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Abstract 
Background and Aim: Health and happiness are among the most essential psychological needs of human 

beings and affect the quality of life. The aim of this study was to investigate the correlation between Sports 

Participation Motivation with mental health, happiness and quality of life in the staff of the Baqerul Uloom Marine 

Science Training Center. 

Methods: This descriptive correlational study was performed on 285 employees in 2022 in Baqerul Uloom 

Marine Science Training Center, Iran. Data collection tools were Gill Participation Motivation Questionnaire 

(PMQ), Goldberg General Health Questionnaire (GQH-28), Oxford Happiness Questionnaire (OHI) and Quality 

of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF). 

Results: The mean score for Sports Participation Motivation was 2.69, for mental health was 21.51, for 

Happiness was 68.21 and for quality of life was 2.41 in the staff of Baqerul Uloom Marine Science Training 

Center. The intensity of the correlation between sports participation motivation and mental health (0.54), 

happiness (0.48), quality of life (0.58) was considered significant (P˂0.01). 

Conclusion: The present results showed that the use of sports activities can be effective in mental health, 

happiness and quality of life in the staff of Baqerul Uloom Marine Science Training Center. Therefore, it is 

suggested as a method of complementary medicine to increase mental health, happiness and improve the quality 

of life of employees. 
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  دریا طب مجله
 1441 بهار ،1 شماره ،4 هدور

 44-55: صفحات
 10.30491/4.1.48 

 S.khodaparast@yahoo.com . پست الکترونیک:خداپرستسیاوش  :نویسنده مسئول*

 .گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران آدرس: 

 

 

 
 

های ورزشی با سلامت روانی، شادکامی و کیفیت انگیزش مشارکت در فعالیتهمبستگی بین 

 باقرالعلوم ییایکارکنان مرکز آموزش علوم درزندگی 

 
 4 امین فرخی ، 3، مازیار کلاشی* 2 ، سیاوش خداپرست1وحید بخشعلی پور

 
 آموزشکده فنی و حرفه ای سما سیاهکل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سیاهکل، ایران 1

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران 2
 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 3

 ، ایراننرجایارتش، س ییایدر گاهیپا یبدن تیترب امورکارشناس کارشناسی ارشد تربیت بدنی،  4

 

 11/12/1444 پذیرش مقاله:     22/44/1444 دریافت مقاله:

   دهکیچ
این تحقیق گذار است. تأثیر زندگی کیفیت بوده و بر انسان روانی نیازهای ترینضروری از ،شادکامیسلامتی و احساس  ف:هدزمینه و 

 آموزش مرکز انکارکن زندگی کیفیت و شادکامی روانی، سلامت با ورزشی های فعالیت در مشارکت انگیزش بین همبستگی با هدف بررسی

 باقرالعلوم انجام شد. دریایی علوم

در مرکز آموزش علوم دریایی باقرالعلوم انجام  1444کارمند در سال  222روی  بر همبستگی نوع از توصیفی روش به پژوهشها: روش

پرسشنامه شادکامی  (،GQH-28)گلدبرگ  یسلامت عمومپرسشنامه  (،PMQ) ها، پرسشنامه انگیزه مشارکت گیلداده آوری جمع . ابزارگرفت

 . بودند (WHOQOL-BREF)و پرسشنامه کیفیت زندگی ( OHI) آکسفورد

 مرکز کارکناندر  41/2 ؛کیفیت زندگیو  21/92 ؛، شادکامی21/21 ؛، سلامت روانی96/2؛ میانگین انگیزش مشارکت ورزشیها: یافته

(، کیفیت 42/4(، شادکامی )24/4شدت همبستگی بین انگیزش مشارکت ورزشی با سلامت روانی ) محاسبه شد.باقرالعلوم  دریایی علوم آموزش

 (.P˂0.01) براورد شد دار( معنی22/4زندگی )

نان تواند در سلامت روانی، شادکامی و کیفیت زندگی در کارکنشان داد که استفاده از فعالیت های ورزشی می حاضر نتایجگیری: نتیجه

 افزایش سلامت روانی، مکمل، جهت طب هایروش از یکی عنوان به شودمی پیشنهاد مرکز آموزش علوم دریایی باقرالعلوم اثرگذار باشد. لذا

 .گیرد قرار توجه کارکنان مورد در زندگی کیفیت بهبود و شادکامی

 
 .سلامت، شادکامی، کیفیت زندگی، نیروی دریایی :هاکلیدواژه
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 و همکاران بخشعلی پور/  24

 1441 بهار، 1 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
 است زندگی در خاطر آرامش منابع مهمترین از سلامت روانی

