
Sport Psychology Studies                                             Volume 9, No 34, 2021, Page 103-122 

Research Paper 

The Impact of Personality Traits and Psychological Capital 
on Sports Commitment (Case Study: Ministry of Sports and 
Youth Staff)1 

 

M. Bagheri1, A. Zarei2, and F. Ashraf Ganjouei 3 

 

1.Department of Physical Education and Sports Science, Central Tehran 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
2.Department of Physical Education and Sports Science, Central Tehran 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) 
3.Department of Physical Education and Sports Science, Central Tehran 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

 
Abstract 
The present study was designed and conducted to investigate 
the role of personality traits and the psychological capital on 
sports commitment (case study: Ministry of Sports and Youth) 
staff. The present study's statistical population includes all 
Ministry of Sports and Youth employees whose number due to 
the information obtained from this ministry was 890 people, 
including 569 male and 321 female. A questionnaire was used 
to collect the information. The present study results showed 
that personality traits affect the level of the sports commitment 
of Ministry of Sports and Youth staff. Also, the results showed 
that the psychological capital affects the level of the sports 
commitment of Ministry of Sports and Youth staff. 
 
 

Extended Abstract  

Objective  
Today, Sport Commitment is identified 
as one of the most important issues in 
attracting and retaining athletes in 
sports settings (Weiss & Aloe, 2019). 
Sports commitment is the source of the 
formation of the will of individuals in 
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sports settings (Berki, Piko & Page, 
2020). Scanlan et al. (1993) stated that 
athlete behavior is influenced by both 
mental states and other forces. Sports 
commitment, by influencing athletes' 
behaviors, prepares them to participate 
in sports. Sports commitment increases 
athletes' interest in sports by engaging 
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them in mental and behavioral issues 
(Hall, Newland, Newton, Podlog & 
Baucom, 2017). Meanwhile, personality 
traits due to influencing decisions, 
behaviors and even attitudes of 
individuals have caused them to play an 
important role in various areas of 
athletes (Kim, Gardant, Bosselut & Eys, 
2018). 
Personality is a distinctive and specific 
pattern of thought, emotion and 
behavior that determines the style of 
his interaction with physical and social 
environments. The five-factor model of 
a personality is a hierarchical 
organization of personality traits in the 
term of five basic dimensions: 

Extraversion, agreement, 
conscientiousness, emotional 
instability and flexibility (Haghshenas, 
2006). Extraversion includes sociality 
and traits such as vitality, freshness, 
daring, need for activity, excitement 
and stimulation. 
Nowadays, personality traits play an 
important role in the decisions and 
behaviors of athletes in sports settings. 
Fulkerson, Keel, Leon Habib, Waris & 
Afzal (2020) also found that personality 
traits overshadow the general 
condition of athletes in sports 
environments and create different 
functions according to each of the 
prominent personality traits of 
athletes. In general, in sports 
environments, personality traits play an 
important role in athletes' output. 
Although not all aspects of athletes 
'athleticism are affected by personality 
traits, this variable plays an important 
role in athletes' feelings, attitudes, 
interests, and behaviors. 

Another variable studied in the present 
study is Psychological Capital. 
Psychological capital is one of the 
important fields formed in psychology 
that has caused it to have important 
effects in the study of behaviors today 
(Waters, Strauss, Somech, Haslam, & 
Dussert, 2020). Psychological capital is 
the readiness, skills and abilities of 
individuals for individual 
transformation. In other words, 
psychological capital refers to the 
capacity of individuals to make positive 
changes in various areas of behavior 
and attitudes (Bouckenooghe, De 
Clercq, & Raja, 2019). Matzler, Renzl, 
Mooradian, von Krogh & Mueller (2011) 
found that personality traits improve 
individuals' commitment status. 
Although the excessive concentration 
of sports of these people can make it 
difficult in their work environment, but 
its sports activities can bring positive 
benefits in their work environment. On 
the other hand, improving sports 
commitment has always been 
considered, but there is not enough 
evidence to improve sports 
commitment among employees. 
Certainly the nature of sports varies 
among athletes and staff. This shows 
that improving the sports commitment 
of employee athletes has not been 
considered as an important issue in 
various studies. On the other hand, the 
desirable functions of personality traits 
and psychological capital have caused 
the expectation of this variable to 
improve the athletic commitment of 
athletes. This shows that improving the 
sports commitment of employee 
athletes has not been considered as an 
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important issue in various studies. On 
the other hand, the desirable functions 
of personality traits and psychological 
capital have caused the expectation of 
this variable to improve the sports 
commitment of athletes. 
Due to the research gap on the 
functions of personality traits of 
psychological capital on sports 
commitment among the staff, the 
present study was designed and 
implemented with the aim of 
determining the role of personality 
traits and psychological capital on 
sports commitment (case study of 
Ministry of Sports and Youth staff). 
Therefore, the main question of the 
present study is that personality traits 
and psychological capital affect the 
sports commitment of the staff of the 
Ministry of Sports and Youth? 

Research Method 
The present research is a descriptive 
research that from the perspective of 
purpose, is one of the applied research 
that was conducted in the field. The 
method of the present study is 
correlational research in terms of data 
collection method. 

Participants 
The statistical population of the present 
study included all employees of the 
Ministry of Sports and Youth, 890 
people, including 569 men and 321 
women. According to Morgan's table, 
269 people were identified as the 
research sample. After distributing and 
collecting research questionnaires, 249 
questionnaires were analyzed. 

Collection tools and methods 
Data collection tool in the present study 
consisted of 3 questionnaires. 

Neo Personality Traits Questionnaire: 
This questionnaire consists of 60 items 
and there are 12 items for each factor. 
This questionnaire examines 5 general 
dimensions of personality including 
extroversion, agreeability, 
conscientiousness, emotional 
instability and flexibility. The 
questionnaire was administered by 
McCray and Costa to 208 American 
students over a three-month period, 
with scores ranging from 0.83 to 0.75. 
In the present study, the reliability of 
this questionnaire after calculating 
Cronbach's alpha was 0.94 in general 
and 0.92, 0.95, 0.93, 0.95 and 0.96 in 
the dimensions of extraversion, 
agreeability, and conscientiousness, 
respectively., Emotional instability and 
flexibility were identified. 

Lutans Psychological Capital 
Questionnaire 
 This questionnaire has 24 questions, 
the questions of which measure 4 
dimensions of hope (6 questions), 
resilience (6 questions), optimism (6 
questions) and self-efficacy (6 
questions). In the present study, the 
reliability of this questionnaire after 
calculating Cronbach's alpha was 0.86 
in general and 0.89, 0.81, 0.88 and 0.83 
in the dimensions of hope, resilience, 
optimism and self-efficacy were 
determined. 

