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مقدمه

شکورنیا و همکاران

از دیگر عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی ،عزت نفس

موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان از جمله

( )Self steemمیباشد .عزت نفس رضایت فرد نسبت به خود

دغدغههای ذهنی مدیران آموزش دانشگاهها و مؤسسات

و احساس ارزشمند بودن است .منظور از عزت نفس آن است

آموزش عالی در سراسر جهان است .یکی از دالیل ناکامی و
افت تحصیلی میتواند به ضعف مهارتهای مطالعه و یادگیری
دانشجویان مربوط باشد .خودناکارامدی و عزت نفس پایین

که افراد نسبت به خود چگونه فکر میکنند؟ ،چقدر خود را
دوست دارند؟ و از عملکرد خود تا چه میزان راضی هستند؟
عزت نفس در زندگی انسان به عنوان هسته مرکزی،

دانشجویان نیز از علل دیگر تأکید شده در مطالعات مختلف

ساختارهای روانشناختی فرد را چون سپر محافظ در برابر

است ( .)1نتایج برخی مطالعات نشان میدهد بین عزت نفس،

اضطراب محافظت نموده ،آسایش خاطر وی را فراهم میآورد

راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری و عملکرد تحصیلی

( .)0افراد دارای عزت نفس بیشتر ،در برابر مسایل زندگی و

دانشجویان رابطه وجود دارد (.)2

مشکالت مقاومت بیشتری کرده ،در نتیجه احتمال موفقیتشان

مهارتهای مطالعه و یادگیری ،تکنیکها و فنونی هستند که

بیشتر است ( .)3نتایج مطالعات نشان داده است که دانشجویان

فراگیران در هنگام مطالعه به کار میگیرند تا بتوانند از آن به

با عزت نفس باالتر ،از رویکرد مطالعه و یادگیری مناسب

طور مؤثری در دریافت و سازماندهی اطالعات استفاده نمایند.

استفاده میکنند و در تحصیل موفقتر هستند .انگیزش و عزت

به کارگیری رویکرد مناسب مطالعه عامل بسیار مهمی در ارتقا

نفس در مطالعه حاضر از جمله عوامل مهمی بود که

و پیشرفت تحصیلی و ماندگاری دانش یاد گرفته شده است؛

دانشجویان موفق را از دانشجویان ناموفق متمایز کرد (.)11

در حالی که رویکرد نامناسب میتواند موجب محدودیت

بنابراین عزت نفس و کارامدی در مطالعه و یادگیری میتواند

دریافت دانش و سطحی شدن درک دانشجو شود .به کارگیری

بسیاری از نارساییهای احتمالی در محیطهای آموزشی و یا

رویکردها و مهارتهای متنوع مطالعه در یادگیری بهتر

حتی کاستی در انگیزش تحصیلی و سالمت روانی را که تأثیر

دانشجویان در نقاط مختلف جهان مورد تأکید قرار گرفته است

مطلوبی بر عملکرد تحصیلی فرد دارد ،تعدیل یا جبران کند.

(.)9 ،4

نتایج مطالعاتی که در زمینه رابطه عزت نفس و وضعیت

دو رویکرد اساسی برای یادگیری در آموزش عالی وجود

تحصیلی انجام شدهاند ،همگی با یکدیگر همخوانی ندارند .نتایج

دارد؛ رویکرد عمقی ( )Deep approachو رویکرد سطحی

ضد و نقیضی در رابطه با این که آیا بین عزت نفس و پیشرفت

( .)Surface approachرویکرد عمیق با هدف درک واقعی

تحصیلی رابطه معنیداری وجود دارد یا نه؟ وجود دارد.

مطالب به کار میرود و باعث یادگیری معنیدار و طوالنی

توزندهجانی و همکاران ( ،)2میرزایی علویجه و همکاران (،)11

مدت میشود .در مقابل ،رویکرد سطحی به حفظ مطالب به

زارع و ریاستی ( )12و  Linو همکاران ( )19در مطالعات خود

کمک راهبرد یادگیری طوطیوار میپردازد و به درک معنای

گزارش نمودند که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه

مطالب نمیانجامد ( .)5رویکردهای مطالعه یکی از عوامل

معنیداری وجود دارد؛ در حالی که نتایج تحقیقات نادری و

مؤثر در عملکرد و موفقیت تحصیلی فراگیران میباشد.

