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چکیده
زمینه و هدف :عزت نفس نقش بسيار مهمي در ارتقاء سالمت رواني افراد ایفا مي کند .مطالعات متعدد نشان داده اند که عززت
نفس بر عملکرد ،الگوهاي پيشرفت ،تعامل با دیگران و سالمت رواني تأثير مزي گزرارد و بزر همزيا اسزاس ،تقویزت عززت نفزس
دانشجویان به عنوان سازندگان آینده جامعه از اهميت بسزائي برخوردار مي باشد .هدف ایا مطالعه تعييا ارتباط عززت نفزس بزا
برخي متغيرهاي دموگرافيک در دانشجویان سال اول تا چهارم پرستاري دانشگاههاي علوم پزشکي شهر تهزران وابسزته بزه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در سال  1331بود.
روش کار :در ایا مطالعه توصيفي تحليلي 444 ،دانشجو از دانشگاههاي علوم پزشکي شهر تهران که با اسزتفاده از روش نمونزه
گيري طبقه اي با تخصيص متناسب انتخاب شده بودند ،پرسشنامه دو قسمتي عزت نفس کوپر اسميت و فرم اطالعات دموگرافيک
را تکميل کردند .داده ها طي یک نيمسال تحصيلي در سال  1331جمع آوري و با استفاده از آزمون هاي آمار توصيفي و تحليلزي
در نرم افزار آماري  SPSS 16مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.
یافته ها :نتایج مطالعه نشان داد متغيرهاي معدل کل ،محل سکونت ،وضعيت اقتصادي و وضعيت تأهل دانشجویان با عزت نفزس
ارتباط معنادار آماري داشتند ( .)p<0.05در ایا مطالعه متغيرهاي جنس ،ترم تحصيلي ،دانشکده محزل تحصزيل و سزابقه کزار
دانشجویي با عزت نفس رابطه معني داري نشان ندادند.
نتیجه گیری :با توجه به ارتباط انکارناپریر عزت نفس با توانایي برقراري تعامالت بيا فردي بعنوان جززء تفکيزک ناپزریر فرآینزد
مراقبتي مؤثر ،شناسایي عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاري مي تواند گام مؤثري در بهبود کيفيت مراقبت هزاي پرسزتاري
ارائه شده در آینده حرفه اي ایا قشر مهم از جامعه باشد.
کلیدواژه ها :مفهوم خود ،عزت نفس ،دانشجوي پرستاري
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ارتباط عزت نفس...

حميد پيروي

مقدمه
داشته لرا ایا احساس مانند یک حائل آنها را از تأثيرات سوء
استرس مصون خواهد داشت (.)12
عزت نفس بعنوان یکي از عوامل مؤثر بر برایندهاي یزادگيري
شناخته شده مي باشد .نزادري و شزریر در پژوهشزي کزه در
سال  2441بر روي دانشزجویان ایرانزي دانشزگاههاي مزالزي
انجام دادند ،اظهار داشتند افرادي که از عزت نفزس بزاتتري
برخوردار باشند ،موفقيت هاي بيشتري در امور تحصيلي خود
نشان مي دهند ( .)13عزت نفس با تأثير بر انگيززه تحصزيلي
شخص مي تواند سبب ایجاد انگيزش یا بي انگيزگي دانشزجو
در کسب اطالعات از محيط شود (.)14

عزززت نفززس از مهمتززریا عوامززل مززؤثر بززر سززالمت روان
محسوب مي شود که در ارتقاء سالمت روانزي افزراد نقزش
بسيار مهمي ایفا مي کند (2و .)3با وجود تزأثير یيزر قابزل
انکار عزت نفس بر سزالمت روان و زنزدگي افزراد ،بررسزي
هاي صورت گرفته نشان مي دهند ميززان عززت نفزس در
بيا دانش آموزان و دانشجویان در حد مطلوبي نمي باشزد
( .)4نتایج حاصزل از مطالعزه اي کزه بزر روي دانشزجویان
دانشگاه ليکستر 1در سال  2444صورت گرفزت نشزان داد
 23درصد دانشجویان ،مبتال به اخزتالتت اضزطرابي و 54
درصد مبتال به افسردگي یا اخزتالتت خلقزي بودنزد و 41
درصد آنها عزت نفس پایيا و مشزکالت وابسزته بزه آن را
نشان مي دادند (.)5

