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 برتر فوتبال بانوان كشور يگل يكنانباز يبر تعهد ورزش ييبردگرا ريتأث

 

   3اسماعيل شريفيان – 2سيداحمد نژاد سجادي  – 1ميثم آبياري 
يار گروه تربيت بدني دانشكدة ادبيات و علوم انساني ستاد .2كرمان، ايران  آزادارشد دانشگاه  كارشناس. 1

دانشيار دانشكدة تربيت بدني دانشگاه باهنر كرمان، . 3ايران  -رفسنجان، رفسنجان) عج(عصر  يولدانشگاه 
  ايران - كرمان 

  
 

  چكيده 
فوتبال بـانوان   هاي يمت يكنانباز يبر ابعاد تعهد ورزش) يروزيبه پ يلم(يي رابردگ يرتأث يزانم يينپژوهش تع ينهدف از ا

يكنان باز ي تحقيق شاملآمار ةجامع. است يو به لحاظ هدف كاربرد ياز نوع همبستگ يقروش تحق. برتر كشور بود يگل
و حـداقل  بودنـد  شركت كـرده  برتر بانوان  يگل ةدور ينكه در دوم بودسراسر كشور  رترب يگفوتبال ل) نفر 200(يم ت 11

 يآور منظـور جمـع   بـه . شمار انتخاب شـد  صورت تمام پژوهش به ةنمون. مربوطه را داشتند يمدر ت يتفعال ةشش ماه سابق
 14( ةبردگرايـي و پرسشـنام   يـزة انگ يبررسـ  يسـؤال بـرا   6مشتمل بر  ،)=90/0α() 1988(يتر د ةاطالعات از پرسشنام

 يخاصـ  يهـا  مشـاركت افـراد در ورزش   ةعلت ادامـ  يبررس يبرا كه) =86/0( )1993( اسكانالن  يتعهد ورزش) يسؤال
 يـل از تحل  نباطيدر قسـمت آمـار اسـت    يفي،هـا از آمـار توصـ    داده وتحليـل  يـه تجز يبرا. استفاده شد ،است شده  يطراح

بـه   يـل نشـان داد م  يجنتـا . اسـتفاده شـد   Amos18افـزار   بر نرم يدبا تأك يمعادالت ساختار يابي رگرسيون ساده و مدل
 بينـي  يشمـالك را پـ   يـر متغ يـانس درصـد وار  34 يبـاً تقر يونيدارد و مدل رگرس يرتأث يكنانباز يتعهد ورزش بر يروزيپ
  .يابد يم يشافزا يزآنان ن يتعهد ورزش يزانم يستبانوان فوتبال يروزيبه پ يلش ميدر واقع با افزا. كند يم
  

  هاي كليدي  واژه
   .برتر يگل فوتبال بانوان  ي،، تعهد ورزشيروزيپ به يلتمابردگرايي، 
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   مقدمه
و  ياز منابع انسان زين يو گروه ورزش ميدارد و هر ت يبستگ يبه عوامل متعدد يورزش ميت كي تيموفق
طور اخص،  به يورزش هاي يمطور اعم و ت ها به گرا بودن سازمان توجه به هدف با. شده است ليتشك يماد
 ساتيامكانات و تأس ه،يسرما ،يبه مانند عنصر اصل يانسان يروهاياز ن ديبه اهداف، با لين منظور به

 هاي يمت گيري يجهعدم نت اي يده كه در بهره يمهم ارياز جمله عناصر بس. و مطلوب كرد نهيبه ةاستفاد
 - يربورزشكار و تعامل اثربخش م يروان يازهايتوجه به ن. ستها يمآن ت كنانيمؤثر است، باز يشورز

). 4(دهد  يم شياو را در مسابقات افزا تيو احتمال موفق كند ياو كمك م يورزشكار به آرامش عاطف
جدول قرار  يدر انتها اي بازند يكه م يو زمان كنند يو غرور م ياحساس برتر هاي ورزشي هنگام برد، يمت
 ها يممندان به آن ت و عالقه انيمرب كنان،ي، بازگذاران يهبر باشگاه، سرما نديناخوشا يطيشرا ،گيرند يم

 ي، شناخته و بررسها يمو شكست ت يروزيدر پيرگذار ضرورت دارد عوامل تأث بنابراين ).7(شود  يحاكم م
مؤثر است،  يشورز هاي يمت گيري يجهعدم نت اي يده كه در بهره يمهم ارياز جمله عناصر بسشوند؛ 

