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چکیده
را آنآماريۀجامع. باشدمیرضایتمندي نیازهاي اساسیۀامنپرسشو پایایی رواییتعیین ،هدف از این پژوهش

تصادفیشکلنفر به181ها آنمیانکه از دادندتشکیل )N=700(استـان خراسان رضويورزشکارجانبازان و معلوالن 
رضایتمندي نیازهاي اساسیۀنامسشربراي پمطلوبپایاییةدهندنشانها یافتهانتخاب شدند.آماريۀعنوان نمونبه

مفهوم معناداري با ۀرابطهاعاملتمامیسطح معناداري،اساس میزان روابط و سازه و بررواییخصوص در. باشدمی
خصوص ، نتایج در. همچنینکنندمیرا تأیید هم برازش مدلبرازندگیهاي . شاخصنداردمندي نیازهاي اساسیرضایت

ند پیشگوي خوبی براي اهها توانستکه تمامی عاملدهدمینشان مندي نیازهاي اساسیرضایتها با مفهوم روابط عامل
مورد "مندي نیازهاي اساسیرضایت"درونی و بیرونی مدل روایی،نتیجهباشند. درمندي نیازهاي اساسیرضایتمفهوم 
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مقدمه
خودمختاري که رضایت از نیازهاي ۀعنوان مبنایی از نظریبه1مندي نیازهاي اساسیرضایتۀنظری

ۀظریـن). 2002،5، 2ریان و دسی(استشود در نظر گرفته شدهجسمی و روانی را شامل می
هاي مختلف انسان در زمینهةبینی انگیزتوضیح و پیشمنظورهبايطور گستردهبه3خودمختاري

رضایت از نیازهاي ).2008،839، 4هودگه و لونسدالهاستفاده شده است (زندگی از جمله ورزش
، آیدي جیمسباشد (میافرادهبود عملکرداساسی شامل نیازهاي روحی، روانی و جسمی الزم براي ب

منظور به،آوردن بینش عملکرد افراد و همچنیندستاین نیازها براي به).2008،192، 5و دودا
). 2010،990، 6، مارتن، هانس، بارت و ویلیآنجاباشد (مهم میهاآنبررسی پتانسیل انگیزشی 
، وانستینک، سانسنز(هاي سنی مختلفا براي گروهاند که رضایت از نیازهمطالعات مختلف نشان داده

، لنز، وانسینکسهاي فرهنگی متنوع () و در نمونه2007،641، و همکاران7لنز، لویسی، گوسنز
باشد.) داراي اهمیت می2006،277، 8سوئنز و لویسی

در ینیازهاي اساسمندياهمیت رضایتنیزدر این زمینه و هاپژوهشتعدادرغم افزایشعلی
مندي نیازهاي گیري رضایتاندازهجهتساخت ابزاري مناسب ورزش، متأسفانه تأکید کمی بر لزوم

ورزش ۀدر زمیندر گذشته که مطالعاتی. در ص براي استفاده در ورزش شده استطور خااساسی به
اس رضایتمندي نیازهاي اساسی ورزشکاران را با استفاده از مقیپژوهشگرانصورت گرفته است، 

با استفاده از تطبیق آن پژوهشگران. این اندکردهگیري اندازههاي دیگر مانند کار و آموزشحوزه
، 9، ریان و بارگماننجگا(پرداختندمیپژوهشها و سازگاري آن با محیط ورزش به انجام مقیاس
نمرات قابلیت اطمینان ،رخی از مطالعاتـ. در ب)0020،175، 10کووال و فورتیر؛2003،381

این امر ممکن است سبب بروز ورسدنظر میها سؤال برانگیز بهحاصل از تطبیق آن مقیاس
وندشکار گرفته میها بهسؤاالتی که در آن مقیاس؛ زیراآمده شوددستنتایج بهۀمشکالتی در زمین

، 11کن، چریس وجوهانورزش متفاوت باشد (ۀمندي نیازهاي اساسی در زمینبا رضایتاستممکن 
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مطلوب در ةسازرواییها فاقد دهد که تطبیق این مقیاسشواهد نشان می،اینبرعالوه).2011،261
ورزش ۀدر برخی از مطالعات که از تطبیق مقیاس در زمینحقیقت،. درباشدمیورزش ۀزمین

). 0420،302، 1، دودا و نتومانیسرینبوسبرازش ناکافی مدل نیز مشاهده شد (استفاده کرده بودند
دست آورده ها بههم که قابلیت اطمینان و اعتبار مطلوبی براي مقیاسپژوهشگرانحتی برخی از 

،2007، 2دانوگ و کروکردست آوردند (باوري بهخود نتایج متفاوت و غیرهايپژوهشدر بودند
649.(
نیازهاي اساسی در عنوان بخشی از) عوامل شایستگی، استقالل و ارتباط را به2000(و ریاندسی

