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ه��دف از اي��ن مطالعه عبارت اس��ت از تعيين رابطة بين سلس��له مراتب نيازهای مزلو و جهت گيری پيش��رفت در چكيده:
ش��ركت كنندگان دومين المپياد ورزشی ايرانيان. آزمودنی های پژوهش شامل 120 نفر بودند كه از ميان كشتي گيران 
ش��ركت كننده در دومين المپياد ورزش��ی ايرانيان در س��ال 1387 از طريق نمونه گيری تصادفی انتخاب شدند. برای 
جمع آوری داده ها از مقياس سلس��له مراتب نيازهای مزلو و مقياس جهت گيری پيش��رفت اس��تفاده شد. نتايج نشان 
دادند  سلس��له مراتب نيازهای مزلو با جهت گيری پيش��رفت مبتني بر تكليف )0/74( و جهت گيری پيشرفت مبتني 
بر خود )0/66-( رابطة معناداری دارند. همچنين، نتايج نشان دادند قوی ترين متغيرهای پيش بينی كنندة جهت گيری 
پيش��رفت مبتني بر تكليف به ترتيب عبارت بودند از نياز به خودش��كوفايي، نياز به عزت و احترام، و نياز به ايمني؛ 
در صورت��ي كه قوی ترين متغيرهای پيش بينی كنندة جهت گيری پيش��رفت مبتني بر خود به ترتيب عبارت بودند از 
نيازهاي فيزيولوژي، نياز به عزت و احترام، نياز به خودشكوفايي، و نياز به ايمني. اين نتايج تا حدود زيادی با ديگر 

يافته های پژوهشی همسوست.  

واژگان كليدي: جهت گيری پيشرفت، سلسله مراتب نيازهای مزلو، كشتي گير

رابطة بين سلسله مراتب نيازهای مزلو 
و جهت گيری پيشرفت در كشتی گيران 

شركت كننده در دومين المپياد ورزشی ايرانيان

* E-mail:abolghasemi1344@uma.ac.ir 

 دكتر عباس ابوالقاسمی؛ عضو هيأت علمی دانشگاه محقق اردبيلی*
  حسن كردی؛ كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه شهيد چمران اهواز

سال هجدهم- شماره 3 )پياپي 51( پاييز 1389

مقدمه
به اعتقاد مزلو1 )2(، همة افراد در بدو تولد نيازهای 
معينی دارند، ولی رفتارهايی كه برای ارضای آن ها به 
كار می گيرن��د اكتس��ابی اند و از فرهنگی به فرهنگ 
ديگر فرق می كنند. اين نيازها به ترتيب نيرومندترين 
تا ضعيف ترين آ ن ها به صورت سلس��له مراتبی منظم 

ش��ده اند. از اين رو، تا زمانی كه نيازهای پايين تر كه 
ش��دت بيشتری دارند ارضا نش��وند، نوبت به ظهور و 
فعاليت نيازهای باالتر نمی رسد. با اين همه، مزلو )2( 
می پذيرد كه تحت ش��رايط خاصی امكان جابه جايی 

و تغيير اولويت نيازها وجود دارد.

1. Maslow
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از دي��دگاه مزل��و )3( نيازه��ای فيزيول��وژی1 از 
اساس��ي ترين و نيرومندتري��ن نيازهای آدمی اس��ت. 
گرچه اين نيازها در فرهنگ های مختلف تنوع فراوانی 
دارند، ليكن عمده ترين آن ها عبارت اند از نياز به آب، 
غذا، اكسيژن، خواب، و اس��تراحت. اين مجموعه از 
نيازهای زيس��تی نيروهای برانگيزندة رفتار در افرادی 
اس��ت كه بقای صرف هدف اساس��ی آن هاس��ت و 

ارزش و اهميت بسيار زيادی برای آن قائل اند. 
نيازهای ايمنی2 پس از نيازهای زيس��تی اولويت 
پي��دا می كنن��د. ارضای اين دس��ته از نيازها مس��تلزم 
برخورداری از امنيت، ثبات، نظم، س��اختار، و رهايی 
از ترس و اضطراب است. اين نيازها وقتي ارضا شوند، 

معموالً براي مدت طوالني ارضاشده باقي مي مانند. 
وقتی انس��ان زير نفوذ و تس��لط نيازهای زيستی و 
ايمنی نباشد، نوبت به تجلی و فعاليت نيازهای عشق و 
تعلق3 می رسد. اين گروه از نيازها در دوره های مختلف 
رشد و در شئون گوناگون حيات صورت های متفاوتی 
به خ��ود می گيرند. به ط��ور كلی، رواب��ط اجتماعی، 
پيوندهای عاطفی با دوستان و نزديكان، و تعلق خاطر 