 است. در واقع، مؤثر خانواده و خود از مراقبت در فرد توانایی بر که
 نقش جامعه و است جامعه سلامت بنیان و پایه ،فرد سلامت
(. از سوی دیگر، 1-3کند )ایفا می افراد سلامت در کنندهتعیین
 یاساس نیازهای از برخی تواندشغل می مالی، تأمین از نظرصرف
 ی،ارزشمند خود احساس اجتماعی، بدنی، تعامل تحرک نظیر انسان

 ناسبم کار این که رغم به کند؛ ارضا را و شادکامی اعتماد به نفس
 اجتماعی شرایط بهبود و اساسی نیازهای در ارضای مهمی عامل
د روانی مبدل شو فشار عمده منبع به است ممکن ، گاهیاست افراد

 (. 4و عامل شادکامی کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد )
 شمار به افراد زندگی اساسی هایمولفه از یکی ،شادکامی

 ماندن سالم برای ،ت و اثرگذارمثب مفهومی عنوان بهو  رودمی
نشان داده شد که  تحقیقی در(. 2) است حیاتی و ضروری امری

 کنند،می بیشتری امنیت احساس خود وجود در شاد افراد که
 و هستند بالاتری مشارکتی روحیه دارای گیرند،می تصمیم ترآسان

 و شادی میزان(. 9) است بیشتر زندگی در آنها رضایت احساس
 زندگی از او نگرش با مستقیمی رابطه زندگی، از فرد هر رضایت

 رویدادهای از افراد، قدر چه هر که معناست بدان این و دارد
؛ در واقع شادترند نیز میزان همان به باشند، ترراضی خود پیرامون

(. 7) رودمی شمار به زندگی کیفیت از مهمی بخش شادکامی
 ارتقای و زندگی از بردن بهره برای لازم های خصیصه از شادکامی

 کندمی بیان را موضوع این زندگی کیفیت (.2) است کیفیت زندگی
 نمایدمی ارزیابی را زندگی مختلف هایجنبه فرد یک چگونه که
 رخدادهای به فرد یک عاطفی هایواکنش شامل ارزیابی این که

 و آن از خرسندی و زندگی بودن کامل احساس گرایش، زندگی،
 (.6) باشدمی شخصی روابط و شغل از رضایت

 و توسعه و جسمانی هایفعالیت به جامعه افزون روز توجه
بیشتری  توجه تا گردیده موجب تندرستی و سلامتی فرهنگ ارتقای

 که عواملی از (. از سوی دیگر، یکی14) شود جلببه این موضوع 
 شود،می ورزشی مشارکت به جامعه افراد استمرار و افزایش باعث

 در اساسی محورهای از یکی؛ به طوری که است افراد انگیزش
 هاورزش انواع در شرکت منظور به مردم رفتارهای توضیح

 (. 11است ) آنان هایفرضپیش و هاانگیزه تشخیص
 زا شغل یکی که دهدمی نشان ،پیشین مطالعات بر مروری

د؛ به شومحسوب می زندگی و سطح سلامت کیفیت مهم اجزاء
و همکاران در مطالعه ای دریافتند که با اعزام  Donoho طوری که

ها این احتمال وجود دارد بر سطح زندگی افسران نظامی به ماموریت
 حسینی در تحقیق نشان داد که(. 12شان تاثیر منفی بگذارد )ای

 همچون دریایی نیروی در افراد کاری خاص هایویژگی چگونه
 هایناراحتی ایجاد به منجر دریایی، رزمی هایماموریت به اعزام
نتایج تحقیق  (.13است ) شده آنها در در بخش سلامت روانی شدید

های ورزشی نقش نشان داد که فعالیتنیز ظهرابی و همکاران 

مثبتی در ارتقای سطح سلامت و نوع سبک زندگی کارکنان 
صانعی و حسینی نیا در تحقیق خود نشان (. 14دارد ) ارتشنیروهای 

دادند که مشارکت ورزشی این قابلیت را دارد تا سطح سلامت روانی 
 (.12دانشجویان نظامی را ارتقا دهد )

تحرک و ماشینی عصر حاضر، مشکلات  کم سبک زندگی
بر سلامت  تواندمی اجتماعی را مضاعف کرده و و ، روانیجسمانی

 کارکنان در بخش نیروی دریاییو کیفیت زندگی روانی، شادکامی 
. بنابراین ضروری است اقدامات مناسب برای ارتقا و گذار باشداثر

بهبود سطح سلامت این قشر مهم از جامعه به عمل آید. در این 
شکی و ورزشی معتقدند، زمینه بسیاری از متخصصان علوم پز

