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 چکیده

های نش آموزان در فعالیتپیشرفت دا شزانگی بدنی وحمایت اجتماعی دبیران تربیت ةابطربررسی  ،هدف از پژوهش حاضر
نفر  692آماری این پژوهش را  ة. نمونه استو به روش پیمایشی انجام گرفت است از نوع همبستگی پژوهش. این است ورزشی

 هادادهی ریگاندازهبرای  .دادندیمتشکیل های دوم و سوم مقطع متوسطه شهرستان عنبرآباد پایه آموزان دختر و پسر دانشاز 
و ، برای سنجش حمایت اجتماعی مربی، فردی پلیتر و همکارانمقیاس رفتار بین نامةپرسش استفاده شد؛نامه شاز دو پرس

نامه در ایران که روایی صوری و پایایی هر دو پرسش، پیشرفت شبرای سنجش انگیز ،گرایی گیل و دیترورزش نامةپرسش
آموزان دانش پیشرفت ورزشیش انگیز بدنی وعی دبیران تربیتبین حمایت اجتما که داد نشان هایافته ه است.یید شدأت

 ،شایستگی و حمایت ارتباطی، استقالل ، یعنیهای حمایت اجتماعیلفهؤهمچنین مداری وجود دارد. همبستگی مثبت و معنا
 .داری در تعیین انگیزش پیشرفت ورزشی بودندهای معناکنندهبینیپیش

 

 بدنی پیشرفت، فعالیت شبی، انگیزاعی مرحمایت اجتم :هاکلید واژه

 

The relationship between Social Support from Physical Education 

Teachers and Students’ Achievement Motivation in Sport Activities 
 

Keramat Salari, Rokhsareh badami  
 

Abstract 

This study aims to investigate the relationship between social support from physical education 

teachers and students’ achievement motivation in sports. The study is correlation and survey 

one. Sample is formed from 296 male and female students of senior high school in Anbarabad 

County. Two questionnaire was used to measure data: Interpersonal Behavior Scale of 

Pelletier et al. to measure social support from coach, and sport orientation questionnaire of 

Gill and Deteer to measure achievement motivation, which validity and reliability of both has 

been confirmed in Iran. The findings show that there is significant and positive relationship 

between social support from physical education teachers and students’ achievement 

motivation. Social support i.e. independence, competency, and relational support are also 

significant predictors to determine sport achievement motivation.  
 

Keywords:  Social Support from Coach, Achievement Motivation, Physical Activity.
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 مقدمه
درسی  ةبدنی جزء الینفک برنامدرس ورزش یا تربیت
هر سال  ةکه در برنامایونهگبه مدارس کشور است،

 جایگاهی را به خود اختصاص داده است آموزاندانش
اهمیت این درس زمانی (. 1831)کارگرفرد، نادریان. 

تواند میبدنی  تربیتشود که بدانیم زنگ آشکارتر می
های حرکتی، افزایش موزش مهارتبرای آموقعیتی 

 عمومی باشدو سالمت  شناختی، ی روانسازگار
 سفانهأمت . اما(1891، ضامنی و وندمهدیبرزگری، )

د را در آموزش و پرورش جایگاه اصلی خو این درس
اجارگاه، و )اصالنخانی، فتحی دست نیاورده استبه

بدون شک، یکی از دالیل  (.12، ص 1831 .نوعیقلعه
خانواده، ، معلمان. شودمربوط می معلمانبه  امر این

-بر مشارکت در فعالیت رادیو و تلویزیونهمساالن، 

و وحیدا، عریضی ) ارندگذهای ورزشی تاًثیر می
 1خومختاری در نظریة .(15ص. ،1831 ،پارسامهر

 (6118 ،8برگ و همکاراننقل از )به 6دسی و رایان
رفتار و نگرش رفتار معلمان بر که  است کید شدهأت

یک  ،براساس این نظریه ؛گذاردثیر میأآموزان تدانش
یا مخالفت با نیازهای  تواند از طریق حمایتمعلم می

نیاز به استقالل،  ، یعنیآموزاندانشیة شناختی پاروان
آموز تاًثیر انگیزش دانش بر نوع ،شایستگی و ارتباط

ی دلزنده و لذت ،از استقاللمربی حمایت  بگذارد.
آورد. حمایت از وجود میآموزان بهبیشتری را در دانش

ود شو عملکرد حرکتی بهتر می ث انرژیباع شایستگی
به تعامل کمی  ای کهو در نهایت، حمایت ارتباطی