Scanlan et al Sports Commitment 
Questionnaire 
This questionnaire has 28 5-point Likert 
questions that measure six subscales of 
commitment, pleasure, participation 
alternatives, individual investments, 
social constraints, and participation 
opportunities. In the present study, the 
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reliability of this questionnaire was 
determined to be 0.89 after calculating 
Cronbach's alpha. 

Data Processing Method 
 Regression test of the relationship 
between research variables was used. 

The whole process of analysis and 
analysis of the present research data 
was performed in SPSS software 
version 20. 
findings

 

Table 1- The role of personality traits on the sports commitment of the staff of 
the Ministry of Sports and Youth 

Predictor 
variable 

Criterion 
The 

correlation 
coefficient 

Explanation 
coefficient 

Prediction 
percentage 

T Sig. 

Extraversion  0651 0.423 42 11.584 0.001 
Agreeableness  0.547 0.299 29 10.517 0.001 

Being 
conscientious 

Sports 
Commitment 

0.521 0.271 27 9.147 0.001 

Emotional 
instability 

 -0.421 0.177 17 7.547 0.001 

flexibility  0.697 0.485 48 12.254 0.001 

The results showed that extraversion, 
agreement, conscientiousness, 
emotional instability and flexibility  

have a significant effect on the level of 
sports commitment of the staff of the 
Ministry of Sports and Youth. 
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Table 2-The role of psychological capital on the sports commitment of the 
employees of the Ministry of Sports and Youth 

Predictor 
Variable 

Criterion 
The 

Correlation 
Coefficient 

Explanation 
Coefficient 

Prediction 
percentage 

T Sig. 

Hope  0478 0.228 22 8.983 0.001 

Tolerance  0.781 0.609 60 14.519 0.001 

Optimism 
Sports 

Commitment 
0.520 0.270 27 9.001 0.001 

Efficacy  0.539 0.290 20 10.518 0.001 

The results showed that hope, 
resilience, optimism and self-efficacy 
have a significant effect on the level of 
sports commitment of the staff of the 
Ministry of Sports and Youth. 

Discussion 
The present study showed that 
personality traits play an important role 
in athletes' sports commitment. In a 
way, personality traits change the level 
of sports commitment of employee 
athletes by overshadowing the 
attitudes and behaviors of athletes. 
Casper & Stellino (2008) in their 
research found that personality traits 
affect the sports commitment of the 
staff of the Ministry of Sports and 
Youth. It seems that sports 
commitment is overshadowed by the 
attitudes and behaviors of individuals, 
and personality traits in their 
dimensions, by influencing the 
attitudes and behaviors of individuals, 
affect the level of sports commitment 
of the staff of the Ministry of Sports and 
Youth. Personality traits make athletes 
interested in sports environments by 
changing the behavioral aspects of 

them. In other words, personality traits 
create a platform for the development 
and improvement of the level of sports 
commitment of the employees of the 
Ministry of Sports and Youth. 
The present study also found that 
psychological capital affects the level of 
sports commitment of the staff of the 
Ministry of Sports and Youth. In other 
words, the change in the levels of 
psychological capital improves the 
sports commitment of the employees 
of the Ministry of Sports and Youth. This 
shows that paying attention to 
psychological capital can lead to 
improving the sports commitment of 
the staff of the Ministry of Sports and 
Youth. Kim et al. (2019) in their 
research found that psychological 
capital improves the skills and ability of 
individuals to change their behaviors. In 
other words, psychological capital plays 
an important role in improving and 
controlling people's behaviors. In other 
words, psychological capital plays an 
important role in improving and 
controlling people's behaviors. The 
functions of psychological capital in 
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behavioral dimensions and motivation 
in individuals have led to its use as a 
strategy to improve the level of 
motivation of individuals. It seems that 
the capacity of psychological capital to 
improve motivational and behavioral 
issues among the staff of the Ministry of 
Sports and Youth has overshadowed 
their sports commitment. 
The functions of psychological capital in 
the formation of some mental states 
provide the basis for improving 
behavioral problems. Psychological 
capital leads to the formation of hope 
(will or dynamism and solution or 
solution), efficiency (self-confidence 
and belief in achieving goals or tasks), 
flexibility (revival and overcoming 
problems) and optimism (positive 
citation style about events and 
expectations). The future will be 
positive. The combination of these 
factors can pave the way for improving 
sports commitment. Dato et al. (2018) 
pointed out that the mental functions 
of psychological capital lead to the 
formation of commitment issues 
among individuals. It seems that the 
capacities of psychological capital in the 
formation of some mental states cause 
the ground for the formation of sports 
commitment. Psychological capital 
plays an important role in the formation 
of positivity among individuals 
(Carmonahalti et al., 2019). 
Personality traits and psychological 
capital as key variables in the process of 
improving the attitudinal and 
behavioral status of individuals cause 
them to differ intellectually and 
behaviorally. In a way, these variables 
lead to individual differences and the 

formation of behavioral attitudes 
among employee athletes. In other 
words, matching the personality status 
and psychological capital of employees 
with the sports environment can lead to 
improving their sports commitment. 
From this upgrade, the level of 
personality traits and psychological 
capital can facilitate the path of 
improving and expanding sports 
commitment among the staff of the 
Ministry of Sports and Youth. 
The present article is from a doctoral 
dissertation. 
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 مقالة پژوهشی

 لعهمطا) ورزشی تعهد بر شناختیروان سرمایه شخصیتی و هایویژگی تأثیر

 (ورزش و جوانان وزارت کارکنان موردی
 

 3 فریده اشرف گنجوییو ، 2علی زارعی  ،1مرتضی باقری

 

 ، ایران . گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران1

 ، ایران )نویسنده مسئول(علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهرانگروه تربیت بدنی و  .2
 ، ایران. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران3

 

 

 چکیده
 برشناختی روان هیو سرما یتیهای شخصنقش ویژگی یپژوهش حاضر با هدف بررس

. دیو اجرا گرد یطراح کارکنان وزارت ورزش و جوانان( ی)مطالعه مورد یتعهد ورزش
تعداد  بود.و جوانان  کارکنان وزارت ورزشتمامی جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 

مرد و  569نفر شامل  890 تعدادخانه از این وزارت شدهکسبآنان با توجه به اطالعات 
استفاده گردید. نتایج پژوهش  نامه پرسشجهت گردآوری اطالعات از زن بود.  321

های شخصیتی بر میزان تعهد ورزشی کارکنان وزارت ورزش و ویژگینشان داد حاضر 
شناختی بر میزان سرمایه رواننشان داد . نتایج پژوهش همچنین است گذارتأثیرجوانان 

