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Introduction & Purpose: The present study aimed at investigating 
the relationship between exercise addiction and sport commitment of 
athletes and closure of sports venues and events due to corona virus 
(Covid-19). 
Methodology: The current study was a descriptive correlational one. 
The participants of the study consisted of 134 elite athletes (64 men) 
who had at least 5 years of sports experience at the level of the super 
league and national with an average age of 20.87 (15 to 35 years). To 
measure Sport Commitment, Sport Commitment Questionnaire of 
Scanlan et al. has been applied, and Terry et al.’s exercise addiction 
checklist has been used to measure the exercise addiction. The 
collected data has been analyzed by means of Spearman's correlation 
coefficient and regression. 
Results: The results of the study revealed a significant positive 
relationship between sport commitment and components of sport 
commitment and enjoyment, social constraints and personal 
investment with exercise addiction. In addition, sport commitment 
and its components explain 29% of the variability of exercise addiction 
scores. Besides, personal investment significantly predicted exercise 
addiction (p<0.05). 
Conclusion: According to the findings, during due to Covid-19, with 
decreasing sport commitment, exercise addiction of athletes will be 
increased. Moreover, personal investment was also a good predictor of 
exercise addiction. 

Keyword:  
Covid-19 
Exercise Addiction 
Elite Athletes 
Sport Commitment 

 

 

 

 

 

http://www.jmbs.ir/


کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ، هدیه دباغ *نویسنده مسئول:

  تهران، تهران، ایران

 hedyedabbagh@ut.ac.irایمیل: 

 

 

 

 275-282( 1399) 3مجله علمی علوم حرکتی و رفتاری، 

 

 مجله علمی علوم حرکتی و رفتاری

 /http://www.jmbs.ir وب سایت:

 
 

 یتعهد ورزش و نیبه تمر ادیاعت ی:روانشناخت یها دهیاز آن بر پد یناش نهیقرنط ریو تأث 19-دیکوو

 ورزشکاران حرفه ای

 3زندی غرایاق ، حسن*2 هدیه دباغ، 2غزل خانجانی، 1بهنام قابل دمیرچی

 .انتوانبخشی، تهران، ایر، دانشگاه علوم بهزیستی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری -1

 ن.اکارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایر -2

 .نشگاه تهران، تهران، ایراناستادیار روانشناسی ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دا -3

 چکیده  اطالعات مقاله       

 28/01/99 دریافت مقاله:

    22/02/99داوری مقاله: 

    05/03/99بازنگری مقاله: 

 31/03/99پذیرش مقاله:  

هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین اعتیاد به تمرین و تعهد ورزشی در ورزشکاران  مقدمه و هدف:

 . بود 19-در دوران قرنطینه و تعطیلی اماکن و رویدادهای ورزشی بر اثر ویروس کوویدحرفه ای 

 64ورزشکار نخبه )134را  یبود. نمونه آمار یهمبستگ یفیروش پژوهش حاضر، توص شناسی:روش

 نینگایبا م ،یو مل گیدر سطح سوپرل یمختلف ورزش یدر رشته ها تیسال سابقه فعال 5مرد( با حداقل 

 اسکانالن و یپرسشنامه تعهد ورزش ،یسنجش تعهد ورزش یدادند. برا لیسال( تشک 35تا  15) 87/20

 لیو تحل هیو همکاران استفاده شد. تجز یتر نیبه تمر ادیاعت ۀاهیس ن،یبه تمر ادیاعت یبرا وهمکاران 

  .انجام شد ونیو رگرس رمنیاسپ یرتبه ا یهمبستگ بیداده ها با استفاده از ضر

 هیو سرما یفشار اجتماع ،یتعهد و لذت ورزش یو مؤلفه ها یتعهد ورزش نیب نتایج نشان داد، ایج:نت

 یو مؤلفه ها یتعهد ورزش نیوجود دارد. همچن یرابطه مثبت معنادار نیبه تمر ادیبا اعت یشخص یگذار

ه طور ب یشخص یگذار هیسرما نیکنند. همچن یم نییرا تب یدر نمرات تعهد ورزش یریرپذییتغ %29آن 

 . (>05/0p)کرد  ینیب شیرا پ نیبه تمر ادیتمعنادار اع

 ،یبا کاهش تعهد ورزش19 -دیاز کوو یناش نهیکه در دوران قرنط ی دهدنشان م جینتا گیری:نتیجه

 ینیب شیپ یشخص یگذار هیمؤلفه سرما نیکند. همچن یم دایکاهش پ زیورزشکاران ن نیبه تمر ادیاعت

 .است نیبه تمر ادیاعت یبرا یکننده مناسب

 کلید واژگان 
 اعتیاد به تمرین

 تعهد ورزشی

 19-کووید

 ورزشکار نخبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jmbs.ir/


و همکاران  بهنام قابل دمیرچی  283-292(، 1399) 3رفتاری  و حرکتی علوم مجله                                                                                              

285 

 

 

 

