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  94گنبدکاووس بهمن                                        اي و ارتقاء تندرستی  اولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه
  

  

  دانشگاههاي شهرستان اسفراین شناختی بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکاربهزیستی روانقایسه م

دانشگاه آزاد واحد تهران  )ایران اجتماعی مسائل(شناسی جامعه دکتري دانشجوي –محمدرضا رمضانی استیین 

 نویسنده مسئول (mr.ramazani59@yahoo.com).شمال

 دانشجوي کارشناسی ارشد تربیت بدنی(یادگیري حرکتی) دانشگاه فرهنگیان نسیبه تهران. - جوادپوررضیه م -

(m.javadpour82@gmail@com)  
 سید ابوالفضل جعفري قلعه نو، دانشجوي کارشناسی ارشد تربیت بدنی(فیزیولوژي) دانشگاه آزاد بجنورد. -

 بدنی(فیزیولوژي) دانشگاه آزاد بجنورد.حسن اخوان، دانشجوي کارشناسی ارشد تربیت  -

(hasan.akhavan@outlook.com) 

  

 :چکیده

شناسی در حوزه ورزش به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر امروزه کاربرد ابعاد گوناگون روان مقدمه و هدف:
 ورزشکار و غیرورزشکار بود.شناختی و مقایسه در داشجویان بررسی وضعیت بهزیستی روان

این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه آماري را کلیه دانشجویان دانشگاههاي شهرستان اسفراین تشکیل دادند. نمونه آماري  روش شناسی:
اختی را تکمیل شنهاي فعالیت بدنی و بهزیستی رواننامهها خواسته شد تا پرسشغیرورزشکار بود. از آزمودنی 105ورزشکار و  95شامل 
  نمایند.

شناختی در بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت نشان داد که بهزیستی روان tنتایج حاصل از آزمون  ها و نتیجه گیري:یافته
-p(تري برخوردار هستند  ) از وضعیت مطلوب67,48) نسبت به غیرورزشکاران (70,34معنادار وجود دارد. به طوري که ورزشکاران (

value<0/05روابط مثبت با دیگران، خود مختاري و تسلط بر هاي ها نشان داد ورزشکاران در مؤلفه). همچنین نتایج تحلیل واریانس داده
 دانشجویان از گروه دو بین ، زندگی هدفمند و پذیرش خودفردي رشدهاي محیط وضعیت بهتري نسبت به غیر ورزشکاران دارند. ولی در مولفه

  .ندارد وجود معناداري تفاوت غیرورزشکار و ورزشکار

  ، ورزشکار، غیرورزشکار، دانشجویانشناختیفعالیت بدنی، بهزیستی روان ها:کلید واژه
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 :مقدمه

سازمان  شعار میالدي 2002 سال در که طوري به انسان دارد. روانی سالمت و تندرستی در مهمی نقش و ورزش فعالیت بدنی

 فعالیت بدنی با سالمت عمومی مرتبط است و اثرات مفید آن بر رشداست.  شده عنوان سالمت رمز تحرك، جهانی بهداشت

-تواند به کاهش خطرات قلبی). شرکت منظم در فعالیت بدنی می1( اعی در افراد مختلف گزارش شده استجسمانی، روانی و اجتم

معدنی استخوان، بهبود سالمت عملکردي (افزایش در سرعت راه رفتن، عروقی، افزایش قدرت عضله، انعطاف پذیري، چگالی مواد 

-تعادل و استقالل در عملکرد) و کاهش در عالئم ثانویه مانند کاهش درد و خستگی و نیز سالمت روانی همچون بهزیستی، رضایت

هاي ت بدنی، خطر ابتال به بیماري). با انجام میزان قابل توجهی از ورزش و فعالی2مندي و ادراك از کیفیت زندگی منجر شود (

شناسی در حوزه امروزه کاربرد ابعاد گوناگون روان .یابدي مغزي، شکستگی لگن و پوکی استخوان کاهش میعروقی، سکته-قلبی

بدنی  دانند که روان انسان مستقیماً تحت تأثیر شرایطشناسان به خوبی میورزش به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. روان

ها نشان داده بررسی .)4(ها تحت تأثیر فضاي روانی و ذهنی وي قرار دارد ها و اعمال اندامو جسمانی اوست و متقابالً جسم انسان

اند که فعالیت بدنی و ورزش منظم در سنین مختلف نقش مهمی در کاهش مشکالت و اختالالت روانی و افزایش سالمت روانی و 

 1شناسی مثبت نگرشناسی ورزش رویکرد روانهاي نظري در مطالعۀ روانیکی از مدل ).5( کنندیفا میشناختی ابهزیستی روان

