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  چکیده
استقاللی، جو انگیزشی و ـ  تعهد ورزشی، رفتار حمایتی ۀبررسی رابط پژوهش،هدف از این 

 نوجوانآماری شامل دختران  ۀبود. جامع دختران نوجوان ورزشکاررضایت از نیازهای پایه در 

کردند.  های ورزشی مختلف فعالیت می طور منظم در رشته بود که بهسال  35کمتر از  شکارورز

جو داری بین  ارتباط معنا که عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد نفر به 101

 و نیز بیناز نیازهای پایه  مندی رضایتو  استقاللیـ  حمایتی با رفتارهای ،محورتسلط

ـ  . رفتارهای حمایتیرددا وجوداستقاللی با رضایت از نیازهای پایه ـ  تیرفتارهای حمای

بین مثبتی از رضایت از نیاز  پیش ،جو انگیزشی وبین مثبتی از جو انگیزشی  پیش ،استقاللی

 بین مثبتی از تعهد ورزشی پیش ،شناختی رضایت از نیازهای روانهمچنین، . باشد میپایه 

د. مربیان باید رضایت از نیاز نکن کوتسورس و کونروی حمایت می از مدل مفهومی ،. نتایجاست

محور  استقاللی و جو تسلطـ  شناختی پایه را با استفاده از رفتارهای مربیگری حمایتی روان

 شود. خود منجر به تداوم مشارکت ورزشی می ۀنوب تقویت کنند که به

مندی  رضایتجو انگیزشی،  استقاللی،ـ  تعهد ورزشی، مربیگری حمایتی :واژگان کلیدی

   ورزشکار نوجوان دختراننیازهای پایه، 

 Email: M.jahangiri62@gmail.com                                                   *نویسنده مسئول :
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 مقدمه

 ؛ها حائز اهمیت است در تمام دوران زندگی انسانهای بدنی ورزش و سایر فعالیتشرکت در 

باید  ،شودجوانی گذاشته مینوکودکی و مبنای تربیت جسمی و روحی در سنین ولی چون 

اساس یک  طور اصولی و بر به ورزش اگر .بود قائل اهمیت بیشتری در این دوران برای ورزش

جوانی، نودر تحقق بسیاری از نیاز های مهم دروران  تواندمی منظم و صحیح استفاده شود ۀبرنام

ثری داشته ؤماعی و اصالح یا جلوگیری از رفتارهای انحرافی نقش مشناخت زندگی سالم اجت

ها در فعالیت  ترین کاهش دهند که یکی از برجسته نشان می ها پژوهشسفانه أمت ،؛ اماباشد

عنوان  توان به ورزش جوانان را می .(2002، 1جس) دهد بین نوجوانی و جوانی رخ می ،بدنی

دار از تمرینات و توالی نظامیک  ،کودکی تا جوانی ۀدور برایهای رقابتی توصیف کرد که تالش

عنوان  به ،های جسمانی و ورزشیفعالیت مشارکت افراد مختلف در. کند مسابقات را فراهم می

یک درگیری روانی  ،مشارکت جه متخصصان علوم ورزشی بوده است.تو همواره مورد یک رفتار

توجه به یک محصول، فعالیت و یا یک شی عنوان یک حالت انگیزشی، عالقه و  هاست که ب

-مشاهده  قابل حالت غیر ،کتعنوان یک راهنما، مشار هشود. با استفاده از این تعریف ب نمایان می

یک محرک  بر اساساز انگیزه، انگیختگی و یا عالقه نسبت به یک فعالیت تفریحی است که ای 

؛ 2000، 2رایان و دسی) شود عریف میت ،خاص یا وضعیتی که دارای مزیت هدایتی است

دالیل مشارکت و عدم  ۀهای زیادی در زمین پژوهش .(2002، 3و مونتگا هانسن الرسون،

ثر بر تداوم و ؤعوامل م بهاما  ؛های جسمانی و ورزش صورت گرفته است مشارکت در فعالیت

وضوع که م صورتی در ؛های ورزشی توجه چندانی نشده است بندی به مشارکت در فعالیت پای

فری، ظمیرحسینی، هادوی و م) سزایی دارد هاهمیت ب ،تداوم فعالیت ورزشی مانند شروع آن

1321). 

رفتار مشارکت  ۀکنند منظور درک و شناخت عوامل تعیین یکی از مفاهیم مهمی که امروزه به

نظور م عنوان نگرش و حالتی روانی که به هنیز تعهد را ب برخیرود، تعهد است.  کار می ورزشی به

این مفهوم  ،واقع  د. درنکن تعریف می شود توصیف تمایل افراد به رفتارهای مشخص استفاده می

مشارکت در یک رفتار است. از دیدگاه  ۀمیزان پشتکار و پایداری افراد برای ادامۀ دهند نشان

ورد م خاص است. با توجه به آنچه در یخاطر به رفتار دیگر، تعهد نوعی احساس وابستگی و تعلق

تداوم مشارکت در  ۀمفهوم تعهد ذکر شد، استفاده از این واژه برای مطالعه و پژوهش در زمین

                                                           
1. Jess 

2. Ryan, Deci 

3. Larson, Hansen, Moneta 
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 1های اسکانالن و همکاران . پژوهش(1321)میرحسینی و همکاران،  رسد نظر می ورزش مفید به

گیری از مبانی نظری تعهد در رفتار سازمانی و اجتماعی و کاربرد مفهوم تعهد  ( با بهره1223)

