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 میزان نشاط و ارتباط آن با اعتماد به نفس در دانشجویان

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 

4، پریوش فرهادی3، یزدانبخش غالمی2، فرزانه جواهری1علی فرهادی * 

 کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان2،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان1
 کارشناس آموزش4،اه علوم پزشکی لرستانکارشناس تحقیقات دانشگ3

 
مطالعات و تحقیقاتی پیرامون شادی و . نشاط یک مفهوم جدید روان شناسی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است: مقدمه

 انجام این مطالعه هدف از . از تحقیقاتی است که در خصوص افسردگی، اضطراب و پدیده هایی نظیر آن استر بسیارکمت،نشاط صورت گرفته 
 .بررسی میزان نشاط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان و ارتباط آن با اعتماد به نفس بود

 نفر از دانشجویان روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با استفاده از روش 150تعداد *در این مطالعه توصیفی ـ مقطعی :ها روش و مواد
پرسشنامه . برای انجام این مطالعه از دو ابزار سنجش میزان نشاط و اعتماد به نفس استفاده شد. نتخاب شدندنمونه گیری تصادفی سیستماتیک ا

برای سنجش اعتماد به نفس . شناسان دانشگاه آکسفورد ساخته شد  توسط روان1989مربوط به نشاط فرم کوتاه مقیاس نشاط است که در سال 
 تجزیه SPSSاطالعات استخراج شده و با استفاده از نرم افزار . ی دو حالت بلی، خیر است، استفاده شد سئوالی که دارا25نیز از یک پرسشنامه 

 .و تحلیل شدند
ها در حد  آن% 62 میزان نشاط. از دانشجویان میزان نشاط پایینی داشتند% 3/19تحلیل اطالعات به دست آمده نشان داد که : یافته ها

اعتماد به نفس خیلی پایینی داشتند، % 33/29از نظر میزان اعتماد به نفس دانشجویان نیز . نشاط خیلی خوبی داشتندمیزان % 7/18قابل قبولی بود و 
بین میزان نشاط بر حسب رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود  .اعتماد به نفس خیلی خوبی داشتند% 67/12در سطح حد متوسط و فقط % 58

 بین میزان اعتماد به نفس بر حسب جنسیت .)>01/0p( حسب رشته تحصیلی تفاوت معنی دار وجود داشت  اما بین اعتماد به نفس بر،نداشت
بین میزان نشاط و اعتماد به نفس ). >03/0p( اما بین میزان نشاط و جنسیت رابطه معنی دار وجود داشت ،تفاوت معنی دار وجود نداشت

 .معنی دار وجود داشت) =58/0r(همبستگی 
با توجه به نتایج به دست آمده اجرای برنامه های پیشگیرانه و درمانی به منظور باال بردن سطح نشاط در بین دانشجویان : گیری نتیجه

 .می تواند به بهبود سطح بهداشت روانی و در نهایت باال بردن عملکرد تحصیلی دانشجویان کمک نماید
  Cross-Sectional*                                                                     ننشاط، اعتماد به نفس، دانشجویان، لرستا: واژه های کلیدی

  
 مقدمه 

نشاط یک مفهوم جدید روان شناسی است که تـاکنون          
تعریف مفهـوم نشـاط علـی       . کمتر مورد توجه قرار گرفته است     

بـا وجـود ایـن      . که ساده به نظر می رسد، دشوار اسـت         رغم آن 
  که نشاط یک هیجان براین عقیده اند روان شناسان بسیاری از

 

خرسـندی و    ،مثبت است که حـاوی سـه عنصـر اساسـی لـذت            
 به تعبیر دقیـق تـر آدم بـا نشـاط  و              ).1(رضایت از زندگی است   

است که اوالً تقریباً از تمام فعالیت هـای خـود لـذت     شاد کسی 
ی رسـد و    می برد، ثانیاً در اکثر اوقات راضی و خرسند به نظر م           

