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. بدنی بر اساس عوامل محیطی تـدوین گردیـد  بینی تعهد ورزشی دانشجویان تربیتتحقیق با هدف پیشاین 

از نـوع همبسـتگی، بـه لحـاظ زمـان       ز نوع توصیفی، به لحاظ مسـیر اجـرا  حیث راهبرد ا ازپژوهش حاضر 

جامعـه  . باشدمی نگرها میدانی و از نظر هدف کاربردي و از نظر نتایج آیندهحیث گردآوري داده ازی، عمقط

 واحـد  آزاد اسـالمی  دانشـگاه ی بـدن بدنی ورزشکار دانشکده تربیتآماري تحقیق را کلیه دانشجویان تربیت

نفـر   382که مطابق با جدول مورگان تعـداد  ) نفر680(دادندمی علوم تحقیقات تشکیل  تهران مرکز، شمال و

نفـر از   370تعـداد  ) نفـر 12(خـی افـراد  همکـاري بر  بـه علـت عـدم   . به عنوان نمونه آماري انتخاب شـدند 

 و ورزشـی  تعهـد  از پرسشـنامه  .اي بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند     دانشجویان به صورت تصادفی طبقـه 

نفـر از   10ي پرسشنامه توسط اروایی محتو. ها استفاده گردیدآوري دادهپرسشنامه عوامل محیطی براي جمع

ها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه تعهد ورزشی اساتید تربیت بدنی تایید و پایایی پرسشنامه

ها و درصد فراوانی(ها از آمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل داده. گزارش شد 81/0و عوامل محیطی  82/0

اسمیرنوف، ضـریب همبسـتگی    –فآزمون کلموگرو(و آمار استنباطی ) ها، میانگین و انحراف معیارفراوانی

بر اساس آزمون اسپیرمن بین عوامل محیطی . استفاده شد spssبا استفاده از نرم افزار ) اسپیرمن و رگرسیون

نشـان   )R2(ضـریب تعیـین   . دار و مستقیمی وجود داردو تعهد ورزشی دانشجویان تربیت بدنی رابطه معنی

نتـایج   ،همچنین. عهد ورزشی مربوط به عوامل محیطی استدرصد از واریانس کل تغییرات ت 25دهد که می

  .بینی تعهد ورزشی دانشجویان را داردآزمون رگرسیون نشان داد که عامل محیطی توانایی پیش

 

  دانشجویان تربیت بدنی تعهد ورزشی، عوامل محیطی و :واژگان کلیدي

                                                           
 ، ایرانتهراناسالمی، دانشگاه آزاد  ،تهران مرکزواحد  مدیریت ورزشی، دکتريدانش آموخته  ١

     E-mail:Ganjouei@yahoo.com )نویسنده مسئول(، ایران تهراناسالمی، دانشگاه آزاد  ،تهران مرکزواحد  ، گروه مدیریت ورزشی،دانشیار ٢
 ، ایرانتهراناسالمی، دانشگاه آزاد  ،تهران مرکزواحد  ، گروه مدیریت ورزشی،دانشیار ٣



٢ 
 

  مقدمه

بحرانی  خطاي یک یا شوت یک فقط یا ثانیه از هاییدهم با اغلب هابازنده و هابرنده ورزش، جهان در امروزه

 آنچه نتیجه، در. است یکسان و برابر اغلب مهارت سطح رقابتی، باالي سطوح در و شوندمی جدا یکدیگر از

؛ ترجمـه  1998گیـل،  (اسـت   روانشـناختی  هايمهارت شود،می موفق کمتر از موفق ورزشکاران سبب تمایز

دهنده میل و خواست فـرد جهـت   به عنوان یک ساختار روانشناختی، نشان تعهد ورزشی). 1383خواجوند، 

و به حالت روانشناختی کـه نشـان دهنـده میـل بـه مشـارکت        ي ورزشی استفعالیت هارکت مستمر در ش

تعهد ورزشـی مـنعکس کننـده نیروهـاي     ). 1393حقیقی،(شود ي ورزشی است گفته میفعالیت هامستمر در 

هاي روانی مبتنی بر پافشـاري بـر ادامـه    مشارکت و نشان دهنده اهمیت زیرساختانگیزشی فرد براي ادامه 

یک رشته ورزشی و یا تعهـد بـه    ،تواند مربوط به یک برنامه ورزشیمی که استیک رفتار یا فعالیت معین 

در زمینه تعهد ورزشـی  ) 2005( 2لین). 2001، 1جانسون(ي ورزشی باشد فعالیت هاشرکت مستمر در انواع 

که از نظـر شـدت و مـدت متغیـر      دانستهاحساسات پایدار اي از آن را جزئی از خلق ورزشکار و مجموعه 

