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 66-57صفحات 

 

 

در  اشتیاق ورزشی گریبررسی رابطه علی بهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی

 آموزاندانش

 2، زهرا ترکاشوند*1لیال حیدریانی

 آباد، ایرانلرستان، خرم دانشگاه ،روانشناسی تربیتی دکتری  .1

 اراک، اراک، ایران دانشگاه ،کارشناسی ارشد تربیت بدنی  .2

 

 چکیده:

 موزانآدر دانش گری اشتیاق ورزشیبهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با میانجی علّیبررسی رابطه هدف پژوهش حاضر 

آموزان ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مدل معادالت

 054ای تعداد بود که به صورت تصادفی خوشه 1044 -1041شهرستان بروجرد در سال  تحصیلی  دختر مقطع متوسطه دوم

روانی، درگیری تحصیلی و اشتیاق  بهزیسیتی هایهای پژوهش به کمک پرسشنامهنفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده

یابی معادالت ها با استفاده از روش معادالت ساختاری مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج مدلگردآوری گردید. دادهورزشی 

 تی روانیبهزیسآموزان دارد. همچنین دانش درگیری تحصیلیاثر مستقیم معناداری بر  بهزیستی روانیساختاری نشان داد که 

تن به دهد با توجه داشدارد. نتایج نشان می درگیری تحصیلیاثر معناداری بر  اشتیاق ورزشییر مستقیم و از طریق به طور غ

 آموزان را انتظار داشت.دانش درگیری تحصیلیتوان افزایش می اشتیاق ورزشیو  بهزیستی روانیمتغیرهای 
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 مقدمه:

شود و چه ساز محسوب میساز و شخصیتای هستند و دوران تحصیل برای آنان سرنوشتسازان هر جامعهآموزان آیندهدانش

ادمهر، وند و رپور، یوسفنماید )قدمهای بعدی زندگی تضمین میموفقیت آنان را در دورهبسا موفقیت تحصیلی در این دوره، 

ترین این مسائل، مساله ای برخوردار است و یکی از مهم(. بنابراین، پرداختن به مسائل مربوط به آنان از اهمیت ویژه1931

ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی و به تبع آن بهزیستی روانی تواند در یکی از هیجاناتی که می آنان است. 1درگیری تحصیلی

های آموزشی است. درگیری بیانگر ورود فعال فرد به آموزان نقش بسیار موثری ایفا کند، درگیری تحصیلی در فعالیتدانش

قبیل ترک  های آموزشی از( و چارچوبی را برای درک نگرانی2440یک تکلیف یا فعالیت است )ریو، کارل، جاون و براچ، 

 نشان جدیدتر تحقیقات بر (. مروری2411لواسانی و حجازی، پور، غالمعلیآورد )مهدیتحصیل در دوره نوجوانی فراهم می

 یک صورتبه نیستند و هم از جدا بعد سه این .است 0عاطفی و 9شناختی ،2بعد رفتاری سه دارای تحصیلی درگیری که دهدمی

 (.2411ریستلی و کریستنسون، کنند )می عمل یکپارچه کل

 در پایداری و تالش درس، کالس موضوعات به نسبت موزانآدانش احساسات یا رفتار به تحصیلی درگیری رفتاری، بعد در      

 شامل شناختی (. درگیری2419، 5دارد )گوتمن و شان اشاره همساالن و مدرسه، معلمان مقررات درسی، تکالیف انجام

است)پینتریچ و  )دانستن درباره دانستن (فراشناختی راهبردهای و) اطالعات کاربرد و نگهداری اکتساب،(شناختی  راهبردهای

 مثبت عاطفه وجود آنها، به دهیارزش درسی، و تکالیف مطالب به درونی مندیعالقه شامل عاطفی (. درگیری1334گروت، دی

برینک و پینتریچ، است )لنین یادگیری و درسی تکالیف انجام هنگامخشم  و اضطراب ناامیدی، نظیر منفی عاطفه فقدان و

