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  چکیده

کاهش آن،  و به تبع یشناختروانناکامی از نیازهای  بین رفتارهای کنترلی مربی، علّی رابطةهدف از پژوهش حاضر، بررسی 
دختر(  155پسر و  155ورزشکار شهر تبریز ) نوجوان 350نوجوان بود. ورزشکاران ورزش در  ادامةو میل به ورزش  ارزشمندی

 مسیرنتایج تحلیل تکمیل کردند. ها را هنامپرسشای انتخاب شدند و گیری خوشهسال به صورت نمونه 15-15 با دامنه سنی

مثبت کاهش  ةکنندبینپیش، شناختیروانمستقیم و از طریق ناکامی از نیازهای غیررفتارهای کنترلی مربی به طور  داد نشان
رد. ورزش وجود ندا ادامةاشد. با این وجود، ارتباط معناداری بین رفتارهای کنترلی مربی و میل به بمیارزشمندی ورزش 

 ادامةکننده منفی میل به بینپیشکننده مثبت کاهش ارزشمندی ورزش و بینپیش شناختیروانناکامی از نیازهای همچنین، 
عوامل مرتبط با در  شناختیروانها بیانگر نقش مهم رفتارهای کنترلی مربی و متغیرهای یافتهدرکل، باشد. میورزش 

  د.اشبمی نوجوان ی ورزشکارانورزش مشارکت
 

 ورزشکاران نوجوان ،شناختیروانخودمختاری، رفتارهای کنترلی مربی، ناکامی از نیازهای  نظریة ها:واژه کلید
 

Relationships Among Controlling Coach Behaviors, Psychological Needs 

Thwarting, Sport Devaluation and Intention to Continue Sport 

Participation in Adolescent Athletes 
 

Mohammad Taghi Aghdasi, Asghar Ahmadi 
 

Abstract 
The purpose of this research was to investigate the causal relationships among controlling 

coach behaviors, psychological needs thwarting, and in turn, sport devaluation and Intention 

to continue sport participation in adolescent athletes. 350 Adolescent athletes of Tabriz city 

(185 male and 165 female) with age range from 15-18 years old were selected by random 

cluster sampling and completed the questionnaires. The path analysis results showed that 
controlling coach behaviors indirectly and through the psychological needs thwarting predicts 

positively sport devaluation. However, controlling coach behaviors is not related to intention 

to continue sport participation. Also psychological needs thwarting positively predicts sport 

devaluation and negatively predicts intention to continue sport participation. Overall, these 

findings indicate the important role of controlling coach behaviors and psychological factors 
in sport participation related factors of Adolescent Athletes. 
 

Keywords: Self-Determination Theory, Controlling Coach Behaviors, Psychological Needs 

Thwarting, Adolescent Athletes 
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 مقدمه
اثرات مفیدی بر سالمت و رشد  منظمفعالیت بدنی 

 دروانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان دار جسمانی،
که  دهدمینشان ا هیافته(. 2001 ،1رز و آرنت)لند

های ورزشی کودکی و میزان شرکت در فعالیت
های بدنی در بزرگسالی نوجوانی با میزان فعالیت

، 3نیستومانا ؛2005و همکاران،  2)تلمااشد بمیمرتبط 
های با این وجود، میزان شرکت در فعالیت (.2005

بدنی در نوجوانان، از میزان توصیه شده مراکز 
استیزنر، -ون، نئومارکاشد )نلسبمیسالمتی کمتر 

با وجود اثرات مثبت (. 2005، 4هانان، سیرارد، استوری
برخی یافته ها بیانگر آن های بدنی و ورزشی، فعالیت

است در محیط های ورزشی که در آن رفتارهای 
می تواند منجر به پیامدهای  ،مربی وجود دارد کنترلی

شود )دودا می رفتاری و خلقی در ورزشکاران نوجوان 
از بین عوامل  (.2002 ،5جووت، و الوالی الگوئر،و ب
مربی بیشترین تاثیر  ،اجتماعی-ایزمینهگذار محیط اثر

اندرسون  انگیزش )آمورسی وگیری شکلرا در 
)ماگئو و  شناختیروان( و تجارب 2002، 5باتچر
 .ند داشته باشدواتمی( 2003، 2والراند
 رفتار انسان، تبیین در برجسته هاینظریه از یکی

و که بر نقش انگیزش  است  5خودمختاری نظریة
بر  و داردتأکید  در رفتار یفرد درون یها یژگیو

 درونی انگیزش درمؤثر اجتماعی  و طیهای محیجنبه
 9ریان و )دسی استتمرکز م شناختیروان اتو تنظیم

در بسیاری از  ین نظریه اخیراًا .(2002، 1955
 بدنی و ورزشتربیترفتارهای مطالعات مربوط به 

                                                                 
1. Landers, & Arent 
2. Telama 
3. Ntoumanis 

4. Nelson, Neumark-Stzainer, Hannan, Sirard & 
Story 
5. Duda, Balaguer, Jowett, & Lavallee 
6. Amorose, & Anderson-Butcher 

