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 مقدمه
تقریباً بر آحاد مردم و است اخیر رشد چشمگیری داشته  یهاهای اجتماعی که در سالیکی از پدیده

تقریباً در هر های مهم انسانی است که بدنی و ورزش است. ورزش از فعالیتاست، تربیت تأثیر گذاشته

و صار گوناگون، بشر با این پدیده آشنایی داشته طی اعای موجود بوده است. درگونهجامعة بشری به

هر تمدن رویکردی خاص به آن داشته است. اندیشمندان مسائل تربیتی در روزگاران پیشین به 

شدن انسان و بهنجارسازی او و ساختن های ارزشی ورزش و نیروی عظیم آن در اجتماعیجنبه

با بهداشت  هاهای ورزشی و تمرینرتباط فعالیتااز دیرباز، شخصیت متوازن اجتماعی پی برده بودند. 

اگیر، اجتماعی فر عنوان یک پدیدة(. ورزش به176، 2018، 1رالدفیتزجو سالمت شناخته شده است )

گذاری در سرمایه ،رواینشود؛ ازنی و بهداشت روانی محسوب میکار تأمین سالمت جسمابهترین سازو

انجامد و های بهداشت و درمان و مراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی میها در بخشآن به کاهش هزینه

، 2017، 2بکر، االنصاری و کرونیشود )های فردی و اجتماعی میآمدن سطح ناهنجاریموجب پایین

گسترش  ،فراغتسازی اوقاتالمت جسم و روان، غنی(. ورزش و تفریح عامل مهمی در تأمین س87

 ، انگیزةامروزهشینی و بازگشت به طبیعت ا ست. درحقیقت، روابط اجتماعی، دورشدن از زندگی ما

تر، باالتر، )سریعشعار المپیک های باال و های ورزشی، دستیابی به درجهالیتمردم دنیا از شرکت در فع

جستن بلکه ارتقای سالمتی، تندرستی و نشاط، برقراری روابط اجتماعی سالم و دوری تر( نیست؛قوی

بندی نظام جامع براساس تقسیم(.  33، 2014، 3لیود و روزسکیست )هامفریز، مکا هااز بیماری

تفریحی، قهرمانی و  -یفة اصلی تربیتی )آموزشی(، همگانتوسعة ورزش کشور، ورزش به چهار مؤل

 هایهتولیت مدارس، مؤسس اها بانشگاهشود. ورزش تربیتی یا ورزش مدارس و دای تقسیم میحرفه

 -شود. ورزش همگانیمیها پیگیری برنامهبدنی و فوقها و با دو بخش ساعات تربیتشگاهآموزشی و دان

محدودیت جسمی، جنسی و سنی تأکید سازی برای فعالیت جسمانی بدون تفریحی به ایجاد و امکان

همان  تایی برعهده دارند. ورزش قهرمانیدارد که تولیت اصلی آن را مدیران ورزش شهری و روس

ورزش  ،کنند. مؤلفة آخرهای ورزشی برای آن تالش میتئها و هیآور است که فدراسیوندالورزش م

، 1391، جاری، بروجردی، امامی و امیری، تشود )قاسمیها پیگیری میای است که توسط باشگاهحرفه

1396.) 

وده است که در آن با رضایت زندگی کند و از زندگی شهری بدنبال آرمانبشر به ،های دوراز زمان

واژه 4(، رضایت از زندگی و احساس ذهنی بهزیستی )سالمت ذهنیسالمت ذهنی .خـود خشنود باشد

                                                           
 

1. Fitzgerald, H 

2. Baker, El Ansari & Crone 

3. Humphreys, MacLeod & Ruseski 

4. Subjective Well-Being (SWB)                                                                      
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 ؛ها در ظاهر با یکدیگر تفاوت دارندروند. این واژهکار میبهکه امروزه برای بیان این حالت هایی هستند 

دسترسی به منابع مادی را برخی از مردم، جایگاه اجتمـاعی، پـول و به یک موضوع اشاره دارند. اما 

اند. در بیشتر ها ایـن نگرش را تأییـد نکردهولی پژوهش ؛داننداحساس ذهنی بهزیستی میلی عامل اص

  (.354، 1999، 1)آرگیل د و سالمت ذهنی پایین گزارش شده استـتگی بـین درآمهمبس ،اهپژوهش

 در زیو ن یکنون ةخود را در لحظ یزندگ مسئله است که افراد نیا یعلم لیشامل تحل یسالمت ذهن

 یهاشامل واکنش یابیارز نیکنند. ایم یابیسال گذشته، چگونه ارز کیتر همچون یطوالن یهادوره

 تیرضا تحقق خود و  ،یاز زندگ تیرضا رةکه دربااست  یخلق خود و قضاوت دادها،یافراد به رو یجانیه

تجربی چندین مدل  (.172، 2018، 2داینر و سلیگمانازدواج و شغل دارند ) انندم ییهاطهیاز ح

 ةهنی کارکردی از ابعاد مستقل عاطفسالمت ذهنی وجود دارد. سالمت ذ ساختار ةغیررسمی دربار

که سالمت ذهنی  کردند( بیان 2018داینر و سلیگمان ). (1126، 2004، 3کشدن) استمثبت و منفی 

. پژوهشگران اغلب بین 5منفی ةمثبت و عاطف ة، عاطف4ست: رضایت از زندگیا شامل سه بخش مجزا

عنوان بخش شوند. رضایت از زندگی بهعاطفی سالمت ذهنی تمایز قائل می دو بخش شناختی و

زندگی خود فرد استوار است.  ازها( باورهای ارزیابی )نگرش بر ،زیرا ؛شودی درنظر گرفته میشناخت

کنند و میزان احساسات هیجانی سالمت ذهنی را ارزیابی میهای بخش مثبت و منفی ةعاطف ،برعکس

، 2018، 6ریفدهند )نشان می  ،کنندکه افراد در زندگی خود تجربه میرا خوشایند و ناخوشایندی 

شناسی مثبت بنیادین در روان یمفهوم سالمت ذهنی،میزان زیاد بیات مثبت موجود در تجر(. 243

 (.240، 2018، 7هریس و استیرسپرلیسازند )دهنده میها زندگی را پاداشزیرا آن ؛است

تأکید ت آن در جامعه با توجه به گستردگی رسال بدنی و ورزش، باراهکارهای مدیریتی در امر تربیت

ای، زش حرفههای دارای اولویت، توسعة وررزش، توسعة ورزش قهرمانی در رشتهکردن وبر عمومی

ریزی مدیریت و برنامه و نیز هاس و دانشگاهبدنی و ورزش در مدارتربیت توسعة پژوهش و توجه جدی به

(. 1391، همکارانو  یبدنی و ورزشی، اهمیت زیادی دارد )قاسمکالن و خرد توسط کارشناسان تربیت

هزینه و گوناگون، کمبودن در شرایط و اماکن ییاجراشمول،  ةلحاظ وسعت دامنورزش به ،امروزه

                                                           
 نیز معنی بهزیستی ذهنی آمده است که در این پژوهشهای مختلف بهباید متذکر شویم که این اصطالح در پژوهش

      شود.معنی سالمت ذهنی استفاده میبه
1. Argyle 

2. Diener & Seligman 

3. Kashdan 

4. The Satisfaction with Life (SWL) 

5. Positive and Negative Affect (PANA) 

6. Ryff 

7. Perelli‐Harris & Styrc 
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توجه دشدت موربه ،بودن و سهولت اجرا برای تمامی اقشار و سنین مختلف افراد جامعهدردسترس

