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 های سالمت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرودارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص

 ، محمد سیاوشی9مرضیه پارسااصل ،1*سیدرضا حسینی نیا

 
 چکیده

ر شه ان نوجوانهای سالمت روانی ورزشکارانجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخصهدف از مقدمه و هدف: 

 بود.شاهرود 
نفر به  111ها تشکیل دادند که از بین آن( نفر 9619نوجوان شهرستان شاهرود ) ورزشکارانآماری این پژوهش را جامعه  ی:شناسروش

)ویس و  های استاندارد کیفیت دوست ورزشینامهها از پرسشبرای گردآوری دادهبه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  ایروش سهیمه
)روزنبرگ،  نفسو عزت ( 1661)لیبومیرسکای و لیپر،  ، شادکامی(1691دی دینر، امانس و گریفین، ای) ، رضایت از زندگی(1666اسمیت، 

 استفاده شد. (1601
داد کیفیت دوست ورزشی با شادکامی و رضایت از زندگی ارتباط مثبت و معناداری دارد، اما تعارض ارتباطی با شادکامی، نتایج نشان ها:یافته

ستقیم بر طور ممسیر نشان داد کیفیت دوست ورزشی بهنفس و رضایت از زندگی ارتباط منفی و معناداری را نشان داد. نتایج تحلیلعزت
طور غیرمستقیم بر نفس و بهطور مستقیم بر عزتطور غیرمستقیم بر شادکامی تأثیر مثبت دارد و تعارض ارتباطی نیز بهبه رضایت از زندگی و

ن تأثیر را بر ترتیب بیشترینفس و رضایت از زندگی بهکل نیز نشان داد که عزتت اثر قسمرضایت از زندگی و شادکامی تأثیر منفی دارد. 
 نیز نشان از برازش مطلوب مدل دارند. هاشاخصشادکامی دارند. کلیة 

های ورزشی باعث ارتقاء سطح سالمت روانی و در نتیجه پیدا کردن دوست خوب و برقرای تعامل مثبت با آن در محیط: گیرییجهنت

یشتری شان در دوره نوجوانی توجه بفرزندانگزینی و روابط ها بر دوستشود خانوادهشود؛ بنابراین پیشنهاد میسازگاری بیشتر نوجوانان می
 داشته باشند.

 
 نفس، نوجوانانکیفیت دوست ورزشی، رضایت از زندگی، شادکامی، عزت واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1

ا یکدیگر ها باند. آنموجودات اجتماعی هستند که در بسیاری چیزها به هم وابسته ها،انسانروابط اجتماعی بخش حیاتی زندگی بشری است. 
ماعی به های اجتبا داشتن تنوعی از تماس و گیرندهای مختلف جای میهای خویشاوندی و غیر خویشاوندی به شیوهارتباط دارند و در شبکه

بر . پیونددساس نیاز شدید انسان برای برقراری تعامل اجتماعی به وقوع میهر ارتباطی به دلیل اح(. 1دهند )شان شکل میزندگی اجتماعی
مندی از مزایای شبکه خویشاوندی است، فرد در دوره نوجوانی سعی خالف دوره کودکی و سالمندی که فرد بیشتر نیازمند حمایت و بهره

سابی( ش دهد و بیشتر به شبکه دوستان )شبکه اختیاری/ اکتنماید وابستگی خود را به شبکه خویشاوندی )شبکه اجباری/ انتسابی( کاهمی
واقع، نوجوانان  در .(9) یابی شخصی خود طی نمایدبپیوندد تا از این طریق ضمن حفظ فاصله و استقالل خود از خانواده، مسیری را در هویت

توانند نقش مهمی در دوره نوجوانی داشته باشند. آنها ن می(. دوستا1کنند )اند و در خالل روابط خود، آن را دنبال مینیازمند حمایت اجتماعی
دهنده الگوهای اجتماعی را داشته باشند. در دورة نوجوانی، جمع دوستان به طور فزاینده کنندگی و ارائهتوانند نقش منبع اطالعات، تقویتمی

کند و این تحوالت به نوبة خود تعامل با از خود کمک می شود و ارتباط با آنها به درک دیدگاه دیگران و آگاهیبستر مهمی برای رشد می
(. بر 1شود )(. روابط نوجوانان اغلب به وسیلة وابستگی درونی و عمل متقابل در میان دوستان مشخص می4) دهددیگران را افزایش می

تی را سپری کردن زمان، مشارکت در ( دوس9664نیز ) (. بوکر0منظور از دوستی، روابط کیفی بین دو فرد است ) 1اساس تعریف هیند
(. فرد ممکن است چندین دوست داشته باشد، اما میزان 1های اجتماعی و میزان باالیی از همکاری با همدیگر تعریف کرده است )فعالیت

(. در این 0دارند ) تریترین دوستان روابط باکیفیتچنین شواهد نشان داده است که افراد با صمیمیها متفاوت است. همصمیمیت بین آن
ر ها تعامل نزدیک دارد و در زمینة ورزشی یکدیگسنی هستند که فرد در محیط ورزشی با آنهم باًیتقرپژوهش منظور از دوستان ورزشی، افراد 

راد از دراک افها روی اریزی فرصتکنند. دوست ورزشی از طریق بازخورد، تشویق، تقویت، الگودهی و پیرا تشویق، راهنمایی و همراهی می
 (.9توانایی بدنی، لذّت ورزشی و انگیزه ورزشی تأثیر بسزا دارد )

ی از رشد بیولوژیکی، اجتماعی، عاطفی و شناختی است که اگر نوجوان به ادورهای انتقالی بین کودکی و بزرگسالی است. همرحلنوجوانی 
 پذیریاز عوامل مهم جامعه(. 9تواند به مشکالت عاطفی و رفتاری در دوران بزرگسالی منجر شود )یمطور رضایت بخشی از آن گذر نکند 

 گیریشناختی و جهتیا همان اعضای خانواده، معلمان و مربیان ورزش، همساالن و دوستان هستند که بر عوامل روان 9نوجوانان، دیگران مهم
های ورزشی کمک و همراهی ها نوجوانان را تشویق، راهنمایی و برای مشارکت در فعالیتگذارند. آنافراد برای مشارکت در ورزش تأثیر می

