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 ورزشی مشارکت و درونی انگیزش، شناختیروان نیازهاي، مربی انگیزشی جو

  ورزشکار نوجوان دختران در مداوم

  3فاطمه پرستار، 2میر معصوم سهرابی، 1محمد جهانگیري 

  *ي دانشگاه رازي کرمانشاهادانشجوي دکتر .1

 سازمان ورزش شهرداري تبریز مدیر عامل تربیت بدنی وکارشناس ارشد  .2

 کارشناس ارشد تربیت بدنی .3

 14/10/1392تاریخ پذیرش:                               01/08/1392تاریخ دریافت:
 

  چکیده

شناختی مندي از نیازهاي روانرضایت، بررسی رابطه بین جو انگیزشی ایجاد شده توسط مربی، پژوهشهدف از این 

شامل دختران نوجوان ، جامعه آماريانگیزش درونی و تداوم مشارکت ورزشی در دختران نوجوان ورزشکار بود. ، پایه

نفر به  204کردند. هاي ورزشی مختلف فعالیت میبه طور منظم در رشته 92بود که در سال  شهر تبریز ورزشکار

از نیاز  منديهاي رضایتنامهاطالعات از پرسشآوري روه نمونه انتخاب شدند. براي جمعطور تصادفی به عنوان گ

د. ش هاستفادمقیاس انگیزش ورزشی و قصد تداوم مشارکت ورزشی ، مقیاس جو انگیزشی، شناختی در ورزشروان

محور، تکلیفجو انگیزشی استفاده شد. نتایج نشان داد  تحلیل مسیراز همبستگی پیرسون و ، هادر تحلیل داده

ی بین منفشاخص پیشمحور، خودجو که حالیدر .شناختی پایه داردمندي از نیازهاي روانرضایتارتباط مثبتی با 

 یغیر مستقیم بینشاخص پیش، محورتکلیف. جو بود) β=-0.25, P˂0.01( نیاز پایه ارتباط ادراك شده داري ازمعنا

. بود نوجوان دختران) β=0.13, P˂0.01( و قصد تداوم مشارکت ورزشی) β=0.5, P˂0.01( انگیزش درونی از

داري از انگیزش درونی و قصد تداوم مشارکت ورزشی بود. معنابین شاخص پیش، مندي از نیازهاي پایه نیزرضایت

بیانگر نقش مهم مربی به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر انگیزش درونی و تداوم مشارکت ورزشی  پژوهشنتایج این 

  نند. محور تاکید کمربیان بر جو انگیزشی تکلیفشود پیشنهاد می، بر طبق نتایج. بود دختران نوجوان ورزشکار

  

دختران نوجوان ، مشارکت ورزشی مداوم، شایستگی ادراك شده، انگیزش درونی، يمحورتکلیف :واژگان کلیدي
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  مقدمه

 کیی کودکان و نوجوانان در ورزشی مشارکت ارتقاي و درك، ورزش و بدنی فعالیت مزایاي به توجه با

 رارق بررسی مورد رابطه این در که اصلی مسائل از یکی. باشدمی گرانپژوهش عالقه مورد موضوعات از

 از ییک، است. انگیزش این گروه بین در ورزشی مشارکت کننده تعیین یندهايآفر، است گرفته

توان براي می، مختارياز نظریه خود ).1( است ورزشی مشارکتتداوم  بینی پیش در مهم متغیرهاي

توان نسان را میزیربنایی رفتار ا هايانگیزه، نمود. بر اساس این نظریهدرك مشارکت ورزشی استفاده 

 ،رایی از باال به پایین به ترتیب عبارتند از: انگیزش درونیبر اساس سطوح خودکه ( در یک پیوستار

 انگیزش، اريمختخود نظریه پیوستار اساس قرار داد. بر) گیزشیانتنظیم بیرونی و بی، پذیرتنظیم خود

 يمختاردخو سطح باالترین در) ورزش خود از ذاتی رضایت و خوشی دلیل به ورزشی مشارکت( درونی

اي کلیدي از نیمرخ انگیزشی بوده و در مولفه، در فعالیت بدنی و ورزش درونی انگیزش دارد. قرار

  ).2( مختلف با سطوح واقعی فعالیت ارتباط داشته است يهاپژوهش

 ستا ورزشکار انگیزش بر گذارتاثیر عوامل از یکی مربی رفتار، صورت گرفته يهاپژوهشبر اساس 

ی انگیزشتواند موجب ایجاد انگیزش یا بیمی، ورزش جوانان مانندمحیط پیرامون هر فعالیتی  ).3(

 ادراکات و باورها که دهندمی نشان مطالعات، ورزش زمینه . درنسبت به مشارکت ورزشی شود

 تاثیر ورزشکاران مختلف انگیزشی پیامدهاي بر، مربیان همچون اجتماعی هايواسطه از ورزشکاران

، تارهارف، توانند نقش مهمی در تجربیات ورزش جوانان داشته باشند؛ زیرامربیان می، لذا ؛)4( گذارندمی

