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چکیده
 کاهش، ناکامی از نیازهای روانشناختی و به تبع آن، بررسی رابطة ع لّی بین رفتارهای کنترلی مربی،هدف از پژوهش حاضر
) دختر155  پسر و155(  نوجوان ورزشکار شهر تبریز350 .ارزشمندی ورزش و میل به ادامة ورزش در ورزشکاران نوجوان بود
 نتایج تحلیل مسیر. سال به صورت نمونهگیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامهها را تکمیل کردند15-15 با دامنه سنی
 پیشبین کنندة مثبت کاهش،نشان داد رفتارهای کنترلی مربی به طور غیر مستقیم و از طریق ناکامی از نیازهای روانشناختی
. ارتباط معناداری بین رفتارهای کنترلی مربی و میل به ادامة ورزش وجود ندارد، با این وجود.ارزشمندی ورزش میب اشد
 ناکامی از نیازهای روانشناختی پیشبین کننده مثبت کاهش ارزشمندی ورزش و پیشبین کننده منفی میل به ادامة،همچنین
 یافته ها بیانگر نقش مهم رفتارهای کنترلی مربی و متغیرهای روانشناختی در عوامل مرتبط با، درکل.ورزش میباشد
.مشارکت ورزشی ورزشکاران نوجوان میب اشد
 ورزشکاران نوجوان، ناکامی از نیازهای روانشناختی، رفتارهای کنترلی مربی، نظریة خودمختاری:کلید واژهها

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
فعالیت بدنی منظم اثرات مفیدی بر سالمت و رشد
جسمانی ،روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان دارد
(لندرز و آرنت  .)2001 ،1یافتهها نشان میدهد که
میزان شرکت در فعالیتهای ورزشی کودکی و
نوجوانی با میزان فعالیتهای بدنی در بزرگسالی
مرتبط میباشد (تلما  2و همکاران2005 ،؛ انتومانیس ،3
 .)2005با این وجود ،میزان شرکت در فعالیتهای
بدنی در نوجوانان ،از میزان توصیه شده مراکز
سالمتی کمتر میباشد (نلسون ،نئومارک-استیزنر،
هانان ،سیرارد ،استوری  .)2005 ،4با وجود اثرات مثبت
فعالیتهای بدنی و ورزشی ،برخی یافته ها بیانگر آن
است در محیط های ورزشی که در آن رفتارهای
کنترلی مربی وجود دارد ،می تواند منجر به پیامدهای
رفتاری و خلقی در ورزشکاران نوجوان می شود (دودا
و بالگوئر ،جووت ،و الوالی  .)2002 ،5از بین عوامل
اثرگذار محیط زمینهای -اجتماعی ،مربی بیشترین تاثیر
را در شکلگیری انگیزش (آمورسی و اندرسون
باتچر  )2002 ،5و تجارب روانشناختی (ماگئو و
والراند  )2003 ،2میتواند داشته باشد.
یکی از نظریههای برجسته در تبیین رفتار انسان،
نظریة خودمختاری  5است که بر نقش انگیزش و
ویژگ ی های درون فردی در رفتار تأکید دارد و بر
جنبههای محیطی و اجتماعی مؤثر در انگیزش درونی
9
و تنظیمات روانشناختی متمرکز است (دسی و ریان
 . )2002 ،1955این نظریه اخیراً در بسیاری از
مطالعات مربوط به رفتارهای تربیتبدنی و ورزش

