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Abstract 
The present study was designed and Implementation  with the 
aim of investigating the state of spiritual well-being of volleyball 
players in the Iranian Premier League. The present research 
method was survey. The statistical population of the present 
study included all the players of the Iranian volleyball premier 
league teams, whose number according to the obtained reports 
were 220 people. Based on Morgan sample size table, 136 
people were identified as the research according to the 
available selection. The collection tool of the present study 
included a standard spiritual well-being questionnaire. In the 
present study, were used of one-sample t-test, independent t-
test and ANOVA to analyze the data. The results showed that 
the state of spiritual well-being is in unfavorable conditions. 
The results of independent t-test showed that the mean of 
spiritual well-being among the research samples was 
significantly different according to marital status, age group, 
level of education and economic level. 
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sciences (Jurkiewicz & Giacalone, 
2019). Utilization of spirituality has 
been considered as an important issue 
in behavioral, attitudinal and mental 
situations and it has been used to 
strengthen personal satisfaction and 
inner motivations. In other words, the 
functions of spirituality in individual 
spheres have caused the effort to 
improve its levels to become important 
among individuals (Dragan, McDuffie, & 
Crowther, 2020). 
Although the history of spirituality 
dates back to the time of human 
creation, but now its functions in 
various fields and groups are increasing 
rapidly and it has been used in various 
managerial, medical, psychological, 
economic, political and social sciences 
(Soleimani, Sharif, Yaghoubzadeh, 
Sheikhi, Panderloo and Yen, 2019). 
Spiritual well-being includes a 
psychosocial element and a religious 
element. Religious well-being, which is 
a religious element, is a sign of 
connection with a higher power, 
namely God. Welfare is the existence of 
a psychosocial element and is a sign of 
a person's sense of who he is, what he 
does and why, and where he belongs. 
Both religious well-being and existential 
well-being involve transcendence and 
movement beyond oneself. Then 
religious well-being leads us to God. 
While the existential well-being 
dimension leads us beyond ourselves 
and to others and our environment 
(Dehshiri, Sohrabi, Jafari and Najafi, 
2008). 
Spiritual well-being as an important 
variable plays an essential role in 
predicting the mental and attitudinal 

state of individuals. In a way, improving 
spiritual well-being can improve 
people's self-awareness and also 
improve their mental and behavioral 
states (Darvishi, Otaghi & Mami, 2020). 
Paying attention to the spiritual well-
being of people can lead to the 
promotion of their purposefulness. 
Spiritual well-being plays an important 
role in improving people's self-
confidence as well as improving their 
mental condition (Salman and Lee, 
2019). 
The uncertainty of the state of spiritual 
well-being among individuals has led to 
the lack of strong and complete 
evidence of spiritual well-being in 
sports today. This has led to a lack of 
proper information about the state of 
spiritual well-being among athletes, 
especially volleyball players. 
Undoubtedly, determining the spiritual 
well-being of professional volleyball 
athletes can identify the groups needed 
to improve spiritual well-being and 
increase the focus on improving 
spiritual well-being among these 
groups. In other words, conducting the 
present study can provide evidence 
that the path to improving the spiritual 
well-being of professional volleyball 
athletes can be done with greater 
confidence. 
On the other hand, the research gap in 
this regard has caused that today there 
is no evidence about the spiritual well-
being of professional volleyball players 
in different groups. On the other hand, 
this issue has caused there to be no 
concern and the need to pay attention 
to spiritual well-being among Iranian 
professional volleyball players. 
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Volleyball, as one of the most popular 
sports in the world and in Iran, has been 
able to attract countless audiences. 

 
Research Method 
The method of the present study was 
from the perspective of collecting 
information in the field and from the 
type of applied research and from the 
perspective of the purpose was 
descriptive from the type of survey. 

Participants 
The statistical population includes all 
players of 220 Iranian volleyball 
premier league teams. The criteria for 
entering the research samples were 
active presence in sports clubs and 
formal contract registration. In the 
meantime, in order to standardize the 
research samples, athletes with severe 
injuries who were unable to train and 
compete were excluded from the 
research samples. Based on Morgan 
sample size table, 136 people were 
identified as the research according to 
the available selection. After 
distributing and collecting research 
questionnaires, 103 questionnaires 
were collected and analyzed. 

 

Collection Tools and Methods 
The collection tool includes the 
standard questionnaire of spiritual 
well-being of Dehshiri et al. (2013). This 
questionnaire has 40 questions, the 
questions of which examine 4 
components of spiritual well-being, 
including communication with God 
(questions 1 to 10), communication 
with oneself (questions 11 to 20), 
communication with nature (questions 
21 to 30) and communication with 
others (Questions 31 to 40) were 
addressed. The reliability of this 
questionnaire was determined to be 
0.94. The content validity of this 
questionnaire was examined using the 
opinions of 8 university professors. 
Also, the reliability of this questionnaire 
was 0.86 in relation to God, 0.89 in 
relation to self, 0.81 in relation to 
nature and 0.80 in relation to others. 

 

Data Processing Method 
To analyze the data, one-sample t-test, 
independent t-test and analysis of 
variance were performed to compare 
the spiritual well-being of the research 
samples using SSPS software. 

Results
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Table 1- T-Test results of a sample regarding the spiritual well-being of volleyball 
players in the Iranian Premier League 

Variable Mean 
Standard 
Deviation 

Hypothetical 
Mean 

T Sig. Status 

Spiritual well-
being 

2.64 0.998 3 -3.651 0.001* Undesirable 

connection 
with GOD 

2.71 0.854 3 -2.514 0.001* Undesirable 

Communicate 
with yourself 

2.52 0.902 3 -4.870 0.001* Undesirable 

Communication 
with nature 

2.60 0.836 3 -3.897 0.001* Undesirable 

Communication 
with others 

2.66 0.817 3 -3.417 0.001* Undesirable 

*: Significance at the level of 0.05 
 
The results of one-sample t-test 
showed that the amount of 
components of spiritual well-being 
including relationship with God, 
relationship with self, relationship with 

nature and relationship with others 
among the research samples is 
significantly lower than the desired 
level.

 
Table 2- The results of the independent t-test regarding the spiritual well-being of 

the volleyball players of the Iranian Premier League according to the 
characteristics of marriage 

 Groups N Mean 
standard 

deviations 
T df Sig. 

Spiritual 
well-
being 

Married 41 2.87 0.983 2.987 101 0.001* 

 Single 62 2.29 0.928    
 

*: Significance at the level of 0.05 
 
The results of the independent t-test 
showed that the level of spiritual well-
being of married volleyball players in 

the Premier League is higher than the 
rate of single players. 
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Table 3- Results of analysis of variance test regarding the spiritual well-being of 
Iranian Premier League players according to the characteristics of education level, 

age category, sports history and economic status Demographic variable 

 
*: Significance at the level of 0.05 

The results of the present study showed 
that there is a significant difference 
between the level of spiritual well-
being of Iranian Premier League players 
in terms of age group, significant 
difference in terms of education level, 
and economic level in terms of 
economic level, but there is no 
significant difference in terms of sports 
history. 
 

