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بررسی رابطه ی خود پنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع 

 31 29یزد در سال   متوسطه 

 

 محمودزارع جمال آبادی
 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان )نویسنده مسئول(- ی روان شناسی تربیتی ادانشجوی دکتر

  

 :چکیده
 های توانایی وبه برخوردارند لازم نفس به اعتماد از افراد بعضی. است شده بررسی متوسطه آموزان دانش تحصیلی وپیشرفت[ 1]پنداره خود رابطه پژوهش این در

 هستنددر بین کم خود ویا دارند منفی نگرش خود تواناییهای و خود به نسبت که افرادی وبالعکس.رسند می نیز مناسبی های پیشرفت به نسبتا و دارند ایمان خود

 .ندارند را لازم جدیت خود امور

 خود تقویت جهت مربوطه نهادهای دیگر و مدارس به حلهایی-راه ارائه نیز و آنها تحصیلی پیشرفت در افراد پنداره خود تاثیر محور حول تحقیق این های هدف

 .است ونوجوانان ن کودکا مثبت پنداری

 ای چندمرحله ای خوشه تصادفی گیری نمونه روش با یزد یک ناحیه متوسطه مقطع دختر آموزان دانش ی جامعه میان از که است ،توصیفی پژوهش این روش

 پیشرفت میزان متغیر عنوان به قبل سال معدل واز پنداره خود میزان گیری اندازه برای راجرز پنداره خود پرسشنامه از و شدند انتخاب آموز دانش نفر 151تعداد

 .آمد بعمل تحلیل وتجزیه محاسبه ای نمونه تکT آزمون و واریانس تحلیل_ پیرسون همبستگی های آزمون اطلاعات آوری جمع از وپس.شد استفاده تحصیلی

 تفاوت هنرستانی و دبیرستانی آموزان دانش خودپنداره بین. شود می بیشتر نیز آموز دانش پنداره خود میزان شود بیشتر تحصیلی پیشرفت هرچه:  ها یافته

 .ندارد آنها فرزندان پنداره خود با ای رابطه نیز پدران و مادران تحصیلات همچنین و آموزان دانش سن -. شود نمی مشاهده معناداری

 خودپنداره گفت توان می مجموع در و دارد وجود معنادار رابطه آنان ی خودپنداره میزان و آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بین آمده بدست نتایج به توجه با

 . است ضعیف یزد یک ناحیه متوسطه مقطع دختر آموزان دانش

 

 متوسطه آموزان دانش - تحصیلی پیشرفت- خودپنداره:کلیدی های واژه

 

 مقدمه. 3

روان شناسان و جامعه شناسان خود پنداری مثبت را به عنوان هسته مرکزی سازگاری اجتماعی قلمداد می کنند.کشف تصویر ازخود ، مهم ترین  

ر کشف روان شناسی درقرن حاضر است.معمولا افرادی که دارای شناخت معناداری از خود هستند،از آرامش وامنیت روحی بهتری برخوردارند ودر اث

،دچاراضطراب زیاد و خجالت زدگی نمی شوند.در صورتی که افرادی که    شناخت کمی از خود دارند و به نقاط قوت وضعف خود واقف  شکست 

نیستند،پیوسته درحال دفاع از خود به سر می برند وزود دچار اضطراب و پشیمانی می شوند. به عبارت دیگر عدم آرامش و عدم رضایت درونی 

 (1)ور وخویشتن پنداری آنها را منفی کرده وسر خوردگی ونزول شخصیت برایشان می آورد. وناکارآمدی در ام

.مهم اینست که اختلافهای فردی باعث ضعف و خود کم موضوع دیگری که در شکل گیری خودپنداری موثر است توجه به تفاوت ها ی فردی است

درباشند با استفاده از تجارب معنی داری نسبت به تواناییهای خود و تقویت حس بینی نشود.مدارس باید فرصت هایی فراهم کنند تا فراگیران قا

 خودپنداری مثبت برای زندگی بهتر آماده شوند.

