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  ورزشی در هاي  مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیتهاي  بررسی انگیزه

  )دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد: مورد مطالعه(بین دانشجویان تربیت بدنی

  1مهربان پارسامهر

  چکیده

تعهد ورزشی به عنوان حالت روانشناختی که  .صورت گرفته است ورزشیتعهد این مقاله بر مبناي مدل نظري خاصی از    :هدف

مدل تعهد ورزشی  ارزیابیهدف این پژوهش . ورزشی است تعریف شده استهاي  نشان دهنده میل به مشارکت مستمر در فعالیت

 . در بین دانشجویان رشته تربیت بدنی بوده است

دانشجویان تربیت از نفر  163هاي این پژوهش از  داده .این پژوهش با روش پیمایشی و  به صورت مقطعی انجام شده است :روش

  .است تعهد ورزشی بودهپرسشنامه اصالح شده ، هاابزار گردآوري داده .گردیده است آوري جمع یزد بدنی دانشگاه

ورزشـی، نشـان داد کـه    هاي  نشجویان تربیت بدنی مشارکت کننده در فعالیتنتایج آزمون تجربی مدل ارائه شده به دا :ها یافته

لذت ورزشی،  سه متغیر  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که؛. بوده است 75/0سؤاالت پرسشنامه داراي پایایی باالتر از 

رگرسیون  گام به گام نشان داد که هاي  یافته. مشارکت، با مشارکت مستمر رابطه دارندهاي  شخصی و فرصتهاي  گذاري سرمایه

این . شخصی در قدم دوم از عوامل اصلی در مدل تعهد ورزشی در این نمونه بوده اندهاي  گذاري سرمایهلذت ورزشی در قدم اول و 

  .درصد از واریانس تعهد ورزشی را تبیین نموده اند 3/51دو عامل در مدل مجموعاً 

شخصی توانسته اند نیمی از هاي  لذت ورزشی و سرمایه گذاريهاي  نیبپیش نشان داد که رگرسیون گام به گام   تحلیل :نتیجه

تحت  ریمتغ انسیاز وارمتغیرهاي مدل تعهد ورزشی قادر به تبیین بخش زیادي  یول. واریانس متغیر تحت مطالعه را تبیین نمایند

  .ر متغیرها توجه شودنیستند، لذا در این زمینه باید به سای مطالعه

  

    .مشارکتهاي  شخصی، تعهد ورزشی، فرصت گذاري سرمایهلذت،  انگیزه، :کلیديهاي  واژه
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  مقدمه 

این نظر را مورد تایید قرار داده اند که افراد باید یک رویه همـراه بـا تعهـد و دلبسـتگی را      1و فریدسون راولند

زندگی روزمره، براي تمام طول عمر خود و به طور مـنظم در  ورزشی در هاي  براي مشارکت مستمر در فعالیت

آنهـا معتقدنـد بـراي ایجـاد     . سبک زندگی خود قرار دهند تا از فوائد آن در تمام طول زندگی بهره مند گردنـد 

ورزشی، ورزش باید به صورت لذت بخشی در سـنین پـایین   هاي  شرایط الزم براي مشارکت مداوم در فعالیت

ارائه ورزش بصورت لذت بخـش بـه   . گردد تا آنها بتوانند در آینده دوباره به آن تمایل پیدا نمایندبه افراد ارائه 

ورزشی به صورت یک میل درونی در آمده و مشـارکت افـراد   هاي  گردد که مشارکت در فعالیت می افراد سبب

ارب لـذت بخـش و خـوش    به نظر آنها ایجاد شرایط الزم براي شکل گیري تجـ . در آن بطور مداوم ادامه یابد

باشد  که بـه نوبـه    می ورزشی در سنین پایینهاي  آیند در ورزش راهکاري مناسب براي افزایش سطح فعالیت

کسـب نتـایج بلنـد    ،  خود سبب تغییر نگرش افراد در خصوص ارزش تمرین و فعالیت بدنی و از همه مهم تـر 

ورزشی در طول زندگی هاي  ت مداوم در فعالیتمدت و سودمندتري مانند سالمتی براي افراد از طریق مشارک

  ). 16(گردد می شان

با بهره گیري از نظریه راولند و فریدسون مبنی بر لذت بخش نمودن مشارکت در  2اسکن لن و سیمون     

ورزشی، متغیر لذت ورزشی را در مدل انگیزشی بزرگتري به نام مدل تعهد ورزشی که به معنی هاي  فعالیت

به عنوان یک  تعهد ورزشی). 22(گیرند می به ادامه مشارکت در فعالیت ورزشی است، بکار میل و تصمیم

تعهد . ورزشی استهاي  فرد جهت شرکت مستمر در فعالیت 3نشان دهنده میل و خواست،  ساختار روانشناختی

روانی هاي  ورزشی منعکس کننده نیروهاي انگیزشی فرد براي ادامه مشارکت و نشان دهنده اهمیت زیرساخت

تواند مربوط  به یک برنامه  می تعهد ورزشی. باشد می مبتنی بر پافشاري بر ادامه یک رفتار یا فعالیت معین

ورزشی هاي  و یا تعهد به شرکت مستمر در انواع فعالیت) براي مثال فوتبال( ورزشی، یک رشته ورزشی

  ).11(باشد

اوم انجام عمل، پافشاري بر انجام رفتار یا فعالیتی خـاص  تدمدل تعهد اسکن لن و سیمون، بر توجه اصلی      

در حـوزه ورزش، شـناخت    آنهـا در واقع هدف اصلی از کاربرد مدل تعهد توسط  ).3(باشد می در طی یک دوره

با وجود . بوده است فعالیت ورزشیقدرت تبیین و میزان تاثیرگذاري متغیرهاي آن بر مشارکت مستمر افراد در 