نوجوانان مطالعه شده است (استندیج ،دودا ،و
انتومانیس 2005، 2003 10؛ استندیج و
تریژور  .)2002،11نظریة نیازهای روانشناختی
اساسی ( 12دسی و رایان )2000 ،یک زیرنظریه در
درون نظریة خودمختاری است که عملکرد و رشد
افراد را بیشتر تحت تأثیر حمایتهای محیط اجتماعی
از نیازهای استقالل  ،13شایستگی  14و ارتباط  15تبیین
میکند  .نیاز به استقالل ،به درجهای از احساس افراد
از ارادی بودن رفتار و مسئول بودن برای رفتار خود
فرد اشاره دارد .نیاز به شایستگی ،به درجهای که در
آن افراد احساس مؤثر بودن در تعامالت مداوم با
محیط اجتماعی و تجارب فرصتهایی که تواناییاش
را به نمایش میگ ذارد ،مربوط است  .احساس تعلّق
خاطر با دیگران (مانند وال دین ،مربیان و همساالن) در
یک محیط اجتماعی ،نیاز به ارتباط تعریف میشود
(دسی و رایان .)2002 ،بر اساس این نظریه ،محیطی
که باعث رضایتمندی از نیازهای روانشناختی شود
نتیجه در پیامدهای مثبت رفتاری ،خلقی و شناختی
میشود (آلماگرو ،سانز -لوپز ،و مورینو 2010 ،15؛ لیم و
وانگ  . )2009 ،12مطالعات در محیط ورزش نوجوانان،
ارتباط رضایتمندی از این نیازها با پیامدهای مثبت
رفتاری را نشان دادهاند ( فنتون ،دودا ،کوئستد ،و
بارت 2014 ،15؛ آلماگرو و همکاران2010 ،؛ لیم و
وانگ2009 ،؛ پلی تیر ،فورتیر ،واللراند ،و بریر ،١٩
. )2001
بحث جدید در نظریة نیازهای روانشناختی اساسی،
متمایز کردن مفاهیم رضایتمندی و ناکامی از نیازهای
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روانشناختی است .ناکامی از نیازهای روانشناختی،
بیانگر این ادراک است که از رضایتمندی نیازها
جلوگیری شده و یا به صورت فعال در یک محیط
خنثی شده است .به عبارت دیگر ،ناکامی از نیازهای
روانشناختی با یک فرآیند فعال در ارتباط است و تنها
به طور ساده بیانگر نداشتن رضایتمندی از نیازها
نیست (وانستینکیست ،نمیک ،و سوننز.)2010 ،
1
بارثلومیو ،انتومانیس ،رایان ،و توگرسن -انتومانی
( )2011بیان کردهاند که نمرات پایینتر در اندازه
گیری رضایتمندی از نیازهای روانشناختی ،به طور
ساده ممکن است بیانگر نارضایتی از این نیازها باشد
اما به اندازه کافی ،ماهیت و شدت محرومیت از نیازها
که دسی و رایان ( )2000با اصطالح ناکامی از نیازها
بیان کردهاند را نشان نمیدهد ( مانند  :من احساس
ارتباط و تعلّق خاطر نمیکنم ،در مقابل ،من احساس
میکنم طرد شدهام) .اخیراً  ،تفاوتهایی بین رضایتمندی
و ناکامی از نیازهای روانشناختی ارائه شده است
(بارثلومیو و همکاران2011 ،؛ کوستا  ،2انتومانیس ،و
بارثلومیو .)2015 ،بارثلومیو و همکاران ( )2011بیان
کردند که این یافتهها حمایت اولیهای از مطالعة
ناکامی از نیازها را در کنار رضایتمندی از نیازها فراهم
میکند  .آنان نشان دادند که در مقایسه با رضایتمندی
از نیازها که پیشبین کننده قوی پیامدهای مثبت
میباشد ،ناکامی از نیازها میتواند پیشبینکنندة
قویتر افت عملکرد و عدم بهزیستی باشد  .کوستا و
همکاران ( )2015نیز در مطالعهای با تمییز مفاهیم
رضایتمندی ،نارضایتی ،و ناکامی از نیازهای
روانشناختی ،یافتة قبلی بارثلومیو و همکاران ()2011
را تایید کردند.
مطالعات قبلی در حیطههای گوناگون فعالیت بدنی
( مانند ورزش ،تمرین و تربیت بدنی) ارتباط مشخصی
& 1. Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch,
T høgersen-Ntoumani
2. Costa
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بین رضایتمندی از نیازهای روانشناختی و پیامدهای
