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 چکیده 
بدنی و  ای اجتماعی، انگیزش، احساس لذت از فعالیتش حاضر، بررسی ارتباط محیط زمینههدف از پژوه

 -بدنی، بر اساس نظریة خودمختاری بود. روش پژوهش توصیفیمندی دانشجویان در کالس تربیترضایت
،  درس 95-94سال اول زن( از دانشجویانی که در نیم 193مرد،  200دانشجو ) 393باشد. تعداد همبستگی می

خودمختاری و های محیط حامینامهای، انتخاب و پرسشگیری خوشهبدنی عمومی داشتند، به روش نمونهتربیت
تکمیل بدنی را مندی از کالس تربیتایتگیری انگیزشی، احساس لذت از فعالیت بدنی، و رضکننده، جهتکنترل

بدنی تخودمختاری در کالس تربیط حامیتحلیل همبستگی و تحلیل مسیر، نشان داد محینتایج کردند. 
س لذت و گیری انگیزشی خودمختار دانشجویان نیست و تنها ارتباط مستقیمی با احساکنندة جهتبینپیش

ای شاخص کننده از طریق نقش واسطهبدنی دارد. با این وجود، محیط کنترلمندی از کالس تربیترضایت
 بدنی را به طور منفیمندی از کالس تربیت بدنی، و رضایت ت هایخودمختاری انگیزش، احساس لذت از فعالی

 کند. بینی میپیش 
 دانشجویان ، محیط کنترل کننده، فعالیت بدنی،بدنیتربیتخودمختاری، کالس  ةنظری ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 خطر کاهش شامل های بدنیشرکت در فعالیت دیفوا

 سرطان و ابتید ،یعروق -یقلب یهایماریب به ابتال
 نفس، عزت افزایش کلیو  (2012، 1لی و همکاران)

 باشد یم یعموم یشناختروان یستیبهز و خو و خلق
 با وجود آگاهی. (2011، 2ستجانسن، هارتینگ و استا)

فعالیت بدنی، در مدارس  ءارتقا افراد برایمندی و عالقه
 به قدر شایسته به آن پرداخته نمی شودها و دانشگاه

ها فرصت در دانشگاه .(2014و همکاران،  3لوپزوال)
، وجود داردبدنی تربیتهای  فعالیتجهت مشارکت در 

الی در این غیرفع انشجویان به صورتاما بیشتر د
ها و بعد از اتمام این دوره کنندها شرکت میکالس
بدنی های به انجام فعالیت میل و رغبت کمتری معموالً

بدنی با درک صحیح مربی تربیت. دهندنشان می
-می شاگردان عاطفی و شناختی فرآیندهای انگیزش،

ن از مطلوب شاگردا تجربیات تواند منجر به کسب
 نرخ خود، ةشود و آن نیز به نوب بدنیتربیت کالس

 دهد. بدنی را افزایش  هایدر فعالیت مشارکت
، انگیزش بدنیتربیتمرتبط با کالس  موضوع اصلی

های آموزشی در ارتباط با کیفیت برنامه شاگردان
 ةهای ضروری جهت تجربدر ارتقاء مهارتبدنی تربیت

های بدنی ر این فعالیتدمندی از شرکت لذت و رضایت
  ؛2010، 4تیلور، آنتونامیس، استندیج و اسپری ) باشدمی

 بدنیتربیت. مربیان (2006، 5آنگرمن، بیگلی، پانکرازی
این اهداف را به دستیابی به توانند ها میدر دانشگاه

و تداوم انگیزش  ءوسیله محیطی که باعث حفظ، ارتقا

                                                           
1.  Lee et al 

2. Johansson, Hartig & Staats 

3. López Walle 

4. Taylor, Ntoumanis, Standage & 

Spray 

5. Alderman, Beighle & Pangrazi 

6. Deci & Ryan 

7. Self-Determination Theory 

اشد، فراهم کنند. مطالعات ها بشرکت در این برنامه
ارچوبی نظری مختلفی که بتواند چ های هقبلی از نظری

های انگیزش در محیط ءبرای سنجش میزان ارتقا
دسی و )اند بدنی را فراهم کند، استفاده کردهفعالیت
 یة. در پژوهش حاضر، کاربرد نظر(2002، 6رایان

بینی پیامدهای مطلوب همچون در پیش 7خودمختاری
مندی و رضایت بدنیتربیتهای احساس لذت از فعالیت

مورد بررسی بدنی در محیط دانشگاهی کالس تربیت از
 است.  قرار گرفته

 از یکی( 2000) انیر و یدس یخودمختار ةینظر
 طیشرا اساس بر را رفتار ی است که مهم یهاهینظر
 .کندیم نییتب یفرد هاییژگیو و یاجتماع-یطیمح

ه باین نظریه اخیراً در بسیاری از مطالعات مربوط 
  شده است استفادهبدنی و ورزش تربیت

استندیج و  ؛2005، 8و آنتونامیس استندیج، دودا)
نیز  آموزش زمینة در کاربرد این نظریه .(2002تریسور، 

با  .(2008، 9پیکو، هین، کوکا و هاگر) است بوده موفق
 بدنیتربیتعرصة  در خودمختاری این وجود، رویکرد

است  گرفته قرار ررسیب مورد کمتر هادانشگاه
، 10یم و وانگل ؛2008ادموندس، آنتومانیس و دوال، )

2002). 

