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 چکیده

را در دانشجویان ورزشکار  یمختارخود ةدر چهارچوب نظریای ریه نظ شناختی، زیرنیازهای اساسی رواننظریة این پژوهش 
مورد بررسی قرار کننده در بهزیستی دانشجویان ورزشکار اجتماعی تعیین - اساس، عوامل زمینه مورد بررسی قرار داد. بر این

های ارومیه و تبریز به صورت دانشجوی ورزشکار در دانشگاه 234. بودهمبستگی  –حاضر توصیفی پژوهشطرح . گرفت
نیاز برای  ،شایستگی و وابستگیانگیزشی ادراک شده، جَوهای های حمایت استقاللی مربی، نامهرسشپو انتخاب  تصادفی

با احساس استقالل،  محورتکلیفجَو نتایج نشان داد حمایت استقاللی و  .را تکمیل نمودندمثبت و منفی  ةاستقالل، و عاطف
 ةشناختی ارتباط مثبتی با عاطف. سه نیاز اساسی روانشتدا مثبت و معناداری مثبت ارتباط ةشایستگی و وابستگی و عاطف

بین رابطة گر مثبت در شناختی میانجی. همچنین سه نیاز اساسی روانداشتندمنفی  ةمثبت، و همچنین ارتباطی منفی با عاطف
 . کردحمایت  نیازهای اساسینظریة با عاطفه مثبت بودند. نتایج پژوهش حاضر از  محوریتکلیفجَو حمایت استقاللی و 

 انگیزشی، بهزیستی، دانشجویان ورزشکارجَوهای نیازهای اساسی، حمایت استقاللی، نظریة  ها:واژهکلید 
 

Predicting Psychological Needs and Well-being of Athlete Students: The 

Role of Coaches 
 

Mohammad Taghi Aghdasi, and Behzad Behzadnia 

Abstract 

This study examined basic psychological needs theory, a sub-theory in the self-determination 

framework, in athlete students. To do this, we examined social-context determinations of 

well-being among athlete students. Also, the role of basic psychological needs mediators were 

test. Research design was descriptive-correlational. 234 athlete students were randomly 

selected in Urmia and Tabriz universities and filled in the perceived autonomy support, 

perceived motivational climates, need for autonomy, competence and relatedness, positive 

and negative affects questionnaires. Results showed that the significant and positive 

correlation between the autonomy supportive and task-involving climate with basic needs 

(autonomy, competence and relatedness) and positive affect. Three psychological needs 

positively related to positive affect, and negatively related to negative affect. Three 

psychological needs also were positive mediators in relationships between autonomy 

supportive and task-involving climate to positive affect. The results of present research have 

supported the basic needs theory.  

Key words: Basic Needs Theory, Autonomy Support, Motivational Climates, Well-Being, 

Athlete Students.  
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 مقدمه
شناسی انگیزش از اصلی ترین موضوعات در روان

در  عدم شرکتیا ورزشی است؛ زیرا با اصل شرکت 
ومت ورزش، انتخاب نوع ورزش، و میزان تالش و مدا

. در (1977سیج، ) برای پیشرفت در آن مربوط است
فرایند گرایش به فعالیتی خاص و تداوم  ،واقع انگیزش

های آن است. این فرایند، تمایالت و سوق دهنده
 1والراند گیرد.های بیرونی را دربر میدرونی و محرک

انگیزش در تعریفی جامع از انگیزش بیان نمود 
ساختاری فرضی است که برای توصیف نیروهای 

رود و نیت، جهت، شدت نی به کار میدرونی و یا بیرو
 .(2001والرند، ) کندو پایداری رفتار را ایجاد می

های گوناگونی ارائه شده در تبیین انگیزش، نظریه 
رفتار را درونی انگیزة ای قدیمی، هاست. برخی نظریه

دانند و بر این باورند که غرایز ناهوشیار آدمی می
دهند هستند که او را به سمت رفتار خاصی جهت می

(. برخی دیگر عوامل 1969فروید، نظریة )مانند 
شمارند و رفتار را بر مبنای بیرونی را واجد انگیزه می
کنند. های محیط تبیین میپاسخ شرطی به محرک

رد در انگیزش، رویکرد شناختی است. سومین رویک
در  و همکاران 2از زمانی آغاز شد که وینر این رویکرد 

، استدالل کرد افرادی که انگیزش کم یا 1971سال 
زیاد داشتند، تفکرشان در مورد پیروزی و شکست 
متفاوت بود. در این دیدگاه، افکار یا اسنادها متغیر 

وینر و همکاران، (یزش هستند مهمی در فرایند انگ
1971). 
، (2000، 1985)دسی و ریان  3خودمختاری نظریة

های شناختی است که ترین نظریهیکی از برجسته
عوامل انگیزش ورزشی و پایداری در ورزش را بخوبی 

کند. این نظریه، انگیزش و رفتار را بر توصیف می

                                                                 
1. Vallerand 

2. Weiner  

3. Self-determination 

گیری انگیزشی، اثرات بافت محیطی، و اساس جهت
انگیزش  ةدهد. سه طبقادراکات بین فردی توضیح می

ش، انگیزش بیرونی و در این نظریه، شامل عدم انگیز
ها با در هر کدام از این انگیزشانگیزش درونی است. 

محدودة نظر گرفتن میزان خودمختاری، در یک 
پیوستاری، از خودمختاری کم )عدم انگیزش( تا زیاد 

در  اَاخیر هنظریاین گیرند. )انگیزش درونی( قرار می
بسیاری از مطالعات فعالیت بدنی و ورزش به کار 

، 2003استاندج، دودا و انتومانیس، ) ده استگرفته ش
 . (2002؛ استاندج و تریشور، 2005
های یکی از زیرنظریه) 4نیازهای اساسینظریة بنابر 

 اسیاس ، خوشنودی از نیازهای(نظریة خودمختاری
شناختی شامل احساسات درونی از شایستگی، روان

برای تسهیل انگیزش  5استقالل درونی، و وابستگی
انسان ضروری هستند   6خودمختاری و بهزیستی

. شایستگی، تمایل افراد (2000، 1985دسی و ریان، )
به تعامل موثر با محیط و رخ دادن نتایج مورد دلخواه 
فرد است. استقالل درونی، به عنوان تمایل برای 

شود. خودابتکاری در تنظیم رفتار افراد توصیف می
وابستگی، نیاز به احساس ارتباط و پذیرش از طرف 

ی( است. بر طبق نظریه مرب نزدیکان )مانند والدین و
بهزیستی و  ةتوسع (2002دسی و ریان، )خودمختاری 

سه نیاز  ءسالمتی افراد وابسته به تکمیل و ارضا
به عنوان یک حالت کلی، ارضاء این  است. اساسی

-تحت تاثیر شرایط و محیطبهزیستی  ةنیازها و تجرب

های زندگی فرد بوده و در گروه تعامالت فرد در 
علم و والدین، مربی و مزندگی است، که در این میان 

-مینقش مهمی در این امر ایفا  همچنین همساالن

  .(2001ریان و دسی، )کنند 
شناسی روانحوزة یکی از نیازهای پژوهشی در 

                                                                 
4. Basic needs theory  

5. Relatedness 

6. Well-being 
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های آن که فعالیت بدنی و محیط سوالورزشی این 
آن تأثیر  هایبر بهزیستی و جنبه چگونهچرا و 

های اساسی که تأثیرات گذارد. کشف مکانیزممی
به طور واضح مورد  ،اندورزش را روی بهزیستی داشته

، (1995مایرز و دینر، )1مایرز و دینر. یید نبوده استأت
 خاطر نشان کردنداشاره به احساس بهزیستی کردند و 

-جد سالمت، میمهم روانی که فرد واکه ویژگی 

بایست از آن برخوردار باشد؛ احساس بهزیستی است. 
ای مورد بررسی و به بهزیستی به طور گسترده

سازی شده است. آنها های مختلفی مفهومروش
همچنین بهزیستی را احساس مثبت و احساس 

دانند که شامل خود رضایتمندی عمومی از زندگی می
ه و شغل است. های مختلف خانوادو دیگران در حوزه

از نظر  پژوهشگرانشناختی را برخی از بهزیستی روان
ای نظیر فرآیندهای عاطفی ها یا فرآیندهای ویژهمولفه

، ریف و دینر، 1989) 2کنند. ریفمفهوم سازی می
های بر پایه ادبیات پژوهش و انسجام نظریه (1995

بالینی خاطر نشان کرد که و  رشدی، سالمت روانی، 
های مشابه و مکمل مالک ةاین دیدگاه در بردارند

ریف، )شناختی مثبت هستند. ریف سالمت روان
ها مانند: ر این عقیده است که بعضی از جنبه، ب(1989

های فردی، متضمن تالش بسیار و تحقق هدف
قانونمندی است؛ که این امر حتی ممکن است در 
تعارض کامل با شادکامی کوتاه مدت باشد. بنابراین، 

بیشتر  ةبهزیستی را نباید ساده نگرانه، معادل با تجرب
دانست؛ در عوض بهزیستی  لذت در مقابل افسردگی

تالش برای کمال و تحقق نیروهای  ةگیرنددر بر
به هر حال، در یک محیط بالقوه واقعی فرد است. 

