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  چكيده
ورزشكار  دانشجوي 327. دانشجويان ورزشكار انجام گرفت درتعهد ورزشي  لي مدياين پژوهش با هدف بررسي روايي و پايا

الن و ناي تصادفي انتخاب شده بودند، پرسشنامة مدل تعهد ورزشي اسكاگيري اليهكه به روش نمونه) دختر 121پسر و  206(
است كه در ) مؤلفه(نتايج تحقيق عاملي اكتشافي نشان داد كه مدل يادشده داراي پنج عامل . را تكميل كردند) 1993(همكاران 
نتايج تحليل عاملي تأييدي با استفاده از روش الگويابي معادلة ساختاري . كردندكل مدل را تبيين مي درصد از واريانس 67مجموع 

هاي مشغوليات جز براي مؤلفهضرايب آلفاي كرونباخ به. ها داردنشان داد كه الگوي پنج عاملي برازندگي قابل قبولي با داده
هاي مشغوليات جز براي مؤلفهضرايب آلفاي كرونباخ به. ها دارددادههاي مشاركت در سطح قابل قبولي با جايگزين و فرصت
آزمايي نشان داد كه زضرايب همبستگي حاصل از با. قرار داشت) α=  70/0(هاي مشاركت در سطح قابل قبولي جايگزين و فرصت

نمونة دانشجويان ورزشكار از روايي و ها نشان داد كه مدل تعهد ورزشي در يافته. ثبات زماني مناسبي دارد) مدل(اين پرسشنامه 
 تر براي بندي منجسمتواند چارچوب نظري چندمتغيري با دستهبنابراين، اين مدل مي. پايايي قابل قبولي برخوردار است

  .طور كلي فعاليت جسماني فراهم سازدگيري تداوم رفتار مشاركت در يك ورزش خاص يا بهاندازه
 

  هاي كليديواژه
  .ل تعهد ورزشي، روايي، پاياييانگيزش، مد
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 مقدمه

عنوان يك رفتار، همواره مورد توجه متخصصان هاي جسماني و ورزشي بهشركت افراد مختلف در فعاليت
كنندة رفتار منظور درك و شناخت عوامل تعيينيكي از مفاهيم مهمي كه امروزه به. علوم ورزشي بوده است

   ).24(ت رود، تعهد اسكار ميمشاركت ورزشي به

در . شودمنظور توصيف تمايل افراد به رفتارهاي مشخص استفاده ميتعهد، نگرش و حالتي رواني است كه به
از ). 22(افراد براي ادامة مشاركت در يك رفتار است  1دهندة ميزان پشتكار و پايداريواقع، اين مفهوم نشان

باتوجه به آنچه در مورد مفهوم . رفتار خاص است ديدگاهي ديگر، تعهد نوعي احساس وابستگي و تعلق خاطر به
   ).15( رسدنظر ميتعهد ذكر شد، استفاده از اين واژه براي مطالعه و پژوهش در زمينة تداوم مشاركت در ورزش مفيد به

اجتماعي  گيري از مباني نظري تعهد در رفتار سازماني وبا بهره) 1993(ن او همكار 2الننهاي اسكاپژوهش
مدل، تعهد  در اين. منجر شد )12، 21، 22( 3هاي ورزشي، به ارائة مدل تعهد ورزشيكاربرد مفهوم تعهد در زمينهو ) 4(

طور كلي فعاليت ورزشي تعريف شده عنوان تمايل و عزم به ادامة مشاركت در يك ورزش خاص يا بهورزشي به
ندة تعهد ورزشي، ميزان دلبستگي و تعلق خاطر كنتعيين) مؤلفه(مدل تعهد ورزشي، با ارزيابي عوامل ). 11(است 

  هاي اصلي عنوان مؤلفهدر اين مدل، پنج عامل به. دهدهاي ورزشي را نشان ميافراد به شركت در فعاليت
 5فردي كليبين، مدل روابط 4هاي تئوري تبادل اجتماعيكنندة تعهد ورزشي منظور شده كه با اقتباس از نظريهتعيين

لذت : بارتند ازعها اين مؤلفه). 20، 21، 23(دست آمده است به) 1980( 6گذاري روزبولتسرمايهو مدل ) 1983(
  .11هاي مشاركتو فرصت 10، مشغوليات جايگزين9، فشارهاي اجتماعي8هاي شخصيگذاري، سرمايه7ورزشي