 و دهندنمی نشان رغبتی گروهی کار و کالسی هایفعالیت در مشارکت به درگیری تحصیلی فاقد آموزاندانش (.2449

 افت تحصیلی دچار آموزانیدانش است. چنین پایین یادگیری و آموزش در آنان موفقیت و ندارد لذتی برای آنان کالس محیط

 و ندارند آموزشی محیط به احساس تعلق پایین، تحصیلی درگیری با آموزاندانش مانند.باز می تحصیل ادامه از و شوندمی

(، که این امر زندگی تحصیلی 1935است )سماوی، ابراهیمی و جاودان،  آن نتایج از مدرسه از گریز و مکرّر هایغیبت

( نشان دادند که درگیری تحصیلی نقش 1931خمسی )دهد. وکیلی، نقش و رمضانیقرار میآموزان را تحت شعاع دانش

رگیری تواند با دکند. یکی از عواملی که میمیانجی معناداری در رابطه بین هیجان تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ایفا می

های وجودی زندگی مستلزم درک چالش روانیبهزیستی است.  1شناختیبهزیستی روانآموزان در ارتباط باشد تحصیلی دانش

تواند سبب بروز عوارض جسمی، روانی و رفتاری در فرد آموزان میفشارهای روانی ناشی از دوران تحصیلی در دانشاست. 

ب نسشده، سالمت وی را به مخاطره انداخته و نهایتاً ضمن تهدید اهداف سازمان به کاهش عملکرد فرد منجر شود)طباطبایی

   (.1930محمودی، و 

                                                           
1  Academic health  
2  Behavior 
3  Cognitive 
4  Emotional 
5  Gutman & Schoon 
6  Psychological well- being 
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شناختی به محیط کار به وجود بهزیستی روانشناختی مستلزم یک حالت عاطفی درونی است که به عنوان پاسخی روان   

های شناختی است. افراد با مولفه های عاطفی و هم احساس بهزیستی هم دارای مولفه (.2442، 1آید )لمرگاد و الریدسنمی

کنند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی ای هیجانات مثبت را تجربه میعمدهاحساس بهزیستی باال به طور 

ر تکنند و بیششان را نامطلوب ارزیابی میحوادث و موقعیت زندگی ،دارند، در حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین

های به عمل با عنایت به بررسی .(1335، 2و دینر)مایرز  کنندهیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می

های فردی، خانوادگی و شغلی بر ویژه استرسشناختی بهزای روانآمده و تحقیقات متعدد، این مطلب که عوامل آسیب

 روانیگذارد، تأیید شده است. زمانی که بهزیستی ها تأثیر منفی میآموزان و در نتیجه عملکرد آندانش 9روانیبهزیستی 

دد؛ های تحصیلی به وقوع بپیونشود که مسائل و مشکالت فراوانی حین اجرای فعالیتآموزان دچار آسیب گردد، باعث میدانش

طه تواند رابباشد. یکی از عواملی که میها میبرخوردهای نادرست، غیرمؤدبانه، پرخاشگرانه و ... از جمله تأثیرات این آسیب

نتایج مطالعات  است. 0گری کند موضوع اشتیاق ورزشیآموزان را میانجییری تحصیلی در دانشبین بهزیستی روانی و درگ

ود های ورزشی به بهبحاکی از آن است که ارتباط قوی بین فعالیت بدنی و بهزیستی روانی وجود دارد، اشتیاق به فعالیت

ند کتحصیلی چون درگیری تحصیلی کمک می عالئم اختالالت روانی نظیر افسردگی و اضطراب و بهبود عملکرد روانی و

توان گفت که ورزش نقش مهمی در سالمت روان انسان دارد به طوری که در (. لذا می2414، 5)پترسون، کامر و ماچوتکا

عنوان شده است. سازمان جهانی بهداشت اعالم نموده است  "تحرک رمز سالمتی "شعار سازمان بهداشت جهانی  2442سال 