 ی ورزشی منظمهازندگی فعال که در آن فعالیت هانتخاب شیو
داشته باشد، یکی از راهکارهای مهمی است که با  ایجایگاه ویژه

تواند ، میبودن آنهزینهتوجه به قابلیت ایجاد انگیزش درونی و کم
 یکارکنان نیروی دریایای از مشکلات جسمانی و روانی بخش عمده

ا برطرف کرده و به حفظ سلامت جسم و روان در این مقطع ر
با  مطالعه حاضررو، حساس زندگی انسان کمک زیادی کند. از این

های تگی بین انگیزش مشارکت در فعالیتهمبس هدف تعیین
مرکز  کارکنانورزشی با سلامت روانی، شادکامی و کیفیت زندگی 

 .انجام شد باقرالعلوم ییایآموزش علوم در

 
 هاروش

 همطالع ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نوع
همبستگی است. جامعه آماری را کارکنان مرکز آموزشی  -توصیفی

 نفر( 1144تشکیل دادند ) 1444در سال نیروی دریایی باقرالعلوم 
 کوکران جهت از فرمول مشخص بودن حجم جامعه به توجه با که

 استفاده شد.  نمونه حجم برآورد
نفر به عنوان نمونه  222با توجه به خروجی این فرمول، تعداد 

 344 ریزش، درصد 2 احتمال بهبا توجه شدند که  آماری انتخاب
پرسشنامه  222و در نهایت تعداد  دیگرد عیافراد توز نیب نامهپرسش

 قابل استفاده بود و در تجزیه و تحلیل آماری به کار گرفته شد.
 بود و بهساده  یتصادف روشپژوهش،  نیدر ا گیرینمونه روش

 های استاندارد استفاده شد. منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه

د. شدموگرافیک برای ثبت اطلاعات افراد استفاده  هپرسشنام
 محقق پرسشنامه اجتماعی از-برای اندازه گیری وضعیت اقتصادی

و  اجتماعی و وضعیت اقتصادی وضعیت مؤلفه دو دارای که ساخته
 که است ذکر به لازم .، استفاده گردیداست اصلی سؤال 6شامل 

 مسکن ارزش و وضعیت اشتغال، سؤالات سطح تحصیلات، وضعیت

وضعیت  مؤلفه به مربوط اجتماعی طبقه و جغرافیایی لحاظ از
سکونت  محل وضعیت و بیمه درآمد، میزان سؤالات و اجتماعی

 صورت بهمتغیرها  این .باشنداقتصادی می وضعیت مؤلفه به ربوطم

 ترتیب این . بهندگردید بندی پنج درجه تا یک از یکسان و وزن هم

 وضعیت حداکثر و امتیاز 6اجتماعی  -اقتصادی وضعیت حداقل
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 نهایت در و داد اختصاص را به خودامتیاز  34اجتماعی  -اقتصادی

الی  6شده  کسب سوال، امتیاز 6هر  امتیازات مجموع تعیین از پس
در سطح  39الی  29سطح متوسط،  22الی  17در سطح پایین،  19
 . بندی شدنددستهبالا 

 هپرسشنام از اطلاعات میزان مشارکت ورزشی آوری جمع برای
استفاده شد. این  Giil(PMQ) 1623 شی ورز مشارکته انگیز

. ستااستاندارد  المللی و کاملاًپرسشنامه یک ابزار معتبر و بین
 بدون تا مهم سطحی خیلی 2لیکرت  مقیاس با سؤال 34شامل

 خرده مقیاس موفقیت، 2. این پرسشنامه از باشدمیاهمیت 
 موقعیتی،عوامل  انرژی، رهایی آمادگی، گرایی، گروه جوگروهی یا

این  پایایی و (. روایی19تفریح تشکیل شده است ) و یابیدوست
  (.17گزارش شد) 22/4و همکاران  زاده شفیع پژوهش درپرسشنامه 

 سلامتبرای اندازه گیری سطح سلامت روانی از پرسشنامه 
 پرسشنامهاستفاده شد. این  Goldberg 1626(GQH-28) روانی

این پرسشنامه  (.12) دهی استخودگزارش بر مبتنیو سوالی  22
سوال(، اضطراب 7مقیاس تحت عنوان سلامت جسمانی ) 4دارای 

سوال(  7سوال( و اختلال عملکرد اجتماعی ) 7سوال(، افسردگی )7)
 در و 21تا  4 از هامقیاس خرده از هریک در فرد هر باشد. نمرهمی
 طور به آزمودنی نمرات هر بود. خواهد 24تا  4 از پرسشنامه کل