                                                           
1  - Persistence 
2  - Scanlan 
3  - Sport commitment model (SCM) 
4  - Social – exchange theory 
5  - Kelly’s model of interpersonal relationship 
6  - Rusbult’s investment model 
7  - Sport enjoyment 
8  - Personal investment 
9  - Social constraints 
10 - Involvement alternatives 
11 - Involvement opportunities 
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ها را ما هريك از مؤلفهتوانند با يكديگر ارتباط دروني داشته باشند، اكنندة تعهد ورزشي ميپنج مؤلفة تعيين
  طور كلي، به. طور مستقل بررسي كردگيري و تأثير آن را بر تعهد ورزشي بهطور جداگانه اندازهتوان بهمي

هاي مشاركت گذاري شخصي، فشارهاي اجتماعي و فرصتهاي لذت ورزشي، سرمايهشود كه مؤلفهبيني ميپيش
عنوان يك ارتباط منفي با كه وجود و قدرت مشغوليات جايگزين بهارتباط مثبت با تعهد ورزشي دارند، درحالي

  ).8، 20، 21، 22(تعهد ورزشي مطرح شده است 

الن و همكاران با استفاده از چندين نمونة متفاوت از نظر جنيست، نژاد و سنين ن، اسكا1993در سال 
گيري از براي ارزيابي پايايي ابزار اندازه. اعتبار و پايايي مدل تعهد ورزشي را بررسي كردند) سال 20تا  9(مختلف 

نتايج بررسي با دو نمونة . براي وضوح هر مقياس استفاده شد α=  75/0ضريب آلفاي كرونباخ با سطح مالك 
طور به. است) α=  50/0(هاي شخصي گذاريترين همساني دروني مربوط به مؤلفة سرمايهمجزا نشان داد ضعيف

منظور ارزيابي مدل هاي جداگانة اين محققان نشان داد كه ابزار مورد استفاده بهوهشكلي، نتايج حاصل از پژ
، پژوهشي در زمينة تعهد ورزشي انجام )2001( 1وايس، كيمل و اسميت). 9(تعهد ورزشي، ابزاري معتبر است 

يايي اين مدل ثابت ارزيابي پا. عنوان يك متغير ميانجي در مدل تعهد ورزشي معرفي شددادند كه لذت ورزشي به
ترين عنوان قويلذت ورزشي به. بود) α=  70/0(ها بيش از مقدار پيشنهادي كرد كه ارزش آلفا براي همة مؤلفه

هاي گذاريسرمايه كنندة تعهد به ورزش تنيس و همچنين عامل واسطه يا ميانجي تأثير مشغوليات جايگزين،بينيپيش
  و همكاران 2در اسپانيا، سوزا). 24(مشاركت روي تعهد شناخته شد هاي شخصي، فشارهاي اجتماعي و فرصت

سال را  16تا  14هاي نوجوان نفري از فوتباليست 437منظور ارزيابي مدل تعهد ورزشي، يك نمونة به) 2007(
  . شدحل چهارعاملي براي اين مدل تعيين با استفاده از تحليل عامل اكتشافي، يك راه. بررسي كردند

گذاري سرمايهبراي چهار مؤلفة تعهد ورزشي، مؤلفة ) α≤ 70/0(تحليل پايايي، همساني دروني قابل قبولي نتايج 
منظور ارزيابي مدل تعهد تحقيقي به 3، جيون و ردينگر2009در سال . شخصي همساني دروني ضعيفي داشت
اكتشافي يك ساختار دوعاملي را نتايج تحليل عاملي . سواري انجام دادندورزشي در ميان ورزشكاران رشتة موج

هاي لذت عامل اول شامل سؤاالت مربوط به مؤلفه. به اثبات رساند كه با نتايج تحقيقات گذشته اندكي مغاير بود

                                                           
1 - Weiss, Kimmel and Smith 
2 - Sousa 
3 - Jeon and Ridinger 
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و عامل دوم، . هاي دروني نامگذاري شدگذاري شخصي بود كه انگيزانندههاي مشاركت و سرمايهورزشي، فرصت
  ).14(هاي خارجي معرفي شد عنوان انگيزانندهحمايت اجتماعي بود كه به هاي فشار اجتماعي وشامل مؤلفه

هاي جسماني و ورزشي فقط به گرفته در زمينة مشاركت در فعاليتهاي انجامدر ايران، بيشتر پژوهش
اند و كمتر روي عوامل موثر بر تداوم و پايبندي به پرداخته) 1(و عدم مشاركت ) 3، 5(بررسي داليل مشاركت 

هاي ورزشي نيز مانند كه موضوع ادامه دادن فعاليتدرحالي. اندهاي ورزشي تأكيد داشتهمشاركت در فعاليت
صورت منظم و فعال، زيرا افراد براي دستيابي به مزاياي كامل تندرستي بايد به ،شروع آن، اهميت بسزايي دارد
ي نظامدار و هدفمند پايبندي و تعهد افراد به شايد بتوان گفت كه الزمة بررس. تمرينات ورزشي را ادامه دهند

