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 96-61،. صص 6931،. زمستان 22شمارة                                                              شناسی ورزشیمطالعات روان

تنظیم رفتار ورزشینامۀ پرسشفارسی  نسخۀ سنجیهای روانویژگی  
 

 9و مرضیه رضوانی 2بهروز عبدلی، 6نصور احمدی،

 

62/66/6936تاریخ پذیرش:                 80/81/6936ریخ دریافت: تا  

 

 چکیده
شی بود. ورز تنظیم رفتارنامۀ پرسش نسخۀ فارسی سنجیهای روان، تعیین ویژگیحاضرپژوهش هدف از 

را تکمیل کردند.  نامهسال پرسش 61-44سنی  با دامنۀ زن( 522مرد،  552ورزشکار ) 255 ،در مجموع
پایایی زمانی  استفاده شد. آلفای کرونباخضریب از  مقیاسخرده همسانی درونی امتیازات هر برای برآورد

از روش  نامهپرسش رواییرسی بربرای  مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون مجدد -روش آزموناز سؤالات 
 مدل اولیۀدهندۀ عدم برازش مطلوب نشان ،پژوهش نتایجتحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. 

 ،در نتیجه. پایایی و روایی مقیاس تائید شدعامل، دو پس از حذف  ،در ادامهد. بو سؤالی( 54)مقیاس این 
ابزار یک توان به عنوان ( میسؤالی 61 ۀتعدیل شد )مدلتنظیم رفتار ورزشی نامۀ پرسشفارسی نسخۀ از 

 ایرانی استفاده کرد. ۀمناسب برای ورزشکاران در جامع
 

  ، روایی، پایاییانگیزش درونی ،آمیختهتنظیم متمایل به درون، تنظیم خودپذیر، تنظیم درها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           

                                    Email: n_ahmadi@sbu.ac.ir)نویسنده مسئول(  ستادیار دانشگاه شهید بهشتی. ا6
                       دانشیار دانشگاه شهید بهشتی. 5

 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی. 2
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 مقدمه
شناختی در ورزش، اولین گام سنجش مفاهیم روان

ای شناخت آن مفاهیم و سپس بررسی وضعیت آن بر
مفاهیم در جامعه ورزشی است. با شناخت وضعیت آن 

حی برای اصلاتوانند اقدامات سازه نیز، متخصصان می
ترین ح آن سازه انجام دهند. انگیزش یکی از مهماصلا

شناختی در ورزش و به گفته محققان مفاهیم روان
در حرکت به سوی  ورزشکار موتور محرك رفتار است.

ها و موانع بسیاری که کمال، برای مقابله با دشواری
شناختی نیاز دارد؛ پیش رو دارد به نیروی روان

شناختی است که انگیزش زیر بنای این نیروی روان
د )دالی و سازرا به سمت موفقیت رهنمون می فرد
 (.5001، 6دیودا

ده های گوناگونی ارائه شدر تبیین انگیزش، نظریه
های موجود در تبیین در یک پیوستار نظریهاست. 

انگارند ی که انسان را منفعل مییهاانگیزش از نظریه
های شناختی که تفکر را عامل مهمی در تا نظریه

ای دسته. شوندرسی میرب ،آورندانگیزش به حساب می
دانند و ها عامل رفتار را درونی و ناهشیار میاز نظریه

که غرایز آدمی است که او را به سمت  ندبر این باور
های محیطی دیگر، محرك ۀدست. راندرفتار خاصی می

بر مبنای این دو دسته ند. کنرا عامل انگیزش تلقی می
-انسان موجودی است منفعل که به محرك نظریه،

کنترلی بر  دهد و خود،های درونی یا بیرونی پاسخ می
تفکر  ،ختیسوم با رویکرد شنا ۀدست رفتارش ندارد.

آورند و تعامل بین محیط و انسان را به حساب می
-که از معروف شمارندشناخت را در انگیزش مهم می

ارزیابی شناختی دسی و  ها، نظریۀترین این نظریه
 است 2خودمختاری است که اساس نظریۀ 5رایان

تبیین دربارۀ . این نظریه (6292)دسی و رایان، 

                                                           

1. Daley & Duda  

2. Deci & Ryan 

3. Self-Determined Motivations Theory  

تبع آن تاثیر بر عملکرد  درونی و به ۀاثرپذیری انگیز
خودمختاری، افراد  ۀبر حسب نظری مطرح شده است.

نیاز ذاتی  ،به احساس شایستگی شخصی و آزادی اراده
در عین حال، عامل خودمختاری ممکن  .)درونی( دارند

بر حسب  ،هدر نتیج .است درونی یا بیرونی باشد
-درونی افزایش یا کاهش می ادراك فرد از آن، انگیزۀ

چیستی و »خودمختاری، توصیف  نظریهد. هدف یاب
؛ 5005)دسی و رایان،  استپیگیری اهداف « چرایی

فرض اساسی (. 5002، 2، دیودا و انتومانیس4استاندیج
این است که افراد به احتمال زیاد در  نظریهاین 

شوند که انگیزش خودمختاری هایی درگیر میفعالیت
را انجام دهند.  داشته باشند و یا به اراده خود عملی

این  سازی خودمختاری،تحلیل در مفهوممطالعات فرا
پیوستاری از سطوح انگیزش در نظر  سازه را به صورت

اند که در آن انگیزش درونی در بالاترین سطح و گرفته
 ترین سطح آن قرار داردعدم انگیزش در پایین

، 1اتزیسارانتیس، هاگر، بیدل، اسمیت و ونگچ)
نگیزش، حالتی است که در آن، افراد عدم ا (.5002

برای انجام تلاش نسبت به شرکت در یک فعالیت یا 
شوند. احساس عدم شایستگی دارند رفتار تحریک نمی

 (.6292)دسی و رایان،  دهندیا به فعالیت ارزش نمی
عدم انگیزش همان فقدان انگیزش است و با اعتقاد 

زش است، اربر این که موفقیت غیرممکن و فعالیت بی
عدم انگیزش با  (.5002)استاندیج،  شودمشخص می

درماندگی آموخته شده یا دیگر احساسات عدم 
شایستگی نسبت به استعداد، تلاش و استراتژی مرتبط 

بین این دو سطح، انگیزش (. 6227، 7)والراند است
بیرونی )ورزشکار به  بیرونی قرار دارد که شامل تنظیم

ل جایزه و مدال یا اجتناب از خاطر نیازهای بیرونی مث

                                                           

4. Standage 

5. Ntoumanis 

6. Chatzisarantis, Hagger, Biddle, 

Smith & Wang 

7. Vallerand 
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برد(، تنظیم متمایل به درون تنبیه از فعالیت لذت می
)ورزشکار به منظور ارتقاء عزت نفس و حس 
خودارزشی و برای جلوگیری از احساساتی مانند گناه یا 

