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Abstract
Introduction: In the field of sports, one of the theoretical approaches is the passion for physical 
activity, which is known to increase positive emotions in sports. The main purpose of this study was 
to determine the correlation of passion for physical activity and vitality with leisure time physical 
activity enjoyment in Tehran Municipality Sport Organization in 2019.
Methods: This study was a descriptive-correlational study. The statistical population included all 
employees of the Tehran Municipality Sports Organization, and the statistical sample was selected 
by the all-round method and 200 people due to the limited population. The study used "Passion 
Scale", "Subjective Vitality Scale", and the “Groningen Enjoyment Questionnaire". Formal validity, 
content validity index, convergent and construct validity and reliability (Cronbach's alpha coefficient 
calculation) were examined. Data were collected with a questionnaire. Data analysis used SmartPls 
3.0 .
Results: There was a positive and negative significant correlation between harmonious passion                    
(P = 0.001, β = -0.57), obsessive passion (P = 0.001, β = 0.57) with leisure time physical activity 
enjoyment. But there was not significant correlation between vitality (P = 0.338, β = -0.16) with 
leisure time physical activity enjoyment.
Conclusions: Compatible enthusiasm and extreme enthusiasm with the enjoyment of sports leisure 
time have a significant positive and negative correlation, respectively. Therefore, it is suggested that 
the managers of the Tehran Municipality Sports Organization, in order to create enthusiasm among 
the employees to participate in physical activity in their free time, undertake sports programs for 
some days of the week and in the form of family conferences.
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چکیده 
مقدمــه: در حــوزۀ ورزش یکــی از رویکردهــای نظــری اشــتیاق بــه فعالیــت بدنــی اســت کــه بــرای افزایــش هیجانــات مثبــت در ورزش 
شــناخته مــی شــود. بررســی همبســتگی اشــتیاق بــه فعالیــت بدنــی و ســرزندگی بــا لــذت از اوقــات فراغــت ورزشــی در کارکنــان ســازمان 

ورزش شــهرداری تهــران در ســال 1398 انجــام گرفــت.  
روش کار: ایــن مطالعــه بــه روش توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــۀ آمــاری شــامل تمــام کارکنــان ســازمان ورزش شــهرداری تهــران 
بــود کــه نمونــۀ آمــاری بــه دلیــل محــدود بــودن جامعــه بــه روش تمــام شــمار و 200 تــن انتخــاب شــدند. در ایــن مطالعــه از "مقیــاس 
ــذت گرونینگــن"                 ــی" )Subjective Vitality Scale(، " پرسشــنامه ل ــاس ســرزندگی ذهن اشــتیاق" )Passion Scale(، "مقی
)Groningen Enjoyment Questionnaire( اســتفاده شــد. روایــی صــوری، شــاخص روایــی محتــوا، همگــرا  و روایــی ســازه 
ــزار  ــرم اف ــا از ن ــل داده ه ــا پرسشــنامه جمــع آوری شــد. تحلی ــا ب ــاخ( بررســی شــد. داده ه ــای کرونب ــب آلف ــی )محاســبه ضری و پایای

SmartPls 3.0 اســتفاده شــد.  
یافتــه هــا: بیــن اشــتیاق ســازگار )P = 0/001, β = -0/57( و اشــتیاق افراطــی )P = 0/001, β = 0/57( بــا لــذت از اوقــات فراغــت 
ورزشــی بــه ترتیــب همبســتگی مثبــت و منفــی معنــاداری وجــود داشــت. امــا بیــن ســرزندگی )P = 0/338, β = -0/16( بــا لــذت از 

اوقــات فراغــت ورزشــی همبســتگی معنــاداری وجــود نداشــت. 
نتیجــه گیــری: اشــتیاق ســازگار و اشــتیاق افراطــی بــا لــذت از اوقــات فراغــت ورزشــی به ترتیــب همبســتگی مثبــت و منفی معنــاداری 
دارد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود مدیــران ســازمان ورزش شــهرداری تهــران جهــت ایجــاد اشــتیاق در بیــن کارکنــان جهــت حضــور در فعالیت 

بدنــی در اوقــات فراغــت، برنامــه هــای ورزشــی را بــرای برخــی از ایــام هفتــه و بــه صــورت همایــش هــای خانوادگــی مبــادرت ورزند. 
کلیدواژه ها: اشتیاق، سرزندگی، لذت، اوقات فراغت ورزشی.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه  
در عصــر حاضــر ورزش و فعالیــت هــای بدنــی بــه عنــوان یــک 
ــگاه برجســته ای  ــل، جای ــده اجتماعــی درخــور بررســی و تأم پدی
ــت  ــد تحــرک و فعالی ــن رو فوای ــه دســت آورده اســت ]1[. از ای ب
ــی  ــوی زندگ ــه نح ــت؛ ب ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــی ب ــای بدن ه
بــدون تحــرک بــه عنــوان یکــی از عوامــل خطــر بالقــوه اصلــی 
ــذا، فعالیــت  ــرگ زودرس اســت ]2[. ل ــن و م بیمــاری هــای مزم
بدنــی و ورزش مهــم تریــن دلیــل ســبک زندگــی ســالم محســوب                                                                             

مــی شــود ]3[. 
ــک  ــارکت در ی ــدۀ مش ــان دهن ــت نش ــک فعالی ــه ی ــتیاق ب  اش
فعالیــت مــورد عالقــه هســت کــه فــرد آن را مهــم تلقــی                                                                                                     
ــد ]4[.  ــی کن ــرف آن م ــود را ص ــرژی خ ــان و ان ــد و زم ــی کن م
ــرد  ــه ف ــرد ک ــی گی ــکل م ــی ش ــت زمان ــک فعالی ــه ی ــتیاق ب اش
ــه  ــاًل آزادان ــور کام ــه ط ــد و ب ــته باش ــت داش ــت را دوس آن فعالی
ــود  ــازی ش ــی س ــرد درون ــت در ف ــد و آن فعالی ــرکت کن در آن ش
ــتیاق  ــری اش ــای نظ ــی از رویکرده ــز یک ــوزۀ ورزش نی ]5[. در ح
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ــوان یکــی از رویکردهــای  ــه عن ــه ب ــی اســت ک ــت بدن ــه فعالی ب
نظــری بــرای افزایــش هیجانــات مثبــت در ورزش شــناخته                                                                                              
ــر  ــه اکث ــت ک ــئله هس ــن مس ــه ای ــل توج ــۀ قاب ــود. نکت ــی ش م
ــد ]6[.  ــتیاق دارن ــی اش ــای ورزش ــت ه ــی از فعالی ــه برخ ــراد ب اف
ــراد  ــدید اف ــل ش ــتیاق را تمای ــکاران ]4[ اش Vallerand و هم
نســبت بــه یــک فعالیــت تعریــف کــرده انــد، کــه افــراد آن فعالیت 
را دوســت دارنــد، مهــم تلقــی مــی کننــد و زمــان و انــرژی خــود را 