 کرده جمع را زیرمقیاس چهار نمرات آن از پس و محاسبه جداگانه
 بیانگر کمتر نمره پرسشنامه این در .آیدمی به دست کلی نمره و

تقوی پایایی این پرسشنامه را در تحقیق  .است بهتر روان سلامت
  (.16گزارش کرد ) %27خود 

عتبر مبرای اندازه گیری مقدار شادکامی کارکنان از پرسشنامه 
این پرسشنامه استفاده شد.  Oxford (OHI) و استاندارد شادکامی

 بالاترین. است گزینه 4 شامل پرسشنامه گویه سوال و هر 26دارای 

 است 27کند،  کسب مقیاس این در تواندمی که آزمودنی اینمره

 مقیاس این کمترین نمره و بوده شادکامی حد بالاترین بیانگر که

است.  او افسردگی و زندگی از فرد بودن ناراضی موید که است 4
سوال(،  2مقیاس که شامل خودپنداره ) 7این پرسشنامه دارای 

سوال(، سر ذوق بودن  4سوال(، آمادگی روانی ) 3رضایت از زندگی )
سوال( و 4سوال(، خودکارامدی ) 2سوال(، احساس زیباشناختی ) 3)

 42تا  44بین  آزمون ینبهنجار ا باشد. نمرهسوال( می 2امیدواری )
گزارش  61/4پایایی این پرسشنامه را ، . علی پور و آگاه هریساست

 (.24کردند )
برای اندازه گیری سطح کیفیت زندگی از پرسشنامه معتبر و 

سؤالات این  استفاده شد. WHOQOL-BREFاستاندارد 
بی کیفیت زندگی و متغیرهای آن پرسشنامه در ارتباط با ارزیا

بعد کیفیت زندگی و بعلاوه دو سؤال کلی در  4که شامل باشد می
مورد ارزیابی کیفیت زندگی و سلامتی است. ساختار سؤالات 

قلمرو  .قلمرو آن به شرح ذیل است 4پرسشنامه مذکور در ارتباط با 
هد و دسلامت جسمانی که سلامت جسمانی را مورد بررسی قرار می

داشتن انرژی، احساس های روزمره، وابستگی دارویی، فعالیت

خستگی، وضعیت تحرک، درد، خواب، استراحت و ظرفیت کاری را 
و  جدسنکند. قلمرو روحی و روانی که جنبه روانی را میارزیابی می

دربرگیرنده تصور فرد از جسم و ظاهر خود، میزان لذت بردن از 
زندگی، معنی دار بودن زندگی، میزان رضایت مندی از خود، بررسی 

روحی نظیر افسردگی، نا امیدی، خلق غمگین، میزان تمرکز  حالات
باشد. قلمرو ارتباطات اجتماعی دربرگیرنده ارتباطات و حافظه می

های جنسی است. قلمرو های اجتماعی و فعالیتشخصی، حالت
گیرنده دربرکند و محیطی که عوامل تأثیرگذار محیطی را بررسی می

های بهداشتی و مراقبت منابع مالی، امنیت جسمی و آزادی،
ها و های کسب مهارتاجتماعی، محیط فیزیک خانه، فرصت

های خلاقانه و اوقات فراغت، حمل و نقل و محیط اطلاعات، فعالیت
ریزی شده است گزینه طرح 2زیست فیزیکی است. برای هر سوال، 

از  گذاریو برای هر گزینه امتیازی در نظر گرفته شده است. نمره
گذاری نیز باشد و در سوالاتی که منفی است، نمرهیم 2تا  1

معکوس است. نجات و همکاران به طور کلی اعتبار این پرسشنامه 
گردید  تایید 29/4(. پایایی پرسشنامه نیز با آلفای 21) کردندتأیید  را
(22.) 

تخصصی اعطای   کمیته از مجوز کسب از بعد پژوهشگران
در  IR.IAU.LIAU.REC.1400.040مجوز کد اخلاق به شماره 

 اخذ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و

از مرکز  گرفتن مجوز از پس و معاونت پژوهشی از نامهمعرفی
 از بعد و توزیع را هاپرسشنامه آموزش علوم دریایی باقرالعلوم،

 که بود صورت بدین اجرا کردند.  شیوه آوری جمع را آنها ،تکمیل
 نظامی مرکز مسئولان با هماهنگی گیری ونمونه از پس ابتدا

 میان در ها پرسشنامه جمع آوری و برای توزیع محققین مربوطه،
 حضور اداری مکان های و صبحگاه اجرای در محل کارکنان تمامی

 نحوه و پژوهش هدر زمین توضیح از پس اول گام در .کردند پیدا
در  ات آمد عمل به دعوت کنندگان شرکت از ها،تکمیل پرسشنامه

