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محسن صفاری ،*1نوروز محمودی

 .1دکتری آموزش بهداشت ،دانشیار ،مرکز تحقیقات سالمت ،گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل (عج) ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل (عج) ،تهران ،ایران

دریافت مقاله29/7/92 :

آخرین اصالح مقاله29/00/01 :

پذیرش مقاله29/09/2 :

زمینه و هدف :عزت نفس دانشجویان یکی از عوامل اساسی در عملکرد تحصیلی آنها محسوب میگردد و شناخت مؤلفههای تأثیرگذار بر این عامل،
میتواند کمک شایانی به تقویت آن نماید .هدف از انجام مطالعه حاضر ،ارزیابی نقش عواملی مانند متغیرهای دموگرافیک و تحصیلی ،تمایل به یادگیری
مادامالعمر و سبک یادگیری در بیان عزت نفس دانشجویان علوم بهداشتی بود.
روش کار :در این مطالعه 912 ،دانشجوی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیهاله (عج) تهران ،با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای متناسب،
برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند .ابزارهای جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و تحصیلی ،مقیاس عزت نفس ،Rosenberg
فهرست سبک یادگیری  Kolbو پرسشنامه یادگیری مادامالعمر  Jeffersonبود .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری  ،Independent tآنالیز واریانس
یکطرفه ،همبستگی  Pearsonو آنالیز رگرسیون چندگانه در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین سنی شرکت کنندگان مطالعه  92/7سال (با انحراف معیار  )8/9بود و اکثر آنها ( 29درصد) مذکر بودند .در تحلیلهای دو متغیره عواملی
مثل جنسیت ،میزان مطالعه در طول روز ،برخی از ابعاد سبک یادگیری و همچنین ،سازههای یادگیری مادامالعمر ارتباط معنیداری را با عزت نفس نشان
داد .در آنالیز چند متغیره با استفاده از روش رگرسیون ،مواردی همچون جنسیت ،میزان مطالعه ،مفهومسازی انتزاعی از ابعاد سبک یادگیری و باورهای
انگیزش به یادگیری از سازههای یادگیری مادامالعمر توانست عزت نفس دانشجویان را پیشبینی نماید .حدود  58درصد از واریانس عزت نفس توسط
متغیرهای لحاظ شده در مدل رگرسیون بیان گردید.
نتیجهگیری :با توجه به این که متغیرهایی مانند جنسیت و میزان مطالعه روزانه و همچنین ،برخی از ابعاد تشکیل دهنده سبک یادگیری و تمایل به یادگیری
مادامالعمر ممکن است با عزت نفس دانشجویان در ارتباط باشد؛ بنابراین ،باید برای تقویت عزت نفس دانشجویان در راستای بهبود عملکرد تحصیلی
آنها ،برنامهریزی الزم با توجه به عوامل مؤثر بر عزت نفس و شناخت هرچه بیشتر آنها در قالب مطالعات آینده مد نظر قرار گیرد.
کلید واژهها :عزت نفس ،یادگیری مادامالعمر ،سبک یادگیری ،عوامل تعیین کننده
*نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل (عج) ،تهران ،ایران
تلفن  190-89985393 :نمابر190-89985993 :
Email: m.saffari@bmsu.ac.ir
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مقدمه

دوره سیزدهم شماره چهارم

 Trzesniewskiبیان نمود که عزت نفس به عنوان یک

عزت نفس یک ساختار مبنایی برای تفکرات ،احساسات و

ویژگی ثابت و متغیر در برابر موقعیتها و محیطهای مختلف

رفتار انسان محسوب میشود و به توضیح این موارد نیز کمک

در نظر گرفته میشود ( .)7موقعیتهای آموزشی یکی از

شایانی مینماید .یک اتفاق نظر کلی در این رابطه وجود دارد
که عزت نفس باال ،با بهبود سالمت روانی ،رفاه و عملکرد بهتر
همراه است؛ در حالی که عزت نفس پایین به دلیل افت
عملکرد روانی و تضعیف سالمت ،امر نامطلوبی میباشد (.)0

عواملی است که بر عزت نفس افراد تأثیر میگذارد .مطالعات
مختلفی به بررسی نقش آموزش و تحصیالت بر عزت نفس
دانشآموزان و دانشجویان پرداخته است ( .)9برای مثال،
 Watkinsو همکاران به مقایسه دانشجویان مناطق مختلف از

عزت نفس در واقع جزء ارزشیابی کننده آگاهی فرد میباشد و

قبیل هنگکنگ ،نیجریه ،آمریکا و نپال پرداختند تا نقش

به این موضوع میپردازد که چگونه شخص به طور مثبت یا

متغیرهای دموگرافیک و آموزشی را در موقعیتهای مختلف بر

منفی خود را ارزیابی مینماید Rosenberg .عزت نفس را

عزت نفس دانشجویان مورد ارزیابی قرار دهند .آنها دریافتند

ارزیابی کلی و مثبت فرد از میزان ارزشمندی خود تعریف

که دانشجویان مشغول به تحصیل در کشورهای شرقی در

میکند و به زبان سادهتر ،میتوان آن را نگرش فرد در رابطه با

مقایسه با دانشجویان آمریکایی ،تمایل دارند که نقش بیشتری

خودش در نظر گرفت که به شکل مثبت یا منفی آشکار

را برای متغیر تحصیالت و آموزش در جهت تقویت عزت

میشود (.)9

نفس خود در نظر بگیرند .همچنین ،تفاوتهایی از نظر

پژوهشگران بر این باور هستند که عزت نفس شاخص
مهمی از کیفیت زندگی ذهنی به شمار میرود؛ چرا که با