همکاران ( ،)14تمناییفر و همکاران ( )15و زارع و همکاران

مطالعات زیادی نشان دادهاند که موفقیت تحصیلی در

( )13هیچ رابطهای بین عزت نفس و عملکرد تحصیلی ذکر

فراگیرانی که از یادگیری عمقی استفاده میکنند ،بیشتر است.

نکردند .وجود نتایج متناقض در مطالعات در کنار اهمیت

بنابراین چنانچه عاملی باعث یادگیری عمقی گردد ،میتوان

موضوع پیشرفت تحصیلی و اثرات آن بر فرد و جامعه ،لزوم

انتظار داشت که موفقیت تحصیلی را افزایش دهد (.)3 ،7

انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه را ضروری مینماید.
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با توجه به نقش عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی

دارد .به این ترتیب هر رویکرد دارای  4خرده مقیاس است که

دانشجویان به عنوان یکی از راهکارهای اساسی بهبود و ارتقای

راهبردها و انگیزههای مطالعه و یادگیری را میسنجد .در این

کیفیت آموزش در دانشگاهها و از آن جایی که سالمت روان و

پرسشنامه  13سؤال با مقیاس پنج درجهای لیکرت (از کامالً

افزایش عزت نفس دانشجویان و استفاده بهینه از رویکردهای

موافقم تا کامالً مخالفم) برای رویکرد عمقی و  13سؤال هم

مناسب مطالعه به عنوان عوامل مؤثر در یادگیری و پیشرفت

برای رویکرد سطحی وجود دارد که پاسخ دهندگان نظر خود

تحصیلی در مطالعات مختلف توسط محققین مورد تأکید قرار

را درباره هر کدام از گویهها با گذاشتن عالمت در یکی از

گرفته است ( ،)17 ،0لزوم بررسیهای بیشتر در این زمینه

گزینههای کامالً موافق تا کامالً مخالف مشخص میکنند .هر

ضرورت پیدا میکند .همچنین با توجه به یافتههای مطالعات

سؤال نمرهای بین 1تا  5به خود اختصاص میدهد .نمره مربوط

پیشین مبنی بر شدت و ضعف رابطه بین عزت نفس(،)11-13

به هر کدام از مقیاسها از طریق جمع کردن ارزش عددی

رویکردهای مطالعه و وضعیت تحصیلی ،در کنار اهمیت و

سؤاالت مربوط به آن به دست میآید .دامنه نمرات در هر

نقش پیشرفت تحصیلی و اثرات آن بر فرد و جامعه ،لزوم انجام

رویکرد بین حداقل  13تا حداکثر  01میباشد.

پژوهشهای بیشتر در این زمینه احساس میشود .این پژوهش

ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه مورد مطالعه قرار

با هدف بررسی رابطه بین عزت نفس ،رویکردهای مطالعه و

گرفته و شاخصهای روایی و پایایی آن تأیید شده است.

پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم

ضریب  Cronbachs alphaبرای رویکردهای عمقی و سطحی

پزشکی جندی شاپور اهواز صورت گرفت.

به ترتیب  1/01و 1/04تعیین گردید ( )21که بیانگر پایایی قابل
قبول پرسشنامه میباشد .اعتبار علمی پرسشنامه در ایران
توسط سیف و فتحآبادی در دانشگاه شاهد بررسی و تأیید شد

روش کار
مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود و بین دانشجویان
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز در سال تحصیلی  1931-31انجام شد .حجم
نمونه بر اساس جدول  Krejcieو  132 ،Morganنفر تعیین
گردید ( .)13برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای
رویکردها و مهارتهای مطالعه  Entwistleو  Taitو عزت
نفس  Rosenbergو جهت اندازهگیری پیشرفت تحصیلی از
شاخص معدل استفاده شد.
پرسشنامه