(. گروه دوستان بعد از خانواده 6های آموزشی و ورزشی هستند )کنند. این افراد دارای نقشی فعال در زندگی نوجوانان در منزل، محیطمی
 (.16ر این رده سنی، موردپسند و موردپذیرش دیگران قرار گرفتن هدف اصلی نوجوان است )آید. دپذیری به شمار میترین عامل جامعهمهم

تواند نوجوان را در طی مسیر گذار از روابط اجتماعی در ذات خود کارکردهای مهمی را به همراه دارند که هر یک از آن کارکردها می
اینکه رویدادهای و مشکالت دوره کودکی و نوجوانی بر عواقب  رد مبنی بر. شواهد پژوهشی زیادی وجود داکودکی به بزرگسالی یاری رساند

ترین (. مهم11گذارد )(. سالمت روانی افراد نه تنها بر خود فرد و خانواده، بلکه بر کل جامعه تأثیر می11، 19، 11بعدی سالمت تأثیر دارد )
نفس(، بین فردی )مشارکت، ورزی و عزتگاهی هیجانی، جرأتاجتماعی در چهار مؤلفه درون فردی )خودآ -های سالمت روانیشاخص

ند پذیری و شادی( قرار گرفتپذیری اجتماعی و روابط اجتماعی(، استرس )مدیریت استرس و کنترل هیجان( و سازگاری )انعطافمسئولیت
( که 11باشد )های سالمت روان میین شاخصتراند که متغیر رضایت از زندگی از مهم( اذعان داشته9611(؛ از طرفی شریفی و عباسی )14)

 نفس و شادکامی مورد بررسی قرار گرفته است.های ذکر شده سه شاخص رضایت از زندگی، عزتدر تحقیق حاضر از بین شاخص

و  عواطف تجربه مستعد را فرد و دهدمی قرار تحت تأثیر را زندگی از رضایت مثبت، عواطف هایاز جنبه یکی عنوان به دوستانه رفتار
 احساس به منجر این عوامل و کنند عمل گریک حمایت عنوان به پراسترس شرایط در توانندمی (. دوستان10کند )می مثبت احساسات

های بهزیستی ذهنی است که نگرش و ارزیابی عمومی فرد نسبت به (. رضایت از زندگی یکی از مؤلفه11شود )زندگی می از رضایت بیشتر
( نمایی از 1664) 1. الگوی چندبعدی هابنر(19گیرد )آموزشی را در برمیهای آن مانند زندگی خانوادگی و تجربهزندگی یا برخی از جنبهکل 

 (.16های رضایت از زندگی هستند )بینکند که در آن خانواده، دوستان، محیط تحصیلی و خود شخص پیشرضایت از زندگی را ترسیم می
شوند، نه تنها به دلیل دفاع از آن منافع، بلکه به دلیل نفس کنند و متحد میانان با همساالن خود منافع مشترک پیدا میهنگامی که نوجو

 (.96ید )آشوند و احساس رضایت از زندگی و شادمانی در آنها به وجود میمند میاتحاد با یکدیگر از لذت همدلی و یگانگی با دیگران بهره
نفس را به عنوان ( عزت1691کوهن و همکاران ) (.9) دست آیدتواند از خالل حمایت اجتماعی بهگری است که مینفس کارکرد دیعزت

نمایند، ( بیان می9661طور که هلر و راک )(. همان91اند )یکی از چهار خرده مقیاس سنجش حمایت اجتماعی ادارک شده در نظر گرفته
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   61 ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص های سالمت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود 

ی شود که افراد هویت شخص، فرض گرفته میینفس در افراد مهم است. به طور کلویت و عزتروابط اجتماعی برای شکل گرفتن و حفظ ه
نفس در ایجاد شادکامی به حدی چنین اهمیت عزتهم (.1دهند )مهم شکل می نفسشان را به تدریج با درونی ساختن ارزیابی دیگرانِو عزت

نفس عزت( 9660(. به عقیده بوکر )99دانند )ناپذیر از شادکامی میجزء جدایی نظران و پژوهشگران روانشناسی آن رااست که برخی از صاحب
 (.91های خود قائل است )از میزان ارزشی که یک فرد برای خود و توانایی است عبارت

روز و ظهور شخصیتی انسان و چگونگی ب هایای که بر تمامی جنبهبالندگی، سرزندگی و نشاط روانی انسان به دلیل تأثیر قابل مالحظه
های زندگی است و با واکنش شادی یکی از نیازهای انسان و الزمة(. 94رفتارهای مختلف او دارد، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است )

افزاید، خالقیّت وی بر آگاهی او می انگیزد،( معتقد است شادی فعالیت فرد را برمی1661) 1اند ارتباط دارد. وینهوونزیستی که حافظ سالمتی
ها و تمایالت ارضاء شده شناسان نشاط را به لذّتشود. از سوی دیگر، برخی از روانکند و باعث تسهیل روابط اجتماعی میرا تقویت می

های خود را ( معتقد است افراد شاد، معموالً مهارت9664) 9(. کار91شود )دانند و برخی معتقدند نشاط با رضایت افراد حاصل میمربوط می
( و 90) گیری بهتری دارندهای زندگی تصمیمبهتر ارزیابی کرده و رویدادهای مثبت را بیشتر از رویدادهای منفی یادآوری نموده و در برنامه

 (.91دهند )های ورزشی عملکرد ورزشی بهتری از خود نشان میدر محیط

های متعدد حاکی از رابطه مستقیم و غیرمستقیم این دو متغیر است و پژوهش تأکید قرار گرفته نفس مورددکامی متغیر عزتدر تبیین شا
بدنی دانشگاه استانفورد به این نتیجه رسیدند که عوامل درونی دانشجوی تربیت 146ای روی ( طی مطالعه9666) 1(. دنی و استاینر99است )

(. پژوهش دیگری نیز نشان داده 96های شادکامی است )کننده بینیترین پیشداری( از قویمواظبت و خویشتن نفس، منبع کنترل،عزت)
 دبیرستانی آموز دانش 116 که بر روی (9619ی، عابدی و باغبان )ملک پژوهش در نتایج(. 16نفس بر شادکامی تأثیر دارد )است که عزت

