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  موثر در تعهد ورزشی ورزشکاران خاص تبیین ابعاد

  

 1کمانی نیمحمدحس

   2فریبا تابع بردبار 

   3محبوبه شیبانی
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 ن باآ دهنده عناصر شکلتبیین  تعیین و ورزشی و واکاوي مفهوم تعهد ،هدف اصلی پژوهش حاضر

  . است 4يا نهیزمنظریه  یاکتشاف کردیرواز  يریگ بهره

 ،دو و میدانی ،يراندازیتی ورزش يها رشتهدر مسابقات پارالمپیک و جهانی  انتخابی ورزشکار خاص 11

 .دقیقه شرکت کردند 60تا  30نیمه ساختار یافته بین  ییها مصاحبهدر  پنگ نگیپ وبدمینتون  ،فوتبال ،شنا

  .رونوشت شدند ،کلمه به کلمه جهت استنتاج و آنالیز محتوا ها مصاحبهتمام  ،سپس

نشان داد  ها افتهی .طبقات انجامید يریگ و شکلمفهومی  يبند صورتبه  ،یو انتخاب ي، محورکد گذاري باز

عوامل ایجاد تعهد ورزشی  نیتر مهماز  ،ضعف و جبرانجایگاه  ، کسباز ورزشکه سه عامل لذت حاصل 

 هاي پژوهشدر ورزشی که  تعهد بر تأثیرگذار از عواملبرخی  و حذف طبقات جدید گیري شکل. است

را آشکار بومی  يالگو و یفرهنگ ،محیطی يرهایمتغلزوم توجه به  ،بود نظر قرارگرفتهپیشین مورد امعان 

  .سازد یم

  

  

  ضعف جبران و جایگاه ، کسباز ورزشحاصل  ، لذتخاص ، ورزشکارانیورزش تعهد: کلیديواژگان 
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   بیان مسئله

از  ،ويل بهینه با متعا منظور و بهبنام ورزشکار  يریناپذ برگشتمنبع توجه ویژه به مدیریت ورزش با 

زیرا بدون شناخت حاالت و  ،ردیگ یمبهره اصول و مبانی دانش روانشناسی براي باال بردن سطح کارایی 

امروزه  ،به همین علت .نخواهد بود ریپذ امکان ها هیسرمااستفاده از این منابع و  ،خصوصیات روانی افراد

اصول و مبانی  .یافته است اختصاص از دانش روانشناسی به روانشناسی ورزش یتوجه قابلبخش 

روانشناسی . مورد تاکید بسیار قرار گرفته است ،ورزشی هاي مهارتروانشناسی براي بهبود و توسعه اجراي 

ورزش و فعالیت جسمانی سر و کار دارد و روانشناسان  درو مفاهیم روانشناسی  ها نظریهورزشی با کاربرد 

تا افراد را در  کنند میاستفاده  ،در روانشناسی و راهبردهاي مداخله گیري اندازهارزیابی و  فنونورزش از 

گفت روانشناسی ورزشی با تجزیه و تحلیل  توان می ،بنابراین .یاري دهند ،رسیدن به یک عملکرد مطلوب

و به طور  ردورزشکاران تمرکز دا عملکردذهنی  هاي جنبهبر  ،مختلف ورزشی هاي رشتهرفتار انسان در 

هدف از روانشناسی  ،شناسانروانز برخی ا .دهد میفطرت انسان را مورد بررسی قرار  علمی ماهیت و

مقابل  درقدرت ورزشی و تقویت اتکا به نفس او  داشتن نگاهورزش را هدایت روانی ورزشکار و ثابت 

 هاي مهارتدر اجراي  و تمرکزچگونگی افزایش دقت  )82 :1388 ،شعبانی بهار. (دانند میتحریکات روانی 

چگونگی افزایش  ،ورزشی هاي مهارتدر اجراي  ورزشکاران چگونگی افزایش میزان هوشیاري ،ورزشی

چگونگی افزایش انگیزش ورزشکاران براي بهبود اجراي  ،و انرژي روانی ورزشکاران نفس اعتمادبه

فردي و شخصیتی ورزشکاران در شرایط  هاي تفاوتچگونگی تعادل و رفتار با  ،ورزشی هاي مهارت

موضوعی که ما به آن ) 86 :همان( .می باشدمطرح  ،ر این حوزهمختلف ورزشی از جمله مباحثی است که د

تا کنون  متأسفانهاما  ؛بحث تعهد ورزشی است که یکی از مباحث مهم روانشناسی ورزشی است ،ایم پرداخته

 ،تعهد ورزشی .شود نمیدر این مورد یافت  اي نوشتهدر کشور ما به این موضوع توجهی نشده و هیچ منبع و 

مدیریتی است که تمایل و خواست ورزشکار را جهت ادامه فعالیت ورزشی  - شناختی روانیک مفهوم 

که استمرار فعالیت ورزشی  گردد میعاملی محسوب  عنوان به  در اصل 1تعهد )9: 2004،روي(.دهد مینشان 

 ،پرداختن به این موضوع با توجه به شرایط بومی و فرهنگی کشورمان لذا. کند میورزشکار را تضمین 

  .رسد می به نظرضروري 

ریشه در علل  ،ورزشی هاي موفقیتبسیاري از عدم این واقعیت است که  يایگو انجام شده،تحقیقات 

یم لحظاتی را در مسابقات ورزشی به خاطر توان می ،با مراجعه به حافظه خود ما )44:1386،زر. (روانی دارد
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روانی از ارائه  نامناسببه دلیل شرایط  ،آوریم که تیم یا ورزشکاري با وجود آمادگی کامل جسمانی و فنی

   .بهترین عملکرد خود ناتوان مانده است

بخشی از زمان تمرینات خود را صرف تمرین آمادگی روانی  ،قهرمانان سطوح عالی و المپیک ،امروزه

به لحاظ فنی و جسمانی در یک  ،نفر اول مسابقات جهانی 10ورزشی تا  هاي رشتهدر بسیاري از  .کنند می

 )کند میتفاوتی که ایجاد تفاوت ( .هاست آنآمادگی روانی  ،سازد میو آنچه نفرات برتر را متمایز  اند سطح

ورزشکاري پیروز است که از آمادگی روانی  ؛رقابت دیگر فقط بر سر تکنیک برتر نیست ،زدر دنیاي امرو

دالیل ادامه فعالیت یک ورزشکار  شود مییکی از مفاهیم مهم روانشناسی که باعث  .باالتري برخوردار است

طرح در که یک ورزشکار م ایم بودهما با این مسئله به دفعات مواجه  .تعهد ورزشی است ،مشخص گردد

در  ،شود میناگهان به دالیل نامشخصی ورزش را کنار گذاشته و از صحنه رقابت دور  ،سطح ملی و آسیایی

 ،تعهد ورزشی به معنی خواست .آسیا یا جهان باشد رکورددارست توان میصورتی که همین ورزشکار 

