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ارتباط رضایتمندی و ناکامی از نیازهای روانشناختی اساسی، انگیزش خودمختاری، پیامدهای 

 محیط آموزشی ورزش نوجوانان در  خلقی و تمایالت رفتاری
 

 1*اصغر احمدی ، 8مهتا اسکندرنژاد

 
  چکیده
می های بدنی منظم شامل بهبود عمو: امروزه فواید روانشناختی مرتبط با شرکت در فعالیتپژوهش و هدف زمینه
نفس، خلق و خوی و بهزیستی روانشناختی کودکان و نوجوانان به خوبی آشکار شده است. هدف از پژوهش عزت

نیازهای روانشناختی اساسی، انگیزش خودمختار و پیامدهای حاضر، بررسی ارتباط رضایتمندی و ناکامی از 
خلقی)خلق مثبت و منفی( و تمایالت رفتاری )کاهش ارزشمندی ورزش، میل به ادامه ورزش( در محیط آموزشی 

  ورزش نوجوانان، بر اساس نظریة نیازهای روانشناختی اساسی بود.
پسر و  100نوجوانان ) 000شرکت کنندگان شامل همبستگی می باشد. -: پژوهش از نوع توصیفیشناسیروش

کننده در کالسهای آموزشی ورزشی تابستانی در شهر تبریز بودند که سال، شرکت 81-87دختر( با دامنه سنی  100
نامه های رضایتمندی و ناکامی از نیازهای روانشناختی ای انتخاب شدند و پرسشگیری خوشهبه صورت نمونه

و منفی، تحلیل رفتگی ورزشی و میل به ادامة ورزش را تکمیل  فتاری در ورزش، خلق مثبتهای راساسی، تنظیم
  کردند.
امی از داد رضایتمندی از نیازها به طور مثبت و ناک: نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشانهایافته

ور ودمختاری نیز به نوبة خود، به طکنند و انگیزش خنیازها به طور منفی، انگیزش خودمختاری را پیش بینی می
نندة پیامدهای بین کبین کنندة پیامدهای مثبت )خلق مثبت و میل به ادامة ورزش( و به طور منفی پیشمثبت پیش

ر تبین کنندة قویمنفی )خلق منفی و کاهش ارزشمندی ورزش( می باشد. عالوه بر این، ناکامی از نیازها پیش
  باشد.تر پیامدهای مثبت میبین کنندة قویی از نیازها پیشپیامدهای منفی و رضایتمند

ها با تأیید کاربرد نظریة نیازهای روانشناختی در محیط آموزشی ورزش نوجوانان، بیانگر آن است : یافتهگیرینتیجه
انان در محیط نوجوکه نیازهای روانشناختی اساسی متغیرهای تأثیرگذار در انگیزش، حاالت خلقی و تمایالت رفتاری 

 باشد.آموزشی ورزش می
 .شناختی، انگیزش، آموزش ورزش، نوجواناننیازهای روانواژگان کلیدی : 
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 مقدمه  -1

های بدنی منظم شامل سالمت و رشد جسمانی، روانی و اجتماعی کودکان و فواید مرتبط با شرکت در فعالیت
 نفس، خلق و خوی و بهزیستی روانشناختیبهبود عمومی عزت نوجوانان به خوبی آشکار شده است. این فواید شامل

های ورزشی در دوران کودکی و ها بیانگر آن است که میزان شرکت در فعالیت(. از طرفی، یافته8باشد )عمومی می
ان و وجود، تعداد کمی از کودکاین . با(1)باشد های بدنی در دوران بزرگسالی مرتبط مینوجوانی با میزان فعالیت

ست اکنند و سبک زندگی کم تحرک در آنان بیشتر شدههای ورزشی و بدنی منظم شرکت مینوجوانان در فعالیت
های مبتنی بر شواهد بیانگر آن است که کودکان و نوجوانان روزانه باید حداقل شصت دقیقه فعالیت (. دستورالعمل4)

دهد تعداد کمی از کودکان و نوجوانان شناسی نشان میجمعیت (. با این حال، مطالعات مبتنی بر3بدنی داشته باشند )
(. بنابراین، درک بهتر از چگونگی تسهیل مشارکت ورزشی منظم، از 0یابند )به این سطح از مشارکت دست می

شود. امروزه محققان تأکید بیشتری بر نقش متغیرهای روانشناختی در پایبندی به ورزش اهمیت زیادی برخوردار می
 منظور به(. بنابراین، 6اند، دارند )فعالیت بدنی به ویژه بر نوجوانانی که تازه ورزش و فعالیت بدنی را آغاز کردهو 

 لعوامرسد تا ضروری به نظر می منظم، یورزش یهاتیفعال در نوجوانان شرکت دیفوا و هاتیمز به یابیدست
 . میکن یبررس و ییشناسا را شیورز یهاتیفعال در نانآ شرکت روانشناختی درگیر در

 و رفتار انسان با تأکید بر انگیزش و رشد شخصیت، نظریة خودمختاری دسی در مهم نظریه های از یکی
های فردی (. این نظریه، رفتار را بر اساس شرایط محیطی اجتماعی و ویژگی1و  7است ) (1000، 8910)  8ریان

ی نوجوانان های بدنمربوط به رفتارهای حرکتی انسان از جمله فعالیتکند و اخیراً در بسیاری از مطالعات تبیین می
است که در (. در درون نظریة خودمختاری، پیوستاری از سطوح انگیزش ارائه شده80و  9به کار گرفته شده است )

مختلف  حترین سطح قرار دارد. بین این دو سطح، سطوآن انگیزش درونی در باالترین سطح و عدم انگیزش در پایین
قرار   0های بیرونی، و تنظیم3شدهفکنیهای درون، تنظیم4های خودپذیر، تنظیم1های آمیختهانگیزشی شامل تنظیم