 (.11شده است ) مشاهده شادکامی نفس وعزت بین معناداری نیز ارتباط شده، انجام پسر
نفس با عزتنشان دادند  (1166) دبیری، دالوری و صرامیکه طورینفس با متغیر رضایت از زندگی ارتباط دارد؛ بهاز سوی دیگر، عزت

یتمندی تر باشد، میزان رضااز خود مثبترضایت افراد از زندگی و عاطفه مثبت و شادکامی رابطة مثبت و معنادار دارد، یعنی هرچه ارزیابی فرد 
نفس، رضایت از زندگی و ( با مطالعه عزت9666) 4. داینر و داینر(19شود )او از زندگی باالتر رفته و عواطف مثبت بیشتری در او ایجاد می

کننده قوی رضایت از زندگی است و بینینفس باال پیشقاره به این نتیجه رسید که عزت 1دانشگاه دنیا از  46دانشجو از  11666شادکامی 
بین رضایت از زندگی و شادکامی نیز  (1161) زاده و همکارانبیگ کیخسروی. (11)نفس و شادکامی همبستگی مثبت مشاهده کرد بین عزت

 (.14کرد ) بینیپیش معنادار و مثبت صورتبه را شادکامی زندگی، از رضایتچنین همبستگی مثبت و معناداری مشاهده کردند و هم
(. دوستان باکیفیت دارای سطح باالیی از 11فارغ از کمیت و ماهیت دوستان یک فرد، یکی از ابعاد مهم دوستی، کیفیت آن است )

(. نوجوانانی که دلبستگی بیشتری 10و سطح پایینی از تعارض، تسلط و رقابت هستند ) هایی نظیر رفتار اجتماعی، صمیمیت و وفاداریویژگی
بینی، امید و اعتماد همراه است. فرد به همساالن خود دارند، اعتماد بیشتری به آنها داشته و شادترند و شادی نیز همواره با خرسندی، خوش

(. بالداسار، روسنفیلد و 4تواند از آنها حمایت اجتماعی دریافت کند )و بدین طریق، میکند شادکام، روابط اجتماعی خوبی با دیگران برقرار می
ها و شادکامی ارتباط معناداری را گزارش کردند و دریافتند که حمایت شده از سوی دوستان، همراهی آن( بین حمایت ادراک1694) 1روک

( نیز نشان دادند که صمیمیت و رضایت از 9660) 0ومیرسکای، تکیچ و دیماتو(. لیوب10کننده شادکامی است ) بینیشده بهترین پیشادراک
ش که سبب افزایطوریگیرند، بهدوست با شادکامی ارتباط دارد. نوجوانان رابطه نزدیک و دوستانه را در حکم رابطة حمایتی در نظر می

 (.11شود )ها مینفس، رضایت از زندگی و شادکامی آنعزت
( در پژوهشی بر روی دختران جوان به این نتیجه دست یافتند که متغیرهای دوستی )تعداد دوستان و کیفیت 9661) 1مپدمییر و ویتکا

(. دمییر 0بین معناداری نبوده است )ها را تبیین نماید، ولی تعارض ارتباطی پیشدرصد از واریانس شادکامی آن 19بهترین دوست( قادر است 
ود شهشی به این نتیجه دست یافتند که کیفیت دوستی از طریق ارضاء نیازهای روانی پایه باعث ایجاد شادکامی می( در پژو9616) 9و اوزدمییر

( از نوجوانانی هستند که دوستان باکیفیت پایین 0( و شادتر )16نفس باالتر )(. نوجوانانی که دارای دوستان باکیفیت هستند دارای عزت19)
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زمان همساالن و بزرگساالن آموز مقطع متوسطه دریافتند که حمایت همدانش 11666( در پژوهشی بر روی 9966) 1دارند. بوچانان و بوون
 (.46آموزان تأثیر مثبت دارد )نفس و شادکامی دانشبر روی عزت

اند که این کردهاشاره( به سه عامل تأثیرگذار بر شادکامی افراد در قالب یک مدل 9661) 9در نهایت لیوبومیراسکای، شلدون و اسکاد
اند کردههای عمدی به سه بعد شناختی، رفتاری و ارادی اشارهها در بخش فعالیتهای عمدی. آناند از وراثت، محیط و فعالیتعوامل عبارت

 .(41توان آن را زیربنای مدل مفهومی پژوهش حاضر دانست )باشد و میکه دربرگیرنده متغیرهای موجود در پژوهش حاضر می

 قوی ایانگیزه و اطراف محیط و خود به مثبت باید نگرشی شوند، مندبهره خود بالقوة هایتوانمندی از بتوانند نوجوانان اینکه برای

نوجوانان در  ایستادگی برای که اندنوجوانان اصلی نیازهای روانی از زندگی از و رضایت نفسشادکامی، عزت باشند. داشته تالش برای
به  چه هر کنند.می ایفا حیاتی نقشی موفقیت به آنها در رسانیدن و دارند ضرورت مشکالت و شکوفا شدن استعدادها و خالقیت آنهامقابل 

و رشد  پیدایش در که عواملی شناخت رو این از شود؛می تعالی و رشد و موقعیت از فاصله گرفتن باعث شود، کمتر توجه نیازها این
 .دارد ایویژه اهمیت مؤثرند رضایت از زندگینفس و شادکامی، عزت

درصد  46ها نشان داده است افراد در سنین نوجوانی حدود که بررسییطوربهکنند نوجوانان زمان زیادی را با همساالن خود سپری می
نوجوانی و جوانی، نفوذ والدین کمرنگ شده و این  گذاشتن کودک به دورة (. به همین دلیل با پا49گذرانند )از وقتشان را با دوستان خود می

نند کویژه دوستان نقش مهمی در زندگی نوجوانان بازی میتوان نتیجه گرفت که همساالن و بهشود. لذا میتأثیر به گروه همساالن منتقل می
 دهند.و بخش اعظمی از زندگی روزانه آنها را به خود اختصاص می

