه، کرمانشاه،  3آموزش و پرورش ناحیه 
 3آموزگار اداره آموزش و پرورش ناحیه  ،آموخته کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیاندانش 2

 .کرمانشاه، ایــرانکرمانشاه، 
 

 نام نویسنده مسئول:

 محمد حسينی هاشم آبادي

 

 دانشجویان در نفسعزت و اضطراب سطح بين رابطه بررسی

 دختر دانشگاه پيام نور کرمانشاه
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 مقدمه
پاسخی سازش  عنوانبهه وجود دارد در این مرحل یزاعتدال آمبخشی از زندگانی هر انسان در همه افراد در حدی  یمنزلهبهاضطراب 

عصر حاضر را عصر اضطراب  «رفتیم.میزهایمان به خواب می بود همه ما پشتناگر اضطراب »توان گفت: که می یاگونهبه شود.یافته تلقی می

ران اضطراب در دخت (1384 به نقل از دادستان، 1995کامر، )اند اب بسیار فراوان و گستردهنامند زیرا که در چنین عصری مظاهر اضطرمی

آن، اضطراب  یجهرنتدشوند و تر دارند و زودتر دچار ترس و دلهره میتر و روحی حساسشود زیرا که دختران لطیفبیشتر از پسران مشاهده می

شتر بیتر باشد، باعث در دختران و هر چه اضطراب کم نفسعزتکاهش  شود. هر چه اضطراب زیاد باشد، باعثدر دختران یافت می ازاندازهیشب

 شود.آنان می نفسعزتشدن 
و این دوره را دوره  دانندیماین دوره از اثرات وجودی خاص  متأثرنوجوانی  را در ای به نام اضطرابشناسان وجود پدیدهبعضی از روان

از تربیت  متأثرکه اضطراب در نوجوانی  معتقدندو  دداننفرهنگ و محیطی خاص می نامند. بعضی دیگر اضطراب را اثراتفشار و طوفان می

های ذهنی و عسلی که مشغله یلبه دل. در این عصر هستهای مختلف مشغله یلبه دل. در این عصر هستمختلف  یهافرهنگآموزشی در 

 برند.وجود دارد، مردم همگی همیشه در حال استرس و تنش به سر می

 

 بيان مسئله
 صورتبه یدرزمانناگهانی  طوربهنشود. گاهی این اضطراب  اضطراب مشاهده یهابحرانافتد که در خالل فرایند نوجوانی بندرت اتفاق می

ب ممكن است ما را با فقدان اضطرا گردد.محدود می یو پراکندگت و زمانی هم به احساس مبهم فراگیر اس گاهی شود،تدریجی ظاهر می

در یك جاده لغزنده رانندگی  برای معاینه کلی به پزشك مراجعه کنیم و یا داردیمواکه ما را  اضطراب مواجه کند. یفراوانمشكالت و خطرات 

 توانمی طورکلیبهبسیار مهم است اما  حالدرعین بسیار عام و شناختیروانمفهوم  نفسعزت تر داشته باشیم.کنیم بدین ترتیب زندگی طوالنی

است و  تغییرپذیر را احساس ارزشمندی شخص تعریف نمود. احساسات و افكار مردم درباره خودشان اغلب بر احساس تجارب روزانه نفسعزت

 . گذارندمی تأثیرموقت بر احساس فرد  طوربه

نسبت به خود ایجاد کند،  احساسشاننوسانات گذرایی بر نحوه  توانمیمعمول  وخیزهایافت از آن است که تربنیادی، نفسعزتالبته 

را دگرگون کند.  هاآنزندگی  تواندمیمعمول  وخیزهایافتپایینی دارند  نفسعزتکه  هاییآن برعكسبسیار محدودند،  تأثیراتولی این 

باالیی دارند خودپذیرا و خود ارزشمند  نفسعزتشود افرادی که ارزیابی شخص از ارزشمندی خویش تعریف می نوانعبهمعموالً  نفسعزت

است.  باثباتتا حدودی  نفسعزت شودمیفرض  کهطوریبهدانند را ارزیابی مثبت و منفی از خود می نفسعزتهستند. روانشناسان اجتماعی 

های شخصی حتم روی جنبه طوربهدهد و كی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشكیل مییا همان احترام به خود ی نفسعزت

ناهماهنگ خواهد شد و حتی ممكن است باعث  صورتبههای شخصیت گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبهانسان اثر می

 (.1390 بیابانگرد،) شود، ترس و... 1روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری هایبیماری پیدایش

 

 تاریخچه اضطراب
قرار  هاآزردگی روانر مقوله را د« تغرض هایاختالل» و« شكل بدنی هایاختالل»، «اضطرابی هایاختاللاخیر،  هایمهرومومتا »

شناسی را که به انواع شده بود و یك اختالل عصب کاربردهبهزشك اسكاتلندی، ویلیام کولن دادند. این اصطالح در قرن نوزدهم توسط پمی

که داشتند دارای  رغم سالمت جسمانیلیعدر خالل قرن نوزدهم آزردگان را  کرد.شد، مشخص میرفتاری منجر می هایاختاللمتعددی از 

شناختی، زیستایل قرن بیستم دیدگاه مبتنی بر پدیده آیی . در اواخر قرن نوزدهم و اودانستندمیگر ناپذیر و خود تخریبای انعطافرفتاره

آزردگی را در معنای متفاوتی بیان نمود الح روانفروید اصط داد. شناختیروان آییبه دیدگاه فرویدی مبنی بر پدید آلودگی، جای خود راروان

وقتی خاطرات و  چراکهد، وی روان آزردگی ریشه در اضطراب دار نظر بهکرد،  تأکیدشود ی اینكه این اختالل از علل جسمانی ناشی نمیو برا

ردهنده پایگاه هشدا منزلهبهکنند تا از سطح ناهشیاری به سطح هشیاری راه یابند، که در اینجا اضطراب ناهشیار کوشش می شدهسرکوبامیال 

بندی را در طبقه آزردگیبندی روانطبقه زیربنایقرار گرفت و اندکی بعد  موردپذیرشپس از مدتی نظریه فروید  شود.آشكار می« من»پایگاه 