 دو، اساس این بر .ها در جو انگیزشی و ادامه مشارکت آنان در ورزش نقش داردمعیارها و اهداف آن

 نقش، ورزشکار تالش و شخصی پیشرفت بر مربی نمود. وقتی تفکیک هم از توانمی را انگیزشی جو

 جو از یک واقع در، کندمی تاکید تیم اعضاي بین همکاري روحیه تقویت و تیم دادن به افراد در

 تقویت و اهاشتب برابر در تنبیه، تیم اعضاي توانایی بر مربی وقتی، اما کند؛ می استفاده محورتکلیف

مربیان با  ).5( کنداستفاده می محورخود جو از، کندمی تاکید تیم اعضاي بین گراییرقابت حس

 و دادناز طریق رفتارهاي بین فردي مانند گوش ـ1کنند: و نوجوانان به سه شیوه مکاتبه میکودکان 

در  ـ3دهند ها به صورت کالمی انتقال میهایی که آنها و نگرشاز طریق ارزش ـ2 نوع ارتباط

تاکید بر برنده شدن یا پیشرفت. نظر به اثرات ، شوند؛ براي نمونههایی که براي اهداف قائل میاولویت

ر کنند ممکن است بد میها ایجابررسی این موضوع که چگونه مربیان و محیطی که آن، بالقوه ارتباط

دهند که جو انگیزشی نشان می ها، پژوهشدر همین راستا ).6( ارزشمند است، کودکان تاثیر بگذارد

چنین، هم ).7( ت بدنی آتی را تقویت کندیریزي براي فعالتواند برنامهمحور میمحور یا تسلطتکلیف

دهند که جو مرتبط با نقش جو انگیزشی اتخاذ شده از سوي مربی نشان می يهاپژوهش

  ).3( ارتباط مثبتی با انگیزش درونی دارد، يمحورتکلیف
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نندگان از کترین نتایج هر برنامه تمرینی رضایتی است که شرکتیکی از مهم، عالوه بر جو انگیزشی

تواند انگیزش خود را براي یک ورزشکار می، مختارياز منظر نظریه خود ).4( آورنددست میآن به

برآورده ) یوابستگ( شایستگی و ارتباط، براي استقاللاو شناختی نیازهاي روان، فعالیت حفظ کند اگر

باشد. د نظر میجهت و تداوم رفتارهاي مور، تعیین کننده نوع انگیزش، شود. میزان ارضاي این سه نیاز

وقتی افراد  ).5( کنندشناختی پایه در تداوم مشارکت تاکید میبر اهمیت نیازهاي روان، مطالعات

به احتمال زیاد به لحاظ درونی بیشتر ، کنندخودمختاري و ارتباط با دیگران می، احساس شایستگی

تاثیر مهمی در عالقه ، جو ایجاد شده توسط مربی) 2000( 1شوند. به عقیده رایان و دسیانگیخته می

مندي به واسطه اثرات روي رضایت، یک فعالیت خواهد داشت که این تاثیردرونی ورزشکاران به 

روابط بین جو انگیزشی ایجاد ، هاپژوهشبرخی  ).8( باشدشناختی پایه میورزشکاران از سه نیاز روان

براي  ؛اندشناختی پایه را مورد بررسی قرار دادهمندي از سه نیاز روانشده توسط مربی و میزان رضایت

ادراك شده توسط محور (تکلیفنشان دادند که تاکید مربی بر جو ) 2006( 2رینبورس و دودا، نهنمو

شناختی پایه در ورزشکاران مندي از سه نیاز روانبین مثبتی از افزایش رضایتپیش) ورزشکار

مندي از سه نشان دادند که رضایت) 2005( 3هولمبیک و آموروسچنین، هم ).9( دانشگاهی است

 رفتارهایی که به دالیل خودمختاري ).10( ارتباط مثبتی با انگیزش درونی دارد، شناختی پایهنیاز روان

سازند و درگیر ده میرشناختی را برآونیازهاي روان، شونداجرا می) 4پذیرانگیزش درونی و تنظیم خود(

نی مثبت همچون تداوم شناختی و هیجاتواند منجر به پیامدهاي روانشدن در چنین رفتارهایی می

نشان دادند که رضایت از نیازهاي ) 2005( و همکاران 5استنداگ، براي مثال ؛فعالیت ورزشی شود

   ).11( هاي تنظیم رفتاري داردتري با انگیزش درونی در مقایسه با سایر شکلارتباط قوي، پایه

ورزشی در ورزشکاران دانشگاهی دهند که انگیزش درونی با قصد تداوم مشارکت نشان می هاپژوهش

بر اساس نظریه خود  ).12( کنند ارتباط داردبزرگساالنی که به صورت تفریحی ورزش می، و نیز

 ،شناختیهاي روانواسطه، به ترتیب عوامل اجتماعی( زشییک توالی انگی) 1997( 6والراند، مختاري

، لاین عوام .گیردمحیطی قرار میـ تحت تاثیر عوامل اجتماعی ، را ارائه داد که در آن) و پیامد انگیزش