 .استگذار تأثیرتعهد ورزشی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 

 

 مقدمه
یکی از مسائل مهم در  عنوانبه  1امروزه تعهد ورزشی

ورزشی  هایمحیطجذب و نگهداری ورزشکاران در 
 (. تعهد 2019، 2)ویسس و آلوی استمشخص 

 

                                                           
1. Sport Commitment 

2. Weiss & Aloe  

3. Berki, Piko & Page 

 
 هایمحیطاراده افراد در  گیریشکل منشأورزشی 
(. تعهد 2020، 3)برکی، پیکو و پاگی استورزشی 

است که  شناختیروانساختار  کورزشی به مفهوم ی
به ادامه مشارکـت در ورزش را نشـان  میو تصم لیتما
ن، چو، سوسا، اسکانالن و اسکانال) دهدمی

 انی( ب1993)اسکانالن و همکاران . (4،2016کنیفسند
و  یحاالت روان لهیوسبه کردند که رفتار ورزشکار هم 

. تعهد گیردمیقرار  تأثیر تتح گرید یروهایهم ن
گذاشتن رفتارهای  تأثیرتحت  واسطهبه ورزشی 

4. Scanlan, Chow, Sousa, Scanlan & 

Knifsend,  

تاریخ دریافت: 

17/03/1399            

تاریخ پذیرش: 

22/06/1399 

 واژگان کلیدی:

 شخصیتی، ویژگی

 شناختی،روان سرمایه

 ورزشی تعهد
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تا آنان را جهت حضور در  گرددمیورزشکاران سبب 
ورزشی آماده نماید. تعهد ورزشی با درگیر  یهادانیم

نمودن مسائل ذهنی و رفتاری ورزشکاران سبب 
آنان به ورزش افزایش یابد  مندیعالقهتا  گرددمی

(. به 2017، 1ودلوگ و بوکومپ ،نیوتون ،نیولند ،)هال
تا تمایالت افراد به  گرددمیعبارتی تعهد ورزشی سبب 

ایجاد  تریمنسجمو  ترقوی صورتبه سمت ورزش 
(. امروزه تالش جهت 2019 ،2یکو و یج ،گردد )برکی

مهم در  مسئلهیک  عنوانبه توسعه تعهد ورزشی 
در  مختلفی هایپژوهشورزش سبب گردیده است تا 
و  یترانتونیپ، باتون ،این حوزه انجام گردد )سانتی

؛ 2016، 4اوگایتیس و کروکر؛ هودگس، 2014، 3ماللیو
؛ برکی و همکاران، 2018، 5آندرو و تاد ،مارتینز ،بارنهیل
مهم  مسئلهیک  عنوانبه (. بهبود تعهد ورزشی 2020
بوده است. در مسیر بهبود تعهد  پژوهشگران توجه مورد

 گذارتأثیرورزشی یک سری مسائل فردی و محیطی 
 نیب نیا در(. 2016)اسکانالن و همکاران،  است

، هایریگمیتصمشخصیتی به علت نفوذ در  هایویژگی
افراد سبب گردیده است تا  یهانگرشرفتارها و حتی 
مختلف ورزشکاران ایفا نماید  یهاحوزهنقش مهمی در 

 (.2018، 6بوسالت و آیز ،گاردنت )کیم،
تفکر  یهاوهیو شاز رفتار  یامجموعه یعنی تیشخص

 همتایب یهایژگیروزمره که با و یشخص در زندگ
مشخص  بینیپیش تی( و قابلیداریبودن، ثبات )پا

 فیتعر نیگوردن آلپورت، بهتر رسدی. به نظر مشودمی
 کند،یداده است. او اشاره م ارائه تیدر مورد شخص

درون فرد است و  هایکنش بندیطبقه ت،یشخص
که  است یکیزیف-یروان فرآیندهایشامل آن دسته از 

، 7و چو )جیو، وی، لیاو کندیم نییرفتار و تفکر او را تع

                                                           
1. Hall, Newland, Newton, Podlog & 

Baucom  

2. Berki, Piko & Page  

3. Santi, Bruton, Pietrantoni & 

Mellalieu  

کلی  صورتبه شخصیتی  هایویژگی(. 2016
رضایی و  ،)سروقد زندیمفردی را رغم  یهاتفاوت
تا  گرددمیشخصیتی سبب  هایویژگی(. 2010 فدایی،

 بینیپیشافراد را  هاینگرشبتوان برخی رفتارها و 
 (.2007نمود )کریمی، 

 یاختصاص و زیالگوهای متما عنوانبه  تیشخص
ی و رفتار فرد است که سبک تعامل و جانیه شه،یاند
. سازدیمرا مشخص  یو اجتماع یکیزیف یهاطیمحبا 

 یسازمان سلسله مراتب کی تیشخص یمدل پنج عامل
است:  یدر اصطالح پنج بعد اساس یتیاز صفات شخص

 یثباتیببودن،  یوجدان ری،یپذ وافقت ،گرایی برون
-رونب. (2006، شناسحق) یریپذانعطافو  هیجانی

 ،یمثل سرزندگ یبودن و صفات یشامل اجتماع ،گرایی
 کیرو تح جانیه ت،یبه فعال ازیورزی، نجرأت ،یشاداب

 اختالفات فردی در گرم بودن، ری،یاست. توافق پذ
ا ب یو دلسوزی در تعامالت اجتماع تیمیصم ،یمهربان

 که به اجتناب از دهدمیرا نشان  گرید دافرا
از  .کندمیفردی بودن کمک  نیب هایمخالفت
 ،قولیخوشبودن، دقت،  یبعد وجدان هایویژگی

و  تیوفقتالش برای م ،شناسیوظیفهاعتماد،  تیقابل
نوروی و  امیدی، ،)جهانبخش منضبط بودن است

 (.2009 ،ضیریا
شخصیتی نقش مهمی در  هایویژگیامروزه 

 هایمحیطو رفتارهای ورزشکاران در  هاگیریتصمیم
( 1999)8رولیون و د ،کیل ،ورزشی دارد. فولکرسون

شخصیتی سبب  هایویژگیمشخص نمودند 
. آنان گرددمیبر عملکرد ورزشکاران  گذاریتأثیر

شخصیتی بر  هایویژگی گذاریتأثیرمشخص نمودند 
شده  مسئلهاین  گیریشکلرفتارهای ورزشکاران سبب 

4. Hodges, Augaitis & Crocker  

5. Barnhill, Martinez, Andrew & Todd  

6. Kim, Gardant, Bosselut & Eys  

7. Guo, Wei, Liao & Chu  

8. Fulkerson, Keel, Leon & Dorr  
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مشخص ( نیز 2020) 1واریس و افضال ،است. حبیب
تا وضعیت  گرددمیشخصیتی سبب  هایویژگی نمودند

