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بررسی میل به انجام فعالیت ورزشی در  ۀهاي پژوهشی زیادي در زمیناهمیت
دانشجویان وجود دارد. پژوهش حاضر نقش رفتارهاي مربی را در میل به انجام 

شناختی، گر نیازهاي اساسی روانفعالیت ورزشی دانشجویان را با نقش میانجی
دانشجوي دختر و پسر که  120گري بررسی کرد. تعیین-از دیدگاه نظریه خود

هاي نامهی عمومی را در دانشگاه انتخاب کرده بودند پرسشواحد تربیت بدن
)، رضایتمندي و ناکامی 2014رفتار حمایتی و کنترلی مربی (فنتون و همکاران، 

) و میل به انجام 2014شناختی (چن و همکاران، از نیازهاي اساسی روان
 ردند.را تکمیل ک )2003سازانتیز و همکاران، سیچاتفعالیت ورزشی در آینده (

هاي آماري همبستگی پیرسون و مدل مسیر استفاده شد. تجزیه و از روش
 انجام گرفت. AMOSو  SPSSها نیز با استفاده از نرم افزار تحلیل داده

طور مستقیم بر میل به نتایج نشان داد که رفتارهاي حمایتی ادراك شده به
رفتارهاي حمایتی ). β=  20/0؛ p >01/0( ثیر گذار بودأفعالیت ورزشی ت

همچنین به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایتمندي از نیازهاي اساسی بر 
ثیر داشت. رفتارهاي کنترلی اما تنها بر أمیل به فعالیت ورزشی دانشجویان ت

=  -30/0؛ p >05/0ثیر گذاشت (أشناختی تناکامی از نیازهاي اساسی روان
βدر میل به انجام فعالیت ورزشی در دانشجویان نداشت. رویکرد  يثیرأ)، و ت

گري مورد حمایت قرار گرفت، بدین شکل که، در صورتی تعیین-خود ۀنظری
تعیینی دانشجویان در -شناختی براي خودکه مربیان از نیاز اساسی روان

دنی حمایت کنند، آنها ارضا نیازهاي اساسی را تجربه کرده و میل بتربیت
تواند میبدنی خواهند داشت. ملزومات این پژوهش تري براي انجام فعالیتبیش

 براي معلمان ورزشی در دانشگاه کاربردي باشد. 
 

 هاواژهکلید 
شناختی، ، رفتارهاي حمایتی، رضایتمندي از نیازهاي روانگريتعیین-خودنظریه 

 .میل به انجام فعالیت ورزشی، دانشجویان
 

There has been a growing importance in relation to 
students’ intention to continue physical activities. The 
current study, based on self-determination theory, 
investigated teachers’ interpersonal behaviors in 
students’ intention to continue physical activities 
through basic psychological needs mediation role. 120 
students who participated in physical education courses 
fill out the perception of teachers’ autonomy-supportive 
and control (Fenton et al. 2014), basic psychological 
needs satisfaction and frustration (Chen et al. 2014), and 
students’ intention to continue physical activity in future 
(Chatzisarantis et al. 2003) scales. Pearson correlations 
and path analysis were used. Also, data were analyzed 
using SPSS and AMOS. Findings showed that teachers’ 
autonomy-supportive behaviors directly affect students’ 
intention to persist (β = .20; p < .01). Also, teachers’ 
autonomy-supportive behaviors indirectly through basic 
need satisfaction affected students’ intention to persist. 
Controlling behaviors only affect basic needs frustration 
(β = .30; p < .01), but it did not affect students’ intention 
to persist. The self-determination theory tenets received 
support, in which when teachers support students’ needs, 
it results in students need satisfaction and in fact it 
affects students’ intention to continue physical activity 
in future. The implication of this study would be 
applicable for physical education teachers. 
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Self-determination theory, basic need satisfaction, 
autonomy support, intention to persist in physical 
activity, college students. 
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 همقدم
کنند، و هاي ورزشی شرکت میافراد با دالیل مختلفی در برنامه

باشند. شناخت در میزان متفاوتی از انگیزه براي انجام آن می
تواند مرتبط با دالیل شرکت در فعالیت هایی که میشاخص

تواند در ارتقا سالمت بدنی و امیال افراد به سوي آن باشد، می
عنوان  هجامعه نقش مهمی ایفا کند. در این میان، دانشجویان ب

گیرند. این مورد توجه قرار میبیشتر یک قشر کلیدي در جامعه، 
تواند در دو جنبه کلی قرار گیرد: اول اینکه با توجه به توجه می

بینی تمایل آنها جهت شرکت در وضعیت سنی آنان، پیش
ها و حفظ سالمت با به دلیل پیشگیري از بیماري بدنیفعالیت

شان مهم است. دوم استفاده از یک سبک زندگی فعال در آینده
اینکه، این افراد نه تنها در آینده جامعه تصمیم گیرنده هستند و 

روند، میل به انجام فعالیت ورزشی شمار میاز ارکان اصلی به
یر افراد بازخورد داشته صورت مثبتی توسط آنها در ساتواند بهمی

بدنی گردند. رفتارهاي سالمت مرتبط با فعالیت ءو موجب ارتقا
در این پژوهش ضمن بررسی اینکه دانشجویان به چه میزان 

بدنی دارند، در پی آن نیز بودیم تا رفتار آنها به میل به فعالیت
جهت این مهم را بر اساس رفتار مربیان در واحدهاي ورزشی 

صورت هبررسی قرار دهیم. این مهم تا به حال ب عمومی مورد
ها بررسی شده است، که نیاز به پژوهش خیلی کمی در پژوهش

براي بررسی بهتر در این زمینه و همچنین گسترش زمینه 
 شود. پژوهشی و دانش در این حوزه، دیده می

هاي اخیر توجه خاصی به رفتارهاي محققان طی دهه
اند. این توجه پژوهشی زمانی اشتهسالمت در افراد جامعه د

گیرد که جامعه هدف دانشجویان، اولویت بیشتري به خود می
به دلیل نقشی که در آینده اجتماع بازي خواهند کرد، باشند. در 
این راستا نیز نظریات متفاوتی ارائه شده است. یکی از 

هاي جالبی که ارائه شده، توجه به نقش مربیان و اساتید بحث
باشد. مربیان اهی در رفتارهاي سالمت دانشجویان میدانشگ