کند(، تنظیم شناخته شده یا شرم در فعالیت شرکت می
های ورزشکار و خودپذیر )زمانی که ارزش

در  های داوری جدا از نتایج ورزشی مهم باشندقضاوت
کند( و تنظیم یکپارچه یا درآمیخته فعالیت شرکت می

که ورزشکاری به ورزش به عنوان یک اصل )زمانی
های خود ببیند در نگاه کند و آن را موازی با ارزش

 .(5002، 6)تری کند( استفعالیت شرکت می

 نظریههای به منظور بررسی فرضیه ،رواز این
( در 6292-5000خودمختاری دسی و رایان )

مفهومی و هم  های ورزشی، هم از جنبۀمحیط
سنجی، سنجش تنظیم رفتاری در ورزش روان

 .(5009، 5ل، هاگ و راسلانسدا) استضروری 
، توسعه و بررسی هاتحقیقاین هدف از  ،بنابراین
جدیدی از انگیزش ورزشکاران در  گیری مقیاساندازه
خودمختاری دسی  ای رقابتی بر اساس نظریۀهورزش

های ( با انجام پژوهش6276) 2وینر و رایان بود.
مختلف دریافت که بین تفکر ورزشکاران با انگیزش 
بالا و کم بر اساس پیروزی یا شکست تفاوت معناداری 

پلی .(5062وجود دارد )ایرجی، زرندی و واقفی نظری 
ابزاری  مان تهیۀگا(، از پیش6222) 4تیر و همکاران

 نظریهبرای سنجش انگیزش در ورزش از دیدگاه 
را  2یها مقیاس انگیزش ورزشخودمختاری بودند. آن

این  ه وبه زبان فرانسه بود، توسعه داد که اصالتا  
زبان انگلیسی برگردانده و اعتباریابی  را به مقیاس

مقیاس )عدم خرده هفتنامه شامل کردند. این پرسش
یم بیرونی، تنظیم متمایل به درون، انگیزش، تنظ

                                                           

1. Terry 

2. Lonsdale, Hodge, & Rose 

3. Winner 

4. Pelletier et al. 

5. sport motivation scale 

تنظیم شناخته شده یا خودپذیر، انگیزش درونی به 
آگاهی، انگیزش درونی برای انجام دادن و انگیزش 

. نتایج تحلیل عاملی استدرونی برای تجربه تحریک( 
نامه، برازش مناسب و برای تعیین هنجار پرسش

ن دانشجوی ورزشکار کانادایی نشا 222داری در امعن
دیگر نیز روایی و پایایی قابل قبولی  هایپژوهشداد. 

 (.6222، 7؛ لی6222، 1)هو و بنتلر اندرا نشان داده
( اذعان دارند که تحلیل عاملی 5002) 9باربارا و ویلیام
های نظری خاصی  را با یکدیگر مقایسه تأییدی، الگو

-کرده و روش مفید و سودمندی در بازنگری پرسش

انجام پژوهش در جوامعی با بستر ها برای نامه
( 5007) 2بریس. استفرهنگی و اجتماعی متفاوت 

بیان می دارد که انگیزش یکی از عوامل ذهنی است 
این پدیده  .شودکه در حوزه ورزش به آن تأکید می

ها ها و تنوع رفتارهای مختلف آنساناغلب به رفتار ان
ن نیز دهد. ورزشکاراهای متفاوت جواب میدر موقعیت

توانند الگوهای بر حسب ساختار و نیازهای محیط می
( 5007) 60پیلتیورانگیزشی متفاوتی را به وجود آورند. 

های اخیر در مورد بر این عقیده است که نگرانی
های شناسان ویژگینانگیزه ورزشی سبب شده که روا

سنجی و مقررات رفتاری را مورد ارزیابی قرار روان
 دهند.  
 اولیه عمدتا  از روایی و هایپژوهشکه این با وجود

حمایت کردند،  پایایی مناسب مقیاس انگیزش ورزشی
شواهد نمودند ( اظهار 5007) 66مالت و همکاران

مهمی وجود دارد که باید تجدیدنظرهایی در این 
 مقیاس صورت گیرداین دست آمده از نمرات به

                                                           

6. Hu & Bentler 

7. Li 

8. Barbara & William 

9. Baric 

10 . Pelletier 

11.Mallet et al. 
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، 6ونفوررو و جکس-)مالت، کاواباتا، نیوکامب، اوترو
اشاره کردند که در آن،  هاییپژوهشبه ها آن (.5007

، 5تیر، مارتین و کاتلر)پلیضعف در همسانی درونی 
رادك و اسمیت،  ؛5005و کاتلر،  2؛ رادك5005
ولاکوپولوس، کاتارتزی، کونتو، موستاکا و  ؛5006
؛ 5002، 2شاو، اوستراو و  بیکستید؛ 5066، 4گوداس
مقیاس بودن روایی عاملی و نامناسب  (5005، 1ریمر

ها نشان داده شده است. این یافته یانگیزش ورزش
دست آمده از مقیاس بیانگر آن است که نمرات به

نیستند. از  تأییدقابل  انگیزش ورزشی عاملیهفت 
(، بیان کردند که 5005سی و رایان )دیگر، د طرف

تنظیم درآمیخته باید مجزای از انگیزش درونی مورد 
که در مقیاس انگیزش در حالی ار گیردبررسی قر

لذا مالت و  اند.تمایزی بین این دو قائل نشده شیورز
دیگری از انگیزش ورزشی  (، نسخۀ5007همکاران )
ارائه   7شش عاملی مقیاس انگیزش ورزشی را به نام

نامه شبیه این پرسش (.5007)مالت و همکاران،  دادند
تفاوت که در  انگیزش ورزشی بود با ایننامۀ پرسش

آن، تنظیم درآمیخته نیز طراحی شده بود و تأکید بر 
درونی و ساختار عاملی بود.  همسانیح اصلابهبود و 

گویه  54شش عاملی شامل  مقیاس انگیزش ورزشی
خرده شش برای هر  گویه چهار است که در آن 

خرده مقیاس شش . استمقیاس در نظر گرفته شده 
رونی، تنظیم متمایل به شامل عدم انگیزش، تنظیم بی

درون، تنظیم شناخته شده )خودپذیر( و تنظیم یکپارچه 
-این پرسشها آن)درآمیخته( و انگیزش درونی بود. 

