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چکیده

توانند به کمک آن بر فشارهاي جسمی، روحی، روانی و اجتمـاعی ناشـی از زنـدگی در    هایی است که افراد میورزش یکی از راهزمینه و هدف: 
بر سالمت روان کارکنـان  ینیتمريخودپنداره و خودکارآمدیمدل ارتباطبررسیهدف تحقیق حاضر د. دنیاي متالطم و پرتنش امروزي فایق آین

.تهران بودیعلوم پزشکيهادانشگاهبدنیتربیترانیو مد
يهـا هدانشـگا بـدنی تربیترانینفر از کارکنان و مد365تعداد حال نگراست.کاربردي وهمبستگی،–روش تحقیق از نوع توصیفی روش کار:
براي گـردآوري اطالعـات از روش میـدانی و ابـزار     .اي انتخاب شدنداي چندمرحلهگیري تصادفی خوشهبه روش نمونهشهر تهرانیعلوم پزشک
سالمت روان عمومی و مقیاس خودکارآمـدي  گیري شامل پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش و همکاران،ابزارهاي اندازه.استفاده شدپرسشنامه 

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  سازي معادالت ساختاري موردهاي به دست آمده با استفاده مدل) بود. داده1997بندورا (ینیتمر
چنـین خودکارآمـدي   تـأثیر دارد، هـم  سـالمت روانـی  مستقیم و از طریق خودکارآمـدي بـر   صورت غیربهنتایج نشان داد که خودپنداره،ها:یافته

تأثیر معناداري دارد.  سالمت روانیصورت مستقیم بر به
آمـدي  خودکـار هـاي برخواسـته از خودپنـداره و    هاي الزم براي استفاده از ویژگیریزيمسئوالن برنامهشود مدیران وپیشنهاد میگیري:نتیجه

وهـاي بـدنی (ورزش)   فعالیـت استفاده نموده و در جهـت تـرویج  ینیدر جهت اعتالي هر چه بیشتر سالمت روان مدیران وکارکنان تمرینیتمر
اي داشته باشند.ویژهاهتمام سالمت روان افزایش خودپنداره مثبت و
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Abstract

Background & Aims: Mental health is one of the factors that can be effective in the
dynamism and development of a society and have a great impact. Physical education and
exercise are considered as effective tools to respond to psychological needs that people can
use it in their spare time to satisfy their needs and express their inner desires (2). People's
participation in sports leads to improved physical condition, mental health and optimal
entertainment (4, 5). Identifying the motivating factors for participating in sports is very
important. One of the reasons for participating in sports activities goes back to the word self-
concept. In fact, it is every person's feeling about himself that will play an important role in a
person's mental health. This feeling is called self-concept (6). Self-concept means the
perception or perception that everyone has of themselves. How people perceive themselves
is largely shaped by their past experiences (successes and failures) and what others think
about them. The reason for the importance of self-concept is that, firstly, everyone's
perception of themselves affects their behavior and actions (7). In fact, people with clear,
well-defined, harmonious, and almost stable self-concept have better mental health.
Also, Self-efficacy is one of the variables that point to the close relationship between
exercise and personality traits (9). Self-efficacy refers to a person's perceived ability to adapt
to a particular situation. Bandura defines self-efficacy as a person's belief in his or her ability
to perform various tasks and their circumstances. Self-efficacy is one of the most important
and effective concepts in Bandura cognitive-social theory affecting mental health and is one
of the topics considered by psychologists that a person's behavior is influenced by the
environment and internal characteristics. In this regard, training self-efficacy is also called
the beliefs or judgments of the individual about his abilities to perform regular physical
activity (10).
In today's advanced societies, where material well-being has increased, psychological
problems are one of the human intellectual concerns. To the extent that it has led relevant
organizations and institutions to conduct extensive studies in this regard (12,13). In a study
of adolescent girls, Dishman et al. Examined the mediating role of physical self-concept and
self-esteem in the relationship between participation in exercise and physical activity with
depressive symptoms (14). Lindell et al. (2020) expressed the positive relationship between
self-concept of registration and physical activity even during the coronation period, which
was positive (6). Onetti (2019) also examined the relationship between self-concept and
sport among first- and second-year high school students, which has even had a positive
relationship between themselves and their subscales (17). Also, Bustos et al. (2019)
conducted their research among athletes and their sense of satisfaction and positive self-
concept increased with increasing body mass (11).
Attention to psychological characteristics, especially self-concept and mental health is one of
the important and practical issues (20), especially among human resources and its staff,
employees who have a guiding role in the core of the student community. Physical activity
and training self-efficacy provide a feeling of satisfaction, happiness, vitality and physical
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and mental health (21) and employees in this regard need a spirit rich in positive energy and
vitality and health. However, the communication model of self-concept and sports self-
efficacy on health the mentality of the staff and directors of physical education in medical
universities is unknown Therefore, the aim of this study was to investigate the
communication model of self-concept and Exercise self-efficacy on mental health of
physical education staff in Iranian universities of medical sciences of Tehran.
Methods: The research method is descriptive-correlational, applied and present. 365
employees and managers of physical education of Tehran University of Medical Sciences
were selected by multi-stage cluster random sampling. For data collection, field study and
questionnaire were used. Measurement tools included Marsh et al.'s Physical Self-
Descriptive Questionnaire, General Mental Health, and Bandura (1997) Sports Self-Efficacy
Scale. The obtained data were analyzed using structural equation modeling.
Results: The results showed that self-concept has an indirect effect on mental health