ــد. ــی کنن ــرف آن م ص
الگــوی دوگانــۀ اشــتیاق دو مفهــوم منفی و مثبت اشــتیاق را نشــان 
مــی دهــد ]7[. اشــتیاق افراطــی زمانــی ایجــاد مــی شــود کــه فــرد 
بــرای شــرکت در فعالیــت مــورد عالقــه اش فشــارهای درونــی را 
احســاس مــی کنــد و در واقــع خــارج از کنتــرل فــرد هســت. در 
واقــع، اشــتیاق افراطــی از درونــی ســازی کنتــرل شــدۀ فعالیــت در 
هویــت فــرد ایجــاد مــی شــود و هویــت فــرد را تحــت تأثیــر قــرار 
مــی دهــد. وقتــی اشــتیاق افراطــی در فــرد ایجــاد مــی شــود، فــرد 
بــرای شــرکت در فعالیتــی کــه آن را مهــم و لــذت بخــش تلقــی 
مــی کنــد، تمایــل غیــر قابــل کنترلــی دارد. ایــن اشــتیاق نشــان 
ــه آن  ــه ب ــی اســت ک ــرل فعالیت ــرد تحــت کنت ــه ف مــی دهــد ک
فعالیــت اشــتیاق دارد. در اشــتیاق افراطــی، فعالیتــی کــه فــرد به آن 
اشــتیاق دارد فضــای زیــادی از هویــت فــرد را تصاحــب مــی کنــد 
و بــا ســایر ارکان هویــت فــرد و ســایر جنبــه هــای زندگــی او در 

تضــاد اســت ]7[. 
از ســوی دیگــر، اشــتیاق ســازگار نیــز زمانــی ایجــاد مــی شــود کــه 
ــد  ــت احســاس آزادی مــی کن ــک فعالی ــرای شــرکت در ی ــرد ب ف
ــت  ــه دادن فعالی ــرای ادام ــاری را ب ــا فش ــار ی ــه اجب ــچ گون و هی
ــازی  ــی س ــازگار از درون ــتیاق س ــد ]4[. اش ــی کن ــاس نم احس
خودتعییــن  فعالیــت در هویــت فــرد ناشــی مــی شــود. ایــن فرآینــد 
درونــی ســازی، ســازۀ فــردی جدیــد را ایجــاد مــی کنــد کــه مــی 
ــا ســایر ارکان هویــت  ــد طــوری درونــی ســازی شــود کــه ب توان
ــا شــخصیت فــرد همســویی داشــته باشــد ]8[.  همســو باشــد و ب
ــت  ــرای شــرکت در فعالی ــد، ب ــازگار دارن ــتیاق س ــراد اش ــی اف وقت
تمایــل غیــر قابــل کنترلــی را تجربــه نمــی کننــد، بلکه بــه صورت 
ــان  ــتیاق نش ــن اش ــد. ای ــی کنن ــاب م ــه آن را انتخ ــاًل آزادان کام
دهنــدۀ جنبــۀ مثبــت اشــتیاق اســت کــه فــرد فعالیتــی را کــه بــه 
آن اشــتیاق دارد را کنتــرل مــی کنــد. در اشــتیاق ســازگار، فعالیتــی 
ــرد را  ــت ف ــی از هوی ــتیاق دارد بخــش مهم ــه آن اش ــرد ب ــه ف ک
ــرار نمــی  ــر ق ــت او را تحــت تاثی تشــکیل مــی دهــد، و کل هوی
دهــد و بــا ســایر ارکان شــخصیت و ســایر جنبــه هــای زندگــی او 
همســو اســت. عــالوه بــر ایــن، افــراد دارای اشــتیاق ســازگار بعد از 

شــرکت در فعالیــت مــی تواننــد هیجانــات مثبتــی را تجربــه و بــر 
ســایر فعالیــت هــای مهــم زندگــی شــان تمرکــز کننــد. از ایــن رو، 
در اشــتیاق ســازگار بیــن فعالیتــی کــه فــرد بــه آن اشــتیاق دارد و 
ســایر جنبــه هــای زندگــی او تضــادی وجــود نــدارد، یــا اگــر هــم 
وجــود داشــته باشــد بســیار انــدک اســت و در صورتــی کــه نتواننــد 
در فعالیتــی کــه بــه آن اشــتیاق دارنــد شــرکت کننــد بــه راحتــی 
بــا آن کنــار مــی آینــد و تمرکــز و انــرژی شــان را بــر روی ســایر 

فعالیــت هــای زندگــی شــان مــی گذارنــد ]9[. 
از طرفــی، ســرزندگی یــک احســاس درونــی هســت کــه بــه طــور 
ــودن  ــرژی ب ــی، پران ــودن واقع ــرزنده ب ــاس س ــا احس ــی ب عموم
ــوم  ــود. مفه ــی ش ــخص م ــی مش ــه زندگ ــبت ب ــتیاق نس و اش
ســرزندگی درونــی بــه حالتــی از احســاس ســرزنده بــودن اطــالق 
مــی شــود کــه بــه داشــتن انــرژی دردســترس بــرای خــود فــرد 
ــه ای از  ــوان جنب ــه عن ــرزندگی ب ــن، س ــد. بنابرای ــی یاب ــر م تغیی
ــه  ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــه ب ــود ک ــی ش ــناخته م ــتی ش بهزیس
بهزیســتی کارکــردی و روان شــناختی یــک بخــش حیاتــی و ویــژه 
محســوب مــی گــردد ]10[. پدیــده ســرزندگی بــه عنــوان تجربــه 
هشــیارانه فــرد از داشــتن انــرژي و حســن زندگــی اســت. در واقــع 
ــاب ســالمت روانشــناختی و جســمی اســت ]11[.  ســرزندگی بازت
احســاس ســرزندگی نوعــی تجربــه خــاص روانشــناحتی اســت کــه 
در ایــن تجربــه افــراد در خــود احســاس شــور و روحیــه مــی کننــد. 
ســرزندگی انــرژي نشــأت گرفتــه از خــود فــرد اســت ایــن انــرژي 
از منابــع درونــی، و نــه تهدیــد اشــخاص در محیــط، نشــات مــی 
گیــرد. بــه عبــارت دیگــر، ســرزندگی احســاس ســرزنده بــودن، نــه 
تحریــک و نــه اجبــار بــه انجــام دادن آن اســت؛ بــه هــر میــزان که 
افــراد کمتــر دچــار تعــارض باشــند از ســاز وکار ســرکوب رهایــی 
ــت، خودشــکوفایی و  ــه و بیشــتر احســاس ســرزندگی، خالقی یافت
انــرژي در آن هــا بیشــتر اســت. وقتــی فــردي کاري را بــه طــور 
ــتگی و  ــاس خس ــا احس ــه تنه ــد ن ــی ده ــام م ــوش انج ــود ج خ
ناامیــدي بــه او دســت نمــی دهــد، بلکه احســاس مــی کنــد انرژي 
و نیــروي او افزایــش یافتــه اســت. بــه طــور کلــی حــس درونــی 