و یا  ها در سازگاری روانیپروری والدین و نقش آن گرفته بر سبک فرزندپذیری نوجوانان انجامتباط با جامعههایی که در اراغلب پژوهش
که خود  -ویژه کیفیت دوستیبه –های اندکی در حوزة ورزش بر نقش همساالن ( و پژوهش41رفتارهای پرخطر نوجوانان تأکید داشته است )

های افراد دارای روحیه شاد، هنگام انجام فعالیتکه (. از آنجایی44باشد، انجام پذیرفته است )ن میپذیری نوجواناعامل مهمی برای جامعه
اندیشی بیشتر هنگام رویارویی با مشکالت کوچک و بزرگ دهند و دارای قدرت چارههای خود قرار میاندیشی را سرلوحه فعالیتروزمره، مثبت

ی ها با نگرشی مثبت و به منظور کسب مزایای بدنی و اجتماعخانوادهیی هستند و از طرفی دیگر، پذیری باالزندگی و همچنین حس مسئولیت
ویژه دوستان ورزشی نمایند و نوجوانان نیز برای همراهی، همدلی و حمایت به همساالن و بهفرزندان خود را در اماکن ورزشی ثبت نام می

نابراین شود، بصالحیت و شایستگی برخوردار نباشند به سالمت روانی آنها لطمه وارد می و چنانچه این دوستان از کنندصمیمی خود تکیه می
، رضایت از نفسچنین تعیین ارتباط آن با عزتهدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت کیفیت دوست ورزشی در بین نوجوانان ورزشکار و هم

لیوبومیراسکای و چنین مدل نظری پژوهش و هم مبانی اساس بر هشدتدوین (1 )شکل مفهومی مدلها در قالب زندگی و شادکامی آن
باشد تا با تعیین نقش دوستان ورزشی در سالمت روانی همساالن خود، گامی هرچند کوچک جهت تربیت بهتر نسل می (9661همکاران )

 آینده برداشته شود.
  

 

1  . Buchanan & Bowen 

2  . Sheldon & Schkade 
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 (. مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 روش پژوهش
این پژوهش، توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان ورزشکار 

 111تشکیل دادند. حجم نمونة پژوهش با استفاده از جدول مورگان  نفر( 9169) 1164سال در سال  19تا  19شهرستان شاهرود در ردة سنی 
ه گیری ب؛ درنهایت پس از نمونههای انفرادی و تیمی تشکیل دادندنفر را مردان در رشته 991نفر از آنان را بانوان و  116که دست آمد  نفر به

 تحلیل گردید.وآوری و تجزیهنامه جمعپرسش 199ها، تعداد نامهای و توزیع پرسشروش سهمیه
 

 تعداد و توزیع نمونه آماری -(1جدول )

 انفرادی تیمی

 مرد زن مرد زن

149 069 410 616 

16 91 06 114 
 

 نامه ذیل استفاده گردید:ها از چهار پرسشجهت گردآوری داده
شده و دارای پنج بعد مثبت ( طراحی1666) 9سؤالی توسط ویس و اسمیت 99نامه این پرسش :1کیفیت دوست ورزشی نامۀپرسش 

( 1( و یک بعد منفی )تعارض ارتباطی0و حل تعارض 1بخش ، مشترکات، دوستی و بازی لذّت4و صمیمیت ، وفاداری1و حمایت نفس)ارتقاء عزت
(. پایایی این ابزار در پژوهش ویس و اسمیت 41کیفیت دوست ورزشی است ) دهندةکه میانگین امتیازات پنج بعد مثبت نشانطوریباشد؛ بهمی

(. در پژوهش حاضر نیز پایایی 40، 41گزارش شده است ) 11/6( 1161و داروغه عارفی ) نیا، خداوردیو در پژوهش حسینی 96/6( 1666)
 (.9محاسبه گردید )جدول  91/6آن به روش ضریب آلفای کرونباخ 

-نفس ورزشکاران نوجوان را اندازهگویه است که میزان عزت 16نامه دارای این پرسش (:1991) 9روزنبرگ 8نفسنامه عزتپرسش

، امتیاز 16تا  0 سؤاالتو پاسخ مخالف به  1تا  1 سؤاالتاست که پاسخ موافق به  بیترتنیابهگذاری این مقیاس شیوة نمرهد. کنگیری می
به دست ، پس از تینها درکند. ( دریافت می-1، امتیاز )16تا  0 سؤاالتو پاسخ موافق به  1تا  1 سؤاالت+(، پاسخ مخالف به هر یک از 1)

بنابراین،  ؛نفس پایین استدهنده عزتنفس باال و نمره کمتر از صفر نشاندهنده عزتجمع جبری کل نمرات، نمره باالتر از صفر نشان آوردن
پایایی این ابزار در پژوهش دبیری و همکاران  (.41) سنفس باالتر خواهد بود و بالعکهر چه نمره باالتر باشد به همان اندازه سطح عزت

 (.9محاسبه گردید )جدول  06/6(. در پژوهش حاضر نیز پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ 16گزارش شده است ) 11/6( 1161)

 

1  . Sport Friendship Quality Scale 

2  . Weiss & Smith 
3  . Self-esteem enhancement and supportiveness 

4  . Loyalty and intimacy 

5  . Companionship and pleasant play 

6  . Conflict resolution 

7  . Relationship conflict 

8 . Self-esteem Scale 

9 . Rosenberg 
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 (. پایایی49گویه است ) 1شده و دارای یطراح( 1691) 9دی دینر، امانس و گریفیناین ابزار توسط ای: 1نامه رضایت از زندگیپرسش
دی دینر و همکاران و در پژوهش ای 11/6( 9666، در پژوهش دنی و استاینر )91/6( 1190این ابزار در پژوهش بیانی، کوچکی و گودرزی )

محاسبه گردید )جدول  11/6(. در پژوهش حاضر نیز پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ 49، 96، 46گزارش شده است ) 91/6( 1691)
9.) 

