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 زیر نظریه ای در چهارچوب نظریة خودمختاری را در دانشجویان ورزشکار،این پژوهش نظریة نیازهای اساسی روانشناختی
 اجتماعی تعیینکننده در بهزیستی دانشجویان ورزشکار مورد بررسی قرار-  عوامل زمینه، بر این اساس.مورد بررسی قرار داد
 دانشجوی ورزشکار در دانشگاههای ارومیه و تبریز به صورت234 . طرح پژوهش حاضر توصیفی– همبستگی بود.گرفت
 نیاز برای، شایستگی و وابستگی، جَوهای انگیزشی ادراک شده،تصادفی انتخاب و پرسشنامههای حمایت استقاللی مربی
، نتایج نشان داد حمایت استقاللی و جَو تکلیفمحور با احساس استقالل. و عاطفة مثبت و منفی را تکمیل نمودند،استقالل
 سه نیاز اساسی روانشناختی ارتباط مثبتی با عاطفة.شایستگی و وابستگی و عاطفة مثبت ارتباط مثبت و معناداری داشت
 همچنین سه نیاز اساسی روانشناختی میانجیگر مثبت در رابطة بین. و همچنین ارتباطی منفی با عاطفة منفی داشتند،مثبت
. نتایج پژوهش حاضر از نظریة نیازهای اساسی حمایت کرد.حمایت استقاللی و جَو تکلیفمحوری با عاطفه مثبت بودند
 دانشجویان ورزشکار، بهزیستی، جَوهای انگیزشی، حمایت استقاللی، نظریة نیازهای اساسی:کلید واژهها

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
انگیزش از اصلی ترین موضوعات در روانشناسی
ورزشی است؛ زیرا با اصل شرکت یا عدم شرکت در
ورزش ،انتخاب نوع ورزش ،و میزان تالش و مداومت
برای پیشرفت در آن مربوط است (سیج .)1977 ،در
واقع انگیزش ،فرایند گرایش به فعالیتی خاص و تداوم
آن است .این فرایند ،تمایالت و سوق دهندههای
درونی و محرکهای بیرونی را دربر میگیرد .والراند1
در تعریفی جامع از انگیزش بیان نمود انگیزش
ساختاری فرضی است که برای توصیف نیروهای
درونی و یا بیرونی به کار میرود و نیت ،جهت ،شدت
و پایداری رفتار را ایجاد میکند (والرند.)2001 ،
در تبیین انگیزش ،نظریههای گوناگونی ارائه شده
است .برخی نظریههای قدیمی ،انگیزة رفتار را درونی
میدانند و بر این باورند که غرایز ناهوشیار آدمی
هستند که او را به سمت رفتار خاصی جهت میدهند
(مانند نظریة فروید .)1969 ،برخی دیگر عوامل
بیرونی را واجد انگیزه میشمارند و رفتار را بر مبنای
پاسخ شرطی به محرکهای محیط تبیین میکنند.
سومین رویکرد در انگیزش ،رویکرد شناختی است.
این رویکرد از زمانی آغاز شد که وینر 2و همکاران در
سال  ،1971استدالل کرد افرادی که انگیزش کم یا
زیاد داشتند ،تفکرشان در مورد پیروزی و شکست
متفاوت بود .در این دیدگاه ،افکار یا اسنادها متغیر
مهمی در فرایند انگیزش هستند )وینر و همکاران،
.)1971
3
نظریة خودمختاری دسی و ریان (،)2000 ،1985
یکی از برجستهترین نظریههای شناختی است که
عوامل انگیزش ورزشی و پایداری در ورزش را بخوبی
توصیف میکند .این نظریه ،انگیزش و رفتار را بر

اساس جهتگیری انگیزشی ،اثرات بافت محیطی ،و
ادراکات بین فردی توضیح میدهد .سه طبقة انگیزش
در این نظریه ،شامل عدم انگیزش ،انگیزش بیرونی و
انگیزش درونی است .هر کدام از این انگیزشها با در
نظر گرفتن میزان خودمختاری ،در یک محدودة
پیوستاری ،از خودمختاری کم (عدم انگیزش) تا زیاد
(انگیزش درونی) قرار میگیرند .این نظریه اخیراَ در
بسیاری از مطالعات فعالیت بدنی و ورزش به کار
گرفته شده است (استاندج ،دودا و انتومانیس،2003 ،
2005؛ استاندج و تریشور.)2002 ،
بنابر نظریة نیازهای اساسی( 4یکی از زیرنظریههای
نظریة خودمختاری) ،خوشنودی از نیازهای اساسی
روانشناختی شامل احساسات درونی از شایستگی،
استقالل درونی ،و وابستگی 5برای تسهیل انگیزش
خودمختاری و بهزیستی 6انسان ضروری هستند
(دسی و ریان .)2000 ،1985 ،شایستگی ،تمایل افراد
به تعامل موثر با محیط و رخ دادن نتایج مورد دلخواه
فرد است .استقالل درونی ،به عنوان تمایل برای
خودابتکاری در تنظیم رفتار افراد توصیف میشود.
وابستگی ،نیاز به احساس ارتباط و پذیرش از طرف
نزدیکان (مانند والدین و مربی) است .بر طبق نظریه
خودمختاری (دسی و ریان )2002 ،توسعة بهزیستی و
سالمتی افراد وابسته به تکمیل و ارضاء سه نیاز
اساسی است .به عنوان یک حالت کلی ،ارضاء این
نیازها و تجربة بهزیستی تحت تاثیر شرایط و محیط-
های زندگی فرد بوده و در گروه تعامالت فرد در
زندگی است ،که در این میان والدین ،مربی و معلم و
همچنین همساالن نقش مهمی در این امر ایفا می-
کنند (ریان و دسی.)2001 ،
یکی از نیازهای پژوهشی در حوزة روانشناسی

