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چکیده
آموزان دوم و سوم انگیزگی دانشتحلیل کانونی رابطۀ حمایت اجتماعی و بیپژوهشهدف از این :هدف

.بدنی مدارس بوده استهاي تربیتمتوسطه از مشارکت در فعالیت
ه همبستگی و از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی انجام شد-توصیفیپژوهشاین :شناسیروش
هاي دوم و سوم مقطع متوسطۀ شهرستان بوکان به روش تصادفی، آموزان کالسنفر از دانش381. است

فردي پلیتر و همکاران هاي آماري انتخاب شدند و مقیاس رفتار بیناي به عنوان نمونهاي، چندمرحلهخوشه
با پایایی ) 2010(کاران بدنی شن و همانگیزگی در تربیتو پرسشنامۀ بی) α=81/0(با پایایی ) 2008(
)78/0=α (ها از روش همبستگی کانونی براي تجزیه و تحلیل داده. را پاسخ دادند)استفاده شد) بنیادي.

و جذاب ) p>05/0؛ r=-130/0(ها نتایج نشان داد که حمایت از استقالل با ارزشمند نبودن فعالیت:هایافته
حمایت از شایستگی با کمبود توانایی . داري داردمنفی و معنیرابطۀ ) p>05/0؛ r=-166/0(ها نبودن فعالیت

)135/0-=r 05/0؛<p( تالش ناکافی ،)133/0 -=r 05/0؛<p(ها ، ارزشمند نبودن فعالیت)197/0-=r ؛
01/0<p (ها و جذاب نبودن فعالیت)202/0-=r 01/0؛<p (داري دارد و حمایت از تعلق رابطۀ منفی و معنی

ها ، ارزشمند نبودن فعالیت)p>05/0؛ r=-108/0(، تالش ناکافی )p>05/0؛ r=-110/0(با کمبود توانایی 
)157/0-=r 01/0؛<p (ها و جذاب نبودن فعالیت)178/0 -=r 01/0؛<p (داري داردرابطۀ منفی و معنی .

داد آموزان نشان انگیزگی دانشدار را بین حمایت اجتماعی و بیهمچنین، تحلیل کانونی یک مجموعۀ معنی
.کندانگیزگی را تبیین میدرصد از تغییرات مجموعۀ بی19که در آن، مجموعۀ حمایت اجتماعی 

یزگیانگیبر بتوانندیآموزان فراهم کنند، مدانشيبرایتیحماطیکه محیبدنتیتربرانیدب:گیرينتیجه
.دهندشیفزاایبدنتیتربيهاتیبگذارند و مشارکت آنان را در فعالریآموزان تأثدانش
.یکانونلیتحل،بدنیتیترب،یاجتماعتیحمازش،یانگ: يکلیداي هواژه
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مقدمه
آموزان دارد و چنانچه بدنی در مدارس آثار تربیتی و پرورشی مهمی بر دانشآموزش تربیت

یر بسزایی در جهت رشد و تکامل هاي اجرایی و عملی آن به صورت اصولی انجام شود، تأثبرنامه
آموزان خواهد داشت پذیري اخالق در دانشجسمی، ذهنی، اجتماعی، روانی، تقویت روحیه و شکل

رسمیتبهجهانسراسردر مدارس نوین، دربدنیتربیتامروزه). 4: 1385کارگرفرد و نادریان، (
عنوانبهبدنیتربیتآموزشنگلستانامثال، درعنوانبه.شده است و اهمیت فراوانی داردشناخته

ترین برجستهمتحده،ایاالتدر.استشدهگنجاندهملیدرسیبرنامۀدرپایهموضوعاتازیکی
- پزشکیکمیتۀآمریکاییآکادمیو بدنیتیتربییکایآمرآکادمیمانندايحرفههايسازمان
هابرنامهاینطرفداري کرده و بر نقشبدنی تربیتهايبرنامهازبهداشت،وزارتکودکان وورزشی

از طرف دیگر، با وجود وعدة ارتقاي .)2001تومانیس،(اند کردهتاکیدعمومیبهداشتارتقايدر
مرکز (یابد بدنی با افزایش سن کاهش میهاي تربیتسالمت عمومی، انگیزش و مشارکت در فعالیت

کهدهدمینشانصنعتیکشورهايازپژوهشیشواهد). 1،2004کنترل و پیشگیري بیماري
تا هجده سیزدهسنینبیندرکاهششدیدترینباسن،رفتنباالباجسمانیهايفعالیتکاهش

).2000سالیس، (سالگی است 
شود بدنی استفاده میانگیزش در تربیتاي براي مطالعۀطور فزایندهاي که بهچارچوب نظري

اندکردهمطرح) 3،2000دسیو یانرا(خودتعیینی نظریۀازانپردنظریه. است2خودتعیینینظریۀ 
عوامل. گیردمیقرارتأثیرمحیط، تحتیکدراجتماعیعواملوسیلۀبهشدتبهانگیزشکه

برتوانندمیکنند،را تسهیل6تعلقو5، استقالل4شایستگیبنیادينیازهايازرضایتکهاجتماعی
ممکنکنند،تضعیفرانیازهااینکهاياجتماعیعواملکهرحالید. بگذارندفرد تأثیرانگیزش

انتخاب آزادانۀفرصتکهشوندبرانگیخته میافراد زمانی بیشتر.شوندمنجر7انگیزگیبیبهاست
احساسو) شایستگی(را با مهارت انجام دهندهافعالیتو) استقالل(ها را داشته باشندفعالیت

).2003، 9گاگنه) (تعلق(شوندها حمایت میاز آن8مهمکه دیگرانِکنند
خودهدایتی را وانتخابفرصتکهکنداشاره میهاییمحیطورویدادهابهاستقاللازحمایت

،مثاليبرا).190: 2002، 10ریو(کنند فراهم میتحمیلیهايخواستهواهدافکمترین ارزیابی،با

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
2. self-determination theory
3. Ryan & Deci
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به را آنها کنند ولیمیآموزان ارائه دانشرا به ات الزم اطالع، با اینکهاستقاللحامیمعلمان 
و همکاران، 1شن(کنند یق میتشوشان،خودروشبهمشکل یکحل يبراشاناستفاده از اطالعا

2010(.
هاي مهارتواز احساس شایستگیکهاياجتماعیهايشبکهبهحمایت از شایستگی 

رسد افراد با توجه به سطح پیشرفتشان به به نظر می. دکنند، اشاره دارآموزان پشتیبانی میدانش
هایشان نیاز دارند پس افراد با توجه به قابلیت. هایی هستند که  قابل دسترسی باشنددنبال چالش