 ( تشكیل داد.psmپزشكی آمریكا )تشخیصی و آماری انجمن روان
های اخیر به مخالفت با نظریه فرویدی پرداختند، انتقاد اصلی آن این دههدر  نگر رفتاریپردازان پردازان مختلف بخصوص نظریهنظریه

 .«دهدشود پوشش میهای اضطرابی مشخص میدر وضع کنونی، تحت عنوان اختالل ازآنچه تروسیعای آزردگی به گسترهروان» بود که:
شدگی را بر های دفاعی که تهدیدمكانیزم پاشیدگیازهم( شهرت یافته است. بر مفهوم من شناسیروانسردمداران نظامی که تحت عنوان )

                                                           
1.Aggression 
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به عواقب و آثار اضطراب مثل  1988مازه در سال  اند.داده نظر هراس( در مورد اضطراب و 1950دانند، )هارتمن، ماهیت اضطراب حاکم می

های ابتدایی را با نانوایی کودك در  یسازذهنی 1966کند. کالین در سال به یك شیء اشاره می شدن نزدیكتخلیه مرفوع و هراس از 

بخصوص  وحشی حیواناتاین بود که کودکی را که در حال خواب دیدن  1949نظرگزل نیز در سال  دهد.سازی اضطراب مطابقت مییذهن

هراس از مرگ یا  کودك: سالگیهشتدر سن حدود  1967آنتونی نیز در سال  نظر بهشود، است، از خواب بیدار می ایجادشدهمثل گرگ در او 

و  اندیافتهتعمیماضطراب  کنندهمشخصهای خواب که ؛ اختالل1933در سال  فلمینگ وکند، پوم در او بروز می «سالگیهشتاضطراب »

 کند، بیشتر است.هراس را متمایز می هایاختاللهای خاص و رفتارهای اجتنابی که ترس
سیاسی،  اختناق های اضطراب در خالل تغییرات اجتماعی ناشی از جنگ،نشانه در اغلب موارد 1991کمپتون و همكاران در سال 

 حمایتگریفزون  1968و جنگیر در سال  1958آیزنبرگ در سال  یابد.، افزایش میهاآنصنعتی و رویدادهای ملی مرتبط با  هایدگرگونی

بر این نظر است که اضطراب  1950کریس در سال  اند.کرده یدتائ منجر شود، هاآنتواند به افزایش سطح اضطراب در فرزندان والدین می

، در مورد اضطراب تماماٌ 1948ل ساکالین که در  نظر شود که کفش عالمت محرك یا شكست روبر شود.خودمختار فقط هنگامی ظاهر می

های نظریه طورکلیبه که برای درك اضطراب باید به غریزه مرگ یعنی مفهوم پرخاشگری متوسل شد. است اینمخالف با نظر فروید است 

فروید، آنافروید،  ماننداست. بعضی از این پیشگامان  شدهبیانهماهنگی  ...پزشكان و، روانروانكاوانشناسان، مربوط به اضطراب از طریق روان

 اند.اضطراب کوشش و تحقیق کرده در زمینهبه طریقی  هرکدامتوان نام برد که را می ...تل و وکولشکالین، کریس کمپتون آنتونی، گزل

 

 تعاریف اضطراب 
خود بنا به گستردگی و کاربردش برای بیان مفاهیم و رساندن اصل مطلب به دیگران نیاز به یك سری توضیحاتی دارد  نوبهبههر عملی 

هم  چراکهاست؛  اضطراب دارای تعاریف زیادی برند.و این توضیحات را اکثراٌ در مورد یك موضوع یا علم خاص در قالب تعریف از آن بكار می

اند، بعضی آثارشان بكار برده مجموعه دراند و آن را داشته سروکاربه طریقی با آن  هرکدامشناسان ن و روانپزشكانظران و هم روانصاحب

 از: اندعبارتتعاریف اضطراب 
نام، چیزی است که ممكن است در تنش گسترده و موحش و اغلب بی منزلهبهاند است، اضطراب عموماٌ یك انتظار به ستوه آورده .1

 آیدمیاتفاق افتد. این حالت که به شكل احساس و تجربه کنونی مانند هر اغتشاش هیجانی در دو سطح همیشه روانی و بدنی در فرد پدید 

 رافون) استنیز وابسته  شرم شخصی یا مجازات، حادثه مرگ غیرمستقیمتهدید مستقیم با « آوراضطراب»ممكن است به یك تهدید عینی 

1973). 
باال گرفتن تحریكات اعم از بیرونی  تأثیرآمیز یعنی موقعیتی که زیر اضطراب عبارت است از واکنش فرد در مقابل یك موقعیت ضربه. »2

 (1973 ،چاپلین«)ناتوان است. هاآن کردن مهارو فرد در  شدهواقعیا درونی 
 وجود بهالوقوع در خرد آدمی روزی قریبکه براثر ترسی مبهم و احساس ناایمنی و تیره بدنی وروانی  حالدرعینناراحتی . »3

 (1985 ،رونپیه«)آید.می
در حضور یك  مثالً ؛گیردیك کكشانند ثانوی است که پاسخی اجتنابی را در برمی منزلهبه. در چارچوب رفتارنگری تجربی، اضطراب 4

ادرار  دفعشوند و های محرز اضطراب قلمرو او میزند که در حكم نشانهاز حیوان سر می رفتارهایی عموالٌیك شوك یا تكان(،محرك شرطی )م

 (1975 ،چاپلین) گیرند.قرار می هاآنمله به دستگاه آزمایشی و جز آن در شمار حو مدفوع یا 
 کنیم.مانی جهانی است که در آن زندگی میمعنا نقص و ناببا هشیاری مستقیم نسبت به بی توأمحالت هیجانی  منزلهبه. اضطراب 5

 (.1985 ،وپر)
 شدهبینیپیشهای بدنی تنش منبع خطر لذتی یا نشانهبی بااحساس توأمآیند، می هابدبختینگرانی پیشاپیش نسبت به خطوط یا . »6

 «تواند درونی یا بیرونی باشد.می
اصولی زندگی شخص ایجاد  هایروشاز ترس که در اثر به خطرافتادن یكی از  است عبارتلومی اضطراب شدید و اضطراب . بفلررو7

 (1390شاملو، . )شودمی
با تعارض  توأم-2متناسب با مقدار خطر نیست  -1 کهالعملی عكس چنانآناز  است عبارت. رولومی نیز معتقد است که اضطراب شدید 8