ارتباط( ارتباط بین  )میزان ارتباط( و کیفی )چگونگی
 باعث دلگرمی بیشتر شودآموز مربوط معلم و دانش

 ،6118 گ و همکاران،بر) شد خواهدآموزان دانش
 (. 211.ص

  

                                                                 
1. Self-Determination Theory (SDT)   

2. Deci & Ryan  

3. Berghe et al. 

 
 پژوهشی( در 514.ص، 1611) 5راکویناو  شن، سان

عامل  نشان دادند که کمبود حمایت اجتماعی معلمان
آموزان در انجام زگی دانشانگیای در بیکنندهتعیین

عراقی و  مازیاری، کاشف، امیری. بدنی استفعالیت
-یزگی دانشانگبی" پژوهشی با عنوان( در 6116)

بدنی و حمایت اجتماعی  های تربیتآموزان در فعالیت
منفی و  ةرابطانگیزگی بینشان دادند که  "دبیران

( 6115) 1دارد. تومانیسبا حمایت اجتماعی داری معنا
د که حمایت اجتماعی معلمان نشان دا پژوهشینیز در 
 شناختی پایةای نیازهای روانبدنی با ارضتربیت
 ةنوبها، بهو ارضای این نیاز ارتباط دارد آموزاندانش
 هایآموزان در فعالیتمشارکت دانش شانگیز ، برخود

 .گذاردتأثیر میبدنی 
اساس شواهد، حمایت اجتماعی  با توجه به اینکه بر

-دانش شناختی پایةای نیازهای روانمربی با ارض

انگیزش با  پایه شناختیهای روانارضای نیازو  آموزان
 بدنی ارتباط دارد آموزان در فعالیترکت دانشمشا

، شاید حمایت اجتماعی مربیان (6115)تومانیس، 
آموزان نیز ورزشی دانشبا انگیزش پیشرفت  ورزش

 رکدرونی و مح کاروساز که انگیزشبط باشد؛ چرامرت
جهت به آن انگیزد و میبیرونی است که رفتار را بر

  دهد.می
بیشتر به انگیزش پیشرفت  حث انگیزش در ورزشب

 کند.جلوه میجویی صورت رقابتص دارد که بهاختصا
در یافتن ست از نیاز به تسلطا پیشرفت عبارتش انگیز

بهتر از دیگران  و های سخت، دستیابی به کمالرکا
 (.111.ص ،1891موسوی و مسیبی، )واعظ کردنعمل

نظریه برای توضیح  های گذشته، چهارطی سال
ها است. این نظریه شکل گرفته پیشرفت انگیزش
اند از نظریة نیاز پیشرفت، نظریة اسناد، نظریة عبارت

-)واعظ انگیزش شایستگیهدف پیشرفت و نظریة 

                                                                 
4. Shen, Sun, & Rukavina 
5. Toumanis 
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بیگ، و راهدار وسوی، حجتی، سلطانی، اسماعیلیم
-هدف پیشرفت، سه بر اساس نظریة (.98.، ص1896

فت، اهداف پیشر اند؛دخیل عامل در تعیین انگیزش
بر اساس ، روازاینو رفتار پیشرفت.  شدهتوانایی ادراک

ای درک انگیزش فرد، باید بر، اهداف پیشرفت نظریة
که معنای موفقیت و شکست برای فرد  دریافت

چیست و بهترین راه انجام این کار بررسی اهداف 
و چگونگی تلقی فرد از شایستگی، عزت  پیشرفت فرد

موسوی و ست )واعظشده ایا توانایی ادراک نفس
-جهت»عبارت دیگر، به(.  93 .، ص1896همکاران، 

ارزیابی فرد از  دهندة نحوةگیری هدفی ورزشکار نشان
گرا با تالش و فهرو، افراد وظیایناز ؛توانایی خود است

 تسلط بر مهارت و افراد خودگرا با مقایسة اجتماعی
 ، تفاوت دربر همین سیاقکنند. احساس توانایی می

بودن انگیزه رفتار ممکن است ناشی از کم یا زیاد
نباشد، بلکه امکان دارد حاکی از تفاوت در ادراک 

-برداشت افراد از هدف پیشرفت باشد. بهتوانایی و 

ها پیشرفت یا موفقیت از نظر آن عبارت دیگر، باید دید
دستیابی به چه نوع هدفی را پیشرفت یا آنها چیست و 