  بدنه اصلی مقالاتمتن یا . 9

هستند که غنای  افراد موفق کسانی هستند که در طول زندگی شان بهترین تصمیم گیریها را دارند،کودکان دیروزیبیان مسئله: 

در  فرهنگی،فکری،تربیتی ومعنوی در کانون خانواده داشته اند.خانواده اولین پایه گذار شخصیت و ارزشها و معیارهای فرهنگی است که نقش مهمی

تعیین سرنوشت فرد داشته واثری عمیق در پی ریزی رفتار فردی کودک دارد و آرامش و اخلاق و صحت روانی فرد تاحدود زیادی در گرو تلاش 

 اده است.خانو

معتقد است:هرکس بهترین منبع اطلاعات درباره ی خویشتن است ورفتارهرکس از ادراکات خود نسبت به امور، ناشی شده است.اما افراد "راجرز"

محرکها را آن چنانی که واقعا هستند درک نمی کنند.بلکه آنها را همانگونه که خود درمی یابند درک می کنند.بنابراین برای شناخت 

 ار و واکنش شخص، شناخت تنها کافی نیست.بلکه باید دید که شخص مورد نظر،آن محرک را چگونه درک کرده است.رفت
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از انجا که مفهوم خود پنداری به عنوان یکی از اساسی ترین مفاهیم در مباحث شخصیتی مطرح است و بسیاری از صاحبنظران به عنوان 

عتقدند که این مفهوم نقش مهمی را در عملکردهای فرد،تعیین روابط با دیگران و امور مختلف زندگی عنصراساسی نظریه خود برآن تاکید دارند و م

ن در ایفا می کند.واز اصلی ترین عناصر در پایه ریزی شخصیت افراد محسوب می شود.بنابراین شناخت وآگاهی از عوامل موثر بر خودپنداری واثر آ

 این رو در این پژوهش به دنبال پاسخهایی برای سوالات زیر هستیم: از(3)پیشرفت تحصیلی لازم و ضروری است.

آیا بین خود پنداره دانش آموزان دبیرستانی -آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با خود پنداره عادی و خود پنداره ضعیف تفاوت وجود دارد؟-

آیبا بین پیشرفت تحصیلی -رستانی و هنرستانی تفاوتی وجود دارد؟آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبی-وهنرستانی تفاوت وجود دارد؟

 دروس مختلف و خود پنداره دانش آموزان رابطه ای وجود دارد؟

راه حل هایی به خانواده ها و همچنین ارائه خود پنداری وتاثیرآن در امور زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  و بررسیاین پژوهش  هدف 

 است. مدارس و انجمن اولیاء ومربیان ،جهت تقویت خود پنداری مثبت دانش آموزان 

مبانی نظری پژوهش:  خود  و تصویر فرد از خود،سهم مهمی در شخصی ساختن چگونگی نقشی که کم وبیش باید ایفا کند دارد.اعتماد به نفس 

 (3 ).اوانی بر انجام موفقیت آمیز آن عمل می گذاردفرد در انجام هرکار،اثر فر

منفی خود ارزیابی :عبارت است از شناخت   رفتار خود،  رفتار مثبت ودارای ارزش او را قادر می سازد که شناخت دقیق تری از جنبه های مثبت و 

 (4)ای موثری بردارد.شخصیت خود بدست آورد وبارفع نقایص و تکیه برنقاط قوت ،در جهت رشد وتعالی خودگام ه

شخص سالم ، احساس شخصی است که به خود احترام بگذارد وخود را دوست بدارد.احساس نومیدی ،یاس ویا تنفر از خود از بارزترین علایم 

پنداری شده غیرعادی بودن وعدم تعادل روانی است.صمیمیت،محبت،استوار بودن خانواده وروابط صحیح بین اعضای آن باعث ثبات و پایداری خود 

و برعکس از هم گسسته شدن خانواده وبا روابط نامطلوب اعضای آن باعث عدم ثبات خود پنداری واز دست دادن اعتمادبنفس شده و شخص در 

ه در روابط خود با کودک و در توصیف او به هیچ وجه غلو روا داشت( 5مقابله با مشکلات ،دچارنگرانی ،اضطراب ورفتارهای نامناسب می شود.)

درصورت شکست کودک،بجای محکوم کردن وی،نقاط خطا به -4مسولیت امور مناسب به کودک واگذار شود.-3هرگز کودک تحقیر نشود.-2نشود.

