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تعهد ،رفتار مربیگری ،جو انگیزشی و نیازها در دختران ورزشکار
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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطۀ تعهد ورزشی ،رفتار حمایتی ـ استقاللی ،جو انگیزشی و
رضایت از نیازهای پایه در دختران نوجوان ورزشکار بود .جامعۀ آماری شامل دختران نوجوان
ورزشکار کمتر از  35سال بود که بهطور منظم در رشتههای ورزشی مختلف فعالیت میکردند.
 101نفر بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند .نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین جو
تسلطمحور ،با رفتارهای حمایتی ـ استقاللی و رضایتمندی از نیازهای پایه و نیز بین
رفتارهای حمایتی ـ استقاللی با رضایت از نیازهای پایه وجود دارد .رفتارهای حمایتی ـ
استقاللی ،پیشبین مثبتی از جو انگیزشی و جو انگیزشی ،پیشبین مثبتی از رضایت از نیاز
پایه میباشد .همچنین ،رضایت از نیازهای روانشناختی ،پیشبین مثبتی از تعهد ورزشی
است .نتایج ،از مدل مفهومی کوتسورس و کونروی حمایت میکنند .مربیان باید رضایت از نیاز
روانشناختی پایه را با استفاده از رفتارهای مربیگری حمایتی ـ استقاللی و جو تسلطمحور
تقویت کنند که بهنوبۀ خود منجر به تداوم مشارکت ورزشی میشود.
واژگان کلیدی :تعهد ورزشی ،مربیگری حمایتی ـ استقاللی ،جو انگیزشی ،رضایتمندی
نیازهای پایه ،دختران نوجوان ورزشکار
*نویسنده مسئول :