داننـد کـه در ارزیـابی، تفسـیر یـک      گیرند و عاملی میاز هیجان در نظر میتر طوالنیآن را است و معموالً 

محتواي خلق و خـو بـه   . کند، حال و آینده مداخله میچگونگی عملکرد در گذشته  موقعیت روانشناختی و

 .اي است که بر شناخت و رفتار افراد و موفقیت و شکست آنها در موقعیت هاي بیرونی تأثیرگذار استگونه

توصیف تمایل افراد به رفتارهاي مشـخص اسـتفاده    منظور بهتعهد نگرش و حالت روانی است که  ،بنابراین

افراد براي ادامه مشـارکت در یـک رفتـار     3میزان پشتکار و پایداري  دهنده فهوم نشاناین م ،درواقع. شود می

با توجه . خاص است يبه رفتار خاطر تعلقاز دیدگاهی دیگر، تعهد نوعی احساس وابستگی و . خاص است

تداوم مشارکت   ینهزم درشد، استفاده از این واژه براي مطالعه و پژوهش  گفتهبه آنچه در مورد مفهوم تعهد 

و  4در این راستا پـژوهش هـاش اسـکانالن    ).1391، و همکاران میرحسینی(رسد  در ورزش مفید به نظر می

و کـاربرد  ) 1998گیـل،  ( گیري از مبانی نظري تعهد در رفتار سازمانی و اجتمـاعی  با بهره) 1993( همکاران

در ایـن   ).6،2008بـابکز کاسـپر و  (جر شـد من 5هاي ورزشی، به ارائه مدل تعهد ورزشی مفهوم تعهد در زمینه

هـاي   کننده تعهد ورزشی منظور شده که با اقتباس از نظریـه  هاي اصلی تعیین مدل، پنج عامل به عنوان مؤلفه
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٦ Casper and  Babkes 
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بـه  ) 1980( 3گـذاري روزبولـت   و مدل سـرمایه ) 1983(2، مدل روابط بین فردي کلی1تئوري تبادل اجتماعی

، 6فشـارهاي اجتمـاعی   ،5گذاري شخصـی  ، سرمایه4لذت ورزشی: اند از عبارتها  این مؤلفه. دست آمده است

  ). 2003اسکانالن و همکاران،( 8هاي مشارکت و فرصت 7مشغولیات جایگزین

تحرکی نوجوانان، اغلـب متمرکـز بـر تـدارك      براي مقابله با بی ها  سنتی تالش طور بهاز سوي دیگر، امروزه 

وره و بدون درك عمیقی از نقش متغیرهاي فردي، اجتمـاعی و محیطـی   هاي مشا اطالعات، آموزش و برنامه

ی بر فعالیت جسمان مؤثرفهم سهم هر یک از عوامل  ،رو ینازا. بر فعالیت جسمانی نوجوانان بوده است مؤثر

 است قرارگرفتهید محققان تأکهاي اخیر مورد  در سال چون عوامل محیطی شناختی در قلمرو متغیرهاي روان

 هماننـد  محـیط  زیرا است، انکارناپذیر هاي اجتماعی پدیده بر محیطی عوامل تأثیر). 9،2010کاردینالکیم و (

 تأثیر آن بر و پذیرد می تأثیر محیطی عوامل از و افتد اتفاق می آن در اجتماعی پدیدة که است اي زمینه و بستر

ماننـد وجـود    -عوامـل محیطـی  ، 10اجتمـاعی  -بر اساس، مدل هاي بوم شـناختی ) 1391صفاري،( گذارد می

. باشـند  داراي اهمیتی خاص در رفتارهاي مرتبط با سـالمت مـی   -فضاهاي ورزشی و امکان دسترسی به آن

ي جسـمانی را حاصـل تعامـل بـین فـرد و      فعالیت هـا هاي مربوط به سالمت و  هاي بوم شناختی کنشمدل

هاي بالقوه و یا ایجادکننده موانع براي سبک  کننده فرصت بر این اساس، محیط فیزیکی فراهم .دانند محیط می

 ).2012و همکاران،  11ریمرز(زندگی فعال است 

سـعیدي،  (ها در مورد عوامل بازدارنده فعالیت جسمانی و بررسی دالیـل مشـارکت    در ایران اغلب پژوهش

فعالیـت  ست و کمتر عوامل موثر بـر تعهـد در   ا) 1388نادریان جهرمی و هاشمی، (و عدم مشارکت  )1390

 گرفتهمورد بررسی قرار  )2010تیموري و همکاران، (و فردي ي ورزشی، نقش عوامل اجتماعی، محیطی ها

