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 تحقیقیمقاله 

   در استرس مدیریت بر ورزي شفقت رفتارهاي ارتباط

 اساسی نیازهاي گر میانجی نقش اساس بر ورزشی مربیان

 شناختیروان
 

 چکیده
 شفقت رفتارهاي ارتباط بررسی هدف با حاضر پژوهش، مختاري-خود نظریه اساس بر :زمینه
 اساسی نیازهاي گريمیانجی نقش اساس بر ورزشی مربیان در استرس مدیریت بر ورزي
 . شد انجام شناختی روان

 و گروهی هايورزش اي حرفه هاي باشگاه مربیان از نفر 276در این مطالعه  روش کار:
 پژوهش این در دسترس در و هدفمند صورت به کشور غرب شمال هاي استان سطح در انفرادي
، شناختی روان اساسی نیازهاي، خود به ورزي شفقت( پژوهش هايپرسشنامه. کردند شرکت
 از الکترونیکی صورتبه داك گوگل هايفرم از استفاده با) فردي مشخصات و شده ادراك استرس
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 تجربه با مثبتی ارتباط ورزي شفقت رفتارهاي بر اساس یافته هاي مطالعه حاضر، یافته ها:
 این، مقابل در .داشت مثبت ي شده ادراك استرس و شناختی روان اساسی نیازهاي از رضایتمندي

 ي شده ادراك استرس و شناختی روان اساسی نیازهاي تخریب تجربه با منفی ارتباط رفتارها
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 .دارد تاکید مثبت ي شده
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 مقدمه
ناپذیري از زندگی انسان شده است.  امروزه استرس بخش جدایی

نیازهاي زندگی، قرار گرفتن در معرض حوادث مختلف، تأمین 
ها از جمله مواردي هستند  ها و پرهیز از ناکامی تالش براي کامیابی

سترس یک عامل درونی ا .)1( شوند که سبب ایجاد استرس می
د و نشنو د، مینبین با توجه به وضعیتی که می افراداست که  ذهنی و

توانایی خود را در  و کنند د براي خود تعبیر و تفسیر مینکن درك می
ذهنی به -طور خالصه واکنشی درونی به .دانند د این وضعیت نمیح

تواند تأثیرات است که حتی می تصور از موقعیت درك شده
نوع تفکر  درواقع .)2( فیزیولوژیکی خاصی به همراه داشته باشد

درباره اتفاقات و حواشی و نوع سؤاالتی که در ذهن از خود 
چگونگی تفکر و  یعنی ؛شود پرسند باعث ایجاد استرس می می

طراب و استرس یا باعث اض می تواندبرداشت از شرایط موجود 
وجود سطحی بهینه از استرس و اگرچه  ).2(شود انگیزه و هیجان 

تنش براي ایجاد حس رقابت و یادگیري الزم هست ولی اگر میزان 
تنش از حدي فراتر رود طوري که انسان فرصت کافی براي ایجاد 

نداشته باشد، دچار تحلیل قوا شده و عوارض استرس  تعادل و توازن
تواند منجر به  را تجربه خواهد کرد. استرس شدید یا طوالنی می

روانی و جسمانی  بیماري هايشروع، تشدید و تداوم بسیاري از 
. ورزشکاران و مربیان نیز از این قاعده مستثنی نیستند، )3( گردد

صورت   بهو مربیان  ارانورزشک شود می باعث گاهیشرایط رقابت 
که روي نیروها و نشان دهند  هایی جسمی و فکري واکنش

مربیگري شغل   .)4( کارکردهاي آنان تأثیرات زیانباري داشته باشد
شامل  که فشار و استرس در آن دائمی است وانگیزي است  چالش

استرس براي برنده شدن، احساس عدم امنیت عمومی، مشکالت 
ریزي  هاي طوالنی که صرف برنامه ساعت انضباطی و همچنین

از این عوامل و صرفنظر . )5( ، می باشدشود تمرین و سفر می
ها نشان داده است که سابقه  هاي بازي، پژوهش حساسیت

توانند به نحوي در مربیگري، شرایط و موقعیت بازي نیز می
رو،  . از این )6( گیري استرس در بین مربیان نقش داشته باشد شکل

توانند نقش مؤثري در اي اجتماعی میشرایط مربی و عوامل زمینه
. )6( گیري و یا در نقطه مقابل، نحوه مقابله با آن داشته باشندشکل

 یمنف ریتنها تأث  نه انیزا توسط مرب درنتیجه احتماالً عوامل استرس
ها کار  که با آن یبر خود دارد، بلکه ممکن است بر ورزشکاران

و  ي، رفتاریشناختی، عاطف عواقب روان وبگذارد  ریتأث زیکنند ن می
تالش  انیاز مرب ياریبس ).7-9( دداشته باش يمتعدد يعملکرد

 شیافزا يو ورزشکار برا یمرب بین رابطه مثبت کیکنند تا  می
ها  که آن یکنند، استرس جادیو رفاه ورزشکار ا تیعملکرد، رضا

اهداف تأثیرات  نیاز ا کیهر  يکنند ممکن است بر رو تجربه می
و  یتواند بر رابطه مرب استرس می نیطور خاص، ا به بگذارد. یمخرب

