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 Purpose: The aim of this study was to structurally model 

the motivation to participate in sports activities based on 

the feeling of cheerfulness in the workers. 

Materials and Methods: The design of this study was 

cross-sectional and correlational. The statistical 

population of the present study was 890 employees of all 

employees of Iranol Oil Company in Tehran in 2020, of 

which 261 were by random sampling and Available were 

selected. In this study, the tools of motivation to 

participate in sports activities and feeling happy were 

used. Structural equation modeling was also used to 

answer the research hypotheses. Findings showed that 

the model has a good fit. 

Findings: The results also showed that the feeling of 

vitality has a positive relationship with sports motivation. 

Using the results of the model of sports motivation and 

feeling of vitality as important and effective factors to be 

considered and used in the descriptive and applied fields 

of experts in the field of psychology and sociology of 

sports. 

Conclusion: Therefore, the use of this model can be 

considered by the relevant authorities in planning to 

motivate, motivate and increase the vitality of workers. 
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 دهیچک
مشارکت در  زهیانگ یساختار یابیپژوهش با هدف، مدل نی: اهدف

 .انجام شد بر اساس احساس نشاط در کارگران یورزش یهاتیفعال
بود  یو از نوع همبستگ یپژوهش مقطع نیطرح ا و روش ها: مواد

 رانولیکارکنان شرکت نفت ا هیپژوهش حاضر کل یو جامعه آمار
، که دادندمی  لیتشکنفر  890به تعداد  1399شهر تهران در سال 

در و  یتصادف یریگبا روش نمونهنفر  261ها، تعداد آن انیاز م
مشارکت  زهیانگ یاز ابزارها ژوهشپ نی. در اشدند دسترس انتخاب

 نیو احساس نشاط استفاده شد. همچن یورزش یهاتیدر فعال
معادالت  یابیپژوهش از مدل  یهاهیبه فرض ییمنظور پاسخگوبه

پژوهش نشان داد که مدل از برازش  یها-افتهیاستفاده شد.  یساختار
 .برخوردار است یمناسب

ورزشی  زهیانگبا احساس نشاط همچنین نتایج نشان داد  ها: افتهی
و  یزشور زهیحاصل از مدل انگ جیاز نتا با استفاده رابطه مثبتی دارد.

احساس نشاط به عنوان عوامل مهم و موثر مورد توجه و استفاده در 
و  یشناسحوزه روان نیمتخصص یو کاربرد یفیتوص یهانهیزم

  .ردیقرار گ یورزش یشناسجامعه
 یزیردر برنامه تواندیمدل م نیاستفاده از ا نی: بنابرایریگ جهینت

نشاط کارگران مورد توجه  شیو افزا بیو ترغ زهیانگ جادیا یبرا
 .ردیمربوطه قرار گ نیمسئول

 یهاتیمشارکت در فعال زهی: احساس نشاط، انگیدیکل واژگان
 یورزش
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 09/04/1400: افتیدر خیتار
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 :نویسنده مسئولali.esmaeili@atu.ac.ir 
 

 مقدمه

در چند دهه اخیر مقوله ورزش و نقش آن در تندرستی و نشاط، 
یکی از مباحث مورد توجه صاحب نظران عرصه روانشناسی ورزشی 
و پزشکی ورزشی قرار گرفته است و از آنجا که اثرات مفید و 

های روانشناختی، در زمینههای بدنی ها و فعالیتسودمند برنامه
سالمت اجتماعی و جسمانی بر کسی پوشیده نیست، در این زمینه 

های متعددی صورت گرفته که همگی دال بر این هستند که پژوهش
های منظم بدنی سازمان یافته و مستمر، عامل مهمی ورزش و فعالیت

لذا از آنجایی که  (.1در توسعه سالمت تمام اقشار جامعه است )
میلیون نفر از جمعیت کشور ما را قشر کارگر تشکیل  14دود ح

تواند با ایفای نقش مهم ( و از طرفی نیز جامعه یاد شده می2دهد )می
خود در توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور و 
همچنین دستیابی دولت به اهداف عالیه خود موثر واقع گردد، نقش 

آل عنوان یکی از راهکارهای ایده های بدنی بهورزش و فعالیت
جهت دستیابی به این مهم و بهینه نمودن خودباوری و مسئولیت 

های پذیری کارگران و نیز مشارکت عمومی آنان در حوزه فعالیت
 گردد.اجتماعی امری الزم و انکار ناپذیر تلقی می

 پردازند وافراد با انگیزه و اهداف متفاوتی به فعالیت ورزشی می
یزش در فعالیت های ورزشی، به تمایالت، متغیرهای اجتماعی یا انگ

شناختی اشاره دارد که در بازی و رقابت با دیگران به وجود می 
آیند و بی انگیزگی، زمانی که افراد فاقد قصد و تمایل به مشارکت 
در فعالیتی خاص هستند، مشهود است. در واقع، افراد نه تنها بر 