 ةمثابش و فعالیت بدنی بهرفته است. ورزبدنی و علوم ورزرشی قرار گپژوهان تربیتدانشمندان و دانش

تواند سالمت جسمی و روانی افراد را تضمین حاضر می بخش مهمی از سبک زندگی افراد در عصر

 (.12، 2010، 1هامفریز هوانگ وکند )

مناسبی توجه و  صورتهای ورزش بهبه هریک از مؤلفهبرای توسعة مناسب ورزش در هر کشور باید 

ها و ابعاد مختلف مؤلفهدهد که توجه و تأکید بر مختلف نشان میهای تأکید داشت. نتایج بررسی

های واژه(. بسیاری از نویسندگان از 1391)قاسمی و همکاران،  نداردیط متعادل و برابری شرا ،ورزشی

های ارزیابی ،روازاین ؛کنندن یک تعریف روشن استفاده میبدو« سالمت ذهنی»یا « بهزیستی»

، هامفریز، )رزوسکی میزان سالمت ذهنی یا رضایت از زندگی افراد است ةکنندبهزیستی اغلب ارزیابی

ناختی شهای روانبر شرایط برخی ویژگیتواند سالمت ذهنی می (.398، 2014، 2هالمن، ویکر و بروئر

خود عنوان کردند  ( در پژوهش2017) 3تبسوم و بلگین(. 28، 2016افراد تأثیر بگذارد )کواک و تاتای، 

دد تا میزان سالمت ذهنی آنان گرکه بهبود در وضعیت و شرایط ورزشی ورزشکاران کاراته سبب می

 ،سالمت ةشده در حیطکه  زمان صرف ند( نشان داد2015) 4، کواتز و بروئرویکرتأثیر قرار گیرد. تحت

ثر ؤد که عوامل منزیادی وجود دار مطالعات بخشد.فراغت را بهبود میتوجهی رضایت اوقاتطور قابلهب

بین مشارکت ورزشی و  ةد که رابطناما مطالعات محدودی وجود دار ؛کنندر شادی را بررسی مید

و  در مطالعات اخیر، دانوارد .(225، 2011، 5، بروئر و لیواپاولوسکیکنند )میشادی را ارزیابی 

 .دخیل است سالمت ذهنیر دطور مستقیم مشارکت ورزشی بهکه دریافتند  (2011) 6راسکویت

که در ورزش مشارکت  افرادی( حاکی است 2014کی و همکاران )نتایج پژوهش رزوس ،همچنین

 دارند. در زندگی خود یشتریبسالمت ذهنی دارند، 

اطالعات مورداستفاده در  هازجمله مجموع ،سالمت ذهنی عوامل ةای درزمینادبیات گسترده

ثیر أهستند که ت ایها شامل ادبیات تجربی ضروریکه این بررسی شده استها بررسی وتحلیلتجزیه

رشد آن در اهمیت سیاست  ةکنندمنعکسو  کنندرا بررسی می  سالمت ذهنی مستقیم ورزش بر

 اندمتمرکز شده سالمت ذهنی رب ،ها دراثر تعامل ورزش و فعالیت بدنیبسیاری از آن .هستند

 کردند( اشاره 2018) 7کومار، مانولی، هودکینسون و داونوارد (.225،  2011)پاولوسکی و همکاران، 

                                                           
1. Huang & Humphreys  

2. Ruseski, Humphreys, Hallman, Wicker & Breuer 

3. Tebessum & Belgin 

4. Wicker, Coates & Breuer 

5. Pawlowski, Breuer & Leyva 

6. Downward & Rasciute 

7. Kumar, Manoli, Hodgkinson & Downward 
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پان، وو، موریسون، هوانگ و  که مشارکت ورزشی نقش مهمی در مسیر بهبود سالمت ذهنی دارد.

عنوان تماشاگر های ورزشی ازجمله حضور بهکه حتی حضور در میدان بیان کردند( 2018) 1هوانگ

 -( هیئت اقتصادی2008) 2یی، پلونی و روستیبکچت .ند به بهبود سالمت ذهنی منجر شودتوانیز می

ا افزایش توالی حضور در ب سالمت ذهنی تا نشان دهند که کردندرا بررسی  3اجتماعی آلمان

در رویدادهای فرهنگی، شرکت در ورزش، انجام کارهای داوطلبانه و های اجتماعی، حضور گردهمایی

سالمت  ردمثبت مشارکت ورزشی  ثارآ 4لچنر. یابدهای مذهبی افزایش میسازمانیا کلیسا  حضور در

 گیریکارهمقابل، با بدر (.840، 2009، لچنر) ناچیز آن در زنان را شناسایی کرد آثارر مردان و دذهنی 

 ربتوجهی از مشارکت ورزشی ثیر مثبت قابلأ( ت2012هوانگ و هامفریز ) ،5ابزارییک روش متغیر 

 خطرعامل  ةهای سیستم مداربستاستفاده از داده با ،نثؤبرای هر دو جنس مذکر و مرا  سالمت ذهنی

( 2010، 6ای )لی و پارکبرای افراد معلول کره ایطور گستردههارتباط ب این. دست آوردندهرفتاری ب

ممکن است  سالمت ذهنی ثیرات ورزش برأاز ت بخشی د کهنکنمطالعات بیشتر مشخص می یید شد.أت

ها به چه میزان درگیر تعامالت اجتماعی هستند مانند اینکه آن ؛به نوع ورزش بستگی داشته باشد

و  )پاولوسکی تواند در آن دخیل باشدافراد می سن ،( و همچنین332، 2011، 7)دانوارد و راسکویت

 (.224، 2011همکاران، 

نوعی از ورزش  عنوانرزش در کشور، ورزش تربیتی است. ورزش تربیتی بههای مهم وازجمله صورت

سعی میان افراد از منظر کمی و کیفی تلف ورزش در توسعة ورزش درهای مخکه با آموزش مهارت

(. 24، 2003، 8افراد دارد )زیگلر حرکتی در -های روانیدارد، نقش مهمی در مسیر توسعة مهارت

 ای چند ورزش  ای کیدر  یاو توسعه یآموزش یهاکالس یبرگزار مفهومبه  یتیورزش ترب ،یکلطوربه

در  یتیورزش ترب یو کارکردها تی. با توجه به اهم(99، 2008، 9دونالد و کوموکو)مک استمهارت 

و  12رییس) ی(، فرهنگ6، 2014، 11لوپیانو) ی(، روان717، 2017، 10پاییس و آمارال) یابعاد جسمان

به گسترش آن در هر  ازی(، ن98، 2008دونالد و کوموکو، مک) ی( و اجتماع13، 2015همکاران، 

                                                           
1. Pan, Wu, Morrison, Huang & Huang 

2. Becchetti, Pelloni & Rossetti 

3. German Socio-Economic Panel 

4. Lechner 
5. Instrumental Variable 

6. Lee & Park 

7. Downward & Rasciute 

8. Zeigler 

9. McDonald & Komuku 

10. Paes & Amaral 

11. Lopiano 

12. Reis 
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 یقو یعلم یو شواهد لیبه دال ،در جوامع یتیورزش ترب ترشگس یراستا. دراست یجامعه ضرور

است  دهشله سبب ئمس نی. انیاز استمختلف  یهاورزش در ابعاد و حوزه نیا یخصوص کارکردهادر

، 2014، و همکاران رزوسکی) مشهود باشد یخوببه یر سالمت ذهند یتیبه نقش ورزش ترب ازین

398) . 