عنوان  تعهد ورزشی به ،مدل تعهد ورزشی منجر شد. در این مدل ۀهای ورزشی، به ارائ در زمینه

فعالیت ورزشی تعریف شده  ،کلی طور یا به و مشارکت در یک ورزش خاص ۀتمایل و عزم به ادام

 (.1321، فیض عسکری و نوروزی، چیان، احسانی نوروزی، کوزهاست )

زیرا رفتارها، معیارها و  ؛جوانان داشته باشندنوتجربیات ورزش توانند نقش مهمی در  مربیان می

نقش دارد. یکی از جدیدترین  مشارکت آنان در ورزش ۀو ادام ها در جو انگیزشی اهداف آن

استقاللی است و به رفتارهایی گفته ـ  تار رهبری مربیان، رفتار حمایتیرف ۀدر زمین ها نظریه

که استفاده از فشار و دستور را  حالی در،  ع قدرت قرار داردفردی که در موض ،شود که در آن می

ها، اطالعات  گرفتن احساسات آن  از عقاید دیگران بهره جسته و با درنظر ،رساند به حداقل می

زاده  ؛ احمدی، نمازی1321نوروزی و همکاران، کند ) را فراهم می های انتخاب مناسب و فرصت

های سازمانی  یکی از ویژگی ،دهند رفتار مربی می نشان ها پژوهش(. 2012 مختاری، و

 یهای مختلف توان به شیوه استقاللی را میـ  تعهد ورزشی است. رفتار حمایتی ۀکنند بینی پیش

هایی برای ساختارهای  استدالل ۀهایی در یک چارچوب مشخص، ارائ گزینه ۀهمچون ارائ

بازخورد اطالعاتی فراهم  ۀکاران و ارائهای ورزش شناختن احساسات و دیدگاه رسمیت فعالیت، به

های عالقه به درونداد ورزشکار و تحسین ورزشکار برای  توان به استراتژی کرد. از موارد دیگر می

. (2002، 2)نازارودین رفتار خودمختار( اشاره کردم رفتار مطلوب بدون فشار خارجی )انجا

ثیر آن بر أاستقاللی و تـ  ار حمایتیزیادی به بررسی ادراکات ورزشکاران از رفت های پژوهش

از نیازهای پایه و انگیزش معطوف شده است که حاکی از ارتباط مثبت این  مندی رضایت

 (.2002؛ نازارودین، 2002، 3)کونروی و کوستورس ها با یکدیگر است لفهؤم

رشد  گردد کهمی ها، ساختارها و انتظارات وضعی بربه درک ورزشکار از شیوه ،انگیزشی جو

گرا و خودگرا جهت های انگیزشی تکلیفهای خاص را از طریق انتقال بین شیوهگراییهدف

گرا جوی  محور. جو تسلط گرا و جو خود دهد. جو انگیزشی دارای دو بعد است: جو تسلطمی

فردی ارزیابی کرده و به تالش و  هبوداست که در آن، مربی رفتار پیشرفت را در قالب رشد و ب

رفتار  ،شود که مربیمحور وقتی ایجاد می که جو خود صورتی در ؛دهد پاداش می پیشرفت

؛ 2002، 4)استونتز و وایس کند صورت پیروزی و اثبات برتری ارزیابی می پیشرفت را به

                                                           
1  . Scanlan  

2. Nazarudin 

3. Conroy, Coastworth 

4. Stuntz, Weiss 
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کارگیری حداکثر  ، جو عملکردی با بهورزش ۀ. در حیط(1321زردشتیان، نوروزی و آزادی، 

ای گونه زمانی که مربی با تمام ورزشکاران خود به ،دیگر سوی از شود. تالش در اجرا نمایان می

کید بر أدهد. در این نوع جو انگیزشی، تگرا را در تیم افزایش می یکسان رفتار کند، جو تسلط

جو خودمحور با تالش برای اجرای برتر نسبت  ،مقابل مهارت است. در ۀپیشرفت فردی و توسع

تیم از سوی  ۀاشتباهات و توجه بیشتر به چند بازیکن ستار ها، تنبیه در ازایتیمیبه هم

کار، ورزش فعالیتی  خالف مدرسه و محل ه برنشان ساخت ک شود. باید خاطرورزشکار نمایان می

توانند این فعالیت را می هر زمان که اراده کنند ،کنندگان در ورزشو شرکت اختیاری است

کنندگان در که شرکت  آنجا از ،واقع  یتی اساسی دارد. دررو، جو انگیزشی اهم از این ؛ترک کنند

گیری کنند، توانند با انگیزه و عالقه به ورزش بپردازند یا از آن کنارهیافته میهای سازمانورزش

؛ بهرامی، زردشتیان و 2011، 1یوسانوکاو و پولوان دی ) ای داردکنندهجو انگیزشی نقش تعیین

 (.1320نوروزی، 

-رضایتی است که شرکت ، بر جو انگیزشی  عالوه تمرینی ۀترین نتایج هر برنامهمیکی از م

رضایت حالتی کیفی است که حاصل نگرش فرد  کلی،  طور  هبآورند. دست میکنندگان از آن به

شناختی پایه عبارتند  باشد. سه نیاز روان های ورزشی میبه چگونگی رهبری و مدیریت فعالیت

نقش مهمی دارند.  یایش جو انگیزشزیستگی و ارتباط. این سه نیاز پایه در افاز خودمختاری، شا

