
 

 رابطه حرمت خود با خودپنداشت بدنی دانشجویان
 سامره زکی نژاد

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 چکیده

 

م شررد   روپ پژوهش یوفررنزی اع نوب همی ررد.ی  ود   امیه انجای  ن  حبمت خود  ا خودپنداشررت  دنی را طهپژوهش حاضررب  ا هدت یینن  

گنبی غنبیصافی در دسدبس اندخاب شدند   دانشجو  ه روپ نمونه 365( یشکنل دادند و  1398)پژوهش را دانشجویان دانش.اه یهبان  نوب 

شنامه س سمنت )اع پب شت  دنی مارپ و دی.بان )1987های حبمت خود کوپب ا شد  آوری داده(  ه منظور  مع2010( و خودپندا سدزاده  ها ا

خودپنداشت  دنی را طه مثیت و  فدند  ندایج آعمون همی د.ی نشان داد حبمت خود  اها  ا آعمون همی د.ی و رگبسنون مورد یحلنل قبار گبداده

 ننی کننده مثیت و مینادار خودپنداشررت  دنی ه رردند    همچنن  ندایج آعمون رگبسررنون نشرران داد حبمت خود پنش(P<01/0مینادار دارند )

 یو ه و  برسی ه دند    اشند که در حالاشت  دنی میمبییط  ا خودپند داد که مدغنب حبمت خود اع مدغنبهایطورکلی ندایج پژوهش نشان ه

 حبمت خود، خودپنداشت  دنیهای کلیدی: واژه

 
 

 مقدمه
شت  دنی خود شود )حندر، اپبیوت و دهنور1پندا صور فبد ن یت  ه  دن خویش ییبیف می  شت  ( 2015، 2 ه عنوان ادراک و ی خودپندا

شناسند دارند، احدماالً اح اس خو ی های اخنب است  افبدی که اح اس  دی ن یت  ه خود و دننایی که می  دنی موضوب   نار مهمی در سال
شات قلمبوهای  دید نه فقط  ذاب  ه نظب نمی شناخده های دننا ننز ندارند  اکد شدن و ن یت  ه نا شدناک و پب اع خطب یحقنب  سد،  لکه وح ر

 ( 1392 اقبعاده،  شک ت خوردن است )لطزی، محمدی، سهبا ی و
صنت ست که او را اع دی.بان مدمایز مى  شخ صایص و رفدارهاى  دنى، عقلى و ا دماعى فبد ا مجموعه منظّم، مدکامل و ن یداً ثا ت خ

 ه  اور اندیشررمندان، ق ررمت عمده ویژگى هاى شررخصررندى، منش و   سرراعد و مو ن ناسرراعگارى او  ا محنط  ه ویژه محنط ا دماعى مى شررود
و ساعندگى  4مثیت کلند رشد پنداشتخودوى   د.ى دارد   پنداشتخودهب فبد  ه یصویبى که اع خود در ذه  دارد ررر یینى  3ت رفدارىخصوفنا

ست صى که  ا  ؛فبدى و ا دماعى ا شد  دارد، نحوه اى که خود را مى  نند، مجموعه خصای شخص اع وحدت و یکپارچ.ى و ود خوی صورى که  ی
سدنیاط هایى که اع مشاهده خود در   نارى اع موقینت ها  ه عمل آورده است و ال.وى خافى که او را یوفنف مى کند، خود در ارییاط است و ا

   (1395)حا ی آ ادی و ننوشا،  است 5 نان.ب مزهوم خود
شارهای امبوعه سانه و ا دماعی، فبهن.ی ف سدکا  دن  ب نظارت و عییایی  ب ای ر شده  ری اعمنجب  ه گبایش افباد  ه د  دن خویش 

 . ود مهم خواهد گبایش ای  رد افباد آل ایده خود و واقیی خود  ن  ننز فافلة و خودپنداشت  دنیاع  فبد رضایت منزان منان ای  که در است،
 ( 1396نی و  هبوع، است )قدسی،  اللی، فمدی اخی  ا  دنی رو یصویب ای  اع  دنی و پنداشتخود مهم   نار های  خش اع یکی  ظاهب