گرفتن نظرافراد بدون درۀها را براي رشد مداوم روانی، صداقت و تندرستی همد و آننگیرنظر می
شایستگی به احساس مؤثر .)2000،247د (دسی و ریان، ندانجنسیت و یا فرهنگ ضروري میسن،

اشاره هات ابراز آنو داشتن ظرفیزشیهاي ورفرصتۀتجرب،در تعامل مداوم با محیط اجتماعی
ن آمندي از نیازها و متعاقب که عوامل محیطی و اجتماعی براي رضایتتوجه به اینبا.دارد

.اي از استقالل هم تأکید شده استدرجهرب،اما در این زمینه؛باشدتندرستی الزم و ضروري می
هاي در محیطتواند میو )2002،7ریان و دسی، ستقالل به منشأ و یا درك رفتار خود اشاره دارد (ا

نقش کلیدي در پرورش ؛ زیرا ورزشکاران در نظر گرفته شودۀعنوان مبدعی براي همبهورزشی 
بودن هنگامی که یک مربی مستقل).2007،649دانوگ و کروکر، شایستگی و ارتباط دارد (

یري، انتخاب و تقویتگکند، فرصتی را براي تصمیمداند و از آن حمایت میورزشکاران را مهم می
، 3بالك و دسیآورد (وجود میول اعمال خود هستند بهئها مسورزشکاران که آندر اعتقاد این

مربیان به ترویج بازي خوب و مثبت ۀعالقکهدارندبیان می) 2009(4جوانالینور و ).2000،742
). 2009،13ینور و جوان، الباشد (هاي فیزیکی مهم میرشد روانی ورزشکاران در فعالیتنیزو 

ریان و کند (دهد که پشتیبانی از استقالل، نیاز به شایستگی و ارتباط را تسهیل میها نشان مییافته
، 6شلدوندرك منبع علیت است (،خودمختاريۀیک مفهوم کلیدي در نظری).1996،226، 5سولکی
) براي رفتار خود داشته باشند، OCIPL(7منبع علیتاز درونی). هنگامی که افراد درك2002،73
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دهند و تالش بیشتري از خود نشان مینسبت به زمانی که به یک منبع خارجی وابسته هستند
).2002،4ریان و دسی، ؛2000،249دسی و ریان، (رضایت بیشتري از انجام رفتارهاي خود دارند

افراد هها و داشتن حس تعلق باز آنبودن با دیگران، مراقبتبه احساس یکییا وابستگیارتباط
عنوان بهممکن است در زمینۀ ورزش). ارتباط2002،9ریان و دسی، (اشاره دارددیگر جامعه

ها، مربیان، والدین و یا افراد دیگري که در تیمیکارهایی که در مقابل افراد مختلف از جمله هم
جوهان و (گرددشود تعریف میانجامنوعی ورزشکار هستندورزش مشارکت دارند و بهۀزمین

وابستگی اجتماعی ،روابط بین فرديهنیاز بنوعیآن راتوانمیهمچنین،).2011،264همکاران، 
).1995،510، 1بایومیستر و الري(تعریف کردداشتن به افراد دیگر جامعهتعلق،نوعیو به

که ورزشکار تحت ارکت در ورزش بدون اینداشتن به مشاراده اشاره دارد به تمایل،دیگرسوياز
ورزشی و یا ةدر طول دوراراده براي تحقق اهداف).2011،266جوهان و همکاران، فشار باشد (

عنوان جزئی ضروري براي تعالی به،باشد. همچنینکردن ضروري میبراي حفظ منظم ورزش
بین ۀرابطرمطالعات متعددي ب).1993،128، 2اسچیندر و ریدر(شودمیورزشکاران در نظر گرفته 

یک حقیقت ).2004،71، 3، سیمانزکی و البهبکمن اند (هاي ورزشی تأکید کردهاراده و موفقیت
ها مهم این است که مردم تمایل به دانستن ارزش انتخاب در مقابل مسائلی که در زندگی براي آن

. درت انتخاب داشته باشندبزرگ و کوچک قمورد مسائلنیاز دارند درهاآندارند. افتداتفاق می
هایی مانند زیرا باعث ترویج رشد ارزش شخصی و ویژگی؛مند استدانتخاب نیز بسیار ارزشمند و سو

مشورت، نیت و ۀمرحلسهي یند انتخاب دارااشود. فرولیت میئاختیار، استقالل، بلوغ و احساس مس
شناسی نشان مطالعات روان.)2002،407، 4یتر و کاري، والراند، گیولر، پلسارازین (باشداجرا می

وانستینکس هاي زندگی را بهبود بخشد (تواند انگیزه، عملکرد و مهارتدهد که قدرت انتخاب میمی
).2006،278و همکاران، 

