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Abstract 
The purpose of this study was to present a model of the factors 
affecting the spiritual well-being of Iranian volleyball players. 
The research method was mixed (a combination of qualitative 
and quantitive). The statistical population of the study 
consisted of experts with knowledge of the subject. Data 
collection tools included interviews and questionnaires. The 
results indicated that causal factors had a significant effect on 
the main phenomenon. The results also revealed that factors 
affecting the spiritual well-being of Iranian volleyball players 
were classified into five factors including individual factors, 
religious factors, knowledge factors, psychological factors, and 
cultural factors. According to the results, among the identified 
factors, religious factors with 0.344 had the greatest impact on 
the spiritual well-being of the Iranian volleyball players. 

 

 Extended Abstract 
Background and Purpose 
Attention to spirituality has been 
emphasized as a key issue since  
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time immemorial (Amlakian et al., 
2020). Attention to spirituality as a 
key issue has led to efforts to 
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develop it in all dimensions (Nia et 
al., 2018).  
One of the issues with spirituality is 
well-being. People with a high sense 
of well-being experience more 
positive emotions. From the past, 
the future of themselves and others 
and events and happenings have 
positively evaluated and described 
as pleasant. People with low well-
being, on the other hand, find these 
to be undesirable and experience 
more negative emotions such as 
anxiety and depression (Mahtab, 
Ghafouri, Sahabi & Yektayar, 2020).  
Spiritual well-being includes three 
dimensions of cognition, emotion, 
and action. The cognitive dimension 
is the enjoyment of special 
knowledge or knowledge of God, 
man, and the creation and 
acceptance of God and divine laws, 
and is the first step in moving 
toward God. The first step in this 
dimension is self-knowledge; this is 
the most important step in gaining 
knowledge of God. The next step is 
emotions, a sense of calm, vitality, 
hope, and love for God and the 
prophets of God. One of the most 
important indicators of spiritual 
health and the state of spiritual man 
is positive emotions (love of God 
and divine prophets and spiritual 
experience). After all, action is the 
way in which one reveals one's 
inner spiritual beliefs in the outside 
world (Mozafari et al., 2015). 

Researchers believe that 
encouraging spirituality in the 
workplace has many benefits, which 
the organization uses to improve 
productivity and performance and 
promote its financial indicators 
(Moghimi, 2009). Research shows 
that 400% to 500% of other similar 
companies are better at increasing 
net income, improving rate of 
return on capital, and increasing the 
value of shareholders' shares 
(Thompson, 2000). Other studies 
have shown that spirituality in the 
organization is positively related to 
creativity, job satisfaction, job 
performance, and organizational 
commitment (Moghimi, 2009). 
Athletes, as individuals who must 
always be at an excellent physical 
and mental level, need more 
spiritual well-being than any other 
group. Spiritual well-being among 
athletes is important in two ways. 
First, spiritual well-being can 
prepare athletes mentally and 
behaviorally to compete in sports. 
Second, athletes as high-profile 
individuals always have a large 
audience. Spiritual well-being, due 
to its impact on the lifestyle of these 
people, causes them to be 
considered as successful models in 
society. In the sports environment, 
spiritual well-being plays a more 
prominent role than other areas. 
Being too sporty and incomparable 
to any competitive environment has 
made it necessary to promote the 
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development of spiritual well-being 
as a key factor in the development 
of sports ethics and control of 
athletes' behaviors and feelings 
(Roychowdhury, 2019). 
The ambiguity of the factors that 
create spiritual well-being in 
volleyball has led to the lack of 
spiritual well-being in volleyball. In 
addition, the path of development 
of spiritual well-being in volleyball is 
unclear and full of ambiguity. 
Hence, the present study  was 
designed and implemented under 
the title of presenting the model of 
factors affecting the development 
of spiritual well-being of volleyball 
players in the Iranian Premier 
League.  Keeping in mind, the 
question of the present study is 
“what are the factors affecting the 
development of spiritual well-being 
of volleyball players in the Iranian 
Premier League?” 
 

Materials and Methods 
The research method was field-
based in terms of data collection 
and an applied research. The 
method of the present study was 
blended (qualitative and 
quantitative) in terms of purpose. 

Participants 
The statistical population in the 
qualitative section included all 
experts aware of the issue. Using 
the snowball sampling method, the 
sample size of the research was 
determined to so that the 

theoretical saturation of the 
research was reached. Finally, 13 
individuals were identified as the 
research sample in the qualitative 
section. 
Additionally, in a small section, all 
the players of the Iranian volleyball 
premier league teams were 220 
individuals. According to Morgan's 
sample size chart, 136 people were 
selected as the sample according to 
the convenience selection. 103 
questionnaires were collected and 
analyzed. 

Gathering tools and Methods 
The collection tool in the qualitative 
section was the semi-structured 
interview. Based on the interviews, 
the components were identified 
and used as a research tool in the 
quantitative section. The 
questionnaire was divided into two 
general sections: demographic 
characteristics and items, which 
included 26 items in the form of 
five-option Likert scale (from 
strongly agree to completely 
disagree). These questions assessed 
individual factors (4 questions), 
religious factors (5 questions), 
knowledge factors (4 questions), 
psychological factors (7 questions), 
and cultural factors (6 questions). 
The content validity of this 
questionnaire was examined using 
the opinions of 8 university 
professors. Besides, the reliability of 
the questionnaire was 0.82. 
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Data processing method 
This study included the structural 
equation method as statistical 
method. SPSS and PLS software 
were also used to analyze the data. 

Findings 
The qualitative results of the 
present study showed that a total of 
26 components were identified, 
which were classified into 5 factors. 
Thus, the factors affecting the 
spiritual well-being of volleyball 

players in the Iranian Premier 
League were determined in 5 
categories: individual factors, 

religious factors, knowledge factors, 

psychological factors and cultural 

factors. In order to investigate these 

factors, the structural equation 

method was used. Figures 1 and 2 

show the results of the model of 

factors affecting the spiritual well-

being of volleyball players in the 

Iranian Premier League.

