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چکیده
زمیىٍ ي َدف :تْعیستی جسواًی ( )Physical well-beingاظ هالمّای اغلی هیفیت ظًسگی است ٍ ّیجاىّا ( )Emotionsاظ ؾَاهل هْویی
ّستٌس هِ ظهیٌِ تْعیستی جسواًی ضا فطاّن هیهٌٌس .اظایيضٍ ،زض هطالؿِ حاضط ضاتطِ ّیجاىّای پیططفت تیا تْعیسیتی جسیواًی زاًیص اهیَظاى ٍ
ضٌاذت فطایٌسّای اضتثاطی تیي اىّا هَضز تطضسی كطاض گطفت.
مًاد ي ريشَب :ایي پژٍّص تَغیفی اظ ًَؼ ّوثستگی تَز .جاهؿیِ اهیاضی ضیاهل تویاهی زاًیص اهیَظاى زٍضُ اٍط هتَسیطِ ضیْط تْیطاى تیَز.
ضطهتهٌٌسگاى تا ضٍش ًوًَِگیطی ذَضِای تػازفی (ً 1146فط) اًتراب ضسًس .پطسطٌاهِ ّیجیاىّیای پیطیطفت ( Achievement Emotions
 Questionnaireیا  ،)AEQهلییا تْعیسیتی جسیواًی ( ،)Physical well-being scaleهلییا ذَزاضظییاتی هبثیت ( Self-evaluation
 ٍ )scaleهلیا احسا ّای تسًی ( )Bodily sensation scaleتطای گطزاٍضی زازُّا استفازُ ضس .زازُّا تا استفازُ اظ ضاذعّای اهاض تَغیفی
(هیاًگیي ،اًحطاف هؿیاض ،چَلگی ٍ هطیسگی) ٍ اهاض استٌثاطی (ّوثستگی پیطسَى ٍ ضٍش هسط یاتی هؿازالت سیاذتاضی) زض ًیطمافعاضّیای ٍ SPSS
 LISRELتحلیل ضس.
2
یبفتٍَب :هسط تْعیستی جسواًی زض ًوًَِ پژٍّص تطاظًسُ تَز ( .)χ /df;2/78 ،RMSEA;0/073هسیط ّیجاىّای پیططفت ٍ تْعیستی جسیواًی
هبثت ٍ هؿٌازاض تَز .اثط ذَزاضظیاتی هبثت تط تْعیستی جسواًی ٍ اثط احسا ّای تسًی تط تْعیسیتی جسیواًی ًییع هبثیت ٍ هؿٌیازاض تیَزّ .و ٌییي،
ذَزاضظیاتی هبثت ٍ احسا ّای تسًی زض ضاتطِ تیي ّیجاىّای پیططفت تا تْعیستی جسواًی ًلص هیاًجی زاضتٌس.
وتیجٍگیریّ :یجاىّای پیططفت ًلص هْوی زض تؿییي تْعیستی جسواًی زاًص اهَظاى زاضا ّسیتٌس .هسییطّای ضیٌاذتی (ذَزاضظییاتی هبثیت) ٍ
ؾاطفی (احسا ّای تسًی) حوایت گط ایي ضاتطِ ّستٌس .ضٌاذت ٍ تَجِ تِ ایي هتغیطّا ؾاهلی هلیسی زض تْعیستی جسواًی زاًص اهَظاى است.
ياشٌَبی کلیدی :احسا ّا ،ذَزاضظیاتیّ ،یجاىّا
ارجبع :هٌْا سؿیس ،طالؽ پسٌس سیاٍش ،ضضایی ؾلیهحوس ،هحوسی فط هحوسؾلی .وقص َیجبنَبی پیطرفت در بُسیستی جسمبوی بب میبوجیگری خًدارزیببی
مثبت ي احسبضَبی بدوی .هجلِ تحلیلات ؾلَم ضفتاضی 1398؛ .86-77 :)1(17

دریافت مقاله1397/55/21 :

پذیزش مقاله1397/56/26 :

 -1زاًطجَی زهتطی ،گطٍُ ضٍاىضٌاسی تطتیتی ،زاًطوسُ ضٍاىضٌاسی ٍ ؾلَم تطتیتی ،زاًطگاُ سوٌاى ،سوٌاى ،ایطاى.
 -2زاًطیاض ،گطٍُ ضٍاىضٌاسی تطتیتی ،زاًطوسُ ضٍاىضٌاسی ٍ ؾلَم تطتیتی ،زاًطگاُ سوٌاى ،سوٌاى ،ایطاى.
 -3زاًطیاض ،گطٍُ ضٍاىضٌاسی تطتیتی ،زاًطوسُ ضٍاىضٌاسی ٍ ؾلَم تطتیتی ،زاًطگاُ سوٌاى ،سوٌاى ،ایطاى.
 -4استازیاض ،گطٍُ ضٍاىضٌاسی تطتیتی ،زاًطوسُ ضٍاىضٌاسی ٍ ؾلَم تطتیتی ،زاًطگاُ سوٌاى ،سوٌاى ،ایطاى.
وًیسىدٌ مسئًل :سیاٍش طالؽ پسٌس
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ّیجاىّای پیططفت ،ذَزاضظیاتی هبثت ،احسا ّای تسًی ٍ تْعیستی جسواًی