     .ورزشکار به ورزش خود ادامه دهد و آن را ترك نکند شود میتصمیم و دلیلی است که باعث 

 باتا بتوانیم  پردازیم میتعهد ورزشی  هاي ویژگیما در این پژوهش به بررسی ابعاد و ) 45: 1386،زر(

 خأل پر کردن ، ضمنباشند میورزش  ناپذیر برگشتشناخت نیازهاي ورزشکاران نخبه که از منابع کمیاب و 

  .مطالب همت گماریم يبند صورت به ،این دست مطالعاتی ازفقدان  ناشی از

   پیشینه تحقیق

1اسکانلن توسط علمی يها تالشاولین 
 نییو تب  2تعهد ورزشی نمونهمنظور آزمون  به) 1990(همکاران  و  

متغیرهاي  تأثیرنتایج بیانگر . صورت گرفت ،نهایی تعهد ورزشی يرهایمتغرابطه بین ساختارهاي فرضی و 

3لذت
بازیکنان هندبال ، شناگران، سافت بال ،بال بیسکوچک  هاي لیگدر تعهد بازیکنان  ،يگذار هیسرما و 

  .باشد میکلوپ سالمت یونان  يزن فرانسه و اعضا

نخبگان  ،هاکی سالن ،رفتارهاي تمرینی ورزشکاران نخبه راگبی بینی پیشساختارهاي تعهد همچنین در 

 :2003 ،اسکانلن و همکاران(. کنند مینقش مهمی ایفا  ،هاکی هاي رشتهاسکیت بازان و بازیکنان  ،کشتی

361(  

4تعهد ورزشی به وسیله اشمیت نمونهتوسعه  ،همزمان به طور
 ها آن. پیشنهاد شد )1991( 5استین و  

 تمایز بین منجر به امر این -شناختی فرسودگی ورزش استفاده کردند نمونهتعهد را براي ایجاد  هاي سازه

می  موجب اغفال افراد به سمت ورزش برخی مواقع مواردي که و تعهد مبتنی بر ،حقیقی ورزش هاي جاذبه

 1ویس و 6گزارش رادك. پردازد میفرسودگی و ترك ورزش  ،ماندگاري بینی پیشبه  نمونه .شود، گردید
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 هاي بینرا به وسیله اضافه کردن تعدادي از پیش  نمونه )1993( 2کارپنتر. بود ها بینی پیشاین  تایید) 1997(

جوایز و  ،رضایت از ورزش :قبلی تعهد ورزشی توسعه داد که شامل ساختارهایی بر پایه جذابیت مانند

در یک نمونه  .هاست ییتواناحمایت اجتماعی و ادراك  ،حضور دیگران؛شامل رهایمتغسایر  ،ستا ها نهیهز

 ،کردکه شامل لذت تعیینعامل تعهد ورزشی را  6کارپنتر  ،جواننومختلط جنسی از ورزشکاران 

) تعهد(حمایت والدین و احساس وظیفه  ،دیگر يها تیجذاب ،ها فرصتشناخت  ،شخصی يها يگذار هیسرما

حمایت . تغییر داد افتهی توسعه يا نمونهرا به  ها سازهبعدي این  هاي پژوهش. نسبت به شخص مربی است

 هئارامدت کوتاهی پس از  .کلی قرار گرفت نمونهیک جزء اضافی جهت درك بیشتر در  به عنوان ،اجتماعی

اسکانلن و . (متمرکز شدي کلید يها سازه میان رابطه و گیري اندازه به مربوط مسائل روي بر پژوهش، نمونه

  )365 :2003 ،همکاران

 گیري اندازه منظور به گویه 28 با يا پرسشنامه) 1993(و اشمیت  ، کارپنتر3بر اساس نظر اسکانلن، سیمونز

در یک نمونه  نظرسنجی ،تعهد ورزشی تأثیر گیري اندازهجهت  .تعهد ورزشی طراحی شد نمونهزه سا 6تمام 

متفاوت  و با زمینه فرهنگیورزشی مختلف  هاي رشتهکه در  )هر دو جنس(بزرگ از ورزشکاران جوان 

صورت جهت توسعه بیشتر ساختار تعهد ورزش  هایی پژوهش ،اخیر هاي سالدر  .شد انجام ،فعالیت داشتند

 شامل که يا نمونهدر . کردند توصیفماهیت پویاي تعهد ورزش را ) 1998(کارپنتر و اسکانلن . ه استگرفت

 ،از تغییرات در لذت یتابع به عنواندر فصل رقابت  یکه چگونه تعهد ورزش یافتنددر ،بود بازیکنان راگبی

مشابهی  يها افتهینیز  )1998(کلمان کارپنتر و  .متفاوت استاجتماعی  يها تیمحدودموجود و  يها فرصت

  )71 :1989 ،استین و راویزا،اسکانلن. (گزارش دادند ،کریکت نوجوانرا در نمونه بازیکنان نخبه 

و گسترش  تجدیدنظر، بازبینی به منظور )2003(همکارانش اسکانلن و  ،در یک سري از مطالعات اخیر

کاربرد و اهمیت  ها آن. قراردادنداستفاده  مورد توأمان را کمی و کیفی شناسی روش ،تعهد ورزشی نمونه

مورد  از نیوزلند المللی بین اي حرفهتعهد را در یک نمونه از ورزشکاران سطح مبتدي و  هاي مؤلفه تأثیر

عضو تیم مشهور تمام  ،و بازیکنان مرد يا نقرهعضو تیم نت بال سرخس  ،زنبازیکنان . قراردادندآزمون 

  . سیاه بودند

از نو طراحی  ،جهت درك بیشتر ها سازهتعدادي از  ،قبلی هاي پژوهشدر  شده مشاهدهبر اساس مشکالت 

 کرد کهمطرح احتمال را  نیا و قرار گرفت ،دیگر هاي اولویتجایگزین به جاي  هاي فعالیت ،براي مثال. شد

. اضافه شد نمونهبه کارپنتر متغیر حمایت اجتماعی  ،عالوه بر آن .جذاب هستند یا خیر دیگر هاي فعالیت آیا

به  ،موجود هاي فرصتکه لذت ورزش و  از آن بود یحاک) 2003(اسکانلن و دیگران  پژوهش هاي یافته
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مختلف دیگر  متغیرهايدر  ،دریافتند که لذت ها آن. به شمارمی روندتعهد ورزش  هاي مؤلفه ترین مهم عنوان

  . است دخیل بودهنیز شخصی  گذاري سرمایهو  موجود هاي فرصتبه ویژه 

 .است تعهد ورزشکاران نخبه فعالبیانگر شان های یافتهاسکانلن و همکارانش استنتاج کردند که  ،کلی به طور

محققان استنتاج کردند  ،آنکه تر مهم. کند میآتی فراهم  هاي پرسشنامهمفیدي براي توسعه  اتیجزئ ،همچنین

