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Abstract 
 

Introduction: In recent years, exercise and physical activity have become common, and given 

sports psychology development, the desire for physical activity plays a vital role in influencing 

peoples mental health. 

Aim: This study is conducted to examine the effect of passion for physical activity on the 

psychological well-being of sports facilities participants. 

Method: The method is descriptive-correlation based on structural equation modeling. The 

population was all participants in sports facilities of Tehran, District 15, in 2021. The sample size 

was determined by Gpower 3.1, and 348 people were selected by the simple random sampling 

method. In order to collect data, the Passion for Physical Activity Scale (Vallerand et al., 2003), 

Satisfaction with Life Scale (Bails et al. 1998), Self-neglect and Physical Injury Experience 

Scale (Louis et al., 2016) were used. Statistical analysis was conducted by structural equations 

modeling with SPSS-24 and Smart PLS-3. 

Results: The results of structural equation modeling showed that obsessive (p=0.001) and 

harmonious (p=0.003) passions have a significant negative and positive effect on self-neglect. 

Also, obsessive passion has a significant positive effect on satisfaction with life, and obsessive 

passion has a significant positive effect on workout injury (p=0.001). Finally, self-neglect has a 

significant negative effect on satisfaction with life (p=0.001), but no significant effect was 

observed on the workout injury (p=0.204). 

Conclusion: The results show that obsessive and harmonious passions negatively and positively 

affect psychological well-being. Managers and officials should develop sports activities in 

intervention strategies to improve satisfaction and psychological well-being. 
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 پزشکی شناختمجله روانشناسی و روان

 1041، 1، شماره منهسال 

 40-40: صفحات

 

 افراد شرکت کننده در اماکن ورزشی شناختیروان بدنی بر بهزیستیتأثیر اشتیاق به فعالیت 
 

 3زادان، اعظم فتحی2مفرد ، صدیقه خواجه افالطون1بخشرضا نیک

 Nikbakhsh_reza@yahoo.com: ایمیل(. مولف مسئول) رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ،مدیریت ورزشیگروه  ار،یدانش.1

 .ای استان گلستان، گلستان، ایرانی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه فنی و حرفهادکتر. 2

 .رانیآباد کتول، ا یعل ،یآباد کتول، دانشگاه آزاد اسالم یواحد عل ،یبدن تیگروه ترب ،ادکتر یدانشجو. 3

 
11/11/1044 :تاریخ پذیرش مقاله                                    11/44/1044 :تاریخ دریافت مقاله  

 

 چکیده

 

اشتیاق به  ورزش، روانشناسی ترویج با که است شدهتبدیل  رایج گرایش یک به ورزش و فعالیت بدنی اخیر های سال در :مقدمه

 .کند می ایفا افراد ذهنی جنبه بر تأثیرگذاری در مهمی نقش فعالیت بدنی

 .انجام شد در اماکن ورزشی کننده شرکتافراد  شناختیروان  بر بهزیستی بدنی فعالیتاشتیاق به  تأثیر هدف باحاضر  پژوهش :هدف

در  کننده شرکت افرادتمام  شاملآماری  جامعه .بود ساختاری معادالت سازیمدل بر مبتنی ،همبستگی -توصیفی پژوهش روش :روش

 بانفر  304 تعداد 1/3 هنسخ پاور  جی افزارنرماساس تعیین حجم نمونه بر که بود 1044در سال  شهرداری تهران 11منطقه  کن ورزشیاما

رضایت از زندگی بالیس ، (2443والرند و همکاران، ) بدنی تیبه فعال اقیاشت پرسشنامهاز  .انتخاب شدند ساده تصادفی گیرینمونه روش

از روش  .استفاده شد ها دادهآوری  جمع برای (2411) همکارانآسیب فیزیکی لوئیس و  تجربه و، غفلت از خود (1444) همکارانو 

 .گردیداستفاده  ها داده وتحلیل تجزیهجهت  Smart PLS 3و 20نسخه SPSS  افزار نرمبا  معادالت ساختاری

بر غفلت از خود به ترتیب تأثیر  (p=443/4) افراطی اشتیاقو  (p=441/4) سازگار اشتیاقنتایج معادالت ساختاری نشان داد  :هایافته

بر آسیب در حین تمرین تأثیر مثبت و معنادار  افراطی اشتیاقو  زندگیبر رضایت از  سازگار اشتیاقمچنین، ه .منفی و مثبت معنادار دارد

تأثیری  نیتمر نیدر ح بیآساما بر  ؛(p=441/4) زندگی تأثیر منفی معنادار دارد از  غفلت از خود بر رضایت نهایتاً(. p=441/4) دارد

 (.p=240/4) ندارد

الزم است . دارند شناختیروان  بهزیستی روی برمنفی  تأثیرناسازگار   اشتیاق مثبت و تأثیرسازگار  اشتیاق داد   نتایج نشان :گیرینتیجه