مقدمه
اًساظُگیطی سالهت ٍ تْعیستی فطزی ین ٍغیفِ چالصتطاًگییع
استّ .طچٌس هِ زض  150ساط اذیط تؿاضیف سالهتی اظ تأهیس تیط
اظازی اظ تیواضی تیِسیَی تأهییس تیط ضیازی ٍ هیفییت ظًیسگی
پیططفتِاًس ،اها زض اًساظُگیطی تْعیستی هَزهاى ٍ ًَجَاًیاى تیِ
تْعیستی جسواًی ( )Physical well-beingاىّا -تِ هؿٌی
اضظیاتی اثط تیواضیّاً -یع تَجِ هیضَز ( .)1هؿیاضّای تْعیستی
جسواًی ضاهل اضظیاتیّای شٌّی ٍ یا ؾیٌی (ضاهل اًساظُگییطی
ضاذعّای پعضوی) ّستٌس .اضظیاتی سالهت شٌّی اغلة ضاهل
سؤاالتی زضتاضُ هیعاًی است هِ ین فطز تِطَض ذیاظ (سیطزضز،
هوطزضز) ٍ یا هلی (تؿساز ضٍظّیایی هیِ احسیا ذیَتی ًیساضز)
ضوایتّایی اظ سالهتی ٍ یا اتؿیاز ؾولویطز جسیواًی ذیَز زاضز
( .)2چٌیي اضظیاتیّای شٌّی تسیاض هْین اسیت؛ ظییطا تؿایی اظ
ؾالئن ضا زیگطاى ًویتَاًٌس هطاّسُ هٌٌیس ٍ فلیم هییتیَاى تیا
سؤاط پطسیسى اظ فیطز اىّیا ضا فْوییس .زض اییي ضاسیتا ،یویی اظ
ؾَاهل هطتثم تا تْعیسیتی جسیواًی ّیجیاىّیا ()Emotions
ّسییتٌس .هطالؿییات پژٍّطییگطاى تطتیتییی زضتییاضُ ّیج یاىّییا زض
هَكؿیتّای اهَظضی هٌجط تیِ هؿطفیی سیاظُای تحیت ؾٌیَاى
ّیجاىّای تحػیلی ( )Academic emotionsییا پیطیطفت
( )Achievement emotionsضسُ است .هٌػَض اظ ّیجاىّای
تحػیلی ّیجاىّایی است هِ زض زاذل تافیت اهَظضیی ایجیاز
هی ضًَس ٍ تا یازگیطی زاًص اهَظاى ،اهَظش ٍ پیططفت هالسی
هطتثم ّستٌس (.)3
ّیجییاىّییای پیطییطفت ضییاهل لییصت ،اهیییس ( ،)prideغییطٍض،
ؾػثاًیت ،اضططاب ،ضطهساضی ٍ ًااهیسی است هِ تط اًگییعش،
یازگیطی ،ؾولوطز ٍ سالهتی زاًیص اهیَظاى تیأثیط هییگصاضًیس.
ّیجییاىّییای پیطییطفت اظ فطایٌییسّای ضٍاىضییٌاذتی زضًٍییی
تِّنپیَستِای ضول هیگیطًیس ( )4هیِ زاضای اجیعای ؾیاطفی،
ضٌاذتی ،اًگیعضی ٍ جسواًی ّستٌس ٍ هَجیة اًطثیاف فیطز تیا
ًیاظّای هحیطی ٍ فطزی هیضًَس (ّ .)5یجاىّای هبثت ازضام
ٍ تاٍضّای زضست ٍ تْعیستی جسواًی ضا اضتلاء هیترطٌس (ٍ )6
ّیجاىّای هٌفی تاؾی افیعایص حساسییت افیطاز تیِ تیویاضی
هیضًَس ()7؛ تٌاتطایي تجطتیات ّیجاًی هییتَاًٌیس تغییطاتیی زض
تْعیستی جسواًی ایجاز هٌٌیس ( .)8 ،7اظاییيضٍ ،تأهییس ٍییژُای
تطای تَجِ تِ ّیجاىّیا ٍ ًلیص اىّیا زض تْعیسیتی جسیواًی

هیضَز ( .)6تاٍجَزایي ،زضم هوتطی اظ هواًیسینّیای ذاغیی
هِ حالت ّیجاًی ٍ تْعیستی جسواًی ضا تِ ّن هیپیًَسز ٍجَز
زاضز ( ،)8اها هیتَاى پیصتیٌی هطز هِ ّیجاىّیا ٍ سیالهتی اظ
ططیق هسیطّای هتؿسزی تا یوسیگط پیًَس هییاتٌس (.)6
یوی اظ هسیطّایی هِ هیتَاًس ّیجاىّا ضا تا تْعیستی جسواًی
هییطتثم سییاظز ذَزاضظیییاتیّییای هبثییت (Positive self-
 )evaluationفطز اظ ذَیص است .ذَزاضظیاتی ،اضظیاتی افیطاز اظ
اضظش ،ضایستگی ٍ تَاًایی ذَز است .افطاز تا ذَزاضظیاتی هبثت،
ذَز ضا تِ ؾٌَاى فطزی تَاًا ،اضظضوٌس ٍ هٌتططهٌٌسُ ظًسگی ذیَز
هیزاًٌس ( .)9افطاز زاضای ذَزاضظیاتی تاال ،ذَز ضا تِطَض هساٍم زض
ٍضؿیتّای هبثت ٍ تیِؾٌیَاى فیطزی تَاًوٌیس ٍ هٌتیططهٌٌیسُ
ظًسگی ذَز اضظیاتی هیهٌٌس ( .)10اییي افیطاز تیِ هَكؿییتّیای
زضَاض تا احساسات ٍ اًتػاضات هبثت پاسید هییزٌّیس ٍ تواییل
زاضًس تِ جْاى اطویٌاى ٍ اؾتواز زاضتِ تاضیٌس ( .)11تیسیي ًحیَ
ذَزاضظیاتی تا تأثیطگصاضی تط ضٌاذت ٍ اضظیاتی هبثت ضٍییسازّای
ظًسگی ضٍظهطُ تط تْعیستی تأثیط هی گصاضز ( .)12هسییط زیگیطی
هِ هیتَاًس ّیجاىّا ضا تیِ تْعیسیتی جسیواًی هیطتثم سیاظز،
احسا ّای تسًی (ّ )Bodily sensationsستٌس .احسا ّیای
تسًی تِ هیعاى تجطتِ هطزى لیصت ّویطاُ تیا حطهیات جسیواًی
اضاضُ زاضًس ( .)13اییي احسیا ّیا تؿیس ؾیاطفی تػیَیط تیسًی
( )Body imageضا زض تط هیگیطًس ( .)14احسیا ّیای تیسًی
ًگطش فطز ضا ًسثت تِ تَاًاییّا ٍ هْاضتّای تسًی ذَز ًػییط
غاّط تسى ،اًؿطافپصیطیّ ،واٌّگی ٍ استلاهت ًطاى هیزٌّیس
( .)15اگط احسا ّای فیطز اظ تیسى ذیَیص هٌاسیة ًثاضیس زض
اضتثاط تا زیگطاى سطذَضزُ هی ضیَز ( .)16احسیا ّیای تیسًی
ؾاهل هْوی زض سالهت جسوی ٍ ضٍاًی ّستٌس ( .)17پژٍّصّا
ًیع ًطاى زازًس هِ ًاضضایتی هطتَط تیِ تیسى تیا اًیَاؼ هرتلیف
تیواضیّای ضٍاىپعضوی هاًٌس افسطزگی ٍ اضططاب ّوطاُ است
()18؛ تٌاتطایي پژٍّصّای اًجامضسُ زض ایي حَظُ ًطاى هیزّس
هِ احسا ّای تسًی تا تْعیستی جسواًی ٍ ضٍاًی ضاتطِ زاضًیس
(.)16
اً ِ تط اّوییت اییي پیژٍّص هییافعاییس اییي اسیت هیِ
پژٍّصّای اًجامضسُ زض ظهیٌیِ ّیجیاى ٍ سیالهت تیطیتط تیط
پیاهسّای هٌفی ّیجیاىّیا توطهیع زاضًیس .اییي هَضیَؼ ًطیاى
هیزّس هِ تا ضٌاذت اجعا ٍ ضست ّیجاىّیایی هیِ هییتَاًٌیس
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هٌْا ٍ ّوواضاى

