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  است. محفوظ رانیا یپرستار یعلم انجمن یبرا نشر حقوق یتمام

 چکیده

 برای ربهت انداز چشم داشتن و قدرتمندی احساس، حرفه به مثبت نگرش افزایش با مرتبط هایمؤلفه از یکی نفس به اعتماد :مقدمه

 این، پرستاری به دانشجویان نگرش و، جامعه در آن جایگاه و پرستاری حرفه ماهیت به نظر. است شده معرفی پرستاری حرفه در آینده

 .شد انجام حرفه به نسبت آنان نگرش و پرستاری دانشجویان نفس به اعتماد بین ارتباط تعیین هدف با مطالعه

، پژوهش جامعه. شد انجام تهران در 1334-1338 تحصیلی سال در مقطعی صورت به همبستگی -توصیفی مطالعه این :کار روش

 157 که بودند ایران، تهران، بهشتی شهید پزشکی علوم هایدانشگاه مامایی و پرستاری هایدانشکده در تحصیل به شاغل دانشجویان

 جمعیت مشخصات هایپرسشنامه از استفاده با و خودگزارشی شیوه به هاداده. شدند انتخاب ایسهمیه گیری نمونه روش با نفر

 به ماداعت پرسشنامه. شد آوری جمع همکاران و بنادرخشان حرفه به نگرش پرسشنامه و روزنبرگ نفس به اعتماد پرسشنامه، شناختی

 52/7-55/7 دامنه در مجدد آزمون همبستگی طریق از آن پایایی و بوده برخوردار 00/7 بخش رضایت درونی روایی از روزنبرگ نفس

 پایایی و محتوا روایی. است شده تأمین همکاران و علیزاده مطالعه در 00/7-55/7 دامنه در کرونباخ آلفای یا درونی همسانی ضریب و

 بنادرخشان مطالعه در مـوردی تحلیـل و تجزیه و مجدد آزمون روش از اسـتفاده بـا همکاران و بنادرخشان حرفه به نگرش پرسشنامه

 واریانس آنالیز آزمون، مستقل تی آزمون، معیار انحراف، میانگین محاسبه و 16 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با هاداده. شـد تأیید

 .شد تحلیل پیرسون همبستگی آزمون و

 معنادار و مثبت رابطه حرفه به دانشجویان نگرش و نفس به اعتماد بین داد نشان پیرسون همبستگی ضریب آزمون نتیجه ها:یافته

 ودب ترمثبت داشتند باالتری معدل که دانشجویانی و دختر دانشجویان بین در حرفه به نگرش همچنین(. P < 771/7) دارد وجود

(771/7  =P.) 

 برای شرایط ساختن فراهم و بالقوه استعدادهای شناسایی، اجتماعی تهای مهار آموزش مانند اقداماتی شودمی پیشنهاد گیری: نتیجه

 شافزای جهت در آنان معنوی نیازهای تأمین و هاگیری تصمیم در دانشجویان نظرات و بازخوردها از صحیح استفاده، آنها شدن بالفعل

 .گیرد انجام مناسب آموزشی هایموقعیت نمودن فراهم و نفس به اعتماد

 پرستاری، حرفه به نگرش، نفس به اعتماد کلیدی: واژگان
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مقدمه