ذاتی، ةهاي عملکرد از جمله انگیزبین نیازهاي اساسی و شاخصۀمطالعات متعددي به بررسی رابط
. )2011،260جوهان و همکاران، (اندپرداختهدر حوزة ورزش، مقاومت و روند تجاربتندرستی

أکید ـحمایت از اصول نیازهاي اساسی تبر،استهایی که تاکنون در این بخش انجام گرفتهپژوهش
ت از ـد که رضایـانمطالعات گذشته نشان داده). 2006،26، 5، دودا و نتومانیسآدي (اندکرده
هاي مختلف زندگی مانند ذاتی، رفاه و دیگر نتایج مثبت در حوزهةتواند انگیزاي اساسی مینیازه
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،2011جوهان و همکاران، (بینی کندرا پیشورزش توانبخشی و تمرین، آموزش و پرورش،کار
تی رضایت از نیازهاي اساسی در بین ورزشکاران قکه ودهندمینشان هایافتهبراین،عالوه.)263

).1995،407ریان، (یابدبهبود میاي مالحظهطور قابلبهها جود داشته باشد، عملکرد آنو
تندرستی ،اعتقاد بر این است که رضایت از نیازها به عملکرد بهینه و پایدار و همچنین،ترتیببدین

).2007،3ریان و دسی، کند (افراد کمک می
) فرسودگی شغلی 2008(و لونسدالههودگه) و 2007و همکاران (1پریولتهايپژوهشدر 

هودگه و ؛ 2007،441گادریو و الپونته، (نامطلوب گزارش شده استیعنوان حالتورزشکاران به
،نیازهاي اساسی در ورزشمندي. نتایج نشان داده است که رضایت)پریولت؛2008،841لونسداله، 

) و 2008،840هودگه و لونسداله، راگبی (ۀترشۀاي منفی با فرسودگی شغلی ورزشکاران نخبرابطه
) 2011(و همکارانجوهانهمچنین، ) دارد. 2007،443پریولت و همکاران، ورزشکاران نوجوان (

مندي نیازهاي تکه بین رضایندبه این نتیجه رسیدندکشور نیوزیلند انجام دادکه درپژوهشی در 
بستگی هم،براینعالوهدار وجود دارد. افی و معنمنايهاساسی با فرسودگی شغلی ورزشکاران رابط

جوهان و (مشاهده گردیدمندي نیازهاي اساسی با  استقالل و رفتار ورزشکاران مثبتی بین رضایت
داري را بین عامل ارتباط او معنمنفی ۀرابطنیز ) 2007(و همکارانتپریول.)2011،263همکاران، 

.)2007،442یولت و همکاران، پر(ندبا فرسودگی شغلی گزارش کرد
ورزشکاران ةبا انگیزرابطۀ مثبتی مندي نیازهاي اساسی که رضایتند) دریافت2002(و دسیریان
دهد که برخی از نشان میاستهایی که اخیراً انجام شدهپژوهش.)2002،7ریان و دسی، (دارد

وجود ن رضایت از نیازهاي اساسی بهآوردفرصت بیشتري را براي فراهم،ها مانند جو کاريویژگی
توسعه و بهبود ،)2000(دسی و ریانۀطبق گفت).2002،408سارازین و همکاران، آورد (می

در.ها شودنمندي از نیازهاي اساسی بین آیتاین پتانسیل را دارد که باعث رضاهاعملکرد انسان
هاي ورزشکار از رشته539ر روي که در کشور بریتانیا و ب)2008(جیمس و همکارانپژوهش

بین ارتباط با رابطۀ مثبتیکهگردیدمشخص انجام شدکریکت، فوتبال، بسکتبال، والیبال و راگبی 
هاي بین خستگی با ویژگیۀطـایج حاکی از آن بود که رابـشایستگی و استقالل وجود دارد. نت

شایستگی و وخوشی روانی با استقاللرابطه بین سر،باشد. همچنینشایستگی و استقالل منفی می
هاي زن که بر روي گروهی از ژیمناستدیگردار گزارش شد. در پژوهشیاارتباط مثبت و معن

تواند در فس، سرخوشی روانی و رفاه میـنکه عواملی مانند عزتعنوان گردیدوجوان انجام گرفت ـن

1. Perreault, Gaudreau & Lapointe
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بر روي مردان نوجوان و جوان اي دیگر مطالعه. باشدأثیرگذارـه تـبینی رضایت از نیازهاي روزانپیش
در ،آوردوجود میمحیطی که مربی در هنگام ورزش بهنشان دادهاي فوتبال و کریکت انجام رشته

بر روي حاصل از پژوهشهايیافته،براینعالوههاي آن مؤثر است. رضایت از نیازها و شاخص
ي مندي از نیازهاتواند رضایتاي مربی میهکه ویژگیحاکی از آن بوددانشجویان ورزشکار 

