
 
 
 
 

له 
مقا

قی
حقی

ت
 

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

 34-39 ، صفحه1395بهار و تابستان، 2، شمارة چهارمدوره 

 
 

 رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 

 *3(PhD)محمد تقی پور، 2 (PhD)قدمعلی طالبی، 1 (MSc Student)ارسالن قربان پور
 
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران     دانشکده توانبخشی، -1
 اه علوم پزشکی بابل، ایران   ، دانشگگروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی-2
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران   مرکز تحقیقات اختالل حرکت،-3
 

 27/5/95، پذیرش: 26/5/95، اصالح: 20/2/95 دریافت:

 
 خالصه

ز اهمیت بسزایی برخوردار مـی باشـد. در   در حیطه آموزش، همواره شناخت عواملی که منجر به پیشرفت تحصیلی و یا افت تحصیلی دانشجویان می گردد، ا سابقه و هدف:
دیـد قـرار داده انـد. ایـن     پاره اي از مطالعات بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ارتباط مستقیمی بدست آمده ولی بعضی از صاحب نظران رابطه مستقیم ایـن دو را مـورد تر  

 زیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است.ژوهش با هدف تعیین رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان فی    پ
ا این مطالعه شرکت داشتند. حجـم نمونـه هـ    در 1389تا  1387سال این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی بود. دانشجویان مقطع کارشناسی فیزیوتراپی از  مواد و روشها:

العه رضایت داشته و پرسشنامه را بـا صـداقت تکمیـل نمودنـد. پرسشـنامه حـاوي دو بخـش اطالعـات         نفر از آنان نسبت به شرکت در مط  40نفر در نظر گرفته شد که  52
عزت نفس دانشجویان با این آزمون اندازه گیري و رابطه آن با معدل و سایر اطالعات دموگرافیـک بررسـی گردیـد.     گزینه اي کوپر اسمیت بود. 58 دموگرافی و آزمون معتبر
 تجزیه و تحلیل شدند. SPSSتست با نرم افزار _یرسون و تی داده ها با آزمون هاي پ

دست آمد. از طریق آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معناداري بین نمره ب 866/16±059/1 میانگین معدل آنها و 10/34±340/6 میانگین عزت نفس دانشجویان یافته ها:
 P=0.028) با 42/36±628/6) و دختر(00/32±394/5ف متوسط عزت نفس بین دانشجویان پسر() دانشجویان وجود نداشت. اختالP=0.255نهایی عزت نفس و معدل(

 و مجردین00/41±414/1 وجود داشت؛ به گونه اي که میانگین عزت نفس متاهلین )P=0.020معنادار بود. بین میانگین عزت نفس با وضعیت تاهل ارتباط معناداري(
 ).P>0.05ري بین سطح تحصیالت پدر و مادر و رتبه ورودي و سن و عزت نفس مشاهده نشد(بود. همچنین ارتباط معنادا 211/6±33/33

چه دانشجویان داراي عزت نفس باالیی می باشند اما این عزت نفس ارتباط زیادي با پیشرفت تحصیلی ندارد.  در یک جمع بندي کلی میتوان گفت که اگر نتیجه گیري:
 یالت پدر و مادر می باشد. جالب تر اینکه عزت نفس بین دختران و افراد متاهل بیشتر از پسران و افراد مجرد است.همچنین عزت نفس مستقل از وضعیت تحص
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 مقدمه 
ت عواملی در حیطه آموزش بخصوص در حطیه علوم پزشکی، همواره شناخ

که منجر به پیشرفت تحصیلی و یا افت تحصیلی دانشجویان و بهبود تربیت 
م آموزشی کشور می سنیروي انسانی کارآمد در حیطه درمان و تغییر کیفیت سیت

. این عوامل را می )1، 2، 3، 4و  14(گردد، از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد
ینه تحصیلی، عزت نفس، وضعیت توان به دو دسته عوامل فردي (جنسیت، پیش

اقتصادي، وضعیت سکونت -تاهل و اضطراب) و عوامل محیطی (وضعیت اجتماعی
یکی از عوامل مهمی که منجر به  ).6و سطح سواد والدین) تقسیم بندي نمود(

