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 چكیده

یت استادان و مربیان با انگیزة پیشرفت ورزشی دانشجویان ترب  ط وس ت یانس ان طباول روت اص ایرع ارتباط بین یررس بحاضر  ش ژوهدف په

نفر(  252ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )بدنی و علوم ۀ تربیت رشتبود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان دختر و پسر     یبدن

شنامه     نفر به 160بود که  س صادفی، پر سانی گوهری )  صورت ت صول روابط ان شی یا ورزش  1385های رعایت ا شرفت ورز گرایی  ( و انگیزة پی

آزمون ضریب همبستگی   ها و از مستقل و تحلیل واریانس یكراهه برای مقایسۀ بین گروه   t. از آزمون را تكمیل کردند( 1988گیل و دیتر )

سطح معناداری      سی رابطۀ بین متغیرها در  سون برای برر شان داد هرچند هر دو متغیر      ≥05/0Pپیر شد. نتایج ن ستفاده  صول را   عایت ا

سانی  شی   و  روابط ان سط بود، اما بین  انگیزة پیشرفت ورز سانی  میانگین امتیاز باالتر از مقدار متو یزة پیشرفت  انگو  رعایت اصول روابط ان

شی  ساس  های آن رابطۀ معنامقیاسو خرده ورز شجویان با        نداری وجود ندارد. برا شی دان سابقۀ ورز شد که  شاهده  صول   تایج م رعایت ا

و  گراییپیروزیداری در میانگین امتیاز ابعاد (. همچنین تفاوت معنا>05/0Pداری دارد )رابطۀ معنا انگیزة پیشاارفت و نیز  روابط انسااانی

شرفت ورز  گراییهدف شد )      شی  انگیزة پی شاهده  سر م شجویان دختر و پ شجویان در مورد  >05/0Pبین دان صول   (. دیدگاه دان رعایت ا

دیگری  بدنی به عواملرسد انگیزة پیشرفت ورزشی دانشجویان تربیت     نظر میبراساس سال ورودی آنها نیز متفاوت بود. به   روابط انسانی 

صول روابط   رتبط باشد، اما با توجه به اهمیت موضوع اصول روابط انسانی رعایت ا    توسط استادان آنها م   رعایت اصول روابط انسانی  غیر از 

 شک در پیشرفت سایر ابعاد زندگی و تحصیل دانشجویان تأثیرگذار خواهد بود.انسانی توسط استادان همواره مورد تأکید بوده و بی
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 مقدمه

حیات اجتماعی محصول ارتباط انسانی است. وجود هر 

شود و بر انسانی آغاز میاجتماعی با پیدایش شبکۀ روابط 

شناسی یابد. از نظر روانمبنای همین روابط استمرار می

ها نیاز شدیدی به داشتن روابط عاطفی و اجتماعی، انسان

ها گاهی به معنای روحی با یکدیگر دارند. ارتباط بین انسان

عام یعنی برقراری ارتباط اشاره دارد و گاهی هم به معنای 

که ارتباطی مثبت و سازنده بوده و برای رود کار میخاص به

(. 1کنندۀ نیازهای آنان است )طرفین ارضاکننده و تأمین

ای بین و هر نوع رابطه دارد، مفهوم وسیعی 1روابط انسانی

شامل را  غیرهدو فرد، دو گروه، فرد و گروه، سازمان و فرد و 

ها و ای از فعالیتروابط انسانی، مجموعه .(2)شود می

و  شدهالتی است که موجب تأمین نیازهای افراد تعام

 .(3) شودمی مشاهده هاعنوان نیاز انسانی، بین انسانبه

ای اصلی در ارتباط، داشتن زبان مشترک یا مجموعه ۀنکت

توان از است که در نهایت می ...از رفتارها، مجاری ارتباط و 

، در ارتباط برقرار کرد. موضوع ارتباط انطریق آن، با دیگر

مؤثرترین  بوده و ازها بسیار پراهمیت زندگی انسان

 .(4است )زندگی یک فرد  هایبخش

دهندۀ هر ترین عوامل شکلرفتار انسانی از اساسی

سازمانی است. برای شناخت سازمان یا هر نظام آموزشی 

الزم است رفتار سازمانی افراد دقیقاً بررسی شود. در واقع 

ر سازمان آموزشی انکارناپذیر اهمیت روابط انسانی در ه

کند تا افراد و است، زیرا فرایند انجام کار را تسهیل می

های نحو مطلوب انگیزه و فعالیتکارکنان آن سازمان به

شغلی خود را بهبود بخشند. ریشۀ بسیاری از مشکالت 

فردی و سازمانی و اجتماعی در کمبود ارتباطات مؤثر، نقص 

طور کلی در سوء تعبیر ارتباطی نهفته سیستم ارتباطی، یا به

های انگیزش و رشد فرد را فراهم است. روابط انسانی زمینه

سازد و همین احساس رشد، سبب رضایت و خشنودی می

                                                           