در نیز ) 2009(جوانالینور و ). 2008،192، 1، آیدي و دوداجیمس بینی کند (را پیشورزشکاران
که بین جو کاري با به این نتیجه رسیدندورزشکار در کشور انگلستان 59بر روي خودپژوهش

بین شایستگی و ارتباط ۀرابط،دارد. همچنیندار وجودامعنمثبت وايشایستگی و ارتباط رابطه
مشاهده بین احساس خستگی بدنی با ارتباط ورزشکاران اي منفی رابطه،طرفیمثبت گزارش شد. از

.)2009،12الینور و جوان، (گشت
منظور ارائۀ هاي ورزشی بهمندي جانبازان و معلوالن در فعالیتجا که ضرورت توجه به رضایتاز آن

ةبا توجه به گستر،طرفیخورد و ازرهایی مناسب در این حوزه بیش از گذشته به چشم میکاراه
، الزم است جانبازان و معلوالن ورزشکارۀویژه در زمینهاي ورزشی بههاي پژوهشی در محیطفعالیت

ده شانجامهايپژوهشمرور . که از ابزارهاي اطالعاتی معتبر جهت اخذ اطالعات جامع استفاده شود
مندي نیازهاي رضایتۀمناپرسشو پایایی رواییتعیین بهتارا بر آن داشت پژوهشگر،هدر این زمین

هاي ریزيبرنامهۀو ارائنظرمنظور تحقق اهداف موردجانبازان و معلوالن ورزشکار بهبراي اساسی
بپردازد.کاربردي

پژوهششناسی روش
طور توصیفی و به،هاآوري دادهکاربردي، از نظر جمعت مطالعاهدف از نوعلحاظبهحاضر پژوهش

صورت بهکهباشدمی)} SEM(2معادالت ساختاري گیري {مدلمشخص متکی بر مدل اندازه
میدانی اجرا شده است. 

تشکیل )N=700(جانبازان و معلوالن ورزشکار استان خراسان رضويۀکلیرا پـژوهشآماري ۀجامع
پس از نهایت، درنفر برآورد شد که 248برابر با با استفاده از جدول مورگان ي دادند. نمونۀ آمار

مورد تجزیه و تحلیل بوده و ) کامل درصد73(هنامپرسش181،هانامهتوزیع و جمع آوري پرسش
قرار گرفت.

اران مندي نیازهاي اساسی جوهان و همکی رضایتلاؤس20ۀنامها از پرسشآوري دادهمنظور جمعبه
،)نهتا ششهاي(سؤالابـانتخ)،پنجتا یکهاي(سؤالیشایستگاملـعپنجکه داراي)2011(

1. James, Adie & Duda
2. Structural Equation Model
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هايسؤال) و ارتباط (15تا 13هايسؤال()، اراده12تا 10ايـهسؤالعلیت (درونی منبعدرك
ز کامالً اي اگزینههفتبر مبناي مقیاس لیکرتهاتمامی سؤال.استفاده شدباشدمی) 20تا 16

.ندبودهفتتا کامًال درست=یکغلط=
جهتاستفاده شد. همچنین،هاي توصیفیها از شاخصمنظور تجزیه و تحلیل توصیفی دادهبه

هامقیاسدرونی خردهپایاییبراي تعیین 1از روش ضریب آلفاي کرونباخهادادهاستنباطیتحلیل
ویت کرهايآزمونبراین، وهعالکار رفت.بهساسیمندي نیازهاي ارضایتۀنامها) و پرسش(عامل
3روایی سازهبراي تعیین ) (2تحلیل عاملی تأییدي ، گیريتعیین کفایت نمونهمنظورهببارتلت

ها با . تجزیه و تحلیل دادهشتاستفاده گها اختالف میانگینۀمقایسجهت4ايتک نمونهتی و 
انجام شد.P≥05/0در سطح معناداري 6)لیزرل(و 5)ی.اس.اساس.پ(آماري هايافزاراستفاده از نرم

نتایج
) زن درصد21نفر (38) مرد و درصد79نفر (143،شرکت کردنـدپژوهشآزمودنی که در 181از 

نفر 56سال، 20ها کمتر از ) از آزمودنیپنج درصدنفر (نهمیانگین سن ، هااساس یـافتهبـودند. بر
) درصد7/22نفر (41سال، 39تا 30) بین درصد3/34نفر (62سال، 29تا 20) بین درصد9/30(

88نیزخصوص وضعیت تأهل. درباشدمیسال 50) باالي درصد2/7نفر (13سال و 49تا 40بین 
نفر 27،براینعالوه. ) متأهل هستنددرصد4/51نفر (93ها مجرد و ) از آزمودنیدرصد6/48نفر (

) درصد3/8نفر (15حرکتی و ) معلول جسمی ـدرصد8/76نفر (139نابینا، هانآ) ازدرصد9/14(
.باشندمیمعلول ذهنی 

