
 

 

  

  

 مقایسه عزت نفس و شادکامی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
  

 مهدی نعیم 

   ، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینینویسنده مسئول

Mahdi_Naeim@yahoo.com  

  

 محمد نریمانی 

 استاد گروه آموزشی روان شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی 

  

 چکیده 
تحقیق  است که با روش آزاد اسالمی اردبیلدانشگاه  دانشجویان ورزشكار و غیرورزشكار شادکامیعزت نفس و  ه یتحقیق، مقایسدف این ه

 تشـكیلل آزاد اسالمی اردبیدانشجویان دانشـگاه  ه یآماری این پژوهش را کلی ه یشده است. جامعا صـورت میـدانی اجـر هب وتحلیلی -توصیفی
نفر دانشجوی غیرورزشكار( بودند. یافته ها نشان داد بین عزت نفس دانشجویان  240دانشجوی ورزشكار و  240آماری شامل ) ه یدادند. نمون می

ورزشكار و غیرورزشكار تفاوت معنی داری وجود دارد  و در آزمون تعقیبی دانكن مشخص شد که دانشجویان زن ورزشكار، در مقایسه با سایر 
یزان عزت نفس بودند. همچنین بین شادکامی دانشجویان ورزشكار و دانشجویان غیر ورزشكار تفاوت معنی داری گروه ها دارای بیشترین م

. دوجود دارد و در آزمون تعقیبی دانكن مشخص شد که دانشجویان زن ورزشكار، در مقایسه با سایر گروه ها دارای بیشترین میزان شادکامی بودن
 های ورزشی توانایی ارتقای سطح عزت نفس و شادکامی را دارد.نتایج تحقیق نشان می دهد فعالیت 

 عزت نفس، شادکامی، ورزشكار، دانشجو. کلید واژه ها:
 
 

Comparison self-Esteem and Happiness of Athletic and Non- Athletic Student of Ardabil 
Islamic Azad university 

 
Abstract 

The objective of this study was to compare the self-esteem and level of happiness of the athletic students 

of Ardabil Islamic Azad University with the non-athletic ones ،which was carried out by a descriptive 

field method. The statistical population of this study comprised all the students of Ardabil Islamic Azad 

University. Sample consisted of  were 240 athletic and 240 non-athletic students. The data revealed 

that: there was a significant difference between the self-esteem of the athletic and non-athletic students 

and ،in the Duncan’s post-hoc test show in comparison with the other groups ،the female athletic students 

had the highest level of self-esteem. Also ،there was a significant difference (between the level of 

happiness of the athletic and non-athletic students and ،in the Duncan’s post-hoc test show in 

comparison with the other groups ،the female students had the highest level of level of happiness. 

Therefore ،the results of the present study show that athletic activities enhance self-esteem and life 

satisfaction. 

Keywords: Self esteem, happiness, Athletic, Students. 



 

 

  

  

 مقدمه
دهد افرادی که عزت نفس می نشان  است. تحقیقـات متعـددی 1یكی از نیازهای روانی انسان احساس خود ارزشمندی یا عزت نفس

 کننـد و مـی ها اسـتفاده مـی ، بهتر از فرصتمی کنندتری برقرار  بخش آموزنـد، روابـط سـود بیشتری دارند، خیلی مـؤثرتر مـی
؛ زکی ، 20، ص. 2004پور،  )نوربخش و حسینتری به مسیر زندگی خود دارند  همچنین دیدگاه روشن خودکفـا باشـند و تواننـد
عوامل در رشد مطلوب شخصیت  ینتر اساسی نفس و خودارزشـمندی از (. عزت 62، ص. 2012؛ کوزه چیان و همكاران، 2007

گیری و ابتكار، خالقیت و نوآوری، سالمت فكر و بهداشت روانی  قدرت تصمیم افراد است. برخورداری از اراده و عزت نفس قوی،
بسیاری از  با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خودارزشمندی فرد دارد. امروزه، برای اصالح و درمان مهای مستقی رابط

پرورش احساس عزت نفس، تقویـت اعتمـاد  گـام بـه ارزیـابی و ینتـر عنوان اولین یـا مهـم اختالالت شخصیتی و رفتاری افراد به
 ه یعزت نفس، درج(. 2006؛ بها مزیدی، 2001)نیسی شوشتری، پردازند می هـای فـردی و اجتمـاعی آنـان بـه نفـس، مهـارت

تصویب،  جۀهمچنین عزت نفس در (.62، ص. 2012)کوزه چیان و همكاران، تصویب و تأیید شـخص از خـود تعریـف شـده اسـت 
ویلیام (. تحلیل 20، ص. 2004)نوربخش و حسین پور، کند  میاحساس  تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خـود

