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 چکیده

یابی به هددف بدود.   رضایتمندی نیازهای اساسی با دست تعیین ارتباط، هدف از پژوهش حاضر

 (N=000) آماری این پژوهش را جانبازان و معلوالن ورزشکار استان خراسدان رضدوی    جامعه

برآورد شدد کده    نفر 428آماری برابر با   نمونه ،. با استفاده از جدول مورگاندادندتشکیل می

بود و مورد تجزیده و   کامل نامه پرسش 383ها، در نهایت نامه پرسشآوری  پس از توزیع و جمع

 یازهدای رضایتمندی ن  نامه پرسشها از دو آوری دادهبه منظور جمع تحلیل نهایی قرار گرفت.

( استفاده شد. 4008 )سین و همکاران، یابی به هدف( و دست4033)جوهان و همکاران،  اساسی

د و تعیدین شد   ورزشدی گیری از نظرات اصالحی اساتید مدیریت ها با بدهرهنامه پرسش روایی

 (α=84/0)و  (α=81/0)با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب  نامه پرسشپایایی هر دو 

دست آمد. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی اجدرا شدده اسدت. بده      به

-هدای آمداری کلمدوگروف    های توصدیفی و آزمدون  از شاخص ،هامنظور تجزیه و تحلیل داده

 کده  نتایج نشدان داد  ف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.وناسمیر

،  P≤03/0داری )امثبدت و معند    رابطده  ،دستیابی به هدفبین رضایتمندی نیازهای اساسی با 

404/0=rهای شایستگیلفهؤ( وجود دارد. همچنین بین م (03/0≥P  ،422/0=r،)  درک درونی

  رابطده  ،با دستیابی به هدف (P  ،430/0=r≤03/0) و ارتباط (P  ،380/0=r=034/0) منبع علیت

،  P=303/0( و اراده )P  ،001/0=r=31/0اب )هدای انت د  مؤلفه بین . اماشتداری وجود داامعن

34/0=r )تحلیل رگرسیون نتایج  ،داری مشاهده نشد. از طرفیامعن  با دستیابی به هدف رابطه

 .استبینی دستیابی به هدف پیش واجد شرایطارتباط  مؤلفه که نشان داد

 علوالن، ورزشکاردف، جانبازان، مدستیابی به ه رضایتمندی نیازهای اساسی، :واژگان کلیدی

                                                   Email : ramin.iraji.65@gmail.com نویسنده مسئول:

  

mailto:ramin.iraji.65@gmail.com


    3131مرداد و شهریور  ،42مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                             330

 

 مقدمه
 

و  ای پیدا کردههای ورزشی برای جانبازان و معلوالن اهمیت ویژهانجام فعالیت در شرایط کنونی

-یعنوان عاملی در جهت تکامل نارسای و درمانی پای فراتر گذاشته و به تفریحی ی وسیله کاز ی

 های ورزشی از جمله وسایلی هستندگیرد. فعالیتنظر قرار می های جسمانی و روانی آنان مد

سازگاری داشته و به آنان چگونه  ی ای در انتقال معلول به دورهکه نقش بسیار تعیین کننده

والن در طول لد. اصوالً معـآموزناگون را میـله با شرایط گونـمقاب گیندگی کردن و چگونز

-ها و ناتوانیکنند، حد تواناییمیپذیرند، به خود اعتماد پیدا های ورزشی دیگران را میفعالیت

ند، از اشتباهات و خطاهای خود کنشناسند، برای یادگیری بیشتر کوشش میهای خود را می

رضایتمندی  ی نظریه (.1) برندگیرند و در زندگی اجتماعی از این تجربیات بهره می میدرس 

که رضایت از نیازهای جسمی و  2خودمختاری ی به عنوان مبنایی از نظریه 1نیازهای اساسی

خودمختاری به طور گسترده  ی ظریهـن(. 2) در نظر گرفته شده است ،شودروانی را شامل می

استفاده  های مختلف زندگی از جمله ورزشانسان در زمینه ی بینی انگیزهبرای توضیح و پیش

رضایت از نیازهای اساسی شامل نیازهای روحی، روانی و جسمی الزم برای  (.4،3شده است )

دست آوردن بینش عملکرد افراد و همچنین  این نیازها برای به (.5) است افراد بهبود عملکرد

که  است(. مطالعات مختلف نشان داده6) نگیزشی افراد مهم هستندرسی پتانسیل امنظور بر به

( دارای 8) های فرهنگی متنوع( و در نمونه7) های سنی مختلفرضایت از نیازها برای گروه

-های انگیزش در روانیکی از بهترین نظریه 3دستیابی به هدف ی نظریه ،در مقابل .اهمیت است

ف با اعتقادات، شناخت و باورهای افراد در مورد موفقیت یابی هدجهت (.9) شناسی ورزش است

این نظریه  (.11،11) های ورزشی و انگیزه ذاتی آنان سروکار دارددر ورزش، رفتار آنها در محیط