 زشیانگ سطوح از یوستاریپ ،یخودمختار ةینظر در
 سطح نیباالتر در یدرون زشیانگ آن در که وجود دارد

. گرفته است قرار سطح نیترنییپا در 11یزشیانگبی و
 شامل یزشیانگ مختلف سطوح سطح، دو نیا نیب

-میتنظ ،13ریخودپذ هایمیظتن ،12ختهیآم هایمیتنظ
 قرار 15یرونیب هایمیتنظ و ،14شدهیفکندرون های

8. Standage, Duda & Ntoumanis 

9. Pihu, Hein, Koka& Hagger 

10. Lim, Wang 

11. Amotivation 

12. Integrated Regulations 

13. Identified Regulatios 

14. Introjected Regulations 

15. External Regulations 
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ها هر کدام از این انگیزش .(2000دسی و رایان، ) دارند
 ةبا در نظر گرفتن میزان خودمختاری، در یک محدود

مختاری کم )عدم انگیزش( تا زیاد وستاری، از خودپی
با این  یانگیزشبی گیرند. )انگیزش درونی( قرار می

عقیده که امکان موفقیت وجود ندارد و اینکه تالش و 
استندیج، دوال، ) شودفعالیت ارزشی ندارد، مشخص می

. انگیزش بیرونی، شرکت (2003، 1و پروساکتریسور
خواه فرد در یک فعالیت را به خاطر دستیابی به نتایج دل

بیرونی(، فشار  هایمیتنظپاداش یا دوری از تنبیه ) مانند
درونی  هایمیتنظروانی، احساس گناه یا خودارتقایی )

فرد مهم  فکنی شده(، حفظ نتایج رفتاری معین که برای
باشد مانند بهبود آمادگی جسمانی و سالمتی می

دهد. هنگامی که خودپذیر( توضیح می هایمیتنظ)
خودپذیر به طور کامل برای فرد درونی و  هایمیتنظ

 هایمیتنظ، گردیدفرد  همسو با دیگر نیازها و ارزشهای
دهند. انگیزش درونی، عواملی با درآمیخته رخ می
مختاری هستند که در آن، شرکت بیشترین رفتار خود

فرد در یک فعالیت به خاطر احساس شادی یا لذت 
 .(2000دسی و رایان، ) است

 زشیانگ ،یخودمختار ةینظر با مرتبط یهاپژوهش در 
 به ریخودپذ هایمیتنظ و ختهیآم هایمیتنظ ،یدرون

 هایمیتنظ و خودمختار، زشیانگ انواع عنوان
 انواع عنوان به یرونیب هایمیتنظ و شدهیفکندرون

 ن،یچنهم. دنشویم گرفته نظردر شده کنترل زشیانگ
 بیضرا اعمال قیطر از ،یخودمختار زشیانگ شاخص

 سطوح به یمنف بیضرا و یخودمختار سطوح به مثبت
فنتون، دودا، گویست و ) شودیم محاسبه شده کنترل
 آن نشانگر ،یقبل مطالعات یهاافتهی .(2014، 2بارت
 شرکت زانیم با یزشیانگ خودمختار اشکال که است

                                                           
1. Standage, Duda, Treasure& Prusak 

2. Fenton, Duda, Quested & Barrett 

3. Owen, Astell-Burt & Lonsdale 

4. Standage, Gillison, Ntoumanis & 

Treasure 

 دارد مثبت ارتباط منظم، یبدن یهاتیفعال در شتریب
اون، آستلبرت و  ؛2014فنتون، دودا، گویست و بارت، )

 شدهکنترل اشکال مقابل، در. (2013، 3لندسدال
 یبدن یهاتیفعال در مشارکت با یمنف ارتباط یزشیانگ

استندیج،  ؛2013اون، آستلبرت و لندسدال،  ) دارد
مشارکت افراد  .(2012 ،4گلیسون، آنتونامیس و تریسور

تاری خودمخ با انگیزة بدنیتربیتهای در فعالیت
انگیزه درونی، با پایداری طوالنی تر در آن  مخصوصاً

ی مثبت و فعالیت، لذت بردن از فعالیت، و حاالت روان
 باشدبدنی مرتبط میاحتمال کمتر ترک فعالیت

، به همین دلیل، (2005استندیج، دوال و آنتونامیس، )
 امریرونی درک چگونگی افزایش و تسهیل انگیزش د

 می باشد.  بدنیتربیتن مهم برای معلما
-یانهیزم طیمح تیاهم بر (2002)دسی و رایان 

 مثبت یامدهایپ و یدرون زشیانگ لیتسه در یاجتماع
 طیمح نوع دو نیب یزیتما و دندار دیتاک سازگارانه و

