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  يد بهشتي دانشگاه شهيتوانبخش  دانشکده

  * ايباج نين ديپرودكتر 
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  چكيده
ن ي و بي در روابط اجتماعياديرات زيي جوانان است که غالباً با تغيگار حساس در زندي بسيورود به دانشگاه مقطع :سابقه و هدف

 يرهاي و ارتباط آن با متغيالت دانشگاهيان تحصيان در جرير خودپنداره دانشجويي تغين مطالعه، بررسيهدف ا . آنها همراه استيفرد
 . استيفرد

 سال چهارم دوره ي دانشجو۱۰۲ سال اول و ينشجو دا۱۱۱ شامل يجامعه آمار، يلي تحليفيمطالعه توصدر اين : ي بررسروش
 از يل آماريه و تحلي به منظور تجز.ديجهت سنجش خودپنداره از آزمون کارل راجرز استفاده گرد. دبو ي دانشکده توانبخشيکارشناس

  .دشاستفاده  دو ي کا و آزمونSPSSافزار نرم
 يداري بوده و ارتباط معنيف و منفي خودپنداره ضعي درصد دارا۹/۸۶ و يعي خودپنداره طبيان داراي درصد دانشجو۱/۱۳: هايافته

 يالت دانشگاهيان سال اول و چهارم نشان داد که تحصي گروه دانشجو۲سه يمقا. امدين تاهل، سن و جنس با خودپنداره بدست نيب
 .ر خودپنداره آنان ندارديي در تغينقش

ان، يت دانشجوي در اکثريف و منفي و وجود خودپنداره ضعيالت دانشگاهيتحصدار خودپنداره با يعدم ارتباط معن: يگيرنتيجه
   .دينماي را طلب ميارگذار را نشان داده و فعال کردن مراکز مشاورهي و عوامل تاثيشتر به مسائل روانيضرورت توجه و پرداختن ب

  .انيخودپنداره، آزمون راجرز، دانشجو :واژگان كليدي
  

  ١مقدمه
 از يف متنـوع ي تعـار  ي و روانپزشـک   يلـم روانشناسـ   دگاه ع ياز د 

ل دهنـده آن ارائـه      يد بر عناصر مختلف تشک    يخودپنداره با تاک  
 خودپنـداره را بـه   يم به طور کلـ    يممکن است بتوان  . شده است 

خودپنـداره  . ميف کن يم تعر ي که از خودمان دار    يريعنوان تصو 
ه راجـرز اسـت و شـامل مجموعـه          يـ  نظر يم اصل ي از مفاه  يکي
ک موجود منحصر بفـرد  ي است که شخص به عنوان    ييهايگژيو

 يق روابـط اجتمـاع    يـ خودپنـداره از طر   . کندياز خود ادراک م   
 يراجـرز معتقـد اسـت کـه بـه سـبب تعاملهـا           . شوديکسب م 
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شتن که به طور  ي از خو  يط مفهوم يانش در مح  يشخص با اطراف  
. ابـد يين است گسترش م   يري سا يهايابي بر ارز  يگسترده مبتن 

 يابيـ کننـد ارز  ين تصور مـ   يري خود را براساس آنچه سا     شخص
بـه  . کنـد يد نه برحسب آنچه که خـودش احسـاس مـ          ينمايم
 يهايابياز به توجه مثبت به ارزيل نيده راجرز شخص به دليعق
  رومنـد در شـخص موجـب    ياز نيـ ن نيـ ا. کنـد يگران توجه م يد
 خـود بـه     يش در مـورد ارزشـها     ي در قضـاوتها   يشود تـا و   يم

  ).۱( خود توجه کند يهايابيادتر از ارزين زيري سايهايابيارز
 و مثبـت برخـوردار     ي که از خودپنداره قـو     ياز نظر راجرز فرد   