ر های خودپذیهای آمیخته و تنظیمهای مرتبط با نظریة خودمختاری، انگیزش درونی، تنظیم(. در پژوهش1دارند )
ترل های بیرونی به عنوان انواع انگیزش کنشده و تنظیمفکنیدرون هایبه عنوان انواع انگیزش خودمختار، و تنظیم

های آمیخته، در سنین کودکی و نوجوانی شیوع زیادی شود. با این وجود، از آنجایی که تنظیمگرفته مینظر شده در
نظر  دمختار درهای خودپذیر را برای تعیین انگیزش خوندارد ، در مورد کودکان و نوجوان، انگیزش درونی و تنظیم

(. همچنین، شاخص انگیزش خودمختاری، از طریق اعمال ضرایب مثبت به سطوح خودمختاری و 88گیرند)می
های مطالعات قبلی، نشانگر آن است که اشکال (. یافته81ضرایب منفی به سطوح کنترل شده محاسبه می شود )

(. در 84و  81و بدنی منظم، ارتباط مثبت دارد ) های ورزشیخودمختار انگیزشی با میزان شرکت بیشتر در فعالیت
 (. 83و  84های بدنی و ورزشی دارد )شده انگیزشی ارتباط منفی با مشارکت در فعالیتمقابل، اشکال کنترل

باشد (، یک زیرنظریه در درون نظریه خودمختاری می1001نظریه نیازهای روانشناختی اساسی )دسی و ریان، 
روانشناختی اساسی شامل نیاز به  نیاز د و رشد افراد بیشتر تحت تأثیر رضایتمندی از سهکند عملکرکه فرض می

 

1. Deci & Ryan 
2. Integrated Regulations 

3. Identified Regulatios 
4. Introjected Regulations 

5. External Regulations  



    09 ... و تمایالت رفتاری در  ارتباط رضایتمندی و ناکامی از نیازهای روانشناختی اساسی، انگیزش خودمختاری، پیامدهای خلقی

می باشد: نیاز به شایستگی، به احساسات افراد از توانایی انجام کامل و مطلوب  4و ارتباط 1، استقالل8شایستگی
دن ختیاری بودن رفتار و نیز مسئول بوانگیز اشاره دارد. نیاز به استقالل، به احساسات فرد از ارادی و اوظایف چالش

(. نیاز به ارتباط، به تجارب ارتباطات معنادار و یا حس تعلق خاطر با دیگران )مانند 80برای رفتار خود فرد اشاره دارد)
های پژوهشگران بر اساس نظریه نیازهای روانشناختی، با رویکرد (. یافته1والدین، مربیان و همساالن( اشاره دارد )

اند که رضایتمندی از نیازها به طور مثبت با مشخص کرده (89و  81( و رویکرد آینده نگر ) 87و  86مقطعی )
باشد. همچنین پژوهشگران از وجود ارتباط پیامدهای سازگارنه و به طور منفی با پیامدهای ناسازگار مرتبط می

پاتریک، نی، کنولو، و  (.18و  10اند )ت کردهمستقیم بین رضایتمندی از نیازهای روانشناختی با بهزیستی حمای
( نشان دادند رضایتمندی از نیازها با کیفیت دوستی، خلق مثبت، سرزندگی و پاسخ سازگارانه به 1007) 3لونسبری

های مختلف )مانند ورزش، آموزش، کار، سرپرستی، سالمتی، (. مطالعات قبلی در حیطه11باشد )تضادها مرتبط می
و  شناختی و پیامدهای مثبتدرمانی( ارتباط عملی مشخصی بین رضایتمندی از نیازهای روانو روانشناختی روان

( بیان کردند چارچوب نظریه نیازهای روان 849، ص 1000(. دسی و رایان )10و  13، 14) اندسازگارانه را نشان داده
فتگی و محدود نمی شود، بلکه تحلیل رشناختی اساسی، تنها در مورد مسائل وابسته به رشد شخصیت و بهزیستی 

ی ااند که محرومیت مداوم از نیازهای روانشناختی، عامل بالقوهمنزوی بودن را نیز شامل می شود. آنان پیشنهاد کرده
های تنظیمی عدم ، سبک0های جبرانی یا جایگزینی نیازهابرای مرتبط شدن با پیامدهای منفی مانند فعالیت

 (.   16می باشد ) 7های خشنو رفتار 6خودمختاری
موضوع مورد بحث جدید در نظریة نیازهای روانشناختی، متمایز کردن مفاهیم رضایتمندی و ناکامی از نیازهای 

شناختی است. بسیاری از پژوهشگران به سادگی، نارضایتی از نیازها را با ناکامی از نیازهای روانشناختی مشابه روان
بر پایة نظریه خودمختاری، ارتباط منفی بین رضایتمندی نیازها و پیامدهای ناسازگار  دانستند. مطالعات گذشتهمی

اند که نمرات (. اگرچه این مطالعات نشان داده11و  17اند )مانند تحلیل رفتگی و حاالت خلقی منفی را نشان داده
ه تکرار ج در ادبیات پژوهشی همیشپایین رضایتمندی نیازها با پیامدهای ناسازگار مرتبط می باشد، این گونه نتای

د ان(. هرچند محققان نقش رضایتمندی از نیازهای در محیط فعالیت بدنی را مورد مطالعه قرار داده19نشده است )
(، اما مطالعات 44و  41اند )( و تالش هایی برای اندازه گیری اثرات منفی نیازهای روانشناختی را انجام داده48و  40)