ایجاد استرس در نفس ورزشکار،  ورزشکار با کاهش اعتمادبه

ي  نحوه . )7و10و11( شودنفس نمایان  عزت کاهش و ورزشکار
نفس مربیان  و اعتماد به  شناختی، استرس، انگیزه ضعیت روانو

 که طوري انگیزه و استرس ورزشکاران دارد به  تأثیرات بسزایی بر
اگر استرس مربی در حد الزم و ملزوم (و یا استرس مثبت) جهت 

تواند عملکرد ورزشکار را بهبود  می ،ایجاد احساس رقابت باشد
خشد. در مقابل افزایش استرس و فشار روانی زیاد (و یا حتی ب

 شود. تواند باعث تخریب عملکرد در ورزشکاران ترس منفی) میاس
در میان نظریات معتبر جهت بررسی ساختارهاي استرس در محیط 

مختاري یکی از نظریات برجسته بوده که -هاي ورزشی، نظریه خود
هاي شخصیت و ها را بر اساس ویژگیاسترس عوامل تعیین کننده

هاي پژوهشی این نظریه حمایتدهد. انگیزش مورد بررسی قرار می
 که فرضیات آن درزمینه ورزش و زیادي در دنیا به دست آورده

این  مثال بعنوان .قرار گرفته است رقابت در ایران نیز مورد بررسی
مندي از نیازهاي اساسی  نظریه بر نقش کلیدي رضایت

شناختی، یعنی استقالل، شایستگی و وابستگی در پیامدهاي  روان
بر اساس این نظریه،  .)12-14( ورزشکاران تأکید داردمطلوب 

کننده پیامدهاي مطلوب  فقط تعیین  شناختی نه نیازهاي اساسی روان
هاي  ازجمله عملکرد و بهزیستی هستند بلکه در رابطه با شاخص

یعنی  مختاري-خود ای استقالل .نیز می باشندمنفی ازجمله استرس 
پذیرها با  پذیرها و تطبیق این امکان ي امکان پردازش یکپارچه

ها. وقتی افراد خودمختار عمل  احساسات، نیازها و محدودیت
شوند و عملکردشان نیز  ها می  تر درگیر فعالیت کنند، عمیق می

نیاز، بر شروع و تنظیم رفتار توسط خود  نیا .)15( شود پربارتر می
ي آزاد، خود تأییدي و خودکنترلی، اشتیاق  رادهي ا فرد یعنی تجربه

صورت  دهی به تجربیات و عمل کردن به ارگانیزم براي سازمان
 .)14و16و17( دهماهنگ با تصویري که از خودش دارد، اشاره دار

به داشتن تعامل مؤثر با محیط براي  يکارآمد-خودی یا ستگیشا
تولید پیامدهاي مطلوب و جلوگیري از پیامدهاي نامطلوب است که 

ها و در انجام  بردن استعدادها و مهارت بیانگر گرایش براي به کار
 هاست هاي بهینه و تسلط یافتن بر آن این کار، دنبال کردن چالش

هاي  بستگییوندها و دل، نیاز به برقراري پیوابستگیا  ارتباط.  )18(
عاطفی با دیگران است و بیانگر میل به مرتبط بودن عاطفی و 

ساختار انگیزشی  ست. ارتباط، ادرگیر بودن در روابط صمیمانه 
ها  مهمی است زیرا زمانی که روابط میان فردي از این نیاز آن

دهند، در برابر  حمایت کنند، افراد وظایف خود را بهتر انجام می
شناختی کمتري دچار  پذیرتر و به مشکالت روان انعطافاسترس 

 کنند داراي پایگاه بین فردي امنی هستند شوند زیرا احساس می می
شناختی  ، تمایالت روانمختاري-بر اساس نظریه خود .)19(

هاي بین فردي و  وجود دارند که اگر در قالب بافت یمشخص
مندي یت(یعنی احساس رضا فرهنگی مرتبط با رشد فرد ارضا شوند

، رشد، یکپارچگی و بهزیستی فرد شناختی)از نیازهاي اساسی روان
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که ارضاي این تمایالت  اما درصورتی ؛را تسهیل خواهند کرد
شناختی جدي  هاي روان شناختی با ناکامی روبرو شود، آسیب روان

شود فرد  که تخریب این نیازها باعث می طوري به به بار خواهند آمد
احساس ناکارآمدي و عدم شایستگی کند و نتواند با محیط ارتباط 

باعث افت عملکرد و باال رفتن استرس که خود درستی برقرار نماید 
پیشرفت  ملزومات مختاري-خود نظریه . در حقیقت، درخواهد شد

 بنیادین نیازهاي مفهوم از استفاده با سالم عملکرد و ورزشی
نقش موثر ، یا بعبارتی ارتباط و ستگیشای استقالل، به شناختی روان

مشخص می شوند  شناختیو میانجی این نیازهاي اساسی روان
 .)20و21(

دهد که یکی دیگر از هاي پژوهشی نشان می از سوي دیگر یافته
کاهش استرس در محیط فعالیت شود،  تواند باعثعواملی که می

به خود با  د که شفقتندهمی نشان یافته هاباشد. شفقت ورزي می
هاي سالمت و بهزیستی روانی شامل کاهش استرس و  شاخص