ــی اســت ]12[. ــادار ســالمت ذهن ســرزندگی شــاخص معن
ــادي را  ــه زی ــروزه توج ــه ام از ســوی دیگــر، یکــی از مســائلی ک
بــه خــود جلب کــرده اســت، بحــث بهزیســتی ذهنــی و ســرزندگی  
ــتی  ــاي بهزیس ــه ه ــی از مؤلف ــوان یک ــه عن ــرزندگی ب ــت. س اس
ذهنــی در بســیاري از نظــام هــاي پژوهشــی مطــرح مــی باشــد. 
ــا حــدي اســت کــه امــروزه در  ــه ایــن مســأله ت اهمیــت توجــه ب
مــورد بهزیســتی ذهنــی شــاخص هــاي ملــی تهیــه مــی شــود و 
آن قــدر ایــن مســأله اهمیــت دارد کــه هــر کشــور یــک شــاخص 
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ــرده  ــن ک ــود تدوی ــه خ ــراي جامع ــی را ب ــتی ذهن ــی بهزیس مل
ــهرداری  ــازمان ورزش ش ــه س ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج اســت ]13[. ب
تهــران در حــوزۀ ورزش همگانــی فعالیــت هــای گســترده ای دارد، 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی اشــتیاق بــه فعالیــت 
بدنــی، ســرزندگی بــا لــذت از اوقــات فراغــت ورزشــی در کارکنــان 

ســازمان ورزش شــهرداری تهــران انجــام شــد.   

روش کار 
ایــن مطالعــه بــه روش توصیفی-همبســتگی انجــام شــد. جامعــۀ 
آمــاری پژوهــش حاضــر را تمــام کارکنــان ســازمان ورزش 
شــهرداری تهــران تشــکیل دادنــد کــه تعــداد آن هــا 200 تــن مــی 
باشــد و نمونــۀ آمــاری بــه دلیــل محــدود بــودن جامعــه، بــه روش 
تمــام شــمار و برابــر بــا جامعــه در نظــر گرفتــه شــد. بــا توجــه بــه 
ایــن کــه روش نمونــه گیــری تمــام شــمار بــوده اســت معیارهایــی 

ورود و خــروج بــرای ایــن مطالعــه تعییــن نشــد.  
هــم چنیــن، جمــع آوری داده هــا بــا توزیــع 3 پرسشــنامه 
 ،)The Passion Scale( اشــتیاق"  "مقیــاس  شــامل 
 The Subjective Vitality( "ــی ــرزندگی ذهن ــاس س "مقی
 The Groningen( "ــذت گرونینگــن Scale(، "پرسشــنامه ل

بــود.   )Enjoyment Questionnaire
"مقیــاس اشــتیاق" توســط Vallerand و همــکاران ]4[ ســاخته 
ــت  ــاس هف ــا مقی ــه ب ــه مــی باشــد ک ــه شــامل 12 گوی شــده ک
ــم )7(  ــاًل موافق ــا کام ــم )1( ت ــاًل مخالف درجــه ای لیکــرت از کام
پاســخ داده مــی شــوند. ایــن مقیــاس دو بعــد اصلــی را مــی ســنجد 
ــازگار و  ــتیاق س ــد اش ــای1، 3، 5، 6، 8 و 10 بع ــارت ه ــه عب ک
گویــه هــا 2، 4، 7، 9، 11 و 12 بعــد اشــتیاق افراطــی را مشــخص 
مــی کنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه 
براســاس میانگیــن اســت، دامنــۀ نمــرات بیــن 1 تــا 7 مــی باشــد 
ــدۀ  ــر باشــد نشــان دهن ــه 7 نزدیــک ت ــن ب کــه هــر چــه میانگی
میــزان اشــتیاق باالتــر مــی باشــد. حــد متوســط ایــن پرسشــنامه 

نیــز 4 مــی باشــد ]4[. 
Zhao و همــکاران ]15[ روایــی ســازۀ ایــن پرسشــنامه را از 
ــر و  ــر روی 200 دانشــجو دخت ــدی ب ــی تایی ــل عامل ــق تحلی طری
ــای  ــارت ه ــی عب ــای عامل ــی و باره ــن بررس ــور چی ــر از کش پس
ــر روی  ــز ب ــاس نی ــن مقی ــی ای ــان داد. پایای ــاالی 0/4 نش را ب
ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــق ضری ــر و پســر از طری 200 دانشــجو دخت
بررســی و بــرای اشــتیاق ســازگار 0/86 و بــرای اشــتیاق افراطــی 
0/82 گــزارش کردنــد. هــم چنیــن، Peixoto و همــکاران ]16[ 
روایــی ســازۀ ایــن پرسشــنامه را از طریــق تحلیــل عاملــی تاییــدی 

ــاله بررســی  ــا 36 س ــر و پســر 12 ت ــر روی 789 ورزشــکار دخت ب
کردنــد و شــاخص هــای بــرازش الگــوی انــدازه گیــری را مطلــوب 
ــرای  ــاس را ب ــن مقی ــی ای ــن، پایای ــم چنی ــد. ه ــزارش کردن گ
ــزارش  ــی 0/75 گ ــتیاق افراط ــرای اش ــازگار 0/81 و ب ــتیاق س اش
کردنــد. در پژوهــش جعفــری سیاوشــانی و همــکاران ]14[ روایــی 
ســازۀ "مقیــاس اشــتیاق" از طریــق تحلیــل عاملــی تاییــدی و بــا 
شــرکت 250 ورزشــکار حاضــر در لیگ-هــای فوتســال، والیبــال، 
بســکتبال، واترپلــو بررســی شــد. نتایــج تحلیــل عاملــی نشــان داد 
کــه بارهــای عاملــی عبــارت هــای ایــن مقیــاس بــاالی 0/4 و از 
ــی برخــوردار اســت. هــم چنیــن، پایایــی ایــن  ــل قبول ــزان قاب می
ــرای  ــی و ب ــاخ بررس ــای کرونب ــب آلف ــق ضری ــاس را از طری مقی
ــب 0/86 و 0/78  ــه ترتی ــازگار ب ــتیاق س ــی و اش ــتیاق افراط اش
گــزارش کردنــد. در مطالعــه دیگــر کــه اقدســی و همــکاران ]17[ 
ــر روی 383 دانــش آمــوز پســر دورۀ  پایایــی ایــن پرسشــنامه را ب
اول متوســطه شــهر تبریــز بررســی و بــرای اشــتیاق ســازگار 0/82 

