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 مقدمه
 بهزیستی اصطالح 1دینر 1۹۸۰ سال در بار اولین برای

 صورتبه را آن با مرتبط ساختارهای و ادراک شده
 مترادف و جایگزین را آن و کرد بررسی روشمند
 ایجاد معتقدند پژوهشگران داد. امروزه قرار شادمانی
 موفقیت سمت به را هاانسان ادراک شده، بهزیستی

 گرانِ حمایت اجتماعی ارتباط بهتر، سالمت بیشتر،
 باالتر، جسمی و فکری سالمت نهایت در و ترسالم

 دارای افراد دهدمی نشان هاپژوهش سازد.می رهنمون
 پذیرانعطاف رفتارهای باال، ادراک شده بهزیستی سطح

 با را بهتری روابط و دهندمی بروز خود از بیشتری
 پذیرانعطاف رفتارهای این و کنندمی ایجاد دیگران

موجود  از شرایط بهتر درک و مسئله بهتر حل باعث
شناسان روانو  شناساندیدگاه غالب جامعه .شوندمی

گرا آن است که بهزیستی برابر با شادکامی و مرتبط لذت
است.  دناخشنو ۀبخش در مقابل تجربلذت ۀبا تجرب

 مؤلفه سه از ادراک شده بهزیستی است معتقد دینر

عبارتند  که است شده تشکیل هم با مرتبط ولی جدا
 وجود عدم و مثبت عاطفۀ زندگی، ابعاد از از: رضایت

2دینر، اوشی و لوکاس)است  هعاطف
با . افراد (2۰۰3، 2

های مثبت بیشتری را احساس بهزیستی باال، هیجان
خودشان، دیگران و  ۀکنند. از گذشته، آیندتجربه می

ها رویدادها و حوادث پیرامون ارزیابی مثبتی دارند و آن
 کنند. در حالی که افراد بارا خوشایند توصیف می

احساس بهزیستی پایین، موارد مذکور را نامطلوب 
های منفی مانند اضطراب و هیجان و کنندمیارزیابی 

دینر و ) کنندافسردگی بیشتری را تجربه می
3چان

بهزیستی ادراک شده شناخت افراد و . (3،2۰11
مندی از ل ابعاد زندگی )رضایتها از کُارزیابی آن

                                                           
1. Diener 

2. Diener, Oishi & Lucas 

3. Chan 

4. Diener, Suh, Lucas, & Smith 

5. Diener, Oishi, & Tay 

شناختی )مانند کار و خانواده( و  یهازندگی( و نقش
همچنین تجربیات خوشایند و ناخوشایند که در طی 

دینر، ساو، لوکاس ) شودافتد، معنی میزمان اتفاق می
4و اسمیت

تر بهزیستی ادراک عبارت ساده به. (4،1۹۹۹
عنوان ارزیابی فرد از زندگی خودش تعریف  شده به

5دینر، آوشی و تای) شودمی
5 ،2۰1۸). 

6هاریس و لیتسی؛ 1۹۸4از دیدگاه دینر )
6، 2۰۰5) ،

توانند شناختی بهزیستی ادراک شده میهای رواننظریه
7پایین-ها نسبت به اثرات تئوری باالبر پایه تأکید آن

7 

بر بهزیستی ادراک شده، از یکدیگر متمایز شوند. در 
مجموعه  ها بهزیستی ادراک شده دستاوردِاین نظریه

 ،دیگر های خوشایند و ناخوشایند است. به بیانِلحظه
های رسد زیرا در مقایسه با لحظهفرد شاد به نظر می

های خوشایند بیشتری را تجربه ناخوشایند، لحظه
، بهزیستی ادراک پایین-باالکند. در رویکردهای می

شناختی شده برآیند صفات درونی و فرآیندهای روان
های مقابله و ها، سبکی خلقی، هدفهاهمچون حالت

در . دانشمندان (2۰۰۰دینر، )فرآیندهای سازگاری است 
هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی را  ،این رابطه

که بدیهی است یک فرد  چرا ؛اندمورد نظر قرار داده
محصول تعامل محیط با خصوصیات فردی است. از 

صورت ذهنی  درونی، افراد باید بهزیستی را بهلحاظ 
ادراک کنند و در عرصۀ بیرونی، باید شرایط عینی 
زندگی مانند سن، ثروت، بهداشت، ازدواج، کار، درآمد، 

بهزیستی هستند، بهبود  سازینهمسکن و غیره که زم
۸گلتزر) یابند

۹اینوه و همکاران ؛2۰۰6 ،۸
 . در(2۰1۹، ۹

 داشتن با افراد حاضر، پژوهش با همسو مطالعاتِ
 زندگی گوناگون ابعاد در باالتر؛ شده ادراک بهزیستی

 به کمک تعلق، دوستی، ازدواج، سالمت، همچون)

6. Harris & Lightsey 

7. Top-down theories 

8. Glatzer 

9. Inoue et al 
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 پژوهشگرانزعم  . بهترندموفق( کار و تحصیل دیگران،
 و است آفرینشادی موفقیت،: است سویه دو رابطه این

 قابابائی، محمد تبار)آ آوردمی ارمغان به موفقیت شادی،

1و صفاری نیا
مطالعات در سوی دیگر بعضی  .(2۰14، 1

صورت آماری هیچ به  نشانگر این بوده است که
بهزیستی در افزایش اندازه دارایی و درآمد  پارامتری به

های پیشین پژوهش. شده مورد توجه نبوده است ادراک
اقتصاد، از جمله تولید ناخالص ای تحت تأثیر تا اندازه

تنها و  یزیانگکه به شکل بحث هستند 2داخلی
عنوان  مُهمترین شاخص آماری گفتمان مردم، به

بلیور ) معیاری برای سنجش بهزیستی ادراک شده است
3و همکاران

4کاوالتی و کورسی؛ 2۰17، 3
 ینر،د؛ 2۰17، 4

5یاوش و لوکاس
6؛ دی نیو و همکاران2۰1۸ ،5

و  2۰1۸ ،6
7هاشیموتو و کیو آی

های اما سنجش .(2۰1۸ ،7
عنوان معیار استاندارد بهزیستی  گاه بهاقتصادی هیچ

اند؛ اند و مورد انتقاد قرار گرفتهادراک شده تلقی نشده
اند و ارزش روابط، زیرا همۀ هنجارها را در نظر نگرفته
اند. با لحاظ نمودن سالمت و خوشبختی را درک ننموده

های ورزشی، تولید ناخالص های فرهنگی و فعالیتکاال
داخلی، جایگاه مُهمی در افزایش بهزیستی ادراک شده 

۸ویتلی و بیکرتون) نخواهد داشت
 . شواهد(۹2۰1 ،۸

بهزیستی ادراک شده با ژنتیک  هاز رابط شماری نیزیب
۹باسیلمانس و همکاران)اند ارائه شده

؛ رویسامب 2۰17 ،۹
 .(11،۹2۰1نیس؛ رویسامب و ۸2۰1، 1۰همکاران و

کردند که شخصیت، از  بیانی نیز یهاپژوهش

                                                           
1. Aghababaei, Mohammadtabar & 

Saffarinia 

2. Gross Domestic Product (GDP) 

3. Belver et al 

4. Cavalletti & Corsi 

5. Diener, Lucas & Oishi 

6. De Neve et al 

7. Hashimoto & Qi 

8. Wheatley & Bickerton 

9. Baselmans et al 

نیرومندترین و پایدارترین متغیرها در تعیین بهزیستی 
12رانهمکا و ینرد)ادراک شده است 

؛ 12،2۰۰3
13سوتو

14؛ آنگلیم و گرانت13،2۰15
ایوانز، مارتین  14،2۰16

15و ایوکویچ

همچنین مطالعاتی از ارتباط  .(2۰1۸ ،15
گسترده بین روابط اجتماعی باال و بهزیستی ادراک شده 

16، دینر)اند خبر داده
17؛ چان16۰2۰۰

؛ کورکران و 2۰1۸، 17
1۸مک ناوالتی

 و اجتماعی تحوالت نتیجۀ . در(1۸،2۰1۸
 مقوالتی و مفاهیم یافتن اهمیت و گسترش و معرفتی

 دموکراسی فرهنگی، حقوق فرهنگی، سیاست مانند
 سیاسی، مشارکت ها،اقلیت حقوق بشر، حقوق فرهنگی،

 در دیگر مشابه مقوالت و مفاهیم بسیاری همچنین و
 سیاست و اجتماعی سیاست عمومی، سیاست مباحث

 گفتمان در پارادایمی چرخش نوع باعث بهزیستی،
 توسعه جوامع در خصوصهب و جهانی سطح در بهزیستی

 شدن فرهنگی را آن توانمی که است شده غربی یافته
 آنجا از چرخ، این وجود با پس. نامید بهزیستی گفتمان

ی و شناسجامعه ۀحوز در گفتمان این توسعه آوردره که
 پژوهش هایروش توسعه به عمدتاً شناسی،روش
 ساخت ینۀزم در هم باز است انجامیده کیفی،

 گرفتن نظر در با بهزیستی سنجش جهت هاییشاخص
 به توجهی قابل دستاورد( یرمادی)غ فرهنگی متغیرهای

 نشان زمینه این در ما هایبررسی. است نیاورده بار
 خصوص در داخلی منابع از یک هیچ در تقریباً دهدمی

 فرهنگی و ورزشی کاالهای سنجش هایشیوه
 نگرفته صورت خاصی پژوهش شده ادراک بهزیستی

10. Røysamb et al 

11. Røysamb, Nes 

12. Dienr et al 

13. Soto 

14. Anglim   & Grant; 

15. Evans, Martin & Ivcevic 

16. Diener 

17. Chan 

18. Corcoran & McNulty 
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 بهزیستی سنجشمنظور  به که هاییپژوهش و است
 گرفته صورت نیز( کَلمه عام معنای در) شده ادراک
 توجهی فرهنگی و ورزشی متغیرهای به اساساً  است،
متغیرهای  ۀاست. مطالعاتِ مختلف بیشتر رابط نشده

ای را ینهزمهای شخصیتی، متغیرهای یژگیواقتصادی، 
با بهزیستی ادراک شده مورد بررسی قرار داده و یا ابعاد 

ورزش و هُنر به ویژه  ، اما نقشِاندکردهآن را مشخص 
سینما در بهزیستی ادراک شده و فرایند ایجاد آن به 
صورت تحلیلی مورد بررسی قرار نگرفته است. نشان 

ی هاضرورتدادن این فرایند به روش کیفی یکی از 
پژوهشی است که در مطالعاتِ پیشین مدنظر قرار 