through self-efficacy and self-efficacy has a direct effect on mental health.
Conclusion: The results showed that self-concept has an indirect effect on mental health
through self-efficacy and self-efficacy has a direct effect on mental health. The findings of
this study were consistent with the results of Previous research (6, 11, 17). At present, the
staff of medical sciences and physical education directors of physical education universities,
in addition to being exposed to the stressors of the social, economic, cultural, and family
environment, like all individuals, as a member of the large organization of the University of
Medical Sciences, with stress. They face many jobs. Strengthening the feeling of love,
security and self-esteem, a positive self-concept is effective in both their prosperity and the
guidance of students. If people have high mental health and quality of life, it means they
have the ability to cope with their job needs, so it is important. Their role is essential. High-
income self-employed people enter competitive situations with seriousness and confidence.
A person's degree of athletic self-efficacy determines whether a person avoids or approaches
great tasks. The higher the athletic self-efficacy, the lower the emotional arousal. Sports self-
efficacy has affected mental health and various types of human performance in various fields
and human beings with high self-efficacy are successful in life and various experiences with
it (10). In many studies, increasing sports self-efficacy leads to reduced anxiety, stress,
effects Negative, negative reactions and stresses that lead to positive states. People with
higher athletic self-efficacy are not necessarily more successful but healthier because they
tend to exercise and engage in regular activities and healthy behaviors (9, 27). They are able
to control weight, nutritious diets as well as stress management and that physical self-
concept can be indirectly considered as one of the factors affecting mental health by
affecting sports self-efficacy. According to the results of the present study, the effect of self-
concept on sports self-efficacy and sports self-efficacy on the mental health of all managers,
physical education staff of medical universities and therefore according to research, one of
the factors that can improve physical self-concept and self-efficacy is physical activity. The
World Health Organization (WHO) has made the current stressful situation very special, as
the increase in mental illness and the decline in mental health are significant (28) and staff
and managers need special attention and even maintenance. Considering that the present
study has been conducted among the samples of employees and managers of physical
education of Tehran University of Medical Sciences, it cannot be generalized to all
employees and managers of physical education of medical universities in the country. In this
respect, it is associated with limitations. According to the above, it is suggested that the
subject of this study be implemented in the staff and directors of physical education of
medical universities in other cities and provinces. According to the results, it is suggested
that managers and officials use the necessary planning to use the features arising from self-
concept and sports self-efficacy in order to improve the mental health of sports managers and
employees and to promote physical activities (sports) and select athletic staff.
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و همکاريکامکارونیکتا

مقدمه
ورزش و فعالیت جسمانی نه تنهـا در ایجـاد و حفـظ    

قدرت عضالنی و اثـرات  اندام، افزایش استقامت،تناسب 
به خصوص هابیماريسودمندي دارد و در پیشگیري از 

هاي قلبی عروقی فشار خون، دیابت و چاقی هم بیماري
سـالمت روانـی یکـی از    .)1(کندمینقش مهمی را ایفا 

توانـد در پویـایی و پیشـرفت یـک     عواملی است که مـی 
ــه  ــؤثرجامع ــأثیر ب م ــوده و ت ــد.  ب ــته باش ــزایی داش س

جهت پاسخ مؤثراي وسیلهعنوانبهو ورزش بدنیتربیت
تواننـد  که افراد مـی گرددمیبه نیازهاي روانی محسوب 

گیــري از آن در اوقــات فراغتشــان بــه ارضــاي بــا بهــره
نیازهاي خود بپردازند و تمایالت درونـی خـود را بیـان    

ــد ــا ).2(دارن ــان اوق ت ورزش و تفریحــات ســالم در زم
فراغــت، عــالوه بــر ســالمت جســمی و روانــی شــخص، 

ــارایی و   ــزایش ک ــب اف ــرهموج ــوگیري از وريبه و جل
هــايهزینــهدر جــوییصــرفهو هــابیمــاريبســیاري از 

در زمینـه تولیـد،   جوییصرفههمگام با شودمیدرمانی 
پرســنلی در موسســات تولیــدي و هــايهزینــهکــاهش 

زیـادي  صنعتی، در همـه کشـورهاي جهـان از اهمیـت     
شرکت افراد به سمت ورزش منجـر  . )3(برخوردار است

و سـرگرمی سالمت روحـی  به بهبود وضعیت جسمانی،
.)4،5(شودمیبهینه افراد 

شناسایی عوامل انگیزشی مشـارکت در ورزش بسـیار   
یکی از علل شـرکت در فعالیـت ورزشـی بـه     مهم است.

ر در واقع احساس هر فـرد د .گرددبرمیواژه خودپنداره 
کـه نقـش مهمـی در سـالمت روانـی      مورد خود اسـت 

شخص دارا خواهد بود به این احساس خودپنداره گفتـه  
خودپنداره یعنی تصور یا برداشتی کـه هـر   )6(شودمی

تـا  کس از خودش دارد. نحوه برداشت افراد از خودشان
هـا و  حد زیادي به وسیله تجارب گذشته آنها (موفقیـت 

کنند شکل درباره آن فکر میها) و آنچه دیگران شکست
گیرد. دلیـل اهمیـت خودپنـداره آن اسـت کـه اوالً،      می

برداشتی که هر کس از خویش دارد بر رفتار و عمـل او  
عمـل  گونـه آنمعمـوالً  هـا انسـان ).7(گـذارد میتاثیر 

دوماً، خودپنداره بـر احسـاس   کنندمیکه فکر کنندمی
کـه احسـاس   . کسـانی گـذارد میافراد از خودشان تاثیر 

خوبی درباره خود دارند، در مقایسه با کسانی که نگرش 
منفی به دیگـران دارنـد از اعتمـاد بـه نفـس و رضـایت       

و کمتـر  باشـند میتريموفقبیشتري برخوردارند، افراد 

احتمال دارد که سراغ سـیگار، مـواد و سـایر رفتارهـاي     
،نفسبهاعتمادافزایشاز طریقبنابراین ؛ پرخطر بروند

بـه در دسـتیابی اجتماعیسازگاريومثبتخودپنداره
). در واقـع افـرادي   8است (مؤثرنیزآنان،روانیسالمت