Email: M.jahangiri62@gmail.com

351

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،13مرداد 3131

مقدمه
شرکت در ورزش و سایر فعالیتهای بدنی در تمام دوران زندگی انسانها حائز اهمیت است؛
ولی چون مبنای تربیت جسمی و روحی در سنین کودکی و نوجوانی گذاشته میشود ،باید
اهمیت بیشتری در این دوران برای ورزش قائل بود .اگر ورزش بهطور اصولی و براساس یک
برنامۀ منظم و صحیح استفاده شود میتواند در تحقق بسیاری از نیاز های مهم دروران نوجوانی،
شناخت زندگی سالم اجت ماعی و اصالح یا جلوگیری از رفتارهای انحرافی نقش مؤثری داشته
باشد؛ اما ،متأسفانه پژوهشها نشان میدهند که یکی از برجستهترین کاهشها در فعالیت
بدنی ،بین نوجوانی و جوانی رخ میدهد (جس .)2002 ،1ورزش جوانان را میتوان بهعنوان
تالشهای رقابتی توصیف کرد که برای دورۀ کودکی تا جوانی ،یک توالی نظامدار از تمرینات و
مسابقات را فراهم میکند .مشارکت افراد مختلف در فعالیتهای جسمانی و ورزشی ،بهعنوان
یک رفتار همواره موردتوجه متخصصان علوم ورزشی بوده است .مشارکت ،یک درگیری روانی
است که بهعنوان یک حالت انگیزشی ،عالقه و توجه به یک محصول ،فعالیت و یا یک شی
نمایان میشود .با استفاده از این تعریف بهعنوان یک راهنما ،مشارکت ،حالت غیرقابل مشاهده-
ای از انگیزه ،انگیختگی و یا عالقه نسبت به یک فعالیت تفریحی است که بر اساس یک محرک
خاص یا وضعیتی که دارای مزیت هدایتی است ،تعریف میشود (رایان و دسی2000 ،2؛
الرسون ،هانسن و مونتگا .)2002 ،3پژوهشهای زیادی در زمینۀ دالیل مشارکت و عدم
مشارکت در فعالیتهای جسمانی و ورزش صورت گرفته است؛ اما به عوامل مؤثر بر تداوم و
پایبندی به مشارکت در فعالیتهای ورزشی توجه چندانی نشده است؛ درصورتیکه موضوع
تداوم فعالیت ورزشی مانند شروع آن ،اهمیت بهسزایی دارد (میرحسینی ،هادوی و مظفری،
.)1321
یکی از مفاهیم مهمی که امروزه بهمنظور درک و شناخت عوامل تعیینکنندۀ رفتار مشارکت
ورزشی بهکار میرود ،تعهد است .برخی نیز تعهد را بهعنوان نگرش و حالتی روانی که بهمنظور
توصیف تمایل افراد به رفتارهای مشخص استفاده میشود تعریف میکنند .در واقع ،این مفهوم
نشاندهندۀ میزان پشتکار و پایداری افراد برای ادامۀ مشارکت در یک رفتار است .از دیدگاه
دیگر ،تعهد نوعی احساس وابستگی و تعلقخاطر به رفتاری خاص است .با توجه به آنچه درمورد
مفهوم تعهد ذکر شد ،استفاده از این واژه برای مطالعه و پژوهش در زمینۀ تداوم مشارکت در
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ورزش مفید بهنظر میرسد (میرحسینی و همکاران .)1321 ،پژوهشهای اسکانالن و همکاران
( )1223با بهره گیری از مبانی نظری تعهد در رفتار سازمانی و اجتماعی و کاربرد مفهوم تعهد
در زمینههای ورزشی ،به ارائۀ مدل تعهد ورزشی منجر شد .در این مدل ،تعهد ورزشی بهعنوان
تمایل و عزم به ادامۀ مشارکت در یک ورزش خاص و یا بهطورکلی ،فعالیت ورزشی تعریف شده
است (نوروزی ،کوزهچیان ،احسانی ،فیض عسکری و نوروزی.)1321 ،
مربیان میتوانند نقش مهمی در تجربیات ورزش نوجوانان داشته باشند؛ زیرا رفتارها ،معیارها و
اهداف آنها در جو انگیزشی و ادامۀ مشارکت آنان در ورزش نقش دارد .یکی از جدیدترین
نظریهها در زمینۀ رفتار رهبری مربیان ،رفتار حمایتی ـ استقاللی است و به رفتارهایی گفته
میشود که در آن ،فردی که در موضع قدرت قرار دارد ،درحالیکه استفاده از فشار و دستور را
به حداقل میرساند ،از عقاید دیگران بهره جسته و با درنظرگرفتن احساسات آنها ،اطالعات
مناسب و فرصتهای انتخاب را فراهم میکند (نوروزی و همکاران1321 ،؛ احمدی ،نمازیزاده
و مختاری .)2012 ،پژوهشها نشان میدهند رفتار مربی ،یکی از ویژگیهای سازمانی
پیشبینیکنندۀ تعهد ورزشی است .رفتار حمایتی ـ استقاللی را میتوان به شیوههای مختلفی
همچون ارائۀ گزینههایی در یک چارچوب مشخص ،ارائۀ استداللهایی برای ساختارهای
فعالیت ،بهرسمیتشناختن احساسات و دیدگاههای ورزشکاران و ارائۀ بازخورد اطالعاتی فراهم
کرد .از موارد دیگر میتوان به استراتژیهای عالقه به درونداد ورزشکار و تحسین ورزشکار برای
انجام رفتار مطلوب بدون فشار خارجی (رفتار خودمختار) اشاره کرد (نازارودین.)2002 ،2
پژوهشهای زیادی به بررسی ادراکات ورزشکاران از رفتار حمایتی ـ استقاللی و تأثیر آن بر
رضایتمندی از نیازهای پایه و انگیزش معطوف شده است که حاکی از ارتباط مثبت این
مؤلفهها با یکدیگر است (کونروی و کوستورس2002 ،3؛ نازارودین.)2002 ،
جو انگیزشی ،به درک ورزشکار از شیوهها ،ساختارها و انتظارات وضعی برمیگردد که رشد
هدفگراییهای خاص را از طریق انتقال بین شیوههای انگیزشی تکلیفگرا و خودگرا جهت
میدهد .جو انگیزشی دارای دو بعد است :جو تسلطگرا و جو خودمحور .جو تسلطگرا جوی
است که در آن ،مربی رفتار پیشرفت را در قالب رشد و بهبود فردی ارزیابی کرده و به تالش و
پیشرفت پاداش میدهد؛ درصورتیکه جو خودمحور وقتی ایجاد میشود که مربی ،رفتار
پیشرفت را بهصورت پیروزی و اثبات برتری ارزیابی میکند (استونتز و وایس2002 ،4؛
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زردشتیان ،نوروزی و آزادی .)1321 ،در حیطۀ ورزش ،جو عملکردی با بهکارگیری حداکثر
تالش در اجرا نمایان میشود .ازسویدیگر ،زمانی که مربی با تمام ورزشکاران خود بهگونهای
یکسان رفتار کند ،جو تسلطگرا را در تیم افزایش میدهد .در این نوع جو انگیزشی ،تأکید بر
پیشرفت فردی و توسعۀ مهارت است .درمقابل ،جو خودمحور با تالش برای اجرای برتر نسبت
به همتیمیها ،تنبیه در ازای اشتباهات و توجه بیشتر به چند بازیکن ستارۀ تیم از سوی
ورزشکار نمایان میشود .باید خاطرنشان ساخت که برخالف مدرسه و محل کار ،ورزش فعالیتی
اختیاری است و شرکتکنندگان در ورزش ،هر زمان که اراده کنند میتوانند این فعالیت را
ترک کنند؛ از اینرو ،جو انگیزشی اهمیتی اساسی دارد .در واقع ،ازآنجا که شرکتکنندگان در
ورزشهای سازمانیافته میتوانند با انگیزه و عالقه به ورزش بپردازند یا از آن کنارهگیری کنند،
جو انگیزشی نقش تعیینکنندهای دارد (وان دی پول و کاویوسانو2011 ،1؛ بهرامی ،زردشتیان و
نوروزی.)1320 ،
یکی از مهمترین نتایج هر برنامۀ تمرینی عالوه بر جو انگیزشی ،رضایتی است که شرکت-
کنندگان از آن بهدست میآورند .به طور کلی ،رضایت حالتی کیفی است که حاصل نگرش فرد