اجتماعی تعیین -ايعنوان یکی از مهمترین عوامل زمینهبه
(دسی و  باشندهاي ورزشی افراد میکننده در میل به فعالیت

). درحالی این نقش مربیان گاهی همراه با 2000، 1ریان
لعکس اج بتواند نتایپیامدهاي مثبت رفتاري بوده، گاهی نیز می

؛ 1999، 2همراه داشته باشد (بیدلی و همکارانبه
؛ کریمی و همکاران، 1997، 3سارانتیز و همکارانسیچات

). رویکردهاي جالبی در این 2003، 4؛ هاگر و همکاران1394
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زمینه توسط پژوهشگران در کشورهاي مختلف ارائه شده است، 
صورت هب اما مکانیزهاي اساسی این موضوع در کشور ما هنوز

) یکی از 1999مانده است. بیدلی و همکاران (ناشناخته باقی
شناسی تمرین، با استفاده از محققین برجسته در حوزه روان

شناسی سالمت و اجتماعی، هاي برگرفته شده از روانمدل
عوامل تعیین کننده در میل به ادامه فعالیت را از طریق 

 اده است. رویکردهاي انگیزشی مورد بررسی قرار د
انگیزش با اصل شرکت یا عدم شرکت در ورزش، انتخاب 
نوع ورزش و میزان تالش و مداومت براي پیشرفت در آن 

هاي مربوط است که در واقع سازوکارهاي درونی و محرك
دهند انگیزانند و جهت میباشند که رفتار را بر میبیرونی می

انگیزشی را  که متغیرهاي ). یک رویکرد برجسته1977، 5(سیج
یید أدر مشارکت ورزشی بررسی و فرضیات آن مورد ت

 6گريتعیین-هاي مختلف قرار گرفته است، نظریه خودپژوهش
باشد. اساس این نظریه بر ) می2000، 1985(دسی و ریان، 
هاي انسان استوار بوده و بر معناي یک فعالیت توسعه پتانسیل

لیت خاص شرکت کید دارد (مثل: چرا یک نفر در یک فعاأت
خواهد به چه چیزي دست یابد؟). نظریه کند؟ و اینکه میمی
انگیزش  ةترین نظریات در حوزگري یکی از برجستهتعیین-خود

 -کید کلی آن بر فاکتورهاي محیطیأباشد که تو شخصیت می
در نتایج رفتاري و عمکلردي بر اساس  اجتماعی تعیین کننده

شناختی افراد مت روانتغییرپذیري سطوح انگیزش و سال
باشد که همچنین عوامل انگیزش ورزشی و پایداري در می

ساس اکند. در این نظریه، رفتار برورزش را به خوبی توصیف می
 شوند.اثرات بافت محیطی و ادراکات بین فردي توضیح داده می

و سالمتی افراد بر طبق این نظریه (دسی  7توسعه بهزیستی
سه نیاز اساسی  يه به تکمیل و ارضا) وابست2002و ریان، 

) است. 10، وابستگی9، شایستگی8شناختی (استقاللروان
ثر با محیط و رخ دادن نتایج ؤشایستگی، تمایل افراد به تعامل م

مورد دلخواه فرد است و در مورد احساس کارایی که فرد نسبت 
باشد. استقالل درونی، به عنوان تمایل براي به محیط دارد می

بتکاري در تنظیم رفتار افراد و در رابطه با احساس انتخاب خودا
شود. وابستگی، نیاز به احساس و اراده در انتخاب توصیف می

ارتباط و پذیرش از طرف نزدیکان (مانند والدین، معلمین و 
همساالن) است و همچنین احساس یک پیوند معنادار و نگرانی 
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این سه  ي). ارضا2000باشد (دسی و ریان، درباره دیگران می
ها از ضروریات رشد فردي، بهزیستی و پیامدهاي نیاز در انسان

هاي مختلف مطلوب رفتاري بوده که عوامل متفاوتی در محیط
این نیازها  يتواند بر ارضااز جمله خانه، دانشگاه و جامعه می

 ثیرگذار باشد. أت
) نشان دادند که ارضا 2007( 11ویلسون، و همکاران

کننده میل بینیتواند پیشنیازهاي اساسی در محیط می 12شدن
هاي ورزشی در دانشجویان باشد. پاپ و به شرکت در فعالیت

) بر اساس مدل معادالت ساختاري نشان 2012( 13ویلسون
تواند بر تالش دادند که رفتارهاي مربی به صورت مثبتی می

یازهاي گر رضایتمندي از ندانشجویان ورزشکار، با نقش میانجی
) نتایج 2011( 14ثیرگذار باشد. بارثلمیو، و همکارانأاساسی ت

جالبی بر اساس مدل معادالت ساختاري ارائه کردند که در آن 
(حمایت  15تعیینی-که سبک رفتاري حامی خوددر حالی

استقاللی) مربی در ارتباط رضایتمندي از نیازهاي اساسی 
 16ي کنترلیباشد، سبک رفتارشناختی و بهزیستی میروان

سازي نیازهاي اساسی و افسردگی در مربی در ارتباط با خنثی
) بر رضایتمندي از 2013( 17بود. وانتنکیسته و ریان ناورزشکار

شناختی در محیط در عملکردهاي بهینه و نیازهاي اساسی روان
 کید کردند.أرشد و بهزیستی افراد ت

اء نشوند شناختی ارضدر مقابل زمانی که این نیازهاي روان
از آنها بوجود آید، نتایج نامطلوبی به همراه  18و یا ناکامی

). به بیان دیگر، در 2017تواند داشته باشد (ریان و دسی، می
مقابل رویکرد حمایتی از استقالل افراد، رویکرد کنترلی وجود 
دارد که در آن مربیان با روش زور و فشار، اقتدارگرا رفتار 

ز تفکر، احساس و رفتار را بر افراد کنند تا روش خاصی امی
تحمیل نمایند. سبک کنترلی بر فکر، احساس و عمل دیگران 

هاي فشار، کند و مربیان کنترلی با ویژگیاعمال فشار می
مثال؛ نمره) و با عنوانهاي خارجی (بهتقویت منفی و پاداش

تبع آن انگیزش خود تعیینی را رفتار خود، ارضاي نیاز و به
؛ ریان و دسی، 2013دهند (وانتنکیسته و ریان، یکاهش م