. آوردفراهم می  نمونه بیرونیو حمایتی براي اعتبار  کند می تنقیح تایید وتحقیقات قبلی را  ،شانهای یافتهکه 

تعهد  نمونهبه بررسی و بازبینی  ،اي زمینه نظریه بهره گیري از با )2004( 1ادموند روي ،پس از اسکانلن

. و محدودیت هاي ادراکی انجام داد نمونهوي تالشی براي توسعه و تعمیم . ورزشی اسکانلن پرداخت

فعالیت  المللی بین وملی  درسطحکه در مسابقات بین دانشگاهها  بودورزشکاري  25نمونه وي متشکل از 

. و سه گانه فعالیت داشتند دو صحرانوردي ،فوتبال ،راگبی ،بسکتبال ،هاي کشتی در ورزش ها آن. می کردند

با  مؤلفهپنج  .کردند دقیقه شرکت 90تا  60بین  ،تمام شرکت کنندگان در یک مصاحبه نیمه ساختار یافته

 ،ها گذاري سرمایه ،هاي موجود جایگزین ،لذت شاملساختار اصلی تعهد ورزشی مطابقت داشت که 

افزود که شامل  نمونهبه این  مؤلفهاما وي سه  .باشد میموجود  هاي فرصتمحدودیت هاي اجتماعی و 

تعهد  نمونه ،کلی به طور. شد می ،کپی کردن -انتقال و عملکردهاي انطباقی  ،غایت طلبی - برتري طلبی 

و یک دلیل موجه از رفتار  به شمار می رودیک چارچوب توضیحی براي فعالیت ورزشی  به عنوانورزشی 

  )12 :2004روي، . (کند میخدمت و فرسودگی شغلی را فراهم ترك  ،باقی ماندنمشارکتی مانند 

جهت شناخت عوامل تعهد  اي شدهتحقیق یا روش تدوین  ،برنامه ،تا کنون راهکار متأسفانهدر ورزش ما 

یم از توان میاز طرفی ما ن .ورزشی و ایجاد محیط و بستر مناسب جهت ادامه فعالیت ورزشکاران وجود ندارد

شدیم  بر آناز همین رو  .کشورهاي دیگر بدون تطابق فرهنگی و بومی استفاده نماییم هاي برنامهراهکارها و 

نخبه کشور بررسی خاص تعهد ورزشی را در ورزشکاران  هاي ویژگی ،تا با توجه به شرایط بومی کشورمان

   .ترسیم نماییم ،بومی تعهد ورزشی را نمونهکنیم تا بتوانیم 

 چارچوب نظري

 1993اسکانلن و همکاران در سال  نمونهابتدا  .نیست در دستزیادي  هاي پژوهش ،تعهد ورزشیدر زمینه 

ادموند روي با  ،2004پس از آن در سال  .عهد ورزشی اسکانلن معروف استت نمونهتدوین گردید که به 

اسکانلن  نمونهی را به های مؤلفهپرداخت و  نمونهدر  تجدیدنظرورزشکار به بازنگري و  25مطالعه بر روي 

   .اضافه کرد

ما بر آن  ،بنابراین .آزمون نشده است اي حرفهبر روي ورزشکاران  نمونهتا کنون این  متأسفانهدر کشور ما 

بومی جهت  يا نمونهو  هیمپیشین را مورد آزمون قرار د يها نمونه يها شاخص ،شدیم در این پژوهش

   .ورزشکاران ایرانی تبیین کنیم

                                                 
1Edmond Roy  
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به  -که رویکردي اکتشافی است -) با توجه به دیدگاه اشتروس( "يا نهیزمنظریه "از  ،در این پژوهش

است که در جاي خود به  بهره برداري شده ،عینی تر و عملی تر بودن و تناسب آن با کار پژوهشگر  واسطه

  .آن خواهیم پرداخت

  پژوهش شناسی روش

، "داده بنیاد هینظر" يها نامکه با  يا نهیزم هینظر .است يا نهیزم هینظر ،شده استفادهروشی که در این مطالعه 

یک روش تحقیق عام، استقرایی و  ،شود یمنیز شناخته  "بنیادي هینظر"و  "ها از دادهبرخاسته  هینظر"

داده  هینظرهرچند،  -دآم به وجودتوسط بارنی گلیزر و انسلم اشتراوس  1967تفسیري است که در سال 

نیامده  به وجودمرتبط بوده و به صورت ناگهانی و بدون مقدمه  ،تحقیق يها روشبنیاد با الگوهاي پیشین 

  )43 :1387 ،ایمان و محمدیان( .است

 يها حوزهیک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگر در  ،)نظریه بنیادي( يا نهیزمنظریه 

خود به تدوین  ،شده نیتدوموجود و از پیش  يها هینظرجاي اتکا به ه تا ب دهد یمموضوعی گوناگون امکان 

واقعی تدوین  يها دادهو بر اساس  مند نظامبه شکلی  ،ها گزارهو  ها هینظراین . و گزاره اقدام نماید هینظر

بر  ،شود یمکه بر اساس این روش تدوین  يا گزارهو  هینظرنشانگر آن است که هر  »يا نهیزم«واژه . شود یم

روشی است براي کسب  ،هینظردر واقع این . بنیان نهاده شده است ،واقعی يها دادهمستند از  يا نهیزم

تحقیق جامع و  ها آندر مورد  در گذشته و موضوع یا موضوعاتی که شناخت پیرامون موضوع مورد مطالعه

  )40 :2004،روي. (نشده است و دانش ما در آن زمینه محدود است يا عمده

کشور  پوشان یملو  اي حرفهجامعه آماري تحقیق حاضر شامل ورزشکاران خاص : آماري جامعه و نمونه 

استفاده از واژه ورزشکاران خاص به ( .هدفمند انتخاب شدند به صورتنمونه از این جامعه  11.استایران 

ه  استفادنابینا و کم بینا و بیماران خاص  ،این دلیل است که در این پژوهش از ورزشکاران جانباز و معلول

  )است شده

محقق براي فهم بهتر و دستیابی به احکام روشن تر با مقاصد  ،بیان کرده است) 1994(همان طور که استیک 

کم و  .شود میکه به عنوان چارچوبی هدفمند تعریف  کند میاستفاده  اي نمونهکاربردي از یک چارچوب 

ارزش کاربردي داشته و  ،ید براي کار مناسبت داشته باشد و نتایج آن براي محققبا ،کیف چارچوب نمونه

بارز و  هاي نمونهچارچوب نمونه باید در برگیرنده . براي سایر محققان نیز قیاس پذیر و ترجمه پذیر باشد

 ها افتهیري از بتوان به نتایج مورد انتظا ها آنپژوهش باشد تا از طریق مطالعه  سؤالتحقیق و  باهدفمتناسب 

بر  ،به همین منظور بعد از مطالعات اولیه که درباره تعهد ورزشی انجام داده است. در حد اشباع دست یافت