کــه داراي خودپنــداره واضــح و خــوب و تعریــف شــده، 
بــا ثبــات هســتند از ســالمت روان تقریبــاًهماهنــگ و 

بیشتري برخوردارند.
همچنین از دیگر متغیرهایی که به ارتبـاط تنگاتنـگ   

هــاي شخصــیتی اشــاره دارد   رزش و ویژگــیبــین و
خودکارآمدي به توانـایی ادراك  ). 9است (خودکارآمدي 

. شـود مـی شده فرد در انطبـاق مـوقعیتی خـاص گفتـه     
بندورا خودکارآمدي را باور فرد از توانایی خود در انجام 

ــاگون و شــرایط  ــف هــاآنوظــایف گون ــدمــیتعری . کن
نظریـــه در مـــؤثرخودکارآمـــدي از مفـــاهیم مهـــم و 

بر سالمت روان و از تأثیرگذاراجتماعی بندورا -شناختی
فرد که رفتارباشدمیموضوعات مورد توجه روانشناسان 

درونی است. در این راستا هايویژگیتحت تاثیر محیط 
فـرد  هـاي قضاوتیاباورهابهنیز،تمرینیخودکارامدي

گفتـه مـنظم بدنیفعالیتانجامدرخودهايتواناییبه
اینکه شخص علیرغم خسـتگی، اسـترس،   )10(شودمی

حـداقل  سـایر موانـع سـه روز،   فشار کاري، اضـطراب و 
ــه فعالیــت ورزشــی بپــردازد.   بیســت دقیقــه ورزشــی ب

ــدي تمر ــیخودکارام ــاد ین ــرکت، اعتم ــدگانش در کنن
تمرینات منظم ورزشی است و همانند سـپري در برابـر   

فعالیت بدنی . )10(کندمیعدم فعالیت رفتار استرس و
.)11(بردمیاحساسات مثبت و خودپنداره مثبت را باال 

در جوامع پیشرفته امروزي که رفاه و آسـایش مـادي   
هـاي دغدغهافزایش یافته است، مشکالت روانی یکی از 

و هـا سـازمان شود. تا جایی کـه  فکري بشر محسوب می
را بــر آن داشــته تــا مطالعــات    ربــطذيموسســات 

). 12،13(ر ایـن خصـوص انجـام دهنـد    را دايگسترده
نوجوان،دخترانرويبرتحقیقیدرهمکارانودیشمن

دررانفـس و عـزت خودپنـداره بـدنی  ايواسـطه نقـش 
عالئـم بـا بـدنی فعالیتوورزشدرشرکتبینارتباط

تحقیـق ). نتـایج 14دادنـد ( قرارمورد بررسیافسردگی
بـین قـوي مثبـت یـک رابطـه  کـه دادنشانصحراورد

رابطـه یـک همچنـین ونفـس عـزت وکلیخودپنداره
وجود افسردگیعالئمونفسعزتبینمتوسطمعکوس

اثـرات بدنیو فعالیتدر ورزشطرفی، شرکت. ازدارد
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روانسالمتبرینیتمريخودکارآمدوخودپندارهیارتباطمدل

. )15داشــت (آنهـا بـدنی خودپنـداره مثبتـی بـرروي  
توتونچی و همکاران در تحقیق خود مبنی بـر  همچنین 

و سالمت گراییکمالخودپنداره برايگريواسطهنقش 
روان در نوجوانان شهر شیراز نشان دادند که خودپنداره 

فـرد  گراییکمالبراي سالمت روان و گريواسطهنقش 
دارنـد، کـافی رضایتخودظاهرازکه). افرادي3دارد (

و نقـایص کنندمیدركکارآمدترصورتبهراخودبدن
صـورت بـه در فعالیت ورزشی وپذیرندمیراخودبدنی

ــرکت   ــب ش ــیمرت ــدم ــدل و).16(کنن ــارانلین همک
به بیـان ارتبـاط مثبـت خـود پنـداره ثبـت و      )2020(

فعالیت بدنی حتی در دوران کرونا پرداخـت کـه بیـانگر    
)2019(همچنـین اونتـی  .)6(ارتباط مثبت بوده است

به بررسـی ارتبـاط خـود پنـداره و ورزش میـان دانـش       
پرداخت کـه حتـی رابطـه    دوم دبیرستان آموزان اول و

مثبتی هم بین خودشان هم خرده مقیاس هاشون بوده 
) هـم تحقیـق   2019). بوسـتوز و همکـاران (  17(است

خود را میان ورزشکاران انجام دادند و احساس رضـایت  
و خودپنداره مثبت آنان با افزایش تـوده بـدنی افـزایش    

نشـان دادنـد   ) 2014(و همکاران براري.)11(یافتمی
کارآمدي بـر تحلیـل رفتگـی معلمـان ابتـدایی اثـر       خود

ت روان و خودکارآمـدي  مسـال معکوس داشـته اسـت و  
، همچنــین )18(معنــاداري داشــتندرابطــه مســتقیم و

)، بـــه بررســـی رابطـــه 2015(و همکـــاران صـــالحی 
ــول پرداختنــد200خودکارآمــدي خودپنــداره و ومعل

معکـوس و صـورت بـه خودکارآمدي رابطه خودپنداره و
).19(میزان شدیدي بوده است

خودپنداره و ویژهبهشناختیروانهايویژگیتوجه به 
) 20اسـت ( سالمت روان از موضوعات مهم و کـاربردي  

ــم     ــان آن ه ــانی و کارکن ــابع انس ــان من ــوص می بخص
هسـته اصـلی جامعـه    گـر هـدایت کارکنانی کـه نقـش   
ــجویان را دارا  ــیدانشـ ــندمـ ــدنی و  . باشـ ــت بـ فعالیـ

