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  چكيده
 و نفس عزت رب رفتاري يامدهايپ .است نفس از عزت يبرخوردار ،بهنجار تيشخص يها يژگيو از يكي :سابقه و اهداف

با  آنهاعزت نفس، منبع كنترل و رابطه هدف از انجام اين مطالعه بررسي و مقايسه . است ثرؤم دانشجويان يليتحص شرفتيپ
 .مي باشدشهيد صدوقي يزد  پزشكيعلوم دانشگاه وضعيت تحصيلي دانشجويان 

پرسشنامه مورد  .ارزيابي شدنددانشگاه ي مختلف ها دانشكدهدانشجويان نفر از  300 اين مطالعه مقطعيدر  :روش بررسي
اسميت -عزت نفس كوپر راتر و پرسشنامه استاندارد كنترل منبع پرسشنامه استاندارد ،كيدموگراف اطالعات: استفاده شامل

 .ويرايش هجدهم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند SPSSنرم افزار  لهيوس به ها داده. بود
) 23-0محدوده نمره ( 59/11±19/3، و منبع كنترل )50-0محدوده نمره ( 84/31±32/8ميانگين نمره عزت نفس : ها افتهي

كنترل و عزت نفس اختالف آماري ميان منبع . بودندداراي عزت نفس باال % 9/74ي مكان كنترل دروني و ادار% 4/15. بود
رابطه آماري ، )=02/0P(، معدل و عزت نفس )=046/0P(منبع كنترل معدل و بين ). =27/0P( تنداش دمعناداري وجو

 داراي همبستگي مثبتي بودند درحاليكه منبع عزت نفس معدل با كنترل ومنبع  در اين مطالعه سن با .معناداري وجود داشت
 .داراي همبستگي معكوس بودند عزت نفس كنترل و
در  آنانداراي معدل بااليي بودند و اكثريت  ،اكثريت دانشجويان داراي عزت نفس باال و منبع كنترل بيروني: گيري نتيجه

  .ودندبهداشت مشغول به تحصيل ب دانشكده

  زدي يپزشكتوسعه آموزش علوم مطالعات ومركزمجله
  91، بهار 5 ياپيپ، شماره 1، شماره هفتمدورة 

 58-70ص 

:ارجاع به اين مقاله به صورت زيراست  
Mirzaei Alavijeh M, Rajaei N, Rezaei F, Hasanpoor S, Pirouzeh R, Babaei Borzabadi M. Comparison of self-
esteem, locus of control and their relationship with university students’ educational status at Shahid Sadoughi University 
of Medical Sciences- Yazd. Journal of Medical Education and Development. 2012; 7(1): 58-70 
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  مقدمه
ي استادان، مسئوالن آموزش ها ينگران نيتر مهماز جمله 

رفت تحصيلي و ـجويان، پيشـي دانشها خانوادهگاه و ـدانش
نقطه مقابل ). 1(جلوگيري از افت تحصيلي دانشجويان است 

پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي است كه بر اساس مطالعات 
بسزايي در سرنوشت فرد داشته و همچنين هزينه  ريتأثمتعدد، 

 مؤثر، يكي از عوامل كند يمبه خانواده و جامعه تحميل  يگزاف
). 2(است ) self steem( ديگر در پيشرفت تحصيلي، عزت نفس

دانش آموزاني كه اعتماد به نفس و عزت نفس باالتري دارند، 
هستند و در  تر موفقدر تكاليف مدرسه و پيشرفت تحصيلي 

اجتماعات درون مدرسه و اجتماع، مشاركت بيشتري دارند 
عزت نفس به مثابه يك سرمايه ارزشمند حياتي، از ). 4،3(

 هاست تيخالقكوفايي استعداد و عوامل پيشرفت و ش نيتر مهم
ي اخير به عنوان يكي از عوامل مهم و اساسي در ها دههكه در 

و  شناسان روانمورد توجه بسياري از  ها انسانرشد و شكوفايي 
زت نفس، مانند ـع). 5(ت ـه اسـرار گرفتـگران قـپژوهش

ي از خودپنداره است ا جنبه) self efficacy) (6(كارآمدي دخو
و قضاوتي كه ) 8( گردد يمكه در محاوره با ديگران كسب ) 7(

ي مورد ها ارزشطي بررسي نحوه كنار آمدن با استانداردها و 
نظر خود و مقايسه چگونگي عملكرد خود با ديگران با اين 

، ها ادراكعزت نفس، بر همه افكار، . شود يمقضاوت، ايجاد 
و اهداف شخص نفوذ دارد و كليد  ها شارز، آرزوها، ها جانيه

محققان عقيده دارند عزت نفس كه از عوامل ). 5(رفتار اوست 
، در مراحل رود يمتعيين كننده رفتار در انسان به شمار 

). 9(مختلف زندگي متأثر از چگونگي ارتباط او با ديگران است 
خويشتن را عامل بسيار مهمي ) Cooper Smith( اسميت-كوپر