گيري هاي ورزشي پس از درك اهميت بررسي آن، دسترسي به ابزاري مؤثر در زمينة اندازهمشاركت در فعاليت
گيري از و كناره 1مدل تعهد ورزشي چارچوبي مفهومي در مورد ميزان مشاركت، انتقال. مفهوم تعهد ورزشي است

هاي كنندة مدل تعهد ورزشي در ديگر زمينههاي تعيينبراين، عوامل و مؤلفهعالوه. وردآفراهم مي) 4(ورزش 
توسط ) 12(و تنيدگي ) 22(، رشد و تربيت ورزشكاران ماهر و نخبه )11(علوم ورزشي مانند بازاريابي ورزشي 

ز در مراحل هاي تجربي، هنودليل عدم حمايتمدل تعهد ورزشي به. پژوهشگران مختلف بررسي شده است
  هايي است كه بتواند روابط بين عوامل هاي بيشتر با استفاده از پژوهشابتدايي قرار دارد و نيازمند بررسي

هاي ورزشي، سني، نژادي، سطح رقابتي و مهارتي كنندة تعهد ورزشي را در افراد مختلف از نظر رشتهتعيين
بنابراين، . شوده و بررسي روايي و پايايي اين مدل مياين عوامل موجب ايجاد انگيزه براي مطالع. بررسي كند

الن ننسخة فارسي مدل تعهد ورزشي اسكا) روايي و پايايي(هاي روانسنجي پژوهش حاضر با هدف بررسي ويژگي
  .اي از دانشجويان ورزشكار انجام گرفته استدر نمونه) 1993(و همكاران 

  

  تحقيق روش

جامعة آماري تحقيق كلية دانشجويان ورزشكار . ات همبستگي استپژوهش حاضر توصيفي و از نوع مطالع
تعداد افراد . هاي ورزشي مصوب دانشگاه آزاد اسالمي بودندكننده در مسابقات سراسري قهرماني رشتهشركت

                                                           
1  - Transitions 
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 327نمونة آماري پژوهش شامل  1مورگان –براساس جدول كرجساي . نفر بود 2136كننده بالغ بر شركت
باتوجه به اينكه جمعيت . هاي ورزشي مختلف انتخاب شدنداز رشته) پسر 206دختر و  121(ر دانشجوي ورزشكا
گيري تقسيم شده است، از روش نمونه) هاي مختلف ورزشي دختران و پسرانرشته(هاي فرعي آماري به جمعيت

  .استفاده شد 2اي تصادفياليه

اين . بود) 1993(الن و همكاران نورزشي اسكاابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامة مدل تعهد 
و شش مؤلفه است كه تمايل و عزم فرد به تداوم ) ماده(گويه  28پرسشنامه يك مقياس خودسنجي مشتمل بر 

اين مدل تنها براساس عوامل اثرگذار بر آن ساخته نشده است، . دهدهاي ورزشي را نشان ميمشاركت در فعاليت
بر بنابراين، در اين مدل عالوه. الت رواني تعهد ورزشي نيز مورد توجه قرار گرفته استبلكه در اين مدل بررسي ح

دهندة اي با عنوان تعهد به ورزش گنجانده شده كه در واقع نشانكنندة تعهد ورزشي، مؤلفههاي تعيينمؤلفه
كننده با هاي تعيينفهو مؤل) گويه 6(تعهد ورزشي . حاالت رواني ناشي از تعهد فرد به ورزش مورد نظر است

، فشار )گويه 3(هاي شخصي گذاري، سرمايه)گويه 4(، مشغوليات جايگزين )گويه 4(عناوين لذت ورزشي 
صورت جملة خبري و سؤالي ها بهگويه. اندنامگذاري شده) گويه 4(هاي مشاركت و فرصت) گويه 7(اجتماعي 

) 5(تا كامالً موافقم ) 1(اي ليكرت از كامالً مخالفم درجه پاسخ به هر گويه براساس مقياس پنج. ارائه شده است
  .گذاري شده استنمره

  ها توسط محققان به فارسي ترجمه شد، سازي اين پرسشنامه در نمونة ايراني، ابتدا متن سؤالبراي آماده
ر متن انگليسي دنبال آن متن فارسي توسط دو متخصص زبان انگليسي به انگليسي برگردانده شده و بار ديگبه

شده به فارسي ترجمه شد و با ترجمة مرحلة اول مطابقت داده شد و اصالحات نهايي در ترجمه اعمال برگردان
  .همچنين، چند نفر از اعضاي علمي دانشگاه روايي محتوايي اين پرسشنامه را تأييد كردند. شد

