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تأثیر عزت نفس و ویژگی های فردی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

كشاورزی دانشگاه رازی

لیاشرفی 1، معصومه تقی بیگی2، امیرحسین علی بیگی3
1-کارشناس ارشدترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  دانشکده ی کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2-دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
3-دانشیاروعضوهیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه.

چکیده
از این جهت که عزت نفس یکی از مؤثر ترین عامل ها در پیشرفت تحصیلی می باشد، این پژوهش به بررسی تأثیر سطوح 
عزت نفس و ویژگی های فردی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی پرداخت. پرسشنامه ی استاندارد 
کوپراسمیت به منظور سنجش عزت نفس این دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است 
و جامعه ی آماری آن شامل 950 تن از  دانشجویان روزانه و شبانه ی مقطع کارشناسی بودند، که بر اساس جدول مورگان از 
بیانگر این موضوع  از تحلیل رگرسیون  انتخاب شدند. نتیجه ی حاصل  بین آنان 245تن به روش نمونه گیری تصادفی ساده 
بود که: جنس، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی، رشته تحصیلی و عزت نفس تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی موثر 
بودند که این 5 متغیر حدود 79 درصد از تغییرات متغیر وابسته )پیشرفت تحصیلی( را تبیین نموده اند. هم چنین بین عزت 
نفس دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده شد، بین تحصیالت والدین، شغل والدین، محل زندگی دانشجویان و 
پیشرفت تحصیلی آنان رابطه ی معناداری وجود نداشت و سنجش شاخص های عزت نفس نشان داد که میانگین عزت نفس 
خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی دانشجویان به ترتیب برابر4/27، 4/36 و 4/51 است که هر سه شاخص از حد متوسط باالتر 
می باشند )میزان استاندارد برابر8(. هم چنین عزت نفس عمومی دانشجویان برابر16/31 )بیشینه 26( و عزت نفس کلی نیز 

برابر29/3 )بیشینه 50( می باشد که میزان این دو نوع عزت نفس نیز در دانشجویان از حد متوسط باالتر می باشد. 
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مقدمه
مهم ترین وظیفه نظام آموزشـی، آماده سـاختن دانشجویان 
بـرای کسـب دانـش، مهارت های شـناختی وشـغلی بـرای ورود 
به اجتماع اسـت. اما افت تحصیلی دانشـجویان بـه عنوان یکی 
از چالـش هـای عمده در کیفیت مراکز نظام آموزش عالی کشـور 
به شـمار مـی آید. ترک تحصیـل، اخراج یا توقـف در تحصیل از 
نظر هزینه های آموزشـی هرسـاله رقـم زیادی به آمـوزش عالی 
در کشـورهای جهـان ضـرر وارد مـی کننـد کـه آثـار و پیامدهای 
ناگـوار فـردی و اجتماعـی فراوانـی بـه وجـود خواهـد آورد، در 
کشـور مـا نیـز ایـن امـر از مهـم تریـن چالـش هـای کنونـی نظام 
آموزشـی اسـت و هرسـاله ده ها میلیارد ریال از بودجه ی کشور 
را بـه هـدر مـی دهـد و نیروهـای بالقـوه و سـرمایه هـای جامعـه 
کـه همـان نیـروی انسـانی اسـت بـی ثمـر مـی ماند)سـلملیان و 
همـکاران، 1393(.   پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان، درکسـب 
موفقیـت هـای آینـده آنـان ا همیـت بـه سـزایی داشـته  و کـم 
توجهـی بـه ایـن مقولـه اساسـی و در پـی  آن افـت تحصیلـی، 
موجـب کاهـش سـطح علمـی وکارایـی دانشـجویان درجامعـه 

خواهد شـد )زمانـی و همـکاران،1382(.           
بنابرایـن، شناسـایی عامـل های مؤثـر بر موفقیـت تحصیلی 
دانشـجویان وتوجـه بـه آنهـا، گامـی بـه سـوی توسـعه ی پایدار 
میباشـد)صفدری ده چشـمه وهمـکاران،1383(. عـزت نفس و 
ارزیابـی مثبـت از خـود، از اساسـی تریـن عامل هـای تأثیرگذار 

در پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان می باشـد.
بیشـترین ظرفیـت  از   بتواننـد  کـه  ایـن  بـرای  دانشـجویان 
ذهنـی و توانمنـدی هـای بالقوه خـود بهره مند شـوند باید عزت 
نفس داشـته باشـند. به نظرمی رسـد کـه دو مقوله ی پیشـرفت 
تحصیلـی و عـزت نفـس بـا یکدیگـر در ارتبـاط باشـند. یعنـی 
داشـتن عـزت نفس موجـب پیشـرفت  تحصیلی می شـود، زیرا 
کـه خودبـاوری و تلقـی مثبـت از خویشـتن در یادگیـری و ایجاد 

