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چکیده
مقدمه :اعتماد به نفس یکی از مؤلفههای مرتبط با افزایش نگرش مثبت به حرفه ،احساس قدرتمندی و داشتن چشم انداز بهتر برای
آینده در حرفه پرستاری معرفی شده است .نظر به ماهیت حرفه پرستاری و جایگاه آن در جامعه ،و نگرش دانشجویان به پرستاری ،این
مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی -همبستگی به صورت مقطعی در سال تحصیلی  1334-1338در تهران انجام شد .جامعه پژوهش،
دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکدههای پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران بودند که 157
نفر با روش نمونه گیری سهمیهای انتخاب شدند .دادهها به شیوه خودگزارشی و با استفاده از پرسشنامههای مشخصات جمعیت
شناختی ،پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ و پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران جمع آوری شد .پرسشنامه اعتماد به
نفس روزنبرگ از روایی درونی رضایت بخش  7/00برخوردار بوده و پایایی آن از طریق همبستگی آزمون مجدد در دامنه 7/52-7/55
و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه  7/00-7/55در مطالعه علیزاده و همکاران تأمین شده است .روایی محتوا و پایایی
پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران بـا اسـتفاده از روش آزمون مجدد و تجزیه و تحلیـل مـوردی در مطالعه بنادرخشان
تأیید شـد .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16و محاسبه میانگین ،انحراف معیار ،آزمون تی مستقل ،آزمون آنالیز واریانس
و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد.
یافتهها :نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اعتماد به نفس و نگرش دانشجویان به حرفه رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد ( .)P > 7/771همچنین نگرش به حرفه در بین دانشجویان دختر و دانشجویانی که معدل باالتری داشتند مثبتتر بود
(.)P = 7/771
نتیجه گیری :پیشنهاد میشود اقداماتی مانند آموزش مهار تهای اجتماعی ،شناسایی استعدادهای بالقوه و فراهم ساختن شرایط برای
بالفعل شدن آنها ،استفاده صحیح از بازخوردها و نظرات دانشجویان در تصمیم گیریها و تأمین نیازهای معنوی آنان در جهت افزایش
اعتماد به نفس و فراهم نمودن موقعیتهای آموزشی مناسب انجام گیرد.
واژگان کلیدی :اعتماد به نفس ،نگرش به حرفه ،پرستاری
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.
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مقدمه
دانشجویان است ( .)13اعتماد به نفس فردی پرستاران با توانایی
برقراری ارتباط و نگرش مثبت به حرفه آنان همراستا است ونگرش
پرستاران به حرفه و احساسشان نسبت به خود به عنوان یک فرد
حرفهای به طور چشمگیری بر تفکر و عمل پرستار تأثیر دارد .در صورت
پایین بودن اعتماد به نفس ،عالوه بر تاثیرات منفی که این مؤلفه بر
موارد ذکر شده میگذارد ،منجر به ترک رشته پرستاری نیز میشود که
خود از چالشهای بزرگ حرفه میباشد ( .)14با توجه به مطالب مذکور
و با توجه به اینکه ،اعتماد به نفس باال و نوع نگرش مثبت دانشجویان
به رشته برای پیشرفت و رشد حرفهای دانشجویان پرستاری که در واقع
پرستاران آینده کشور میباشند حیاتی به نظر میرسد و از آنجا که در
ایران پیرامون این موضوع بر روی دانشجویان پرستاری تحقیقات کافی
انجام نشده است ،لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین اعتماد به
نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه انجام شد.