توزيع  1378 – 88اد اسالمي در سال تحصيلي ها در حين برگزاري مسابقات قهرماني سراسري دانشگاه آزپرسشنامه
منظور اطمينان از شركت دانشجويان در تحقيق، محقق و ها بهدر طول تكميل پرسشنامه. آوري شدو جمع

 ،ها را با دقت بخواننداز دانشجويان خواسته شد كلية موارد پرسشنامه. همكاران وي شخصاً حضور داشتند

                                                           
1  - Krejcie and Morgan 
2  - Stratified Random Sampling 
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هاي اخالقي منظور رعايت مالحظهبه. ند و هيچ سؤالي را بدون پاسخ نگذارندترين گزينه را انتخاب كنمناسب
مشاركت . منظور شركت دانشجويان ورزشكار در تحقيق گرفته شدپژوهش، اجازه و رضايت سرمربي هر تيم به

نگام تكميل ه. ها آزاد بوددانشجويان كامالً اختياري بود و هركسي در هر زماني براي انصراف از تكميل پرسشنامه
. كنندگان از محرمانه بودن آنها اطمينان داده شدها، مربيان در آن مكان حضور نداشتند و به شركتپرسشنامه

  .دقيقه بود 40تا  20ها براي هر فرد بين زمان تكميل پرسشنامه

مله آلفاي هاي آماري از جهاي آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف معيار و روشدر اين بررسي از شاخص
هاي روش. كرونباخ، ضريب همبستگي ساده، تحليل عاملي به كمك دو روش اكتشافي و تأييدي بهره گرفته شد

  .انجام گرفته است 2افزار ليزرلنرم 1/8و نسخة  1اسپيافزار اسنرم 5/11شده با استفاده از نسخة آماري اشاره

  

  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

  نتايج تحليل عاملي

بنابراين در اين ). 16(باشد  10به  1و يا  5به  1هاي تحليل عاملي نسبت متغير به آزمودني بايد ررسيدر ب
هاي حاصل از اجراي اين منظور بررسي روايي سازة مدل تعهد ورزشي، دادهبه. تحقيق اندازة نمونه كافي است

ها، عدم از تحليل عاملي، از كافي بودن دادهقبل . تحليل عاملي شدند 3مدل در گروه نمونه ابتدا به شيوة اكتشافي
مشاهده  1كه در جدول گونههمان. ها و نرمال بودن توزيع اطمينان حاصل شدشديد داده 5و كشيدگي 4كجي
 7و سطح معناداري آزمون كرويت بارتلت 81/0 6آلكين –ماير  –آمده براي شاخص كيزر دستشود، مقادير بهمي
عوامل نهفته در مدل با روش تحليل . هاي پژوهش قابليت عامل شدن را دارندراين دادهبناب. است >p 001/0نيز 

                                                           
1  - SPSS 
2  - Lisral 
3 - Exploratory factor analysis (EFA) 
4 - Skewness 
5 - Kurtosis 
6 - Kaiser – Mayer – Olkin (KMO) 
7 - Bartlett’s test of sphericity 
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در  1باالتر از  3در پژوهش حاضر براي تحليل عاملي مقادير ويژه. استخراج شدند 2و چرخش مايل 1مؤلفة اصلي
ها را صد واريانس گويهدر 67است كه در مجموع  1براين اساس، مقادير ويژة پنج عامل باالتر از . نظر گرفته شد

همراه بارهاي نتايج حاصل از اين تحليل شامل مقادير ويژه، درصد واريانس تبييني اين عوامل به. كندتبيين مي
 40/0براي تفسير نتايج از مالك بار عاملي . درج شده است 2هاي مختلف در هر عامل در جدول عاملي گويه

  .ل استهاي عاملي معمواستفاده شد كه در تحليل

  نتايج تأييد پيش فرض هاي تحليل مؤلفه هاي اصلي مدل تعهد ورزشي -1جدول 

  مقدار  پيش فرض

  813/0  اولكين در مورد كفيات حجم نمونه –مير  –مقدار كيزر 

  آزمون كرويت بارتلت

  75/2239  مقدار مجذور كاي 

  378  درجة آزادي

  000/0  سطح  معني داري

 

