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 ماتیتنظ ینامۀ شش عامل پرسش یساختار عامل یپژوهش، بررس نیهدف از ا
زن و  265دانشجو ( 503. تعداد است یدر ورزش، در ورزشکاران دانشگاه يرفتار
 هاي میعضو ت انیدانشجو نیاز ب يا خوشه یتصادف يریگ مرد) به روش نمونه 238
شش  یعامل اکتشاف لیتحل جیانتخاب شدند. نتا هیشهر اروم يها دانشگاه یورزش
مشخص  شده  نییتب انسیدرصد کل وار 29/70ساختار پرسشنامه با  يرا برا یعامل

با  یبرازش مناسب ینشان داد که مدل شش عامل يدییعامل تأ لیتحل جیکرد. نتا
به ادامۀ ورزش و  لیبا م رویدار ابعاد خودپ یارتباط مثبت و معن ن،یها دارد. همچن داده

به ادامۀ ورزش و  لیبا م یابعاد کنترل یو ارتباط منف گرا فیکلت یهدف يریگ جهت
 جی. نتاکند یم تیاز اعتبار همزمان پرسشنامۀ حما گرا، فیتکل یهدف يریگ جهت

مناسب  ییایپا انگریپرسشنامه، ب يها عامل یتمام يبرا 80/0 يکرونباخ باال يآلفا
آن است که  انگریب ها افتهی. در کل، باشد یم ییپرسشنامه در ورزش دانشجو

 یمطلوب ییایو پا ییبا روا يریگ در ورزش ابزار اندازه يرفتار ماتتنظی نامۀپرسش
 .باشد یم یدر ورزش دانشگاه یورزش زشیانگ ماتیسنجش تنظ يبرا
 

 کلیدي گانواژ
 .يخودمختار زشیانگ ،یدر ورزش، ورزش دانشگاه يرفتار ماتیتنظ ،یساختار عامل

The aim of this study was to examine the six - factor factorial 
structure of the Behavioural Regulation in Sport 
Questionnaire in college sport. 503 student athletes (265 
female and 238 male) who membered as Urmia college sport 
teams were selected by cluster random sampling. The 
exploratory factor analysis results determined 6-factor models 
for the structure of the BRSQ-6 with 70.29% of total 
variance. The confirmatory factor analysis showed acceptable 
goodness of fit indices for the data. Also, the significant 
positive relationship of autonomous dimensions and negative 
relationship of controlling dimensions of BRSQ-6 with task-
oriented goal orientation and intention to sport continue, 
confirmed the concurrent validity. The items for all sub-scales 
have a high internal consistency above 0.80 of Cronbach's 
alpha. Overall, the findings suggest that BRSQ-6 is a valid 
and reliable measurement for assessing sport motivation 
regulations in college sport. 
 
Keywords 
Factor Structure, Behavioral Regulation in Sport, College 
Sport Self-determined Motivation. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 ی) در ورزشکاران دانشگاهBRSQ-6در ورزش ( يرفتار ماتیتنظ ۀنام پرسش یساختار عامل یبررس
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 همقدم
توان به عنوان جهت و شدت تالش فرد تعریف کرد.  انگیزش را می

 جهت تالش، اشاره به این دارد که فرد چه مسیرهایی را جستجو
شود. به عنوان مثال، یک  کند و یا در یک رفتار معینی جذب می می

اش عضویت در تیم دانشگاهی باشد.  دانشجو ممکن است انگیزه
شدت تالش، اشاره به این دارد که فرد براي پیشرفت در یک 

کند. به عنوان مثال، یک بازیکن  موقعیت خاص چه میزان تالش می
شود (جهت) ولی در طول  والیبال ممکن است در تمرین حاضر

ي تمرین تالش زیادي نداشته باشد. با وجود اینکه شدت و  جلسه
رفتار، متفاوت از هم هستند ولی در اکثر موارد، شدت و جهت ارتباط 

هاي  ). در تبیین انگیزش، نظریه2011نزدیکی دارند (واینبرگ و گولد، 
همچون هاي قدیمی انگیزش،  گوناگونی ارائه شده است. در نظریه

شد. این دیدگاه  ي سائق، به ماهیت مکانیکی انگیزش توجه می نظریه
در  1شناسی انگیزش مسلط بود تا زمانیکه وایت بر روان 1950تا دهۀ 

دیدگاه خود از انگیزش را به صورت مدل چند بعدي ارائه  1959سال 
کرد و سلطه دیدگاه سائق را به چالش کشید. وایت بیان کرد که 

اش،  هاي ساده متعارف و سنتی سائق، به علت ویژگیهاي  نظریه
اش، مانند  آیند هستند اما در برخی عناصر سازنده جذاب و خوش

کنند،  توصیف رفتار افرادي که از طریق غرایز یا سائق رفتار نمی
)، انسان انگیزش خود را 1959ناتوان است. بر اساس نظریۀ وایت (

ظرفیت یک ارگانیسم  "به عنوانتواند از شایستگی یا آنچه که او  می
نسبت داد، نیز به دست آورد. او چنین  "براي تعامل مؤثر با محیطش

اي نیست که هنگام تولد  بحث کرد که شایستگی یک مشخصه
وجود داشته باشد، بلکه از طریق فرآیند یادگیري تدریجی و تعامل با 

ن کرد شود. عالوه بر این، او بیا عناصر گوناگون در محیط کسب می
که تمایل در اجراي یک رفتار، مشروط به ایجاد یک تغییر یا تأثیر در 

)، شاخه رشدي انگیزش را از طریق 1968( 2محیط است. دي چارمز
معلولی شخصی توسعه داد. علیت شخصی  -ي علی شناخت رابطه

 "تقلید از رفتار یک فرد، به قصد ایجاد تغییر در محیطش "اشاره به 
)، چنین فرض کرد که انسان به داشتن عامل 1968(دارد. دي چارمز 

علیت یا اصل رفتار خودش تمایل دارد و اینکه دستیابی به این، 
تواند منجر به احساسات خشنودي شخصی شود. او بحث کرد که  می

این تمایل به تسلط داشتن به تقدیر خود فرد، یک تسریع کننده 
 اصلی براي رفتار تحریک شده درونی است. 

