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Abstract 

The purpose of this study was to determine the causal 
relationships of cognitive and affective processes of intention 
to change with the components of sport commitment model 
among athletes. To this aim, 370 student athletes studying 
physical education (184 males and 186 females) were sampled 
using simple cluster random method from the Tehran city’s 
Islamic Azad universities and completed the questionnaires. 
Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and 
structural equation modeling at a 95% confidence level. The 
results showed that perception of change by increasing 
irrational ideas and subsequently increasing negative emotions 
has a significant effect on the decrease of intention to change. 
Also, intention to change directly, as well as through reducing 
sport enjoyment and involvement opportunities, and 
increasing involvement alternatives, had a significant effect on 
the sport commitment. The findings are discussed with 
emphasis on the mechanism of sport commitment formation in 
situations demanding change. 
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The concept of dual career for athletes 
refers to the challenge of combining 
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such as student-athletes, which is a 
major concern for many athletes (1). 
This has recently been highlighted by 
the European Commission's Sports 
Union and policies have been 
developed for sports organizations to 
adopt appropriate policies to support 
athletes, in this way, sports 
development plans are performed with 
a social responsibility approach for 
athletes (2). A major part of the services 
of sports psychologists is helping to 
improve the competitive performance 
of athletes through concentrating on 
athletic goals, which, in turn, by limiting 
the athlete and the creation of 
resistance to change may reduce 
involvement in athletic development 
programs. On the contrary, the 
intention to change and participate in 
non-sports activities may have negative 
effects on sport participation and 
commitment. Therefore, the aim of this 
study was to investigate the causal 
relationships of cognitive and affective 
processes of intention to change with 
the components of the sport 
commitment model among student 
athletes. 

 
Methods 
Participants were 370 Iranian student 
athletes who attended college at the 
same time as their athletic careers. The 
mean age of the participants was 22.07 
years (SD = 3.65) with 8.25 years (SD = 
2.94) of sport experience and 5.79 years 
(SD = 2.71) of sports championship 
experience. The participants were 184 
men (49.7%) and 186 women (50.3%). 
Cognitive and emotional processes of 
intention to change were measured by 

the Resistance to Change Scale (RCS) 
developed by Bovey and Hede (3). This 
tool consists of 38 items in four sections 
of perception of impact of change (3 
items), irrational ideas (10 items), 
negative emotions (5 items), and 
behavioral intention/resistance to 
change (20 items). The responses of this 
scale are scored on a 5-point Likert 
scale from 1 (completely disagree) to 5 
(completely agree), and higher scores 
express high levels of change 
perception, irrational ideas, negative 
emotions, and intention to change. The 
factorial validity of this scale was 
confirmed using exploratory factor 
analysis, and the internal consistency of 
the scale was verified by calculating 
Cronbach's alpha coefficient (3). Sport 
Commitment Model Scale (SCMS), 
developed by Scanlan et al. (4), was 
used to measure the variables of sport 
commitment. This tool includes 28 
questions in six sections including the 
sport commitment (6 items), sport 
enjoyment (4 items), involvement 
alternatives (4 items), personal 
investment (3 items), social constraints 
(7 items), and involvement 
opportunities (4 items). The responses 
of this scale are scored on the 5-point 
Likert scale from 1 (completely 
disagree) to 5 (completely agree). 
Factorial validity of the original version 
of this tool was confirmed using 
exploratory and confirmatory factor 
analysis, and its internal consistency 
was verified by calculating the 
Cronbach's alpha coefficient (sport 
commitment .89, sport enjoyment .95, 
involvement alternatives .63, social 
constraint .88 and involvement 
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opportunities .80) by Scanlan et al. (4). 
Collected data were analyzed using 
Pearson correlation coefficient and 
structural equation modeling at a 95% 
confidence level. 

 
Results 
Correlational analysis showed that 
behavioral intention to change had a 
significant relationship with change 
perception (r = .41, p < .001), irrational 

ideas (r = −.29, p < .001) and negative 

emotions (r = −.71, p < .001). In 
addition, according to the findings, the 
sport commitment indicated a 
significant relationship with the sport 
enjoyment (r = .69, p < .001), 

involvement alternatives (r = −.39, p < 
.001), personal investment (r = .54, p < 
.001), social constraints (r = .56, p < 
.001), involvement opportunities (r = 
.61, p < .001) and behavioral intention 

to change (r = −.57, p < .001). The fit of 
the basic model was tested using 
structural equation modeling, 
summarizing its results in Figure 1. First, 
fitting indicators of the model 
represented that the given basic model 
had an adequate fit with the data (χ2 = 
4252.61, df = 1907, p < .001, RMSEA = 
.047, GFI = .91, CFI = .90) because the 
values obtained for Goodness of Fit 
index and Comparative fit  index were 
higher than .90 and the Root Mean 
Square Error of Approximation was less 
than .05. Moreover, the result of the 
chi-square test was 2.23 on the degree 
of freedom in the range 2 to 3, all of 
which express the fit of the assumed 
model with the data. Summary of the 
results of structural equation modeling 
including standardized coefficients of 

the paths and t values is presented in 
Figure 1. In addition, the explained 
variances (R2) for variables in Figure 1 
illustrates that 20.7% of the variance of 
behavioral intention to change is 
explained by irrational ideas and 
negative emotions. Besides, 53.7% of 
the variance of the sport commitment 
was determined by behavioral 
intention to change and the 
components of the sport commitment 
model (sport enjoyment, involvement 
alternatives, personal investment, 
social constraints and involvement 
opportunities). 

 
Conclusion 
The present study suggested that levels 
of perceived behavioral change and 
intention to change in student athletes 
- who experience dual careers - were 
above the average level so that this 
process was associated with low 
irrational ideas and emotions higher 
than the average. The perception of 
change was negatively affected on 
behavioral intention to change by 
increasing irrational ideas and negative 
emotions. Consequently, the intention 
to change behavior directly affected 
sport commitment directly as well as 
through the positive effects on 
engagement alternatives and the 
negative effects on sport enjoyment, 
personal investment, social constraints, 
and engagement opportunities. 
However, based on the analysis of 
direct and indirect effects, it seems that 
the main mechanism of the effects of 
the intention to change behavior on 
sport commitment is the reduction of 
sport enjoyment, the increase of 
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engagement alternatives and the 
reduction of engagement opportunities 
Understanding these cognitive and 
emotional processes of the 
intention/resistance to change with the 
components of the sport commitment 
model will help sport psychologists not 
only balance the various aspects of 
athletes' lives but also help them find 
the right athletic career to develop their 
lives. Future studies can play a key role 
in advancing existing knowledge by 
focusing on the psychological factors 
involved in empowering athletes for 
personal and career development.  
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Figure 1- Summary of the results of structural equation modeling. The values on 
the vectors present the standardized coefficients of the paths (β), the values in 

the parentheses are the significance tests of the coefficients (t) and the values at 
the corners of the shapes are explained variance (%) for the variables (R2). 
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 مقاله پژوهشی 

های مدل تعهد  مؤلفهتمایل به تغییر با  روابط عّلی فرآیندهای شناختی و عاطفی  

 1در ورزشکاران ورزشی 
 

 3زارعیعلی و ، 2فریده اشرف گنجویی ، 1شهرزاد اسماعیلی 
 

 گروه تربیت بدنی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران . 1
  مسئول( ۀنویسند) گروه تربیت بدنی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران .2
 گروه تربیت بدنی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  .3

 

 

 چکیده 

این پژوهش تعیین روابط   به تغییر با    تمایلعلّی فرآیندهای شناختی و عاطفی  هدف 
  ی دانشجو  ورزشکار  370بود. به این منظور،    انتعهد ورزشی در ورزشکارمدل  های  مؤلفه
های  از دانشگاه ای ساده  با روش تصادفی طبقهزن(    186مرد و    184) بدنی  تربیترشته  

. تکمیل کردندهای پژوهش را  نامهپرسش و    شدند  گیریآزاد اسالمی شهر تهران نمونه
در سطح یابی معادالت ساختاری  مدلضریب همبستگی پیرسون و  استفاده از با    هاداده

شددرصد    95اطمینان   داد  .  ندتحلیل  نشان  با  نتایج  تغییر  ایدهافادراک  های  زایش 
افزایش هیجانات منفی،    غیرمنطقی . اثرگذار است  تغییرتمایل به    کاهش  برو متعاقباً 

-فرصتو  کاهش لذت ورزشیبه طور مستقیم و نیز از مسیر  تغییرهمچنین، تمایل به 
. ندداشتاثر معناداری بر تعهد ورزشی    های مشارکتجایگزیننیز افزایش  های مشارکت و  

های متقتضی تغییر در موقعیتگیری تعهد ورزشی  ساز و کار شکلبا تأکید بر  ها  یافته
 .  گیردقرار میمورد بحث 

 

 مقدمه 
و به طور ای  آماتور و حرفهدر ورزش    امروزه مشارکت

سازمانورزش”کلی پر2یافته های  عرصه   رقابتی  به 
که   است  شده  سرمایه تبدیل  نیازمند  آن،  در   موفقیت 

  

 
 

1. Organized Sports 

 
 

باالیی از سوی ورزشکاران    شناختیو روان  گذاری بدنی
 های  . با وجود مزایای قابل توجه حضور در ورزشاست

عنوان    انتخابیافته،  سازمان به  و  ورزش  شغل  یک 
-برای ورزشکاران ارزیابی می  ی پرخطر  ۀحرفه، گزین

حاکم بوده    آن  برچرا که شرایط رقابتی شدیدی    ،شود
آسیب بروز  احتمال  آن  و  در  گزینش  عدم  و  دیدگی 
خوش در  و  حالتبینانهباالست  عمر  ممکن  ترین   ،

رشته بیشتر  در  طوالنی ورزشی  چندان  ورزشی  های 

تاریخ دریافت: 
03/03/1397        

 

تاریخ پذیرش:  
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تورگلر    باشدن ژانگ )اشمیت،  رو    (.2017،  1و  این  از 
ای  بیشتر ورزشکاران به ویژه در ایران که ورزش حرفه

نشده   نهادینه  آن  موازات  در  به  تا  دارند  تمایل  است، 
ورزش، تحصیالت خود را برای داشتن شغل و حرفه  

دهند ادامه    به  هایریگجهت  نی ا  شناخت  و   مطلوب 
  مشاورانو    یورزش   انشناسروان  ی برا  شغل  و   لیتحص 

تا بتوانند   است  تیاهمحائز    یشغل  و   یدرس  یزیربرنامه
تحصیل/شغل  ای بین مشارکت ورزشی و  تعادل بهینه
ها،  چرا که عدم تعادل بهینه در این جنبه.  ایجاد نمایند

و به همان اندازه  ورزشی  رفتگی  فرد را نسبت به تحلیل
تحلیل به  آسیبص تحرفتگی  نسبت  شغلی  و  پذیر یلی 

، 2آرو، تولوانر و ریبا-، آنوال، سالمالسورکیالسازد )می
2018) . 