 ترضای از جلب پس ادامه در سپس. نمایند مشارکت حاضر پژوهش
 از پژوهش خروج ورود و ملاک های به توجه با شرکت کنندگان،

 قطف نام، درج بدون تا خواسته شود شرایط واجد کارکنان از هریک
. بپردازند هاپرسشنامه هایو گویه فردی اطلاعات تکمیل به

 ای اجتماعی مطلوبیت سوگیری از منظور جلوگیری به همچنین
 هک شد اطلاع داده آنها به پاسخ دهندگان، بین پسندی در جامعه

 ندارد.  آنها شغلی روند در تأثیری نتایج پژوهش
 

نرمال بودن بررسی برای ها: تجزیه و تحلیل آماری داده

 با هاداده . آنالیزاستفاده شد اسمیرنوف ها از آزمون کولموگرافداده
چندگانه و  رگرسیون پیرسون، های ضریب همبستگیآزمون
 انجام شد. 23نسخه   SPSSافزار نرم درواتسون -دوربین

 

 معاهده اصول رعایت با حاضر مطالعه :اخلاقی ملاحظات

 و ودب اختیاری و داوطلبانه افراد گردید و حضور انجام هلسینکی
  .ماند محرمانه افراد شخصی اطلاعات
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 و همکاران بخشعلی پور/  22

 1441 بهار، 1 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 نتایج
 ییایکارکنان مرکز آموزش علوم درعمده  1-اساس جدول بر

دادند. ، شرکت کننده در مطالعه حاضر را مردان تشکیل میباقرالعلوم
و بیشترین مدرک نیمی از افراد سطح درامد متوسط داشتند 

وضعیت میانگین  2-در جدول بود. تحصیلی دیپلم و کاردانی
(، 21/21(، سلامت روانی )96/2انگیزش مشارکت ورزشی )

کارکنان مرکز در ( 41/2( و کیفیت زندگی )21/92شادکامی )
 آمده است. باقرالعلوم ییایآموزش علوم در

 

کارکنان مرکز آموزش علوم  یشناخت تیجمع هایویژگی. 1-جدول
 نفر( 222) باقرالعلوم ییایدر

 )درصد(فراوانی   متغیر 

 (62/61) 292 مردان جنسیت

 (42/2) 23 زنان

 (6/24) 142 متوسط وضعیت اقتصادی

 (6/34) 22 متوسطه به بالا

 (2/12) 22 خوب

 (2/72) 244 دیپلم و کاردانی تحصیلات 

 (4/12) 44 کارشناسی

 (2/2) 2 کارشناسی ارشد 

 (2/3) 6 دکترا
 

 تحقیقتوصیف آماری متغیرهای . 2-جدول

 متغیرها

 انگیزش مشارکت ورزشی

 سلامت روانی

 شادکامی

 کیفیت زندگی

 انحراف معیار±میانگین

42/4±96/2 

39/4±21/21 

41/4±21/92 

37/4±41/2 

 
بین ابعاد داری معنی و مثبت رابطه 3-جدول نتایج به توجه با

امت شی، سلزاجتماعی با انگیزش مشارکت ور-وضعیت اقتصادی
 .(p˂0.01) ثبت شدزندگی  کیفیتروانی، شادکامی و 

و نتایج ضرایب همبستگی و سطوح  4-با توجه به جدول
بین مشارکت ورزشی با سلامت عمومی، شادکامی و  ،معناداری

 .(P˂0.01)داری وجود دارد کیفیت زندگی رابطه معنی
 2/1 فاصله در واتسون دوربین آماره مقدار 2-با توجه به جدول

 باتوجه است. برقرار رگرسیون آزمون فرض پیش و دارد قرار 2/2تا 
 داری بینمعنی و مثبت رابطه چندگانه، همبستگی ضریب نتایج به

و انگیزش مشارکت ورزشی با سلامت  اجتماعی اقتصادی وضعیت
روانی، شادکامی و کیفیت زندگی وجود دارد که مقدار بدست آمده 

 است آن بیانگر مطلب این باشد.می =72/4rاز میزان همبستگی 
بوده  مربوط فوق عوامل به زندگی درصد تغییرات کیفیت 49/4که 
 .شودمی مربوط مدل از خارج عوامل سایر درصد به 24و 

 متغیرهای دهدمی نشان 9-نتایج رگرسیون چندگانه در جدول
ورزشی و  مشارکت انگیزش و اجتماعی -اقتصادی وضعیت