نسبت به اطرافيان از جلوه های اين نيازهايند. 
ني��از به احت��رام و ع��زت4 به صورت احس��اس 
اجتماع��ی،  موفقي��ت  احس��اس  خودارزش من��دی، 
احس��اس تس��لط و قدرت، احس��اس درك همراه با 
تحسين از س��وي ديگران و كسب شهرت نمود پيدا 
مي كند )2(. به نظر مزلو )2( عزت نفس وقتی اصالت 
دارد ك��ه مبتنی ب��ر ارزيابی واقع گرايان��ة توانش ها و 
شايس��تگی های ش��خصی و احترام شايس��ته از سوی 
ديگران باشد. ارضای نياز به عزت و احترام به شخص 
اج��ازه می دهد تا نس��بت به قابلي��ت، ارزش مندی، و 
كارآمدی خود احساس اطمينان كند. اما عدم تأمين 

اين نياز موجب بروز احس��اس كهتری و شكس��ت و 
ناتوانی نسبت به موانع در فرد ورزشكار می شود. 

باالتري��ن نياز در سلس��له مرات��ب نيازهای مزلو 
نياز ب��ه خودش��كوفايی5 اس��ت. اگر هم��ة نيازهای 
مراتب پايين تر برآورده شده باشند، اما فرد به مرحلة 
خودش��كوفايی يعنی تحقق استعدادها و ظرفيت های 
بالقوة خويش نرس��يده باش��د، باز هم احس��اس خأل 
و ناكام��ی می كن��د. به زع��م مزلو، خودش��كوفايی 
الزام��اً به نوعی فرآورده هنری منجر نمی ش��ود، بلكه 
صورت ه��ای متن��وع و فراوانی به خ��ود می گيرد و 
دارای جلوه ه��ای گوناگونی اس��ت. ب��رای مثال، در 
ورزشكاران خودشكوفايی موجب ابتكار و خالقيت 

در بروز تكنيك های فردی مي گردد )3(. 
نه تنها ديدگاه مزلو دربارة نيازها از نظر حوزه هاي 
مختل��ف روان شناس��ی اهميت دارد، بلك��ه از لحاظ 
يادگيری تكنيك ها، بهداشت روانی، و روان شناسی 
ورزشی مورد توجه برخی روان شناسان و پژهشگران 
قرار گرفته است. به طور كلی، تحقق يادگيری فنون 
و انجام فعاليت های ش��ناختی ب��دون ارضای نيازهای 
اساسی امكان پذير نيس��ت. به عالوه، بروز بسياری از 
مشكالت و شكست های ورزشی را بايد به عدم ارضا 
يا ارضای ناقص نيازهای اساس��ی ب��ه ويژه در دوران 
نوجوانی و جوانی نس��بت داد. استرس، اضطراب، و 
در نتيجه عملك��رد پايين زاييدة محروميت از ارضای 
نيازهای اساسی است. به اين ترتيب، ارضای نيازهای 
اساسی در حكم ايجاد زمينة الزم برای شكوفاسازی 
استعدادها و قابليت های بالقوه و تأمين بهداشت روانی 

1. Physiological needs
2. Safety needs
3. Belongingness and love needs
4. Esteem needs
5. Self-actualization needs
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دكتر عباس ابوالقاسمی، حسن كردی

افراد به ويژه ورزشكاران است )1(. 
جهت گيری پيشرفت متغيری است كه تحت تأثير 
ارضای نيازهاس��ت. نظرية جهت گيری پيش��رفت از 
نظريه های پرطرف دار و بحث برانگيز در روان شناسی 
ورزش اس��ت. اين نظريه بيان می كن��د جهت گيری 
پيشرفت توانايی قصد اولية فرد در محيط های پيشرفت 
است )5، 13(. به اعتقاد پژوهشگران، در اين ديدگاه 
بررس��ی می ش��ود كه چطور افراد موفقيت هايشان را 
تعريف می كنن��د، چگونه در مورد توانايی هايش��ان 
قضاوت می كنند، و پيش��رفت را چگونه معنا و تفسير 
می كنن��د. طبق اين نظري��ه، دو وضعيت جهت گيری 
پيش��رفت وجود دارد: 1. جهت گيری پيشرفت مبتنی 
بر تكليف، و 2. جهت گيری پيش��رفت مبتنی بر خود. 
وقت��ی افراد در حالت جهت گي��ری مبتنی بر تكليف 
ق��رار دارند، موفقيت ه��ا را به خود، ت��الش زياد، و 
تس��لط در مهارت ه��ای جدي��د و تواناي��ی در بهبود 
عملكردشان نسبت مي دهند. اما وقتی افراد در حالت 
جهت گي��ری مبتنی بر خود ق��رار دارند، توانايی های 
خود را با ديگران مقايسه می كنند و عملكرد خود را 

به تالش و كوشش كمتر نسبت می دهند )7(. 
ورزش��كارانی كه س��طح باالي��ی از جهت گيری 
پيشرفت مبتنی بر تكليف را گزارش می كنند، پايداری 
بيش��تری از خود در انج��ام تكليف نش��ان می دهند و 
مهارت های مقابله ای سازگارانه تری را هنگام مواجهه 
با مشكالت به كار می برند. اما، ورزشكارانی كه سطح 
بااليی از جهت گيری پيشرفت مبتنی بر خود را گزارش 
می كنن��د مقاومت كمت��ری در تمرينات و مس��ابقات 
ورزش��ی دارند و پاس��خ های رفتاری و روان شناختی 