شهروندان در جهت بهبود رضایت  با مداخله های استراتژی ورزشی در های فعالیت از که امر توسعه داده شودی توسط مدیران های برنامه

 .کنند استفاده روانشناختی  و بهزیستی

 ورزشی مراکز، روانشناختی بدنی، بهزیستیفعالیت اشتیاق،  :هاواژهکلید

 

 

 

 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی
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     41      و همکاران بخشرضا نیک

40-40، 1041، 1م، شماره نهپزشکی شناخت، سال مجله روانشناسی و روان  

 مقدمه

 حوزه در شدتبه  1شناختیروانبهزیستی  مفهوم

 روانشناسی جدیدتر دیدگاه در و گرایانه انسان روانشناسی

 بهزیستی زمینه در کلیدی مطالعات. دارد ریشه مثبت

 ،(1411) 3راجرز ،(1411 ،1414) 2آلپورت توسط

 1ریف ،(1441) 1رایان و دسی ،(1442 ،1413) 0اریکسون

است  شدهانجام ( 1441) 1کیز و ریف و (1444،1441)

 ،4کاستیال-جوناس و گارسیا-براوو، دی-رودریگوئز)

 است یمفهوم چندوجه کی شناختیروان یستیبهز (.2424

 تیموقع ،یلیتحص تیوضع ،یو روان یسالمت جسم که

استقالل و آزادی و  به یابیمادی، دست تیاقتصادی، امن

 این در. شهری را دربر دارد یمشارکت در زندگ ییتوانا

 4اساس دیدگاه ریفبر شناختیروان بهزیستی پژوهش

 توسعه و تکمیل برای فرد تالش عنوان به (1441)