                                                           

1. Mallett, Kawabata, Newcombe, 

Otero-Forero, & Jackson 

2. Martin & Cutler 

3. Raedeke 

4. Vlachopoulos, Katartzi, Kontou, 

Moustaka & Goudas 

5. Shaw, Ostrow & Beckstead 

6. Riemer 

7. Sport Motivation Scale-6  

 206اول نمونۀ . کردندنامه را در دو نمونه اعتباریابی 
های ورزشی در رشته حاضر لجوی سال اودانش

ا ورزشکار سطح ملی استرالیا بودند )جمع 662رقابتی و 
نفر(. این نمونه برای بررسی ساختار عاملی  164

انگیزش ورزشی و تنظیم درآمیخته در مقیاس 
نمونۀ شش عاملی به کار گرفته شد.  انگیزش ورزشی

دانشجوی ورزشکاری بودند که در  227دوم شامل 
طول هفته حداقل دو جلسه در تمرینات ورزشی 
شرکت داشتند و برای بررسی تحلیل عاملی مقیاس 

شش عاملی، به کار گرفته شدند.  نگیزش ورزشیا
 برای مقیاس انگیزش ورزشی ینتایج تحلیل عامل

کرد و  تأییدنامه را شش عاملی، ساختار عاملی پرسش
( 70/0های همسانی درونی قابل قبولی )بالای ارزش

سازه مقیاس انگیزش روایی دست آمد. درمورد به
(، با 5007شش عاملی، مالت و همکاران ) ورزشی

نسبتا  پایین را روایی  استفاده از الگوی ارتباطی ساده،
لانسدال و همکاران  کردند. گزارش هامقیاسبین خرده

 نظریهجایگزین را بر اساس  نامۀ(، پرسش5009)
 خودمختاری و استفاده از مقیاس انگیزش ورزشی

آنان برخلاف مالت و  .کردندشش عاملی طراحی 
کاملا  جدید را های گویه (، یک سری5007همکاران )

خودمختاری و  نظریهبر اساس نظرات متخصصین 
بدین ترتیب دو  .ی ارائه دادندشرایط ورزشکاران رقابت

)مالت  تنظیم رفتار ورزشی ارائه شد نامۀپرسش نسخۀ
تنظیم رفتار ورزشی نامۀ پرسش (.5007و همکاران، 

بعد که سه  است سؤال 25هشت عاملی شامل 
گرایی(، نی )دانش، تجربه تحریک و کمالانگیزش درو

چهار بعد انگیزش بیرونی )که خود شامل تنظیم 
بیرونی، تنظیم متمایل به درون، تنظیم خودپذیر و 

گیری تنظیم درآمیخته است( و عدم انگیزش را اندازه
تنظیم رفتار ورزشی شش عاملی  نامۀد. پرسشکنمی

هشت  تنظیم رفتار ورزشی ۀنامهمان موارد پرسش
شود با این تفاوت که به جای سه عاملی را شامل می

مقیاس انگیزش درونی انگیزش درونی، یک خردهبعد 
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در سه (، 5009لانسدال و همکاران ) .جدسنکلی را می
تنظیم ابزار مناسبی برای  پژوهش به بررسی توسعۀ

)لانسدال و  ورزشکاران پرداختند رفتار ورزشی
لی و عامروایی اول،  پژوهشدر  (.5009همکاران، 
ورزشکار نخبۀ نیوزلندی با  295درونی  همسانی
سال(  2/52سال )میانگین سنی 69-29سنی  محدودۀ

ورزشی مختلف مورد سنجش قرار گرفت.  رشتۀ 50در 
 ایگویهگویه  25نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی 

ساختار  ،تنظیم رفتار ورزشی هشت عاملینامۀ پرسش
تنظیم رفتار ورزشی را تأیید کرد. به مۀ ناپرسشعاملی 

های برازش قابل قبول بود و تمامی ویژه، شاخص
)محدوده بین  ی داشتندعاملی مناسبها بارهای گویه
هشت  درونیهمسانی ، و نهایتا ( 26/0تا  26/0

مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ، با فاصله خرده
رقابتی، ورزشکار  24ای در آزمون مجدد یک هفته
( را نشان داد. 20/0تا  72/0ضرایب بالایی )محدوده 

 ۀورزشکار نیوزلندی با محدود 242 ،دوم پژوهشدر 
 52 سال( در 47/54سال )میانگین سنی  64-27سنی 

نتایج  .رشته ورزشی مختلف مورد سنجش قرار گرفت
تنظیم رفتار ورزشی  نامۀتأییدی پرسش یتحلیل عامل

درونی همسانی لی و ساختار عام ،شش عاملی
ها را تأیید کرد. لانسدال و همکاران مقیاسخرده

-(، نشان دادند که ساختار عاملی مدل پرسش5009)

ها را به تنظیم رفتار ورزشی شش عاملی داده نامۀ
همۀ کند و ضرایب آلفای خوبی برازش می

)لانسدال و همکاران،  بود 79/0بالاتر از ها مقیاسخرده
تنظیم نامۀ پرسشسازه روایی بر این، علاوه  (.5009

رفتار ورزشی شش عاملی با بررسی الگوی ارتباطی 
خرده مقیاس سنجیده شد و نتایج نشان  1ساده بین 

سو با داد در حالی که برخی ارتباطات مشاهده شده هم
انتظارات بودند )به عنوان مثال، عدم انگیزش ارتباط 

کمتری بین منفی با انگیزش درونی داشت(، تمایز 
ها مشاهده شد. به ویژه، تفاوتی مقیاسبرخی خرده

بین ارتباط نمرات تنظیمات بیرونی و تنظیمات متمایل 

به درون با عدم انگیزش وجود نداشت. الگوی 
های تنظیمات خودپذیر مقیاسمشابهی نیز برای خرده

و درآمیخته مشاهده شد که در آن هر دو تنظیمات، 
با انگیزش درونی داشتند. این  ارتباط بالای مشابهی

ورزشکاران غیرنخبه  درسوم  پژوهشارتباط ساده در 
سوم لانسدال و همکاران  پژوهشنیز مشاهده شد. در 

تنظیم رفتار ورزشی نامۀ پرسش(، ارتباط بین 5009)
های تحلیل رفتگی خلق و خو شش عاملی و شاخص

 ،در کل (.5009)لانسدال و همکاران،  شدبررسی 
خودمختاری  نظریهسو با هم یهاج از فرضیهنتای

حمایت کرد. به ویژه، ارتباط منفی بین عدم انگیزش، 
تنظیم بیرونی و تنظیم متمایل به درون با خلق مثبت 
و ارتباط مثبت با تحلیل رفتگی ورزشی نشان داد. 
نتایج متضادی برای اشکال خودمختاری انگیزش 

دپذیر( نشان )انگیزش درونی، تنظیم درآمیخته و خو
داده شد. به هر حال، فقدان تمایز بین تنظیم 

 درآمیخته و انگیزش درونی وجود داشت.

تحلیل رفتگی در  (5002دیگر لانسدال )های پژوهش 
( 5060) 6دافتیورزشی، این نتایج را مکررا  نشان داد. 