مثبت و سازگارانة كمتری نشان می دهند )17(.
سارازين و همكاران1 )15( در پژوهشی نشان دادند 

ارضای نيازهای اساسی استقالل، تعلق و وابستگی و نياز 
به رقابت با جهت گيری پيشرفت مبتنی بر تكليف رابطة 
مثبت و با جهت گيری پيش��رفت مبتن��ی بر خود رابطة 
منفی دارند. اس��تانديج و هم��كاران2 )17( نتيجه گيری 
كردند كه بين جهت گيری پيشرفت مبتنی بر تكليف و 
ارضای نيازهای اساسی استقالل رابطة مثبت و معناداری 
وجود دارد. نوتومانيس3 )14( بين جهت گيری پيشرفت 
مبتنی بر تكليف و نياز به رقابت رابطة مثبت و معناداری 
به دس��ت آورد. سارازين و همكاران )16( در پژوهشی 
نشان دادند كه نياز به استقالل و نياز به تعلق و وابستگی 
با جهت گيری پيشرفت مبتنی بر خود، همبستگی منفي 

و معناداری دارد. 
راين بوث و همكاران )19( دريافتند بين ش��رايط 
حاكم بر محيط ورزش��ی از س��وی مرب��ی )حمايت 
مس��تقل، تمركز به بهبود، و حمايت اجتماعی( با سه 
نياز اساسی استقالل، رقابت، و تعلق و وابستگی ارتباط 
مثبت وجود دارد كه اين سه نياز بهزيستی روانی فرد 
را به طور معناداري پيش بين��ي مي كنند. راين بوث و 
دودا4 )18( در بررسی 128 دانشجوی ورزشكار نشان 
دادن��د كه ارضای نيازهای اس��تقالل، رقابت، و تعلق 
و وابس��تگی با جهت گيری پيشرفت مبتنی بر تكليف 
همبستگی مثبت و معناداری دارد، در صورتی كه بين 
اين نيازها و جهت گيری پيشرفت مبتنی بر خود رابطة 
منفی و معناداری به دس��ت آم��د. داوالر5 و همكاران 
)8( در پژوهشي دريافتند كه انگيزش، عزت نفس، و 
خودكارآمدي با جهت گيري هدف مبتني بر تكليف 
رابط��ة مثب��ت دارد، در صورتي ك��ه انگيزش، عزت 

1. Sarrazin et al.
2. Standage et al.
3. Ntomanis
4. Reinbeth & Doda
5. Davelaar
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نفس و خودكارآمدي با جه��ت گيري هدف مبتني 
بر خود رابطة منفي داشت.

لي��م و وان��گ1 )11( در پژوهش��ي نتيجه گيري 
كردند كه ارضای نياز به استقالل نقش تعيين كننده اي 
در تنظي��م رفت��ار دارد. همچنين، اس��تقالل با فعاليت 
فيزيكي ارتباط مثبت دارد. براين، فرانك، و باكر2 )6( 
با بررسی 94 ورزش��كار نشان دادند كه جهت گيري 
مبتني ب��ر خود قوي تر با كمال گرايي بيش��تر و عزت 

نفس كمتر مرتبط است. 
با توجه به نقش مهم سلسله مراتب نيازهای مزلو 
بر جهت گيری پيشرفت ورزشكاران و تحقيقات كم 
در جهان به ويژه در كش��ور، بررس��ی اين متغيرها در 
پيش��برد اهداف روان شناس��ی ورزش به ويژه كشتی 
نقش مهمی دارد. لذا، فرض اساس��ي پژوهش حاضر 
اين بود كه بين سلس��له مرات��ب نيازها و جهت گيري 
پيشرفت كشتی گيران شركت كننده در دومين المپياد 

ورزشی ايرانيان رابطه وجود دارد. 

روش شناسی 
اين پژوهش از نوع همبس��تگی است كه به شيوة 
گذش��ته نگر صورت گرفته اس��ت. در اين پژوهش، 
سلس��له مراتب نيازه��اي مزلو )نيازه��ای فيزيولوژی، 
ايمنی، تعلق و عشق، عزت و احترام، و خودشكوفايی( 
متغيرهای پيش بين و جهت گيری پيش��رفت )مبتني بر 

خود و مبتني بر تكليف( متغير مالك بودند.
120 كشتی گير از ميان كشتی گيران شركت كننده 
در دومين المپياد ورزشی ايرانيان در سال 1387، نمونة 
پژوهش انتخاب شدند. 24 نفر از كشتي گيران، تجربة 
حضور در مس��ابقات آس��يايي و 2 نفر سابقة حضور 
در مسابقات جهاني داشتند. ميانگين و انحراف معيار 

سني آزمودني ها به ترتيب 18/98 و 3/10 بود. 