هاي که ). از این رو، محیط2015، 19؛ هائرنس و همکاران2017
شود شناختی میباعث رضایتمندي از نیازهاي اساسی روان
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هاي مطلوب رفتاري شده، در مقابل، در باعث بوجود آمدن پیامد
دم این نیازها در محیط ع 20کردنصورت ناکامی و یا خنثی

یابند (بهزادنیا و بهزیستی و عملکردهاي بد و نامطلوب رشد می
؛ ریان و دسی، 2013؛ وانتنکیسته و ریان، 2017همکاران، 

2017.( 
شدن از  ثر مربی بر ارضاؤها نقش رفتاري منتایج پژوهش 

دهد. این در نیازهاي اساسی در محیط را مورد توجه قرار می
ثر رفتارهاي مربی در ؤها بر نقش محالی است که پژوهش

کید أپیامدهاي مطلوب رفتاري، یعنی میل به ادامه ورزش، نیز ت
) نشان دادند که رفتار مربی 2012( 21اند. آلوارز و همکارانکرده

اصلی در میل به ادامه ورزش در  ةاز عوامل تعیین کنند
) نیز نشان دادند 2013و همکاران ( 22ورزشکاران است. کوستد

طور مثبت نیازهاي اساسی استقاللی مربی به که رفتار حمایت
طور منفی قصد ترك ورزش را در ورزشکاران شناختی و بهروان

 کند. بینی مینوجوان اروپایی پیش
، 1985گري (دسی و ریان، تعیین-از دیدگاه نظریه خود

هاي ورزشی )، میل به فعالیت2017؛ ریان و دسی، 2000
یا  ءی مختلفی از جمله ارضاثیر عوامل درونأتواند تحت تمی

شناختی در محیط قرار گیرد. خنثی شدن نیازهاي اساسی روان
تواند در این پیامد رفتاري نقش رفتارهاي مربی می

هاي اي داشته باشد. از این رو، شناخت شاخصکنندهتعیین
هاي دستیابی به نتایج رفتاري مربیان به منظور اتخاذ روش

باشد. بنابراین، مطلوب، براي معلمان و مربیان ورزشی مهم می
هاي مناسب رسد که مربیان ورزشی از روشضروري به نظر می

ناختی شرفتاري براي رضایتمندي از نیازهاي اساسی روان
 شاگردان استفاده کنند. 

ها همچنین نشان دادند که میل به ادامه ورزش پژوهش
گیري تکلیف محور (ادراکات فرد از دانشجویان از طریق جهت

تعیین (انگیزش درونی و -محیط و جو کالسی) و انگیزش خود
شود (کشتی دار و بهزادنیا، بینی میپذیر) نیز پیش-خود شانگیز

راستا با یک رفتار حمایت ي تکلیف محور همگیر). جهت2017
باشد. انگیزش تعیینی دانشجو در محیط ورزشی می-شده از خود

گري (ریان و دسی، تعیین-خود ۀمختار نیز بر اساس نظری-خود
تواند در نتیجه رضایتمندي از نیازهاي اساسی )، می2017

نوان عهتواند بوجود آید. میل به شرکت و یا ادامه ورزش میهب
یک شاخص مهم توسط جو و رفتاري که مربی در کالس دارد 
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؛ هائرنس و 2003ثیر قرار گیرد هاگر و همکاران، أتحت ت
 ).2017همکاران، 

 ۀکارگیري نظریتا به امروز، بیشتر مطالعات در مورد به
بدنی مدارس هاي ورزشی و تربیتگري در محیطتعیین-خود

؛ 2015ئرنس و همکاران، ؛ ها2005، 2001بوده (انتومانیس، 
) و 2016، 23؛ وانگ و همکاران2003هاگر و همکاران، 

ثیر رفتارهاي مربی در تداوم ورزشی أاطالعات کمی در مورد ت
عنوان یک چهارچوب نظري دانشجویان بر اساس این نظریه به

 وجود دارد. 
ــه ــود ب ــه خ ــارگیري نظری ــین-ک ــه  تعی ــري در جامع گ

ققـین و همچنـین مربیـان    توانـد بـراي مح  دانشجویان، می
ورزشی در تعیین این عوامل کمک کند. در این پـژوهش در  

بر اسـاس   را نظر داریم که میل به ادامه ورزش دانشجویان
سبک رفتاري مربیان (استقاللی و یا کنترلـی) در واحـدهاي   

هاي این یافتهبررسی نماییم.  بدنی در دانشگاهعمومی تربیت
دبیات نظري موجود در این زمینه تواند اتحقیق همچنین می

را گسترش دهد و شواهدي براي بررسـی نقـش مربیـان در    
رفتارهاي سالمت دانشجویان ایرانی فراهم کند. بدین شکل 

، 24که، هدف پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از تحلیـل مسـیر      
بررسی نقش رفتاري مربیان (استقاللی و یا کنترلی) در میل 

گر رضـامندي و ناکـامی از   میانجیبه ادامه ورزش، با نقش 
باشــد. شــناختی، در دانشــجویان مــینیازهــاي اساســی روان

-خود ۀبراساس ادبیات بررسی شده در باال و همچنین نظری
؛ ریـان و دسـی،   2000، 1985گـري (دسـی و ریـان،    تعیین
)، پیش فرض محققین این است که زمانی که مربی از 2017

د، دانشـجویان احسـاس   تعیینی دانشجویان حمایت کن-خود
شان داشته شناختیاساسی روان يرضامندي بهتري از نیازها

تواند منجر به ادامـه ورزش در آینـده شـود.    و در نهایت می
تعیینـی دانشـجوها   -عالوه، در زمـانی کـه مربـی از خـود    هب

کند، دانشجویان باید ناکامی کمتري از نیازهـاي  حمایت می
-بیان دیگر، حمایـت از خـود   شناختی داشته باشند، بهروان

اي منفی با ناکامی از نیازها داشته تعیینی دانشجو باید رابطه
باشد. در مقابل، پیش فرض بدین شکل است که، رفتارهاي 

تواند با ناکامی نیازهاي اساسی و میـل بـه   کنترلی مربی می
اي مثبــت و بــا رضــامندي از نیازهــاي ادامــه ورزش رابطــه

داشته باشد. بنابراین، در این تحقیـق   اي منفیاساسی رابطه
باشد که به چه میزان رفتار دستیابی به این موارد می ،هدف