ًػط گطفتِ است ( ،)20اها پی یسگی ٍ تؿاهل تییي ّیجیاىّیای
هبثت ٍ هٌفی ٍ تأثیط اىّا تط تْعیستی جسیواًی ًازییسُ گطفتیِ
ضسُ است ( .)21هسطّای سٌتی تط ًلص تأثیطگصاض ّیجاىّیای
هٌفی زض ایجاز تیواضی ( ٍ )22 ،19هیسطّیای جسییس تیط ًلیص
ّیجاى ّای هبثت تط سیالهت توطهیع زاضًیس ( .)24 ،23زض اییي
ضاستا ،هسط ّ ٍ Larsenوواضاى ًطاى هیزّس هِ حفع تطهیثی
اظ احساسات هبثت ٍ هٌفی سالهت جسوی ضا افیعایص هییزّیس
( ،)25اها هسطّیای هَجیَز چگیًَگی اثطگیصاضی ییا هسییطّای
هیاًجی ضا تطضسی ًوطزُاًس .اظاییيضٍ ،زض پیژٍّص حاضیط ًلیص
ّیجاى ّای پیططفت تط تْعیستی جسواًی ٍ فطایٌسّای هیاًجی
اى (هسیییط ضییٌاذتی ذَزاضظیییاتی هبثییت ٍ هسیییط ؾییاطفی
احسا ّای تسًی) هَضز تطضسی كطاض گطفتِ است (ضول .)1

سالهتی ضا اضتلا زٌّس یا اسییة تطسیاًس ،هییتیَاى ظهیٌیِّیای
سالهت ضا هْیا هطز .تِؾٌَاىهباط ،اًفجاض هَتاّی اظ فؿاط ضیسى
سوپاتین ٍاتستِ تِ ّیجاىّا هی تَاًس تریصّیایی اظ سیسیتن
ایوٌی ضا تحطین هٌس ،زضحالیهیِ فؿالییت هیعهي اى هییتَاًیس
تاؾ ساییسگی ٍ پاضگی زض سیستن ؾػثی كلثی ضَز .تاایيحاط،
ّیجاىّای هٌفی ضسیس ٍ هیعهي هوویي اسیت افیطاز ضا زضگییط
ضفتاضّای ذططًیام هاًٌیس هػیطف هیَاز ٍ پطذیَضی تیِؾٌیَاى
هواًیسنّای هلاتلِای تطای تٌػین احساسات هٌفی هٌٌس .اىّیا
ّو ٌیي هووي است سیستنّای پطتیثاًی اجتواؾی ضا تایؿیف
هٌٌس ٍ هٌجط تِ ذَزهطی ضًَس ( .)19ؾالٍُ تط ایي زض طی سیِ
زِّ اذیط ،ضٍاى ضٌاساى پطٍضضی ضیاّس تغییطاتیی زض تْعیسیتی
زاًص اهَظاى تَزُاًس .اگطچِ زیسگاُ ضٍاىضٌاذتی هحیطی ،زاًص
اهَظاى ضا تِ ؾٌَاى پطزاظش گطاى ٍ جَیٌسگاى فؿاط اطالؾاتی زض
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ضکل  .1مدل مفًُمی بُسیستی جسمبوی داوص آمًزان

مواد و روشها
ایي پژٍّص تَغیفی ّوثستگی تاّسف تطضسی ضٍاتم ؾلّی تییي
ّیجاىّای پیططفت (هتغیط تطٍىظا) ٍ تْعیستی جسواًی (هتغییط
زضٍىظا) اًجام ضس .هتغیطّای ذَزاضظیاتی هبثت ٍ احسیا ّیای
تسًی ًیع هتغیطّای هیاًجی ّستٌس .تِهٌػیَض اًتریاب ًوًَیِ اظ
ضٍش ًوًَِگیطی ذَضِای تػازفی اسیتفازُ ضیس .تیطای تؿیییي
حجن ًوًَِ تا تَجِ تِ ایٌوِ تحلیل اظ ًَؼ هسط ییاتی هؿیازالت
ساذتاضی ( Structural Equation Modelingییا )SEM