لذا پژوهش حاضر درصدد بود این موضوع  است. نگرفته
بررسی و مطالعه قرار دهد. نشان دادن فرایند  را مورد

ایجاد بهزیستی ادراک شده و نقشِ ورزش و هُنر سینما 
یزی ورزشی و ربرنامهتواند در مدیریت و در آن می

ریزان قرار ی مدیران و برنامهبرداربهرههُنری مورد 
و در راستای افزایش سالمت روان و رفاه  بگیرد

 .شودن استفاده اجتماعی افراد جامعه از آ

 ورزش، هُنر و بهزیستی ادراک شده
تواند یک شاخص در هُنر و فرهنگ میورزش،  آیا

های درک تأثیر مقولهباشد؟ بهزیستی ادراک شده 
تر از تنها تصویری شفاف فرهنگی نهورزشی، هُنری و 

ها بر بهزیستی ادراک شده ارائه نحوه تأثیرگذاری آن
ها بر همدیگر را نیز دهد بلکه نحوه اثرگذاری آنمی

 گذشتهطور که ذکر گردید مطالعاتِ دهد. همانارائه می
های مختلف افراد و خانوارها عمدتاً بر تأثیر ویژگی

های خارجی ک)مانند سن، شخصیت، ژن و غیره( یا شو
زا )مانند روابط اجتماعی و اقتصادی و غیره( بر برون

اند. مطالعاتِ پیشین بهزیستی ادراک شده تمرکز نموده
درباره بهزیستی ادراک شده، تأثیر گذراندن اوقات 
فراغت به وسیله کاالهای فرهنگی و ورزش را تا 

                                                           
1. Gallup Inc 

2. Diener & Tay 

3. European Commission 

اند، اما این وضع در حال تغییر حدودی نادیده گرفته
 1گالوپ مشهور موسسه توسط ملل ازمانساست. 

2تای و دینر از نقل ؛ به2۰15)
 در مورد بررسی ( 2۰15 ،2

 یافته شده، اولین ادراک بهزیستی و ورزش بین پیوند
 هاییتفعالبا  افرادی که این بوداین مطالعه  جامع

جسمانی  هاییتفعال به مبتنی تفریحی و اجتماعی
 طول در بیشتری احساس مثبت و از شادی سبک،
 مثبت احساسات این که گفتند سخن کاریشان ساعات
از کار  بردن لذت و زدن لبخند همچون مواردی شامل

به دلیل اهمیت ورزش برای  3بوده است. کمسیون اروپا
فعالیت بدنی را ، سالمت، پیشگیری و بهزیستیسیستم 
ی اروپایی هاگذاری دولتهدف اصلی سیاستبه تبدیل 

 1۹۹۰دهه  ازمترقی  کشورهایدر نتیجه،  .دانسته است
اند که مشارکت در ورزش را ترغیب و در پی آن بوده

ی اهای ورزشی ورزشکاران حرفهموفقیتۀ در زمین
و رویدادهای مُهم ورزشی را  نندگذاری کسرمایه

 . (2۰۰۰کنند )به نقل ازدینر،میزبانی 
آورد های فوق، این سؤال را به وجود میگذاریسیاست

های ورزشی و هُنری به بهزیستی ادراک که آیا موفقیت
که میزبانی رخدادهای بزرگ شود؟ یا اینشده منجر می

فرهنگی و هُنری  یهاورزشی و میزبانی نمایشگاه
 تبییندهد؟ برای را افزایش می شده بهزیستی ادراک

 . دریمارجوع کرده پیشینهای این سؤاالت به پژوهش
ها و دستاوردهای ورزشی نتایج بیشتر یتفعالینۀ زم

مثبت بین ورزش و بهزیستی  ۀمطالعات بیانگر رابط
4دی واسادراک شده است )

5؛ کیم و جیمز2۰1۸، 4

5، 
با برنامه و به شکلی منظم  که دریافت افرادی .(2۰1۹

کنند دارای بهزیستی ادراک اوقات فراغت را سپری می
شده بیشتری نسبت به دیگران هستند. همچنین 
شرکت در یک فعالیت ورزشی به ابعاد اجتماعی، 

تمرینات . کندو سایر ابعاد سالمتی کمک می هیجانی

4. De Vos 

5. Kim & James 
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سالمت و  أبه صورت بالقوه در ارتق ،ورزشی و تفریحی
برایسون و بهزیستی ادراک شده حائز اهمیت هستند. 

سبک تمرینات "که د دریافتن (162۰) 1مک کارن
چهارم را در میان طیف  ۀرتب "رویورزشی و پیاده 

افزایش شادی و  سببکه  ،داشتندهای فعالیتگسترده 
. شودندمی در کوتاه مدت بهزیستی ادراک شده

انجام  یپژوهش (142۰) 2تپاولسکی، دانوارد و راستیو
با این عنوان که آیا غرور ملی ناشی از  دادند
به بهزیستی ادراک شده  المللیینورزشی ب هاییتموفق

؟ آنان شودیو خوشحالی( منجر م شادی)احساس 
و کسب  المللیینورزشی ب هاییتاستدالل کردند موفق

ها غرور آفرین است و این غرور موفقیت در این ورزش
 پی بردند آنان .شودیمبهزیستی ادراک شده منجر به 

ویژه گردد، بهشادمانی، با مشارکت در ورزش تعریف می
که نیاز  نداهپرداختهایی در بین کسانی که به ورزش

های به تعامل اجتماعی دارند. مثال ورزش بیشتری
 یخوانهم "صمیمیت و نزدیکی"با مزایای که  گروهی

 دارد.
نشان  (2۰14) 3ی و همکاراناپ مُدل معادالت ساختاری

طور داد نیروی داوطلب شدن در یک تورنمنت به
به افزایش بهزیستی ادراک شده کمک  یریچشمگ

دریافتند  (2۰13) 4هالمن، برویر و کانریشکند. می
زمانی که ورزشکاران آلمانی در رویدادهای مُهم ورزشی 

کردند، دو نفر از سه نفر پاسخگویان، موفق عمل می
لعاتِ بیشتر نشان حس خوب، شادی و غرور داشتند. مطا
هایی که در آن داد ممکن است بسته به نوع ورزش

شود میزان تأثیر ورزش بر بهزیستی ادراک مشارکت می
اهمیت  (2۰12) 5هیو و همکارانشده نیز متغیر باشد. 

نقشِ اوقات فراغت بر بهزیستی ادراک شده را در میان 

                                                           
1. Bryson & MacKerron 

2. Pawlowski, Downward & Rasciute 

3. Pi et al 

4. Hallmann, Breuer & Kühnreich 

5. Heo et al 

های المپیک را از نزدیک مشاهده تماشاگرانی که بازی
و متوجه شدند که  دکردند، مورد بررسی قرار دادنمی

با رضایت  ها،یوماستادتماشا کردن مسابقات ورزشی در 
مثبتی  ۀندگی و موفقیت در میان افراد مسن رابطاز ز

پی بردند که حتی  (2۰12) 6هوانگ و هامفریسیدارد. 
ای و مجاورت با امکانات ورزشی، یک عامل واسطه

 فضاهاباشد و بیان داشتند دسترسی به  تواندیمیانجی م
در ایجاد تأثیرات مثبت روانی تأثیرگذار است. 

ر بیان داشت که مشارکت فزاینده د (2۰11) 7کاوتسوس
ورزش، مرتبط با سطوح باالتری از خوشحالی و 

به بررسی  (2۰12) ۸فلشه و همکارانشادمانی است. 
عوامل اصلی بهزیستی ادراک شده در کشورهای عضو 

پرداختند. بر  ۹زمان همکاری و توسعه اقتصادیسا
اساس نتایج آنان مطابق با مطالعاتِ پیشین بر روی 

و  باال عدم بیکاری، روابط اجتماعی ،سالمت ذهنی
انجام ورزش یا یک فعالیت جسمانی منظم و عضوی 

بهزیستی ادراک  در افزایشاز یک تیم ورزشی بودن،
 1۰کاوتسوس زیمانسکیشوند. شده مُهم تلقی می

از که  دهیخود گزارش یهابا استفاده از داده (2۰1۰)
به بررسی  بودکشور اروپایی گردآوری شده  12حدود 

تأثیر میزبانی و موفقیت ورزش ملی بر شادکامی 
ها سه رخداد بزرگ متفاوت را آن یهاپرداختند. داده

المپیک، جام جهانی فوتبال و  هاییپوشش داد: باز
ها آن مطالعۀاروپا.  یهامسابقات قهرمانی جام ملت

بهزیستی نشان داد ارتباط معنادار و قوی بین عامل 
و میزبانی مسابقات فوتبال وجود دارد اما  ادراک شده

نظر آماری  تأثیر موفقیت ورزش ملی بر شادکامی از
 معنادار نبود.

6. Huang & Humphreys 

7. Kavetsos 

8. Fleche et al 

9. OECD 

10. Kavetsos & Szymanski 
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اند که نتایجی پرداخته ۀبه ارائنیز تعدادی از مطالعات 
های هُنری، بیانگر تأثیرات مثبت مشارکت در فعالیت

 (۸2۰1) 1همکاران و بیلوربرای مثال، فرهنگی است. 
به این نتیجه دست یافتند که بازدید از  ،در پژوهشی

های هُنری منبعی برای افزایش بهزیستی افرادی موزه
بر  زیادیتأثیر یت نها درو  دارند 2است که جنون عقلی

با استفاده  روی روابط اجتماعی این افراد داشته است.
کریچ  ،موردی بریتانیا ۀاز شواهد به دست آمده از مطالع

آموزش و تأثیرات حاصل از  (2۰13) 3و همکاران
نمودند بررسی افراد مسن را در میان ی، نواختن موسیق

بهزیستی ادراک شده خبر داد  یشافزاگزارش آنان از  و
 و هدفمندی، استقاللنشاط، حس  ۀپدیدآورندو 

 4وود و اسمیتتعامالت اجتماعی برای آنان بود. 
ها موسیقی در کنسرت ۀبه بررسی اجرای زند (2۰۰4)

را بر روانی پرداختند و تالش کردند تا تأثیرات سالمت 
ها پی بردند نوازندگان و مخاطبان بررسی کنند. آن

تواند درمانگرانه باشد و ل میاجرای موسیقی در کُ
شولز و مطالعاتِ سالمت ذهنی را افزایش دهد. 