پرستاری حرفه مراقبت سالمتی است که متمرکز بر مراقبت از افراد، 

در حفظ سالمتی،  توانندیم. پرستاران باشدیمو اجتماع  هاخانواده

و توانبخشی بیماران تا رساندن آنها به سالمت  هایماریبپیشگیری از 

پرستاری برای هر سن و هر فردی با  یهامراقبتباشند.  مؤثربهینه 

 یهاتفاوتفرهنگی متفاوت، بیمار یا سالم و بر اساس  یهانهیزم

. (1) شودیمهوشی، اجتماعی و مذهبی ارائه  جسمی، عاطفی، روانی،

 یاحرفهدر هر سازمان بهداشتی درمانی پرستاران اولین کارکنان 

با کیفیت به بیماران  یهامراقبتکه ارائه دهنده  دشونیممحسوب 

پرستاری توسط زنان و  یهامراقبتقدیم  یهازمان. در (2)هستند 

. این اعمال اغلب شدیمانجام  گرفتندیممردانی که مورد مجازات قرار 

رگیر . به دلیل دگرفتیم، زنان بیوه و مردم فقیر صورت هایروسپتوسط 

شدن چنین افرادی در امر مراقبت شهرت پرستاری در جامعه کم و 

 یاحرفهنگرش مردم به آن منفی بود. در آن زمان به پرستاری به عنوان 

نشان  هاپژوهش. (1) شدیمنگریسته  خواهدیمکه نه دانش و نه هوش 

دهنده این مطلب است که افراد در پرستاری پس از اتمام دوره آموزشی 

. عالوه بر این از علل (3)نبودند دیگر حاضر به ادامه کار در این حرفه 

تن به نداش توانیمنگرش منفی و عدم تمایل به کار در حرفه پرستاری 

 یهاپستشرح شغلی مشخص، عدم وجود معیار مشخص برای ارتقا به 

، عدم استقالل حرفه و پایین کارجا و همه  همهباالتر، تسلط پزشکان در 

بودن حقوق پرستاران اشاره کرد. پس از چندی خانم فلورانس نایتینگل 

حرفه  بانوی فانوس به دست، یک زن تحصیلکرده از طبقه مرفه،

میالدی  13چشمگیری در قرن  یهاشرفتیپاری را برگزید و باعث پرست

آبرومند  یاحرفهپرستاری به عنوان  رشتهشد و پس از آن مردم به 

در دنیا  هاحرفه نیتربینجامروزه پرستاری یکی از . (6-4) نگریستند

. (0)است و تربیت پرستار هر روزه با تقاضای بیشتری روبرو است 

ستاران امریکایی و گواتماال پرستاران در تمامی نقاط جهان و از جمله پر

یل به دل تواندیمنگرش مثبتی نسبت به حرفه پرستاری دارند که 

. پرستاران قطر و کانادا (5)باشد طبیعت انسانی و امنیت شغلی آن 

/ امنیت شغلی، کمک به یهاتیماهیت بشر دوستانه پرستاری، موقع

دیگران، کارکردن با مردم و عالقه به مطالب علمی را علت عالقه و 

محققان بر  .(3) دانستندینگرش مثبت دانشجویان به حرفه پرستاری م

این باورند که دانشجویان پرستاری که از اعتماد به نفس باالتری 

و  ندینمایمخود بیشتر تفکر و تعمق  یهاییتوانارند، نسبت به برخوردا

مهم هستند و در نتیجه نگرش مثبت و  هامهارتکه این  پندارندیم

. آلبرت بندورا در سال (17)کنند یمتعهد بیشتری نسبت به حرفه پیدا 

و اذعان  دهدیماعتماد به نفس را مترادف خودکارآمدی قرار  1352

در حالی که  دهندیمخود را انجام  یهاتیمسئولافرادی که  داردیم

توانا هستند و از وظایفی که خارج از توانایی آنهاست  کنندیماحساس 

. اعتماد به نفس (11)، دارای اعتماد به نفس هستند ورزندیماجتناب 

و صالحیت از مهمترین فاکتورهایی هستند که به دانشجویان پرستاری 

تا تصمیمات مناسبی را برای مراقبت از بیمار اتخاذ  دهدیماین امکان را 

که باال بردن اعتماد  کندیمبیان  1336رگوسن در سال . ف(12) ندینما

و  ودشیمبه نفس در دانشجویان پرستاری یک پیامد مطلوب محسوب 

