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 هچکید

تواند تاثیر مثبتی در افزایش کیفیت شود که میمیفاکتورهای مهم در سالمت روان دانشجویان تلقی  زعزت نفس یکی امقدمه:  

مایی ما وستاری زندگی و تحصیل دانشجویان داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان عزت نفس دانشجویان دانشکده پر

  دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان انجام شد. 

باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی تحلیلی از نوع همبستگی می_پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفیها: مواد و روش

از هر دوره شکده و دوره در حال تحصیل در دان 12نفر از  120دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی در مقطع لیسانس بود که 

دارد روزنبرگ و سوالی استان 10ها با استفاده از پرسشنامه نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده 10

، روش آنوا انس بهپرسشنامه اطالعات دموگرافیک محقق ساخته جمع آوری گردید و با استفاده از روشهای همبستگی، تحلیل واری

تجزیه و تحلیل  21نسخه  spssافزار با استفاده از نرم  mann-whitney و t testهای آنها به روش یا رتبه هامقایسه میانگین

 شدند.

شجویان نمره عزت نفس ( از دان%73.3نفر ) 88بود. 1.83±0.21میانگین و انحراف معیار نمره عزت نفس دانشجویان ها: یافته

گین نمره عزت نفس و (، بودند. بین میان%60( و خوابگاهی )%91.7(، مجرد )%65.8)خوب داشتند. بیشترین تعداد دانشجویان دختر

 اطالعات دموگرافیک رابطه معناداری مشاهده نشد.

ناپذیر آن با پیشرفت تحصیلی و موفقیت بالینی های روانی افراد و ارتباط انکارتوجه به تاثیر عزت نفس بر ویژگیبا  گیری:نتیجه

فیت بهبود کی وحصیلی تاقدامات و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء عزت نفس دانشجویان می تواند موجب پیشرفت  دانشجویان، انجام

 سیستم های آموزشی و بالینی دانشجویان شود.

 عزت نفس، دانشجو، علوم پزشکیها: کلیدواژه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

3 

 مقدمه:

انشجویان تمامی د(1386 ،  همکاران  و  زارع)جویان می باشد دوران دانشجویی، دورانی پر تنش و پر از هیجانات متفاوت برای دانش

ستان، بیمار دارای استرس های مرتبط با رشته خود هستند که در این میان دانشجویان علوم پزشکی به علت حضور در محیط

ی المت روانسدادن  ران و فشار های روحی روانی ناشی از تماس با بیماران در معرض از دستاورژانس و برخورد با مشکالت بیما

  و  فکوری) فس استیکی از مسائل مهمی که در سالمت روانی افراد مطرح میباشد، عزت ن. (1392 ،  همکاران  و  عزیزی)هستند 

 ـل بـهباز مدتها ق وعزت نفس عامل روانشناختی مهـم و اثرگـذار بـرسالمت و کیفیت زندگی به شمار میرود . (1394 ،  همکاران

معنای درجه  . عزت نفس به(1393 ،  همکاران  و  علیزاده) اسـت ی اساسی سالمت روانی مورد توجه بوده عنوان یک مولفه

  و  Fredrickson)تصویب و ارزشی که شخص نسبت به خود احساس می کند، یا قضاوتی است که فرد نسبت به ارزش خود دارد 

ن یک فرد ود به عنواخ. روزنبرگ و طرفداران نظریه یادگیری اجتماعی، عزت نفس را به عنوان تمایل به تجربه (2014 ،  همکاران

. عزت (2018 ،  همکاران  و  Minev)دارای صالحیت مقابله با چالش های اساسی زندگی و الیق خوشبختی، تعریف می کنند 

 ،  ارانهمک  و  جهعلوی یمیرزای)نفس بر جنبه های مختلف زندگی مانند افکار، ادراک، هیجانات، آرزوها و اهداف فرد اثر می گذارد 

ه بتی از جملییرات مثمر منجر به تغنفس، فرد احساس توانمندی و ارزشمندی پیدا خواهد کرد و همین ا رفتن عزت االبا ب. (1391