رویکردها

و

مهارتهای

مطالعه

( Approached and study skills inventory for studentsیا
 )ASSISTتوسط  Entwistleو  Taitساخته شده است (.)13
این پرسشنامه  52سؤال دارد .در مطالعه حاضر  92سؤال آن
که به رویکردهای سطحی و عمقی مربوط است ،مورد استفاده
قرار گرفت .برای سنجش هر کدام از رویکردها از  13سؤال
استفاده شده است که هر  4سؤال به یک خرده مقیاس تعلق

( .)21در مطالعه حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده
از همسانی درونی و تعیین ضریب  Cronbachs alphaبرای
رویکرد عمقی و سطحی مطالعه به ترتیب  1/33و 1/33
محاسبه شد که قابل قبول است.
برای سنجش عزت نفس دانشجویان از پرسشنامه
 Rosenbergاستفاده گردید .این پرسشنامه  11گویهای ،به
صورت مقیاس پنج درجهای از بسیار موافقم تا بسیار مخالفم و
بر اساس دامنه  1تا  5میباشد .حداقل و حداکثر نمره آن
 11-51است که نمرههای باالتر میزان باالی عزت نفس در
دانشجویان را نشان میدهد .روایی و پایایی پرسشنامه
 Rosenbergتوسط رجبی و بهلول در دانشگاه شهید چمران
اهواز مورد بررسی قرار گرفت .ضریب اعتبار پرسشنامه با
روش تعیین همسانی درونی و  Cronbachs alphaبرابر با
 1/04تعیین شد ( .)22ضریب  Cronbachs alphaپرسشنامه
 Rosenbergدر مطالعه حاضر  1/73به دست آمد.
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جهت تکمیل پرسشنامهها پژوهشگر ضمن هماهنگی قبلی

یافتهها

با اداره آموزش و استادان مربوط ،در یکی از جلسات درس

پرسشنامهها به  132نفر از دانشجویان تحویل داده شد که

حاضر شد و با بیان اهداف و اهمیت مطالعه و جلب رضایت

 147نفر ( 31درصد) از آنها پرسشنامهها را تکمیل کردند و

دانشجویان ،پرسشنامهها را در کالسها بین دانشجویان توزیع

بازگشت دادند .از میان پرسشنامههای بازگشت داده شده47 ،

و پس از تکمیل ،جمعآوری کرد .معدل نیمسال قبل دانشجویان

نفر ( 92درصد) دانشجوی پسر و  111نفر ( 30درصد)

به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی لحاظ شد.

دانشجوی دختر بودند .میانگین سن افراد مورد مطالعه

از شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف

 21/17 ± 1/94سال و متوسط معدل آنها  13/29 ± 1/27بود.

Pearson

 09نفر ( 53/5درصد) دانشجویان رشته پرستاری و  34نفر

معیار) جهت تبیین دادهها ،از ضریب همبستگی
جهت بررسی رابطه بین متغیرها و از آزمون

Independent t

( 49/5درصد) دانشجویان رشته مامایی بودند.

برای مقایسه میانگین نظرات دانشجویان دختر و پسر و

میانگین ( ±انحراف معیار) نمره رویکردهای مطالعه ،عزت

رشتههای پرستاری و مامایی استفاده شد .نرمافزار  SPSSنسخه

نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در جمعیت مورد بررسی

 )version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 10جهت تجزیه و

به تفکیک جنس و رشته تحصیلی در جداول  1و  2ارایه داده

تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

شده است.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار رویکردهای عمقی و سطحی مطالعه ،عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان به تفکیک جنس
دانشجوی پسر

دانشجوی دختر

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

P

رویکرد عمقی

53/34 ± 3/29

53/34 ± 3/41

1/301

رویکرد سطحی

52/55 ± 7/03

59/01 ± 7/71

1/901

عزت نفس

97/51 ± 5/53

97/42 ± 5/73

1/321

پیشرفت تحصیلی

15/33 ± 1/30

13/40 ± 1/99

1/111

متغیرها

جدول  :2میانگین و انحراف معیار رویکردهای عمقی و سطحی مطالعه ،عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی
رشته پرستاری