انتظار مزي رود بخشزي از عززت نفزس پرسزتاران طزي دوره
آموزش پرستاري شکل گيرد .طزي فراینزد اجتمزاعي شزدن
حرفه اي در سيستم آموزش پرستاري ،دانشزجو مفهزومي از
"خود" به عنوان یک پرستار کسب خواهد کرد ( .)15همواره
یکي از ابعاد مهم آموزش پرستاري توسعه مهارت هزاي یيزر
شناختي ماننزد عززت نفزس و مفهزوم خزود دانشزجویان در
محيط دانشگاهي است .ساختار چند بعدي عزت نفس ناشزي
از عقاید فرد در مورد کليه صفات و ویژگي هاي خود بوده که
مززي توانززد متززأثر از متغيرهززاي درونززي و بيرونززي ،از جملززه
مشخصات فردي دچار نوسان گردد ( .)16با توجزه بزه نتزایج
متغير بدست آمده از مطالعات پيشيا و عزدم انجزام مطالعزه
اي با عنزوان مشزابه در ایزران ،پژوهشزگران در صزدد انجزام
پژوهش حاضر با هدف تعيزيا ارتبزاط بزيا عززت نفزس بزا
متغيرهاي دموگرافيک در دانشجویان پرستاري سزال اول تزا
چهارم دانشگاههاي علوم پزشکي شهر تهران در سزال 1331
بر آمدند.

ارتباط عزت نفس با توانایي برقراري روابط بزيا فزردي ( )6و
کيفيت مراقبت هاي پرستاري ارائه شده انکارناپریراست (.)7
بعالوه تفکزر ،احسزاس و عملکزرد پرسزتار در ارائزه خزدمات
2
مراقبتي متأثر از عزت نفس وي اسزت ( )3بطوریکزه آرتزور
( )1112در مطالعه اي نشان داد پرستاران با عزت نفس بزات
قادر به ارائه خدمات مراقبتي بهتري به مددجویان بودند (.)1
آرتور همچنيا در مطالعه دیگر خود نشان داد پرستاراني کزه
از عزت نفس بات برخزوردار مزي باشزند ،احسزاس اطمينزان
بيشتري نسبت به مهارت هاي خود دارند و ایا اعتماد سبب
رویارویي مؤثر آنان با موقعيزت هزاي چزالش زا خواهزد شزد
(.)14

روش کار
ایا پژوهش یک مطالعه توصزيفي -تحليلزي بزود .جامعزه
آماري پژوهش را کليزه دانشزجویان سزال اول تزا چهزارم
مقطع کارشناسي پيوسته پرستاري دانشزکده پرسزتاري و
مامایي دانشزگاههاي علزوم پزشزکي و خزدمات بهداشزتي
درماني ایران ،تهران و شهيد بهشتي تشکيل مي دادند .در
ایا رابطه ،نظر بر اینکه جامعۀ مورد مطالعه متشکل از سه
گروه دانشجویان پرسزتاري دانشزگاه هزاي علزوم پزشزکي
شهيد بهشتي ،تهران و ایزران بزود ،بزراي نمونزه گيزري از
روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي اسزتفاده شزد و بزراي
تقسيم حجم نمونه ميان طبقه هزاي جامعزه بزا توجزه بزه

پرستاري از جمله مشایل پر اسزترس در جوامزع مزي باشزد
(11و ،)6با توجه به نقش عزت نفس بزه عنزوان یزک تعزدیل
کننززده اسززترس ،افززراد برخززوردار از عزززت نفززس بززاتتر ،در
موقعيت هاي استرس زا ،احساس خود ارزشمندي باتتري
1- Leicester
2 -Arthur
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پرسززتاري حرفززه اي اسززت کززه اشززتغال در آن نيازمنززد
برخورداري از سطوح مطلوب سالمت رواني مي باشزد .نتزایج
به دست آمده از مطالعات نشان مزي دهزد وضزعيت سزالمت
رواني دانشجویان نه تنهزا تحصزيل و زنزدگي روزمزره ،بلکزه
کيفيت عملکرد حرفه اي آنها در آینده و باقي ماندن آنزان در
حرفه پرستاري را متأثر از خویش خواهزد سزاخت .بنزابرایا،
شناسایي عواملي که سالمت روان را تحت الشزعا قزرار مزي
دهند ،از اهميت ویژه اي برخوردار مي باشد (.)1