سرنوشت یک ” برای اشاره به    3“دورۀ فعالیت”  اصطالح
زندگی او در یک زمان خاص در یک   ۀانسان که چرخ

می  رقم  خاص  می   “خوردجامعه  کار  )هارلبه  ، 4رود 
ص  1975 به  463،  فرد  که  فرآیندی  فعالیت(.   دورۀ 

کند، به وسیله  شود و در آن پیشرفت می خاصی وارد می
  شکل   یجنسای و هنجارهای سنی و  های زمینهویژگی

میر   ردیگیم و  کارت  رزنبرگ (1989،  5)هاستینگ،   .6 
سلمال 1980) و  که  1994)  7(  معتقدند  فعالیت(    دورۀ 

ای از تجربه یک  فشرده ۀ  تواند به عنوان گونمی  یورزش
اساس تعریف    برعادی در نظر گرفته شود.   یشغلدوره 

و الواللی عنوان  ه  ب  9“ورزشی دورۀ  ”(  2004)  8ویلمن 
و   مراحل  ادام  گذارهایی”توالی  و  شروع  شامل    ۀ که 

 
1. Schmidt, Torgler & Jung 
2. Sorkkila, Aunola, Salmela-Aro, 

Tolvanen & Ryba 

3. Career 

4. Haerle 

5. Hastings, Kurth, & Meyer 

6. Rosenberg 

7. Salmela 

8. Wylleman & Lavallee 

9. Athletic Career 

10. Organized Competitive Sport 

  10یافته مشارکت ورزشکاران در ورزش رقابتی سازمان
پایان یافتن آن به صورت اختیاری یا غیراختیاری“   و 

می و الواللی،  تعریف  )ویلمن  (. 505، ص  2004شود 
با    فعالیتعمدۀ  تفاوت   رسمی    هایفعالیتورزشی 

اطمینان  عدم  ناامنی  11دیگر،  این    12و  که  است  آن 
-ورزشی را منحصر به فرد می  دورۀ فعالیتها،  ویژگی

(. 2004،  14؛ ومپلیو 1980،  1978،  13فرسونسازد )مک
به ورزشکاران موفق در دوران  که    ایچه توجه ویژه  اگر

ممکن است  شود،  از سوی جامعه معطوف میاوج آنها  
غیر   یهاقابلیت  ۀورزشکاران برای توسعکه  سبب شود  

نداشته باشند و یا آن را به برای خود ای برنامه یورزش
؛ اللی و 1990،  15تعویق بیاندازند )پیرسون و پتیتپاس

اما برخی دیگر از ورزشکاران که کمتر    (،2005،  16کر
فعالیت و در قبال  اندیشند  بزرگ میبه اهداف ورزشی  

می احساس  خود  ورزشی  رسمی   ممکن  ناامنی  کنند، 
تجربه    17“ دوگانهفعالیت  های  دوره”است    نمایندرا 
آلفرمن -)بارون و  های  دورهمفهوم  .  (2015،  18تیئن 
ورزشکاران  دوگانه ترک  ،برای  چالش   فعالیت  بیبه 
 19“ ورزشکاران دانشجو”مانند  کار    اتحصیل یبا    یورزش

به  از ورزشکاران    یاریبس  ی اصل  دغدغهاشاره دارد که  
می  و شمار  بونگارد  رونکاینن،  استمبولووا،  )ریبا،  رود 

ا(2015،  20سالن اتحادیه  توسط    راًیاخ  مسئله  نی. 
تأکیداروپا    ونیسیکمورزش   گرفته    مورد  خط  قرار  و 

سازمانمشی به  اتخاذ  هایی  برای  ورزشی  های 
از ورزشکاران ارائه  سیاست های مناسب برای حمایت 

11. Uncertainty 

12. Insecurity 

13. McPherson 

14. Vamplew 

15. Pearson & Petitpas 

16. Lally & Kerr 

17. Dual Careers 

18. Baron-Thiene & Alfermann 
19. Student Athletes 

20. Ryba, Stambulova, Ronkainen, 

Bundgaard, & Selanne 
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های توسعه ورزش با  برنامه  شده است، تا از این طریق،
مسئولیت قبال  رویکرد  در  بیشتری  اجتماعی  پذیری 

از جمله  (.  2012،  1ورزشکاران اجرا شود )کمیسیون اروپا 
مشاوره  بخش  در  حمایتی  اجرای   اقدامات  آموزش،  و 

  ۀ های توسع برنامه ” ورزشکاران از قبیل    ۀ های توسع برنامه 
توسع برنامه ” ،  2“فردی  های  برنامه ” و    3“ شغلی   ۀ های 

زندگی  نظامند  هست   توسعه  صورت  به  که  هدف ند  با 
مطلوب    4“ریزی شغلی برنامه ” کمک به ورزشکاران برای  

کشورهای  در بسیاری از  مناسب    5“مسیر شغلی ” و تعیین  
استرالیا و    نظیر انگلیس، ایاالت متحده، کانادا   یافته توسعه 

می  )استمبولووا اجرا  ریبا  شود  و 2013،  6و  الواللی  ؛ 
ایران  (.  2000،  7ویلمن در  موضوع  دلیلاین  وجود    به 
سازمانمصرف  نگرش به  گرایانه  ورزشی  نیروی  های 

-نادیده گرفته میانسانی اعم از ورزشکار، مربی و داور  
انسانی    نیرویو حتی پس از طی شدن دوران اوج،    شود

  شوند. اگربدون حمایت سازمانی الزم در جامعه رها می
خصوص   در  نظامندی  پژوهش  یا  رسمی  آمار  چه 

انسانی   نیروی  یا    برکنارورزشی  مشکالت  شده 
ن وجود  ایران  در  مطالعات    ؛داردبازنشسته  نتایج  اما 

های کارامد  خارجی حاکی از آن است که با وجود نظام
به  حرفه نزدیک  هنگام    28ای،  ورزشکاران  از  درصد 

اند. دلیل  خروج از ورزش دچار مشکالت مختلفی بوده
  ۀ ای برای توسعبرنامه  ،ورزشکاران  اغلب که  آن است  

ورزش  از    مناسب غیرهای شغلی  ها و جایگزینقابلیت
از ورزش به  و یا آن را تا زمان کنارهاند  نداشته گیری 

شود تا ورزشکار  اندازند که این امر سبب میتعویق می
کناره الزم  هنگام  آمادگی  فاقد  بازنشستگی  یا  گیری 

و از این رو نسبت   اشدببرای ورود به دنیای غیرورزشی  
روان و  مالی  پذیر  به مشکالت شغلی،  آسیب  شناختی 

 
1. European Commission 

2. Personal Development Programs 

3. Career Development Programs 

4. Career Planning 

5. Career Path 

 (.2005؛ اللی و کر،  1990باشد )پیرسون و پتیتپاس،  
مثال،   بازیکنان  برای  روی  گرفته  صورت  مطالعات 

بر این باورند   آنها دهد بیشتر  ای فوتبال نشان میحرفه
ای ورزشی آمادگی دارند اما  که برای گذار از دوره حرفه

دریافته بازنشستگی  شرایط  با  رویارویی  که  هنگام  اند 
ا برای آمادگی نامناسب بوده و منجر به  های آنهتالش

است. عالوه کاهش بهزیستی روان شناختی آنها شده 
این، بازیکنان دشواری در حد متوسط تا باالیی را در    بر

حرفه دوره  از  کردهگذار  تجربه  خود  ورزشی  اند  ای 
   .(2006، 8)کوکالی 

رواندوره منظر  از  دوگانه  دو  های  از  ورزش  شناسی 
شناسان ورزش برای  قابل تأمل است. اول، روانمنظر  

های احتمالی ناشی از خروج  به حداقل رساندن آسیب
، الزم است تا خدمات  یافتهسازمانورزشکاران از ورزش  

در  مشاوره ورزشکاران  مشارکت  برای  نیاز  مورد  ای 
این    ورزشیغیر  های  فعالیت برونداد  دهند.  ارائه  را 
تمایل به  ”شکاران و ایجاد  ها، تغییر نگرش ورزمشاوره

میزان    9“تغییر است  ممکن  امر  این  که  آنهاست  در 
  هددگذاری روانی و جسمانی در ورزش را تقلیل  سرمایه

-و موجب اُفت عملکرد ورزشی شود. شواهد نشان می
که   ورزشکارانی  با  مقایسه  در  موفق  ورزشکاران  دهد 

خود به دست    دورۀ ورزشی موفقیت ورزشی کمتری در 
های  اند، تمایل کمتری برای مشارکت در برنامهآورده
از  2010،  10ورزشکاران دارند )ویلمن و رینتز  ۀتوسع  .)