ثیر شرایطی أتواند تحت تورزشی بهزیستی انسان می
آنی در نتیجة برد یا باخت، ارتباطات مربی و شاگرد، 

ها فاکتورهای درونی و بیرونی دیگری تیمیهمنقش 

                                                                 
1. Myers & Diener  
2. Ryff  

 یرد. قرار گ
عوامل  که های اخیردر سالدیگر  یهایکی از نظریه

را به خوبی  بهزیستی ورزشکاران  ةکنند بینیپیش
؛ 1992آمرز، ) 3اهداف پیشرفتنظریة  کند،توصیف می
شناختی نظریه مبنای  باشد. اینمی (1989نیکوالس، 

کند که و بر عوامل موقعیتی و شخصی تاکید می دارد
د ابعا ی ازگذارند. یکبر انگیزش و رفتار فرد تاثیر می

 باشد.گیری هدفی فرد میاین نظریه مربوط به جهت
گیری هدفی در این نظریه شامل دو نوع جهت

د دیگر، در عاست. بُ محوریتکلیفو  محوریخود
ادراک از فضای ارتباط با محیط بوده و به معنای 

یکی از فاکتورهای مهم موقعیتی که  است. انگیزشی
 -فضای تبحر شوندبا انواع دوگانه توصیف می معموالً
که در آن پیشرفت و تالش خودارجاعی  است، 4محور
-ی میو تاکید مربی بر یادگیری از طریق همکار بوده

، مربی بر 5محور -در مقابل، در فضای عملکرد .باشد
اجرای برتر نسبت به دیگران، تمرکز بر نتیجه، توجه 
بیشتر بر اجرا کنندگان برتر، و تنبیه برای اشتباه تاکید 

. به مفاهیم فضای انگیزشی (1988آمز و آرچر،  )دارد 
و انگیزش درونی، بعنوان توصیفاتی متعارف از 
انگیزش نگریسته می شود. فضای انگیزشی تبحر 
محور با تاکید بر تالش، پیشرفت فردی، و ارزیابی 

با انگیزش خودمختاری قابل  خودارجاعی، مستقیماً
ی های به طوری که نتایج پزوهباشد. مقایسه می

هایی، انگیزش که چنین زمینهاندانجام شده نشان داده
 -توانند پیش بینیدهند و میدرونی را افزایش می

؛ 1992آمرز، ) بهزیستی باشندبر مثبتی  ةکنند
 .(1989نیکوالس، 

نظریة ، با بیان اینکه هر دو (2000 )دسی و ریان 
خودمختاری بر این نظریة دستیابی به هدف و  ةانگیز

                                                                 
3. Achievement goal theory 

4. Mastery oriented 

5. Performance oriented 
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-های مربوط به عملکرد، مقایسهاند که پاداشعقیده

های های هنجاری بعنوان رویههای اجتماعی، و هدف
-انگیزشی، دستیابی به هدف را چند برابر به تاخیر می

هایی که در آن کمتر به اندازد و در مقابل، محیط
تمایالت درونی  شود، و بیشتر برارزیابی پرداخته می

شود، اساسی را برای افزایش کید میابرای یادگیری ت
جایی که از آن کند.پیشرفت و بهزیستی فراهم می

خودمختاری  ةهای ورزشی با انگیزشرکت در فعالیت
درونی، با پایداری طوالنی تر در آن مخصوصاً انگیزة 

فعالیت، لذت بردن از فعالیت، حاالت روانی مثبت و 
سارازین، )باشد احتمال کمتر ترک ورزشی مرتبط می

، به (1997؛ والرند، 2002تیر و کوری، والرند، پلی
همین دلیل، درک چگونگی افزایش و تسهیل 

 پژوهشگرانانگیزش درونی یکی از مسائل مهم برای 
کتورهای زیادی بر همین اساس، فا باشد.و مربیان می

شناختی و در نتیجه ممکن است بر این نیازهای روان
انگیزش افراد تاثیر بگذارند. اما اغلب توجه 

اجتماعی متمرکز  –بر عوامل زمینه ای  پژوهشگران
اند نشان داده هاپژوهشاند. به عنوان مثال، نتایج شده

که جوایز، بازخورد، رقابت، و سبک ارتباطات بین 
یزش و بهزیستی افراد موثر انند بر انگتوفردی می

 .(1999والرند و لویسر، )باشند 
اشاره به جوانگیزشی حاکم در با  (2009)ستد و دودا اک

 ةمربیان در وهل، نشان دادند هاپهیپ  های کالس
هستند برای افرادی  مناسب ةزمین فراهم کنندةاول 

که در تمرینات مشارکت دارند و برای یادگیری و 
در این . کنندعملکردهای وابسته به آن تالش می

 رادافتواند در ارتباط با بهزیستی حالت، نقش مربی می
های خودمختاری از زمینه ةبه طور کلی نظری باشد.

تواند در سطوح انگیزش درونی و لذت که می اجتماعی
دسی و )کند تاثیر داشته باشد، حمایت میورزشکاران 

ارضاء نیازهای . (2000؛ ریان و دسی، 1985ریان، 
تواند منجر به تجربه شناختی نیز میاساسی روان

دسی و ریان، )گردد احساس بهزیستی در افراد 

رسد که بهزیستی به طور کلی، به نظر می .(2000
های ورزشی اند در رابطه با شرکت در فعالیتتومی

 ،(2014نژاد، بهزادنیا، محمدزاده، فرخی و قاسم)باشد 
-که محیط داده انداما برخی نتایج در این زمینه نشان 

-، میدارندهای ورزشی عالوه بر اثرات سودمندی که 

د تاثیرات منفی نیز در ورزشکاران بر جای گذارد نتوان
 .(2006رینبوت و دودا، ؛ 2001دودا، )
 در مطالعه ای را با هدف بررسی (2010)ستد و دودا اک

با خودمحوری و  محورتکلیفجَوهای ارتباط حمایت و 
عواطف  وشناختی نیازهای روان یگرنجینقش میا

بت و منفی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مث
حمایت با نیاز برای استقالل و ن داد امطالعه نش

با سه نیاز  محوریتکلیفجَو وابستگی ارتباط معنادار، 
شناختی ارتباط مثبت و معنادار و از طرف دیگر روان
ی و از برای شایستگارتباط منفی با نی محوریخودجَو 

با  نیز (2012)نتومانیس . آدیه، دودا و آداردوابستگی 
حمایت استقاللی،  ارتباططولی  ةاستفاده از یک مطالع

های بهزیستی را در شناختی و شاخصنیازهای روان
فوتبال در انگلستان بررسی  ةبازیکنان نوجوان نخب 54

نیازهای اساسی  نظریةاز  پژوهشاین نتایج  نمودند.
حمایت و نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین 

سرزندگی حمایت استقاللی با سه نیاز روان شناختی و 
ذهنی وجود داشت و ارتباط منفی و معناداری با 

  خستگی و ماللت جسمانی وجود داشت.

