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The Relationship between Self-Esteem and Academic 
Stress of Students of Shahroud University of Medical 
Sciences in the Academic Year 2020-2021

Abstract

Introduction: Medical students are exposed to many different stressors that 
endanger their health. 

Objective: Since increasing self-esteem is one of the effective factors in coping with 
stress. The present study aimed to determine the relationship between self-esteem 
and academic stress of students of Shahroud University of Medical Sciences during 
2020-2021.

Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed 
on 260 students of Shahroud University of Medical Sciences by simple random 
sampling. Data were collected using three questionnaires: demographic, Cooper-
Smith self-esteem and Godzella academic stress. Data were collected by SPSS18 
using descriptive statistics and correlation test (P<0.05).

Results: This study showed that 260 students participating in the study were 167 
(64.2%) female and the rest were male. The mean age of participants was 21.88±3.001 
years and the majority (60.4%) was 21-24 years old. The mean of self-esteem among 
students was 34.61±7.91, and the mean of academic stress was 134.04±28.29. 
Moreover, there was a significant relationship (P=0.012) between self-esteem and 
academic stress, increasing self-esteem decreases students’ academic stress.

Discussion and Conclusion: Given the inverse relationship between self-esteem 
and academic stress, the design of interventions and strategies to increase self-
esteem in students should be one of the concerns of higher education policymakers.
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مقاله پژوهشی

رابطه بین عزت نفس و استرس تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 
در سال تحصیلی 1400-99

فائزه کریمی1، مهرناز احمدی1، سارا بغیری1، *امید گرکز2

چكيده
مقدمه:دانشجویان علوم پزشکی در معرض عوامل مختلف استرس زای زیادی در طول مدت آموزش خود قرار دارند که 

موجب به خطر افتادن سالمتی آن ها می شود. 
هدف:از آنجایی که افزایش عزت نفس یکی از عوامل مؤثر در مقابله با استرس است، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه 

بین عزت نفس و استرس تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال تحصیلی 99-1400 انجام شد.
موادوروشها:این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بر روی 260 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به 

روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از سه پرسشنامه دموگرافیک، عزت نفس کوپر 
اسمیت و استرس تحصیلی گادزال انجام شد. داده ها بعد از جمع آوری وارد SPSS نسخه 18 شده و با کمک آمار توصیفی 

.)P< 0/05( و آزمون همبستگی تجزیه  و تحلیل شد
یافتهها:در این مطالعه نتایج نشان داد 260 نفر دانشجوی شرکت کننده در مطالعه 167 نفر )64/2 درصد( نفر زن و 
بقیه مرد بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 3/001±21/88 سال و اکثریت )60/4 درصد( در گروه سنی 24-21 سال 
بودند میانگین عزت نفس در بین دانشجویان 7/91±34/61 و میانگین استرس تحصیلی 28/29±133/04 بود و همچنین 
بین عزت نفس و استرس تحصیلی رابطه معنادار وجود داشت )P= 0/012( به  گونه ای که با افزایش عزت نفس، استرس 

تحصیلی دانشجویان کاهش می یافت.
بحثونتيجهگيری:با توجه به وجود ارتباط معنادار معکوس بین عزت نفس و استرس تحصیلی، طراحی مداخالت و 

استراتژی های افزایش دهنده عزت نفس در دانشجویان بایستی از دغدغه های سیاست گذاران آموزش عالی باشد.
کلماتکليدی:استرس، دانشجویان، عزت نفس

کارشناس علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران 1ـ 
کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مربی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران )*نویسنده مسئول( 2ـ 

omid.garkaz23@gmail.com :آدرس الکترونیک  

مقدمه
انسان ها در عصر حاضر با عوامل مختلف درونی و بیرونی رو به رو 
هستند و دائما شخصیت، جسم و روان آن ها تحت تأثیر عوامل 
فرسودگی  می شود.  فرسوده  تدریج  به  و  می گیرد  قرار  مختلف 
می شود مشخص  وارد  انسان  به جسم  که  تنش هایی  و  جسمی 
می باشد و به راحتی قابل تشخیص و درمان است، اما تنش هایی 
که به روح و روان انسان وارد می شود، قابل مشاهده نیست و به 

