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از فعالیت  بردنبدنی بر لذتاستقاللی معلمان تربیت -اثر رفتارهای حمایتی
 )نقش میانجی نیازهای روانی و انگیزش درونی(  بدنی در دختران نوجوان

 

 1، بهشت احمدی2بهرام یوسفی
 

 5/8/31تاریخ پذیرش:  12/6/31دریافت: تاریخ 
 چکیده

 بدنی براستقاللی معلمان تربیت -پژوهش بررسی اثر رفتارهای حمایتی، هدف این ة خودمختاری دسی و ریانمطابق با نظری
از فعالیت جسمانی در دختران نوجوان بود. همچنین بردن پیوستگی(، انگیزش درونی و لذت نیازهای روانی )شایستگی، یارضا
یابی( بود. در ی )زمینهنقش میانجی نیازهای روانی و انگیزش درونی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیف ةفرضی

ادراک رفتارهای  ةنامپرسشکنندگان به ( سال شهر کرمانشاه، شرکت14-18) دبیرستانی انآموزنفری از دانش 382 ةیک نمون
لذت از فعالیت  ةناممقیاس انگیزش درونی و پرسش ،نیازهای روانی در ورزش ةنامپرسشورزش،  ةاستقاللی در زمین –حمایتی

 حیطة معادالت ساختاریاز  ،از ضریب همبستگی پیرسون و برای ارائه مدل ادند. در تجزیه و تحلیل اطالعاتپاسخ د جسمانی
ش درونی و لذت استقاللی با نیازهای روانی )شایستگی، پیوستگی(، انگیز -ها نشان داد رفتارهای حمایتی. یافتهشداستفاده 

استقاللی  -مایتیکه رفتارهای ح توان تأیید نمودمی را از این جهت پیشنهادیداشت. نتایج مدل  یدارارتباط مثبت و معنا
افزایش لذت از فعالیت بدنی  بهخود  که به نوبةشود نیازهای روانی و انگیزش درونی در تربیت بدنی می باعث تقویت ارضای

لذت از استقاللی و  -ایتیشود. همچنین نقش میانجی نیازهای روانی و انگیزش درونی در ارتباط بین رفتار حممیمنجر 
بدنی را در ارتقاء بیشتر انگیزش استقاللی از سوی معلمان تربیت -ها اهمیت رفتارهای حمایتی. این یافتهشد تأیید فعالیت بدنی

 نماید.دختران نوجوان برجسته می درونی و لذت از فعالیت بدنی در
 

 بدنی.ی، انگیزش،  لذت، تربیتاستقالل -خودمختاری، رفتار حمایتی نظریة: هاکلید واژه
 

The effect of physical educators’ autonomy-supportive behaviors on 
enjoyment of physical activity in adolescent girls: (Psychological needs 

and intrinsic motivation mediating role) 
 

Bahram Yousefi, Behesht Ahmadi 
 

Abstract 
Based on the self-determination theory (Ryan & Deci), purpose of this study was to examine the effect 
of perceived autonomy-supportive behaviors of physical education teachers on psychological needs 
satisfaction, intrinsic motivation and enjoyment of physical activity in adolescent girls. The 

hypothesized meditational roles of psychological need satisfaction and intrinsic motivation were also 
studied. The research method was a descriptive- survey. In a sample 283 secondary school students 
aged between 14 and 18 years from Kermanshah, Participants responded to the questionnaires: 
perceived autonomy support scale for exercise settings, psychological needs satisfaction, intrinsic 
motivation and enjoyment of physical activity. Data were analyzed using with Pearson correlation 
coefficient and Structural Equation Models (SEM). The finding showed autonomy-supportive 
behaviors had significant positive correlation with psychological needs (competence and relatedness), 
intrinsic motivation and enjoyment. The Results supported proposed model in that perceived 
autonomy support fosters more psychological needs satisfactions and intrinsic motivation in PE, in 
turn, enhanced more enjoyment of physical activity. Total mediation was supported in the case of 
psychological needs satisfaction, intrinsic motivation in the relationship between autonomy-supportive 
and enjoyment of physical activity. The findings highlight the importance of perceived autonomy-

supportive behaviors of physical education teachers in fostering more intrinsic motivation and 
enjoyment of physical activity in adolescent girls. 
 
 

Key words: Self-Determination Theory, Autonomy-Supportive behaviors, Motivation, 
Enjoyment, Physical education. 
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 مقدمه
بخش اثر ای برای تدریسمدارس عرصهبدنی تربیت
اجتماعی و  -های روانیهای حرکتی، سازگاریمهارت

طبق  بر. آموزش سالمت عمومی به نوجوانان است
های مثبت تجربه ،(1991) 1کنزینظر سالیز و مک

اذ سبک زندگی بدنی در اتخنوجوانان در درس تربیت
که یک ایگونهبه ؛باشدفعال در بزرگسالی مؤثر می

یک بزرگسال فعال  ،به احتمال زیاد ،نوجوان فعال
 ،تر اینکهمهم (. یافتة3002 ،3)نومینس خواهد بود

بدنی منوط به موفقیت در تجربیات درس تربیت
در دنی در افزایش نرخ مشارکت بتوانایی معلم تربیت

های جسمانی است، که آن هم به فهم فعالیت
های شناختی و عاطفی نوجوانان در دانگیزش و فرآین

 (.0930 ،2وانگو بدنی بستگی دارد )لیم ساعات تربیت
مهم در فهم انگیزش و فرآیندهای  هایی از نظریهیک

تئوری  ،شناختی و عاطفی نوجوانان در ورزش
این  ( است.3000 ،1982) 2دسی و ریان 4خودمختاری

 6ریانسی، کوستنر و د ،آموزش ةشیوه در زمین
 7نومینسا و ، دودیدآ ورزش ةدر عرصو  ،(3001)
 وهشگرانپژ ،حال( موفق بوده است. با این3013)

عرصة  اذعان دارند که رویکرد تئوری خودمختاری در
رار گرفته کمتر مورد بررسی قمدارس بدنی تربیت