عوامل اجتماعی مانند بازخورد، . رضایت را در ورزش تجربه کنند تا احساس شایستگی نمایند
).2000رایان و دسی، (یستگی را ارتقا دهند توانند احساس شاارتباط و پاداش می

روابطتوسعۀافراد فرصتآندراشاره دارد کهاجتماعیهايمحیطبهاز تعلقحمایت
بهدر آموزش و پرورش، اگر معلمان ).2010شن و همکاران، (دیگران را دارند بابخشالهام

تعلق در توان احساسنان لذت ببرند، میآبا تعاملواز ارتباطو توجه بیشتري نمایند آموزان دانش
) 2003(و همکاران2شهار). 2010شن و همکاران، (پرورش داد با معلمانهرا در رابطآموزان دانش

از جمله اشخاص در موضع قدرت و مهم،امن با و با ثباتیک،نزدۀاند که رابطنشان داده) 2003(
.جوانان استکودکان و نوبراي پیشرفتمهم یاربسعاملیکمعلمان، 

رایانودسیاند،بعدي توصیف کردهساختاري تکانگیزش راپردازان،نظریهازبسیاريچهاگر
تواند از طریق و رفتار فرد میساختاري چندبعدي داردانگیزشاند کهکردهاستدالل) 2000(

انجام (رونی انگیزش ددر مقایسه با .انگیزگی صورت پذیردانگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی
بیرونیو انگیزش) فعالیتانجامازحاصلبخش بودن آن و رضایتفعالیت به دلیل جذابیت و لذت

انگیزگی با کمترین ، بی)هاي بیرونیانجام فعالیت به دلیل ارزش نتایج آن و برخی پاداش(
رند در یک شود که افراد قصد و تمایل نداانگیزگی وقتی مشاهده میبی. خودتعیینی همراه است

گونههرفاقدانگیزه باشد،بینفریککهوقتی). 2005، 3تومانیس(فعالیت خاص مشارکت کنند
نیستندارزش قائلفعالیتانجاماند برايانگیزهبیکهافرادي. قصد و اراده  براي عمل کردن است

نظر را در پی دمورنتیجۀکارانجامکهمعتقدندوکنندآن احساس شایستگی نمیبراي انجام
و )2000دسی و رایان، (رفتارشان نیستندتنظیمبهقادرهاآنکهوقتی استاین.نخواهد داشت

بدنی کفایتی و عدم کنترل بر رفتار است و غالبا منجر به ترك کردن تربیتاغلب نتیجۀ احساس بی
دالیل متفاوتی براي آموزان ممکن است دانش). 2004تومانیس و همکاران، (شود و یا مدرسه می

بههنگامی منجرتواناییاعتقاد به کمبود. بدنی داشته باشندهاي تربیتعدم مشارکت در فعالیت
ودهندکم نسبت میرا به شایستگیخودتحصیلیمشکالتآموزاندانشکهشودمیانگیزگیبی
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ممکنانگیزگینین بیهمچ).2000، 1اکلوویگفیلد(دارندمدرسهدرخودکارآمديکمی بهامید
مایلاستممکنآموزاندانش.باشدبراي تالش کردنمیلیبییاناکافیتالشناشی ازاست

و 2لیگولت(باشدشان دشوارزندگیسبکباتطبیق آن رفتارنباشند رفتاري را انجام دهند که
ویگفیلد.شودزگی میانگیبه عالوه، ارزشمند نبودن یک فعالیت هم، منجر به بی). 2006همکاران، 

منجر جديانگیزگیبیبهمدرسهارزشمند نبودن تحصیل درکهدادندنشان) 2000(اکلو
نشان داد که تالش و ارزش تکلیف ) 1387(همچنین، نتایج تحقیق رستگار و همکاران .شودمی

تواند هم میجذاب نبودن یک فعالیت. آموزان اثر مستقیم دارندبر عملکرد ورزشی دانش) فعالیت(
لذت و خوشی را بایدافرادکهکنندمیاشاره)2002(و همکاران 3آینلی. انگیزگی شودمنجر به بی

) 2006(لیگولت و همکاران. در یک فعالیت تجربه کنند تا بتوانند رفتاري اثربخش داشته باشند
یاري از تکالیف و گیرد، بسانگیزگی بیشتر از درون فرد سرچشمه میکنند اگر چه بیبیان می

آموزان جهت انجام بهتر، به اندازة کافی امیدبخش هاي مدرسه براي ایجاد انگیزش در دانشفعالیت
.و جذاب نیستند

در تحقیقات زیادي تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت ورزشی افراد مختلف بررسی شده است، 
و مشارکت زنان در جتماعیاحمایتنشان دادند که بین) 1389(، قائدي و همکاران مثالً

اجتماعیحمایتزنان با ورزشیمشارکتارد و میزانوجود ديداریمعنرابطۀیورزشهايفعالیت
) 2011(و همکاران 4نتیجۀ تحقیق سوو. ن بودییپااجتماعیحمایتاز زنان با بیشتر،باال و متوسط

آموزان متوسطه، بیشتر به سطوح جسمانی در دانشهايفعالیتنیز نشان داد که ارزشمند نبودن
شود و حمایت اجتماعی پایین خانواده با پایین حمایت اجتماعی خانواده و دوستان مربوط می

.آموزان در ارتباط استغیرفعال بودن دانش
برخی از تحقیقات نیز تأثیر حمایت اجتماعی و ارضاي نیازهاي بنیادي را بر انگیزش تحصیلی و 

در زمینۀ تحصیلی، کاوسیان و همکاران .اندمورد بررسی قرار دادهانگیزش مشارکت ورزشی
تواند آموز به مدرسه و ادامۀ تحصیل و تعامل با همساالن مینشان دادند که نگرش دانش) 1386(

نیز نشان دادند که ) 2006(لیگولت و همکاران . بینی کندآموزان را پیشانگیزگی تحصیلی دانشبی
حمایت از . داري وجود داردمنفی و معنیانگیزگی تحصیلی رابطۀمعلم و بیبین حمایت اجتماعی 

نبودنناکافی، ارزشمندتوانایی، تالشکمبود(انگیزگی هاي بیاستقالل، شایستگی و تعلق با مؤلفه
کنش و همکاران خوش. داري داشتندمعنیطور منفی رابطۀبه) تکلیفنبودنتکلیف و جذاب
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توانند بر سازگاري اجتماعی دادند که نیازهاي بنیادین و حمایت اجتماعی مینیز نشان) 1389(
. آموزان تأثیرگذار باشنددانش