است اظ فطهَط پیطٌْازی  Fidell ٍ Tabakhnicتطای تطاٍضز
حجن ًوًَِ استفازُ ضس ( .)26تطای ّط پایِ حساكل حجن ًوًَیِ
ً 450فط تطاٍضز ضیس .اظاًجاهیِ زض زٍضُ هتَسیطِ اٍط سیِ پاییِ
ٍجَز زاضز ،حجن ًوًَِ هلی تطاتط تا ً 1350فط است هیِ اظ اییي
تؿساز  204پطسطٌاهِ ًاكع هٌاض گصاضتِ ضس ٍ تحلیل یافتِّا تیا
 1146پطسطٌاهِ اًجام گطفت .اجطای پطسطٌاهِّا چْاض ّفتِ تِ
طَط اًجاهیس هِ اظ ین ًفط تِ ؾٌَاى ّوواض پژٍّطیگط اسیتفازُ
ضس .كثل اظ اجطا ،اّساف پژٍّص تطای زاًص اهَظاى تَضیح زازُ
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ّیجاىّای پیططفت ،ذَزاضظیاتی هبثت ،احسا ّای تسًی ٍ تْعیستی جسواًی

ضس ٍ تؿس اظ جلة ضضایت اىّا تط زٍ ًوتِ تأهیس ضس :اٍطً ،تایج
تأثیطی زض ًوطُ اهتحاًی اىّا ًساضز ٍ زٍم پاسد ّط زاًیصاهیَظ
تِغَضت هحطهاًِ ًعز پژٍّطگط تاكی ذَاّس هاًس ٍ فلیم ًتیایج
هلی هٌتطط هیضَزّ .و ٌیي ،زض ضاٌّوای پطسطٌاهِّا چگًَگی
پاسد زّی تِ پطسصّا اضائِ ضسُ تیَز .تیطای تحلییل زازُّیا اظ
ضٍش هسط ییاتی هؿیازالت سیاذتاضی ٍ ّوثسیتگی پیطسیَى ٍ
ّو ٌیي ًطم افعاضّای  LISREL ٍ SPSSى استفازُ گطزییس.
زازُّا تا استفازُ چْاض پطسطٌاهِ ظیط گطزاٍضی ضس.
پرسطىبمٍ َیجبنَبی پیطرفت ( Achievement

 Emotions Questionnaireیب  :)AEQایي پطسطیٌاهِ
تَسم ّ ٍ Pekrunوواضاى ساذتِ ضسُ ٍ ضیاهل  24سیؤاط زض
سِ ترص ّیجاىّای هال (هبل ،اظ حایَض زض هیال لیصّت
هیتطم)ّ ،یجاىّای یازگیطی (هبل ،اظ هسة زاًصّیای جسییس
لصّت هیتطم) ٍ ّیجاىّای اهتحاى (هبیل ،اهتحیاى زازى تیطای
هي ین چالص لصّت ترص است) هیضَز ( .)4زض ّط كسیوت 8
ذطزُ هلیا  ،ضاهل لصت ،اهیسٍاضی ،غطٍض ،ؾػثاًیت ،اضططاب،
ضطم ،ذستگی ٍ ًااهییسی ٍجیَز زاضز .سیؤاطّیا زاضای هلییا
لیوطت پٌجزضجِای اظ هاهالً هرالفن ( )1تا هاهالً هَافلن ّسیتٌس
(ّ ٍ Pekrun .)5وواضاى اؾتثاض ٍ ضٍایی هٌاسیثی ضا تیطای اییي
پطسطٌاهِ گعاضش هطزًس ( .)4زض پژٍّص حاضیط ضیطیة الفیای
هطًٍثاخ تطای ّیجاىّای پیططفت  0/91تَز.
مقیاابض بُسیسااتی جساامبوی (Physical well-
 :)being scaleاتعاضی هحلق ساذتِ ٍ هثتٌی تط ًػطیِ Ford

( )13است .زض اتتسا تغییطات الظم زض سؤاطّای ططحضیعیضسُ تا
ًػط اساتیس ضاٌّوا اًجام گطفت ٍ سپس تا ًػط چٌس تي اظ اسیاتیس
ضٍاىضٌاسی تؿای اظ سؤاطّا حصف یا اغالح ضسًس .سؤاطّیای
اهازُ ضسُ سِ تاض تِغَضت اظهایطی اجطا ضس ٍ پیس اظ سیٌجص
اؾتثاض اى ّا اغالح ًْایی اًجام ضس .ایي هلیا زاضای  8سیؤاط
(هبل ،اگط تیواض ضَم ظٍز حالن ذَب هیضَز) است .اییي اظهیَى
زاضای ین هلیا لیوطت پٌجزضجِای اظ هیاهالً هریالفن ( )1تیا
هاهالً هَافلن ( )5است .سؤاطّای  3 ٍ 2 ،1تِغیَضت هؿویَ
ًوطُگصاضی هیضًَس .ضاذعّای تِزستاهسُ (،RMSEA;0/025
 )GFI;0/95 ،CFI;0/94 ،NFI;0/93 ،χ2/df;1/64گَاُ تط
ضٍایی هٌاسة ایي اتعاض اسیت ( .)27زض پیژٍّص حاضیط ضیطیة
الفای هطًٍثاخ  0/80تَز.

