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Abstract 
In the existing literature and conceptualizing the behavior of 
sports clubs' members, the social-psychological aspects are less 
considered. The aim of this study was to investigate the 
mediating role of trust and attachment as two psychological 
factors in the relationship between social factors and the 
athletes' tendency to continuous membership of fitness club. 
This study was of correlational type. The population of the 
study consisted of members of fitness clubs in Shahrood, from 
which 199 people were selected by stratified random sampling. 
The research tool was a researcher-made questionnaire that 
includes six part and 25 items, including responsibility (three 
items), ethical climate (five items), interaction quality (five 
items), place attachment (five items), trust (four items), and 
tendency to continue membership (three items). The collected 
data were analyzed by structural equation modeling and partial 
least squares. The results showed that the interaction quality, 
responsibility, and ethical climate have a positive and 
significant effect on both athletes' attachment and trust. 
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Moreover, the effect of athletes' attachment on their tendency 
to continue club membership is significant; however, the effect 
of trust on athletes' tendency to continue membership is not 
significant. It seems that meeting the psychological and social 
needs of club members and creating confidence and inner 
belonging can be a useful management strategy to strengthen 
the relationship between club and athletes and maintain them 
in the long term. 
 

 
Extended Abstract 
Background and Purpose    

The nature of athletes' decision-
making in choosing a sports center 
to practice and pursue sports 
activities is very complex. Social 
factors in an environment can play a 
role in how athletes make decisions 
and behave (3). Among them, we 
can name the ethical climate (1), 
social responsibility (5), and the 
interaction quality (4), which can 
affect the continued presence of 
people in sports centers. It seems 
that the mentioned variables, by 
influencing psychological variables 
such as trust and attachment, cause 
people to continue their 
membership. The formation of trust 
and attachment to a club occurs in a 
long process that is usually the 
result of skills in providing services 
(2, 6). In the existing literature and 
conceptualizing the behavior of 
sports clubs' members, the social-
psychological aspects are less 
considered. This study aimed to 
investigate the mediating role of 
trust and attachment as two 
psychological factors in the 

relationship between social factors 
and the athletes' tendency to 
continue membership of fitness 
clubs. 
Materials and Methods: This study 
had a correlational design and was 
applied in terms of purpose, which 
was conducted in the field. The 
statistical population of the study 
consisted of members of fitness 
clubs in Shahroud. The sample 
group was selected by the stratified 
random sampling. Thus, first, the 
city of Shahroud was divided into 
four regions, then two clubs was 
chosen from each area, and from 
among the members of these clubs, 
250 people was selected randomly. 
Finally, 199 correct questionnaires 
were collected and analyzed.  
The data collection tool was a 
researcher-made questionnaire 
based on interviews with 14 
managers and members of fitness 
clubs; in this way, the codes 
extracted from the interviews 
constructed the questionnaire 
items and the themes of the code 
classification formed the 
questionnaire variables. This 
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questionnaire included six variables 
of responsibility (three items), 
ethical climate (five items), 
interaction quality (five items), 
place attachment (five items), trust 
(four items), and willingness to 
continue membership (three items), 
which contained a total of 25 items. 
The questionnaire scale was a five-
point Likert type (strongly disagree 
= 1 to strongly agree = 5). Five 
questions related to age, gender, 
education, number of training 
sessions per week, and sports were 
considered demographic variables. 
The face validity and content 
validity of the questionnaires were 
confirmed by eight experts in the 
field of sports. In addition, 
convergent and divergent validity 
was used to verify the 
questionnaires. Moreover, three 
criteria including the factor loading, 
Cronbach's alpha coefficient, and 
composite reliability coefficient 
were used to evaluate the reliability 
of the questionnaires. The results of 
these criteria are presented in the 
findings section. Data analysis was 
performed using structural 
equation modeling in the partial 
least squares method using PLS 
software.  
 

Findings 
Descriptive analysis of the sample 
demographic characteristics 
showed that the two age groups of 
21 to 30 years (35.7%) and 31 to 40 

years (34.7%) had the highest 
frequency. 57.8% of the sample 
were male and 42.2% were female. 
Approximately half of the research 
sample (i.e., 50.3%) had a bachelor's 
degree. Samples were from five 
sports, including aerobics (30.7%), 
bodybuilding (28.1%), physical 
fitness (22.1%), TRX (13.1%), and 
Pilates (6%). 85.4% of the subjects 
had three to four sessions per week, 
9.1% had two sessions per week, 
and 5.5% had more than four 
sessions per week. 
Examining the fit of the 
measurement model was 
performed using convergent 
validity, divergent validity, factor 
loads, Cronbach's alpha, and 
composite reliability. The results 
showed that Cronbach's alpha and 
composite reliability were optimal 
(above 0.7); the value of convergent 
validity also indicated the optimal 
values (above 0.5) for all six 
research variables; also, the factor 
loads of the model items showed 
the desired values (0.5). The results 
of fitting the structural model 
revealed that the interaction 
quality, responsibility, and ethical 
climate affected athletes' trust by 
0.15, 0.22, and 0.59, respectively, 
and affected the place attachment 
of athletes by 0.23, 0.40, and 0.34. 
In addition, place attachment and 
trust with a coefficient of 0.69 and 
0.15, respectively, affected the 
tendency of athletes to continue 
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membership in the club. According 
to Figure 1,  it can be stated that the 
effect of the variables of interaction 
quality, responsibility, and ethical 
climate on both athletes' 
attachment and trust was 
significant at the level of 0.05. 
Furthermore, the impact of 
athletes' attachment on their 
tendency to continue their 
membership in the club was 
significant at the level of 0.05; 
however, the effect of trust on the 
tendency of athletes to continues 
membership in the club was not 
significant. 
Given that both paths of social 
factors to attachment and 

attachment to the tendency to 
continue membership of athletes 
were significant, the mediating path 
would also be significant. The 
findings also indicated that the 
coefficient of determination of 
endogenous variables was optimal. 
In other words, R2 for the 
attachment, trust, and tendency to 
continue membership was 0.71, 
0.75, and 0.68, which is at a very 
high level. Furthermore, the SRMR 
value of 0.79 for the research model 
indicated an acceptable range and 
showed the overall desirability of 
the model. 