. تالش شودویژه ازطریق ورزش بهبود آن به شده است که امروزه برایاهمیت سالمت ذهنی موجب 

 هاییپژوهشاست با انجام  یضرور ،آن بهبود برای ازیدر جوامع و ن یسالمت ذهن تیبا توجه به اهم

ای با توجه به کارکرده. ه شودپرداخت یانواع مختلف ورزش بر سالمت ذهن راتیثأت یجامع به بررس

های مختلف ذهنی و جسمی، ورزش تربیتی و لزوم شفافیت درخصوص نقش این ورزش در حوزه

علمی درخصوص سالمت ذهنی افراد های جامع، به ایجاد شواهد ضروری است برای انجام پژوهش

 تربیتی بهبردن به کارکردهای ورزش که پیرسد نظر میبه. کننده در ورزش تربیتی اقدام شودشرکت

، روتر دنبال شود؛ ازاینصورت علمیهنی منجر خواهد شد تا ضرورت توسعة ورزش تربیتی بهسالمت ذ

های سالمت ذهنی افراد مؤلفه علمی دربارةبر ایجاد شواهد عالوهتواند انجام پژوهش حاضر می

گیری از ورزش تربیتی تالش درزمینة افزایش سالمت ذهنی با بهرهبه کننده در ورزش تربیتی، شرکت

 . منجر شود

 ماندر کشور ویژهبه یر سالمت ذهند یتیورزش ترب یکارکردها بارةدر یبا توجه به نبود شواهد کاف

ها شده به مدارس و دانشگاه وفمعط شتریکه ب ماندر کشور یتیورزش ترب یهایژگیبا توجه به ونیز و 

 با توجه به .شود هبرد یپ یسالمت ذهن زانیر مد رانیورزش در کشور ا نیبه نقش ااست  ازیاست، ن

ذهنی در بررسی سالمت  ا هدفدر داخل و خارج از کشور ب کنون پژوهشیشده، تاانجام هایپژوهش

 است.  نشدهورزش تربیتی انجام 

کننده در ورزش هایی جامع درزمینة سالمت ذهنی افراد شرکتخأل پژوهشی ناشی از نبود پژوهش

های روانی افراد، بیتی در مسیر رشد و ارتقای ویژگیاهمیت ورزش تر ده است تا عمالً تربیتی سبب ش

به کاهش اهمیت ورزش تربیتی در سطح جامعه ازجمله سالمت ذهنی درک نشود. این مسئله حتی 

ورزش تربیتی  ورزش کشور، عمالً شده برایهای انجامریزیکه در برنامهصورتیمنجر شده است؛ به

ها ازجمله هایی جامع دربارة نقش ورزش تربیتی در برخی حوزهاه مناسبی ندارد. نبود پژوهشجایگ

به با توجه ده است. در سطح جامعه منجر ش اهمیت این ورزش نبودنبه شفاف ،سالمت ذهنی

آموزان و دانشجویان، نیاز است ویژه درمیان دانشهای مختلف بهکارکردهای سالمت ذهنی در حوزه

این پژوهش با  ی ویژه شود؛ بنابراین،های سالمت ذهنی افراد در ورزش تربیتی توجهبه بررسی مؤلفه

 دنبالورزش کشور، به ةنظران و مدیران حوزصاحب هاینظرو با استفاده از  پژوهش ةتکیه بر پیشین

 .ی استتیکننده در ورزش تربورزشکاران شرکت یسالمت ذهن یالگو یطراح
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 پژوهش شناسیروش

 شناسی کیفیروش
یابی صدد زمینهاکتشافی استفاده شد؛ زیرا، پژوهشگر در آمیختة های پژوهشاز طرح ،در این پژوهش

بود.  یو سالمت ذهن یمشارکت ورزش یمدل تعامل یطراحعنوان  نامعین بادربارة موقعیتی 

های طریق مصاحبهاز های کیفیابتدا به شناسایی پدیده و گردآوری داده منظور، پژوهشگربدین

مدل های کمی، الگوی استخراجی آوری دادهبا تدوین الگو و جمع ،و در ادامه اکتشافی پرداخته است

کیفی تا حد اشباع  ها در مرحلةاست. مصاحبه را آزمون کرده یو سالمت ذهن یمشارکت ورزش یتعامل

های اصلی، با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری مؤلفه ،و سپس ندنظری ادامه داشت

ورزش  ةبا توجه به روند انجام کار، نخبگان حوزد. منظور طراحی، تدوین و توزیع شای بدیننامهپرسش

های کننده در فعالیتپزشکی و سالمت و ورزشکاران شرکت شناسی، علومشناسی، روانکشور، جامعه

میدانی،  ةبرای انجام مصاحب ،. در بخش کیفیدادندتشکیل آماری پژوهش را  ةجامع ،تربیتیورزشی 

 ةجامعشناسی، علوم پزشکی و سالمت شناسی، روانورزش، جامعه حوزةنظران در نخبگان و صاحب

های کیفی در موضوع برای مصاحبهصورت هدفمند . این افراد، بهدادند تشکیلآماری پژوهش را 

 ند.شدپژوهش انتخاب 

ند. بود نفر از افراد متخصص درزمینة موضوع پژوهش 14کنندگان کتمشار پژوهش، در بخشی کیفی

 ییاز شناسا پس ،منظوربدین .مصاحبه تحلیل شد 14ها، تعداد ، پس از انجام مصاحبهنهایتدر

 هاکنند، برای آن شرکت پژوهش نیدر ا هکنندعنوان مشارکتبه ستندتوانمی هبالقوخبرگانی که 

 انجام پژوهش و ضرورت های مصاحبه،بود: سؤال هشد انیموارد ب نیشد که در آن ا هفرستاد لییمیا

 آوریجمع ندیاها انجام شد. فرهماهنگی زمانی و مکانی برای انجام مصاحبه با آن ،. سپسپژوهشهدف 

قدردانی از مشارکت  لیمیانجام مصاحبه و ا ه،یکسب توافق اول ل،یمیشامل مراحل ا هاهداد

 مصاحبه با شرکت کنندگاناز  دیفیاطالعات م درمجموع بود که پژوهش نیدر اکنندگان شرکت

 لیشدن تحلتربا هدف آسان مییصورت تسلسلی و تقوها بههکردن دادو مرتب یمتنظ دست آمد.به

  شد.ها انجام هداد

 انیو تعامل م ندهایافر ةمطالع با هدف افراد ستهیپی بردن به تجربه ز در قسمت کیفی پژوهش، برای

انجام مصاحبه و بعد از شد.  هادفاست مصاحبه روش از ،سالمت ذهنی ورزشکاران ندهاییادر فر آنها

های هشکل گرفت و داد هشوندمصاحبه مصاحبه و هایسؤال سیهای استخراجی، ماترهداد ةثبت روزان

 لیاز روش تحل ،نظورمنی. بدندها قرار گرفتلیو مبنای تحل شدندثبت  هوندشمصاحبه 14مربوط به 

 هامقوله ،جزء نیدوم .دادند لیرا تشک لیواحد اصلی تحل فاهیمم ،روش نیدر اشد.  هادفمحتوا است

. هستند ترو انتزاعی رندسطح باالتری دا ،ها هستندآن انگریکه ب مفاهیمیبا  سهیدر مقا هاههستند. مقول
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ها هروند. گزارشمار میبه هالیو سنگ بنای تحل هستند فاهیمبندی مهحاصل گرو هاهمقول ،قتیحق در

های مقوله نیب زیآن و ن فاهیممقوله و م کی نیب ةافتییمروابط تعم که هستند هالیجزء سوم تحل

 و سالمت ذهنی ورزشکاران نةیزمنظری موجود در ةنیشیپ ابتدا ،نظورمبدین روند.شمار میمجزا به

