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ش آموزان نهاي سالمت روان شناختی در دانش آموزان ورزشکار و مقایسه آن با داررسی شاخصهب

 عادي

  لیلی آزادي - 2لیلی آزادي،-1

- دیریت آموزشی)، دانشگاه محقق اردبیلی کارشناسی ارشد علوم تربیتی(م 

   اردبیلی محقق دانشگاه کارمند روانشناسی، کارشناسی -2

 

 چکیده

ورزشکار ومقایسه آن با  آموزان دانش درهاي سالمت روان شناختی شاخصه حاضر بررسی پژوهش هدف

 پژوهش این آماري هجامع. است ايمقایسه - علی نوع از و توصیفی پژوهش، این. بود آموزان  عاديدانش

 1393 تحصیلی سال در اردبیل شهر مدارس دوم و سوم دبیرستان کالس پسر آموزاندانش کلیه شامل

 روش از استفاده با که بودند مدارس این آموزاندانش از نفر 80 شامل پژوهش هايآزمودنی. باشدمی

بهزیستی  مقیاس از هاداده آوريعجم براي). گروه هر براي نفر 40( شدند انتخاب دردسترس گیرينمونه

آموزان دانش بین که داد نشان) MANOVA( متغیري چند واریانس تحلیل نتایج. شد استفاده روانشناختی

بهزیستی  دیگرعبارتبه). >001/0P( دارد وجود معناداري تفاوت سالمت روانشناختی در ورزشکار و عادي

 که دهدمی نشان نتایج این. است عادي آموزان دانش از بیشتر ورزشکار آموزان دانش در روانشناختی

 سوي از مربوطه عوامل به توجه بنابراین ورزش و تندرستی از عوامل تاثیرگذار بر سالمت روان است؛

 از آموزان دانش این برنامه هاي ورزشی در جهت باالبردن کیفیت تحصیلی افزایش جهت در مسئولین

  .است برخوردار باالیی اهمیت

  سالمت روان شناختیاژگان کلیدي: دانش آموزان ورزشکار،  دانش آموزان عادي، و

  

  

  

  

Abstract  

       Check Shakhsh¬Hay mental health in comparison with the normal school 
students and   athletes. 

This is a comparative case-control study. The statistical universe of this research 
includes all male students in The second and third high schools in Ardabil city in 
the 2014 academic year. The research subjects consisted of 80 students in these 
schools were selected by randomally sampling  (n = 40 for each group). To collect 
data well-being scale were used. The results of multivariate analysis of variance 
(MANOVA) showed that there is a significant difference between athletes and 
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normal students in term of well-being (p<0/001). In other words well-being of 
athletes more than normal students. These results show that exercise and fitness of 
factors influencing mental health, so consideration to relevant factors by the 
authorities to increase exercise programs to improve the academic quality of the 
students is very important. 

     Keywords: athletes students, normal students, Shakhsh¬Hay mental health 

  

  مقدمه

 طبق و است بیماري فقدان از عبارت سالمتی منفی تعریف طبق کرد تعریف توانمی نوع دو را سالمت

 .دارد مختلفی هايسطح سالمت سالم درافراد حتی شود؛می مرتبط بهداشت ارتقاي با سالمت مثبت، تعریف

 شناختی روان بهزیستی مثبت دبع است روان بیماري یانبود فقدان از فراتر چیزي نیز شناختی روان بهزیستی

 حالت یک سالمتی« است شده لحاظ سالمتی تعریف در دارد تکیه آن روي نیز جهانی بهداشت سازمان که

 همچنین بهداشت جهانی سازمان .»ناتوانی یا و بیماري فقدان فقط نه است، اجتماعی و روانی جسمی، رفاه

 آسایش شامل شناختی روان بهزیستی مفهوم .ندارد يبرتر دیگري بر فوق موارد از یک هیچ که تاکیددارد

 در خود توانایی شناخت و نسلی بین بستگی هم درك کفایت، خودمختاري، خودتوانمندي، احساس ذهنی،

 حالتی روان بهداشت: گفت تواندیگرمی ايگونه به است؛ خویش هیجانی و عقلی هايظرفیت ساختن محقق

 مدارا زندگی معمول استرسهاي با است قادر و شناسدمی باز را هایشیتوانای فرد آن در که است رفاه از

 همکاري و مشارکت دیگران با و کند ایفا نقشی خود اجتماع براي باشد، سازنده و مفید شغلی نظر از کند،

 هاآن قادرسازي و جامعه و افراد هايتوانایی افزایش شامل شناختیروان بهزیستی )1989باشد(ریف، داشته

 فقط نه است؛ مربوط ما همه به شناختی و سالمت روان بهزیستی .باشدمی نظر مورد اهداف به ردستیابید

 اذعان باید البته. نیست مصون روانی بیماري از گروهی هیچ برند؛می رنج روانی هايبیماري از که کسانی به

 خشونت قربانی که کسانی پایین، التتحصی سطح با و کاربی افراد دستان،تهی خانمان،بی افراد در که داشت

 افراد در و اندگرفته قرار استفاده سوء مورد که زنانی و ونوجوانان کودکان پناهندگان، و مهاجران اند،بوده

 از است شناختی عبارت روان سالمت .شودمی دیده تربیش اند،شده واقع توجهیوبی غفلـت مورد که مسن

 رفتاري و احساس شناختی، اختالالت وخامت روند پیشرفت یا و ایجاد از پیشگیري در که عواملی مجموعه