دقیقه فعالیت جسمانی با شدت متوسط، همانند راه رفتن سریع، اثرات فراوانی برای سالمت بدن دارد )مکرچر  94که روزانه 

های دیگری نیز خصوصا در سنین میانسالی (. کاهش فعالیت فیزیکی عالوه بر ایجاد چاقی، سبب بیماری2443و همکاران، 

بسیاری فواید حاصل از انجام فعالیت جسمانی منظم را تایید (. تحقیقات 2442و همکاران،  1شود )فلچرو کهنسالی می

ای تاثیر ضد اضطراب و افسردگی ورزش را از نظر عوامل عصبی زیستی در مطالعه 2415اند. فلیپ و همکاران در سال نموده

ت بدنی و افسردگی ارتباط دو طرفه فعالی 2412(. برونر و همکاران در سال 2411و همکاران،  1به خوبی شرح دادند )اسچوچ

ی اقتصادی، رفتارها -در یک مطالعه طولی مورد بررسی قرار گرفت، بدین صورت که پس از در نظر گرفتن شرایط اجتماعی

کردند، افسردگی و فعالیت بدنی در هر دو جنس رابطه دو طرفه و مرتبط با سالمتی و سایر عواملی که نتایج را مخدوش می

ای تحت عنوان ورزش و سالمت روان به تشریح اثرات در مطالعه 2419و همکاران در سال معکوسی با هم داشتند. امی 

نع های فردی باشد و مواهای ورزشی باید مطابق با اولویتورزش بر سالمت روان پرداختند و نتایج حاکی از این بود که برنامه

این اساس، در این تحقیق، پژوهشگر به دنبال پاسخ  (. بر2419اثرات طبع ورزشی را به حداقل برساند )مورگان و همکاران، 

                                                           
1 Lemmergurd & Lauridsen 
2 Myeris & Diener 
3 Psychological well-being 
4 Sports passion 
5 Perraton, Kumar & Machotka 
6 Fletcher  
7 Schuch 
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ی و بهزیستی روانهای به این سؤال است که آیا مدل ساختاری فرض شده در مورد متغیر درگیری تحصیلی با توجه به سازه

 مورد تایید است؟ آموزاندانش در اشتیاق ورزشی

 

 روش پژوهش:

روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و به طور خاص از نوع معادالت ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را 

دربارة حجم دهد. تشکیل می 1044-1041شهرستان بروجرد در سال تحصیلی  مقطع متوسطه دوم دختر آموزانکلیه دانش

معادالت ساختاری نظرات گوناگون وجود دارد، ولی همه بر این موضوع یابی مدل های مربوط به روش تحقیقنمونه در پژوهش

توافق دارند که مدل معادالت ساختاری، شبیه تحلیل عامل از فنون آماری با نمونه بزرگ قابل اجرا است )تاباچنیگ و فیدل، 

ای گیری خوشهبه روش نمونهنفر برآورد گردید. نمونه مورد نظر  054(. لذا حجم نمونه مورد نیاز در پژوهش حاضر 2441

انتخاب شد. به این صورت که با هماهنگی اداره آموزش و پرورش بروجرد و مدیران و معلمان مدارس دوره دوم به صورت 

های مطالعه جهت تکمیل در اختیار آنان قرار آموزان پرسشنامهتصادفی مدارس هدف انتخاب گردید و با اعالم رضایت دانش

های آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار(، همبستگی پیرسون و تحلیل ها از شاخصو تحلیل داده گرفت. برای تجزیه

 استفاده شد.    AMOSافزار معادالت ساختاری به وسیله نرم

 

 گیری:ابزار اندازه

کنند. ( کسب می1324) از پرسشنامه ریف آموزاندانشای است که نمره روانیمنظور از بهزیستی  پرسشنامه بهزیستی روانی:

سؤالی استفاده خواهد شد. در این مقیاس  12طراحی نمود. در این پژوهش از فرم  1324این پرسشنامه را ریف در سال 