گوية مربوط به  10گويه از  8كه طوريح زيادي معرف تعهد و لذت ورزشي است، بهعامل اول تقريباً با وضو
مربوط  20گوية . انددر اين عامل داشته) 89/0تا  44/0از (بار عاملي زيادي  15و  1هاي جز گويهاين دو مؤلفه به
دهندة مؤلفة فشار وم نشانعامل د. در اين عامل قرار گرفته است 45/0هاي مشاركت با بار عاملي به مؤلفة فرصت
 48/0هاي اصلي اين مؤلفه هستند و بار عاملي آنها از گويه 21و  24، 18، 19، 22، 23هاي گويه. اجتماعي است

  .است 89/0تا 

عامل سوم در اين جدول . در عامل چهارم قرار گرفته است 66/0مربوط به اين مؤلفه با بار عاملي  27گوية 
هاي اصلي اين مؤلفه بوده و بار عاملي آنها از گويه 3و  10، 17هاي گويه. ايگزين استمعرف مؤلفة مشغوليات ج

بود كه باتوجه به  28و  25، 26، 27هاي عامل چهارم نيز دربرگيرندة گويه. در نوسان است 83/0تا  80/0

                                                           
1 - Principal components 
2 - Oblimin rotation 
3 - Eigen values 



 1391 زمستان، 15ية مديريت  ورزشي، شمارة شرن                                                                                         

 

112

است، در اين عامل  كه به مؤلفة فشار اجتماعي مربوط 27گوية . هاي مشاركت نامگذاري شدمحتواي آنها، فرصت
هاي اصلي اين مؤلفه گويه. هاي شخصي استگذاريدهندة مؤلفة سرمايهعامل پنجم نشان. بارگذاري شده است

 15گوية . انددر اين عامل قرار گرفته 86/0تا  68/0است كه همة آنها با بار عاملي  14و  11، 4هاي شامل گويه
مالحظه  2كه در جدول گونههمان. در اين عامل قرار گرفته است 72/0مربوط به مؤلفة تعهد ورزشي با بار عاملي 

همچنين، . هاي سوم و پنجم بارگذاري شده استدر عامل 52/0و  41/0ترتيب با بار عاملي به 1شود، گوية مي
  .در هيچ يك از عوامل قرار نگرفته است 40/0دليل داشتن ضريب كمتر از به 5گويه 

  عاملي اكتشافي به روش مؤلفه هاي اصلي با چرخش مايل روي مدل تعهد ورزشي  نتايج تحليل – 2جدول 

  گويه ها

ويه
ة گ

مار
ش

  

  بارهاي عاملي
عامل   1عامل 

  5عامل   4عامل   3عامل   2
تعهد و
لذت 
 ورزشي

  فشار
  ياجتماع 

مشغوليت 
  جايگزين

هاي  فرصت
  مشاركت

سرمايه 
 گذاري هاي
  شخصي

         92/0 8 ن را ادامه دهيد؟چقدر مايليد تا ورزش فعلي تا
         91/0 2 چقدر از فعاليت در ورزش فعلي تان لذت مي بريد؟
         87/0 6 چقدر فعاليت در ورزش فعلي تان را دوست داريد؟
         80/0 9 آيا از فعاليت در ورزش فعلي تان خوشحال هستيد؟

         71/0 16 چقدر از فعاليت در ورزش فعلي تان سرگم مي شويد؟
         71/0 13 چقدر مشتاق به ادامة فعاليت در ورزش فعلي تان هستيد؟

         58/0 12 تان هستيد؟تا چه اندازه مصمم به ادامة فعاليت در ورزش فعلي
         57/0 7 تان برايتان دشوار است؟گيري از ورزش فعلي تا چه اندازه كناره

         45/0 20 .ست خواهم داداگر ورزش فعلي ام را ترك كنم، اوقات خوبي را از د
        89/0  18 .براي خشنودي پدرم مجبور به فعاليت در ورزش فعلي هستم

به دليل احساس دين به والدينم، مجبور به ماندن و فعاليت در ورزش
        89/0    19  .فعلي هستم

        89/0  22 .براي خشنودي مادرم، مجبور به فعاليت در ورزش فعلي هستم
        85/0  23 .دوستانم مجبور به فعاليت در ورزش فعلي هستم براي خشنودي

        64/0  24 .براي خشنودي مربي خود مجبور به فعاليت در ورزش فعلي هستم
براي اينكه بتوانم با دوستانم باشم، مجبور به فعاليت در ورزش فعلي

        48/0    21  .هستم
ي توانست سرگرمفكر مي كنيد فعاليت در ورزش ديگر، تا چه اندازه م

      83/0      10  كننده باشد؟
به جاي فعاليت در ورزش فعلي تان، تا چه اندازه به انجام فعاليت

      81/0      17 ورزشي ديگري عالقه منديد؟
فكر مي كنيد فعاليت در ورزش ديگر، تا چه اندازه مي توانست براي

