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  چکیده
در فعالیت بدنی مردان  گرالذتگرا و فضیلت بهزیستی با شناختی روان ةپایهای پژوهش، بررسی ارتباط بین نیازاین هدف از 
 -جسمی مرد معلول 502همبستگی،  -توصیفیپژوهش در این . ، بر اساس تئوری خودمختاری بودحرکتی -جسمی معلول

انتخاب  گیری هدفمند نمونه با روشفعالیت بدنی منظم،  ةسال سابقدو حرکتی از شهرهای ارومیه، تبریز و تهران، با حداقل 
داری اهمبستگی معنکه نشان داد سون و رگرسیون، ضریب همبستگی پیرمحاسبة ها با استفاده از دادهتجزیه و تحلیل . شدند

عالوه بر این، نیازهای . گرا وجود داردلذتهای بهزیستی گرا و برخی شاخصفضیلتبا بهزیستی  شناختی روانبین سه نیاز 
نیازهای  گرا،لذتدر مورد بهزیستی . کنندمیبینی  را پیش گرا داری بهزیستی فضیلتاطور معنبه، و استقاللشایستگی حس 

 ةکنندیبینی پیشطور منفی و معنادارنیاز به استقالل به ،مثبت عاطفة ةکنندیبین پیشداری  اطور معنبه شایستگی و استقالل
 بیانپژوهش در کل، نتایج . باشدمیمندی از زندگی رضایت ةکنندیبین پیش اریداطور معننیاز به وابستگی به و منفی عاطفة
گرا فضیلتاند بهزیستی تومی حرکتی-افراد معلول جسمی در فعالیت بدنی شناختی روانای پایهکه خشنودی از نیازهای کند می

   .بینی کندپیشرا  گرا و لذت
 

 .ـ حرکتی   یمعلول جسم ،ییگرافضیلت، گرایی لذتبهزیستی، ، شناختی روانای پایهنیازهای  :هاواژهکلید
 

The relationship between Basic psychological needs and indices of well-
being (Eudaimonia and Hedonia) in physical activity of  

motional - physical disabled individuals 
 

Malek Ahmadi, Mehdi Namazi Zadeh, Behzad Behzad Nia 
 

Abstract 
Grounded in self-determination theory, the aim of this research was to examine the relation-
ship between basic psychological needs and indices of eudaimonic and hedonic well-being in 
physical activity of physical-motional disabled males. To this end, 205 physical - motional 
disabled males from Urmia, Tabriz, and Tehran cities with at least two years of regular physi-
cal activity background were randomly selected in this descriptive-correlational study. The 
collected data were analyzed by calculating Correlation Coefficient and Regression. The re-
sults showed that there are significant relationships between basic psychological needs with 
eudaimonic well-being and some indices of hedonic well-being. In addition, the needs for 
competence and autonomy significantly predicted the eudoimanic well-being. The needs for 
competence and autonomy significantly predicted the positive affect; the need for autonomy 
negatively predicted the negative affect; and the need for relatedness significantly predicted 
life satisfaction with regard to the indices of hedonia well-being. Generally, the results sug-
gested that the eudoimonic and hedonic well-being in motional-physical disabled males can 
be predicted by the satisfaction of basic psychological needs in physical activity.  
 

Key words: Basic Psychological Needs, Well-Being, Eudaimonia, Hedonia, Physical-
Motional Disabled.  
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 مقدمه
مرتبط با سالمت عمومی است  ایلهفعالیت بدنی مسأ

و اثرات مفید آن بر رشد جسمانی، روانی و اجتماعی 
سازمان بهداشت )در افراد مختلف، گزارش شده است 

بدنی افراد با شرکت منظم در فعالیت (. 5002، 1جهانی
تواند به کاهش خطرات می های جسمانیمعلولیت

-انعطافدرت عضله، افزایش عروقی، افزایش ق -قلبی

پذیری، افزایش چگالی مواد معدنی استخوان، بهبود 
تن، رفراهافزایش در سرعت )سالمت عملکردی 

عالئم کاهش در  و( تعادل، و استقالل در عملکرد
سالمت  کاهش درد و خستگی،مانند  5شرایط ثانویه

ادراک از و  مندییتروانی همچون بهزیستی، رضا
راهنمای مشاورة  ةکمیت)شود  منجرزندگی  کیفیت

