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Background and Purpose:
A cursory look at the available literature shows that man has continuously been attempting
to know himself. To do so, an understanding of the values, aims and most importantly selfesteem have played an important role to help one know himself . If there is a big difference
between what one wants to be and what one really is, one will suffer low self-esteem. To
increase self-esteem, we need to identify every relevant factor having some sort of influence
on self-esteem . Otherwise, one will face such disorders as depression , fear, and anxiety.
This study aimed at measuring the level of self-esteem in university students and its possible
relationship with academic achievement.
Method:
In this descriptive study, the Aizeng Test of self-esteem was administered to a stratified
sample of 316 university students. A Pacearson correlation analysis, a t-test and kruskalwallis test were run on the obtained data.
Results:
The sample showed a mean score of 20.44 and a median of 21.25 and a standard deviation of
2.44 on self-esteem Test.
no significant relationship was not found between the students’ level of self-esteem and their
majors , year of study, marital status, place of birth and their GPA. However a significant
relationship was observed between the students’ sex and age from one hand and their selfesteem from the other hand.
The participant in this study enjoyed a moderate measure of self-esteem. It seems logical for
authorities in universities to pay more attention to psychological factors which play
significant roles in students’ academic achievement. Moreover, it is essential to hold some
workshops to boost the students’ self-esteem. The previous done research studies confirm the
findings of the present study .
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بررسی میزان عزّت نفس دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار و
ارتباط آن با برخی از ویژگیهای جمعیّت شناختی درنیم سال
تحصیلی دوم 4851 – 58
مهدي نوائي ، 1مصطفي جلمباداني

2

محسن کوشان ، 3محمد حسن رخشاني

4

مقدّمه :کوشش و تالش پیگیر آدمی برای شناخت خویش به عنوان یک نیاز اساسی و بنیادی امری مستمر بوود اسوت .بررسوی اسوناد
تاریخی به این نکته گواهی میدهد  .در این میان شناسایی ارزشها  ،نیازها  ،اهداف انسانی و از همه مهمتر عزّت نفس و نیاز آدمی به آن
از اهمیّت ویژ ای برخوردار است .اگر فرد دچار فاصله بین آن چه که میباشد (خود ادراک شد ) با آنچه که مویخواهود باشود (خوود
آرمانی) شود ،وی دچار عزّت نفس پایین میگردد ،که باید با توجّه به شناخت تک تک این موارد ،در برطرف کردن آنها همت گماشت .
در غیر این صورت احتمال ابتال به اختالالتی همچون افسردگی ،بیحالی ،پوچی ،اضطراب ،ترس و  ...بسیار زیاد است .ایون مطالهوه بوا
هدف تهیین میزان عزّت نفس در دانشجویان انجام شد است.
روش پژوهش :در این مطالهه مقطهی با استفاد از روش نمونهگیری طبقهبندی شد تصادفی  613نمونه انتخواب و بوا اسوتفاد از تسوت
استاندارد عزّت نفس آیزنگ مورد سنجش قرار گرفتند و اطالعات حاصل به وسیله نرم افزار  spssو با بهر گیری از آزمونهوای ضوری
همبستگی پیرسون  T – test ، Mann-Whitney ،و  kruskal-Wallisمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند .
یافتهها :دانشجویان شرکت کنند در این مطالهه باکس

متوسّط نمر  02/44با انحراف میانگین  5/32و نمر میانه  01/05از عزّت نفوس

متوسّطی برخوردار میباشند  .بین نمر عزّت نفس با رشته تحصیلی  ،ترم تحصیلی  ،وضهیّت تأهّول ،محولّ سوکونت  ،دور تحصویلی و
میانگین نمرات رابطه مهناداری مشاهد نشد ،ولی بین نمر عزّت نفس با جنسیت( ) p = 2/224و سن (  ) P = 2/260رابطوه مهنواداری
مشاهد شد.
بحث و نتیجهگیری :دانشجویان شرکت کنند در این مطالهه از عزّت نفس متوسّطی برخوردار میباشند که مسئولین باید ،بویش از پویش
به مسایل روان شناختی دانشجویان اهمیّت دهند و با برگزاری کارگا های ارتقای عزّت نفس در این امر مهم بکوشوند ،هومچنوین برخوی
مطالهههای انجام شد پیشین تأییدی بر نتایج این مطالهه و برخی نتایج این مطالهه را رد میکند .دراین جا نیاز به مطالهوههوای بیشوتر بوا
زمینه تخصصی پیرامون هر عامل جمهیّت شناختی ،احساس میشود.
واژگان کلیدی :عزّت نفس  ،دانشجویان  ،جمهیّت شناختی .