7. Mageau, & Vallerand 
8. Self-Determination Theory 
9. Deci, & Ryan 

استندیج، دودا، و است ) شده مطالعه نوجوانان
؛ استندیج و 0520، 2003 10انتومانیس

 شناختیرواننیازهای  نظریة (.11،2002تریژور
در ( یک زیرنظریه 2000)دسی و رایان،  12اساسی
خودمختاری است که عملکرد و رشد  نظریةدرون 

های محیط اجتماعی حمایت ریثأتافراد را بیشتر تحت 
تبیین  15و ارتباط 14، شایستگی13نیازهای استقالل از

ای از احساس افراد درجهبه  ،نیاز به استقالل .ندکمی
و مسئول بودن برای رفتار خود  رفتار ارادی بودن از

ی که در اهبه درج ،نیاز به شایستگی فرد اشاره دارد.
بودن در تعامالت مداوم با مؤثر آن افراد احساس 

اش تواناییهایی که فرصتمحیط اجتماعی و تجارب 
ق احساس تعلّ .ذارد، مربوط استگمیرا به نمایش 

دین، مربیان و همساالن( در خاطر با دیگران )مانند وال
 ودشمینیاز به ارتباط تعریف  ،یک محیط اجتماعی

بر اساس این نظریه، محیطی (. 2002)دسی و رایان، 
شود  شناختیروانکه باعث رضایتمندی از نیازهای 

نتیجه در پیامدهای مثبت رفتاری، خلقی و شناختی 
؛ لیم و 2010، 15مورینو لوپز، و-آلماگرو، سانز) ودشمی

. مطالعات در محیط ورزش نوجوانان، (2009، 12وانگ
از این نیازها با پیامدهای مثبت  رضایتمندیارتباط 

فنتون، دودا، کوئستد، و )ند اهرفتاری را نشان داد
لیم و ؛ 2010، و همکاران آلماگرو؛ 2014، 15بارت

، 19تیر، فورتیر، واللراند، و بریر ؛ پلی2009وانگ، 
2001). 

اساسی،  شناختیرواننیازهای  نظریةبحث جدید در 
و ناکامی از نیازهای  متمایز کردن مفاهیم رضایتمندی

                                                                 
10. Standage, Duda, & Ntoumanis 
11. T reasure 
12. Basic Psychological Needs 

13. Autonomy 
14. Competence 
15. Relatedness 
16. Almagro, Sáenz-López, & Moreno 

17. Lim & Wang 
18. Fenton, Duda, Quested, & Barrett 
19. Pelletier, Fortier, Vallerand, & Briere 
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ناکامی از نیازهای روانشناختی،  است. شناختیروان
بیانگر این ادراک است که از رضایتمندی نیازها 
جلوگیری شده و یا به صورت فعال در یک محیط 

اکامی از نیازهای خنثی شده است. به عبارت دیگر، ن
روانشناختی با یک فرآیند فعال در ارتباط است و تنها 
به طور ساده بیانگر نداشتن رضایتمندی از نیازها 

 (.2010نیست )وانستینکیست، نمیک، و سوننز، 
 1انتومانی-بارثلومیو، انتومانیس، رایان، و توگرسن

تر در اندازه اند که نمرات پایینهبیان کرد (2011)
، به طور شناختیروانگیری رضایتمندی از نیازهای 

بیانگر نارضایتی از این نیازها باشد ممکن است ساده 
 اما به اندازه کافی، ماهیت و شدت محرومیت از نیازها

با اصطالح ناکامی از نیازها  (2000) نکه دسی و رایا
من احساس  :مانند) ددهمیند را نشان ناهبیان کرد

من احساس  ،در مقابل ،نمکمین ق خاطرو تعلّ ارتباط
، تفاوتهایی بین رضایتمندی اخیراً ام(.شدهنم طرد کمی

 ارائه شده است شناختیروانو ناکامی از نیازهای 

، انتومانیس، و 2کوستا ؛2011بارثلومیو و همکاران، )
( بیان 2011) بارثلومیو و همکاران (.2015بارثلومیو، 

مطالعة ای از ها حمایت اولیهیافتهاین کردند که 
فراهم کنار رضایتمندی از نیازها ناکامی از نیازها را در 

که در مقایسه با رضایتمندی آنان نشان دادند . کندمی
بین کننده قوی پیامدهای مثبت پیشکه  از نیازها

کنندة بینپیش واندتمی، ناکامی از نیازها اشدبمی
کوستا و  .باشد عدم بهزیستی وعملکرد  افت تر قوی

 تمییز مفاهیمی با اهنیز در مطالع (2015همکاران )
رضایتمندی، نارضایتی، و ناکامی از نیازهای 

 (2011و همکاران ) ولومیقبلی بارثیافتة ، شناختیروان
 را تایید کردند. 