 و ، سورنسن، فورسلیالنم(. 5002، 3فعالیت بدنی
، گزارش کردند که افراد با معلولیت (5002) 2هلتنس

از کمتری جسمانی نسبت به افراد سالم، رضایت 
های همچنین افراد معلولی که در فعالیت. زندگی دارند

تحرک، رضایت کمبدنی شرکت داشتند نسبت به افراد 
 نیز نتایج چندین مطالعه. از زندگی دارندبیشتری 

های بدنی منظم بیانگر آن است که شرکت در فعالیت
بهزیستی  تواند بر سالمت جسمانی،میافراد در این 

. گذار باشدتأثیرشده و کیفیت زندگی آنان روانی ادراک
های در فعالیت افراد معلول با این وجود، میزان شرکت

، ریمر)گزارش شده است  اد سالمافر ازکمتر بدنی 
،  اندرسون؛ باسالو و 1222، 2هدمن و روبین، برادوک

شناخت مطالعه و رسد مینظر بهبنابراین،  (. 500
در فعالیت بدنی این گروه مؤثر  شناختی روانعوامل 
 .  باشد داشتهمؤثری اثرات کاربردی  ،خاصافراد 

                                                                 
1. World Health Organization 
2. Secondary Conditions 

3. Physical Activity Guidelines Advisory 

Committee 
4. Lannem, Sorensen, Froslie, Hjeltnes 

5. Rimmer Rubin, Braddock, Hedman 

6. Boslaugh., & Andresen 

، (5000 ،1222 ،2دسی و ریان)  خودمختارینظریة 
است که  شناختی روانهای نظریهترین برجستهیکی از 

در بندی و پایبدنی و ورزشی عوامل انگیزش در فعالیت
، انگیزش و نظریهاین . کندخوبی توصیف میبهآن را 

گیری انگیزشی، اثرات بافت جهترفتار را بر اساس 
سه . دهدفردی توضیح میمحیطی، و ادراکات بین
، 2، شامل عدم انگیزشهنظریطبقه انگیرش در این 

هر کدام از . انگیزش بیرونی و انگیزش درونی است
ها با درنظرگرفتن میزان خودمختاری، در این انگیزش

عدم )مختاری کم  از خود پیوستاری ةدودیک مح
. گیرند قرار می( انگیزش درونی)تا زیاد ( انگیزش

در بسیاری از مطالعات فعالیت بدنی  نظریهاین  أ،اخیر
، 10استندیج و ترژور)کار گرفته شده است ورزش به و

بر (. 5002 ،11انتومانیساستندیج، دودا و  ؛5005
مختاری، خشنودی  های خودیکی از ریزتئوری اساس

شامل احساسات  شناختی روانای  از نیازهای پایه
برای  12و وابستگی 13، استقالل15درونی از شایستگی

ای مثبت مختاری و در نتیجه پیامده تسهیل خود
. شده ضروری هستندهمچون بهزیستی ادراک

-ثر با محیط و رخؤشایستگی، تمایل افراد به تعامل م

درونی، استقالل . دادن نتایج مورد دلخواه فرد است
ابتکاری در تنظیم رفتار افراد  ای خودعنوان تمایل بربه

وابستگی، نیاز به احساس ارتباط و . توصیف می شود
 مانند والدین، معلمان و)کان رف نزدیپذیرش از ط

مفهوم . (5000 ،1222 ،دسی و ریان) است( همساالن
مختاری  خود نظریةای، اساس و مرکزیت نیازهای پایه

تواند بر رشد فردی، خشنودی از این نیازها می. است
ماعی، احساس کمال و بهزیستی اجت -تنظیمات روانی

                                                                 
7. Self-determination 

8. Deci &Ryan 
9. Amotivation 

10. Standage & Treasure 

11. Standage, Duda & Ntoumanis 
12. Competence 

13. Autonomy 

14. Relatedness 
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ردند که ک بیان، (5005)دسی و رایان  .گذار باشدتأثیر
اند باعث ارتقای می تو رضایتمندی از این نیازها

نظر با دراین نیازها ، با این وجود .شود بهزیستی افراد
، های سبک زندگی فرهنگ، جنسیت و وضعیت گرفتن
این مسئله زمانی . باشدمتفاوت می مختلف، در افراد

افراد مانند ، شود که با گروه افراد خاص تر می مهم
که در برخی  باشیم ورهروب رکتیح -معلول جسمی