به چگونگی رهبری و مدیریت فعالیتهای ورزشی میباشد .سه نیاز روانشناختی پایه عبارتند
از خودمختاری ،شایستگی و ارتباط .این سه نیاز پایه در افزایش جو انگیزشی نقش مهمی دارند.
اگر فردی از برنامۀ تمرینی راضی باشد ،بهادامۀ آن برنامه تمایل پیدا میکند .نگرش مثبت و
حضور موفق و مستمر در فعالیتهای ورزشی و مسابقات ،منجر به تجارب خوشایند و رضایت-
بخش میشود .الزمۀ جلب رضایت ورزشکار ،اطالعات کافی مربی از روانشناسی ورزش و
آگاهی از شیوههای برآورده نمودن نیازها و عالیق ورزشکاران است .رضایت ،بخش ذاتی
مشارکت ورزشی و لذت است .بدون رضایت ،ورزشکاران به دنبال سایر منابع کسب موفقیت و
لذت میروند .رضایت را نمیتوان در هیچ سنی بیاهمیت دانست (رایان و دسی2000 ،؛ بهرامی
و همکاران .)1320 ،اسکانالن ،راسل ،ویلسون و اسکانالن )2003( 2چهار بعد اصلی تعهد ،لذت،
الزامات اجتماعی و فرصتهای مشارکت را برای تعهد ورزشی در نظر گرفتند .لذت ،یک پاسخ
عاطفی مثبت به تجارب ورزشی است .الزامات اجتماعی شامل انتطارات و هنجارهای اجتماعی
که باعث به وجود آمدن احساس اجبار به تداوم فعالیت میشود و بهرهمندی از فرصتهای با
ارزشی را که در صورت تداوم مشارکت ورزشکار در فعالیت از آنها بهرهمند خواهد شد میشود
(انگلبرگ ،اسکینر و زاکوس ،2011 ،3نوروزی و همکاران.)1321 ،
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در رابطه با ارتباط متغیرهای موردبحث با تعهد ورزشی ،پژوهشها نشان میدهند که جو
انگیزشی در ایجاد تجربۀ مثبت و شرکت مجدد افراد در ورزش مؤثر بوده است .کونروی و
کوتسورس ( )2002با بررسی نوجوانان  2تا  11ساله که در ورزشهای تابستانی شرکت کرده
بودند به این نتیجه رسیدند که رفتارهای ارتباطی ـ حمایتی مربی ،منجر به رضایتمندی از
نیازهای روانی میشود که این امر نیز بهنوبۀ خود باعث ایجاد جو انگیزشی مناسب خواهد شد.
کوستورس و کونروی ( ) 2002اظهار داشتند اگر مربی بتواند با استفاده از یک فضای مناسب،
زمینۀ انگیزش و رضایتمندی نوجوانان را فراهم کند ،در این صورت میزان تعهد ورزشی،
افزایش یافته و در نتیجه ،مشارکت نوجوانان در ورزش حفظ خواهد شد .از طرف دیگر ،جو
انگیزشی تسلطمحور باعث رضایتمندی از نیازهای پایه میشود .مک دونالد )2012( 1در
بخشی از مطالعۀ خود که به بررسی نقش لذت ،انگیزش و تمرینات مربی در رشد ورزشکاران
اختصاص داشت به این نتیجه رسید که انگیزش و لذت ،در رشد فردی شرکتکنندگان در
ورزش نقش اساسی دارد .همچنین ،نتایج این مطالعه نشان داد جو انگیزشی و لذت ،بهوسیلۀ
مربی و برنامههای او جهت پیدا میکند .کاماروا )2010( 2دریافت که هیچگونه رفتار معناداری
بین درک رفتار مربی و اشکال مختلف انگیزش وجود ندارد؛ اما گمه )2010( 3به این نتیجه
رسید که رفتار مربی بهطور مثبت و معناداری با انگیزش ارتباط دارد .در همین راستا ،بارتولی،
برتولی ،کومانی و روبازا )2011( 4نشان دادند که جو انگیزشی و نیازهای روانشناختی با
یکدیگر رابطه دارند و در تعامل با یکدیگر ،در تعهد بیشتر فرد به مشارکت در ورزش نقش
مهمی ایفا میکنند .در این پژوهش ،وجود یک رابطۀ مثبت بین جو انگیزشی تسلطگرا و تعهد
ورزشی نیز گزارش شد .این درحالی است که فالک )2011( 5با توجه به یافتههای پژوهشی
خویش اظهار میدارد جو انگیزشی ،تأثیر مستقیمی بر تعهد ورزشی ندارد و قویترین عنصر
پیشبین تعهد ورزشی ،رضایتمندی از نیازهای پایه است.
بهطورکلی ،اهمیت ورزش جوانان (که طبق تعریف ،شامل دورۀ کودکی تا جوانی است) را
میتوان در سه بعد بیان کرد :نخست اینکه ورزش میتواند با فراهمنمودن فرصتهایی برای
فعالبودن ،موجب سالمت جسمانی و رشدی نوجوانان شود .مورد دوم اینکه ورزش نوجوانان
میتواند رشد روانی ـ اجتماعی مناسب را از طریق یادگیری مهارتهای مهم زندگی همچون
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کار تیمی ،انضباط ،رهبری و خودکنترلی به ارمغان آورد و سومین بعد اینکه کودکان،
مهارتهای حرکتی را یاد میگیرند که اساسی را برای مشارکت مادامالعمر و موفق در ورزشها
را فراهم میآورد (فالک2011 ،؛ فرازر ،توماس و کوته .)2002 ،1اگرچه بررسیهای گستردهای
در رابطه با رفتارهای مربیگری ،نیازهای پایه و مکانیسمهای انگیزشی ازیکسو و نیز عوامل
مرتبط با تعهد ورزشی در ورزشکاران حرفهای ازسویدیگر صورت گرفته است؛ اما ،بررسی این
مکانیسمها در ورزش جوانان مورد کمتوجهی قرار گرفته است .نظر به اهمیت ورزش و
فعالیتهای بدنی درمجموع و بهویژه اهمیت ورزش جوانان در رشد و تکامل بهینۀ نوجوانان،
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ رضایتمندی از نیازهای پایه ،رفتارهای مربی ،جو
انگیزشی و تعهد ورزشی دختران نوجوانان ورزشکار میباشد .بههمینمنظور ،از مدلی که
کوتسورس و کونروی ( )2002ارائه کردند میتوان استفاده کرد .براساس این مدل و نیز سایر
پژوهشهای صورتگرفته ،رفتارهای درکشدۀ مربی در جو انگیزشی ورزشکار نقش دارد.
همچنین ،جو انگیزشی اثرات مهمی بر لذت و رضایت از ورزش دارد (باکر ،یاردلی و کوته،2
 .)2003براساس مدل تعهد ورزشی اسکانالن و همکاران ( )1223فردی که از ورزش لذت
میبرد ،به احتمال زیاد به مشارکت ورزشی تداوم خواهد بخشید (اسکانالن و همکاران.)2003 ،
براساس این مدل ،فرض پژوهش بر این است که رفتارهای مربی ،جو انگیزشی و رضایت از
نیازهای روان شناختی پایه ممکن است بر تعهد ورزشی دختران نوجوان ورزشکار تأثیرگذار
باشند.
روششناسی
این پژوهش از نوع توصیفی بوده و بهشیوۀ همبستگی اجرا شده است .جامعۀ آماری پژوهش
حاضر شامل نوجوانان دختر ورزشکار زیر  15سال بود که در سال  1322بهصورت منظم در
رشتههای ورزشی مختلف در سطح شهرستان کرمانشاه فعالیت میکردند .با توجه به اینکه آمار
دقیقی از تعداد افراد شرکتکنندۀ رشتههای ورزشی مختلف در دست نبود؛ لذا 323 ،نفر از
رشتههای مختلف ورزشی بهعنوان نمونه ،انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفتند .با استفاده از
نمونهگیری خوشهای ،شهرستان کرمانشاه به  4منطقه (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) تقسیم
گردید و از هر منطقه بهطور تصادفی 3 ،باشگاه مورد پژوهش قرار گرفت .برهمیناساس ،تعداد
 310پرسشنامه در بین نوجوانان دختر ورزشکار توزیع گردید .در پایان ،تعداد 323