 (1390، شاملو). است توأمدفاعی  هایمكانیسممرضی و  عالئمبا  -3 است غیرعادیو سرکوبی و سایر مشخصات 
. اندکرده مشاهده راشناسان درمانی آن و اغلب روان زیاد، پرواضح است تخیل واضطراب در فراموشی و تعارض  تأثیردر افراد نوروتیك 

 (1390 شاملو،)
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 اضطرابیاختالالت 
بهنجاری  هایواکنشاحساسات،  گونهاینکنیم، اضطراب و کنش می تهدیدآمیز یا فشارآمیز احساس هایموقعیتاکثر ما در روبرو شدن با 

را  هاآن راحتیبهاکثر مردم  کهرخ دهد  هایموقعیتشود که در برابر در برابر فشار روانی هستند. اضطراب تنها زمانی نابهنجار محسوب می

اضطراب  هایاختاللمانند )اضطراب یا نشانه اصلی است  هاآنکه در  هاستاختاللاضطرابی شامل گروهی از  هایاختالل .کنند وفصلحل

مانند )شود که شخص سعی دارد رفتارهای غیر انطباقی خاصی را کنترل کند زدگی(؛ یا اینكه اضطراب زمانی تجزیه میفراگیر و وحشت

 غیراضطراب شدید و نیز برخی رفتارهای  هاآنروانی که مشخصه عمده  هایاختاللگروهی از  عملی. –هراس و وسواس فكری  هایاختالل

زدگی، هراس و اختالالت وسواس از: اضطراب عمومی، اختالل وحشت اندعبارتبرخی از این اختالالت  رهایی از اضطراب است. منظوربه انطباقی

که سابقاٌبه  هاییاختاللای است که شامل بسیاری از بندی عمدهروانی طبقه هایبیماریب راهنمای تشخیصی و آماری عملی و در کتا _فكری 

زدگی عملی، اختالل وحشت_وسواس فكری  هایاختاللرنجوری، اضطرابی عمومی، روان هایاختاللاز:  اندعبارتآمد می هارنجوری روانعنوان 

 .و اختالل هراس

 

 از: اندعبارتبعضی تعاریف 
 مانندهای بدنی اختالل اضطرابی عمومی: یك اختالل اضطرابی که مشخصه آن تنش و بیمناکی مستمر است. ممكن است با نشانه -1

 تپش قلب، احساس خستگی، اختالل خواب و سرگیجه نیز همراه باشد.
مختل  شدتبهکه در زندگی روزمره او  فراگیرند یاان شدید مشخص چن هایترساختالل اضطرابی که در آن  یك اختالل هراس: -2

 شود. )اختالل اضطرابی هراس(می
 شود:عملی: یك اختالل اضطرابی است که به یكی از سه صورت زیر دیده می _اختالل فكری  -3

 اند؛فكری: فكرهای تكراری که غالباٌ ناخوشایند و آزاردهنده وسواس الف:
 به تكرار اعمال قالبی یا تشریفاتی است؛ ناپذیرمقاومت هایکششعملی:  وسواس ب:
 .و تشخیص از یكدیگرند تفكیكغیرقابلو  شدهادغاموسواس فكری و عملی که در همدیگر  هایاختاللاضطرابی: ترکیبی از  هایاختالل ج:

ای است بنام هراس نسبتاٌ گستردهکنند،نوع اختالل اضطرابی هراس درمان اشخاصی که به متخصصان مراجعه می ترینرایجیكی از 

افرادی که این اختالل را دارند از تنها بودن  کاالست. فروش میدانمجمع یا  معنی بهزبان یونانی  در راازدحام هراس یا اگورافوبی و کلمه آگو 

یا به کمك الزم دسترسی  باشدترسند. ترس از اینكه اگر ناگهان احساس ناتوانی کنند فرارشان دشوار مومی میناآشنا یا اماکن ع درجاهای

بندی طبق طبقه .مربوط به مدرسه و هایهراسدارند مانند  دنبال بهکه پاداش  است اینها احتماالٌ نداشته باشد. به علت پیدایش برخی از هراس

DSM-IV  از: اندعبارتاختالالت اضطرابی 
نگرانی شدید، ترس و یا وحشت اغلب همراه با احساس مرگ  دوره مجزایی است که در آن شروع ناگهانی زدگی:حمله وحشت -1

شدن ، احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه، احساس بستهقلب تپشتنگی، نظیر: نفس عالئمیالوقوع وجود دارد. در ضمن این جمالت قریب

 شود.یا از دست دادن کنترل ظاهر می شدن دیوانهاز  ترس و یخفگ یا وگلو 
( باشد یا در صورت کننده شرمسارممكن است دشوار )یا  هاآنکه فرار از  هاییمكانیا اجتناب از  گذر هراسی: عبارت است از اضطراب -2

 زدگی، دسترسی به کمك دشوار است.شبیه وحشت عالئمزدگی و یا وقوع حمله وحشت
دارد  هاآندر مورد  دائمفرد نگرانی  که غیرمنتظرهعودکننده،  زدگیوحشتزدگی بدون گذر هراسی: از طریق حمالت اختالل وحشت -3

 شود.مشخص می
 غیرمنتظرهبدون سابقه حمالت  زدگیوحشتشبه  عالئمطریق وجود گذر هراسی و  از :زدگیوحشتگذر هراسی بدون اختالل  -4

 شود.مشخص می زدگیوحشت
 شودمیترسناك خاص فراخوانده  موقعیتبالینی که در اثر مواجهه یك شی یا  مالحظهقابلهراس خاص: از طریق اضطراب  -5

 گردد.و منجر به رفتار اجتنابی می شدهمشخص
اعمال اجباری )که جهت خنثی  یا وشوند.( اختالل وسواس اجباری: از طریق افكار وسواسی )که موجب اضطراب یا نگرانی بارز می -6

 شود.( مشخص میکندمیکردن اضطراب عمل 
افزایش برانگیختگی و اجتناب از  عالئمای همراه با العاده ضربهاختالل استرس پس از ضربه: از طریق تجربه مجدد یك واقعه فوق -7

 شود.مرتبط با ضرب مشخص می هایمحرك
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دهد مشخص ای رخ میالعاده ضربهاسترس پس از ضربه که بالفاصله از یك واقعه فوق ئمعالشبیه  عالئمیاختالل استرس حاد: با -8