 يهـا  نظر ،ف دارد ي که خودپنداره ضع   يسه با فرد  ياست در مقا  
خودپنداره لزوماً  . د داشت ن نسبت به جهان خواه    يکامالً متفاوت 

 کـه   يت شخصـ  ست بلکه ممکن اسـ    يت ن يمنعکس کننده واقع  
 ياار موفق و مورد احترام است خود را آدم شکست خورده          يبس
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 نشجويانبررسی خودپنداره دا                                         مجله پژوهش در پزشکی                                                              / ٢٣٢

.  است يشتن آرمان يه راجرز خو  يگر در نظر  يشتن د يخو. بپندارد
م يم بشويخواهي مينکه چگونه آدمي درباره ايدر همه ما تصور

تر نزديک يشتن واقعي به خويشتن آرمانيهرچه خو. وجود دارد
فاصـله زيـاد بـين      .  خواهـد بـود    تر و خشنودتر  يباشد فرد راض  
 ي و ناخشـنود   ييبـه نارضـا    ي و خويشتن واقع   يخويشتن آرمان 

با ارائه ) ينزولي وريبه نقل از هوج (Byrne .)۱(گردد يمنجر م
 ،هـا  شامل نگـرش   يتر معتقد است که خودپندار    قي دق يفيتعر

رش ي ظـاهر و پـذ     ، مهارتهـا  ،هـا يي ما از توانا   ياحساسات و آگاه  
 بـه   ي خودپنـدار  ،گـر يبه سخن د  ). ۲(ان است    خودم ياجتماع

  شـتن اطـالق    ي فـرد از خو    يهـا مجموعه احساسات و برداشـت    
شتن ادراک شده به نوبه خود بر ادراک فرد از ين خويا. شوديم

  ).۱(گذارد ير ميجهان و هم بر رفتار او تاث
 ييکـا ي و آمر  ييايان آسـ  ي که در دانشـجو    Asamenدر پژوهش   

 برخـوردار   يتـر في از خودپنـداره ضـع     ياني دانشـجو  ،انجام شد 
  ).۳(کردند ي ميگانگيشتر احساس بيبودند که ب
ن خودپنداره و احساس    يز رابطه معکوس ب   يگر ن ي د يدر پژوهش 

 ياقات پراکنـده  يران تحق يدر ا  ).۴( گزارش شده است     يگانگيب
 خودپنـداره  ي در بررسي نوريول. ن مورد انجام شده است يدر ا 

 دانشـگاه آزاد رودهـن   يسـ يته زبـان انگل ان زن رشيدر دانشجو 
ها و سال   ين سن آزمودن  ي ب ي دار يسال اول و دوم به رابطه معن      

ن ي بـ  يده است و تنها رابطـه مثبتـ       ي و خودپنداره نرس   يليتحص
  ).۵( گزارش شده است ي با خودپنداره منفيگانگياحساس ب
ــه بررســي فارســانيلياســماع ــداره در دانشــجوي ب ان ي خودپن

ــ ديدانشــگاهها ــداره  يولت ــه و خودپن  و آزاد اصــفهان پرداخت
شـتر گـزارش   ي را از دانشـگاه آزاد ب   يان دانشگاه دولتـ   يدانشجو

ـ  يهمچنـ . کرده اسـت    يت از زنـدگ   ين خودپنـداره و رضـا     ين ب
  ).۶( وجود داشته است ي همبستگيزناشوئ

ــنو ــداره يگــانگي رابطــه احســاس بيان در بررســيدي  و خودپن
ف يزاهدان به خودپنداره ضع    يان دانشگاه علوم پزشک   يدانشجو

شـتر از پسـران اشـاره کـرده و بـه       ي ب يمدر دختران دانشجو ک   
ت، تاهــل و خودپنــداره آنــان ين جنســي بــي داريرابطــه معنــ