بر آن است تا توانایی و قصد اصلی افراد از دستاوردهایشان را به نمایش بگذارد. این نظریه در 

برای  کلی ی عنی وظیفه و نفس است که به عنوان سابقهدو حالت غالب از دخالت هدف، ی

 استهای شناختی و عاطفی ضروری های گزارش شده در رفتار انگیزشی افراد در پاسخ تفاوت

، تالش برای (14،13) هابه تسلط بر مهارت هستند،گیری وظیفه افرادی که دارای جهت (.12)

( تمرکز دارند و شایستگی و موفقیت 18،17) ی ذاتی و لذت بردن انگیزه ،(16،15) موفقیت

 ی مقایسه ی گیری نفس به منزلهدر مقابل جهت (.19،14) شناسند شخصی را به رسمیت می

های نه توانایی ؛کنندهای دیگران اشاره میعملکرد خود با دیگران است. این افراد به توانایی

                                                           
1. Basic Needs Satisfaction Theory 
2. Self-determination Theory 
3. Achievement Goal Theory 
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-خود را موفق می ،دیگران دارند وقتی که عملکرد بهتری نسبت به این دسته از افرادخودشان. 

ا انطباق روانی ـب وظیفهگیری اند که جهتطور مداوم نشان داده تحقیقات مختلف به (.21) دانند

ورزشکارانی که از  ،(. در مقابل21) ن جوان همراه استهای رفتاری در ورزشکارامثبت و پاسخ

یات روانی و رفتاری مثبت طور کلی خصوص ، بهگیری نفس برخوردار هستندجهت االیسطح ب

ح باالیی از عملکرد یابی سطدر آنها کمتر است، اگرچه ورزشکاران ممکن است در هر دو جهت

 (.22) را نشان دهند

عوامل شایستگی، استقالل و ارتباط را به عنوان بخشی از نیازهای اساسی  2111در سال  1دسی

داقت و تندرستی برای همه افراد بدون در گیرد و آنها را برای رشد مداوم روانی، صدر نظر می

به احساس مؤثر در  شایستگی (.23) داندجنسیت و یا فرهنگ ضروری می نظر گرفتن سن،

اطالق  های ورزشی و داشتن ظرفیت ابراز آنهافرصت ی تعامل مداوم با محیط اجتماعی و تجربه

ن آندی از نیازها و متعاقب توجه به اینکه عوامل محیطی و اجتماعی برای رضایتم با .دشو می

ای از استقالل هم تأکید شده درجه بهاما در این زمینه  (؛2) تندرستی الزم و ضروری هستند

های ورزشی در محیط (.2) ستقالل به منشأ و یا درک رفتار خود اشاره داردا (.24) است

ود که نقش کلیدی ورزشکاران در نظر گرفته ش ی تواند به عنوان مبدعی برای همهاستقالل می

هنگامی که یک مربی مستقل بودن ورزشکاران را  (.26،25) در پرورش شایستگی و ارتباط دارد

گیری، انتخاب و تقویت اعتقاد کند، فرصتی را برای تصمیمداند و از آن حمایت میمهم می

-ن میتحقیقات نشا (.27،24) آوردوجود می ه آنها مسئول اعمال خود هستند بهورزشکاران ک

مؤثر  معلول دهد که ورزش و فعالیت بدنی نیز در سالمت بدنی و احساس استقالل بین افراد

که پشتیبانی از استقالل، نیاز به شایستگی و ارتباط را  حاکی از آن استها یافته (.28) است

 درک منبع علیت استی، خودمختار ی یک مفهوم کلیدی در نظریه (.29،25کند )تسهیل می

 برای رفتار خود داشته باشند،( IPLOC)2منبع علیت  درونی نگامی که افراد درک(. ه31)

نسبت به  ؛دهند و رضایت بیشتری از انجام رفتارهای خود دارندتالش بیشتری از خود نشان می

هنگامی که افراد درک درونی برای رفتار  (.23،2) زمانی که به یک منبع خارجی وابسته هستند

تری از انجام رفتارهای خود دهند و رضایت بیشتالش بیشتری انجام می خود داشته باشند،

 (.23) دارند

ارتباط اشاره دارد به احساس یکی بودن با دیگران، مراقبت از آنها و داشتن یک حس تعلق با  

ورزش، ارتباط ممکن است از کارهایی که در مقابل افراد  ی (. در زمینه2افراد دیگر جامعه )

                                                           
4. Deci 
1. Internal Perceived locus of Causality 
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ت ورزش مشارک ی ها، مربیان، والدین و یا افراد دیگری که در زمینهله هم تیمیمختلف از جم

نیاز  توان نوعیرا میارتباط  (.31) تعریف شود ٬شودمی انجام دارند و به نوعی ورزشکار هستند

تعریف  برای روابط بین فردی و وابستگی اجتماعی و به نوعی تعلق داشتن به افراد دیگر جامعه

