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  مقایسه ابعاد بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار

  3، مهرداد حسن زاده2پرویز پرزور، 1جعفر مجیدپور قورت تپه

  جعفر مجیدپور قورت تپه، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه ارومیه - 1

  ی پرویز پرزور، دانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی،دانشگاه محقق اردبیل - 2

 مهرداد حسن زاده، کارشناس روان شناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی - 3

 :چکیده

 روش. بود غیرورزشکار و ورزشکار آموزان دانش در روانشناختی بهزیستی مقایسه حاضر پژوهش از هدف

 مقطع پسر آموزان دانش کلیه شامل حاضر پژوهش آماري جامعه و اي¬مقایسه –علی نوع از پژوهش

 ورزشکار آموز دانش  80 شامل پژوهش آماري نمونه. بودند 93- 94 تحصیلی سال در اردبیل شهر تاندبیرس

 به و شدند، انتخاب اي چندمرحله اي¬خوشه گیري¬نمونه بصورت که بودند؛ غیرورزشکار آموز دانش  80 و

 هاي¬گروه براي t آزمون از ها¬داده تحلیل و تجزیه براي. دادند پاسخ  ریف روانشناختی بهزیستی مقیاس

 که داد نشان t آزمون از حاصل نتایج. است شده استفاده) مانووا( متغیره چند واریانس تحلیل و مستقل

 معناداري صورت به غیرورزشکار، آموزان دانش از ورزشکار آموزان دانش کلی روانشناختی بهزیستی

)001/0<P (دیگران با مثبت روابط که داد نشان نیز چندمتغیري واریانس تحلیل از حاصل نتایج. است بیشتر 

) P>001/0( معناداري صورت به غیرورزشکار، آموزان دانش از ورزشکار آموزان دانش زندگی در هدف و

 وجود گروه دو بین معناداري تفاوت استقالل و فردي رشد محیطی، تسلط خود، پذیرش در اما. است بیشتر

 . نداشت

 روانشناختی بهزیستی غیرورزشکار، آموزان دانش زشکار،ور آموزان دانش: کلیدي هاي واژه

 
  

A comparison of Psychological Well-Being in athlete and no athlete students 
 
 
Abstract: The purpose of the present study is to compare psychological well-being in athlete and no 
athlete students. The research method was casual-comparative and the statistical population included 
all student of ardabil city high school during 93-94 (2014-2015). The statically sample of the 
research included 100 athlete student and 100 no athlete student; who were selected through 
multistage cluster sampling, and answered Ryff’s Psychological Well-being Scale (with 0.68 
reliability). Data were analyzed using independent sample t-test and multivariable analysis of 
variances (MANOVA). Results of t-test revealed that psychological well-being of the athlete 
students was significantly higher than no athlete students (p<0.001). Results of multivariable 
analysis of variances indicated that positive relationship with others and purpose in life of athlete 
students was significantly higher than no athlete students (p<0.001), but there was no significant 
difference between two groups in self-acceptance, environmental mastery, personal growth and 
autonomy (p>0.05.( 
Keywords: athlete students, no athlete students, psychological well-being 
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  مقدمه 

دانند که روان انسان مستقیمًا تحت تأثیر شرایط بدنی و جسمانی اوست و متقابًال روانشناسان اکنون به خوبی می

هاي نظري در مطالعه . یکی از مدلفضاي روانی و ذهنی اوستها، تحت تأثیر جسم انسان و اعمال اندام

کار اصلی این رویکرد، بررسی و شناخت  روانشناسی ورزش، رویکرد روانشناسی مثبت نگر است. دستور

هاي بهنجار ها، نقاط قوت، استعدادها و محاسن افراد است. بهزیستی روانشناختی از جمله مفاهیم و سازهتوانمندي

با تأکید بر اینکه سالمتی چیزي فراتر از فقدان بیماري است؛ ریف مورد توجه و مطالعه روانشناسی مثبت است. 