رزش و فعالیت های جسمانی مشارکت حسب دالیل متفاوت در و
می کنند، بلکه با روش های گوناگون و در موقعیت های متفاوت 

(. پژوهش های متعدد نشان می دهند 3نیز برانگیخته می شوند )
انگیزه های مختلف )تعامل اجتماعی، لذت و نشاط، پیشگیری و 
درمان، کاهش فشارهای روانی، کنترل وزن، روابط شغلی و زندگی 

(. در شناسایی 4سالمتی(، باعث گرایش به امر ورزش می شود ) و
ارتباط بین عوامل انگیزشی موثر بر مشارکت در برنامه های 

( تاکید دارند بین تمام متغیرهای 5) 1ورزشی، جاکوبسن و اوجن
انگیزشی کارکنان و شرکت آنان در فعالیت های ورزشی، ارتباط 

( نشان 6) 2مثبت معناداری وجود دارد. دستروچز، پولین و دنولت
دادند شرکت افراد در فعالیت های بدنی و ورزشی تحت تاثیر عوامل 

لذت  3و سونگانگیزشی، موقعیتی و درون فردی است. به عقیده لیم 
بردن از فعالیت های ورزشی می تواند ارزش و کرامت انسانی را 
ارتقا بخشد، به بدن و ذهن انسان شکل دهد و پیشرفت کلی فرد را 

 (.7در پی داشته باشد )
بنابراین فضای شاد و مفرح در محیط کار و شکوفایی استعدادهای 

نشاط و شادابی (. 8افراد موثر است و انرژی را دو چندان می سازد )
افراد در گروه محیط کاری  جذاب، مطلوب و نشاط انگیز است. 

3 - Lim & Song 
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

برای داشتن چنین محیطی باید عوامل موثر در ایجاد آنها شناسایی 
(. با توجه به این که فعالیت های ورزشی از منابع عمده 9شود )

یکی  1(. احساس نشاط و شادکامی10شادکامی محسوب می شوند )
بهداشت روانی در جامعه است. شادکامی به  از شاخص های مهم

همراه نگرش مثبت و امیدوارانه به آینده، سرمنشا تحرک، تالش و 
(. از دیدگاه روانشناسان، دو نوع شاکامی وجود 11پویایی است )

دارد: نوعی از آن از رهگذر شرایط محسوس زندگی، همچون 
ل فاهی حاصتحصیلی، شغل، آسایش و به طور کلی، امکانات مالی و ر

می شود، که به آن وجه عینی نشاط می گویند و  نوع دیگر آن، 
متاثر از حاالت درونی و ادراکات شخصی است که از آن به نشاط 

(. در پژوهش های بسیار 12ذهنی یا احساس نشاط تعبیر می شود )
معدودی رابطه بین احساس نشاط و انگیزش شغلی و احساس 

ی قرار گرفته است. روس، کلوتر و مسئولیت در افراد مورد بررس
نیز در پژوهشی به دست آوردند که بین شادکامی و انگیزش  2سارل

، در 3کیم و جیمز (.13و حس مسئولیت رابطه مثبت وجود دارد )
پژوهش خود نشان دادند که افرادی که فعالیت های فیزیکی سبک، 

قایسه متوسط یا سنگین در زمان اوقات فراغت انجام می د هند در م
با افرادی که زندگی بی تحرک و غیرفعال دارند، استرس، افسردگی 
و اضطراب کمتری را گزارش کردند و احساس نشاط بیشتری داشتند 
و شرکت کنندگان در فعالیت های فیزیکی در زمان اوقات فراغت 

، 4(. جانگ، وان و کو14مشکالت روانی و ذهنی کمتری دارند )
انگیزه مشارکت ورزشی بر میزان پژوهشی تحت عنوان تاثیر 

(. نتایج 15شادکامی و احساس نشاط در ورزشکاران انجام دادند )
نشان داد که انگیزه های لذت و شادابی، سالمت جسمانی و تعامل 
اجتماعی با میزان مشارکت ورزشی در افراد رابطه مثبت وجود دارد. 

رتیب همچنین انگیزه های لذت و شادابی و سالمت جسمانی به ت
پیش بینی قوی تری برای مشارکت در فعالیت های ورزشی در 

، در پژوهشی با عنوان 5ورزشکاران را دارند. لیو، لیو، لین و چن
بررسی عوامل انگیزه نگهداری )حفظ( افراد در فعالیت های ورزشی 
نشان دادند، افرادی که در تربیت بدنی اختیاری ثبت نام کرده بودند، 

استقالل ادراک شده، خودکارآمدی و ارزشمند  انگیزش )حمایت از
بودن فعالیت ها( و فعالیت بدنی بیشتری نسبت به سایر افراد داشتند 

(. همچنین، افرادی که ثبت نام نکرده بودند، نگرانی های 16)
اجتماعی بیشتری داشتند، تنظیم هیجانی و احساس نشاط آنها کمتر 

نداشتند و برای آن ارزش بود، فعالیت های بدنی و رقابت را دوست 
کمتری قائل بودند. مرادی، حاتمی و مرادی، پژوهشی تحت عنوان 
ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران رشته 