 شود.می
 شود.ماده اضطراب و نگرانی مداوم و مفرط مشخص می 6اختالل اضطراب فراگیر: از طریق وجود حداقل  -9

شود در شود معموالٌ در کودکی ظاهر میمی اختالل اضطراب جدایی: که با اضطراب مرتبط با جدایی از نمادهای والدینی مشخص -10

 شوند آورده شده است.در دوران نوزادی، کودکی یا نوجوانی تشخیص داده میر برای اولین با معموالًبخش اختالالتی که 
 هایترس هایفوریت -1شوند: اضطرابی موارد زیر را شامل می هایاختالل درنتیجهاضطراب واکنش مناسب در مقابل تهدید است، 

 (.1390 ،آسیبی )گنجی _حالت استرس پس  -5عملی  _اختالل وسواس فكری  -4اضطراب فراگیر  -3 زدگیوحشت هایاختالل -2مرضی 

 

 عالئم جسمانی و روانی اضطراب
 

 عالئم روانی اضطراب عالئم جسمانی اضطراب

 فقدان اشتها
 است بدن اشتیاق زیادی به غذا دارد فشارتحتوقتی جسم 
 دل سرهای متعددی و لرزش سوءهاضمه

 یبوست و اسهال
 خوابیبی

 میئاحساس خستگی دا
 تمایل به عرق کردن زیاد بودن علت مشخص

 های عصبیتنش
 ناخن جویدن

 سردردها
 چنگ شدن و انقباض عضالنی

 تهوع
 از نفس افتادن بدون تقال و کوشش

 حمالت غش
 حمالت گریه کردن یا تمایل به گریه کردن

 سردمزاجیناتوانی جنسی یا 
 عدم قدرت نشستن بدون وول خوردن

 فشارخون باال

 دائم با مردم خلقیکج
 احساس عدم توانایی در مقاومت

 به زندگی عالقگیبی
 احساس دائمی یا ادواری ترس از بیماری

 احساس گناه
 ر رساندنیا آزا بودن بداحساس 

 اشكال در گرفتن تصمیم
 احساس زشتی

 نسبت به سایر مردمعالقگی بی
 فروخوردهآگاهی از خشم 

 عدم توانایی در نشان دادن احساس واقعی
 گرفتن قراراحساس هدف دشمنی دیگران 

 از دست دادن احساس لذت
 احساس فراموشی

 آیندههراس 
 یك فرد یا پدر و مادر عنوانبهاحساس شكست 

 احساس نداشتن کسی که به او اعتماد کند
توانایی اتمام یك کار قبل از پرداختن  عدم اشكال در تمرکز حواس،

 به کار دیگری، ترس شدید از فضای باز یا بسته یا از تنهایی
 

 عالئم جسمانی و روانی اضطراب
شود، پزشكان عالئم جسمی و روانی ناشی از نماید عالئم مختلفی از آن ناشی میوقتی اضطراب شروع به تغییراتی در جسم و روح می

پزشكان  چنینهم گردد.اند که در جدول صفحه بعد مشخص میشود تشخیص دادههای جدی دیده میقبل از بروز بیماری عموماًاضطراب را که 

 ها ممكن است به علت اضطراب بروز کنند و یا به علت اضطراب تشدید یابند.اند، این بیماریدهااز اضطراب را تشخیص دهای ناشی بیماری

 :کننداند که در زمینه اضطراب بروز میهایی که مشخص شدهفهرست بیماری

 

 افزایش فشار خون
 قلبی حمله 0 قلبترومبوز عروق 

 میگرن
 هاتب یونجه و حساسیت

 روماتیسم مفصلی مزمن() روماتوئیدآرتریت 
 اختالالت قاعدگی
 سوءهاضمه عصبی

 نفع و عدم هضم غذا
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 آسم
 شدیدخارش 
 یبوست

 تورم روده بزرگ )کولیت(
 افسردگی

 غده تیروئید ازحدبیش فعالیت هیپوتیوئیدیسم:
 بیماری قند

 اختالالت پوستی
 سل

 

 افزایش فشار خون و بيماري قلبی

طوری که میزان غذایی که شخص رای نقش باشند هماناندگی ما ارتباط دارد دهایی که با شیوه زدر بیماری رسد که اضطراببه نظر می

 و فوق یعنی فشارخون باال هایبیماریجدول  در خانیان یا مصرف الكل و ورزش نیز در بروز بیماری نقش دارند.دخورد، یا میزان استعمال می

سیون یا فشار خون باال در غالب منشاء عضوی مستقیمی ماری اولی ارتباط نزدیكی با اضطراب دارند هیپرتانها قلبی، ثابت شده که در بیبیماری

 بتوان شناخت ندارد. سادگیبهکه 
 

 نفسعزت

 این امروزه، اگرچه است. 2شخصیت فرآیند در 1خود مهم عملكرد روانشناسی پردازاننظریه موردتوافق مهم موضوعات از یكی 

 خود از تعاریف مختلفی شناسیروانمختلف  هایدیدگاه توافق دارند، شخصیت فرایند در آن اهمیت و خود کانونی بودن مورد در پردازاننظریه

مورد غفلت  خود روی مطالعات هازمان از در بعضی اگرچه است. گشته تغییراتی دستخوش خود به مختلف توجه هایزمان . دردهندمی ارائه

 اساسی و مهم عوامل از یكی نفسعزت است. گرفته قرار شناسان فراوان روان موردتوجه دیگر بار مفهوم این اخیر هایدهه ، دراندقرارگرفته

 نفسعزت است. قرارگرفته تربیتی امور پژوهشگران و روان شناسان از بسیاری موردتوجه اخیر هایدهه در که هاستانسان و شكوفایی رشد در

 و استانداردها با آمدن کنار ینحوه بررسی با افراد .کندمیداللت  خود از فرد نگرش به و است خود شخص از ارزشمندی قضاوت معنای به

 خود احساس چگونگی نفسعزت .پردازندمی دست قضاوت این به دیگران با خود چگونگی عملكرد یمقایسه و خود موردنظر هایارزش

 . بنابراین،هست آدمی رفتار کلید و دارد نفوذ شخصی اهداف و هاارزش آرزوها، هیجانات، ادراکات، افكار، یهمه بر است و خود یدرباره