بهبود در انجام فعالیتهاي تحصیلی و حتی زندگی فردي و اجتماعی و وجود پشتکار 
). عزت نفس، ارج نهادن به 5شود، عزت نفس می باشد(مناسب در انجام آنها می 

ارزشمندي و اهمیت خود فرد و استقالل فکري و مسئولیت پذیري و جنبه اي 

 . از دیدگاه کوپر )5و  13(اکتسابی از خود پنداره در برابر دیگران و محیط می باشد
 

وتی اسمیت عزت نفس یک ارزیابی فردي افراد از خود می باشد و به صورت قضا
فردي و احساس خوب بودن از میزان شایستگی فرد در محیط زندگی و پیرامون 

 ،. همچنین در مقاالت ایده اصلی عزت نفس)1، 2، 5، 8و  9(وي تعریف می شود
احساسی که هر شخصیت به ارزشمندي ذاتی و تالش جهت بهبود این 

اره فرد و ).  بطور کلی عزت نفس جزیی از خودپند7ارزشمندي، بیان شده است(
) و توانایی ارزیابی درست از 1اینکه چه قضاوتی نسبت به ارزش خود دارد(

)، تعریف می شود. عزت نفس بر 3هماهنگی خود ایده آل و خود واقعی را دارد(
نحوه تفکر، احساسات، تمایالت و دستیابی به ارزشها و اهداف در تحصیل و کار 

ل دانشگاهی، پیشرفت و موفقیت به . در محیط تحصی)4و  7(تاثیر گذار می باشد
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ذهنیتی گفته می شود که فرد با توجه به تواناییهاي ذاتی و اکتسابی خود به 
 ). 6رضایت ناشی از پیشرفتهاي خود رسیده باشد(

عزت نفس بعنوان نگرش مثبت و منفی یا بعبارت دیگر نگرش باال و پایین 
رزشمند بودن در زندگی می فرد نسبت به خود و در مجموع ارزیابی خود از حس ا

). افراد با عزت نفس باال بیشتر به نقاط قوت خود توجه میکنند و ارزیابی 4باشد(
از خود و در برابر مشکالت زندگی مقاومت بیشتري  )1و  12(بهتري از خود دارند

). همچنین این نگرش مثبت در افراد با موفقیتهاي تحصیلی باال 3(نشان می دهند
و حتی از نمرات عزت نفس به عنوان یک عامل ) 2و  7(دبه چشم می خور

 ).9پیشگویی براي موفقیتهاي تحصیلی استفاده می کنند(
بین ارتباط عزت نفس و پیشرفت تحصیلی و جنسیت و خانواده و شرایط 
محیط زندگی و اجتماعی براساس مطالعات صورت گرفته، نظریات گوناگونی وجود 

شده، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی داراي دارد. بر طبق مطالعات انجام 
تاثیرگذاري دوجانبه مثبت یا منفی بر یکدیگر می باشند. برخی از مطالعات بیان 
کرده اند که یک همبستگی مثبت بین عزت نفس و موفقیت تحصیلی براساس 

اما در برخی ) 3، 6، 7، 8، 11، 12و  13(معدل طول تحصیل دانشجویان وجود دارد
، 5، 9و  14(گی بین عزت نفس و موفقیت تحصیلی مشاهده نشدمطالعات همبست

در مطالعه حسینی و همکاران، اختالف معنادار بین عزت نفس و موفقیت  .)1، 2، 4
تحصیلی مشاهده و دلیل آن حمایتهاي اجتماعی اثرگذار بر بهبود عزت نفس و 

د، بین ). از طرفی در مطالعه سلملیان و کاظم نژا3پیشرفت تحصیلی بیان شد(
عزت نفس و موفقیت تحصیلی اختالف معناداري وجود نداشت و یکی از مهم 
ترین دالیل این عدم ارتباط، تفاوتهاي فرهنگی و تغییرات عومال دخیل در عزت 

رابطه تنگاتنگی بین عزت ). 1نفس و موفقیت تحصیلی به مرور زمان بیان شد(
فس بدلیل وجود نفس و موفقیت تحصیلی وجود دارد؛ از یک طرف عزت ن

خودباوري و تلقی مثبت از خود فرد سبب موفقیت تحصیلی می شود و از طرف 
دیگر موفقیت تحصیلی و کسب مدارج باال در زمینه هاي کاري و آموزشی، سبب 