 شكوفا نيازها، همين بر تكيه با آنان برانگيختن و ننياز ورزشكارا شناخت). 1( ستها يمآن ت كنانيباز

 شناخت به ملزم را مربيان ورزشكاران، گروه و خود يها تالش از گيري يجهنت و آنان استعدادهاي ساختن

 به دقيق نظري با .ساخت خواهد آنها يريكارگ به و انگيزش هاي يهنظرآنها  كنار در و يشناس روان مسائل

 با از ورزشكاران زيادي تعداد كه شود يم مشاهده ورزشي يها رقابت و ابقاتمس مختلف سطوح اجراي

 رفتارهاي وجود انگيزه و عدم دليل  به اند، اجرايي يها مهارت و ها يتقابل از بااليي سطوح داراي اينكه

 ميزان زا انگيزه عدم در نتيجه، و نيستند خويش بالقوه هاي ييتوانا كلية ارائة به قادر مربيگري، نادرست

يندهايي است كه رفتار شخص فراانگيزش  .است كاسته آنان گيري يمتصم و تسلط توجه، تمركز، تفكر،
ساده  طور بهتوان  يمكند؛ انگيزش را  يمدر جهت دستيابي به اهدافي هدايت  آن رابخشد و  يمرا نيرو 

رفتار آن را  ختنيبرانگ كه ضمن يرونيو ب يدرون يها سميمكان ؛)7(جهت و شدت تالش فرد تعريف كرد 
و  ياستمرار مشاركت ورزش عنوان محرك شركت در ورزش، به زهيانگ قيتحق نيدر ا. كند يم تيهدا

  .)8( بر عملكرد ورزشكار در نظر گرفته شد ياثرگذار
 كرد توصيف 3ورزشي يريگ جهت عنوان با را هاي ورزشي يتفعال در ورزشكاران انگيزش بارون ابعاد

 و ،6به پيروزي تمايل ،5يطلب رقابت مقياس خرده سه از كه گرايي است ورزشي، ورزش يريگ جهت .)5(
 قائل تفاوت به پيروزي تمايل و ي،طلب رقابت يي،گرا هدف و ديتر بين گيل. است شده تشكيل7ييگرا هدف
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ست ا ورزشي فعاليت فردي طي يها پاسخ و ها انتخاب از بازتابي ينيگز هدفو  پيروزي به تمايل. شدند
)11 .(  

  ييگرابرد
و  يفرد نيب ةسيورزشكاران در رقابت است كه بر مقا يورزش يريگ جهت گرياز ابعاد د يكي بردگرايي

 براي مردم كه است استوار اين فرضيه بر ورزشي تعهد مدل .)8 ( در رقابت تمركز دارد يروزيپ

، 1شخصي يبردار بهرهشامل  ورزشي ساختارهاي تعهد .شوند يم برانگيخته مثبت تجارب از يمند بهره
 دو به تعهد، بر توانند يم آنها است و 4مشاركت يها فرصت و 3اجتماعي هاي يتمحدود، 2ورزشي لذت
 ورزشي مشغوليت به است مجبور يا بدهد ادامه درگيري به خواهد يم يا تأثير بگذارند؛ شخص روش

 بهبود بر تواند يم نيز آنان وانير يها مهارت و توسعة ورزشكاران ديگر انگيزة سوي از بپردازد،
از  يبزرگ آگاه هاي يمت شرفتيپ ةالزم ).13(كند  كمك ورزشي يها رقابتو  مسابقات درعملكردشان 

. شود ية پژوهش محقق ميسا، كه اين مورد تنها در ورزشكاران و كنترل آن است انگيزشي توضعي
ناخت صحيح از وضعيت انگيزشي بازيكنان عدم ش لدلي هاي ورزشي به يمت نمديران و مربيا متأسفانه

 يريگ ابعاد جهت )2004(1برگ نياست. يري ورزشي آنان ندارندگ جهت عدرك درستي از ميزان و نو
ورزشكاران  كرد، وي پي برد كه يبررس يمختلف ورزش يها رشتهو  تيبا توجه به جنس ي راورزش
گرفت كه  نيز نتيجه )2005( هاف .رنددا يشتريب يطلب رقابت يانفراد كارانبه ورزش نسبت يگروه
 شتريب يگروه يها رشته عملكرد ورزشكاران در امر نيدارد كه ا يورزش يها در رقابت ينقش مهم زهيانگ