 در به کارگیری لغت و اصطلاحات توصیفی کودک،همیشه میانگین و اعتدال رعایت شود.-5او تفهیم شود.

بی  -3زیر سلطه قرار دادن او. -2محافظت بیش از حد از کودک. -1کودک موثرمی داند: دونالد لیزر،سه عامل را در تشکیل خود پنداری منفی

برخورداری از حس خودارزشمندی،اعتمادبنفس قوی ،به مثابه یک سرمایه ارزشمند حیاتی برای همه انسانها . اعتنایی نسبت به شخصیت کودک.

تری برخوردارند.تحقیقات انجام شده در مدارس مختلف به ویژه مدارس استثنایی ،به ویژه کودکان ونوجوانانی است که از مهارتهای اجتماعی کم

نشان می دهد که بین پیشرفت تحصیلی و نگرش فرد نسبت به خودش ،رابطه مستقیمی وجود دارد.هرقدر دانش آموز نگرش مثبتی به خود داشته 

نظریه روان کاوی از شخصیت ایده آل صحبت می کند ومن را  (1916باشد،موفقیت بیشتری در پیشرفت تحصیلی ازخود نشان می دهد.)فرانک

میانجی بین خواسته های نهاد وکنترل  فرامن می داند وبهنجاری را میانجی گری صحیح ومنطقی بین دو قدرت نهاد و فرامن می داند.روان 

 (4جهه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشند.)پزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادل بین رفتارها وکنترل او در موا

 

 کلی . مشخصات 9-3

این پژوهش از نوع توصیفی است وباروش پیمایش و اجرای پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شده است.پرسش های پژوهش    روش پژوهش: 

شامل مواردی است از جمله اینکه آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با خودپنداره عادی وخودپنداره ضعیف تفاوت وجود دارد؟آیا بین 

بیرستانی و هنرستانی تفاوت وجود دارد؟آیا بین خود پنداره دانش آموزن دبیرستانی و هنرستانی تفاوت وجود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان د

 دارد؟

اطلاعات مربوط به متغیر خود پنداره ،ازطریق پرسشنامه خودپنداره راجرز جمع آوری شده که این پرسشنامه توسط اداره کل مشاوره وبهداشت 

/+ 66هنجاریابی شده وروایی آن تایید شده است وپایایی پرسشنامه خودپنداره نیزبراساس آزمون آلفای کرونباخ، روانی آموزش و پرورش ترجمه و

 بدست آمد.   اطلاعات مربوط به پیشرفت تحصیلی از کارنامه ی دانش آموزان که در مدرسه آنها موجود است بدست آمده است که اطلاعات هر دو

متغیرهای دیگری نظیر نوع مدرسه و نوع درس و تحصیلات والدین نیز تحت عنوان سوالات هویتی پرسیده شده  متغیر در مقیاس فاصله ای است و

 است.

تعریف عملیاتی خود پنداره،نمراتی است که دانش آموزان از پرسشنامه خودپنداره راجرز کسب می کنند ومنظور از پیشرفت تحصیلی نیز معدل 

 نامه تحصیلی آنان استخراج شده است.سال قبل دانش آموز است که از کار
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مدرسه  1نفر دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه یک یزد است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و انتخاب5266جامعه آماری شامل 

 Tتحلیل واریانس وآزمون _نفر دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شده اند.و پس از جمع آوری داده ها آزمون های آماری همبستگی پیرسون 151،

 محاسبه و سپس توسط محقق تجزیه وتحلیل شده است spss 16تک نمونه ای توسط نرم افزار

 

 هاها و عکسها، دیاگرامها، شکل. جدول9-9

 55/9آموزان و متوسط نمره خودپنداره دانش  94/11مشخص است دامنه نمرات خود پنداره بین صفر تا  1همان گونه که در جدول شماره  - 

بیشتر باشد بیانگر  1و کمتر از آن بیانگر خود پنداره عادی و مطلوب و هرچه از نمره  1است واین حاکی از خود پنداره ضعیف آنان است زیرا نمره 

ل قبل ومتوسط معدل سا 91/15و معدل نمرات ریاضی دانش آموزان، 31/16معدل نمرات ادبیات آنان ، -ضعیف تر بودن خودپنداره است. 

