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  دوفصلنامه آموزش پزشکی
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 32-38 ، صفحه1393 پاییز و زمستان، 1، شمارة ومسدوره 

 
  بررسی عزت نفس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی 

 مقاطع پیش بالینی و بالینی
  

  

 4* (MSc)حمد خشايا، 3(MD)فرحناز کشاورزي، 2 (MD)الهام نیرومند، 1 (MSc)ویدا سپاهی

  
  

 دانشجوي دکتري مدیریت آموزش عالی، دانشگاه عالمه طباطبایی، واحد پردیس، تهران، ایران - 1
 مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران - 2
 گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران - 3
   گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران - 4

   

   14/11/93:، پذیرش12/11/93: ، اصالح14/8/93 :دریافت

  

  خالصه
این باور اغلب به منظـور اسـتدالل   . ارتباط بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی، یکی از واقعیتهایی است که مورد توجه بسیاري از مربیان آموزشی قرار دارد :سابقه و هدف

هدف از این مطالعه تعیین عزت نفس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی مقاطع پیش بالینی و بالینی . ودشتوانایی گروهی دانشجویان با استعداد ارائه می
  .بود

لـوم  اي در دانشـگاه ع طبقـه  –گیري تصادفی دانشجوي پزشکی مقطع پیش بالینی و بالینی به روش نمونه 259، مقطعیتحلیلی و -در این مطالعه توصیفی :مواد و روشها
نتایج توسط آمار توصیفی، ضریب همبسـتگی اسـپیرمن، مجـذور کـاي، تـی      . آوري اطالعات پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت بودابزار جمع. پزشکی کرمانشاه انتخاب شدند

  .تست و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد
بر اساس آزمون مجذور کاي، ارتباط . جویان داراي عزت نفس باال بودندنفر دانش 149%)5/57(، و اکثریت 90/35±87/6میانگین عزت نفس دانشجویان  :یافته ها

  ).χ2 ،03/0=P =7/4(معناداري بین عزت نفس باال و پایین با پیشرفت تحصیلی مشاهده شد 
توان بنابراین، احتماالً می .رخوردارندمطلوبتري ب پیشرفت تحصیلی از پایین، نفس عزت داراي افراد به نسبت بودند، باالتر نفس عزت داراي که افرادي :نتیجه گیري

هاي فرهنگی و تغییرات سریع هاي تقویت عزت نفس استفاده کرد، اما باید این موضوع را مد نظر قرار داد که با توجه به تفاوتبراي پیشبرد پیشرفت تحصیلی از روش
 .براي همه جوامع مطرح نمودتوان به عنوان یک قانون عمومی و کلی، علل خاصی را عوامل در طول زمان نمی

  .عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان پزشکی  :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
  .می باشد کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی  90239مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره  ©

  احمد خشاي: نویسنده مسئول مقاله *
   e-mail: akhoshay@yahoo.com                                       08318262025:تلفندانشکده پرستاري و مامایی،  میدان ایثار، دولت آباد،کرمانشاهایران ،: آدرس

  مقدمه 
به ). 1(شود عزت نفس درجه و ارزشی است که یک فرد براي خود قائل می

عبارتی دیگر، عزت نفس ارج نهادن ارزش و اهمیت خویش، مسئول خود بودن و 
در خالل نیم قرن گذشته، ). 2(باشد تار کردن، میدر برابر دیگران مسئوالنه رف

-هاي اصلی شخصیت، همواره مورد توجه روانعزت نفس به مثابه یکی از سازه
شناسان بوده است و بی تردید یکی از دالیل مهم توجه پژوهشگران به مفهوم 

عزت نفس آسیب دیده، تحمل شرایط . عزت نفس، تأثیر بالقوه آن بر سالمت است
  شوند، غیر ممکن را که افراد خواه ناخواه در زندگی روزمره با آن مواجه می دشواري

  
  ). 3( آوردآوري به بار میها پیامدهاي روانی و جسمانی زیانسازد و براي آنمی

اند که جامعه باید پرورش دهنده افرادي با همه مربیان، پیشروان بر این عقیده
به عبارتی جامعه نیازمند افراد با عزت . اشدبهداشت روانی سالم و عزت نفس باال ب
هاي خود را باور دارند، مسئول و قابل اعتماد نفس باالست، زیرا این افراد توانایی