آنان در روند رو به رشد مسائل  موفقيتو  ورزشي هاي يمورزش و ت اهميتبا توجه به  .خورد يبه چشم م
در  مديريت جديدو  علمي هاي يافته رسد كاربرد يظر من ، بهاقتصاديو  ياسيس اجتماعي، فرهنگي،

و  ورزشكاران ترغيب، موجبات اثربخشيكارايي و  افزايشضمن  ويژه، طور بههاي ورزشي بانوان  يمت
  . )14(آورد  يآنها را فراهم م يكيفيت كار ارتقايو  مربيان

نشان داد كه » بر تعهد ورزشيي طلب رقابتير تأث«در تحقيق خود با عنوان ) 1394(آبياري و ديگران 
يباً واريانس متغير تعهد تقرير دارد و مدل رگرسيوني تأثي بر تعهد ورزشي بازيكنان ليگ برتر طلب رقابت

ي بر طلب رقابتنقش «، در تحقيقي با عنوان )1394(آبياري و همكاران ). 1(كند  يمبيني  يشپورزشي را 
يري ورزشي بر تعهد گ جهتنشان دادند كه » تبال بانوانبيني تعهد ورزشي بازيكنان ليگ برتر فو يشپ

  ).2(ير مثبت و نسبتاً خوبي دارد تأثوزشي بازيكنان ليگ برتر ايران 
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 ورزشي رضايت با ورزشي تعهد و اميد رابطة«در تحقيقي با عنوان ) 1393( كشاورز و همكاران

 پزشكي علوم يها سر دانشگاهپ دانشجويان ورزشي المپياد در دهمين كننده شركت پسر دانشجويان

با . روند يشمار م رضايت ورزشي به ةكنند بيني يشاميد و تعهد ورزشي عامل پ، نشان دادند كه »كشور
علوم پزشكي و نقش مثبت دانشجويان پس  يها توجه به ارتباط اميد، تعهد و رضايت دانشجويان دانشگاه

مختلف از جمله رويدادهاي ورزشي در  هاي يتفعالاز فراغت از تحصيل در سالمت افراد جامعه، برگزاري 
حسيني ). 9(رسد  ينظر م دوران تحصيل براي تقويت ميزان اميد، تعهد و رضايت دانشجويان ضروري به

كننده در  مشاركت، لذت و تعهد ورزشي بانوان شركت هاي يزهارتباط بين انگ) 1392(و ديگران 
 ةدروني و انگيز ةعوامل لذت ورزشي، انگيزنشان داد كه نتايج . را بررسي كردند ورزشي هاي يتفعال

همچنين در قسمت اثر كل مشخص  رد،دا يرطور مستقيم و غيرمستقيم، بر تعهد ورزشي تأث بيروني به
 دريافت) 1391(جمشيدي ). 6(رد را بر تعهد ورزشي دا) =58/0( يرشد كه لذت ورزشي بيشترين تأث

 و يطلب رقابت افزايش با واقع در. كند يم ينيب شيپ را يرقابت اضطراب ورزشي، يريگ جهت كه
. يافت افزايش نيز رقابتي اضطراب پيروزي، به تمايل افزايش با اما كاهش رقابتي اضطراب يي،گرا هدف

 اضطراب اينكه بودند، ضمنتر  مضطرب ورزشكار مردان به نسبت ورزشكار زنان شد مشاهده همچنين
 نهايت، در. بود بيشتر تيمي ورزشي يها رشته ورزشكاران به نسبت انفرادي يها رشته ورزشكاران رقابتي
 زنان به نسبت بيشتري پيروزي به تمايل و بودندتر  طلب رقابت ورزشكار مردان كه داد نشان نتايج

 يريگ جهت بيناما  ،بودند ورزشكار مردان از گراتر هدف ورزشكار زنان كه يدرحال داشتند، ورزشكار
   ).5(نشد  مشاهده يمعنادار تفاوت انفرادي و تيمي يها رشته كارانورزش ورزشي

 ناموفقي موفق و ها ميتمقايسة تعهد ورزشي در «در تحقيقي با عنوان ) 2014(مسرور و همكاران 
ي ها ميتبه اين نتايج دست يافتند كه تفاوت معناداري بين تعهد ورزشي » ي ايرانربازيشمشليگ برتر 

  ).19(است  باالتري موفق ها ميتنتايج تحقيق آنها، تعهد ورزشي در  براساس. د داردموفق و ناموفق وجو
ي ريگ جهتدر تحقيق خود دريافتند جنسيت و نوع ورزش بر  )2013(و همكاران  1موناسيس