هـاي   افـراد از مشـارکت در فعالیـت   هاي  ی که در حوزه علم روانشناسی ورزشی روي انگیزهخوبهاي  پژوهش

) پیوسته(مشارکت مستمرهاي  کمی روي متغیرهایی که با انگیزههاي  اما پژوهش). 9(ورزشی انجام شده است

ر حوزه د اسکن لن و سیمونبه همین خاطر مدل تعهد توسط ). 13(در ورزش مرتبط باشند صورت گرفته است

مشـارکت طـوالنی مـدت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت؛ زیـرا در بـین           هاي  ورزش براي شناخت انگیزه

روانشناسان اجتماعی این اتفاق نظر وجود دارد که تعهد به شرایطی اشاره دارد که به تبیین علل پافشاري یک 

  ). 13(نماید می ، یا بر ادامه روابطی خاص اصرار)3(شخص در انجام یک عمل کمک کرده

  

1. Rowland & Freedson 
2. Scanlan & Simons 
3.Resolve 
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از . نماید می براي ادامه رفتار تعریف» اجبار« و » میل« پیچیده از دو عنصر ترکیبیرا  تعهد 1بریک من     

 نظر او هر سطحی از تعهد براي انجام عمل یا رفتاري خاص، نشان دهنده نوع نیروهاي وارد شده بر فرد

از اهمیت به طور کلی در هر زمانی، یکی از عوامل در تعهد افراد براي انجام رفتار یا فعالیتی خاص . باشد می

با توجه به ماهیت . باشد می براي تداوم رفتاري» اجبار«و » میل«مجزا کننده  تعهد .باشد می بیشتري برخوردار

آنها یا به اجبار یا به میل خود در انجام . گردند می صتعهد، افراد به دو دلیل متعهد به انجام رفتار یا فعالیتی خا

باشد، و  می میل به انجام یا ادامه فعالیتی خاص با احساس رضایت همراه). 11(کنند می یک رفتار مشارکت

لذا تعهد به مشارکت مستمر در ). 5(اجتماعی استهاي  اجبار به ادامه رفتار،  به خاطر فشارها و محدودیت

الزمه اش داشتن میل و رضایت درونی است تا انجام رفتار به ،  زشی به عنوان فعالیتی خاصورهاي  فعالیت

  .پذیر گردد طور مستمر امکان

ورزشی نشان داد که سه دسته از عوامل از هاي  مربوط به مشارکت مستمر در فعالیتهاي  بررسی پژوهش     

در بر گیرنده مجموعـه  ،  این عوامل مهم نخست ازدسته : اهمیت  بیشتري در ایجاد تعهد ورزشی دخالت دارند

اي از روابط جذاب به صورت پیوند عاطفی، روابط دوستانه و احساس رضایت از شرکت در فعالیتهاي ورزشـی  

متغیـري جـذاب   ،  نشان داده اند که لذت بردن از ورزشها  پژوهش). 14(باشد می در بین افراد مشارکت کننده

اسکن لـن و همکـارانش در خصـوص منـابع ایجـاد      . )23(باشد می ورزشیهاي  الیتبراي مشارکت افراد در فع

سنی هاي  ورزشی نظیر والیبال، بیس بال، شنا و اسکیت در گروه هاي  کننده لذت در بین  افرادي که در رشته

مهـم   آنها دریافتند لذت بـردن، یکـی از عوامـل   .مختلف مشغول به فعالیت بودند، چندین مطالعه انجام دادند 

اجتمـاعی مثبـت، حمایـت از سـوي     هـاي   منـابع کسـب لـذت شـامل تعامـل     . باشـد  مـی  مشارکت در ورزش

جسمانی، سـعی و تـالش   هاي  ، افزایش ادراك فردي از توانایی)معلمان و مربیان، والدین و همساالن(دیگران

جـاد یـک قابلیـت    و در نهایت کسب مهارت و احساس تحرکی است که سبب ایها  در یادگیري و ارائه مهارت

هـاي   فقط در تجارب مربـوط بـه مشـارکت در فعالیـت    ،  این احساس تحرك. گردد می منحصر به فرد در افراد

بـراي  . از قبیل هنر، موسیقی و غیـره  بـه دسـت آورد   ها  ورزشی وجود داشته و نمی توان آن را در دیگر حوزه

کننـد و بـه    مـی  آب و یا وقتی که ژیمناستیک مثال کودکان و نوجوانان هنگام سر خوردن، شنا یا اسکی روي

 کنند، شادي و شـعف بخصوصـی را از خـود بـروز     می خورند و یا اسکیت بازي می جهند و در هوا چرخ می هوا

  ). 23(نمی توان این گونه شادي و شعف را مشاهده نمودها  دهند که در دیگر حوزه می

باشد که نشان دهنده  می 2»دیگرهاي  گزینهوجود « دسته دوم از عوامل مرتبط با مشارکت مستمر،

که » دیگرهاي  گزینه«مفهوم . جذابیت بیشتر و یا جذابیت کمتر یک فعالیت نسبت به فعالیتی دیگر است

گذاري شخصی  گرفته شده، شامل سه فرض، سرمایه بر 4راسبولتهاي  مطرح شده و از پژوهش 3توسط کلی

که از و فرصت هایی ) اجتماعیهاي  محدودیت(تأثیر هنجارهاي اجتماعیبراي انجام فعالیت یا رفتاري خاص، 

وجود «نشان داده اند که ها  پژوهش. باشد می گردند، می در یک فعالیت نصیب افراد مشارکت مستمر
  

1. Brickman 
2. Involvement alternatives 
3. Kelley 
4. Rusbult 
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نتایج یکسانی را براي مشارکت یا عدم مشارکت در فعالیتی ،  متفاوتهاي  در بین گروه» دیگرهاي  گزینه