 .آوردمیفراهم  را وی آسایش خاطر و محافظت نموده برابر اضطراب در را وی که است فرد شناختیروان مرکزی ساختارهای یهسته نفسعزت
. کندمی حمایت منفی زندگی آور فشار وقایع مقابل در فرد از که فشارهای روانی دارد با مقابله در ایکنندهمحافظتنقش  نفسعزت 

 و منفی برانگیختگی یهتجرب بدون بیرونی وقایع فشارآور و تهدیدها با است قادر راحتیبه است، باالیی برخوردار ارزشمندی از که فردی

 افسردگی، عملكرد ،مواد سوءمصرف بزهكاری، برای پرخاشگری، خطر عامل عنوانبه پائین نفسعزت شود. مواجه روانی سازمان پاشیدگیازهم

 که اندکرده پیشنهاد مدارس مسئوالن سیاستمداران و برخی اخیراً است. شده مشاهده آن نظایر و آزاریکودك آزاری، همسر ضعیف تحصیلی،

 فرض استوار است که نای بر پیشنهاد این کنند. طراحی افراد نفسعزتارتقای  برای هاییبرنامه باید اجتماعی دیگر مؤسسات و مدارس

شود.  ارزیابی خارجی تمداخال با تواندمیو  دارد خاص وجود هایموقعیت از مستقل اجتماعی است، مشكالت معلول نه علت و نفسعزت

در  ویژهبه امر، این به توجه .است رفتاری ما هایویژگی کنندهتعیین و شخصیت هایجنبه تریناساسی و ترینمهم از یكی نفسعزت تردیدبی

 ست. ا برخوردار خاصی اهمیت از ،دهندمی آموزش هاآن به که کسانی نیز و ویژه آموزشی نیازهای کودکان دارای مورد

 دچار افراد .استخالقیت افراد  و استعداد شكوفایی و پیشرفت عوامل ترینمهماز  حیاتی ارزشمند یسرمایهیك  مانندبه نفسعزت

و  دلسرد تدریجبه مدرسه در درپیپی هایناکامیو  عادی همساالن با برخورد در منفی تجارب منفی والدین، هاینگرش دلیل به ناتوانی،

 این درنتیجه و باشند داشته ارزشیبی احساس خود به نسبت هاآن که شودمی مشكالتی موجب و هاشكست چنین توالی و شده سرخورده

یك شاخص بسیار مهمی در شخصیت افراد است و  نفسعزت (.1387 ولی زاده و همكاران،) شود هاآن نفسعزتدر  آسیب به منجر احساس

مباحثی . قدمت تاریخی این موضوع به شودمیدیگران برای ما قائل هستند، گفته  کنیممیو فكر  دهیممیبه مقدار ارزشی که ما به خود نسبت 

که  اندپذیرفته. در طول صد سال گذشته بسیاری از روان شناسان این نظر را گیردبرمی اندداشته درگذشتهت یکه علما و فالسفه تعلیم و ترب

 مجید: قرآن در نفسعزت (.1390 1آدلر) است نفسعزتانسان دارای یك نیاز به 

 

 

                                                           
1.Self 
2.Personality 

Adler .1  
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 :فرمایدمیو  داندمیقرآن مجيد در سه مورد، همه را از آن خداوند  

این آیات بیانگر آن است  است. مؤمناناینكه عزت، مخصوص خدا و رسول او و  یعنی( 8 هیآ ،منافقون) للمومنین؛ وهلل العزه و لرسوله و

در قرآن آمده است  .باشندمیهستند، مظهر یكی از صفات الهی  بزرگ، از صفات الهی است. آنان که دارایی این خصلت نفسعزتکه خصلت 

همه  قطعاً( بااینكه ،جویندمیمنافقان عزت را نزد غیر خدا ) آنان( یعنی اینكه آیا 139آیه  ،نساء) ؛جمیعاًکه: لیتغون عندهم العزة فان العزه اهلل 

( یعنی اینكه کسی که 10 آیه ،فاطر) جمیعاًدر جای دیگری از قرآن کریم آمده است که: من کان یرید العزّه فللّه العزّه  عزت نزد خداست.

ه اساسی و شرایط اصلی تحصیل عزت، یبا توجه به این آیات، پا ( تمام عزت برای خدا است.چراکهباید از خدا بخواهند، ) استخوانان عزت 

و ارزشی است که یك فرد  درجه نفسعزت عزتی به دست نخواهد آمد. گونههیچغیر خدایی،  هایبرنامهبنابراین در کارها و  ؛اعتقاد به خداست

اندازه فرد خود را  که تا چه دهدمیفرد نسبت به خویشتن است و نشان  تأییدبیان تأیید یا عدم  منزلهبه نفسعزت. شودمی قائلبرای خود 

تار و در سطح در سطح گف توانمییك تجربه شخصی است که ترجمان آن را  نفسعزت دیگرعبارتبهو  داندمی پراهمیتتوانا، ارزنده و 

 باشد. پایین یا باال تواندمی نفسعزتمعنادار مشاهده کرد.  رفتارهای

 با خودآرمانی چنانچه برعكس است. برخوردار باالیی نفسعزت از فرد باشند، ترازهم با یكدیگر خودآرمانی و شدهادراك خود که زمانی 

 باشد، داشته خود عملكرد از مثبتی ارزیابی فرد بود. هرگاه خواهد برخوردار پایین نفسعزت از فرد داشته باشد، فاحش تفاوت شدهادراك خود

مهار  جایگاه یابدمی کاهش او نفسعزت باشد، داشته عملكرد خود از منفی ارزیابی اگر فرد کهدرحالی شودمی وی نفسعزت افزایش باعث

 اولیه ساختار و بانفوذ یا مؤثر افراد بیرونی یا و )خود( درونی عوامل کنترلتحت  حد چه تا وی سالمت که است امر این به فرد باور سالمت

 انجام گذشته هایتقویت بر پایه فرد در یادگیری که شودمی گفته اجتماعی یادگیری نظریه . دراست اقبال( و بخت از سالمت مهار جایگاه

 وضعیت مثبت، و نگرش آگاهی با سالمت مهار درونی . جایگاهدهندمی شكل خود را در عمومی و خاص انتظارات افراد آن طی و شودمی

