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Relationship of physical self concept and athletic
performance in male medical students in Birjand University
of Medical Sciences
Shahnaz Tabiee1, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin2, Maryam Salmani – Mud1, Mahdi Hosseini3
Background and Aim: Self concept is one of the important aspects of social development that each
individual uses for self description. Physical self concept includes the persons’ attitude toward their body
dimensions. Lack of proper perception of the physical self concept has been linked to physical, mental, and
social disorders. This study was aimed to investigate the relationship between physical activities with
physical self concept among male medical students in Birjand University of Medical Sciences in 2016.
Materials and Methods: In this descriptive- analytical study, study scale was distributed among all of the
male medical students. A questionnaire including of demographic data and physical activity as well as the
Physical Self Description Questionnaire (PSDQ: Marsh, 1996) was completed by participants. by SPSS 19
software using statistical method, And analytical (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests) were analyzed.
Results: A total of 452 students with the mean age of 22.11± 2.85 years participated. 350 (77.4%) students
don't have physical activity, 76 (16.8%) did regular heavy athletic performance and 26 (5.8%) did regular
light sport activity. Results showed a significant relationship between physical self-concept and athletic
performance (p=0.02).
Conclusion: According to the results of this study, it was found that athletic performance improves physical
self-esteem and self-esteem of students. Therefore, health system policy makers can promote the necessary
facilities for expanding the culture of sports activities and also create an environment with sufficient facilities
in the university.
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رابطه خود پنداره بدنی با فعالیت ورزشی در دانشجویان پسر
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
شهناز طبیعی ،1سید ابوالفضل وقارسیدین ،2مریم سلمانی مود ،1مهدی

