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Abstract
Background & Aim: One of the major goals of educational systems in improving the quality
of student productivity is the academic success of students. Self-esteem is one of the
psychological factors that affect academic success and could have a positive impact on
students’ educational process. This study aimed to determine the relationship between selfesteem and academic success in nursing students of Kurdistan University of Medical
Sciences, Sanandaj, Iran in 2018.
Materials & Methods: This cross-sectional and descriptive-correlational study was
conducted on 194 nursing students selected via census sampling. Data were collected using a
two-section questionnaire; the first section included demographic characteristics of the
participants while the second section encompassed the “Rosenberg Self-Esteem Scale” to
assess the self-esteem of the students. Moreover, the academic success of students was
evaluated using their score of academic achievement. Data analysis was performed in SPSS
version 16.
Results: In this study, the mean age of the subjects was 22.47±3.18 years. In total, 74
individuals (38.1%) were male, and 120 students (61.9%) were female. Furthermore, the
mean score of self-esteem and GPA of the students were 4.81±6.17 and 15.75±1.28,
respectively. The results were indicative of a positive and significant correlation between
self-esteem and score of academic achievement of the participants (r=0.194, P=0.005).
Conclusion: Considering the undeniable impact of self-esteem on the academic success of
students, performing actions and providing solutions for improving the students’ self-esteem
can increase the quality of educational and clinical systems for nursing students.
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چکیده
مقدمه و هدف :از اهداف اصلی سیستمهای آموزشی در جهت بهبود کیفیت و افزایش بهرهوری دانشجویان ،پیشرفت تحصیلی
دانشجویان است .عزت نفس از عوامل روانشناختی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی است که میتواند تأثیر مثبتی بر روند تحصیلی
دانشجویان داشته باشد .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عزتنفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم
پزشکی کردستان در سال  1397انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی-همبستگی بود که به صورت سرشماری روی  191نفر از
دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد .ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش
بود .بخش اول در رابطه با مشخصات دموگرافیک واحدهای موردپژوهش و بخش دوم جهت سنجش وضعیت عزتنفس
دانشجویان با استفاده از پرسشنامه استاندارد عزتنفس  Rosenbergبود .همچنین بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با استفاده
از نمره معدل کل دانشجویان صورت گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-16انجام شد.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار سن واحدهای مورد پژوهش برابر  22/17±3/15بود 71 .نفر ( )%35/1از دانشجویان پسر و 125
نفر ( )%11/9دختر بودند .میانگین و انحراف معیار نمره عزتنفس و معدل کل دانشجویان به ترتیب برابر  1/51±1/17و
 10/70±1/25بود .نتایج مطالعه نشاندهنده همبستگی مثبت و معنیداری بین عزتنفس با معدل تحصیلی بود ( r=5/191و
.)P=5/550
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه و ارتباط انکارناپذیر عزتنفس بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،انجام اقدامات و ارائه
راهکارهایی برای ارتقاء عزتنفس دانشجویان میتواند موجب پیشرفت تحصیلی و بهبود کیفیت سیستمهای آموزشی و بالینی
دانشجویان پرستاری شود.
واژههای کلیدی :دانشجویان پرستاری ،پیشرفت تحصیلی ،عزتنفس.
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 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.