 مؤثر افراد خصوصبه) سالمتمهار  جایگاه بیرونی منابع بیشتر مقابل، در .شودمی همگام و سالمت همراه و بهداشتی رفتارهای ،شناختیروان

 .(1387مشكی و همكاران، ) شوندمی همراه ضعیف شناختیروان وضعیت و منفی بهداشتی با رفتارهای اقبال( و بخت ؛بانفوذ و

 

 کلی: نفسعزت

این خاصیت عمومی  استقضاوت شخص به ارزشمندی وجود  نفسعزت درواقعارزشیابی که شخصی نسبت به ارزشمندی خویش دارد  

 (.1372 ،شاملو) استوجود دارد و نه یك حالت محدود گذرا بلكه ثابت و دائمی  هاانسانهمه  است و در

 

 اجتماعی: نفسعزت
یك دوست برای دیگران دارد که کودکان، او را دوست دارند و افكار و عقاید او  عنوانبهاحساسات و عقاید کودك در مورد خودش که  

انگرد، بیاب) کندمیو از ارتباط و تعامل با همساالن خود احساس رضایت  دهندمیشرکت  هایشانفعالیتارزشمند است و او را در  هاآنبرای 

1376.) 

 

 تحصيلی: نفسعزت
تحصیلی افراد  هایموفقیتدارا است،  اشتحصیلیدر رابطه با تحصیل و جایگاه  آموزدانشیك  عنوانبهمبتنی بر ارزش است که فرد  

 (.1376 بیابانگرد،) شدزمینه خواهد  این درباعث ارزیابی مثبت 

 

 :نفسعزتاساسی  هايمؤلفه
 برباباال و پایین توسط  نفسعزتاست، توصیف موارد با استناد به  شدهمطرحدر ذیل « اینرونر» نگرجامعاز دیدگاه  نفسعزت مؤلفهپنج  

 ( مطرح شده است:1989)
، توانایی رودمیانتظار  ی، احساس راحتی، وقوف در آنجا که از وشودمیاحساسی از اطمینان قوی است که شامل این نكات  امنیت:-1 

 ایپایهشوم(  برخورداری دیگران از پشتیبان توانممی) امنیت، دارا بودن احساس قوی هامحدودیتو درك قواعد و  هاموقعیتوابستگی به افراد و 

طمینان خاطر کودکان باید قبل از انجام هر عملی نسبت به آن ا روازاین گرددمی ریزیپایهاساس  آن بردیگران  هایمؤلفهاست که ساختار 

 نفسعزتدیگر  هایمؤلفهمطمئن نیستم( در جذب  رودمیاز من انتظار  آنچهنسبت به ) نمایدحاصل نمایند، چنانچه کودك احساس ناراحتی 

 با مشكل مواجه خواهد شد.
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 هایویژگیو  اسناد، هانقش برحسبرا  بینانهواقعود پذیری: احساس فردیتی است که اطالعاتی درباره خود و توصیف دقیق و خ-2 

، شایستگی، کفایت فردگرایی( احساس پذیرممیمن خود را دوست دارم و ) باشند. کودکانی که واجد خود پذیری قوی گیردبرمی درجسمانی را 

 .انددهارامن خودم را دوست ندارم( در پذیرش خود فاقد ) دارندکه احساس خود پذیری ضعیفی  کودکانی وو تحسین از خود دارند 
، همچنین به معنای احساس پذیرفته شوندمیدر روابطی که مهم قلمداد  ویژهبهاز پذیرفتن و مقبولیت است  یپیوند جویی: احساس-3 

احساس تعلق داشتن( ) باشند. کودکانی که دارایی احساسات پیوند جویی قوی رودمیقرار گرفتن از سوی دیگران به کار  مورداحترامشدن و 

با من باشد( منجر به  خواهدنمیکسی ) کودك دراحساس پیوند جویی ضعیف  آنكهحال. کنندمیضایتمندی با دیگران برقرار رابطه راحت و ر

 .شد خواهدو احساس بیگانگی وی  انزواطلبی
 هاضعفو پذیرش  هاتوانمندی، هانیرومندیامل وقوف بر به احساس موفقیت و فضیلت در کارایی اشاره دارد و ش مؤلفهشایستگی: این -4 

 شوم(. روبروبا هر خطری  توانممی، بنابراین کنممیمن احساس توانایی ) باشندمی. کودکانی که واجد احساس شایستگی شودمینیز 
بل و قا بینانهواقعبه خویشتن اجازه دهد تا اهداف  کهطوریبهاست  موردنظر زندگی در انگیزه ودارا بودن هدف  مؤلفهتعهد: در این -5 

 حصولی داشته باشد و در قبال پیامدهای تصمیمات خود احساس مسئولیت نماید.

 

 :نفسعزتماهيت  
، والدین معموالً تشویق به باشدمی بسیار مهمی حالدرعیناست و  ایگسترده وبسیار عام  شناختیروانمفهوم  نفسعزت کهازآنجایی 

معیارهای  طبق برابی نفس است که همان ارزی نفسعزتمشخص تعریف کنند.  طوربهرا  نفسعزت، مگر اینكه یابندمیرشد ویژه آن را دشوار 

برای بقا و سالمت روانی  نفسعزت .کندمی. هر فرد، نقش آن معیارها را در تعیین ارزش انسانی خود بسیار تلقی پذیردمیفردی خاص صورت 

 هاتجربهمت یا بیماری(، سال) جسمیبسته به شرایط  توانمیخوردار نیست، بنابراین همیشه از ارزش ثابتی بر« نفسعزت» استانسان حیاتی 

عاطفی زندگی است  یكی از ملزومات نفسعزتشاد یا غمگین( مثبت و منفی نوسان داشته باشد. ) روحیحاالت  و( موفقیت یا شكست) زندگی

بعد ارزیابانه خود پنداره، توصیف  نفسعزت، درواقع(. 1992 ،گ و همكارانگرین بر) شوندنمیو بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده 

و  هاشكل، صداها، هانگر. برای انسان این امكان وجود دارد که کنیممیفرد از خود است و اشاره به این داردکه چگونه خود را ارزشیابی 

 .بیندمیآسیب  شدتبهاز خود را دوست نداشته باشد، ساختار روانی او  ایبخشهاما اگر فرد  ؛خاصی را دوست نداشته باشد هایاحساس