(. نتایج نشان داد که بین مولفه 17های منتخب ورزشی انجام دادند )
های انگیزه مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران ارتباط 

ی وجود دارد و مولفه عوامل موقعیتی از میان مولفه های معنادار
انگیزه مشارکت ورزشی به طور معناداری تغییرات مربوط به 
رضایتمندی ورزشکاران را پیش بینی می کند. لذا توجه به مباحث 
مرتبط با عوامل موقعیتی شامل نقش والدین و دوستان ورزشکار در 
_________________________________ 

1 - happiness 
2 - Ross, Cloutier & Searle 
3 - Kim & James 

یجاد روابط دوستانه و ادامه فعالیت ورزشی، نقش مربی جهت ا
استفاده از وسایل ورزشی توسط مربیان و دست اندرکاران ورزش 

 ضروری به نظر می رسد.
بنابراین باید به افراد فرصت داد که فعالیت بدنی داشته باشند زمینه 
را برای رشد و کمال خود فراهم آورند و تکامل جسمی در آنها 

داشتن احساس نشاط  پدیدار گردد. از طرفی مشارکت در ورزش و
رابطه عمیقی با انگیزه فعالیت برای ورزش و داشتن روابط اجتماعی 
مثبت در بین افراد دارد. بی شک شناخت عالیق و انگیزه های 
کارکنان، می تواند راهنمای مناسبی در بررسی راهکارهای جذب 
هر چه بیشتر آنان در محیط های کاری و فعالیت های ورزشی باشد 

خت علل شرکت یا مشارکت نکردن این افراد کمک شایانی و به شنا
کند. بدون تردید، پی ریزی یک جامعه سالم و با نشاط در گروه 
سالمت روانشناختی و جسمی اعضا جامعه و مرهون تالش نیروهای 
انسانی سالم، کارآمد و فکور هست. لذا برخی پژوهشگران انگیزه 

در کارمندان را مواردی ها و موانع شرکت در فعالیت های ورزشی 
همچون حفظ سالمت، آمادگی جسمانی و تندرستی، کسب نشاط و 
شادابی، لذت بردن، آرامش روانشناختی، روابط اجتماعی، حمایت و 
تشویق مدیران، مفرح و کم هزینه بودن، وقت کافی، رقابت و افزایش 
مقاومت در برابر بیماری را به عنوان انگیزاننده ها می دانند و 

شکالت روزمره زندگی، نداشتن وقت کافی، شرایط نامناسب م
جوی، نبود امکانات و تجهیزات ورزشی در شرکت ها، کمبود 
تسهیالت و منابع مالی در شرکت ها، عدم عالقه شخصی، نداشتن 

و ورزش،  سرانه، نداشتن حوصله، نداشتن باور به فعالیت بدنی
نیروی انسانی  بیماری، تنبلی، خستگی ناشی از ورزش و کمبود

متخصص و عدم حمایت مدیران از کارکنان را به عنوان موانع معرفی 
(. بنابراین پژوهش حاضر به دلیل نیازسنجی مرکز 18کردند )

پژوهش های کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت  
بوده این مرکز بر عوامل انگیزشی مشارکت در ورزش و احساس 

محیط کار و فواید آن تاکید دارند تا رویکرد  نشاط کارکنان در
جدیدی را در راستای جذب منابع انسانی در ورزش و کار پیش روی 
مسئوالن شرکت نفت و وزارت کار قرار دهد. از این رو در این 
پژوهش فهم دقیق روش ها، عوامل و راهکارهای انگیزشی با احساس 

 ا پژوهش حاضر درنشاط کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است لذ
صدد پاسخگویی به این سوال است: برازش مدل یابی ساختاری انگیزه 

های ورزشی بر اساس احساس نشاط در مشارکت در فعالیت
 کارگران شرکت نفت ایرانول چگونه است؟

 
 مواد و روش ها

جامعه  .پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی و همبستگی است
کلیه کارگران شرکت نفت ایرانول مجتمع را آماری پژوهش حاضر 

که مشغول به کار بودند،  1399نفر در سال  890تهران مشتمل بر 
. در این پژوهش نمونه گیری به روش نمونه گیری دادندمی تشکیل 

غیرتصادفی از نوع در دسترس انجام شد. در این پژوهش حجم نمونه 

4 - Jang, Wann & Ko  
5 - Liu, Liu, Lin & Chen 
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توجه به محاسبه  تعیین شده است. با 1با استفاده از فرمول کوکران
-عنوان حجم نمونه، برای اطمینان بیشتر از حصول نتایج دقیقبه 268

 261پرسشنامه توزیع گشت که در نهایت، تعداد  275تر، تعداد 
ر روی ها بپرسشنامه تکمیل و جمع آوری گشت. بنابراین تحلیل داده

پرسشنامه صورت پذیرفته است. به منظور رعایت مسایل  261
ی تهیه شد که در آن به صورت کلی انامهتیرضاوهش، اخالقی پژ