 

 
Figure 1 - Structural model fit using significant coefficients 
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Conclusion 
It seems that the managers of 
fitness clubs to influence the 
perceptions and understandings of 
athletes about club performance, it 
is necessary to consider social 
factors in their strategies such as 
proper communication with club 
members, creating a good 
atmosphere between members and 
paying attention to environmental 
issues. In addition, clubs need to be 
sensitive to the feelings and 
perceptions of their members. The 
research literature shows that 
studies in the sport has neglected 
this issue. The present study shows 
that along with the changes in 
societies, the psychological needs of 
individuals have also become 
important. Therefore, in addition to 
economic, servicescape, individual, 
and social factors that have been 
frequently studied and used in most 
clubs' strategies, it is necessary to 
consider psychological factors that 
motivate athletes to make club 
choices. Generally, the study’s 
findings provide theoretical support 
for designing of sports center 
development strategies based on 
psychological and social 
characteristics. 
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 مقالة پژوهشی 

  ای واسطه   نقش :  ورزشکاران  رفتاری  تمایالت  با   اجتماعی   عوامل   ارتباط

 1شناختی روان  عوامل
 

قدیری فهیمی 1محمدصادق  علی  طیبی 2نژاد،  مصطفی  سید  هادی  3ثانی،   ،

 4باقری

   دانشگاه ازاد واحد شاهرود یبدن تیگروه تربدانشجوی دکتری، . 1
  )نویسنده مسئول( واحد شاهرود یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یبدن تیگروه ترب. استاد، 2
  دانشگاه ازاد شاهرود . استادیار، 3
  شاهرود  یدانشگاه صنعت. استادیار، 4

 

 چکیده 
های  ، جنبه های ورزشیباشگاه  ورزشکاران عضوسازی رفتار  در ادبیات موجود و مفهوم

  ۀ حاضر با هدف مطالعاست. پژوهش  گرفته    مدنظر قرار کمتر    اجتماعی-شناختیروان
در رابطه بین عوامل    شناختی به عنوان دو متغیر روان  اعتماد و دلبستگی  ایواسطه نقش  

تمایال و  رفتاریاجتماعی  پژوهش   ورزشکاران   ت  این  نوع    انجام شد.  و   همبستگیاز 
ها از بین آن  که  بودشاهرود  شهر  های تناسب اندام  باشگاه  اعضای  شاملجامعه پژوهش  

  ای انتخاب شدند. ابزار گیری تصادفی چندمرحله عنوان نمونه به روش نمونهتن به   199
پرسش بخش  ساختهمحقق  ایه نامپژوهش  بر  و   در شش  که    25  مشتمل  بود  گویه 

از:  اعبارت  )پنج   پذیری )سه گویه(، جو اخالقی )پنج گویه(، کیفیت تعاملمسئولیتند 
چهار گویه( و تمایل به تداوم عضویت گویه(، دلبستگی به مکان )پنج گویه(، اعتماد ) 

سازی معادالت ساختاری به شیوۀ شده با استفاده از مدلآوریهای جمع . داده)سه گویه(
مربعات  با   حداقل  تعامل  کیفیت  که  داد  نشان  نتایج  شد.  تحلیل  ، ورزشکارانجزئی 

تماد تأثیر مثبت و هر دو متغیر دلبستگی و اع  پذیری و جو اخالقی باشگاه برمسئولیت
تأثیر  .داشتمعناداری   باشگاهورزشکاران  دلبستگی    همچنین،  تداوم   به  به  تمایل  بر 

معنادار   و  اعتماد    بود،عضویت مثبت  تأثیر  تداوم عضویت   ورزشکاران اما  به  بر تمایل 
  ورزشکاران   و اجتماعی  شناختیرسد که تأمین نیازهای روانبه نظر می.  نبودها معنادار  آن
  و حفظ برای تقویت رابطه    مؤثریاستراتژی    تواندمیدرونی    یجاد اطمینان و تعلقاو  

   .در بلندمدت باشد ورزشکاران
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 مقدمه
 و   سالمت   صنعت  از   مهمی  بخش   اندام  تناسب  مراکز 

بدنی   اخیر   های سال  در  هاآن رشد    که   هستند   فعالیت 
بوده س)است    چشمگیر  و  غالمی  اعتچیان، کریمی، 

  بر  مبتنی  و   ناملموس  کلی  این مراکز، خدمات.  (2020
  مزایای  از طریق  که  دهندمی   ارائه  رابدنی    هایفعالیت

  ارزش   اعضا  برای  اقتصادی  و   اجتماعی  روانی،  جسمانی،
ورزشی به دنبال    مراکز.  (2009،  1ییلدز )  دنکنمی  ایجاد

-شهرت و ارزش خدمت  بر  مطلوبی  تأثیر  این هستند که
رضایت    شان بتوانند  تا  جلب    اعضابگذارند  کنند  را 

؛ دوراندیش، الهی و پورسلطانی زرندی،  2015،  2اوتامی )
خدمات ورزشی  از    برای تداوم استفاده  ها راآن   و   (2016

ولز2012،  3بودت)  ترغیب کنند و  .  ( 2014،  4؛  رضایت 
به کاهش   تواندمی حضور مداوم افراد در مراکز ورزشی

زمینهبیماری روانی،  ای،  های  وضعیت  افزایش  بهبود 
کمک کند  ها  آن و ارتقای سبک زندگی  زیستی    سالمت

میرزا  ؛  2021فر، امیرحسینی و خوشنام،  شیخیانی، ترک)
 ،سوی دیگر  از ؛  (2019راه کوشی، زارعی و خدایاری،  

موضوع خدمات  ارائهبرای  تواند  می  این  دهندگان 
کند و تعداد اعضایشان    ایجاد   رقابتی  مزیتنیز    ورزشی

  .(2015دار، پور و کشتیزاده، طالبقلی) ارتقا دهد را 
از    به  ورزشکارانتمایل   مرکز   خدماتاستفاده    یک 

انگیزهورزشی   نیازها،  آنبه  ترجیحات  و  وابسته  ها  ها 
  عمدتاً  هاآنعالوه،  به.  (2020،  5مایر و هانگنبرگ)  است

به    برای حضور در یک مرکز ورزشی،گیری  در تصمیم
انتخابشان   که  هستند  این  کمتری خطرپذیری  دنبال 

صرفه  ه ب  یعملکردبه لحاظ اقتصادی و    باشد و   داشته 
آلیر چانگ، مک )   باشد  مثبتآن    دربارهعمومی  و ذهنیت  
وونگ  گیری تصمیمماهیت  ،  طورکلیبه  .(2018،  6و 

 
1. Yildiz 

2. Utami 

3. Bodet 

4. Wells 

5. Mayer & Hungenberg 

ها  آن  رفتارو  ورزشکاران در انتخاب یک مرکز ورزشی  
بسیار    در یک مرکز خاص   در پیگیری فعالیت ورزشی

که    عواملیشناسایی    بنابراین  ؛استپیچیده و ناهمگن  
یند ارزیابی  ا، برای درک فرکندرا هدایت میها  آن رفتار  

ورزشکاران  تصمیم  ذهنی  زمان  به  در  کمک  و  گیری 
برنامه به   هایتدوین  افراد  بسیار  مراکز ورزشی    جذب 

 مهم است.  
به  روانحوزه    هایپژوهش مراکز شناسی    مدیران 
می   ورزشی کهکمک  مؤلفه  کنند  شناسایی  های  در 

  موفق باشند  ورزشکاران تأثیرگذار بر تمایالت رفتاری  
گابریلین ) و  بررسی    (2018،  7جاست  با    ،اتادراکو 

  آگاهانه   تجربه  و   رفتار  ها، نحوۀآن انتظارات    و   ترجیحات
و    هاآن توصیف  کپیشرا  جیمز ند نبینی  و  ، 8)فانک 

به(2001 روانطور.  دیدگاه  دنبال  کلی،  به  شناختی 
طوالنیشکل رابطه  با  دهی  و   انورزشکارمدت    است 

  تمایل   تحریک  به سمت  را  مراکز ورزشی  راهبردهای 
هدایت    تداوم فعالیت در یک مرکز ورزشی واحد  به  افراد
  ،ها. فرض بر این است که تصمیم(2020،  9لی )  کندمی

تجربه   و  تحت   بارهدر  ورزشکارانرفتار  تأثیر خدمات 
 نیروهایی   تمام  بین   اما از  ،هاستآن   احساسات  برداشت و 

و  واکنش   بر  که می  هایتصمیمها  تأثیر  گذارند،  افراد 
مداوم   انتخاب  که در  دارند  وجود  کمی  احتماالً عوامل

-نقش مهم آن تاخدم  یک مرکز ورزشی و استفاده از
 کنند. تری را ایفا می 

که مبتنی بر اصول و مفاهیم    کنندهمصرف  رفتار  مکتب
تر  عمیق  تواند در رسیدن به درکمی  ،شناسی استروان

کمک    هاآن   نیروهای اثرگذار بر رفتارافراد و    ماهیت  از
شده که رویکردی  ریزینظریه رفتار برنامه  براساسکند.  