  و  دهعلیزا) دش برای کسب موفقیت، افزایش اراده و گرایش به سمت زندگی سالم در فرد خواهد شال، تالنفس با به اعتماد

ت نتیجه سالم چالش های دوران دانشجویی می تواند منابع مختلفی از اضطراب را به وجود آورده و در .(1394 ،  همکاران

ر برابر ه وی را داست ک دانشجویان را به خطر بیاندازد. بنابر آنچه که گفته شد عزت نفس هسته ی مرکزی و ساختار روانشناسی فرد

انی شارهای روفله با ده و آرامش خاطر وی را فراهم می آورد، همچنین مانند یک سپر محافظ، فرد را در مقاباضطراب محافظت نمو

ست با اقادر  و وقایع فشار آور منفی زندگی حمایت می کند. فردی که از احساس عزت نفس باالیی برخوردار است به راحتی

  و  سینیح)ردد گختگی منفی و از هم پاشیدگی سازمان روانی مواجه تهدیدها و وقایع فشارآور بیرونی بدون تجربه ی برانگی

تنهایی،  یتی، احساس. در مقابل، عزت نفس پایین باعث بروز رفتارهایی از جمله کاهش عملکرد، احساس بی کفا(1386 ،  همکاران

 . (2015 ،  همکاران  و  بابایی)د سو استفاده از مواد، دوری از واقعیت و رفتارهای خود تخریبی می شو

در رابطه با وضعیت عزت نفس دانشجویان مطالعات مختلفی صورت گرفته است که نتایج متناقصی را گزارش کرده اند. یافته های 

نشگاه های منتخب شهر تهران انجام شد نشان که در دانشجویان پرستاری یکی از دا 1392مطالعه ی عزیزی و همکاران در سال 

درصد عزت نفس پایین و مابقی عزت نفس باالیی داشتند  5/58نفری که مورد مطالعه قرار گرفته اند،  130داد که از مجموع 

و همکاران با هدف تعیین سطح عزت نفس دانشجویان دانشگاه  . همچنین در مطالعه ی سرینکان(1392 ، همکاران  و عزیزی)

. در مطالعه (2014 ،  همکاران  و  Serınkan)ترکیه درصد میانگین عزت نفس دانشجویان در حد متوسط برآورد شد  کالهپاموک 

 ،  همکاران  و  جنتی) درصد از دانشجویان پرستاری از عزت نفس باالیی برخوردار بودند 91( در مازندران 1390جنتی و همکاران)

( نیز در مطالعه خود که به مقایسه عزت نفس دانشجویان پرستاری و مامایی پرداختند، عزت نفس 1391علیزاده و همکاران)(1390

( با عنوان بررسی 1397. در مطالعه مرادی و همکاران)(1394 ، همکاران  و ادهعلیز)باالیی را در اکثریت دانشجویان گزارش کردند 

ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، واحدهای مورد پژوهش از عزت 

.در مطالعه ی جنابادی با عنوان تعین ارتباط عزت نفس و هوش هیجانی (1397 ،  همکاران  و  مرادی)نفس باالیی برخوردار بودند 
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با موفقیت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه پیام نور کهنوج ، درصد میانگین عزت نفس جامعه ی مورد مطالعه متوسط به دست 

 .(Jenaabadi، 2014)آمده است

زشکی، ای علوم پشگاه هبا توجه به اهمیت زیاد عزت نفس و همچنین نتایج مختلف در مطالعات متفاوت ، به ویژه در دانشجویان دان

ن در سال ا همداتاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینمطالعه حاضر با هدف تعیین میزان عزت نفس در دانشجویان پرس

 انجام شد . 1398

 
 

 مواد و روش ها:

ستاری و مامایی نفر از دانشجویان کارشناسی پر 120مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی بود که برروی 

انشکده انشجودر ددورود به مطالعه شامل اشتغال به تحصیل  همدان انجام شد. معیار هایابن سینا شهر  دانشگاه علوم پزشکی 

ه را ا پرسشنامیداشتند داشتن رضایت در پر کردن پرسشنامه بود. دانشجویانی که تمایل به شرکت در مطالعه نپرستاری و مامایی و 

 (IR.UMSHA.REC.1398.216) هدانشگا اخالق کمیته از الزم مجوز کسب از بعدناقص پر کردند، از مطالعه کنار گذاشته شدند. 