مقیابض خًدارزیااببی مثبات ( Self-evaluation

 :)scaleاتعاضی هحلق ساذتِ ٍ هثتٌی تیط ًػطییِ )13( Ford
است .زض اتتسا تغییطات الظم زض سؤاطّای ططحضیعیضسُ تا ًػیط
اساتیس ضاٌّوا اًجام گطفت ٍ سپس تیا ًػیط چٌیس تیي اظ اسیاتیس
ضٍاىضٌاسی تؿای اظ سؤاطّا حصف یا اغالح ضسًس .سؤاطّیای
اهازُ ضسُ سِ تاض تِغَضت اظهایطی اجطا ضس ٍ پیس اظ سیٌجص
اؾتثاض اىّا اغالح ًْایی اًجام ضیس .اییي اتیعاض زاضای  9سیؤاط
(هبل ،ذػَغیات ذیَب ٍ ثویطترص ظییازی زاضم) اسیت .اییي
اظهَى زاضای ین هلیا لیوطت پٌجزضجِای است هِ اظ هیاهالً
هرالفن ( )1تا هاهالً هَافلن ( )5زضجیِتٌیسیضیسُ اسیت .تیطای
سٌجص ضٍایی اتعاض اظ ضٍش تحلیل ؾاهلی تأییسی اسیتفازُ ضیس.
ًتییییییییایج (،NFI;0/96 ،χ2/df;2/61 ،RMSEA;0/037
ً )GFI;0/94 ،CFI;0/96طییاى زاز هییِ ایییي اتییعاض اظ ضٍایییی
هٌاسثی تطذَضزاض است ( .)27زض پژٍّص حاضیط ضیطیة الفیای
هطًٍثاخ  0/86تَز.
مقیبض احسبضَبی بدوی ( Bodily sensation
 :)scaleتطای سٌجص ایي ساظُ اظ اتیعاضی هحلیق سیاذتِ تیط
اسا ًػطیِ  Fordاستفازُ ضس ( .)13زض اتتسا تغیییطات الظم زض
سؤاطّای ططحضیعی ضسُ تا ًػط اساتیس ضاٌّویا اًجیام گطفیت ٍ
سپس تا ًػط چٌس تي اظ اساتیس ضٍاىضٌاسی تؿایی اظ سیؤاطّیا
حصف یا اغالح ضسًس .سؤاطّای اهازُ ضسُ سیِ تیاض تیِغیَضت
اظهایطی اجطا ضس ٍ پس اظ سٌجص اؾتثاض اىّیا اغیالح ًْیایی
اًجام ضس .ایي اتعاض زاضای ّفت سؤاط (هبل ،ذػَغیات ذَب ٍ
ثوطترص ظیازی زاضم) است هِ تط اسا یین هلییا لیویطت
پٌجزضجِای زض زاهٌِای اظ هاهالً هرالفن ( )1تا هاهالً هَافلن ()5
زضجِ تٌسی هی ضَز .سؤاط  7تیِغیَضت هؿویَ ًویطُگیصاضی
هیضَز .ضاذعّای تیِزسیتاهیسُ اظ تحلییل ؾیاهلی تأیییسی
(،CFI;0/95 ،NFI;0/94 ،χ2/df;1/08 ،RMSEA;0/008
ً )GFI;0/95طاىزٌّسُ ایي است هِ اییي اتیعاض ضٍاییی كاتیل
كثَلی زاضز ( .)27زض پژٍّص حاضط ضطیة الفای هطًٍثیاخ 0/77
تَز.
یافتهها
ایي پژٍّص زض هٌاطق  19 ٍ 7 ،2تْطاى زض تیي زاًص اهَظاى
زٍض اٍط زتیطستاى اجطا ضس ٍ زضهجوَؼ پطسطٌاهِّای 1146
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هٌْا ٍ ّوواضاى

زاًصاهَظ ( 576زذتط 570 ،پسط) هَضز تحلیل كطاض گطفت .هؿسط
تحػیلی زاًصاهَظاى زذتط ٍ پسط تِ تطتیة تطاتط 18/07±1/83
ٍ  18/12±1/91تَز .كثل اظ تحلیل زازُّا پیصفطؼ ًطهاط
تَزى هتغیطّا تا استفازُ اظ ضٍش هطیسگی ( ٍ )Kurtosisچَلگی
( )Skewnessتطضسی ضسً .تایج حاهی اظ ایي تَز هِ هطیسگی
ٍ چَلگی هتغیطّای ّیجاىّای پیططفت (،Sk=-0/083
 ،)Ku=-0/557تْعیستی جسواًی (-0/276 ،Sk=-0/382
= ،)Kuذَزاضظیاتی هبثت (ٍ )Ku=0/724 ،Sk=-0/104

.1

1

.2

احسا ّای تسًی ( )Ku=0/021 ،Sk=-0/631تیي  ±1كطاض
زاضًس ٍ ًطهاط ّستٌسّ .و ٌیي ،تطای تطضسی هفطٍضِ چٌس ّن
ذطی اظ ضاذعّای تحول ( Toleranceتیطتط اظ ٍ )0/1
( VIFهوتط اظ  )10استفازُ ضس (ً .)23تایج (ّیجاىّای
پیططفت ،V;1/30 ،T;0/76 :ذَزاضظیاتی هبثت،T;0/73 :
 ،V;1/36احسا ّای تسًی )V;1/18 ،T;0/84 :گَیای ایي
تَز هِ ّوثستگی چٌسگاًِ پاییي است ٍ احتواط چٌس ّن ذطی
تَزى ٍجَز ًساضز.