ورزشی، هاي  چنان که در بیشتر موارد ،ورزشکاران جوان قادرند در حین مشارکت در برنامه. داردخاص بدنبال ن

  ).  13(غیر ورزشی بپردازندهاي  بدون رها کردن ورزش  به فعالیت

 1برشید و کمپل). 13(هستند» موانع یا محدودیت ها«سومین دسته از عوامل مربوط به مشارکت مستمر،      

 می دانند که سبب)اعم از مالی، اجتماعی، روانی، عاطفی و غیره (را شامل هزینه هایی ها  یتموانع یا محدود

نشان ها  پژوهش). 4(داوطلبانه به انجام یک رفتار ترغیب شده و  یا از انجام آن منصرف شود،  گردند فرد می

در پژوهش خود  2کلینت و ویسس .و مشارکت در ورزش وجود داردها  داده اند که ارتباط مثبتی بین محدودیت

از خود ) رها کردن ورزش(جوان، در برابر عدم ادامه مشارکت در فعالیت ورزشیهاي  دریافتند ژیمناست

و یا مربیان خود در محیط ورزشی ها  هم تیمی،  دهند زیرا نگران از دست دادن دوستان می مقاومت نشان

ر پژوهش خود دریافتند که دختران نوجوان از طرف د 3مشابه همین یافته، وایت و کواکلی). 27(هستند

شوند  که این فشار به عنوان یک عامل انگیزشی عمل کرده و آنها  می دوستان مونث خود فشاري را متحمل

تعهد رابطه مثبت مطرح شده بین فشارهاي اجتماعی و . نماید می را مجبور به ماندن در فعالیت ورزشی

متوقف  ورزشی اگر کسی مشارکتش را در فعالیت رود می انتظاراست که  ئی مبتنی بر نتایج منفی،  ورزشی

مشارکت در براي  افرادعامل انگیزه  ،دریافتند که فشار دوستاندر پژوهش خود  آنها. رخ خواهد داد،  کند

   ).7(باشد می بدنیفعالیت 

هاي  مستمر افراد در فعالیتدر تایید نقش نیروهاي انگیزشی در مشارکت عام، مدل تعهد به صورت      

فردي و هاي  متغیرهاي مطرح در مدل تعهد، در تبیین مشارکت). 21، 14(ورزشی مورد تایید قرار گرفته است

و روابط ) 12(اجتماعات اتوپیایی،  )19(، براي بررسی روابط عاطفی)8(مختلفی مثل محل کار هاي  در حوزه

توان براي  می نشان داده که از مدل تعهد ورزشیها  بررسیهمچنین . ندبکار گرفته شده ا )6(خویشاوندي

جوانان از مشارکت در ورزش و هاي  مربوط به انگیزههاي  روانشناسی ورزشی مانند پژوهشهاي  انجام پژوهش

و رفتارهاي ورزشی افراد ها  توان به مقایسه نگرش می با کمک این مدل. کنار گذاشتن آن، سود برد

پژوهشی، چند عامل مشخص شده اند که فرض شده مرتبط با تعهد به هاي  به یافته با توجه). 22(پرداخت

  :ورزشی باشندهاي  مشارکت مستمر در فعالیت

  لذت بردن از ورزش

ورزشی بر مبناي تجارب ورزشی قبلی اسـت کـه   هاي  پاسخ موثر و مثبت به مشارکت در فعالیت،  لذت ورزشی

و تفـریح و   5برقـراري ارتبـاط  ، 4مبتنـی بـر خوشـایندي   اي  یافتهمنعکس کننده احساسات و عواطف عمومیت 

به تجارب جذاب در ورزش و عوامـل انگیـزه دهنـده بـه     ،  تعهد ورزشیکند که  می بیان 6شیور . سرگرمی باشد

لذت  بهنشان داده که ورزشکاران به صورت مستمر میل ها  بررسی). 24(ادامه ورزش در بین افراد وابسته است
  

1. Berschid and Campbell 
2. Weiss  and Klint 
3. Coakley , J. and White 
4. Pleasure 
5. liking 
6.Shaver 
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 ورزشـی مطـرح  هـاي   مهـم شـرکت در فعالیـت   هـاي   تفریح کردن و سرگرم شدن را به عنوان محركبردن، 

ارتباط مثبتی را بین لذت و میل به تداوم مشارکت در ورزش بیان کـرده انـد؛   ،  ورزشکاران حرفه اي. نمایند می

لذت بردن  ).23( گردد می چنان که کسب لذت باالتر در ورزش، سبب تعهد بیشتر به ادامه مشارکت در ورزش

عامـل   ، نوجوانـان و بزرگسـاالن  بـوده و   عنوان پیش بین قوي براي مشـارکت کودکـان  ه از ورزش آشکارا ب

   ).2(باشد می ورزشی و بدنیهاي  مشارکت در فعالیتادامه براي در تصمیم گیري افراد مهمی کننده  تعیین

  1گذاري شخصی سرمایه

هـاي   افـراد بـراي شـرکت در فعالیـت     کـه شده و سایر منابعی  مصرف زمانو پول و انرژي  ،فردي به تالش 

سـرمایه  ،  نباشـد  ورزشی، مستمر یا پیوستهدر فعالیت افراد اگر مشارکت . شود می گیرند اطالق می ورزشی بکار

را از سـوي   گـذاري  سرمایهمشارکت در فعالیتی خاص، ممکن است نوع خاصی از . گذاري به هدر خواهد رفت

مـالی   گـذاري  سـرمایه تفریحی نیـاز بـه   هاي  براي مثال، بیشتر برنامه. ندگان به دنبال داشته باشدمشارکت کن