رفتن این ا در نظر گو بان و ارائه توضیحات الزم، کسب رضایت کتبی از دانشجویان، اطمینان دادن درباره محرمانه ماندن اطالعات آن

شجو در دانشکده گروه دان 12ترم مختلف و جمعا  4مطلب که دانشجویان پرستاری در هشت ترم مختلف و دانشجویان مامایی در 

پرسشنامه استفاده  نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطالعات از 10پرستاری و مامایی وجود دارد، از هر ترم 

العات با اط شد که به صورت خود گزارشی و توسط دانشجویان تکمیل شد. پرسشنامه شامل دو بخش بود. بخش اول در ارتباط

ل کل ت، معدت والدین، وضعیت اقتصادی، ترم تحصیلی، رشته تحصیلی، محل سکونسن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیالدموگرافیک)

 دانشجو و سابقه بیماری( بود. 

 5وال است، س 10جهت بررسی وضعیت عزت نفس بود. پرسشنامه روزنبرگ شامل  روزنبرگبخش دوم شامل پرسشنامه استاندارد 

به هر یک از عبارت  ( است. پاسخ موافق10تا 6به صورت منفی )سواالت عبارت دیگر  5( و 5تا 1عبارت آن به شکل مثبت )سواالت 

نشان دهنده ی باالترین میزان عزت نفس  10. نمره ی +دریافت می کند 1-و پاسخ منفی به هر یک از عبارت ها نمره  1ها نمره +

فته رار گرقات مختلف در ایران مورد تایید بیانگر کمترین میزان عزت نفس است. روایی و پایایی این ابزار در مطالع 10-و نمره ی 

وش تعیین ه با راست، از جمله در مطالعه ی رجبی که در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است، ضریب اعتبار پرسشنام

العه ای که توسط همچنین در مط(1390 ،کارجوکسمایی و رجبی)تعیین شده است  84/0همسانی درونی و آلفای کرونباخ برابر با 

 ،  همکاران  و  زاده علی)% به دست آمده است  73نامه عزت نفس انجام شد، ضریب آلفای کرونباخ پرسش 1382علیزاده در سال 

1384). 
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ل داده ها با و تحلی تجزیه تحلیل شدند. p<0/05در سطح معنی داری  spss-21داده های مربوط به مطالعه به کمک نرم افزار 

سکال و کرو mann-whitneyهمبستگی، تحلیل واریانس به روش آنوا، مقایسه میانگین ها یا رتبه های آنها به روش روش های 

 انجام شد. والیس

   

 یافته ها:

از درصد 73.3 که در این میان (1)جدولبود 1.83±0.21میانگین نمره عزت نفس در دانشجویان برابر با نتایج نشان دادکه 

ین تعداد دانشجو سال بیشتر 21-18درصد نمره عزت نفس ضعیف کسب کردند. رده سنی  2/4نمره عزت نفس خوب و دانشجویان 

رستاری تحصیل می پدرصد از دانشجویان در رشته 70 بود. 1.81± 0.21را داشته و میانگین نمره عزت نفس دانشجویان دراین رده

درصد 60جرد، درصد از دانشجویان م 7/91 پسر بودند.درصد  34.2نندگان در مطالعه دختر و از شرکت ک درصد 65.8 کردند.

