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Abstract  
Background & Aims: Procrastination is a very common phenomenon and almost a global problem that exists in 

all cultures. Studies show that (80-95%) of students are involved in some form of procrastination and (50%) of 

them are always procrastinating in doing homework and learning subjects. Academic procrastination is one of the 

factors affecting students' academic achievement and many students cannot use their maximum existential 

capacity due to this problem. In fact, procrastination causes a high degree of anxiety and depression in the person, 

which lowers his self-esteem. Self-esteem is one of the most important factors modulating psychosocial stress, 

which is based on family relationships, academic success, physical image, social interaction, and self-worth. The 

importance of these issues depends on individual differences and growth. Studies show that the way parents relate 

to their children and how they raise their children affect procrastination. In addition to common problems of other 

students, medical students also face special problems in their field, such as the stress of the hospital environment 

and dealing with the problems of patients, and are more at risk of injury. Therefore, it is necessary to examine 

different academic problems such as academic procrastination and its related factors including relationship with 

parents and self-esteem of this group to prevent the academic failure of these students as the future workforce. 

Training students who, due to academic procrastination, have not been able to acquire sufficient educational 

competence to provide services to patients will cause several problems in the health system in the future. This 

study aimed to determine the relationship between self-esteem and relationship with parents with academic 

procrastination in nursing students. 

Materials & Methods: This predictive, correlational, cross-sectional study was conducted on nursing students of 

Shahrekord University of Medical Sciences during November-December 2019. The statistical population of this 

study was all students at the School of Nursing and Midwifery, Shahrekord University of Medical Sciences 

(nursing, midwifery, operating room, and emergency medicine). In total, 410 students were selected through quota 

sampling and included in the study. The inclusion criteria were being a student, nursing students in one of the 

intended disciplines, non-employment in the health system and other organizations. The exclusion criteria were 

being married, having a history of mental illness and not having parents. The measurement tool was a four-part 

questionnaire, with the first part related to demographic information (age, gender, field of study, semester, and 

degree), the second part was Solomon and RothBlum's academic procrastination questionnaire, the third part was 

Rosenberg's self-esteem questionnaire, and the fourth part of the questionnaire was the parent-child relationships 

devised by Fine, Moreland, and Schwebe. Data were analyzed in SPSS version 16 using descriptive (mean and 

standard deviation) and inferential statistics (t-test, one-way ANOVA, Pearson correlation coefficient, and linear 

regression) at the significance level of 0.05. The Kolmogorov-Smirnov test was used to evaluate the normal 

distribution of data, and Levene’s test was set as default in t-test. One-way ANOVA was also used to assess the 

equality of the variances.  

Results: Evaluation of the frequency distribution of quantitative variables using the Kolmogorov-Smirnov test 

showed a normal distribution of data (P>0.05). In terms of age range, the highest frequency belonged to the age 

range of 18-32 years and the average age of students in this study was 20.82 ± 1.83. Most participants were female. 
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The participants were studying nursing, operating room, emergency medicine, and midwifery, with nursing having 

the highest ratio. Students in this study were classified into four semesters, with the highest ratio belonging to the 

first and fifth semesters and the lowest ratio to the third semester. The mean and standard deviation of the academic 

procrastination score in this study was 64.2 ± 4.48 which was moderate. The mean score of relationship with 

parents was at the desired level of 142.61 ± 7.11, and the mean score of self-esteem was 24.12 ± 1.45 which was 

at the average level. Pearson’s correlation-coefficient regarding the correlation between the studied variables 

indicated a negative and significant relationship between academic procrastination with relationship with parents 

(P<0.001; r=-0.54) and self-esteem (P<0.001;-r=0.32). Regression test showed that self-esteem (adjusted 

R2=0.102) and relationship with parents (adjusted R2=0.291) significantly predict academic procrastination. The 

unstandardized beta value showed that the share of self-esteem in predicting academic procrastination was 0.21, 

and the share of relationship with parents was 0.27. Mean scores of self- esteem, relationship with parents, and 

academic procrastination were 12.24 ± 1.45, 142.61 ± 7.11, and 64.2 ± 4.48, respectively. The standardized beta 

value showed that a one-unit increase in the standard deviation of the relationship with parents will decrease the 

standard deviation of academic procrastination by 0.40 (standardized β=-0.405). 1 unit increase in the standard 

deviation of the self-esteem variable will decrease the standard deviation of academic procrastination by 0.36 

(standardized β=-0.363). 

Conclusion: The study aimed to investigate the relationship between self-esteem and relationship with parents 

with academic procrastination. The results showed that increasing self-esteem and relationship with parents will 

significantly reduce academic procrastination in students. Self-esteem and relationship with parents also predict 

academic procrastination. According to these results, it should be said that studying self-esteem and relationship 

with parents in students is necessary and, these variables should be improved in educational systems with 

appropriate education, and therefore action should be taken to improve the situation of academic procrastination. 

The results of this study have some implications for administrators of educational systems to avoid the academic 

procrastination of medical students whose educational competence is of great importance. Using psychological 

counseling to assess mental health and its parameters, including self-esteem, helps in identifying students at risk. 

Also, identifying students' broken relationships with parents through counseling can play an important role in 

improving their mental health and thus reducing their academic procrastination.  
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 چکیده
بینی کننده آن از جمله عوامل پیشاهمال کاری تحصیلی و که صالحیت آموزشی آنها اهمیت خاصی دارد دانشجویان علوم پزشکی در  مقدمه و هدف:

دین با اهمالبا والعزت نفس و ارتباط با والدین جهت شناسایی بیشتر آن ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عزت نفس و ارتباط 

 کاری تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری صورت گرفت.

ای انتخاب دانشجوی دانشکده پرستاری که به روش سهمیه ۴1۰روی  بر 1398سال پیش بین در  -از نوع همبستگیحاضر  مقطعیمطالعه  :بررسی روش

ارتباط با والدین ، عزت نفس روزنبرگها از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، دهآوری داشدند در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. جهت جمع

ها آماری توصیفی و تحلیلی و آزمون 16نسخه  SPSSافزار  ها توسط نرماستفاده شد. داده سولومون و راث بلومکاری تحصیلی و اهمال مورلند و شوبل

 تحلیل شد.