ابزار پژوهش
برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زير استفاده شد: 
ال�ف( پرسش�نامة ارض�ای نيازه�ای مزلو: 
پرسش��نامة ارضای نيازهای مزل��و )10( 50 گويه دارد 
ك��ه پنج مقياس را دربرمی گيرد )هر مقياس 10 گويه(. 
هر آزمودنی به گويه های اين پرسشنامه با مقياس چهار 
درجه ای )هرگز، گاهی اوقات، اغلب اوقات، و هميشه( 
پاسخ می دهد. مقياس های اين پرسشنامه عبارت اند از: 
1. نيازهای فيزيولوژی، 2. نيازهای مربوط به ايمنی، 3. 
نيازهای مربوط به تعلق و عش��ق، 4. نيازهای مربوط به 
عزت و احترام، و 5. نيازهای مربوط به خودشكوفايی. 
لس��تر )10( ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسش��نامه را 
0/91 گزارش كرده است. ضريب آلفای كرونباخ اين 
پرسش��نامه در تحقيق ميهن دوس��ت )4( 0/80 به دست 
آمده است. در تحقيق لستر )10( هر يك از مقياس های 
پرسش��نامة ارضای نيازهای مزلو با مقياس روان پريشی 
)در دامن��ه ای از 0/06- تا 0/30-(، مقياس روان نژندی 
)در دامنه ای از 0/39- تا 0/62-(، و مقياس برون گرايی 
)در دامن��ه ای از 0/17 تا 0/49( پرسش��نامه ش��خصيتی 
آيزنك رابطة معناداری داشتند. ميهن دوست )4( ضريب 
همبستگی اين پرسشنامه را با مقياس عزت نفس اهواز 
)0/66( و مقياس خودش��كوفايی اهواز )0/69( معنادار 
به دست آورده است )17(. ضريب آلفای كرونباخ اين 

پرسشنامه در مطالعة حاضر 0/84 است.
ب( مقي�اس جهت گيری پيش�رفت: مقياس 
جهت گي��ری پيش��رفت را كامينگ و هم��كاران )7( 
س��اختند. اين مقياس 12 گويه دارد و دو جهت گيری 
1. Lim & Wang
2. Bruin, Frank & Bakker
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مبتن��ي ب��ر خ��ود و جهت گي��ری مبتني ب��ر تكليف 
س��نجش شده اس��ت. آزمودنی به هر گويه به صورت 
پن��ج گزينه ای )هرگز، بن��درت، گاهی اوقات، اغلب 
اوق��ات، و هميش��ه( پاس��خ می دهد. ضري��ب آلفاي 
كرونباخ خرده مقياس های جهت گيری مبتني بر خود 
و جهت گيری مبتني بر تكليف به ترتيب 0/88 و 0/78 
گزارش ش��ده است. ضريب پايايی بازآزمايی )بعد از 
يك ماه( در خرده مقياس ه��ای جهت گيری مبتني بر 
خود و جهت گيری مبتني بر تكليف به ترتيب 0/95 و 
0/92 به دست آمد. ضريب همبستگی خرده مقياس های 
جهت گيری مبتني بر تكليف )0/28-( و جهت گيری 
مبتني بر خ��ود )0/27( با مقياس اضط��راب عملكرد 
ورزشی معنادار بود )17(. ضريب آلفای كرونباخ اين 

پرسشنامه در مطالعة حاضر 0/81 است.
ب��رای  پژوه��ش  اي��ن  در  اج�را:  ش�يوة  ج( 
جم��ع آوری داده ها، ابت��دا به محل برگ��زاری دومين 
المپياد ورزشی ايرانيان در سال 1387 مراجعه و از ميان 
آن ها آزمودنی ها انتخاب شدند. سپس، هدف پژوهش 
برای آن ها توضيح داده شد و از آن ها درخواست شد 
كه پرسش��نامه های تحقيق را با دق��ت تكميل كنند و 

سؤالی را تا حد امكان بی جواب نگذارند. هر آزمودنی 
ح��دود 25 دقيقه در محل مس��ابقه به صورت انفرادی 
پرسشنامه های تحقيق را تكميل كرد. سرانجام، داده هاي 

جمع آوري شده تجزيه و تحليل آماري شدند.

روش های تجزيه و تحليل داده ها
ضري��ب  از  داده ه��ا  تحلي��ل  و  تجزي��ه  ب��رای 
همبستگی پيرسون به منظور بررسی رابطة بين سلسله 
مرات��ب نيازهاي مزلو و جهت گيري پيش��رفت، و از 
تحلي��ل رگرس��يون ب��ا روش گام به گام ب��رای تعيين 
پيش بيني كننده هاي جهت گيري پيش��رفت )مبتني بر 

تكليف و مبتني بر خود( استفاده شده است.