 یخودمختاریحام طیمح: نداشده قائل یاجتماع بافت
 یطیشرا و دهدیم رشد را یدرون منشأ با یهاتالش که
 ،یشخص استقالل احساس تا کندیم جادیا افراد یبرا
 یمرب ط،یمح نیا در. کنند تجربه را ارتباط و یستگیشا
 و هانهیگز انکنیباز آن در که کندیم خلق را یطیمح

 کنانیباز نظر به دارند، را نیتمر انتخاب یهافرصت
 هایریگمیتصم پرده پشت لیدال و دهندیم ارزش
 مقابل، در. (2003، 5مگیو و والرند) شودیم داده حیتوض
 یمرب آن در که دارد وجود زین  کنندهکنترل طیمح

 پاداش از ندهد، تیاهم کنانیباز نظر به است ممکن
 برآورده یمرب انتظار اگر و کند استفاده دادن زهیانگ یبرا

بارسولومه، آنتونامیس، ) باشد توجهیب کنیباز هب نشود،
 . (6توگرسن و آنتومانی

5. Mageau GA, Vallerand 

6. Bartholomew, Ntoumanis, 

Thøgersen,Ntoumani 
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 طیمح که است آن انگریب ،یبلق یهاافتهی جینتا
 از کننده،کنترل طیمح به نسبت یخودمختاریحام
 رشد و یشناختروان یازهاین از یمندتیرضا قیطر

 یامدهایپ شیافزا به منجر خودمختار زشیانگ شتریب
 در شرکت به لیتما شیافزا مانند مثبت

اگر، چانزی سارانتیس و ه)  شودیم یبدنیهاتیفعال
نگ، لیم و وا ؛2016و بهزادنیا،  احمدی، امانی ،2009
 کنندهنیبشیپ کننده،کنترل طیمحچنین هم. (2002
 ،و به تبع آن ازهاین از مندیعدم رضایت مثبت

پز و لو ) باشدیم یورزش رفتار ناسازگارانه یامدهایپ

 ؛2011بارسلومه و همکاران، ؛2014همکاران، 

  .(2010بارسلومه و همکاران، 

مطالعات در زمینه  ،دانشگاهی بدنیتربیتدر محیط 
خودمختاری و کنترل کننده بر محیط حامینقش 

می باشد، با این وجود تاثیر  کمتر پیامدهای مختلف،
خودمختاری در این مطالعات آشکار مثبت محیط حامی

 1ده است. به عنوان مثال ادموند، انتومانیس و دوداش
( تاثیر مداخالت سبک آموزشی 2008)

شناختی خودمختاری بر ارضای نیازهای روانحامی
انگیزشی، رفتار تمرین، میل و  هایمیتنظاساسی، 

 10عالقه و خلق را در دانشجویان دانشگاهی در طول 
اکثراً  . شرکت کنندگانهفته مورد بررسی قرار دادند

دانشجویان دانشگاه بودند که در شرایط تمرین 
-یا در شرایط تمرین عادی شرکت می خودمختاری و

کنندگان در شرایط کردند. نتایج نشان داد شرکت
 رضایتمندی ازخودمختاری سطوح باالتری از حامی

شناختی، خلق مثبت و پایبندی به ورزش نیازهای روان
های یافته زارش کردند.را در مقایسه با گروه دیگر گ

اند که افراد در یک محیط حامی قبلی نشان داده
تر از نظر خودمختاری، استقالل بیشتر، عملکرد مثبت

درگیری فعالیت بدنی بیشتر در کالس، رشد عاطفی، 
خالقیت، انگیزش درونی، بهزیستی روان شناختی، 

                                                           
1. Edmunds, Ntoumanis & Duda 

های پیشرفت تحصیلی و پایداری بیشتر در فعالیت
نسبت به دانشجویان در یک محیط کنترلی تحصیلی را 

. چانزی (2009چانزی سارانتیس و هاگر، ) دارند
سازی اند که پیادهده( نشان دا2009) 2هاگررانتیس و سا

بدنی در در حیطه تربیت حامی خودمختاریسبک 
های بدنی خارج از مدرسه آموزان به فعالیتتمایل دانش

 .استداشته نقش های بدنی روزمرهو فعالیت
 نظریة حیطة های انجام شده دربا وجود پژوهش

، این مختلف بدنیفعالیتهای محیط خودمختاری در
تر مورد ها کمدر دانشگاه بدنیتربیت ةع در حیطموضو

اند توحاضر می پژوهشاست. نتایج مطالعه قرار گرفته
یان ورزشی در خلق ثری برای اساتید و مربکمک مؤ

به  بدنیتربیتهای ثر در کالسمحیط انگیزشی مؤ
به  یابیدستدرونی دانشجویان و  منظور ترفیع انگیزش

ی این هاباشد. به عالوه، یافتهداشته پیامدهای مطلوب
ه را تواند ادبیات نظری موجود در این زمینمی پژوهش

 نظریةگسترش دهد و شواهدی برای کاربرد 
را  دانشگاهی بدنیتربیتهای خودمختاری در کالس

است  حاضر، سعی شده پژوهشنابراین، در فراهم کند. ب
حیط ماجتماعی )-ایدو نوع محیط زمینهتا ارتباط بین 