 .ثالثاً از فرآیند زندگی خویش راضی است
 

 ینفصلنامه اصول بهداشت روا
  1384سال هفتم، بهار و تابستان 

 57-62صفحه شماره بیست و پنج و بیست و شش،

The Quarterly Journal of 
Fundamentals of Mental Health 
Vol. 7, Spring & Summer - 2005 
No. 25& 26, P. 57-62 

ونت آموزشی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی      خرم آباد، انتهای خیابان رازی، معا     *
 E-mail:aram-f-a@yahoo.com   0661-3204007: لرستان، تلفاکس

3/10/84:       تاریخ تایید26/5/84:  وصولتاریخ
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علی فرهادی و همکاران                  ......                             میزان نشاط و ارتباط آن با اعتماد به نفس در دانشجویان   
 

نیز عنصر چهارمی به هیجان نشاط افزوده اند عالوه برآن، اخیراً 
 .است اضطراب و افسردگی و آن عنصر فقدان

بنابراین از این تعریف می توان نتیجه گرفت که آدم با نشاط 
یا  وکمترمعموالً لبخند به لب دارد، دنیای درون آدم آرام است 

غم و غصه، دلهره، ناامیدی (به ندرت درگرداب هیجانات منفی
 .گرفتار می شود) و بحران

بیان کرده اند که نشاط دارای سه ) 1987(آرجل و کروس لند 
شاخص عاطفه مثبت یا خوشی، احساس رضایت از زندگی و 

به باور . فقدان احساس منفی از نظر اضطراب و افسردگی است
 ،شاط نگرش مطلوب و رضایت از خود داردآرجل، فرد با ن

ازکینه و نفرت دوری می جوید  اجتماعی متعادلی دارد، روابط
از طرفی  ).2(و فرآیند زندگی خود را مثبت ارزیابی می کند 

انسان برای  روان شناسان، مهم ترین ابزار به اعتقاد جمعی از
عدم . رسیدن به پیروزی و خوشبختی اعتماد به نفس است

اد به نفس یا احساس حقارت در تماس با دیگران خود را اعتم
به صورت خجالت، شرمندگی، خودبینی اغراق آمیز و نیاز به 
               خودنمایی وتمایل شدیدبه تمجید و تأکیددیگران بروز

به  نشاط درزندگی ما  به اهمیت شادی وتوجه با  ).3(می دهد
 دارند که با نشاط  بسیاری از روان شناسان اعتقادهک یطور

 بار روزانه ما را سبک می   بودنسرزندهبودن یا به عبارتی 
جا که بررسی هایی که پیرامون شادی و نشاط   از آنو )4(کند

صورت گرفته است به مراتب کمتر از تحقیقاتی است که در 
 پژوهش   در این،استانجام شده زمینه اضطراب و افسردگی 
ن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به بررسی میزان نشاط در بی

 .لرستان و ارتباط آن با اعتماد به نفس پرداخته ایم

 ها مواد و روش
از  نفر 150 مقطعی تعداد ـ این مطالعه توصیفی در

دانشجویان روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با استفاده از 
برای . روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند

پرسشنامه اول  . مطالعه از دو پرسشنامه استفاده شدانجام این
این پرسشنامه فرم . برای سنجش میزان نشاط به کار برده شد

  روان شناسان  توسط  1989    در سال  مقیاسی است که کوتاه

 
 دانشگاه امام حسین مورد  که دردانشگاه اکسفورد ساخته شد

ل و هرسئوال  سئوا10 دارای ،)5،1(استفاده قرارگرفته بود
دارای چهار حالت است که از طیف سیمای افسرده تا با نشاطی 

میزان پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای  .می گیرد بر را در
برای سنجش میزان اعتماد به نفس . بود r =89/0کرونباخ برابر

 سئوالی استفاده شدکه دارای دو حالت 25نیز از یک پرسشنامه 
 ین پرسشنامه توسط عباس ریاضی و فریدها. بود) بلی، خیر(