شناسان ورزش،  منظر دوم، بخش عمده خدمات روان
طریق   از  ورزشکاران  رقابتی  عملکرد  بهبود  به  کمک 

این امر    .روی اهداف ورزشی است  آنان متمرکز ساختن  
ه خود، ممکن است با محدود کردن ورزشکار  نیز به نوب

6. Stambulova & Ryba 

7. Lavallee & Wylleman 

8. Coakley 

9. Intention to Change 

10. Wylleman & Reints 
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ایجاد   تغییر”و  به  به  1“ مقاومت  ورزشکار  تمایل   ،
برنامه در  کاهش  مشارکت  را  ورزشکاران  توسعه  های 

دهد. در مجموع، با توجه به این که از یک سو، اهداف  
اهداف زندگی    نیترمهم  ءورزشی برای ورزشکاران جز

می شمار  به  )استمبولووا،  آنان  سوی  1994رود  از  و   )
و ورزشکاران باید    استمحدود    دورۀ ورزشیدیگر، عمر  

آمادگی داشته باشند    یافتهسازمانبرای خروج از ورزش  
(، پیشنهاد شده است که با در  2012)کمیسیون اروپا،  

رقابتی   موقعیت  و  سن  نظیر  عواملی  داشتن  نظر 
دوگانه ایجاد    یتدورۀ فعالای بین  ورزشکار، تعادل بهینه

چرا که ناتوانی در سازگاری با این شرایط، احتمال    ؛شود
عدم موفقیت در ورزش یا به همان اندازه عدم موفقیت 

تحصیل/کار   داد در  خواهد  افزایش  )استمبولووا،    را 
 (. 2015، 2انگستروم، فرنک، لینر و لیندال 

)-بارون آلفرمن  و  ویژگی2015تیئن  فردی  (  های 
دوگانه را    دورۀ فعالیتخروج یا تداوم    ۀکنندبینیپیش

در ورزشکاران جوان مدارس ورزش آلمان مورد مطالعه  
  ،درصد ورزشکاران جوان  30قرار دادند و دریافتند حدود  

ورزش  در  را  خود    فعالیتدوگانه،    دورۀ فعالیتدر طی  
نظر    از  این افرادبیشتر    .اندیافته متوقف ساختهسازمان

زن   در    ندبودجنسیت  انفرادی  رشتهو  ورزشی  های 
برتندداشمشارکت   عالوه  جسمی،    .  شکایات  این، 
بودند    یبه اوج رساندن خود، عوامل  رد و تمایلِانگیزش بُ

از  را    یافتهسازمانورزشکاران خارج شده از ورزش    که 
و    .کردندمی  متمایز  ،دهندهادامه   ورزشکاران براون 

روی   (2015)  3همکاران  موردی  مطالعه  یک  در 
دریافتند   ییایتانیبر  یدر دانشگاه  ورزشکار  انیدانشجو

-گذارهایی را در دوره  ،به طور همزماناین ورزشکاران  
اساس    برکنند.  یم  خود تجربه  های ورزشی و تحصیلی

دانشجویان ورزشکار برای فائق آمدن به  این پژوهش،  
ازنیاز خود  گذار  دوره  منابع    های    مثل )  درونیانواع 

 
1. Resistance to Change 

2. Stambulova, Engstrom, Franck, 

Linner & Lindahl 

منابع  یخودآگاه و   یریپذطافانع  مثل)  بیرونی( 
و   کارگیریدانشگاه(    مثل)  ایمقابله  یراهبردها  به 

می(  یاجتماع  تیحما  یجستجو بر .  برندبهره    عالوه 
حمایت و  نگهداری  مانند  مواردی  والد  این،  از    نیاز 

بالقوهجمله    فعالیتدورۀ  آمیز  موفقیت  ۀای تجربموانع 
مرکل،  (.  2015)براون و همکاران،    گزارش شددوگانه  

( تأثیر عدم اطمینان فردی بر 2017)  4اشمیت و تورگلر 
ای فوتبال را  های سرمایه انسانی در دوره حرفه ویژگی

پژوهش   این  در  دادند.  قرار  بررسی  بازیکن    90مورد 
های بندس لیگای آلمان  نخبه آکادمی جوانان از باشگاه

یافتهنامهپرسش  کردند.  تکمیل  را  پژوهش  های  های 
تری که این پژوهش نشان داد بازیکنان ارشد و قدیمی

  گذاریای مطمئن بودند که سرمایهبه طور قابل مقایسه
-فوتبال برای رسیدن به دوره حرفه  شان دراختصاصی

روی   کمتری  انرژی  بود،  خواهد  کافی  سودآور  ای 
مدرسه    ۀسرمای در  عمومی  میانسانی  کنند. صرف 

بر انتظار فوتبال، بر خالف   عالوه  این، عملکرد مورد 
معمول، اثر مثبتی بر سرمایه انسانی عمومی در مدرسه  

تر به امور  بدین معنا که بازیکنان موفق  .به همراه داشت
می بیشتری  اهمیت  خود  همچنین   دهند.تحصیلی 

همکاران  اشمیت دیگری  2017)  و  مطالعه  در    روی( 
ای فوتبال آلمان های حرفههای جوانان باشگاهآکادمی

های ورزشی و تحصیلی را  )بوندس لیگا(، مبادله دوره
ای فوتبال مورد بررسی قرار دادند. در  در بازیکنان حرفه

های  کننده انتخاب گزینهبینیاین پژوهش، عوامل پیش
رقابت ورزشی مورد    شغلی پرخطر جوانان در محیط پر

ر گرفت، جایی که بازیکنان در ابتدای دوره  بررسی قرا
ای خود باید در خصوص خروج از مدرسه و تمرکز  حرفه

  هااساس یافته   کردند. برگیری میروی فوتبال تصمیم
انتخاب گزیناین پژوهش از تحصیل    ۀ،  پرخطر خروج 

حرفه دوره  از  انتظار  مورد  بالقوه  مزایای  ای  توسط 

3. Brown et al. 
4. Merkel, Schmidt & Torgler 
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د احتمال  درباره  قضاوت  و  دوره  ورزشی  به  ستیابی 
بود.  حرفه تبیین  قابل  و پینکای مورد دلخواه  لونی   ،

فوتبال   کنانی باز  یهاچالش   نیترعیشا(  2018)  1ساندرز 
در   را  ب   دورۀ ورزشی  بیترکاسترالیا  یا    اخود  تحصیل 

شامل   غیرورزشی  ماه  تیریمدمشاغل    پر   تیزمان، 
غ  تقاضای برنامه  یورزشریمشاغل    ، یآموزش  یها و 
 ییتوانا  عنوان کردند. بر اساس این پژوهش،  متناقض

برنامه مورد  در    باشگاه با    ری پذانعطاف  یهامذاکره 
مرب فرصت  و  به    کنانیباز  برای  یگریفوتبال  ارشد 

دوگانه    دورۀ فعالیتتوسعه   ۀکنندلیتسهعنوان عوامل  
شدند.   همکاران شناسایی  و  در  2019)  2دفرویت   )

اعتباریابی   و  های شایستگی  ،نامهپرسش یک  ساخت 
-شایستگیهای دوگانه را شامل  مورد نیاز برای دوره

سازمانی،   خود،  مدیریت  و  انعکاسی  همکاری،  های 
محیط  از  و    آگاهی  توانمندسازی  دانشجویی،  ورزشی 

از  به طور کلی،    های ارتباطی عنوان کردند.شایستگی
چنین  فراهم شده در ادبیات پژوهشی  مجموع شواهد  

آید که ورزشکاران هنگام روبرو شدن با شرایطی  بر می
بین   تعادل  فعالیتکه  می  دورۀ  تغییر  را    دهد دوگانه 

دسترس و تخمین    ، وابسته به منابع در)ادراک تغییر(
در یک   موفقیت  فعالیتاحتمال  )ورزش/    دورۀ  منفرد 

درگیری یا کاهش میزان  ترک  در خصوص  تحصیل(،  
-گیری میتصمیم  ،یا تحصیل  یافتهسازمان  ورزش در  

رنز،  های پژوهش ونیافتهاساس    بر  با این حال   .کنند
چه هویت ورزشی و هویت    اگر(  2019)  3آشلی و استیل 

اما   ندارند،  یکدیگر  با  معناداری  همبستگی  تحصیلی 
-دوره  طیبه خوبی قادر هستند تا  ورزشکاران دانشجو  

 
1. Pink, Lonie & Saunders 

2. Defruyt et al. 

3. Van Rens, Ashley & Steele 

4. Kyle 

5. Initial Denial 

6. Resistance 

7. Gradual Exploration 

8. Eventual Commitment 

های دوگانه، هویت ورزشی و تحصیلی خود را به طور  
گیری متوازن این  این، شکل  . عالوه برقوی شکل دهند

معناداری  هویتی    ابعاد  بهزیستی  نقش  ورزشکاران  در 
 (.2019رنز و همکاران، )ون  کندمی  اایفدانشجو 

پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که ورزشکارانی  
ورزشی خود، اقدام به تحصیل    دورۀ فعالیت که به موازات  

نیاز به تغییر در برنامه زندگی   ی کنند، نوع در دانشگاه می 
کنند و این ادراک نیاز  می خود به عنوان ورزشکار ادراک  

کند شناختی درگیر می روان   ی به تغییر، آنها را در فرایند 
که ممکن است تعهد ورزشی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. 

خصوص،  این  تغییر نظران  صاحب   در  ادراک  معتقدند 
، 4شود )کیل در فرد می  ی واکنش   ند ی فرا ک سبب تجربه ی 

(  1  شود: ی م   ل یچهار مرحله تشک از    ند ی فرا   ن ی ا (.  1993
تعهد (  4و    7یج ی اکتشاف تدر(  3  ، 6مقاومت(  2  ، 5هی انکار اول 
جف )   8نهایی و  پاسخ    ک ی   ،مقاومت   . ( 1988  9، اسکات 

که    ؛ است   ر یی تغ   به   عادی و    ی ع ی طب  به  اغلب    ر یی تغ چرا 
شرایط   از  گذر  ناشناخته شناخته عنوان  شرایط  به  شده 

افراد از تغییر   ۀ (. تجرب 1992،  10شود )استینبرگادراک می 
افراد برای    ل یو تما  یی توانا بلکه    ، نه تنها متفاوت است 

(.  1993،  11است )دارلینگ متفاوت  نیز    ر یی ا تغ سازگاری ب 
های کالسیک،  اساس نظریه   ( بر 2001)   12ی و هدو بو 

برای   عاطفی چارچوبی  و  شناختی  فرایندهای 
ارائه کردند که شامل چهار مرحله    مقاومت به تغییر / تمایل 
که    است   16و مقاومت  15، عواطف 14ها ، شناخت 13ادراک 

رخ    راحل به تنهایی، در فرآیند تغییر هیچ یک از این م 
ادراک تغییر به وسیله دو عامل شکل    ۀ دهد. مرحل نمی 
 ییتوانا و    ر یی تغ روی  درجه کنترل فرد    اول گیرد. عامل  می 

9. Scott & Jaffe 

10. Steinburg 

11. Darling 

12. Bovey & Hede 

13. Perception 

14. Cognitions 

15. Affects 

16. Resistance 
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برای   تغ   تعدیل شروع،  او  توقف  اندازه    ر یی و  هر  است. 
تغییر  مقاومت    ،بیشتر باشد   ر یی کنترل تغ کاهش  فرد به 

روی   ر یی تغ   ی است که ر ی ثأ ت   زان ی دوم، م عامل  .  ابد ی ی م 
اثرات   به همراه دارد. هر افراد   ، باشد  شتر ی ب   ریی تغ   اندازه 