 

 :نفسعزت نظریات مرتبط با 

را یك مورد مهم  نفسعزت و انددادهارائه  نفسعزترا برای مطالعه  ایعمدهو رهنمودهای  هابصیرتجامعه شناسان و روان شناسان  

 :کنیممیاختصار اشاره  طوربه هاآنبر نظریات برخی از  دانندمی

 

 :1جميز ينظریه
 هایارزشنگاشته است به اعتقاد وی آرزوها و  نفسعزت( از اولین کسانی است که در مورد 1967) جمیزدر رابطه با نظریه  2کوپر اسمیت 

باشد یا انجام  خواهدمیدنیا کامالً به آنچه  این دریا نه دارند احساس فرد  پنداردمیا خود او را مطلوب یاینكه آ تعیین درانسان نقش اساسی 

ت به آنچه ادعا یا آرزوی بو کماالت وی نس هایموقعیتکه قضاوت فرد در مورد ارزش خود تابعی از  پنداشتمیبستگی دارد. وی  دهدمی

نخواهد  تأثیریاو هیچ  نفسعزتاضی به ریاضیات خود بنالد عملكرد ضعیف در امتحان ری وجههیچبهخوب انجام دادن آن را دارد. اگر فرد 

 = موقعیت / آرزوها یا انتظارات.نفسعزت ابراز نموده است: نفسعزتگذاشت. جمیز این موضوع را با طرح کلی فرمول 

 

 هدف پژوهش:

 .استهر کرمانشاه شدر دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور  نفسعزتو  سطح اضطرابهدف کلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین 

 

 

 

 

                                                           
1.James 
2.Cooper Smith 
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 پژوهش: روش

. با توجه به اینكه هدف پژوهشگر، استدر بین دانشجویان دختر  نفسعزتو  اضطرابهدف از اجرای این پژوهش تعیین رابطه سطح 

لذا این پژوهش در دانشگاه پیام نور کرمانشاه صورت  دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کرمانشاه بود، نفسعزتتعیین تأثیر سطح اضطراب بر 

 گرفت.

 

 :جامعه آماري
 94-95دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کرمانشاه در سال تحصیلی 

 

 :گيرينمونهروش 
موقعیتی  موردنظر)تصادفی( تمام افراد جامعه  گیرینمونهتصادفی صورت گرفته است. در این شیوه  صورتبهدر این پژوهش  گیرینمونه

تصادفی  طوربه، سپس کندمیرا تهیه  موردنظرمساوی و مستقل برای انتخاب شدن را دارند. به همین منظور تحقق اول فهرست نام افراد جامعه 

د )بهرامی، نمایانتخاب می هاآنبه جدول اعداد تصادفی، افراد گروه نمونه را از بین  با مراجعه آنگاه، دهدمییك شماره  هاآنبه هر یك از 

 هاگروهافراد،  جایبه ایخوشه گیرینمونهاست. در  ایچندمرحلهای تصادفی خوشه گیرینمونه، صورتبه گیرینمونهدر این تحقیق . (1381

یا  که انتخاب نمونه از اعضای جامعه مشكل شودمی کاربردهبه( زمانی ایخوشه گیرینمونه). این روششوندمیتصادفی انتخاب  صورتبه

 گیرینمونه، عمل ایمرحلهتك. در شودمیاجرا  ایچندمرحلهو  ایمرحلهتكبه دو صورت  ایخوشه گیرینمونه (.1383غیرممكن است )دالور، 

(.تعداد نمونه در این تحقیق 1383)دالور،  شودمیتكرار  باریكاین عمل بیش از  ایچندمرحلهدر  کهدرصورتی، باریكبا استفاده از خوشه فقط 

 .که دارای شرایط الزم برای اجرای تحقیق هستند نفری 80است. البته  نفر 80

 

 :روش اجراي پژوهش

و افراد بر اساس واقعیات و حاالت خود  شودمیارائه  هاآندر صورت همكاری افراد، به  هاآزموندر ابتدا پس از مشخص شدن دانشجویان 

 پرداخته شد. هاوتحلیل این آزمونتجزیهنفر، به  80بر روی  هاآزمونو بعد از اجرای  دهندمیپاسخ  هاونآزمبه 

 

 :هاداده وتحليلتجزیه
آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی،  هایروشو  هاشاخصپژوهش از  هایدادهبرای تحلیل 

 افزارنرماز روش استنباطی، تحلیل واریانس با  هادادهاست و همچنین جهت تحلیل  شدهاستفادهدر رگرسیون کلی  Fتحلیل رگرسیون و آزمون 

 است. شدهاستفاده SPSSکامپیوتری 
 

 پژوهش: هايیافته

برای آزمون  وجود دارد.ی معناداری رابطه در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کرمانشاه نفسعزتو  سطح اضطراببین فرضيه اول: 

 این فرضیه، ابتدا برای جهت رابطه از آزمون همبستگی استفاده شد و سپس برای تعیین شدت رابطه از آزمون رگرسیون استفاده شد.

 
 

Descriptive Statistics 

14.53 4.798 70 

110.8000 11.39546 70 

 نفسعزت

 سطح اضطراب

 تعداد استاندارد انحراف ميانگين
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شود و جهت رابطه و فرض صفر رد می است معناداردرصد  5در سطح آلفای  (r=0/593) شدهمشاهده rدهد نتایج جدول فوق نشان می

 است. ترپاییناضطراب  سطح باشدباالتر  نفسعزتیعنی هر چه  استمثبت و مستقیم  صورتبه

 
مستقل و  متغیر نفسعزتشود که مشاهده می طورهماندر معادله خط رگرسیون است  واردشده متغیرهای دهندهنشانجدول فوق 

                                  وابسته است.  متغیرسطح اضطراب 

 
درصد از  5/3به عبارتی  است (2R=0/351با سطح اضطراب برابر با ) نفسعزتشدت رابطه بین  دهندهنشاننتایج جدول رگرسیون 

 .است متغیرهادرصد مربوط به سایر  5/96و  به سطح اضطراب مربوط است نفسعزتتغییرات 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

1.000 .593 

.593 1.000 

. .000 

.000 . 

