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های مهم شوووتصووو تی هر فرد اسووو . هدم از ای  مطالعه      خودپنداره یکی از جنبه  وم خود یا  مفه چكيده: 

 پرستاری و مامایی  یهای متتلف مشغول به تحص ل در دانشکده   وضع   خودپنداره دانشجویان رشته    یمقایسه 

ص فی بود.    اهواز بود. ضر از نوع مطالعات اپ دم ولوژیک تو شا    یجامعه مطالعه حا شجویان  به  غلپژوهش کل ه دان

شکده پرستاری و مامایی اهو     شجوی دارای ویژگی  666از بود. تحص ل در دان ها را تکم ل های ورود پرسشنامه  دان

شنامه اطالعات دموگراف ک و      س شکل از دو پر سنجش خودپنداره       کردند. ابزار گردآوری اطالعات مت شنامه  س پر

ست       راجرز  شنامه ا س شنامه خودپنداره راجرز یک پر س شد. داده می انداردبود. پر ص فی و    با ستفاده از آمار تو ها با ا

ستفاده از   سته  تحل لی و با ا شان داد که  ژمورد تجزیه و تحل ل قرار گرفتند. نتایج پ SPSSافزار نرم 22ن وهش ن

شجویان م    1/67 صد دان سنی  ؤدر صد   52سال و   ( 8/22 ± 5/3)ها آننث، م انگ    ستاری    آندر شته پر ها در ر

ص ل می  شجویان مورد مطالعه دارای خودپنداره منفی بودند    46. کردندتح صد دان سرها خودپنداره بهتری  . در پ

های تحصوو لی، دانشووجویان پرسووتاری از (. از م ان رشووتهP – value=   662/6) نسووب  به دخترها داشووتند

پنداره ود(. دانشووجویان مقطک کارشووناسووی ارشوود خ P – value=   614/6) خودپنداره بهتری برخوردار بودند

شتند      مثب  سی دا شنا شجویان کار سب  به دان شان   (.P_ value =/666) تری ن با توجه به نتایج ای  مطالعه که ن

شود  ه منفی برخوردار بودند، توص ه می از خودپنداردانشکده پرستاری و مامایی اهواز    دهد اکثری  دانشجویان می

، رو هسووتندهاسووترب باییی روب تحصوو ل و کار خود بامشووکالت روانشووناختی دانشووجویان علوم پزشووکی که در 

 کار گرفته شود.ه ب هاآنکارهای مناسب و عملی برای رفک یابی شده و راهریشه

 .، مامایی، اتاق عمل، مقطک تحص لی، اهواز، دانشجویان علوم پزشکی، پرستاریخودپندارهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 و بوده کشوووری هر اصوولی هایسوورمایه ،هاناجو     

 زندگی در حسوواب بسوو ار دانشووگاه مقطعی به ورود

 روابط در تغ  رات زیادی با غالباً که اسووو  هاناجو

)دیباج ن ا،   اسوو  همراه هانآ فردی ب   و اجتماعی

 آینده اداره در مهمی نقش (. امروزه دانشجویان 2665

شور  س   ای  در نقش اهم   ای  دارند. عهده به ک  ا

متتصووصووان    اصوولی بتش تنها نه دانشووجویان که

 دهند، بلکه بتشی می تشک ل  را کشوری  هر گوناگون

 پرورش و آموزش دار عهده آینده در دانشووجویان از

ه  ب طریق ای  از و بود خواهند خود از های بعدنسوول

 ن ز جامعه بعدی هایکمال نسل  در مستق م  غ ر طور

ل    خا ند)ر  د کاران،    دار یانی و هم (.  2669ضوووایی آدر

دوران تحصوو ل در دانشووگاه مقطعی بسوو ار مهم برای  

اسوو  که به دل ل مشووکالت خای، ای  دوره    هاناجو

معموی با تغ  رات وضووع   روحی و روانی دانشووجویان 

س )عزیزی و ه  جفی کل انی و  ؛ ن2613مکاران، همراه ا

 و سوووالم  خود به که  ای( . جامعه  2666همکاران،  

 رفک و بررسی  با باید اندیش د، می خود آینده هاینسل 

 مشوووکالت کننووده ایجوواد و عواموول زم نووه سوووواز

 راه در سازانش  آینده سالم   حفظ یا و روانی_روحی

بردارد)رضایی   گام های خود، ب ش از پ شآرمان به ن ل

 جامعه کهای  به توجه با (2669آدریانی و همکاران، 

شجویی  شور  دان  را از جمع   توجهی قابل بتش ما ک

اهم    اس ،  افزایش به رو ن ز هر ساله  و داده تشک ل 

 مشووت  پ ش از ب ش دانشووجویان سووالم  روان

سالم  روان در   2666)ن ری و حاج باقری،  شود می  .)