کند. رد که بهزیستی روانشناختی به آنچه فرد براي بهزیستی و سالمتی به آن نیاز دارد اشاره می) پیشنهاد ک1989(

هایی از قبیل دیدگاه مثبت نسبت به خود (پذیرش خود)، توانایی ) دریافت که محققان درباره معیار1989( ریف

هایی منطبق با وضعیت روانشناختی خود (تسلط محیطی)، روابط گرم و قابل اعتماد با دیگران (روابط ایجاد بافت

هاي بالقوه فردي مثبت با دیگران)، هدفمندي و احساس جهت داشتن (هدف در زندگی)، رشد پیوسته توانایی

اند که ورزش نقش ها نشان داده). بررسی1989د فردي) و مستقل بودن (استقالل) اتفاق نظر دارند (ریف، (رش

) در پژوهشی که به 2009. گرینف، بویر و پیتري (کندهزیستی روانشناختی ایفا میمهمی در سالمت روانی و ب

ختند به این نتیجه دست یافتند که بررسی دختران مشغول به تحصیل در مقطع دبیرستان در مدارس ورزشی پردا

هاي فیزیکی و تصویر بدنی از خود باعث افزایش هاي بدنی با تحت تأثیر قرار دادن شایستگیورزش و فعالیت

  هاي آن در دختران ورزشکار مقطع متوسطه می شود بهزیستی روانشناختی و مولفه

ه عواملی هستند که نقش مهمی در کاهش هاي حرکتی از جملتوان گفت که ورزش و فعالیت، میبطور کلی

هاي روانشناختی مثبت دارند، هر چند شواهد پژوهشی بیانگر نقش اساسی مشکالت روانشناختی و افزایش مولفه

هاي روانشناختی مثبت است، اما با توجه به اینکه محققان به پژوهشی که در داخل کشور به ورزش در رشد مولفه

افزایش بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پرداخته باشد (حداقل در حد بررسی نقش ورزش در رشد و 

جستجوهاي انجام شده براي این امر)، دست نیافتند و اهمیت قابل مالحظه ورزش در رشد و افزایش بهزیستی 

روانشناختی در دانش آموزان کشور ما به خوبی برجسته نشده است، پژوهش حاضر با هدف مقایسه بهزیستی 

  ناختی در دو گروه از دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار صورت گرفت.روانش

  شناسی تحقیق روش

تبیین نتایج بدست  اي بوده است که در آن محققان سعی در بررسی، مقایسه ومقایسه - این پژوهش از نوع علی

 93-94ال تحصیلی جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر شهر اردبیل در سآمده را دارند.

خوشه اي چندمرحله گیري ورزشکار بودند؛ که بصورت نمونهدانش آموز 100شامل پژوهش بودند.نمونه آماري

منطقه جغرافیایی تقسیم و از این  5. روش نمونه گیري بدین شکل بود که ابتدا شهر اردبیل به انتخاب شدند اي

منطقه مذکور،  2رحله اول انتخاب شدند. در گام بعدي، در هاي ممنطقه بصورت تصادفی به عنوان خوشه 2مناطق، 

از بین مدارس پسرانه دوره متوسطه، دو دبیرستان و از هر دبیرستان چند کالس به عنوان خوشه هاي مرحله دوم و 
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سوم انتخاب و در نهایت نمونه مورد نظر از هر کالس به صورت کامالً تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش، 

گرفت که در یک رشته ورزشی خارج از چهارچوب مدرسه (بدون در نظر آموزي در گروه ورزشکار قرار میدانش 

براي پرداخت. گرفتن رشته ورزشی) ثبت نام کرده بود و حداقل دو روز در هفته به ورزش منظم در باشگاه می

مستقل (براي مقایسه بهزیستی  براي دو گروه t، آزمون 17نسخه  SPSSها از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

هاي ) (براي مقایسه خرده مقیاسMANOVAروانشناختی کلی دو گروه) و تحلیل واریانس چند متغیره (

  آوري اطالعات از ابزار زیر استفاده شد:براي جمعبهزیستی روانشناختی) استفاده شده است. 