جديل  .1اوحراف معیبر ،میبوگیه ،ضرایب اعتببر ي ضرایب َمبستگی بیه متغیرَبی پصيَص
3
2
1
اًحطاف هؿیاض/هیاًگیي
هتغیطّا
0/91
ّیجاىّای پیططفت
3/64±0/71

.3

2

.4

ذَزاضظیاتی هبثت

4/19±0/67

0/46

.5

3

.6

احسا ّای تسًی

3/81±0/79

**0/31

**0/36

0/77

.7

4

.8

تْعیستی جسواًی

3/83±0/75

**0/41

**0/38

**0/44

زض تطضسی ضاذعّای تَغیفی هطرع ضس هیِ تیاالتطیي
هیاًگیي هطتَط تِ ذَزاضظیاتی هبثت ( ٍ )4/19هوتطیي هییاًگیي
هطتَط تِ ّیجاىّای پیططفت ( )3/64است .احسا ّای تسًی
( ٍ )0/79ذَزاضظیاتی هبثت ( )0/67تِ تطتیة تاالتطیي ٍ هوتطیي
اًحطاف هؿیاض ضا تِ ذَز اذتػیاظ زازُاًیس .ضاتطیِ تییي تویاهی
هتغیطّای پژٍّص هبثت ٍ هؿٌازاض تَز ( .)0/01تطضسی ضاتطِ تیي
هتغیییط تییطٍىظا (ّیجییاىّییای پیطییطفت) ٍ زضٍىظا (تْعیسییتی
جسییواًی ،ذَزاضظیییاتی هبثییت ،احسییا تییسًی) ًطییاى زاز هییِ
ذَزاضظیاتی هبثت ( )r;0/46تِ ًسثت سایط هتغیطّیا ّوثسیتگی
كَیتطی تا ّیجاىّای پیططفت زاضز ٍ ضاتطِ احسا ّای تسًی
( )r;0/31تا ّیجیاىّیای پیطیطفت تیِ ًسیثت سیایط هتغیطّیا

اثط
زضٍىظا تط زضٍىظا
تطٍىظا تط زضٍىظا

**

4

0/86
0/80

ضؿیفتط استّ .و ٌیي ،ضٍاتم تییي هتغیطّیای زضٍىظا گَییای
ایي است هیِ تییي احسیا ّیای تیسًی ٍ تْعیسیتی جسیواًی
(ّ )r;0/44وثسییتگی كییَیتییطی ٍجییَز زاضز (جییسٍط  .)1هییسط
هفَْهی تْعیستی جسواًی تا تَجِ تِ زازُّیای گیطزاٍضیضیسُ
هییَضز اظهییَى كییطاض گطفییت .ضییاذعّییای تییِزسییتاهییسُ
(،CFI;0/94 ،NFI;0/93 ،χ2/df;2/78 ،RMSEA;0/073
 )GFI;0/90گَاُ تط ایي است هِ هسط هیَضزًػط زاضای ضٍاییی
الظم است ( .)22تَاى هسط زض تثییي ٍاضیاًس تْعیستی جسواًی
 0/39زضغس است ( .)R2;0/39اثطّای هستلین ٍ غیطهستلین زض
جسٍط  2گعاضش ضسُ است.

جديل  .2ضرایب استبودارد مستقیم ،غیرمستقیم ي کل مدل بُسیستی جسمبوی
ضطایة غیطهستلین
ضطایة هستلین
0/24
ذَزاضظیاتی هبثت تط تْعیستی جسواًی
0/37
احسا ّای تسًی تط تْعیستی جسواًی

ضطایة هل
0/24
0/37

ّیجاىّای پیططفت تط ذَزاضظیاتی هبثت
ّیجاىّای پیططفت تط احسا ّای تسًی

0/52
0/29

-

0/52
0/29

ّیجاىّای پیططفت تط تْعیستی جسواًی

0/24

0/23

0/47
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ّیجاىّای پیططفت ،ذَزاضظیاتی هبثت ،احسا ّای تسًی ٍ تْعیستی جسواًی

اسییت .تییطای سییٌجص اثییط هیییاًجی هتغیطّییا اظ اظهییَى سییَتل
( )Sobelاستفازُ ضس .اثط هیاًجی ذَزاضظییاتی هبثیت ()t;5/69
زض ضاتطِ تیي ّیجاىّای پیططفت ٍ تْعیسیتی جسیواًی ٍ اثیط
هیاًجی احسا ّای تسًی ( )t;6/35زض ضاتطِ تیي ّیجاىّیای
پیططفت ٍ تْعیستی جسواًی هؿٌیازاض ّسیتٌس .هیسط ًْیایی زض
ضول  2گعاضش ضسُ است.

یافتِّا ًطاى هیزّس هِ تواهی ضطایة هستلین اثطی هبثت
ٍ هؿٌازاض زاضًس .تاالتطیي ضطیة اثط هستلین هطتَط تِ ضاتطِ تیي
ّیجاىّای پیططفت ٍ ذَزاضظیاتی هبثت ( )β;0/52است .هسیط
ّیجاىّای پیططفت ٍ تْعیستی جسواًی (ّ ٍ )β;0/24و ٌیي
ذَزاضظیییاتی هبثییت ٍ تْعیسییتی جسییواًی ( )β;0/24هوتییطیي
ضطیة اثط هستلین ضا زاضا ّستٌس ،اها ّیجاىّیای پیطیطفت تیِ
زلیل زاضتي ضطایة اثط غیطهستلین ،زاضای ضطیة اثط هل تاالیی
2