حسینی3

چکیده
زمینه و هدف :خودپنداره ،مجموعه ويژگيهايي است كه فرد براي توصيف خويش به كار ميبرد و يكي از جنبههاي مهم رشد
اجتماعي است .خودپنداره بدني شامل نگرش فرد نسبت به ابعاد بدني خود ميباشد .عدم درک مناسب از وضعيت بدني ،با اختالالت
جسمي ،رواني و اجتماعي همراه است .پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه فعاليت ورزشي با خودپنداره بدني در دانشجويان پسر
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند طراحي شد.
روش تحقیق :در اين مطالعه توصيفي -تحليلي ،كلّيه دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در سال  1394به روش
سرشماري انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .از پرسشنامه استاندارد  PSDQبراي سنجش خودپنداره و از پرسشنامه محققساخته
براي تعيين ويژگيهاي فردي و وضعيت فعاليت ورزشي دانشجويان مورد مطالعه استفاده شد .تجزيه و تحليل دادهها بهوسيله نرمافزار
آماري ( SPSSويرايش  )19و با استفاده از آزمونهاي منويتنييو و كروسكالواليس انجام شد.
يافتهها :نتايج نشان داد كه اكثر دانشجويان ( )%77/4فعاليت ورزشي نداشتند .از 22/6درصد دانشجوياني كه فعاليت ورزشي را
گزارش كردند16/8 ،درصد داراي فعاليت شديد منظم و 5/8درصد داراي فعاليت سبک منظم بودند .ميانگين نمره خودپنداره كلي
دانشجويان  4/17±0/93بود .نتايج رابطه معنيداري را بين خودپنداره بدني و عملكرد ورزشي نشان داد (.)P=0/02
نتیجهگیري :با توجه به نتايج اين مطالعه مشخص شد ،فعاليت ورزشي باعث بهبود خودپنداره بدني و عزت نفس دانشجويان ميشود؛
از اين رو الزم است سياستگذاران سيستم بهداشت و درمان ،تسهيالت الزم براي گسترش فرهنگ پرداختن به فعاليتهاي ورزشي
را ارتقا دهند و نيز امكانات كافي در محيط دانشگاه را براي اين مهم فراهم كنند.
واژههاي كلیدي :خودپنداره بدني ،دانشجويان ،فعاليت ورزشي
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند1397 .؛ .61-52 :)1( 25
دريافت1396/06/22 :
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مقدمه
خودپنداره بدني ،مجموعه ويژگيهايي است كه فرد براي
توصيف خويش به كار ميبرد و يكي از جنبههاي مهم رشد
اجتماعي است كه بهتدريج از طريق تجارب اجتماعي و ارتباط
با ديگر افراد جامعه بهدست ميآيد ( .)1خودپنداره بهعنوان
تصوير كلي فرد درباره خودش تعريف شده است كه شامل
تجربيات واقعي و تفسير اين تجربيات است .در تصوير كلي،
خودپنداره چندبعدي است و داراي چند سطح از خود ميباشد.
تصوير بدني بهعنوان يكي از جنبههاي بسيار مهم خودپنداره
مطرح است ( .)2در زمينه خودپنداره و واژههاي مترادف با آن
تعاريف متعددي وجود دارد .از نظر  ،Coppersmithهر
شخص يک تصوير ذهني از بدن خود دارد كه اصليترين
عنصر سازنده شخصيت اوست Novelis .معتقد است كه
تصوير بدني دربرگيرنده احساس ،رفتار و ارزشهاي فرد
نسبت به خود بوده و چگونگي بهحساب آوردن قيافه و كليه
احساسات داخلي هر كس ،تصوير بدني او را تشكيل ميدهد
(.)3
خودپنداره بدني ،بهعنوان يكي از عوامل مؤثّر در توسعه
رفتاري ،نقش تعيينكنندهاي در تكامل شناختي و عاطفي فرد
دارد .خودپنداره بدني بهعنوان ادراک فرد از اندازه و تناسب
بدن است كه با تفكر و احساس و ديدگاه ساير افراد نسبت به
بدن او همراه است ( .)1به زبان ديگر ،مفهوم از خود بدني،
مجموعه ويژگيهايي است كه فرد براي توصيف خويش بهكار
برده كه بهتدريج از طريق تجارب اجتماعي و ارتباط با ديگران
و ارتباط با ديگر افراد جامعه بهدست ميآيد ( .)4در واقع اين
نوع از خودپنداره ،بخشي از خودپنداره غيرتحصيلي (ادراكي) را
تشكيل داده كه شامل نگرش فرد نسبت به ابعاد بدني،
تواناييها و مهارتهاي بدني فرد (مانند :ظاهر بدن ،چربي
بدن ،انعطافپذيري ،استقامت و قدرت) ميگردد (.)5
عدم درک مناسب از وضعيت بدني خود ،تأثيرات فراواني
بر زندگي فرد گذارده و با اختالالت و نقصهاي رواني
همچون :كاهش عزت نفس ،افسردگي ،اضطراب اجتماعي و