گویه است. این مقیاس  18راحی نمود و داراي ط 1989مقیاس بهزیستی روانشناختی: این مقیاس را ریف در سال 

خرده مقیاس خودمختاري، تسلط محیطی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی، رشدفردي و استقالل  6داراي 

شوند. براي گویه بصورت معکوس نمره گذاري می 8گویه یک عامل را می سنجند و  3است. در این مقیاس هر 

(کامالً موافق) در نظر گرفته شده است. زنجانی طبسی  6(کامالً مخالف) تا  1ستاري از پاسخ دادن به هر گویه، پیو

گزارش کرد. روایی  90/0تا  62/0هاي آن بین و براي زیرمقیاس 94/0) آلفاي کرونباخ کل آزمون را 1383(

  .محتوایی، سازه، همگرا و واگرا این ابزار نیز مطلوب گزارش شده است

ها، مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در اختیار ماهنگی با مسئوالن ذیربط و آزمودنیپس از هروش اجرا: 

ها، پیش از اجراي آزمون براي رعایت اصول اخالقی و به منظور جلب همکاري آزمودنیها قرار داده شد. آزمودنی

کنندگان داده به شرکتي موضوع و هدف پژوهش تا آنجا که در نتایج پژوهش تأثیرگذار نباشد اطالعاتی درباره

ها به هیچ عنوان بصورت فردي مورد تجزیه کنندگان، در مورد اینکه اطالعات آنشد؛وپس از جلب اطمینان شرکت

توانند از کنند و هر زمان که خواستند میها مختار هستند که در پژوهش شرکتو تحلیل قرار نخواهد گرفت و آن

کنندگان، آزمون مورد نظر توسط ه پژوهش شدند. بعد از توافق با شرکتي پژوهش خارج گردند، وارد نموننمونه

  مجریان پژوهش اجرا شد.

 هایافته

در دانش  انحراف معیار نمره کل بهزیستی روانشناختی± میانگینپس از تجزیه و تحلیل داده ها مشاهده گردید

پذیرش  انحراف معیار± انگین، می73/74±10/11و86/79±59/14آموزان ورزشکار و غیرورزشکار به ترتیب 

انحراف ± میانگین، 10/10±52/2و  38/10±45/4خود در دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار به ترتیب 

، 46/11±44/2و  74/11±41/3تسلط محیطی در دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار به ترتیب  معیار

وزان ورزشکار و غیرورزشکار به ترتیب روابط مثبت با دیگران در دانش آم انحراف معیار± میانگین

هدف در زندگی در دانش آموزان ورزشکار و  انحراف معیار± میانگین، 74/9±25/2و 52/3±82/11

رشد فردي در دانش آموزان  انحراف معیار± ، میانگین50/10±90/2و  97/12±43/3غیرورزشکار به ترتیب 

استقالل  انحراف معیار± میانگینو سرانجام 12/10±57/2و  67/10±24/4ورزشکار و غیرورزشکار به ترتیب  

  باشد.می 90/15±44/6و 28/15±74/3در دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار به ترتیب 
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مستقل مشخص شد که بهزیستی روانشناختی کلی در دانش آموزان پسر ورزشکار  tهمچنین بر اساس نتایج آزمون 

    ).t، 001/0<P=98/2ت (بیش از دانش آموزان پسر غیرورزشکار اس

ضمنًا نتایج آزمون هاي معناداري تحلیل واریانس چند متغیري بر روي میانگین نمرات متغیرهاي مورد بررسی نشان 

]. 001/0p< ،56/7=F ،810/0=Wilksباشد [داد که اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهاي وابسته معنی دار می

انس چند متغیره (مانووا) را مجاز شمردند. نتایج نشان داد که حداقل بین آزمون فوق قابلیت استفاده از تحلیل واری

یکی از متغیرهاي مورد بررسی در دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداري وجود دارد. مجذور ِاتا 