موسوی و مسیبی، )واعظ «دکننموفقیت تلقی می
  (. 112 .، ص1891

های در زمینة انگیزش پیشرفت مربوط بیشتر پژوهش
و  ملکی، محمدزاده، سیدعامری) باشدبه گیل می

 گیل و همکارانش(. 41.، ص1891، ثانیزمانی
-نامههدف پیشرفت، پرسش ةبر مبنای نظری (1933)

ای را برای سنجش انگیزش پیشرفت ورزشی طراحی 
و  عامری، علیزادهعرب جمشیدی،)به نقل از  ردندک

پیشرفت در ش انگیز نهاآ .(89. ، ص1891 سلمانیان،
 گیری ورزشی()جهت گراییورزشورزش و رقابت را 

انگیزش گرایی یا و اشاره کردند که ورزش نامیدند
جویی، مقیاس رقابتورزشی دارای سه خردهپیشرفت 

زاده، بهرام، شفیع) گرایی استو هدف گراییپیروزی
میل به  را گراییورزش (. 1836، خلجی و صنعتکاران

که بر  اند،کردهمسابقه یا تمایل به پیروزی تعریف 

هایی را در طول رقابت اساس آن ورزشکاران هدف
کنند گزینند و برای دستیابی به آن تالش میمیبر

 جوییرقابت .(89 .، ص1891)جمشیدی و همکاران، 
-پیروزی .بردلذتی دارد که فرد از رقابت میاشاره به 

شدن قائل اهمیتی است که فرد برای برنده گرایی
خواه، عملکرد خود را با دیگران است. افراد پیروزی

اهمیتی است  گراییهدف نهایتو درکنند مقایسه می
-افراد هدفکه فرد برای اهداف شخصی قائل است. 

رند و زش تمرکز دااهداف شخصی در ور گرا بر
-کنند. بهموفقیت را نسبت به خودشان ارزیابی می

و  بهرام) کنندها با خودشان رقابت میعبارت دیگر، آن
 (. 1836 همکاران،

ة رابطمطالعة  رسدنظر میمذکور، بهبا توجه به مطالب 
ش بدنی با انگیزحمایت اجتماعی دبیران تربیت

 واجد ارزش پژوهش آموزانپیشرفت ورزشی دانش
 نیا به ییگوپاسخ یبرا حاضر پژوهش ن،یبنابرا د.باش
 یاجتماع تیحما ایشده است: آ یاالت طراحؤس
-دانش یورزش شرفتیپ شزیانگ با بدنیتربیت رانیدب

 تیحماتوان با توجه به  یم ایو آ  دارد؟ ارتباط آموزان
 یورزش شرفتیپ زشیانگ ،بدنیتربیت رانیدب یاجتماع
   .ردک ینیبشیرا پ آموزاندانش

 پژوهشروش 
 ةمطالع یعنی ،پژوهش ینا یبر اساس هدف اصل

 شانگیز وبدنی حمایت اجتماعی دبیران تربیت ةرابط
پژوهش حاضر از نوع  ،آموزانت ورزشی دانشپیشرف

آماری  ةجامعاست.  یمایشیو روش آن پ یهمبستگ
های آموزان دختر و پسر پایهدانش کلیة رااین پژوهش 

شهرستان عنبرآباد در سال  وسطةدوم و سوم مقطع مت
آنها که تعداد  ،دادندمی تشکیل 1896-98تحصیلی 

با استفاده از  .ندبود دختر( 218پسر و  221)نفر  1648
دختر 158)نفر  692، تعداد افراد نمونه فرمول کوکران

صورت تصادفی هاین  تعداد، بپسر( برآورد شد. 118و 
 ای انتخاب شدند. ای طبقهخوشه
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 اطالعات آوریجمع روش

 به شدهارائه یهاپاسخ اطالعات آوریجمع برای
 این در .آوری شدجمع پژوهش هاینامهپرسش

 1فردیمقیاس رفتار بین ةنامپرسش دو از پژوهش،
 ةنام( و  پرسش6113) 6و اوتیس بیادری، شارپ ،پلیتر

 .است شده استفاده (1933) 5گیل و دیتر 8گراییورزش
پلیتر و همکاران  فردی رفتار بین ةنامپرسشاز 

 شد،( برای سنجش حمایت اجتماعی استفاده 6113)
حمایت از استقالل،  ةلفؤم 8ال و ؤس 16که دارای 

