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  :چکیده

آنهـا بـر اسـاس نظریـه مـازلو در      انگیزشـی  سی رابطه رضایت شغلی مربیان ورزش با سـطح نیازهـاي   تحقیق، برر هدف

نفـر و نمونـه آمـاري     508کلیه مربیان ورزش استان خراسان جنوبی به تعداد  آماري این تحقیق راخراسان جنوبی است. جامعه 

سـنجش رضـایت    پرسشـنامه  ، هـاي کارکنـان  نیازن تعیـی  ابزار تحقیـق شـامل پرسشـنامه    .نفر تشکیل می دادند 217به تعداد 

یافتـه هـاي ایـن تحقیـق از آزمونهـاي             براي تجزیـه و تحلیـل   بود. α‗%89و  α ‗%86 )به ترتیب با اعتبار JDIشغلی(

ت شـغلی  رضاینشان داد تحقیق استفاده گردید. نتایج  )p‹0.05(در سطحکاي  ضریب همبستگی رتبه اي اسپیرمن و مجذور

از نیـاز هـاي اجتمـاعی،     انگیزشی آنها به ترتیب عبارت است متوسط قرار دارد و اولویت نیاز هايورزش در حد باالتر از مربیان 

کـه بـین رضـایت     همچنین مشـخص گردیـد   .و نیازهاي فیزیولوژیکی خودشکوفایی نیاز هاي احترام، نیازهاي ایمنی، نیاز هاي

ولی بـین رضـایت   دارد وجود  مثبت احترام رابطه معنی دار با نیاز و معنی دار منفیرابطه  ایمنی و شغلی با نیازهاي فیزیولوژیکی

  .)p‹0.05(داردشغلی با نیازهاي اجتماعی و خودشکوفایی رابطه معنی داري وجود ن

  

  مربیان ورزش ،آبراهام مازلو ،نیاز ،انگیزش  رضایت شغلی، واژه هاي  کلیدي : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Abstract: 
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The Objective of this research was to investigation to the relationship of job 

satisfaction for sport trainers and the level of their requirements according to 

Maslow in South Khorasan. The method of the study was descriptive . Data was 

collected  through the questionnaire . The questionnaire reliability and validity were 

achieved  by the researchers and other. 508 sport trainers  were selected as 

population . Both questionnaire the  were completed  for the objective of the 

research . 

Data analysis was done  using searman correlation coefficient  and chi-square  for 

the analysis  of data  , spss (13), and Excel 2003 software were used . 

Following data analysis , the following results obtained : 

1- There is  a relation between  Job Satisfaction and Physiological Needs  ( p≤ 0/05). 

2- There is  a relation between  Job Satisfaction and Safety Needs( p≤ 0/05). 

3- There is  a relation between  Job Satisfaction and Esteem Needs( p≤ 0/05). 

4- There is no  a relation between  Job Satisfaction and Social Needs( p≤ 0/05). 

5- There is no  a relation between  Job Satisfaction and Self Actualization Needs                     

( p≤ 0/05). 

Key word: 

Job Satisfaction - Motivation - Need - Abraham Maslow - Sport Trainer 
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د. توجـه بـه احساسـات و ادراکـات     یبحساب می آعه جوامع و سازمان ها ن عامل توسین و اصلی تریروي انسانی مهمترین

بسیار مؤثر است. همه چیز در گرو کـار و اندیشـه انسـان قـرار مـی       ،واملی است که در بقاي سازمانهااز جمله ع ،نیروي انسانی

ل در نگـرش هـاي نیـروي شـاغ     گیرد. رفتار انسان با چنین جایگاهی، تابعی از نگرشهاي اوست. لذا توجه به روحیات و شناخت

).14هر سازمانی، از ضرورت واالیی برخوردار است(

) ارضاء نیازها و باالخص ارضاء عالی ترین نیاز(خودشکوفایی یا تحقق خویشتندراصالح سـازمان،  می شود فرد باعث 