وت بین دهد که تفا(که در واقع مجذور ضریب همبستگی بین متغیرهاي وابسته و عضویت گروهی است) نشان می

 21درصد است یعنی  21دار است و میزان این تفاوت دو گروه با توجه به متغیرهاي وابسته در مجموع معنی

  باشد.درصد واریانس مربوط به اختالف بین دو گروه در تأثیر متقابل متغیرهاي وابسته می

  

 

  ی در دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار. نتایج تحلیل واریانس چند متغیري بر روي نمرات متغیرهاي مورد بررس1جدول 

  آماره                  

  متغیر
SS df  MS  F  Sig  

  42/0  492/0  84/7  1  84/7  پذیرش خود

  50/0  452/0  92/4  1  92/4  تسلط محیطی

  001/0  12/19  32/218  1  32/218  روابط مثبت با دیگران

  001/0  23/30  04/207  1  04/207  هدف در زندگی

  20/0  22/2  12/17  1  12/17  رشد فردي

  36/0  756/0  22/21  1  22/21  استقالل

شود بین میانگین نمرات دو مولفه بهزیستی روانشناختی؛ روابط مثبت با مشاهده می1طور که در جدول همان

دیگران و هدف در زندگی  در دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداري وجود دارد. تحلیل هر یک 

) و هدف در زندگی F=12/19دهد که بین دو گروه از لحاظ روابط مثبت با دیگران (یرهاي وابسته نشان میاز متغ

)23/30=F) 001/0) تفاوت معناداري وجود دارد<P ؛ بدین معنی که میانگین نمرات دانش آموزان ورزشکار در(

هاي بهزیستی روانشناختی که عبارتند از؛ همتغیرهاي فوق بیشتر از دانش آموزان غیرورزشکار است. اما در بقیه مولف

) تفاوت F=756/0) و استقالل (F=22/2)، رشد فردي (F=452/0)، تسلط محیطی (F=492/0پذیرش خود (

  ).P<05/0معناداري بین دو گروه از دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار وجود ندارد (

  بحث و نتیجه گیري

نمره کلی بهزیستی روانشناختی بین دو گروه از دانش آموزان پسر ورزشکار نتایج پژوهش حاضر نشان داد از لحاظ 

و غیرورزشکار تفاوت معناداري وجود دارد؛ بطوري که دانش آموزان پسر ورزشکار از بهزیستی روانشناختی 

گرینف هایی چون بیشتري نسبت به همتایان غیرورزشکار خود برخوردار بودند. این یافته در راستاي نتایج پژوهش
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هاي حرکتی باعث افزایش بهزیستی ها مشخص شد که ورزش و فعالیتبود. در این پژوهش )2009و همکاران (

شود.  تفاوت بهزیستی روانشناختی دو گروه از دانش آموزان پسر روانشناختی و کاهش مشکالت روانشناختی می

هاي مختلف ورزشی نه ورزشکار در رشتهموزان توان این گونه تبیین کرد که دانش آورزشکار و غیرورزشکار را می

و شخصیتی نیز به رشد و تکامل دست پیدا  ، عاطفیکنند، در ابعاد روانیدست پیدا میو بدنی تنها به رشد جسمی 

، در بیان عواطف، خالقیت، کنجکاوي و خودکنترلی شخصهاي بدنی و جسمانی و فعالیتکنند. ورزش می

بالنچارد و همکاران، و افزایش اعتماد به نفس () 1388(زاهدبابالن و همکاران، احساس امیدواریو شوخ طبعی 

  . دنباش) موثر می2007

هاي روابط مثبت با دیگران و هدف در زندگی بین دو گروه از دانش نتایج پژوهش نشان داد که در خرده مقیاس

انش آموزان ورزشکار از لحاظ روابط آموزان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداري وجود دارد؛ بطوریکه د

مثبت با دیگران و هدف در زندگی در وضعیت بهتري از دانش آموزان غیرورزشکار قرار داشتند. این نتایج تقریبًا 

