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خالصه

که در چند دهه اخیر مورد توجه شود و از جمله مفاهیمی است ت نفس ارزشیابی پایدار و ثابت از خود تلقی میعز:مقدمه

و بهداشت هاي دانشکدهنفس در بین دانشجویان با هدف تعیین عزتاین مطالعه .محققان قرار گرفته استبسیاري از

.انجام شد1392-93در سال تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی گلستان پیراپزشکی 

صورت سرشماري  وارد ه نفر از دانشجویان که ب 360تحلیلی–در یک مطالعه مقطعی با رویکرد  توصیفی:هامواد و روش

.شناختی را تکمیل کردندبه همراه برخی از متغیرهاي جمعیت "کوپراسمیت"نفسپرسشنامه عزتشده بودند، مطالعه

هاي آماري غیرپارامتري، ضریب همبستگی اسپرمن و و  با آزمون SPSS17آوري شده  با استفاده از نرم افزار هاي جمعداده

.در نظر گرفته شد 05/0داري  یسطح معن.رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

و%1/83:هافتهیا %6/25از نظر رشته تحصیلی بیشترین تعداد مربوط به رشته بهداشت عمومی.افراد مجرد بودند%4/81زن

میانگین نمرات عزت نفس کلی .دانشجویان مهمترین علت ورود به دانشگاه را عالقه به ادامه تحصیل ذکر کردند%8/87بود و 

نتایج تحلیل  .داراي عزت نفس باال بودند %)2/92(332در کل، .بود  9-49با دامنه 91/35±12/7دانشجویان مورد بررسی

هاي سودمند کنندهبینیعالقمندي به ادامه تحصیل پیشزندگی با خانواده و متغیرهايرگرسیون لوجستیک مشخص کرد که 

).≥05/0p(براي عزت نفس باال بودند

مندي به ادامه تحصیل و زندگی عالقه.نفس اکثریت دانشجویان مورد بررسی باال بودعزتدر پژوهش حاضر سطح  :گیرينتیجه

پایدار مورد توجه  نفس، به صورته می شود تالش در جهت افزایش عزتتوصی.نفس بودثر بر افزایش عزتؤبا خانواده از عوامل م

.سازگاري بهتر دانشجویان  کمک کند قرار گیرد، تا به عنوان یک مشخصه شخصیتی در برخورد با مشکالت به 

یاندانشجو،از خودعزت نفس،  مفهوم :هاي کلیديواژه
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مقدمه