( و بین عدم رضایتمندی از نیازها و 40و  43اند )ی از نیازهای روانشناختی را مورد بررسی قرار دادهکمی نقش ناکام
 (.44اند )ناکامی از نیازها تفاوت قائل نشده

گیری رضایتمندی از نیازهای روانشناختی برای پیش بینی اثرات منفی اخیراً، پژوهشگران نگرانی خود را از اندازه
( بیان کردند که 1088و همکاران ) 1اند. بارثلومیو( ابراز داشته43از گویه هایی با جمالت مثبت ) ( با استفاده86)

نمرات پایین در رضایتمندی از نیازهای روانشناختی، ممکن است به طور ساده منعکس کننده نارضایتی از نیازها 
هد )مانند: من احساس ارتباط و تعلق خاطر باشد اما به اندازه کافی ماهیت و شدت محرومیت از نیازها را نشان ند

(. اخیراً، تفاوتهای مفهومی  بین رضایتمندی و ناکامی از 43کنم طرد شده ام( )کنم در مقابل: من احساس مینمی
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آنان ادعا کردند که ناکامی از نیازها با احتمال زیادی، بیشتر از  .(40و  43) شناختی ارائه شده استنیازهای روان
(، یک 1088نارضایتی از نیازها، منجر به پیامدهای منفی و ناسازگار می شود. بر همین اساس، بارثلومیو و همکاران )

جاد کردند. از زمان ایابزار اندازه گیری برای سنجش ناکامی از نیازهای روانشناختی در ورزش را ارائه و اعتباریابی 
این پرسش نامه، محققان به بررسی نقش ناکامی از نیازهای روانشناختی در پیامدهای مختلف مرتبط با محیطهای 

(. نتایج این تحقیقات نشان داد ناکامی از نیازهای روانشناختی، پیش بین 30و  49، 41، 47، 46ورزشی پرداختند )
ساله  87تا  81حلیل رفتگی بدنی و عاطفی در میان نوجوانان ورزشکار کننده احساس کاهش ارزشمندی ورزش، ت

-های مرتبط با کمال(، نگرانی46سال ) 8120های نوجوان پسر با میانگین (، تحلیل رفتگی ورزشی فوتبالیست43)

مختلف (، کاهش سرزندگی ذهنی در میان مربیان رشته های 47ساله کانادایی ) 81های گرایی در میان فوتبالیست
(، و نیز 49( پیش بین کنندة مثبت عدم انگیزش و کاهش تعهد ورزشی در ورزشکاران فوتبال نوجوان )41ورزشی )

 باشد.( می30سال ) 10تا  86ای در میان دختران افسردگی و اختالالت تغذیه

دی از نیازها رضایتمن با وجود انجام تحقیقات متعدد بر اساس نظریة نیازهای روانشناختی اساسی در زمینة ارتباط
(، چندین 11و  17، 11های ورزشی )با پیامدهای سازگارانه و ناسازگارانه روانشناختی، خلقی و رفتاری در محیط

کند. اول اینکه، ناکامی از نیازهای روانشناختی بحث جدیدی است و مسئله نیاز به مطالعه بیشتر را ایجاب می
(. 30و  40، 10اند )می و رضایتمندی از نیازها را در محیط ورزش پرداختهمطالعات اندکی به بررسی همزمان ناکا

بنابراین، برای تأیید و گسترش نظریه نیازهای روانشناختی اساسی، مطالعه همزمان ناکامی و رضایتمندی از نیازها 
گین چهار به طور میانای کننده باشد. دوم، تحقیقات قبلی چنین ارتباطی را در ورزشکاران با سابقهتواند کمکمی

شناسان ورزشی نگرانی بیشتر خود را در ارتباط با (. در حالیکه برخی روان30و  10اند )سال مورد مطالعه قرار داده
(. احتماالً، اثرات 47اند )سطوح باالی ناکامی از نیازهای روانشناختی در شرکت کنندگان مبتدی در ورزش بیان کرده

نجر به تحلیل رفتگی و ترک ورزشی نوجوانان شود و به تجارب ورزشی در مدت زمان منفی ناکامی از نیازها م
 تر پیامدهای منفیکنندة قویبین( ادعا می کند که ناکامی از نیازها پیش1088طوالنی نرسد. آخر اینکه بارثلومیو )

رد نظری أیید و یا رد این رویکباشد. تکنندة قویتر پیامدهای مثبت میبینو در مقابل، رضایتمندی از نیازها پیش
است بر اساس نظریة نیازهای های بیشتری است. بنابراین، در پژوهش حاضر سعی شدهنیازمند انجام پژوهش

روانشناختی اساسی، رابطة رضایتمندی و ناکامی نیازهای روانشناختی اساسی، انگیزش خودمختاری و پیامدهای 
 وجوانان مورد بررسی قرار گیرد.خلقی و رفتاری در محیط آموزشی ورزشی ن

 

 شناسیروش
باشد و اطالعات به صورت میدانی و با استفاده از پژوهش حاضر از نوع توصیفی و طرح آن همبستگی می

 نامه گردآوری شده است.پرسش
باشند که درکالسهای آموزشی ورزشی سالة شهرستان تبریز می 81-87جامعة آماری این پژوهش کلیة نوجوانان 

جلسه در هفته در تمرینات  4یا  1های مختلف انفرادی و تیمی شرکت داشتند و به طور منظم در رشته 93تابستان 
(، تعداد 7( تعداد متغیر پنهان )10/0(، توان آماری )80/0شرکت داشتند. محاسبه حجم نمونه بر اساس اندازه اثر )