. باال بودن اعتماد به نفس ندینمایمرفتار  ترخالقاین افراد موثرتر و 

نده بهتر برای آی اندازچشمباعث قدرتمند شدن، نگرش مثبت به حرفه و 

اعتماد به نفس فردی پرستاران با توانایی  .(13) استدانشجویان 

برقراری ارتباط و نگرش مثبت به حرفه آنان همراستا است ونگرش 

پرستاران به حرفه و احساسشان نسبت به خود به عنوان یک فرد 

ورت دارد. در ص ریتأثبر تفکر و عمل پرستار  یریگچشمبه طور  یاحرفه

بر  همؤلفپایین بودن اعتماد به نفس، عالوه بر تاثیرات منفی که این 

ه ک شودیم، منجر به ترک رشته پرستاری نیز گذاردیمموارد ذکر شده 

با توجه به مطالب مذکور  .(14)باشد یمبزرگ حرفه  یهاچالشخود از 

باال و نوع نگرش مثبت دانشجویان  به نفسو با توجه به اینکه، اعتماد 

دانشجویان پرستاری که در واقع  یاحرفهشرفت و رشد یپ یبه رشته برا

در  و از آنجا که رسدیمبه نظر  یاتیح باشندیمپرستاران آینده کشور 

ایران پیرامون این موضوع بر روی دانشجویان پرستاری تحقیقات کافی 

ه بین اعتماد ب ارتباط انجام نشده است، لذا این مطالعه با هدف تعیین

 انجام شد.نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه 

 کار روش

ر ت مقطعی دهمبستگی بود که به صور -این مطالعه از نوع توصیفی

در این مطالعه محیط پژوهش انجام شد.  1334-1338سال تحصیلی 

 علوم پزشکی شهید یهادانشگاهپرستاری و مامایی  یهادانشکدهشامل 

بهشتی، تهران و ایران و جامعه پژوهش دانشجویان شاغل به تحصیل 

تعداد نمونه با استفاده از فرمول زیر و در نظر گرفتن ریزش  بودند.

 .نفر برآورد شد 157ها نمونه

𝑛 ≥ [
(𝑧1−𝛼 2⁄ + 𝑧1−𝛽)

0.5 ∗ ln[
1 + 𝑟
1 − 𝑟

]
]2 + 3 

 که در آن:

28/7  =r 

36/1  =/2α-1z→78/7  =α 

25/7  =β-1z→17/7  =β 

پژوهشگر  ها به روش خودگزارشی جمع آوری شدند.داده

ها را توزیع و پس از تکمیل جمع آوری کرد. ابزار شامل پرسشنامه

)سن، جنس، شغل، محل  شناختیسه بخش مشخصات جمعیت 

اعتماد به نفس سکونت، معدل کل و وضعیت تأهل(، پرسشنامه 

 (esteem scale-RSES: Rosenberg selfروزنبرگ )

و پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران  (18)( 1368)

گویه  17بود. پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ دارای  (16)

شیوه نمره گذاری پرسشنامه روزنبرگ به این ترتیب است . باشدیم

+( و پاسخ مخالف 1) 8تا  1که پاسخ موافق به هر یک از عبارتهای 

(، پاسخ موافق به هر یک از -1) 8تا  1به هر یک از عبارتهای 

تا  6( و پاسخ مخالف به هر یک از عبارتهای -1) 17تا  6 عبارتهای

. جمع جبری کل نمرات را به دست برآورد کندی+( دریافت م1) 17

شده و نمرات باالتر از صفر نشان دهنده اعتماد به نفس باال و نمرات 

+( نشان 17کمتر از صفر نشان دهنده عزت نفس پایین است. نمره )

( نشان دهنده اعتماد -17ی باال و نمره )دهنده اعتماد به نفس خیل

به نفس خیلی پایین است. پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ از 

برخوردار است. پایایی پرسشنامه  00/7روایی درونی رضایت بخش 

اعتماد به نفس روزنبرگ از طریق همبستگی آزمون مجدد در دامنه 
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در دامنه  و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ 55/7-52/7