 کاری تحصیلی با ارتباط با والدینداری بین اهمالینه ارتباط بین متغیرها حاکی از ارتباط منفی و معنیآزمون ضریب همبستگی پیرسون در زم ها:یافته

(۰۰1/۰<P ،۵۴/۰=r-و عزت نفس ) (۰۰1/۰<P ،3۲/۰=r-.بود ) آزمون رگرسیون نشان داد که عزت نفس (2=1۰۲/۰R و ارتباط با والدین )تعدیل شده 

(۲91/۰=2R به )کنند. مقدار بتای استاندارد نشده نشان داد که سهم عزت نفس در پیشبینی میکاری تحصیلی را پیشداری اهمالطور معنی تعدیل شده

(، ارتباط 1۲/۲۴ ± ۴۵/1) ( است. میانگین عزت نفس۲۷/۰) کاری تحصیلیبینی اهمال( و سهم ارتباط با والدین در پیش۲1/۰) کاری تحصیلیبینی اهمال

   گزارش شد. (۲/6۴ ± ۴8/۴) کاری تحصیلی( و اهمال61/1۴۲ ± 11/۷) با والدین

ای عواملی همانند عزت نفس و کاری تحصیلی در دانشجویان و همچنین بررسی دورهریزان آموزشی به اهمالتوجه مدیران و برنامه :کلی گیرینتیجه

   ثر باشد.ؤدانشجویان م بینی آن و در نتیجه پیشگیری از افت تحصیلیتواند در پیشارتباط با والدین می

 

 کاری تحصیلی، دانشجویان، دانشکده پرستاریعزت نفس، ارتباط با والدین، اهمال ها:کلید واژه
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 مقدمه

 (Academic procrastination) کاری تحصیلیاهمال

ت که شامل تمایل غالب و ورزی اسنوع خاصی از تعلل

های همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت

خیر انداختن انجام تکالیف درسی أبه ت .(1)تحصیلی است

آماده شدن  حضور مداوم در کالس،ورزی در تعللشامل 

های برای امتحان، آماده کردن مقاله در طول نیمسال

  .(۲)شودیف میتحصیل تعرامور اداری مربوط به  تحصیلی و

معضل جهانی  باًیرای بسیار شایع و تقدیدهکاری پاهمال

خمین ت Cerino. (3)ها وجود دارداست که در همه فرهنگ

ها به اهمالصد دانشجویان دانشگاهدر 9۵ – 8۰زند که می

در پژوهشی بر روی دانشجویان . (3)کاری مبتال هستند

های مورد نمونه درصد از 1۴ایرانی نشان داده شده است که 

درصد دچار اهمال ۷۰کاری شدید و بررسی دچار اهمال

دهند همچنین مطالعات نشان می. (۴)کاری متوسط هستند

کاری درگیر درصد دانشجویان به نوعی با اهمال 9۵-8۰که 

درصد آنان همواره در انجام تکالیف و  ۵۰هستند و 

 .(6،۵)یادگیری مطالب درسی اهمال دارند

رفت گذار بر پیشثیرأیکی از عوامل تری تحصیلی کااهمال

یل ه دلباز دانشجویان بسیاری تحصیلی دانشجویان بوده و 

های وجودی خود فیتتوانند از حداکثر ظراین مشکل نمی

به صورت  اخودش ر کاری غالباًاهمال استفاده کنند.

لویزیون از حد ت پرخوابی، بازی با کامپیوتر و تماشای بیش

دانشجویان . (6)دهدال اتالف وقت نمایش میکو سایر اش

ها ایجاد نبرای آ تواندکاری میاند که اهمالبیان کرده

ها را نامر عملکرد آموزشی ضعیف آ استرس کند که این

باعث درجه باالیی  کاریدر واقع اهمال .(۷)شودموجب می

فرد شده که عزت نفس وی را  افسردگی در اضطراب و از

های فرد از نظر روانشناختی کاهش فعالیت .(8)دآورپایین می

های مورد شود فرد با تصور شکست در فعالیتسبب می

ای وارد اش کاهش یافته و به طور چرخهنظر عزت نفس

 .(6)کاری تحصیلی شودفاز مجدد اهمال

عزت کاری تحصیلی ثیرگذار بر اهمالأیکی از عوامل ت

تواند دارای عزت نفس می. است (Self-esteem) نفس

گی و جسمانی خانواد اد مختلف اجتماعی، تحصیلی،ابع

. عزت نفس تحصیلی با ارزشیابی فرد از خودش به (9)باشد

عنوان یک دانشجو ارتباط دارد. اگر فرد خود را با معیارهای 

ت داردهای پیشرفمطلوب تحصیلی منطبق بداند و استان

لی حصیورده سازد دارای عزت نفس تتحصیلی خود را برآ

ترین عوامل مهم یکی از. عزت نفس (۰1)مثبت خواهد بود

ط اجتماعی بوده که مبتنی بر رواب -تعدیل کننده فشار روانی

ی تصور بدنی، تعامل اجتماع موفقیت تحصیلی، خانوادگی،

دی است که میزان اهمیت این زمینهاحساس خود ارزشمن و

 .(11)کندهای فردی و رشد فرد تغییر میها بسته به تفاوت

یز نو رعایت احترام متقابل  ارتباط افراد خانواده با یکدیگر

خانواده . (۲1)ثیر داردأکاری تفس و همچنین اهمالدر عزت ن

است که شخصیت افراد در آن شکل اولین نهاد اجتماعی 

های افراد در ساختار بسیاری از یادگیری گیرد.می

اده و در خانو. شیوه ارتباطات ها ریشه داردخانوادگی آن

گیری تواند در شکلسبک فرزند پروری والدین می

دهد که شیوه یمطالعات نشان م ثر باشد.ؤشخصیت فرزند م

ها برای پرورش نن با فرزندان و سبکی که آیداط والارتب

ثر ؤکاری مکنند در ایجاد اهمالزندانشان اتخاذ میفر

شود رزندان باعث می. داشتن ارتباطات گرم با ف(31)است

شان به ها در انجام وظایف تحصیلینکاری آمیزان اهمال

تواند خت و خشن میحداقل برسد. در عوض ارتباطات س

امروزه  .(۴1)وردکاری تحصیلی فراهم آشرایط را برای اهمال

رشد جوامع باعث تغییراتی در بنیان خانواده شده و عواملی 

نسلی باعث کاهش همبستگی  همانند تعارضات بین

دگی را تحت شده است. این خود تعامالت خانوا گیانوادخ

ثیر قرار داده و لذا پرورش فرزندان در این فضا نیز تحت أت

پیشرفت تحصیلی و همچنین تواند قرار گرفته و می ثیرأت

ر دهد. تغیی ثیر قرارأتحت تنیز ها را نکاری تحصیلی آاهمال

صیلی عملکرد تحتواند نیز میدر سبک تعاملی خانواده 

 .(۵1،۴1)دهدثیر قرار أتحت ت را دانشجویان

دانشجویان علوم پزشکی به دلیل روبرو شدن در این میان 

الزم است سازگاری مناسب ،زای بیشترعوامل استرس با

پس باید از سالمت روان بیشتری  تری داشته باشند،
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د خو حرفه در نهایت در باشند تا در تحصیل و برخوردار