کند. نگرش مثبت و آن برنامه تمایل پیدا می ۀادام به ،تمرینی راضی باشد ۀاگر فردی از برنام

-های ورزشی و مسابقات، منجر به تجارب خوشایند و رضایتحضور موفق و مستمر در فعالیت

شناسی ورزش و ب رضایت ورزشکار، اطالعات کافی مربی از روانجل ۀشود. الزم بخش می

نمودن نیازها و عالیق ورزشکاران است. رضایت، بخش ذاتی   های برآورده آگاهی از شیوه

دنبال سایر منابع کسب موفقیت و   مشارکت ورزشی و لذت است. بدون رضایت، ورزشکاران به

؛ بهرامی 2000)رایان و دسی،  ت دانستاهمی بی توان در هیچ سنیروند. رضایت را نمیلذت می

چهار بعد اصلی تعهد، لذت، ( 2003) 2و اسکانالن ویلسونراسل،  ،اسکانالن. (1320و همکاران، 

یک پاسخ  ،لذتر گرفتند. نظ  دربرای تعهد ورزشی را  های مشارکتالزامات اجتماعی و فرصت

 اجتماعی انتطارات و هنجارهای شامل الزامات اجتماعیعاطفی مثبت به تجارب ورزشی است. 

 های بامندی از فرصتشود و بهرهن احساس اجبار به تداوم فعالیت میدآم  وجود  هکه باعث ب

شود مند خواهد شد می ها بهره ارزشی را که در صورت تداوم مشارکت ورزشکار در فعالیت از آن 

 (.1321نوروزی و همکاران، ، 2011، 3انگلبرگ، اسکینر و زاکوس)

                                                           
1. Van De Pol, Kavussanu 

2. Scanlan, Russel, Wilson, Scanlan 

3. Engelberg, Skinner, Zakus 
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  د که جونده نشان می ها پژوهشبحث با تعهد ورزشی،  در رابطه با ارتباط متغیرهای مورد

مثبت و شرکت مجدد افراد در ورزش مؤثر بوده است. کونروی و  ۀانگیزشی در ایجاد تجرب

های تابستانی شرکت کرده  که در ورزش هسال 11تا  2( با بررسی نوجوانان 2002کوتسورس )

از  مندی رضایتمنجر به  ،حمایتی مربیـ  ین نتیجه رسیدند که رفتارهای ارتباطیبودند به ا

خود باعث ایجاد جو انگیزشی مناسب خواهد شد.  ۀنوب شود که این امر نیز به نیازهای روانی می

 ،( اظهار داشتند اگر مربی بتواند با استفاده از یک فضای مناسب2002) و کونروی ورستسکو

 ،صورت میزان تعهد ورزشی  این  نوجوانان را فراهم کند، در مندی رضایتانگیزش و  ۀزمین

 دیگر، جو  طرف  مشارکت نوجوانان در ورزش حفظ خواهد شد. از ،نتیجه  افزایش یافته و در

( در 2012) 1مک دونالد. شود از نیازهای پایه می مندی رضایتمحور باعث  انگیزشی تسلط

ی نقش لذت، انگیزش و تمرینات مربی در رشد ورزشکاران خود که به بررس ۀالعطبخشی از م

کنندگان در  رشد فردی شرکت رد ،به این نتیجه رسید که انگیزش و لذت اختصاص داشت 

 ۀوسیل هب ،نتایج این مطالعه نشان داد جو انگیزشی و لذت ،ورزش نقش اساسی دارد. همچنین

داری  ارفتار معن ههیچگوندریافت که ( 2010) 2کاماروا .کند های او جهت پیدا می مربی و برنامه

به این نتیجه ( 2010) 3همگاما  ؛شکال مختلف انگیزش وجود نداردا بین درک رفتار مربی و

، راستا، بارتولی  همین  در. معناداری با انگیزش ارتباط داردطور مثبت و  هکه رفتار مربی ب رسید

شناختی با  ه جو انگیزشی و نیازهای روانک ند( نشان داد2011) 4برتولی، کومانی و روبازا

در تعهد بیشتر فرد به مشارکت در ورزش نقش  ،یکدیگر رابطه دارند و در تعامل با یکدیگر

گرا و تعهد  انگیزشی تسلط مثبت بین جو ۀیک رابطوجود  ،پژوهشکنند. در این  مهمی ایفا می

ی پژوهشهای  توجه به یافته با( 2011) 5حالی است که فالک این در .ورزشی نیز گزارش شد

ترین عنصر  تأثیر مستقیمی بر تعهد ورزشی ندارد و قوی ،دارد جو انگیزشی اظهار میخویش 

 .از نیازهای پایه است مندی رضایتتعهد ورزشی،  بین پیش

را  ست(ا کودکی تا جوانی ۀشامل دور ،)که طبق تعریفت ورزش جوانان یماه ،کلی طور به

هایی برای  نمودن فرصت تواند با فراهم که ورزش می بیان کرد: نخست اینتوان در سه بعد  می

جوانان نوکه ورزش  دوم اینمورد بودن، موجب سالمت جسمانی و رشدی نوجوانان شود.  فعال

های مهم زندگی همچون  اجتماعی مناسب را از طریق یادگیری مهارتـ  تواند رشد روانی می

                                                           
1. MacDonald 

2. Kamaroa 

3. Geme 

4. Bortoli, Bertollo, Comani, Robazza 

5. Felak 
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 ،کودکانکه  این سومین بعدکنترلی به ارمغان آورد و  کار تیمی، انضباط، رهبری و خود