54
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اختالالت تغذيهاي همراه است .در مطالعات مختلف نشان
داده شده است كه جنسيّت ،بر نگرش نسبت به خود بر اساس
وضعيت آمادگي بدني مؤثر است؛ بهعنوان مثال ،خودپنداره
دختران نسبت به پسران پايينتر گزارش داده شده است (.)6
محققين علوم رفتاري معتقدند كه خود پنداره بدني ،ميتواند
تحت تأثير برنامههاي مداخلهاي همچون ورزش و تمرين
بدني يا برنامههاي كاهش وزن قرار گيرد Kalogiannis .در
بررسي نقش ورزش و تربيت بدني در توسعه خودپنداره به اين
نتايج دست يافت كه تدريس مناسب تربيت بدني و فراهم
كردن امكانات كافي براي ورزش ميتواند به شكلدادن يک
تصوير عيني از خود جسماني و بهدستآوردن عزت نفس
بدني مثبت در نوجوانان كمک كند (.)7
نتايج بسياري از مطالعات در همين زمينه ،نشاندهنده آن
است كه هر چه ميزان آمادگي جسماني و سطح فعاليت بدني
بيشتر باشد ،نگرش فرد نسبت به تواناييهاي خودش مثبتتر
بوده و از اعتماد به نفس باالتري برخوردار ميباشند ( .)9 ،8در
مطالعه  Hausenblasو همكاران و مطالعه  Henryو
همكاران مشخص گرديد كه براي رسيدن به اهداف درماني
در زمينه خودپنداره از طريق ورزش ،بايد حداقل  6تا  12هفته
ورزش مداوم صورت پذيرد ( .)11 ،10ورزش از طريق ارتقاي
سالمت قلبي -ريوي ،اسكلتي و عضالني ،افزايش مقاومت
سيستم ايمني و سالمت رواني ،موجب بهبود آمادگي جسماني
و كيفيت زندگي ميگردد .برعكس افرادي كه تمرينات
ورزشي منظمي ندارند ،داراي سالمت قلبي-ريوي ،فعاليت
فيزيكي و مقاومت سيستم ايمني پاييني بوده و از استرسهاي
فيزيولوژيكي و افسردگي رنج ميبرند .سالمت ضعيف جسمي
و رواني دانشجويان ،عامل تعيينكننده در كاهش كمي و
كيفي بهرهوري كاري محسوب ميشود؛ اما متأسفانه مطالعات
محدودي در زمينه فعاليت ورزشي براي ارتقاي سالمت در
دانشجويان انجام شده است (.)12
براي برنامهريزي فعاليتهاي مداخلهاي همچون ورزش و
تمرين بدني ،الزم است ديدگاه افراد و درک آنان از وضعيت
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بدني خود سنجيده شود تا اجراي برنامهها اثربخشي بيشتري
داشته باشد .از سوي ديگر مطالعات مربوط به بررسي
خودپنداره بدني و ارتباط آن با ميزان فعاليت ورزشي در
دانشجويان كمتر انجام شده است .بنابراين پژوهش حاضر با
هدف تعيين رابطه خودپنداره بدني با فعاليت ورزشي در
دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي بيرجند طراحي شد.
روش تحقیق
اين پژوهش توصيفي -تحليلي ،بهروش سرشماري با
مشاركت كليه دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
از رشتههاي مختلف تحصيلي انجام شد .از تعداد 533
دانشجوي پسر 452 ،نفر كه مايل به شركت در پژوهش
بودند ،در مطالعه شركت داده شدند.
ابزار پژوهش ،پرسشنامه استاندارد  )Marsh( PSDQبود.
اين پرسشنامه داراي  47عبارت در  11مؤلّفه (سالمتي ،چربي
بدن ،ظاهر بدن ،هماهنگي ،تحمل ،انعطافپذيري ،تندرستي،
ورزش ،قدرت ،خودپنداره بدني كلي و عزت نفس كلي) است.
نمره هر مؤلّفه با جمع نمرات 4عبارت ،مورد سنجش قرار
گرفت (تنها مؤلّفههاي هماهنگي ،سالمتي و عزت نفس كلي
با جمع نمرات  5عبارت سنجيده شد) .پاسخها بر اساس
مقياس  6ارزشي ليكرت ،در دامنهاي از غلط (نمره  )1تا
درست (نمره  )6امتيازدهي شدند .در نهايت امتيازات هر يک
از عبارات ،با هم جمع و نمره كل و ميانگين هر زيرمقياس
محاسبه گرديد .بعضي از عبارات نيز نمرهگذاري معكوس
داشتند ( .)8روايي اين پرسشنامه تأييد و پايايي آن در
مطالعات متعدد از 0/76تا 0/89برآورد شده است (.)13-9
در اين مطالعه همچنين از پرسشنامه پژوهشگرساخته
براي تعيين مشخصات فردي دانشجويان و ثبت فعاليت
ورزشي آنان بر اساس منابع و مقاالت موجود استفاده شد.
منظور از وضعيت فعاليت ورزشي ،مشخصكردن نوع و ميزان
فعاليت ورزشي ميباشد كه بر اساس مطالعات موجود (،14
4 ،)15سؤال در مورد تعداد دفعات ورزشكردن در هفته،