 
Table1- Summary of the research model 

Relationships T Effect 

The effect of psychological factors on the 
development of spiritual well-being 

5.090 0.251 

The effect of individual factors on the development 
of spiritual well-being 

2.110 0.065 

The effect of cultural factors on the development of 
spiritual well-being 

7.605 0.333 

The effect of knowledge factors on the development 
of spiritual well-being 

2.775 0.124 

The effect of religious factors on the development of 
spiritual well-being 

10.019 0.344 
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According to the results of the 
research model, it was found that all 
identified relationships have a T 
level higher than 1.96. This shows 
the significant impact of 
relationships. Among the identified 
factors, religious factors with an 
effect of 0.344 have the greatest 
impact on the development of 
spiritual well-being of volleyball 
players in the Iranian Premier 
League. The results of the research 
fitness indicators showed that the 
research model has a good fit. 

 

Discussion and Conclusion 
The present study revealed that in 
order to develop the spiritual well-
being of volleyball players in the 
Iranian Premier League, it is 
necessary to apply various factors, 
including individual, religious, 
psychological, cultural and 
knowledge factors, in an 
appropriate manner. In other 
words, the factors affecting the 
development of spiritual well-being 
of volleyball players in the Iranian 
Premier League consisted of 
individual, religious, psychological, 
cultural and knowledge factors. In 
his research, Bowell et al. (2020) 
noted that religious factors improve 
the development of spiritual well-
being. In interpreting this issue, it 
should be noted that the spiritual 
well-being of volleyball players in 
the Iranian Premier League were 
influenced by various aspects. 

Paying attention to these aspects 
causes athletes to recognize the 
spiritual well-being and accelerate 
the effort to achieve it. 
The identified factors showed that 
in order to improve the spiritual 
well-being of the players of the 
Iranian Volleyball Premier League, 
the purposeful efforts should be 
made. Undoubtedly, the difficulties 
in this area have led to the need for 
a variety of activities that include 
identified factors to improve 
spiritual well-being. Therefore, the 
development of spiritual well-being 
requires a comprehensive view in 
this area. Each of the identified 
factors has a positive effect on the 
development of spiritual well-being 
in the players of the Iranian 
Volleyball Premier League. The 
present study revealed that all 
identified factors (individual, 
religious, psychological, cultural and 
knowledge) have a significant effect 
on the development of spiritual 
well-being of players in the Iranian 
Volleyball Premier League. In other 
words, the nature and functions of 
the identified factors reflect the fact 
that the individual, knowledge, 
psychological, religious and cultural 
aspects cause the initial basis for the 
development of spiritual well-being. 
The results of the present study 
showed that among the identified 
factors, the religious factor has the 
greatest role in the development of 
spiritual well-being of the players of 
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the Iranian Volleyball Premier 
League. Dehshiri et al. (2014) in 
their research determined that 
theology is one of the important 
aspects of the development of 
spiritual well-being. Soleimani et al. 
(2019) found that increasing 
people's religious inclinations, while 
affecting people's emotions, causes 
them to overshadow the levels of 
spiritual well-being.  It seems that 
religious factors, through the 
promotion of theology and the 
increase of communication with 
God, cause the initial basis for the 
development of spiritual well-being 
in the players of the Iranian Premier 
Volleyball League. Religious factors 
increase the religious orientation of 
athletes through the increase of 
faith in God in life and sports, raise 
hope in God, enhance the theology 
of athletes, and improve their 
relationship with God.   
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 مقالة پژوهشی 

 1ران یبرتر ا گ یل بالیوال کنانیباز یمعنو یستیبهز  ةثر بر توسع ؤعوامل م 
 

  4اینی اصفهان  اکرم  ، 3یزهرا چهارباغ ، 2سعید قربانی  ، 1ینیسنگدوعیسی  
 

  آباد کتول   یواحد عل یبدن تیگروه ترب یدکتر  یدانشجو .1
آباد    یواحد عل یدانشگاه آزاد اسالم یو علوم ورزش یبدن تیتمام وقت گروه ترب یعلم اتیعضو هاستادیار،  .2

  کتول
  واحد اسالمشهر یبدن تیتمام وقت گروه ترب یعلم اتیعضو هاستادیار،  .3
  واحد اسالمشهر یبدن تیتمام وقت گروه ترب یعلم اتیعضو هاستادیار،  .4

 چکیده 
 بالی وال کنانیباز یمعنو یستیبهز ۀ ثر بر توسعؤعوامل م  بررسی حاضر با هدف  پژوهش

آماری    ۀجامع  حاضر از نوع آمیخته بود.  پژوهشروش    .شدو اجرا    یطراح  رانیبرتر ا  گیل
موضوع    ،پژوهش به  آگاه  ابزار  پژوهشخبرگان  در    های بودند.  اطالعات  گردآوری 
ی بر پدیدۀ اصلی  عوامل علّ،  نتایج نشان داد  حاضر مصاحبه و پرسشنامه بود.  پژوهش

ایران   برتر  لیگ   والیبال  بازیکنان  معنویثر بر بهزیستی  ؤعوامل م.  داردثیر معناداری  تأ
شناختی و عوامل  دسته عوامل فردی، عوامل مذهبی، عوامل دانشی، عوامل روان   پنج در  

ثیر مذهبی با تأ  شده، عوامل میان عوامل شناسایی  در همچنین  .  گیردمی قرار  فرهنگی  
 ران یبرتر ا  گیل  بالیوال  کنانیباز  بهزیستی معنوی  را بر توسعۀثیر  بیشترین تأ  344/0
 .  دارد
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شده مختلف    ی هاکشور اهر  که  اندانجام  از    نیکدام 

تاریخ دریافت: 
08/01/1399     

 

 

تاریخ پذیرش:  
21/05/1399 

 

 

   واژگان کلیدی: 

ورزش،  ،یمعنو یستیبهز
 . یخداشناس ت،یمعنو



                                   1401 پاییز، 41، شماره 11شناسی ورزشی، دوره : مطالعات روانسنگدوینی
 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 

 

جنبه  هاپژوهش مقول   مختلف  یهااز  در   تیمعنو  ۀبه 
موضوع    تیبه اهم  ظراند و از آن منستهیها نگرسازمان

(  2004) 1رایوی ال ،عنوان نمونهبه ؛اندشده اشاره داشته ادی
 یسازمان  یهاه یدر نظر  تیمعنو  گاه یبه جا  پژوهشی  در

در    تیموضوع که معنو  نیپرداخت و ضمن اشاره به ا
کرداست،    افتهی  تیمحبوب  یکار  یهاطیمح   بیان 

حوز موضوع  در  یتوجه  تیریمد  ۀپژوهشگران  به  خور 
  حیبه توض  (2006)  2پول وهیا  همچنین .  اندشتهدامذکور  