ــزت ــهنفــسع ــوانب ــاي مطــرح و  یکــی از شــاخص عن ه

ازيضـرور جـزء عنـوان بـه و]1[سنجش در روانشناسـی  قابل

ــت ــردرروانبهداش ــهنظ ــدهگرفت ــتش ــ.]2[اس ازياریبس

یاساسـ ازینکینفس عزتکهدنده مینشانهیاولهاي نظریه

نیـز حـاکی از   سـال گذشـته    15مطالعات در .]3[باشدیمبشر

و کیفیت  یاز عوامل روانی مهم سالمت نفس  عزتاین است که

ي شخصـیت بهنجـار،   هـا یژگـ یوو یکـی از   ]4,5[بودهزندگی 

ســرمایهیــکمثابــهکــه  ]1[نفــس اســت برخــورداري از عــزت

شــکوفایی، پیشــرفتعوامــلنیتــر ممهــ، ازحیــاتیارزشــمند

ازیکـی عنـوان  بهاخیري ها دههدروهاست تیخالقواستعداد

توجـه مـورد ها انسانشکوفاییودر رشداساسیومهمعوامل

ــهو پژوهشــگرانروانشناســانازبســیاري .]6[اســتقرارگرفت

این خـود   است،  احساس ارزشمند بودن به عبارتی نفس  عزت

عوامــل رشـد مطلـوب شخصــیت    نیتـر یاساسـ ارزشـمندي از  

 ،حس ارزشمند بودن هر فرد از مجموع افکار.شودیممحسوب 

باعث  و  شودیمطول زندگی ناشی احساسات و تجربیات او در

که نسبت بـه خـود احسـاس ناخوشـایند یـا بـرعکس        شودیم

داشتن تصویر ذهنی از .]7[داشته باشدبودن  ارزشبااحساس 

تصـویر ذهنـی از  .گـذارد یمریتأثنفس عزتمیزان نیز برخود

خودبرداشتی است که شخص ازنگرش، ادراك و واقعدرخود 

رشـد فـرد کامـل    باو گرفته شکلاز زمان تولد دارد این تصویر

افـرادي کـه   .کنـد یمـ طی مراحل زندگی تغییـر  دروشودیم

پـایینی   نفـس  عـزت دچـار   دارنـد خـود تصویر منفی به جسـم  

کمبود ،جــدایی افســردگی،بیشــتري از احتمــال بــههســتند و 

.]8[برندیمو وسواس رنج  نفس عزت

یی هـا  مالكاز معیارها یا  متأثرنفس  سطح عزتدر حقیقت، 

از فـردي بـه فـرد دیگـر متفـاوت       يا گستردهطور بهاست که 

ی سطح باالتري از سالمتاز نفس باال  عزتافراد داراي .]9[است

 پرخطربا رفتارهاي  نفس ، کاهش عزتبرعکسو ردار بوده برخو

ــارو  یســالمت ــايناهنج ــردگی و   يه ــل افس ــاعی از قبی اجتم

و  ممکــن اســت احســاس کننــد  ]10[همــراه اســت اضــطراب

دیگـران نیسـتند و    قبـول موردرا دوست ندارد،  ها آنکس چیه

"ارجـل "به عقیـده  .]9[کجا پیشرفت کنند چیهدرتوانندینم

فــرد بــا نگــرش مطلــوب و رضــایت از خــود، روابــط اجتمــاعی 

یند زنـدگی  آو فر دیجویماز کینه و نفرت دوري  ،متعادلی دارد

نفـس را   صدرالسادات، عزت .]11[کندیمخود را مثبت ارزیابی 

که وقتی فرد نقـایص خـود را برطـرف     داندیمغرور و افتخاري 

.]12[دهد به او دست می کندیم

نفس یک نیاز اساسی اسـت کـه در    عزتگفت  توانیمپس 

سزایی بر عهده دارد، زیرا بـه  ه نقش مهم و بفرآیندهاي زندگی

مثـل یـک    و کنـد یمکمک رشد و سالمت و طبیعی بودن فرد

 را سیستم ایمنی آگاهانه عمل نموده و مقاومت و ظرفیـت الزم 

 کندیمکمک  ها آنو به .]13[آوردیمبراي زندگی فرد فراهم 

ی و بدون بروز مشـکالت رفتـاري و   راحت بهتا با تغییرات محیط 

.]12[روانی کنار آیند

در  شـده  انجامنتایج مطالعات با توجه به اهمیت این موضوع

نفس  کشورمان نشان داده است که اکثر دانشجویان داراي عزت

بـر عملکـرد    توانـد یمـ متوسط و یا پایینی هستند که این امـر  

بایـد  و]14,15[اثر مخرب و منفـی داشـته باشـد    ها آنشغلی 

از  گـروه علـوم پزشـکی،    خصوصـاً دانشـجویان  که توجه داشت 

ســازندگان آینــده کشــور برگزیــده جامعــه واقشــار مســتعد و

 و بـوده هـا  چالشنیتر مهماز ها آنو مشکالت خویش هستند 

از طرفی، داشـتن  .داشتخواهدجامعهبهداشتبرسوییتأثیر

در ارتقـاي سـالمت روان دانشـجویان     توانـد یمـ نفس باال  عزت

لـذا .عنوان متولیان آینده سالمت  جامعه نقش داشته اسـت  به

نفـس دانشـجویان    تعیـین سـطح عـزت    باهـدف مطالعه حاضـر  

ي بهداشت و پیراپزشکی در دانشگاه علـوم پزشـکی   ها دانشکده

.گلستان طراحی و اجرا گردید

هاو روشمواد 

500توصیفی و تحلیلی بود،با رویکرد این مطالعه مقطعی 

ــوم دانشــکده بهداشــت دانشــجوي  و پیراپزشــکی دانشــگاه عل

1392-93سال اول سال تحصیلی که در نیمپزشکی گلستان 

وارد مطالعـه  سرشـماري  صـورت  بهبودند، مشغول به تحصیل 

دانشجویان معیار ورود به مطالعه شامل تمایل و رضایت .شدند

مشـکالت روحـی و روانـی     ، نداشـتن جهت شرکت در مطالعـه 

، مقـیم بـودن دانشـجویان در هنگـام مطالعـه در      شـده  شناخته

بنـابراین دانشـجویانی   .ي بهداشت و پیراپزشکی بودها دانشکده

و یـا دانشـجویانی کـه     ي دیگر مهمـان بودنـد  ها دانشگاهکه در 

 هـا  آنو امکان دسترسی بـه   کردندیمدوره کارورزي را سپري 
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ي اطالعـات توسـط   آور جمع.وجود نداشت، وارد مطالعه نشدند