مثبت و سازگارانه را نشان دادهاند (گون 2003 ،3؛
ریس ،شلدون ،گیبل ،روسکو ،و رایان 2000 ،4؛ رایان،
برنستین ،و براون 2010 ،5؛ رایان و دسی.)2000 ،
همچنین تحقیقات قبلی ارتباط منف ی بین رضایتمندی
از نیازها و پیامدهای ناسازگار را مورد پژوهش قرار
دادهاند و شواهد غیر مستقیم برای حمایت از فرض
اثرات سوء ناکامی نیازها بر سالمتی و بهزیستی را
فراهم کردهاند (هوگ ،لونسدالی ،و انگ 2005 ،5؛
پلیتر ،دیون ،و لوسک 2004 ،2؛ رینبوث  ،5دودا ،و
انتومانیس . )2004 ،اگرچه این مطالعات نشان دادهاند
که رضایتمندی پایین نیازها با عدم بهزیست ی مرتبط
میب اشد ،اما این یافته در ادبیات پژوهشی ،همیشه
تکرار نشده است (آدی  ،9دودا ،و انتومانیس2005 ،؛
گون2003 ،؛ کوئستد  10و دودا . )2010 ،بارثمیلیو
( )2011بیان میکند که این ناهمسویی نتایج میتواند
ناشی از عدم استفاده از ناکامی از نیازها به جای
نارضایتی از نیازها باشد.
از طرفی ،یکی از عوامل موثر محیط زمینهای -
اجتماعی بر نیازهای روانشناختی اساسی ،میزان
حمایت از خودمختاری و کنترلی محیط میباشد .دسی
و ریان ( )2002تمایزی بین دو نوع بافت محیط
اجتماعی قائل شدهاند :محیط حامی خودمختاری  11که
تالشهای با منشأ درونی را رشد میدهد و شرایطی
برای افراد ایجاد میکند تا احساس استقالل شخصی،
شایستگی و ارتباط را تجرب ه کنند .در این محیط،
مربی محیطی را خلق میکند که در آن بازیکنان
3. Gagne
4. Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan
5. Ryan, Bernstein, & Brown
6. Hodge, Lonsdale, & Ng
7. Pelletier, Dion, & Lévesque
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گزینهها و فرصتهای انتخاب تمرین را دارند ،به
نظرات بازیکنان ارزش میدهند و دالیل پشت پرده
تصمیمگیریها توضیح داده میشود (ماگئو و والراند،
 . )2003در مقابل ،محیط کنترلکننده  1نیز وجود دارد
که در آن مربی ممکن است به نظرات بازیکنان
اهمیت ندهد ،از پاداش برای انگیزه دادن استفاده کند
و اگر انتظارات مربی برآورده نشود ،به بازیکن بیتوجه
باشد (بارثلومو ،انتومانیس و توگرسن -انتومانی،
 .)2010نتایج یافتههای قبلی  ،بیانگر آن است که
محیط حا می خودمختاری نسبت به محیط
کنترلکننده ،از طریق رضایتمندی از نیازهای
روانشناختی و رشد بیشتر انگیزش خودمختار منجر به
افزایش پیامدهای مثبت همچون افزایش تمایل به
شرکت در فعالیتهای بدنی و ورزشی میشود
(چاتزیسارانتیس و هاگر 2؛ 2009؛ لیم و وانگ2009 ،؛
پلی تیر و همکاران 2001 ،؛ آلماگرو و همکاران،
2010؛ احمدی ،امانی ،و بهزادنیا .)2015 ،در مورد
محیط اجتماعی و ناکامی از نیازهای روانشناختی،
مطالعات کم بوده و نتایج بیانگر آن است که محیط
کنترلکننده ،پیشبینکننده مثبت ناکامی از نیازها
میباشد و بهتبعآن ،ناکامی از نیازها پیشبینکننده
پیامدهای ناسازگارانه رفتار ورزشی میباشد (بارثلومیو
و همکاران2011 ،2010 ،؛ باالگوئر  3و همکاران،
2012؛ لوپز -والی و همکاران2014 ،؛)  .تحلیل رفتگی
ورزشی یکی از مفاهیم روانشناسی ورزشی است که
واماندگی هیجانی ،ذهنی و جسمانی را برای
ورزشکاران به همراه دارد و تأثیرات منفی بر هدف
گرایی ،خودپنداره و نگرشهای آیندة فرد در زندگی و
ورزش میگذارد (گودجر ،کرل ی ،الوالی ،و هارود،
 .)2002محققان (کوهن1990 ،؛ گول د و همکاران،
 )1995در پژوهشهای خود دریافتند زمانی که