بدون اینکه ش، اراده اشاره دارد به تمایل داشتن به مشارکت در ورز از سویی (.32) کرد

برای حفظ ورزشی و یا  ی اراده برای تحقق اهداف در طول دوره (.31) ورزشکار تحت فشار باشد

. همچنین اراده به عنوان جزئی ضروری برای تعالی ورزشکاران منظم ورزش کردن ضروری است

های ورزشی بین اراده و موفقیت ی (. مطالعات متعددی به رابطه33) در نظر گرفته شده است

یک حقیقت مهم این است که مردم تمایل به دانستن ارزش انتخاب در  (.34) استتأکید کرده

در مورد  که ها نیاز دارندافتد دارند. انسانمقابل مسائلی که در زندگی برای آنها اتفاق می

(. انتخاب نیز بسیار ارزشمند و سودمند 35) ب داشته باشندمسائل بزرگ و کوچک قدرت انتخا

هایی مانند اختیار، استقالل، بلوغ و زیرا باعث ترویج رشد ارزش شخصی و رشد ویژگی ؛است

 .(35) شورت، نیت و اجرا استم ی ی سه مرحلهشود. فرآیند انتخاب دارااحساس مسئولیت می

های تواند انگیزه، عملکرد و مهارتانتخاب میدهد که قدرت  شناسی نشان میمطالعات روان

 (.36) زندگی را بهبود بخشد

های بین نیازهای اساسی و شاخص ی بررسی رابطه دربارهورزش، مطالعات متعددی  ی در حوزه

( 41) ( و روند تجارب39) (، مقاومت38) (، تندرستی37) ذاتی ی عملکرد از جمله انگیزه

تاکنون در این بخش انجام گرفته، حمایت از اصول نیازهای هایی که پژوهش. استپرداخته

ت از ـکه رضای استمطالعات گذشته نشان داده(. 41،37) اندأکید قرار دادهـاساسی را مورد ت

دگی ـهای مختلف زنگر نتایج مثبت در حوزهـذاتی، رفاه و دی ی تواند انگیزهنیازهای اساسی می

بینی ( را پیش45) ( و تمرین44) وانبخشیـ(، ورزش ت43) آموزش و پرورش (،42) مانند کار

تی رضایت از نیازهای اساسی در بین ورزشکاران وجود داشته قنتایج نشان داده است که و کند.

اعتقاد بر این است ب، ین ترتیه اب (.46) یابدای عملکرد آنها بهبود میطور قابل مالحظه باشد، به

 کندهینه و پایدار و همچنین تندرستی افراد کمک میکه رضایت از نیازها به عملکرد ب

(48،47.)  

یابی مفهومی بین جهت ی یک رابطه که دریافتند 1999در سال  2و وان 1997در سال  1کاری

 وجود دارد در ورزش هدف با موفقیت الگوهای رفتاری مانند تالش، انتخاب، عملکرد و پشتکار

                                                           
1. Cury 
2. Van 
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معلوالن یافت  ی بود که در زمینه پژوهشیتنها  1999 در سال 1بالیند و تاب پژوهش .(51،49)

معلوالن به عنوان یک شهروند  که شودفعالیت بدنی موجب می که نشان داد و نتایج آن شد

شود و از لحاظ بدنی ها تسهیل ـهای اجتماعی در آن ابی به هدفـاحساس شایستگی کنند، دستی

دریافت که رضایتمندی نیازهای  2112در سال  2ریان (.51) شناختی تقویت شوندو روان

هایی که اخیراً انجام شده نشان (. پژوهش2) مثبتی دارد ی ورزشکاران رابطه ی اساسی با انگیزه

ها مانند جو کاری، فرصت بیشتری را برای فراهم آوردن رضایت از دهد که برخی از ویژگیمی

توسعه و بهبود  2111در سال  ریان ی (. بر طبق گفته52،38) آوردوجود می نیازهای اساسی به

 ها، این پتانسیل را دارد که باعث رضایتمندی از نیازهای اساسی در بین آنها شودعملکرد انسان

ا ـای منفی بنیازهای اساسی در ورزش رابطه نتایج نشان داده است که رضایتمندی(. 39)

 ( دارد.4) وجوانـن ن( و ورزشکارا3) رشته راگبی ی خبهـاران نـفرسودگی شغلی ورزشک

داری را بین عامل ارتباط با فرسودگی شغلی امنفی و معن ی طهـراب 2117در سال  3تریولـپ

حاکی از آن بود که بین  2118در سال  4و همکاران (. نتایج پژوهش آنجا4) گزارش کرد

 نتایج (.53) دارد ای مثبت وجودوظیفه رابطه و رضایتمندی از نیازها با سن، حجم کار، استقالل

 539آن را  آماری ی در کشور بریتانیا که نمونه 2118در سال  5و همکاران پژوهش جیمس

 که داد، نشان دادهای کریکت، فوتبال، بسکتبال، والیبال و راگبی تشکیل میورزشکار از رشته