(. پایایی این 16باشد )گویه می 4شده و دارای یطراح( 1661، )4نامه توسط لیبومیرسکای و لیپراین پرسش :3ادکامیش نامهپرسش
 90/6( 1661و در پژوهش لیبومیرسکای و لیپر ) 11/6( 1166، در پژوهش آقابابایی و فراهانی )11/6( 9666ابزار در پژوهش دنی و استاینر )

 (.9محاسبه گردید )جدول  16/6(. در پژوهش حاضر نیز پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ 16، 11، 96گزارش شده است )
بدنی برای اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود دریافت گردید. سپس با مراجعه به سازمان مربوطه نامه از دانشکدة تربیتابتدا معرفی

صورت حضوری اقدام به ها اخذ و تعداد نمونه الزم مشخص و بهافراد فعّال در آن باشگاهمورد تعداد باشگاه و تعداد  کلیة اطالعات الزم در
ها درخواست شد با در نظر گرفتن بهترین دوستشان در رشتة ورزشی خود، کلیة دهندهها گردید. در زمان توزیع، از پاسخنامهتوزیع پرسش

 د پاسخ دهند.سؤاالت مربوط به کیفیت دوست ورزشی را متناسب با آن فر
نباخ، های آلفای کروها از آزمونها از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاندارد و برای تحلیل استنباطی دادهبرای توصیف داده

ای هضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین روابط میان متغیرها در قالب مدل علّی از روش تحلیل مسیر بهره گرفته شد. برای انجام آزمون
 استفاده شد. 99نسخة  0و ایموس 91نسخة  1ی اس.پی.اس.اسافزارهانرمفوق از 

 

  

 

1 . Satisfaction with Life Scale 

2 . Ed Diener, Emmans & Griffin 

3 . Happiness Scale 

4 . Lyubomirsky & Lepper 

5 . SPSS 

6 . AMOS 
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 هایافته
 96درصد از ورزشکاران مرد و  46قرار دارند.  19-11شناختی نشان داد بیشترین ورزشکاران در گروه سنی های جمعیّتبررسی ویژگی

های تیمی حضور درصد از ورزشکاران زن در رشته 11درصد از ورزشکاران مرد و  91ی انفرادی فعالیت داشتند و هادرصد از بانوان در رشته
اند که بیشتر از دو های انفرادی بیان کردهدرصد از ورزشکاران مرد در ورزش 40و  های تیمیدرصد از ورزشکاران مرد در ورزش 14 داشتند.

درصد از ورزشکاران زن در  14های تیمی و ز ورزشکاران زن در ورزشدرصد ا 40چنین کنند و همسال است که در این رشته فعالیت می
 اند که بیشتر از دو سال است که در این رشته عضویت دارند.های انفرادی بیان کردهورزش

ن نرمال ها است. برای تعییبایستی رعایت گردد، نرمال بودن چند متغیره دادههای چند متغیری میهایی که در پژوهشفرضیکی از پیش
ها رد شد (، فرض عدم نرمال بودن دادهc.r. > 19/9آمده )دستبحرانی به بودن چند متغیره از ضریب مردیا استفاده شد و با توجه به نسبت

مانهخطی چندگانه وجود ندارد. چنین نتایج مربوط به آماره تلورانس و عامل تورم واریانس نشان داد که بین متغیرهای مستقل همهم (.11)
فیت دهد که نوجوانان به کیشود میانگین کیفیت دوست ورزشی باالتر از سطح متوسط قرار دارد و نشان می( مشاهده می9طور که در جدول )

 اند. میانگین دیگر متغیرها نیز در سطح مطلوبی گزارش شده است.دوستان خود نمرة باالیی داده

 

 وهشماتریس همبستگی بین متغیرهای پژ -(2جدول )

 1 4 3 2 1 متغیرها 

     1 کیفیت دوست ورزشی 1

    1 -61/6 تعارض 9

   1 -11/6** 10/6** شادکامی 1

  1 46/6** -11/6* 96/6** رضایت از زندگی 4

 1 91/6** 19/6** -10/6** 60/6 نفسعزت 1

 46/6 1/1 6/4 00/1 4/1 میانگین

 46/6 19/1 61/1 69/6 01/6 انحراف استاندارد

 06/6 11/6 16/6 11/6 91/6 آلفای کرونباخ

    **p 0/01,*p<0/05 

 

های تحلیل مسیر همبستگی یا کوواریانس بین متغیرهاست، در ابتدا ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش که زیربنای مدلازآنجایی
نشان داد که بین کیفیت دوست ورزشی با شادکامی و رضایت از زندگی  (. نتایج ضریب همبستگی پیرسون9موردبررسی قرار گرفت )جدول 

دار و ضعیفی وجود دارد، یعنی با افزایش کیفیت دوست ورزشی، میزان شادکامی و رضایت از زندگی ورزشکاران به میزان ارتباط مثبت، معنا
ه نفس ارتباط معناداری مشاهدیفیت دوست ورزشی با عزتشود بین کطور که مشاهده مییابد؛ اما همانکم ولی در جهت مثبت افزایش می

نفس و رضایت از زندگی ارتباط منفی، معنادار و ضعیفی مشاهده شد که نشان چنین بین تعارض ارتباطی و متغیرهای شادکامی، عزتنشد. هم
ه مقدار ها بهای سالمت روانی آنیزان شاخصدهد چنانچه ورزشکاران با دوستان ورزشی خود تعارضات و مناقشات ارتباطی داشته باشند ممی

نفس و رضایت از زندگی با شادکامی ورزشکاران نوجوان رابطه ها نشان داد که بین عزتگیرد. دیگر یافتهاندک تحت تاثیر منفی قرار می
هد دداری مشاهده شد. این نشان مینفس و رضایت از زندگی ورزشکاران ارتباط مثبت و معنامثبت و معناداری وجود داشت. درنهایت بین عزت

 تر هستند.نفس باالتری برخوردارند از زندگی خود راضیورزشکارانی که از عزت
ت از نفس، شادکامی و رضایمستقیم، غیرمستقیم و کل( کیفیت دوست ورزشی و زیر مقیاس تعارض ارتباطی بر عزت)در ادامه اثرات 

عنوان وتحلیل قرار گرفت. در این مدل کیفیت دوست ورزشی و زیر مقیاس تعارض ارتباطی بهجزیهزندگی در قالب مدل تحلیل مسیر مورد ت
زا مدنظر قرار گرفتند. با توجه به عدم توافق عمومی عنوان متغیرهای دروننفس، شادکامی و رضایت از زندگی بهزا و عوامل عزتمتغیر برون