 مقدمه
، شیوع شدید سندرم تنفسی حاد که ناشی 2019در دسامبر سال 
( در شهر ووهان، استان هوبی چین 19-)کووید 2از کروناویروس

رخ داد. این ویروس به سرعت در سرتاسر کشور و سپس در کل 
و باعث ایجاد  (2020و همکاران، وی ی) زو، زجهان گسترش یافت 

 (2020و همکاران، یانگ)زو، جیک بیماری همه گیر بی سابقه شد 
 همچنین دولت ها را وادار به تحمیل قرنطینه تقریبًا جهانی کرد

 19-. همه گیری کووید(2020کالجا گنزالز و همکاران، یک،)جوک
دولت ها را مجبور به اقدامات بی نظیری برای مهار شیوع سریع 
بیماری مانند قرنطینه خانگی، ممنوعیت کلیه گردهمایی های 
سازمان یافته و اجتماعی )از جمله مسابقات ورزشی( و محدود 

ای غیر ضروری، کرد که تأثیر قابل توجهی بر صنعت کردن سفره
. هرگونه (2020و همکاران، یلی)فورزش و ورزشکاران گذاشت 

 و یسیونیب ینی،)کورس شدتمرین یا ورزش سازمان یافته ممنوع 
به شدت تحت تأثیر قرار  و ورزش نخبگان نیز (2020همکاران،

گرفت و مسابقات ورزشی و رویدادهای مهم بین الملی مانند 
المپیک تابستان و مسابقات قرمانی فوتبال اروپا نیز به تأخیر افتاد 

. عالوه بر این، بیشتر ورزشکاران نخبه (2020)سارتو و همکاران،
مجبور شدند که به تنهایی در خانه خود و بدون نظارت تمرین 
کنند. برخی از باشگاه های ورزشی نخبگان، برنامه های آموزش 

در اختیار بازیکنان قرار دادند و یا از کنفرانس های  خانگی را
ویدیوئی سازمان یافته برای جلسات آموزش آنالین که توسط 
مربیان بدنسازی برگزار می شد، استفاده کردند. با این حال، 
محدودیت ها یی در اجرای استراتژی های ورزشی خاص در ایام 

حالت  را نسبت بهقرنطینه و تعطیلی اماکن ورزشی بود که شرایط 
تعلیق در  .(2020)سارتو و همکاران،عادی، دشوارتر کرده بود 

فصول و لغو مسابقات می تواند باعث سوگ، استرس، اضطراب، نا 
امیدی و غمگینی برای یک ورزشکار شود. همچنین تأثیر روانی 

بر روی یک ورزشکار رقابتی با از بین بردن شبکه  19-کووید
حمایت اجتماعی و روال تمرین عادی، تقویت می شود که برای 

در افسردگی یا اضطراب وی است  برخی از ورزشکاران عامل مهمی
. پیامدهای سازمانی قرنطینه و انزوا (2020)ترسدال و آصف،

عبارتند از: عدم تمرین و رقابت سازمان یافته، عدم برقراری ارتباط 
بین ورزشکاران و مربیان، عدم امکان جابجایی آزادانه، عدم قرار 

ایط نامناسب تمرین گرفتن در معرض نور کافی خورشید و شر
. (2018و همکاران، سونیاوونز، آل ;2020)چن، مائو و همکاران،

ند ها مرتبط هست کردن تمرین با تعطیل معموالً برخی عالئم انزوا
 کوفتگی عضالنی و اضطراب، بی حوصلگی، :که عبارتند از

                                                           
1. obligatory exercise 
2. compulsive exercise 
3. exercise dependence 

رخی دلیل ب به عصبانیت. اما این ها تنها زمانی اتفاق می افتند که
ه و قرنطین تعهدات خانوادگی مثل آسیب دیدگی، کار، یا)دالیل 

و  نبرگی)و می شود کردن فرد جلوگیری ، از تمرینخانگی(
 .(2018گولد،

جسمانی و روانی تأثیر ورزش روزانه منظم در نتایج سالمت 
و با افزایش جهانی عدم تحرک بدنی  (2004)بومان، مهمی دارد

، افزایش (2012)کوهل سوم و همکاران، و رفتارهای بی تحرک
مشارکت در تمرین و تبعیت از آن، یکی از محور های مهم برای 
پزشکان و سیاستمداران می باشد. با این حال برای درصد کمی 

)مونوک  یت، درگیری ورزشی می تواند بیش از حد باشداز جمع
و در برخی  (2011تس،یفیو گر شایساسمان، ل ;2012و همکاران،

موارد نیز می تواند به پریشانی جسمی، روانی و اجتماعی منجر 
 شود.