مندي از نیازهاي از طریق رضایت، د. تاثیر این عواملنشوموجب تقویت یا تضعیف انگیزش می

 يعاطفی و رفتار، به پیامدهاي شناختی، گیرد. آخرین مرحله در این مدلشناختی پایه صورت میروان

                                                             
1. Rayan & Deci 
2. Reinboth and Duda 
3. Hollembeak and Amorose 
4. identified regulation 
5. Standage 
6. Vallerand 
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 1ینساراز، انواع مختلف انگیزش اشاره دارد. بر همین اساس و) رفتار ویژهمانند پافشاري و تداوم یک (

روابط ، مدل ارائه شده توسط والرند را مورد بررسی قرار دادند. به طور اختصاصی) 2002( و همکاران

ال گیري از هندبانگیزش خودمختاري و قصد کناره، مندي از نیازهاي پایهرضایت، بین جو انگیزشی

، محورمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جو انگیزشی تکلیف، بازیکنان جوان هندبالدر بین 

رایی با انگیزش خود، شناختی پایه دارد. رضایت از نیازهاي پایه نیزارتباط مثبتی با نیازهاي روان

این متغیرها  با بررسی ارتباط) 2012( و همکاران 2آلوارز، ی دیگرپژوهشدر  ).1( بیشتري همراه بود

بتی از بین مثشاخص پیش، محورينشان دادند که جو تکلیف، بازیکنان پسر نوجوان فوتبالدر بین 

بین منفی از نیازهاي ي شاخص پیشمحورخودجو ، در حالی که .باشدمندي از نیازهاي پایه میرضایت

 ارتباط مثبتی باهم، درونیشناختی پایه و انگیزش نیازهاي روانچنین، همشناختی پایه است. روان

احمدي و  ).13( با قصد مشارکت ورزشی در آینده ارتباط مثبتی داشت، داشتند و انگیزش درونی

زش شناختی و انگیرضایت از نیازهاي روان، ی ارتباط بین جو انگیزشیپژوهشدر ، نیز) 1391( همکاران

اط ارتب، محوریج نشان داد که جو تسلطخودمختاري در ورزشکاران پسر را مورد بررسی قرار دادند. نتا

بین ششاخص پی، شایستگی و ارتباط درك شدهچنین، همشناختی پایه داشت. مثبتی با نیازهاي روان

غیر مت، محورجو انگیزشی تسلط، پژوهشبود. بر اساس این ) درونی( مثبتی از انگیزش خودمختاري

  ).5( انگیزشی مهمی در پسران نوجوان ورزشکار بود

و تاثیر مثبت و ج، محورتوان گفت جو انگیزشی تکلیفدر مجموع می، با توجه به مطالب بیان شده

در  محورجو انگیزشی تکلیف، تاثیر منفی بر پیامدهاي ورزشی دارد. از طرفیمحور، خودانگیزشی 

مذکور بیانگر ارتباط بین  هايپژوهششود. اگرچه ها موجب افزایش انگیزش درونی میبرخی زمینه

باید به این مطلب توجه داشت ، اما ؛باشدرضایت از نیازهاي پایه و انگیزشی درونی می، جو انگیزشی

اند. اندکی به بررسی الگوي روابط در بین ورزشکاران نوجوان و ورزش جوانان پرداخته يهاپژوهشکه 

یرگذار بر مشارکت ورزشی در ورزشکاران عوامل انگیزشی تاث شوداین در حالی است که تصور می

 ناختیشروان رشد بر مثبتی تاثیر تواندمی جوانان ورزش هايمتفاوت باشد. محیط، نوجوان و بزرگسال

 هک نوجوانانی از بسیاري دهندمی نشان هاپژوهشبرخی ، وجود این باشد. با داشته نوجوانان و کودکان

، دباشمی مالحظه قابل جسمانی تغییرات و نمو دوره که نوجوانی طول در، کنندمی ورزش کودکی در

 انگیزش ایجاد موجب که عواملی شناسایی، دلیل همین به ).14( کنندمی قطع را یورزشمشارکت 

با توجه باشد.  برخوردار خاصی اهمیت ازمی تواند ، دنشومی ورزشی مشارکت ادامه براي نوجوانان در

م هاي موثر بر تداودر تالش براي یافتن مکانیسم، شمار آنهاي بیمزیت به اهمیت مشارکت ورزشی و

                                                             
1. Sarrazin 
2. Alvarez 
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) 1997( نداحاضر از مدل پیشنهادي والر پژوهشدر ، مشارکت ورزشی به ویژه در بین دختران نوجوان

بر اساس  در همین راستا وشود. براي بررسی عوامل موثر بر تداوم مشارکت ورزشی استفاده می

، محور ایجاد شده توسط مربیفرض بر این است که ادراکات از جو انگیزشی تکلیف، قبلی يهاپژوهش

همراه خواهد بود.  در دختران نوجوان ورزشکار شناختی پایهنیازهاي رواناز مندي بیشتر با رضایت