 گر،ی . به عبارت د فرد به تغییر بیشتر خواهد بود  مقاومت 
تأثیر ر یی تغ  که  فرد  کم   ی  روی  فرد   داشته ی  کنترل   و 

ایجاد   ی کمتر به تغییر  ، مقاومت  بیشتری روی آن دارد 
فرد به افکار   ،(. در مرحله شناخت 1993،  ل ی کا کند ) می 

خودکاری گرایش دارد که با تفکر غلط و غیرمنطقی یا 
-فرض پیش   ۀکج فکری همراه است. این تفکرات بر پای 

ایجاد می  تغییر  از  فرد  اشتباه  در  های  اختالل  که  شود 
)کوری  دارد  دنبال  به  را  رفتار  و  عواطف  و  ، 1هیجانات 

بر 1996 نظر    (.  مرحل   افراد   ، ( 1988)   2بک اساس    ۀ در 
ا   ل ی تما   شناخت  و منف   های واره طرح   جاد ی به  خود  از  ی 

-ی م   ی نگرش ایجاد  منجر به  رویدادهای زندگی دارند که  
  ،در استدالل خطاها    ن ی است. ا  نانه ی شود که همواره بدب 

”تحر  عنوان  می   3“ی شناخت  ی ها ف ی به  شوند  توصیف 
افراد انواع    معتقد است که   ( 1988بک )   (. 1995،  4)ماتلین 
را ممکن است تجربه    ی شناخت   های ف ی تحر   ی از مختلف 

دهند و برخی از آنها نیز نمایند که به طور خودکار رخ می 
را    ی شناخت   ف یتحر نوع    11باشند. بک  تواند همزمان  ی م 

است  نموده  بینی  شامل که    مشخص  انتزاع 5باریک   ،
،  9قطبی ، تفکر  8تعمیم افراطی   ، 7لخواه استنتاج د   ، 6یانتخاب 

 زنیبرچسب ،  11سوگیرانه   حات ی توض   ، 10ییبزرگنما
گرفتن  ، 12یمنف  خود  استدالل   14خوانی ذهن   ، 13به  و 

 
1. Corey 

2. Beck 

3. Cognitive Distortions 

4. Matlin 

5. Tunnel Vision 

6. Selective Abstraction 

7. Arbitrary Inference 

8. Overgeneralization 

9. Polarized Thinking 

10. Magnification 

گر  ها بیش از آن که بیان . این تحریف ند شو می   15ی ذهن 
چرا که صحت آنها    ؛ واقعیت باشند، زائیده ذهن هستند 

اند و پیش از آن که مورد آزمایش قرار گیرد، درونی شده 
فرد آنها را به ویژه زمانی که اطالعات کافی در دسترس  

واقعیت  عنوان  به  می نیست،  ادراک  درست  کند.  های 
چه این اختالل و تحریف در فرآیند شناختی اصالح  نان چ 

،  16کوفلن نگردد، مقاومت به تغییر افزایش خواهد یافت ) 
شناخت در مدل    ۀ ( برای مرحل 2001ی و هد ) و (. بو 1993

ایده غیرمنطقی را که توسط الیس   10مقاومت به تغییر،  
این    . ( پیشنهاد شده است، به کار گرفتند 1975)   17و هارپر 
شامل نیاز به تأیید، ترس از شکست، سرزنش خود  موارد  

تیره  و  نامیدی  احساس  دیگران،  کنترل و  عدم  بختی، 
از  م  اجتناب  هنگام،  زود  شدن  مضطرب  زندگی،  سیر 

و  دشواری  از گذشته شخصی  تأثیرپذیری  زندگی،  های 
، ص 2001ی و هد،  و )بو   است موجودیت ساکن و منفعل  

عواطف بیانگر فرایندهای عاطفی مرتبط با   ۀ (. مرحل 374
گردد. این تغییر است که به وسیله هیجانات مشخص می 

شود  انگیختگی توصیف می هیجانات به عنوان حالتی از 
فعال  بدنی،  و  تغییرات ظاهری  گیرنده  بر  در  سازی که 

ارزیابی  و  ذهنی  احساسات  شناختی مغز،  های 
)وید و    است )هوشیار/غیرهوشیار و منطقی/غیرمنطقی(  

است  1996،  18تارویس ممکن  تغییر  فرایند  در  افراد   .)
احساسات و هیجاناتی نظیر خشم، غم، حس شکست،  
اضطراب، ناراحتی، حس ناامیدی و انکار را تجربه نمایند 

(. در واقع فرد ممکن است در  1995،  19)اسپایکر و لسر

11. Biased Explanations 

12. Negative Labelling 

13. Personalization 

14. Mind Reading 

15. Subjective Reasoning 

16. Coghlan 

17. Ellis & Harper 

18. Wade & Tarvis 

19. Spiker & Lesser 
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باعث   این حس  احساس شکست کند که  تغییر  فرایند 
ایجاد خشم، ناراحتی، اضطراب و در نهایت کاهش عزت  

(. در نهایت، 1991،  1شود )سالیوان و گانتزلمن نفس می 
د در سازگاری عاطفی و هیجانی با تغییر عدم توانایی فر 

ی و و شود )بو منجر به تجربه مقاومت در برابر تغییر می 
تغییر  (. 2001هد،   ادراک  واکنشی  ممکن   فرایندهای 

تجربه شود.  نیز  ورزشکاران  توسط  دوره دوگانه    است طی 
با ادراک نیاز به تغییر )اشتغال به تحصیل و    ان ورزشکار 

قابلیت  غیرورزشی(،  توسعه  است  های  به    ل ی تما ممکن 
در  ها    ، خطا نانهی بدب  نگرش ی،  منف   های واره طرح   جاد ی ا 

ی داشته باشند. به عنوان شناخت   ی ها ف ی تحرو    استدالل 
از کمبود زمان مثال،   دشواری    و   نمایی( )بزرگ   شکایت 

درسی   نمونه محتوای  سوگیرانه(  از  )توضیحات  هایی 
-به شمار می های شناختی ورزشکاران دانشجو  تحریف 

واکنش  که  متعاقب رود  هیجانی  اضطراب، های  نظیر  ی 
داشته   در پی  را ممکن است  ناامیدی و حس شکست 

برای .  ( 2019،  2استمبولووا، لیندال و ویلمنلینر،  )   باشد 
و   ورزش  ترکیب  دشواری  به  آمدن  و  فائق  تحصیل 

واکنش  از  منفی، پیشگیری  هیجانی  و  شناختی  های 
همکاران  و  و   ( 2019)   3ِدبرانت  توانایی  دسته  چهار 

دان  الزم  را  که  ته س شایستگی  دوره   شامل اند  مدیریت 
ریزی، آگاهی هیجانی و هوش و سازگاری  برنامه دوگانه،  

 .ندهست اجتماعی  
بیش    4"ورزشی تعهد  "دهد  ی نشان م پژوهشی    ات ی ادب مرور  

در  ورزشکاران    رشد است که مانع    ی از عوامل   ی ک از حد، ی 
؛  2004،  5)سندزتت و همکاران   شود ی م زمینه غیرورزشی  

کوکس  و  اگر 2000،  6ماتنز  می   (.  نظر  به  تعهد  چه  رسد 

 
1. Sullivan & Guntzelman 

2. Linnér, Stambulova, Lindahl & 

Wylleman 
3. De Brandt et al. 
4. Sport Commitment 

5. Sandstedt et al. 

6. Martens & Cox 

ورزشی عّلت مقاومت به تغییر و عدم تمایل ورزشکاران به  
مقابل نیز این فرضیه مطرح  توسعه شغلی باشد، اما در نقطه  

دوره حرفه  تجربه  و  تغییر  به  تمایل  که  دوگانه  است  ای 
)ترکیب ورزش با تحصیل/کار(، اثر منفی بر تعهد ورزشی  

(  1993الف )   7دارد. اسکنلن، کارپنر، اشمیت، سایمونز و کیلر 
شناختی که نشانگر  حالتی روان ” تعهد ورزشی را به عنوان 

تداو  برای  تصمیم  و  است تمایل  ورزشی  مشارکت    “ م 
پنج    8“ مدل تعهد ورزشی ” اساس   (. بر 1تعریف نمودند )ص  

 ” ورزشی عامل  مشارکت جایگزین ” ،  9“ لذت  ،  10“ های 
شخصی گذاری سرمایه ”  های  محدودیت ” ،  11“ های 

-عوامل تعیین   13“ های مشارکت فرصت ” و    12“ اجتماعی 
لذت ورزشی، پاسخ  روند.  کننده تعهد ورزشی به شمار می 

عاطفی مثبت به تجربه ورزشی است که احساسات عمومی  
-کند. جایگزین مثل لذت، عالقه و خوشی را منعکس می 

های جایگزین مشارکت  های مشارکت به جذابیت فعالیت 
مستمر در ورزش اشاره دارد و افزایش تعداد و جذابیت این  

-گذاری دهد. سرمایه ها، تعهد ورزشی را کاهش می فعالیت 
نابعی هستند که برای مشارکت ورزشی  های شخصی، م 

پذیر  برگشت   ، شود و در صورت عدم مشارکت صرف می 
محدودیت  و  نیستند.  انتظارات  بیانگر  اجتماعی  های 

اجتماعی  ابق هست   هنجارهای  به  التزام  احساس  که    أ ند 
های  فرصت   در نهایت، کنند.  مشارکت ورزشی را ایجاد می 

اشاره دارد که تنها از  های با ارزشی  مشارکت به فرصت 
می  دست  به  ورزشی  مشارکت  و  طریق  )اسکنلن  آیند 

  ۀ گسترد اساس مطالعات  بر (.  18، ص 1993ب همکاران، 
سطوح باالی تعهد  صورت گرفته روی مدل تعهد ورزشی،  

های  گذاری سرمایه سطوح باالی لذت ورزشی،  ورزشی با  

7. Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons 

& Keeler 

8. Sport Commitment Model (SCM) 

9. Sport Enjoyment 

10. Involvement Alternatives 

11. Personal Investment 

12. Social Constraints 

13. Involvement Opportunities 
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های مشارکت  های اجتماعی و فرصت شخصی، محدودیت 
جایگزین و   پایین  است  سطوح  ارتباط  در  مشارکت  های 

؛ اسکنلن، راسل، بیلز و  1993الف، ب )اسکنلن و همکاران،  
اسکنلن 2003،  1اسکنلن  و  مگیر  راسل،  اسکنلن،  ،  2؛ 
گرفته روی مدل  2009 نیز مطالعات صورت  ایران  در   .)