                                                 
1 physical self-concept 
2.Heider, N, Spruyt,  A & De Houwer, J 
3.behavior characteristics 
4.growth 
5.self 



 دنی، ن.بانی یکاملی مهم در نو وانان و  وانان اسررت  در ای  دوران یحوالت روان شررناخدی و ا دماعی مهمی ایزا  می  پنداشررتخود
 دنی را  ه عنوان یصویبی که فبد در ذه  خود اع سایز، ظاهب و  پنداشتخود(، 1998) 7(  اسالد2009، 6افدد )گبوسیارد، لی، ننقیورس و الریمب

ست، شک ست )مومنی، قب انی و ح   دو صویب اع عمان یولد 1395ل کلی  دن دارد و اح اس وی در مورد ای  ویژگی ییبیف نموده ا (  ای   ی
شد فبد شده و در طی مباحل عندگی فبد یغننب می کند و  ه علت احدمال ارییاط آن  ا اخدالالت یغذیه ای و  8شکل گبفده و همزمان  ا ر کامل 

نی و کاهش اعدماد  ه خود، اهمنت عیادی دارد  یغننب یصویب ذهنی در پی یغننبات قا ل مشاهده یا غنب قا ل مشاهده  دن، می یواند اخدالالت روا
 (  2011، 9دیوکا و پبسیاثنب عیادی  ب فبد داشده  اشد )سنلوا، داس، دسوسا، دل

 ه عنوان شکلی اع  10(  حبمت خود1396است )خانجانی و حقایق،  دنی مبییط  اشد، حبمت خود  پنداشتخوداع عواملی که می یواند  ا 
شود )مایلو،  االرگ  کمبک صی و احدبام ذهنی فبد ن یت  ه خود ییبیف می  شخ (  حبمت خود مثیت، ینش 2010، 11پذیبپ خود، قدردانی 

ضات مو ود در عندگی فبد را کاهش داده و مو ن هماهن.ی فبد  ا خود و محنط شی اع ییار شود )ینس، های نا  نقل اع مایلو و  1999ش می 
سنب2010دی.بان،  و  12(   ه طور کلی حبمت خود پاین   ا پنامدهای منزی عندگی اع قینل یخلف، ناخشنودی، اف بدگی، اخدالالت خوردن )پبوا
ای مقا له ای قی، اسدواری در  با ب ( در ارییاط است، در فوریی که حبمت خود  اال  ا ویژگی های مثیت اع قینل ا دکار، مهارت ه2005دی.بان، 

( پژوهشی  ا عنوان 1394علی  خشی و همکاران )(  2003، 13چالش ها، خشنودی و طول عمب مبییط است ) امن دب، کمپل، کبوگب و ووهس
سطه ای خوردن هنجانی، حبمت خود و خودمهارگبی در مدل اعی چاقی دخدبان نو وان" سیک   ه ای  ندنجهانجام دادند   "نقش وا سندند که  ر

خوردن هنجانی  ا چاقی همی د.ی مثیت، و  ن  دلی د.ی  ه مادر، پدر و هم االن   ا چاقی همی د.ی منزی و ود دارد  همچنن  حبمت خود 
 منانجی را طه سیک های فبعندپبوری و اف بدگی  ا چاقی  ودند 

ه است  در ای  راسدا پژوهش ر دانشجویان مورد  برسی قبار نداد طور کلی یا کنون پژوهشی در ایبان را طه مدغنب های ای  پژوهش را د
 و ود دارد؟  دنی در دانشجویان را طه پنداشتخودآیا   ن   حبمت خود  ا  ه دنیال پاسخ.ویی  ه ای  سوال است که: حاضب 

 

 روش پژوهشی

 ن  حبمت خود و خودپنداشت  دنی مورد  برسی  پژوهش حاضب یوفنزی و طبح پژوهش اع نوب همی د.ی است؛ عیبا در پژوهش حاضب روا ط 