انگیـزش بـرای تحصیـل اثـر  می گـذارد. 
 بیشـتر صاحب نظران داشـتن عزت نفس را بـه عنوان عامل 
مؤثـر و اساسـی درسـازگاری اجتماعـی و پیشـرفت تحصیلـی 
افـراد مـی داننـد، ایـن باورگسـترش یافتـه و دارای تاریخچه ای 
طوالنی اسـت. کوپراسـمیت بر این باور اسـت که احساس عزت 
نفـس در نتیجـه ی نیـاز مثبـت بـه خـود بـه وجـود مـی آیـد. به 
عبارتـی منظـور از عزت نفس آن اسـت کـه افراد دربـاره ی خود 
چگونـه فکرمـی کننـد، چقدرخـود را شـناخته و ازعملکردشـان 

و  نظراجتماعـی  از  آنـان  احسـاس  ویـژه  بـه  و  هسـتند  راضـی 
تحصیلـی دربـاره ی خـود چگونـه اسـت و میـزان هماهنگـی و 
نزدیکـی خودآرمانـی و خـود واقعـی آنـان چقدراست)حسـینی 
وهمـکاران،1386(. عـزت نفـس یـک جنبـه ی مهـم درکارکـرد 
یـا کنـش کلـی فـرد بـوده و با زمینـه هـای دیگری چون سـالمت 

روانـی اجتماعـی وعملکـرد تحصیلـی او درارتبـاط اسـت .
افـرادی کـه دارای عـزت نفـس پاییـن تری هسـتند، نسـبت 
بـه آنانـی کـه عـزت نفـس باالتـری دارنـد، بیشـترتحت تاثیـر 
رابطـه هـای قانـع کننـده قـرار میگیرنـد و بیشـتر بـه هـم رنگی 

وهـم نوایـی درموقعیـت هـای اجتماعـی تن درمـی دهند.
 هنگامـی کـه محیـط آموزشـی، زمینه هـای مناسـب رابرای 
پیشـرفت تحصیلـی فراهـم کنـد وهمیـن تجربـه هـای موفقیت 
آمیـز درسـال هـای تحصیلـی بعـدی نیـز تکـرار شـود، نوعـی 
مصونیـت در برابـر بیمـاری هـای روانـی بـرای مدتـی نامحـدود 
در فـرد ایجـاد مـی شـود. چنیـن فـردی خواهـد توانسـت، بـه 
سـادگی  بـر فشـارها و بحـران هـای زندگـی چیـره شـود )بارانـی 

وهمـکاران،1388(.
عـزت نفـس به عنـوان یک عامـل مؤثر بر پیشـرفت تحصیلی 
در پژوهـش هـای زیـادی بررسـی شـده اسـت، و ایـن امر نشـان 
از اهمیـت ایـن موضـوع دارد. عامل های دیگری نیز هسـتندکه 
متاسـفانه آن چنـان کـه بایـد بـه آنهـا توجـه کافی نشـده اسـت، 
چـرا کـه بـه طـور معمـول محققـان درپژوهش هـای خـود، تنها 
تأثیـر یـك عامـل را برپیشـرفت تحصیلـی مـورد بررسـی قـرار 
مـی دهنـد، امـا بایـد اذعـان داشـت کـه پرداختن بـه  تمـام این 
عامـل هـا، در عمـل کاری بـس دشواراسـت، امـا باوجود دشـوار 
بـودن، نبایـد نادیـده انگاشـته شـود، زیـرا آینده ی یـك جامعه، 
منـوط به داشـتن افـرادی موفق وکارآمـد بوده که توان پیشـبرد 

هـدف های جامعـه رادارا باشـند.
بـا توجـه بـه آنچـه بیـان شـد، برنامـه ریـزان آموزشـی، الزم 
اسـت بـه عامـل هـای موثـر بـر پیشـرفت تحصیلـی توجـه کافی 
داشـته باشـند تـا بتواننـد، برنامـه ریـزی هـای مناسـبی را برای 
پیشـبرد هـدف های آموزشـی تدویـن و زمینه را بـرای موفقیت 
موفقیـت  چراکـه  آورنـد،  فراهـم  دانشـجویان  بیشـتر  هرچـه 
وپیشـرفت دانشـجویان در امـر تحصیـل، افـزون برپیامدهـای 
باالرفتـن  عامـل  خـود  دارد،  کـه  اقتصـادی  و  اجتماعـی 
اعتباردانشـگاهی بـوده و دانشـجویان موفقـی تربیت مـی کند و 
نظـام آموزشـی که بتواند نیـروی تحصیلکرده، موفـق وکارآمد را 

تاثیر عزت نفس و ویژگی های ...
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وارد جامعـه کنـد،  نظامـی موفـق وکارا خواهد بـود. ارتباط بین 
عـزت نفـس و پیشـرفت تحصیلـی در بررسـی هـای پرشـماری 
ارزیابـی شـده اسـت امااین ارتبـاط به طـور دقیق مـورد ارزیابی 
قـرار نگرفته اسـت. وجـود نتیجه هـای متفاوت درکنـار اهمیت 
موضوع پیشـرفت تحصیلـی و اثرگذاری هـای فرآیندهای  نظام 
آموزشـی بـر فـرد و جامعـه لـزوم انجـام پژوهـش های بیشـتری 
را تأییـد مـی کنـد. بنابرایـن در ایـن پژوهـش  بـه بررسـی ایـن 
موضـوع و تأثیـری که سـطوح عـزت نفس بر پیشـرفت تحصیلی 

دانشـجویان مـی توانـد داشـته باشـد پرداختـه شـده اسـت. 
 

