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Abstract 
The purpose of this study was to determine the psychometric 
properties of Persian version of the sports commitment 
questionnaire-2. 443 athletes (male: 240 and Female: 203) 
from 16 team and individual sports, were selected by random 
cluster sampling. The face and content validity confirmed by 
sports psychology experts and the correctness of the 
translation was verified by a specialist in English. The results of 
the confirmatory factor analysis showed that the general 12-
factor model (type of commitment and commitment 
resources), the 10-factor model (commitment resources), and 
the 2-factor model (types of commitment) fit well with the 

data. Intra-class correlation coefficient above 0.76 indicates 
appropriate temporal reliability and also Cronbach's alpha 
above 0.75 represents the acceptable internal consistency of 
the questionnaire. These findings suggest that the sports 
commitment questionnaire-2 can be used as a valid tool for 
assessing the type of commitment and sport resources in the 
Iranian athlete community. 

 

Extended Abstract 

Objective  
Commitment is a term used to describe 
a person's desire for certain behaviors. 
Becker (1960) defines commitment as a  
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fixed activity or behavior that persists 
over a period of time. Traditionally, 
social-exchange theory (Thibaut, & 
Kelley, 1959), Kelly’s model of 
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interpersonal (Kelly & Tiblett, 1978), 
and Rusbult’s Investment Model 
(Rusbult, 1980) have focused on the 
role of commitment in work and social 
relationships. These theories were the 
starting point for introducing a model of 
commitment to sports. Thus, Scanlan, 
Carpenter, Schmidt, Simons, & Keeler 
(1993, a) developed the sports 
commitment model (SCM) to examine 
commitment in sports. In this model, 
sports commitment is described as a 
psychological state that indicates the 
desire and decision to continue 
participating in a particular sports 
program (Scanlan et al., 1993, a). This 
model suggests that sources of 
enjoyment, personal investment, 
participation opportunities, alternative 
occupations, and social constraints 
affect an athlete's level of participation 
and commitment. Based on this, the 
Sports Commitment Questionnaire 
including 5 sources (sports enjoyment, 
personal investment, participation 
opportunities, alternative occupations, 
and social constraints) was initially 
designed to assess the basic structures 
of sports commitment in Athletes 
(Scanlan et al., 1993, b). Studies have 
shown that commitment is considered 
as a two-dimensional construct 
including enthusiastic (functional) 
commitment and constrained 
(compulsory) commitment. For 
example, Brickman (1987) 
demonstrates the nature of 
commitment by including the 
functional component (intention to 
continue participation based on desire) 
and the enthusiastic component 
(intention to continue participation 
based on coercion). Individuals can be 

functionally and compulsorily 
committed to an activity at any time. In 
other words, people can stay in the 
sport because they "want to" and 
because they "must" stay (Brickman, 
1987). Finally, in other study, Scanlan et 
al. (2016) developed an initial 
questionnaire that designed 25 years 
ago, introduced the Sports 
Commitment questionnaire-2. This 
questionnaire has 12 subscales, 
including 2 types of psychological 
commitment and 10 sources of 
commitment (Scanlan et al., 2016). In 
their study, the researchers made 
several modifications to the original 
model of sports commitment, which 
specifically include two new sources 
(social support and the desire for 
excellence), and a new type of 
commitment (constrained 
commitment). Given that the process of 
designing the Sports Commitment 
Questionnaire-2 is such that it assesses 
different ethnicities, and different 
levels of task interdependence, this 
questionnaire is an obvious reference 
for evaluating different types of sports 
(Scanlan et al., 2016). On the other 
hand, the items produced in this 
questionnaire for each structure, based 
on common definitions and concepts, 
as well as a review of the commitment 
literature in sports and sports 
psychology (Carpenter, 1992; Scanlan 
et al., 1993, A. Wilson Et al., 2004), 
social psychology (Rusbult et al., 1998), 
health psychology (Reis, & Sprecher, 
2009), and organizational psychology.  
A review of the previous studies has 
shown that in recent years, attention 
has been paid to effective variables in 
sport, including sport commitment as 
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one of the important psychological 
structures. Given the changes made in 
the Sport Commitment Questionnaire, 
the aim of the present study was to 
determine the validity and reliability of 
the Persian version of Sports 
Commitment Questionnaire-2 in 
athletes. 

Instruments and Data Collection 
The statistical population of the present 
study includes male and female 
athletes with two years of experience in 
team sports (football, futsal, basketball, 
volleyball, handball) and individual 
(bodybuilding, badminton, wrestling, 
table tennis, swimming, aerobics, 
martial arts in 2016, is one of the six 
cities of Fars province (Shiraz, 
Marvdasht, Kazerun, Fasa, Jahrom, and 
Sepidan). 450 samples were randomly 
selected. Seven questionnaires were 
incompletely completed. Therefore, 
data from 443 questionnaires were 
analyzed. 
The participants completed the Sports 
Commitment Questionnaire-2 (Scanlon 
et al., 2016). This questionnaire has two 
sources of Enthusiastic and Constrained 
Commitment and seven subscales of 
Enjoyment, Valuable Opportunities, 
Other Priorities, Personal Investment, 
Social Constraints, Social Support, and 
Desire to Excellence. The personal 
investment component has two 
subscales of Personal Investment Loss 
and Personal Investment Quantity, the 
Social Support component consists of 
two subscales of Emotional and 
Informational Social Support, and 
Desire to Excellence consists of Mastery 
Achievement and Social Achievement. 
In general, this questionnaire has 12 
sub-scales that represent all 

dimensions of an athlete's sport 
commitment. The questionnaire 
contains 58 questions with a five-point 
scale from strongly disagree (1) to 
strongly agree (5). To confirm the 
construct validity, a confirmatory factor 
analysis was used based on the 
structural equation model. Cronbach's 
alpha was used to calculate the 
reliability and internal consistency. 
Internal-correlation coefficient and the 
test-retest method were used to 
examine the temporal reliability. The 
results showed that Cronbach's alpha 
coefficients are acceptable for all 
variables (alpha greater than 0.75). The 
results showed that the distribution of 
some variables is not normal. Also, the 
Mardia elongation coefficient was 
obtained to evaluate the normality of 
multivariate data (251.48) which was 
significant at the level of 0.001. 
Therefore, the multivariate distribution 
of data is not normal. Therefore, due to 
the non-normality of univariate and 
multivariate data, the Robust Maximum 
Likelihood (RML) method was used to 
perform confirmatory factor analysis. 
The confirmatory factor analysis 
method was used to assess the 
structural validity. According to the 
factors of the questionnaire, which 
includes two types of commitment and 
10 sources of sports commitment, the 
general structure of the questionnaire 
with 12 factors combined with the type 
and sources of sports commitment, two 
factors of type of sports commitment, 
and 10 factors of sources of sports 
commitment was investigated. Based 
on the obtained results, all fit indices 
are in the desired range. Therefore, the 
tested model has a good fit with the 
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collected data, and the validity of the 
questionnaire structure with a 
structure of 12, 10, and two factors is 
confirmed. 
In order to evaluate the reliability, in 
addition to internal consistency, the 
measurement stability method with 
two weeks interval was examined by 
intra-class correlation coefficient test, 
the values of which indicate the 
appropriate time reliability of the 
measuring instrument. The results of 
confirmatory factor analysis using the 
RML estimate for the final 10-factor 
model indicate that the Sports 
Commitment Questionnaire (10-factor) 
has an appropriate measurement 
model. 