  رفتار   یک  انجام  برای  افراد  قصد  شناختی دارد،-عاطفی

6. Chang, Mcaleer & Wong 

7. Just & Gabrielyan 

8. Funk & James 
9. Li 
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 کنترل  و   نگرش  ذهنی،  هنجارهای  از   ترکیبی  خاص
طبق    .(1980،  1آجزن و فیشبن )  است  شده  درک  رفتاری

ندادن  دادن یا انجام ، انجام (1980)  آجزن و فیشبننظر  
از   متأثر  عمل  بر    هاینگرشیک  و مبتنی  ادراکات 

فردهبرداشت نگرشی شکل  به   ؛است  یای  تا  عبارتی، 
  ۀ مطالع  چارچوب  در  نگیرد، رفتاری اتفاق نخواهد افتاد.

و دلبستگی  ورزشی  ت  ادهندۀ خدم ارائه  به  اعتماد  ،حاضر
های اثرگذار بر رفتار  به محیط ورزشی به عنوان نگرش

  طورکه همان  ؛اندشده  گرفته  نظر  در  ورزشکاران
موضوع  مطالعات این  از  می  گذشته   . کنندحمایت 

موضوع  درحقیقت،   این  با  دانشگاهی  محققان  اکثر 
  مدت است گذار روابط طوالنیند که اعتماد پایهاموافق 

تنها در روابط  . این موضوع نه (2009،  2)اورث و گرین 
به نظر می  و خانوادگی درست  در  شخصی  بلکه  رسد، 

ارائهروابط   خدمت  بین  دریافتدهندۀ  آنو  نیز   کنندۀ 
اعتماد  از این منظر،  .  (2002،  3با و پاولف )  استدق  اص

-ارائه  از   ملکردیع  انتظارات   درباره  فرد  به معنی آگاهی 
 در  اطمینان  و   تجربه  دهندۀ خدمت است که براساس

. اعتماد برای  (2015)اوتامی،    یابدمی  تجسم  نگرش او 
کوتاه  رابطه  معامله تبدیل  و  رابطه  مدت  به  محور 

  هایتصمیمتواند مبنای  و می  ضروری استبلندمدت  
خاب یک باشگاه یا مرکز ورزشی  ورزشکاران برای انت

 .  (2014نادریان و رهبری، ) باشد
روان منظر  از  دیگری که  برشناختی میموضوع    تواند 

، دلبستگی به  تأثیر بگذارد  ورزشکاراناری  رفت  تمایالت
  این .کننددر آن تمرین می  است که  ییا باشگاه  مکان

که فرد با    شودتعریف می   عاطفی  رابطه  نوعی  دلبستگی
، 4)لویکا    و اعضای باشگاه خود دارد   محل تمرین  ،مکان

 
1. Azjen & Fishbein 
2. Orth & Green 

3. Ba & Pavlou 

4. Lewicka 

5. Song, Daryanto & Soopramanien 

6. Yuksel, Yuksel & Bilim 

-زمینه  از  بسیاری  به مکان در  دلبستگی  مفهوم.  (2011
حوزه  اخیراً  دارد.    کاربرد  پژوهشی  مختلف   ایه در 

مکانی    مطالعات دلبستگی  قرار   مدنظربسیار  ورزشی، 
  وجوهی   شامل  مکان  به  دلبستگی  . احساسگرفته است

  ارتباط  هویت  .است  و وابستگی  اجتماعی  پیوند  هویت،  از
پیوند    .است  مکان   و   فرد  بین  ایدئولوژیک   یا  نمادین

به   و   گروه  در  عضویت  یا  تعلق   احساس  اجتماعی 
  مشترک،  پیشینۀ  بر  مبتنی  عاطفی  روابط  همچنین

و )  دارد  اشاره  هانگرانی  یا  عالیق داریانتو  سانگ، 
  نیازهای  تأمین  بهنیز  وابستگی  و    ( 2019،  5سوپرامانین 
مکان    فرد   عملکردی طریق    است  بوطمر  نظر مداز 

بیلیم  .(2011لویکا،  ) و  یاکسل    (2010)  6یاکسل، 
  یک   ارزیابیدربرگیرندۀ    وابستگیوجه    که   معتقدند

این  براساس    .است  دیگر  هایگزینه  در مقایسه با  مکان
مراکز  ورزشکاران و  برای  ، دلبستگی مکانی  توضیحات

-عنوان احساس درونی میو به   خواهد بود  مهمورزشی  
رفتاری    برتواند     .دگذارب  تأثیر  ورزشکارانتمایالت 

و  نگرش     (2018)  7استایلیدیز  پژوهش رفتارهای  ها 
به  حمایتی دلبستگی  از  میمکان    ناشی  تأیید   . کندرا 

-نشان مینیز    (2020)  8لی، تنگ و چن نتایج پژوهش  
داری  دلبستگی و اعتماد تأثیر معناهر دو متغیر که  هدد
 10لنینکومار  ،( 2013)  9آزمت و ها   دارند.  افرادوفاداری    بر
ژانگ  و   (2017) و  لین  در   (2021)  11دینگ،  نیز 

خود  پژوهش دادندهای  و    حفظ  مبنایاعتماد  ،  نشان 
ها خدمتی است که از آن  هاییسازمانافراد به    وفاداری

   .کنندرا دریافت می
هایی  عنوان نگرشبه –  گیری اعتماد و دلبستگیشکل

طوالنی است که معموالً در    یروند  از  ناشی  -اساسی

7. Stylidis 
8. Li, Teng & Chen 
9. Azmat & Ha 

10. Leninkumar 

11. Ding, Lin & Zhang 
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خدمت  ارائه   مهارت  نتیجۀ نیازهای  دهندۀ  تأمین  و 
خدمتدریافت عملکردی   می  کنندۀ    شودحاصل 

لویکا،  2015)اوتامی،   اعتقاد    اما   ،(2011؛    1ولسها  به 
کیفیت  عالوه  ،(2004) خدمات  بر  ارائه  چگونگی  و 

  تأمین نیازهای شود،  ارائه می  مرکزکه در یک    ورزشی
ها، نظرات و احساسات  دیدگاه  بر  تواندی نیز میاجتماع