دانشجویان علوم  .(61)باشند ون داشتهموفقیت روز افز

پزشکی عالوه بر مشکالت سایر دانشجویان با مشکالت 

روانی جو بیمارستان و برخورد  ویژه رشته خود مانند فشار

با مشکالت بیماران نیز روبرو هستند و بیشتر در معرض 

لذا ضروری است تا هر گونه  .(1۷)هستند آسیبخطر 

کاری تحصیلی و عوامل لاز جمله اهمامشکالت تحصیلی 

این  درن از جمله ارتباط با والدین و عزت نفس مرتبط با آ

گروه مورد بررسی قرار بگیرد تا از افت تحصیلی این 

دانشجویان به عنوان نیروی کار آینده پیشگیری شود. تربیت 

اند کاری تحصیلی نتوانستهدانشجویانی که بدنبال اهمال

ه خدمت به بیماران را ئاصالحیت آموزشی کافی برای ار

در آینده سیستم بهداشتی را با مشکالت  ،کسب کنند

کاری . لذا بایستی علل اهمال(18)متعددی روبرو خواهند کرد

تحصیلی این گروه از دانشجویان که با ماهیت سالمت و 

جان افراد سروکار خواهند داشت شناسایی شده و 

 . (19)راهکارهای مناسبی جهت اصالح آن صورت بگیرد

در زمینه چالش موجود در مطالعات مختلف بایستی گفت 

ثیرگذار بر أبه عنوان یک عامل ت کاری تحصیلیاهمال

. در مطالعات مختلف (۰۲-۲۲)دانشجویان مطرح شده است

 کاری تحصیلیاهمالعوامل مختلفی به عنوان نتیجه و پیامد 

نچه هنوز به آ. ولی بایستی گفت (3۲،۰۲)مطرح شده است

وان چالش در مطالعات مختلف مدنظر است این است عن

یک پدیده در حال رشد بوده و  کاری تحصیلیاهمالکه 

. (۲۴)شودثر بر آن افزوده میؤروز به روز بر نتایج و عوامل م

Dryden یک پدیده  کاری تحصیلیاهمالکند که یبیان م

ساده نبوده و دارای اجزا و عوامل مختلف و پیچیده است 

توانند می ،پذیرندثیر بأآن تاز توانند که مین اینکه ضم

ثیر قرار داده و روند آن را کند کرده أیند آن را نیز تحت تآفر

ثر ؤساز و مشناسایی عوامل زمینه بنابراینیا تسریع ببخشند. 

خصوصاً در دانشجویان به عنوان  کاری تحصیلیاهمالبر 

ایفای  رایافرادی که بایستی با تمرکز بر تحصیل خود ب

های مختلف کاری در آینده آماده شوند ثر در حیطهؤنقش م

کاری اهمالفت . همچنین بایستی گ(۲۲)امری ضروری است

خصوصاً در دانشجویان گروه ن ثر بر آؤو عوامل متحصیلی 

یازمند نپزشکی و پرستاری هنوز به درستی بررسی نشده و 

   .(۲۷،۲۵)مطالعات بیشتر است

در  تحصیلی کاریاهمالاکی از مختلف حمطالعات 

رابطه بین وازرپور و همکاران . (۴۲-۷۲)است محصلین

کاری تحصیلی ن را با اهمالالگوهای فرزندپروری والدی

موزان مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که آدانش

تواند گیرانه میند پروری استبدادی و سهلرزوهای فالگ

یز ن Grolnick. (۴۲)کندبینی کاری فرزندان را پیشاهمال

ثیرگذار والدین بر أهای تبیان کرده است که یکی از جنبه

ها نیلی فرزندان الگوهای فرزندپروری آانگیزش تحص

 با کودکان با پیشرفت تحصیلی صمیمانه است. و ارتباط

نیز در مطالعه لی یعامنادی و اسم. (۵۲)ندان مرتبط استفرز

کاری تحصیلی به اهمال ثر برؤود در تعیین عوامل مکیفی خ

اشاره کاری اهمالنقش والدین و پیگیری تکالیف در ایجاد 

ران نیز دریافتند که اهمالو همکا Klasen. (۲6)استکرده

داری ثیر منفی معنیأر عزت نفس افراد تبکاری تحصیلی 

عزت نفس عواملی همانند نیز  سواری و همکاران. (۲۷)دارد

کاری تحصیلی اهمال ایجاددر را پایین و اضطراب 

  . (1۴)انددانستهثر ؤجویان مدانش

ارتباط بیان کرد توان پیشگفت میدر تحلیل نتایج مطالعات 

عزت نفس و ارتباط با والدین کاری تحصیلی و بین اهمال

و  موزان مورد بررسی قرار گرفتهآبیشتر در بین گروه دانش

 هبا توجه به شرایط متفاوت تحصیلی دانشجویان گرو

ها نسبت و همچنین سطح تحصیلی آن زشکی و پرستاریپ

آموزان لزوم بررسی این ارتباط در بین این گروه از به دانش

وجود دارد. همچنین مطالعات صورت نیز دانشجویان 

ان در دانشجوی اهمال کاری تحصیلیگرفته حاکی از شیوع 

کاری بینی کننده این اهمالپیشعوامل دارد ولی نقش 

دانشجویان و خصوصاً دانشجویان پرستاری تحصیلی 

 هرابطبا هدف تعیین پژوهش حاضر بررسی نشده است. 

 کاری تحصیلیاهمال بین ارتباط با والدین و عزت نفس با

  .صورت گرفتدانشجویان پرستاری 

 بررسی روش
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که  است همبستگی پیش بین از نوع مقطعی پژوهش این