فاء   ق   تحصووو لی نقش  پ شووورف  و موف  مهمی را ای

شی ما می شکال وجود دارد که    کند. در نظام آموز ای  ا

ص لی تاک د می    هایی  شود و مؤلفه صرفا بر توانایی تح

ند        که بی ا نداره  جانی و خود پ ازه در  نظ ر هوش ه 

گرفتووه  ، نووادیوودهسووورنوشوووو  افراد اهم وو  دارنوود

(. یکی از مفاه م  2612چی، شوند)غفاری و ارفک بلو می

ث ر گذار بر موفق   ت  گذار سووالم  روان وث ر مهم وت 

 اس .  ( Self-conceptتحص لی، خودپنداره)

،  هااعتقادات، ارزش خودپنداره نظام پویایی اسوو  که با

های فرد ارتباط دارد. ای   ها و تواناییها، اسووتعدادرقب 

ستند   ل از تع    کنندهعوام س ر زندگی فرد ه   .های م

یابی کلی فرد از خودش اسوووو     نداره ارز ای    .خود پ

های   های ذهنی فرد از ویژگی ارزیابی ناشوووی از ارزیابی   

خود اسووو  که ممک  اسووو  مثب  یا منفی باشووود.       

خودپنداره مثب  نشان دهنده ای  اس  که فرد خودش 

پذیرد و  میرا در مقام شووتصووی با نقاط قوت و ضووعف 

ما     بای رفت  اعت جب  ب ای  امر مو ه نفس او در روابط د 

ی  شووود خود پنداره منفی منعکس کنندهاجتماعی می

احسووواب بی ارزشوووی و بی ل اقتی و ن ز ناتوانی خود    

خانی،      نا   یا  خود ( مفهوم2612اسووو )رق بی و م 

دانش   در اسوواسووی  و مهم موضوووعات از خودپنداره،

 فرد هر شتص تی مهم هایجنبه از یکی و روانشناسی  

س )یبران ،   سان   (.2668ا شنا سان،   جامعه و روان  شنا

 اصووولی عنصووور عنوان به را آن و اجزای خودپنداره

شک ل  ص      دهنده ت سته مرکزی  و شت  سازگاری  ه

 ح ث  از را جوانی دوره و کنند می قلمداد  اجتماعی 

شد   زندگی هایدوره تری بحرانی از یکی خودپنداره ر

؛ معطری و      2612داننوود)رق بی و م نووا خووانی،         می 

 بروز در اشفردی خود از فرد ( درک2665 ،همکاران

)رتی و   دارد اینقش عمده او تجارب کسووب  و رفتار

یا مفهوم خود به سوووه     (. خودپنداره 2664 ،همکاران 

س : اول ای    دل ل مورد ت  شده ا که آگاهی از ک د واقک 

به خود نشوووان دهنده   به ذهنی   ی جن ی مهمی از تجر

ا  هتوجهی از پژوهشاینکه تعداد قابل انسان اس . دوم   

نسووان از خود در  اند که چگونگی احسوواب انشووان داده

گذارد و سوووم ها بر رفتار او اثر میبسوو اری از موقع  

های سووازمان یافته  ای  که مفهوم خود برای ب ان جنبه

رود )جاللی،  ی کنش شووتصوو   به کار می و یکپارچه

2669 .) 
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ه که خودپندارشوند، بل ها با خودپنداره متولد نمیانسان 