 مثبتی وجود دارد. نتـایج حاکی از آن بود که ی بین ارتباط با شایستگی و استقالل رابطه

بین  ی . همچنین رابطهاستهای شایستگی و استقالل منفی بین خستگی با ویژگی ی رابـطه

دار گزارش شد. در پژوهشی دیگر اسرخوشی روانی با استقالل، شایستگی و ارتباط مثبت و معن

مشخص شد که عواملی مانند ت، های زن نـوجوان انجام گرفکه بر روی گروهی از ژیمناست

بینی رضایت از نیازهای روزانـه توانند در پیشی روانی و رفاه میعزت نـفس، سرخوش

های فوتبال و کریکت که بر روی مردان نوجوان و جوان رشته پژوهشی(. در 5) تـأثیرگذار باشند

در د، آور وجود می محیطی که یک مربی در هنگام ورزش به که مشخص شدت، انجام گرف

نتایج پژوهشی که بر روی دانشجویان (. 5) آن مؤثر استهای متعاقب رضایت از نیازها و شاخص

تواند رضایتمندی از نیازهای های مربی میحاکی از آن بود که ویژگید، ورزشکار انجام ش

 59در پژوهشی بر روی  2119در سال  6و همکاران (. الینور5) بینی کندورزشکاران را پیش
                                                           
1. Blinde & Taub 
2. Ryan 
3. Perreault 
4. Anja et al 
5. James et al 

1. Eleanor et al 
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دار اای معنکاری با شایستگی و ارتباط رابطهورزشکار در کشور انگلستان دریافتند که بین جو 

ارتباط مثبت گزارش شد. از طرفی بین احساس  بابین شایستگی  ی وجود دارد. همچنین رابطه

و  جیمس(. نتایج پژوهش 54) ای منفی مشاهده شدخستگی بدنی با ارتباط ورزشکاران رابطه

بینی سالمت روانی قدرت پیش فحاکی از آن بود که دستیابی به هد 2111در سال  1همکاران

در پژوهشی که در کشور  2111در سال  2جوهان(. 55) و احساسی ورزشکاران جوان را دارد

مندی نیازهای اساسی با فرسودگی شغلی تیوزیلند انجام داد به این نتیجه رسید که بین رضایـن

بین رضایتمندی مثبتی  ارتباطداری وجود دارد. همچنین امنفی و معن  ورزشکاران رابطه

  .(31) شتنیازهای اساسی با  استقالل و رفتار ورزشکاران وجود دا

با توجه به اهمیت موضوع رضایتمندی از نیازها و دستیابی به هدف در بین جانبازان و معلوالن 

د و از هستنورزشکار و از آنجا که متغیرهای یاد شده از عوامل مؤثر در عملکرد ورزشکاران 

است که  هاحاضر به دنبال پاسخ به این سؤالام پژوهش در این زمینه، تحقیق طرفی عدم انج

داری وجود امعن ی یابی به هدف رابطهای آن با دستآیا بین رضایتمندی نیازهای اساسی و مؤلفه

توانند رضایتمندی نیازهای اساسی می ی بین، شامل پنج مؤلفهدارد؟ آیا متغیرهای پیش

 بینی کنند؟اران را پیشدستیابی به هدف ورزشک
 

 پژوهش روش

 

آماری  ی هجامع به صورت میدانی اجرا شده است. وروش تحقیق از نوع همبستگی بوده 

تشکیل  (N=711)جانبازان و معلوالن ورزشکار استان خراسان رضوی ی کلیهرا  پـژوهش

آورد شد که پس از نفر بر 248با آماری برابر با  .دادندمیی  استفاده از جدول مورگان، نمونه

د تجزیه و بود و مور کامل %(73) نامه پرسش 181در نهایت  هانامه پرسشآوری  توزیع و جمع

  .تحلیل نهایی قرار گرفت

 د:شبه شرح ذیل استفاده  نامه پرسشها از دو آوری داده به منظور جمع

( 2111) انو همکار جوهان (BNSSS)3 در ورزش رضایتمندی نیازهای اساسی پرسشنامه -1 

، درونی منبع علیتدرک  ،انتخاب ،شایستگیی  همؤلف پنج شامل و بوده لاؤس 21 که مشتمل بر

                                                           
2. James et al 
3. Johan 
4. Basic Needs Satisfaction in Sport Scale 
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تا  1ای از کامالً غلط=هفت گزینه بر مبنای مقیاس لیکرت هاتمامی سؤال .است ارتباط و اراده

  .است 7کامالً درست=

بوده  12( که مشتمل بر 2118) سین و همکاران 1برای ورزش دستیابی به هدف پرسشنامه -2

-گزینه پنجلیکرت بر مبنای مقیاس  هاتمامی سؤال .است عملکرد و تسلط ی مؤلفهشامل دو و 

 .است 5تا کامالً درست= 1کامالً غلط=ای از 

 ورزشیاساتید مدیریت  تن از 11 گیری از نظرات اصالحیبا بهره نامه پرسشهر دو  روایی

تفاده از رضایتمندی نیازهای اساسی و دستیابی به هدف با اسهای نامه پرسش د. پایاییتعیین ش