 ه علوم پزشکیپرستاری دانشگادانشکده در دانشجویان 

 آماری انجام گرفت. جامعه 1398سال آذر ماه شهرکرد در 

دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه  همه پژوهش این

 )پرستاری، مامایی، اتاق عمل، فوریت پزشکی( شهرکرد

،  β-1 z ،96/1 =/2α-1z=8۴/۰) با پارامترهای بودند که

۰۵/۰=α، ۴1/۰=ω، ۲۰/۰=β و بر اساس مطالعه )Katz  و

و با توجه به حداقل حجم نمونه برای  (1۲)همکاران

هروش نمونها بهنفر از آن ۴1۰تعداد  ،مطالعات رگرسیون

. و وارد مطالعه شدند ای انتخـابغیرتصادفی سهیمه گیری

ابتدا با مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاه و دسترسی به 

روهگ آمار کلی دانشجویان، با توجه به تعداد دانشجویان در

)دانشکده شهرکرد و  های مختلف دانشکده پرستاری

بروجن( برای هر گروه یک سهیمه انتخاب شده و مطابق 

های مختلف مطابق حجم گیری از بین رشتهبا آن نمونه

شامل  افراد به پژوهش ورود نمونه صورت گرفت. معیار

اشتغال فعلی به تحصیل، دانشجویان دانشکده پرستاری در 

عدم اشتغال به خدمت در  مورد نظر، هایهیکی از رشت

، مجرد بودن، نداشتن سابقه هاسیستم بهداشتی و سایر ارگان

سپس با . بود بیماری روانشناختی و عدم فوت والدین

دانشگاه و کسب اجازه، مطابق پرستاری  هبه دانشکدمراجعه 

ها بین دانشجویان توزیع و توسط پرسشنامه ،حجم نمونه

ها توسط آوری پرسشنامهشد. توزیع و جمعها تکمیل آن

یکی از اعضای تیم تحقیقاتی و با هماهنگی اساتید دانشکده 

ها صورت در حین کالس جهت دسترسی آسان به آن

 گرفت. 

 که قسمت بودقسمتی  چهار گیری، پرسشنامهاندازه ابزار

سن، جنس، )جمعیت شناختی اول آن مربوط به اطالعات 

 دومقسمت  (،، مقطع تحصیلیتحصیلی ترم ،رشته تحصیلی

 Procrastination) تحصیلیکاری پرسشنامه اهمال

Assessment Scale-Students)Solomon and  

Rothblum (198۴)،  پرسشنامه عزت نفس سومقسمت 

(self-image )Rosenberg  پرسشنامه  چهارمقسمت و

 ,(parent-child relationships) ارتباط با والدین

and Fine Moreland  وSchwebel بود. 

کاری تحصیلی دانشجویان از مقیاس برای سنجش اهمال

 Procrastination) تحصیلی کاریارزیابی اهمال

Assessment Scale-Students) Rothblum و 

Solomon (198۴استفاده شد )(۲8)۲۷ . این مقیاس دارای 

 ، آمادگیگویه( 11) آماده کردن تکلیف در سه حیطهگویه 

 8) های پایان ترمآماده کردن مقاله و گویه( 8) برای امتحان

 پنج های این پرسشنامه مطابق لیکرتگزینه. است گویه(

ه شده ئارا (۵)نمره  تا همیشه (1)نمره  ای از هرگزدرجه

تا  ۲۷نمره . باشدمی 13۵تا  ۲۷طیف نمرات بین  .است

اری کاهمال ۵/98تا  63کاری پایین، نمره اهمال ۵/6۲

. (۲8)کاری شدید خواهد بوداهمال 13۵تا  99متوسط و نمره 

کاری تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ پایایی مقیاس اهمال

برای  Solomon and Rothblum (199۴،)در مطالعه 

آمادگی  ،8۵/۰ آمادگی برای امتحانبرای  ،۷9/۰کل مقیاس 

 89/۰ و آمادگی برای مقاالت پایان ترم 86/۰ برای تکالیف

به دست آمد. در مورد روایی نیز با استفاده از روایی 

. در (۲8)مده استآبه دست  8۴/۰همسانی درونی، ضریب

ق مقیاس، از طریاین نیز پایایی  پژوهش جوکار و دالورپور

در  .(۲9)به دست آمد 91/۰ ضریب آلفای کرونباخ برابر با

و  همورد بررسی قرار گرفتآلفای کرونباخ حاضر نیز  مطالعه

نفری از دانشجویان مورد بررسی  3۰با توجه به حجم نمونه 

 .حاسبه شدم 91/۰ ،این مطالعه

 Rosenberg Society and the نفس مقیاس عزت

adolescent self-image) )(196۵ )های کلی احساس

این کند. یذیرش خود را به صورت مثبت بیان مارزش یا پ

ن رضایت از عبارت کلی است که میزا 1۰مقیاس شامل 

 .سنجدد را میزندگی و داشتن احساس خوب در مورد خو

تشکیل  گویه 1۰ز ا Rosenberg عزت نفسپرسشنامه 

که دارای دو زیر مقیاس صالحیت و شایستگی  شده است

 ال( است.ؤس ۴) از خودمندی ال( و رضایتؤس 6) شخصی

 ، مخالفم(1) کامالً مخالفماز گذاری این مقیاس شیوه نمره

دامنه نمرات . باشدمی (۴) و کامالً موافقم (3) موافقم، (۲)
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بوده که نمرات باالتر نشان دهنده  ۴۰تا  1۰این مقیاس از 

( ۲۰۰3) همکاران گرینبرگ و .(۰3)عزت نفس باالتر است

زمون با آ ن راپایایی آو  8۴/۰ اس راهمسانی درونی این مقی

( 138۴) همچنین، محمدی .(13)گزارش نمودند 8۴/۰مجدد 

سازی مقیاس عزت نفس و نیمهضرایب آلفای کرونباخ و د

 69/۰ روزنبرگ را بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز

 89/۰. روایی آن نیز در این مطالعه گزارش کرده است

 به دست آمده در پژوهش آلفای کرونباخ . (۲3)گزارش شد

 نفری از دانشجویان مورد مطالعه 3۰با حجم نمونه  حاضر

 محاسبه شد. ۷8/۰

 parent-child) فرزند -رابطه والدپرسشنامه 

relationships)  برای اولین بارFine ، Morelandو 

Schwebel (1983) برای سنجیدن کیفیت روابط والد- 

ار فرزند یک ابز -الدمقیاس رابطه و فرزند تهیه شده است.

ها با رباره رابطه آند فرزندان، برای سنجیدن نظر الیؤس ۲۴

 راییکی باین پرسشنامه شامل دو فرم  .است شانوالدین

ه ی برای سنجیدن رابطسنجیدن رابطه فرزند با مادر و دیگر

اس یکسان است، به جز این . دو فرم مقیاستدر ا پفرزند ب

پرسشنامه مربوط به  شوند.پدر و مادر عوض میکه کلمه 

 9) احساسات مثبترابطه فرزند با پدر دارای چهار مقیاس 

 ۵) ات، ارتباطال(ؤس 6) میختگی با پدردرگیری و آ، ال(ؤس

پرسشنامه مربوط به رابطه . است ال(ؤس ۴) و خشم ال(ؤس

ال(، ؤس ۷) احساسات مثبتحیطه دارای چهار  مادرفرزند با 

ال( و ؤس ۴) ل(، تعیین هویتاؤس 6) تنفر/گمگشتگی نقش

 ۷ر طیف لیکرت ها دمقیاس ال( است.ؤس ۷) ارتباطات

. ودشسنجیده می( ۷) ( تا خیلی زیاد1) از هیچ ایهدرج

در این است.  168تا  ۲۴طیف نمرات این پرسشنامه از 

مقیاس نمره باالتر نشان دهنده رابطه خوب و مطلوب با 

و  ارتباط کمهنده پدر و مادر است و نمره پایین نشان د

نمره کل در این پرسشنامه نشان  .تعارض با والدین است

دهنده کیفیت ارتباط بین فرزند و والدین جدای از موقعیت 

ضریب پایایی این خرده . (33)پدر یا مادر بودن آنها است

و همکاران با استفاده از روش آلفای  Fineمقیاس را 

تفاده مقیاس با اسکرونباخ به دست آوردند. ضرایب پایایی 

های مربوط به مقیاس از روش آلفای کرونباخ برای خرده

 96/۰و برای کل مقیاس مربوط به پدر  9۴/۰تا  89/۰پدر 

رده خهمچنین، ضرایب آلفای کرونباخ برای  به دست آمد.