(. جهت اطمینان بیشتر و در نظر 38دست آمد )به 300( حداقل 00/0( و سطح معناداری )78متغیر مشاهده پذیر )
نفر در نظر گرفته شد که همه شرکت  000گرفتن احتمال ریزش پرسشنامه، نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 
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گیری دختر( بود که به صورت نمونه 100نفر پسر و  100کنندگان پرسشنامه ها را تکمیل کردند. نمونه تحقیق شامل )
پسر  10دختر(، تنیس روی میز ) 40پسر و 10های انفرادی شامل شنا )اب شدند و در تمرینات رشتهای انتخخوشه

دختر( و  10پسر و  30دختر(، تکواندو ) 40پسر و  80دختر(، بدمینتون ) 40پسر و  10دختر(، ژیمناستیک ) 80و 
 40پسر و  80دختر(، هندبال ) 10ر و پس 60دختر(، فوتبال و فوتسال ) 30پسر و  00های تیمی شامل والیبال )رشته

 دختر( شرکت داشتند. 80پسر و  10دختر( و بسکتبال )
برای سنجش رضایتمندی از سه نیاز روانشناختی اساسی از  سه مقیاس معتبر استفاده شد. برای سنجش 

(. به عنوان 31( استفاده شد )1004مکاران )و ه 8دیجگویه تلفیق شده از کار استن 0رضایتمندی از نیاز به استقالل، 
. برای سنجش نیاز به "در این ورزش من نسبت به آنچه که می خواهم انجام دهم، حق انتخاب دارم"مثال 

(. به عنوان مثال من فکر می 34گویه خرده مقیاس شایستگی از ابزار انگیزش درونی استفاده شد ) 0شایستگی، 
ای از گویه 0ب هستم. برای سنجش رضایتمندی از نیاز ارتباط، از خرده مقیاس کنم که در این ورزش خیلی خو

هنگام شرکت در این ورزش احساس می کنم حمایت می "(. به عنوان مثال 33مقیاس نیاز به ارتباط استفاده شد )
افقم( امتیازدهی شد. این )کامالً مو 7)کامالً مخالفم( تا  8نمره ای لیکرت از  7.  پاسخ ها با استفاده از مقیاس "شوم

(. 43و  9است )مقیاس ها قبالً در حیطه ورزش مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی قابل قبولی گزارش شده
( به دست 10/0( و ارتباط )18/0(، شایستگی )16/0های استقالل )در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه

پرسشنامه از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد که شاخص های بدست آمده نشانگر برازش آمد. جهت بررسی روایی 
( با  داده های نمونه های =006/0RMSEA = , 91/0, CFI= 91/0,AGFI= 93/0GFIمناسب پرسشنامه )
 تحقیق حاضر دارد. 

از نیازها استفاده شد  ( برای سنجش ناکامی1080) 1شناختی اساسی بارثلومیواز مقیاس ناکامی نیازهای روان
 کنمگویه است که چهار گویه برای ناکامی از استقالل )مانند: من احساس می 81(. این مقیاس در کل شامل 30)

برای ناکامی از شایستگی )شرایطی وجود دارد که حق انتخاب کردن در مورد روش تمرینی ام را ندارم(، چهار گویه 
 کنم از طرفمی دهد( و چهار گویه برای ناکامی از ارتباط )من احساس میدر آن به من احساس بی کفایتی دست 

جارب شود بر اساس تکنندگان خواسته میباشد. در این مقیاس از شرکتشوم( در محیط ورزش میاطرافیانم طرد می
)کامالً  7)کامالً مخالفم( تا  8عمومی کسب شده در جلسات ورزش، میزان موافقت خود را نسبت به گویه ها از 

(. در این پژوهش ضریب 40و  43باشد )موافقم( عالمت بزنند. این مقیاس از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار می
( به دست آمد. نتایج تحلیل 79/0(، و ارتباط )18/0(، شایستگی )76/0های استقالل )آلفای کرونباخ برای مؤلفه

نگر برازش مناسب پرسشنامه با داده های حاصل از نمونه تحقیق عامل تاییدی برای بررسی روایی پرسشنامه، بیا
 (. =01/0RMSEA = , 94/0, CFI= 19/0,AGFI= 94/0GFIدارد )

( استفاده 1008برای سنجش کاهش ارزشمندی ورزش از پرسشنامه تحلیل رفتگی ورزشی رادیک و اسمیت )
لیکرت تشکیل شده است و شامل پنج گویه برای هر رتبه ای  0نامه از پانزده گویه با مقیاس (. این پرسش36شد )

رفتگی در ورزش )شامل واماندگی هیجانی جسمانی، احساس کاهش اجرا و کاهش یک از عالیم تحلیل تحلیل
 (8494نامه در داخل کشور توسط احمدی، عبدلی و آریافر )باشد. نسخه فارسی این پرشسارزشمندی ورزش( می

 

1. Standage  

2. Bartholomew 
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(. در این پژوهش نیز ضریب آلفای 37د و پایایی و روایی قابل قبولی را گزارش کردند )مورد اعتباریابی قرار دادن
 آمد.دست( به10/0کرونباخ برای کاهش ارزشمندی ورزش )

س، سارانتیهای بعد، با استفاده از سه گویه بر اساس پژوهش چاتزیهای بعد/ ماهدر فصل 8میل به ادامة ورزش
من مصمم هستم که در ”کنندگان به این سه سئوال پاسخ دادند: (. شرکت31شد )سنجش  (8997) 1بیدلی، و میک
ای همن قصد انجام این فعالیت ورزشی در فصل بعد/ ماه”، “های بعد این فعالیت ورزشی را ادامه دهمفصل بعد/ ماه