همچون ادراک از توانایی  شناختی روانهای یویژگ
حس ، (5011، 1اسکارپا) کمتر بدنی و عزت نفس

های الزم برای علت نداشتن فرصتوابستگی کمتر به
، (5005، 5پنسگارد و سورنسون)تعامل با دیگر افراد 

خاطر حمایت و دلسوزی بیش حس استقالل کمتر به
 ،(1225، 3گولدبرگ و شفارد)حد خانواده و دیگران از 

این نیازها  یعدم ارضا .با افراد سالم هستندمتفاوت 
تدریج حرکتی، به-شود که فرد معلول جسمیباعث می

جای شرکت اعتماد به نفس خود را از دست دهد و به
نشینی و سستی اراده  های مختلف، گوشهدر فعالیت
-ر بهزیستی فرد کاهش میعبارت دیگبه .داشته باشد

   . یابد
گوناگونی در  هایها و نظریهر همین راستا، دیدگاهد

از دیدگاه . رابطه با انواع بهزیستی ارائه شده است
، دو رویکرد اصلی در تعریف (5005)رایان و دسی 

. 2گراییو فضیلت 2گراییلذت: بهزیستی وجود دارد
ی بهزیستی را با خوش پژوهشگران،تعدادی از 

داینر، امونز، )دانند گرایانه یا شادکامی برابر می لذت
،  شوارز و داینر، کانمن ؛1222 ، گریفینو  الرسن
در این دیدگاه، فرض بر آن است که زندگی (. 1222

معنای زندگی همراه با شادی و لذت با آرمانی به
باشد و هدف زندگی اجتناب از افسردگی و ناراحتی می

                                                                 
1. Scarpa 
2. Pensgaard & Sorensen 

3. Goldberg and Shephard  

4. Hedonism  
5. Eudaimonisim 
6. Diener, Emmons, Larsen & Griffin 
7. Kahneman, Diener & Schwarz 

های بهزیستی  شاخص. باشدکسب حداکثر لذت می
گرا بیشتر بر افزایش شادکامی از طریق وجود لذت

منفی و رضایت از  عاطفةعواطف مثبت و حذف 
-در مقابل، تعدادی از روان. زندگی تمرکز کرده است

، با وجود ماهیت جذاب (1222)شناسان از جمله ریف 
گرا، مخالف این نوع بهزیستی بوده و بر بهزیستی لذت

دیدگاه . کید دارندأگرا تزیستی فضیلتروی به
-یانگر آن است که زندگی آرمانی بهگرایی بفضیلت

در . های انسانی استمعنای شکوفاسازی توانمندی
و مطابق با  ، با ارزشاین دیدگاه، هر آنچه برای فرد

رغم ایجاد لذت، به. باشد، مهم استاو واقعی اهداف 
ی ندارد و رپها همیشه بهزیستی را دارضاء میل

 معنای تجربةبه أد صرفتواننتیجه، بهزیستی نمیدر
بهزیستی ، (5010) 2ا و ریاناز دیدگاه هوت. لذت باشد

مدت سودمند  های کوتاه گرا بیشتر برای دوره لذت
های  گرا برای دوره که بهزیستی فضیلتحالیاست، در

تعدادی از روان. از سه ماه سودمند است بلند، بیش
تعریف بهزیستی، بر  گیری ازوضعشناسان در م

کید دارند و در حال اجرای أگرا تبهزیستی فضیلت
های  بهزیستی بر اساس فرض ةهایی در حوزپژوهش
که این دیدگاه شامل  ندگرایی هستند و معتقدفضیلت

شناختی مثبت است  درک کاملتری از سالمت روان
، 2کانتی و تز، شوار؛ واترمن5010، رایانهوتا و )

ارتباط مثبت  ،از طرفی، مطالعات موجود(. 5002
دو نوع بهزیستی را نشان بین این  ییمتوسط تا باال

این . (5002، 10و سینگر ؛ رایف1223واترمن، ) اندداده
طور تواند دلیلی باشد تا هر دو بهزیستی بهنتایج، می

، أاخیر. همزمان در مطالعات مورد بررسی قرار گیرد
که توسط کیز، شموتکین و  11دیدگاه بهزیستی بهینه