طور کلی بـه نظـر وی عـزت نفـس توانـا  آدمی برای خود دارد و به هایی است کـه آرزوها و ارزش ،از عزت نفس( 1992)2جیمز
 (. عزت1967) 3پر اسمیتکوه ی عقید (. به42، ص. 2004)باقرزاده و همكاران، های بالقوه است  توانایی هـای بالفعـل نسـبت بـه یی

 شود میها اطالق  که فرد برای خویشتن قائل است و به قضاوت شخص در مورد میزان توانمندی نفس ارزش و احترامی است
مطالعات وسیع خود در مورد عزت نفس  ( با1967)کوپر اسمیت (. 67، ص. 1967؛ اسمیت،  42، ص. 2004)باقرزاده و همكاران، 

درماندگی و  که افراد دارای عزت نفس زیاد، در مقایسه با افراد دارای عـزت نفـس کـم، اسـترس، اضـطراب، به ایـن نتیجـه رسـید
 (.67، ص. 1967)اسمیت، دهند  مینشان  تنی کمتری دارند و در برابر شكست و انتقادات حساسیت کمتـری-های روان نشانه

شایستگی و نگرش مثبت بـه خـود  نشان داد عزت نفس با کنجكاوی در مورد خود و محـیط، احسـاس کفایـت و( 1995)4فرانكن
احساس  معتقـد اسـت وقتـی( 2000) 5مزلـو(. 62، ص. 2012؛ به نقل از کوزه چیان و همكاران، 1995)فرانكن، همبسـتگی دارد 

و خود را ارزشمند و شایسته  یمیابمی خویش  م بگـذاریم، احسـاس ایمنـی درونـی و اعتمـاد بـهاحترام درونی کنیم یا به خود احترا
باشیم، باید خویشتن را خوب بشناسیم، سازگار باشیم و بتوانیم فضایل و ضعفمان  و زمانی که فاقد احترام به خـود یمکن میاحساس 

 مییعنی نیاز به تحقق خود رو  نیـاز؛ ینتـر رضاء کنیم، آنگاه به سوی عـالیروشنی و دقت تشخیص دهیم و اگر این نیازها را ا را بـه
عزت  (.62، ص. 2012؛ به نقل از کوزه چیان و همكاران، 2000)مزلو، ، اسـتعدادهای خـویش را شـكوفا کنـیم  یمتـوانمی و  آوریم

ند یا به عبارت دیگر، یرگ میدرون نشئت  ی اسـت کـه ازنفس متأثر از عوامل درونی و بیرونی است. منظور از عوامـل درونـی عـوامل
های زندگی، نوع فعالیت بدنی و عوامل محیطی تأثیر گذار بر فرد اشاره  وهشی کنـد. عوامـل بیرونـی بـه میخود شخص آن را ایجاد 

دنی هـای بـ و نـوع فعالیـت برای شناخت بهتر عوامل مرتبط با عزت نفس توجه به سـطح ؛ از این رو(2001)نیسی شوشتری، دارد 
رزیابی مثبت از عملكرد خود (. ا63، ص. 2012؛ به نقل از کوزه چیان و همكاران، 1992)اقدسی،  کننده باشد تواند کمك می فـرد

فرد ارزیابی منفی از عملكرد خود داشته باشد، عزت نفس او کاهش  شود عزت نفس فرد افزایش یابد، در حالی که اگـر سبب می
رند و از عملكردشان دا کنند، چقدر خود را دوست میعزت نفس این است که افراد نسبت به خود چگونه فكر  یابـد. منظـور از مـی

زدیكی خود نزان هماهنگی و میکنند و  را چگونه احساس می خصوص به لحاظ اجتماعی و ورزشی و تحصیلی خود اند، به راضی
اشخاص با  شتری دارند، در مقایسـه بـابیاند اشخاصی که عزت نفـس  مطالعات نشان دادهچقدر است.  هـا آل و خود واقعی آن ایده

شان بیشتر است  دهند و در نتیجه، احتمال موفقیت می مقاومـت بیشـتری نشـان ،عزت نفس کم، در برابر مسـائل زنـدگی و مشـكالت
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فعالیت بدنی و ورزش انجام شده است که اغلب دارای نتایج عزت نفس با  حقیقات متعددی در مورد ارتباط(. ت2006)بها مزیدی، 
 «غیرورزشكار و آمـوزان ورزشـكار  عـزت نفـس دانـش ه یبررسی و مقایس»تحت عنوان ( 1992)تحقیق اقدسی  .انـد یكسانی نبـوده

 یتحما. داری وجـود دارد ینفس آنان تفاوت معن انجام نشان داد بین صفات ورزشكاران و غیرورزشكاران و همچنین اختالف عـزت
رضایت از زندگی و عزت نفس دانشجویان ورزشكار بیشتر از  در تحقیق خود نشـان دادنـد میـزان( 2004)و همكاران  طلب