های گوناگون فعالیت بدنی حیطهمطالعات قبلی در 
( ارتباط مشخصی تمرین و تربیت بدنیورزش، مانند )

                                                                 
1. Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, & 
Thøgersen-Ntoumani 
2. Costa 

پیامدهای و  شناختیروانای بین رضایتمندی از نیازه
؛ 2003، 3نو)گ انددادهرا نشان  مثبت و سازگارانه

؛ رایان، 2000، 4و رایان ،وسکوبل، ریریس، شلدون، گ
(. 2000؛ رایان و دسی، 2010، 5و براون ،برنستین

مندی تی بین رضایهمچنین تحقیقات قبلی ارتباط منف
از نیازها و پیامدهای ناسازگار را مورد پژوهش قرار 

مستقیم برای حمایت از فرض غیرند و شواهد اهداد
اثرات سوء ناکامی نیازها بر سالمتی و بهزیستی را 

؛ 2005، 5)هوگ، لونسدالی، و انگ اندکردهفراهم 
، دودا، و 5؛ رینبوث2004، 2پلیتر، دیون، و لوسک

اند داده. اگرچه این مطالعات نشان (2004س، انتومانی
مرتبط  یستیبهز عدمکه رضایتمندی پایین نیازها با 

 ، همیشهاشد، اما این یافته در ادبیات پژوهشیبمی
؛ 5020، دودا، و انتومانیس، 9)آدی تکرار نشده است

 بارثمیلیو .(2010و دودا،  10؛ کوئستد2003گون، 
واند تمیند که این ناهمسویی نتایج کمیبیان  (2011)

ناشی از عدم استفاده از ناکامی از نیازها به جای 
 نارضایتی از نیازها باشد. 

-اییکی از عوامل موثر محیط زمینهاز طرفی، 
یزان اساسی، م شناختیرواناجتماعی بر نیازهای 

دسی اشد. بمیحمایت از خودمختاری و کنترلی محیط 
تمایزی بین دو نوع بافت محیط  (2002) و ریان

که  11خودمختاریحامی اند: محیط شدهاجتماعی قائل 
و شرایطی دهد میرا رشد  با منشأ درونی هایتالش

، ند تا احساس استقالل شخصیکمیایجاد برای افراد 
 ،ه کنند. در این محیطرا تجرب شایستگی و ارتباط

بازیکنان  در آنکه  ندکمیمحیطی را خلق مربی 

                                                                 
3. Gagne 
4. Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan 

5. Ryan, Bernstein, & Brown 
6. Hodge, Lonsdale, & Ng 
7. Pelletier, Dion, & Lévesque 
8. Reinboth 

9. Adie 
10. Quested 
11. Autonomy-Supportive 
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به  دارند،های انتخاب تمرین را ها و فرصتگزینه
و دالیل پشت پرده  دهندارزش مینظرات بازیکنان 

)ماگئو و والراند، شود داده میها توضیح گیریتصمیم
نیز وجود دارد  1کنندهرلکنتمحیط  در مقابل،. (2003

که در آن مربی ممکن است به نظرات بازیکنان 
اهمیت ندهد، از پاداش برای انگیزه دادن استفاده کند 

توجه بیو اگر انتظارات مربی برآورده نشود، به بازیکن 
انتومانی، -بارثلومو، انتومانیس و توگرسنباشد )

، بیانگر آن است که های قبلییافته نتایج (.2010
خودمختاری نسبت به محیط می محیط حا

رضایتمندی از نیازهای از طریق  ،کنندهکنترل
 رشد بیشتر انگیزش خودمختار منجر بهو  شناختیروان

تمایل به افزایش  افزایش پیامدهای مثبت همچون
شود های بدنی و ورزشی مییتدر فعال شرکت

؛ 2009لیم و وانگ، ؛ 2009؛ 2و هاگر یسارانتیس)چاتز
؛ آلماگرو و همکاران، 2001پلی تیر و همکاران، 

در مورد (. 2015احمدی، امانی، و بهزادنیا،  ؛2010
، شناختیروانمحیط اجتماعی و ناکامی از نیازهای 

محیط که  کم بوده و نتایج بیانگر آن استمطالعات 
کننده مثبت ناکامی از نیازها بین، پیشکنندهکنترل

کننده بینآن، ناکامی از نیازها پیشتبعبهو  اشدبمی
یو بارثلوم) اشدبمیپیامدهای ناسازگارانه رفتار ورزشی 

 مکاران،و ه 3باالگوئر ؛2011، 2010و همکاران، 

تحلیل رفتگی  .(؛2014و همکاران،  والی-لوپز ؛2012
یکی از مفاهیم روانشناسی ورزشی است که شی ورز

واماندگی هیجانی، ذهنی و جسمانی را برای 
هدف ورزشکاران به همراه دارد و تأثیرات منفی بر 

های آیندة فرد در زندگی و گرایی، خودپنداره و نگرش
ی، الوالی، و هارود، گذارد )گودجر، کرلورزش می

د و همکاران، ؛ گول1990ن، محققان )کوه (.2002
های خود دریافتند زمانی که در پژوهش (1995

                                                                 
1. Controlling Environment 
2. Chatzisarantis, & Hagger 
3. Balaguer 

ی برند، ارتباط قوورزشکاران از تحلیل رفتگی رنج می
هایی مانند شروع بین عالیم تحلیل رفتگی و مؤلفه

-احساس واماندگی و فقدان انرژی )واماندگی هیجانی
(، دلسردی با توجه به انتظارات برآورد نشده 4جسمانی

ی عالقگی و ( و درجه ای از ب5)حس کاهش اجرا
کاهش جذابیت این ورزش )کاهش ارزشمندی در 

در این پژوهش، برای شود. ( مشاهده می5ورزش
بررسی پیامدهای ناسازگارانه ناکامی از نیازها، مولفة 