سال چهاردهم ،شماره  ،4زمستان 1311
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حجم هر طبقه ،از شيوۀ تخصيص متناسب اسزتفاده شزد،
که در ایا روش حجم نمونه به نسبت حجم هر طبقه آن،
تخصيص داده مي شود .نمونه مورد پژوهش بزا اسزتفاده از
فرمول تعييا حجم نمونه معادل  444نفر بزرآورد گردیزد
که بر اساس تخصيص متناسب ،به ترتيزب  111 ، 144و
 145دانشجو از دانشکده هاي پرسزتاري و مامزایي شزهيد
بهشتي ،تهران و ایران در نيمسال اول سال تحصزيلي -14
 31از ليست اسامي دانشجویان با استفاده از جزدول ارقزام
تصادفي انتخاب شدند .پژوهشگر ضما توضيح به شزرکت
کنندگان در مورد پژوهش و اهداف آن ،بزه آنهزا اطمينزان
داد که اطالعات کسب شزده محرمانزه مزي مانزد و اینکزه
شرکت کنندگان مي توانند در هر مرحله از انجام پزژوهش
به اختيار خود از ادامه شرکت در مطالعزه انصزراف دهنزد.
فرم رضایت آگاهانه توسط واحد هاي مورد پژوهش جهزت
شرکت در مطالعه تکميل شد .معيارهاي ورود بزه مطالعزه
شامل عدم تحصيل به عنوان دانشجوي مهمان ،عدم سابقه
ابتالء به بيماري هاي رواني و بارداري بود.

جهت تعييا اعتبار علمي ابزارها ،از روش اعتبار صزوري و
محتوي استفاده شد .به ایا صورت که پژوهشگران پس از
مطالعزه دقيززق متزون و مقززاتت موجزود دربززاره موضززو ،
پرسش نامه اطالعات دموگرافيزک را تنظزيم کردنزد و بزه
همراه پرسش نامه عزت نفس کوپراسميت در اختيار  3نفر
از اساتيد صاحبنظر عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و
مامایي تهران قرار دادند .پزس از اصزالحات نهزایي و اخزر
موافقززت از کميتززه اخززالک دانشززکده پرسززتاري و مامززایي
تهززران ،ابزززار جهززت تکميززل در اختيززار واحززدهاي مززورد
پززژوهش قززرار داده شززد .جهززت تعيززيا پایززایي ابزارهززاي
گردآوري داده ها از روش هزاي تعيزيا آلفزاي کرونبزا و
آزمون مجدد استفاده شد .ضریب الفاي کرونبا در نسزخه
عزت نفس  4/36بود که اعتبار قابل قبزولي مزي باشزد .در
روش آزمون مجدد نيز دو نسخه از پرسش نامه ها ،در دو
نوبززت بززه فاصززله  24روز توسززط  24نفززر از دانشززجویان
پرستاري دانشکده پرستاري مامایي تهزران تکميزل شزد و
ضریب همبستگي پيرسون بيا پاسزخ هزاي داده شزده در
دو نوبت براي پرسش نامه عزت نفس  4/35به دست آمزد.
ضریب همبستگي پيرسون براي هر یزک از ابعزاد پرسزش
نامه عزت نفس کوپراسميت نيز به طور جداگانزه محاسزبه
شد کزه ميززان آنهزا بزيا  4/31تزا  4/11متغيزر بزود .در
نهایت ،داده هاي خام با روش هاي آمار توصزيفي فراوانزي،
درصد فراواني ،ميانگيا و انحراف معيزار و روشزهاي آمزار
استنباطي آناليز واریانس ،تي مستقل و آزمون تعييا شفه
از طریق نرم افزار  SPSS v16مورد تجزیه و تحليل قرار
گرفتند.