.بـود، صـورت گرفـت    شدهیطراحپرسشنامه که در دو قسمت 

مربوط به اطالعـات دموگرافیـک، قسـمت     سؤاالتقسمت اول 

کـوپر  .بود"کوپر اسمیت"نفس  عزتپرسشنامه استاندارد  دوم

ــمیت  ــزت )1976(اس ــاس ع ــاس    مقی ــر اس ــود را ب ــس خ نف

انجام داد تهیـه و  )1954("راجرود دیموند"که  يدنظریتجد

ن آمـاده   8مـاده اسـت کـه     58این مقیاس داراي .تدوین کرد

 سـنج  دروغ55-48-34-44-27-20-13-6يهـا  شمارهیعنی 

نفـس   خرده مقیاس عزت 4ماده آن به  50،مجموعدر.هستند

نفـس خـانوادگی    ، عـزت )همسـاالن (نفس اجتماعی  کلی، عزت

و  اسـت  شـده میتقسـ )مدرسه(نفس تحصیلی و عزت)والدین(

ول دداراي چهار خرده مقیاس اسـت، کـه در جـ   گفت  توانیم

:زیر آمده است

ها اسیمقهر خرده  سؤاالتها اسیمقخرده 

1،2،8،9،10،15،16،17،21،23،24،29،31،36،41،42،43،50،51،57نفس کلی عزت.1

3،4،11،18،22،25،30،32،37،38،39،45،46،52،53،58)همساالن(نفس اجتماعی  عزت.2

5،12،19،26،3332،40،47،54)والدین(نفس خانوادگی  عزت.3

7،14،28،35،49،56)آموزشی(نفس تحصیلی  عزت.4

"یـک "و"صـفر "صـورت بـه این آزمون  يگذار نمرهشیوه 

-11-10-5-4-2(شـماره   يهـا  مـاده به این معنا که .باشدیم

14-18-19-21-23-24-28-29-30-32-36-45-47-57(

و بقیـه   ردیـ گیمـ صـفر   "خیـر "یک نمره و پاسخ  "بله"پاسخ 

، یک نمـره  "خیر"معکوس است؛ یعنی پاسخ  صورت بهسؤاالت

که یک فرد ممکن  يا نمرهحداقل .ردیگیمصفر  "بله"و پاسخ 

چـه  چنـان .خواهـد بـود   "50"و حـداکثر   "صفر"است بگیرد 

بـدان   نمـره بیـاورد   4بیش از  سنج دروغماده  8از  دهنده پاسخ

معنا است که اعتبار آزمون پایین است و آزمودنی سـعی کـرده   

.]16[بهتـر از آن چیـزي کـه هسـت نشـان دهـد      است خود را 

نفس ضعیف و باالتر از آن  عنوان عزت و کمتر به 25کسب نمره 

پایـایی ایـن   .]17[شـد  گرفتـه نظـر نفس باال در  عنوان عزت به

در کشورمان مـورد  گرفته انجامپرسشنامه در مطالعات مختلف 

.]19,18,17[است  قرارگرفتهدییتأ

ــایت      ــورت رض ــه و در ص ــداف مطالع ــیح اه ــس از توض پ

کـالس  پرسشـنامه در  ، جهـت شـرکت در مطالعـه    دانشجویان

ــرار داده شــد و در حضــور مســتقیم   درس در  ــان ق ــار آن اختی

پــس از  .شــد هــا تکمیــل پرسشــنامه دهیــد آمــوزشپرسشــگر

نسخه  SPSSافزار نرمبا استفاده از  ها دادهي اطالعات، آور جمع

براساس آزمون شـاپیرو ویلـک بـه دلیـل     و آمار توصیفی و  17

مـن   کیـ پارامترریـ غي ها آزمونازعدم توزیع طبیعی متغیرها 

ویتنی، کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن اسـتفاده  

براي بررسی سطح عزت  از آزمون رگرسیون  لوجیستیک .شد

در نظـر   05/0معنـاداري  سطح.نفس باال و پایین استفاده شد

نفس پـایین کـد    در آنالیز رگرسیون به افراد با عزت.گرفته شد