جنسیت و فرهنگ نیز در پیشبینی عزت نفس در بین این
دانشجویان مالحظه گردید (.)8

شایستگی رفتاری ،تجربه مثبت از خود و تعالی نفس مرتبط

عواملی مانند درامد ،تحصیالت و شغل به عنوان عوامل

است .عالوه بر این ،از آن به عنوان جنبه مهمی از تکامل فردی

بیرونی مؤثر بر عزت نفس شناخته شده است .با این حال،

نیز یاد میشود؛ چرا که بازتاب ارزشیابی صالحیت فرد میباشد

بخش وسیعی از مفهوم عزت نفس به کیفیت ارزیابی درونی

و بر تجربههای احساسی ،رفتار آینده فرد و تطابق طوالنی
مدت روانی نیز تأثیرگذار است ( .)5داشتن عزت نفس مناسب،
به جوانان این امکان را میدهد تا خودکارامدی خود را تقویت
نمایند و به این باور برسند که میتوانند شرایط مختلف زندگی

فرد از تواناییهای خود باز میگردد ( .)0همانطور که  Niiyaو
همکاران خاطر نشان می نمایند بیش از یک قرن قبلJames ،
افزایش موفقیت را عامل بهبود عزت نفس و شکست را عامل
تضعیف عزت نفس معرفی نمود .مطالعاتی که در راستای این

خود را تحت کنترل درآورند .عزت نفس پایین به عنوان یکی

نظریه بر روی دانشجویان صورت گرفته است ،نشان میدهد

از عوامل اصلی افسردگی نیز معرفی شده است و میتواند فرد

که برای مثال ،وقتی دانشجویان در امتحانات مربوط به دوره

را به سمت معضالتی مانند انزوا از جامعه و حتی اعتیاد سوق

آموزشی یا در انجام تکالیف محول شده از سوی مدرس موفق

دهد ( .)9 ،3همچنین ،عزت نفس پایین به عنوان یکی از علل

بودند ،عزت نفس باالتری را تجربه نمودند؛ در حالی که در

ترک تحصیل دانشجویان شناخته شده است (.)2

مواقع شکست یا عدم توانایی در انجام مناسب تکالیف ،عزت

اگرچه عزت نفس به طور کلی یک مقوله ثابت در نظر

نفس آنها افت قابل توجهی را نشان داده است ( .)2بنابراین،

گرفته میشود ،ولی ممکن است در مواقعی نیز دچار نوسان

افراد در مواقعی که شکست را تجربه نمودند و احساس

گردد که در اصطالح به آن عزت نفس موقعیتی در مقابل عزت

خودارزشمندی آنها تحت تأثیر قرار گرفت ،عزت نفس آنها

نفس عمومی گفته میشود ( .)0نتایج تحقیق  Robinsو

دچار چالش میگردد .نتایج مطالعه  Dweckنشان میدهد ،از
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آنجایی که افراد به تواناییهای خود ،ثابت و بدون تغییر

از دیگر مؤلفههای مربوط به آموزش و یادگیری که میتواند

مینگرند و انتظار تغییر در تواناییهای خود را ندارند ،عزت

رابطه احتمالی با عزت نفس دانشجویان داشته باشد ،مفهوم

نفس آنها در مواقعی که تواناییهایشان در حد قابل انتظار

سبک یادگیری است که به عنوان شیوه ترجیحی فراگیران برای

نمود پیدا نمیکند ،دچار خدشه میگردد .همچنین ،افرادی که

یادگیری تعریف میشود ( Kolb .)09چهار نوع سبک یادگیری

عزت نفس را یک موضوع ذاتی و درونی میدانند ،تالش

شامل جاذب ،واگرا ،سازگار و همگرا را معرفی نموده است.

