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 مقدمه

در اين . وگو قرار گرفته استقرن است كه عزت نفس در چارچوب علمي مورد بحث و گفتبيش از يك 
شناسان اجتماعي روان. اند شناسان زيادي عزت نفس و نقش آن در پيشرفت انساني را مطالعه كردهمدت، روان

ن باليني و شناساروان. كننددهندة تالش افراد براي حفظ عزت نفس تفسير ميرفتارهاي انساني را نشان
 ).14(اند  شناختي اعالم كردهمهندسان اجتماعي، عزت نفس باال را درمان بسياري از مشكالت اجتماعي و روان

بينند كه شامل تصور و پندار دربارة خصوصيات عزت نفس چيست؟ از كودكي، افراد تصويري از خود تدارك مي
وة رفتار اشخاصي كه نقش مهمي در زندگي آنان جسماني، عقالني و اجتماعي خويشتن است و به ويژه بر شي

ارزشيابي مثبت يا منفي تصويري كه فرد از خود دارد، . دارند، يعني والدين، معلمان و دوستان مبتني است
عزت نفس به منزلة مجموعه بازخوردها و ). 4(دهندة عزت نفس يا حرمت نفس يا حرمت خود است تشكيل

باور به موفقيت شخصي، بسيج خويشتن . كنندخويشتن با دنياي بيروني ابراز ميعقايدي است كه افراد در روابط 
شده، تأثيرپذيري كم و بيش عميق از شكست و بهبود كارامدي خود با استفاده از با توجه به هدف تعيين

د دهد و فرعزت نفس به يك حالت رواني پوشش مي. تجربيات گذشته، بازخوردهاي وابسته به عزت نفس هستند
 ).4(هاي شخصي واكنش نشان دهد  كنندهكند تا به انتظار موفقيت، پذيرش آن و تعيينرا آماده مي

 :گيردوجوه زير را براي عزت نفس در نظر مي) 1967 (1كوپر اسميت

 ؛)موفقيت و دستيابي به هدف(شايستگي . 1

 ؛)دوست داشتن اخالق و آنچه به اخالق وابسته است(فضيلت . 2

 ؛)برگيرندة مهار ديگران و تحت تأثير قرار دادن آنهادر(قدرت . 3

 ).4) (پذيرش، توجه و محبت ديگران(اهميت و قدر . 4

اين الگو نيز . اند الگويي در زمينة عزت نفس و تمرينات ورزشي ارائه داده) 1989 (1مورگان و سان استورم
 .مراتبي است سلسله

                                                           
1 - Cooper smith 



   مقايسه و ارتباط بين عزت نفس و آمادگي جسماني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه تهران 

 

87

 

 
 عزت نفس

 
 خود شايستگي فرد در       

  ة جسميزمين
 

 پذيرش جسمي 
 

 كارايي فردي به لحاظ جسماني 
 

دهند اما در عين حال به زمينه در اين الگو ساختارهاي زيرين و پايه سطوح كلي باالتر را تحت تأثير قرار مي
بر اينكه متغيرهاي ميانجي در ارتباط اسپنس و همكاران فرضية خود را مبني. اند و موضوع مورد نظر نيز وابسته

مورگان و سان استورم در اين الگو فقط به عواملي ). 17(بين تمرين و عزت نفس وجود دارد، آزمايش كردند 
 .اند كه با رفتار انجام تمرينات ورزشي ارتباط دارند اشاره كرده

كنند عزت نفس، نوعي نگرش و طرز تلقي از خود است و از دو بيان مي) 8) (2004 (2اسكوفيلد و آيدمن
.  يكي تجربه كردن شايستگي و ديگري تجربه كردن پذيرفته شدن توسط ديگران؛گيردشمه ميمنبع سرچ

محققان درصددند تا متغيرهاي مؤثر بر عزت نفس يا در ارتباط با آن را شناسايي كنند تا به اين ترتيب در حل 
 .شناختي و اجتماعي موفق باشندبخشي از مشكالت روان