اجتمـاعی   -عوامـل محیطـی و روانشـناختی   «طی تحقیقی با عنـوان  ) 1393(یوسفی و همکاران . شده است

به این نتیجه رسید که همه متغیرهاي محیطـی و   »آموزان همبسته با فعالیت جسمانی در اوقات فراغت دانش

کلیه . داري باهم همبستگی متقابل و با فعالیت جسمانی رابطه معناداري دارند اجتماعی، به طور معنی-روانی
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، )دوسـتان ( عوامـل حمایـت اجتمـاعی    امنه قابـل قبـولی بـوده و بـه ترتیـب     هاي برازش مدل در د شاخص

بینـی کننـده    رسی به محیط ورزشی، داراي ضریب تأثیر معنادار و پیشخودکارآمدي فعالیت جسمانی و دست

بینی کننـدگان   پیش«طی تحقیقی با عنوان ) 2008( 1کاسپر و بابکز. فعالیت جسمانی در اوقات فراغت بودند

نشان دادند کـه متغیرهـاي شخصـی، اجتمـاعی و      »کنندگان تفریحی تنیس دموگرافیک تعهد ورزشی شرکت

کنندگان در ورزش متفاوت  گذارند و تعهد در بین شرکت مستقیم بر تعهد ورزشی تأثیر می اقتصادي به طور

همچنین افزایش زمان  .ترین اهمیت را داشتند هاي مشارکت بیش ها، لذت و فرصت اما در تمام بخش ،است

نیـز در   )2010(2کیم و کاردینال. دهد هاي پولی تعهد ورزشی را افزایش می صرف شده در ورزش و سرمایه

شـناختی   سهم هر یک از عوامل موثر بر فعالیت جسمانی در قلمرو متغیرهـاي روان  ندتحقیق خود نشان داد

 بـا توجـه   .هاي اخیر مورد تاکید محققان قرار گرفته است در سال) عوامل محرك تغییر( اجتماعی و محیطی

دسـتیابی بـه مزایـاي کامـل      راد بـراي افـ  و ع فعالیت بدنی اهمیت بسـزایی دارد تعهد نیز مانند شرواینکه  به

از عوامـل   عوامـل محیطـی   باید به صورت منظم و مستمر تمرینات ورزشی را ادامه دهند و چـون  تندرستی

      -سـازان هسـتند  کـه هسـته اصـلی جامعـه وآینـده       -در جوانـان خصوص ه بورزشی  مهم در افزایش تعهد

  .باشیملذا در این مطالعه به دنبال پیش بینی تعهد ورزشی بر اساس عوامل محیطی می باشد، می

  پژوهش روش شناسی

حیـث   ازپژوهش حاضر بینی تعهد ورزشی از طریق عوامل محیطی است، پیش تحقیقاین  هدفاز آنجا که 

نحـوه  حیـث   ازی، عـ راهبرد از نوع توصیفی، به لحاظ مسیر اجرا از نـوع همبسـتگی، بـه لحـاظ زمـان مقط     

جامعه آمـاري تحقیـق را    .باشدنگر میها میدانی و از نظر هدف کاربردي و از نظر نتایج آیندهگردآوري داده

تهران مرکـز، شـمال   واحد آزاد اسالمی  دانشگاه بدنی ورزشکار دانشکده تربیت بدنیکلیه دانشجویان تربیت

بر اساس حجم جامعه آماري مطابق . باشدنفر می 680 که تعداد آنها حدود دادندوعلوم تحقیقات تشکیل می

 برخـی افـراد  به علت عدم همکاري . نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند 382تعداد  ،با جدول مورگان

بـه طـوري    ؛اي به عنوان نمونه انتخاب شدندنفر از دانشجویان به صورت تصادفی طبقه 370تعداد ) نفر12(

 شدند بندي ، گروهبودند تر همگن صفت متغیر نظر از هایی که طبقه در مطالعه مورد  جامعه واحدهاي که ابتدا

براي  .شد انتخاب نمونه تعدادي ها طبقه از یک هر از آن از پس. کمتر شود ها گروه درون در ها آن تغییرات تا

ایـن  . اسـتفاده گردیـد  ) 1993( همکـاران  و اسـکانالن  ورزشـی  تعهـد  سنجش تعهد ورزشـی از پرسشـنامه  
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. است شده گزارش 95/0 بین آن درونی همسانی ضریب .باشد یمگویه اي  5سؤال  26پرسشنامه مشتمل بر 

 اجتماعی الزام شخصی، گذاري یهسرما ی،طلب تنوع لذت، شامل آن مقیاس خرده پنج يا سازه اعتبار بررسی در

 گـزارش  90/0 مقیاس کل براي و 93/00 بین آن هاي یاسمق خرده آلفاي ضریب و تأیید مشارکت فرصت و