چندانی برای افزایش عزت نفس خود انجام نمیدهند ،ولی

سبک یادگیری جاذب شامل افرادی است که دارای

افرادی که عزت نفس را در رابطه با شرایط بیرونی و محیط

ویژگیهایی مثل قدرت خلق مدلهای نظری و استدالل

تفسیر مینمایند ،در صورت احساس ضعف در آن ،تالش

استقرایی (جز به کل) میباشند و مفاهیم انتزاعی مانند علوم

میکنند عزت نفس خود را با تغییر شرایط بیرونی بهبود بخشند

تجربی و ریاضی را ترجیح میدهند .افراد دارای سبک واگرا،

(.)01

تصویرپرداز هستند ،عالیق فرهنگی زیادی دارند و در

یادگیری و آموزش و یا کسب تجربهها و مهارتهای جدید

جستجوی کسب اطالعات و تخصص در زمینه علوم انسانی و

کمک مؤثری به تقویت عزت نفس افراد و به ویژه دانشجویان

هنر میباشند .در سبک سازگار ،تمایل به عملیاتی کردن ایدهها

(به دلیل ماهیت پویای یادگیری در دوران تحصیالت

وجود دارد و خود را به راحتی با تغییر شرایط هماهنگ

دانشگاهی) مینماید .یکی از مفاهیمی که در همین رابطه

مینمایند .افراد دارای سبک همگرا نیز به کاربرد عملی ایدهها

مطرح است ،مفهوم یادگیری مادامالعمر میباشد .یادگیری

تمایل دارند و در عین حال استدالل استقرایی را نیز ترجیح

مادامالعمر را میتوان به طور کلی ،ادامه جریان یادگیری در

میدهند ( .)03از آنجایی که این ویژگیها میتواند در عزت

تمام طول زندگی بیان نمود و منظور از آن ،نوعی یادگیری

نفس افراد تأثیر داشته باشد ،شناخت این موضوع که افراد

است که حالتی انعطافپذیر ،متنوع و در دسترس در زمانها و

دارای یک سبک یادگیری خاص عزت نفس بیشتر یا کمتری را

مکانهای مختلف را داشته باشد ( .)00در حقیقت ،یادگیری

تجربه میکنند ،دورنمای مناسبی را برای درک بهتر عوامل

مادامالعمر توانایی ایجاد خالقیت ،ابتکار و مسؤولیتپذیری در

مؤثر بر عزت نفس دانشجویان ترسیم مینماید.

افراد را دارد که به موجب آن ،مهارتهای مدیریت شرایط

بنابراین ،با توجه به نقش عزت نفس در پیشرفت تحصیلی

نامعلوم ،ارتباط با دیگران و مذاکره برای حل تضاد نیز تقویت

دانشجویان و از آنجایی که تاکنون مطالعات چندانی پیرامون

میگردد .تأکید در این نوع روش ،به منظور یادگیری و توانایی

شناخت مؤلفههای تعیین کننده عزت نفس در دانشجویان

برای حفظ آموختهها در طول دوران زندگی میباشد (.)09

صورت نگرفته و بیشتر مطالعات در جهت ارزیابی

بنابراین ،در حوزه علوم بهداشتی و سالمت که به طور مداوم

خودکارامدی دانشجویان انجام شده است ،هدف از انجام

در حال به روز شدن است و با سالمت جامعه در ارتباط

مطالعه حاضر ،شناخت عوامل مؤثر بر عزت نفس دانشجویان و

میباشد ،لزوم تأکید بر این نوع یادگیری اهمیت دو چندانی

به ویژه بررسی نقش یادگیری مادامالعمر و سبک یادگیری در

دارد .در اصل ،مفهوم یادگیری مادامالعمر خودمحور

این رابطه بود.

( )Self-directed lifelong learningجنبه کلیدی و
اساسی حرفهایگری در علوم پزشکی و بهداشتی محسوب
میگردد که به منظور تداوم صالحیت و شایستگی فرد حتی
بعد از دوران فارغالتحصیلی از دانشگاه میباشد (.)09 ،05
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ارزیابی قرار گرفتند .تعداد نمونهها با استفاده از فرمول

مقطع تحصیلی ،معدل تحصیلی ،میزان عالقه به رشته و میزان

 Cochranو در نظر گرفتن سطح خطای  3درصد محاسبه

مطالعه روزانه در نظر گرفته شد.

گردید .برای نمونهگیری از روش طبقهای متناسب استفاده شد؛

پرسشنامه یادگیری مادامالعمر  ،Jeffersonاولین بار توسط

به گونهای که همه مقاطع و رشتههای تحصیلی به نسبت

 Hojatو همکاران برای ارزیابی مفهوم یادگیری مادامالعمر در

یکسان ،احتمال حضور در نمونه مطالعه را داشته باشند .روش

میان دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه  Jeffersonآمریکا

کار بدین ترتیب بود که ابتدا فهرستی از دانشجویان منتخب

طراحی شد .این پرسشنامه شامل  09سؤال با طیف پاسخ

تهیه گردید .سپس با هماهنگی معاونت آموزش دانشکده،

لیکرت چهار گزینهای (از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) و

نمایندهای که از قبل آموزش دیده بود ،هنگام تحویل برگه

دامنه نمرات  09-32میباشد .نمرات باالتر نشانگر تمایل بیشتر

انتخاب واحد مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 0525-29

به یادگیری مادامالعمر میباشد .نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه

توسط دانشجویان ،ابزار جمعآوری دادهها را در اختیار آنان

نشان داد که سه سازه «باورهای انگیزش و یادگیری ،توجه به

قرار میداد و توضیحاتی در رابطه با اهمیت مطالعه و نحوه

فرصتهای یادگیری و مهارت جستجوی اطالعات» در آن

تکمیل ابزار نیز ارایه مینمود .اگر دانشجویی از شرکت در

قابل تمایز است ( .)02روایی و پایایی این پرسشنامه در

مطالعه امتناع میکرد ،فرد دیگری از فهرست مذکور به صورت

مطالعات مختلف خارجی و داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته

تصادفی جایگزین میشد.