وزة ورزش، تمرين و فعاليت جسمي فعاليت دارند، نيز به اين موضوع جلب نظر گروهي از محققان كه در ح
) 1384(طلب و گودرزي  حمايت). 10( رواني ارتباط دارد –شده، زيرا شركت در ورزش با فوايد روحي 

نتايج نشان داد در مقايسه با پسران، . دانشجويان دختر و پسر ورزشكار دانشگاه تهران را بررسي كردند
. ن ورزشكار دختر از سالمت رواني، خلق مثبت، كارامدي و رضايت از زندگي بيشتري برخوردارنددانشجويا

طور كلي دانشجويان دختر  هرچند در مورد شاخص عزت نفس، اين دو گروه در يك سطح قرار داشتند اما به
 ).5 و 7(ورزشكار شادتر بودند 

                                                                                                                                                    
1 - Morgan and Sonstorme 
2 - Aidman and Schofield 
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ترين  دكتر جف سيمونز عزت نفس را اساسي. دان بسياري عزت نفس را جنبة مركزي سالمت رواني دانسته
در بررسي سالمت رواني دانشجويان ورزشكار ) 2007(سان وني و همكاران ). 16(داند نياز سالمت روحي مي

هاي مثبتي مانند سازگاري اجتماعي، مواجهه با استرس و رفتارهاي بهداشتي دريافتند كه عزت نفس با كيفيت
آمده از دست شناختي بهكنندة فوايد روان، برخي پژوهشگران عزت نفس را منعكساز طرفي). 18(ارتباط دارد 

در تحقيق خود افرادي را كه دست كم دو سال ) 2008(ويس و همكاران ). 17(دانند شركت در تمرين منظم مي
رينات جسمي دادند، با غيرورزشكاران مقايسه كردند و دريافتند كه انجام تمهاي هوازي انجام ميمداوم ورزش

تر شدن دست آوردن پيروزي و رسيدن به هدف و همچنين قوي دليل عادت به تمرين منظم و به مداوم به
در تحقيق بر ) 2006(گابريل و همكاران ). 21(تواند اعتماد به نفس و عزت نفس را افزايش دهد عضالت، مي
اضطراب، افسردگي، عزت (اي سالمت رواني هاي ذهني ورزشكاران، به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهروي مهارت

با تمرينات ورزشي رابطة مثبت دارد و ميزان اثر آن باتوجه به ...) نفس، اعتماد به نفس، خلق و خوي مثبت و 
 .هاي فردي متفاوت استتفاوت

هاي مختلف  هاي ورزشي و عزت نفس در گروهدر تحقيقات زيادي تأثير و همبستگي مثبت عملكرد و تمرين
؛ بالدووين 1385احمدي، . 1373معتمدي، . 1373بلوچ مقدم، (ها از كودك تا بزرگسال تأييد شده است زمودنيآ

ها نيز نشان برخي پژوهش). 2) (2000؛ 4، استول2000، 3؛ فوكس2000، 2؛ ريچمن و شافر1997، 1و كورنيا
؛ فيشر جاسزك و 1989، 5؛ فون1373بوشهري، (اند ورزش بر بهبود سطح عزت نفس تأثيري ندارد  داده

 ).1) (2000، 7؛ واترز و مارتين1996، 6فريدمن

-در تحقيق دربارة ميزان و شدت ورزش بر عزت نفس، دريافتند كه ورزش با شدت) 2005(تيلور و همكاران 

اي از پراكندگي در  رسد بخش عمدهنظر مياما به). 19(شود هاي عزت نفس نمي هاي متفاوت موجب تفاوت نمره
رسد نظر مي رو بهاز اين. شده، مدت و شدت آن در تحقيقات مذكور است تايج، در اثر نوع فعاليت ورزشي استفادهن

                                                           
1 - Balduim and Cornia 
2 -Richman and Shofer 
3 - Fox 
4 - Stole 
5 - Foon 
6 - Fisher jask and fridman 
7 - Waterze and Martin 
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هاي جسمي و تمرينات بايد ارتباط بين دو متغير عزت نفس و فعاليت ورزشي با الگوهاي متفاوتي از فعاليت
 .ورزشي بررسي شود