 که بودگواه بر این  (2۰1۸) 6لی ( و2۰1۸) 5همکاران
شخصی، و  سازییغن ،اوقات فراغت، سطح تحصیالت

ذت بردن از خودمختاری، از بُعدهای اصلی ل
 هستند.بهزیستی ادراک شده  یهاکنندهبینییشپ

بررسی تأثیرات  در (2۰12) 7دیکن و همکاران همچنین
مثبت  یارابطه دریافتندان موسیقی بر بزهکاران جوان

سالمت روانی این افراد وجود دارد اما بین موسیقی و 
مارش و  طولی، یک پژوهشیدر نتایج قطعی نبودند. 

های که یتدر میان فعال یافتند (2۰1۰) ۸همکاران
تئاتر، رقص و کنسرت و به ترتیب ، بودند آفرینشادی

                                                           
1. Belver et al 
2. Dementia 

3. Creech et al 

4. Wood & Smith 

5. Schulz et al 

6. Lee 

روابط  و دارنددوم به بعد قرار  ۀها، در ردموزه بازدید از
اول را در این پژوهش به خود اختصاص  ۀعاشقانه رتب

مطالعاتِ در  (2۰۰۸) ۹رینالدس، ویوات و پریور داده بود.
 1۰به تجربیات زنان مبتال در سندرم خستگی مزمن خود
دستی مبتنی بر اوقات های هُنری و صنایعفعالیت درکه 

 پرداختند و به این مُهم دستداشتند، شرکت فراغت 
بهزیستی ادراک دهنده ، افزایشهُنر درمانید که یافتن

بهبود رضایت از زندگی روزمره، امید و  به و بودشده 
 هُنر درمانی، درمان .انجامدیم ارتباط با دنیای بیرون

 کندیمکمک  سازد ویممیسر  مزمن را سندرم خستگی
  .از زندگی جهان محدود فرار کنداین افراد 

های بررسی شده توسط برخی فعالیت ۀبا این حال، دامن
ها های آناز این مقاالت نسبتاً محدود است و یا تحلیل

ها های خاصی اعمال شده است. یافتهتنها بر روی گروه
در ادبیات پژوهشی موجود، نشانگر این مُهم است که 

فرهنگی از جمله رویدادهای ورزشی و های مقوله
، تجربیات مثبتی را های تاریخیها و مکانهُنری، موزه

ن کنند و مزایای چشمگیری را برای سالمت تَایجاد می
و روان دارند. هُنر نیز چون علم دارای بعد معرفتی و 
شناختی است و اطالعات فراوانی را درباره جهان واقع 

نماید. در این پژوهش جهان درون آدمی باز می یژهوو به
با توجه به اثرگذار، شامل ورزش و هُنر است.  ۀمؤلف
برگان، سینما از نظر عمق اثر در که بر اساس نظر خُاین
های مختلف جامعه و همچنین عمومیت داشتن آن الیه
تواند با نقشِ ورزش مقایسه گردد. البته این به می

های هُنر در جلب مخاطب و معنای ناتوانی سایر جنبه
تر بودن عمومیت داشتن نیست بلکه به معنای نزدیک

است. مثالً  پژوهشگرهای مدنظر به شاخص سینما

7. Daykin et al 

8. Marsh et al 

9. Reynolds, Vivat & Prior 

10. (CFS / ME) Chronic Fatigue 

Syndrome 
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نقاشی یکی از هُنرهای بزرگ است ولی تعداد کمی از 
روند و در واقع، مردم به دنبال این بخش از هُنر می
سازی ندارد ولی مراجعه به سینما نیاز به ذوق فیلم

گرایانه گرایش به نقاشی مستلزم نوعی هوش طبیعت
ش از سینما به عنوان است. به همین دلیل در این پژوه

نماینده هُنر استفاده شده است. از سوی دیگر با توجه 
که ورزش همگانی و تفریحی مستلزم تخصص به این

ای باال نیست و در مقایسه با ورزش قهرمانی و حرفه
فرد )با استعداد متوسط ورزشی( وابسته  ۀصرفاً به عالق

 های ورزشی در نظرفعالیت ۀاست به عنوان نمایند
 شده است. گرفته

 

 شناسیروش

های یتفعالاین پژوهش با هدف تدوین الگوی نقشِ 
ورزشی و سینمایی در بهزیستی ادراک شده انجام شده 
است. روش انجام پژوهش کیفی و با استراتژی 

( 2۰12)چارمز،  1داده بنیاد برساخت گرا ۀمطالعاتی نظری
کنندگان در پژوهش به انجام رسیده است. مشارکت

شناسی ۀ روانحوزشامل تعدادی از متخصصان در 
ی هانخبهبدنی و یتتربی سینما، شناسجامعهاجتماعی، 

ند. برای انتخاب نمونه از روش بودورزشی و سینما 
برفی استفاده گردید. مالک  و گلولهیری هدفمند گنمونه

انتخاب متخصصان داشتن سوابق پژوهشی در زمینه 
ورزش و سینما و مالک انتخاب نخبگان ورزشی و 

های برجسته ورزشی و سینمایی سینمایی داشتن فعالیت
، رسیدن به کنندگانمشارکتبود. معیار تعیین تعداد 

اشباع نظری در ساخت مفاهیم و مقوالت بود که بر این 
نفر رسیدند. برای گردآوری  22اساس به تعداد 

استفاده  2یافتهساختنیمه  ۀاطالعات از روش مصاحب
 گردید.

                                                           
1. Constructing Grounded Theory 

2. Semi-structured Interview 

 ها بهتجزیه و تحلیل دادهنظریۀ داده بنیاد در روش 
و نشانگر عملیاتی است  شودانجام میکُدگذاری  شکل

پردازی شده و سپس ها خرد و مفهومکه طی آن، داده
. شوندیره به یکدیگر متصل مبه روش جدید دوبا

بنابراین کُدگذاری روند اصلی ساختن و پرداختن نظریه 
برای  (.2۰۰6، 3)استراوس و کوربین هاستاز داده

نظریۀ داده بنیاد ی مصاحبه در روش هادادهکُدگذاری 
ی متعددی وجود دارد که در این پژوهش از هاروش

( 2۰12روش بر اساس رویکرد برساخت گرا )چارمز، 
کُدگذاری در دو مرحله انجام شده است؛ کُدگذاری باز 

 هاداده ،و کُدگذاری متمرکز. در اولین مرحله کُدگذاری
های یدهاخط به خط مطالعه شده و  صورتبهاز نزدیک 

. در کُدگذاری متمرکز اندشدهی سازمفهومیابنده ظهور 
 یبترکی و بنددستهجداسازی،  هادادهمقادیر زیاد 

ساخته شده  هاآنند و کُدهای تئوریک بر مبنای اشده
کلیدی در این رویکرد این است که  ۀاست. نکت

گر صرف نیست بلکه نقشِ پویا و پژوهشگر، مشاهده
یابنده ظهور های یدهافعالی در فرایند پژوهش دارد، و 

 در تعامل خالق و پویا بین پژوهشگر و

( برساخت شوندگانمصاحبه)پژوهش  کنندگانمشارکت
شوند و مُدل مفهومی پژوهش بر مبنای مفاهیم و یم

 اندشدهمقوالتی که در مرحله کُدگذاری برساخت 
 شود.یمترسیم 

 

 هایافته
برای فهم سازوکار درونی و فرایند بهزیستی ادراک شده 

های ورزشی و سینمایی، بر اساس یتفعالبه واسطه 
و نخبگان  نظرانصاحببا  شده انجامی هامصاحبهمتن 

 صورت بهورزشی و سینمایی، کُدگذاری در دو مرحله 
 .کُدگذاری باز و کُدگذاری متمرکز صورت گرفت

مفاهیم و مقوالت تحلیلی اصلی شناسایی و استخراج 

3. Strauss & Corbin 
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و عناصر مُدل  أاجز عنوان بهشدند که در بخش آخر 
مفهومی پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتند. در ذیل 

های یتفعالپژوهش در دو محور به تفکیک های یافته
و در هر محور مقوالت  شدهارائهورزشی و سینمایی 

 تحلیلی به تفکیک تشریح شده است:

 محور اول: ورزش و بهزیستی ادراک شده

: تعادل و هماهنگی بین قوای جسمی 1مقوله 

 و ذهنی
در رابطه با دیدگاه  شده انجامی هامصاحبهدر تحلیل 

بدنی در خصوص یتتربشناسی و روان نظرانصاحب
کارکردها و فواید ورزش برای ایجاد بهزیستی 

کُدهای اولیه شناسایی  عنوان بهی دو مفهوم شناختروان
و « کارکردهای فیزیولوژیک»از  عبارتاندشدند که 

کارکردهای فیزیولوژیک «. یشناختروانکارکردهای »
ی هاهورمونهای هورمونی و ترشح یسممکاناز طریق 

کند که موجب کاهش افسردگی یمآفرین عمل یشاد
شود. یکی از یمو افزایش احساسات خوشایند در فرد 

در خصوص کارکردهای فیزیولوژیک  شوندگانمصاحبه
 اظهار داشت:

دهد که یمنشان  هاانسانمطالعاتِ مختلفی بر روی »
یی که قلب و هاورزشعروقی یعنی -ی قلبیهاورزش

ی مغزی هاسلولکند باعث تولید یمدرگیر  عروق را
شود و افزایش کارایی مغز را به دنبال دارد. همچنین یم

ی شدیدتر باعث افزایش پروتئین هاورزشافزایش 
گیری و یمتصمشود که قدرت تفکر و یمخاصی 

 «.بردیمیادگیری را باال 
ی نیز یکی از شناخترواندر خصوص کارکردهای 

 نمود که: روانشناسان اظهار
ورزش مزایا و فواید ذهنی بسیاری دارد؛ کاهش »

استرس، افزایش شادی، کاهش افسردگی، کاهش 
تحلیل رفتن قوای ذهنی، کاهش اضطراب، افزایش 

شود. یمقدرت مغز، تقویت حافظه و قدرت یادگیری 

انجام ورزش همچنین منجر به ایجاد غرور و کسب 
 «.شودیم فسناعتمادبهیت افزایش درنهاموفقیت و 

در بحث از  نظرانصاحبنکته مُهم در اظهارات 
ی ورزش شناختروانکارکردها و فواید فیزیولوژیک و 

شود تعادل و هماهنگی یماین است که ورزش موجب 
بین جسم و ذهن بیشتر شود. یعنی کارکردهای 

ی جسمانی نیست هاکنشفیزیولوژیک صرفاً محدود به 
وکارهای فیزیولوژیک و ساز هاکنشبلکه در کنار 

ی ایجاد شناختروانتغییرات مثبتی نیز در سازوکارهای 
ی شناختروانشود. مواردی که در خصوص بهزیستی یم

 واسطه بهبیانگر این است که ورزش  نمودندذکر 
تغییرات جسمانی تغییراتی نیز در قوای ذهنی و 