علـت  .نفس باالتر کـد یـک داده شـد    صفر و براي افراد با عزت

تحصیل به دو دسته عالقه به ادامه تحصـیل و عـدم عالقـه بـه     

سکونت به دو دسته زنـدگی بـا خـانواده و    ادامه تحصیل و نوع 

در علـت ادامـه تحصـیل،    .ي شـد بند میتقسزندگی در خوابگاه 

گزینه هاي اصرار خانواده و نداشتن راهی جز ادامه تحصیل بـه  

.عنوان عدم عالقه به تحصیل در نظر گرفته شدند

ها افتهی

ی قــرار بررســمــوردنفــر  500درمجمــوعدر ایــن مطالعــه 

نفـس را   نفـر پرسشـنامه عـزت    472که از ایـن تعـداد   .گرفتند

 آنکـه به دلیـل   سنج دروغنفر هم با تست  112تکمیل کردند و 

گرفتنـد، جهـت آنـالیز نهـایی از      4در این بخش نمره باالتر از 

نفر مورد  360اساس نتایج  نیابرمطالعه کنار گذاشته شدند و 

.آنالیز نهایی قرار گرفتند

ــق  ــایج، طب ــر%)1/83(299نت ــر %)4/81(293وزننف نف

رشـته تحصـیلی بیشـترین تعـداد      نظـر ازمجرد بودند و  ها آن

.بودنـد %)6/25(نفـر  92مربوط بـه رشـته بهداشـت عمـومی     
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نفــر 265تعــداد دانشــجویان کارشناســی پیوســته   نیچنــ هــم

سـاکن خوابگـاه   %)55(نفـر  198از این تعـداد  .بودند%)6/73(

علت ورود بـه دانشـگاه    نیتر مهمهم %)8/87(نفر 316بودند و 

).1جدول شماره(را عالقه به ادامه تحصیل ذکر کردند 

پژوهشموردتوزیع فراوانی  متغیرهاي دموگرافیک و نمره عزت نفس  دانشجویان  -1جدول 

یبررسـ مـورد نفس کلـی دانشـجویان    میانگین نمرات عزت

داراي%)2/92(332در کل .بود 9-49با دامنه 12/7±91/35

نفـس   هـاي عـزت  میانگین خـرده مقیـاس  .بودندباالنفس  عزت

نفـس   عزت خانوادگی و نفس نفس اجتماعی، عزت عمومی، عزت

.آورده شده است 2تحصیلی در جدول 

درصدتعدادمتغیر
میانگین و انحراف معیار نمره 

نفس عزت

جنس
05/36±2991/8306/7زن

24/35±619/1643/7مرد

تأهلوضعیت 

74/35±2934/8118/7مجرد

65/36±676/1885/6متأهل

رشته تحصیلی

08/36±926/2521/7بهداشت عمومی

06/35±468/1264/5بهداشت محیط

54/36±704/1934/7هوشبري

05/35±733/2055/7اتاق عمل

علوم 

آزمایشگاهی

799/2124/7±45/36

مقطع تحصیلی

کارشناسی 

پیوسته

2656/7313/7±39/35

کارشناسی 

ناپیوسته

787/2176/6±53/38

88/32±177/436/5کاردانی

قومیت 

دانشجویان

60/36±1952/5498/6فارس

05/34±1106/3035/7ترکمن

54/36±357/935/6سیستانی

40/38±205/587/6سایر

علت  ورود به 

دانشگاه

عالقه به ادامه 

تحصیل

3168/8770/6±71/36

27/31±95/229/5اصرار خانواده

نداشتن راهی 

حصیلتجز ادامه 

357/917/8±17/30

09/37±442/1223/7داردشغل دوم

75/35±3168/8710/7ندارد
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موردمطالعهنفس در دانشجویان  ي عزتها اسیمقمیانگین و توزیع فراوانی خرده  -2جدول