و برای کل مقیاس  9۴/۰تا  61/۰های مربوط به مادر مقیاس

ان دهنده همسانی به دست آمد که نش 96/۰مربوط به مادر 

)بارهای عاملی(، در  ضرایب استاندارددرونی خوبی است. 

ین ب ییدی، برای خرده مقیاس تعارض با پدرأتحلیل عامل ت

و برای خرده مقیاس تعارض با مادر بین  8۴/۰تا  6۴/۰

اند مقیاس دهحقیقات نشان دات .(33)متغیر بود ۷8/۰تا  6۷/۰

 9۴/۰تا  ۰89/۰لفای آ رایبفرزندی دارای ض -رابطه والد

و  96/۰آلفای کلی  نیز و های مربوط به پدربرای مقیاس

های مربوط به برای مقیاس 9۴/۰تا  61/۰ب آلفای رایض

 آلفای کرونباخ به دست آمده در این پژوهش .(33)است مادر

 88/۰ نفری از دانشجویان مورد مطالعه 3۰با حجم نمونه 

 -شنامه رابطه والدجهت محاسبه نمره کل پرس محاسبه شد.

ها محاسبه و سپس نمره فرزند بایستی نمرات هر یک از فرم

میانگین دو فرم به عنوان نمره کل پرسشنامه گزارش می

 .(33)شود

گر قرار مدنظر پژوهش در روند انجام مطالعه موارد اخالقی

پس از . (IR.SKUMS.REC.1397.328) گرفت

سب رضایت کسب مجوزهای الزم جهت انجام مطالعه، ک

آگاهانه کتبی از دانشجویان پرستاران جهت شرکت در 

ها مطالعه و تأکید بر محرمانگی اطالعات و آزاد بودن آن

 برای ورود و خروج از مطالعه مدنظر قرار گرفت. 

پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شد. کل مدت زمان  ۴1۰

های آوری پرسشنامه دو هفته بود. از کل پرسشنامهجمع

آوری شد. از این میزان امه جمعپرسشن ۴۰1زیع شده، تو

امه به دلیل نقص در پاسخگویی از روند نپرسش نهنیز 

پرسشنامه وارد روند تجزیه  39۲مطالعه حذف و در نهایت 

ها با استفاده از نرم افزار دادهو تحلیل آماری شد. 

های آماری با استفاده از روش و 16نسخه  SPSS آماری

ست، ت)تی انگین، انحراف معیار( و تحلیلی)می توصیفی

آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون، 

تجزیه و تحلیل  ۰۵/۰داری ( در سطح معنیخطیرگرسیون 
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آزمون ها از بررسی نرمال بودن توزیع داده برایشدند. 

 (Kolmogorov–Smirnov) فواسمیرن –کولموگروف

 ها از آزمون لوینریانسبررسی تساوی وا برایاستفاده شد. 

(Levene )های تیفرض در آزمونکه به صورت پیش-

طرفه وجود دارد استفاده شد. تست و آنالیز واریانس یک

 در نظر گرفته شد.  ۰۵/۰ها داری در آزمونسطح معنی

 

 ها افتهی

ارزیابی توزیع فراوانی متغیرهای کمی با استفاده از آزمون 

ها کی از توزیع نرمال دادهحاف واسمیرن -کولموگوروف

(. از نظر دامنه سنی بیشترین فراوانی مربوط <۰۵/۰P) بود

سال بودند و میانگین سن  3۲تا  18به دامنه سنی 

بیشترین بود.  8۲/۲۰ ± 83/1دانشجویان در این مطالعه 

. درصد( ۵/8۷) نسبت جنسیتی مربوط به زنان بوده است

، اتاق عمل تحصیلی پرستاری،های رشتهدانشجویان 

ه ک در مطالعه شرکت داشتند و مامایی فوریت پزشکی

 ۴۴/3۴) بیشترین نسبت مربوط به دانشجویان پرستاری بود

ترم تحصیلی  چهاراین مطالعه در  . دانشجویان در(درصد

 ۰۵/۲۷) اند که بیشترین نسبت را ترم یکبندی شدهطبقه

 سهو کمترین نسبت را ترم درصد(  6/۲8) و پنج (درصد

جمعیت های ویژگی دهند.تشکیل میدرصد(  8/۲1)

 1 شماره دانشجویان مورد مطالعه در جدولشناختی 

گزارش شده است. 

 
در جمعیت شناختی های حسب ویژگی بر کاری تحصیلی، ارتباط با والدین و عزت نفسمقایسه میانگین نمرات اهمال :1شماره  جدول

 (=n 392) دانشجویان

 

 اهمال کاری درصد تعداد متغیر

میانگین( ± )انحراف معیار  

 ارتباط با پدر

میانگین( ± )انحراف معیار  

 ارتباط با مادر

 میانگین( ± )انحراف معیار

 عزت نفس

 میانگین( ± )انحراف معیار

 1/۲3 ± 13/۰۷ ۵/13۰ ± ۰1/۰۷ ۵/1۲۴ ± 93/1۷ 1۴/6۰ ± ۵6/8 ۵/1۲ ۴9 مرد جنسیت

 ۵/3۷ ± 13/1۷ ۷/11۴ ± 11 /83 ۴/1۴9 ± 1۲/3 ۷/۷6 ± ۴۴/۴ ۵/8۷ 3۴3 زن

 داریسطح معنی

 )آماره آزمون( 

P= ۲۴3/۰   

(t = ۲3/3 ) 

P = 398/۰  

(t = 6۷/۲ ) 

P = ۰9۲/۰  

(t = 1۷/۴ ) 

P = 168/۰  

(t = ۵۷/۲ ) 