1. Vallerand
2. Weiner
3. Self-determination

4. Basic needs theory
5. Relatedness
6. Well-being
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ورزشی این سوال که فعالیت بدنی و محیطهای آن
چرا و چگونه بر بهزیستی و جنبههای آن تأثیر
میگذارد .کشف مکانیزمهای اساسی که تأثیرات
ورزش را روی بهزیستی داشتهاند ،به طور واضح مورد
تأیید نبوده است .مایرز و دینر(1مایرز و دینر،)1995 ،
اشاره به احساس بهزیستی کردند و خاطر نشان کردند
که ویژگی مهم روانی که فرد واجد سالمت ،می-
بایست از آن برخوردار باشد؛ احساس بهزیستی است.
بهزیستی به طور گستردهای مورد بررسی و به
روشهای مختلفی مفهومسازی شده است .آنها
همچنین بهزیستی را احساس مثبت و احساس
رضایتمندی عمومی از زندگی میدانند که شامل خود
و دیگران در حوزههای مختلف خانواده و شغل است.
بهزیستی روانشناختی را برخی از پژوهشگران از نظر
مولفهها یا فرآیندهای ویژهای نظیر فرآیندهای عاطفی
مفهوم سازی میکنند .ریف ،1989( 2ریف و دینر،
 )1995بر پایه ادبیات پژوهش و انسجام نظریههای
رشدی ،سالمت روانی ،و بالینی خاطر نشان کرد که
این دیدگاه در بردارندة مالکهای مشابه و مکمل
سالمت روانشناختی مثبت هستند .ریف (ریف،
 ،)1989بر این عقیده است که بعضی از جنبهها مانند:
تحقق هدفهای فردی ،متضمن تالش بسیار و
قانونمندی است؛ که این امر حتی ممکن است در
تعارض کامل با شادکامی کوتاه مدت باشد .بنابراین،
بهزیستی را نباید ساده نگرانه ،معادل با تجربة بیشتر
لذت در مقابل افسردگی دانست؛ در عوض بهزیستی
در برگیرندة تالش برای کمال و تحقق نیروهای
بالقوه واقعی فرد است .به هر حال ،در یک محیط
ورزشی بهزیستی انسان میتواند تحت تأثیر شرایطی
آنی در نتیجة برد یا باخت ،ارتباطات مربی و شاگرد،
نقش همتیمیها فاکتورهای درونی و بیرونی دیگری
1. Myers & Diener
2. Ryff
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قرار گیرد.
یکی از نظریههای دیگر در سالهای اخیر که عوامل
پیشبینی کنندة بهزیستی ورزشکاران را به خوبی
توصیف میکند ،نظریة اهداف پیشرفت( 3آمرز1992 ،؛
نیکوالس )1989 ،میباشد .این نظریه مبنای شناختی
دارد و بر عوامل موقعیتی و شخصی تاکید میکند که
بر انگیزش و رفتار فرد تاثیر میگذارند .یکی از ابعاد
این نظریه مربوط به جهتگیری هدفی فرد میباشد.
دو نوع جهتگیری هدفی در این نظریه شامل
خودمحوری و تکلیفمحوری است .بُعد دیگر ،در
ارتباط با محیط بوده و به معنای ادراک از فضای
انگیزشی است .یکی از فاکتورهای مهم موقعیتی که
معموالً با انواع دوگانه توصیف میشوند فضای تبحر-
محور 4است ،که در آن پیشرفت و تالش خودارجاعی
بوده و تاکید مربی بر یادگیری از طریق همکاری می-
باشد .در مقابل ،در فضای عملکرد -محور ،5مربی بر
اجرای برتر نسبت به دیگران ،تمرکز بر نتیجه ،توجه
بیشتر بر اجرا کنندگان برتر ،و تنبیه برای اشتباه تاکید
دارد ( آمز و آرچر .)1988 ،به مفاهیم فضای انگیزشی
و انگیزش درونی ،بعنوان توصیفاتی متعارف از
انگیزش نگریسته می شود .فضای انگیزشی تبحر
محور با تاکید بر تالش ،پیشرفت فردی ،و ارزیابی
خودارجاعی ،مستقیماً با انگیزش خودمختاری قابل
مقایسه میباشد .به طوری که نتایج پزوهی های
انجام شده نشان دادهاندکه چنین زمینههایی ،انگیزش
درونی را افزایش میدهند و میتوانند پیش بینی-
کنندة مثبتی بر بهزیستی باشند (آمرز1992 ،؛
نیکوالس.)1989 ،
دسی و ریان (  ،)2000با بیان اینکه هر دو نظریة
انگیزة دستیابی به هدف و نظریة خودمختاری بر این