پیشینه ی تحقیق
غبـاری بناب و همـکاران)1385(، در بررسـی خـود با عنوان 
رابطـه ی جـرات ورزی، عـزت نفـس بـا پیشـرفت تحصیلـی در 
دانـش آمـوزان تیزهوش و عـادی زنجان به این نتیجه رسـید که 
عـزت نفـس وپیشـرفت تحصیلی رابـطۀ معنـاداری باهـم دارند 
امـا در مـورد جنس و پیشـرفت تحصیلی تفاوت معنـاداری بین 

دوجنـس مالحظه نشـد.
پورشـافعی )1370(، معتقداسـت بیـن میـزان عـزت نفـس 
دانـش آمـوزان دختـر وپسـراز نظـر آمـاری تفـاوت معنـاداری 
آمـوزان  دانـش  نفـس  عـزت  میـان  همچنیـن  نـدارد،  وجـود 
وپیشـرفت تحصیلـی آنان همبسـتگی مثبت ومعنـاداری وجود 
ازنظرمیـزان  دارنـد،  باالتـری  نفـس  عـزت  کـه  افـرادی  و  دارد 

پیشـرفت درتحصیـل نیـز در رتبـه باالتـری قـرار مـی گیرنـد.
 مارشـال)1981(، درپژوهشـی بـا عنوان بررسـی رابطه عزت 
نفـس وپیشـرفت تحصیلـی دانـش آمـوزان، مالحظه کـرد، بین 
میـزان عزت نفـس دانش  آموزان دختر و پسـرتفاوت معناداری 
مـردودی  ی  پیشـینه  کـه  آموزانـی  دانـش  امـا  نـدارد.  وجـود 
داشـته انـد عـزت نفـس کمتـری نسـبت بـه دانـش آموزانـی کـه 
و  پـور  فراهنـگ  بودنـد.  دارا  نداشـتند،  مـردودی  ی  پیشـینه 
همـکاران)1389(، در تحقیقـی با عنوان رابطـه هوش معنوی و 
عـزت نفـس با پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان به ایـن نتیجه 
رسـیدند کـه عـزت نفـس دختران بیـش از پسـران می باشـد اما 

پیشـرفت تحصیلـی پسـران بیشـتر از دختران اسـت. 
تـد)1998(، در بررسـی ارتبـاط بیـن عـزت نفس وپیشـرفت 
تحصیلـی دانـش آمـوزان دختـر بـه ایـن نتیجـه رسـیدکه عـزت 
نفـس وپیشـرفت تحصیلـی دانـش آمـوزان تیزهـوش باالتـر از 
دانـش آمـوزان عـادی اسـت و نیـز بـرای پیـش بینـی پیشـرفت 

تحصیلـی دانـش آمـوزان بـه ترتیـب عـزت نفـس و پـس از آن 
کریهـد  و  هـال  مـک  پـوپ،  دارنـد.  اهمیـت  نظـارت  ع  موضـو 
)1385(، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که عـزت نفس باال بـا عملکرد 
مناسـب تـر و موثرتـر مرتبـط اسـت و عامـل اصلی در سـازگاری 

اجتماعـی- عاطفـی مـی باشـد.
صادقـی و همـکاران )1392(، نیـز در مقایسـه عـزت نفـس 
دوگـروه دانـش آمـوزان موفـق وناموفـق دبیرسـتانی شهرسـتان 
اردبیـل دریافـت کـه بیـن عـزت نفـس دانـش آمـوزان موفـق و 
ناموفـق تفـاوت معناداری وجود دارد و میـزان عزت نفس دانش 
آمـوزان ناموفق پسـر بیش از دانش آموزان ناموفق دختراسـت. 
ولـی تفـاوت معنـاداری بیـن عـزت نفـس دانـش آمـوزان موفـق 