عوامل اجتماعی محیطی رمیـرز  سوالی  12همچنین براي سنجش عوامل محیطی از پرسشنامه  .است گردیده

گردیـده، بهـره گیـري    براي تعیین نقش عوامل محیطی در فعالیت جسمانی اسـتفاده  که ) 2012(و همکاران 

در  قرار دارد که )زیاد(تا چهار ) وجه به هیچ(اي از یک  گزینه 4سواالت این پرسشنامه در طیف . شده است

بـراي اعتبـار محتـوایی و    . باشـد میمربوط به عوامل محیطی  پرسشنامه ذکر شده 12-9 سواالت این تحقیق

 ،همچنین .صوري از تأیید استادان راهنما، مشاور و صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی استفاده شده است

و  82/0براي پرسشـنامه تعهـد ورزشـی     شنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید کهجهت پایایی پرس

ها با استفاده از آمار توصیفی مربوط به پرسشنامه هاياطالعات حاصل از داده .باشدمی 81/0عوامل محیطی 

 –آزمون کلمـوگراف  و در بخش آمار استنباطی، از) ها، میانگین و انحراف معیارها و درصد فراوانیفراوانی(

هاي تحقیق و براي بررسی ارتباط بین متغیرها بـا توجـه بـه    اسمیرنوف براي آزمون طبیعی بودن توزیع داده

هاي آماري با اسـتفاده از  همچنین کلیه تحلیل. استفاده شدنرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن هاي غیر داده

  ).p≥05/0(انجام گرفت  22اس نسخه اسپیافزارهاي اسنرم

  پژوهشیافته هاي 

توزیع نمونه آماري پژوهش بر حسب وضعیت تأهل :1جدول   

سال 20زیر  مرد زن متأهل مجرد متغیر سال 30تا  21   

 109 261 184 186 20 350 فراوانی

6/94 درصد  4/5  3/50  7/49  5/70  5/29  

  

ها درصد را متأهل 4/5را مجردها و درصد از نمونه آماري پژوهش  6/94مقادیر جدول باال بیانگر این است 

  درصـد را مردهـا تشـکیل     7/49هـا و  درصد از نمونه آماري پـژوهش را زن  3/50 ،همچنین .اندتشکیل داده

 5/29و  20درصد از نمونه آمـاري پـژوهش کمتـر از     5/70یافته هاي توصیفی بیانگر این است که  .اندداده

سال درصد بیشتر و افراد داراي سـن   20افراد داراي سن کمتر از  ،بنابراین .سال سن دارند 30تا  21درصد 

  ).1جدول (اندسال درصد کمتري از نمونه آماري پژوهش را تشکیل داده 30تا  21



٦ 
 

ها با استفاده از شاخص ؛ عوامل محیطیتوصیف متغیر تعهد ورزشی و ابعاد آن :2جدول   

  شاخص   متغیر

  کشیدگی  کجی  انحراف معیار  میانگین

  -246/0  -259/0  532/0  110/3  کل تعهد ورزشی

  -149/0  -292/0  673/0  415/3  تعهد ورزشی

  -244/0  482/0  904/0  420/2  لذت ورزشی

  -061/0  -239/0  866/0  943/2  مشغولیات جایگزین

  008/0  -137/0  658/0  316/3  شخصیگذاريسرمایه

  -042/0  -180/0  789/0  088/3  هاي اجتماعیمحدودیت

  096/0  156/0  559/0  369/3  هاي مشارکتفرصت

  -086/0  -115/0  736/0  347/3  محیطیعوامل 

  :باال هاي توصیفییافتهبر حسب مقادیر 

بـه   ؛اسـت  1)3(و ابعاد آن در نمونه آماري پژوهش باالتر از میانگین فرضی  ورزشیمیانگین متغیر تعهد ) 1 

  .اندنمونه آماري تعهد ورزشی و ابعاد آن را باالتر از حد متوسط ارزیابی کرده ،عبارت دیگر

مقدار شاخص انحراف معیار مربوط به متغیر تعهد ورزشی و ابعاد آن بیانگر پراکندگی در حـد متوسـط   ) 2 

  .هاي این متغیر از شاخص میانگین استداده

هاي این متغیرهـا بـه سـمت    مقدار منفی شاخص کجی متغیر تعهد ورزشی و ابعاد آن بیانگر تمایل داده) 3 

هـاي مشـارکت گویـاي تمایـل     مقادیر باالتر از میانگین و مقدار مثبت این شاخص در ارتباط با بعد فرصت

خص کشـیدگی متغیـر تعهـد    مقدار منفـی شـا   .تر از میانگین استهاي این متغیر به سمت مقادیر پایینداده