3. Achievement goal theory
4. Mastery oriented
5. Performance oriented
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عقیدهاند که پاداشهای مربوط به عملکرد ،مقایسه-
های اجتماعی ،و هدفهای هنجاری بعنوان رویههای
انگیزشی ،دستیابی به هدف را چند برابر به تاخیر می-
اندازد و در مقابل ،محیطهایی که در آن کمتر به
ارزیابی پرداخته میشود ،و بیشتر بر تمایالت درونی
برای یادگیری تاکید میشود ،اساسی را برای افزایش
پیشرفت و بهزیستی فراهم میکند .از آنجایی که
شرکت در فعالیتهای ورزشی با انگیزة خودمختاری
مخصوصاً انگیزة درونی ،با پایداری طوالنی تر در آن
فعالیت ،لذت بردن از فعالیت ،حاالت روانی مثبت و
احتمال کمتر ترک ورزشی مرتبط میباشد (سارازین،
والرند ،پلیتیر و کوری2002 ،؛ والرند ،)1997 ،به
همین دلیل ،درک چگونگی افزایش و تسهیل
انگیزش درونی یکی از مسائل مهم برای پژوهشگران
و مربیان میباشد .بر همین اساس ،فاکتورهای زیادی
ممکن است بر این نیازهای روانشناختی و در نتیجه
انگیزش افراد تاثیر بگذارند .اما اغلب توجه
پژوهشگران بر عوامل زمینه ای – اجتماعی متمرکز
شدهاند .به عنوان مثال ،نتایج پژوهشها نشان دادهاند
که جوایز ،بازخورد ،رقابت ،و سبک ارتباطات بین
فردی میتوانند بر انگیزش و بهزیستی افراد موثر
باشند (والرند و لویسر.)1999 ،
کاستد و دودا ( )2009با اشاره به جوانگیزشی حاکم در
کالسهای هیپ هاپ ،نشان دادند مربیان در وهلة
اول فراهم کنندة زمینة مناسب برای افرادی هستند
که در تمرینات مشارکت دارند و برای یادگیری و
عملکردهای وابسته به آن تالش میکنند .در این
حالت ،نقش مربی میتواند در ارتباط با بهزیستی افراد
باشد .به طور کلی نظریة خودمختاری از زمینههای
اجتماعی که میتواند در سطوح انگیزش درونی و لذت
ورزشکاران تاثیر داشته باشد ،حمایت میکند (دسی و
ریان1985 ،؛ ریان و دسی .)2000 ،ارضاء نیازهای
اساسی روانشناختی نیز میتواند منجر به تجربه
احساس بهزیستی در افراد گردد (دسی و ریان،
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 .)2000به طور کلی ،به نظر میرسد که بهزیستی
میتواند در رابطه با شرکت در فعالیتهای ورزشی
باشد (بهزادنیا ،محمدزاده ،فرخی و قاسمنژاد،)2014 ،
اما برخی نتایج در این زمینه نشان داده اند که محیط-
های ورزشی عالوه بر اثرات سودمندی که دارند ،می-
توانند تاثیرات منفی نیز در ورزشکاران بر جای گذارد
(دودا2001 ،؛ رینبوت و دودا.)2006 ،
کاستد و دودا ( )2010در مطالعه ای را با هدف بررسی
ارتباط حمایت و جَوهای تکلیفمحور و خودمحوری با
نقش میانجیگری نیازهای روانشناختی و عواطف
مثبت و منفی مورد بررسی قرار دادند .نتایج این
مطالعه نشان داد حمایت با نیاز برای استقالل و
وابستگی ارتباط معنادار ،جَو تکلیفمحوری با سه نیاز
روانشناختی ارتباط مثبت و معنادار و از طرف دیگر
جَو خودمحوری ارتباط منفی با نیاز برای شایستگی و
وابستگی دارد .آدیه ،دودا و آنتومانیس ( )2012نیز با
استفاده از یک مطالعة طولی ارتباط حمایت استقاللی،
نیازهای روانشناختی و شاخصهای بهزیستی را در
 54بازیکنان نوجوان نخبة فوتبال در انگلستان بررسی
نمودند .نتایج این پژوهش از نظریة نیازهای اساسی
حمایت و نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین
حمایت استقاللی با سه نیاز روان شناختی و سرزندگی
ذهنی وجود داشت و ارتباط منفی و معناداری با
خستگی و ماللت جسمانی وجود داشت.
بهنظر می رسد مربی نقش خیلی مهمی در انگیزش و
بهزیستی شاگردان داشته باشد زیرا بر تمامی این
فاکتورهای ذکر شده میتواند تاثیر گذار باشد .به
عنوان مثال ،رفتار مربی در خَلق یک فضای انگیزشی،
یک عنصر اساسی در اثرگذاری بر نیازها و انگیزش
فراگیران میباشد (آموروس .)2007 ،نتایج پژوهش
های انجام شده نشان دادهاند ادراک ورزشکاران از
فضای انگیزشی با چندین پیامد انگیزشی مرتبط است.
ادراک فضای تبحرمحور ،شاخصهای خودمختاری را
به طور مثبت پیش بینی میکند .در حالیکه ادراک از
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فضای عملکردمحور ،به طور منفی با انگیزش درونی
و بطور مثبت با انگیزش بیرونی و عدم انگیزش
مرتبط است (گوداس ،بیدلی و ین1994 ،؛ نیوتون و
دودا.)2000 ،
عوامل محیطی-اجتماعی یک فرض مهم در پروراندن
نیازهای بنیادی خَلق جَو انگیزشی توسط مربی است
(رینبوت و دودا .)2004 ،از یک طرف ،نتایج در زمینة
نظریة نیازهای اساسی نشان داده است شاخصهایی
که منجر به جَوهای تکلیفمحوری میشوند فرصت-
های بیشتری برای رضایتمندی از نیازها را فراهم
میآورند (رینبوت و دودا2006 ،؛ سارازین و همکاران،
 ،)2002در مقابل ،منطق در طرح جَوهای خودمحوری
باعث خنثیکردن( 1ناکامی در ارضای این نیازها)
نیازهای اساسی میشود (رینبوت و دودا .)2006 ،یک
جَو انگیزشی خودمحوری فرض به هدایت ورزشکاران
با تمرکز بر نتایج بیشتر از کنترل آنها دارد .از طرف
دیگر ،یک جَو تکلیفمحور بر توسعة شایستگی بیشتر
از حفظ توانایی تاکید دارد ،زیرا مالک یک خود-
ارجاعی است؛ در حالی که در یک محیط خودمحور
شایستگی اساسی است که دیگران انجام دادند و
تمایل بیشتری به کفایت از توانایی فرد وجود دارد .در
رابطه با نیاز برای وابستگی نیز ،مقایسههای زیاد در
بین افراد و فرض رقابت میان ورزشکاران با توجه به
یک جَو خودمحور باید احساس فرد در ارتباط نزدیک
با دیگران تحلیل شود (دودا.)2001 ،
از طرف دیگر ،مگیو و والرند ( )2003یک مدل
انگیزشی دیگر در رابطه با ارتباط بین مربی و
ورزشکار با عنوان حمایت استقاللی مطرح نمودند و
در رابطه با این امر است که مربی چگونه میتواند بر
انگیزش فراگیر تاثیر داشته باشد .این محققان نشان
دادند رفتارهای مربی (به شکل رفتارهای حمایت
استقاللی) اثرات سودمندی بر نیازهای اساسی دارد،
1. Thwarting
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که در حالت کلی میتواند باعث پروراندن انگیزش
درونی و بهزیستی ورزشکار شود .از این رو ،در این
پژوهش ضمن بررسی این رفتارهای مربی و بررسی
این نظریهها در کشور ،کاربرد آنها در جامعه ورزش
دانشجویی نیز بررسی میگردد.
امروزه ،ورزش و فعالیت بدنی یکی از پدیده های مهم
اجتماعی شده است و افراد به دالیل مختلف در
فعالیتهای ورزشی رقابتی و تفریحی منظم شرکت
میکنند .این دالیل میتوانند شامل عوامل روانی
(مانند تجربه موفقیت) ،عوامل هیجانی (احساس
شایستگی) ،و عوامل اجتماعی (مانند پذیرش اجتماعی
و مالقات با دوستان) باشد .با این وجود ،به دالیلی
مختلف بسیاری از افراد بعد از مدتی شرکت درورزش،
آن را ترک میکنند.
از آنجایی که حضور در محیطهای ورزشی و رقابتی
وابسته به ادراک ورزشکار از محیط میباشد (آدیه و
همکاران2012 ،؛ کاستد و دودا ،)2010 ،بررسی
ویژگیهای ادراک شدة مثبت و منفی این محیطها در
بهزیستی و عدم بهزیستی ورزشکاران یک اولویت
پژوهشی میباشد .از این رو نتایج این پژوهش می-
تواند برای مربیان ورزشی راهکارهای مناسب رفتاری
را نشان دهد .در نهایت ،رفتارهای مربی به عنوان
یک نوع متغیر شخصیتی -شناختی کلیدی است و
میتواند از طریق عوامل درونی یا بیرونی منجر به
نیروی روانی فرد برای تداوم در یک فعالیت و
همچنین اثرات مثبت روانی گردد .این درحالی است
که مربیان از روشهای مختلفی مانند ایجاد ترس و
تهدید ،انتقاد و سرزنش ،احساس گناه ،و تنبیه بدنی
برای انگیزش فراگیران استفاده میکنند .روانشناسان
ورزشی با این فنون موافق نیستند و معتقدند استفاده
ناصحیح این روشها ،به ویژه در ورزشکاران جوانتر
به اثرات منفی همچون عدم اعتماد ورزشکار به مربی،
ناخشنودی از ورزش و در تجربه احساسات منفی
منجر خواهد شد .بر اساس این شرایط در محیطهای
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دانشگاهی ،در واقع عمر ورزشی یک دانشجَو محدود
به دورة دانشجویی وی میباشد ،که احساسات منفی
ادراک شده توسط ورزشکار میتواند با عدم مشارکت
وی و همچنین نتایج رفتاری منفی همراه باشد.
از این رو ،شناخت شاخصهای رفتاری-انگیزشی
ورزشکاران برای معلمان و مربیان ورزشی به منظور
اتخاذ روشهای مناسب انگیزشی برای دستیابی به
نتایج مطلوب مهم میباشد .نتایج پژوهش حاضر از
یک طرف ،میتواند کمک موثری در خَلق یک فضای
انگیزشی موثر در کالسهای آموزشی و ورزشی
معلمان و مربیان ورزشی به منظور ارتقاء بهزیستی
فراگیران داشته باشد .از طرف دیگر ،یافتههای این
پژوهش در بررسی ارتباط بین نظریههای انگیزش
پیشرفت و خودمختاری میتواند زمینهساز مطالعات
بیشتر و همچنین گسترش ادبیات موجود در ارتباط
این دو نظریه باشد.
تا به امروز ،اکثر مطالعات در مورد به کارگیری نظریة
خودمختاری در محیطهای ورزشی و تربیتبدنی،
روی ورزشکاران بوده و نه دانشجویان ورزشکار
(کورونوی و کوستورث2007 ،؛ گوداس ،بیدلی و
فاکس1994 ،؛ هائرنس ،آلترمن ،وانستسنکسیته،
سوئنز و پتجم2015 ،؛ انتومانیس2001 ،؛ رینبوت و
دودا2006 ،؛ رینبوت و دودا2004 ،؛ تیلور ،استانداج،
انتومانیس و اسپری )2010 ،و اطالعات کمی در مورد
تاثیر مداخالت مختلف بر تغییرات در بهزیستی و
تداوم ورزشی بر اساس این نظریهها به عنوان یک
چهارچوب نظری وجود دارد .بنابراین ،در این پژوهش
با هدف دستیابی به این موارد انجام خواهد شد که آیا
فضای انگیزشی حاکم در ورزش ،بر اساس نظریة
انگیزش پیشرفت میتواند بر بهزیستی دانشجویان
ورزشکار ایرانی تاثیر گذارد؟ بنابر نظریة خودمختاری،
آیا این تاثیرات ناشی از نقش واسطهای خشنودی از
نیازهای روانشناختی است؟ آیا رفتارهای مربی می-
تواند در بهزیستی دانشجویان ورزشکار تاثیر گذارد؟ و
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در نهایت ،بنابر نظریة خودمختاری ،آیا این تاثیرات
ناشی از تغییر در میزان رضایتمندی از نیازهای اساسی
است؟ پاسخ به سئواالت فوق و همچنین بررسی
ادبیات موجود در ارتباط بین نظریة خودمختاری و
نظریة انگیزش پیشرفت میتواند کمک موثری به
روانشناسان ورزش و مربیان نماید .از این رو ،بر
اساس نظریة نیازهای اساسی (دسی و ریان،2000 ،
 ،)2002هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین
عوامل زمینهای -اجتماعی (حمایت استقاللی ،جَو
تکلیف-محور و خود-محور) و شاخصهای بهزیستی
(عاطفه مثبت و منفی) ،با نقش میانجیگر نیازهای
روانشناختی اساسی (استقالل ،شایستگی ،وابستگی)
در دانشجویان ورزشکار میباشد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی  -همبستگی میباشد.
شرکت کنندگان
جامعة آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان
ورزشکار دانشگاههای آزاد و سراسری تبریز و ارومیه
میباشند (تعداد 550 :نفر) .این تعداد شامل افرادی
بودند که حداقل به مدت شش ماه تمرینات منظم در
دانشگاه تحت نظر مربی را داشتند .برای تعیین حجم
نمونه نیز از فرمول کرجسی و مورگان استفاده
(کرجسی و مورگان .)1970 ،نمونة آماری پژوهش
حاضر نیز شامل  234نفر بودند (دختر ،109 :پسر:
 )125که بر اساس جدول کرجسی و مورگان به
صورت تصادفی انتخاب شدند.
ابزار گردآوری اطالعات
فرم مشخصات فردی :این فرم شامل سن،
جنس ،رشتة تحصیلی ،رشتة ورزشی ،سابقة ورزشی،
و سابقة بیماری روانی و جسمان بود .همچنین افرادی
که دارای سابقة آسیب دیدگی طوالنی مدت بودند ،بر
اساس اهداف پژوهش ،از پژوهش خارج شدند.