کند که یمی عاطفی و احساسی افراد ایجاد هاحالت
شود. یمموجب احساس شادابی و سالمت روانی بیشتر 

بنابراین با ترکیب دو مفهوم کارکردهای فیزیولوژیک و 
تعادل و هماهنگی »ی به مقوله شناختروانکارکردهای 

 بهرسیدیم و این مقوله « بین قوای جسمی و ذهنی
یکی از سازوکارهای اصلی ایجاد بهزیستی  عنوان
ن کسانی که فعالیت ورزشی دارند وارد در بی شدهادراک

 شود.یممُدل تحلیلی 

 مثبت خودپنداره: ورزش و 2مقوله 
بیانگر این بود  هامصاحبهدیدگاه غالب روانشناسان در 

که ورزش کردن باعث ایجاد احساسات و عواطف 
شود. یعنی یمخوشایند و مثبتی نسبت به خود افراد 

بسیاری از شود که یمهای ورزشی موجب یتفعال
احساسات و عواطف منفی از فرد دور شود و احساسات 
و عواطف مثبت جایگزین آن شود. دو مفهوم اولیه که 

داللت بر احساسات و عواطف افراد نسبت  هامصاحبهدر 
های ورزشی داشتند در قالب یتفعالبه خودشان در طی 

و « کاهش احساسات و عواطف ناخوشایند»دو کُد 
مورد شناسایی « ت و عواطف خوشایندافزایش احساسا»

 قرار گرفتند:
ورزش کردن ذهنیت مثبتی را نسبت به خود ایجاد »
های ورزشی موجب تخلیه بسیاری از یتفعالکند. یم
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شود یمی شناختروانی جسمانی و هاتنشو  هااسترس
شده و یشپاالنیز  هاتنشو عواطف منفی همراه با این 

احساسات مثبت در وجود فرد نسبت به خودش شکل 
 «.گیردیم

از منظر روانشناسان نگرش افراد نسبت به خودشان تا 
حد زیادی مرتبط است با احساسات و عواطفی که 

کنند. یعنی نگرش نسبت یمنسبت به خودشان تجربه 
یک مؤلفه ذهنی وابسته به تجارب  عنوان بهبه خود 

ی افراد نسبت به خودشان است. از احساسی و عاطف
سوی دیگر ورزش موجب زیبایی ظاهر و اندام و کاهش 

شود و ورزشکاری که در یمهای جسمانی نابهنجاری
بیشتری را نفس بهاعتمادکند یمآیینه به خود نگاه 

تواند از طریق یمکند. بنابراین ورزش یمتجربه 
 تغییرات مثبت در تجربه حسی و عاطفی و کاهش
هیجانات منفی افراد، تغییرات مثبتی در نگرش افراد 
نسبت به خودشان ایجاد کند. بنابراین با تحلیل تجارب 
حسی و عاطفی افرادی که فعالیت ورزشی دارند به 

توجه به  .رسیدیم« مثبتپنداره خودورزش و »مقوله 
این  مثبت،پنداره خود واسطهبه ورزشی هاییتفعال

که مسئول  کندیاد ماحساس را در فرد ایج
که برای خود به وجود آورده و  است هایییتموقع
مثبت حس پنداره خودبنابراین  آورد. دخواه

 ۀکند. مقولیمپذیری فردی را تقویت یتمسئول
یکی از مقوالت اصلی در  عنوان بهمثبت پنداره خود

ی افراد در شناختروانتحلیل سازوکارهای بهزیستی 
 شود.یممُدل تحلیلی وارد 

های ورزشی و تقویت یتفعال: 3مقوله 

 ارتباطات و پیوند اجتماعی
شناسان و دیدگاه جامعه شدهانجامی هامصاحبهدر 

های ورزشی یتفعالنخبگان ورزشی بیانگر این بود که 
انفرادی یا همگانی منجر به تقویت پیوند  صورت بهچه 

های ورزشی یتفعالشود. یمو رفتارهای جمعی 
را برای « تجربه احساسات مشترک خوشایند»نی همگا

 هر افرادکه  دهدیاین نوید را م کند ویمافراد ایجاد 

 نظرانصاحببه تالش بپردازند.  را همچون دیگرانروز 
افرادی که توانایی  اندکردهها عنوان در طی مصاحبه

توانند یمفعالیت ورزشی جمعی دارند در جامعه نیز بهتر 
با دیگران روابط اجتماعی برقرار نمایند و این امر در 

دارد که به نوبه  ی و شغلی آنان نیز نقشاحرفهموفقیت 
ی و اجتماعی شناختروانخود این افراد بهزیستی 

یک فعالیت  عنوان بهکنند. ورزش یمبیشتری را تجربه 
جسمانی از طریق ایجاد تجارب و احساسات مشترک 

یک عامل پیوند دهنده  عنوان بهافراد جامعه در میان 
. از استمطرح « کننده اعتماد اجتماعیتقویت»قوی و 

بیانگر این بوده  شوندگانمصاحبهسوی دیگر دیدگاه 
ورزشی حق همگان رعایت  هاییتدر فعالاست که 

چنان با غیر مرفه آن هشده و تفاوتی بین پولدار و مرف
شی همگانی از آنجا که های ورزیتفعال. مشهود نیست

مرتبط است و امکانات اختصاصی  با امکانات عمومی
کمرنگ شدن مرزهای »کند، موجب ینمچندانی طلب 

شود. احساس یمو پیوند بیشتر اعضای جامعه « طبقاتی
های ورزشی همگانی یکسانی و برابری در فعالیت

ی بهزیستی هامؤلفهیکی از  عنوان بهتواند یم
و اجتماعی مطرح باشد. اظهارات یکی از ی شناختروان

 آید:یمدر ذیل  شوندگانمصاحبه
که نسبت به هم مهربان  شودیفعالیت ورزشی باعث م»

کنند یم، یعنی فعالیت فردی کسانی که ورزش باشیم
شود. ورزش یمدر جامعه  هاآنموجب رفتار جمعی بهتر 

یونددهنده افراد جامعه به یکدیگر است. پیک عامل 
کنند احساسات و هیجانات یمافرادی که ورزش 

کنند و یمهای ورزشی تجربه یتفعالمشترکی در طی 
همین موجب پیوند اجتماعی و همبستگی جمعی در 

 «.شودیممیان افراد جامعه و تسهیل روابط اجتماعی 
بدنی و نخبگان ورزشی در یتترب نظرانصاحب

ی همگانی در شرایط هاورزش در خصوص هامصاحبه
وضعیت امروز بهتر از فعلی جامعه اظهار داشتند که 

هایی وجود دارد. آنان یکاستاما همچنان  گذشته است
 جمله ازی جمعدستههای ورزشی یتفعالبر گسترش 
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ی، آمادگی سواردوچرخهروی، کوهنوردی، یادهپ
 بهعمومی و طبیعت و اماکن  هاپارکجسمانی و ... در 

ی افراد شناختروانیکی از عوامل اصلی بهزیستی  عنوان
جامعه تأکید نمودند. ورزش همگانی هم برای 

ۀ کنندمشاهدهدر آن و هم افرادی که  کنندگانشرکت
کند، یمآن هستند احساسات مثبت و خوشایندی ایجاد 

 کند:یمورزش همگانی حس تعلق جمعی را تقویت 
 ۀکنند باعث افزایش انگیزیمورزش  هم ابافرادی که »

 واقع درشوند و تأثیر مثبت بر یکدیگر دارند. یمیکدیگر 
و گروه ورزشی بودن باعث افزایش  گروهعضو یک 

شود. پیوستگی افراد نیروی جمعی زیادی یمقدرت 
مردم کشورم در  بینمیکه ماز اینکند... یمایجاد 
، پندارندیها و سایر نقاط شهر به ورزش همگانی مپارک

و سرشار از انرژی و به آینده  کنمیاحساس رضایت م
 .«شومیامیدوار م

: ورزش قهرمانی و تقویت هویت 4مقوله 

 جمعی
در خصوص  نظرانصاحبهایی که یلتحلعالوه بر 

ورزش های ورزشی فردی و همگانی ارائه دادند، یتفعال
ی بهزیستی ادراک دهشکلتواند در یمقهرمانی نیز 

شده نقشِ چشمگیری داشته باشد. در تحلیل سازوکار 
و چگونگی نقشِ ورزش قهرمانی در بهزیستی 

ی و اجتماعی، بر اساس دیدگاه شناختروان
مفاهیم اولیه  عنوان بهسه کُد تحلیلی  نظرانصاحب

ورزشکاران موفقیت »از  عبارتندشناسایی شدند که 
و « ی ورزش قهرمانیارسانهبازنمایی »، «ایرانی

های یلتحل، «المللیینبی ورزشی هارقابتمیزبانی »
و نخبگان ورزشی بیانگر این است که  نظرانصاحب

 مراتببهی در جامعه نقشِ احرفهورزش قهرمانی و 
ی و تقویت هویت جمعی افراد دهشکلی در مُهمتر

با  هارسانهفراد جامعه از طریق جامعه دارند. عموماً ا
ی آشنا احرفهورزش قهرمانی و عملکرد ورزشکاران 

ی ورزشی و پخش هاگزارشیعنی اخبار و .شوند،می
موجبات  هارسانهمسابقات ورزشی از طریق  ۀزند

یری احساسات و هیجانات جمعی در میان گشکل
شود. به یمبه ورزش و سایر افراد جامعه  مندانعالقه

 :نظرانصاحبگفته یکی از 
از منظر اجتماعی بعد از برد بازیکنان ایرانی در »

مسابقات ورزشی احساس غرور و نشاط جمعی زیادی 
ی شناختروانشود. از بُعد یمدر بین مردم جامعه ایجاد 

نیز باید گفت که هر فردی در جامعه تحت تأثیر 
ی های ملی ورزشیمتی هاشکستها و یروزیپ

ی اجتماعی هاشبکهکشورش است و این رویدادها در 
شود. یممجازی با بیان احساسات و عواطف شدید ابراز 

ها و سیاستمداران نیز پس از بردهای یپلماتدهمچنین 
 بهکنند و یمهای ملی کشور شروع به بیانیه دادن یمت

یری مثبت در مقابل برد بازیکنان ورزشی گموضعی نوع
این ورزش در جامعه ما ابعاد وسیع اجتماعی، دارند، بنابر

 «.ی و سیاسی داردشناختروان
ی مناسب اخبار و رویدادهای ورزشی ارسانهپوشش 

نقشِ چشمگیری در شکل دادن به احساسات جمعی 
شخصی  صورت بهبینندگان رخدادهای ورزشی  .دارد