 ). 6( دهمتی در دانشگاه علوم بهزیستی هنجاریابی شده بو
ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از فرمول کودر 

پس از مشخص شدن  ).7( بود r =86/0 برابر با 20ریچاردسون
حجم نمونه، پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و پس از 

عات خام استخراج و مورد تجزیه و تحلیل آماری تکمیل، اطال
برای تحلیل آماری اطالعات از آمار توصیفی، . قرار گرفتند

 2تحلیل واریانسها مستقل و   در گروهt، آزمون X2آزمون 
 .استفاده شد
 یافته ها

 نفــر از 150چنانچــه ذکــر شــد ایــن مطالعــه بــر روی      
انجام شـد کـه     دانشجویان روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان       

ــر و  % 82 ــان را دانشــجویان دخت پســر  را دانشــجویان% 18از آن
متأهــل % 2/6از دانشــجویان مجــرد و % 8/93. تشــکیل مــی داد

% 3/19تحلیل اطالعـات بـه دسـت آمـده نشـان داد کـه                .بودند
 .دانشجویان میزان نشاط پایین داشتند

ا و تنهـ  ) سـیمای افسـرده   (نشاط در حد قابل قبولی داشتند        62% 
از نظر میزان اعتماد به نفـس،        .میزان نشاط خوبی داشتند   % 7/18

  .از دانشجویان اعتمـاد بـه نفـس خیلـی پـایینی داشـتند             % 33/29
اعتماد به  % 67/12اعتماد به نفس در حد قابل قبولی و تنها          % 58

تجزیه و تحلیل اطالعات نشان دادکه      .نفس خیلی خوبی داشتند   
ا ارتبــاط معنــی دار وجــود هــ بــین جنســیت بــا میــزان نشــاط آن

 به عبارتی دیگر درصـد بانشـاط و بـی نشـاطی         ،)>03/0P(دارد
 باالتر از دانشـجویان دختـر اسـت در حـالی           در دانشجویان پسر  

 .دانشجویان دختر به حد وسط گـرایش داشـت         که میزان نشاط  
 .نداشت بین جنسیت با اعتماد به نفس ارتباط معنی داری وجود
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   25،26، شماره84            بهار و تابستان                                                               فصلنامه اصول بهداشت روانی
 

 
 

  بر حسب جنسیت لرستاننشاط دانشجویانمیزان   ـ1جدول 
   نشاط میزان             

          جنسیت
 جمع با نشاط در حد قابل قبول نشاط پایین

 
 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 100 123 4/15 19 7/66 82 9/17 22 دختر

 100 27 3/33 9 8/40 11 9/25 7 پسر

 100 150 7/18 28 7/40 93 3/19 29 کل

03/0p<           93/6 X2=  

  دانشجویان% 3/33، مشاهده می شود1اره مچنانچه در جدول ش
 

 دختر از دانشجویان %4/15که تنها در حالی پسر با نشاط هستند
 .با نشاط هستند

 بر حسب جنسیت لرستان میزان اعتماد به نفس در دانشجویان ـ 2جدول 
  به نفساعتماد           

           جنسیت
 جمع باال در حد قابل قبول پایین

 
 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 100 123 63/14 18 1/56 69 27/29 36 دختر

 100 27 7/3 1 7/66 18 6/29 8 پسر

 100 150 67/12 19 58 87 33/29 44 کل

 
زان نشاط با سال ورود و بین  نشان داد که بین میX2آزمون 

میزان اعتماد به نفس با سال ورود دانشجویان ارتباط معنی 
مقایسه میزان نشاط دانشجویان با استفاده از  .داری وجود ندارد

 برحسب تأهل نشان داد که میزان نشاط در دانشجویان tآزمون 
از دانشجویان مجرد است  معنی داری باالتر متأهل به طور

)01/0P< ( اما بین میزان اعتماد به نفس دانشجویان متأهل و
 ).1نمودار شماره (مجرد تفاوت معنی داری وجود نداشت 

29.56
24.6

15.84 17.87

0

10

20

30

40

 