در ای  پژوهش  ب  ودند    1397-98در سررال دانشررجویان دانشرر.اه آعاد اسررالمی واحد یهبان  نوب  پژوهش ی ای آمار  امیهقبار می گنبد 

 ا حباسررت دانشرر.اه و ی یند عنوان نمونه پژوهش اندخاب شرردند در ای  پژوهش پس اع هماهن.ی نزب  ه 365(، 2011اسرراس فبمول کالی  )

نزب اع دانشجویان دانش.اه  365دسدبس  ن   گنبی درفورت غنبیصادفی و  ه روپ نمونهپبسشنامه ها یوسط اسداد راهنما، پبسشنامه ها  ه  ه

 بفدند مورد یجزیه و یحلنل قبار گ SPSSآوری  ا نبم افزار آماری آعاد اسالمی واحد یهبان  نوب یوعیع شدند و پس اع  مع

                                                 
6.Grossbard, Lee, Neighbors & Larimer 
7.Slad 
8.grow person 
9 .Silva, D, Nahas, MV, de Sousa, TF, Del Duca, GF, Peres, KG. 
10 Self-esteem 
11 Mutlu, T., Balbag, Z., & Cemerk, F 
12 Pruessner, J. C 
13 Baumeister, R. F., Campbell, J. K., Krueger, J. I., & Vohs, K. 



  پژوهش ابزار

 حبمت خود کوپب اسمنتی پبسشنامه .1

ها ماده است  نمبه دهی پاسخ 25ساخده شد  ای  پبسشنامه شامل سال  50یا  18(  زرگ االن 1987)کوپب اسمنت  14حبمت خود پبسشنامه

یبی  سررطن نمبه در ای  فررورت گبفده اسررت  پاین ای )کامالً موافقم، موافقم،نظبی ندارم، مخالزم و کامالً مخالزم(  ب اسرراس لنکبت پنج در ه

 است  125یبی  نمبه و  اال 25آعمون 

سشنامه اعتبار و روایی: سمنت در پژوهش روایی پب (  ا روپ روایی همزمان همی د.ی ای  مقناس  ا را 1380) بومند ی حبمت خود کوپب ا

گزارپ  89/0کبونیاخ  ( اعدیار ای  پبسرشرنامه را  ا روپ آلزای1380گزارپ کبد  همچنن   بومند ) 81/0 ا پبسرشرنامه حبمت خود آیزن  

 آمد  دست ه 77/0کبد  اعدیار پبسشنامه در ای  پژوهش  ا اسدزاده اع ضبین آلزای کبونیاخ  بای ای  پبسشنامه 

 

 بدنی پنداشتخود اسیمق  .2

 است گویه 40شامل  پبسشنامه  یا  شد ساخدهسال  50یا  18در  زرگ االن ( 2010یوسط مارپ و همکاران)ی خودپنداشت  دنی پبسشنامه

رعشرری، ظاهب، قدرت، انیطات واع  مله سررالمدی، هماهن.ی، فیالنت  دنی، چب ی  دنی، لناقت  دنی  پنداشررتخودمؤلزه  9 بای انداعه گنبی که 

 ب اساس  هاپاسخ ینمبه ده ( است5یا کامال غلط  1ی)کامال درست در ه ای لنکبی 6پذیبی و اسدقامت می  اشد  ای  پبسشنامه دارای مقناس 

یبی  سررطن نمبه در ای  این اسررت  پ گبفده فررورت( مخالزمو کامالً موافقم، خنلی موافقم،مخالزم، خنلی مخالزم )کامالً  یادر هلنکبت شررش 

 است  200یبی  نمبه و  اال 40آعمون 

شنامه روایی :ییروااعتبار و  س شت  دن یپب فد  پورخودپندا ساعه1391) ی  هبام، عیدالملکی و  س هو  (  ا روپ روایی  یحلنل عاملی  لهنو

( 2010مارپ و همکاران)  دگزارپ کب 85/0کبونیاخ  آنها اعدیار ای  پبسررشررنامه را  ا روپ آلزای ن   همچنگبفت قبار دنیائ مورد و محاسرریه
 80/0مبه کل پبسشنامه فدم  ه دست آورده اند و ضبین همی د.ی خبده مقناس ها  ا ن 88/0اعدیار ای  پبسشنامه  ه روپ هم انی درونی 