هـاي ایـن ابعـاد و مقـدار     گذاري شخصی بیانگر توزیع نسبتاً مسطح دادهورزشی و دیگر ابعاد به جز سرمایه

ها این بعـد در نمونـه آمـاري    مثبت این شاخص در ارتباط با سایر ابعاد نشان دهنده توزیع نسبتاً برآمده داده

در نمونـه آمـاري    عوامـل محیطـی  میانگین متغیـر    ،ت آمدههاي به دسیافتهبر حسب مقادیر  .پژوهش است

مقدار شاخص انحراف  ،همچنین .شده استباالتر از حد متوسط ارزیابی  وپژوهش باالتر از میانگین فرضی 

هاي این متغیر از معیار مربوط به متغیر نیروهاي محرك تغییر و ابعاد آن بیانگر پراکندگی در حد متوسط داده

  . شاخص میانگین است

                                                           
  )5تا  1(مبناي محاسبه میانگین فرضی یا حد متوسط، طیف سنجش این متغیر در پژوهش حاضر است   1
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  .شود بررسی می از حیث وضعیت نرمال بودنهاي پژوهش ابتدا در این قسمت از تحلیل آماري داده

  هادادهوضعیت نرمال بودن  : 3جدول 

  Sig  اسمیرنف  –کولموگروف  Z  تعداد  متغیر

  001/0  108/0 370  تعهد ورزشی

  001/0  111/0 370  لذت ورزشی

  001/0  132/0 370  مشغولیات جایگزین

  001/0  116/0 370  سرمایه گذاري شخصی

  001/0  074/0 370  فشار اجتماعی

  001/0  114/0 370  فرصت مشارکت

  007/0  056/0 370  کل تعهد ورزشی

  001/0  130/0 370  محیطی

 تحقیـق آمده براي متغیرهـاي   به دستسطح معناداري  دهد کهنتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان می

  ).3جدول (متغییرها غیرنرمال بودتوان گفت توزیع اطمینان می 95/0بدین معنی که با  ؛است 05/0از  کمتر

  و تعهد ورزشی جوانان محیطیماتریس همبستگی اسپیرمن عوامل : 4جدول 

کل تعهد  متغیر 

  ورزشی

تعهد 

 ورزشی

لذت 

 ورزشی

 هايجایگزین

 مشارکت

گذاري سرمایه 

 شخصی

 هايمحدودیت

 اجتماعی

فرصت هاي 

  مشارکت

48/0 عوامل محیطی ** 39/0 ** 17/0 ** 27/0 ** 35/0 ** 39/0 ** 62/0 ** 

  01/0در سطح  معناداري**  

  05/0معناداري در سطح  *

بـا توجـه   . هاي آن از آزمون اسپیرمن استفاده شده استبراي اندازه گیري رابطه بین عوامل محیطی و مولفه

تغییر و تعهد ورزشـی جوانـان ارتبـاط     محیطیبین عوامل  ،اطمینان  درصد 95با  وبه نتایج آزمون اسپیرمن 

و تعهـد ورزشـی جوانـان     محیطـی دهد ارتباط نسبتا خوبی بین عوامل نتایج نشان می. معناداري وجود دارد

هرچـه عوامـل    تـوان گفـت  مـی  ،نتیجـه بنابراین  .است) =48/0r(وجود دارد که این ارتباط مثبت و مستقیم 

عوامـل   ایـن معنـی کـه اگـر    بـه   ؛بیشتر گردد احتماالً تعهد ورزشی جوانان نیـز افـزایش پیـدا کنـد     محیطی

 کنـد یـا بـرعکس اگـر    نیز افزایش پیدا میمتغیر تعهد ورزشی پیدا کند  بهبود ) عوامل محرك تغییر(محیطی

همچنین مشخص شد  .یابندنیز کاهش میتعهد ورزشی  شرایط خوب و مناسبی نداشته باشد عوامل محیطی
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هاي گذاري شخصی، محدودیتهاي مشارکت، سرمایهکه رابطه ابعاد تعهد ورزشی، لذت ورزشی، جایگزین

بر اساس نتـایج بـین   ). p ≥ 05/0(مثبت و معنادار است  عوامل محیطیهاي مشارکت با اجتماعی و فرصت

هـاي  هـاي اجتمـاعی و فرصـت   رمایه گذاري شخصی، محدودیتهاي مشارکت، سلذت ورزشی، جایگزین