ها  العمر و موفق در ورزش مادام گیرند که اساسی را برای مشارکت را یاد می  های حرکتی مهارت

ای  های گستردهچه بررسی اگر. (2002، 1توماس و کوته ،فرازر؛ 2011)فالک،  آورد فراهم میرا 

و نیز عوامل  سو یک های انگیزشی از های پایه و مکانیسمدر رابطه با رفتارهای مربیگری، نیاز

بررسی این  اما، ؛صورت گرفته است دیگر سوی ای از مرتبط با تعهد ورزشی در ورزشکاران حرفه

توجهی قرار گرفته است. نظر به اهمیت ورزش و  ها در ورزش جوانان مورد کم مکانیسم

نوجوانان،  ۀش جوانان در رشد و تکامل بهینویژه اهمیت ورز مجموع و به های بدنی در فعالیت

از نیازهای پایه، رفتارهای مربی، جو  مندی رضایت ۀبررسی رابط ،حاضر پژوهشهدف از 

از مدلی که  ،منظور همین باشد. بهنوجوانان ورزشکار میدختران انگیزشی و تعهد ورزشی 

اساس این مدل و نیز سایر  توان استفاده کرد. بر ( ارائه کردند می2002کوتسورس و کونروی )

مربی در جو انگیزشی ورزشکار نقش دارد.  ۀشد گرفته، رفتارهای درک صورت های پژوهش

، 2باکر، یاردلی و کوتهجو انگیزشی اثرات مهمی بر لذت و رضایت از ورزش دارد ) ،همچنین

ت ( فردی که از ورزش لذ1223اساس مدل تعهد ورزشی اسکانالن و همکاران ) (. بر2003

(. 2003، و همکاران اسکانالنبه احتمال زیاد به مشارکت ورزشی تداوم خواهد بخشید ) ،برد می

بر این است که رفتارهای مربی، جو انگیزشی و رضایت از  پژوهش، فرض اساس این مدل بر

ثیرگذار أشناختی پایه ممکن است بر تعهد ورزشی دختران نوجوان ورزشکار ت نیازهای روان

 باشند. 
 

 شناسی  شرو

 پژوهشآماری  ۀ. جامعه استبستگی اجرا شد هم ۀشیو و بهبوده از نوع توصیفی  پژوهشاین 

صورت منظم در  به 1322در سال سال بود که  15 زیرحاضر شامل نوجوانان دختر ورزشکار 

که آمار  کردند. با توجه به اینهای ورزشی مختلف در سطح شهرستان کرمانشاه فعالیت می رشته

نفر از  323 ،لذا ؛های ورزشی مختلف در دست نبودرشته ۀکنند ی از تعداد افراد شرکتیقدق

با استفاده از  .بررسی قرار گرفتند و مورد شده انتخاب ،عنوان نمونه های مختلف ورزشی به رشته

منطقه )شمال، جنوب، شرق و غرب( تقسیم  4شهرستان کرمانشاه به  ،ایگیری خوشهنمونه

 تعداد ،اساس همین بر قرار گرفت. پژوهشاه مورد باشگ 3 ،طور تصادفی هر منطقه بگردید و از ه

 323تعداد ،  گردید. در پایان توزیع بین نوجوانان دختر ورزشکار در نامه پرسش 310

                                                           
1. Fraser, Thomas, Cote 

2. Baker, Yardly, Cote 
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 تنظیم و تهیه ،نامه پرسش تعداد این اساسبر پژوهش نتایج و شد بازگردانده نامه پرسش

 سال بود.  2/13وه میانگین سنی این گر .گردید

 نامه به شرح زیر استفاده شد: نیاز از چهار پرسشمنظور گردآوری اطالعات موردبه

گویه  21نامه شامل  (: این پرسش1223اسکانالن و همکاران ) مدل تعهد ورزشی ۀنام پرسش -1

مه از نا دهد. این پرسش باشد که تمایل فرد به تداوم مشارکت در فعالیت ورزشی را نشان می می

گذاری شخصی و  های مشارکت، سرمایهمقیاس تعهد ورزشی، سطح لذت، فرصت خرده 5

 1امتیازی ) 5از یک سیستم لیکرت آزمودنی با استفاده فشارهای اجتماعی تشکیل شده است و 

 دهد. ال پاسخ میؤباشد( به هر س مخالفم می بیانگر کامالً 5موافقم و  بیانگر کامالً

، 1ویلسون، راجرز، راجرز و ویلد)شناختی در ورزش از نیاز روان دیمن رضایتمقیاس  -2

مقیاس شایستگی، خودمختاری و ارتباط  خرده 3گویه در قالب  11(: این مقیاس از 2002

بیانگر  1امتیازی ) 2از یک سیستم لیکرت آزمودنی با استفاده شده تشکیل شده است و  درک

(. در این 22) دهدال پاسخ میؤباشد( به هر س فم میمخال بیانگر کامالً 2موافقم و  کامالً

خودمختاری  %22شده  مقیاس شایستگی درک میزان آلفای کرونباخ برای خرده ،پژوهش

 بود.   %22و ارتباط  %21شده  درک

(: این 2002استقاللی )کونروی و کوتسورس،  ـ رفتارهای مربیگری حمایتی ۀنام پرسش -3

مقیاس عالقه به درونداد ورزشکار و تحسین  خرده 2باشد و از گویه می 2نامه دارای  پرسش