 -1دانشجوی کارشناسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 -2دانشجوی رشته بهداشت دانشکده علوم پزشکی سبزوار
 -3کارشناس ارشد پرستاری – عضو هيأت علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار
 -4دانشجویی دکترای آمار حياتی  -عضو هيأت علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار
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یک موّتی

مقدمه
کوشش و تالش پیگیر آدمی برای شناات

عیای اس

که میتواند درباره ماارتها

صفات و ویژگیهایی کنه در ینک فنرد وجنود دارد

تویش به عاوان یک نینا اساسنی و باینادی امنری

بحث کاد  .اما تود ایدهآل و یا تود آرمانی عبنارت

مستمر اس ،که بررسی اسااد تاریخی بنه اینن نکتنه

اس

دارد در منورد

گواهی میدهد.در این میان شااسایی ار شناا نیا هنا،

تودش داشته باشد  ،یا بنه آن برسند و همنان گوننه

اهداف انسانی و ا همه مامتنر عنزّت نفنس و نینا

باشد  .اگر تودپاداره یا همنان تنود ادراد شنده و

ویژهای برتوردار اسن 1(.و)2

آدمی به آن ا اهمیّ

ا  :تصوّری که یک فرد دوسن

تود ایدهآل با هم ماطبق باشد  ،فرد ا عزّت نفنس

اصوالً ارتباط متقابلی بین عزّت نفس و تصوّر فرد ا

باالیی برتوردار تواهد بود،و بر عکس اگنر فاصنله

توانایی تود وجود دارد،و بینان کاانده اینن واّتیّن

یادی بین این دو باشد عزّت نفس فرد کاهش یافتنه

که احساس توانمادی و ار ش را در فنرد مایّنا

و تودار شننمادی مافننی افننزایش مننییابنند2( .و)9

میکاد و تغییرات مثبتنی هنم ننون افنزایش تنالش

عزّت نفس باال به عاوان یک دیندگاه سنالم ا تنود

بیشتر

 .یتانی دیندگاهی کنه

اس

برای موفقّی  ،بلاد هم

بودن ،تمایل سالم

مورد بررسی ّرار گرفته اس

به طور واّع گرایانه کمبودها و نقاط ضتف را در بنر

در او پدیدار میشود2(.و)3
در واّع به مجموعه ویژگیهایی که یک فرد

میگیرد،ولی نه به آن شدّتی که ماجر به انتقاد شندید

برای توصیف تودش به کار میبرد  ،تود پاداره

ا تننود شننود .شخصننی کننه ا ع نزّت نفننس بنناالی

یک فرد میگویاد ،که ا دیدگاه بسیاری ا نظریه

برتوردار اس

 ،تودش را به گونه مثبتی ار شنیابی

پردا ان ،ا جمله کارل راجر مامترین جابه واحد

کرده و برتورد مااسبی نسب

شخصیّ  ،یک فرد میباشد2(.و4و )5تود پاداره با

و دیگران دارد .در مقابل کسی کنه بنه عنزّت نفنس

عزّت نفس متفاوت اس  .عزّت نفس عبارت اس

پایین مبتال اسن

به نظریات مثب

تود

 ،اللنن ننوعی نگنرش مصناوعی

ا  :میزان ار شی که اطّالعات درون تود پاداره،

نسب

برای فرد دارد و ا اعتقادات فرد در مورد تمام

دیگران و تودش نشان دهند کنه او شنخی الیقنی

سرنشمه می-

به درون تویش اننزوا گزیاند و

صفات و ویژگیهایی که در او هس

به دنیا دارد و در ناامیدی تالش میکاد،تا بنه

اس ،یا ممکن اس

گیرد )2(.کوپراسمی ( )1691عزّت نفس را یک

ا ارتباط با دیگران کنه ا آنانا منیترسند ،اجتاناب

ار شیابی فردی میداند که متموالً با توجه به

نماید 2(.و )6
به طور کلّی عزّت نفس ا جابه های مختلف

تویشتن حفظ میشود .راجر (1692-1691م ).بر
این اعتقاد اس

که این صف

در انسان حال

اجتماعی  ،تحصیلی  ،تنانوادگی و ّ ...ابنل بررسنی
 .اگر فرد در هر کدام ا ایااا دنار فاصله بنین