  .داري وجود داردمشارکت با عوامل محیطی رابطه مستقیم و معنی

  بر تعهد ورزشی عوامل محیطی تأثیرخالصه مدل رگرسیون  :5جدول 

مدل 

  رگرسیون

ضریب 

  همبستگی

ضریب 

  تعیین

ضریب تعیین 

  تعدیل شده

خطاي استاندارد 

  برآورد

دوربین 

  واتسون

F  سطح

  معناداري

  001/0  35/103 924/1  304/0  246/0  250/0  50/0  خطی ساده

بینی تعهد ورزشی بر اساس عوامل محیطی بـا مـد نظـر قـرار دادن سـطح سـنجش و وضـعیت        جهت پیش

. از رگرسیون خطی  اسـتفاده گردیـد  ) ها از طریق لگاریتم طبیعی به وضعیت نرمال تبدیل شدداده(نرمالیتی 

دهد که در حالت کلی بین عوامـل محیطـی و تعهـد ورزشـی     نشان می 5 در جدول نتایج ضریب همبستگی

 25 دهـد کـه  نشـان مـی   )R2(همچنین ضریب تعیین ). Sig ،50/0=R=001/0(ارتباط معناداري وجود دارد 

مـذکور   درصد به عوامل خارج از مدل 75تعهد ورزشی به عوامل محیطی و درصد از واریانس کل تغییرات 

توان نتیجه گرفت کـه  می) F )001/0=Sig ،35/103=Fهمچنین با توجه به معناداري مقدار . شودمربوط می

مدل خـوبی  ) تعهد ورزشی(و متغیر وابسته ) عوامل محیطی(مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر مستقل 

  .بوده و عوامل محیطی قادر است تغییرات تعهد ورزشی را تبیین کند

  رگرسیون نتایج :6جدول

متغیرهاي   مدل

  بینپیش

  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد
  t Sigآمار 

1  B خطاي استاندارد  Beta 

  مقدار ثابت

  محیطی 

38/1  

20/0  

12/0  

03/0  

 -  

28/0  

37/11  

68/5  

001/0  

001/0  

، Sig=001/0(دارد  تعهـد ورزشـی  دهد کـه عوامـل محیطـی تـأثیر معنـاداري بـر       نتایج رگرسیون نشان می

37/11=T .( شیب خط رگرسیونی)ضرایب تأثیر استاندارد نشده=B (اثر  عوامل محیطیدهد که نیز نشان می

تـوان   عوامـل محیطـی  لذا فرض ایـن کـه   ). B=20/0(ورزشی خواهد داشت  تعهدمستقیم و مثبتی بر میزان 

  .گرددبینی تعهد ورزشی را دارند، تأیید میپیش

  تعهد ورزشی= 38/1+  28/0) محیطی(
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  بحث و نتیجه گیري

عنوان یک رفتار، همواره مورد توجه متخصصان  هاي جسمانی و ورزشی بهشرکت افراد مختلف در فعالیت

کنندة رفتار  منظور درك و شناخت عوامل تعیین یکی از مفاهیم مهمی که امروزه به. علوم ورزشی بوده است

منظور توصیف تمایل  تعهد، نگرش و حالتی روانی است که به. استرود، تعهد کار می مشارکت ورزشی به

دهندة میزان پشتکار و پایداري افـراد   در واقع، این مفهوم نشان. شود افراد به رفتارهاي مشخص استفاده می

دیدگاهی دیگر، تعهد نوعی احساس وابستگی و تعلق خـاطر بـه   از . براي ادامۀ مشارکت در یک رفتار است

شناخت پیشایندهاي این متغیر که در تبیین باتوجه به آنچه در مورد مفهوم تعهد ذکر شد، . است رفتار خاص

رو در پژوهش حاضـر پـیش بینـی تعهـد     از این .رسدبینی آن نقش مؤثري دارند، ضروري به نظر میو پیش

  . ورزشی بر اساس عوامل محیطی مورد بررسی قرار گرفت

عوامـل   همچنـین بـین  . معنی داري وجـود دارد یطی و تعهد ورزشی رابطه نتایج نشان داد که بین عوامل مح

نتـایج همسـو بـا یافتـه یوسـفی و       .محیطی با کلیه مولفه هاي تعهد ورزشی نیز رابطه مستقیمی وجـود دارد 

نیز در تحقیق خود نشـان داد  ) 2010( کیم و کاردینال. می باشد) 2010( و کیم و کاردینال) 1393(همکاران 

 شـناختی اجتمـاعی و محیطـی    یک از عوامل موثر بر فعالیت جسـمانی در قلمـرو متغیرهـاي روان   سهم هر 

) 1393(هاي اخیر مورد تاکید محققان قرار گرفته است و یوسفی و همکـاران   در سال) عوامل محرك تغییر(

حـدودي بـا    همچنین ایـن نتیجـه تـا    .دار بین عوامل محیطی و فعالیت جسمانی اشاره داشتندبه رابطه معنی