فوق به این نتایج دست یافتند  ) قرار داشت. در پژوهش2009گرینف و همکاران ( هايج پژوهشدر راستاي نتای

هاي جسمانی و روانشناختی افراد باعث افزایش نی با تحت تأثیر قرار دادن ویژگیهاي بدکه ورزش و فعالیت

شود. تفاوت در خرده مقیاس روابط مثبت با دیگران در بین دو گروه از دانش آموزان بهزیستی روانشناختی می

رفتارهاي جامعه  هاي بدنی و ورزشی به کاهشتوان اینگونه تبیین کرد که فعالیتورزشکار و غیرورزشکار را می

شود. نتایج پژوهش نشان داد که ستیزي و کاهش رفتارهایی که از سوي فرهنگ نادرست محسوب شده، منجر می

هاي پذیرش خود، تسلط محیطی، رشد فردي و استقالل بین دو گروه از دانش آموزان ورزشکار و در خرده مقیاس

هاي بدست آمده از گرینف و همکاران ایج با یافتهغیرورزشکار تفاوت معناداري وجود نداشته است. این نت

شود، هاي بهزیستی روانشناختی میهاي بدنی باعث افزایش مولفهدهد ورزش و فعالیت) نشان می2009(

-ناهمخوان است. عدم تفاوت این چهار مولفه بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار می

هاي بدنی تأثیر چندانی بر رشد و افزایش این چهار که شاید در فرهنگ، ورزش و فعالیت تواند به این دلیل باشد

هاي جامعه، سطح بهزیستی روانشناختی نداشته باشند و عوامل دیگري همچون محیط اجتماعی، ارزش مولفه

وان ورزشکار در این اجتماعی خانواده و جز آن در این امر دخیل باشند. از سوي دیگر، افرادي که به عن - فرهنگی

پژوهش شرکت کرده بودند، دانش آموزانی بودند که در یک باشگاه ورزشی ثبت نام کرده بودند و به طور منظم 

هاي روانشناسی مثبت ها نشان داده است ارتباط بین ویژگیکردند. در حالی که پژوهشاي دو روز ورزش میهفته

اي هاي بدنی و جسمانی بیشتر در سطح ورزشکاران حرفهو فعالیت هاي بهزیستی روانشناختی)نگر (همچون مولفه

  .معنادار است

هاي بدنی و ورزشی در سنین هاي پژوهش حاضر، تشویق دانش آموزان به انجام فعالیتدر نهایت با توجه به یافته

کند. بنابراین الزم گیري و افزایش بهزیستی روانشناختی در آنها کمک تواند به فرایند شکلنوجوانی و بلوغ می

-نسبت به ورزش دانش آموزان و نوجوانان حساستر شده و برنامه دست اندرکاران تعلیم و تربیتاست مسئوالن و 
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امکانات الزم را براي این قشر از جامعه فراهم هاي کوتاه مدت و دراز مدت بیشتري در این زمینه داشته و ریزي

چون راهنمایی و آینده از جامعه دانش آموزان مقاطع تحصیلی دیگر هم هايشود که در پژوهشپیشنهاد میآورند. 

هایی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گیرند. همچنین تکرار این پژوهش در مدارس دانش آموزان دختر نیز نمونه

ند، اهاي دیگر صادقشهرهاي دیگر براي آگاهی از اینکه آیا نتایج به دست آمده در این پژوهش در موقعیت

هاي پژوهش نیز اشاره شود. محدودیت اول ضرورت دارد. در پایان الزم است در تعبیر و تفسیر نتایج به محدودیت

شود اینکه نمونه پژوهش حاضر محدود به جامعه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر اردبیل بوده که موجب می

که، جمع احتیاط نگاه داشته شود. محدودیت بعدي این هاي خارج از این گروه، جانبدر تعمیم نتایج به آزمودنی

تعصب و هاي ناخودآگاه ها به دلیل دفاعانجام شده که این گزارشدهی خودگزارش ها براساس مقیاسآوري داده
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