 1امتیازی ) 2از یک سیستم لیکرت آزمودنی با استفاده رفتار خودمختار تشکیل شده است و 

دهد. در این ال پاسخ میؤصحیح است( به هر س بیانگر کامالً 2صحیح نیست و  بیانگر اصالً

و برای  %22عالقه به درونداد ورزشکار برابر با  مقیاس آلفای کرونباخ برای خرده ،پژوهش

 دست آمد.  به %22برابر با  مقیاس تحسین رفتار خودمختار  خرده

(: این 2001، 2اسمولو  ، کامینگاسمیتهای جوانان )جو انگیزشی در ورزشمقیاس  -4

ر محو محور و جو خود مقیاس جو تسلط خرده 2گویه تشکیل شده است و شامل  12مقیاس از 

صحیح نیست و  بیانگر اصالً 1متیازی )ا 2آزمودنی با استفاده از یک سیستم لیکرت و  باشد می

، آلفای کرونباخ برای پژوهشدهد. در این  ال پاسخ میؤصحیح است( به هر س بیانگر کامالً 2

 بود.  %10برابر با محور  مقیاس جو خود و برای خرده %22محور برابر با  مقیاس جو تسلط خرده

های ها و باشگاهاطالعات مربوط به سالن ،اجرای پژوهش نیز به این ترتیب بود که در ابتدا ۀشیو

یک از مراجع  زمانی و موقعیت مکانی هر ۀها به همراه برنام در آن فعالهای ورزشی و رشته

                                                           
1. Wilson, Rogers, Rodgers 

2. Smith, Cumming, Smoll 
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 طور تصادفی انتخاب شده و بنا به هاز هر منطقه یک باشگاه ب ،بعد ۀمربوطه اخذ شد. در مرحل

 ۀها بین نموننامه طور تصادفی پرسش تعداد نوجوانان ورزشکار هر باشگاه یا سالن ورزشی، به

آوری شد. از  توزیع وجمع ،قبل از شروع تمرین هانامه پرسشمنتخب از هر باشگاه توزیع شد. 

اب ترین گزینه را انتخها را با دقت بخوانند، مناسب نامه نوجوانان خواسته شد کلیۀ موارد پرسش

کنند و هیچ سؤالی را بدون پاسخ باقی نگذارند. مشارکت نوجوانان کامالً اختیاری بود. زمان 

 و در این پژوهش برای تجزیه .دقیقه بود 30 تا 25بین  ها برای هر فردنامه تکمیل پرسش

ها از تجزیه و تحلیل داده در .استفاده شد 1.اس .اس .پی .اس از نرم افزار ،هاتحلیل داده

های آماری در استفاده شد. تمامی آزمون و تحلیل مسیر رگرسیون چندگانه ،بستگی پیرسون هم

 اجرا شد.  05/0داری اسطح معن
 

 نتایج
ـ  شده، رفتارهای مربیگری حمایتی های جو انگیزشی درکلفهؤمیانگین و انحراف استاندارد م

گونه که  ارائه شده است. همان 1شناختی پایه و تعهد ورزشی در جدول استقاللی، نیازهای روان

دختران نوجوان ورزشکار در مقایسه با جو انگیزشی خودمحور، جو انگیزشی  ،مشخص است

شناختی پایه نیز مقادیر های نیازهای روانلفهؤدر م ،محور باالتری داشتند. همچنین تسلط

های تعهد مقیاس ردهدیگر باالتر بود. در رابطه با خ ۀلفؤشده از دو م مقیاس ارتباط درک خرده

 از مقادیر باالتری برخوردار بودند.  ،مقیاس لذت ورزشی ورزشی نیز دختران نوجوان در خرده

-های جو انگیزشی، رفتارهای مربیگری، نیازهای روان مقیاسبرای بررسی روابط بین خرده

ه شد. پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفادتگی بسهماز  ،و تعهد ورزشی پایه شناختی

ی ـ ها، جو انگیزشی ارتباط مثبتی با رفتارهای مربیگری حمایتاساس این تجزیه و تحلیل بر

، = 42/0r) شناختی پایه مندی از نیازهای روانتو رضای (31/0r = ،01/0>P)استقاللی 

01/0>P) داری امعن ۀرابط ،استقاللی با تعهد ورزشی کلـ  داشت. رفتار مربیگری حمایتی

، = 22/0r) ، لذت ورزشی(32/0r = ،01/0>P) های تعهد ورزشیلفهؤا با زیرمام ؛نداشت

01/0>P)گذاری شخصی، سرمایه (23/0r = ،01/0>P) 22/0) های مشارکتو فرصتr = ،

01/0>P) ۀاستقاللی رابطـ  رفتار مربیگری حمایتی ،داری داشت. همچنیناتگی معنبسهم 

. تحلیل (44/0r = ،01/0>P) کل داشت ۀی پایشناختداری با رضایت از نیاز روانامعن

-داری از نیاز روان ابین معن پیش ،لفه تحسین رفتارهای خودمختاریؤرگرسیون نشان داد که م

 .(33/0r = ،01/0>P) باشدشناختی پایه می
 

                                                           
1. SPSS 
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 بررسی در بین دختران نوجوان ورزشکار میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد ـ1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین   متغیر