 بررسی و گزارش شد.  های آن،ترین شاخصبندی مهماولویت ،نیهمچن

 شناسی کمیروش
در صورت میدانی انجام شد. شامل روش پیمایشی بود که بهکمی  پژوهشروش در مطالعة حاضر، 

این  و اقدام شدنامه به ساخت پرسشالعات حاصل از پژوهش کیفی، بعد از گردآوری اط ،کمی بخش

شکاران ورز همة. دشتوزیع  تربیتیهای ورزشی کننده در فعالیتنامه دربین ورزشکاران شرکتپرسش

تشکیل  ار وهشپژ آماری ةجامع ،مشهد یهامدارس و دانشگاه در حاضر در ورزش تربیتیکنندة شرکت

روهی های انفرادی و گدر ورزشبرنامه قفوهای آموزشی هایی بودند که در کالسدادند. این افراد گروه

 شی بودند. ورز های خود در یک یا چند رشتةتقویت مهارتدر محیط دانشگاه و مدارس، درحال

عداد تهای ورزش تربیتی، حداکثر وجه به تعداد جامعة آماری در بخشدر بخش کمی پژوهش، با ت

ر گرفته نظنفر در 384؛ یعنی (1970و کرجسی ) مورگان )با توجه به جدول تعیین حجم نمونةنمونه 

افراد  ،های پژوهش حاضرای تصادفی بود. خوشهصورت خوشهگیری در هر دو گروه بهشد. روش نمونه

این  کردنهای تیمی بودند. برای همگن، افراد حاضر در ورزشانفرادی و همچنینحاضر در ورزش 

های انفرادی و تیمی، های آموزشی در ورزشسعی شد به نسبت میزان افراد حاضر در کالس افراد

نامه( ابزار )پرسش شکلهای حاصل از پژوهش کیفی به دهدا ،کمیدر بخش . ها انتخاب شوندنمونه

هایی متفاوت )سؤال شناختیهای جمعیتنامه به دو بخش کلی ویژگی. این پرسشنددش تهیه و تنظیم

 موافقم تا کامالً ز کامالً )ا ای لیکرتیگزینهصورت پنجهای آن که بهگروه پژوهش( و سؤال در هر چهار

 یجانیه یستیبهزامل های سالمت ذهنی شها مؤلفهسؤل بود، تقسیم شد. این سؤال 77لفم( و در مخا

(، 12های هفت تا ال)سؤ (یمنف ة)عاطف یجانیه یستیبهزهای یک تا شش(، ال)سؤ مثبت( ة)عاطف

 یستیبهز(،  45تا  31 هایالی )سؤاجتماع یستیبهز(، 30تا  13 هایالشناختی )سؤروان یستیبهز

 رشد یستیبهز(،  61تا  50 هایالی )سؤجسمان یستیبهز(، 49تا  46های ال)سؤ (ی)شغل یکار

ی اسیس یستیبهز( و 73تا  70 هایال)سؤ (وی)معن یروحان یستیبهز(، 69تا  62 هایال)سؤ توسعه()

ها مامی مؤلفهتلفای کرونباخ در آ نامه، ازطریق محاسبة. پایایی این پرسشند( بود77تا  74 هایال)سؤ

 خص شد.مش 88/0 برابر با نامه. میزان پایایی کلی این پرسشنامة کلی تأیید شدپرسش ،و همچنین

  د.شارزیابی  ترکیبی پایایی عاملی و بارهای ضرایب وسیلةهب گیریاندازه مدل پایایی
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 ییروا. شد یبررس یدانشگاه دیاساتتن از  10 رهایبا استفاده از نظ نامهشپرس نیا ییمحتوا ییوار

   (2و شاخص روایی محتوایی 1)نسبت روایی محتوایی یسنجییروا هایبا استفاده از فرم زین امحتو

شاخص و مقدار  99/0 برابر با نفر( 10) دیبا توجه به تعداد اسات نسبت روایی محتوایی. مقدار شد دییتأ

، همچنین. شد دییتأپژوهش ابزار  یامحتو ییروا ،نیبنابرا ؛دست آمدبه 99/0 برابر با روایی محتوایی

 رایقرار گرفت و ب بررسیمورد  ییدیتأنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی پرسش روایی سازة

 تیکفا یبررس رایابتدا ب ،منظورافی استفاده شد. بدینشناسایی عوامل از روش تحلیل عاملی اکتش

 نیا زانیاستفاده شد که م 3نیالک -رییم -زریک یبردارنمونه تیاز آزمون کفا یبردارحجم نمونه

مشخص  نکهیا یبرا ،است. سپس میزان این آمارهبودن دست آمد که نشانگر مناسبهب 940/0 آزمون

استفاده شد  4بارتلت تیاز آزمون کرو ست،ین رصف با مواد آزمون در جامعه برابر نیب یشود همبستگ

یج تحلیل عاملی نشان داد که نتا دار شد.امعن نانیدرصد اطم 99آزمون در سطح  نیا جیکه نتا

 یستی(، بهزیمنف ة)عاطف یجانیه یستیمثبت(، بهز ة)عاطف یجانیه یستیبهزلفه )درمجموع، نُه مؤ

 ایرشد  یستیبهز ،یجسمان یستیبهز ،یشغل ای یکار یستیبهز ،یاجتماع یستیبهز ،یشناختروان

 ها را دردرصد از واریانس کل سؤال 528/87ی( اسیس یستیبهز و یمعنو ای یروحان یستیتوسعه، بهز

توان اعالم نامه، میآمده در قسمت پایایی و روایی پرسشدستهبا توجه به نتایج ب ،بنابراین ند؛گرفتبر

، در قسمت حاضر از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بود. همچنین نامة پژوهشپرسشکه  کرد

استفاده  5حداقل مربعات جزئی کردیاز روش معادالت ساختاری با رو، وتحلیل کمی پژوهشتجزیه

 شده است.
 

 نتایج

ده شد. های سالمت ذهنی، از بررسی نظرهای خبرگان درقالب روش کیفی استفابرای شناسایی مؤلفه

تایج ها مشخص شدند. جدول شمارة یک، نهای مستخرج از مصاحبهها، ویژگیذاریکدگپس از انجام 

 دهد. کیفی پژوهش حاضر را نشان می

 

                                                           
 

 

 

 