. همچنین در مطالعه اي بیان )4، 5، 7، 8و  14(افزایش عزت نفس فرد می شود
تحصیلی بهتر ولی عزت نفس کمتري شد که دختران در مقایسه با پسران عملکرد 

) ولی در مطالعه اي دیگر عزت نفس در زنان باالتر از مردان گزارش 12دارند(
. همچنین در مطالعه اي رابطه بین عزت نفس و جنسیت مثبت )7، 10و  13(شد

ارزیابی شد اما بین عزت نفس و موفقیت تحصیلی در کل گروه ارتباطی یافت 
 ).4نشد(

یج متناقض در مطالعات صورت گرفته و به دلیل اهمیت با توجه به نتا
موضوع، بخصوص در موفقیتهاي فردي و پیشرفتهاي دانشگاهی، اجراي پژوهش 
هاي بیشتر در رشته هاي مختلف ضروري است تا سبب افزایش کیفیت در روند 
نظام آموزشی شود. همچنین با توجه به تحقیقات اندك صورت گرفته در رشته 

بر آن شدیم تا ارتباط بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان  فیزیوتراپی
فیریوتراپی و عوامل تاثیرگذار بر آنها را در دانشگاه علوم پزشکی بابل مورد مطالعه 

 قرار دهیم.
 مواد و روشها 

مقطعی اجرا شد و جامعه مورد  -این پژوهش براساس یک مطالعه توصیفی
ارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل مطالعه در آن، دانشجویان دوره ک

بودند. براساس نمونه گیري مطالعه به صورت طبقه اي در دسترس، حجم نمونه 
نفر از آنان نسبت به شرکت در مطالعه رضایت  45نفر تعیین شد که  52برابر با 

براي گردآوري داده ها از پرسشنامه اطالعات  داشته و وارد مطالعه شدند.
) استفاده شد. بخش Cooper-Smithفی و آزمون معتبر کوپر اسمیت(دموگرا

اطالعات دموگرافیک شامل سن، جنسیت، معدل، رتبه ورودي، وضعیت تاهل و 
سوال می باشد که  58سطح تحصیالت والدین بود. آزمون کوپر اسمیت داراي 

سوال دیگر در چهار حیطه عزت نفس کلی، عزت  50سوال دروغ سنج و  هشت
اجتماعی(همساالن)، عزت نفس خانوادگی(والدین) و عزت نفس تحصیلی نفس 

تقسیم بندي شده است. پاسخ به این سواالت به صورت بله و خیر می باشد. به 
این معنی که در این پرسشنامه هجده سوال، به پاسخ بله نمره یک و به پاسخ خیر 

نمرات معکوس بود؛ داراي نمره صفر داده می شد و در بقیه سواالت این آزمون، 
یعنی پاسخ بله نمره صفر و پاسخ خیر نمره یک داده می شد. بر این اساس، حداقل 

 هشتنفر از دانشجویان که از  پنجخواهد بود.  50نمره برابر صفر و حداکثر آن 
نمره کسب کرده  چهارسوال دروغ سنج(سواالت با شماره هاي اختصاصی) بیش از 

کرده بودند که خود را بیشتر از آن چیزي که هستند، بودند، به دلیل اینکه سعی 
نفر رسید.  40نشان دهند، از مطالعه خارج شدند و در نهایت حجم نمونه ها به 

پرسشنامه کوپر اسمیت در مطالعات  و بازنگري شده روایی و پایایی نسخه فارسی
 .)1و  9ت(بیان شده اس 79/0تا 74/0متعدد 

ل دانشجویان فیزیوتراپی که حداقل دو ترم در معیارهاي ورود به مطالعه شام
دانشگاه را گذرانده باشند، تمایل به شرکت دانشجویان  فیزیوتراپی دانشگا ه علوم 
پزشکی بابل و کامل نمودن اطالعات پرسشنامه بود. معیارهاي خروج مطالعه عدم 

ه رضایت و تمایل به کامل نمودن پرسشنامه، تکمیل ناقص پرسشنامه و کسب نمر
 بیشتر از چهار در هشت سوال مربوز به دروغ سنج مطالعه در نظر گرفته شد.