وان متغیری در مقابل کاهش ارزشمندی ورزش به عن
 ورزش مورد بررسی قرار گرفته است. میل به ادامة

د تاثیر رفتارهای کنترلی و موربا وجود پیشینه غنی در 
و  شناختیرواندمختاری مربیان بر نیازهای خو

نیاز به مطالعه بیشتر  مسأله، چندین مختلفپیامدهای 
نقش  مطالعات قبلی بیشتر ،ند. اوالًکمیرا ایجاب 

نیازهای  رضایتمندی ازمحیط حامی خودمختاری را بر 
ات و مطالع انددادهر قرا مطالعهمورد  شناختیروان

ا، اندک بررسی کننده نقش محیط کنترلی به طور مجزّ
بارثلومیو،  ؛2014فنتون و همکاران، ) اشدبمی

آن  ،ثانیاً(. 2011س، رایان، توگرسن انتومانی، انتومانی
را مورد مطالعه  کنندهکنترلمحیط که  هاییپژوهش

را با  ای اجتماعیزمینه محیطارتباط اند، دادهقرار 
فنتون ) انددادهیازها مورد بررسی قرار رضایتمندی از ن

در ، (2015احمدی و همکاران،  ؛2014و همکاران، 
در  نندکمی( بیان 2011و همکاران ) لومیوحالیکه، بارث
ناکامی از  رضایتمندی از نیازها، متغیر مقایسه با

تواند پیامدهای منفی و بهتر می شناختیروانی نیازها
بیشتر تحقیقات قبلی  .بینی کندپیشناسازگار را 

پیامدهایی همچون بهزیستی و تحلیل رفتگی را مورد 
رسد مطالعة دیگر بررسی قرار داده اند و به نظر می

پیامدها مانند میل به ادامة ورزش در شناسایی عوامل 
مؤثر بر پایداری در ورزش نوجوانان مفید واقع شود 

                                                                 
4. Emotional/Physical Exhaustion 
5. Reduced Sense of the Accomplishment 
6. Sport Devaluation 



 07                                                                                ... یرفتارهای کنترلی مربی، ناکامی از نیازها نیب ارتباط 

 

؛ کوستا و همکاران، 2011)بارثلومیو و همکاران، 
حاضر سعی شده است تا  پژوهشبنابراین، در  (.2015

ی بین رفتارهای کنترلی مربی، ناکامی از مدل علّ
و  کاهش ارزشمندی ورزش، شناختیرواننیازهای 
در نوجوانان ورزشکار مورد  ورزش ادامةمیل به 

 بررسی قرار گیرد. 
 

 روش پژوهش
این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی 

 ه صورت پیمایشی انجام شده است.که ب اشدبمی
 و روش نمونه گیری کنندگانشرکت

جامعة آماری این پژوهش را کلیة ورزشکاران نوجوان 
که دهد میساله شهرستان تبریز تشکیل  15-15

ای ههسال سابقه ورزشی در رشت دوحداقل دارای 
پسر، 15شامل تنیس روی میز )مختلف انفرادی 

 15پسر، 15شنا ) دختر(،15پسر، 33دختر(، تکواندو )19
دختر،( و 30بدمینتون ) دختر( و23دختر(، ژیمناستیک )

دختر(، والیبال 5پسر، 35تیمی  شامل فوتسال )
دختر(، و 20پسر، 12دختر(، بسکتبال )22پسر، 29)

و به طور منظم بودند دختر( 13پسر، 15هندبال )
جلسه در هفته در تمرینات شرکت داشتند.  2حداقل 
پسر  155نفر ) 350اری تحقیق حاضر، شامل نمونه آم

گیری نمونهکه به صورت اشد بمیدختر(  155و 
 ای انتخاب شدند.خوشه

 روش اجرا

ها، بعد از هماهنگی با مربیان داده برای جمع آوری
، با حضور در هاباشگاهو مسئولین  های ورزشیتیم

 پایان محل تمرین و در زمان استراحت بعد از
زمان د تا در مربیان درخواست گردی تمرینات، از

محیط تمرین حضور نداشته در ها نامهپرسشتکمیل 
-بیکنندگان، اطمینان الزم در مورد شرکتبه  .اشندب

-پاسخداشتن محرمانه نگهها و نامهپرسشنام بودن 

های الزم رالعملدستوهمچنین  .ارائه گردید ،هایشان
طور کامل و ه ب هانامهکردن پرسشدر مورد نحوة پر

شد تا در صورت و از آنان خواسته  ارائه شد واضح
داشتن هر گونه سئوال یا مشکل در مورد پرکردن 

 تکمیل .ا، از محقق کمک بگیرندههنامپرسش
 . دقیقه زمان برد 20ها به طور متوسط نامهپرسش

 

 پژوهشابزار 
 رفتارهای کنترلی مربی

کنترلی مربی میزان ادراک ورزشکاران از رفتارهای  
 یکنترل یرهای رفتااگویه پانزدهبا استفاده از مقیاس 

قرار مورد سنجش  (2010 همکاران، و بارثلومو) 1یمرب
رفتارهای کنترلی مربی را در چهار گرفت. این مقیاس 