 است كه به دانشجويان غيرتربيت بدني در دانشگاه 1عمومي هاي ورزشي، واحد تربيت بدني  يكي از برنامه
محققان اين پژوهش در . تأكيد دارد... هاي جسماني مثل استقامت، سرعت و اين برنامه بر قابليت. شودارائه مي

اي بين عزت نفس دانشجويان و گذراندن واحد آمادگي جسماني كه به اند كه آيا رابطهپي پاسخ به اين پرسش
هاي آمادگي جسماني دانشجويان دانشگاه و  بار است، وجود دارد؟ دستيابي به اندازهيك اي   هفته و هفته16مدت 

تواند نيمرخي از شرايط فيزيكي و روحي ايشان اند، ميسطح عزت نفس و ميزان ارزشمندي كه براي خود قائل
 .فراهم سازد

 

 روش تحقيق

ي است كه به بررسي و ارتباط بين عزت نفس و آمادگي اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي و همبستگ
جامعة آماري تحقيق عبارتند از كلية دانشجويان . پردازدجسماني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه تهران مي

 را انتخاب كرده بودند و از ميان آنها 1دختر و پسر مقطع كارشناسي كه در نيمسال تحصيلي واحد تربيت بدني 
. عنوان نمونه انتخاب شدند به)  دانشجوي پسر316 دانشجوي دختر و 174(دختر و پسر دواطلب  دانشجوي 490

پس . اي را با نام فهرست كوپر اسميت در زمينة عزت نفس تكميل كنند از دانشجويان خواسته شد تا پرسشنامه
 پاسخ دروغ به 4 از علت بيش  دانشجوي پسر به91 دانشجوي دختر و 65ها، هاي پرسشنامهاز استخراج جواب

 دانشجوي پسر مورد مطالعه 225 دانشجوي دختر و 109طور كلي  سنج از آمار حذف شدند و بهسؤاالت دروغ
 .قرار گرفتند

هاي تحقيق، از دو روش آمار توصيفي و  منظور تجزيه و تحليل داده ها به پس از گردآوري پرسشنامه
بتدا با استفاده از جداول و نمودارهاي فراواني، به توصيف در بخش آمار توصيفي، ا. استنباطي استفاده شد

سپس با استفاده از آمار استنباطي، ارتباط بين . دهندگان به پرسشنامه پرداخته شدشناختي پاسخ وضعيت جامعه



  1389تابستان  ،5، شمارة  ورزشي _رشد و يادگيري حركتينشرية                       

 

90

به اين منظور از ضريب همبستگي پيرسون و مدل رگرسيون . عزت نفس و آمادگي جسماني بررسي شد
 .استفاده شد) 05/0(اداري لجستيك در سطح معن

گيرد و در بسياري از   را اندازه ميعزت نفسكه است ي يهااز مشهورترين مقياسمقياس عزت نفس 
، فهرست عزت نفس كوپر اسميت است كه در شكل آموزشگاهي و بزرگسال تهيه تحقيقات به كار برده شده، 

ها و روابط متقابل عزت ربارة مباني، استلزامشكل آموزشگاهي و بزرگسال براساس بررسي گسترده د .استشده 
بخشي از . نفس و شكل بزرگسال براساس شكل آموزشگاهي و با تطبيق آن با دنياي بزرگسال فراهم شده است

اي، اجتماعي و خانوادگي  اند تا با افرادي كه زندگي حرفه ها تغيير يافتههاي بيان سؤاالت بنابر موقعيت شيوه
 .اند، مطابقت داشته باشد آغاز كردهخاص بزرگساالن را 

اي  و حرفه)  ماده8(، خانوادگي ) ماده8(، اجتماعي ) ماده26( سؤال در زمينة عمومي 58اين مقياس شامل 
 ماده به مقياس دروغ اختصاص دارد كه در حقيقت  بيش از آنكه نشانة دروغ تلقي شود، 8).  ماده است8(
شده در آزمودني بايد به مواد مطرح. شود پرسشنامة مورد نظر تعبير ميمنزلة نشانة بازخوردهاي دفاعي به به