شده ارائه( 5013)و همچنین هوتا ( 5005) 15ریف

                                                                 
8. Huta & Ryan 

9. Waterman, Schwartz, & Conti 
10. Ryff & Singer 

11. Optimal Well-being 

12. Keyes, Shmotkin & Ryff 
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طور گرا به گرا و لذت است بر بهزیستی فضیلت
 . کید دارندأهمزمان ت

بین ( متوسط تا باال)ادبیات موجود ارتباط مثبتی 
گرا را در  و بهزیستی لذت شناختی روانای  نیازهای پایه

، گونل. اندنشان داده بدنی افراد سالم  محیط فعالیت
تغییرات در  ندنشان داد( 5013) 1و ویلسون کراکر

-در محیط فعالیت بدنی، به شناختی رواننیازهای پایه 

داری خلق مثبت، خلق منفی، و سرزندگی  اطور معن
 5کاراوانی والکوپوس و. کندبینی می ذهنی را پیش

 ةداری بین نیازهای پای اارتباط معن ،(5002)
در فعالیت بدنی را و سرزندگی ذهنی  ختیشنا روان

(  500) 3مونو رودگرز النگلی، ویلسون. نشان دادند
، نیز ارتباط (5002) 2گری و و ویلسون، مک، بالنچارد

شده و خلق ادراک شناختی روانداری بین نیازهای  امعن
. مثبت و منفی را در محیط تمرین بدنی نشان دادند

نیز نشان دادند محیط ( 5010، 5002) 2د و دوداکوست
ی که باعث رضایتمندی از نیازهای پایهیهایا فعالیت
با . کند حمایت می( گرا لذت)بهزیستی  شود ازای می

در مورد ارتباط بین  پژوهشی، ادبیات این وجود
گرا  ی فضیلتو بهزیست شناختی روانای  نیازهای پایه

 .باشد در محیط فعالیت بدنی کم می
نیاز به  لهمسأ ینچند، شدهارائه با توجه به مطالب

، این ارتباط در اوأل. کندبیشتر را ایجاب می ةمطالع
فعالیت بدنی افراد معلول کمتر مورد مطالعه قرار 

با توجه به  حرکتی - افراد معلول جسمی. گرفته است
حرکتی و -جسمانیهای  محدودیت داشتن برخی

های بدنی نسبت به افراد  در فعالیت کمتر شرکت
 .دارندمتفاوتی  شناختی رواننیازهای  احتماألسالم، 

، های حرکتی عنوان مثال، توانایی کمتر در فعالیتبه
های  و حمایت فرصت کمتر در تعامل با دیگران

                                                                 
1. Gunnell, Crocker, Wilson 
2. Vlachopoulos & Karavani 
3. Wilson, Longley, Muon, Rodgers & Murray 
4. Wilson, Mac., Blanchard & Gray 
5. Quested 

افراد معلول نسبت به افراد سالم  دیگران در ةدلسوزان
اسکارپا، ) تواند به کاهش احساس شایستگیمی

و ( 5005سورنسون، پنسگارد و )، وابستگی (5011
منجر  آناندر  (1225گولدبرگ و شفارد، )استقالل 

گرا و  موجود بهزیستی فضیلت ة، در پیشینأثانی. شود
مورد مطالعه قرار کمتر ان طور همزمگرا به لذت
ن بهزیستی که، وجود ارتباط بیحالیدر. اند گرفته
دیدگاه بهزیستی  ةنیز ارائ، و گرا گرا با فضیلت لذت
دو نوع بهزیستی را ممکن همزمان  ةمطالع، بهینه
 پژوهشهدف از  راین،بناب .(5013هوتا، )سازد  می

ای  حاضر، بررسی ارتباط بین نیازهای پایه
گرا در  گرا و لذت هزیستی فضیلتببا  شناختی روان
 . حرکتی می باشد -یبدنی افراد معلول جسم   یتفعال

 روش پژوهش
تگی از نوع همبس ةپژوهش حاضر یک مطالع

 شامل پژوهشآماری  ةجامع. مقطعی است -توصیفی
دو سال با حداقل  حرکتی -جسمی معلولمردان 
 و شهرهای ارومیه، تبریز فعالیت بدنی منظم سابقة

مورد  ةتعداد بیشتر نمون با توجه به. باشدمی تهران 
 ةهمبستگی و تعداد کم نمون هایپژوهشبرای نیاز 
گیری  روش نمونهاز  ،گربرای پژوهش دسترسدر