راحتی نیز قابل سنجش و درمان نخواهد بود و بدین لحاظ آثار 
نامطلوبی بر روی افراد می گذارد. یکی از اقشاری که در معرض این 
آسیب ها قرار دارند دانشجویان هستند )1(، از طرف دیگر دستیابی 
به بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی از اثرگذارترین عوامل 
توسعه کشورهاست. تربیت نیروی انسانی کارآمد ازجمله وظایف 
اصلی دانشگاه ها محسوب می گردد و توجه به تربیت آن ها از نظر 
این  اهمیت است. در  بسیار حائز  آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 

1400/4/3مجله علوم مراقبتی نظامی   ■  سال هشتم  ■  شماره 4  ■  زمستان  1400  ■  شماره مسلسل 30   ■  صفحات  398-390 تاریخ دریافت:  
1400/6/25 تاریخ پذیرش:  
1400/12/27 تاریخ انتشار:  
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راستا دانشگاه های علوم پزشکی نقشی حیاتی در رشد و پرورش 
دانشجویانی دارند که در آینده سبب ارتقا سطح بهداشت و درمان 
آموزش دانشجویان می توان  از عوامل مؤثر در  جامعه می شوند؛ 
به دو دسته عوامل محیطی و فردی اشاره داشت؛ عوامل فردی 
عوامل محیطی  و  تأهل  نفس، وضعیت  عزت  همچون جنسیت، 
مانند وضعیت اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی می باشد. با توجه به 
موارد مذکور سطح مناسبی از عزت نفس برای موفقیت در این 

زمینه مورد نیاز است )2، 3(.
عزت نفس یک داوری درباره ی ارزش خویش است که می تواند 
خود را به صورت عالقه مندی یا بی عالقگی به خود نشان دهد. باال 
بودن عزت نفس هم راستا با دیدگاه مثبت به حرفه و آینده است، 
نسبت  منفی  نگرش  ایجاد  باعث  پایین  نفس  درصورتی که عزت 
به خود و حتی منجر به ترک رشته می گردد )4، 5(. عزت نفس 
و  نوجوانی  دوره  در  که  است  فردی  هر  اساس شخصیت  و  پایه 
جوانی به دلیل شکل گیری شخصیت و تغییرات فیزیکی و روحی 
آسیب پذیرتر می شود )6(. آسیب پذیر شدن عزت نفس می تواند 
سبب این شود که فرد در موقعیت های اجتماعی به راحتی تحت 
تأثیر قرارگرفته و همرنگ دیگران شود )7(. برای افزایش عزت 
نفس، ارائه ی آموزش متناسب با حرفه از راهکارهای پیشنهادی 
است )8(. همچنین رابطه مثبت و مستقیمی بین باورهای مذهبی 
و عزت نفس وجود دارد که می توان از آن برای افزایش عزت نفس 
بهره برد )9( که یکی از مسائلی که عزت نفس تحت تأثیر آن 
قرار می گیرد استرس علی الخصوص استرس تحصیلی است چرا 
دارد که دوران  فرد وجود  زندگی یک  تغییرات عمده ای در  که 
ورود  بدو  دانشجویان در  است؛  تغییرات  این  از  یکی  دانشجویی 
با عوامل استرس زای متفاوتی مواجه می شوند؛ ازجمله: دوری از 
خانواده، مشکالت اقتصادی و چندین مسئله دیگر است. مطالعات 
زیادی نشان می دهد که دانشجویان علوم پزشکی نسبت به سایر 
اگرچه  بیشتری هستند )10، 11(.  تأثیر استرس  رشته ها تحت 
اکثراً استرس تحصیلی تأثیر مثبتی بر میزان یادگیری، رقابت و 
انگیزه دانشجویان می گذارد، اما گاهی به عنوان یک عامل بازدارنده 
دیگر  مطالعه ای  در   .)12( می کند  جلوگیری  عملکرد صحیح  از 
میزان استرس دانشجویان پزشکی بین 78-26/5 درصد گزارش 

شده است )13(.