هدف پژوهش توضیح داده شده بود. افراد شرکت کننده ابتدا 
را مطالعه نموده و در صورت تمایل در پژوهش شرکت  نامهتیرضا

نامه پژوهش را تکمیل کردند یکی از مواردی نمودند فرم رضایت
ی که اخالق پژوهشتوضیح داده شد این بود  کنندگانشرکتکه به 

در این پژوهش رعایت شده و اطالعات پژوهشی آنها محفوظ باقی 
کنندگان تمایل داشتند که نتیجه می ماند، همچنین بعضی از شرکت

-امهننامه بدانند و گزارش تفسیر پرسشی خود را به پرسشدهپاسخ

قرار گرفت. الزم به ذکر  هاآنهای افراد به زبانی ساده در اختیار 
کرونا  ت که پرسشنامه ها به خاطر محدودیت و بحران پاندمیاس

از طریق نرم افزار پرس الین توزیع شد به این ترتیب که طی رایزنی 
که با مدیران شرکت نفت ایرانول انجام شد این پرسشنامه ها به 
صورت اینترنتی برای آنان ارسال شد و سپس مدیران این پرسشنامه 

نمودند و هر کارگر به صورت داوطلبانه ها را به کارگران ارسال 
 این پرسشنامه ها را پاسخ دادند.

 
 ابزارهای پژوهش

پرسشنامه انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزشی گیل و همکاران: 
هدف این پرسشنامه شناخت عوامل انگیزشی افراد برای شرکت در 
محیط های آموزشی و ورزشی است که توسط گیل، کروس و 

( 1خرده مقیاس:  8گویه و  30ساخته شد و متشکل از هادلستون 
موفقیت )پیشرفت(: رشد و ترقی و رسیدن به مراحل باالتر و به 
دنبال آن کسب مقام، به عنوان مثال، می خواهم مهارت هایی را 

( گروه گرایی: برقرار کردن ارتباط با دیگران و داشتن 2افزایش دهم، 
سمانی و روانی کمک می روابط گروهی که به بهبود سالمت ج

( آمادگی: 3کند. به عنوان مثال، روحیه گروهی را دوست دارم، 
توانایی انجام کارهای مختلف برای حفظ سالمت، حفظ توانایی تا 
سنین باال و لذت بردن از جنبه های مختلف زندگی. به عنوان مثال 

ال، ( تخلیه انرژی: به عنوان مث4می خواهم تناسب اندام داشته باشم، 
( عوامل موقعیتی: به عنوان مثال، به 5می خواهم انرژی مصرف کنم، 

( بهبود مهارت: 6خاطر والدین و دوستان نزدیک فعالیت می کنم، 
( دوست 7به عنوان مثال، می خواهم مهارت های جدیدی یاد بگیرم، 

( 8یابی: به عنوان مثال، دوست دارم با دوستان جدیدی آشنا شوم و 
ی: به عنوان مثال، جنب و جوش را دوست دارم تفریح و سرگرم

ارزشی لیکرت کدگذاری  5است. پاسخ به گویه ها بر اساس مقیاس 
امتیاز(. بر اساس  1امتیاز تا کامال غیرمهم  5می شود )کامال مهم 

میانگین حاصل از خرده مقیاس ها، اولویت بندی انگیزشی افراد 
ولفه شامل: موفقیت مشخص می شود. تعداد سواالت مربوط به هر م

-6(، آمادگی )22-18-8(، گروه گرایی )3-12-14-21-25-28)

_________________________________ 
1 .Chochran 

-9(، عوامل موقعیتی )19-16-13-5-4(، تخلیه انرژی )15-24
(، 26-20-11-2(، دوست یابی )23-10-1(، بهبود مهارت )27-30

 150 تا 30 بین اینمره فرد نهایت در (.29-17-7تفریح و سرگرمی )
 انگیزه مشارکت ورزشی نشانه باالتر نمره که آوردمی دست به

اعتبار سازه اکتشافی و همسانی  1386شفیع زاده در سال   .است باالتر
درونی این پرسشنامه را مورد بررسی قرار داد. نتایج اعتبار پرسشنامه 
را تایید کرد؛ همچنین نتایج حاصل از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

است. در  83/0نی پرسشنامه برابر نشان داد که ضریب همسانی درو
بررسی همسانی هر یک از خرده مقیاس های پرسشنامه نتایج نشان 

و مربوط به خرده مقیاس دوست  37/0داد که کمترین مقدار آلفا 
و مربوط به خرده مقیاس آمادگی  75/0یابی و باالترین مقدار آلفا 

انرژی ، تخلیه 46/0بود. ضریب آلفای خرده مقیاس های موفقیت 
، عوامل موقعیتی 42/0، بهبود مهارت 67/0، گروه گرایی 57/0
است. همچنین از پرسشنامه انگیزه  49/0و تفریح و سرگرمی  43/0