ورزشکاران از تحلیل رفتگی رنج میبرند ،ارتباط قوی
بین عالیم تحلیل رفتگی و مؤلفههایی مانند شروع
احساس واماندگی و فقدان انرژی (واماندگی هیجانی -
جسمانی  ،)4دلسردی با توجه به انتظارات برآورد نشده
(حس کاهش اجرا  )5و درجه ای از ب ی عالقگی و
کاهش جذابیت این ورزش (کاهش ارزشمندی در
ورزش  )5مشاهده میشود .در این پژوهش ،برای
بررسی پیامدهای ناسازگارانه ناکامی از نیازها ،مولفة
کاهش ارزشمندی ورزش به عنوان متغیری در مقابل
میل به ادامة ورزش مورد بررسی قرار گرفته است.
با وجود پیشینه غنی در مور د تاثیر رفتارهای کنترلی و
خو دمختاری مربیان بر نیازهای روانشناختی و
پیامدهای مختلف ،چندین مسأله نیاز به مطالعه بیشتر
را ایجاب میکند .اوالً ،بیشتر مطالعات قبلی نقش
محیط حامی خودمختاری را بر رضایتمندی از نیازهای
روانشناختی مورد مطالعه قرار دادهاند و مطالعات
بررسی کننده نقش محیط کنترلی به طور مجزّا ،اندک
میباشد ( فنتون و همکاران2014 ،؛ بارثلومیو،
انتومانیس ،رایان ،توگرسن انتومانی .)2011 ،ثانیاً ،آن
پژوهشهایی که محیط کنترلکننده را مورد مطالعه
قرار دادهاند ،ارتباط محیط زمینهای اجتماعی را با
رضایتمندی از نیازها مورد بررسی قرار دادهاند (فنتون
و همکاران2014 ،؛ احمدی و همکاران ،)2015 ،در
حالیکه ،بارثلومیو و همکاران ( )2011بیان میکنند در
مقایسه با رضایتمندی از نیازها ،متغیر ناکامی از
نیازهای روانشناختی بهتر میتواند پیامدهای منفی و
ناسازگار را پیشبینی کند  .بیشتر تحقیقات قبلی
پیامدهایی همچون بهزیستی و تحلیل رفتگی را مورد
بررسی قرار داده اند و به نظر میرسد مطالعة دیگر
پیامدها مانند میل به ادامة ورزش در شناسایی عوامل
مؤثر بر پایداری در ورزش نوجوانان مفید واقع شود
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(بارثلومیو و همکاران2011 ،؛ کوستا و همکاران،
 .)2015بنابراین ،در پژوهش حاضر سعی شده است تا
مدل علّ ی بین رفتارهای کنترلی مربی ،ناکامی از
نیازهای روانشناختی ،کاهش ارزشمندی ورزش و
میل به ادامة ورزش در نوجوانان ورزشکار مورد
بررسی قرار گیرد.
روش پژوهش
این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی
میباشد که ب ه صورت پیمایشی انجام شده است.
شرکتکنندگان و روش نمونه گیری
جامعة آماری این پژوهش را کلیة ورزشکاران نوجوان
 15- 15ساله شهرستان تبریز تشکیل میدهد که
حداقل دارای دو سال سابقه ورزشی در رشتههای
مختلف انفرادی شامل تنیس روی میز (15پسر،
 19دختر) ،تکواندو (33پسر15 ،دختر) ،شنا (15پسر15 ،
دختر) ،ژیمناستیک (23دختر) و بدمینتون (30دختر )،و
تیمی شامل فوتسال (35پسر5 ،دختر) ،والیبال
(29پسر 22 ،دختر) ،بسکتبال (12پسر20 ،دختر) ،و
هندبال (15پسر13 ،دختر) بودند و به طور منظم
حداقل  2جلسه در هفته در تمرینات شرکت داشتند.
نمونه آماری تحقیق حاضر ،شامل  350نفر ( 155پسر
و  155دختر) میباشد که به صورت نمونهگیری
خوشهای انتخاب شدند.
روش اجرا
برای جمع آوری داده ها ،بعد از هماهنگی با مربیان
تیمهای ورزشی و مسئولین باشگاهها ،با حضور در
محل تمرین و در زمان استراحت بعد از پایان
تمرینات ،از مربیان درخواست گردید تا در زمان
تکمیل پرسشنامهها در محیط تمرین حضور نداشته
باشند  .به شرکتکنندگان ،اطمینان الزم در مورد بی -
نام بودن پرسشنامهها و محرمانه نگهداشتن پاسخ -
هایشان ،ارائه گردید  .همچنین دستورالعملهای الزم
در مورد نحوة پرکردن پرسشنامهها به طور کامل و
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واضح ارائه شد و از آنان خواسته شد تا در صورت
داشتن هر گونه سئوال یا مشکل در مورد پرکردن
پرسشنامهها ،از محقق کمک بگیرند  .تکمیل
پرسشنامهها به طور متوسط  20دقیقه زمان برد .
ابزار پژوهش
رفتارهای کنترلی مربی
میزان ادراک ورزشکاران از رفتارهای کنترلی مربی
با استفاده از مقیاس پانزده گویهای رفتارهای کنترل ی
مرب ی ( 1بارثلومو و همکاران )2010 ،مورد سنجش قرار
گرفت .این مقیاس رفتارهای کنترلی مربی را در چهار
بعد شامل استفاده از پاداش (مانند :مربیام سعی
میکند از طریق دادن قول پاداش برای انجا م خوب
تمرین ،به من انگیزه دهد) ،مالحظات شرطی منفی
(مانند :مربیام با من کمتر دوستانه برخورد میکند اگر
تالش نکنم تا بهه مه چیز به روش او نگاه کنم)،
تهدید (مانند :مربی من با تهدید مرا وادار به انجام آن
چیزهایی میکند که او از من میخواهد تا انجام دهم)
و کنترل شخصی بیش از اندازه (مانند مربی من سعی
میکند در جنبههای زندگی خارج از ورزش من دخالت
کند) را میسنجد  .از شرکتکنندگان خواسته شد طبق
تجارب عمو می با مربی خود ،میزان موافقت خود را
نسبت به گویهها از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 2کامالً
موافقم) عالمت بزنند .در این پژوهش روایی محتوایی
این پرسشنامه توسط اساتید روانشناسی ورزشی مورد
تأیید قرار گرفت .اعتبار و پایایی این پرسشنامه در
مطالعات قبلی مورد تأیید قرار گرفته است (بارثلومیو و
همکاران2011 ،؛ لوپز -والی و همکاران . )2014 ،در
این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش -
نامه ( )0/55به دست آمد که پایایی مناسب این
مقیاس را نشان میدهد.