بررسـی   ورزشـی  لـذت  و تعهـد  را بـا  درونی و انگیزش بیرونی رابطه که) 2010( 1همکاران و نتیجه گارسیا

بـه  . کردند و به این نتیجه رسیدند که متغیرهاي یاد شده در تبیین تعهد ورزشی نقش دارند، همخوان اسـت 

فـرد را ملـزم   انـد و  نشات گرفته هاي داخلی و خارجی  که از محیط عوامل محیطی عواملی است ،ر کلیطو

در یـک   تغییـر  از بعـد  و قبـل  را که آنچه افراد گفتتوان امروزه می. خود را با محیط تطبیق دهدتا د نکن می

در هـر جـایی را بـاال     احتمال ترك تعهد، پایین سطوح زیرا ،است آن به آنها تعهد میزان ،داردمی نگاه صحنه

 چـرا کـه تغییـر    ،باشـد  و یا همان عوامل محیطی تغییر تواند نیروهاي محركتعهد، می آماج از یکی. بردمی

 عقـیم  تغییـر  نباشد، پذیرش این و چنانچه است افراد  سوي از آن پذیرش بر متکی چیزي هر از بیش پایدار

 -شود متمرکز فردي روي سطح بر باید تغییر براي آمادگی بودند معتقد) 2007( 2همکاران و هولت .ماندمی

لذا الزم است کـه  . آیندمی در اجرا مرحله به و می شوند شروع افراد توسط تغییر يفعالیت ها که این دلیل به

                                                           
١ Garcia  et al 
٢ Holt et al 
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با ایجاد شرایط و ساخت فضاهاي ورزشی و توسعه عوامل و فاکتورهاي محیطی در توسعه تعهـد ورزشـی   

که بتواند موجـب لـذت بخـش     فراهم گردد محیط و شرایطیبنابراین باید  . دانشجویان قدم مهمی برداشت

کـاهش   بـه کـه  بـه نـوعی    -هاي فرد در این محـیط بشـود  ارضاي نیازها و خواسته شدن فعالیت ورزشی و

ساخت سالن یا وضعیت ایمنی  این عوامل چه به لحاظ .بینجامدوکاهش فشار بر روي فرد  مشغولیات ذهنی

هاي ورزشی باید تماعی فرد در محیطنیازهاي اجتامین  یا و ها و اماکن ورزشیسالن یا زیباییو بهداشتی و 

 خـود  درونـی  هـاي خواسـته  و نیازها به فعالیت ورزشی، در مشارکت با بتوانند که  دانشجویانطوري باشد 

 الزم اسـت کـه  . دگـرد بیشـتر   ورزشـی  هايفعالیت انجام به آنها موجب تعهد در نهایت و مثبت دهند پاسخ

لذت جوي ،ایندنم فراهم را دانشجویان نیازهاي درونی تحقق براي الزم شرایطها  مدیران و روساي دانشگاه

 بـه  پاسـخگویی  راسـتاي  در محیطی مناسـب  ارائه با و کنند ایجاد ورزشی هايمحیط را در دوستانه و بخش

  .دهند افزایش را ورزشی هايفعالیت به آنها تعهد ،افراد بیرونی هايانگیزه

همچنـین  . دنباشکه عوامل محیطی قابلیت پیش بینی کننده تعهد ورزشی را دارا مینتایج رگرسیون نشان داد 

درصد بـه عوامـل    75عهد ورزشی به عوامل محیطی و درصد از واریانس کل تغییرات ت 25 ،بر اساس نتایج

و ) عوامـل محیطـی  (مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیـر مسـتقل    .شودخارج از مدل مذکور مربوط می

تغییرات تعهـد ورزشـی را تبیـین    مدل خوبی بوده و عوامل محیطی قادر است ) تعهد ورزشی(متغیر وابسته 

. باشـد مـی ) 1393(و یوسـفی و همکـاران   ) 2012و همکـاران،   ریمـرز (هاي نتایج همسو با یافته کند و این

اجتمـاعی، بـه طـور     -که همه متغیرهاي محیطی و روانـی  ندبه این نتیجه رسید) 1393(یوسفی و همکاران 

 گیبینی کننـد قابلیت پیش از داري باهم همبستگی متقابل و با فعالیت جسمانی رابطه معناداري دارند و معنی

مویـد   زنیي جسمانی فعالیت هاتحقیقات انجام شده در زمینه نقش محیط در . دارندبرخورفعالیت جسمانی 

ي فعالیـت هـا  دار محیط مناسب مانند فضـاهاي ورزشـی و امـاکن دسترسـی بـا انجـام       رابطه مثبت و معنی