يافته ها
در  می بيني��د،   1 ج��دول  در  ك��ه  همان ط��ور 
كشتي گيران شركت كننده در دومين المپياد ورزشی، 
ميانگين و انحراف معيار سلس��له مراتب نيازهاي مزلو 
146/57 )±11/97(، جهت گيري پيش��رفت مبتني بر 
خود 23/38)±3/89(، و جهت گيري پيشرفت مبتني 

بر تكليف26/60)±3/60( است.

جدول	1.	ميانگين	و	انحراف	معيار	سلسله	مراتب	نيازهاي	مزلو	و	جهت	گيري	پيشرفت	در	كشتي	گيران	شركت	كننده	در	
دومين	المپياد	ورزشی	ايرانيان

تعدادانحراف معيارميانگينمتغير

نيازها

29/403/76102فيزيولوژي
28/032/70102ايمني

29/622/93102تعلق و عشق
29/572/95102عزت و احترام 
30/233/93102خودشكوفايي

146/5711/97102كل 

جهت گيري پيشرفت
26/603/60102تكليف
23/383/89102خود
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همان ط��ور كه در ج��دول 2 می بيني��د، ضريب 
همبستگي سلسله مراتب نيازهاي مزلو با جهت گيري 
پيش��رفت مبتني ب��ر خ��ود )r=-660( و جهت گيري 
پيش��رفت مبتني بر تكليف )r=0/74( معنادار اس��ت. 
 ،)r=0/47( ايمن��ي ،)r=0/51( نيازه��اي فيزيولوژي
 ،)r=0/58( عزت و احترام ،)r=0/48( تعلق و عش��ق
و خودش��كوفايي )r=0/62( با جهت گيري پيشرفت 
مبتني بر تكليف ارتباط مثبت دارند )P<0/001(. اما 
 ،)r=-0/43( ايمني ،)r=-0/50( نيازهاي فيزيولوژي
 ،)r=-0/49( عزت و احترام ،)r=-0/41( تعلق و عشق
و خودشكوفايي )r=-0/48( با جهت گيري پيشرفت 

    .)P>0/001( مبتني بر خود ارتباط منفي داشتند

جدول	2.	ضريب	همبستگی	سلسله	مراتب	نيازهاي	مزلو	با	جهت	گيري	پيشرفت	مبتني	بر	تکليف	در	كشتي	گيران	
شركت	كننده	در	دومين	المپياد	ورزشی	ايرانيان

متغير
جهت گيري پيشرفت

مربوط به خود مربوط به تکليف
0/50- ***0/51 ***فيزيولوژي

0/43-  ***0/47 ***ايمني
0/41- ***0/48 ***تعلق و عشق

0/49- ***0/58 ***عزت و احترام 
0/48- ***0/62 ***خودشكوفايي

0/66- ***0/74 ***كل 

با توجه ب��ه اينكه اين پژوهش به دنبال پيش بينی 
كش��تي گيران  تكلي��ف  ب��ر  مبتن��ي  جهت گي��ري 
شركت كننده در دومين المپياد ورزشی ايرانيان بوده 
است، اين متغير به ترتيب روی هر يك از متغيرهاي 
سلس��له مراتب نيازه��اي مزلو به ش��يوة رگرس��يون 
گام به گام تحليل ش��د. همان گون��ه كه در جدول 3 

مالحظه می كنيد، نيازهاي فيزيولوژي و نياز به تعلق و 
عشق در پيش بينی جهت گيري مبتني بر تكليف نقش 
معناداری نداش��تند و بر اين اس��اس از معادله حذف 
ش��دند. نتايج نش��ان می دهند نياز به خودشكوفايي، 
ني��از به ع��زت و احت��رام، و ني��از به ايمن��ي بهترين 
پيش بينی كنن��دگان جهت گي��ري مبتن��ي بر تكليف 
بودند. نسبت های معنادار F بيانگر ارتباط اين متغيرها 
 .)p>0/001( با جهت گيري مبتني بر تكليف اس��ت
می توان نتيج��ه گرفت كه نياز به خودش��كوفايي به 
تنهايی حدود 38 درصد واريانس جهت گيري مبتني 
بر تكليف را تبيين می كند. اما با افزودن نياز به عزت و 
احترام و نياز به ايمني ميزان تبيين به ترتيب حدود 52 

درصد و 56 درصد شد. البته، با توجه به تفاضل مقدار 
تبيين ش��ده می توان گفت كه نياز به خودشكوفايي، 
سهم بيشتری در تبيين تغييرات جهت گيري مبتني بر 
تكليف دارد و افزودن ني��از به عزت و احترام و نياز 
به ايمني ضريب تعيي��ن 38درصدی را به 56 درصد 

افزايش داده است.  
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جدول	3.	نتايج	تحليل	رگرسيون	جهت	گيري	پيشرفت	مبتني	بر	تکليف	روی	سلسله	مراتب	نيازهاي	مزلو	در	
كشتي	گيران	شركت	كننده	در	دومين	المپياد	ورزشی	ايرانيان