به  پرداخته  یروش که  معنوآ  ۀواسط است   ت ین مفهوم 
  قیعم  اریآمدن بر مشکالت بستواند با فائق یم  یسازمان

 ج یکردن آنان و ترو ریکارکنان، درگ  ی هازهیمرتبط با انگ
 دست یابد.   ییاهتیبه موفق یخوب

باور به   قت،یاخالق، حق  مانند   یمیورود مفاه  ، حالنیابا
رادمرد  ،یدرستکار خدا، بخشش،  ،یوجدان،    اعتماد، 

معنا   ،یمهربان همبستگ  ییجومالحظه،  کار،  با   یدر 
در    د یجد  یهابه پژوهش   کارکنان  قیتشو  و   همکاران

  الگوواره از ظهور    تیهمه حکا  و سازمان،  تیریمد  ۀحوز
  ؛(2013  در کار دارد )گنج خانلو،  تینام معنوبه  یدیجد
  ن یدر ا  یاندک  یهاپژوهش  رانیدر کشور ا  این،   وجود  با
  ۀ در جامع  تیمعنو آنکه  حال  ؛است  رفتهیصورت پذ  نهیزم
استعداد    ،رسدینظر م  است و به  یو سار  یجار  رانیا

کار  یورزتیمعنو  ی برا  یرانیا  ۀجامع  حوزه  از    یدر 
  (.2009 ،یمیفراتر است )مق یجهان نیانگیم

فراد ا.  استبوط به معنویت، بهزیستی  یکی از مسائل مر
های مثبت بیشتری را ، هیجانزیادبا احساس بهزیستی  

می گذشته،تجربه  از   خودشان،  ۀ آیند  دربارۀ  کنند. 

مثبت    و   دیگران ارزیابی  پیرامون  حوادث  و  رویدادها 
که  درحالی   ؛کنندها را خوشایند توصیف میدارند و آن

، موارد مذکور را نامطلوب  کمافراد با احساس بهزیستی  
های منفی مانند اضطراب و کنند و هیجانارزیابی می

بیشتری می   افسردگی  تجربه  و    )مهتاب  کنندرا 

 
1. Oliviera 

2. Iveh Pol 

3. Hungelmann 

توجه به    ،دهدله نشان میئ(. این مس2020  همکاران،
به کلیدی  بهزیستی  و  مهم  معنوی  بهزیستی  خصوص 

مهم  یمعنو  یستیبهز.  است افراد    یبعد  سالمت  از 
نظران در سراسر  و صاحب   ناکه محقق  شودی محسوب م
تعار کرده   یبرا  یفیجهان  ارائه  هانگلمان آن  و   3اند.  
از    یعنوان حسرا به   یمعنو  یستی( بهز1985همکاران )

و   عتیطب  گران،یخود، د  ن یب  ی ارتباط داشتن، هماهنگ
متعال و    ا، یوپ  یندیافر  قیطر  از   یوجود  منسجم 

منجر  دانندیم  یافتنیدست هدف    که  از  شناخت  به 
معنا  یینها همچن شودیم  یزندگ  ی و  و   4هاکز   نی. 

-از ارتباط یرا حس یمعنو یستی( بهز1995همکاران ) 
دد با  معن  گران،یاشتن  زندگ  یداشتن  در  هدف  و    یو 

با   ارتباط  و  اعتقاد  متعال  ک یداشتن    ف یتعر  یقدرت 
  یاز مسائل مهم  ی کی  یمعنو  یهاکردند. توجه به جنبه 

که  یم گسترده  ه امروزباشد  به  ی اتوجه  جلب  خود    را 
  یریگ(. شکل2019و همکاران،    یمانی)سلاست    کرده 
موجود در حوزه   هایپژوهشاز  یناش یمعنو یستیبهز

شکل 2020  ،5نتزمنی)ها  است  اتیمعنو   ی ریگ(.  
بهر  شدهسبب    یمعنو  یستیبهز امروزه  تا    ۀاست 

-گروهبر  ها برده شود و  حوزه  یاز آن در تمام  یاگسترده
  . (2017و همکاران،    6)چن   تأثیر بگذارد   یمختلف  یها

و   یمعنو  یستیبهز عواطف  شناخت،  بعد  سه  شامل 
شناخت بعد  است.  یا    یبرخوردار  ،یکنش  شناخت  از 

خدا    رشیخدا، انسان و خلقت و پذ  دربارهمعرفت ویژه  
قوان اول  یاله  نیو  و  به  نیبوده  درحرکت    ی سوگام 

 .بعد شناخت خود است  نیقدم در ا  نیخداوند است. اول
به شناخت خداوند   یابیدست  یگام برا  نیترگام مهم   نیا

است. گام بعد عواطف، احساس آرامش، نشاط، امید و  
انبیا  یورزمحبت از مهم   یاله  یبه خدا و   ن یتراست. 

معنو  یهاشاخص  معنو  یسالمت  انسان  حالت    ،یو 
)محبت مثبت  انبیا  یورزعواطف  و  خدا  و    یاله  یبه 

4. Hawks 

5. Heintzman 

6. Chen 
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روشیمعنو  ۀتجرب بعد کنش،  است.  فرد    ی(  که  است 
-یخود را در جهان خارج آشکار م  یدرون  ینوعقاید مع

 (. 2015و همکاران،  اینیکند )مظفر
 یشگیهم  یها از دغدغه  یکی  یمعنو  یستیبهبود بهز

(. 2020و همکاران،    انی بوده است )امالک  پژوهشگران
در    تیمعنو  یکارکردها   درباره  یقو  یهاافتهیوجود  

-است تا تالش شدهها و افراد سبب گروه یتمام انیم
  شود انجام    یمعنو   یستیبهز  ۀتوسع  باری  یاعمده   یها

همکا  یمانی)سل که  2019  ران،و  معتقدند  محققان   .)
مزا  تیمعنو  قیتشو کار  محل    ؛دارد  یفراوان  یایدر 
بهره  ییایمزا با  سازمان  آن  یرگیکه    ودبهب  به   هااز 

  ی مال هایعملکرد و بهبود شاخص شیو افزا  وریبهره
-ینشان م  هاپژوهش(.  2009  ،یمی)مق  پردازدیخود م

  گر ید ازدرصد  500تا  400 تریمعنو  هایشرکت ،هدد
درآمد خالص، بهبود نرخ  شی مشابه در افزا هایرکتش