بهزیستی  ،درنتیجه. است شدهتوصیف  خود های پتانسیل

 شود می درک چندبعدی ساختار یک عنوان به شناختیروان

 نحوه بر که است اجتماعی و فردی های جنبه شامل که

 نحوه همچنین و جهان در ما حضور و تفسیر درک،

. گذارد می تأثیر زندگی های چالش و رویدادها با مواجهه

 کارگیری به بر شناختیروان بهزیستی که معناست بدان این

 و بودن مناسب که دارد تکیه راهبردهایی و احساسات

 فرد اجتماعی و فیزیکی بهینه عملکرد به ها آن اثربخشی

 (.2424 همکاران، براوو و-رودریگوئز) دارد بستگی

 اند کرده پیشنهاد نویسندگان از برخی اخیر، های سال در

 های راه از یکی 14بدنی های فعالیت در شدن درگیر که

                                                             
1
- Psychological well-being 

2
- Allport 

3
- Rogers 

4
- Erikson 

5
- Deci & Ryan 

6
- Ryff 

7
- Ryff & Keyes 

8
- Rodriguez-Bravo, De-Juanas & Garcia-Castilla 

9
- Ryff 

10
- Physical activities 

(. 2411 ،11والرند)است  شناختیروان بهزیستی تسهیل

 انسان سالمت از اساسی جنبه بدنی و ورزشی های فعالیت

 و متابولیک فعالیت ارتقای بر عالوه زیرا ؛است

 که است ضروری عنصر یک عروقی، قلبی عملکردهای

پارا، ) کند می کمک شناختیروانبهزیستی  کلی حس به

 اخیر، دهه دو در(. 2424 ،12آرون، آمادوری و میوسی

بهزیستی  و ورزشی -بدنی های فعالیت بین رابطه

 کرده جلب خود به را علمی جامعه توجه شناختیروان

 مستقیم رابطه یک که اند داده نشان متعدد مطالعات. است

 ،13، ویدرا و گیلریگل)دارد  وجود متغیر دو هر بین

بهزیستی  بر بدنی فعالیت مزایای ،حال این با (.2410

 به نسبت افراد که رفتارهایی و ها نگرش به شناختیروان

در این بین  در. دارد بستگی دارند ورزش و بدنی فعالیت

اشـتیاق بـه  ،نظـری رویکردهـای از یکـی ورزش حوزه

اسـت کـه بـرای افزایـش هیجانـات  10فعالیـت بدنـی

به یک فعالیت  اشــتیاق. شود میشناخته  مثبـت در ورزش

است  عالقهمورد مشارکت در یک فعالیت  دهنده نشان

ی خود را و زمان و انرژ کند میکه فرد آن را مهم تلقی 

نیک  اسماعیلی و ریاحی، زارعی) کند میصرف آن 

 (.1344 ،آیین

توسط  بار اولین برای 11اشتیاق دوگانه راستا مدل این در

 چگونه که دهد می توضیح و شد توصیف (2444)والرند 

 ایجاد خاص فعالیت یک برای را اشتیاق است ممکن افراد

 در اشتیاق اینکه برای همکارانش و والراند گفته به. کنند

 داشتن دوست: شود رعایت باید معیار سه شود، گرفته نظر

 آن در زمان صرف و فعالیت برای گذاری ارزش فعالیت،

 یا سازگار هماهنگ ماهیت تواند می اشتیاق. فعالیت

                                                             
11

- Vallerand 
12

- Parra, Arone, Amadori & Mucci 
13

- Reigal, Videra & Gil 
14

- Passion to physical activity 
15

- The Dualistic Model of Passion 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.543951/full#B3
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.543951/full#B66
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.543951/full#B30
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.543951/full#B22
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.543951/full#B69
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.543951/full#B72
https://www.frontiersin.org/people/u/792112
https://www.frontiersin.org/people/u/709615
https://www.frontiersin.org/people/u/788542
https://www.researchgate.net/profile/Elisabetta-Parra-2
https://www.researchgate.net/profile/Alessandro-Arone
https://www.researchgate.net/profile/Salvatore-Amadori
https://www.researchgate.net/profile/Federico-Mucci
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40-40، 1041، 1م، شماره نهپزشکی شناخت، سال مجله روانشناسی و روان  

 هر و باشد داشته( اجباری) وسواسی یا( خودمختاری)