نتایج تحقیق (. 17، ص. 2013؛ مصطفی پور و همكاران، 131، ص. 2004) حمایت طلب و همكاران، دانشجویان غیرورزشكار است
؛ به 2004)خورند، داری وجود دارد تفاوت معنی داد بین عزت نفس دانشجویان دختر ورزشكار و غیرورزشكارنشان ( 2004)خورند

ورزشی مـنظم گروهـی باعـث  ۀنشان داد برنام( 2007)تحقیق غفاری و همكاران (. 65، ص. 2012نقل از کوزه چیان و همكاران، 
که برای ( 2010) 6کالر و همكاران در تحقیق مك(. 52، ص. 2007)غفاری و همكاران، شود میعزت نفس دانشجویان  ارتقـای

 های ورزشی از یتویژه عدم مشارکت در فعال نفس انجام شد، کمبود فعالیت بدنی و به های مرتبط با کاهش عزت ژگیویتعیین 
در تحقیقی به ( 2010) 7برونت و همكاران(. 238، ص. 2010) مك کالر و همكاران، تأثیر گذار بر کاهش عزت نفس بودند عوامل

 8(. کاویننو137، ص. 2010)برونت و همكاران، داری وجود ندارد معنی ۀنتیجه رسیدند که بین فعالیت بدنی و عزت نفس رابط این
یان س دانشجوهای تفریحی با رویكرد ورزشی باعث افزایش میزان عزت نف یتفعال در تحقیقی به این نتیجه رسید که انجام( 2010)

کنند،  میهای جسمانی و ورزش شرکت  یتاعالم کرد دخترانی که در فعال (1989) 9اسكالن (.1906، ص. 2010د)کاویننو، شو می
که از  سطح عزت نفس در دخترانی ها شرکت ندارند عزت نفس بیشتری دارند، همچنین یتمقایسه با دخترانی که در این فعال در

؛ به 26، ص. 1989)اسكالن، دخترانی است که مهارت ورزشی کمتری دارند باالیی قرار دارند بیشتر ازنظر مهارت ورزشی در سطح 
های بدنی باعث  یتدر تحقیقی نشان دادند انجام فعال( 2010)10یتال و همكاراناو(. 65، ص. 2012نقل از کوزه چیان و همكاران، 

)وایتال و شود می ت نفس، رضایت از زندگی و خود کارآمدیویژه کیفیت زندگی، عز های سالمت روانی، به شاخص افزایش
ورزش با عزت نفس رابطۀ  در تحقیقی نشان دادند بین انجام فعالیت بدنی و( 2010) 11باردل و همكاران(. 61، ص. 2010همكاران، 

رزش بر سالمت روانی به ر ویتأث ا بررسی( ب1994) 12لنت و رودبین(. پ171، ص. 2010)باردل و همكاران، داری وجود دارد معنی
کننده  خو، سالمت روانی، افزایش خودباوری و عزت نفس افراد شرکت این نتیجه رسیدند که تمرینات ورزشی موجب بهبود خلق و

نشان دادند عزت نفس، خو کارآمدی،  (2005) 13و ویكی(. سوزان 36، ص. 1994د)پلنت و رودبین، شومی ها  یتدر این فعال
و همكاران  14نتایج تحقیق کرلی(. 571، ص. 2005)سوزان و ویكی، ورزش و فعالیت بدنی ارتباط مستقیمی دارد پذیرش اجتماعی با

مقایسه با گروه همساالن  کنند، در میهای ورزشی شرکت  لیتنشان داد خودپنداره و عزت نفس دانشجویانی که در فعا (2009)
 یتنشان داد بین شرکت در فعال تحقیق خود ( در2002)وت (. ر381، ص. 2009)کرلی و همكاران، غیرفعال خودشان بیشتر است

، )روتهمچنین دختران، در مقایسه با پسران عزت نفس بیشتری دارند داری وجود دارد و معنی ۀهای ورزشی و عزت نفس رابط
 (.66، ص. 2012؛ به نقل از کوزه چیان و همكاران، 2002
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ه به احساسات مثبت را آغاز کرده اند و روز به روز به این توجه افزودند در این فرآیند روان شناسان در سالهای آخر قرن بیستم توج
سه جهت گیری قابل تشخیص وجود دارد که به سنجش میزان شادکامی، بررسی عوامل موثر بر شادکامی و شیوه های افزایش 

(. شادکامی 15، ص. 2013مصطفی پور و همكاران، ؛ به نقل از 2005شادکامی مربوط می شود. )پورسلطانی زرندی و رحمانی نیا، 
عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که یك فرد برای خود قائل است یعنی داشتن هیجان مثبت فقدان، هیجان منفی و رضایت از 