است و نسخه فارسی آن نیز موجود میباشد (.)07

معیار ورود به مطالعه ،عضویت به عنوان دانشجوی دانشکده

پرسشنامه سبک یادگیری  Kolbشامل  09گویه ناتمام

بهداشت با حداقل یک نیمسال سابقه تحصیل بود و معیار

میباشد که پاسخ دهندگان باید گزینههایی را که در قالب

خروج نیز در نظر گرفته نشد .شرکت در مطالعه به صورت

جمالت تکمیل کننده هر گویه طراحی شده است ،از 0-9

داوطلبانه بود و مطالعه حاضر به عنوان یک طرح تحقیقاتی در

رتبهبندی نمایند .هر یک از این جمالت بیانگر یکی از  9نوع

شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بقیهاله (عج) مورد

سبک یادگیری است که شامل جاذب ،واگرا ،سازگار و همگرا

تصویب قرار گرفت .همچنین ،به دانشجویان اطمینان داده شد

میباشد .با تهیه ماتریس ،پراکندگی نمرات سبک یادگیری در

که همه اطالعات به دست آمده از آنها به صورت محرمانه

حول دو محور تجربه عینی -مفهومسازی انتزاعی (محور

نگهداری میشود و فقط در راستای اهداف پژوهش مورد

عمودی) و آزمایشگری فعال -مشاهده تأملی (محور افقی)

استفاده قرار خواهد گرفت.

مشخص شد که میتوان سبک یادگیری افراد را بر اساس

ابزار جمعآوری دادهها شامل فرم اطالعات دموگرافیک و
پرسشنامههای

یادگیری

مادامالعمر

Jefferson

موقعیت آنها در هر یک از بخشهای چهارگانه محورهای
مذکور تعیین نمود (.)08

(Jefferson Scale of Physician Lifelong Learning-

پرسشنامه عزت نفس  ،Rosenbergیک پرسشنامه

 Medical Studentsیا  ،)JeffSPLL-MSسبک یادگیری

متداول برای سنجش عزت نفس در طیف متنوعی از افراد به

Rosenberg

شمار میرود که اولین بار توسط  Rosenbergدر سال 0223

( )Rosenberg self-esteem scaleبود .در پرسشنامه

ابداع گردید .این ابزار شامل  01سوال با طیف لیکرت از کامالً

دموگرافیک سؤاالتی مانند سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،محل

موافقم (نمره  )9تا کامالً مخالفم (نمره  )0و دامنه نمرات آن از

زندگی (تهران و سایر شهرها) ،وضعیت سکونت (خوابگاه و،)...

 01-91میباشد (نمرات باالتر نشان دهنده عزت نفس بیشتر

تحصیالت پدر و مادر ،وضعیت اشتغال ،میزان درامد ماهیانه،

است) .نسخه فارسی این پرسشنامه توسط شاپوریان و

Kolb

و

مقیاس

عزت

نفس
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همکاران تهیه شد و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت
(.)02
دادههای توصیفی با استفاده از شاخصهای تعداد و درصد

برای متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد.

یافتهها

(برای دادههای کیفی) و میانگین و انحراف معیار (برای

میانگین سنی شرکت کنندگان مطالعه حاضر 92/7 ،سال با

دادههای کمی) در نرمافزار آماری  SPSSنسخه 91

انحراف معیار  8/9بود .اکثر نمونهها ،مذکر ( 25/8درصد) و

( )version 20, SPSS Inc, Chicago, ILمورد تجزیه و

متأهل ( 25درصد) بودند و  29درصد نیز در خوابگاه سکونت

تحلیل قرار گرفت .برای بررسی روابط بین متغیرهای مستقل

داشتند .بیشتر مشارکت کنندگان ( 25درصد) شاغل و حدود

مطالعه و عزت نفس ،ابتدا از آزمون همبستگی  Pearsonبرای

 50درصد شرکت کنندگان مشغول به تحصیل در مقاطع

دادههای کمی و آزمونهای  Independent tو آنالیز واریانس

تحصیالت تکمیلی بودند و بقیه از دورههای کاردانی و

یک طرفه برای دادههای گروهبندی شده ،استفاده گردید .سپس،

کارشناسی انتخاب شدند .میانگین معدل تحصیلی کل

متغیرهایی که دارای ارتباط نسبی با متغیر عزت نفس بودند؛

دانشجویان بر اساس تعداد واحدهای گذرانده شده تا زمان

یعنی سطح معنیداری آنها کوچکتر از  1/9برآورد شد

انجام مطالعه 02/5 ،با انحراف معیار  0/7به دست آمد و حدود

( ،)P > 1/911برای استفاده در تحلیل رگرسیون چندگانه در

 32درصد میزان عالقه به رشته تحصیلی خود را در سطح زیاد

نظر گرفته شد .برای انجام آزمون رگرسیون ،ابتدا

گزارش نمودند.

