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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثر رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان بر ارضای نیازهای روانی و
انگیزش خودمختاری بازیکنان زن هندبال نخبه در لیگ برتر کشور است .این پژوهش از نوع توصیفی-
زمینه یابی بوده که به صورت میدانی اجرا شد .جامعه آماری این پژوهش را بازیکنان لیگ برتر ایران
تشکیل میدهد که شامل  237بازیکن بودند و از آنجایی که به صورت سرشماری انجام شده؛ لذا کل
جامعه آماري را به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفتند .رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان با استفاده
از پرسشنامه ادراک رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان در زمینه ورزش (( ،PASSESارضای نیازهای
روانی بازیکنان از طریق پرسشنامه هولم بک وآموروس ( )2005و انگیزش خودمختاری به کمک پرسشنامه
مقیاس انگیزش ورزشی( )SMSمورد اندازه گیری قرار گرفت .عالوه بر این ،پرسشنامه اطالعات فردی
( )Demographyنیز توزیع شد .اعتبار و پایایی پرسشنامههای فوق مورد اندازه گیری و مورد تأیید
قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و در راستای تعیین رابطه و پیش بینی
میزان ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بازیکنان از طریق رفتار حمایتی -استقاللی مربیان
از رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره و در راستای تحلیلهای تکمیلی و ارائه مدل از حیطه معادالت
ساختاری ( )SEMبرای مدل سازی روابط علی با تأکید بر نرم افزار لیزرل  9/2استفاده شد .یافتهها
 - 1عضو هیأت عملی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاهdelavar2009@yahoo.com .
 -2استادیار دانشگاه رازی کرمانشاهzardoshtian_shirin@yahoo.com.au .
 -3کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتیzdhazadi@yahoo.com .
 -4کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریتbehesht.ahmadi@yahoo.com .
* طرح تحقیقاتی تصویب شده دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.
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نشان دادند که رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان با ارضای نیازهای روانی (شایستگی ،استقالل و
پیوستگی) ،انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی خودپذیر و انگیزش بیرونی درون-فکنیشده بازیکنان تیم
ارتباط مثبت و معناداری ( )P=0/001دارد؛ به عبارت دیگر توان پیشبینی این متغیرها در ورزشکاران
از طریق رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان امکان پذیراست؛ در حالی که بین رفتارهای حمایتی-
استقاللی مربیان و انگیزش بیرونی ارتباط معناداری در سطح ( )P=0/05مشاهده نشد .همچنین یافتهها
نشان دادند که رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان با بیانگیزگی بازیکنان تیم ارتباط منفی و معناداری
( )P=0/001دارد .نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان
میتواند بیانگیزگی بازیکنان را به صورت معکوس پیشبینی کند .از یافتهها چنین استنباط میشود
که رفتارهای حمایتی-استقاللی مربيان (متغيرهاي مستقل برونزا) بر ارضای نیازهای روانی و انگیزش
خودمختاری بازیکنان (متغير مستقل درونزا يا واسطه) به طور مستقيم اثرگذار است.
واژههای کلیدی :رفتار حمایتی -استقاللی ،نیازهای روانی ،انگیزش خودمختاری ،لیگ برتر
زنان ،هندبال
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مقدمه
از عوامل حیاتی و پیروزی آفرین در یک تیم یا سازمان ورزشی میتوان به اهداف،
مربی یا رهبر ،مهارتها ،امکانات مالی ،انگیزش و نوآوری به عنوان مهمترین متغیرها
اشاره کرد .نوع سبک رهبری و ایجاد انگیزش از جمله عواملی است که سایر موارد مؤثر
در پیروزی تیم را تحت الشعاع خود قرار میدهد .چنانچه سایر موارد مؤثر در پیروزی
تیم ورزشی از شرایط مطلوبی برخوردار باشد ،ولی مربی سبک رهبری مناسب را به
کار نگیرد به تبع آن انگیزش الزم در پیروان ایجاد نمیشود ،و نمیتوان انتظار داشت
که آن تیم به هدف خود یعنی همان پیروزی دست یابد (.)1
مربی را باید به عنوان قویترین عامل اجتماعی کردن در حیطه جسمانی قلمداد
کرد ( .)26در تمامی سطوح رقابتی ،از ورزش نوجوانی تا حرفهای ،شیوهای که به
واسطۀ آن مربیان شرایط بازی و تمرین را میسازند ،فرایندهایی که در تصمیمگیری
به کار میبرند ،کیفیت و کمیت بازخوردی که در پاسخ به اجرای ورزشکار میدهد،
ارتباطی که با ورزشکاران برقرار میکند ،شیوههایی که برای انگیزش آنها به کار میبرد،
همه بر رفتارها ،شناختها و پاسخهای احساسی ورزشکاران اثر دارد .مربیان میتوانند
برای اینکه ورزشکاران به سطوح باالیی دست یابند ،از تجربههای خود لذت ببرند؛
تالش و مقاومت خود را ثابت کنند؛ حس شایستگی و انگیزش خودمختاری خود را
گسترش دهند؛ اثر بگذارند .البته رفتارهای خاص مربیان همچنین میتواند به نتایج
منفی روانی و اجرایی ورزشکاران بینجامد (برای مثال ،اجرای ضعیف ،عزت نفس پایین،
سطوح باالی اضطراب رقابتی ،تحلیل رفتگی) (.)6
کاس )1984( 1مربیان را اجزای حیاتی منابع انسانی در سازمانهای ورزشی دانسته
است .به اعتقاد او مربیان حتی اگر واژهی رهبری را در مورد خود به کار نبرند ،اما
1- Case
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وظایف آنان همچون سایر فعالیتهای پیشرفته و سازمان یافته ،مستلزم اعمال رهبری
است .در پژوهشهای بسیاری از اصطالح «سبک رهبری» برای مطالعۀ رفتار مربیان
استفاده شده و این مطالعات بر اساس مدلها و نظریههای رهبری در حیطههای
سازمانی صورت گرفته است.
بررسی سبکهای رهبری طی چندین رویکرد انجام پذیرفته است .مطالعۀ ویژگی
و خصوصیات رهبری در دهۀ  1930آغاز شد و با رویکرد رفتاری و اقتضایی در دهۀ
 1950و  1970ادامه یافت .در دهۀ اخیر ،سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا نظر
بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است .بارنز )1978( 1بر اساس دیدگاه
«ماکس وبر» از منابع مادی و غیر مادی قدرت ،نظریۀ سبک رهبری تحول گرا و عمل
گرا را ارائه داد .بر اساس نظریهی بارنز ،در سبک رهبری عمل گرا ،بین رهبر و پیروان،
رابطۀ قراردادی وجود دارد که در آن پیروان پاداشهایی را در مورد نیازهای سطح
طی سالهای
پایین خود میگیرند ( .)18از دیگر رویکردهای خاص رهبری در ورزش ِ
اخیر ،دو چهارچوب نظری خاص برای کمک به توضیح رهبری در محیط ورزش ارائه
شده است که عبارتند از  :مدل واسطه رهبری( 2اسمول و اسمیت )١٩٨٩ ،و مدل چند
بعدی رهبری.)11( 3
اسمول و اسمیت )١٩٨٩( 4در نخستین مرحله مطالعات خود برای سنجش رفتارهای
مربیگری ،ابزاری به نام سیستم سنجش رفتار مربیگری ( 5)CBASرا ساختند .در این
مدل ،فرایندهای شناختی و عاطفی ،بین رفتارهای مشهود مربی و درک و نگرش
بازیکن نسبت به این رفتارها نقش واسطهای دارند .این مدل بین مورد مشروحه ذیل
ارتباط برقرار میکند )١ :آنچه مربیان واقعاً انجام میدهند  )٢چگونگی درک بازیکن از
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1- Burns
2- meditational model of leadership
3- multidimensional model of leadership
4- Smoll & Smith
5- Coaching Behavior Assessment System
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این رفتارها و  )٣نگرش و پاسخ بازیکن به این رفتارها (.)34
چالدوری )١٩٩٣( 1برای فهم رهبری در محیط ورزش ،مدل چندبعدی رهبری را
پیشنهاد کرد .در این مدل ،فرض بر آن است که تشابه رفتارهایی که مربی باید در
یک موقعیت نشان دهد ،رفتارهایی که ورزشکاران ترجیح میدهند مربی نشان دهد و
رفتارهایی که مربی واقعاً نشان میدهد بر رضایت ورزشکار و عملکرد گروه اثر مثبت دارد.
والرند 2رویکرد خاص دیگری را که یک مربی میتواند به عنوان رهبر اتخاذ کند
پیشنهاد شد و طی آن مربی ضمن آنکه در جایگاه اقتدار قرار دارد ،استفاده از فشار
و دستور را به حداقل میرساند و از آرای دیگران (ورزشکاران) استفاده میکند،
احساساتشان را در نظر میگیرد و اطالعات مناسب و فرصتهای انتخاب را برای آنها
فراهم میآورد (.)30
این سبک رهبری ،رفتار حمایتی  -استقاللی مربی نام دارد که به خاطر توانایی او
در شکل دهی و ارتقای برنامههای مربی ،برجسته است .نیز میتواند به عنوان بخشی
از جو انگیزشی( 3شرایط و فضایی که مربی در یک تیم ایجاد میکند) تعبیر شود که
فعالیتها در آن روی میدهد .جنبۀ کارکردی جو حمایتی -استقاللی این است که
افراد احساس کنند رفتارشان از خودشان و نه از فشارها و نیازهای بیرونی سرچشمه
گرفته است .در تضاد با جو کنترل کننده ،جو حمایتی -استقاللی با موارد ذیل مرتبط
است :انگیزش درونی ،خالقیت ،4انعطاف پذیری شناختی ،5یادگیری مفهومی ،6عزت
نفس ،7درک شایستگی ،صداقت 8و سالمت.)12( 9
1- Chelladurai
2- Vallerand
3- Motivational Climate
4- Creativity
5- Cognitive flexibility
6- Conceptual learning
7- Self- esteem
8- Trust
9- Health
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سه عامل محیطی در شیوهی رهبری حمایتی استقاللی نقش بسیار مهمی دارند که
عبارتند از :امکان انتخاب ،آوردن دالیل اساسی  ،منطقی و بامعنا و آگاهی از احساسات
و دیدگاههای دیگران (.)17
براساس مطالعات ،هرگاه افراد مهم مانند معلمان و مربیان (فردی که در مقام
رهبری قرار دارد) رفتارهایی را نشان میدهند که از استقالل افراد حمایت میکند
(بهعنوان مثال ،نظر خواهی از افراد و مجهز کردن آنها با اطالعات مربوط و دادن فرصت
انتخاب به آنان)؛ آنان نیز در حین انجام دادن تکالیف خود ،تجربۀ استقالل بیشتری
دارند و نیز از لذت بیشتر و شادابی پایدارتری برخوردار هستند(.)22
پژوهشهای بسیاری بر این جنبۀ ضروری محیط اجتماعی تأکید داشته اند که
رفتار افراد کلیدی و مهم و شیوههای درون فردی رهبران مانند؛ مربیان و معلمان
بر ارضای نیازهای روانی پایه 1و انگیزش 2افراد اثرگذار است ( .)22این نیازهای پایه
انسان عبارتند از  :نیاز به استقالل ،3شایستگی 4و پیوستگی .5نیاز به شایستگی به نیاز
فرد مبنی بر مؤثر بودن او در تعامل با محیط اجتماعی ،فرصت تجربه کردن و تمرین
در جهت بروز توانایی هایش بر میگردد .نیاز به پیوستگی ،نیاز فرد به متعلق بودن و
ارتباط با دیگران را شامل میشود .نیاز به استقالل نیز به درک فرد از اینکه مسئوولیت
و کنترل رفتار خود را در دست دارد مرتبط است (.)41
نياز به شايستگي ،استقالل و پيوستگي از نيازهاي ارگانيزمي هستند .رويکرد
ارگانيزمي انگيزش ،هم بر انگيزش دروني فرد (براي جستوجو کردن تغييرات در
محيط و اثر گذاشتن بر آنها) تأکيد ميکند و هم بر قابليت محيط(در به وجود آوردن
انگيزش دروني در فرد به منظور سازگار شدن با درخواستهاي آن) اصرار دارد؛ از اين
needs
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1- Basic psychological
2- Motivation
3- Autonomy
4- Competence
5- relatedness
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رو ،محيط ،نيازهاي شخص را ارضا ميکند و انگيزشهاي جديدي را در او به وجود
آورد؛ بهعنوان مثال ،ورزشکاري را مد نظر بگيريد که در ورزشهاي رقابتي شرکت
مي َ
کرده است :در آغاز ،نياز به پيوستگي باعث ميشود که او با يک تيم ورزشي همکاري