      80/0      3  شما جالب باشد؟
انتخاب ورزش ديگر به جاي فعاليت در ورزش فعلي تان، تا چه اندازه

            5  براي شما دشوار است؟
ام كناره گيري كنم، دوستانم را در ورزش فعلي، از اگر از ورزش فعلي
    81/0        25  .دست خواهم داد
    79/0      26 .ام را ترك كنم، مربي خود را از دست خواهم داد اگر ورزش فعلي
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  نتايج تحليل عاملي اكتشافي به روش مؤلفه هاي اصلي با چرخش مايل روي مدل تعهد ورزشي  – 2جدول امة اد

  گويه ها

ويه
ة گ

مار
ش

  

  بارهاي عاملي
عامل   1عامل 

  5عامل   4عامل   3عامل   2
تعهد و
لذت 
 ورزشي

  فشار
  ياجتماع 

مشغوليت 
  جايگزين

هاي  فرصت
  مشاركت

سرمايه 
 گذاري هاي
  شخصي

ي اينكه مردم فكر نكنند كه آدمي زيركار در رو هستم، مجبور بهبرا
    66/0        27 .ام هستم فعاليت در ورزش فعلي

ام كناره گيري كنم، فرصت ورزشكار بودن را از اگر از ورزش فعلي
    45/0        28  .دهم دست مي

 تانچه مقدار از تالش خود را صرف فعاليت در ورزش فعلي
  86/0          11  ايد؟ كرده

  78/0        4 ايد؟تان كردهچه مقدار از وقتتان را صرف فعاليت در ورزش فعلي
  72/0        15 تان مي كنيد؟تا چه اندازه خود را وقف فعاليت در ورزش فعلي

هايي مانند پرداخت وروديه ياچه مقدار از پول خود را به منظور هزينه
 تان خرج كرده ليثبت نام و خريد وسايل جهت فعاليت در ورزش فع

  ايد؟
14          68/0  

از اينكه به ديگران بگوييد در ورزش فعلي تان مشغول فعاليت
  52/0    41/0      1 .كنيدهستيد، چقدر احساس غرور مي

/65  78/21    درصد واريانس
14  40/11  81/9  37/9  

  62/2  75/2  19/3  10/14 10/6  هاي ويژهارزش
         67  درصد واريانس تجمعي

  

با استفاده از  1منظور بررسي استواري ساختار عاملي مدل تعهد ورزشي از روش تحليل عاملي تأييديبه
عاملي اول، الگوي شش. الگو تحليل شد وبراي مدل تعهد ورزشي د. بهره گرفته شد 2الگويابي معادلة ساختاري

ارائه شده و دوم، الگوي ) 1993( الن و همكاراننمنطبق با ساختار عاملي اصلي مدل تعهد ورزشي كه توسط اسكا
دليل به 5و  1هاي گويه. عاملي كه براساس نتايج حاصل از تحليل عامل اكتشافي پيشنهاد شده استپنج

عاملي از الگوي پنج) 4جدول (شديد روي ضريب همساني دروني  يبارگذاري يكسان روي دو عامل و اثر كاهش
. استفاده شد 3نيكويي برازش الگوها از روش بيشينة احتمال هايبراي برآورد شاخص. كنار گذاشته شدند

كه گونههمان. خالصه شده است 3عاملي مدل تعهد ورزشي در جدول هاي برازندگي الگوهاي پنج و شششاخص
مجذور كاي . ها داردعاملي، برازندگي بهتري با دادهعاملي در مقايسه با الگوي شششود، الگوي پنجمالحظه مي

                                                           
1 -  Confirmatory factor analysis (CFA) 
2  - Structural equation Modeling (SEM) 
3  - Maximum liklihood 
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نسبت مجذور كاي به درجة آزادي در . تر استعاملي كوچكمراتب از مجذور الگوي ششعاملي بهپنج الگوي
هاي جذر برآورد واريانس خطاي تقريب عاملي شاخصهمچنين، الگوي پنج. است 2تر از عاملي كوچكالگوي پنج

)RMSEA (اي كمتر، نيكويي مقايسه)CFI( نيكويي برازش ،)GFI (قي و نيكويي تطبي)AGFI (تري بزرگ
  .برازندگي مناسب و مطلوب اين الگو داللت داردبر دارد كه 

  مقايسة شاخص هاي برازش الگوي شش عاملي و پنج عاملي مدل تعهد ورزشي  – 3جدول 

    df   CFI  GFI  AGFI  RMSEA  

  076/0  884/0  962/0  948/0  86/1  133  58/248  پنج عاملي 

  094/0  819/0  754/0  896/0  08/2  133  77/276  شش عاملي

 