های فعالیت های بدنی فردریک و رایان برای اعتیاریابی مالکی این 
پرسشنامه استفاده شده است. ضریب به دست آمده برای اعتبار برابر 

 بود. 66/0
تهیه   2آرگیل و لو: این پرسشنامه توسط آرگیل و لو نشاط احساس
ماده دارد. شیوه ساخت آن به این گونه بود که این  29شده و 

پژوهشگران از طریق رایزنی با آرون تی بک، جمالت مقیاس 
 11گویه به دست آمد. سپس  21افسردگی بک را وارونه کردند و 

یت با بررسی های نهایی ماده افزوده شد و در نها 21ماده به این 
گویه ای پرسشنامه احساس نشاط آکسفورد پدید آمد.  29مقیاس 

 دارای آکسفورد احساس نشاط پرسشنامه شد اشاره که همانگونه
 اول عبارت که است عبارت 4 شامل گویه هر که است گویه 29

 چهارم عبارت و 2 نمره سوم عبارت ،1 نمره دوم عبارت صفر، نمره
 آوردمی دست به 87 تا 0 بین اینمره فرد نهایت در. گیردمی 3 نمره
 رسیبر منظور به .است بیشتر احساس نشاط نشانه باالتر نمره که

 کلمتش ای نمونه آرجیل اکسفورد، شادکامی فهرست روایی و اعتبار
 فهرست 25 میانگین سال 53 تا 18 ، ایرانی زن 227 و مرد 142 از

 فهرست و ، آیزنک شخصیتی پرسشنامه ، اکسفورد شادکامی
 فهرست درونی همسانی بررسی. کردند تکمیل را بک، افسردگی
 نمره با فهرست این گزاره 29 تمام که داد نشان آکسفورد شادکامی

 برابر ستفهر کل برای کرونباخ آلفای. داشتند باالیی همبستگی کل
 با وردآکسف شادکامی فهرست بین پیرسون همبستگی. بود 91/0 با

 ایینوروزگر و گرایی برون های مقیاس زیر و بک افسردگی فهرست
EPQ هم روایی که بود -39/0 و 45/0 ،-48/0 با برابر ترتیب به 

 تحلیل نتایج. کرد تایید را آکسفورد شادکامی فهرست واگرای و گرا
 بهزیستی نفس، عزت زندگی، از رضایت عامل 5 استخراج با عاملی
 تربزرگ ویژه ارزش با توانستند مثبت خلق و خاطر رضایت فاعلی،

 میانگین .کنند تبیین را کل واریانس درصد 7/49 مجموع در 1 از
( 07/42)اکسفورد  شادکامی فهرست در ایرانی های آزمودنی نمرات

 های یافته. بود متفاوت( m=6/35) آرجیل پژوهش های یافته با
 اندازه برای آکسفورد شادکامی فهرست که دادند نشان پژوهش

2 - Argyle & Lu 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 11

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1023-fa.html


 229.. . یهاتیمشارکت در فعال زهیانگ یساختار یابیمدل   

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ربرخوردا مناسب روایی و پایایی از ایرانی جامعه در شادکامی گیری
 نورباال و علیپور ازجمله مختلف درمطالعات مقیاس این روایی. است

 که اند کرده معرفی 1385 را سال این پژوهش های برخی (،1387)
 رفتار و اندیشه مجله در 1387 سال در پژوهش این .است اشتباه
 90 آلفای ضریب  لو و آرجیل است، شده تایید است شده منتشر
 87 آلفای ضریب وبرونیک فارنهایم آزمودنی، 347با را درصد
 84 کرونباخ آلفای آزمودنی 180 با ونوری آزمودنی101 با را درصد
 101 با باال ونور پور علی ایران در.اند آورده دست به را درصذ

 .اند آورده دست به را درصد 93 آلفای آزمودنی
تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از 

در دو بخش  24نسخه  Lisrelو  SPSSافزارهای طریق نرم
 توصیفی و استنباطی )مدل سازی معادالت ساختاری( انجام پذیرفت.

 
 یافته ها

توصیف ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی های  1در جدول 
 شده است.پژوهش آورده 

 

 های جمعیت شناختی آزمودنی ها. توصیف ویژگی1جدول 
 درصد فراوانی متغیر                                                                        شاخص

 100 261 تعداد آزمودنی ها

 جنسیت
 62.4 163 زن
 37.6 98 مرد

 سن

 18.1 47 سال 25تا  18
 14.7 38 سال 35تا   25
 31.3 82 سال 45تا   35
 27.4 72 سال 55تا   45
 8.5 22 سال و باالتر  55

 وضعیت تاهل
 63.7 166 متاهل
 36.3 95 مجرد

 میزان تحصیالت

 12.7 33 زیردیپلم و دیپلم
 11.2 29 فوق دیپلم
 37.1 97 کارشناسی

 26.6 70 کارشناسی ارشد
 12.4 32 دکتری

 سابقه کار

 28.2 74 سال 5زیر 
 11.3 29 سال 10تا  5

 16.9 44 سال 15تا  10
 14.9 39 سال 20تا  15
 14.9 39 سال 25تا  20
 13.7 36 سال و باالتر 25

 163، جنسیت کارکنان گزارش شده است. بر این اساس، 1در جدول 
( مرد هستند. بر این %37.6نفر ) 98( زن و %62.4نفر از کارکنان )

نفر  38سال،  25تا  15( بین %18.1نفر از کارکنان ) 47اساس، 
 72سال،  45تا  35( بین %31.3نفر ) 82سال،  35تا  25( بین 14.7%)

سال و باالتر  55( %8.5نفر ) 22سال و  55تا  45( بین %27.4نفر )
( %36.2نفر ) 95( متاهل و %63.7نفر از کارکنان ) 166سن دارند. 