، جهت گیری (حامی خودمختاری و کنترل کننده
 احساس لذتپیامدهای مطلوب )و  خودمختار انگیزشی

مندی از کالس و رضایت های بدنیفعالیت از
دانشگاهی مورد  بدنیتربیتدر محیط  (بدنیتربیت
   گیرد.قرار بررسی

 

 روش پژوهش
این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی 

 که به صورت پیمایشی انجام شده است. اشدبمی

  کنندگانشرکت

مقطع دانشجویان  جامعة آماری پژوهش حاضر را کلیة
پسر و دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کارشناسی 

2. Chatzisarantis & Hagger  
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-سال اول سالدر نیمتشکیل می دهند که کرمانشاه 

و  بدنیراندن واحد تربیتدر حال گذ 94-95تحصیلی 
 193دانشجو ) 393. از این جامعه، تعداد بودند 1ورزش 

ای گیری خوشهپسر( به روش نمونه 200دختر و 
  انتخاب شدند. پژوهشانتخاب و به عنوان نمونه در این 

 پژوهشابزار 
: ادراک از کنندهمحیط حامی خودمختاری و کنترل

 خودمختاری و-های خلق شده حامیمحیط
های معتبر کننده توسط مربی از طریق مقیاسکنترل

مورد سنجش قرار  قبلی هایپژوهشستفاده شده در ا
ادی، دودا  ؛2014فنتون، دودا، گویست و بارت، ) گرفت

گویه برای  4شامل  نامهپرسش. (2012، و انتونامیس
خودمختاری مربی )مانند، -زه گیری رفتارهای حامیاندا

کنم که مربی برای من در این ورزش، احساس می
گویه  6کند( و ها و شرایط انتخاب، فراهم میفرصت

کننده مربی )مانند، گیری رفتارهای کنترلبرای اندازه
کند هایی میمربی، من را وادار به انجام تمرین و فعالیت

ها، از در این مقیاس می باشد.  خواهد(که خودش می
شود تا میزان موافقت خود کنندگان خواسته میشرکت

) کامال  5)کامال مخالف( تا  1ها از را نسبت به گویه
موافق( عالمت بزنند. این مقیاس نیز دارای اعتبار 

( ضرایب 2014) 1باشد، فنتون و همکارانمناسبی می
تیب برای حامی را به تر 74/0و  67/0آلفای کرونباخ 

کننده گزارش کردند. در این خودمختاری و کنترل
، پایایی قابل قبولی برای هر دو مؤلفه مقیاس پژوهش

ای کرونباخ برای مقیاس محیط بدست آمد. ضریب آلف
کننده ( و محیط کنترل89/0خودمختاری )حامی 

 آمد.دست( به80/0)
 20نامة پرسش: بدنیتربیتمقیاس انگیزش در 

بدنی برای تعیین انگیزش در تربیتای  گویه

                                                           
1. Fenton et al 

2. Goudas & Biddle 

3. Hashim, Grove & Whipp 

، 2گوداس و بیدل) گیری انگیزشی استفاده شدجهت
 هایمیتنظانگیزگی، ابعاد بینامه پرسش. این (1994

 هایمیتنظشده، فکنیدرون هایمیتنظبیرونی، 
کند. هر گیری میدپذیر و انگیزش درونی را اندازهوخ

با نامه پرسششود. این بعد با چهار سئوال سنجیده می
کامال صحیح تا  7ارزشی لیکرت ) 7مقیاس امتیازدهی 

من در ”باشد، که با عنوان اصلی کامال نادرست( می 1
 “...کنم زیرا بدنی شرکت میهای تربیتکالس

در  در کشور نامهشپرسمشخص شده بود. این 
و دانشجویان دانشگاهی مورد اعتباریابی قرار گرفته 

احمدی و ) روایی و پایایی مناسبی گزارش شده است
. در پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ (1395همکاران، 

بیرونی  هایمیتنظ، 85/0برای ابعاد عدم انگیزش 
 هایمیتنظ، 71/0درون فکنی شده  هایمیتنظ، 81/0

 دست آمد.هب 84/0و انگیزش درونی  78/0خودپذیر 
: میزان لذت بدنییتتربهای میزان لذت از فعالیت

از طریق  با توجه به هدف پژوهش، های بدنیاز فعالیت
گویه مربوط به یک بعد )هیجان ایجاد شده توسط  4

مورد  بدنیتربیتفرایندهای لذت از نامة پرسشمربی( 
 .( 2008، 3هاشیم، گرو و ویپ) سنجش قرار گرفت

می  لیکرت امتیازی 7مقیاس امتیازدهی از نوع مقیاس 
در ایران مورد تایید نامه پرسشروایی و پایایی این  باشد.