رشته 

 تحصیلی

 1/31 ± 16/۲۷ 6/11۲ ± 13/۲1 ۴/13۲ ± 6۵/6 ۷/۴۷ ± 1۵/۵۲ ۴۴/3۴ 13۵ پرستاری

 ۲/3۲ ± 33/1۲ 13/13۰ ± ۷۵/6 9/136 ± ۷۷/۴6 ۷/۴1 ± ۴۴/۰۴ 91/۲۰ 8۲ مامایی

 ۲/۲8 ± 63/1۴ 11/1۰۲ ± 3۵/6 ۲/96 ± ۷۷/۰6 9/69 ± ۰۴/1۲ 36/3۰ 119 اتاق عمل
 3/۲3 ± 93/1 ۴/1۴۲ ± 9۵/1۲ 8/1۲۵ ± 18/8۴ 8/8۰ ± ۵9/9۷ ۲9/1۴ ۵6 پزشکیفوریت

  داریسطح معنی

 )آماره آزمون(

P = 693/۰  

(F = ۷8/۴ ) 

P = ۰۵8/۰  

(F = 1۴/3 ) 

P = ۰۷8/۰  

(F = 9۴/۲ ) 

P = ۰98/۰  

(F= 1۰/۴ ) 

ترم 

 تحصیلی

1 11۰ ۰۵/۲۷ ۰۴/۷۲ ± 8/9۰ ۰8/9۴ ± ۷/1۲۷ ۰8/1۴ ± ۷/1۴۷ 9۵/16 ± 1/18 

3 8۷ 8/۲1 ۰9/8۷ ± ۷ /۵۵ 38/6۷ ± 11/13۷ 18/99 ± ۷/1۲۷ 6۷/۵۷ ± ۲/۲۴ 

۵ 1۰۲ 6/۲8 ۰9/9۷ ± ۷/۷۰ 1۴/88 ± 9/1۲6 ۴8/9۴ ± ۴/1۲۷ ۷3/18 ± ۲/3۴ 

۷ 93 ۵۵/۲۲ 39/9۷ ± 3/8۰ 1۵/1۴ ± ۷/138 ۵8/۰۴ ± ۵/11۷ 93/۴۷ ± 1/۲۴ 

 داریسطح معنی

 )آماره آزمون( 

P = 6۲1/۰  

(F = ۲3/۲ ) 

P = 131/۰  

 (F = 11/6 ) 

P = ۲3۴/۰  

 (F = 18/۷ ) 

P = ۰۵1/۰  

(F = 1۴/۴ ) 

سطح 

 تحصیالت

 3/۲3 ± 93/۷۷ 6/13۲ ± ۵3/۷۲ 8/1۴۲ ± 18/۰۲ 6/8۴ ± 36/۲۷ 3۴/9۲ 36۲ لیسانس

 ۲/3۲ ± ۰6/1۵ 3/1۴۲ ± ۴8/۵۲ ۵/138 ± ۲8/3۵ ۷/6۲ ± 1۵/۰۷ 66/۷ 3۰ فوق لیسانس 

 داریسطح معنی

 )آماره آزمون( 

P = ۲۷/۰  

(F = ۰9/1 ) 

P = 6۵۷/۰  

(F = ۲6/۲ ) 

P = 1۵۷/۰  

(F = ۰6/۷ ) 

P = 1/۰  

(t= 1۵/۲ ) 
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کاری تحصیلی در این میانگین و انحراف معیار نمره اهمال

گزارش شد. میانگین  ۲/6۴ ± ۴8/۴در حد متوسط و  مطالعه

و  1/1۲8 ± 11/1۴در حد مطلوب و  پدرارتباط با نمره 

 ± ۰9/۲۴میانگین نمره ارتباط با مادر نیز در حد مطلوب و 

میانگین نمره عزت نفس در دانشجویان متوسط و  ۲/1۵۷

میانگین و انحراف معیار گزارش شد.  1۲/۲۴ ± 1 /۴۵و 

ارائه شده  ۲ شماره این متغیرها در جدول ابعاد مختلف

 است.

 

، کاری تحصیلیمیانگین و انحراف نمره اهمال :2شماره  جدول

 در دانشجویان دانشکده پرستاریارتباط با والدین و عزت نفس 

(392n=  ) 

 ± انحراف معیار متغیر ردیف

 میانگین

1  

کاری اهمال

 تحصیلی

 8/۷3 ± ۴8/1۵ آماده کردن تکلیف

 3/۵۵ ± ۴1/۴ آمادگی برای امتحان

های آماده کردن مقاله

 پایان ترم

۰۵/۰۵ ± ۵/6۴ 

 ۴/6۴ ± ۴8/۲ کل 

ارتباط با  ۲

 والدین

 1/1۲8 ± 11/1۴ ارتباط با پدر

 ۲/1۵۷ ± ۰9/۲۴ ارتباط با مادر

3  

 عزت نفس

صالحیت و شایستگی 

 شخصی 

۴۵/1 ± 1۲/۲8 

 1۲/۲۰ ± ۴۵/1 خودمندی ازرضایت

 1۲/۲۴ ± ۴۵/1 کل

 

آزمون ضریب همبستگی پیرسون در زمینه ارتباط بین 

کاری داری بین اهمالو معنی نفیمتغیرها حاکی از ارتباط م

و (  -=۰۰1/۰P< ،۵۴/۰r) والدینارتباط با تحصیلی با 

بود. ارتباط بین ( -=۰۰1/۰P< ،3۲/۰r) عزت نفس

کاری با متغیرهای اهمالجمعیت شناختی متغیرهای 

 دار نبودمعنی ، ارتباط با والدین و عزت نفستحصیلی

(۰۵/۰P>). 

ارتباط با ق یکاری تحصیلی از طربینی اهمالجهت پیش

 چندگانه رگرسیون خطی مدلوالدین و عزت نفس از 

دهد که نشان می (2R=1۲9/۰) ضریب تعیین. استفاده شد

ا ارتباط بتوسط  کاری تحصیلیاهمالدرصد از  ۲9حدود 

 ضریب تعیینچنین بینی است. همقابل پیش والدین

(۲۰1/۰=2R) اهمالدرصد از  ۰1حدود دهد که نشان می

بینی است. قابل پیش عزت نفستوسط کاری تحصیلی 

داری هر یک از متغیرها نشان میگونه که سطح معنیهمان

به طور  عزت نفسو ارتباط با والدین دهد هر دو متغیر 

 کنندبینی میرا پیشاری تحصیلی کاهمالداری معنی

(۰۰1/۰P<بررسی میزان بتای استاندار نشده نشان می .)

بینی متغیر مورد نظر دهد که هر متغیر چه سهمی در پیش

کاری  اهمالبینی در پیش ارتباط با والدینسهم متغیر دارند. 