ورزشی را تحت شعاع  هایمحیطکلی ورزشکاران در 
شخصیتی  هایویژگیهر یک از  برحسبقرار دهد و 

به بارز ورزشکاران، عملکردهای متفاوتی را ایجاد کند. 
 هایویژگیورزشی  هایمحیطکلی در  صورت

 شخصیتی نقش مهمی در خروجی ورزشکاران دارد. اگر
 تأثیرورزشی ورزشکاران تحت  هایجنبهچه تمامی 

اما این متغیر نقش  گیردمیشخصیتی قرار ن هایویژگی
و  هامندیعالقه، هانگرشی در احساسات، مهم

 رفتارهای ورزشکاران دارد.
در پژوهش حاضر، سرمایه  یبررس مورددیگر متغیر 

یکی از  شناختیروان. سرمایه است 2شناختیروان
که  است شناسیروانمهم شکل یافته در  هایحوزه

مهمی در مطالعات  اتتأثیرسبب گردیده است تا امروزه 
 ،استراوس ،مربوط به رفتارهای افراد داشته باشد )واترز

(. سرمایه 2020، 3هاسالم و دوسرت ،سومچ
افراد برای  هایتواناییآمادگی، مهارت و  شناختیروان

 شناختیروان. به عبارتی سرمایه استتحول فردی 
افراد در جهت ایجاد تغییرات  هایظرفیتاشاره به 

مختلف رفتاری و نگرشی دارد  هایحوزهمثبت در خود 
و  پردازاننظریه(. 2019، 4دکلرک و راجا وقی،)بوکن

ه باین نوع سرمایه نسبت  کنندمیمحققان بیان 
انسانی و اجتماعی ارزش باالتری دارد و  هایسرمایه

ایه همچنین سرم .گیردبرمیحتی این دو را نیز در 
به دلیل قابلیت توسعه و آموزش آن یک  شناختیروان

 دافرا توانمندسازیتوسعه  نهیدرزماستراتژی مهم 

                                                           
1. Habib, Waris & Afzal  

2. Psychological Capital 

3. Waters, Strauss, Somech, Haslam, & 

Dussert  

4. Bouckenooghe, De Clercq, & Raja  

5. Carmona-Halty, Schaufeli & 

Salanova  

6. Yang, Yeh, Yang, & Mui  

احسانملکی، روزبهانی و  ،)فروهر شودمیمحسوب 
 شناختیروان(. به عبارتی سرمایه 2013 ،یمحمدشاه

تا مسیر توسعه شرایط کلی افراد و بهبود  گرددمیسبب 
رفتارهای مطلوب در آنان تسریع گردد. سرمایه 

 هایموفقیتیکی از ارکان مهم  عنوانبه  شناختیروان
که امروزه از آن در  یبه صورت. استورزشی مشخص 

قرار گرفته  مورداستفادهجهت بهبود عملکرد ورزشی 
؛ یانگ، 2019، 5شاوفلی و سانالوا است )کارموناهالتی

 (.2013، 6و مونی یانگ ،یه

مشخص  د( در پژوهش خو2018) 7داتو، کینگ و والدز
شناختی به عنوان یک متغیر کلیدی نمود سرمایه روان

مسائل انگیزشی دارد. به عبارتی استفاده نقش مهمی در 
تواند به ارتقا سطوح شناختی میهای رواناز ظرفیت

( 2014) 8بکر و جیانگسیو،  انگیزش یافراد منجر گردد.
-نیز اشاره داشتند استفاده از ظرفیت های سرمایه روان

 شناختی نقش مهمی در پیشبرد اهداف تحصیلی دارد.
 10و شاهناواز و جفری (2005) 9لوتانس و جنسن

شناختی سبب اشاره داشتند که سرمایه روان (2009)
، ماتزلر، رنزلگردد. ارتقا مسائل تعهدی در افراد می

مشخص ( نیز 2011) 11کروق و مولرمرادیان، وون
های شخصیتی سبب بهبود وضعیت تعهد ویژگی نمودند

تأثیر ( نیز به 2020) 12البریچت و مارتی گردد.افراد می
صفات شخصیتی بر مسائل تعهدی اشاره گذاری 

در پژوهش های مختلفی  مسئلهچه این  داشتند. اگر
فقدان مطالعات جامع د برسی قرار گرفته است اما رمو

در حوزه ورزش بیش از پیش درک می گردد. با توجه 
تواند به به اهداف پژوهش، انجام پژوهش حاضر می

7. Datu, King & Valdez  

8. Siu, Bakker & Jiang  

9. Luthans & Jensen  

10. Shahnawaz & Jafri  

11. Matzler, Renzl, Mooradian, von 

Krogh & Mueller 

12. Albrecht & Marty 
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بهبود شواهد علمی در خصوص بهبود تعهد ورزشی در 
تواند مسیر می مسئلهمیان کارکنان منجر گردد. این 

سازی ورزش در رفتارهای افراد را فراهم آورد. نهادینه
تواند از منظر انگیزشی سبب ارتقا تعهد ورزشی میقا ارت

 جایگاه ورزش در ذهن و رفتارهای افراد گردد.
 ازمندیورزشکاران همواره در جهت بهبود عملکرد خود ن

 .ندهست یاز تعهد ورزش یاز سطح مطلوب یبرخوردار
که بهبود تعهد ورزشکاران  دهدمیمسئله نشان  نیا

عملکرد را  یرقابت هایمحیطتا آنان در  گرددمیسبب 
 از کارکنانباشند. در میان انواع ورزشکاران، داشته 

 هایفعالیتبا  زمانهم که باشندمی هاییگروه جمله
نیز و فعالیت در حوزه شغلی و سازمانی خود  یورزش

شغل و ورزش سبب  انیتعارض م. باشندمیمشغول 
 تیفعال جهت الزم زهیاز انگ از است آنان همواره دهیگرد

خود برخوردار  یورزش طیمح ایو  یسازمان طیدر مح
افراد  نیا یتعهد ورزش دهدیمسئله نشان م نیا .نباشد
 توجه مورد بایستیمیمسئله مهم  کی عنوانبه  رههموا

افراد  نیا یورزش ازحدشیبچه تمرکز  اگر .ردیقرار گ
 دیخود دچار مشکل نما یشغل طیآن را در مح تواندمی
را در  یمثبت دیفوا تواندیآن م یورزش یهاتیفعال اما
بهبود تعهد  . از طرفیآنان به ارمغان آورد یشغل طیمح