. در (1389عبدلی و همکاران، ) قرار گرفته است
ست دهب 85/0پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ 

 . آمد
نسخه : بدنیتربیتی هاتیفعالمندی از رضایت
های بدنی مندی از فعالیترضایت نامةپرسشفارسی 

مندی برای سنجش میزان رضایت 4کالس تربیت بدنی
مورد استفاده قرار بدنی تربیتدانشجویان از کالس 

گویه و  33نامه پرسش. این (2007، 5کانینگهام) گرفت
عامل می باشد. مجموع عوامل، به عنوان  9دارای 

4. Physical Activity Class Satisfaction 

Questionnaire 

5. Cunningham 



 1398تابستان ، 28شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                             18

                                                                        

 

مندی کل در نظر گرفته می شود. نمره گذاری رضایت
بر اساس سیستم امتیازدهی لیکرت می باشد که در آن 

موافقم نمره  کامالً  7مخالفم تا  کامالً  1ها از آزمودنی
از طریق اساتید نامه رسشپی اروایی محتودادند. 

ضریب شناسی ورزشی مورد تایید قرار گرفت. روان
 دست آمد. هب 81/0آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر، 

 هاروش گرداوری داده
که مربوط به محیط  پژوهشبا توجه به هدف 

دانشگاهی بود، ابتدا  1و ورش  بدنیتربیتهای کالس
-شد. برای جمع ها از دانشگاه اخذمجوز گردآوری داده

ها، بعد از هماهنگی با اساتید مربوطه، با آوری داده
ها که در سالن ورزشی بودند و حضور در محل کالس

-در زمان استراحت بعد از پایان تمرینات، از شرکت

کنندگان خواسته شد تا در این پژوهش شرکت کنند و 
کنندگان، ها را تکمیل کنند. به شرکتنامهپرسش

ها و نامهنام بودن پرسشزم در مورد بیاطمینان ال
هایشان، ارائه گردید. همچنین داشتن پاسخمحرمانه نگه
کردن های الزم در مورد نحوة پردستورالعمل

ها به طور کامل و واضح ارائه شد و از آنان نامهپرسش
خواسته شد تا در صورت داشتن هر گونه سئوال یا 

ا، از محقق کمک هنامهمشکل در مورد پرکردن پرسش
دقیقه  30ها به طور متوسط نامهتکمیل پرسش بگیرند.

 طول کشید.

 های آماریروش
از روش های آماری توصیفی شامل در پژوهش حاضر، 

فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی 
و از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، 

. از نرم است استفاده شده رگرسیون، و تحلیل مسیر
برای  5/8 2لیزرلو  19نسخه  1اس.پی.اس.اسافزار 

  شد.های آماری استفاده انجام روش
 

 هایافته
شرکت کنندگان  های عمومی ویژگی ،1در جدول 

 شده است.  توصیفپژوهش حاضر، 

 

 

 کنندگان پژوهشهای عمومی شرکت. توصیف ویژگی1جدول

 سن  تعداد کالس تربیت بدنی شرکت کنندگان

 دانشجویان مرد
 23/21±11/2 100 1تربیت بدنی 
 54/23±22/3 100 2تربیت بدنی

 دانشجویان زن
 54/20±50/2 100 1تربیت بدنی 
 18/22±65/3 93 2تربیت بدنی 

میانگین و انحراف استاندارد مربوط به  ،2در جدول 
کننده، خودمختاری و کنترلحامی محیط  متغیرهای

یزشی ، احساس لذت و انگهای گیریجهت

بدنی توصیف شده مندی از کالس تربیترضایت
   است. 

 
 
 
  

                                                           
1. SPSS.19 2. LISREL.8.5 



 91                                                                                     ... احساس زش،یانگ ،یاجتماع یانهیزم طیمح ارتباط

متغیرهای مورد پژوهشمیانگین و انحراف استاندارد  .2جدول

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیرها

 53/0 -86/0 35/1 25/5 حامی خودمختاریمحیط 
 06/3 02/2 23/1 78/1 محیط کنترل کننده

 98/0 -35/1 11/1 98/5 درونی انگیزش
 50/0 -84/0 02/1 77/5 خودپذیر هایمیتنظ
 18/0 -69/0 28/1 70/4 درون فکنی شده هایمیتنظ
 01/0 39/0 21/1 55/3 بیرونی هایمیتنظ

 -15/0 90/0 51/1 49/2 عدم انگیزش
 24/0 -67/0 98/8 18/10 شاخص خودمختاری
 09/2 -77/1 99/0 37/4 لذت از فعالیت بدنی

 60/0 -16/1 02/1 13/4 کالساز  رضایتمندی

 

مشاهده می شود ضرایب  2 که در جدولهمچنان
چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش در حد کمینه 

( قرار دارند که این نشان دهنده -2+ تا 2و در دامنه )
نرمال بودن شکل توزیع داده های متغیرهای 

 رتباطی بین برای تعیین الگوی اپژوهش می باشد. 
 محیط حامی خودمختاری و کنترل کننده با احساس 

های کالس مندی از فعالیترضایتلذت و 
بدنی ابتدا ماتریس همبستگی بین متغیرها در تربیت
، رابطه 3ارائه شده است.  با توجه به جدول  3جدول 

محیط کنترل کننده با لذت از فعالیت بدنی، تمامی 
 با هم دارند.  متغیرها رابطه معناداری