1. Human Relations 

ساز بهبود و ارتقای حاالت، زمینه نیاشود. تمام افراد می

شود و میل به زیستن و کار و تالش را افزایش روحیه می

ک نظام آموزشی همچون دانشگاه، روابط (. در ی1دهد )می

تواند بهبود انگیزه و پیشرفت بین دانشجویان و استادان می

رسد که هرچه نظر میهمراه داشته باشد. بهدانشجویان را به

تر نگرش دانشجویان نسبت به روابط انسانی استادان، مثبت

(. 5دهند )باشد، انگیزۀ پیشرفت بیشتری را از خود نشان می

نظران به جنبۀ روابط انسانی استادان یاری از صاحببس

دهند و عقیده دارند که روابط انسانی اهمیت بیشتری می

ای در رشد شخصیت و میزان استادان تأثیر و اهمیت ویژه

دارند که استادان پیشرفت دانشجویان دارد. آنان بیان می

پذیر باشند که در چنین حالتی باید گرم و انعطاف

راحتی کنند، بهان احساساتشان را بیشتر بیان میدانشجوی

های کالسی شرکت کرده و احساس استقالل در بحث

 (. 6کنند )می

دهد که مطالعات در زمینۀ تأثیر محیط روانی نشان می

درصد از میزان شناخت فراگیران و عملکرد  30تقریباً 

(. 7رفتاری آنها مربوط به محیط روانی کالس است )

صورت فضایی که دانشجویان را به جادیاای مدرسان بر

ریزی اعضای یک جامعۀ منسجم یادگیری شکل دهد و قالب

کند، نسبت به دانشجویان توجه دلسوزانه و آمیخته با 

دهند، به نیازها و احساسات عاطفی آنها محبت نشان می

پردازند، دانشجویان توجه دارند و به اجتماعی کردن آنها می

های درسی از رفتار و منش ر از یادگیرینیز در عمل غی

گیرند و در زندگی شخصی پیاده مدرسان خود الگو می

(. در همین زمینه، نتایج تحقیق گوهری 7کنند )می

( نشان داد که نگرش دانشجویان نسبت به رعایت 1385)

کارکنان  وی علماصول روابط انسانی توسط اعضای هیأت 

( گزارش 1388و یزدانی )(. همچنین، تورانی 5منفی است )

اند و کردند مدیرانی که اصول روابط انسانی را رعایت کرده
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وضوح یا درک نقش، تمایل یا انگیزش و همچنین فنون به

ارزیابی و سازگاری محیط آشنا هستند، نسبت به مدیرانی 

گیری که فقط به توان، حمایت سازمانی و اعتبار تصمیم

(. کشاورزی و 8ری دارند )وری بیشتدهند، بهرهاهمیت می

( نیز در تحقیق خود میزان کاربرد 1387پسند )طالع

های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران مدارس را مؤلفه

گانۀ روابط های هفتارزیابی و در نهایت میزان کاربرد مهارت

انسانی این مدیران )مهارت ارتباطات، خودآگاهی، 

ارسازی و مدیریت خودپذیری، انگیزش، اعتماد، خودآشک

 (. 9تعارض( را بیشتر از سطح متوسط گزارش کردند )

ساختاری است فرضی که برای  ،1انگیزشاز طرفی 

رود و نیت یا کار میتوصیف نیروهای درونی یا بیرونی به

(. موضوع 10کند )ایجاد میرا جهت، شدت و پایداری رفتار 

یاز به ست از نا عبارت 2ویژه انگیزش پیشرفتهانگیزش، ب

غلبه بر  تسلط یافتن در کارهای سخت، دستیابی به کمال،

بهتر از دیگران عمل کردن و احساس  مشکالت و موانع،

ترین عنصر شخصیت . انگیزش اصلی(11غرور از موفقیت )

های انسان را هدایت خصیصه فعالیت نیاانسان است. 

شود که فرد کم و بیش فعال باشد. بدون کند و سبب میمی

های ها و خصیصهمیل برای موفقیت، دیگر توانایی

شناختی تأثیر چندانی روی عملکرد موفق افراد ندارند روان

(. انگیزۀ پیشرفت نقش مهم و اساسی در یادگیری 2013)

رای رفتارهایی است که به دارد و موتور حرکت فرد ب

انگیزش (. 12شود )یادگیری بهتر و مؤثرتر منجر می

های آن از جمله عوامل مقیاسپیشرفت ورزش و خرده

شمار های ورزش بهاثرگذار بر عملکرد و شرکت در فعالیت

خود انگیزش پیشرفت را نوعی  ۀنامدر واژه 3می آیند. انشل

ثر فرد را به ؤکامالً م اید که به شیوهکنانگیزش تعریف می

. انگیزش پیشرفت (13کند )شرکت در فعالیتی تحریک می

                                                           