ثیرگـذارد، و  أتواند بر تداوم ورزشـی دانشـجویان ت  مربی می

                                                                      
23. Wang et al 
24. Path analysis 

اي گـري، نقـش واسـطه   تعیـین -خـود  ۀهمچنین بنابر نظری
 تواند تعیین کننده باشد. نیازهاي روانشناختی چقدر می

 
 وهششناسی پژروش

همبستگی و با رویکرد تحلیل  –روش تحقیق حاضر توصیفی 
هاي باشد. کلیه دانشجویان دختر و پسر در دانشگاهمسیر می

 بدنی عمومی را اخذ کردهغرب کشور که واحد تربیتشمال
باشند. با توجه به بازه بودند، به عنوان جامعه پژوهش حاضر می

گیري در دسترس ش نمونهنفر با استفاده از رو 120زمانی تعداد 
انتخاب و در تحقیق شرکت کردند. بعد از هماهنگی با گروه 

بدنی و مربیان واحدهاي عمومی از دانشجویان خواسته تربیت
هاي نامهشد تا در صورت تمایل در پژوهش شرکت و پرسش

مربوط را تکمیل نمایند. به آنان اطمینان داده شد که 
دست آمده براي پژوهشگران هات بنام و اطالعها بینامهپرسش
ها، به نامهمحرمانه باقی خواهد ماند. قبل از توزیع پرسش کامالً

االت و نحوي پاسخگویی به ؤافراد اطالعات کاملی در مورد س
دقیقه وقت جهت پاسخگویی  20آنان داده شد. به هر نفر نیز 

تعیین و رفتار -هاي ادراکات از رفتار خودنامهداده شد. از پرسش
شناختی و میل به ادامه کنترلی مربی، نیازهاي اساسی روان

 ورزش نیز استفاده شد: 
ادراك از  کننده:تعیینی و کنترل-محیط حامی خود

کننده توسط تعیینی و کنترل-هاي خلق شده حامی خودمحیط
شده در مطالعات قبلی هاي معتبر استفاده مربی از طریق مقیاس

) مورد 2014، 26؛ فنتون و همکاران2012، 25(آدیه و همکاران
ها در مطالعات قبلی سنجش قرار گرفت. روایی این مقیاس

در طول "ها یید شده است. به دنبال ریشۀ اصلی گویهأبررسی و ت
-گیري رفتارهاي حامی خودگویه براي اندازه 6، "این ترم ...

کنم که مربی براي من در ، احساس میتعیینی مربی (مانند
گویه  4کند) و ها و شرایط انتخاب، فراهم میبدنی، فرصتتربیت

کننده مربی (مانند، مربی من را گیري رفتارهاي کنترلبراي اندازه
خواهد) کند که خودش میهایی میوادار به انجام تمرین و فعالیت

کنندگان از شرکتها، مورد استفاده قرار گرفت. در این مقیاس
 1ها از شود تا میزان موافقت خود را نسبت به گویهخواسته می

موافق) عالمت بزنند. این مقیاس نیز  ( کامالً 7مخالف) تا  (کامالً
) ضرایب 2014باشد، فنتون و همکاران (داراي اعتبار مناسبی می

تعیینی -را به ترتیب براي حامی خود 74/0و  67/0آلفاي کرونباخ 
 کننده گزارش کردند. کنترلو 

                                                                      
25. Adie et al 
26. Fenton et a 
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رضایتمندي از  شناختی:نیازهاي اساسی روان
، 27شناختی و ناکامی از این نیازها (چن و همکاراننیازهاي روان

ال که توسط هائرنس و همکاران ؤس 24) با استفاده از 2014
بدنی تعدیل شده بود، استفاده شد. این ) در زمینه تربیت2015(

، رضایتمندي نیازها و ناکامی از سه نیاز االت دو ساختار کلیؤس
سنجد. هر بعد با چهار استقالل، شایستگی و وابستگی را می

در طول ”االت بر اساس ریشه ؤشود. سال سنجیده میؤس
باشد. امیتازدهی به سئواالت بر می “بدنی ...کالس تربیت

نادرست)  (کامالً 1اساس یک مقیاس هفت ارزشی لیکرت از 
) 2015باشد. هائرنس و همکاران (درست) می الً(کام 7تا 

ضرایب آلفاي کرونباخ را براي رضایتمندي از نیازهاي اساسی 
شناختی بین شناختی و ناکامی از نیازهاي اساسی روانروان
 در محیط تربیت بدنی گزارش کردند.  80/0تا  71/0

میل به ادامۀ ورزش در  میل به ادامۀ ورزش:
هاي بعد با استفاده از سه گویه براساس پژوهش هاي/ترمماه

کنندگان ) بررسی شد. شرکت1997سازانتیز و همکاران (سیچات
من مصمم هستم که در ”ال پاسخ دادند: ؤبه این سه س

من قصد ”، “هاي بعد این فعالیت ورزشی را ادامه دهمهاي/ترمماه
من ”، “هاي بعد را دارمهاي/ترمورزشی در ماه انجام این فعالیت

. “هاي بعد را دارمهاي/ترماي براي فعالیت ورزشی در ماهبرنامه
نامه با روش امتیازدهی هفت ارزشی لیکرت از مقیاس این پرسش

هاي قبلی در ایران باشد. پژوهش(خیلی زیاد) می 7(خیلی کم) تا  1
فاده از ضرایب آلفاي کرونباخ پایایی درونی قابل قبولی را با است

 ). 1396اند (بهزادنیا، احمدي و امانی، ) نشان داده78/0(
نتایج بررسی ضرایب آلفاي کرونباخ و تحلیل عاملی 

نشان داده  1هاي پژوهش جدول ها در قسمت یافتهنامهپرسش
افزار  نرم 19ها با استفاده از نسخۀ شده است. تحلیل داده

) انجام شد. از 20(نسخه،  29نرم افزار آموس و 28اساس.پی.اس.
توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و واریانس) براي  يهاآزمون

هاي مورد پژوهش و متغیرهاي پژوهش هاي نمونهتوصیف ویژگی
هاي کلموگروف اسمیرنف و شاپیرو استفاده شد. همچنین از آزمون

ها، آزمون همبستگی الکس جهت بررسی توزیع طبیعی داده و
ها و تحلیل جهت بررسی پیرسون جهت بررسی رابطه بین داده

 رابطه بین مدل مورد نظر پژوهش استفاده شد. 
 