پسـر و دختـر وجود نـدارد.
بـه طورکلـی دانش آمـوزان موفق عـزت نفس باالتری نسـبت 
بـه دانـش آموزان ناموفـق دارند. تامپسـون و انگلرلیـدر)2004(، 
عـزت نفـس دختـران را بیش از پسـران گـزارش کرده انـد و عامل 
موفقیـت تحصیلی دختـران را اعتماد به نفس بیشـتر و اضطراب 
کمتـر مـی داننـد. سلماسـیان و کاظـم نـژاد)1393(، در بررسـی   
900 نفـر دختر و پسـر سـال سـوم متوسـطه شـهر مشـهد بـه این 
نتیجـه دسـت یافـت کـه عزت نفـس درمقایسـه بـا مرکـز کنترل، 
ارتبـاط بیشـتری بـا پیشـرفت تحصیلـی دارد و ایـن ارتبـاط در 
دختـران بیشـتر از پسـران اسـت. هم چنین پسـران در مقایسـه 
بـا دختـران، مرکز کنتـرل درونی تر و عـزت نفس باالتـری دارند.
در ایـن زمینـه نتیجـه ی بررسـی هـای پرشـمار دیگر نشـان 
مـی دهـد که بین پیشـرت تحصیلـی و عـزت نفس بـاالی دانش 
و  دارد)گـروس،2001  وجـود  معنـاداری  ی  رابطـه  آمـوزان 
سـوئیتک،2002(. امـا پژوهش هـای )پارتل و هـکاران،1986 و 
انریـچ، 2001(، نشـان دادنـد کـه بیـن دو مولفه ی عـزت نفس و 
پیشـرفت تحصیلـی رابطه ی معنـاداری وجـود نـدارد. در مورد 
ارتبـاط جنـس و  پیشـرفت تحصیلـی، بررسـی هـای )پالمـرو و 
همـکاران 1990 و چـرچ وهمـکاران،1992( تفـاوت معنـاداری 
را بیـن پیشـرفت تحصیلـی در دو جنـس زن و مـرد نشـان نداد.
پژوهـش )فتحـی،2007( رابطـه ی  معنـاداری را بیـن عـزت 
در   ،)1994( ویگینـز  داد.  نشـان  تحصیلـی  پیشـرفت  و  نفـس 
بررسـی خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه دانـش آمـوزان 
بـا عـزت نفـس پاییـن، شـخصیتی غمگیـن داشـته، معاشـرتی 
نبـوده، بیشـتر تمایـل دارنـد که از الـکل و مـواد مخدر اسـتفاده 
کنند، افسـرده هسـتند و پیشـرفت تحصیلی کمتـری نیزدارند.
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 او هـم چنیـن در بررسـی خـود بـه رابطـه ی مسـتقیم عـزت 
نفـس و پیشـرفت پـی بـرد. بـا توجـه بـه بررسـی هـای بـه عمـل 
آمـده درخصـوص پیشـینۀ موضـوع، میتـوان اذعـان داشـت، 
پژوهشـهایی کـه تاکنـون در زمینـه ی عامـل های مؤثـراز جمله 
درخـارج  و  درایـران  تحصیلـی  برپیشـرفت  نفـس  عـزت  تأثیـر 
ازکشـورانجام شـده اسـت، گویای نقش و اهمیت عزت نفس در 

تبییـن پیشـرفت تحصیلـی اسـت.
برایـن پایـه، درایـن پژوهـش افـزون بـر تأثیـر عـزت نفس بر 
پیشـرفت تحصیلـی، عامـل هـای مهـم دیگـری ازجملـه شـغل 
والدیـن، سـطح تحصیـالت آنـان، نسـبت خانوادگـی والدیـن و 
دیگـر ویژگـی هـای جمعیت شـناختی کـه در تحقیقات گذشـته 
بـه آن هـا چنـدان اشـاره ای نشـده بـود بـه عنـوان عامـل هـای 
تأثیرگـذار درپیشـرفت تحصیلـی مـورد توجه قرارگرفته اسـت.
ازعامـل  یکـی  کـه  اهمیـت دارد  از آن جهـت  ایـن تحقیـق   
آمـوزان  دانـش  و شکسـت تحصیلـی  موفقیـت  در  موثـر  هـای 
ودانشـجویان شـناخته مـی شـود و تأثیـر ویژگی هـای جمعیت 
شـناختی دیگـر ماننـد شـغل والدیـن، سـطح تحصیـالت آنان، 

نسـبت خانوادگـی والدیـن بررسـی مـی شـود.
اندرکاران  دست  همه  تحقیق  این  های  نتیجه  با  رو  ازاین 
ارزشمندی  واحساس  نفس  عزت  مهم  تاثیر  از  آموزشی  امور 
برپیشرفت تحصیلی آگاه می شوند. به این ترتیب، هدف کلی 
این تحقیق، بررسی تاثیر رویه های عزت نفس و ویژگی های 
فردی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی می باشد. 

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظرماهیـت، از نوع پژوهش های کمی اسـت 
و از نظـر میـزان کنتـرل متغیرهـا از نـوع غیرآزمایشـی اسـت، 
ازجهـت روش،  و  کاربـردی  نظـر هـدف در زمـره تحقیقـات  از 
توصیفـی- تحلیلـی اسـت. جامـعۀ آمـاری شـامل همـه ی 950 
تـن دانشـجویان روزانـه و شـبانه دوره ی کارشناسـی، پردیـس 
کشـاورزی دانشـگاه رازی کرمانشـاه مـی باشـد(N=950) کـه بر 
پایـه ی جـدول مورگان از بین آنـان 245 نفردانشـجوی روزانه و 
شـبانه به شـیوه ی نمونـه گیری تصادفی سـاده انتخاب شـدند. 
بـرای گـرد آوری داده هـا از سـه نـوع ابـزار بهره گرفته شـد که 
شـامل: پرسشـنامه اطالعـات شـخصی و تحصیلـی، ویژگیهای 
عـزت  مقیـاس  اجتماعـی،  و  تحصیلـی  خانوادگـی-  فـردی- 
نفـس کوپراسـمیت دربردارنـده 58 گویـه اسـت کـه 8 گویـه آن 

دروغ سـنج می باشـد و 50 گویـه آن به چهار خـرده مقیاس عزت 
نفـس عمومـی، عـزت نفـس اجتماعـی، عـزت نفـس خانوادگی 
و عـزت نفـس تحصیلـی تقسـیم شـده انـد کـه آزمودنـی هـا می 
بایسـت احسـاس واقعـی خـود را دربـاره ی هریـک ازجملـه ها، 

باگزینـه بلـی یاخیـر مشـخص کند.
بـه  کوپراسـمیت  نفـس  عـزت  مقیـاس  پایایـی  و  روایـی   
شـیوه های معتبر محاسبه شـده اسـت. ضریب پایایی این آزمون 
در مطالعـات قبلـی 0/92بوده اسـت که مقدار معتبری می باشـد. 
بـرای بـرآورد روایی پرسشـنامه ازپانل متخصصان اسـتفاده شـد.