ورزشکارانی از جامعه آماري که به لحاظ موقعیت و  ،نظران صاحبو مشاوره با  مربوطهاساس مرور مقاالت 

 ،البته الزم به ذکر است که در انتخاب نمونه .دشدنانتخاب  ،بودند الزم هاي ویژگیمقام در کشور واجد 
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متفاوت سنی  هاي ردهورزشکاران و  افتخارآفرینیسطوح مسابقاتی و  ،ورزشی هاي رشتهکه تنوع  شدسعی 

  .در نظر گرفته شود

 شده استفادهاکتشافی و نیمه ساختار یافته  ،از مصاحبه عمیق حاضر در پژوهش :اطالعات گردآوريروش 

به  تشویق را دهنده پاسخ ،جواب ساده و ثبت سؤالمصاحبه گر در این مصاحبه به جاي پرسیدن یک . است

  ،بنابراین .خود را شرح دهد هاي جواب خواسته شدد و از او شتکمیلی پرسیده  هاي پرسش. ت کردحبص

دقیقه  60تا  40حدود  ها مصاحبهبیشتر   .کمتر ساختار یافته است ،مبتنی بر پرسشنامه هاي مصاحبهنسبت به 

ورزشکار ناگهان به مسابقه یا اردویی  ،جهت مصاحبه ریزي برنامه ها ماهالبته گاهی هم با وجود  ،طول کشید

. ه طول انجامیدبفرایند مصاحبه با این افراد  ،همین دلیل به. ماند می ثمر بی ها ریزي برنامهو تمام  شد میاعزام 

  .گردید برداري خالصهنکات کلیدي  از و کلمه به کلمه رونوشت شد صورت به ،شده ضبطمطالب  سپس

که از یک جدول مصاحبه  شد تصمیم گرفته ،جهت تقویت اعتبار پژوهش :طراحی جدول مصاحبه

 ،مشابهی در یک توالی یکسان پاسخ دهند سؤاالتبه  کنندگان شرکتاستاندارد براي اطمینان از اینکه تمامی 

  )46: 2004،روي( .ه استطراحی شد استین و راویزا  ،لننجدول مصاحبه به وسیله اسکا .دواستفاده ش

  :مراحل مصاحبه

 کنندگان شرکت .شداطالع داده  کنندگان شرکتدر این بخش درباره مقصد و ماهیت مطالعه به  :1 مرحله

در  ها آنکه شرکت  یافتند و اطمینان شدندمطلع  ،براي مصاحبه شده گرفتهدالیل در نظر  و درباره محقق

   .قرار گرفتندمحتواي مصاحبه  فرآیند و جریاندر  ومحرمانه است  ،مطالعه

که به تجربیات دوره ورزشی  شدخواسته  ها آناز  :اول ؛شدداده  دستورالعملدو  کنندگان شرکتبه  در ادامه

به کل تجربیات ورزشی خود  بایست می ها آن :دوم .شان زندگیدیگر  هاي دورهخود توجه نمایند و نه به 

به این معنی که در مورد تجربیات رقابتی و تجربیات تمرینی و هر چیزي که به فعالیت  -می کردند توجه

   .داشته باشند نظر ،شود میدر ورزش مربوط  ها آن

 شده استفادهلن نیک تعریف کاربردي از لذت که در پژوهش اسکا کنندگان شرکتبه  ):منابع لذت( :2 مرحله

در مورد علت یا دلیل اصلی لذت از  ،را درك کردند ها پرسشکه اگر  شدخواسته  ها آنسپس از  .شدارائه 

   .توضیح دهند شان ورزشیبا توجه به تمام تجربیات  ،فعالیت ورزشی

درباره علت یا  شددر خواست  کنندگان شرکتبه جز اینکه از  ،است 2شبیه به فاز  :)منابع تعهد( :3مرحله 

   .نمایند اظهارنظر ،دلیل تعهد ورزشی

اسکانلن  نمونهآمده در  به دست هاي مؤلفهدر مورد  کنندگان شرکتاز  ):تعهد يراهنما سؤاالت( :4مرحله 

بر  سؤاالتاین  - شداز آنان پرسیده تعهد ورزشی  امرتبط ب سؤاالتی ،3اما جهت تداوم با بخش  ،شد سؤال

   .شتتعهد تاکید دا نمونه هاي مؤلفه
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راهنما در مورد  سؤاالت ،شدخواسته  کنندگان شرکتکه از تفاوت  با ایناست  4شبیه به فاز  :5مرحله 

اسکانلن و همکارانش  هاي پژوهشکه در  هایی توصیف بر اساس ها پرسشاین  .لذت ورزشی را پاسخ دهند

   .تدوین گردید ،بود آمده به دستلذت ورزشی  نظرسنجیکه از  سؤاالتیو  شده گزارش

مورد لذت و تعهد ورزش را  درخودشان  هاي دیدگاهکه  شدخواسته  کنندگان شرکتاز  :)نتیجه( :6 مرحله

  . از این مصاحبه ارائه دهند بازخورديتا  شدخواسته  ها آناز  ،همچنین .گذارند اشتراكبه 

تجزیه تحلیل خط به خط و جستجو براي کدها در هر خط  ،ها یادداشت و ثبت ها مصاحبه انجامبعد از 

عملیاتی که  :کد گذاري عبارت است از. استفاده شدباز  و غیرمتمرکزکدگذاري  از ،در این مرحله. انجام شد

این همان فرایند . شوند میدر کنار یکدیگر قرار داده  اي تازهو به شکل  سازي مفهوم ،تجزیه ها دادهطی آن 

  ) 48: 2004 ،روي. (شود میتدوین  ها دادهنظریه بر اساس  ،طی آن اصلی است که

 هایی پرسش بندي فرمولمفاهیم و  ،موردها ،ها پدیدهبر اساس چنین نگرشی کدگذاري شامل مقایسه مستمر 

تدوین د و طی فرایند انتزاع به ش آغاز ها دادهاز  ،فرایند کدگذاري. اند شدهکه در برابر متن قرار داده گردید 

در ابتدا تا سر حد امکان نزدیک  ها آن ،نددیی تجربی ضمیمه شها دادهمفاهیم یا کدها به  .گردید نظریه منتهی

سه نوع  ،اي زمینه نظریه بر اساس. کردندحالت انتزاعی تري پیدا  ،به تدریجند و دش بندي فرمولبه متن 

   :گرفتکدگذاري مورد استفاده قرار 

از  ها دادهابتدا  ،به این منظور. را در قالب مفاهیم درآورد ها دادهکد گذاري باز قصد دارد تا : کد گذاري باز 

بر اساس ) کوچک از چند کلمه اي مجموعهکلمات منفرد یا ( ها عبارت. شوند می) تقطیع(هم مجزا 

گاهی در اثر کد . ضمیمه شوند ها آنبه ) کدها(تا تعلیقات و مفاهیم  شوند می بندي دستهواحدهاي معنایی 