ــد.  ــزارش کردن ــرای اشــتیاق افراطــی 0/73 گ و ب
در مطالعــۀ حاضــر نیــز روایــی ســازۀ "مقیــاس اشــتیاق" بــر روی 
200 تــن از کارکنــان ســازمان ورزش شــهرداری تهــران از طریــق 
تحلیــل عاملــی تاییــدی بررســی شــد و بارهــای عاملــی عبــارت 
هــای بــرای هــر دو بعــد اشــتیاق ســازگار و افراطــی بــاالی 0/4 
بــه دســت آمــد و روایــی همگــرا ایــن مقیــاس از طریــق واریانــس 
ــتیاق  ــرای اش ــد و ب ــی ش ــا )AVE( بررس ــازه ه ــتخرج از س مس
ــد.  ــت آم ــه دس ــازگار 0/50 ب ــتیاق س ــرای اش ــی 0/47 و ب افراط
ــز  ــکاران ]18[ نی ــده Magner و هم ــج قاع ــن نتای ــاس ای براس
رعایــت شــد کــه در مجمــوع بیانگــر روایــی ســازه مناســب ایــن 

پرسشــنامه هــا در ایــن مطالعــه بــود. 
در مطالعــۀ حاضــر پایایــی "مقیــاس اشــتیاق" بــر روی 200 تــن 
از کارکنــان ســازمان ورزش شــهرداری تهــران از طریــق ضریــب 
ــرای اشــتیاق افراطــی 0/70  ــاخ بررســی شــد کــه ب آلفــای کرونب
ــاس  ــه براس ــد ک ــت آم ــه دس ــازگار 0/84 ب ــتیاق س ــرای اش و ب
Cronbach ]19[ معیــار مطلــوب پایایــی 0/70 مــی باشــد کــه 
بــر ایــن اســاس ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــه دســت آمــده نشــان 
ــه حاضــر  ــن پرسشــنامه در مطالع ــول ای ــل قب ــی قاب ــده پایای دهن

بــود. 
ــکاران ]20[  ــط Ryan و هم ــی" توس ــرزندگی ذهن ــاس س "مقی
طراحــی شــده اســت و شــامل 7  عبــارت اســت کــه بــر اســاس 
ــت  ــاًل درس ــن اص ــورد م ــه ای از 1 )در م ــاس 7 درج ــک مقی ی
نیســت( تــا 7 )در مــورد مــن کامــاًل  درســت اســت( بــه عبــارت 
ــه  ــاس ترجم ــه از مقی ــن مطالع ــود. در ای ــی ش ــخ داده م ــا پاس ه
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ــارت  ــد. عب ــتفاده ش ــکاران ]21[ اس ــوانلو و هم ــده  توســط رش ش
ــن اصــاًل درســت  ــورد م ــی 7 )در م ــه صــورت معکــوس یعن 2 ب
نیســت( تــا 1 )در مــورد مــن کامــاًل  درســت اســت( بــه عبــارت ها 
پاســخ داده مــی شــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه نمــره گــذاری ایــن 
ــا 7  ــن 1 ت ــرات بی ــۀ نم ــن اســت، دامن ــاس میانگی ــاس براس مقی
مــی باشــد کــه هــر چــه میانگیــن بــه 7 نزدیــک تــر باشــد نشــان 
دهنــدۀ میــزان ســرزندگی ذهنــی باالتــر مــی باشــد. حــد متوســط 

ایــن مقیــاس نیــز 4 مــی باشــد. 
Salama- روایــی ســازۀ "مقیاس ســرزندگی ذهنــی" در مطالعــۀ

ــا 73  ــرد 60 ت ــر روی 197 زن و م Younes و همــکاران ]22[ ب
ســاله کشــور مصــر بررســی شــد. نتایــج تحلیــل عاملــی تاییــدی 
حاکــی از مطلــوب بــودن بارهــای عاملــی ایــن مقیــاس بــود. هــم 
ــر روی 197 زن  ــی" ب ــرزندگی ذهن ــاس س ــی "مقی ــن، پایای چنی
ــای  ــب آلف ــق ضری ــا 73 ســاله کشــور مصــر از طری ــرد 60 ت و م
ــه دســت  ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــاخ بررســی شــد کــه ضری کرونب
آمــده بــرای ایــن مقیــاس 0/81 گــزارش شــد. در مطالعــه دیگــری 
Kawabata و همــکاران ]23[ روایــی ســازۀ ایــن مقیــاس را بــر 
روی 268 دانشــجو دختــر و پســر از کشــور ژاپــن و 289 دانشــجو 
دختــر و پســر از کشــور ســنگاپور بررســی کردنــد و نتایــج تحلیــل 
ــارت  ــام عب ــی تم ــای عامل ــه باره ــان داد ک ــدی نش ــی تایی عامل
هــای ایــن مقیــاس بــه جــزء عبــارت 2 بــاالی 0/4 و مطلــوب مــی 
باشــد. هــم چنیــن، پایایــی "مقیــاس ســرزندگی ذهنــی" از طریــق 
ــر و پســر  ــر روی 268 دانشــجو دخت ــاخ و ب ضریــب آلفــای کرونب
از کشــور ژاپــن و 289 دانشــجو دختــر و پســر از کشــور ســنگاپور 
بررســی شــد کــه میــزان ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/82 بــه دســت 

آمــد.       
ــکاران ]21[  ــوانلو و هم ــای رش ــه ای تنه ــز در مطالع ــران نی در ای
بــه بررســی ســاختار عاملــی "مقیــاس ســرزندگی ذهنــی" در بیــن 
ــهید  ــکي ش ــوم پزش ــتي و عل ــهید بهش ــگاه ش ــجویان دانش دانش
ــان  ــج نش ــد. نتای ــن پرداختن ــروه 247 و 239 ت ــتي در دو گ بهش
ــا  ــي ب ــک عامل ــاختاري ی ــي، س ــاس ســرزندگي ذهن ــه مقی داد ک
ــز از  واریانــس تبیییــن شــده 59/47 درصــد دارد. روایــي ســازه نی
طریــق عاملــي تاییــدي بررســی و شــاخص هــای بــرازش مطلــوب 
ــا  ــن 0/54 ت ــای بی ــارت ه ــی عب ــای عامل ــد و باره ــزارش ش گ
ــکاران ]21[ در  ــوانلو و هم ــای رش ــن، تنه ــم چنی ــد. ه 0/82 بودن
مطالعــه اول )گــروه 247 تــن( ایــن مقیــاس را از حیــث همســاني 
درونــي مــورد بررســي قــرار دادنــد. نتایــج نشــان داد کــه ضرایــب 
همبســتگي عبــارت هــا از 0/30 تــا 0/70 در تغییــر اســت. در ادامــه 
قــدرت تشــخیص عبــارت هــا مــورد بررســي قــرار گرفــت. بدیــن 