آمـار  هـای  شـاخص  از  هـا  داده  تحلیـل  و  تجزیـه  بـرای   
توصیفـی) فراوانـی، میانگیـن، انحـراف معیـار(، بـه دلیل شـبه 
فاصلـه ای فـرض کـردن نمـره پیشـرفت تحصیلی برای بررسـی 
رگرسـیون  از  تحصیلـی  پیشـرفت  و  نفـس  عـزت  بیـن  رابطـه 
چندگانـه بـه روش گام بـه گام اسـتفاده شـد، و بـه منظور بررسـی 
تأثیـر ویژگـی های فـردی بر عزت نفس دانشـجویان با آزمـون های 
افـزار   نـرم  از  بااسـتفاده  وایتنـی  مـن  و  والیـس  کروسـکال   ،t

شـد. اسـتفاده   SPSS16
هـم  تحصیلـی  پیشـرفت  گیـری  انـدازه  بـرای  باالخـره، 

شـد. اسـتفاده  درس  کل  میانگیـن  ازشـاخص 

یافته ها
از 245 پرسشـنامه کامـل شـده 187 تـن)78/3 درصـد( زن 
و 58 تن)27/3درصـد( مـرد بودنـد. از لحـاظ سـنی بیشـترین 
فراوانـی مربـوط بـه گـروه سـنی زیـر 20سـال )82درصـد( و 
کـم تریـن نیـــز مربـوط به گـروه سنـــی باالتـر از 30 سـال )4/.
درصد( می باشـد، میانگین سـنی پاسخگویان21/6سال است.
و  مجـرد  )84/5درصـد(  تـن  پاسـخگو،207  تـن   245 از 
ایـن  بـه  نیـز  تـن  یـک  و  بودنـد  متأهـل  )37تـن(  15/1درصـد 
پرسـش پاسـخ نـداده اسـت. ازکل پاسـخگویان92/7 درصـد در 
شـهر و 6/9درصـد در روسـتا زندگـی مـی کننـد. در ارتبـاط بـا 
میانگیـن نهایـی درس هـای گذرانـده پاسـخگویان، 190 تـن به 
ایـن گویه پاسـخ دادند کـه میانگین کل پاسـخگویان 15/97 می 
باشـد کمینـه ی آن 11/50 و بیشـینه ی آن 19/07 مـی باشـد.
پدرشـان  شـغل  )75/9درصـد(  پاسـخگویان  از  186تـن 
بودنـد.  غیرکشـاورزی  شـغل  دارای  14/7درصـد  و  کشـاورز 
شـغل مـادران 226 تـن )92/3درصـد( خانـه دار و 6/5 درصـد 
نیـز شـاغل بودنـد و بقیه بـه این پرسـش پاسـخ نـداده. از لحاظ 

تاثیر عزت نفس و ویژگی های ...
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میزان سـواد پـدر 13/9درصد بی سـواد، 13/1 درصـد )32تن(، 
تـن   70 دبیرسـتان  سـوم  تـن(،   31( ابتدایی،12/7درصـد 
)28/6درصـد( دیپلـم و 22/4 درصـد کاردانـی، و باالتـر بودنـد.
 امـا سـطح سـواد مـادر، 22/4درصد پاسـخگویان بی سـواد، 
دبیرسـتان  سـوم  15/1درصد)37تـن(  ابتدایـی،  18/8درصـد 
68تـن )27/8درصـد( دیپلـم و 21تـن )8/6 درصـد( کاردانـی و 
باالتر بود و سـایر دانشـجویان نیز به این پرسـش پاسـخ ندادند.
 والدیـن 60درصد از پاسـخگویان نسـبت خانوادگی داشـته. 
از نظـر شـغل مـورد عالقـه، 30/2 درصـد از پاسـخگویان امیـد 
بسـیار کمی  داشـتند که شـغلی مرتبط با رشـته ی خود داشـته 
باشـند. اما، 28 تـن )11/4درصد( در حد متوسـط، 32/2درصد 
در حـد زیـاد و 30تـن )12/2 درصـد( نیـز در حد زیـادی امیدوار 

بودنـد کـه دارای شـغلی مرتبط با رشـته شـوند. 
در ارتبـاط بـا ایـن پرسـش کـه در کالس ترجیـح مـی دهیـد 
کدام قسـمت کالس بنیشـینید: 71تن )29درصـد( جلو، 76 تن 
)31درصدوسـط( ،3تن)13/5درصـد( انتهـای کالس را انتخاب 
کردنـد و 61تـن )24/9درصـد( نیـز بیـان نمودندکـه فرقـی ندارد 
کـدام محـل را بـرای نشسـتن انتخـاب کننـد. از لحـاظ میـزان 
عـزت نفـس، میانگیـن نمـره ی پاسـخگویان54/3 بـا انحـراف 