ا نامه بقیاس این پرسشم“. های بعد را دارمای برای فعالیت ورزشی در فصل بعد/ ماهمن برنامه”، و“بعد را دارم
های قبلی پایایی درونی قابل قبولی باشد. پژوهشخیلی کم( می 8خیلی زیاد تا  7ارزشی لیکرت ) 7روش امتیازدهی 

(19/0= α( را در ورزش نشان داده اند )در این پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسش31 .)( 90/0نامه )
 آمد. دستبه

 منفی خلق ایگویه 10مقیاس  های آموزشی ازکنندگان در طول کالسخلق حالتی شرکت گیریاندازه برای

 و سرحال، آرامش، اشتیاق، )هیجان، نامه شامل دو خرده مقیاس خلق مثبت(. این پرسش39شد ) مثبت استفاده و
یاس این مق باشد.می میلی(بی و وحشت، عصبانی و ناراحت، ترس مضطرب، و امید( و خلق منفی )پریشان

نامه در داخل این پرسش .باشدزیاد می( خیلی0کم تا )( خیلی8پرسشنامه بر اساس طیف نمره دهی لیکرت، از )
(. 00( اعتباریابی شده است و پایایی و روایی قابل قبولی ارائه داده شده است )1006پور و دژکام )کشور توسط بخشی

 ( به دست آمد.78/0( و خلق منفی )76/0های خلق مثبت ) در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه
که دارای شش عامل  4های رفتاری در ورزشنامة تنظیمبرای تعیین شاخص انگیزش خودمختاری، از پرسش

کامال درست تا  7ارزشی لیکرت ) 7(. روش امتیازدهی به صورت مقیاس 08گویه می باشد، استفاده شد ) 13شامل 
باشد. با توجه به هدف پژوهش حاضر که تعیین شاخص انگیزش خودمختاری بود، عامل عدم کامال نادرست( می 8

( + تنظیم 1انگیزش خودمختاری از طریق})انگیزش درونی *انگیزش و درآمیخته استفاده نشد. فرمول شاخص 
 ( + تنظیم درونفکنی شده({ محاسبه شد. -1)انگیزش بیرونی*  –خودپذیر( 

ها در یک هفته آخر با توجه به هدف تحقیق که مربوط به محیط کالسهای آموزشی ورزش بود، گردآوری داده
های آموزشی ورزشی و مسئولین بعد از هماهنگی با مربیان کالس ها،آوری دادهانجام شد. برای جمع 8493تابستان 

تا در  کنندگان خواسته شدها، با حضور در محل تمرینات و در زمان استراحت بعد از پایان تمرینات، از شرکتباشگاه
ام بودن نکنندگان، اطمینان الزم در مورد بیها را تکمیل کنند. به شرکتنامهاین پژوهش شرکت کنند و پرسش

ردن کهای الزم در مورد نحوة پرهایشان، ارائه گردید. همچنین دستورالعملداشتن پاسخها و محرمانه نگهنامهپرسش
ها به طور کامل و واضح ارائه شد و از آنان خواسته شد تا در صورت داشتن هر گونه سئوال یا مشکل در نامهپرسش

دقیقه زمان برد. در  10ها به طور متوسط نامهتکمیل پرسش بگیرند.ها، از محقق کمک نامهمورد پرکردن پرسش
استاندارد و برای تعیین ارتباط بین متغیرها از ضریب ها از میانگین و انحرافپژوهش حاضر، برای توصیف داده

ار لیزرل زهمبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین برای آزمون مدل ارائه شده از تحلیل مسیر با استفاده از نرم اف
 استفاده شده است. 03/1نسخه 

 
 هایافته

 

1. Intention to continue sport participation 
2. Chatzisarantis, Biddle, & Meek 

3. Behavioral Regulation in Sport Questionnaire  
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. با توجه اندهشدارائههای توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی شاخص 8در جدول 
+( می باشد. بنابراین این 1تا  -1قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها در حد کمینه ) 8به جدول شماره 

ماتریس همبستگی  1یابی علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است. در جدول شماره فرض مدلپیش 
 اند.متغیرهای پژوهش ارائه شده

 (055: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش )تعداد نمونه = 1جدول 
 متغیر

 میانگین
 انحراف

 استاندارد 
 کشیدگی چولگی

 -81/0 -89/0 17/0 10/3 رضایتمندی از نیازهای اساسی
 47/0 97/0 96/0 36/1 ناکامی از نیازهای اساسی

 63/0 16/0 79/0 69/4 انگیزش خودمختار
 -34/0 09/0 67/0 83/3 خلق مثبت
 11/0 -73/0 90/0 08/4 خلق منفی

 -79/0 -36/0 69/0 41/4 میل به ادامه ورزش
 -10/0 39/0 99/0 96/1 کاهش ارزشمندی ورزش

 
 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش: 2جدول 

 7 6 0 4 3 2 1 متغیر شماره

رضایتمندی از  8
 نیازهای اساسی

8       

ناکامی از نیازهای  1
 اساسی

*81/0- 8      

انگیزش  4
 خودمختار

**31/0 **41/0- 8     

    8 34/0** -80/0** 87/0** خلق مثبت 3

   8 -80/0* -19/0** 89/0** -83/0* خلق منفی 0

میل به ادامه  6
 ورزش

**80/0 **84/0- **49/0 *81/0 *84/0- 8  

کاهش ارزشمندی  7
 ورزش

*84/0- **81/0 **17/0- *88/0- *80/0 *81/0- 8 

         *p<0.05, **p<0.01 

یل م، رابطة رضایتمندی از نیازهای اساسی با انگیزش خودمختار، خلق مثبت، خلق منفی، 1با توجه به جدول شماره 
به ادامة ورزش و کاهش ارزشمندی ورزش معنادار می باشد. رابطة ناکامی از نیازهای اساسی نیز با انگیزش 