ناهمخوانی  وجود  با  ورزشی،  در  تعهد  که  اندکی  های 
ایرا  از  الگوی  ن نیز به چشم می مطالعات خارج  از  خورد، 

-)آبیاری، نژاد کنند  شده در باال حمایت می روابط عنوان 
شریفیان،   و  پارسامهر،  2017سجادی  حسینی،  2013؛  ؛ 
حسینی  و  و  2015نیا،  بحرالعلوم  زردشتیان  حالجی،  ؛ 

آزادی،  2011تندنویس،   و  احمدی  زردشتیان،  ؛  2012؛ 
مظفری،   و  هادوی  مثال،  (.  2012میرحسینی،  عنوان  به 

  پایایی  و   ( در بررسی روایی 2012میرحسینی و همکاران ) 
همچنین    دانشجویان   در   ورزشی   تعهد   مدل  و  ورزشکار 

  ورزشی  تعهد   مدل   ( در بررسی 2015حسینی و همکاران ) 
ورزشی، الگوی روابط    های فعالیت   در   کننده شرکت   بانوان 
قرا بینی پیش  تأیید  مورد  را  ورزشی  تعهد  مدل  در  ر  شده 
 اند. داده 
اساس آنچه تشریح شد، تعهد ورزشی به    طور کلی بر به  

شناختی مثبت که تمایل و تصمیم  عنوان یک ویژگی روان 
می  انعکاس  را  ورزشی  مشارکت  تداوم  برای  دهد،  فرد 

و شغلی    تحصیلی   ۀ ممکن است باعث عدم تمایل به توسع 
سبب   به  را  ورزشکاران  امر  این  که  شود  ورزشکاران  در 

های ناشی از خروج  نداشتن آمادگی الزم نسبت به آسیب 
ورزش   می   یافته سازمان از  ورزشکاران    سازد. مستعد 

)دانشجو(  رشت   دانشگاهی  در  که  ورزشکارانی  ویژه    ۀ به 
، از  هستند به تحصیل    مشغول تربیت بدنی و علوم ورزشی  

دوگانه را  فعالیت  های  دوره که  د  هستن شکارانی  جمله ورز 
)نیاز به    کنند و میزان ادراک آنان از لزوم تغییر تجربه می 

حرفه  و  فردی  فرایندهای  ای( توسعه  طی  است  ممکن   ،
منجر    ، های غیرمنطقی( و عاطفی )هیجانات( شناختی )ایده 

به تغییر در آنها شود که در  غیرمتعارف    مقاومت / به تمایل 

 
1. Scanlan, Russell, Beals & Scanlan 

  دورۀ فعالیت تعادل بین دو جنبه  ممکن است  هر دو صورت،  
بررسی و شناخت  .  زده شود دوگانه )ورزش/تحصیل( بر هم  

ریزی  اندرکاران برنامه شناسان و دست این موضوع به روان 
می  کمک  ورزشکاران  شغلی  و  تحصیلی  تا  ورزشی،  کند 

جنبه  بین  تعادل  ایجاد  زندگی  های  ضمن  مختلف 
گیری ورزشی، تحصیلی و شغلی مناسبی  ورزشکاران، جهت 

برای توسعه زندگی آنان فراهم نمایند. این امر از طریق  
تسهیل سازگاری فرد در    اشتغال، موجب   شانس افزایش  

های روانی،  از تجربه دشواری فرایند خروج از ورزش شده و  
و شغلی پیشگیری می  ث  که در نهایت باع   کند اجتماعی 
  شود. گیری از ورزش می افزایش کیفیت زندگی بعد از کناره 

شده  عنوان   مسئله با توجه به این که در ادبیات پژوهشی،  
روان  کار  و  ساز  است،  نگرفته  قرار  بررسی  شناختی  مورد 

تمایل  تغییر   مقاومت / اثرات  روشن    به  ورزشی  تعهد  بر 
اساس نیست.   این  حاضر   در   بر  عّلی    ، پژوهش  روابط 

های  مؤلفه به تغییر با  تمایل فرآیندهای شناختی و عاطفی 
قالب   در  ورزشکاران  در  ورزشی  تعهد  چارچوب  مدل 

( بر گرفته شده از مدل مقاومت به تغییر  1مفهومی )شکل  
هد،   و  و  2001)بووی  )اسکنلن  ورزشی  تعهد  مدل  و   )

 ( مورد مطالعه قرار گرفت.  1993همکاران، الف، ب 
 

 پژوهش  شناسیروش
که به صورت    استپژوهش حاضر از نوع مطالعات کمّی  

  اساس روش،   بندی برمقطعی اجرا شده است. در طبقه
توصیفی مطالعات  نوع  از  حاضر   همبستگی -پژوهش 

اساس هدف از نوع    یابی معادالت ساختاری(، بر)مدل
بر و  بنیادی  مطالعات    مطالعات  نوع  از  زمان،  اساس 

 رود. نگر به شمار میآینده

 کنندگانشرکت
  ۀ ورزشکاران دانشجوی رشت  ۀ آماری پژوهش کلی  ۀجامع 

های آزاد اسالمی  تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
های علوم و تحقیقات، تهران مرکز،  شهر تهران )واحد

2. Scanlan, Russell, Magyar & Scanlan 
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بودند که در    1395-96تهران شمال( در سال تحصیلی  
رشته  از  یکی  در  تمرینات  شرکت  برای  ورزشی  های 

مستمر رقابت طور  به  مربوطه  ورزشی  رشته  های 
مشخ به  توجه  با  داشتند.  تعداد  مشارکت  نبودن  ص 

دانشجویان تربیت بدنی که تعداد آنها    ۀورزشکاران، کلی
نفر بود به عنوان معیار برای تعیین حجم نمونه    6800

کرجسی اساس جدول    حجم نمونه بردر نظر گرفته شد.  
اما    .نفر تعیین گردید  364به تعداد    (1970)  1مورگان و  

حجم  ناقص و پرت،    ی هابا توجه به احتمال وجود داده
گیری از  نفر در نظر گرفته شد. برای نمونه  380نمونه  

به این صورت    .ای ساده استفاده شدروش تصادفی طبقه
هر دانشگاه به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد  که  

بین   از  ساده  تصادفی  صورت  به  طبقه  هر  از  و 
  380در مجموع از    گیری به عمل آمد.ورزشکاران نمونه

تکمیل   برای  که  آمادگی  نامهپرسش نفری  اعالم  ها 
تحلیل  370های  نامه پرسش کردند،   در  مورد  نفر  ها 

 استفاده قرار گرفت.

 ها آوری دادهابزار گرد
ها از فرم اطالعات فردی، مقیاس  برای گردآوری داده

به شرح  مقاومت به تغییر و مقیاس مدل تعهد ورزشی  
 استفاده شد: زیر 

شده توسط  از یک فرم تنظیمفردی:   اطالعاتفرم 

شرکت فردی  اطالعات  گردآوری  برای  -پژوهشگر 
نه    استفادهها  کننده شامل  فرم  این  برای    سئوالشد. 

مقطع تحصیلی،  هل،  أسن، جنسیت، وضعیت تتعیین نام  
سابق ورزشی،  سابق  ۀرشته  سطح   ۀورزشی،  رقابتی، 

 رقابتی و عناوین قهرمانی بود. 
بووی   توسط  این ابزار  : 2مقاومت به تغییر   اسیمق

( هد  و    (2001و  شناختی  فرایندهای  سنجش  برای 
و   است  شده  داده  توسعه  تغییر  به  مقاومت  عاطفی 

 3چهار بخش ادراک/اثر تغییرعبارت در    38متشکل از  
عبارت(، هیجانات    10های غیرمنطقی )عبارت(، ایده  3)

 20عبارت( و تمایل/مقاومت رفتاری به تغییر )  5منفی )
پیوستار پنج    های این مقیاس رویپاسخ  .استعبارت(  

از  درجه  لیکرت  تا    1ای  مخالفم(  )کامالً    5)کامالً 
  سطوحبیانگر   نمرات باالتر   شود.دهی می موافقم( نمره

ایده تغییر،  ادراک  هیجانات  باالی  غیرمنطقی،  های 
   منفی و تمایل به تغییر است.

 

 

 
1. Krejcie & Morgan 

2. Resistance to Change Scale (RCS) 

3. Impact of Change 
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الزم به ذکر است که در خرده مقیاس تمایل/مقاومت  
  10عبارت برای سنجش تمایل به تغییر و    10به تغییر،  

عبارت برای سنجش تمایل به مقاومت وجود دارد که  
گذاری معکوس عبارات تمایل به مقاومت، نمره  با نمره
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می دست  به  تغییر  به  تمایل  سازه  روایی نهایی  آید. 
عاملی این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی  
آلفای   ضریب  محاسبه  با  مقیاس  درونی  همسانی  و 

تغییر )اثر  غیرمنطقی  ایده،  75/0  کرونباخ  ، 81/0های 
رفتاری   95/0هیجانات   تمایل  تغییر/مقاومت   و  به 

( مورد تأیید قرار گرفته  2001بووی و هد )( توسط  87/0
پژوهش حاضر، است.   ابزار در  این  کارگیری  به  برای 

 1ابتدا نسخه اصلی ابزار با استفاده از روش ترجمه مجدد
  ۀبدین ترتیب که ابتدا نسخ .  به فارسی برگرداننده شد

فارسی  ابزار توسط یک متخصص زبان انگلیسی به  اصلی 
یک   توسط  ابزار  فارسی  ترجمه  سپس  و  گردید  ترجمه 

تفاوت  شد.  برگرداننده  انگلیسی  به  دیگر  های  متخصص 
متخصصین   و  پژوهشگر  توسط  نسخه  دو  بین  موجود 
دانشگاهی مورد بحث قرار گرفت و تغییرات مورد نیاز در  

خواهی از ده  نظر اولیه فارسی اعمال گردید. سپس با    ۀ نسخ 
از   اعتبار محتوایی  تن  و متخصصان دانشگاهی،  خبرگان 

  2باسل  و   والتس   محتوای   اعتبار   ابزار با استفاده از شاخص 
بودن، واضح بودن و    ( متشکل از سه معیار مربوط 1981) 

الزم   اصالحات  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  بودن  ساده 
  در   ، مقیاساعمال گردید. سپس برای تعیین اعتبار صوری 