  )128 :2008،کوربین و اشتروس( .آید میکد به دست  ها ده ،گذاري باز

، شدند میمستقیم به پرسش تحقیق مربوط  به طور که ها دادهدر  شده کشفي ها پدیدهکدها بر اساس 

که انتزاعی تر از  شدندبه کدهایی مرتبط  مجدد ، به صورتبه دست آمده هاي مقوله. گردیدند بندي دسته

یادآوري  به ،ودند و باالتر از همهکدها به شکل بارزي نمایانگر محتواي مقوله ب. ندبودکدهاي مرحله اول 

  .ندردمرجع مقوله کمک ک

هدف کد  ترین مهم. کدگذاري باز را با درجات مختلفی از دقت و توجه به جزئیات انجام داد توان می 

و  ها مقولهآمده با یکدیگر و تدوین  به دستن و فهم متن و پیوند اجزاء خرد کرد :از عبارت است ،گذاري

  .بر اساس روند زمانی ها آنمنظم کردن 

آمده از کد گذاري  به دست هاي مقولهپاالیش و تفکیک  :از عبارت استمرحله بعد : کد گذاري محوري

 .شود میافزوده  غنایشانبر  ،باشند ي بیشتري انطباق و تناسب داشتهها عبارتهر چه مقوالت محوري با . باز

کد گذاري . برقرار و تشریح شود شان فرعی يها مقولهو  ها مقولهاز همه مهم تر این است که روابطی میان 

شامل  ،این عمل. شود میاصلی تر را شامل  هاي مقولهفرعی به  هاي مقولهفرایند مرتبط کردن  ،محوري
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مانند کد  ،این فرایند نیز. گیرد میفرایند پیچیده تفکر استقرایی و قیاسی است که طی چند مرحله انجام 

استفاده از این  ،البته در کد گذاري محوري. شود میگذاري باز از طریق انجام مقایسه و طرح پرسش انجام 

. ایجاد و کشف شوند ،یمیتا مقوالت بر اساس الگوي پارادا شود میمتمرکزتر است و تالش  ها روش

  )11: 1990 ،کوربین و اشتروس(

از میان  داشتندارتباط را  ترین بیش ،در کد گذاري محوري آن دسته از مقوالت را که با پرسش تحقیق

  .گردیدندي مربوط به کدها انتخاب ها یادداشتآمده و  به وجودکدهاي 

تحلیل . شدندتشریح  ها گروهبا سایر  بندي دستهو پیوند هر  يریگ شکل ،در این مرحله: کد گذاري انتخابی

در نتیجه آن مقوله محوري به  .داد یموزن  ها آنو به  زد یمگر باید میان دو پدیده اصلی دست به انتخاب 

 ،و ابعاد مقوله مرکزي ها یژگیودوباره . گرفتشکل  ،شدند میکه به آن مربوط  اش یفرعهمراه مقوالت 

تحلیل و . گردیدکد گذاري به سایر مقوالت مرتبط  ،و با استفاده از اجزاء و روابط پارادیم شدبسط داده 

که این الگوها تحت آن  کند یمو نیز شرایطی  ها دادهتدوین نظریه، توجه خود را صرف کشف الگوها در 

مرحله تفسیر . شدکنترل  ها دادهو توسط  بندي فرمولنظریه به شکل مبسوط تري  ،باألخره. شوند یم پدیدار

افزودن به  ،یعنی کد گذاري بیشتر. (یافتدر نقطه اشباع نظري پایان  ،ي اضافیها دادههمانند افزودن  ،ها داده

  ).یا امیدي به یافتن آن در آینده نیست کند ینمدیگر هیچ دانش جدیدي فراهم  ها نیاو جز  ،غناي مقوالت

است که محقق بتواند با پرسش پژوهشی متفاوت و هدف  ریپذ انعطافبه قدر کافی  ،این فرایند حال نیدرع

براي موضوعی متفاوت دوباره وارد همان متون و همان کدهاي  ،یک نظریه داده محور بندي فرمولتدوین و 

    ) 374 :1387 ،اووه. (باز بشود

   ي پژوهشها افتهی

، در ردیف اختصاص داردلفه ؤمبه یف اول جدول در .شود میه ئارا جدول به صورت ها یافتهدر این بخش  

. پرداخته شده استلفه ؤتعریف م به ،ردیف بعدي و درآورده شده ورزشکاران  هاي صحبتاز  اي نمونهدوم 

در  .لفه آمده استؤمربوط به م سؤال ،ردیف پنجم. شود میلفه با تعهد ؤردیف چهارم مربوط به رابطه م

آمده از پرسش و در ردیف آخر درصد اختصاصی هر پاسخ قرار گرفته  به دست هاي پاسخ ،ردیف ششم

  .است

 شده  استفادهبا توجه به اینکه در این پژوهش از رویکرد اکتشافی در بررسی عوامل موثر در تعهد ورزشی 

  :آمد به دستزیر  ، عوامل)1جدول (شد،  بندي دستهو  آوري جمعورزشکاران  هاي پاسخاست، پس از اینکه 

  لذت از ورزش -3 کسب جایگاه -2 اثبات توانایی -1

 ییتوانااثبات  :شاملتعهد ورزشی ورزشکاران خاص  لی، دالشود میمالحظه  1که در جدول  گونه همان

  .است )درصد 25(و لذت ورزشی  )درصد 25(، کسب جایگاه )درصد 50(
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  تعهد : 1جدول 

  تعهد

  از بقیه کم نداریم ومی خوام خودم روتو جامعه بیشتر نشون بدم می خوام به خودم و دیگران ثابت کنم که ما چیزي

تمایل یا خواست ورزشکار جهت ادامه ورزش خود در طول ./ گیرد یمورزشکار را جهت ادامه ورزش در بر  یلو تماعادت  ،خواست  تعریف

  زمان

  دلیل یا عامل اصلی تعهد شما به ورزش چیست؟  سؤال

  کسب جایگاه                                لذت ورزشی              اثبات توانایی          پاسخ

  25                                            25                                       50  درصد

  

ورزشکاران دلیل  ،استدومین پرسشی که ورزشکاران پاسخ دادند مربوط به دلیل لذت آنان از ورزش 

  :ندکرد به عنوانزیر  خود را از لذت ورزش عواملاصلی 

  هیجان-6 کسب جایگاه- 5 عالقه به ورزش -4 موقعیت اجتماعی - 3 اهتزاز پرچم -2 آرامش -1

  

  لذت : 2جدول 

  لذت ورزشی

  گیرم یممنفیم دفع می شه و یه آرامش خاصی  هاي يانرژوقتی وارد زمین می شم تمام 

  عالقه یا تجربه دوست داشتن ورزش،سرگرمی ،ممکن است درباره فعالیت ورزشی داشته باشید مانند لذتاحساس مثبتی که شما   تعریف