معیـار آن2/184 مـی باشـد.
 از تجزیـه و تحلیـل پرسشـنامه اسـتاندارد کوپـر اسـمیت، 
چندیـن شـاخص عـزت نفـس اسـتخراج شـد کـه شـامل: عزت 
نفـس خانوادگـی، اجتماعـی، تحصیلـی، عمومـی و کلـی مـی 

باشـند)جدول1(.
در زمینـه ی عـزت نفـس خانوادگـی، اجتماعـی و تحصیلـی 
بـا   ارتبـاط  در  کـه  باشـد   8 برابـر  بایـد  اسـتاندارد  شـاخص 
دانشـجویان دانشـگاه رازی   هر سـه شـاخص از حد متوسـط به 
بـاال مـی باشـد)عزت نفـس خانوادگی برابر اسـت بـا4/27، عزت 
نفـس اجتماعی برابر اسـت بـا4/36 و عزت نفـس تحصیلی برابر 

اسـت بـا 4/51(.

 بـر پایـه جـدول 1، میزان عـزت نفس تحصیلی نسـبت به دو 
نـوع دیگر در دانشـجویان باالتر می باشـد.

از لحـاظ عـزت نفـس عمومی بیشـینه میـزان اسـتاندارد آن 
معـادل 26 مـی باشـد که در ارتبـاط با دانشـجویان میانگین این 
عـزت نفـس16/31 اسـت، کـه درمـورد عـزت نفـس عمومـی نیز 
مـی تـوان این تفسـیر را بیان کـرد که میـزان آن در دانشـجویان 
از حـد متوسـط باالتـر مـی باشـد. آخریـن شـاخص عـزت نفس 
کوپـر اسـمیت، عـزت نفـس کلـی مـی باشـد کـه بیشـینه آن 50 
مـی باشـد . امـا در مـورد دانشـجویان دانشـگاه رازی میانگیـن 
ایـن شـاخص در سـطح 29/3 قرار گرفت کـه باز هم نشـان از باال 

بـودن این شـاخص از سـطح متوسـط دارد. 

برای بررسـی سهم متغیرهای مسـتقل در پیش بینی میزان 
تغییرات متغیر وابسـته )پیشـرفت تحصیلی( از روش رگرسیون 
چندگانـه اسـتفاده شـد. روش گام بـه گام یکـی از شـیوه هـای 
رگرسـیون چنـد گانـه اسـت کـه بـا مقایسـه تمامـی متغیرهـای 
مسـتقل، متغیری که بیشـترین تأثیـر  را می گـذارد وارد معادله 
رگرسـیون مـی شـود. در ایـن تحقیق بررسـی نقش عـزت نفس 
و ویژگـی هـای فـردی بـر پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان، پنج 

متغیـر وارد معادله  شـدند)جدول2(. 

شاخص  

عزت نفس خانوادگی
عزت نفس اجتماعی
عزت نفس تحصیـلی
عزت نفـــس عمومی
عزت نفــــــــس کلی
پیشرفت تحصیــــلی

میانگین

4/27
4/36
4/51

16/31
29/3

15/97

انحراف معیار

1/7
1/45
1/92
3/73
6/54
1/22

جـدول1- آمـار توصیفی شـاخص های عزت نفـس در بین 
دانشجویان کشـاورزی دانشگاه رازی

استاندارد=8

جدول2- خالصه رگرسیون متغیرهای مستقل تحقیق بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

متغیر

)X1( جنس
)X2(عزت نفس خانوادگی
)X3(عزت نفس اجتماعی

)X4(گرایش تحصیلی
)X5(عزت نفس تحصیلی
constant عرض از مبدأ

ß

./521

./427

./368

./321

./211

C

7/877
7/146
6/392
5/178
4/217
5/704

Sig

./000

./000

./000

./002

./001

./000

B

./184

./186

./134

./117

./093
5/418
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ایـن پنـج متغیـر توانایـی تبییـن 79 درصـد )R2 =. /791( از 
تغییرات متغیر پیشـرفت تحصیلی را دارا می باشـند. هم چنین 
ضریـب همبسـتگی چنـد گانـه  بین متغیرهـای مسـتقل مذکور 

و متغیـر وابسـته R=. /878  مـی باشـد، از بیـن ایـن متغیرهـا، 
جنـس بیـش ترین سـهم و عزت نفـس تحصیلی کم ترین سـهم 

را در پیشـرفت تحصیلـی دارد)جـدول3(.