در یک مطالعه که در دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام گرفت، 
مشخص شد که 49/2 درصد دانشجویان از سطح قابل قبولی از 
در  و همکاران  مرادی  مطالعه  در   .)14( برخوردارند  نفس  عزت 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان نشان داده شد که 58/5 درصد 
آنان  از  درصد   41/5 و  پایین  نفس  عزت  دارای  دانشجویان  از 
دارای عزت نفسی باالبودند )10(. در مطالعه حکیم و همکاران 
در تحقیق خود روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز نشان 
دادند که دانشجویانی که دارای عزت نفس باالیی هستند از انگیزه 
همکاران  و  بردلی   .)11( می باشند  برخوردار  بیشتری  تحصیلی 
پرستاری  دانشجویان  در  نفس  عزت  بردن  باال  که  کردند  بیان 
یک پیامد مطلوب محسوب می شود و این افراد مؤثرتر و خالق تر 
رفتار می نمایند )15(؛ در مطالعه ای دیگر پایین بودن عزت نفس 
بر سالمت روان فرد تأثیرات منفی می گذارد )16(. در مطالعه ی 
محبیان و همکاران مهم ترین عوامل استرس زا از دیدگاه دانشجویان 
در بعد آموزشی، ترس از مردود شدن در امتحانات 57 درصد در 
بعد بالینی، مسئولیت درمان بیمار و عدم آسیب به بیمار 36/2 
درصد و در بعد خارج از محیط دانشکده، دوری از خانواده 37/5 
درصد گزارش شده است )17(. از عوامل استمرار استرس در بین 
دانشجویان علوم پزشکی می توان به کافی نبودن زمان استراحت، 
حجم باالی مطالب برای یادگیری و آزمون های جامع اشاره نمود 
)15(. استرس کنترل نشده می تواند آسیب های روانی و جسمی 
متعددی همچون عصبانیت، پرخاشگری، افسردگی، روی آوردن 

به مواد مخدر، الکل و داروها را به فرد وارد کند )20-18(.
انجام نیازسنجی های صحیح قبل از آموزش در بین دانشجویان، 
دانستن تجربیات استرس و راهکارهای مقابله با آن ازجمله عواملی 
هستند که می توانند استرس را در بین دانشجویان مدیریت کنند 
چرا که این استرس قطع یقین در آینده و سرنوشت دانشجو تأثیر 
فراوانی دارد )21، 22(. ازجمله مطالعاتی که در این زمینه صورت 
گرفت، مطالعه ساندور )Sandover( و همکاران بود که دریافتند 
برای  آنان  رویکرد  روی  استرس زا،  عوامل  به  دانشجویان  پاسخ 
یادگیری تأثیر دارد )23(؛ در ادامه نتایج مطالعات مختلف نشان 
می دهد که بین عزت نفس و استرس تحصیلی دانشجویان رابطه 
وجود دارد و با توجه به اینکه افزایش و کاهش استرس تحصیلی 
و عزت نفس در سرنوشت دانشجو تأثیر دارد این مطالعه باهدف 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
m

cs
.8

.4
.3

91
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
cs

.a
ja

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/mcs.8.4.391
https://mcs.ajaums.ac.ir/article-1-474-en.html


فائزه کریمی و همکارانرابطه بین عزت نفس و استرس تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ...

393

تعیین رابطه بین عزت نفس و استرس تحصیلی دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی شاهرود در سال تحصیلی 99-1400 انجام شد.