  کند میلذت تعهد را تقویت   تعهدرابطه با 

  ؟چه چیزي به عنوان دلیل یا منبع اصلی لذت شما از فعالیت ورزشی مطرح است  سؤال

  اجتماعی       عالقه به ورزش      کسب جایگاه         هیجانآرامش         اهتزاز پرچم           موقعیت   پاسخ

  25/6                5/12               5/12                     5/12                      75/18             5/37  درصد

  

، تمامی ورزشکاران عنوان کردند که جایگزینی براي فعالیت دیکن یممالحظه  3که در جدول  گونه همان

  . ورزشی خود ندارند

  جایگزین  هاي فعالیت: 3جدول 

  جایگزین هاي فعالیت

  .حاضر نیستم ورزش را کنار بگذارم

  تعریف
. / سازد یرممکنغدیگري که ممکن است شما در زندگی داشته باشید که فعالیت ورزشی انجام آن را مشکل یا  هاي اولویت

  .گردد یبرمنسبت به فعالیت ورزشی  ها یتفعالجایگزین به دسترسی و جذابیت دیگر  هاي فعالیت

  .جایگزین تاثیري بر تعهد ندارد هاي فعالیت  رابطه با تعهد

  و چگونه؟ يا برنامهاگر هست چه  ؟در آن شرکت کنید ورزشآیا فعالیت دیگري وجود دارد که شما بتوانید به جاي   سؤال

  جایگزین وجود ندارد  پاسخ

  100  درصد
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در  يریتأث ها هیسرمادرصد ورزشکاران عنوان کردند که  82 ،دیکن یممشاهده  زیر که در جدول همان طور

  .هدف آنان ندارد

   گذاري سرمایه: 4جدول 

  شخصی گذاري سرمایه

  .چون ورزش براي ما یک نیازه .هکلی نالبته این هم می تونه در مقطع قهرمانی مالك باشه اما به طور 

  تعریف
آن را بازیابی کرده یا  توانید ینممنابع شخصی که ممکن است شما آن را براي بازي در تیم گذاشته و اگر گروه را ترك کنید 

  .جبران شود تواند ینمکه بعد از توقف فعالیت ورزشی  گردد یمتالش و پول بر  ،به تخصیص زمان./ برگردانید

  .بر تعهد ندارد یريتأثشخصی  گذاري سرمایه  رابطه با تعهد

  سؤال
آیا شما فکر  .تا در ورزششان به جایی برسند کنند میتالش و یا پول زیادي را صرف  ،خیلی از مردم در موقعیت شما زمان

  ؟ باشد میاز همین موضوع  متأثرکه تعهد شما به ورزش  کنید یم

  ندارد                                  تالش  موثراست تأثیر  پاسخ

  18                                                   82  درصد

  

در تعهد ورزشی  يریتأثکه این عامل  دهد یمنشان  ،محدودیت اجتماعیآمده در مورد  به دستي ها داده

 یرونیاجبار باز ورزشکاران عنوان کردند که هیچ  درصد 73 ،مؤلفهدر پاسخ به پرسش مربوط به این . ندارد

  .وجود ندارد

  محدودیت اجتماعی : 5جدول 

  اجتماعی هاي یتمحدود

  .نه من مجبور نبودم به اختیار خودم بوده

  تعریف
اجتماعی  یراتتأثاجتماعی به  هاي یتمحدود. کنید یمانتظارات دیگران احساس  یلبه دلاحساس اجبار جهت ماندن در تیم که 

  .کند مییا نهی  دارد یبازم اش یورزشکه ورزشکار را از خاتمه دادن به فعالیت  گردد یمبر 

  .ندارد یريتأثبر تعهد   رابطه با تعهد

   .توضیح دهید لطفاًاست  گونه ینااگر  ؟ورزشی خود هستید یتبه فعالکه به هر طریقی مجبور به ادامه  کنید یمآیا شما فکر   سؤال

  اجبار وجود ندارد                               اجبار دورنی وجود دارد  پاسخ

  27                                                            73  درصد

در پاسخ به این داده عوامل  .پیشین جزء عوامل موثر در تعهد ذکر شده بود هاي پژوهشنیز در  مؤلفهاین 

  :آمد به دستزیر 

  شور و نشاط -3   سالمت -2  آرامش -1

  اجتماعی  هاي فرصت: 6جدول 

  موجود هاي فرصت

  .اگر ورزش رو یه روزي کنار بگذاریم آرامش و سالمت روحمون رو از دست می دیم

  .ی که ممکن است اگر شما در تیم بازي نکنید آن را از دست دهیدهای فرصت  تعریف

  .کند میموجود تعهد را تقویت  هاي فرصت  رابطه با تعهد

  شما در صورت توقف فعالیت ورزشی خود چه چیزي را از دست خواهید داد؟  سؤال

  آرامش                            سالمت                        شور و نشاط  پاسخ

  23                               31                                     46  درصد

  



که همان تعهد  -ابتدا اطالعات مربوط به عامل محوري و اصلی این پژوهش 

پرداخته  ها دادهآمده از  به دستبه بررسی عوامل 

   .شود میتبیین 

ورزشکاران  و به خود اختصاص داده

 به دیگران و جامعه شان ییتواناو اثبات 

ورزشکاران  منظور. رسیدن به هدف و کسب نتیجه است

با توجه به همه  .است شان ورزشی

به دلیل انتخاب هدف در  ها آناما 

فرهنگی و دینی  يها آموزهالبته . حاضر به ترك فعالیت ورزشی خود نبودند

کوچک و  يها طیمحورزشکارانی که در این بین از 

این موضوع را به خوبی ثابت  ،اند

 ،الزم به ذکر است که این عامل .د انسان را به اوج برساند

به  يا اشارهنیامده است و  به دست

ورزشکاران یکی دیگر از دالیل عدم ترك ورزش را 

به طوري که تعداد بسیاري از ورزشکاران جهت 

ا با مربی مورد نظر خود تمرین کنند یا برخی 

در جایی تمرین کنند که امکانات بیشتري را در 

و  کردند یمبرخی از ورزشکاران حتی از عبارات اعتیاد در مورد ورزش خود استفاده 
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ابتدا اطالعات مربوط به عامل محوري و اصلی این پژوهش  ،ها یافته