سبت ن دختران نوجوان بین مثبتی از انگیزش درونیپیش، پایه نیز شناختیروان ادراکات از نیازهاي

ارتباط مثبتی با تداوم فعالیت ورزشی در آینده در ، شارکت ورزشی خواهد بود. انگیزش درونی نیزبه م

  .دختران نوجوان ورزشکار خواهد داشت

  

   پژوهشروش 

کنندگان در این . شرکته استو به شیوه همبستگی اجرا شد بوده از نوع توصیفی، پژوهشاین 

ال سهاي ورزشی وابسته به شهرداري تبریز در در سالندختران نوجوان ورزشکاري بودند که ، پژوهش

 تمامی( کردندفعالیت می هندبال و والیبال، بسکتبال، هاي مختلفی چون فوتسالدر رشته 92

اعم از آموزشی یا رقابتی در رشته مورد  فعالیت ورزشیها افراد مبتدي بودند و سابقه کنندهشرکت

به صورت ) سال16تا  12دامنه سنی ( نفر 204، از بین این افراد ).نداشتند را در گذشته بررسی

از چهار ، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري اطالعات مورد نیاز ساده تصادفی

   نامه استفاده شد:پرسش

 : براي ارزیابی این موضوع)2008، و همکاران 1اسمیت( هاي جوانانمقیاس جو انگیزشی در ورزشـ 1

کنند از این جو انگیزشی ایجاد شده توسط مربی را چگونه ادراك می، که دختران نوجوان ورزشکار

 مقیاس جو گویه تشکیل شده است و شامل دو خرده 12از ، مقیاس استفاده شد. این مقیاس

بیانگر  1( امتیازي 7آزمودنی با استفاده از یک سیستم لیکرت و  باشدمی محورخودمحور و جو تسلط

 ،گذشته يهاپژوهشدهد. در به هر سوال پاسخ می) بیانگر کامال صحیح است 7اصال صحیح نیست و 

 محورخودمقیاس جو  و براي خرده %72برابر با  محورتسلطمقیاس جو  آلفاي کرونباخ براي خرده

  بود. گزارش شده  78%

 18از ، مقیاس : این)2006 همکاران و 2ویلسون( ورزش در شناختیروان نیاز از رضایت مقیاس ـ2

 و است شده تشکیل شده درك ارتباط و مختاريدخو، شایستگی مقیاس خرده سه قالب در گویه

) مخالفم کامال بیانگر 7و  موافقم کامال بیانگر 1( امتیازي 7 لیکرت سیستم یک از استفاده با آزمودنی

                                                             
1. Smith 
2. Wilson 
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 شایستگی مقیاس خرده براي کرونباخ آلفاي میزان، قبلی يهاپژوهش دهد. درمی پاسخ سوال هر به

  ).14( گزارش شده است % 77درك شده ارتباط و %71 شده درك خودمختاري، % 67شده درك

فرد از مشارکت ورزشی  براي ارزیابی انگیزه )1995کاران و هم 1یریپلت( مقیاس انگیزش ورزشی ـ3

انگیزش درونی و ، انگیزشیبی( مقیاسخردهگویه دارد و از سه 28، نامهاستفاده شد. این پرسش

باشند شامل چند بخش می، ها نیزمقیاستشکیل شده است که هر یک از این خرده) انگیزش بیرونی

کامال مطابقت  7 و اصال مطابقت ندارد 1( امتیازي 7که آزمودنی با استفاده از یک سیستم لیکرت 

ضرایب آلفاي کرونباخ و بازآزمایی آن به ترتیب ، گذشته يهاپژوهشدر دهد. به آن پاسخ می) دارد

   ).15( گزارش شده است %70و ) %88 ـ %69بین ( 76%

و  2از روش پیشنهادي له بارس، دختران نوجواندر براي ارزیابی قصد تداوم مشارکت ورزشی  ـ4

یکی دو سال  شاید ـ1( ها به دو سوالشرکت کننده، ساساستفاده شد. بر این ا) 2009( همکاران

با استفاده ) ادامه دهمباالتر در سطحی  ام رارشته ورزشیقصد دارم  ـ2 و ورزش را کنار بگذارم دیگر

  ).16( پاسخ دادند) کامال=7 و اصال=1( امتیازي7لیکرت  سیستماز 

ها نامهها نحوه تکمیل پرسشبه این صورت بود که ابتدا به تمامی شرکت کننده، شیوه اجراي پژوهش

به  چنینهمکامال اختیاري است.  پژوهششد که شرکت در شد و بیان میآموزش داده می

ها را صرفا بر اساس آن چیزي که ها گفته شد که پاسخ درست یا غلط وجود دارد و پاسخکنندهشرکت

ر دها را بعد از پایان جلسه تمرین و نامهپرسش، هاکنند بیان کنند. شرکت کنندهتصور و ادراك می

 میانگین( هاي آماري توصیفیاز روش، هانامهآوري پرسشکردند. بعد از جمعغیاب مربی تکمیل می