نفس و شادي و عملکردهاي مثبت  اضطراب، افزایش اعتماد به 
توان . شفقت به خود را می)22( شناختی در ارتباط است روان

چیز بد  عنوان یک موضع مثبت نسبت به خود زمانی که همه به
عنوان یک صفت و یک  به  خودبه رود تعریف کرد. شفقت  پیش می

پذیري عاطفی محسوب  عامل محافظ مؤثر براي پرورش انعطاف
هاي درمانی باهدف بهبود شفقت  تازگی روش که به طوري شود به می

صورت مهربانی  . شفقت معموالً به )23( شده است خود توسعه داده
شده است اما در روانشناسی بودائی این باور  نسبت به دیگران بیان

شفقت  از وجود دارد که احساس شفقت نسبت به خود ضروري تر
شفقت موجب احساس  کهنسبت به دیگران است. بدین شکل 

مراقبت فرد نسبت به خود، آگاهی یافتن، نگرش بدون داوري 
هاي خود و پذیرش این نکته که  ناپسندیدگی و شکست نسبت به

تواند تجارب وي نیز از بخشی از تجارب معمول بشري است، می
واقع شفقت نسبت به خود نیازمند  در .)24( سازي شود مفهوم

ها بخشی از  پذیرش این نکته است که رنج و شکست و ناپسندي
ها ازجمله خود فرد مستحق  ي انسان شرایط انسانی است و همه

باالیی  ی. افرادي که داراي خود شفقت)25( مهربانی و شفقت است
کنند، با وشایند را تجربه میزمانی که یک رخداد ناخ ،هستند

درواقع شفقت به خود  .دنکن مهربانی و مالیمت با خود برخورد می
 استرس باال باعث افزایش ارتباط اجتماعی، سرکوب نشخوار فکري،

هاي شفقت ورزي رو، داشتن ویژگی ازاین .)26د (شو و اضطراب می
تواند نقش مؤثري در کنترل و مقابله با استرس داشته به خود می

با بررسی میزان شفقت ورزي  مطالعه حاضرباشد. بر این اساس، 
. این خواهد نمودي مقابله با آن ارائه  مربیان، راهکاري نیز درزمینه
 گیردبررسی قرار می مختاري مورد-هدف از طریق نظریه خود

ین پژوهش، بررسی بدین شکل که هدف کلی ا .)14و29-27(
ارتباط بین رفتارهاي شفقت ورزي با استرس بر اساس نقش 

باشد. شناختی در مربیان ورزشی میگر نیازهاي اساسی روانمیانجی
رود که در نهایت، بر اساس پیشینه بررسی شده، انتظار می

-ورزي با تجربه رضایتمندي از نیازهاي روان رفتارهاي شفقت 
 .ي مثبت ارتباطی مثبت داشته باشدك شدهشناختی و استرس ادرا

ورزي با تجربه تخریب از نیازهاي  در مقابل، رفتارهاي شفقت
ي منفی در مربیان ورزشی شناختی و استرس ادراك شدهروان

  ارتباطی منفی داشته باشد.
 

 کارروش 
پژوهش حاضر به روش همبستگی،  با کاربرد مدل معادالت 

از  نفر 276 شامل پژوهشاین  يآمار جامعهباشد. ساختاري می
 درهاي گروهی و انفرادي  ورزش ياحرفه يها باشگاه انیمرب

صورت هدفمند و در   شمال غرب کشور بود که به يهااستان سطح
در فاصله سنی بین )  پژوهش يرهایمتغ تعداد به توجه با(و دسترس 

طع کننده، زن، با مق سال بودند. اکثر مربیان شرکت 60تا  20
هاي انفرادي بودند.   تحصیلی لیسانس و در حال مربیگري در رشته

  هاي گوگل داك به هاي پژوهش با استفاده از فرم  پرسشنامه 
صورت الکترونیکی از طریق واتساپ، ایمیل و تلگرام در اختیار 

 ).1جامعه پژوهش قرار گرفت (جدول 
 

 ابزار گردآوري اطالعات
میزان شفقت به  براي سنجش ي:ورز شفقت خود پرسشنامه

خود از مقیاس خود شفقت ورزي استفاده شد. این مقیاس خود 
که داراي  )24( است شده توسط نف ساخته 2003گزارشی در سال 

اصلی خود شفقت  هاي مثبت و منفی سه بعد است و جنبه سؤال 26
به طوري که در مقابل هر بعد مثبت یک بعد  .سنجد ورزي را می
گویه) در برابر قضاوت در مورد  5( خودمهربانی به ارد، منفی قرار د

گویه) و  4( گویه) در برابر انزوا 4گویه)، اشتراکات انسانی ( 5( خود
 سؤاالت). گویه 4گویه) در برابر فزون همانندسازي( 4ذهن آگاهی (

اي از تقریباً هرگز تا تقریباً همیشه  درجه 5 لیکرت مقیاس صورت به
( با احتساب نمرات معکوس)  مؤلفه 6است. میانگین نمرات این 

با سؤاالتی  .دهد ورزي را به دست می ي خود شفقت نمره
هاي خود به قضاوت  کفایتی من درباره اشتباهات و بی"مانند:

د که در مور وقتی"، "کنم ها را تائید نمی نشینم و آن می
کنم و فکر  کنم، بیشتر احساس تنهایی می هایم فکر می کفایتی بی
. براي به دست آوردن "هستمکنم متفاوت از بقیه افراد جهان  می

هاي منفی (قضاوت خود،  نمره کلی خود شفقت ورزي زیرمقیاس
شد. در گذاري  طور معکوس نمره ) آن بهيانزوا و فزون همانندساز

پایایی این پرسشنامه مطلوب گزارش روایی و  )30( پژوهش گذشته
 . بودشده 
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 Basic( یشناخت روان یاساس يازهایتجربه ن پرسشنامه

Psychological Needs Scale(:  براي سنجش نیازهاي
 7با طیف  )31( پرسشنامه بهزادنیا و همکاران شناختی اساسی روان

 12که داراي  )موافقم(کامالً  7) تا مخالفم امالًک( 1 کرتیلارزشی 
مورد  ،ستاخرده مقیاس استقالل، شایستگی و ارتباط  3و  سؤال

 نیکه از ا شود می یابیبا چهار مورد ارز ازیهر ن استفاده قرار گرفت.
 يو دو مورد برا یاساس يازهاین رضایتمندي از يتعداد دو مورد برا

من در ". موارد شامل شود میاستفاده  یاساس يازهاین تخریب
 "و حق انتخاب دارم ياحساس آزاد کیدهم  یکه انجام م ییکارها

کنم در  می ییمن احساس توانا")، يخودمختار از (رضایتمندي
من ")، شایستگی(رضایتمندي از  "دهم آنچه انجام می

گذرانم، تجربه  یها وقتم را م که با آن يگرمی با افراد احساس
دهم،  یکه انجام م ییکارها شتریب")، ارتباطاز  تی(رضا "کنم یم

من ")، يخودمختار تخریب( "ها هستم و مجبور به انجام آن ریناگز
 تخریب(.) دارمی(ناکام يدیمااحساس نا میعملکردها از ياریدر بس

ها وقتم را  که دوست دارم با آن يبه گمانم افراد"و  ") یستگیشا
نمره  کیدر این مطالعه، ). تخریب ارتباط( "نم، دوستم ندارندابگذر
 ازیمجموع سه ن نیانگیبا م ،ازین تخریبو  ازیاز ن تیاز رضا یبیترک

روایی  )32( در پژوهش بهزادنیا و فتاح مدرس .شود میگیري  اندازه
 و پایایی این پرسشنامه مطلوب گزارش شده است.

 :)Perceived Stress Scale(شده ادراكاسترس  مقیاس
شده  توسط کوهن و همکاران ساخته 1983این مقیاس در سال 

باشد و هر آیتم بر اساس یک مقیاس  آیتم می 14شامل است که 
هیچ، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) پاسخ ( يا درجه لیکرتی پنج

شده دو خرده مقیاس را   شود. مقیاس استرس ادراك داده می
 آیتم 7 از استرس شاملسنجد: الف) خرده مقیاس ادراك منفی  می
دلیل  به  اندازه  چه   تا گذشته   ماه  در طول " طور مثال باشد، بهمی

و  "اید؟ ناراحت شده ، اید نداشته را  انتظارش  اي که  مسئله پیش آمدن  

 آیتم  7شده مثبت از استرس که شامل  ب) خرده مقیاس ادراك
ه اندازه احساس در طول ماه گذشته تا چ"طور مثال:  باشد، بهمی

 . در    پژوهش هاي قبلی، "اید که بر همه امور تسلط دارید؟ کرده
 روایی و پایایی این پرسشنامه مطلوب گزارش شده است.

 
 ها روش پردازش داده

 استفاده با ها دادهها،  طریق پرسشنامه از آوري اطالعات پس از جمع
 با ها داده. گرفت قرار بررسی مورد يساختار معادالت مدل از

 يساختارها یبررس جهت 24نسخه  SPSS افزارهاي نرم از استفاده
 رهایمتغ یعامل ساختار یبررس ها،داده عیتوز بودن یعیطب ،یفیتوص

از  نیهمچن مورد بررسی قرار گرفت. ها آن نیب یهمبستگ و
 استفاده رهایمتغ نیب یعل روابط یبررس جهت  R Studioافزار نرم
 .شد

 
 یافته ها

هاي (با میانگین و انحراف استاندارد و پایایی درونی پرسشنامه
استفاده از ضرایب آلفاي کرونباخ) پژوهش حاضر به همراه 

هاي گزارش شده است. داده 2ماتریکس همبستگی آنها در جدول 
هاي چولگی و کشیدگی در ابتدا نشان پژوهش بر اساس شاخص

 اند.قرار گرفته طبیعیدادند که در یک دامنه 
شفقت ورزي با ذهن  دهد، نشان می 2طور که نتایج در جدول  همان

ط مثبت و با سه بعد آگاهی،  مهربانی و اشتراکات انسانی ارتبا
آگاهی و ابعاد ذهنفزون سازي ارتباط منفی دارد. و  قضاوت، انزوا

مهربانی به خود نیز ارتباط مثبتی با رضایتمندي از نیازها و 
شایستگی داشتند، اما با وابستگی ارتباطی همچنین استقالل و 