هاي پژوهش نیاز به درصد نمونه 4/87ترین نیاز روانی در عمده). 4( باشندمی
باال  درصد افراد با عزت نفس باال، معدل 7/83). 5(عزت نفس، گزارش شده است

از سوي دیگر ). 6( درصد افراد با عزت نفس پایین، معدل باال داشتند 3/16و تنها  
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عملکرد تحصیلی و یا موفقیت افراد در امور تحصیلی و عوامل، شرایط، امکانات و 
مقتضیات آن از جمله موضوعات مورد عالقه و جالب توجه روانشناسان و صاحب 

یشرفت تحصیلی به موفقیت فراگیران در بطور کلی پ. نظران علوم تربیتی است
-به نظر می. امور تحصیلی اشاره دارد که بر اساس آزمون ها قابل سنجش باشد

رسد پیشرفت تحصیلی و عزت نفس داراي یک رابطه متقابل باشند، یعنی از 
شود، زیرا که خودباوري و طرفی داشتن عزت نفس موجب پیشرفت تحصیلی می

گذارد و یادگیري و ایجاد انگیزش براي تحصیل اثر می تلقی مثبت از خویشتن در
گردد، از طرف دیگر موفقیت هاي تحصیلی و رسیدن موجب پیشرفت تحصیلی می

به طور کلی . شودبه مدارج باال در کار آموزش، موجب ارتقاي عزت نفس می
ي موفقیت احساس خودباوري و اي و تجربهپیشرفت انسان در هر زمینه

  ). 7(شود توانمندي در هر موردي، باعث افزایش عزت نفس در او میارزشمندي و 
ما نیاز داریم  .احساس خوب در مورد خودمان است ،زندگی نیاز اساسی ما در

چنین . که خود را از نظر جسمی، فکري، احساسی و انسانی خوب و با ارزش بدانیم
ه در زندگی بر احساس، انگیزه و محرك ما براي توفیق در انجام اموري است ک

عهده داریم و از جمله این امور پیشرفت تحصیلی است که عزت نفس تحصیلی 
ي دانش براي خود قائل مبتنی بر مقدار ارزشی است که افراد به عنوان جوینده

باید اعتراف کرد که بودجه سنگینی . اي در آن داردهستند که آموزش سهم عمده
یابد باید در مسیر صحیحی صرف شود که از سوي دولت به آموزش اختصاص می

آموزان و دانشجویان شود که باعث احساس ارزشمندي و پیشرفت تحصیلی دانش
هاي جبران ناپذیري از جمله هدر  بدیهی است که مصرف نادرست آن باعث زیان

 شدرفتن عمر فراگیران و معلمان و اساتید و شکوفا نشدن استعدادهاي آنها خواهد 
آن جهت حائز اهمیت است که یکی از عوامل در موفقیت و  و تحقیق حاضر از

آموزان و دانشجویان شناخته شود و تمام دست اندرکاران شکست تحصیلی دانش
امور آموزشی از تاثیر مهم عزت نفس و احساس ارزشمندي بر پیشرفت تحصیلی 

س و آگاه شوند و تالش به عمل آورند تا با برخورد مطلوب و مناسب، اعتماد به نف
آموزان و دانشجویان را باال برده و در موفقیت تحصیلی آنها عزت نفس دانش

 افت از مانع و شده تحصیلی پیشرفت به منجر که به عواملی توجه .باشند مسهی
 عزت عوامل، این ترین مهم از است یکی برخوردار اي ویژه اهمیت از آن گردد،
  .)7(  است دانشجو نفس

آموزان و دانشجویان انجام شده اما تعددي در دانشدر این رابطه مطالعات م
 چگونگی این مطالعات محدود به دانشجویان غیر علوم پزشکی بوده و همچنین

 در متناقض نتایج وجود .است نگرفته قرار بررسی مورد دقیق طور به این ارتباط
جامعه  و فرد بر آن اثرات و تحصیلی موضوع پیشرفت اهمیت کنار در مطالعات،

خصوص دانشجویان پزشکی که بطور مستقیم با سالمت افراد و جامعه سروکار ب
 پژوهش، این هدف .نماید می تأیید را بیشتر هايانجام پژوهش لزوم دارند،