در تحقيق خود دريافتند انگيزه بر لذت ) 2010(و همكاران  2گارسيا). 20(مستقيم دارد  ريتأثورزشي 
آنها دريافتند انگيزة دروني مشاركت بيشتري در تعهد ورزشي دارد . دارد ريتأثد ورزشي ورزشي و تعه

                                                           
1 . Monacis 
2.Garcia 
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ي افراد را ريگ جهت ها ارزشو  ها يستگيشادر تحقيقي دريافتند ) 2008(و همكاران  1لي). 17(
  ).18(دارد  ريتأثي اجتماعي ها نگرشجزيي بر  طور بهي ريگ جهتو  كنند يمپيشگويي 
در  ي قبلي نشان داد كه تحقيق حاضر، براي نخستين بارها پژوهشدر زمينة هاي محقق  بررسي

. قبلي در مورد موضوع تحقيق وجود ندارد گرفتة اي از تحقيقات انجام يشينهپكشور انجام گرفتهه و هنوز 
 يبرا و ثابتيمشابه  ليتاكنون دالو كرده  يشركت بانوان در ورزش را بررس ليدال ياندك قاتيتحق

نسبت به  يشتريب يدرون هاي يزهاز ابتدا با انگ نو نوجواناكودكان  .رزشكاران زن ارائه نشده استشركت و
 يريگ جهت يرونيب هاي يزهاز انگ ياريبس يجتدر اما به ؛كنند يدر ورزش شركت م يرونيب هاي يزهانگ

 ةنيرا زم) ...و تشهر ،پاداش تحسينمثل ( يزيبه خاطر چ تيانجام فعال .دهند يم رييآنان را تغ يورزش
). 11( دبرخوردار باشن يكمتر يرونيب يها مشوقاز كه دختران  رسد ينظر م به. ميدان يم يرونيب يزشيانگ

اول «ي به ا العاده فوقكند، همواره نياز  يمكه ميل به پيروزي در او فوران » انديشة برنده«يك ورزشكار با 
براساس تحقق ). 21(پيروزي هر بهايي را بپردازد كند و حاضر است براي موفقيت و  يماحساس » بودن

اپگار، اشاره كرد كه . يابد ، تمايل به برد، با افزايش سن افزايش نمي1980مكالروي و كركندال در سال 
ها مشخص كرده است  يبررس. ورزشكاران تمايل بيشتري به پيروزي در مقايسه با غيرورزشكاران دارند

، صورت يكنواخت باال نيست ها ميل به پيروزي در ورزشكاران ممتاز بهگيري ورزشي، نه تن در جهتكه 
 بر اين واقعيت در ضمن. است تا نتيجة مسابقه عملكردشانيري آنها بيشتر متوجه كيفيت گ جهتبلكه 

 دهند، يم تشكيل را كشور جمعيت از نيمي كه زنان گرفتن نظر در بدون كه نيست پوشيده كسي

خصوص فوتبال در  انعكاس ورزش بانوان به متأسفانه. بود ميسر نخواهد واقعي توسعة به دستيابي
). 15(شايان توجهي ناچيز بوده و است  طور به، در بين كارشناسان ورزشي و حتي خود زنان هم ها رسانه

ة حقايق كنند روشنتواند  يميري در ورزشكاران زن گ جهتشناسي، شناخت  از طرفي در حيطة روان
ير تمايل به تأثاز جمله پاسخ به پرسش اصلي اين تحقيق كه . شده باشد مطرح تسؤاالبسياري از 

  هاي فوتبال بانوان چگونه است؟  يمتبازيكنان  ورزشي پيروزي بر تعهد
  

  ي تحقيقشناس روش 

                                                           
1. Lee 
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 ميت 11 كنانيآن را باز جامعة آماري. همبستگي و از لحاظ هدف كاربردي بوداز نوع  تحقيق اين
برتر بانوان  گيل ةدور نيكه در دوم دادند يم ليسراسر كشور تشك ي ليگ برترها گاهاز باش )نفر 200(

ند و در هفته حداقل دو بار با تيم مربوطه را داشت ميدر ت تيفعال ةشركت كرده و حداقل شش ماه سابق
هايت كه در ن) n=200( بود برابر يآمار ةجامعو با  شمار تمام صورت به پژوهش ةمونن. كردند تمرين مي