فاضل دهون

مقدمه

باشد و در راستای افزایش عوامل مثبت و کاهش

کشورها دستیابی به بهرهوری و بهبود کیفیت نظام

از عوامل روانشناختی مهم بهویژه در دانشجویان،

آموزشی است .از اصلیترین وظایف سیستمهای

مفهوم عزتنفس است ( .)1عزتنفس شامل احساس

آموزشی ،آماده کردن دانشجویان برای به دست آوردن

فرد نسبت به خود و ارزشی است که برای خود قائل

علم ،دانش ،مهارتهای شغلی و شناختی برای ورود به

است ( .)0با باال رفتن عزتنفس ،فرد احساس توانمندی

جامعه و دقت در تربیت آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی

و ارزشمندی پیدا خواهد کرد و همین امر منجر به

آنان است ( .)1دوران دانشجویی ،دورهای پراسترس و

تغییرات مثبتی از جمله اعتمادبهنفس باال ،تالش برای

بااهمیت برای دانشجویان است .در طول این دوره

کسب موفقیت ،افزایش اراده و گرایش به سمت

دانشجویان ،مخصوصاً دانشجویان گروههای علوم

زندگی سالم در فرد خواهد شد (.)1

پزشکی ،به خاطر مواجه با عوامل استرسزای بسیار و

از جمله راهکارهای مناسب برای برنامه ریزان

ضرورت سازش با این شرایط ،ازلحاظ روانی و فیزیکی

آموزشی در راستای فراهم کردن برنامههای آموزشی

باید از خوداتکایی افزونتری برخوردار باشند تا توانایی

برای ایجاد موفقیت بیشتر در دانشجویان ،مطالعه بر

کسب موفقیت بیشتر در تحصیل و حرفه خود را دارا

روی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

باشند (.)2

است ( .)7از آنجایی که عزتنفس میتواند

از جمله نگرانیهای استادان ،مسئوالن آموزشی و

تأثیرگذاری مثبتی در روند تحصیلی دانشجویان داشته

خانوادههای دانشجویان و همچنین از اهداف بنیادین

باشد ،استفاده از روشهای تقویت عزتنفس در

برنامههای آموزشی ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دانشجویان نیز نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی آنها

است .پیشرفت تحصیلی الزمه استفاده از تواناییهای

خواهد داشت ( .)5در مطالعات مختلف نیز نشان

درونی و بیرونی دانشجویان برای نائل آمدن به اهداف

دادهشده که عزتنفس میتواند باعث ارتقاء بهداشت

آموزش عالی است ( .)3با توجه به اینکه افت تحصیلی

روانی و در نهایت پیشرفت تحصیلی دانشجویان شود (5

تأثیر بسزایی در روحیه دانشجویان داشته و هزینههای

و .)9

مالی بسیاری که به خانواده آنان و جامعه وارد میکند،

در رابطه با وضعیت عزتنفس دانشجویان مطالعات

یکی از دغدغههای سیستم آموزشی در کشورهای در

مختلفی صورت گرفته است که نتایج متناقضی را

حال توسعه و همچنین کشور ما ،همین امر است که

گزارش کردهاند .یافتههای مطالعه عزیزی و همکاران

موجب اتالف میلیاردها ریال از سرمایه کشور میشود

( )1392نشان داد از مجموع  135نفر دانشجو مورد

(.)1

مطالعه %05/0 ،از آنان دارای عزتنفس پائین و %11/0

از جمله عوامل مختلف مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

از آنان دارای عزتنفس باالیی بودند ( ،)15در مطالعه

میتوان به عوامل فردی ،آموزشی ،اجتماعی و

جنتی و همکاران ( )1395در مازندران %91 ،از

روانشناختی اشاره کرد .بررسی و شناخت هرکدام از

دانشجویان پرستاری از عزتنفس باالیی برخوردار

این عوامل میتواند در انتخاب راهکارهای مؤثر در

بودند (.)11

پیشرفت تحصیلی یا افت تحصیلی دانشجویان مؤثر
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یکی از تأثیرگذارترین عوامل پیشرفت و گسترش

عوامل منفی به برنامه ریزان آموزشی کمک کند .یکی

بررسی ارتباط عزت نفس با ...

عزتنفس بر پیشرفت تحصیلی گزارش شده است .با

( )IR.MUK.REC.1396/351و توضیحات الزم در

این وجود ،اعتقاد برخی از متخصصان بر این است که

مورد تحقیق و کسب رضایت کتبی از دانشجویان و

عزتنفس رابطه ضعیفی با پیشرفت تحصیلی داشته و

دادن اطمینان درباره محرمانه ماندن اطالعات به آنان ،از

داشتن احساس خوب نسبت به خود ،تأثیری بر پیشرفت

بین دانشجویان ترم  3تا  5پرستاری بهصورت

تحصیلی فرد نخواهد داشت ( .)1از سوی دیگر رشته

سرشماری ،دانشجویان واجد شرایط انتخاب شدند.