Discussion 
The purpose of this study was to 
determine the validity and reliability of 
the Persian version of the Sports 
Commitment Questionnaire-2 in the 
Iranian athlete community. In the 
present study, all comparative fit 
indices in two-factor, 10-factor, and 12-
factor combined models were greater 
than 0.9, which is an acceptable value. 
Other findings of the present study 
were the desirability of internal 
consistency and temporal stability of 
the data. In order to evaluate the 
reliability of the questionnaire, the 
method of internal consistency was 
used that Cronbach's alpha coefficients 
for all factors indicated the existence of 
high reliability in the factors (alpha 
greater than 0.75). Examination of the 
factor load of the questions that make 
up the final model (12 factors) showed 
that most of the questions had a factor 
load of acceptance (0.5) or higher. The 
results of the factor analysis t-test were 

higher than two and significant for the 
predictive power and significance of the 
questions related to the related factors. 
The results of Scanlan and colleagues 
(2016) showed that all standardized 
factor loads were greater than 0.4 
(range 0.68 to 0.83) so that for the 2-
factor model commitment is between 
0.49 to 0.84 (0.54 to 0.69 in the present 
study), 10-factor model load values 
between 0.41 to 0.90 (in the present 
study 0.56 to 0.88), and load values of 
the standardized factors in the final 
model (12 factors) ranged between 
0.68 to 0.83 (0.54 to 0.88 in the present 
study), that was in line with the present 
study. Overall, the results of the 
present study showed that the results 
of confirmatory factor analysis of the 
measurement model, Cronbach's alpha 
coefficients, and intra-class correlation 
supported the 12-factor structure of 58 
questions and the construct validity, 
internal consistency, and temporal 
reliability of the questionnaire.  
Therefore, it is recommended that 
sports psychology trainers use this 
questionnaire to assess the sources and 
types of commitment to athletes. This 
questionnaire is also especially useful in 
the early stages of interventions, to 
understand whether the athletes' 
commitment to continue their sports 
activities was based on passion or 
interest. On the other hand, an athlete 
who reports little commitment should 
be given the insight to identify the 
factors that contribute to the 
improvement of their athletic 
commitment and thus focus on those 
resources.
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                                                              یه، ایران )نویسنده مسئول(            دانشیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، اروم. 2
 ارومیه، ایران اسالمی، آزاد دانشگاه ارومیه، واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه حرکتی، رفتار استادیار. 3

 

 چکیده
تعهد  نامةفارسی پرسش نسخةسنجی روان هایتعیین ویژگی هدف از پژوهش حاضر،

رشته ورزشی تیمی و 16زن و( از  203و مرد  240)ورزشکار  443. تعداد بود 2-ورزشی
 و محتوا ای انتخاب شدند. روایی صوریخوشهگیری تصادفی، به صورت نمونهانفرادی

انگلیسی متخصص زبانتوسط صحت ترجمه  و شناسی ورزشیتوسط متخصصین روان
عاملی )نوع تعهد و منابع  12ییدی نشان داد مدل کلی تایید شد. نتایج تحلیل عامل تأ

برازش مناسبی با عاملی )نوع تعهد(  دوعاملی )منابع تعهد( و مدل  10تعهد(، مدل 
 بیانگر پایایی زمانی مناسب و 76/0ای باالی طبقهتگی درونهمبسضریب ها دارد. داده

باشد. نامه میقبول پرسشدرونی مورد انیبیانگر همس 75/0کرونباخ باالی نیز آلفای
ه عنوان ابزاری معتبر، ب 2-تعهد ورزشی نامةتوان از پرسشاست که میها بیانگر آنیافته

   نوع تعهد و منابع تعهد ورزشی در جامعه ورزشکار ایرانی استفاده کرد.برای سنجش 

 قدمهم

فراد به تمایل اتعهد اصطالحی است که برای توصیف 
د را تعه (6019) 1بیکررود. رفتارهای خاصی به کار می
 ای از زمان که در دورهداند فعالیت و یا رفتار ثابتی می

                                                 
1. Becker 

2. Social – Exchange Theory 

3.Thibaut, & Kelley 

4. Kelly’s Model of Interpersonal 

Relationship 

 
 2اجتماعیتئوری تبادل طور سنتی،بهماند. پایدار می

 4یفردی کل، مدل روابط بین(19593تیبات و کلی، )
 5لتوبسروگذاری و مدل سرمایه (1978کلی و تیبلت، )
کار و روابط  ةبر نقش تعهد در زمین( 1980، 6روسبولت)

ها نقطه آغازی اند. این تئوریاجتماعی تمرکز داشته
ای ورزشی بود. هبرای معرفی یک مدل تعهد در زمینه

 7اسکانالن، کارپنتر، اسکیمدت، سیمون و کیلررو ایناز
منظور بررسی را به 8مدل تعهد ورزشی ،)، الف1993( 

5. Rusbult’s Investment Model 

6. Rusbult 

7. Scanlan, Carpenter, Schmidt, 

Simons, & Keeler, 

8. Sport Commitment Model (SCM) 
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-. این مدل بهتوسعه دادند های ورزشیهتعهد در زمین

برای مشارکت ورزشکاران  ةبهتر انگیز منظور فهم
عنوان این مدل تعهد ورزشی بهورزش توسعه یافت. در

شود که نشان وصیف میشناختی تیک حالت روان
برنامه یا  شرکت در ةمیل و تصمیم برای ادام ةدهند
اسکانالن ) ورزشی خاص و یا در کل ورزش است ةرشت

کند می. این مدل پیشنهاد (، الف1993و همکاران، 
-، فرصت2گذاری شخصی، سرمایه1ورزشیمنابع لذت

های و محدودیت 4جایگزین ، مشغولیات3های مشارکت
-ثیر میتعهد ورزشکار تأمشارکت و  بر سطح 5اجتماعی

 6نامة تعهد ورزشیابتدا پرسشدراین اساس بر گذارد.
گذاری شخصی، ورزشی، سرمایه)لذت منبع 5شامل 
مشغولیات جایگزین، و های مشارکت، فرصت

ارزیابی طراحی شد تا به های اجتماعی(محدودیت
در نوجوانان ورزشکار  های اولیة تعهد ورزشیسازه

مطالعات . (ب، 1993اسکانالن و همکاران، )بپردازد 
بعدی، با دو ةاند که تعهد به عنوان یک سازنشان داده

 8شدهمحدودتعهد  )عملکردی( و 7مشتاقانهدو بعد: تعهد 
 9بریکمنشود. برای مثال نظر گرفته می)اجباری( در

جزء  داد که ماهیت تعهد شامل یکنشان (1987)
 مشارکت مبتنی بر میل و اراده( ةادامبه)قصد  عملکردی

مشارکت مبتنی بر  ةادامقصد بهاجباری )جزء و یک
توانند به صورت عملکردی و است. و افراد می اجبار(

زمانی متعهد بمانند. به  به یک فعالیت در هر اجباری
توانند در ورزش باقی بمانند زیرا عبارت دیگر، افراد می

بریکمن، ) بمانند "باید"و زیرا آنها  "خواهندمی"آنها 
 تعهد ورزشی نامةشایان ذکر است که پرسش .(1987

                                                 
1. Sport Enjoyment 

2. Personal Investment 

3. Involvement Opportunities 

4. Involvement Alternatives 

5. Social Constraints 

6. Sport Commitment Questionner 

(SCQ) 

7. Enthusiastic Commitment  

مشتاقانه را تعهد  (، ب1993) همکارانو  اسکانالن
 .(، ب1993اسکانالن و همکاران، ) کندگیری میاندازه

به تقویت، اصالح و توسعه  مرور، پژوهشگران بسیاریبه
؛ 1992کارپنتر، کردند )تعهد ورزشی کمک  نامةپرسش

ویس، کیمل، و اسمیت، ؛ 1998کارپنتر و کولمن، 
(. 2003ویس و ویس، ؛ 2007؛ ویس و ویس، 2001

ای، ( در مطالعه2016) اسکانالن و همکاراننجام سرا
سال قبل طراحی شده بود را  25نامة اولیه که پرسش

 معرفیرا  210 -تعهد ورزشی نامةپرسشو  توسعه دادند
نامه این پرسش سنجی کردند.را روانهای آنو ویژگی

شناختی و نوع تعهد روان 2مقیاس، شامل زیر 12دارای 
. (2016اسکانالن و همکاران، )منبع تعهد است  10

ن چندیالعة خود در مط (2016)و همکاران  اسکانالن
-که به دادند تعهد ورزشی صورت ةاولیاصالح در مدل 

و  11اجتماعیحمایتر ویژه شامل دو منبع جدید )طو
یک نوع جدید از تعهد )تعهد (، و 12برتریبه میل

عنوان اجتماعی بهحمایت منبعشده( است. محدود
، 13ناسکانالن، راسل، مایگر، و اسکانالبین تعهد )پیش

؛ 1992کارپنتر، کمی ) هایپژوهش بر پایة (2009
( و کیفی 2007ویس و ویس، ؛ 1998ولمن، کارپنتر و ک

، ب؛ اسکانالن و 2003، اسکانالن و همکاران)
 میل( پیشین به مدل اصلی اضافه شد. 2009همکاران، 

در  عنوان یک منبع از تعهد مشتاقانهبرتری نیز بهبه
اسکانالن و دست آمد )همصاحبه با ورزشکاران نخبه ب

لی تعهد (. تعهد محدود شده به مدل اص2013همکاران، 
تری از تصویر کامل بر ارائةورزشی اضافه شد تا عالوه

پایداری درخصوص علت توضیح بیشتری فرایند تعهد، 

8. Constrained Commitment 

9. Brickman 

10. Sport Commitment Questionner-2 

(SCQ-2) 