پرستاری حرفه مراقبت سالمتی است که متمرکز بر مراقبت از افراد،
خانوادهها و اجتماع میباشد .پرستاران میتوانند در حفظ سالمتی،
پیشگیری از بیماریها و توانبخشی بیماران تا رساندن آنها به سالمت
بهینه مؤثر باشند .مراقبتهای پرستاری برای هر سن و هر فردی با
زمینههای فرهنگی متفاوت ،بیمار یا سالم و بر اساس تفاوتهای
جسمی ،عاطفی ،روانی ،هوشی ،اجتماعی و مذهبی ارائه میشود (.)1
در هر سازمان بهداشتی درمانی پرستاران اولین کارکنان حرفهای
محسوب میشوند که ارائه دهنده مراقبتهای با کیفیت به بیماران
هستند ( .)2در زمانهای قدیم مراقبتهای پرستاری توسط زنان و
مردانی که مورد مجازات قرار میگرفتند انجام میشد .این اعمال اغلب
توسط روسپیها ،زنان بیوه و مردم فقیر صورت میگرفت .به دلیل درگیر
شدن چنین افرادی در امر مراقبت شهرت پرستاری در جامعه کم و
نگرش مردم به آن منفی بود .در آن زمان به پرستاری به عنوان حرفهای
که نه دانش و نه هوش میخواهد نگریسته میشد ( .)1پژوهشها نشان
دهنده این مطلب است که افراد در پرستاری پس از اتمام دوره آموزشی
دیگر حاضر به ادامه کار در این حرفه نبودند ( .)3عالوه بر این از علل
نگرش منفی و عدم تمایل به کار در حرفه پرستاری میتوان به نداشتن
شرح شغلی مشخص ،عدم وجود معیار مشخص برای ارتقا به پستهای
باالتر ،تسلط پزشکان در همه جا و همه کار ،عدم استقالل حرفه و پایین
بودن حقوق پرستاران اشاره کرد .پس از چندی خانم فلورانس نایتینگل
بانوی فانوس به دست ،یک زن تحصیلکرده از طبقه مرفه ،حرفه
پرستاری را برگزید و باعث پیشرفتهای چشمگیری در قرن  13میالدی
شد و پس از آن مردم به رشته پرستاری به عنوان حرفهای آبرومند
نگریستند ( .)6-4امروزه پرستاری یکی از نجیبترین حرفهها در دنیا
است و تربیت پرستار هر روزه با تقاضای بیشتری روبرو است (.)0
پرستاران در تمامی نقاط جهان و از جمله پرستاران امریکایی و گواتماال
نگرش مثبتی نسبت به حرفه پرستاری دارند که میتواند به دلیل
طبیعت انسانی و امنیت شغلی آن باشد ( .)5پرستاران قطر و کانادا
ماهیت بشر دوستانه پرستاری ،موقعیتهای /امنیت شغلی ،کمک به
دیگران ،کارکردن با مردم و عالقه به مطالب علمی را علت عالقه و
نگرش مثبت دانشجویان به حرفه پرستاری میدانستند ( .)3محققان بر
این باورند که دانشجویان پرستاری که از اعتماد به نفس باالتری
برخوردارند ،نسبت به تواناییهای خود بیشتر تفکر و تعمق مینمایند و
میپندارند که این مهارتها مهم هستند و در نتیجه نگرش مثبت و
تعهد بیشتری نسبت به حرفه پیدا میکنند ( .)17آلبرت بندورا در سال
 1352اعتماد به نفس را مترادف خودکارآمدی قرار میدهد و اذعان
میدارد افرادی که مسئولیتهای خود را انجام میدهند در حالی که
احساس میکنند توانا هستند و از وظایفی که خارج از توانایی آنهاست
اجتناب میورزند ،دارای اعتماد به نفس هستند ( .)11اعتماد به نفس
و صالحیت از مهمترین فاکتورهایی هستند که به دانشجویان پرستاری
این امکان را میدهد تا تصمیمات مناسبی را برای مراقبت از بیمار اتخاذ
نمایند ( .)12فرگوسن در سال  1336بیان میکند که باال بردن اعتماد
به نفس در دانشجویان پرستاری یک پیامد مطلوب محسوب میشود و
این افراد موثرتر و خالقتر رفتار مینمایند .باال بودن اعتماد به نفس
باعث قدرتمند شدن ،نگرش مثبت به حرفه و چشمانداز بهتر برای آینده