و  گيل ميل به پيروزي ابزار مورد استفاده پرسشنامة. ي شدآور جمعپرسشنامة قابل استفاده  189
سؤال  14 با) SCMS( )1993(اسكانالن  ورزشي و پرسشنامة تعهد سؤال 6 حاوي) SOQ)( )1988ديتر
با  آنهاو پايايي نفر از متخصصان مديريت ورزشي رسيد  10أييد تبه  ها پرسشنامهروايي . شد يريگ اندازه

و براي پرسشنامة تعهد ورزشي  90/0ي كرونباخ محاسبه شد، كه براي بردگرايي آلفااستفاده از ضريب 
ي چولگي و ها شاخصبا استفاده از  ها دادهپس از بررسي نرمال بودن توزيع . آمد دست به 86/0

پيرسون و بررسي اثر  يرهاي تحقيق از ضريب همبستگيمتغبررسي ارتباط بين  منظور بهكشيدگي، 
هاي مذكور با  يلتحلكلية . ي معادالت ساختاري استفاده شدمدلسازيرها از رگرسيون ساده و غمت

  . انجام گرفتAMOS و SPSSي افزارها نرماستفاده از 
  

  ي تحقيقها افتهيو نتايج 
سال  20-25نمونة تحقيق، بيشترين گروه سني بازيكنان  189هاي تحقيق نشان داد كه از كل  يافته

يباً نيمي تقردر بين آنان . سال سن داشتند 30درصد بازيكنان باالي  2/3و كمترين گروه ) درصد 6/55(
درصد بازيكنان 6/1ي را داشتند؛ ا حرفه صورت بهسال سابقة ورزش كردن  2- 5از بازيكنان باالي 

 6/2دانشجو يا محصل بودند و تحصيالت بيشتر آنان ديپلم و بيشتر آنان . سال دارند 9-15ي بين ا هسابق
درصد بازيكنان رشتة تربيت بدني و  2/31. نگريستند يمشغل  عنوان بهدرصد بازيكنان فقط به فوتبال 

و  14تا  17درصد بازيكنان معدل بين  2/49. كنند يمتحصيل  ها رشتهدرصد بازيكنان در ساير  8/68
ين در بي كشور بازيكني ها استانيباً از همة تقر. هستند 14درصد بازيكنان داراي معدل زير  7/21

تنها در تيم پاس . حضور داشت؛ اما سهم استان كرمان از همه بيشتر بود) ليگ برتر(جامعة آماري 
درصد بازيكنان مجرد و  5/82همچنين مشاهده شد كه . يربومي استفاده نشده بودغهمدان از بازيكن 

 500درصد بازيكنان كمتر از  7/58باط با ميزان درآمد، هستند و در ارت متأهلدرصد بازيكنان 5/17
  .درآمد دارند در ماهونيم ميليون تومان  درصد بازيكنان بيشتر از يك6/1هزار تومان و تنها 
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  يقتحق يرهايمربوط به متغ يها داده يعبودن توز يعيطب يبررس

يرهاي مالك عاد آن و متغو اب يري ورزشيگ جهت ةآزمون فرض نرمال بودن مؤلف يجنتا 1در جدول 
  .تحقيق ارائه شده است

  ها دادهكجي و كشيدگي توزيع  يها شاخص .1جدول 
  ضريب كشيدگي  ضريب چولگي متغير رديف

  - 541/0  - 320/0 ميل به پيروزي  1
  - 476/0  - 506/0 تعهد  2
  - 542/0  - 390/0  لذت ورزشي  3

  - 711/0  - 509/0  هاي اجتماعي يتمحدود  4

  352/0  - 477/0  فرصت مشاركت  5
  352/0  - 275/0 تعهد ورزشي  6

  
شاخص انحراف از نرمال بودن توزيع  عنوان بهرا  ±50/0 كارانه محافظهبرخي آمارشناسان آستانة 

را در مورد كجي، كشيدگي يا هر دو ترجيح  ±1 تر آزادانهكه برخي ديگر تفسير  يدرحالاند،  يرفتهپذ
يرها قابل قبول بوده و متغدر همة  ها دادهشود توزيع  يمشاهده كه مطور همانين بنابرا). 3، 15(دهند  يم

  . ي پارامتريك قابل اجراستها روش
  نيب شيپي مالك و رهايمتغهمبستگي  يبررس

 2بين است، در جدول  يشپفرض رگرسيون وجود ارتباط بين متغيرهاي مالك و  يشپكه  آنجا از
  .يرها بررسي شدمتغهمبستگي اين 