و نظر می رسد مربی نقش خیلی مهمی در انگیزش هب
شاگردان داشته باشد زیرا بر تمامی این بهزیستی 

به تواند تاثیر گذار باشد. فاکتورهای ذکر شده می
ضای انگیزشی، یک فخَلق ، رفتار مربی در عنوان مثال

یک عنصر اساسی در اثرگذاری بر نیازها و انگیزش 
پژوهش نتایج  (.2007آموروس، ) باشدمی فراگیران

اند ادراک ورزشکاران از نشان دادههای انجام شده 
. استیزشی با چندین پیامد انگیزشی مرتبط فضای انگ

های خودمختاری را ادراک فضای تبحرمحور، شاخص
که ادراک از کند. در حالیبه طور مثبت پیش بینی می
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فضای عملکردمحور، به طور منفی با انگیزش درونی 
بیرونی و عدم انگیزش  و بطور مثبت با انگیزش

؛ نیوتون و 1994گوداس، بیدلی و ین، )مرتبط است 
 .(2000دودا، 
اجتماعی یک فرض مهم در پروراندن -محیطی عوامل

 مربی است توسطزشی انگیجَو خَلق نیازهای بنیادی 
 ة. از یک طرف، نتایج در زمین(2004رینبوت و دودا، )

هایی شاخص نیازهای اساسی نشان داده استنظریة 
-د فرصتنشومی محوریتکلیفجَوهای  منجر بهکه 

بیشتری برای رضایتمندی از نیازها را فراهم  های
؛ سارازین و همکاران، 2006رینبوت و دودا، )د نآورمی

 محوریخودجَوهای منطق در طرح ، در مقابل، (2002
ارضای این نیازها(  ناکامی در) 1کردنباعث خنثی

. یک (2006رینبوت و دودا، )شود نیازهای اساسی می
ی فرض به هدایت ورزشکاران محورانگیزشی خودجَو 

از طرف نتایج بیشتر از کنترل آنها دارد.  برتمرکز  اب
شایستگی بیشتر  ةتوسع بر محورتکلیفجَو یک  دیگر،

-از حفظ توانایی تاکید دارد، زیرا مالک یک خود
 محورارجاعی است؛ در حالی که در یک محیط خود

ایستگی اساسی است که دیگران انجام دادند و ش
تمایل بیشتری به کفایت از توانایی فرد وجود دارد. در 

های زیاد در رابطه با نیاز برای وابستگی نیز، مقایسه
به بین افراد و فرض رقابت میان ورزشکاران با توجه 

باید احساس فرد در ارتباط نزدیک  محورخودجَو یک 
 .(2001دودا، ) ودشبا دیگران تحلیل 

یک مدل  (2003)از طرف دیگر، مگیو و والرند  
بین مربی و  نگیزشی دیگر در رابطه با ارتباطا

مطرح نمودند و با عنوان حمایت استقاللی  ورزشکار
 برتواند می چگونهمربی  در رابطه با این امر است که

نشان  این محققانتاثیر داشته باشد.  فراگیرانگیزش 
به شکل رفتارهای حمایت ) مربیدادند رفتارهای 

دارد،  اساسی هایاثرات سودمندی بر نیاز (یاستقالل

                                                                 
1. Thwarting  

تواند باعث پروراندن انگیزش که در حالت کلی می
، در این شود. از این روورزشکار درونی و بهزیستی 

 های مربی و بررسیضمن بررسی این رفتار پژوهش
ش در کشور، کاربرد آنها در جامعه ورز هایهاین نظر

 گردد. میدانشجویی نیز بررسی 
امروزه، ورزش و فعالیت بدنی یکی از پدیده های مهم 
اجتماعی شده است و افراد به دالیل مختلف در 

های ورزشی رقابتی و تفریحی منظم شرکت فعالیت
توانند شامل عوامل روانی کنند. این دالیل میمی

)مانند تجربه موفقیت(، عوامل هیجانی )احساس 
، و عوامل اجتماعی )مانند پذیرش اجتماعی (تگیشایس

و مالقات با دوستان( باشد. با این وجود، به دالیلی 
مختلف بسیاری از افراد بعد از مدتی شرکت درورزش، 

 کنند.آن را ترک می
های ورزشی و رقابتی از آنجایی که حضور در محیط 
آدیه و )باشد می ورزشکار از محیط بسته به ادراکوا

، بررسی (2010ا، دوستد و دا؛ ک2012همکاران، 
ها در مثبت و منفی این محیط ةهای ادراک شدویژگی

بهزیستی و عدم بهزیستی ورزشکاران یک اولویت 
-می پژوهشباشد. از این رو نتایج این پژوهشی می

تواند برای مربیان ورزشی راهکارهای مناسب رفتاری 
عنوان  هرفتارهای مربی ب در نهایت،را نشان دهد. 

شناختی کلیدی است و  -یک نوع متغیر شخصیتی
ا بیرونی منجر به تواند از طریق عوامل درونی یمی

نیروی روانی فرد برای تداوم در یک فعالیت و 
همچنین اثرات مثبت روانی گردد. این درحالی است 

های مختلفی مانند ایجاد ترس و که مربیان از روش
تهدید، انتقاد و سرزنش، احساس گناه، و تنبیه بدنی 

شناسان کنند. رواناستفاده می انگیزش فراگیرانبرای 
این فنون موافق نیستند و معتقدند استفاده  ورزشی با

تر ها، به ویژه در ورزشکاران جوانناصحیح این روش
به اثرات منفی همچون عدم اعتماد ورزشکار به مربی، 
ناخشنودی از ورزش و در تجربه احساسات منفی 

های منجر خواهد شد. بر اساس این شرایط در محیط
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محدود جَو نشدانشگاهی، در واقع عمر ورزشی یک دا
باشد، که احساسات منفی دانشجویی وی می ةبه دور

تواند با عدم مشارکت ادراک شده توسط ورزشکار می
 وی و همچنین نتایج رفتاری منفی همراه باشد. 

انگیزشی -های رفتاریاز این رو، شناخت شاخص
ورزشکاران برای معلمان و مربیان ورزشی به منظور 

یزشی برای دستیابی به های مناسب انگاتخاذ روش
حاضر از  پژوهشباشد. نتایج نتایج مطلوب مهم می

یک فضای خَلق تواند کمک موثری در یک طرف، می
های آموزشی و ورزشی انگیزشی موثر در کالس

بهزیستی  ءن و مربیان ورزشی به منظور ارتقامعلما
های این یافتهداشته باشد. از طرف دیگر،  فراگیران

های انگیزش ی ارتباط بین نظریهپژوهش در بررس
ساز مطالعات تواند زمینهمیپیشرفت و خودمختاری 

بیشتر و همچنین گسترش ادبیات موجود در ارتباط 
 .باشداین دو نظریه 

نظریة تا به امروز، اکثر مطالعات در مورد به کارگیری 
بدنی، های ورزشی و تربیتخودمختاری در محیط

دانشجویان ورزشکار  ان بوده و نهروی ورزشکار
گوداس، بیدلی و   ؛2007کورونوی و کوستورث، )

هائرنس، آلترمن، وانستسنکسیته،  ؛ 1994فاکس، 
رینبوت و  ؛2001انتومانیس،  ؛2015سوئنز و پتجم، 

تیلور، استانداج،  ؛2004رینبوت و دودا،   ؛2006دودا، 
و اطالعات کمی در مورد  (2010انتومانیس و اسپری، 

تاثیر مداخالت مختلف بر تغییرات در بهزیستی و 
به عنوان یک ها هنظریتداوم ورزشی بر اساس این 

 پژوهشوجود دارد. بنابراین، در این  چهارچوب نظری
که آیا  انجام خواهد شدهدف دستیابی به این موارد با 

، بر اساس نظریة فضای انگیزشی حاکم در ورزش
تواند بر بهزیستی دانشجویان می انگیزش پیشرفت

خودمختاری، نظریة ورزشکار ایرانی تاثیر گذارد؟ بنابر 
ی خشنودی از اآیا این تاثیرات ناشی از نقش واسطه