1. Motivation 

2. Achievement motivation 

3. Anshel,Mark H. 

(. به عقیدۀ 14شود )جویی نامیده میدر ورزش رقابت

جویی برای پیشرفت در شرایط ( میل رقابت1976) 4مارتنز

مسابقه عنصر اساسی ارزشیابی اجتماعی است. اگرچه 

ارها و مقایسه و جویی  بر وجود معیتعریف مارتنز از رقابت

دارد، برخی ورزشکاران بدون  دیتأکارزشیابی توسط دیگران

توجه به معیارهای بیرونی از سطح انگیزش پیشرفت در حد 

رسد انگیزش پیشرفت نظر میرقابت با خود برخوردارند. به

بر بسیاری از رفتارها، افکار و احساسات از جمله انتخاب نوع 

دنبال داف و پشتکار بهفعالیت، تالش برای پیگیری اه

جو نسبت به (. افراد رقابت15مواجهه با شکست تأثیر دارد )

افراد غیررقابتی تعبیر و تفسیر متفاوتی از موقعیت و شرایط 

ورزش دارند و نوع ادراک آنها از این شرایط رقابتی بر رفتار 

گرایی به اشتیاق شخص برای (. پیروزی16آنها مؤثر است )

واسطۀ مقایسۀ خود با دیگران پیروزی به برنده شدن و حس

شود. میل به برنده شدن، پیروزی و شکست دادن گفته می

ویژه جوانان های ورزشکاران، بهحریف مقابل یکی از دیدگاه

ترین عامل عنوان مهمگرایی اگر بهورزشکار است. پیروزی

فشار ناشی از  سبببرای ورزشکاران در نظر گرفته شود، به

شناختی ورزشی زیانباری گروهی، تأثیرات روانرونرقابت د

های مقیاسهمراه خواهد داشت. یکی دیگر از خردهرا به

انگیزش پیشرفت که بر هنجارهای عملکردی تأثیر دارد، 

گرایی است که در واقع انتخاب اهدافی برای برتری و هدف

ضمنی  طوربهیی گراهدف(. 13بهتر بودن از دیگران است )

های فرد برای دستیابی به اهداف کرد و تالشبه عمل

 5های گیلشده اشاره دارد. براساس یافتهتعیینازپیش

( ورزشکاران در کل انگیزش پیشرفت بیشتری 1988)

 6نسبت به غیرورزشکاران دارند. همچنین، آرکین و ماریوما

( در تحقیقات خود در خصوص انگیزش پیشرفت، 1982)

ای انگیزش پیشرفت باال تمایل دارند نشان دادند که افراد دار

4. Martines, R. 

5. Gill 

6. Arkin &Marioma 



 1398تابستان ، 2 شمارة ، 11های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                   90

 

 

ااستواری های خود را به عدم تالش و کوشش و نکه شکست

های قابل کنترل شخصی نسبت دهند. در مقابل افراد ویژگی

دارای انگیزش پیشرفت پایین تمایل دارند که شکست خود 

های شخصی نسبتاً پایدار نسبت دهند، را به ناتوانی و ویژگی

های مربوط به توجه و در نهایت از زشدر نتیجه از لغ

برند و تمایل زیادی به خود عملکرد ضعیف رنج نمی

 (.17دهند )تحقیری نشان نمی

تواند یکی شده روابط انسانی میبا توجه به مسائل مطرح

ها ی و کیفی دانشگاهکمهای های مهم پیشرفتاز شاخص

باشد و وجود نگرش مثبت دانشجویان نسبت به نوع روابط 

عنوان عامل تواند بهی میعلمانسانی استادان و اعضای هیأت 

عالیق و انگیزۀ پیشرفت آنان محسوب شود. نوع  درمؤثری 

تواند نوع برخورد استادان و مربیان در تعامل با دانشجویان می

ل و ورزش تعیین کند. تحقیقات نگرش آنان را به تحصی

است که نوع روابط انسانی در  نیابیانگر  گرفتهانجام

آموزی ها، عامل مؤثر در ارتقای کیفی و انگیزۀ علمدانشگاه

آید. با توجه به توضیحات مذکور و شمار میجوانان به

همچنین نبود دانش و اطالعات کافی در مورد چگونگی و 

دنی و مربیان با دانشجویان تربیت ب ی استادان ورفتارهانحوۀ 

تعیین ارتباط آن با انگیزۀ پیشرفت ورزشی آنان، بررسی 

شی ارتباط رعایت اصول روابط انسانی با انگیزش پیشرفت ورز

 رونیازادانشجویان تربیت بدنی حائز اهمیت خواهد بود. 