) و دي 1959هاي قابل توجه وایت ( دنبال این همکاريبه 
هاي درونی و بیرونی  )، انگیزش در اصطالحات پاداش1968چارمز (

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در ابتدا، مشخص شد که هم 

1. White 
2. De Charms 

هاي درونی و هم بیرونی اثر مثبتی بر انگیزش دارند. اما دسی  پاداش
ناختی انگیزش وجود دارد و هاي ش )، نتیجه گرفت که جنبه1971(

ها به صورت تقویت کالمی و بازخورد مثبت، در  همچنین پاداش
گیري  سطوح باالي انگیزش درونی تأثیر دارد. این منجر به شکل

) شد که اساس نظریۀ 1985، 3نظریۀ ارزیابی شناختی (دسی و ریان
 باشد.  انگیزش خودمختاري می

پیگیري » و چراییچیستی «هدف نظریۀ خودمختاري، توصیف 
). فرض اساسی این نظریه این 2000باشد (دسی و ریان،  اهداف می

شوند که  هایی درگیر می است که افراد به احتمال زیاد در فعالیت
انگیزش خودمختاري داشته باشند و یا به اراده خود عملی را انجام 

ت خواهند کاري را انجام دهند، نسب دهند. زمانی که افراد خودشان می
به زمانی که احساس کنند مجبور هستند آن کار را انجام دهند، 

ي  سطوح باالیی از خودمختاري را خواهند داشت. در درون نظریه
خودمختاري، پیوستاري از سطوح انگیزش ارائه شده است که در آن 

ترین  انگیزش درونی در باالترین سطح و عدم انگیزش در پایین
سطح، انگیزش بیرونی قرار دارد. سطح قرار دارد. بین این دو 

، و 6، تنظیمات خودپذیر5شده فکنی ، تنظیمات درون4تنظیمات بیرونی
)، سطوح مختلف انگیزش، 2000(دسی و ریان، 7تنظیمات درآمیخته

اي از انگیزش است که در آن افراد، رفتار را درونی  بیانگر درجه
که در آن  سازي فرایندي است ). درونی2000کنند (ریان و دسی، می

کنند و آن را بخشی از خودشان  افراد رفتار جدیدي را انتخاب می
). فرض براین است انواع انگیزش 2000سازند (ریان و دسی، می

نزدیک به هم در این پیوستار، نسبت به انواعی که از یکدیگر دور 
هستند از لحاظ آماري ارتباط مثبتی با همدیگر دارند (استاندیج و 

رود که تنظیمات بیرونی  ). به عنوان مثال، انتظار نمی2002، 8تراژور
ارتباط مثبتی با انگیزش درونی داشته باشد. مطالعات فراتحلیل، 

اند  سازي خودمختاري را به عنوان یک پیوستار تأیید کرده مفهوم
). عدم انگیزش، 2003، 9(چاتزیستانریس، هاگر، بیدلی، اسمیث و وانق

فراد براي تالش جهت شرکت در یک حالتی است که در آن، ا
 دهند شوند و یا به فعالیت ارزش نمی فعالیت یا رفتار تحریک نمی

). عدم انگیزش با درماندگی آموخته شده یا به 1995(ریان، 
نسبت به استعداد، تالش، و  احساساتی مانند عدم شایستگی

). در 10،2003استراتژي مرتبط است (استاندیج، دودا، انتونامیس
هاي تربیت بدنی و فعالیت بدنی، ارتباط منفی بین عدم  نهزمی

3. Deci & Ryan 
4. External Regulations  
5. Introjected Regulations 
6. Identified Regulatios 
7. Integrated Regulations 
8. Standage & Treasure. 
9.Chatzisarantis, Hagger, Biddle, Smith, & Wang 
10. Standage, Duda, & Ntoumanis 
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انگیزش، و شرکت یا میل به شرکت در فعالیت بدنی وجود دارد 
 ).2003(استاندیج و همکاران، 

ي خودمختاري در  هاي نظریه به منظور بررسی فرضیه
هاي ورزشی، سنجش تنظیمات رفتاري در ورزش هم از نظر  محیط

و  تیر رسد. پلی ی ضروري به نظر میسنج مفهومی و هم روان
)، از پیشگامان تهیه ابزاري براي سنجش انگیزش 1995( 11همکاران

ها مقیاس  ي خودمختاري بودند. آن در ورزش بر اساس نظریه
(اس.ام.اس) را طراحی و اعتباریابی کردند. این  12انگیزش در ورزش

یرونی، مقیاس (عدم انگیزش، تنظیمات ب پرسشنامه داراي هفت خرده
شده، خودپذیر، انگیزش درونی به آگاهی، انگیزش درونی  فکنی درون

باشد. در  براي انجام دادن و انگیزش درونی براي تجربه تحریک) می
چندین مطالعه، روایی و پایایی قابل قبولی براي این پرسشنامه نشان 

؛ 1999، 13؛ هو و بنتلر1995تیر و همکاران،  داده شده است (پلی
 15). مالت کاواباتا، نوکومبی، اتروفرورو، و جاکسون1999، 14لی