دوره  ،25شماره  ،1بهار 1397

مدت ،نوع ورزش و شرايطي كه بعد از ورزشكردن در مورد
ضربان قلب ،تنفس و عرقكردن فرد ايجاد ميشود ،طراحي
گرديد .در نهايت بر اساس اظهار نظر هر فرد ،فعاليت ورزشي
به دو صورت غير فعال و فعال تقسيمبندي شد .گروه فعال،
افرادي بودند كه فعاليت منظم ورزشي حداقل بهميزان
20دقيقه و تعداد حداقل 3بار در هفته داشتند و در صورتي كه
فعاليت ورزشي آنها كمتر از ميزان حداقل ياد شده بود ،افراد
در گروه غير فعال قرار ميگرفتند .در گروه فعال ،فعاليت
ورزشي سبک -منظم و شديد-منظم تعيين شد .فعاليت
ورزشي كه فرد 5دفعه يا بيشتر در هفته براي حداقل 30دقيقه
در هر دفعه انجام دهد و هر بار پس از آن كمي عرق كند و
ضربان قلب و تنفس كمي زياد شود ،فعاليت سبک -منظم
تعيين شد .فعاليت شديد-منظم فعاليت ورزشي بود كه فرد
3دفعه يا بيشتر براي حداقل 20دقيقه در هر دفعه انجام دهد و
پس از آن شديد عرق كند و افزايش زياد ضربان قلب و تنفس
را گزارش نمايد ( .)14اين پرسشنامه توسط 5نفر از اساتيد
دانشگاه ،مورد بررسي و تأييد قرار گرفت.
پس از كسب مجوزهاي الزم ،ضمن هماهنگي با آموزش
دانشكدهها ،در پايان كالس درس ،براي تكميل پرسشنامهها
اقدام شد .پژوهشگر در كالس ضمن توضيح اهداف طرح و
جلب همكاري دانشجويان ،پرسشنامهها را در اختيار آنها قرار
داده و از دانشجويان درخواست كرد ظرف مدت 30دقيقه به
صورت حضوري و با دقّت به سؤاالت پاسخ دهند.
براي تجزيه و تحليل دادهها ،از نرمافزار  SPSSويرايش
( )19استفاده شد .دادهها بهدليل عدم توزيع نرمال ،با استفاده
از آزمونهاي آماري غير پارامتريک (منويتني و كروسكال
واليس) در سطح معنيداري  P<0/05تجزيه و تحليل شدند.
مقاله حاضر برگرفته از طرح تحقيقاتي مصوب كميته اخالق
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند به شماره
 BUMS.REC.1394.422ميباشد.
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یافتهها
نتايج نشان داد كه دانشجويان پزشكي ( )%28/8بيشترين
و دانشجويان بهداشت حرفهاي ( )%1/8كمترين مشاركت را
در اين پژوهش داشتند .از نظر سن62 ،درصد دانشجويان بين
 21تا  25سال سن داشتند و ميانگين سنّي آنان
 22/11±2/85سال بود .ميانگين معدل دانشجويان
 15/59±1/19بود .از نظر وضعيت تحصيالت31 ،درصد
دانشجويان در سال اول و 4/9درصد آنها در سال پنجم
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مشغول تحصيل بودند .همچنين 79/6درصد دانشجويان
مجرد و 80/3درصد آنها ساكن خوابگاه دانشجويي بودند .اكثر
دانشجويان (350نفر77/4 ،درصد) گزارش كردند كه فعاليت
ورزشي ندارند و تنها 102نفر (77/4درصد) آنها فعاليت ورزشي
را گزارش كردند كه از اين تعداد76 ،نفر (16/8درصد) داراي
فعاليت وزشي شديد منظم و  26نفر (5/8درصد) داراي فعاليت
سبک منظم بودند (جدول .)1