شود همچنین این پرسشنامه )از کامالً مخالف تا کامالً موافق( مشخص می ایپاسخ به هر سؤال بر روی یک طیف شش درجه

بر محیط( است.  ری، زندگی هدفمند، رشد شخصی، تسلطرابطه مثبت با دیگران، خودمختا مؤلفه )پذیرش خود، 1شامل 

( پس از انطباق دادن این پرسشنامه، مناسب با فرهنگ ایرانی، روایی و پایایی مطلوبی 1921) بیانی، محمدکوچکی و بیانی

میزان پایایی  گزارش نمودند. 22/4سشنامه را  را برای این مقیاس نشان دادند؛ آنان میزان ضریب پایایی محاسبه شده این پر

 به دست آمد. 24/4در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

گیری توسط زرنگ تهیه شد. زرنگ در پژوهش خود برای اندازه 1931این مقیاس در سال  پرسشنامه درگیری تحصیلی:

 های درگیری تحصیلی، درگیریبه این صورت که ابتدا مولفه ساخته استفاده کرد.درگیری تحصیلی از پرسشنامه محقق

گویه بود و از مبانی نظری )مدل نظری لینن  05های متناسب با آنها که شناختی، درگیری انگیزشی، درگیری رفتاری و گویه

گویه تقلیل یافت و بعد بر اساس   01نظر مصاحبه انجام شد به بریک و پینتریچ( استخراج شد و پس از اینکه با افراد صاحب

گذاری این پرسشنامه به صورت گویه اجرا شد. شیوه نمره 92ای با ها عباراتی تنظیم و در یک مطالعه مقدماتی پرسشنامهگویه

ی صوری و محتوایی به شیوه )خیلی زیاد( است. روایی این مقیاس از طریق روای 5)خیلی کم( تا  1ای لیکرت از درجه 5طیف 

تن از متخصصان علوم تربیتی صورت گرفت به این صورت که  9داوری تخصصی و از حیث انطباق با بنیان نظری آن  توسط 
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هایی تنظیم شد. سپس با اجرای یک آزمون های نظری استخراج و برای هر مولفه عبارتهای درگیری تحصیلی از بنیانمولفه

به دست آمد )زرنگ،  32/4سوال  92زمون آلفای کرونباخ پایایی کل پرسشنامه در مرحله مقدماتی با مقدماتی به وسیله آ

1931.) 

این پرسشنامه برای سنجش جایگاه تربیت بدنی در شهرستان زرندیه طراحی شده است که در  پرسشنامه اشتیاق ورزشی:

( طراحی شده 5( تا کاماًل موافقم )1ز کاماًل مخالفم )ای اسوال تنظیم شده است و در یک طیف لیکرت پنج درجه 21قالب 

و تمایل فرد به  اشتیاقتر باشد نشان دهنده باشد و هر چه نمره فرد بیشمی 194و باالترین نمره  21ترین نمره است. پایین

 به دست آمد. 21/4های ورزشی است. میزان پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ورزش و فعالیت

 

 های پژوهش:یافته

 است. ارائه شده 1 جدول در متغیرهای پژوهش انحراف معیار میانگین و به ضرایب همبستگی، مربوط های توصیفییافته

 بین بهزیستی روانی، اشتیاق ورزشی و درگیری تحصیلی، رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

 