کند و نياز به شايستگي باعث ميشود او دوست داشته باشد در مبارزهاي شرکت کند.
وقتي او در مسابقه شرکت ميکند ،شرايط مسابقه که بر بُردن تأکيد ميکند ،نياز
مصنوعي برنده شدن و کسب مقام و ديدن نامش در روزنامههاي محلي را در او ايجاد
ميکند .پس از چند دوره رقابت ميانفردي ،انگيزش اين ورزشکار ،ترکيبي از نيازهاي
رواني (که بهصورت اجتماعي فراگير شدهاند؛ يعني :پيوستگي ،شايستگي و تمايالت
بردن و اثرگذاشتن بر ديگران) ميشود (.)2
ارتباط متغیرهای ذکر شدهی فوق (رفتار حمایتی استقاللی ،ارضای نیازهای روانی
و انگیزش خودمختاری) ،اساس نظریۀ خودمختاری 1را نشکیل میدهد.
نظریۀ خودمختاری فرض میکند که افراد به هنگام تولد سه نیاز روانی اساسی
دارند :نیاز شایستگی ،نیاز استقالل و نیاز پیوستگی که ذاتی ،جهانی و برای رشد روانی،
ضروری هستند .این نظریه میگوید که اگر عوامل اجتماعی ارضای این نیازها را بهبود
ببخشد ،انگیزش خودمختاری نیز ارتقا مییابد ( .)41براساس این نظریه در صورتی
که عوامل اجتماعی از استقالل افراد حمایت کند ،میزان انگیزش خودمختاری نیز باال
میرود .یکی از این عوامل اجتماعی که در دهههای اخیر مشخص شده میتواند بر
انگیزش اثر بگذارد ،رفتار درون فردی است ( .)15دو سبک درون فردی که بیشترین
توجه را به خود جلب کرده اند عبارتند از  :سبک کنترلی که در آن افراد حاکم به
شیوهای مقتدرانه با اعمال فشار و اجبار عمل میکنند و سبک حمایتی  -استقاللی
که در آن افراد حاکم از آزادی حمایت میکنند و همۀ افراد در فرایند تصمیمگیری
Determination Theory