 همراه مختلفی نتایج با اشتیاق متمایز انواع این از یک

وقتی (. 2414 ،1بوریو، بلوم، بولین و ناگل کیرک) است

افراد اشتیاق سازگار دارند، برای شرکت در فعالیت تمایل 

کامالً  صورت بهکنند، بلکه را تجربه نمی کنترلی  غیرقابل

دهنده   نشاناین اشتیاق . کنندآزادانه آن را انتخاب می

مثبت اشتیاق است که فرد فعالیتی را که به آن اشتیاق  جنبه

در اشتیاق (. 2414، رفیعیدانا و )کند دارد را کنترل می

سازگار، فعالیتی که فرد به آن اشتیاق دارد بخش مهمی از 

و کل هویت او را تحت  دهدهویت فرد را تشکیل می

-سایر جنبهدهد و با سایر ارکان شخصیت و تأثیر قرار نمی

عالوه بر این، افراد دارای . های زندگی او همسو است

توانند اشتیاق سازگار بعد از شرکت در فعالیت می

هم های مهیجانات مثبتی را تجربه و بر سایر فعالیت

در مقابل، افراد (. 2414، دانا)شان تمرکز کنند زندگی

دارای اشتیاق وسواسی، احساس اجبارگونه به شرکت در 

-های زندگییت دارند که در این صورت با سایر جنبهفعال

شود و وقتی از شرکت در آن شان تضادهایی ایجاد می

توانند در آن فعالیت شرکت شوند و یا نمیفعالیت منع می

 مورد در مطالعات. کنندکنند، احساس سرخوردگی می

 و اشتیاق روی بر اول درجه اشتیاق در دوگانه مدل

( عاطفه انگیزه، بهزیستی، مانند) شناختیروان پیامدهای

 دهد می نشان مداوم طور به تحقیقات است، شده متمرکز

 و مثبت نتایج با فعالیت یک برای سازگار اشتیاق که

 به قادر که زمانی کمتر ناامیدی و با است مرتبط سازگارتر

 وسواسی اشتیاق(. 2411 والرند،) نباشید رفتار این انجام

 کمتر و بیشتر منفی پیامدهای با فعالیت یک نیز برای

                                                             
1
- Bureau A, Blom L, Blom J & Nagelkirk 

 ،2پارادیس، کوکه، مارتین و هال) است مرتبط سازگارانه

 (.2410 ،3آکیهورست و الیور؛ 2410

 کند می تأیید که دارد وجود متعددی مطالعات ،حال بااین

 بهزیستی نیز ورزشی-فیزیکی های فعالیت در مشارکت که

 که هایی حوزه در ویژه به بخشد، می بهبود را شناختیروان

در  .اشتیاق و مدیریت احساسات دارند با نزدیکی ارتباط

اشتیاق نشان دادند ( 1344) و همکاران این راستا، ریاحی

سازگار و اشتیاق افراطی با لذت از اوقات فراغت ورزشی 

. به ترتیب همبستگی مثبت و منفی معناداری دارد

در پژوهش خود ( 2424)و همکاران  براوو-رودریگوئز

فیزیکی ورزشی بر روی  های فعالیت تأثیربه بررسی 

 داد نشان نتایج. جوانان پرداختند شناختیروانبهزیستی 

 سطح دهند، می انجام را هایی فعالیت چنین که جوانانی

و  0روسی. دارند شناختیروان بهزیستی از باالتری کلی

نشان دادند که اشتیاق سازگار بر بهزیستی ( 2424)والرند 

مثبت معناداری دارد در حالی ک اشتیاق  تأثیرعمومی 

 پارا .منفی معنادار داشت تأثیر عمومیافراطی بر بهزیستی 

ورزش  تأثیردر پژوهش خود مبنی بر  (2424)و همکاران 

و اختالالت پزشکی نشان دادند  شناختیروانبر بهزیستی 

مثبتی بر روی  تأثیرورزشی و بدنی  های فعالیتکه 

 بین تفاوت که درحالی. وجود دارد شناختیروانبهزیستی 

 است، شدهثابت  خوبی به وسواس پرشور و سازگار افراد

 شناختیروانبهزیستی  بر اشتیاق تأثیر روی کمی مطالعات

 شده متمرکز فعالیت بدنی به اشتیاق با مرتبط نتایج و

فعالیت  به اشتیاق توانند می افراد که است واضح. است

 چگونه دقیقاً دید باید اما ؛کنند پیدا اندام  تناسب و بدنی

 تأثیر شناختیروانبهزیستی  نتایج بر فعالیت بدنی به اشتیاق

 تصویر نتوانستند مطالعات این، بر عالوه .گذارد می
                                                             
2
- Paradis KF, Cooke LM, Martin LJ & Hall 

3
- Akehurst S & Oliver 

4
- Roussy 

https://www.researchgate.net/profile/Lindsey-Blom
https://www.researchgate.net/profile/Lindsey-Blom
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/PAUL-NAGELKIRK-2153449453
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 .دهند ارائه این دو متغیر بین ارتباط مورد در روشنی

 مشاهده مورد در آینده مطالعات بهبود برای ،درنهایت

 های پژوهش از باید محققان فعالیت بدنی، برای اشتیاق

تجربی و  های طرح از و بیشتری در این زمینه انجام دهند

 این در اشتیاق که علی های نقش بیشتر درک برای علمی

 مطالعه این هدف .کنند استفاده کند می ایفا مختلف روابط

 مقایسه در ورزش ادبیات به اشتیاق به بیشتر کمک

 اینکه مشاهده و اشتیاق انواع بین گروهی های تفاوت

 بر است ممکن وسواسی و سازگار اشتیاق چگونه

 تأثیر شناختیروانبهزیستی  با مرتبط مختلف متغیرهای

اشتیاق به  تأثیر هدف پژوهش حاضردرنتیجه  .بود بگذارد،

در افراد  شناختیروانبهزیستی  برفعالیت بدنی 

شهرداری  11منطقه  ورزشی های اماکندر  کننده شرکت

 .بودتهران 

 