سرما افزا  ه یبازگشت  سهام   ش یو  سهام  داران  ارزش 
-ینشان م  یگری(. مطالعات د2000  ،1)تامپسون  بهترند

ارتباط مثبت با خالق  تیمعنوکه  هد  د  ت، یدر سازمان 
شغل  ،یشغل  تیرضا تعهد   ی عملکرد  دارد    یسازمان  و 
قاعد  تیمعنو  نیهمچن(.  2009  ،یمی)مق سازمان    ۀ در 
  ی قدرتمند و ژرف را برا  یرو ین  تواندیاست که م  یینوپا

آورد  یزندگ ارمغان  به  ا(2020هیانتزمن،  )  افراد    نی. 
زمان  یرو ین زندگ  یقدرتمند  که  شد  خواهد   یحاصل 

  نیبخورد. با چن  وندیکارکنان پ  ی معنو  یبا زندگ  ی کار
  توانند یم  یبا هزاران ساعت کار  اًبیکارکنان تقر  ،ییرو ین

  باشند  داشته  معنادارتر   و   ترمتوازن  تر،بخشلذت  ی کار
زندگ  تیمعنو  ی کپارچگی.  (2009  ،یمیمق)   یکار  یبا 

از کارشان داشته    یشتریب  تیافراد رضا  شود،ی باعث م
-یکار خود فارغ و به خانواده م  طی از مح  یباشند و وقت

هم بشتابند.   یاریبه    گریکدیاز    زیگر  یجابه  وندند،پی
ا بر  مح  تی معنو  ن،یافزون  م   طیدر   ی برا  تواندیکار 

 
1. Thompson 

2. Gabana 

  ت یو مسئول  کوشیسخت  ،تانسانی  اجتماع،  و   هاسازمان
ا ارمغان آورد و  است که    ایفهیوظ  نتریمهم  نیرا به 

کنون هزار  یجوامع  روبه  ۀدر  آن  با  باشد  می  رو سوم 
 (.2001 بونز،ی)گ

پژوهش انجام عمده  مفاهیم موجود درهای  و    باره شده 
گروهبهزیس برخی  با  ارتباط  در  معنوی  ازتی  جمله  ها 

دانش و  دانشجویان  استکارکنان،  بوده  اما    ،آموزان 
های بهزیستی معنوی در تمامی  توان منکر ظرفیتنمی
ازجملهگروه بود  ها  همکاران  2)گابانا   ورزشکاران  ، و 

در   بایدعنوان افرادی که همواره ورزشکاران به . (2019
سطح عالی جسمانی و روانی باشند، بیشتر از هر گروه 

معنوی   بهزیستی  نیازمند  بهزیستی  استدیگری   .
معنوی در میان ورزشکاران از دو جنبه مهم و ضروری  

می  است: معنوی  بهزیستی  اینکه  منظر  اول  از  تواند 
را   رفتاری ورزشکاران  و  در ورزش    برای ذهنی  رقابت 

ورز  کند؛آماده   اینکه  بهدوم  افراد  شکاران  عنوان 
از مخاطبان بی برخوردارپرمخاطب همواره  .  ندشماری 

به معنوی  تبهزیستی  این  بثیر  أواسطه  زندگی  ر سبک 
آنان الگوهای موفقی در جامعه    شودمی افراد سبب   تا 
در محیط ورزشی بهزیستی معنوی نقش     تلقی شوند.
بابارزتری   مقایسه  حوزه   در  ایسایر  کند. می   فاها 

غیرقابل ابتیقر و  ورزش  اندازه  از  بیش  مقایسه بودن 
سبب    کردن رقابتی  فضای  هر  با  تا    شدهآن  است 

عنوان یک عامل  ضرورت گسترش بهزیستی معنوی به 
ا  کلیدی در توسعه اخالقیات در ورزش و کنترل رفتاره

مشخص   ورزشکاران  احساسات     شود و 
 .  (2019، 3)رویچوودهوری 

نقش    یدیکل  ریمتغ  کیعنوان  به  یمعنو  یستیبهز
ارتقا  یمهم شراشاخص  یبرخ  یدر  و  ازجمله    طیها 

و همکاران،   4)کوتون   دارد  ینفس و رفاه ذهنهباعتماد
در    یمعنو  یستیمهم بهز  یاز کارکردها  یکی  (.1999

3. Roychowdhury 

4. Cotton 
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توسعه و   دربارهجامع    های پژوهش. فقدان است  ورزش
است تا    شدهدر ورزش سبب    یمعنو  یستیگسترش بهز

چندان تمرکز  در    یمعنو  یست یبهز  ۀتوسع   بر  یامروزه 
له  ئمس  نی. ا(2008،  1)ریدنور و هامرمیستر   نشودورزش  

  یهاتیاول از ظرف ۀتا در مرحل  شودمی سبب   یطرف از
در   و   نشود  یدر ورزش استفاده چندان   یمعنو  یستیبهز

اخالق  ،ادامه رفتار   یارزش  ،یمشکالت  ورزش    یو  در 
خدشه  شود   جاد یا سبب  جادارکه  ورزش    گاهیشدن 

-بهرهفقدان    یطرف. از(2019رویچوودهوری،  )   شودمی
  ۀ استفاد  است تا  شده سبب    یمعنو  یستیاز بهز  یریگ

ارتقا  یمناسب جهت  در  آن  ورزشکا  یاز    رانعملکرد 
عنوان  به  یمعنو  یستیاست که بهز  یحالدر  نیا  نشود؛

کل  یکی مسائل  م  یدیاز  ورزش  به  یدر    یارتقاتواند 
(  2019رویچوودهوری ).  شودعملکرد ورزشکاران منجر  

معنوی    کردخص  مش بهزیستی  تا    شودموجب میکه 
به   یابد.  افزایش  ورزشکاران  ورزشی  عملکرد  سطح 

وی به   ،اعتقاد  معنوی  رشد  بهزیستی  افزایش  واسطه 
ن بهبود بهزیستی کلی شخصیتی ورزشکاران و همچنی

  برای نظر ذهنی و رفتاری  متا آنان از    شودمی آنان سبب  
آم  ورزش  حوزه  در  مسادهفعالیت  این  که  شوند    له ئتر 

ورزشی   عملکرد  بهبود  بهزیستی  شودمی نان  آسبب   .
به  بهبود  معنوی  و  ورزشکاران  حواشی  کاهش  واسطه 