. انجام دادندنوجوان فوتبال و کریکتنیز تحقیقی روي بازیکنان) 2004(و همکاران1رین بوث
محور و حمایتجو انگیزشی تبحراستقالل،نتایج نشان داد که ادراك ورزشکاران از حمایت از

بینی را پیشتعلقوشایستگیاستقالل،ازورزشکارانشده از سوي مربیان، رضایتاجتماعی فراهم
در آمادگیمفاهیمتعلیمنشان دادند که تمرین و ) 1391(شفابخش و همکاران .کرده بود

است و تأثیرگذار سالمتیبامرتبطجسمانیآمادگیعواملآموزان نوجوان، روي برخیدانش
.بردرا باال میدرونیانگیزةسطحوشودمیافرادنگرشنوعتغییرودانشموجب افزایش سطح

با بدنیتربیتمعلماناز سويشدهفراهمحمایتکهدادنشان) 2005(نتایج تحقیق تومانیس 
کند میینیبپیشخودتعیینی راانگیزةخودنوبۀبهکهآموزان در ارتباط استارضاي نیازهاي دانش

بدنی در طول سال هاي تربیتآموزان در فعالیتخودتعیینی منجر به مشارکت بیشتر دانشو انگیزة
از حمایتآموزاندانشادراكکهدادندنشان) 2006(و همکاران 2ستاندج. شودتحصیلی می

وستقاللاشایستگی،ةبینی کنندپیشطور مثبتبهمعلمانشان،نشان داده شده توسطاجتماعی
انگیزشیگیريجهتباآنها به طور مثبتازیکهرآموزان است، کهدر دانشتعلق ادراك شده

تحقیقی روي ورزشکاران ) 2007(3آموروس و بوچر. در ارتباط هستندبدنیتربیتدرآموزاندانش
راخودمربیاندر تعامالتشان،ورزشکارانکهاينتایج نشان داد که درجه. دبیرستانی انجام دادند

ورزشکاران در ارتباط مثبت ) تعلق(ارتباط حسواستقاللسه نیاز شایستگی،کنند، بادرك حامی
که روي بازیکنان زن نخبۀ لیگ هندبال انجام ) 1391(زردشتیان و همکاران پژوهشنتیجۀ . است

مثبترابطۀبیرونیدرونی و انگیزشانگیزشباخودپیروي-حمایتیدادند، نشان داد که رفتارهاي
شن و پژوهشنتایج . داردداريمعنیومنفیهمبستگیبازیکنانانگیزگیبیباودارمعنیو

نشان داد که حمایت ناکافی دبیران از استقالل، شایستگی و تعلق با انواع مختلف ) 2010(همکاران 
بدنی ممانعت کت در تربیتانگیزگی از تالش در کالس و قصد مشارانگیزگی در ارتباط است و بیبی
انگیزگی در ارتباط معکوس بودند و همچنین، حمایت از شایستگی و تعلق با انواع بی. کندمی

) 2011(و همکاران 4ژانگ.هاي فعالیت در ارتباط بودحمایت از استقالل با ارزش فعالیت و ویژگی
ور مثبت با ارضاي نیازهاي طبدنی بهشده از سوي دبیران تربیتنشان دادند که حمایت فراهم

. آموزان متوسطه رابطه داردهاي جسمانی در دانشاستقالل، شایستگی، تعلق و مشارکت در فعالیت
شده، نیازهاي در تحقیقی به بررسی رابطۀ بین جو انگیزشی ادراك) 2012(احمدي و همکاران 
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3. Amorose & Butcher
4. Zhang
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جو کهدادنشاننتایج. دخودتعیینی در ورزشکاران مرد جوان پرداختنروانی بنیادي و انگیزة
.بودارتباطدر) تعلقواستقاللشایستگی،(بنیادينیازهايهمۀبامثبتطوربهتبحرمحور،
طور انگیزگی بههمچنین بی. انگیزگی وجود داشتبیباجوتبحر محوربینايمنفیرابطۀهمچنین،

و همکاران 1ایج تحقیق هوونت. داري داشتینمعمنفی با استقالل، شایستگی و تعلق، رابطۀ
بدنی حق انتخاب نداشتند، حمایت از هاي تربیتآموزانی که در فعالیتنشان داد، دانش) 2013(

ها را داشتند، سطح آموزانی که حق انتخاب فعالیتاستقالل کمتري را گزارش کردند و دانش
که داد نشان هاي آنهایافته. آموزان نشان دادندباالتري از فعالیت بدنی را نسبت به سایر دانش

و سطح شدهادراكاز استقاللیتمدارس ممکن است حمایبدنیتتربهاي فعالیتانتخاب در ۀارائ
آموزانی که در نشان دادند، دانش) 2013(2لودویک و پایبس. ارتقا دهددر کالس را یبدنیتفعال

آمدي و شده، خودکارز استقالل ادراكحمایت ا(بدنی اختیاري ثبت نام کرده بودند، انگیزش تربیت
همچنین، . آموزان داشتندو فعالیت بدنی بیشتري نسبت به سایر دانش) هاارزشمند بودن فعالیت

و ي بدنیهای بیشتري داشتند و فعالیتاجتماعهايینگرانآموزانی که ثبت نام نکرده بودند، دانش
.ئل بودندو براي آن ارزش کمتري قارقابت را دوست نداشتند

در رشدمهمیسهم آموزشیتواندمیبدنیشده و اینکه تربیتبنابراین، با توجه به مطالب گفته
حرکتیهايمهارتیادگیريبردن،لذتهایی برايفرصتباشد و داشتهآموزاندانششخصی

دیگران فراهم کند، همچنین اهمیت و نقشی که در سالمت عمومی جامعه باهمکاريوجدید
هاي آموزان از مشارکت در فعالیتانگیزگی دانشدارد، شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر بی

هاي همچنین، توجه به این نکته که مشارکت در فعالیت. بدنی مدارس اهمیت زیادي داردتربیت
توانند به دلخواه خود از مشارکت در آموزان نمیبدنی مدارس اجباري است و دانشتربیت
از طرف دیگر، مرور . کندبدنی امتناع کنند، اهمیت موضوع را بیشتر آشکار میهاي تربیتفعالیت