بررسی عزت نفس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی مقاطع 
  .بود پیش بالینی و بالینی

  
  

 مواد و روشها
ي جامعه .باشدمقطعی می تحلیلی و -نوع توصیفی از حاضر تحقیق

 اساس بر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده که پزشکی دانشجویان پژوهش،
 فرمول از استفاده با حاضر يحجم نمونه. شد برآورد نفر 795 حدود شده اخذ آمار

نفر محاسبه گردید، که به  259و به تعداد % 5خطاي  سطح ککران با نمونه حجم
دانشجویان به دو .گرفتند قرار بررسی مورد و انتخاب ايورت تصادفی طبقهص

شامل دانشجویان ترم یک به باال، قبل از ورود به دوره (گروه پیش بالینی 
 .تقسیم شدند) شامل دانشجویان مقطع کارآموزي و کارورزي(بالینی و  )کارآموزي

این . فس کوپراسمیت بودپژوهش پرسشنامه عزت ن این در هاداده گردآوري ابزار
 پرسشنامه این. سنج هستندماده آن دروغ 8ماده است که  58پرسشنامه شامل 

حیطه  4 در اصلی هايگویه .است غ سنج درو گویه 8 و اصلی گویه 50 داراي
س نف ، عزت)گویه8(اجتماعی  نفس عزت ،)گویه 26( عمومی نفس عزت

 مقیاس .است شده توزیع )هگوی 8(نفس تحصیلی  گویه، و عزت 8(خانوادگی 
 و صفر به صورت آزمون این گذاري نمره شیوه و خیر و بلی صورت پرسشنامه به

ها در این پرسشنامه نیز، به صورت سؤاالت مربوط به خرده مقیاس .است یک
  ).  8(پراکنده جاگذاري شده است 

و  روایی و پایایی این آزمون در مطالعات انجام شده به روش دو نیمه کردن
روایی و پایایی این آزمون در یک . تعیین شده است 83/0ضریب همبستگی 

در پژوهش دیگري ضریب ). 9( مطالعه از روش دو نیمه کردن استفاده شده است
بدست آمد که از نظر آماري  81/0پایایی با روش همبستگی درونی آلفاي کرونباخ 

ز ضریب پایایی محاسبه دار بود و پس از اجراي پژوهش براي کل نمونه نیمعنی
براي خرده  83/0، 81/0، 83/0، 86/0ضریب پایایی ). 10( بود 79/0شده برابر با 

را ) آموزشگاهی( هاي عزت نفس عمومی، اجتماعی، خانوادگی و تحصیلیمقیاس
  ). 11(بدست آمد 

براساس  بود که پیشرفت تحصیلی دانشجویانمتغیر دیگر این پژوهش 
-Y=M1 :ي هاي مشروطی از رابطه گذشته و تعداد ترم هاي میانگین معدل ترم

1/2M2 ،استفاده گردید که در آن M1 هاي گذشته و سال میانگین معدل نیمM2 
   .باشد هاي گذشته می هاي مشروطی در ترم تعداد ترم 

معیارهاي ورود به مطالعه شامل انتخاب تصادفی دانشجویان پزشکی که در 
ول به تحصیل بودند، عدم شرکت در پژوهش مشغ 1390مقاطع مختلف در سال 

امتیاز  معیار خروج از مطالعه نیز. مشابه و آشنایی قبلی با پرسشنامه بوده است
پس از . سنج در پرسشنامه عزت نفس بوددر سؤاالت مربوط به دروغ 4باالي 

آوري و پس از کدبندي با ها جمعها توسط دانشجویان، دادهتکمیل پرسشنامه
قرار گرفت، روش مورد تجزیه و تحلیل آماري  SPSS-18افزار ز نرماستفاده ا

فراوانی،  توزیع :شامل(آماري مورد استفاده در این مطالعه، روش آماري توصیفی 
به منظور (اسمیرنف  -هاي کولموگروف، آزمون)نمودار، میانگین و انحراف معیار

ی، ضریب همبستگی ، تی مستقل، من ویتن)بررسی نرمال بودن توزیع داده ها
براي دانشجویان هدف از انجام پژوهش بیان و . اسپیرمن و آزمون مجذور کاي بود

  .جهت شرکت در تحقیق، کسب رضایت شد
  
  