را نفس بهاعتماداحساساتی از قبیل غرور، کامیابی، 
ند کرد و این احساسات در سطح دیگر تجربه خواه

میزبانی کشور در  .شودیمتبدیل به احساسات جمعی 
المللی ورزش قهرمانی و موفقیت ینبی هارقابت

ی ارسانهو بازنمایی  هارقابتورزشکاران کشور در 
« تقویت هویت جمعی»مناسب این رویدادها موجب 

ران توان گفت موفقیت ورزشکایمشود. یمافراد جامعه 
ی رویدادهای ورزشی و میزبانی ارسانهایرانی، بازنمایی 

المللی هویت جمعی را در بین ینبی ورزشی هارقابت
 کند:یممخاطبان و طرفداران ورزش تقویت 

های ورزشی لژیونر شدن ورزشکاران ایرانی در فعالیت»
 .ورزشی است هاییتخود کارآمدی ملت در فعال ۀنشان

و  هارسانهدر وقتی رشد در دستاوردهای ورزشی را 
 کنیم یاحساس م بینیمیمی مجازی مختلف هاشبکه
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. در بسیاری از جوامع به این واقعیت پی ما هستیمکه 
که امروزه ورزش فقط یک فعالیت جسمانی و  اندبرده

یا ذهنی نیست بلکه آثار و پیامدهای مُهم فرهنگی نیز 

های یگذاردر همه کشورها سرمایه دارد به همین دلیل 
 .«گیردیمکالنی بر روی ورزش قهرمانی صورت 

 

 های ورزشی و بهزیستی ادراک شدهیتفعالمفاهیم و مقوالت  -1جدول 

 مفاهیم اولیه مقوالت تحلیلی

 و هماهنگی شناختی و احساسیتعادل 
 ی ورزششناختروانکارکردهای 

 کارکردهای فیزیولوژیک ورزش

 مثبتپنداره خودورزش و 
 کاهش احساسات و عواطف ناخوشایند
 افزایش احساسات و عواطف خوشایند

 های ورزشی و تقویت ارتباطات ویتفعال
 پیوند اجتماعی

 تجربه احساسات مشترک خوشایند
 کننده اعتماد اجتماعییتتقو

 کمرنگ شدن مرزهای طبقاتی

 ورزش قهرمانی و تقویت هویت جمعی
 موفقیت ورزشکاران ایرانی

 ی ورزش قهرمانیارسانهبازنمایی 
 المللیینبی ورزشی هارقابتمیزبانی 

 : سینما و بهزیستی ادراک شده2محور 

 سینما و هماهنگی شناختی: 1مقوله 
ای و نخبگان سینمایی در نظران رسانهدیدگاه صاحب

ویژه ها بیانگر این است که فعالیت هُنری بهمصاحبه
های سینمایی توسط هُنرمندان دو ویژگی فعالیت

از عبارتند سازد که برجسته را در این افراد درونی می
ایی نخبگان سینم«. تمرکز و کنترل»و « گراییواقع»
چه عالم سینما  ویژه به این نکته توجه داشتند که اگربه

عالم تصویر و تخیل است، اما جنبه هُنری کار 
گذرد و عناصر تصویری و سینماگران از امر واقع می

 تخیلی تنها در پیوند با واقعیت ملموس که هُنرمند به

صورت پیشینی آن را تجربه و درک کرده است شکل 
 گیرد.می

ه تجربه درونی هُنرمندان سینما نیز این ویژگی از زاوی
گرایی به یک ویژگی بنیادی شود که واقعموجب می

شناختی و اجتماعی تبدیل شود. پیوند برای تجارب روان
تصویر و تخیل با امر واقع پیشینی به یکی از 

شناختی و اجتماعی های بهزیستی روانویژگی
ها را طریق آن شود و بدینهُنرمندان سینما تبدیل می

ها و مسائل زندگی توانمندتر در مواجهه با چالش
شناختی سازد. هُنر سینما عالوه بر تجارب روانمی

واسطه کند بهخوشایندی که برای سینماگران ایجاد می
شناختی و اجتماعی گرایی تجربه بهزیستی روانواقع
 کند:ها را نیز تقویت میآن
شناختی هُنرمندان عرصه رواناگر بخواهیم تجارب »

سینما را بررسی کنیم، افرادی که در این حوزه کار 
های زندگیشان نیز کنند معموالً در سایر عرصهمی

کنند و در کار و تحصیل هم موفق موفق عمل می
شناسی و مشاوره معموالً افرادی هستند. در مراکز روان

شوند که هُنرمند هستند کمتر دچار مشکالت روانی می
شوند و بهتر مسائل روانی کمتر دچار سرخوردگی می

 رهبر باشند دگر توانند خودکنند بهتر میخود را حل می
ها نکته رهبر باشند خودکنترلی داشته باشند. همه این

مثبتی در بهزیستی ادراک شده افراد است. هُنرمندان 
بینند زاویه دید مسائل زندگی را به دید افراد عادی نمی
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تر ها دنیا را به شکل واضحها خیلی متفاوت است آننای
ها را بهتر کنند بلکه واقعیتبینند نه آرمانی نگاه میمی

 «.سازندکنند و از کاه کوه نمیدرک می
شناختی مخاطبان نایک ویژگی دیگر در تجارب رو

ها را تقویت شده آنتواند بهزیستی ادراکسینما که می
است. مواجهه مخاطب با سینما  نماید، تمرکز و کنترل

بر محتوای فیلم و  های سینمایی غالباً با تمرکزو فیلم
ها کنترل هیجانات و احساساتی همراه است که فیلم آن

انگیزاند. در مواجهه مخاطب با فیلم را در مخاطب برمی
دهد نوعی سازوکار پاالیش روانی برای مخاطب رخ می

زندگی واقعی نیز  شود که در تجربهو این موجب می
کنترل مخاطب بر احساسات و عواطف خودش بیشتر 

شناختی مخاطبان سینما سالمت روان شود و این امر به
شوندگان کند. اظهارات یکی از مصاحبهبیشتر کمک می

 آید:در این خصوص در ذیل می
حضور و شرکت افراد در فعالیت هُنری خودش »

ود. یکی از شآورد و باعث نشاط میسرزندگی می
های بهزیستی افراد کنترل هیجانات است و ویژگی

راحتی  تمرکز روی هیجانات است و عمالً هُنر به
تواند این را کار انجام دهد. فردی که در سینما دارد می

بیند، دارد فیلم فلسفی قهرمان فیلم خودش را می
های بیند یا فیلمدارد فیلم طنز را می ،بیندخودش را می

فی که مدنظر است، مخصوصاً در تئاتر که نیاز به مختل
تحلیل و تمرکز دارد قاعدتاً تمرکز روی هیجانات بیشتر 

شود فرد احساسی عمل نکند شود و این موجب میمی
و اگر حس یا احساسی هم وجود داشته باشد آن 

شود و احساس خود به خود یک بُعدی از وجود فرد می
 «.ستدیگر آن احساس کردن غریبه نی

 مثبتپنداره خود: سینما و 2مقوله 
هُنر سینما هم برای هُنرمندان و کسانی که در عرصه 

پردازند و هم برای مخاطبان این هُنر به فعالیت می
درک »و همچنین « احساس توانمند بودن»تواند می

را ایجاد و تقویت نماید. این دو مفهوم « زمان خویشتن
ها در تحلیل مصاحبه عنوان کُدهای تحلیلی اولیهبه

فیلم و »شناسایی شدند. با ترکیب این مفاهیم، مقوله 
عنوان یکی از مقوالتی که در  به« مثبتپنداره خود

شناختی هُنرمندان و مخاطبان تجربه بهزیستی روان
های سینما نقشِ دارد برساخت شده است. در مصاحبه

نظران سینما و نخبگان های صاحبشده تحلیلانجام
سینما توانایی ینمایی بیانگر این بوده است که س
، توانایی انجام دادن موفق کارها با تمرکز و آوردیم

 سازانیلمآثار ف. برای مخاطبان سینما نیز مواجهه با امید
حس المللی و پیگیری آثار جدید سینمایی بینایرانی 

 أها را به مخاطب القو فعالیت توانمندی در انجام امور
شناختی مخاطبان نمود نموده و این امر در تجارب روان

کند به تصویر مثبتی پیدا کرده به نحوی که کمک می
از خویشتن دست یابند. از سوی دیگر هُنر سینما به 
درک در لحظه بودن و احساسِ بودن در لحظه برای 

ها تجارب کند، این ویژگیمخاطبان کمک می
 کنند:ب ایجاد میشناختی مثبتی را در مخاطروان

فردی که فعالیت هُنری در عرصه سینما دارد، مطمئناً »
کند که این فرد به زندگی امیدوار است و حس می

پنداره خودباال و نفس بهاعتمادزندگی خوبی دارد و 
مثبتی خواهد داشت. موسیقی هُنر است. هُنر عماًل 

شود. های روانی بسیار مثبتی میباعث ایجاد واکنش
شناسی یکی یاری از فالسفه در کنار اصول معرفتبس

دانند هُنر از ابزارهایی که برای یک فیلسوف الزم می
 «.های فرد عجین باشدویژگی با است و باید هُنر

ژانرهای مختلف  شوندگانمصاحبهبر اساس دیدگاه 
توانند در بهزیستی روانی یم دام ُهرکسینمایی 

توان صرفاً ژانر یا ینممخاطبان نقشِ داشته باشند و 
ی شناختروانها را دارای کارکرد یلمفگونه خاصی از 

های یژگیومثبت دانست. زیرا هر مخاطبی بنا به 
ها را انتخاب و یلمفی خودش نوع خاصی از شناختروان

از  هرکُدامکه یصورت درپردازد و یم هاآنبه تماشای 
حساسات توانند ایمژانرها پرداخت خوبی داشته باشند 

 و تجارب خوشایندی را برای مخاطب ایجاد کنند.
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 : سینما و تقویت پیوند اجتماعی3مقوله 
 نظرانصاحبهای یدگاهد، شدهانجامی هامصاحبهدر 

شناسان و نخبگان سینمایی بیانگر این رسانه، جامعه
بوده است هُنر سینما دارای سازوکاری درونی است که 

تواند به تقویت پیوند ارتباطات و پیوند جمعی و یم
بهزیستی اجتماعی افراد جامعه کمک کند. مفاهیمی که 
در کُدگذاری اولیه در این خصوص مورد شناسایی قرار 

فیلم »، «زبان فیلم و درک مشترک»از؛ عبارتند گرفتند 
خاستگاه »و « و بازنمایی عناصر فرهنگی مشترک