   دآمدست ه  87/0 بای ای  پبسشنامه  کبونیاخ یآلزاضبین  اع اسدزاده  ا در ای  پژوهش پبسشنامه اعدیار  دست آمده است 
 

 

 یافته ها
آمده اع دسررتهای  ه  ( انداعههای گبایش  ه مبکز و های پباکندگی و شرراخصشرراخص)مانند فباوانی، درفررد، آماری  هایمشررخصرره  خش

 های عیب آمده است ها در  دولهای پژوهش  ه یزکنک سه مدغنب و  ب اساس عیبمقناسپبسشنامه

                                                 
14 . self-respect Questionnaire 

 1جدول 

 های آمار توصیفی متغیر خودپنداشت بدنی بر پایه زیر مؤلفه ها مشخصه 

 انحراف  میانگین مقیاس 

 استاندارد

 چولگی بیشترین کمترین

-53/0 36 6 98/3 42/37 چب ی  دنی 1  



 

 

 

 

 
 

شت  دنی  ست  همچنن  چول.ی یوعیع نمبه 47/184منان.ن  نمبه کل خودپندا ست عیبمقناسهای ا شت  دنی منزی و کم ا های خودپندا

 ها اع منان.ن   نشدب است، اما مقدار آن فباوان نن ت و اعلحاظ آماری مینادار نن ت ها در ای  عیبمقناسدهد هبچند نمبهکه نشان می

 

 

در  دول  نان که چ

مشرراهده   رررررراال 

نان.ن   م شررود می

حبات  ن ا و 

-نررمرربه مرریررنررار 

حرربمررت  هرررررای 

عمومی ،  خرررررود 

و  45/13(، )15/4و  50/36یحصررنلی و نمبه کل  حبمت خود  ه یبینن )-حبمت خود خانوادگی ، حبمت خود ا دماعی ، حبمت خود شررغلی

ها، مثیت و کم است که نشان های عیبمقناس ا چول.ی یوعیع نمبه ( است67/8و  15/96( و )05/2و  18/12(، )65/1و  60/11(، )35/1

 مالحظه نن ت  ها اع منان.ن  کمدب است، اما مقدار آن قا لها در ای  عیبمقناسدهد هبچند نمبهمی

 باهم رابطه دارند.دانشجویان خود و خودپنداشت بدنی فرضیه اول: حرمت

 خود و خودپنداشت  دنی اع روپ همی د.ی پنبسون اسدزاده شد را طه مدغنبهای حبمت بای پاسخ  ه فبضنه اول یینی  برسی 

-28/0 18 3 76/1 15/13 قدرت 2  

-37/0 30 5 03/2 46/23 هماهن.ی 3  

 -17/0 18 3 67/1 38/14 لناقت ورعشی 4

-63/0 18 3 84/1 52/12 فیالنت  دنی 5  

-16/0 24 4 23/2 28/19 عزت نزس 6  

53/1 63/13 انیطات پذیبی 7  3 18 16/0-  

39/1 12/14 سالمدی 8  3 18 44/0-  

83/1 71/13 ظاهب  دنی 9  3 18 41/0-  

94/1 34/14 اسدقامت 10  3 18 51/0-  

-67/0 216 38 66/17 47/184 نمبه کل خودپنداشت  دنی 11  

 2جدول 

 هابر اساس زیرمقیاس حرمت خود های آمار توصیفی متغیر مشخصه 

 انحراف میانگین زیرمقیاس 

 استاندارد

 چولگی بیشترین کمترین

 47/0 50 25 15/4 50/36 حبمت خود عمومی 1

 -35/0 16 8 35/1 45/13 حبمت خود خانوادگی 2

 -52/0 16 8 65/1 60/11 حبمت خود ا دماعی 3

 38/0 16 8 05/2 18/12 یحصنلی-حبمت خود شغلی 4

 -49/0 118 59 67/8 15/96 نمبه کل  حبمت خود 5

 3جدول 

 خود و خودپنداشت بدنیحرمت ضرایب همبستگی بین متغیرهای  



(، r ،01/0>p = 35/0(، حبمت خود خانوادگی)r ،01/0>p = 82/0شرررود  ن  مؤلزه حبمت خود عمومی)مشررراهده می3 چنانکه در  دول