 هاي پژوهشیافته

سال با  04/23میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش 

                                                                      
27. Chen et al 
28. SPSS  
29. Amos  

نفر پسر بودند.  69، بود. از این تعداد نیز 58/5انحراف استاندارد 
میانگین، انحراف استاندارد و واریانس حاصل از متغیرهاي 

 ، نشان داده شده است. 1پژوهش در جدول 
دهد که رفتارهاي مربی (حمایت نتایج تحلیل عاملی نشان می

از استقالل و رفتارهاي کنترلی) در دو قسمت بر اساس نظریه 
االت رفتارهاي کنترلی، ؤز ستعیین شد. اما نتایج نشان داد که یکی ا

نتایج پایایی داراي بار عاملی پایین، و در نتیجه از تحلیل حذف شد. 
درونی مقیاس براي حمایت از استقالل و رفتار کنترلی به ترتیب 

در رابطه با ). α=  69/0) و (α=  85/0( قابل قبول گزارش شد
اسب با شناختی، تحلیل عاملی مرتبه دوم متننیازهاي اساسی روان

ال مربوط به نیاز ؤها بود. در این حالت، در ابتدا هر دو سداده
طور مثال، نیاز براي استقالل) مرتبط، شناختی با مرتبه اول (بهروان

سپس با عامل مرتبه باالتر قرار گرفت. در نهایت ارضا نیازهاي 
) مرتبط شد. β=  -39/0؛ p >05/0روان شناختی با ناکامی از نیاز (

نتایج پایایی درونی مقیاس براي رضایتمندي از نیاز و ناکامی نیازها 
در ). α=  65/0) و (α=  65/0به ترتیب قابل قبول گزارش شد (

الی میل به ادامه ورزش در ؤرابطه با تحلیل عاملی مقیاس سه س
ها در یک حالت کلی متناسب با آینده، نتایج نشان داد که داده

ادي مدل صفر شد، از این رو کاي اسکوار زآ. درجات تحلیل درآمد
باشد، و در نهایت سطح احتمال مدل تعیین نیز معادل صفر می

نشد. در هر حال با توجه به نتیجه تحقیقات قبلی که از این مقیاس 
اند، در این تحقیق از این در جامعه دانشجویان ایرانی استفاده کرده

درونی مقیاس قابل قبول شود. نتایج پایایی مقیاس نیز استفاده می
 ).α=  73/0( گزارش شد

راهه نشان داد که بین دو گروه نتایج آزمون آنواي یک
پسران و دختران تفاوتی در متغیرهاي مورد نظر پژوهش وجود 
نداشت. نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهاي تحقیق در 

 ، نشان داده شده است. 2جدول 
الل با ارضا نیازها براي نتایج نشان داد که حمایت از استق

استقالل، شایستگی و وابستگی رابطه مثبت و معناداري داشت. 
حمایت از استقالل تنها با ناکامی نیاز براي وابستگی رابطه 
معنادار و منفی داشت. رفتار کنترلی با ارضا نیاز مرتبط نبود. 
رفتارهاي کنترلی با ناکامی نیازها ارتباط معناداري داشت، به 

از ناکامی نیاز براي استقالل. حمایت از استقالل با میل به غیر 
ادامه ورزش در دانشجویان نیز رابطه مثبت و معناداري داشت، 
اما رفتارهاي کنترلی با میل به ادامه ورزش در دانشجویان 

. نتایج همچنین نشان داده که میل به ادامه ورزش مرتبط نبود
شایستگی و وابستگی و  شناختی برايتنها با ارضا نیاز روان

شناختی کلی مرتبط بود. میل به همچنین ارضا نیازهاي روان
 ادامه ورزش اما با هیچ کدام از ناکامی نیازها مرتبط نبود.
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 ییدي متغیرهاأمیانگین، انحراف استاندارد، واریانس، ضرایب آلفاي کرونباخ و نتایج تحلیل عاملی ت .1جدول 

 
حمایت از 

 استقالل
رفتار 
 کنترلی

 ناکامی از نیازها ارضاء نیازها
میل به ادامه 

 ورزش
  وابستگی شایستگی استقالل وابستگی شایستگی استقالل   

 83/5 46/2 22/3 42/4 50/5 82/5 33/5 69/3 62/5 میانگین
 93/0 50/1 68/1 56/1 22/1 09/1 33/1 40/1 17/1 انحراف استاندارد

 86/0 26/2 82/2 43/2 50/1 19/1 78/1 96/1 37/1 واریانس
 00/0 77/83 29/28 کاي دو

 0 48 18 درجات آزادي
 00/1 88/0 97/0 شاخص برازندگی

 - 84/0 89/0 شاخص تعدیل برازندگی
 - 83/0 97/0 شاخص برازندگی تطبیقی
ریشه دوم برآورد واربانس 

 خطاي تقریب
069/0 08/0 - 

 )04/0 -12/0( )05/0 -107/0( )00/0 -116/0( پایین)-سطح (باال
 

 نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهش .2جدول

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          - حمایت از استقالل 1
         - -07/0 رفتار کنترلی 2
        - 02/0 52/0** ارضاء نیازها 3
       - 72/0** 05/0 34/0** استقالل 4
      - 28/0** 70/0** 01/0 28/0** شایستگی 5
     - 26/0** 16/0 68/0** -03/0 46/0** وابستگی 6
    - -23/0** -08/0 -01/0 -15/0 31/0** -16/0 ناکامی نیازها 7
   - 67/0** -04/0 19/0* 16/0 15/0 15/0 -01/0 استقالل 8
  - 25/0** 75/0** -16/0 -26/0** -14/0 -26/0** 31/0** -08/0 شایستگی 9

 - 27/0** 15/0 66/0** -29/0** -09/0 -03/0 -19/0* 18/0* -24/0** وابستگی 10
 -04/0 -09/0 01/0 -06/0 29/0** 38/0** 18/0 39/0** -04/0 35/0** میل به ادامه ورزش 11

05/0 =*p  01/0؛ =**p 

 
جهت بررسی هدف اصلی پژوهش از تحلیل مسیر استفاده 

ها بود، از این رو شد. استفاده از تحلیل مسیر به دلیل تعداد کم داده
امکان استفاده از مدل معادالت ساختاري و بررسی همه متغیرها در 

ها، پژوهش وجود نداشت. بدین شکل که، با توجه به تعداد کم داده
امی از نیازها مورد بررسی قرار گرفت. مجموع ارضا نیازها و ناک