) بیان کردند که شواهد مهمی وجود دارد که باید تجدید 2007(
نظرهایی در این مقیاس صورت گیرد. آنان به مطالعاتی اشاره کردند 

؛ پلی تیر 2002، 16که در آن، ضعف در همسانی درونی (مارتین و وبر
) و نامناسب بودن 2001، 17یت؛ رایدیک و اسم1995و همکاران، 

؛ ریمر، فینک و 2007، 18روایی تحلیل عاملی (هودگه، آلن و اسملی
) نشان داده 2005، 20استید ؛ شاو، آسترو و بک2002، 19فیتزجرالد

)، نسخۀ شش عاملی مقیاس 2007شده است. مالت و همکاران (
قبلی انگیزش در ورزش را ارائه دادند. این پرسشنامۀ شبیه پرسشنامۀ 

هایی براي سنجش تنظیمات  بود با این تفاوت که در آن گویه
 نیز طراحی شده بود.   آمیخته در

ي جایگزینی را  )، پرسشنامه2008( 21لونسدالی، هودگه، و روسی
ي خودمختاري و استفاده از مقیاس شش عاملی  بر اساس نظریه

انگیزش در ورزش طراحی کردند. آنان برخالف مالت و همکاران 
هاي کامال جدید را بر اساس نظرات  )، یک سري آیتم2007(

ي خودمختاري و شرایط ورزشکاران رقابتی ارائه  متخصصین نظریه
ارائه شد.  22دادند. دو نسخه از پرسشنامۀ تنظیمات رفتاري در ورزش

11. Pelletier, et al 
12. Sport Motivation Scale 
13. Hu & Bentler  
14. Li 
15. Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & 
Jackson 
16. Martens & Webber 
17. Raedeke & Smith 
18. Hodge, Allen, & Smellie 
19. Riemer, Fink, & Fitzgerald 
20. Shaw, Ostrow, & Beckstead 
21. Lonsdale, Hodge, & Rose 
22. Behavioural Regulation in Sport Questionnaire  

گویه بود و سه بعد انگیزش  32ي هشت عاملی که شامل  پرسشنامه
الگرایی)، چهار بعد انگیزش درونی (دانش، تجربه تحریک، و کم

شده، خودپذیر، و درآمیخته) و  فکنی بیرونی (تنظیمات بیرونی، درون
ي شش عاملی تنظیمات  سنجد. پرسشنامه عدم انگیزش را می

ي هشت  گویه دارد و همان موارد پرسشنامه 24رفتاري در ورزش، 
شود؛ با این تفاوت که به جاي سه بعد انگیزش  عاملی را شامل می

سنجد. فرآیند تهیه، ساخت و  رونی، انگیزش درونی کل را مید
اعتباریابی این پرسشنامه در سه مرحله توسط لونسدالی و همکاران 

هاي  ها تعداد زیادي از آیتم ) انجام شد. در مرحله اول، ابتدا آن2008(
هاي پرسشنامه را تهیه کردند. سپس از نظرات  مقیاس  مرتبط با خرده

هایی را که از  ي خودمختاري استفاده کرده و آیتم متخصصان نظریه
نظر آنان نامناسب بود، حذف کردند. در مطالعه اول، اعتبار عاملی و 

ي نیوزلندي مورد سنجش  ورزشکار نخبه 382ثبات درونی بر روي 
آیتم،  32قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدي بر روي 

رفتاري در ورزش را تأیید کرد.  ي تنظیمات پرسشنامه ساختار عاملی
ها به طور  هاي برازش قابل قبول بود و تمامی آیتم به ویژه، شاخص

ي بین  هاي مناسب بارگیري شدند (محدوده دار بر روي عامل معنی
) و نهایتا اینکه، ثبات درونی هشت خرده مقیاس به 91/0تا  51/0

ورزشکار  34اي در  ي یک هفته آزمون مجدد با فاصله -روش آزمون
) را نشان داد. ضرایب 91/0تا  71/0رقابتی، ضرایب باالیی (محدودة 

). در 90/0تا  73/0ي  ه  ها نیز باال بود (محدود مقیاس  آلفا براي خرده
ورزشکار نیوزلندي، نتایج تحلیل عامل تأییدي  343مطالعه دوم در 

پرسشنامۀ هشت عاملی مجددا ساختار عاملی و ثبات درونی خرده 
ها را تأیید کرد. همچنین، آنان نشان دادند که ساختار عاملی  مقیاس

ها دارد و ضرایب  ي شش عاملی، برازش خوبی با داده پرسشنامه
بود. عالوه بر این، اعتبار  78/0ها باالي  مقیاس آلفاي همه خرده

ي شش عاملی، با بررسی الگوي ارتباطی ساده بین  ي پرسشنامه سازه
شش خرده مقیاس سنجیده شد و نتایج نشان داد در حالیکه برخی 
ارتباطات مشاهده شده همسو با انتظارات بودند (به عنوان مثال، عدم 
انگیزش ارتباط منفی با انگیزش درونی داشت)، تمایز کمتري بین 

یژه، تفاوتی بین ارتباط نمرات ها مشاهده شد. به و مقیاس برخی خرده 
شده با عدم انگیزش وجود نداشت.  فکنی  تنظیمات بیرونی و درون

هاي تنظیمات خودپذیر و  الگوي مشابهی نیز براي خرده مقیاس
درآمیخته مشاهده شد که در آن هر دو ارتباط باالیی با انگیزش 