ورزشی مثل ژیمناستیک حرفه اي یا اسـکیت روي یـخ، نیـاز بـه     هاي  کمی دارند، در حالی که بعضی از رشته

و منـافع   باشد می الیتیدر هر فع از مشارکت 2یک جنبه ضمنی گذاري سرمایه. مالی زیادي دارند گذاري سرمایه

هـا   گـذاري  سـرمایه سبب بسـط و توسـعه برخـی از    ) ها  بازي در تیم،  براي مثال یادگیري مهارتها( مشارکت 

به مشارکت برگردانده نمی شوند، لذا افـراد وقتـی در فعـالیتی    ها  با اتمام برنامهها  گذاري سرمایهاین . گردند می

. شوند؛ زیرا منابع زیادي را براي مشارکت خود هزینه نموده انـد  تر می وابستهسرمایه گذاري کنند از نظر روانی 

  ).18(شود می سبب مشارکت بیشتر،  فردي باالترهاي  گذاري سرمایهبنابراین فرض بر این است که 

  3اجتماعیهاي  محدودیت

براي ادامه  ه اطاعتکه احساس تعهد باي  اجتماعی به عنوان انتظارات یا هنجارهاي اجتماعیهاي  محدودیت

اجتماعی، بیانگر احساس فشار هاي  متغیر محدودیت. گردند می فعالیتی خاص را به دنبال دارند، تعریف

هر چه فشار از طرف دیگران براي تداوم مشارکت در . باشد می اجتماعی براي مشارکت در فعالیتی خاص

اگر شخص قرار باشد از ورزش دست . ددگر می ورزشی بیشتر باشد، مشارکت در ورزش بیشترهاي  فعالیت

،  فشارهايدر تعریف نهایی . کند از اثرات منفی اجتماعی کنار گذاشتن ورزش اجتناب نماید می بکشد، سعی

ممکن نسبت به باقی ماندن در فعالیتی که  ....و اجتماعی به فشار دریافت شده از جانب والدین، همساالن

  ). 3،13(شود می اشارهاست پیوستگی آن قطع گردد، 

  4مشارکتهاي  فرصت

. شود می تعریف،  گردند می با ارزشی که فقط از طریق مشارکت در ورزش ارائههاي  این متغیر به عنوان فرصت

ورزشی یا شانس همراهی با هاي  شانس کسب مهارت) بیرونی(توانند به صورت عینی ها می این فرصت

نند به صورت ذهنی شامل این باور باشد که بازي در یک رشته توا می همچنین. دوستان بودن را شامل شوند

از ،  مشارکت در ورزشهاي  متغیر فرصت. باشد می دیگرهاي  یابی به فرصت تنها راه دست،  ورزشی خاص
  

1. Personal investments 
2. Implicit 
3. Social constraints 
4. Involvement Opportunities 
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دهد که منافع عینی ادراك شده  می این عامل نشان. عینی  است گذاري سرمایهزیادي مربوط به هاي  جنبه

در حفظ و ادامه مشارکت در ورزش موثر کننده  تواند به عنوان یک عامل تعیین می ورزشی،مربوط به مشارکت 

برقراري روابط دوستانه، کنش متقابل مثبت مانند؛ منافعی ، رود مشارکت انتظار میهاي  فرصتاز عامل  .باشد

براي افراد بدنبال  راو افزایش سالمت  بدن تغییر در ظاهر ورزشی،هاي  تبحر در مهارتکسب با بزرگساالن، 

علی رغم فواید مطلوب ورزش مستمر که با سالمتی و تندرستی افراد در ارتباط هستند، در  ).25(داشته باشد

با توجه به این مسئله، شناخت ). 29(باشد می بسیاري از کشورها کم تحرکی در زندگی افراد در حال افزایش

در جوامع امروزي از ،  ورزشی و عوامل تعیین کننده آني ها مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیتهاي  انگیزه

لذا انجام پژوهشی در مورد دالیل افراد از مشارکت مستمر در ورزش و . باشد می اهمیت زیادي برخوردار

براي این منظور از مدل تعهد در این . نموده است می شناخت عوامل مرتبط با آن در جامعه ما ضروري

شخص شود آیا بین متغیرهاي مطرح در مدل تعهد ورزشی با مشارکت مستمر افراد پژوهش استفاده شد تا م

توانند  می ورزشی رابطه وجود دارد؟ و دیگر اینکه چه اندازه متغیرهاي مطرح در مدل تعهدهاي  در فعالیت

  ورزشی را تبیین نمایند؟هاي  مشارکت افراد در فعالیت

  

  شناسی روش

رابطه بین متغیرهاي پیش بین مطرح در مدل تعهد ورزشی با بررسی تجربی  کهبا توجه به موضوع پژوهش 

پیمایشی  -توصیفیهاي ورزشی بوده، این پژوهش با رویکردي کمی و به روش مشارکت مستمر در فعالیت

دانشگاه یزد در ) پسران و دختران(کل دانشجویان تربیت بدنی،  جامعه آماري مورد مطالعه. استانجام شده 

دانشجویان رشته تربیت بدنی بدین منظور انتخاب شدند تا  .بوده اندنفر  163برابر با  88-89تحصیلی سال 

اطمینان داشته باشیم که تمام آنها یک وجه مشترك یعنی رشته تحصیلی که مرتبط با مشارکت مستمر در 

سنجش میزان تعهد ورزشی است را دارا بوده و امکان به کارگیري مدل تعهد ورزشی براي هاي  فعالیت

شامل مقیاس اصالح شده مدل تعهد ورزشی اسکن لن و ،  داده هاآوري گرد ابزار. ورزشی آنها وجود دارد

مقیاس با توجه به شرایط اجتماعی فرهنگی جامعه مورد مطالعه، همراه با اصالحاتی که در . بود) 23(دیگران