02/4 تعهد کل  22/0  

02/4 تعهد ورزشی                                   42/0  

23/4 لذت ورزشی  21/0  

41/3 فشارهای اجتماعی  44/0  

23/3 گذاری شخصی سرمایه  12/0  

12/3 های مشارکت فرصت  12/0  

11/2 محور جو انگیزشی خود  11/0  

02/2 ورمح جو انگیزشی تکلیف  32/0  

41/5 رفتار حمایتی استقاللی کل  02/1  

02/4 عالقه به درونداد ورزشکار  12/0  

14/2 تحسین رفتار خودمختار  22/0  

22/5 کل ۀشناختی پای رضایت از نیاز روان  22/0  

52/5 شایستگی   32/0  

42/5 خودمختاری   22/0  

11/2 ارتباط   24/0  
 

 شناختی پایهبین تعهد ورزشی کل و رضایت از نیاز روان ستگی نشان داد کهبنتایج تحلیل هم

. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که (52/0r= ،01/0>P) داری وجود داردامعن ۀرابط

 (21/0β= ،01/0>P) و فشارهای اجتماعی (22/0β= ،01/0>P) های تعهد ورزشیمقیاس خرده

دیگر،  طرف باشند. ازشناختی پایه میز روانبین رضایت از نیا پیش هایلفهؤم ترین مهم ترتیب به

، =24/0β) شده ، خودمختاری درک(33/0β= ،01/0>P) شده های شایستگی درکمقیاس خرده

01/0>P) شده و ارتباط درک (21/0β= ،01/0>P) داری از تعهد ابین معن های پیششاخص

 ورزشی کل در بین نوجوانان دختر ورزشکار بودند.

( از 2002اساس مدل کوتسورس و کونروی ) بر ،شده بین متغیرهای بحث ۀطبرای بررسی راب

عالقه به درونداد  ۀلفؤتحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هر دو م

 .باشند محور می بین مثبتی از جو انگیزشی تسلط پیش ،ورزشکار و تحسین رفتار خودمختار

، =31/0β) و برای تحسین (20/0β= ،01/0>P) ی دروندادضرایب رگرسیونی استاندارد برا

01/0>P) شناختی از نیازهای روان مندی رضایتبین مثبتی از  پیش ،بود. همچنین جو انگیزشی

داری اطور معن از نیازهای پایه نیز به مندی رضایتدیگر،  طرف . از(35/0β= ،01/0>P) پایه بود

نشان داده  1بررسی در شکل  . مدل مورد(31/0β= ،01/0>P) کرد تعهد ورزشی را تبیین می

   شده است.
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                              (20/0)                        (35/0(                             )31/0) 

  

 

                           
 

   
 

                                          (31/0) 

 

 ـ مدل تحلیل مسیر1کل ش

 دار هستند(.امعن P<01/0اند )تمامی ضرایب رگرسیونی بتا در سطح  ضرایب رگرسیونی بتا در داخل کمانک نشان داده شده 
 

 گیریبحث و نتیجه
بین جو انگیزشی، رفتارهای مربیگری، رضایت از نیازهای  ۀبررسی رابط ،پژوهشهدف از این 

حاضر بر مدل  پژوهشی در بین دختران نوجوان ورزشکار بود. شناختی پایه و تعهد ورزشروان

اساس این مدل، تحسین رفتار خودمختار  ( استوار بود. بر2002مفهومی کوتسورس و کونروی )

تحسین رفتار  ،کند. همچنین بینی می جو انگیزشی را پیش ،و عالقه به درونداد ورزشکار

شناختی پایه در نوجوانان است. نتایج این  ی روانمندی از نیازها بینی از رضایت ، پیشخودمختار

 ،مندی از نیازهای پایه در ارتباط با مربی نیز با این مدل همخوانی دارد. رضایت پژوهش

 نتایج نشان داد که رضایت از کرد. بینی می استقاللی را پیشـ  رفتارهای مربیگری حمایتی

توان چنین اساس می این داری دارد. براعنم ۀبا تعهد ورزشی رابط ،شناختی پایهنیازهای روان

شدن این  برآورده هباید ب ،های جواناننوجوانان در ورزشمشارکت بیان داشت که برای تداوم 

 نوجوانان ورزشکار توجه شود.  ۀنیازهای پای

همچنین، . رداز نیازهای پایه دا مندی رضایتارتباط مثبتی با  ،جو انگیزشینتایج نشان داد که 

ارتباط منفی با  ،محور که جو خودحالی ا نیازهای پایه داشت؛ درارتباط مثبتی ب ،محور سلطجو ت

احمدی و باشند )راستا می دیگر نیز در یک های پژوهشها با نتایج این یافته .نیازهای پایه داشت

که جو اساس نتایج پژوهش حاضر، شاید بتوان اینگونه استنباط کرد  بر(. 2012همکاران، 

های ورزشهایی که ماهیت رقابتی ندارند )شمحور برای ورزش جوانان و نیز ورز یفتکل

شناختی شدن نیازهای روان دیگر، جو خودمحور برای برآورده طرف باشد. ازتفریحی( مناسب می

جو انگیزشی  ،باشد. همچنینهای تفریحی مناسب نمیپایه و تداوم مشارکت نوجوانان در ورزش

 حمایتی استقاللی داشت. ـ  با رفتارهای مربیگری داریاارتباط معن

عالقه به 

درونداد 

رضایت از  ورزشکار

نیازهای 

شناختی  روان

 پایه

تعهد 

 ورزشی
تحسین 

رفتار 

 خودمختار

جو انگیزشی 

محور تسلط  
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-ابستگی معن هم ،استقاللیـ  بستگی نشان داد که رفتارهای مربیگری حمایتی نتایج تحلیل هم