1. Content Validity Ratio(CVR) 

2. Content Validity Index(CVI) 

3. Kaiser-Meyer-Olkin 

4. Bartlett’s Test of Sphericity 

5. Partial Least Square )PLS( 
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محوریکدگذاری باز و  -1جدول   
 

 هامقوله شوندگانکد مصاحبه های کالمیاز گزارههای مستخرج ويژگی

 ،آرامش، یشادمان، داشتنروحیه، بودنبانشاط، بودنبشاش

 بودنعصبی، نشاطبودن، غمیگن، بودنتالشگر، یانرژ، تیرضا

  ،بودنارزشحس بی، بودنناامید، بودنقرارناآرام و بی

 رضایت از زندگی ، گذشته رضایت از، های شخصیتیویژگی

 پیشرفت در زندگی ، شدندچار روزمرگی، بودنهدفمند

 نگریآینده، روابط خانوادگیپیشرفت در کار، 

های پذیری اتفاقمسئولیت، گذشته هایاتفاقپذیری مسئولیت

  ،در زندگی شدهتمامی وظایف محول ندادانجامحاضر، درحال

 ،تغییر و رشد استزندگی فرایندی مداوم از یادگیری، 

گذاشتن وقت و دراختیار ،بودنبخشنده، کسب تجارب جدید

 ،عقاید محکم افراد، تغییر در زندگی، انرژی در راه دیگران

 ،روابط گرم و صمیمانه تجربة، گرفتن از عقاید دیگرانتأثیر

تعلق های زندگی، پیچیدگی دنیا، ارزش، اطمینان به عقاید خود

 عرضة، ارزشمندی زندگی، جبران نیکی، کردننیکی، به گروه

احساس نزدیکی با  ،امید به آینده چیزهای ارزشمند به دنیا،

 نبود پیشرفتدنیا،  نکردندرک، ناامیدی از روزمرگی، افراد گروه

 ، ندادن به مشکالت دیگراناهمیت ،در جامعه

، درک از اوضاع جاری کشور، من منبع آسایش و راحتی جامعة

نگرانی از ، رضایت از کار، رضایت از محیط، مهربانی مردم

برخورداری از سالمت ، نگرانی از سختی کار، سختی زندگی

، بهبود وضعیت زندگی تالش کامل برای ،جسمانی مناسب

خستگی مفرط ، برخورداری از تناسب اندام ،نداشتن بیماری

برخورداری از ، برخورداری از قدرت فیزیکی زیاد، داشتن

، احساس پیری، یریپذانعطافبرخورداری از  ،یعضالن استقامت

، داشتن سردرد، داشتن سرگیجه، برخورداری از انرژی زیاد

 احساس، یجوان احساس، داشتن کبد چرب ،خونداشتن فشار

دسترسی به ، یادگیری مطالب جدید، یبدبخت احساس، نشاط

 ، تطبیق با شرایط جدید،یدر زندگ ییخودکفاجدید،  تجربة

، یبه عالئق شخص یابیدستتفکر خالق در زندگی، 

 های مناسب در زندگی ارزش، اهایؤبه ر دنیبخشتحقق

 احساس گناه داشتن ، ایمان به زندگی ابدی

 های سیاسیدرگیری، اعتقاد به قدرت فراطبیعی

 شرکت در رقابت سیاسی، سیاسی هایرضایت از اتفاق

(1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،
10 ،

11 ،
12 ،

14) 

بهزیستی هیجانی، 

بهزیستی 

شناختی، روان

بهزیستی اجتماعی، 

بهزیستی کاری یا 

شغلی، بهزیستی 

جسمانی، بهزیستی 

رشد یا توسعه، 

بهزیستی روحانی یا 

معنوی، بهزیستی 

 سیاسی
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د درصد از افرا 50ان داد که حاضر نش وصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونة پژوهشنتایج ت

ها نشان بودن توزیع داده. نتایج آزمون طبیعیدرصد دختر بودند 50پژوهش، پسر و  کننده درشرکت

 مار ناپارمتریحاضر از آ های مطالعة حاضر غیرطبیعی هستند؛ بنابراین، برای انجام پژوهشداد که داده

 نیکه ا ندشداستخراج مقوله  هنُ ،هاپس از انجام مصاحبه پژوهش، یفیک جینتااساس استفاده شد. بر

 یستی(، بهزیمنف ة)عاطف یجانیه یستیمثبت(، بهز ة)عاطف یجانیه یستیها شامل بهزمقوله

 ایرشد  یستیبهز ،یجسمان یستیبهز ،یشغل ای یکار یستیبهز ،یاجتماع یستیبهز ،یشناختروان

 ه مدلسهای شمارة دو و شمارة شکل .هستند یاسیس یستیبهز و یمعنو ای یروحان یستیتوسعه، بهز

 .اندنمایش گذاشتهرا به گیری مربوط به عواملساختاری و اندازه

ها از چولگی و کشیدگی استفاده شد. نتایج داده رمال بودن(، برای تعیین ن2012) 1هیر طبق گفتة

بهزیستی )در متغیر  قرار ندارد -3و  3اما چولگی بین  ؛قرار دارد -5و  5نشان داد که کشیدگی بین 

، ها و همچنینبا توجه به توزیع داده رو،ها توزیع طبیعی ندارند؛ ازاینداده ،بنابراین (؛)شغلی( کاری

و باید  محور مجاز نیستسافزارهای کوواریاناستفاده از نرم، (2009 ،2005، 2003) 2جاوریس گفتة

ر د( 2009، 2005، 2003) . جاوریسشوداستفاده   اساسمارت پی.ال. محورافزار واریانساز نرم

های اکتشافی و کیفی، نخست از است که بهتر است برای پژوهش های خود بیان کردهپژوهش

لة بلوغ های پژوهش در مرحهنوز مدل ؛ زیرا،های پژوهش استفاده شودبرای بررسی سؤالپی.ال.اس. 

-پژوهش تأیید شد، درمحور )پی.ال.اس.( افزارهای ورایانسکه مدل پژوهش با نرمقرار ندارند. درصورتی

ستفاده شود. در این پژوهش نیز مدل پژوهش را محورها اهای کواریانسافزارهایهای بعدی از نرم

و هنوز به بلوغ نرسیده است، از  دیدی استکه مدل جایندلیلکند؛ ولی بهمبانی نظری تأیید می

 شود. استفاده می محورافزارهای واریانسنرم

 استفاده واگرا روایی و همگرا پایایی، روایی معیار سهاز  گیری،اندازه هایبرازش مدل بررسی برای

 پایایی کرونباخ و آلفای ضرایب عاملی، بارهای ضرایب بررسی طریقسه  از خود ،شود و پایاییمی

 برای. است 5/0عاملی برابر با  بارهای ضرایب بودنمناسب برای مالک . مقدارشودانجام میترکیبی 

 این بودنمناسب  دهندةنشان که است بیشتر 5/0 از هاسؤال عاملی بارهای ضرایب، هاتمامی سؤال

 ترکیبی و پایایی کرونباخ آلفای به مربوط . مقدارها حذف نشدندیک از سؤالهیچ اینجا . دراست معیار

 پژوهش، در این .است مدل مناسب پایایی از حاکی که بیشتر است 7/0 از متغیر، هنُ هر در متغیرها

 هافرضیه بررسی به توانمی ،شودمی ییدتأ پایایی کهییازآنجا .دارد قرار مطلوب درحد متغیرها پایایی

 از دوم معیار .است موردنظر جامعة کل به تعمیمقابل هو نتیج پرداخت ساختاری معادالت ازطریق

                                                           
1. Hair 

2. Javris 
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 هایبا سؤال متغیر هر همبستگی بررسی به که است همگرا روایی گیری،اندازه هایمدل بررسی

واریانس میانگین  برای مناسب مقدار که الرکر و فورنل روش به توجه پردازد. بامی خود ها()شاخص

میانگین واریانس استخراج  مقدار متغیر، نُه تمامی برای ،اندکرده معرفی باال به 4/0را   1استخراج شده

 است گیریاندازه هایمدل برازش بررسی معیار سومین واگرا روایی .است 4/0مساوی  یا بیشتر شده

متغیر  آن خود به نسبت متغیر هر به مربوط های، در هر دو بخش روش اول )سؤالکه در این پژوهش

 مهم معیاردر روش دوم، ) تأیید شد. دیگر( و دوم متغیرهای به نسبت تا دارند بیشتری همبستگی

 با رابطة مقایسه در هایشسؤال با متغیریک  رابطة میزان ،شودمی مشخص واگرا روایی با که دیگری

 که است آن از حاکی مدل یک قبولواگرای قابل روایی کهطوریبه است؛ متغیرها سایر با متغیر آن

 در واگرا روایی وقتی .دیگر متغیرهای با تا دارد خود هایسؤال با بیشتری تعامل مدل در متغیر یک