بر این عقیده است که عوامل رفتارهای عادلانه و 
چنین تجارب یادگیری بر ها و هممشارکت در فعالیت
انگیزش یکی  ،در واقع .گذار استانگیزش افراد تأثیر

شناختی موثر بر نحوه رفتار، عملکرد و از عوامل روان
های ورزشی محسوب بیان ورزشکاران در محیط

شود. انواع مختلف رفتارهایی که ورزشکاران از می
توسط نیروهای انگیزشی نیز  ،دهندخود ارائه می

شوند که در این راستا نظریه خود و تنظیم میکنترل 
طور که قبلا  اشاره شود و همانمختاری مطرح می

انواع مختلفی از تنظیمات  ،اساس این نظریه کردیم بر
تواند در بین افراد وجود داشته باشد. رفتاری نیز می

( اظهار داشتند 5060) 5چنین جولیا، کنون و استفانهم

                                                           

1. Daugherty 

2. Julia, Kennon & Stephanie 
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ماریوس و  بر رضایت افراد دارد.که انگیزش اثر مثبتی 
ورزشکار  225( در پژوهشی با شرکت 5065) 6کلادیا

در کشور رومانی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی 
نامه تأییدی دریافتند که ساختار پنج عاملی پرسش

چنین شود و همتنظیمات رفتاری در تمرین تأیید می
ها برازش مطلوب مدل پنج عاملی را گزارش آن

( 5065) 5کردند. نتایج پژوهش فیلیپ و همکاران
نشان داد که تنظیمات بیرونی با فعالیت بدنی رابطه 
ضعیفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون در این پژوهش 
حاکی از آن بود که متغیر شناسایی تنظیمات رفتاری 

-. هماستهای بدنی بینی فعالیتواجد شرایط پیش

و پایایی قابل  چندین مطالعه روایی مناسبچنین 
 نظریهمبنای  ها برنامهقبولی را برای این پرسش

)لانسدال،  ورزشکاران اسپانیایینمونۀ خودمختاری در 
-مورکیا، مارزو، مارتینز-؛ مورنو5002هاگ و راس، 

، شاو و همکاران، 5066، 2گالیندو و کونته مارین
-)مک بریتانیایی در ورزش کودکاننمونۀ  (،5002

ورزشکاران نمونۀ  (،5066، 4ی و هاگرلاکلن، اسپرا
 ورزشکاران نوجوان برزیلینمونۀ و  (6222)لی،  چینی

-هم .اندنشان داده (5066)ولاکوپولوس و همکاران، 

اخیر انگیزش در  هایپژوهشچنین، تقریبا  اکثر 
خودمختاری مورد  نظریهورزشکاران را بر اساس 

، 2؛ چان5506)مختاری و احمدی،  دانهمطالعه قرار داد
و  5066؛ هاگ و لانسدال، 5066هاگر و اسپرای، 

در ایران، ایرجی نقندر،  (.5002لانسدال و همکاران، 
به تعیین  (6225پورسلطانی زرندی و واقفی نظری )

سوالی )نه عاملی(  40نامۀ روایی و پایایی پرسش
های تنظیمات رفتاری چریس و همکاران در هیئت

                                                           

1. Marius & Claudia 

2. Philip et al 

3. Moreno-Murcia, Marzo, Martinez-

Galindo, & Conte Marin 

4. McLachlan, Spray, & Hagger 

5. Chan 

حاکی از پایایی بالای  ورزشی پرداختند که نتایج
نامه بود و در خصوص روایی سازه نیز، مشاهده پرسش

شد که تمامی عوامل توانستند پیشگوی خوبی برای 
مفهوم تنظیمات رفتاری باشند. با وجود این، ضرورت 

نامه با تعداد سوالات کمتر در ایران یک پرسش
شود که جوامع مختلف ورزشی اعم از احساس می

ی و باشگاهی بتوانند از آن استفاده ورزشکاران مل
با وجود اهمیت مطالعه انگیزش در ورزش از کنند. لذا، 

نامه هنوز در دیدگاه انگیزش خودمختاری، این پرسش
سنجی قرار نگرفته است. از طرفی، با ایران مورد روان

توجه به نیازها و اهمیت خاص ورزش رقابتی که در 
-ررسی انگیزانندهشود، بشرایط سنی خاصی انجام می

تواند مفید واقع شود. بنابراین، هدف می های ورزشی
نامه پایایی پرسش و حاضر تعیین روایی پژوهش

تنظیمات رفتاری در ورزش و در جامعه ورزشکاران 
  ایرانی بود.

 

 پژوهشروش 
 کنندگانشرکت

مطالعۀ اجرا شد. در مستقل نمونۀ با دو پژوهش این 
سابقۀ  سال؛ 15/52±70/2: نفر )سن 220اول، تعداد 
 45سال( مشارکت داشتند که  12/2±94/4فعالیت: 
( را زن n=504)درصد  29( را مرد و n=641)درصد 

نمونه در سطح ملی، سوپرلیگ درصد  22تشکیل داد. 
های تر )دستهدر سطوح پاییندرصد  47و لیگ برتر و 

نمونۀ یک، دو، سه و دانشگاهی( فعالیت داشتند. در 
 سال؛ 60/52±24/2ورزشکار )سن:  675تعداد  دوم،

سال( حضور داشتند که  42/2±59/4سابقه فعالیت: 
نفر(  22)درصد  22ها مرد و نفر( آن 77)درصد  42

ها در سطح ملی، آن ددرص 24علاوه، زن بودند. به
تر در سطوح پاییندرصد  41سوپرلیگ یا لیگ برتر و 

( فعالیت داشتند. های یک، دو، سه یا دانشگاهی)دسته
 سال؛ 42/52±12/2نفر )سن:  255در مجموع، تعداد 
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 پژوهشسال( در این  16/2±12/4سابقه فعالیت: 
 42نفر( و  522زن )درصد  27مشارکت داشتند که 

ها در آندرصد  22نفر( بودند. ضمنا ،  552مرد )درصد 
در درصد  47سطح ملی، سوپرلیگ یا لیگ برتر و 

های یک، دو، سه یا دانشگاهی( ستهتر )دسطوح پایین
)فوتسال،  تیمیرشتۀ  2ورزشی شامل  رشتۀ 69

رشتۀ  62و   فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال(
میدانی،  و انفرادی )تنیس روی میز، شنا، بدمینتون، دو

اسب سواری، شطرنج،  کشتی، ژیمناستیک، اسکیت،
 کاراته، تکواندو، جودو، ووشو( فعالیت داشتند.

 هاو شیوه گردآوری داده ابزار
فرم مشخصات فردی و رضایت از شرکت در  -6

سن،  اطلاعات فردی در زمینۀشامل  پژوهش
سابقه  ،، رشته ورزشی، سطح مهارتیتجنس

فعالیت ورزشی و... در اختیار آزمون شوندگان 
 ورزشکار قرار گرفت.