تعهد ورزشی ،سواالت مربوط به  با سنجش مقیاسهمراه . مورد استفاده قرار گرفته است آن به عمل آمده

لیکرت استفاده شده اي  براي ارزیابی مقیاس تعهد ورزشی از طیف پنج درجه. مطرح گردیدندشناسایی نیز 

  .است

شود داراي بنیان نظري و  می نظري و عملی روانشناسی بکار گرفتههاي  که در پژوهش تعهد ورزشیمدل      

و پایایی ابزار اندازه گیري  منظور از اعتبار. باشد می عتبار عینی و محتوایی برخوردارااز سنت تجربی بوده و 

). 1(ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اندیک تحقیق، میزان دقت شاخص

ورد تایید در ورزش در تایید نقش نیروهاي انگیزشی بر مشارکت مستمر در ورزش معام به صورت  تعهدمدل 

). 1(اندازه گیري، به ثبات، همسازي و هماهنگی درونی آن بستگی دارد پایایی هر وسیله). 13(قرار گرفته است
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در ها  براي هریک از مولفه75/0باالتر از براي ابزار اندازه گیري ) آلفاي کرونباخ( مقدار ضریب پایایی درونی

   .بوده است که نشان از پایایی باالي ابزار اندازه گیري دارد داریمعن) 1جدول (درصد،  α =05/0سطح 

روش . هاي این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده استتجزیه و تحلیل آماري داده     

و انحراف معیارها بوده و از آمار استنباطی براي ها  توصیفی شامل محاسبه فراوانی ها، درصدها، میانگین

شناخت به منظور  ،آزمون همبستگی پیرسوناز بدین منظور . رابطه بین متغیرها استفاده شده است بررسی

تا  گردیداستفاده )  متغیر مالك(تعهد ورزشی دانشجویان رشته تربیت بدنی بین متغیرهاي پیش بین با رابطه

شته تربیت مشارکت مستمر دانشجویان ر متغیرهاي پیش بین مطرح در مدل با مشخص شود که آیا 

و نقش به منظور تعیین سهم گام به گام در نهایت از روش رگرسیون رابطه دارند یا نه؟ ) متغیر مالك(بدنی

   .شده است استفاده )متغیر مالك(در تبیین واریانس متغیر تحت مطالعهي پیش بین هر یک از متغیرها

، لـذت بـردن از ورزش  هـاي  شـاخص براي سنجش متغیرهاي پیش بین بر مبناي مدل تعهد ورزشـی، از       

لـذت  در شـاخص  . مشارکت استفاده شدهاي  و فرصت اجتماعیهاي  محدودیتشخصی، هاي  سرمایه گذاري

از چهار گویه شامل؛ سرگرم شدن، شـادي و نشـاط، احسـاس رضـایت و عالقـه، در شـاخص        بردن از ورزش

هـاي   ی و تـالش فـردي و هزینـه   شخصی از سه گویه شامل؛ وقت اختصاص یافته، سـع هاي  سرمایه گذاري

از سه گویه شامل؛ توصـیه دوسـتان، اسـاتید و مربیـان و اعضـاي       اجتماعیهاي  محدودیتمادي، در شاخص 

و غیـره  مربیـان متخصـص    ،فرصت مناسـب شامل؛  مشارکت از هفت گویههاي  خانواده و در شاخص فرصت

خیلی زیاد، زیـاد، متوسـط،   (لیکرت اي  درجهاز طیف پنج براي پاسخگویی به این سواالت . استفاده شده است

  .و دیگران بوده استکه مبتنی بر مقیاس اصالح شده اسکن لن  استفاده شده است) کم، خیلی کم 

از  هـاي ورزشـی  دانشـجویان رشـته تربیـت بـدنی در فعالیـت     ) مـالك (براي سنجش متغیر تعهد ورزشی      

ورزشـی هسـتید؟ تـا چـه انـدازه شـرکت نکـردن در        هـاي   چقدر متعهد به مشـارکت در فعالیـت  "هاي  سوال

ورزشـی هسـتید؟   هـاي   باشد؟ چقدر شما مصمم به شرکت در فعالیت می ورزشی براي شما سختهاي  فعالیت

ورزشی دارید؟ استفاده شـده  هاي  چقدر شما به عنوان دانشجوي رشته تربیت بدنی تمایل به شرکت در فعالیت

کـنم، در  شـرکت نمـی   ورزشی اصالَهاي  در فعالیت: سواالت از شش گزینه براي پاسخ گویی به ایناست که 

تاحـدودي در   کـنم، شـرکت مـی   کـم ورزشـی  هـاي   در فعالیـت  کنم،شرکت می کمخیلیورزشی هاي  فعالیت

خیلی ورزشی هاي  کنم و در فعالیتورزشی زیاد شرکت میهاي  کنم، در فعالیتورزشی شرکت میهاي  فعالیت

  .بوده استکه مبتنی بر مقیاس اصالح شده اسکن لن  استفاده شده است، کنم،د شرکت میزیا

 
  هایافته

تربیت بدنی دانشگاه یزد به مقیاس اصالح شده تعهد  دانشجوي پسر رشته 63دانشجوي دختر و  100 تعداد 

میانگین سنی براي کل . بوده است 2/4در این بررسی میانگین ترم تحصیلی دانشجویان . ورزشی پاسخ دادند

درصد از پاسخگویان  3/74. بوده است sd=  191/1با انحراف معیاري برابر با  7/20دانشجویان تربیت بدنی

جمعیت شناختی با  -در بررسی ارتباط بین برخی از متغیرهاي اجتماعی. هل بودنددرصد متا 7/25مجرد و 
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ورزشی مانند؛ جنس، سن، تاهل، رشته تحصیلی دوره هاي  مشارکت مستمر دانشجویان تربیت بدنی در فعالیت