موادوروشها
این مطالعه به  صورت توصیفی- مقطعی در سال تحصیلی 99-

1400 انجام شد، محیط پژوهش دانشکده های پرستاری، مامایی، 
پزشکی، بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بود، 
به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد واحدهای پژوهش بر 
اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. معیارهای ورود به 
مطالعه شامل: جز دانشجویان تحصیالت تکمیلی نباشد، حداقل یک 
 ترم از تحصیل دانشجو گذشته باشد، داشتن سالمت جسمی و روانی 
دانشجو بود، داشتن رضایت برای شرکت و معیار خروج شامل، رخ 
دادن واقعه ی استرس زای عمده مثل فوت عزیزان در 6 ماه گذشته، 
بیماری صعب العالج برای خود و خانواده و هر واقعه ی دیگری که 
بر روی روند معمول زندگی، رفتار و عملکرد فرد تأثیر منفی داشته 
باشد، مهمان بودن در دانشگاه، سابقه مصرف داروهای آرام بخش یا 
اعصاب داشته باشد. حجم نمونه مورد نیاز با در نظر گرفتن حجم 
کلی و مطالعه مشابه و خطای 0/05 و توان 80 درصد، 278 نفر 
محاسبه شد که 260 نفر مایل به شرکت در مطالعه بودند )2(، داده ها 
با استفاده از سه پرسشنامه دموگرافیک شامل )جنسیت، سن، عالقه 
به رشته تحصیلی، وضعیت اقتصادی، شغل پدر و مادر، تحصیالت 
و  اطرافیان  با  اجتماعی  روابط  بودن، وضعیت  بومی  مادر،  و  پدر 
وضعیت عاطفی فرد(، پرسشنامه دوم، پرسشنامه عزت نفس کوپر 
اسمیت و همکاران )Cooper Smith Self Esteem Inventory( که 
این پرسشنامه دارای 58 ماده است که 8 ماده آن مربوط به دروغ 
سنجی است. درمجموع 50 ماده آن به 4 خرده مقیاس عزت نفس 
عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس 
تحصیلی تقسیم شده است. شیوه نمره گذاری این آزمون به این 
صورت است که پاسخ بلی، نمره یک و پاسخ خیر نمره صفر می گیرد؛ 
که حداقل نمره صفر و حداکثر 50 خواهد بود. چنانچه پاسخ دهنده 
از 8 ماده دروغ سنج بیش از 4 نمره بیاورد، به این معنی است که 
نتیجه آزمون قابل  اعتماد نیست و آزمودنی سعی کرده است که 
خود را بهتر ازآنچه هست جلوه دهد. نیکی به نقل از حجت خواه 
این پرسشنامه را نخست ترجمه و سپس برای آن ضرایب پایایی 

و روایی را محاسبه کرد. میزان روایی هم زمان آزمون که از طریق 
 230 آخر  سال  معدل  با  آزمون  این  نمره های  میان  همبستگی 
دانش آموز دختر و پسر به دست آمده بود، برای پسران 0/95 و برای 
دختران 0/71 و میزان پایایی نیز با روش آزمون مجدد برای پسران 
0/90 و برای دختران 0/92 به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ 
پرسشنامه اعتماد به نفس 0/892 بوده است )9، 24(. پرسشنامه 
سوم، پرسشنامه استرس تحصیلی گادزال )Godzella( بود که در 
سال 1991 طراحی شد. استرس تحصیلی به احساس نیاز فزاینده 
به دانش و به  طور هم  زمان ادراک فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی 
برای دستیابی به آن دانش اشاره می کند )24(. به  منظور سنجش 
میزان استرس تحصیلی دانش آموزان از پرسشنامه استرس تحصیلی 
گادزال استفاده شد که این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی مداد 
و کاغذی است که از 51 سؤال در 9 طبقه تشکیل  شده است. این 
ابزار بر مدل نظری توصیف  شده به  وسیله موریس مبتنی است. 
مدل مزبور پنج طبقه عامل استرس زا )ناکامی ها، تعارضات، فشارها، 
تغییرات و استرس خود تحمیلی( و چهار نوع )بخش( واکنش نسبت 
به عوامل استرس زا )جسمانی، هیجانی، رفتاری و ارزیابی شناختی( 
را ارزیابی می کند. در هر خرده مقیاس برای به دست آوردن یک 
نمره کلی، سؤاالت با یکدیگر جمع می شوند. نمرات باالتر به ترتیب 
نشان دهنده استرس تحصیلی بیشتر و واکنش های بیشتر نسبت 
خرده  تحصیلی،  استرس زای  عوامل  بخش  در  است.  استرس  به 
مقیاس ناکامی شامل هفت سؤال، تعارض سه سؤال، تغییرات سه 
سؤال، فشار چهار سؤال و درنهایت استرس خود تحمیل شده شش 
سؤال بود. در بخش واکنش نسبت به عوامل استرس زا، چهار نوع 
واکنش نسبت به عوامل استرس زای تحصیلی شامل فیزیولوژیک 
)14 سؤال(، هیجانی )4 سؤال(، رفتاری )8 سؤال( و شناختی )2 
سؤال( می  باشد. آزمودنی ها پس از خواندن هر عبارت پاسخ های 
خود را بر اساس 5 گزینه زیر که به  صورت مقیاس درجه بندی 
لیکرت تنظیم  شده است انتخاب می  نمایند: 1. هرگز 2. بندرت 3. 
گاه گاهی 4. غالباً 5. همیشه، بود. میزان استرس دانشجو در سه 
طبقه خفیف، متوسط و شدید رتبه بندی می شود. نمرات کمتر از 
102 به عنوان استرس خفیف، نمرات 153-103 متوسط و نمرات 
آلفا  از 154 به عنوان استرس شدید در نظر گرفته شد.  بیشتر 
کرونباخ این پرسشنامه در مطالعه دانگ و همکاران 0/80 محاسبه 
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شد )25(. داده ها بعد از جمع آوری وارد SPSS نسخه 18 شده 
و با کمک آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و همبستگی 