، او معتقد است احساس عزت نفس داند يماد نوع رفتار در ايج
به ). 7( ديآ يمدر اثر نياز به نظر مثبت به خود به وجود 

عبارتي، منظور از عزت نفس آن است كه افراد نسبت به خود 
، از لحاظ اجتماعي و تحصيلي خود را كنند يمچگونه فكر 

آل  هچگونه احساس كرده و ميزان هماهنگي و نزديكي خود ايد
كوپر اسميت چهار عامل ). 10(چقدر است  ها آنو خود واقعي 

  :كه عبارتند از داند يمرا در تحويل عزت نفس مهم 

تجربه ) 2. كند يمارزشي كه فرد از ديگران دريافت ) 1 
همراه با موفقيت، در موقعيتي كه فرد خودش را در تعامل با 

 و نيز  تعريف شخص از موفقيت و شكست) 3. نديب يممحيط 
مزلو از عزت نفس به ). 11(شيوه فرد در ارتباط با انتقاد ) 4

ما به  جامعهافراد  همه كند يمعنوان يك نياز ياد كرده و بيان 
احترام به خود يا عزت نفس يا احترام به ديگران تمايل يا نياز 

نياز : سيف در تعريف عزت نفس چنين آورده است). 12(دارند 
عبارت ديگر نياز به كسب موفقيت و  به احترام به خود، به

تأييد يا نياز به ايجاد تصور مثبت درباره خود و ديگران و اين 
بيابانگرد عزت ). 13(كه ديگران او را فردي قابل احترام بدانند 

نفس را درجه تصويب، تأييد پذيرش و ارزشمندي كه شخص 
بنابراين، عزت نفس، ). 14( داند يم دهد يمبه خود نسبت 

ه مركزي ساختارهاي روان شناختي فرد است كه وي را هست
در برابر اضطراب، محافظت نموده و آسايش خاطر وي را فراهم 

همچنين چون سپر محافظ فرد را در مقابله با . آورد يم
. كند يمآور منفي زندگي، حمايت  ري رواني وقايع فشافشارها

، به فردي كه از احساس خود ارزشمندي بااليي برخوردار است
آور بيروني بدون  رراحتي قادر است با تهديدها و وقايع فشا

تجربه برانگيختگي منفي و از هم پاشيدگي سازمان رواني، 
عزت نفس پايين، به عنوان عامل خطري ). 15(مواجه گردد 

افسردگي،  مخدر، ي، سوءمصرف موادكار بزهبراي پرخاشگري، 
ري و همانند عملكرد ضعيف تحصيلي، همسر آزاري، كودك آزا

فرض بر اين است كه عزت نفس . شود يمآن در نظر گرفته 
ي اجتماعي است، مستقل از ها مشكلعلت و نه معلول 

ي ها مداخلهبا  تواند يمي خاص وجود دارد و ها تيموقع
  ).5(خارجي ارزيابي شود 

يكي از وجوه قابل مطالعه و مهم شخصيت بررسي مكان  
 در اهميت پر و ويژه مفاهيم از و )16(كنترل در افراد است 

 سازه منبع). 17(است  )Rotter( راتر اجتماعي يادگيري نظريه
 راتر). 18(شد  وي مطرح توسط بار نينخست يبرا ،كنترل

به اين معناست ) Locus of control(مكان كنترل  دارد دهيعق
بر زندگي خود اثر  تواند يمكه شخص تا چه اندازه باور دارد كه 
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اين مفهوم داراي دو بعد كنترل دروني و بيروني . باشدداشته 
بر فرضيات راتر  افرادي كه داراي كنترل بيروني  ابن. است

هستند، داراي ادراك مثبت و يا منفي از حوادث و رويدادهايي 
هستند كه ارتباطي با رفتار فرد ندارد و وراي كنترل فردي 

يا داراي منبع راتر اين افراد را معتقد به شانس ). 19(است 
در بعد ديگر، منبع كنترل دروني . كند يمكنترل بيروني فرض 

كه تحت  باشد يمنتيجه ادراك مثبت يا منفي از رويدادها 
مطالعات مختلف رابطه مثبت و ). 20(تأثير كنترل فردي است 

قوي بين مكان كنترل دروني و اعتماد به نفس باال، عزت 
). 22،21(نشان دادند  نفس، انگيزش، خالقيت و حل مسأله

سيف در رابطه با اينكه آيا بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي 
ضد و  جينتا سدينو يماختالف معنادار وجود دارد يا خير، 

مفتاح : نقيضي وجود دارد به صورتي كه محققاني چون
، باتلر )1376(، براتوند )1379(علي ياوري ر، مي)1381(
)Batler) (1998( براي ،)Bray) (1995(ر ئو، امدا)Emdaoor (

به اين نتيجه در تحقيقات رسيدند كه بين ) 1995(و همكاران 
عزت نفس و پيشرفت تحصيلي اختالف معناداري وجود دارد 

، )1374(، يوسفي )1375(فروغي : در حالي كه برخي چون
و همكاران ) Pottebaum(و پتيبوم ) 1373(صمدي هره دشت 