پرسش اساسی است که آیا  نیامحقق درصدد پاسخ به 

در تعامل خود با دانشجویان  گاهدانشاعضای هیأت علمی 

گیرند های انسانی را در نظر میاصول روابط انسانی و شاخص

شی و همچنین، ارتباط این نوع رفتار با انگیزۀ پیشرفت ورز

 دانشجویان چگونه است؟

 

 

 

                                                           

1. sport achievement motivation or sport 

orientation questionnaire 

 شناسیروش

با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق مطالعۀ حاضر، 

 صورتبههای آن توصیفی از نوع همبستگی است که داده

ی شد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان آورجمعمیدانی 

ۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رشتدختر و پسر 

دختر و  106نفر )  252شهید مدنی آذربایجان به تعداد 

ست. حجم نمونۀ تحقیق، با استفاده از جدول پسر( ا 146

نفر در نظر گرفته شد. برای  160ی و مورگان کرجس

ی متغیرهای رعایت اصول روابط انسانی و انگیزۀ ریگاندازه

پیشرفت ورزشی، از پرسشنامۀ رعایت اصول روابط انسانی 

( و پرسشنامۀ انگیزۀ پیشرفت ورزشی 5( )1385گوهری )

( 11( )1988)2( گیل و دیترSOQ) 1گرایییا ورزش

استفاده شد. پرسشنامۀ رعایت اصول روابط انسانی شامل 

=کامالً مخالفم تا 1ای )گزینه 5از نوع لیکرت  سؤال 30

=کامالً موافقم( در زمینۀ رعایت اصول روابط انسانی تهیه 5

هایی همچون احترام، و تدوین شده است. این ابزار شاخص

، انتظارات نامعقول، زیآمضیعتبمندی، رفتارهای عالقه

پاسخ به مراجعان، آگاهی و کارایی، مهارت علمی، توجه به 

کند. نظرها و نیازها و رابطۀ انسانی استادان را ارزیابی می

( 1388در پژوهش تورانی و یزدانی ) پرسشنامهپایایی این 

گزارش شده است و در مطالعۀ حاضر نیز  91/0( برابر با 8)

نفر  30زار در یک مطالعه راهنما بر روی پایایی این اب

دست آمد. به 95/0دانشجو و به روش آلفای کرونباخ برابر با 

بوده و  سؤال 25پرسشنامۀ انگیزش پیشرفت ورزشی شامل 

ی، میل به پیروزی، طلبرقابتمقیاس از سه خرده

 صورتبهاین پرسشنامه  یی تشکیل شده است.گراهدف

=کامالً 5=کامالً مخالفم تا 1)امتیازی  5مقیاس لیکرت 

موافقم( است. محاسبۀ همسانی درونی و ضریب همبستگی 

و  89/0یی گراآزمون مجدد برای رقابت -آزمون

2. Gill and Deter            
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 را نشان داد 79/0یی گراهدفو برای  82/0یی گراپیروزی

 1که حاکی از پایایی خوب پرسشنامه است. در تحقیق مارش

 برای 90/0معادل ( ضریب آلفای پایایی 11( )1994)

 برای 90/0یی و گرابرای پیروزی 80/0یی، جورقابت

 پایایی قابل قبولی انگرینمایی محاسبه شده که گراهدف

 پرسشنامه توسط وارتن برگ و نیایی و پایایی روااست. 

 ( نیز محاسبه شد و ضریب آلفا11( )1998) 2مکوچئون

 و برای 81/0یی گرا، برای پیروزی96/0یی جورقابتبرای 

 دست آمد. در داخل کشور نیز بهرام وبه 93/0یی گراهدف

 ( در هنجاریابی این پرسشنامه،11( )1382همکاران )

 یی وگرابرای پیروزی 76/0یی، جورقابتبرای  93/0پایایی 

 دست آوردند. در تحقیق حاضریی را بهگراهدفی برا 63/0

 یی وگرادفهگرایی، یی، پیروزیجورقابتنیز پایایی ابعاد 

 نیز کل پرسشنامۀ انگیزش پیشرفت ورزشی در یک مطالعۀ

 ،73/0، 87/0ترتیب برابر با دانشجو به 30راهنما بر روی 

 های آمار توصیفیدست آمد. از شاخصبه 90/0و  70/0

 ی و رسم نمودارها استفاده شد. دربندطبقهبرای توصیف، 

 با هادادهبخش آمار استنباطی نیز پس از بررسی نوع توزیع 

 tهای آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از آزمون استفاده

 هابرای مقایسۀ بین گروه کراههمستقل و تحلیل واریانس ی

 و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ بین

 فزارانرمها با استفاده از متغیرها استفاده شد. تمامی داده

SPSS20  05/0در سطح معناداری ≤ P لیوتحلهیتجز 

 شدند.