باشگاه انگیزهبتأثیر    اعضای  و  برای  گذارد  تداوم ای 
 .باشد فعالیت در آن مرکز

دهد که  نشان میخدمات ورزشی  مرور مطالعات حوزه  
، 2استیونز و گرویز )متغیرهایی مانند عضویت در گروه  

، مسئولیت اجتماعی  (2015فالح، )، جو اخالقی  (2020
دلبوسکه ) و  پرز 97،  2013،  3مارتینز  همکاران،    4؛  و 

نایادزیو، لِکی و ؛ 2002، 5کِلِن ) و کیفیت رابطه   (2012
کیم ؛  2016،  6دونالد مک و  کیم  پیک،  2020،  7لی،  ؛ 

لیم و  هاچینسون  از  نمونه  (2021،  8مورس،  ای 
در    افراد که بر تداوم حضور   هستندی اجتماعی  متغیرها

می تأثیر  ورزشی  راستا،  د.  نگذارمراکز  این  نایادزیو،  در 
نشان دادند که التزام مراکز    (2016)  9دونالد لکی و مک

-ورزشی به حضور در مسائل اجتماعی و محیطی می
مثبت  شکل  برتواند   ذهنیت  باشد.    اعضاگیری  مؤثر 

پول پژوهش   و  مهیاری  وستا،  و   ( 2017)  10جلیلوند، 
فوتیادیس و  خدمات    (2017)  11مومبیولی  حوزه  در 

  باعث حاکی از این است که مسئولیت اجتماعی  عمومی  
در رساله دکتری    (2020)  12حیدر   .شودمی  افراداعتماد  
بین معناداری  پیشعنوان را به مسئولیت اجتماعی  خود، 

 
1. Ulseth 

2. Stevens & Cruwys 

3. Martínez & Del Bosque 

4. Pérez 

5. Kellen 

6. Nyadzayo, Leckie & McDonald 

7. Lee, Kim & Kim,    

8. Paek, Morse, Hutchinson & Lim 

9. Nyadzayo, Leckie & McDonald 

دل و  اعتماد  کردبستگی  برای  پژوهش .  شناسایی 
 کیفیت روابط   درباره  (2007)  13کاسرس و پاپارویدامیس 

از    که  داد نشان   اعتماد  روابط  کیفیت  رضایت    افرادبر 
دارد معناداری  تعهداتموجب  و    تأثیر   هاآن   افزایش 

پاپادیمیتریو،   پژوهشهمچنین    شود.می گالِولی، 
الکساندریس  که    دادنشان    (2021)  14کاراگیورگوس و 

مهارت مهارتبرخالف  فنی،  و  های  های  اجتماعی 
ها روی اعتماد ورزشکاران تأثیر  ارتباطی مربیان باشگاه 

دارد. پژوهش  معناداری  دو  برخالف  به  مربوط  های 
روابط کیفیت  و  اجتماعی  مسئولیت  کمتر  مفهوم   ،

عنوان یک  به)   را  جو اخالقیپژوهشی وجود دارد که اثر  
اجتماعی کرده  بر  (  متغیر  بررسی  دلبستگی  و  اعتماد 

حال،  ؛باشد این  اوکن     با  و  براساس    (2019)  15اوجو 
کیفی معتقدند که عوامل اجتماعی همچون    ایمطالعه 

شناختی تواند موجب ایجاد ادراکات روانجو محیطی می
همچنین    .مثبت و به دنبال آن توجه به توسعه بدنی شود

ویپاوایانگلیلی  پژوهش و  دافی  با    (6201)  16کول ، 
ه جو اخالقی  نشان داد ک ها  تمرکز بر کارکنان سازمان

شودمی افراد  اعتماد  موجب  با    اما   ،تواند  رابطه  در 
مطالعه   چندان  موضوع  این  است.   نشدهورزشکاران 

نشان  ورزشی  طورکلی، مرور مطالعات حوزه خدمات  به
-روانبه مطالعه عوامل  اندک  های  دهد که پژوهشمی

در رابطه بین  ها و نقش آناعتماد و دلبستگی  شناختی  
رفتاری    و اجتماعی  عوامل    ورزشکارانتمایالت 
   .اندپرداخته 

10. Jalilvand, Vosta, Mahyari, & Pool 

11. Mombeuil & Fotiadis 

12. Haider 

13 .Caceres & Paparoidamis 

14. Glaveli, Papadimitriou, 

Karagiorgos & Alexandris    

15. Ojo & Okon 
16. Lilly, Duffy & Wipawayangkool 



 1401 پاییز، 41، شماره 11شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                                 182

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

آشکار    کامالً  در حوزه ورزش   هاییپژوهشخأل چنین  
بهاست در.    به  اندکهای  پژوهش  ایران  طورکلی، 
ورزشی  مصرف  شناسیروان و    اندپرداخته کننده 

پژوهشپژوهش از  مجزا  اغلب  نیز  موجود  های  های 
تأثیرگذاری    .اندبوده   ورزشی چگونگی  و  میزان  درک 

روان جامعهعوامل  و  ورزشی  شناختی  رفتار  بر  شناختی 
تواند از طریق مطالعه علمی میسر شود و نتایج افراد می

خوبی را برای کمک به حفظ رابطه فرد با باشگاه فراهم  
اول   :دارای اهمیت است  حیثاین موضوع از دو  .  کند

به  تداوم  اینکه   باشگاه،  یک  در  افراد  ورزشی  فعالیت 
؛  انجامدسوددهی بیشتر برای مدیران و مالکان آن می

با   بلندمدت  ارتباط  در  باشگاه  یک  اصلی  سود  چراکه 
پیک و همکاران،  ) ( است به عنوان مشتریورزشکاران )

به توسعه    تداوم فعالیت ورزشی افراد  دوم اینکه  ؛(2021
های  و هزینه  کند سالمت و تندرستی جامعه کمک می 

کار به  آسیبامربوط  درمان،  کار،  محیط  در  های  یی 
  ؛(2019  ،اوجو و اوکن  )   دهداجتماعی و... را کاهش می 

ذهنیترو  ازاین  نگرش  مطالعه  ورزشکاران   هایو 
زشی و نیز روابط عاطفی دهندۀ خدمات ور درمورد ارائه 

  پردازندبا افراد و محیطی که در آن به فعالیت بدنی می
گیری برای تداوم فعالیت در  و نقش آن در روند تصمیم

بر همین اساس،   ؛رسدبه نظر می ،یک باشگاه ضروری
مطالعهدر   چنین  حاضر  باشگاهپژوهش  در    یهاای 

اجرا    هاباشگاه ورزشکاران عضو این  دام و روی  تناسب ان
پاسخ  است    شده سؤال  این  به  نقش  که    داده شودتا 

شناختی در  عنوان دو متغیر رواناعتماد و دلبستگی به
رفتاری   تمایالت  و  اجتماعی  عوامل  بین  رابطه 

 ورزشکاران چیست؟ 

 