در اثر تعامل با دیگران   یک پدیده اجتماعی اسووو  که      

(. و تا حدودی    2668)ت لور و همکاران،   افتد اتفاق می 

ستگی دارد  س  یا      به نظر دیگران ب س  در که ممک  ا

شد )  (. نتایج پژوهش خدیوی و  2668معماریان، غلط با

شت  نمود   سر  وک لی م که در دانش آموزان دختر و پ

ی دار و مثبتی ب   پ شووورف  تحصووو لی و    طه معن راب

نداره وجود     ف  و منبک کنترل و خود پ انگ زه پ شووور

انگ زه پ شرف  بایتری   د. به طوری که هرقدر فرد ازدار

باشوووود منبک کنترل او درونی بر باشووو  خوردار  د و  تر 

شد     شته با ی  ، از پ شرف  تحص ل  خودپنداره ب شتری دا

وک ل مفاخری،   )خدیوی و بایتری برخوردار خواهد بود

شکار به رابطه ب   انگ زه   2611 (، ای  مطالب به طور آ

   و ب رونی دیل پ شووورف  افراد با منبک کنترل درونی   

رسد که منبک کنترل درونی با سطوح   دارد و به نظر می

و مک   )مالتبی بایتر پ شرف  تحص لی در ارتباط اس    

دیباج ن ا که به بررسووی   در مطالعه (.2667اسووک ل، 

ای خودپنداره دانشووجویان سووال اول و چهارم قایسووهم

دانشکده توانبتشی دانشگاه شه د بهشتی پرداخته بود       

درصووود دانشوووجویان دارای  1/13مشوووت  شووود که 

ن  نداره  درصوووود دارای خود7/86داره طب عی و خودپ پ

همچن    (.2665)دیباج ن ا،    ضوووع ف و منفی بودند 

فاری و ارف  که تر  پژوهش غ ک ب  ک بلوچی نشوووان داد 

ش پ شوورف  و خود پنداره تحصوو لی   های انگ زمتغ ر

  تواند به خوبی اضوووطراب امتحان را پ ش ب نی کندمی

عه   2611)غفاری و ارفک بلوچی،   دیگری که   (. در مطال

بر روی دانشوووجویان   توسوووط ری سووو ون و همکاران  

شت         شد، م ستاری و مامایی قائ  انجام  شکده پر دان

نداره و عزت       که ب   خودپ ید  ب گرد ا موفق    نفس 

شجویان رابطه    ص لی دان ی مثب  معنی داری وجود تح

(. با توجه به موارد 2614 )ری سوو ون و همکاران، دارد

نداره      فوق می توان نت جه گرف  که نقش مفهوم خودپ

ویژه پ شرف  تحص لی دانشجویان ه در سالم  روان و ب

برند، چقدر ها در سو  جوانی به سور می  که اکثری  آن

ه مهم دیگر حسوواسوو   تحصوو ل در   دارد. نکتاهم   

های پزشووکی اسوو  که در ارتقاء سووالم  مردم  رشووته

نظام   م و مهم دارند. تحصووو ل موفق درنقش مسوووتق 

دهد که از ن روهای جوان به ما ای  امکان را می سالم 

 تری در زمان فار  التحص لیو با توانمندی و ک ف   بای

ی سوووالم  روان مند شوووود. لذا مطالعه و بررسوووبهره

ها و جمک دانشجویان و بایخ  وضع   خودپنداره آن  

یزی بهتر در نظام  آوری اطالعات یزم در جه  برنامه ر  

ها اهم   زیادی دارد. لذا پژوهشگران  آموزشی دانشگاه  

وضووع     بر آن شوودند تا پژوهشووی با هدم مقایسووه  

های متتلف مشووغول به  خودپنداره دانشووجویان رشووته

ص ل در دا  ستاری و ماما   تح شکده پر ی اهواز را انجام  ین

دهند تا از ای  طریق بتوانند ضم  جمک آوری اطالعات  

در خصووووی وضوووع   خودپنداره دانشوووجویان ای       

های ، وضووع   خودپنداره دانشووجویان رشووتهدانشووکده

 متتلف را با هم مقایسه کنند.

 روش کار
ای  مطالعه از نوع مطالعات اپ دم ولوژیک توص فی        

بود که در آن به بررسی وضع   خود پنداره دانشجویان 

شوواغل به تحصوو ل دانشووکده پرسووتاری و مامایی اهواز 

ه شوود. جامعه پژوهش شووامل کل ه دانشووجویان تپرداخ

نشکده پرستاری و مامایی اهواز   شاغل به تحص ل در دا  

باشدکه در طی انجام پژوهش در ای  دانشکده و در    می

اسووی ارشوود، تحصوو ل  شووناسووی و کارشوون مقاطک کار

  هکردند. در ای  پژوهش نمونه گ ری انجام نشده و ب می

مقطک  ویان صووورت سوورشووماری از م ان کل ه دانشووج 

هایی که برای انجام  کارشناسی و کارشناسی ارشد، آن      

عنوان واحدهای مورد   ه پژوهش رضوووای  داشوووتند ب    

شدند. از م ان  پژوهش  شجو  846انتتاب  شاغل   دان ی 

ه  دانشووکده پرسووتاری و مامایی اهواز ب به تحصوو ل در 

ع   جام که دارای ویژگی  666ه پژوهش، عنوان  های   نفر 

ها  ورود به مطالعه بودند، در مطالعه شرک  و پرسشنامه

جامعه           ند. م زان مشوووارک  اعضوووای  را تکم ل کرد

عه    درصووود بود. مع ارهای      6/98پژوهش در ای  مطال
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شرک  در پژو     ضای  آگاهانه برای  شامل ر هش و  ورود 