1. Fraser, Thomas, Cote
2. Baker, Yardly, Cote

تعهد ،رفتار مربیگری ،جو انگیزشی و نیازها در دختران ورزشکار

353

پرسشنامه بازگردانده شد و نتایج پژوهش براساس این تعداد پرسشنامه ،تهیه و تنظیم
گردید .میانگین سنی این گروه  13/2سال بود.
بهمنظور گردآوری اطالعات موردنیاز از چهار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:
 -1پرسشنامۀ مدل تعهد ورزشی (اسکانالن و همکاران  :)1223این پرسشنامه شامل  21گویه
می باشد که تمایل فرد به تداوم مشارکت در فعالیت ورزشی را نشان میدهد .این پرسشنامه از
 5خردهمقیاس تعهد ورزشی ،سطح لذت ،فرصتهای مشارکت ،سرمایهگذاری شخصی و
فشارهای اجتماعی تشکیل شده است و آزمودنی با استفاده از یک سیستم لیکرت  5امتیازی (1
بیانگر کامالً موافقم و  5بیانگر کامالً مخالفم میباشد) به هر سؤال پاسخ میدهد.
1
 -2مقیاس رضایتمندی از نیاز روانشناختی در ورزش (ویلسون ،راجرز ،راجرز و ویلد ،
 :)2002این مقیاس از  11گویه در قالب  3خردهمقیاس شایستگی ،خودمختاری و ارتباط
درکشده تشکیل شده است و آزمودنی با استفاده از یک سیستم لیکرت  2امتیازی ( 1بیانگر
کامالً موافقم و  2بیانگر کامالً مخالفم میباشد) به هر سؤال پاسخ میدهد ( .)22در این
پژوهش ،میزان آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس شایستگی درکشده  %22خودمختاری
درکشده  %21و ارتباط  %22بود.
 -3پرسشنامۀ رفتارهای مربیگری حمایتی ـ استقاللی (کونروی و کوتسورس :)2002 ،این
پرسشنامه دارای  2گویه میباشد و از  2خردهمقیاس عالقه به درونداد ورزشکار و تحسین
رفتار خودمختار تشکیل شده است و آزمودنی با استفاده از یک سیستم لیکرت  2امتیازی (1
بیانگر اصالً صحیح نیست و  2بیانگر کامالً صحیح است) به هر سؤال پاسخ میدهد .در این
پژوهش ،آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس عالقه به درونداد ورزشکار برابر با  %22و برای
خردهمقیاس تحسین رفتار خودمختار برابر با  %22بهدست آمد.
2
 -4مقیاس جو انگیزشی در ورزشهای جوانان (اسمیت ،کامینگ و اسمول  :)2001 ،این
مقیاس از  12گویه تشکیل شده است و شامل  2خردهمقیاس جو تسلطمحور و جو خودمحور
میباشد و آزمودنی با استفاده از یک سیستم لیکرت  2امتیازی ( 1بیانگر اصالً صحیح نیست و
 2بیانگر کامالً صحیح است) به هر سؤال پاسخ میدهد .در این پژوهش ،آلفای کرونباخ برای
خردهمقیاس جو تسلطمحور برابر با  %22و برای خردهمقیاس جو خودمحور برابر با  %10بود.
شیوۀ اجرای پژوهش نیز به این ترتیب بود که در ابتدا ،اطالعات مربوط به سالنها و باشگاههای
ورزشی و رشتههای فعال در آنها به همراه برنامۀ زمانی و موقعیت مکانی هریک از مراجع
1. Wilson, Rogers, Rodgers
2. Smith, Cumming, Smoll