نگرش به حرفه . پرسشنامه (10)به دست آمد  55/7-00/7

و بر اساس مقیاس  باشدیگویه م 12بنادرخشان و همکاران دارای 

نمره(  8نمره( تا کامالً موافقم ) 1قسمتی از کامالً مخالفم ) 8لیکرت 

به سبب منفی بودن  17و  3، 8، 2. سؤاالت شودینمره دهی م

 12و حداقل  67. حداکثر نمره شودیم RECODEسؤاالت 

تا  12بی نظر و  43تا  25نگرش مثبت،  67تا  44. نمرات باشدیم

 . روایی پرسشنامه نگرش بهشوندینگرش منفی در نظر گرفته م 20

 دییحرفه بنادرخشان و همکاران بـا اسـتفاده از روش اعتبار محتوا تأ

شد. پایایی پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران بـا 

و تحلیـل مـوردی تعیـین اسـتفاده از روش آزمون مجدد و تجزیه 

 16نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار داده .(16)شـد  دییو تأ

مورد تحلیل قرار گرفت. از محاسبه میانگین، انحراف معیار، آزمون 

ها تی مستقل و آزمون همبستگی اسپیرمن برای تحلیل داده

استفاده شد. مالحظات اخالقی در این مطالعه شامل کسب رضایت 

ها، اجازه خروج آزادانه از نامه آگاهانه شفاهی و کتبی از نمونه

اف مطالعه، رعایت محرمانه بودن و رازداری مطالعه، توضیح اهد

 اطالعات بود.

 هایافته

آمار توصیفی مربوط به نمره اعتماد به نفس دانشجویان به تفکیک 

مربوط به نمره  یهاافتهیو  1جدول متغیرهای جمعیت شناختی در 

ارائه شده  2جدول که در  شناختیتیجمعرهای یک متغینگرش به تفک

 25از دانشجویان بی نظر )نمره  %31بیانگر آن است که  هاافتهیاست. 

بین نگرش و جنس  .اندداشته (67تا  44و بقیه نگرش مثبت ) (43تا 

( و میانگین نمره نگرش در دختران بیشتر 771/7بوده )ارتباط معنادار 

( و میانگین نمره 771/7بوده )اط بین نگرش و معدل معنادار است. ارتب

اط است. ارتب باالتربیشتر است،  هاآننگرش در دانشجویانی که معدل 

با نگرش به حرفه معنا  تأهلبین سن، شغل، محل سکونت و وضعیت 

دانشجویان اعتماد به نفس پایین و بقیه اعتماد به  %0دار نبوده است. 

ماد به اعت یرهایمتغ. برای بررسی همبستگی بین اندداشتهنفس باال 

نفس و نگرش نسبت به حرفه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

و  33/7شد. ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد به نفس و نگرش 

. به عبارتی با افزایش نمره اعتماد به نفس (P < 771/7) معنادار بود

بت به حرفه افزایش داشت.دانشجویان، نمره نگرش آنان نس

 

 

 شناختینمره اعتماد به نفس واحدهای مورد پژوهش به تفکیک متغیرهای جمعیت :1جدول 

 P-value انحراف استاندارد میانگین تعداد )درصد( هاگروه

 707/7، آزمون تی مستقل    جنس

  353/7 64/6 (6/67)173 دختر

  388/7 67/8 (4/33)01 پسر

 433/7، آزمون آنووا )تحلیل واریانس(    سن

  485/7 50/4 (0/21)33 سال 27کمتر از 

26 – 27 123(3/65) 80/6 343/7  

  331/7 53/6 (17)15 سال 26بیشتر از 

 867/7، تی مستقل    شغل

  361/7 43/6 (0/41)08 شاغل

  356/7 73/6 (3/85)178 غیر شاغل

 754/7، آزمون آنووا )تحلیل واریانس(    سکونتمحل 

  441/7 31/8 (3/35)63 خوابگاه

  373/7 70/0 (87)37 تهران با خانواده

  203/7 73/6 (0/11)21 اطراف تهران با خانواده

 387/7، تی مستقل    تأهل

  303/7 12/6 (3/53)181 مجرد

  354/7 53/6 (1/16)23 متأهل

 240/7، مستقلتی     معدل دیپلم

27 – 10 00(5/42) 15/6 416/7  

  343/7 20/6 (2/80)173 10کمتر از 
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 شناختینمره نگرش واحدهای مورد پژوهش به تفکیک متغیرهای جمعیت :2جدول 