محور و  توان گفت ترکیبی از جو تسلطداری با نیازهای پایه دارند. با توجه به این نتایج می

شناختی پایه  از نیازهای روان مندی رضایته استقاللی منجر بـ  رفتارهای مربیگری حمایتی

ها ممکن است این استراتژی ،استقاللیـ  های حمایتی بر اثرات مستقیم استراتژی  شود. عالوهمی

( 2002کونروی و کوتسورس ) .کنند گری فرایندهای رشدی مهمی را در ورزش جوانان میانجی

شود که وساطت می ،سازی یق فرایند درونیکردند که اثرات تمرین مربی بر نوجوانان از طر بیان

 شود که ارتباط نزدیکیادراکات درونی منتقل می ادراک از رفتارهای مربی به خود ،به موجب آن

تنظیمات رفتاری را  ،سازی استقاللی درونیـ  حمایتیسبک  .با پیامدهای انگیزشی مرتبط دارد

مربی باالتر سوی شده از  تقاللی درکاسـ  هرچه حمایتی ،. با توجه به نتایجکندتسهیل می

را به نمایش خواهند گذاشت.  مندی رضایتبه همان نسبت ورزشکاران سطوح باالتری از  ،باشد

استقاللی ۀ آن حمایتی ـ کند که محیطی که مشخص این نتایج از این فرضیه حمایت می

 ،برطرف کند. همچنینتنهایی این توانایی را دارد که هر سه نیاز پایه را  به ،شده است درک

گیری ورزشکار  توان گفت محیط مربیگری که در آن به انتخاب و تصمیممی اساس این نتایج بر

باشد. ها میهای آنحاکی از اطمینان به توانایی ،استقاللی(ـ  حمایتیشود ) اهمیت داده می

کز مربیان بر د که تمرنکنمشابه پیشنهاد می های پژوهشو  پژوهشنتایج این  ،کلی  طور به

مدت  از لحاظ تقویت بلند ،استقاللیـ  استفاده از رفتارهای بین فردی مرتبط با محیط حمایتی

تواند اثرات سودمندی داشته  خودمختاری، شایستگی و ارتباط می ۀاز نیازهای پای مندی رضایت

 (.2012، 1دودا، نومانیسآدیه، باشد )

 ،کنندمحوری ادراک می وانانی که جو تکلیفتوان گفت نوجمی پژوهشاساس نتایج این  بر

نوجوانانی که از ورزش لذت بیشتری  ،تعهد ورزشی باالتری خواهند داشت. همچنین احتماالً

که نوجوانانی که فشارهای اجتماعی  حالی در ؛کنندادراک می را محور جو تسلط احتماالً ،برندمی

کنند. در ارتباط با جو انگیزشی و ادراک میا رجو خودمحور  احتماالً ،کنندادارک میرا بیشتری 

لذت  ۀلفؤم ،محور بین جو انگیزشی تسلط ترین شاخص پیش تعهد ورزشی، نتایج نشان داد قوی

-مقایسه با آن ورزشی خود را دوست دارند در ۀتوان گفت نوجوانانی که رشت. میاستورزشی 

ور بیشتری خواهند داشت. این مح جو تسلط ،برندورزشی خویش لذت نمی ۀهایی که از رشت

بین جو خودمحور، فشارهای اجتماعی بود. با توجه به  پیش ۀلفؤترین م حالی است که مهم در

کنند مجبور هستند به خاطر والدین یا مربی توان گفت نوجوانانی که تصور میاین نتایج می

 ادراک خواهند کرد.  را بازی کنند، جو خودمحور باالتری

                                                           
1. Adie, Duda, & Ntoumanis 



  1313، مرداد 13مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                     361

  

شناختی پایه داشت.  از نیازهای روان مندی رضایتبستگی مثبتی با  هم ،محور سلطجو انگیزشی ت

راستا می باشد. رضایت از نیازهای ( هم2002کوستورس و کونروی ) پژوهشاین یافته با نتایج 

تواند از طریق تقویت انگیزش درونی در ورزشکاران نوجوان، منجر به تعهد ورزشی  پایه می

بستگی منفی با رضایت از نیازهای پایه  هم ،جو انگیزشی خودمحورادند که نتایج نشان دگردد. 

 . ردشناختی پایه دابا رضایت از نیازهای روان و

های بستگی باالیی باهم داشتند. این نتایج با یافته هم ،تعهد ورزشی و رضایت از نیازهای پایه

-چنین بحث می (2000) رسونراستا می باشد. ال ( هم2000( و الرسون )2000رایان و دسی )

. این انگیزش نیز به نوجوانان شودمنجر به انگیزشی درونی می ،هکند که رضایت از نیازهای پای

(. چنین ارتباطی بین  2011،فالکدهد ) انگیزشی درونی می ،برای تداوم مشارکت ورزشی

  .بیشتری است یها پژوهشجالب بوده و نیازمند  ،انگیزش درونی و افزایش سطوح تعهد ورزشی

تواند منجر به تعهد ورزشی شود.  استقاللی میـ  نتایج نشان داد که رفتارهای مربیگری حمایتی

هدف ورزش  .کنند میگیری  کناره نبودن دلیل مفرح به از فعالیت ورزشی کودکان و نوجوانان