363

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،13مرداد 3131

مربوطه اخذ شد .در مرحلۀ بعد ،از هر منطقه یک باشگاه بهطور تصادفی انتخاب شده و بنا به
تعداد نوجوانان ورزشکار هر باشگاه یا سالن ورزشی ،بهطور تصادفی پرسشنامهها بین نمونۀ
منتخب از هر باشگاه توزیع شد .پرسشنامهها قبل از شروع تمرین ،توزیع وجمعآوری شد .از
نوجوانان خواسته شد کلیۀ موارد پرسشنامهها را با دقت بخوانند ،مناسبترین گزینه را انتخاب
کنند و هیچ سؤالی را بدون پاسخ باقی نگذارند .مشارکت نوجوانان کامالً اختیاری بود .زمان
تکمیل پرسشنامهها برای هر فرد بین  25تا  30دقیقه بود .در این پژوهش برای تجزیه و
تحلیل دادهها ،از نرم افزار اس .پی .اس .اس 1.استفاده شد .در تجزیه و تحلیل دادهها از
همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد .تمامی آزمونهای آماری در
سطح معناداری  0/05اجرا شد.
نتایج
میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای جو انگیزشی درکشده ،رفتارهای مربیگری حمایتی ـ
استقاللی ،نیازهای روانشناختی پایه و تعهد ورزشی در جدول  1ارائه شده است .همانگونه که
مشخص است ،دختران نوجوان ورزشکار در مقایسه با جو انگیزشی خودمحور ،جو انگیزشی
تسلطمحور باالتری داشتند .همچنین ،در مؤلفههای نیازهای روانشناختی پایه نیز مقادیر
خردهمقیاس ارتباط درکشده از دو مؤلفۀ دیگر باالتر بود .در رابطه با خردهمقیاسهای تعهد
ورزشی نیز دختران نوجوان در خردهمقیاس لذت ورزشی ،از مقادیر باالتری برخوردار بودند.
برای بررسی روابط بین خردهمقیاسهای جو انگیزشی ،رفتارهای مربیگری ،نیازهای روان-
شناختی پایه و تعهد ورزشی ،از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
براساس این تجزیه و تحلیلها ،جو انگیزشی ارتباط مثبتی با رفتارهای مربیگری حمایتی ـ
استقاللی ( )P>0/01 ،r =0/31و رضایتمندی از نیازهای روانشناختی پایه (،r =0/42
 )P>0/01داشت .رفتار مربیگری حمایتی ـ استقاللی با تعهد ورزشی کل ،رابطۀ معناداری
نداشت؛ اما با زیرمؤلفههای تعهد ورزشی ( ،)P>0/01 ،r =0/32لذت ورزشی (،r =0/22
 ،)P>0/01سرمایهگذاری شخصی ( )P>0/01 ،r =0/23و فرصتهای مشارکت (،r =0/22
 )P>0/01همبستگی معناداری داشت .همچنین ،رفتار مربیگری حمایتی ـ استقاللی رابطۀ
معناداری با رضایت از نیاز روانشناختی پایۀ کل داشت ( .)P>0/01 ،r =0/44تحلیل
رگرسیون نشان داد که مؤلفه تحسین رفتارهای خودمختاری ،پیشبین معناداری از نیاز روان-
شناختی پایه میباشد (.)P>0/01 ،r =0/33
1. SPSS
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جدول 1ـ میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای موردبررسی در بین دختران نوجوان ورزشکار
متغیر
تعهد کل
تعهد ورزشی
لذت ورزشی
فشارهای اجتماعی
سرمایهگذاری شخصی
فرصتهای مشارکت
جو انگیزشی خودمحور
جو انگیزشی تکلیفمحور
رفتار حمایتی استقاللی کل
عالقه به درونداد ورزشکار
تحسین رفتار خودمختار
رضایت از نیاز روانشناختی پایۀ کل
شایستگی
خودمختاری
ارتباط