 یبوده است اما شواهد کاف توجه موردهمواره  یورزش
در  کارکنان انیدر م یدر خصوص بهبود تعهد ورزش

 انیورزش در م تیحتم ماه طوربه  .ستیدست ن
مسئله نشان  نیا .استمتفاوت  کارکنانورزشکاران و 

به ورزشکاران کارمند  یکه بهبود تعهد ورزش دهدمی
مختلف  یهاپژوهش توجه موردمسئله مهم  کی عنوان

مطلوب  یکارکردها یاز طرف .قرار نگرفته است
سبب  شناختیروان هیو سرما یتیشخص یهایژگیو

در جهت بهبود  ریمتغ نیاست امروزه انتظار از ا دهیگرد
 خألبا توجه به  .گردد جادیورزشکاران ا یتعهد ورزش

 یهایژگیو کارکردهایدر خصوص  یپژوهش
 انیدر م یبر تعهد ورزش شناختیروان هیسرما یتیشخص

 نییحاضر بر آن شد تا با هدف تع پژوهش ،کارکنان

 بر شناختیروان هیسرمای و تیشخص هایویژگی نقش
و  وزارت ورزش کارکنان ی)مطالعه مورد یتعهد ورزش

 پژوهشاصلی  سئوال. لذا و اجرا گردد یطراح (جوانان
 هیسرما ی وتیشخص هایویژگیکه  استحاضر این 

و  وزارت ورزش کارکنان یتعهد ورزش بر شناختیروان
 دارد؟ یتأثیرجوانان جه 

 

 پژوهش شناسیروش
 از .است توصیفی هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش

به  و است کاربردی هایپژوهش جز هدف، منظر
 در هاداده یگردآور روش. گردید انجام میدانی صورت

 است. همبستگی هایپژوهش نوع از حاضر، پژوهش

 کنندگانشرکت
 کارکنانتمامی جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 

با توجه به اطالعات  .ندبودو جوانان  وزارت ورزش
نفر شامل  890 تعداد آنان خانهوزارتاز این  شدهکسب
زن بود. با توجه به جدول حجم نمونه  321مرد و  569

 پژوهشنمونه  عنوانبه نفر  269مورگان تعداد 
نامه پرسش آوریجمعپس از پخش و  .شدند مشخص

 و تجزیهمورد  نامهپرسش 249پژوهش تعداد  های
 قرار گرفت. تحلیل

 های گردآوریابزار و شیوه
 3ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر شامل 

 بود. پرسش نامه
نامه پرسش این: شخصیتی نئو ویژگیهای نامه پرسش
. دبو شده اجرا 1986 سال در که است ماده 60 شامل

 دارد وجود آیتم 12 عامل، هر برایپرسش نامه  این در
 عاملی بار بیشترین بودن دارا به توجه با هاآیتم این که
این  .اندشده انتخاب ،نظر مورد صفت با ارتباط در

 ، گرایی برونبعد کلی شخصیت شامل  5 نامه پرسش
هیجانی و  یثباتیب بودن، وجدانی پذیری، توافق

. دهدمیرا مورد مطالعه و بررسی قرار  یریپذانعطاف
 208توسط مک کری و کاستا روی  نامه پرسشاین 
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فاصله سه ماه اجرا گردید نفر از دانشجویان آمریکایی به 

به دست آمده  75/0تا  83/0که ضرایب اعتبار آن بین 
شخصیتی  هایویژگی نامه پرسشدر هنجاریابی . است

با  یانمونهروی  (2001که توسط گروسی فرشی ) نئو
تبریز،  یهادانشگاهنفر از بین دانشجویان  2000حجم 

علوم پزشکی این دو شهر صورت  یهادانشگاهشیراز و 
تا  56/0بعد اصلی را بین  5گرفت ضریب همبستگی 

آلفای کرونباخ در هر  بیضرا گزارش کرده است. 87/0
 پذیری، توافق ،گرایی برونیک از عوامل اصلی 

به  یریپذانعطافهیجانی و  یثباتیب بودن، وجدانی
به دست  87/0و  68/0، 56/0، 73/0 ،86/0٫ترتیب 

آمد. جهت بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از 
و فرم ارزیابی  همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی

که حداکثر همبستگی به میزان  ، استفاده شدگرمشاهده

حداقل آن به میزان  و گرایی بروندر عامل  66/0
. در پژوهش حاضر بود توافق پذیریدر عامل  45/0

پس از محاسبه آلفای  نامه پرسشمیزان پایایی این 
، 92/0کلی و میزان  صورتبه  94/0کرونباخ میزان 

 برونبه ترتیب در ابعاد  96/0و  95/0، 93/0، 95/0
هیجانی  یثباتیب بودن، وجدانی پذیری، توافق ،گرایی

 مشخص گردید. یریپذانعطافو 
پرسش این : لوتانز شناختیروانسرمایه  پرسش نامه

توسط لوتانز طراحی گردیده است.  2007در سال  نامه
آن  تسئواالکه  است سئوال 24دارای  نامه پرسشاین 

(، سئوال 6) یآورتاب(، سئوال 6بعد امیدواری ) 4
( را سئوال 6( و خودکارآمدی )سئوال 6) ینیبخوش
 پرسشقرار داده است. میزان پایایی این  سنجش مورد
 90/0( 2007) و همکاران در پژوهش لوتانز نامه

گزارش گردیده است. در پژوهش حاضر میزان پایایی 
پس از محاسبه آلفای کرونباخ میزان  نامه پرسشاین 
و  88/0، 81/0، 89/0کلی و میزان  صورتبه  86/0

 ینیبخوش، یرآوتاببه ترتیب در ابعاد امیدواری،  83/0
 و خودکارآمدی مشخص گردید.