 ).6شناسی مثبت است (از جمله مفاهیم و سازه هاي بهنجار مورد مطالعه روان 2شناختیبهزیستی روان که در این بین .است

تأمین سالمت روانی، جسمانی و افزایش طول عمر، اثبات احساس بهزیستی یا رضایت از زندگی از چندین جهت حائز اهمیت است: 

از جمله معیارهاي  هاي اقتصادي و اجتماعی.دگی در کنار شاخصنارزش شادکامی براي انسان، اندازه گیري شاخص کیفیت ز

 معتقد )2008بیسون( .سازد، احساس رضایت، شادي و آرامش خاطر استعکس مینکه احساس بهزیستی فرد را م یسالمت روان

 سالمتی، با که حالتی شود،می مربوط بخشرضایت یا خوب زندگی شرایط به که است وسیعی مفهوم شناختی، روان است بهزیستی

هایی کمال در جهت تحقق تواناییشناختی را تالش براي ) بهزیستی روان1995ریف ( .)7( شود می مشخص موفقیت و شادي

هاي داند. در این دیدگاه بهزیستی به معناي تالش براي استعال و ارتقا است که در تحقق استعدادها و تواناییبالقوه واقعی فرد می

و شناختی رشد هاي وجودي زندگی است. رویکرد بهزیستی روانشناختی مستلزم درك چاشبهزیستی روان شود.فرد متجلی می

بهزیستی  )8،9کند و به شدت بر توسعه انسانی تأکید دارد.(هاي وجودي زندگی را بررسی میتحول مشاهده شده در برابر چالش

شناختی شناختی نشان دهندة دستیابی یک شخص به پتانسیل کامل روانی است. توافق کلی وجود دارد که بهزیستی روانروان

                                                             
1 Positive psychology 
2 Psychological well-being 
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رشد  ،(ارزیابی مثبت از خود و زندگی گذشتۀ خود) 3شد که عبارتند از: خود پذیرشیباچند بعدي بوده و داراي شش جزء می

ارتباط مثبت با  ،(اعتقاد به اینکه زندگی معنادار است) 5هدف در زندگی ،(احساس رشد و ادامۀ رشد به عنوان یک فرد) 4شخصیتی

 8مستقل بودنثر زندگی شخص و جهان اطراف)، یت مؤ(ظرفیت مدیر 7تسلط محیطی ،(وجود ارتباط معنا دار با دیگران) 6دیگران

  ).10(احساس فرد از تصمیمات خود) (

شناختی ممکن است به این دلیل باشد که ابعاد بهزیستی در طول فعالیت نتایج تحقیقات نشان داده است که ارتقاء بهزیستی روان

هاي جسمانی ارتقاء دهندة که ارتباط قوي بین فعالیتتواند موجب بهبودي سالمت فرد شود و خاطر نشان کرده اند جسمانی می

در بررسی ادبیات در این زمینه، همبستگی مثبت را بین ورزش و  9مک آلی ).11شناختی وجود دارد (سالمت با بهزیستی روان

و افسردگی شناختی و نیز همبستگی منفی را بین ورزش و اضطراب، استرس اعتماد به نفس، خود اثر بخشی و بهزیستی روان

هاي بهزیستی در ورزشکاران هیپ پاپ را شاخص ) درك شرایط انگیزشی بر2009( 10و دودا کوستد). 12شناسایی کرده است (

اي دارد که منجر به بهزیستی افراد هاي هیپ پاپ داللت بر زمینه بررسی کردند و نشان دادند که شرایط انگیزشی حاکم در کالس

 مدارس در دبیرستانی ) در پژوهشی که به بررسی دختران 2009و همکاران ( 11). گرین لیف31شود (و نگهداري این حالت می

 تصویر و فیزیکی هايشایستگی دادن قرار تأثیر تحت با بدنی و فعالیت ورزش که یافتند دست نتیجه این به پرداختند، ورزشی

کی مطالعه .)14شود (مقطع متوسطه می ورزشکار دختران در آن هايو مؤلفه شناختیروان بهزیستی افزایش باعث خود از بدنی

 در شناختیبهزیستی روان نیمرخ نظر از باال سطوح و دانشگاهی با تحصیالت افرادي است داده نشان )2002( 12نهمکارا و یس

 هم شناختیروان بهزیستی تحصیالت، افزایش با این بر عالوه. دارند قرار تر پایین با تحصیالت افرادي به نسبت تريمطلوب سطح

از  حرکتی هايفعالیت و ورزش که گفت چنین توانشده، می ارائه پژوهشی و نظري مبانی جمع بندي در). 15( یابد می افزایش