دهد که بیشتر تحقیقات به بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر انگیزش شده نشان میتحقیقات انجام
به عالوه، در . انگیزگی کمتر مورد بررسی قرار گرفته استاند و بیمشارکت ورزشی پرداخته

تعیینیخودیۀندرت با توجه به نظربهیبدنیتآموزش تربيبراات داخلی نیز، انگیزشتحقیق
یبدنیتتربدبیرانةخصوص دربارآن بهیزشیانگيهایژگیاز ویتعداد کموشده استیريگاندازه

ییزگانگیبینۀدر زمیکمیقاتتحقبه اینکهتوجه بابه هر حال، . اندشدهییآموزان شناساو دانش
آموزان در انگیزگی دانشبررسی رابطۀ حمایت اجتماعی و بیپژوهش، هدف از این وجود دارد

آموزان بدنی از دانشبدنی است و اینکه آیا حمایت اجتماعی دبیران تربیتهاي تربیتفعالیت
بینی کند؟انگیزگی آنان را پیشتواند بیمی

1. How
2. Lodewyk & Pybus
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شناسی پژوهشروش
یا کانونی بود، زیرا هدف از این 1ز نوع همبستگی بنیادي، ابستگیهم-توصیفیپژوهشروش 

بین بر اساس متغیرهاي پیش)انگیزگیبی(، پی بردن به تغییرات چندین متغیر مالك پژوهش
بین از یک مجموعۀ سه متغیري از رفتار با توجه به اینکه متغیر پیش. بود) حمایت اجتماعی(

خطی شدید با یکدیگر ارتباط دارند و با یکدیگر همفردي تشکیل شده است که از لحاظ نظريبین
در نتیجه روش ). 246: 1384هومن، (دارند، در این حالت استفاده از رگرسیون ممکن نیست 

شامل کلیۀ پژوهشجامعۀ آماري در این . تحلیل همبستگی بنیادي مورد استفاده قرار گرفت
بود 1390- 91وکان در سال تحصیلی شهرستان بۀآموزان پایه دوم و سوم مقطع متوسطدانش

آماري اي به عنوان نمونۀاي و چندمرحلهآموز به روش تصادفی، خوشهدانش400که ،)نفر6586(
شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد و از به این منظور، شهر به پنج منطقۀ. انتخاب شدند

سپس در هر . رستان دخترانه انتخاب شدهر منطقه به طور تصادفی یک دبیرستان پسرانه و یک دبی
سوم به طور تصادفی انتخاب شد و دوم و یک کالس از پایۀدبیرستان یک کالس از پایۀ

آموزان توزیع شد و پس از حدود نیم ساعت طور تصادفی بین تعدادي از دانشها بهپرسشنامه
سبت به کل جامعۀ آماري تعداد دختر و پسر در هر پایه بر اساس درصدي که ن. آوري شدجمع

381ها کنار گذاشته شد و دار بودن، تعدادي از پرسشنامهبه دلیل خدشه. داشتند، تعیین شد
براي سنجش حمایت اجتماعی، از مقیاس رفتار . پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

زان حمایت این پرسشنامه براي سنجش می. استفاده شد) 2008(و همکاران 3پلیتر2فرديبین
بدنی، ساخته شده است و شامل دوازده آموزان در زنگ تربیتبدنی از دانشاجتماعی دبیران تربیت

سؤال است که سه مؤلفۀ حمایت از استقالل، حمایت از شایستگی و حمایت از تعلق را در مقیاس 
ن پرسشنامه هاي ایمقیاسپایایی خرده. سنجدمی) 5=تا همیشه 1=هیچ وقت(لیکرت در پنج طیف 

آموزان متوسطه در شهرستان بوکان به روش آلفاي در یک پژوهش مقدماتی روي سی نفر از دانش
به 74/0و حمایت از تعلق 76/0، حمایت از شایستگی 71/0کرونباخ براي حمایت از استقالل 

بدنی مدارس، ازهاي تربیتآموزان در فعالیتانگیزگی دانشبراي سنجش علل بی. دست آمد
استفاده شد، این پرسشنامه شامل )2010(شن و همکاران 4بدنیانگیزگی در تربیتپرسشنامۀ بی

ال است که چهار مؤلفۀ کمبود توانایی، تالش ناکافی، ارزشمند نبودن فعالیت و جذاب ؤشانزده س
ق تا کامالً مطاب1=اصالً مطابق دلیل من نیست(نبودن فعالیت را در مقیاس لیکرت در پنج طیف 

هاي این پرسشنامه هم در یک پژوهش مقدماتی مقیاسپایایی خرده. سنجدمی) 5=دلیل من است 

1. Canonical Correlation
2. Interpersonal Behavior Scale (IBS)
3. Pelletier
4. Amotivation Inventory-Physical Education (AI-PE)
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آموزان متوسطه در شهرستان بوکان به روش آلفاي کرونباخ براي کمبود روي سی نفر از دانش
به 82/0و جذاب نبودن فعالیت 80/0، ارزشمند نبودن فعالیت 74/0، تالش ناکافی 76/0توانایی 

از . ها را استادان مدیریت ورزشی تأیید کردندالزم به ذکر است که روایی پرسشنامه. آمددست
براي تجزیه و ونگین و انحراف معیار یامۀبرآورد فراوانی و محاسببرايتوصیفی يآمارهاي روش

از نرم ها تحلیل دادهبراي. شداستفاده بنیاديهمبستگی روش تحلیل ازها دادهتحلیل 
.شداستفاده p>05/0داري در سطح معنیSPSS.19يآمارافزار

هاي پژوهشیافته
شود میانگین طوري که مشاهده میبه. نشان داده شده است1در جدول پژوهشهاي توصیفی یافته

نفر 201دختر و ) درصد2/47(نفر 180نفر، 381از مجموع . سال است72/16ها سنی آزمودنی
7/51(نفر 197در مقطع دوم متوسطه و ) درصد3/48(نفر 184ند و پسر بود) درصد8/52(

.کردنددر مقطع سوم متوسطه تحصیل می) درصد

هامشخصات آزمودنی. 1جدول 

شناختیمتغیرهاي جمعیت
سنپایۀ تحصیلیجنسیت

M ± SDسومدومپسردختر

72/16±180201184197873/0تعدادفراوانی 2/478/523/487/51درصد

دهند که نتایج نشان می. ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق آورده شده است2در جدول 
رابطۀ p>05/0داري ها در سطح معنیحمایت از استقالل با ارزشمند نبودن و جذاب نبودن فعالیت