جدول3- ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون

جدول4- تأثیر جنس، تأهل و شغل والدین بر عزت نفس دانشجویان کشاورزی

جدول5- ارتباط متغیرهای مستقل با پیشرفت تحصیلی 

متغیر

)X1( جنس
)X2(عزت نفس خانوادگی
)X3(عزت نفس اجتماعی

)X4(گرایش تحصیلی
)X5(عزت نفس تحصیلی

متغیر

جنــــــس
ـــل تأهـــــ
ــدر شغل پ
شغل مادر

متغیر مستقل

تحصیالت مادر

تحصیالت پدر

R2

./531

./527

./625

./762

./814

Sig

0/000**
0/251
0/184
0/441

R2 
Ad

./418

./514

./682

./756

./791

t

4/062
1/327
3/011
8/500

F

74/096
72/112
76/371
71/179
67/413

R

./712

./825

./846

./877

./862

سطح

زن / مرد
مجرد / متأهل

کشاورز /  غیرکشاورز
خانه دار /  شاغل

سطح

-بی سواد
-ابتدایی                              

-سیکل
- دیپلم

- کاردانی و باالتر

-بی سواد
-ابتدایی
-سیکل

میانگین رتبه

100/50
                        88/59

90/76
87/06
49/92

89/96
83/71

101/71

سطح معنی داری

0/661

0/153

نوع آزمون

کروسکال والیس

کروسکال والیس

X2

2/406

6/690

بـا توجـه بـه ضرایـب جـدول بـاال معادلـه خـط رگرسـیون بـر 
اسـاس ضرایـب اسـتاندارد نشـده بـه صـورت زیـر اسـت.

Y=5.418+0.184X1+0.186X2+0.134X3+0.117X4+0.093X5

هـای  ضریـب  اسـاس  بـر  رگرسـیون  ی  معادلـه  همچنیـن 
از: عبارتسـت  نیـز  شـده  اسـتاندارد 

Y=0.521X1+0.427X2+0.368X3+0.321X4+0.211X5

بـه منظـور بررسـی تأثیـر جنـس، تأهـل و شـغل والدیـن بـر 
عـزت نفـس دانشـجویان از آزمـون t  اسـتفاده شـد کـه نتایج در 

جـدول 3 نشـان داده شـده انـد.

همـان گونـه کـه دیـده مـی شـود تنهـا متغیـر جنس بـر عزت 
نفـس دانشـجویان مـورد مطالعـه تأثیر معنـاداری در سـطح 99 

(P=0/000و  t=4/062)درصـد داشـت
بـه منظـور بررسـی تأثیـر سـطح تحصیـالت والدین، نسـبت 

فامیلـی والدین و محل سـکونت دانشـجو بر پیشـرفت تحصیلی 
دانشـجویان از آزمـون کروسـکال والیـس اسـتفاده شـد. نتایـج 
آزمـون نشـان دادنـد که هیچ یـک از متغیـر های مسـتقل مزبور 

بـر پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان تأثیـر معنی دار نداشـت. 

تاثیر عزت نفس و ویژگی های ...
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نسبت خانوادگی والدین 

محل سکونت

- دیپلم
-کاردانی و باالتر

بلی
خیر

-شهری      
-روستایی

93/37
90/00

89/75
87/02

87/39
100/37

0/732

0/334

من وایتنی

من وایتنی

3418

1029/500

ادامه جدول 5

بحث و نتیجه گیری
در ایـن پژوهـش بـه بررسـی تأثیـر رویه هـای گوناگـون عزت 
و  اجتماعـی، خانوادگـی، تحصیلـی، عمومـی  از جملـه  نفـس 
ویژگـی هـای فـردی بر پیشـرفت تحصیلـی پرداخته شـد، بدین 
منظـور از رگرسـیون چندگانه به روش گام به گام اسـتفاده شـد، 
نتایـج گویـای آننـد کـه از بیـن متغیرهای مسـتقل وارد شـده به 
معادلـه، متغیرهـای جنس، عـزت نفس خانوادگـی، اجتماعی، 
گرایـش تحصیلـی و عزت نفـس تحصیلی بر پیشـرفت تحصیلی 
تأثیـر بیشـتری دارنـد بـه طـوری کـه ایـن پنـج متغیر توانسـتند 
79درصـد از تغییـرات متغیـر وابسـته ی پیشـرفت تحصیلـی را 
تبییـن نماینـد. در ایـن زمینـه نتایـج بررسـیهای غبـاری بنـاب 
)1385(، پورشـافعی  )1370(، نیـز گویـای آن اسـت کـه عـزت 
نفـس بـر پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان تأثیـر مثبـت دارد و 
بـا افزایـش و باالبـردن عـزت نفـس در دانشـجویان مـی تـوان  
بـه موفقیـت تحصیلـی آنـان نیـز کمک کـرد. بـه منظور بررسـی 
اختـالف بیـن عـزت نفـس دانشـجویان دختـر و پسـر از آزمـون 
t  اسـتفاده شـد کـه نتایـج ایـن آزمـون نیـز تفـاوت معنـاداری را 
بیـن عـزت نفـس دختـران و پسـران نشـان داد  و مقایسـه ی 
میانگیـن هـا نیـز گویای آن اسـت کـه عزت نفس دختـران بیش 

از پسـران بود. 
امـا، بررسـی هـای )فـرج اللهـی و فیروزفـر، 1381(، در ایـن 
زمینـه  نتیجـه ی  ایـن پژوهـش را تأیید نمـی کند. آنـان به این 
نتیجـه رسـیدند کـه بیـن عـزت نفـس دختـران و پسـران تفاوت 
معنـاداری وجـود نـدارد، شـاید ایـن اختـالف نتیجـه را بتـوان 
بـه تفـاوت بیـن جامعـه هـا ی مـورد بررسـی دو گروه نسـبت داد 
کـه بررسـی هـای پیشـین بر دانـش آمـوزان دبیرسـتانی بـوده و 
ایـن پژوهـش بـر دانشـجویان کشـاورزی صـورت گرفتـه اسـت. 
میانگیـن عـزت نفـس دانشـجویان 29/3 بـود )بیشـینه ی عزت 