مقایســه میــزان اعتمــاد بــه نفــس دانشــجویان بــر حســب رشــته   
 نشـان داد کـه      ANOVA-one-wayتحصیلی با اسـتفاده از      

تماد به نفـس بـاال و دانشـجویان         دانشجویان پزشکی از میزان اع    
پرســتاری از میــزان اعتمــاد بــه نفــس پــایینی برخــوردار هســتند 

)01/0P<) ( 3جدول شماره.(  
 مقایسه اعتماد به نفس دانشجویان لرستان ـ  3جدول 

 بر حسب رشته تحصیلی

 مقایسه میزان نشاط و اعتماد به نفس بر حسب وضعیت تأهلـ 1نمودار 

 انحراف معیار میانگین فراوانی شاخص رشته
 49/3 18 42 پزشکی

 93/4 09/13 23 پرستاری

 33/3 87/15 15 مامایی

 24/3 13/16 16 اتاق عمل

 26/3 48/15 21 مبارزه با بیماریها

 151/5 78/14 19 بهداشت خانواده

 8/3 21/17 14 پرستاری ناپیوسته

 26/4 01/16 150 کل

000/0p< 34/4F= 

ره
نم

 متاهل دمجر

 نشاط

  نفس اعتماد به

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 

 60

ارانعلی فرهادی و همک ......                                    میزان نشاط و ارتباط آن با اعتماد به نفس در دانشجویان  
 

انشجویان بر حسب رشته تحصیلی تفاوت بین میزان نشاط د
بین میزان نشاط و اعتماد به نفس .معنی داری وجود نداشت

به ) r =57/0(یک رابطه معنی دار و مستقیمی وجود داشت 
طوری که هرچه میزان اعتماد باال باشد میزان نشاط هم باال 

 .)2نمودار شماره (است و بر عکس 

0

5

10

15

20

11 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
 
 
 

  در دانشجویان لرستان رابطه بین میزان نشاط و اعتماد به نفسـ2نمودار
 بحث

از % 3/19نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 
دانشجویان نشاط پایین یا به عبارتی سیمای افسرده داشتند که 

 در نظر 1چنانچه این سیمای افسرده را معادل افسرده خویی
گزارش %) 3-6( تقریباً بگیریم که شیوع آن در کتب مرجع

رض  درصد قابل توجهی از دانشجویان در مع، )8،9(شده است 
ابتالء به اختالل افسردگی هستند که در این راه باید اقدام الزم 
به منظور جلوگیری از این اختالل و افزایش سطح نشاط در بین 

همچنین میزان نشاط در بین . دانشجویان صورت پذیرد
دانشجویان پسر باالتر از دانشجویان دختر بود که با آمارهای 

 العۀ طولی که توسطدریک مط .)8،9( موجود مطابقت دارد
انجام گرفت، مقیاس نشاط در طی یک ترم  )2001(کارلسون

روی گروهی  بر )وسط وآخرترم ابتدا،(تحصیلی به سه نوبت 
آموزان دبیرستانی و دانشجویان رشته های مختلف  ازدانش

ها را براساس نمرات  گاه عملکرد تحصیلی آن آن.اجرا گردید
 میزان نشاطرا با و رابطه آنانمورد بررسی  امتحانات پایان ترم،

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

                                                 
1-Dysthymia  

 
 

 نتایج مطالعه کارلسون نشان داد که اوالً بین نمرات دانشجویان
) r =89/0( مرحله، همبستگی باالیی3درمقیاس نشاط در 

ن معنی است که نشاط یک ویژگی ه آاین ب. وجود دارد
یزان نشاط و موفقیت ثانیاً بین م. وخصیصه نسبتاً پایداری است

تحصیلی هم در دانش آموزان و هم در دانشجویان همبستگی 
به عبارت دیگر نتایج . وجود دارد) 0r=/18(معنی دار باالیی 

نشان داد که موفقیت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان شاد 
  ).1(و با نشاط از دانش آموزان فاقد نشاط بیشتر است 