در زندگی (. بنابر تحقیقات ملّی بهداشت روانی، افراد دارای سالمت ذهن و روان 15، ص. 2013زندگی )مصطفی پور و همكاران، 
احساس خوشایندی دارند، خود را آنگونه که هستند می پذیرند و از استعدادهای خود بهره مند می شوند. همچنین وقت کمی را در 
نگرانی، ترس، اضطراب و یا حسادت سپری می کنند؛ اغلب آرامند، شوخ طبع هستند و اعتماد به نفس دارند. همچنین ورزش مفرّ 

انرژی انبار شده آنهاست و این خود بسیار لذّت بخش و آرامش دهنده است. در واقع ورزش سبب اجتماعی سالمی برای آزاد کردن 
( 2002) 15لئونهارت(. 1991)راسخی،  شدن، ایجاد کفایت و مهارت، سهولت در دوست یابی و ارتباط سالم با همساالن می شود

ش ابزار نیرومندی در کاهش فشارهای روانی و افزایش شادکامی فرضیۀ پول شادکامی می آورد را رد کرده و معتقد است که ورز
( نشان داد مردانی که فعالیت جسمی داشتند نسبت به گروه غیرفعال از خودپنداری 1992به شمار می آید. تحقیقات سوپر و بالک )

نوجوان معلول  35در مورد  ( در تحقیق خود1997مثبت برخوردار بوده و نیاز بیشتری برای پیشرفت دارند.کپ و کریستوویچ )
( دریافتند  1985دریافتند که مهارت اجتماعی و ورزش بهترین عامل پیش بینی کننده سازگاری عاطفی است. راث و هولمز )

دانشجویانی که در ورزش های فیزیكی درگیر بودند نسبت به دانشجویانی که کمتر فعال بوده اند مشكالت مربوط به استرس و نشانه 
(. در پژوهش حمایت طلب و همكاران 16، ص. 2013ردگی کمتری را گزارش کرده اند)به نقل از مصطفی پور و همكاران، افس های

( به منظور مقایسۀ سالمت روانی دانشجویان ورزشكار و غیرورزشكار نتایج نشان داد که گروه ورزشكار در مقایسه با گروه 2003)
آمدی، خلق مثبت، سالمت روانی و شادکامی باالتری برخوردار بودند)حمایت طلب غیرورزشكار از عزت نفس، رضایت مندی، کار

نتایج تمام تحقیقات گویای این واقعیت است که بین ورزش و عزت نفس و شادکامی رابطۀ مثبت  .(131، ص. 2003و همكاران، 
 وجود دارد.

نگرشی مثبت به خود و محیط  مند شـوند، بایـد خود بهره ه یبالقوهای  برای اینكه افراد بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندی
ای که افراد آن احساس  توجه به تحقیقات انجام شده، جامعه طـور کلـی بـا اطراف و انگیزهای قوی برای تالش داشته باشند. بـه

 برخـورداری مقاوم و پایدار خواهند بـود. مقابل انواع مشكالت و مسائل زندگی و فشارهای روانی خـود ارزشـمندی داشـته باشـند در
عمده در شكوفایی استعدادها  سرمایه و ارزشی حیـاتی اسـت و از جملـه عوامـل ه یاحساس خود ارزشمندی و عزت نفس به مثاب از

نفـس و ها اهمیت عزت یت ذیر نیست، یكی از این واقعپ هایی وجود دارد که اجتناب از آنها امكان یتو خالقیت است. واقع
رسانیدن  اند کـه بـرای سـازگار شـدن انسـان ضـرورت دارنـد و در از نیازهای اصلی انسان شادکامی اسـت. عـزت نفـس و شادکامی

گرفتن از موقعیت و رشد و تعالی کاهش  کمتر مرتفع شود، امكان فاصـله هاکنند. هر چه این نیاز میاو به موفقیت نقشی حیاتی ایفا 
ای دارد. این پژوهش با  ند اهمیت ویژهمؤثر و شادکامی رشد عزت نفس از این رو شناخت عواملی که در پیـدایش وکند؛  میپیدا 

در ورزشكاران و غیرورزشكاران بـرای پاسـخگـویی بـه  و شادکامیعزت نفس  ه یمقایس در نظر گرفتن ورزش و فعالیت بدنی و

                                           
15 . Lieonhardt 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

  

  

س بین عزت نفدارد؟  دختر ورزشكار و غیرورزشكار چه تفـاوتی وجـود سؤاالت انجام شد که بین عزت نفس دانشجویان ایـن
از زندگی دانشجویان دختر ورزشكار و غیرورزشكار  دانشجویان پسر ورزشكار و غیرورزشكار چه تفاوتی وجود دارد؟ بین رضـایت