  . داري مشاهده نشددبیرستان، درآمد، مالکیت مسکن و محل سکونت،  رابطه معنی

  

  تعهد به مشارکت مستمر در ورزشن متغیرهاي پیش بین با همبستگی چندگانه بی

جمع آوري شده قویاً تایید هاي  فرض رابطه بین متغیرهاي پیش بین با مشارکت مستمر در ورزش توسط داده 

با  چند متغیره، همبستگی مثبت معنی داري را میان لذت ورزشیهاي  آزمون همبستگی نتایج. شده است

هاي  و فرصت )r=728/0؛ p >001/0: (با مقدار شخصیهاي  ، سرمایه گذاري)r=803/0؛ p >001/0: (مقدار

ولی بین . را نشان داده استمشارکت مستمر در ورزش با  )r=741/0؛ p >001/0( :با مقدار مشارکت

شاید دلیل آن این باشد که دانشجویان . مشاهده نشده استاي  رابطه تعهد ورزشیاجتماعی با هاي  محدودیت

از سوي والدین یا همساالن و غیره نسبت به تعهد به مشارکت مستمر در ،  ربیت بدنی مورد تحقیقت

  . ورزشی، با فشار خاصی مواجه نبوده اندهاي  فعالیت

، و با )r=724/0؛  p >001/0: (با مقدارشخصی هاي  همچنین بین لذت ورزشی با سرمایه گذاري     

همبستگی مثبت و معنی داري وجود دارد؛ اما بین  ،)r=717/0؛ p >001/0: (با مقدار مشارکتهاي  فرصت

سرمایه از سوي دیگر،بین  . مشاهده نشدداري اجتماعی همبستگی معنیهاي  محدودیتو   لذت ورزشی

داري همبستگی مثبت و معنی ،)r=719/0؛  p >001/0: (با مقدار مشارکت،هاي  فرصتو  شخصیهاي  گذاري

داري اجتماعی هیچ همبستگی معنیهاي  محدودیتو  شخصی هاي  سرمایه گذاري  ؛ ولی بین.وجود دارد

  . مشاهده نشده است

  ماتریس همبستگی چندگانه بین متغیرهاي پیش بین با تعهد ورزشی) 1جدول 

   α  M SD 1  2  3  4  5  

         000/1  02/1  51/4  90/0  تعهد ورزشی  1

       000/1 ***803/0  86/0  93/3  91/0  لذت ورزشی  2

     000/1 ***724/0 ***728/0  87/0  32/3  79/0  شخصیهاي  سرمایه گذاري  3

4  

  
   000/1  018/0  -010/0  -002/0  83/0  34/2  76/0  اجتماعیهاي  محدودیت

5  

  
  000/1  037/0  ***719/0  ***717/0 ***741/0  84/0  32/3  86/0  مشارکتهاي  فرصت

001/0< P *** 01/0؛< P **  05/0؛< P *  

 
  1گام به گامرگرسیون 

به منظور ارزیابی قدرت تبیین متغیرهاي پیش بین مطرح شده در مدل تعهد ورزشی که روابط آنهـا قـبالً بـه    

جهت اسـتفاده  . از روش تحلیل خطی چند متغیره، به روش گام به گام استفاده شده است،  آزمون گذاشته شده

  

1. Stepwise regression  



   101... هاي ورزشی در هاي مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت بررسی انگیزه

عمل شده، تنها متغیرهاي پیش بین در معادلـه وارد  با توجه به نتایج آزمون فرضیات ،  از رگرسیون گام به گام

انجام شده، رابطه معنی داري میان آنها با متغیر مالك مشاهده شده هاي  گردیده اند که بر اساس نتایج آزمون

بـه عنـوان    مشـارکت هـاي   شخصـی و فرصـت  هاي  لذت ورزشی، سرمایه گذاريهاي  بنابراین شاخص. است

تحلیل رگرسیون گام به گام تنهـا  ،  نشان داده 2همان طور که جدول. گرفتند متغیرهاي پیش بین مدنظر قرار

با   (R)وارد معادله شده که میزان ضریب همبستگی آن  ورزشی در گام اول، متغیر لذت. دوگام پیشرفته است

و ضـریب تعیـین    R2= 507/0در این مرحلـه ،ضـریب تعیـین برابـر    .به دست آمده است  712/0متغیر وابسته 

با واردشدن دومـین متغیـر یعنـی سـرمایه گـذاري      . به دست آمده است. Ad (R2(= 503/0تعدیل شده برابر با  

و ضریب تعیین تعدیل شده برابـر   R2= 519/0، ضریب تعیینR= 721/0شخصی، ضریب همبستگی چندگانه 

درصـد از   3/51ریب تعیین تعدیل شـده ، بر اساس ض،  به عبارت دیگر. افزایش یافته است Ad (R2(= 513/0با  

به وسیله دو متغیر لذت از ورزش و سـرمایه گـذاري شخصـی    ) تعهد ورزشی دانشجویان(تغییرات متغیر وابسته

 095/0درصد و متغیر سرمایه گذاري شخصی نیز در سـطح   99/0در سطح  متغیر لذت ورزشی. شود می تبیین

درصـد بـوده و بـه     05/0که میزان خطاي سایر متغیرها بیشتر از  این در حالی است. باشند می درصد معنی دار

قضاوت در مورد سهم متغیرهاي لذت ورزشی و سـرمایه گـذاري   . همین دلیل وارد معادله رگرسیونی نشده اند

درصد، به مراتب بیشـتر   377/0شخصی در تبیین متغیر مالك بر اساس ضریب بتا، ضریب بتاي لذت ورزشی