متغيرهاي 
پيش بين

SSُُdfMSFشاخص
)P(

R2RSEBBt
)P(

رگرسيونخودشكوفايي
باقيمانده

525/48
862/28

1
115

525/48
5/45

62/16
)0/001(

0/6150/3790/0730/5780/6157/88
)0/001(

عزت و 
احترام

رگرسيون
باقيمانده

715/95
671/81

2
114

357/98
6/65

53/82
)0/001(

0/7180/5160/0920/4940/4025/35
)0/006(

رگرسيونايمني 
باقيمانده

774/23
613/53

3
113

258/08
6/14

42/06
)0/001(

0/7470/5580/0980/3010/2233/08
)0/41(

هچنين با توجه به اينكه اين پژوهش به دنبال پيش بينی 
جهت گيري مبتني بر خود كشتي گيران شركت كننده در 
دومين المپياد ورزش��ی ايرانيان بوده است، اين متغير به 
ترتيب روی هر يك از متغيرهاي سلس��ه مراتب نيازهاي 
مزلو به ش��يوة رگرس��يون گام به گام تحليل ش��د. همان 
گون��ه كه در جدول 4 می بينيد، نياز به تعلق و عش��ق در 
پيش بينی جهت گي��ري مبتني بر خود نق��ش معناداری 
ندارد. بر اين اس��اس از معادله حذف ش��د. نتايج نشان 
می دهند نيازه��اي فيزيولوژي، عزت و احت��رام، نياز به 
خودشكوفايي، و نياز به ايمني بهترين پيش بينی كنندگان 
 F جهت گيري مبتني بر خود بوده اند. نسبت های معنادار

بيانگر ارتباط اي��ن متغيرها با جهت گيري مبتني بر خود 
اس��ت )p>0/001(. نتيجه اينكه نيازهاي فيزيولوژي به 
تنهايی ح��دود 27 درصد واريان��س جهت گيري مبتي 
بر خ��ود را تبيين می كنند. اما با اف��زودن نياز به عزت و 
احترام، نياز به خودشكوفايي، و نياز به ايمني ميزان تبيين 
به ترتيب حدود 35درصد، 39 درصد، و 42 درصد شد. 
البته با توجه به تفاضل مقدار تبيين ش��ده می توان گفت 
كه نيازهاي فيزيولوژي، سهم بيشتری در تبيين تغييرات 
جهت گيري مبتني بر خ��ود دارد و افزودن نياز به عزت 
و احترام، نياز به خودش��كوفايي، و نياز به ايمني ضريب 

تعيين 27درصدی را به 42درصد افزايش داده است.  

جدول	4.	نتايج	تحليل	رگرسيون	جهت	گيري	پيشرفت	مبتني	بر	خود	روی	سلسله	مراتب	نيازهاي	مزلو	در	كشتي	گيران	
شركت	كننده	در	دومين	المپياد	ورزشی	ايرانيان

متغيرهاي 
پيش بين

SSُُdfMSFشاخص
)P(

R2RSEBBt
)P(

رگرسيونفيزيولوژي
باقيمانده

366/42
1383/53

1
115

366/42
9/97

36/75
)0/001(

0/5150/2650/082-0/499-0/515-6/06
)0/001(

رگرسيونعزت و احترام
باقيمانده

480/32
903/21

2
114

240/16
8/94

26/86
)0/001(

0/5890/3470/109-0/390-0/318-3/57
)0/006(

رگرسيونخودشكوفايي
باقيمانده

543/57
839/96

3
113

181/19
40/8

21/57
)0/001(

0/6270/3930/088-0/240-0/256-2/74
)0/41(

رگرسيونايمني
باقيمانده

586/57
796/96

4
112

146/64
8/05

18/22
)0/001(

0/6510/4240/113-0/262-0/194-2/31
)0/04(
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بحث 
اين ف��رض كه سلس��له مراتب نيازه��اي مزلو با 
جهت گيري پيش��رفت مبتني بر تكلي��ف رابطة مثبت 
دارد تأييد ش��ده اس��ت؛ يعن��ی، با افزاي��ش ا رضای 
نيازهاي مزلو، جهت گيري پيشرفت مبتني بر تكليف 
كش��تي گيران افزايش مي يابد. اين نتيجه، با يافته های 
پژوهش��ي ديگر )براي مث��ال، 8، 14، 17، 18( تقريباً 
همخوان��ی دارد. اين پژوهش��گران نش��ان دادند كه 
ارضای نيازهاي��ی همچون نياز به اس��تقالل، رقابت، 
و تعلق و وابس��تگی ب��ا جهت گيري پيش��رفت مبتني 
بر تكليف در كش��تي گيران رابطة مثب��ت دارند. اين 
نتاي��ج حاكی از اين اس��ت كه ورزش��كاران دارای 
سطوح باالی جهت گيری پيشرفت مبتنی بر تكليف، 
پايداری بيش��تری از خود در تكليف نش��ان می دهند 
و مهارت ه��ای مقابل��ه ای مثبت و س��ازگارانه تری را 
هنگام مواجهه با مشكالت به كار می برند )7(. داوالر 
و هم��كاران )8( نيز به نقش انگي��زش، عزت نفس، 
و خودكارآم��دي در جهت گي��ري ه��دف مبتني بر 