 پژوهش  شناسیروش

 پژوهش روش
پژوهش  نوع    این  هدف    همبستگیاز  لحاظ  به  و 

 انجام شده است.  صورت میدانیبه که   استکاربردی  

 کنندگانشرکت
اندام شهر شاهرود  باشگاه  اعضای تناسب  جامعه  های 

به روش    نمونه  گروه.  دادند  تشکیلآماری پژوهش را  
بدین    ؛ای انتخاب شدندگیری تصادفی چندمرحلهنمونه

  .تقسیم شد  ه ابتدا شهر شاهرود به چهار منطقهترتیب ک
انتخاب   باشگاه  دو  منطقه  هر  از  بین  شد  سپس  از  و 

باشگاه  اعضای تصادفی  نفر    250ها،  این  صورت  به 
-داده(  درصد  80)  تن  199از  . درنهایت،  انتخاب شدند

 آوری شد.جمع  شدنیو تحلیل  بدون نقصای ه

 ها ابزار و شیوه گردآوری داده
-نامۀ محققپرسش   ،پژوهشهای  دادهآوری  ابزار جمع

با  ساخته  مصاحبه  مبنای  بر  که  بود  از   14ای  نفر 
های تناسب  و مدیران باشگاه  هاورزشکاران عضو باشگاه

شد. طراحی  متغیرهای  گویهدرحقیقت،    اندام  و  ها 
از  پرسش مستخرج  مضامین  و  کدها  همان  نامه 

به  بودند ها  مصاحبه استفادکه  پژوهش  ابزار  ه  عنوان 
بخش  شش  در  ویه  گ  25  داراینامه  این پرسش.  شدند
)پنج  مسئولیت  حاوی محیطی  جو  گویه(،  )سه  پذیری 

تعامل کیفیت  مکان    گویه(،  به  دلبستگی  گویه(،  )پنج 
تداوم   به  تمایل  و  گویه(  )چهار  اعتماد  گویه(،  )پنج 

از نوع    نیز  نامهمقیاس پرسش.  عضویت )سه گویه( بود
لیکرت  پنج مخالفم=)کامالًارزشی    کامالً تا    یک 

از  بود.    (پنجموافقم= دیگری  بخش  در  همچنین 
نامه، پنج سؤال در ارتباط با سن، جنسیت، سطح پرسش

رشته   و  هفته  در  تمرین  جلسات  تعداد  تحصیالت، 
-پرسش  محتوایی  و   صوری  رواییورزشی گنجانده شد.  

  حوزه ورزشنظران  صاحب  از  نفر  هشت  توسط  هانامه
محتوا روایی  بر  عالوه  شد.  تأیید  ، تأیید   برای 

ازنامهپرسش  واگراروایی   ها  و  استفاده    همگرا  نیز 
معیار  سه ها نیز از نامه پرسش پایاییه  محاسب برای.شد؛

 ضریب پایایی و   عاملی، ضریب آلفای کرونباخ بارهای 

ها ارائه  مرکب استفاده شد که نتایج آن در بخش یافته
 .  شده است



                                                    1401 پاییز، 41، شماره 11شناسی ورزشی، دوره : مطالعات روانقدیری 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 
 

 ها روش پردازش داده
داده  مدل  هاتحلیل  از  استفاده  معادالت  با  سازی 

مربعات حداقل  شیوۀ  به    اس( ال)پی  جزئی ساختاری 
 انجام شد.

 

 ها یافته
توصیفی تحلیل  جمعیتویژگی  براساس  شناختی های 

پژوهش،   )  30تا    21سنی    هایردهنمونه    7/35سال 
بیشترین فراوانی  درصد(    7/34سال )   40تا    31درصد( و  

  زنان  درصد و   8/57  مردان.  دادنداختصاص  را به خود  
 سطح تحصیلیِ.  از نمونه را تشکیل دادنددرصد    2/42

کارشناسی      (درصد  3/50)تقریباً نیمی از نمونه پژوهش  
  7/30شامل ایروبیک )ها از پنج رشته ورزشی  . نمونهبود

)درصد بدنسازی  جسمانی درصد  1/28(،  آمادگی   ،)
  6( و پیالتس ) درصد  1/13آر ایکس ) (، تیدرصد  1/22)

درصد    4/85جلسات تمرینی نیز    مورددر( بودند.  درصد
درصد دو بار در هفته    1/9،  سه تا چهار بار در هفته  افراد

د. درصد بیش از چهار بار در هفته تمرین داشتن  5/5و  
دادهتحلیل استنباطی  اصلی  در  نیز  ها  های  بخش  دو 

ساختاری انجام شد که نتایج    مدلگیری و  مدل اندازه
 .شده استارائه  آن در ادامه

 گیریمدل اندازه
همگرا،    گیری از رواییسنجش برازش مدل اندازه  برای

شامل بار عاملی، آلفای کرونباخ  )واگرا و پایایی    روایی

ترکیبی پایایی  شد  (و  میزان  ،  1طبق جدول  .  استفاده 
بیشتر در حد مطلوب )  ترکیبی  و پایایی  کرونباخ  آلفای

حاکی از  نیز    همگرا   رواییمقدار    .( به دست آمد0/ 7  از
( مطلوب  از مقادیر  برای5/0  بیشتر  متغیر    شش هر    ( 

گیری  عاملی مدل اندازههمچنین، بارهای    بود.پژوهش  
  خودشهای یک سازه با  که مقدار همبستگی شاخص

  بود؛(  5/0)، حاکی از مقادیر مطلوب  دندهرا نشان می
اولیهدر مدل اندازه  البته جو اخالقی    ، یک گویۀگیری 

گذارند« و مبنی بر »اعضا به منافع یکدیگر احترام می
خاطر  دلبستگی مبنی بر »به این باشگاه تعلق   یک گویۀ

ترتیب  )به   کمهای عاملی  دلیل بارو وابستگی دارم« به
تا مدل    ندشداز مدل حذف    ییاو ناکار  (406/0و    173/0

   برسد.قبول به سطح قابل 
  معیار   از  گیریاندازه  مدل  واگرای  روایی  بررسی  برای

  معیار،   این  براساس.  شد  استفاده  بارهای عاملی متقابل
  که   است   بدین معنی  مدل   یک  قبولقابل   واگرای  روایی

های خودش دارد تا  شاخص  با  بیشتری  تعامل  سازه   یک
سازه همان  دیگر   هایبا  جدول  مدل.  در    2طورکه 

می شاخصمشاهده  بین  همبستگی  مقدار  با  شود،  ها 
ها  از همبستگی میان آن  شان های مربوط به خودسازه

ها بیشتر است که این مطلب گواه روایی با سایر سازه
 در مدل پژوهش است.  مناسب 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401 پاییز، 41، شماره 11شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                                 184

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

معیارهای بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای متغیرهای   -1جدول 

 پژوهش 
Table 1- Factor loads, Cronbach's alpha, combined reliability and convergent 

validity of research variables 

 سازه
Variable 

گوی 

 ه
Q 

بار 

 عاملی

(λ ≥ 

0/5 ) 

آلفای 

 کرونباخ 

(Alpha ≥ 

0/7 ) 

پایایی 

 ترکیبی 

(CR ≥ 

0/7 ) 