 همبستگی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش . ماتریس1جدول 

 10 9 8 5 6 7 4 3 2 1 متغیر

          1 . پذیرش خود1

51/4 .رابطه مثبت با دیگران2 *

* 

1         

12/4 خودمختاری . 9 *

* 

11/4 *

* 

1        

50/4 . زندگی هدفمند0 *

* 

12/4 *

* 

13/4 *

* 

1       

09/4 . رشد شخصی5 *

* 

92/4 *

* 

22/4 *

* 

99/4 *

* 

1      

92/4 . تسلط بر محیط1 *

* 

91/4 *

* 

90/4 *

* 

99/4 *

* 

92/4 *

* 

1     

91/4 .اشتیاق ورزشی1 *

* 

91/4 *

* 

99/4 *

* 

90/4 *

* 

92/4 *

* 

12/4 *

* 

1    

93/4 . شناختی2 *

* 

90/4 *

* 

92/4 *

* 

95/4 *

* 

23/4 *

* 

51/4 *

* 

10/4 *

* 

1   

93/4 . انگیزشی3 *

* 

23/4 *

* 

92/4 *

* 

92/4 *

* 

29/4 *

* 

94/4 *

* 

29/4 *

* 

92/4 *

* 

1  

23/4 . رفتاری 14 *

* 

21/4 *

* 

92/4 *

* 

23/4 *

* 

21/4 *

* 

25/4 *

* 

21/4 *

* 

10/4 *

* 

12/4 *

* 

1 

 معنادار است 41/4در سطح **
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 . اشتیاق ورزشیبا نقش میانجی  بهزیستی روانی و درگیری تحصیلیمدل رابطه . 1شکل 

 

 

 های نیکویی برازش برای مدل مفروضشاخص. 2جدول 

 X2 X2/df GFI NFI IFI CFI RMSEA PCLOSE شاخص

 11/102  40/9  39/4  35/4  35/4  31/4  42/4  058/0  

 

 

مقدار قابل 

 قبول

کوچکتر از  

مطلوب  9

 5و تا 

 قابل قبول

یا  35/4

بیشتر 

برازش 

خیلی 

 خوب

35/4 

بیشتر 

برازش 

خیلی 

 خوب

35/4 

بیشتر 

برازش 

خیلی 

 خوب

35/4  

 بیشتر

برازش   

خیلی  

 خوب

 42/4متر از ک

 برازش خوب
 غیر معنادار

 

درگیری 

 لییتحص

 رفتاری
 شناختی انگیزشی

بهزیستی 

 روانی

 پذیرش خود

 رابطه مثبت

 خودمختاری

 زندگی هدفمند

 رشد شخصی

 تسلط بر محیط

اشتیاق 

 ورزشی
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با مقدار   1قابل قبول، شاخص نیکویی برازش 40/9با مقدار ( df/2X)آزادی  دو به درجهخیهای شاخص ،2طبق نتایج جدول 

با مقدار  9خوب، شاخص برازش فزاینده خیلی برازش 35/4مقدار با  2برازش خیلی خوب، شاخص برازش هنجارشده 39/4

شاخص ریشه میانگین مربعات خطای  ،برازش خیلی خوب 31/4با مقدار  0تطبیقیبرازش خیلی خوب و شاخص برازش  35/4

یاق اشت، بهزیستی روانیاثرات مستقیم و غیرمستقیم بین  9جدول دهند. برازش خوب مدل را نشان می 42/4با مقدار  5برآورد

   دهد.را نشان می درگیری تحصیلیو  ورزشی

 

 ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم مدل پیشنهادی. 3 جدول 

 نتیجه فرضیه اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر

 تأیید فرضیه - 00/4** اشتیاق ورزشی  بهزیستی روانی   

 تأیید فرضیه - 94/4** درگیری تحصیلی  بهزیستی روانی  

 تأیید فرضیه - 15/4* درگیری تحصیلی   اشتیاق ورزشی

 تأیید فرضیه 410/4* - سالمت محور درگیری تحصیلی تحصیلی  اشتیاق ورزشی  بهزیستی روانی  

 معنادار است 45/4در سطح *معنادار است،  41/4در سطح **

 

معنادار است. اثر مستقیم  اشتیاق ورزشی( بر β ،441/4>p=  00/4) بهزیستی روانیاثر مستقیم  9بر اساس نتایج جدول 

، β = 15/4) اشتیاق ورزشیمعنادار است. همچنین اثر مستقیم  درگیری تحصیلی( بر β ،441/4>p=  94/4) بهزیستی روانی