-شناختی است؟ آیا رفتارهای مربی مینیازهای روان

تواند در بهزیستی دانشجویان ورزشکار تاثیر گذارد؟ و 

خودمختاری، آیا این تاثیرات نظریة در نهایت، بنابر 
ناشی از تغییر در میزان رضایتمندی از نیازهای اساسی 

 همچنین بررسیو  فوق سئواالت اسخ بهپ است؟
خودمختاری و نظریة  ارتباط بینجود در ادبیات مو

تواند کمک موثری به انگیزش پیشرفت مینظریة 
، بر . از این رونماید و مربیان شناسان ورزشروان

، 2000دسی و ریان، ) نیازهای اساسی ةاساس نظری
بین بررسی ارتباط  حاضر پژوهشهدف از ، (2002

جَو اجتماعی )حمایت استقاللی،  -ایعوامل زمینه
های بهزیستی ( و شاخصمحور-و خود محور-تکلیف

گر نیازهای )عاطفه مثبت و منفی(، با نقش میانجی
شناختی اساسی )استقالل، شایستگی، وابستگی( روان

 باشد.میزشکار در دانشجویان ور

 روش پژوهش
 باشد. همبستگی می -روش پژوهش حاضر توصیفی 

 شرکت کنندگان
آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان  ةجامع

های آزاد و سراسری تبریز و ارومیه ورزشکار دانشگاه
نفر(. این تعداد شامل افرادی  550باشند )تعداد: می

م در بودند که حداقل به مدت شش ماه تمرینات منظ
دانشگاه تحت نظر مربی را داشتند. برای تعیین حجم 

رجسی و مورگان استفاده کنمونه نیز از فرمول 
پژوهش  نمونة آماری (.1970کرجسی و مورگان، )

، پسر: 109نفر بودند )دختر:  234شامل حاضر نیز 
رجسی و مورگان به ک( که بر اساس جدول 125

 . شدندانتخاب صورت تصادفی 

 ابزار گردآوری اطالعات

شامل سن، این فرم  :فرم مشخصات فردی

 ورزشی،  ةورزشی، سابق ةتحصیلی، رشت ةجنس، رشت
افرادی همچنین . ة بیماری روانی و جسمان بودسابقو 

آسیب دیدگی طوالنی مدت بودند، بر  ةکه دارای سابق
 شدند.خارج  پژوهشاز  ،پژوهشاساس اهداف 
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هفت سئوال  :1حمایت استقاللینامة پرسش

ویلیامز، گرو، ) اس حمایت استقاللی مربی مقی
که ادراک ورزشکاران  (1996فریدمن، ریان و دسی، 

هفت با امتیازدهی سیستم  ،سنجدرا از رفتار مربی می
 ةنام. پرسشاستفاده قرار گرفتمورد  امتیازی لیکرت

معتبر استفاده و نتایج  هایپژوهشفوق در بسیاری از 
آدیه، دودا و انتومایس، )معتبر آن گزارش شده است 

کوستد و دودا،  ؛2012آدیه و همکاران، ؛ 2008
در پژوهش حاضر با نامه رسش. پایایی درونی پ(2010

 به دست آمد.  81/0ب آلفای کرونباخ استفاده از ضری

مقیاس  :2انگیزشی ادراک شدهجَوهای مقیاس 

سئوال  33شامل  (2000)ن و دودا انگیزشی نیوتجَو 
و  محوریانگیزشی تکلیفجَو دو نوع که  است
ها بر اساس سنجد. امتیاز دهی پاسخرا می محوریخود

(، تا 1لیکرت از کامال مخالفم ) ارزشی پنجمقیاس 
باشد. پایایی درونی و اعتبار (، می5کامال موافقم )
بدست آمده  دوداوتن و یتوسط نآن عاملی مناسب 

 ةدر جامع مقیاساین  .(2000نیوتن و دودا، )است 
رانی توسط طهماسبی بروجنی، شهبازی ورزشکاران ای
بروجنی، شهبازی و صالحی،  طهماسبی)و صالحی 

 مقیاسسئوال  27آنها اعتباریابی شده است.  (2014
، که پایایی مورد نظر در ایران مورد تایید قرار دادند

ضرایب آلفای کرونباخ برای دو بعد  توسط آن،درونی 
 73/0و  83/0محور و خودمحور را به ترتیب  تکلیف

سئوالی  27ز فرم در این پژوهش نیز اگزارش کردند. 
و محوری تکلیفآن استفاده شد. پایایی درونی بعد 

در پژوهش حاضر با استفاده از ضرایب محوری خود
 .محاسبه شد 84/0و  78/0آلفای کرونباخ به ترتیب 

برای  :3شناختینیازهای اساسی روانمقیاس 

زیر سه شناختی از ارزیابی نیازهای اساسی روان

                                                                 
1. Autonomy support 

2. Perceived motivational climates  

3. Basic psychological needs 

با مشابه  ازها به صورت جداگانه،، هر کدام از نیمقیاس
؛ 2009کوستد و دودا، )های قبلی استفاده شد پژوهش

برای ارزیابی شایستگی از  .( 2006رینبوت و دودا، 
 1انگیزش درونی در یک مقیاس از  ةپنج آیتم سیاه

 ( استفاده شدموافقم )کامالً 7مخالفم( تا  )کامالً
. برای ارزیابی (1989لی، دانکن و تامن، وآمک)

وابستگی از پنج زیر مقیاس پذیرش از نیاز برای 
 5مخالف( تا  )کامالً  1وابستگی در یک مقیاس از 

. (1998ریچر و والرند، )موافق( استفاده شد  )کامالً
برای ارزیابی استقالل از سه آیتم که در ارتباط با 

باشد، احساس درونی دانشجویان در علیت کنترل می
 ایدرجه 5تا  نه( )اصالً 1یک مقیاس  با استفاده از

. پایایی (2001انتومانیس، ))خیلی درست( استفاده شد 
ابستگی در درونی سه نیاز استقالل، شایستگی و و

پژوهش حاضر با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ به 
 به دست آمد. 86/0و  73/0، 62/0ترتیب 

برای بررسی بهزیستی از : 4بهزیستیمقیاس 

دینر ) 5مثبت و منفی دینر و امونس ةمقیاس عاطف
دارای  مقیاساستفاده شده است. این  (1984س، امون

باشد. ( می7-1سئوال بر اساس امتیازدهی لیکرت ) 9
مثبت و پنج سئوال  ةچهار سئوال در رابطه با عاطف

. این مقیاس باشدمی منفی ةجنبه منفی، یعنی عاطف
عواطف را به منزله تجربه عواطف و هیجانات مثبت و 

-ورد سنجش قرار میهای قبل ممنفی در طول هفته

پایایی درونی عواطف مثبت و منفی در پژوهش دهد. 
رونباخ به ترتیب حاضر با استفاده از ضرایب آلفای ک

 آمد. به دست 91/0و 75/0

 هاداده پردازشهای روش
های آمار توصیفی ها از روشدر بخش تحلیل داده

)میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( برای تلخیص 
ها به صورت نرمال بود استفاده شد. توزیع دادهها داده

                                                                 
4. Well-being 

5. Diener & Emmons 
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بود؛ شاخص  232/0تا  143/0)ضرایب معناداری بین 
بود(.  04/1تا  15/1اسمیرنف بین -آزمون کلموگروف

های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون از آزمون
استفاده شد. گرها میانجی دگانه با بررسی نقشچن

-اس..پینرم افزار اس.ها از برای تجزیه و تحلیل داده

قبل از توزیع ( استفاده شد. 19، نسخةاس )
ها، به دانشجویان اطالعات کاملی در مورد پرسشنامه

پاسخگویی به آنان داده شد. به هر  ةسئواالت و نحو
 دقیقه وقت جهت پاسخگویی داده شد.  25جَو دانش

 هایافته
با  26الی  18بین  پژوهشهای آزمودنی سنی ةدامن

در  43/2سال و انحراف استاندارد  31/20انگین می

سال و  59/21پسران و در دختران میانگین سنی 
نفر  170بودند. از این تعداد،  51/3انحراف استاندارد 