نفر  29( زیردیپلم و دیپلم، %12.7نفر از کارکنان ) 33مجرد هستند. 
( %26.6نفر ) 70( کارشناسی، %37.1نفر ) 97دیپلم، ( فوق11.2%)

نفر از کارکنان  74کتری هستند ( د%12.4نفر ) 32کارشناسی ارشد و 
نفر  44سال،  10تا  5( بین %11.3نفر ) 29سال،  5( زیر 28.2%)

 39سال،  20تا  15( بین %14.9نفر ) 39سال،  15تا  10( بین 16.9%)
سال و باالتر  25( %13.7نفر ) 36سال و  25تا  20( بین %14.9نفر )

 سابقه کار دارند.

احساس نشاط با انگیزه مشارکت ، رابطه 2با توجه به جدول 
(؛ همچنین، جهت این اثر با β  ،0.001 ≥ P= 0.78معنادار است )

(. نتایج این یافته بدان r=  0.523جهت ضرایب همبستگی یکی بود )
معناست که افزایش در احساس نشاط باعث افزایش در انگیزه 

 شود.شود. بنابراین، این فرضیه تائید میمشارکت می
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 های برازندگی مدل. شاخص2جدول 
 df2X GFI TLI IFI CFI NFI RMSEA/ مدل

 0.061 0.98 0.99 0.99 0.95 0.96 2.27 مقدار شاخص

3 ≥ حد قابل پذیرش  ≥ 0.9  ≥ 0.9  ≥ 0.9  ≥ 0.9  ≥ 0.9  ≤ 0.08  

های برازندگی شود، شاخصمشاهده می 2 طور که در جدولهمان
به دست آمده از اجرای تحلیل مسیر با روش درستنایی بیشینه، 

ی خطی بودن روابط بین متغیرها و برازندگی مناسب دهندهنشان
 0.96(، df2X/دوی نرمال شده )= خی 2.31ها است )مدل با داده

= شاخص برازندگی  0.95(، GFI= شاخص برازندگی تطبیقی )

(، IFI= شاخص برازندگی افزایشی ) 0.99(، TLIلوئیس )-تاکر
= شاخص برازش  0.98(، CFI= شاخص برازندگی تطبیقی ) 0.99

= مجذور میانگین مربعات خطای  0.062( و NFIنرم شده )
((. در شکل زیر، نمایش گرافیکی ساختاری RMSEAبرآورد )

 یش داده شده است.روابط متغیرهای پژوهش نما

 
 . مدل با ضرایب استاندارد مسیرها1شکل 

  

 احساس انگیزه
 نشاط
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 231...  یهاتیمشارکت در فعال زهیانگ یساختار یابیمدل   

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 . مقدار واریانس تبیین شده در مدل3جدول 
 واریانس تبیین شده مسیر

 0.27 انگیزه مشارکت ←روان آزرده خویی 

 0.18 انگیزه مشارکت ←گرایی برون

 0.40 انگیزه مشارکت ←گشودگی به تجربه 

 0.28 انگیزه مشارکت ←توافق  

 0.44 انگیزه مشارکت ←شناسی وظیفه

 0.20 انگیزه مشارکت ←سرزنش خود 

 0.27 انگیزه مشارکت ←سرزنش دیگران 

 0.18 انگیزه مشارکت ←نشخوارگری 

 0.19 انگیزه مشارکت ←فاجعه انگاری 

 0.30 انگیزه مشارکت ←تمرکز مجدد مثبت 

 0.23 انگیزه مشارکت ←ریزی تمرکز مجدد بر برنامه

 0.22 انگیزه مشارکت ←ارزیابی مجدد مثبت 

 0.25 انگیزه مشارکت ←دیدگاه وسیع  

 0.28 انگیزه مشارکت ←پذیرش 

 0.61 انگیزه مشارکت ←احساس نشاط 

بینی واریانس انگیزه مشارکت از ، بیشترین پیش3براساس جدول 
و کمترین  %44های شخصیتی و با شناسی ویژگیی وظیفهطریق مولفه

رایی گی برونبینی واریانس انگیزه مشارکت از طریق مولفهپیش

زیر، نمایش پذیرد. در شکل صورت می %18های شخصیتی و با ویژگی
 گرافیکی ساختاری روابط متغیرهای پژوهش نمایش داده شده است.
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 . مدل تجربی با ضرایب استاندارد مسیرها2شکل 