 درصد دانشجویان کارورز بودند. 25.8تعداد  خوابگاهی و

 میانگین کلی نمره عزت نفس در دانشجویان .1جدول

 تعداد تغییرات حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار واریانس
 

0.045 0.21 1.83 2 1 1-2  عزت نفس 120 

 

( p =0.359) همچنین نتایج نشان دادکه بین میانگین نمره عزت نفس دانشجویان بر اساس گروه های سنی مختلف 

د درآم(، p =0.500)(، محل سکونت p =0.454(، سطح تحصیالت والدین)p =0.377) وضعیت تاهل (،p =0.718جنسیت)

ماری معناداری تفاوت آ (p =0.197ترم تحصیلی)(، p =0.172)سابقه بیماری ، (p =0.72)(، رشته تحصیلیp =0.220خانوادگی )

 .(2)جدولوجود ندارد

 

 

 .میانگین و انحراف معیار عزت نفس دانشجویان مورد مطالعه بر حسب اطالعات دموگرافیک2جدول 

 P انحراف معیار میانگین عزت نفس درصد تعداد                      متغیر

 سن
18-21 68 56.7 1.81 0.21 

0.359  22-25 47 39.2 1.85 0.21 

26-40 5 4.2 1.86 0.20 

 0.21 1.82 34.2 41 مذکر جنس
0.718  
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 0.21 1.83 65.8 79 مونث

 وضعیت تاهل

 0.20 1.84 91.7 9 متاهل

 0.15 1.82 7.5 110 مجرد  0.377

 0.01 1.2 0.8 1 مطلقه

رشته 

 تحصیلی

 0.23 1.80 70 84 پرستاری
0.72  

 0.18 1.90 30 36 مامایی

 ترم تحصیلی
 0.22 1.78 %74.2 89 کارآموز

0.197  
 0.22 1.90 %25.8 31 کارورز

 سابقه بیماری
 0.21 1.68 %6/6 6 دارای بیماری

0.172 
 0.21 1.84 93.3 112 بدون بیماری

 محل سکونت

 0.23 1.80 60 72 خوابگاهی

 013 1.83 11.7 14 منزل شخصی 0.500

 0.21 1.83 28.3 34 ساکن همدان

سطح 

تحصیالت 

 والدین

 بی سواد
 

6 
 

5 
 

1.71 
 

0.18 

0.454 

 0.25 1.84 9.2 11 ابتدایی

 1.78 14.2 17 سیکل
0.24 

 دیپلم

 
31 25.8 1.79 

0.15 

 0.21 1.88 45.8 55 لیسانس و باالتر

درآمد 

 خانوادگی

<1.5  113 94.2 1.83 
0.21 

0.220 
1.5-2.5  3 2.5 1.76 

0.20 

2.5-3.5  2 1.7 1.55 
0.70 

>3.5  2 1.7 1.90 
0.00 
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 بحث :

مدان در سینا ه بررسی میزان عزت نفس در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ابن"مطالعه حاضر با هدف 

مایی اری و مامیانگین نمره عزت نفس در دانشجویان پرستانجام شد. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که  "1398سال 

. ( داشتند1.76-2) درصد نمره عزت نفس خوب73.3بود که در این میان   1.83±0.21دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا برابر با 

قضی را تناج مبا توجه به اهیمیت موضوع عزت نفس در دانشجویان، مطالعات متعددی در این زمینه صورت گرفته که نتای

( در دانشگاه علوم 1397گزارش نموده اند، از جمله مطالعات  هم راستا با مطالع حاضر می توان به مطالعه مرادی و همکاران)

الیی برخوردار دانشجو صورت گرفت و دانشجویان مورد مطالعه از عزت نفس با 194پزشکی کردستان اشاره کرد که بر روی 

ع و  )زاررخوردار بودند . در مطالعه زارع و همکاران نیز دانشجویان از عزت نفس خوب ب(1397 ،و  همکاران  ی)مرادبودند     

لوم ن دانشگاه عدر دانشجویا نفس بررسی وضعیت اعتماد بههمکاران که به . همچنین در مطالعه عسگری و (1386 ،همکاران 

ی و مطالعه سپاه ،(1395 ،و  همکاران    ی)عسگرپرداخته بودند، نمره عزت نفس دانشجویان باال گزارش شد  پزشکی  گیالن