های انفرادی نفر در رشته 64های تیمی و در رشته
های تیمی دانشجویان شرکت فعالیت داشتند. ورزش

نفر(،  45ل )شامل والیبا پژوهشکننده در این 
نفر(  29نفر(، فوتسال ) 33نفر(، هندبال ) 28بسکتبال )
های انفرادی شامل نفر( بود، و ورزش 35و فوتبال )

(، کشتی 19نفر(، شنا ) 13نفر(، بدمینتون ) 11تنیس )
 نفر( بودند.  9نفر( و دوومیدانی ) 12)

میانگین، انحراف استاندارد و واریانس حاصل از 
 نشان داده شده است. 1ر جدول متغیرهای پژوهش د

 میانگین، انحراف استاندارد، و واریانس متغیرهای پژوهش. 1جدول

 

 ، نشان داده شده است.2در جدول  پژوهشهای نامهنتایج تحلیل عاملی تاییدی مربوط به پرسش

 پژوهش مقیاس های مورد استفاده در و ها نامهنتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسش .2جدول  

 2X df GFI AGFI CFI RMR شاخص
RMSEA (LO-

HI) 

حد قابل 

 پذیرش

 نامهپرسش

 - معنی دار نباشد
بیشتر از 

90/0 

بیشتر از 

80/0 

بیشتر از 

90/0 

کمتر از 

08/0 
 08/0کمتر از 

حمایت 
 استقاللی

1/33 (026/0>P) 11 96/0 91/0 95/0 07/0 
(13/0-05/0 )

09/0 
نیاز برای 
 استقالل

2/5 (19/0>P) 2 99/0 95/0 99/0 03/0 
(17/0-00/0 )

08/0 
نیاز برای 
 شایستگی

0/3 (8/0>P) 5 99/0 98/0 00/1 02/0 
(07/0-00/0 )

01/0 
نیاز برای 
 وابستگی

7/1 (8/0>P) 3 99/0 98/0 00/1 008/0 
(09/0-00/0 )

01/0 

 4 99/0 96/0 99/0 034/0 (P<37/0) 9/6 عاطفه منفی
(12/0-00/0 )

06/0 
2 00/1 99/0 00/1 006/0 (05/0-00/0 ) (P<9/0) 2/0 عاطفه مثبت

 
حمایت 
 استقاللی

تکلیف 
 محور

 خود
 محور

 ةعاطف وابستگی شایستگی استقالل
 مثبت

 ةعاطف
 منفی

 89/1 54/6 04/4 81/5 26/4 04/3 19/4 91/5 میانگین
 43/1 73/0 81/0 93/0 71/0 96/0 44/0 91/0 انحراف استاندارد

 06/2 55/0 66/0 86/0 50/0 92/0 20/0 84/0 واریانس
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01/0 

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو گروه 
دختران و پسران، به غیر از متغیر نیاز برای استقالل 

(015/0P=  46/2؛t=  تفاوت معناداری بین دو گروه ،)
نشان داده نشد. شاخص استقالل در گروه دختران 

ت. نتایج آزمون میانگین باالتری به نسبت پسران داش
تی مستقل همچنین نشان داد که در بین رشته های 
تیمی و انفرادی، به غیر از متغیر حمایت استقاللی 

(001/0P=  04/4؛t =  تفاوت معناداری بین دو ،)
گروه نشان داده نشد. حمایت استقاللی مربی در گروه 

میانگین باالتری به نسبت معنادار و های تیمی ورزش
 نفرادی داشت. های اورزش

، نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای 2در جدول 
 قابل مشاهده پژوهشای بررسی ارتباط بین متغیره

 است. 
 پژوهشمتغیرهای . نتایج همبستگی پیرسون بین 2جدول

حمایت  

 استقاللی

  ة منفیعاطف  عاطفة مثبت وابستگی شایستگی استقالل محور خود تکلیف محور

حمایت 
 استقاللی

1        
تکلیف 
 محور

**585/0 1       
      1 -221/0** -379/0** محور خود

     1 -050/0 343/0** 285/0** استقالل
    1 508/0** -073/0 434/0** 385/0** شایستگی
   1 476/0** 499/0** -116/0 391/0 352/0** وابستگی
عاطفه 
 مثبت

**344/0 **379/0 079/0 **429/0 **440/0 **376/0 1  
 1 -335/0** -147/0* -307/0** -263/0** 277/0** -228/0** -135/0* عاطفه منفی

01/0 =* P 001/0؛ =**P 

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول 
محور انگیزشی تکلیفجَو حمایت استقاللی با ، 2

محور ارتباطی انگیزشی خودجَو ارتباط مثبت و با 
همبستگی معناداری بین حمایت نین، همچ. منفی دارد

شناختی با سه نیاز روان محوریتکلیفجَو استقاللی و 
خودمحور با جَو که که اساسی وجود دارد. در حالی
شناختی اساسی ارتباط هیچ کدام از نیازهای روان

معناداری ندارد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد 
قاللی و همبستگی مثبت و معناداری بین حمایت است

با عاطفه مثبت و همبستگی منفی  محوریتکلیف جَو 
خود محور جَو و معناداری با عاطفه منفی وجود دارد. 

با عاطفه منفی ارتباط مثبت و معناداری دارد، اما هیچ 
ارتباط معناداری با عاطفه مثبت ندارد. نتایج همچنین 
نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین سه نیاز 

روان شناختی با عاطفه مثبت وجود دارد، و  اساسی
همچنین همبستگی منفی و معناداری بین این سه نیاز 

 با عاطفه منفی وجود دارد. 

گانه ، نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چند3در جدول 
-گرهای نیازهای اساسی روانبا بررسی نقش میانجی

شناختی نشان داده شده است. جهت بررسی نقش 
نیازها از فرضیه رگرسیونی پریچر و های گر میانجی

(a2008)  ،استفاده شد. با استفاده از این نوع رگرسیون
با استفاده از  مالکبر متغیر  بینپیشتاثیر متغیر 

گر و همچنین به صورت غیر غیر میانجیچندین مت
مستقیم در مدل مورد نظر مورد سنجش قرار خواهد 

 . (الف و ب 2008 پریچر و های، ؛ 2009های، )گرفت 
شده با  1استراپبوت هایتحلیلدر این قسمت، 

( جهت تخمین =5000kمورد نظر ) ةاستفاده از نمون
گرهای اثرات مستقیم و غیر مستقیم با میانجی

چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. پریچر و های 
کنند که عدم وجود صفر در پیشنهاد می  (الف 2008)

اطمینان  ةدرصد تمایل به یک طرف دارد و فاصل 95
(، که بیشتر از تفسیر اعتبار BCa CIبیشتری دارد )

                                                                 
1. Bootstrap  
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تواند بعنوان شواهدی برای میو معناداری بوده، 
شده باشد.  استراپتهای بوتگری در نمونهمیانجی

ی جفت شده با هااثرات غیر مسقیم خاص و تقابل

به جهت توضیع منحصر به فرد و  BCa CIاستفاده از 
شناختی در تحلیل قدرت هر کدام از نیازهای روان

 گری چندگانه مورد آزمون قرار گرفت.مدل میانجی
های بهزیستی از اجتماعی بر شاخص-ایاستراپت شده در عوامل زمینه. اثرات تغیرات غیر مستقیم بوت3جدول