، رانتیسچاتزیس، ؛ هاگر3009، انگو است )لیم و
 (. 3009،  8کالورهاوس و بیدل

 (،3000) ریاندسی و  خودمختاری بر اساس نظریة
یاز به نشامل  ارگانیزمیها سه نیاز روانی همة انسان

. دارند 11پیوستگی )ارتباط(و  10، شایستگی9استقالل

                                                                 
1. Sallis & McKenzie 
2. Ntoumanis 

3. Lim   & Wang 

4.Self-determination 
5. Deci & Ryan  

6. Deci, Koestner & Ryan 
7. Adie, Duda & Ntoumanis 
8. Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse & Biddle 

9. Autonomous 

10. Competence 

بودن در تعامل به نیاز فرد مبنی بر مؤثر ،ینیاز شایستگ
در جهت بروز  کردن و تمرین، فرصت تجربهبا محیط

نیاز به متعل  پیوستگیگردد. نیاز به میباز هاتوانایی
شود. نیاز به مین و ارتباط با دیگران را شاملبود

 الل نیز به درک فرد از اینکه مسئولیت و کنترلاستق
شود )ریان و میرفتار خود را در دست دارد مربوط

گونه تفاوت در ارتقاء بنابراین هر (.3003دسی، 
سالمتی و شادابی ناشی از شرکت در ورزش به این 

طور شود که نیازهای روانی بهحقیقت نسبت داده می
چه در  مربوطشده است. مطالعات  متفاوتی ارضاء

آوردن شواهد ورزش و چه خارج از آن با فراهمة زمین
 (.3008، 13ند )یانچینیاهاز این فرضیه حمایت کرد

بر اساس این نظریه ارتباط متقابلی بین افراد همچنین 
ای که محیط سه نیاز دارد. در دامنهوجود  و محیط

نمو  ،فرد را حمایت و ارضاء کند، افراد ارگانیزمی
. د و رشد بهینه را تجربه خواهند کردعملکر

ارضاء  را در فرد این نیازهاکه محیط نتواند درصورتی
کند که فرد بینی میکند، نظریة خودمختاری پیش

دسی ) نمودز رشد بهینه را تجربه خواهد چیزی کمتر ا
سه  14بودنو درگیر 12استقالل، ساختار(. 3000 و ریان،

نیازهای  ارضاءکه با  هستنداجتماعی  محیط بُعد
راستا هستند، در هم پیوستگیاستقالل، شایستگی و 

بین این عوامل حمایت از استقالل با ترغیب افراد به 
های رفتاری توانند از بین گزینهتشخیص اینکه می

-خود، انتخاب داشته باشند در ارتباط است. در محیط

انتخاب یک فشار برای  12استقاللی -های حمایتی
شوند می رسد و افراد تشویقحداقل می رفتار خاص به

 های خودهداف و ارزشا که کارهایشان را بر پایة
واقع در(. 3007 رانتیس،)هاگر و چاتزیسبال کنند دن

شود گفته می یاستقاللی به رفتار -حمایتیرفتارهای 

                                                                 
11. Relatedness 

12  . Ianchini 
13  . Structure 

14. Involvement 

15. Autonomy -supportive 
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که در موضع قدرت قرار دارد )مثالً  یفرد ،که در آن
استفاده از فشار و که یک معلم یا یک مربی(، درحالی

مثالً دیگران ) رساند، از عقیدةحداقل میدستور را به
نظرو با در کندآموزان یا ورزشکاران( استفاده میدانش

های گرفتن احساسات آنها، اطالعات مناسب و فرصت
، 1)ماگو و والرند آوردانتخاب را برای آنها فراهم می

ر محیط استقاللی د -رفتار حمایتی واقع در(. 3002
اجتماعی، رفتاری است که از یادگیری و عالیقی چون 

آوردن دادن، ایجاد فرصت انتخاب، فراهمگوش
کند حمایت می ،عاتی و پاسخ به سؤاالتبازخورد اطال

 ( 3010 ،3می)ج
کند که ارضای اذعان می نیازهای پایه ةهمچنین نظری

-با انگیزش و دیگر نشانهنیازهای روانی باید مستقیماً 

، اسمیت و در ارتباط باشد )کاکس ،هایی چون لذت
ی این ارضاة ای که افراد تشنگونهبه (.3008، 2ویلیامز

به  ،این سه نیاز یو تمایل به ارضا سه نیاز هستند
 (.3010 ،مشود )جیایجاد رفتار در افراد منجر می

واهد محیط خارج از های ورزشی با شکه یافتههنگامی
ة است که یک شیو روشن شوند،ورزش ترکیب می

ارضاء نیازهای روانی در  واسطةبهاستقاللی،  -حمایتی
رود. با شمار میثرترین تکنیک انگیزشی بهافراد مؤ

 بهاین حال، متأسفانه بسیاری از معلمان و مربیان 
فردی تمایل دارند )ماگو ة درونکنندهای کنترلشیوه

 (.3002و والرند، 
کند که می فرض تارینظریة خودمخهمچنین، 

خودمختاری به شناخت مثبت و نتایج رفتاری انگیزش 
نظر گرفتن نتایج  با در و احساسی منجر خواهد شد.

شود که انگیزش خودمختاری می احساسی، فرض
احساسات مثبت نقش خواهد داشت و  ءبیشتر در ارتقا

 ،آلوارزدهد )های احساسی منفی را کاهش میپاسخ

                                                                 
1  . Mageau & Vallerand 

2  . Geme 

3. Cox, Smith & Williams 

  (.3009،  4دودا باالگوئر، کاستیلو و
هم پیوستگی موضوعات در تئوری خودمختاری به

سلسله مراتبی را پیشنهاد  (3000و1982دسی و ریان )
در یک را آنتوان میدر سطح کلی دهد که می

والرند کار برد. در این میان موقعیت و در یک زمینه به
( برای سطح کلی آن مراحل زیر را به 1999) 2و لوزیر