 50براي تعیین عزت نفس باال یا پایین، بر طبق مطالعات، میانگین نمره 
بیانگر عزت نفس باال  25در نظر گرفته می شود که نمره بیشتر از  25سوال، نمره 

. همچنین از افراد خواسته شد بیانگر عزت نفس پایین می باشد 25و نمره کمتر از 
تا به عزت نفس خود در کارها و زندگی بین یک تا ده نمره دهند که بیانگر 

 ارزشیابی فردي از عزت نفس خود خواهد بود.
داده هاي مطالعه با آزمونهاي توصیفی(شاخصهاي مرکزي و پراکندگی) و 

ار آماري آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون در قالب جداولی با نرم افز
SPSS V-16  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 
 یافته ها

پرسشنامه با  40پرسشنامه،  45بعد از جمع آوري و بررسی پرسشنامه ها، از 
توجه به مهم ترین معیار خروج، یعنی سواالت دروغ سنج، وارد فاز آنالیز آماري 

 19یان پسر و %) دانشجو5/52نفر( 21شدند. با توجه به حجم نمونه مطالعه، 
بود.  33/21±526/1%) دانشجویان دختر بودند. میانگین سن دانشجویان 5/48نفر(
%) در منزل شخصی ساکن 45نفر( 18%) از دانشجویان در خوابگاه و 55نفر( 22

 05/2247±596/1287بودند. میانگین رتبه قبولی در دانشگاه در رشته فیزیوتراپی 
و در دانشجویان دختر   76/2644±642/1627(در دانشجویان پسر 

 ) بود. 586/510±47/1807
بدست آمد. میانگین نمره  866/16±059/1میانگین معدل دانشجویان 

بود که بیانگر عزت نفس باال  10/34±340/6پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 
در بین دانشجویان می باشد که براساس آنالیز آماري، اختالف معنادار بین میانگین 

س دانشجویان دختر و پسر وجود داشت که نشان دهنده عزت نفس باالتر عزت نف
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 و همکاران قربان پور ارسالن؛  رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

 
در دانشجویان دختر می باشد. همچنین براي بررسی اینکه هر فرد چه رتبه اي به 
عزت نفس و ارزش خود می دهد، از آنها خواسته شد بین یک تا ده، یک نمره به 

ت آمد. میانگین بدس 737/7±449/1خود اختصاص بدهند که میانگین آن برابر 
به تفکیک جنسیت بیان شده است و مورد  1معدل و نمره عزت نفس در جدول 

آنالیز آماري قرار گرفته است. از طریق آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط بین 
متغیرهاي نمره عزت نفس و معدل و نمره ارزیابی فردي عزت نفس بررسی شد 

) ولی بین P=0.255اهده نشد(که ارتباط معناداري بین عزت نفس و معدل مش
 نمره عزت نفس و نمره ارزیابی فردي عزت نفس همبستگی معنادار و مستقیم

)P=0.013 .مشاهده شد ( 
 متغیرهاي مورد مطالعه به تفکیک جنسیتمیانگین و انحراف معیار :  1جدول 

 متغیرها
 دانشجویان پسر

Mean±SD 

دانشجویان 

 دختر

Mean±SD 

Pvalue 

 نمره پرسشنامه

 عزت نفس
394/5±00/32 628/6±42/36 028/0 

 082/0 173/17±025/1 591/16±036/1 میانگین معدل

نمره ارزیابی فردي 

 عزت نفس
336/1±81/7 599/1±65/7 746/0 

همچنین براساس جنسیت مشاهده شد که دانشجویان پسر همبستگی باالتر 
 نفس و مستقیم تري بین نمره عزت نفس و نمره ارزیابی فردي عزت

)P=0.017 همبستگی متغیرها به تفکیکی جنسیت بیان شده  2) دارند. در جدول
همچنین با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط بین متغیرهاي نمره  اند.