رشته مامایی

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

P

رویکرد عمقی

53/79 ± 3/17

31/21 ± 3/30

1/351

رویکرد سطحی

59/05 ± 0/41

52/01 ± 0/52

1/431

عزت نفس

90/11 ± 5/91

93/79 ± 3/11

1/131

پیشرفت تحصیلی

13/21 ± 1/12

13/25 ± 1/43

1/051

متغیرها

آزمون  tنشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از نظر

رویکردهای مطالعه ،عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

رویکردهای مطالعه و عزت نفس تفاوت معنیداری وجود

دانشجویان رشتههای پرستاری و مامایی با استفاد از آزمون

ندارد ،اما بین پسران و دختران از نظر پیشرفت تحصیلی تفاوت

مشخص کرد که بین دانشجویان پرستاری و مامایی تفاوت

معنیداری مشاهده شد ( .)P = 1/111مقایسه میانگین نمرات

معنیداری وجود ندارد (.)P > 1/151
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برای بررسی همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی

عزت نفس رابطه آماری منفی معنیداری مشاهده شد

 Pearsonاستفاده شد و نتایج نشان داد که بین رویکردهای

()P = 1/111؛ بدین معنی که هر چه عزت نفس دانشجویان

عمقی و سطحی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنیداری وجود

کمتر باشد ،از رویکردهای سطحی مطالعه بیشتری استفاده

ندارد ،اما بین عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت

میکنند و استفاده بیشتر دانشجویان از رویکرد سطحی مطالعه

معنیداری مشاهده شد ( .)P = 1/143به عبارت دیگر،

به افت عملکرد تحصیلی دانشجویان منجر خواهد شد .جدول

دانشجویانی که از عزت نفس باالتری برخوردار بودند ،معدل

 9ضریب همبستگی  Pearsonبین متغیرهای مورد مطالعه را

باالتری داشتند .بین رویکرد عمقی مطالعه با عزت نفس رابطه

نشان میدهد.

معنیداری مشاهده نشد ،اما بین رویکرد سطحی مطالعه با
جدول  :9ماتریس همبستگی رویکردهای عمقی و سطحی مطالعه ،عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
متغیرها

رویکرد عمقی

رویکرد سطحی

عزت نفس

پیشرفت تحصیلی

رویکرد عمقی

1

-

-

-

-

-

رویکرد سطحی

-1/192

1

عزت نفس

-1/114

*

-1/429

پیشرفت تحصیلی

-1/190

-1/193

-

1
*

1/133

1
*

P > 1/111

بحث و نتیجهگیری

عزت نفس از طریق تحت تأثیر قرار دادن انگیزه تحصیلی

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه عزت نفس ،رویکردهای

شخص میتواند روی نوع مطالعه او تأثیر گذاشته ،او را به

مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی بود.

اتخاذ رویکرد مناسب مطالعه سوق دهد و رویکرد مناسب

عوامل تأثیرگذار بر رویکرد مطالعه و پیشرفت تحصیلی

مطالعه منجر به یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی بیشتر خواهد

دانشجویان همواره از حیطههای مورد عالقه متخصصان تعلیم

شد .همبستگی منفی بین نمره عزت نفس و رویکرد سطحی

و تربیت بوده است .به طور قطع مجموعهای از عوامل فردی،

مطالعه در بررسی حاضر حاکی از آن است که دانشجویانی که

محیطی و شناختی بر رویکرد مطالعه و یادگیری و پیشرفت

عزت نفس باالیی دارند ،کمتر از رویکرد سطحی مطالعه (بدون

تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد .شناسایی این عوامل و تعیین
نقش آنها در آموزش دانشجویان ،برای دستاندرکاران امر
تعلیم و تربیت کمک کننده خواهد بود.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،بین عزت نفس ،رویکرد
مطالعه و پیشرفت تحصیلی رابطه معنیداری وجود دارد؛ یعنی

هدف و حفظ کردن طوطیوار مطالب درسی) استفاده میکنند.
این گروه از دانشجویان برای وقت خود ارزش زیادی قایل
هستند و با اتخاذ رویکرد مناسب مطالعه ،نهایت تالش خود را
در جهت دستیابی به اهداف خود و کسب موفقیت بیشتر به
کار میگیرند.