 P-value انحراف استاندارد میانگین تعداد )درصد( هاگروه

 *771/7، آزمون تی مستقل    جنس

  73/6 20/40 (6/67)173 دختر

  60/6 71/44 (4/33)01 پسر

 11/7، آزمون آنووا )تحلیل واریانس(    سن

  72/6 04/48 (0/21)33 سال 27کمتر از 

26 – 27 123(3/65) 31/48 60/6  

  20/6 71/40 (17)15 سال 26بیشتر از 

 807/7، تی مستقل    شغل

  50/6 31/46 (0/41)08 شاغل

  13/6 08/84 (3/85)178 غیر شاغل

 70/7، آزمون آنووا )تحلیل واریانس(    محل سکونت

  23/0 45/48 (3/35)63 خوابگاه

  56/8 72/40 (87)37 تهران با خانواده

  70/6 56/42 (0/11)21 اطراف تهران با خانواده

 11/7، تی مستقل    تأهل

  08/6 01/48 (3/53)181 مجرد

  88/4 35/40 (1/16)23 متأهل

 *771/7، تی مستقل    دیپلممعدل 

27 – 10 00(5/42) 81/40 18/6  

  43/6 54/44 (2/80)173 10کمتر از 

 

 بحث

در این مطالعه که با هدف تعیین ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان 

از  حاکی هاافتهیپرستاری و نگرش آنان به حرفه پرستاری انجام شد، 

پرستاری و مامایی دانشگاه  یهادانشکدهآن است، دانشجویان دختر 

بت به نس یترمثبتعلوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران نگرش 

. بین معدل دانشگاهی و میزان اعتماد به نفس اندداشتهحرفه پرستاری 

دانشجویان در سه دانشکده مذکور با نگرش به حرفه ارتباط مستقیم و 

بت برقرار بود. به عبارت دیگر هرچه معدل دانشجویان و نمره اعتماد مث

تایج به حرفه داشتند. ن یترمثبتبه نفس آنان باالتر بود نگرش بهتر و 

با مطالعات این مطالعه در زمینه ارتباط جنس با نگرش به حرفه 

و همکاران در عمان که در آن بیان شده بود  متفاوتی از جمله شوکری

نداشت جنس در نگرش دانشجویان به حرفه تاثیری ندارد همخوانی 

دیگر نگرش پسران به حرفه در مقایسه با دختران  یامطالعهدر  (15)

شجویان لب داناین در حالی است که اغ (13)گزارش شده بود  تربتمث

در زمینه بررسی  .(27)نگرش منفی داشتند در ترکیه نسبت به حرفه 

نفر از  84که در میان  یامطالعهنگرش به حرفه نتایج مطالعه حاضر با 

نفر از دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری و  84پرستاران شاغل و 