11. Social Support 

12. Desire to Excel 

13. Scanlan, Russell, Magyar, & 

Scanlan 
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در  هامقیاسزیردهد.  بیشتر ورزشکاران در ورزش
بر اساس مطالعات  2- ورزشی تعهد نامةپرسش

های ورزشکاران رشته رویبردست آمد که بهمختلفی 
 مانند شنا، بدمینتون، بیسبال، سافتبال متفاوت

اسکانالن و  ؛الف، 1993)اسکانالن و همکاران، 
الن، سیمونز و نکارپنتر، اسکا، ب؛ 1993همکاران، 

کارپنتر و ) الفوتب، (1997، 2ردیاک؛ 1993، 1لوبل
، (2004، 3میلر، رابرت و اموندسن؛ 1998، اسکانالن

)ویس  ، ژیمناستیک(1998، 4کارپنتر و کولمن) کریکت
 ورزشکارانو غیر (2003ویس و ویس، ؛ 2006و ویس، 

تسورباتزودیس، و الکساندریس، زاهاریادیس، )
 ام شد. انج (2002، 5گرویوس

 نامةپرسشسنجی ( روان2016) الن و همکارانناسکا
 . در مرحلةانجام دادنددو مرحله طی  را 2 -تعهد ورزشی

سنی  ةبا دامن زن( 458مرد و  295ورزشکار ) 753اول 
ورزشی متفاوت و  ةرشت 6ز سال ا 19تا  13ورزشکاران 

های یتسال ورزش تخصصی از قوم 15تا  1 با سابقة
-پذیری پرسشمنظور تعمیماب شدند. بهتلف انتخمخ

 متقابلمختلف وابستگی کاران سطوحنامه از ورزش
 دهنده محدودةتکلیفی نشان متقابل وابستگی) 6تکلیفی

م همکاری است که اعضای تیم باید برای اجرا با ه
-ژیمناستیک و شنا نشانهای کنند( استفاده شد. ورزش

کم، بیسبال و  تقابلم وابستگی ی بایهاورزش دهندة
 متقابل های با وابستگیورزش دهندةسافتبال نشان

ی با یهادهندة ورزشپلو و فوتبال نشانواترمتوسط و 
، 7تز، شورت، و سولیوانفل) زیاد است متقابل وابستگی

یک،  های مرحلةعاملی اکتشافی از دادهتحلیل . (2008
و  مشتاقانهنوع از تعهد ) دوعامل را آشکار کرد:  13

 اول، مرحلة شبیه به مرحلةمنبع.  11محدود شده( و 
 زن( با دامنة 643مرد و  339شکار )ورز 928دوم نیز با 

                                                 
1. Carpenter, Scanlan, Simons, & Lobel 

2. Raedeke 

3. Miller, Roberts, & Ommundsen 

4. Coleman 

سال از  16تا  1ورزشی  ابقةس سال و با 19 تا 13سنی 
دوم نیز  ةانتخاب شدند. در مرحلهای مختلف قومیت

 ورزش متفاوت پنجپذیری از منظور افزایش تعمیمبه
های میدانی و )فوتبال، بیسبال، سافتبال، ورزش

زیاد، کم، متوسط، و  متقابل صحرایی( با وابستگی
دو،  های مرحلةییدی از دادهتأعاملیاستفاده شد. تحلیل

عالوه، ت کرد. بهآیتم حمای 58عاملی با  12 از یک سازة
درونی بودند. مدل  ها دارای همبستگیمقیاستمام زیر
ساختاری نشان داد که منابع توضیح داده شده معادالت

ت از تغییرا %9/63 و تعهد مشتاقانهاز تغییرات  8/81%
-پرسش نتیجهکند. دربینی میشده را پیشتعهد محدود

 ورزشی تعهد اولیة نامة، پرسش2-نامة تعهد ورزشی 
 تریصورت کاملهب و منابع و انواع تعهد را دادتوسعه  را

  تعیین کرد.
زمینة گرفته در های انجام، بیشتر پژوهشکشورداخل در

بررسی  به ،های جسمانی و ورزشیدر فعالیت مشارکت
د و کمتر انپرداخته دالیل مشارکت و عدم مشارکت

مشارکت در ثر بر تداوم و پایبندی بهؤروی عوامل م
که موضوع  درحالی. اندهای ورزشی تأکید داشتهفعالیت

شروع آن،  های ورزشی نیز ماننددادن فعالیتادامه
شاید بتوان گفت که الزمة  .سزایی داردهاهمیت ب

-نظامدار و هدفمند پایبندی و تعهد افراد به بررسی

از درک اهمیت های ورزشی پس مشارکت در فعالیت
-زمینة اندازهسی آن، دسترسی به ابزاری مؤثر دربرر

میرحسینی و ) مفهوم تعهد ورزشی است گیری
میرحسینی و همکاران گرچه . (2013همکاران، 

 پیشین ه نسخةک خود نتیجه گرفتند پژوهش( در 2013)
در نمونة دانشجویان  تعهد ورزشی نامةپرسش

 است خورداررقبولی بپایایی قابل از روایی و انورزشکار
سال پیش ارائه شده است.  25، نامهپرسشآن اما 

5.Alexandris, Zahariadis, 

Tsorbatzoudis, & Grouios 

6. Task interdependence 

7. Feltz, Short, & Sullivan 
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 یهاپژوهشبر اساس  (2016) اسکانالن و همکاران
، دادندسال انجام  25کمی و کیفی که در مدت این 

رسانی و منظور بروزای بهغییرات عمدهاصالحات و ت
، ایجاد تعهد ورزشی نامةپرسش پیشین توسعة نسخة

را در  2-ورزشی  تعهد نامةجدید پرسش کردند و نسخة
. با توجه به توضیحات مذکور معرفی کردند 2016سال 

رخورداری از و ب 2-تعهد ورزشی  نامهرابطه با پرسشدر
الن ناسکانسخة اصلی توسط  قبولروایی و پایایی قابل

و پایایی آن در کشور  رواییکنون ، تا(2016) همکارانو 
های پس از ترجمة واژهما بررسی نشده است. بنابراین 

فارسی، احتمال تغییر در مفاهیم اصلی این ابزار به زبان
. جدید وجود دارد های فرهنگی در جامعةمغایرت و

و  صوری آوردن روایی دستدیگر، تنها به ازسوی
گیری پس از ترجمه کافی اندازه ابزارمحتوایی یک 

ا ة این آزمون مطابق بساز باشد، بلکه تعیین روایینمی
. جامعة اصلی جهت استفاده در کشور الزامی است

 سنجی جهتاین، تعیین پایایی ابزارهای روانبرعالوه
های مختلف شرایط و زمانبودن آزمون در پذیرتکرار

 بایستبا تغییر جامعه میباشد و دیگر الزامات میاز
. گردد درونی این ابزار تعیین نی و ثباتزما پایایی

رخورداری های آماری مذکور ببا تعیین شاخص بنابراین
-شناختی قابلروان هایاز ابزارهای سنجش ویژگی

پذیر خواهد کشور، امکانبرای ورزشکاران داخلاستفاده 
ی، متشرعی و فرخ؛ 2001)واعظ موسوی،  بود

تعهد  نامةپرسشاینکه به با توجه(. 2013زیدآبادی، 
نامة فرایند طراحی پرسش و جدید است 2-ورزشی 

های ای است که قومیتگونهبه 2-تعهد ورزشی 
تکلیفی را  متقابل گوناگون، و سطوح مختلف وابستگی

آشکار  یک مرجع نامهپرسشاین سنجد، بنابراین می
های مختلف است )اسکانالن برای ارزیابی انواع ورزش

                                                 
1. Wilson 

2. Rusbult, Martz, & Agnew 

3. Reis, & Sprecher 

-شده درهای تولیداز طرفی آیتمو  (.2016و همکاران، 

اساس تعاریف و نامه برای هر سازه، براین پرسش
ورزش و  تعهد در رایج، و نیز بررسی ادبیات مفاهیم

اسکانالن و ؛ 1992کارپنتر، ) یورزش شناسیروان
 ،(2004و همکاران،  1ویلسون، الف؛ 1993همکاران، 

، 2روسبولت، مارتز، و اگنیوی )اجتماع یشناسروان
، 3ریس و اسپریچر) سالمت یشناس، روان(1998
موودی، استیرس، و ی )سازمان یشناس، و روان(2009

-بهاست. ( تولید شده1990، 5الن و مایر؛ 1979، 4پرتر

توان تشخیص داد نامه میکمک این پرسشبه عالوه
ورزش رزشکاران عزیزکشورمان بهکه علت پایبندی و

خاطر از روی اجبار و بهست و یا ها ادلیل اشتیاق آنبه
عدم بنابر عوامل ذکر شده و اجتماعی است.  فشارهای