گی های برازندهای برآورد، در پژوهش حاضر از بین شاخصاری بر روی بهترین شاخصیابی معادالت ساختو کلی در بین متخصصان مدل
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های برازندگی تطبیقی، شاخص برازندگی و از بین شاخص 9و شاخص ریشه میانگین مجذور برآورد تقریب 1مطلق، شاخص خی دو نسبی
 (.19( پیشنهاد شده است )9664تامسون )مورداستفاده قرار گرفت که توسط کالین و  4و شاخص برازش هنجار شده 1تطبیقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفس، رضایت از زندگی و شادکامیاستاندارد تأثیر کیفیت دوست ورزشی بر عزت ضرایب -2شکل 

 
CFI NFI CMIN/DF RMSEA P value CMIN 

69/6 60/6 16/1 64/6 661/6 19/0 

 

 ضرایب استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به مدل تحلیل مسیر -3جدول 

 مسیرها
ضریب 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد

مقدار 

 بحرانی

 -94/4 69/6 -91/6 نفسعزت ← تعارض ارتباطی

 11/1 61/6 60/6 نفسعزت ← کیفیتدوستی ورزشی
 49/4 10/6 94/6 رضایت از زندگی ← نفسعزت

 46/1 66/6 19/6 رضایت از زندگی ← دوستی ورزشی کیفیت

 90/1 61/6 -61/6 رضایت از زندگی ← تعارض ارتباطی
 01/1 11/6 99/6 شادکامی ← نفسعزت

 60/0 61/6 16/6 شادکامی ← رضایت از زندگی

 -69/6 60/6 -64/6 شادکامی ← تعارض ارتباطی
 04/1 69/6 69/6 شادکامی ← کیفیت دوستی ورزشی

 
به جزء مسیر تعارض ارتباطی به شادکامی و رضایت از زندگی و مسیر  شود کهبا توجه به ستون مقادیر بحرانی جدول فوق مشخص می

 دارنفس و شادکامی، بقیة مسیرها دارای تأثیر معناکیفیت دوست ورزشی به عزت

 (0 6 /1 ≥ /tمی )/.باشند 

 
 

1  . CMIN/DF 

2  . RMSEA 

3  . CFI 

4  . NFI 

زندگی از رضایت  

E3 

16/6  

94/6  

کیفیت دوست 

 ورزشی

 تعارض ارتباطی

61/6

- 

 E2 شادکامی

94/6  

نفسعزت  

E1 

61/6  
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 های سالمت روانی ورزشکاران نوجواناثرات کیفیت دوست ورزشی و تعارض بر شاخص -(4جدول )

 متغیرها
 غیرهااثر مت

 کل غیرمستقیم مستقیم

 60/6 60/6 --- شادکامی ← کیفیت دوست ورزشی

 19/6 --- 19/6 رضایت از زندگی ← کیفیت دوست ورزشی

 -91/6 --- -91/6 نفسعزت ← تعارض ارتباطی

 -60/6 -60/6 --- رضایت از زندگی ← تعارض ارتباطی
 -69/6 -69/6 --- شادکامی ← تعارض ارتباطی

 94/6 --- 94/6 رضایت از زندگی ← نفسعزت

 10/6 69/6 99/6 شادکامی ← نفسعزت

 16/6 --- 16/6 شادکامی ← رضایت از زندگی

 
 19/6شود کیفیت دوست ورزشی بر رضایت از زندگی ورزشکاران نوجوان با ضریب ( مشاهده می4( و جدول )9طور که در شکل )همان

کیفیت دوست ورزشی و  ذکر است کهچنین قابلتأثیر مستقیم و معنادار داشته است. هم -91/6با ضریب  نفسو تعارض ارتباطی بر عزت
ی و شادکامی طور مستقیم بر رضایت از زندگنفس بهاند. در ادامه نیز عزتطور غیرمستقیم بر شادکامی تأثیر ضعیفی داشتهتعارض ارتباطی به

تأثیر مثبت داشته است  69/6طور غیرمستقیم با شادکامی با ضریب چنین بهمعنادار داشته است و همتأثیر  99/6و  94/6به ترتیب با ضرایب 
 تأثیر مثبت داشته است. 16/6مستقیم بر شادکامی با ضریب  طورو نیز رضایت از زندگی به

ی نفس و سپس رضایت از زندگابتدا عزتشود که بیشترین تأثیر را قرار گیرد، مالحظه می مورد بررسی( 4چنانچه اثرات کلی در جدول )
نفس، درصد از واریانس متغیرهای عزت 94و  درصد 16درصد،  61/6شود به ترتیب طور که مدل مشاهده میهمانبر شادکامی داشته است. 

یانگین مجذور برآورد ، ریشه م9/6تر از تطبیقی بزرگ باشد. شاخصزا قابل تبیین میرضایت از زندگی و شادکامی توسط متغیرهای برون
 1کمتر از  چنین خی دو نسبیو هم 9/6تر از و شاخص برازش هنجار شده بزرگ 61/6تر از ، سطح معناداری بزرگ9/6تر از تقریب کوچک

 برازش خوب مدل دارند. نشان از

 

 گیریبحث و نتیجه

، رضایت از زندگی و شادکامی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود نفسهدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت دوست ورزشی با عزت
ز نشان دار دارد. در این راستا، نتایج تحلیل مسیر نیها نشان داد که کیفیت دوست ورزشی با رضایت از زندگی ارتباط مثبت و معنابود. یافته

 ادار بود؛ یعنی به ازای یک واحد )انحراف استاندارد( افزایشداد که تأثیر مستقیم کیفیت دوست ورزشی بر رضایت از زندگی از نظر آماری معن
ر فتمنائی در جهت مثبت تغییر خواهد کرد. این یافته با نتایج پژوهش 19/6در متغیر کیفیت دوست ورزشی، متغیر رضایت از زندگی به میزان 

راری ارتباط دوستانه با همساالن و پذیرفته شدن توسط (. برق11، 16خوانی دارد )( هم1161( و قلیلو و همکاران )1169نیک )و منصوری
های ورزشی یکی از نیازهای ورزشکاران نوجوان است، زیرا نوجوانان به اقتضای سنشان از خانواده فاصله گرفته و از لحاظ ها در محیطآن