تمرینی احساس رضایت، شادي، نشـاط و  خودکارآمدي 
ــراهم   ــی ف ــمانی، روان ــالمت جس ــیس ــازدم ) و 21(س

کارکنان در این راسـتا نیازمنـد وجـود روحیـه غنـی از      
مدل حالبااینباشندمیو سالمتانرژي مثبت و نشاط 

بر سـالمت  ینیتمريخودپنداره و خودکارآمدیارتباط
علـوم  هـاي هدانشگابدنیتربیترانیروان کارکنان و مد

قصد دارد به لذا این تحقیق به مشخص نیست، یپزشک
ینیتمريو خودکارآمدخودپنداره یمدل ارتباطتعیین 

ــالمت روان  ــر س ــد ب ــان و م ــترانیکارکن ــدنیتربی ب
.بپردازدتهرانیعلوم پزشکهايدانشگاه

کارروش 
کـاربردي  همبستگی،–تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

صـورت بـه هـا دادهآوريجمعکه استنگر بودهحال و
میدانی صورت گرفته است. جامعه آماري تحقیق شامل 

علـوم  هـاي دانشگاهبدنیتربیترانیکلیه کارکنان و مد
آزمودنی 365هاآنبودند که از بین شهر تهرانیپزشک

ياچندمرحلـه ياخوشـه یتصـادف يریگبه روش نمونه
ـ تعـداد پرسشـنامه  نیو به همـ انتخاب شدند آنهـا  نیب

شـامل  گیـري اندازه. ابزارهاي دیگردآوريجمعو عیتوز
ــدنی  ــارش و پرسشــنامه خــود توصــیفی ب ــاران م همک

مؤلفه خـاص از خـود پنـداره    9و سؤال70)، با 1994(
ــی ــدنی و دو مؤلفــه کل ــی و  ب ــدنی کل ــداره ب (خــود پن

ــزت ــسع ــنامه )نف ــؤالی28و پرسش ــالمت روان س س
هـاي جسـمانی،   شـکایت هـاي  مؤلفهعمومی گلدبرگ با

5اضطراب، افسردگی، ناسازگاري اجتمـاعی در مقیـاس  
بنـدورا ینـ یارزشی لیکرت و مقیاس خودکارآمـدي تمر 

گویــه ســه عــاملی: احساســات درونــی، 18بــا)1997(
10موقعیتی در مقیاس –نیازهاي رقابتی و غیر شخصی

10که روایی محتـوایی ابزارهـا توسـط    باشدمیارزشی 
تأییـد گردیـد و   نظرانصاحبکارشناسان،داز اساتیتن 

پایایی آن با کمک ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـه ترتیـب      
هـاي بـه دسـت    تعیین شد. داده89/0و 82/0و 87/0

معـادالت سـاختاري مـورد   سـازي مدلآمده با استفاده 
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

پرسشـنامه  :پرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش
گویـه بـراي   70از )1994(مـارش خود توصیفی بدنی

یهماهنگ)، سؤال8(یسالمت، شامل مؤلفه11سنجش 
6بــدن (یچربــ)،ســؤال6(یبــدن)، فعالیــت ســؤال6(

)، سـؤال 6بـدن ( )، کـل  سؤال6(یورزش)، لیاقت سؤال
6(پـذیري انعطـاف )، سـؤال 6قـدرت ( )، سؤال6قیافه (
) ســؤال8(نفــسعــزت)، ســؤال6اســتقامت ()، ســؤال

پرسشنامه خود توصـیفی  آلفامقداریل شده است.تشک
، چربـی بـدن   75/0سـالمتی  هـاي مؤلفـه بدنی مارشدر 

، لیاقـت  71/0پـذیري انعطـاف ، 71/0، ظاهر بدن 83/0
، 75/0، اســتقامت 71/0، فعالیــت بــدنی 80/0ورزشــی 
بــه 71/0نفــسعــزتو 76/0، کــل بــدن 73/0قــدرت 
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و همکاريکامکارونیکتا

مقیـاس  به هـر گویـه بـر اسـاس    هاآزمودنیدست آمد. 
شش ارزشی لیکرت در دامنه از غلط تـا درسـت پاسـخ    

هـاي گویـه . شـایان ذکـر اسـت کـه بعضـی از      دهندمی
معکـوس  صورتبهپرسشنامه خود توصیفی بدنی مارش

، به این ترتیب هر گویـه بـر حسـب    شودمیگذارينمره
غلط نمـره  کامالًیعنی ؛ شودمیگذارينمره6تا 1نمره 

.شودمیداده 6ه درست نمرکامالًو 1
ایــن :(GHQ-28)پرسشــنامه ســالمت عمــومی 

پرسشنامه که توسط گلـدبرگ سـاخته شـده، از جملـه     
ابزارهاي غربـالگري اخـتالالت روانـی    ترینشدهشناخته

در 60و 30، 28، 12هــايفــرمصــورتبــهاســت کــه 
آن سـؤالی 28. در این مجموعه فـرم  باشدمیدسترس 

چهـار  گیرنـده آن در بـر  تسؤاالارائه گردیده است که 
7که هر یک از آنها خود شـامل  باشدمیخرده مقیاس 

مربوط به مقیـاس عالئـم   1-7سؤاالت. باشندمیسؤال
سـؤال . از باشـد میجسمانی و وضعیت سالمت عمومی 

21تـا  15سـؤال مربوط به مقیاس اضـطراب، از  14-8
سـؤاالت و مربوط به مقیاس اختالل عملکرد اجتمـاعی 

. دو باشـند مـی نیز مربوط به مقیاس افسـردگی  28-22
براي این آزمون وجود دارد. یکـی  گذارينمرهنوع شیوه 

) 1-1-0-0(صـورت بـه هـا گزینهروش سنتی است که 
خواهـد  28و حداکثر نمره فرد برابر شوندمینمره داده 