 نتایج هستند و زندگی کیفیت بینیپیش شرایط واجد کامیدشا
 بینپیش متغیرهای مورد در (B)رگرسیون  خط شیب به مربوط
 -اقتصادی وضعیت با زندگی کیفیت بین که دهدمی نشان

( و انگیزش %29(، سلامت روانی )%21(، شادکامی )%26اجتماعی )
 بتا معیاری ضریب نتایج دارد. وجود ( رابطه%22مشارکت ورزشی )

 کیفیت کنندهبینیپیش ترین عواملمهم که دهدمی نشان نیز
(، سلامت 32/4اجتماعی ) -اقتصادی وضعیت ترتیب به زندگی

گیزش مشارکت ورزشی ( و ان34/4(، شادکامی )39/4روانی )
.( هستند26/4)

 

 اجتماعی با انگیزش مشارکت ورشی، سلامت روانی، شادکامی و کیفیت زندگی-اقتصادیآزمون همبستگی بین ابعاد وضعیت . 3-جدول
 متغیرها

 انگیزش مشارکت ورزشی وضعیت اقتصادی 

 انگیزش مشارکت ورزشی وضعیت اجتماعی

 سلامت روانی وضعیت اقتصادی

 سلامت روانی وضعیت اجتماعی

 شادکامیوضعیت اقتصادی 

 شادکامیوضعیت اجتماعی

 کیفیت زندگیوضعیت اقتصادی

 کیفیت زندگیوضعیت اجتماعی

 سطح معنی داری مقدار همبستگی پیرسون

42/4 441/4 

42/4 441/4 

21/4 441/4 

46/4 441/4 

42/4 441/4 

49/4 441/4 

24/4 441/4 

23/4 441/4 
 

 شادکامی و کیفیت زندگیورزشی با سلامت روانی،  مشارکت انگیزش بین همبستگی آزمون. 4-جدول

 متغیرها

 سلامت روانی انگیزش مشارکت ورزشی 

 شادکامیانگیزش مشارکت ورزشی

 کیفیت زندگی  انگیزش مشارکت ورزشی

 سطح معنی داری مقدار همبستگی پیرسون

24/4 441/4 

42/4 441/4 

22/4 441/4 
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 23 / باقرالعلوم ییایکارکنان مرکز آموزش علوم درهای ورزشی با سلامت روانی، شادکامی و کیفیت زندگی همبستگی بین انگیزش مشارکت در فعالیت  

J Mar Med                          Spring 2022, Vol. 4, No. 1 

 زندگی کیفیت با ورزشی، سلامت روانی و شادکامی مشارکت انگیزش و اجتماعی -اقتصادی وضعیت بین چندگانه همبستگی .5-جدول

 P value واتسون-دوربین N R 2R F مدل رگرسیون

 444/4 31/2 76/11 49/4 72/4 222 مقدار اثر

 
 ورزشی مشارکت انگیزش و اجتماعی، شادکامی، سلامت عمومی اقتصادی وضعیت روی از زندگی کیفیت بینی پیش. 6-جدول

 ضرایب غیرمعیاری                         ضریب معیاری                    رگرسیون گام به گام

B SD.ER BETA T P 

 444/4 21/2  39/4 69/2 عرض از مبدا

 444/4 39/4 32/4 32/4 26/4 اجتماعی -اقتصادی وضعیت

 444/4 11/4 34/4 34/4 21/4 شادکامی

 444/4 62/3 39/4 26/4 29/4 روانیسلامت 

 444/4 42/3 26/4 19/4 22/4 انگیزش مشارکت ورزشی

 بحث
های که بین انگیزش مشارکت در فعالیت نشان دادحاضر نتایج 

رکنان زندگی کا کیفیتورزشی با سلامت روانی، شادکامی و سطح 
 مرکز آموزش علوم دریایی باقرالعلوم رابطه معنی داری وجود دارد.

 و آسایش و رفاه سطح ارتقاء برای ابزاری ورزش امروزه
 آحاد در روانی و سلامت جسمی حفظ و توسعه برای راهی همچنین

 توانندمی افراد که است هاییراه از یکی (. ورزش23است ) جامع

 ناشی و اجتماعی روانی روحی، جسمی، فشارهای بر آن کمک به

 (.6) آیند فایق امروزی پرتنش و تلاطم پر دنیای در زندگی از
بین انگیزش مشارکت در فعالیت های ورزشی  در مطالعه حاضر

ات که با نتایج تحقیق ثبت شدبا سلامت روانی رابطه معنی داری 
Andersen و  و همکارانEdwards و Rowe  همخوانی دارد

توان این گونه استنباط کرد (. در تبیین علت همخوانی می24،11)
 ارتقاءدهنده مهم رفتار یک عنوان به منظم بدنی که فعالیت