تواننـد  مـی    وضـعیت سـنجی و شـناخت اولویـت نیازهـاي کارکنـان       ). لذا مدیران با11(االنه تالش نمایدجامعه و خویش فع

 تئـوري واکنش هاي مدیریتی مناسب را به کار گرفته و در این راستا گام هاي مؤثر بردارنـد .  متناسب با سطح نیازهاي کارکنان

، یک چارچوب انگیزشی کاربردي براي مدیران ارائه می کنـد . ایـن نیـاز هـاي انگیزشـی از نیـاز        مازلو 1سلسله مراتب نیازهاي

نیازهـاي  ،  4نیازهاي تعلق اجتمـاعی  ، 3نیازهاي ایمنی ، 2نیازهاي فیزیولوژیکیبلند مرتبه عبارتند از  هاي فرو مرتبه به نیاز هاي

ها نه فقط موجـب نگهـداري فـرد در سـازمان و شـغل مـی       ارضاء نیاز مازلو معتقد است که.  6نیازهاي خودشکوفاییو   5احترام

در  شغلی از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد، غیبـت کـاري، تـأخیر   رضایت ).3و را فراهم می کند(رضایتمندي ا      بلکهشود

 . به همـین خـاطر اندیشـمندان علـم     )19، 15(کار، ترك شغل، سالمت جسمی و روانی، تعهد سازمانی و جو سازمانی می باشد

و بهـا داده نشـود و    انسانی معتقدند که چنانچه نیازهاي واقعی و اساسی کارکنـان در سـازمان بـه درسـتی درك     مدیریت منابع

9(.مدیران در صدد ارضاء آنها نباشند، بهروري در سازمان کاهش می یابد (

مـی شـود و       توسط فـرد احسـاس   است کهنیاز کمبودي .وجود یک نیاز تأمین نشده می باشد ،نقطه شروع یک رفتار

انگیزه فرد براي ارضاء نیاز نقش مهمی بازي مـی  در این بین باعث می شود فرد در صدد پیدا کردن راهی جهت رفع آن برآید.

                                                        
1 . Hierarchy of needs theory 
2 .Physiological Needs 
3. Safety Needs 
٤ . Social Needs 
5. Esteem Needs 
6. Self Actualization Needs 
 
 
 
 
 

 



 5  



در سازمان، ارضاء نیازهاي فردي که با اهداف سازمان سازگار و در یک راستا قرار دارند، باعث افـزایش تـالش و فعالیـت    کند.

.)10می گردد(  فرد

ه باالترین سـطح ممکـن برسـد.    ایجاد انگیزه در کارکنان است به گونه اي که عملکرد آنها بیکی از وظایف اولیه مدیران

بدین معنی که سخت تر تالش نمایند، بطور منظم در محل کار حاضر شوند و براي عملـی شـدن هـدف هـا و تصـمیم هـاي       

با انگیزش و رضایت شغلی از مسائل اساسی مدیریت به حساب می آید و تحقیـق و   رابطه تأمین نیازها سازمان کوشش نمایند.

سازمانها امري مهم تلقی می گردد. سازمان به مثابه یک موجود زنده و پویا با محیط در تعامل قـرار   ارزیابی در این خصوص در

تربیت بدنی در پیشرفت جوامـع نقـش مهمـی بـازي     دارد و هر چه سازمان بزرگتر و پیچیده تر باشد نیاز به توجه بیشتري دارد. 

مربیـان ورزش یکـی از    د.نـ حظات ویژه اي را طلب مـی کن سازمانهاي ورزشی به لحاظ پیچیدگی هاي خاص خود مالکرده و 

داشتن حرفه مربیگري، دال بر آن نیست که یک مربی بتوانـد   صرفاَ ارکان مهم توسعه تربیت بدنی و ورزش  به شمار می روند.