)1. Controlling Coach Behaviors Scale (CCBS

م طالعات روان شناسی ورزشی ،شمارة  ،71پاییز 7931
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ناکامی از نیازهای روانشناختی اساسی
ناکامی از نیازها با استفاده از مقیاس ناکامی نیازهای
روانشناخت ی اساسی ( 1بارثلومیو و همکاران)2011،
مورد سنجش قرار گرفت  .این مقیاس در کل شامل
 12گویه است و رضایتمندی از نیازهای شایستگی،
استقالل ،و ارتباط را می سنجد .در این مقیاس از
شرکتکنندگان خواسته میشود بر اساس تجارب
عمومی در ورزش خود ،میزان موافقت خود را نسبت
به گویهها از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 2کامالً موافقم)
عالمت بزنند .در این پژوهش روایی محتوایی این
پرسشنامه توسط اساتید روانشناسی ورزشی مورد
تأیید قرار گرفت .این مقیاس از اعتبار و پایایی
مناسبی برخوردار میباشد (بارثلومیو و همکاران،
2011؛ کوستا و همکاران . )2015 ،در این پژوهش
ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ( )0/92به
دست آمد که نشان دهنده پایایی خوب این مقیاس
میباشد.
2
احساس کاهش ارشمندی ورزش
برای سنجش میزان کاهش ارزشمندی ورزش از
پرسشنامه تحلیلرفتگی ورزشی رادیک و اسمیت

3

( )2001استفاده شد .این پرسشنامه از پانزده گویه با
مقیاس  5رتبهای لیکرت تشکیل شده است و شامل
عالیم تحلیلرفتگی در ورزش (واماندگی هیجانی-
جسمانی ،احساس کاهش اجرا و کاهش ارزشمندی
ورزش) میباشد .در این پژوهش ،تنها مؤلفة کاهش
ارزشمندی ورزش مورد مطالعه قرار گرفت .نسخه
فارسی این پرسشنامه در داخل کشور توسط احمدی،
عبدلی و آریافر ( )2014مورد اعتباریابی قرار گرفته و
پایایی و روایی قابل قبولی را گزارش کردند .در این
)1. Psychological Need T hwarting Scale (PNTS
2. Sport Devaluation
3. Raedeke, & Smith

پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفة کاهش
ارزشمندی ورزش ( )0/51بهدستآمد که پایایی
مناسب این ابزار را نشان میدهد .
4

مقیاس میل به ادامة ورزش
میل به ادامة ورزش در فصلهای بعد /ماههای بعد،
با استفاده از سه گویه بر اساس پژوهش چاتزی -
سارانتیس ،بیدلی ،و میک  ،)1992( 5سنجش شد.
شرکتکنندگان به این سه سئوال پاسخ دادند ” :من
مصمم هستم که در فصل بعد /ماههای بعد این
فعالیت ورزشی را ادامه دهم“ ” ،من قصد انجام این
فعالیت ورزشی در فصل بعد /ماههای بعد را دارم“،
و” من برنامهای برای فعالیت ورزشی در فصل بعد/
ماههای بعد را دارم“  .مقیاس این پرسشنامه با روش
امتیازدهی  2ارزشی لیکرت ( 2خیلی زیاد تا  1خیلی
کم) میباشد .شرکتکنندگان به هر سه سؤال پاسخ
دادند و میانگین مجموع پاسخهای هر سه گویه به
عنوان متغیر میل به ادامه ورزش در نظر گرفته شده
است .پژوهش های قبلی پایایی درونی قابل قبولی
( )�= 0/59را در ورزش نشان داده اند (استندیج و
همکاران .)2003 ،در این پژوهش ،ضریب آلفای
کرونباخ برای این پرسشنامه  0/55بهدستآمد.
روشهای پردازش داده ها
در پژوهش حاضر ،برای توصیف دادهها از میانگین و
انحرافاستاندارد ،برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری
از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین ارتباط بین
متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
همچنین برای آزمون مدل ارائه شده از روش تحلیل
مسیر استفاده شد .
یافتهها

4. Intention to Continue Sport Participation
5. Chatzisarantis, Biddle, & Meek
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این پیش فرض مدل یابی علّی یعنی نرمال بودن تک
متغیری برقرار است.