قبولی درونی قابلپایاییداراي مندي نیازهاي اساسیرضایتۀنامپرسش،اساس جدول شماره یکبر 
)83/0=αدادند که باالترین نشاننامهپرسشهايعاملیک از هرپایاییدر بررسی نتایج . باشد) می

) α=71/0(ارتباطعاملمربوط به آن) و کمترین مقدار α=90/0(انتخابعاملمقدار آلفا مربوط به 
.باشدمی

1. Cronbach / Alfa Coefficient
2. Confirmatory Factor Analysis
3. Construct Validity
4. One-Sample T Test
5. Statistical Package for Social Sciences
6. Linear Structural Relationships
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مندي نیازهاي اساسیرضایتۀنامدرونی پرسشپایایینتایج ـ1جدول
ضریب آلفاتعداد سؤاالتهامفهوم و عاملردیف

584/0شایستگی(عامل): 1
490/0مل): انتخاب(عا2
378/0(عامل): درك درونی منبع علیت3
376/0(عامل): اراده4
571/0(عامل): ارتباط5
2083/0مندي نیازهاي اساسیرضایتۀنام(مفهوم): پرسش6

دست آمد که بهKMO (62/0یر و اوکلین (، مقدار آزمون کیسرــ میبا توجه به جدول شماره دو
مقدار آزمون کرویت ،باشد. همچنیندهد حجم نمونه براي انجام تحلیل عاملی مناسب مینشان می
بین سؤاالت بستگی الزم همدهدنشان میکه باشد می) معنادار P ،51/3113=2X>01/0بارتلت (

است.تأمین شدهوجود دارد و  شرایط الزم براي انجام تحلیل عاملی در این مطالعه

یر و اوکلینمی–مون بارتلت و کیسرنتایج آزـ2جدول 
مقدارپیش فرض

62/0یر و اوکلینکیسرــ میآزمون 

آزمون کرویت بارتلت
51/3113مقدار مجذور کاي

190آزاديۀدرج
001/0سطح معناداري

با شش تا نههايسؤالشایستگی،با عامل یک تا پنجهايسؤالۀرابط،شماره سهجدول بر مبناي
با عامل اراده و 13-15هاي با عامل درك درونی منبع علیت، سؤال10-12هاي انتخاب، سؤالعامل
.باشدمیمعنادار با عامل ارتباط16-20هاي سؤال
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مندي نیازهاي اساسیرضایتۀنامهاي پرسشها با عاملارتباط بین شاخصـ3جدول 
نتیجهمقدار تیتعیینضریبخطاي استانداردبار عاملیهاشاخصهاعامل

شایستگی

تأیید18/004/224/015/7سؤال 
تأیید298/033/142/002/10سؤال 
تأیید312/177/062/006/13سؤال 
تأیید424/185/064/04/13سؤال 
تأیید526/074/068/002/14سؤال 

انتخاب

تأیید669/14/167/085/13سؤال 
تأیید768/105/173/074/14سؤال 
تأیید839/125/161/092/12سؤال 
تأیید954/117/167/088/13سؤال 

درك درونی 
منبع علیت

تأیید10181/055/06/11سؤال 
تأیید111/186/059/004/12سؤال 
تأیید122/186/058/003/12سؤال 

اراده
تأیید1305/125/147/037/9سؤال 
تأیید1468/028/127/006/7سؤال 
تأیید153/163/073/045/11سؤال 

ارتباط

تأیید164/074/1086/01/4سؤال 
تأیید1759/01/31/043/4سؤال 
تأیید1889/067/223/072/6سؤال 
تأیید1932/143/08/077/13سؤال 
تأیید2025/163/149/035/10سؤال 

1آزمون خوبی (نیکویی) برازش

مندي نیازهاي اساسیرضایتگانه با مفهوم پنج هاي عاملو نیزمقدار تیرابطه و اساس میزان بر
برتنیبمها شود که تمامی رابطهمشخص میشماره یکو شکل شماره چهارشده در جدول قید

.باشدمیمورد تأیید ساسیمندي نیازهاي ارضایتبین هر عامل با مقیاس رابطه

1. Goodness of Fit Statistic
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مندي نیازهاي اساسیرضایتها با مفهومرابطه بین عاملـ4جدول
نتیجهمقدار تیضریب تعیینبار عاملیمفهومهاعاملردیف

شایستگی1

یت
رضا

دي
من

ن
ي 

زها
یا سی

اسا

تأیید05/571/061/10
تأیید42/1045/076/2انتخاب2
تأیید45/247/097/8درك درونی منبع علیت3
تأیید13/11/017/4اراده4
تأیید61/222/023/6ارتباط5

، شماره پنجشود که با توجه به جدول ها بررسی میدادهۀدر آزمون خوبی برازش، تناسب مجموع
/046) برابر با RMSEA(1میانگین مجذور خطاي تقریبیۀو ریش43/1با برابرخی دو نسبینسبت 