در اين تحقيق . پاسخ دهد» به من شيبه نيست«يا » به من شبيه است«گذاري در چهارخانه پرسشنامه با عالمت
در پژوهش نيسي شوشتري و شكرشكن، ضرايب پايايي . از مقياس كوپر اسميت در بخش بزرگساالن استفاده شد
همچنين ضرايب .  گزارش شده است93/0 و 90/0ترتيب آزمون عزت نفس كوپر اسميت به روش بازآزمايي به
آموزان محاسبه قوام بر روي گروهي از دانشجويان و دانشپايايي و ثبات دروني مقياس مزبور را صغري ابراهيمي

ات و تكرارپذيري و دقت مقياس مزبور دهندة ثبدست آوردند كه نشان  را به92/0كردند و ضرايب پايايي حدود 
 ).7(است 

پرش ارتفاع، دراز (ها پس از يك نيمسال تحصيلي از طريق آزمون تغييريافتة ايفرد آمادگي جسماني آزمودني
  1 متر، جدول ارزشيابي مواد عملي درس تربيت بدني عمومي 15 × 4 متر، بارفيكس و دويدن 700و نشست، دو 

نمرة حاصل از . گيري شد اندازه)  دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهرانبرادران و خواهران در
 .عنوان نمرة آمادگي جسماني هر آزمودني ثبت شد هاي مختلف اين آزمون بهگيري اندازه
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 هاي تحقيق نتايج و يافته

جدول (ردند  سال در اين تحقيق شركت ك20 ± 5/1 پسر با ميانگين سني 225 دختر و 109در مجموع 
نمودار ( درصد بودند 3/8 درصد و كمترين نسبت از دانشكدة علوم با 3/29بيشترين نسبت از دانشكدة فني با ). 1
)  درصد4/16(ها جزء نمونه بودند كه در مجموع به عنوان ساير  هاي كمتري نيز از ديگر دانشكدهنسبت). 1

 .اند معرفي شده
 اه  اطالعات مربوط به نمونه– 1جدول 

 )درصد(هرستانشساكن  )درصد(ساكن تهران  )درصد(فراواني نسبي تعداد نمونه هاي آماري تحقيق

 9/56  1/43  3/35 109 دختر 

 0/52 0/48 7/64 225 پسر

 0/56 0/46 100 334 كل

 

 

8.3

29.3

17.5
8.9

19.5

16.4

علوم 
فنی 
مديريت 
ادبيات 
حقوق 
ساير 

 
 ها به تفكيك دانشكده درصد فراواني نسبي آزمودني– 1نمودار 
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 با انحراف معيار 9/17 و ميانگين نمرة آمادگي جسماني 1/8ف معيار  با انحرا5/34ميانگين نمرة عزت نفس 
 ).2جدول ( بود 7/1

 هاهاي آمادگي جسماني و عزت نفس آزمودني  جدول توصيفي نمره– 2جدول 

 هاي عزت نفس نمره هاي آمادگي جسماني نمره 
حداقل  

 نمره
حداكثر 
 نمره

انحراف  ميانگين
 معيار

حداقل 
 نمره

حداكثر 
 نمره

انحراف  يانگينم
 معيار

 1/9 1/33 47 9 3/1 1/19 20 14 زن 
 4/7 2/35 49 12 6/1 4/17 20 14 مرد
 1/8 5/34 49 9 7/1 9/17 20 14 كل

 

زن

17

18

19

20

علوم   فنی  مديريت  ادبيات  حقوق  ساير  

ني
سما

 ج
گي

ماد
ة آ

مر
ن

 
 هاي آمادگي جسماني دانشجويان دختر به تفكيك دانشكده  نمودار ستوني ميانگين نمره– 2نمودار 
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مرد