نسخه  سنجیهای روانبررسی ویژگی برای -5
ظیم رفتار ورزشی شش تننامۀ پرسشاز فارسی 

. شد( استفاده 5009عاملی لانسدال و همکاران )
نامه در مرحله اول توسط پرسش ،بنابراین

متخصصان علوم ورزشی و زبان انگلیسی ترجمه 
نامه ابعاد انگیزش را به این پرسششد.   حاصلاو 

های فاقد انگیزش، تنظیم بیرونی، صورت عامل
ودپذیر، تنظیم تنظیم متمایل به درون، تنظیم خ

کند. گیری میآمیخته و انگیزش درونی اندازهدر
 سؤالهر برای دارد که ال ؤس 54نامه این پرسش

 6 گزینه پاسخ بر اساس مقیاس لیکرت از هفت
 (است کاملا  درست) 7تا درست نیست(  اصلا )

کمترین نمره آزمودنی  لذا، گذاری شده است.نمره
یشترین نمره برابر با و ب 54در این مقیاس برابر با 

 .است 619

 
 

 هاروش پردازش داده
و  عاملی اکتشافی تحلیلبرای  نفر( 220) اولنمونۀ از 

 نفر( 675) استفاده شد. سپس، از نمونه دوم تائیدی
 تحلیلهای نمونه اول با استفاده از برای تأیید یافته

عاملی تأییدی استفاده شد. در نهایت، با توجه به 
های نمونه اول توسط نمونه دوم نیز تأیید هکه یافتاین

 255)   مجموع نمونه اول و دومیا  شد، از کل نمونه
عاملی  تحلیلبرای استخراج مدل نهایی توسط نفر( 

تأییدی و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ 
آماری از طریق نرم افزارهای های تحلیلاستفاده شد. 

 یموس انجام شد. و  ا 55 ۀنسخ . اساس .پی .اس

 

 هایافته
 اول نمونۀ
عاملی  تحلیلنتایج  :عاملی اکتشافی تحلیل

ویژه بالاتر از یک را ارزش عامل با شش اکتشافی 
را  هاسؤالواریانس کل درصد  16استخراج کرد که 

با روش استخراج  هاعاملکنند. ماتریس تبیین می
های اصلی و روش چرخش واریماکس با مؤلفهتحلیل 

مالیزاسیون کایزر نشان داد که در عامل اول )تنظیم نر
، 67، 2 هایالسؤدرصد(،  46/50خودپذیر با واریانس 

عامل دوم )تنظیم  ؛72/0با حداقل بار عاملی  55و  50
 هایسؤال(، درصد 05/61درون با واریانس  متمایل به

؛ عامل سوم 76/0با حداقل بار عاملی  69، 65، 1، 4
 هایسؤال(، درصد 24/7واریانس  انگیزش با )فقدان

عامل چهارم  ؛21/0با حداقل بار عاملی  56، 62، 7، 2
 هایسؤال( درصد 02/7رآمیخته با واریانس )تنظیم د

؛ عامل پنجم 14/0با حداقل بار عاملی  54، 9، 2، 5
 هایسؤال( درصد 46/2)تنظیم بیرونی با واریانس 

و عامل  14/0با حداقل بار عاملی  52، 62، 64، 60
( درصد 12/4ششم )انگیزش درونی با واریانس 

 22/0با حداقل بار عاملی  62، 61، 66، 6 هایسؤال
 قرار گرفت. 
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طور که در همان: دوم ۀتحلیل عاملی تأییدی مرتب
های که گویهشود با وجود اینمشاهده می 6شکل 

مربوط به تمام عوامل از بارهای عاملی قابل قبولی 
رسد عوامل تنظیم اما به نظر می ،ندبرخوردار هست

( P=11/0( و فقدان انگیزش )P=42/0بیرونی )
معنادار تنظیم رفتار ورزشی نیستند.  کنندهبینیپیش
 ،5χ=92/965) های برازش مطلقعلاوه، شاخصبه

541=df ،006/0=P، 20/2=df/5χ،)  تطبیقی
(90/0=CFI 79/0؛=TLI و مقتصد )
(096/0=RMSEA نیز مدل را ) تأیید نکردند. لذا

 آنالیز عاملی با حذف این دو عامل دوباره اجرا شد.
در  های برازش مدل عاملی تأییدی مرتبه دومشاخص

های تطبیقی و دهد که شاخصجدول دو نشان می

مقتصد در دامنه قابل قبول قرار دارند. در ارتباط با 
ها برازش قابل قبول دادهGFI های مطلق، شاخص
آماره  جا کهاز آن با وجود این،نشان داد. را  با مدل

 معمولا   وابسته به حجم نمونه است، مجذور کای
از نسبت  به همین دلیل، معمولا  شود.میدار امعن

مشاهده شده مجذور کای به درجات آزادی به عنوان 
-ها استفاده میبرازش مدل با داده یک شاخص برای

در این زمینه  تثبیت شده شود. اگرچه یک قاعده کاملا 
دهنده وجود ندارد، اما نسبت سه یا کمتر از آن نشان

)جورسکوگ، ها است با داده مدل برازش قابل قبول
شود مشاهده می 6طور که در جدول . همان(6212

 .بود 2نسبت مجذور کای به درجه آزادی کمتر از 

 

 تنظیم رفتار ورزشی عاملی شش نامۀپرسش هایسؤال یرگی. بارهای عاملی استاندارد شدة مدل اندازه6شکل 
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 دوم ۀنمون

اول، از طریق  ۀعاملی از نمون 4پس از استخراج مدل 
عاملی تأییدی مرتبه دوم برای  تحلیلدوم،  ۀنمون

 دوباره اجرا شد ورزشکار 675 آزمون این مدل با تعداد

 ،5χ ،21=df=21/619های برازش مطلق )شاخصکه 
006/0=P 71/6؛=df/5χ،) ( 24/0تطبیقی=CFI ؛
22/0=TLI( و مقتصد )017/0=RMSEA مدل )

 جدید را تأیید کردند. 
 

 

 

که در هر دو نمونه مدل چهار عاملی با توجه به این
تأیید شد، با ترکیب دو نمونه )نمونه اول+ نمونه دوم( 

عاملی مرتبه دوم اجرا شد تا مدل نهایی تحلیل 
ن داد که استخراج مدل نهایی نشا استخراج شود.

عوامل تنظیم خودپذیر، تنظیم متمایل به درون، 
انگیزش درونی و تنظیم درآمیخته به ترتیب از 

بینی تنظیم رفتار بیشترین تا کمترین سهم را در پیش
  ورزشی را داشتند.