1- Self
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دخالت دارند (.)4
نظریۀ خودمختاری به عنوان یک نظریه فراگیر ،دو فرض مهم دارد ( .)41این دو
فرض به قرار زیر هستند:
 -1انگیزش یک ساختار چند بعدی است و اینکه انواع گوناگون انگیزش ،آثار
متفاوتی را نیز بر نتایج شناختی ،احساسی و رفتاری خواهند گذاشت؛
 -2نوع انگیزش در یک محیط خاص به واسطۀ اینکه چگونه عوامل آن محیط،
نیازهای روانی اساسی فرد همچون؛ استقالل ،شایستگی و پیوستگی را ارضا میکنند،
تعیین میشود (.)16
یکی از ویژگیهای مهم نظریۀ خودمختاری ،تمایز سه نوع انگیزش است :انگیزش
درونی ،1انگیزش بیرونی 2و بی انگیزگی 3که بر روی یک پیوستار از حداکثر خودمختاری
به حداقل خودمختاری کشیده شده و مطابق با سطح تنظیم رفتاری ،فرق میکند (.)4
انگیزش درونی ،انگیزه پرداختن به فعالیت به خاطر خود فعالیت است در جهت
ارضای درونی که نشان دهندۀ درجه باالیی از خودمختاری است (.)41
اشارۀ انگیزش بیرونی به این مطلب است که شرکت ورزشکاران در فعالیت
نه به خاطر لذت از انجام دادن آن ،بلکه؛ به دلیل نتایج بیرونی رخ میدهد که از
شرکت در فعالیت حاصل میشود .از دیدگاه نظریه خودمختاری ،انگیزش بیرونی
انواع گوناگونی دارد که دامنه آنها از کنترل شده بیرونی تا آنهایی که خود محور
و تحت کنترل خود فرد هستند ( و بنابراین مستقل محسوب میشوند) ،متفاوت
است و به ترتیب عبارتند از :تنظیم آمیخته 4که انگیزش بیرونی کام ً
ال خودخواسته

است و تنظیم درون فکنی شده 5یا انگیزش بیرونی خودخواسته و تنظیم خودپذیر
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1- Intrinsic motivation
2- Extrinsic motivation
3- Amotivation
4- Integrated regulation
5- Indentified regulation
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یا انگیزش بیرونی تا اندازهای خود خواسته  .در تنظیم آمیخته کنترل رفتار با سایر
ارزش ها ،اهداف و نیازهای شخص موافق است  ،حال آنکه در تنظیم درون فکنی
شده کنترل رفتار به دلیل اهمیت شخصی انجام میگیرد ،و فرد به صورت ارادی،
محاسن عقیده یا رفتار خاصی را میپذیرد و این نوع تفکر و رفتار را سودمند میداند.
در تنظیم خودپذیر 1کنترل رفتار به دلیل جلوگیری از اشتباه یا شرمساری صورت
میگیرد (.)41
سرانجام بیانگیزگی زمانی رخ میدهد که فرد عالقهای به انجام عمل ندارد که
ممکن است به دلیل بی تجربگی ناشایست و بیارزش بودن آن کار و فعالیت اتفاق
بیفتد (.)41
سطوح مختلف انگیزش بر اساس نظریهی خودمختاری در پیوستار شکل  1خالصه میشود.
ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري

ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري

ﺗﻨﻈﯿﻢ درون ﻓﮑﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮ

ﺷﺪه

ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ

اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ

اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ

اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر

ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر

شکل :1پیوستار انگیزشی ()41

با توجه به میزان درونی بودن رفتار ،افراد در تعیین یا تنظیم رفتار خویش احساس
استقالل دارند ،تصمیمها و رفتاری که خود تنظیم نیستند ،احساس عدم ّ
لذت و رفتار
ناخواسته را در فرد ایجاد میکنند .برای مثال ،توقعات بیش از حد والدین از یک
regulation

1- Introjected
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ورزشکار ،حس اجبار از سوی آنان را برای او به همراه دارد ،در حالی که یک ورزشکار
حرفهای با دریافت پاداش مادی سعی در حفظ و ادامهی فعالیت خود دارد .انگیزههایی
که رفتارهای این دو ورزشکار را هدایت میکنند ،هر دو بیرونی هستند و دالیل ادامهی
رفتار آنان را شکل میدهند .رفتارهای این دو ورزشکار از طریق عوامل بیرونی تنظیم
و کنترل شده است و آنها با اختیار خودشان در فعالیت شرکت نکرده اند ،در چنین
شرایطی که رفتار کنترل شده است و ناشی از اختیار نیست ،ورزشکار انگیزشی پایین
تر از سطح بهینه را تجربه خواهد کرد .این نوع انگیزش ،بر اجرای ورزشی و تداوم رفتار
و کیفیت روانی ورزشکار آثار منفی خواهد داشت (.)22
حال بر اساس مقدمهی فوق ،نظریه خودمختاری را میتوان در شکل زیر ()2
خالصه کرد:
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﺎي رواﻧﯽ
اﺳﺘﻘﻼل