این سه مفهوم در «. مخاطب طبقاتی مشترک بازیگر و
سینما و تقویت پیوند »در قالب مقوله  هم باترکیب 
اظهار  نظرانصاحبشده است.  یلتحل« اجتماعی

سازوکارهای تکنیکی و فنی  واسطه بهکه فیلم  نمودند
سازی در یلمفیری از استانداردهای مشترک گبهرهو 

سطح جهانی دارای زبان مشترکی است و همین امر 
تواند درک مشترکی را از مسائل برای مخاطبان در یم

 ی مختلف ایجاد نماید.هافرهنگ
و  هاارزشتوانند یمسازان از طریق زبان فیلم یلمف

ی، عدالت، آزادی دوستنوع جمله ازهنجارهای مشترکی 
تواند یمو ... را برای مخاطبان به تصویر بکشند که 

ی و اجتماعی مخاطبان را تقویت شناختروانبهزیستی 
نماید. عالوه بر آن فیلسمازان با بازنمایی عناصر 

توانند حس انسجام و همبستگی یمفرهنگی مشترک 
که ینارا در مخاطبان تقویت نمایند، به ویژه با توجه به 

گرایی پیوند خورده است یملسینما در عرصه جهانی با 
صر فرهنگی سازان در صورتی که بتوانند عنایلمف

مشترک جامعه را با زبان هُنری به خوبی به تصویر 
توانند در تقویت پیوند جمعی و بهزیستی یمبکشند 

مخاطب وقتی ین باشند. آفر نقشاجتماعی مخاطبان 
سینمایی  هاییلمرو در ف شفرهنگی ملت خود غنای
 و غرور را تجربه خواهد نمود:احساس شعف  ببیند

صلح را در جهان حاکم  شودیبا زبان فیلم است که م»
هم مهربان بود و سینماگران ایران در این  کرد و با

. زبان فیلم توانسته است بسیاری از اندزمینه فعال بوده

 بهرا به تصویر بکشد  شمولجهانی عام و هاارزش
ی مختلف هافرهنگی که برای مخاطبان در اگونه
تواند یمو درک باشد. این مفاهیم مشترک  لمسقابل

ی مختلف را به همدیگر پیوند داده و هافرهنگافراد 
ی فرهنگی و قومی و نژادی را هافاصلهاختالفات و 

 «.سازدیمکمرنگ 
تواند تجربه یمهای هُنر سینما که یژگیویکی دیگر از 

پیوند جمعی افراد جامعه را ایجاد و تقویت نماید این 
یژه بازیگران وبهسازان است که بین مخاطب و فیلم

خاستگاه فرهنگی و طبقاتی  لحاظ ازتشابه اجتماعی 
وجود داشته باشد. دیدگاه نخبگان سینمایی بیانگر این 

 ینو ا دبسیاری از بازیگران از طبقه مرفه نیستنبود که 
توان گفت در سینما دغدغه تفاوت است که می چنین

ها مطرح نبوده است. یشههُنرپبرای بسیاری از رفاهی 
پنداری بهتر بین  ذاتهمتواند به یمچنین وضعیتی 

 آنمخاطب با بازیگران محبوب کمک کند و به واسطه 
درک معنا و محتوای فیلم برای مخاطبان بهتر  هم

مخاطبان فاصله  که آنجا ازشود هم یمیر پذامکان
توانند احساسات یمکنند ینمزیادی با بازیگر احساس 

وشایندی را تجربه نمایند و ی خشناختروانو هیجانات 
ی و اجتماعی شناختروانبهزیستی  نظرازنقطهاین امر 

 تواند برای مخاطبان بسیار مفید و مطلوب باشد.یم

 : سینما و تقویت هویت جمعی4مقوله 
ی، رسانه و نخبگان شناسجامعهی هاحوزه نظرانصاحب

 داشتندی خود بر این نکته تأکید هامصاحبهسینمایی در 
های هُنری یامپکه محتوا و  یناکه هُنر سینما عالوه بر 

که  ینا واسطه بهدهد، یمخاصی به مخاطبان ارائه 
ینه های زم دری است و چندوجهسینما یک هُنر 

تواند یمآید یمفرهنگی و هُنری مختلفی به عرصه در 
 تجارب هویتی خاصی را در مخاطبان نیز شکل داده و 

 تدر کُدگذاری اظهارا یا سمت و سو دهد.
چند کُد به عنوان مفاهیم اولیه در  شوندگانمصاحبه

ی هویتی سینما شناسایی شدند که هاجنبهخصوص 
های یلمفحضور بازیگران و فیلم سازان در »عبارتند از: 
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حضور بازیگران و فیلم سازان در »، «المللیبین
 «ای سینمابازنمایی رسانه»، «المللیبینی هاجشنواره

این مفاهیم در «. ی فیلم و تئاترهاجشنوارهمیزبانی »و 
به نام  یی تحلیلامقولهۀ ترکیب با هم تشکیل دهند

 .بودند« سینما و تقویت هویت جمعی»
 صورت بهکه  ینای است که عالوه بر ارسانهسینما 

پردازد، خودش نیز یماختصاصی به تولید و پخش فیلم 
 نمونۀشود که یمی دیگر بازنمایی هارسانهاز طریق 

المللی فیلم ینبی ملی و هاجشنوارهبرجسته آن برپایی 
. هاستآنسازان ایرانی در یلمفو حضور بازیگران و 

رسانه و نخبگان سینمایی در این دیدگاه  نظرانصاحب
ی اخیر تعداد زیادی از هاسالمشترک بودند که در 

به دلیل  اندانستهتوسازان ایرانی یلمفبازیگران و 
در  اندداشتههای هُنری و تکنیکی خاصی که ییتوانا

ینی نمایند. در کنار آن، آفر نقشالمللی ینبهای یلمف
های ایرانی هم یلمفسازان هم در یلمفبازیگران و 

ی در ترپررنگحضور  اندتوانستهالمللی ینبهای یلمف
. چنین المللی داشته باشندینبی سینمایی هاجشنواره

و غرور جمعی را در میان  نفساعتمادبهامری حسی از 
 به .طرفداران و مخاطبان سینمای کشور رشد داد

 عنوانبهاز سینمای کشور  نظرانصاحبکه ینحو

. یکی از نخبگان کردندکننده هویت جمعی یاد یتتقو
 سینمایی در این خصوص اظهار داشت:

دی و کارآم یشۀکارهای سینمایی گذشتگان، ر»
شکل  جدیدتر از هُنرمندان را نسل ییبه توانا نانیاطم
که تبدیل به الگویی برای  ینحو اند بهداده

ی هاوقتی جشن. اندشدهو پیشرفت آنان  نفساعتمادبه
، بینیمیخارجی م یهادر رسانه اسینمایی کشور ر

 دارییشهاثبات و ر که فرهنگ قابل کنیمیاحساس م
ما شهیر ایرانی به  هایکارگردانشنیدن نام . داریم
آوازه جهانی داشته  سازییلمهُنر فدهد. یم نفسعزت

و  یوودهال سازانیلمو دارد واالن بعد از بازیگران و ف
سینماگران ما ثابت درخشد. ید نام ایران نیز موبالیو

تواند در آینده این هُنر نقشِ بزرگی کردند که ایران می
هُنرمندی که توانسته باشد در سینمای  داشته باشد.

کارگردان یا بازیگر  عنوان بهجهان نقش ایفا کند چه 
ها را ینایا نویسنده یا سایر عوامل هُنری، وقتی 

رود، احساس یمما باال  نفساعتمادبهبینیم یم
کنیم به همین دلیل است که سینما یمسرزندگی 

ئل روانی افراد کنندۀ مسایینتعییدکننده و تأتواند یم
ورد سینمایی ایرانیان را در ادست وقت کههر  باشد.

، بینیمیم المللیندر سطح ب سازییلمف هاییتفعال
 «.پس هستیم گوییمیم

 
 های سینمایی و بهزیستی ادراک شدهیتفعالمفاهیم و مقوالت  -2جدول 

 مفاهیم اولیه مقوالت تحلیلی

 سینما و هماهنگی شناختی
 ییگراواقعفعالیت هُنری و 

 تمرکز و کنترل

 مثبتپنداره خودسینما و 
 احساس توانمند بودن
 درک زمان خویشتن

 سینما و تقویت پیوند اجتماعی
 زبان فیلم و درک مشترک

 فیلم و بازنمایی عناصر فرهنگی مشترک
 خاستگاه طبقاتی مشترک بازیگر و مخاطب

 سینما و تقویت هویت جمعی

 المللیینبهای یلمفسازان در یلمفحضور بازیگران و 
 المللیینبی هاجشنوارهسازان در یلمفدرخشش بازیگران و 

 ی سینماارسانهبازنمایی 
 ی فیلم و تئاترهاجشنوارهمیزبانی 
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چگونگی برساخت  های فوق در خصوص فرایند ویافته
های ورزشی و سینمایی شده در فعالیتبهزیستی ادراک

های ها تقریباً نقشدهد هر دو این فعالیتنشان می
 شده دارند، زیرا مقوالتِ بهمشابهی در بهزیستی ادراک

لحاظ  از 2و  1شماره  هایولآمده در جد دست

محتوایی تشابه زیادی با یکدیگر دارند. بر اساس نتایج 
 محتوایی تحلیل نتیجه 2شماره  جدولبه دست آمده، 

 مدل نتیجه طبق که دهد می نشان را تحقیق کیفی
 :باشد می زیر صورت به پژوهش مفهومی

 

 ابی مُدل مفهومیتحلیل و ارزی
صدد تبیین روابط یا تأثیرات  مُدل مفهومی مذکور در

 بلکه با هدف فهم فرایند و سازوکار درونی یستن
های ورزشی و یتفعالبهزیستی ادراک شده و نقشِ 

سینمایی در آن طراحی شده است. مفاهیم و مقوالت 
ها تشریح شده است. ارائه شده در مُدل در بخش یافته

بر اساس مقوالت تحلیلی که در بخش پیشین در اینجا 
توان به تشریح چند گزاره یم ،به دست آمده است

مفهومی در چارچوب مُدل  صورت بهنظری پرداخت که 
 مذکور قابل طرح هستند:

. بهزیستی روانی فرد اساساً با جمع و دیگران پیوند 1
 خورده است.

انسان موجودی منفک از دیگران نیست بلکه  
شناختی وی در جمع و های روانت و ویژگیاحساسا

گیرد. پیوند با دیگران و نقِش همراه با دیگران شکل می
آن در بهزیستی ادراک شده در قالب چند مقوله مورد 

در بحث ورزش همگانی،  ؛شناسایی قرار گرفت
الگوگیری از نخبگان ورزشی و سینمایی و ... این امر 

روان فردی و نشانگر توجه به بُعد جمعی سالمت 
 بهزیستی ادراک شدۀ افراد است.