  ريب همبستگي بين ميل به پيروزي و ابعاد تعهدنتايج ض .2جدول 
 متغير مالك

 
 
بينيشپمتغير  

لذت   تعهد
  ورزشي

محدوديت 
  اجتماعي

فرصت 
  مشاركت

تعهد 
  ورزشي

بعد ميل به
 پيروزي

  58/0  33/0  38/0 59/0 59/0 همبستگي
  001/0  001/0  001/0 001/0 001/0 معناداري
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در ادامه مدل مفهومي . دارند يمعنها  يهمبستگمام شود ت يممشاهده  2كه در جدول طور همان
  .شود تحقيق بررسي مي

  )SEM( 1با استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري( بررسي مدل مفهومي تحقيق

  
  مدل مفهومي تحقيق. 1شكل 

بايد برآورد ) پارامتر 24در مجموع (واريانس  12كوواريانس،  3وزن رگرسيوني،  9براي مدل تحقيق 
ين مقدار بنابرااست و درجة آزادي صفر نيست؛ ) 55-24=31(درجة آزادي  31ين مدل داراي بنابرا. شود

آمد  دست به 620/65دو براي مدل تحقيق -آمارة كاي. شود يمدو محاسبه -آمارة نيكويي برازش كاي
)65/620 =χ2n=189,df=31 .(شود  يمدو با در نظر گرفتن درجة آزادي تفسير -كاي)نسبت مقدار ). 6

ة برازش دهند نشاناست،  3كه اين مقدار كمتر از  آنجا ازآمد،  دست به 11/2دو به درجة آزادي -كاي
 = 939/0GFI = ،925 /0= NFI ،913/0 TLI =   ،907/0 RFI =،942/0IFIي ها شاخص. باشد يممدل 

،940/0CFI = ،913/0 AGFI =  ازش مدل را نيز بر ها شاخصآمدند كه اين  دست به 9/0همگي باالي
  .أييدكنندة برازش مدل تحقيق استتنيز  RMSEA=  077/0˂ 08/0شاخص . أييد كردندت

 
  ميل به پيروزي و تعهد ورزشية رگرسيون ساد. 3جدول 

  داري امعنسطح  tشاخص   ضريب استاندارد بتا  بين متغير پيش  متغير مالك

 001/0 883/7 -   ثابت  تعهد ورزشي

 001/0 870/9 585/0 ميل به پيروزي

417/97 F= ،001/0 P= 34/0و=R2 

                                                           
1.Stractural Equation Modeling  
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ي، ميل به معنادارشود، با توجه به ضريب استاندارد بتا و سطح  يممشاهده  3كه در جدول طور همان
درصد واريانس متغير  34يباً تقرير دارد و مدل رگرسيوني تأثپيروزي بر مصرف تعهد ورزشي بازيكنان 

  . كند يمبيني  يشپمالك را 
 ي ريگ جهيو نتبحث 

 بازيكنان ورزشي بر ابعاد تعهد )ميل به پيروزي(بردگرايي  يرتأثهدف از اين پژوهش تعيين ميزان 
 ي درمؤثربردگرايي سهم  نشان داد تحقيق اين نتايج .ليگ برتر كشور بود بانوان فوتبال هاي يمت

ميل به پيروزي بر تعهد ي، معناداربا توجه به ضريب استاندارد بتا و سطح  .دارد تعهد ورزشي بيني يشپ
بيني  يشپدرصد واريانس متغير مالك را  34يباً تقرير دارد و مدل رگرسيوني تأثورزشي بازيكنان 

بر اين . همسوست) 1394(، آبياري و همكاران )1988(اين يافته با نتايج تحقيق گيل و ديتر . كند مي
. دهند به مشاركت در ورزش نشان مي اساس افرادي كه ميل به پيروزي باالتري دارند تمايل بيشتري

ين بنابرا. تواند به پيروزي دست يابد يمتواند فرصت رقابت با افراد ديگر باشد كه فرد  يمدليل اين امر 
افرادي كه ميل به پيروزي باالتري دارند، در نتيجه در ورزش مشاركت دارند و به پيروزي دست  احتماالً

كند و همين مسئله موجب مشاركت آنها در آينده  آنها را ارضا مياين امر ميل به پيروزي . يابند يم
  . خواهد شد

بين مناسبي براي  يشپگيري ورزشي،  ي و جهتطلب رقابتنشان دادند كه ) 1394(آبياري و ديگران 
 را رقابتي اضطراب ورزشي، يريگ جهت كه دريافت) 1391(همچنين جمشيدي . اند تعهد ورزشي