 هایبیماری انواع انداختن تأخیر به یا پیشگیری باعث سلامت،
 منظم، بدنی فعالیت انجام و گرددمی زودرس میر و مرگ و مزمن
 نگرانی، و افسردگی علائم کاهش روان، سلامت ارتقاء به منجر

 هایشود. انگیزهمی زندگی کیفیت ارتقاء و زندگی از رضایتمندی
 نقش آرامش، و نشاط و لذت همچنین و سلامتی و جسمانی آمادگی

 انگیزشی عوامل این بر تاکید و ورزشی دارد هایانگیزه در مهمی

 .باشد داشته تأثیر ورزشی تمرینات به پایبندی در است ممکن
 و سلامتی هانگیز اهمیت زمینه در مذکور هاییافته همخوانی

 اشاره با می توان ورزشی افراد را های انگیزه در جسمانی آمادگی
 قوی هایرسد انگیزهبه نظر می .کرد توجیه سلامتی باور الگوی به

 تجربه طریق از ورزش در حضور هیجان و لذت و سلامتی مانند
 خواهد تجربه دوستان با همراهی و محیط ورزش در حضور واقعی

 هایتوانند انگیزهمی ورزشی فعالیتهای در حضور تجربه شد که این
 .کند بیشتر را مجدد حضور و تکرار احتمال و تقویت را درونی

بر روی دانشجویان علوم  ایفریدونی و علوی در مطالعه
ر داری بتاثیر معنیهای ورزشی نشان دادند که فعالیتدریایی، 

های ورزشی با افزایش سطح فعالیت وسلامت دانشجویان دارد 
 یابد که نتایج اینسطح سلامت روانی دانشجویان نیز ارتقا می

(. همچنین تحقیق 22پژوهش با پژوهش حاضر همخوانی دارد )
شاه حسینی و واعظ موسوی در یک مرکز نظامی نشان داد که 

 دنهورمون ها در ب تنظیم شدن عضلات، درگیر باعث بدنی فعالیت
ا در اندام ر تناسب و آمادگی جسمانی که گرددمی افراد در شادابی و

نماید )کارکرد جسمانی، سلامت جسمانی( می حفظ کارکنان نظامی
 در را نظامی کارکنان ظرفیت بدنی و نتایج نشان داد که فعالیت

امت حوزه سل مشکلات در با مقابله و زندگی کیفیت بهبود جهت
 (.29است ) داده افزایش

 فرد عملکرد نحوه ارزیابی به که مفاهیمی ترینمهم از یکی

 بدنی فعالیت و ورزش از متأثر رسدمی به نظر و پردازدمی جامعه در

 شادی افزون اهمیت روز شدن مطرح با (.27) شادکامی است باشد،

 تقویت در آن تأثیر همچنین و خوشبختی و روان سلامتی امر در

 دنیای مشکلات و هاپیچیدگی با برای مقابله انسان، روانی قوای

 مردم نسبت عوام حتی و اندیشمندان محققان، نظر و توجه امروز،

 (.22است ) افزایش یافتهشادکامی  به
مطالعه حاضر نشان داد که بین انگیزش مشارکت در 

یایی در های ورزشی با شادکامی کارکنان مرکز آموزش علومفعالیت
نتایج تحقیقات با داری وجود دارد که باقرالعلوم رابطه معنی

Ramchandani و و همکاران Burns  وCrisp  استهمراستا 
 نمود که شادکامی، عنوان توانمی نتایجاین  تبیین در(. 7،23)

 بهبود را جسمانی سلامتی آن، دست آوردن به چگونگی از صرفنظر
 سطح در تغییراتی ایجاد با بدنی منظم های. فعالیتبخشدمی

 و باعث تقویت فرد روانی و بیوشیمیایی ساختار مغز، انگیختگی
 همدلی، استقلال، نفس، عزت همچون اجتماعی فرآیندهای رشد

 شوند.می و شادکامی پرخاشگری کاهش و همنوایی
تحقیق حاضر با نتایج پژوهش مرادنژاد و افشاری همخوانی 

الیت فعدارد؛ آنها در تحقیق خود در یک مرکز نظامی نشان دادند که 
موجب اثرات جسمی و روانی مثبت و افزایش اعتماد به  ورزشی
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 و همکاران بخشعلی پور/  24

 1441 بهار، 1 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

شود و کارکنان میکارکنان نیروهای نظامی  و شادکامی نفس
ود هر چه بیشتر به سمت های شغلی خنظامی با توجه به ماموریت