هم  شده با . ابعاد روانی و اجتماعی بهزیستی ادراک2
ها در مطالعاتِ قبلی و جدا کردن آن پیوند مفهومی دارند

توان صرفاً از نقطه نظر تحلیلی قابل درک دانست را می
 .نه از نظر هستی شناختی

فردی با  دهد احساساتکیفی نشان می ۀنتایج مطالع 
روابط اجتماعی با دیگران پیوند قوی دارد، و بهزیستی 
روانی فرد با بهزیستی اجتماعی مرتبط و درهم آمیخته 

نظران این نکته کلیدی در تحلیل دیدگاه صاحباست. 
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ی خوشایند که شناخترواناست که تجارب و احساسات 
سو شود از یکیمهای ورزشی ایجاد یتفعالبه دنبال 

ی افراد است و از شناختروانننده بهزیستی کتقویت
سوی دیگر این تجارب خوشایند به عرصه روابط 

کند و با تقویت پیوند یماجتماعی افراد نیز سرایت 
جمعی و اعتماد اجتماعی بهزیستی جمعی افراد جامعه 

 کند.یمرا نیز تقویت 
با االذهانی بینی در مقایسه شناختروان. بهزیستی 3

 گیرد.یمجامعه جهانی شکل 
ی جهانی و بازنمایی رخدادهای هارسانهگسترش  

شود که یمگسترده باعث  صورت بهورزشی و سینمایی 
از سوی ورزشکاران، هُنرمندان سینما، طرفداران 

مداوم  صورت به هارسانهورزش، مخاطبان سینما و 
در جهانی  ۀخود و جامع ۀبین جامعاالذهانی بینمقایسه 
های ورزشی و سینمایی شکل بگیرد. این یتفعالعرصه 

شود یمجهانی  ۀسو باعث پیوند ذهنی با جامعامر از یک
کند یمجمعی ایجاد نفس بهاعتمادو حس سرزندگی و 

ی شناختروانکننده بهزیستی یتتقوتواند یمکه خود 
 بهاالذهانی بین ۀاز سوی دیگر مقایس .افراد جامعه باشد

یری از معیارهای بهزیستی الگوگدام باعث م صورت
 نوبه بهشود که یمی و اجتماعی جوامع دیگر شناختروان

خود گاهی موجب به چالش کشیدن و ناکافی دانستن 
شود یممعیارهای بهزیستی ادراک شده در جامعه خود 

و ضرورت تطبیق با معیارهای بهزیستی ادراک شده در 
 دهد.یماین معیارها را افزایش  أسطح جهانی و ارتق

. بهزیستی روانی و اجتماعی فرد با رخدادهای ورزشی 4
  المللی پیوند خورده است.و سینمایی بین

آمده در بخش  دست بسیاری از مفاهیم و مقوالت به
کُدگذاری بیانگر این است که بهزیستی روانی و 

 های محلیاجتماعی افراد در جامعه محدود به چارچوب
بلکه بخش زیادی از بهزیستی ادراک  ؛و داخلی نیست

های ورزش قهرمانی فعالیت ۀشده افراد در عرص
ای جهانی است. سینمای حرفه در عرصۀ المللی وبین

از آنجا که بخش زیادی از رخدادهای ورزشی و 

المللی و در سطح جهانی رخ صورت بین سینمایی به
با االذهانی نبیمقایسه دهد، مفاهیمی از جمله می

جهانی، حضور بازیگران و کارگردانان ایرانی در  ۀجامع
ی فیلم و تئاتر هاجشنوارهالمللی، میزبانی ینبهای یلمف

المللی در ایجاد ینب ۀو ... بیانگر اهمیت یافتن عرص
 بهزیستی ادراک شده افراد جامعه است.

ایفای  واسطه بهیری از ورزشکاران و هُنرمندان الگوگ. 5
  ی اجتماعی.هانقش

در جوامع مدرن نخبگان ورزشی و سینمایی عالوه بر 
های اجتماعی یتفعالی خود به احرفهایفای نقشِ 
های خیریه، یتفعال ازجملهپردازند، یموسیعی نیز 

 بهشود که یمحمایت از کودکان و ... و این امر موجب 
ینی اجتماعی هُنرمندان و ورزشکاران آفرنقش واسطه

یژه طرفداران خود و بهدارای نفوذ شخصیتی بر دیگران 
باشند. به همین دلیل در جامعه کنونی ما نیز نخبگان 

الگوهای رفتاری بر  عنوان بهورزشی و هُنری 
ی به ذهنیت و رفتار افراد جامعه نقش دارند. دهشکل

های اجتماعی تیفعالنخبگانی که با تعهد درونی به 
الگوهای بهزیستی  أتوانند در ارتقیمپردازند یم

ی و اجتماعی افراد جامعه نقشِ مُهمی داشته شناختروان
ی و حمایت از دیگران دوستنوعکه  ینحو بهباشند 

تبدیل به یکی از معیارهای احساس رضایت و شادمانی 
 افراد از زندگی خود شود.

 راک شدهادی بهزیستی هابازدارنده. 6
که بر « شده ادراکی بهزیستی هابازدارنده»مفهوم 

یک مفهوم تحلیلی  عنوان به هامصاحبهاساس تحلیل 
های یتفعالبرساخت شده است، بیانگر این است که 

مثبت در  صورت بهورزشی و سینمایی همیشه 
بلکه  ؛کنندینمایفای نقش  شدهادراکبهزیستی 

آن ورزش و  واسطه بهکه هایی نیز وجود دارد یسممکان
ی هانگرشتواند احساسات، هیجانات و یمسینما 

ناخوشایندی را در سطح فردی و اجتماعی به وجود 
ی بهزیستی ادراک شده هابازدارنده عنوان بهآورند که 

شود. بنابراین در تحلیل و تفسیر مُدل یماز آن یاد 
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مفهومی پژوهش الزم است که همواره نقشِ 
ی بهزیستی ادراک شده را در نظر گرفت. هابازدارنده

ی هابازدارندهبرخی از کُدهای تحلیلی که با مفهوم 
بهزیستی ادراک شده مرتبط هستند به صورت خالصه 

 ند:هستو تماتیک به شرح ذیل 
استفاده »، «گرایی در بین نخبگان ورزشی و سینمارفاه»

ندان جهت از رانت در میان برخی ورزشکاران و هُنرم
تبدیل شدن برخی از ورزشکاران »، «رسیدن به شهرت

ی هارسالتو هُنرمندان به سلبریتی هایی که از 
توجهی به برخی از یب»، «اندگرفتهی خود فاصله احرفه

، «هُنرمندان واقعی و پیشکسوت سینمایی و ورزشی
، «ورزش و سینما ۀساالری در عرصیستهشاعدم »
 بهی توجهکم»، «وانی به ورزش بانتوجهکم»

، «هاآنی سینما و تئاتر و از رونق افتادن هاسالن
، «ینی زنان در عرصه سینماآفر نقشتوجهی به یب»
نبود »، «ی به سینما و تئاتر در مدارستوجهکم»

، «ی آموزشی برابر در عرصه سینما و تئاترهافرصت
یزی ربرنامهعدم استفاده از هُنرمندان در مدیریت و »

عدم مدیریت اوقات فراغت نوجوانان »و « ر سینماییامو
 «.و جوانان

 

 گیرینتیجه بحث و
 بهزیستی الگوی تدوینهدف  با نیز حاضر پژوهش

 و سینمایی ورزشی هایفعالیت اساس بر شده ادراک
مفهوم  21آمده  دست به نتایج به توجه با. گرفت انجام

 در متمرکز کُدبندی مرحله در تحلیلی شناسایی شدند و
هماهنگی شناختی و احساسی، مقولۀ اصلی  4 قالب
مثبت، تقویت پیوند جمعی و تقویت هویت پنداره خود

مُدل مفهومی ترسیم  صورت بهجمعی تشریح شدند و 
پژوهش بیانگر نقشِ مُهم  اصلی هایمقوله شدند.

عواطف و  ۀتوسع در سینمایی و ورزشی هایفعالیت
 بهزیستی شناختی،روان بهزیستی احساسات مطلوب،

 ادراک شده بهزیستی دیگر عبارت به یا و اجتماعی
 ند.هست

 رویکردی با که نظرانی،صاحب دیدگاه از چه امروزه
 دیدگاه از چه و دینر، نظیر خُرد سطح در و فردگرایانه

 به کالن متغیرهای از استفاده با که نظراتیصاحب
 مانند پردازند،می شده ادراک بهزیستی تحلیل و تبیین

 برای را توسعه و اقتصاد معیارهای که نظرانیصاحب
 بر کنندمی پیشنهاد بهزیستی وضعیت دادن نشان

 سنجش برای مادی و کمی صرفاً معیارهای نارسایی
 نقد از ما قصد البته. شودمی تأکید بهزیستی ادراک شده

 به شده ادراک بهزیستی در اقتصادی و کمی هایروش
 هاروش این دادن جلوه اهمیت کم معنی به وجه هیچ

 ۀتوسع خوشبختانه مذکور هایروش چرا که ؛نیست
 فلسفی بنیادهای از و اندیافته ایمالحظه قابل
 مجموع در .اندشده برخوردار گذشته به نسبت تریقوی
 و سیاستگزاران توجیه برای کارآمدی نسبتاً  ابزار

 دارای اصوالً  و روندمی شمار به اجتماعی ریزانبرنامه
 سیاسی هاینظام و ریزیبرنامه محافل در یجایگاه
 که است آن مباحث این طرح از ما هدف لیکن ؛هستند

 برای اقتصادی و کمی فاکتورهای و معیارها کنار در باید
 از دیگری عوامل مردم، بهزیستی وضعیت دادن نشان
تا  نماییم وارد نیز را فرهنگی و ورزشی کاالهای جنس

 بهزیستی گیریاندازه هایشاخص جامعیت و ناکارایی
 شده ادراک بهزیستی موضوع با و مبخشی ارتقاء را

 شد ذکر قبالً که طور همان نماییم. برخورد ترهینانبواقع
 " اخیر هایدهه تا شده ادراک بهزیستی مسلط گفتمان
 اقتصادی، و مادی مقوالت تنها و بود " مادی گفتمان

 توجه جامعه شده ادراک بهزیستی افزایش در
 دلیل همین به و بود کرده جلب خود به را اندیشمندان

 هایشاخص ساخت برای که هاییکوشش اکثر در
 است، گرفته صورت شده ادراک بهزیستی و اجتماعی