 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش. 3جدول

 5 4 3 2 1 متغیر شماره

     1 خودمختاری امیمحیط ح 1

    1 -22/0** محیط کنترل کننده 2

   1 -25/0** 11/0* خودمختارانگیزش  3

  1 61/0** -08/0 14/0** لذت از فعالیت 4

 1 /62** 50/0** -009/0 29/0** رضایتمندی از کالس 5

 است. ، مدل آزمون شده پژوهش گزارش شده 1در شکل 
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 . مدل آزمون شده پژوهش1شکل

 
اثر مستقیم محیط کنترل کننده  ،1 با توجه به شکل

( بر شاخص خودمختاری انگیزش در سطح -24/0)
باشد ولی اثر محیط حمایتگر معنادار می 001/0

ری ( بر شاخص خودمختا07/0استقاللی )
  چنین، اثر مستقیم شاخصمعنادارنیست. هم

 

بر لذت از فعالیت بدنی خودمختاری انگیزش  
بدنی مندی از کالس تربیت( و بر رضایت619/0)
، 4معنادار است. در جدول 001/0( در سطح 51/0)

اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس تبیین 
 شده متغیرها گزارش شده است.

 

 مستقیم، غیرمستقیم، کل و میزان واریانس تبیین شده متغیرها اثرات .4جدول 

 منبع اثر
اثرات 
 مستقیم

اثرات 
 غیرمستقیم

 اثرات کل
واریانس تبیین 

 شده
    روی لذت از فعالیت از رب

38/0 
 61/0*** - 62/0*** شاخص خودمختاری انگیزش

 04/0 04/0 - حامی خودمختاریمحیط 
 -15/0** -15/0** - محیط کنترل کننده

    بر روی رضایتمندی از کالس از

26/0 
 51/0***  51/0*** شاخص خودمختاری انگیزش

 03/0 03/0  حامی خودمختاریمحیط 
 -12/0** -12/0**  محیط کنترل کننده

بر روی شاخص خودمختاری 
 انگیزش از

   
08/0 

 07/0 - 07/0 حامی خودمختاریمحیط 
 -24/0** - -24/0** محیط کنترل کننده
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، اثر غیر مستقیم محیط کنترل 4با توجه به جدول 
بر و  (-15/0) بدنیتربیتهای کننده  بر لذت از فعالیت

( در سطح -12/0) بدنیتربیتمندی از کالس رضایت
مستقیم محیط باشد ولی اثر غیرمیمعنادار  01/0

بدنی های تربیتبر لذت از فعالیتخودمختاری حامی
( 03/0) بدنیتربیتمندی از کالس ( و بر رضایت04/0)

ای شاخص باشد. بنابراین، نقش واسطهمعنادار نمی
کننده خودمختاری انگیزش در ارتباط بین محیط کنترل

مندی از بدنی و رضایتهایو احساس لذت از فعالیت
چنین، محیط شود. همتایید می بدنیتربیتکالس 

 38 خودمختاری انگیزش، شاخصاجتماعی و -ایزمینه
های غییرات احساس لذت از فعالیتدرصد از ت

مندی از رضایت درصد از تغییرات 24و  بدنیتربیت
کنند. از طرفی، محیط را تبیین می بدنیتربیتکالس 

درصد از تغییرات شاخص  8اجتماعی، -ایزمینه
 ،5در جدول  ختاری انگیزش را تبیین می کند.مخود

برازش مدل آزمون شده را گزارش آنان شاخص های 
دهند که مدل آزمون کردند. این شاخص ها نشان می

برخوردار است. نسبتا مناسبشده از برازش 

 

 شاخص های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش .5 جدول

X2/df GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 

35/2 94/0 96/0 91/0 66/0 07/0 

 گیریو نتیجه بحث
حاضر، بیانگر آن بود که محیط  پژوهشنتایج 
احساس لذت  کنندة مستقیمبینپیشخودمختاری حامی

مندی از کالس و رضایت بدنیتربیتهای از فعالیت
 ای شاخص واسطه. نقش است بدنیتربیت

محیط خودمختاری انگیزش در ارتباط بین 
مندی از احساس لذت و رضایت وخودمختاری حامی

 ایید نشد. از تتربیت بدنی  کالس
 ةکنندبینمنفی پیشطورکننده بهطرفی، محیط کنترل

شاخص خودمختاری انگیزش دانشجویان در کالس 
کننده با چنین، محیط کنترلباشد. هممی بدنیتربیت

ای شاخص خودمختاری انگیزش، نقش واسطه
 مستقیم احساس لذت ازغیر ةکنندبینمنفی پیشطوربه

می  بدنیتربیتمندی از کالس یتفعالیت بدنی و رضا
 باشد.  
خودمختاری محیط حامی نشان دادحاضر  پژوهشنتایج 
ای شاخص خودمختاری انگیزش، نقش واسطهبدون 

                                                           
 

از فعالیت  مستقیم احساس لذت مثبت و ةکنندبینپیش
این  ،باشدمی بدنیتربیت مندی از کالسو رضایت بدنی

باشد که فرض یبا نظریة خودمختاری مناهسمو یافته 
-حمایتیسبک کننده که ترفیعهایی محیط می کند