اختیار ده تن از ورزشکاران دانشجو    درخود    اصلی  شکل
  در خصوص ارتباط،  .اصلی( قرار داده شد  ۀ)خارج از نمون

از آن سادگی عبارت  و   وضوح ابزار  ها نظرخواهی  های 
گانه برای هر های سه های مربوط به شاخصشد. پاسخ

پیوستار   یک  روی  از  درجه  10عبارت  لیکرت   1ای 
تا  )کامالً   مرتبط/  10نامرتبط/ناواضح/مبهم(    )کامالً 
نمره  واضح/ دست ساده(  به  اعتبار  شاخص  شد.  دهی 

  88/0آمده برای عبارات مقیاس مقاومت به تغییر بین  
و    96/0تا   صوری  روایی  از  نشان  که  داشت  قرار 

عالوه بر این پیش    محتوایی باالی ابزار تنظیم شده بود.
های اصلی، روایی عاملی  داده   ها و بر مبنایاز تحلیل

 
1. Translation-Back Translation  

2. Waltz & Bausell 

برای  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  مقیاس 
عبارت آیا  که  این  از  خرده  اطمینان  در  مقیاس  های 

مسیر( مقیاس )ضرایب  عاملی  بار  دارای  مربوطه  ها 
قرار گرفت.  هستنندمعنادار   بررسی  نتایج نشان  ، مورد 

اندازهداد   به  مدل  مقاومت  برازش گیری مقیاس  تغییر 
 CFI=    96/0های گردآوری شده دارد ) باالیی با داده 

,97/0    =GFI  ,038/0    =RMSEA  ,001/0  >  p  
,671   =  df  ,81/1415    =2χها  ( و ضرایب مسیر عبارت

معنادار هستند  آماری  لحاظ  از  در چهار خرده مقیاس 
(53/14   -  16/2    =ts  ,82/0  -  54/0    =βs  عالوه .)

همسانی درونی مقیاس با محاسبه ضریب آلفای بر این،  
تغییر   ادراک/اثر  برای  ایده72/0کرونباخ  های  ، 

هیجانات  87/0غیرمنطقی   تغییر/   79/0،  به  تمایل  و 
به دست آمد. همچنین، پایایی بازآزمایی    93/0مقاومت  

محاسب با  رده   همبستگیضریب    ۀ مقیاس    ایدرون 
)مرحله اول:    های دو مرحله تکمیل مقیاسبراساس داده

اجرای اصلی، مرحله دوم: یک ماه پس از اجرای اصلی( 
مرد( برای ادراک/اثر    15زن و  15ورزشکار ) 30توسط 
  71/0، هیجانات  79/0های غیرمنطقی  ، ایده77/0تغییر  

 به دست آمد.  75/0و تمایل به تغییر/ مقاومت 

تعهد  یمق مدل  ابزار  : 3یورزشاس    توسط  این 

از    شد  ساخته(  1993ب )  همکاران  و   اسکنلن   28و 
ورزشی  بر  مشتمل    بخش  ششدر    سئوال   6) تعهد 

ورزشی    عبارت(، های  جایگزین  عبارت(،  4)لذت 
شخصی  سرمایه  عبارت(،  4)  مشارکت    3) گذاری 
های فرصتعبارت( و    7)محدودیت اجتماعی    عبارت(،

های این مقیاس روی  پاسخ. است  عبارت(   4) مشارکت  
  5)کامالً مخالفم( تا    1ای لیکرت از  درجهپیوستار پنج  

  روایی عاملی نسخه   شود.دهی می)کامالً موافقم( نمره
اصلی این ابزار با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و  
تأییدی و همسانی درونی آن با محاسبه ضریب آلفای  

3. Sport Commitment Model Scale 

(SCMS) 
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( ورزشی  کرونباخ  ورزشی    ،89/0تعهد    ، 95/0لذت 
گذاری شخصی مایهسر  ،63/0  های مشارکتجایگزین

اجتماعی    ،66/0 های  فرصتو    88/0محدودیت 
  ( 1993ب)  همکاران  و   اسکنلنتوسط  (  80/0مشارکت  

است.   گرفته  قرار  تأیید  ایرانمورد  عاملی    ،در  روایی 
این مقیاس   فارسی  از تحلیل عاملی  نسخه  استفاده  با 

اکتشافی و تأییدی، همسانی درونی مقیاس با محاسبه  
ورزشی   )تعهد  کرونباخ  آلفای  لذت    ،83/0ضریب 

-سرمایه ،80/0 های مشارکتجایگزین،  86/0ورزشی 
شخصی  گ اجتماعی  ،  79/0ذاری  و   90/0محدودیت 

پایایی بازآزمایی مقیاس  ( و  60/0های مشارکت  فرصت
ریب همبستگی نمرات دو مرحله تکمیل  با محاسبه ض

ورزشکار دانشجو به فاصله سه هفته   40مقیاس توسط  
های  جایگزین،  81/0لذت ورزشی    ،80/0)تعهد ورزشی  

شخصی  سرمایه،  75/0  مشارکت   ،78/0گذاری 
اجتماعی   مشارکت  فرصتو    87/0محدودیت  های 

مورد تأیید    (2012توسط میرحسینی و همکاران )   (68/0
ها و  قرار گرفته است. در پژوهش حاضر پیش از تحلیل 

داده مبنای  با بر  مقیاس  عاملی  روایی  اصلی،  های 
قرار   بررسی  مورد  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  استفاده 

داد  گرفت.   اندازهنتایج نشان  گیری مقیاس مدل  مدل 
های گردآوری  با داده  تعهد ورزشی برازش قابل قبولی

 ( دارد  =    CFI  ,90/0    =GFI  ,048 /0=    91/0شده 
RMSEA  ,001/0  >  p  ,335  =  df  ,80/696    =2χ )

ها در شش خرده مقیاس از لحاظ  و ضرایب مسیر عبارت 
  -   ts  ,78/0=    99/1  -  32/11آماری معنادار هستند )

48/0    =βs  عالوه بر این، همسانی درونی مقیاس با .)
ورزشی   تعهد  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  محاسبه 

ورزشی    ،89/0 مشارکت جایگزین،  81/0لذت    های 
شخصی  سرمایه  ،74/0 محدودیت  ،  83/0گذاری 

به دست    73/0های مشارکت  فرصتو    76/0اجتماعی 
بازآزمایی   پایایی  همچنین،  محاسبه  آمد.  با  مقیاس 

های دو  اساس داده  بر  ایدرون رده  همبستگیضریب  
مرحله تکمیل مقیاس )مرحله اول: اجرای اصلی، مرحله  

ورزشکار    30دوم: یک ماه پس از اجرای اصلی( توسط  
و    15) ورزشی    15زن  تعهد  برای  لذت    ،80/0مرد( 

-سرمایه، 72/0 های مشارکتجایگزین،  84/0ورزشی 
شخصی  گ اجتماعی    ، 76/0ذاری  و   85/0محدودیت 

 به دست آمد.  71/0های مشارکت  فرصت

 ها گردآوری داده ۀشیو
هماهنگی و  مکاتبات  ابتدا  پژوهش  اجرای  های  برای 

به   پژوهشگر  معرفی  جهت  آزاد  دانشگاهالزم  های 
اسالمی واحدهای علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکز 

شمال   تهران  آمد.  ه  بو  تمامی  عمل  واحدهای  در 
گرایشدانشگاهی به  مربوط  اطالعات  ابتدا  های  ، 
و اساتید مربوطه از    ها، زمان برگزاری کالس تحصیلی
زمان  دریافت    آموزش   هایمعاونت از  پیش  و  شد 

توضیحاتی به منظور جلب همکاری  ها،  برگزاری کالس
برای تخصیص زمان مناسب برای گردآوری اطالعات  

زمان در  پژوهشگر  سپس  شد.  ارائه  اساتید  های  به 
ها حضور یافت مشخص شده در محل برگزاری کالس

ورزشکار   دانشجویان  شدن  مشخص  از  پس  و 
یافته مشارکت  های سازمانورزش)دانشجویانی که در  

تداشتند(،   اهداف  ابتدا  مورد  در  و    پژوهشوضیحاتی 
ضرورت اجرای آن، اختیاری بودن شرکت در تحقیق،  

تکمیل   اطالعات  نامهپرسشروش  بودن  محرمانه  ها، 
اختیاری بودن شرکت در پژوهش ارائه  گردآوری شده و  

  نامهپرسشهای  بستهگردید و در صورت اعالم آمادگی،  
-پرسش  380. در مجموع، از  گرفتقرار    آناندر اختیار  

داده  امهن شده  در    نامهپرسشسری    370های  توزیع 
تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت )نرخ بازگشت  

 درصد(.  36/97

 ها روش پردازش داده
پژوهش  متغیرهای  و  فردی  از    اطالعات  استفاده  با 

فراوانی،  میانگین درصد  و  فراوانی  استاندارد،  انحراف   ،
و جدول طبقه آزمون  شکل  از  توصیف شدند.  و  بندی 
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( برای بررسی وضعیت S-K)  1اسمیرنوف-کلوموگروف
داده  طبیعی توزیع  توزیع  به  توجه  با  و  شد  استفاده  ها 

ها  های آمار پارامتریک برای تحلیل دادهها از آزمونداده
داده تحلیل  در  گردید.  ضریب  استفاده  از    آلفایها، 

گیری،  ابزار اندازه  2کرونباخ برای تعیین همسانی درونی 
( برای بررسی ICC)  3ای درون رده  همبستگیاز ضریب  

بازآزمایی تحلیل  4پایایی  از    ( CFA)  5تأییدی  عاملی، 
ضریب از  گیری،  برای بررسی روایی عاملی ابزار اندازه

دو سویه    همبستگی ساده  روابط  تعیین  برای  پیرسون 
(  SEM)  6معادالت ساختاری  یابیمدلبین متغیرها و از  

یابی  و فنون تحلیل مسیر برای تعیین روابط علّی و مدل
الزم به توضیح است که در پژوهش  بهره گرفته شد.  