حرکتی  -معلول جسمی مرد 502. هدفمند استفاده شد
از  نمونه 22 و از تبریز نمونه 22، از ارومیه نمونه   )

های ورزشی  های روباز یا سالن که در مکان( تهران
تمرین بدنی )های بدنی مختلف پوشیده در فعالیتسر

 عنوان نمونة پژوهششرکت داشتند، به( یا ورزش
انتخاب شده خواسته شد تا در  از نمونة. ندب شدانتخا

 پژوهشطور داوطلبانه در این صورت رضایت، به
ها و  ها در همان مکان نامه پرسش. شرکت کنند

-جمع ،از تکمیل پسهای فعالیت بدنی، توزیع و  سالن

 . ندآوری شد



  33  ......های  شناختی و شاخص ای روان ارتباط بین نیازهای پایه

 ابزار گردآوری اطالعات

این : شناختیآوری اطالعات جمعیتفرم جمع

فعالیت بدنی  ةل اطالعاتی از قبیل سن، سابقشام فرم
و  منظم و همچنین نوع معلولیت و غیرصورت منظم به

  .استفاده از ویلچر بود

ای در مقیاس خشنودی از نیازهای پایه

ای در  نیازهای پایه ای گویه 12مقیاس : 1تمرین

، ( 500، 5ویلد ،، راگرز، رودگرزویلسون ) تمرین
ادراکات از شایستگی، استقالل، و  گیری منظور اندازه به

نامه  این پرسش. گرفتوابستگی مورد استفاده قرار 
و  حس استقالل، شایستگی ؛مقیاسسه خردهشامل 

گیری  ال برای اندازهشش سؤ از باشد ووابستگی می
امتیازدهی به . تشکیل شده است شناختی روانهر نیاز 
 ةودلیکرت از محد ارزشی اساس مقیاس چندبرها  پاسخ

 تادبا همکاری دو اس .باشدمی( درست)  تا ( غلط) 1
دقت  با نامه  انگلیسی این پرسش ةزبان انگلیسی، نسخ

سپس روایی صوری و محتوایی  .ترجمه شد
انجام شناسی ورزشی رواناساتید توسط ها نامه پرسش

ی نشان از برازندگی تأییدنتایج تحلیل عاملی  .شد
،  RMSEA=0/ 0) ها دارد مناسب الگو با داده

2 /0= AGFI ،02/0=CFI)  ضریب آلفای کرونباخ
، و 2/0 ، شایستگی 22/0برای ابعاد استقالل 

 .دست آمدهب 2/0 وابستگی 

برای : 3گرابهزیستی فضیلت نامةپرسش

بهزیستی  ةنام گرا از پرسش سنجش بهزیستی فضیلت
. استفاده شد( 5010واترمن و همکاران، )گرا  فضیلت

-های آن به الی است و گزینهسؤ 51ه نام این پرسش

 کامالً) 1ارزشی لیکرت از صورت مقیاس هفت
امتیاز باالتر . باشدمی( موافق کامالً)  تا ( مخالف
. گرای باال است شده بیانگر بهزیستی فضیلتکسب

، اعتبار و پایایی قابل (5010)واترمن و همکاران 

                                                                 
1. Basic Needs Satisfaction in Exercise scale 

2. Wilson, Roger, Rodgers & Wild 

3. The questionnaire for eudoimanic well-Being 

در پژوهش  .نامه نشان دادند قبولی را برای این پرسش
انگلیسی، روایی صوری و  ةنسخ ةپس از ترجم ،حاضر

نامه با نظرخواهی از متخصصان  محتوایی پرسش
. شد تأییدشناسی ورزشی  و روان عمومی شناسی روان
نشان داد ساختار ی تأییدعالوه نتایج تحلیل عاملی  به

های  نامه برازش خوبی با دادهعاملی این پرسش
، RMSEA ،25/0= AGFI=02/0) داردگردآوری شده 

22/0=CFI)  ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی
  . دست آمدهب 22/0نامه  پرسش

مطابق با پیشینه و ادبیات : گرا بهزیستی لذت

از دو  گرا گیری بهزیستی لذت برای اندازه، پژوهش
و رضایتمندی از زندگی  ،مثبت و مقیاس خلق منفی

 .شداستفاده 

گیری خلق  برای اندازه: 2منفی و خلق مثبت: الف

خلق منفی و مثبت ای  گویه 50افراد معلول از مقیاس 
این (. 1222، 2تلگن و ، کالرکواتسون)استفاده شد 