 روش

به حیث راهبرد، از نوع  ،روش انجام پژوهش حاضر کمی

توصیفی، به لحاظ مسیر اجرا، از نوع پیمایشی مبتنی بر 

معادالت ساختاری، به لحاظ زمان، مقطعی، به حیث 

 ازهدف، کاربردی و  نظر ازها، میدانی و گردآوری داده

جامعه آماری پژوهش شامل  .بودنگر  نتایج نیز آینده نظر

ورزشی  های اماکندر  کننده شرکتتمامی افراد 

ورزشی  های مجموعه) 11 منطقهدر  شهرداری شهر تهران

، خاورشهر، پارک 04الزهرا، میرزاکوچک خان، ولیعصر

تعیین حجم  منظور به .بود 1044در سال  (فجر، پارک وفا

نمونه الزم و مطلوب برای تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر 

. استفاده شد 1/3 هنسخ 1افزار جی پاورمتغیر وابسته از نرم

آماری  هنتایج حاصل از تحلیل قدرت نشان داد که نمون

                                                             
1
- Power analysis G∗Power 

طبق  41/4این تحقیق با در نظر گرفتن ضریب تأثیر 

وچک و  هبا انداز( 1444)قرارداد ضریب تأثیر کوهن 

رسیدن به سطح  منظور به 41/4توان  و 41/4خطای آلفای 

بر  .بودنفر  304آماری الزم  ه، تعداد نمون41/4توان دقیق 

نفر از شهروندان و افراد  340همین اساس تعداد 

اساس روش ورزشی بر های مجموعهبه این  کننده مراجعه

 تحقیق های پرسشنامهتصادفی ساده انتخاب و  گیری نمونه

معیارهای ورود شامل رضایت افراد . پر شد ها آنتوسط 

جهت شرکت در این پژوهش و نیز سابقه انجام 

و معیارهای خروج نیز  مستمر طور بهبدنی  های فعالیت

 .بودورزشی و بدنی  های فعالیتشامل عدم انجام 

های گردآوری اطالعات پژوهش  روش در این پژوهش،

در خصوص . شدای و میدانی تقسیم  کتابخانه دسته دوبه 

گردآوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه 

 یآور جمعی و جهت اههای کتابخان پژوهش از روش

از روش  ،های پژوهش یا رد فرضیه یدتائاطالعات برای 

ابتدا برای هر یک از افراد . گردیدمیدانی استفاده 

رابطه با موضوع ، توضیحات کامل در کننده شرکت

و  تأملخواسته شد که با  ها آنو از  شود یمتحقیق ارائه 

پس از . تحقیق را پر نمایند یها پرسشنامهصبوری، 

. گردید یآور جمعنیز  ها پرسشنامهپاسخگویی آنان 

این اطمینان داده شد  کنندگان شرکت تمامی  بههمچنین 

که پژوهش جهت انجام یک کار پژوهشی است و 

محرمانه در نزد محقق  صورت بهاطالعات شخصی نیز 

-داده تحلیل و  یهتجز منظور بهدر این تحقیق  .ماند میباقی 

 افزار نرم با یاستنباطهای آماری توصیفی و ها از روش

SPSS و  20 هنسخSmart PLS استفاده شد 3 هنسخ. 

 

 ابزار
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توسط مارش و  :1یبدن تیبه فعال اقیاشت هپرسشنام

 سؤالی 11 هنامپرسش و براساس 2413در سال  همکاران

 طراحی( 2443والرند و همکاران، ) اقیاشت یعموم اسیمق

مربوط به  هیشش گو. ستا سؤال 12است که شامل  شده 

 یوسواس اقیمربوط به اشت هیسازگار و شش گو اقیاشت

( 1)از کامالً مخالفم  کرتیل ای درجه  1 اسیست که با مقا

پژوهش  نیدر ا. شوندیپاسخ داده م( 1)تا کامالً موافقم 

 تیفعال هکلم نیگزیجا هاهیدر تمام گو یبدن تیفعال هکلم

ساختار )ساختار  ییروا( 2413) مارش و همکاران. شد

را  اقیاشت اسمقی( گراواگرا و هم ییروا ،ییایپا ،یعامل

 نیکردند و نشان دادند که ا ینفر بررس 3111 یبر رو

 ح،یتفر)مختلف  هایو گروه تیجنس ،در زبان اسیمق

کامل دارد  یریرناپذییتغ( لیورزش، اجتماع، کار و تحص

 یبرا اسیمق نیا هایتمیاز آن بود که آ یکه حاک

. مختلف مناسب است هایتیدر فعال اقیاشت یابیارز

و سازگار  یوسواس اقاشتی گراواگرا و هم ییروا نچنیهم

 اقیاشت یبرا زیکرونباخ ن ییآلفا بیضر. شد تیحما زین

. شد گزارش 41/4 یوسواس اقیاشت یو برا 43/4سازگار 

پرسشنامه توسط جعفری سیاوشانی،  پایایی، نمچنیه

برابر با در بین ورزشکاران ( 1341)بخش و صفانیا نیک

 .گزارش شد 44/4

 سؤال 0این پرسشنامه شامل  :2رضایت از زندگیپرسشنامه 

در سال  3، والرند، پیلتیر و بریراست که توسط بالیس

در این تحقیق  کنندگان شرکت. طراحی شده است 1444

( کامالً مخالفم) 1ای لیکرت از درجه 1از طریق مقیاس 

لوئیس و . دادندپاسخ  سؤاالتبه ( کامالً موافقم) 1تا 

در پژوهش خود روایی پرسشنامه را ( 2411)همکاران 

اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر و پایایی آن را بر تائید
                                                             
1
- Passion to physical activity questionnaire 

2
- Life Satisfaction Questionnaire 

3
- Blais, Vallerand, Pelletier & Briere 

پایایی ابزار در پژوهش حاضر . گزارش کردند 43/4با 

 شدهگزارش  41/4اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با بر

 .است

و  این پرسشنامه توسط لوئیس : غفلت از خودپرسشنامه 

 سؤال 2است شامل  شدهطراحی  2411در سال  همکاران

ای از درجه 1از طریق لیکرت  کنندگان شرکتاست که 

. پاسخ خواهند داد سؤاالتبه ( همیشه) 1تا ( هرگز) 1

پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

 (.2411لویس و همکاران، )گزارش شد  12/4بررسی و 

اساس ضریب آلفای پژوهش حاضر برپایایی ابزار در 

 .است شدهگزارش  10/4کرونباخ برابر با 

این پرسشنامه توسط  : آسیب فیزیکی هتجربپرسشنامه 

است شامل  شدهطراحی  2411در سال لوئیس و همکاران 

 که شد پرسیده کنندگان شرکت از است که سؤال 1

 غفلت با مرتبط فیزیکی های آسیب باریک وقت هرچند

پایایی ابزار در پژوهش حاضر . کنند می تجربه را خود

 شدهگزارش  11/4اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با بر

 .است

 

 هایافته

ها مشاهده شد که از مجموع  تحلیل داده و  اساس تجزیهبر

نفر  14مرد و ( %3/11)نفر  214های تحقیق  نفر نمونه 340

از ( %1/30)نفر  124همچنین . زن بودند( 1/22%)