به : تعهد ورزشی اسکانالن و همکاران پرسش نامه
حاضر از  پژوهشبررسی تعهد ورزشی در  منظور

واهد ( استفاده خ1993) اسکانالن و همکاران پرسشنامه
رت ارزشی لیک 5 سئوال 28دارای  نامه پرسششد. این 

 یهانیگزیجااست که شش خرده مقیاس تعهد، لذت، 
 یهاتیمحدودفردی،  یهایگذارهیسرمامشارکت، 

. روایی سنجدیممشارکت را  یهافرصتاجتماعی و 
 همکاراناسکانالن و  هایپژوهشدر  نامه پرسشاین 

از  ( با استفاده2014) همکاران( و امیرتاش و 1993)
پایایی  قرار گرفته بود. همچنین دییتأنظر اساتید مورد 

 همکاراناسکانالن و  پژوهشدر  نامه پرسشاین 
گزارش شده بود. در پژوهش  74/0( میزان 1993)

 پس از محاسبه نامه پرسشحاضر میزان پایایی این 
 مشخص گردید. 89/0آلفای کرونباخ میزان 

 هادادهروش پردازش 
های پژوهش حاضر از آمار داده وتحلیلتجزیه منظوربه 

که در  صورتنیبدتوصیفی و استنباطی استفاده گردید. 
بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد 
استفاده گردید. همچنین در بخش آمار استنباطی از 
آزمون کلوموگراف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن 

ها و از آزمون رگرسیون ارتباط بین متغیرهای توزیع داده
-داده وتحلیلتجزیهپژوهش استفاده گردید. کلیه روند 

نسخه  1اساسیپاس افزارنرمپژوهش حاضر در های 
 انجام گردید. 20

 

 هاافتهی
 یهانمونهنتایج توصیفی مربوط به  1جدول شماره 

 .دهدمیپژوهش را نشان 

 

                                                           
 1. SPSS 

http://www.khodkarabi.com/
http://www.khodkarabi.com/
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 پژوهش یهانمونهنتایج توصیفی مربوط به  -1جدول 

 درصد فراوانی گروه جمعیت شناختیویژگی 

 جنسیت
 2/60 150 مرد
 8/39 99 زن

 سابقه ورزشی زانیم
 5/16 41 سال 5زیر 
 9/34 87 سال 10-5

 6/48 121 سال 10باالی 

 سطح تحصیالت
 4/59 148 ترنییپاکارشناسی و 

 8/35 89 کارشناسی ارشد
 8/4 12 دکتری

  
میانگین سنی نشان داد نتایج توصیفی پژوهش حاضر 

سال بود. همچنین از میان  1/30های پژوهش نمونه
نفر زن بودند.  99نفر مرد و  150های پژوهش نمونه

 4/59همچنین افراد با سطح تحصیالتی کارشناسی با 
همچنین نتایج درصد بیشترین فراوانی را دارا بودند. 

پژوهش، افراد با سابقه  یهانمونهدر میان نشان داد 
درصد بیشترین فراوانی  6/48سال با  10ورزشی باالی 
نتایج مربوط به متغیرهای  2جدول شماره را دارا بودند. 

 .دهدمیپژوهش را نشان 

 

 نتایج بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش -2جدول  

 وضعیت سطح معناداری دآماره ز انحراف استاندارد میانگین متغیرها

های ویژگی
 شخصیتی

 نرمال 541/0 782/0 894/0 12/3

سرمایه 
 شناختیروان

 نرمال  557/0 766/0 782/0 30/3

 نرمال 520/0 791/0 779/0 47/3 تعهد ورزشی

نشان داد نتایج مربوط به آزمون کلوموگراف اسمیرنف 
های پژوهش در تمامی متغیرهای پژوهش توزیع داده

های . لذا جهت انجام آزموناستدر وضعیت نرمال 
آماری در پژوهش حاضر از آمار پارامتریک استفاده 

ن نتایج آزمون رگرسیو 3خواهد شد. جدول شماره 
شخصیتی بر تعهد ورزشی  هایویژگیمربوط به نقش 

 .دهدمیو جوانان را نشان  وزارت ورزش کارکنان
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 و جوانان وزارت ورزش کارکنانشخصیتی بر تعهد ورزشی  هایویژگینقش  -3جدول 

متغیر 

 نیبشیپ

متغیر 

 مالک

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تبیین

درصد 

 بینیپیش
 تی

سطح 

 معناداری

 گرایی برون

تعهد 
 ورزشی

 001/0 584/11 درصد 42 423/0 651/0
 001/0 517/10 درصد 29 299/0 547/0 توافق پذیری
 001/0 147/9 درصد 27 271/0 521/0 وجدانی بودن

 001/0 547/7 درصد 17 177/0 -421/0 هیجانی یثباتیب
 001/0 254/12 درصد 48 485/0 697/0 یریپذانعطاف

بر میزان تعهد ورزشی  گرایی بروننشان داد نتایج 
معناداری دارند.  یتأثیرو جوانان  وزارت ورزش کارکنان

درصد از  42 بینیپیشکه این متغیر توانایی  یصورت به
که با توجه به سطح معناداری  استتعهد ورزشی را دارا 

 تأثیرمشخص گردید این  ،است 05/0از  ترنییپاکه 
توافق پذیری بر نشان داد . نتایج همچنین استمعنادار 

و جوانان  وزارت ورزش کارکنانمیزان تعهد ورزشی 
که این متغیر توانایی  یصورت بهمعناداری دارند.  یتأثیر
که با  استدرصد از تعهد ورزشی را دارا  29 بینیپیش

 ،است 05/0از  ترنییپاتوجه به سطح معناداری که 
نشان داد . نتایج استمعنادار  تأثیرمشخص گردید این 

وزارت  کارکنانوجدانی بودن بر میزان تعهد ورزشی 
که  یصورت بهمعناداری دارند.  یتأثیرو جوانان  ورزش

درصد از تعهد ورزشی  27 بینیپیشاین متغیر توانایی 
 ترنییپاکه با توجه به سطح معناداری که  استرا دارا 

. استمعنادار  تأثیرمشخص گردید این  ،است 05/0از 
هیجانی بر میزان تعهد ورزشی  یثباتیبنشان داد نتایج 

معناداری دارند.  یتأثیرو جوانان  وزارت ورزش کارکنان
درصد از  17 بینیپیشکه این متغیر توانایی  به صورتی

که با توجه به سطح معناداری  استتعهد ورزشی را دارا 
 تأثیرمشخص گردید این  ،است 05/0از  ترپایینکه 

بر  پذیریانعطافنشان داد . نتایج همچنین استمعنادار 
و جوانان  وزارت ورزش کارکنانمیزان تعهد ورزشی 

که این متغیر توانایی  به صورتی معناداری دارند. یتأثیر
که با  استدرصد از تعهد ورزشی را دارا  48 بینیپیش

؛ است 05/0از  ترپایینتوجه به سطح معناداری که 
 4. جدول شماره استمعنادار  تأثیرمشخص گردید این 

نتایج آزمون رگرسیون مربوط به نقش سرمایه 
و  وزارت ورزش کارکنانبر تعهد ورزشی  شناختیروان

 .دهدمیجوانان را نشان 
 

 و جوانان وزارت ورزش کارکنانبر تعهد ورزشی  شناختیرواننقش سرمایه  -4جدول 

متغیر 

 بینپیش

متغیر 

 مالک

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تبیین

درصد 

 بینیپیش
 تی

سطح 

 معناداری

 امیدواری
تعهد 
 ورزشی

 001/0 983/8 درصد 22 228/0 478/0
 001/0 519/14 درصد 60 609/0 781/0 آوریتاب

 001/0 001/9 درصد 27 270/0 520/0 بینیخوش
 001/0 518/10 درصد 29 290/0 539/0 خودکارآمدی
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امیدواری بر میزان تعهد ورزشی نشان داد نتایج 
معناداری دارند.  یتأثیرو جوانان  وزارت ورزش کارکنان