تحصووو ل حداقل یک ترم در دانشوووکده و مع ارهای           

عدم تکم ل              مل  عه شووووا طال های خروج از م مع ار

سویه حساب ب   وطور کامل ه پرسشنامه ب      دل ل فاره ت

التحصوو لی در طول انجام پژوهش بود. مح ط پژوهش  

نشوووکده پرسوووتاری و مامایی اهواز      در ای  مطالعه، دا  

سترسی راح    ب آن حضور و د باشد که دل ل انتتا می

ها   ورد پژوهش بود. روش گردآوری دادههای م به واحد  

شنامه و ابزار آن دو        س ستفاده از پر در ای  پژوهش با ا

سنجش          پرسشنامه اطالعات دموگراف ک و پرسشنامه 

شنامه اطالعات دموگراف ک     س خودپنداره راجرز بود. پر

که شوووامل برخی اطالعات مردم شوووناختی مورد لزوم  

آوری شووود.  دهای مورد پژوهش جمکاسووو  که از واح

توسط کارل راجرز در سال   راجرزخودپنداره  پرسشنامه

 افراد خودپنداری م زان سووونجش منظور به  1751

  "ب" و "الف "جداگانه  فرم دو شووامل که شووده ته ه

 که گونه آن یعنی پایه، خودپنداره "الف"فرم  .اسوو 

 از حاضر  حال در که تصوری  و ب ندمی را خودش فرد

جد  را می دارد خودش نداره  "ب"فرم  و سووون  خودپ

 یعنی دهد،می قرار سنجش  مورد را آرمانی یا آلایده

شد  دارد، آرزو فرد که گونه آن سبه   .با  نمره برای محا

را از فرم   "الف"فرم  سؤایت  تک تک خودپنداره، نمره

 رسوووانده، دو توان به را تفاضووول کرده و  کم "ب"

به    را ها توان مجموع حاسووو ته    جذر  آن از و م گرف

 مق اب هر در آوردن نمره دسوو ه ب برای  .شووودمی

 قطبی صف 25  فرم هر آل )درایده خود و واقعی خود

س (  شده  داده قرار (منفی و مثب ) بر   سؤال  هر به ا

سب  سخ،  ح  پایان در و شود داده مینمره  9تا  1 از پا

 سوووؤایت تعداد  بر هر ح طه خودپنداره   کل  ن مرخ

س م  س  می ب نهایی نمره و تق صل  ه د آید. اگر جذرحا

( باشووود خودپنداره طب عی و نرمال و  9تا 6عددی ب  )

جذر  عددی ب   )    اگر  باشووود    16تا  61/9حاصووول   )

حاصووول عددی ب       و اگر جذر  خودپنداره متوسوووط 

باشووود، خودپنداره منفی به حسووواب  و بایتر(  61/16)

پرسوووشووونامه سووونجش خودپنداره راجرز یک   .آیدمی

د  باش ستاندارد برای سنجش خودپنداره می  پرسشنامه ا  

های متتلف مورد اسوتفاده   ه طور مکرر در پژوهشکه ب

ی  پایای   اعتبار باییی برخوردار اسووو .   قرار گرفته که از  

ندی  پژوهش      خل کشوووور در چ ای  آزمون ن ز در دا

دهنده پایایی خوب برای  سنج ده شده اس  که نشان     

له سنجش پایایی آن توسط    ای  پرسشنامه اس . از جم   

ضریب آلفای کرونباخ که        ستفاده از  ش تانی با ا شا و  پا

و   97/6 "ب"و برای فرم  98/6پایایی  "الف "برای فرم

سوونجش پایایی آن در مطالعه تقی زاده و همکاران که  

ه  ب 63/6 "ب"و برای فرم  67/6پایایی  "الف "برای فرم

 (. 2615تقی زاده و همکاران، ) دس  آمده اس 

پس از کسووب مجوزهای یزم از سوووی دانشووگاه علوم   

شاپور اهواز و مشت  شدن نمونه    پزشکی جن  ها و  دی 

ن ذیربط در مح ط پژوهش، پس از ویهماهنگی با مسؤ

حضور اعضای نمونه در محل مناسب و برقراری ارتباط    

ها و  ه پرسشنامه  ها راجک بو کاهش حساس   آزمودنی  

نمونه، توضووو حات یزم راجک   ها در  دییل انتتاب آن  

ها به  ها ارائه شوود و آزمودنینحوه تکم ل پرسووشوونامه 

 ها خواسته ها اقدام کردند. از آزمودنیتکم ل پرسشنامه  

شدند   شد اگر در تکم ل پرسشنامه     ها با ابهامی مواجه 

شتری بدهد. در خاتمه     ض ح ب  از محقق بتواهند تا تو

ه  کل  ه عمل آمد.ها تقدیر و تشکر ب از همکاری آزمودنی

 مالحظات اخالقی در ای  مطالعه رعای  شووده اسوو . 

ایوو  طوورح دارای کوود اخووالق بووه شوووووموواره     

IR.AJUMS.REC.1395.720     از مووعوواونوو

علوم پزشوووکی   توسوووعه پژوهش و ف  آوری دانشوووگاه

شاپور اهواز می  شد. جه  تحل ل داده جندی  ابتدا   هابا

ستفاده از ر  شامل جداول    با ا ص فی  توزیک وش آمار تو

های مرکزی پراکندگی به  فراوانی، نمودارها و شووواخ 

رداخته شوود. جه  توصوو ف متغ رهای مورد مطالعه پ

ی ب   متغ رهای ک فی با اسوووتفاده از سووونجش رابطه

قایسووووه    X2 آزمون به منظور م ها، از  ی م انگ   و 

نال ز         Tآزمون قل و ب ش از دو م انگ   از آ مسوووت
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طح معنی داری سوو اسووتفاده شوود. طرفه  واریانس یک

در نظر گرفته شووود و آنال ز    65/6 ها کوچکتر از آزمون

به کارگ ری نرم افزار      داده با  جام    SPSS 22 ها  ان

  شد.