حمایت از . داردداري نداري دارد، ولی با کمبود توانایی و تالش ناکافی رابطۀ معنیمنفی و معنی
و با ارزشمند نبودن p>05/0داري شایستگی با کمبود توانایی و تالش ناکافی در سطح معنی

. دار داردرابطۀ منفی و معنیp>01/0داري ها در سطح معنیها و جذاب نبودن فعالیتفعالیت
ارزشمند نبودن و با p>05/0داري حمایت از تعلق با کمبود توانایی و تالش ناکافی در سطح معنی

.داري داردرابطۀ منفی و معنیp>01/0داري ها در سطح معنیو جذاب نبودن فعالیت

ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق. 2جدول 
1234567متغیرها
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00/1حمایت از استقالل-1
714/000/1**حمایت از شایستگی-2
706/000/1**694/0**حمایت از تعلق-3
00/1-110/0*-135/0*- 093/0کمبود توانایی-4
668/000/1**-108/0*-133/0*- 094/0تالش ناکافی-5
622/000/1**595/0**-157/0**-197/0**-130/0*ارزشمند نبودن فعالیت-6
605/000/1**560/0**486/0**-178/0**-202/0**-166/0*جذاب نبودن فعالیت-7

01/0<p**  ،05/0<p*

حمایت از استقالل، حمایت از شایستگی و (براي بررسی رابطۀ مجموعۀ حمایت اجتماعی 
کمبود توانایی، تالش ناکافی، ارزشمند نبودن (انگیزگی با مجموعه عوامل بی) حمایت از تعلق

استفاده شد که نتایج آن ) ديبنیا(از تحلیل همبستگی کانون ) هاها و جذاب نبودن فعالیتفعالیت
.آورده شده است3در جدول 

است ) ینبیشپ(مستقلیرهاياز متغیخطیبیآوردن ترکی، به دستکانونیهدف همبستگ
یمبستگه. داشته باشد) مالك(وابستهمتغیرهايازیخطیبیرا با ترکیهمبستگینکه باالتر

تر، تابع کانونی را استخراج هاي متغیر کوچکمؤلفهی حداکثر به تعدادطور متوالتواند بهیمیکانون
با توجه به اینکه در این تحقیق متغیر حمایت اجتماعی سه مؤلفه دارد، نتایج تحلیل سه تابع . کند

، مقدار خی دو براي تابع کانونی اول متغیرهاي 3با توجه به جدول . دهدکانونی را نشان می
توان نتیجه بنابراین، می. دار استمعنیp>05/0ح  است که در سط10/42بین و مالك پیش

رابطه این . ها وجود داردبین و مالك در دادهدار از متغیرهاي پیشگرفت که یک مجموعه معنی
انگیزگی درصد از تغییرات مجموعۀ بی19است و  مجموعۀ رفتار حمایت اجتماعی 44/0مجموعه 

بین و هد که توابع کانونی دوم و سوم متغیرهاي پیشدهمچنین نتایج نشان می. کندرا تبیین می
).p<05/0(داري ندارند مالك رابطۀ معنی

انگیزگیتحلیل همبستگی کانونی رابطۀ مجموعۀ حمایت اجتماعی با مجموعۀ بی. 3جدول
تابع 
کانونی

همبستگی 
کانونی

واریانس تبیین 
درجۀ خی دوالمبداي ویکلزشده

آزادي
سطح 

داريمعنی
44/019/078/010/4212003/0ولا

11/001/098/063/4659/0دوم
06/0003/099/072/1279/0سوم

ها بین و مالك و نحوة ارتباط آندار متغیرهاي پیشنتایج بررسی مجموعۀ معنی4در جدول 
. آورده شده است
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بینیین شدة مجموعۀ اول متغیرهاي مالك و پیشبار کانونی، ضریب کانونی استاندارد شده و واریانس تب. 4جدول

مجموعه اولمتغیرهاي مورد بررسیمتغیر کانونی
ضریب کانونی استاندارد شدهبار کانونی

حمایت اجتماعی
03/0- 73/0حمایت از استقالل
- 80/0- 98/0حمایت از شایستگی

- 28/0- 82/0حمایت از تعلق
73/0واریانس تبیین شده

14/0پوشیهم

انگیزگیبی

60/006/0کمبود توانایی
- 59/014/0تالش ناکافی

87/053/0ارزشمند نبودن فعالیت
91/063/0جذاب نبودن فعالیت

57/0واریانس تبیین شده
13/0همپوشی

یابی معادالت ها در تحلیل همبستگی بنیادي، همانند متغیرهاي مکنون در مدلمجموعه
در ). 258: 1385هومن، (گویند ها متغیر کانونی میاري یا تحلیل عاملی هستند که به آنساخت

ضرایب کانونی استاندارد شده، . تجدول فوق، بار کانونی نشانۀ همبستگی متغیر با متغیر کانونی اس
دهندة اهمیت متغیر در همانند ضرایب رگرسیون استاندارد شده در تحلیل رگرسیون و نشان

داراي بیشترین ) - 80/0(در مجموعۀ حمایت اجتماعی، حمایت از شایستگی . ه هستندمجموع
داراي بیشترین اهمیت ) 63/0(ها انگیزگی، جذاب نبودن فعالیتاهمیت و در مجموعه عوامل بی

شده، میزان واریانسی است که هر مجموعه، متغیر کانونی خود را همچنین واریانس تبیین. هستند
همپوشی نیز میزان واریانسی است که مجموعۀ مقابل، متغیر کانونی مقابل را تبیین .کندتبیین می

میزان واریانس استخراج شدة متغیر کانونی مجموعۀ ). 580: 2007، 1تاباچینک و فیدل(کند می
انگیزگی را تبیین درصد از واریانس بی13حمایت اجتماعی نیز . درصد است73حمایت اجتماعی 

. درصد است57انگیزگی ین، میزان واریانس استخراج شدة متغیر کانونی مجموعۀ بیهمچن. کندمی
.کنددرصد از واریانس حمایت اجتماعی را تبیین می14انگیزگی نیز بی

ــی  ــاي معن ــایی متغیره ــراي شناس ــهب ــک و  دار در مجموع ــانونی، تاباچنی ــاي ک ــا متغیره ــا ی ه
دار بـودن آن در  بیشـتر هـر متغیـر نشـانۀ معنـی     و 30/0کننـد کـه بـار کـانونی     فیدل پیشنهاد می