های تحقیق دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا  نمونه

دارای مقطع کارشناسی و ( %1/31)نفر  121، یپلمد فوق

. دارای مدرک تحصیلی ارشد بودند( %24)نفر  141

و  سال 1 بین( %0/20)نفر  42 سابقه ورزشی همچنین

( %1/11)نفر  14، سال 1-14بین ( %4/12)نفر  140کمتر، 

                                                             
4
- Self-neglect questionnaire 

5
- Injury during training questionnaire 
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سال بوده  11باالی  %0نفر معادل  10و  سال 11-11 بین

در ابتدا آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای تحقیق  .است

که نتایج در قرارگرفت  بررسی موردحاضر  پژوهش

 .است شدهداده نشان  1جدول 

 
 پژوهش های تغیرم معیار انحراف و میانگین 1 جدول

 معیارانحراف  میانگین متغیر

 11/4 41/1 اشتیاق سازگار

 21/1 10/0 اشتیاق افراطی

 14/1 11/0 یاز زندگ تیرضا

 11/2 01/3 نیتمر نیدر ح بیآس

 24/1 11/3 غفلت از خود

 

دست بهای میانگین هو مقایس 1با توجه به نتایج جدول 

اشتیاق شود که ، مشاهده می(0)با میانگین فرضی  آمده

از میانگین فرضی باالتر است؛ بنابراین سازگار و افراطی 

همچنین . باال است کنندگان شرکتاز دیدگاه  میزان آن

نتایج نشان داد که رضایت از زندگی از میانگین فرضی 

 کنندگان شرکتاز دیدگاه  ر است؛ بنابراین میزان آنباالت

 در دهد که آسیبنشان میالوه بر این، نتایج ع. باال است

بنابراین میزان  ؛تمرین از میانگین فرضی پایین است حین

بررسی  منظور به.کنندگان پایین استاز دیدگاه شرکت آن

شکل ) گردیدها ابتدا مدل ساختاری تحقیق آزمون فرضیه

شناسایی میزان  جهتهای برازش مدل و شاخص (2و1

  .است شدهگزارش کیفیت مدل ساختاری 

 
 استاندارد ضرایب تخمین حالت مدل در 1 شکل

 
 آزمون شده تحقیق در حالت اعداد معناداریمدل  2شکل 

 

نشان  پژوهش را در حالت معناداری ضرایبمدل  1شکل 

گیری  معادالت اندازهواقع تمامی  این مدل در. دهد می

و ضرایب مسیر را با استفاده از آماره آزمون ( عاملی بار)

یا ضریب مسیر در ل بار عاملی مداساس این بر .کند می

خارج بازه  tاگر مقدار . معنادار است 41/4سطح اطمینان 

درون  tقرار گیرد و اگر مقدار آماره ( -41/1تا  41/1)

یا ضرایب مسیر معنادار  یعامل باراین بازه قرار گیرد 

تمامی بارهای عاملی در  tاساس نتایج آزمون بر. نیست

 یریگ اندازهو در  اند شدهمعنادار  44/4سطح اطمینان 

 2در جدول  .اند کردهخود سهم معناداری را ایفا  یها سازه

اثر متغیرهای پژوهش در مدل  نتایج مقدار شاخص اندازه

 .است شده دادهمعادالت ساختاری نشان 
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 اندازه اثر متغیرهای تحقیق یها شاخصمقادیر  2جدول 

 غفلت از خود رضایت از زندگی آسیب در حین تمرین متغیرها

 301/4 اشتیاق افراطی
 

324/4 

 اشتیاق سازگار
 

043/4 024/4 

 214/4 444/4 غفلت از خود
 

 

 اثر مقدار شاخص اندازه 2اساس نتایج جدول بر

و  11/4، 42/4مالک پذیرش  با توجه به آمده دستب

 متوسط و اثر کوچک، اندازه بیانگر ترتیب که به 31/4

حاکی از آن است  است، دیگری سازه بر سازه هر زیاد

جهت  .بودبرخوردار  مطلوبیاثر از وضعیت  هکه انداز

برازش مدل  یها شاخصبرازش پذیری مدل پژوهش از 

 ماندهیباق مربعات میانگین ریشهنتایج . است شده استفاده

 شده نرم شاخص و( 401/4) (SRMR) شده استاندارد

نشان داد  ها شاخصو دیگر ( 410/4) (NFI)برازندگی 

در  .که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است

نشان  3ادامه نتایج حاصل از معادالت ساختاری در جدول 

 .است شده داده

 
 اشتیاق بر روی بهزیستیضرایب و مقدار معناداری  3جدول 

 سطح معناداری نسبت بحرانی بتا متغیرها

 443/4 402/2 -141/4 غفلت از خود ˂---اشتیاق سازگار 

 441/4 331/0 112/4 غفلت از خود ˂---اشتیاق افراطی 

 441/4 411/3 114/4 رضایت از زندگی ˂---اشتیاق سازگار 

 441/4 113/11 121/4 آسیب در حین تمرین ˂---اشتیاق افراطی 

 441/4 431/1 -311/4 رضایت از زندگی ˂---غفلت از خود 

 240/4 212/1 -440/4 نیتمر نیدر ح بیآس ˂---غفلت از خود 

 