Discussion 
The present study showed that the 
spiritual well-being of volleyball players 
in the Iranian Premier League is in an 
unfavorable situation. In other words, 
the analysis of their spiritual well-being 
showed that these people do not have 
favorable conditions for spiritual well-
being. Oglesby (2018) in his research 
showed that the spiritual well-being of 
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athletes is not in good condition. 
Research by O'Callaghan et al. (2020) 
also showed that the lack of focus on 
improving spiritual well-being has led to 
this variable being in an unfavorable 
position in the study groups. 
It seems that the lack of planning and 
focus of sports organizations and sports 
clubs in order to evaluate the 
management and improve spiritual 
well-being among its sports pillars has 
caused the spiritual well-being situation 
to not be suitable. On the other hand, 
the problems in professional sports and 
the emergence of various margins in it 
can also be among the reasons for the 
decline in the spiritual well-being of 
volleyball players in the Iranian Premier 
League. As these margins with the 
mental involvement of athletes have 
caused these people to have major 
problems in communicating with God, 
communicating with themselves, 
communicating with nature and 
communicating with others. However, 
in this regard, the skills of athletes in 
the field of spiritual well-being are also 
important and necessary. 
Research has also shown that the level 

of spiritual well-being varies among 

groups of athletes. Differences in the 

spiritual well-being of Iranian Premier 

League volleyball players based on 

demographic characteristics show that 

individual and environmental factors 

have a direct impact on the spiritual 

well-being of athletes. In terms of 

marital status, age group, level of 

education and economic conditions, it 

causes the level of spiritual well-being 

of athletes to undergo fundamental 

changes. 

 Suara et al. (2017) showed that the 

level of spiritual well-being can have 

different levels according to 

demographic characteristics. In a way, a 

change in these characteristics causes 

the level of spiritual well-being of 

people to be different. The living, social, 

economic and personal situation of 

individuals causes their levels of 

spiritual well-being to change 

fundamentally. For example, the 

marital status of individuals increases 

purposefulness in personal life, and this 

also affects their spiritual well-being. 

On the other hand, it seems that the 

relationship between spiritual well-

being and demographic characteristics 

is a two-way relationship in that 

changes at each level affect the other 

variable (Dervishi et al., 2020). 

Promoting spiritual well-being in the 
first stage can transform athletes from 
a behavioral perspective. In other 
words, spiritual well-being affects the 
athletic performance of athletes. This 
will be due to the functions of spiritual 
well-being in promoting the mental and 
behavioral stability of athletes. Spiritual 
well-being can also improve the self-
esteem of athletes by increasing their 
mental strength, which undoubtedly 
overshadows their behaviors. 
Therefore, the focus of sports clubs to 
improve the state of spiritual well-being 
can provide a path to expand sports 
performance. 
The present article is taken from a 
doctoral dissertation 
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 مقالة پژوهشی

   بالی وال کنان یباز یمعنو  یستیبهز تی وضع یبررس
 

 4اکرم اصفهانی نیا و ،3زهرا چهارباغی، 2سعید قربانی،  1عیسی سنگدوینی

 

 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران . 1
 مسئول(نویسندۀ ) استادیار گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران. 2
 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد اسالمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اسالمشهر، ایران. 3
 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران. 4
 

 چکیده 
بررس با هدف  برتر   گ یل  بالیوال  کنان یباز  یمعنو  یستیبهز  تیوضع  یپژوهش حاضر 

اجرا گرد  یطراح  رانیا بود.  .دیو  نوع پیمایشی  از  پژوهش حاضر  آمار  روش    ی جامعه 
تعداد آنان بر   .بود  رانیا  بالیبرتر وال  گ یهای لتیم   کنانیباز  یمامپژوهش حاضر شامل ت

بر اساس جدول حجم نمونه مورگان، بر    .استنفر    220  شدهکسبهای  اساس گزارش 
ابزار گردآوری   پژوهش مشخص شد.  عنوانبهنفر    136  حسب انتخاب در دسترس تعداد

در پژوهش حاضر جهت بود.  ی معنوی  ست یبهزنامه استاندارد  پژوهش حاضر شامل پرسش
استفاده گردید. ای، تی مستقل و تحلیل واریانس  از آزمون تی تک نمونه   هاداده تحلیل  
نشان داد وضعیت بهزیستی معنوی در شرایط نامطلوبی قرار دارد. نتایج   پژوهشنتایج  

بر   پژوهش  هاینمونه آزمون تی مستقل نشان داد میانگین بهزیستی معنوی در میان  
اقتصادی تفاوت معناداری  تأهلحسب وضعیت   ، رده سنی، سطح تحصیالت و سطح 

 دارد. 
  

 

 مقدمه 
از مسائل مهم در علوم    عنوانبه امروزه معنویت   یکی 

 ، 1مختلف گسترده شده است )جورکیویسز و گیاکالونی
معنویت    گیریبهره(.  2019  یک    عنوانبه از 
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رفتاری، نگرشی و ذهنی   هایوضعیت مهم در    مسئله
تقویت   جهت  در  آن  از  و  است  بوده  توجه  مورد 

درونی استفاده شده    هاییزش انگفردی و    هایرضایت 
کارکردهای   عبارتی  به   هایحوزه در    تیمعنواست. 

فردی سبب گردیده است تا تالش جهت بهبود سطوح  
)دراگان گردد  تبدیل  مهم  امری  افراد  میان  در  ،  آن 

چه تاریخچه معنویت به    (. اگر2020،  2مکدافی و کروثر 
انسان   آفرینش  حاضر    گرددی برمزمان  حال  در  اما 
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در   آن  به    هایگروهو    هاحوزه کارکردهای  مختلف 
و از آن در علوم مختلف    استسرعت در حال افزایش  

پزشکی،   و شناسیروانمدیریتی،  سیاسی  اقتصادی،   ،
)سلیمانیاجتماع است  شده  الزم  استفاده  شریف،    ،ی 
 (.2019 شیخی، پاندرلو و ین،زاده، یعقوب

مختلف سبب گردیده است    هایحوزه نفوذ معنویت در  
مهم    مسئلهیک    عنوانبهتا امروزه ارتقا سطح معنویت  

)کریسپ  تأکیدمورد   گیرد  قرار  مختلفی  ، 1محققان 
مختلفی ضمن تمرکز بر    هایپژوهش  رو ن یازا(.  2016

افراد و   ارند.  د  هاگروهمعنویت سعی در بهبود عملکرد 
انجام    مسئلهاین   به  سوی  هایپژوهش منجر  از  ی 

و    هایحوزه محققان   معنویت  خصوص  در  مختلف 
ابعاد مخت بررسی  و  آن  است  کارکردهای  لف آن شده 

کافی ،  )ویاسرس و  پاوار2016،  2مکراسی    ؛2017  3؛ 
صورتی(.  2019،  4گریفیس  رشد    به  شاهد  امروزه  که 
. توجه به معنویات  یمهستدر حوزه معنویت    هاپژوهش

بهبود  مسیر  در  آن  از  امروزه  تا  است  گردیده  سبب 
)امالکیان،  شود  گرفته  بهره  نیز  فردی    عملکردهای 

طاهری، و  سبب 2020  امیری  معنویت  توسعه   .)
 بهزیستی معنوی شده است.  گیریشکل 

روانی عنصر  یک  معنوی  یک -بهزیستی  و  اجتماعی 
مذهبی را شامل است. بهزیستی مذهبی که یک  عنصر  