      سال است. 5/16وهمچنین متوسط  سن آنان  11/16آنان،

 نمرات خود پنداره ،نمرات درس ادبیات فارسی ، نمرات درس ریا ضی ،معدل سال قبل و سن  دانش آموزان :1جدول شماره  

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد 

 66/3 55/9 94/11 66/6  151 خودپنداره

 24/3 32/16 66/26 66/1 151 ادبیاتنمره درس 

 42/3 91/15 66/26 66/4 151 نمره ریاضی

 31/2 11/16 91/19 56/1 151 معدل سال قبل

 11/6 41/16 11 15 151 سن

     151 تعداد واقعی

 

              پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و خود پنداره آنانهمبستگی بین : 2جدول شماره 

 معدل  خودپنداره  

 **-245/6  1 همبستگی پیرسون خودپنداره

 662/6  معناداری) دودامنه( 

 151  151 تعداد 

 1 **-245/6 همبستگی پیرسون  معدل

  662/6  معناداری) دودامنه( 

 151  151  تعداد  

 معنادار است.)دو دامنه( 61/6.همبستگی در سطح    **

 -/.24/.رابطه معنادار است.با توجه به مقدار همبستگی 99/ است ،در سطح اطمینان 61، کوچکتر از ( 662/6) محاسبه شده ارزش معناداری چون

می توان گفت هرچه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر می شود، میزان خودپنداره آنان بیشتر شده است) یعنی نمرات خودپنداره 

 ه کمتر باشد نشانه خودپنداره بالاتر است وبالعکس.(آنان کمتر شده است   چون نمره خود پنداره هر چ

بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی و  محاسبه شده«آزمون تی نمونه های مستقل »ارزش معناداری  نظر به اینکه     

ن گفت بین پیشرفت تحصیلی /. می توا99است ،با اطمینان >sig/.61  چون  و /. است بیانگر یکسان نبودن واریانس هاست 661،هنرستانی

و بیشتر از معدل دانش  1/11که معدل دانش آموزان دبیرستانی  ایندانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی تفاوت معنی دار وجود دارد.با توجه به 

 ور دارند.آموزان هنرستانی است پس دانش آموزان دبیرستانی از پیشرفت تحصیلی بالاتری  نسبت به دانش آموزان هنرستانی برخ

   

/. است  111  محاسبه شده بین خود پنداره دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی« آزمون تی نمونه های مستقل »ارزش معناداری نظر به اینکه    

بین خود پنداره دانش آموزان   /.است ،65بزرگتراز (/.465ارزش معناداری )و  p.value. چون=شده استبیانگر یکسان  بودن واریانس هاست 

بین   بین نمرات درس ریاضی یا آمار دانش آموزان و خود پنداره آنان ارتباط وجود دارد.  دبیرستانی و هنرستانی تفاوت معنی داری وجودندارد.

 نمرات درس فارسی دانش آموزان و خود پنداره آنان ارتباط وجود دارد.
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 ضی و فارسی با خودپنداره دانش آموزان:ارتباط نمرات دروس ریا3جدول شماره

 نمرات ریاضی نمرات ادبیات خودپنداره   

 646/6  *-164/6 1 همبستگی پیرسون خودپنداره

 636/6 646/6  معناداری )دودامنه(  

 141 151  151 تعداد 

 **292/6  1 *-164/6 همبستگی پیرسون  نمرات ادبیات 

 666/6  646/6  معناداری )دودامنه(  
 141  151  151  تعداد  

 1 **292/6 646/6  همبستگی پیرسون  نمرات ریاضی

  666/6 636/6 معناداری )دودامنه(  

 141  141  141  تعداد 

  

  معنادار است.)دو دامنه( 65/6. همبستگی در سطح     *

   معنادار است.)دو دامنه( 61/6. همبستگی در سطح    **

/. است ،با 65 ،  کوچکتر از(64/6) محاسبه شده « آزمون همبستگی پیرسون »ارزش معناداری در خصوص ارتباط درس فارسی و خودپنداره ،چون 

می توان گفت هرچه نمره ادبیات دانش آموزان بیشتر می شود ، میزان  -/.164/.رابطه معنادار است.با توجه به مقدار همبستگی 95سطح اطمینان 