آگاهی و مهربانی همچنین ارتباط منفی با نداشتند. ابعاد ذهن
شناختی داشتند (به جز عدم ارتباط تخریب نیازها و هر سه نیاز روان

 آگاهی با تخریب وابستگی). ذهن
 

 جمعت شناختی وهاي فردي اطالعات مربوط به ویژگی -1 جدول
  

 درصد فراوانی تعداد (نفر) 

 جنسیت
 %39/17 48 مرد
 %61/82 228 زن

 رشته مربیگري
 %49/64 178 انفرادي
 %51/35 98 گروهی

 مدرك تحصیلی

 %81/26 74 تر کاردانی و پایین
 %03/42 116 کارشناسی

 %25 69 کارشناسی ارشد
 %16/6 17 دکتري

 سابقه مربیگري

 %33/33 92 و کمتر سال 2
 %55/23 65 سال 5 تا 3
 %84/18 52 سال 10تا  6
 %28/24 67 و بیشتر سال 11
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ذهن اگاهی و مهربانی و اشتراکات انسانی با استرس مثبت ارتباط 
نفی ارتباط منفی و معناداري و با استرس م شتندمعناداري دا مثبت و
از طرفی قضاوت ، انزوا و فزون همانندسازي با استرس  داشتند.

مثبت ارتباط منفی و با استرس منفی ارتباط مثبت و معناداري 
همچنین هر سه بعد رضایت از نیازها (استقالل، شایستگی  .داشتند

و وابستگی) با هر سه بعد تخریب از نیازها (استقالل، شایستگی و 
. داشتاط منفی و معناداري وابستگی) و تخریب از نیازها ارتب

بعدهاي استقالل شایستگی و وابستگی از رضایت از نیازها با 
استرس مثبت ارتباط مثبت و با استرس منفی ارتباط منفی 

این درحالی است که هر سه بعد استقالل ،  .داشتندمعناداري 
شایستگی و وابستگی تخریب نیازها با استرس مثبت ارتباط منفی و 

 . داشتندفی ارتباط مثبت ومعناداري با استرس من
همچنین ارتباط بعدهاي رضایت از نیازها با شفقت ورزي مثبت 
ومعنادار و با بعدهاي تخریب از نیازها با شفقت ورزي منفی و 

مندي از نیازهاي اساسی رابطه  با رضایت ورزي. شفقتبودندمعنادار 
که رابطه آن با تخریب از نیازهاي  درحالی داشتمثبت و معناداري 

 .بودمعنادار  و منفی اساسی
ه شفقت ورزي با استرس رابط داد کههمچنین نتایج نشان 

اما در مورد استرس  بودو مثبت  شده مثبت، معنادار ادراك
مندي  ارتباط بین رضایت .بودشده منفی این رابطه معکوس  ادراك

معنادار و مثبت و با  شده مثبت، اكاز نیازهاي اساسی با استرس ادر
تمامی ضرایب . بودمعنادار و منفی  شده منفی، استرس ادراك
 01/0آمده بین متغیرهاي پژوهش در سطح  دست همبستگی به

  .بودندمعنادار 

 مدل مسیر، با استفاده از تحلیل ارتباط بین متغیرهاپس از بررسی 
ژوهش و برازش مدل هاي اصلی پ به بررسی فرضیه افزار آر نرمدر 

شود  مشاهده می 3جدول طور که در  همان. شد  پژوهشی پرداخته
هر  براي قبول و مقادیر قابل آمده در پژوهش حاضر دست مقادیر به

 شهاي براز شاخص. اند شده هاي برازش گزارش یک از شاخص
 اند. شده تفکیک گزارش مطلق، تطبیقی و مقتصد به مدل 

 Goodness of Fit( نیکویی برازششاخص در این پژوهش 

Index (GFI)( یافته ، شاخص نیکویی تعدیل )Adjusted 

Goodness of Fit Index (AGFI)( ریشه میانگین مربعات  و
هاي برازش مطلق، شاخص  عنوان شاخص باقیمانده استانداردشده به

، شاخص  )Comparative Fit Index (CFI)( برازش تطبیقی
و شاخص  )Normed Fit Index (NFI)( برازش هنجار شده

 )Non- Normed Fit Index (NNFI)( برازش هنجار نشده
بر درجه آزادي، خی  مجذور هاي برازش تطبیقی و عنوان شاخص به

 و )Parsimony Fit Index (PNFI)( شاخص برازش ایجاز
 Root Mean Square( میانگین مربعات خطاي میانگین مجذور

Error of Approximation( برازش هاي عنوان شاخص به 

 اند. شده مقتصد در نظر گرفته
در حد مطلوبی قرار برازش هاي  تمامی شاخص 3جدول با توجه به 

توان نتیجه گرفت که مدل آزمون  طبق شاخص برآورد می، دارند
. دارد در مربیان شده هاي گردآوري شده برازندگی مناسبی با داده

یافتگی به اعمال اصالحات بر اساس شاخص تعدیلاین مدل بعد از 
ورزي بر استرس دست آمد، یعنی ارتباط مستقیم شاخص شفقت

-ادراك شده مثبت. این نتیجه همراستا با تحلیل و نتایج پژوهش
 .)22( باشدهاي گذشته نیز می