در و  استاز شایستگی و حمایت ارتباطی  حمایت
  ،6ندرت=به ،1وقت=ای لیکرت )هیچدرجه مقیاس پنج

( تنظیم 1و همیشه= 5اوقات=اکثر ،8اوقات=گاهی
روایی  که است مازیاری گزارش کرده است. شده

یید أاساتید مدیریت ورزشی ت رانامه صوری این پرسش
- هببرای آن  43/1یب آلفای کرونباخ و ضر اندکرده
کاشف، (. همچنین 1891است )مازیاری،  آمده دست

ای ضریب آلفای ( در مطالعه6116)امیری  و مازیاری
ی حمایت از استقالل، هامقیاسکرونباخ برای زیر

ترتیب  حمایت از شایستگی و حمایت ارتباطی را به
کاشف، مازیاری، )دست آوردند هب 48/1و  44/1، 46/1

این مطالعه ضریب  در (.563 .ص، 6116امیری، 
برای حمایت از استقالل، حمایت از آلفای کرونباخ 

و  49/1، 48/1ترتیب  بهحمایت ارتباطی و شایستگی 
 دست آمد.  به 31/1
( برای 1933گیل و دیتر ) گراییورزش ةنامپرسشاز 

که مشتمل بر  شد،استفاده  پیشرفتش سنجش انگیز
گرایی روزیجویی، پیمقیاس رقابتزیر سهؤال و س 61
و در ( 1836بهرام و همکاران، ) استگرایی هدفو 

 18است.  ای لیکرت تنظیم شدهرجهد مقیاس پنج
  الؤس ششجویی، رقابتلفه ؤم برای سنجش الؤس

                                                                 
1. Interpersonal Behavior Scale (IBS) 
2. Pelletier, Beaudry, Sharp, & Otis 
3. Sport Orientation Questionnaire (SOQ) 

4. Gill & Deteer 

 
برای  الؤس ششگرایی و ة پیروزیلفؤم برای سنجش

. در نظر گرفته شده استگرایی ة هدفلفؤم سنجش
بهرام و همکاران  رانامه روایی و پایایی این پرسش

 مطالعه روایی سازة این. در اندکردهأیید ( ت1836)
ییدی، ثبات أعاملی ت تحلیل طریقنامه از پرسش

رونی از راه ضریب آلفای کرونباخ و ثبات زمانی از د
. نتایج است هیید شدأمجدد ت آزمون آزمون ـ طریق

 98/1گرایی، برای ورزش 91/1 صورتبه پایایی زمانی
 28/1و  گراییبرای پیروزی 42/1جویی، برای رقابت
است. همچنین مقدار  دست آمدههگرایی ببرای هدف

 39/1ت درونی برابر با ین ثباتعی برایآلفای کرونباخ 
 45/1جویی، برای رقابت 32/1گرایی، برای ورزش
گرایی گزارش ای هدفبر 21/1گرایی و برای پیروزی

این مطالعه،  در(. 1836است )بهرام و همکاران، شده
، جوییرقابتگرایی، برای ورزشضریب آلفای کرونباخ 

، 49/1، 34/1ترتیب به گراییهدفگرایی، و پیروزی
 دست آمد.  به 41/1و ، 29/1

 های آماریروش
)میانگین و انحراف استاندارد( برای  توصیفیاز آمار 
 توزیع بودن طبیعیاز اطمینان از  پسول، ارسم جد

ها، از ضریب همبستگی پیرسون برای پی بردن داده
و از رگرسیون چندمتغیره برای   ،به روابط بین متغیرها

با استفاده  هادادهاستفاده شد. بینی متغیر مالک پیش
 تحلیل شدند. 12 ةنسخ  1اس.اس.پی.اس افزارنرم از

 هایافته
 به مربوط استاندارد انحراف و میانگین 1 جدول

 دهد.می نشان را پژوهش متغیرهای

                                                                 
5. SPSS 
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 حمایت اجتماعی و ابعاد آن میانگین و انحراف معیار .3جدول 
 یارانحراف مع میانگین تعداد جنسیت متغیر

 استقالل
 51/8 15/15 118 پسر
 19/6 65/11 158 دختر

 شایستگی
 8/66 16/44 118 پسر

 43/6 16/11 158 دختر

 ارتباطی
 8/81 51/11 118 پسر

 19/5 65/15 158 دختر

 حمایت اجتماعی  کل
 2/62 84/82 118 پسر

 14/1 64/86 158 دختر

 