 

 

 توافق  

 گشودگی

 گراییبرون

 روان آزرده 

 پذیرش

 دیدگاه

 ارزیابی

 ریزیت.م.برنامه

 ت.م.مثبت

 فاجعه

 نشخوارگری

 سرزنش دیگران

 شناسیوظیفه

 احساس

 انگیزه سرزنش خود
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 233.. . یهاتیمشارکت در فعال زهیانگ یساختار یابیمدل   

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مشهود است، بارهای عاملی تمام متغیرها  2طور که در شکل همان
 .بوده و از اعتبار مناسبی برخوردار هستند 0.4بیشتر از 

 
 نتیجه گیری

یابی ساختاری انگیزه مشارکت در پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل
فعالیت های ورزشی بر اساس احساس نشاط در کارگران شرکت 

نتایج پژوهش نشان داد که انگیزه بهبود نفت ایرانول انجام شد. 
مهارت تاثیر معناداری بر احساس نشاط دارد. وارت  عزت نفس را 

داند. تاثیر عزت نفس در ایجاد  اساسی ترین عامل احساس نشاط می
احساس نشاط به حدی است که برخی صاحب نظران و 
پژوهشگران روانشناسی شادی، از جمله آرجیل آن را جز جدایی 
ناپذیر شادمانی می دانند. در تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت 
که کارمندان با مشارکت در ورزش خاص و کسب مهارت های آن، 

ا رسیدن به سطوح باالتر ورزشی، دچار اعتماد به نفس و در نهایت ب
چشمگیری می شود و عزت نفس خود را بهبود می بخشد. در نتیجه 
این حس که فرد در یک فعالیت تکامل پیدا می کند و تشویق دیگر 
کارمندان را دریافت می کند، نوعی شادی و احساس نشاط حاصل 

ن فعالیت های تفریحی از عمل خود در وی به وجود می آید. همچنی
نیز منبع بسیار خوبی برای احساس نشاط هستند. شادی آفرینی 
فعالیت های اوقات فراغت را با استفاده از دو تئوری می توان توضیح 
داد. تئوری اول مربوط به انتخاب گر بودن انسان است. از آنجا که 

ه بفعالیت های اوقات فراغت، فعالیت هایی هستند که فرد با توجه 
عالقه خود و با آزادی عمل در مورد آنها تصمیم گیری می کند، این 
گونه فعالیت ها حتی وقتی که فرد را از نظر جسمانی آزار می دهند، 
موجب احساس نشاط او می شوند. در پژوهش های بسیاری رهایی 
از کسالت و تنهایی، دوست یابی، پیوندجویی، تعامل اجتماعی و 

نوان انگیزه های درونی افراد برای مشارکت همراهی با گروه به ع
در فعالیت های ورزشی تاکید شده است. در توجیه این یافته می توان 
گفت انگیزش درونی از خود فرد سرچشمه می گیرد. انگیزش 
درونی در ورزش شامل، تهییج، تفریح، عالقه به همراهی با گروه، 

ت و لذت بردن از فرصتی برای اثبات توانایی های خود، بهبود مهار
 ورزش است که موجبات احساس نشاط را فراهم می آورد.

(، اشمید و همکاران 19نتایج پژوهش با یافته های فیتری و همکاران )
(، کیم و 22(، ساکیز و همکاران )21(، پریچارد و همکاران )20)

نتایج مطالعه ( همخوانی دارد. 15(، جانگ و همکاران )14جیمز )
شابه حاکی از آن است که فعالیت های ورزشی از و پژوهش های م

منابع  عمده احساس نشاط محسوب می شوند. این فعالیت ها متاثر 
از عالیق ویژه ای هستند که شرکت در آنها جنبه شخصی و تحت 
کنترل فرد قرار دارد و بنابراین با وجود فشارهای جسمی ای که در 

های ورزشی با لذت همراه طی فعالیت به افراد وارد می شود، فعالیت 
(. فالنکر در نتایج پژوهش خود می گوید انگیزه مشارکت 23اند )

در فعالیت های ورزشی به عنوان وسیله ای برای پیشگیری از بیماری 
ها، بهبود سالمتی و احساس خوب بودن و شادابی می شود. انگیزه 
مشارکت در فعالیت های ورزشی به دلیل اثرات مثبت ذهنی و 

یکی اش نقش با ارزشی در بازتوانی و مدیریت درمان بیماران فیز
روانی دارد. بنابراین، به طور کلی می توان اثرات ورزش را بر حس 

خوب و شادابی افراد تایید کرد. همچنین پیروی در پژوهشی با هدف 
تاثیر ورزش بر روحیه و انگیزه افراد به این نتیجه دست یافت که 

احساسات، ایجاد روابط اجتماعی،  ورزش صبگاهی بر تقویت
عالقمندی به دروس دیگر و افزایش سرعت یادگیری تاثیر می 
گذارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مولفه های انگیزه مشارکت 
ورزشی، همچون موفقیت، گروه گرایی، تخلیه انرژی، بهبود مهارت، 