های ورزشی سوق پیدا کنند از سطح شادکامی بالاتری فعالیت
 جسمانی فعالیت و . به نظر میرسد ورزش(26) برخوردار خواهند بود

 شدن منحرف سبب که شودمی هاییموقعیت ساختن موجب فراهم
 ایزمینه ایجاد با و شده زااضطراب و تهدیدآور از شرایط فرد توجه

باعث خودارزشمندی  و احساس خودتوانمندی افزایش برای مناسب
 (؛ به طوری که انسان14)گردد می افراد در شادمانی افزایش
 که آنجا از است و سازنده و مولد مبتکر، کارا، انسانی بانشاط،
 انسان دارد نشاط با داریمعنی و مثبت رابطه های ورزشیفعالیت

 هاسازمان ها،شهرداری و جوانان، ورزش مسئولان به مبنا این بر
 ارتقا برای ابزاری عنوان به فعالیت بدنی و ورزش از شودمی توصیه

 .کنند استفاده نشاط و شادکامی کسب و
های که بین انگیزش مشارکت در فعالیت نشان دادحاضر نتایج 

ورزشی و سطح کیفیت زندگی کارکنان مرکز آموزش علوم دریایی 
و   Nazداری وجود دارد که با تحقیقاتمعنیباقرالعلوم رابطه 

(. همچنین 34،14همخوانی دارد ) و همکاران Adamseو  همکاران
الوانی و همکاران در مطالعه ای نشان دادند که تمرینات ورزشی از 

های کیفیت زندگی و کنترل پاسچر نظامیان نوع اصلاحی بر شاخص
امی های نظتاثیر مثبت داشته است و پیشنهاد دادند که در ارگان

تمرینات ورزشی مورد توجه قرار گیرد که با نتایج پژوهش حاضر 
های ورزشی با دارا بودن عنصر لیتفعا(. 27همخوانی داشت )

مان بخشیدن به حرکات جسمی مسابقه، رقابت، همکاری، نظم و سا
ند آیو روانی به عنوان ابزاری ارزشمند در دنیای ورزش به شمار می

اند توهای اثرگذار، میکه مشارکت و توجه کارکنان به این مقوله
می سکمک عظیمی در سطح کیفیت زندگی کارکنان و سلامت ج

های ورزشی سبب بهبود آنان داشته باشد. مشارکت در فعالیت
پذیری و تحرک، بهبود عملکرد شناختی، بهبود توانایی انعطاف

شود که سهم بسزایی در سازگاری روانی و سازگاری عملکردی می
 رفع برای لازم هایزمینه ایجادسطح کیفیت زندگی کارکنان دارد. 

 هایمحیط سمت به افراد دادن سوق طرفی از و زندگی مشکلات

 مثبت تأثیر آنها روان بر تواندمی اجتماعی و فرهنگی ورزشی،
  گردد. آنها امیدواری و سرزندگی تقویت باعث و داشته

ز ا هاپرسشنامه تکمیل زمانافراد در  و صداقتروحیه 
 های قابل ذکر در مطالعه حاضر است.محدودیت

 

 گیرینتیجه
ای هانگیزش مشارکت در فعالیت که بین دادمطالعه حاضر نشان 

ورزشی با سلامت روانی، شادکامی و سطح کیفیت زندگی کارکنان 
 ومرکز آموزش علوم درایی باقرالعلوم رابطه معنی داری وجود دارد 

ایل که تم کارکنان شاغل در مرکز آموزش علوم دریایی باقرالعلوم
لامت از سطح س دارندی ورزشی هابیشتری به مشارکت در فعالیت

 بنابراین .هستندو کیفیت زندگی بهتری برخوردار  روانی، شادکامی
 شناخت پی در مدیریتی نظامی در نیروی دریایی نهادهای اگر

 باشندمی انسانی هدایت نیروی هایشیوه و سازمانی محیط سلامت
 برنامه ریزی های در اولویت های را ورزشی های فعالیت می توانند

 ملکردع ارتقای آن به تبع و سلامت کارکنان که دهند قرار خود کلان
 .زندمی رقم را سازمان

 

کارکنان در مرکز آموزش علوم از تمامی  تشکر و قدردانی:

همکاری  ما با پژوهش این تکمیل و اجرا که در دریایی باقرالعلوم
با مجوز و کد  مطالعهاین  .گرددمی قدردانی و تشکر اند، داشته

 IR.IAU.LIAU.REC.1400.040اخلاق دریافت شده به شماره 

کمیته تخصصی اعطای مجوز کد اخلاق در پژوهش در دانشگاه  از
 .انجام شد آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله  نقش نویسندگان:

 مقاله حاضر،یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی 
  .مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند
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