 دهند:هاد میترتیب پیشن
  ←های روانی  میانجی ←فاکتورهای اجتماعی 

 احساسیو  نتایج رفتاری  ←انگیزش 
شواهدی را برای بخش  ،مطالعات مختلف در ورزش

استقاللی  -حمایتی یعنی رفتارهای نخست این توالی
 یارضا ،اجتماعی عاملعنوان مربیان و معلمان به

 .استرده فراهم آونیازهای روانی و انگیزش درونی 
 در ،(3002) 6ریان و برگمنگین و عنوان مثال به

خود به بررسی ارتباط بین رفتارهای بخشی از مطالعة 
نی استقاللی مربی و ارضای نیازهای روا -حمایتی

نتایج نشان داد زنان ژیمناست جوان پرداختند. 
نیازهای  ءاستقاللی مربی بر ارضا -ای حمایتیهرفتار

 استقالل بازیکنان اثر دارد.شایستگی، پیوستگی و 
(؛ 3009آلوارز و همکاران ) (3013) و همکاران دیآ

نیز ارتباط مثبت و معناداری بین  (،3010) 7کاماروا
رفتار حمایتی استقاللی مربیان با ارضاء هر سه نیاز 

، 8در پژوهش ادموندز عالوهبه روانی گزارش نمودند.
 9ورث و کنرویکوتس (3006)نومینس و دودا 

استقاللی مربی با  -ارتباط رفتار حمایتی ،(3009)
 لوپزآلماگرو،  و، دو نیاز شایستگی و پیوستگی یارضا

نیاز  یارضا بافقط این ارتباط  ،(3010) 10و مورِنو
، (3010)جیم در پژوهش  .شده استگزارش استقالل 

استقاللی با ارضاء نیاز به  -ارتباط رفتارهای حمایتی

                                                                 
4. Alvarez, Balaguer, Castillo & Duda 
5. Losier 

6. Gagne, Ryan & Bargmann 

7. Kamaroa 
8. Edmunds 

9  . Coatsworth & Conroy 

10. Almagro, Lopez & Moreno 
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در  .ه استقرار گرفت تأییدورد ماستقالل و پیوستگی 
 1و پرونچر ،آمیوت، پیریلت، والرند پژوهش بالنچارد،

 سبک کنترلی مربی اثرات منفی بر ارضاء نیاز ،(3009)
 داشت. استقالل

به بررسی ارتباط رفتارهای همچنین مطالعات مختلفی 
استقاللی مربی با انگیزش درونی پرداخته و  -حمایتی 

اط مورد زهای روانی را در این ارتببودن نیااثر میانجی
 (،3006) 3و بوچر آمروس ةمطالع دربررسی قرار دادند. 

نیازهای روانی  ورزشکاران دبیرستانی و دانشگاهی،بر 
استقاللی و انگیزش  -در ارتباط بین رفتارهای حمایتی

مطالعات در . همچنین درونی نقش میانجی داشتند
ورث و کوتس ،(3002ماگو و والرند ) :دیگری مانند

، ژلت ،(3009)آلوارز و همکاران  ،(3009کنروی )
،کاپرونی و واچوپالس و (3010) 2و بالس ،والرند، آمورا

قرار گرفته  تأییداین ارتباط مورد ( 3011) 4ماستیکا
 .است

عدادی از مطالعات نیز به بررس اثر مستقیم رفتارهای ت
 مثالً؛ انداستقاللی بر انگیزش پرداخته -حمایتی

خود در بخشی از مطالعة  (3006) ادموندز و همکاران
به ارزیابی اثرات مستقیم محیط تمرین حمایتی 

 بر اساس نظریة استقاللی بر تنظیم انگیزشی درونی
رفتارهای  خودمختاری پرداختند. آنها دریافتند که

دهنده بر انگیزش درونی اثر حمایتی استقاللی تمرین
(، گزارش نمودند که 3009لیم و وانگ ) مثبت دارد.

و  استقاللی مربیان ارتباط مستقیم -رفتارهای حمایتی
مثبتی با انگیزش درونی برای پرداختن به فعالیت 
جسمانی در بیرون از مدرسه دارد. همچنین استاندیج، 

-(، در میان دانش3006 ،3002، )2دودا و نومینس

 -حمایتی یجو ،آموزان دبیرستانی نشان دادند که

                                                                 
1. Blanchard, Amiot, Perreault, Vallerand, & 

Provencher 

2. Amorose & Butcher 
3. Gillet, Vallerand, Amoura, & Baldes 

4. Vlachopoulos, Kaperoni, & Moustaka 

5. Standage, Duda, & Ntoumanis 

هر سه نیاز روانی ارتباط دارد که  یلی با ارضااستقال
-دانشة انگیزش در میان کنندبینیخود پیش ةبه نوب

بخشی از ة ( در نتیج3008البته یانچینی ) آموزان بود.
خود دریافت که ارتباط معناداری بین  اتمطالع

استقاللی مربی و انگیزش  -رفتارهای حمایتی
 ةمطالع ( در3010)ندارد. کاماروا  ورزشکاران وجود

گونه ای دریافت که هیچخود بر روی رقصندگان حرفه
استقاللی  -ارتباط معناداری بین درک رفتار حمایتی

همچنین  مربی و اَشکال مختلف انگیزش وجود ندارد.
-پژوهشانگیزش درونی در  باارتباط نیازهای روانی 

گر و ها (،3002والرند )؛ ماگوجملهمختلف از های
(، کاکس و 3008(، نویسیسکی )3007یس )چانتیزرانت

آلوارز و  (،3008(، ویلسون و راجرز )3008همکاران )
 تأیید( مورد بررسی و 3010) (، و جیم3009همکاران )

 قرار گرفته است.
 ةدر نظریدی اهبر طبق سلسله مراتب پیشن

نتایج  ،اَشکال خودمختار انگیزش ،خودمختاری
بیت بدنی و ورزش در تر مختلفی را رفتاریو  احساسی

سطوح باالتر احساسات نتایج شامل دنبال دارند. این به
تالش (، 3009)بالنچارد و همکاران، و رضایت  مثبت
، (3008 ،نویسسکی) تمرین ةو تمایل به ادام بیشتر
(، 3011 ،الچوپالس و همکاران)ویابی ورزشی هویت