میانگین
4/02
4/02
4/23
3/41
3/23
3/12
2/11
2/02
5/41
4/02
2/14
5/22
5/52
5/42
2/11

انحراف استاندارد
0/22
0/42
0/21
0/44
0/12
0/12
0/11
0/32
1/02
0/12
0/22
0/22
0/32
0/22
0/24

نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تعهد ورزشی کل و رضایت از نیاز روانشناختی پایه
رابطۀ معناداری وجود دارد ( .)P>0/01 ،r=0/52نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که
خردهمقیاسهای تعهد ورزشی ( )P>0/01 ،β=0/22و فشارهای اجتماعی ()P>0/01 ،β=0/21
بهترتیب مهمترین مؤلفههای پیشبین رضایت از نیاز روانشناختی پایه میباشند .ازطرفدیگر،
خردهمقیاسهای شایستگی درکشده ( ،)P>0/01 ،β=0/33خودمختاری درکشده (،β=0/24
 )P>0/01و ارتباط درکشده ( )P>0/01 ،β=0/21شاخصهای پیشبین معناداری از تعهد
ورزشی کل در بین نوجوانان دختر ورزشکار بودند.
برای بررسی رابطۀ بین متغیرهای بحثشده ،براساس مدل کوتسورس و کونروی ( )2002از
تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هر دو مؤلفۀ عالقه به درونداد
ورزشکار و تحسین رفتار خودمختار ،پیشبین مثبتی از جو انگیزشی تسلطمحور میباشند.
ضرایب رگرسیونی استاندارد برای درونداد ( )P>0/01 ،β=0/20و برای تحسین (،β=0/31
 )P>0/01بود .همچنین جو انگیزشی ،پیشبین مثبتی از رضایتمندی از نیازهای روانشناختی
پایه بود ( .)P>0/01 ،β=0/35ازطرفدیگر ،رضایتمندی از نیازهای پایه نیز بهطور معناداری
تعهد ورزشی را تبیین میکرد ( .)P>0/01 ،β=0/31مدل موردبررسی در شکل  1نشان داده
شده است.
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عالقه به
درونداد
ورزشکار

()0/20

()0/31

()0/35
جو انگیزشی

رضایت از

تعهد

تسلطمحور

نیازهای

ورزشی

تحسین

روانشناختی

رفتار

پایه

خودمختار

()0/31

شکل 1ـ مدل تحلیل مسیر
ضرایب رگرسیونی بتا در داخل کمانک نشان داده شدهاند (تمامی ضرایب رگرسیونی بتا در سطح  P>0/01معنادار هستند).