د ر ایا پژوهش براي جمع آوري داده ها از فزرم اطالعزات
دموگرافيززک و پرسززش نامززه عزززت نفززس کززوپر اسززميت
استفاده شد .فرم اطالعات دموگرافيک شزامل  14پرسزش
در ارتباط با مشخصات فردي نظير جنس ،تزرم تحصزيلي،
دانشکده محل تحصيل ،معدل کل ،سابقه کار دانشزجویي،
محل سکونت ،وضعيت تأهل ،وضعيت اقتصزادي خزانواده،
سابقه ابتال به اختالتت روانزي و سزابقه مصزرف داروهزاي
روانگردان بود .از پاسخ شرکت کنندگان به دو سزؤال آخزر
براي تعييا معيارهاي خروج پژوهش استفاده شد.
پرسش نامه عزت نفس کوپراسزميت کزه در سزال 1131
توسط استنلي کوپراسميت طراحي شد شامل  53گویزه و
 5خرده مقياس عزت نفس اجتماعي ،عززت نفزس فزردي،
عزت نفس تحصيلي ،عزت نفزس خزانوادگي و اعتبزار مزي
باشد .گزینه هاي گویه هاي ایا مقياس به صورت "هميا
طور است" یا "ایا طور نيست" مزي باشزد و بزه هرگویزه
نمره یک یا صفر تعلق مي گيرد .ایا پرسشنامه بزيا  4تزا
 54نمره دارد که کسب نمزره بزاتتر در آن نشزان دهنزده
عزت نفس باتتر مي باشد .خرده مقياس اعتبار متشزکل از
 3گویه (گویزه هزاي  ،43 ،41 ،34 ،27 ،24 ،13 ،6و )55
است کزه امتيزازي بزه آن تعلزق نگرفتزه و نشزان دهنزده
صداقت فرد در پاسخ دهي به سؤاتت مي باشد .چنانچه
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واحد مورد پژوهش از ایا خرده مقيزاس نمزره بزيش از 4
کسب کند اعتبار آزمون پایيا خواهد بود و نشزان دهنزده
تدافعي بودن پاسخ دهنده حيا تکميل پرسش نامه است،
بدیا معني که نمره عزت نفس ایا فرد ميززان واقعزي آن
نخواهد بزود و لزرا داده هزاي مربزوط بزه وي در تجزیزه و
تحليزل وارد نمززي شززد ( .)17تزم بززه رکززر اسززت جهززت
توصيف داده ها ميانگيا نمره کلي عزت نفس دانشزجویان
به عنوان مالك تعييا عزت نفس پزایيا و بزات قزرار داده
شد ،بدیا ترتيب بزر اسزاس ميزانگيا نمزره عززت نفزس
واحدهاي مورد پژوهش برابر بزا  ،37بزراي ایزا متغيزر دو
سطح کمتر یا مساوي ميانگيا ،معادل عزت نفس پزایيا و
نمره باتتر از ميانگيا ،معادل عزت نفس بات در نظر گرفته
شد.