در جدول  ،1شاخصهای توصیفی متغیرها شامل
میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی ارائه
شدهاند .با توجه به جدول شماره  1قدر مطلق چولگی
و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از  1میباشد .بنابراین

جدول  .7شاخص ها ی توصیفی متغیرها ی پژوهش
میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

رفتارهای کنترلی مربی
ناکامی از نیازهای
روانشناختی
میل به ادامة ورزش

3/05

0/52

0/22

0/25

متغیر

2/34

0/50

0/40

0/01

4/93

1/01

- 0/12

0/99

کاهش ارزشمندی ورزش

2/52

1/02

0/45

- 0/45

کنترلی مربی ( )- 0/22و ناکامی از نیازهای
روانشناختی ( )- 0/24با میل به ادامة ورزش منفی و
در سطح  0/01معنادار میباشد.

در جدول شماره  2ماتریس همبستگی متغیرهای
پژوهش ارایه شده اند .با توجه به این جدول رابطه
رفتارهای کنترلی با ناکامی از نیازهای روانشناختی
( )0/52و کاهش ارزشمندی ورزش ( )0/45مثبت و
در سطح  0/01معنادار میباشد .رابطه رفتارهای

جدول  .2ماتری س همبستگی متغیرها ی پژوهش
متغیر

7

2

1
رفتارهای کنترلی مربی
1
**0/52
ناکامی از نیازهای روانشناختی
**- 0/24** - 0/22
میل به ادامة ورزش
**0/52
**0/45
کاهش ارزشمندی ورزش
*P<0/05, **P<0/01
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1
**- 0/22

1

1

از روش بیشینه احتمال برای آزمون الگوی نظری
پژوهش و برازش آن با دادههای گردآوریشده
استفاده شد .استفاده از این روش نیازمند نرمال بودن
چندمتغیره متغیرها میباشد .در پژوهش برای بررسی
نرمال بودن چندمتغیره از ضریب کشیدگی استاندارد
شده مردیا  ١استفاده شد .این عدد در پژوهش حاضر
 5/32بدست آمد که کمتر عدد  24میباشد که از

طریق فرمول ) P(P+2محاسبه شده است .در این
فرمول  Pمساوی است با تعداد متغیرهای مشاهده
شده که در این پژوهش  4میباشد .الزم به ذکر است
که از نرمافزار ایموس  ٢نسخه  15برای تجزیه تحلیل
دادهها استفاده شد.
برای بررسی برازش مدل از شاخص هایی که گیفن،
اشتراب و بودرئو  )2000( 3مطرح نمودهاند ،استفاده

�1. Mardia
s Normalized Multivariate Kurtosis
Value

2. AMOS
3. Gefen, Straub, & Boudreau

م طالعات روان شناسی ورزشی ،شمارة  ،71پاییز 7931
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میانگین مربعات خطای تقریب  )RMSEA ( 5که
مقادیر کمتر از  0/05نشانگر برازش مناسب الگو
هستند .در جدول  3این شاخص ها گزارش شدهاند.
همچنین برای بررسی کافی بودن حجم نمونه برای
انجام تحلیل مسیر از شاخص هوتلر استفاده شد و
مقدار آن  452به دست آمد که بیشتر از  200بودن
این شاخص نشانگر کافی بودن حجم نمونه است.

شد .این شاخص ها شامل موارد زیر هستندX2/df .

که مقادیر کمتر از  3قابل پذیرش هستند ،شاخص
نیکویی برازش  ،)GFI( 1شاخص برازش تطبیقی
( )CFIکه مقادیر بیشتر از  0/9نشانگر برازش مناسب
3
الگوی هستند ،شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته
( )AGFIکه مقادیر بیشتر از  0/5قابل قبول هستند،
شاخص برازش ایجاز  (PNFI) 4که مقادیر بیشتر از
 0/5نشانگر برازش مناسب الگو هستند و مجذور
2

جدول  .9شاخص های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش
P
0/12

df
1

X2
2/45

GFI
0/99

CFI
0/99

با توجه به جدول  3شاخص های GFI, AGFI,

 CFIو  PNFIبیشتر از مقادیر ارائه شده توسط
گیفن و همکاران ( )2000هستند .مقادیر RMSEA
و  X2/d.fنیز کمتر از مقادیر ذکر شده در باال
هستند .با توجه به این یافتهها میتوان گفت که مدل

AGFI
0/95

PNFI
0/21

RM SEA
0/02

آزمون شده از برازش مناسبی برخوردار است .در
جدول  4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس
تبیین شده متغیرها گزارش شدهاست.