به بررسی عوامل  سپسو  ردیگ یممورد بررسی و تحلیل قرار 

تبیین  ،و مطالعات پیشین پژوهش يها افتهیسپس وجوه تشابه و افتراق 

به خود اختصاص دادهاثبات توانایی را  ها یافته از درصد 50 ،دیکن یمکه مالحظه 

و اثبات  بسزایی در جبران ضعف آنان تأثیراز ورزش به عنوان عاملی که 

رسیدن به هدف و کسب نتیجه است ،داشته تأثیرعامل دیگري که در تعهد ورزشکاران 

ورزشیرسیدن به باالترین و برترین جایگاه ممکن در رشته 

اما  ،و مشکالتی که پیش روي ورزشکاران جوان ایرانی است

حاضر به ترك فعالیت ورزشی خود نبودند ،رسیدن به جایگاه عالی ورزش

ورزشکارانی که در این بین از  .فراوانی در این خصوص داشته باشد

اند افتهی دستبزرگ  يها تیموفقنامساعد به  يها نه

د انسان را به اوج برساندتوان می ،که انتخاب هدف و ایمان به آن

به دست ،صورت گرفته نمونهکه بر روي این  نیشیپ يها پژوهش

   .این مورد نگردیده است

ورزشکاران یکی دیگر از دالیل عدم ترك ورزش را  .عالقه به ورزش و لذت ورزشی است

به طوري که تعداد بسیاري از ورزشکاران جهت  ،لذت از ورزش و عالقه به رشته ورزشی خود اعالم کردند

ا با مربی مورد نظر خود تمرین کنند یا برخی مسافت زیادي را طی کرده ت ،ادامه ورزش خود حاضر هستند

در جایی تمرین کنند که امکانات بیشتري را در  ،از خانواده و شهر خود دور بودند تا بتوانند

برخی از ورزشکاران حتی از عبارات اعتیاد در مورد ورزش خود استفاده 

 تعهد

لذت 
ورزشی

کسب 
جایگاه

جبران 
 ضعف

 

  يریگ جهینتبحث و 

یافته نییو تب بررسی براي

مورد بررسی و تحلیل قرار  -است 

سپس وجوه تشابه و افتراق  شود می

  

  

  

  

  

  

  

   :عهدت

که مالحظه  گونه همان 

از ورزش به عنوان عاملی که 

   .برند یمنام  ،دارد

عامل دیگري که در تعهد ورزشکاران 

رسیدن به باالترین و برترین جایگاه ممکن در رشته  ،از کسب هدف

و مشکالتی که پیش روي ورزشکاران جوان ایرانی است ها کاستی

رسیدن به جایگاه عالی ورزش

فراوانی در این خصوص داشته باشد ریتأثد توان مینیز 

نهیزمبا امکانات کم و 

که انتخاب هدف و ایمان به آن اند کرده

پژوهشاز  کدام چیهدر 

این مورد نگردیده است

عالقه به ورزش و لذت ورزشی است ،عامل بعدي

لذت از ورزش و عالقه به رشته ورزشی خود اعالم کردند

ادامه ورزش خود حاضر هستند

از خانواده و شهر خود دور بودند تا بتوانند ها ماهاز آنان 

برخی از ورزشکاران حتی از عبارات اعتیاد در مورد ورزش خود استفاده  .اختیار داشته باشند
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و حاضر  گرفته شکل ها آنبه حدي به ورزش عالقه دارند که به صورت اعتیاد و عادت در  ،کردند یمعنوان 

عامل و دلیل اصلی تعهد ورزشکاران به  ،پیشین يها پژوهشاست که در  ذکر  انیشاالبته  .به ترك آن نیستند

  .شود میاما در این پژوهش دومین عامل موثر در تعهد محسوب  ،شده عنوان »لذت «ورزش

  لذت

عامل موثر در فعالیت ورزشی  نیتر مهم به عنوانآغاز شد  1993پیشین که از سال  هاي پژوهشاین عامل در 

اسکانلن و  هاي پژوهشآن در تعهد هم باید اشاره نمود که در  تأثیرحتی در مورد  ،شناخته شده است

در  .اختصاص داده بودباالترین درصد را به خود ) 2004(همچنین پژوهش روي  و) 2003(همکاران 

 ها آن ،وقتی از ورزشکاران خواسته شد که دلیل اصلی خود را از لذت ورزشی بیان نمایندپژوهش حاضر 

  :دلیل ارائه دادند به عنوانموارد زیر را 

  هیجان-6   کسب جایگاه-5  عالقه به ورزش - 4  موقعیت اجتماعی - 3  تزاز پرچمها - 2   آرامش -1

 .آرامش است ،کند میعاملی که در این پژوهش چشمگیر است و این پژوهش را از مطالعات پیشین متمایز 

وقتی از آن پرسیده شد که دلیل و عامل  .آرامش ذکر کردند ،دلیل لذت خود را از ورزش ،ورزشکاران ایرانی

. آرامش :مل پاسخ دادنداز ورزشکاران با اطمینان کا درصد 5/37حدود  ؟اصلی لذت شما از ورزش  چیست

از آرامش به عنوان حالتی همراه با  ها آن .هماهنگ است ،منظور ورزشکاران از آرامش با معنی لغوي آرامش

برابر  در) 1095: 1372 ،ابن منظور(نیز به معناي آرامش و سکون  و) 98 :1386 ،دهخدا(آسودگی و ثبات 

که انسان به طور طبیعی در طول  کردند یم اظهار ها آن )98 :1386 ،دهخدا. (ادکردندیاضطراب و دلهره 

دنیاي بیرون، بیش از پیش به احساس امنیت و آرامش  يها یناآرامو  ها اضطراب ،ها ینگرانزندگی در اثر 

ورزشکاران ) 178 :1356،جیمز.(استنیازمند است و همیشه در پی یافتن راهی جهت رسیدن به آرامش 

منفی خود ذکر  يها يانرژایرانی ورزش و فعالیت ورزشی را عاملی جهت کسب آرامش و تخلیه تمام 

 نمونهیکی از وجوه تمایز با  تعهد ورزشی را رقم می زند و نمونهطبقه جدیدي در  ،کردند که این موضوع

مکاتب . نشده است پیشین يها پژوهشبه این عامل در  يا اشارههیچ  ،بر آنعالوه  .استاسکانلن 

 :1356 ،جیمز( .دانند میاهداف اصلی خود را رهایی از اضطراب و پدید آوردن احساس امنیت  ،یدرمان روان

به برخی  ،به نگرانی و افسردگی به عمل آمده ابتالاز  يریگ شیپوانی که براي افر يها کوششاز میان  )178

البته الزم به  .در سالمت روان اشاره شده است آرامش ریتأثرویکردهاي جدید در میان روانشناسان در مورد 

منش و اخالق پهلوانی هم توسط مربیان به ، پهلوانی ، فرهنگذکر است که عالوه بر این مفاهیم در ورزش

 آرامش را سر لوحه ،و نامالیمات ها یختسدر برابر  ،شود میو از آنان خواسته  شود میورزشکار آموخته 

   .خود قرار دهند

 که کردند یمورزشکاران عنوان . بود تزاز پرچمها ،دلیل لذت از ورزش ذکر گردید به عنواندلیل دیگري که 

  .است یناشدن وصف ،يا ستادهیاورزشی وقتی روي سکوي اول  يها دانیملذت اهتزاز پرچم در 
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  فعالیت جایگزین

اما در پژوهش حاضر این عامل  ،جزء عوامل موثر در تعهد ذکر شده بود ،پیشین هاي پژوهشدر  مؤلفهاین 