  ).۷(ده است ينرس

  
  مواد و روشها

ان در  ير خودپنـداره دانشـجو    يـ ي، تغ ين بررس ي در ا  يهدف اصل 
ن يـ  ا يجامعه آمـار  . باشدي م يالت دانشگاه يان دوره تحص  يجر

 سال ي دانشجو۱۰۲ سال اول و ي دانشجو۱۱۱پژوهش شامل 
د ي دانشـگاه شـه    ي دانشـکده توانبخشـ    يچهارم دوره کارشناس  

 قـرار   ي مـورد بررسـ    ۱۳۸۰باشد که در بهمـن مـاه        ي م يبهشت

 نفـر   ۵۰و  %) ۵/۷۶( نفـر زن     ۱۶۳ نفر دانشجو    ۲۱۳از  . گرفتند
امه ل نـاقص بـودن پرسشـن      ي مورد بدل  ۵و تعداد   %) ۵/۲۳(مرد  

 براسـاس   يکشـ قرعه (ي تصادف يريگروش نمونه . ديحذف گرد 
) ان سال اول و چهارم دانشکدهيه دانشجوي کلييشماره دانشجو

ق يـ ن تحق يـ ابـزار ا  . باشـد ي مـ  يليـ تحل  يفي توص يو نوع بررس  
در هـر دو فـرم      .  بـود   راجرز شامل دو فـرم     يآزمون خودپندار 

 ارائـه   متضـاد  يتي زوج صـفت شخصـ     ۲۵کسان از   ي يامجموعه
نکه ي براساس ا اول به فرم    ييد در پاسخگو  ي با يشده که آزمودن  

پس . ف کنديند توصيبيخود را در ارتباط با هر صفت چگونه م 
 در  دوم به فـرم     ييد در پاسخگو  ي با يآزمودناول  ل فرم   ياز تکم 

 از نمـرات  يا صفات متضاد در دامنه    يمورد هر صفت از زوجها    
زات تفـاوت  يـ ن آزمـون م يـ  ا يارگـذ در نمره . ردي قرار گ  ۷ تا   ۱

   محاسـبه   مـذکور  ي هر صـفت در فرمهـا      ي برا ينمرات آزمودن 
 باشـد فـرد از      ۷ تـا    ۰ن  ياگـر نمـره بدسـت آمـده بـ          .شوديم

ـ  يچنانچه نمره آزمون  .  برخوردار است  يخودپنداره مثبت   ۷ن  ي ب
  .باشديف مي و ضعي منفي باشد نشانه خودپندار۱۰تا 
  

  هايافته
و )  نفـر ۵۰(ان پسـر  ي درصـد از دانشـجو  ۵/۲۳ ين بررسـ  يدر ا 
 ۴/۹۳ن  يبـوده و همچنـ    )  نفـر  ۱۶۳( درصد آنـان دختـر       ۵/۷۶

 درصـد از    ۶/۶و فقـط    )  نفـر  ۱۹۹(ان مجـرد    يدرصد از دانشجو  
 سال  ۲۰ر  ي درصد آنان ز   ۵/۴۵ .باشنديم)  نفر ۱۴(آنان متاهل   

 درصد ۸/۳و )  نفر۱۰۸( سال ۲۵ تا ۲۰ درصد ۷/۵۰ ،) نفر۹۷(
  . بودند)  نفر۸( سال ۲۵ يباال

 خودپنداره  يان دارا ياز دانشجو % ۱/۱۳،  ي آمار يبراساس بررس 
 يف و منفــي خودپنــداره ضــعياز آنــان دارا% ۹/۸۶ و يعــيطب

 باالتر از دختران ي پسران کميعيدرصد خودپنداره طب  . هستند
 مـورد   ۳۹ دختر و    ۱۴۱ف  يداره ضع  مورد خودپن  ۱۸۰از  . است

 ۲۱ يعـ ي مـورد خودپنـداره طب     ۲۸ن از   يهمچن. باشنديپسر م 
  .باشندي مورد پسر م۷مورد دختر و 