 جوهان در این راستا .دست آمدبه  (α=82/1)و  (α=83/1)ترتیب  آزمون آلفای کرونباخ به

رضایتمندی نیازهای اساسی را  ی نامه پرسشپایایی  ،ورزشکار 411( با بررسی 2111)

(76/1=α) ی نامه پرسشپایایی  ان،ورزشکارنفر از  1675با بررسی  (2118) سین و همکاران و 

ها از تـوصیفی داده ی به منظور بررسی و مقایسه .دندکرگزارش  (α=95/1)دستیابی به هدف را 

 هایآزمونهای تـحقیق از های تـوصیفی و برای تجزیه و تحلیل استـنباطی دادهشاخص

 رم افزار ـون در نحلیل رگرسیـرسون و تـب همبستگی پیـف، ضریوناسمیر - کلموگروف

SPSS15/1داری او در سطح معن≥P .استفاده شد 
 

 نتایج 
( زن %21نفـر )  38( مـرد و  %79نفـر )  143آزمودنی که در تــحقیق شـرکت کردنــد     181از 

سـال،   21ها کمتـر از  ( از آزمودنی%5نفر ) 9میانگین سن  ٬های تحقیقبـودند. بر اساس یـافته

( %7/22نفـر )  41سـال،   39تـا   31( بین %3/34نفر ) 62سال،  29تا  21( بین %9/31نفر ) 56

نفـر   88سال بود. در خصـو  وضـعیت تأهـل،     51( باالی %2/7نفر ) 13سال و  49تا  41بین 

( از %9/14نفـر )  27( متأهـل بودنـد. همچنـین    %4/51نفر ) 93ها مجرد و ( از آزمودنی6/48%)

( معلول ذهنی %3/8نفر ) 15حرکتی و  - ول جسمی( معل%8/76نفر ) 139ها نابینایان، آزمودنی

 بودند.
 

د که با توجه به اسمیرونف استفاده ش - ها از آزمون کلموگروفجهت تعیین نرمال بودن داده

 دهد.ها را نشان می، نتایج آزمون نرمال بودن داده1جدول 

 

 

                                                           
1. Achievement Goal Scale for Sport 
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 هاآزمون کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن داده. 1جدول
 نتیجه آزمون   N Z Sig رهامتغی

 ها نرمال استداده 57/1 784/1 181 رضایتمندی نیازهای اساسی

 ها نرمال استداده 211/1 171/1 181 دستیابی به هدف
 

دستیابی بـا  رضایتمندی نیازهای اساسیدهد که بین نشان می 2دست آمده از جدول  هنتایج بـ

 هایمؤلفه ( وجود دارد. همچنین بینP  ،272/1=r≤11/1داری )امثبت و معن ی رابـط به هدف

 ارتباط و (P  ،187/1=r=112/1) علیت منبع رونید درک(، P  ،264/1=r≤11/1) شایستگی

(11/1≥P  ،297/1=r) داری وجود دارد. ارابطه مثبت و معن با دستیابی به هدف 
 

 دستیابی به هدفی آن با هاو مؤلفه رضایتمندی نیازهای اساسی بین همبستگی ضرایب .2جدول

 
 

دست آمد که انجام آزمون با  به 71/1مقدار آزمون دوربین واتسون  3با توجه به نتایج جدول 

کند. با توجه به ضریب تعیین به دست آمده از خروجی آزمون تنها رگرسیون را تأیید می

-در مدل توجیه می رضایتمندی نیازهای اساسیتوسط  دستیابی به هدفتغییرات از  126/1

  شود.
 آزمون دروبین واتسون جهت عدم وابستگی خطاها  نتیجه .3جدول

 دوربین واتسون سطح معناداری انحراف معیار تنظیم شده Rمجذور  Rمجذور  مدل

1 126/1 111/1 97/5 111/1 71/1 

 

د که شبررسی نرمال بودن خطاها از نمودار هیستوگرام استفاده ، برای 1با توجه به شکل 

 دست آمد و گرفتن آزمون با رگرسیون را تأیید کرد. هب 99/1و انحراف معیار  111/1میانگین 

 
 

    های رضایتمندی نیازهای اساسیمؤلفه 

 شاخص متغیر

 رضایتمندی

 نیازهای اساسی
 انتخاب شایستگی

 درک

 درونی 

 منبع

 علیت

 ارتباط اراده

 

 یبدستیا

 به هدف

 ضریب

 همبستگی

 پیرسون

272/1 264/1 115/1 187/1 12/1 297/1 

 11/1 119/1 112/1 95/1 11/1 11/1 داریاسطح معن

 181 تعداد نمونه                                                       



 330                                                    ....... ارتباط رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف در جانبازان

 