بل زشکی باپدر دانشگاه علوم همکاران که به بررسی عزت نفس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی 

العه ای توصیفی مط . از طرفی(2015 ،و  همکاران    ی)سپاهپرداخته بودند، اکثریت دانشجویان دارای عزت نفس باال بودند 

هند  "نگلوربارزیابی سطح عزت نفس در دانشجویان ارشد دانشکده پرستاری  "( با هدف 2015توسط بلسیال و همکاران )

فس پایین داشتند درصد( عزت ن 4/31درصد( از دانشجویان عزت نفس متوسط و ) 6/68انجام گردید، نتایج مطالعه نشان داد)

مطالعه حاضر می تواند  دلیل تفاوت نتایج  آن با .(Belsiyal، 2015)العه هم راستا نمی باشدکه مطالعه حاضر با نتایج آن مط

  .شدو کشور بادمیان  ه دانشجویان کارشناسی ارشد و تفاوت های فرهنگیتعداد کم نمونه ها و مورد مطالعه قرار گرفتن دیدگا

درصد( و میانگین نمره عزت نفس آنها  7/56)سال بوده  21-18بیشترین میزان گروه سنی شرکت کننده در پژوهش در بازه 

(. در همین p =0.359) شدبود. بین گروه های سنی مختلف تفاوت معناداری در میانگین نمره عزت نفس مشاهده ن86/1 21/0±

زت عبین نمره  ن دادراستا مطالعه شریفی و همکاران که به بررسی رابطه عزت نفس مادران و دختران نوجوان آنها پرداخت، نشا

 .(1390 ،و  همکاران    یفی)شرنفس با سن دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد 

 

شاهده نشد بودند که بین میانگین نمره عزت نفس و جنسیت تفاوت معناداری مختر نفر( د97بیشترین تعداد دانشجویان)

(0.718= p بر این اساس در مطالعه مرادی و همکاران  نیز بین میانگین نمره عزت نفس و جنسیت افراد .)اداری ابطه معنر

ه پیشرفت تحصیلی . همچنین در مطالعه زارع و همکاران که به بررسی رابط(1397 ،و  همکاران  ی)مراد(p<0.05) مشاهده نشد

ی عنی داردانشجویان زن و مرد اختالف ممیانگین نمره عزت نفس در  با سالمت عمومی و عزت نفس دانشجویان پرداخت،

نسیت دانشجویان، جنمره عزت نفس و عسگری و همکاران بین میانگین  . اما در مطالعه(1386 ،)زارع و  همکاران مشاهده نشد 

م هبا آن مطالعه  (، بطوریکه عزت نفس در پسران کمتر از دختران بود و مطالعه حاضرp =015/0رابطه معنی داری مشاهده شد)

 ه های مورد پژوهشدلیل غیر همسو بودن نتایج  می تواند تفاوت در تعداد نمون(1395 ،همکاران  و  ی)عسگرراستا نمی باشد 

 وابزار بررسی عزت نفس باشد. 
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ناداری اهل، تفاوت مع%(، مجرد بودند که بین میانگین نمره عزت نفس دانشجویان از نظر وضعیت ت 7/91نفر از دانشجویان ) 110

ین نمره عزت نفس ب%( بوده و  2/94مطالعه عسگری و همکاران بیشترین تعداد دانشجویان، مجرد)(.  در p =0.377)مشاهده نشد

 .(1395 ،ن مکاراو  ه ی)عسگردانشجویان مجرد و متاهل تفاوت معناداری وجود نداشت که مطالعه حاضر با آن هم خوانی دارد 

ن بین نمره ده و همچنیهل بوان مجرد بسیار زیادتر از دانشجویان متانتایج مطالعه زارع و همکاران نیز نشان داد که تعداد دانشجوی

 .(1386 ،)زارع و  همکاران عزت نفس دانشجویان و وضعیت تاهل آنها رابطه معناداری مشاهده نشد 