 هایافته
درصد دانشجویان  1/67وهش نشان داد که نتایج پژ     

تا  18ر رده سنی درصد( د 8/95مونث بودند. اکثری ) 

 ± 5/3) هاسنی آنبردند و م انگ   سال به سر می 24

ها مجرد و از نظر درصد آن 7/82 سال بود. 8/22(  

درصد( بومی بودند.  5/54ها )وضع   اسکان اکثر آن

شجویان در رشته پرستاری تحص ل درصد دان 52

درصد ( در مقطک  6/88ها )کردند و اکثری  آنمی

کارشناسی مشغول به تحص ل بودند. اکثری  

جدول از قوم لر بودند. ) درصد ( 1/34دانشجویان )

 (1شماره
دموگرافیک  هاییتوزیع فراوانی و درصد ویژگ .1جدول شماره            

 واحدهای مورد پژوهش

س  آمده از ای  مطالع ه نتایج ب شان می د دهد که از ه ن

 5/16م ان دانشوووجویان شووورک  کننده در مطالعه،        

درصووود   46ها دارای خودپنداره طب عی و   درصووود آن

شجویان مورد مطالعه دارای خودپنداره منفی بودند.    دان

شوووده دانشوووجویان از همچن   م انگ   نمره کسوووب 

اس  که در سطح متوسط قرار     57/7پرسشنامه راجرز   

 (2دارد.) جدول شماره 

 

 

 

. توزیع فراوانی و درصد واحدهای مورد پژوهش بر 2جدول شماره 

 نوع خودپنداره اساس

 

سه  شجویان با یکدیگ  از نظر مقای تایج  ر، نخودپنداره دان

شان می   شجویان  حاصل از مطالعه ن دهد که اکثری  دان

سر)  شجویان دختر)     7/54پ صد( و اکثری  دان  2/49در

درصووود( از خودپنداره متوسوووط برخوردار بودند. ای      

درصوود   5/42درصوود پسووران و  3/34درحال سوو  که 

ند.    نداره منفی برخوردار بود م انگ      دختران از خودپ

و م ووانگ   نمره          16/7نمره خودپنووداره پسوووران      

 T – testبود. آزمون آماری  98/7خودپنداره دختران 

مستقل ب   م انگ   نمره خودپنداره دانشجویان دختر   

ماری را نشوووان می  و پسووور ا هد   ختالم معنی دار آ د

(662/6  =P– value  .)  شته تحص ل ی، نتایج  از نظر ر

شان   شجویان  می حاصل از مطالعه ن دهد که اکثری  دان

پرسووتاری، مامایی و اتاق عمل، از خودپنداره متوسووط  

درصوود   14 برخوردار بودند. ای  در حال سوو  که فقط

ستاری      شته پر شجویان ر شجویان     3/4و  دان صد دان در

درصوود دانشووجویان رشووته اتاق عمل از   2/7مامایی و 

یا مثب  برخوردار بودند. همچن         نداره طب عی  خودپ

 درصد فراوانی نوع خودپنداره

 5/10 96 0 – 7طبیعی                 

 5/96 727 01/7 – 10متوسط              

 0/90 299 به باال  01/10منفی            

 100 990 جمع

SD  ±    56/6   ±    90/2 میانگین 

 درصد فراوانی  متغیر

 جنسیت

 6/70 209 مذکر

 1/96 959 مونث

 100 990 جمع

 سن

29-11 500 1/75 

70-25 190 2/21 

90-71 20 0/7 

 100 990 جمع

 وضعیت تأهل

 6/12 597 مجرد

 1/17 117 متأهل

 100 990 جمع

 وضعیت اقامت

 5/59 790 بومی

 5/95 700 غیربومی

 100 990 جمع

 رشته تحصیلی

 0/52 797 پرستاری

 1/29 199 مامایی

 2/27 157 اتاق عمل

 100 990 جمع

 مقطع تحصیل

 9/11 515 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
75 9/11 

 100 990 جمع

 قومیت

 1/79 225 لر

 2/71 209 عرب

 5/20 175 فارس

 2/19 69 غیره

 100 990 جمع



 ...دانشجویانبررسی مقایسه خودپنداره                                                                                                               442

 7931زمستان ، 4ی شماره ،نهمسال  شاپور، جندی آموزش یتوسعه پژوهشی_ی علمیفصلنامه

  درصوود دانشووجویان مامایی، 9/45که  نتایج نشووان داد

درصوود    3/39درصوود دانشووجویان اتاق عمل و   8/37

دانشوووجویان پرسوووتاری از خودپنداره منفی برخوردار     

بودند. م انگ   نمره خودپنداره دانشووجویان پرسووتاری 

مایی         42/7 ما نداره دانشوووجویان  ، م انگ   نمره خودپ

شجویان اتاق عمل   و م انگ   نمره خودپنداره  71/7 دان

-Chiدسووو  آمده از آزمون آماری ه بود. نتایج ب 64/7

squire دهد که ب   نمره خودپنداره و رشته نشان می

شده از      شاهده  ص لی ارتباط وجود دارد و اختالم م تح

از  (.P_value=  614/6نظر آماری معنی دار اسووو ) 