ت نفس و پيشرفت تحصيلي در ي بين عزا رابطههيچ ) 1967(
  ).23( دتحقيقات خود نيافتن

در ) Ungerlider(و انگلرليدر ) Thompson(تامپسون  
مطالعه خود عزت نفس دختران را بيش از پسران گزارش كرده 
و عامل موفقيت تحصيلي دختران را اعتماد به نفس بيشتر 

 همچنين بيابانگرد در پژوهش خود نشان داد). 24(برشمردند 
كه بين منبع كنترل، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي رابطه 

اين مطالعه با هدف بررسي و ). 25(معناداري وجود دارد 
طه آن با وضعيت ـرل و رابـزت نفس، منبع كنتـه عـمقايس

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه تحصيلي دانشجويان 
  .درماني شهيد صدوقي يزد انجام گرفت

  روش بررسي
-Cross(تحليلي از نوع مقطعي  -عه توصيفياين مطال

sectional ( دانشگاه دانشجويان و جامعه مورد پژوهش كليه

در  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
نفري  300حجم نمونه با نظر مشاور آماري . دبودن 1390سال 

ي مختلف پنج دانشكده، بهداشت، ها رشتهاز دانشجويان 
پرستاري و مامايي، پزشكي و داروسازي و  پيراپزشكي،

نحوه انتخاب دانشجويان از . ي تعيين گرديدپزشكندندا
ي مختلف به تناسب حجم نمونه تعيين شده و ها دانشكده

تعداد دانشجويان همان دانشكده بوده و انتخاب دانشجويان در 
تصادفي ساده انجام  صورت بهلحظه تكميل پرسشنامه 

پرسشنامه ناقص تعداد  1پس از كنار گذاشتن تعداد  .گرفت يم
 ابزار گردآوري اطالعات. پرسشنامه كامل حاصل گرديد 299

 اطالعاتبخش اول : در سه بخش شاملاين پژوهش  رد
سوال بود كه اطالعات  يازده داراياين قسمت  :كيدموگراف

جنسيت، دانشكده ، )به سال(در خصوص سن  شركت كنندگان
مقطع تحصيلي،  ،معدل ترم تحصيلي گذشتهمحل تحصيل، 

تعداد افراد خانوار، ميزان تحصيالت پدر، ميزان تحصيالت 
و  ،بومي بودن در شهر يزدوضعيت  مادر، شغل پدر، شغل مادر،

بخش  .داد يمرا مورد ارزيابي قرار  سكونت در خوابگاه وضعيت
راتر و بخش سوم  كنترل منبع دوم، پرسشنامه استاندارد

 پرسشنامه. اسميت بود-عزت نفس كوپر مه استانداردپرسشنا
 مقياس يك پرسشنامه اين :راتر كنترل منبع استاندارد

الف و «هر ماده دو جمله به صورت كه  يا ماده 29 سنجيدخو
ماده آن  23كه  اجتماعي است مهم يدادهايرومورد  در »ب

به ) 1،8،14،19،24،28(منبع كنترل را سنجيده و شش ماده 
صورت خنثي براي استحكام مقياس انتخاب شده تا هدف 

كه جهت  يا ماده 23در . مقياس را پوشيده نگه دارد
نمره يك و  »الف« يها ماده اند شدهگذاري تعيين  نمره
باالترين نمره در اين  ،رنديگ يمنمره صفر  »ب« يها ماده

چون كل نمره ) 26( باشد يمآن صفر  نيتر كمو  23مقياس 
 باشد يمهر فرد نشان دهنده نوع و درجه منبع كنترل افراد 

يا بيشتر بگيرند واجد  9كه نمره  ييها يآزمودنبنابراين تنها 
بگيرند داراي  9از منبع كنترل بيروني و افرادي كه نمره كمتر 

 اين از تاكنون .)28،27( منبع كنترل دروني خواهند بود
 آن از كه است شده استفاده پژوهش چندين در پرسشنامه
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 مجدد محاسبه پژوهش كورانيان جهت آن در كاربرد جمله
 گرفته كمك آزمون زبا -آزمون روش از پرسشنامه اين پايايي

 بدست =87/0rآزمون  دو نمرات و ضريب همبستگي بين شد
 اين از 2000 سال در همكاران و چالوين مطالعه در). 29(آمد 

 زارشگ 87/0 آلفا ضريب كه است شده استفاده پرسشنامه
 نفس عزت مقياس )1967(كوپر اسميت ). 30(است  شده
 مقياس ديموند و روي بر كه نظري تجربه اساس رب را خود

 تدوين و تهيه داد، انجام) Reger & Dymond) (1954(راجرز 
كه  عزت نفس كوپر اسميت فرم الف پرسشنامه استاندارد .نمود

 8كه  است ماده 58 داراي باشد يمگزارشي  دبه صورت خو
سنج است و هر  دروغ )6،13،20،27،34،41،48،55(آن  ماده

 ماده 50 مجموع در. باشد يمماده داراي دو پاسخ بله و خير 
 نفس عزت ،)عمومي(نفس خود  عزت مقياس 4 به آن