باشد. رابطة انگیزش خودمختار، خلق مثبت، خلق منفی، میل به ادامة ورزش و کاهش ارزشمندی ورزش معنادار می
باشد. از روش ارزشمندی ورزش معنادار میخودمختار با خلق مثبت، خلق منفی، میل به ادامه ورزش و کاهش 
 شده استفاده شد. استفاده از اینیگردآورهای بیشینة احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با داده

روش نیازمند نرمال بودن چندمتغیره متغیرها می باشد. در پژوهش برای بررسی نرمال بودن چندمتغیره از ضریب 
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باشد می 64بدست آمد که کمتر از عدد  89/4استفاده شد. این عدد در پژوهش حاضر  8د شدة مردیاکشیدگی استاندار
شده که مساوی است با تعداد متغیرهای مشاهده pمحاسبه شده است. در این فرمول  p(p+2)که از طریق فرمول 

 باشد. می 7در این پژوهش 
اند. در این پژوهش به تفکیک گزارش شده 3و  مقتصد 4، تطبیقی1های برازش مطلق، شاخص4در جدول شماره 

  7و ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده 6، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته 0شاخص نیکویی برازش
و شاخص برازش  9، شاخص برازش هنجار شده 1های برازش مطلق؛ شاخص برازش تطبیقیبه عنوان شاخص

و  88خص های برازش تطبیقی؛ و مجذور خی بر درجه آزادی، شاخص برازش ایجازبه عنوان شا 80هنجار نشده
 های برازش مقتصد در نظر گرفته شدند. به عنوان شاخص 81مجذور میانگین مربعات خطای تقریب

 
 : شاخص های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش3جدول 

 شاخص های برازش مطلق
 GFI AGFI SRMR شاخص

 01/0 99/0 99/0 آمدهمقدار بدست 
 00/0کمتر از  10/0بیشتر از  90/0بیشتر از  حد قابل پذیرش

 شاخص های برازش تطبیقی
 CFI NFI NNFI شاخص

 99/0 91/0 99/0 مقدار بدست آمده
 90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  حد قابل پذیرش

 شاخص های برازش تعدیل یافته
 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 03/0 60/0 93/0 مقدار بدست آمده

 01/0کمتر از  60/0بیشتر از  4کمتر از  حد قابل پذیرش

 
 اند.های برازش گزارش شدهآمده در پژوهش حاضر و حد قابل پذیرش هر یک از شاخصدست، مقادیر به4در جدول 

توان نتیجه گرفت که مدل آزمون و میهای برازش در حد مطلوبی قرار دارند با توجه به این جدول تمامی شاخص
اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس  3شده دارد. در جدول شماره های گردآوریشده برازش مناسبی با داده

 اند.شدة متغیرها گزارش شدهتبیین

ت ر خلق مثب، اثر غیر مستقیم رضایتمندی از نیازهای اساسی و ناکامی از نیازهای اساسی ب3با توجه به جدول 
باشد. اثر غیرمستقیم رضایتمندی از نیازهای اساسی و ناکامی از نیازهای اساسی  بر خلق منفی معنادار معنادار می

باشد. اثر غیر مستقیم رضایتمندی از نیازهای اساسی و ناکامی از نیازهای اساسی بر میل به ادامة ورزش معنادار می
 

1 . Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 

2 . Absolute 

3 . Comparative 

4 . Parsimonious 
5 . Goodness of Fit Index (GFI) 

6 . Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

7 . Standardized Root Mean Squared Residual (SRMSR) 
8 . Comparative Fit Index (CFI( 

9 . Normed Fit Index (NFI) 

10.  Non-Normed Fit Index (NNFI) 
11.  Parsimony Fit Index (PFI) 

12. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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( بر کاهش ارزشمندی 09/0از نیازهای اساسی و ناکامی از نیازهای اساسی )باشد. اثر غیر مستقیم رضایتمندی می
اط ای در ارتبتوان گفت که انگیزش خودمختار نقش واسطهها میباشد. با توجه به این یافتهورزش معنادار می

هش ش و کارضایتمندی از نیازهای اساسی و ناکامی از نیازهای اساسی با خلق مثبت و منفی، میل به ادامة ورز
دهد که رضایتمندی از نیازهای اساسی، ناکامی از نشان می 3های جدول ارزشمندی ورزش دارد. همچنین یافته

درصد  80درصد خلق منفی،  1درصد از تغییرات خلق مثبت،  81نیازهای اساسی و انگیزش خودمختار در مجموع 
کنند. عالوه بر آن رضایتمندی و ناکامی از میدرصد کاهش ارزشمندی ورزش را تبیین  7میل به ادامة ورزش و 

، مدل آزمون شده 8کنند. در شکل درصد از تغییرات انگیزش خودمختار را تبیین می 43نیازهای اساسی در مجموع  
 پژوهش نشان داده شده است.

 : اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس تبیین شده متغیرهای مورد مطالعه4جدول 

 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیرمستقیم مستقیماثر  متغیر

 81/0    به روی خلق مثبت از 

  34/0*** - 34/0*** انگیزش خودمختار

  89/0*** 89/0*** - رضایتمندی از نیازهای اساسی
  -83/0*** -83/0*** - ناکامی از نیازهای اساسی

 01/0    به روی خلق منفی از

  -19/0** - -19/0** انگیزش خودمختار
  -84/0*** -84/0*** - رضایتمندی از نیازهای اساسی

  09/0** 09/0** - ناکامی از نیازهای اساسی

 80/0    به روی میل به ادامه ورزش از

  49/0*** - 49/0*** انگیزش خودمختار
  87/0*** 87/0*** - رضایتمندی از نیازهای اساسی

  -84/0*** -84/0*** - ناکامی از نیازهای اساسی

 07/0    به روی کاهش ارزشمندی ورزش از

  -17/0** - -17/0** انگیزش خودمختار
  -81/0*** -81/0*** - رضایتمندی از نیازهای اساسی

  09/0** 09/0** - ناکامی از نیازهای اساسی

 43/0    به روی انگیزش خودمختار از

  33/0*** - 33/0*** رضایتمندی از نیازهای اساسی
  -44/0*** - -44/0*** ناکامی از نیازهای اساسی

             **p<0.01, ***p<0.001    

 
( بر -44/0( و ناکامی از نیازهای اساسی )33/0، اثر مستقیم رضایتمندی از نیازهای اساسی )8با توجه به شکل 

(، میل -19/0(، خلق منفی )34/0خلق مثبت ) باشد. اثر مستقیم انگیزش خودمختار برانگیزش خودمختار معنادار می
 باشد.( معنادار می-17/0( و کاهش ارزشمندی ورزشی )49/0به ادامة ورزش )
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 : الگوی آزمون شده پژوهش1شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری
ا، انگیزش خودمختاری، پیامدهای ازهین از یناکام و یتمندیرضاهدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة علی بین 

محیط آموزشی ورزشی نوجوانان، بر اساس نظریة نیازهای روانشناختی اساسی دسی و  درخلقی و تمایالت رفتاری 
ها بیانگر آن بود که رضایتمندی از نیازها به طور مثبت و ناکامی از نیازها به ترین یافته(. مهم80( بود )1001ریان )

کنندة مثبت نبیکنند. انگیزش خودمختاری نیز به نوبة خود، پیشبینی میودمختاری را پیشطور منفی انگیزش خ
کنندة منفی پیامدهای ناساگار )خلق منفی و کاهش بینپیامدهای سازگار )خلق مثبت و میل به ادامة ورزش( و پیش

بین نیازهای روانشناختی  ای انگیزش خودمختاری در ارتباطباشد. همچنین، نقش واسطهارزشمندی ورزش( می
ر پیامدهای تکنندة قویبیناساسی و پیامدهای خلقی رفتاری تأیید شد. عالوه بر این، رضایتمندی از نیازها پیش

 باشد. تر پیامدهای ناسازگار میکنندة قویبینسازگار و در مقابل، ناکامی از نیازها پیش

از نیازها از طریق انگیزش خودمختاری، پیامدهای خلقی و تمایالت  ها که رضایتمندی از نیازها و ناکامیاین یافته
کند می باشد که فرضهای نظریة نیازهای روانشناختی اساسی میکنند همراستا با فرضبینی میرفتاری را پیش

گارانه زرضایتمندی از نیازهای روانشناختی اساسی از طریق ارتقاء انگیزش خودمختاری منجر به پیامدهای مثبت و سا
رفتاری، خلقی و شناختی می شود و ناکامی یا عدم رضایتمندی از این نیازها، منجر به پیامدهای ناسازگارانه و منفی 

(. پژوهش حاضر، به منظور دستیابی به درکی از مکانیزم عملکردی نظریة نیازهای روانشناختی اساسی 80شود )می
اشد. در بآمده در واقع تأییدی بر کاربرد نظریه در این محیط میتدسدر محیط آموزش ورزشی انجام شد و نتایج به

این پژوهش، هر سه نیاز به عنوان یک متغیر در رضایتمندی و ناکامی از نیازها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 
العات بیشتری اطتواند هایی در آینده، با بررسی نقش هر کدام از نیازها )شایستگی، استقالل و وابستگی( میپژوهش

دی های قبلی که ارتباط عملی مشخصی بین رضایتمنهای پژوهشدر این زمینه ارائه دهد. همچنین این یافته با یافته
( و ناکامی از نیازهای اساسی را با پیامدهای ناسازگار 16، 13شناختی با پیامدهای مثبت و سازگارانه )از نیازهای روان

های (، نگرانی46(، تحلیل رفتگی )49ای و اضطراب )(، اختالالت تغذیه43اطفی )رفتگی بدنی و عمانند تحلیل
 باشد.اند، همسو می( را نشان داده10و  41(، بهزیستی و بدزیستی )47گرایی در ورزش کودکان )مرتبط با کمال
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ایتمندی از امی و رضبینی پیامدهای سازگارانه و ناسازگار توسط ناکیافته دیگر این پژوهش، مربوط به شدت پیش
( ادعا کردند در مقایسه با رضایتمندی از نیازها که 1088نیازهای اساسی روانشناختی است. بارثلومیو و همکاران )

تر پیامدهای ندة قویکنبینتواند پیشباشد، ناکامی از نیازها میتر پیامدهای سازگارانه و مثبت میکنندة قویبینپیش
(، نتایج پژوهش حاضر نشان داد رضایتمندی 1088(. همسو با دیدگاه بارثلومیو و همکاران )43)منفی و ناسازگار باشد 

( و میل به ادامة ورزش 2R=19/0تر پیامدهای سازگارانه )خلق مثبت )کنندة قویبیناز نیازهای روانشناختی پیش

(11/0=2Rمی ) )خلق تر پیامدهای ناسازگار )کنندة قویبینباشد و در مقابل، ناکامی از نیازهای روانشناختی پیش

باشد. این یافته نیز همسو با نتایج اندک پژوهش ( می2R=41/0( و کاهش ارزشمندی ورزش )2R=46/0منفی )
 (.46و  40، 10اند )های است که این شدت ارتباط را نشان داده