 اوتی وجود دارد؟دانشجویان پسر ورزشكار و غیر رزشكار چه تف چه تفاوتی وجود دارد؟ و بین رضایت از زندگی
 

 روش پژوهش
 ادکامیشعزت نفس و ه ی مقایس صـورت میـدانی اجـرا شـد و در آن بـه تحلیلی است که به -روش تحقیق این پژوهش توصیفی

رهای یپرداخته شد. محقق بدون هیچ دخل و تصرفی ابتدا تمامی متغ آزاد اردبیلدانشـجویان ورزشـكار و غیرورزشـكار دانشـگاه 
 .است متغیرها پرداختـه ی دست آمده به تعیین روابط و مقایسه بهکرده و سپس با استفاده از داده های  را توصیفق یتحق

این پژوهش  ۀنمونـ. دادندمی تشكیل  آزاد اردبیلدانشجویان ورزشكار و غیرورزشـكار دانشـگاه ه ی جامعۀ آماری این تحقیق را کلی
 به دانشجو که سه بار در هفته 240مورد نظر را  ه ینفر تعیین شد. در نهایت، نمون 480ان گیـری مورگـ بر اساس جدول حجم نمونـه

طور  دانشجو که به 240 و (شدند عنـوان دانشـجوی ورزشـكار در نظـر گرفتـه در این تحقیق به)کردند  میصورت منظم ورزش 
 كیل دادند؛ تش(نشجوی غیرورزشكار در نظر گرفته شدنددا عنوان که در این تحقیق به)کردند  منظم سه بار در هفته ورزش نمی

 .شوند ای اندازه گیری میاند و در سطح فاصله  کمی و پیوسته کـه هـر دو عزت نفس و شادکامی اندرهای این پژوهش یمتغ.
 

 ابزار پژوهش
تحصیالت،  حاشـتغال، سـطکه شامل سن، جنسیت، وضـعیت تأهـل، وضـعیت از این پرسشنامه  :شناختی جمعیت ه یرسشنامپ

 شد.آوری اطالعات مرتبط با پژوهش استفاده  منظور جمع بیماری و .... بود، به ه یسابق
 هـای پـژوهش از آن اسـتفادهی عزت نفس آزمودن ه یگیری درج منظور اندازه که به :کوپر اسمیت عزت نفـس ه یپرسشنام

آزمودنی باید احساس واقعی خود  جملـه یـا اظهـار نظـری اسـت کـه 35در برگیرندة  16عزت نفس کوپر اسمیت ه یشده است. سیاه
موافقم، موافقم، مخالفم و کامالا مخالفم مشخص کند. در این  کـامالا  ه یهر یك از جمـالت در یكـی از چهـار گزینـ ه یرا دربار

دهد که  میدست  کل عزت نفس را به ه یمودنی، نمرشده که در نهایت، مجموع امتیازات آز سیاهه عـزت نفـس کلـی مطـرح
است. برای تعیین روایی  140 و بیشـترین میـزان آن 35میزان عزت نفـس  یناست؛ به عبارتی کمتر یرمتغ 140تا  35آن از  ه ی دامن

انجام شده و ( 1991) 18ونو سیلورست( 2007) 17سالمال و نورمی(، 1967)ایـن ابـزار، تحقیقـاتی از جانـب کوپراسـمیت  (اعتبـار)
، ص. 1991؛ سیلورستون، 192، ص. 2007؛ سالمال و نورمی، 67، ص. 1967اسمیت، شده است  روایـی و پایـایی آزمـون تأییـد

به شیو  ،تحقیق انجام شد ه ینفر از جامع 30روی  که مقـدماتی ای در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی این آزمون در مطالعه(. 183
 .آوری اطالعات است پایایی مطلوب این پرسشنامه برای جمع ه یدهند نشان دست آمد که به α=778/0آلفای کرونباخ  ه ی

های مختلـف  هر ماده شامل چهار جمله است که حالت .مـاده دارد 29این پرسشنامـه  :(OHT) پرسشنامة شادکامی آکسفورد
با احساس و وضعیت وی مطابقت دارد، از طریق  ای را که بیش از بقیـه جملهکند. شرکت کننده در هر ماده،  بیان می شـادی را

گیرد. عابدی و  قرار می 87 مقیاس، بین صفر تا هـا در ایـن هـای شـرکت کننـده کنـد. نمـره ها مشخص می گزینه انتخاب یكی از
و پایـایی بازآزمـایی  90/0آلفای کرونباخ  کمـكپایایی آن را به ( 1989)کنند که آرجیل و کروسلند  بیان می( 2006)همكـاران 