بر اساس بتاي استاندارد به دست آمـده بـراي   . باشد می درصد 103/0یه گذاري شخصی از ضریب بتاي سرما

در انحراف معیـار متغیـر    594/0به ازاء هر واحد تغییر در انحراف معیار لذت ورزشی به اندازه ،  لذت ورزشی نیز

اف معیار سرمایه گـذاري  گردد؛ در حالی که به ازاء هر واحد تغییر در انحر می وابسته  تعهد ورزشی تغییر ایجاد

لـذا سـهم و نقـش لـذت ورزشـی در      . شود می در انحراف معیار متغیر وابسته تغییر ایجاد 163/0تنها ،  شخصی

  . تبیین متغیر مالك بسیار بیشتر از سرمایه گذاري شخصی بوده است

  Pو  Fشده،ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل خالصه مدل رگرسیون گام به گام همراه با )  2جدول 

ضریب  R  متغیر  

  همبستگی

R2 
ضریب 

 تعیین

)Ad (R2  ضریب

تعیین تعدیل 

  شده

خطاي 

  برآورد

تغییرات 

ضریب 

 R تعیین

F P  

  000/0***  282/165  507/0  385/0  503/0  507/0  712/0  لذت ورزشی  1

گذاري  سرمایه  2

  شخصی

721/0  519/0  513/0  382/0  013/0  181/4  
*043/0 
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                                                                         001/0< P *** 01/0؛< P **  05/0؛< P *  

  Pو  Tبتا ، یب استاندارد شدهاضر،  بتا یبارگرسیون گام به گام همراه با ضر) 3جدول 

  T  P  بتا یب استاندارد شدهاضر  بتا یباضر  متغیر  

 000/0*** 856/12 712/0  451/0  لذت ورزشی  1

  لذت ورزشی  2

  سرمایه گذاري شخصی

377/0  

103/0  

594/0  

163/0 

470/7  

045/2 

***000/0  

*043/0  

                                                                001/0< P *** 01/0؛< P **  05/0؛< P *  

 
 

  با استفاده از تحلیل مسیرترسیم مدل تحلیلی روابط متغیرهاي پیش بین و مالك 

با استفاده از نتایج رگرسیون گام به گام در تبیین تعهد به مشارکت مستمر در ورزش، بر اساس مدل تعهد  

توان مسیرهاي مربوط به  می )ضریب مسیر(ورزشی، با به دست آمدن ضریب تعیین استاندارد شده بتا

پژوهش حاضر را در نمودار تحلیل مسیر  در شکل متغیرهاي پیش بین نهایی یعنی تبیین متغیرهاي اصلی 

  .ترسیم نمود 1شماره 

  

  

                                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل تحلیلی روابط متغیرهاي مرتبط با تعهد ورزشی - 1شکل شماره 

  

در واقع رگرسیون چندگانه گام به گام به کار گرفته شد تا به صورت آماري، ارتباط ترکیب عوامل      

سرمایه ، )P< :712/0=B 001/0:(لذّت بردن از ورزش با مقدارمتغیر . تعهد ورزشی مشخص شودکننده  ینتعی

، نشان داد که دانشجویان تربیت بدنی که لذت ورزشی بیشتر )05/0P<  :163/0 =B:(گذاري شخصی با مقدار

تعهد بیشتري به مشارکت ،  ورزشی خود ابراز نموده اندها  شخصی بیشتري را در برنامههاي  گذاري سرمایهو 

    .مستمر در ورزش از خود نشان داده اند که تایید کننده نتایج فرضیات پژوهش است

  از ورزش لذت بردن

  گذاري شخصی سرمایه

 

  اجتماعی  هاي محدودیت

  مشارکتهاي  فرصت

 شیورز تعهد
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  بحث

با توجه به شرایط اجتماعی ) 25(بر مبناي مدل اسکن لن و دیگران متغیرهاي پیش بین مدل تعهد ورزشی

با ) دانشجویان تربیت بدنی(از جوانانفرهنگی جامعه مورد مطالعه تعریف و عملیاتی شده و با یک نمونه 

متغیر (نتایج همبستگی چند متغیره، رابطه بین چندین عامل تعیین کننده. موفقیت مورد آزمون قرار گرفت

این پژوهش هاي  یافته. در بین جوانان را مورد تایید قرار داده است )متغیر مالك(و تعهد ورزشی) پیش بین

هاي جمع آوري داده. اسکن لن و دیگران بوده است ی مدل تعهد ورزشیپژوهشهاي  تایید مجددي بر یافته

متغیرهاي پیش بین در مدل تعهد به مشارکت شده این پژوهش توانستند اطالعات ارزشمندي را براي ارزیابی 

نتایج پژوهش نشان داد که لذت بردن و سرمایه گذاري شخصی از . در اختیار ما قرار دهنددر ورزش  مستمر

در مدل تعهد ورزشی بوده و نشان از آن دارد که متغیرهاي مربوط به میل و خواستن ها  ترین پیش بینقوي 

 نتایج بدست آمدهبا توجه به . باشند می در ورزش از قدرت تبیین باالیی در پیش بینی رفتار ورزشی برخوردار

متغیرهاي توان از در ورزش، می افراد تعهد به مشارکت مستمرمیزان که براي افزایش  توان اذعان نمودمی

همچنین چنان که در همبستگی چندگانه نشان داده  .سود جستفوق بخصوص در بین جوانان  پیش بین

 پیشین پژوهشیهاي با یافتهمبین آن است که نتایج کسب شده توسط این پژوهش این پژوهش نتایج ،  شده

مدیک و هاي  نموده و با یافته ت در ورزش تاکیدهاي لذت با مشارکگولد که به همبستگی قوي بین مولفه

دیگران، و با نتایج کسب شده توسط اسکن لن و دیگران که مدل تعهد را براي سنجش میزان تعهد به 