 شرفت ورزشی و ابعاد آنپی شزانگی حراف معیارمیانگین و ان .2جدول 
 متغیر جنسیت تعداد میانگین انحراف معیار

 پسر 118 15/62 64/8
 جوییرقابت

 دختر 158 13/65 85/6
 پسر 118 13/11 15/6

 گراییزیپیرو
 دختر 158 21/16 93/1
 پسر 118 14/12 54/6

 گراییهدف
 دختر 158 13/14 18/6
 پسر 118 36/14 81/1

 کلپیشرفت  شانگیز
 دختر 158 84/18 35/5

 

 ةلفؤ، بیشترین میانگین مربوط به م1با توجه به جدول 
، بیشترین میانگین  6استقالل و با توجه به جدول 

 .استجویی ة رقابتلفؤمربوط به م

آمده از ضریب همبستگی  دستهنتایج ب 8جدول 
پیشرفت را  شپیرسون بین حمایت اجتماعی و انگیز

 دهد.نشان می
 

 پیشرفت ش. ضریب همبستگی پیرسون بین حمایت اجتماعی و انگیز1جدول 
 داریمعنا سطح ضریب تعیین همبستگی ضریب تعداد جنسیت متغیرها

 11/1 66/1 54/1 692 کل حمایت اجتماعی

 

، همبستگی مثبت و معناداری بین 8 توجه به جدولبا 
و  پیشرفت وجود دارد شبا انگیزحمایت اجتماعی 

 شصد از واریانس انگیزدر 66اجتماعی  حمایت
 کند.   پیشرفت را تبیین می

-رگرسیون چند دست آمده ازههای بیافته 5جدول 

بر اساس  پیشرفت شانگیزبینی برای پیش متغیره
 دهد.را نشان می های حمایت اجتماعیؤلفهم

 

 های حمایت اجتماعیؤلفهم بر اساس پیشرفت شانگیزبینی برای پیش متغیره.  رگرسیون چند9جدول 

 متغیر آماره /
F 

 مدل
p 

 β t P خطای استاندارد مدل

 11/1 11/2 51/1 65/1 11/1 98/19 استقالل
 11/1 16/2 82/1 14/1   یشایستگ

 11/1 28/1 61/1 19/1   حمایت ارتباطی
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 یهمبستگ یبضرمتغیری با آزمون رگرسیون چند
یب همبستگی و مجذور ضر 51/1چندگانه برابر با 

 سه و(  8Fو696=98/19و  P≤11/1معنادار بود ) 14/1
 ارتباطی حمایت و شایستگی استقالل، متغیر

 را پیشرفت شانگیز واریانس درصد 14 درمجموع
(،  =51/1 و P≤11/1استقالل ) .کردند تبیین

( و حمایت ارتباطی =82/1 و P≤11/1شایستگی )
(11/1≥P 61/1 و=)،  بینیپیشهر سه، متغیرهای-

  پیشرفت بودند. شداری در تعیین انگیزمعنا ةکنند

 گیریبحث و نتیجه
های این مطالعه حاکی از همبستگی مثبت و یافته

 وبدنی بین حمایت اجتماعی دبیران تربیت معنادار
ر عبارت دیگر، ههآموزان بود. بپیشرفت دانش شانگیز

د، بدنی افزایش یابچه حمایت اجتماعی دبیران تربیت
یابد. آموزان نیز افزایش میپیشرفت دانشش انگیز

بین حمایت  ةرابطدر آن که را ای ، مطالعهپژوهشگر
 ،شدبا شده پیشرفت سنجیده شاجتماعی با انگیز

به بررسی  ،(6113) 1دوداو  المپیو، جویت  اما نیافت.
 -شناختی بین ارتباط مربیروان ةجانبدو رابطة

 ندهای ورزشی پرداختتیم انگیزشی در ورزشکار و جو
ورزشکار بر  -د که ارتباط مربینو به این نتیجه رسید

های پیشرفت ورزشکاران در تیم شایجاد انگیز
( به بررسی 1891مازیاری ) است؛گذار أثیرورزشی ت

-بدنی با بیة حمایت اجتماعی دبیران تربیترابط

بدنی  های تربیتآموزان در فعالیتانگیزگی دانش
انگیزگی ت و به این نتیجه رسید که بیپرداخمدارس 

 ؛داری داردمنفی و معنا ةرابط حمایت اجتماعیبا 
(  نشان 6118) 6چرونیو هاساندرا، گوداس،  پژوهش