، در ایران 2-تعهد ورزشی  نامةپرسش سنجیروان
این سوال است که آیا اسخ بهپی پپژوهش حاضر در

بین ورزشکاران مذکور در نامةفارسی پرسش نسخة
ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است  ةجامع

 یا خیر؟  
 

 پژوهش شناسیروش
ورزشکار دانشجویان جامعة آماری تحقیق حاضر شامل 

 هایسال سابقة بازی در رشته دو با دخترو  پسر
بسکتبال، والیبال، فوتسال، فوتبال، تیمی )ورزشی
 بدمینتون، کشتی، تنیسبدنسازی، انفرادی ) ( وهندبال

، جودو، کاراته، تکواندو) شنا، ایروبیک، رزمی روی میز،
فارس شهر استان ششاز ، 1395در سال  ((کونگ فو

، و )شهرهای شیراز، مرودشت، کازرون، فسا، جهرم
 صورت تصادفینمونه به 450د تعداباشد. می سپیدان(

ص تکمیل نامه ناقپرسش هفتای انتخاب شدند. خوشه

4. Mowday, Steers, & Porter 

5. Allen, & Meyer 



 9                                                          1399، زمستان 34، شماره 9شناسی ورزشی، دوره روان: مطالعات مختاری

 

 

                                                                        

 

نامه پرسش 443به های مربوطدادهشده بود. بنابراین، 
 مورد تحلیل قرار گرفت. 

 هاگردآوری داده ابزار
اسکانالن و ) 2- تعهد ورزشی نامةپرسش

نوع  دومقیاس شامل زیر 12( دارای 2016،همکاران
 58 نامهاین پرسش منبع است. 10شناختی و تعهد روان

 آیتم پنج، تعهد مشتاقانهآیتم آن  ششآیتم دارد که 
آیتم  چهارآیتم لذت ورزشی،  پنج، تعهد محدود شده

 پنجهای دیگر، آیتم اولویت پنجهای با ارزش، فرصت
آیتم  چهار، 1ضرر -های شخصیگذاریسرمایهآیتم 

آیتم  چهار،  2مقدار -شخصی هایگذاریسرمایه
 -اجتماعی حمایتآیتم  چهارفشارهای اجتماعی، 

، 4اطالعاتی - اجتماعیحمایتآیتم  پنج،  3احساسی
آیتم  پنج، 5تسلط پیشرفت -برتری به میلآیتم  شش
هر  سنجد.، را می6اجتماعی پیشرفت -برتری به میل

 یکای لیکرت از نمره پنج سؤال برحسـب مقیـاس
شده  امتیازدهی( موافقم)کامالً  پنجتا  (مخالفم)کامالً

 ت.اس
شناسی ن روانمتخصصانامه توسط پرسشدر ابتدا، 
 سپس .انگلیسی ترجمه و اصالح گردیدزبانورزشی و 

نامة تعهد پرسش ،ییو محتوا صوری رواییجهت تعیین 
-روان ةزمین افراد خبره درنفر از  پنج به 2-ورزشی 

صوری و  رواییها شد و آن داده یشناسی ورزش
نامه در پرسش. کردند تایید را نامهپرسشیی محتوا
نفر( از ورزشکاران مرد و زن  30ای کوچک )جامعه

توزیع و تکمیل شده و اصالحات احتمالی آن لحاظ شد 
 منظورمجوزهای الزم به در ادامه،)مطالعه مقدماتی(. 

نامه نامه از مسؤالن مربوط اخذ و پرسشتوزیع پرسش

                                                 
1. Personal Investments-Loss 

2. Personal Investments-Quantity 

3. Social Support-Emotional 

4. Social Support-Informational 

5. Desire to Excel-Mastery 

Achievement 

آوری آماری توزیع، تکمیل و جمع نمونة اعضایمیان 
ها اطمینان داده شد که پاسخ آندهندگان پاسخبه  شد.

 خواهد استفاده های پژوهشیمحرمانه و تنها برای هدف
در  7مطلوبیت اجتماعیشد. جهت جلوگیری از سوگیری 

شد که نتایج  اطالع داده هاآندهندگان، بهبین پاسخ
-ها در رشتهگزینش و انتخاب آن ثیری درپژوهش تأ

پاسخ درست یا هیچ ورزشی مربوطه نداشته و  های
فرخی ) نامه وجود نداردهای پرسشغلطی برای سوال

  .(2013و همکاران، 

 هاادهد پردازش روش
های توصیفی شامل میانگین و انحراف ابتدا شاخص

کشیدگی گزارش شده است. از  استاندارد، چولگی و
نامه، پرسش سازة ییدی برای تعیین رواییأتعاملتحلیل

نی، درو کرونباخ برای تعیین همسانی و از ضریب آلفای
تعیین برای  8ایطبقهو از ضریب همبستگی درون

، شد. جهت انجام محاسبات آماریاستفاده  زمانی پایایی
 10لیزرل و 20 نسخه 9اس. اس. پی. اس راز دو نرم افزا

 .استفاده شد 8.5

 

 هایافته

های توصیفی شامل میانگین، شاخص، یک در جدول
ماتریس  ،انحراف استاندارد، چولگی، کشیدگی

 هاهمبستگی بین متغیر و ماتریس همبستگی بین عامل
میانگین نمرات این جدول، توجه به. بااست شده ارائه

باشد. شده بیشتر میمشتاقانه از تعهد محدودتعهد 
-حد قابلمامی متغیرها درکرونباخ برای ت ضرایب آلفای

ایج همبستگی نت (.75/0بزرگتر از لفا )آ باشدقبول می
دهد ارتباط مثبتی بین تعهد ها نشان میبین عامل

6. Desire to Excel-Social Achievement 

7. Social Desirability 

8. Intra-class correlation coefficient 

9. SPSS 

10. LISREL 
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تعهد اشتیاق و یک منبع  گانهمنابع هفتبا  مشتاقانه
دارد. وجودجتماعی ا هایمحدودیتشده یعنی محدود

-ارتباط منفی با تعهد محدود همچنین، تعهد مشتاقانه

شده ودبا منبع محد شده دارد. ارتباط بین تعهد مشتاقانه
نادار نیست. از طرفی، تعهد های دیگر معاولویت
شده شامل شده ارتباط مثبتی با منابع محدودمحدود
جتماعی دارد. ا هایمحدودیتهای دیگر و اولویت

ارتباط منفی با منابع شده  همچنین، تعهد محدود
و  شاخص چولگیش( دارد. زار جز فرصت بااشتیاق )به

-گذاریشخصی، سرمایهی لذتمتغیرها کشیدگی برای

 حمایت، احساسی-اجتماعیحمایتمقدار، -شخصی

تسلط،  پیشرفت رتری،ب به اطالعاتی، میل-اجتماعی
 باشدمعنادار می اجتماعی پیشرفت -برتری به میل

دهد . این یافته نشان می(50/0)مقدار پی کوچکتر از 
متغیرها نرمال نیست. همچنین، ضریب برخی که توزیع 
متغیری مردیا برای بررسی نرمال بودن چندکشیدگی 

 001/0دست آمد که در سطح ( به48/251ها )داده
نرمال ها نیز معنادار بود. بنابراین توزیع چندمتغیری داده

متغیری و نرمال نبودن تک توجه بهنیست. لذا با
برای  1احتمال مقاوم ها از روش بیشینةچندمتغیری داده

 تأییدی استفاده شد. یعامل انجام تحلیل

مبستگی ی بین متغیرها، همیانگین، انحراف استاندارد، چولگی، کشیدگی، ماتريس همبستگ -1جدول

 هابین عامل

Table 1- Mean, Standard Deviation, Skewness, stretching, Correlation matrix 

between variables, Correlation between factors 

 

                                                 
 1. Robust Maximum Likelihood (RML) 
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در پایین قطر و نکته: ماتریس همبستگی بین متغیرها 
ها در باالی قطر آورده شده است. همبستگی بین عامل
معنادار  ±10/0ساوی و باالی ضرایب همبستگی م

. پایایی ترکیبی در قطر اصلی آورده (P <05/0هستند )
 شده است.