 دوم برای سنجش تنظیم رفتار ورزشیمرتبۀ ی تأییدهای برازش مدل عاملی . شاخص6جدول

 χ2 شاخص نمونه 
df CFI TLI PNFI PCFI RMSEA 

 096/0 76/0 11/0 79/0 90/0 541 92/965 عامل( 1نمونه اول )
 01/0 71/0 76/0 22/0 24/0 27 65/612 عامل( 4نمونه اول )
 07/0 72/0 70/0 22/0 24/0 21 21/619 عامل( 4نمونه دوم )
 01/0 19/0 11/0 24/0 21/0 92 92/562 عامل( 4نمونه کل )

 

 
تنظیم رفتار  چهار عاملی ۀنامپرسش هایگیری سؤالبارهای عاملی استاندارد شدة مدل اندازه. 2شکل 

 ورزشی
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مقیاس، در ارتباط با همسانی درونی سؤالات هر خرده
آلفای کرونباخ نشان داد که  ضریب نتایج آزمون
بود که  70/0هر یک از عوامل بالاتر از  ضریب پایایی

های هر رونی مناسب بین گویهدهنده همسانی دنشان

دهد عامل است. همبستگی بین عوامل نیز نشان می
که کمترین ارتباط بین انگیزش درونی و تنظیم 
متمایل به درون و بیشترین رابطه بین تنظیم 

 .(5درآمیخته و تنظیم خودپذیر مشاهده شد )جدول 

 کرونباخ مربوط به هر عامل های توصیفی، همبستگی بین عوامل و ضریب آلفای. شاخص2جدول 

 SD±M α 6 2 9 6 
 72/0 74/0 95/0 24/0 92/0 50/2±22/0 نامهکل پرسش

 24/0 61/0 27/0 - 74/0 69/1±94/0 . انگیزش درونی6
 27/0 42/0 - - 71/0 22/2±52/6 . تنظیم درآمیخته5
 59/0 - - - 79/0 70/2±76/6 . تنظیم متمایل به درون2
 - - - - 92/0 21/2±24/6 . تنظیم خودپذیر4

آزمون  -نامه از طریق آزمونپایایی زمانی پرسش
مجدد با فاصله دو هفته و با استفاده از آزمون ضریب 

ها اجرا شد. همبستگی ایهمبستگی درون طبقه
ها )انگیزش درونی: مقیاسپایایی زمانی بالای خرده

؛ تنظیم متمایل به 22/0؛ تنظیم درآمیخته: 27/0
-( و کل پرسش22/0؛ تنظیم خودپذیر: 22/0ن: درو

 را نشان داد. (r=27/0نامه )
در بررسی اثر جنسیت و سطح بازی بر  ،چنینهم

متغیره واریانس چند تحلیلاز  تنظیم رفتار ورزشی
برای مقایسه عوامل تنظیم رفتار ورزشی بین زنان و 
مردان استفاده شد که این تفاوت به لحاظ آماری 

=لامبدای ویلکس، 21/0) دار بودامعن
 (،F ،006/0>P ،04/0=5pη(4و209=)52/2

که عامل انگیزش درونی در زنان بیشتر از طوریبه
( و تنظیم F ،06/0=P(6و266=)97/2مردان بود )

متمایل به درون در مردان بالاتر از زنان بود 
( اما در عوامل تنظیم F ،005/0=P(6و266=)99/2)

اری بین زنان ادتفاوت معن ،درآمیخته و تنظیم خودپذیر
علاوه، اثر سطح بازی بر به .و مردان مشاهده نشد

 =لامبدای21/0دار بود )تنظیم رفتار ورزشی معنی

 (F ،006/0>P ،04/0=5pη(4و209=)72/2ویلکس، 
صورت که میزان انگیزش درونی بدین

درآمیخته  ( و تنظیمF ،006/0=P(6و266=)19/62)
 ( در ورزشکارانی که F ،006/0=P(6و266=)21/60)

در سطوح بالاتر )ملی، سوپرلیگ یا لیگ برتر( فعالیت 
داری بیشتر از ورزشکارانی بود که اطور معن داشتند به

های یک، دو، سه یا تر )دستهدر سطوح پایین
 .کردنددانشگاهی( فعالیت می

 

 گیریو نتیجه بحث
ترین و تأثیر گذارترین عوامل انگیزش یکی از مهم

های ورزشی و در شناختی است که در محیطنروا
 نتیجه تنظیم رفتار ورزشی اهمیت به سزایی دارد.

هدف از مطالعه حاضر تعیین روایی و پایایی  ،بنابراین
در بین سطوح متفاوت تنظیم رفتار ورزشی مقیاس 

های مختلف ورزشی بود. در این رشته ورزشکاران در
عامل با  1فی، تحقیق طبق نتایج تحلیل عاملی اکتشا

درصد واریانس کل  16گویه شناسایی شدند که  54
های کنند. ترتیب بار شدن سؤالسؤالات را تبیین می

-56) هایعامل بدین صورت بود: سؤال 1 هر یک از
-52) های( تحت عامل فاقد انگیزش، سؤال62-7-2
 های( تحت عامل تنظیم بیرونی، سؤال62-64-60

نظیم متمایل به درون، تحت عامل ت (69-65-1-4)
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تحت عامل تنظیم  (2-67-50-55) هایسؤال
تحت عامل تنظیم  (5-2-9-54های )خودپذیر، سؤال

تحت عامل  (6-66-61-62) هایآمیخته و سؤالدر
بیش از نیمی از  ،در واقع انگیزش درونی بار شدند.

عوامل تشکیل دهنده تنظیم رفتار ورزشی، شش عامل 
ند. بالاترین درصد واریانس مربوط یاد شده در بالا هست

و ( درصد 46/50پذیر )به عامل انگیزه بیرونی خود
کمترین درصد واریانس مربوط به عامل انگیزه درونی 

های مربوط به که گویهبا وجود این .بوددرصد(  12/4)
تمام عوامل از بارهای عاملی قابل قبولی برخوردار 

تنظیم رفتار رسد که مقیاس اما به نظر می ،بودند
 نیستورزشی از برازندگی و تناسب خوبی برخوردار 

( و فقدان P=42/0تنظیم بیرونی ) چرا که عوامل
دار تنظیم کننده معنیبینی( پیشP=11/0انگیزش )

و  CFI=90/0تطبیقی شاخص رفتار ورزشی نیستند. 
79/0=TLI ( و 2/0تر از ملاك قابل قبول )پائین

بالاتر از نقطه   RMSEA=096/0مقتصد شاخص 
که در نتیجه مدل را تأیید  هستند( 09/0برش ملاك )

یابی به یک در ادامه و به جهت دست ،لذا .نکردند
 های فقدانمدل با ساختار عاملی و برازش بهتر، عامل

و ساختار عاملی  شدندانگیزش و تنظیم بیرونی حذف 
، مجددا  از طریق تحلیل عاملی سؤال 61مدل دوم با 

نتایج تحلیل عاملی  ی مورد بررسی قرار گرفت.تأیید
تأییدی مدل دوم، برازندگی بهتری را نشان داد به 

 و شاخص  24/0به  90/0 از  CFIصکه شاخ طوری

TLI افزایش و شاخص  22/0به79/0ازRMSEA  از
کاهش یافت که همگی در محدوده  07/0به  096/0