های یافته .است نشده توجهی مادیغیر متغیرهای به
 عنوان بهسو ورزش دهد از یکیماین پژوهش نشان 

یک فعالیت جسمانی چه در سطح ورزش همگانی و چه 
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یک  عنوان بهورزش قهرمانی، و از سوی دیگر سینما 
فعالیت و رخداد هُنری، نقشِ مُهم و چشمگیری با 

افراد جامعه دارند. همچنان که  شدهادراکبهزیستی 
نیز نشان داد  (2۰17) ویتلی و بیکرتوننتایج پژوهش 

مُهمی  نقشِ های ورزشیکاالهای فرهنگی و فعالیت
دارند و تأثیر این عوامل به در بهزیستی ادراک شده 

 تولید ناخالص داخلی ی است که حتی تأثیر متغیراگونه
 ند.دهیمرا در بهزیستی ادراک شده تعدیل و یا کاهش 

 تحرک و فعالیت پویش، حرکت که ورزش شکیب
 یهاجنبه از تواندنمی دهدیم تشکیل را آن جوهر

 از اشکالی یژهو به باشد دور به هُنری و شناختییباییز
 گونه ازها آن در حرکات که ورزش و رزمی هُنرهای

 حرکت زیباشناسی. کندیم پیروی منظم هماهنگی
 ینا . براست ورزشی شناسییباییز در مُهمی مقوله
 و ۀ زیباجنب آن در زندگی در که حرکت هر اساس
 شُمول در تواندیباشد م داشته شناسانهجمال

 این که جاییآن از. گیرد قرار حرکت شناسییباییز
 در یژهو به ورزش در هاتکنیک ها،مهارت حرکات
 در و رنددا همگانی و مردمی جنبه که هاییورزش

 ؛دارند خاص و برجسته جایگاه مردم عمومی فرهنگ
 روح بیانگر تواندمی هاورزش این شناختیزیبایی بعد

 یابی، سبک و انسجام هماهنگی، و باشد ملی و جمعی
 بازنمایی در شکبی هاورزش. سازد گررا جلوه پویایی

 اجتماعی و ملی روان و روح بر عمیق یتأثیر خود
 در زیبایی بازآفرینی و بازنمایی از گذشته و گذارندمی
 حرکات هُنری تولید به همگانی، و فردی سیرت و روح

 روحیه تقویت و تحکیم سبب و کندمی کمک ورزشی
 هایمهارت و موزون حرکات بازنمایی نفس. گرددمی

 در الجرم. شودمی همُدلی از فضایی ایجاد باعث بدیع
 وحدت و همبستگی و نشاط و شور عمومی فرهنگ
 در مُهمی نقشِ در نهایت که زندمی دامن را میهنی

های این یافته. کندمی ایفا ادراک شده جامعه بهداشت

                                                           
 

سو بهزیستی روانی فرد دهد از یکیمپژوهش نشان 
اساساً با جمع و دیگران پیوند خورده است و از سوی 

 هم با شدهادراکدیگر ابعاد روانی و اجتماعی بهزیستی 
های ورزشی و یتفعال واقع دررند. پیوند مفهومی دا

ی و شناختروانسینمایی نقشِ مُهمی در بهزیستی 
ی هاپژوهشاجتماعی دارند. همسو با این نتایج، در 

برای نمونه  شده است.کمی نیز نتایج مشابهی ذکر 
؛ (2۰۰7) و دونالن، ؛ لوکاس(2۰۰۰) دینر، مطالعاتِ

از  (2۰1۸) ؛ کورکران و مک ناوالتی،(2۰1۸)چان، 
ارتباط گسترده بین روابط اجتماعی باال و بهزیستی 

 .اندادراک شده خبر داده
 پدید ساززمینه توانندمی کشور یک ورزش هایموفقیت

 خصوصاً. گردد سرزندگی و نشاط و شور بروز و آمدن
 و بروز سبب جهانی و ملی سطح در ورزش پیروزی که

 نفس .شودمی جامعه هیجانات و شور شدن سرریز حتی
 تخیلِ  در مؤثری عامل ،فرد اجتماعی هیجان بروز

 و شور و نشاط ایجاد از گذشته و است جامعه هیجانی
 در اجتماعی شناسیروان لحاظ به اجتماعی پویش
در پژوهش  .است مؤثر جامعه روان و روح سازیسالم

نیز ذکر شده است  ،(2۰13)، 1انریشکهالمن، برویر و 
ورزشکاران آلمانی در رویدادهای مُهم که موفقیت 

در میان شادی و غرور  موجب ایجاد احساسورزشی 
 مُهم بسیار بعد این خاطر شود. بهیمبیشتر پاسخگویان 

 و روح سازیسالم و زیباسازی در آن نقشِ  و ورزش
 توجه دیرباز از شناسانجامعه که است جامعه روان
 انجام مورد این در را ایگسترده هایپژوهش و اندکرده

نتایج پژوهش حاضر و تحلیل مُدل مفهومی . نداهداد
سو بهزیستی پژوهش نیز نشان داده است که از یک

با جامعه جهانی االذهانی بین ۀی در مقایسشناختروان
بهزیستی روانی و گیرد و از سوی دیگر یمشکل 

اجتماعی فرد با رخدادهای ورزشی و سینمایی 
نیز به نتایج  خورده است. سایر مطالعاتالمللی پیوند بین

1. Hallmann, Breuer & Kühnreich 
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سکی، دانوارد وپاول برای نمونه .اندمشابهی دست یافته
اند استدالل کردهخود  پژوهشدر  (142۰)، 1تراستیوو 

و کسب موفقیت در  المللیینورزشی ب هاییتکه موفق
بهزیستی آفرین است و این غرور منجر به غرور هاآن

 .شودیمشده ادراک

 پیشنهادات
 در هنری و ورزشی هیجانات نقشِ  به توجه با. 1

 جامعه،شده و سالمت روان افراد  ادراک بهزیستی
 از عتممان جهت قهریه ۀقو از استفاده گفت توانمی
 جتماعیا نارضایتی به منجر تواندمی هیجانات بروز
 خطاهای ۀدستمای افراد شده ادراک بهزیستی و گردد

 گردد. نظارتی و یزیربرنامه
عنوان  نقشِ نخبگان ورزشی و سینمایی به به توجه با. 2

 شده، ادراک بهزیستی در توسعه الگوهای رفتاری
 یهارشته در یشکسوتپ افراد از معنوی هاییتحما

 رشد که سینمایی ۀحوز یانمجر و ورزشی، بازیگران
 حمایت استها آن زحمات مدیون سینما هُنر و ورزش،

 .شود
 ایی درسینم و ورزشی هایموفقیت نقشِ  به توجه با. 3

 نهادپیش شده و افزایش امید به آینده، ادراک بهزیستی
 این گسترش جهتقانونگذاران  ودولتمردان  گرددیم

 .دهند رارق قشر این اختیار در بیشتر بودجه ها،یتموفق
 ایجاد مردم رد را مضاعفی انرژی تواندمی سینما وتئاتر 
 شده ادراک بهزیستی افزایش سبب یانرژ این که کند

 شد. خواهد

 های ورزشی و سینمایی دریتفعالنقشِ  به توجه با. 4
 ادراک بهزیستی و سرزندگی و هیجانات مطلوب تجربه
 ؛گردد انجام مقتضی اقدامات بعد این تقویت جهت شده،
 تئاترگسترش  همگانی، یهاورزش توسعۀ مانند

 یهافرصت ایجاد نیز و مدارس در تئاتر و خیابانی
 کشور. کُل در سینمایی و ورزشی یکسان

 برای مردم در انگیزه ایجاد جهت در ییهابرنامه. 5
 یا کنندهشرکتعنوان به ورزشی هاییتفعال در حضور

 تئاتر و سینما یهاسالن درحضور  همچنین و تماشاچی
 در و مثبت هیجانات تقویت جهت کارگذاران توسط

 .گردد انجام شده ادراک بهزیستی یجهنت

 رضایت افزایش جهت پژوهش، نتایج به توجه با. 6
 مامت در سینمایی و ورزشی هاییتفعال به اجتماعی

 یبهزیست افزایش شاهد تا گردد ویژه توجه سنی سطوح
 .باشیم مردم در شده ادراک

 هایزمینه در ورزیکنش کردن نهادینه منظور به. 7
 نیاز مورد کارآمد متخصص نیروی ورزشی، و سینمایی

 تی،دول مراکز ضروری است. شود پرورده هاعرصه این
 هایفعالیت تعمیق و بسترسازی برای هویژ نهادهای
 تۀشایس و الزم بستر و کنند ایجاد سینمایی و ورزشی

  در خاص استعدادهای پرورش و تقویت تشویق، برای
 در ار خود جایگاه و نقشِ و سازند فراهم را زمینه این

 فرهنگ سنت، تعمیق و أارتق و شده ادراک بهزیستی
 .دریابند سینمایی و ورزشی

 مؤثری و خطیر جایگاه هب توجه با همگانی هایرسانه. ۸
 را یرتأث بیشترین دارند، ما فردی و جمعی زندگی در که
 هُنری و ورزشی هایمهارت کردن نهادینه و توسعه در
ها رسانه چه. کنندمی ایفا مربوطه هایورزیکنش و

  ودرازمدت  ریزیبرنامه با باید اجتماعی هایشبکه وچه
 هُنری و ورزشی استعدادهای شکوفایی برایمدت کوتاه
 شناختی،یباییز فرهنگ سنی، مختلف هایگروه

 عمومی فرهنگ در را سینمایی و ورزشی هایمهارت
 .ببرند باال
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Abstract 
The purpose of this study was to understanding the role of sports and cinematic 

activities in subjective well-being. This research carried out with qualitative research 

method by grounded theory strategy and constructive approach and data collection is 

done by semi-structured interview method. Participants in the study included experts 

in the field of sports, and cinematic elites who were interviewed using purposeful 

sampling and snowball techniques, where the interviews were conducted with 22 

experts. In the analysis of data, using open and focused coding, analytic concepts, and 

categories have been constructed and the conceptual model of the research is based 

on these codes. Regarding the results, 21 analytical concepts were identified and 

focused on the four main categories of cognitive and emotional coordination, positive 

self-concept, strengthening of communication and social bonding, and strengthening 

of collective identity, and they were drawn in the form of a conceptual model. The 

findings of the research indicate that sport, Art and cinematic activities play an 

important role in the development of desirable feelings and emotions, psychological 

well-being, social well-being or, in other words, subjective well-being. 

 

Keywords: Subjective Well-Being, Sports and Art Activities, Psychological Well-

Being, Social Well-Being. 
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