ل مدهمبستگی پیرسون و ( هاي آماري استنباطیها و از روشداده استخراجبراي ) حراف استانداردو ان

داري معناح ها بر اساس فرضیات مورد بحث در سطبراي تجزیه و تحلیل داده) معادالت ساختاري

  استفاده شد.  05/0

   

  نتایج

همانگونه که در ارائه شده است.  1جدولدر ، یرهاي مورد بررسیمیانگین و انحراف استاندارد متغ

مربیان بیشتر بر جو ، پژوهشکننده در دختران نوجوان شرکتاز نظر ، شودمشاهده می 1جدول

ننده در کی ورزشکاران شرکتمقادیر انگیزش درونچنین، همتاکید داشتند.  محورتکلیفانگیزشی 

، شناختی پایهمندي از نیازهاي روانهاي رضایتباالتر از حد متوسط بود. در ارتباط با مولفه، پژوهش

   شده بود. در مولفه ارتباط درك، بیشترین میزان رضایت

                                                             
1. Pelletier 
2. Le Bars 
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از همبستگی پیرسون استفاده شد. همانگونه که نتایج ، پژوهشیرهاي براي بررسی رابطه بین متغ

رابطه مثبتی ) يمحورخودغیر از ( ي با تمامی متغیرهاي دیگرمحورتکلیف دهدنشان می 2جدول

، شناختی پایهمندي از نیازهاي روانهاي رضایتبا مولفه محورخودجو انگیزشی چنین، همداشت. 

قصد  و محورخودبین جو انگیزشی ، در حالی که .رابطه منفی داشت محورتکلیفانگیزش درونی و جو 

  مشاهده نشد. ) مثبت یا منفی( داريمعناارتباط  گونههیچ، تداوم مشارکت ورزشی

  

، مربیجو انگیزشی هاي و نتایج تحلیل همبستگی بین مولفه، انحراف استاندارد، میانگین ـ1جدول

  در دختران نوجوان ورزشکار انگیزش درونی و قصد تداوم مشارکت ورزشی، مندي از نیازهاي پایهرضایت

  

6 5 4 3 2 1 SD M  متغیر 
 محورجو تکلیف 38/5  83/0 - - - - - -
 محورخودجو  4/4 8/0 -52/0* - - - - -
 خودمختاري 88/3 79/0 51/0* -27/0* - - - -
 شایستگی 48/3 68/0 39/0* -32/0* 66/0* - - -
 ارتباط 11/4 8/0 71/0* -5/0* 41/0* 52/0* - -
 انگیزش درونی 57/5 91/0 5/0* -21/0* 6/0* 62/0* 55/0* -

 تداوم مشارکت ورزشیقصد  97/5 47/0 62/0* 04/0 47/0* 53/0* 41/0* 68/0*

P<0.01* 

  

 الرندوتوسط مدل نظري پیشنهاد شده  بر اساساز مدل معادالت ساختاري براي بررسی روابط مفروض 

در  ).1( استفاده شد، تداوم مشارکت ورزشی در دختران ورزشکار نوجوانقصد در رابطه با ) 1997(

بین پیشیر متغایجاد شده توسط مربی به عنوان  محورخودو  محورتکلیفجو انگیزشی از ، مدلاین 

استفاده  )ارتباط شایستگی و، خودمختاري( شناختی پایهانگیزش درونی از طریق وساطت سه نیاز روان

 از شاخص نکویی برازش مناسبی برخوردار استشد. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادي 

)04.RMSEA=0,96.96,NNFI=0.8,CFI=0./df=1200,X.0˂P76,.=10832X.(  

هاي و مولفه محورتکلیفداري بین جو انگیزشی معنامشخص است روابط  1گونه که در شکلهمان

ي با دو مولفه شایستگی و محورخودبین جو ، در حالی که .داشتشناختی پایه وجود نیازهاي روان

شناختی پایه و نیاز روان محورخودبین جو ، اما ؛داري مشاهده نشدمعناشده رابطه  خودمختاري ادراك

از  بین مثبتیشاخص پیش، شناختی پایهرابطه منفی وجود داشت. نیازهاي روان، ارتباط ادراك شده

بین مثبتی از قصد تداوم مشارکت ورزشی شاخص پیش، انگیزش درونی بودند و انگیزش درونی نیز

  در دختران نوجوان ورزشکار بود. 
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نگیزش ارتباط مثبتی با امحور، تکلیفداد که جو انگیزشی  مستقیم نشانبررسی اثرات غیرچنین، هم

دارد. رضایت از ) β=0.13,P˂0.01( و قصد تداوم مشارکت ورزشی) β=0.5,P˂0.01( درونی

و ) β=0.16,P˂0.01( شایستگی) ، β=0.14,P˂0.01( شناختی پایه خودمختارينیازهاي روان

د. در داري از قصد تداوم مشارکت ورزشی بودنمعنابین شاخص پیش) ، β=0.16,P˂0.01( ارتباط