 مدل دوم ،در نتیجه .قابل قبول ملاك قرار داشتند
 دونسخه فارسی مقیاس تنظیم رفتار ورزشی )با حذف 

عامل( از برازندگی و تناسب نسبی قابل قبولی 
ی تأییدنتایج تحلیل عاملی  ،چنینبرخوردار است. هم

مدل نهایی نیز، برازندگی بهتری را در مجموع دو 
 90/0از   CFIکه شاخص نمونه نشان داد به طوری

افزایش و  24/0 به 79/0از  TLIو شاخص  21/0به 

کاهش یافت  01/0به  096/0از  RMSEAشاخص 
در  .که همگی در محدوده قابل قبول قرار داشتند

مدل نهایی نسخه فارسی مقیاس تنظیم رفتار  ،نتیجه
ی( از برازندگی و تناسب قابل قبولی سؤال 61ورزشی )

برخوردار است. این بخش از نتایج تحقیق حاضر با 
( که به 5009و همکاران ) داللانسنتایج مطالعه 
مقیاس تنظیم رفتار ورزشی سنجی طراحی و روان

)لانسدال و همکاران،  نیست پرداختند، هم راستا
( نشان دادند 5009دال و همکاران )زیرا لانس ،(5009

ها را به داده (،BRSQ-6)که ساختار عاملی مدل 
در   (5009)لانسدال و همکاران،  کندخوبی برازش می

 شد و آن تأییدعاملی  4ه در این تحقیق مدل حالی ک

به جز گویه  چه که جالب توجه است این است که
در عامل فقدان انگیزه، سایر  44/0بار عاملی پنجم با 
های مربوط به دو عامل فقدان انگیزه و گویههفت 

اند و را داشته 10/0بالاتر از تنظیم بیرونی، بار عاملی 
پیشگویی قدرت  سؤال 9 این بدان معنا است که این

و نتایج تحلیل  هستندهای خود را دارا مناسب عامل
عامل را شناسایی کرده  1عاملی اکتشافی هم وجود 

 4 تأییدی مبنی بر تأییداست اما نتایج تحلیل عاملی 
 تأییدعامل است که این ناهماهنگی در  1عامل از این 
شناخته شده نسخه فارسی تحقیق های تعداد عامل

ضر با نسخه اصلی را به وجود آورده است که این حا
کمتر بین  تمایزیروایی  توان بهامر را احتمالا  می

 .نامه نسبت دادهای این پرسشمقیاسخرده
( نشان 5002طوری که لانس دال و همکاران )همان

دادند نتایج متضادی برای اشکال خودمختاری 
و اگر  (5002)لانسدال و همکاران،  انگیزش وجود دارد

 نظریهسو با ها همچه نتایج کلی، از فرضیه
تمایزی بین روایی کند و حتی خودمختاری حمایت می

دهد اما احتمال عدم ها را نیز نشان میمقیاسخرده
ها و یا عاملها به دلیل فقدان تمایز بین عامل تأیید

ها وجود دارد و مقیاساحتمال تمایز پایین بین خرده
تمایزی بین فقدان انگیزش و تنظیم  ،به همین دلیل
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بیرونی با تنظیم متمایل به درون وجود ندارد یا این 
تمایز به قدری اندك است که در جریان پیوستار 

 4، نظریهاین  تأییدراستا با نظریه خودمختاری و هم
شوند که در دامنه می تأییدعاملی در این مقیاس 

 .دارندمختاری قرار سطوح متوسط تا بالای خود
سازه این روایی تحقیقات بیشتری باید  ،بنابراین
از آن  ،چنینهند. همنامه را مورد مطالعه قرار دپرسش

نامه (، پرسش5009دال و همکاران )جایی که لانس
خودمختاری و  نظریهتنظیم رفتار ورزشی را بر اساس 

تنظیم رفتار ورزشی شش عاملی  استفاده از مقیاس
لذا آنان   ،(5001ال و همکاران، )لانسد دندکرطراحی 

 (، از یک سری5007برخلاف مالت و همکاران )
 4مدل  یبه خوب ییدیتا یعامل یلتحل یهاشاخص

های کاملا  جدید بر گویهو از  رو برازش کرده یعامل
خودمختاری و  نظریهاساس نظرات متخصصین 

)مالت و شرایط ورزشکاران رقابتی استفاده کردند 
 1این که ساختار  ،بدین ترتیب .(5007همکاران، 

 تأییدی، تأییدنامه با تحلیل عاملی پرسش عاملی
تواند از تفاوت در اندازه نمونه، تفاوت در شود مینمی

-شرایط ورزشکاران رقابتی، تنوع در روشی که ابزار به

هایی که مخصوص شود و دیگر ویژگیکار گرفته می
ود. از طرفی در باشد، ناشی شزمینه مورد مطالعه می

( برای هر گویه 4های کمی )گویهاین ابزار، 
 1رغم شناسایی علی ،بنابراین .مقیاس وجود داردخرده

گویه، احتمالا  وجود مشکلات مفهومی در  54عامل در 
شود که تعداد ها هم باعث میهای عاملگویهبرخی از 

در آن عامل کمتر شده  گویه 2های هر عامل از گویه
های مختلف، تمامی این ا وجود شناسایی عاملو ب

در  مثلا . نشوند تأییدی، تأییدها در تحلیل عاملی عامل
کنم اما دلایل آن )من در ورزش شرکت می 2 گویه 

، بیشتر 44/0برایم خیلی روشن نیست( با بار عاملی 
به عامل تنظیم  جای عامل فقدان انگیزه،به تواندمی
رکت در ورزش ممکن است آمیخته )که دلایل شدر

ترکیبی از نیازها، احساسات، باورها و اصول فردی 

ها آگاهی ندارد( ورزشکار باشد که وی فقط از آن
عامل در  1با وجود شناسایی  ،بنابراین .مربوط باشد

تحلیل عامل اکتشافی، وجود مشکلات مفهومی بین 
تواند از های هر عامل میگویهها و تعداد کم گویه
های آن عامل بکاهد و در نتیجه در تحلیل گویهاد تعد

های شناسایی ی، ساختار عاملی عاملتأییدعاملی 
      .نشود تأییدشده 

 نامهپرسش سازهروایی مسئله مهم دیگر در مورد 

ات آن است که در سؤالمورد نظر، قدرت پیشگویی 
مقایسه بار عاملی دو نمونه، بار عاملی در نمونه دوم 

تری را نسبت به مرحله اول شگویی قویقدرت پی
متغیر بوده  92/0تا  29/0نشان داد که دامنه آن بین 

است در حالی که دامنه مرحله اول به میزان کمتر و 
تمامی  ،گزارش شد. بنابراین 77/0 تا 22/0بین 
های ها( قدرت پیشگویی مناسب عاملات )گویهسؤال