هیجان، اشتیاق، سرحال، )مقیاس شامل ابعاد مثبت 
طرب، ناراحت، ضپریشان و م) و منفی ( آرامش، و امید

قیاس م. باشدمی( میلیترس و وحشت، عصبانی و بی
. باشدمی( خیلی زیاد) 2تا ( خیلی کم) 1ها از  گزینه
خلق منفی  ةدهندهای باالتر برای هر بعد نشاننمره

در ( 5002)و همکاران  ویلسون. یا مثبت باالتر است
محیط تمرین بدنی، اعتبار و پایایی قابل قبولی را 

در ایران، این مقیاس توسط . اند گزارش کرده
جی قرار گرفته و نس مورد روان، (1322)دوست  طاهر

 .اعتبار و روایی قابل قبولی گزارش شده است

منظور به: 2مقیاس رضایتمندی از زندگی: ب

گرا، عالوه بر مقیاس خلق  سنجش بهزیستی لذت
داینر )منفی و مثبت، از مقیاس رضایتمندی از زندگی 

، ای گویه 2این ابزار . استفاده شد( 1222و همکاران، 
رضایت از  های کلی فرد از سنجش ارزیابیمنظور به

                                                                 
4. Positive & Negative Affect Schedule 

5. Watson, Clark & Tellegen  
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  صورت مقیاس ها به گزینه. زندگی طراحی شده است
 کامالً)  تا ( مخالفم کامالً) 1 ةارزشی از محدود

، این ( 132)در ایران، بیانی . باشندمی( موافقم
سنجی قرار داده و اعتبار و  نامه را مورد روان پرسش

 . است پایایی قابل قبولی را گزارش کرده
ها، با نامه آوری شده از طریق پرسشهای جمع داده

های آماری همبستگی پیرسون و استفاده از آزمون
تجزیه و تحلیل با . رگرسیون تجزیه و تحلیل شد

انجام  12 نسخة 5اس.اس.پی.افزار اساستفاده از نرم
 . گرفت

 ها یافته
 براساس نتایج آمار توصیفی در زمینة سن و سابقة

در پژوهش های  بدنی، میانگین سنی آزمودنی فعالیت
ند که بود( 2/25± /2)سال   2الی  52بین  دامنة

 31. مدت دو سال فعالیت بدنی منظم داشتندحداقل به
  .کردندآزمودنی از ویلچر استفاده می

-های جمع آمار توصیفی مربوط به داده ،1در جدول

مورد ها برای هر متغیر  نامهشده از طریق پرسشآوری
مطالعه شامل میانگین، انحراف استاندارد نشان داده 

 .شده است
 

 های بهزیستی  و شاخص شناختی روان مار توصیفی مربوط به نیازهای پایةآ. 2جدول

 وابستگی شایستگی استقالل 
  فضیلت
 گرایی

  عاطفة
 مثبت

  عاطفة
 منفی

 رضایتمندی

 2/   12/5 22/3 25/2 02/2 25/2 3/ 2 میانگین
 1/ 1 1/0  21/0 2/0  22/0 21/0 2/0  حراف استانداردان

 

پژوهش آورده شده است ای ، نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیره5 ةدر جدول شمار
 (. بودند دارای توزیع نرمال هاداده)

 

  ستیهای بهزیو شاخص شناختی روان پایةنتایج همبستگی پیرسون بین نیازهای . 1جدول

 گراییفضیلت وابستگی شایستگی استقالل 
 عاطفة
 مثبت

  عاطفة
 منفی

 رضایتمندی

       1 استقالل
      1 5/0 5** شایستگی
     1 0/ 22** 212/0** وابستگی

    1 0/ 32** 232/0** 200/0** گراییفضیلت
   1 223/0** 352/0** 235/0** 222/0** مثبت عاطفة
  1 -0/ 25** -0/ 23** -202/0** -0/ 02 -21/0 ** منفی عاطفة

 1 -0/ 11 -012/0 522/0** 2/0 1* 113/0 -102/0 رضایتمندی
01/0 =p * 001/0؛ =p** 

 

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول 
با اکثر  شناختی روانای  ، ارتباط بین سه نیاز پایه5

رتباط ا تنها. باشددار میاهای بهزیستی، معنشاخص
بین نیاز برای استقالل با رضایتمندی از زندگی، و نیاز 