ی و مامایی دیده رابطه معناداری بین نمره عزت نفس دانشجویان پرستار ( که%070بیشترین تعداد دانشجویان پرستاری بوده)

انشجویان زت نفس دع(. در این زمینه مطالعه زارع و همکاران نشان داد که بین رشته های مختلف تحصیلی و نمره p =0.72)نشد

ر سو مطالعه عسگری و .  از دیگ(1386 ،)زارع و  همکاران رابطه معناداری وجود نداشته و مطالعه حاضر با  آن هم خوانی دارد 

،.همچنین در (p =0.023)همکاران نشان داد که بین نمره عزت نفس و رشته تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد

( و مطالعه p =0.001)یلی دانشجویان رابطه معناداری وجود داشتمطالعه میرزایی و همکاران بین نمره عزت نفس و  رشته تحص

متاثر از چگونگی ارتباط  . از آنجایی که عزت نفس می تواند(1391 ،و  همکاران  جهیعلو ییرزای)محاضر با آن هم راستا نمی باشد 

شاره نمودکه ین مسئله اان به و محاوره فرد با دیگران باشد و در اثر نیاز به دیدگاه مثبت به وجود می آید، لذا به طور کلی می توا

نشجویان شکده به دای دانند ناشی از بار ارزشی باشد که از طرف دیگران مانند اساتید، کادر آموزشی و اداراین یافته ها می توا

ر س هایی نظیاستر انتقال یافته است. از طرف دیگر عزت نفس به عنوان هسته مرکزی ساختارهای روانشناسی فرد در مقابله با

ری بله ای بهتی مقاظر می رسد که دانشجویان برخی رشته ها از مهارت هافشارهای روانی، فردی و اجتماعی یاد شده است، به ن

است سایر عواملی که  ولی در مطالعه حاضر ممکن (1391 ،و  همکاران  جهیعلو ییرزای)منسبت به سایر رشته ها برخوردار باشند 

 د.بر عزت نفس دانشجویان تاثیر گذار بوده و مورد بررسی قرار نگرفته اند، سبب ایجاد این تفاوت شده باش

 =0.172)بطه معناداری بین نمره عزت نفس و سابقه بیماری در دانشجویان دیده نشدرابیشتر دانشجویان سابقه بیماری نداشتند و 

p ،در این زمینه نتایج مطالعه زارع و همکاران نیز نشان داد که هم راستا با مطالعه حاضر، نمره ی حیطه های اضطراب .)

ان بوده و بین عزت نفس و سابقه سالمتی افسردگی، نشانه های جسمانی، اختالل در کارکرد اجتماعی در دو جنس تقریبا یکس

 (1386 ،)زارع و  همکاران دانشجویان رابطه معناداری وجود نداشت 

معناداری  ابطهدانشجویان با ترم تحصیلی مختلف رنمره عزت نفس بین ( بود، که %25.8نفر ) 31تعداد دانشجویان کارورز 

(، کارورز %36.6شجویان)نفر از دان 71( نشان دادکه 1397(. در این راستا نتایج مطالعه مرادی و همکاران)p =0.197مشاهده نشد)

 . (1397 ،و  همکاران  ی)مرادبوده و بین دانشجویان با ترم تحصیلی  مختلف رابطه معناداری مشاهده نشد 

حصیالت سطح ت از والدین دانشجویان دارای تحصیالت لیسانس و باالتر می باشند. بین نمره عزت نفس دانشجویان و 8/45%

ه والدین اکثر ک(  نشان داد 2015(. در این زمینه مطالعه ی بلسیال)p =0.454والدین ارتباط معناداری مشاهده نگردید )

واد تفاوت بی س ن سطح تحصیالت باالیی داشته و بین نمره عزت نفس دانشجویان و سطح تحصیالت والدین با سواد ودانشجویا

در جوامع فرهنگی و  . میتوان علت آن را تفاوت(Belsiyal، 2015)معنی داری وجود دارد که مطالعه حاضر با آن همخوانی ندارد

 مقطع تحصیلی متفاوت دانشجویان مورد بررسی در نظر گرفت.