های فردی شامل عوامل اجتماعی و تفاوتکه  داد
درک شایستگی، استقالل و وضعیت جسمانی بر 

 پژوهش نهایتدرو  گذار استأثیردرونی ت شانگیز

                                                                 
1. Olympiou , Jowet, & Duda 

2. Hassandra , Goudas, & Chroni 

( به 1891)صادقی بروجردی و  سیدحسینی، فتحی
فتارهای رهبری مربیان عاملی این نتیجه رسید که ر

پیشرفت و  شگذار بر میزان تعهد ورزشی، انگیزاثر
 ها. با توجه به این یافتهکاران استمندی جودورضایت

استنباط کرد که همبستگی مثبت و  چنینتوان می
 وبدنی یران تربیتبین حمایت اجتماعی دب معنادار
که  استبه این دلیل  آموزانپیشرفت دانش شانگیز

ها از عوامل اجتماعی کلیدی در محیط اطراف انگیزه
 پذیرند و یکی از این عوامل کلیدیثیر میأشخص ت

. استبدنی  معلم تربیت مانند گذاری افراد مهمیأثیرت
( همخوان 6111) 8کاماروا ةگیری با یافتاین نتیجه

ت. او ارتباط بین درک رفتار رهبری مربی را با نیس
ای مطالعه حرفهدر رقصندگان  شاشکال مختلف انگیز

داری بین درک رفتار رهبری مربی و کرد و ارتباط معنا
، به نقل 6111کاماروا، اشکال مختلف انگیزش ندید )

 ،1891 ،بروجردیصادقیو سیدحسینی، فتحی از 
انی را بتوان به این عدم همخو احتماالً. (198ص.

تفاوت سطح عملکرد ورزشی نسبت داد. البته در این 
 زمینه مطالعات بیشتری باید انجام شود. 

دیگر این مطالعه نشان داد که هر سه متغیر  ةیافت
(، شایستگی =51/1 و P≤11/1استقالل )

(11/1≥P 82/1 و=( و حمایت ارتباطی )11/1≥P 
داری در تعیین ناهای معکنندهبینی(،  پیش=61/1 و

درصد واریانس  14 درمجموعپیشرفت بودند و  ةانگیز
 پژوهشی پژوهشگرپیشرفت را تبیین کردند.  شانگیز

های ؤلفهبر اساس م پیشرفت شانگیز در آن کهرا 
نیافت. اما  ،شده باشدبینی جتماعی پیشحمایت ا

 -حمایتیرفتارهای  ةتعدادی از مطالعات رابط
 شمثل انگیز ،شدیگر انگیز انواع استقاللی مربی را با

-سنجیده ،بیرونی شدرونی و انگیز شمشارکت، انگیز

 :شودذیل به تعدادی از آنها اشاره می که در ،اند
ای ( در مطالعه6112) 5هریسو هاگر، کاتزیسارانتیس، 

                                                                 
3. Kamaroa 

4. Hagger, Chatzisarantis, & Harris  
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ة استقاللی مربیان را بر انگیز -ثیر رفتارهای حمایتیأت
سی کردند و به بدنی برر های تربیتافراد در کالس

استقاللی ـ  این نتیجه رسیدند که رفتارهای حمایتی
گذار بدنی اثرة افراد در کالس تربیتمربیان بر انگیز

رفتار حمایتی  ةرابط ای(  در مطالعه6111) 1است.  جم
کنندگان سنجید و کتشر ةاستقاللی مربی را با انگیز ـ

- هب و معناداری را بین این دو متغیر همبستگی مثبت
( در 1891)آزادی و زردشتیان، احمدی دست آورد. 

خودپیروی مربیان را  حمایتی ـ ای رفتارهای مطالعه
بیرونی و تعهد ورزشی  شدرونی، انگیز شبا انگیز

داری را بین ارتباط مثبت و معنا  بازیکنان سنجیدند و
و زردشتیان، احمدی این متغیرها مشاهده کردند )

( 1896یوسفی و احمدی ). (111.ص، 1891، آزادی
با عنوان اثر رفتارهای حمایتی ـ  ،ایدر مطالعه

بردن از فعالیت تقاللی معلمان تربیت بدنی بر لذتاس
که بین رفتارهای  دادندنشان ،بدنی در دختران نوجوان

نیازهای روانی )شایستگی،  واستقاللی  ـ حمایتی
درونی و لذت ارتباط مثبت و  پیوستگی(، انگیزش