روش کار
این مطالعه از نوع توصیفی -همبستگی بود که به صورت مقطعی در
سال تحصیلی  1334-1338انجام شد .در این مطالعه محیط پژوهش
شامل دانشکدههای پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران و ایران و جامعه پژوهش دانشجویان شاغل به تحصیل
بودند .تعداد نمونه با استفاده از فرمول زیر و در نظر گرفتن ریزش
نمونهها  157نفر برآورد شد.
(𝑧1−𝛼⁄2 + 𝑧1−𝛽 ) 2
[≥𝑛
] +3
𝑟1+
[0.5 ∗ ln
]
𝑟1−
که در آن:
r = 7/28
α = 7/78→z1-α/2 = 1/36
β = 7/17→z1-β = 7/25
داده ها به روش خودگزارشی جمع آوری شدند .پژوهشگر
پرسشنامه ها را توزیع و پس از تکمیل جمع آوری کرد .ابزار شامل
سه بخش مشخصات جمعیت شناختی (سن ،جنس ،شغل ،محل
سکونت ،معدل کل و وضعیت تأهل) ،پرسشنامه اعتماد به نفس
روزنبرگ ()RSES: Rosenberg self -esteem scale
( )18( )1368و پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران
( )16بود .پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ دارای  17گویه
میباشد .شیوه نمره گذاری پرسشنامه روزنبرگ به این ترتیب است
که پاسخ موافق به هر یک از عبارتهای  1تا  )+ 1( 8و پاسخ مخالف
به هر یک از عبارتهای  1تا  ،) -1( 8پاسخ موافق به هر یک از
عبارتهای  6تا  ) -1( 17و پاسخ مخالف به هر یک از عبارتهای  6تا
 )+ 1( 17دریافت میکند  .جمع جبری کل نمرات را به دست برآورد
شده و نمرات باالتر از صفر نشان دهنده اعتماد به نفس باال و نمرات
کمتر از صفر نشان دهنده عزت نفس پایین است .نمره ( )+17نشان
دهنده اعتماد به نفس خیل ی باال و نمره ( ) -17نشان دهنده اعتماد
به نفس خیلی پایین است .پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ از
روایی درونی رضایت بخش  7/00برخوردار است .پایایی پرسشنامه
اعتماد به نفس روزنبرگ از طریق همبستگی آزمون مجدد در دامنه
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 7/52-7/55و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه
 7/00-7/55به دست آمد ( . )10پرسشنامه نگرش به حرفه
بنادرخشان و همکاران دارای  12گویه میباشد و بر اساس مقیاس
لیکرت  8قسمتی از کامالً مخالفم ( 1نمره) تا کامالً موافقم ( 8نمره)
نمره دهی میشود  .سؤاالت  3 ،8 ،2و  17به سبب منفی بودن
سؤاالت  RECODEمیشود  .حداکثر نمره  67و حداقل 12
میباشد  .نمرات  44تا  67نگرش مثبت 25 ،تا  43بی نظر و  12تا
 20نگرش منفی در نظر گرفته میشوند  .روایی پرسشنامه نگرش به
حرفه بنادرخشان و همکاران بـا اسـتفاده از روش اعتبار محتوا تأیید
شد .پایایی پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران بـا
اسـتفاده از روش آزمون مجدد و تجزیه و تحلیـل مـوردی تعیـین
و تأیید شـد ( .)16داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 16
مورد تحلیل قرار گرفت .از محاسبه میانگین ،انحراف معیار ،آزمون
تی مستقل و آزمون همبستگی اسپیرمن برای تحلیل داده ها
استفاده شد .مالحظات اخالقی در این مطالعه شامل کسب رضایت
نامه آگاهانه شفاهی و کتبی از نمونه ها ،اجازه خروج آزادانه از
مطالعه ،توضیح اهد اف مطالعه ،رعایت محرمانه بودن و رازداری
اطالعات بود.

یافتهها
آمار توصیفی مربوط به نمره اعتماد به نفس دانشجویان به تفکیک
متغیرهای جمعیت شناختی در جدول  1و یافتههای مربوط به نمره
نگرش به تفکیک متغیرهای جمعیتشناختی که در جدول  2ارائه شده
است .یافتهها بیانگر آن است که  %31از دانشجویان بی نظر (نمره 25
تا  )43و بقیه نگرش مثبت ( 44تا  )67داشتهاند .بین نگرش و جنس
ارتباط معنادار بوده ( )7/771و میانگین نمره نگرش در دختران بیشتر
است .ارتباط بین نگرش و معدل معنادار بوده ( )7/771و میانگین نمره
نگرش در دانشجویانی که معدل آنها بیشتر است ،باالتر است .ارتباط
بین سن ،شغل ،محل سکونت و وضعیت تأهل با نگرش به حرفه معنا
دار نبوده است %0 .دانشجویان اعتماد به نفس پایین و بقیه اعتماد به
نفس باال داشتهاند .برای بررسی همبستگی بین متغیرهای اعتماد به
نفس و نگرش نسبت به حرفه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد .ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد به نفس و نگرش  7/33و
معنادار بود ( .)P > 7/771به عبارتی با افزایش نمره اعتماد به نفس
دانشجویان ،نمره نگرش آنان نسبت به حرفه افزایش داشت.