درصــد باشــد، میــزان همپوشــی آن خیلــی کــم 30مجموعــه خــودش اســت، زیــرا اگــر کمتــر از 

1. Tabachnik & Fidell
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ــود  ــد ب ــی  ). 587: 2007(خواه ــاي معن ــابراین، متغیره ــاعی   بن ــت اجتم ــۀ حمای دار در مجموع
ــتقالل  ــتگی )-73/0(شـــامل حمایـــت از اسـ علـــق و حمایـــت از ت) -98/0(، حمایـــت از شایسـ

ــایی انگیزگــی، متغیرهــاي معنــیدر مجموعــۀ بــی. اســت) -82/0( ، )60/0(دار شــامل کمبــود توان
) 91/0(هــا و جــذاب نبــودن فعالیــت) 87/0(هــا ، ارزشــمند نبــودن فعالیــت)59/0(تــالش ناکــافی 

.است

گیريبحث و نتیجه
هاي در فعالیتآموزان انگیزگی دانشبررسی رابطۀ حمایت اجتماعی و بیپژوهشهدف از این 

مهم واز عواملکالسدررفتار معلمانازآموزاندانشدركوفرديبینروابط.بدنی بودتربیت
محیطهمچنین). 2011و همکاران، 1بیگ(هستند آموزاندانشتعاملوکننده در انگیزشتعیین

مربی،فرديبینسبکورفتارویژه،بهومختلفتمرینیهايبرنامهطریقازورزشدراجتماعی
ها داشته آنورزشیمشارکتورزشکاران، ناشی ازروانیتجاربدادنشکلدرمهمینقشتواندمی

نشان داد که حمایت از استقالل با ارزشمند نبودن و پژوهشنتایج . )2003، 2مگیو و والراند(باشد 
وانایی و تالش ناکافی رابطۀ داري دارد، ولی با کمبود تها رابطۀ منفی و معنیجذاب نبودن فعالیت

استقالل برحمایت از. همخوانی دارد) 2010(داري ندارد که با نتیجۀ تحقیق شن و همکاران معنی
استقالل احساسخودهايبراي فعالیتبدنیتربیتآموزانی که دردانش.استدرونی مؤثرانگیزش

از استقالل یتحما). ). 2003و همکاران، 3هاساندرا(شوند برانگیخته میدرونیکنند، بیشتر از نظر
ینو تحسیگراندیدگاهانتخاب، فرصت ابتکار عمل و کار مستقل، در نظر گرفتن دۀشامل ارائ

حق ). 2003و والراند، یومگ(ورزشکاران است یستگیشاةبازخورد دربارۀکردن احساسات و ارائ
به یازاز نیترضااینارتقا دهد، بنابررا يآغاز- حس خودتواندیاحساسات میقانتخاب و تصد

فرصت ابتکار عمل و کار کردن مستقل را توانندیمبدنییتتربیراندب. کندیاستقالل را فراهم م
انگیزگی شود و بیمثبتنتایجبهتواند منجرچنین رویکردي می.کنندفراهمآموزاندانشيبرا

با روابطشانحامی استقالل،کند، معلمانبیان می) 2006(ریو . آموزان را کاهش دهددانش
پیشرفتکنند وانتخاب فراهم میبرايبیشتريهايفرصتبخشند،آموزان را بهبود میدانش
استقالل، روابطشان با یمعلمان حامکند،یمیانب) 2006(یور.کنندتحسین میآموزان رادانش
یشرفتو پکنندیانتخاب فراهم ميرابیشتريبهايبخشند، فرصتمیبهبودراآموزاندانش
یطشراینتوسط چنیازهایشانکه نيافرادی،طور کلبه. کنندیمتحسینراآموزاندانش

1. Bieg
2. Mageau & Vallerand
3. Hassandra
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در انجام یجهدر نت. دهندیاز خود نشان ميریشتبیدرونیزششود، انگیتحماايیطیمح
.شوندیمانگیزهیکمتر بهایتفعال

و هایتارزشمند نبودن فعالی،تالش ناکافیی،بود توانابا کمیستگیاز شایتحماین،همچن
و همکاران یگولتلیقاتتحقیجۀداشت که با نتداريیو معنیمنفۀرابطهایتجذاب نبودن فعال

يعامل براترینمعلمان مهمینکهبا توجه به ا. داردیهمخوان) 2010(و شن و همکاران ) 2006(
یردبینببیشترتعاملداشتنهستند،مدرسهدرآموزاندانشییاز توانایتاطالعات و حمایافتدر

یانب) 2010(شن و همکاران . استحیاتیآموزاندانشیزشانگیشپرورش و افزابرايآموزو دانش
در یستگیشایازنها،یتدر مورد با فعالیازمورد نهاياطالعات و دستورالعملۀکه عدم ارائکنندیم

از ییکه درك باالآموزانیدانش. شودیمیزگیانگیاندازد و منجر به بمیمخاطرهبهراآموزاندانش
. شوندانگیزه میبیرونی برانگیخته یا بیطور بهبدنییتخود دارند، به احتمال کمتر در تربیستگیشا
يابدنی را تجربهتربیتمعموالًجسمی هستند،شایستگیفاقدیابنددرمیکهکسانیحال،اینبا

کنند در آن شرکت میتنبیهازترسدلیلمجبورند یا بهکهدلیلاینبهفقطودانندمعنی میبی
درك شایستگی بسیار مهم است و می تواند تأثیر بیشتري بر انگیزش داشته ). 2001تومانیس، (

هیچآموزاندانشازبرخیزیرااست،مهمیبسیارداراي نقشدرك شایستگیبدنیتربیتدر. باشد
الزم را که احساس کنند شایستگیکسانیبنابراین،.ندارندورزشیهايدر فعالیتايقبلیتجربۀ

آندرخواهندمیدانند ومیکنندهسرگرموجالببدنی راهاي تربیتفعالیتزیاداحتمالدارند، به
وجه به اینکه ارضايبا ت). همان(خود بپردازند ورزشیهايمهارتتوسعۀبهکنند و بیشترشرکت

تجاربتوانندوقتی میمعلمانشود،منجررفتار خودمختاريبهتواندمیشایستگیبهنیاز
وکنندتکیهفردخودهايتواناییبروتمرکزآموزاندانشتالشرويکهدهندارتقاراشایستگی

نتایج تحقیق تومانیس . )2011بیگ و همکاران، (نمایند ارزیابیرااواش،گذشتهعملکرداساسبر
روانی براي مشارکت در ) کنندهتعدیل(ترین میانجی نشان داد که ادراك شایستگی مهم) 2001(