پیشبینی نیازهای روانشناختی و بهزیستی دانشجویان ورزشکار ...

پرسشنامة حمایت استقاللی :1هفت سئوال
مقیاس حمایت استقاللی مربی (ویلیامز ،گرو،
فریدمن ،ریان و دسی )1996 ،که ادراک ورزشکاران
را از رفتار مربی میسنجد ،با امتیازدهی سیستم هفت
امتیازی لیکرت مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامة
فوق در بسیاری از پژوهشهای معتبر استفاده و نتایج
معتبر آن گزارش شده است (آدیه ،دودا و انتومایس،
2008؛ آدیه و همکاران2012 ،؛ کوستد و دودا،
 .)2010پایایی درونی پرسشنامه در پژوهش حاضر با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/81به دست آمد.
مقیاس جَوهای انگیزشی ادراک شده :2مقیاس
جَو انگیزشی نیوتن و دودا ( )2000شامل  33سئوال
است که دو نوع جَو انگیزشی تکلیفمحوری و
خودمحوری را میسنجد .امتیاز دهی پاسخها بر اساس
مقیاس پنج ارزشی لیکرت از کامال مخالفم ( ،)1تا
کامال موافقم ( ،)5میباشد .پایایی درونی و اعتبار
عاملی مناسب آن توسط نیوتن و دودا بدست آمده
است (نیوتن و دودا .)2000 ،این مقیاس در جامعة
ورزشکاران ایرانی توسط طهماسبی بروجنی ،شهبازی
و صالحی (طهماسبی بروجنی ،شهبازی و صالحی،
 )2014اعتباریابی شده است .آنها  27سئوال مقیاس
مورد نظر در ایران مورد تایید قرار دادند ،که پایایی
درونی آن ،توسط ضرایب آلفای کرونباخ برای دو بعد
تکلیفمحور و خودمحور را به ترتیب  0/83و 0/73
گزارش کردند .در این پژوهش نیز از فرم  27سئوالی
آن استفاده شد .پایایی درونی بعد تکلیفمحوری و
خودمحوری در پژوهش حاضر با استفاده از ضرایب
آلفای کرونباخ به ترتیب  0/78و  0/84محاسبه شد.
مقیاس نیازهای اساسی روانشناختی :3برای
ارزیابی نیازهای اساسی روانشناختی از سه زیر
1. Autonomy support
2. Perceived motivational climates
3. Basic psychological needs
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مقیاس ،هر کدام از نیازها به صورت جداگانه ،مشابه با
پژوهشهای قبلی استفاده شد (کوستد و دودا2009 ،؛
رینبوت و دودا .) 2006 ،برای ارزیابی شایستگی از
پنج آیتم سیاهة انگیزش درونی در یک مقیاس از 1
(کامالً مخالفم) تا ( 7کامالً موافقم) استفاده شد
(مکآولی ،دانکن و تامن .)1989 ،برای ارزیابی
وابستگی از پنج زیر مقیاس پذیرش از نیاز برای
وابستگی در یک مقیاس از ( 1کامالً مخالف) تا 5
(کامالً موافق) استفاده شد (ریچر و والرند.)1998 ،
برای ارزیابی استقالل از سه آیتم که در ارتباط با
احساس درونی دانشجویان در علیت کنترل میباشد،
با استفاده از یک مقیاس ( 1اصالً نه) تا  5درجهای
(خیلی درست) استفاده شد (انتومانیس .)2001 ،پایایی
درونی سه نیاز استقالل ،شایستگی و وابستگی در
پژوهش حاضر با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ به
ترتیب  0/73 ،0/62و  0/86به دست آمد.
مقیاس بهزیستی :4برای بررسی بهزیستی از
مقیاس عاطفة مثبت و منفی دینر و امونس( 5دینر
امونس )1984 ،استفاده شده است .این مقیاس دارای
 9سئوال بر اساس امتیازدهی لیکرت ( )1-7میباشد.
چهار سئوال در رابطه با عاطفة مثبت و پنج سئوال
جنبه منفی ،یعنی عاطفة منفی میباشد .این مقیاس
عواطف را به منزله تجربه عواطف و هیجانات مثبت و
منفی در طول هفتههای قبل مورد سنجش قرار می-
دهد .پایایی درونی عواطف مثبت و منفی در پژوهش
حاضر با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب
0/75و  0/91به دست آمد.
روشهای پردازش دادهها
در بخش تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی
(میانگین ،انحراف استاندارد ،واریانس) برای تلخیص
دادهها استفاده شد .توزیع دادهها به صورت نرمال بود
4. Well-being
5. Diener & Emmons
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(ضرایب معناداری بین  0/143تا  0/232بود؛ شاخص
آزمون کلموگروف-اسمیرنف بین  1/15تا  1/04بود).
از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندگانه با بررسی نقش میانجیگرها استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار اس.پی.اس-.
اس (نسخة )19 ،استفاده شد .قبل از توزیع
پرسشنامهها ،به دانشجویان اطالعات کاملی در مورد
سئواالت و نحوة پاسخگویی به آنان داده شد .به هر
دانشجَو  25دقیقه وقت جهت پاسخگویی داده شد.
یافتهها
دامنة سنی آزمودنیهای پژوهش بین  18الی  26با
میانگین  20/31سال و انحراف استاندارد  2/43در

پسران و در دختران میانگین سنی  21/59سال و
انحراف استاندارد  3/51بودند .از این تعداد 170 ،نفر
در رشتههای تیمی و  64نفر در رشتههای انفرادی
فعالیت داشتند .ورزشهای تیمی دانشجویان شرکت
کننده در این پژوهش شامل والیبال ( 45نفر)،
بسکتبال ( 28نفر) ،هندبال ( 33نفر) ،فوتسال ( 29نفر)
و فوتبال ( 35نفر) بود ،و ورزشهای انفرادی شامل
تنیس ( 11نفر) ،بدمینتون ( 13نفر) ،شنا ( ،)19کشتی
( 12نفر) و دوومیدانی ( 9نفر) بودند.
میانگین ،انحراف استاندارد و واریانس حاصل از
متغیرهای پژوهش در جدول  1نشان داده شده است.