جدول  :1نمره اعتماد به نفس واحدهای مورد پژوهش به تفکیک متغیرهای جمعیتشناختی
گروهها

تعداد (درصد)

انحراف استاندارد

میانگین

جنس
دختر

)67/6(173

6/64

7/353

پسر

)33/4(01

8/67

7/388

P-value
آزمون تی مستقل7/707 ،

آزمون آنووا (تحلیل واریانس)7/433 ،

سن
کمتر از  27سال

)21/0(33

4/50

7/485

27 – 26

)65/3(123

6/80

7/343

)17(15

6/53

7/331

)41/0(08
)85/3(178

6/43
6/73

7/361
7/356

بیشتر از  26سال

تی مستقل7/867 ،

شغل
شاغل
غیر شاغل

آزمون آنووا (تحلیل واریانس)7/754 ،

محل سکونت
)35/3(63

8/31

7/441

خوابگاه
تهران با خانواده

)87(37

0/70

7/373

اطراف تهران با خانواده

)11/0(21

6/73

7/203

مجرد
متأهل

)53/3(181
)16/1(23

6/12
6/53

7/303
7/354

تی مستقل7/387 ،

تأهل

تی مستقل7/240 ،

معدل دیپلم
10 – 27
کمتر از 10

)42/5(00
)80/2(173

7/416
7/343

6/15
6/20
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جدول  :2نمره نگرش واحدهای مورد پژوهش به تفکیک متغیرهای جمعیتشناختی
گروهها

تعداد (درصد)

انحراف استاندارد

میانگین

جنس
دختر
پسر

)67/6(173
)33/4(01

40/20
44/71

6/73
6/60

کمتر از  27سال
27 – 26
بیشتر از  26سال

)21/0(33
)65/3(123
)17(15

48/04
48/31
40/71

6/72
6/60
6/20

P-value
آزمون تی مستقل،

*7/771

آزمون آنووا (تحلیل واریانس)7/11 ،

سن

تی مستقل7/807 ،

شغل
شاغل
غیر شاغل

)41/0(08
)85/3(178

46/31
84/08

6/50
6/13

)35/3(63
)87(37
)11/0(21

48/45
40/72
42/56

0/23
8/56
6/70

آزمون آنووا (تحلیل واریانس)7/70 ،

محل سکونت
خوابگاه
تهران با خانواده
اطراف تهران با خانواده

تی مستقل7/11 ،

تأهل
مجرد
متأهل

)53/3(181
)16/1(23

6/08
4/88

48/01
40/35

تی مستقل،

معدل دیپلم
10 – 27
کمتر از 10

)42/5(00
)80/2(173

40/81
44/54

*7/771

6/18
6/43

دستور انجام میدهند و شغل خود را بسیار با ارزشتر از پرستاران
بخشهای عـادی میپندارند .بـا ایـن وجـود گـروه پرستاران عادی نیز
در مورد کار خود به استقالل زیادی اشـاره کردند اما نگرش ایشان به
حرفه از ضـعیف تـا متوسط گزارش شده بـود .در این مطالعه بیان شده
بود تـرویج فرهنـگ احتـرام بـین پزشـکان و پرسـتاران و حمایت
پرستاران در هنگام اجرای وظایفشان به طـور مسـتقل میتواند تأثیر
مثبتی بر نگرش پرستاران به حرفهشان داشـته باشد ( .)21در پژوهش
دیگری نتایج حاکی از آن بود که وقتی پرستاران مورد توجـه بـوده و
از آنهـا در مـوارد خاصـی ماننـد ترخیص بیماران نظر خواسته شده
است ،نگرش بهتری به حرفه داشتهاند ( .)22در زمینه ارتباط بین معدل
و نگرش به حرفه به نظر میرسد عواملی در این زمینه تأثیر گذار
هستند .یکی از عوامل مؤثر بر افزایش معدل که به نظر میرسد میتواند
منجر به نگرش مثبتتر به حرفه شود ،شیوه تدریس اساتید است .شیوه
تدریس در دانشگاهها اغلب سنتی و معلم محور بوده و دانشجویان
حداقل مشارکت را دارند .با توجه به اینکه هدف از آموزش در پرستاری،
باالبردن توانایی و دانش مراقبت از بیماران در محیطهای پرچالش
کنونی است ( .)23این شیوهها در توسعه مهارت تصمیم گیری مؤثر
نخواهد بود .این در حالی است که آموزش در پرستاری میبایست
مهارتهای حل مساله و تفکر انتقادی را بهبود بخشد ( .)24از عوامل
دیگر میتوان به دانش کافی اساتید ،روش ارزشیابی مناسب دانشجویان
( )28محیطهای آموزشی مناسب از لحاظ امکانات و تجهیزات (،)26
مشخص بودن شرح وظایف دانشجو ( )20صالحیت مربیان پرستاری در
بالین ( )25و روشها آموزش بالینی نوین مانند منتورشیپی که میتوان
جهت بهبود اعتماد به نفس ،ارتقای فعالیت یادگیری فعال ،ایجاد
مسؤولیت پذیری از آن بهره گرفت ،اشاره کرد ( .)23در زمینه ارتباط