 ۶/۱۵ (يعي نفر خودپنداره طب۱۷ نفر دانشجو سال اول   ۱۰۹از  
)  درصـد  ۴/۸۴(ف داشـته    ي نفـر خودپنـداره ضـع      ۹۲و  ) درصد

نفر خودپنـداره   ۱۱ سال چهارم ي مورد دانشجو۹۹ته و از    شدا
انـد  ف داشـته ي نفر خودپنداره ضـع ۸۸و  )  درصد ۱/۱۱ (يعيطب

الت ي کـه تحصـ  نشـان داد ن دو گروه  يسه ا يمقا).  درصد ۹/۸۸(
 از لحاظ   يداريان ارتباط معن  ي با خودپنداره دانشجو   يدانشگاه

  ). NS ( ندارديآمار
 نفر دختـر    ۱۶۲ر جنس، از    ي رابطه خودپنداره با متغ    يدر بررس 

 نفر خودپنـداره    ۱۴۱و  )  درصد ۱۳ (يعيخودپنداره طب  نفر   ۲۱
 مورد خودپنداره   ۷ نفر پسر    ۴۶و از   )  درصد ۸۷(ف داشته   يضع
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•۳شماره   • ۲۹ دوره  ۲۳۳ / پروين ديباج نيادکتر                                                                                                            ۸۴ پاييز   

انـد  ف داشته ي مورد خودپنداره ضع   ۳۹و  )  درصد ۲/۱۵ (يعيطب
  .)NS () درصد۸/۸۴(

 خودپنداره دانشجويان بر حسب سن و تحصيالت يتوزيع فراوان
 که در هيچ يک از ايـن         دهد ي آورده شده نشان م    ۱در جدول   

  . وجود نداردي داري معنيموارد رابطه آمار
 دو نشان   يکاج آزمون   ي رابطه تاهل با خودپنداره نتا     يدر بررس 

 از لحـاظ    ي دار يان ارتباط معنـ   يت تاهل دانشجو  ي که وضع  داد
  . با خودپنداره آنان ندارديآمار

  
 سن ان براساسي خودپنداره دانشجويع فراوانيتوز -١جدول 

  )به تفکيک جنس ( تحصيالتو
    خودپنداره

  ضعيف  يطبيع
  جمع

  )سال(سن 
  )٧/٤٥(٩٥  )٣/٨٦(٨٢  *)٧/١٣(١٣   ۲۰ر يز
  )٥/٥٠(١٠٥  )٦/٨٧(٩٢  )٤/١٢(١٣   ۲۵ تا ۲۰
  )٨/٣(٨  )٧٥(٦  )٢٥(٢   ۲۵ يباال

  )١٠٠(٢٠٨  )٥/٨٦(١٨٠  )٥/١٣(٢٨  جمع

   در پسرهايتحصيلسال 
  )٨/٤٧(٢٢  )٨/٨١(١٨  )٢/١٨(٤  اول

  )٤/٥٢(٢٤  )٥/٨٧(٢١  )٥/١٢(٣  چهارم 
  )١٠٠(٤٦  )٨/٨٤(٣٩  )٢/١٥(٧  جمع

   در دخترهايتحصيلسال 
  )٧/٥٣(٨٧  )١/٨٥(٧٤  )٩/١٤(١٣  اول

  )٣/٤٦(٧٥  )٣/٨٩(٦٧  )٧/١٠(٨  چهارم 
  )١٠٠(١٦٢  )٨٧(١٤١  )١٣(٢١  جمع

  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند *

  
  بحث

ان يت دانشجو يدر اکثر دهد که   ي بدست آمده نشان م    يهاداده
درصـد  . آل تطـابق وجـود نـدارد      دهيـ  و خـود ا    ين خود واقع  يب