ییدی روایی سازه از روش تحلیل عامل تأ برای سنجش
ارائه شده است.  دواستفاده شد که نتایج آن در جدول 

نامه که شامل دو نوع تعهد های پرسشبا توجه به عامل
نامه است، ساختار کلی پرسش یمنبع تعهد ورزش 10و 
 دوعامل ترکیبی از نوع و منابع تعهد ورزشی،  12با 

عامل منابع تعهد ورزشی  10عامل نوع تعهد ورزشی، و 

-مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از مجذور خی

، شاخص 1آزادی، شاخص نیکویی برازش بر درجة دو
میانگین مربعات  ، ریشة2نیکویی برازش تعدیل یافته

، و مجذور میانگین مربعات 3د شدهاستاندار باقیماندة
؛ از 5های برازش مطلقعنوان شاخصبه 4خطای تقریب

 7، شاخص برازش هنجار شده6شاخص برازش تطبیقی
های عنوان شاخصبه 8و شاخص برازش هنجار نشده

؛ و از شاخص نیکویی برازش 9ایبرازش مقایسه
-به 11مقتصد و شاخص برازش هنجار شدة10مقتصد

نظر گرفته در 12برازش مقتصد هایعنوان شاخص
شدند. 

 
 پژوهش يیدی مدل آزمون شدةهای نیکويی برازش تحلیل عامل تأمقادير شاخص -2جدول 

 گیریهای اندازهمدل
عامل  12

 ترکیبی

عامل )منابع  10

 تعهد(

عامل )نوع  2

 تعهد(
 

 های برازششاخص
-دستبه مقادیر

 آمده
 آمدهدستبه مقادیر آمدهدستبه مقادیر

-مورد مقادیر

 قبول
 3کمتر از  03/2 98/1 94/1 دو بر درجة آزادی مجذور خی

دارد ریشة میانگین مربعات باقیماندة استان
 شده 

 06/0کمتر از  045/0 048/0 05/0

 08/0کمتر از  048/0 047/0 046/0 مجذور میانگین مربعات خطای تقریب
 90/0باالتر از  98/0 96/0 95/0 شاخص برازش تطبیقی 

 90/0باالتر از  96/0 91/0 91/0 شاخص برازش هنجار شده 
 90/0باالتر از  97/0 95/0 95/0 شاخص برازش هنجار نشده 

 5/0نزدیک به  63/0 74/0 73/0 شاخص نیکویی برازش مقتصد
 60/0باالتر از  75/0 84/0 84/0 شاخص برازش هنجار شدة مقتصد

های برازش ، تمامی شاخصدووجه به نتایج جدول با ت
شده  در حد مطلوبی قرار دارند. بنابراین، مدل آزمون

ای گردآوری شده دارد و روایی هبرازش مناسبی با داده

                                                 
1. Goodness of Fit Index 

2. Adjusted Goodness of Fit Index 

3. Standardized Root Mean Squared 

Residual 

4. Root Mean Square Error of 

Approximation 

5. Absolute 

عامل تایید  دو، و 10، 12نامه با ساختار پرسش سازة
 شود.می

6. Comparative Fit Index 

7. Normed Fit Index 

8. Non-Normed Fit Index 

9. Comparative 

10. Parsimony Goodness of Fit Index 

11. Parsimonious Normed Fit Index 

12. Parsimonious 
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-ایهای هر عامل، بارهسؤالها، ، عاملسهدر جدول 

 های خطا، و ضریبعاملی استاندارد شده، واریانس
. شایان ذکر تعیین برای مدل نهایی آورده شده است

ارتباط با عامل مرتبط خود، در هاسؤالاست برای تمامی 
و معنادار بود.  دوکه شاخص تی باالتر از 

 

 عاملی( 12ل نهايی )های خطا، و ضريب تعیین در مدبارهای عاملی استاندارد شده، واريانس  -3جدول

 تعیین ضريب خطا  واريانس عاملی بار  هاسؤال هاعامل

 تعهد مشتاقانه

 46/0 53/0 68/0 سؤال دوازده
 42/0 57/0 65/0 و یک سؤال سی

 57/0 42/0 76/0 و شش سؤال چهل
 43/0 56/0 66/0 و نهسؤال چهل
 47/0 52/0 69/0 و سه سؤال پنجاه
 32/0 68/0 56/0 و هشت سؤال پنجاه

 شدهتعهد محدود

 30/0 70/0 54/0 سوال هفت

 36/0 64/0 60/0 و یک سؤال بیست

 45/0 55/0 67/0 و دو سؤال سی

 41/0 59/0 64/0 و نه سؤال سی

 34/0 66/0 58/0 و سه سؤال چهل

 ورزشیلذت

 47/0 53/0 68/0 سؤال یک

 62/0 37/0 79/0 سؤال یازده

 56/0 43/0 75/0 سؤال بیست و هشت

 53/0 46/0 73/0 و پنجسؤال چهل

 47/0 53/0 68/0 و پنجسؤال پنجاه

 ارزشهای بافرصت

 52/0 48/0 72/0 سؤال هشت

 60/0 39/0 78/0 سوال چهارده

 58/0 42/0 76/0 سؤال سی

 63/0 36/0 80/0 سؤال پنجاه

 های دیگراولویت

 45/0 55/0 67/0 سؤال سه

 45/0 55/0 67/0 سؤال نه

 61/0 39/0 78/0 و ششسؤال بیست
 47/0 53/0 68/0 و ششسؤال سی 

 33/0 66/0 58/0 سؤال چهل

های گذاریسرمایه
 ضرر -شخصی

 47/0 53/0 68/0 سؤال شش

 49/0 51/0 70/0 سؤال ده

 40/0 59/0 64/0 و سهسؤال بیست

 42/0 57/0 65/0 و دوسؤال چهل

 44/0 56/0 66/0 و ششسؤال پنجاه
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 12های خطا، و ضريب تعیین در مدل نهايی )بارهای عاملی استاندارد شده، واريانس  -3ادامة جدول

 عاملی(
 تعیین ضريب خطا  واريانس عاملی بار  هاسؤال هاعامل

های گذاریسرمایه
 مقدار -شخصی

 45/0 55/0 67/0 سؤال دو
 44/0 56/0 66/0 سؤال هفده
 57/0 43/0 75/0 و چهارسؤال سی

 58/0 42/0 76/0 و هشتسؤال چهل

 های اجتماعیمحدودیت

 65/0 34/0 81/0 سؤال پانزده
 78/0 27/0 88/0 سؤال هجده

 72/0 22/0 85/0 و هفتسیسؤال 
 51/0 49/0 71/0 سؤال پنجاه و دو

 –اجتماعی حمایت
 احساسی

 46/0 62/0 61/0 سؤال بیست
 65/0 36/0 80/0 سؤال بیست و دو 
 57/0 42/0 76/0 سؤال بیست و پنج
 55/0 45/0 74/0 سؤال پنجاه و یک

 –اجتماعی حمایت
 اطالعاتی

 42/0 57/0 65/0 سؤال نوزده
 52/0 48/0 72/0 سؤال بیست و هفت

 48/0 51/0 70/0 سوال سی و پنج
 31/0 68/0 56/0 سؤال پنجاه و چهار
 47/0 52/0 69/0 سؤال پنجاه و هفت

 پیشرفت -میل به برتری
 تسلط

 48/0 52/0 69/0 سؤال پنج
 45/0 55/0 67/0 سؤال سیزده

 45/0 55/0 67/0 سؤال بیست و چهار
 45/0 55/0 67/0 و هشت سؤال سی

 44/0 56/0 67/0 سؤال چهل و یک
 39/0 60/0 63/0 سؤال چهل و چهار 

 پیشرفت -میل به برتری
 اجتماعی

 51/0 49/0 71/0 سؤال چهار
 53/0 39/0 78/0 سؤال شانزده

 57/0 42/0 76/0 سؤال بیست و نه
 39/0 60/0 63/0 سؤال سی و سه

 33/0 67/0 57/0 و هفت سؤال چهل
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، از روش درونی همسانی برعالوهبرای بررسی پایایی 

با  با دو هفته فاصله، طول زمانگیری دراندازهثبات 
مورد بررسی ای طبقهضریب همبستگی درون آزمون

تعهد مقیاس برای خرده آنمقادیر قرار گرفت که 
-(، لذت =79rشده )(، تعهد محدود =87rمشتاقانه )

(،  =88rهای باارزش )(، فرصت =85r) ورزشی
-شخصیگذاری ، سرمایه( =80rهای دیگر )اولویت
(، =81rمقدار ) -گذاری شخصی(، سرمایه =85rضرر )

 -های اجتماعی(، حمایت =78rفشارهای اجتماعی )
اطالعاتی –اجتماعی، حمایت( =90rاحساسی )

(88r= )پیشرفت –، میل به برتری ( 76تسلطr= ) ،
( بود که  =82rاجتماعی ) پیشرفت –میل به برتری

 گیری است.ابزار اندازهسب منا زمانی شانگر پایایین
 ییدی با استفاده از برآورد بیشینةنتایج تحلیل عامل تأ

 ، در شکلعاملی 10احتمال مقاوم، برای مدل نهایی 
 10) تعهد ورزشی نامةبیانگر آن است که پرسش، یک