پیشفرضهای آن مانند پیروی از توزیع نرمال ،همواریانسی و

توزیع شرکت کنندگان از لحاظ رشتههای تحصیلی نیز به

خطی بودن ارتباط ،مورد ارزیابی قرار گرفت و دادههای

گونهای بود که دانشجویان رشته بهداشت محیط حدود 93

گروهبندی شده به صورت تصویری کدگذاری شد .در

درصد از شرکت کنندگان را تشکیل دادند و رشتههای مدیریت

کدگذاری تصویری دادههای کیفی ،دادههای مربوط به جنس

خدمات بهداشتی با  95درصد و علوم تغذیه با  09درصد در

مؤنث ،سکونت در خوابگاه و میزان عالقه هیچ یا اندک به

رتبههای بعدی قرار داشتند .سایر جزییات مربوط به توصیف

رشته تحصیلی با عدد صفر و دادههای مقابل آنها یعنی جنس

متغیرهای دموگرافیک و تحصیلی شرکت کنندگان در جدول 0

مذکر ،سکونت در غیر از خوابگاه و میزان عالقه متوسط یا زیاد

آمده است.

با عدد یک کدگذاری گردید .از روش پیشفرض  Enterبرای
ورود متغیرها به مطالعه استفاده شد و فاصله اطمینان  23درصد
جدول  :0مشخصات دموگرافیک و روابط میان متغیرهای کیفی مطالعه و عزت نفس شرکت کنندگان
متغیر

تعداد (درصد)

عزت نفس (میانگین  ±انحراف معیار)

P > 1/199

جنس
مذکر

(022 )25/8

50/88 ± 5/73

مؤنث

(05 )2/9

59/17 ± 9/17

t = -9/193
P > 1/807

وضعیت تأهل
مجرد

(059 )25/9

50/27 ± 5/75

متأهل

(77 )52/8

59/01 ± 5/25

t = -1/959
P > 1/292

محل زندگی
تهران

(23 )50/0

59/90 ± 5/25

سایر شهرها

(099 )28/2

50/25 ± 5/73
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نتیجه آزمون ( Independent tو آنالیز واریانس یکطرفه)

t = 1/988
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P > 1/127

وضعیت سکونت
خوابگاه

(059 )29/0

50/22 ± 5/77

سایر

(73 )53/2

59/22 ± 5/81

t = -0/858
P > 1/813

تحصیالت پدر
دیپلم یا پایینتر

(032 )72/0

50/28 ± 5/20

دانشگاهی

(31 )95/2

59/09 ± 5/92

t = -1/997
P > 1/790

تحصیالت مادر
دیپلم یا پایینتر

(081 )82/0

50/28 ± 5/80

دانشگاهی

(92 )05/2

59/99 ± 5/73

t = -1/550
P > 1/280

وضعیت اشتغال
شاغل

(023 )25/5

59/19 ± 5/77

بیکار

(09 )2/7

59/11 ± 9/53

t = 1/199
P > 1/395

مقطع تحصیلی
کاردانی و کارشناسی

(093 )22/9

50/20 ± 5/79

کارشناسی ارشد و دکتری

(29 )51/2

59/92 ± 9/11

t = -1/212
P > 1/110

میزان عالقه به رشته

F = 2/092

تحصیلی
کم

(03 )7/9

51/92 ± 9/99

متوسط

(70 )59/1

51/78 ± 5/35

زیاد

(095 )38/2

59/29 ± 5/25
P > 1/399

سبک یادگیری
واگرا

(73 )53/2

59/99 ± 5/39

سازگار

(70 )59/1

50/32 ± 9/05

همگرا

(91 )2/2

50/21 ± 9/98

جاذب

(95 )91/2

59/91 ± 5/98

F = 1/702

همان طور که در جداول  0و  9آمده است ،از بین متغیرهای

عزت نفس نشان داد .از بین متغیرهای گروهبندی شده نیز

کمی ،عواملی مانند میزان مطالعه ،مفهومسازی انتزاعی (از ابعاد

عواملی مثل جنسیت و میزان عالقه به رشته تحصیلی ،رابطه

سبک یادگیری) و سازههای یادگیری مادامالعمر همبستگی

معنیداری را با عزت نفس نشان داد .با این حال ،رابطهای بین

مثبت و معنیداری با عزت نفس داشت و مشاهده تأملی (از

نوع رشته تحصیلی یا سبک خاص یادگیری دانشجویان و

ابعاد سبک یادگیری) رابطه معنیدار ،اما در جهت منفی را با

عزت نفس افراد مشاهده نگردید.
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جدول  :9روابط میان متغیرهای مستقل کمی مطالعه و عزت نفس مشارکت کنندگان
0

متغیر
سن (سال)