ناختی شبر انگیزش درونی و رضایت از نیازهاي روان محورخودمستقیم جو اثرات مستقیم و غیر، مقابل

              دارمعناشناختی پایه ارتباط ادراك شده یک اثر غیر مستقیم فقط در مولفه نیاز روان(  پایه

)β=-0.25,P˂0.01 (دار نبود.معنا، و قصد تداوم مشارکت ورزشی) مشاهده شد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،گیري ارتباطات بین جو انگیزشی ایجاد شده توسط مربیمدل معادالت ساختاري در ارتباط با اندازهـ 1شکل 

انگیزش درونی و تداوم مشارکت ورزشی در دختران نوجوان ، پایهشناختی نمندي از نیازهاي روارضایت

 ).باشندمی دارمعنا توجه: خطوط باریک و کم رنگ بیانگر اثرات غیر مستقیم(  ورزشکار

  

  گیرينتیجهبحث و 

 مندي از نیازهايرضایت، بررسی ارتباط بین جو انگیزشی ناشی از رفتار مربی، پژوهشهدف از این 

ود. ب دختران نوجوان ورزشکارمشارکت ورزشی در تداوم شناختی پایه و انگیزش درونی با قصد روان

و نظریه هدف پیشرفت مبنی بر اینکه زمینه  مختارياز فرضیه اساسی نظریه خود، پژوهشنتایج این 

 ،حمایت می کند. در مجموع، اجتماعی یک منبع تاثیرگذار بر انگیزش درونی و مشارکت آتی است

تداوم د قصدار ابعاد جو انگیزشی ناشی از مربی بر معنامستقیم مدل پیشنهادي در ارتباط با اثر غیر

  شد.حمایت ، ه و انگیزش درونییاشناختی پمشارکت ورزشی از طریق وساطت نیازهاي روان

0.57 

0.54 

0.56 

-0.25 

0.34 

0.4 

0.32 

0.3 

تکلیف  

 محوري

 خودمحوري

 خودمختاري

 شایستگی

 ارتباط

قصد تداوم  

 مشارکت ورزشی
انگیزش  

 درونی
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 نوجوان انادراکات دختر، کند. بر این اساساز مدل مورد بحث حمایت می، حاضر پژوهشنتایج 

داري معنارابطه ، شناختی پایهمندي از نیازهاي روانبا رضایت محورتکلیفاز جو انگیزشی  ورزشکار

 ).1،5،9،13( دارد خوانیهمگذشته  هايپژوهشحاضر و نتایج  پژوهشها با فرضیه که این یافته داشت

ال به احتم، شودداده می اهمیتپیشرفت و تالش بر در محیطی که ، بر اساس نظریه هدف پیشرفت

توانایی  افراد درباره سطح، باشد. در نتیجهتر میتر و قابل کنترلدرونی، زیاد منبع ارزیابی شایستگی

در چنین، هم ).17( احساس خوبی خواهند داشت، موفقیتپیشرفت و هاي خویش در این زمینه

توان می ،درك شده شناختی ارتباطي و نیاز روانمحورتکلیفدار مشاهده شده بین معناارتباط با رابطه 

ي محورفتکلیبا افزایش جو چنین، همد. شوتقویت مییادگیري مشارکتی ، گفت که در چنین محیطی

ارتباط  ).13( کندنقش مهمی در تیم ایفا می ويآید که این حس در ورزشکار به وجود می، مربی

 از استدالل دودا، ی پایهشناختو نیازهاي روان محورتکلیفبین جو انگیزشی  مثبت مشاهده شده

 به ندرت پیش کنندي باالیی ادراك میمحورتکلیففرادي که جو ا کهبر اینمبنی ) 1992،2001(

هاي اجتماعی بین ورزشکاران دیگران لیاقتی کرده و از ارتباطورزش احساس بیعرصه در آید که می

و نیازهاي  محورخودبین جو انگیزشی ، پژوهشهمراستا با فرضیه  ).18( کندمی حمایت، ناراضی باشند

در محیطی که در رابطه منفی وجود داشت. ، ادراك شده و ارتباط خودمختاري، شایستگی شامل: پایه

بهتر از دیگران بودن و تنها به رسمیت شناخته شدن بازیکنان نخبه تاکید ، تیمیآن بر رقابت درون

زیاد احساسات نزدیکی و ارتباط بین ورزشکاران و حس تعلق و وابستگی میان به احتمال ، شودمی

 هايپژوهشبا نتایج ، اما ؛دارد خوانیهماین نتایج با نظریه هدف پیشرفت گذارد. رو به کاهش می، افراد

دارند ان اظهار میگرپژوهشدر تضاد است. این ) 2012( و آلوارز و همکاران) 2006( رینبوس و دودا

ی شناختمندي از نیازهاي روانو رضایت محورخوددار بین جو انگیزشی معنامنفی ه عدم وجود رابطه ک

هاي ناییاورزشکارانی که به تودر کننده شایستگی ادراك شده نسبت داد. توان به نقش تعدیلپایه را می

شته دانمندي از نیازهاي پایه تاثیر منفی بر رضایتمحور، خودرسد جو خود اطمینان دارند به نظر می

بین شاخص پیشباالترین ، شناختی پایه شایستگی ادراك شدهنیاز روان، حاضر پژوهشدر  .باشد

 رخوردارباز اهمیت باالیی براي دختران نوجوان ورزشکار ، رسد شایستگیبه نظر می .انگیزش درونی بود

راهم فگرایانه ورزشی باید محیطی مبتنی بر اهداف واقع گاندهندمربیان و آموزش، بر این اساس باشد.