 شناختیروانای طریق نیازه
 Bca CI adj.2R تخمین ةنقط متغیر

  حد باال -حدپایین  مثبت ةعاطف از حمایت استقاللی بر

 27/0* 2188/0 - 0900/0 1473/0 کل

1129/0 - 0169/0 0507/0 استقالل   

1204/0 - 0257/0 0665/0 شایستگی   

0826/0 -  -0080/0 0301/0 وابستگی   

C1 0158/0- 0856/0-  - 0685/0   
C2 0206/0 0398/0-  - 0917/0   
C3 0364/0 0344/0-  - 1002/0   

  حد باال -حدپایین  منفی ةعاطف براز حمایت استقاللی 

- -1882/0 کل 0983/0-  - 3117/0  *10/0 

- -0719/0 استقالل 0140/0-  - 1724/0   

- -1466/0 شایستگی 0671/0-  - 2658/0   

- 0303/0 وابستگی 1272/0  - 0595/0   

C1 0748/0  - 2123/0  - 0582/0   

C2 1022/0- - 0136/0-  - 2658/0   

C3 1770/0- - 0455/0-  - 3523/0   

  حد باال -حدپایین  مثبت ةعاطف تکلیف محور برجَو از 

 28/0* 2110/0 - 5070/0 3361/0 کل

0388/0 - 2581/0 1210/0 استقالل   

0388/0 - 2701/0 1488/0 شایستگی   

- 0663/0 وابستگی 1831/0  - 0165/0   

C1 0278/0- - 1628/0  - 1868/0   

C2 0548/0 - 2169/0  - 0851/0   

C3 0826/0 - 2039/0  - 0745/0   

  حد باال -حدپایین  منفی ةتکلیف محور بر عاطفجَو از 

- -3757/0 کل 1764/0-  - 6567/0  *11/0 

- -1675/0 استقالل 0150/0-  - 3857/0   

- -3030/0 ستگیشای 1120/0-  - 5729/0   

- 0948/0 وابستگی 3336/0  - 1015/0   

C1 1356/0  - 4511/0  - 1376/0   

C2 2623/0- - 0074/0  - 6433/0   

C3 3979/0- - 0814/0-  - 8106/0   

  حد باال -حدپایین  منفی ةخود محور بر عاطفجَو از 

- 0247/0 کل 0863/0  - 0368/0  *16/0 

- 0125/0 استقالل 0570/0  - 0111/0   

- 0263/0 شایستگی 0812/0  - 0116/0   

- -0141/0 وابستگی 0083/0  - 0732/0   

C1 0138/0- - 0333/0  - 0692/0   



 11 شناختی و بهزیستی دانشجویان ورزشکار ...بینی نیازهای روانپیش

C2 0265/0 - 1000/0  - 0086/0   

C3 0404/0 - 1280/0-  - 0115/0   

 : تقابل شایستگی و وابستگی.C3: تقابل استقالل و وابستگی، C2شایستگی، : تقابل استقالل و C1. باشدمی 5000استراپت مجدد بوت ةتعداد نمون *

حمایت استقاللی و  دادنشان  نتایج تحلیل رگرسیون
مثبت را با  ةفطبه صورت مثبت عا محوریتکلیفجَو 

-شناختی تبیین میگری نیازهای رواننقش میانجی

منفی را با نقش  ةکند، و همچنین به طور منفی عاطف
کند. شناختی تبیین میگری نیازهای روانیمیانج

عاطفه منفی  به صورت مثبت محورخود جَو همچنین 
تفسیر بیشتر نتایج در ادامه مورد کند. را تبیین می
 گیرد. بحث قرار می

 بحث و نتیجه گیری
-نیازهای اساسی روان ةپژوهش حاضر بر اساس نظری

، ارتباط بین عوامل (2002دسی و رایان، )شناختی 
های بهزیستی با نقش اجتماعی را با شاخص-ایزمینه

ن ورزشکار ر دانشجویاگر نیازهای اساسی دمیانجی
 نشان داددر ابتدا نتایج پژوهش مورد بررسی قرار داد. 

انگیزشی جَو ارتباط مثبت بین حمایت استقاللی با 
-انگیزشی خودجَو محور و ارتباطی منفی با تکلیف

 ةارتباط بین نظری ةمحور، شواهد جالبی در زمین
و  (2002 ،2000 ،1985دسی و ریان، ) خودمختاری

در  (1989؛ نیکوالس، 1992آمرز، )انگیزش پیشرفت 
. به هر حال، وجود دارددانشجویان ورزشکار ایرانی 

یج پژوهش حاضر، بر اساس نتا هایهحمایت از این نظر
 مورد بحث قرار گرفته است. تر به صورت جزئی

همبستگی معناداری بین حمایت نتایج نشان داد 
اساسی با سه نیاز  محوریتکلیف جَو استقاللی و 

با نتایج پژوهش  یافتهشناختی وجود دارد. این وانر
، (2010)ستد و دودا ا، ک(2012)بالگیور و همکاران 

 ؛2008)، آدیه، دودا و انتونانیس (2006)رینبوت و دودا 
که بر ارتباط مثبت بین حمایت استقاللی مربی  (2012

شناختی اساسی، و همچنین با ارضای سه نیاز روان
شناختی با سه نیاز روان محوریتکلیفجَو ارتباط بین 

این نتیجه . باشد، همراستا میتاکید کرده بودند

دسی و ریان، ) خودمختاری ةدیدگاه نظریهمچنین با 
مربی در پژوهش حاضر  .باشد، همراستا می(2000

در دادن حق انتخاب و اجازه به تقویت نقش مهمی 
تواند باعث های مثبت دانشجویان دارد، که میقابلیت

، احساس موفقیت و خودمختارینیاز برای  یارضا
رضایت از عملکرد دانشجویان ورزشکار و احساس 

ها و همچنین درک کردن ورزشکار و توجه به ارزش
حمایت ورزشکار دارد. به بیان دیگر، رفتارهای 

 یتواند باعث ارضااستقاللی مربی می-حمایتی
شناختی ورزشکار شود. رواناساسی نیازهای 

های اساسی ارتباط مثبتی محوری با نیازجوتکلیف
، در یک گروهتالش بازیکنان داشت، بدین شکل 

توجه به کل بازیکنان با هر سطح مهارتی و تاکید 
 یتواند باعث ارضامربی بر سعی و تالش مداوم می

، شایستگی ادراک شده و ارتباط خودمختاریاحساس 
 شود.  دیگر دانشجویان ورزشکار در تیممربی و موثر با 

از  یکمحور با هیچ خودجَو همچنین نشان داد نتایج 
. شتشناختی اساسی ارتباط معناداری ندانیازهای روان

ستد اوهش کژبه هرحال این نتیجه همراستا با نتایج پ
-خودجَو نشان دادند که  آنهاباشد. می (2010)و دودا 

شناختی ارتباط منفی با سه نیاز اساسی روانمحور 
مورد نظر را  ةدارد. تفسیرهای متفاوتی دلیل نتیج

تعداد کم  احتماالًرسد توجیه کند، که به نظر می
ستد و دودا اها در مقایسه با پژوهش کآزمودنی

همچنین می توان به . یکی از آن موارد است (2010)
اشاره های فرهنگی تفاوت و جامعه هدف متفاوت

معتقدند که  (1991)ورت، دسی و ریان . در هرصنمود
ایی که در رابطه با استفاده از ای اجتماعیعوامل زمینه

های هدفی خود تنبیه و تاکید زیاد مربی بر ویژگی
تواند به طور منفی در رابطه با نیازهای باشد، می

 ،2000ریان و دسی، ) شناختی باشداساسی روان
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2002) . 
-تکلیفجَو ارتباط بین حمایت استقاللی،  ةدر زمین

 ةهای بهزیستی )عاطفمحور و خودمحور با شاخص
همبستگی مثبت و مثبت و منفی(، نتایج نشان داد که 
محوری با تکلیفجَو معناداری بین حمایت استقاللی و 

 ةمثبت و همبستگی منفی و معناداری با عاطف ةعاطف
منفی وجود دارد. این نتایج به طور کلی، همراستا با 

بوت و ، رین(2010)ستد و دودا اکنتایج پژوهش های 
 ؛2008)، آدیه، دودا و انتونانیس (2004 ؛2006 )دودا 

و همچنین  (2012)، بالگیور و همکاران (2012
 ،1991، 1985)همراستا با دیدگاه نظریة خودمختاری 

باشد. در واقع این نتیجه بیانگر نقش یم (2000
های تصمیم گیری و همچنین حمایتی مربی از قابلیت

حق انتخاب دانشجویان ورزشکار دارد که به طور 
مثبت و یا بهزیستی  ةتواند با عاطفمثبتی می