 

 هایافته

دانشجوی کارشناسی رشتۀ تربیت بدنی و  160تعداد 

علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با میانگین 

سال و سابقۀ فعالیت ورزشی  66/21±77/1سنی 

 (. 1سال در تحقیق حاضر شرکت کردند )جدول  93/3±09/5

 

 های تحقیقهای فردی آزمودنیژگی. وی1جدول 

درصد معتبردرصدفراوانیویژگی

 جنسیت
1074/64پسر 4/64 

535/36دختر 5/36 

 گرایش تحصیلی

560/35فیزیولوژی 6/37  

388/23مدیریت  5/25  

211/13رفتار حرکتی 1/14  

ی ورزشانسانعلوم   34 3/21  8/22  

 سنوات تحصیلی

38 8/23سال اول 2/24 

503/31سال دوم 8/31 

423/26سال سوم 8/26 

9/16 27 سال چهارم  2/17  

 

ها میانگین امتیاز داده لیوتحلهیتجزبراساس 

پرسشنامۀ رعایت اصول روابط انسانی برابر 

امتیاز برای پرسشنامۀ انگیزۀ  میانگینو  62/22±16/83

دست آمد که امتیازات به 06/102±96/12پیشرفت ورزشی 

 75هر دو پرسشنامه باالتر و بیشتر از مقدار متوسط فرضی 

                                                           

1. Marsh 

برای  5/62برای پرسشنامۀ رعایت اصول روابط انسانی و 

پرسشنامۀ انگیزۀ پیشرفت ورزشی است. در ادامه نتایج 

نشان داد که میانگین امتیازات مربوط  یانمونهتک tآزمون 

به متغیرهای رعایت اصول روابط انسانی، انگیزۀ پیشرفت 

معناداری  صورتبههای آن همگی مقیاسورزشی و خرده

2. Wartenberg and Mccocheon 
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( بوده و در 5/2باالتر از مقدار متوسط فرضی )ارزش عددی 

 (. 2)جدول  اندوضعیت نسبتاً مناسبی



رهایمتغای برای بررسی میانگین نمونهتک . نتایج آزمون 2جدول 

  =  5/2Test valueنام متغیر

معناداریدرجۀ آزادیtتفاوت میانگینانحراف معیارمیانگین

رعایت اصول روابط 

 انسانی
772/2754/0 272/0 566/4 159001/0* 

انگیزة پیشرفت 

 ورزشی
082/4518/0 582/1 605/38159 001/0* 

 *011/4584/0 511/1 720/32159 001/0 ییجورقابت

 *071/4621/0 571/1 977/31159 001/0 ییگراپیروزی

 *202/4533/0 702/1 379/40159 001/0 ییگراهدف

 

بررسی روابط بین رعایت اصول روابط انسانی و انگیزۀ 

های آن با استفاده از آزمون مقیاسپیشرفت ورزشی و خرده

ضریب همبستگی پیرسون مشخص کرد که بین رعایت 

از  کدامچیهاصول روابط انسانی و انگیزۀ پیشرفت ورزشی و 

 (.3ی وجود ندارد )جدول دارامعنهای آن رابطۀ مقیاسخرده

 

 پیشرفت ورزشی انگیزةو  رعایت اصول روابط انسانی. ارتباط بین 3جدول 

 انگیزة پیشرفت ییگراهدف یی گراپیروزی ی جوئرقابت متغیر

رعایت اصول 

 روابط انسانی

 -002/0 020/0- 025/0- 011/0 (rضریب همبستگی)

 979/0 799/0 755/0 886/0 (pداری )سطح معنا

 

در ادامه بررسی روابط بین سابقۀ ورزشی و رعایت اصول 

های آن مقیاسروابط انسانی و انگیزۀ پیشرفت ورزشی خرده

داری دارد نشان داد که سابقۀ ورزشی با همۀ آنها رابطۀ معنا

بررسی تفاوت در میزان رعایت  منظوربه(. در آخر 4)جدول 

اصول روابط انسانی و انگیزۀ پیشرفت ورزشی و 

های آن بر اساس جنسیت دانشجویان از آزمون مقیاسخرده

t  شده است.  ارائه 5استفاده شد و نتایج آن در جدول 

 

 انگیزة پیشرفت ورزشیو  سابقۀ ورزشی و رعایت اصول روابط انسانی. ارتباط بین 4جدول 

 انگیزة پیشرفت ییگراهدف ییجورقابت رعایت اصول روابط انسانی متغیر

 سابقۀ ورزشی
 284/0 303/0 291/0 241/0 (rضریب همبستگی)

 015/0 001/0 002/0 012/0 (pداری )سطح معنا
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. تفاوت در رعایت اصول روابط انسانی و انگیزة پیشرفت ورزشی براساس جنسیت5جدول 