( خوابگاهی بودند، بین نمره عزت نفس دانشجویان و محل سکونت آنها تفاوت معناداری مشاهده %60نفر از دانشجویان) 72 

در این زمینه نتایج مطالعه زارع نشان داد که بیشتر دانشجویان خوابگاهی بوده و بین نمره عزت نفس آنها با  (.p =0.500)نشد

(، که یافته های مطالعه حاضر با مطالعه زارع همخوانی p =0.014)دانشجویان غیر خوابگاهی تفاوت معناداری مشاهده شده است
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. از علل این تفاوت میتوان به تفاوت در تعداد نمونه های مورد پژوهش و تفاوت در رشته های (1386 ،)زارع و  همکاران ندارد 

 مورد بررسی در مطالعه زارع اشاره کرد.

ری بین نمره عزت نفس ه معنادا( داشتند که رابط%2/94میلیون در ماه ) 5/1بیشترین تعداد دانشجویان درآمد خانوادگی کمتر از 

داد که بیشتر  ( نشان2015در این زمینه مطالعه بلسیال) (.p =0.220دانشجویان با درآمد خانوادگی مختلف، مشاهده نشد)

انشجویان رابطه %(، که بین نمره عزت نفس و سطح درآمد خانوادگی د 4/71دانشجویان با درآمد خانوادگی پایین می باشند)

 و نتایج مطالعه حاضر با آن مطالعه هم خوانی دارد. (Belsiyal، 2015)( p =0.39اهده نشد)معناداری مش

 

 نتیجه گیری:

ر فرد نسبت به خود است، بنابراین اهمیت زیادی در جلوگیری از ایجاد و افزایش عزت نفس یک اصل در شناخت روان و ارزش ه

در این بین دانشجویان  بیماری های روان دارد. ازآنجایی که دانشجویان قشر عظیمی از افراد جوان کشور را تشکیل می دهند و

د، تالش برای افزایش عزت نفس آنان در زمینه پرستاری و مامایی بخش مهمی از نیروی کار بیمارستان در آینده محسوب می شون

تحصیل و کار در بالین باید در اولویت باشد. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر بین ویژگی های دموگرافیک دانشجویان با عزت 

بب این امر نفس رابطه ی معناداری یافت نشد، می توان نتیجه گرفت که ممکن است تاثیر سایر عواملی که سنجیده نشده اند س

گردیده باشد و بنابراین پیشنهاد می گردد که پژوهش های دیگری در زمینه بررسی وضعیت عزت نفس دانشجویان در بدو ورود به 

دانشگاه و همچنین بررسی دیگر عوامل موثر بر عزت نفس دانشجویان از جمله محیط آموزشی دانشگاه، محیط آموزشی بالین و 

 ورت بگیرد.وضعیت تحصیلی دانشجویان ص
 

 
 

 منابع:

 دانش در آن با مرتبط عوامل و نفس عزت میزان بررسی(. 2015. )کاظم احسان نژاد و شیخ فرزانه االسالمی فداکار؛ ریحانه سوقه مریم؛ بابایی

رشت شهر دبیرستانهای آموزان 1-8 :(3)25 ،نگر جامع مامایی و پرستاری مجله . . 

 میزان بررسی(. 1390. )مامک قبادی و سعیده فیضی امیر؛ همتا الله؛ صابری فانی حمیده؛ لولتی عظیمی فه؛عاط سیده موسوی یداله؛ جنتی

13 سال در مازندران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشجویان در نفس عزت و هیجانی هوش  علوم دانشگاه مجله .89

((نامه ویژه) 1)21 ،(دانشگاه نامه) مازندران پزشکی : -. 

 دانشگاه بخشی توان دانشجویان در تحصیلی پیشرفت و نفس عزت همبستگی(. 1386. )ژیال میرالشاری و محمود دژکام محمدعلی؛ حسینی

،پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله. تهران بخشی توان و بهزیستی علوم  7(1 ( 17 پیاپی )): -. 