-

معدل

**

1/390

5

9

9

2

میزان مطالعه

1/193

1/179

میزان درامد

**

**

-1/107

مفهومسازی انتزاعی

1/199

*

1/083

تجربه عینی

1/109

*

-1/080

1/522

1/127

1/109

-

1/155

1/199

**

-1/390

آزمایشگری فعال

1/133

1/109

-1/129

1/189

**

-1/530

**

-1/925

مشاهده تأملی

-1/095

1/115

-1/132

-1/012

-1/053

**

-1/529

باورهای یادگیری و انگیزش

1/012

1/123

**1/927

1/150

1/192

1/109

مهارت جستجوی اطالعات

1/091

1/051

**

1/553

1/173

توجه به فرصتهای یادگیری

-1/117

1/123

**

1/985

1/182

1/122

**1/991

عزت نفس

8

01

-

1/275

3

7

2

00

**

-1/593

-

*1/025

**-1/957

-

*

1/070

**

-1/958

**

1/203

-1/137

-1/108

1/192

*

1/058

**

1/022

**

1/397

1/183

*1/095

1/105

-1/191

1/129

-1/195

*-1/091

**1/579

**

1/255

**1/922

**1/519

*P > 1/131 ،P > 1/101
**

در جدول  5وضعیت متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیون

مفهومسازی انتزاعی و باورهای انگیزش به یادگیری توانست به

از لحاظ پیشبینی کنندگی متغیر عزت نفس ارایه شده است.

طور معنیدار عزت نفس نمونههای پژوهش را پیشبینی نماید.

همانگونه که مشاهده میگردد ،از بین متغیرهای در نظر گرفته

این مدل حدود  58درصد از واریانس عزت نفس را

شده ،فقط عواملی مثل جنسیت ،میزان مطالعه روزانه،

توضیح داد.

جدول  :5تحلیل رگرسیون چندگانه عوامل پیشبینی کننده عزت نفس شرکت کنندگان
متغیرهای مستقل

ضریب رگرسیون ()B

ضریب رگرسیون استاندارد ()β

فاصله اطمینان (کرانه پایین ،کرانه باال)

سن (سال)

-1/057

-1/181

-1/093

جنس

-9/037

*

-1/028

-9/809

-1/132

وضعیت سکونت

-1/087

1/100

-0/237

0/989

میزان درامد

1/010

1/129

-1/110

1/119

معدل تحصیلی

-1/089

-1/150

-1/987

1/599

میزان عالقه به رشته

1/872

1/132

-0/505

9/871

میزان مطالعه

1/955

*

1/089

مفهومسازی انتزاعی

1/081

*

مشاهده بازتابی

-1/099

باورهای انگیزش به یادگیری

9/723

1/152

1/171

1/710

1/033

1/158

1/027

-1/197

-1/098

1/019

**

1/817

9/312

مهارت جستجوی اطالعات

1/592

1/151

-0/937

0/231

توجه به فرصتهای یادگیری

1/295

1/011

-1/755

9/578

R = 1/209 ،R-square = 1/572 ،Adjusted R-squared = 1/925
*P > 1/101** ،P > 1/131
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بحث و نتیجهگیری

دوره سیزدهم شماره چهارم

دانشجویان رشتههای مختلف تحصیلی با استفاده از پرسشنامه

مطالعه حاضر که با هدف ارزیابی نقش متغیرهای

عزت نفس  ،Rosenbergاختالف معنیداری را بین دو جنس

دموگرافیک و تحصیلی ،یادگیری مادامالعمر و سبک یادگیری

از لحاظ میانگین عزت نفس نشان نداد ()99؛ در حالی که

در عزت نفس دانشجویان علوم بهداشتی طراحی و انجام شد،

پژوهش انجام شده میان  599دانشجوی پزشکی ،حاکی از آن

نشان داد که از بین عوامل دموگرافیک ،عامل جنسیت؛ از بین

بود که عزت نفس مبتنی بر عملکرد در بین دانشجویان پسر به

متغیرهای تحصیلی ،میزان مطالعه روزانه و از بین محورهای

طور معنیداری باالتر از دانشجویان دختر میباشد ( .)93در

مربوط به سبک یادگیری ،مفهومسازی انتزاعی ،مشاهده تأملی

مطالعه دیگری که بهتازگی در کشور چین صورت گرفته است،

و تمایل برای یادگیری مادامالعمر در قالب محورهای باورهای

میانگین عزت نفس دختران بیشتر از پسران گزارش شد ()92

انگیزش به یادگیری ،مهارتهای جستجوی اطالعات و توجه

که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت .با توجه به نتایج

به فرصتهای یادگیری با عزت نفس دانشجویان ارتباط

مطالعات موجود ،چنین میتوان نتیجهگیری نمود که قاعده

معنیدار داشت .همچنین ،عواملی مانند جنس ،میزان مطالعه،

مشخصی برای تفاوت بین عزت نفس دو جنس در بررسیهای

مفهومسازی انتزاعی و باورهای انگیزش به یادگیری ،از جمله

صورت گرفته وجود ندارد و به نظر میرسد که شرایط

عوامل پیشبینی کننده عزت نفس دانشجویان در مدل

فرهنگی و موقعیتی ،نقش زیادی در بروز یا عدم بروز اختالف

رگرسیون شناخته شد.

بین دو جنس از نظر میزان عزت نفس داشته باشد.