برتر  قدرت  یک  با  ارتباط  نشانه  است،  مذهبی  عنصر 
یعنی خدا است. بهزیستی وجود عنصر روانی اجتماعی  
است و نشانه احساس فرد است از این که کیست، چه  

می  انجام  چرا  و  هم  کاری  دارد.  تعلق  کجا  به  و  دهد 
بهزیستی   هم  و  مذهبی  و بهزیستی  تعالی  وجودی 

می  شامل  را  خود  از  فراتر  بهزیستی  حرکت  بعد  شود. 
کند. در حالی  مذهبی ما را به رسیدن به خدا هدایت می 

که بعد بهزیستی وجودی ما را فراتر از خود و به سوی  

 
1. Crisp 

2. Weathers, McCarthy & Coffey 

3. Pawar 

4. Griffith 

5. Magnano et al 

دهد )دهشیری، سهرابی، دیگران و محیط ما سوق می
نجفی،   و  معنا  یمعنو  یستیبهز (.2008جعفری    ی به 

  قیاز طر  یتجربه و ادغام معنا و هدف در زندگ  ییتوانا
موس  وندیپ هنر،  خود،  با  ادبیقیفرد  طباتی،   ای  عتی، 

است  تربزرگ  یقدرت خود  همکاران،    )ماگنانو   از  ، 5و 
به مفهوم کلی بهزیستی معنوی اشاره به تعامل    .(2019

نیازی،    ،)سجادی  استمثبت با دیگران، خود و محیط  
(. بهزیستی  2018  خسروی، یعقوبی، رضایی و کوینیگ،

تعامالت فردی با    بازگوکننده   تواندمی معنوی همچنین  
  است و احساس رضایت درونی از این ارتباط    استخدا  

کلی بهزیستی معنوی در    صورتبه (.  2013)گنج خانلو،  
دو بعد بهزیستی مذهبی و بهزیستی وجودی مشخص  

بهزیساست بعد  در  با  .  ارتباط  ایجاد  با  فرد  معنوی  تی 
از این ارتباط دارد. در    پذیریتأثیرخدای خود سعی در  

 تر بزرگ   هایقدرت بهزیستی وجودی نیز فرد با برخی  
برقرار   ارتباط  خود  همکاران،  )  کندمی از  و  مظفری 

ف2015 و  گومز  که  2003)  6یشر (.  داشتند  اشاره   )
ز زندگی  بهزیستی معنوی احساس رضایت درونی فرد ا

 . استخود و هدفمندی خود در مسیر زندگی 
ارتقا بهزیستی معنوی سبب می گردد تا افکار منفی و  

و   احساسات  و  یابد  کاهش  افراد    هاینگرشنامناسب 
، فیتزپاتریک،  لوین  ،)کوتون  شودمی مثبت بر فرد چیره 

کلی بهزیستی معنوی   صورتبه(.  1999  ،7دولد و تارک
در افراد ایجاد گردد که سبب   سبب می گردد تا آگاهی 

تالش جهت تعالی و ارتقا در سطح زندگی شخصی و  
 9(. سویالر و دوگان 2001،  8شغلی می گردد )گیبونس 

یک    عنوانبه ( اشاره داشتند که بهزیستی معنوی  2020)
و    مسئله افراد  تمامی  نیاز  امروزه  .  است  هاگروهکلی 

تا    گذاریسرمایه  گردد  می  سبب  معنوی  بهزیستی  بر 
مختلف زندگی تحت    هایحیطه میزان عملکرد افراد در  

6. Gomez & Fisher  

7. Cotton, Levine, Fitzpatrick, Dold & Targ  

8. Gibbons  

9. Soylar & Dogan  
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 بیافتد، خطر به معنوی بهزیستی وقتی  شعاع قرار گیرد.

 احساس مثل روحی اختالالت دچار است ممکن  فرد

 شود  زندگی در  معنا دادن دست از و  افسردگی تنهایی،

 مواجه مشکل اب  را فرد جاوید حیات کلی نگاه یک در و 

 در  عقاید مذهبی و  باورها تقویت رو  این  سازد. ازمی

 در کننده پیشگیری اقدام یک زندگی مراحل تمامی

)کاظمی، کاظمی، علی    است روانی هایاختالل  کاهش
 (.2018محمدی و جباری، 

معنوی   بهزیستی  شک  و بدون  مهم  نیز  ورزش  در 
تمامی  استکلیدی   در  معنوی  بهزیستی  از    ها حوزه . 

است،   توانسته  ورزش  کارکردهای    هاظرفیتجمله  و 
، 1خود را مشخص و نمایان سازد )ریدنور و هامرمیستر

(. بهزیستی معنوی نقش مهمی در بهبود عملکرد  2008
در   رقابت  و  فعالیت  جهت  را  آنان  و  دارد  ورزشکاران 

. به عبارتی بهزیستی  نمایدمی ورزشی آماده    هایمحیط 
ی آن  هاظرفیتمعنوی سبب گردیده است تا امروزه از  

، 2و پارکر   ، هیلایت استفاده گردد )سارکاردر ورزش نه
این  2015 و   لهمسئ(.  مربیان  تا  است  گردیده  سبب 

جهت بهبود بهزیستی معنوی   ینگاهم ینمدیران ورزشی  
باشند. داشته  خود  ورزشکاران  میان  وضعیت    در 

مهم    مسئلهیک    عنوانبه معنوی ورزشکاران    یستیبهز
عملکرد   گسترش  و  بهبود  مسیر  تا  گردد  می  سبب 

آنان را تحت   شعاع قرار دهد )عظیمی راد و الورزشی 
رویچوودهوری 2012وند،  یجالل ( مشخص  2019)  3(. 

تا   گردد  می  سبب  معنوی  بهزیستی  بهبود  که  نمود 
وضعیت عملکردی ورزشی افراد افزایش یابد. به عبارتی  
ورزشکاران   معنوی  بهزیستی  بهبود  جهت  در  تالش 
سبب می گردد تا میزان عملکرد ورزشی آنان نیز تحت  

معنوی    تأثیر بهزیستی  گیرد.    اسطه و بهقرار 
می    ی سازمتناسب افراد سبب  نگرش  و  اخالق  افکار، 

 
1. Ridnour & Hammermeister  

2. Sarkar, Hill & Parker  

3. Roychowdhury  

4. Oglesby  

5. Arnout  

در   تا ورزشکاران  و    هایمحیط گردد  از تمرکز  رقابتی 
)اوگلسبی  باشند  برخوردار  کافی  از  2018،  4تسلط   .)

به    تواندمیطرفی بهزیستی معنوی در میان ورزشکاران  
و انگیزش آنان نیز کمک    نفساعتمادبه بهبود وضعیت  

)آرنوت نما این  2019،  5ید   دهندهنشان   مسئله (. 
ی مهم بهزیستی معنوی در میان ورزشکاران  هاظرفیت

 .است
یک نگرانی   عنوانبه وضعیت بهزیستی معنوی همواره  

که دغدغه رشد    به صورتیعمومی مشخص بوده است.  
بهزیستی معنوی سبب گردیده است تا راهکارهایی در  

 (.  0202و همکاران،  6این خصوص ایجاد گردد )تاول

ترین مسائل در میان  بهزیستی معنوی یکی از ضروری
گردد تا  . به صورتی که توجه به آن سبب میاستافراد  

افراد از شرایط ذهنی مناسبی برخوردار باشند )سلیمانی،  
یعقوب وینشریف،  و  پانارلو  شیخی،  (. 2019،  7زاده، 

بهزیستی معنوی یک قدرت متعالی است که مشخص  
می  کننده افراد  تعالی  معنوی وضعیت  بهزیستی  باشد. 