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ

اﻧﮕﯿﺰش

ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ

ﺗﻨﻈﯿﻢ درون ﻓﮑﻨﯽ ﺷﺪه
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﭘﺬﯾﺮ

ﺑﺮوﻧﺪاد ﻫﺎ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

اﺣﺴﺎﺳﯽ
رﻓﺘﺎري

ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ

اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ

شکل  :2مدل توالی انگیزشی بر پایۀ نظریه خودمختاری ( )44

با توجه به اهمیت حمایت استقالل ،به نظر میرسد که در محیط ورزشی ،رفتارهای
حمایتی -استقاللی مربی میتواند از بُعد حمایت استقالل و در منظور ارضای نیازهای
روانی ورزشکاران ،برانگیختگی آنان و تولید بازده مناسب ،نقش مؤثری داشته باشد.
از همین رو ،در مطالعۀ حاضر و بر اساس نظریۀ خودمختاری ،اثر رفتار حمایتی-
استقاللی مربی به عنوان عامل اجتماعی بر میانجیهای روانی استقالل ،شایستگی و
20
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پیوستگی و انگیزش خودمختاری بازیکنان هندبال نخبۀ زن مورد مطالعه قرار میگیرد.
مطالعات نشان میدهند که درک رفتار حمایتی -استقالل با ایجاد شرایط حمایتی-
استقاللی در افراد مهم (مانند والدین ،مربیان ،هم تیمیها) در زمینههای انگیزشی،
پرورش مییابد ( .)35به عالوه ،مطالعات در برخی از محیطها نشان میدهند که درک
حمایت استقاللی ،یک متغیر اثرگذار در پیش بینی اَشکال خودمختار انگیزش به شمار
میرود ( .)23با این حال ،تناقضات ناشی از نتایج این مطالعات ،مانع از ارائۀ یک نظر
ُکلی در این زمینه میشود.
برخی از این مطالعات نشان میدهند که رفتار حمایتی -استقاللی مربی بر تمامی ابعاد
انگیزش خودمختاری اثر دارد (برای مثال :گین 1و همکاران2003 ،؛ ون استینکایست

2

و همکارانش2004 ،؛ هاگر و کاتزیسارانتیس2007 ،3؛ اسمیت 4و همکارانش،)2007 ،
در حالی که مطالعات دیگر نیز نشان میدهند که این نوع رفتار مربی بر سطوح
خودمختار تر انگیزش (انگیزش درونی ،تنظیم آمیخته و خودپذیر) اثر دارد (برای مثال:
ریچر و والرند1995 ،5؛ پلتیر 6و همکارانش2001 ،؛ هاگر و همکارانش2003 ،؛ گین
و همکاران2003 ،؛ ویلسن 7و همکاران2004 ،؛ لیم و وانگ .)2008 ، 8این در حالی
است که یانچینی )2008( 9و کاماروا )2010( 10ارتباط معناداری را بین رفتارهای
حمایتی -استقاللی مربی و انگیزش ورزشکاران مشاهده نکردند و جِ م ( )2010تنها به
ارتباط رفتار حمایتی -استقاللی مربی با تنظیم خودپذیر رسید.
1- Gagne
2- Vansteenkiste
3- Hagger & Chatzisarantis
4- Smith
5- Richer & Vallerand
6- Pelletier
7- Wilson
8- Lee & Wang
9- Ianchini
10- Kamaroa
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مطالعات بسیاری نیز اثر رفتار حمایتی استقاللی مربیان را بر ارضای نیازهای روانی
بازیکنان مورد بررسی قرار دادند و به اثر مثبت و معنادار این نوع رفتار بر ارضای
هرسه نیاز تأکید دارند (برای مثال :بالنچارد و والرند1996،1؛ گین و همکارانش،
2003؛ رینبوت 2و همکارانش2004 ،؛ باالگوئر 3و همکارانش2005 ،؛ ادموندز 4و
همکارانش2006،؛ استاندیج 5و همکارانش2006 ،؛ اسمیت و همکارانش2007 ،؛ آدی

6

و همکارانش2008 ،؛ آلوارز و همکارانش2009 ،؛ کاماروا )2010 ،7در حالی که چند
مطالعه دیگر نشان دادند که رفتار حمایتی -استقاللی مربی تنها یک یا دو نوع از نیازها
(شایستگی و استقالل) را ارضا میکند (برای مثال :ریچر و والرند1995 ،8؛ ادموندز و
همکارانش2005 ،؛ رینبوت و دودا٢٠٠٦، 9؛ باالگوئر و همکاران2008 ،؛ کوتس ورث و
کنروی٢٠٠٩ ،؛ جِ م2010 ،؛ آلماگرو 10و همکارانش.)2010 ،
اهمیت دو نیاز شایستگی و استقالل در رفتار و انگیزش خودمختاری بسیار مورد
مطالعه قرار گرفته است .مطالعات فراوانی نیز در زمینۀ تربیت بدنی و ورزش از ارتباط
بین انگیزش خود مختاری و ارضای نیازهای شایستگی و استقالل قاطعانه حمایت کرده
اند (برای مثال ریو و دسی1996 ،؛ ویلسون و همکارانش2003 ،؛ باالگوئر و همکارانش،
2005؛ رینبوت و دودا٢٠٠٦ ،؛ویلسون و راجرز2008 ،؛ کاکس 11و همکارانش،)2008 ،
در صورتی که مارکلند )1999( 12به دنبال پژوهش خود در زمینۀ ارتباط درک شایستگی
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1- Blanchard & Vallerand
2- Reinboth
3- balaguer
4- Edmunds
5- Standage
6- Adie
7- Kamaroa
8- Richer
9- Reinboth, M., & Duda
10- Almagro
11- Cox
12- Markland
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و انگیزش درونی به این نتیجه رسید که درک شایستگی تنها در شرایط سطح استقالل
پایین به طور مثبت و معناداری بر انگیزش درونی اثر میگذارد .از سوی دیگر جِ م
( )2010با مطالعۀ همه جانبه پی بُرد که درک نیاز پیوستگی با اَشکال خودمختار
انگیزش (انگیزش درونی ،خوپذیر و آمیخته) ،درک نیاز شایستگی با انگیزش درونی و
تنظیم آمیخته و درک نیاز استقالل تنها با تنظیم خودپذیر ،ارتباط مثبت و معناداری
داشتند .به نظرمی رسد که درک این سه نیاز روانی با اَشکال کنترل شدۀ انگیزش
(تنظیم بیرونی و درون فکنی شده) بی ارتباط هستند.
مطالعات دیگری نیز در حیطۀ تربیت بدنی،از ارتباط بین انگیزش خودمختاری
و ارضای نیاز پیوستگی گزارش داده اند (برای مثال انتومانیس2005 ،1؛ هاگر و
همکارانش2006 ،؛ باالگوئر و همکاران2008 ،؛ آلوارز و همکارانش ،)2009 ،در حالی
که مک دوناف و کراکر )2007( 2در نتیجۀ مطالعۀ خود دریافتند که نیازهای شایستگی
و پیوستگی نسبت به نیاز استقالل ،انگیزش خودمختاری را بهتر و قوی تر پیش بینی
میکنند؛ از همین روی ،در حیطهی ورزش در این رابطه نتایج متضاد و ناسازگاری
مشاهده میشود.
مطالعات بسیاری نیز بر اساس نظریۀ خودمختاری ،نقش ارضای نیازهای روانی را
به عنوان میانجی بین رفتار حمایتی -استقاللی و انگیزش خودمختاری مورد بررسی
قرار داده اند (برای مثال :ماگو و والرند2003 ،؛ ادموندز و همکارانش2006 ،؛ استاندیج
و همکارانش2006 ،؛ آموروس و بوچر2007 ،3؛ اسمیت 4و همکارانش2007 ،؛ آلوارز و
همکارانش )2009 ،و بازهم به نتایج متناقضی رسیده اند .از همین رو ،مطالعهی حاضر
با لحاظ کردن ارضای نیازهای روانی به عنوان میانجی به بررسی اثر رفتار حمایتی-
& Crocker