شاخص از  میانگین  ”  هایحاضر  برآورد  دوم  ریشه 
تقریب خطای  شاخص  ”،  (RMSEA)  7“واریانس 

برازش برازش تطبیقی”(،  GFI)  8“نیکویی   9“ شاخص 
(CFI  و )  آزادیکسر خی دو بر برای (  df/2χ)   درجۀ 

مدل بزارش  اندازهتعیین  ساختاری  های  مدل  و  گیری 
دامن  امبن شد.  برای    ۀ استفاده  قبول  دوم    ۀریشمورد 

-مقادیر کوچک  ،برآورد میانگین واریانس خطای تقریب
برازش و  نیکویی برازش    هایشاخص  ، برای05/0تر از  

حاصل کسر خی    و برای   90/0مقادیر باالتر از    ،تطبیقی
بر   آزادیدو  بنتلر)   بودند  3تا    2دامنه    ،درجۀ  و  ، 10هو 
درصد و با    95ها در سطح اطمینان  تحلیل  ۀ (. کلی1999

 پی.  )اس.  11استفاده از بسته آماری برای علوم اجتماعی
  2/9نسخه    12و بسته آماری لیزرل  22اس.( نسخه    اس.

 انجام شد.

 
 

1. Kolmogorov–Smirnov 

2. Internal Consistency 

3. Intra-class Correlation Coefficient 

4. Test-Retest Reliability  

5. Confimatory Factor Analysis 

6. Structural Equetion Modeling 

7. Root Mean Square Error of 

Approximation 

 هایافته
دارای سن  کنندهشرکت حاضر  پژوهش  +    65/3های 

  ۀ سال و سابق  25/8+    94/2ورزشی    ۀسال، سابق  07/22
از نظر ها  کنندهشرکتسال بودند.    79/5+    71/2رقابتی  

)  184جنسیت،   و    7/49نفر مرد  نفر زن   186درصد( 
نفر مجرد    340درصد( و از نظر وضعیت تأهل،    3/50)
و    6/94) )   20درصد(  متأهل  نظردرصد(  4/5نفر  از   ، 

درصد( و    51/83نفر کارشناسی )  309 ،مقطع تحصیلی
  ۀرشت، از نظر  درصد(   49/16سی )نفر باالتر از کارشنا  61

  59/64های انفرادی )نفر ورزشکار رشته  239  ورزشی
و   رشته  61درصد(  ورزشکار  )نفر  تیمی    41/35های 

نفر در سطح    181درصد( بودند. از نظر سطح رقابتی،  
( کشوری    116،  درصد(  48/ 92استانی  سطح  در  نفر 

  73/19نفر در سطح بین المللی )  73درصد( و   35/31)
 رقابت داشتند.  درصد(

آماره1جدول   و ،  پژوهش  متغیرهای  توصیفی  های 
بین  همبستگی سویه  دو  می  آنها های  نشان  دهد.  را 

میتحلیل نشان  جدول  این  در  همبستگی  دهد  های 
تمایل رفتاری به تغییر ارتباط معناداری با ادراک تغییر  

(001 /0  >  p  ,41/0=  r  ،)001/0های غیرمنطقی )ایده  
>  p  ,29/0-=  r ( منفی  هیجانات  و   )001/0  >  p  
,71/0-  =  rاین بر  دارد. عالوه  یافته  بر  (    ، هااساس 

  001/0تعهد ورزشی ارتباط معناداری با لذت ورزشی )
>  p  ,69/0=  r)  ،001/0های مشارکت )جایگزین  >  
p  ,39/0 -=  r)  ،0/ 001های شخصی )گذاریسرمایه  
> p ,54/0=  r) ،001/0های اجتماعی )محدودیت >  

8. Goodness of Fit Index 

9. Comparative Fit Index 

10. Hu and Bentler 

11. Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) 

12. LISREL (Linear Structural 

Relations) 



 19                                                 1400 پاییز، 37، شماره 10شناسی ورزشی، دوره اسماعیلی:  مطالعات روان 

  

 

 

p  ,56/0=  r)  ،فرصت ( مشارکت    p  <  001/0های 
,61/0=   r)    001/0) و تمایل رفتاری به تغییر  >  p  
,57/0-=   r) داشت . 

مبنبرازش   از   (1)شکل    أ مدل  استفاده  یابی  مدل  با 
  ۀمورد آزمون قرار گرفت که خالص معادالت ساختاری  

های  ، شاخصدر ابتداآمده است.    2در شکل    آنیج  انت
برازش مدل نشان داد مدل مبنای در نظر گرفته شده  

بابرازش   دارد  داده  کافی  =   CFI  ,91/0=    0/ 90)ها 
GFI  ,047/0    =RMSEA  ,001/0  >  p  ,1907   =  

df  ,61/4252    =2χ)  آمده به دست  مقادیر  که  چرا   ،
تطبیقی شاخص برازش  و    شاخص نیکویی برازشبرای  

بود و ریشه دوم برآورد میانگین واریانس    90/0باالتر از  
کسر  . همچنین، حاصل  بود  05/0کمتر از    خطای تقریب

  3تا    2در دامنه    23/2برابر با    درجۀ آزادیخی دو بر  
شده با  داشت که همگی بیانگر برازش مدل فرضقرار  
مستقیم و  در این مدل، ادراک تغییر اثر  .  ندهستها  داده

  p  ,23/2=   t  <  05/0)  های غیرمنطقیمثبت بر ایده
,19/0=   β  نیز اثر مستقیم و   های غیرمنطقیایده( و

( منفی  هیجانات  بر    p  ,75/7=   t  <  001/0مثبت 
,47/0=   β)    ایدهداشتند. عالوه بر این، اثر مستقیم-
   =-p ,97/2 -=   t ,22/0 < 01/0) ای غیرمنطقیه
β ( منفی  هیجانات  و   )001/0  >  p  ,03/14-=   t  
,69/0-=   β  بر تمایل رفتاری به تغییر از لحاظ آماری )

همچنین، تمایل رفتاری به تغییر    معنادار و منفی بود.
های مشارکت به همراه  اثر مستقیم و مثبت بر جایگزین

(، اما اثر  p  ,24/11=   t  ,58/0=   β  <  0/ 001داشت ) 
  001/0)  لذت ورزشیمستقیم تمایل رفتاری به تغییر بر  

>  p  ,06/5 -=   t  ,37/0-=   β،)  های گذاریسرمایه  
 (،p  ,38/3 -=   t  ,24/0-=   β  <  001/0)  شخصی

  p  ,05/2-=   t  <  05/0)  اجتماعی   هایمحدودیت

,17/0-=   β،)  مشارکتفرصت   p  <  001/0)   های 
,59/4-=   t  ,32/0-=   β)    0/ 001تعهد ورزشی )و  >  

p  ,35/8-=   t  ,43 /0-=  β)    از لحاظ آماری معنادار
ورزشی لذت  نهایت،  در  بود.  منفی    p  <  001/0)  و 

,17/8=   t  ,5/0=   β  ،)های شخصی گذاری سرمایه  
(01/0  > p  ,67/2=  t  ,21/0=   β ،)های  محدودیت

و  p  ,05/3=   t  ,23/0=   β  <  001/0)اجتماعی    )

  p  ,08/7=   t  <  001/0)  مشارکتهای  فرصت
,46/0=   β ورزشی تعهد  بر  مثبت  و  مستقیم  اثر   )

های مشارکت  داشتند، در حالی که اثر مستقیم جایگزین 
  p  ,93/3-=   t  <  001/0بر تعهد ورزشی منفی بود )

,27/0-=   β( ضرایب تعیین به دست آمده .)2R  برای )
درون مکنون  شکل  زا  متغیرهای  که    2در  داد  نشان 

تمایل رفتاری به تغییر توسط    واریانس درصد از    7/20
های غیرمنطقی و هیجانات منفی قابل تبیین است.  ایده

تعهد ورزشی توسط    واریانس درصد از    7/53همچنین،  
های مدل تعهد ورزشی  مؤلفه تمایل رفتاری به تغییر و  

-گذاریهای مشارکت، سرمایه)لذت ورزشی، جایگزین
های  های اجتماعی و فرصت، محدودیتهای شخصی

 شود. تبیین می مشارکت(
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 گیری و نتیجهبحث 
اصلی این پژوهش تعیین روابط علّی فرآیندهای   هدف

با   تغییر  به  تمایل  عاطفی  و  مدل  مؤلفهشناختی  های 
این   در  بود.  دانشگاهی  ورزشکاران  در  ورزشی  تعهد 

های مقدماتی نشان داد سطوح ادراک تغییر  راستا، یافته 
نسبت به توسعه تحصیلی و و تمایل رفتاری به تغییر  

باال قرار   در حد متوسط به مورد مطالعه ۀ نموندر  شغلی
شناخت سطوح  با  فرایند  این  که  حالی  در  های  دارد، 

)ایده سطوح  ضدعملکردی  و  پایین  غیرمنطقی(  های 
گر  است. این شواهد بیانهیجانات منفی باالتر همراه  

چه بخشی از ورزشکاران مورد مطالعه    آن است که اگر 
توسعه  بر   ریزی  برنامهبه  و    رند دااشراف    فردیلزوم 

های  این فرآیند با ایده، اما  دارند  تمایل  شغلیتحصیلی و  
غیرمنطقی و هیجانات منفی همراه است. این استنتاج  

اضر مورد  های همبستگی در پژوهش حبه وسیله تحلیل
یافته گرفت.  قرار  اثر  تأیید  تغییر  ادراک  داد  نشان  ها 
های غیرمنطقی دارد، بدین معنا  مستقیم و مثبتی بر ایده

ایده سطوح  بر  تغییر  ادراک  در  افزایش  با  های  که 
افزوده   واریانس  شدغیرمنطقی  میزان  حال،  این  با   .

) تبیین نشان    6/3شده  بر    داددرصد(  تغییر  ادراک  اثر 
یافتهایده همچنین،  است.  کوچک  غیرمنطقی    هاهای 

 های غیرمنطقی اثر مستقیم و مثبتی برنشان داد ایده
  این سازهدرصد از واریانس    22هیجانات منفی دارند و  

گر آن است که بخش  کنند. این نتایج بیانرا تبیین می
ناشی    ،قابل توجهی از هیجانات منفی در قبال تغییرات

ایده  وجود  یافتهاز  ادامه،  در  است.  غیرمنطقی    ها های 
ایده داد  به  نشان  منفی  هیجانات  و  غیرمنطقی  های 
مستقیم تغییر    ،صورت  به  رفتاری  تمایل  بر  منفی  اثر 

از تغییرات آن را تبیین می  7/20دارند و   کنند. درصد 
می نشان  شواهد  ایدهاین  باالی  سطوح  های  دهد 

ات منفی با تمایل به تغییر پایین و غیرمنطقی و هیجان
متعاقباً مقاومت به تغییر باال همراه است. مجموع این  

 
 

( و هد  تغییر بووی  به  مقاومت  از مدل  (  2001شواهد 
می بر حمایت  )  کند.  هد  و  بووی  مدل  (،  2001اساس 

تمایل/مقاومت به تغییر طی یک مجموعه فرایندهای  
و عاطفی رخ می ر مرحله  دهد که شامل چهاشناختی 

شناخت مقاومت  ادراک،  و  عواطف  مرحله  استها،   .
 رییتغروی  درجه کنترل فرد  ادراک تغییر توسط دو عامل  

دارد  ی  ریثأت  زانیمو   همراه  به  فرد  روی  تغییر  که 
تأثیررییتغشود.  مشخص می که  فرد ترکم  ی  روی  ی 

دارد   و فرد  دارد  آن  مقاومت  کنترل بیشتری روی  به  ، 
می  یکمترتغییر   )ایجاد  این  1993،  لیکاکند  بر   .)