  دارند. مثبت شناختیروان مؤلفه هاي افزایش و شناختیمشکالت روان کاهش در مهمی نقش که هستند عواملی جمله

 هاآن سالمتی وضعیت شناسایی که دهند می را تشکیل جوان قشر از اي عمده بخش دانشجویی جمعیت ماکشور  در که از آنجایی

 این در مهم ۀنکت نماید و کمک خاص شکل به گروه این سالمت سطح عام و شکل به جامعه سالمت ارتقاي سطح به تواندمی

                                                             
3 Self- acceptance 
4 Personal growth 
5 Purpose in life 
6 Positive relation with others 
7 Environmental mastery 
8 autonomy 
9 Mcauley 
10 Quested, E., & Duda 
11 Grean leaf 
12 Keyes  et al 
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 ۀمطالع حاضر، پژوهش راستا، هدف این بنابراین در .است پرداخته دانشجویی جمعیت پژوهشی به کمتر که بوده این خصوص

 باشد. یم انو غیر ورزشکار انورزشکار و مقایسه آن بین  شناختی دانشجویانبهزیستی روانفعالیت بدنی و  وضعیت

  شناسیروش

هاي مربوطه نامهها از طریق پرسشبود که به وسیلۀ جمع آوري داده )cross-sectionalمقطعی (روش اجراي این پژوهش از نوع 

 شهرستان اسفراین هايدانشگاه ورزشکار و غیر ورزشکار انجام گرفت. جامعۀ آماري این پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان دختر و پسر

صورت  به) 08/24 ± 3(میانگین سنی:  غیر ورزشکار 105 و) 72/23 ± 19/2(میانگین سنی:  ورزشکار 95 بود، که از بین آنان 

  دفی در دسترس انتخاب شدند و به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند.گیري تصا نمونه

  ابزار جمع آوري اطالعات

 IPAQفعالیت بدنی  استاندارد نامهپرسش از بدنی فعالیت سنجش براي: IPAQ(13ي بین المللی فعالیت بدنی (نامهپرسش 

 وضعیت است که سواالتی شامل نامهپرسش این ) طراحی شد.2003( 14نامه توسط کرایگ و همکاراناین پرسش .شد استفاده

 این کند. می بندي شدید دسته و متوسط ضعیف، دسته سه در را بدنی و فعالیت دهدمی قرار بررسی مورد را فیزیکی فعالیت

 در مختلفی مطالعات در و است گرفته استفاده قرار مورد بهداشت جهانی سازمانی توسط بدنی میزان فعالیت سنجش در پرسشنامه

باشد که مقیاس می 5 نامه شاملاین پرسش .)23،24( است گرفته قرار تائید مورد آن پایائی و روائی و است بکار رفته نیز کشور

آمد ج) فعالیت مرتبط با کار منزل، امور تعمیراتی  عبارتند از: الف) فعالیت بدنی مرتبط با کار روزانه ب) فعالیت بدنی جهت رفت و

 نامه،پرسش این  و) زمان صرف شده در حالت نشسته. منزل و مراقبت از خانواده د) نوع ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغت 

   شود.می تعیین گذشته روز 7  در ها فعالیت شدت نهایی نمره به توجه با و سنجدمی را گذشته روز 7 در بدنی فعالیت

 این پرسشنامه است. گویه 18 داراي و نمود طراحی 1989 سال کارول ریف دررا  مقیاس : اینروانشناختی بهزیستی مقیاس

 در .باشداستقالل می و فردي رشد زندگی، در هدف دیگران، با مثبت روابط محیطی، تسلط خود، پذیرش مقیاس خرده 6 داراي

 (کامالً  6مخالف) تا  (کامالً  1 از ارزشی  6هر سوال، مقیاس  به دادن پاسخ براي سنجند.می را عامل یک گویه 3 هر مقیاس این

بین  را آن هايزیرمقیاس درونی ابزار، همسانی این روایی تأیید ضمن) 2006( همکاران و جوشنلو است. شده نظرگرفته در موافق)

                                                             
13 International Physical Activity Questionnaire 
14 Craig et al 
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 68/0کرونباخ  آلفاي ضریب استفاده با پژوهش این در روانشناختی ریف بهزیستی مقیاس گزارش کردند. پایایی 60/0تا 43/0

 بدست آمد.

  یافته ها:

نامه فعالیت بدنی دانشجویان شرکت کننده به دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تقسیم هاي پرسشبراساس نتایج حاصل از یافته

روز فعالیت  5گرفتن در طبقه افراد فعال داشتند (بیش از شدند. بدین صورت که افرادي که معیارهاي مورد نطر را براي قرار 

روز فعالت شدید در طی هفته داشته باشد) در گروه دانشجویان ورزشکار قرار گرفتند و  3متوسط انجام دهد یا اینکه بیش از 

  کسانی که این مالك را نداشتند در گروه افراد غیر ورزشکار قرار گرفتند.