آنان زندگی  کیفیت  و  زندگی  از    شودمیسبب    سبک 
خود  هظرفیت واقعی  بیشتریای  میزان  ورزش    به  در 
 (. 0142، 2)نیته و سینگر  کننداستفاده  

حرفهگامروز   ورزش  در  اخالقی  فضای  به  سترش  ای 
یکی از معضالت مهم در ورزش تبدیل شده است. بروز  

تقیاخالبی و  ورزش  ارکان  در  های  ثیرگذاریأهایی 
ای  ورزش حرفهاست تا    شدهمنفی آن بر جامعه سبب  

ی نامطلوب در  هایی باعث اشاعه برخی رفتارها در زمان
به  گروهجامعه  تخصوص  سنی  شودأ های    ثیرپذیر 

 
1. Ridnour & Hammermeister 

2. Nite & Singer 

بین(2009،  3)داویس  این  در  از  ، .  مسائل  جمله  برخی 
می معنوی  بهبهزیستی  وضعیت تواند  بهبود  واسطه 

 برایتا شرایط    شدهاعتقادات سبب  معنویت و همچنین  
فراهم   اخالقیات  از  بهرهفقدان  .  شودتوسعه  گیری 
است    شدههای اخالقی سبب  بهزیستی معنوی در برنامه

 عبارتیبه   ؛صورت پایدار بهبود نیابدتا مسائل اخالقی به 
به مسائل مربوط به بهزیستی معنوی سبب   یتوجهبی

ای دچار  ورزشکاران در ورزش حرفهامروزه  است تا    شده
حوزه در  نگرشاخال  مشکالتی  و  احساسات  ها  قیات، 

بروز    موجب  توانددر بهزیستی معنوی میشوند. ضعف  
زمینه در  ورزشکاران  مشکالتی  میان  در  رفتاری  های 

پژوهشی حاضر در این    . خأل(2020،  4)لیوینگستون   شود
است تا فرایند بهبود بهزیستی معنوی  شدهحوزه سبب 

توسعه  که امروزه  صورتی به   شود؛الت اساسی  ک شدچار م
  ای وجود های ورزش حرفهبهزیستی معنوی در اولویت

می نظر  به  طرفی  از  باشد.  دانش    ، رسدنداشته  ضعف 
است تا دغدغه کافی    شدهبهزیستی معنوی سبب    بارهدر

 .نشودایجاد   زمینهدر این  
ای و تشدید رقابت در  با توجه به شرایط ورزش حرفه

ارتقا می  یآن،  معنوی  بهتوبهزیستی  یک  اند  عنوان 
ای  متغیر کلیدی سبب کاهش حواهشی در ورزش حرفه

اخالق   بهبود  همچنین  افزایش  به   شود؛می و  عبارتی 
تا توجه به مسائل    شودمیسطح بهزیستی معنوی سبب  
حرفه  ورزش  در  تاخالقی  و  یابد  بهبود  کید أای 

جنبه بر  یابد.  ورزشکاران  افزایش  نیز  غیرورزشی  های 
باشد و مؤثر  ورزش والیبال نیز می تواند    برله  ئاین مس

ارتقا این    یدرنهایت به  وضعیت ذهنی ورزشکاران در 
منجر   اخالق  اشاعه  همچنین  و  طرفی شودرشته  از   .

تا وضعیت معنوی افراد   شودمیبهزیستی معنوی سبب 
سبب  و  یابد  بهبود  غیرورزشی  و  ورزشی  محیط  در 

جنبه أت برخی  بر  کیفیتثیرگذاری  ازجمله  زندگی   ها 

3. Davis 

4. Livingston 
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معنوی به   شود؛می بهزیستی  حوزه  در  مطالعه  عبارتی 
خصوص تا ورزشکاران در رشته والیبال به  شودمیسبب  

ا  گ یل  بالیوال  کنانیباز متغیر    ران یبرتر  این  مزایای  از 
ارتقا   کنند  فراوان  استفاده به  درنهایت  های  جنبه  یو 

. از طرفی  شودمنجر  اخالقی، فرهنگی و کیفیت زندگی  
واسطه کاهش حواهشی  تا به   شودمی له سبب  ئاین مس

نیز    یارتقا  بهورزشکاران   آنان  ورزشی  منجر عملکرد 
 .شود
  ی تواند کارکردهایم  زین  یورزش  یهاطیدر مح  تیمعنو

ارتقا    ۀ در مرحل  یمعنو  یستیبهز  یمثبت داشته باشد. 
م رفتاریاول  منظر  از  متحول    ،یتواند  را  ورزشکاران 

تا    شودمیسبب    یمعنو  یستیبهز  یعبارتبه  کند؛
ورزش اگیردقرار    ریثأتورزشکاران تحت  ی عملکرد    ن ی. 

  یدر ارتقا  یمعنو  یستیبهز  ی ارکردهاواسطه ک بهمسئله  
فکر رفتار  ی ثبات  بود.  مؤثر  ورزشکاران    ی و  خواهد 

افزابه  نیهمچن  یمعنو  یستیبهز قدرت    شیواسطه 
م  یذهن تعال یورزشکاران  بهبود  به  آنان    یتواند  نفس 

تأثیر  آنان    یرفتارهابر  شک  بدون  امر  ن یکه ا  شودمنجر  
ضمن    حاضر  پژوهشانجام    ،یکلصورت به  گذارد.می

در  جادیا بهزدغدغه  به  توجه   یمعنو  یستیخصوص 
تالش  شودمیسبب   توسعه    منظوربه  یمنظم  یهاتا 

م  یمعنو  ی ستیبهز برتر    گیل  بالیوال  کنانیباز  انیدر 
حوزه    نیدر ا  پژوهشی  خأل  ،حالن یابا  شود؛انجام    رانیا

فرا  شدهسبب   تا  در    یمعنو  یست یبهز  ۀ توسع  ندیاست 
به  والورزش  ورزش  در  مشکال   بالیخصوص    تدچار 

ایجادکننده  نامشخص .  شود  ی اساس عوامل  بودن 
است تا    شده یبال سبب  بهزیستی معنوی در ورزش وال

ظرفیت والیبال  از  ورزش  در  معنوی  بهزیستی  های 
توسعه  .  شنوداستفاده   در  مسیر  نیز  معنوی  بهزیستی 

مسئله    نیاورزش والیبال نامشخص و پر از ابهام باشد.  
ان ارائه مدل  حاضر با عنو  پژوهش است تا    شده سبب  