 نفس عزت و خانوادگي نفس عزت ،)همساالن( اجتماعي
 4 بر مقياس عالوه اين. شده است تقسيم )مدرسه(تحصيلي 

 نمره شيوه .دهد يمدست  به كلي نمره يك مقياس، خرده
، 57(شماره  يها ماده صفر در و يك صورت به آزمون گذاري

47 ،45 ،36 ،32 ،30 ،29 ،28 ،24 ،23 ،21 ،19 ،18 ،14 ،
 خير و نمره يك بلي كه پاسخ باشد يم) 2 ، 4، 5، 10، 11
و پاسخ » يك نمره«هر پاسخ خير  سواالتبقيه  .رديگ يم صفر
 يك كه يا نمره حداقل است كه بديهي .رديگ يم» صفر«بلي 
 چنانچه. بود خواهد 50 حداكثر و بگيرد صفر است ممكن فرد

 آن به اورديب نمره چهار از شيب سنج ماده دروغ 8از  آزمودني
 كرده سعي يآزمودن و است نييپا آزمون اعتبار كه است يمعن

 افرادي. بدهد جلوه هست كه چيزي آن از بهتر را خود است
 عزت نفس كنند، كسب بيشتري نمره آزمون اين در كه

 نمره آزمون اين كه در فردي صورت اين به .دارند باالتري
 كه فردي و باال نفس عزت داراي كند كسب 25 از باالتر

 پايين نفس عزت داراي دست آورد، به رمقدا اين از تر نييپا
 خرده مقياس به مربوط ماده 6 آزمون ماده 50 از .باشد يم

مربوط  ماده 8خود،  نفس عزت به مربوط ماده 30 همساالن،
 تحصيلي نفس عزت مربوط به ماده 7 و خانواده نفس عزت به

است، كه حداكثر نمره در مقياس عزت نفس خود يا عمومي 

. است 8و در هر يك از سه مقياس ديگر مساوي  26برابر با 
 در يا گسترده طور به اخير يها سال در پرسشنامه اين

 پايايي و و به روايي است رفته كار به روانشناسي يها پژوهش
 1373است از جمله شكرشكن و نيسي  شده اشاره آن باالي

، )33( 1375، ثابت )32( 1380، پور فرجي و همكاران )31(
 1389و همكاران  بخت جوان، )34( 1384حيدري و همكاران 

همچنين ). 36( 1389و مرادي شهر بابك و همكاران ) 35(
جهت بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان معدل ترم قبلي 

 ها پرسشنامهالزم به ذكر است كه . مورد سوال قرار گرفت ها آن
دانشجويان  توسط) Self report(دهي  گزارشبه صورت خود

پژوهش در زمينه  يها يآزمودن همچنين. تكميل گرديدند
 مطالعهمحرمانه بودن اطالعات و هدف از انجام ، چگونگي انجام

در پايان  .و تمامي آنان با تمايل وارد مطالعه شدندشده توجيه 
 ويرايش SPSSي جمع آوري شده وارد نرم افزار آماري ها داده

و با  05/0هجدهم شده و با در نظر گرفتن سطح معناداري 
تي  چوني تحليلي پارامتريك ها آزمونكمك آمار توصيفي و 

طرفه، ضريب همبستگي  كتست مستقل، آناليز واريانس ي
خطي و كاي اسكور و همچنين  ونيرگرسپيرسون، آناليز 

ي تحليلي غير پارامتريك چون من ويتني، كروس ها آزمون
  .كالواليس و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

  يافته ها
سال و  88/22±32/4مطالعه ميانگين سن افراد مورد 

ي حاصل ها افتهي. بوده است 41/16±57/1متوسط معدل آنها 
نشان داد بيشترين فراواني براي خانوارهاي پنج  پژوهشاز اين 
نفر  20فراواني بود، پدران از نظر سطح تحصيالت % 87نفره با 

نفر  26فوق ليسانس و مادران %) 7(نفر  21سواد، بي%) 7/6(
، %)4/19(نفر  58سواد، فوق ديپلم و ليسانس  بي %) 7/8(

كارمند، و شغل مادران  %)5/42(نفر  127شغل پدران . بودند
اطالعات  1جدول شماره . بود دار خانه %)3/78(نفر  234

همچنين . دهد يمدموگرافيك افراد مورد مطالعه را نشان 
فراواني و توزيع انحراف معيار و ميانگين عزت  2جدول شماره 

آزمون . دهد يمرا نشان  و مكان كنترل افراد مورد مطالعه نفس
كاي نشان داد بين نوع منبع كنترل و سطح مجذور آماري 
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. عزت نفس دانشجويان رابطه آماري معناداري وجود نداشت
آزمون آماري كروس كالواليس ميان نوع عزت نفس دانشجويان 

 ،)=922/0P( تحصيالت مادر، )=937/0P(و تحصيالت پدر 
رابطه آماري ) =241/0P(و شغل مادر ) =089/0P(شغل پدر 