 هایافته
 8/44ها دختر و درصد نمونه 2/55نفر که 259کل افراد مورد پژوهش 

و  و حداقل 92/22±59/2میانگین سنی افراد شرکت کننده . درصد پسر بودند
درصد دانشجویان مورد مطالعه در دوره پیش  49. بود 40و  18حداکثر سن آنها 

درصد  12. درصد آنان در دوره بالینی مشغول به تحصیل بودند% 51بالینی و 
  . درصد مجرد بودند 88ها متأهل و نمونه
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  و همکارانویدا سپاهی ؛ پیشرفت تحصیلی عزت نفس و ارتباط آن با

 

 

میانگین . نفر از دانشجویان مورد مطالعه باال بود 149%)5/57(عزت نفس در 
هاي آن در دو مقطع پیش بالینی و بالینی در جدول نفس و حیطه نمره عزت

میانگین نمره عزت نفس در دانشجویان پسر . نشان داده شده است 1شماره 
بدست آمد که این اختالف از  14/36±88/6و در دانشجویان دختر  88/6±71/35

  ). 2جدول شماره (لحاظ آماري معنادار نبود 
  

هاي آن به ف معیار عزت نفس و حیطهمیانگین و انحرا. 1جدول 
  بالینی و بالینیتفکیک مقطع پیش

 Mean±SD Pvalue F  متغیر عزت نفس

  عزت نفس عمومی
  45/11±72/2  پیش بالینی

658/0  197/0  
  39/11±85/2  بالینی

  عزت نفس اجتماعی
  85/13±46/2  پیش بالینی

139/0  198/2  
  58/13±79/2  بالینی

  عزت نفس خانوادگی
  24/6±73/1  پیش بالینی

512/0  431/0  
  02/6±92/1  بالینی

  عزت نفس تحصیلی
  57/4±58/1  پیش بالینی

485/0  490/0  
  70/4±61/1  بالینی

  کل عزت نفس
  11/36±53/6  پیش بالینی

121/0  42/2  
  70/35±20/7  بالینی

  
هاي آن به میانگین و انحراف معیار عزت نفس و حیطه. 2جدول 

  جنسیتتفکیک 
 Mean±SD  P value Z  متغیر عزت نفس

  عزت نفس عمومی
  24/11±89/2  مؤنث

350/0  934/0-  
  64/11±63/2  مذکر

  عزت نفس اجتماعی
  59/13±72/2  مؤنث

515/0  651/0-  
  87/13±53/2  مذکر

  عزت نفس خانوادگی
  24/6±74/1  مؤنث

339/0  956/0-  
  99/5±94/1  مذکر

  عزت نفس تحصیلی
  64/4±56/1  مؤنث

842/0  199/0-  
  64/4±64/1  مذکر

  کل عزت نفس
  71/35±88/6  مؤنث

769/0  294/0-  
  14/36±88/6  مذکر

  
و  91/14±10/0میانگین پیشرفت تحصیلی و نمره عزت نفس به ترتیب 

میانگین پیشرفت تحصیلی بدست آمده،  به توجه با. گزارش شد 87/6±90/35
 که افرادي اساس، آن و بر شده گرفته نظر ربه عنوان نقطه برش د 9/14نمره 

 9/14 از کمتر و باال تحصیلی وضعیت بوده، 9/14پیشرفت تحصیلی شان باالتر از 
همچنین با توجه به میانگین بدست آمده در . شدند قلمداد تحصیلی پایین وضعیت

نمره بدست آوردند  9/35آزمون باالتر از میانگین  این در که افرادي عزت نفس،
نمره بدست  9/35میانگین  مساوي یا و تر کم که افرادي و باال نفس اراي عزتد

آزمون آماري مجذور کاي، . آوردند داراي عزت نفس پایین، در نظر گرفته شدند
دار آماري بین وضعیت عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نشان داد ارتباط معنی

)70/4=χ2 ،03/0P= .(ه پیشرفت آزمون آماري محاسبه شانس افرادي ک
تحصیلی باالیی دارند در افراد با عزت نفس باال نسبت به افرادي که عزت نفس 

درصد، میزان واقعی مواجهه با عزت  95برابر بود و با احتمال  73/1پایینی دارند، 
نفر از  88%) 4/79. (برابر برآورد گردید 84/2و حداکثر  05/1نفس باال حداقل 