 43/0  ارزیابی دوستان افراد دربارة آنان اند. روایی همزمان این پرسشنامه با اسـتفاده از گزارش کرده 78/0 آن را طـی هفـت هفتـه
 (.98، ص. 2006محاسبه شد)عابدی و همكاران، 
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 روش آماری:
،  میانگینفراوانی ، )توصیفی  از آمار ،های نمونه ف اندازهیبندی نمرات خام و توص قهمنظور سازمان دادن، خالصه کردن، طب به

آزمون تعقیبی  ( وANOVAطرفه ) از آنالیز واریانس یك استفاده شد. همچنین (درصدها، انحراف استانداردها و رسم جداول
 ها انجام شد و داده spss 18ها استفاده شد. عملیات آماری، با استفاده از نرمافزار  گروه ها در دانكن برای مشخص کردن تفاوت

 .تجزیه و تحلیل شدندP <05/0در سطح 
 

 ها یافته
غیرورزشكار مرد ، دانشـجویان درصد( 97/25)غیرورزشـكار  زنترتیـب دانشـجویان  بـهنتایج پرسش نامه جمعیت شناختی بر اساس 

بیشترین فراوانی را  درصد( 18/23)ورزشكار  زن و سپس دانشـجویان درصد( 10/25)، دانشجویان مرد ورزشكار  درصد( 75/25)
 06/1)کمترین جمعیت  سـال و 24سـنی ه ی در رد درصد( 12/20)های تحقیق  جمعیت نمونه. بیشترین تحقیق داشتند ه یدر نمون
 .سال قرار دارند 22سنی  ه یدر رد درصد(

 3/17 های تحقیق مجرد و آزمودنی از % 7/82 ،از نظـر وضـعیت تأهـلاست. 74/26± 70/2ها  میانگین سنی نمونه( 1)مطابق جدول 
 .هستند کارشناسی ارشدمقطع  دانشجوی % 7/26و کارشناسی   % 3/73 ،از نظـر وضـعیت تحصـیالتمتأهل اند.  %
 

 : ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های تحقیق1جدول 
مشخصا

 ت
گروه 

 ها
دانشجویا
ن مرد 
 ورزشکار

دانشجویا
ن مرد 

غیر 
 ورزشکار

دانشجویا
 ن 
زن 

 ورزشکار

دانشجویا
ن زن 
غیر 

 ورزشکار

در مجموع
 صد

88±79/2  سن
/26 

21/2±18
/26 

62/2±13
/27 

05/3±78
/26 

70/2±74
/26 

 

وضعی
ت 

 تأهل

 7/82 397 109 89 89 110 مجرد
 3/17 83 17 19 35 12 متأهل

وضعی
ت 

تحصیال
 ت

کارشن
 اسی

77 108 66 101 352 3/73 

 7/26 128 25 42 16 45 ارشد

 
دهد بین عزت نفس دانشجویان  مینشان  P<05/0 و F=591/7طرفه با توجه بـه میـزان  یكنتایج آنالیز واریانس  2مطابق جدول 

دانشجویان )چهار گروه  بینهمین دلیل برای بررسی دقیق تفاوت  داری وجـود دارد؛ بـه ورزشكار و غیرورزشكار تفـاوت معنـی
 از آزمـون تعقیبـی (مرد غیرورزشكار، دانشـجویان زن غیرورزشـكار و دانشـجویان زن ورزشـكار مـرد ورزشـكار، دانشـجویان

 است. آمده 3دانكن استفاده شد که در جدول شماره 
 
 
 



 

 

  

  

 : آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه ی تفاوت میان عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار2جدول 
مجموع  منابع واریانس

 مجذورات
درجه ی 

 آزادی
میانگیم 

 مجذورات

F  معنی
 داری

 033/3116 بین گروهی
73/62671 

3 
458 

678/1038 
838/136 

591/7 0016/0 

 درون گروهی

    461 77/65787 کل

دهد بین عزت نفس  دانشجویان  می نشـان P<05/0شـود، آزمـون دانكـن در سـطح خطـای  میمشاهده  3همانطور که در جدول 
ورزشكار عزت نفس بیشـتری دارنـد. همچنـین نتـایج  و دانشجویان مرد داری وجود دارد مرد ورزشكار و غیرورزشكار تفاوت معنی

دانشجویان  داری وجـود دارد و دهد بین عزت نفس دانشجویان زن ورزشكار و غیرورزشكار تفاوت معنـی می آزمـون دانكـن نشـان
 .ن ورزشكار عزت نفس بیشتری دارندز
 

 : آزمون تعقیبی دانکن برای مقایسه ی تفاوت عزت نفس در میان گروه ها3جدول 

Subset for alpha=.05 گروه تعداد 

2 1 
 دانشجویان مرد غیرورزشكار 124 487/96 
 دانشجویان زن غیرورزشكار 126 709/96 
 دانشجویان مرد ورزشكار 122 259/99 