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

میانگین
انحراف استاندارد
واریانس

حمایت
استقاللی
5/91
0/91
0/84

تکلیف
محور
4/19
0/44
0/20

خود
محور
3/04
0/96
0/92

استقالل شایستگی وابستگی
4/26
0/71
0/50

5/81
0/93
0/86

4/04
0/81
0/66

عاطفة
مثبت
6/54
0/73
0/55

عاطفة
منفی
1/89
1/43
2/06

نتایج تحلیل عاملی تاییدی مربوط به پرسشنامههای پژوهش در جدول  ،2نشان داده شده است.
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامهها و مقیاس های مورد استفاده در پژوهش
شاخص

X2

df

حد قابل

GFI

AGFI

CFI

RMR

بیشتر از

بیشتر از

بیشتر از

کمتر از

0/90

0/80

0/90

0/08

)P>0/026( 33/1
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0/96

0/91

0/95

0/07

)P>0/19( 5/2

2

0/99

0/95

0/99

0/03

)P>0/8( 3/0

5

0/99

0/98

1/00

0/02

)P>0/8( 1/7

3

0/99

0/98

1/00

0/008

عاطفه منفی

)P>0/37( 6/9

4

0/99

0/96

0/99

0/034

عاطفه مثبت

)P>0/9( 0/2

2

1/00

0/99

1/00

0/006

پذیرش

معنی دار نباشد

-

پرسشنامه

حمایت
استقاللی
نیاز برای
استقالل
نیاز برای
شایستگی
نیاز برای
وابستگی

RMSEA (LO)HI

کمتر از 0/08

()0/05-0/13
0/09
()0/00-0/17
0/08
()0/00-0/07
0/01
()0/00-0/09
0/01
()0/00-0/12
0/06
()0/00-0/05
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پیشبینی نیازهای روانشناختی و بهزیستی دانشجویان ورزشکار ...
0/01

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو گروه
دختران و پسران ،به غیر از متغیر نیاز برای استقالل
( P=0/015؛  ،)t= 2/46تفاوت معناداری بین دو گروه
نشان داده نشد .شاخص استقالل در گروه دختران
میانگین باالتری به نسبت پسران داشت .نتایج آزمون
تی مستقل همچنین نشان داد که در بین رشته های
تیمی و انفرادی ،به غیر از متغیر حمایت استقاللی

( P=0/001؛  ،)t = 4/04تفاوت معناداری بین دو
گروه نشان داده نشد .حمایت استقاللی مربی در گروه
ورزشهای تیمی معنادار و میانگین باالتری به نسبت
ورزشهای انفرادی داشت.
در جدول  ،2نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای
بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش قابل مشاهده
است.

جدول .2نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
حمایت

حمایت
تکلیف
استقاللی
محور
خودمحور
استقالل
شایستگی
وابستگی
عاطفه
مثبتمنفی
عاطفه

تکلیف محور

استقالل

خود محور

شایستگی

وابستگی

عاطفة مثبت

عاطفة منفی

استقاللی
1

**0/585
**-0/379
**0/285
**0/385
**0/352
**0/344
*-0/135

1
**-0/221
**0/343
**0/434
0/391
**0/379
**-0/228

1
-0/050
-0/073
-0/116
0/079
**0/277

1
**0/508
**0/499
**0/429
**-0/263

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول
 ،2حمایت استقاللی با جَو انگیزشی تکلیفمحور
ارتباط مثبت و با جَو انگیزشی خودمحور ارتباطی
منفی دارد .همچنین ،همبستگی معناداری بین حمایت
استقاللی و جَو تکلیفمحوری با سه نیاز روانشناختی
اساسی وجود دارد .در حالیکه که جَو خودمحور با
هیچ کدام از نیازهای روانشناختی اساسی ارتباط
معناداری ندارد .نتایج همبستگی پیرسون نشان داد
همبستگی مثبت و معناداری بین حمایت استقاللی و
جَو تکلیف محوری با عاطفه مثبت و همبستگی منفی
و معناداری با عاطفه منفی وجود دارد .جَو خود محور
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
اساسی روان شناختی با عاطفه مثبت وجود دارد ،و
همچنین همبستگی منفی و معناداری بین این سه نیاز
با عاطفه منفی وجود دارد.

1
**0/476
**0/440
**-0/307

1
**0/376
*-0/147

1
1
**-0/335
 P *= 0/01؛P**= 0/001

در جدول  ،3نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه
با بررسی نقش میانجیگرهای نیازهای اساسی روان-
شناختی نشان داده شده است .جهت بررسی نقش
میانجیگر نیازها از فرضیه رگرسیونی پریچر و های
( )2008aاستفاده شد .با استفاده از این نوع رگرسیون،
تاثیر متغیر پیشبین بر متغیر مالک با استفاده از
چندین متغیر میانجیگر و همچنین به صورت غیر
مستقیم در مدل مورد نظر مورد سنجش قرار خواهد
گرفت (های2009 ،؛ پریچر و های 2008 ،الف و ب).
در این قسمت ،تحلیلهای بوتاستراپ 1شده با
استفاده از نمونة مورد نظر ( )k=5000جهت تخمین
اثرات مستقیم و غیر مستقیم با میانجیگرهای
چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت .پریچر و های
( 2008الف) پیشنهاد میکنند که عدم وجود صفر در
 95درصد تمایل به یک طرف دارد و فاصلة اطمینان
بیشتری دارد ( ،)BCa CIکه بیشتر از تفسیر اعتبار
1. Bootstrap
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معناداری بوده ،و میتواند بعنوان شواهدی برای
میانجیگری در نمونههای بوتاستراپت شده باشد.
اثرات غیر مسقیم خاص و تقابلهای جفت شده با

استفاده از  BCa CIبه جهت توضیع منحصر به فرد و
قدرت هر کدام از نیازهای روانشناختی در تحلیل
مدل میانجیگری چندگانه مورد آزمون قرار گرفت.