-، آپلکارن) رفتگی در ورزشکاران نخبهکاهش تحلیل

تمایل به فعالیت بدنی در (؛ 3011، 6یل و هالون، هت
، لیم وانگ ؛3006همکاران، و  زادموند) اوقات فراغت

، ژلت و همکاران) تسهیل عملکرد ورزشی ،(3009
 ،7سدودا و نومین ،بوثرین)بهزیستی روانی  ،(3010
، ید و همکارانآ؛ 3009؛ بالنچارد و همکاران، 3004
 .باشدمی( 1301، 8؛ میالینسکی و کاستنر3013

یکی از  که دارند حاکی از آن هاپژوهش ،در این میان
 های جسمانییل اصلی مشارکت جوانان در فعالیتدال

                                                                 
6. Curran, Appleton, Hill & Hall 

7. Reinboth, Duda, & Ntoumanis 

8. Milyavskaya & Koestner 
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و فقدان لذت کسب لذت و دلبستگی در ورزش است 
 .ورزش استگذاشتن کنار ی درمهم ةکنندتعیین
-برند بهین ورزشکارانی که از ورزش لذت میهمچن

)آلوارز و همکاران شوند میصورت درونی برانگیخته 
ارتباط در تربیت بدنی و ورزش نیز مطالعات  (.3009

بین انگیزش و لذت را بر اساس تئوری خودمختاری 
، واچوپالس عنوان مثال؛به. انددادهمورد بررسی قرار 

، با یک نمونه از (3000) 1کاراگیاوس و تری
های ورزشی نشان کننده در کالسرگساالن شرکتبز

که هم انگیزش خودمختار و هم انگیزش غیر داد 
ورزش ارتباط  ناشی از شرکت درخودمختار با لذت 

رتباط مثبتی را بین انگیزش ( ا3003نومینس ). دارد
در همین راستا  درونی و لذت ورزشی گزارش نمود.

ران آلوارز و همکا ،(3002) والچوپالس و کاراگیاوس
 ن دادند کهنشا (3008) مورنو و همکاران ، و(3009)

عالیت جسمانی ی با لذت از فسطح باالی انگیزش درون
 دارد. قوی یارتباط

تئوری  ةگرفته در زمینهای انجامپژوهش در
بدنی تربیتدر  خودمختاری، ابعاد این تئوری کمتر

، مدارس مورد پژوهش قرار گرفته است )لیم و وانگ
تعداد کمی  (. همچنین3009 ن،هاگر و همکارا ؛3009

عنوان لذت ناشی از فعالیت بدنی را به هایپژوهش از
خودمختاری  ةرفتاری در نظریاحساسی و نتایج 

را بر آن پژوهشگران له اند، که این مسأبررسی کرده
داشت که ابعاد این تئوری را مورد بررسی قرار دهند. 
بنابراین هدف این پژوهش بررسی ارتباط رفتارهای 

بدنی با لذت از بیتاستقاللی معلمان تر -حمایتی
فعالیت بدنی در ساعت درس ورزش از طریق بررسی 
اثر میانجی نیازهای روانی و انگیزش درونی با استفاده 

-مراتب پیشنهادسلسله خودمختاری و ةاز آزمون نظری

 بنابراین باشد.( می3002شده توسط والرند و لوزیر )
در  معلمان هایرفتار ارتقاء با هدفاین پژوهش 

                                                                 
1. Karageorghis & Terry 

کاربرد  تا سهم خود بر آن است اندازةبه مدارسش ورز
های رفتارعنوان با های ارزشمند یکی از نظریه

 .دکن بررسیاستقاللی را در ورزش مدارس  -حمایتی
 در این سبک رفتاریوجوی مطالعه و جست ،بررسی

دن وضعیت موجود، آثار مثبت ناشی از کرآشکار عینِ
نیز را  معلمانتوسط  کارگیری رفتارهای مطلوبهب

 خواهد کرد.نمایان 

 شناسیروش

 معادالت یابیمدل نوع ازپژوهش حاضر پیمایشی و 

 بین روابط پژوهش، این در زیرا است؛ 3ساختاری

-رواناستقاللی، نیازهای  -رفتار حمایتی متغیرهای

 از فعالیت بدنی در قالببردن شناختی، انگیزش و لذت

  .یردگمی قرار بررسی مورد علّی الگوی

 آماری ةنمون و جامعه

 آموزاندانش تمامی را حاضر پژوهش آماری ةجامع

 دهندمی دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه تشکیل
، مشغول به تحصیل 1291 -93که در سال تحصیلی 

 معادالت یابیمدل نظرانکه صاحبییاز آنجا بودند.

 هاپژوهش گونهاین در که کنندمی توصیه ساختاری

 پژوهش حاضردر  نفر باشد، 300مونه حداقل حجم ن

 13از  ایخوشه گیرینمونه روش طریق از نفر 200
از این  شدند که انتخاب پژوهش ةنمون عنوانبه مدرسه

طور کامل تکمیل شده هبکه  نامهپرسش 382 تعداد
ناقص  ةنامپرسش 17و  شد بود در پژوهش استفاده

 حذف گردید.
 

 هاداده گردآوری ابزارهای

 –ادراک رفتارهای حمایتی ةنامپرسش

این . 2استقاللی مربیان در زمینه ورزش

( 3007و همکاران در سال )نامه توسط هاگر پرسش

                                                                 
2. Structural Equation Modeling (SEM) 

3. Perceived Autonomy Support Scale for 

Exercise Settings (PASSES) 
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 است الؤس 13دارای . ه استو اعتباریابی شدتوسعه 
( 7مخالفم تا )( کامالً 1) از لیکرت طیف اساس بر که

ای که ، و اندازهشده است تنظیم موافقمکامالً 
کنند مربیان از استقالل آنها ورزشکاران احساس می

کند. در مطالعات گیری میکنند را اندازهحمایت می
 ( و ژلت،3007شده توسط هاگر و همکاران )انجام