اما همين آزمون ميان نوع دانشكده . معناداري نشان نداد
) >001/0P(اختالف معنادار  ها آندانشجويان و عزت نفس 

باالترين  بهداشتدانشجويان دانشكده به نحوي كه نشان داد 
زت نفس ع نيتر كمرتبه و دانشكده پزشكي و داروسازي داراي 

جنسيت و عزت  آزمون آماري كاي اسكور نشان داد بين. بودند
داشته به نحوي كه  وجود) =01/0P(نفس اختالف معنادار 

زنان داراي عزت نفس بيشتري نسبت به مردان بوده % 2/79
در ادامه . از مردان داراي عزت نفس باال بودند% 2/65تنها 
ي تست مستقل نشان داد ميان عزت نفس و ميانگين ت آزمون

سني دانشجويان رابطه آماري معناداري وجود نداشته اما ميان 
رابطه آماري معناداري  ها آنعزت نفس و ميانگين معدل 

)019/0P= ( وجود داشته به نحوي كه دانشجوياني كه از عزت
ار نفس باالتري برخوردار بودند از معدل باالتري نيز برخورد

برابر با  ها آنبودند و ميانگين و انحراف معيار معدل 
اختالف آماري ميان معدل  3 هجدول شمار. بود 59/1±57/16

 .دهد يمو منبع كنترل با متغيرهاي مورد مطالعه را نشان 
ضريب همبستگي پيرسون متغيرهاي مورد  4جدول شماره 

ن در پايان آزمون آماري رگرسيو. دهد يممطالعه را نشان 
بيني  شركت كنندگان در مطالعه پيش سنخطي نشان داد كه 

و داراي  )=037/0P(بوده  ها آن كنترلكننده ميزان 
تغييرات ميزان % 5/1همبستگي مثبتي بوده به اين صورت كه 

شركت كننده در مطالعه قابل توجيه است،  سنبا تغيير  كنترل
شركت كنندگان در مطالعه پيش بيني  كنترلهمچنين ميزان 

و داراي همبستگي ) >001/0P(بوده  ها آن عزت نفسكننده 
با تغيير  عزت نفس تغييرات% 5مثبتي بوده به اين صورت كه 

ميزان كنترل شركت كنندگان در مطالعه قابل توجيه است و 
شركت كنندگان در مطالعه پيش بيني كننده  عزت نفس

و داراي همبستگي منفي بوده  )=013/0P(بوده  ها آنمعدل 
 عزت نفس با تغيير معدلتغييرات % 3به اين صورت كه 

  .در مطالعه قابل توجيه است كنندگانشركت 
  

  اطالعات دموگرافيك افراد مورد مطالعه: 1 لجدو
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

 درصد تعداد بر حسب نام متغير

 جنس
 8/30 92 مرد
  2/69  207 زن

  9/73  221 خوابگاه  محل سكونت
  1/26  78 غير خوابگاه

  5/35  106 بومي شهر يزد  وضعيت بومي بودن
  5/64  193 غير بومي

 دانشكده

  1/31  62 بهداشت
  7/18  56 پيراپزشكي
  7/16  50 پرستاري

  7/16  50 يپزشكدندان
  7/16  50 پزشكي و دارو سازي

  مقطع تحصيلي

  2/50  150 كارشناسي
  7/12  38 كارشناسي ارشد

  4/33  100 ياحرفهدكتراي
  7/3  11 دكتراي تخصصي
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 فراواني و توزيع انحراف معيار و ميانگين عزت نفس و مكان كنترل افراد مورد مطالعه :2جدول 

 P-value  ميانگين±انحراف معيار  تعداد) درصد(  متغير

  عزت نفس
  224%) 9/74(  باال

32/8±84/31  

36/0  
  75%) 1/25(  پايين

  مكان كنترل
  253%) 6/84(  بيروني

19/3±59/11  
  46%) 4/15(  دروني

  
  آماري ميان معدل و منبع كنترل با متغيرهاي مورد مطالعه اختالف :3 لجدو

  P-value  دروني  بيروني  P-value انحراف معيار±ميانگين  متغير               

  %13  %87 91/16±27/1  دختر  068/0  %7/20  %3/79 >001/0 61/15±67/1  پسر  جنسيت

  نوع دانشكده

 55/17±38/1 بهداشت

001/0< 

7/88%  3/11%  

276/0  
  %3/14  %7/85 05/17±18/1 پيراپزشكي
  %26  %74 47/15±22/1 دندانپزشكي

  %16  %84 89/67±14/1 پرستاري و مامايي
  %10  %90 78/14±15/1 پزشكي و داروسازي

  %1/16  %9/83 27/17±12/1 نا مشخص
  %8/12  %2/87 82/15±62/1 غير خوابگاه  585/0  %3/16  %7/83  001/0 63/16±50/1 خوابگاه  سكونت

  %1/18  %9/81 50/16±63/1  خير  094/0  %4/10  %6/89  226/0 21/16±43/1  بله  بومي بودن