هاي مدل از برازش الزم برخوردار است. همچنین شاخصشود که، مشخص میبنابراین؛باشد،می0
96/0=2NFI،97/0=3NNFI ،98/0=4CFI ،99/0=5IFI ،92/0=6RFI ،98/0=7GFI8=95/0وAGFI

از ،مجموع. درکندمیبرازش مدل را تأیید ن9PNFI=65/0شاخصکرده؛ اما برازش مدل را تأیید
شاخص تناسب نهو هشاخص نامناسب بودیک،شده براي آزمون خوبی بـرازششاخص ذکر10

هاي برازش از لحاظ شاخصمندي نیازهاي اساسیرضایتمدل ،بنابرایند؛نکننمیمدل را تأیید 
باشد.مناسب می

1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Normed Fit Index
3. Non-Normed Fit Index
4. Comparative Fit Index
5. Incremental Fit Index
6. Relative Fit Index
7. Goodness of Fit Index
8. Adjusted Goodness of Fit Index
9. Parsimony Normed Fit Index
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هاي آزمون خوبی برازششاخصۀنتیجـ5جدول 
نتیجهمنديرضایتمتغیر

تأیید43/1ینسبدوخی
RMSEA046/0تأیید

NFI96/0تأیید
NNFI97/0تأیید
PNFI65/0رد
CFI98/0تأیید
IFI99/0تأیید
RFI92/0تأیید
GFI98/0تأیید

AGFI95/0تأیید

نامههاي پرسشعاملبار عاملی و واریانس خطايتحلیل عاملی تأییدي:ـ1شکل 

)، P،89/19=t≥01/0مندي نیازهاي اساسی (، با توجه به مقادیر رضایتشششماره اساس جدولبر
،P≥01/0)، درك درونی منبع علیت (P،35/4=t≥01/0)، انتخاب (P،99/15=t≥01/0شایستگی (

19/15=t) اراده ،(01/0≤P،35/18=t) 01/0) و ارتباط≤P،47/12=tشود گیري می) چنین نتیجه
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از بهتر و باالتر مراتب جانبازان و معلوالن ورزشکار بهیازهاي اساسینمنديیترضاة که میانگین نمر
است.میانگین فرضی
هاي آنمندي نیازهاي اساسی و مؤلفهغیر رضایتاي براي متتک نمونهتیآزمون ـ6جدول

میانگین متغیرردیف
شدهمشاهده

میانگین 
فرضی

اختالف 
درجۀ مقدار تیمیانگین

آزادي
سطح 

عناداريم
47/1038047/2389/1918001/0ساسیانیازهاي منديرضایت1
96/262096/699/1518001/0شایستگی2
19/181619/235/418001/0انتخاب3
01/161201/419/1518001/0درك درونی منبع علیت4
01/171201/535/1818001/0اراده5
29/252029/547/1218001/0ارتباط6

گیريبحث و نتیجه
که قابلیت در ورزشمندي نیازهاي اساسی سنجش رضایتمنظورهفقدان یک مقیاس مطلوب ب

جانبازان و معلوالن ورزشکارةبراي استفاده در حوزویژه، بهقبولی داشته باشداطمینان و اعتبار قابل
نی که به نیازهاي این گروه از ورزشکاران براي کساشود. این موضوعبیش از گذشته احساس می

جدید براي یساخت مقیاس،باشد؛ لذا هدف از انجام این پژوهشمهم میدهنداهمیت خاصی می
اعتماد و معتبر هایی قابلها و عاملکه شاخصمندي نیازهاي اساسی در ورزشجش رضایتسن

باشد و ده از ابزارهاي معتبر و پایا میکه اساس هر پژوهشی استفابود. با توجه به اینداشته باشد
از اعتبار ابزارها شده دارد، پژوهشگران بایدکار گرفتهتفسیر نتایج پژوهش بستگی به اعتبار ابزار به

) در تحلیل عاملی تأییدي، الگوهاي نظري خاصی 2005(1باربارا و ویلیامۀ. طبق گفتمطمئن باشند
ابزارهاي مناسب جهت انجام بازنگري جهتفید و سودمند میروش،؛ لذاشوندبا هم مقایسه می

).2005،328باربارا و ویلیام، (باشدمیهاي مختلفپژوهش
،همچنین.باشدمی47/103±87/15مندي نیازهاي اساسیرضایتةنتایج نشان داد که میانگین نمر

ی منبع علیت ، درك درون19/18±78/6، انتخاب 96/26±85/5شایستگی هايعاملمیانگین 
اي نمرهةدهندنشانکهگزارش شد29/25±70/5و ارتباط 01/17±67/3، اراده 55/01±3/16

نامه از قدرت تشخیص الزم ها و کل پرسشتمامی عامل،بنابراین؛باالتر از حد متوسط است
به حمایت از طور منطقی از تحلیل عاملی تأییدي و پایایی، بهآمدهدستنتایج بهباشند.برخوردار می