ارتباط عزت نفس...
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یافته ها
در ایززا مطالعززه  444دانشززجوي کارشناسززي پرسززتاري
شرکت کردند که داده هاي به دست آمزده از  63نفزر بزه
علت کسب نمره بيش از  4در خزرده مقيزاس مربزوط بزه
اعتبار پرسش نامه عزت نفس کوپراسزميت ،وارد تجزیزه و
تحليل نشد .یافته هاي حاصل از تحليل اطالعزات بدسزت
آمده از  332شرکت کننده وارد شده به تجزیزه و تحليزل
آماري نشان داد اکثریت نمونه هاي مطالعه حاضزر مؤنز
بودنززد ( 53 /1درصززد) ،دانشززجویان تززرم دوم بيشززتریا
درصد شرکت کنندگان در ایا مطالعزه را تشزکيل دادنزد
(14/2درصد) و دانشجویان دانشزکده پرسزتاري و مامزایي
شززهيد بهشززتي (33درصززد) ،ایززران (33درصززد) و تهززران
(21درصد) به ترتيب بيشتریا درصد شرکت کننزدگان را
بزه خززود اختصززاد مززي دادنززد .همچنززيا 73/6 ،درصززد
شرکت کنندگان معدل باتتر از  15داشتند 51/3 ،درصزد
بومي و اکثرا مجرد ( 12/2درصزد) و در طبقزه اقتصزادي
متوسط قرار داشتند ( 73/2درصد).
نتایج حاصل از آزمون آناليز واریانس نشان داد بزيا نمزره
ميانگيا عزت نفس و ترم تحصيلي ( )P=4/6و همچنزيا،
نمره ميانگيا عزت نفس و دانشکده محل تحصيل ارتبزاط
آماري معناداري وجود ندارد ( .)P=4/33نتزایج حاصزل از
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آزمون تي مستقل ارتبزاط معنزاداري بزيا عززت نفزس و
معدل کزل ( ،)P= 4/42محزل سزکونت ( )P= 4/443و
وضعيت تأهل دانشجویان نشان داد ( . )P= 4/44بزر ایزا
اساس ميانگيا عزت نفس دانشجویاني که معدل بزاتتر از
 15کسب کرده بودند نسبت به دانشجویاني که معدل کل
پایيا تر از  15داشتند ميزان باتتري را نشان مي داد بزه
ترتيززب ( 37/2 ± 7و  .)35/1 ± 7/7دانشززجویان سززاکا
خوابگاه نيز نسبت به دانشزجویان بزومي ،ميزانگيا عززت
نفس بزاتتري نشزان مزي دادنزد ،بترتيزب ( 33/1 ±6/7و
 .)35/7 ±7/3مقایسه ميانگيا عزت نفس در دانشزجویان
متأهل ميزان باتتري نسبت به مجردها نشان مزي داد بزه
ترتيب (  31/4 ± 5/3و .) 36/4 ± 7/2آزمون تي مسزتقل
بيا جنس ( )p= 4/32و سابقه کار دانشزجویي ()P=4/3
با عزت نفس دانشجویان ارتباط آماري معناداري به دست
نداد .نتایج آزمون آناليز واریانس نشان داد ميانگيا امتيزاز
کسب شزده عززت نفزس در گروههزاي اقتصزادي از نظزر
آماري اختالف معناداري داشت ( ،)P=4/441به طوریکزه
آزمون تعييا شفه نشان داد عزت نفس دانشجویاني که از
وضعيت اقتصادي خوبي برخوردار هستند ،با عززت نفزس
دانشجویان داراي وضعيت اقتصادي متوسزط و ضزعيف از
نظر آماري تفاوت معناداري دارد (جدول .)1

سال چهاردهم ،شماره  ،4زمستان 1311

مجله سالمت و مراقبت

جدول  .1ارتباط بيا نمره عزت نفس با خصوصيات دموگرافيک دانشجویان پرستاري سال اول تا چهارم پرستاري
متغير
جنس

زن

ميانگيا و انحراف معيار
36/7 ± 7/3

مرد

36/6 ± 6

نتيجه آزمون
P= 4/32
t =4/226

دانشکده

ایران
تهران
شهيد بهشتي

37/4 ±7/6
36/2±6/7
36/4±7/2

P= 4/33
F= 4/157

معدل کل

کمتر از 15
بيشتر از 15

35/1 ± 7/7
37/2 ± 7

* P= 4/42
t= 2/262

بلي

37/4±7/4

خير

36/5 ± 7/1

P= 4/3
t= 4/171

بومي تهران

35/7 ±7/3

خوابگاه

33/1 ±6/7

* P= 4/443
t= 3/436

مجرد

36/4 ±7/2

متأهل

31/4±5/3

* p= 4/44
t= 2/453

ضعيف

33/2±6/3

متوسط

36/2 ±7/3

ترم تحصيلي

سابقه کار دانشجویي
محل سکونت
وضعيت تأهل

وضعيت اقتصادي

ج

31/2±6

خوب
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اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

36/3±6/4
37/2±6/4
35/1±7/7
36/4 ± 3/3
36/3 ±6/6
36/4±7/3
36/6±3/5
33/5± 5/1

P= 4/6
F= 4/717

* P= 4/441
F= 7/521

معني دار در سطح p < 4/45

بحث
نتززایج مطالعززه امينززي ( ،)2444کززه بززه بررسززي تززأثير
خودکارآمدي ،خود نظم دهزي و عززت نفزس در موفقيزت
تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان پرداخزت ،همسزو
بود .وي در مطالعزه خزود نشزان داد ،بزيا عززت نفزس و
موفقيت تحصيلي ارتباط مثبت و معنزي داري وجزود دارد
( .)13به طور مشزابه ،مفتزه ،)2442( 1در مطالعزه اي بزر
 373دانش آموز مقطع دبيرستان ،نشان داد ارتباط آماري
معني داري بيا عززت نفزس و موفقيزت تحصزيلي دانزش