، r = 54/0( و نمبه کل  حبمت خود)r ،01/0>p = 46/0یحصرررنلی)-( ، حبمت خود شرررغلیr ،01/0>p = 37/0حبمت خود ا دماعی)

01/0>p دارد (   ا خودپنداشت  دنی را طه مثیت و مینادار و ود 

( و کمدبی  همی ررد.ی r ،01/0>p = 84/0 نشرردبی  همی ررد.ی مب وط  ه حبمت خود عمومی و عزت نزس )  3 ا یو ه  ه  دول 

 (  است r ،05/0<p = 09/0یحصنلی و مؤلزه هماهن.ی )-مب وط  ه حبمت خود شغلی

 4جدول 

 خودهای حرمته مؤلفهبینی خودپنداشت بدنی دانشجویان بر پایه بر پایتحلیل رگرسیون برای پیش

 B Beta Sig F 2r بینمتغیرهای پیش

  001/0 55/0 65/0 حبمت خود عمومی

 

43/42 

 

 

52/0 

 

 03/0 105/0 077/0 حبمت خود خانوادگی

 01/0 115/0 138/0 حبمت خود ا دماعی

لی غ خود شررر -حبمررت 

 یحصنلی

099/0 17/0 006/0 

   001/0 232/0 145/0 نمبه کل  حبمت خود

   05/0 *P < 01/0 *P <* 

 

چرربری  مؤلفه

 بدنی

ماهن قدرت ه

 گی

قت  یا ل

 ورزشی

عالی ف

ت 

 بدنی

عرررزت 

 نفس

طاف  انع

 پذیری

ظاهر  سالمتی

 بدنی

نداش استقامت خودپ

 ت بدنی

مت خود  حب
 عمومی

0/37**

- 
/53**

0 
0/33** 0/37** /36**

0 
0/84** 0/45** 0/65** /56**

0 
0/41** 0/82** 

مت خود  حب
 خانوادگی

0/26**

- 
/47**

0 
0/27** 0/36** /25**

0 
0/73** 0/41** 0/43** /36**

0 
0/35** 0/35** 

مت خود  حب
 ا دماعی

0/41**

- 
/40**

0 

20/0  0/41** /57**

0 
0/67** 0/33** 0/51** /43**

0 

0/43** 0/37** 

مت خود  حب
لی غ -شررر
 یحصنلی

0/27**

- 

/56**

0 
09/0  0/31** /46**

0 

0/58** 0/29** 0/37** 13/0  0/38** 0/46** 

مبه کررل   ن
 حبمت خود

0/33**

- 

/43**

0 

0/13 0/34** /51**

0 

0/75** 0/45** 0/49** /53**

0 
0/47** 0/54** 

05/0 *P < 01/0 *P <* 



، > F ،05/0P=43/42های حبمت خود و خودپنداشت  دنی )شود ضبین رگبسنون  بای مؤلزهمشاهده می 4طور که در  دول همان

52/0=2rننی کننده خودپنداشت  دنی ه دند های حبمت خود پنش( مینادار است؛  نا بای  یمامی اع عیبمقناس  

 نتیجه گیری
 

سی را طههدت  ضب  بر فلی پژوهش حا شجویان  ا شت  دنی دان شان داد را طه مثیت و مینیحبمت خود  ا خودپندا  دار ود که ندایج ن

 ننی کننده های حبمت خود پنشیمامی عیبمقناس مورد ی یند قبار گبفت  همچنن  ندایج رگبسررنون نشرران کهخودپنداشررت  دنی  ا  خودحبمت

 خودپنداشت  دنی ه دند 

 