ساس احدوست یابی، تفریح و سرگرمی، آمادگی و عوامل موقعیتی با 
نشاط در کارمندان رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به تاثیر 
انگیزه موفقیت در مشارکت ورزشی می توان گفت کسب موفقیت 
های ورزشی یا تالش برای به دست آوردن موفقیت، صرف نظر از 
نتیجه ای که حاصل می شود، کوششی است که به طور مستمر در 

فرد از استعدادهای نهفته خود رقابت های ورزشی باعث می شود 
مطلع شود، امید او به موفقیت های ورزشی و غیرورزشی در زندگی 
واقعی افزایش یابد، بر اعتماد به نفس او افزوده شود و در نتیجه، در 
زندگی خود احساس نشاط کند. در مولفه گروه گرایی نیز می توان 

 یدهگفت تربیت بدنی و ورزشی در مفهوم کلی کلمه، یک پد
اجتماعی است. از مهمترین ویژگی های ورزش در اوقات فراغت، 
انجام برنامه های گروهی و دسته جمعی است که خود عاملی برای 
درمان انزوا طلبی و رشد شخصیت اجتماعی است. فعالیت جسمانی 
ابزاری است که از طریق آن نگرش های ارزشمند فرهنگی، شخصی، 

ی توانند به دیگر اجزای زندگی اجتماعی، رفتارها و ارزش ها م
اجتماعی راه یابند. با شرکت افراد در فعالیت های ورزشی، اغلب 
افراد این اعتقاد را دارند که گروهشان برترین تیم است و داشتن 
امید، شادی و احساس نشاط و انجام بازی با تعصب تمام می تواند 

یزه تاثیر انگدلیل محکمی بر اعتقاد به این موضوع باشد. در زمینه 
تخلیه انرژی بر احساس نشاط می توان گفت ورزش کردن باعث 
می شود انرژی های متراکم درونی انسان که در زمان صرف غذا، 
کار، رفت و آمد به وجود می آیند، در مسیری سالم و سازنده مصرف 
و تخلیه شوند و تعادل درونی بین انرژی های دریافتی و پرداختی 

نتیجه آرامش روانی بر وجود وی حاکم گردد. در  برقرار شود و در
نظر گرفتن این مسئله، به ویژه در کارمندان شرکت نفت ایرانول 
بسیار مهم است. این حالت آرامش روانی توام با نشاطی که پس از 

 یک ورزش کردن متعادل به انسان می دهد، قابل توجیه است. 
حدود به نمونه محدودیت این مطالعه این است که این پژوهش م

مورد بررسی از کارگران شرکت نفت ایرانول است که این تعداد 
تواند معرف خوب و کافی برای جامعه باشد. بنابراین تعمیم دادن نمی

پذیر است، و برای نتایج فقط به جامعه موردنظر منطقی و امکان
سطوح دیگر باید با رعایت احتیاط این کار را انجام دهیم. در فرایند 

مونه گیری و توزیع پرسشنامه ها به علت مصادف شدن اجرای ن
فرایند نمونه گیری با پاندمی کرونا محدودیت هایی در توزیع 

به منظور پرسشنامه و اجرای فرایندهای آموزشی وجود داشت. 
کاربست یافته های این پژوهش به مدیران سازمان ها پیشنهاد می 

راه کاری در جهت موفقیت  شود که از برنامه های ورزشی به عنوان
سازمان استفاده نمایند. برنامه های ورزشی را به عنوان جزئی از 
ساعات کاری کارکنان در برنامه کاری افراد بگنجانند. از برگزاری 
مسابقات ورزشی با سایر ارگان ها جهت تفریح و تجربه کردن لذت 
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مع دید جاناشی از شرکت در ورزش بهره گیرند. اگر به این موارد با 
نگریسته شود می توان مالحظه کرد که تا چه میزان ویژگی های 
اجتماعی در کار می توانند انگیزه های درونی و بیرونی کارکنان را 
افزایش دهند تا متعاقب آن تعهد سازمانی و موفقیت شغلی در 

این مدل همچنین به روان  کارکنان سازمانی ورزشی ایجاد شوند.
اسان ورزشی و مسئولین امر در زمینه ورزش شناسان و جامعه شن

کارگری کمک می کنند که با استفاده از این الگو راهبردهای 
ترغیب سازی برای مشارکت ورزشی کارکنان را در جهت باال بردن 

 نشاط به شیوه ی مناسب تر به اجرا بگذارند.
در پایان مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی کسانی که 

ا در اجرای این پژوهش یاری نمودند به ویژه مساعدت و اینجانب ر
همکاری جناب آقای مهندس عیسی اسحاقی مدیر عامل محترم 

رئیس  سید غالمرضا هاشمیشرکت نفت ایرانول و جناب آقای 
 به عمل می آورم. پاالیشگاه روغن سازی تهرانهیات مدیره 
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