منفی و رضایتمندی از زندگی  ةبه شایستگی با عاطف
 .نیستدار معنا

، نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون 3در جدول شماره
دار  امعن کنندةبینمتغیره در مورد عوامل پیشچند

 شناختی روانهای بهزیستی از طریق سه نیاز شاخص
 . نشان داده شده است
دهد که نیازهای ، نتایج نشان می3با توجه به جدول 

گرا  بهزیستی فضیلت ةکنندبین شایستگی و استقالل پیش
همچنین نیاز برای استقالل، . مثبت هستند ةو عاطف

-طور منفی و معناداری پیشمنفی را به ةشاخص عاطف

داری طور معنابرای وابستگی نیز به نیاز. کند بینی می
 .کندبینی میرضایتمندی از زندگی را پیش



  202  ......های  شناختی و شاخص ای روان ارتباط بین نیازهای پایه

 های بهزیستیشناختی و شاخص روان گرسیون بین متغیرهای نیازهای پایةنتایج تحلیل ر. 9جدول
 tمعناداری  t بتا bخطای استاندارد R Bضریب  متغیر مالک متغیر پیش بین

 بهزیستی شایستگی
 فضیلت گرا

22/0 3 /0 02 /0 2 /0 20/  001/0 

 001/0 2/2  0/ 5 022/0 53/0 0/0  استقالل

 شایستگی
 عاطفة مثبت

23/0 52/0 03 /0 22/0  1/  001/0 

 001/0 2/2  35/0 0/ 03 51/0 5/0  استقالل

 001/0 - 22/1 -2/0  02/0 -1/0  2/0  عاطفة منفی استقالل

 012/0 32/5 2/0 1 02/0 53/0 0/ 1 رضایتمندی وابستگی

 

 گیری بحث و نتیجه
حاضر، بررسی ارتباط بین خشنودی  پژوهشهدف از 

استقالل، شایستگی و )شناختی  ای روان از نیازهای پایه
عاطفة )گرا  های بهزیستی لذت با شاخص( وابستگی

گرا در  و فضیلت( مثبت و منفی، رضایتمندی از زندگی
آمده دستهنتایج ب. حرکتی بود -مردان معلول جسمی
گرا مورد بحث  گرا و لذت فضیلت در دو بعد بهزیستی

 .  گیردقرار می
گرا، نتایج نشان داد  با در نظر گرفتن بهزیستی فضیلت

ای برای استقالل، شایستگی و  که نیازهای پایه
طور مثبت و معنادار با شاخص وابستگی به

همچنین نتایج . گرای بهزیستی ارتباط دارد فضیلت
الل، نشان داد که نیازهای شایستگی و استق

نتایج . باشندگرا می بهزیستی فضیلت ةکنندیبین پیش
، 1222)تواند تأییدی بر نظریة ریف این فرضیه می

های واترمن و  ، و همسو با یافته(5013، 1222
و ( 5013، 5015، 5002، 5001، 1222)همکارن 

ه ، باشد که ب(5001، 5000)همچنین دسی و رایان 
یستگی در گذار استقالل و احساس شانقش اثر

با وجود اینکه . گرا اشاره کرده بودند بهزیستی فضیلت
حس وابستگی در بهزیستی   بینی نقش پیش

تواند گرا مشاهده نشد، این یافته نیز می فضیلت
الگوی ارتباطی قوی . ارزشمند و قابل بررسی باشد

بین احساس شایستگی و استقالل با شاخص 
اسی این تواند بیانگر نقش اسگرایی، می فضیلت

شکوفایی افراد معلول  شناختی در خود نیازهای روان
 . حرکتی باشد -جسمی 

گرا، نشان داد که  نتایج با در نظر گرفتن بهزیستی لذت
شناختی با عاطفة مثبت  این سه نیاز اساسی روان

همچنین، احساس . ارتباط مثبت و معناداری دارند
-بینی عنوان پیششایستگی و احساس استقالل به

نیاز برای . های عاطفة مثبت نقش دارند کننده
. باشد کننده منفی عاطفة منفی مییبیناستقالل پیش

مثبت  ةکنندیبین نهایت، وابستگی یک شاخص پیشدر
کلی، این طوربه. برای رضایتمندی از زندگی است

، (5005)تواند با فرضیه دسی و ریان ها می یافته
شنودی از این کنند خهمراستا باشد که فرض می