تجزیه و تحلیل شد.
علوم  دانشگاه  مصوب  تحقیقاتی  طرح  از  بخشی  حاضر  مطالعه 
پزشکی شاهرود با کد اخالق IR.SHMU.REC.1399.088 بود. 
از جمله توضیح  بیانیه هلسینکی  این مطالعه، نکات اخالقی  در 
اهداف به واحدهای پژوهش و کسب رضایت کتبی آگاهانه از آنان 
جهت شرکت در تحقیق، دادن حق انتخاب به واحدهای پژوهش 
برای ورود به پژوهش و خروج از آن در هر زمان، محرمانه ماندن 
و  پژوهش  مورد  واحدهای  انتخاب  در  رعایت صداقت  اطالعات، 
جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، ارائه نتایج پژوهش به واحدهای 
مورد پژوهش و مسئولین محیط پژوهش در صورت درخواست 

قدردانی از کلیه واحدهای مورد پژوهش و کلیه مسئولین ذی ربط 
که همکاری داشته اند، رعایت شد.

یافتهها
شرکت کنندگان  سنی  میانگین  داد  نشان  نتایج  مطالعه  این  در 
3/001 ± 21/88 سال و بیشتر در گروه سنی بین 24-21 سال 
با 157 نفر )60/4 درصد( بود. وضعیت اقتصادی بیشتر دانشجویان 
دانشجویان  بیشتر  پدر  شغل  نفر،   207 درصد(   79/6( متوسط 
کارمند )32/3 درصد( 84 نفر، شغل اکثر مادر دانشجویان خانه دار 
)70 درصد( 182 بود. همچنین اکثراً دانشجویان )55/4 درصد( 
144 نفر نیز بومی بودند، مقطع تحصیلی اکثر دانشجویان )75 
اجتماعی  روابط  وضعیت   ،)1 )جدول  بود.  کارشناسی  درصد( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درصد  فراوانی  طبقات متغیر

 سن 
21-18 83 9/31 
24-21 157 4/60 
 7/7 20 به بال  25

 8/35 93 مرد جنسیت 
 2/64 167 زن

 وضعیت اقتصادی

 2/4 11 بد
 6/79 207 متوسط 

 1/13 34 خوب
 1/3 8 عالی 

 شغل پدر

 4/30 79 آزاد
 7/2 7 راننده

 3/32 84 کارمند 
 7/2 7 ر رگکا

 9/21 57 شسته بازن
 10 26 سایر

 شغل مادر

 70 182 دارخانه
 3/2 6 بازنشسته 

 3/22 58 کارمند 
 5 13 سایر

 تحصیالت پدر 

 1/3 8 سوادیب
 9/6 18 ابتدایی
 2/16 42 سیکل
 30 78 دیپلم 

جدول1-ویژگیهایجمعيتشناختیافرادشرکتکنندهدرمطالعه

 درصد  فراوانی  طبقات متغیر
 5/6 17 دیپلم فوق

 5/28 74 لیسانس 
 8/8 23 لیسانس و بالترفوق

 ت مادر تحصیال

 3/2 6 سوادیب
 7/12 33 ابتدایی
 6/12 33 سیکل
 9/36 96 دیپلم 
 5/6 17 دیپلم فوق

 1/23 60 لیسانس 
 7/5 15 لیسانس و بالترفوق

 4/55 144 بومی وضعیت اقامت 
 6/44 116 غیربومی 

 مقطع تحصیلی 
 

 75 195 کارشناسی 
 2/1 3 کارشناسی ارشد 

 8/23 62 دکتری

 ترم تحصیلی 
4-1 109 42 
8-5 140 8/53 
 2/4 11 به بال 9

 دانشکده محل تحصیل 

 5/16 43 بهداشت
 9/26 70 پرستاری
 5/23 61 پزشکی

 1/33 86 پیراپزشکی 
 

ادامهجدول1
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با اطرافیان بیشتر متوسط )69/2 درصد( 180 نفر،  دانشجویان 
وضعیت عاطفی بیشتر دانشجویان )65/8 درصد( 171 نفر متوسط، 
آرام  بیشتر )90/4 درصد( سابقه مصرف قرص  اکثر دانشجویان 