وجودی خود   ماهیت  و  از خود  افراد  به شناخت  منجر 
گردد تا افراد به صورت  سبب می  مسئلهشود و این  می

هدفمند زندگی نمایند. افزایش بهزیستی معنوی سبب  
وضعیتشکل م گیری  جمله  های  از  افراد  در  ختلفی 
بینی  زندگی، حس امنیت و خوشبهنفس، امیدبهاعتماد

چه بهبود    اگر (.2019،  8گردد )سلمان و لی در افراد می
معنوی   درک می    مسئلهیک    عنوانبهبهزیستی  مهم 

وضعیت  خصوص  در  قوی  شواهد  نبود  اما  گردد 
میان   در  معنوی  سبب    هایگروهبهزیستی  مختلف 

امروزه اطالعات مناسبی در خصوص گردیده اس ت تا 
میان   در  معنوی  وجود    هایگروهبهزیستی  مختلف 

  مسئله (. بدون شک این  2020،  9نداشته باشد )هاینتزمن 
سبب می گردد تا روند بهبود بهزیستی معنوی در تمامی  

6. Tavel  

7. Solimani, Sharif, Yaghoubzadeh, 

Sheikhi, Panarello & Win  

8. Salman & Lee  

9. Heintzman  
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که    به صورتیگردد.    ایعمده دچار مشکالت    هاحوزه 
یستی معنوی در  اطالعات و آمار چندانی از وضعیت بهز

  ،)چن  ستین  در دست مختلف    هایمحیط میان افراد در  
 (.2017 ،1لین، چانگ و چن 

بهزیستی معنوی به عنوان یک متغیر مهم نقش اساسی  
به   افراد دارد.  و نگرشی  بینی وضعیت ذهنی  در پیش 

تواند ضمن بهبود صورتی که بهبود بهزیستی معنوی می
سبب   افراد  وضعیتخودشناسی  و  ارتقا  روانی  های 

(. 2020،  2رفتاری آنان نیز گردد )درویشی، اتاقی و مامی
می افراد  معنوی  بهزیستی  به  ارتقا  توجه  به  تواند 

نقش   معنوی  بهزیستی  گردد.  منجر  آنان  هدفمندی 
مهمی در بهبود اعتماد به نفس افراد و همچنین بهبود  

آنان   (.  2019باشد )سلمان و لی،    داشتهشرایط ذهنی 
پی بردن به وضعیت بهزیستی معنوی افراد به خصوص  

می سبب  ورزش  حوزه  صورت  در  به  بتوان  تا  گردد 
مناسبی از آن در بهبود عملکرد افراد استفاده نمود. به  
عبارتی شناخت از وضعیت بهزیستی معنوی ورزشکاران  

حوزه  می این  در  شواهد  نمودن  مشخص  تواند ضمن 
از نیازهای افراد در جهت    سبب گردد تا شناخت کافی

از   شناخت  نمود.  کسب  آنان  معنوی  بهزیستی  توسعه 
-تواند به غنیوضعیت بهزیستی معنوی ورزشکاران می

های عملی در جهت ارتقا این متغیر منجر  سازی فعالیت
وضعیت   بررسی  ضمن  حاضر  پژوهش  انجام  گردد. 

می سبب  والیبال  بازیکنان  معنوی  تا  بهزیستی  گردد 
ک متغیر  شواهد  این  وضعیت  خصوص  در  در  را  افی 

طریق   این  از  تا  نماید  مشخص  کشور  والیبال  ورزش 
برنامه اجرایی بتوان  این خصوص  در  را  عملیاتی  های 

 نمود.
نامشخص بودن وضعیت بهزیستی معنوی در میان افراد  
سبب گردیده است تا امروزه در ورزش نیز شواهد قوی  

دست نباشد.    و کاملی در خصوص بهزیستی معنوی در
سبب گردیده است تا اطالعات مناسبی در    مسئلهاین  

 
1. Chen, Lin, Chuang, & Chen  

خصوص وضعیت بهزیستی معنوی در میان ورزشکاران 
نباشد.    خصوصبه دست  در  والیبال  رشته  ورزشکاران 

بدون شک مشخص نمودن وضعیت بهزیستی معنوی 
والیبال   مورد    هایگروه  تواندمی   ،یاحرفه ورزشکاران 

بهزیست بهبود  جهت  معنوینیاز  و  کنمشخص    را   ی  د 
معنوی   بهزیستی  بهبود  جهت  این  را  تمرکز  میان  در 

انجام پژوهش حاضر  دهدافزایش    هاگروه . به عبارتی 
شواهدی ایجاد کنند تا مسیر بهبود بهزیستی    تواندمی

والیبال با ضریب   ایحرفه معنوی در میان ورزشکاران  
در    پژوهشی  خألاطمینان بیشتری انجام گیرد. از طرفی  

این خصوص سبب گردیده است تا امروزه شواهدی در  
بازیکنان   معنوی  بهزیستی  وضعیت    ایحرفهخصوص 

  مسئله نباشد. این    در دستمختلف    هایگروهوالیبال در  
از طرفی سبب گردیده است تا دغدغه و ضرورت توجه  

  ایحرفه به بهزیستی معنوی در میان بازیکنان والیبال  
ورزش والیبال به عنوان یکی د.  ایران وجود نداشته باش

از ورزش های پرطرفدار در سطح جهان و کشور ایران، 
شماری را به خود جذب  توانسته است تا مخاطبان بی

این   ورزشکاران    مسئله نماید.  تا  است  گردیده  سبب 
افراد   عنوان  به  جامعه  تأثیروالیبال  سطح  در  گذار 

می آنان  معنوی  بهزیستی  بهبود  گردد.  تواند  مشخص 
ارتقا  تأثیرضمن   به  منجر  آنان،  عملکرد  بر  گذاری 

گذاری بر مخاطبان خود و بهبود وضعیت اخالقی  تأثیر
های بهزیستی  و ارزشی در سطح جامعه گردد. ظرفیت

ات  تأثیرتواند  معنوی عالوه بر ورزشکاران والیبال، می 
با این توجه  مطللوبی در سطح جامعه نیز داشته باشد.  