در سال های اخیر، ورزش بیش از حد به حجم مطلق ورزش 
تا چه حد این ورزش افراطی باعث  اطالق نمی شود، بلکه به اینکه

اختالل در سایر حوزه های ارزشمند زندگی )به عنوان مثال، در 
محیط های شغلی و خانوادگی( و مدت دوام آن، صرف نظر از 

 ;2004تس،یفی)سزابو و گر عواقب منفی، اطالق می شود
زیر گروه برای ورزش بیش از حد مشخص  4. تا کنون (1995واله،

،  (1988)پاسمن و تامپسون، 1شده است که شامل ورزش الزامی
، وابستگی به  (2011ر،ییو م زیتو س،ی)تاران 2ورزش اجباری

)سزابو  4و اعتیاد به تمرین (2002)هاوسن بالس و داونز، 3ورزش
منابع علمی، شکل وابستگی شدید می باشند.  (2004تس،یفیو گر

واقع،  در توصیف کرده اند. نورزشی را اعتیاد به تمری به تمرینات
یک  فیزیولوژیکی به -وابستگی روانی عنوان اعتیاد به تمرین به

 .(2002)کاکس، شده است رژیم منظم تمرینی تعریف
(، از اصالح اعتیاد مثبت برای نشان دادن جنبه 1976) 5گالسر

الکل، سوء مصرف مواد های مفید عادت به ورزش برخالف، مصرف 
یا سایر رفتارهای خود تخریبی استفاده کرد. بعد ها از کلمه اعتیاد 

. (1976)گالسر،مثبت بجای کلمه تعهد شدید استفاده شد 
نابراین، ادبیات موجود سرشار از مطالعاتی درباره اعتیاد است ولی ب

)سزابو، فرنکل و در واقع تعهد را اندازه گیری کرده اند 
 .(1977کاپوتو،

 منظور توصیف تمایل تعهد، نگرش و حالتی روانی است که به
واقع، این مفهوم  شود. در افراد به رفتارهای مشخص استفاده می

افراد برای ادامۀ مشارکت  6دهندة میزان پشتکار و پایداری نشان
و  نیالماریو چ،یالدریوسا، و)سوسا، تورگرت اس اررفت یک در

دیدگاهی دیگر، تعهد نوعی احساس وابستگی و  از .(2007کروز،
 تعلق خاطر به رفتار خاص است. باتوجه به آنچه در مورد مفهوم

استفاده از این واژه برای مطالعه و پژوهش در زمینۀ  تعهد ذکر شد،
 .(2014،ینی)کل رسد نظر می مفید به ،تداوم مشارکت در ورزش

4. exercise addiction 
5. Glasser 
6. Persistence 
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و همکاران ایجاد  1در مدل تعهد ورزشی که توسط اسکانالن
شده است، تعهد ورزشی به عنوان نتیجه لذت بردن از ورزش 

، که به (1993)اسکانالن و همکاران،مفهوم پردازی شده است 
عنوان یک مفهوم روانشناختی تعریف شده است که تمایل و اراده 

)اسکانالن و برای ادامه مشارکت ورزشی را بیان می کند 
. همچنین، ارتباط مشابهی با انگیزه درونی دارد (2013همکاران،

و  انی)راکه شامل ورزش برای عالقه یا لذت بردن می باشد 
. مدل اصلی تعهد ورزشی شامل پنج عامل تعیین (2007،یدس

، سرمایه 3ورزشی، فشار اجتماعی 2کننده تعهد )تعهد و لذت
 6و فرصت های 5شخصی، مشغولیت های جایگزین 4گذاری

مشترک( می باشد. با این حال تحقیقات اخیر منابع جدید 
 ;2011و آدامز، لیگ ل،ی)گابراحتمالی تعهد را کشف کرده اند 

.اسکانالن، راسل، ی.کیت ;2003و اسکانالن، لزیاسکانالن، راسل، ب
(، 1981. با توجه به نتایج پژوهش ساچ )(2009و اسکانالن، اریمگ

( برای دریافت پاداش بیرونی ورزش 1تمرین کنندگان متعهد )
( تمرین را به عنوان یک قسمت مهم ولی نه اصلی 2می کنند، )

( وقتی به دالیلی نتوانند 3در زندگی خود انجام می دهند و )
ل، ابورزش کنند، امکان دارد دچار عالئم ترک شدید نشوند. در مق

(، تمایل بیشتری برای دریافت پاداش 1تمرین کنندگان معتاد )
( ورزش را به عنوان بخش اصلی زندگی خود می 2درونی دارند )

( مواقع عدم امکان تمرین، احساسات محرومیت اذیت 3بینند، و )
 .(1981)ساکس و ساچز،کننده ای را تجربه می کنند 

از دیر باز، تالش های محققان بر سر این موضوع معطوف شده 
است که چرا بسیاری از ورزشکاران که به طور مرتب متعهد به 

و رقابت هستند، سرانجام به تمرین و ورزش وابسته می تمرین 
و  لیاوگدن، و ;2003و آدامز، یکرکب ;1991،ی)آنتونشوند 
 .(1994رس،یپ ;1997سامرز،

پژوهشی را با عنوان  2011در سال  جوان یززاراز سانچو و رو
ها انجام دادند  تعهد و اعتیاد منفی برای آموزش و رقابت ماراتنی