 بال یوال  کنانیباز   یمعنو  یستیبهز  ۀثر بر توسعؤعوامل م
ا  گیل اجرا    رانیبرتر  و  ازاین طراحی  ال ؤس  رو شود؛ 

این   حاضر  مکه    استپژوهش  توسعؤ عوامل  بر    ۀثر 

ا  گیل  بالیوال  کنانیباز  یمعنو  یستیبهز   رانیبرتر 
 ؟چیست

 

   شناسی پژوهشروش
  ، اطالعات  یگردآور   لحاظاز  حاضر    پژوهشروش  

هدفو    یدانیم نظر  کمّ  یفی)ک  ختهی آم  ، از  ؛  بود(  یو 
اجرا شد که    یو کمّ  یفیدر دو بخش ک  پژوهش  بنابراین

اول ک  پژوهش  ۀیاطالعات  بخش  اطالعات    ی فیدر  و 
  پژوهش  شد.  ی گردآور  یدر بخش کم  پژوهش  هیثانو

نوع   والنیز    یکاربرد  هایپژوهشاز  در  که    بالیبود 
 .شوداستفاده می 

 کنندگانشرکت
ک  حاضر  پژوهش  یآمار  ۀجامع  بخش   یتمام  ،یفیدر 

به  آخبرگان   بودگاه  باندموضوع  روش    .  از  استفاده 
  پژوهش  ۀحجم نمون  نییبه تع  ،یبرفگلوله  یریگنمونه

رس حد  نظر  دنیتا  اشباع  شد.    پژوهش   یبه  پرداخته 
به  13  ،درنهایت نموننفر  بخش    ۀعنوان  در  پژوهش 

شدند. مشخص  به    کیفی  آگاه  افراد  شامل  افراد  این 
تحصیلی  سطح  دارای  از  که  بودند  پژوهش  موضوع 

از تجربه کافی در    ، مرتبط و عالی در حوزه ورزش بودند
حرفه  ورزش  به حوزه  والیبال ای  ورزش  خصوص 

بودند فعالیت    ،برخوردار  والیبال    زیادتجربه  ورزش  در 
حوزه بهزیستی معنوی   امیزان آشنایی آنان ب   و   داشتند

به  نیز  ورزش  سدر  چند  ارزیابی  ؤ واسطه  اولیه  .  شدال 
سبب   معیارها  این  به   شدمجموع  افراد  این  عنوان تا 

 نمونه در پژوهش حاضر مشخص شوند.
  کنانیباز  یمامت  پژوهش  یآمار  ۀجامع   ،یدر بخش کمّ 
وال  گ یل  یهامیت آنان    که  ندبود  رانیا  بالیبرتر  تعداد 

براساس    فر بود.ن  220شده  های کسببراساس گزارش
نمون حجم  بر  ۀ جدول  انتخاب  مورگان،  حسب 

مشخص    پژوهشنمونۀ  عنوان  نفر به  136  ،دردسترس
جمع   .ندشد و  پخش  از  پرسش پس  های  نامهآوری 

 .شدآوری و تحلیل  نامه جمع پرسش  103پژوهش، 
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 های گردآوری ابزار و شیوه 
 ش حاضر در بخش کیفی، مصاحبۀگردآوری پژوهابزار  
با استساختاریافته  نیمه به مصاحبه  . همچنین  -توجه 

که این    شدشناسایی    های مدنظرلفهؤمشده،  های انجام 
ی  عنوان ابزار گردآوری پژوهش در بخش کمّعوامل به
-. این پرسشنامه به دو بخش کلی ویژگیشداستفاده  

جمعیت سؤالهای  و  بهشناختی  که  آن  صورت  های 
مخالفم(   موافقم تا کامالً  )از کامالً  ای لیکرتیگزینهپنج

در   تقسیم  اسؤ  26و  بود،  س شدل  این  عواملؤ.    االت 
عوامل    (،الؤس  پنج، عوامل مذهبی ) ال(ؤسچهار  )  فردی

( الؤس  هفتشناختی )(، عوامل روان الؤ سچهار  دانشی )
( فرهنگی  عوامل  رسنجیدندرا  (  الؤس  ششو   ییوا. 

تن    هشت  اتبا استفاده از نظر  شنامهپرس نیا  ییمحتوا
میزان پایایی پرسشنامه  .  شد  یبررس  یدانشگاه  د یاساتاز  

    .بود 82/0نیز 

 ها دادهروش پردازش 

  روش   ،حاضر  پژوهش  در  کاررفتهبه   آماری  روش
  پژوهش   هایداده   تحلیل  برای.  بود  ساختاری  معادالت

  استفاده   2اسالپی  و   1اساس پیاس   هایافزارنرم  از
 .شد

 

  هاافتهی
کلموگر آزمون  داد-فانتایج  نشان  توزیع    ، اسمیرنف 

ازاست حاضر غیرطبیعی    پژوهشهای  داده با   .    طرفی 
بودن توزیع  و غیرطبیعی  پژوهش  ۀتوجه به حجم نمون

-الپیافزار  محور و نرمافزارهای واریانس ها از نرمداده
شناسایی  به  . شداستفاده    اس معواممنظور  بر ؤ ل    ثر 

برتر    گیل  بالیوال  کنانیباز  یمعنو  یستیبهز  ۀتوسع
شد.    رانیا استفاده  کدگذاری  و  کیفی  روش  جدول از 

کدگذایکشماره   به  مربوط  نتایج  عوامل  ،  ری 
 دهد.  شده را نشان میشناسایی

 

 نتایج بخش کیفی پژوهش   -1جدول 

Table 1- The results of the qualitative part of the research 

 فراوانی عوامل  ردیف 

1 

 عوامل فردی 

 9 افزایش هدفمندی در زندگی ورزشکاران 

 9 دهی ورزشکارانخودنظمهای بهبود مهارت  2

 10 افزایش احترام به عقاید دیگران از سوی ورزشکاران  3

 12 سبک زندگی سالم در ورزشکاران  یارتقا 4

5 

 عوامل مذهبی 

 13 خدا در مسیر زندگی و ورزشی ورزشکاران  ایمان به کمک

 9 گیری مذهبی ورزشکاران افزایش جهت 6

 8 امیدداشتن به خدا 7

 8 افزایش خداشناسی ورزشکاران  8

 8 افزایش ارتباط با خدا توسط ورزشکاران  9

  