 سطح معناداری آزادی ۀدرج tمقدار  انحراف استاندارد میانگین گروه ریمتغ

 رعایت اصول روابط انسانی
 پسر

 دختر

49/85 

104/80 

97/24 

10/22 
249/1- 133 21/0 

 انگیزة پیشرفت ورزشی
 پسر

 دختر

09/101 

83/103 

78/13 

56/12 
199/1 148 23/0 

 ییجورقابت
 پسر

 دختر

339/52 

049/52 

90/7 

65/7 
222/0 153 82/0 

 ییگراپیروزی
 پسر

 دختر

767/23 

578/25 

75/3 

56/3 
955/2 154 100/0* 

 ییگراهدف
 پسر

 دختر

840/24 

877/25 

35/3 

92/2 
952/1 155 05/0 * 



 یریگجهینتبحث و 

هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط رعایت اصول روابط 

انسانی از سوی استادان با انگیزۀ پیشرفت ورزشی 

بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی دانشجویان تربیت 

 آمدهدستبهبه نتایج  با توجهآذربایجان بود. در این زمینه، 

در بررسی رعایت اصول روابط انسانی از سوی استادان و 

از میانگین  آمدهدستبهمربیان مشخص شد که میانگین 

داری بین آنها وجود امعنفرضی جامعه باالتر است و تفاوت 

دارد. این یافته حاکی از این است که در دیدگاه دانشجویان، 

انسانی را در  استادان و مربیان دانشگاه اصول روابط

در  کنند.یممناسبی رعایت  نسبتاً صورتبهی خود رفتارها

مورد این یافته گفت که با وجود رعایت تا حد قابل قبول 

های مربوط به روابط انسانی از سوی اصول و چارچوب

استادان و مربیان دانشگاه در رفتار، تعامالت و مناسبات 

 شدهکسبامتیازات  خود با دانشجویان، با توجه به میانگین

و در نظر گرفتن موضوع بهبود حداکثری در حیطۀ رفتار و 

شود استادان و مربیان دقت و اهتمام یمروابط توصیه 

های بیشتری در این زمینه اعمال کنند. این نتایج با یافته

 1در این زمینه از جمله پارش هگرفتانجامبیشتر مطالعات 

مثل داشتن صبر و های مربی ( در مورد ویژگی2007)

                                                           

1. Parsh 

2. Bortoli، L. Robazza،  C.  and  Ciabardo، S.   

حوصله، انضباط، انصاف، تعهد، توانایی هدایت از طریق ارائۀ 

(، 18مصادیق، قصد یادگیری، توجه به همۀ شاگردان )

( که نشان داد 1995)2تحقیق بورتولی، روبازا و سیاباردو

دنبال مربی بهتر و برقراری رابطۀ ورزشکاران جوان اغلب به

، سالمینن و (19مثبت بین مربی و ورزشکارند )

( که گزارش کردند رفتارهای دموکراتیک 1996)3لوکونن

مربی )توجه به نظرها و احساسات ورزشکاران( رابطۀ بهتری 

( 1386(، عندلیب و احمدی )20های مربی دارد )با ارزیابی

یری معیار روابط انسانی و برخورداری از کارگبهکه 

گاه را های شخصیتی مطلوب در بین استادان دانشویژگی

(، همچنین با نتایج 21باالتر از میانگین گزارش کردند )

( در مورد 1388پیامی آزاد، علیزاده، روئین و رفیعی جاوید )

مدیران و معاونان مدارس  هایبین نظر اختالف فاحشنبود 

سما استان مازندران در مورد میزان آشنایی با اصول روابط 

 ی دارد.همخوان(، 22)انسانی

ایج مربوط به انگیزۀ پیشرفت ورزشی و از طرفی نت

 آمدهدستبههای آن مشخص کرد که میانگین مقیاسخرده

چشمگیری باال و در حد مطلوب است و مقایسۀ  طوربه

میانگین امتیازات حاصله با میانگین فرضی جامعه وجود 

ی را از لحاظ آماری نشان داد. این یافته به دارامعنتفاوت 

3. Salminen, S., &Liukkonen, J. 
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بر آن دارد که دانشجویان تربیت بدنی احتمال زیاد داللت 

در مورد پیشرفت ورزشی از انگیزۀ باالیی برخوردارند و 

با استفادۀ مناسب و بهینه از این انگیزه سطح باال  توانندیم

به سطوح مهارتی و علمی مطلوب دست یابند. بنابراین از 

آنجا که داشتن انگیزۀ مناسب و کافی برای پیشرفت در هر 

کاری الزم و ضروری است، و با توجه به وجود انگیزۀ 

پیشرفت ورزشی مناسب و شایان مالحظۀ دانشجویان در 

ش برای استادان و مربیان فرصتی و ضرورتی زمینۀ ورز

ی مناسب از گذارهدفی و زیربرنامهتا با  آوردیمفراهم 

ی از انگیزۀ سطح باالی دانشجویان امکان ریگبهرهطریق 

پیشرفت و توسعۀ مطلوب و قابل قبول دانشجویان را در 

های تئوری و عملی فراهم کنند. این یافته با نتایج مهارت

( در خصوص انگیزۀ 1393تشی و همکاران )تحقیق پورآ

پیشرفت دانشجویان و لزوم مدیریت صحیح عوامل 

(، زوبر و 23بر انگیزۀ پیشرفت دانشجویان) رگذاریتأث

بر ارتباط بین انگیزۀ  دیتأک( در مورد 2013)1کانزلمن

معیار بالقوه استعداد  عنوانبهپیشرفت و عملکرد ورزشکاران 

 .(، همخوانی دارد24ورزشی)