بدنی شایسته کالس تربیتدرکهکننداحساسآموزاندانشاگر. بدنی استهاي تربیتفعالیت
و رغبت بیشتري شرکت بدنی با میلهاي تربیتبرند و در فعالیتمیلذتمشارکت خودازهستند،

.کنندمی
ها حمایت از تعلق نیز با کمبود توانایی و تالش ناکافی ارزشمند نبودن و جذاب نبودن فعالیت

و  شن و همکاران ) 2006(داري دارد که با نتیجۀ تحقیقات لیگولت و همکاران رابطۀ منفی و معنی
احساسمان را نامناسب درك کنند،معلرفتار حمایتیآموزانی کهدانش.همخوانی دارد) 2010(

رامعلمانحمایت و دلسوزيآموزاندانشطوري که،معلمان خود خواهند داشت بهبهتعلق کمتري
برايمهمعنوان یک محركبهاحساس تعلق. )2010شن و همکاران، (کنند کمتر احساس می

بهآموز،دانشمعلم واطارتب. شده استنظرگرفتهانگیزش است دردرکلیديساختارتعامل که
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روابط و نزدیکی معلم و ). 2011بیگ و همکاران، (توجه است احساسواحترامپذیرش،معنی
موفقیتبهامیدمعلم،حمایتازکودکاناحساسنوجوانی،اوایلدر. آموز اهمیت زیادي دارددانش

دلیل بهمعلمانبابطروا. کندبینی میپیشعملکرد راوها، همچنین تالش، تعاملارزشو
گرفته نظردرنیرومندتوانند داشته باشند، به عنوان یک عاملهاي مختلفی که معلمان مینقش
کنند معلم آنان را میاحساسکهآموزانیدر نتیجه، دانش.)2003، 1فورر و اسکینر(است شده

چنین از مشارکت.شک کنندخودهايتواناییبهکهدارداحتمالبیشترگیرد،مینادیده
براي ایجاد فرديبینهايوابستگیاهمیت.باید تعجب کردبدنیهاي تربیتفعالیتآموزانی دردانش

کنند که ارتباط، بیان می) 2003(فورر و اسکینر .حیاتی استآموزان بسیارانگیزش در دانش
نند تالش، پشتکار و دهد و رفتارهاي مثبت ماارتقا میمشارکت رااحساسی خاص و مهم است که

منفیرا تقویت و عواطفشوقوشوروعالقهمانندمثبتمشارکت را به همراه دارد و احساسات
اصلیهمراهانبااحساس عدم تعلقکهکودکانی. خستگی را تعدیل خواهد کردواضطرابمانند

امید ناونگرانحوصله،بیراحتیکنند و بهها مشارکت میفعالیتدرترسختکنند،اجتماعی
برنامۀودرسکالسمدیریتپاداش،طریقرا ازآموزاندانشانگیزشتوانندمیمعلمان. شوندمی

.تحت تأثیر قرار دهنددرسی
بینییشقادر به پیاجتماعیتحماۀنشان داد که مجموعیکانونیلتحلیجۀنتینهمچن

یاجتماعیتحماهايمل تمام مؤلفهمجموعه شااین. استآموزاندانشنگیزگیایبۀمجموع
کمبود (انگیزگییو تمام عوامل ب) از تعلقیتو حمایستگیاز شایتاز استقالل، حمایتحما(

که يطوراست، به) هایتو جذاب نبودن فعالهایتارزشمند نبودن فعالکافی،تالش نایی،توانا
کندیمتبیینراآموزاندانشانگیزگییبییراتدرصد از تغ19بدنییتتربیراندبیاجتماعیتحما

وجود . داردیهمخوان) 2010(و شن و همکاران ) 2005(ستاندج و همکاران یقاتتحقیجکه با نتا
انگیزگی،یبۀمثبت در مجموعیکانونيو بارهایاجتماعیتحماۀدر مجموعیمنفنیکانويبارها
یتکه اگر حمایمعنینار است، بدطور معکوس برقرارتباط بهیندهنده آن است که انشان

مشارکت در برايآموزاندانشانگیزگییبیابد،کاهشآموزاناز دانشبدنییتتربیراندبیاجتماع
دبیرانکننداحساسآموزاناگر دانشیگربه عبارت د. یابدیمیشافزابدنیتربیتهايیتفعال
کنند،یمیتحمایشترها بو احساس تعلق آنیستگیابتکار عمل، شاي،از استقالل، آزادبدنییتترب

تالش و کوشش بدنییتتربهايیتو در فعالکنندیاعتماد میشترخود بهايییو تواناهایتبه قابل
.خواهند کردیشتريبیتخواهند داشت و احساس رضایشتريب

ن، دبیران آموزادهد اگر دانشنتایج این تحقیق همسو با نظریۀ خودتعیینی است و نشان می
در . یابدانگیزگی آنان کاهش میبدنی را حامی استقالل، شایستگی و تعلق خود بدانند، بیتربیت

1. Furrer & Skinner
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توانند هاي حمایت از استقالل، شایستگی و تعلق میشده براي مؤلفههاي مشاهدهواقع، شاخص
دهند یم نشان میعالوه براین، نتایج غیرمستق. بینی کنندانگیزگی را پیشطور معکوس عوامل بیبه

هاي این تحقیق اهمیت یافته. گذاردطور مثبت بر انگیزش درونی تأثیر میکه محیط حمایتی به
تواند ارضاي نیازها، دهد، زیرا محیط حمایتی میبدنی را نشان میایجاد محیط حمایتی دبیر تربیت

هاي استقالل، شایستگی هاي انطباقی را توسعه دهد و عدم ارضاي نیازانگیزش خودمختار و واکنش
.کندبینی میانگیزگی را پیشو تعلق انگیزش بیرونی و بی

بدنی باید با دهند که دبیران تربیتهاي این تحقیق و تحقیقات قبلی نشان میدر مجموع یافته
آموزان، زمینۀ مشارکت بیشتر آنان را فراهم کردن محیط حمایتی و تقویت انگیزش درونی دانش

تالش بیشتر، منجر به درونییزشکه انگکند میادعا یینیتعدخویۀنظرطوري که به.مهیا سازند
از طرف دیگر، ترویج ).2000دسی،و یانرا(شودها مییتدر فعالتریفیتباکیادگیريو خالقیت