70 70 

70 70 

 نفسعزت

 سطح اضطراب

 نفسعزت

 سطح اضطراب

 نفسعزت

 سطح اضطراب

 همبستگي ضريب

 پيرسون

Sig 

N 

 نفسعزت سطح اضطراب

Variables Entered/Removed b 

 a . Enter نفسعزت

Model 
1 

Variables 

Entered 
Variables 
Removed Method 

Model Summary b 

.593 a .351 .334 3.916 

Model 

1 

 برآورد خطار انحراف از ضریب تعدیل ضریب تعیین ضریب همبستگی
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 جدول تحليل واریانس

 
 درصد 5 آلفادر سطح  (F=20/570مشاهده شده ) Fکند. با توجه به تحلیل واریانس )آنوا( می تأییدجدول آنوا نتایج رگرسیون را 

 است. تأییدقابلبا توجه به سطح اضطراب  نفسعزتبینی عبارتی میزان پیش به شودمیرد  0و فرض  است معنادار

 جدول بتا

 .شودمیبه جدول فوق معادله خط رگرسیون به شیوه زیر محاسبه  توجه بادهد ای خط رگرسیون را نشان مینتایج جدول بتا معادله
y=a+bx 

y=42/17+0/25)نفسعزت) 

 شود.رد می 0و فرض  است معناداردرصد  5در سطح آلفا  (t=4/53مشاهده شده ) tدهد رگرسیون نیز نشان می tنتایج 

برای آزمون این فرضیه از . ی معناداری وجود داردرابطه پیام نور در دختران دانشگاه نفسعزتو  اضطراب فراگیربین فرضيه دوم: 

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جداول زیر محاسبه شده است.
 

 
 درنتیجه شودنمینیست و فرض صفر رد  معناداردرصد  5در سطح آلفای  (r=./138مشاهده شده ) r دهدمینتایج جدول فوق نشان 

 .نیسترابطه معنادار 

برای آزمون این فرضیه از آزمون  رابطه وجود دارد. دانشجویان دختر پیام نور کرمانشاه نفسعزتو  اضطراب اجتماعیبین فرضيه سوم: 

 ضریب همبستگی استفاده شده است و نتایج در جداول زیر نشان داده شده است.

 
 

ANOVA b 

315.376 1 315.376 20.570 .000 a 

582.599 38 15.332 
897.975 39 

 رگرسيون
 ماندهباقی

 كل

 مجموع
 آزادي درجه مجذورات

 ميانگين
 F مجذورات

 Sig.سطح اطمینان

Coefficients a 

42.175 6.128 6.883 .000 

.250 .055 .593 4.535 .000 

 خط شيب

 هيجاني هوش

 خطای معیار B بتا

 غیراستانداردبتای 

Beta 

 بتای استاندارد

t Sig. 

Descriptive Statistics 

14.53 4.798 70 

21.5250 2.63105 70 

 نفسعزت
 اضطراب فراگير

 تعداد استاندارد انحراف ميانگين

Descriptive Statistics 

14.53 4.798 70 
31.1750 2.82741 70 

 نفسعزت
 اجتماعیاضطراب 

 تعداد استاندارد انحراف ميانگين
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آزمون معنادار  و ؛شودمیاست و فرض صفر رد  معنادار درصد 1در سطح آلفای  (r=./5مشاهده شده ) r دهدمینتایج جدول فوق نشان 

 مثبت مستقیم است. صورتبهاست و جهت رابطه 

 رابطه وجود دارد. دختر پیام نور کرمانشاه دانشجویان در نفسعزتو  ترسبین فرضيه چهارم: 

 برای آزمون این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است و نتایج در جداول زیر نشان داده شده است.

 

 
 

 معنادارو آزمون  شودمیدرصد معنادار است و فرض صفر رد  1در صد آلفای  (r=./416) شدهمشاهده r دهدمینتایج جدول فوق نشان 

 .مثبت مستقیم است صورتبهاست و جهت رابطه 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

1 .506 ** 

.001 
70 70 

.506 ** 1 

.001 

70 70 

 همبستگي ضريب
 پيرسون
Sig. 
 تعداد

 همبستگي ضريب
 پيرسون
Sig. 
 تعداد

 نفسعزت

 اضطراب اجتماعی

 خودآگاهي رواني سالمت

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **. 

Descriptive Statistics 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **. 
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 گيرينتيجهبحث و 
های های آماری ضریب همبستگی استفاده شد، که با توجه به دادهو سطح اضطراب از شیوه نفسعزتبررسی رابطه بین  منظوربه

افراد بیشتر، دارای سطح اضطراب  نفسعزترابطه معناداری بین متغیرهای نامبرده وجود داشت در ارتباط با این فرضیه هر چه  آمدهدستبه

 آمدهدستبه هایدادهبرابر یك گروه مستقل استفاده شد. با توجه به  tاز روش آماری  نفسعزتبین بررسی رابطه  منظوربه .باشندمینیز  ترپایین

رابطه بین سالمت روانی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود  منظوربهزنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد.  نفسعزتمشخص شد که بین 

که بین هوش هیجانی زنان و  دهدمینشان  آمدهدستبه هایدادهاست با توجه به  شدهاستفادهبرابر یك گروه مستقل  Tدارد از روش آماری 

 شدهاستفاده طرفهیكواریانس  وتحلیلتجزیهاز روش آماری  نفسعزتبررسی رابطه بین سن و  منظوربه مردان تفاوت معناداری وجود دارد.

 یرهای نامبرده رابطه معناداری وجود دارد.بین متغ دهدمیاست که نشان 

 

 پيشنهادهاي پژوهش:

 انجام شود. تربزرگتحقیقات بیشتری در این زمینه با حجم نمونه  شودمیپیشنهاد  -1

 تطابق بیشتر دارد، استفاده شود. هاجامعهفرهنگی  هایویژگیدیگری که با  هایمقیاساز  نفسعزتدر تحقیقاتی آتی برای سنجش  -2

عملكرد افراد در  نفسعزتتوجه شود و مشخص گردد که آیا با آموزش  نفسعزتدر پژوهش به اثربخشی آموزش  شودمیپیشنهاد  -3

 .یابدمیحیطه شغل یا تحصیل کاهش یا افزایش 

 و سطح اضطراب در مراحل جداگانه اجرا شود. نفسعزتپرسشنامه  -4
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