،  الی بی نشاطی در بین دانشجویانبا توجه به درصد نسبتاً با
 ،این عامل می تواند در عملکرد تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد

از دانشجویان اعتماد % 33/29که در این تحقیق حدود  این کما
به نفس پایینی داشتند و با توجه به رابطه مستقیم اعتماد به نفس 

 ند ازدر این تحقیق، این دو متغیر می توان) r =58/0(و نشاط 
 .عوامل پیش بینی کننده و تأثیرگذار درعملکرد تحصیلی باشند

 )10-17(ثبات  چندین مطالعه ارتباط بین نشاط با برونگرایی با
 نفس، وضعیت اجتماعی  عزت رابطه مثبت بین نشاط با و

 .)18،17( مهارت های اجتماعی و همکاری را نشان داده اند
شادی و مدت زمان یک رابطه معکوس بین ) 1993(لووآرجل 

 ).  19 (پیدا کرده اند تماشای تلویزیون
 فرد بزرگسال بین 36والیانت در یک مطالعه طولی بر روی 

 هفته ای نشان داده است که 6 سال در یک دوره 17-61سنین 
نشاط با ثبات تر از افسردگی است چرا که خلق افسرده به طور 

ابی منفی این معنی داری وابسته با رویدادهای منفی و ارزی
رویدادها است در حالی که نشاط مستقل از رویدادهای 

 ).20(زندگی و ارزیابی های شناختی این رویدادها است 
و همکاران ) 2003(در یک مطالعه دیگر که توسط فرانسیس 

انجام شد رابطه بین مذهب و نشاط در بین دانشجویان آلمانی 
رابطه معنی داری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد 

 اما با کنترل متغیر شخصیت این ،بین دو متغیر وجود دارد
 ).21(ارتباط معنی دار نبود 
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   25،26، شماره84            بهار و تابستان                                                               فصلنامه اصول بهداشت روانی
 

 در یک مطالعه به بررسی ارتباط بین شادی و سالمت روانی و
 ژنو سویس پرداخته شد، نتایج دانشجو شهر 1275جسمی در

 نشان داد دانشجویانی که شادی دائمی و همیشگی داشتند از
 ).22(سالمت روانی بهتری برخوردار بودند 

درمطالعه ای دیگر درآمریکا به بررسی ارتباط شادی و جنسیت 
دخترو پسر   دانش آموزنوجوان151دراین مطالعه . پرداخته شد

             این بودکه نتایج بیانگر به پرسشنامه شادی پاسخ دادند،
د اما بین رشادی و نشاط نداربثیری اهای جنسیتی ت تفاوت

                شادی و سالمت روانی و جسمانی ارتباط معنی داری 
 ). 23(پیدا شد 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان نشاط در بین دانشجویان 
در تحقیق دیگری که . متأهل باالتر از دانشجویان مجرد بود

 روی دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان  بر

 
 

 ).24(باالتر از دانشجویان متأهل بود 
 در این مطالعه دانشجویان پزشکی دارای میزان اعتماد به نفس
باال تر و دانشجویان پرستاری دارای کمترین میانگین اعتماد به 

های رایج در بین  نفس بودند که می تواند ناشی از نگرش
 .عامل مردم نسبت به این دو رشته و شغل باشد

        و با توجه به نتایج به دست آمده نشاط و اعتماد به طور کلی 
ن خصوص آبه نفس در دانشجویان پایین است و الزم است در 

طور که قبالً  همان. اقدامات پیشگیرانه و درمانی صورت گیرد
و اعتماد به نفس پایین از  )یا افسردگی(ذکر شد بی نشاطی 

 .ی هستندعوامل مؤثربرکاهش عملکردتحصیلی وکیفیت زندگ
های غربالگری به منظور شناخت دانشجویان  آزمون انجام

دارای رفتار پرخطر، انجام برنامه های تفریحی، تقویت مراکز 
 .می تواند در این راه مفید واقع شود مشاوره
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