بررسی روابط بین رعایت اصول روابط انسانی و انگیزۀ 

های آن در بین دانشجویان مقیاسپیشرفت ورزشی و خرده

عبارت دیگر، از داری را از نظر آماری نشان نداد. بهرابطۀ معنا

نظر دانشجویان رعایت اصول روابط انسانی و انگیزۀ پیشرفت 

یکی ارتباط  و تغییرات ندورزشی دو متغیر جدا از هم هست

چندانی با دیگری ندارد و عوامل تأثیرگذار بر آنها، متفاوت 

توان گفت با اینکه دانشجویان ست. در تفسیر این موضوع میا

دیدگاه مثبتی در مورد رعایت اصول روابط انسانی از سوی 

 نسبتاًاستادان و مربیان دارند و رفتار آنها را در این زمینه 

، ولی در نظر آنان این نوع رفتار کنندیممطلوب ارزیابی 

استادان و مربیان روی انگیزۀ پیشرفت ورزشی آنها اثر چندانی 

ندارد و انگیزۀ آنها به عوامل دیگری شاید مثل عالیق درونی، 

                                                           

1. Zuber, C., Conzlemann, A. 

ها، کسب مهارت در ورزش، گروه همساالن و هم ورودی ریتأث

کسب مقبولیت و موفقیت اجتماعی، کسب آمادگی برای 

ای بستگی داشته باشد. این نتایج با و حرفهآیندۀ شغلی 

 ریتأث( در مورد 2001) 2آمووسی و هورن های تحقیقیافته

رفتار مربیان بر انگیزش درونی ورزشکاران متفاوت است. 

زاده شوشتری های طالبهمچنین نتایج تحقیق حاضر با یافته

های فردی و روابط انسانی را ( که ویژگی1390و پورشافعی )

 (، متفاوت است.25گزارش کردند ) مؤثردر انگیزۀ دانشجویان 

بین سابقۀ  داریافتۀ دیگر این مطالعه وجود رابطۀ معنا

ورزشی دانشجویان با رعایت اصول روابط انسانی و با ابعاد 

 ارتباط بین یی و انگیزۀ پیشرفت است.گراهدفیی، جورقابت

، سابقۀ ورزشی دانشجویان و رعایت اصول روابط انسانی

های فعالیت و رابطۀ معکوس است، یعنی با افزایش سال

زان رعایت سابقۀ ورزشی دانشجو دیدگاه او در مورد می

اصول روابط انسانی در تعامالت بین استادان و مربیان 

عبارت دیگر، دانشجویان با سابقۀ ورزشی شود. بهتر میمنفی

بیشتر انتظار دارند که استادان و مربیان در ارتباط با آنان 

های رفتار انسانی را بیشتر رعایت کنند. اصول و چارچوب

گرایی انگیزۀ پیشرفت ابتارتباط بین سابقۀ ورزشی و بعد رق

ای مثبت مشاهده شد؛ وجود این رابطه را ورزشی رابطه

که دانشجویان در رشتۀ توان چنین بیان کرد که زمانیمی

کنند و به اندازۀ ورزشی خاصی چندین سال فعالیت می

کنند، در آنها حس رقابت با کافی مهارت و توانایی پیدا می

گرایی و از طرفی بعد هدف آید.وجود میدیگران بیشتر به

انگیزۀ پیشرفت با سابقۀ ورزشی دانشجویان ارتباط منفی و 

چنین داری نشان داد، وجود این ارتباط را شاید بتوان معنا

دلیل تفسیر کرد که دانشجویان با سابقۀ ورزشی بیشتر به

کسب میزان مطلوب و مناسب مهارت و توانایی ورزشی در 

مقایسه با دانشجویان مبتدی و های تمرین در طول سال

تازگی شروع دارای سابقۀ ورزشی کمتر که ورزش را به

2. Amorose, A .J. and Horn, T. S. 
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خواهند از لحاظ مهارتی به سطح قابل قبولی اند و میکرده

 برسند، از انگیزۀ پیشرفت کمتری برخوردارند.