گیـزه اي بـس   به تمامی وظایف و مسؤلیتهاي حرفه خویش جامه عمل بپوشاند، بلکه انجام مطلوب این نقش، مستلزم داشتن ان

قوي و نیرومند از طرف آنان می باشد و این میسر نمی شود مگر آنکـه مربیـان از شـغل خـود رضـایت داشـته باشـند و ریشـه         

وجهی بـه برطـرف نمـودن ایـن     رضایت و نارضایتی آنها در این شغل، چه بسا در میزان ارضاي نیازهاي آنان قرار داشته و بی ت

در ارزیـابی عملکـرد ادارات کـل     ). 7ناراضی، نمی تواند در بـر داشـته باشـد(   ان فاقد انگیزه و ي جز داشتن مربیا نتیجه نیازها،

ناسـب  عملکرد این ادارات از سوي سازمان تربیت بـدنی، وضـعیت نام  و رده بندي  1385تربیت بدنی استانهاي کشور در سال 

بـر کـارآیی و بهـروري سـازمان هـا بـاالخص        ارذرگـ را برآن داشت تا با بررسی برخی از عوامـل تأثی  ین، محققخراسان جنوبی

سازمانهاي ورزشی که نیروي انسانی در آنها از جایگاه ویژه اي برخوردار است، برخی از علل و عوامـل احتمـالی ایـن وضـعیت     

  د.ننامطلوب را مورد ارزیابی قرار ده

  

  

  :پژوهشروش شناسی 

ات از طریق مطالعات میدانی صورت گرفت . براي گردآوري ژوهش حاضر از نوع زمینه یابی است که جمع آوري اطالعپ

شخصی  پرسشنامه ویژگیهاي) و  JDIسنجش رضایت شغلی( پرسشنامه ، )2(تعیین نیازهاي کارکنان پرسشنامهاطالعات از 
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نفر از  22داد به تع نمونهرصد د 10اتی بر روي طریق یک مطالعه مقدم ه هاي مذکور ازمرسشناپضریب پایایی  استفاده گردید.

تعیین نیازهاي  پرسشنامه ضریب پایایی نباخ محاسبه گردید.ولفاي کرآو از طریق  جنوبیمربیان ورزش استان خراسان 

مورد مطالعه در این جامعه آماري به دست آمد.   JDI  (89%‗αسنجش رضایت شغلی( پرسشنامهو   α‗%86 کارکنان

همکاري  1385خراسان جنوبی که با هیأت هاي ورزشی این استان در سالپژوهش را کلیه مربیان ورزش زن و مرد در استان 

نفر را  344نفر و مربیان مرد164نفر میباشدکه از این تعداد، مربیان زن  508داشته اند، تشکیل می دهند. تعداد کل جامعه 

مربی مرد می  147 مربی زن و 70نفر است که شامل  217حجم نمونه مناسب بر طبق جدول مورگان  می شوند.  شامل

به افرادي  ورزش مربیالزم به ذکر است که (باشد. این تعداد بر اساس روش نمونه گیري طبقه اي نسبی انتخاب شده اند.

ونهاي کشور در یکی از رشته هاي ورزشی باشند و به یشود که داراي گواهینامه رسمی و معتبر مربیگري از فدراس می   اطالق

 غیر فعال تقسیم ل جاري حداقل در یکی از رشته هاي ورزشی سمت مربیگري را بر عهده داشته اند ودر ساکه  دو گروه فعال

  .7)می شوند

تعداد پرسشنامه  .پرسشنامه) می باشد 147( مربیان مردپرسشنامه) و در  70( مربیان زنتعداد پرسشنامه هاي ارسالی در 

درصد) می باشد. همچنین در  پرسش نامه ،136( در مربیان مرددرصد) و  94پرسشنامه، 66( مربیان زنهاي دریافتی در 

. ) می باشددرصد، پرسش نامه ( دریافتیپرسشنامه هاي  پرسشنامه) و کل آزمودنی ها، پرسشنامه هاي ارسالی (

  نظر  بوده اند. نفر به عنوان نمونه  مد 202در تجزیه و تحلیل داده ها 

ــل   ــه و تحلی ــراي تجزی ــب ــه ه ــق از  یافت ــن تحقی ــاي   اي ای ــذور ک ــپیرمن و مج ــه اي اس ــتگی رتب ــریب همبس در ض