درصد از  22 بینیپیشکه این متغیر توانایی  به صورتی
که با توجه به سطح معناداری  استتعهد ورزشی را دارا 

 تأثیرمشخص گردید این  ،است 05/0از  ترپایینکه 
بر  آوریتابنشان داد . نتایج همچنین استمعنادار 

و جوانان  وزارت ورزش کارکنانمیزان تعهد ورزشی 
که این متغیر توانایی  به صورتیمعناداری دارند.  یتأثیر
که با  استدرصد از تعهد ورزشی را دارا  60 بینیپیش

 ،است 05/0از  ترپایینتوجه به سطح معناداری که 
نشان داد . نتایج استمعنادار  تأثیرمشخص گردید این 

زارت و کارکنانبر میزان تعهد ورزشی  بینیخوش
که  به صورتیمعناداری دارند.  یتأثیرو جوانان  ورزش

درصد از تعهد ورزشی  27 بینیپیشاین متغیر توانایی 
 ترپایینکه با توجه به سطح معناداری که  استرا دارا 

. استمعنادار  تأثیرمشخص گردید این  ،است 05/0از 
خودکارآمدی بر میزان تعهد ورزشی نشان داد نتایج 

معناداری دارند.  یتأثیرو جوانان  وزارت ورزش کارکنان
درصد از  29 بینیپیشکه این متغیر توانایی  به صورتی

که با توجه به سطح معناداری  استتعهد ورزشی را دارا 
 تأثیرمشخص گردید این  ،است 05/0از  ترپایینکه 

 .استمعنادار 
 

 گیرینتیجهبحث و 
 خصوصبه بهبود تعهد ورزشی در میان ورزشکاران 

ورزشی آنان و  هایموفقیتنقش مهمی در  کارکنان
. به گرددمیمیان شغل و ورزش  یهاتعارضکاهش 

 کارکنانتا  گرددمیعبارتی بهبود تعهد ورزشی سبب 
به ورزش خود بپردازند. در مسیر  یترمطلوب صورتبه 

و جوانان نیاز  وزارت ورزش کارکنانبهبود تعهد ورزشی 
 پژوهشمختلفی مدنظر قرار گیرد.  هایجنبهاست تا 

شخصیتی نقش مهمی در  هایویژگینشان داد حاضر 

                                                           
1. Casper & Stellino  

که  به صورتیتعهد ورزشی ورزشکاران دارد. 
تحت شعاع قرار دادن  واسطهبه شخصیتی  هایویژگی
تا  گرددمیو رفتارهای ورزشکاران سبب  هانگرش

 زشی ورزشکاران کارمند را تغییر دهد.میزان تعهد ور
مشخص خود  پژوهش( در 2008) 1کاسپر و استلینو

بر تعهد  گذاریتأثیرشخصیتی سبب  هایویژگی نمودند
. گرددمیو جوانان  وزارت ورزش کارکنانورزشی 

 مشخص نمودند( نیز 1991) 2ت و استیناشمی
 گذاریتأثیردر برخی ابعاد سبب  شخصیتی هایویژگی

. به نظر گرددمیبر روند بهبود تعهد ورزشی ورزشکاران 
و رفتارهای  هانگرشتعهد ورزشی تحت شعاع  رسدمی

به شخصیتی در ابعاد خود  هایویژگیو  استافراد 
و رفتارهای افراد سبب  هانگرشبر  گذاریتأثیر واسطه

 وزارت ورزش کارکنانتا میزان تعهد ورزشی  گرددمی
شخصیتی  هایویژگیقرار دهد.  أثیرتو جوانان را تحت 

رفتاری ورزشکاران سبب  هایجنبهتغییر در  واسطهبه 
 مندعالقهورزشی  هایمحیطتا آنان را به  گرددمی

شخصیتی سبب ایجاد  هایویژگینماید. به عبارتی 
بستری جهت توسعه و بهبود میزان تعهد ورزشی 

 و جوانان را دارد. وزارت ورزش کارکنان
-اری مسائل شخصیتی بر تعهد به دلیل ظرفیتگذتأثیر

-ها و شکلگیریهای ابعاد شخصیتی افراد در تصمیم

( 2020گیری عالئق افراد دارد. البریچت و مارتی )
گردد تا از اشاره داشتند که مسائل شخصیتی سبب می

منظر ذهنی و رفتاری، زمینه جهت ایجاد تعهد به وجود 
نیز اشاره داشتند که ( 2011ماتزلر و همکاران )آید. 

گیری تعهد در تواند روند شکلمسائل شخصیتی می
رسد به نظر میهای فردی بهبود دهد. رفتارها و نگرش

ها و گیریمسائل شخصیتی به واسطه نفوذ بر تصمیم
گردد تا تعهد ورزشی آنان نیز رفتارهای افراد سبب می

تحت شعاع قرار گیرد. مسائل شخصیتی زیربنای 
و می تواند در کنار  استا و رفتارهای فردی هنگرش

2. Schmidt & Stein  
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های رفتاری از مسائل محیطی سبب بروز برخی جنبه

جمله تعهد ورزشی گردد. لذا کارکردهای مسائل 
شخصیتی در پیشبرد تعهد ورزشی سبب گردیده است 

گیری و بهبود تعهد تا این متغیر نقش مهمی در شکل
 ته باشد.های پژوهش حاضر داشورزشی در میان نمونه

تعهد ورزشی یک نگرش و حالتی روانی است که این 
سبب گردیده است تا به صورت بیشتری تحت  مسئله
های شخصیتی قرار برخی متغیرها از جمله ویژگی تأثیر

(. به عبارتی مطابق با مدل تعهد 2007گیرد )کریمی، 
( بهبود تعهد 1993ورزشی اسکانالن و همکاران )

ه برخی شرایط فردی و اجتماعی ورزشی نیازمند توجه ب
های شخصیتی به واسطه بهبود افراد دارد. لذا ویژگی

های فردی افراد و کمک به آنان در جهت ارتقا جنبه
های ورزشی گردد تا محیطتعامالت اجتماعی سبب می

های تر گردد. بدین منظور ویژگیبرای آنان جذاب
-محیطشخصیتی به واسطه ارتقا تطابق میان افراد و 

گردد تا میزان تعهد ورزشی آنان های ورزشی سبب می
 نیز بهبود یابد.