نفـس کوپـر50 مـی باشـد( بدیـن معنـا کـه دانشـجویان  مـورد 
بررسـی دارای عزت نفس متوسـطی می باشـند و الزم اسـت در 

تقویـت عـزت نفـس آنـان توجه شـود. 
در ارتبـاط بـا تأثیـر ویژگـی هـای فـردی بـر عـزت نفـس و 
پیشـرفت تحصیلـی کـه تاکنـون بررسـی هـای اندکـی صـورت 
گرفتـه اسـت. نتایـج نشـان مـی دهنـد کـه بیـن هیـچ کـدام از 
متغیرهـای وضعیـت تأهـل، شـغل والدیـن، تحصیـالت والدین 
و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان رابطـه ی معنـاداری وجـود 
نـدارد، همچنیـن عـزت نفـس دانشـجویان شـهری و روسـتایی 
تفاوتـی نداشـت. تجزیـه داده هـا نشـان داد کـه  دانشـجویان 
بیشـتری  امیـد  بـا دانشـجویان شـهری  روسـتایی در مقایسـه 

دارنـد کـه شـغلی مرتبـط بـا رشـته ی خـود پیـدا کننـد.
 در مـورد ایـن پرسـش کـه آیـا بیـن محـل نشسـتن در کالس 
درس و عـزت نفـس تفـاوت معناداری وجـود دارد یـا خیر نتایج 
بررسـی رابطه ی  معناداری را نشـان نداد. مقایسـه ی میانگین 
هـا گویای آن اسـت که دانشـجویانی کـه در ردیف جلو هسـتند، 
نفـس  عـزت  همچنیـن  دارنـد.  بیشـتری  نفـس  بـه  اعتمـاد 
دانشـجویان بـا داشـتن یـا نداشـتن نسـبت خانوادگـی والدیـن 
رابطـه ی  معنـاداری را نشـان نـداد. پـس، نمـی تـوان داوری 
کـرد کـه دانشـجویانی که والدیـن آنـان  دارای نسـبت خانوادگی  

هسـتند یـا برعکـس عـزت نفـس باالتـری دارند.
نتایـج بررسـی گویای آن اسـت که باید به محیـط تحصیلی و 
اجتماعـی دانشـجویان کشـاورزی توجه بیشـتری شـود و زمینه 
ی رضایـت دانشـجویان از ایـن محیـط هـا بهتـر فراهم شـود. با 
توجـه بـه رابطـه ی عـزت نفـس و پیشـرفت تحصیلـی، تشـویق 
دانشـجویان بـه اظهـار نظـر در جمـع مـی توانـد راهکارهایی در 
جهـت تقویت عـزت نفـس و در نتیجه پیشـرفت تحصیلـی آنان 
باشـد. از آنجایـی کـه جنـس متغیـر تأثیرگـذاری بـر پیشـرفت 
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تحصیلـی مـی باشـد و در این مطالعه دانشـجویان پسـر از عزت 
نفـس باالتـری برخـوردار بودنـد زمینه هایـی نیز جهـت تقویت 
عـزت نفـس در دانشـجویان دختر فراهـم گردد کـه تقویت عزت 
نفـس مـی تواند در پیشـرفت تحصیلی آنها نیز تأثیرگذار باشـد. 
تـالش شـود تـا با برخـورد مطلوب و مناسـب، اعتماد بـه نفس و 

عـزت نفس دانشـجویان را باالبـرده و درموفقیـت تحصیلی آنان 
سـهیم شـد. بدینسـان شـاید بتـوان ادعا کـرد که ایـن پژوهش، 
ارزیابـی پیشـرفت تحصیلـی رادرکشـورمان ایـران، یـك گام بـه 

جلو هدایـت خواهـد کرد.
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Abstract
Since self- esteem is one the most effect factors affecting educational improvement. The aim of this 

survey was to study the effects of self-esteem and personal characteristics on educational improvement 
of students studying Agriculture at Razi University. Copper Smith standard questionnaire was used to 
measure student’s self-esteem. The design of the study was descriptive- survey. The subjects of the study  
were 245 students selected randomly among 950 day and night students studying at B.C level. The 
method of sampling was Morgan’s Table. The result of regression analysis showed that: sex, family self 
–esteem, social self- esteem, educational improvement. These 5 variables have affected the dependant 
variable (educational improvement) about 0/79, and there was a significant difference between the girls 
and boys, self- esteem. There was no significant relationship between parent’s education, parent’s jobs, 
their place of living and their educational improvement. Measuring indices of self –esteem showed that 
the average’s of student’s family social and educational self-esteem were respectively 4.51, 4.36 and 
4.27. All these indices were above the average level( The standard level is 8). Student’s general self-es-
teem was 16.31(maximum equals 26) and overall self- esteem was 29.3(maximum equals 50). These 
two indices measures were above the average level

Index Terms: Social self-respect, Educational self-respect, Self reliance, Educational improverment, 
Education failure.
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