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطۀ بین جو انگیزشی ،رفتارهای مربیگری ،رضایت از نیازهای
روانشناختی پایه و تعهد ورزشی در بین دختران نوجوان ورزشکار بود .پژوهش حاضر بر مدل
مفهومی کوتسورس و کونروی ( )2002استوار بود .براساس این مدل ،تحسین رفتار خودمختار
و عالقه به درونداد ورزشکار ،جو انگیزشی را پیشبینی میکند .همچنین ،تحسین رفتار
خودمختار ،پیشبینی از رضایتمندی از نیازهای روانشناختی پایه در نوجوانان است .نتایج این
پژوهش نیز با این مدل همخوانی دارد .رضایتمندی از نیازهای پایه در ارتباط با مربی،
رفتارهای مربیگری حمایتی ـ استقاللی را پیشبینی میکرد .نتایج نشان داد که رضایت از
نیازهای روانشناختی پایه ،با تعهد ورزشی رابطۀ معناداری دارد .برایناساس میتوان چنین
بیان داشت که برای تداوم مشارکت نوجوانان در ورزشهای جوانان ،باید به برآوردهشدن این
نیازهای پایۀ نوجوانان ورزشکار توجه شود.
نتایج نشان داد که جو انگیزشی ،ارتباط مثبتی با رضایتمندی از نیازهای پایه دارد .همچنین،
جو تسلطمحور ،ارتباط مثبتی با نیازهای پایه داشت؛ درحالیکه جو خودمحور ،ارتباط منفی با
نیازهای پایه داشت .این یافتهها با نتایج پژوهشهای دیگر نیز در یکراستا میباشند (احمدی و
همکاران .)2012 ،بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،شاید بتوان اینگونه استنباط کرد که جو
تکلیفمحور برای ورزش جوانان و نیز ورزشهایی که ماهیت رقابتی ندارند (ورزشهای
تفریحی) مناسب میباشد .ازطرفدیگر ،جو خودمحور برای برآوردهشدن نیازهای روانشناختی
پایه و تداوم مشارکت نوجوانان در ورزشهای تفریحی مناسب نمیباشد .همچنین ،جو انگیزشی
ارتباط معناداری با رفتارهای مربیگری ـ حمایتی استقاللی داشت.
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نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رفتارهای مربیگری حمایتی ـ استقاللی ،همبستگی معنا-
داری با نیازهای پایه دارند .با توجه به این نتایج میتوان گفت ترکیبی از جو تسلطمحور و
رفتارهای مربیگری حمایتی ـ استقاللی منجر به رضایتمندی از نیازهای روانشناختی پایه
میشود .عالوه بر اثرات مستقیم استراتژیهای حمایتی ـ استقاللی ،ممکن است این استراتژیها
فرایندهای رشدی مهمی را در ورزش جوانان میانجیگری کنند .کونروی و کوتسورس ()2002
بیان کردند که اثرات تمرین مربی بر نوجوانان از طریق فرایند درونیسازی ،وساطت میشود که
به موجب آن ،ادراک از رفتارهای مربی به خودادراکات درونی منتقل میشود که ارتباط نزدیکی
با پیامدهای انگیزشی مرتبط دارد .سبک حمایتی ـ استقاللی درونیسازی ،تنظیمات رفتاری را
تسهیل میکند .با توجه به نتایج ،هرچه حمایتی ـ استقاللی درکشده از سوی مربی باالتر
باشد ،به همان نسبت ورزشکاران سطوح باالتری از رضایتمندی را به نمایش خواهند گذاشت.
این نتایج از این فرضیه حمایت میکند که محیطی که مشخصۀ آن حمایتی ـ استقاللی
درکشده است ،به تنهایی این توانایی را دارد که هر سه نیاز پایه را برطرف کند .همچنین،
براساس این نتایج میتوان گفت محیط مربیگری که در آن به انتخاب و تصمیمگیری ورزشکار
اهمیت داده میشود (حمایتی ـ استقاللی) ،حاکی از اطمینان به تواناییهای آنها میباشد.
بهطور کلی ،نتایج این پژوهش و پژوهشهای مشابه پیشنهاد میکنند که تمرکز مربیان بر
استفاده از رفتارهای بین فردی مرتبط با محیط حمایتی ـ استقاللی ،از لحاظ تقویت بلندمدت
رضایتمندی از نیازهای پایۀ خودمختاری ،شایستگی و ارتباط می تواند اثرات سودمندی داشته
باشد (آدیه ،دودا ،نومانیس.)2012 ،1
براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت نوجوانانی که جو تکلیفمحوری ادراک میکنند،
احتماالً تعهد ورزشی باالتری خواهند داشت .همچنین ،نوجوانانی که از ورزش لذت بیشتری
میبرند ،احتماالً جو تسلطمحور را ادراک میکنند؛ درحالیکه نوجوانانی که فشارهای اجتماعی
بیشتری را ادارک میکنند ،احتماالً جو خودمحور را ادراک میکنند .در ارتباط با جو انگیزشی و
تعهد ورزشی ،نتایج نشان داد قویترین شاخص پیشبین جو انگیزشی تسلطمحور ،مؤلفۀ لذت
ورزشی است .میتوان گفت نوجوانانی که رشتۀ ورزشی خود را دوست دارند درمقایسه با آن-
هایی که از رشتۀ ورزشی خویش لذت نمیبرند ،جو تسلطمحور بیشتری خواهند داشت .این
درحالی است که مهمترین مؤلفۀ پیش بین جو خودمحور ،فشارهای اجتماعی بود .با توجه به
این نتایج میتوان گفت نوجوانانی که تصور میکنند مجبور هستند به خاطر والدین یا مربی
بازی کنند ،جو خودمحور باالتری را ادراک خواهند کرد.
1. Adie, Duda, & Ntoumanis
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جو انگیزشی تسلطمحور ،همبستگی مثبتی با رضایتمندی از نیازهای روانشناختی پایه داشت.
این یافته با نتایج پژوهش کوستورس و کونروی ( )2002همراستا می باشد .رضایت از نیازهای
پایه می تواند از طریق تقویت انگیزش درونی در ورزشکاران نوجوان ،منجر به تعهد ورزشی
گردد .نتایج نشان دادند که جو انگیزشی خودمحور ،همبستگی منفی با رضایت از نیازهای پایه
و با رضایت از نیازهای روانشناختی پایه دارد.
تعهد ورزشی و رضایت از نیازهای پایه ،همبستگی باالیی باهم داشتند .این نتایج با یافتههای
رایان و دسی ( )2000و الرسون ( )2000همراستا می باشد .الرسون ( )2000چنین بحث می-