مشخص نمود سرمایه  نیهمچنحاضر  پژوهش
وزارت  کارکنانبر میزان تعهد ورزشی  شناختیروان

. به عبارتی تغییر در است گذارتأثیرو جوانان  ورزش
سبب بهبود وضعیت تعهد  شناختیروانسطوح سرمایه 

. این گرددمیو جوانان  وزارت ورزش کارکنانورزشی 
 شناختیروانتوجه به سرمایه  دهدمینشان  مسئله

 وزارت ورزش کارکنانبه بهبود تعهد ورزشی  تواندمی
در  (2019کیم و همکاران )و جوانان منجر گردد. 

 شناختیروانسرمایه  مشخص نمودندخود  پژوهش
رفتارهای سبب بهبود مهارت و توانایی افراد در تغییر در 

نقش مهمی  شناختیروانخود دارد. به عبارتی سرمایه 
در بهبود و کنترل رفتارهای افراد دارد. هسو و همکاران 

بر  شناختیروانسرمایه  مشخص نمودند( نیز 2019)
. کارکردهای است گذارتأثیرروند تعهد و وابستگی افراد 

در ابعاد رفتاری و ایجاد انگیزش  شناختیروانسرمایه 
یک  عنوانبه ر افراد سبب گردیده است تا از آن د

راهکار در جهت ارتقا سطح انگیزشی افراد استفاده 
 شناختیروانسرمایه  هایظرفیت رسدمیگردد. به نظر 

 کارکناندر بهبود مسائل انگیزشی و رفتاری در میان 
و جوانان سبب گردیده است تا تعهد  وزارت ورزش

 ورزشی این افراد تحت شعاع قرار گیرد.
گیری برخی در شکل شناختیروان کارکردهای سرمایه

های ذهنی سبب می گردد تا زمینه جهت بهبود حالت
شناختی سبب مسائل رفتاری فراهم گردد. سرمایه روان

میدواری )اراده یا پویایی و راهکار یا راه گیری اشکل
چاره( کارآمدی )اعتماد به نفس و اعتقاد به تحقق 

پذیری )احیاء و فرارفتن از اهداف یا وظایف( انعطاف
بینی )سبک استنادی مثبت درباره مشکالت( و خوش

می گردد. مجموعه این  (مثبت آینده انتظار و وقایع
هبود تعهد ورزشی جهت برا تواند زمینه عوامل می

( اشاره داشتند 2018فراهم آورد. داتو و همکاران )
-شناختی سبب شکلکارکردهای ذهنی سرمایه روان

گردد. گیری مسائل مربوط به تعهد در میان افراد می
سرمایه  مشخص نمودند( نیز 2014سیو و همکاران )

سازی ذهنی تواند به واسطه ظرفیتشناختی میروان
تعهد در میان افراد گردد. لوتانس و جنسن سبب بهبود 

-( نیز در پژوهش2009( و شاهناواز و جفری )2005)

-شناختی در شکلهای خود کارکردهای سرمایه روان

گیری مسائل مربوط به تعهد را مورد بررسی قرار داده 
شناختی های سرمایه روانرسد ظرفیتبودند. به نظر می

گردد تا ی سبب میهای ذهنگیری برخی حالتدر شکل
 گیری تعهد ورزشی فراهم آید.زمینه جهت شکل

گیری شناختی نقش مهمی در شکلسرمایه روان
گرایی در میان افراد دارد )کارموناهالتی و مثبت

گرایی (. محققان فعال در حوزه مثبت2019همکاران، 
شناختی نقش مهمی در اشاره داشتند که سرمایه روان

تواند دیدگاه گرایی میارد. این مثبتگرایی دبهبود مثبت
های ورزشی را تحت و بینش افراد نسبت به محیط

(. به 2019شعاع قرار دهد )بوکنوقی و همکاران، 
شناختی گرایی ناشی از سرمایه روانصورتی که مثبت
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های ورزشی برای افراد مهم و گردد تا محیطسبب می
-ز شکلساخود زمینه مسئلهضروری تلقی گردد. این 

. به عبارتی بهبود استگیری تعهد ورزشی در میان افراد 
های گردد تا ظرفیتشناختی سبب میسرمایه روان

 اولیه در جهت بهبود تعهد ورزشی فراهم گردد.
 عنوانبه  شناختیروانشخصیتی و سرمایه  هایویژگی

متغیرهای کلیدی در روند بهبود وضعیت نگرشی و 
فکری و  لحاظ ازتا آنان را  گرددمیرفتاری افراد سبب 

که این متغیرها منجر  به صورتیرفتاری متفاوت نماید. 
 هاینگرش گیریشکلفردی و  هایتفاوتبه ایجاد 

. به عبارتی گرددمیرفتاری در میان ورزشکاران کارمند 
متناسب بودن وضعیت شخصیتی و سرمایه 

منجر  تواندمیبا محیط ورزشی  کارکنان شناختیروان
به بهبود تعهد ورزشی آنان گردد. این ارتقا سطح 

 تواندمی شناختیروانشخصیتی و سرمایه  هایویژگی
 کارکناندر میان را مسیر بهبود و گسترش تعهد ورزشی 

و جوانان تسهیل نماید. با توجه به نتایج  وزارت ورزش
تا وزارت ورزش و  گرددمیپژوهش حاضر پیشنهاد 

 افزاییدانشآموزشی و  هایدوره جوانان با برگزاری
در میان  شناختیروانمسیر بهبود و گسترش سرمایه 

 گرددمیخود را بهبود دهد. از طرفی پیشنهاد  کارکنان
وزارت ورزش  کارکنانفردی  هایآگاهیتا با افزایش 

و در ادامه  شناختیروانمسیر ترقی سرمایه  ،و جوانان
. با توجه به نتایج شودبهبود تعهد ورزشی آنان فراهم 

 یهایابیارزتا با ارتقا  گرددمیپژوهش حاضر پیشنهاد 
 کارکنان خصوصبه  جوانان و ورزش وزارتکارکنان 
و  ثباتیب یهاتیشخصضمن شناسایی  ورزشکار

آموزش به آنان مسیر جهت بهبود و گسترش تطابق 
جهت انجام  این افراد با محیط ورزشی را فراهم آورد.

پژوهش ها در این حوزه پیشنهاد می گردد تا پژوهشی 
های به بررسی مقایسه تعهد ورزشی بر حسب ویژگی

-. همچنین پیشنهاد میبپردازدجمعیت شناختی افراد 

-گردد تا پژوهشی به نیازسنجی بهبود سرمایه روان

 .بپردازدشناختی در ورزشکاران 
 

 .استمقاله حاضر از رساله دکتری 
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