ی همخوان مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده بود،

نگرش  %82 غل و دانشجویان در مجموع دارای. پرستاران شاداشت

. در (16) بودندبدون نگرش منفی  باًیتقربی نظر و  %46مثبت، 

 366ژه و یپرستار و 153 نه نگرش به حرفه،یدیگر در زم یامطالعه

ـژه یت نمودنـد. پرسـتاران وکردن پرسشنامه شرکبا پر یپرستار عاد

دارنـد و  کیبـا گـروه پزشـ یشـتریـه ارتبـاط بکابراز نمودند 

بق و ط یکر نظـر گـروه پزشـیشتر به طور مستقل زیشان را بیارهاک

از پرستاران  ترارزشار با یو شغل خود را بس دهندیمدستور انجام 

ز ین یـن وجـود گـروه پرستاران عادی. بـا اپندارندیم یعـاد یبخشها

ردند اما نگرش ایشان به کاشـاره  یادیار خود به استقالل زکدر مورد 

ده ش ف تـا متوسط گزارش شده بـود. در این مطالعه بیانیحرفه از ضـع

ت یان و پرسـتاران و حماکن پزشـیج فرهنـگ احتـرام بـیبود تـرو

ر یتأث تواندیمفشان به طـور مسـتقل یوظا یپرستاران در هنگام اجرا

در پژوهش  .(21) باشدداشـته  شانحرفهپرستاران به  بر نگرش یمثبت

پرستاران مورد توجـه بـوده و  یه وقتکاز آن بود  کینتایج حا یگرید

ماران نظر خواسته شده یص بیماننـد ترخ یاز آنهـا در مـوارد خاصـ

. در زمینه ارتباط بین معدل (22) اندداشتهه حرفه ب یاست، نگرش بهتر

گذار  ریتأثعواملی در این زمینه  رسدیمو نگرش به حرفه به نظر 

 تواندیم رسدیمبر افزایش معدل که به نظر  مؤثرهستند. یکی از عوامل 

به حرفه شود، شیوه تدریس اساتید است. شیوه  ترمثبتمنجر به نگرش 

اغلب سنتی و معلم محور بوده و دانشجویان  هادانشگاهتدریس در 

 ستاری،حداقل مشارکت را دارند. با توجه به اینکه هدف از آموزش در پر

پرچالش  یهاطیمحباالبردن توانایی و دانش مراقبت از بیماران در 

 مؤثرگیری  در توسعه مهارت تصمیم هاوهیشاین  .(23)است کنونی 

 ستیبایمنخواهد بود. این در حالی است که آموزش در پرستاری 

 . از عوامل(24)بخشد حل مساله و تفکر انتقادی را بهبود  یهامهارت

 انیجودانشبه دانش کافی اساتید، روش ارزشیابی مناسب  توانیمدیگر 

، (26)تجهیزات  آموزشی مناسب از لحاظ امکانات و یهاطیمح (28)

صالحیت مربیان پرستاری در  (20)مشخص بودن شرح وظایف دانشجو 

 توانیم آموزش بالینی نوین مانند منتورشیپی که هاروشو  (25) نیبال

فعال، ایجاد  یفعالیت یادگیر یارتقاجهت بهبود اعتماد به نفس، 

. در زمینه ارتباط (23)کرد از آن بهره گرفت، اشاره  یمسؤولیت پذیر
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بین اعتماد به نفس و نگرش به حرفه مطالعه مشابهی یافت نشد. اما با 

ر رش به حرفه به نظتوجه به نتایج معنا دار بین اعتماد به نفس با نگ

 یهاآموزشپرستاری در کنار  یهادانشکده، در صورتی که رسدیم

با هدف افزایش  ییهاکالسو  هاکارگاهآکادمیک خود قادر به برگزاری 

ه شدن نگرش ب ترمثبتانتظار داشت  توانیماعتماد به نفس باشند 

اد اعتمش یجهت افزا شودیمشنهاد یل پین دلیبه همحرفه حاصل آید. 

، یاجتماع یمانند آموزش مهار تها یان، اقداماتیبه نفس دانشجو

دن بالفعل ش یط برایبالقوه و فراهم ساختن شرا یاستعدادها ییشناسا

و  هایریگم یار و نظرات دانشجویان در تصمکح از افیآنها، استفاده صح

 .(37) ردیآنان انجام گ یمعنو یازهاین نیتأم

 گیرییجهنت

 آموزشند اقداماتی مان شودیممطالعه پیشنهاد  هاییافتهبا توجه به 

بالقوه و فراهم ساختن  یاستعدادها یی، شناسایاجتماع یمهار تها

ار و نظرات کح از افیبالفعل شدن آنها، استفاده صح یط برایشرا

در جهت آنان  یمعنو یازهاین نیو تأم هایریگم یدانشجویان در تصم

آموزشی مناسب  هاییتموقعافزایش اعتماد به نفس و فراهم نمودن 

قات یانجام تحق یراهگشا تواندیمن پژوهش یج اینتا انجام گیرد.