 

 نمودار هیستوگرام -1شکل 
 

بین متغیرها به رگرسیون، رابطه خطی  ی داری معادلهان معندر آزمو ،4با توجه به نتایج جدول 

 (. P≤11/1دست آمد ) دار بهاصورت معن
 

 رگرسیون ی داری معادلهاآزمون معن .4جدول
 سطح معناداری F میانگین مجذورات        درجه آزادی   مجموع مجذورات   

 588/179 5 942/897 رگرسیون

 714/35 175 97/6249 باقیمانده 11/1 128/5

 ............ 181 912/7147 کل

 

های دهد از میان مؤلفهرگرسیون نـشان می ی ، نتایج معادله5جه به نتایج جدول بـا تو

-( واجد شرایط پیشP  ،999/2=t=113/1) ارتباط ی مؤلفهتنها ی، رضایتمندی نیازهای اساس

واحد افزایش در  ازای یک دارد بتا به. بر اساس نتایج ضریب استاناست دستیابی به هدفبینی 

و  tد. بنابراین با توجه به مقادیر بیاواحد افزایش می 229/1 دستیابی به هدف، میزان ارتباط

مذکور را در  Bشود و باید ضرایب داری، فرض تـساوی ضرایب با صفر رد میاسطح معن

 صورت زیر است: رگرسیون به ی ی رگرسیون حفظ کرد. لذا معادله معادله
 

 

 

 =349/34y+253/1( ارتباط)

 

 

    75/2    25/2    75/1     25/1     75/1     25/1     25/1-     75/1-     25/1-     75/1-     25/2-     75/2-    

31 

 

21 

 

11 

 

1 

 99/1انحراف معیار=

 111/1میانگین=

 181تعداد=
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 رگرسیون  تحلیل دار درامتغیرهای معن .5جدول 

 ضریب استاندارد                         ضرایب غیر استاندارد           

t 
 سطح 

 داریامعن
B           خطای

 استاندارد                  

 بتا

 111/1 165/11 ............... 114/3 349/34 مقدار ثابت

 167/1 845/1 162/1 195/1 174/1 یستگیشا

 313/1 -111/1 -174/1 168/1 -168/1 انتخاب

 648/1 458/1 139/1 151/1 169/1 علیت درونی منبع درک

 428/1 794/1 159/1 126/1 1/1 اراده

 113/1 999/2 229/1 184/1 253/1 ارتباط
 

 گیریبحث و نتیجه
 

مندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف در رضایت تعیین ارتباطهدف از این پژوهش 

 نشان دادجانبازان و معلوالن ورزشکار استان خراسان رضوی بود. نتایج حاصل از این پژوهش 

و دستیابی به هدف  47/113±87/15 نمره رضایتمندی نیازهای اساسی میانگین که

د جانبازان و معلوالن رسبه نظر میمیانگین است.  سطح باالتر از اتیکه نمر است 3/6±12/47

 است. ای امید بخش هشان در ورزش رضایت مطلوبی دارند که این نتیجاز نیازهای اساسی

بین رضایتمندی نیازهای  که های این پژوهش نشان دادنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه

. در شتدا وجود داریامثبت و معن ی ( رابطهP  ،272/1=r≤11/1اساسی با دستیابی به هدف )

که  دست یافتند( در مطالعات خود به این نتیجه 2115) 1( و هولمبیک2112) این راستا ریان

 پژوهشنتایج  داری وجود دارد.اافراد رابطه معن ی بین رضایتمندی نیازهای اساسی با انگیزه

روابط مثبتی بین رضایت از نیازها و عملکرد مطلوب  که نشان داد 2118در سال  2اتیدیسرمو

دستیابی به هدف با توجه به  1989در سال  3نیچولس ی بر طبق گفته(. 56) افراد وجود دارد

-(. از آنجا که جانبازان و معلوالن دچار محدودیت12) است متفاوت های افراد مختلفتوانایی

لذا باید  .آنها با دیگر ورزشکاران متفاوت استدست آوردن اهداف در بین  های بدنی هستند، به

حرکتی و  -با توجه به انواع مختلف معلولیت )نابینایی، جسمیکه  تأکید کردین نکته به ا

-کنند کامالً با نوع رفتار و ویژگیها فعالیت میذهنی(، باید مربیانی که با هر یک از این گروه

                                                           
1. Hollembeak 
2. Mouratidis 
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داشته باشند تا بتوانند با برقرار کردن روابط اجتماعی،  ها آشناییهای این گروه از معلولیت

 بکنند. دسته از ورزشکارانورزش، کمک شایانی به این  ی اطفی و احساسی در زمینهع

،  P≤11/1داری )امثبت و معن ی بین شایستگی با دستیابی به هدف رابطه که نتایج نشان داد

264/1=r( همخوانی 2117) 2(، روبرتس2114) 1( وجود داشت که با نتایج تحقیقات هورن

دستیابی به  ی نظریه که دنداربیان می 2111در سال  را و همکارانالیودارد. در این راستا 