-تکلیفجَو دانشجویان در ارتباط باشد. همچنین 

 یمحوری، جوی که هدف در آن ارتقا تکلیف، ارتقا
قش بازیکنان و بهبود عملکرد و یادگیری بوده، بیشتر ن

مثبت ة تواند با عاطفاز تالش رقابتی به هر قیمتی، می
در واقع، جَو دانشجویان ورزشکار در ارتباط باشد. این 

در رابطه با محیطی است که دانشجویان در محیط 
واند به طور مثبتی با تاند و میورزشی درک کرده

 در ارتباط باشد.  آنها بهزیستی
این نتیجه همچنین با نقش مهم و حساس مربی در 

، ارائه (2013)بهزیستی ورزشکاران که توسط دودا 
ر این فرضیه مربی باشد. دشده است، همراستا می

بعنوان یک عامل مهم در تعیین بهزیستی ورزشکار 
مشخص شده است، که در صورتی که مربی قدرت 
ارتباط و عوامل مثبتی را بواسطه دانش و تجربه در 

تواند به عنوان عامل مهم ورزشکاران تقویت کند، می
بعضی از عوامل  تقویت و یا حتی عامل مهم کنترلی

ذار بر بهزیستی ورزشکار باشد. در گمنفی و مخل تاثیر
تواند هر صورت، به طور کلی، نتیجة این پژوهش می

باشد، اما نیاز به  (2013)همراستا با دیدگاه دودا 

تر و همچنین بررسی سایر بیشتر و دقیقبررسی 
 متغیرهای تاثیر گذار در این رابطه باشد. 

به هر حال به نظر نیاز بیشتری به پژوهش در این 
منفی در  ةزمینه وجود دارد. در کل و با توجه به رابط

و نیازهای اساسی و همچنین محور خودجَو ارتباط بین 
 محورتکلیفجَو مثبت بین حمایت استقاللی و  ةرابط

شناختی، فرض حاضر همراستا با نیازهای اساسی روان
ه طور ، و ب(1991دسی و ریان، ) خودمختاری ةبا نظری

شناختی نظریه نیازهای اساسی روان-اختصاصی تر زیر
باشد و از فرضیات ، می(2002 ،2000ریان و دسی، )

فرض کند. این نظریه در زمینه دانشگاه حمایت می
 (2002 ،2000ریان و دسی، )نظریه نیازهای اساسی 

امل شناختی بر اساس عوسه نیاز روان یبر ارضا
بدین شکل در پژوهش  اجتماعی تاکید دارد.-ایزمینه

حاضر وجود حمایت استقاللی از طرف مربی و 
محوری ارتباط مثبتی با نیازهای تکلیفجَو همچنین 

کار بوجود شناختی در دانشجویان ورزشاساسی روان
آورده است. این درحالی است که زمانی که عوامل 

اجتماعی به طور مثبتی نیازهای اساسی -ایزمینه
کند، نتایج مطلوب رفتاری شناختی را تبیین میروان
 ،1985دسی و ریان، ) اشته باشدبه همراه دتواند می

مکانیزم نقش مثبت  ةادام ، که در(2002 ،2000
 گر بودن نیازها مورد بحث قرار گرفته است. میانجی

خودمحور با جَو نتایج دیگر این فرضیه نشان داد که 
اما هیچ عاطفه منفی ارتباط مثبت و معناداری دارد، 

مثبت ندارد. این نتیجه  ارتباط معناداری با عاطفة
، 1985) خودمختاریهای نظریه همچنین با دیدگاه

ستد اهای کو همچنین با نتایج پژوهش (2000 ،1991
 (2004 ؛2006 )بوت و دودا و رین (2010)و دودا 

نیز نتایج  (2000)نیوتن و دودا  باشد.همراستا می
انگیزشی ادراک شده به دست جَوهای مشابهی از 

هایی که تمرکز بر روی میزان آورند، که در موقعیت
توانایی افراد و مقایسه بین شایستگی ورزشکاران 
صورت گیرد، باعث برانگیزاندن اضطراب در 
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محوری در خودجَو شود. در این حالت ورزشکاران می
-در بین ورزشکاران می ارتباط با درک فشار و تنش

، بنابراین در این حالت (2000نیوتن و دودا، )باشد 
تواند ارتباط منفی و اجتماعی می-ایعوامل زمینه

بدین  عکوسی با نتایج مثبت رفتاری داشته باشد.م
در محیطی که هدف آن به طور دائم رقابت و معنی، 

مقایسه با دیگر ورزشکاران بوده، از تنبیه و مشابهات 
آن در زمان رخ دادن اشتباه استفاده شود و تنها 
نظرات مربی به صورت کنترلی در تمرینات مهم و مد 

منفی شود. به  ةقویت عاطفتواند باعث تمی ،باشدنظر 
باعث کاهش بهزیستی در  محوریخودجَو بیان دیگر 

 شود. دانشجویان ورزشکار می
 خودمختاری ةدر کل فرض حاضر همراستا با نظری

باشد که بر ، می(2002 ،2000 ،1985دسی و ریان، )
تعیین بهزیستی  اجتماعی در-اینقش عوامل زمینه

کند. این نتیجه بر اساس نتایج پژوهش افراد اشاره می
حاضر در زمینه دانشجویان ورزشکار نیز مورد تایید و 

باشد. البته نتیجه حاضر به عنوان نتایج حمایت می
باشد، که جهت بررسی بیشتر ای در این زمینه میاولیه

بیشتر در جامعه دانشجویان  هایپژوهشنیازمند 
 باشد.رانی میای

شناختی در رابطه با ارتباط نیازهای اساسی روان
های )استقالل، شایستگی و وابستگی( با شاخص

)عاطفه مثبت و منفی( نتایج همچنین نشان  بهزیستی
داد که همبستگی مثبت و معناداری بین سه نیاز 

شناختی با عاطفه مثبت وجود دارد، و اساسی روان
معناداری بین این سه نیاز همچنین همبستگی منفی و 

ارد. این نتیجه همراستا با منفی وجود د ةبا عاطف
و به  (2000 ،1985) خودمختاری ةکلی نظری فرضیة

دسی و  )نیازهای اساسی  ةنظری-تر زیرصورت جزئی
سه نیاز  ءباشد، که بر ارضامی (2002 ، 1991ریان، 

شناختی در بهزیستی افراد تاکید دارند. در اساسی روان
این ارضاء شود، که این نظریه همچنین نشان داده می

منفی و یا  ةت منفی با عاطفتواند به صورنیازها می

شاخصی منفی در رابطه با بهزیستی در ارتباط باشد. 
های واقعی فرد، بدین معنی که عالیق و ارزش

احساس موفقیت در یک رشته ورزشی و احساس 
امنیت در ورزش توسط این دانشجویان به صورت 
معکوسی با افسردگی، ناکامی و اضطراب مرتبط است. 

دی، لذت و رضایت با این در مقابل احساس شا
احساسات نیازهای اساسی درونی در این دانشجویان 

 مرتبط است.
این نتیجه با نتایج پژوهش آدیه، دودا و انتومانیس 

-، رین(2010 ،2009)ستد و دودا ا، ک(2012 ؛2008)

، که بر ارتباط مثبت بین نیازهای (2006)بوت و دودا 
مثبت و ارتباطی منفی  ةشناختی با عاطفاساسی روان

باشد. این منفی اشاره کردند، همراستا می ةبا عاطف
همچنین به طور کلی با پژوهش بالگیور و  یافته

مثبت بین نیازهای  ة، که بر رابط(2012)همکاران 
یستی در های بهزشناختی با شاخصاساسی روان

-های جوان تاکید کرده بودند، همراستا میفوتبالیست

های مختلفی استفاده های قبلی از گروهباشد. پژوهش
کرده بودند، از جمله گروه دنسرها و ورزشکاران 
باشگاهی در انگلستان، در حالی که پژوهش حاضر 
روی دانشجویان ورزشکار در دو شهر در شمالغرب 

ه هر حال، نتایج همراستا بوده ایران انجام شده است، ب
این ارتباط بر  کند.ارائه شده حمایت می ةو از فرضی