بینی در پیش عزت نفس( و سهم متغیر ۲۷/۰) تحصیلی

در این مطالعه ( بوده است. ۲1/۰) کاری تحصیلیاهمال

مقدار بتای استاندارد شده نشان داد که با افزایش یک واحد 

انحراف  ۴۰/۰ ،ارتباط با والدیندر انحراف استاندارد متغیر 

 -۴۰۵/۰) خواهد شد کم کاری تحصیلیاهمال ازاستاندارد 

=β با افزایش یک واحد در انحراف (. هاستاندارد شد

 ازانحراف استاندارد  36/۰، نفس عزتمتغیر استاندارد 

استاندارد  β=-363/۰) خواهد شد کمکاری تحصلی اهمال

( 3)جدول شماره (. هشد

 
 (=n 392) یپرستاردانشجویان دانشکده در  عزت نفسو  ارتباط با والدینق یاز طر کاری تحصیلیاهمالبینی پیش :3جدول شماره 

متغیرهای پیش

 بین

β 
 استاندارد نشده

خطای 

 معیار

β 
 استاندارد شده

  (ADJ) تعدیل شده 2R 2Rمقدار  Rمقدار  t p-valueمقدار 

 ۲11/۰ ۲91/۰ -۵۴/۰ <۰۰1/۰ ۴۷/11 - 8۷/۵ 6۷/۴9 مقدار ثابت

 <۰۰1/۰ -۰6/۴ -۴۰۵/۰ ۰۵۴/۰ -۲۷3/۰  ارتباط با پدر

 <۰۰1/۰ -۲3/3 -3۴۵/۰ ۲3۴/۰ -189/۰ ارتباط با مادر

 ۰96/۰ 1۰۲/۰ -3۲/۰ <۰۰1/۰ ۲6/1۰ - ۷3/6 3۲/6۲ مقدار ثابت 

 <۰۰1/۰ -66/۲ -363/۰ ۰6۰/۰ -۲13/۰ عزت نفس
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  گیریو نتیجه بحث

زت عبین ارتباط با والدین و  رابطهتعیین هدف این مطالعه 

کاری تحصیلی بوده است. نتایج نشان دهنده نفس با اهمال

عبارت  بین این متغیرها بود. بهداری و معنی نفیارتباط م

ن با نیدیگر با بهبود ارتباط بین افراد با والدین و همچ

صیلی در کاری تحشان، اهمالافزایش عزت نفس

نیز نشان داد که مطالعه یابد. نتایج دانشجویان کاهش می

بینی کاری تحصیلی را پیشتوانند اهمالاین دو متغیر می

 کنند. 

Klasen ه اهمالد کنبیان کرد اشان در مطالعهو همکار

ی داررابطه منفی معنیورزی با عزت نفس کاری و تعلل

کاری تحصیلی میکنند که اهمالبیان می Katz. (۲۷)دارد

تواند باعث پیامدهای شناختی و هیجانی منفی از جمله 

ها شود و افرادی کاهش اعتماد بنفس و عزت نفس در آن

که عزت نفس پایین دارند جهت محافظت از خود دست 

کشور در  Balkis & Dura. (1۲)زنندکاری میهمالبه ا

عامل مهم در کنند که عزت نفس یک یبیان م زنیترکیه 

کاری تحصیلی است به صورتی که افرادی که ایجاد اهمال

رسیدن به اهداف تالش  دارند برای عزت نفس پایینی

بینانهواقع ها ترس از شکست را به طور غیرننکرده چون آ

افت  و این باعث شکست بنابرایننند کای تصور می

در کشور و همکاران نیز  Tan. (۷)شودها مینتحصیلی آ

میانجی بین  یرعزت نفس را به عنوان یک متغچین 

نیز  مطیعی. (8)داندکاری تحصیلی میمدی و اهمالخودکارآ

کاری ثر در اهمالؤاش به بررسی عوامل مدر مطالعه

مدی چنین خودکارآو همکند که اضطراب یتحصیلی بیان م

گروه پزشکی و خدمات سالمت شهید بهشتی دانشجویان 

یمعن کاری پایین دانشجویان نقشتواند در اهمالیمتهران 

که  بایستی گفتدر تحلیل نتایج فوق . (۴3)داری داشته باشد

در زمینه ای در جهت مخالف نتایج مطالعه حاضر مطالعه

لی یافت نشد. در کاری تحصیارتباط عزت نفس و اهمال

ین که دانشجویانی که عزت نفس پایاین زمینه بایستی گفت 

به دلیل احساس شکست در دستیابی به اهدافشان دارند 

کاری تحصیلی میحساس ترس داشته و دچار اهمالا

ظاری برای تشوند. پس شاید بتوان گفت وقتی دانشجویان ان

برای  نبنابرای ،لیل عزت نفس پایین ندارندموفقیت به د

 تالش نخواهند کرد.  ی خوده اهداف تحصیلدستیابی ب

Rosario ر ثؤم از عوامل یکیدر کشور پرتغال  و همکاران

یاند. وی بیان مدکاری را بستر تربیتی خانواده میبر اهمال

ثیر أها بر عوامل شخصیتی و تربیتی فرزندان تهدکند خانوا

ی تحصیلی در مدبستر و زمینه کارآتواند گذار بوده و می

کاری تحصیلی در ها را فراهم کنند. همچنین اهمالنآ

  Kim&. (3۵)ها داردنگی آادفرزندان ریشه در عوامل خانو

Seo کاری عوامل مختلف اهمالدر کره اش نیز در مطالعه

کند که نقش یداده و بیان م ا مورد بررسی قرارتحصیلی ر

در این میان  ر است.عوامل خانواده در این زمینه انکار ناپذی

ری مختلفی نیز وجود دارد که با توجه به عوامل میانجیگ

در این مورد . (36)یابدسن و شرایط مختلف افراد بروز می

ا مطالعه حاضر باشد که دال بر نتایج مخالف ب اینیز مطالعه

 یافت نشد. 

ت به بسهم متغیر ارتباط با والدین نس نتایج نشان داد که

 کاری تحصیلی بیشتر بودهیش بینی اهمالعزت نفس در پ

کاری تحصیلی ثر بر اهمالؤدر تعیین عوامل م مطیعی. است

ی اشاره کرده و آن را گمیانجی ارتباطات خانوادهبه نقش 

کاری و ثر بر اهمالؤز بسیاری از عوامل مسابه عنوان زمینه

وی در شرح نقش ارتباطات  کند.ش میمدی افراد گزارکارآ

کند. ولی ی به نقش عزت نفس نیز اشاره میخانوادگ

ه تثر دانسؤگی موادثیرات خانأن را از طریق تثیرات آأت

تواند از طریق ی. به عبارت دیگر عزت نفس م(3۷)است

کاری بر اهمالبنابراین ثیر پذیرفته و أمحیط خانوادگی ت

قش ن در چین، ه مدلیئنیز با ارا و همکاران Liuثر باشد. ؤم

کاری تحصیلی دانشجویان بیان کردهاهمال عزت نفس را

 ادهدر خانو د که عزت نفس دانشجویاننکنبیان میآنها اند. 