 برایوجود آمدن شرایطی هتواند باعث بنیازها می
مرتبط با فعالیت  هایپژوهش .شودارتقای بهزیستی 

شناختی و  بدنی افراد سالم، ارتباط بین نیازهای روان
گرا را در افراد سالم نشان  های بهزیستی لذت شاخص

؛ والچپولوس و  500ویلسون و همکاران، )اند داده
ویلسون و ( 5013؛ گونل و همکاران، 5002، همکاران
های ، نشان دادند محیط یا فعالیت( 500)همکارن 

شود باعث ای میکه باعث رضایتمندی از نیازهای پایه
این فرض . شوندمی( گرالذت)ترفیع بهزیستی 
( 5010، 5002)های کوستد و دودا  همچنین با یافته

شناختی با  ای روان مبنی بر ارتباط نیازهای پایه
نتایج . ، همخوان است(گرالذت)های بهزیستی  شاخص

فوق به تعبیری دیگر و از دیدگاه هوتا و رایان 
های  ، که بر تأثیر فعالیت های بدنی بر شاخص(5010)
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گرا و  زودگذر بهزیستی، یعنی همان بهزیستی لذت
کید کرده بودند، نیز أگرا ت وجود خوشی و شادی لذت

 . باشد تواند قابل بحث می
کل، با توجه به دیدگاه بهزیستی بهینه که توسط در

( 5013)و همچنین هوتا ( 5005)کیز و همکاران 
توان تعبیر جالب دیگری نیز از مطرح شده است، می
در دیدگاه آنها هر دو نوع . نتایج برداشت کرد

. بهزیستی، برای بهزیستی بهینه مطرح است
هر دو نوع  بر ضرورت وجود( 5013)همچنین، هوتا 

نتایج . کید داردأبهزیستی در تبیین بهزیستی بهینه ت
گرای  حاضر نشان داد که شاخص فضیلت پژوهش

های  بهزیستی ارتباط مثبت و معناداری با شاخص
گرای بهزیستی یعنی عاطفة مثبت و منفی و  لذت

رسد نظر میکلی، بهطوربه. رضایتمندی از زندگی دارد
ی با بهزیستی بهینه این گروه شناخت که نیازهای روان

بیشتر  هایپژوهشباشد، که البته از افراد مرتبط می
تواند شناسی متفاوت، میدر این زمینه با روش

 . های دیگری باشد ساز بحث زمینه
های  تواند تأییدی بر دیدگاه، میپژوهشنتایج این 

گرایانه و همچنین  های فضیلت گرایی و نظریه لذت
های پژوهشرسد نظر میبه. باشد بهزیستی بهینه

تجربی در این زمینه  هایپژوهشیا حتی  بیشتر
با این . تری را به ارمغان آورد های کامل تواند پاسخ می

برای  ات موجود،علت کمبود مطالعوجود، به
ای  بین نیازهای پایه ارتباط ةدربارتر  گیری قوی نتیجه
 -میدر افراد معلول جس شناختی و بهزیستی روان

 . بیشتر نیاز است هایپژوهش، به انجام حرکتی
تواند می، از نظر کاربردی نیز حاضر پژوهشهای  یافته

ن امر شناسان و مسئوال مورد توجه مربیان، روان
های  یافته. فعالیت بدنی افراد معلول قرار گیرد

توصیفی بیانگر آن است که نیازهای شایستگی، 
ی فعالیت بدنی از هاوابستگی، و استقالل در محیط

-اهمیت می حرکتی دارای  -نظر افراد معلول جسمانی

ریزی برای شرکت بیشتر در  بنابراین، برنامه. باشند

مین أتواند فرصتی برای تهای بدنی آنان میفعالیت
ترفیع بهزیستی روانی  برایاز طرفی، . این نیازها باشد

های فعالیت بدنی بر این افراد، بهتر است در محیط
بازخورد مثبت  ارائةهمچون )احساس شایستگی 

های بدنی و عدم ایجاد نسبت به توانایی انجام فعالیت
حق  همچون دادن)، احساس استقالل (جو رقابتی

اختیار در انتخاب نوع فعالیت بدنی و استقالل در 
همچون )و احساس وابستگی ( چگونگی انجام آن

کید تأ، (بلایجاد جو صمیمی و دوستانه و احترام متقا
 .   شود
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