روانشناختی در محیط آموزشی ورزشی ترین یافته پژوهش حاضر، تأیید کاربرد نظریة نیازهای ترین و جالبمهم
باشد. با وجود اینکه در تحقیقات قبلی این ارتباط بین رضایتمندی و ناکامی از نیازها، انگیزش، و نوجوانان می

سال، مورد بررسی  3کنندگان با سابقة ورزشی به طور میانگین های ورزشی شرکتپیامدهای مختلف در محیط
( ولی این احتمال وجود داشت که عدم رضایتمندی و ناکامی از نیازها 49و  40، 43، 10)گرفته و تأیید شده بود قرار

منجر به تحلیل رفتگی و ترک ورزشی در همان مراحل اول آموزش ورزشی شود و به مشارکت ورزشی تا حد سابقة 
ودمختاری در محیط (. به هرحال، نتایج پژوهش حاضر از گسترش نظریة خ49، 47انجامد )بیشتر از چند سال نمی

 ماه نیز حمایت کرد.   4آموزشی ورزشی با سابقه حدوداً 
ها در پژوهش حاضر، در تعمیم و تفسیر نتایج باید جوانب احتیاط را در نظر گرفت. با توجه به وجود برخی محدودیت

مان رتباطی در طول زبه عنوان مثال، طرح پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و بنابراین احتمال اینکه این الگوی ا
ماه سابقة مشارکت  4کنندگان پژوهش حاضر، ورزشکاران نوجوان مبتدی با ثابت نباشد، وجود دارد. همچنین شرکت

 های آتی، رویآموزشی ورزشی بودند بنابراین، برای تعمیم به دیگر ورزشکاران، پیشنهاد می شود در پژوهش
در این پژوهش، انگیزش خودمختار به عنوان یک شاخص کل محاسبه  ورزشکاران با سابقه نیز انجام گیرد. ازطرفی

ل زمان شده در طوشده که پایداری سطوح انگیزش کنترلکه در یک پژوهش نشان دادهو در نظر گرفته شد در حالی
. ار گرفت(. نهایتاً، در این پژوهش رابطة علّی بین متغیرها مورد بررسی قر6باشد )پایدارتر از سطوح خودمختاری می

 ازد.تری را آشکار ستواند نتایج علّی معلولی دقیقای میهایی با روش آزمایشی و مداخلهبنابراین، انجام پژوهش
اشد. بهای کاربردی برای مربیان آموزشی ورزشی و ورزشکاران نیز داشتهتواند اشارههای پژوهش حاضر، مییافته

یابی به برخی پیامدهای سازگار مانند افزایش پایبندی به جهت دستهای ورزش نوجوانان، مربیان ورزشی در محیط
توانند محیطی فراهم آورند ورزش و ادامة آن و خلق حالتی مثبت در ورزشکارانی که تازه ورزش را آغاز کرده اند، می

 ار مانندکه در آن نیازهای روانشناختی اساسی آنها برآورده شود. همچنین جهت جلوگیری از پیامدهای ناسازگ
توانند محیطی فراهم کنند که ناکامی از نیازهای روانشناختی احساس کاهش ارزشمندی ورزش و خلق منفی، می

 کمتر شود. 
آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش مطرح شده بود، نقش رضایتمندی و ناکامی از نیازهای روانشناختی اساسی 

له های پژوهش حاضر، از جمهای مختلف ورزشی بود. برخی یافتهبینی پیامدهای سازگار و ناسازگار محیطدر پیش
یامدهای تر پبینی قویکاربرد نظریة نیازهای روانشناختی اساسی در محیط آموزش ورزشی نوجوانان و نیز پیش

 یسازگار توسط رضایتمندی از نیازها و از طرفی، پیامدهای ناسازگار توسط ناکامی از نیازها در محیط آموزش ورزش
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واند تهای جدیدی هستند که در گسترش نظریة خودمختاری مینوجوانان با تقریباً سه ماه سابقة ورزشی، یافته
 کاربرد داشته باشد. 
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Satisfaction and Thwarting, Autonomous Motivation, 

Affective Outcomes and Behavioral Intentions in 
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Abstract 
Background & Purpose: Nowadays, the psychological benefits associated with 

participating in regular physical activity, including general improvements in the self-

esteem, self-confidence and psychological well-being of children and adolescents, 

are well illuminated. According to Basic Psychological Needs Theory (Deci & Ryan, 

2002), the purpose of this research was to examine the relationship among 

satisfaction and thwarting of basic psychological needs, autonomous motivation, 

affective outcomes (negative and positive affect), and behavioral intentions (sport 

devaluation and Intention to continue sport) in adolescent’s sport educational 

environment.Methodology: Participants include 500 adolescents (250 girl and 250 

boy, with age range 12-17 years) who participated in Summer Educational Sport 

classes in Tabriz city. They selected in cluster sampling way and completed the 

questionnaires of psychological needs satisfaction and thwarting, the behavioural 

regulations in sport, positive and negative affect, sport burnout , and intention to 

continue sport participation.Results: Results by analyzing pearson correlational 

coefficients and track analysis showed that needs satisfaction negatively and needs 

thwarting positively predicted autonomous motivation, in turn, autonomous 

motivation predicted positively adaptive outcomes (positive affect and intention to 

continue sport) and negatively nonadaptive outcomes (negative affect and sport 

devaluation). In addition, needs thwarting predicted strongly nonadaptive outcomes, 

but needs satisfaction predicted strongly adaptive outcomes.Conclusion: Overall, 

these finding by confirming the potential utility of the basic psychological needs 

theory in adolescent's sport educational environment, suggest that basic 

psychological needs is an effective variable in adolescent's motivation, affect states, 

and behavioral intentions at sport educational environments. 
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