عمومی دارد و محدود و ودگذر نیس .آبراهام

اس

ما لو()1661میگوید(( :همه افراد جامته به یک

آن نه کنه منیباشند (تنود پانداره ینا تنود ادراد

ار شیابی ثاب

و استوار و متموالً مطلوب ا

شده)با آن نه که میتواهد باشد (تود آرمنانی ینا

تودشان،تح

عاوان احترام به تود یا عزّت نفس

ایدهآل) بشود  ،وی دنار عزّت نفس پایین میگنردد
.که باید با توجّه به شاات

نیا دارند5( )).و9و)1
ا جابهای دیگر فاصنله بنین تنود ادراد شنده و

برطرف کردن آناا هم

تک تک این موارد  ،در
گماش .در لیر این صورت

تود ایدهآل نیز میتواند میزان عزّت نفس یک فرد را

احتمال ابتال به اتتالالتی هم نون افسردگی  ،بنی-

محک بزند .تود ادراد شده یا همنان تنود پانداره،

حالی  ،پونی ،اضطراب ،ترس و  ...بسیار یاد اس
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 .بارهمادی ا عزّت نفس عالوه بنر آن کنه جز نی ا
سالم

روانی به حساب میآید  ،رابطه نزدیکنی بنا

پیشرف

تحصیلی نیز دارد  ،البتّنه دّیقناً نمنیتنوان

مشخی کرد که عزّت نفس باال علّ
باال اس

و یا برعکس  ،امّا

کسن نمنرات

مواجننه مننیشننود ثمننر بخننشتننر برتننورد تواهنند
نمود)11(.
روش پژوهش

رابطهای متقنابلی بنین

این پژوهش مطالتهای مقطتی به ماظور

عزّت نفس مام-

بررسی میزان عزّت نفس دانشجویان دانشکده علوم

میباشد ،که منیتوانند شنیوه

پزشکی سبزوار و ارتباط آن با برتی ا ویژگیهای

ندگی فرد را به طور کلی دگرگون سا د.اگر عنزّت

شااتتی میباشد .جامته آماری مورد مطالته

این دو وجود دارد 2(.و )19تقوی
ترین عامل موفقیّ

جمتیّ

نفس یاد باشد  ،فرد با مشکالت ا طریق حل کردن

دانشجویان شالل به تحصیل درنیم سال تحصیلی

آناا مواجه میشود ،نه ا طریق مقصر دانستن تود یا

دوّم  94-95دانشکده علوم پزشکی سبزوار می باشد

دیگران .ا دیدگاه راجنر و النیس هرگناه آدمنی در

که حجم نمونه برآورد شده  319نفر بود که ا طریق

رویارویی با مشکالت ندگی با آگاهی عمنل کاند و

نمونهگیری

طبقه بادی شده تصادفی نمونهها

با اتّکای بر توانهای تود به حلّ موفقیّن آمینز آنانا

انتخاب شدند  .برای ساجش میزان عزّت نفس ا

نایل گردد ،در با نگری به تویشتن  ،ار ش بیشنتری

پرسشاامه عزّت نفس آیزنگ استفاده شد .این

برای تویش ّا ل تواهد شد .همین مسأله به ارتقای

پرسشاامه حاوی  39پرسش اس

و مجموع نمراتی

عنزّت نفننس وی در ّالننن تننود شننکوفایی ماتاننی

که یک فرد ا آن می گیرد  39می باشد  .اطّالعات

تواهد شد  )4( .عزّت نفس یناد بنه متانی درگینر

حاصل ا پرسشاامه ها به وسیله نرم افزار spss

شدن با مشکل و تن دادن به آن اس  ،نه متافّر بودن

مورد تجزیه و تحلیل ّرار گرف  ،و ا آ موناای

وداشتن انزجنار نسنب

بنه آن و سنرگردان شندن و

حسرت توردن ،همناین بنه مفانوم آن اسن
هرگاه فرد شکس

کنه

ضرین همبستگی پیرسون ،

t– ،Mann،-Whitney

 testو  kruskal-wallisاستفاده شد.