اشتیاق سازگار بر  3از جدول  آمده دستباساس نتایج بر

 تأثیرمنفی و بر رضایت از زندگی  تأثیرغفلت از خود 

که اشتیاق  بیانگر آن بودنتایج همچنین . ی داردمثبت

مثبت بر روی غفلت از خود و رضایت  تأثیرافراطی دارای 

 نشان داد ها یافته. تحت بررسی است های نمونهاز زندگی 

 داری معنیغفلت از خود بر رضایت از زندگی اثر مثبت و 

 .ندارد تأثیریروی آسیب در حین تمرین  راما ب ؛دارد

 

 بحث 

بر  بدنی فعالیتاشتیاق به  تأثیرهدف پژوهش حاضر 

های پژوهش حاضر نشان یافته .بود شناختیروان بهزیستی

داد که اشتیاق سازگار بر غفلت از خود در افراد 

 تأثیردر اماکن ورزشی شهرداری تهران  کننده شرکت

لویس و  های یافتهنتایج همسو با . منفی معنادار دارد

هایوگن، تورستویت و استنسنگ، و ( 2411)همکاران 

های حاصل از در تفسیر یافته. بود( 2411) 1هویگارت

توان چنین اذعان داشت که ورزشکاران دارای تحقیق می

اشتیاق سازگار برای شرکت در یک فعالیت احساس 

                                                             
1
- Stenseng, Haugen, Torstveit & Hoigaard 
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کند و هیچگونه اجبار یا فشاری را برای ادامه آزادی می