باالمعیارانحرافومیانگین نفسعزت

)درصد(تعداد

پایین

)درصد(تعداد

سقف نمره

19)9/13(50)1/86(76/11310±80/2نفس عمومیعزت

16)9/8(32)1/91(55/13328±83/2نفس اجتماعیعزت

9)7/16(60)3/83(01/6300±60/1نفس خانوادگیعزت

6)2/49(177)8/50(38/3183±38/1نفس تحصیلیعزت

50)8/7(28)2/92(91/35332±12/7نفسکل عزت

با استفاده از آزمون من ویتنی، نتایج مطالعه میانگین نمـره  

، برحسب )=428/0p(نفس در دانشجویان برحسب جنس  عزت

یی درجـا بـه جـز تحصـیل     نکـه یا، برحسب )=347/0p(تأهل

داري ، تفاوت معنـی )=244/0p(مشغول به کار هستند یا خیر

.نفس در دانشجویان شاغل باالتر بود نشان نداد اما نمره عزت

بر اسـاس آزمـون کروسـکال والـیس، بـین میـانگین نمـره        

آمـاري   لحاظازداري نفس برحسب قومیت اختالف معنی عزت

نفس دانشجویان فارس بیشـتر از   عزت کهيطور بهمشاهده شد 

و برحسب متغیـر دوره تحصـیلی   )=028/0p(بود ها گروهسایر 

آمــاري مشــاهده گردیــد   لحــاظازداري نیــز  اخــتالف معنــی

)001/0p=(ــزت ــتر از    و ع ــته بیش ــجویان ناپیوس ــس دانش نف

.دانشجویان پیوسته و کاردانی بود

اده از همین آزمون من ویتنی در میـانگین  همچنین با استف

نفس و متغیر نوع سکونت نیز در دانشجویانی کـه بـا    نمره عزت

اختالف معناداري با سایر دانشجویانی  کردندیمخانواده زندگی 

،  دیده شـد  کردندیمیی زندگی تنها بهکه در خوابگاه بودند ویا 

)0001/0p=.(   از طرفی، نتایج آزمون کروسکال والـیس نشـان

به ادامـه   مند عالقهنفس دانشجویان  داد که میانگین نمره عزت

تحصیل از سایر دانشجویانی که علت ورود خود بـه دانشـگاه را   

اصرار خانواده و یا نداشتن راهی جز ادامه تحصیل ذکـر کـرده   

).=0001/0p(ي بیشتر بودداریمعنطور بهبودند 

با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، بین متغیر معدل  

ي وجـود  داریمعنـ رابطـه خطـی    نفـس  عـزت تحصیلی و نمره 

همچنین نتیجه آزمون کروسـکال والـیس   ).=052/0p(نداشت

نفـس   نشان داد که بـین متغیرهـاي رشـته تحصـیلی بـا عـزت      

 منظور به، تینهادر).=599/0p(ي وجود نداردداریمعنارتباط 

نفـس،   همزمان بر میـزان عـزت   طور بهرسی اثر تمام متغیرها بر

که نتایج برازش نمودیم  ها دادهمدل رگرسیون لوجستیک را بر 

نفـس   ی کننده عزتنیب شیپنشان داد، سودمندترین متغیرهاي 

به ترتیب عبارت بودند از علـت   مطالعهموردباال در دانشجویان 

)=014/0p(و نــوع ســکونت )=001/0p(ورود بــه دانشــگاه 

).3جدول (

ي تحلیل متغیرهاي نهایی وارده شده به معادله رگرسیون لوجستیکها شاخص-3جدول 

آزمون والدبتا
يداریمعنسطح 

%95در سطح  نانیاطمفاصله نسبت شانس

حد پایین                              حد باال                                                                 

544/1598/11001/0686/4397/11926/1علت تحصیل

548/1995/5014/0875/4327/17372/1نوع سکونت

بحث 

نفس، ارزیابی و تصور کلی فرد از خـود و خویشـتن در    عزت

و رضایت فرد از خود و احساس ارزشـمند بـودن    ها نهیزمهمه 

 اتفـاق  بـه طبق نتایج مطالعـه حاضـر، اکثریـت قریـب      ]7[است

بـاال کلـی   نفـس  داراي عزت%)2/92(ی بررسمورددانشجویان 

نفس، ارزیابی و تصور کلی فرد از خـود و خویشـتن    ، عزتبودند

و رضـایت فـرد از خـود و احسـاس ارزشـمند       ها نهیزمدر همه 

ــودن اســت ــا مطالعــه میرزایــی علویجــه   ]7[ب ــرکــه  ب يروب
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و مطالعـه جنتـی و   ]6[یـزد پزشـکی علومدانشگاهدانشجویان