استقاللی هستند، سطوح خودمختاری انگیزش را 
منجر به پیامده های  ،دهند و از این طریقافزایش می

. (2000دسی و رایان، ) مثبت و سازگارانه می شوند
های قبلی در چنین، در تضاد با یافته حاضر، یافتههم

بدنی بیانگر آن است که های مختلف فعالیتمحیط
سازی و استقاللی منجر به درونی-محیط حمایتی

) شود اخص خودمختاری انگیزش میافزایش ش
پروساک،  ؛2012احمدی، نمازی زاده و مختاری، 

(، ارتباط 2009) 1. به عنوان مثال، لیم و همکاران(2004
خودمختاری و میل به ادامه -بین محیط حمایتی

 انگیزشی خودمختار گیریبدنی را از طریق جهتفعالیت
. نتایج مطالعة یوسفی و احمدی (15) نشان دادند

استقاللی باعث -(، نیز نشان داد رفتار حمایتی1392)
شناختی و انگیزش تقویت رضایتمندی نیازهای روان

1. Lim et al 
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به نوبه خود، به افزایش لذت  درونی می شود که آن نیز
چنین، وانگ و . هم(13) شودمنجر میاز فعالیت بدنی 

ای با بررسی تاثیر خودمختاری ( در مطالعه2007) 1لیئو
مندی، نشان دادند محیط با بر میزان رضایت

خودمختاری نسبی از طریق انگیزش، تاثیری 
بدنی مندی از فعالیتمستقیم بر میزان رضایتغیر

 . (2007وانگ و لیو، ) آموزان دارددانش
حیط از طرفی، نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که م

کننده از طریق نقش واسطه ای شاخص کنترل
خودمختاری انگیزش، پیش بین کننده منفی احساس 

مندی از کالس بدنی و رضایت لذت از فعالیت
در مورد محیط  بدنی می باشد. این یافتهتربیت
ه می باشد ک خودمختاریهمسو با نظریه  ،نندهککنترل

گیری کننده منجر به جهتمحیط کنترل بیان می کند
شود بیرونی و کاهش شاخص خودمختاری انگیزش می

رد و از این طریق بر کاهش پیامدهای مثبت تاثیر دا
چنین، این نتایج (. هم2000، 1985)دسی و ریان، 

احمدی  ) ستهمسو با یافته های پژوهش های قبلی ا
پروساک،  ؛2009لیم و وانگ، ؛ 2012و همکاران، 

2004). 
شاخص خودمختاری انگیزش توسط نشدن بینی پیش

توان به نوع زمینه مورد ری را میخودمختامحیط حامی
 بدنیتربیتحاضر که کالس پژوهش مطالعه در 

و ورزش  بدنیس تربیتودر دانشگاهی است، نسبت داد.
و دانشجویان  هستندواحد درسی دانشگاهی  ،1

، با این وجود، بگذراننددرسی را  هایاین واحد مجبورند
ه عنوان را ب بدنیتربیتهای فعالیتاغلب دانشجویان 

همچنانکه نتایج مربوط به  دانند ویک فعالیت مفرح می
 میانگین انگیزش خودمختاری در این پژوهش نشان

با شاخص خودمختاری باالتری وارد محیط داد، آنان 
نوع محیط  می شوند. بنابراین، احتماالً  بدنیتربیت
خودمختاری اعمال شده توسط مربی، تاثیر حامی

                                                           
1. Wang & Liu 

دانشجویان  خودمختار گیری انگیزشیچندانی به جهت
زمانی که . در مقابل، ندارد بدنیدر کالس تربیت

کننده در کنترل را بدنیتربیتمحیط دانشجویان 
گیری خودمختار انگیزش را تواند جهتمی یابند، آنمی

به دهد.  خوددمختاری سوق کاهش در جهت تغییر و
گیری قویتر، نیاز به مطالعات بیشتر هر حال، برای نتیجه
 رسد.ضروری به نظر می

در مورد تاثیر مستقیم  نتایج پژوهش حاضراز طرفی، 
، همسو مدهای سازگارنهپیاخودمختاری بر محیط حامی

 لذت و های قبلی است که احساسبا اکثر یافته
را در محیط  بدنیتربیتهای رضایتمندی از فعالیت

فیریز، سیسیلیا و )اندنشان داده خودمختاریحامی
سانزالوارز2، 2013(. به عنوان مثال، فریز و همکاران 

های با بررسی رضایتمندی از کالس(، 2013)
آموزان نوجوان نشان دادند محیط در دانش بدنیتربیت
مندی بدنی باعث رضایتخودمختاری تربیتحامی

همچنین، شود. می بدنیتربیتبیشتر از فعالیتهای 
(، نشان دادند گروه مداخله 2004پروساک و همکاران )

ون های انتخاب، نسبت به گروه کنترل بدبا فرصت
مداخله، انگیزش درونی باالتر و عدم انگیزش پایین 

(، 2013. فریز و همکاران )(2004پروساک، ) تری دارند
در بدنی تربیتهای مندی از کالسبا بررسی رضایت

خودمختاری آموزان نشان دادند محیط حامیدانش
مندی بیشتر از فعالیتهای بدنی باعث رضایتتربیت