در ایا مطالعه ارتباط عزت نفس و متغيرهاي دموگرافيک
مورد بررسي قرار گرفت .یافته هاي پژوهش نشان داد بيا
عزت نفس با معدل کل ،محل سزکونت ،وضزعيت تأهزل و
وضعيت اقتصادي دانشزجویان ارتبزاط معنزي داري وجزود
دارد .همچنيا بر اساس نتایج ایا مطالعه بيا عزت نفس
با جنس ،ترم تحصيلي ،دانشکده محزل تحصزيل و سزابقه
کار دانشجویي ارتباط آماري معناداري دیده نشد.
یافته هاي حاصل از ایا مطالعه ارتبزاط معنزي داري بزيا
عزت نفس با معدل کل دانشجویان نشان داد .ایا یافته با

1- Mefteh
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آمززوزان وجززود دارد ( .)11در مطالعززه دیگززري حسززيني
( ،)2446در بررسززي همبسززتگي عزززت نفززس و پيشززرفت
تحصيلي دانشجویان نشان داد بزيا عززت نفزس و معزدل
ارتباط معنادار و مثبتي وجود دارد ( .)17بزه طزور مشزابه
ایا یافته با نتایج حاصل از مزارش و اومزارا 1منطبزق بزود
( .)24با ایا حال مطالعه نزادري و آیززان )2441( 2چيزز
دیگري را نشان داد .مطالعه زار و همکزاران ( )2447بزر
دانشجویان نيز ارتباط معناداري بيا عزت نفس با وضعيت
تحصيلي نشان نداد ( .)21به نظر مي رسزد عززت نفزس و
معدل بر یکزدیگر اثزرات متقابزل دارنزد .ممکزا اسزت در
توجيه تفاوت نتایج حاصل از مطالعات فزوک بتزوان چنزيا
رکر کرد که موفقيت در موضو خاد تحصيلي نمي تواند
به طور واقعي برداشت از خود و عزت نفس را تغييزر دهزد
ولي به طور کلي بر انتظارات فرد از موفقيت هاي آینده بزر
اساس آنچه در گرشته تجربه نموده ،تأثير خواهد داشت.

تحليل نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد عزت نفس
دانشجویان و گروههاي اقتصزادي از نظزر آمزاري اخزتالف
معناداري دارد و ميزان آن در دانشزجویان داراي وضزعيت
اقتصادي مطلوب نسبت به سایر طبقات بزاتتر مزي باشزد.
ایا یافته بزا نتزایج حاصزل از مطالعزه سزبحاني (،)1113
همسو بود .وي در مطالعه خود نشان داد با بهبود وضزعيت
اقتصادي دانشجویان ،عزت نفس نيز ميزان بزاتتري نشزان
مززي دهززد ( .)22بززا توجززه بززه اینکززه برخززورداري از رفززاه
اقتصادي به عنوان یک توانمندي ،از عوامل مؤثر بر ارتقزاء
عزت نفس مي باشزد ،بنزابرایا حصزول ایزا یافتزه مزورد
انتظار بود.