 و روشها. روزنبرگ نفس عزت مقیاس فارسی نسخه عاملی دو مدل تاییدی رساختا بررسی(. 1390. )سونا کارجوکسمایی و غالمرضا رجبی

2 ،شناختی روان مدلهای (6): -. 

 عزت و عمومی سالمت با تحصیلی وضعیت رابطه(. 1386. )محمدحسین زاده فالح و محسن رازقی مرضیه؛ امینی فرح؛ پژوه دانش نجف؛ زارع

((17 پیاپی) 1)7 ،پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله. شیراز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در نفس : -. 
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 دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با آن ارتباط و نفس عزت بررسی(. 2015. )احمد خشای و فرحناز کشاورزی الهام؛ نیرومند ویدا؛ سپاهی

32-38 :(1)3 ،پزشکی آموزش فصلنامه دو. بالینی و بالینی پیش مقاطع پزشکی . 

 نفس عزت رابطه بررسی(. 1390. )حسین اکبری و سادات فاطمه عسگریان زهرا؛ سوکی زهرا؛ تقربی نگین؛ علوی سعودیم خدیجه؛ شریفی

((60 پی در پی) 4)15 ،فیض. آنها نوجوان دختران و مادران : -. 

 از یکی پرستاری دانشجویان در افسردگی با نفس عزت ارتباط بررسی(. 1392. )محمد براتی و ابوالفضل رحیمی فریال؛ خمسه مریم؛ عزیزی

1 ،پرستاری روان. تهران منتخب پزشکی علوم های دانشگاه (1): -. 

 علوم دانشگاه دانشجویان بین در نفس عزت ابعاد وضعیت بررسی(. 1395. )احسان نژاد کاظم و رسول تبری مریم؛ میرزایی فریبا؛ عسگری

8 ،پزشکی علوم آموزش در پژوهش. گیالن پزشکی (2 #M00158): -. 

 ناباروری استرس با کنترل منبع و نفس عزت بین رابطه(. 1384. )شهرزاد زادگان علی و مهرناز شهرآرای محمدنقی؛ فراهانی توران؛ زاده علی

ناباروری و باروری. نابارور مردان و زنان  (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) ، 6 (2 ( 22 مسلسل )): -. 

 دانشجویان تحصیلی پیشرفت با هیجانی هوش و نفس عزت همبستگی(. 1393. )سبحانه طالمی زاده کوچک و سیهآ نمازی شیوا؛ علیزاده

9-1 :(1)6 ،پزشکی علوم آموزش در پژوهش. مامایی . 

زاده کوچک و آسیه نمازی شیوا؛ علیزاده  آزاد شگاهدان مامایی و پرستاری دانشجویان در نفس عزت ای مقایسه بررسی(. 1394. )سبحانه طالمی 

25-17 :(4)4 ،پرستاری آموزش. تحصیلی موفقیت با آن همبستگی و رشت اسالمی . 

نفس عزت با مذهبی باورهای ارتباط(. 1394. )مصعب قادری و افضل شمسی مطهره؛ ورزاده پیله الهام؛ فکوری  پزشکی علوم. دانشجویان در 

16 ،زانکو (49): -. 

 در تحصیلی پیشرفت با نفس عزت ارتباط بررسی(. 1397. )فاضل دهون و منا سیده نعمتی رضا؛ قشالق قانعی مهناز؛ کرمی دلنیا؛ مرادی

2)4 ،پیراپزشکی و مامایی پرستاری،. 1397 سال در کردستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان  #b00432): -. 

 نفس، عزت مقایسه(. 1391. )محسن برزآبادی بابایی و ضیهرا پیروزه سمیرا؛ پور حسن فرشته؛ رضایی نرگس؛ رجایی مهدی؛ علویجه میرزایی

 در یزد صدوقی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان تحصیلی وضعیت با ها آن رابطه و کنترل منبع

((5 پیاپی) 1)7 ،یزد پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز. 1390 سال : -. 
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