ص لی، نتایج      سه خودپنداره مقاطک متتلف تح نظر مقای

شان می   ه ب س  آمده از مطالعه ن صد    7/9دهد که د در

دانشوووجویان مقطک کارشوووناسوووی خودپنداره طب عی   

داشتند. ای  در حال س  که ای  م زان برای دانشجویان 

درصد دانشجویان  3/44درصد اس .  9/36مقطک ارشد 

شته    مقط سی خودپنداره منفی دا شنا   اند، در حالیک کار

شجویان مق  درصد    9/6طک ارشد  که ای  م زان برای دان

اسووو . م انگ   نمره خودپنداره دانشوووجویان مقطک      

سی     شنا شد   81/7کار بود. نتایج   86/9و برای مقطک ار

مستقل ب انگر   T – testدس  آمده از آزمون آماری ه ب

س  که  شجویان   ای  ا ب   م انگ   نمره خودپنداره دان

مقطک کارشناسی و کارشناسی ارشد اختالم معنی دار      

ماری   جدول    P - value=  666/6) وجود داردآ ( .)

 (3شماره 
 مقایسه خودپنداره دانشجویان شرکت کننده در مطالعه بر اساس جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی .  7جدول شماره 

*T - test 
     ** Chi-squire 

 یگيربحث و نتيجه
مقایسوووه خودپنداره    ای  مطالعه با هدم تع    و          

های متتلف شوواغل به تحصوو ل در  دانشووجویان رشووته

دانشووکده پرسووتاری و مامایی دانشووگاه علوم پزشووکی   

شد    شاپور اهواز انجام  س . نتایج ای  مطالعه   جندی  ه ا

دهد اکثری  دانشجویان دانشکده پرستاری و     نشان می 

  مامایی اهواز،از خودپنداره طب عی برخوردار ن سوووتند.     
پنووداره ارزیووابی کلی فرد از خودش اسوووو  و         خود 

دهنده ای  اس  که فرد خودش خودپنداره مثب  نشان 

د به نفس   موجب بای رفت  اعتما   پذیرد و ای  امر  را می

شوووود خود پنووداره منفی  او در روابط اجتموواعی می

ی احساب بی ارزشی و بی ل اقتی و ن ز   منعکس کننده

ناتوانی خود اسوو . نقش مفهوم خودپنداره در سووالم   

ویژه پ شووورف  تحصووو لی دانشوووجویان که   ه روان و ب

 برند، بسوو ارسوور میه ها در سوو  جوانی باکثری  آن

ط    اهم تایج ای  م عه رق بی و           دارد. ن طال با م عه  ال

خانی    نا خانی،     م  نا باج ن ا     2612)رق بی و م  ( و دی

 خودپنداره 

 

 

 

 

 

 

 متغیرها

 طبیعی
 

 متوسط

 

 منفی

 

 جمع

 
 

میانگین نمره 

 خودپنداره

 

P
 -

 v
al

u
e

 

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

 

ت
سی

جن
 

 19/6 100 209 7/79 70 6/59 112 1/10 22 مذکر
002/0* 

 
 71/6 100 959 5/92 169 2/97 215 7/10 97 مونث

ی
صیل

تح
ه 

شت
ر

 

 92/6 100 797 7/77 121 7/91 197 0/19 91 پرستاری

019/0** 

 
 61/6 100 199 7/95 15 0/50 72 ¾ 1 مامایی

 99/6 100 157 1/76 91 0/51 71 2/6 19 اتاق عمل

ی
صیل

تح
ع 

ط
مق

 

 11/6 100 515 7/99 256 6/97 210 6/7 99 کاشناسی
000/0* 

 
 19/7 100 75 7/9 5 7/92 97 7/70 27 کارشناسی ارشد
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باج ن ا،    مایی جهرمی و همکاران      2665)دی بادیه پ   ،)

کاران،         مای جهرمی و هم یه پ  باد و نجفی   (2614)