 واریانس از بیشتر متغیر برای هر  واریانس استخراج شدهمیانگین  میزان که است قبولقابل سطح

 ،گیریاندازه هایمدل برازش بررسی از پس .(باشد مدل در دیگر متغیرهای و متغیر آن بین اشتراکی

 ساختاری مدل بخش شد، اشاره قبالً کهگونههمان. رسدمی پژوهش ساختاری مدل برازش به نوبت

 همراه پنهان متغیرهای تنها و ندارد کاری )متغیرهای آشکار( هاسؤال به گیری،اندازه هایمدل برخالف

 .شوندمی بررسی هاآن میان روابط با
 

                                                           
(AVE)Average Variance Extracted.1 
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کنندگان در ورزش تربیتیگیری سالمت ذهنی شرکتمدل اندازه -1شکل   

 

ترین اساسی و اولین که شودمی استفاده معیار چندین از پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی برای

 95/0 از اعداد این مقدار کهصورتیدر .هستند t-values مقادیر همان یاتی  داریمعنا ضرایب ، معیار

 سطح در پژوهش هایفرضیه ییدتأ و درنتیجه، متغیرها بین رابطة صحت دهندةنشان شود، بیشتر

 شدت و دهندمی نشان را رابطه فقط صحت اعداد که داشت توجه باید البته ؛است 96/1 اطمینان

 .سنجید ها آن با تواننمی را متغیرها بین رابطة
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 کنندگان در ورزش تربیتیتی سالمت ذهنی شرکت  داریمعنا ضرايب -2شکل 

 

 به مربوط 2R ضرایب ،پژوهش یک در ساختاری است. مدل برازش بررسی برای معیار : این2R  مقدار

 متغیر یک ثیرتأ دهندةنشان که است معیاری 2R است. مدل )وابسته( زایپنهان درون متغیرهای

 ضعیف، مقادیر برای مالک عنوانبه 67/0و  33/0، 19/0مقدار  سه و است زامتغیر درون یک بر زابرون

 .است صفربا  برابر مستقل یا زابرون متغیرهای برای 2R مقدار .دنشومی گرفته درنظر قوی و متوسط

در  و 33/0متغیر بیشتر از  ها در پنجآن  2R د که مقدارنوجود دارزا متغیر درون ین قسمت، نُهدر ا

 .رابر با مقدار متوسط و قوی استترتیب باست که به 67/0چهار متغیر بیشتر از 

 یکی درمورد 2Q مقدار کهدرصورتی و کندمی مشخص را مدل بینیپیش قدرت معیار این: 2Q  معیار

 قدرت دهندةنشان رتیبتبه ،کند را کسب 32/0و  15/0، 02/0مقدار  سه زادرون هایاز متغیر

برای یک  معیار این .است آن به مربوط زایبرون متغیرهای یا متغیر قوی و متوسط ضعیف، بینیپیش

)مستقل(  زابرون متغیر دهدمی نشان که است 15/0 از شناختی( بیشترروان یستیبهز) زادرون متغیر

 که است 32/0بیشتر از  زای دیگرمتغیر درون وابسته، متوسط است و برای هشت متغیر بینیپیش در
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 مدل مناسب برازش و وابسته، قوی است متغیر بینیپیش )مستقل( در زابرون متغیر دهدمی نشان

 .کندمی ییدتأ حدودی بار دیگرتا را پژوهش ساختاری

 ییدتأ با و شودمی ساختاری و گیریاندازه مدل بخش دو هر شامل کلی مدل برازش مدل کلی:

 مقادیر عنوانبه 36/0و  25/0، 01/0 مقدار سه .شودمی کامل مدل یک در بررسی برازش آن، برازش

به دست  مقدار در همة متغیرها و اندشده معرفی 1آزمون نیکویی برازش برای قوی و متوسط ضعیف،

 .است مدل قوی کلی برازش دهندةکه نشان می باشد 36/0از  بیشتر آمده از آزمون نیکویی برازش

 دهد.حاضر نشان میحالدر مدل را ها های برازش و میزان این شاخصجدول شمارة دو، شاخص

 
 پژوهشهای برازش مدل شاخص -2 جدول

نیکويی 

 برازش
Q2 R2 

میانگین 

واريانس 

استخراج 

هشد  

هامؤلفه پايايی ترکیبی  

497/0  406/0  458/0  540/0  874/0  مثبت( )عاطفة بهزیستی هیجانی 

613/0  416/0  678/0  556/0  880/0  منفی( بهزیستی هیجانی )عاطفة 

526/0  537/0  846/0  428/0  893/0  شناختیبهزیستی روان 

533/0  336/0  851/0  435/0  880/0  بهزیستی اجتماعی 

564/0  357/0  641/0  497/0  791/0  )شغلی( بهزیستی کاری 

541/0  524/0  869/0  438/0  855/0  بهزیستی جسمانی 

514/0  325/0  632/0  419/0  843/0  توسعه(بهزیستی رشد ) 

553/0  530/0  616/0  498/0  795/0  ی(و)معن بهزیستی روحانی 

455/0  319/0  503/0  413/0  737/0  بهزیستی سیاسی 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Goodness of Fit Test(GOF) 
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 کنندگان در ورزش تربیتیسالمت ذهنی شرکت الگوی -3جدول 

ثیرتأ  هامؤلفه تی 

667/0  639/15 مثبت( )عاطفة بهزیستی هیجانی   

623/0  741/42 منفی( بهزیستی هیجانی )عاطفة   

920/0  706/104 شناختیبهزیستی روان   

523/0  438/70  بهزیستی اجتماعی 

801/0  958/36 )شغلی( بهزیستی کاری   

532/0  955/74  بهزیستی جسمانی 

755/0  047/25 توسعه() بهزیستی رشد   

785/0  920/31 ی(و)معن بهزیستی روحانی   

709/0  773/17  بهزیستی سیاسی 
 

 یستیزبه ،یاسیس یستیتوسعه(، بهز) رشد یستیبهز هایمؤلفه بیترتکه به نشان داد پژوهش جینتا

 یروحان یستیبهز ،شناختیروان یستی(، بهزی)شغل یکار یستیبهز ،یاجتماع یستیبهز ،یجسمان

 نتریمثبت(، از مهم ة)عاطف یجانیه یستی( و بهزیمنف ة)عاطف یجانیه یستی(، بهزیو)معن

 .تربیتی هستندکننده در ورزش ورزشکاران شرکت یسالمت ذهن ایهشاخص
 

 گیریبحث و نتیجه
 یستیهزبی، اسیس یستیبهز، توسعه() رشد یستیبهز هایترتیب مؤلفهنتایج پژوهش نشان داد که به

 ینروحا یستیبهزشناختی، روان یستیبهز ،(ی)شغل یکار یستیبهزی، اجتماع یستیبهزی، جسمان

-شاخص ترین، از مهممثبت( ة)عاطف یجانیه یستیبهزو  (یمنف ة)عاطف یجانیه یستیهز، ب(یو)معن

گر این مطلب بیان کننده در ورزش تربیتی هستند. نتایج پژوهشهای سالمت ذهنی ورزشکاران شرکت

خصوص در حوزة را بههای سالمت ذهنی و گسترش مؤلفهمهم است که ورزش تربیتی ظرفیت بهبود 

( 2018نر و سلیگمان )دای. و بهزیستی جسمانی داردهای بهزیستی رشد، بهزیستی سیاسی مؤلفه

پان و همکاران . ضعیت متفاوتی دارندهای مختلف، وهای سالمت ذهنی در محیطاشاره کردند که مؤلفه

 ارند که ایناساسی با یکدیگر د یهایورزش تفاوت های مختلف( مشخص کردند که حیطه2018)

داشته غییراتی اساسی تهای مختلف ورزش های سالمت ذهنی در حیطهمسئله سبب شده است مؤلفه

 باشند. 