1- Ntoumanis
2- McDonough
3- Butcher
4- Smith
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استقاللی مربی بر انگیزشی خودمختاری میپردازد.
چنانچه مربیان از رفتارهای مناسبی که شرایط استقالل بازیکن را فراهم میآورد
استفاده نکنند ،نخواهند توانست نیازهای روانی اساسی بازیکنان را ارضا کنند که در
این صورت به دلزدگی و نا رضایتی آنان منجر میشود و حتماً نتایج خوبی را نیز به
همراه نخواهد داشت .از همین رو ،مربی نمی تواند انگیزش اثربخش را در بازیکن
ایجاد کند ،و ناتوانی مربی در ایجاد چنین شرایطی ،ميتواند با وجود صرف هزينههاي
هنگفت و استفاده از همة امکانات ،تسهيالت و بودجههاي کالن ،بهعلت ايجاد نکردن
برانگيختگي بهينه در بازيکنان با عملکرد ضعيف و نتايج تلخ شکست همراه باشد.
پس میتوان گفت که یکی از راههای ادامه مشارکت ورزشکار در فعالیتهای ورزشی
ادراک او از رفتار مربی است؛ بنابراين مسألة مورد توجه این است که مربی با رفتارهای
حمایتی -استقاللی خود چگونه میتواند به گونهای موثر رفتارها ،ادراکات و تصمیمهای
ورزشکار را تحت تاثیر قرار دهد و او را به سوی درجههای باالی انگیزش خودمختاری
سوق دهد؟ رفتارهای حمایتی -استقاللی در محیطهای ورزشی چه تاثیری بر ارضای
نیازهای روانی ورزشکار دارد؟
روش شناسی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش ،بازیکنان زن هندبال زیر گروه لیگ برتر ایران شامل
 237بازیکن در قالب  16تیم  15نفره از استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان
غربی ،اصفهان ،تهران ،خراسان رضوی ،خوزستان ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه،
کهکیلویه وبویراحمد ،گلستان ،گیالن ،لرستان ،مازندران ،مرکزی و همدان بودند.
نمونه پژوهش با جامعه آماری برابر بود که از بین آنها چهار نفر به دالیل متفاوت در
پژوهش شرکت نداشتند .با توجه به هدف این پژوهش که اثر رفتارهای حمایتی-
24
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استقاللی مربیان بر ارضای نیازهای روانی ،انگیزش خودمختاری بازیکنان را
مورد بررسی قرار میداد ،مناسبترین روش براي انجام پژوهش  ،توصیفی و به
صورت زمینهیابی بود .ابزار اندازه گيري شامل چهار پرسشنامه اطالعات فردی
(  ،)Demographyپرسشنامه ادراک رفتارهای حمایتی –استقاللی مربیان در زمینه
ورزش ( ( )1 PASSESپاسخها بر اساس مقیاس لیکرت در دامنهای از یک (کام ً
ال
مخالفم) تا هفت (کام ً
ال موافقم) قرار داشت و در مطالعات ژلت و همکاران (،)2008
پرسشنامه نیازهای روانی پایه و پرسشنامه مقیاس انگیزش ورزشی ( 2 )SMSبود.
در مطالعاتی که ژلت و همکاران( )2008انجام دادن آلفای کرونباخ پرسشنامۀ
ادراک رفتارهای حمایتی –استقاللی مربیان

را گزارش کردهاند .میانگین

ضریب همسانی درونی برای پرسشنامه انگیزش  0/82گزارش شده است .همچنین
میانگین ضریب پایایی با انجام دادن آزمون – باز آزمون در فاصله زمانی یک
ماه 0/69 ،به دست آمده است (پیلیتیر و همکاران .)1995 ،به منظور سازمان
دادن ،خالصه کردن ،طبقه بندي نمرههای خام آمارتوصيفي (فراواني ،ميانگين،
درصدها ،انحراف استاندارد و جداول ) مورد استفاده قرار گرفت و براي پيش بيني
سهم و نقش متغير مستقل بر متغير وابسته از رگرسيون چند متغيري و معادالت
ساختاري ،براي مدل سازي از تحليل عامل و تحليل مسير با استفاده از نرم افزار
ليزرل  9/2استفاده شد .نتایج از نظرآماری در سطح معناداری  P >0/05مورد
بررسی قرار گرفت.

)for exercise settings(PASSES

1- perceived autonomy support scale
(2- Sport Motivation Scale) SMS
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یافتههای پژوهش

جدول ( :)1ضرايب رگرسيون مرتبط با پيشبيني متغیرهای تحقیق

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻨﻨﺪه

ﻧﯿﺎزرواﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ-

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن

ﻧﯿﺎز رواﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ
ارﺿﺎ ﻧﯿﺎز رواﻧﯽ اﺳﺘﻘﻼل
اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ-
اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ-
اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن
رﻓﺘﺎرﺣﻤﺎﯾﺘﯽ -اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ
ﻣﺮﺑﯿﺎن

اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ -

ﺧﻮدﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن

اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ درون-

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ-

ﻓﮑﻨﯽﺷﺪه

اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن

اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ-

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن

ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ-
اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن

ﺳﻄﺢ

ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم

ﻣﻌﻨﯽداري

وارﯾﺎﻧﺲ
1

ﻣﯿﺰان B

ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺘﺎ

ﻣﯿﺰان t

0/049

0/216

3/385

0/001

0/469

0/591

11/220

0/000

1

0/063

0/155

2/402

0/017

1

0/233

0/190

2/964

0/003

1

0/084

0/255

4/045

0/000

1

0/086

0/234

3/692

0/000

1

0/02

0/035

-0/092

-0/180

0/532

-2/801

0/595

0/006

1

1

مطابق با جدول ( )1و با توجه به ضرايب رگرسيون چندمتغيري با روش ورود
همزمان و همچنين ضرايب رگرسيون به دست آمده ،ميتوان عنوان کرد كه ارتباط
مثبت و معنيداري بين رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان با ارضای نياز رواني
شايستگي بازيكنان وجود دارد .بدين ترتيب كه با افزايش رفتارهای حمایتی-استقاللی
مربیان ،ميزان ارضای نياز رواني شايستگي بازيكنان نيز افزايش مييابد و با كاهش آنها،
نيز كاهش مييابد .ارتباط مثبت و معنيداري بين رفتارهای حمایتی-استقاللی مربیان
با ارضای نیاز روانی پیوستگی بازيكنان وجود دارد .بدين ترتيب كه با افزايش رفتارهای
حمایتی-استقاللی مربیان ،ميزان ارضای نیاز روانی ارتباط یا پیوستگی بازيكنان نيز
افزايش مييابد و با كاهش آنها ،نيز كاسته ميشود.
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بين رفتارهای حمایتی-استقاللی مربیان با ارضای نياز رواني استقالل بازيكنان
ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .بدين ترتيب كه با افزايش رفتارهای حمایتی-
استقاللی مربیان ميزان ارضای نیاز روانی ارتباط یا پیوستگی بازيكنان نيز افزايش
مييابد و با كاهش آنها ،نيز كاهش مييابد .ارتباط مثبت و معنيداري بين رفتارهای
حمایتی -استقاللی مربیان با انگيزش دروني بازيكنان وجود دارد .بدين ترتيب كه
با افزايش رفتارهای حمایتی-استقاللی مربیان ،ميزان انگيزش دروني بازيكنان نيز
افزايش یافته و با كاهش آنها ،نيز كاهش مييابد .ارتباط مثبت و معنيداري بين
رفتارهای حمایتی-استقاللی مربیان با انگيزش بيروني خودپذير بازيكنان وجود
دارد .بدين ترتيب كه با افزايش رفتارهای حمایتی-استقاللی مربیان ميزان انگيزش
بيروني خودپذير بازيكنان نيز افزايش مييابد و با كاهش آنها ،نيز كاهش مييابد.
ارتباط مثبت و معنيداري بين رفتارهای حمایتی-استقاللی مربیان با انگيزش بيروني
درونفكنيشده وجود دارد .بدين ترتيب كه با افزايش رفتارهای حمایتی-استقاللی
مربیان ،ميزان انگيزش بيروني درونفكنيشده نيز افزايش مييابد و با كاهش آنها ،نيز
كاسته ميشود .ارتباط مثبت و معنيداري بين رفتارهای حمایتی-استقاللی مربیان با
انگيزش بيروني وجود دارد .بدين ترتيب كه با افزايش رفتارهای حمایتی-استقاللی
مربیان ،ميزان انگيزش بيروني نيز افزايش مييابد و با كاهش آنها ،نيز کاسته میشود.
ارتباط منفی و معنيداري بين رفتارهای حمایتی-استقاللی مربیان با بيانگيزگی وجود
دارد .بدين ترتيب كه با افزايش رفتارهای حمایتی-استقاللی مربیان ،ميزان بيانگيزگی
کاهش یافته و با كاهش آنها ،نيز افزایش مييابد.
همچنین برای آزمون هم خطی از آمارۀ عامل تورم واریانس ( )VIFاستفاده
میشود ،در واقع میتوان گفت هم خطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر
مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است یا خیر .اگر همخطی در یک
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معادله رگرسیونی باال باشد ،بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی
باالیی وجود دارد و ممکن است که با وجود باال بودن  ،R2مدل دارای اعتبار باالیی
نباشد ،به عبارت دیگر با وجود آنکه مدل خوب به نظر میرسد؛ ولی متغیرهای مستقل
معنیداری ندارد .از اینرو هر چه میزان عامل تورم واریانس افزایش یابد که واریانس
ضرایب رگرسیون افزایش مییابد و رگرسیون را برای پیش بینی نامناسب میسازد .اما
به طور کلی میزان عامل تورم استاندارد مقادیر بین  0/5تا  1/5است که با توجه به
آمارهها عدد 1به دست آمد و این از فقدان هم خطی در رگرسيون حکایت میکند و
نمایانگر مناسب بودن معادله رگرسیونی برای پیش بینی ارضای نياز رواني شايستگي،
پیوستگی ،استقالل ،انگيزش دروني ،انگيزش بيروني خودپذير ،درون فکنی شده و
انگیزش بیرونی بازيكنان است.
بحث و بررسی
یافتهها نشان میدهدکه رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان با ارضای نیازهای
روانی (شایستگی ،استقالل و پیوستگی) بازیکنان تیم ارتباط مثبت و معناداری
( )P=0/001دارند؛ به عبارت دیگر توان پیشبینی ارضای سه نیاز روانی پایه در
ورزشکاران از طریق رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان امکان پذیر است.
از این رو ،یافتۀ حاصل با یافتههای بالنچارد و والرند1996،1؛ گین و همکارانش،
2003؛ رینبوت و همکارانش2004 ،؛ باالگوئر 2و همکارانش2005 ،؛ ادموندز و
همکارانش2006،؛ استاندیج و همکارانش2006 ،؛ اسمیت و همکارانش2007 ،؛ آدی