احتمـال   سـطح  بـا  و  spss 13یشـرفته پتمام این تجزیه وتحلیل ها با استفاده از نرم افـزار   استفاده گردید.)p‹0.05(سطح

 .انجام گرفت) p‹0.05( خطاپذیري

  :یافته هاي پژوهشنتایج و 

    :نتایج تحقیق در خصوص جنسیت نشان داد

  درصد مرد بودند. درصد زن و تحقیق  نمونه نفر  از مجموع  

                                                        
دفترچھ تعاریف پیشنھادي سازمان تربیت بدني،  )،١٣٨۵( سازمان تربیت بدني، - ٧ 

     .٢ص مدیریت آمار و فن آوري اطالعات،



 7  



  توزیع فراوانی نمونه آماري بر حسب جنسیت .1جدول 

  درصد فراوانی    فراوانی    آزمودنی ها  درصد فراوانی    فراوانی    آزمودنی ها

      مرد      زن

   :نتایج تحقیق در خصوص سن نشان داد

سال و پـایین تـرین سـن     توزیع شده است. باالترین سن  /با پراکندگی و سال  در حدود  مربیان میانگین سنی

  سال و دامنه پراکندگی آنها .سال میباشد  

توزیع فراوانی نمونه آماري بر حسب سن .2جدول 

  دامنه  حداقل  حداکثر  انحراف معیار  میانگین  تعداد  آزمودنیها

      /        نمونه

  

   :نشان داد سطح تحصیالتنتایج تحقیق در خصوص 

 در سطح دیپلم(  مربیان ورزش درصد نفر، ( درصد ) در سطح فوق دیپلم نفر (و درصد    )در سـطح لیسـانس

 می باشد.رنف (  

  توزیع فراوانی نمونه آماري بر حسب مدرك تحصیلی .3جدول 

  راوانیدرصد ف  فراوانی  سطح تحصیالت  آزمودنیها

  نمونه

      دیپلم

      فوق دیپلم

      لیسانس

   :نتایج تحقیق در خصوص سابقه مربیگري نشان داد

 مربیگـري توزیع شده است. باالترین سـابقه   /سال می باشد که با پراکندگی  میانگین سابقه مربیگري آزمودنیها  

  .سال می باشد نه پراکندگی سال و دام مربیگريسال و پایین ترین سابقه 
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  توزیع فراوانی نمونه آماري بر حسب سابقه مربیگري .4جدول

  دامنه  حداقل  حداکثر  انحراف معیار  میانگین  تعداد  آزمودنیها

      /        کل آزمودنیها

  

  

    :نیازهاي انگیزشی نشان داد خصوص نتایج تحقیق در

نیازهـاي اجتمـاعی، نیازهـاي     عبـارت اسـت از    به ترتیب ش استان خراسان جنوبیمربیان ورز نیازهاي انگیزشیاولویت 

  .ایی و نیازهاي فیزیولوژیکی احترام، نیازهاي ایمنی، نیازهاي خودشکوف

  

    :نتایج تحقیق در خصوص رضایت شغلی نشان داد

زیر فاکتورهـاي             ضایتمندي ازاولویت ر قرار دارد و متوسطباالتر از به صورت کلی در حد مربیان ورزش رضایت شغلی  

  .حقوقو ارتقاء  ت، سرپرس ،همکار ،کار ترتیب عبارت است ازرضایت شغلی به 
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  ورزش مربیانیزشی نیازهاي انگ میانگین . 5جدول

  نیاز خودشکوفایی  نیاز احترام  نیاز اجتماعی  نیاز ایمنی  نیاز فیزیولوژیک

/  /  /  /  /  

  ی مربیان ورزشنیازهاي انگیزشمیانگین  . 1مودارن

    :نتایج تحقیق در خصوص رضایت شغلی نشان داد

اولویت رضـایتمندي از زیـر فاکتورهـاي رضـایت      قرار دارد و متوسطباالتر  در حدبه صورت کلی مربیان ورزش رضایت شغلی  