نخبه درونی داشتند. این ارتباط در مطالعه سوم روي ورزشکاران غیر
عاملی و   نیز مشاهده شد. در مطالعه سوم، ارتباط بین پرسشنامه شش

خو بررسی شد. در کل، نتایج از  و رفتگی و خلق هاي تحلیل شاخص
کرد. به ویژه،  ي خودمختاري حمایت می هاي همسو با نظریه فرضیه

شده  فکنی  ارتباط منفی بین عدم انگیزش، تنظیمات بیرونی، و درون
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رفتگی ورزشی وجود داشت. اما  و ارتباط مثبت با تحلیل با خلق مثبت
نتایج متضادي براي انواع خودمختاري انگیزش (انگیزش درونی، 

آمد که نشانگر فقدان تمایز   دست تنظیمات درآمیخته و خودپذیر) به
هاي دیگر  بین تنظیمات درآمیخته و انگیزش درونی بود. پژوهش

وي تحلیل رفتگی ورزشی، این )، بر ر2009لونسدالی و همکاران (
 نتایج را دوباره نشان داد. 

مقیاس تنظیمات رفتاري در ورزش چند ویژگی خوب دارد. اوالً، 
توانند انگیزش  براي پژوهشگران ابزار مناسبی طراحی شد که می

ي شش عاملی یا بر اساس انواع سه گانه  درونی کل را در پرسشنامه
طالعه قرار دهند. دوم اینکه این ي هشت عاملی مورد م در پرسشنامه

آیتم) براي هر خرده مقیاس دارد. پرسشنامه  4هاي کمی ( ابزار، آیتم
تنظیمات رفتاري در ورزش چند محدودیت نیز داشت. اول اینکه، 

هاي بیشتري باید اعتبار سازه این پرسشنامه را مورد مطالعه  پژوهش
)، 2008لی و همکاران (قرار دهند. با وجود اینکه نتایج مطالعه لونسدا

ها را نشان داد، ولی تا حدي این  اعتبار واگراي بین خرده مقیاس
ها عدم  تمایز پایین بود و به مطالعه بیشتر نیاز است. در برخی پژوهش

تفکیک یا همپوشانی بیشتر بین انگیزش بیرونی و تنظیمات 
شارپ، شده و نیز بین تنظیمات خودپذیر و آمیخته (هولند،   فکنی درون

؛ موراتیدیس، لنز و 2010، 23وودچوك، کامینگ و دودا
هاي دیگر، مجزا بودن  ) و در برخی پژوهش2010، 24وانستینکیست

؛ ویالدریچ، 2009، 25ها (آسسور، وانستینکنستی، و کاپالن عامل
) نشان داده شده است. همچنین، این 2011، 26توررگروسا، و کروز

زش رقابتی طراحی شده و پرسشنامه براي افراد بزرگسال در ور
ممکن است استفاده از آن براي افراد جوانتر، به ویژه استفاده از 

هاي  مقیاس تنظیمات درآمیخته مناسب نباشد. نهایتأ اینکه، پژوهش
بیشتري براي تعیین ثبات زمانی پرسشنامه در طول مدت زمان بیشتر 

 هفته نیاز است.  1از 
، 27(آسسور و همکارانهاي آلمانی  این پرسشنامه به زبان

)، اسپانیایی (ویالدریخ 2010)، یونانی (موراتیدیس و همکاران، 2009
) ترجمه 2011، 28) و چینی (چان، هاگر، و اسپري2011و همکاران، 

شده است. بیشتر مطالعات اخیر که انگیزش و تنظیمات رفتاري در 
ي خودمختاري مورد مطالعه قرار  ورزشکاران را بر اساس نظریه

کنند (لونسدالی و همکاران،  دهند از این پرسشنامه استفاده می می
 راستا بودن فرضیات با توجه به هم ).2010، 29؛ گاس کیاردي2009

اي  ، عالیق انگیزشی فزایندهبا جامعه و فرهنگ ایرانی در این نظریه

23. Holland, Sharp, Woodcock, Cumming, & Duda 
24. Mouratidis, Lens, & Vansteenkiste 
25. Assor, Vansteenkinste, & Kaplan 
26. Viladrich, Torregrosa, & Cruz 
27. Assor, et al. 
28. Chan, Hagger, & Spray 
29. Gucciardi 

ي  هاي اخیر در زمینه کاربرد نظریه در بین پژوهشگران در سال
زاده، مختاري،  آمده است (احمدي، نمازيخودمختاري، به وجود 

). با وجود اهمیت مطالعه 1392دار، احمدي،  ؛ بهزادنیا، کشتی1391
هاي  ي خودمختاري، ویژگی انگیزش در ورزش از دیدگاه نظریه

سنجی این پرسشنامه هنوز در ایران مورد بررسی قرار نگرفته  روان
ورزش دانشجویی است. از طرفی، با توجه به نیازها و اهمیت خاص 

شود،  که در یک محیط دانشگاهی و در شرایط سنی خاصی انجام می
تواند مفید واقع شود. بنابراین،  بررسی تنظیمات انگیزشی ورزشی می

ي شش  هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی پرسشنامه
 باشد. عاملی تنظیمات رفتاري در ورزش در دانشجویان ورزشکار می

 
 روش پژوهش

یابی بوده و از نوع هدف، یک  پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه
اي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه  مطالعه توسعه

هاي سراسري و آزاد ارومیه  دانشجویان دختر و پسر ورزشکار دانشگاه
بودند و در   هاي ورزشی دانشگاه باشند که عضو یکی از تیم می

 1224نفر ( 2541د کل این دانشجویان تمرینات شرکت داشتند. تعدا
پسر) بود. براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران  1317دختر و 