عزت نفس و معدل با محل سکونت(خوابگاه، منزل شخصی) و تاهل(مجرد، 
اند. در بررسی کلی بین  بیان شده 3متاهل) مورد تحلیل قرار گرفت که در جدول 

) P=0.099) نمره ارزیابی فردي(P=0.357وضعیت تاهل با نمره معدل(
) رابطه P=0.020ارتباطی مشاهده نشد اما بین وضعیت تاهل و نمره عزت نفس(

)، P=0.896معنادار وجود داشت و همچنین بین محل سکونت با نمره معدل(
) ارتباطی P=0.421() و نمره ارزیابی فرديP=0.368نمره عزت نفس(

 مشاهده نشد.
 ) و معدلP=0.054بین سطح تحصیالت پدر با متغیرهاي نمره عزت نفس(

)P=0.141)و نمره ارزیابی فردي عزت نفس (P=0.726 و بین سطح (
) P=0.764) و معدل(P=0.653تحصیالت مادر با متغیرهاي نمره عزت نفس(

بین  معنادار مشاهده نشد.) ارتباطی P=0.211و نمره ارزیابی فردي عزت نفس(
 ) و معدلP=0.198رتبه ورودي دانشجویان با متغیرهاي نمره عزت نفس(

)P=0.073)و نمره ارزیابی فردي عزت نفس (P=0.813 و بین سن با (
 ) و نمره ارزیابی فردي عزت نفسP=0.418متغیرهاي نمره عزت نفس(

)P=0.101.ارتباطی معنادار مشاهده نشد ( 
 

  همبستگی بین متغیرهاي نمره عزت نفس و معدل و نمره ارزیابی فردي عزت نفسب ضری:  2جدول 

 

 متغیرهاي مورد مطالعه

 جنسیت

مقدار همبستگی 

 )rپیرسون(
)Pvalue( دانشجویان دختر دانشجویان پسر 

مقدار همبستگی 
 )rپیرسون(

)Pvalue( 
مقدار همبستگی 

 )rپیرسون(
)Pvalue( 

 255/0 184/0 150/0 344/0 451/0 -174/0 فس با معدلنمره پرسشنامه عزت ن

 973/0 -005/0 979/0 006/0 955/0 013/0 نمره ارزیابی فردي عزت نفس با معدل

نمره پرسشنامه عزت نفس با نمره ارزیابی فردي 

 عزت نفس
517/0 017/0 373/0 115/0 388/0 013/0 

 و معدل و نمره ارزیابی فردي عزت نفس همبستگی بین متغیرهاي نمره عزت نفسضریب :  3جدول 

 

 متغیرهاي مورد مطالعه

نمره 

پرسشنامه 

 عزت نفس

میانگین 

 معدل

نمره ارزیابی 

فردي عزت 

 نفس

نمره پرسشنامه 

 عزت نفس با معدل

نمره ارزیابی فردي 

 عزت نفس با معدل

نمره پرسشنامه عزت 

نفس با نمره ارزیابی 

 فردي عزت نفس

r Pvalue r Pvalue r Pvalue 

 تاهل
 054/0 323/0 808/0 -042/0 385/0 149/0 611/7±424/1 815/16±095/1 33/33±211/6 مجرد 

 283/0 717/0 802/0 -198/0 265/0 -735/0 875/8±314/1 337/17±519/0 00/41±414/1 متاهل

محل 

 سکونت

 036/0 449/0 755/0 -071/0 928/0 020/0 568/7±408/1 874/16±086/1 27/33±143/6 خوابگاه

 230/0 298/0 797/0 065/0 124/0 376/0 944/7±513/1 892/16±056/1 11/35±606/6 منزل شخصی
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 بحث و نتیجه گیري 
با توجه به مطالعاتی که درباره میزان عزت نفس و عوامل تاثیرپذیر بر آن 

یهاي خود انجام شده، نشان می دهد که دانستن اینکه دانشجویان چه قدر از توانای
را شناخته و به آن ایمان دارند، از اهمیت بسیار باالیی بخصوص در نظام آموزشی 
علوم پزشکی برخوردار می باشد. یافته هاي این مطالعه بیانگر آن است که عزت 

). اما در این مطالعه بین P=0.028نفس در دانشجویان دختر بیشتر از پسران بود(
) ولی بین نمره P=0.255عزت نفس و معدل ارتباط معناداري مشاهده نشد(

پرسشنامه عزت نفس با نمره ارزیابی فردي عزت نفس ارتباط متوسط و مثبت 
 ) که این ارتباط در دانشجویان پسر بیشتر بودP=0.013وجود داشت(

)P=0.017.( 
عه، میانگین عزت نفس دانشجویان در سه براساس نتایج یافته شده در مطال

داشته که از  ) قرار10/34±340/6دوره تحصیلی رشته فیزیوتراپی در حد متوسط(
نظر آماري اختالف معناداري بین عزت نفس دانشجویان دختر و پسر داشت و 
 دانشجویان دختر عزت نفس باالتري داشتند. نتایج مطالعه حاضر با مطالعه نادري