 افزايش با اما كاهش رقابتي اضطراب يي،گرا هدف و يطلب رقابت افزايش با واقع در. كند يم بيني يشپ
 به نسبت ورزشكار زنان شد مشاهده همچنين. يافت افزايش نيز رقابتي اضطراب پيروزي، به تمايل
 به نسبت انفرادي يها رشته ورزشكاران رقابتي اضطراب اينكه بودند، ضمنتر  مضطرب ورزشكار مردان

 ورزشكار مردان كه داد نشان نتايج نهايت، در .بود بيشتر تيمي ورزشي يها رشته ورزشكاران
 زنان كه يدرحال داشتند، ورزشكار زنان به نسبت بيشتري پيروزي به تمايل و بودندتر  طلب رقابت

 و تيمي يها رشته ورزشكاران ورزشي يريگ جهت بيناما  ،بودند ورزشكار مردان از گراتر هدف ورزشكار
   ).9(نشد  مشاهده داري امعن تفاوت راديانف

 ناموفقهاي موفق و  يمتمقايسة تعهد ورزشي در «در تحقيقي با عنوان ) 2014(مسرور و همكاران 
هاي موفق و ناموفق  يمتدريافتند كه تفاوت معناداري بين تعهد ورزشي » يربازي ايرانشمشليگ برتر 
 ).13(است  باالترهاي موفق  يمترزشي در نتايج تحقيق آنها، تعهد و براساس. وجود دارد
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ي ريگ جهتدر تحقيق خود دريافتند جنسيت و نوع ورزش بر  )2013(و همكاران  1موناسيس
  ).14(مستقيم دارد  ريتأثورزشي 
در . دارند تمركز فردي يارهايمعو  اهداف روي بيشتر زنان رقابت، در كه داد نشان )1988( گيل
 رقابتي ينيگز هدف اهميت موضوع و اين دارد را اولويت باالترين رقابت در ينيگز هدف نيز حاضر تحقيق

رسد  يمنظر  به. تعهد ورزشي به ادامة مشاركت در ورزش اشاره دارد هرچند. دهد يم را نشان مهارتي يا
 احتماالًيررقابتي غي ها ورزشعبارت ديگر در  به. دهند يمي رقابتي را نشان ها ورزشها اهميت  اين يافته

شايان ذكر است نتايج اين تحقيق  .مبني بر ادامة مشاركت وجود دارد كنندگان شركتتر  يينپاتعهد 
ين تعهد ورزشي افرادي كه ميل به پيروزي بنابرا. ير ميل به پيروزي بر تعهد ورزشي استتأثة دهند نشان

تعهد  احتماالًرقابتي يرغي ها ورزشدر مورد . ي رقابتي بيشتر خواهد بودها ورزشباالتري دارند، در 
تحقيقاتي در زمينة تعهد ورزشي افراد با ميل  خألهرچند . ورزشي اين ورزشكاران باالتر خواهد بود

ي فردي و گروهي ها ورزشزمينة  عالوه به. يررقابتي وجود داردغي رقابتي و ها ورزشتر در  يينپاپيروزي 
  .است نيازمند تحقيقات بيشتري ها ورزشو بحث رقابت بين اين 

 يرتأث ورزشي تعهد و ورزشي لذت بر انگيزه دريافتند خود تحقيق در) 2010(همكاران  و  گارسيا
) 2008(همكاران  و لي). 11(دارد  ورزشي تعهد در بيشتري مشاركت دروني انگيزة دريافتند آنها. دارد
 يريگ جهت و كنند يم پيشگويي را افراد يريگ ها جهت ارزش و ها يستگيشا دريافتند خود تحقيق در
كننده  يينتعآلن نيز، انگيزش اجتماعي را عامل  ).12(دارد  يرتأث اجتماعي يها نگرش بر جزييطور  به
. يزة اجتماعي تلقي شودانگتواند بخشي از اين  يمدهد كه ميل به پيروزي  يماين موضوع نشان . داند يم

انان ورزشكار اهميت كمي دارد و حتي اين در جو» بردگرايي«يا » بردن«بر خالف همة تصورات، انگيزة 
يي از ميل به موفقيت ها نشانهزنان در اين بعد، . يري در زنان اهميت كمتري نسبت به مردان داردگ جهت