با حاضر  بهزیستی    پژوهش  وضعیت  بررسی  هدف 
معنوی بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران سعی در پاسخ  

این   معنوی   سئوالبه  بهزیستی  وضعیت  که  دارد 
 ؟ باشدمی بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران به چه صورت  

 

 

2. Darvishi, Otaghi & Mami 
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 پژوهش  شناسیروش
گردآور   پژوهشروش   منظر  از  اطالعات    یحاضر 

نوع    پژوهش   نی بود. همچن  ی دانیم  صورت به از  حاضر 
 بالیدر ورزش وال  تواندمیبود که    یکاربرد  هایپژوهش

حاضر   پژوهشروش  نی. همچنگیردقرار مورد استفاده 
 توصیفی از نوع پیمایشی بود. صورتبه از منظر هدف 

 کنندگانشرکت
آمار ت  پژوهش  یجامعه  شامل   کنانیباز  یمامحاضر 

تعداد آنان بر    بود که   رانیا  بالیبرتر وال  گ یل  هایتیم
معیارهای    .استنفر    220  شدهکسب   های گزارش اساس  

حضور فعال در باشگاه های    های پژوهش، ورود نمونه
بود. رسمی  قرارداد  ثبت  و  بین جهت   ورزشی  این  در 

نمونهیکسان پژوهسازی  که  های  ورزشکارانی  شی، 
بودند که  دارای مصدومیت انجام  های سنگین  توانایی 

های پژوهش  ن نمونهاز میا  ،تمرین و مسابقه را نداشتند
بر اساس جدول حجم نمونه مورگان، بر حذف شدند.  

انتخاب   دسترسحسب   عنوان بهنفر    136  تعداد  در 
شد.  پژوهش و    مشخص  پخش  از    آوریجمع پس 
تعداد  نامهپرسش  پژوهش،  نامه  پرسش   103های 

 و مورد تحلیل قرار گرفت. آوریجمع 

 های گردآوری ابزار و شیوه 
پرسش شامل  حاضر  پژوهش  گردآوری  نامه  ابزار 

معنوی   بهزبستی  همکاران استاندارد  و  دهشیری 
پرسشاست(  2013) این  سال  .  در  توسط    1392نامه 

پرسش این  گردید.  طراحی  همکاران  و  نامه  دهشیری 
بررسی    تسئواال که    است  سئوال  40دارای   به    4آن 
  1  سئوالبهزیستی معنوی شامل ارتباط با خدا )  مؤلفه

) 10تا   خود  با  ارتباط  با  20تا    11  سئوال(،  ارتباط   ،)
  سئوال ( و ارتباط با دیگران )30تا    21  سئوال)  عتیطب
نامه  . میزان پایایی این پرسشپرداخته است(  40تا    31
حاضر این    پژوهشمشخص گردیده است. در  94/0را  

 پژوهش طراحی گردید.  هاینمونه نامه مطابق با  پرسش
  8  ات با استفاده از نظر  نامه شپرس  نیا  ییمحتوا  ییوار

از   گرفت.    ی بررس  مورد  یدانشگاه  دیاساتتن  قرار 
مشخص    84/0نامه نیز  همچنین میزان پایایی پرسش

این پرسش  نیهمچنگردید.   پایایی  بعد  میزان  در  نامه 
، در بعد ارتباط با خود میزان 86/0ارتباط با خدا میزان  

ارتباط با طبیعت میزان  89/0 و در بعد    81/0، در بعد 
 مشخص گردید.  80/0ارتباط با دیگران میزان  

 ها دادهروش پردازش 
، از آمار توصیفی  هاداده حاضر جهت تحلیل    پژوهش در  

از   و استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی 
میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. همچنین در  
اسمیرنف  کلوموگراف  آزمون  از  استنباطی  آمار  بخش 

توزیع   بودن  نرمال  وضعیت  تحلیل  ی هاداده جهت 
آ  پژوهش از  همچنین  گردید.  تک استفاده  تی  زمون 

، تی مستقل و تحلیل واریانس جهت مقایسه  اینمونه
معنوی   بهزیستی  استفاده    پژوهش  هاینمونه وضعیت 

حاضر    پژوهشی  هاداده   لیوتحله یتجزشد. کلیه روند  
 انجام گردید. اس پس اس اس  افزارنرم در 

 هاافتهی
شماره   به    1جدول  مربوط  توصیفی    های نمونهنتایج 

 .دهدی مرا نشان  پژوهش
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 پژوهش  هاینمونهنتایج توصیفی   -1جدول 

 درصد  فراوانی هاگروه متغیر 

 سطح تحصیالت 

 4/18 19 تر ن ییپادیپلم و 

 3/57 59 و کارشناسی  پلمیدفوق

 3/24 25 کارشناسی ارشد و باالتر 

 رده سنی 

 4/20 21 سال  20زیر 

 8/40 42 سال 30-25

 8/38 40 سال  30باالتر از 

 سابقه ورزشی 

 5/16 17 سال 5زیر 

 0/34 35 سال  10-5

 5/49 51 سال 10بیش از 

 تأهلوضعیت 
 2/60 62 مجرد 

 8/39 41 متأهل 

 سطح اقتصادی

 4/18 19 خوب 

 2/61 63 متوسط

 4/20 21 ضعیف 

 هاینمونه نشان داد که در میان    پژوهش نتایج توصیفی  
و  پژوهش دیپلم  تحصیلی  با سطح  افراد    19  ترن ییپا، 

( تحصیلی    4/18فراوانی  سطح  با  افراد  درصد(، 
کارشناسی    دیپلمفوق )  59و  و   57/ 3فراوانی  درصد( 

باالتر   و  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  سطح  با    25افراد 
درصد( دارا بودند. نتایج همچنین نشان    3/24فراوانی )

زیر   افراد  رده سنی،    21سال    20داد که در خصوص 
( بین    4/20فراوانی  افراد    42سال    25- 30درصد(، 
( باالتر    8/40فراوانی  افراد  و    40سال    30از  درصد( 
( همچنین    8/38فراوانی  نتایج  بودند.  دارا  را  درصد( 

زیر   افراد  ورزشی،  داد که در خصوص سابقه    5نشان 
درصد(، افراد بین    16/ 5فراوانی )  17سال سابقه ورزشی  

درصد( و   8/34فراوانی )  35سال سابقه ورزشی    10-5

  5/49فراوانی )  51سال سابقه ورزشی    10افراد باالتر از  
حاضر نشان داد که    پژوهش نتایج    صد( را دارا بودند.در

درصد( افراد    2/60نفر )   62  پژوهش  هاینمونه در میان  
بودند. نتایج   متأهلدرصد( افراد    8/39نفر )  41مجرد و  

اقتصادی،   سطح  خصوص  در  که  داد  نشان  همچنین 
خوب   اقتصادی  وضعیت  با  )  19افراد    4/18فراوانی 

فراوانی    63تصادی متوسط  درصد(، افراد با وضعیت اق
اقتصادی خوب    8261) وضعیت  با  افراد  و    21درصد( 

( بودند.    4/20فراوانی  دارا  را  شماره  درصد(    2جدول 
تک   تی  آزمون  وضعیت   اینمونه نتایج  خصوص  در 

معنوی   را بهزیستی  ایران  برتر  لیگ  والیبال  بازیکنان 
 . دهدمینشان 
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بازیکنان والیبال لیگ برتر  در خصوص وضعیت بهزیستی معنوی  اینمونهآزمون تی تک نتایج   -2جدول 