هاي یافتههمچنین با ). 21، 15، 9(مشارکت مستمر در بین ورزشکاران نخبه به کار گرفته بود، همخوانی دارد

مشارکت با شرکت در ورزش را در پژوهش خود مورد هاي  مثبت بین فرصتگریندورفر که رابطه  پژوهشی

همچنین با نتایج کسب شده توسط ویسس و دیگران که در بررسی  ).11(باشد می یکسانتایید قرار داده بود 

خود لذت بردن از ورزش را به عنوان تاثیرگذارترین متغیر در مشارکت افراد در ورزش ذکر کرده اند همخوانی 

پژوهشی ویسس، کیمل و دیگران که به هاي  همچنین نتایج کسب شده در این پژوهش با یافته). 25(دارد

پژوهشی ویسس هاي  ، و با یافته)26(بررسی تعهد به مشارکت مستمر در بین بازیکنان تنیس پرداخته بوده اند

د که لذت بردن  و سرمایه و دیگران در بین زنان ژیمناست که به صورت طولی انجام شده و دریافته بودن

هاي  ، و با یافته)28(گزاري شخصی از متغیرهاي تاثیرگذار بر مشارکت افراد در فعالیتهاي ورزشی است

پژوهشی ویلسون و دیگران که بر دو متغیر اثرگذار لذت بردن  و سرمایه گذاري شخصی بر میل به مشارکت 

-ه سرمایه گذاري شخصی به بهاي راسبولت که با یافته ، و)29(و ادامه به مشارکت در ورزش تاکید کرده اند

در عین  .)19(باشد می داشته است یکسانتاکید  ورزشیهاي در فعالیت افرادبر مشارکت  مهمعنوان متغیري 

مشاهده نشده که این اي  در این پژوهش رابطه تعهد ورزشیاجتماعی و هاي  حال بین متغیرهاي محدودیت

شاید یک دلیل آن این باشد که دانشجویان تربیت ). 20(باشد می لن و لی وایت یکسان اسکنهاي  هم با یافته

بدنی مورد تحقیق، فشار خاصی را از سوي والدین یا همساالن و غیره نسبت به متعهد بودن به مشارکت در 

ید شده بود که قبلی نیز تایهاي  دلیل احتمالی دیگر اینکه ،در پژوهش. ورزشی دریافت نکرده اندهاي  فعالیت
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ورزند تا این که به  می ورزشی مبادرتهاي  افراد بیشتر با میل و اراده به مشارکت و ادامه مشارکت در فعالیت

  ). 29، 25(اجبار یا ناشی از فشار و محدودیتهاي اجتماعی دست به انجام مشارکت در فعالیتهاي ورزشی بزنند

هاي  گذاري سرمایهرگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که متغیرهاي پیش بین، لذت ورزشی و 

نمایند که با نتایج کسب شده توسط اسکن  می درصد را تبیین 3/51شخصی  بیش از نیمی از واریانس یعنی 

ی نمایند همخوانی درصد از واریانس را پیش بین 55/0لن و سیمون  که توانستند در پژوهش خود نزدیک به 

تحقیقات پیشین نشان داده بودند که متغیر لذت ورزشی براي ایجاد انگیزش در قلمرو ورزش در ). 22(دارد

باالیی کننده  باشد و از نقش پیش بینی می مهم) اي حرفه اي و غیرحرفههاي  اعم از ورزش(بین جوانان 

  ).23(نیز تایید شده استباشد که توسط نتایج کسب شده در این پژوهش  می برخوردار

  

  نتیجه

نقش این . باشد می میزان اثرگذاري متغیر لذت ورزشی،  آنچه در این پژوهش بیش از همه جلب توجه نموده

سرمایه شخصی و متغیر  از قویتر،  ورزشی هايدر فعالیتدانشجویان تربیت بدنی مستمر بر مشارکت  متغیر

از  .گرددخوبی آشکار میه ب گام به گامعه به تحلیل رگرسیون این امر با مراج. سایر متغیرها بوده است

نمودن تر  توان نتیجه گرفت که با تاکید بر شناخت عوامل مرتبط با لذت بخش می این پژوهشهاي  یافته

اما باید اشاره نمود هر چند عوامل مورد . توان سبب افزایش مشارکت مستمر گردید می مشارکت ورزشی

بررسی در جامعه مورد مطالعه توانسته اند نیمی از واریانس مشارکت مستمر دانشجویان در ورزش را تبیین 

نمایند ؛ ولی باید اذعان نمود که هم چنان درصد باالیی از واریانس مشارکت مستمر در ورزش در جامعه مورد 

اعم از فردي و اجتماعی ها  بعدي روي سایر پیش بینهاي  که باید در پژوهشانده مطالعه، تبیین نشده باقی م

   . توجه بیشتري معطوف گردد

همراه با و چند وجهی  موضوعی  ورزشی،هاي مشارکت در فعالیتبا توجه به این که شود   می پیشنهادلذا      

امکان شناخت همه هاي بعدي ر پژوهشد،  اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی و زیست شناختی استمتغیرهاي 

گیري از همچنین الزم است مسئولین حوزه سالمت جامعه، با بهره. فراهم آید ابن موضوع مرتبط بامتغیرهاي 

ورزشـی  هـاي  در فعالیـت افـراد  مشارکت سعی در افزایش میزان ،  هاي انجام شده در این حوزهنتایج پژوهش

این امر  با مهندسی در عوامل دخیـل در مشـارکت   . باالتر فراهم شود نمایند تا رشد سالمت عمومی در سنین

  . گردد می نمودن آن امکان پذیرتر  از جمله لذت بخشتر  ورزشی در سنین پایینهاي  مستمر افراد در فعالیت
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