هاي ارسالی، تعداد  نفر بود، که از پرسشنامه 592استفاده شد که تعداد 
ي تکمیل نشده، ناقص و عودت نشدند و در نهایت  پرسشنامه 89
نفر  265این تعداد دانشجو تحلیل شد. از  503هاي مروبط به  داده

سال  38/22پسر بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان  238دختر و 
بود. همچنین، میانگین سابقه فعالیت  69/2و انحراف معیار آن 

سال و انحراف  87/1ورزشی شرکت کنندگان در ورزش دانشجویی، 
ها بعد از هماهنگی با مربیان  بود. جهت گردآوري داده 08/1معیار آن 

هاي دانشگاهی، با حضور در محل تمرین و در زمان  ولین تیمو مسئ
ها را  استراحت بعد از تمرینات از ورزشکاران خواسته شد تا پرسشنامه

هاي الزم نیز در مورد نحوه پر کردن  تکمیل کنند. دستورالعمل
ها به طور متوسط پانزده  تکمیل پرسشنامه ها ارائه شد. پرسشنامه

تحلیل عاملی اکتشافی، روایی همزمان و اعتبار برد.  دقیقه زمان می
و تحلیل  30اس اس. پی. افزار اس. نرم 21ي  پرسشنامه به وسیله نسخه

 انجام شد.  5/8 31عاملی تأییدي با استفاده از نرم افزار لیزرل
 

 ابزارها
ي  پرسشنامه: 32ي تنظیمات رفتاري در ورزش پرسشنامه

) داراي شش 2008همکاران، تنظیمات رفتاري در ورزش (لونسدل و 
هاي عدم  باشد. این پرسشنامه مؤلفه گویه می 24عامل و شامل 

30. SPSS  
31. LISREL 8.5 
32. Behavioral Regulation in Sport Questionnaire  

                                                                      

                                                                      



 89 ....در ورزش يرفتار ماتینامۀ تنظ پرسش یساختار عامل یبررسمالک احمدي و همکاران:  

شده، تنظیمات  فکنی  انگیزش، تنظیمات بیرونی، تنظیمات درون
کند.  گیري می خودپذیر، تنظیمات درآمیخته و انگیزش درونی را اندازه

کامال درست  7ارزشی لیکرت ( 7روش امتیازدهی به صورت مقیاس 
باشد. جهت آماده سازي این پرسشنامه ابتدا  کامال نادرست) می 1تا 

پرسشنامه از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد و سپس محتوي 
ترجمه با متن اصلی مقایسه گردید تا اطمینان حاصل شود که مفهوم 
اصلی جمالت تغییر نکرده باشد. نسخه اولیه فارسی مجددا توسط 

یسی برگردانده شد. متن انگلیسی اولیه با فرد مسلط دیگري به انگل
متن ترجمه شده دوم به انگلیسی، توسط کارشناسان مسلط به هر دو 
زبان بررسی گردید. بعد از اصالحات نهایی، روایی محتوي توسط 

 شناسی ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.  اساتید مجرب در حیطه روان

. 33ر ورزشگرا د گرا و خود گیري تکلیف ي جهت پرسشنامه
گرا در ورزش (دودا و  گرا و خود گیري تکلیف ي جهت پرسشنامه
ي  ) براي بررسی روایی همزمان پرسشنامه1992، 34نیکوالس

 13تنظیمات رفتاري در ورزش استفاده شد. این پرسشنامه داراي 
ي خودگرایی) با مقیاس  گویه 6ي تکلیف گرایی، و  گویه 7گویه (

کامال موافقم)  5کامال مخالفم،  1(ارزشی لیکرت  5امتیازدهی 
) اعتبار و روایی قابل قبولی براي 1386باشد. در ایران، شفیع زاده ( می

این پرسشنامه نشان داد. در این مطالعه، نتایج آلفاي کرونباخ براي 
 آمد.  دست به 74/0گرایی  و براي بعد تکلیف 69/0بعد خودگرایی 

ي ورزش در  به ادامهمیل  : 35ي  ورزش مقیاس میل به ادامه
هاي بعد با استفاده از سه گویه بر اساس پژوهش  هاي بعد/ ماه فصل
کنندگان به  )، بررسی شد. شرکت1997سازانتیز و همکاران ( سی چات

من مصمم هستم که در فصل بعد/ ”این سه سؤال پاسخ دادند: 
من قصد انجام این ”؛ “هاي بعد این فعالیت ورزشی را ادامه دهم ماه

اي  من برنامه”؛ “هاي بعد را دارم فعالیت ورزشی در فصل بعد/ ماه
. مقیاس این “هاي بعد را دارم براي فعالیت ورزشی در فصل بعد/ ماه

 1خیلی زیاد تا  7ارزشی لیکرت ( 7پرسشنامه با روش امتیازدهی 
هاي قبلی پایایی درونی قابل قبولی را در  باشد. پژوهش خیلی کم) می

). ضریب 2003ده اند (استاندج، دودا و انتومانیس، ورزش نشان دا
آمد. از این   دست به 88/0آلفاي کرونباخ براي این پرسشنامه 

 پرسشنامه براي بررسی روایی همزمان استفاده شد.
 