پرستاری خود جزء رشتههای پر استرس در حیطه علوم

جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد که

پزشکی به حساب میآید و عالوه بر استرسهایی که

به صورت خود گزارشی و توسط دانشجویان تکمیل

در محیطهای آموزشی برای دانشجویان وجود دارد،

شد .پرسشنامه دارای دو بخش بود .بخش اول در

استرس محیطهای بالینی نیز میتواند منجر به افت

ارتباط با اطالعات دموگرافیک (سن ،جنس ،وضعیت

تحصیلی و اختالالت جسمی و روانی دانشجویان

تا هل  ،ترم تحصیلی ،سابقه کار در بالین ،بومی و غیر

پرستاری شود .داشتن عزتنفس میتواند یک عامل

بومی بودن ،سابقه بیماری و معدل کل) بود.

تعدیلکننده استرس و بهعنوان یک مانع ،فرد را از
استرس مصون نگه دارد (.)1

بخش دوم پرسشنامه ،شامل پرسشنامه استاندارد
 Rosenbergجهت بررسی وضعیت عزتنفس

با توجه به اهمیت موضوع عزتنفس و تأثیری که

دانشجویان بود .پرسشنامه  Rosenbergشامل  15سؤال

روی پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری میتواند

است 0 ،عبارت آن به شکل مثبت (گویههای شماره 1

داشته باشد و وجود نتایج متناقض در مطالعات مختلف،

تا  )0و  0عبارت دیگر بهصورت منفی (گویههای

مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عزتنفس با

شماره  1تا  )15است .پاسخ موافق به هریک از

پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم

عبارتهای  1تا  +1 ،0و پاسخ مخالف به هریک از

پزشکی کردستان در سال  1397انجام شد.

عبارتهای  1تا  -1 ،0دریافت میکند .جهت تفسیر
نتایج از جمع جبری کل نمرات استفاده شد .نمره +15

مواد و روشها

نشاندهنده باالترین میزان عزتنفس و  -15نشاندهنده

مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی و از نوع

پایینترین میزان عزتنفس است .روایی و پایایی این

توصیفی -همبستگی بود که بر روی  191نفر از

ابزار در ایران در مطالعات مختلف مورد تائید قرار

دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی دانشکده

گرفته است .در مطالعه رجبی ( )1391در دانشگاه شهید

پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چمران اهواز ضریب اعتبار پرسشنامه با روش تعیین

انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل گذراندن

همسانی درونی و آلفای کرونباخ برابر با  5/51تعیین

حداقل دو ترم تحصیلی بهطور متوالی در دانشکده،

شده است ( .)12مالک پیشرفت تحصیلی در این

عدم سابقه کار بالینی از قبل و تمایل به شرکت در

مطالعه ،میانگین معدل کل گذشته دانشجویان و نداشتن

مطالعه بود .دانشجویانی که تمایل به شرکت در مطالعه

سابقه مشروطی بود 1 .نفر از دانشجویان تمایل به

نداشتند و یا سابقه کار به صورت بهیاری داشتند از

شرکت در مطالعه نداشته و در نهایت دادههای مربوط

مطالعه کنار گذاشته شدند.

به  191نفر از دانشجویان جمعآوری شد.
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همانطور که اشاره شد در برخی مطالعات تأثیرات

بعد از کسب مجوز الزم از کمیته اخالق دانشگاه

فاضل دهون

 SPSS-16در سطح معنیداری  P>5/50تحلیل شد.

( )%35/1از دانشجویان پسر و  125نفر ( )%11/9دختر

تجزیهوتحلیل دادهها با روشهای آماری توصیفی

بودند .از نظر تأهل  175نفر ( )%57/1مجرد بودند123 .

(میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی مطلق و نسبی) و با

نفر ( )%13/1از دانشجویان کارآموز (ترم  2تا  )1و 71

استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل و ضریب

نفر ( )%31/1کارورز (ترم  7و  )5بودند .از نظر سکونت

همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

دانشجویان  151نفر ( )%02/1بومی و  93نفر ()%17/9

یافتهها

غیربومی بودند .میانگین و انحراف معیار نمره معدل

در این مطالعه  191نفر از دانشجویان پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

تحصیلی و عزتنفس بر حسب مشخصات دموگرافیک
در جدول  1ارائه شده است.

کردستان مورد بررسی قرار گرفتند.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار معدل و عزتنفس دانشجویان مورد مطالعه برحسب مشخصات دموگرافیك
تعداد (درصد)

نمره معدل

متغیر
زن

)%35/1( 71

10/09 ± 1/10

مرد

)%11/9( 125

10/51 ±1/11

وضعیت

مجرد

)%57/1( 175

10/79 ± 1/27

تأهل

متأهل

)%12/1( 21

10/03 ± 1/15

ترم

کارآموز

)%11/1( 123

10/53 ±1/33

تحصیلی

کارورز

)%31/1( 71

10/11 ± 1/19

محل

بومی

)%02/1( 151

11/53 ± 1/57

سکونت

غیر بومی

)%17/9( 93

10/17 ± 1/13

جنس

P
5/101
5/313

5/330

5/553

عزتنفس
3/91 ± 1/01
0/31 ± 0/57
1/90 ± 1/11
3/53 ± 1/21

P
5/592
5/010

0/02 ± 0/00
3/07 ± 1/95
0/31 ± 0/92
1/21 ± 1/15

5/503
5/139

افزایش معدل تحصیلی ،عزتنفس دانشجویان
جدول  1ارتباط آماری معنیداری را بین

افزایش مییافت ( r=5/191و  .(p=/550در رابطه

عزتنفس و مشخصات دموگرافیک نشان نداد

با وضعیت عزتنفس واحدهای مورد پژوهش،

( .)p>5/550عالوه بر این با توجه به جدول  1تنها

میانگین و انحراف معیار نمره عزتنفس برابر

ارتباط آماری معنیداری بین محل سکونت با نمره

 1/51±1/17بود .همچنین میانگین و انحراف معیار

معدل وجود داشت ( ،)p=5/553بهطوریکه

نمره معدل برابر  10/70±1/25بود.

دانشجویان بومی نمره معدل باالتری داشتند .بین
نمره معدل و سایر مشخصات دموگرافیک ارتباط

بحث و نتیجهگیری

آماری معنیداری مشاهده نشد .نتایج مطالعه

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عزتنفس با

نشاندهنده همبستگی مثبت و معنی داری بین

موفقیت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه

عزتنفس با معدل تحصیلی بود بهطوریکه با

علوم پزشکی کردستان انجام شد.
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دادههای مربوط به مطالعه به کمک نرمافزار

میانگین سنی آنها  22/17±3/15بود 71 .نفر

بررسی ارتباط عزت نفس با ...

معنیداری بین عزتنفس با معدل درسی بود

نتایج این تحقیق دانشجویان از عزتنفس باالیی

بهطوریکه با افزایش عزتنفس ،معدل تحصیلی

برخوردار بودند ( .)11عزتنفس به عنوان یکی از

دانشجویان افزایش مییافت .جمالی و همکاران

عوامل تأثیر گزار در افزایش انگیزه تحصیلی با

( )1355همسو با نتایج این تحقیق ارتباط بین

تحت تأثیر قرار دادن دانشجویان میتواند در

عزتنفس و پیشرفت تحصیلی را گزارش کردند

صورت باال بودن سبب افزایش انگیزه تحصیل و از

( .)13نتایج مطالعه سپاهی و همکاران ( )11و

سوی دیگر در صورت پایین بودن موجب بی-

سلملیان و همکاران ( )3که به بررسی عزتنفس و

انگیزگی تحصیلی در دانشجویان شود ( .)1با توجه

ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم

به پراسترس بودن حرفه پرستاری و لزوم تعامالت

پزشکی پرداخته بودند ،بیانگر این است که گرچه

بسیار با افراد جامعه و از سوی دیگر نقش

افراد با عزتنفس باال از موفقیت تحصیلی باالیی

عزتنفس در برقراری ارتباطات بین فردی،

برخوردار بودند ولی بین معدل درسی کل و

بررسی و شناسایی عوامل ارتقاء دهنده عزتنفس

عزتنفس همبستگی معنیداری وجود ندارد.