نداره آنان بیشتر شده است.) نمرات خودپنداره آنان کمتر شده است چون نمره خود پنداره هر چه کمتر باشد نشانه خودپنداره بالاتر است خودپ

  وبالعکس.(

 ،بزرگتر از(63/6)  محاسبه شده« آزمون همبستگی پیرسون  »ارزش معناداری اما درخصوص ارتباط درس ریاضی و خودپنداره ،چون   -

/.رابطه معنادار نیست  یعنی ارتباط معناداری بین نمره درس ریاضی دانش آموزان و خودپنداره آنان 95ت ،با سطح اطمینان /. اس65

 مشاهده نشد.

بزرگ تر از  (/.  44 )       با خود پنداره فرزندانتحصیلات مادرمقایسه رابطه  محاسبه شده ارزش معناداری تحلیل واریانسنظر به اینکه 

 تأثیری ندارد./. است بنابر این  تحصیلات مادران در خود پنداره فرزندان آنان 65

/. است بنابر 65و بزرگ تر از (/. 419 و خود پنداره فرزندان ) تحصیلات پدردرخصوص  محاسبه شده ارزش معناداری تحلیل واریانس  

 تأثیری ندارد. اره فرزندان آنان تحصیلات پدران در خود پند  /.اطمینان ،95این در سطح 

 بین خود پنداره دانش آموزان و سن آن ها : رابطه4 جدول شماره

 سن خودپنداره  

 161/6 1 همبستگی پیرسون خودپنداره

 266/6  معناداری )دودامنه(  

 151 151 تعداد 

 1 161/6 نهمبستگی پیرسو  سن

  266/6  معناداری )دودامنه(  

 151 151 تعداد 

 

محاسبه  « آزمون همبستگی پیرسون »ارزش معناداری برای آزمون این سؤال تحقیق نیز از آزمون  همبستگی پیرسون استفاده شده است .چون 

 . /. است ارتباط معناداری بین سن و خودپنداره دانش آموزان وجود ندارد 65/.( بزرگ تر از 266شده )

 خودپنداره دانش آموزان:میزان عادی بودن 5جدول شماره 

                                     1شاخص آزمون:

 

 درجه آزادی آزمون تی

معناداری  

 )دودامنه(

میانگین  

 اختلاف پایین تر اختلاف
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 بالاتر      خودپنداره

 433/16 156 666/6 55/2 661/2 634/3 

     
 

استفاده شده است و چون بر اساس دستورالعمل پرسشنامه تست خودپنداره، نمرات  تک نمونه ای  Tبرای آزمون این فرضیه از آزمون  -

 قرار دادیم.  1، بیانگر خود پنداره ضعیف است بنابر این ارزش آن را در برش آزمون  عدد   1بالای  

بزرگتر است نتیجه  1خیلی از عدد  است و 55/9محاسبه شده ، صفر است ومیانگین خودپنداره محاسبه شده ارزش معناداری آزمون از آنجا که 

 می گیریم که دانش آموزان نمونه تحقیق از خود پنداره ضعیفی برخوردارند .

 

 

 و بحث روی نتایج .  نتایج9-1

احمدی بین پیشرفت تحصیلی و خودپنداره دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد یعنی هرچه معدل بالاتر باشد،خودپنداره نیز بالاتر است.  - 

تهران انحام داد به این نتیجه رسید که دانش آموزانی که دارای عزت  نفس 1دانش آموز ناحیه  2666نیز در تحقیق خود که روی 1313درسال

در تحقیقی تحت عنوان ارتباط دین داری وبحران هویت و  1316بالایی هستند،از عملکرد تحصیلی خوبی برخوردارند. همچنین دهشیری در سال

ت تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستانی یزد به این نتیجه رسید که هرچه میزان بحران هویت بیشتر باشد،پیشرفت تحصیلی پیشرف

 کمتر است که پژوهشهای فوق الذکر نیز مؤید این فرض تحقیق حاضر است.

دل دانش آموزان هنرستانی است که تا حدی دلیل آن معدل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی به طور معنی داری بیشتر از مع- 

مشخص است و دانش آموزان با وضعیت مطلوب درسی در انتخاب رشته به رشته های دبیرستانی)ریاضی ،تجربی و...(هدایت می شوند و دانش 

و هنرستانی تفاوت معنی دار وجود  بین خودپنداره دانش آموزان دبیرستانی- آموزان ضعیف تر به رشته های فنی وهنرستان هدایت می شوند.