 هاي پژوهش یافته
قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، شاخص آزمون کایرز مایر 

33. Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire 
34. Duda & Nicholls 
35. Behavioral Regulation in Sport Questionnaire  

آمده   دست م شد. ضریب بهانجا 37و آزمون کرویت بارتلت 36اولکین
دهد  بود که نشان می 85/0شاخص آزمون کایرز مایر اولکین برابر با 

که حجم نمونه براي تحلیل عاملی مناسب است. همچنین آزمون 
دار بود و حاکی  ) معنی=χ2 192/6826؛ >001/0pکرویت بارتلت (

از آن است که تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار مدل عاملی 
مناسب است. براي تحلیل عوامل این پرسشنامه، ابتدا از روش تحلیل 

هاي اصلی بهره گرفته شد. بدین طریق براي تعیین عوامل  مؤلفه
ي تنظیمات رفتاري در ورزش، سه شاخص اصلی زیر مورد  پرسشنامه

استفاده قرار گرفت: مقدار ویژه، نسبت درصد واریانس تبیین شده 
اکمی واریانس تبیین شده. سپس با توجه توسط هر عامل و درصد تر

ها با همدیگر، از روش چرخش  به احتمال همبسته بودن عامل
هاي احتمالی زیربناي پرسشنامه استفاده  واریماکس براي تعیین عامل

 گردید. 
هاي اصلی را  هاي مربوط به تحلیل عوامل مؤلفه ، شاخص1جدول 

باالتر از یک  دهد. مطابق این جدول، شش عامل ویژه نشان می
و عامل  66/25باشند، عامل نخست  می 04/1تا  16/6هستند، که از 

درصد کل  29/70درصد از واریانس و روي هم رفته  34/4آخر 
 اند. واریانس پرسشنامه را به خود اختصاص داده

 
هاي  ها با روش تحلیل مؤلفه واریانس تبیین شده عامل. 1جدول

 اصلی

عامل 
 شاخص

 مقدار 
 ویژه

درصد واریانس 
 تبیین شده

درصد تراکمی 
واریانس 
 تبیین شده

1 16/6 66/25 66/25 

2 26/5 93/21 58/47 

3 88/1 58/7 43/55 

4 26/1 26/5 70/60 

5 26/1 25/5 95/65 

6 04/1 34/4 29/70 

 
هاي عاملی  نتیجه چرخش به روش واریماکس نشان داد که وزن

ها حذف  بنابراین هیچ کدام از گویهبود؛  40/0ها باالتر از  همه گویه
نشان داده شده است. با توجه به  2ها در جدول  نشد. نتایج کل گویه

ترتیب هر گویه در زیر مقیاس خود، بر اساس  ها به محتواي گویه
 .چهارچوب نظري آن قرار گرفت

36. Kaiser-Meyer-Oklin  
37. Bartlett's test 
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ي تنظیمات رفتاري در  هاي پرسشنامه بارهاي عاملی گویه .2جدول
 ورزش

ویه
گ

 

م 
ظی

تن
نی

رو
بی

نی 
درو

ش 
گیز

ان
 

ون
 در

یم
نظ

ت
 

نی
فک

 
ده

ش
 

خته
آمی

م 
ظی

تن
شی 

گیز
ی ان

ب
ذیر 

ودپ
م خ

ظی
تن

 

15 84/0      

14 80/0      

23 78/0      

10 76/0      

1  86/0     

11  81/0     

19  74/0     

16  70/0     

6   78/0    

12   77/0    

4   73/0    

18   72/0    

8    85/0   

24    81/0   

3    73/0   

2    66/0   

5     82/0  

21     79/0  

13     78/0  

7     71/0  

20      84/0 

17      83/0 

22      67/0 

9      58/0 

 

هاي برازش مربوط به تحلیل عاملی  ، شاخص3در جدول شماره 
است. ي تنظیمات رفتاري در ورزش گزارش شده  تأییدي پرسشنامه

دو براي مدل دهد که شاخص خی ، نشان می3هاي جدول  یافته
باشد. اما با توجه به حجم نمونه نسبتا بزرگ،  دار می آزمون شده معنی

باشد؛ زیرا این  اعتبار آن براي بررسی برازش مدل مناسب نمی
شاخص تحت تأثیر حجم نمونه قرار دارد. مقدار شاخص خی دو به 

دهد که مدل از برازش  باشد که نشان می می 3درجات آزادي کمتر از 
هاي برازش نیکویی و  خوبی برخوردار است. همچنین شاخص

و شاخص برازش نیکویی  90/0شاخص برازش تطبیقی نیز بیشتر از 
بوده که نشانگر برازش مناسب مدل  80/0تعدیل یافته نیز بیشتر از 

ز کمتر است. عالوه بر آن شاخص میانگین مجذور خطاي تقریب نی
هاي گردآوري  باشد که نشانگر برازش خوب مدل با داده می 08/0از 

نشان داده  1باشد. بارهاي عاملی مدل آزمون شده در شکل  شده می
 شده است.

ي تنظیمات رفتاري در  براي بررسی روایی همزمان پرسشنامه
ورزش، همبستگی ابعاد مختلف انگیزش با متغیرهاي 

ي ورزش  گرایی و همچنین میل به ادامه گرایی و تکلیف خودگرایی
نشان داده شده است.  4محاسبه شد که نتایج در جدول شماره 

)، 50/0گرایی ( ي انگیزش درونی با تکلیف مطابق این جدول رابطه
) مثبت و در سطح 27/0ي ورزش ( ) و میل به ادامه19/0خودگرایی (

این متغیرها به ي تنظیم درآمیخته با  باشد. رابطه دار می معنی 01/0
مثبت و  01/0باشد که در سطح  ) می44/0) و (43/0)، (41/0ترتیب (

ي تنظیم خودپذیر با این متغیرها نیز به ترتیب  دار است. رابطه معنی
مثبت و  01/0باشد که در سطح  ) می32/0) و (23/0)، (49/0(