ي تمايل بيشتري ا حرفهورزشكاران . با ديگران مقايسه شود عملكردشانخواهند  ينمدهند و  يمرا نشان 
مبتدي دارند؛ آنها با تمام قدرت براي پيروزي در رقابت تالش  به پيروزي در مقايسه با ورزشكاران

. سنجند نه فقط با برد و باخت يم عملكردشانبرند؛ اما موفقيت خود را با  يمكنند و از آن لذت  يم
گيري ورزشي، نه تنها ميل به پيروزي در ورزشكاران ممتاز  در جهتها مشخص كرده است كه  يبررس

است تا اينكه به  عملكردشانشان بيشتر متوجه كيفيت  يريگ جهت، بلكه نيستصورت يكنواخت باال  به
 .نتيجة مسابقه باشد

                                                           
1. Monacis 
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  منابع و مĤخذ
بيني تعهد ورزشي بازيكنان ليگ برتر  يشپي ورزشي در طلب رقابت، نقش )1394(آبياري و همكاران  .1

 .1-10، ص 9ي معاصر در مديريت ورزشي، سال پنجم، شها پژوهشفوتبال بانوان كشور، 

يري ورزشي بر تعهد ورزشي بازيكنان ليگ برتر فوتبال گ جهتير تأث، )1394(آبياري و همكاران  .2
 .2-94، ص 10، ش 5بانوان كشور، نشريه پژوهش در مديريت ورزشي و علوم رفتاري، دورة 

 جامعه انتشارات ،"ساختاري معادالت يساز مدل" ،)1391( يعقوب سيد حسيني، آبارشي،احمد؛ .3
 .10-35، ص شناسان

در  ورزشي هاي يتفعال در مستمر مشاركت با مرتبط هاي يزهانگ بررسي ).1390(پارسامهر، مهربان  .4
 .96 - 106، ص13، ش ة علوم ورزشينام پژوهش .يزد دانشگاه بدني تربيت دانشجويان ينب

 يريگ تارتباط جه ،)1391(  ينافش يان،سلمان ؛نرجس يزاده،عل ؛الهه ي،عرب عامر ،اكبر يدي،جمش .5
رشد و . يدانشجوي يكننده در دهمين المپياد ورزش در ورزشكاران شركت يو اضطراب رقابت يورزش

 .37-55، ص )9(؛. يحركت يادگيري

مشاركت، لذت و تعهد ورزشي بانوان  هاي يزهارتباط بين انگ، )1392(حسيني، الهه و ديگران  .6
  .17- 46، ص 3ر مديريت ورزشي،دور دوم ش ي كاربردي دها پژوهش، ورزشي هاي يتكننده در فعال شركت

 دانشگاه ورزشكار دانشجويان ورزشي يريگ جهت مقايسة" ).1384( و ديگران نژاد، رحيم رمضاني .7
 .32-45ص  ،24 ، ش» حركت«بدني تربيت نشرية ،"گيالن

 شنگيزا با نمربيا ويپيردخو - حمايتي يهارفتار طتبا، ار)1391(و ديگران شيرين ن، شتيازرد  .8
 و شيورز مديريت در هشوپژ ةفصلنامل، هندبا ليگ ةنخب زن نيكنازبا شيورز تعهد و ريمختادخو
 .155-171، ص 3 ش، حركتي رفتار

 پسر دانشجويان ورزشي رضايت با ورزشي تعهد و اميد ، رابطة)1393( كشاور لقمان، و ديگران .9

كشور، پژوهش  پزشكي ومعل يها پسر دانشگاه دانشجويان ورزشي المپياد در دهمين كننده شركت
 .113-126، ص 6در ورزش دانشگاهي، ش 

 ترجمه. "كاربردي چندمتغيري پژوهش"). 1391. (گارينو جي گلن؛ گامست، ميرز؛. اس الورنس .10
 .95-80 صص رشد، انتشارات. همكاران و شريفي پاشا حسن

انتشارات  محمد، ،، ترجمة خبيري")راهنماي مربيان (ورزشي  شناسي روان" ،)1389( رينر مارتنز، .11
 .65-98بامداد كتاب، ص 
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 ولز تفكر كنترل ةپرسشنام ييديتأ عاملي تحليل و دروني همساني"، )1389( فرزانه منيع، ميكائيلي .12
 .468-478 ص ،4 ش شانزدهم، سال ايران، باليني روانشناسي و يپزشك روان مجلة ،"ديويس و

 تعهد بر مربيان رهبري رفتارهاي اكادر اثر"، )1391و ديگران  حسيني، رسول سيد نوروزي .13
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