ام سعی مربیاستفاده از پاداش )مانند: شامل بعد 
م خوب ند از طریق دادن قول پاداش برای انجاکمی

شرطی منفی مالحظات  تمرین، به من انگیزه دهد(،
ند اگر کمیام با من کمتر دوستانه برخورد مربی)مانند: 

مه چیز به روش او نگاه کنم(، ههتالش نکنم تا ب
تهدید )مانند: مربی من با تهدید مرا وادار به انجام آن 

واهد تا انجام دهم( خمیند که او از من کمیچیزهایی 
مربی من سعی و کنترل شخصی بیش از اندازه )مانند 

ای زندگی خارج از ورزش من دخالت ههند در جنبکمی
ان خواسته شد طبق کنندگشرکتاز  .سنجدمی( را کند

، میزان موافقت خود را خودا مربی می بتجارب عمو
)کامالً  2)کامالً مخالفم( تا  1ا از ههنسبت به گوی

در این پژوهش روایی محتوایی  موافقم( عالمت بزنند.
نامه توسط اساتید روانشناسی ورزشی مورد این پرسش

 درنامه پرسشاین اعتبار و پایایی تأیید قرار گرفت. 
بارثلومیو و ) یید قرار گرفته استمورد تأ مطالعات قبلی

 در .(2014و همکاران،  والی-لوپز؛ 2011همکاران، 
-کل پرسشیب آلفای کرونباخ برای ضرپژوهش  این

یایی مناسب این پا به دست آمد که( 55/0) نامه
 دهد.مقیاس را نشان می

                                                                 
1. Controlling Coach Behaviors Scale (CCBS) 
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 اساسی یشناختروانناکامی از نیازهای 
ناکامی از نیازها با استفاده از مقیاس ناکامی نیازهای 

 (2011،همکاران و ویبارثلوم) 1اساسی یشناختروان
در کل شامل . این مقیاس قرار گرفتمورد سنجش 

و رضایتمندی از نیازهای شایستگی، گویه است  12
در این مقیاس از  را می سنجد. استقالل، و ارتباط

ود بر اساس تجارب شمیکنندگان خواسته شرکت
د را نسبت میزان موافقت خو، خود عمومی در ورزش

)کامالً موافقم(  2تا )کامالً مخالفم(  1ها از به گویه
در این پژوهش روایی محتوایی این  عالمت بزنند.

نامه توسط اساتید روانشناسی ورزشی مورد پرسش
این مقیاس از اعتبار و پایایی  تأیید قرار گرفت. 
بارثلومیو و همکاران، )اشد بمیمناسبی برخوردار 

در این پژوهش  .(2015و همکاران،  ؛ کوستا2011
به ( 92/0) نامهکل پرسشب آلفای کرونباخ برای ضری

این مقیاس خوب پایایی نشان دهنده دست آمد که 
  اشد.بمی

 2احساس کاهش ارشمندی ورزش

از  شمندی ورزشزکاهش اربرای سنجش میزان 

 3ک و اسمیتیرادورزشی  رفتگیتحلیلنامه پرسش

نامه از پانزده گویه با تفاده شد. این پرسش( اس2001)

است و شامل  ای لیکرت تشکیل شدهرتبه 5مقیاس 

-هیجانیرفتگی در ورزش )واماندگی تحلیلعالیم 

 کاهش اجرا و کاهش ارزشمندی اسحساجسمانی، 

کاهش  لفةدر این پژوهش، تنها مؤ اشد.بمی( ورزش

نسخه  ارزشمندی ورزش مورد مطالعه قرار گرفت.

احمدی، توسط نامه در داخل کشور فارسی این پرسش

و  گرفته مورد اعتباریابی قرار  (2014) عبدلی و آریافر

در این  پایایی و روایی قابل قبولی را گزارش کردند.

                                                                 
1. Psychological Need Thwarting Scale (PNTS) 
2. Sport Devaluation 
3. Raedeke, & Smith 

کاهش  مؤلفةضریب آلفای کرونباخ برای وهش نیز پژ

آمد که پایایی دستبه( 51/0)ارزشمندی ورزش 

  .دهدرا نشان میمناسب این ابزار 

  4مقیاس میل به ادامة ورزش

های بعد، های بعد/ ماهمیل به ادامة ورزش در فصل
-چاتزیبا استفاده از سه گویه بر اساس پژوهش 

، سنجش شد. (1992) 5، بیدلی، و میکسانتیسار
من ”کنندگان به این سه سئوال پاسخ دادند: شرکت

های بعد این مصمم هستم که در فصل بعد/ ماه
من قصد انجام این ”، “فعالیت ورزشی را ادامه دهم

، “های بعد را دارمفعالیت ورزشی در فصل بعد/ ماه
ای برای فعالیت ورزشی در فصل بعد/ من برنامه”و

نامه با روش مقیاس این پرسش .“های بعد را دارمماه
خیلی  1خیلی زیاد تا  2ارزشی لیکرت ) 2امتیازدهی 

کنندگان به هر سه سؤال پاسخ شرکتباشد. کم( می
های هر سه گویه به دادند و میانگین مجموع پاسخ

عنوان متغیر میل به ادامه ورزش در نظر گرفته شده 
های قبلی پایایی درونی قابل قبولی پژوهشاست. 