ها نشان داد که از لحاظ جنسیتی و گرایش در ضمن یافته

صول روابط انسانی وجود تحصیلی تفاوتی در امتیازات رعایت ا

که دانشجویان دختر و پسر در مورد  کندیمندارد. این یافته بیان 

میزان رعایت اصول روابط انسانی از سوی استادان و مربیان 

یکسانی  طوربهنسبت به خود دیدگاه مشابهی دارند و رفتار آنها را 

های مختلف کنند. همچنین تحصیل در گرایشارزیابی می

نی هم اختالفی در دیدگاه دانشجویان نسبت به تربیت بد

ی و استفاده استادان و مربیان از اصول و مقررات انسانی ریگبهره

. از سوی دیگر، بررسی آوردینم وجود بهدر تعامالت خود با آنان 

وجود تفاوت در انگیزۀ پیشرفت ورزشی با در نظر گرفتن 

در ابعاد  دارامعنجنسیت دانشجویان، نتایج تنها وجود تفاوت 

 یی انگیزۀ پیشرفت ورزشی را نشان داد.گراهدفیی و گراپیروزی

آمده این یافته داللت بر این دارد دستهای بهبا بررسی میانگین

که دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر از لحاظ 

انگیزۀ کسب پیروزی و داشتن هدف ورزشی در وضعیت 

ها و شود برنامهرو پیشنهاد میاینتری قرار دارند، ازمطلوب

منظور افزایش انگیزه در دانشجویان پسر از سوی اقدامات الزم به

 استادان و مربیان به اجرا درآید. 

همچنین براساس سال ورودی دانشجویان مشخص شد 

که دیدگاه دانشجویان در مورد رعایت اصول روابط انسانی 

این تفاوت بین براساس سال ورودی آنها متفاوت است و 

دیدگاه دانشجویان سال دومی با سال چهارمی است. با مراجعه 

های مختلف مشخص برای ورودی آمدهدستبههای به میانگین

تری در زمینۀ رعایت شد که دانشجویان سال آخر دیدگاه مثبت

ی رفتارهااصول روابط انسانی از سوی استادان و مربیان دارند و 

ارزیابی  ترمناسبانشجویان را بهتر و آنان در تعامالت با د

رعایت اصول روابط انسانی از سوی  ترمطلوب. ارزیابی نندکیم

استادان و مربیان از نظر دانشجویان ترم باالیی شاید به این 

های حضور در دانشگاه و دلیل باشد که آنها با توجه به سال

امعه اجتماعی و نحوۀ ارتباطات در محیط و ج مسائلاجتماع با 

درک و ارزیابی  توانندیمو  اندکردهآگاهی بیشتری کسب 

و تعامالت استادان و مربیان داشته  رفتارهابهتری در مورد 

باشند. در مورد وجود اختالف در انگیزۀ پیشرفت ورزشی و 

های آن براساس سال ورودی دانشجویان تفاوت مقیاسخرده

ن است که داری مشاهده نشد. این یافته حاکی از آمعنا

های مختلف از انگیزۀ پیشرفت ورزشی دانشجویان ورودی

مشابهی برخوردارند و با در نظر گرفتن امتیازات انگیزش آنها 

و نشان از اهمیت  شودیماین موضوع نکتۀ مثبتی تلقی 

پیشرفت و رشد مهارتی و علمی ورزشی یکسان برای همۀ 

 . های مختلف دارددانشجویان تربیت بدنی با ورودی

 

 تقدیر و تشكر 

این مقاله از طرح پژوهشی با حمایت مالی دانشگاه شهید 

 ASMU/14431 -15 /11486مدنی آذربایجان به شمارۀ 

استخراج شده است. از همکاری صمیمانۀ استادان، مربیان و 

مدنی آذربایجان تشکر  بدنی دانشگاه شهید دانشجویان تربیت

 شود.و قدردانی می
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Abstract 
The study examined the relationship of applying principles of human relations by 

professors and instructors with sport achievement motivation of physical education 

students. The study population included all male and female students of physical 

education and sport sciences of Azerbaijan Shahid Madani University (N=252) and 

160 subjects randomly completed Gohari (2011) human relations principles 

questionnaire and Gill and Dieter (1988) sports achievement motivation questionnaire. 

Independent t test and one-way ANOVA were used to examine the groups and 

Pearson correlation coefficient was used to examine the relationship of variables at 

P≤0.05. The results showed that although mean scores of applying principles of 

human relations and sport achievement motivation were above average, there was not 

a significant relationship between applying the principles of human relations and sport 

achievement motivation and its subscales. There was a significant relationship 

between athletic experience of students and applying the principles of human relations 

and sport achievement motivation (P<0.05). Also, there was a significant difference in 

mean scores of victory and goal orientation dimensions of sport achievement 

motivation between male and female students (P<0.05). Students' viewpoints on 

applying the principles of human relations were different based on their entrance year. 

It seems that sport achievement motivation in physical education students is 

associated with factors other than applying the principles of human relations by their 

professors. But given the importance attached to applying the principles of human 

relations, the observance of these principles by professors has always been 

emphasized and it will surely affect the development of other life and educational 

dimensions of students. 
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