  .قحقوو  ارتقاء  ،تسرپرس ،همکار ،کار ترتیب عبارت است ازشغلی به 

  مربیان ورزشمیانگین رضایت شغلی و زیرفاکتورهاي رضایت شغلی  .6جدول

  رضایت شغلی
  زیرفاکتورهاي رضایت شغلی

  حقوق  ارتقاء  همکار  سرپرست  کار

/  /  /  
/

  
/  /  
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  مربیان ورزشمیانگین رضایت شغلی و زیرفاکتورهاي رضایت شغلی . 2نمودار 

  

    :نیاز هاي انگیزشی نشان دادبودن نتایج تحقیق در خصوص سلسله مراتبی 

  .نیستسلسله مراتبی  بصورتنیازهاي انگیزشی مربیان  

  سی سلسله مراتب نیاز هاي انگیزشی. برر7جدول 

  

  

  

  

  

 
 خودشکوفایی احترام اجتماعی ایمنی  فیزیکی

 مجذور کاي













 درجه آزادي     
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    :نشان داد سطح رضایت مندي شغلی مربیاننتایج تحقیق در خصوص 

 3است. با توجه به دستورالعمل پرسش نامه رضایت شغلی چنانچه امتیاز حاصـله   445/3 ورزش مربیان یانگین رضایت شغلیم 

   متوسط می باشد. شغلی مربیان در حد راین رضایتنشان دهنده آن است که رضایت شغلی متوسط است. بناب ،باشد

  . بررسی میزان رضایت شغلی مربیان ورزش8جدول

  تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

////رضایت شغلی 

  

    :نتایج تحقیق در خصوص رابطه بین رضایت شغلی  با نیاز هاي انگیزشی نشان داد

بـین رضـایت شـغلی بـا      لیضایت شغلی با نیازهاي فیزیولوژیکی، ایمنی و احترام رابطه معنی داري وجود دارد وبین رکه  

  .نیازهاي اجتماعی و خود شکوفایی رابطه معنی داري وجود ندارد

    همبستگی بین رضایت شغلی با نیازهاي انگیزشی .9جدول  

    فیزیولوژیک  ایمنی  اجتماعی  احترام  خودشکوفایی

ب ه
ضــــری

ی 
گ

ــت
ســ

مب

ن
سپیرم

ا
  

/  /*  /  /*  /**  ضریب همبستگی 

ی
شغل

ت 
ضای

ر
  

/  /  /  /  /   معنی داري دو دامنه  

          تعداد 

 

  . معنی دار است %5در سطح  *                                          معنی دار است . %1در سطح  **

  

  

  

  

  

  :بحث و نتیجه گیري
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که تعـدیل ایـن    )1(جدول  وبی در اقلیت بوده اندیافته هاي توصیف آماري نشان داد که مربیان زن در استان خراسان جن

درصـد لیسـانس مـی     52درصـد فـوق دیـپلم و    30درصـد از مربیـان دیـپلم،    18وضعیت ضروري اسـت. همچنـین در حـدود    

ورزش در سـالهاي اخیـر در بخـش قهرمـانی پیشـرفت چشـمگیري داشـته اسـت و داشـتن           . با توجه به اینکه)3(جدول باشند

راي مربیان امري ضروري است ، شایسته است که ارتقاي علمـی مربیـان مـورد توجـه     تحصیالت عالیه در زمینه تربیت بدنی ب

بـا توجـه بـه     ) 4و 2د (جـدول  سـال مشـاهده شـ    14مربیگري آنها سال و میانگین سابقه  37میانگین سنی مربیان  .قرار گیرد

برنامه ریزي هدفمند در جهـت جـایگزینی نیـروي انسـانی          استقبال مردم از ورزش در سالهاي اخیر در خراسان جنوبی، لزوم

  جوان احساس می شود.