نفر  61%) 6/69(یشرفت تحصیلی باالیی داشتند و دانشجویان با عزت نفس باال، پ
این درحالی . از دانشجویان با عزت نفس پایین پیشرفت تحصیلی پایینی داشتند

داري بین متغیر عزت نفس با ي معنیاست که ضریب همبستگی پیرسون رابطه
  .)P=129/0و  r=95/0(پیشرفت تحصیلی نشان نداد 

  
حیطه هاي آن با پیشرفت ضریب همبستگی عزت نفس و : 3جدول 

  تحصیلی
  P value  ضریب همبستگی  Mean±SD  متغیر عزت نفس
  134/0  093/0  42/11±78/2  عزت نفس عمومی
  909/0  -007/0  71/13±64/2  عزت نفس اجتماعی
  314/0  063/0  13/6±83/1  عزت نفس خانوادگی
  003/0  184/0  64/4±6/1  عزت نفس تحصیلی

  129/0  095/0  9/35±88/6  کل عزت نفس
  

  بحث و نتیجه گیري 
هاي پژوهش بیان گر آن است که افراد با عزت نفس باال از پیشرفت یافته

تحصیلی باالیی برخوردار بودند، ولی بین میانگین معدل کل و عزت نفس ضریب 
این در حالی است که در مطالعات بسیاري بین . همبستگی معناداري وجود نداشت
و  13، 7، 12(دار و مثبتی بدست آمد ابطه معنیعزت نفس و پیشرفت تحصیلی ر

-در حالی که تعدادي از محققین مانند سلیمالیان ، صمدي و زارع هیچ رابطه). 14
 جنبه). 15-17(اي بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در تحقیقات خود نیافتند 

 دایجا به منجر که عواملی است نشده، گرفته نظر در ارتباط این بررسی در که اي
 که افرادي از بسیاري .شود می بهتر نتایج تحصیلی به یافتن دست براي انگیزه

 نفس عزت حفظ براي دیگري هاي مکانیسم از ندارند تحصیلی مناسبی پیشرفت
  ).6(کنند  می استفاده قبول قابل در حد

و  باال نفس عزت داراي هانمونه درصد 5/57داد  نشان هاي پژوهشیافته
هاي یافته. بودند )9/35میانگین (برش  خط از تر پائین نفس درصد عزت 5/42

دانشجویان مورد پژوهش، % 5/13پژوهش برخورداري و همکاران نشان داد که 
ي خود بر روي ، حسینی و همکاران در مطالعه)18(داراي عزت نفس باال بودند  

ین عزت بخشی تهران میانگبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و تواندانشجویان توان
و گفتاردرمانی  88/32، کاردرمانی 63/32نفس را در دانشجویان فیزیوتراپی 

  ). 6( بدست آوردند 72/33
هاي زارع و همکاران، پژوهشی در این رابطه بر روي دانشجویان رشته

نتایج این مطالعه نشان داد که . مختلف دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام داد
هاي دیگر ن پزشکی از سایر دانشجویان که در رشتهمیانگین عزت نفس دانشجویا

هاي نتایج بدست آمده در پژوهش). 20(مشغول به تحصیل بودند، باالتر است 
دهد که دانشجویان پزشکی نسبت به سایر انجام شده در ایران نشان می

در . هاي مختلف تحصیلی از عزت نفس باالیی برخوردارنددانشجویان در رشته
س، قضاوت ارزشی فرد نسبت به خود است برطبق نظر راجرز، عزت واقع عزت نف
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نیاز به توجه مثبت . آیدنفس در اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می
آمیز، صمیمیت، پذیرش و دیگران، شامل بازخوردها، طرز برخورد گرم و محبت

این با توجه به اهمیت ). 19(مهربانی از طرف محیط به خصوص والدین است 
ي پائل به گفته. رشته تحصیلی در جامعه ما، نتایج بدست آمده دور از انتظار نیست

اگر کسی به سادگی و بدون هیچ دلیلی، احساس خوبی از خود داشته باشد یا 
و یا داراي حس خطرناك عزت نفس است و ) که قطعاً مطلوب نیست(متکبر است 

با احساس کاذب عزت نفس تفکیک  ایشان تأکید دارد که باید ارزش واقعی خود را
این حالت دقیقاً مانند کسی است که در اثر مصرف دارو دچار توهم شده . کرد