 تمامیگیری مناسب و دارای مدل اندازه عاملی(،
معنادار ها در عامل مربوط خود، گویهضرایب مسیرهای 

 باشدمی

 

 
شده عاملی( استاندارد 10) مدل نهايی -1شکل
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ییدی با استفاده از برآورد مچنین، نتایج تحلیل عامل تأ

عاملی، در  دوبرای مدل نهایی  احتمال مقاوم، بیشینة
 نامةپرسش، بیانگر آن است که دو شکل

  

گیری دارای مدل اندازه ،عاملی( دوتعهد ورزشی )
ا در عامل هناسب و تمامی ضرایب مسیرهای گویهم

  باشد. خود، معنادار می به مربوط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عامل با دوتعهد ورزشی   شدةاستاندارد مدل نهايی -2شکل

 

 بحث 
 تعیین روایی و پایایی نسخة ،حاضر پژوهشهدف از 

در جامعه ورزشکار  2-تعهد ورزشی  مةناپرسشفارسی 
های حاصل از روایی سازه نشان داد که یافته بود.ایرانی 

 برازش مقتصد ای وهای برازش مطلق، مقایسهشاخص
 دودو در مدل حد مطلوبی قرار دارند. مجذور خی در

عاملی  12و  ،(98/1عاملی ) 10(، 94/1عاملی )
بود و مجذور میانگین مربعات  3(، کمتر از 03/2ترکیبی)

 پژوهشبود. در  06/0مدل کمتر از  3خطای تقریب در 

-ای در مدلهای برازش مقایسهحاضر تمامی شاخص

بیشتر  عاملی ترکیبی 12عاملی و  10عاملی،  دوهای 
های از دیگر یافتهقبولی است. بود که مقدار قابل 9/0از 

حاضر مطلوب بودن همسانی درونی و ثبات  مطالعه
نامه از روش در بررسی پایایی پرسشها بود. ادهزمانی د

همسانی درونی با آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب 
ی از وجود ها حاکبرای تمامی عاملای کرونباخ آلف

 .(75/0)آلفا بزرگتر از  ها بودپایایی باالیی در عامل
مدل نهایی  دهندةهای تشکیلعاملی سوالبررسی بار
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عاملی ها دارای بارعاملی( نشان داد که اکثر سوال 12)

ون و نتایج آزم( یا باالتر از آن بودند. 5/0در حد پذیرش )
-ی قدرت پیشبرادر مطالعه حاضر عاملی تی تحلیل

در ارتباط با عامل های  هاو معناداری سوالگویی 
 دار بود. و معنا دومرتبط با خود باالتر از 

د نشان دا (2016) اسکانالن و همکاران پژوهشنتایج 
 بود 4/0 شده بیشتر ازداستاندار بارهای عاملیتمامی  که

لی عام 2مدل برای طوریکه به (83/0تا  68/0 )دامنة
 امنةدر د شدهمحدودو  تعهد مشتاقانه)دو نوع تعهد(، 

، (69/0تا  54/0حاضر  پژوهش)در  84/0تا  49/0
و 41/0عاملی بین  10مقادیر بارهای عاملی مدل 

(، و مقادیر 88/0تا  56/0حاضر  پژوهش)در 90/0
املی( ع 12های عاملی استاندارد شده در مدل نهایی )ربا

 تا 54/0حاضر  پژوهش)در  83/0تا  68/0در دامنه 
رند و داقبول قرارقابل بود که همگی در محدودة( 88/0

 پژوهش از طرفی دربود.  حاضر پژوهشهمراستا با 
 12سوالی با   58( مدل 2016) اسکانالن و همکاران

 که شاخصطوریبود بهعامل دارای برازش مطلوبی 
(، ریشة 95/0حاضر  پژوهش)در  9/0برازش تطبیقی 

در ) 04/0شده استاندارد میانگین مربعات باقیماندة
(، مجذور میانگین مربعات خطای 05/0حاضر  پژوهش
ند قرار دار (046/0حاضر  پژوهشو  )در  04/0تقریب  

 ودگی بسیار نزدیک های برازنین مقادیر شاخصکه ا
   حاضر است. همسو با مطالعة

-همسانی درونی مدلحاضر  پژوهشهای از دیگر یافته

عاملی ترکیبی با استفاده از ضریب  12و  10، دوهای 
ها کرونباخ عاملتمامی مقادیر آلفایلفای کرونباخ بود. آ

مطلوب بودن  دهندةنشانبود که  75/0بیشتر از 
-دستنتایج به نامه بود.درونی عوامل پرسش همسانی

اسکانالن و  حاضر با نتایج مطالعة پژوهشآمده از 
 71/0 های ترکیبی در محدودة)پایایی (2016همکاران )

 در مطالعة بود. هابرخی تفاوت دهندة( نشان92/0تا 

                                                 
 

-آلفایدیر ضرایب (، مقا2016) اسکانالن و همکاران

-ارزش، سرمایهباهای های فرصتکرونباخ در عامل

های اجتماعی، مقدار، محدودیت-شخصی هایگذاری
یر ضرایب کمتر از مقاد احساسی، -اجتماعیحمایتو 

ر بود. در توجیه این حاض کرونباخ در مطالعةآلفای
د که تفاسیر و ادراک توان چنین اظهار کراختالفات می

ختلف مهای مادری با زبان دهندگانمتفاوت پاسخ
زبانان( به برابر با انگلیسیزبانان در)برای مثال فارسی
شینک و . استدهبه این اختالف شاین عبارات، منجر

جوامع و های فرهنگی افراد از تفاوت بر (9200)1هانرن
ختلف در درک و تفسیر متفاوت های مادری مزبان
شینک و هانرن، ) اندکرده شناختی تاکیدهای روانسازه

جزئی این اختالفات دیگر از دالیل شاید یکی. (2009
زیرا باشد.  مربوط های دو مطالعهبه سن آزمودنی

 اسکانالن و همکاران کنندگان در مطالعةشرکت
-بودند درسال  19تا 13سنی با دامنة( نوجوان 2016)

دانشجو حاضر جوانانپژوهشهای که آزمودنیحالی
های درونی مدل همسانی علیرغم این اختالفات،بودند. 
-مشابه مدل 2-تعهد ورزشی نامةفارسی پرسش نسخة

  محدودةدر (2016) اسکانالن و همکاران های مطالعة
-زمانی با حاضر پایایی پژوهشدر قبول است. قابل

ای حاصل از طبقهدرون استفاده از ضریب همبستگی
هفته فاصله برای منابع و  2آزمون مجدد با  -آزمون

-بود که با توجه به 90/0تا  76/0 انواع تعهد در دامنة

ای طبقههمبستگی درونقبول مقدار ضریب مقدار قابل
های نسخة فارسی زمانی مدل ( پایایی76/0)باالتر از 

 گردد.تایید می 2-نامة تعهد ورزشی پرسش
نامة تعهد نامة حاضر بر پایة نسخة اولیة پرسشپرسش

ت که ، ب( اس1993ورزشی )اسکانالن و همکاران، 
در  .اندآن استفاده کردهدر مطالعات خود از پژوهشگران

های کمی )برای پژهش حاضر موافق با برخی پژوهش
( و کیفی 1998کارپنتر و کلمن،  ؛1992مثال، کارپنتر، 

1. Schinke and Hanrahan 
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( و بر خالف 2009، 2003)اسکانالن و همکاران، 
اجتماعی حمایت  (،2016اسکانالن و همکاران ) مطالعة

اطالعاتی( با تعهد مشتاقانه ارتباط مثبت )احساسی، و 
-اند که حمایتو معنادار داشت. مطالعات نشان داده

ی ادراک ورزشکار از امعناحساسی، به -اجتماعی
تشویق، حمایت، و همدلی است که از طرف دیگران 

ها، و مهم )برای مثال، خانواده، دوستان، هم تیمی
دریافت می کند رابطه با مشارکت ورزشی مربیان(، در

 -اجتماعی(. حمایت2013)اسکانالن وهمکاران، 
اطالعاتی نیز شامل تامین اطالعات سودمند، راهنمایی، 
و یا نصیحت دریافت شده از دیگران مهم در ورزش 

(. مطالعات نشان 2016است )اسکانالن و همکاران، 
داده اند که ورزشکاران هر دو نوع از حمایت اجتماعی 

، 2003کنند )اسکانالن و همکاران، را دریافت می
(. بنابراین منطقی است وقتی ورزشکاران محیط 2009

 ایتی ادراک کنند اشتیاق بیشتری برای بیشترخود را حم
دهند. اسکانالن و میاز خود نشان ماندن در ورزش 

( علت اینکه منبع حمایت اجتماعی 2016همکاران )
تعهد  بینعنوان پیش)احساسی، و اطالعاتی( به

هایی مقیاسنبود را به دلیل تعداد زیاد زیر مشتاقانه
 عنوان کرد که با تعهد مشتاقانه ارتباط قوی داشتند.