 
 پژوهش  بین متغیرهاي ضریب همبستگی آمار توصیفی و ماتریس -2جدول 

 

 انحراف  میانگین متغییرها

 معیار

 آلفاي

 کرونباخ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                1 85/0 49/0 52/3 . شفقت ورزي به خود1

               1 68/0 70/0 68/0 68/3 . مهربانی2

              1 53/0 75/0 70/0 67/0 80/3 . ذهن آکاهی3

             1 43/0 49/0 50/0 71/0 68/0 39/3 .اشتراکت انسانی4

            1 -01/0 -25/0 -22/0 -67/0 70/0 66/0 75/2 .قضاوت در مورد خود5

           1 62/0 -20/0 -49/0 -30/0 -82/0 70/0 81/0 30/2 . انزوا6

          1 71/0 55/0 -05/0 -46/0 -20/0 -73/0 72/0 78/0 66/2 . فزون همانندسازي7

         1 24/0 -25/0 -18/0 01/0 28/0 15/0 29/0 70/0 77/0 98/5 مندي از نیازهاي . رضایت8

        1 75/0 -17/0 -20/0 -15/0 10/0 22/0 13/0 23/0 70/0 23/1 57/5 . رضایت مندي از استقالل9

       1 33/0 76/0 -29/0 -24/0 -24/0 -01/0 25/0 15/0 28/0 83/0 90/0 31/6 رضایت مندي از شایستگی.10

      1 46/0 20/0 71/0 -09/0 -12/0 -02/0 11/0 14/0 06/0 13/0 70/0 98/0 07/6 رضایت مندي از وابستگی .11

     1 -21/0 -39/0 -18/0 -34/0 40/0 46/0 43/0 -04/0 -27/0 -24/0 -45/0 74/0 06/1 38/2 . تخریب از نیازهاي اساسی12

    1 75/0 -21/0 -27/0 -14/0 -27/0 23/0 31/0 26/0 05/0 -22/0 -14/0 -28/0 70/0 51/1 90/2 . تخریب استقالل13

   1 42/0 12/0 -13/0 -40/0 -21/0 -32/0 39/0 45/0 43/0 -13/0 -27/0 -29/0 -48/0 72/0 36/1 15/2 تخریب شایستگی14

  1 48/0 25/0 72/0 -15/0 -23/0 -06/0 -19/0 31/0 30/0 29/0 -02/0 -13/0 -12/0 -29/0 70/0 28/1 08/2 تخریب وابستگی 15

 1 -24/0 -41/0 -19/0 -36/0 11/0 25/0 17/0 24/0 -30/0 -39/0 -21/0 28/0 50/0 34/0 48/0 81/0 56/0 57/2 . استرس مثبت16

 -53/0 28/0 45/0 29/0 44/0 -04/0 -19/0 -13/0 -16/0 55/0 54/0 47/0 -07/0 -35/0 -20/0 -54/0 81/0 77/0 73/1 . استرس منفی17
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 هاي برازندگی مدل پژوهش شاخص -3جدول 
 هاي برازش مطلق شاخص

 GFI AGFI SRMR شاخص

 00/0 96/0 95/0 آمده دست مقدار به

 05/0کمتر از  80/0بیشتر از  90/0بیشتر از  پذیرش حد قابل
 هاي برازش تطبیقی شاخص

 CFI NFI NNFI شاخص

 01/1 94/0 00/1 آمده دست مقدار به
 90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  پذیرش حد قابل

 یافته هاي برازش تعدیل شاخص

 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 00/0 062/0 09/0 آمده دست مقدار به

 08/0کمتر از  60/0بیشتر از  3کمتر از  پذیرش حد قابل
 

مدل آزمون شده پژوهش بعد از کنترل وضعیت  1در شکل 
شده  اجتماعی اقتصادي، جنسیت و تحصیالت مربیان نشان داده

مندي از نیازهاي اساسی  است. بدین شکل، شفقت ورزي با رضایت
) ارتباط -96/0و با تخریب نیازهاي اساسی ( ) ارتباط مثبت40/0(

مندي از نیازهاي  که، رضایتمعنادار داشت. جالب توجه اینمنفی و 
شده مثبت و منفی ارتباطی نداشت، در  اساسی با استرس ادراك

) 18/0( شده منفی  مقابل، تخریب نیازهاي اساسی با استرس ادراك
) ارتباط منفی -08/0شده مثبت ( ارتباط مثبت، و با استرس ادراك

 داشت.
گر رضایتمندي و تخریب نیازهاي یدر مرحله بعد، نقش میانج

ورزي و استرس شناختی در بررسی رابطه بین شفقتاساسی روان
ي مثبت و منفی در مربیان ورزشی مورد بررسی قرار ادارك شده

ها، گرفت. بدین منظور و براي بررسی اثرات غیر مستقیم این رابطه
بر اساس  ها) استفاده و همچنین داده5000استراب (از رویکرد بوت 

سطح پایین و سطح باالي ضرایب دامنه اطمینان بررسی شد. بدین 
ي ك شدهاورزي با استرس ادر، نتایج نشان داد که شفقتترتیب

گر رضایتمندي از نیازهاي اساسی مثبت از طریق نقش میانجی
شناختی ارتباط مثبتی (به صورت مرزي) داشت (ضریب بتاي روان

). در 00/0 – 09/0دامنه اطمینان = ؛ 04/0اثر غیرمستقیم = 
ي منفی از شدهورزي ارتباط منفی با استرس ادراكمقابل، شفقت

شناختی داشت (ضریب بتاي طریق تخریب نیازهاي اساسی روان
 ).-25/0 – -08/0؛ دامنه اطمینان =  -16/0اثر غیرمستقیم = 

 

 گیري بحث و نتیجه
در حوزه  ،)14( مختاري-پژوهش حاضر بر اساس نظریه خود

 رفتارهاي مربیان ورزشی در جامعه ایرانی انجام گرفت.  