جدول .3اثرات تغیرات غیر مستقیم بوتاستراپت شده در عوامل زمینهای-اجتماعی بر شاخصهای بهزیستی از
طریق نیازهای روانشناختی
متغیر
از حمایت استقاللی بر عاطفة مثبت
کل
استقالل
شایستگی
وابستگی
C1
C2
C3

از حمایت استقاللی بر عاطفة منفی
کل
استقالل
شایستگی
وابستگی
C1
C2
C3

از جَو تکلیف محور بر عاطفة مثبت
کل
استقالل
شایستگی
وابستگی
C1
C2
C3

از جَو تکلیف محور بر عاطفة منفی
کل
استقالل
شایستگی
وابستگی
C1
C2
C3

از جَو خود محور بر عاطفة منفی
کل
استقالل
شایستگی
وابستگی
C1

نقطة تخمین
0/1473
0/0507
0/0665
0/0301
-0/0158
0/0206
0/0364
-0/1882
-0/0719
-0/1466
0/0303
0/0748
-0/1022
-0/1770
0/3361
0/1210
0/1488
0/0663
-0/0278
0/0548
0/0826
-0/3757
-0/1675
-0/3030
0/0948
0/1356
-0/2623
-0/3979
0/0247
0/0125
0/0263
-0/0141
-0/0138

Bca CI
حدپایین -حد باال
0/2188 - 0/0900
0/1129 - 0/0169
0/1204 - 0/0257
0/0826 - -0/0080
0/0685 - -0/0856
0/0917 - -0/0398
0/1002 - -0/0344
حدپایین -حد باال
-0/3117 - -0/0983
-0/1724 - -0/0140
-0/2658 - -0/0671
-0/0595 - 0/1272
-0/0582 - 0/2123
-0/2658 - -0/0136
-0/3523 - -0/0455
حدپایین -حد باال
0/2110 - 0/5070
0/0388 - 0/2581
0/0388 - 0/2701
-0/0165 - 0/1831
-0/1868 - 0/1628
-0/0851 - 0/2169
-0/0745 - 0/2039
حدپایین -حد باال
-0/6567 - -0/1764
-0/3857 - -0/0150
-0/5729 - -0/1120
-0/1015 - 0/3336
-0/1376 - 0/4511
-0/6433 - 0/0074
-0/8106 - -0/0814
حدپایین -حد باال
-0/0368 - 0/0863
-0/0111 - 0/0570
-0/0116 - 0/0812
-0/0732 - 0/0083
-0/0692 - 0/0333

R2adj.
*0/27

*0/10

*0/28

*0/11

*0/16
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C2
C3

0/0265
0/0404

11
-0/0086 - 0/1000
-0/0115 - -0/1280

* تعداد نمونة مجدد بوتاستراپت  5000میباشد :C1 .تقابل استقالل و شایستگی :C2 ،تقابل استقالل و وابستگی :C3 ،تقابل شایستگی و وابستگی.

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد حمایت استقاللی و
جَو تکلیفمحوری به صورت مثبت عاطفة مثبت را با
نقش میانجیگری نیازهای روانشناختی تبیین می-
کند ،و همچنین به طور منفی عاطفة منفی را با نقش
میانجیگری نیازهای روانشناختی تبیین میکند.
همچنین جَو خود محور به صورت مثبت عاطفه منفی
را تبیین میکند .تفسیر بیشتر نتایج در ادامه مورد
بحث قرار میگیرد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر بر اساس نظریة نیازهای اساسی روان-
شناختی (دسی و رایان ،)2002 ،ارتباط بین عوامل
زمینهای-اجتماعی را با شاخصهای بهزیستی با نقش
میانجیگر نیازهای اساسی در دانشجویان ورزشکار
مورد بررسی قرار داد .در ابتدا نتایج پژوهش نشان داد
ارتباط مثبت بین حمایت استقاللی با جَو انگیزشی
تکلیفمحور و ارتباطی منفی با جَو انگیزشی خود-
محور ،شواهد جالبی در زمینة ارتباط بین نظریة
خودمختاری (دسی و ریان )2002 ،2000 ،1985 ،و
انگیزش پیشرفت (آمرز1992 ،؛ نیکوالس )1989 ،در
دانشجویان ورزشکار ایرانی وجود دارد .به هر حال،
حمایت از این نظریهها بر اساس نتایج پژوهش حاضر،
به صورت جزئیتر مورد بحث قرار گرفته است.
نتایج نشان داد همبستگی معناداری بین حمایت
استقاللی و جَو تکلیف محوری با سه نیاز اساسی
روانشناختی وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش
بالگیور و همکاران ( ،)2012کاستد و دودا (،)2010
رینبوت و دودا ( ،)2006آدیه ،دودا و انتونانیس (2008؛
 )2012که بر ارتباط مثبت بین حمایت استقاللی مربی
با ارضای سه نیاز روانشناختی اساسی ،و همچنین
ارتباط بین جَو تکلیفمحوری با سه نیاز روانشناختی
تاکید کرده بودند ،همراستا میباشد .این نتیجه