( 2613ی کل انی و همکاران،   کل انی و همکاران )نجف  

کاران )ری سووون و  طالعه رئ سووون و همو با مهمسووو 

تواند  ( همسوووو ن سووو  که تفاوت می2614، همکاران

ا  ب ه کار رفته باشوود.ناشووی از جامعه آماری و نوع ابزار ب

شور ما بتش    توجه به ای  شجویی ک   قابلکه جامعه دان

شک ل می  سالم   توجهی از جمع   را ت دهد، اهم   

شود چرا که  ان دانشجویان ب ش از پ ش مشت  میرو

   تحصوو لی نقش  ان در پ شوورف  و موفقسووالم  رو

رسوود نظام بهداشوو   کند. به نظر میمهمی را ایفاء می

ای  هه ویژه در دانشگاه روان و پایش سالمتی در کشور ب  

عه         جام که خود متولی امر سوووالم   علوم پزشوووکی 

شان بدهد و در       سته کارآیی یزم خود را ن هستند، نتوان

روان در  بسوو اری از مطالعات مشووکالت جدی سووالم  

و   آرمانی خودپنداره م ان دانشووجویان وجود دارد. ب  

ص لی  موفق   شجویان  تح  دوجو معنی داری رابطه دان

  هستند بهتری آرمانی خودپنداره دارای افرادی که. دارد

ش   و   دارند، خود هایتوانایی و از خود خوبی هایبردا

ص لی  موفق   از   هک افرادی و دارند بایتری برخور تح

سب    ار خود و منفی دارند نگرش خود هایتوانایی به ن

خوبی   تحصوو لی پ شوورف  از گ رند،می کم دسوو 

  .( 2614 ستند )رئ سون و همکاران، ن برخوردار
سب        سر ن شجویان پ شان داد که دان نتایج ای  مطالعه ن

ی برخوردار ترجویان دختر از خودپنداره مثب به دانشوو

مطالعه با مطالعه        دسووو  آمده از ای  ه بودند. نتایج ب   

شعاع کاظمی و مومنی     شعاع کاظمی و مومنی جاوید )