  نتايج پايايي

منظور ارزيابي به. و بازآزمايي بررسي شد 1پايايي پرسشنامة مدل تعهد ورزشي به دو شيوة همساني دروني
ميانگين و (هاي آماري مشخصه 4در جدول . استفاده شد 2همساني دروني از شاخص ضريب آلفاي كرونباخ

ضريب آلفاي . هاي مدل تعهد ورزشي نشان داده شده استريك از مؤلفهو ضريب آلفاي كرونباخ ه) انحراف معيار
بود، اما در صورت  50/0و  40/0ترتيب هاي مشاركت بههاي مشغوليات جايگزين و فرصتكرونباخ براي مؤلفه

منظور بررسي پايايي زماني همچنين به. دنبال داشتافزايش چشمگيري در ضريب آلفا به 20و  5هاي حذف گويه
قرار  3بازآزمون –نفر از دانشجويان ورزشكار انتخاب و به فاصلة زماني سه هفته مورد آزمون  40پرسشنامه، 

  .نشان داده شده است 4هاي مدل تعهد ورزشي در جدول ضرايب همبستگي بازآزمايي براي مؤلفه. گرفتند

                                                           
1 - Internal consistency 
2  - Cronbach alfa cofficient 
3 - Test - retest 
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  ونباخ مؤلفه هاي مدل تعهد ورزشيو ضرايب آلفاي كر) ميانگين و انحراف معيار(هاي توصيفي  شاخص – 4جدول 

  ميانگين  مؤلفه
انحراف 

  معيار

تعداد 

  سؤال
  ضريب آلفا

ضرايب 

همبستگي 

  بازآزمايي

  80/0*  83/0  6  71/0  20/4  تعهد ورزشي

  81/0*  86/0  4  75/0  41/4  لذت ورزشي

  α (  *75/0=80/0( 5در صورت حذف گوية  40/0  4  72/0  41/3  مشغوليات جايگزين

  α (  *68/0= 60/0( 20در صورت حذف گوية  50/0  4  69/0  44/2  كتفرصت هاي مشار

  87/0*  90/0  7  94/0  99/1  فشار اجتماعي

  78/0*  79/0  3  76/0  75/3  هاي شخصي گذاري سرمايه

 )001/0 P<( *  

  گيريبحث و نتيجه

شكار انجام منظور بررسي روايي و پاياي پرسشنامة مدل تعهد ورزشي در ميان دانشجويان ورزاين پژوهش به
درصد از  67نتايج تحليل عاملي اكتشافي نشان داد كه اين مدل داراي پنج عامل است كه در مجموع . گرفت

  .كندواريانس را تبيين مي

. اندها روي عوامل نهفتة مورد انتظار بارگذاري شدهبررسي نتايج ماتريس بار عاملي نشان داد كه بيشتر گويه
الن و ندر تحقيقات اسكا. اندروي عوامل غيرقابل انتظار بارگذاري شده 27و  15 ،20هاي با وجود اين، گويه

هايي از پرسشنامة مدل تعهد ورزشي مبهم و پيچيده نيز گويه) 2007(  و سوزا و همكاران) 1993(همكاران 
. رد بررسي باشدهاي موآميز در تحقيقات مختلف ممكن است ناشي از تنوع نمونههاي ابهامتفاوت در گويه. بودند

ها وقف هاي شخصي به اين دليل باشد كه آزمودنيگذاريدر مؤلفة سرمايه 15رسد، بارگذاري گوية نظر ميبه
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در مؤلفة  5عدم بارگذاري گوية . كنندگذاري شخصي قلمداد ميكردن خود را در ورزش مورد نظر، نوعي سرمايه
هاي ورزشي ديگر در رشته) درصد 57(كننده دانشجويان شركتدليل اين نكته بود كه بيشتر اصلي خود، شايد به
همچنين علت بارگذاري . بنابراين انتخاب يك رشتة ورزشي جايگزين چندان دشوار نبود. نيز فعاليت داشتند

هاي دليل اين موضوع باشد كه دانشجويان شركت در فعاليتهاي مشاركت شايد بهدر مؤلفة فرصت 27گوية 
  .دانندبراي نشان دادن لياقت و شايستگي خود مي ورزشي را فرصتي

ي، دو الگو با توجه به ردر اين پژوهش، با استفاده از تحليل عاملي تأييدي به روش الگويابي معادالت ساختا
ارزيابي . و همچنين نتايج حاصل از تحليل عاملي اكتشافي بررسي شد) 1993(الن و همكاران نتحقيقات اسكا