1. Barbara & William
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،راستاایندرپرداخته است.جانبازان و معلوالن ورزشکاردر مندي نیازهاي اساسی رضایتابزار 
و بودهورزش ۀمعتبر در زمیني، ابزارمندي نیازهاي اساسیرضایتید آن است که ابزار ؤمهایافته

معلوالن از نیازهاي مندي جانبازان ورضایتتوانند در ارزیابی پژوهشگران مدیریت ورزشی می
آوردن دستمندي از نیازهاي اساسی براي بهرضایتاز آن استفاده کنند. در ورزشهاآناساسی

آنجا و باشد (منظور بررسی پتانسیل انگیزشی افراد مهم میبه،بینش عملکرد افراد و همچنین
هاي سنی ها براي گروهاند که رضایت از نیاز). مطالعات مختلف نشان داده2010،992همکاران، 

.)2007،642(سانسنز و همکاران، باشدداراي اهمیت میهاي فرهنگی متنوعو در نمونهمختلف
. باشدمی) α=83/0(مندي نیازهاي اساسیرضایتۀنامرسشپایایی پکهها بیانگر این است یافته

درونی منبعل درك)، عامα=90/0)، عامل انتخاب (α=84/0پایایی عامل شایستگی (،همچنین
شود دست آمد که مشخص می) بهα=71/0) و عامل ارتباط (α=76/0)، عامل اراده (α=78/0علیت (
مندي ر رضایتباشد. این نتایج بیانگر آن است که ابزااز پایایی باالتري برخوردار میانتخابعامل 

مندي ارزیابی رضایتدرابزار معتبري است که به پژوهشگران مدیریت ورزشی،نیازهاي اساسی
که ابعاد شدمشخص ،همچنینکمک خواهد کرد.ارورزشکجانبازان و معلوالننیازهاي اساسی

توانند ابعاد ها میشود که این عاملگیري میمندي از پایایی مناسبی برخوردار بوده و نتیجهرضایت
و کردهگیري مناسبی اندازهخوبی و با قابلیت اطمینان مندي نیازهاي اساسی را بهمختلف رضایت

- پژوهشهاي پژوهش حاضر در هایی مشابه با عاملعامل.ارائه نمایندپژوهشگرانثباتی را به نتایج با

پژوهشی) در 2008جیمس و همکاران (،راستاایندر.مورد سنجش قرار گرفته استنیزدیگرهاي
) α=86/0) و ارتباط (α=72/0شایستگی ()،85/0هاي استقالل (پایایی عامل،ورزشکار539بر روي 

ورزشکار از کشور 59آن را ۀدر پژوهشی که نموننیز ) 2009. الینور و همکاران (گزارش کردندرا 
) و استقالل α=76/0)، شایستگی (α=90/0هاي ارتباط (پایایی عاملند،دادانگلستان تشکیل می

)50/0=α ( و همکاران 1واسیلیزبراین، عالوه. دست آمدبهرا)274ۀبا نمون) در پژوهشی2010
ة) در حوز2005، 2مندي نیازهاي اساسی (نتومانیسرضایتۀنامهاي پرسشپایایی عامل،نفري

. دانندمی) α=73/0) و استقالل (α=62/0)، ارتباط (α=50/0بدنی را شامل شایستگی (تربیت
در ،ی الزم برخوردار نیستند. همچنینهاي شایستگی و ارتباط از پایایشود که عاملمشاهده می

اوقات فراغت انجام گرفته است پایایی ة) که در حوز2010دیگر از واسیلیز و همکاران (پژوهشی

1. Vassilis
2. Netiumanis
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شامل شایستگی )1997، 1مندي نیازهاي اساسی (مولن و مارکلندرضایتۀنامهاي پرسشعامل
)70/0=α) ارتباط ،(79/0=α) 80/0) و استقالل=α (باشدمی) ،ص. 2010واسیلیز و همکاران ،

) و α=81/0)، ارتباط (α=68/0هاي استقالل () پایایی عامل2010(2همکاران. کسیلی و )650
) 2011). جوهان و همکاران (2010،6، ، ریسن و استاکسیلی(کردند) گزارش α=67/0شایستگی (

هاي شایستگی یی عاملپایا،نفري از ورزشکاران دانشگاه نیوزیلند401ۀدر پژوهشی با نمون
)77/0=α) انتخاب ،(85/0=α76/0علیت (درونی منبع)، درك=α) 61/0)، اراده=α و ارتباط را (
)77/0=αدست آوردند) به.