تكليف و عملكرد ورزشی اشاره كرده اند.  
اي��ن نتيجه از چند جنبه قابل بررس��ی اس��ت. 
همان طور كه مزلو بيان كرده ارضا يا عدم ارضای 
نيازها ب��ر ميزان س��ازگاری و عملكرد ف��رد تأثير 
مي گ��ذارد. هر چه ورزش��كاران از لحاظ ارضای 
نيازها وضعيت بهتري داشته باشند، كمتر دستخوش 
اضطراب و پيامدهاي آن مي ش��وند. توجه بيش��تر 
مربي��ان، به ويژه به نيازهاي روان ش��ناختي، س��بب 
می شود ورزشكاران با دغدغة كمتري به تمرينات 
و مس��ابقات بپردازن��د و جهت گي��ري پيش��رفت 
آن ه��ا متوجه تكلي��ف گردد. همچنين، احس��اس 
حماي��ت و تعلق در ورزش��كاران منجر می ش��ود 

ك��ه آن ها ب��ا احس��اس شايس��تگي، كارآمدي، و 
خودارزش من��دي بيش��تري پا در ميدان ورزش��ي 
بگذارن��د و ب��دون نگراني و ترس ب��ه ابراز وجود 
بپردازند. طبعاً فراهم س��اختن زمينة رشد، احساس 
عزت نفس، و خودارزش مندي موجب مي ش��وند 
تا ورزش��كاران با اعتماد به نفس و خودكارآمدي 
باال به فعاليت هاي ورزشي و تعامل با هم تيمي ها و 
ساير ورزشكاران مبادرت ورزند و در عرصه هايي 
ك��ه به ج��رأت ورزي نياز دارند با جس��ارت عمل 
نمايند )3(. همچنين، اطمينان ورزشكاران نسبت به 
موفقيت و عملكرد خود به احس��اس ايمني و تعلق 
می انجامد، ميل به ترقي و شكوفايي هويدا می شود، 
و در حل مسائل و مقابله با استرس ها توفيق حاصل 
می ش��ود. اين امر ب��ه نوبة خود ورزش��كاران را به 
سوي جهت گيري پيشرفت مبتني بر تكليف سوق 
می دهد و بر عملكرد ورزشي آنان تأثير مثبت دارد 
)14(. به عبارت ديگر، ارضای نيازها به فرد كمك 
می كند مسير دستيابی به اهداف و پيشرفت را بهتر 
ط��ی نمايد. اين اف��راد تمايل دارن��د موقعيت های 
پيش��رفت را فرصت هايی برای بهبود توانايی خود 
در نظر گيرند )12(. همچنين، می توان بيان كرد كه 
ورزشكاران پيشرفت گرا، انگيزش درونی بيشتری 
درياف��ت می كنند، نگرش مثبت��ی در مورد ورزش 
دارن��د، و از اه��داف و اطالع��ات ب��رای ارزيابی 
عملكرد بهتر اس��تفاده می كنند. در نتيجه باورهای 

خودكارآمدی آن ها باال می رود )9(.
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد از ميان نيازها، 
نيازهای خودش��كوفايي، ع��زت و احترام، و ايمني 
توانسته اند جهت گيري پيش��رفت مبتني بر تكليف 
را پيش بين��ی نماين��د. ام��ا نيازه��ای فيزيولوژی و 
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تعلق ميزان جهت گيري پيش��رفت مبتني بر تكليف 
را پيش بين��ی نكرده اند. به عب��ارت ديگر، نيازهای 
خودش��كوفايي، ع��زت و احت��رام، و ايمني حدود 
55 درص��د واريانس جهت گيري پيش��رفت مبتني 
ب��ر تكلي��ف را تبيي��ن می كنن��د. اين نتيجه نش��ان 
مي دهد كه احتماالً 45 درص��د واريانس باقيمانده 
در متغيرهاي روان ش��ناختي )برای مثال، س��المت 
روانی(، اجتماعی )برای مثال، انتظارات اجتماعی(، 
و جسمانی )برای مثال، متغيرهای زيست شيميايی( 
تبيين می ش��وند. اي��ن نتيجه با يافته ه��ای راين بوث 
 )18( دودا  و  راين ب��وث  و   ،)19( هم��كاران  و 
همسوست. نتايج اين پژوهش ها حاكی از اين است 
كه نيازهای روان ش��ناختی، جهت گيري پيش��رفت 
مبتني ب��ر تكليف را پيش بين��ی می كنند. در توجيه 
اي��ن يافته  می  توان گفت از آنجا ك��ه نيازها موتور 
محركة انس��ان به سوی پيشرفت تلقی می شوند و به 
رفتار انس��ان جهت می دهند، بنابراين ارضای نيازها 
باع��ث هدف گرايی و تكليف گرايی می ش��ود. در 
نهايت، فرد را به س��وی پيش��رفت و موفقيت سوق 
می دهن��د. همچنين، اي��ن نتيجه نش��ان می دهد كه 
توج��ه به نيازهای روانی در ورزش��كاران مهم تر از 