 مهم است آنها هایاساسی افراد است که برای نشان دادن شایستگی و دستاورد ی هدف، انگیزه

احساس  که ورزشکار اذعان داشت 111در پژوهشی بر روی  2111در سال  3جولیا (.57)

سب موفقیت در بین ذاتی و نیاز به ک ی انگیزه اثراتی مثبت بر ،فعالیت ورزشی در شایستگی

اذعان دارد احساس شایستگی باال، انتظارات  2117در سال روبرتس  (.58) ورزشکاران دارد

ها، ذاتی و رفتارهایی مانند تعامل، تالش برای کسب مهارت ی مثبت برای موفقیت، انگیزه

تحقیقات  (.57) کندرا تسهیل می پایداری در برابر دشواری و انتخاب کارهای چالش برانگیز

دهد که ورزش و فعالیت بدنی نیز در سالمت بدنی و احساس استقالل بین افراد نشان می

دریافتند که فعالیت بدنی موجب  1999در سال  همچنین بالیند و تاب (.28) معلول مؤثر است

های شایستگی کنند، دستیابی به هدفمعلوالن به عنوان یک شهروند احساس  که شودمی

 (.51) شناختی تقویت شوندشود و از لحاظ بدنی و روانعی در آنها تسهیل اجتما

،  P=112/1)داری معنا مثبت و ی با دستیابی به هدف رابطه درک درونی منبع علیتبین 

187/1=r) .درک منبع علیت یک مفهوم کلیدی در نظریه خودمختاری است وجود داشت 

تالش بیشتری  نجام اعمال خود داشته باشند،برای ا . هنگامی که ورزشکاران درک درونی(31)

نسبت به زمانی که دالیل رفتارهای  ؛دهند و از انجام اعمال خود رضایت بیشتری دارندانجام می

 2115در سال  4و همکاران بر طبق گفته کیمبروگ .ددهنهای خارجی ربط میخود را به علت

های مانند پیوندجویی گروهی، لذت و غیره که حاصل ارزش ؛توانند درونی باشنداهداف می

 (.59) ندهست هایی است که مجالی برای شادابی و یادگیری تکالیفدرونی فرد به فرصت

اهداف درونی برای مشارکت  که دندبیان کر 2114در سال  5و همکاران همچنین وانتینکیس

-به جانبازان و معلوالن ورزشکار پیشنهاد می (.51) ابطه دارندتر ر ورزشی، با خودکارآمدی قوی

های ورزشی باال ببرند و هر گونه عملی را که در ورزش انگیزه درونی خود را در محیط که شود
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دهند، علت درونی برای آن داشته باشند تا بتوانند دستیابی بهتری به اهداف خود انجام می

های جانبازان و معلوالن برای مشارکت در ورزش ممکن انگیزهاز طرفی آگاهی از  داشته باشند.

گرایش است به مربیان در این زمینه کمک کند که چرا این گروه از ورزشکاران به سوی ورزش 

 دارند.

ی مثبت و  بین ارتباط با دستیابی به هدف رابطههای این پژوهش این بود که از دیگر یافته

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  .وجود داشت( P  ،297/1=r≤11/1داری )امعن

در پژوهشی  2119در سال  1شلی .یابی به هدف استبینی دستعامل ارتباط واجد شرایط پیش

ای مثبت و بین فس رابطهـبین ارتباط با عزت ن که دانشجوی ورزشکار دریافت 227بر روی 

 که داردبیان می 2116در سال  2ویلیامز .(61) ای منفی وجود داردا افسردگی رابطهـارتباط ب

 (.61) شودهای مختلف موجب افزایش ارتباط در بین ورزشکاران میورزش منظم در طی دوره

توانند با پیوستن به یک جمع و محیطی بزرگتر در حوزه در این زمینه جانبازان و معلوالن می

های رکت در جامعه از طریق فعالیتمتقابل با دیگر ورزشکاران، مشا ی ورزش، ایجاد یک رابطه

و غیره به توسعه ارتباطات خود بپردازند و با استفاده از آن بتوانند به اهداف  ورزشی - تفریحی

 خود دست پیدا کنند.

( P  ،115/1=r=95/1های انتخاب )بین مؤلفه که از طرفی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد

داری وجود ندارد که با نتایج معنا ی تیابی به هدف رابطه( با دسP  ،12/1=r=119/1و اراده )

 که بر روی افراد سالم انجام شده (1999) ( و وان1997) ، کاری(1993) اسچیدر تحقیقات

 باشد که جامعه آماری این پژوهش را شاید به این دلیل علت این مغایرت مغایرت دارد.

فانه در این زمینه تحقیق مشابهی که بر روی متأس دادند.تشکیل می ورزشکاران جانباز و معلول

اراده برای  که دکن میاذعان  1993در سال  اسچیدر افراد معلول انجام شده باشد یافت نشد.