 ندارد.

ن بین نمرات دروس ریاضی وآمار دانش آموزان با خودپنداره آنان ارتباط معناداری مشاهده نشد ولی بین نمرات درس ادبیات فارسی دانش آموزا- 

ررسی ارتباط بین خودپنداره های تحصیلی دروس با خودپنداره آنان ارتباط معناداری وجود دارد.در تحقیقی که آقای حبیب الله نصیری با عنوان ب

ریاضی وفارسی با پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی وفارسی در گروهی از دانش آموزان دختروپسر مدارس راهنمایی شهرستان داراب انجام داده،این 

ص ،همبستگی مثبت و معنی نتیجه بدست آمده که بین خودپنداری های تحصیلی در یک درس خاص با پیشرفت تحصیلی در همان درس خا

بین میانگین های خود پنداره دانش آموزان با - داری وجود دارد.)مثلا بین پیشرفت تحصیلی ریاضی و خودپنداری در دختران ارتباط وجود دارد.(

وسطه ناحیه یک یزد در مجموع مشخص شد که دانش آموزان دختر مقطع مت- درجات متفاوت تحصیلی والدین آنها تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 از خودپنداره مطلوبی برخوردار نبوده ودارای خودپنداره ضعیف هستند.

باید علت ضعیف بودن خودپنداره دانش آموزان دخترمقطع متوسطه ،توسط مسئولین آموزش و پرورش مشخص شود وبرای بهبود آن  بنابر این 

ومناطق مختلف مورد  نداره را در مقاطع تحصیلی دیگر با متغیرهای پسر ودخترلازم است محققین دیگر،موضوع خود پ  تلاش لازم صورت گیرد.

آموزش و پرورش وبه ویژه مسئولان مدارس با تشکیل جلسات انجمن و اولیاء ومربیان ،آموزش های لازم در خصوص .تحقیق وبررسی قرار دهند

آنان اقدامات لازم را مبذول دارند.روشهای تقویت اعتماد بنفس به کار چگونگی برخورد والدین با فرزندان  خودوتلاش درجهت بهبود خودپنداره 

تحمل آنهارا  وتجارب موفقیت آمیز کودک و نوجوان را افزایش دهند.گرفته شود ازجمله سعی شود همیشه توانمندیهای فرزندان را مدنظر قرار دهند

ا در کنترل احساسات و عواطف خود یاری دهند.وسایل ارتباط جمعی از جمله دانش آموز ر .برای مواجه شدن با ناکامی های احتمالی افزایش دهند

ت نفس رادیو وتلویزیون ، می تواند با تهیه برنامه های جالب و مفید نسبت به آموزش افزایش اعتماد به نفس اقدام نماید.موضوع خودپنداره و عز

 د.می تواند بخشی از محتوای دروس مرتبط با مقطع متوسطه قرار گیر
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Abstract :This study tries to investigate the relationship between self-concept and academic progress in secondary 

school students.  This study aims at the effect of self-concept on academic progress and presenting solutions for the 

schools, parent-teacher assemblies and families in order to improve positive self-concept in children and adolescents.   

This is a descriptive study in which 157 female students were selected from District 1 secondary schools in Yazd using 

random cluster multi-stage sampling. Students' self-concept was evaluated using  Rogers self-concept questionnaire, 

and previous year grade point average was considered as the variable of academic progress. Data were analyzed using 

Pearson correlation, variance analysis and one sample T-test.  According to the findings of this study as academic 

progress rises, student's self-concept increases as well. Grade point average was significantly higher in high-school 

students compared to art schools. There was no significant difference in self-concept between the high-school and art 

school students. Students' age and parents' education were not related to their self-concept.  

  The results of this study showed a significant relationship between the students' self-concept and academic 

progress. In general, the self-concept of female students in District 1 secondary schools of Yazd was found to be 

poor. Education and training officials along with public media are supposed to design and apply plans to 

improve the youth self-concept 

 

Keywords: Self-concept, Academic progress, Secondary school students.  
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