  ندی و یینن  ندایج مع 2-2

ضنه یکم  ب ارییاط مؤلزه شت  دنی های فب ستآموعان مدمبکز  ود  ندایج  هدانشحبمت خود و خودپندا سشنامهد ضنهآمده اع ا بای پب های ها فب

خود ا دماعی و  حبمت خود عمومی، حبمت خود خانوادگی، حبمتاع  مله حبمت خود های پژوهش را ی یند کبد  ندایج نشرران داد که عیبمقناس

حبمت خود و خودپنداشررت  دنی های مؤلزهعیاریی  ن  یحصررنلی  ا خودپنداشررت  دنی را طه مثیت و مینادار و ود دارند   ه-حبمت خود شررغلی

( و 1396(، خانجانی و حقایق )2014گمیک، فارل و وب  ) -الول، عیمب هایای  یافده  ا  خشی اع یافده آموعان ارییاط درونی و ود دارد دانش

سمی ) ست 1396قا شی دو مدغنب  ( هم و ا شت  دنی لذا ای  یافده  ا اد نات پژوه و ود ارییاط  طورکلی همخوانی دارد  حبمت خود و خودپندا

در قالن مدل حبمت خود  ا خودپنداشت  دنی دانشجویان یب  زعی های ، امکان  برسیها  نا  ب یافدهدار  ن   بخی خبده مقناسهمی د.ی مینی

 رگبسنونی را فباهم کبده است 

ضنه پژوهش مینی  ب پنش شت  دنی  ننی همچنن  ندایج فب شجویان خودپندا ساس دان اع  مله دار  ود و یمامی عیبمؤلزه های میناخود حبمت ب ا

شغلیحبمت خود عمومی، حبمت خود خانوادگی، حبمت خود  صنلی-ا دماعی و حبمت خود  شت  دنی  ننی کننده پنش یح شجویان خودپندا دان

هم ررو ( 1396( و قاسررمی )1396(، خانجانی و حقایق )2014گمیک، فارل و وب  ) -الول، عیمبهای  ودند  ای  یافده  ا  بخی اع ندایج یافده

ست  حبمت شت مثیت در در ارییاط  ا کلنت خوا شامل میخود،  ه نوعی خودپندا شت  دنی و حبمت خود ییاطی درونی  اشود و د را  هم خودپندا

شت شامل میدارند؛ چبا که هب دو مزهوم پندا ست  دنی و حبمت خود دارای شوند   ه عیاریی  بخی مؤلزههایی در ارییاط  ا خود را  های خودپندا

صوریی که نمی شدباکایی ه دند،   شت  دنی را خارج اع حبا شت یوان خودپندا مت خود و حبمت خود را خارج اع حبمت خود ییبیف کبد  خودپندا

 نقل  1999مثیت، ینش های ناشی اع ییارضات مو ود در عندگی فبد را کاهش داده و مو ن هماهن.ی فبد  ا خود و محنطش می گبدد )ینس، 

ای در ارییاط  ا خت یوانایی های خود، یصررویب واقع  ننانه(  افبادی که حبمت خود  االیی دارند،  ا پذیبپ خود و شررنا2010اع مایلو و دی.بان، 

های ا دماعی، شغلی، خانوادگی و یحصنلی یصورات ناشی اع خودپنداشت منزی را در خود ییدیل های  دنی دارند و گاه  ا یمبکز  ب یواناییپنداشت



های  دنی را کاهش ننز در  ب دارد و یمبکز فرربت  ب ضرریفدهد که پنداشررت  دنی را خود یصررویبی اع کلنت خود  ه نمایش میکنند  حبمتمی

 ننی پنش خودبمتدهد   نا بی   ا یو ه  ه ارییاط درونی ای  دو مدغنب و نقش و اهمنت خود در پنداشررت افباد  ه نظب منطقی می رسررد که حمی

 کند میپنداشت  دنی مثیت در  دانشجویان افزایش پندا خود، خودیینی  ا افزایش منزان حبمت ؛خودپنداشت  دنی  اشدکننده مثیت و مینی دار 
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