 و تالش هاي فرد در رسیدن به اهداف را تحسین نمایند که براي افراد واضح و روشن باشدآورند 

راي ورزش ب محورتکلیفشاید بتوان اینگونه استنباط کرد که جو ، بر اساس نتایج پژوهش حاضر ).19(

باشد. از طرف مناسب می) هاي تفریحیورزش( رندماهیت رقابتی نداهایی که ورزش، جوانان و نیز

نان در شناختی پایه و تداوم مشارکت نوجوابراي برآورده شدن نیازهاي روان محورخودجو ، دیگر

   باشد.مناسب نمی، هاي تفریحیورزش
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تی رابطه مثب، مندي از نیازهاي پایه و انگیزش درونیحاضر نشان داد که بین رضایت پژوهشنتایج 

وقتی ، بر این اساس ).18، 13، 5، 2( دارد خوانیهمدیگر  يهاپژوهشها با نتایج وجود دارد. این یافته

ارتباط داشته ، کند که با محیط ورزش خوداین تصور را پیدا می، ورزشکاري به خودش اطمینان دارد

وقتی ، لذا ؛شودبه ورزش مییکپارچه شده است که این امر منجر به انگیزش درونی با آن و 

به واسطه خوشی ، دالیل مشارکت ورزشی به احتمال زیاد، مندي از نیازهاي پایه حاصل شودرضایت

) 2009( 1کوستورس و کونروي ).13( خواهد بود) انگیزش درونی( و رضایت ذاتی ناشی از آن فعالیت

تقویت انگیزش درونی در ورزشکاران  تواند از طریقنشان دادند که رضایت از نیازهاي پایه می، نیز

تواند نقش مثبتی در تداوم مشارکت می، و تعهد ورزشی باالتر نیز منجر به تعهد ورزشی گردد، نوجوان

  ).21( ورزشی داشته باشد

از  مفاهیم ضمنی ناشی، مستقیم نبوده و در نتیجه، اثر محیط بر رفتار، مختاريبر اساس نظریه خود

 اثرات، حاضر نیز پژوهششود. در شناختی پایه حاصل میمندي از نیازهاي روانآن محیط بر رضایت

بین مثبتی از انگیزش درونی از طریق رضایت از سه پیشمحور، تکلیفغیر مستقیم نشان داد که جو 

 داومت بین مثبتی از قصدپیش، ادراك شده محورتکلیفجو چنین، همباشد. پایه میشناختی رواننیاز 

ارکت مشتداوم بین مثبتی از قصد پیش، نیزت ورزشی در آینده بود. رضایت از نیازهاي پایه مشارک

نشان  و باشندراستا میدیگر هم يهاپژوهشهاي این نتایج با یافته، ورزشی در آینده بود. به طور کلی

تر عزت نفس باال، رایی باالبا پیامدهاي مثبتی همچون رفتار خود محورتکلیفهاي دهند که محیطمی

انگیزش ، حاضر پژوهشبر اساس نتایج  ).2،8،22( ارتباط دارد تداوم مشارکت ورزشی در آینده و قصد

هاي یافتهر سای. این نتایج با داشتداري معناارتباط ، درونی باالتر با قصد تداوم فعالیت ورزشی در آینده

گیري از نشان دادند که قصد کناره) 2002( سارازین و همکاران ).7،13( باشدراستا میهمی پژوهش

ت توان گفمی، از ورزش است. بر این اساسواقعی گیري بین مثبت از کنارهیک شاخص پیش، ورزش

در  مشارکت ورزشیتداوم رفتار واقعی تواند منجر به می، نیزکه قصد تداوم مشارکت ورزشی در آینده 

  نوجوانان دختر ورزشکار شود. 