]20[همکاران بر روي دانشجویان پرستاري و مامایی مازنـدران 

و مطالعــه ســلملیان و کــاظم نــژاد لیلــی بــر روي دانشــجویان 

همچنـین در  .]21[پرستاري و مامایی گـیالن  همخـوانی دارد  

نفس در ابعاد خانوادگی، عمـومی و اجتمـاعی    این مطالعه عزت

به فرهنـگ جامعـه در اهمیـت     توانیمدانشجویان باال بود که 

بـا .داددادن به نقش خـانواده در حمایـت از فرزنـدان نسـبت     

نفـس خـانوادگی کـه عبـارت اسـت از       بـه تعریـف عـزت    توجه

عنـوان یکـی از اعضـاي     بـه  شـخص هـر احساس و ارزشی کـه  

خانواده نسبت بـه خـود دارد، جـوان بایـد احسـاس کنـد کـه        

تـا   ردیپـذ یمـ و او را  گذاردیمي او احترام هاییتواناخانواده به 

چـی  آکلـه  مطالعهباکه نتایج آن ]22[نفس نماید احساس عزت

.باشدیمهمسو )2010(

دموگرافیـک  يرهـا یمتغونفـس  عزتارتباطاین مطالعهدر

گرفت، نتـایج مطالعـه حاضـر از عـدم وجـود      قراریبررسمورد

نفس دانشـجویان برحسـب جنسـیت حکایـت      تفاوت بین عزت

ــا مطالعــات حســینی  کنــدیمــ ،]23[ب و همکــاراننســکــه ب

]25[، زارع و همکاران ]1[همکاران، اصفهانی  و ]24[زاده قاسم

شـاید یکـی از   .که بر روي دانشجویان انجام شد، مطابقت دارد

نفس و جنسیت اخذ بازخوردهـاي   دالیل عدم ارتباط بین عزت

برابر از محیط است و سعی شده با دختران و پسران با نگرشـی  

فـر و  تمنـایی  ]26[زکـی  مطالعـه بـا مساوي برخورد شود، ولی 

.مغـایرت دارد  ]6[و میرزایی علویجـه و همکـاران    ]7[همکاران

اساساًکهدارندالبته  بسیاري از روان شناسان اجتماعی عقیده 

واقعـاً بنـابراین  .مـردان و زنـان متفـاوت اسـت     "مفهوم خود"