و نتایج نشان داد، بین اعتیاد منفی و تعهد در ورزشکاران ماراتن 
 .(2011جوان، یز)زاراز سانچو و رورابطه مثبت قوی وجود دارد 

، پژوهشی با موضوع رابطه نیازهای جسمانی 2015در سال 
 میزان مشارکت ورزشی، تعهد ورزشی و اعتیاد به تمرین بر اساس

اعضای باشگاه سالمت انجام شد، نتایج نشان داد، بسته به میزان 
مشارکت اعضای باشگاه، بین نیاز جسمانی ورزش، تعهد ورزشی و 
اعتیاد به تمرین تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین تعهد 

 ونی.هی.ای)تورزشی تأثیر معنی داری بر اعتیاد به ورزش دارد 
. پژوهش دیگری در (2015سونگ،-یک ویی.ایکوون و ت-سونگ
در کره با هدف آنالیز چند گروهی بین تعهد ورزشی،  2016سال 

اعتیاد و رضایت زندگی بازیکنان با توجه به سبک تکواندو برای 
به  رش شد کهبازیکنان تکواندو دانشگاه انجام شد، در نتایج گزا

                                                           
1. Scanlan 

2. enjoyment 
3. social constraints 

نظر می رسد تعهد ورزشی تأثیر مثبتی بر اعتیاد به ورزش دارد و 
همچنین تعدیل کننده های بین تعهد ورزشی و اعتیاد به تمرین 

 تأثیر مثبت معنی داری را با در نظر گرفتن سبک تکواندو دارند

(، پژوهشی را با هدف بررسی 2017) .جوانگی.. یی(2016،ی)اوس
مه ریزی شده، تعهد ورزشی و اعتیاد در رابطه بین رفتار برنا

ورزشکاران شنا انجام دادند، نتایج نشان داد که تعهد ورزشی 
 شرکت کنندگان در شنا تأثیر مثبتی در اعتیاد به ورزش آنها دارد

،  میبو بو گون کتوسط   . پژوهش دیگری(2017.جو،انگی.یی)
(، با هدف تأثیر جریان روان 2018) میسونگ ک نیو م میسونگ ک

برانگیختگی، اعتیاد به ورزش و شادی روانشناختی در شرکت 
کنندگان بازی سه گانه انجام دادند، نتایج نشان داد که هردو تعهد 

تاری تأثیر مثبتی بر زیر مجموعه های اعتیاد به شناختی و رف
و  نگوی-یس میبو گون، ک می)کتمرین )اعتیاد و تحمل( داشتند 

. اخیراً نیز گزارش شده است که تعهد (2018سونگ،- نیم میک
ورزشی شرکت کنندگان در مدارس قایق بادبانی، اثرات مثبتی در 

)هان و پیروی از ورزش داشته و پیش بینی کننده آن است 
 .(2018انگ،ی

ان به داشتن افراد اطراف خود تیم های ورزشی و ورزشکار
برای آموزش، رقابت با آنها و حمایت بوسیله ی آنها، وابسته 
هستند. انزوا و قرنطیه تقریباً این امر را غیر ممکن کرده است، 
بطوریکه هم تیمی ها، مربیان و کارمندان به دور از هم اغلب 

همه ی عوامل فوق می تواند   محدود به دسترسی آنالین هستند.
احتمال بروز عالئم ترک را در ورزشکاران در ایام قرنطینه تقویت 
کند. باتوجه به اینکه تا کنون مطالعه ای به بررسی ارتباط اعتیاد 
به تمرین و میزان تعهد ورزشی در ورزشکارانی که دوره قرنطینه 
را سپری کرده اند، انجام نشده است، و پژوهش های محدودی در 

یر تعهد بر اعتیاد به تمرین انجام شده کشور کرده با هدف تأث
است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به 

 تمرین و تعهد ورزشی در ورزشکاران انجام می شود.

 شناسیروش 
پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی بوده که با توجه به ماهیت 

زمرة آن کاربردی است و به لحاظ روش جمع آوری اطالعات در 
پژوهش های توصیفی قرار دارد. داده های پژوهش توسط 

 پرسشنامه و به صورت میدانی جمع آوری شده است.
با توجه به فقدان دسترسی به حجم دقیق جامعه تحقیق برای 
دستیابی به حجم نمونه مورد نیاز تحقیق و همچنین شیوع باالی 

 و عدم امکان تکمیل پرسشنامه به صورت 19-ویروس کووید
حضوری، پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی )گوگل فرم(، 

 های در دسترستصادفی شده و با مالحضالت اخالقی در بین گروه

4. investments 

5. alternatives 

6. opportunities 
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 134توزیع شد. پس از پایان مهلت پاسخگویی در نهایت تعداد 
 زن(. 70مرد و  64طور کامل پاسخ داده شده بود )پرسشنامه به

 ابزار و شیوه گرد آوری داده ها

 تعهد ورزشی اسکانالن و همکارانمه پرسشنا

( 1993اسکانالن و همکاران  ) یمدل تعهد ورزش یپرسشنامه 
لفه است که ؤو پنج م ماده  26مشتمل بر  یخودسنج اسیمق کی

را  یورزش یها تیو عزم فرد به تداوم مشارکت در فعال لیتما
 یج درجه انپ اسیبر اساس مق هیپاسخ هر گو دهد. ینشان م

شده  ی( نمره گذار5( تا کامالً موافقم )1) از کامالً مخالفم کرتیل
 نی، اسکانالن و همکارانش با استفاده از چند1993در سال  است.