توجه صرف به نيازهای فيزيولوژی است.  
اين فرض كه بين سلس��له مراتب نيازهاي مزلو و 
جهت گيري پيشرفت مبتني بر خود رابطة منفي وجود 
دارد تأييد ش��ده اس��ت )P>0/01(؛ بدين معنا كه با 
افزايش ارضای نيازهاي مزلو، جهت گيري پيش��رفت 
مبتني بر خود كشتي گيران كاهش مي يابد. اين نتيجه 
با ديگر يافته های پژوهش��ي )براي مثال، 8، 15، 18( 
تقريباً همسوس��ت. اين پژوهش��گران نشان دادند كه 
در كش��تی گيران، ارضای نيازهايی همچ��ون نياز به 

استقالل و تعلق و وابس��تگی با جهت گيري پيشرفت 
مبتن��ي بر خود رابط��ة منفی دارد. اي��ن نتايج حاكی 
از اين اس��ت كه ورزش��كاران دارای س��طوح باالی 
جهت گيری پيشرفت مبتنی بر خود، مقاومت كمتری 
در تمرينات و مسابقات ورزش��ی دارند و پاسخ های 
رفتاری و روان ش��ناختی منفی و ناس��ازگارانه تری از 
خود نش��ان می دهند )7(. در توجيه اين يافته می توان 
گفت كه ع��دم ارضای نيازهای ورزش��كاران منجر 
به اس��ترس و اضطراب در آنان مي شود. توجه كمتر 
مربيان به نيازها، به ويژه نيازهای روان ش��ناختي سبب 
می شود ورزش��كاران با دغدغه و استرس بيشتري به 
تمرينات و مسابقات بپردازند، و جهت گيري پيشرفت 
آن ها بيش��تر متوجه خود شود. در نتيجه، اضطراب بر 

عملكرد ورزشی تأثير می گذارد. 
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه از ميان نيازها، 
نيازهاي فيزيولوژي، عزت و احترام، خودش��كوفايي 
و ايمن��ي توانس��ته اند جهت گيري پيش��رفت مبتني بر 
تكلي��ف را پيش بين��ی نمايند. اما نياز ب��ه تعلق ميزان 
جهت گيري پيش��رفت مبتني بر تكلي��ف را پيش بينی 
می كند. به عبارت ديگر، نيازهاي فيزيولوژي، عزت 
و احت��رام، خودش��كوفايي و ايمني حدود 27 درصد 
واريانس جهت گيري پيشرفت مبتني بر خود را تبيين 
می كنن��د. اين نتيجه نش��ان مي دهد ك��ه احتماالً 58 
درصد واريانس باقيمانده در متغيرهاي روان شناختي 
)ب��رای مث��ال، س��المت روان��ی(، اجتماع��ی )برای 
مث��ال، انتظارات اجتماعی(، و جس��مانی )برای مثال، 
متغيرهای زيست شيميايی( تبيين می شوند. اين نتيجه 
با يافته های راين بوث و هم��كاران )19( و راين بوث 
و دودا )18( همسوس��ت. نتايج اين پژوهش ها نش��ان 
دادند نيازهای روان ش��ناختی، جهت گيري پيش��رفت 
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مبتني بر تكليف را پيش بينی می كنند. 
به ط��ور كل��ی، نتايج اي��ن پژوه��ش حاكی از 
اين اس��ت كه ارض��ای نيازه��ا، س��طوح باالتري از 
جهت گيري مبتني بر تكليف و س��طوح پايين تری از 
جهت گيري پيشرفت مبتني بر خود را در ورزشكاران 
نيازه��اي  ارض��ای  نش��ان می دهن��د. در مجم��وع، 
فيزيول��وژي و روان ش��ناختي با پيامده��ای مطلوب، 
آرام��ش و خودكارآم��دي، و در نتيجه جهت گيري 
پيشرفت مبتني بر تكليف و نهايتاً عملكرد ورزشي در 
فرد را افزايش مي دهند.  نتايج اين پژوهش نيز حاكي 

از اين است كه از نظرية مزلو مي توان به بهترين وجه 
ممكن براي ش��ناخت رفتار و بهبود عملكرد ورزشي 
و برق��راري روابط مطلوب بين مربي و ورزش��كاران 

استفاده كرد. 
حجم نمون��ة كوچك و محدود ب��ودن نمونه به 
كشتي گيران شركت كننده در دومين المپياد ورزشی 
ايرانيان و فق��دان اعتبار ابزار پژوه��ش دربارة نمونة 
ورزش��كاران ايرانی، از محدويت ه��اي اين پژوهش 
بود. بنابراي��ن، تعميم پذيري نتايج بايس��تي با احتياط 

صورت گيرد.  
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