 دانشجویان زن ورزشكار 108  049/103
001/0 009/0  Sig 

دانشجویان  شادکامیدهد میان  می نشـان P<05/0 و F=732/25طرفه با توجه به میـزان  یكنتایج آنالیز واریانس  4مطابق جدول 
دانشجویان مرد )چهار گروه ت بین به همین دلیل برای بررسی دقیق تفاو داری وجود دارد؛ ورزشكار و غیرورزشكار تفاوت معنی

دانكن  از آزمـون تعقیبـی( مرد غیرورزشكار، دانشـجویان زن غیرورزشـكار و دانشـجویان زن ورزشـكار ورزشكار، دانشـجویان
 .تآمده اس 5شماره  استفاده شد که در جدول

 
 : آزمون واریانس برای مقایسه ی تفاوت میان شادکامی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار4جدول 

مجموع  منابع واریانس
 مجذورات

درجه ی 
 آزادی

میانگیم 
 مجذورات

F  معنی
 داری

 123/3304 بین گروهی
89/19602 

3 
458 

374/1101 
801/42 

732/25 001/0 

 درون گروهی

    461 02/22907 کل

دانشجویان  شادکامیدهد بین میزان  می نشـان P<05/0شود، آزمون دانكـن در سـطح خطـای  میمشاهده  5طور که در جدول  همان
بیشتری دارند. همچنین نتـایج  شادکامیوجود دارد و دانشجویان مرد ورزشكار  داری مرد ورزشكار و غیرورزشكار تفاوت معنـی

داری وجود دارد و  تفاوت معنی دانشـجویان زن ورزشـكار و غیرورزشـكار بین شادکامیدهد در میزان  میدانكن نشان  آزمـون
 .در دانشجویان زن ورزشكار بیشتر است شادکامیمیزان 

 



 

 

  

  

 : آزمون تعقیبی برای مقایسه ی تفاوت میان شادکامی در میان گروه ها5جدول 

Subset for alpha=.05 گروه تعداد 

3 2 1 
 دانشجویان مرد غیرورزشكار 124 121/18  
 دانشجویان زن غیرورزشكار 126  261/20 
 ورزشكاردانشجویان مرد  122  867/21 

 دانشجویان زن ورزشكار 108   588/25
001/0 006/0 001/0  Sig 

 
 بحث و نتیجه گیری

بود. نتایج تحقیـق  آزاد اردبیلدانشگاه  دانشجویان ورزشـكار و غیرورزشـكار شادکامیعزت نفس و  ۀهدف از این تحقیق مقایس
وجـود دارد. در ایـن خصـوص ( P<05/0) داری غیرورزشكار تفاوت معنـی نشـان داد بـین عـزت نفـس دانشـجویان ورزشـكار و

(، وایتال و همكاران 2010(، کاویننو )2010مك کالر و همكاران )(، 2012کوزه چیان و همكاران ) تحقیقات تـوان بـه نتـایج می
(، 2005سوزان و ویكی )(، 2007(،  غفاری و همكاران )2007زکی ) (،2009(، کرلی و همكاران )2010ل و همكاران )(، بارد2010)

اسكالن (، 1992)اقدسی (، 1994پلنت و رودبین )(، 2001)نیسی شوشتری (، 2003)طلب و همكاران  یتحما(، 2004) خورنـد
نفس دانشجویان ورزشكار و غیرورزشكار گزارش کرده بودند. این نتیجه  (، اشاره کرد که تفاوت معنی داری در میزان عزت1989)

 دانشجویان ورزشكار و غیرورزشكار تفاوت معنی نشـان داد بـین عـزت نفـس که( 2012با یافته های تحقیق کوزه چیان و همكاران )
( همخوانی ندارد؛ زیرا وی در میزان عزت نفس و آمادگی 1994شتاب بوشهری ) همخوانی دارد. اما با یافته های  داری وجـود دارد

( که ارتباط 2010جسمانی دانشجویان ورزشكار تفاوت معنی داری گزارش نكرد. همچنین با نتایج تحقیقات برونت و همكاران )
یق می توان دیگر با استناد به نتایج این تحقمعنی داری بین فعالیت بدنی و عزت نفس گزارش نكرده بودند، مغایرت دارد. به عبارت 

اذعان داشت که با شرکت در فعالیت های ورزشی عزت نفس شخص ورزشكار افزایش می یابد و در مقایسه با کسانی که فعالیت 
روه گ های ورزشی ندارند، عزت نفس بیشتری خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد دانشجویان زن ورزشكار، در مقایسه با سایر

( اشاره کرد که اعالم داشتند 1989های تحقیق عزت نفس بیشتری دارند. در این راستا می توان به یافته های اسكالن و همكاران )
دخترانی که در فعالیت های جسمانی و ورزش شرکت می کنند ، در مقایسه با دخترانی که در این فعالیت ها شرکت ندارند عزت 

ن آن از پسران هم سن آن ها نیز بیشتر است. همچنین عزت نفس دخترانی که از نظر مهارت ورزشی در نفس بیشتری دارند و میزا
 سطح باالیی قرار دارند بیشتر از دخترانی است که سطح مهارت های ورزشی آن ها پایین تر است.