تورد ا آن درس بگیرد و دوباره

ستی کاد تا به موفقیّ

برسد  ،نه آن که تالش تنود

یافتهها

را متوّّف سا د یا بدتر ا آن  ،ا همنان اول  ،اصنالً

در این مطالته  319دانشجو

ستی و تالش نکاد و بخواهد با عنزّت نفنس سنالم،

داشتاد که میانگین نمره عزّت نفس کسن شده

ندگی برایش متاا و مفاوم بیشتری پیدا کاد،و یا بنه

توسط آناا  29/44با انحراف متیار  5/99میباشد و

پیدا کاد.باید با اعتمناد

 %59ا دانشجویان نمره باالتر ا  21/25را کسن

به نفس با مشکالت رو مره برتورد کاد و اینن جنا

نمودند که در این میان  199 ،دانشجوی رشته

که پس ا شکستاا و ناکامیها بیشتر تسلّی پیدا

پرستاری  59 ،دانشجوی رشته مامایی 33 ،

تواهد نمود،عالوه بر ایااا هرنه فرد احساس باتری

محیط  44 ،دانشجوی

درجات باالتری ا آن  ،دس
اس
نسب

به تود داشنته باشند  ،دیگنران نینز احسناس

باتری نسب

رشته باداش

مبار ه  46 ،دانشجوی رشته باداش

 ،ضمااً اعتمناد بنه

تانواده 19 ،دانشجوی رشته هوشبری و 22

نفس بیشتری برای برتورد بنا افنراد جدیند تواهند

داشتاد ،که

داش

به او تواهاد داش

دانشجوی رشته باداش

شرک

و با افنراد مافنی کنه در نندگی تنود بنا آن

دانشجوی رشته اتاق عمل شرک

میانگین نمرات عزّت نفس کسن شده به ترتین
عبارتاد ا ، 19/33 ، 29/12 ، 29/91 ، 21/11 :
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جدول شماره  -1جدول میانگین نمرات عزّت نفس بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصيلی

تعداد

درصد

انحراف معيار ±ميانگين

پرستاری

011

10/56

01/10 ± 6/56

مامایی

61

06/10

00/00± 6/13

بهداشت محیط

11

01/44

01/20 ± 4/30

بهداشت مبارزه

44

01/30

01/11 ± 6/31

بهداشت خانواده

43

06/60

01/61 ± 4/05

هوشبری

01

6/21

01/26± 2/53

اتاق عمل

00

5/35

00/50± 6/51

جدول شماره  -2جدول میانگین نمرات عزّت نفس بر حسب ترم تحصیلی
تعداد

درصد

انحراف معيار ±ميانگين

1

37

37/11

11/33± 1/11

3

73

31/31

31/11 ± 1/71

7

33

33/37

11/11 ± 7/44

4

71

31/13

31/74 ± 4/13

1

14

4/47

11/71 ± 3/14

ترم

7

11

7/47

31/11 ± 7/14

3

7

1/11

11/73 ± 7/11

7

7

3/14

31/13 ± 7/17

 19/15 ، 29/59و  ( 21/92جدو ل  .)1که باتوجه

نمره عزّت نفس با وضتی

به اطالعات حاصل رابطه متااداری بین رشته

وجود ندارد) p = 9/694( .

تأهّل در دانشجویان

تحصیلی و نمره عزّت نفس مشاهدنشد.)p=9/295(.

ا نتایج دیگر این مطالته  ،ا  319نفر

کااده در این مطالته

کااده در این مطالته  236نفر

همناین افراد شرک

دانشجوی شرک

 13نفر ترم یک  91 ،نفر ترم  12 ، 2نفر ترم 95 ، 3

ساکن توابگاه بودند  95،نفر در کاار والدین و 12

نفر ترم  14، 4نفر ترم 11 ، 5نفر ترم  9 ، 9نفر ترم 1

نفر در مازل شخصی به همراه دوستان ندگی می

و  9نفر ترم  9بودهاند که میانگین نمرات عزّت نفس

کردند،که میانگین نمرات عزّت نفس آناا به ترتین

کسن شده در هر ترم به ترتین ، 29/91 ، 16/12

عبارت اس

ا  29/92 ، 29/53 :و  (.11/11جدول

16/21،91/69 ، 16/95 ، 21/94 ، 16/69و21/62

شماره  )4که اطالعات حاصل حاکی ا این می باشد

میباشد(.جدول شماره  )2که باتوجه به اطّالعات

که رابطه متااداری بین محلّ سکون

و نمره عزّت

حاصل رابطه متااداری بین ترم تحصیلی و نمره

نفس در دانشجویان این مطالته وجود ندارد9/649 (.

عزّت نفس مشاهده نشد) p = 9/295 (.