) همخوانی داشت اما در 7) و روزلی و همکاران(13ی و همکاران()، میرزای4(
)، عزت نفس دانشجویان 12) و ارشد و همکاران(11مطالعه سعادت و همکاران(

پسر بیشتر بود که مهم ترین علت آن هم استقالل فردي بیشتر پسران بیان 
و  ). در سایر مطالعات اختالف معناداري بین عزت نفس دانشجویان دختر12شد(

. بنظر می رسد که اختالف بین عزت )1، 2، 3، 5، 7، 8، 9و  14(پسر مشاهده نشد
نفس پسران و دختران را می توان در نحوه نگرش به خود و محیط پیرامون 

)؛ بطور کلی دختران بیشتر بر نحوه نگرش روابط با دیگران و 8جستجو نمود(
به فرد بودن و استقالل محیط و کسب اعتماد به نفس و پسران بیشتر بر منحصر 

 ). 1طلبی تاکید دارند(
درباره میانگین معدل، اختالف معناداري بین دانشجویان پسر و دختر مشاهده 

) همخوانی داشت ولی در 6نشد که این نتیجه با مطالعه صادقی موحد و همکاران(
مطالعاتی اختالف معنادار حاصل شد و میانگین دانشجویان دختر بیشتر از پسران 

.  در مطالعات حیطه آموزشی، معدل دانشجویان به )1، 7، 8، 9، 12و  13(بود
عنوان عاملی براي بررسی پیشرفت و موفقیت تحصیلی در نظر گرفته می شود. در 
مطالعه حاضر بین عزت نفس و معدل دانشجویان ارتباط معناداري مشاهده نشد. 

و ) 1، 2، 4، 5، 9، 10و  14(این نتیجه با نتایج سایر مطالعات همخوانی داشت
نشان دهنده اینست که پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباطی به عزت نفس آنها 

، 12و  13(ندارد. اما در مطالعاتی ارتباط معنادار بین عزت نفس و معدل منتج شد
و دلیل آن اینگونه بیان شده که افراد با عزت نفس باال، پشتکار ) 3، 6، 7، 8، 11

حل مشکالت و مسایل زندگی دارند و در نتیجه احتمال  بیشتري در برابر
). البته در مطالعاتی هم بیان شده است که عزت نفس 8موفقیتشان بیشتر می شود(

تاثیر غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی دارد و عواملی نظیر ترس از شکست، 
اضطراب، نحوه نگرش به خود و رشته تحصیلی و ... بر عزت نفس و پیشرفت 

. از طرفی عزت نفس به نگرش خود فرد بر می گردد )8و  12(ی تاثیر دارندتحصیل
 و افرادي که پیشرفت تحصیلی مناسبی ندارند، از روشهاي دیگري براي حفظ 

 

 
. در پیشرفت تحصیلی )3و  4(عزت نفس در حد قابل قبول استفاده می کنند

ختی نظیر عزت مجموعه اي از عوامل فردي، محیطی یا عوامل شناختی و غیر شنا
 نفس و تفاوتهاي فرهنگی و خانوادگی و نحوه شخصیت فردي اثرگذار می باشد

. همچنین رابطه تنگاتنگی بین عزت نفس و موفقیت تحصیلی )2، 6، 8و  14(
وجود دارد؛ از یک طرف عزت نفس بدلیل وجود خودباوري و تلقی مثبت از خود 

موفقیت تحصیلی و کسب  فرد سبب موفقیت تحصیلی می شود و از طرف دیگر
مدارج باال و افزایش سن و هدف دار شدن در زندگی در زمینه هاي کاري، 

 ). 4، 5، 7، 8و  14(آموزشی، سبب افزایش عزت نفس فرد می شود
در مطالعه جهت بررسی، براساس اینکه فرد نسبت به عزت نفس خود از 

رسش قرار گرفت. بین ) چه نظري دارد، مورد پ1دیدگاه خود یا همان خودپنداره(
عزت نفس و نمره اختصاصی هر فرد به خود ارتباط و همبستگی معنادار وجود 
داشت و در گروه پسران این ارتباط بیشتر بود. بر این اساس در دانشجویان با عزت 
نفس باال و بخصوص دانشجویان پسر، میزان نمره اختصاصی هر فرد به خود براي 