ترتیــب کــه همبســتگي نمــره هــر عبــارت بــا نمــره کل مقیــاس 
ــوب  ــخیص مطل ــدرت تش ــاي ق ــه گوی ــج اولی ــد. نتای ــي ش بررس
تمامــي عبــارت هــا بــود. کمتریــن همبســتگي مربــوط بــه عبــارت 
ــارت  ــه عب ــوط ب ــا 0/48 و بیشــترین همبســتگي مرب ــر ب 2 و براب
ــود. ضریــب آلفــاي کرونبــاخ 0/88 و ضریــب  4 و معــادل 0/78 ب
دو نیمــه کــردن 0/85 نیــز بــه دســت آمــد کــه نشــان از روایــی 
مناســب مقیــاس داشــت. هــم چنیــن، در مطالعــه ای کــه توســط 
ــش  ــن از دان ــر روی 298 ت ــکاران ]24[ ب ــالمی و هم ــیخ االس ش
ــر و پســر دورۀ دبیرســتان شــهر شــیراز انجــام شــد  ــوزان دخت آم
ــا  ــاده ب ــاس، همبســتگی هــر م ــن مقی ــی ای جهــت بررســی روای
نمــره کل "مقیــاس ســرزندگی ذهنــی" محاســبه گردیــد. دامنــه 
ــب در  ــه ضرای ــد و هم ــت آم ــه دس ــا 0/86 ب ــب از 0/57 ت ضرای
ــالمی و  ــیخ االس ــن ش ــم چنی ــد. ه ــادار بودن ــطح 0/001 معن س
همــکاران ]24[ پایایــی ایــن مقیــاس را بــر روی 298 تــن از دانــش 
آمــوزان دختــر و پســر دورۀ دبیرســتان شــهر شــیراز بررســی کردنــد 

ــد.  ــاخ را 0/89 گــزارش کردن ــای کرونب ــب آلف و ضری
در مطالعــۀ حاضــر نیــز روایــی ســازۀ "مقیــاس ســرزندگی ذهنــی" 
بــر روی 200 تــن از کارکنــان ســازمان ورزش شــهرداری تهــران 
از طریــق تحلیــل عاملــی تاییــدی بررســی شــد و بارهــای عاملــی 
عبــارت هــای بــاالی 0/4 بــه دســت آمــد و روایــی همگــرا ایــن 
 )AVE( ــا ــازه ه ــتخرج از س ــس مس ــق واریان ــاس از طری مقی
ــده  ــج قاع ــن نتای ــاس ای ــد. براس ــت آم ــه دس ــی 0/46 ب بررس
ــوع  ــه در مجم ــت شــد ک ــز رعای ــکاران ]18[ نی Magner و هم
بیانگــر روایــی ســازه مناســب ایــن پرسشــنامه هــا در ایــن مطالعــه 
بــود. هــم چنیــن، پایایــی "مقیــاس ســرزندگی ذهنــی" بــر روی 
200 تــن از کارکنــان ســازمان ورزش شــهرداری تهــران از طریــق 
ــد  ــت آم ــه دس ــد و 0/82 ب ــی ش ــاخ بررس ــای کرونب ــب آلف ضری
ــی 0/70  ــوب پایای ــار مطل ــاس Cronbach ]19[ معی ــه براس ک
ــه  ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــاس ضرای ــن اس ــر ای ــه ب ــد ک ــی باش م
دســت آمــده نشــان دهنــده پایایــی قابــل قبــول ایــن پرسشــنامه 

ــود.  در مطالعــه حاضــر ب
 Stevens پرسشــنامه لــذت گرونینگــن" این پرسشــنامه توســط"
و همــکاران ]25[ طراحــی شــده اســت و شــامل 10 عبــارت اســت 
کــه بــا مقیــاس 5 درجــه ای لیکــرت از 1 )کامــاًل موافقــم( تــا 5 
)کامــاًل مخالفــم( پاســخ داده مــی شــود و فاقــد خــرده مقیــاس می 
باشــد و لــذت از اوقــات فراغــت کل را مــی ســنجد. بــا توجــه بــه 
ایــن کــه نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه براســاس میانگیــن اســت، 
دامنــۀ نمــرات بیــن 1 تــا 5 مــی باشــد کــه هــر چــه میانگیــن بــه 
5 نزدیــک تــر باشــد نشــان دهنــدۀ میــزان لــذت باالتــر می باشــد. 
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حــد متوســط ایــن پرسشــنامه نیــز 3 مــی باشــد. 
 Stevens روایــی ســازۀ "پرسشــنامه لــذت گرونینگــن" توســط
و همــکاران ]25[ بــر روی 82 زن و مــرد بــا میانگیــن ســنی 
ــه  ــج نشــان داد ک ــد بررســی شــد و نتای 60 ســال در کشــور هلن
"پرسشــنامه لــذت گرونینگــن" ســاختاري یــک عاملــي بــا 
واریانــس تبیییــن شــده 51/67 درصــد دارد. همچنیــن، همبســتگی 
ــي ســازه  ــود. روای ــر ب ــا 0/83 متغی ــارت هــای از 0/48 ت ــن عب بی
نیــز از طریــق عاملــي تاییــدي بررســی و شــاخص هــای بــرازش 
مطلــوب گــزارش شــد و بارهــای عاملــی عبــارت هــا بیــن 0/58 
تــا 0/86 بودنــد. هــم چنیــن پایایــی ایــن پرسشــنامه نیــز توســط 
Stevens و همــکاران ]25[ بــر روی 82 زن و مــرد بــا میانگیــن 
ــون  ــج آزم ــد و نتای ــی ش ــد بررس ــور هلن ــال در کش ــنی 60 س س
ــی از  ــه حاک ــان داد ک ــتگی را 0/84 نش ــب همبس ــون ضری بازآزم
مطلــوب بــودن آن بــود. هــم چنیــن ضریــب آلفــای کرونبــاخ ایــن 

ــد ]25[.  ــزارش ش ــنامه 0/88 گ پرسش
ــذت  ــنامه ل ــه  "پرسش ــن ک ــل ای ــه دلی ــر، ب ــۀ حاض در مطالع
ــه  ــی شــد ب ــتفاده م ــران اس ــار در ای ــن ب ــرای اولی گرونینگــن" ب
ــا، از روش  ــنامه ه ــه پرسش ــت ترجم ــد. جه ــه ش ــی ترجم فارس
ــه  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــتفاده ش ــکاران ]26[ اس Tsang و هم
ــروه  ــارج از گ ــی خ ــط مترجم ــی آن توس ــخه انگلیس ــدا، نس ابت
ــی  ــابهت مفهوم ــد، ســپس مش ــه ش ــه فارســی ترجم پژوهــش ب
ــی  ــم پرسشــنامه انگلیســی اصل ــا مفاهی ــه شــده ب ــارات ترجم عب
ــور  ــه منظ ــد. ب ــی ش ــر بررس ــه حاض ــگران مطالع ــط پژوهش توس
ــن" در  ــذت گرونینگ ــنامه ل ــی، "پرسش ــی محتوای ــی روای بررس
اختیــار 5 تــن از مدرســین حــوزۀ مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد 
ــت  ــین مدیری ــن از مدرس ــزی و 5 ت ــران مرک ــد ته ــالمی واح اس
ــت و  ــرار گرف ــوب ق ــران جن ــالمی ته ــگاه آزاد اس ــی دانش ورزش
پــس از مطابقــت دادن گویــه هــا بــا اهــداف مطالعــه و مشــخص 
شــدن مرتبــط بــودن گویــه هــا، شــفافیت، ســادگی و عــدم مبهــم 
بــودن آن هــا روایــی محتــوا تاییــد شــد و مقــدار شــاخص محتــوا 
ــوری،  ــی ص ــی روای ــور بررس ــه منظ ــد. ب ــت آم ــه دس 0/81 ب
"پرسشــنامه لــذت گرونینگــن" در اختیــار 15 تــن از دانشــجویان 
ــران  ــت ورزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ته ــری مدیری دکت
ــنامه  ــازۀ "پرسش ــی س ــن، روای ــم چنی ــت. ه ــرار گرف ــزی ق مرک
لــذت گرونینگــن" بــر روی 200 تــن از کارکنــان ســازمان ورزش 
شــهرداری تهــران از طریــق تحلیــل عاملــی تاییــدی بررســی شــد 
و بارهــای عاملــی عبــارت هــا بــاالی 0/4 بــه دســت آمــد و روایــی 
همگــرا ایــن مقیــاس از طریــق واریانــس مســتخرج از ســازه هــا 
ــج  ــن نتای ــاس ای ــد. براس ــت آم ــه دس ــی 0/54 ب )AVE( بررس