= )pآّایان شرک

ا  319دانشجوی شرک

کااده در این مطالته  19نفر

کااده در این

بودند،که میانگین نمرات عزّت نفس آناا  16/91و

مطالته ،299نفر مجرد بودند،که میانگین نمره عزّت

میانگین نمرات عزّت نفس  239تانم شرک

کااده

نفس آناا  29/33و  39نفر متأهّل بودند که میانگین

در این مطالته  25/61میباشد .که اطّالعات حاصل

نمره عزّت نفس آناا  29/19بود ( .جدول شماره ) 3

و نمره

بر اساس اطّالعات بدس
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آمده هیچ رابطهای بین

نشان میدهد ،رابطه متااداری بین جاسی

عزّت نفس وجود دارد ( ) p = 9/994( .جدول
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جدول شماره  -3جدول میانگین نمرات عزّت نفس بر حسب تأهّل
تاهل

تعداد

درصد

انحراف معیار ±میانگین

مجرد

011

11/51

01/11 ± 6/53

متاهل

15

00/41

01/25 ± 4/44

جدول شماره  -4جدول میانگین نمرات عزّت نفس بر حسب محلّ سکونت
تعداد

درصد

انحراف معيار ±ميانگين

ساکن خوابگاه

013

26/51

01/11 ± 6/24

در کنار والدین

56

01/62

01/10 ± 4/30

منزل شخصی همراه بادوستان

00

1/11

01/20 ± 4/61

محلّ سکونت

جدول شماره  -5جدول میانگین نمرات عزّت نفس بر حسب جنسیت
جنس

تعداد

درصد

انحراف معیار ±میانگین

مرد

21

04/53

03/10 ± 6/26

زن

011

26/10

06/32 ± 6/45

جدول شماره  -6جدول میانگین نمرات عزّت نفس بر حسب دوره تحصیلی
دوره

تعداد

درصد

انحراف معيار ±ميانگين

شبانه

011

10/51

01/31 ± 6/62

روزانه

001

52/41

01/01 ± 6/50

شماره ) 5درمطالته فوق  193نفر دانشجوی دوره
شبانه و  213نفر دانشجوی دوره رو انه بودند،که به

بحث و نتیجهگیری

ترتین میانگین نمرات عزّت نفس آناا عبارت اس

با توجه به این که متوسّط نمره عنزّت نفنس

ا:
 29/69و  ،29/23که اطّالعات حاصل نشان-

مترفی شده ا طراح سنااالت (آیزننگ)  21در نظنر
گرفته شده (حداکثر جمع نمرات آ منون آیزننگ 39

دهاده این مطلن می باشدکه بین نمره عزّت نفس و

میباشد) 1().میتوان گفن

دوره تحصیلی رابطه متااداری وجود ندارد9/226 (.

کااده در این مطالته باکسن متوسّط نمنره  29/44بنا

=  ( )pجدول شماره ) 9

انحراف میانگین  5/99و نمره میاننه  21/25ا عنزّت

هم ناین در این مطالته با استفاده ا

کنه دانشنجویان شنرک

نفس متوسّطی برتنوردار منیباشناد،که مسنلماً اینن

آ مون ضرین همبستگی پیرسون بین نمره عزّت

نتیجه نشان میدهد که مسئولین باید بیش ا پیش به

(.

بدهاند و بنا

نفس و سن رابطه متااداری مشاهده شده اس

 ) P = 9/939به این صورت که افراد با سن کم
عزّت نفس پایینتری نسب

به افراد با سن باالتر،

مسا ل روانشااتتی دانشجویان اهمیّ

برگزاری کارگاههای ارتقای عزّت نفس در اینن امنر
مام بکوشاد.

دارا میباشاد و هم ناین با استفاده ا آ مون

ا نتایجی که در این مطالته به دس

آمده

ضرین همبستگی پیرسون مشخی شد که بین

اس

نمره عزّت نفس و متدل نیز رابطه متااداری

نمره عزّت نفس و رشته تحصیلی در دانشجویان

وجود ندارد)P=9/321 ( .
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داش

میتوان اشاره به نبود رابطه متاادار آماری بین
که در مطالتهای که توسّط ماصوری به ماظور
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مقایسه عزّت نفس در دانشجویان در سال ( )1396بر