( آلفای کرونباخ 3008) 1والرند، پتی، گابنس و بیرجور
، و همچنین 91/0و  83/0ترتیب نامه را بهاین پرسش

ترتیب مجدد بهآزمون  -زمونضریب پایایی آن با آ
این پژوهش در  .اندرا گزارش نموده 71/0و  69/0

نامه با محاسبة آلفای کرونباخ برابر اعتبار پرسش
 -آزمون ة، و ضریب همبستگی بین دو مرحل78/0

 تأیید برای. بود 77/0 ،چهار هفته ةبازآزمون در فاصل
ی بر تأییدنامه از روش تحلیل عامل عوامل پرسش

 دستبه هایشاخص .استفاده شد 3آموسافزار نرم ةپای

شامل شاخص  یتأیید یعامل تحلیل از آمده
میانگین  ة(؛ ریش13/3) آزادی ةبه درج 2مجذورکای

میانگین  ةریش (؛062/0) 4مربعات خطای برآورد
 6شاخص نیکویی برازش (؛143/0) 2مربعات باقیمانده

 7شاخص نیکویی برازش اصالح شده  (؛970/0)
 و؛ (942/0) 8شدهشاخص برازش هنجار (940/0)

 برازندگی از نشان (970/0) 9شاخص برازش تطبیقی

 .داشت هاداده با نامهپرسش مناسب

شناختی در رواننیازهای  ةنامپرسش

 ،نامه توسط واچوپالیس، نومینساین پرسش. 10ورزش

                                                                 
1. Paty, Gobance & Berjor 

2. Amos 

3 . Chi Square ( ) 
4. Root Mean Squared Error of Approximation 

(RMSEA) 

5. Root Mean Squared Residual (RMR) 
6. Goodness-Of-Fit Index (GFI) 

7. Adjusted Goodness-Of-Fit Index (AGFI) 

8. Normed Fit Index (NFI) 
9. Comparative Fit Index (CFI) 

10. Basic Psychological Needs in Exercise Scale 

(BPNES( 

 13دارای . ه استاعتباریابی شد( 3010) 11اسمیت و
( کامالً 1) از لیکرت طیف اساس بر  ال است کهؤس

-بررسی شده است. تنظیم ( کامالً موافقم7مخالفم تا )

سنجی های روانگیری ویژگیهای مقدماتی برای اندازه
انجام شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی با چرخش 
واریماکس دو عامل شایستگی و پیوستگی را در 

نشان مورد مطالعه  ةزهای روانی در جامعنیا ةنامپرسش
، شایستگی مربوط به لعامل او ،. بعد از چرخشداد
 37/19نیز پیوستگی یعنی و عامل دوم واریانس  37/31

از  هاسؤال. بار عاملی ندواریانس را به خود اختصاص داد
برابر  13اولکین -مایر -بود. شاخص کایزر 87/0تا  62/0
 001/0 یداردر سطح معنا 12و آزمون بارتلت 82/0با 

نامه از روش تحلیل عامل عوامل پرسش تأیید برای بود.
 هایشاخص استفاده شد. ر آموسافزانرم ةی بر پایتأیید

دو نیاز نیز ی تأیید عامل تحلیل از آمده ستدبه
ورد مطالعه مورد م ةدر جامعپیوستگی را شایستگی و 

شامل ها و ضرایب قرار داد. این شاخص تأیید
میانگین  ةریش (؛482/3زادی )آ ةمجذورکای به درج

میانگین مربعات  ةریش(؛ 071/0مربعات خطای برآورد )
(؛ 960/0(؛ شاخص نیکویی برازش )140/0باقیمانده )

(؛ شاخص 34/0شاخص نیکویی برازش اصالح شده )
( و شاخص برازش تطبیقی 939/0برازش هنجار شده )

بنابراین در پژوهش فقط این دو نیاز مورد  ( بود.927/0)
-دیده میالبته مطالعات دیگری نیز  گرفت.بررسی قرار 

صورت بهنیازها را یا بررسی را فقط این دو نیاز شود که 
 اندبررسی نمودهنیازهای روانی  مقیاس کلی

(. 3009؛ آلوارز و همکاران، 3008سکی، ی)نویس
، 73/0های شایستگی نیاز آلفای کرونباخ برایهمچنین 
آزمایی در فاصله ضریب بازعالوه بهبود.  79/0 پیوستگی

ترتیب به پیوستگینیاز شایستگی و  برای چهار هفته
 بود.  70/0، 73/0

                                                                 
11. Vlachopoulos, Ntoumanis, & Smith 

12. Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) 

13. Bartlett's Test of  Sphericity 
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این  .1لذت از فعالیت بدنی ةنامپرسش

( 3011) و همکاران 3نامه توسط مولنپرسش
لذت از  ،نامهیابی شده است. در این پرسشاعتبار

گیرد مورد ارزیابی قرار می سؤالفعالیت بدنی با هشت 
( 7مخالفم تا )( کامالً 1) از لیکرت طیف اساس که بر

شده است. در این پژوهش آلفای  تنظیم کامالً موافقم
، و ضریب همبستگی بین دو 89/0کرونباخ برابر 

 81/0چهار هفته  ةبازآزمون در فاصل -آزمون ةمرحل
 عاملی تحلیل از این مقیاس، اعتبار تعیین بود. برای

 از آمدهتدسبه هایشاخص شد. استفاده یتأیید

 ةمجذورکای به درجشامل  یتأیید عامل تحلیل
میانگین مربعات خطای برآورد  ة(؛ ریش11/2زادی )آ
(؛ 081/0میانگین مربعات باقیمانده ) ةریش(؛ 087/0)

(؛ شاخص نیکویی 992/0شاخص نیکویی برازش )
(؛ شاخص برازش هنجار 909/0برازش اصالح شده )

(، 981/0یقی )( و شاخص برازش تطب973/0شده )
 .داشت هاداده با نامهپرسش مناسب برازندگی از نشان

گیری اندازه برای .انگیزش درونی ةنامپرسش

 در رفتاری تنظیمات ةنامانگیزش درونی از پرسش

در  ( استفاده شد.3008) 2و رُز ،، هادجلونسدل ورزش
مورد  سؤالنامه انگیزش درونی با چهار این پرسش