ــه در  ــد ک ــت ش ــز رعای ــکاران ]18[ نی ــده Magner و هم قاع
مجمــوع بیانگــر روایــی ســازه مناســب ایــن پرسشــنامه هــا در این 
مطالعــه بــود. هــم چنیــن، پایایــی "پرسشــنامه لــذت گرونینگــن" 
بــر روی 200 تــن از کارکنــان ســازمان ورزش شــهرداری تهــران 
از طریــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ بررســی شــد و 0/83 بــه دســت 
آمــد کــه آمــد کــه براســاس Cronbach ]19[ معیــار مطلــوب 
ــای  ــب آلف ــاس ضرای ــن اس ــر ای ــه ب ــد ک ــی باش ــی 0/70 م پایای
کرونبــاخ بــه دســت آمــده نشــان دهنــده پایایــی قابــل قبــول ایــن 

ــود.  ــه حاضــر ب پرسشــنامه در مطالع
بــرای جمــع آوری داده هــا، پژوهشــگر، ابتدا از ســوی دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد تهــران مرکــز بــرای انجــام پژوهــش خــود و توزیع 
ابزارهــای مذکــور معرفــی نامــه و مجــوز دریافــت نمــود. ســپس 
بــا معرفــی خــود بــه حراســت ســازمان ورزش شــهرداری تهــران 
ــت  ــداف و ماهی ــورد اه ــات الزم در م ــش توضیح ــورد پژوه در م
ــورد  ــدگان در م ــرکت کنن ــه ش ــالوه، ب ــد. بع ــش داده ش پژوه
ــه مانــدن اطالعــات موجــود در پرسشــنامه اطمینــان داده  محرمان
شــد و تاکیــد شــد کــه نیــازی بــه ذکــر نــام و نــام خانوادگــی در 
پرسشــنامه نمــی باشــد. نمونــه هــا داوطلبانــه در مطالعــه شــرکت 
ــاره  ــق کن ــش ح ــورد پژوه ــای م ــه ه ــه نمون ــه کلی ــد و ب کردن
ــه منطــور  ــد و ب ــاد آوری گردی ــن کار ی ــری از پژوهــش در حی گی
کســب رضایتمنــدی کتبــی از شــرکت کننــدگان، در انتهــای گویــه 
هــای جمعیــت شــناختی یــک گویــه مبنــی بــر حضــور داوطلبانــه 
ــی  ــا طراح ــل امض ــا مح ــان ب ــرای کارکن ــور ب ــت از حض و رضای
شــده بــود.  ســپس پرسشــنامه هــا بیــن کارکنــان ســازمان ورزش 
ــع و گــرداوری شــد. جهــت تکمیــل هــر  شــهرداری تهــران توزی
پرسشــنامه تقریبــاً 30 دقیقــه زمــان صــرف شــد. جمــع آوری داده 
هــا از اوایــل آذر مــاه 1398 بــه مــدت حــدود 2 هفتــه انجــام شــد.

روش آمــاری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهش در دو ســطح توصیفی 
و آمــار اســتنباطی انجــام گرفــت. بــرای تحلیــل داده هــای توصیفی 
از روش آمــاری توصیفــی اســتفاده شــد و از ایــن طریــق فراوانــی، 
درصــد، محاســبه شــد. جهــت تعییــن طبیعــی بــودن توزیــع داده 
هــا از آزمــون کلموگــروف- اســمیرنوف اســتفاده شــد. هــم چنیــن، 
ــادالت  ــازی مع ــو س ــا از الگ ــن متغیره ــط بی ــی رواب ــرای بررس ب

ســاختاری بــا نــرم افــزار SmartPLS 3. اســتفاده شــد. 

یافته ها 
ــت  ــه از لحــاظ وضعی ــی نشــان داد ک ــای توصیف ــه ه ــج یافت نتای
ــنی  ــۀ س ــه دامن ــن ب ــداد 79 ت ــه تع ــی ب ــترین فراوان ــنی، بیش س
ــه  ــی ب ــن فراوان ــر از 40 ســال )حــدود 36 درصــد(  و کمتری باالت



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 9، شماره 3، خرداد و تیر 1399

90

ــه دامنــۀ ســنی زیــر 30ســال )حــدود 6 درصــد(  تعــداد 12 تــن ب
ــداد  ــه تع ــراد نمون ــن اف ــت جنســیت، از بی ــد. از لحــاظ وضعی بودن
ــدود  ــن زن )ح ــداد 45 ت ــد( و تع ــدود 77 درص ــرد )ح ــن م 155 ت
23 درصــد( بودنــد. از لحــاظ وضعیــت تاهــل، از بیــن افــراد نمونــه 
تعــداد 27 تــن مجــرد )حــدود 14 درصــد( و تعــداد 173 تــن متاهل 
)حــدود 86 درصــد( بودنــد. از لحــاظ وضعیــت تحصیلــی، بیشــترین 
ــدود  ــی )ح ــدرک کارشناس ــن دارای م ــداد 106 ت ــه تع ــی ب فراوان

ــدرک  ــن دارای م ــداد 4 ت ــه تع ــی ب ــن فراوان 53 درصــد( و کمتری
ــد.   تحصیلــی دکتــری )حــدود 2 درصــد( بودن

هــم چنیــن، بــه منظــور بررســی پیــروی داده هــا از توزیــع نرمــال 
بــودن داده شــاخص چولگــی و کشــیدگی بررســی شــد و میــزان 
ــع  ــازۀ 2± قــرار داشــت. بنابرایــن، توزی چولگــی و کشــیدگی در ب

داده هــا از توزیــع نرمــال برخــوردار بــود. 