متااداری مشاهده شده اس  .در مطالتهای که توّسط

روی دانشجویان دو رشته پرستاری و مامایی انجام

یاّوتی به ماظور مقایسه عزّت نفس و مابع کاترل

پذیرفته اس  ،تفاوت متااداری بین نمرات عزّت

دانشجویان در سال ()1316انجام پذیرفته ،به این

نفس دو رشته تحصیلی مشاهده شده اس  )12( ،و

نتیجه رسیده اس

که بین تحصیالت پدر و مادر ،

در مطالتهای دیگر که توسّط مرادی به ماظور

شغل پدر و مادر سن  ،میانگین تحصیلی  ،تتداد

ساجش رابطه عزّت نفس با رشته تحصیلی

اعضای تانواده  ،ترتین تولد  ،تتداد اتاقهای مازل

دانشجویان در سال ( )1319انجام پذیرفته حاکی ا

 ،داشتن اتومبیل شخصی با عزّت نفس هیچ رابطه

عدم وجود تفاوت متایدار بین نمره عزّت نفس و

متااداری وجود ندارد )15(،و در مطالته دیگری که

رشته تحصیلی دانشجویان می باشد )13(،همناین

توسّط صمدی به ماظور مقایسه عزّت نفس

در مطالته دیگرکه توسّط شوشتری به ماظور مقایسه

دانشجویان دانشگاه گیالن در سال( )1313انجام

عزّت نفس دانشجویان ور ش کار و لیر ور ش کار

و نمره عزّت

در سال ( )1399انجام شده اس

نیز ارتباط

گرفته ،رابطه متااداری بین جاسی
نفس مشاهده شده اس

( )19ولی در مطالته حج

متااداری بین نمره عزت نفس و رشته تحصیلی به

تواه که به ماظور مقایسه سطح اضطراب و عزّت

نیامده اس  )14( .نتایج حاصل ا مطالتههای

نفس در بیماران در سال()1311انجام گرفته اس ،

مرادی و شوشتری میتواند تأییدی بر نتیجه مطالته

و نمره عزّت نفس به

دس

ما مبای بر نبود رابطه بین رشته تحصیلی ونمره عزّت
نفس باشد ولی باید توجه داش

که در این مطالته و

مطالتههای مرادی و شوشتری طیف گستردهای ا
رشتههای تحصیلی نسب
بررسی بوده اس

رابطه متایداری بین جاسی
دس

نیامده اس

()1

همانگونه که در مطالته حاضر بین نمره
عزّت نفس و میانگین نمرات رابطهای مشاهده نشد،

به مطالته ماصوری مورد

در مطالته یاّوتی نیز هیچ رابطه متااداری بین این

که شاید همین امر بتواند بیان

که میتواند تأییدی بر نتیجه

دو مشاهده نشده اس

کااده  ،وجود این تفاوت باشد ،ولی باید توجّه

حاصل ا این مطالته مبای بر نبود رابطه بین میانگین

که میزان عزّت نفس به عوامل مختلفی

نمرات و نمره عزّت نفس باشد و هم ناین مطالته

بستگی دارد،که ا جمله ماثرترین آناا در جامته

صمدی میتواند تأییدی بر نتیجه مطالته ما حاکی بر

مورد مطالته ما (دانشجویان) میتواند به رابطه و جو

وجود رابطه بین نمره عزّت نفس و جاسی

داش

حاکم بر آن اشاره داش

که در این مطالته به دلیل

پا ین بودن تتداد جمتیّ

جامته آماری و وجود

همبستگی و رابطه صمیمی بین آناا میتواند تود را
بیشتر نمایان کاد

باشد،ولی مطالته حج

شباهدار بودن این نتیجه باشد که باتر اس

با انجام

مطالتههای بیشتر،با هدف تتیین رابطه میزان عزّت
نفس و جاسی

ا نتایج حاصل دیگر این پژوهش نبود رابطه

تواه نیز میتواند دلیلی بر

به این مام رسید  .همناین در

مطالته یاّوتی این نتیجه حاصل شده اس

که بین

متاادار بین میزان نمره عزّت نفس با ترم تحصیلی،

نمره عزّت نفس و سن رابطه متااداری وجود ندارد

 ،دوره تحصیلی (شبانه

که با نتایج حاصل در این مطالته مغایرت دارد ،که

میباشد و هم ناین

برای نتیجهگیری پیرامون این امر  ،نیا به انجام

وضتیّ

تأهّل ،محلّ سکون

– رو انه) و میانگین نمرات

بین نمره عزّت نفس با سن و جاسی
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رابطه

مطالتات بیشتر  ،در این میاه احساس میشود.
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