هـاي  اولویت نیاز هاي انگیزشی مربیان به ترتیب عبارت اسـت از نیـاز هـاي اجتمـاعی ، نیـاز       نتایج تحقیق نشان داد که

مراتـب نیازهـاي    سلسـله بررسـی   در  ).5(جـدول  احترام ، نیاز هاي ایمنی ، نیاز هاي خودشـکوفایی و نیـاز هـاي فیزیولوژیکی   

، نیاز فیزیولوژیک به عنوان کم اهمیت ترین نیاز در اولویت پنجم قرار گرفته است این در حالی اسـت کـه در سلسـله    انگیزشی 

دلجـو   ،) 1383نادري نسب( این یافته با نتایج تحقیقوژیک به عنوان نیاز اول مطرح می باشد. مراتب نیازهاي مازلو، نیاز فیزیول

نتـایج  ) و 2002( همخوانی داشته و با نتایج تحقیـق ایـونمی چانـگ   ) 1380و امیر کاوه ( )1374ابراهیم زاده فومنی ( ، )1374(

ایـن   ). 1، 5، 13(نـدارد  را گـزارش نمـوده انـد همخـوانی    ) که اولویت نیاز هاي فیزیولوژیـک  2002اسلواکی(تحقیقی در کشور 

تفاوت در اولویت نیاز هاي انگیزشی در داخل و خارج کشور را می توان در تفاوت هاي فرهنگی ، تاثیرات آمیزهاي غنـی دیـن   

  قناعت در امور مالی و دنیوي، ساده زیستی وغیره جستجو نمود. در خصوص تعالی و پروش بعد روحانی،

. در تحقیقـات  )5(جدول دارداین نیاز در رتبه اول اهمیت قرار ی نیازهاي اجتماعی افراد جامعه تحقیق مشخص شد که در بررس

)، نیازهاي اجتماعی در رتبه دوم سلسله مراتب نیازهـا  1375) و امیري( 1374)، ابراهیم زاده( 1370)، فرختار(1383نادري نسب(

) مهمترین عامل در ایجاد انگیزه بـراي اشـتغال در   1998ده توسط الیت و همکاران(. در تحقیق انجام ش)12، 1(عنوان شده اند

 اجتمـاعی  نیازهـا ). 12شرکتها، ارضاي نیازهاي اجتماعی و داشتن همکاران با شور و اشتیاق و جو صمیمانه عنوان شده اسـت ( 

و  نـد مـی کن  احسـاس تعلـق   ددیگران باش مقبول فرد وقتی .بازگوکننده اشتیاق انسان براي پذیرفته شدن توسط دیگران است 

ارضاي نیازهاي تعلق و محبت در دنیاي نوین بـه علـت تحـرك زیـاد بـه       .تاثیر بسزایی داردکمک  اورشد مثبت هویت  دراین 

 عـالی تـر  فراهم شود بی درنـگ نیازهـاي    اجتماعیهنگامی که زمینه ارضاي نیازهاي .  )11(ینده اي دشوار شده استآطرز فز

در سازمان ها انتقال و جابجایی هاي غیر ضروري می تواند سـدي در مقابـل    ی شوند و بر ارگانیزم حکمفرما می شوند.پدیدار م
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 زیاد از ایجاد حس تعلق در افراد و ایجاد روابط مناسب جلوگیري مـی نمایـد.   غیر ضروري و ارضاي این نیاز باشد. نقل و انتقال

، ایجاد جو مطلوب و توسعه گروه هاي کاري می تواننـد در ارضـاء ایـن نیـاز نقـش      لذا مدیران با واکنش هاي مدیریتی مناسب

  قابل مالحظه اي ایفا نمایند.