در یافته دیگر ایا مطالعه بيا عزت نفس و محل سزکونت
دانشززجویان ارتبززاط آمززاري معنززاداري بززه دسززت آمززد و
دانشجویان ساکا خوابگزاه نسزبت بزه دانشزجویان بزومي
ميانگيا عزت نفس باتتري نشان مي دادند .ایا یافتزه بزا
نتایج حاصل از مطالعه زار ( )2447همسو بود .ایا یافته
بززا نتززایج حاصززل از پززژوهش حسززيني ( ،)2447مغززایرت
داشت که نشان داد عزت نفس با محل سکونت دانشجویان
ارتباط آماري معنزاداري نزدارد ( .)17بزه نظزر مزي رسزد
استقالل و مسئوليت پریري دانشجویان سزاکا خوابگزاه و
نقش آنها در سازگاري بهتر از جملزه عوامزل اثرگزرار بزر
افزایش عزت نفس آنها باشد .بزا توجزه بزه متمزایز بزودن
امکانات کالن شزهر تهزران بزا دیگزر شزهرها ،برخزورداري
دانشجویان بومي از حمایت خانواده و عدم وجود مشکالتي
نظيزززر دوري از خزززانواده و زنزززدگي خوابگزززاهي ،بزززراي
دانشجویان بومي انتظار حصول چنيا یافته اي نمي رفت.
در ایا مطالعه بيا عزت نفس و وضعيت تأهل دانشجویان
ارتباط آماري معناداري دیده شد که مقایسه ميزانگيا هزا
عزت نفس افراد متأهزل را نسزبت بزه دانشزجویان مجزرد
باتتر نشان مي داد .ایا یافته بزا نتزایج حاصزل از مطالعزه
سبحاني ( )1113همسو بزود .وي نشزان داد عززت نفزس
دانشجویان مجرد با دانشجویان متأهل تفاوت آماري معني
داري دارد ( .)22ایا یافته با نتزایج حاصزل از مطالعزه اي

یافته دیگر ایا پژوهش بيا عزت نفزس و جزنس ارتبزاط
آماري معناداري نشان نداد ( .) P=4/32ایا یافته با نتایج
حاصزل از مطالعزه حسزيني ( )2447و هوشزمند ()2443
همسو بود .نتایج حاصل از ایا مطالعزات نشزان داد ،هزي
تفاوت آماري معناداري بزيا جزنس و عززت نفزس وجزود
3
ندارد ( .)17ایا یافته با نتایج حاصزل از مطالعزه کلينزگ
( )1111متفاوت بود .وي در پژوهش خود نشان داد جنس
و عزت نفس دانشجویان تفاوت معناداري داشزته و ميززان
عزت نفس مردان باتتر از زنان مزي باشزد ( .)23بزه طزور
مشابه نتایج حاصل از مطالعه نزادري ( ،)2441نيزز نشزان
داد عزت نفس با جنس تفاوت آماري معناداري نشان مزي
دهد و زنان در مقایسه بزا مزردان از عززت نفزس بزاتتري
برخوردار مي باشند ( .)13سبحاني ( )1113نيز در مطالعه
خود نشان داد بيا عزت نفس و جنس ارتبزاط معنزاداري
وجود داشته و عزت نفس زنان نسبت به مردان باتتر مزي
باشد ( .)22به نظر مي رسد عواملي یير از جنس بزا عززت
نفس ارتباط داشته باشند و هر دو جنس ایا عوامزل را در
طي دوره تحصيل تجربه مي کنند.

1- Marsh and O’Mara
2- Aizan

3- Kling
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که در سال  2447توسط حسيني صورت گرفزت متفزاوت
بود .حسيني نشان داد وضعيت تأهل دانشجویان بزا عززت
نفس آنها ارتباط آمزاري معنزاداري نزدارد ( .)17بزه طزور
مشابه زار در مطالعه اي نشان داد وضعيت تأهل با عززت
نفس دانشجویان ارتبزاط معنزاداري نزدارد ( .)21احتمزات
افراد متأهل از شزبکه هزاي حمزایتي اجتمزاعي بيشزتري
برخوردار هستند که ایا امر مزي توانزد عامزل مزؤثري در
افزایش عزت نفس آنها در ابعاد مختلف محسوب گردد.