اين يافته با نتايج . برازش نشان داد كه الگوي پيشنهادي در اين پژوهش قابل پذيرش استهاي نيكويي شاخص
) 2007(  و سوزا و همكاران) 2004(، الكساندريس و همكاران )1993(و همكاران  ترحاصل از تحقيقات كارپن
الن و همكاران نكاطور تقريبي، با مدل تعهد ورزشي اسشده بهاين پنج عامل استخراج. تفاوت چنداني نداشت

هاي نكتة داراي اهميت اساسي در پژوهش حاضر، تلفيق گويه). 20(هاي قبلي مشابه است و پژوهش) 1993(
زياد بين اين دو  دليل همبستگيرسد اين مسئله بهنظر ميبه. لذت ورزشي و تعهد ورزشي در يك عامل است

  . ه نبودالبته تلفيق اين دو مؤلفه كامالً غيرمنتظر. مؤلفه است

- مدلي را براي تعهد ورزشي ارائه دادند كه در آن، لذت ورزشي به 2001وايس، كيمل و اسميت در سال 

اي تعهد ورزشي، هر براساس مدل واسطه. عنوان عامل كليدي و ميانجي روي تعهد ورزشي معرفي شده است
تواند موجب تمايل افراد ش شود، ميمندي افراد به فعاليت جسماني و ورزعاملي كه موجب افزايش لذت و عالقه
الگوي پيشنهادي اين تحقيق از تركيب عاملي و ساختار چندبعدي ). 24(به تداوم مشاركت در فعاليت نيز شود 

  .كندهاي آن تا حدودي حمايت ميمدل تعهد ورزشي و مؤلفه

اي آن است كه ضرايب هاي حاصل از همساني دروني گويدربارة پايايي پرسشنامة مدل تعهد ورزشي، يافته
قرار ) α ≤ 70/0(هاي مشاركت در حد قابل قبولي ها به استثناي مشغوليات، جايگزين و فرصتآلفاي همة مؤلفه

نكتة شايان توجه ). 18(را سطح قابل قبول معرفي كرده است  7/0تر از ضرايب آلفا بزرگ) 1978( 1نانلي. دارد

                                                           
1  - Nunnly 
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اين موضوع نشان . يافتآلفاي اين دو مؤلفه افزايش چشمگيري مي ضريب 20و  5هاي اين بود كه با حذف گويه
  . كنندطور متفاوتي تفسير ميها را بههاي تحقيق اين گويهدهد كه آزمودنيمي

- هاي سرمايهنيز همساني دروني مؤلفه) 2007(، سوزا و همكاران )1993(در تحقيقات اسكاتالن و همكاران 

. گزارش شد) α=  60/0(هاي مشاركت كمتر از سطح قابل قبول و فرصتگذاري شخصي، مشغوليات جايگزين 
هاي ناشي از مشاركت اي جذابيت مشغوليات جايگزين و فرصتدليل ماهيت چندجنبهاين نتايج ممكن است به

در ) >P 001/0(همچنين محاسبة ضرايب همبستگي بازآزمايي حاكي از وجود ثبات زماني قابل توجه . باشد
  .اين مدل است هايمؤلفه

باوجود فراهم شدن شواهد قابل قبول براي پايايي و روايي پرسشنامة مدل تعهد ورزشي در اين پژوهش، 
جاي مطالعة رفتار دليل استفاده از ابزار خودگزارشي، بهاول، در اين پژوهش به. ها شايان توجهندبرخي محدوديت

منظور تأييد روايي اين عبارت ديگر، بهبه. سي شده استهاي شناختي و عاطفي تعهد به ورزش بررواقعي، جنبه
هاي هاي مؤلفهمنظور بررسي تفاوتدوم، به. شدنهاي معتبر ديگر استفاده ا مقياسيمقياس از مشاهدة رفتاري 

شود تا تحقيقات مشابهي با پيشنهاد مي) مانند سن، جنسيت و سطح رقابت(هاي مختلف تعهد ورزشي بين گروه
  . تر انجام گيردتر و ناهمگونهاي آماري بزرگاز نمونهاستفاده 

دليل مقطعي بودن طرح تحقيق، ميزان تعهد ورزشي دانشجويان تنها در يك زمان مشخص در نهايت، به
هاي آينده شود پژوهشباتوجه به ماهيت پوياي اين مفهوم، پيشنهاد مي. گيري شده استاندازه) فصل مسابقات(

هاي مختلف تري از روابط بين متغيرها در دورههاي كاملمدت بتوانند تحليلهاي طوالنيحبا استفاده از طر
  .تمرينات ورزشي داشته باشند
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 الگوي پنج عاملي مدل تعهد ورزشي–1شكل
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