نقش رفتارهاي شفقت ورزي در استرس ادراك  ،در این پژوهش
گر رضایتمندي و ي مثبت و منفی بر اساس نقش میانجیشده

. مورد بررسی قرار گرفتشناختی تخریب نیازهاي اساسی روان
 یهمختاري و همچنین فرض-خودنتایج به طور کلی، حامی نظریه 

پژوهش بود و نشان داد که رفتارهاي شفقت ورزي مربیان با 
شان و شناختیاحساس  رضایتمندي از نیازهاي اساسی روان

ي مثبت در آنها ارتباط داشت. در مقابل، شده استرس ادراك
شناختی و ورزي با تجربه تخریب از نیازهاي روانرفتارهاي شفقت

ي منفی در مربیان ورزشی شمالغرب کشور شده استرس ادراك
 مختاري-ارتباطی منفی داشت. همانطور که در نظریه خود

مطرح شده است، رضایتمندي در مقابل تخریب نیازها  )14و16(
تواند پیامدهاي دوگانه مطلوب و نامطلوبی را به ترتیب به همراه می

قابل که،  تجربه احساس رضایتمندي در مبطوریداشته باشد. 
تواند پیامدهاي متفاوتی به شناختی میتخریب نیازهاي اساسی روان

رابطه با مربیان  نتایج این پژوهش در .)33( همراه داشته  باشد
تواند این تجربه ورزي میکه رفتارهاي شفقت ورزشی نشان داد

 تکمیلشناختی را به شکل خاصی در مربیان نیازهاي اساسی روان
تواند منجر به ورزي مربیان میرفتارهاي شفقت، به عبارتی .نماید

شناختی آنان شود که ارتقاي احساس رضایتمندي از نیازهاي روان
ي مثبتی در این رضایتمندي منجر به تجربه استرس ادراك شده

شود. در قسمت مقابل این رفتارها، زمانی که مربیان مربیان می
-نیازهاي اساسی ورزانه داشته باشند از تخریب رفتارهاي شفقت

شده و این تجربه کاهشی در تخریب جلوگیري شان شناختیروان
، آیدمی استرسورهاي منفی که براي مربیان پیش باتواند نیازها می
-ورزي در مربیان می. به عبارت دیگر، رفتارهاي شفقتمقابله کند

ي مثبتی را تجربه کنند تواند باعث شود که آنها استرس ادراك شده
ین تجربه به عنوان کارکردي بر اساس احساس رضایتمندي از و ا

در  .گیردشناختی تجربه شده در آنها شکل مینیازهاي اساسی روان
ورزانه در مربیان بعنوان یک رویکرد مقابله  مقابل، رفتارهاي شفقت

براي کاهش استرس منفی در آنها بوده که این تجربه به عنوان 
اس تخریب و ناکامی از نیازهاي کارکردي بر اساس کاهش احس

گیرد.  نتایج این شناختی تجربه شده در آنها شکل میاساسی روان
دارند وجود  است که بیان می قبلی هاي پژوهش همراستا با پژوهش

عواقب  ،استرس منفی در افراد عالوه برپایین آوردن سطح عملکرد
همسو با نتایج  یافته ها،. از طرفی )7-9(روانشناختی منفی نیز دارد

تواند  مندي از نیازها می کنند رضایت است که بیان می ییها پژوهش
پذیرتر و مشکالت روانشناختی  افراد را در برابر استرس انعطاف
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. همچنین این نتایج در )12و 19-21(وردآبوجود در آنها کمتري 
د که بر اهمیت شفقت ورزي بر نباش میدیگري   یافته هايراستاي 
نیازها و وجود استرس مثبت و اثربخش تاکید  ندي ازم رضایت

 .)22و24و26( کنند می
نشان داد که تخریب نیازهاي اساسی به  یافته هاي مطالعه حاضر

تري در بررسی رابطه گر قويمیانجی ،نسبت رضایتمندي از نیازها
منفی و مثبت به ترتیب ي شدهورزي و استرس ادراكبین شفقت

ورزي در دو این نتیجه مهم بیانگر اثربخشی رفتارهاي شفقت .بودند
تواند کاهش معناداري باشد: نخست اینکه این رفتارها میدیدگاه می

به وجود آورد. بدین  در تجربه احساس تخریب در نیازها در مربیان
آگاه بوده و نسبت به وقایع با دیدي شکل که وقتی یک مربی ذهن