( 1) از لیکرت طیف اساس گیرد که برارزیابی قرار می
شده است.  تنظیم ( کامالً موافقم7مخالفم تا )کامالً 
برابر در این پژوهش  انگیزش درونی کرونباخ آلفای

 -، و ضریب همبستگی بین دو مرحله آزمون92/0
 تعیین بود. برای 80/0چهار هفته  ةبازآزمون در فاصل

 استفاده ییدتأی عاملی تحلیل از این مقیاس، اعتبار

 یتأیید عامل تحلیل از آمده دستبه هایشاخص شد.
 ةمجذورکای به درجشامل ها و ضرایب این شاخص

میانگین مربعات خطای برآورد  ة(؛ ریش420/3زادی )آ
(؛ 021/0میانگین مربعات باقیمانده ) ةریش(؛ 071/0)

                                                                 
1. Physical Activity Enjoyment Scale (paces) 

2. Mullen 

3. Lonsdale, Hodge & Rose 

(؛ شاخص نیکویی 996/0شاخص نیکویی برازش )
-(؛ شاخص برازش هنجار927/0شده )برازش اصالح

( 998/0( و شاخص برازش تطبیقی )997/0شده )
 .داشت هاداده با نامهپرسش مناسب برازندگی از نشان

 اجرا روش

-نامهپرسش تکمیل اجازه مدیران مدارس هماهنگی با

در  پژوهشگرانیکی از شد. سپس با حضور  گرفته ها
نامه، رضایت فرم اخذ از پس ،شدهمدارس تعیین

 تکمیل مربوطه را هاینامهپرسش کنندگانتشرک

 پرکردن دستورالعمل هدف و است کردند. گفتنی

ها قید شده نامهکه در پرسشنامه عالوه بر اینپرسش
 از و شد داده توضیح صورت شفاهیهب مجدداً ،بود

 داشتن صورت در تا ،درخواست گردید کنندگانشرکت

 پژوهشگر از سؤاالت مورد در مشکل یا سؤال هرگونه

 بگیرند. کمک

 آماری هایروش

 ةنسخآموس  و ها یا استفاده از اس.پی.اس.اسداده
 آمار از هاداده توصیف برایتجزیه و تحلیل شد.  18

 برای شد. استفاده استاندارد انحراف و میانگین توصیفی
 ی وعامل تحلیل از هانامهپرسش و پایایی اعتبار تعیین

همچنین از  .فاده گردیداستکرونباخ  آلفای ضریب
های در راستای تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب

سازی روابط تکمیلی از معادالت ساختاری برای مدل
 مدل مورد نظر ارائه شد.و  علّی استفاده

 هایافته
 انحراف و توصیفی )میانگین هایشاخص، 1 جدول در

 مطالعه مورد متغیرهای همبستگی ماتریس معیار( و
های مشاهده در با توجه به همبستگی .است شده ارائه

باشد، و از آنجا ارتباط بین متغیرها معنادار می 1جدول 
که شرط اساسی برای استفاده از مدل معادله ساختاری 

ها وجود همبستگی بین متغیرهای در تحلیل یافته
مستقل، وابسته و میانجی است، بنابراین در مدل 
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 ر گرفت.الگوی ارتباطی مورد تحلیل قرا

مدل  برازش هایشاخص نتایج 3 جدول همچنین در 
ل مجذورکای ها شامصشاخ .است شده ارائه مفروض
میانگین مربعات خطای  ة(؛ ریش99/1زادی )آ ةبه درج

میانگین مربعات باقیمانده  ةریش(؛ 029/0برآورد )
(؛ شاخص 871/0(؛ شاخص نیکویی برازش )331/0)

(؛ شاخص برازش 860/0نیکویی برازش اصالح شده )
( 929/0(؛ شاخص برازش تطبیقی )933/0شده )هنجار

با . که باشندمی (921/0) و شاخص برازش افزایشی

نشان ، 3در جدول  شدهتوجه به مقادیر قابل قبول ارائه
 مناسب مدل پژوهش است. برازش ةدهند

ای نیازهای نیز نتایج آزمون نقش واسطه ،2در جدول 
انگیزش درونی در ارتباط بین و  پیوستگیشایستگی، 

استقاللی و لذت از فعالیت در درس  -رفتار حمایتی
-یازای نتربیت بدنی ارائه شده است که نقش واسطه

قرار  تأییدی مورد شناختی و انگیزش درونهای روان
و ، مدل آزمون شده 1. همچنین در شکل گرفت

 نشان داده شده است.ضرایب مربوطه 
 

 )شامل میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی( پژوهش های توصیفی مربوط به متغیرهای آماره .2جدول

 میانگین 
انحراف 

 معیار
2 1 9 5 5 

 42/0* 22/0* 22/0* 20/0* - 39/1 86/4 استقاللی -رفتارحمایتی -1
 23/0* 48/0* 42/0* - - 26/1 63/4 نیاز شایستگی -3
 44/0* 40/0* - - - 12/1 62/2 پیوستگینیاز  -2
 78/0* - - - - 63/1 87/4 لذت از فعالیت -4
 - - - - - 62/1 12/2 انگیزش درونی -2

*P<0.01 
 

 پژوهش ةآزمون شد الگوی برازش نیکویی هایشاخص. 1جدول 

 شاخص
 

RMSEA RMR GFI AGFI NFI CFI IFI 

 <91/0 <90/0 <90/0 <82/0 <90/0 ≤0 <1/0 < 2 مقدارقابل قبول
 921/0 929/0 933/0 860/0 871/0 331/0 029/0 99/1 اییمدل نه

 

 زامیانجی بر متغیرهای درونرون زا و اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای ب. 9جدول