3

و همکارانش2008 ،؛ آلوارز و همکارانش2009 ،؛ کاماروا 2010 ،در یک راستا قرار
& Vallerand
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دارد .همچنین نتایج پژوهش حاظر با پژوهشهای مشروحه ذیل نیز همخوانی داشت؛
پژوهش ادموندز و همکارانش ( ،)2005کوتس ورث و کنروی ( )٢٠٠٩در مورد ارتباط
رفتار حمایتی -استقاللی مربی با ارضای نیازهای شایستگی و پیوستگی ،و پژوهش
آلماگرو و همکارانش ( )2010در زمینه ارضای نیاز به استقالل بازیکنان و پژوهش
جم و همکاران ( )2010در زمینه ارضای نیاز به استقالل و پیوستگی .حال آنکه،
نتایج پژوهش جِ م ( )2010دربارۀ ارضای نیاز شایستگی از طریق رفتارهای حمایتی-
استقاللی مربیان با یافتۀ این پژوهش همخوان نبود.
دسی و ریان ( )1985بیان کردن که وقتی افراد برای کسب تجربه با محیط تعامل
میکنند ،احساسی از شایستگی و کمال را به دست میآورند.
بر اساس نظریۀ خودمختاری در دامنهای که محیط سه نیاز اساسی فرد را ارضا
میکند؛ ارتباط متقابلی بین افراد و محیطشان برقرار میشود؛ لذا افراد نمو ،عملکرد و
رشد بهینه را تجربه خواهند کرد (ریان و دسی2000 ،؛  .)2002در صورتی که محیط
نتواند نیاز به شایستگی ،پیوستگی و استقالل را در فرد ارضا کند ،پیش بینی نظریۀ
خودمختاری این است که فرد چیزی کمتر از رشد بهینه را تجربه خواهد کرد (ریان و
دسی .)2002 ،یافتۀ حاصل نیز از فرضیۀ نظریۀ خودمختاری حمایت میکند و با توجه به
تعدد مطالعاتی که بر این مهم تکیه دارند ،میتوان آن را به عنوان یک «اصل» پذیرفت.
دیگر یافتۀ این مطالعه نشان داد که بین رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان با
انگیزش درونی بازیکنان تیم ،ارتباط مثبت و معناداری ( ،)P=0/01وجود دارد .نتایج
رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان توان
پیشبینی انگیزش درونی بازیکنان را دارد .در پژوهشهای که در همین راستا به
شرح ذیل انجام شده است ؛این زمینه انجام شده است ،ریچر و والرند ( ،)1995پلتیر
و همکارانش ( ،)2001هاگر و همکارانش ( ،)2003گین و همکاران ( ،)2003ماگو و
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والرند ( ،)2003ون استینکایست و همکارانش ( ،)2004ادموندز و همکارانش (،)2006
استاندیج و همکارانش ( ،)2006آموروس و بوچر ( ،)2007هاگر و کاتزیسارانتیس
( ،)2007اسمیت و همکارانش ( ،)2007لیم و وانگ ( ،)2008آلوارز و همکارانش
( ،)2009که گروهی ارتباط مثبتی را بین حمایت مربی از استقالل بازیکنان و انگیزش
درونی آنها گزارش کردهاند .البته نتیجه پژوهشهای یانچینی ( ،)2008کاماروا (،)2010
و بخشی از پژوهش جِ م ( ،)2010با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی نداشت .پژوهش
جم ( )2010بین رفتار حمایتی – استقاللی مربی با انگیزش درونی ارتباط معنا داری
را گزارش نکرده بود.
همچنین یافتهها نشان داد که بین رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان با انگیزش
بیرونی خودپذیر بازیکنان ارتباط مثبت و معناداری ( ،)P=0/001وجود دارد .نتایج
رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان توان
پیشبینی انگیزش بیرونی خودپذیر بازیکنان را دارد .این نتیجه با نتایج مطالعات پلتیر
و همکارانش ( ،)2001هاگر و همکارانش ( ،)2003گین و همکاران ( ،)2003ماگو و
والرند ( ،)2003ون استینکایست و همکارانش ( ،)2004ویلسن و همکاران (،)2004
استاندیج و همکارانش ( ،)2006هاگر و کاتزیسارانتیس ( )2007اسمیت و همکارانش
( ،)2007لیم و وانگ ( ،)2008آلوارز و همکارانش ( ،)2009جِ م ( )2010همخوانی
داشت ،در این پژوهشها نیز ارتباط مثبت و معناداری بین رفتارهای حمایتی -استقاللی
مربیان و اشکال خودمختار انگیزش گزارش شده است ،در حالیکه با یافتههای یانچینی
( ،)2008و کاماروا ( )2010همخوانی نداشت؛ زیرا آنها بین رفتار حمایتی -استقاللی
مربی و اَشکال مختلف انگیزش هیچ ارتباط معنا داری را گزارش نکرده اند.
بر اساس نتایج به دست آمده رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان با انگیزش
بیرونی درونفکنیشده بازیکنان تیم ارتباط مثبت و معناداری ( ،)P=0/001داشت.
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نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان
توان پیشبینی انگیزش بیرونی درونفکنیشده بازیکنان را دارد .این یافته با نتایج
پژوهشهای پلتیر و همکارانش ( ،)2001ادموندز و همکارانش ( ،)2005که چنین
ارتباط مثبتی را گزارش کرده بودند ،همسو بود ،در صورتیکه با نتایج پژوهش ویلسن
و همکاران ( ،)2004لیم و وانگ ( )2008که ارتباط منفی و معناداری را نشان میداد
و همچنین با پژوهش یانچینی ( ،)2008جِ م ( ،)2010کاماروا ( )2010همخوانی
نداشت.جم و کاماروا نیز بین رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان و انگیزش بیرونی
درونفکنیشده هیچ ارتباطس را گزارش نکردند.
بین رفتارهای حمایتیاستقاللی مربیان و انگیزش بیرونی ،ارتباط معناداری در سطح
( )P=0/05مشاهده نشد .این یافت ه با نتایج پژوهشهای پلتیر و همکارانش (،)2001
جِ م ()2010و کاماروا ( )2010همسو بود.آنها نیز بین رفتار حمایتی-استقاللی مربیان
و انگیزش بیرونی ارتباط معناداری را گزارش نکرده بودند  ،اما با نتایج پژوهشهای
ویلسن و همکاران ( )2004و لیم و وانگ ( )2008همخوان نبود ،زیرا آنان بین رفتار
حمایتی مربی و انگیزش بیرونی یک ارتباط منفی را گزارش کرده بودند.
یافتهها در ضمن نشان داد که رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان با بیانگیزگی
بازیکنان تیم ارتباط منفی و معناداری ( )P=0/001داشت .نتایج رگرسیون چند متغیره
نیز نشان داد که رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان میتواند بیانگیزگی بازیکنان
را به صورت معکوس پیش بینی کند؛ بدین معنا که با افزایش رفتارهای حمایتی-
استقاللی مربیان سطح بیانگیزگی در بازیکنان کاهش مییابد و بالعکس .این نتیجه
با نتایج پژوهشهای پلتیر و همکارانش ( ،)2001ادموندز و همکارانش ( ،)2005لیم