از دوران دانشجویی ضروری به نظر میرسد.

میتوان دلیل غیر همسو بودن نتایج را به تفاوت در

طبق نتایج حاصل از پژوهش دانشجویان بومی

تعداد نمونههای مورد پژوهش و ابزار بررسی

معدل باالتری نسبت به دانشجویان غیربومی

عزتنفس نسبت داد .عوامل مختلفی از قبیل

داشتند .نتایج تحقیقات رودباری و همکاران ()10

عوامل آموزشی ،فردی ،اجتماعی و روانشناختی

که به بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم

بر موفقیت تحصیلی تأثیر میگذارد .عزتنفس به

پزشکی زاهدان پرداختند و همچنین نتایج

عنوان یکی از عوامل روانشناختی مهم در

تحقیقات پیروی و همکاران ( )11همسو با نتایج

دانشجویان ،میتواند تأثیر زیادی بر موفقیت

به دست آمده در مطالعه حاضر است .پایین بودن

تحصیلی دانشجویان داشته باشد ( .)1میتوان گفت

نمره معدل دانشجویان غیربومی با توجه به دوری

عزتنفس از طریق تحت تأثیر قرار دادن

این دانشجویان از خانواده و نبود حمایت کامل

اعتمادبهنفس و اتکا به خود در دانشجویان برای

عاطفی و روانی آنها و همچنین شرایط و

انجام روشهای پرستاری و کار در بالین و افزایش

مشکالت زندگی در خوابگاه قابل توجیه است .با

انگیزه مطالعه باعث موفقیت تحصیلی میشود.

توجه به اینکه در این مطالعه جامعه نمونه تنها

با توجه به یافتههای مطالعه واحدهای مورد

شامل دانشجویان پرستاری بودند لذا میتوان به

پژوهش از عزتنفس باالیی برخوردار بودند.

محدودیت در تعمیم نتایج این مطالعه به همه

علیزاده و همکاران ( )1391نیز در مطالعه خود که

دانشجویان علوم پزشکی اشاره کرد.

به مقایسه عزتنفس دانشجویان پرستاری و مامایی

بر اساس یافتههای پژوهش انجام شده به نظر

پرداختند ،عزتنفس باالیی را در اکثریت

میرسد افزایش عزتنفس بر روی معدل تحصیلی

دانشجویان گزارش کردند (.)1

دانشجویان پرستاری ارتباط دارد ،بنابراین برای
ارتقا عزتنفس دانشجویان پرستاری در زمینه
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نتایج تحقیق نشاندهنده همبستگی مثبت و

در مطالعه جنتی و همکاران ( )1395نیز همسو با

 فراهم کردن شرایط برای،تحصیل و کار در بالین
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی دانشجویی مصوب
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شماره

به

کردستان

پزشکی

علوم

دانشگاه

 لذا نویسندگان، استIR.MUK.REC.1396/351
بدینوسیله سپاسگزاری خود را از مسئولین دانشگاه
علوم پزشکی کردستان به دلیل حمایت مالی اعالم
 همچنین از تمام دانشجویان پرستاری.میدارند
.شرکتکننده در پژوهش تشکر و قدردانی میشود

پیشرفت تحصیلی و راهکارهای مؤثر و کارآمد
جهت افزایش میانگین معدل دانشجویان ضروری
 با توجه به ارتباط عزتنفس با.به نظر میرسد
پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیشنهاد میشود
پژوهشهای مختلفی دیگری در زمینه بررسی
وضعیت عزتنفس دانشجویان بهویژه در بدو
ورود به دانشگاه و همچنین بررسی دیگر عوامل
.مؤثر بر عزتنفس دانشجویان صورت بگیرد
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