هـاي  ها و سالنبنابراین شرایط مناسب مانند وجود زمین). 1،2008پارك و کیم(جسمانی در نوجوانان است 

ضاهاي ورزشی مناسب براي هاي ورزشی، ایجاد فورزشی براي دانشجویان، دسترسی آسان به اماکن و سالن

و وجـود امنیـت در اسـتفاده از تسـهیالت     ... هایی چون دوچرخه سـواري و تنـیس و    شراه پیمایی و ورز

ارائـه  در نتیجه . دوتواند سبب افزایش گرایش دانشجویان به ورزش و به تبع آن تعهد ورزشی شورزشی می

 در زمینـه ورزش دانشـجویان    موجـود  معضالت جهت مرتفع ساختن مشکالت و یک طرح و قالب کلی به

. بـه شـمار آیـد   از بین بردن موانـع و توسـعه  مشـارکت ورزش دانشـجویان      جهتتواند گام موثري در می

                                                           
١  Park & kim 
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محیطـی   توان با تعیین اهداف و چشم انداز مناسب در برگزاري مسابقات دانشـجویی و عوامـل  همچنین می

با عالقه دانشجویان در تعهد  نطبقهاي مراهم نمودن سالنریزي صحیح و فموجود در این راستا و نیز برنامه

  .جاي گذاشتورزشی دانشجویان تاثیر مثبتی بر

 در تحقیقـات آتـی مـورد    قلمروهاي مکـانی و زمـانی مختلـف    ،تعمیم بهتر نتایجکه براي گردد پیشنهاد می

  .قرار گیرندبررسی 

چرا که نتـایج نشـان داد بـا افـزایش ایـن       ،عوامل محیطی براي افزایش تعهد ورزشی تقویت شودهمچنین، 

براي تحقق چنین هدفی الزم است انگیزش بیرونی افراد از جملـه  . کندنیروها تعهد ورزشی افزایش پیدا می

  .صورت پذیرد... تقدیر و تشکر در جمع دیگران، دادن هدایایی براي تالش انجام شده و 

  هاپیشنهاد

 هیچگونه بدون و آزادانه که دهد می را اجازه این دانشجویان به مجزا ورزشی تأسیسات و اماکن تاسیس 

 خـود  عالقه مورد بدنی يفعالیت ها ایمن و سالم محیطی در هاي دینی ارزش رعایت ضمن محدودیتی

 ؛نمایند دنبال را

 ؛دانشجویان جمعیت به توجه فضاهاي ورزشی مختص دانشجویان با افزایش تعداد 

 هـاي  در فعالیـت  دانشـجویان  مشارکت افزایش مهم علل از مدیران مسئولو  سرپرستان، مربیان حضور 

 ؛گردد میخود سبب تعهد ورزشی  ود باشمی ورزشی تفریحی

 آنان روانی و جسمانی سالمتي ارتقا موجب ورزشی دانشجویان هايبرنامه از دانشگاه حمایت مدیران 

 .دشو نان میآ اثربخشی و تعهد ورزشی و کارآییبهبود  و
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The study is to predict the sports commitment of physical education students 
based on environmental factors. This is a descriptive study as a research 
strategy, in terms of execution path of Correlation type, in terms of time is a 
section, as data collection is a field, in terms of purpose is applied and in terms 
of outcomes it is prospective one. The statistical population of the study was all 
physical education students of physical education faculty in Islamic Azad 
University of Central and Northern Tehran and Research Science Branches (٦٨٠ 
people). According to the Morgan table, ٣٨٢ people were selected as a 
statistical sample. Accordingly, due to lack of cooperation (١٢ students), ٣٧٠ 
students were randomly selected as sample. The Athletic Commitment 
Questionnaire of Scanlan et al. (١٩٩٣) and the Environmental Factors 
Questionnaire of Reimers et al. (٢٠٠٦) were used to collect data. Content 
validity of the questionnaire approved by ١٠ professors of physical education 
and the reliability of the questionnaire was ٠٫٨٢ and ٠٫٨١ respectively for the 
Cronbach's alpha coefficient for the sports commitment questionnaire and the 
environmental factors. To analyze the data, descriptive statistics (frequency and 
percentage of frequency, mean and standard deviation), and inferential statistics 
of Kolmogorov-Smirnov test, Spearman correlation coefficient and regression 
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were used by SPSS software. According to the Spearman test, there is a 
significant and direct relationship between environmental factors and sport 
commitment of physical education students. The coefficient of determination 
(R٢) shows that ٢٥٪ of the total variance sport commitment changes related to 
environmental factors. Also, the results of regression test showed that the 
environmental factor has the ability to predict student sports commitment. 

Key Words: Exercise Commitment, Environmental Factors and Physical 
Education Students 