اد و یا ای مطلوب از خود نشان دهند باعث ایجشوند، چنانچه این دوستان باکیفیت باشند و رفتارهعاطفی به دوستان خود بیشتر وابسته می
 شوند.افزایش رضایت از زندگی در نوجوانان می

ل مسیر چنین در مدل تحلینتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین کیفیت دوست ورزشی و شادکامی ورزشکاران وجود دارد، هم
این یافته با نتایج بالداسار  یت از زندگی بر شادکامی تأثیر ضعیفی نشان داد.واسطه متغیر رضاطور غیرمستقیم و بهکیفیت دوست ورزشی به

زاده و ( و صالح9669(، بوچانان و بوون )9616(، دمییر و اوزدمییر )9660(، لیوبومیراسکای و همکاران )9661(، دمییر و ویتکامپ )1694)
هایی نظیر رفتار اجتماعی، صمیمیت ن باکیفیت دارای سطح باالیی از ویژگی(. دوستا4، 46، 19، 11، 0، 10خوانی دارد )( هم1160همکاران )

اند دوست ورزشی از طریق ( اذعان کرده1669طور مثال، ویس و دانکن )(. به11و وفاداری و سطح پایینی از تعارض، تسلط و رقابت هستند )
(. 9از توانایی بدنی، لذّت ورزشی و انگیزه ورزشی تأثیر بسزا دارد ) ها روی ادراک افرادریزی فرصتبازخورد، تشویق، تقویت، الگودهی و پی

ها و شادکامی ارتباط معناداری را گزارش کردند و شده از سوی دوستان، همراهی آن( بین حمایت ادراک1694و همکاران ) چنین بالداسارهم
عاطفی افزایش -تر باشد حمایت روانی(. لذا هر چه دوستی عمیق10)کننده شادکامی است  بینیشده بهترین پیشدریافتند که حمایت ادراک

توان گفت که کیفیت دوست ورزشی متغیری مهم و تأثیرگذار در احساس یابد در نتیجه فرد شادکامی باالتری خواهد داشت؛ بنابراین میمی
 شود.شادکامی فرد محسوب می
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واند تنفس ارتباط معناداری وجود دارد و طرد شدن توسط همساالن میوستی و عزتاند که بین کیفیت دها نشان دادهاگرچه برخی پژوهش
نفس ها نشان داد که بین کیفیت دوست ورزشی و عزتنفس و مشارکت اجتماعی افراد شود، اما در پژوهش حاضر یافتهباعث آسیب به عزت

فس ازنظر نمسیر نیز نشان داد تأثیر مستقیم کیفیت دوستی بر عزتورزشکاران ارتباط معناداری وجود ندارد. در همین راستا نتایج تحلیل 
خوانی (. دلیل این ناهم46، 19خوانی ندارد )( هم9669( و بوچانان و بوون )1660باشد. این یافته با نتایج کفه و برنت )آماری معنادار نمی

 ررسی در پژوهش حاضر باشد.چنین ورزشکار بودن نمونه تحت بتواند ناشی از تفاوت در فرهنگ و همیم
فس، رضایت نهای سالمت روانی )عزتهای مربوط به ماتریس همبستگی ارتباط منفی و معناداری را بین تعارض ارتباطی با شاخصیافته

نفس و ر عزتب طور مستقیماز زندگی و شادکامی( ورزشکاران نشان داد. در این راستا نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که تعارض ارتباطی به
سالمت روانی  هایطور غیرمستقیم بر رضایت از زندگی و شادکامی تأثیر منفی دارد. وجود تعارض ارتباطی بین دوستان ورزشی بر شاخصبه
س، رضایت از نفگذارد. یعنی هر چه مشاجرات، کشمکش و تعارض ارتباطی در بین دوستان بیشتر شکل بگیرد از عزتها تأثیر منفی میآن

کننده شادکامی نبوده  بینی( که نشان دادند تعارض پیش9661شود. این یافته با نتایج دمییر و ویتکامپ )زندگی و شادکامی آنها کاسته می
که در پژوهش طوریتوان ناشی از تفاوت در فرهنگ و جنسیت نمونه آماری دانست بهخوانی را می(. دلیل این ناهم0خوانی ندارد )است هم

جوانان چنین توانایی نواند، اما در پژوهش حاضر هر دو جنسیت حضور داشتند. همو ویتکامپ فقط دختران نمونه آماری را تشکیل دادهدمییر 
را به  که اگر آنها بتوانند تعارضات ایجاد شدهای در این ارتباط داشته باشد. به طوریتواند نقش تعدیل کنندهدر مدیریت کردن تعارضات می

 یریت و حل نمایند میزان شادکامی آنها چندان تحت تأثیر منفی قرار نخواهد گرفت.خوبی مد
و رضایت از زندگی با شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود  نفسزا نیز مالحظه شد که بین عزتدر مورد ارتباط بین متغیرهای درون

ست. این نفس بر شادکامی ازنظر آماری معنادار ادارد. در این راستا نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که تأثیر مستقیم رضایت از زندگی و عزت
با  همچنین(. 14)است همخوانی دارد  باال نفسعزت پیامدهای از ( که بیان کردند شادی9661و همکاران ) 1بایمستر با نتیجه پژوهش یافته

(، جاهدی و 1166(، دبیری، دالور و صرامی )9661(، داینر و همکاران )9616(، هاور و همکاران )1161دبیری و همکاران )نتایج پژوهش 
-طورکلی، نتایج پژوهش(. به96، 99، 19، 19، 99، 16خوانی دارد )( هم9619( و ملکی و همکاران )9666(، دنی و استاینر )9611همکاران )

 شود.تر و میزان رضایتمندی او از زندگی باالتر باشد عواطف مثبت بیشتری در او ایجاد میهرچه ارزیابی فرد از خود مثبتهای فوق نشان داد 
فس نیل مسیر نیز مالحظه شد که عزتدر نتایج تحلنفس و رضایت از زندگی مشاهده شد. درنهایت، ارتباط مثبت و معناداری بین عزت