گرایی  شده با تکلیف فکنی  ي تنظیم درون دار است. رابطه معنی
) مثبت و 20/0ي ورزش ( ) و میل به ادامه36/0)، خودگرایی (20/0(

ي تنظیم بیرونی با  باشد. رابطه دار می معنی 01/0در سطح 
دار  منفی و معنی 01/0باشد که در سطح  ) می12/0گرایی ( تکلیف

باشد که در سطح  ) می22/0است. رابطه این متغیر با خودگرایی نیز (
داري با میل  ي معنی ما این متغیر رابطهدار است. ا مثبت و معنی 01/0

داري با  ي معنی انگیزشی نیز رابطه ي ورزش ندارد. بی به ادامه
با  001/0ي مثبت در سطح  گرا ندارد. اما رابطه گیري تکلیف جهت

ي ورزش نیز منفی  ي این متغیر با میل به ادامه خودگرایی دارد. رابطه
 دار است. معنی 05/0و در سطح 

 
 ي تنظیمات رفتاري در ورزش هاي برازش تحلیل عاملی تأییدي پرسشنامه شاخص .3جدول

 X2 X2/d.f GFI AGFI CFI RMSEA 

 08/0کمتر از  90/0بیشتر از  80/0بیشتر از  90/0بیشتر از  3کمتر از  دار نباشد معنی حد قابل پذیرش

 p<( 98/2 90/0 85/0 96/0 06/0 001/0(  97/676 مقادیر در پژوهش حاضر
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 ي تنظیمات رفتاري در ورزش هاي پرسشنامه گیري گویه بارهاي عاملی و خطاي اندازه .1شکل

 
 ي ورزش ماتریس همبستگی ابعاد انگیزش، خودگرایی، تکلیف گرایی و میل به ادامه. 4جدول

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 متغیر شماره

         1 08/1 08/6 انگیزش درونی 1
        1 40/0** 45/1 01/5 تنظیم آمیخته 2
       1 55/0** 56/0** 30/1 55/5 تنظیم خودپذیر 3
تنظیم درون فکنی  4

 
58/3 69/1 **12/0 **50/0 **32/0 1      

     1 40/0** -12/0** 06/0 -21/0** 4/1 34/2 تنظیم بیرونی 5
    1 52/0** 30/0** -08/0 -01/0 -13/0** 6/1 84/2 انگیزشی بی 6
   1 -05/0 -12/0** 20/0** 49/0** 41/0** 50/0** 66/0 05/4 تکلیف گرایی 7
  1 36/0** 23/0** 22/0** 36/0** 23/0** 43/0** 19/0** 74/0 37/3 خودگرایی 8
ي  میل به ادامه 9

 
67/5 45/1 **27/0 **44/0 **32/0 **20/0 02/0 *09/0- **41/0 **29/0 1 
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، آورده شده است. با توجه 5هاي پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول  براي بررسی همسانی درونی عامل
 . باشد باشد که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه می باالتر می 80/0ها از  ، آلفاي کرونباخ تمام عامل5به نتایج جدول 

 
 ي تنظیمات رفتاري در ورزش آلفاي کرونباخ پرسشنامه .5جدول 
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 α 83/0 88/0 83/0 84/0 86/0 84/0 ضرایب

 
  گیري بحث و نتیجه

ـا اصـل ادامـه دادن و تـرك ورزشـی مـرتبط اسـت. یکـی از            شناسی ورزشی می روانترین موضوعات در  انگیزش ورزشی یکی از مهم باشـد؛ زیـرا ب
ـاربرد گسـترده   ترین نظریات انگیزش، نظریه برجسته ـادي بـراي سـنجش      اي در ورزش دارد. پرسشـنامه  ي انگیزش خودمختاري است که ک ـاي زی ه

ها که اخیرا در ورزش کاربرد زیادي نیز داشـته اسـت    است. یکی از این پرسشنامهي خودمختاري ارائه شده  عوامل انگیزشی در ورزش بر اساس نظریه
ـاري در ورزش (لونسـدالی و    باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ساختار عاملی پرسشنامه ي تنظیمات رفتاري در ورزش می پرسشنامه ي تنظیمات رفت
ـان داد کـه در     تحلیل عامل اکتشافی، شش عامل را به عنوان مؤلفه هاي حاصل از ) و در ورزش دانشجویی بود. یافته2008همکاران،  ـلی نش هاي اص
کند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد کـه هرکـدام از سـؤاالت بـه      درصد کل واریانس تنظیمات رفتاري در ورزش را تبیین می 29/70کل حدود 

ـا یافتـه   ه  کنندصورت مناسب در زیرمقیاس خود قرار گرفتند که این یافته تأیید  ـاران (   ي اعتبار پرسشنامه بوده و همراستا ب )، 2008ي لونسـدالی و همک
ـایج تحلیـل     ي اصلی را در این پرسشنامه نشان داده باشد که شش مولفه ) می2010) و هوللند و همکاران، (2010ویالدریچ و همکاران ( اند. در کـل نت

ـاخص      انشجویان ورزشکار نشان میعاملی اکتشافی حمایت خوبی از این پرسشنامه در د ـان داد کـه ش ـاي   دهد. نتایج تحلیل عامل تأییـدي نیـز نش ه
باشـد   مـی  08/0تقریب کمتـر از   و شاخص خطاي 80/0یافته بیشتر از  ، شاخص نیکویی برازش تعدیل90/0نیکویی برازش و برازش تطبیقی بیشتر از 