شکل 1: الگو در حالت تخمین ضرایب استاندارد  
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جدول1: وزن های رگرسیون استاندارد شده الگو پیش فرض
نتیجهp-value آمارۀ tضرایب رگرسیونیمتغیر مستقل

تایید0/5754/5710/001اشتیاق سازگار   لذت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی

تایید0/5723/7290/001-اشتیاق افراطی  لذت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی

رد0/1660/9580/338-سرزندگی  لذت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی

نتایــج )جــدول1( وزن هــای رگرســیونی اســتاندارد شــده الگــو را 
نشــان مــی دهــد. براســاس نتایــج، مــی تــوان گفــت بیــن اشــتیاق 
ــا ضریــب رگرســیونی 0/57 و مقــدار احتمــال )4/57( و  ســازگار ب
ســطح معنــاداری کوچکتــر از 0/05 بــا لــذت از اوقــات فراغــت بــا 
تاکیــد بــر فعالیــت بدنــی همبســتگی مثبــت معنــاداری وجــود دارد. 
همچنیــن، بیــن اشــتیاق افراطــی بــا ضریــب رگرســیونی  0/57- و 

ــا  ــر از 0/05 ب ــاداری کوچکت ــال )3/72( و ســطح معن ــدار احتم مق
لــذت از اوقــات فراغــت بــا تاکیــد بــر فعالیــت بدنــی همبســتگی 
ــب  ــا ضری ــرزندگی ب ــن س ــا، بی ــود دارد. ام ــاداری وج ــی معن منف
ــاداری  ــطح معن ــال )0/95( و س ــدار احتم ــیونی 0/16- و مق رگرس
بزرگتــر از 0/05 بــا لــذت از اوقــات فراغــت بــا تاکیــد بــر فعالیــت 

بدنــی همبســتگی معنــاداری وجــود نــدارد.

 جدول2: معیارهای کلی کیفیت الگو
ضریب تعیینمیانگین واریانس استخراجی متغیرها

-0/47اشتیاق افراطی
-0/50اشتیاق سازگار

-0/46سرزندگی
0/540/476لذت از اوقات فراغت با تاکید به فعالیت بدنی

 GOF ــاخص ــو از ش ــرازش الگ ــی ب ــرای بررس ــن ب ــم چنی ه
ــدا  ــو در ابت ــرازش الگ ــرای بدســت آوردن ب ــتفاده می-شــود. ب اس
بایــد مقــدار اشــتراکی متغیــر وابســته )لــذت از اوقــات فراغــت بــا 
تاکیــد بــه فعالیــت بدنــی( را )0/54( و ســپس مقــدار ضریــب تعیین 
)0/47( را در نظــر گرفــت و ســپس ایــن مقادیــر را در فرمــول زیــر 

گذاشــت.
GOF=√(Communality×Rsquare)
GOF=√(0.54×0.47=)
GOF=√(0.253)
GOF=0.503
در نتیجــه مقــدار شــاخص GOF برابــر اســت بــا 0/503 کــه ایــن 
ــوان  ــه عن ــه ســه مقــدار 0/01، 0/25، و 0/41 ب ــا توجــه ب عــدد ب
مقادیــر ضعیــف، متوســط و قــوی بــرای GOF، حاکی از آن اســت 
کــه معیــار قــدرت کل الگــو قــوی مــی باشــد. الگــوی پژوهــش از 

بــرازش مطلوبــی برخــوردار اســت.
 

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی اشــتیاق بــه فعالیــت 
بدنــی، ســرزندگی بــا لــذت از اوقــات فراغــت ورزشــی در کارکنــان 
ســازمان ورزش شــهرداری تهــران انجــام شــد. نتایــج نشــان داد 

ــا تاکیــد  ــا لــذت از اوقــات فراغــت ب کــه بیــن اشــتیاق ســازگار ب
ــاداری وجــود دارد.  در  ــت معن ــی همبســتگی مثب ــت بدن ــر فعالی ب
ــه اقدســی و همــکاران ]17[ نشــان داد  ــج مطالع ــن راســتا، نتای ای
ارتبــاط بیــن رضایــت از زندگــی بــا شــور و اشــتیاق ســازگار مثبــت 
ــن  ــه ای ــز ب ــکاران ]7[ نی ــادار اســت. Parastatidou و هم معن
ــا  ــی ب ــازگار و افراط ــتیاق س ــن اش ــه بی ــد ک ــت یافتن ــه دس نتیج
ــاداری وجــود  ــت معن ــت هــای ورزشــی رابطــۀ مثب ــذت از فعالی ل
ــه  ــج مطالع ــا نتای ــای پژوهــش حاضــر ب ــه ه ــن، یافت دارد. بنابرای
اقدســی و همــکاران ]17[ و Parastatidou و همــکاران ]7[ 
همســو مــی باشــد. یافتــه هــای ایــن بخــش مطالعــات ناهمســو 
نداشــت. Vallerand ]9[ اذعــان مــی دارد کــه اشــتیاق ســازگار، 
تجربــۀ لــذت بــردن از ورزش یــا فعالیــت بدنــی اســت کــه در قالب 
رضایــت از زندگــی نمایــان مــی شــود و همســو و ســازگار بــا ســایر 
ــتیاق  ــراد دارای اش ــد. اف ــی باش ــی م ــم زندگ ــای مه ــت ه فعالی
ســازگار بعــد از شــرکت در فعالیــت مــی تواننــد هیجانــات مثبتــی 
را تجربــه و بــر ســایر فعالیــت هــای مهــم زندگــی شــان تمرکــز 
کننــد. عــالوه برایــن، افــراد دارای اشــتیاق ســازگار بــه جــز لــذت 
حاصــل از خــود فعالیــت هیــچ پیامــدی را از شــرکت در آن انتظــار 
ــه  ــت ک ــان داش ــن اذع ــوان چنی ــی ت ــاس، م ــن اس ــد. برای ندارن
کارمنــدان ســازمان ورزش شــهرداری تهران دارای اشــتیاق ســازگار 
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بــه منظــور لــذت بــردن از خــود رفتــار )ورزش( در آن شــرکت مــی 
ــذت از  ــه ل ــت و از جمل ــات مثب ــل تجربی ــن دلی ــه همی ــد و ب کنن