 
 
 
 

 

 
1. SPSS  2. PLS  



 1401 پاییز، 41، شماره 11شناسی ورزشی ، دوره  مطالعات روان                                                            98

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 نتایج بخش کیفی پژوهش   -1جدول 

Table 1- The results of the qualitative part of the research 

 ردیف  فراوانی عوامل  ردیف 

10 

 عوامل دانشی 

کارکردهای بهزیستی معنوی در میان  دربارهوجود شواهد 
 ورزشکاران

10 

 11 های معنوی ارزش دربارهافزایش آگاهی  11

 12 بهزیستی معنوی  های ناشی از توسعۀشناخت فرصت  12

 13 بهزیستی معنوی در ورزشکاران  سازی فرایند توسعۀشفاف 13

14 

 عوامل روانشناختی 

 9 ورزشکاران نفس افزایش اعتمادبه

 9 بهبود حس کنترل شخصی  15

 10 های خداافزایش توجه ورزشکاران به قدرت  16

 10 های ورزشیارتقای رضایت ورزشکاران در محیط 17

 8 قدرت تمرکز ورزشکاران ارتقای  18

 9 بهبود وابستگی ورزشکاران به خدا 19

 9 بهبود انسجام شخصیتی ورزشکاران  20

21 

 عوامل فرهنگی 

بهزیستی  های جمعی در جهت توسعۀ ریزی رسانهبرنامه
 معنوی 

10 

 11 روابط فامیلی در میان ورزشکارانارتقای  22

 12 افزایش احساس امنیت در میان ورزشکاران  23

 13 های اجتماعی از ورزشکاران افزایش حمایت  24

 12 ورزشکاران میان  های اجتماعی سازنده درایجاد گروه 25

 12 افزایش احساس مسئولیت ورزشکاران  26

داد نشان  پژوهش  کیفی  لفه  ؤم  26  مجموعدر ،  نتایج 
بندی  دسته  عامل  پنج  در ها  لفهؤکه این م  شد شناسایی  

مصورت بدین  ؛شد عوامل  معنویؤ که  بهزیستی  بر   ثر 
در    برتر  لیگ  والیبال  بازیکنان امل  عدسته    پنج ایران 

 فردی، عوامل مذهبی، عوامل دانشی،  شامل عوامل 

   . شدندمشخص  شناختی و عوامل فرهنگیعوامل روان 

ساختاری    برای معادالت  روش  از  عوامل  این  بررسی 
نتایج مدل    شماره یک و شماره دو،  اشکال.  شداستفاده  

 لیگ  والیبال  بازیکنان  معنوی  بهزیستیعوامل مؤثر بر  
 د. ندهرا نشان میایران  برتر
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 ها لفهؤثیر مأوضعیت مدل پژوهش در حالت میزان ت -1شکل 

Figure 1- The state of the research model in the state of influence of the 

components 

 
 هالفهؤمیزان تی موضعیت مدل پژوهش در حالت  -2شکل 

Figure 2- The state of the research model in the state of the t-values 

components 
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 خالصه مدل پژوهش   -2 جدول

Table 2- Summary of the research model 
 تأثیر

Effect 

 تی
t-values 

 روابط 

بهزیستی معنوی  شناختی بر توسعۀثیر عوامل روانتأ 5.090 0.251  

 تأثیر عوامل فردی بر توسعۀ بهزیستی معنوی 2.110 0.065

 تأثیر عوامل فرهنگی بر توسعۀ بهزیستی معنوی 7.605 0.333

 تأثیر عوامل دانشی بر توسعۀ بهزیستی معنوی 2.775 0.124

 تأثیر عوامل مذهبی بر توسعۀ بهزیستی معنوی 10.019 0.344

 

مشخص   پژوهش  مدل  نتایج  با  تمامی    ،شدمطابق 
د شناسایی  روابط تی  شده  میزان   96/1از    بیشترارای 

  . در استروابط    دهنده تأثیرگذاری معنادارنشان  بوده که
شناسایی عوامل  تأثیر میان  با  مذهبی  عوامل  شده، 

تأ   344/0 توسعۀثیر  بیشترین  بر  معنوی  را    بهزیستی 

تایج مربوط به  ن  .دارد  رانیبرتر ا  گیل  بالیوال  کنانیباز
  پژوهش مدل    ،نشان داد  پژوهشهای برازش  ص شاخ

 . استاز برازش مناسبی برخوردار 

 

 گیری بحث و نتیجه
به معنوی  کلیدی  عنوبهزیستی  متغیرهای  از  یکی  ان 

های مختلف ازجمله  تا معنویت در حوزه  شودمیسبب  
بهبود بهزیستی   صورت مناسب گسترش یابد.بهورزش 
بهبود    بهتا عملکرد ورزشکاران    شودمی   موجبمعنوی  

منجر   ورزشکاران  رفتاری  و  ذهنی    شود وضعیت 
تا    شودمیسبب    مسئله  . این  (2019رویچوودهوری،  )

تلقی   مهم  ورزش  در  پیش  از  بیش  معنوی  بهزیستی 
عنوان  ۀ بهزیستی معنوی بهتوسع  برایتالش      و   شود

بهزیستی   ی. ارتقاشودپیش درک  ازمهم بیش موضوعی  
حوزۀ در  به   معنوی   بال یوال  کنانی بازخصوص  ورزش 

. استبیشتری پژوهشی نیازمند شواهد  رانیبرتر ا گیل
بهزیستی   توسعۀ  برایکه    کردحاضر مشخص    پژوهش
ا  گیل  بالیوال  کنانیبازمعنوی   است   رانیبرتر  نیاز 

مذهبی فردی،  عوامل  ازجمله  مختلفی  ،  عوامل 

به روان دانشی  و  فرهنگی  مناسب  شناختی،  صورت 
بهزیستی   ثر بر توسعۀؤ عوامل م  ، عبارتیبه  شود؛اعمال 
شامل عوامل    رانیبرتر ا  گیل  بالیوال  کنانیبازمعنوی  

. است، فرهنگی و دانشی  شناختیروان،  فردی، مذهبی
  کردند، ره  در پژوهش خود اشا(  2020و همکاران )  تاول

بهزیستی   تا مسیر توسعۀ  شودمی عوامل مذهبی سبب  
یابد.   بهبود  که    دریافت  نیز(  2020)  نتزمنیهامعنوی 