1

4

3

6

5

7

9

8

1

ذَزاضظیاتی هبثت

ّیجاى یازگیطی

**0/24

**0/52

ّیجاى هال

**0/24

ّیجاىّای
پیططفت

3
4

تْعیستی
جسواًی

**0/29

ّیجاى اهتحاى

2

5
6

**0/37

7

احسا ّای
تسًی

1

2

4

3

8

5

6

7

ضکل  .2مدل برازش ضدٌ بُسیستی جسمبوی داوص آمًزان

بحث و نتیجهگیری
ًتایج هطالؿِ حاضط ًطاى زاز هِ ّیجیاىّیای پیطیطفت زاًیص
اهَظاى اظ ؾَاهل ظهیٌِساظ تْعیستی جسیواًی ّسیتٌس هیِ اییي
ضاتطِ اظ ططیق زٍ هسیط ضٌاذتی (ذَزاضظیاتی هبثیت) ٍ ؾیاطفی
(احسا ّای تسًی) پییضییعی هییضیَز .اییي یافتیِ تیا ًتیایج
پژٍّصّیای ّ ٍ Saloveyوویاضاى (ّ ٍ Keefe ،)6وویاضاى
(Kammeyer-Mueller ،)7( Rodriguez ٍ Cohen ،)8
ٍ ّووییییاضاى (،)29( Fleming ٍ Cash ،)28( Diener ،)12
ّ ٍ Davis ٍ )15( Peart ٍ Marshوویییاضاى (ٍ Larsen ،)18
ّووییاضاى (ّ )25وسییَ اسییتً .تییایج حییاهی اظ ایییي تییَز هییِ
ّیجاىّای پیططفت اثط هستلین تط تْعیستی جسواًی زاضًیس .زض
ایییي ذػییَظً Birnbaum ٍ Salovey ،طییاى زازًییس هییِ
حالتّای ّیجاًی هیتَاًٌس تاٍضّای هیطزم ًسیثت تیِ تَاًیایی
ذَز زض اًجام ضفتاضّای اضتلاء زٌّسُ سالهت ضا تحت تأثیط كیطاض

زٌّس ( .)30حالتّای ّیجاًی هبثت ًطاى هیزّیس هیِ هحییم
ظًسگی ایوي است ،زضحالیهِ حالت ّای ّیجیاًی هٌفیی ًطیاى
هیزّس هِ جٌثِّایی اظ هحیم ظًسگی تایس هَضزتَجیِ ٍ اغیالح
كطاض گیطز ( .)31ایي ؾثاضتّیا ًطیاى هییزّیس هیِ ّیجیاىّیا
هیتَاًٌس حاهل پیامّایی تیطای افیطاز تاضیٌس ٍ تیسى اًسیاى تیط
اسا هحتَیات ایي پیامّا ؾوسالؿولّایی ًطاى هیزّس ،اهیا
اثطات ّیجاىّا ّویطِ هستلین ًیست ٍ پیامّا هَضز تحلیل كطاض
هیگیطًس.
ّیجییاىّییای پیطییطفت تییٍِاسییطِ ذَزاضظیییاتی هبثییت تییط
تْعیستی جسواًی اثط غیطهستلین زاضًیس .زض اییي هَكؿییتّیای
ّیجاًی تيهایِ شٌّی فطز تِ یاضی اٍ هیایس ٍ تط تحلیل پیامّیا
اثط هیگصاضز .توطهع تط اتؿاز هبثت ٍجَز ذَز تیِ ثثیات ّیجیاًی
هی اًجاهس .ثثات ّیجاًی ین ٍیژگی است هِ تیا تَاًیایی هٌیاض
اهسى تا احساسات هٌفی هاًٌس تط  ،افسطزگی یا ذػَهت ّوطاُ
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است ( ،)32زضحالیهِ توطهع تط اتؿیاز هٌفیی ذیَز هییتَاًیس زض
ضطایم هرتلف ازضام ّیجاًی هتفیاٍتی ضا ایجیاز ًواییس ( .)9زض
ازتیات هطتَط تِ ؾولوطز تحػیلی ًیع اثط هبثت ذَزاضظییاتی تیط
ثثات ّیجاًی زیسُ ضسُ است ( .)33تِطَضیهِ زاًصاهَظاًی هِ
زاضای ثثات ّیجاًی ًیستٌس تِ زلیل اضططاب ،استط یا زاضیتي
تاظزاضیّایی تطای تطٍظ ّیجیاىّیا ،زچیاض پیاهیسّای ًیاهطلَتی
هی ضًَس .ؾالٍُ تط ایي ،ذَزاضظیاتی هبثت تط تْعیستی جسیواًی
اثط هستلین زاضز .اظلحاظ ًػطی ،اؾتوازتِ ًفس ،ذَزهاض اهس تَزى
ٍ هوییاى هٌتییطط (زاضییتي هٌتییطط تییط ظًییسگی ذییَز ٍ احسییا
تَاًوٌسی) اجعای ذَزاضظیاتی هبثت ّستٌس هِ هیطزم تیِغیَضت
ذَزهاض زض هَضز ذَز ٍ تؿاهل تیا هحییم اجتویاؾی ذیَز ایجیاز
هیهٌٌس .اظایيضٍ اىّا هیتَاًٌس زض ظًسگی ضٍظهطُ تیط تْعیسیتی
اثط تگصاضًس ( .)10پس زضغَضتیهِ ذَزاضظیاتیّا تِ ًحَی تاضس
هِ تؿاهل هاضاهسی تا ّیجاىّا زاضتِ تاضٌس ٍ یا ایٌویِ ازضاهیی
هِ فطز اظ هحیم ٍ ّیجاى هطتثم تا اى زض ذَز ایجیاز هییهٌیس
هبثت ٍ هاضگطا تاضس ،فطز تیِ یین ثثیات ّیجیاًی زسیت پییسا
هیهٌس هِ زض طَط ظهاى هیتَاًس ظهیٌِساظ تْعیسیتی جسیواًی
ضَز.
هسیط زیگطی هِ ّیجاىّای پیططفت تط تْعیستی جسواًی
اثییط غیطهسییتلین زاضییتٌس تییٍِاسییطِ احسییا ّییای تییسًی تییَز.
پیاهسّای جسواًی هطتثم تا تجطتِّای ّیجاًی ین هواًیسن ضا
فطاّن هیساظز هِ زض اى ٍضیؿیتّیای احساسیی تیسى هوویي
است تط تْعیستی جسواًی تأثیط تگصاضز (ّ .)6یجاىّا هیتَاًٌیس
تا پیامّای احساسی تسًی تطهییة ضیًَس ٍ تیسٍى ضین ضفتیاض،
حاغل تؿاهل ایي زٍ است .تِؾٌَاىهبیاط ،احسیا ّیای تیسًی
هاًٌس ضضیایت اظ غیاّط تیسى ییا احسیا تَاًوٌیسی زض اًجیام
فؿالیتّای جسواًی هیی تَاًٌیس تیا ّیجیاى اضیططاب اهتحیاى
تطهیة ضًَس ٍ زضًْایت احسا اضاهص ضا زض فطز ایجاز ًوایٌیس.
سطاًجام ایي هسط گَیای ایي تَز هیِ احسیا ّیای تیسًی تیط
تْعیستی جسواًی اثط هستلین زاضًس .زض تثییي اى هییتیَاى تیِ
هسط ّ ٍ Larsenوواضاى اضاضُ هطز .ایي هسط ًطاى هیزّس هِ