 20تا  9مختلف ) نینژاد و سن ت،یمتفاوت از نظر جنس ینمونه 
 یکردند. برا یرا بررس یمدل تعهد ورزش ییایسال( اعتبار و پا

 α=  75/0کرونباخ با سطح مالک  یآلفا بیراز ض ییایپا یابیارز
از  حاصل جینتا ،یاستفاده شد. به طور کل اسیوضوح هر مق یبرا

مورد  زارمحققان نشان داد که اب نیا یجداگانه  یپژوهش ها
 تاس معتبر یابزاری مدل تعهد ورزش یابیاستفاده به منظور ارز

 نی. ا(1993ر،یلیکارپنتر، اشمت و ک مونز،ی)اسکانالن، س
 یبه فارس (2013ش )و همکاران  ینیحس ریپرسشنامه توسط م

 یمدل دارا نینشان داده که  ا قیتحق جیترجمه شده است. نتا
کل مدل را  انسیدرصد از وار 67پنج مولفه است که در مجموع 

 مولفه یکرونباخ به جز برا یآلفا بیکردند. ضرا یم نییتب
 یو فرصت مشارکت در سطح قابل قبول نیگزیجا اتیلمشغو

 نشان ییحاصل از بازآزما یهمبستگ بی( قرار داشت. ضرا70/0)
 نیدارد، همچن یمناسب یپرسشنامه )مدل( ثبات زمان نیداد که ا

 نیا ییمحتوا ییدانشگاه روا یعلم ئتیه یچند نفر از اعضا
, یو مظفر ی, هادوینیرحسی)م کرده اند دییپرسشنامه را تأ

2013)  . 

 1فرم کوتاه-سیاهۀ اعتیاد به تمرین تری و همکاران
سؤال بوده و هدف آن ارزیابی عالئم اعتیاد  6این پرسشنامه دارای 

به تمرین در افراد می باشد. همچنین دارای دو خرده مقیاس 
بوده)اهمیت و برجسته بودن نقش تمرین و پیامد های 
روانشناختی تمرین( که شیوه نمره دهی آن براساس طیف لیکرت 

(، 5) ( تا کاماًل موافقم1) پنج گزینه ای بوده که از کامالً مخالفم
(، 2013نمره گزاری می شود.  در پژوهش خواجوی و همکاران )

روایی و پایایی این پرسشنامه مورد آزمایش قرار گرفت است. 
همچنین، برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و 

بدست آمد که حاکی از  82/0مقدارد این ضریب برای پرسشنامه 
 یو کاووس ی)خواجو پایایی خوب این پرسشنامه است

(، روایی همزمان این 2007) . سزابو و گریفیتس(2013اصالنشاه،
مرة آزمون های سیاهۀ مقیاس را با محاسبۀ ضریب همبستگی با ن

                                                           
1. Exercise Addiction Inventory-Short Form 

2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

)سزابو و  تمرین اجباری و مقیاس وابستگی به تمرین تأیید کردند
 . (2007تس،یفیگر

 روش های پردازش داده ها
های آماری ها از روشوتحلیل دادهیهتجز منظوربهدر این تحقیق 

قه به منظور توصیف و طبی استفاده گردید. استنباطتوصیفی و 
بندی اطالعات از میانگین به عنوان شاخص مرکزی و از انحراف 

 ظورمنبهاستاندارد به عنوان شاخص پراکندگی استفاده گردید. 
برآورد پارامترها و همبستگی آن از آمار استنباطی استفاده 

های تحقیق با استفاده از آزمون شود. پیش از آزمون فرضیهمی
های آماری )نرمال و غیر نوع توزیع داده 2اسمیرنوف -کلموگروف

 ها( بررسی شد و اهداف تحقیق با استفاده ازنرمال بودن داده
محقق  رگرسیونو   3رمنیاسپ یاتبهر یهمبستگ بیضرآزمون 

گردید. تمامی داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس 
 ( مورد تحلیل قرار گرفت.>05/0pدر سطح معناداری ) 26نسخه 

 یافته ها

ای هها، میانگین سن نمونهوتحلیل دادهبر اساس نتایج تجزیه 
به دست آمد.  233/5سال با انحراف استاندارد  87/20تحقیق 

سال بود. همچنین  15سال و کمترین آن  35باالترین سن 
سال  5های تحقیق از کمترین مقدار میانگین سابقه  ورزشی نمونه
سال از سوی ورزشکاران گزارش  30تا بیشترین سابقه ورزشی 