، روش لیکرتـی اسـت کـه    گـذاري نمـره بود. روش دیگر 
. شـوند مـی ) نمـره داده  3-2-1-0(صـورت بـه هاگزینه

حداکثر نمره آزمودنی با این روش در پرسشنامه مذکور 
از روش هــاپــژوهشخواهـد بــود. معمــوالً در اکثـر   84

. همچنین درصورتی که نمـرات  شودمیلیکرت استفاده 
مجدد نشده باشـند نمـره بـاالتر    کدگذاريبدست آمده 

ی اعتبـار و پایـائ  .باشـد مـی نشانگر سالمت روانی بیشتر 
محاسبه شده است. این پرسشنامه در GHQ-28آزمون

ــت مختلفــی در ایــران و کشــورهاي مختلــف      جمعی
هنجاریابی شده است. در یک مطالعـه ایـن پرسشـنامه    

شد کـه  سنجیده(MHQ)با یک آزمون موازيزمانهم
ــون    ــتگی دو آزم ــریب همبس ــرایب  55ض ــوده و ض ب

نمره این پرسشنامه با هايآزمونهمبستگی بین خرده 
بود که بیـانگر اعتبـار بـاالي آن    87/0تا 72/0کل بین 

. این مطالعه بر روي جامعه آمـاري دانشـجویی   باشدمی
ایـن آزمـون از پایـائی بـاالیی     چنـین هماجرا شده بود. 

برخوردار است که مقدار آلفا محاسـبه شـده بـراي کـل     

).22(باشدمی90/0آن هايگویه
حاضـر پـژوهش در:تمرینیخودکارآمديمقیاس

استانداردمقیاستمرینی ازخودکارآمديسنجشبراي
ــدي ــیخودکارآم ــهتمرین ــدورا ک ــراندربان توســطای

)،10اســت (شــده) استانداردســازي2013(کامکــاري
سـه وگویـه 18ازمقیـاس متشـکل  ایـن . شداستفاده

ودرونـی احساسـات (نیازهـاي رقـابتی،  مقیـاس خرده
رويآنهـاي پاسخکهشدبامیغیرشخصی) -موقعیتی
(خیلی5تاکم)(خیلی1لیکرتايدرجهپنجپیوستار

) روایـی 2013(کامکـاري . شـود مـی نمـره دهـی  زیاد)
دانشـگاهی) خبرگـان نظـر محتـوي براسـاس  وصوري
همسانیوتأییدي)عاملیتحلیلعاملی براساسروایی

رامقیـاس ایـن )82/0مقیاسکلآلفايدرونی ضریب
درونـی همسـانی همچنـین، . استدادهقرارییدمورد تأ

مطلـوب حـد درنیـز هـا پـژوهش سـایر دراین مقیاس
).23(استگزارش شده

ي آمـار تجزیه و تحلیلجهت: تجزیه و تحلیل آماري
ــده  داده ــت آم ــه دس ــاي ب ــدلاز ه ــازيم ــادالت س مع

در ≥05/0داريسـطح معنـی  .شدساختاري استفاده
شد.نظر گرفته 

هایافته
هـاي آمـاري   شـاخص نتایج تحلیل آمـاري نشـان داد   

برازش در مدل مورد بررسی در لیزرل در آسـتانۀ قابـل   
هـاي نیکـوي بـرازش را    توان شاخصقبول هستند و می

). آزمـون  1براي مدل مذکور قابل قبول دانست (جدول 
است کـه  2نسبت کاي اسکوار به درجه آزادي کمتر از 

و در برخی منـابع  2تا 1بین دامنه قابل قبول براي آن 
است. عـالوه بـر ایـن، شـاخص نیکـوي بـرازش،       3تا 1

شاخص نیکوي بـرازش اصـالح شـده، شـاخص بـرازش      
هنجار نشده و شـاخص بـرازش تطبیقـی داراي مقـادیر     
قابــل قبــولی هســتند. در نهایــت ریشــه دوم میــانگین  
مربعات خطاي برآورد نیز مقـدار قابـل قبـولی دارد کـه     

بـرازش  دهنـده نشـان ها همگی این شاخصطور کلیبه
مطلوب مدل است.

، مشـخص اسـت ضـریب    2کـه از جـدول   طـور همان
و ســالمت روانــیخودکارآمــدي بــه بــه مســیرمربــوط 

بیشـتر اسـت کـه    96/1خودپنداره به خودکارآمـدي از  
دهـد، ایـن در   ها را نشان مـی معناداري بودن این مسیر
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روانسالمتبرینیتمريخودکارآمدوخودپندارهیارتباطمدل

سـالمت روانـی  بین خودپنداره و ضریبحالی است که 
باشد.معنادار نمی

دهـد کـه خودپنـداره تنهـا     ، نشان می3نتایج جدول 
مســتقیم و از طریــق خودکارآمــدي بــر صــورت غیــربــه

چنـین خودکارآمـدي نیـز    تأثیر دارد، همسالمت روانی
تأثیر معنـاداري  سالمت روانیصورت مستقیم بر خود به

دارد.