 بخش در شش ماه گذشته را نداشتند. )جدول 2(
بود.   34/61 ± 7/91 دانشجویان  بین  در  نفس  عزت  میانگین 
متوسط  عزت  نفس  نفر   181 درصد(   69/6( دانشجویان  اکثر 
داشتند میانگین استرس تحصیلی 28/29 ± 133/04 بود. اکثر 
داشتند.  نفر   161 درصد(   61/9( متوسط  استرس  دانشجویان 

)جدول 3( همچنین بین عزت  نفس و استرس تحصیلی رابطه 
معنادار وجود داشت به گونه ای که با افزایش عزت نفس، استرس 

تحصیلی دانشجویان کاهش می یافت. )جدول 4(

بحثونتيجهگيری
استرس  و  نفس  عزت  بین  رابطه  بررسی  منظور  به  مطالعه  این 
نتایج نشان داد بین عزت نفس  انجام شد  تحصیلی دانشجویان 

دانشجویان و استرس تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
میانگین عزت نفس در بین دانشجویان 7/91 ± 34/61 بود اکثر 
دانشجویان )69/6 درصد( 181 نفر عزت نفس متوسط داشتند که با 
مطالعات مشابه هم خوانی داشت )9، 26، 27(، این وضعیت نیازمند 
اقدام مناسب جهت افزایش بیشتر عزت نفس در دانشجویان برای 
موفقیت بیشتر آن ها چه در زمینه تحصیلی یا هر زمینه دیگر است 
چون عزت نفس از مسائل مختلفی تأثیر می پذیرد و در نهایت 
بر مسائل مختلفی تأثیر گذاشته که همه این ها در آینده و حال 

دانشجو تأثیر می گذارد.
هم راستا با نتایج مطالعه حاضر، حسینی و همکاران در تحقیق خود 
نشان دادند که دانشجویانی که دارای عزت نفس باالیی هستند 
تحصیلی  انگیزه  دارای  درواقع  دارند  باالیی  تحصیلی  پیشرفت 
بیشتری نیز هستند )28(، در واقع عزت نفس باال با تحت تأثیر 
قرار دادن فرد، سبب افزایش انگیزش و در صورت پایین بودن باعث 
بی انگیزگی و افزایش استرس تحصیلی می شود. در واقع افرادی 
بیشتری  برابر مشکالت مقاومت  باالیی دارند در  که عزت نفس 

 درصد  فراوانی  طبقات متغیر

 وضعیت روابط اجتماعی فرد با اطرافیان
 7/2 7 بد

 2/69 180 متوسط 
 1/28 73 خوب

 وضعیت عاطفی فرد
 4/10 27 بد

 8/65 171 متوسط 
 8/23 62 خوب

 6/9 25 بله یک سال اخیر  بخشآرامسابقه مصرف قرص 
 4/90 235 خیر

 1/88 229 دارد عالقه به رشته تحصیلی 
 9/11 31 ندارد

 

جدول2-ویژگیهایذهنیروانیدردانشجویانتحتمطالعهدرسالتحصيلی1400-99

 درصد  فراوانی  طبقات متغیر

 نفسعزت 
 7/17 46 ضعیف 
 6/69 181 متوسط 
 7/12 33 قوی 

 استرس تحصیلی 
 6/14 38 استرس خفیف 
 9/61 161 استرس متوسط 
 5/23 61 استرس شدید

 

تحصيلی سال در مطالعه تحت دانشجویان در عزتنفس ميزان -3 جدول
1400-99

 استرس تحصیلی  عزت نفس  متغیر
 ®  +591/0 1 نفسعزت 

 1  استرس تحصیلی 
 

جدول4-نتایجهمبستگیپيرسونبينعزتنفسواسترستحصيلیدر
دانشجویاندرسالتحصيلی1400-99

* معناداری در سطح 0/05
® همبستگی پیرسون
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دارند و پشتکار بیشتری دارند درنتیجه احتمال موفقیت بیشتر و 
استرس آن ها کمتر می شود با توجه به ارتباط بین عزت نفس و 
استرس تحصیلی، طراحی مداخالت و استراتژی های افزایش دهنده 
عزت نفس در دانشجویان بایستی از دغدغه های سیاست گذاران 
آموزش عالی باشد. شناخت دانشجویان با اعتماد به  نفس پایین و 
سعی در افزایش عزت نفس در آنان با مداخالت مناسب می تواند 
در افزایش موفقیت تحصیلی و کاهش استرس تأثیر بگذارد )29(.