در تحقیقـی کـه    .)6(جـدول  متوسط گـزارش گردید باالتر از رضایت شغلی مربیان ورزش در حد  میزانبا توجه به نتایج تحقیق 

ختلف ( معلمان ، روانشناسان ، روحانیون و غیره ) انجام داد ، مربیـان و  ) در یاالت متحده امریکا بر روي اقشار م2007اسمیت (

را و همکـاران  ر)در تحقیقی مشابه ه20متخصصان ورزشی نسبت به سایر اقشار جامعه از رضایت شغلی باالیی برخوردار بودند.(

 ، تعهـد بهـره وري  زایشافـ  رضـایت شـغلی باعـث    )18سطوح باالي رضایت شغلی مربیان ورزش را گـزارش نمودنـد(  )2002(

 .) 9( توسط فرد می گـردد مهارتهاي جدید شغلی  کسب از زندگی وخشنودي ، یهروح، بهبود ، سالمت فیزیکی و ذهنینیسازما

نیاز ها و اهداف فردي با اهداف سـازمانی سـازگاري وجـود        زمانی که بین است. يارضاي نیازهاي فرد تالش انسان  انگیزه

به طـور کلـی تجـانس     اهداف سازمانی را تحقق می بخشد. راي ارضاء نیاز ها و رسیدن به اهداف فردي،داشته باشد ، تالش ب

شناخت نیازهـاي کارکنـان و   با  یستیبا انمدیرلذا  .)10بین نیازهاي فردي و فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی را باالتر می برد(

همچنـین شایسـته اسـت مـدیران و      .ه هماهنگی برقـرار کنـد  ن دو مجموعجهت دادن آنها به سوي نیازهاي سازمانی، میان ای

 اتخـاذ نماینـد تـا در    )اقتضـایی   –بـومی ( شیوه هاي مناسب اجرایـی   همراه با مؤثر هاي مجموعه پاداش دست اندرکاران امر،

د بهـره وري  ازدیا و موجب افزایش کارآیی باالبردن خوشنودي، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ي مختلف باشرایط و موقعیت ها

بـه هـدفهاي فـردي، گروهـی و      و دستیابیبراي حفظ و نگهداري افراد زیر مجموعه الزم اي هگردیده و زمینه  نیروي انسانی

 بـا  ورابطه معنی دار منفـی  ه بین رضایت شغلی با نیازهاي فیزیولوژیکی، ایمنی نتایج تحقیق نشان داد ک .فراهم آورندسازمانی 

وجود دارد ولی بین رضایت شغلی با نیازهاي اجتماعی و خودشـکوفایی رابطـه معنـی داري وجـود     ثبت مدار  احترام رابطه معنی

) نشان داد کـه بیشـترین سـهم نیازهـا در توزیـع       1374نتایج تحقیق انجام گرفته توسط دلجو (  .)9(جدول  )p‹0.05(ندارد

) نشـان داد کـه   1381).  محـب زادگـان(  5از ایمنی است(تعلق و نیتغییرات رضایت شغلی به ترتیب متعلق به نیاز خودشکوفایی،

) 2002کـریج ( ).8تعلق، احترام و خودشکوفایی، رابطه معنی داري وجـود دارد( بین رضایت شغلی و نیازهاي فیزیولوژیکی، ایمنی،

ی شـود کـه   بر اساس میانی نظري تحقیق چنین استنباط م )17به رابطه معنی داري بین رضایت شغلی و انگیزش دست یافت (

 تالش در جهت افزایش و بهبود سطح رضایتمندي مربیان می تواند باعث بروز و شکوفایی نیاز هـاي عـالی رتبـه آنـان گـردد.     

جامعه و خویش فعاالنـه تـالش    دراصالح سازمان، می شود فرد باعثخودشکوفایی یا تحقق خویشتن)ارضاء عالی ترین نیاز (
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که برآوردن نیازها یک موضوع پیوسته و مستمر در سازمانها اسـت. بـا سـیراب کـردن نیـاز       رددر پایان باید اشاره ک .)11(نماید

لذا کامیابی در این مسیر مسـتلزم توجـه و    ویژه اي در یک زمان نمی توان مسأله آن نیاز را براي همیشه پایان یافته تصور کرد

  .تالش مستمر مدیران می باشد 
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