م باال می باشد. بر این اساس شاید بتوان نوع نگرش به تعییین میزان خودپنداره، ه
 13(خود را که تحت تاثیر عوامل فردي و شخصیتی افراد و کسب تجربه می باشد

 ، از عوامل مهم عزت نفس باال یا پایین در نظر گرفت.)9و 
بین عزت نفس با محل سکونت، تحصیالت پدر و مادر ارتباطی مشاهده 

نمره اختصاصی هر فرد به خود در ساکنین خوابگاه  نشد. اما بین عزت نفس و
) 9ارتباط و همبستگی معناداري مشاهده شد که با مطالعه زارع و همکاران(

) 14) و داوري و همکاران(3)، حسینی(1همخوانی داشت ولی در مطالعات سلملیان(
ج )، دانشجویان خار6ارتباطی معنادار مشاهده نشد و در مطالعه صادقی و همکاران(

از خوابگاه پیشرفت بهتري داشتند. همچنین بین عزت نفس و وضعیت تاهل هم 
و  14(ارتباط معنادار وجود داشت که در مطالعات مرور شده این ارتبط وجود نداشت

9 ،6 ،3 ،1(                 . 
پیشرفت انسان در هر زمینه اي و کسب تجربه و بهبود احساس خودباوري، 

) با توجه به مطالعات انجام شده، شرایطی باید 5د می باشد(سبب رضایت فرد از خو
در دانشگاه ها ایجاد نمود تا دانشجویان از نظر شرایط فردي و محیطی اثرگذار بر 

. بدلیل نتایج متناقض در )6و  13(تحصیل در حد مطلوب و کامل تري قرار بگیرند
هشهاي بیشتر مطالعات و اهمیت موضوع بر پیشرفت نظام آموزشی، اجراي پژو

بخصوص از نوع طولی و پژوهش هاي مقایسه اي ضروري است. البته الزم به 
ذکر است که در این گونه مطالعات باید به پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه 
به عملکرد آنها در حیطه هاي دروس تئوري و کارآموزي دید متفاوتی داشت که 

شته فیزیوتراپی تاثیرگذار می باشد که احتماال بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ر
 در مطالعات بیشتر باید به این رابطه هم پرداخت.

       
 

 تشکر تقدیر و 
بر خود ملزوم می دانیم تا از کلیه دانشجویان فیزیوتراپی شرکت کننده در این 

 مطالعه و دانشگاه علوم پزشکی بابل کمال سپاس گزاري را داشته باشیم.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Indentifying the factors affecting on educational progress and or academic 
degradation is very impotent in education fields. Some researchers have been reported a direct relation between the 
self-esteem and educational progress, while another authors have doubted such direct relation. This study was aimed to 
determining the relationship between self-esteem and educational progress in physiotherapy students at Babol 
University of medical sciences. 
METHODS: In this correlation study, initially 52 physiotherapy students, undergraduate level, interred; but finally 45 
subjects completed the questionnaire with the consent and consciously. The questionnaire included two parts: 
demographic information’s and cooper-smith valid test with 58 questions. The cooper-smith questionnair was used to 
measuring the student’s self-esteem. Also, the correlation between self-esteem and average score and other 
demographic data was surveyed. Data analyzed using pearson's test and t-test via SPSS. 
FINDINGS: The mean of student’s self-esteem and their average score determined 34.10±6.34 and 16.866±1.059 
respectively. There was not a significant correlation between the student’s self-esteem and average score (p=0.255). 
The mean of student’s self-esteem was significantly lower in boy students (32.00±5.394) with respect to girl students 
(36.42±6.628) (p=0.028). A significant correlation was found between student’s self-esteem and marital status 
(p=0.020); the mean of self-esteem in married students and unmarried students were 41.00±1.414 and 33.33±6.211. 
Additionally, there was not found any significant correlation between Paternal education level and student’s iterance 
rank and between age and self-esteem (p>0.05). 
CONCLUSION: The student’s self-esteem is a Complex issue and somewhat independent of educational progress and 
Paternal education level. Interestingly, self-esteem was higher in girl's students and married individuals with respect to 
boy's students and unmarried individuals respectively. 
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