(میانگین  دانشجوي غیر ورزشکار 105 و) 72/23 ± 19/2(میانگین سنی:  ورزشکار دانشجوي 95را کنندگان این پژوهش شرکت

-ه خردهمربوط ب کلی و نیز تشکیل دادند. میانگین و انحراف استاندارد  اي شهرستان اسفراینههدانشگا از) 08/24 ± 3سنی: 

  ت.آورده شده اس ول زیرادر جدبهزیستی روانشناختی افراد  هايمقیاس

  

  ): جدول مربوط به میانگین و انحراف معیار کلی ورزشکاران و غیر ورزشکاران1جدول (

  انحراف معیار  میانگین تعداد  گروه مورد نظر

  65/5  34/70 95  ورزشکار

  65/7  48/67 105 غیر ورزشکار

  

شناختی باالتري وضعیت بهزیستی روانشود ورزشکاران از لحاظ میانگین نمره کلی از مالحظه می 1طور که در جدول شماره همان

و تسلط  خودمختاري ،نیز ذکر شده است که ورزشکاران در مولفه هاي روابط مثبت با دیگران 2در جدول شماره  برخوردار هستند.

  داراي نمره میانگین باالتري از غیر ورزشکاران هستند. حیطبر م
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  شناختی ورزشکاران و غیر ورزشکارانده مقیاس هاي بهزیستی روان): جدول مربوط به میانگین و انحراف معیار خر2جدول (

 غیر ورزشکاران ورزشکاران 

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  

  1,73  11,45  1,61  11  پذیرش خود

  2,51  8,85  2,75  9,76  روابط مثبت با دیگران

  2,39  12,47  1,96  13,47  خود مختاري

  1,90  12,72  1,88  13,26  تسلط بر محیط

  2,56  10,4  0,88  9,96  زندگی هدفمند

  2,25  11,93  2,05  12,37  رشد فردي

 

): جدول آزمون تی مستقل مربوط به دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار3جدول شماره (  

 Sig  درجه آزادي t آزمون  متغیر

-نامه بهزیستی روانپرسش

  شناختی

842/2  198  005/0  

 

شده  p-value<0/05شود که بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار اختالف وجود دارد زیرا مقدار مشاهده می 3در جدول شماره 

دهد کامال مشهود است که در گروه هاي دو گروه و انحراف معیار را نشان میاست. با توجه به جداول قبل که مقدار میانگین

 باشد.ورزشکار این اختالف بیشتر می
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  دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار شناختیهاي بهزیستی روانخرده مقیاس جدول آزمون تی مستقل مربوط به): 4جدول (

  سطح معناداري  درجه آزادي tآزمون   متغیر

  0,841  198  0,20  پذیرش خود

  0,014  198  2,48  روابط مثبت با دیگران

  198  3,079  خودمختاري

  

0,002  

  0,051  198  1,96  تسلط بر محیط

  0,839  198  0,203  زندگی هدفمند

  0,168  198  1,385  رشد فردي

  

شود که متغیر پذیرش خود در هر دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار یکسان است و با یکدیگر مالحظه می 4در جدول شماره 

شان با هستند روابط مثبتمتفاوت نیستند. متغیر روابط مثبت با دیگران در گروه ورزشکار تاثیرگذار است و افرادي که ورزشکار 

دیگران بیشتر است. متغیر خودمختاري در گروه ورزشکار تاثیرگذار است و افراد ورزشکار استقالل بیشتري دارند. متغیر تسلط بر 

محیط در گروه ورزشکار تاثیرگذار است و افرادي که ورزشکار هستند تسلط بیشتري بر محیط دارند. متغیر زندگی هدفمند در هر 

گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تقریبا برابر است. همچنین متغیر رشد فردي نیز در هر دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تقریبا دو 

  برابر است.