 نیاز شایستگی نباز ارتباط انگیزش درونی
 -رفتار حمایتی
 استقاللی

 متغیر اثر

 مستقیم *60/0 - - -

 غیر مستقیم - - - - نیاز شایستگی
 کلی *60/0 - - -
 مستقیم *40/0 - - -

 غیر مستقیم - - - - نباز به ارتباط
 کلی *40/0 - - -
 مستقیم 09/0 *49/0 *18/0 -

 غیر مستقیم *26/0 - - - انگیزش درونی
 کلی *42/0 *49/0 *18/0 -
 مستقیم -04/0 - - *87/0

 غیر مستقیم *29/0 *42/0 *12/0 - لذت از ورزش
 کلی *22/0 *42/0 *12/0 *87/0
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انگیزش درونی و لذت از ، پیوستگی نیازهای شایستگی،بر  استقاللی -شده اثر رفتار حمایتی مدل آزمون .2شکل

 در حالت  تخمین استاندارد فعالیت بدنی

 

 بحث و نتیجه گیری
ای از دختران در پژوهش حاضر که بر روی نمونه

 بر اساس، آموز مقطع متوسطه انجام شددانش
 1982تئوری خودمختاری دسی و ریان ) چهارچوب

استقاللی  -رفتارهای حمایتی، اوالً اثر ادراک (3000و
شایستگی،  نیاز یارضا بدنی برمعلمان تربیت

لذت از فعالیت جسمانی  ، انگیزش درونی وپیوستگی
نقش  گردید، همچنینبررسی  بدنیدرس تربیتدر 

و  پیوستگی ،یمیانجی نیازهای روانی شایستگ
 مدل مورد پژوهش قرار گرفت.انگیزش درونی در این 

ارتباط مثبتی بین  ،نتایج آزمون همبستگی نشان داد
رفتار حمایتی استقاللی معلم تربیت بدنی با دو ادراک 

نتایج این وجود دارد.  پیوستگیاز شایستگی و نی
 بر گرفته صورت پیشین مطالعاتسو با هم پژوهش 

 
ورزش  ةتئوری خودمختاری در زمین وباساس چهارچ

(، آدی و 3002که گین و همکاران )طوریهباشد، بمی
آلوارز و  (3006همکاران )و  ادموندز ،(3013همکاران )

(، ارتباط بین 3010کاماروا )و  ،(3009همکاران )
هر سه نیاز  یاستقاللی و ارضا -رفتارهای حمایتی

و  همچنین استاندیج .اندقرار داده تأییدروانی را مورد 
آموزان (، در میان دانش3006و  3002) همکاران

استقاللی  -دبیرستانی نشان دادند که یک جو حمایتی
ورث و کوتس هر سه نیاز روانی ارتباط دارد. یبا ارضا

استقاللی مربی  -(، ارتباط رفتار حمایتی3009کنروی )
و  دو نیاز شایستگی و پیوستگی، آلماگرو یبا ارضا

نیاز استقالل و جیم  فقط با(، 3010)اران همک
استقاللی با نیاز به  -ارتباط رفتارهای حمایتی ،(3010)

 قرار گرفته است. تأییدمورد  را پیوستگیاستقالل و 
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خودمختاری در  ةنظری هاییکی از فرضیهبر اساس 
ذاتی بوده، و برای  هانیاز ، اینارتباط با نیازهای روانی

های رشدی مشابه ها و دورهتها، جنسیتمام فرهنگ
هر چند که ممکن است در شرایط فرهنگی  ،هستند.
)دسی و ریان  این نیازها متفاوت باشد یارضا ،مختلف
. در این زمینه مطالعات چندی صورت پذیرفته (3000
(  3002عنوان مثال استاندیج و همکاران )به .است

نشان دادند که این نیازها در نوع جنسیت یکسان 
ارتباط بین فردی در  ةتند. همچنین در زمینهس

-می تأیید( 3002ی ماگو و والرند )های ورزشمحیط

های ثر در محیطؤکنند یک ارتباط بین فردی م
ورزشی برای ارضای نیازهای روانی حمایت مربی از 

کند (، تأکید می3010استقالل بازیکنان است. جیم )
مایل به ارضاء این سه نیاز هستند و ت افراد تشنة ارضاء

رسد که نظر میکند. بهاین سه نیاز، رفتار را تقویت می
در محیط ورزش، جو ایجاد شده از طریق منبع قدرت 

نیازهای  جهت ارضاءبتواند دریعنی معلم یا مربی 
 آموزان یا ورزشکاران و تولید بازده مناسبدانشروانی 

. این بدان معنا است که وقتی معلم نقش داشته باشد
به آنها حق انتخاب  پذیرد وآموزان را مییدگاه دانشد

گیرد، احساس میو احساساتشان را درنظر  داده
بخشی را با نموده و ارتباط رضایت بیشتریشایستگی 

البته اگر این کنند، می برقراردیگران مهم در محیط 
بهره نیازها ارضا نشود، افراد از چنین فواید خوبی بی

 (.3008، مانند )یانچینیمی
شده در مدل بر طبق بخش دوم توالی پیشنهاد

 پیوستگیپژوهش، ارضاء نیازهای روانی شایستگی و 
. زیرا وقتی داشتمعناداری  رابطة با انگیزش درونی

این  ند کهاهرا تجربه کرداحساس این آموزان دانش
آورده شده است سطح باالتری از نیازها در آنها بر

 هایاند. پژوهشنمودهانگیزش درونی را گزارش 
-چاتزیسو  هاگر ،(3002)ماگو والرند  از جمله زیادی

باالگوئر و  ،(3008)نویسیسکی  ،(3008رانتیس )
 ،(3008کاکس و همکاران ) ،(3008)همکاران 

 ،(3009)آلوارز و همکاران  ،(3008)ویلسون  و راجرز 
های مختلف از این ارتباط را در نمونه( 3010)جیم  و

بدنی گزارش های تربیتای و کالسان حرفهورزشکار
 .اندنموده

ایم که انگیزش در بخش آخر توالی ما فرض نموده
بدنی الیت جسمانی در ساعات تربیتلذت از فعدرونی، 

-دهد. بر طبق یافتهآموزان را ارتقاء میدر بین دانش

سطوح باالی انگیزش درونی با دست آمده هب های
ارتباط رکت در فعالیت بدنی مشا ناشی ازلذت بیشتر 