 ، نشان داده شده است. 1نتایج به صورت گرافیکی در شکل 
در این مدل، مسیري از رفتار حمایتی مربی به طرف ارضا 

شناختی و میل به ادامه ورزش تخمین زده شده نیازهاي روان
بین رفتار  ۀگر بین رابطشناختی میانجیبود؛ ارضا نیازهاي روان

یتی مربی و میل به ادامه ورزش باشد؛ همچنین، مسیري حما
مثبت از سمت رفتار کنترلی مربی به ناکامی از نیازهاي اساسی، 
و اما به صورت منفی با میل به ادامه ورزش در دانشجویان 

صورت هاي برازندگی بهتخمین زده شده بود. نتایج شاخص
 ). 3یید قرار گرفت (جدول، أکلی مورد ت
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  ** p= 01/0تحلیل مسیر متغیرهاي پژوهش.  .1شکل 

 
 شاخص هاي برازندگی مدل مورد بررسی پژوهش .3جدول 

 2X df /df2X GFI AGFI CFI RMSEA 
 08/0کمتر از  90/0بیشتر از  80/0بیشتر از  90/0بیشتر از  3کمتر از  - معنی دار نباشد حد قابل پذیرش

مقادیر در پژوهش 
 حاضر

60/1 
)0/05 p>( 

2 80/0 1/00 96/0 1/00 0/00 

 
همانطور که در شکل نشان داده شده است، رفتار حمایتی 

بینی مربی به صورت معناداري رضایتمندي از نیازها را پیش
به  کرد. رفتار حمایتی همچنین از طریق ارضاء نیازها و نیز

صورت مستقیم میل به ادامه ورزش در دانشجویان را پیش 
راستا با فرض پژوهش و همچنین کند. این نتیجه همبینی می

باشد. در ) می2017گري (ریان و دسی، تعیین-نظریه خود
رفت که رفتارهاي کنترلی نه تنها ناکامی ا، انتظار میمقابل ام

یل به ادامه ورزش را به بینی کند، بلکه همچنین منیازها را پیش
ا این انتظار برآورده نشد، و بینی کند. امصورت منفی پیش

رفتارهاي کنترلی تنها توانست با ناکامی نیازها در دانشجویان 
تر در قسمت بحث و در رابطه باشد. این مهم به صورت جزئی

 گیري مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه
 

 گیريبحث و نتیجه
بینی میل به ادامه ورزش در بین حاضر، پیشهدف پژوهش 

رفتاري حمایتی و کنترلی مربیان  دانشجویان بر اساس سبک
شناختی در رابطه بین گر نیازهاي اساسی روانبود. نقش میانجی

رفتار ادراك شده مربی و میل به ادامه ورزش در دانشجویان نیز 
یکرد نظریه کلی، از روصورتمورد بررسی قرار گرفت. نتایج، به

گري و پیش فرض محققین حمایت کرد. همراستا با تعیین-خود
؛ 2000، 1985(دسی و ریان، گري تعیین-خود ۀفرضیات نظری

رفتار ادراك شده مربی  )،2017، 2000ریان و دسی، 

شناختی و کننده رضامندي از نیازهاي اساسی روانبینیپیش
 میل به ادامه ورزش در دانشجویان بود. 

بدنی هاي قبلی در زمینه تربیتراستا با پژوهشهم
، 30؛ چئون و همکاران2017، 2015(هائرنس و همکاران، 

که مربی از )، نتایج پژوهش فوق نشان داد که در صورتی2016
گیري دانشجویان در هاي تصمیماحساس استقالل و قابلیت

و مربی با دهد هاي آنها اهمیت کالس حمایت کند و به انتخاب
مختار به لحاظ رفتاري به -تعیین و خود-د یک فرد خوددی

تواند باعث رضایتمندي از نیازهاي اساسی دانشجو نگاه کند، می
هاي تربیت بدنی شود. شناختی دانشجویان در زمینه فعالیتروان

کید قرار گرفته، و در أگري مورد تتعیین-این مهم در نظریه خود
. به بیان دیگر، است یید شدهأاین پژوهش نیز این مهم ت

عنوان یک تعیین کننده هتواند برفتارهاي مربی در دانشگاه می
 شناختی دانشجویان باشد. اساسی در ارضا نیازهاي اساسی روان

نتایج اما در زمینه رابطه بین رفتار حمایتی و ناکامی از 
گري (ریان و تعیین-نیازها، جالب توجه بود. براساس نظریه خود

، رفتارهاي حمایتی در صورتی که به صورت )2017دسی، 
کامل و یا حداکثر اعمال و شاگرد آنها را به خوبی درك کند، نه 

شناختی شود، بلکه تنها باید باعث ارضا نیازهاي اساسی روان
همچنین باید از ناکامی از این نیازها جلوگیري کند. به بیان 

                                                                      
30. Cheon et al 
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حمایتی دهد که رفتارهاي هاي مختلف نشان میدیگر، پژوهش
مربی با ناکامی از نیازها ارتباط منفی دارند (هائرنس و 

دست نیامد، ). اما این مهم در تحقیق حاضر به2015همکاران، 
باشد. بدین معنی که احتماال رفتارهاي که قابل توجه می

گیري از ناکامی از اي نبوده که باعث جلودازهحمایتی مربی به ان
در این حالت در طوالنی مدت،  زمان گردد.صورت همهنیازها ب

تواند پیامدهاي نامطلوب عدم جلوگیري از ناکامی از نیازها می
 ). 2017رفتاري به همراه داشته باشد (ریان و دسی، 

قسمت دیگري از نتایج نشان داد که رفتار کنترلی مربی با 
راستا با ناکامی از نیازها رابطه معناداري داشت، که این هم

؛ 2000، 1985(دسی و ریان، گري تعیین-رویکرد نظریه خود
هاي قبلی در زمینه و پژوهش )2017، 2000ریان و دسی، 

؛ چئون 2017، 2015باشد (هائرنس و همکاران، بدنی میتربیت
که مربی از ). بدین معنی که در صورتی2016و همکاران، 

ن می تواند باعث رفتارهاي کنترلی در کالس استفاده کند، ای
شناختی در کردن نیازهاي اساسی روانناکامی و یا خنثی

دانشجویان گردد. نتایج همچنین نشان داد که رفتارهاي کنترلی 
شناختی در دانشجویان هیچ مربی با ارضا نیازهاي اساسی روان