فعالیــت ورزشــی در اوقــات فراغــت را تجربــه مــی کننــد.   
ــا  ــن اشــتیاق افراطــی ب ــه بی ــه حاضــر نشــان داد ک ــج مطالع نتای
لــذت از اوقــات فراغــت بــا تاکیــد بــر فعالیــت بدنــی همبســتگی 
ــه  ــای مطالع ــه ه ــالف یافت ــود دارد. برخ ــاداری وج ــی معن منف
ــن  ــاط بی ــد ارتب ــان دادن ــکاران ]17[ نش ــی و هم ــر، اقدس حاض
ــادار نیســت.  ــا شــور و اشــتیاق افراطــی معن ــت از زندگــی ب رضای
ــن اشــتیاق  Parastatidou و همــکاران ]7[  نشــان داد کــه بی
افراطــی بــا لــذت از فعالیــت هــای ورزشــی رابطــۀ مثبــت 
معنــاداری وجــود دارد. بنابرایــن، یافتــه هــای پژوهــش حاضــر بــا 
 Parastatidou ــکاران ]17[ و ــی و هم ــش اقدس ــج پژوه نتای
ــن  ــی ای ــل احتمال ــد. از دالی ــی باش ــو م ــکاران ]7[  ناهمس و هم
ناهمســویی مــی تــوان بــه تفــاوت جامعــۀ آمــاری تحقیقات اشــاره 
کــرد. افــرادی کــه دارای اشــتیاق افراطــی هســتند بــرای دســتیابی 
بــه پیامدهــای خــاص فعالیــت مــور عالقــه شــان ماننــد شــناخت 
اجتماعــی و افزایــش عــزت نفــس، بــرای شــرکت در آن فعالیــت 
احســاس اجبــار و فشــار مــی کننــد. افــراد دارای اشــتیاق افراطــی، 
ــن  ــه در ای ــد ک ــت دارن ــه شــرکت در فعالی ــه ب احســاس اجبارگون
صــورت بــا ســایر جنبــه هــای زندگــی شــان تضادهایی ایجــاد می 
شــود و وقتــی از شــرکت در آن فعالیــت منــع مــی شــوند و یــا نمی 
تواننــد در آن فعالیــت شــرکت کننــد، احســاس ســرخوردگی مــی 
کننــد ]9[. بنابرایــن، مــی تــوان چنین اســتنباط کــرد کــه کارمندان 
ــه  ــی ب ــتیاق افراط ــران دارای اش ــهرداری ته ــازمان ورزش ش س
ورزش، عالقمنــدی زیــادی بــه ورزش نشــان مــی دهنــد و ارزش 
زیــادی بــرای ورزش قائــل مــی شــوند و احســاس مــی کننــد کــه 
ورزش بخشــی از هویــت آن هــا هســت و بــرای شــرکت در ورزش 
ــن نگــرش هــا باعــث ایجــاد  ــد کــه ای ــار مــی کنن احســاس اجب
پیامدهــای منفــی و از جملــه عــدم تجربــۀ لــذت از اوقــات فراغــت 

ورزشــی مــی شــود. 
مطالعــۀ حاضــر نشــان داد کــه بیــن ســرزندگی بــا لــذت از اوقــات 
فراغــت بــا تاکیــد بــر فعالیــت بدنــی همبســتگی معنــاداری وجــود 
ــه هــای پژوهــش حاضــر، Kinnafick و  ــدارد. برخــالف یافت ن
همــکاران ]27[ نشــان دادنــد کــه ســرزندگی از از طریــق فعالیــت 
ــت  ــر مثب ــی تاثی ــت بدن ــارکت در فعالی ــش مش ــر افزای ــی ب بدن
معنــاداری دارد. بنابرایــن، یافتــه هــای پژوهــش حاضــر بــا نتایــج 
تحقیــق Kinnafick و همــکاران ]27[ ناهمســو مــی باشــد. از 
دالیــل احتمالــی ایــن ناهمســویی مــی تــوان بــه تفــاوت جامعــۀ 
آمــاری تحقیقــات اشــاره کــرد. Scanlan و همــکاران ]28[ لــذت 

از اوقــات فراغــت ورزشــی پاســخ عاطفــی مثبــت به تجربه ورزشــی 
اســت کــه بــه طــور عــام احساســاتی نظیــر لذت دوســت داشــتن و 
ســرگرمی را منعکــس مــی کنــد. لــذا، بــه نظر مــی رســد کارمندان 
ســازمان ورزش شــهرداری تهــران بــرای رســیدن به ایــن تجربیات 
و ادراک آن در حیــن و بعــد از انجــام فعالیــت ورزشــی بــه حالتــی 
روان شــناختی فراتــر از ســرزندگی و پرانــرژی بــودن نیــاز دارنــد. در 
توجیــه عــدم معنــاداری ایــن بخــش از یافتــه هــا مــی تــوان چنین 
اذعــان داشــت کــه احتمــااًل بخشــی از افراد شــرکت کننــده در این 
تحقیــق احتمــااًل بــه دلیــل کنتــرل وزن و عالقمنــدی بــه ورزش و 
ایجــاد تنــوع در برنامــه هــای روزانــه در ورزش شــرکت مــی کننــد 
ــا  ــت ورزشــی در آن ه ــذت از فعالی ــل احســاس ل ــن دلی ــه همی ب
ادراک و تجربــه نمــی شــود و از طرفــی احتمــااًل از دیــدگاه آن هــا 
لــذت از اوقــات فراغــت ورزشــی بــه عواملــی فراتــر از عوامــل روان 

شــناختی مثبــت و از جملــه ســرزندگی بســتگی دارد. 

نتیجه گیری
یافتــه هــا نشــان داد کــه اشــتیاق ســازگار و اشــتیاق افراطــی بــا 
لــذت از اوقــات فراغــت بــا تاکیــد بــر فعالیــت بدنــی همبســتگی 
ــدان مفهــوم اســت کــه  ــد. ایــن ب ــاداری دارن مثبــت و منفــی معن
ــارکت  ــذت از مش ــزان ل ــد می ــی توان ــا م ــن متغیره ــه ای ــه ب توج
کارکنــان را در فعالیــت بدنــی در اوقــات فراغــت افزایــش یابــد. از 
ایــن رو، پیشــنهاد مــی شــود مدیــران ســازمان ورزش شــهرداری 
ــدان  ــرای کارمن ــت ورزشــی ب ــات فراغ ــای اوق ــه ه ــران برنام ته
ســازمان ورزش در طــول هفتــه و روزهــای آخــر هفتــه بــه صــورت 
ــرو  ــودن قلم ــد. محــدود ب ــزار نماین ــای ورزشــی برگ ــش ه همای
ــه حــوزۀ ســتادی ســازمان ورزش شــهرداری تهــران از  مطالعــه ب
ــه ســایر  ــم آن ب ــود کــه تعمی ــن پژوهــش ب محدودیــت هــای ای
مجموعــه هــای ورزشــی مناطــق 22 گانــۀ شــهرداری تهــران مــی 

ــا احتیــاط صــورت گیــرد.   بایســت ب

سپاسگزاری 
ــه  ــی و ب ــه ریاح ــجو اله ــری دانش ــالۀ دکت ــر از رس ــه حاض مقال
ــخ   ــالق تاری ــد اخ ــا ک ــی ب ــی زارع ــر عل ــای دکت ــی آق راهنمای
98/1/16 در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز در ســال 
1398 مــی باشــد. بدیــن وســیله از زحمــات تمامــی مســئوالن و 
ــدرکاران دانشــگاه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران  دســت ان

ــود. ــی ش ــی م ــال تشــکر و قدردان ــز کم مرک
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