17

18

19

20

علوم  فنی  مديريت  حقوق  ساير 

ني
سما

 ج
گي

ماد
ة آ

مر
ن

 
 آمادگي جسماني دانشجويان پسر به تفكيك دانشكدههاي   نمودار ستوني ميانگين نمره– 3 نمودار

 

زن

20

24

28

32

36

40

علوم  فنی  مديريت  ادبيات حقوق  ساير 

س
 نف
زت
 ع
رة
نم

 
 هاي عزت نفس دانشجويان دختر به تفكيك دانشكده  نمودار ستوني ميانگين نمره– 4 نمودار
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مرد

33

34

35

36

37

38

علوم  فنی  مديريت  حقوق  ساير 

س
ت نف

عز
رة 

نم

 
 هاي عزت نفس دانشجويان پسر به تفكيك دانشكده  نمودار ستوني ميانگين نمره– 5 شكل

 اسميرنوف از نرمال بودن –ها، ابتدا با استفاده از آزمون كلموگروف  براي تجزيه و تحليل استنباطي داده
در ادامه براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي مختلف از ضريب همبستگي . ها اطمينان حاصل شد توزيع داده

 . استودنت و مدل رگرسيون لجستيك استفاده شدtپيرسون، آزمون 
ادگي جسـماني   مـ هـاي آ    هـا بـا نمـره     هاي عزت نفس آزمودني     بين نمره ) 3جدول  (هاي تحقيق     فتهبراساس يا 

 .ايشان ارتباطي وجود ندارد

 هاي مورد بررسي  ضريب همبستگي بين عزت نفس و آمادگي جسماني در نمونه– 3جدول 

 P-Value  پيرسونضريب همبستگي 

 n( 137/0 154/0=109(دختران 

 n( 12/0 07/0=225(پسران

 

فرض خطي  دليل مشخص نبودن صحت پيش براي برآورد دقيق ارتباط بين عزت نفس و آمادگي جسماني، به
ها براساس ميانگين عزت نفس به دو بودن اين رابطه و همچنين مطابقت اثر ديگر متغيرها بر اين رابطه، آزمودني
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 مدلسازي به روش مدل رگرسيون گروه عزت نفس خوب و عزت نفس ضعيف تقسيم شدند و با استفاده از
ده بر نمرة عزت نفس تأثير كشود، تنها نوع دانشطور كه مشاهده ميهمان. دست آمدلجستيك، نتايج زير به

 .داشته و ديگر متغيرها به ويژه آمادگي جسماني در اين مدل اثري ندارد

تغيرهاي مختلف بر رابطة منظور مطابقت اثر م نتايج مدلسازي به روش لجستيك رگرسيون به– 4جدول 
 ميان آمادگي جسماني و عزت نفس

 نتيجة آزمون P ضريب مدل متغير

 دار نيست معني 271/0 082/0 آمادگي جسماني

 دار نيست معني 620/0 135/0 جنسيت

 دار نيست معني 430/0 189/0 محل سكونت

 دار نيست معني 051/0 -138/0 سن

 دار معني 019/0 -169/0 دانشكده

 

 گيريبحث و نتيجه

. در پژوهش حاضر بين آمادگي جسماني دانشجويان دختر و پسر و عزت نفس ايشان ارتباطي مشاهده نشد
هاي عزت نفس  نمره. داري ديده شدهاي آمادگي جسماني دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني همچنين در نمره

يسة نتايج باال با تحقيقات پيشين، مالحظات زير در مقا. داري داشتدانشجويان دختر و پسر نيز اختالف معني
 :قابل توجه است

ها، مشابه  بر نبود ارتباط بين آمادگي جسماني و عزت نفس آزمودنينتيجة حاصل از آزمون فرضية مبني
بوشهري بين سطح آمادگي جسماني دختران ). 3، 4(است ) 1373(و بلوچ مقدم ) 1371(نتايج تحقيق بوشهري 