برای ارزیابی عزت نفس دانشجویان ،مطالعات قابل توجهی

در پژوهشی که جهت مقایسه عزت نفس و موفقیت تحصیلی

در سراسر دنیا انجام شده است ،اما بیشتر مطالعات حول محور

در بین دانشآموزان انگلیسی و آمریکایی انجام گرفت ،میزان

ارزیابی روابط بین مؤلفههایی مانند خودکارامدی ،عملکرد

مطالعه افراد ،یکی از عوامل مؤثر بر عزت نفس آنها و در

خانواده ،کاربرد اینترنت ،استرس و نظایر آنها با عزت نفس

نهایت ،پیشرفت تحصیلی شناخته شد ( .)97به لحاظ

میباشد ( .)2 ،91-99مطالعات چندانی نیز پیرامون نقش

روانشناختی نیز این موضوع قابل توجیه به نظر میرسد .بر طبق

مؤلفههای مربوط به یادگیری مادامالعمر یا سبک یادگیری در

نظریه انتظار ،وقتی فردی عملی را انجام میدهد و انتظار دارد در

عزت نفس دانشجویان انجام نشده است .نتایج تحقیق Sherina

قبال انجام آن عمل پاداشی به دست آورد ،کسب پاداش موجب

و همکاران که در کشور مالزی صورت گرفت ،حاکی از وجود

تقویت عمل و در نهایت ،افزایش خودکارامدی و عزت نفس

ارتباط معنیدار بین عواملی همچون سن ،جنس و بعد خانواده با

وی میگردد ( .)0بنابراین ،دانشجویی که در طول روز مطالعه

عزت نفس دانشآموزان بود و تنها مطالعهای میباشد که به طور

بیشتری را انجام میدهد و به پیروی از آن ،به موفقیت بیشتری

مشخص به بررسی عوامل مؤثر بر عزت نفس در بین

در امتحانات و انجام تکالیفش دست مییابد ،این موضوع عزت

دانشآموزان دبیرستانی پرداخته است (.)95

نفس وی را در طول زمان بهبود خواهد بخشید.

یکی از عوامل دموگرافیک که در بسیاری از مطالعات مرتبط

همان طور که مطرح گردید ،ارتباط خاصی بین سبک

با عزت نفس دانشجویان بیان شده است ،عامل مربوط به

یادگیری غالب در دانشجویان و میزان عزت نفس آنها گزارش

جنسیت افراد میباشد .با وجود بررسی این عامل در مطالعات

نشد .بنابراین ،همان طور که  Kolbنیز بیان میکند ،هیچ یک از

مختلف ،گزارشهای یکسانی از تفاوت عزت نفس در بین

سبکهای یادگیری بر دیگر سبکها برتری ندارد و نمیتوان

دانشجویان مذکر و مؤنث صورت نگرفته است .برای مثال،

سبک یادگیری خاصی را در ارتقای مواردی مانند خودکارامدی

نتایج مطالعه  Malikو  Khanدر کشور پاکستان بر روی

تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی یا موفقیتهای آموزشی ،بهتر از
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عوامل تعیین کننده عزت نفس دانشجویان ...

بقیه محسوب نمود ( ،)03اما از آنجایی که عزت نفس تحت

فرایند نمونهگیری به صورت طبقهای متناسب که نوعی روش

تأثیر عوامل درونی فرد از جمله عوامل روانشناختی قرار دارد

احتمالی میباشد ،در نظر گرفته شد و همچنین ،به علت کنترل

و سبک یادگیری نیز مقولهای روانشناختی به حساب میآید،

و راهنمایی در تکمیل پرسشنامهها و اطالعات حذف شده

ارتباط بین برخی از ابعاد سبک یادگیری و عزت نفس ،دور از

ناچیز در مطالعه ،اعتبار بیرونی آن تا حد زیادی تقویت گردیده

انتظار نیست .در مطالعه حاضر نیز بعد مربوط به مفهومسازی

است .همچنین ،استفاده از تحلیل رگرسیون و کاهش

انتزاعی دارای ارتباط مثبت و بعد مشاهده تأملی دارای ارتباط

مخدوشگرها ،موجب تقویت اعتبار درونی یافتهها میشود که

منفی با عزت نفس شناخته شد.

در مطالعه حاضر از این نوع تحلیل استفاده گردید ،اما بهتر

یکی از یافتههای مطالعه حاضر ،نقش مؤثر تمایل به
یادگیری مادامالعمر و به ویژه باورهای انگیزش به یادگیری در

است در مطالعات آینده دریافت اطالعات از چندین دانشکده
مورد توجه قرار گیرد.

بیان عزت نفس دانشجویان بود .این موضوع که افراد دارای

محدودیت دیگر ،عدم توزیع متناسب جنسیتی در میان

عزت نفس باالتر ،تمایل بیشتری به کسب دانش و یادگیری

واحدهای پژوهش بود .همان طور که گزارش شد ،حدود 29

مهارتهای مختلف دارند ،در مطالعات مختلف مورد توجه

درصد از شرکت کنندگان را آقایان تشکیل میدادند .بنابراین،

قرار گرفته است ( .)97 ،98همچنین ،یکی از شاخصهای

استفاده از ترکیب جنسی متوازن در مطالعات آینده ،میتواند

اصلی برای این که فرد نسبت به یادگیری انگیخته شود و

تصویر دقیقتری از مؤلفههای مؤثر بر عزت نفس دانشجویان را

انگیزش کافی برای تداوم یادگیری داشته باشد ،خودکارامدی

ایجاد کند .در نهایت ،باید به این محدودیت نیز توجه نمود که

وی در کسب اطالعات و موفقیت در یادگیری مورد نظر است

دادههای این مطالعه فقط از طریق ابزارهای خودگزارشدهی

( .)2عزت نفس نیز تابعی از خودکارامدی به شمار میرود و

جمعآوری شده است و این نوع ابزارها در اصل ،مستعد تورش

بنابراین ،فردی که عزت نفس باالتری داشته باشد ،انگیزه

به ویژه تورش مربوط به یادآوری اطالعات هستند .با این حال،

باالتری برای یادگیری خواهد داشت .البته همان طور که

از آنجایی که برای شناخت مفاهیم ذهنی (مانند عزت نفس)