-برنامهآن دسته از  ورزشکاران به    ، روداساس انتظار می
تمایل داشته باشند که روی    شغلیهای توسعه فردی و  
و اثرات منفی کمتری برای   رندداآنها کنترل بیشتری  

-نشان میخود ادراک نمایند. شواهد نیز   دورۀ ورزشی
های توسعه فردی  برنامهدهد ورزشکاران مشارکت در  

-تلقی می خود  از اهداف ورزشی 1پرتی را عامل حواس
ترین  مهم  ءجزکنند، چرا که اهداف ورزشی برای آنان  

؛ اللی  1994رود )استمبولووا،  اهداف زندگی به شمار می
دلیل  (2005و کر،   به همین  در  ،  و  ورزشکاران موفق 

در   کمتری  موفقیت  که  ورزشکارانی  با  دورۀ  مقایسه 
آورده  ورزشی دست  به  برای خود  کمتری  تمایل  اند، 

ورزشکاران دارند )ویلمن    ۀهای توسع مشارکت در برنامه
تفکر غلط    بهگرایش    باشناخت    ۀمرحل  (.2010و رینتز،  

و غیرمنطقی یا کج فکری همراه است. این تفکرات بر  
شود  های اشتباه فرد از تغییر ایجاد میفرضیه پیشپا

که اختالل در هیجانات و عواطف و رفتار را به دنبال  
  افراد   ،(1988بک ) اساس نظر    (. بر1996دارد )کوری،  

ی از  منف  هایواره طرح  جادیبه ا  لیتما  در مرحله شناخت
که   دارند  زندگی  رویدادهای  و  به  خود  ایجاد  منجر 

بدبیم  ینگرش همواره  که  های  یافتهاست.    نانهیشود 
از   مطالعه  مورد  ورزشکاران  داد  نشان  حاضر  پژوهش 

ایده پایینی برخوردارند و دلیل  سطوح  های غیرمنطقی 

1. Distraction 
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مورد مطالعه    ۀآن عمدتاً مربوط به این امر است که نمون
کنند، بدین معنا  دوگانه را تجربه می   تفعالیهای  دوره

پیش آنها  توسعه  که  به  مربوط  شناختی  فرایندهای  تر 
کمتر با خطا   ، اند و در استدالل خودفردی را طی نموده

مواجه هستند. اما این فرض وجود دارد که ورزشکارانی  
 شغلیتحصیلی و    ۀکه هنوز تصمیمی در خصوص توسع 

-دچار ایده  ،در قبال تغییراتممکن است  خود ندارند،  
های شناختی باشند که این  های غیرمنطقی و تحریف

می قرار  موضوع  بررسی  مورد  آتی  مطالعات  در  تواند 
در مدل مقاومت به تغییر بووی و عواطف   ۀ مرحلگیرد.  
فرایندهای عاطفی مرتبط با کننده  ( منعکس 2001هد )

به وسیله هیجانات مشخص است که  گردد.  می  تغییر 
افراد در فرایند تغییر ممکن است احساسات و هیجاناتی  

ناراحتی، حس  خشم، غم،  حس شکست،  اضطراب،  نظیر  
عدم  ( و  1995،  ناامیدی را تجربه نمایند )اسپایکر و لسر

ممکن  توانایی در سازگاری عاطفی و هیجانی با تغییر  
)بووی    شودمنجر به تجربه مقاومت در برابر تغییر  است  

هیجانات منفی ورزشکاران    ۀ عمدبخش    (.2001د،  و ه
در فرایند تغییر به عدم سازگاری با شرایط جدید و عدم  

دوگانه    هایفعالیتهای  توانایی در حفظ تعادل بین جنبه
( که این  2015شود )استمبولووا و همکاران،  مربوط می 

شناختی در فرایند تغییر  روانامر بر لزوم ارائه مداخالت  
 تأکید دارد. 

  های پژوهش حاضر در خصوص مدل تعهد ورزشی یافته
سرمایه ورزشی،  لذت  داد  شخصی،  گذارینشان  های 

فرصتمحدودیت و  اجتماعی  مشارکتهای  اثر    ،های 
مستقیم و مثبت بر تعهد ورزشی دارند، در حالی که اثر  

های مشارکت بر تعهد ورزشی منفی مستقیم جایگزین
در  یافته اساس   بر است.   افزایش  حاضر،  پژوهش  های 

سرمایهسطوح   ورزشی،  شخصی، گذاریلذت  های 
فرصتمحدودیت و  اجتماعی  با  های  مشارکت  های 

است ورزشی همراه  تعهد  باالی  که  سطوح  در حالی   ،
جایگزین جذابیت  و  تعداد  در  مشارکت،  افزایش  های 

-مؤلفهدهد. عالوه بر این،  تعهد ورزشی را کاهش می

های  جایگزینهای مشارکت،  ، فرصتلذت ورزشیهای  
محدودیتمشارکت و  ،  اجتماعی  گذاری  سرمایههای 
پیش  شخصی در  بیشتری  قدرت  ترتیب  تعهد به  بینی 

ها با نتایج مطالعات خارج از  این یافتهورزشی داشتند.  
(  2009،  2003، 1993)اسکنلن و همکاران، الف، ب ایران  

ایران   داخل  مطالعات  همکاران،  و  و  ؛  2015)حسینی 
مدل  و از    است ( همخوان  2012میرحسینی و همکاران،  

 . کندتعهد ورزشی حمایت می 
در پژوهش حاضر برای شناسایی ساز و کار اثرات تمایل  

بر   سازه  این  مستقیم  اثرات  تغییر،  مدل  مؤلفهبه  های 
ها  یافته(.  2تعهد ورزشی مورد آزمون قرار گرفت )شکل  

نشان داد تمایل به تغییر اثر مستقیم و منفی بر تعهد 
اثر مثبت  مسیرورزشی دارد و به صورت غیرمستقیم از 

و اثر منفی بر لذت  (  -156/0)های مشارکت  بر جایگزین
سرمایه(-185/0)  ورزشی شخصیگذاری ،    های 

محدودیت(-05/0) اجتماعی  ،  و (  -039/0) های 
مشارکتفرصت ورزشی (  -147/0)  های  تعهد  بر 

اثر غیرمستقیم تمایل به تغییر    اثرگذار است. بیشترین 
لذت   کاهش  به  مربوط  ترتیب  به  ورزشی  تعهد  بر 

جایگزین افزایش  کاهش  ورزشی،  و  مشارکت  های 
مشارکت  فرصت تعهد    .استهای  پژوهشی،  ادبیات  در 

ورزشی به عنوان یکی از عوامل مقاومت به تغییر و عدم  
شده است  تمایل ورزشکاران به توسعه شغلی در نظر گرفته  

(. این  2000؛ ماتنز و کوکس،  2004)سندزتت و همکاران،  
با رویکرد توسعه فردی و  را  مطالعات سازه تعهد ورزشی  

اند، در حالی که به طور  مورد نقد و بررسی قرار داده   شغلی 
همزمان، تعهد ورزشی محور اصلی تداوم مشارکت ورزشی  

می  شمار  ب به  الف،  همکاران،  و  )اسکنلن    ؛ 1993رود 
طور که در پژوهش  ( و همان 2015حسینی و همکاران،  

حاضر مشاهده گردید، تمایل به تغییر، اثر منفی بر تعهد  
-ورزشی به همراه داشت. مجموع این شواهد پیشنهاد می 

ایجاد   عدم  در  کند  بهینه  فعالیتتعادل  دوگانه    دورۀ 
ورزش  در    یافته سازمان  )تلفیق  ناتوانی  و  تحصیل(  با 

سازگاری با این شرایط، احتمال عدم موفقیت در ورزش  
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به   را  در تحصیل/کار  اندازه عدم موفقیت  به همان  یا 
همکاران،   و  )استمبولووا  داشت  خواهد  ؛  2015دنبال 

 (. 2012کمیسیون اروپا، 
داد سطوح نشان  حاضر  پژوهش  کلی  طور  ادراک    به 

ورزشکاران   در  تغییر  به  رفتاری  تمایل  و  تغییر 
-دوگانه را تجربه می  فعالیتهای  که دوره - دانشگاهی

این  –کنند که  طوری  دارد،  قرار  متوسط  حد  از  باالتر 
های غیرمنطقی پایین و هیجانات باالتر از  فرایند با ایده

حد متوسط همراه است. ادراک تغییر از مسیر افزایش 
رمنطقی و هیجانات منفی بر تمایل رفتاری  های غیایده

به تغییر اثر منفی داشت. متعاقباً تمایل رفتاری به تغییر  
های  به طور مستقیم و نیز از مسیر اثر مثبت بر جایگزین

های  گذاریمشارکت و اثر منفی بر لذت ورزشی، سرمایه
محدودیت فرصتشخصی،  و  اجتماعی  های  های 

اثرگ ورزشی  تعهد  بر  بودمشارکت  بر  ؛ذار    اساس   اما 
رسد ساز  به نظر می  ،غیرمستقیممستقیم و  اثرات    تحلیل
کار   از  اصلی  و  تعهد ورزشی  بر  تغییر  به  اثرات تمایل 

جایگزین افزایش  ورزشی،  لذت  کاهش  های  طریق 
شناخت  های مشارکت باشد. مشارکت و کاهش فرصت

به تغییر   تمایل/مقاومت یندهای شناختی و عاطفی  ا فر این  
-شناسان و دست روان به  های مدل تعهد ورزشی  مؤلفه با  

ورزشکاران کمک    شغلیریزی ورزشی و  اندرکاران برنامه 
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