 ایران

 میانگین متغیر 
انحراف  

 استاندارد 

میانگین 

 فرضی
 آماره 

سطح  

 یمعنادار
 وضعیت 

بهزیستی 

 معنوی 
 نامطلوب  *001/0 - 651/3 3 998/0 64/2

 نامطلوب  *001/0 - 514/2 3 854/0 71/2 ارتباط با خدا 

 نامطلوب  *001/0 - 870/4 3 902/0 52/2 ارتباط با خود

ارتباط با 

 طبیعت 
 نامطلوب  *001/0 - 897/3 3 836/0 60/2

ارتباط با 

 دیگران 
 نامطلوب  *001/0 - 417/3 3 817/0 66/2

 0/ 05*: معناداری در سطح 
 

تک   تی  آزمون  میانگین    اینمونه نتایج  که  داد  نشان 
که با    است  2/ 64  پژوهش  هاینمونهبهزیستی معنوی  

که   معناداری  سطح  به  ،  است  05/0از    ترپایین توجه 
در    توانمی معنوی  بهزیستی  میزان  که  داشت  اعالم 

از    ترپایین معناداری    صورتبه   پژوهش  هاینمونه میان  
)عدد   مطلوب  تک .  است(  3سطح  تی  آزمون  نتایج 

میانگین    اینمونه که  داد  بهزیستی   هایمؤلفه نشان 
=میانگین(، ارتباط با  71/2معنوی شامل ارتباط با خدا )

( طبیعت 52/2خود  با  ارتباط  =میانگین(، 
=میانگین(  66/2=میانگین( و ارتباط با دیگران ) 60/2)

که با توجه به    است(  3از سطح مطلوب )عدد    ترپایین 
س که  میزان  معناداری  ،  است  05/0از    ترپایین طح 

میزان    توانمی که  داشت  بهزیستی    هایمؤلفه اعالم 
با   ارتباط  خود،  با  ارتباط  خدا،  با  ارتباط  شامل  معنوی 

  پژوهش  هاینمونه طبیعت و ارتباط با دیگران در میان 
مطلوب    ترپایین معناداری    صورت به سطح  .  استاز 

آزمون تی مستقل در خصوص    3جدول شماره   نتایج 
ایران با  وضعیت بهزیستی معنوی بازیکنان لیگ برتر 

 . دهدمیرا نشان    تأهلتوجه به ویژگی 

 
بازیکنان والیبال لیگ برتر  آزمون تی مستقل در خصوص وضعیت بهزیستی معنوی نتایج   -3جدول 

 تأهل جه به ویژگی ایران با تو 

 میانگین  تعداد  هاگروه متغیر 
انحراف  

 استاندارد 
 آماره

درجه 

 آزادی 

سطح 

 معناداری 

 بهزیستی معنوی 
 983/0 87/2 41 متأهل 

987/2 101 001/0* 

 928/0 29/2 62 مجرد 

                                            0/ 05*: معناداری در سطح 
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نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین بهزیستی  
والیبال   بازیکنان  برتر    متأهلمعنوی  و    87/2لیگ 

میانگین بهزیستی معنوی بازیکنان والیبال مجرد لیگ  
 تر پایین . با توجه به سطح معناداری که  است  29/2برتر  
بهزیستی  است  05/0از   میزان  که  گردید  مشخص   ،

والیبال   بازیکنان  از   متأهلمعنوی  بیشتر  برتر  لیگ 
 .استمیزان بازیکنان مجرد 

شماره   تح   4جدول  آزمون  در  نتایج  واریانس  لیل 
خصوص وضعیت بهزیستی معنوی بازیکنان لیگ برتر 
ویژگی سطح تحصیالت، رده سنی،   به  با توجه  ایران 

 .دهدمیسابقه ورزشی و وضعیت اقتصادی را نشان 
 

نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص وضعیت بهزیستی معنوی بازیکنان لیگ برتر ایران    -4جدول 

 اقتصادی با توجه به ویژگی سطح تحصیالت، رده سنی، سابقه ورزشی و وضعیت 

 متغیر

جمعیت 

 شناختی 

 میانگین تعداد هاگروه
انحراف 

 استاندارد 

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح  

 معناداری

 رده سنی 

 20زیر 

 سال
21 17/2 871/0 

182/9 

527/92 

709/101 

2 

100 

102 

591/4 

925/0 
962/4 009/0* 

30-25 

 سال
42 54/2 853/0 

  30باالتر از 

 سال
40 87/2 971/0 

سطح  

 تحصیالت

دیپلم و 

 ترپایین
19 32/2 812/0 

737/14 

971/86 

709/101 

2 

100 

102 

369/7 

870/0 
473/8 001/0* 

و   دیپلمفوق

 کارشناسی
59 41/2 810/0 

کارشناسی 

ارشد و 

 باالتر

25 89/2 977/0 

سابقه  

 ورزشی

 836/0 61/2 17 سال 5زیر 
446/0 

263/101 

709/101 

2 

100 

102 

223/0 

013/1 
220/0 803/0 

 847/0 65/2 35 سال 10-5

  10بیش از 

 سال
51 62/2 881/0 

سطح  

 اقتصادی

 256/11 817/0 36/2 19 خوب

453/90 

709/101 

2 

100 

102 

628/5 

905/0 
 897/0 71/2 63 متوسط *003/0 222/6

 910/0 41/2 21 ضعیف

                             05/0معناداری در سطح   *
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حاضر نشان داد که بین میزان بهزیستی    پژوهشنتایج 
معنوی بازیکنان لیگ برتر ایران بر حسب رده سنی به  

از    ترپایین علت   معناداری  سطح  تفاوت    05/0بودن 
که میانگین بهزیستی    یبه صورتمعناداری وجود دارد.  

از   باالتر  گروه  با    30معنوی  باالترین    87/2سال 
سنی دارد. نتایج    مختلف رده   هایگروه میانگین در میان  

میزان    پژوهش بین  که  داد  نشان  همچنین  حاضر 
حسب   بر  ایران  برتر  لیگ  بازیکنان  معنوی  بهزیستی 

بودن سطح معناداری    ترپایین سطح تحصیالت به علت  
دارد.    05/0از   وجود  معناداری  صورتتفاوت  که    یبه 

میانگین بهزیستی معنوی گروه کارشناسی ارشد و باالتر  
میانگین در میان  باال  2/ 89با   مختلف    هایگروه ترین 

حاضر نشان داد که بین    پژوهشتحصیلی دارد. نتایج  
بر   ایران  برتر  لیگ  بازیکنان  معنوی  بهزیستی  میزان 
سطح   بودن  باالتر  علت  به  ورزشی  سابقه  حسب 

از   ندارد.    05/0معناداری  وجود  معناداری  به  تفاوت 
  30ر از  که میانگین بهزیستی معنوی گروه باالت  صورتی

با   میان    87/2سال  در  میانگین   هایگروهباالترین 
حاضر نشان داد    پژوهشمختلف رده سنی دارد. نتایج  

برتر   لیگ  بازیکنان  معنوی  بهزیستی  میزان  بین  که 
بودن   ترپایین ایران بر حسب سطح اقتصادی به علت  

به  تفاوت معناداری وجود دارد.    05/0سطح معناداری از  
ن بهزیستی معنوی گروه دارای سطح  که میانگی  صورتی

با   متوسط  میان    71/2اقتصادی  در  میانگین  باالترین 
 مختلف سطح اقتصادی دارد. هایگروه

 

 گیرینتیجه بحث و 
کلیدی در تمامی    مسئلهیک    عنوانبهبهزیستی معنوی  

  به صورتی.  استفردی و گروهی مشخص    هایحوزه 

سطح  گسترش  و  بهبود  جهت  تالش  امروزه  که 

. در حوزه ورزش  استبهزیستی معنوی در حال افزایش  

 

1. O’Callaghan  

عملکرد  بر  مطلوبی  کارکردهای  معنوی  بهزیستی  نیز 

که ورزشکاران را جهت توسعه و   به صورتیافراد دارد.  