 6تومانیس و استاندج، دوداداری وجود دارد. معنا
آموزان از کردند که ادراک دانش(  هم بیان6112)

ة کنندبینیاستقاللی مربیان پیشـ  رفتارهای حمایتی
یعنی، احساس  ،آموزاندانش ةسه احساس نیاز پای

ک از آنها شایستگی، استقالل و ارتباط است که هر ی
آموزان نگیزشی دانشگیری اطور مثبت با جهتبه نیز

( نیز اظهار 6111) 8مرتبط هستند. پلیتر و همکاران
مربیانی که محیط حمایت از استقالل را  که کردند

بیشتر فراهم کنند ورزشکاران آنها سطوح باالتری از 
( و 6114) 5آموروس کنند.ربه میدرونی را تج شانگیز

حمایت  که دادند( نشان6114) 1ورثکونروی و کاتس
بر افزایش انگیزه، باعث بهبود عالوه  ،استقاللاز 

                                                                 
1. Geme 
2. Standage, Duda, & toumanis 
3. Pelletier et al.  
4. Amorose 

5. Conroy, & Cotats Worth 

ایمن، شود )عرفانی، منافی و مقصودیمینیز عملکرد 
که  ،مذکور هایپژوهشبا توجه به  .(12 .، ص1896

 ،هاشدیگر انگیز انواعحمایت از استقالل را با  ةرابط
اند، شاید بتوان رونی سنجیدهدرونی و بیش انگیز مانند
کرد که از آنجا که حمایت از  گونه استنباطاین

است و  های حمایت اجتماعیؤلفهاستقالل یکی از م
-است، یافته شیکی از انواع انگیزپیشرفت  شانگیز

همسو است.  هاپژوهشهای این مطالعه با نتایج این 
 نظریةیکی از اصول مسلم  مؤیدهمسویی این نتایج 

 محیط که اشاره داردبه این امر خودمختاری است که 
ثیر بسزایی دارد أاجتماعی در افزایش سطح انگیزش ت

ارزیابی  ةعالوه، در نظری(. به6111)دسی و ریان، 
 ةها در نظرینظریهکه یکی از خرده ،شناختی

-بین شود که سبک رفتارأکید میت ،خودمختاری است

گذار است )دسی و ریان، أثیرفردی بر انگیزش افراد ت
فردی که بیش بین های( و امروزه یکی از سبک1934

از همه مورد توجه است سبک حمایت از استقالل 
 ةو هم شوده در آن از آزادی افراد حمایت میک ،است

آلوارز، گیری دخالت دارند )یند تصمیمآافراد در فر
نظر این به(. بنابر6119، 2دوداو باالگوئر، کاستیلو، 

ی رهبر ةبدنی بهتر است در شیورسد مربیان تربیتمی
 خصوصبهخود از استقالل ورزشکاران حمایت کنند و 

کنان انتخاب و شرایطی را فراهم آورند که به بازی
 شود.  آزادی در عمل داده

( 1943) شایستگی هارتر ةبر اساس نظری ،درنهایت
 ةبودن در همصورت ذاتی برای شایستهافراد به»

 ،شایستگی ةای ارضای انگیزها انگیزه دارند. برزمینه
هارت ای مانند ورزش، فرد در صدد کسب مدر عرصه

ت آید. درک موفقیو تسلط بر رشته ورزشی بر می
کند و سبب رشد احساسات هیجانی مثبت ایجاد می

چه و احساس شایستگی فرد می شود. هر خودبسندگی
های رزشکار به تالشاین انگیزش افزایش یابد، و

                                                                 
6. Alvarez , Balaguer, Castillo, & Duda 
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رزشکار ش واگر تال ،عکسبر .شودبعدی تشویق می
شدن بینجامد، احساسات به ادراک شکست یا طرد

 پی خواهدا درشایستگی ر شمنفی و کاهش انگیز
(. 611.ص ،1891وی و مسیبی، موس)واعظ «داشت

دلیل است که حمایت از شایستگی  همینشاید به
، همچنینکند. بینی میپیشرفت را پیش شانگیز

کنند و دبیرانی که جوی گرم و صمیمانه فراهم می
، کنندارتباط پیدا میآموزان خود راحتی با دانشهب