هاي جسمانی پس از ممکن است در ارتقاي فعالیت) از طریق محیط حمایتی(انگیزش خودتعیینی 
) 2005ستاندج، (ل نیز مؤثر باشد دوران تحصی

یرندرا به کار گییراهبردهابدنییتتربیرانکه دبشودیمیشنهادپیقتحقینایجبا توجه به نتا
یاربسیازهانینايارضایراز. و تعلق منجر شودیستگیاستقالل، شایازهاينيارضایلکه به تسه

بدنیتربیتهايفعالیتدرآموزاندانششتریو مشارکت بیدرونیزشانگیشاست و به افزایاتیح
انتخاب هايفرصتیدبابدنییتتربیراناز استقالل، دبیتحمایتبه منظور تقو. شودیمنجر م

). دهندیشفعال مدرسه را افزایورزشهايمثالً رشته(کنند مهیاآموزاندانشيبرایشتريب
مثالً(فراهم کنند یورزشهايفعالیتدرآموزانکردن دانشیردرگيبرایشتريبهايفرصت

.)مسابقاتيکمک در برگزار،يکردن بازيداورها،یهمکالسبرايآموزانمهارت دانشیشنما
ارجاعی - بدنی بر اساس معیارهاي خودبراي ارتقاي حمایت از شایستگی بهتر است دبیران تربیت

رافرديمعیارهايکه معلّمانکند، زمانیبیان می) 2005(تومانیس . آموزان را ارزیابی کننددانش
آموزان به دهند، دانشآموزان مورد استفاده قرار میدانشعملکردبهدادنپاداشوارزیابیبراي

ترسند شان است، کمتر از فرایندهاي ارزشیابی میدلیل اینکه نتایج ارزشیابی بیشتر در کنترل خود
آموزان، دبیران تقویت ارتباط و حس تعلق در دانشبراي. کنندو احساس شایستگی بیشتري می

دهی به توانند جو انگیزشی گرم، صمیمی و مطلوب ایجاد کنند و ساختار پاداشبدنی میتربیت
ویژه وقتی آمیز است، بهارتباط مؤثر کلید مربیگري و تدریس موفقیت. آموزان را اصالح نماینددانش

جو انگیزشی ). 339: 1385واعظ موسوي و مسیبی، ) (ساله16-6(سن و سال باشند بازیکنان کم
کند تا به همدیگر کمک کنند تا بیشتر یاد آموزان را تشویق میکه تأکید بر همکاري دارد و دانش

تررا جالبفعالیتیکپس همکاري، ذاتاً. کندبگیرند و پیشرفت کنند، انگیزش درونی را تقویت می
یتآنان را نسبت به فعالیدرونیزشانگتواندمیآموزاندانشانیکه رقابت میدر حالکند،می
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یعاطفيبا برخوردهاتوانندیمبدنییتتربیراندبین،همچن). 2001یس،تومان(کند یفتضع
مانند مدت زمان کالس، داشتن (بدنییتکالس تربیو سازمانيساختارهايمناسب و بهبود جنبه

آموزان،دانشۀبه همیکساننامناسب، دادن فرصت يجویطمناسب در شرامهیداتبرنامه و ت
را کاهش انگیزگیبی) آموزانها به دانشآنیو معرفیدجدیورزشهايرشتهامکاناتکردنفراهم
.دهند

آموزانانجام و به دانشیطور مقطعبهیقتحقینا. وجود داشتهایییتمحدودپژوهشیندر ا
یتوضعی،فرهنگهايتفاوتین،همچن. ان بوکان محدود بودشهرستۀدوم و سوم متوسطپایۀ

موجود هايیافتههرچند . پژوهش در نظر گرفته نشده استیندر ایطیمحیطو شراياقتصاد
آموزان در بر مشارکت دانشکندیمیجادابدنییتتربیرکه دبايیتیحمایطکه محدهدینشان م

یگريدیعوامل اجتماعیندهآیقاتاما الزم است در تحقگذار است،یرتأثبدنییتتربهايیتفعال
.یردقرار گیو امکانات مدرسه مورد بررسیطمحین،مانند همساالن، والد

منابع
نقش نیازهاي بنیادین و ).1389(کنش، ابوالقاسم؛ اسدي، مسعود؛ شیرعلی پور، اصغر و کشاورز افشار، حسین خوش

- 82، صص 1شمارة، روانشناسی کاربردي،آموزان مقطع متوسطهی دانشحمایت اجتماعی در سازگاري اجتماع
94.
 انگیزشی با عملکرد ورزشی - ارتباط متغیرهاي شناختی). 1387(رستگار، احمد؛ حجازي، الهه؛ جمشیدي، اکبر

.74-63، صص 2، فصلنامۀ المپیک، شمارة آموزاندانش
 خودپیروي مربیان با انگیزش -ارتباط رفتارهاي حمایتی). 1391(زردشتیان، شیرین؛ احمدي، بهشت؛ آزادي، آزاده
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Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the canonical correlation of
the relationship between the social support and absence of motivation of 2nd
and 3rd grade high school students in physical education activities.
Methodology: The method of study was descriptive–correlation, and field
survey. 381 students among 2nd and 3rd high school students of Bookan city
were chosen through multi-level cluster random sampling. They filled in
interpersonal behavior scale of Pelletier et.al (2008) with the reliability (α=.81),
and questionnaire of absence of motivation in physical education of Shen et.al
(2010) with reliability (α=.78). Data was analyzed with Canonical Correlation
method.
Results: The results showed that there was a negative significant relationship
between autonomy support with insufficient values of activities (r=-0.130,
p≤0.05), and unappealing activities (r=-0.166, p≤0.05). Competence support had
a negative significant relationship with deficient ability (r=-0.135, p≤0.05),
deficient effort (r=-0.133, p≤0.05), insufficient values of activities (r=-0.197,
p≤0.01), and unappealing activities (r=-0.202, p≤0.01). Relatedness support had
a negative significant relationship with deficient ability (r=-0.110, p≤0.05),
deficient effort (r=-0.108, p≤0.05), insufficient values of activities (r=-0.157,
p≤0.01), and unappealing activities (r=-0.178, p≤0.01). Also, canonical
correlation showed a significant set between social support and students’ lack of
motivation, that is, set of social support predicted set of students’ lack of
motivation (0.19).
Conclusion: Physical education teachers, who provide supportive environment
for students, can influence students’ motivation, and increase their participation
at physical education activities.
Keywords: Canonical correlation, Motivation, Physical education, Social support.
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