همچنین با دیدگاه نظریة خودمختاری (دسی و ریان،
 ،)2000همراستا میباشد .در پژوهش حاضر مربی
نقش مهمی در دادن حق انتخاب و اجازه به تقویت
قابلیتهای مثبت دانشجویان دارد ،که میتواند باعث
ارضای نیاز برای خودمختاری ،احساس موفقیت و
رضایت از عملکرد دانشجویان ورزشکار و احساس
درک کردن ورزشکار و توجه به ارزشها و همچنین
حمایت ورزشکار دارد .به بیان دیگر ،رفتارهای
حمایتی-استقاللی مربی میتواند باعث ارضای
نیازهای اساسی روانشناختی ورزشکار شود.
جوتکلیفمحوری با نیازهای اساسی ارتباط مثبتی
داشت ،بدین شکل تالش بازیکنان در یک گروه،
توجه به کل بازیکنان با هر سطح مهارتی و تاکید
مربی بر سعی و تالش مداوم میتواند باعث ارضای
احساس خودمختاری ،شایستگی ادراک شده و ارتباط
موثر با مربی و دیگر دانشجویان ورزشکار در تیم شود.
نتایج همچنین نشان داد جَو خودمحور با هیچ یک از
نیازهای روانشناختی اساسی ارتباط معناداری نداشت.
به هرحال این نتیجه همراستا با نتایج پژوهش کاستد
و دودا ( )2010میباشد .آنها نشان دادند که جَو خود-
محور ارتباط منفی با سه نیاز اساسی روانشناختی
دارد .تفسیرهای متفاوتی دلیل نتیجة مورد نظر را
توجیه کند ،که به نظر میرسد احتماالً تعداد کم
آزمودنیها در مقایسه با پژوهش کاستد و دودا
( )2010یکی از آن موارد است .همچنین می توان به
جامعه هدف متفاوت و تفاوتهای فرهنگی اشاره
نمود .در هرصورت ،دسی و ریان ( )1991معتقدند که
عوامل زمینهای اجتماعیایی که در رابطه با استفاده از
تنبیه و تاکید زیاد مربی بر ویژگیهای هدفی خود
باشد ،میتواند به طور منفی در رابطه با نیازهای
اساسی روانشناختی باشد (ریان و دسی،2000 ،
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.)2002
در زمینة ارتباط بین حمایت استقاللی ،جَو تکلیف-
محور و خودمحور با شاخصهای بهزیستی (عاطفة
مثبت و منفی) ،نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و
معناداری بین حمایت استقاللی و جَو تکلیفمحوری با
عاطفة مثبت و همبستگی منفی و معناداری با عاطفة
منفی وجود دارد .این نتایج به طور کلی ،همراستا با
نتایج پژوهش های کاستد و دودا ( ،)2010رینبوت و
دودا ( 2006؛  ،)2004آدیه ،دودا و انتونانیس (2008؛
 ،)2012بالگیور و همکاران ( )2012و همچنین
همراستا با دیدگاه نظریة خودمختاری (،1991 ،1985
 )2000میباشد .در واقع این نتیجه بیانگر نقش
حمایتی مربی از قابلیتهای تصمیم گیری و همچنین
حق انتخاب دانشجویان ورزشکار دارد که به طور
مثبتی میتواند با عاطفة مثبت و یا بهزیستی
دانشجویان در ارتباط باشد .همچنین جَو تکلیف-
محوری ،جوی که هدف در آن ارتقا تکلیف ،ارتقای
نقش بازیکنان و بهبود عملکرد و یادگیری بوده ،بیشتر
از تالش رقابتی به هر قیمتی ،میتواند با عاطفة مثبت
دانشجویان ورزشکار در ارتباط باشد .این جَو در واقع،
در رابطه با محیطی است که دانشجویان در محیط
ورزشی درک کردهاند و میتواند به طور مثبتی با
بهزیستی آنها در ارتباط باشد.
این نتیجه همچنین با نقش مهم و حساس مربی در
بهزیستی ورزشکاران که توسط دودا ( ،)2013ارائه
شده است ،همراستا میباشد .در این فرضیه مربی
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
ورزشکاران تقویت کند ،میتواند به عنوان عامل مهم
تقویت و یا حتی عامل مهم کنترلی بعضی از عوامل
منفی و مخل تاثیرگذار بر بهزیستی ورزشکار باشد .در
هر صورت ،به طور کلی ،نتیجة این پژوهش میتواند
همراستا با دیدگاه دودا ( )2013باشد ،اما نیاز به
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بررسی بیشتر و دقیقتر و همچنین بررسی سایر
متغیرهای تاثیر گذار در این رابطه باشد.
به هر حال به نظر نیاز بیشتری به پژوهش در این
زمینه وجود دارد .در کل و با توجه به رابطة منفی در
ارتباط بین جَو خودمحور و نیازهای اساسی و همچنین
رابطة مثبت بین حمایت استقاللی و جَو تکلیفمحور
با نیازهای اساسی روانشناختی ،فرض حاضر همراستا
با نظریة خودمختاری (دسی و ریان ،)1991 ،و به طور
اختصاصی تر زیر-نظریه نیازهای اساسی روانشناختی
(ریان و دسی ،)2002 ،2000 ،میباشد و از فرضیات
این نظریه در زمینه دانشگاه حمایت میکند .فرض
نظریه نیازهای اساسی (ریان و دسی)2002 ،2000 ،
بر ارضای سه نیاز روانشناختی بر اساس عوامل
زمینهای-اجتماعی تاکید دارد .بدین شکل در پژوهش
حاضر وجود حمایت استقاللی از طرف مربی و
همچنین جَو تکلیفمحوری ارتباط مثبتی با نیازهای
اساسی روانشناختی در دانشجویان ورزشکار بوجود
آورده است .این درحالی است که زمانی که عوامل
زمینهای-اجتماعی به طور مثبتی نیازهای اساسی
روانشناختی را تبیین میکند ،نتایج مطلوب رفتاری
میتواند به همراه داشته باشد (دسی و ریان،1985 ،
 ،)2002 ،2000که در ادامة مکانیزم نقش مثبت
میانجیگر بودن نیازها مورد بحث قرار گرفته است.
نتایج دیگر این فرضیه نشان داد که جَو خودمحور با
عاطفه منفی ارتباط مثبت و معناداری دارد ،اما هیچ
ارتباط معناداری با عاطفة مثبت ندارد .این نتیجه
همچنین با دیدگاههای نظریه خودمختاری (،1985
 )2000 ،1991و همچنین با نتایج پژوهشهای کاستد
و دودا ( )2010و رینبوت و دودا ( 2006؛ )2004
همراستا میباشد .نیوتن و دودا ( )2000نیز نتایج
مشابهی از جَوهای انگیزشی ادراک شده به دست
آورند ،که در موقعیتهایی که تمرکز بر روی میزان
توانایی افراد و مقایسه بین شایستگی ورزشکاران
صورت گیرد ،باعث برانگیزاندن اضطراب در
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ورزشکاران میشود .در این حالت جَو خودمحوری در
ارتباط با درک فشار و تنش در بین ورزشکاران می-
باشد (نیوتن و دودا ،)2000 ،بنابراین در این حالت
عوامل زمینهای-اجتماعی میتواند ارتباط منفی و
معکوسی با نتایج مثبت رفتاری داشته باشد .بدین
معنی ،در محیطی که هدف آن به طور دائم رقابت و
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
نظر باشد ،میتواند باعث تقویت عاطفة منفی شود .به
بیان دیگر جَو خودمحوری باعث کاهش بهزیستی در
دانشجویان ورزشکار میشود.
در کل فرض حاضر همراستا با نظریة خودمختاری
(دسی و ریان ،)2002 ،2000 ،1985 ،میباشد که بر
نقش عوامل زمینهای-اجتماعی در تعیین بهزیستی
افراد اشاره میکند .این نتیجه بر اساس نتایج پژوهش
حاضر در زمینه دانشجویان ورزشکار نیز مورد تایید و
حمایت میباشد .البته نتیجه حاضر به عنوان نتایج
اولیهای در این زمینه میباشد ،که جهت بررسی بیشتر
نیازمند پژوهشهای بیشتر در جامعه دانشجویان
ایرانی میباشد.
در رابطه با ارتباط نیازهای اساسی روانشناختی
(استقالل ،شایستگی و وابستگی) با شاخصهای
بهزیستی (عاطفه مثبت و منفی) نتایج همچنین نشان
داد که همبستگی مثبت و معناداری بین سه نیاز
اساسی روانشناختی با عاطفه مثبت وجود دارد ،و
همچنین همبستگی منفی و معناداری بین این سه نیاز
با عاطفة منفی وجود دارد .این نتیجه همراستا با
فرضیة کلی نظریة خودمختاری ( )2000 ،1985و به
صورت جزئیتر زیر-نظریة نیازهای اساسی ( دسی و
ریان )2002 ،1991 ،میباشد ،که بر ارضاء سه نیاز
اساسی روانشناختی در بهزیستی افراد تاکید دارند .در
این نظریه همچنین نشان داده میشود ،که ارضاء این
نیازها میتواند به صورت منفی با عاطفة منفی و یا
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شاخصی منفی در رابطه با بهزیستی در ارتباط باشد.