در  خودمختاری ةنقش مهم و تبیین کننده نظری
فرهنگ دانشجویان ورزشکار ایرانی نیز تاکید دارد، 

و تکمیل  ءیعنی بهزیستی دانشجویان وابسته به ارضا
 باشد. شناختی مینیازهای اساسی روان

حمایت استقاللی به طور کلی نشان داد  ژوهشپنتایج 
مثبت را به  ةگر نیازهای اساسی، عاطفبا سه میانجی

کند. هر کدام از این نیازها به صورت مثبتی تبیین می
گری مثبت در این توانند میانجیصورت جداگانه می

در مدل باشند، به غیر از یک فاصله اطمینان حداقلی 
س وابستگی. در تقابل گر احسابررسی نقش میانجی

تواند به ارتباطی بین احساس استقالل و شایستگی می
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 زده شود.تخمین صورت منفی 
تواند منفی را می ةحمایت استقاللی همچنین عاطف

گرها به صورت تبیین کند، اما در این مدل میانجی
در این مدل نقش  (به غیر از نیاز وابستگی)منفی 

ازها با یکدیگر دارای دارند،. تعامل هر کدام از نی
باشند، منفی می اطمینان به صورت یحدپایین و باال

تخمین به غیر از تعامل استقالل با شایستگی،  ةطقو ن
 شود. در دو تعامل دیگر به صورت منفی نشان داده می

شناختی به مشابه حمایت استقاللی، سه نیاز روان
ی مثبت از رو ةبیین عاطفگرهای مثبتی در تمیانجی 

در این مدل احساس  محور هستند.تکلیفجَو 
دارای حدباالیی  و ة تخمین مثبتوابستگی دارای نقط

باشد. تعامل استقالل و از اطمینان به صورت منفی می
تخمینی منفی بوده، و هر سه  ةشایستگی دارای نقط

تعامل دارای حدباالیی از اطمینان به صورت منفی 
 باشند. می
مشابه حمایت استقاللی به طور تکلیف محور به جَو 

-منفی را بر اساس سه نیاز روان ةمشابهی عاطف

کند، و تنها تفاوتی شناختی به صورت منفی تبیین می
که با حمایت استقاللی دارد این است که حد پایین 

اطمینان در تعامل استقالل با شایستگی و  ةدامن
جَو باشند. استقالل با وابستگی بصورت مثبتی می

داد که در کل به در این پژوهش نشان  محوریخود
گر منفی را بر اساس سه میانجی ةعاطف طور مثبت

کند. این سه نیاز به غیر از نیازهای اساسی تبیین می
احساس وابستگی، تخمین مثبتی در این مدل دارند، 
در حالی که هر سه نیاز دارای حدباالیی از اطمینان به 

استقالل و شایستگی باشند. تعامل صورت منفی می
منفی اما سایر تعامالت تخمینی مثبت  نیز تخمینی

دارند، در حالی که هر سه تعامل به دارای حدباالیی از 
 باشند. اطمینان به طوری منفی می

نیازهای اساسی  نتایج این فرض همراستا با دیدگاه
این گر و نقش میانجی (2002 ،2000ریان و دسی، )

اجتماعی با –ایبین عوامل زمینه ةدر رابطنیازها 

 . این نتیجهباشدمیهای بهزیستی در افراد شاخص
 ةدر جامعنیازهای اساسی  ةدهد که نظرینشان می

-دانشجویان ورزشکاران ایرانی نیز تایید و حمایت می

 شود.
بررسی تعامالت به طور کلی، با توجه به  ةدر زمین

، پژوهشهای ضعف پژوهشی و همچنین روش
کلی و دقیق را شناسایی  ةباشد که نتیجزودهنگام می

بحثی دارد. این نتیجه کرد. در هر حال ملزومات قابل 
جتماعی ا-ایدهد که عوامل زمینهدر واقع نشان می

هایی در بهزیستی کنندهتوانند به عنوان تعیینمی
 . ددانشجویان ورزشکاران ایرانی باش

دار، اجنسیت در این مدل به دلیل عدم تفاوت معن
گر در نظر گرفته نشد، که این بعنوان شاخصی تعدیل

دسی و ) خودمختاری ةا با نظرینتیجه نیز همراست
باشد. بر طبق این نظریه، می (2000 ،1985ریان، 

 بهشناختی نیازهای اساسی روان یبهزیستی یا ارضا
، و هر دوجنس نیازهای مشابهی مرتبط نیستجنسیت 

در رابطه با احساس بهزیستی بر اثر عوامل محیطی 
دهد که با این وجود، نتایج پژوهش نشان می. دارند

ز برای استقالل در دختران دارای میانگین شاخص نیا
باالتری به نسبت پسران بوده، که این مطلب نشان 

های ورزشی احساس دهد دختران در برنامهمی
بیشتری در  ةمختاری درک شد-استقالل و خود

به نسبت پسران دارند. در  گیریهای تصمیمقابلیت
رسد که این نتیجه نیازمند هر حال، به نظر می

های بیشتری با بررسی مکانیزهای اثر گذار بر هشپژو
 باشد. این نتیجه می
در رابطه با  خودمختاری ةآزمون نظریبطور کلی، 
اجتماعی در بهزیستی -ایهای زمینهکنندهنقش تعیین

گر دانشجویان ورزشکار، بر اساس نقش میانجی
شناختی، مورد حمایت قرار نیازهای اساسی روان

محور و همچنین حمایت تکلیفجَو گرفت. مزیت 
آنها توسط خَلق دهد که در صورت استقاللی نشان می

-نیازهای اساسی روان یتواند باعث ارضامربی، می
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شناختی و در نهایت بهزیستی دانشجویان ورزشکار 
بهزیستی و  ءشود. به عبارتی، مربیان جهت ارتقا

-شناختی مینیازهای اساسی روان یهمچنین ارضا

تکلیف محور و رفتار حمایتی جَو یک خَلق ا توانند ب
استقاللی، به طور مستقیم و غیرمستقیمی باعث 

دانشجویان ورزشکار  بوجود نتایج رفتاری مثبتی در
انگیزشی و رفتاری مربیان با جَوهای شوند. در این 

گیری و همچنین تاکید قابلیت تصمیم ءتاکید بر ارتقا
ران و تشویق به بر حمایت از رفتار انتخابی ورزشکا

-یادگیری، می ءی و ارتقامرینهای تشرکت در برنامه

توانند زمینه ساز بهزیستی دانشجویان ورزشکار شوند. 
های تجربی و همچنین تواند با طرحاین مهم می

ریزی شده با در نظر پایه استفاده از مداخالت خوب
های کنترل، و همچنین توجه خاص به گرفتن گروه

عاملی نیازهای اساسی با یکدیگر مورد بررسی نقش ت
توجه قرار گیرد، و در نهایت مربیان با تاکید بیشتر 
نتایج مورد نظر را تعمیم دهند. در هر حال، نتایج 

شناسان ورزش و همچنین حاضر برای روان پژوهش
 باشد. مربیان کاربردی می

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، به مربیان ، نهایت در
شود به منظور های ورزشی پیشنهاد میتهآموزشی رش

شناختی و بهزیستی، روانمثبت های دستیابی به مزیت
آموزشی های محور در محیطتکلیفجَو از ساختارهای 

انه از محورورزشی و همچنین رفتارهای حمایت
با همچنین، ورزشکاران استفاده کنند.  خودمختاری

و معایب های مختلف آموزشی، مزیت استفاده از روش
انگیزشی و رفتاری برای دانشجویان ورزشکار جَو انواع 

اینکه، شواهد به  نتیجتاًمورد توجه مربیان قرار گیرد. 
دست آمده در این پژوهش مستندی دیگر در زمینه 

و  با فرهنگ ایرانی هایید و همخوانی این نظریهأت
 دهد. ارائه می کاربرد آن در جامعه

 تقدیر و تشکر
های مالی دانشگاه تبریز در از حمایت پژوهشگران

 نمایند. میجهت انجام این پژوهش تشکر و قدردانی 
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