گیرينتیجهو بحث
خودپنـداره  کـه دهـد مـی نشـان  حاضر مطالعهنتایج 

مســتقیم و از طریــق خودکارآمــدي بــر صــورت غیــربــه
چنـین خودکارآمـدي نیـز    تأثیر دارد، همسالمت روانی

تأثیر معناداري دارد.سالمت روانیصورت مستقیم بر به
خودپنداره بر خودکارآمدي با توجه به نتایج پژوهش اثر

و خودکارآمدي ورزشـی بـر روي سـالمت روان    ینیتمر
علـوم  هـاي دانشگاهبدنیتربیتکارکنان و انکلیه مدیر

ي هـا پـژوهش پزشکی مشهود است و لذا بـا توجـه بـه    
تواند موجب بهبود صورت گرفته، یکی از عواملی که می

خودکارامـدي افـراد شـود، فعالیـت     خود پنداره بدنی و

تحقیقـات  بـا نتـایج  مطالعـه مـا  يهـا یافتهبدنی است. 
بوسـتوز و  و )2019(اونتی، )2020(همکارانلیندل و

ورزش . )6،11،17(باشـد مـی همسـو  ) 2019همکاران (
تأثیراتمختلف هايحوزهدر چندبعديابزاري عنوانبه

امــروزه ورزش در )24(گــذاردمــیبــه جــا ايگســترده
سالمت افراد، گذراندن اوقات فراغت سالم و بـا نشـاط و   

ردایجاد روابط سالممیان کارکنان لذت بخش، به ویژه 
، پیشگیري از بسـیاري از  هابیماريپیشگیري از ابتال به 

مفاســد اجتمــاعی و انحرافــات اخالقــی نقــش خــود را  
ورزش یکـی از  ). همچنـین 25(متجلـی سـاخته اسـت   

بـه کمـک آن بـر    تواننـد مـی اسـت کـه افـراد    هاییراه
فشارهاي جسمی، روحـی، روانـی و اجتمـاعی ناشـی از     

د امروزي فـایق آینـ  زندگی در دنیاي متالطم و پرتنش
طـور بـه ، اشخاصی که انددادهتحقیقات نشان )24،25(

، کمتـر از دیگـران دچـار    پردازنـد مـی منظم بـه ورزش  
، فشـارهاي عصـبی   شوندمیقلبی و عروقی هايناراحتی

و از اعتماد به نفس بیشـتري  کنندمیکمتري را تحمل 
ترندبینخوشبرخوردارند، این افراد همچنین به زندگی 

و سالمت روان داراي وشوندمیو کمتر دچار افسردگی 

هاي برازش مدل تحقیقشاخص-1جدول 
وضعیتمقدار مطلوبمقدارشاخص

معادل انگلیسیمعادل فارسی
قابل قبول282/11 -3نسبت کاي اسکوار به درجه آزادي1
ابل قبولق<GFI95/090/0شاخص نیکویی برازش2
قابل قبول<AGFI92/090/0شاخص  نیکویی برازش اصالح شده3
قابل قبول<NNFI97/090/0شاخص برازشهنجار نشده4
قابل قبول<CFI98/090/0شاخص برازش تطبیقی5
قابل قبول>RMSEA048/008/0ریشه دوم میانگین مربعات خطاي برآورد6

و سطوح معناداريضرایب مسیر مدل -2جدول 
Tمقدار مسیرضریبمدل

- 37/0- 02/0روانیسالمت>خودپنداره      ..................
14/002/2روانیسالمت>خودکارآمدي   ..................

26/037/3خودکارآمدي>خودپنداره        ..................

روانیزا سالمتزا بر متغیر درونهاي برونمستقیم و کل متغیرمیزان تأثیر مستقیم، غیر-3جدول 
انواع تأثیرمتغیر

کلغیر مستقیممستقیم
-02/0) + 14/0×26/0(14/0×26/0- 02/0خودپنداره

14/0-14/0خودکارآمدي
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و زنـدگی  هايچالشغلبه بر واسترسمواجه باتوانایی
روانـی از ). سالمت12(باشندمیشغلیتوانمنديحتی

اخـتالل اضطراب،افسردگی،ازعبارتندگلدبرگدیدگاه
سـازمان بهداشـت  . جسمانیواجتماعیکارکردهايدر

هـر برداشـت دركمفهـوم بهرازندگیکیفیتجهانی
شـرایط بـه بـا توجـه  زنـدگی درخـود موقعیـت ازفرد

معنـا زندگیآندرکهاجتماعیارزشینظاموفرهنگی
ادراکاتاصلی،اهدافبادر ارتباطدركاینونمایدمی

واقعیتاین. یابدمیمفهومحیات،ازفردهايبرداشتو
مختلـف طـرق بـه کـه استايگستردهداراي محدوده

فـردي و باورهـاي روانی،جسمانی،وضعیتتحت تأثیر
شــواهد). 26دارد (قــرارفــرداجتمــاعیارتباطــات

وعـاطفی اخـتالالت کـه دهـد مینشانیدمیولوژیکاپ
ونــاتوانیابـتال، بـه روومهـم عوامـل ازشـناختی روان

ازیکـی .اسـت جوامـع تمـام درزندگیکیفیتکاهش
اسـت افـراد يخـود پنـداره  يمسـئله تأثیرگذارعوامل

روانشناسـی دراساسیمفاهیمازیکیخودپنداره). 17(
نظریـات جملـه ازکـه رهخودپندانظريبراساس. است

ازهـاي شبکهخودپندارهاست،خود ارزشیابیبهمرتبط
پـذیرش خـود، مورددرمنفیومثبتباورهايوعقاید

کارکنان علـوم  حاضرحال). در20(باشدمیخودردیا
بـدنی تربیـت هايدانشگاهبدنیتربیتپزشکی و مدیران 

عوامـل ضمعـر درافـراد يهمههمانندکهاینبرعالوه
ــترس ــیطزاياس ــاعی،مح ــادي،اجتم ــی،اقتص فرهنگ
بـزرگ سـازمان ازعضويعنوانبهدارند،قرارخانوادگی

فراوانـی شـغلی هـاي اسـترس باعلوم پزشکی،دانشگاه
ــرو ــتندروب ــت.هس ــاستقوی ــت،احس ــتمحب وامنی

جهـت درهـم در آنـان خودپنـداره مثبـت   ،نفـس عزت
واقـع مـؤثر جویاندانشهدایتجهتدرهموشکوفایی