میانگین واریانس  

 شدهاستخراج

(AVE ≥ 0/5 ) 

 پذیریمسئولیت
Responsibility     

R1 0.873 

0.887 0.924 0.803 R2 0.930 
R3 0.884 

 جو اخالقی
 Ethical climate 

EC

1 
0.833 

0.875 0.914 0.728 
EC

2 
0.847 

EC

3 
0.911 

EC

4 
0.818 

 کیفیت تعامل
Interaction quality 

IQ1 0.732 

0.901 0.926 0.716 

IQ2 0.857 
IQ3 0.873 
IQ4 0.875 
IQ5 0.884 

 مکان  دلبستگی
Place attachment 

PA

1 
0.857 

0.877 0.916 0.731 
PA

2 
0.846 

PA

3 
0.837 

PA

4 
0.877 

 اعتماد 
Trust 

T1 0.878 

0.816 0.879 0.648 
T2 0.664 
T3 0.839 
T4 0.822 

 تمایل به عضویت
Membership 

tendency  

MT

1 0.907 

0.877 0.924 0.802 
MT

2 
0.949 

MT

3 
0.827 
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 گیری روایی واگرای مدل اندازه  -2جدول 
Table 2- Divergent validity of the measurement model 

 تغیرها م
Variabl

es 

-مسئولیت 

 پذیری 
Responsibil

ity 

جو  

 اخالقی

Ethic

al 

climat

e 

کیفیت  

 تعامل
Interacti

on 

quality 

  دلبستگی

 مکان
Place 

attachme

nt 

 اعتماد 
Trus

t 

تمایل به  

 عضویت 
Membersh

ip 

tendency 

-مسئولیت 
 پذیری 

0.896      

     0.853 0.766 جو اخالقی 
کیفیت  

 تعامل 
0.535 0.543 0.846    

  دلبستگی
 مکان

0.782 0.769 0.627 0.855   

 0.790 0.587 0.742 0.753 اعتماد 
0.80

5 
 

تمایل به 
 عضویت 

0.672 0.721 0.539 0.819 
0.70

5 
0.896 

 پژوهش   هایپاسخ به سؤال   و  مدل ساختاری
اساسی و  ساختاری،    تریناولین  مدل  برازش  معیار 

است.   آن  معناداری  و  مسیر  یا    مقادیرضریب  معادل 
از   در  .  دهدمعناداری مسیرها را نشان می  96/1بیشتر 

،  2در شکل  ضرایب مسیر مدل اجرا شده و  ،  1شکل  

طبق شکل    شده است.  به تصویر کشیدهها  معناداری آن 
مسئولیت1 تعامل،  کیفیت  اخالقی  ،  جو  و  پذیری 
بر اعتماد و با    59/0و    22/0،  15/0ترتیب با میزان  به

.  رندبر دلبستگی ورزشکاران اثرگذا  34/0و    40/0،  23/0
میزان  به با  دلبستگی  میزان    69/0عالوه،  با  اعتماد  و 

 د. نها تأثیر داربر تمایل به تداوم عضویت آن  15/0
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 ضریب مسیر و برازش مدل ساختاری با استفاده از مقادیر استاندارد  -1شکل 

Figure 1- Standard values related to path coefficient and structural model fit 

 
 برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب معناداری  -2شکل 

Figure 2 - Structural model fit using significant coefficients 
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توان گفت می  ، 2شکل  در   معناداری با توجه به ضرایب
و جو  پذیری  مسئولیت  ،که تأثیر متغیرهای کیفیت تعامل

اعتماد  برباشگاه  محیطی   و  دلبستگی  متغیر  دو   هر 
  همچنین، تأثیر   .معنادار است  05/0در سطح    ورزشکاران

ها  بر تمایل به تداوم عضویت آنورزشکاران    دلبستگی
اما تأثیر اعتماد   ،معنادار است  05/0در سطح  در باشگاه  

عضویت   تداوم  به  تمایل  باشگاه    ورزشکارانبر  در 
نیست. عوامل    معنادار  مسیر  دو  معناداری  به  توجه  با 

تداوم   به  تمایل  به  دلبستگی  و  دلبستگی  به  اجتماعی 
واسطهورزشکارانعضویت   فرضیه  نتیجه  نیز  ،  ای 

  زا متغیرهای درون  ضریب تعیینمعنادار است. همچنین،  
و برای    75/0اعتماد برای ،  71/0ر دلبستگی  برای متغی

به دست آمد. طبق نظر    68/0تمایل به تداوم عضویت  
عنوان به   67/0و    33/0،  19/0سه مقدار    ،(1998)  1چین 

قوی   و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  برای  ضریب مالک 
هنسلر، رینگل    شود )به نقل ازدر نظر گرفته می  تعیین

 ، شدههای بیانبراساس مالک.  (2009،  2و سیکُویکس

زای پژوهش، مقدار ضریب درونمتغیرهای    ۀهمبرای  
باال  تعیین   سطح  دارددر  شاخص    .قرار  همچنین، 

SRMR  محاسبه شد   0/ 079برای مدل کلی پژوهش
قبول قرار دارد و مطلوبیت کلی دامنۀ قابل که در مرز  

 دهد. مدل را نشان می

 

 گیری بحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ نقش میانجی دو متغیر  

و دلبستگی به مکان در رابطه بین    ورزشکاراناعتماد  
)مسئولیت اجتماعی  جو  عوامل  تعامل،  کیفیت  پذیری، 

تداوم   به  تمایل  و  باشگاهاخالقی(  در  های  عضویت 
  داد تناسب اندام انجام شده است. نتایج پژوهش نشان  

و تعامل  پذیری، کیفیت  سه متغیر مسئولیتکه تأثیر هر  
اخالقی بر    جو  باشگاه   ورزشکاران  اعتمادباشگاه    به 

بیشترین تأثیر را بر   جو اخالقی.  مثبت و معنادار است

 
1. Chin 

و سپس    اعتماد  ت  پذیریمسئولیتدارد  عامل  و کیفیت 
دارند. اعتماد    قرار  بر  اخالقی  تأثیر جو  پژوهشی  کمتر 

باشگاه به همین    هاورزشکاران  است؛  بررسی کرده  را 
  لیلی  شاید بتوان یافته پژوهش حاضر را با پژوهش  دلیل

اعتماد کارکنان  تأثیرپذیری    درباره  (2016)و همکاران  
اخالقیِسازمان جو  از  دانست  ها  همسو  البته   ؛حاکم 
همکاران    مطالعۀ و  محیط   (2021)دینگ  های  در 

می نشان  که  غیرورزشی  با    تعامل دهد  افراد  اجتماعی 
ها و به دنبال  آن   توجهی بر اعتماد   درخورتأثیر    یکدیگر

ارائه سازمان  با  ارتباط  تداوم  داردهندۀ  آن    .دخدمت 
به حریم  اساساً   احترام  یکدیگر،  با  افراد  روابط  کیفیت 

به قواعد    دهندهخدمت خصوصی و پایبندی اعضا و کادر  
ارائه  مثبتی را به محیط    تواند دیدمنطبق با عرف، می