ها و میزان رابطهتی، نتایج مقادیر هانامه و قدرت پیشگوئی سؤالپرسشةسازرواییخصوص در
؛خود باشندهاي ند پیشگوي معناداري براي عاملاهتخوبی توانسبههانشان دادند که تمامی سؤال

- میمندي نیازهاي اساسیرضایتۀنامموجب تأیید ساختار نظري پرسشهاتمامی سؤال،بنابراین

"رابطه"بیرونی و مقادیر برآورد روایی، هاراي سؤالشده بمشخصتی با مقادیر ،نتیجهشوند. در

گیرد.د تأیید قرار میمورنامههاي پرسشدرونی سؤالروایی
هاتمامی عاملنتایج نشان داد کهمندي نیازهاي اساسیرضایتمفهومها با عاملۀرابطدر بررسی 

، درك درونی منبع علیت )t ،42/1=r=76/2)، انتخاب (t ،05/5=r=61/10عامل شایستگی (شامل: 
)97/8=t ،45/2=r) اراده ،(17/4=t ،13/1=r) 23/6) و ارتباط=t ،61/2=r(، مفهومبارابطۀ معناداري

اند پیشگوي خوبی براي عامل توانستهپنجهر ،بنابرایندارند؛مندي نیازهاي اساسی رضایت
خوبی توانند بهها میعاملۀمجموع،لذا. باشند"مندي نیازهاي اساسیرضایت"ۀنامپرسش
درونی و بیرونی مدلواییر،در نتیجه.تحت پوشش قرار دهندمندي نیازهاي اساسی را رضایت

.گیردمورد تـأیید قرار می"مندي نیازهاي اساسیرضایت"ساختاري
تنهاحاکی از آن بود کهمندي نیازهاي اساسیرضایتۀنامآزمون خوبی برازش براي پرسشنتایج
)، 43/1(خی دو نسبیشاخـص نهاما؛ کردمدل را تـأیید نـبرازشPNFI=65/0شاخص یک

046/0=RMSEA ،96/0=NFI،97/0=NNFI ،98/0=CFI ،99/0=IFI،92/0=RFI،98/0=GFIو
95/0=AGFIمندي رضایتۀنامساختاري پرسشکلی، مدلطوربهأیید کردند. را تدلمشزبرا

-شده میعامل مطرحپنجباشد و تمامی هاي برازش مناسب میاز لحاظ شاخصاساسینیازهاي

برازندگی مدل را تأیید نمایند.ومجتمع شوندپژوهشساختاريتوانند در مدل 
مقیاس ،مندي نیازهاي اساسیرضایتۀمناآمده، پرسشدستهاي بهاساس یافتهبرونهایتدر

معلوالن مندي جانبازان و براي ارزیابی رضایتاز آنتواناطمینان و معتبري است که میقابل

1. Mollen & Markland
2. Cecilie et al
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به عبارتی دست آورد.ثباتی بهده نمود و نتایج پایا و بااستفاورزشةدر حوزشانورزشکار از نیازهاي
هاي جمع آوري شده از طریق این پرسشنامه، اطالعات معتبري در خصوص رضایتمندي دیگر، داده

ۀدر زمینپژوهشگران،همچنینآورد. از نیازهاي اساسی جانبازان و معلوالن ورزشکار فراهم می
پنج بر مبناي مدل مندي نیازهاي اساسی در ورزشار رضایتتوانند از ابزمدیریت ورزشی هم می

هاي مختلف ورزشی از آن استفاده کنند.عنوان ابزاري مناسب در حوزهبهعاملی
اي را در توان چنین اذعان داشت که این پژوهش ابزار استاندارد و بومی سازي شدهدر نهایت می

ازان و معلوالن ورزشکار قرار داده و وجود این مند به بررسی نیازهاي جانباختیار افراد عالقه
ها در این زمینه از سویی دیگر باعث شود که اعتبار تواند ضمن افزایش تعداد پژوهشپرسشنامه می
هاي مطلوب تري را بر اساس نتایج حاصل از آن به ریزيها باالتر رفته و بتوان برنامهنتایج پژوهش

معلوالن ورزشکار به منظور ارتقاء سطح عملکرد آنها قرار داد.دست آورد و در اختیار جانبازان و
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Abstract

The aim of this study is to determine the validity and reliability of basic needs
satisfaction in sport scale. The statistical population of this study was the veterans and
the disables athlete of Khorasan-e Razavi province (n=700) among which 181 were
selected randomly as the sample. Analytical results showed reliability for basic needs
satisfaction questionnaire. All factors had a significant relationship with concept basic
needs satisfaction in reliability of structure, the amount of relationship and t-value.
Suitability indexes also confirmed the goodness of models. Also, the results about the
relations of factors with the meaning of basic needs satisfaction showed that all factors
could be a good predictor for the concept of basic needs satisfaction, finally internal and
external validity of basic needs satisfaction model was accepted.

Keywords: Basic Needs Satisfaction, Veterans, Disables

* Corresponding Author                                                 Email: ramin.iraji.65@gmail.com