وجهی تبه طرز قابل شکل گرفته است و اعتماد بنفس افراد 

ی ایج بایست. در تحلیل این نت(6)شان استثیر خانوادهأتحت ت

های ادگی در ایجاد ویژگیت خانواطگفت نقش ارتبا

شان انکار ناپذیر و مهم د از جمله عزت نفسراشخیصتی اف

 است. 
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کاری تحصیلی در این مطالعه در حد میانگین نمره اهمال

 وارتباط با والدین در حد مطلوب میانگین نمره ، متوسط

میانگین نمره عزت نفس در دانشجویان متوسط گزارش 

کاری تحصیلی اش به بررسی اهمالصالحی در مطالعه شد.

آن  پرداخته و میزانالبرز دانشگاه علوم پزشکی  دانشجویان

ان نیز رمطیعی و همکا .(38)را متوسط گزارش کرده است

د شهیجویان پزشکی کاری تحصیلی در دانشمیزان اهمال

و  Ferrari. (۷3)دانسته است پاییندر حد  رابهشتی 

کاری تحصیلی در دانشجویان را باال میزان اهمال همکاران

شان میزان مطالعه رنیز د همکاران وصادقی  .(۵)ندادانسته

ا ردانشکده علوم انسانی گیالن عزت نفس در دانشجویان 

عزت  نیز میزان عسگری و همکاران. (1۲)باال گزارش کردند

الن را در گینفس در بعد تحصیلی در دانشجویان پزشکی 

نیز  . مطالعه پیروی و همکاران(39)متوسط بیان کرده است

 دانشجویان پرستاریس در دانشجویان دختر میزان عزت نف

در زمینه ارتباط . (۰۴)دانشگاه تهران را باال گزارش کرده است

 گیمیزان انسجام خانواد صیادی و همکارانبا والدین نیز 

متوسط به باال گزارش کرده را در دانشجویان پرستاری 

ادگی را در نیز میزان عملکرد خانو Stubbs .(۴1)است

در دانشکده اجتماعی نفس دانشجویان  تعزمطلوب و در 

عات . در تحلیل نتایج مطال(9)دانسته است ثرؤمدر جاماییکا 

دانشجویان بیشتر کاری فوق بایستی گفت میزان اهمال

این متغیر در ارتباط با  متوسط بیان شده است و البته

رات و ثیءرار گرفته و تمختلفی مورد بررسی ق یمتغیرها

بررسی قرار گرفته است. عزت نفس و  ن موردارتباطات آ

 ن نیز در بیشتر مطالعات صورت گرفته بردیارتباط با وال

وی دانشجویان در طیف متوسط به باال بوده است. با توجه ر

 دوران آنها ،که گروه مورد بررسی دانشجویان هستندبه این

حاد تنش با والدین را سپری کرده و ارتباط با والدین در 

نب بیان شده بود. همچنین عزت نفس آمطلو هانر آبیشت

ای مختلف هها نیز در مطالعات مختلف با توجه به رشته

مطلوب و در دامنه مختلفی گزارش شده بود. بایستی گفت 

وده یک نیروی انگیزشی بشاید ورود به دانشگاه خود بتواند 

 یش عزت نفس دانشجویان شود. ازو باعث اف

 گیرینمونه روش به توانمی مطالعه این هایمحدودیت از

 نتایج پذیری تعمیم تواندمی که کرد اشاره آن تصادفی غیر

 در تحصیلی کاریاهمال شناسایی برای .دهد کاهش را

 عوامل بررسی همچنین و پزشکی هایگروه دانشجویان

 کشور نقاط سایر در نیز مطالعاتی سایر آن کننده بینیپیش

 .پذیرد صورت

 عزت نفس و زایشنشان داد که با افر مطالعه حاضنتایج 

در دانشجویان به  کاری تحصیلیاهمالارتباط با والدین، 

داری کاهش خواهد یافت. همچنین عزت نفس طور معنی

بینی میکاری تحصیلی را پیشهمالو ارتباط با والدین ا

کنند. با توجه به این نتایج بایستی گفت بررسی عزت نفس 

ر دانشجویان ضروری بوده و بایستی و ارتباط با والدین د

موزش مناسب، این متغیرها های آموزشی با آدر سیستم

کاری تحصیلی و در جهت بهبود وضعیت اهمال بهبود یافته

 اقدام شود. 

های نتایج مطالعه فوق بایستی توسط مدیران سیستم

کاری تحصیلی استفاده قرار گرفته تا از اهمال موزشی موردآ

ها از نروه پزشکی که صالحیت آموزشی آانشجویان گد

خودداری شود. استفاده از  ،اهمیت باالیی برخوردار است

روانشناسی برای بررسی سالمت روان و  انمشاور

ن که شامل عزت نفس است اقدام شده و آپارامترهای 

دانشجویان در معرض خطر شناسایی شوند. همچنین 

 ن خواهدیدلروابط مختل شده دانشجویان با واشناسایی 

بود سالمت روان و کاهش اهمالبه توانست نقش مهمی در

والدین با حل روابط ها داشته باشد. نکاری تحصیلی آ

توانند در مختلف شده و ایجاد جوی سالم در خانواده می

گیری روانی دانشجویان به عنوان یک قشر تربیت و شکل

انی یبرگزیده جامعه نقش مهمی داشته باشند. ورود دانشجو

سالم از نظر روانی به عنوان نیروی کاری بالقوه در آینده به 

تواند بر بسیاری از مشکالت این افراد در آینده بازار کار می

ها بایستی با انجام جلوگیری کند. در این زمینه دانشگاه

مشاورهای روانی مختلف در زمینه شناسایی روابط بین 

در صورت وجود  شان اقدام کرده ودانشجویان و والدین

14  
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مشکل در جهت برطرف شدن این مشکالت و در نتیجه 

 بهبود سالمت روانی دانشجویان اقدام نمایند.  

 

هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان این  :تعارض منافع

 مقاله وجود ندارد.

 تشکرتقدیر و 

ر د ۲9۷8به شماره  این پژوهش به صورت طرح تحقیقاتی

مصوب م پزشکی شهرکرد دانشگاه علوکمیته اخالق 

وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه  بدین .گردیده است

علوم پزشکی شهرکرد و تمام دانشجویانی که در این 

 نماییم.پژوهش ما را یاری نمودند، تشکر می
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