 شده بود.
نفر  134، مشخص شد که از 1ها در جدول بر اساس یافته

درصد( 8/47نفر ) 64درصد( زن و  5/52نفر ) 70نمونه تحقیق، 
ه دهد کمرد بودند. اطالعات مربوط به سن نمونه تحقیق نشان می

سال بودند  20تا  15بیشترین تعداد نمونه تحقیق در دامنه سنی 
درصد ورزشکاران در رشته های  4/16درصد( که  7/59نفر،  80)

د. درصد آنها به صورت تیمی فعالیت می کردن 6/83انفرادی و 
دهد، های مربوط به سابقه ورزشی نمونه تحقیق نشان میداده

 97سال ) 10تا  5های با سابقه ورزشی بیشترین فراوانی نمونه
 درصد( بود. 4/72نفر، 

( نشان داد که بین اعتیاد به تمرین و 2نتایج پژوهش )جدول
 >05/0pرابطه مثبت و معنادار وجود دارد ) تعهد ورزشی

ن بررسی رابطه بین اعتیاد به تمرین با مؤلفه (. همچنیr=372/0؛
های تعهد ورزشی نشان داد که بین خرده مقیاس های تعهد و 

 >05/0p(، فشار اجتماعی )r=330/0؛ >05/0pلذت ورزشی )
( با r=444/0؛ >05/0p( و سرمایه گذاری شخص )r=186/0؛

اعتیاد به تمرین رابطه مثبت معنادار و بین مؤلفه های مشغولیت 
(  و فرصت های مشترک r=-050/0؛ >05/0pجایگزین )

(05/0p< 043/0؛-=r با تعهد ورزشی رابطه معنادار وجود   )
 ندارد.

3. Spearman's ranking correlation coefficient 
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 های فردی نمونه تحت بررسیتوزیع ویژگی. 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیرها عوامل جمعیت شناختی
 8/47 64 مرد جنسیت

 2/52 70 زن
 7/59 80 سال 20تا  15 سن

 9/20 28 سال 25تا  21
 2/11 15 سال 30تا  26
 2/8 11 سال 35تا  31

 4/16 22 انفرادی رشته ورزشی
 6/83 122 تیمی

 
 سابقه ورزشی

 

 4/72 97 سال 10تا  5
 1/2/14 19 سال15تا  11
 4/10 14 سال 20تا  16

 0/3 4 سال  20باالتر از 

 

 . ضریب همبستگی بین اعتیاد به تمرین با تعهد ورزشی و مؤلفه های آن2جدول

 

 (01/0(. ** معنا داری در سطح )05/0*معنا داری در سطح )

 و مؤلفه های آنبر اساس تعهد ورزشی  اعتیاد به تمرین. خالصۀ مدل رگرسیون پیش بینی 3جدول

 
 

 

( نشان داد که متغیرهای پیش 3یافته های پژوهش )جدول
تغییرپذیری در  %29بین، یعنی تعهد ورزشی و مؤلفه های آن 

 Rنمرات متغیر مالک یعنی تعهد ورزشی را تبیین می کنند )
و  329/0برابر  2R، 890/2، خطای استاندارد برآورد 573/0برابر 

2R  297/0تعدیل شده برابر.) 

(، اعتبار مدل 4بر اساس نتایج پژوهش )ذکر شده در جدول 
رگرسیون برای پیش بینی متغیر مالک بر اساس متغیر های پیش 
بین تأیید شد. بنابراین، می توان گفت که بین متغیرهای یاد شده 
رابطۀ معناداری وجود دارد و اعتیاد به تمرین را می توان بر اساس 

 ن متغیرها پیش بینی کرد.ای

 به تمرین برای متغیر تعهد ورزشی و مؤلفه های آن . تحلیل واریانس رگرسیون اعتیاد4جدول 
Sig F مربع میانگین Df مدل  مجموع مجذور 

 1 رگرسیون 538/519 6 590/86 366/10 001/0
 باقی مانده 820/1060 127 353/8  
 کل 358/1580 133   

تعهد و  متغیرهای پژوهش
لذت 

 ورزشی

فشار 
 اجتماعی

مشغولیت 
 جایگزین

فرصت 
های 

 مشترک

سرمایه 
گذاری 
 شخصی

تعهد 
ورزشی 

 )نمره کل(

اعتیاد به 
 تمرین

       1 تعهد و لذت ورزشی
      1 193/0* فشار اجتماعی

     1 -007/0 -159/0 مشغولیت جایگزین
    1 -238/0** 215/0* 089/0 فرصت های مشترک

   1 -064/0 -025/0 034/0 369/0** سرمایه گذاری شخصی
  1 454/0** 368/0** 193/0* 686/0** 496/0** تعهد ورزشی )نمره کل(

 1 372/0** 444/0** -043/0 -050/0 186/0* 330/0** اعتیاد به تمرین

 خطای انحراف استاندارد برآورد تعدیل شده  Rمجذور  Rمجذور  R مدل
1 573/0 329/0 297/0 890/2 
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 اعتیاد به تمرین با  متغیر تعهد ورزشی و مؤلفه های آن. ضرایب رگرسیونی برای تعیین ارتباط 5جدول 
Sig t مدل ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده 