باشـد کـه    ي باالتر از دختران م    ي پسران کم  يعيخودپنداره طب 
نکـه خودپنـداره    يالبتـه ا  .  دارد يهمخـوان ) ۷(ان  يديافته نو يبا  
تـوان بـه    يباشـد را مـ    يشـتر مـ   يان دختر ب  يف در دانشجو  يضع
 يک و عـاطف يـ ولوژيزيو سـاختار ف  ي ـ اجتماع يط فرهنگيشرا

 ي همخوانBishop يهايبررس افته باين يا. زنان مربوط دانست  

 در دختــران يادتر مشــکالت روانــيــ بــه حجــم زيدارد کــه و
  ). ۸(دانشجو اشاره دارد 

ــر تحصــيدر بررســ ــداره يــي در تغيالت دانشــگاهي اث ر خودپن
ن يـ ا. امـد ي بدست ني داريان دختر و پسر ارتباط معن  يدانشجو

  ).۵( دارد ي همخواني نوريافته با پژوهش ولي
 ي دارير سن و اثر آن بر خودپنداره ارتباط معني متغ يدر بررس 
). ۵( دارد   ي همخـوان  ي نـور  يامد که بـا پـژوهش ولـ       يبدست ن 

ن حجم مشکالت مربـوط بـه خودپنـداره را در       يشتريان ب يدينو
 گزارش کرده است  ) دو سال او دانشگاه    (ي سالگ ۲۰-۲۱ نيسن

شـتر و   ي ب يهـا رسد که انجام پـژوهش بـا نمونـه        يبنظر م . )۷(
-قيج دق ي مختلف نتا  ي از هر دو جنس و در مقاطع سن        يمساو

  .  را به دست دهديتر
 بدسـت   ي دار ير تاهل بر خودپنداره ارتباط معن     ي تاث يدر بررس 

ان يف در دانشـجو   يان خودپنـداره ضـع    يديـ  نو ي در بررس  .امدين
ادتر از افـراد مجـرد      يـ  ز يکمـ ) تيبدون اشاره به جنس   (متاهل  

ن يـ د ايبه نظر مولف شا .)۷ (باشديگزارش شده که معنادار نم   
 يشـتر در معـرض تنشـها      يل باشد که افراد متاهـل ب      يبدان دل 

و ...)  والـد بـودن و       ،ي آموزش ،يشغل( متفاوت   ي از نقشها  يناش
جـاد  ين خـود ضـرورت ا  يـ باشـند کـه ا  ي مـ ي اقتصاد يفشارها

ــايحما ــاديته ــاع ي اقتص ــجويو اجتم ــان ي را در دانش   ان نش
  .دهديم

 يالت دانشـگاه  ي تحصـ  يط در طـ   يدر اثر تعامل دانشجو با مح     
باشــد کــه باتوجــه بــه يت خودپنــداره مــورد انتظــار مــيــتقو

ت يـــدر اکثر)  درصـــد۹/۸۶ (يف و منفـــيخودپنـــداره ضـــع
 از مشکالت بهداشـت   ي به عنوان بخش   يان مورد بررس  يدانشجو

شـتر بـه مسـائل    يرت توجه و پرداخت ب    ان، ضرو ي دانشجو يروان
 و لزوم انجـام  ي دانشگاهيطهايرگذار در محي و عوامل تاث   يروان
 در جهـت    يا و ارائه خـدمات مشـاوره      ي روانشناخت يهايابيارز

  .گردديه ميان توصي دانشجويباال بودن سطح سالمت روان
ــوق مــي بررســيتهاياز محــدود ــداد ز ي ف ــه تع ــوان ب ــت ادتر ي

ن اشـاره   ين کم بودن تعـداد متـاهل      ي و همچن  ان دختر يدانشجو
 دختـر و پسـر و تعـداد    ي با تعداد مسـاو   ي لذا انجام بررس   .کرد

  .گردديه ميبرابر متاهل و مجرد توص
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