کننده در ورزش تربیتی پرداخته شده به بررسی سالمت ذهنی افراد شرکت اندکی هایدر پژوهش

ت در سطوح های متفاوژوهش خود اشاره کردند که ورزش( در پ2011) 1است. برور، هالمن و ویکر
                                                           
1. Breuer, Hallmann & Wicker 
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های افراد شد و سبب رشد برخی مسائل ویژه درمیان گروهداشته باند تأثیرات گوناگونی توانمختلف می

( است. 2012) 1نیم و بایلی، مکبلودورث ، مطالعةشده در این حوزههای انجامشوند. ازجمله پژوهش

ت ذهنی، به ارتقای بهبود سالم برتواند عالوهکه ورزش تربیتی می آنان در پژوهش خود پی بردند

 توان چنین گفت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعةافراد منجر شود؛ بنابراین، میبهزیستی رشد 

آموزشی  یی که جنبةهاواسطة نوع فعالیتورزش تربیتی به .خوان است( هم2012بلودورث و همکاران )

. این مسئله به بهبود (2018)کومار و همکاران،  شودمیی افراد هاتمهار یسبب ارتقا ،دنو علمی دار

که . درصورتیشودمنجر میها جهت فراگیری مهارترزش تربیتی درکنندگان در وهای شرکتتالش

 د شد. حضور افرادنسالمت ذهنی آنان خواه ند، سبب رشد و توسعةآمیز باشهای افراد موفقیتتالش

ها سبب ارتقای حس پیشرفت های آنان خواهد شد که این مهارتدر ورزش تربیتی سبب بهبود مهارت

 د. نشودرمیان آن میو رشد 

 شده است  اند. این مسئله سببتهیر ورزش تربیتی بر افراد پرداخثهای اندکی به بررسی تأپژوهش

، حاضر وهشند. در پژوجود داشته باش ثیرات آن بر افراداندکی از فرایند ورزش تربیتی و تأشواهد 

، برخی بهبود سالمت ذهنی ورزشکاران برتواند عالوهخوبی مشخص شد که ورزش تربیتی میبه

ی را بهبود جسمان یستیبهز ی واسیس یستیبهز، توسعه() رشد یستیبهزجمله های این سالمت ازمؤلفه

های مختلف است. و بهبود خود در حوزه میزان توسعهعنوان احساس افراد از بهزیستی رشد بهدهد. 

د از پیشرفت و رش. ام ورزش تربیتی استاثر انجترین اتفاق دردر پژوهش حاضر، این مؤلفه مهم

فزایش ابب س ها در افرادرزش تربیتی با بهبود میزان مهارت. وارکردهای مهم ورزش تربیتی استک

رمیان تی سبب احساس بهزیستی رشد دورزش تربی ،رو؛ ازاینشوداحساس رشد و پیشرفت در آنان می

د مهارت ( اشاره کردند که بهبو2017) پاییس و آمارال(. 2015، رییس و همکارانگردد )افراد می

 به میزان، بهزیستی سیاسی د. از طرفیشوسبب رشد و گسترش بهزیستی رشد می میان افراددر

( 2015) انرییس و همکار. های سیاسی اشاره داردها و حزبافراد از تبادالت و حضور در گروهرضایت 

ازجمله ورزش  ،هافردی در برخی محیطواسطة افزایش تبادالت بینی بهبهزیستی سیاس بیان کردند که

یش یابد و فردی افزاشود ارتباطات بینفراد درقالب ورزش تربیتی سبب میفعالیت ایابد. افزایش می

ت های آموزش و فراگیری مهار. همچنین، و حزبی شرکت نکنند های سیاسیآنان ناخواسته در گروه

عملکرد سعة ز میزان رشد و توبه بهبود رضایت افراد امنجر ، ورزش تربیتی در فرایندورزشی مختلف 

میزان بهزیستی رشد و بهزیستی درمیان ورزشکاران  شود. این مسئله سبب میشودخود می

 .کند و ارتقا یابدمناسبی رشد  صورتکننده در ورزش تربیتی بهشرکت

                                                           
1. Bloodworth, McNamee & Bailey 
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یابد. در ورزش تربیتی افزایش می که زیستی استهای به، بهزیستی جسمانی یکی از مؤلفهطرفی از

. شودمنجر میهای جسمانی افراد شده در ورزش تربیتی به بهبود تواناییهای انجامآموزش

ای خواهند داشت که شدهعوامل جسمانی افراد درقالب ورزش تربیتی بهبود مشخص دیگر،عبارتبه

ورزش تربیتی  ،بنابراین از وضعیت جسمانی خود ارتقا یابد؛ احساس افرادگردد این مسئله سبب می

بلودورث و همکاران ی وضعیت جسمانی افراد خواهد داشت )کارکردهای مناسبی در مسیر رشد و ارتقا

(2012.) 

واسطة ورزش ( مشخص کردند که بهزیستی جسمانی به2014) لوپیانو( و 2014) و همکاران رزوسکی

های ورزشی اشاره کردند که افزایش مهارت( 2011و همکاران ) برور ،یابد. همچنینتربیتی افزایش می

آنان اشاره  گردد.ها منجر میآنبه بهبود وضعیت جسمانی بر رشد مهارتی افراد ، عالوهمیان افراددر

نظر به. شودارتقای وضعیت بهزیستی جسمانی درمیان افراد می له سبب رشد وکردند که این مسئ

نفسی مناسب دهد. این تواند به افراد استقالل و اعتمادبهتربیتی در مرحلة اول میورزش که رسد می

کردن بر آمادهو عالوهورزش تربیتی به ایجاد شخصیت درمیان افراد اقدام کند  شودمسئله سبب می

، انتظار اینکه رورا نیز تقویت کند؛ ازاینقوای روانی آنان خصوص، ورزشکاران در یک ورزش به

 . خوبی سبب افزایش بهزیستی رشد شوند، چندان دور از دسترس نیستند بههای تربیتی بتوانورزش

کند. همچنین، ورزش تربیتی با تقویت های مختلف آشنا تواند ورزشکاران را با گروهورزش تربیتی می

به  سو،کند که این مسئله ازیکمک میهای ورزشی افراد، به گسترش تعامل اجتماعی آنان کمهارت

های سیاسی را برای حضور در فعالیتآنان  ،دیگرکند و ازسویهبود وضعیت اجتماعی افراد کمک میب

خوبی به بهزیستی سیاسی درمیان ورزشکاران نند بهاتوهای تربیتی میکند؛ بنابراین، ورزشآماده می

 .ها منجر شوندکننده در این ورزششرکت

تواند سبب اختالل در مسیر بهبود سالمت ذهنی در جامعه قرار گیرد. ورزش تربیتی می عةتوسفقدان 

اصلی  ها از روح و هدف، دورشدن ورزش تربیتی از ماهیت خود سبب شده است تا این ورزشاز طرفی

های بها آسید به ورزشکاران حاضر در این ورزشتواننوعی میخود فاصله گیرند که این مسئله نیز به

تواند بر سالمت ذهنی ورزشکاران حاضر در ورزش تربیتی مینکردن رشد مناسب جدی وارد کند. 