جدول  -1فر اوانی نسبی و مطلق دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكی بیرجند بر حسب خصوصیات فردي و فعالیت ورزشی
متغیّر و سطوح آن

سن
وضعيت تأهّل

رشته تحصيلي

سال تحصيل

محل سكونت
سطح فعاليت ورزشي
جمع

56

≤ 20
25-21
≥25
مجرّد
متأهل
پزشكي
فوريت پزشكي
پرستاري
علوم آزمايشگاهي
راديولوژي
اتاق عمل
بهداشت محيط
هوشبري
بهداشت عمومي
دندانپزشكي
بهداشت حرفهاي
1
2
3
4
5
6
خوابگاه
منزل شخصي
غير فعال
فعاليت سبک منظم
فعاليت شديد منظم

فراوانی

درصد

216
50
126
102
24
130
79
59
36
35
29
24
24
17
11
8
140
109
82
72
22
27
363
89
350
26
76
452

71/7
39/7
100
81
19
28/8
17/5
13/1
8
7/7
6/4
5/3
5/3
3/8
2/4
1/8
31
24/1
18/1
15/9
4/9
6
80/3
19/7
77/4
5/8
16/8
100
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ميانگين نمره خودپنداره كلي دانشجويان 4/17±0/93
بود .ميانگين نمره خودپنداره و هر يک از مؤلّفههاي آن بر
حسب فعاليت ورزشي در جدول  2آمده است .با توجه به نتايج
آزمون كروسكالواليس ،ميانگين نمره خودپنداره در مؤلّفههاي
فعاليت بدني ،استقامت ،سالمتي ،صالحيت ورزشي ،خودپنداره
كلي و عزّت نفس كلي بر حسب سطوح فعاليت ورزشي در سه
گروه تفاوت معنيدار داشت .نتيجه آزمون منويتني نشان داد
كه اين تفاوت در مؤلّفههاي فعاليت بدني ،سالمتي ،خودپنداره
كلي و عزت نفس كلي در دانشجويان با فعاليت سبک منظم
نسبت به دانشجويان غير فعال بهطور معنيداري بيشتر بود.
اما در مؤلّفه استقامت و صالحيت ورزشي ،ميانگين نمره
دانشجويان با فعاليت شديد منظم نسبت به دانشجويان

غيرفعال بهطور معنيداري بيشتر بود .از نظر نوع ورزش،
بيشترين فراواني مربوط به پيادهروي ( )%41/4و كمترين
فراواني مربوط به كوهنوردي ( )%1/9بود.
ميانگين نمره خودپنداره كلي ،با هيچيک از ويژگيهاي فردي
دانشجويان ارتباط معنيدار نداشت (جدول )3؛ تنها ميانگين
نمره مؤلّفه فعاليت در گروه سنّي  21تا  25سال نسبت به
ساير گروههاي سنّي و در دانشجويان مجرّد نسبت به متأهّل
بهطور معنيداري بيشتر بود ( .)P<0/05همچنين نمره مؤلّفه
قدرت در دانشجويان ساكن خوابگاه نسبت به دانشجويان غير
خوابگاهي بهطور معنيداري بيشتر بود (.)P=0/01

جدول  -2مقايسه میانگین نمره خودپنداره بدنی بر حسب سطوح فعالیت ورزشی در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكی بیرجند
خودپنداره و