(59/0= αو  جندی( را در ورزش نشان داده اند )است
آلفای (. در این پژوهش، ضریب 2003 همکاران،

 آمد. دستبه 55/0نامه کرونباخ برای این پرسش

 های پردازش داده هاروش
ها از میانگین و توصیف دادهبرای در پژوهش حاضر، 

گیری برای تعیین پایایی ابزار اندازه استاندارد،انحراف
ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین ارتباط بین از 

اده شد. متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استف
روش تحلیل همچنین برای آزمون مدل ارائه شده از 

 .مسیر استفاده شد
 

 هایافته

                                                                 
4. Intention to Continue Sport Participation 
5. Chatzisarantis, Biddle, & Meek  
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های توصیفی متغیرها شامل ، شاخص1 در جدول
میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی ارائه 

قدر مطلق چولگی  1اند. با توجه به جدول شماره شده
د. بنابراین اشبمی 1از  و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر

یعنی نرمال بودن تک  علّیاین پیش فرض مدل یابی 
 متغیری برقرار است.

 

 

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یها شاخص .7 جدول
 کشیدگی چولگی استاندارد  انحراف میانگین متغیر

 25/0 22/0 52/0 05/3 رفتارهای کنترلی مربی

ناکامی از نیازهای 

 شناختیروان
34/2 50/0 40/0 01/0 

 99/0 -12/0 01/1 93/4 میل به ادامة ورزش

 -45/0 45/0 02/1 52/2 کاهش ارزشمندی ورزش

 
ماتریس همبستگی متغیرهای  2در جدول شماره 

پژوهش ارایه شده اند. با توجه به این جدول رابطه 
 شناختیروانرفتارهای کنترلی با ناکامی از نیازهای 

ثبت و ( م45/0) ( و کاهش ارزشمندی ورزش52/0)
باشد. رابطه رفتارهای معنادار می 01/0در سطح 

( و ناکامی از نیازهای -22/0کنترلی مربی )
ورزش منفی و  ادامة( با میل به -24/0) شناختیروان

 اشد.بمیدار معنا 01/0در سطح 
 

 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر .2 جدول
 1 9 2 7 متغیر

    1 رفتارهای کنترلی مربی

   1 52/0** شناختیاز نیازهای روان اکامین

  1 -24/0** -22/0** میل به ادامة ورزش

 1 -22/0** 52/0** 45/0** کاهش ارزشمندی ورزش

*P< 05/0 , **P< 01/0  

 
از روش بیشینه احتمال برای آزمون الگوی نظری 

شده های گردآوریپژوهش و برازش آن با داده
زمند نرمال بودن استفاده شد. استفاده از این روش نیا

باشد. در پژوهش برای بررسی چندمتغیره متغیرها می
نرمال بودن چندمتغیره از ضریب کشیدگی استاندارد 

استفاده شد. این عدد در پژوهش حاضر  1شده مردیا
باشد که از می 24بدست آمد که کمتر عدد  32/5

                                                                 
1. Mardia’s Normalized Multivariate Kurtosis 
Value 

محاسبه شده است. در این  P(P+2)طریق فرمول 
با تعداد متغیرهای مشاهده مساوی است  Pفرمول 

باشد. الزم به ذکر است می 4شده که در این پژوهش 
برای تجزیه تحلیل  15نسخه  2افزار ایموسکه از نرم

  ها استفاده شد.داده

 ،که گیفنبرای بررسی برازش مدل از شاخص هایی 
ند، استفاده اه( مطرح نمود2000) 3اشتراب و بودرئو

                                                                 
2. AMOS 
3. Gefen, Straub, & Boudreau 
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 X2/dfشد. این شاخص ها شامل موارد زیر هستند. 
ستند، شاخص قابل پذیرش ه 3که مقادیر کمتر از 

 2(، شاخص برازش تطبیقیGFI) 1نیکویی برازش
(CFI که مقادیر بیشتر از )نشانگر برازش مناسب  9/0

 3الگوی هستند، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته
(AGFI که مقادیر بیشتر از )هستند، قابل قبول  5/0

که مقادیر بیشتر از  (PNFI) 4شاخص برازش ایجاز
 الگو هستند و مجذور  نشانگر برازش مناسب 5/0
 

 

 
 

 

 ,GFI, AGFIشاخص های  3با توجه به جدول 

CFI   وPNFI  بیشتر از مقادیر ارائه شده توسط
 RMSEA( هستند. مقادیر 2000گیفن و همکاران )

نیز کمتر از مقادیر ذکر شده در باال  X2/d.fو 
 توان گفت که  مدلها میهستند. با توجه به این یافته

                                                                 
1. Goodness of Fit Index 

2. Comparative Fit Index 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 
4. Parsimony Fit Index 

که  (RMSEA) 5بعات خطای تقریبمیانگین مر 
نشانگر برازش مناسب الگو  05/0مقادیر کمتر از 

اند. این شاخص ها گزارش شده 3در جدول  هستند.
همچنین برای بررسی کافی بودن حجم نمونه برای 
انجام تحلیل مسیر از شاخص هوتلر استفاده شد و 