جدول  .1اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیین شده متغیرها
اثر مستقیم

متغیر

به روی کاهش ارزشمندی
ورزش از
ناکامی از نیازهای روانشناختی
رفتارهای کنترلی مربی
به روی میل به ادامة ورزش از
ناکامی از نیازهای روانشناختی
رفتارهای کنترلی مربی
به روی ناکامی از نیازهای
روانشناختی از
رفتارهای کنترلی مربی

اثر غیرمستقیم

اثر کل

واریانس تبیین شده

0/35
***0/45
***0/20

**0/25

***0/45
**0/45

*- 0/12
- 0/12

*- 0/10

*- 0/12
*- 0/22

0/02

0/33
***0/52

-

***0/52

*P<5 /50 , **P<5 /50 , ***P<5 /550

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

5. Root Mean Square Error of Approximation
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با توجه به جدول شماره  4اثر مستقیم ناکامی از
نیازهای روانشناختی ( )0/45و رفتارهای کنترلی
مربی ( )0/20بر کاهش ارزشمندی ورزش مثبت و در
سطح  0/001معنا دار است .اثر مستقیم ناکامی از
نیازهای روانشناختی بر میل به ادامة ورزش ()- 0/12
در سطح  0/05منفی و معنا دار است .اما اثر مستقیم
رفتارهای کنترلی مربی بر این متغیر معنادار نیست .اثر
مستقیم رفتارهای کنترلی مربی بر ناکامی از نیازهای
روانشناختی ( )0/52نیز در سطح  0/001مثبت و
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معنادار میباشد .همچنین اثر غیر مستقیم رفتارهای
کنترلی مربی از طریق ناکامی از نیازهای روانشناختی
بر کاهش ارزشمندی ورزش ( )0/25مثبت و در سطح
 0/01معنا دار است .عالوه بر آن اثر غیر مستقیم
رفتارهای کنترلی مربی از طریق ناکامی از نیازهای
روانشناختی بر میل به ادامة ورزش ( )- 0/10در
سطح  0/05منفی و معنا دار است .در شکل  2الگوی
آزمون شده پژوهش حاضر ارائه شدهاست.

شکل  . 2الگوی آزمون شده پژوهش

بحث و نتیجه گیری
بر اساس نظریة خودمختاری دسی و رایان (،1955
 ،)2000هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین
رفتارهای کنترلی مربی ،ناکامی از نیازهای
روانشناختی ،احساس کاهش ارزشمندی ورزش ،و
میل به ادامة ورزش در ورزشکاران نوجوان بود.
همچنین نقش واسطهای ناکامی از نیازهای
روانشناختی در الگوی ارتباطی بین رفتارهای کنترلی
مربی با احساس ارزشمندی ورزش و میل به ادامة
ورزش ،مورد بررسی قرار گرفت .مهمترین یافتهها