( وجود دارد. در این خصوص P<05/0نتایج تحقیق نشان داد بین شادکامی دانشجویان ورزشكار و غیرورزشكار تفاوت معنی دار )
(،علی 2006(، پیمانه پارسافر و شهال حجت )2007(، غالم رضا پاشا و فرّخ نادری)2013می توان به تحقیقات مصطفی پور و همكاران )

ورزشكار (، اشاره کرد که تفاوت معنی داری در میزان شادکامی دانشجویان 2006(، محرم زاده و محمدصادق افروزنده )2006بردبار)
( که مشخ نموده اند افراد 13، ص. 2013و غیرورزشكار گزارش کرده بودند. این نتایج با یافته های مصطفی پور و همكاران )

ورزشكار نسبت به افراد غیرورزشكار از شادکامی باالیی برخوردارند، منطبق است. همچنین با یافته های پیمانه پارسافر و شهال حجت 
وده اند از عوامل مؤثر انگیزه های درونی کسب نشاط و شادی در روی آوردن به ورزش می باشد، منطبق ( که مشخص نم2006)

( به این نتیجه رسیده  است که پرداختن به ورزش و فعّالیت بدنی می 2006(. نیز علی بردبار )22، ص. 2013است )مصطفی پور، 
(. همچنین در 135، ص. 2006مثبت دانشجویان به شمار آید )بردبار،    تواند به عنوان یك متغیر تأثیرگذار در میزان خودپندارة

( تحت عنوان بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و شادکامی و سالمت روانی 2006تحقیقی که محرم زاده و افروزنده در سال )



 

 

  

  

ی داری وجود دارد )محرم زاده و ورزشكاران انجام داده اند. بدین نتیجه رسیده اند که بین شادکامی و سالمت روانی ارتباط معن
( انجام پذیرفته است روشن شده است که ورزش 2007(. نیز در تحقیق دیگری که توسط پاشا و نادری )231، ص. 2006افروزنده، 

( 2002ایروبیك در خودپنداره و تأیید خویشتن، شادکامی و پذیرش اجتماعی تأثیر معنی داری دارد. ولی در تحقیقی که در سال )
وسط زندی و بهروز احمدی در استان آذربایجان غربی انجام داده اند رابطه ای بین شادکامی و ورزش مشاهده نكرده اند )مصطفی ت

 (. 23، ص. 2013پور و همكاران، 
 دیكی دیگر از نتایج این پژوهش این بود که دانشجویان زن ورزشكار، در مقایسه با دانشجویان زن غیرورزشكار و دانشجویان مر

ورزشكار و غیرورزشكار عزت نفس و شادکامی بیشتری دارند. با توجه به این نتیجه می تون استنباط نمود که تأثیر ورزش و فعالیت 
بدنی احتماالا در جنس مؤنث، در مقایسه با جنس مذکر در داشتن عزت نفس و شادکامی بیشتر است. این نتیجه با یافته های تحقیق 

رد که در آن نتیجه گرفت بین شرکت در فعالیت های ورزشی و عزت نفس رابطۀ معنی داری وجود دارد ( همخوانی دا2002روت )
و همچنین دختران در مقایسه با پسران عزت نفس بیشتری دارند و در مقایسه با پسران خود ارزشی و رضایت از خود و به تبع آن 

 .(98، ص. 2001رضایت از زندگی بیشتری دارند )نیسی شوشتری، 
در نتیجه گیری کلی می توان اظهار کرد که شرکت در فعالیت های بدنی و ورزشی عاملی مهم در ارتقای عزت نفس و شادکامی 
دانشجویان است؛ به عبارت دیگر بر اساس نظر محققان ذکر شده در این قسمت و همچنین بخش مقدمه می توان گفت فعالیت بدنی 

ی بر عزت نفس و شادکامی برجا بگذارد؛ از این رو با استناد به نتایج این تحقیق و تحقیقات و ورزش قادر خواهد بود تأثیر معنی دار
پیشین پیشنهاد می شود در دانشگاه ها تدابیری اتخاذ شود که دانشجویان به شرکت در فعالیت های ورزشی تشویق شوند تا سطح 

 مطلوبی از عزت نفس و شادکامی در آن ها حفظ شود. 
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