والرند و همکاران، )کند دادن فعالیت احساس نمی

فعالیت  1سازی خودتعیینسازگار از درونیاشتیاق (. 2411

سازی، این فرآیند درونی. شوددر هویت فرد ناشی می

تواند طوری کند که میفردی جدید را ایجاد می هساز

سازی شود که با سایر ارکان هویت همسو باشد و درونی

افراد اشتیاق  وقتی .فرد همسویی داشته باشد شخصیت با

سازگار دارند، برای شرکت در فعالیت تمایل 

کامالً  صورت بهکنند، بلکه را تجربه نمی کنترلی غیرقابل

 هدهندنشان این اشتیاق . کنندآزادانه آن را انتخاب می

مثبت اشتیاق است که فرد فعالیتی را که به آن اشتیاق  هجنب

عالیتی که فرد در اشتیاق سازگار، ف. کنددارد را کنترل می

به آن اشتیاق دارد بخش مهمی از هویت فرد را تشکیل 

دهد و با قرار نمی تأثیرو کل هویت او را تحت  دهدمی

های زندگی او همسو سایر ارکان شخصیت و سایر جنبه

عالوه بر این، افراد دارای اشتیاق سازگار بعد از . است

ربه و بر توانند هیجانات مثبتی را تجشرکت در فعالیت می

به همین . شان تمرکز کنندهای مهم زندگیسایر فعالیت

منفی معنادار  تأثیردلیل، اشتیاق سازگار بر غفلت از خود 

 .داشته است

های تحقیق اشتیاق افراطی بر غفلت از خود اساس یافتهبر

نتایج همسو با . مثبت معنادار دارد تأثیر ورزشکاراندر 

که نشان دادند  بود (2411) لویس و همکاران های یافته

. مثبت معنادار دارد تأثیرغفلت از خود اشتیاق افراطی بر 

شود، فرد برای وقتی اشتیاق افراطی در فرد ایجاد می

-بخش تلقی میشرکت در فعالیتی که آن را مهم و لذت

دهد این اشتیاق نشان می. دارد کنترلی غیرقابلکند، تمایل 

است که به آن فعالیت اشتیاق که فرد تحت کنترل فعالیتی 

                                                             
1
- Self-determine 

در اشتیاق افراطی، فعالیتی که فرد به آن اشتیاق دارد . دارد

کند و با سایر فضای زیادی از هویت فرد را تصاحب می

های زندگی او در تضاد ارکان هویت فرد و سایر جنبه

توان چنین اذعان داشت که از دیدگاه  بنابراین، می ؛است

در این تحقیق ورزشکاران دارای  کننده شرکتافراد 

اشتیاق افراطی احتماالً به دلیل رفتارهای افراط گونه و 

ها تداخل ایجاد های زندگی آنورزش با سایر جنبه کهاین

ت از فلیعنی غ پرخطرکند، به همین دلیل رفتارهای می

 .دهندخود را نشان می

نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که اشتیاق سازگار بر 

مثبت معنادار  تأثیرورزشکاران رضایت از زندگی در 

 ،(2424)پارا و همکاران  های یافتهنتایج همسو با  .دارد

 .بود( 2424)و روسی و والرند ( 1344)ریاحی و همکاران 

 فعالیت یک به اشتیاقبیان کرد که  توان مینتایج  نبیندر 

 هایی فعالیت در زیاد مشارکت از مهمی نوع دهندهنشان 

 بهزیستی بر پایدار مثبت اثرات به است ممکن که است

 از ،واقع در. شود منجر روانی و رضایت از زندگی

 دارند، عالقه خاص فعالیت یک به که افرادی آنجاکه

 شرکت فعالیت این در هفته در ساعت چندین معموالً

 تجربه را مثبتی عاطفی تجربیات است ممکن ،کنند می

 تسهیل را بهزیستی و رضایت از زندگی باید که کنند

 نام به نوع اشتیاق یک رود می انتظاربر همین اساس  .کند

و رضایت از  شناختیروان بهزیستی سازگار، اشتیاق

 طول در مثبت احساسات مکرر تجربه طریق از را زندگی

 .کند تسهیل کار انجام

نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که اشتیاق افراطی بر 

مثبت معنادار  تأثیرورزشکاران آسیب در حین تمرین در 

و ( 2411)لویس و همکاران  های یافتهنتایج همسو با . دارد

افرادی که دارای  .بود( 2410)پارادیس و همکاران 
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اشتیاق افراطی هستند برای دستیابی به پیامدهای خاص 

شان مانند شناخت اجتماعی و افزایش مور عالقهفعالیت 

، برای شرکت در آن فعالیت احساس اجبار و نفس عزت

بنابراین، احتماالً به دلیل احساس اجبار و  ؛کنندفشار می

کنند و این در فعالیت بدنی شرکت می اندازه از  بیشفشار 

در ورزشکاران  دیدگی آسیبامر احتماالً منجر به بروز 

 از افراطی اشتیاقبیان کرد  توان میرو ینا از. شودمی

 شود می فرض و شود می ناشی شدهکنترل  سازی درونی

 به را شناختیروان بهزیستی و مثبت عاطفه تجربه که

 سایر با تضاد منفی، عاطفه حتی و رساند می حداقل

 را جسمانی همچون آسیب بیماری و زندگی های فعالیت

 .کند می تسهیل

نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که غفلت از خود بر 

منفی معنادار و بر  تأثیر ورزشکارانرضایت از زندگی در 

نتایج ناهمسو با . ندارد تأثیری نیتمر نیدر ح بیآسروی 

غفلت از خود  .بود( 2411)لویس و همکاران  های یافته

 تأثیررفتارهای پرخطری است که سالمتی افراد را تحت 

 هدهد و با رفتارهایی نظیر خواب ناکافی، تغذیقرار می

تواند بر رضایت از زندگی شود که مینامناسب نمایان می

همچنین در تفسیر این یافته  .منفی گذارد تأثیرورزشکاران 

 کنندگان شرکتتوان چنین اذعان داشت که از دیدگاه می

 خواب ناکافی و ازجملهدر این تحقیق رفتارهای پرخطر 

 مؤثرهای حین تمرین تواند بر آسیبنامناسب نمی هتغذی

 .باشد

 

 گیری نتیجه

منفی  تأثیراساس نتایج اشتیاق سازگار بر غفلت از خود بر

اما اشتیاق افراطی  ؛مثبت دارد تأثیرو بر رضایت از زندگی 

مثبتی بر روی غفلت از خود و رضایت از زندگی در  تأثیر

نتایج پژوهش . تحت بررسی داشته است های نمونهبین 

همچنین نشان داد که غفلت از خود بر رضایت از زندگی 

اما بر روی آسیب در حین  ؛دارد داری معنیاثر مثبت و 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، الزم  .ندارد تأثیریتمرین 

توسط مدیران و مسئوالن امر توسعه  هایی برنامهاست که 

 در فیزیکی  ورزشی های لیتفعا از که داده شود

شهروندان در جهت بهبود  با مداخله های استراتژی

 از. کنند استفاده شناختیروانرضایت و بهزیستی 

محدود به شهروندان های پژوهش حاضر  محدودیت

که  شهر تهران بوده است 11 منطقهدر  کننده مشارکت

همچنین . را محدود کند ها جمعیتتعمیم نتایج به سایر 

 های داده آوری جمعوجود بیماری کرونا دسترسی به 

 .کردتحقیق را با مشکل مواجه 

 

 سپاسگزاری

 مجوز دارای پژوهشی بوده که طرحپژوهش حاضر یک 

 بدنی تربیت دانشکده پژوهشی شورای اخالقی از تأییدیه و

 شماره به جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 کنندگانشرکت تمامی زا سندگانینو. است 443/142

 .دارند را تشکر کمال
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