Beta  خطای
 استاندارد

B 

 1 )ثابت( 893/9 547/2  885/3 001/0

 تعهد و لذت ورزشی 114/0 128/0 181/0 892/0 374/0
 فشار اجتماعی 130/0 213/0 136/0 608/0 544/0

 مشغولیت جایگزین -037/0 159/0 -031/0 -232/0 817/0

 فرصت های مشترک -150/0 156/0 -138/0 -966/0 336/0

 سرمایه گذاری شخصی 464/0 188/0 388/0 463/2 015/0

 تعهد ورزشی )نمره کل( 010/0 150/0 027/0 064/0 949/0

 متغیر وابسته: اعتیاد به تمرین   
 

( نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین 5نتایج پژوهش )جدول
تعهد ورزشی و مؤلفه های آن، تنها سرمایه گذاری شخصی به طور 

(. همچنین >05/0pتمرین را پیش بینی کرد )معناداری اعتیاد به 
بر اساس این یافته ها، متغیر پیش بین )سرمایه گذاری شخصی( 

= بتای استاندارد( پیش بینی کننده  388/0به طور مثبت )
 مناسبی برای متغیر مالک، یعنی اعتیاد به تمرین است.

 بحث و نتیجه گیری

هد به تمرین و تع با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد  پژوهش حاضر
ورزشی ورزشکاران نخبه در دوران قرنطینه و تعطیلی اماکن و 

که حداقل پنج سال  19-رویدادهای ورزشی بر اثر ویروس کووید
 سابقۀ فعالیت در رشته های مختلف ورزشی داشتند، انجام شد.

بررسی رابطۀ بین اعتیاد به تمرین و تعهد ورزشی نشان داد که 
رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش بین این دو متغیر 

( 2011ن )جوا یززاراز سانچو و روحاضر همسو با نتایج پژوهش 
می باشد که نشان دادند، بین اعتیاد و تعهد در ورزشکاران ماراتن 

. (2011جوان، یز)زاراز سانچو و رورابطه مثبت قوی وجود دارد 
معنی می باشد که با افزایش یا کاهش تعهد ورزشی این بدان 

ورزشکاران، اعتیاد به تمرین آنها نیز  به ترتیب افزایش یا کاهش 
 پیدا می کند.

های   همچنین در تبیین رابطه بین تعهد ورزشی و خرده مقیاس
آن )تعهد و لذت ورزشی، فشار اجتماعی، سرمایه گذاری شخصی، 

مشترک( با اعتیاد به تمرین مشغولیت جایگزین و فرصت های 
دهد که بین خرده مقیاس های تعهد و لذت ورزشی، نشان می

فشار اجتماعی و سرمایه گذاری شخصی رابطه مثبت معنادار 
وجود دارد، این بدان معناست که با کاهش هر یک از این مؤلفه 
ها که در دوران قرنطینه و تعطیلی اماکن و رویدادهای ورزشی بر 

می تواند اتفاق بیفتد، میزان اعتیاد به  19-کوویداثر ویروس 
                                                           

1. Mason 

 رد خاصطور  به یپژوهشتمرین ورزشکاران کاهش پیدا می کند. 
بررسی رابطه بین مولفۀ های تعهد ورزشی با اعتیاد به  حوزه

هایی در مورد خرده  پژوهش ولی است؛ صورت نگرفتهتمرین 
ت. مقیاس های تعهد ورزشی به طور جداگانه انجام شده اس

(، بیان کرد که لذت در فعالیت های جسمانی، یکی 1995)1ماسون
از دالیل اصلی تعهد ورزشی و ماندگاری در فعالیت است و سابقۀ 
تجارب منفی در تربیت بدنی و ورزش یکی از دالیل اصلی خروج 

 ن،یهمچن .(1995)ماسون،افراد از فعالیت های جسمانی است 
 شیپ نیتری عنوان قو را به یلذت ورزش (2001) همکارانو سیو
 یها همؤلف ریسا نیعامل واسطه ب زیو ن یتعهد ورزش ةکنندی نیب

 تعهد . عوامل(2001و همکاران، سی)و کردند یمعرف یتعهد ورزش
افراد  یماندگار و در تداوم یو لذت از ورزش، عوامل مهم یورزش

عنوان  ها به پژوهش یبرخ هستند و در یورزش یها تیدر فعال
 تیمشارکت در فعال زانیم ،یورزش عوامل اثرگذار بر رفتار

 و لسونی)و اند شده یورزشکاران بررس تالش زانیو م یجسمان
. رابطه بین اعتیاد به تمرین و خرده مقیاس فشار (2004همکاران،

اجتماعی بدان معناست که با افزایش اجبار بیرونی و  التزام شرایط 
 پیدا میمحیطی، تعهد ورزشکاران نیز نسبت به ورزش افزایش 