عزت نفس یکی از عوامل مؤثر در انتخاب رویکرد مطالعه

از آن جایی که دانشجویان هنگام مطالعه به روش عمقی از

میباشد .مولوی و همکاران در تحقیق خود نشان دادند

شیوههای مبتنی بر درک و فهم عمیق متون و مطالب درسی

دانشجویانی که دارای عزت نفس باالیی هستند ،از انگیزه

استفاده میکنند ،بنابراین توصیه میشود استادان دانشگاه هنگام

تحصیلی بیشتری برخوردار میباشند ( .)29به عبارت دیگر،

تدریس و آموزش در کنار سایر عوامل مؤثر بر یادگیری
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بررسی رابطه عزت نفس و رویکردهای...

فراگیران ،به تفاوتهای فردی به ویژه رویکرد مطالعه و

عزت نفس  Rosenbergاستفاده شد .عالوه بر این ،شاید همگن

یادگیری آنها توجه نمایند و سعی کنند دانشجویان را به

بودن جامعه و نمونه مورد بررسی نیز میتواند در عدم

استفاده از رویکرد عمقی مطالعه که رویکرد مطلوب مطالعه در

معنیداری رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نقش داشته

آموزش عالی است ،سوق دهند؛ چرا که این سبک مطالعه منجر

باشد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین میزان عزت نفس

به یادگیری پایدار و دایمی در آنها میگردد.
در مطالعه حاضر بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری وجود ندارد .یافته

دانشجویان رابطه معنیداری وجود داشت؛ به طوری که

حاضر با نتایج تحقیقات حسینی و همکاران ( ،)3حسینی

دانشجویان دارای عزت نفس باال ،معدل باالتری داشتند؛ یعنی

طباطبایی و قدیمی مقدم ( Joseph ،)20و همکاران ( )23و

عزت نفس باال منجر به بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان

کمالی و همکاران ( )91همخوانی دارد ،ولی با نتایج تحقیقات

میشود .نتایج حاصل با یافتههای پژوهشهای حسینی و

نادری و ریاستی ( )14و تمناییفر و همکاران ( )15که میزان

همکاران ( ،)3میرزایی علویجه و همکارن ( ،)11حسنوند و

عزت نفس را در دانشجویان دختر به طور معنیداری بیشتر

خالدیان ( )24و آریانا ( )25مبنی بر اینکه بین نمرات عزت

گزارش کردند ،مطابقت ندارد .شاید یکی از دالیل عدم ارتباط

نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه معنیداری وجود دارد،

عزت نفس و جنسیت ،دریافت بازخوردهای یکسان از محیط

همخوان است.

باشد .بدین معنی که فواصل فرهنگی و قومی کمرنگتر شده

در واقع عزت نفس باال با تحت تأثیر قرار دادن فرد ،سبب

است و در کل سعی میشود با دختران و پسران با نگرش

انگیزش و در صورت پایین بودن باعث بیانگیزگی میشود.

مساوی برخورد شود .البته فضای ذهنی که دانشگاه برای

افرادی که از عزت نفس باال برخوردار هستند ،در برابر مسایل

دانشجویان به ارمغان میآورد نیز میتواند دلیلی بر عدم تفاوت

و مشکالت مقاومت بیشتری میکنند و پشتکار بیشتری دارند و

باشد .از سوی دیگر ،برخی از محققین بر این باور هستند که

در نتیجه احتمال موفقیتشان نیز بیشتر میشود ( .)23محققین

مفهوم «خود» در مردان و زنان متفاوت است ،بنابراین به طور

بیان میکنند که عزت نفس تأثیر غیر مستقیمی بر پیشرفت

قطع نمیتوان عزت نفس آنها را با هم مقایسه کرد (.)91

تحصیلی دارد؛ چرا که افسردگی و ترس از شکست در افراد

در مطالعه حاضر اختالف معنیداری بین پیشرفت تحصیلی

با عزت نفس پایین باعث ایجاد احساس عدم توانایی شده،

میان دانشجویان دختر و پسر وجود داشت؛ به طوری که معدل

رغبت به تالش و کوشش را از فرد میگیرد و روی عملکرد او

تحصیلی دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر ارزیابی شد.