غیر فعال ()N=350

فعالیت سبک منظم ()N=26

فعالیت شديد منظم ()N=76

مؤلّفههاي آن

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

فعاليت بدني

3/42±0/95

3/98±0/57

3/74±0/80

ظاهر بدن

4/13±1/05

4/50±0/74

4/37±0/94

چربي بدن

4/55±1/01

4/94±0/80

4/38±1/07

هماهنگي

4/04±0/90

3/92±0/79

4/17±0/88

استقامت

3/85±0/89

4/19±0/60

4/26±0/94

انعطافپذيري

4/16±0/89

4/27±0/69

4/14±0/96

سالمتي

4/39±0/92

4/98±0/84

4/81±1/05

صالحيت
ورزشي

3/92±0/90

3/87±0/79

4/17±0/68

قدرت

3/98±0/90

4/25±0/78

4/22±0/94

خودپنداره بدني
كلي

4/10±0/92

4/53±0/80

4/38±0/95

عزت نفس كلي

4/09±0/59

4/35±0/58

4/31±0/56

تحلیل آماري
X2=13/31
P=0/001
X2=4/37
P=0/11
X2=5/33
P=0/07
X2=1/62
P=0/44
X2=13/76
P=0/001
X2=0/63
P=0/72
X2=18/55
P=0/001
X2=5/81
P=0/04
X2=4/10
P=0/12
X2=7/10
P=0/02
X2=13/59
P=0/001
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جدول  -3مقايسه میانگین نمره خود پنداره بدنی بر حسب برخی ويژگی هاي فردي(سن،تاهل،رشته تحصیلی و محل سكونت) در
دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكی بیرجند
نمره خودپنداره بدنی كلی

متغیر و سطوح آن

سن

وضعيت تاهل
محل سكونت

رشته تحصيلي

میانگین±انحراف معیار

≤ 20

4/02±1/15

25-21
≥25

3/99±1/09
3/66±1/25

مجرد

3/95±1/13

متاهل

4/1±1/08

خوابگاه

3.93±1.15

منزل شخصي
فوريت پزشكي
بهداشت محيط
هوشبري
اتاق عمل
بهداشت حرفهاي
دندانپزشكي
علوم آزمايشگاهي
پزشكي
پرستاري
راديولوژي
بهداشت عمومي

4/18±0/99
4/16±1/13
4/14±1/07
4/06±1/17
4/06±1/17
4/06±0/96
4/02±0/9
4±1/14
3/91±1/06
3/89±1/07
3/84±1/24
3/7±1/57

بحث
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ميانگين نمره خودپنداره
كلي دانشجوياني كه فعاليت بدني سبک منظم داشتند ،در
مقايسه با بقيه افراد بيشتر بود؛ به اين معني كه افرادي كه
فعاليت بدني سبک منظم داشتند ،نگرش مثبتتري به بدن
خود و تواناييهاي بدني خويش داشته و نمره خودپنداره
باالتري داشتند .اين نتايج همسو با بسياري از پژوهشهاي
ديگر در اين زمينه است؛ به عنوان مثال لطفي و همكاران
( ،)16آسكي و همكاران ( )17و  Molina Garciaو
همكاران ( ،)18نيز در پژوهشهاي خود ميانگين نمره
خودپنداره دانشجويان فعال و ورزشكار را باالتر گزارش كردند.
در برخي از مطالعات ذكرشده ،ميانگين نمره تمامي مؤلّفه
هاي خودپنداره در افراد با فعاليت ورزشي ،باالتر گزارش شده
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تحلیل آماري
X2=1/74
P=0/41
Z=1/ 32
P=0/18
Z=1/56
P=0/11