45/4>p ا نقش ب درگیری تحصیلیو  بهزیستی روانیمعنادر است. ضریب مسیر غیر مستقیم بین  درگیری تحصیلی( بر

اعداد روی مستطیل  2در شکل  Amos(. با توجه به خروجی β ،45/4>p=  410/4معنادار است ) اشتیاق ورزشیای واسطه

، اشتیاق ورزشیدرصد از واریانس  13در مجموع  بهزیستی روانیدهنده واریانس تبیین شده است، به این صورت که نشان

 کنند.را تبیین می آموزاندانش درگیری تحصیلیدرصد از واریانس  15در مجموع   اشتیاق ورزشیو  بهزیستی روانی

 

 :گیریو نتیجهبحث 

موزان آگری اشتیاق ورزشی در دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی بهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با میانجی 

ها برازش نسبتاً خوبی دارد و های برازندگی مدل  نشان داد که مدل پیشنهادی اصالح شده با دادهنتایج مربوط به شاخص انجام شد.

رت مستقیم به صو بهزیستی روانیهای حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که عامل یافته کند.را تبیین  درگیری تحصیلیتواند واریانس می

درگیری  و بهزیستی روانینیز به صورت مثبت رابطه بین  اشتیاق ورزشیآموزان تاثیر دارد، همچنین متغیر دانش درگیری تحصیلیبر 

هد و با این دآموزان را تغییر میدانش اشتیاق ورزشی، بهزیستی روانیهد که ابتدا دکند. این نتایج نشان میگری میرا میانجی تحصیلی

(، فیلیپ و همکاران 2442فلچر و همکاران ) هایشود. این نتیجه با یافتهآموزان موجب میرا در دانش درگیری تحصیلیتغییر 

                                                           
1 Goodness of fit index (GFI)  
2 Normed fit index(NFI) 
3 Incremental Fit Index(IFI)   
4 Comparative fit Index(CFI) 
5 Root mean square error of approximation(RMSEA)  
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ها و نتیجه در تبیین این یافته باشد.مسو می( هماهنگ و ه2412( و برونر و همکاران )2411(، اسچوچ و همکاران )2415)

آموزان و در نهایت رسیدن به نتایج تحصیلی بهتر، الزم است دانش درگیری تحصیلی در توان گفت برای رسیدن به پژوهش حاضر می

آموزان دانش درگیری تحصیلیبا  سالمت روانیآموزان فراهم شود. در واقع، ارتباط دانش اشتیاق ورزشیو  بهبود بهزیستی روانیزمینه 

ط ارتباط دارد و این ارتبا درگیری تحصیلیآموزان و همچنین شناختی با نگرش و رفتارهای دانشهای رواننشانگر این است که ویژگی

، ورزشیاشتیاق در کنار  بهزیستی روانی(. در نتیجه 2414گیرد )پیک و هاموی، شکل می های ورزشیطریق اشتیاق ورزشی و فعالیتاز 

 سازد.آموزان را فراهم میدانش درگیری تحصیلیهای تقویت و بهبود زمینه

 

 تشکر و قدردانی:

 شود.بدین وسیله از کلیه کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند، قدردانی می
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the causal relationship between psychological well-being and academic 

involvement mediated by sports enthusiasm in students. The research method was descriptive-correlational and 

structural equation modeling. The statistical population included all female high school students in Boroujerd 

city in the academic year 1401-1400, in which 450 people were randomly selected as a sample. Research data 

were collected using questionnaires of psychological well-being, academic involvement and sports enthusiasm. 

Data were analyzed using structural equation method. The results of structural equation modeling showed that 

psychological well-being has a significant direct effect on students' academic engagement. Psychological well-

being also has a significant effect on academic conflict indirectly through sports enthusiasm. The results show 

that considering the variables of psychological well-being and sports enthusiasm, we can expect an increase in 

students' academic engagement. 

    Keywords: Mental well-being, Academic conflict, Sports enthusiasm. 
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