کند که رضایت از نیازهای پایه ،منجر به انگیزشی درونی میشود .این انگیزش نیز به نوجوانان
برای تداوم مشارکت ورزشی ،انگیزشی درونی میدهد ( فالک .)2011،چنین ارتباطی بین
انگیزش درونی و افزایش سطوح تعهد ورزشی ،جالب بوده و نیازمند پژوهشهای بیشتری است.
نتایج نشان داد که رفتارهای مربیگری حمایتی ـ استقاللی میتواند منجر به تعهد ورزشی شود.
کودکان و نوجوانان از فعالیت ورزشی بهدلیل مفرحنبودن کنارهگیری میکنند .هدف ورزش
جوانان ،باید فراهمنمودن تفریح و سرگرمی برای کودکان باشد .متأسفانه ،بسیاری از مربیان
بهجای توسعۀ مهارتها و ارتقای کار گروهی ،بر برندهشدن و رقابت تمرکز دارند .اگر رفتارهای
مربیگری حمایتی ـ استقاللی یکی از عوامل مهم در تداوم مشارکت ورزشی نوجوانان باشد ،باید
تمرکز ویژه ای روی مربیان ورزش کودکان معطوف شود .مربیان باید در قبال رفتارهای مثبت
کودکان ،تشویق و دربرابر رفتارهای منفی ،انتقاد و آموزش سازنده داشته باشند (زاهارادیس،
تسورباتزودیس و الکساندریس.)2002 ،1
نتایج این پژوهش میتواند کاربردهای عملی برای دستاندرکان ورزشهای جوانان و تفریحات
سالم داشته باشد؛ برایمثال ،بین رفتارهای مربیگری حمایتی ـ استقاللی و جو انگیزشی ،رابطۀ
معناداری وجود داشت .برنامههایی که از رفتارهای مربیگری حمایتی ـ استقاللی استفاده می-
کنند ،جو انگیزشی تکلیفمحور را در بین ورزشکاران نوجوان توسعه خواهند داد .این نوع جو
انگیزشی ،نهتنها بهخاطر تقویت کار تیمی و رشد مهارت سودمند است ،بلکه موجب افزایش
انگیزش درونی نوجوان نیز خواهد شد .ازطرفی ،این پژوهش محدودیتهایی نیز داشت؛
برایمثال ،فقط دختران نوجوان مورد بررسی قرار گرفتند .توجه به تفاوتهای جنسی در این
زمینه میتواند اطالعات جامعتری را برای دستاندرکاران ورزش کودکان ارائه کند .همچنین در
این پژوهش ،تفاوتهای احتمالی بین ورزشهای تیمی و انفرادی موردبررسی قرار نگرفت .این
موضوع نیز میتواند در پژوهشهای بعدی به نتایج جالبی منجر شود .درنهایت اینکه این
1. Zaharadis, Tsorbatzoudis & Alexandris
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پژوهش ،صرفاً بر ورزشکاران تفریحی تمرکز داشت .بررسی ورزشکاران رقابتی نیز در
پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود .با توجه به اینکه این پژوهش براساس مدل کوتسورس و
کونروی ( )2002اجرا شد ،برای دستیابی به یک نتیجهگیری معتبرتر از روابط بین متغیرهای
مورد نظر پیشنهاد میشود از حجم نمونههای وسیعتری نیز استفاده شود.
پژوهشها حاکی از نقش موثر جو انگیزشی در ایجاد تجربۀ مثبت و شرکت مجدد افراد در
ورزش (تعهد) بوده و رفتارهای ارتباطی ـ حمایتی مربی ،منجر به رضایتمندی از نیازهای
روانی میشود که این امر نیز بهنوبۀ خود باعث ایجاد جو انگیزشی مناسب خواهد شد .برخی
پژوهشها نیز هیچگونه ارتباط معناداری بین درک رفتار مربی و اشکال مختلف انگیزش گزارش
نکردهاند؛ برخی نیز اظهار داشتهاند که جو انگیزشی ،تأثیر مستقیمی بر تعهد ورزشی ندارد و
قویترین عنصر پیشبین تعهد ورزشی ،رضایتمندی از نیازهای پایه است .این نتایج عمدتاً
حاصل تحقیقاتی است که در بین ورزشکاران حرفهای صورت گرفته است.
موضوع مورد عالقه در این پژوهش بررسی متغیرهای مذکور ،بر اساس مدل مفهومی کوتسورس
و کونروی ( ) 2002در ورزش جوانان و به طور اختصاصی ،در دختران نوجوان ورزشکار بود.
نتایج پژوهش حاضر با این مدل همخوانی داشت .رضایتمندی از نیازهای پایه در ارتباط با
مربی ،پیش بین مثبتی از رفتارهای مربیگری حمایتی ـ استقاللی بود؛ رضایت از نیازهای روان-
شناختی پایه ،با تعهد ورزشی رابطۀ معناداری داشت .برای تداوم مشارکت دختران در ورزش-
های جوانان ،باید به برآوردهشدن این نیازهای پایۀ نوجوانان توجه شود.
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Abstract
The purpose of this study was to investigation of relationship between sport
commitment, coaching behavior, motivational climate, and basic
psychological needs among adolescent female athletes. The study population
consisted of female athletes who regularly participated in various sports. For
this purpose, 373 athletes selected as sampling group. Results indicated that
mastery climate was significantly correlated with autonomy-supportive
coaching behaviors and basic psychological need satisfaction. Autonomy
supportive coaching behaviors were also significantly correlated with basic
psychological needs satisfaction. Mastery climates were predicted by
autonomy-supportive coaching. Psychological need satisfaction was
predicted by Mastery climate. Sport commitment was predicted by
psychological need satisfaction. These results supported from conceptual
framework of Coatsworth and Conroy. Based on these results, coaches
should foster basic need satisfaction through the use of autonomysupportive coaching behaviors and mastery climates, in turn, leads to
continued sport participation.
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