دیگر  هایپژوهشها با نتایج این یافته معناداری دارد.
(، نومینس، 3000واچوپالس و همکاران ) :از جمله

آلوارز و  ،(3002والچوپالس و کاراگیاوس ) ،(3003)
که ( 3008)مورنو و همکاران،  ، و(3009همکاران )

-می که از ورزش لذتبودند ورزشکارانی کردهگزارش 

خوانی هم ،شوندصورت درونی برانگیخته میبرند به
یکی دیگر از  ةکنندتأییدخوانی نتایج نیز که همدارد. 
در همین راستا  د.باشخودمختاری می ةنظری اصول

 مختلف از جمله بالنچارد و همکاران هایپژوهش
 ،(3010)ژلت و همکاران  ،(3009)لیم وانگ  ،(3009)

کارن و همکاران  ،(3011)والچوپالس و همکاران 
میالینسکی و  و ،(3013)ید و همکاران آ ،(3011)

گوناگون نتایج احساسی و رفتاری ، (3011)کاستنر 
 اند.گزارش نمودهرا در تربیت بدنی و ورزش  دیگری

حاضر بررسی مکانیزم اثر عامل  ةهدف دوم مطالع
-م تربیتاستقاللی معل -محیطی یعنی رفتار حمایتی

ی بود. بررسی لذت از فعالیت بدننگیزش و بدنی بر ا
مستقیم نشان داد ارتباط بین اثرات مستقیم و غیر

قاللی معلم بر انگیزش درونی است -رفتارهای حمایتی
آموزان از طریق نیازهای روانی ارگانیزمی دانش

البته این یافته با  باشد.شایستگی و پیوستگی می
گرفته است مطالعات مختلفی که در این زمینه صورت 

 1آمروس و بوچر مطالعة در ،خوانی دارد. مثالًهم

                                                                 
1  . Amorose & Butcher 
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(، بر ورزشکاران دبیرستانی و دانشگاهی، نقش 3006)
میانجی نیازهای روانی در ارتباط بین رفتارهای 

قرار  تأییداستقاللی و انگیزش درونی مورد  -حمایتی
. همچنین در مطالعات دیگری مانند ماگو ه استگرفت

آلوارز  ،(3009ورث و کنروی )کوتس ،(3002و والرند )
 ، و(3010ژلت و همکاران ) ،(3009و همکاران )

دیده شده ( این ارتباط 3011) واچوپالس و همکاران
بخشی تواند دلیل مهمی برای اثراست، که این می

-رفتار معلم ورزش در ایجاد انگیزش درونی در دانش

شده توسط معلم یجادآموزان باشد. یعنی شرایط ا
تواند نیازهای روانی می یبدنی از طریق ارضاربیتت

انگیزش درونی برای پرداختن به فعالیت بدنی را 
یک راه ارتقاء انگیزش  ،دیگرعبارتافزایش دهد. به

بدنی از طریق آموزان در درس تربیتدرونی دانش
افزایش احساس شایستگی و ارتباط و کسب حمایت 

 که به نوبة است ر محیط ورزشی امکان پذیردیگران د
تواند احساس لذت از فعالیت بدنی را افزایش خود می

در  رفتگیحلیلدهد و حتی به کاهش خستگی و ت
 (.3011کارن و همکاران،گردد )منجر ورزش 

 که اتخاذ است آن بیانگر پژوهش  هاییافته کل، در

استقاللی توسط معلم ورزش، عامل  -رفتار حمایتی
نی و لذت از فعالیت مهمی در کسب انگیزش درو

آموزان دختر بدنی در ساعات ورزش در میان دانش
( نیز به 3002ماگو و والرند، ). باشددبیرستانی می

استقاللی  -دارند که شیوة حمایتیروشنی بیان می
رود. با این شمار میمؤثرترین تکنیک انگیزشی به

-لمان و مربیان بر شیوهحال، متأسفانه بسیاری از مع

 بنابراینفردی تمایل دارند. درون ةکنندترلهای کن

 در استقاللی -حمایتی رفتارهای از باید معلمان

آموزان برای برخورداری از یک کمک به دانش جهت
منطق معنادار شخصی برای انتخاب رفتار، کاهش 

، هایی برای مشارکتهای خارجی، ایجاد فرصتکنترل
های تیها و آشنایی با سخگیریانتخاب در تصمیم

کنند، همچنین از مرتبط با انتخاب رفتار استفاده 
-دادن، ایجاد فرصتِ انتخاب، فراهمیادگیری، گوش

حمایت  زخورد اطالعاتی و پاسخ به سؤاالتآوردن با
در ایجاد انگیزش درونی برای فعالیت در  تا نمایند،

لذت از فعالیت در نتیجه کسب بدنی و دردرس تربیت
 برگزاری. بنابراین عمل نمایند آموزان موفقدانش
 معلمان دانش افزایش منظورهب آموزشی هایکارگاه

و  استقاللی -سبک حمایتی فواید ةزمین در ورزش
 تواندمی بدنیساعت درس تربیت در آن خلق چگونگی

 .شود واقع مفید
 برای .داشت نیز محدودیت چندین حاضرپژوهش 

که طوریه، ببود مقطعی نوع از پژوهش طرح مثال،
یرهای مورد بررسی در ارتباط بین متغ دتوانفقط می

 نشان را علّی بین متغیرها و رابطه نتایج را تفسیر

امکان کاربرد  ةبحث در زمین برای بنابرایندهد. نمی
-ها مانند ورزش حرفهمفاهیم این مدل در دیگر زمینه

ای یا ورزش کودکان دبستانی به مطالعات طولی در 
همچنین محدودیت دیگر  باشد.یاز میمورد ن نای

ل به اطالعات خود گزارشی حاضر اعتماد کام ةمطالع
باشد، که ممکن است تحت ها در ارزیابی میآزمودنی

شرایط قرار گرفته و کامالً دقیق نباشند، بنابراین  تأثیر
بدنی بررسی بیشتر ابعاد نظریه خودمختاری در تربیت

 گردد.مدارس پیشنهاد می
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