بودن  200به دست آمد که بیشتر از  452مقدار آن 
 نشانگر کافی بودن حجم نمونه است. این شاخص

 

 

 
 

زمون شده از برازش مناسبی برخوردار است. در آ
اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس  4جدول 

 است.تبیین شده متغیرها گزارش شده
 

                                                                 
5. Root Mean Square Error of Approximation 

 پژوهش شده آزمون الگوی برازش ییکوین های شاخص. 9 جدول

P df X2 GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 

12/0 1 45/2 99/0 99/0 95/0 21/0 02/0 

 

 رهایتغم شده نییتب انسیوار و کل م،یرمستقیغ م،یمستق اثرات .1 جدول
 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

به روی کاهش ارزشمندی 
 35/0    ورزش از

  45/0*** - 45/0*** شناختیناکامی از نیازهای روان

  45/0** 25/0** 20/0*** رفتارهای کنترلی مربی

 02/0    به روی میل به ادامة ورزش از

  -12/0* - -12/0* شناختیناکامی از نیازهای روان

  -22/0* -10/0* -12/0 رفتارهای کنترلی مربی

به روی ناکامی از نیازهای 
 شناختی ازروان

   33/0 

  52/0*** - 52/0*** رفتارهای کنترلی مربی

*P< 50/5 , **P< 50/5 , ***P< 550/5  
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اثر مستقیم ناکامی از  4با توجه به جدول شماره 
لی (  و رفتارهای کنتر45/0) شناختیرواننیازهای 

ی ورزش مثبت و در ( بر  کاهش ارزشمند20/0مربی )
دار است. اثر مستقیم ناکامی از معنا 001/0سطح 

( -12/0)ورزش  ادامةبر میل به  شناختیرواننیازهای 
دار است. اما اثر مستقیم منفی و معنا 05/0در سطح 

دار نیست. اثر ی کنترلی مربی بر این متغیر معنارفتارها
کنترلی مربی بر ناکامی از نیازهای مستقیم رفتارهای 

 مثبت و  001/0( نیز در سطح 52/0) شناختیروان

اشد. همچنین اثر غیر مستقیم رفتارهای بمیدار معنا
 شناختیروانکنترلی مربی از طریق ناکامی از نیازهای 

( مثبت و در سطح 25/0) بر کاهش ارزشمندی ورزش
مستقیم  دار است. عالوه بر آن اثر غیرمعنا 01/0

رفتارهای کنترلی مربی از طریق ناکامی از نیازهای 
( در -10/0)ورزش  ادامةبر میل به  شناختیروان

الگوی  2دار است. در شکل منفی و معنا 05/0سطح 
 ست.اهآزمون شده پژوهش حاضر ارائه شد

 

 
 . الگوی آزمون شده پژوهش2شکل 

 
 

 و نتیجه گیری بحث
، 1955دسی و رایان )ساس نظریة خودمختاری ابر 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ، (2000
های کنترلی مربی، ناکامی از نیازهای رفتار
احساس کاهش ارزشمندی ورزش، و ، شناختیروان

بود.  در ورزشکاران نوجوان میل به ادامة ورزش
ی ناکامی از نیازهای اههمچنین نقش واسط

فتارهای کنترلی ر در الگوی ارتباطی بین شناختیروان
مربی با احساس ارزشمندی ورزش و میل به ادامة 

ها مهمترین یافتهورزش، مورد بررسی قرار گرفت. 

بیانگر آن بود که رفتارهای کنترلی مربی و ناکامی از 
، به طور معناداری احساس شناختیرواننیازهای 

کند. بینی میکاهش ارزشمندی ارزش را پیش
ارتباط ای در یازها، نقش واسطهناکامی از ن ،همچنین

بین رفتار کنترلی مربی و احساس کاهش ارزشمندی 
ارتباط معنادار منفی بین  عالوه بر این،ورزش دارد. 

با میل به ادامة ورزش  شناختیروانناکامی از نیازهای 
وجود دارد، با این وجود ارتباطی بین رفتارهای کنترلی 

 ار نبود. دل به ادامة ورزش معنامربی با می
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وجود ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی و کاهش 
ی ناکامی از اهارزشمندی ورزش، و نیز نقش واسط
محیط عوامل نیازها در این ارتباط، بیانگر اهمیت 

در ورزش  شناختیرواناجتماعی و عوامل -یاهزمین
اشد. این یافته با فرضیة نیازهای بمینوجوانان 

نظریة خودمختاری که فرض اساسی در  شناختیروان
ای کند عوامل محیطی اجتماعی با نقش واسطهمی

ورزش  درناسازگار بر پیامدهای  شناختیرواننیازهای 
این نتایج همچنین  .باشدراستا می، همگذاردثیر میتأ

های قبلی که ارتباط بین رفتارهای کنترلی با یافته
 نقش با را یورزش یرفتگلیتحلمربی و ابعاد 

. برای اندداده نشان یشناختروان یازهاین یااسطهو
 همکاران و ویبارثلوم مثال، در ورزش نوجوانان