زض طَط ظهاى ،تطهیثی اظ احساسات هبثت ٍ هٌفی هیتَاًس تطای
سالهتی هطلَب تاضس ( .)25تِؾٌَاىهباطٌّ ،گام تجطتِ اظ زست
زازى یوی اظ ؾعیعاى تجطتِ هطٍض ذاططات هبثت ّوطاُ تا غین ٍ
اًسٍُ ،تِ طَض تاللَُ هٌجط تِ ین فطایٌس سالنتط هیضَز ( .)34تط
ایي اسا  ،تجطتِّای ّیجاًی ًاگَاض یا ؾجیة هیتَاًٌیس تیطای
تْعیستی فطز هفیس تاضٌس ،اها تایس زض ًػط زاضت هِ ایي ضیطایم
ظهیاًی ایجییاز هییضییَز هییِ تتیَاى احسییا ّییای هبثییت ضا تییا
ّیجاىّای هٌفی تطهیة ًوَز؛ تٌاتطایي هیتَاى گفیت تیِطیَض
ًسثی ًلطی هِ ّیجیاىّیای تطهیثیی زض پیاهیسّای تْعیسیتی
جسواًی زاضًس تاهٌَى ًاضٌاذتِ تاكیهاًسُ است.
زضهجوَؼ ،تَجِ تِ ّیجاىّای زاًص اهَظاى زض هحیمّای
اهَظضی هیتَاًس زض سالهت اىّا ًلص زاضیتِ تاضیس .اظاییيضٍ،
اهازُ هطزُ هحیم هٌاسة هالسی ٍ تِزٍضاظ چالص ٍ هْییاهطزى
ظهیٌِّای اتطاظ ّیجاىّا تطای زاًص اهَظاى ،تلَیت تطًاهِّیای
هطاٍضُای ٍ اهَظش ذَزاضظیاتی هبثت تِ زاًص اهَظاى ،تَجِ تِ
ظتاى تسى ٍ تلَییت احسیا ّیای هبثیت ًسیثت تیِ ٍضیؿیت
جسواًی اظ ؾَاهل هْن ٍ هطتثم تیا تْعیسیتی جسیواًی زاًیص
اهَظاى هحسیَب هییضیًَسّ .طچٌیس هیِ ًتیایج اییي پیژٍّص
كاتلتأهل است ،اها ایي ًتایج كاتلتؿوین تِ ضیْط تْیطاى اسیت.
هوثَز ظهاى هطرع ٍ اظاز تطای زستطسی تِ زاًیص اهیَظاى ٍ
اهازُساظی اىّا تطای پاسرگَیی تِ پطسطیٌاهِّیا ٍ ّو ٌییي
هحییسٍزیت ظهییاًی تؿییییيضییسُ تییطای اجییطای پطسطییٌاهِّییا اظ
هحسٍزیتّای ایي پژٍّص تَزًس.
تقدیر و تشکر
ایي هلالِ تطگطفتِ اظ ضسیالِ زٍضُ زهتیطی ضٍاى ضٌاسیی تطتیتیی
هػَب زاًطیگاُ سیوٌاى اسیت .تیسیيٍسییلِ اظ تویاهی زاًیص
اهَظاى ،هؿلواى ٍ هسیطاى هساض اهَظشٍپطٍضش هٌاطق ٍ 7 ،2
 19ضْط تْطاى هیِ زض اًجیام اییي پیژٍّص ّوویاضی ًوَزًیس،
غویواًِ تطوط ٍ كسضزاًی تِ ؾول هیایس.
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The Role of Achievement Emotions in Physical Well-being by the Mediator of Positive
Self-evaluation and Bodily Sensations
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Aim and Background: Physical well-being is one of the main criteria of quality of life, and emotions is one of
the important factors in physical well-being. Therefore, the purpose of this study was to investigate the
relationship between achievement emotions and students' physical well-being, and to identify the communication
processes between these two variables.
Methods and Materials: This research was a descriptive-correlational study. The statistical population of this
study was all students in the high school of Tehran city, in Iran. The sample size (n= 1146) was determined using
the formula of Tabakhnic and Fidell and the participants were selected by random cluster sampling method.
Questionnaires of Achievement Emotions (AEQ), physical well-being, self-evaluation and bodily sensation were
used to collect data. Data were analyzed by using descriptive statistics (mean, standard deviation, skewness and
kurtosis) and inferential statistics (Pearson correlation and structural equation method) in SPSS and LISREL
software.
Findings: The hypothetical model of academic engagement provided a good fit to the research population
χχ2/df=2.78, RMSEA=.073). The path of achievement emotions and physical well-being was positive and
significant. The effect of self-evaluation on physical well-being and the effect of bodily sensations on physical
well-being were significant. Moreover, positive self-evaluation and bodily sensations have a mediator role in the
relationship between achievement emotions and physical well-being.
Conclusions: Achievement emotions play a fundamental role in determining the students' physical well-being.
Cognitive (positive self-assessment) and emotional paths (physical feelings) support this relationship.
Recognizing and paying attention to these variables is a key factor in student's physical well-being.
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