انگیزش طوری که در عامل به هستندخود را دارا 
-تنظیم درعامل  ؛(92/0)بار عاملی  6 سؤال ،درونی

عامل تنظیم  ؛(75/0)بار عاملی  9 سؤاله، آمیخت
( و در 72/0)بار عاملی   1 سؤال ،متمایل به درون

(، 95/0)بار عاملی  55 سؤال، تنظیم خودپذیر عامل
های ترین متغیرهای پیشگویی کننده در عاملمهم

 .هستندمربوط به خود 
یک از این چهار عامل در تحقیق حاضر همسانی هر 

درونی قابل قبولی به روش ضریب آلفای کرونباخ 
کسب کردند. مقدار ضرایب آلفای کرونباخ در عامل 

؛ 92/0، تنظیم خودپذیر ؛79/0 ،تنظیم متمایل به درون
 74/0 ،انگیزش درونیو  71/0 ،تنظیم در آمیخته

قابل قبول متغیر بود که تمامی مقادیر از مقدار 
(70/0=α بالاتر )نتایج این بخش از تحقیق . هستند

، (5009لانس دال و همکاران )حاضر با نتایج مطالعه 
. مقدار ضرایب آلفای کرونباخ در تحقیق استراستا هم

بود  79/0بالای همگی (، 5009لانس دال و همکاران )
که تطابق بسیار نزدیکی  (5009)لانسدال و همکاران، 

 تحقیق حاضر دارند.  با نتایج

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 69                                                                                           ... سنجی نسخۀ فارسی پرسشهای روانویژگی

در بررسی اثر جنسیت و سطح بازی بر  ،چنینهم
تنظیم رفتار ورزشی، نتایج نشان داد که عامل انگیزش 
درونی در زنان بیشتر از مردان بود و تنظیم متمایل به 
درون در مردان بالاتر از زنان بود که شاید این عامل 

ر های فردی بین دو جنس باشد اما دناشی از تفاوت
عوامل تنظیم درآمیخته و تنظیم خودپذیر تفاوت 

داری بین زنان و مردان مشاهده نشد که هردوی معنی
این عوامل مربوط به انگیزه بیرونی خودمختاری 

تواند بیانگر این نکته باشد هستند و این موضوع می
که این عوامل در تنظیم رفتار ورزشی ورزشکاران زن 

علاوه، . بهشوندمیه استفاده و مرد احتمالا  به یک انداز
دار بود اثر سطح بازی بر تنظیم رفتار ورزشی معنی

 صورت که میزان انگیزش درونی و تنظیمبدین

درآمیخته در ورزشکارانی که در سطوح بالاتر )ملی، 
طور سوپرلیگ یا لیگ برتر( فعالیت داشتند به

داری بیشتر از ورزشکارانی بود که در سطوح معنی
های یک، دو، سه یا دانشگاهی( فعالیت تر )دستهپایین
سو با مطالعات فراتحلیلی در هم ،لذا .کردندمی

و همکاران  چاتزیسارانتیسسازی خودمختاری مفهوم
پیوستاری از سطوح  این سازه به صورت (،5002)

انگیزش در نظر گرفته شده است که در آن انگیزش 
ترین ر پاییندرونی در بالاترین سطح و عدم انگیزش د

در ورزشکارانی که در  ،از این رو .سطح آن قرار دارد
سطوح بالاتر )ملی، سوپرلیگ یا لیگ برتر( فعالیت 

درآمیخته آنان  میزان انگیزش درونی و تنظیم ،داشتند
داری بیشتر از ورزشکارانی بود که در طور معنیبه

های یک، دو، سه یا دانشگاهی( تر )دستهسطوح پایین
ی باشد بر تأییدتواند کردند که این امر مییت میفعال

درباره تبیین اثرپذیری انگیزه نظریه خودمختاری که 

درونی و به تبع آن تأثیر بر عملکرد سطوح مختلف 
ادراك  بر حسب ،در نتیجه .ورزشی مطرح شده است

یابد تا افراد از آن، انگیزه درونی افزایش یا کاهش می
تر پیوستار پایین جایی که رسیدن به سطوح

خودمختاری در انگیزه بیرونی )تنظیم درآمیخته، 
تنظیم خودپذیر، تنظیم متمایل به درون و تنظیم 

 بیرونی( و نهایتا  فقدان انگیزه مطرح باشد.
به طور خلاصه، پژوهش حاضر روایی و پایایی نسخۀ 

تنظیم نامه ی( پرسشسؤال 61فارسی تعدیل یافته )
دال و نسخۀ اصلی آن توسط لانسرا که رفتار ورزشی 
)لانسدال و  ( در نیوزلند طراحی شد5009همکاران )
، تکرار کرد. نتایج حاصل همسانی (5009همکاران، 

چنین روایی سازه این بخش و همدرونی کافی، رضایت
ی تأییدمقیاس را از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و 

 ه، بهدر نتیج .قرار داد تأییددر جامعه ایرانی مورد 
شود که شناسان ورزشی توصیه میمحققان و روان

های پژوهشی و کاربردی مرتبط با عوامل برای فعالیت
ی سؤال 61از نسخه تعدیل شده  تنظیم رفتار ورزشی،

 برای است،که متناسب با جمعیت ورزشکاران ایرانی 
تنظیم رفتار ورزشی  مطالعه و ارزیابی عوامل

اگون ورزشی و در های گونورزشکاران در رشته
این  ،چنینهای مختلف آماری استفاده کنند. همنمونه

 ،شناختیابزار به همراه سایر ابزارهای سنجش روان
 برایشناسان ورزشی بستر مناسبی را برای روان

های بیشتر تحقیقاتی به منظور بهبود عملکرد فعالیت
ورزشکاران ایرانی از طریق شناسایی عوامل تنظیم 

شناختی مناسب زشی و طراحی تمرینات روانرفتار ور
 آورد.فراهم می
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Abstract 

The aim of the present research was to determine the psychometric 

properties of the behavioral regulation in sport questionnaire (BRSQ).  In 

total, 522 athletes (223 men and 299 women) with age ranged 16-44 years 

old completed the questionnaire. It was used Cronbach's Alpha coefficient to 

estimate the internal consistency of scores from each subscale. The time 

reliability of this questionnaire was assessed by examining test- retest 

method. Exploratory and confirmatory factor analysis was used to examine 

the validity of this scale. The results indicate the lack of goodness of fit for 

initial model of this scale (24 items). Then, after removing two factors, 

analyses supported the internal consistency, test-retest reliability, and 

construct validity of the questionnaire. In conclusion, the Persian version of 

the behavioral regulation in sport questionnaire (adjusted model of 16 items) 

can be used as an appropriate tool for athletes in the Iranian society. 
 

Key words: Interjected Regulation, Identified Regulation, Integrated 

Regulation, Intrinsic Motivation, validity, reliability 
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