کنند و ممکن است باشد، این افراد در خود احساس توانمندي و قدرت باالیی می
پر واضح است ). 20(بدون هیچ محدودیتی در خود، کارهاي خطرناك انجام دهند 

با توجه به مطالعات محدود در این . اي شودله توجه ویژهکه باید به این مسئ
  .هاي بیشتري استخصوص، نیاز به پژوهش

-دهد که عزت نفس در دانشجویان مقطع پیشهاي پژوهش نشان مییافته
که این مسئله در بین دانشجویان . بالینی، باالتر از مقاطع تحصیلی بالینی است

که براي خود در بدو ورود به دانشگاه قائل  پزشکی با توجه به دید آنها و ارزشی
در این بعد از عزت نفس، کسی که نیازهاي . رسدهستند، بدیهی به نظر می

اگرچه نتایج نشان داد که بین . اش برآورده شده باشد احساس خوبی دارداجتماعی
این در حالی است که . عزت نفس با مقاطع تحصیلی ارتباط معناداري وجود ندارد

آموزان نشان داد که بین عزت نفس با هاي حاصل از مطالعه در دانشیافته
موفقیت تحصیلی همبستگی بیشتري بوده و با افزایش مقطع تحصیلی این رابطه 

اي بین عزت نفس و جنسیت ها رابطههمچنین یافته). 15(شود تر میرنگکم
و  7، 12(دارد  نشان نداد که با نتایج کمالی، حسینی نسب و سلیمانیان همخوانی

، شاید یکی از دالیل عدم ارتباط بین عزت نفس و جنسیت، اخذ بازخوردهاي )15
برابر از محیط است بدین معنا که فواصل فرهنگی و قومی گذشته کمتر وجود دارد 

  ).   7(شود با دختران و پسران با نگرشی مساوي برخورد شود و سعی می
آن است که بین معدل و عزت نفس نتایج آزمون سؤاالت پژوهشی، بیانگر 

اما افرادي که داراي عزت نفس باالتر بودند، . همبستگی مستقیمی وجود ندارد
تري برخوردار ، از پیشرفت تحصیلی مطلوبنسبت به افراد داراي عزت نفس پایین

بودند و همچنین نتایج نشان داد که عزت نفس در دانشجویان پزشکی در مقایسه 
رسد که به نظر می. ها بوده استه در کشور ما بیشتر از سایر رشتهبا مطالعات مشاب

توانند عوامل دیگري که مرتبط با شرایط فرهنگی و عاطفی جامعه ما هستند، می
پیشنهاد . در باال بردن عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ارتباط مستقیم داشته باشد

فس و پیشرفت شود مطالعات بیشتري براي شناخت عوامل مؤثر بر عزت نمی
  . تحصیلی انجام گیرد

  
  

  تقدیر و تشکر
از بذل مساعدت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و معاونت  

محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به خاطر حمایت از این طرح و 
   .نماییمهمچنین از دانشجویان مشارکت کننده در پژوهش صمیمانه تشکر می
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: The relationship between self-esteem and academic achievement is  regarded 
by many educators as a well-established fact. This belief has been often invoked in order to argue against the provision 
of ability grouping for gifted students. The aim of this study was to determine the relationship between self-esteem and 
academic achievement in pre-clinical and clinical medical students in Kermanshah University of Medical Sciences. 
METHODS: In this descriptive-analytic and cross-sectional study, 259 pre-clinical and clinical medical students were 
randomly selected through a stratified sampling method in Kermanshah University of Medical Sciences. The data 
gathering instrument included Cooper-Smith self-esteem inventory. The results were analyzed using descriptive 
statistics, Spearman correlation coefficient, Chi-Square, independent sample t-test, and Mann-Whitney test. 
FINDINGS: Results showed that the students' mean scores in self-esteem was 35.90±6.87. 149 students (57.5%) had 
high self-esteem. There was a significant correlation between the level of self-esteem and academic achievement 
(P=0.03, χ2=4.7). 
CONCLUSION: Students with higher self-esteem had a better academic achievement compared with those who had 
lower self-esteem. Thus, it may be possible to promote academic achievement by improving self-esteem through 
appropriate methods, but due to cultural differences and fast changes of factors during the time,  not a single factor can 
be stated as the overall rule. 
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