در این مطالعه، میانگین استرس تحصیلی 28/29 ± 133/04 بود 
اکثر دانشجویان استرس متوسط )61/9 درصد( داشتند که با اکثر 
مطالعات هم راستا بوده )30-32(؛ که این مسئله می تواند تحت 
از عدم موفقیت در  از جمله نگرانی  باشد  تأثیر مسائل مختلفی 
تکمیل به موقع تمرین ها، حجم زیاد کارها در دانشگاه و نداشتن 
وقت آزاد، تبعیض بین دانشجویان توسط اساتید، مناسب نبودن 
برنامه ریزی آموزشی و انتخاب واحد، تعارض در آموزش اساتید 
برآورده  ارزشیابی توسط اساتید و عدم  از  مختلف، عدم رضایت 
از دالیل  یکی  توسط مسئولین همچنین  دانشجویان  نیاز  شدن 
احتمالی دیگر این است که ورود به دانشگاه با تغییرات زیادی در 
روابط اجتماعی، انتظارات و ایجاد نقش های جدید همراه می باشد 
و قرار گرفتن در چنین شرایطی بیشتر با استرس و نگرانی توأم 
تغییر  از دوره دبیرستان  به دانشگاه  از طرفی ورود  است )33(، 
ناگهانی محسوب می شود و همچنین، برای گروهی جدا شدن از 
خانواده منبع استرس است؛ به عبارت دیگر تمام این موارد جز ریز 
فاکتورهای استرس زا بوده که نیازمند اقدام مناسب توسط خود 
دانشجو و مسئولین بوده که درنهایت باعث بهتر شدن وضعیت 

دانشجو شود.
همچنین در این مطالعه، بین عزت نفس و استرس تحصیلی رابطه 
معنادار وجود داشت به گونه ای که با افزایش عزت نفس، استرس 
تحصیلی دانشجویان کاهش می یافت که با نتایج مطالعه باقر زاده 
و همکاران )2(، رجبی و همکاران )34( و راجی و همکاران )35(، 

هم راستا بوده است که نشان دهنده تأثیر این متغیرها بر همدیگر 
است که نیازمند بررسی های بیشتر است.

انجام چنین مطالعه ای در سطح  این مطالعه عدم  نقاط قوت  از 
دانشگاه بود. از محدودیت های این مطالعه کوچک بودن جامعه 
موردپژوهش، حجم زیاد سؤاالت که موجب عدم تمایل به شرکت 
دانشجویان بوده که در این حالت تا حد امکان با در نظر گرفتن 
هدایای تشویقی تا حد زیادی مشکل برطرف شد همچنین عدم 
کنترل بر روی عوامل کاهش دهنده عزت نفس بوده که این عوامل 
بر روی عزت نفس افراد تأثیر بگذارد که پیشنهاد می شود مطالعات 
وسیع تر و با تمرکز بیشتر بر روی افزایش عزت نفس و کاهش 
استرس تحصیلی دانشجویان همراه با ارائه راهکار انجام شود تا 
قدمی در کاهش عوامل استرس زای دانشجویان بردارند همچنین 
با توجه به ارتباط بین عزت نفس و استرس تحصیلی، الزم است 
مسئولین دانشگاه فاکتورهای تأثیرگذار را شناسایی و راهکارهای 
مناسب جهت کاهش آن ها را اتخاذ کنند و همچنین با برگزاری 
با  این عوامل و راهکارهای مقابله  با  را  اساتید  جلسات آموزشی 

آن را آشنا سازند.

تشكروقدرانی
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی 
شاهرود با کد 9959 در تاریخ 1399/03/20 در دانشگاه تصویب 
از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه  شده است. همچنین 
علوم پزشکی شاهرود، دانشجویان شرکت کننده در مطالعه و تمام 
عزیزانی که صمیمانه پژوهشگران را در انجام تحقیق یاری کردند، 

سپاس گزاریم.

تضادمنافع
تضاد  گونه  هیچ  که  می نمایند  تصریح  نویسندگان  وسیله  بدین 

منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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