ورد. این آنفس باال، رضایت از زندگی بیشتری را در افراد به وجود میکه عزتطوریبر رضایت از زندگی تأثیر مستقیم و معناداری دارد، به
تن پاسخی است که ورزشکاران (. احساس خوب داش19خوانی دارد )( هم1166ها نظیر دبیری، دالور و صرامی )یافته با نتایج برخی پژوهش

 دهد.آورند و این مسئله رضایت از زندگی را در آنان افزایش میواسطه مشارکت در ورزش به دست میبه
متغیرهای  چنین، مقدار ضرایب تعییننفس و رضایت از زندگی بیشترین تأثیر را بر شادکامی دارند. همبررسی اثر کل نشان داد که عزت

درصد از واریانس شادکامی ورزشکاران توسط  94نفس ورزشکاران توسط تعارض ارتباطی و درصد از واریانس عزت 61/6نشان داد  زادرون
درصد از واریانس رضایت از زندگی توسط متغیر کیفیت دوست  16چنین نفس و رضایت از زندگی و هممتغیرهای کیفیت دوست ورزشی، عزت

رو پیشنهاد باشد. ازایناین پژوهش قابل تبیین می ینی است و مابقی آن توسط متغیرهای خارج از محدودهبنفس قابل پیشورزشی و عزت
ب، شناختی منفی از قبیل افسردگی، اضطراهای آتی سایر متغیرهای تأثیرگذار به طور مثال سایر عوامل روانشود پژوهشگران در پژوهشمی

ینی فرزندان گزتوان به والدین پیشنهاد داد بر دوستهای پژوهش میسی قرار دهند. با توجه به یافتهگیری از ورزش را موردبرراسترس و کناره
ها راهنمایی الزم را ارائه دهند تا نوجوانان دوستان الیق و شایسته را انتخاب باشند و به آن های ورزشی نظارت کافی داشتهخود در محیط

نش افرادی که چنین از گزیها بازی کند. همای در شادکامی و رضایت از زندگی آنکنندهند نقش تعیینتوانمایند؛ زیرا کیفیت این دوستان می
ها تفاوت فرهنگی، نگرشی و رفتاری دارند اجتناب نمایند، زیرا تعارضات ارتباطی مداوم با این دوستان ممکن است تأثیر منفی بر سالمت با آن

 ها داشته باشد.روانی آن
رسی به نقش دیگران مهم )والدین، مربیان، معلمان، دوستان و غیره( در زندگی شخصی و ورزشی نوجوانان اشاره شده است، در متون فا

نفس، رضایت از زندگی و شادکامی نپرداخته بود تا نشان دهد آیا در حال پژوهشی به بررسی ارتباط کیفیت دوست ورزشی با عزتاما تابه
ه بنابراین در این پژوهش به مطالعة روابط بین این متغیرها پرداخت ند ارتباطی بین این متغیرها وجود داشته باشد؛تواجامعه و فرهنگ ایران می

و تعارض  طور غیرمستقیم بر شادکامی تأثیر مثبت داردطور مستقیم بر رضایت از زندگی و بهها نشان داد کیفیت دوست ورزشی بهشد و یافته
و شادکامی  طور غیرمستقیم بر رضایت از زندگینفس و بهطور مستقیم بر عزتمنفی کیفیت دوست ورزشی است بهارتباطی که یکی از ابعاد 

 تأثیر منفی دارد.

 

1  . Baumeister 
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تواند باعث رشد و تعالی جسمی و روانی نوجوانان شود، های ورزشی میها و فعالیتاگرچه شرکت در محیط کرد اظهار تواننتیجه می در
غافل شوند؛ زیرا نحوه تعامل نوجوانان با دوستان ورزشی خود  از نقش دوستان و همساالن فرزندان خود در این مسیر ها نبایداما خانواده

گزینی و تشود بر دوسها پیشنهاد میها را تغییر دهد و منتج به شرایط ناخواسته شود. بنابراین به خانوادهتواند نتایج مورد انتظار خانوادهمی
چنین به مسئوالن حوزه خود در میادین ورزشی نظارت داشته باشند و فرزندان خود را در این زمینه راهنمایی کنند. همتعامالت فرزندان 

های سالم را توسط های صحیح ارتباطی و ترویج صحیح دوستیمهارت مدارس درتا شود  اتخاذ تدابیری گرددآموزش و پرورش پیشنهاد می
 از و رضایت شادکامی از مطلوبی سطحی برقراری روابط دوستی سالم به با نوجوانان نوجوانان بیاموزند تامشاوران و مربیان پرورشی به 

 .زندگی دست یابند
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The relationship of sport friendship quality with indicators adolescent 

athletes’ psychological well-being of Shahrood City 
S.Reza Hosseininia*1 – Marzeie parsaasl2 Mohammad Seyavashi 

 
Abstract 
Background & Purpose: The purpose of the present research was to investigate the relationship of 

sport friendship quality with indicators of adolescent athletes’ psychological well-being. 

Methodology: The Participants of this study included all adolescent athletes of Shahrood city (N=2032). 

Among them, 331 athlete was chosen quota sampling. Questionnaires of Sport Friendship Quality 

(Weiss & Smith, 1999), Satisfaction with Life (Ed Diener, Emmans & Griffin, 1985), Happiness 

(Lyubomirsky & Lepper, 1997) and Self-esteem (Rosenberg, 1965) were used to collect the data. 

Results: The findings indicated that sport friendship quality has a positive and significant relationship 

with happiness and life satisfaction, but relationship conflict showed a negative and significant 

relationship with happiness, self-esteem and life satisfaction. The results of path analysis test showed 

that sport friendship quality has direct and indirect effect on the life satisfaction and happiness, 

respectively. Also, the relationship conflict had direct and negative effect on the self-esteem and indirect 

and negative effect on the life satisfaction and happiness. The section of total effect indicated that the 

largest effect on happiness was related to the self-esteem and life satisfaction, respectively. Also, the 

model showed a good fit to the data. 

Conclusion: Finding a good friend and establishing a positive interaction with it in sports environments 

will increase the level of mental health and adolescents' compatibility. Therefore, it is recommended 

that families pay more attention to their children’s friends and their relationships during adolescence. 
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