مروري بر ادبیات پژوهشی حاکی از آن است که بهزیستی روانشناختی در  .دارند موثري نقش ، انسان در

) نشان می دهد که در 2015حیطه ورزشی با افت و خیزهایی مواجه است. نتایج پژوهش گرگیو و دیمن(

  ورزشکار میزان بهزیستی روانشناختی، هیجانی و سازگاري بیشتر از سایر دانش آموزان است.دانش آموزان 
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  شناسی تحقیق روش

 کلیه حاضر، پژوهش آماري جامعه .باشدمی ايمقایسه – علی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش

 تحصیلی سال یل دراردب شهر مدارس دوم و سوم دبیرستان کالس ورزشکار و عادي پسر آموزاندانش

 اخالقی مالحظات رعایت با اردبیل شهر، وپرورشآموزش از الزم مجوزهاي کسب از بعد. میباشد 94-93

 این به ورود مناسب که نمونه انتخاب منظوربه پژوهش، اهداف توضیح ضمن و مدارس با هماهنگی و

 نمونه نفر را به عنوان 40 دسترسدر  روش به محقق موردنیاز، ابزارهاي سازيفراهم با بودند، مطالعه

 بر همتاسازي شیوه به نیز مدارس این عادي آموزاندانش از نفر 40 بعدازآن که کرد انتخاب پژوهش

 اشاره باید نمونه) گروه هر براي نفر 40( نفر 80 انتخاب مورد در و شدند؛ انتخاب تحصیالت و سن اساس

 شدهانتخاب نمونه اینکه براي و باشد نفر 30 حداقل یرگروهز هر باید ايمقایسه -علی هايروش در که کرد

) گروه هر براي نفر 40( نفر 80 نمونه تعداد باشد داشته باالیی بیرونی اعتبار و باشد جامعه واقعی نماینده

از پرسشنامه بهزیستی  پژوهش این هاي داده آوري جمع براي). 1380 دالور،( شد گرفته نظر در

  شد. همکاران استفادهروانشناختی ریف و 

  ها یافته

 دانش در شاخصه هاي سالمت روانشناختی میانگین روي متغیري چند واریانس تحلیل نتایج: 3 جدول

  ورزشکار و عادي آموزان

مجموع  متغیر وابسته منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

F  سطح معنی

 داري

 

 

 گروه

33/955 خودمختاري  1 33/955  83/58  001/0  

20/3453 رشد شخصی  1 20/3453  62/52  001/0  

40/2248 روابط مثبت  1 40/2248  23/49  001/0  

34/44 4125 1 4125 هدفمندي  001/0  

50/3557 پذیرش  1 50/3557  64/43  001/0  

83/3450 تسلط  1 83/3450  05/40  001/0  

 رشد ،)F=83/58( خدمختاري نمرات نگینمیا که داد نشان متغیري چند واریانس تحلیل نتایج ،3جدول مطابق

 و تسلط )F=64/43( ، پذیرش)F=34/44( ، هدفمندي)F=23/49( مثبت روابط ،)F=62/52( شخصی

)05/40=F( ، است بیشتر عادي آموزان دانش از ورزشکار آموزان دانش در داريمعنی طوربه )001/0<P.(  

  بحث و نتیجه گیري 

ورزشکار ومقایسه آن با  آموزان دانش درسالمت روان شناختی  هايشاخصه حاضر بررسی پژوهش هدف

نتایج نشان  داد  که بین دانش آموزان عادي و ورزشکار در سالمت و بهزیستی  .بود آموزان  عاديدانش
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روانشناختی تفاوت معنی داري وجود دارد، به عبارت دیگر سالمت و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان 

توان چنین نتیجه گرفت که بهزیستی از دانش آموزان عادي است. در تببین این یافته میورزشکار باالتر  

انسان در گرو رویارویی در مقابل مسائل زندگی روزمره و تجربیاتی است که از این مسائل به دست آورده، 

اي وان تجربهتواند بر دید، افکار و نگرش فرد در مناسبات زندگی تاثیر داشته باشد، ورزش به عنکه می

شناختی داشته باشد از سوي دیگر با توجه به تواند تاثیرات مثبتی برسالمت روانجدید در زندگی افراد می

ترین سطح )، که عنوان کرده بود باید نیازهاي فیزیولوژیک انسان که در پایین1970هاي مازلو (گفته

هاي سطوح باالتر اقدام نمود (مکاولی و نیازهاي انسان هستند برآورده شود تا بتوان به ارضاي نیاز

رسد نیازهاي جسمانی و سالمت جسمانی افراد در ابتدا )؛ با توجه به این مسئله به نظر می1997همکاران،

بر اثر این تمرینات ارضاء شده و به این دلیل نیازهاي سطوح باالتر از جمله استقالل فرد شکل گرفته و 

هاي )، که نشان داده بودند زیرمجموعه2006با توجه به گفته ریف و سینگر (ارتقاء یافته است؛ از این رو، 

تواند تغییر در سایر شناختی با یکدیگر همپوشی باالیی دارند و تغییر در هر یک از این ابعاد میسالمت روان

ر هر یک از توان چنین نتیجه گرفت که این تغییر دشناختی را به همراه داشته باشد، میابعاد سالمت روان

تواند سایر ابعاد را تحت تاثیر قرار داده و موجب تغییر در شناختی به هر شکل میابعاد سالمت روان

  احساس بهزیستی انسان گردد. 
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