.(2013فریز و همکاران، ) شودبدنی میتربیت  
خودمختاری، افراد مهم در زندگی مانند  ةبر اساس نظری

 افرادتوانند بر پیامدهای رفتاری والدین و معلمان می
 بدنیتربیتتاثیرگذار باشند. به عنوان مثال، یک معلم 

-واند با ایجاد ساختارهای محیط حمایتیمی ت
استقاللی، شاگردانش را تشویق به درگیرشدن فعالیت 

های گیری در فعالیتشدن بیشتر، انتخاب و خودتصمیم
تواند رفتار کند. در مقابل، معلمی می بدنیتربیتمختلف 

2. Ferriz, Sicilia & Sáenz-Álvarez 



 32                                                                                     ... احساس زش،یانگ ،یاجتماع یانهیزم طیمح ارتباط

داشته باشد که در آن شاگردان برای انجام  کنندهکنترل
، خود را تحت فشار و یا اجبار بدنیتربیتهای فعالیت
 هایپژوهش. نتایج اکثر (2000دسی و رایان، )ببینند 

اند حاضر، نشان داده پژوهشقبلی نیز همسو با نتایج 
تار تواند نقش مهمی در رفاجتماعی می-بافت زمینه ای

(، چنین 1994بدنی ایجاد کند. دسی و همکاران )فعالیت
تواند بر پیشنهاد کردند که بافت محیطی، زمانی می

رفتار انسان کمک کند که در آن امکان انتخاب و 
های فرد گیری، منطق، و ارزش نهادن به تالشتصمیم

، 1و لیون دسی، ایگراری و پاتریک) وجود داشته باشد
1994) . 

ساختار حمایتگر استقاللی هر حال، مزیت های ایجاد  به
دروس  مربیانتواند اشارات کاربردی برای می

به می توانند داشته باشد. آنها  1بدنی و ورزش تربیت
 کالسدر این مندی بیشتر دانشجویان منظور رضایت

 خودمختاریاز ساختارهای حامی  در محیط تدریس ها، 
جهت فراهم کردن حق انتخاب برای دانشجویان  مانند

 و بدنیتربیتهای کالس ها و فعالیتبرنامه شرکت در
ها ارائه دالیل و توضیحات منطقی درباره انجام برنامه

، استفاده نمایند. های مختلف در کالسلیتو فعا
آگاهی درباره احساسات و دیدگاه های همچنین 

ارائه بدنی، هایشخصی دانشجویان نسبت به فعالیت
فراهم کردن فرصت هایی برای ابتکار بازخورد مثبت و 

منجر به افزایش مستقل فعالیت ها و انجام 

ی بدنهای تربیت کالس دریان ودانشج مندی رضایت
از رفتارهای  می شود. به عالوه مربیان بهتر است 

جلوگیری از انتقادات و کنترل اظهارات کنترلی همچون 
و  آنهاهای فعالیت کنترل آشکار و عمومیدانشجویان، 

 کنند. اجتناب ، تنبیهبه کار گیری 
، آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش مطرح شده بود

نقش منفی  خودمختاری ونقش مثبت محیط حامی
 بینی پیامدهای مطلوب باکننده در پیشمحیط کنترل
 ای شاخص خودمختاری انگیزش بود. نقش واسطه
تایید های پژوهش حاضر، از جمله عدم برخی یافته
در ارتباط  شاخص خودمختاری انگیزشای نقش واسطه

و احساس لذت و خودمختاری محیط حامیبین 
ت یافتة جدیدی اس مندی از کالس تربیت بدنی،رضایت

تواند در چالش نظریة خودمختاری در محیط میکه 
   مطرح باشد. ،دانشگاهی بدنیتربیت

 تشکر و قدردانی
 طیمح عنوان با یپژوهش طرح از مستخرج مقاله نیا

 از لذت و ،یزشیانگ یریگجهت ،یاستقالل تگریحما
 رد یخودمختار هینظر کاربرد: یبدنتیترب یهاتیفعال
 توسط آن اعتبار که است یدانشگاه یدنب تیترب

 .ستا شده نیتام کرمانشاه واحد یاسالم آزاد دانشگاه
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Abstract 
The purpose of the present study was to examine the relationships between 

social-contextual environments, motivation, enjoyment and satisfaction of 

students in physical education class, based on self-determination theory. A 

descriptive correlation design was employed. Participants were 393 university 

students (193 female & 200 male) who were joining general physical 

education in first semester 2015; these were selected by cluster random 

sampling method. Participants completed a series of questionnaires which 

assess autonomy-supportive and controlling environment, motivational 

orientation, enjoyment of physical education activities, and satisfaction of 

physical education class. The result of correlation and path analysis, showed 

that the autonomy-supportive environment doesn't predict the autonomous 

motivation, whereas directly predicts enjoyment and satisfaction in physical 

education class. Moreover, controlling environment significantly and 

negatively predicts enjoyment and satisfaction via the mediatory role of 

autonomous motivation.  
 

Keywords: Self-Determination Theory, Physical Education Class, 

Controlling Environment, Physical Activity, Students 
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