X2=4/44
P=0/48

است؛ در حاليكه در پژوهش حاضر اين تفاوت تنها در مؤلّفه
هاي فعاليت بدني ،استقامت ،سالمتي ،صالحيت ورزشي،
خودپنداره كلي و عزت نفس كلي در دانشجويان فعال بيشتر
بود؛ اما اين تفاوت در مؤلّفههاي ظاهر بدن ،چربي بدن،
هماهنگي ،انعطافپذيري و قدرت معنيدار نبود .اين تفاوت را
شايد بتوان به تفاوت در نمونههاي مورد پژوهش نسبت داد؛
بهعنوان مثال در مطالعه لطفي ( )16و نيز در پژوهش آسكي
( ،)17دانشجويان دختر مورد بررسي قرار گرفتند .به نظر مي
رسد تفاوتهاي جنسي ميتواند بر جنبههاي خاصي از
خودپنداره تأثير بگذارد .پسران اغلب خودپنداره مطلوب را در
جنبههايي نشان ميدهند كه شايستگي در آن حوزه براي آنان
اهميت دارد .دختران بازخورد مثبتتري نسبت به ظاهر بدن و
پسران بازخورد مثبتتري نسبت به فعاليت بدن و استقامت
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بدن خود دارند (.)16
در تحليل نتيجه بهدست آمده در اين پژوهش ميتوان از
مدل سلسله مراتبهاي ارائهشده بهوسيله  Marshو
 Shavelsonاستفاده نمود Marsh .براساس اين مدل و با
استفاده از پرسشنامه خودتوصيفي بدني بهخوبي نشان داد كه
خودپنداره بدني ،تركيبي از عوامل مربوط به آمادگي جسماني،
سالمتي ،لياقت ورزشي ،تركيب و ظاهر بدني است و ارتباط
بااليي بين ابعاد چندگانه خودپنداره بدني و اجزاي آمادگي
جسماني وجود دارد ( .)19پژوهشگران علوم رفتاري معتقدند
كه خودپنداره بدني تحت تأثير عوامل محيطي كه مرتبط با
ورزش ،تمرين و فعاليت بدني هستند ،قرار ميگيرد.
روانشناسان بر اين باوراند كه ورزش و فعاليت بدني ،روحيات
طبيعي فرد را بهبود ميبخشد و فرد را از خودگرايي خارج مي
كند و باعث ميشود كه با ساير افراد اجتماع ،آسانتر ارتباط
برقرار كند و در كنار آنها راحتتر زندگي كند .فرد در محيط
هاي ورزشي ،خصوصياتي نظير :آگاهيهاي اجتماعي ،كنترل
احساسات اجتماعي ،درک ضعفهاي اجتماعي خود ،كسب
تجربيات جديد و تصحيح تجربيات گذشته و ساير خصوصيات
اجتماعي را در خود پرورش ميدهد .توانايي برقراري روابط
اجتماعي احساس مسئوليتپذيري اجتماعي ،در محيطهاي
ورزشي پرورش مييابد كه همه موارد گفتهشده به نوعي در
بهبود خودپنداره بدني تأثير ميگذارد (.)20
در مطالعه حاضر ميانگين نمره كلي عزت نفس در
دانشجويان با فعاليت سبک منظم نسبت به دانشجويان غير
فعال و با فعاليت شديد منظم بيشتر بود .اين نتيجه با نتايج
مطالعه  Ohtaو همكاران كه با هدف تعيين تأثير فعاليت
فيزيكي اوقات فراغت و محل كار بر سالمت روان انجام شد،
همخواني دارد .در مطالعه  Ohtaو همكاران گزارش شد انجام
ورزش سبک منظم نسبت به ورزشهاي شديد ،منجر به
بهترشدن سالمت روان و برخي مؤلّفههاي آن از جمله عزت
نفس در مردان ميشود ( .)21اما در مطالعهMolina Garcia
و همكاران ،نمره عزت نفس در دانشجويان با فعاليت شديد
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ورزشي بيشتر گزارش شد ( .)18اين تفاوت شايد ناشي از
متفاوتبودن افراد مورد بررسي و نيز روش سطحبندي فعاليت
هاي ورزشي باشد .اما به هر حال انجام فعاليت ورزشي منظم