بدین معنی که عالیق و ارزشهای واقعی فرد،
احساس موفقیت در یک رشته ورزشی و احساس
امنیت در ورزش توسط این دانشجویان به صورت
معکوسی با افسردگی ،ناکامی و اضطراب مرتبط است.
در مقابل احساس شادی ،لذت و رضایت با این
احساسات نیازهای اساسی درونی در این دانشجویان
مرتبط است.
این نتیجه با نتایج پژوهش آدیه ،دودا و انتومانیس
(2008؛  ،)2012کاستد و دودا ( ،)2010 ،2009رین-
بوت و دودا ( ،)2006که بر ارتباط مثبت بین نیازهای
اساسی روانشناختی با عاطفة مثبت و ارتباطی منفی
با عاطفة منفی اشاره کردند ،همراستا میباشد .این
یافته همچنین به طور کلی با پژوهش بالگیور و
همکاران ( ،)2012که بر رابطة مثبت بین نیازهای
اساسی روانشناختی با شاخصهای بهزیستی در
فوتبالیستهای جوان تاکید کرده بودند ،همراستا می-
باشد .پژوهشهای قبلی از گروههای مختلفی استفاده
کرده بودند ،از جمله گروه دنسرها و ورزشکاران
باشگاهی در انگلستان ،در حالی که پژوهش حاضر
روی دانشجویان ورزشکار در دو شهر در شمالغرب
ایران انجام شده است ،به هر حال ،نتایج همراستا بوده
و از فرضیة ارائه شده حمایت میکند .این ارتباط بر
نقش مهم و تبیین کننده نظریة خودمختاری در
فرهنگ دانشجویان ورزشکار ایرانی نیز تاکید دارد،
یعنی بهزیستی دانشجویان وابسته به ارضاء و تکمیل
نیازهای اساسی روانشناختی میباشد.
نتایج پژوهش نشان داد حمایت استقاللی به طور کلی
با سه میانجیگر نیازهای اساسی ،عاطفة مثبت را به
صورت مثبتی تبیین میکند .هر کدام از این نیازها به
صورت جداگانه میتوانند میانجیگری مثبت در این
مدل باشند ،به غیر از یک فاصله اطمینان حداقلی در
بررسی نقش میانجیگر احساس وابستگی .در تقابل
ارتباطی بین احساس استقالل و شایستگی میتواند به
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صورت منفی تخمین زده شود.
حمایت استقاللی همچنین عاطفة منفی را میتواند
تبیین کند ،اما در این مدل میانجیگرها به صورت
منفی (به غیر از نیاز وابستگی) در این مدل نقش
دارند .،تعامل هر کدام از نیازها با یکدیگر دارای
حدپایین و باالی اطمینان به صورت منفی میباشند،
و نقطة تخمین به غیر از تعامل استقالل با شایستگی،
در دو تعامل دیگر به صورت منفی نشان داده میشود.
سه نیاز روانشناختی به مشابه حمایت استقاللی،
میانجی گرهای مثبتی در تبیین عاطفة مثبت از روی
جَو تکلیفمحور هستند .در این مدل احساس
وابستگی دارای نقطة تخمین مثبت و دارای حدباالیی
از اطمینان به صورت منفی میباشد .تعامل استقالل و
شایستگی دارای نقطة تخمینی منفی بوده ،و هر سه
تعامل دارای حدباالیی از اطمینان به صورت منفی
میباشند.
جَو تکلیف محور به مشابه حمایت استقاللی به طور
مشابهی عاطفة منفی را بر اساس سه نیاز روان-
شناختی به صورت منفی تبیین میکند ،و تنها تفاوتی
که با حمایت استقاللی دارد این است که حد پایین
دامنة اطمینان در تعامل استقالل با شایستگی و
استقالل با وابستگی بصورت مثبتی میباشند .جَو
خودمحوری در این پژوهش نشان داد که در کل به
طور مثبت عاطفة منفی را بر اساس سه میانجیگر
نیازهای اساسی تبیین میکند .این سه نیاز به غیر از
احساس وابستگی ،تخمین مثبتی در این مدل دارند،
در حالی که هر سه نیاز دارای حدباالیی از اطمینان به
صورت منفی میباشند .تعامل استقالل و شایستگی
تخمینی نیز منفی اما سایر تعامالت تخمینی مثبت
دارند ،در حالی که هر سه تعامل به دارای حدباالیی از
اطمینان به طوری منفی میباشند.
نتایج این فرض همراستا با دیدگاه نیازهای اساسی
(ریان و دسی )2002 ،2000 ،و نقش میانجیگر این
نیازها در رابطة بین عوامل زمینهای–اجتماعی با
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شاخصهای بهزیستی در افراد میباشد .این نتیجه
نشان میدهد که نظریة نیازهای اساسی در جامعة
دانشجویان ورزشکاران ایرانی نیز تایید و حمایت می-
شود.
در زمینة بررسی تعامالت به طور کلی ،با توجه به
ضعف پژوهشی و همچنین روشهای پژوهش،
زودهنگام میباشد که نتیجة کلی و دقیق را شناسایی
کرد .در هر حال ملزومات قابل بحثی دارد .این نتیجه
در واقع نشان میدهد که عوامل زمینهای-اجتماعی
میتوانند به عنوان تعیینکنندههایی در بهزیستی
دانشجویان ورزشکاران ایرانی باشد.
جنسیت در این مدل به دلیل عدم تفاوت معنادار،
بعنوان شاخصی تعدیلگر در نظر گرفته نشد ،که این
نتیجه نیز همراستا با نظریة خودمختاری (دسی و
ریان )2000 ،1985 ،میباشد .بر طبق این نظریه،
بهزیستی یا ارضای نیازهای اساسی روانشناختی به
جنسیت مرتبط نیست ،و هر دوجنس نیازهای مشابهی
در رابطه با احساس بهزیستی بر اثر عوامل محیطی
دارند .با این وجود ،نتایج پژوهش نشان میدهد که
شاخص نیاز برای استقالل در دختران دارای میانگین
باالتری به نسبت پسران بوده ،که این مطلب نشان
میدهد دختران در برنامههای ورزشی احساس
استقالل و خود-مختاری درک شدة بیشتری در
قابلیتهای تصمیمگیری به نسبت پسران دارند .در
هر حال ،به نظر میرسد که این نتیجه نیازمند
پژوهشهای بیشتری با بررسی مکانیزهای اثر گذار بر
این نتیجه میباشد.
بطور کلی ،آزمون نظریة خودمختاری در رابطه با
نقش تعیینکنندههای زمینهای-اجتماعی در بهزیستی
دانشجویان ورزشکار ،بر اساس نقش میانجیگر
نیازهای اساسی روانشناختی ،مورد حمایت قرار
گرفت .مزیت جَو تکلیفمحور و همچنین حمایت
استقاللی نشان میدهد که در صورت خَلق آنها توسط
مربی ،میتواند باعث ارضای نیازهای اساسی روان-
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شناختی و در نهایت بهزیستی دانشجویان ورزشکار
شود .به عبارتی ،مربیان جهت ارتقاء بهزیستی و
همچنین ارضای نیازهای اساسی روانشناختی می-
توانند با خَلق یک جَو تکلیف محور و رفتار حمایتی
استقاللی ،به طور مستقیم و غیرمستقیمی باعث
بوجود نتایج رفتاری مثبتی در دانشجویان ورزشکار
شوند .در این جَوهای انگیزشی و رفتاری مربیان با
تاکید بر ارتقاء قابلیت تصمیمگیری و همچنین تاکید
بر حمایت از رفتار انتخابی ورزشکاران و تشویق به
شرکت در برنامههای تمرینی و ارتقاء یادگیری ،می-
توانند زمینه ساز بهزیستی دانشجویان ورزشکار شوند.
این مهم میتواند با طرحهای تجربی و همچنین
استفاده از مداخالت خوب پایهریزی شده با در نظر
گرفتن گروههای کنترل ،و همچنین توجه خاص به
بررسی نقش تعاملی نیازهای اساسی با یکدیگر مورد
توجه قرار گیرد ،و در نهایت مربیان با تاکید بیشتر
نتایج مورد نظر را تعمیم دهند .در هر حال ،نتایج
پژوهش حاضر برای روانشناسان ورزش و همچنین
مربیان کاربردی میباشد.
در نهایت ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،به مربیان
آموزشی رشتههای ورزشی پیشنهاد میشود به منظور
دستیابی به مزیتهای مثبت روانشناختی و بهزیستی،
از ساختارهای جَو تکلیفمحور در محیطهای آموزشی
ورزشی و همچنین رفتارهای حمایتمحورانه از
خودمختاری ورزشکاران استفاده کنند .همچنین ،با
استفاده از روشهای مختلف آموزشی ،مزیت و معایب
انواع جَو انگیزشی و رفتاری برای دانشجویان ورزشکار
مورد توجه مربیان قرار گیرد .نتیجتاً اینکه ،شواهد به
دست آمده در این پژوهش مستندی دیگر در زمینه
تأیید و همخوانی این نظریهها با فرهنگ ایرانی و
کاربرد آن در جامعه ارائه میدهد.
تقدیر و تشکر
پژوهشگران از حمایتهای مالی دانشگاه تبریز در
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