 هاتانمارسیب، هادانشگاه، هادانشکدهن یگر باشد تا مسـؤولید یاربردک

ـن یج ایبتوانند از نتـا کیو وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــ

ناسب و م یآموزش یتهایپـژوهش بـه منظـور فـراهم نمـودن موقع

جهت ارتقا اعتماد  یآموزش ینارهایو سم هاکنفرانسارگاههـا، ک یطراح

 یهایابیارزرنـد و بـا یشدن نگرش به حرفه بهـره گ ترمثبتبه نفس و 

ان و پرستاران به مسائل یمرتــب از دانشــجو یهاینظرسنجـرر و کم

دانشجو م یـن قشـر عظیا یو عمل یعلم یازهای، نیاحرفهالت کو مش

در رفع آنها  یمارسـتانها واقـف شـده و سعیو پرستاران تالشـگر ب

زة یجاد انگیباعث ا تواندیمسـته یـن تـالش شایـب این ترتینـد. بـدینما

 یرستاران پیباالتر، اعتمـاد بـه نفـس و نگـرش بهتر به حرفه در دانشجو

استفاده این پژوهش،  یهاتیمحدودو پرستاران شاغل گردد. از جمله 

 نتایج تواندیماز شیوه خودگزارشی در تکمیل پرسشنامه است که 

 قرار دهد. ریتأثحاصل را تحت 

 یگزارسپاس

پژوهشگران از کلیه دانشجویان شرکت کننده در پژوهش تشکر و 
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Abstract 

Introduction: Nursing is one of the noblest careers in the world. Nurses have a positive attitude 

towards the nursing profession all around the world. High self-confidence induces a feeling of 

power, a positive attitude towards one’s job, and a better future prospect in nursing students. The 

purpose of this study was to determine the relationship between self-confidence of nursing students 

and their attitude to the nursing career. 

Methods: This work was a descriptive-analytical and cross-sectional study conducted during the 

academic year of 2016 and 2017. In this regard, 180 subjects were chosen among the students from the 

nursing and midwifery faculties of Shahid Beheshti University of Tehran and Iran University of Medical 

Sciences. The required data were collected based on a self-report approach and using a demographic 

questionnaire, Rosenberg self-esteem scale, and questionnaire of Banaderakhshan et al. about the attitude 

to the profession. A satisfactory 0.77 internal validity and an 88.0 to 82.0 reliability through test-retest 

correlation were estimated for the Rosenberg self-esteem scale. Moreover, Alizadeh et al. (2006) 

reported the internal consistency coefficient or Cronbach’s alpha as 88.0 to 77.0. Content validity and 

reliability of the questionnaire of Banaderakhshan et al. about the attitude towards one’s profession were 

approved by the test-retest method and analysis in a study conducted by Banaderakhshan et al. (2006). 

Data were analyzed using the IBM SPSS version 16 software. The mean and standard deviation statistics, 

independent t-test, and Pearson correlation test were used to analyze the data. 

Results: The findings of this study showed that attitude towards the nursing career is more positive 

among female students and students with a higher education grade (P-value = 0.001). In addition, 

the results of Pearson correlation test showed a positive and significant relationship between self-

confidence of nursing students and their attitude towards the nursing profession (P < 0.001). 

Conclusions: According to the results of this study, it is suggested that implementing measures, 

such as social skills training, are required to identify the potential talents of students and provide the 

conditions to activate these talents, to use student’s thoughts and opinions in decision-making, and 

to meet their spiritual needs for enhancing their self-confidence and providing appropriate 

educational opportunities. 
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