  مقطع تحصيلي
 93/19±17/1 كارشناسي

001/0< 
86%  14%  

  %2/13  %8/86 66/17±23/1 كارشناسي ارشد  812/0
Ph.D 03/1±36/17 8/81%  2/18%  

  %18  %82 10/15±22/1 دكتراي حرفه اي
  -  - 50/16±58/1 بيروني  -  -  -  046/0 90/15±41/1 دروني  منبع كنترل

  شغل مادر
 35/16±03/1 كارمند

055/0  
8/89%  2/10%  

  %2/16  %8/83 50/16±62/1 خانه دار  755/0
  %4/21  %6/78 79/15±11/2  ساير

معدل دانشجوياني كه داراي مادراني با شغل كارمندي 
دانشجوياني كه در دانشكده بيش از سايرين، معدل بودند 

، ها دانشكدهبهداشت مشغول به تحصيل بودند بيش از ساير 
دانشجوياني كه در مقطع ارشد مشغول به تحصيل بودند معدل 

معدل از آقايان،  بيشتر ها خانمبيش از ساير مقاطع، معدل 
دانشجويان ساكن خوابگاه بيشتر از غير خوابگاهيان و 

ترل بيروني داراي معدلي بيشتر از دانشجويان داراي منبع كن
  .نددبوسايرين 
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 همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه :4جدول 

  بعد خانوار  سن  معدل  كنترل  عزت نفس  
          1  عزت نفس

        1  -224/0**  كنترل
      1  - 05/0  172/0*  معدل
    1 005/0  -121/0*  1/0  سن

  1  -077/0  069/0  -064/0  08/0  بعد خانوار
**01/0 P<  
*05/0 P<  

  
  بحث

با % 9/74آنچه نتايج نشان داد گوياي اين نكته بود كه 
داري مكان كنترل دروني و متوسط % 4/15عزت نفس باال و 

بود كه در مطالعه  41/16±57/1معدل دانشجويان برابر با 
نيز اكثريت شركت كنندگان داراي ) 37(مدانلو و همكاران 

. ي داردخوان هممكان كنترل بيروني بودند، كه با مطالعه حاضر 
بين نوع منبع كنترل و سطح عزت نفس دانشجويان رابطه 
آماري معناداري وجود نداشته، در مطالعه مدانلو و همكاران 

ي معناداري وجود نداشت، كه با مطالعه نيز رابطه آمار) 37(
اما ميان ميانگين معدل و نوع منبع . ي داردخوان همحاضر 

كنترل و همچنين ميان سطح عزت نفس و ميانگين معدل 
اختالف آماري معناداري وجود داشته به نحوي كه  ها آن

دانشجوياني كه از عزت نفس باال و منبع كنترل بيروني 
در مطالعه . بيشتر از سايرين بود ها آنبرخوردار بودند معدل 

ميان پيشرفت تحصيلي و منبع كنترل ) 19(شيباني و همكار 
اختالف آماري معناداري وجود نداشت كه با مطالعه حاضر 

خواني نداشت اما ميان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي  هم
اختالف آماري معناداري وجود داشت كه با مطالعه حاضر 

ن نوع دانشكده محل تحصيل و سطح عزت ميا. خواني دارد هم
داشت به نحوي كه  وجوداختالف معنادار  نفس دانشجويان

باالترين و دانشكده پزشكي و  بهداشتدانشجويان دانشكده 
با توجه به اين . عزت نفس بودند نيتر كمداروسازي داراي 

نكته كه عزت نفس متأثر از چگونگي ارتباط و محاوره فرد با 

كه  ديآ يماثر نياز به نظر مثبت به خود به وجود ديگران و در 
مانند (در مجموع در اثر دريافت ارزشي كه از طرف ديگران 

 ها آنبه ) اعضاء هيئت علمي و كادر آموزشي و اداري دانشكده
انتقال يافته و موارد ديگري چون كسب موفقيت كه در اين 

راين ي ديگر وجود داشته بنابها دانشكدهدانشكده بيشتر از 
بيشتر بوده و در  دهد يمكه شخص به خود نسبت  يارزش

  .است نهايت عزت نفس بيشتري ايجاد شده
كه از عزت نفس به عنوان هسته مركزي ساختارهاي  آنجااز    

ي فشارهاروان شناختي فرد و سپر محافظ فرد در مقابله با 
آور منفي زندگي ياد شده است به نظر  ررواني وقايع فشا

ي ا مقابلهي ها مهارتكه دانشجويان اين دانشكده از  رسد يم
ي ديگر برخوردار باشند كه ها دانشكدهبهتري نسبت به ساير 

را نيز  ها آنبا انجام مطالعات مرتبط  توان يمدر صورت لزوم 
چرا دانشجويان  دليل اينكه. قرار داد كاوشمورد بررسي و 

ي برخوردار رت نييپادانشكده پزشكي و داروسازي از عزت نفس 
ي ها نقشبيشتري را دارد و از آنجا كه آنان  تأملبودند جاي 