مقایسه کـرد، چـون    همبانفس زنان و مردان را  عزت توانینم

 کــهآنجــاازو]23[جــدا هــم هســتند کــامالًدو ســازه  هــا آن

نفس به عوامل مختلفی مربوط است مطالعات مختلـف در   عزت

ي متفــاوت ســنی، هــا تیــجمعکشــورهاي مختلــف و در بــین 

.]27[دهد فرهنگی و اجتماعی نتایج مختلفی را ارائه می

از دیگر نتایج حاصـل از ایـن مطالعـه مشـخص شـد بـین        

 اسـاس بري وجود دارد که داریمعنارتباط  نفس عزتباقومیت 

طـور  بـه نفـس دانشـجویان فـارس     مقایسه میانگین نمره عـزت 

نفس دانشجویان ترکمن  بیشتر  ي بیشتر از نمره عزتداریمعن

نفس در قومیت ترکمن نیـاز بـه    بود، بنابراین، پایین بودن عزت

یی از قبیـل  هـا یژگـ یوبررسی دارد، دانشجویان تـرکمن داراي  

تند کــه ي مــذهبی، فرهنگــی، نــژادي و قــومی هســهــا تفــاوت

و باعث کـاهش   گذاردیمتأثیرها آننفس  بر روي عزت زمان هم

ي افـزایش  هـا  روشي ریکـارگ  بـه .گـردد یمها آندرنفس عزت

بـاال راه میانبري بـراي   تواندیمنفس در مورد دانشجویان  عزت

ي که ارتباط این متغیر ا مطالعه.نفس این افراد شود عزت بردن

مورد ارزیابی قرار داده باشد، پیدا  نفس در دانشجویان را با عزت

.نشد

متغیر مقطع تحصـیلی نیـز نتـایج نشـان داد کـه      برحسب 

داري  بیشـتر از  معنـی  طـور  بـه نفس دانشجویان ناپیوسته  عزت

تـوان یمـ ایـن تفـاوت را   .دانشجویان پیوسـته و کـاردانی بـود   

ابراز کرد که بیشـتر دانشـجویان در مقطـع ناپیوسـته      گونه نیا

کمتر از سـایر   ها آنو دغدغه  باشندیمشاغل  لیتحصبرعالوه 

و   باشـند یمـ دانشجویانی است که از آینده کاري خود نگـران  

شـدن دارتـر جهـت موفقیت،باهمراهتجربهعلتبه نیچن هم

خـود، یزنـدگ وعلمـی اهـداف بـه شدنتر کینزدمسیرشان، 

خـود بـین شـدن تـر  هماهنـگ وخودنتایج عملکردازرضایت

طـرف ازکـه ارزشـی دریافـت بـا ها آنو واقعیآلایدهپنداره

.ابدی یمافزایش  ها آننفس عزت،افتهیانتقالها آنبهدیگران

ــن مطالعــه، همبســتگی  ــدر ای ــا داریمعن ــین معــدل ب ي ب

و]28[شریفی و همکاران مطالعهبانفس مشاهده نشد که  عزت

]8[و همکـاران مشـابه آقاخـانی    طور بهو  ]25[زارع و همکاران

، میرزایـی  ]7[فر و همکارانتمنایی مطالعهباهمخوانی دارد، اما 

و مطالعـه   ]29[و حسـینی و همکـاران   ]6[علویجه و همکـاران 

این دلیل که  بهشاید .]30[نوربخش و همکارانش مغایرت دارد

دانشجویان افراد منتخبی هسـتند کـه بـا امتحـان ورودي وارد     

نفـس بیشـتري نسـبت بـه      عـزت  احتمـاالً و  شـوند یمدانشگاه 

جمعیت عمومی دارند و  همبسـتگی کمرنگـی بـین موفقیـت     

و بـراي ارتبـاط بـین     ]31[نفـس وجـود دارد   تحصیلی و عـزت 

نفس با  پیشـرفت تحصـیلی در جوامـع مختلـف بایـد بـه        عزت

ها و مقطع تحصیلی فراگیران مـورد  ها ، فرهنگاختالف قومیت

.مطالعه، نیز توجه کرد

نفـس و  بین عزتحاضرمطالعهازآمدهبدستيها افتهیدر

دیده نشد، داريمعنیآماريارتباطدانشجویانرشته تحصیلی

]29[حسینی و همکـاران مطالعهیافتهدکنندهییتأنتیجهاین 
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بـا رشته تحصـیلی دادندنشانکهاست ]25[همکاران  زارعو