این  کرده  ایجاد  خدمت   کند.  جلب  را  افراد  اعتماد  و 
کنار  ها که اعضا در هایی مثل باشگاهموضوع در محیط

-هم و گاه در قالب یک گروه )کالس( به تمرین می
خود   دارند،  یکدیگر  با  را  بسیاری  تعامالت  و  پردازند 

از   مهمی  باشگاهبخش  می  کار  چراکه  محسوب  شود؛ 
باشگاه  خدمات از  برخالف    هاورزشی  بسیاری 

بنابراین    ؛استناپذیر  محصوالت از محیط خود تفکیک
افر التزام  و  محیطی  جو  به  موارد  توجه  رعایت  به  اد 

موفقیت مراکز ورزشی و تندرستی است.   ۀ اخالقی الزم
یافته سویی،  با  از  ارتباط  در  حاضر  پژوهش  های 

مسئولیت اعتماد    پذیریتأثیرگذاری  با    ورزشکارانبر 
جلیلوند  ،  (2016نایادزیو و همکاران ) مطالعات    هاییافته

  و   (2017)  مومبیولی و فوتیادیس،  (2017و همکاران )
توان در تبیین این یافته می. است همسو (2020حیدر )
خود را در قبال جامعه و شرایط    هایی که باشگاهگفت،  

خدمات    ،دانندمی  مسئولاجتماعی   در  را  اصل  این 
  اعضای باشگاه خود،  به  کنند و خودشان نیز رعایت می

مناسبکیفیت  با  خدمات و    ؛دهندمی  ارائه  را   تری تر 
باشگاه    اصلی  مسئولیت  به   را  ورزشکاران  اعتماد  درنتیجه 

2. Henseler, Ringle & Sinkovics 
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نوعی  های اجتماعی  فعالیتحضور در  کنند.  نیز جلب می
  را   آن  اعتبار  شود کهتبلیغ برای باشگاه نیز محسوب می

نیز  بارهدر.  دهد  افزایش تعامل  و    مطالعه  کیفیت  لی 
سنگباشگاه   زمینه  در  (2020) ن  همکارا نوردی  های 

می نشان  باشگاهسئول  مدیران  روابط  که  با  دهد  ها 
ت و به دنبال  تواند نوعی احساس رضای ورزشکاران می

 نتایج   نام مجدد در باشگاه را ایجاد کند.آن تمایل به ثبت
و   پژوهش محیطی    (2021)   کابالیوف  علیزاده  جو  نیز 

از باشگاه و نحوۀ تعامل   با ورزشکاران معلول را یکی 
آن  تداوم حضور  بر  این    دهد. ها نشان میعوامل مؤثر 

می از موضوع  حاکی  تلویحی  صورت  به    ایجاد  تواند 
باشد.   اعتماد  مطالع نوعی  و   ات همچنین  کاسرس 

  ( 2021)  گالوِلی و همکاران  و    (2007پاپارویدامیس ) 
می روابط  نشان  از  رضایت  که  م  بادهد  وجب  سازمان 

گونه استدالل کرد  شاید بتوان اینشود. می افراد اعتماد 
  شود که باعث می  دوسویه مطلوب  رابطه  برقراریکه  
های  بتوانند ویژگی  هم ورزشکارانو    کادر باشگاههم  

های  و خواسته  بهتر بفهمند  را   یکدیگرخلقی و رفتاری  
پاسخ    یکدیگر بهتر  موضوع  ؛دهندرا  د  توانمی  همین 
دهندۀ خدمت را تقویت کند.  و ارائه  ورزشکاربین  اعتماد  

رسد که مدیران  ها منطقی به نظر میبراساس این یافته
های تناسب اندام برای تأثیرگذاری بر ادراکات و  باشگاه

  درباره ها  و جلب اطمینان آن   ورزشکارانهای  برداشت
عملکرد باشگاه، عوامل اجتماعی را مهم بشمارند و در  

طبق نتایج پژوهش،    زیرا؛ بگنجانند  خود های راتژیاست
روی  عوامل  از  درصد    75توانند حدود  رفته میهماین 

 .بینی کنندتغییرات اعتماد را پیش
که تأثیر    دهدمی پژوهش حاضر نشان  های دیگر  یافته
مسئولیتهر   متغیر  جو سه  و  تعامل  کیفیت  پذیری، 

به باشگاه تأثیر   ورزشکارانباشگاه بر دلبستگی    اخالقی
پذیری بیشترین تأثیر مثبت و معناداری دارد. مسئولیت

را بر دلبستگی دارد و سپس جو اخالقی و کیفیت تعامل  

 
 

دارند. مسئولیت  قرار  تأثیر  درمورد  بخش  این  -نتایج 
 و   (2020حیدر )مطالعات  با نتایج    پذیری بر دلبستگی

-در تبیین این یافته میهمسوست.   (2014)  1وو و لین
به  ت را  خودش  که  گروهی  در  عضویت  که  گفت  وان 

مشارکت    و در مسائل اجتماعی  داندمحیط مسئول می 
تر کند  تواند پیوند بین فرد و باشگاه را قویکند، میمی

در  نوعی در او احساس تعلق و وابستگی ایجاد کند.  به  و 
ها و افزایش سطح  دلیل تبلیغات رسانهدنیای امروز، به 

، توجه به مسائل زیستی و پیرامونی اجتماع به  آگاهی
از خواسته انتظارات  یکی  و  است.    افرادها  تبدیل شده 

باشگاه که  مسئولیتزمانی  ورزشی  و  تندرستی  -های 
بخشی  دهند،  اجتماع را نشان می پذیری خود در قبال  

دهند و  خود را پاسخ می  اعضایاز انتظارات عملکردی  
تواند به اندازه کافی وابستگی و پیوند همین موضوع می

  باره کند. همچنین در  تقویتو باشگاه را    ورزشکاربین  
دلبستگی   بر  تعامل  کیفیت  توان  می  ورزشکارانتأثیر 

باشگاه    زمانی  ،گفت مدیران  و  مربیان    اعضابا  که 
ها ای را با آن محترمانه برخورد کنند، تعامالت دوستانه

فهم صحبت کنند، خواهند  ابل ق  هابا آن   برقرار سازند و 
نیازهایشان  توانست   دوسویه  تعاملی  بهتردر  درک    را 

را   آنچه  و  دارند  هاآن کنند  پیوند  ،انتظار  طریق   ی از 
بخشند  ترقوی آن  .تحقق  دنبال   نیز  ورزشکاران  ،به 

و به آن    یابندمی شده  نیازهای عملکردی خود را تأمین
پیدا خواهند کرد. همین موضوع در تعلق    باره احساس 

است؛   صادق  نیز  یکدیگر  با  اعضا  جو   یعنیارتباط 
اخالقی حاکم بر محیط باشگاه و چگونگی روابط اعضا  

و آرامش را در  ت خاطر  تواند احساس امنیبا یکدیگر می
این  رسد که  به نظر می،  طورکلیبهفرد به وجود آورد.  