توانمند   ورزشی  عملکرد  مسیر    سازدمی گسترش  و 

. این  سازدمیر  توسعه و ارتقا سطح ورزشی آنان را هموا 

ی بهزیستی معنوی در جهت هاظرفیت ناشی از    مسئله

ورزشکاران   رفتاری  وضعیت   در  راتییتغ.  است بهبود 

گردد تمرکز افراد بر    یسبب م  یمعنو  یستیسطح بهز

  زان یم  نیگردد و همچن  جلبمدنظر    هایفعالیت  یرو 

 یاز طرف  یابد.بهبود    زیموجود ن  ی بر حواش  آنهاکنترل  

بهز م  یمعنو  یستیبهبود  اهداف    یسبب  تا  گردد 

گردد و تالش مستمر   جادیورزشکاران ا  انیدر م  یمناسب

توجه    نیبا ا  .انجام گیرداهداف    نیبه ا  یابیدر جهت دست

 تواندمی  یمعنو  یستیبهبود بهز   یبر رو   گذاریسرمایه 

 گیل  بالیورزشکاران وال  یعملکرد ورزش  یارتقا  ریمس

به عبارتی تالش جهت بهبود   .را بهبود دهد  رانیبرتر ا

تمامی   در  معنوی  میان    هاحوزه بهزیستی  در  جمله  از 

بررسی  جهت  نیاز  تا  است  گردیده  سبب  ورزشکاران 

منظر   از  ورزشکاران  معنوی وضعیت  بهزیستی  متغیر 

سبب گردیده است تا پژوهش    مسئلهدرک گردد. این  

معنوی  بهزیستی  وضعیت  بررسی  هدف  با  حاضر 

 بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران طراحی و اجرا گردد. 

بهز  پژوهش داد  نشان   کنانیباز  یمعنو  یستیحاضر 
ی قرار دارد.  نامطلوب  تیدر وضع  رانیبرتر ا  گیل  بالیوال

آنان نشان   یمعنو   یستیبهز  تیوضع  لی تحل  یبه عبارت
ا که  شرا  ن یداد  از  خصوص    ی مطلوب  ط یافراد  در 

در    (2018اوگلسبی )  .ندستینبرخوردار    یمعنو  یستیبهز
بهزیستی    خود  پژوهش وضعیت  که  نمود  مشخص 
شرامعنوی   در  ندارد  یمطلوب  طیورزشکاران  . قرار 
)  پژوهش همکاران  و  اوکاالقان 2019آرنوت  و   1(، 

 ز ین(  1997)  2( و والبلرودریک و وایت 2020همکاران ) 
ی معنو  یستیبهبود بهز  ینشان داد که عدم تمرکز بر رو 

2. Vella-Brodrick & White  
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تا است  گردیده  مورد    هایگروهدر    ریمتغ  نیا  سبب 
به نظر  .  داشته باشدقرار    ینامناسب  ت یدر وضع  یبررس

  ی ورزش  هایسازمانو تمرکز    یزیربرنامه عدم    رسدیم
و بهبود   تیریمد   یابیدر جهت ارز  یورزش  هایباشگاه و  

م  یمعنو  ی ستیبهز ورزش   انیدر  سبب   یارکان  خود 
تا    دهیگرد شرایط    یمعنو  یستیبهز  وضعیتاست  از 

مشکالت موجود در    یاز طرفمناسبی برخوردار نباشد.  
حواش  ایحرفه ورزش   بروز  ن  یو  آن  در    زیمختلف 

دال  تواندمی جمله  بهز  لی از   یمعنو  یستیکاهش 
ا  گیل  بالیوال  کنانیباز که    به صورتی   .باشد  رانیبرتر 

درگ  یحواش  نیا سبب  ورزشکاران    یذهن  یساز  ریبا 
ارتباط با  ،  خدا  اب  ارتباطافراد در جهت    نیاست ا  دهیگرد
دچار مشکالت    گرانیارتباط با د  و   عتیارتباط با طب  ،خود

ا  .دنگرد  یاعمده    هایمهارت خصوص    نیهر چند در 
بهز حوزه  در  و    زین  یمعنو  یستیورزشکاران  مهم 

بودن    نییعلل پا  به عبارتی یکی دیگر از  .است  یضرور
بهز م   یمعنو  ی ستیسطح  عدم   تواندیورزشکاران 

بهب  ییتوانا جهت  در  .  باشد  یمعنو  یستیبهز  ودآنان 
در    هایبرنامه عدم وجود    رو ن یازا و فرهنگی  آموزشی 

ایران   ایحرفه جهت بهبود بهزیستی معنوی در ورزش 
تا   است  گردیده  سبب  والیبال  رشته  در  خصوص  به 
در   ورزشکاران  معنوی  بهزیستی  به  مربوط  مهارت 

باشد. نداشته  قرار  مناسبی  بهبود   شرایط  جهت  در 
تالش تا  است  نیاز  معنوی  هدفمند  بهزیستی  هایی 

اجرایی گردد. به عبارتی بهبود بهزیستی معنوی نیازمند  
سبب    مسئله دارد. این    های مدون و عملی ریزیبرنامه

گردیده است تا بهبود بهزیستی معنوی تا حدی زیادی  
قرار    تأثیرتحت   آن  در  افراد  که  گیرد  قرار  محیطی 
لی،  گرفته و  )سلمان  ایجاد یک  2019اند  رو  این  از   .)

می آموزشی  حد  محیط  تا  را  معنوی  بهزیستی  تواند 
می نظر  به  دهد.  بهبود  تالشزیادی  نبود  های  رسد 

بهبود  هدفم خصوص  در  والیبال  ورزش  حوزه  در  ند 
 

 

 

های ورزشی  بهزیستی معنوی بازیکنان و تمرکز باشگاه
جنبه و بر  ارزشی  مسائل  گرفتن  نادیده  و  فنی  های 

سطح   شدن  مشخص  نامطلوب  به  منجر  اعتقادی 
معنوی   ا  گیل  بالیوال  کنانیبازبهزیستی    رانیبرتر 

 گردیده است.

بهز  نی همچن  هاپژوهش سطح  که  داد   ی ست ینشان 
به   .استورزشکاران متفاوت    هایگروه  انیدر م  یمعنو
توجهعبارت با  بر   هایگروه   به  ی  ورزشکاران  مختلف 

 ی ست یبهز  زانیم  یشناخت  تیجمعهای  ویژگیحسب  
ن  یمعنو بهز  .استمتفاوت    زیآنان  در   ی ستیتفاوت 
ا  گ یل  بالیوال  کنانیباز  یمعنو اساس    رانیبرتر  بر 

که عوامل    دهدمینشان    یشناخت  تیجمع  هایویژگی
ورزشکاران    یمعنو   یستیبهز  زانیبر م  یطیو مح  یفرد

مستق است  مینفوذ  صورتی  .داشته  بر  به  حسب   که 
سن  ،تأهل  تیوضع تحص   ی،رده  شرایط   التیسطح  و 

معنوی  بهزیستی  میزان  تا  گردد  می  سبب  اقتصادی 
سوارا و    ورزشکاران را دستخوش تغییرات اساسی نماید.