بـاال زندگیکیفیتوروانیسالمتازافراداگرشودیم
بـا مقابلـه وآمـدن کنـار یعنی توانـایی باشندبرخوردار
هسـتند بنـابراین اهمیـت    داراراخـود شـغلی نیازهاي

دربـاال يآمـد با خودکارافرادنقش آنان ضروري است.
ردوانفـس بـه اعتمـاد وجـدیت بارقابتیهايموقعیت

کندمیتعیینفردی نی. درجه خودکارآمدي تمرشودمی
نآبـه یـا ورزدمیاجتناببزرگاز کارهايشخصکه

باالتر باشدی نیخودکارآمدي تمرهرچه.شودمینزدیک
ینیاحساسی کمتر است. خودکارآمدي تمربرانگیختگی

هـاي حیطـه بر سالمت روانی و انواع عملکرد آدمـی در  

ه است و انسانی با خودکارآمدي بـاال  مختلف اثرگذار بود
ــا آن    ــراه ب ــف هم ــات مختل ــدگی و تجربی ــق در زن موف

آمـدي بـاالي   خودکـار ورزشکارانی که از )10(باشدمی
هستند عملکرد بهتري دارنـد، انگیـزش افـراد    برخوردار

پایـه عوامـل   براي انجـام تمرینـات فیزیکـی مـنظم بـر     
متعـــددي اســـت در بســـیاري از مطالعـــات افـــزایش 

،تـنش منجر به کاهش اضطراب،ینیخودکارآمدي تمر
که منجر به هاستاسترسمنفی و واکنشمنفی،اثرات

) و بنــدورا1986(اســتوارت.شــوندمــیحــاالت مثبــت 
ــه داراي   )1977( ــرادي کـ ــه افـ ــد کـ ــوان نمودنـ عنـ

تـر موفـق لزومـاً باالتري هسـتند  ینیخودکارآمدي تمر
ه تمایـل بـه   زیـرا کـ  باشـند مـی تـر سـالم نیستند بلکه 

ــاورزش ــتو ه ــايفعالی ــنظم و ه ــايم ــالم رفتاره س
هـاي رژیـم ). آنان قادر به کنتـرل وزن، 9،27(باشندمی

و اینکـه  باشـند مـی مغذي و همچنین مدیریت استرس 
بـا  غیرمسـتقیم صـورت بـه توانـد مـی خود پنداره بدنی 

یکـی از  عنـوان بـه ینـ یآمدي تمرخودکاربر اثربخشی
بـا  .سالمت روان در نظر گرفتـه شـود  عوامل اثرگذار بر 

اثـر خودپنـداره بـر    حاضر که بـا  توجه به نتایج پژوهش
بـر روي  ینـ یو خودکارآمدي تمرینیخودکارآمدي تمر

ــدیران،  ــه م ــالمت روان کلی ــانس ــتکارکن ــدنیتربی ب
علوم پزشکی مشهود است و لذا با توجه به هايدانشگاه
توانـد  میي صورت گرفته، یکی از عواملی کههاپژوهش

خودکارامـدي افـراد   موجب بهبود خود پنـداره بـدنی و  
سـازمان بهداشـت جهـانی    شود، فعالیـت بـدنی اسـت.    

کنونی را بسیار خاص مطرح نمـوده،  زاياسترسشرایط 
ي روانـی و کـاهش سـالمت    هـا بیماريچنانچه افزایش 

نیازمنـد  و مدیران) و کارکنان 28روان چشمگیر است (
بـا . باشـند مـی و نگهـداري  حفـظ  و حتـی توجه خاص 

از هـاي نمونـه بـین درحاضـر پژوهشکهاینبهعنایت
علــوم هــايدانشــگاهبــدنیتربیــترانیکارکنــان و مــد

کارکنـان و  همـه  بـه اسـت، گرفتهانجامتهرانیپزشک
کشـور  یعلـوم پزشـک  هـاي دانشگاهبدنیتربیترانیمد

.استهمراهمحدودیتبانظرایناز. نیستتعمیمقابل
کـه شـود مـی پیشـنهاد بیـان شـده  به مطالبتوجهبا

کارکنـان و  درایـن پـژوهش  دربررسـی مـورد موضوع
سـایر یعلـوم پزشـک  هـاي دانشـگاه بدنیتربیترانیمد

.شوداجرانیزدیگرهاياستانو شهرها
در و مسـئوالن مـدیران  شـود مـی نتیجه پیشنهاد در
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روانسالمتبرینیتمريخودکارآمدوخودپندارهیارتباطمدل

امکانـات  الزم بـراي اسـتفاده از   هـاي ریزيبرنامهجهت
در جهت اعـتالي  الزمو تسهیالتورزشی هايمجموعه

داشـته  را و مدیرانکارکنانهر چه بیشتر سالمت روان 
بـدنی (ورزش) و  هـاي فعالیـت باشند و در جهت ترویج 

به خرج دهنـد  ايویژهاهتمام ورزشکارکارکنانانتخاب
پنـداره  و خـود تا به این ترتیب از مزایاي سـالمت روان  

باال دست یابند.وريبهرهخود به هايسازماندرمثبت 

تشکرتقدیر و 
آزاد در دانشـگاه  159356مقاله حاضر با کد شـماره  

از وسـیله بـدین اجرا گردیـد.  واحد تهران مرکزاسالمی
کلیــه افــرادي کــه در انجــام تحقیــق حاضــر همکــاري 

ــت ــژه داش ــه وی ــدند ب ــان و م ــترانیکارکن ــدنیتربی ب
صمیمانه تشـکر و  تهران ی شهرشکعلوم پزهايدانشگاه

.شودمیقدردانی 

References
1. Medina Cascales J, Prieto MJ. Incidencia de la

práctica de actividad física y deportiva como
reguladora de la violencia escolar (Incidence of the
practice of physical and sporting activities as a
regulator of school violence). Challenges.
2018;35:54-60.