ـایی قابـل قبـولی بـراي      آمده از این نمونه ستهاي به د که نشانگر برازش مناسب مدل پرسشنامه با داده ها دارد. در چندین مطالعه روایی مناسب و پای
ـاران،     2011؛ جان آنتونیو مورسیا، 2011این پرسشنامه در ورزشکاران اسپانیایی (ویالدریچ و همکاران  ـان (هوللنـد و همک ـایی در ورزش کودک )، بریتانی

ـانی درونـی       از دیگر یافته .شده است  ) نشان داده2011وس، ) و نوجوان ورزشکار برزیلی (واسکونسل2010 هاي پژوهش حاضـر، مطلـوب بـودن همس
ـار پرسشـنامه را تأییـد        80/0هاي پرسشنامه بود. به طوریکه در تمامی موارد ضرایب آلفاي کرونباخ باالي  براي تمامی عامل بود. ایـن یافتـه نیـز اعتب

 کند.   می
ـان داد کـه عوامـل     هدفی و میـل بـه ادامـه    گیري ي تنظیمات رفتاري در ورزش با جهت سشنامهنتایج حاصل از روایی همزمان پر ي ورزش، نش

ي ورزش دارنـد. همچنـین، عوامـل     انگیزشی ارتباطی منفی با میـل بـه ادامـه    شده ارتباطی مثبت و بی  فکنی مربوط به انگیزش درونی و تنظیم دورن
ـا   گرا دارنـد. ایـن یافتـه    گیري تکلیف امل مربوط به انگیزش بیرونی و عدم انگیزش ارتباط منفی با جهتمربوط به انگیزش درونی ارتباط مثبت و عو ه

ـاري    هاي قبلی نیز این ارتباطات را در پرسشنامه ي تنظیمات رفتاري در ورزش است. پژوهش ي روایی همزمان پرسشنامه ه  تأیید کنند ـات رفت ي تنظیم
 ).       2011؛ ویالدریخ و همکاران، 2008، 2009ی و همکاران، اند (لونسدال در ورزش نشان داده

ـاالیی      ي خودمختاري، پیوستاري از تنظیمات رفتاري در انگیزش وجود دارند که در آن عوامل نزدیک بر اساس ساختار نظریه ـاط مثبـت ب تـر ارتب
ارتباط در پیوستار ابعاد انگیزشی موجـود در پرسشـنامه نیـز وجـود     دهد که این  ، نشان می2نسبت به عوامل دورتر دارند. ماتریس همبستگی در جدول 

ـا عـدم    باشد و نباید ارتباط خیلی زیاد بوده و همپوشانی با یکدیگر داشـته باشـند. در برخـی پـژوهش     دارد. از طرفی، هر عامل جدا از عامل دیگر می ه
ـاهده شـده اسـت (هولنـد و       فکنی شد تفکیک یا همپوشانی بیشتر بین انگیزش بیرونی و تنظیمات درون ه و نیز بین تنظیمات خودپـذیر و آمیختـه مش

ـاران،     ) و در برخی دیگر، مجزا بـودن عامـل  2010؛ موراتیدیس و همکاران، 2008؛ لونسدالی و همکاران، 2010همکاران،  ـا (آسسـور و همک ؛ 2009ه
ـا در حـدود     حداکثر همبستگی ) نشان داده شده است. به هر حال، در پژوهش حاضر،2011ویالدریچ و همکارن،  و نیـز همبسـتگی    55/0بین متغیره

ـانگر همگرایـی و     می باشد. بنابراین، ارتباط متوسط عامل 20/0بین دورترین متغیرها (انگیزش درونی و عدم انگیزش) کمتر از  هاي نزدیک به هـم بی
 ند.   ک ها، اعتبار واگرایی را تأیید می نیز ارتباط پایین در بین دورترین عامل

هاي سراسـري و آزاد شـهر    پژوهش حاضر چند محدودیت نیز داشت. اول اینکه جامعه آماري در این پژوهش شامل دانشجویان ورزشکار دانشگاه
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ـاملی بررسـی شـد    هاي این پژوهش را باید با احتیاط به کل جامعه دانشجوي ورزشکار تعمیم داد. از طرفی، پرسشنامه ارومیه بودند و یافته ه ي شش ع
ـان، اسـتفاده از آن بـراي     در این مطالعه براي سنین دوران دانشجویی سازگار می باشد و با توجه به بلوغ فکري متفاوت دانشجویان با نوجوانان و کودک

نیسـت و بایـد از   تر معتبر  اند که عامل تنظیمات خودپذیر براي سنین پایین هاي قبلی نشان داده شود؛ زیرا پژوهش سنین نوجوانی و کودکی توصیه نمی
 ).2013ي تنظیمات رفتاري در ورزش استفاده شود (ویالدریچ و همکاران،  عاملی پرسشنامه 5مدل 

 ي تنظیمات رفتاري در ورزش به عنوان ابزاري معتبر و   اي براي سازگار بودن پرسشنامه هاي این پژوهش شواهد اولیه در کل، یافته
ـاي   کند. نتایج تحلیل عاملی مدل شش عاملی را همانند پـژوهش  در ورزش دانشجویی فراهم میپایا براي سنجش تنظیمات مختلف انگیزشی  ه

ـان و    قبلی مورد تأیید قرار داد. همچنین، پرسشنامه داراي روایی همزمان مناسبی است و همسانی درونی آن نیز مطلوب می باشد. پژوهشـگران و مربی
 بیاورند.   دست استفاده کرده و نتایج معتبري به توانند از این پرسشنامه شناسان ورزشی می روان

 سپاسگزاري
ـاي لونسـدالی      ها را تکمیل کردنـد، تشـکر و قـدردانی مـی     از تمامی دانشجویانی که در این پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه شـود. همچنـین، از آق
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