. استورزشی و یا برای حفظ منظم ورزش کردن ضروری  ی تحقق اهداف در طول دوره

 .(33) گرفته شده استعنوان جزئی ضروری برای تعالی ورزشکاران در نظر  همچنین اراده به

 (.34) های ورزشی رابطه وجود داردبین اراده و موفقیت که عقیده دارد 2114در سال  3بکمن

تواند انگیزه، قدرت انتخاب می که دهدنشان می 2116در سال  4از طرفی نتایج مطالعه بوتی

 (.36) های زندگی را بهبود بخشدعملکرد و مهارت

                                                           
1. Shelley 
2. Williams 
3. Beckmann 
4. Botti 
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دست آمده از این پژوهش و اینکه دستیابی به هدف قدرت  ای بههبر اساس یافته ٬در نهایت

در  1از آنجا که مطالعات وانتینک و ( را دارد55) بینی سالمت روانی و احساسی ورزشکارانپیش

های که رضایت از نیازها برای گروه نشان داده 2117در سال  2و همکاران نزئو سو 2116سال 

( و با توجه به اینکه در 8،7) ی متنوع دارای اهمیت استهای فرهنگسنی مختلف و در نمونه

خصوصاً به خاطر هشت سال جنگ د، کشور ایران جانبازان و معلوالن بسیاری وجود دار

تحمیلی، رضایتمندی آنها از نیازهایشان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا بتوانند با 

های و جدی در ورزش داشته باشند و بتوانند پلهمشارکت فعال د، دهنای که به خرج میاراده

عناوین بین المللی را فتح کنند. همچنین باید به رضایتمندی  اهداف و موفقیت و دستیابی به

ا این افراد قشر خاصی زیر ای داده شود؛جانبازان و معلوالن ورزشکار از نیازهایشان اهمیت ویژه

ی که در بین آنها از لحاظ برآورده ساختن هایند و با توجه به محدودیتاز جامعه هست

ت، متی این گونه افراد بسیار مفید اسنیازهایشان وجود دارد و از آنجا که ورزش برای سال

کنند باید توجه خاصی به این گونه افراد داشته مسئولین و مربیانی که در این زمینه فعالیت می

ان به طور مستقیم و غیر مستقیم آنها را باشند و برای برآورده ساختن هر چه بیشتر نیازهایش

مورد حمایت قرار دهند تا باعث مشارکت هر چه بیشتر این افراد در محیط ورزش و تندرستی 

حمایت مربی از استقالل ورزشکاران  ند کهداظهار کر 2112در سال  جیمس و همکاران شوند.

پژوهشی در  (.62) بینی کندیشتـواند رضایت از نـیازهای اساسی و رفاه را در طول زمان پمی

 نتایج نشان دادد، های فوتبال و کریکت انجام شکه بر روی مردان نوجوان و جوان رشته دیگر

های آورد در رضایت از نیازها و شاخصوجود می یطی که یک مربی در هنگام ورزش بهمح که

 است؛ر این زمینه مهم البته عملکرد خود جانبازان و معلوالن هم د(. 5) متعاقب آن مؤثر است

های اجتماعی و ورزشی حضور فعال داشته باشند تا با طور مرتب در محیط زیرا آنها بـاید به

شان را بیش از گذشته دستیابی به نیازهای اساسی ی زمینهد، دهن هایی که انجام میتالش
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Abstract 

The aim of this study was to analyze the relationship between basic needs 
satisfaction and achievement goal. The statistical population of this study 
was the veterans and the disables athlete of Khorasan-e Razavi province 
(N=700). Based on Morgan Table, the size of statistical sample was 
calculated as 248 which after distributing and collecting questionnaires, 181 
questionnaires were complete and eventually became the final analysis. For 
gathering data, two standard questionnaires, driven from basic needs 
satisfaction (Johan et al, 2011) and achievement goal (Sean et al, 2008) were 
used. Validity of questionnaires was achieved through considering 
comments of professors of sport management course and by using 
Cronbach’s alpha test the reliability of basic needs satisfaction and 
achievement goal questionnaires were found to be 0.83 and 0.82, 
respectively. The research method is correlational and has been done through 
field method. Descriptive scales and Kolmogorov-Smirnov statistical tests, 
Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze 
the data. The results of correlation test indicated that there is a positive and 
significant relation (r=0.272, P≤0.01) between basic needs satisfaction and 
achievement goal. Furthermore between factors competence (r=0.264, 
P≤0.01), the internal perceived locus of causality (r=0.187, P=0.012) and 
relatedness (r=0.297, P≤0.01), with achievement goal and positive and 
significant relationship was observed. But between components choice 
(r=0.005, P=0.95) and volition (r=0.12, P=0.109) with achievement goal no-
significant relationship was observed. Furthermore the results of regression 
analysis showed that factor relatedness is expect to qualify achievement 
goal. 
Keywords: Basic Needs Satisfaction, Achievement Goal, veterans, disables, 
athlete. 
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