تأثیر میگذارد ( .)27تمناییفر و همکاران ( )15و زارع و

به نظر میرسد حس رقابتجویی و مقایسه و کمال در بین

همکاران ( )13در بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت

دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر است که با یافتههای

تحصیلی دریافتند که رابطهای بین این دو عامل وجود ندارد.

برخی پژوهشها که نشان دادند پیشرفت تحصیلی دانشجویان

با توجه به مبانی نظری و پژوهشهایی که مؤید ارتباط
عزت نفس و پیشرفت تحصیلی هستند ،در تبیین تفاوت شاید

دختر بیش از دانشجویان پسر میباشد ( ،)91-99همخوانی
دارد.

بتوان به ابزار مورد استفاده در پژوهشها اشاره کرد .در

با توجه به رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی و عدم

Coopersmith

رابطه بین رویکرد عمقی و سطحی با پیشرفت تحصیلی و

( Self-Esteem inventoryیا  )SEIو یا  Poopاستفاده شده

تباین دو سبک مطالعه و همچنین رابطه منفی بین رویکرد

بود()15-13؛ در حالی که در پژوهش حاضر از پرسشنامه

سطحی مطالعه با پیشرفت تحصیلی ،میتوان نتیجه گرفت که با

تحقیقات پیشین از پرسشنامه عزت نفس
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نتیجهگیری

استفاده از راهکارهای افزایش عزت نفس و به کارگیری

بر اساس یافتههای پژوهش به نظر میرسد عزت نفس به

 میتوان به افزایش پیشرفت تحصیلی و،رویکرد عمقی مطالعه

عنوان عامل تأثیرگذاری بر رویکرد مطالعه و پیشرفت تحصیلی

.کاهش عوارض شکست تحصیلی دست یافت

 بنابراین پیشنهاد میگردد برای بهبود.دانشجویان مؤثر میباشد

 انجام پژوهش بر روی،از محدودیتهای تحقیق حاضر

-وضعیت تحصیلی دانشجویان در برنامهریزیهای آموزشی

گروهی از دانشجویان پرستاری و مامایی بود که جمعیت خاص

 به برنامههای متمرکز بر تقویت عزت،فرهنگی ویژه دانشجویان

 بنابراین در تعمیمپذیری نتایج به سایر،و همگنی بودند

نفس و عالقه و توانایی مقابله با مشکالت و همچنین

 پیشنهاد میشود.جمعیتها الزم است به این نکته توجه گردد

برنامههایی جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با رویکردهای

پژوهشهای مشابهی در گروهها و رشتههای مختلف تحصیلی

.مطالعه و یادگیری توجه خاص لحاظ شود

انجام و از روش مطالعات طولی برای اثبات قطعیتر رابطه عزت
. رویکردهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی استفاده شود،نفس
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Background & Objective: Identification of the role of factors such as self-esteem and studying
approaches in academic achievement could lead to improved educational programming and
reinforced teaching output. This study was performed to determine the relationship of academic
achievement with self-esteem and approaches to studying among university students.
Methods: This descriptive correlational study was conducted on 147 nursing and midwifery
students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iran, in 2012. The mean of grade
point average (GPA) during the past semester was considered as the index for academic
achievement. Data collection was performed using the approaches and study skills inventory for
students (ASSIST) and the Rosenberg self-esteem scale (RSES). Data were analyzed using
independent sample t-test, and the Pearson correlation coefficient and the SPSS statistical software.
Results: The mean self-esteem score of university students was 37.45 (from a maximum of 50) and
its correlation with academic achievement was 0.166 (P = 0.046). The mean score of the surface
approach to studying was 53.40 (from a maximum of 80) and its correlation with academic
achievement was -0.432 (P = 0.001). The mean score of the deep approach to studying was 53.40
(from a maximum of 80) and its correlation with academic achievement was -0.432 (P = 0.592).
Conclusion: Studying approaches and self-esteem can have an important role in the academic
achievement of university students. Thus, it may be possible to promote the academic achievement
of students by improving their self-esteem and guiding them to use appropriate approaches to
studying.
Key Words: Self-esteem, Studying approaches, Academic achievement, Nursing and midwifery
students
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