هاي آمادگي جسماني با عزت نفس دريافت بين آزمون) 1373(اي مشاهده نكرد و بلوچ مقدم  رابطهبا عزت نفس 
نيز در پژوهش فراتحليلي خود در زمينة عزت ) 2006(مارش و همكاران . دانشجويان پسر ارتباطي وجود ندارد
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سماني خيلي باال يا خوبي فرد آمادگي جكه هاي عزت نفس الزم نيست  نفس، دريافتند كه براي باال بردن نمره
حال در تحقيقات زيادي تفاوت معناداري ميان گروه ورزشكار با غيرورزشكار در زمينة درعين). 15(داشته باشد 

؛ 2006، 3؛ تكوين، آكاندر2000، 2؛ آلفرمن و استول1985، 1كومار، پاتك، تاكور(عزت نفس مشاهده شده است 
نظر  به. )5، 6، 7، 8، 10، 12، 13، 20) (1383؛ خورند، 1380ي، ؛ نيسي شوشتر1371؛ اقدسي، 2007گاراز، 

ها، رسد تفاوت عمدة بين نتايج تحقيق حاضر با تحقيقات انجام گرفته، اين است كه در اغلب پژوهشمي
كردند اما در پژوهش ها در يك رشتة ورزشي فعاليت ميهاي مورد بررسي ورزشكاراني بودند كه مدتآزمودني

ها دانشجوياني بودند كه سابقة فعاليت ورزشي خاصي نداشتند يا دست كم  تحقيقات مشابه، آزمودنيحاضر و در
 .گرفتنددر گروه ورزشكاران قرار نمي

-كرده و كم  مرد و زن را در سه طبقة تحصيلي و در دو گروه خيلي تمرين127) 2005 (4فراست و مك لوي

ها داشتند  كردهتمرينكرده، عزت نفس بيشتري نسبت به كمنهاي تمريآزمودني. كرده، بررسي كردندتمرين
نظر اين محققان  به. كندهدايت مي) 17) (2005 (5اين نتيجه ما را به مطالعة اسپنس، مگ گانان و پون). 11(

هاي مختلف تمريني از جمله تعداد، مدت، شدت و طول برنامه بايد با تغييرات در سطح عزت نفس ارتباط  جنبه
هاي فعاليت  بايست برنامهتر به لحاظ زماني يا با شدت كمتر مي هاي كوتاه ويژه نسبت به برنامه به.  باشدداشته

وجود  ند، تغييرات بيشتري در سطح عزت نفس بهوشجسمي كه به مدت طوالني يا با شدت بيشتري اجرا مي
 .آورند

فوكس .  تربيت بدني باشد1گذراندن واحد شايد يكي از داليل عدم ارتباط در اين تحقيق، كوتاه بودن زمان 
-نظر مي رو بهاز اين). 12(مدت و پايدار اثر افزايشي بر عزت نفس دارد كند انجام برنامة طوالنيبيان مي) 2000(

 جلسه ارتباط يا اثر خاصي بر عزت 1اي  مدت و هفته  تربيت بدني عمومي در يك نيمسال كوتاه1رسد واحد 
 . نداردنفس و آمادگي جسماني

                                                           
1 - Cumar and Pathak and Thakur 
2 - Alfermann and Stoll 
3 - Teking and Akander 
4 - Frost and McKelive  
5 - Spence and Mcgannon and Poon 
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اسپنس و همكاران اين فرضيات را طرح كردند كه تغيير در آمادگي جسمي سازوكاري است كه از طريق آن 
كنندگان در رو شركتاز اين. دهندتمرينات ورزشي، كارايي فردي و سپس عزت نفس را تحت تأثير قرار مي
كنند، بايد تغييرات بيشتري را در تمرينات ورزشي كه تغييرات بيشتري را در آمادگي جسمي خود تجربه مي

دوم آنكه اگر تغيير در آمادگي جسمي در ارتباط بين تمرينات ورزشي و عزت نفس . عزت نفس احساس كنند
رو نسبت به افراد با از اين. عنوان متغير ميانجي مطرح است، بايد سطح آمادگي جسماني اوليه را در نظر داشت به