ي ا حرفهبيشتري را به عنوان پزشك، متخصص و مديران 
مرتبط با سالمت در آينده خواهند داشت  نهادهاو  ها سازمان
استفاده از راهكارهاي علمي ارتقاء دهنده سطح  رسد يمبه نظر 

 ،عزت نفس مانند باور به توانايي خود در عبور از موانع درسي
توسط اساتيد و مربيان،  ها آناطمينان بخشيدن در كمك به 

كه اين مورد با كمك مسئولين (الگو سازي افراد موفق 
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ده موفق همان دانشك ليالتحص فارغدانشكده با دعوت از افراد 
 مؤثرتربرخورداري از ارتباط  خصوص بهو ) باشد يمامكان پذير 

و بيشتر با مسئوالن و اعضاء هيئت علمي در اين زمينه مثمر 
جنسيت و عزت نفس اختالف معناداري  ميان. باشد ميثمر 
داشت به نحوي كه زنان داراي عزت نفس بيشتري  وجود

و همكاران كه در مطالعه تمنايي فر نسبت به مردان بودند، 
ميان ميانگين معدل و . ي مشاهده شدا رابطهنيز چنين ) 1(

نوع شغل مادران رابطه آماري معناداري وجود داشت به نحوي 
كه معدل دانشجوياني كه داراي مادراني با شغل كارمندي 

  بيش از سايرين بوده و از آنجايي كه اين مادران بودند 
صرف فرزندان خود دار وقت كمتري را  برخالف مادران خانه

با الگو سازي بهتر از نظر موفقيت  رسد يماما به نظر  كنند يم
در نظر فرزندان خود نقش بهتري را در زمينه موفقيت 

كه اين مورد نيز نشان از اهميت باالي  اند داشته ها آنتحصيلي 
مادران براي فرزندان در  خصوصاًنقش الگو سازي والدين 

ميان جنسيت و ميانگين . كند يم ديكأترا  ها آنزندگي آينده 
معدل نيز رابطه آماري معناداري وجود داشت به نحوي كه 

بين ميانگين معدل و . معدل زنان بيشتر از مردان مشاهده شد
وجود داشت به نحوي  نوع محل سكونت رابطه آماري معناداري

كه معدل دانشجويان ساكن خوابگاه بيشتر از غير خوابگاهيان 
كه شايد بتوان اين معناداري را به توجه و رويكرد  .مشاهده شد

مناسب و پسنديده دانشگاه در ايجاد فضاي مناسب و آرام 
كيد قرار أرواني، معيشتي و فرهنگي براي دانشجويان مورد ت

و كمك  گشا راهتحقيق در اين زمينه نيز  رسد يم به نظر. داد
ه عنوان كننده به ارتقاء سطح تحصيلي و موفقيت دانشجويان ب

  .باشدبرون دادهاي اين سيستم آموزشي 
ميان ميانگين نمره عزت نفس و ميان ميانگين نمره منبع  

كنترل و سن همبستگي معكوس و ميان ميانگين نمره عزت 
به . نفس و معدل همبستگي مستقيم و معناداري مشاهده شد

اين معنا كه با افزايش عزت نفس دانشجويان ميزان اعتقاد آنها 
ثر بودن شانس در زندگي و از جمله امور ؤحضور و مبه 

تحصيلي كه جزئي از زندگي است كاسته شده و بيشتر به 
، و با افزايش سن شوند يمي دروني خويش متكي ها يتوانمند

ثر بودن شانس ؤدانشجويان ميزان اعتقاد آنها به حضور و م
و با افزايش عزت نفس دانشجويان ميزان معدل  شود يمكاسته 

كه در مطالعه قاسمي زاد و همكاران . نيز افزايش يافته ها نآ
ميان عزت نفس و منبع كنترل همبستگي مستقيم و ) 38(

. باشد يممعناداري مشاهده كه برخالف مطالعه حاضر 
، افزايش سن شركت دهد يمگونه كه نتايج مطالعه نشان  همان

، كه را در پي داشته ها آنكنندگان، كاهش ميزان نمره كنترل 
شدن منبع كنترل افراد است يا به  تر يدروننشان دهنده 

عبارتي با افزايش سن دانشجويان ميزان اعتقاد آنها به حضور و 
از طرفي با . كمتر شده ها آندخيل بودن شانس در زندگي 

كمتر  ها آنافزايش ميزان نمره عزت نفس ميزان نمره كنترل 
. شود يم تر يدرون ها آنيا به عبارتي منبع كنترل  شود يم

همچنين با افزايش ميزان نمره عزت نفس دانشجويان ميزان 
  ر ـبه نظ ونهـگ نياپس . افتي يـمزايش ـز افـني ها آنمعدل 

 ها آنرل ـكان كنتـجويان مـزايش سن دانشـكه با اف دـرس يم
نيز  ها آن، ميزان عزت نفس افزايش و از طرفي معدل تر يدرون

ي مطالعه نشان داد ها افتهكلي كه ي، به شابدي يمافزايش 
دانشجوياني كه در مقطع تحصيالت تكميلي مشغول به 