  تجربه  شود کهکند، باعث میگاه میبازتر و بدون قضاوت ن
مختاري و یا -رضایتمندي یا تخریب کمتري از احساس خودعدم

کمتر احساس به عبارتی،  .اش تجربه کندگیريتوانایی در تصمیم
کند که کارآمدي کمی دارد و شایستگی برخی کارها را ندارد، 

که کمتر احساس کند که رابطه سردي در محیط ورزشی بطوري 
وجود دارد و ارتباط تعاملی کمی با ورزشکارانش و یا سایرین وي 

شود که این مربی کمتر دارد. تجربه این چنین احساساتی باعث می
هاي منفی شود که باعث تخریب رفتارها و درگیر استرسور

ورزي اثربخشی در قسمت بعدي، گرچه شفقت عملکردش گردد.
شناختی به نسبت کمی روي رضایتمندي از نیازهاي اساسی روان

مختار -توان به احساس خودتخریب آنها داشت، اما در کل می
احساس  داشتن ،هاي تمرینیبودن و حق انتخاب بهتر در برنامه

ها و ارتباطی صمیمی و کارآمدي و اثربخشی بهتر در اجراي برنامه
 اشاره کرد. یک مربی تر در تعامل با محیط عمیق

کاربردي براي مربیان ورزشی  وماتاین پژوهش ملزاز آنجاییکه 
ورزي شود که مربیان در تقویت رفتارهاي شفقتپیشنهاد می دارد،

هاي مختلف عملکردي، پیش از آنکه . در موقعیت)34(تالش کنند 
بت تصمیمی نسبت به وقایع بگیرند سعی کنند که بدون قضاوت نس

ا تجارب تلخ مثل شکست و ی به اتفاقات و نتایج نگاه کنند و
پیش از  .اتفاقات بد را بپذیرند و با رویکردي باز به آنها نگاه کنند

آنکه سعی بر حل برخی مشکالت کلی (مثل استرسورهاي محیط 
تعهد اجراي عملکرد متناسب و معمول خود داشته باشند بر رقابت) 

. بدین مفهوم که در عین حالی که در یک رقابت و یا اقدام کنند
از اینکه بر کاهش منابع استرس تمرکز کنند، رویداد هستند، بیشتر 

. توانند بر عملکرد خود و ورزشکاران در آن لحظه تمرکز کنندمی
با قبول مشکالت اما عدم قضاوت در مورد آنها و همچنین بعبارتی 

، اقدامات داشتن تعهدي نسبت به اجراي عملکرد بهینه در لحظه
 . الزم را بعمل آورند

هایی نیز بود. در ابتدا پژوهش از پژوهش حاضر، شامل محدودیت
 محدود به منطقه شمالغرب ایران مطالعه، نوع همبستگی و جامعه

رفتارها و یا پیش بینی آنها نیازمند  از این رو بررسی علیت بود.
ي اثربخشی و تجربی در جوامع بزرگتر خواهد بود. برا يها پژوهش

هاي آینده به شود که پژوهشها، پیشنهاد میی یافتهگیري علّنتیجه
هاي طولی اثربخشی رویکرد صورت تجربی و یا از طریق پژوهش

شود ورزي در مربیان بررسی شود. همچنین پیشنهاد میشفقت
 رویکرد و یا تجربه ورزشکاران ،رفتارهاي مربیبا بررسی همزمان 

 هاي پژوهش در رابطه بایکی دیگر از محدودیتد. شونیز بررسی 
 شیوع کرونا بود که باعث شد ارتباط با مربیان و همکاري آنان براي

 از این رو مدل معادالت .پژوهشگران این پژوهش محدود شود
ساختاري با بررسی تمامی عوامل بسته به تعداد متغیرها اجرا نشد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مدل پژوهش هاي برازندگی شاخص -1شکل 
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را بر اساس  مطالعهنتایج این  ،هاي آتیشود پژوهشپیشنهاد می
مدل معادالت ساختاري با در نظر گرفتن تمام متغیرها (مثل 

شناختی براي استقالل، شایستگی و وابستگی) نیازهاي اساسی روان
 تکرار نمایند. 

گر آن بود که رفتارهاي ر بیانبه طور کلی، نتایج پژوهش حاض
تواند به طور مثبتی در ارتباط با ورزي مربیان ورزشی، میشفقت

شناختی در آنان باشد که مندي از نیازهاي اساسی روانتتجربه رضای
ي مثبت در آنها شدهاین تجربه رضایتمندي نیز با استرس ادراك

ورزي باعث کاهش تجربه . در مقابل، رفتارهاي شفقتبودهمراه 

د که گردتواند شناختی در آنان میتخریب از نیازهاي اساسی روان
ي منفی شدهاین کاهش تجربه تخریب نیز با کاهش استرس ادراك

مربیان ورزشی به شود پیشنهاد میدر نهایت . بوددر آنها همراه 
عنوان یک رویکرد کلیدي جهت کنترل استرس و احساسات خود 

مثل افزایش رفتارهاي مهربانی به را ورزي در خود شفقت رفتارهاي
و تقویت کنند را  نآگاه بودخود، ارتباط مثبت با دیگران و ذهن

هاي آنی را کاهش همزمان رفتارهایی مثل انزوا طلبی و قضاوت
 دهند.
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