 آمادگي جسماني كمتر دارند، بايد در اثر تمرينات ورزشي تغيير بيشتري را در كهآمادگي جسماني بيشتر كساني
كنندگان در تمرينات ورزشي كه سطح عزت نفس اولية آنها پايين است، همچنين شركت. عزت نفس تجربه كنند

 .بايد در اثر تمرين و تغيير آمادگي جسماني، تغييرات زيادي در عزت نفس خود احساس كنند

تغيير در . كنددريافتند كه شركت در تمرين تغيير كمي در عزت نفس ايجاد مي) 2005(همكاران اسپنس و 
گذارد، تحت ميزان آمادگي جسماني و نوع برنامة فعاليت جسمي، تأثيري را كه تمرنيات ورزشي بر عزت نفس مي

ه كه تغييرات معناداري را در اثر بيشتر تمرينات بر عزت نفس فقط در مورد كساني ديده شد. دهدتأثير قرار مي
 .اند ميزان آمادگي جسمي داشته

مك آلوي و مهايكو ) 1997 (2، مك آلوي و ميهالكو و بين)1994 (1به نظر محققاني مانند كالفاز و تيلور
كه بوده، درحالي) ايروبيك(، تحقيقات انجام گرفته بيشتر در مورد انواع خاصي از تمرينات هوازي )8) (2000(

پذيري و فعاليت تفريحي كه هريك سطحي از  ها مانند تمرينات با وزنه، تمرينات انعطافاست نوع تمرينبهتر 
رو از اين. آورند، مورد توجه قرار گيرد و رابطة آنها با عزت نفس نيز بررسي شودآمادگي جسماني را فراهم مي

 . نتايج حاصل تأثير داشته باشدهاي تربيت بدني عمومي نيز برامكان دارد كه نوع تمرينات در كالس

ها با عزت نفس آنها وجود هاي آمادگي جسماني آزمودني فرض ديگري كه براي توضيح عدم ارتباط نمره
اند و گذراندن يك واحد تربيت بدني عمومي  ها از عزت نفس خوبي برخوردار بودهدارد، اين است كه آزمودني

هاي بيشتر براي دانشجويان ايجاد نكرده و نتوانسته با ارزيابي ها و شايستگي قابليتاي براي ايجاد  زمينه
 .هايشان يا همان عزت نفس ارتباط برقرار كنددانشجويان از خود و شايستگي

                                                           
1 - Calfas and Taylor  
2 - Auley and Mihalko and Bane 
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در . از ديگر نتايج اين تحقيق، اختالف معنادار موجود در زمينة عزت نفس در ميان دختران و پسران است
، 1وينوتا(تر از پسران بوده است اي ديگر، سطح عزت نفس دختران پايينهاين تحقيق مانند بسياري از پژوهش

. براساس اين يافته، ارزيابي دختران از خودشان ضعيف است). 2000، 3؛ پگي ادوارد1998، 2؛ استينم1991
توان نتيجه در خاتمه مي). 4(رسد نگرش دختران به جنس خود در عزت نفس ايشان بسيار مؤثر است نظر مي به

بدني كه در حد يك يا دو واحد تربيت بدني در هر نيمسال هاي غيرتربيت گرفت كه در ميان دانشجويان رشته
كه يكي از اهداف درصورتي. گذرانند، بين عزت نفس و آمادگي جسماني ارتباطي وجود نداردتحصيلي مي

توان بندي كلي ميدر جمع. واحدهاي تربيت بدني، افزايش سالمت رواني و سالمت جسماني دانشجويان است
ها دارد، گفت تمرين و فعاليت بدني تأثير بسزايي در ارتقاي سطح عزت نفس دانشجويان در اينگونه فعاليت

شماري به اثبات رسيده، ولي در زمينة نوع تمرينات هنوز اتفاق نظر هرچند اين مورد در تحقيقات و مطالعات بي
هاي حركتي تأثير مثبتي در سالمت جسماني  تمرينات ورزشي و فعاليتوجود ندارد، با اين حال بديهي است كه

 ).9(و سالمت رواني دانشجويان دارد 
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