.ندارديداریمعنارتباطمطالعهموردنفس دانشجویان عزت

ی نـ یب شیپعلت ورود به دانشگاه سودمندترین متغیر جهت 

نفس باال  نتایج نشان داد شانس داشتن عزت.نفس باال بود عزت

بـه ادامـه تحصـیل بودنـد      منـد  عالقـه در گروه دانشجویانی که 

برابر دانشجویانی اسـت کـه عالقـه بـه ادامـه تحصـیل        686/4

موضوع اسـت کـه داشـتن     این دهنده نشاناین یافته .نداشتند

مـوارد در افـزایش    نیتـر  مهـم انگیزه و عالقه تحصیلی یکـی از  

منجر به کاهش  تواندیمنفس دانشجویان است و نبود آن  عزت

بـه ایجـاد برخـی از مشـکالت مربـوط      جـه ینتدرنفـس و   عزت

ــود ســالمت  ــانی و  .روان دانشــجویان ش ــه مرج نتیجــه مطالع

ــر روي  ]33[و مطالعــه  کــوچکی و همکــاران ]32[همکــاران ب

دانشجویان علوم پزشکی گلستان و اصفهان نشان داد که سطح 

استرس در دانشجویانی که علت ادامه تحصیل و ورود خود بـه  

اعـالم کـرده    "نداشتن راهی جـز ادامـه تحصـیل    "دانشگاه را 

داري بیشتر از دانشجویان عالقمند به ادامه بودند به طور معنی

از طرفی، نتیجه مطالعه نیز نشان داده اسـت کـه   .حصیل بودت

نفـس بـاالتر از وضـعیت تحصـیلی بهتـري       دانشجویان با عـزت 

.]29[برخوردار بودند

نفـس در   ی کننـده عـزت  نـ یب شیپـ سـودمند  دومین متغیر

در این ارتباط شانس .نوع سکونت بود مطالعهمورددانشجویان 

بــا خــانواده زنــدگی نفــس در دانشــجویانی کــه  داشــتن عــزت

برابر دانشجویانی بود که در خوابگـاه زنـدگی    875/4کردندیم

ی زنـدگ واین نکته است که سکونت  دیمؤاین یافته .کردندیم

 کننـده يریشـگ یپنفـس اثـر    با خانواده در مقابل کـاهش عـزت  

داشــته ولــی در قبــال آن ســکونت و زنــدگی در خوابگــاه  در  

به ایـن   توانیماین مورد را .مؤثر است ها آننفس  کاهش عزت

صورت توضیح داد که زنـدگی بـه همـراه خـانواده بـا افـزایش       

حمایت عاطفی و روانی، ایجاد فضاي بـه دور از تـنش و فـراهم    

 ریتـأث هـا  آننفس  کردن فضاي امن و آرام در ارتقاء سطح عزت

از طرفی زندگی در خوابگاه که در بین دانشجویان دور از .دارد

با ضعیف کردن حمایت عـاطفی دریافـت    شودیمیده خانواده د

نفس قرار  شده  از سوي خانواده، آنان را در معرض کاهش عزت

لـزوم توجـه بیشـتر بـه محـیط       دهنده نشاناین یافته .دهد می

زندگی خوابگاهی و  فراهم کـردن شـرایط امـن و بهتـر بـراي      

نفس است تا به دلیل دوري این گروه از  محافظت از سطح عزت

نفس آنان کمتر  دانشجویان  از محیط گرم و امن  خانواده عزت

واین یافتـه بـا نتـایج حاصـل از مطالعـه     .شود دار خدشه زارع

حسـینی و  و]6[میرزایـی علویجـه و همکـاران   ،  ]25[همکاران

محلبانفس عزتدادندنشانکهمغایرت داشت ]29[همکاران 

.نداردداريمعنیآماريدانشجویان ارتباطسکونت

نتایج این مطالعه نشان داد که عالقه به ادامه :يریگ جهینت

تحصیل و زندگی به همـراه خـانواده سـودمندترین متغیرهـاي     

 مطالعـه مـورد نفس بـاال در دانشـجویان    نده عزتی کننیب شیپ

لحاظ کـردن عالقـه فـرد بـه رشـته تحصـیلی و ادامـه        .بودند

نفـس   در حفـظ عـزت   تواندیمتحصیل در هنگام انتخاب رشته 

همچنین الزم است در حد امکـان دانشـجویان   .آنان مؤثر باشد

در حین تحصیل با خانواده سکونت و تعامـل بیشـتري داشـته    

.باشند

ي مطالعه حاضر، مقطعی بودن مطالعه بود ها تیمحدوداز   

بـراي دسـتیابی بـه     کنـد یمـ ي نتایج را محدود ریپذ میتعمکه 

در  تـر  عیوسدر سطح  شودیمپیشنهاد  تر قیدقو  تر کاملنتایج 

نفـري   112همچنـین  ریـزش   .انجـام شـود   هـا  دانشگاهداخل 

ر اسـاس معیـار   ب ها آندانشجویان به دلیل اعتبار پایین آزمون 

انجـام   .سازدخودازمتأثرنتایج راتواندیمی آزمون سنج دروغ

.شودیمتوصیه  تر بزرگمطالعات طولی با حجم نمونه 

تشکر و قدردانی 

تحصیلی مقطع کارشناسی  نامه انیپامقاله حاضر برگرفته از 

دانشــجویان دانشــکده نفــس در بررســی عــزت"تحــت عنــوان

 سـال درعلوم پزشکی گلسـتان  دانشگاه بهداشتوپیراپزشکی

از معـاونین آموزشـی    لهیوسـ  نیبـد .باشدیم"92-93تحصیلی

بهداشـت و پیراپزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی      يها دانشکده

گلستان  و مشـارکت  دانشـجویان  در ایـن پـژوهش  تشـکر و      

.شودیمقدردانی 
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Introduction: Self-Esteem is a durable and stable evaluation of one's self and has been the subject

of many researches of the recent decades. The aim of the current study was the self-esteem

assessment among college students of health and paramedic schools of Golestan University of

Medical Sciences in 2013-14 academic years.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 360 college students who were recruited

through census completed the Copper Smith Self-Esteem questionnaire along with selected

demographic variables. Gathered data were entered in SPSS 17 and were analyzed using non

parametric, spearman rank correlation, and binary logistic regression tests. Alpha level was

considered significant at 0.05.

Results: Eighty-three point one percent were females and 81.4% were unmarried. Based on the

study majors, 25.6% were studying in public health and 87.8% mentioned that they had chosen their

majors in order to continue their educations. The mean score and SD of self-esteem was 35.91±7.12

ranging from 9-49. In General, 332 people (92.2%) had high levels of self-esteem. Binary logistic

regression revealed that living with family and enjoying studying in the university were the best

predictors of high self-esteem (P<0.05).

Conclusion: The findings of the current study indicated that the majority of students had high

levels of self-esteem. Being interested in their fields of study and living with family have protective

effects on students' self-esteem. Continues efforts for increasing the self-esteem of the students

should be considered to help them adapt to life situations and improve their problem solving skills.
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