بیانگر آن بود که رفتارهای کنترلی مربی و ناکامی از
نیازهای روانشناختی  ،به طور معناداری احساس
کاهش ارزشمندی ارزش را پیشبینی میکند.
همچنین ،ناکامی از نیازها ،نقش واسطهای در ارتباط
بین رفتار کنترلی مربی و احساس کاهش ارزشمندی
ورزش دارد .عالوه بر این ،ارتباط معنادار منفی بین
ناکامی از نیازهای روانشناختی با میل به ادامة ورزش
وجود دارد ،با این وجود ارتباطی بین رفتارهای کنترلی
مربی با میل به ادامة ورزش معنادار نبود.
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وجود ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی و کاهش
ارزشمندی ورزش ،و نیز نقش واسطهای ناکامی از
نیازها در این ارتباط ،بیانگر اهمیت عوامل محیط
زمینهای -اجتماعی و عوامل روانشناختی در ورزش
نوجوانان میباشد .این یافته با فرضیة نیازهای
روانشناختی اساسی در نظریة خودمختاری که فرض
میکند عوامل محیطی اجتماعی با نقش واسطهای
نیازهای روانشناختی بر پیامدهای ناسازگار در ورزش
تأثیر میگذارد ،همراستا میباشد  .این نتایج همچنین
با یافته های قبلی که ارتباط بین رفتارهای کنترلی
مربی و ابعاد تحلیلرفتگ ی ورزش ی را با نقش
واسطهای نیازهای روانشناخت ی نشان دادهاند  .برای
مثال ،در ورزش نوجوانان بارثلومیو و همکاران
( )2011و لوپز -والی و همکاران ( )2014در
دانشجویان ورزشکار نقش واسطهای ناکامی از
نیازهای روانشناختی را در ارتباط بین رفتارهای
کنترلی مربی و تحلیلرفتگی نشان داده اند  .باالگوئر و
همکاران ( )2012نیز نقش واسطهای نیازهای
روانشناختی را در ارتباط بین ویژگیهای محیط
اجتماعی و شاخصهای بهزیستی را نشان دادهاند.
همچنین نتایج بیانگر ارتباط مثبت ناکامی از نیازها با
کاهش ارزشمندی ورزش و ارتباط منفی با میل به
ادامة ورزش میباشد ،به طوری که شدت پیشبینی
کاهش ارزشمندی ورزش بیشتر از میل به ادامة
ورزش است .این یافته با رویکرد جدید بارثلومیو و
همکاران ( )2011که بیان میکنند ناکامی از نیازهای
روانشناختی  ،پیامدهای ناسازگارانه را با شدت
بیشتری نسبت به پیامدهای سازگارانه پیشبین ی
میکنند ،همخوانی دارد  .اخیراً نتایج چند پژوهش نیز
نقش پیشبینکنندگی پیامدهای ناسازگار نسبت به
پیامدهای سازگار را توسط ناکامی از نیازهای
روانشناختی نشان دادهاند (بارثلومیو و همکاران،
2011؛ باالگوئر و همکاران2012 ،؛ گانل و همکاران،
2013؛ کوستا و همکاران.)2015 ،
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یافتة جالب این پژوهش ،عدم ارتباط بین رفتار کنترلی
مربی با میل به ادامة ورزش بود .این یافته با اکثر
یافته های قبلی که ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی
و پیامدهای رفتاری مرتبط با پایداری در ورزش را
نشان داده بودند (لوپز -والی و همکاران2014 ،؛
بارثلومیو و همکاران ،)2011 ،ناهمسو است .با این
وجود ،با یافتههای فنتون و همکاران ( )2014و
احمدی و همکاران ( )2015همسو میباشد که
ارتباطی بین رفتار کنترلی مربی با میل به ادا مة ورزش
و میزان فعالیت بدنی در نوجوانان گزارش نکردند .در
تبیین این یافته میتوان به نوع متغیر وابسته (میل به
ادامة ورزش) و ابزار مورد استفاده اشاره کرد .با توجه
به ماهیت انگیزشی ،هیجانی و فواید ناشی از ورزش،
اکثر نوجوانان انگیزه و عالقة زیادی به ادامة ورزش
دارند و احتماال با وجود سختی ها و برخی رفتارهای
کنترلی مربی  ،باز هم میل به ادامة ورزش دارند .از
طرفی ،اگر از ابزاری استفاده میشد که « میل به ادامة
ورزش با این مربی را » میسنجید ،احتماال نتایج
دقیقتری ارائه میکرد .زیرا رفتارهای کنترلی مربی با
میل به ادا مة ورزش با آن مربی مربوطه میتواند
ارتباط بیشتری داشته باشد.
در پژوهش حاضر  ،چند محدودیت نیز وجود داشت.
طرح پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و بنابراین
احتماالً این الگوی ارتباطی در طول زمان ثابت نباشد.
همچنین شرکت کنندگان تحقیق حاضر ،ورزشکاران
نوجوان با حداقل دو سال سابقة ورزشی بودند و باید
با احتیاط نتایج حاصل را به ورزشکاران مبتدی تعمیم
داد ،و نهایتاً با وجود اینکه در این پژوهش رابطة علّ ی
بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت ،انجام پژوهش
هایی با روش تجربی میتواند نتایج علّ ی دقیق تری را
نشان دهد.
یافتههای پژوهش حاضر ،میتواند اشارات کاربردی
برای مربیان ورزشی و ورزشکاران داشته باشد  .مربیان
ورزشی در محیطهای ورزش نوجوانان ،جهت کاهش
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ناکامی از نیازهای روانشناختی در ورزش و نیز
 میتوانند از،کاهش احساس ارزشمندی ورزش
 مربی، به عنوان مثال.رفتارهای کنترلی پرهیز کنند
میتواند از رفتارهایی همچون استفادة کنترلی از
 ارعاب و، مالحظات شرطی منفی،پاداش های بیرونی
.  و کنترل شخصی بیش از اندازه استفاده نکنند،تهدید
،آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش مطرح شده بود
نقش واسطهای ناکامی از نیازهای روانشناختی در
ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی با تحلیلرفتگی
 برخی یافتههای مقاله حاضر همچون.ورزشی بود
نقش واسطهای ناکامی از نیازهای روانشناختی در
ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی و کاهش
 با.  تأییدی بر مطالعات قبلی بود،ارزشمندی ورزش
این وجود عدم ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی با
 اطالعات،میل به ادامة ورزش در نوجوانان ورزشکار
جدیدی است که مقاله حاضر به حیطه و موضوع مورد
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