عة سالمت ذهنی های موجود در  توسآیندة ورزشی این افراد نیز تأثیر بگذارد. با توجه به حساسیت

رشد سالمت  زمینةکه فضای نامناسب ورزش تربیتی حداقل در یقین مشخص استافراد جامعه، به

 ناکارآمد است.  ،ذهنی ورزشکاران

زیستی سیاسی و بهزیستی بهزیستی رشد، بهفرد ورزش تربیتی سبب شده است های منحصربهویژگی

 کامالً صورتدرقالب ورزش تربیتی بهند که ای سالمت ذهنی باشهجسمانی ازجمله مؤلفه

های آن تأثیر توانسته است بر سالمت ذهنی و تمامی مؤلفهورزش تربیتی ای ارتقا یابد. شدهمشخص
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یتی کننده در ورزش ترباسی و بهزیستی جسمانی افراد شرکتاما بهزیستی رشد، بهزیستی سی بگذارد؛

های تربیتی سبب ر توسعة ورزشکاران در ورزشتغییرات عمیق در مسی. اندبیشترین رشد را داشته

ها، حضور در شرایط و انجام ی ورزشکاران برای رسیدن به موفقیت دست به فعالیتبرخشده است 

ان را تواند سالمت ذهنی آنله میهای آنان هستند. این مسئرخی امور بزنند که مخالف با ارزشب

حالی است که وسعة ذهنی خود دور کند. این دردستخوش تغییرات اساسی کند و آنان را از مسیر ت

های رح تحول نظام سالمت کشور، برنامهجمله طهای اجرایی در کشور ازها و برنامهاری از طرحدر بسی

وجوانان، وزارت های اجرایی در وزارت ورزش، برخی برنامهپنجم و ششم و همچنین توسعة

توسعة  ریزی برایزشکی، فقدان ورزش و برنامهموزش پورزات بهداشت، درمان و آوپرورش و آموزش

ها توسعة سالمت ذهنی شود. اهداف عالی بسیاری از این برنامهآشکاری مشاهده می صورتآن به

ها در این در ابعاد مختلف و متناسب با گروهورزش  شود؛ اما جاگیرنشدنمی درمیان افراد عنوان

بهبود سالمت ذهنی با شکست مواجه  های کالن در حوزةها سبب شده است تا برنامهها و طرحبرنامه

ثیرات گوناگون و های علمی برای بررسی تأعلت نبود پژوهشتواند تاحدی بهله میند. این مسئشو

 متنوع ورزش در سطوح مختلف بر میزان سالمت ذهنی افراد باشد. 

در ابعاد مختلف، پژوهش  ورزشکاران با توجه به کارکردهای ورزشی تربیتی در مسیر رشد و گسترش

بر سالمت ذهنی در ابعاد مختلف درمیان گذاری این ورزش خوبی شواهدی را درزمینة تأثیرحاضر به

جمله های مختلف سالمت ذهنی ازه کارکردهای ورزش تربیتی در حوزه. با توجه بورزشکاران ارائه کرد

های آموزشی با توسعة کالس شودبهزیستی جسمانی، پیشنهاد می بهزیستی رشد، بهزیستی سیاسی و

، با توجه . از طرفیوضعیت ورزش تربیتی کشور حاصل شودارتقای  ،های مختلفاستاندارد در ورزش

های سالمت ذهنی درمیان ورزشکاران علوم تربیتی ازجمله بودن وضعیت برخی مؤلفهبه نامناسب

ر بهبود های مؤثر درخی ورزشآموزش ب شود، پیشنهاد میشناختی سالمت ذهنیهای روانمؤلفه

شامل شنا، بدمینتون و وضعیت روانی  های ارتقادهندةشناختی افراد ازجمله ورزشوضعیت روان

های ورزشی فرد این رشتههای منحصربهعلت ویژگیاین مسئله به. والیبال در دستور کار قرار گیرد

، 2018، 2یانگ، کین، هان، لین و چن؛ 18، 2017و همکاران،  1الوسونهای شنا )است. اهمیت ورزش

های ذهنی در ویژگی( 13، 2016کومار و پارامانیک، )( و والیبال 111، 2016کومار، (، بدمینتون )262

 است.افراد بررسی و اثبات شده 

ارتقای  برای شودسالمت ذهنی افراد، پیشنهاد میبا توجه به اهمیت ورزش تربیتی در  ،طرفیاز 

 ریسا یورزش زاتیبا استفاده از امکانات و تجه ،خصوص در مدارسبهوضعیت امکانات و تجهیزات 

                                                           
1. Lawson 
2. Yang, B., Qin, Q. Z., Han, L. L., Lin, J., & Chen, Y 
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با توجه به اهمیت  ،همچنین .شوددر سطح جامعه اقدام  تربیتیورزش  تیها به بهبود وضعسازمان

مشترک در وزارت  یهابرنامه جادیابا  شودترش آن در جامعه، پیشنهاد میورزش تربیتی و لزوم گس

به  ،یپزشک یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش قاتیو تحق یوزارت علوم، فناور ،وپرورشآموزش

در  یورزش آموزش ةتوسع با هدف ها وزارتخانه نیمربوط به ا ینهادها یآموزش یهابرنامه تیتقو

بهبود راستای تربیتی درب اهداف متصور از ورزش کس ، برایبیندراین .شودها اقدام مدارس و دانشگاه

اثربخشی به  ،مربیان فعال در ورزش تربیتیهای با افزایش مهارت شودسالمت ذهنی پیشنهاد می

 . های آنان اقدام شودآموزش

به رشد جسمانی و روحی ورزشکاران  یتوجه، بیشدن ورزش تربیتی در کشور ما و همچنینرقابتی

تربیتی در کشور ما میدانی برای نمایش اقتدار و  ورزش اند تا عرصةحاضر در این ورزش، سبب شده

ورزش تربیتی به  ای خود و ارتقا ازهای مربیان حاضر در این حوزه شود که خواهان رشد حرفهظرفیت

با تقویت فرهنگ  شودش تربیتی در کشور پیشنهاد میشدن ورزبه رقابتیبا توجه ای است. ورزش حرفه

و ورزش جویی نامناسب به استانداردسازی جافروزی و پرهیز از رقابتورزشکاران درراستای مهارت

اهد علمی درخصوص بهبود شو بر، پژوهش حاضر عالوهنهایتتربیتی در کشور اقدام شود. در

عنوان راهنمایی مناسب موجب تواند بههای سالمت ذهنی، میلفهتأثیرگذاری ورزش تربیتی بر مؤ

 .ران حاضر در این حوزه شودی ورزشکاورزش تربیتی و سالمت ذهن توسعة
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Abstract 
The purpose of this study was to design a Subjective well-being pattern for 

athletes participating in educational sport. In this research, exploratory blended 

research Plans were also used. The statistical population of the study consisted of 

all athletes participating in sport education in schools and universities in Mashhad. 

In the qualitative part of the research, the participants included 14 specialists. In 

this research, interviews and a questionnaire were used for collecting information. 

In the first part of the study, a semi-structured interview was used and in the 

second part, the data from the qualitative research were prepared in the form of a 

tool (questionnaire). In order to analyze the research data, Structural Equation 

Method was used using PLS software. The results of the research revealed that 

the components of the welfare of growth (development), political welfare, 

physical well-being, social well-being, work welfare (job), psychological well-

being, spiritual well-being (meaning) and emotional well-being (positive and 

negative affection) are the most important indicators of Subjective well-being of 

athletes participating in exercise education. With regard to the results of this study, 

it has been shown that educational exercise plays an important role in improving 

the Subjective well-being of individuals, especially in the well-being of growth. 

Therefore, planning to improve the level of participation of people in exercise 

education is well understood to improve Subjective well-being. 
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