با مطالعات پیشین )اسکانالن و همکاران، همراستا 
مطالعه حاضر وجود  (2011و همکاران،  1؛ یانگ2016

های فرصتارتباط مثبت بین تعهد مشتاقانه با منبع 
واقع تجربیات و یا در فرصت های با ارزش باارزش بود.

شرکت در  ةیق ادامطرمزایایی است که ورزشکار تنها از
ها شامل جایزه، آورد. این فرصتدست میورزش به

بودن، و دستیابی به اهداف مربوط  احساس عضو تیم
ورزشکاران تعهد مشتاقانه به  بنابراین است. ورزشبه 

های دلیل اینکه اگر به ورزش خود ادامه ندهند فرصت
دهند در نتیجه با میل و باارزش بیشتری را از دست می

موافق یا  دهند.عالقه بیشتری به ورزش ادامه می

                                                 
 

( با ارزیابی 2011پژوهش حاضر یانگ و همکاران )
که لذت/ طولی از شناگران ماهر نشان دادند شناگرانی 

های های شخصی، و فرصتگذاریرضایت، سرمایه
های فرصت 2- یتعهد ورزش ةنام)در پرسش مشارکت

بیشتری را  ةمشتاقان بیشتری داشتند، تعهد ارزش(با
 نشان دادند. 

داری بین مثبت و معنا حاضر نشان داد که رابطة مطالعة
شخصی )ضرر، و  هایگذاریسرمایهبا  تعهد مشتاقانه

ضرر  -های شخصیگذاریسرمایهمقدار( وجود دارد. 
عنوان منابع شخصی )منابعی مانند زمان، تالش، و به

 شودکه در یک ورزش صرف می شودمیانرژی( تعریف 
بازگشت نیستند. بنابراین و اگر مشارکت ادامه نیابد، قابل

 شناختی باعث افزایش تعهداین ایجاد وابستگی روان
در (. 2013شود )اسکانالن و همکاران، می ورزشکار

اگر به  پذیرندی که مینتیجه منطقی است ورزشکاران
دهند و ضرر ت ادامه ندهند منابع را ازدست میمشارک

مفهوم . کنندکنند، تاثیر تقویتی را در تعهد گزارش می
گذاری )سرمایه های شخصیگذاریدوم سرمایه

گذاری شامل تفاوت بین مقدار سرمایه مقدار( -شخصی
صورت توقف مشارکت گذاری درایهدر مقابل زیان سرم

ورزشی است. مطالعاتی که مقدار منابع شخصی 
 اند،گذاری شده در ورزش را بررسی کردهرمایهس

گذاری شخصی، اند که با افزایش مقدار سرمایهدریافته
منابع  برای مثال .یابدافزایش می تعهد ورزشی نیز

های مشارکت فرصتهای شخصی، و سرمایه گذاری
طور ارزش(، بههای بانامة حاضر فرصت)در پرسش

مثبتی با تعهد ورزشی مشتاقانه ارتباط داشت )اسکانالن 
؛ کارپنر و همکاران، ، ب1993، الف، 1993و همکاران، 

؛ ویس و ویس، 1998کارپنتر و اسکانالن، ؛ 1993
که این مفهوم را پذیرفتند  کارانیبنابراین ورزش. (2005
کنند و نیز گر به مشارکت ادامه ندهند ضرر میکه ا

1. Young 



 1399، زمستان 34، شماره 9شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                           18

 
اند به گذاری کردهمقدار بیشتری سرمایهافرادی که 

 .ورزش تعهد بیشتری دارند
های شده با منابع اولویتدر پژهش حاضر، تعهد محدود

های مشارکت یا جایگزیننامة اولیه )در پرسش دیگر
ارتباط های اجتماعی و محدودیت (جایگزینمشغولیات 

 -های شخصیگذاریورزشی، و سرمایه و با لذت مثبت
های شبا پژوه که موافق ارتباط منفی داشتضرر 

و  1سنتی ؛2016پیشین )اسکانالن و همکاران، 
های اجتماعی محدودیت ( است.2014 ،همکاران
های هایی است که ادراکاجتماعی و یا هنجار انتظارات

-درکنند. اجبار برای ماندن در یک ورزش را ایجاد می

گویند که در هایی هستند که به ورزشکار مینیروواقع 
تیمی، و )مانند والدین، مربیان، هم ورزش مشارکت کند

کنند که به غیره،(. چنین ورزشکارانی احساس می
های خود برای مشارکت در ورزش تیمیلدین و یا هموا

 دهندها به مشارکت ادامه می، بنابراین آنمدیون هستند
 (.2007ویس و ویس،  ؛2016اسکانالن و همکاران، )

( نشان دادند، 2014و همکاران ) سنتیبرای مثال 
تیمی تعهد شده توسط مربی و همحمایت فراهم

ها از سوی این دهد، محدودیتمشتاقانه را افزایش می
-باالتر را تعیین می ةشداجتماعی، تعهد محدودعوامل

-های اجتماعی نشاندیتبنابراین حمایت و محدوکند. 

هایی هستند که در آن انواع تعهد تغییر دهنده مکانیسم
ها و افزایش در کنند )برای مثال، کاهش در حمایتمی

شده اجتماعی در ارتباط با تعهد محدودهای محدودیت
ویس و ویس  است و بالعکس(. برای مثال در مطالعه

های گروه تعهد مشتاقانه ( ژیمناست2006، 2003)
تی از سوی والدین و اشتیاق بیشتر و توجه و احترام مثب

-تعهد محدود شده دریافت می به گروهمربیان، نسبت

شده های گروه تعهد محدودکه ژیمناستحالیکردند. در
-به والدین و همهای بیشتری از اجبار نسبتاحساس

شان گزارش کردند. برای ادامه مشارکت ورزشها تیمی

                                                 
 

بنابراین اجبار ادراک شده و فشار تحمیل شده 
 ها برایتیمیدیت های اجتماعی( از سوی هم)محدو

ویژه حرکت طور ورزشی ممکن است به ادامه مشارکت
تر تعهد )تعهد محدود شده( را نمایان به سمت نوع منفی

 کند.
( 2016انالن و همکاران، موافق با پژوهش پیشین )اسک

دهد، یتنها تعهد مشتاقانه را افزایش مورزشی نه لذت
نظر به دهد. بنابراینشده را کاهش میبلکه تعهد محدود

 یرسد افرادی که لذت بیشتری از مشارکت ورزشمی
رزش برند، احساس اجبار کمتری برای پایداری در ومی

هد میانگین نمرات تعدر پژوهش حاضر همچنین  دارند.
-ته بیاناین یاف .بودشده بیشتر از تعهد محدودمشتاقانه 

از  پژوهش حاضر ارانورزشکاست که بیشتر  گر این
به ، و کمتر از روی اجباره دامیل و اراشتیاق و روی 

 .دهندادامه می یورزشمشارکت 
ج نشان داد که نتایحاضر  پژوهشطور کلی نتایج به

-لفایآ گیری، ضرایباندازه مدلی ییدتأ املیع تحلیل

 12ای، از ساختار طبقهدرون کرونباخ و همبستگی
 نیسازه، همسا و رواییحمایت کرده سوالی  58عاملی 

-د مینامة مذکور را تاییشزمانی پرس ییدرونی و پایا

 کنند.
 از یزشور شناسیانمربیان رو شودپیشنهاد می بنابراین

تعهد را در  استفاده کنند تا منابع و انواعنامه این پرسش
-هبنامه همچنین این پرسشکنند.  ورزشکاران ارزیابی

ای مداخالت مفید است، بر طور ویژه در مراحل اولیة
-یتان برای ادامه فعالورزشکارتعهد درک اینکه آیا 

ویی از س؟ اساس اشتیاق و عالقه بوده یا نهبرورزشی 
 کندمیبرای ورزشکاری که تعهد کمی را گزارش 

 رزشیو بهبود تعهدمؤثر در تا عوامل شودبینشی ایجاد 
کز آن منابع تمر بر در نتیجه و را تشخیص دهد خود
 .کند

 

1. Santi 
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 بسمه تعالی

 2-نامة تعهد ورزشینسخة فارسی پرسش
Persian Version of the Sports Commitment Questionnaire-2 