بیانگر نقش بالقوه جو انگیزشی ایجاد شده توسط مربی در انگیزش دختران نوجوان  شپژوهنتایج این 

جو انگیزشی غالب احتماال ) ، 2001( عقیده دودا ي مشارکت در فعالیت ورزشی بود. بهورزشکار برا

در تعیین این موضوع که آیا مشارکت ورزشی موجب ارتقاي ، ورزش جوانان هايمحیطدر میان 

 پژوهشبر اساس نتایج  ).3( نقش دارد، شد یا سالمتی را به مخاطره خواهد انداخت سالمتی خواهد

شود به منظور افزایش احتمال تداوم مشارکت ورزشی در بین نوجوانان دختر پیشنهاد می، حاضر

                                                             
1. Coastworth & Conroy 
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حمایتی  مربیان باید از رفتارهاي، لذا ؛تاکید داشته باشند محورتکلیفمربیان بر جو انگیزشی ، ورزشکار

یري و یادگ، و روحیه همکاري) رفتارهایی که با تعهد ورزشی ارتباط دارند( کننداستقاللی استفاده  ـ

به نوبه خود موجب ، نیز محورتکلیفتقویت جو انگیزشی  ).23( تالش را در بین نوجوانان تقویت کنند

پیشنهاد ) 2009( و همکاران 1که کیگانچنانشود. هممندي از نیازهاي روانی پایه میرضایت افزایش

ایجاد  باعثبراي مثال: چه چیزي ( موثر) همساالن( مربیان باید براي ایجاد یک جو همتاي، ددننمو

 )کند تا سخت تالش کرده و پیشرفت کنید؟شود؟ چه کسی شما را ترغیب میتیمی خوب میهم

داوم تاثر مثبتی بر انگیزش درونی ورزشکاران براي ، این نوع تصور محیطی تمرینی ).24( تالش کنند

  خواهد داشت. یورزش مشارکت

کند. این مدل حمایت می) 1997( حاضر از مدل پیشنهادي والرند پژوهشنتایج ، در مجموع

تواند مفاهیم کاربردي براي مربیانی که با نوجوانان پیشنهادي در ارتباط با تداوم مشارکت ورزشی می

بر نقش مربی به عنوان یک منبع تاثیرگذار ، حاضر پژوهشبه همراه داشته باشد. نتایج  کنندکار می

اي از طریق ارضمی تواند ، این تاثیرکند. بر انگیزش درونی و استمرار رفتار ورزشی آتی تاکید می

ین، چنمه حاصل شود.محور، تکلیفشناختی پایه در نتیجه تاکید مربیان بر جو انگیزشی نیازهاي روان

آموزشی دختران نوجوان ـ  ورزشی هايیند تدوین برنامهآفردهی جهتتواند در حاضر می پژوهشنتایج 

تري مثبت توان تجربیات سالم ومی، محوربه این ترتیب که با تاکید بر جو انگیزشی تکلیف .موثر باشد

به تداوم مشارکت خواهد ها میل درونی آن تقویت موجب، در دختران نوجوان فراهم نمود که این امر

عالقمند به بررسی عوامل موثر بر تداوم  یشناسان ورزشتواند به رواناین نتایج می، از طرف دیگر شد.

اطالعات تواند ورزشکار میـ  بررسی رابطه مربی، کمک کند. بر این اساس، مشارکت ورزشی نیز

صرفا ، پژوهشاین  ورزشی فراهم آورد.شناختی یک برنامه ارزشمندي را در ارتباط با پیامدهاي روان

با  ییهاپژوهشبه ، هاي سنیها در بین سایر گروهشامل دختران نوجوان بود. براي تعمیم این یافته

ی اند جو انگیزشی ناشنشان داده هاپژوهشنظر به اینکه برخی چنین، همتر نیاز است. هاي وسیعنمونه

 آتی پیشنهاد يهاپژوهشر در بررسی این متغی نقش دارد در تداوم مشارکت ورزشی، از همتایان نیز

زشکار مورد بررسی ان تجربه و سطح مهارتی دختران ورحاضر میز پژوهشدر ، اینکه در نهایتشود. می

د نتایج توانمییرها کنترل این متغ ).ورزشکاران مبتدي بودندتنها ها کنندهشرکت( نگرفته بودقرار 

   به همراه داشته باشد. جالب توجه و ارزشمندي را
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Abstract 
 
The aim of study was to investigate relationship between coach-created 
motivational climate, basic psychological needs, intrinsic motivation and 
continued sport participation among female adolescent athletes. The study 
population consisted of female adolescent athletes of Tabriz city who regularly 
participated in various sports. For this purpose, 204 athletes randomly selected as 
sampling group. For gathering data, questionnaires of psychological need 
satisfaction in exercise scale, motivational climate scale for youth sports, sport 
motivation scale and intention to continued sport participation were used. Data 
analyzed by Pearson’s correlation and path analysis. Results indicated that task-
involving coach motivational climate was positively related to the perceived 
psychological need satisfactions whereas ego-involving dimension negatively 
predicted perceived relatedness need satisfaction (β=0.25, P˂0.01). Task-
involving motivational climate indirectly predicted intrinsic motivation (β=0.5, 
P˂0.01) and intention to continued sport participation (β=0.13, p˂0.01). 
Psychological need satisfactions predicted intrinsic motivation and intention to 
continued sport participation. Results from this study highlight the important role 
of the coach as an influencing factor on intrinsic motivation and continued sport 
participation in female adolescent. According to results, proposed that coaches 
emphasized on task-involving motivational climate. 
  
Keywords: Task involving, Intrinsic motivation, Perceived competence, Continued 
sport participation, Female adolescent athletes. 
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