-آموزان در فعالیتپیشرفت دانشش توانند بر انگیزمی

بودن آنها را ة فعالزمینو  ثیر گذاشتهأورزشی ت های
 (.1891)مازیاری،  ندکنفراهم 

بین  که های این مطالعه نشان دادخالصه، یافتهطوربه
ربیت بدنی با انگیزش حمایت اجتماعی دبیران ت

آموزان همبستگی مثبت و پیشرفت ورزشی دانش
، هر چه حمایت دیگر عبارتهمعناداری وجود دارد. ب

بدنی افزایش یابد، انگیزش اجتماعی دبیران تربیت
یابد. افزایش می نیز آموزانپیشرفت ورزشی دانش

بدنی رفتارهای دبیران تربیتد شومیپیشنهاد  رو،ایناز
که مؤلفة حمایت آنجابیشتری داشته باشند. از حمایتی

تعیین کنندة معناداری در بینیاز شایستگی متغیر پیش
-شود دبیران تربیتانگیزش پیشرفت بود، پیشنهاد می

آمیز را فراهم آورند و بر بدنی زمینة تجارب موفقیت
. همچنین با تأکید کنندآموزان تالش دانشافزایش 

-حمایت از استقالل متغیر پیشتوجه به اینکه مؤلفة 

انگیزش پیشرفت بود، تعیین کنندة معناداری در بینی
بدنی با دادن حق شود دبیران تربیتپیشنهاد می

فرصت  آموزاندانشبه  انتخاب و تصدیق احساسات
فراهم آنها کردن مستقل را برای ابتکار عمل و کار

غیر آنجاکه مؤلفة حمایت ارتباطی متدرنهایت، ازو  کنند
انگیزش پیشرفت تعیین کنندة معناداری در بینیپیش

-بدنی روابط بینشود دبیران تربیتبود، پیشنهاد می

داده و در زنگ آموزان توسعهفردی خود را با دانش
فقط به  باشند و  بدنی در کنار آنها حضور داشتهتربیت

در زمان فعالیت نیز ، وسایل ورزشی اکتفا نکرده ارائة

زان را زیر نظر بگیرند و جو آموزشی گرم، آمودانش
 د.کننایجاد صمیمی و پر نشاطی را 

 منابع

نوعی، اجارگاه، ک. و قلعهاصالنخانی م.ع. فتحی .1
های مدیران، معلمان (. مقایسة دیدگاه1831ع.ر. )

آموزان دربارة جایگاه و تربیت بدنی و دانش
وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی 

راهنمایی و متوسطه. نشریة حرکت. در مدارس 
 .1-14،  16شمارة 

ضامنی، ل.  و وند، الف.برزگری، ع. مهدی .6
بدنی با های آموزش دروس تربیت(. دوره1891)

ساختار مشخص و فعالیت آزاد، حق تعیین   
رشد آموزان. بدنی دانشسرنوشت و فعالیت

 1شمارة  .دورة دوازدهم .بدنیآموزش تربیت
 . 13-21 (، 51)پیاپی 

صنعتکاران، و زاده، م. خلجی، ح. بهرام، ع. شفیع .8
 ةنام(. تعیین اعتبار و پایایی پرسش1836الف. )
-گرایی، طرح پژوهشی پژوهشکده تربیتورزش

   ورزشی. بدنی و علوم

 و عامری، ا. علیزاده، ن.جمشیدی، ا. عرب .5
گیری ورزشی و (. ارتباط جهت1891سلمانیان، ا. )

در  کنندهی در ورزشکاران شرکتاضطراب رقابت
رشد و  ةدهمین المپیاد ورزشی دانشجویی. نشری

 .84-11، 9، ورزشی-یادگیری حرکتی

آزادی، الف.  و زردشتیان، ش. احمدی، ب. .1
خودپیروی  (. ارتباط رفتارهای حمایتی1891)

ورزشی  مربیان با انگیزش خومختاری و تعهد
پژوهش در بازیکنان زن نخبه لیگ هندبال. 

 8شمارة   .مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
 .112-141پیاپی(، 19)

ر. .ایمن، حمقصودی و عرفانی، ن. منافی، ف. .2
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های ورزشی و اضطراب (. مقایسة انگیزه1896)
گیران آزاد و فرنگی یازدهمین رقابتی کشتی

شناسی  نشریة مطالعات روان المپیاد دانشجویی.
 .11-22، 1 ،ورزش

تربیت بدنی در . 1831ان م. کارگر فرد م، نادری .4

. چاپ دوم، تهران: انتشارات پیام نور، مدارس

 .4-6صص 
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