 ( در2014و همکاران ) الیو-( و لوپز2011)
ای ناکامی از دانشجویان ورزشکار نقش واسطه

نیازهای روانشناختی را در ارتباط بین رفتارهای 
باالگوئر و . رفتگی نشان داده اندکنترلی مربی و تحلیل

ای نیازهای ( نیز نقش واسطه2012مکاران )ه
های محیط ناختی را در ارتباط بین ویژگیروانش

 اند.های بهزیستی را نشان دادهاجتماعی و شاخص
همچنین نتایج بیانگر ارتباط مثبت ناکامی از نیازها با 

فی با میل به کاهش ارزشمندی ورزش و ارتباط من
بینی به طوری که شدت پیش اشد،بمیادامة ورزش 

ادامة  کاهش ارزشمندی ورزش بیشتر از میل به
است. این یافته با رویکرد جدید بارثلومیو و ورزش 

نند ناکامی از نیازهای کمی( که بیان 2011همکاران )
، پیامدهای ناسازگارانه را با شدت شناختیروان

ی بینپیشبیشتری نسبت به پیامدهای سازگارانه 
. اخیراً نتایج چند پژوهش نیز نند، همخوانی داردکمی

گی پیامدهای ناسازگار نسبت به کنندبینپیشنقش 
توسط ناکامی از نیازهای پیامدهای سازگار را 

)بارثلومیو و همکاران،  نداهنشان داد شناختیروان
؛ گانل و همکاران، 2012باالگوئر و همکاران،  ؛2011
 (.2015و همکاران،  کوستا؛ 2013

یافتة جالب این پژوهش، عدم ارتباط بین رفتار کنترلی 
این یافته با اکثر رزش بود. مربی با میل به ادامة و

های قبلی که ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی یافته
را و پیامدهای رفتاری مرتبط با پایداری در ورزش 

؛ 2014والی و همکاران، -لوپز) نشان داده بودند
با این  ناهمسو است.، (2011بارثلومیو و همکاران، 

و ( 2014فنتون و همکاران )ای ههبا یافت ،وجود
اشد که بمی( همسو 2015) احمدی و همکاران

مة ورزش رفتار کنترلی مربی با میل به اداارتباطی بین 
در و میزان فعالیت بدنی در نوجوانان گزارش نکردند. 

وان به نوع متغیر وابسته )میل به تمیتبیین این یافته 
اشاره کرد. با توجه  و ابزار مورد استفاده ادامة ورزش(

ورزش،  انگیزشی، هیجانی و فواید ناشی از به ماهیت
 انگیزه و عالقة زیادی به ادامة ورزشاکثر نوجوانان 

رفتارهای  سختی ها و برخی با وجوداحتماال  دارند و
از  ، باز هم میل به ادامة ورزش دارند.مربی کنترلی

 ادامةمیل به »شد که طرفی، اگر از ابزاری استفاده می
نجید، احتماال نتایج سمی «را  ورزش با این مربی

کرد. زیرا رفتارهای کنترلی مربی با تری ارائه میدقیق
واند تمیمربوطه ورزش با آن مربی  مةادامیل به 

 ارتباط بیشتری داشته باشد. 

، چند محدودیت نیز وجود داشت. در پژوهش حاضر
طرح پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و بنابراین 

ثابت نباشد.  احتماالً این الگوی ارتباطی در طول زمان
همچنین شرکت کنندگان تحقیق حاضر، ورزشکاران 

و باید  دو سال سابقة ورزشی بودند نوجوان با حداقل
را به ورزشکاران مبتدی تعمیم با احتیاط نتایج حاصل 

 یلّعرابطة  ر این پژوهشو نهایتاً با وجود اینکه د داد،
مورد بررسی قرار گرفت، انجام پژوهش بین متغیرها 

ی دقیق تری را نتایج علّواند تمیهایی با روش تجربی 
 نشان دهد.

تواند اشارات کاربردی میحاضر،  ای پژوهشههیافت
مربیان . داشته باشدو ورزشکاران برای مربیان ورزشی 

کاهش جهت  ،ورزش نوجوانان هایمحیط ورزشی در
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در ورزش و نیز  شناختیروانناکامی از نیازهای 
از توانند میکاهش احساس ارزشمندی ورزش، 

رفتارهای کنترلی پرهیز کنند. به عنوان مثال، مربی 
واند از رفتارهایی همچون استفادة کنترلی از تمی

شرطی منفی، ارعاب و پاداش های بیرونی، مالحظات 
 .تهدید، و کنترل شخصی بیش از اندازه استفاده نکنند

آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش مطرح شده بود، 
در  شناختیروانای ناکامی از نیازهای واسطهنقش 

 رفتگیتحلیلمربی با ارتباط بین رفتارهای کنترلی 
های مقاله حاضر همچون یافتهبرخی ورزشی بود. 

در  شناختیروانای ناکامی از نیازهای واسطهنقش 
ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی و کاهش 

. با تأییدی بر مطالعات قبلی بود ارزشمندی ورزش،
عدم ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی با این وجود 

اطالعات رزش در نوجوانان ورزشکار، میل به ادامة و
جدیدی است که مقاله حاضر به حیطه و موضوع مورد 

 مطالعه اضافه کرده است.
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