و وانگ ( ،)2008همخوانی داشت ؛زیرا چنین ارتباط منفی را گزارش کرده اند؛ در
حالیکه با نتایج پژوهش کاماروا ( ،)2010که از فقدان هیچ ارتباطی بین رفتارهای
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حمایتی -استقاللی مربی و بیانگیزگی را گزارش کرده بودند ،همسو نبود.
شاید بتوان گفت دلیل ناهمخوانی بودن نتایج پژوهشهای مختلف در این زمینه،
ممکن است به دلیل تفاوت در نمونهها ،از نظر سن ،جنسیت ،سطح عملکرد و حتی
ویژگیهای فرهنگی جامعه و تفسیر افراد از شرایط و رفتار مربی باشد .چرا که بر اساس
دیدگاه (اسمیت واسمالز )1996 ،اثر رفتار مربی به این بستگی دارد که ورزشکاران
درونی
چگونه این رفتارها را تفسیر میکنند .ازاینرو تجربه سطوح باالی انگیزش
ِ
میزان نیازهای پایهای روانشناختی
ورزشکاران به میزان درک آنها از رفتارهای مربی ،و
ِ
ارضا شده آنان بستگی دارد( ،ماگو و والرند  .)2003در هرحال به پژوهشهای بیشتری
در زمینه انگیزش خودمختار و کنترل شده بویژه در ورزش حرفهای نیاز مند هستیم.
بر اساس نظریه خودمختاری ،مربیانی که از استقالل بازیکن حمایت میکنند،
زمینه را برای بروز انواع خودمختار انگیزش فراهم میآورند و از نتایج رفتاری سودمند
آن بهره میگیرند .برعکس تغییر کانون علیت از درونی به بیرونی ،احساس استقالل
در فعالیت را کاهش میدهد و درپی آن ،اَشکال خودمختار انگیزش (انگیزش درونی،
تنظیم خودپذیر و تنظیم آمیخته) را تقلیل میبخشد ،در حالی که اَشکال کنترل شدۀ
انگیزش (تنظیم درون فکنی شده ،انگیزش بیرونی و بیانگیزگی) را افزایش میدهد.
اَشکال غیر خودمختار انگیزش (بیانگیزگی یا تنظیم بیرونی و یا هر دو) با خستگی
و ناراحتی به شکل مثبت و معنادار دارند .به عالوه ،یک ارتباط منفی بین بیانگیزگی
نسبت به تربیت بدنی و تمایل افراد به فعالیت بدنی در اوقات بیکاری مشاهده شد
(استاندیج و همکاران.)2005 ،
در پایان میتوان نتیجه گرفت که انگیزش درونی و انگیزش بیرونی خودمختار تا
اندازهای شبیه به هم و مخالف انگیزش بیرونی غیرخودمختار هستند .پس انگیزش
بیرونی نیز عنصر مهم و ضروری اجرای بهینه ورزشکاران به شمار میآید ،زیرا درگیر
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بودن در ورزش مستلزم آموزش مداوم و نظم و انضباطی است که همیشه لذتبخش
نیست .پس ورزشکاران همیشه نمیتوانند به انگیزش درونی تکیه کنند و ضروری است
که به انواع انگیزش بیرونی نیز توجه شود .یعنی ورزشکاران اهمیت و ارزش آموزشها
را برای توسعه مهارتهایشان در ورزش بپذیرند (ماگو والرند .)2003 ،شگفتآور اینکه
بسیاری از روان شناسان اهمیت انگیزش درونی و بیرونی خودمختار را مورد تایید
قرار داده اند .پژوهشها نیز نشان میدهد که انگیزش بیرونی خودمختار در مقایسه با
انگیزش بیرونی غیرخودمختار به شناخت موثر و مثبت میانجامد و نتایج رفتاری بسیار
مشابه با انگیزش درونی را برای فرد به همراه میآورد (والرند .)1997 ،ورزشکارانی که
انگیزش درونی و بیرونی خود خواسته و خودمختار داشته اند در مقایسه با ورزشکارانی
که فقط به انواع انگیزش بیرونی غیرخودمختار متکی بودهاند ،عملکرد باالتر و سطوح
باالی تمرکز را نشان داده اند (پلیتیر و همکاران .)1995 ،بنابراین مربیان باید با
حمایت از استقالل بازیکنان و کمک به ایجاد احساس شایستگی و استقالل در آنها
انگیزش درونی و انگیزش بیرونی خودمختار را توسعه دهند .و از نتایج رفتاری و
احساسی مرتبط با انگیزش خودمختار در جهت عملکرد بهینه تیم استفاده نمایند.
تحليل مدل مسير
همان گونه که در الگوي تحليل مسير مشاهده ميشود ،رفتارهای حمایتی-استقاللی
مربيان (متغيرهاي مستقل برونزا) بر ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری
بازیکنان (متغير مستقل درونزا يا واسطه ) 1به طور مستقيم اثرگذار است.
در مدل تحلیل مسیر نشان داده شد که رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان در
ارضای نیازهای روانی بازیکنان سهم دارد .ضرايب مسير برای نیاز پیوستگی«،»0/59
Mediator
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نیاز شایستگی« ،»0/21و نیاز استقالل « ،»0/15بود .وجود این رابطه به این دلیل است
ِ
فرصت
مثل؛ فراهم آوردن
که مربیان لیگ برتر هندبال ،رفتارهایی حمایتی -استقاللی ِ
انتخاب (کمک به ارضای نیاز استقالل) ،حمایت و تحسین کیفیتکاری بازیکنان (کمک
به ارضای نیاز شایستگی) ،آگاهی از احساسات ورزشکاران و لحاظ کردن آن ،ایجاد روابط
صمیمی و نزدیک ( کمک به ارضای نیاز پیوستگی) را در شیوه اداره تیم به کار گرفته و
در نتیجه زمینه را برای ارضای این سه نیاز پایه در ورزشکاران فراهم میآورند.
اثر رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان لیگ برتر هندبال بر اشکال انگیزش خودمختار
یعنی؛ انگیزش درونی و انگیزش بیرونی خودپذیر به ترتیب دارای ضریب مسیر« ،»0/19و
« »0/25و برای انگیزش درونفکنیشده دارای ضریب مسیر « ،»0/23بود .همچنین اثر
رفتارهای حمایتی -استقاللی مربیان بر انگیزش بیرونی بازیکنان دارای ضریب «،»0/03
و بر بیانگیزگی بازیکنان دارای ضریب « ،»0-/18بود .یعنی در این سبک رهبری مربیان
با حمایت از استقالل بازیکنان زمینه را برای دستیابی به سطوح باالی انگیزش خودمختار
فراهم میآورند .پس میتوان استنتاج کرد که جریانها و محیطهای حمایتی -استقاللی،
انگیزش درونی و خودمختار را حفظ میکنند و یا ارتقا میدهند و باعث کاهش بیانگیزگی
در بازیکنان میشود .برعکس جریانها و محیطهای کنترل کننده ،باعث کاهش انگیزش
درونی و انگیزش خودمختار شده در زمینه را جهت ایجاد انگیزش بیرونی و بیانگیزگی
در بازیکنان فراهم میآورند.
تفاوت اندکي که بين ضرايب رگرسيون و ضرايب مسير مشاهده مي گردد به اين
علت است که در مدل سازي ،خطاي اندازه گيري کمتري وجود دارد و توالي رابطه
علّي ،مورد بررسي قرار مي گيرد .به همين دليل ،براي تعيين سهم و نقش متغيرهاي
پيش بيني کننده از صحت و سقم باالتري برخوردار مي شود .بدین جهت ،از رگرسيون
براي آزمون فرضيهها و از تحليل مسير براي ارائه مدل استفاده شد.
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