به . تحصيل بودند از موفقيت تحصيلي بيشتري برخوردار بودند
با رسيدن دانشجويان به سطح تحصيالت تكميلي  رسد يمنظر 

، رشانيمسشدن  دارتر جهتبه علت تجربه همراه با موفقيت، 
داف علمي و زندگي خود، رضايت از نتايج نزديكتر شدن به اه

آل و  ايده خودپندارهشدن بين  تر هماهنگعملكرد خود و 
 ها آنبا دريافت ارزشي كه از طرف ديگران به  ها آنواقعي 

 ها آنانتقال يافته، عزت نفس و در نتيجه آن موفقيت تحصيلي 
افزايش يافته  ها آنافزايش يافته، و از طرفي چون عزت نفس 

از جمله امور  شان يزندگبر وقايع  ها آنميزان كنترل دروني 
و در نتيجه موفقيت  ابدي يممربوط به تحصيلشان نيز افزايش 

در مطالعه . در بر داشته است ها آنتحصيلي بيشتري را براي 
آموزان و پيشرفت  عزت نفس دانش) 7(حسن زاده و همكار 

ه شد كه با مطالعه حاضر همبستگي مشاهد ها آنتحصيلي 
ميان ) 1(در مطالعه تمنايي فر و همكاران . مطابقت داشت



  
  ... با وضعيت تحصيلي ها آنو رابطه  مقايسه عزت نفس، منبع كنترل 66

 1391بهار  شماره اول، دوره هفتم،      زدي يصدوق ديشهي پزشكدانشگاه علوم  زدي يمركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكفصلنامه 

 

همبستگي  ها آنعزت نفس دانشجويان و پيشرفت تحصيلي 
  .مشاهده نشد كه بر خالف مطالعه حاضر بود

از نقاط ضعف اين مطالعه مي تواند استانداردهاي متفاوت 
كه سبب  هاي مختلف باشد برگزاري امتحانات در دانشكده

  .مخدوش شدن تفسير ارائه شده در اين مطالعه مي شود
  يريگ جهينت

با توجه به اينكه اكثريت دانشجويان داراي عزت نفس باال 
و منبع كنترل بيروني داراي معدل بااليي بودند، و از طرفي 

نفس و منبع كنترل با معدل اختالف معناداري  عزتبين 
 دانشكدهس باال در وجود داشت، و اكثريت داراي عزت نف

بهداشت مشغول به تحصيل بودند و اين دو خصيصه شخصيتي 

رويه دانشجو پروري  رسد يمهستند، به نظر  طيمحبرگرفته از 
  .بهتر بوده است ها دانشكدهدر اين دانشكده نسبت به ديگر 

گيري در صورتي معتبر است كه استاندارد  اين نتيجه 
بين دانشكده ها يكسان برگزاري آزمون ها و نمره دهي در 

  . باشد
 تقدير و تشكر

علوم پزشكي و دانشگاه محترم بدين وسيله از مسئولين 
، حمايت معنوي خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

كليه دانشجوياني كه در اين كميته تحقيقات دانشجويي و 
مطالعه شركت كرده و با پژوهشگران اين مطالعه همكاري 

   .ديآ يمنهايت قدرداني و تشكر به عمل  داشتند
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Abstract  

  

Introduction: One of the normal personality characteristics is having self-esteem and its behavioral 
consequences which are attributable to external or internal causes, and are effective on the academic 
achievement of students. The purpose of this study was to compare self- esteem, locus of control and their 
relation with educational status of university students at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 
Yazd. 
Method: In this cross-sectional study, 300 students of different faculties were evaluated. We used a 
questionnaire that includes demographic data, Rotter's locus of control standard questionnaire and Cooper- 
Smith's self-steem standard questionnaire. The data were collected and analyzed by the SPSS-18 software. 
Results: The average score of self-esteem was 31.84±8.32 (with a range of 0-50), and the mean score of locus 
of control was11.59±3.19 (with a range of 0-23). 15.4% of the subjects had internal locus of control and 
74.9% had high level of self-esteem. There was no statistically significant relationship between self-esteem 
and locus of control (p=0.27). There was a statistically significant correlation between locus of control and 
average score (p=0.046), self-esteem and average score (p=0.02). In this study, age with locus of control, and 
average score with self-esteem have positive correlations and locus of control with self-esteem has a reverse 
correlations. 
Conclusion: The majority of students that had a high level of self-esteem and an external locus of control has 
high average score and as the majority of the students who had a high level of self-esteem were studying in 
the School of Health.  
Key words: Educational status, Self- esteem, Locus of control, Student. 
 
*Corresponding author’s email: Mehdimirzaiea@yahoo.com  

This paper should be sited as: 
Mirzaei Alavijeh M, Rajaei N, Rezaei F, Hasanpoor S, Pirouzeh R, Babaei Borzabadi M. Comparison of self-
esteem, locus of control and their relationship with university students’ educational status at Shahid Sadoughi University 
of Medical Sciences- Yazd. Journal of Medical Education and Development. 2012; 7(1): 58-70 