سیر بهبود بهزیستی  مهم در م  موضوعیشناخت از خود  
را    لفهؤمتوجه به این    امرکه این    استمعنوی مشخص  

می )کند.  گوشزد  همکاران  و  مشخص    (2019گابانا 
تحت  کردند، معنوی  بهزیستی  مجموعه أ تبهبود   ثیر 

 معنوی. افزایش بهزیستی  استمسائل فردی و محیطی  
به   توجه  عوامل  مجموعهنیازمند  و ای    امر این    است 

از   معنوی  ناشی  بهزیستی  بهبود  پیچیده    است فرایند 
هامرمیستر،  ) و  تفسیر    .(2008ریدنور   مطلباین  در 

 بالیوال  کنانی بازذکر است که بهزیستی معنوی    شایان
ی قرار دارد  های مختلفتأثیر جنبهتحت   رانیبرتر ا  گیل

جنبه این  به  توجه  ورزشکاران    شودمی ها سبب  که  تا 
دستیابی    برایضمن شناخت از بهزیستی معنوی تالش  

   .بخشندبه آن را تسریع 
شناسا مییعوامل  نشان  برایدهدی شده  بهبود    ، 

باز  یمعنو  یستیبهز وال  گیل  کنانیدر   ران یا  بالیبرتر 
 ،شکبدون  .شود انجام    یهدفمند  یهاتالش  باید

ا  یهایسخت در  سبب    نیموجود  تا    شدهحوزه  است 
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بهز   ی هاتیفعال  انجام   ازمندین  یمعنو  یستیبهبود 
  ؛ شده باشدییشناسا   املعو  رندهیمختلف باشد که دربرگ

  به یازمند نگاه جامع  بنابراین توسعه بهزیستی معنوی ن
حوزه   شناسا  کیهر  .استاین  عوامل  شده  ییاز 

 ی معنو یستیبهز  روند توسعۀ برمثبت  ریثأت رندهیدربرگ
باز وال  گ یل  کنانیدر    پژوهش.  است  رانیا  بالیبرتر 

مشخص   شناسا  تمامی  کرد، حاضر    شده ییعوامل 
روان  مذهبی،  دانشی( )فردی،  و  فرهنگی   شناختی، 

توسع  معنادار   یریثأت   کنانیباز  یمعنو  یستیبهز  ۀ بر 
وال  گیل و    تیماه  ،یعبارت به  ؛دندار  رانیا  بالیبرتر 

شناسا  یکارکردها باز ییعوامل  اگوشده    ن یکننده 
مهم جنبه  است  موضوع   ی،دانش  ی،فرد  یهاکه 

  رتا بست  شودمیسبب   ی و فرهنگ  یمذهبی،  شناختروان
 .شود  جادیا یمعنو یستیبهز ۀتوسع برای هیاول

حاضر   تحقیق  م  کرد،مشخص  نتایج  عوامل    انیدر 
  ۀ ر توسع دنقش را    نیشتریب  یعامل مذهب،  شدهییشناسا

  . دارد  رانیا  والیبال  برتر  گیل  کنانیباز  یمعنو  یستیبهز
  یخداشناس  نشان دادند،(  2014)  و همکاران  یریدهش

 .است  یمعنو  یستیبهز  ۀمهم توسع  یهاجنبه  از  یکی
)میمق خدا    دریافت،(  2009ی  با  از    یکیارتباط 

  .است  یمعنو  یستیبهز  ۀتوسع  برایمهم    یراهکارها
افزایش   معنویبرای  مسائل  به    بهزیستی  به  توجه 

استمذهبی   و   یمانیسل(.  2020لیوینگستون،  )  نیاز 
تمایالت    کردند،مشخص  (  2019)   همکاران افزایش 

سبب    ،ثیرگذاری بر احساسات افرادأمذهبی افراد ضمن ت
معنوی  بر    تأثیرگذاشتن بهزیستی    .شودمی  نیزسطوح 

 عوامل مذهبی ضمن   ذکر کرد،( 2013)  خانلوگنج
 

منابع

سبب   خداشناسی  بهزیستی بهبود  افزایش  سطوح 
   .شودمی
م  به مذهب  ،رسدینظر    یارتقا  ۀواسطهب   یعوامل 

بستر  تا    شودمیارتباط با خدا سبب    شیو افزا  یخداشناس
باز  یمعنو  بهزیستی  توسعۀ  برای  اولیه   گیل  کنانیدر 

  واسطۀبه. عوامل مذهبی  شود  جادیا  رانیا  بالیبرتر وال
 ی و ورزش  یزندگ  ریخدا در مس  به کمک  مانیاافزایش  

،  ورزشکاران  ی مذهب  یریگجهت  شیافزا،  ورزشکاران
و    ورزشکاران  ی خداشناس  ش یافزا،  به خدا  دیام  یارتقا
 شودمی بب  س  ارتباط با خدا توسط ورزشکاران  شیافزا

توسعۀ دنبال    تا  بیشتری  کیفیت  با  معنوی  بهزیستی 
 . شود

نتایج    توجه   با پیشنهاد    پژوهشبه  با    ،شودمی حاضر 
یکنان لیگ برتر والیبال  گیری مذهبی بازجهت  یارتقا

به ارتقافعالیت  واسطۀایران  به  فرهنگی    یهای 
اقدام  بهزیستی م آنان  پیشنهاد  شودعنوی  با    ،شودمی . 

درشفاف در  رکردهای  کا  باره سازی  معنوی  بهزیستی 
  بهزیستی معنوی در  ی های ورزشی آنان به ارتقافعالیت

بر لیگ  بازیکنان  ایران  میان  والیبال  شودتر  .  کمک 
 ی ستیبهز  ۀتوسع  ندیفرا  یسازشفافبا    ،شودمی پیشنهاد  

ورزشکاران  یمعنو بازیکنان    در  والیبال  به  برتر  لیگ 
کمک  ب  توسعۀ  برایایران   معنوی  .  شودهزیستی 

پیشنهاد    هاپژوهشتوسعۀ    منظوربه حوزه  این  در 
بر  هاییپژوهش  ،شودمی هدف  وضعیت با  رسی 

رشته در  معنوی  ایرابهزیستی  ورزشی  مختلف  ن  های 
  بارهنجی درنیازس،  شودمی . همچینن پیشنهاد  شودانجام  
ای ایران بهزیستی معنوی در سطح ورزش حرفه   توسعۀ
.شودانجام  
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