نمودند که  مشخص   خود پژوهشدر  (2017) همکاران 
 تیجمع  یهایژگیبر حسب و   یمعنو  یستیبهز  میزان
متفاوت  تواندمی   یشناخت باشد  یاز سطح  به    .برخوردار 

تغ  صورتی ا  رییکه  تا    هاویژگی  نیدر  گردد  سبب می 
ی  از طرف.  متفاوت گردد  زیافراد ن  یمعنو  یستیبهز  میزان

(  2009)  1( و کالکستین و توور2017زیاپور و همکاران )
  ی ست یبهز  زانمی   که  نمودند  خود مشخص  پژوهشدر  

دچار    جمعیت شناختی  هایویژگیافراد برحسب    یمعنو
  دهدیمسائل نشان م  نکه ای  شده است  یفاحش  راتییتغ

سطح    ی مختلف دارا  یهادر گروه   یمعنو  یستیکه بهز
و    ی اقتصاد  ی،اجتماع  ی،زندگ  تیوضع  .استمتفاوت  

 ی ستیسطوح بهز  زانیگردد تا م  ی افراد سبب م  یفرد
ن  یمعنو تغ  زیآنان   عنوانبه  .است  یاساس  رات ییدچار 

  رد  یتا هدفمند  ردیگی م  سببافراد    تأهل  تیمثال وضع
ا  ابد ی  شیافزا  یشخص   یزندگ روند    ن یو  بر  مسئله 

1. Kalkstein & Tower  
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به   طرفی  از  .است  گذارتأثیرنیز  آنان    یمعنو  ی ستیبهز
م ب  رسدینظر  و   یمعنو  یستیبهز  نیارتباطات 
است    یک ارتباط دوسویه  یشناخت  تیجمع  هایویژگی

  گذاری تأثیراز سطوح    کیدر هر    راتییکه تغ  به صورتی
مثال از طرفی وضعیت   عنوانبه   .گردد  یم  گرید  ریبر متغ
بهبود    تواندمی   تأهل  و  افراد  هدفمندی  جهت  شرایط 

از طرفی دیگر   و  بهبود دهد  را  آنان  بهزیستی معنوی 
افراد   تا  است  گردیده  سبب  معنوی  بهزیستی  بهبود 

های  تفاوت  گردند.  متأهل جهت تکامل در زندگی خود  
شکل در  مهمی  نقش  معنوی فردی  بهزیستی  گیری 

گردد  به عبارتی مسائل جمعیت شناختی سبب می دارد.
تحت   ضمن  افراد  التا  فردی  شرایط  دادن  قرار  شعاع 

هایی در خصوص بهزیستی  گیری تفاوتمنجر به شکل
  مسئله(. این  2020  همکاران،  و   یشیدرو معنوی گردد ) 

سبب گردیده است تا میزان بهزیستی معنوی در میان  
مختلف  گروه معناداری    در های  تفاوت  پژوهش حاضر 

به عبارتی گروه  داشته از  باشد.    کنان یبازهای مختلف 
فردی   برتر  گیل  بالیوال و  محیطی  شرایط  دارای 

بوده تفاوتمتفاوتی  این  که  در  اند  تا  است  توانسته  ها 
گذار باشد. این  تأثیر  کامالً  سطوح بهزیستی معنوی آنان

در   یمعنو یستیسطح بهزسبب گردیده است تا  مسئله
ورزشکاران  گروه  انیم داشته  های  معناداری  تفاوت 

 باشد.
  ی کارکردها  تواندمی  زین  یورزش  هایمحیط در    تیمعنو
اول    در مرحله   یمعنو  یستیداشته باشد. ارتقا بهز  یمثبت
.  دیورزشکاران را متحول نما  ،یاز منظر رفتار  تواندمی

گردد تا عملکرد    یسبب م  یمعنو  یستیبهز  یبه عبارت
  مسئله   نیقرار دهد. ا تأثیر ورزشکاران در تحت  یورزش

 در ارتقا ثبات   یمعنو یستیبهز یارکردهاک  واسطهبه

رفتار  یفکر بود. اثرگذار  ورزشکاران    یو  خواهد 
قدرت    شیافزا  واسطهبه   نیهمچن  یمعنو  یستیبهز
تعال   تواندمی ورزشکاران    یذهن بهبود  آنان    یبه  نفس 

آنان را    یبدون شک رفتارها  مسئله  نیمنجر گردد که ا
قرار  التحت     های باشگاه تمرکز    رو ن یازا  .دهدمی شعاع 

معنوی  بهزیستی  وضعیت  بهبود  جهت  در  ورزشی 
جهت گسترش عملکرد ورزشی فراهم    یمسیر  تواندمی

حاضر و نامطلوب بودن    پژوهش با توجه به نتایج  آورد.  
برتر  لیگ  والیبال  بازیکنان  معنوی  بهزیستی  وضعیت 
پیشنهاد می   با خود،  ارتباط  بعد  در  به خصوص  ایران 

تا   تقویت  با  گردد  به  ورزشکاران  نمودن  هدفمند 
توجه به    . همچنین باشودبهزیستی معنوی آنان اقدام  
والیبال    هایباشگاهگردد تا  نتایج پژوهش پیشنهاد می

فرهنگی و ارزشی در دستور کار    هایبرنامه لیگ برتر  
خود جهت افزایش وضعیت آگاهی فردی و محیطی در  

دهند  قرار  معنوی  بهزیستی  بهبود  با    .جهت  همچنین 
نتایج   به  تا    پژوهشتوجه  پیشنهاد می گردد  با  حاضر 

پیش در  تعیین مسیر  آنان  به  رفت ورزشکاران و کمک 
جهت دستیابی به این مسیر، بهزیستی معنوی آنان را  

نتایج   به  توجه  با  همچنین  داد.  حاضر    پژوهشبهبود 
از تجربه والیبال  با  پیشنهاد می گردد تا   افزایش لذت 

ورزشکاران، ضمن افزایش سطح لذت آنان از ورزش به  
با توجه به نتایج    آنان اقدام نمود.  یمعنوبهبود بهزیستی  

حاضر همچنین پیشنهاد می گردد تا با افزایش    پژوهش
مسئولیت ورزشکاران والیبال لیگ برتر ایران نسبت به  

جهت بهبود بهزیستی معنوی آنان  را  نوعان، زمینه  هم
حاضر،    نمود.  فراهم پژوهش  انجام  جهت  در 

ها،  هایی از جمله عدم مشارکت برخی نمونهمحدودیت
پژوهش و همچنین عدم انجام پژوهش حاضر  با فرایند  

رشته سایر  مقایسهدر  انجام  جهت  ورزشی  های  های 
 لی وجود دارد.یتحل

 . استبرگرفته از رساله دکتری  مقاله حاضر •
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