 کند. 
همچنین در تبیین رابطه بین خرده مقیاس سرمایه گذاری  

شخصی با اعتیاد به تمرین می توان بیان کرد که وجود رابطه 
معنادار بین سرمایه گذاری شخصی و اعتیاد به تمرین نشان 
دهنده این است که ورزشکارانی که انگیزش درونی باال و تالش 

د، و منابع با های شخصی ذهنی و جسمانی زیادی انجام می دهن
ارزشی همچون زمان، تجربه و پول خود را صرف ورزش می کنند، 

 احتماالً عالئمی از اعتیاد به تمرین را نیز نشان می دهند. 
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در تبیین رابطه بین خرده مقیاس مشغولیت جایگزین و فرصت 
های مشترک با اعتیاد به تمرین نتایج نشان داد که رابطه 

نتیجه را می توان اینگونه تبیین کرد  اینمعناداری وجود ندارد. 
 و دهدی آرامش م ورزشکارانبه  که است یتیورزش تنها فعالکه 

 اتحیاز لذتها و تفر یلیروی آن تمرکز دارند؛ به طوری که آنها خ
 آن ینیگزیورزش کنار گذاشتند و حاضر به جا لیدل به خود را

 . ستندین
هد ورزشی در هایی نیز در مورد خرده مقیاس های تع پژوهش

ورزشکاران تیمی و انفرادی انجام شده است. مرادی و زارعی 
 دگاهیاز د( در یافته های پژوهش خود نشان داده اند که 2018)

 یشخصی های گذار هیو سرما یابعاد لذت ورزش ورزشکاران
اص اختص خود بهی ابعاد تعهد ورزش انیم را از نیانگیم نیشتریب

ه ب یو انفراد یمیت یها رشته ورزشکاران گر،ید عبارت به دادند.
 تیاهم یتعهد ورزش ریابعاد متغ ریسا ابعاد ذکرشده نسبت به

که این یافته ها با نتایج  (2018،یو زارع ی)مراد دادند یشتریب
 ;2008نو،ی)کاسپر و استلبرخی از مطالعات قبلی همسو است 

و  ونیمک ا و،یگوادر نن،یمیتا ;2007نجر،یدیجئون و ر
 .(2001ت،یو اسم ملیک س،یو ;2016کراکر،
 شیپ یرهاینشان داد که متغهای بخش آخر تحقیق نیز یافته

های آن )تعهد و لذت   تعهد ورزشی و خرده مقیاس یعنی ن،یب
ی شخصی، مشغولیت ورزشی، فشار اجتماعی، سرمایه گذار

در نمرات  یریرپذییتغ %29جایگزین و فرصت های مشترک( 
رمایه و س کنند یم نییرا تب اعتیاد به تمرین یعنیمالک  ریمتغ

 ینیب شیرا پ ی اعتیاد به تمرینبه طور معنادارگذاری شخصی 

می کند.  نتایج بدست آمده همسو با پژوهش های تی.ای.هیون 
؛ 2016؛ اوسی، 2015سونگ،-کوون و تی. اپیو.کی-سونگ

سونگ  نیو م می، سونگ ک میبو بو گون ک؛ 2017یی.یانگ.جو،
می باشد که همگی نشان داده اند  2018؛ هان و یانگ،2018،میک

ارد و پیش تعهد ورزشی تأثیر معنی داری بر اعتیاد به ورزش د
سونگ  نیو م می، سونگ ک می)بو بو گون کبینی کننده آن است 

 ونی.هی.ایت ;2016،یاوس ;2018انگ،یهان و  ;2018م،یک
 . (2017.جو،انگی.یی ;2015سونگ،-ی.کوی. اپیکوون و ت-سونگ

گر آن است که در دوران قرنطینه نتایج کلی در پژوهش حاضر بیان
 19-و تعطیلی اماکن و رویدادهای ورزشی بر اثر ویروس کووید

ای که نمرات پائینی را در تعهد ورزشی و مؤلفه ورزشکاران حرفه
 عهد و لذت ورزشی، فشار اجتماعی و سرمایه گذاری شخصیتهای 

کنند، معموالً نمرات پایینی را نیز در اعتیاد به تمرین کسب می
تنها  مؤلفه های تعهد ورزشی نیاز بآورند، همچنین بدست می

 اعتیاد به تمرین ةکنند ینیب شیپ سرمایه گذاری شخصی
با توجه به محدودیت های این مطالعه از قبیل  ورزشکاران بود.

تعداد نمونه پایین و گستره باالی دامنه سنی، مطالعات بعدی می 
تواند در راستای آزمون مجدد این رابطه با تعداد نمونه باال و دامنه 
سنی محدود ورزشکاران صورت پذیرد و بر بررسی علی آن متمرکز 

برای پاسخ به این سؤال  شود. همچنین تحقیقات بعدی می تواند
که در کدام دسته از ورزش ها )مثالً رزمی ها، راکتی ها، توپی ها، 
آبی ها و غیره( احتمال تعهد ورزشی و اعتیاد به تمرین بیشتر 

است؟ طراحی شود.
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