دهید، لطفا میزان موافقت و یا مخالفت های پاسخ گویی: بر اساس ورزشی که شما در حال حاضر انجام میراهنمایی
مطابق مقیاسی که در باالی  5تا   1کدام از سواالت زیر با کشیدن یک دایره دور هر کدام از اعداد خود را با هر

کنید. پاسخ صحیح و یا اشتباهی در این پرسشنامه وجود ندارد، فقط نظر صادقانة شما را  جدول داده شده است، بیان
 طلبیم.در بارة این سواالت می

 با تشکر

قم
واف

الً م
ام

ک
ق 
واف

ی م
ه ا

داز
 ان

تا
ف 

خال
ه م

ق ن
واف

ه م
ن

 

ی 
ه ا

داز
 ان

تا
فم

خال
م

فم 
خال

الً م
ام

ک
 

 سؤاالت

ف
دي

ر
 

 1 این ورزش سرگرم کننده است. مشارکت در 1 2 3 4 5
 2 ام.من وقت زیادی را  صرف این ورزش کرده 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
این ورزش را برایم دشوار بعضی مسایل دیگر زندگی، شرکت در 

 کرده است.
3 

 4 این ورزش تسلط کامل داشته باشم.کنم برمن سعی می 1 2 3 4 5

 5 هایم را بهبود بخشم.کنم مهارتاین ورزش، همواره سعی می در 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
ام، های ذهنی که صرف آن کردهخاطر تالشترک این ورزش به
 برایم دشوار است.

6 

5 4 3 2 1 
حفظ این ورزش برای من، بیشتر یک اجبار است تا میل و عالقة 

 شخصی 
7 

5 4 3 2 1 
این ورزش خواهد افتاد، که اگر بهاتفاقاتی در آیندة این ورزش 

 دهم.ها را از دست میدیدن آن ةادامه ندهم، تجرب
8 

5 4 3 2 1 
این ورزش گیری ازبه کنارهمسائل دیگر در زندگی، من را وادار

 کنند.می
9 

5 4 3 2 1 
های جسمانی که صرف آن خاطر تالشترک این ورزش به

 ام برایم دشوار استکرده
10 

 11 این ورزش را دوست دارم. مشارکت در 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
این ورزش، پشتکار زیادی را از خود دادن به  من برای ادامه

 .دهمنشان می
12 

5 4 3 2 1 
رسم، خود را این ورزش به یکی از اهدافم می هنگامی که در

 کشم.چالش میبرای ادامة پیشرفت به
13 

5 4 3 2 1 
هایی را که با ادامة این دادم، تجربهانجام نمیاگر این ورزش را 

 آوردم.دست نمیام بهورزش کسب کرده
14 

5 4 3 2 1 
شوند، اگر این ورزش را ادامه ندهم، مردم از دستم ناراحت می

 اند.کار کردهگذاری زیادی را صرف اینزیرا سرمایه
15 

 16 کنم.تالش میاین ورزش، من برای داشتن عملکرد عالی در  1 2 3 4 5
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 2-نامة تعهد ورزشیادامة نسخة فارسی پرسش
Persian Version of the Sports Commitment Questionnaire-2 
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داز
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الً م
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ک
 

 سؤاالت

ف
دي

ر
 

       
       
 17 ام.این ورزش، بسیار تمرین کرده درمن  1 2 3 4 5
 18 شدند.دادم، مردم از من ناامید میاگر من به این ورزش ادامه نمی 1 2 3 4 5
 19 کند.من یک مشاور دارم که من را در این ورزش راهنمایی می 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
هایم در این افرادی که برای من مهم هستند، در اکثر مسابقه

 حضور دارند.ورزش 
20 

 21 ام.احساس می کنم در این ورزش گیرافتاده 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
اند، همیشه بعد از عملکرد ضعیفم در افرادی که برای من مهم

 کنارم هستند.عنوان مشوق درورزش به
22 

5 4 3 2 1 
کردن آن را ام، ترکخاطر وقتی که صرف این ورزش نمودهبه

 است.برایم دشوار کرده 
23 

 24 کنم از اشتباهاتم عبرت بگیرم.در این ورزش، همیشه سعی می 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
، افرادی که برای من گیرموقتی که در شرایط سختی قرار می

 دهند.اند، به من دلداری میمهم
25 

5 4 3 2 1 
دلیل وجود مسائل دیگر در دادن به این ورزش بهتقریبأ ادامه
 ممکن شده است.زندگیم غیر

26 

5 4 3 2 1 
های صحیح افرادی که برای من مهم هستند، به من استراتژی

 آموزند.این ورزش را می
27 

 28 من عاشق انجام این ورزش هستم. 1 2 3 4 5
 29 هایم بهتر باشم.کنم از رقیبدر این ورزش به شدت سعی می 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
هایی که در این ورزش پرداختم چیزانجام این ورزش نمیاگر به

 دادم.دست میگرفته ام را ازیاد
30 

5 4 3 2 1 
این ورزش، بر هر مانع و مشکلی دادن بهمن حاضرم برای ادامه

 غلبه کنم .
31 

5 4 3 2 1 
کنم کنم، ولی احساس میاگر چه فکر ترک این ورزش را می

 باید ادامه دهم.
32 

5 4 3 2 1 
کنم، کنم هر موقع در این ورزش رقابت میمیمن همیشه سعی 

 برنده شوم
33 

5 4 3 2 1 
من تالش بسیار زیادی را از لحاظ ذهنی و روحی صرف این 

 ام.ورزش کرده
34 

5 4 3 2 1 
های روحی و روانی اند، در مورد جنبهافرادی که برای من مهم
 دهند.میاین ورزش به من آموزش

35 

5 4 3 2 1 
دیگری در زندگیم وجود دارند که میزان مشارکت من های چیز

 اند.در این ورزش را محدود کرده
36 
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 2-نامة تعهد ورزشیادامة نسخة فارسی پرسش

Persian Version of the Sports Commitment Questionnaire-2 
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ف
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5 4 3 2 1 
دهند، اند، این ورزش را انجام میچون افرادی که برای من مهم

 رسد که من به این ورزش ادامه خواهم داد.نظر میطور بهاین
37 

5 4 3 2 1 
های عملکردم کنم تا تمام جنبهدر این ورزش به شدت تالش می

 را بهبود بخشم.
38 

 39 اند.کنم من را مجبور به اجرای این ورزش کردهاحساس می 1 2 3 4 5

 40 این ورزش در رقابت هستند.عوامل دیگر در زندگیم با 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
در این ورزش،  امتمام تواناییکنم تا بهمن نهایت تالشم را می

 دست یابم
41 

5 4 3 2 1 
ام، این ورزش داشتهدلیل نظم و انضباط شخصی که تا حاال در به

 کردن آن  برایم دشوار شده است.ترک
42 

5 4 3 2 1 
کنم ادامة این ورزش نیستم، اما احساس میمند بهاگر چه عالقه

 ام.اجباراً در این ورزش مانده
43 

5 4 3 2 1 
کنم برای این که در این ورزش پیشرفت کنم، مصرانه تالش می

 نظر گرفتم دست یابم.خودم درهایی که برای که به تمام هدف
44 

 45 بخش است.انجام این ورزش خیلی برایم لذت 1 2 3 4 5
 46 دادن به این ورزش، مصمم هستم .من برای ادامه 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
در این ورزش، من خودم را برای بهتر بودن از هر کس دیگری 

 کشم.به چالش می
47 

 48 ام.جسمانی زیادی را صرف این ورزش کردهمن نیرو و تالش  1 2 3 4 5
 49 من خیلی به این ورزش وابسته هستم. 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
اگر دیگر به این ورزش ادامه ندهم، رقابت در این ورزش را از 

 دهم.دست می
50 

5 4 3 2 1 
دهم، افرادی که برای من مهم وقتی در این ورزش مسابقه می

 کنند.میهستند، من را تشویق 
51 

5 4 3 2 1 
افرادی که برای من مهم هستند، از من انتظار دارند که به این 

 ورزش ادامه دهم.
52 

5 4 3 2 1 
من تا جایی که در توانم هست به مشارکت در این ورزش ادامه 

 دهم.می
53 

 54 دهند.ام به من میمردم مشورت درستی در مورد رشته ورزشی 1 2 3 4 5
 55 کند.مشارکت در این ورزش من را خوشحال می 1 2 3 4 5

5 4 3 2 1 
ام، دلیل تمرین زیادی که در آن انجام دادهترک این ورزش به

 سخت است.
56 

5 4 3 2 1 
های مفیدی در این ورزش، مردم برای بهبود عملکردم، راهنمایی

 دهندبه من می
57 

 58 هر کاری بزنم.من حاضرم برای ادامة این ورزش دست به  1 2 3 4 5

 

 

 

 