از ورزشکاران به اتفاق ذکر کردند که ورزش تنها فعالیتی است  درصد 100زیرا  ،در تعهد ندارد يریتأثهیچ 

و تفریحات خود را  ها لذتخیلی از  ها آنبه طوري که  ؛و روي آن تمرکز دارند دهد یمکه به آنان آرامش 

  .یستندآن ن یجایگزین به به دلیل ورزش کنار گذاشتند و حاضر

  شخصی گذاري سرمایه

درصد از افراد پاسخ دادند  82 ،جزء عوامل موثر در تعهد ذکر شده بود ،پیشین هاي پژوهشنیز در  مؤلفهاین 

بوده و این افراد  ها آنزیرا ورزش عشق و عالقه  ،در تعهد آنان به ورزش نداشته يریتأثکه این عوامل هیچ 

حاضر به ترك ورزش  ،به موفقیت در عرصه ورزش ایمان داشتند و به همین دلیل لیدر نبه توانایی خود 

  شان یورزشرا تا حدودي در ادامه فعالیت  شدهصرف  زمان میزان تالش و ،این افراد درصد 18البته  .نبودند

صحیح  ،ورزشکاران اعالم کردند که اگر با جدیت تالش کنند و براي رسیدن به هدفما ا؛ اند مؤثر دانسته

  . کردند گذاري سرمایه یبه درستاین یعنی، و  رسند یمبه نتیجه  حتمبه طور ،نمایند ریزي برنامه

  محدودیت اجتماعی

آمده در این  به دستي ها داده. جزء عوامل موثر در تعهد ذکر شده بود ،پیشین هاي پژوهشنیز در  مؤلفهاین 

از ورزشکاران  درصد 73 ،5طبق جدول . در تعهد ورزشی ندارد يریتأثکه این عامل  دهد یمنشان  ،مورد

تنها  .انسان را مجبور به انجام کاري کند تواند ینم زیچ چیهوجود ندارد و  یرونیاجبار بعنوان کردند که هیچ 

اجبار  شود میاحساس مسئولیت و تعهد است که موجب  ،باشد تأثیرگذاردر این میان  تواند یمچیزي که 

  . درونی ایجاد شود و انسان را مجبور کند که به هدف خود متعهد گردد

  موجود هاي فرصت

درصد را آرامش به خود اختصاص  نیتر شیبدر این پاسخ هم  ،دیکن یممالحظه  6در جدول که  گونه همان

و اگر روزي  کنند میاکثر ورزشکاران عنوان کردند که به توقف فعالیت ورزشی خود فکر ن .است داده

بدان معناست  ،و این دهند یمآنان آرامش خود را از دست  ،فعالیت ورزشی آنان به هر دلیلی متوقف شود

عامل بعدي که آنان عنوان  .است آرامش بوده ،اند آورده به دستچیزي که با فعالیت ورزشی  نیتر بزرگکه 

آن را از  ،ت ورزشیتوقف فعالی در صورتو  اند آورده به دستاست که به واسطه ورزش  سالمت ،کردند

   .دست خواهند داد

  

  

  

  



١٥ 
 

  نابعم

 انتشارات اسوه :قم  .احمد فراهیدي .نامه لغت )1372(لسان العرب ،ابن منظور 

  نشر نی  .هادي خلیلی .در آمدي بر تحقیق کیفی )1387(اووه ، فلیک 

  نشر کتاب  :تهران .مهدي قانن . دین و روان) 1356(جیمز ، ویلیام  

  نامه لغت )1377(دهخدا  

 7شماره  .نشاط ورزش .»روانشناسی و تربیت مدارس« )1386(زر، عبدالصالح. 

 دانشگاه ابوعلی سینا  :همدان .اصول و مبانی تربیت بدنی )1388(غالمرضا، شعبانی بهار  

 Corbin J, Strauss A. (2008) Basics Of Qualitative Research , 
Technique and Procedures for Developing Grounded Theory . 

Thousand Oaks.  
  Corbin, J. and Strauss, A. (1990) « Grounded theory research: 

Procedures, canons and evaluative  - criteria». Qualitative 

Sociology. 13(1). 
 Gluser, B.G. and Strauss A. (1967).The Discovery of Grounded 

Theory Strategies For Qualitative research .Mill Valley.CA: 
Socialogy Press. 

 Roy, R.J. (2004) «A Grounded Theory Approach To Extension and 
Revision of Scanlan s Sport Commitment Model». The Degree of 
Doctor . Simon Fraser University. Ottawa.  

 Scanlan , T.K. and lewthwalte , R.( 1986)« Social psychological 
aspects of competition for male youth sport participants» . Journal 
of sport psychology.  

 Scanlan , T.K. and Stein , G.L. and Ravizza , K. ( 1998)« An in-depth 
study of former figure skaters : II. Sources of enjoyment» . Journal 
of sport & exercise psychology.  

 Scanlan , T.K. and Carpenter , P.J. and Schmidt , G.W. and Simons , 
J.P. and Keeler , B. (1993)« An introduction the sport commitment 
model». Journal of sport & exercise psychology.  

 Scanlan , T.K. and Russel , D.G. and Beals , K.P. ( 2003) «Project on 
elite athlete commitment (Peak) : U. A direct test and expansion of 
the sport commitment model with elite amateur sportsmen» . 
Journal of sport and exercise psychology.  

 Scanlan, T.K. and  Russel , D,G. and Wilson , N.C.« Project on elite 
athlete commitment (Peak) : I. introduction and methodology» . 
Journal of sport and exercise psychology. 

  

  



١٦ 
 

Explaining the Effects Dimension of Sport Commitment in 
Especial Athletes 
   

Mohammad Hossein Kamani 
P.h.D. Assistant Professor of Management Department, Payam-e- Noor University 
Fariba Tabee Bordbar 
P.h.D. Assistant Professor of Management Department, Payam-e- Noor University 
Mahboobeh Sheibani 

M.A student  in Human Resources Management 
  

Received: 8 Feb.2014  
Accepted: 8 Mar. 2014  

  

  

 
 

The main objective of this study is to investigate the concept of “sport 
commitment” and identify the factors that make it up through the application of 
exploratory nature of grounded theory. Eleven athletes in shooting, track and 
field, swimming, football, badminton, and Ping-Pong who were selected for 
Paralympic and world competition participated in semi-structured interviews for 
30-60 minutes. Then, the interviews were transcribed to analyze data. 
Open, axial, and selective coding led to the classification of factors and 
concepts. Analyzing data showed that three factors led to sport commitment 
including sport enjoyment, get a higher sport ranking, and desire to make up 
disability. New classification of factors and omission of some effective factors 
over sport commitment which were found in previous studies make it necessary 
to pay attention to environmental and Cultural variables as well as native 
models (patterns). 
 
Keywords: sport commitment, especial athletes, sport enjoyment, obtaining 
sport ranking, making up disability 

 