و  ( ، ناجی 2616)ظهره وند،  ظهره وند (،2668جاوید، 

ناجی    کاران ) کاران،   هم با   2616و هم ( همسوووو ولی 

عه رئ سووو ون و همکاران)رئ سوووون و همکاران،         مطال

یه             (2614 باد کاران ) مایی جهرمی و هم یه پ  باد و 

مایی جهرمی و  کاران،   پ  فاری و ارفک  2614هم (و غ

( همسووو ن سوو .  2611بلوچی )غفاری و ارفک بلوچی، 

یافتی از جامعه در           بازخوردهای در نقش جنسووو   و 

نداره از اهم    کل گ ری خودپ باییی برخوردار    شووو    

س . به نظر می  سد علی ا سی زنان     ر ستر رغم افزایش د

به امکانات آموزشووی و اجتماعی در جامعه، نگاه جامعه  

  هاآنهای متناسوووب با توانمندی و پ شووورف  هاآنبه 

شان،        سب  به خود س . لذا زنان از ارزیابی دیگران ن ن 

ن نسووب  به  برداشوو  مناسووب و مثبتی ندارند. دخترا 

ساب  ستند و از    بازخوردهای مح طی ح سران ه تر از پ

خودپنداره یا مفهوم خود به   که شووکل گ ری یجای آن

طرام بسوووتگی دارد، ای   های ارسوووالی از جهان ا  پ ام 

شرایطی را فراهم     پ ام سته  ها برای دختران و زنان نتوان

د  رسووه نظر میها ارتقاء یابد. بسووازد که خودپنداره آن

 اریم.آل فاصله دهنوز تا وضع   ایده

یان      همچن   از نظر  نداره دانشوووجو قایسووووه خودپ م

های متتلف شوواغل به تحصوو ل در دانشووکده    رشووته

جندی شووواپور اهواز، نتایج مطالعه   پرسوووتاری مامایی    

های   اد که از ای  نظر دانشوووجویان رشوووته    نشوووان د

تاق عمل       مایی و تکنولوزی ا ما با یکدیگر     پرسوووتاری، 

ای که دانشجویان رشته پرستاری    تفاوت دارند. به گونه

نسووب  به دانشووجویان رشووته تکنولوژی اتاق عمل و    

دانشوووجویان رشوووته تکنولوژی اتاق عمل نسوووب  به        

تری  شوووجویان رشوووته مامایی از خودپنداره مثب        دان

  هبرخوردار بودند. نتایج حاصووول از ای  مطاله با نتایج ب    

عسوگری و همکاران)عسوگری و    دسو  آمده از مطالعه  

(، م رزایی و همکوواران )م رزایی و          2616 همکوواران،  

سو و 2612، همکاران س  آم ه لی با نتایج ب( هم ده از د

ل زاده و همکوواران،     مطووالعووه عل زاده و همکوواران )ع         

ناگو و همکاران     2615 ناگو و همکاران )ث  (2615، (، ث

شته      س . ر سو ن  ستاری،  هم های مراقبتی از جمله پر

عمل همواره همراه با اسوووترب و  مامایی و کار در اتاق  

های آشووکار شووغلی اسوو  که ناشووی از ارتباطاتی  تنش

شود. لذا سالم     اس  که در ای  تتص  ها برقرار می  

ضروریات پرداخت  به ای  حرفه ز جروان ا س .   مله  ها ا

های اخ ر که به امر    در طی سوووال ،رسوووده نظر میب 

ویژه با بهبود ه مراقب  توجه ب شووتری شووده اسوو  و ب

ض ان ب شتری را        فضای کسب و کار پرستاران که متقا

شده تا            سبب  س ،  شته جلب کرده ا سم  ای  ر به 

ه  بود یابد. بوضع   خودپنداره دانشجویان پرستاری به   

که در بسووو اری از مطالعات انجام شوووده در        ویژه ای 

نداره        ته، همواره وضوووع   عزت نفس و خودپ گذشووو

ها از جویان پرسووتاری نسووب  به برخی رشووته  دانشوو

س . همچن   نتایج ب    ضع   بدتری برخوردار بوده ا   هو

که            عه ب انگر ای  اسووو   طال مده از ای  م دسووو  آ

د نسوووب  به  دانشوووجویان مقطک کارشوووناسوووی ارشووو

دانشووجویان مقطک کارشووناسووی از وضووع   خودپنداره 



 ...دانشجویانبررسی مقایسه خودپنداره                                                                                                               422

 7931زمستان ، 4ی شماره ،نهمسال  شاپور، جندی آموزش یتوسعه پژوهشی_ی علمیفصلنامه

 ازکه درصووود باییی    طوریه بهتری برخوردار بودند. ب  

شد       سی ار شنا شجویان مقطک کار دارای خودپنداره  دان

طب عی یا مثب  بودند. ولی درصد باییی از دانشجویان   

ند.         نداره منفی بود ناسوووی دارای خودپ کارشووو مقطک 

ظام آموزش      تحصووو الت تکم لی جزء مر عالی ن تب  ا

راد به ای  مرتبه باشوود که دسووت ابی اف دانشووگاهی می

گذارد.     علمی می ند اثر انگ زشوووی مطلوبی بر افراد ب توا

تحصوو الت تکم لی از نظر سوو ، تجربه و   دانشووجویان

های کاری و تحصوو لی نسووب  به دانشووجویان  موفق  

مقطک کارشناسی از سطح بایتری برخوردار هستند که      

سبب بهبود خودپنداره در آن  شود،   ها میای  امر خود 

بای، از واسوووطه وجود عوامل ذکر شوووده در ه چرا که ب

ب       های مث بازخورد ماع  ف  م  اجت یا ند. در   یتری در کن

که دانشوووجویان مورد پژوهش از   نهای  با توجه به ای      

م خود در وضوووع     نظر وضوووع   خودپنداره یا مفهو   

به سووور نمی   ند، ریشووووه مطلوبی  یابی مشوووکالت    بر

روانشناختی دانشجویان علوم پزشکی که در تحص ل و      

تاد          ند و ات باییی روبرو هسوووت با اسوووترب  کار خود 

ها و پ اده    ای رفک آنراهکارهای مناسوووب و عملی بر    

 باشد.رها، از پ شنهادات ای  مطالعه میسازی ای  راهکا

 تشكر و قدردانی

ایوو  مقالووه منووتج از طوورح تحق قوواتی بووه شووماره      

باشوود کووه در معاونوو  توسووعه   مووی95S25 ثبوو  

پووژوهش و فوو  آوری دانشووگاه علوووم پژشووکی جنوودی 

ثبوو  رسوو ده اسوو . بوودی  وسوو له   شوواپور اهووواز بووه

ی خووود را از کل ووه ن کمووال تشووکر و قوودردان محققووا

م ایوو  پووژوهش هووایی کووه در انجووا افووراد و سووازمان

 دارند.  کمک کردند، اعالم می
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Abstract:  The self-concept is one of the most important aspects of the individual 

personality. The purpose of this study was to compare the self-concept of students 

in different fields of study in Ahvaz nursing and midwifery faculty. The present 

study was a descriptive epidemiological study. Hence, the research population was 

total students in Ahvaz nursing and midwifery faculty at Ahvaz University of 

Medical Sciences that 660 students with  entrance features were completed 

questionnaires. The data gathering tool was comprised of two questionnaires: 

demographic questionnaire and Roger’s self-concept questionnaire that its 

standard was confirmed. Data were analyzed using descriptive and analytical 

statistics and SPSS 22 software too. Considering the data analysis, 69.1% of 

students were female and the mean of age was estimated 22.28 ± 3.5 years, and 

also 52% of students were nursing students that 40% of students had negative self-

concept. Although, males showed better self-concept than females (P-value = 

0.002). In comparison all participants, nursing students had better self-esteem (P 

- value = 0.014), as well as Postgraduate students had more positive self-concept 

than undergraduate students (P-value = 0.000). According to the results of this 

study,  majority of students at Ahwaz nursing and midwifery faculty had a 

negative self-concept, therefore, it is recommended that the psychological 

problems of medical students facing high stress in their education and work  

should be rooted and evaluated then appropriate strategies and practical steps 

would be figured out.  

Keywords: Self-concept, Medical Science Students, Nursing, Midwifery, 

Operating Room, Academic Degree, Ahvaz. 
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