ی از مربیان بسیار ،سفانهأنمودن تفریح و سرگرمی برای کودکان باشد. مت باید فراهم ،جوانان

شدن و رقابت تمرکز دارند. اگر رفتارهای  بر برنده ،ها و ارتقای کار گروهیمهارت ۀجای توسع به

باید  ،استقاللی یکی از عوامل مهم در تداوم مشارکت ورزشی نوجوانان باشدـ  مربیگری حمایتی

تارهای مثبت ای روی مربیان ورزش کودکان معطوف شود. مربیان باید در قبال رفتمرکز ویژه

زاهارادیس، انتقاد و آموزش سازنده داشته باشند ) ،برابر رفتارهای منفی تشویق و در ،کودکان

 (. 2002، 1کساندریسلا و تسورباتزودیس

های جوانان و تفریحات  اندرکان ورزش تواند کاربردهای عملی برای دست می پژوهشنتایج این 

 ۀرابط ،استقاللی و جو انگیزشیـ  ی مربیگری حمایتیبین رفتارها ،مثال برای ؛سالم داشته باشد

-استقاللی استفاده میـ  هایی که از رفتارهای مربیگری حمایتیداری وجود داشت. برنامهامعن

د داد. این نوع جو نمحور را در بین ورزشکاران نوجوان توسعه خواه جو انگیزشی تکلیف ،دنکن

و رشد مهارت سودمند است، بلکه موجب افزایش  خاطر تقویت کار تیمی تنها به ، نهانگیزشی

 ؛هایی نیز داشتمحدودیت پژوهشطرفی، این  انگیزش درونی نوجوان نیز خواهد شد. از

های جنسی در این  فقط دختران نوجوان مورد بررسی قرار گرفتند. توجه به تفاوت ،مثال برای

رزش کودکان ارائه کند. همچنین در ن ورااندرکا برای دست را تریتواند اطالعات جامع زمینه می

بررسی قرار نگرفت. این  های تیمی و انفرادی موردهای احتمالی بین ورزشتفاوت ،پژوهشاین 

که این  این درنهایتبعدی به نتایج جالبی منجر شود. های  پژوهشتواند در  موضوع نیز می
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ن رقابتی نیز در بر ورزشکاران تفریحی تمرکز داشت. بررسی ورزشکارا صرفاً ،پژوهش

اساس مدل کوتسورس و  بر پژوهشکه این  شود. با توجه به این آتی پیشنهاد می های پژوهش

گیری معتبرتر از روابط بین متغیرهای  یابی به یک نتیجه برای دست ،( اجرا شد2002کونروی )

   تری نیز استفاده شود.های وسیعشود از حجم نمونهنظر پیشنهاد می  مورد

انگیزشی در ایجاد تجربۀ مثبت و شرکت مجدد افراد در   ها حاکی از نقش موثر جو پژوهش

مندی از نیازهای  ورزش )تعهد( بوده و رفتارهای ارتباطی ـ حمایتی مربی، منجر به رضایت

نوبۀ خود باعث ایجاد جو انگیزشی مناسب خواهد شد. برخی  شود که این امر نیز به روانی می

داری بین درک رفتار مربی و اشکال مختلف انگیزش گزارش  ه ارتباط معناها نیز هیچگونپژوهش

اند که جو انگیزشی، تأثیر مستقیمی بر تعهد ورزشی ندارد و اند؛ برخی نیز اظهار داشتهنکرده

مندی از نیازهای پایه است. این نتایج عمدتاً  تعهد ورزشی، رضایت بین ترین عنصر پیش قوی

 ای صورت گرفته است. در بین ورزشکاران حرفه حاصل تحقیقاتی است که

موضوع مورد عالقه در این پژوهش بررسی متغیرهای مذکور، بر اساس مدل مفهومی کوتسورس 

( در ورزش جوانان و به طور اختصاصی، در دختران نوجوان ورزشکار بود. 2002و کونروی )

نیازهای پایه در ارتباط با  مندی از نتایج پژوهش حاضر با این مدل همخوانی داشت. رضایت

-بین مثبتی از رفتارهای مربیگری حمایتی ـ استقاللی بود؛ رضایت از نیازهای روانمربی، پیش

-در ورزشدختران داری داشت. برای تداوم مشارکت شناختی پایه، با تعهد ورزشی رابطۀ معنا

 شود.  شدن این نیازهای پایۀ نوجوانان توجه های جوانان، باید به برآورده
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Abstract 
The purpose of this study was to investigation of relationship between sport 
commitment, coaching behavior, motivational climate, and basic 
psychological needs among adolescent female athletes. The study population 
consisted of female athletes who regularly participated in various sports. For 
this purpose, 373 athletes selected as sampling group. Results indicated that 
mastery climate was significantly correlated with autonomy-supportive 
coaching behaviors and basic psychological need satisfaction. Autonomy 
supportive coaching behaviors were also significantly correlated with basic 
psychological needs satisfaction. Mastery climates were predicted by 
autonomy-supportive coaching. Psychological need satisfaction was 
predicted by Mastery climate. Sport commitment was predicted by 
psychological need satisfaction. These results supported from conceptual 
framework of Coatsworth and Conroy. Based on these results, coaches 
should foster basic need satisfaction through the use of autonomy- 
supportive coaching behaviors and mastery climates, in turn, leads to 
continued sport participation.   
Key words: Sport Commitment, Autonomy-Supportive Coaching, 
Motivational Climate, Basic Needs Satisfaction, Female Adolescent Athletes 
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