  بحث و نتیجه گیري:

ورزشکاران انجام گرفت. و مقایسه آن بین ورزشکاران و غیردانشجویان شناختی بهزیستی روان وضعیت این پژوهش با هدف بررسی

شناختی کلی بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوت معنادار وجود دارد. به از لحاظ بهزیستی رواننتایج تحقیق نشان داد که 

ها با نتایج پژوهش تري برخوردار هستند. این یافتهورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران از وضعیت بهزیستی مطلوب نحوي که

در باشد. ) همخوان می2008) و نیز ادوارد و همکارش (1390)، دهستانی اردکانی و همکاران (2013همکارش (و  15فلتون

هاي جسمانی و روانی افراد یافتند که فعالیت بدنی و ورزش با تحت تأثیر قرار دادن ویژگی دست هاي فوق به این نتیجهپژوهش
                                                             
15 felton 
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و شود. همچنین اشاره شده است که ورزش و فعالیت حرکتی سبب بهبود سالمت شناختی افراد میسبب افزایش بهزیستی روان

نسبت به افراد بی  افراد با فعالیت بدنی باال وضعیت بهزیستی بهتري شود. و بطور کلیشناختی افراد میکاهش مشکالت روان

)، 1989هاي ریف (توان بر اساس گفتها میشناختی رتاثیرات مثبت فعالیت بدنی بر عوامل بهزیستی روان .)3،16،17( دارند تحرك

اش دانست که در نتیجه باعث ارتقا استقالل فرد، ارتقا ) بر اساس تأثیرگذاري بر معیار و عقاید فرد در زندگی1995ریف و کیز (

شناختی دو وانتفاوت بهزیستی ر .باشد، دانستتواند ناشی از فعالیت بدنی و ورزش کنترل و تسلط فرد بر محیط اطرافش که می

هاي گوناگون ورزشی نه تنها به رشد جسمانی و بدنی دست پیدا تبیین کرد که ورزشکاران در رشته توان بدین گونهگروه را می

کنند. عالوه بر این ورزش و فعالیت بدنی در کنند، که در ابعاد شخصیتی، روانی و اجتماعی نیز به رشد و تکامل دست پیدا میمی

  .)8،18( باشداحساسات و نیز افزایش اعتماد به نفس و احساس امیدواري و شوخ طبعی مؤثر می بیان عواطف و

هاي روابط مثبت با دیگران، خود مختاري و تسلط بر محیط همچنین نتایج پژوهش نشان داد که ورزشکاران در خرده مقیاس

)، ادوارد و همکارش 2011( 16بوگرج تا حدودي با یافته هاي برند. این نتایتري به سر مینسبت به غیر ورزشکاران در شرایط مطلوب

 و از ورزشکار گروه دو بین در دیگران با مثبت روابط تفاوت درخرده مقیاس. )6،17( باشد) در یک راستا می2008همکارش (

 اجتماعی تعامالت و افزایش اجتماعی سالمت رشد موجب ورزشی و بدنی فعالیتهاي که کرد اینگونه تبیین توانمی را غیرورزشکار

  شود.شده و سبب کاهش جامعه ستیزي می افراد در

 از ورزشکار  دو گروه بین فردي، زندگی هدفمند و پذیرش خود خرده مقیاسهاي رشد در که داد نشان همچنین، پژوهش این نتایج

 که) 2008( و  همکارن  17اوپدناکر ) و نیز2011هاي بوگر(که این یافته ها با پژوهش ندارد وجود معناداري تفاوت و غیرورزشکار

-می .)6،22( است در تناقض شود،می شناختیروان بهزیستی هاي مؤلفه باعث افزایش بدنی هايفعالیت و ورزش دهندمی نشان

 که در تحقیقات طور بیان کرد که افراديرا این پیشین هاي شپژوه نتایج با حاضر هاي پژوهش یافته تناقض و مغایرت دلیل توان

از سوي دیگر  ذکر شده شرکت کرده بودند ورزشکاران حرفه اي بودند ولی در پژوهش ما از دانشجویان ورزشکار استفاده شده بود.

 بطن در شاید که طوري به .مرتبط دانست مختلف جوامع بر حاکم اجتماعی و فرهنگی و شرایط عوامل توان تفاوت را درمی

گروه از  این در روانشناختی بهزیستی مؤلفه سه افزایش این و رشد بر چندانی تأثیر بدنی هايفعالیت و ما، ورزش کشور فرهنگی

 باشند نداشته افراد

 

 
                                                             
16 bauger 
17 opdenacker 
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  :نتیجه گیري

روابط مثبت با دیگران، خود مختاري و تسلط هاي توان گفت که دانشجویان ورزشکار در خرده مقیاسدر یک نتیجه گیري کلی می

فردي، زندگی هدفمند و پذیرش  رشدهاي نسبت به غیر ورزشکاران وضعیت بهتري دارند. همچنین در خرده مقیاس  بر محیط

  بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوت معناداري وجود ندارد. خود

منه پژوهش ها امري پایان یافته نیست و با گسترش دا پژوهش حاضرآن چه مسلم است این است که کار و پژوهش در در زمینه 

  زمینه دائمأ بر تنوع و غناي آن افزوده می شود. این در
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