اي نداشت، نه منفی و نه مثبت. این نتیجه بسیار گونه رابطه
باالي  ل که با توجه به میانگین نسبتاًباشد، بدین شکمهم می

دهد )، این نشان می69/3مربی ( ةرفتارهاي کنترلی ادراك شد
که مربی ضمن اعمال رفتارهاي حمایتی، به میزانی خاص 
رفتارهاي کنترلی داشته و دانشجویان خود را تحت فشار براي 

دانند. به بیان دیگر، بدنی میانجام برخی از اعمال در تربیت
باشد و شاید این بدنی یک واحد اجباري در دانشگاه میبیتتر

صورت اجبار باعث شده که دانشجویان رفتارهاي مربی را نیز به
 بدین معنی که، –کنترلی و یا عدم حمایتی درك کنند 

عکسی با ارضاي نیازهاي  رفتارهاي کنترلی مربی باید رابطۀ
ریان و دسی، شناختی در دانشجویان داشته باشد (اساسی روان

) به این خاطر که رفتارهاي کنترلی مربی همراه با 2017
پیامدهاي نامطلوب رفتاري در دانشجویان در طوالنی مدت 

ارد، که و این احتمال براساس نتایج حاضر وجود د بود خواهد
ثیر قرار دادن نیازهاي اساسی رفتار کنترلی باعث تحت تأ

حال، بررسی بیشتر این  شناختی در دانشجویان شود. در هرروان
هاي تجربی و یا هاي بیشتر و پژوهشفرضیه نیازمند پژوهش

 باشد. طولی می
نتایج همچنین نشان داد که، حمایت از استقالل با میل به 
ادامه ورزش در دانشجویان رابطه مثبت و معناداري داشت، اما 
رفتارهاي کنترلی با میل به ادامه ورزش در دانشجویان مرتبط 

بود. رابطه معنادار بین رفتار حمایتی و میل به ادامه ورزش، با ن

؛ بهزادنیا 2005(انتومانیس، باشد هاي قبلی همخوان میپژوهش
؛ وانگ و همکاران، 2003؛ هاگر و همکاران، 2017و دسی، 

گري نیز این فرض تعیین-خود ۀبه لحاظ فرضیات نظری). 2016
بدین معنی که، زمانی  ).2017باشد (ریان و دسی، همخوان می

که مربی از یک رویکرد حمایتی در ارتباط با شاگردان استفاده 
توانند به پیامد مطلوب رفتاري، تمایل به کند، شاگردان می

بدنی در آینده، بیانجامد. به بیان تداوم و شرکت مجدد در فعالیت
تواند نقشی مثبت در تمایل هاي حمایتی مربی میدیگر، رفتاري

هاي بدنی داشته باشد. اما، قسمت بعدي ویان به فعالیتدانشج
دهد که رفتار کنترلی مربی با این نتیجه این مهم را نمایش می

بدنی در دانشجویان رابطه ندارد. به بیان میل به ادامه فعالیت
دیگر، در یک رویکرد مثبت، انتظار این است که رفتارهاي 

بدنی هايانجام فعالیتکنترلی به صورت منفی با میل افراد به 
دهد که رفتار ادراك در رابطه باشد، اما این پژوهش نشان می

بدنی را تحت شده کنترلی مربی نتوانست میل به ادامه فعالیت
ثیر قرار دهد. به هر حال، بررسی بیشتر این نتیجه نیازمند أت

ها و همچنین طرح هاي بیشتر، با تعداد بیشتر آزمودنیپژوهش
 باشد. جربی میتحقیقات ت

ادامه ورزش و نیازها نشان نتایج در رابطه با رابطه میل به 
شناختی براي میل به ادامه ورزش تنها با ارضا نیاز روان داد که

شناختی شایستگی و وابستگی و همچنین ارضا نیازهاي روان
کدام از ناکامی از کلی مرتبط بود. میل به ادامه ورزش اما با هیچ

ط نبود. نتایج به خوبی براساس انتظار محققین، نیازها مرتب
) و همچنین 2017گري (ریان و دسی، تعیین-خود ۀنظری

؛ هاگر و همکاران، 2005(انتومانیس، گذشته باشد  هايپژوهش
مورد حمایت قرار گرفت. ). 2016؛ وانگ و همکاران، 2003

بدین معنی که، زمانی که افراد احساس رضایتمندي از نیازهاي 
هاي ورزشی اسی را تجربه کنند، میل به ادامه فعالیتاس

بیشتري دارند. اما نکته قابل توجه این است که احساس نیاز 
براي استقالل با میل به ادامه ورزش در ارتباط نبود، که این 

قابل انتظار بود. این در حالی است که حمایت از  نتیجه غیر
اط با میل به ورزش تواند در ارتبگري دانشجویان میتعیین-خود

آنها باشد، اما رضایتمندي آنها از احساس استقالل نتوانست 
تحقیقات بیشتر براي روشن شدن این مهم  –مرتبط با آن باشد 

 نیاز است. 
عدم رضایتمندي و یا ناکامی از نیازهاي اساسی در رابطه 

هاي ورزشی در آینده نبود. انتظار با میل به ادامه فعالیت
ناکامی از نیازها به صورت منفی با این مهم در رفت که می

ارتباط باشد، اما نتایج حمایت نکرد. این نتیجه در هر حال تا به 
ها، بر اساس جستجوي محقق، مورد حال توسط پژوهش
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-بررسی قرار نگرفته است. اما بر اساس رویکردهاي نظریه خود
 )،2017؛ ریان و دسی، 2013وانتنکیسته و ریان، گري (تعیین

تواند باعث رفتارهاي نامطلوب و یا ناکامی از نیازها می
دست ناسازگارانه باشد. در هر صورت، همانند تعدادي از نتایج به

این مهم را  هاي بیشتر احتماالًآمده در این پژوهش، پژوهش
تواند روشن سازد که چرا ناکامی از نیازها در میل به ادامه می

 اثر است. ورزش بی
نهایت نتایج در رابطه با بررسی مدل مورد نظر پژوهش در 

جالب بود. بدین شکل که رفتار حمایتی مربی به صورت 
بینی کرد. رفتار حمایتی معناداري رضایتمندي از نیازها را پیش
صورت مستقیم میل به همچنین از طریق ارضاء نیازها و نیز به

ند. اما بینی کادامه ورزش در دانشجویان را توانست پیش
رفتارهاي کنترلی نه به صورت مستقیم و نه از طریق ناکامی از 