ميتواند بر ابعاد مختلف سالمتي تأثيرگذار باشد؛ بهطوري كه
 Del Carmen Zueckو همكاران در بررسي خودپنداره
دانشآموزان ورزشكار و غير ورزشكار گزارش كردند ،دانش
آموزاني كه فعاليت ورزشي منظم ندارند ،ميانگين نمره آنان در
مؤلّفههاي هماهنگي ،فعالي ،صالحيت ورزشي ،ظاهر ،قدرت،
انعطافپذيري و عزت نفس بهطور معني داري كمتر است
( .)22در تحليل نتيجه بهدست آمده توسط  Spenceو
همكاران ،اين فرضيات را طرح كردند كه تغيير در آمادگي
جسماني ،سازوكاري است كه از طريق آن تمرينات ورزشي،
كارآيي فرد و سپس عزت نفس را تحت تأثير قرار ميدهند؛ از
اين رو شركتكنندگان در تمرينات ورزشي كه تغييرات
بيشتري را در آمادگي جسمي خود تجربه ميكنند ،بايد
تغييرات بيشتري را در عزت نفس احساس كنند .دوم آنكه اگر
تغيير در آمادگي جسمي در ارتباط بين تمرينات ورزشي و
عزت نفس بهعنوان متغير ميانجي مطرح است ،بايد سطح
آمادگي جسماني اوليه را در نظر داشت .از اين رو نسبت به
افراد با آمادگي جسماني بيشتر ،كساني كه آمادگي جسماني
كمتر دارند ،بايد در اثر تمرينات ورزشي تغيير بيشتري را در
عزت نفس تجربه كنند (.)23
در مطالعه حاضر ميانگين نمره خودپنداره كلي ،با هيچيک
از ويژگيهاي فردي دانشجويان ارتباط معنيدار نداشت؛ اما
ميانگين نمره مؤلّفه فعاليت در دانشجويان مجرّد و نيز در
گروه سنّي  21تا  25سال بيشتر بود .اين نتيجه با نتايج
مطالعه اسدپور و همكاران و مطالعه معطري و همكاران
همخواني دارد ( ،)25 ،24دانشجويان مجرّد و نيز افراد در سال
هاي اوليه جواني ،بهدليل داشتن اوقات فراغت بيشتر و اهميت
دادن به تناسب اندام ،تمايل بيشتري به فعاليت ورزشي دارند.
در اين مطالعه اكثر دانشجويان غير فعال بودند كه با مطالعه
اسدپور و معطري همخواني دارد (.)25 ،24
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نتیجهگیری
 فعاليت ورزشي،با توجه به نتايج اين مطالعه مشخص شد
باعث بهبود خودپنداره بدني و عزت نفس دانشجويان ميشود؛
از اين رو الزم است سياستگذاران سيستم بهداشتي و
 تسهيالت الزم را براي گسترش فرهنگ پرداختن به،درماني
فعاليتهاي ورزشي براي دانشجويان كه در آينده متولّيان
 ارتقا دهند و نيز امكانات كافي را در محيط،اداره كشور هستند
.دانشگاهها براي اين مهم فراهم كنند
تقدیر و تشکر
بدينوسيله از حمايتهاي مالي و معنوي معاونت
پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند و تمام دانشجوياني كه
. تشكر و قدرداني ميگردد،در اين مطالعه همكاري نمودند

 محدودكردن پژوهش،از جمله محدوديتهاي اين مطالعه
به گروه خاصي از دانشجويان (دانشجويان پسر) بود؛ بنابراين
 همچنين.در تعميم نتايج به دختران بايد با احتياط عمل كرد
پركردن پرسشنامه توسط فرد كه ممكن است گزينههاي
 از،انتخابي را تحت تأثير عوامل فردي يا موقعيتي قرار دهد
، در مطالعه حاضر.ديگر محدوديتهاي اين پژوهش بود
 پيشنهاد ميشود.فعاليت ورزشي خاصي مدّ نظر قرار نگرفت
كه در مطالعات بعدي به اينكه چه نوع برنامههاي تمريني
،براي باالبردن و افزايش خودپنداره بدني مناسبتر هستند
.پرداخته شود
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