سال چهاردهم ،شماره  ،4زمستان 1311

مجله سالمت و مراقبت

بود .محدودیت دیگر احتمال عدم گزارش سابقه ابزتال بزه
مشکالت رواني و نيز عدم گزارش شرایط اقتصادي واقعزي
توسط پاسخ دهندگان بود که به نوبه خود مي تواند نتزایج
را متأثر از خود سازد.
نتیجه گیری
ساختار چند بعدي عزت نفس ،مي تواند متأثر از متغيرهاي
دروني و بيروني دچار نوسان شود .نتایج مطالعه نشزان داد
متغيرهاي دموگرافيک از جمله معدل کل ،محزل سزکونت،
وضعيت اقتصادي و وضعيت تأهل دانشجویان با عزت نفزس
ارتباط معنادار آماري داشتند .با توجه به ارتباط انکارناپزریر
عزت نفس با توانایي برقراري تعامالت بزيا فزردي بعنزوان
جزززء تفکيززک ناپززریر فرآینززد مراقبتززي مززؤثر ،شناسززایي و
مداخله احتمزالي در عوامزل مزرتبط بزا آن در دانشزجویان
پرستاري ،مي تواند گام مؤثري در بهبزود کيفيزت مراقبزت
هاي پرستاري ارائه شده در آینده حرفه اي ایا قشر مهم از
جامعه باشد.

در یافته دیگر ایا مطالعزه مشزخص شزد عززت نفزس بزا
دانشکده محل تحصيل ارتباط معني داري ندارد .بزا توجزه
به عللي از قبيل قرار داشتا دانشکده هزاي مزورد مطالعزه
در یک شهر ،درجه یک بودن هر سزه دانشزکده و ترکيزب
کادر آموزشي تقریباً مشابه ،نتيجزه بزه دسزت آمزده قابزل
انتظار است.
در یافته دیگر چنيا حاصل شزد کزه بزيا عززت نفزس و
سابقه کار دانشجویي ارتباط معناداري وجود ندارد که مزي
توان ایا تفاوت را با کوتاه بودن سابقه کار دانشزجویي بزه
نحوي که قادر به تأثيرگراري بر عزت نفس باشزد ،مزرتبط
دانست.

قدردانی
پژوهشززگران تزم مززي داننززد از بززرل مسززاعدت معاونززت
تحقيقات و فناوري دانشگاه علزوم پزشزکي تهزران جهزت
حمایت از ایا طرح و کليه دانشجویاني که در ایا پژوهش
مشارکت نمودند ،مراتب سپاس را بعمل آورد.

از جمله محدودیت هاي ایا مطالعه مي توان بزه شزرایط
عاطفي و رواني فرد حيا تکميل پرسزش نامزه هزا اشزاره
کردکه مي توانست پاسخ واحدهاي مورد پژوهش را تحزت
تأثير قرار دهد و کنترل ایا امر از اختيار پژوهشگر خارج
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در یافته هاي بدست آمده از مطالعه حاضر بيا عزت نفس
و ترم تحصيلي دانشجویان ارتباط آماري معنزاداري دیزده
نشززد .ایززا نتيجززه تأیيززد کننززده یافتززه مطالعززه حسززيني
( )2447است که نشان داد ترم تحصزيلي بزا عززت نفزس
دانشجویان مورد مطالعه ارتباط معني داري ندارد .با توجه
به ایا یافته به نظر مزي رسزد انتظزار معمزول از سيسزتم
آموزشي مبني بزر افززایش اعتمزاد بزه نفزس دانشزجویان
سئوال برانگيز شده است.

...ارتباط عزت نفس

حميد پيروي
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ABSTRACT
Background & Objective: Self-esteem plays an important role in promoting mental health.
Several studies have shown that self-esteem affects performance, promotion patterns,
interaction with others and mental health. Thus, reinforcement of positive self-assessment is
very important .The aim of this study was to determine relationship between self-esteem
and some demographic variables in undergraduate nursing students of Tehran University of
Medical Sciences.
Methods: In this descriptive analytic study, 400 students from Tehran University of
Medical Sciences were recruited by stratified sampling with proportional allocation. Data
were collected during the first semester in 2010. Students completed two-part questionnaire
include of Coopersmith's self-esteem and demographic information. Data were collected
during a semester in 2010 and were analyzed using SPSS software v.16 and descriptive and
analytical statistics.
Results: Results showed that self-esteem was statistically related to total mean grade,
residence place, economic status, and marital status (p<0.05). There was not a statistically
significant relationship between self-esteem and gender, the semester of study, school, and
students work experience.
Conclusion: There is undeniable relationship between self-esteem and ability of inter
communication as an indivisible part of the effective care process. So, enhancing self-esteem,
and identifying related factors in nursing students could be a valuable step in improving
quality of nursing care in future, by this important segment of society.
Keywords: Self Concept, Self-esteem, Nursing Student
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