ثر باشد. ؤنیازها نتوانست بر میل به ورزش در دانشجویان م
دست آمد، هاي همبستگی نیز بههمانطور که در فرض

تواند رفتارهاي مطلوب در دانشجویان را رفتارهاي حمایتی می
بینی کند. این مهم ششناسی پیاز طریق سه نیاز اساسی روان

گري بوده (ریان و تعیین-راستا با رویکردهاي نظریه خودهم
). بدین شکل که، رفتار حمایتی مربی از طریق 2017دسی، 

شود که شناختی باعث میرضایتمندي از نیازهاي اساسی روان
دانشجو تمایل به تداوم ورزشی در آینده داشته باشد. این یک 

اضر است. بدین معنی که، احترام به یافته مهم در تحقیق ح
هاي رفتارها و رویکردهاي دانشجو در کالس و اینکه از دیدگاه

شود دانشجویان رضایتمندي کردن باعث میآنها حمایت
بیشتري از نیازهاي اساسی را تجربه کنند، که در نهایت پیامد 
مطلوب رفتاري در دانشجویان دارد. پس نشان داده شده که در 

باشد. در هر حال ثر میؤم، رفتار مربی بسیار ماین مه
ثر در این میل به ورزش دانشجویان، از ؤهاي دیگر مویژگی

دانشجویان، همانطور  32و شخصیتی 31هاي علیجمله ویژگی
) اشاره کرده 2017گري (ریان و دسی، تعیین-که نظریه خود

 تواند جالب توجه نیز باشد. است، می
ما تنها توانست ناکامی از نیازهاي رفتارهاي کنترلی مربی ا

در  يثیرأبینی کند، و هیچ تشناختی در دانشجویان را پیشروان
تر میل به ادامه ورزش دانشجویان ندارد. همانطور که پیش

 تواند تاحدودي در رابطه با میزان نسبتاًنشان داده شد، این می
ین باالي رفتار کنترلی ادراك شده توسط دانشجویان باشد. بد

تواند باعث ناکامی از نیازها شود، اما معنی که، رفتار کنترلی می

                                                                      
31. Causality  
32. Personality  

ثیري نداشت. براي بررسی این مهم، أبر یک پیامد مطلوب ت
شود که یک پیامد نامطلوب، براي تحقیقات آینده، پیشنهاد می

بدنی در از جمله عدم تمایل به ورزش و یا ترك فعالیت
 دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد.

 ۀهاي گذشتتر این بود که ناهمخوان با پژوهشالبج
)، 2016؛ چئون و همکاران، 2017، 2015(هائرنس و همکاران، 

پژوهش حاضر یک رابطه منفی بین رفتارهاي حمایتی و 
این نیز به نوبه خود  ،رفتاري کنترلی ادراك شده را نشان نداد

در  تواندتر بحث شد، میهمانطور که پیش و قابل توجه بوده
باالي رفتارهاي کنترلی باشد. بدین  رابطه با میانگین نسبتاً

معنی که، در حالی که مربی به رفتارهاي حمایتی اعتقاد 
تواند داشته باشد، آنها تا حدي نیز رفتارهاي کنترلی را در می

ها، برند. براي بررسی بیشتر اینارتباط با دانشجویان به کار می
آینده ضمن بررسی رفتارهاي  هايپژوهششود که پیشنهاد می

ادراك شده توسط دانشجویان که در تحقیق حاضر مورد بررسی 
 33گزارشی-گونه رفتارها به صورت یک خودقرار گرفت، این

در آنها بررسی  34ايتوسط خود مربیان و یا به صورت مشاهده
بهتر مورد را شود، تا بتوان پیامدهاي رفتاري آن در دانشجویان 

 . داد بررسی قرار
تواند در یکی از کاربردهاي مهم نتایج تحقیق فوق می

رابطه با اجراي رفتارهاي حمایتی مربی از دانشجویان به جهت 
ارتقا نیازهاي اساسی و میل به ادامه ورزش در آنها باشد. بدین 

تعیین دانشجویان در کالس -شکل که، مربی از رفتارهاي خود
گیري هاي تصمیمحمایت کند، از حق انتخاب و قابلیت

هاي آموزشی اطالعاتی استفاده دانشجویان حمایت کند، از شیوه
کند، بازخورد مثبت به دانشجویان درباره عمکلرد و رفتارشان 

هاي ارائه دهد، از شایستگی دانشجویان در انجام فعالیت
و ارتباط مناسب و گرمی با دانشجویان برقرار  حمایتکالسی 

هاي از شیوه، باید از رفتارهاي کنترلیکند. در عین حال مربی 
سنجش دانشجویان به روش مستقیم و از اعمال فشار به 

هاي کالسی دوري دانشجویان به جهت انجام تکالیف و فعالیت
تواند در طرح تحقیق تجربی نیز توسط این اهداف می کند.

هاي بدنی و فوق برنامههاي تربیتگروه و یا دانشکده
جهت استفاده بهتر اساتید و مربیان اجرا  دانشگاهبدنی در تربیت
 شود. 
-پژوهش حاضر در پی آزمون نظریه خودطورکلی، به
گري در رابطه با رفتارهاي مربی در نیازهاي اساسی تعیین

                                                                      
33. Self-report  
34. Observation  
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شناختی و میل به ادامه ورزش در دانشجویان بود. همانطور روان
د، ) و محققین انتظار داشتن2017که نظریه (ریان و دسی، 

رفتارهاي حمایتی مربی از استقالل ادراك شده توسط دانشجو 
بر ارضاي نیازهاي اساسی آنها و همچنین تمایل به تداوم 

ثر بود. اما رفتارهاي کنترلی مربی ادراك ؤورزشی در آینده م
ثر بود و بر ؤشده توسط دانشجو تنها بر ناکامی از این نیازها م

ثیري نداشت. این أنی تهاي بدتمایل دانشجویان به فعالیت
تواند براي مربیان تربیت بدنی دانشگاه کاربردي باشد، نتایج می

عنوان بازخوردي مهم در رفتارهایشان تلقی شود. این هو ب

تحقیق همچنین، نقش مهم رفتارهاي حمایتی از نیازهاي 
اساسی در دانشجویان در دانشگاه را در پیامدهاي مطلوب 

 دهد.ه قرار میرفتارهاي آنها مورد توج
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