بحث
در این مطالعه که با هدف تعیین ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان
پرستاری و نگرش آنان به حرفه پرستاری انجام شد ،یافتهها حاکی از
آن است ،دانشجویان دختر دانشکدههای پرستاری و مامایی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران و ایران نگرش مثبتتری نسبت به
حرفه پرستاری داشتهاند .بین معدل دانشگاهی و میزان اعتماد به نفس
دانشجویان در سه دانشکده مذکور با نگرش به حرفه ارتباط مستقیم و
مثبت برقرار بود .به عبارت دیگر هرچه معدل دانشجویان و نمره اعتماد
به نفس آنان باالتر بود نگرش بهتر و مثبتتری به حرفه داشتند .نتایج
این مطالعه در زمینه ارتباط جنس با نگرش به حرفه با مطالعات
متفاوتی از جمله شوکری و همکاران در عمان که در آن بیان شده بود
جنس در نگرش دانشجویان به حرفه تاثیری ندارد همخوانی نداشت
( )15در مطالعهای دیگر نگرش پسران به حرفه در مقایسه با دختران
مثبتتر گزارش شده بود ( )13این در حالی است که اغلب دانشجویان
در ترکیه نسبت به حرفه نگرش منفی داشتند ( .)27در زمینه بررسی
نگرش به حرفه نتایج مطالعه حاضر با مطالعهای که در میان  84نفر از
پرستاران شاغل و  84نفر از دانشجویان سال آخر دانشکده پرستاری و
مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده بود ،همخوانی
داشت .پرستاران شاغل و دانشجویان در مجموع دارای  %82نگرش
مثبت %46 ،بی نظر و تقریباً بدون نگرش منفی بودند ( .)16در
مطالعهای دیگر در زمینه نگرش به حرفه 153 ،پرستار ویژه و 366
پرستار عادی با پرکردن پرسشنامه شرکت نمودنـد .پرسـتاران ویـژه
ابراز نمودند کـه ارتبـاط بیشـتری بـا گـروه پزشـکی دارنـد و
کارهایشان را بیشتر به طور مستقل زیر نظـر گـروه پزشـکی و طبق

61

6931  بهمن و دی،1  شماره،61  دوره،نشریه پژوهش پرستاری ایران

 بیمارستانها، دانشگاهها،کاربردی دیگر باشد تا مسـؤولین دانشکدهها
و وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی بتوانند از نتـایج ایـن
پـژوهش بـه منظـور فـراهم نمـودن موقعیتهای آموزشی مناسب و
 کنفرانسها و سمینارهای آموزشی جهت ارتقا اعتماد،طراحی کارگاههـا
به نفس و مثبتتر شدن نگرش به حرفه بهـره گیرنـد و بـا ارزیابیهای
مکـرر و نظرسنجیهای مرتــب از دانشــجویان و پرستاران به مسائل
 نیازهای علمی و عملی ایـن قشـر عظیم دانشجو،و مشکالت حرفهای
و پرستاران تالشـگر بیمارسـتانها واقـف شـده و سعی در رفع آنها
 بـدین ترتیـب ایـن تـالش شایسـته میتواند باعث ایجاد انگیزة.نماینـد
 اعتمـاد بـه نفـس و نگـرش بهتر به حرفه در دانشجویان پرستاری،باالتر
 استفاده، از جمله محدودیتهای این پژوهش.و پرستاران شاغل گردد
از شیوه خودگزارشی در تکمیل پرسشنامه است که میتواند نتایج
.حاصل را تحت تأثیر قرار دهد

 اما با.بین اعتماد به نفس و نگرش به حرفه مطالعه مشابهی یافت نشد
توجه به نتایج معنا دار بین اعتماد به نفس با نگرش به حرفه به نظر
 در صورتی که دانشکدههای پرستاری در کنار آموزشهای،میرسد
آکادمیک خود قادر به برگزاری کارگاهها و کالسهایی با هدف افزایش
اعتماد به نفس باشند میتوان انتظار داشت مثبتتر شدن نگرش به
 به همین دلیل پیشنهاد میشود جهت افزایش اعتماد.حرفه حاصل آید
، اقداماتی مانند آموزش مهار تهای اجتماعی،به نفس دانشجویان
شناسایی استعدادهای بالقوه و فراهم ساختن شرایط برای بالفعل شدن
 استفاده صحیح از افکار و نظرات دانشجویان در تصمیم گیریها و،آنها
.)37( تأمین نیازهای معنوی آنان انجام گیرد
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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 selfconfidence 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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