را    درونی  احساسات قادرند  اجتماعی    عوامل فرد 
شکل    او مثبتی را در ذهن    نگرشتأثیر قرار داده و  تحت
 .دهند

1. Wu & Lin 
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  دهد که تأثیرنتایج پژوهش حاضر نشان می همچنین  
ها به تداوم  بر تمایل آن  ورزشکاران به باشگاه   دلبستگی

اما این تأثیر    ،عضویت در باشگاه مثبت و معنادار است
درمورد اعتماد معنادار نیست. در تبیین این یافته شاید  

اساس   اعتماد  که  گفت  کاری    روابطایجاد  بتوان 
اما همه ماجرا    دهد،را شکل میها با ورزشکاران  باشگاه

در   بیشتراین موضوع  احتماالً  شود و  به اعتماد ختم نمی
اهمیت    ورزشکاران جذب    ابتدای مراحل اولیه رابطه و  
گیری روابط بلندمدت به چیزی دارد. درحقیقت، شکل

دهد  دارد. این اتفاق زمانی رخ مینیاز  بیشتر از اعتماد  
اند و با  بد متعلق خود را به یک مکان )باشگاه(  که فرد  

که   حدی  تا  بگیرد؛  خو  جایگز  خطرآن  یا  نی یتغییر 
به همین دلیل است    ؛سختی بتواند بپذیردباشگاه را به 

عبارتی عضویت خود در باشگاه  و به  ترمتعهدانهکه رفتار  
می ادامه  )مطالعه    دهد.را  نیز    (2018استایلیدیز 

رفتارهای حمایتی ناشی از دلبستگی به مکان را تأیید  
این پژوهش همسوست. همچنینمی   کند که با نتایج 
در بخشی از پژوهش خود تأثیر    (2020)  و همکاران  لی

اما بخش    اند،کرده   را تأیید  افراد وفاداری  بر  دلبستگی  
آن نتایج  بر  )ها  دیگر  اعتماد  تأثیر  با  درمورد  وفاداری( 
پژوهش ترتیب،   .ناهمسوست  حاضر  نتایج  همین   به 
 ( ها  و  )  ،(2013آزمت  و    و   ( 2017لنینکومار  دینگ 

یافته  نتیجه   (2021) همکاران    با  ناهمسو  پژوهش  ای 
حاضر را گزارش کردند. شاید دلیل این ناهمسویی به  

که   باشد  مربوط  خدماتی  نوع  در  را  تفاوت  آن  افراد 
کرده چراکه  دریافت  در    هایپژوهشاند؛  اگرچه  اخیر 

شده انجام  خدمات  این  حوزه  عمدتاً  اند،  خدمات 
است بوده  ورزشکاران   ؛غیرورزشی  دیگر،  عبارت    به 

  مالی   ،گردشگری  خدماتکنندگان از  استفاده متفاوت با  
بیمه سازمان  ایو  یک  انتخاب  با  که    ،مالی  هستند 

  هایم، مسئولیت بسیاری از تصمیاییا بیمه  گردشگری
مکان انتخاب  با  رابطه  در  اسکان،  خود  تغذیه،   ،

چیزی که در   ؛کنندها واگذار می را به آن  ...ونقل و حمل 

اندام  باشگاه تناسب  فقطهای  برنامه    معموالً  درمورد 
افراد   بنابراین در حوزه خدمات    ؛افتداتفاق میتمرینی 

های  و حتی استفاده از رسانه   و گردشگری  ای، بیمهمالی
تواند اهمیت بسیار بیشتری داشته  اعتماد می  اجتماعی،

برعکس، دلبستگی به یک باشگاه و خوگرفتن با    باشد.
در   را  راحتی بیشتری  و  آرامش  احساس    ورزشکارآن، 

 برای ادامه تمریناتش ایجاد خواهد کرد.
میبه نشان  پژوهش  مدل  عوامل  طورکلی،  که  دهد 

مطالعه  طریق    شدهاجتماعی  از  را  خودشان  تأثیر 
-می  ورزشکاراندلبستگی به باشگاه بر تداوم عضویت  

یعنیذارندگ باشگاه    اگر  ؛  پذیری،  مسئولیت  روییک 
با   تعامل  اخالقی خود    ورزشکارانکیفیت  بهبود جو  و 

-خود را برای مدت طوالنی  اعضای  ،گذاری کندسرمایه
می کندتری  حفظ  و   مطالعه  چنانچه  ؛تواند  پیک 
رابطه    نقش  (2021)  همکاران تمایالت    در کیفیت 

  .دهدخوبی نشان میورزشکاران را به   ۀرفتاری وفاداران 
وابستگی  احساس هم  این،  طورکلیبه و  تعلق  هویتی، 

باشگاه است که رابطه بین عوامل اجتماعی و  فرد به  
می برقرار  را  عضویت  ارزیابی اگر  بنابراین    ؛کندتداوم 

اجتماعی او    انتظاراتبا    محیط ارائه خدمتاز    ورزشکار 
عضویت در باشگاه و تعامل با  از  ، یعنی  باشدهماهنگ  

آن   باشد اعضای  داشته  خوبی  فعالیت  احساس  های  و 
جامعه محلی مثبت بداند، به محیط آن  باشگاه را برای  

تعلق خاطر پیدا خواهد کرد و ارتباط خود را با باشگاه  
هرچه  ،  (2018استایلیدیز ) به اعتقاد    قطع نخواهد کرد.

بیشتر تعلق  وفاداری  باشد،  بیشتر  وابستگی  و  خاطر 
شفاهی  شدد  خواه تبلیغات  فرد  حتی  نیز   مثبتی  و  را 

که هدف مطلوب بسیاری    یانجام خواهد داد؛ موضوع
در است.    دهنده خدمات ورزشیمراکز ارائه های  از برنامه

-روانعنوان عاملی  به را  دلبستگی    توانمیاین مسیر  
  ورزشکارانگذاری روابط بلندمدت با برای پایهشناختی 

   .معرفی کرد
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دارند    احتیاجها و مراکز تناسب اندام کلی، باشگاهرطوبه
درونی  های  برداشتو  احساسات  هایشان،  در برنامه   که

را    اعضای های  پژوهش  بیشتر قرار دهند.    مدنظرخود 
کرده  ورزشحوزه   غفلت  موضوع  این  مطالعه    اند.از 
جوامع،    تحوالتکه همگام با    حاکی از آن استحاضر  

بنابراین    ؛اهمیت پیدا کرده استافراد نیز    روانینیازهای  
اقتصادی عوامل  کنار  خدمت،ویژگی  ، در    های 

فردی  مشخصه  اجتماعی    افرادهای  عوامل  در  و  که 
، شوندمی استفاده  جلب ورزشکاران  های  استراتژی  بیشتر

-عنوان محرکبه نیز  شناختی را  روان  الزم است عوامل
تصمیم گرفت.های  نظر  در    پژوهش   هاییافته  گیری 

توسعه مراکز    هایاستراتژی  طراحی  از  نظری  پشتیبانی
شناختی و اجتماعی  های روانبر مبنای ویژگی  ورزشی
 .کندمی  فراهم

 

 تشکر و قدردانی
این مطالعه   از تمامی کسانی که در  نقش  نویسندگان 

تناسب  های  باشگاه  اعضایویژه مدیران و  اند، بهه داشت
 اندام شهر شاهرود، کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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