 Skinnerنیز در کتاب تحلیل رفتاری کاربردی در قالب تئوری

ابزارهای عینی مشخصی در دسترس نیست ،این نوع

تقویت رفتار به آن اشاره مینماید ،موفقیت در انجام یک رفتار

محدودیت در مطالعه حاضر اجتنابناپذیر به نظر میرسد.

که در اینجا رفتار یادگیری مورد نظر است ،میتواند موجب

نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برخی متغیرهای

ایجاد انگیزه و تالشهای بعدی برای انجام رفتار مورد نظر

دموگرافیک و تحصیلی و همچنین ،یادگیری مادامالعمر و ابعادی

گردد که در صورت تقویت مکرر ،به افزایش خودکارامدی و

از سبک یادگیری ممکن است در بیان عزت نفس دانشجویان،

در نهایت ،عزت نفس فرد خواهد انجامید ( .)92بنابراین ،رابطه

نقش قابل مالحظهای را ایفا نماید .از اینرو عوامل درونی تعیین

بین تمایل به یادگیری و افزایش عزت نفس یک رابطه دو

کننده عزت نفس دانشجویان در کنار طراحی مطالعات جامعتر

سویه است و افزایش یکی میتواند بهبود دیگری را در پی

برای بررسی نقش عوامل بیرونی مانند تأثیرات ناشی از

داشته باشد.

محیطهای آموزشی و نحوه تدریس ،میتواند دورنمای دقیقتری

مطالعه حاضر دارای محدودیتهایی بود که هنگام تفسیر

را برای شناخت نقش این مؤلفهها و بیان شیوه اثرگذاری آنها

نتایج آن باید مورد توجه قرار گیرد .اولین محدودیت آن،

بر فرایند آموزش و یادگیری ارایه دهد .بنابراین ،توصیه میشود

استفاده از دانشجویان یک دانشکده میباشد که قابلیت

از مطالعات مداخلهای و طولی نیز در کنار مطالعات مقطعی برای

تعمیمپذیری یافتهها را کاهش میدهد ،ولی از آنجایی که

رسیدن به این هدف استفاده گردد .همچنین ،عواملی که در
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

سپاسگزاری

مطالعه حاضر دارای ارتباط معنیداری با عزت نفس دانشجویان

بدین وسیله از کلیه دانشجویان و همکاران محترم در معاونت

 میتواند برای برنامهریزیهای آموزشی اثربخش در،شناخته شد

آموزش دانشکده بهداشت که ما را در گرد آوری داده ها یاری

راستای تقویت عزت نفس و خودکارامدی دانشجویان جهت

.نمودند قدردانی می نماییم

دستیابی به پیشرفتهای تحصیلی در دورههای آموزشی مورد
.توجه قرار گیرد
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Background & Objective: Self-esteem is one of the fundamental factors in academic
performance of students and recognizing the variables which impact it may help its improvement.
The aim of the current study was to assess the impact of factors such as demographic and
academic variables, inclination toward lifelong learning, and learning style on self-esteem among
health sciences students.
Methods: In the present study, 209 students of the School of Health of Baqiyatallah University of
Medical Sciences (Tehran, Iran) were selected to participate in the study using stratified random
sampling. Data collection tools consisted of a demographic and academic information
questionnaire, the Rosenberg self-esteem scale (RSES), Kolb’s Learning Style Inventory (KLSI),
and the Jefferson Scale of Lifelong Learning. Data were analyzed using independent t-test, oneway ANOVA, Pearson correlation test, and multiple regression analysis in SPSS software.
Results: The mean age of participants was 26.7 ± 8.4 years and most (94%) of them were men. In
bivariate analysis, factors such as gender, daily study time, some domains of learning style, as well
as constructs of lifelong learning were significantly associated with self-esteem. In multiple
regression analysis, variables of gender, daily study time, abstract conceptualization from learning
style domains, and beliefs of motivation toward learning (a lifelong learning construct) predicted
student’s self-esteem. Approximately 38% of variance in self-esteem was explained using
variables included in the regression model.
Conclusion: Considering that variables such as gender, daily study time, some learning style
domains, and inclination toward lifelong learning may be associated with self-esteem, to improve
students’ self-esteem, in the line with enhancing their academic performance, appropriate planning
should be undertaken considering these factors. Moreover, further studies are necessary in this
regard to gain more understanding of these factors.
Key Words: Self-esteem, Lifelong learning, Learning style, Determinants
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