2. Kumar A, K Rajasekharan Nayar. COVID 19 and
its mental health consequences. J Mental Health.
2020.

3. Totonchi M, Samani S, Zandi Ghashghaei K.
Mediating Role of Self-Concept in Perfectionism and
Mental Health of Adolescents in the City of Shiraz in
2012. J Fasa Univ Med Sci. 2012;2(3):210-217

4. Cohen KE, Morgan PJ, Plotnikoff RC, Callister
R, Lubans DR. Fundamental movement skills and
physical activity among children living in low-
income communities: a cross-sectional study. Int J
Behav Nutr Phys Act. 2014;11(1):49.

5. Tartibian B, Zarneshan A. Effects of a 10-week
aerobic exercise program on selected 17 beta
estradiol levels (a marker of breast cancer) and obese
postmenopausal women. Olympic. 2008;43(3):45-
52.

6. Lindell-Postigo D, Zurita-Ortega F, Ortiz-Franco
M, González-Valero G. Cross-Sectional Study of
Self-Concept and Gender in Relation to Physical
Activity and Martial Arts in Spanish Adolescents
during the COVID-19 Lockdown. Educ Sci.
2020;10(8):210

7. Ramirez-Granizo IA, Sánchez-Zafra M, Zurita-
Ortega F, Puertas-Molero P, González-Valero G,

Ubago-Jiménez JL. Multidimensional Self-Concept
Depending on Levels of Resilience and the
Motivational Climate Directed towards Sport in
Schoolchildren. Int J Environ Res Public Health.
2020;17(2):534.

8. Ismail MR. The general principles of physical
activities, printing, publishing, knowledge.
Routledge; 2003;76.

9. Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying
theory of behavioral change. Psychol Rev.
1977;84(2):191–215.

10. Kamkari K. The standardization of self-training,
physical education and sport science master's thesis
(unpublished), Azad University Center. 1393.
(Persian)

11. Fernández-Bustos JG, Infantes-Paniagua Á,
Cuevas R, Contreras OR. Effect of Physical Activity
on Self-Concept: Theoretical Model on the Mediation
of Body Image and Physical Self-Concept in
Adolescents. Front Psychol. 2019;10:1537.

12. Byrne BM. Structural equation modeling with
LISREL, PRELIS, and SIMPLIS: Basic concepts,
applications, and programming: Psychology Press.
2013.

13. Min D, Dong Z. An Investigation of the Mental
Health of Chinese Fire fighter. J Chinese People's
Armed Police Force Academy. 2011;17:33

14. Dishman R. Physical Self-Concept and Self-
Esteem Mediate Cross-Sectional Relations of
Physical Activity and Sport Participation With
Depression Symptom, Among Adolescent Girls,
Health Psychology Copyright  by the American
Psychological Association. 2006;3:396–407

15. Sahranavard M. The Relationship Betweenself-
Concept, Self-Efficacy, Self-Esteem, Anxietyand
Science Performance Among Iranian Students.
Middle-East J Sci Res. 2012;12(9):1190-1196.

16. Holmqvist K, Frisén A. Body dissatisfaction
across cultures: findings and research problems. Eur
Eat Disord Rev. 2010;18(2):133-46.

17. Onetti-Onetti W, Chinchilla-Minguet JL,
Martins FML, Castillo-Rodriguez A. Self-Concept
and Physical Activity: Differences Between High
School and University Students in Spain and
Portugal. Front Psychol. 2019;10:1333.

18. Barari R, Jamshidi, L, Beydokhti A, Akbar A.
The Impact of Self-Efficacy on Job Burnout among
Primary School Teachers in Babol, International J
Psychol Behav Res. 2014;3(4):274-286.

19. Salehi M, Kharaz Tavakol H, Shabani M, Ziaei
T. The relationship between self-esteem and sexual
self-concept in people with physical-motor
disabilities. Iran Red Crescent Med J.
2015;17(1):e25359.

20. Esnaola I, Sesé A, Antonio-Agirre I, Azpiazu L.
The Development of Multiple Self-Concept
Dimensions During Adolescence. J Res Adolesc.
2020;30:100-114.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             9 / 10

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-6922-en.html


٢٣

و همکاريکامکارونیکتا

21. Altıntaş A, Aşçı FH, Kin-İşler A, Güven-
Karahan B, Kelecek S, Özkan A, et al. The role of
physical activity, body mass index and maturity
status in body-related perceptions and self-esteem of
adolescents. Ann Hum Biol. 2014;41(5):395-402.

22. Taghavi SMR. Evaluation of validity and
validity of General Health Questionnaire (G.H.Q). J
Psychol. 2001; 4(20);381 - 398.

23. Bahari, E. The relationship between personality
traits of entrepreneurship and exercise self-efficacy
of Tehran sports clubs’ managers (Master thesis).
Central Tehran Branch of Islamic Azad University.
2014.

24. World Health Organization. Mental health and
COVID-19. http://www. euro.who.int/en/health-
topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/
novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/
coronavirus-disea se-covid-19-outbreak-technical-
guidance-europe/mental-health-andcovid-19.
Accessed 10 Apr 2020

25. Sallis R, Young DR, Tartof SY. Physical
inactivity is associated with a higher risk for severe
COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult
patients. Br J Sports Med. 2021.

26. Stewart, David A. Deaf sport in the community.
J Community Psychol. 1986;14(2):196–205

27. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S. World Health
organization 2020 guidelines on physical activity and
sedentary behaviour. Geneva Br J Sports Med.
2020;54:1451–62

28. World Health Organization. World Health
organization 2020 guidelines on physical activity and
sedentary behavior, 2020. Available:
https://bjsm.bmj.com/content/54/24/ 1451.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-6922-en.html
http://www.tcpdf.org

