
 69-08صص . ،2931زمستان . ،6شمارة   شناسی ورزشی مطالعات روان

   

 

 رفتاری در ورزش  تنظیمات نامةتعیین روایی و پایایی پرسش
 

 9السادات واقفی نظری، راحله1، حسین پورسلطانی زرندی2رامین ایرجی نقندر
 

 7/7/31: تاریخ پذیرش  98/4/31: تاریخ دریافت

 چکیده
را  پژوهش اين آماری ةجامع. تنظيمات رفتاری در ورزش بود نامةپرسشو پايايی  روايیتعيين  هدف از اين پژوهش

آماری  عنوان نمونةشکل تصادفی ساده بهنفر به 162دادند که از بين آنها های ورزشی استان قم تشکيل ورزشکاران هيأت
 نهبود که دارای تنظيمات رفتاری چريس و همکاران الی ؤس 04 ةنامگيری مورد استفاده پرسشزار اندازهـاب .انتخاب شدند

درونی، تنظيمات  ةدادن انگيزدرونی، انجام ةبرانگيختن انگيز ةدرونی، تجرب ةدرونی عمومی، شناختن انگيز ةيزانگ) مقياسخرده
-منظور تجزيه و تحليل دادهبه. است( شده، تنظيمات بيرونی و عدم انگيزشفکنیدرآميخته، شناختن تنظيمات، تنظيمات درون

برای  ييدیأتحليل عاملی ت پايايی درونی،ها، آلفای کرونباخ برای تعيين داده آماری های توصيفی برای توصيفشاخص ها از
برای ( α=38/4) پايايینتايج حاکی از  .شد استفادهها منظور بررسی اختالف ميانگينای بهنمونهتک تیتعيين روايی سازه و 

 ح معناداری تمامی سؤاالت رابطةسط در خصوص روايی سازه و بر اساس ميزان روابط و. بود تنظيمات رفتاری ةنامسشرپ
، df (68/2)به  x2های نسبت شاخص. ها داشتند و توانستند پيشگوی خوبی برای عامل خود باشندمعناداری با عامل

460/4=RMSEA  38/4و همچنين=NFI ،50/64=AIC ،35/4=CFI ،38/4=HI ،38/4=TLI ،38/4=GFI  32/4و=AGFI 
-ها با مفهوم مقررات رفتاری نتايج نشان داد که تمامی عاملچنين در خصوص روابط عاملهم. را تأييد کردند هم برازش مدل

 . ها توانستند پيشگوی خوبی برای مفهوم تنظيمات رفتاری باشند
 

 .ورزشی ة روايی، پايايی، تنظيمات رفتاری، انگيز :هاکلیدواژه

 

Determining of validity and reliability of Behavioral Regulation in Sport 

Questionnaire  
Ramin Iraji Noghondar, Hossein Poursoltani Zarandi, Rheleh Sadat Vaghefi Nazari 

 

Abstract 
The aim of this study was to determine the validity and reliability of Behavioral Regulation in Sport 
Questionnaire The statistical population of this study was the Boards sports athletes of Qom formed 
among which 261 were randomly simple selected as sample. Measurement instrument was a 
questionnaire of 40questions of Behavioral Regulation Chriset et al included 9 subscales (Intrinsic 
Motivation General, Intrinsic Motivation to Know, Intrinsic Motivation to Experience Stimulation, 
Intrinsic Motivation to Accomplish, Integrated Regulation, Identified Regulation, Introjected 
Regulation, External Regulation, Amotivation). Statistical methods were descriptional indexes for 
describing data, Cronbach`s alpha for determining validity internal, analysis of an accepting factor 
to determine the structures validity and T one-sample test in order to examine differences of the 
averages to the statistical software SPSS and AMOS was used. Analytical results showed (α=0.83) 
reliability for behavioral regulation questionnaire. All questions had a significant relationship with 
their agent in reliability of Structure, the amount of relationship and T-value, and they could be a 
good predictor for their agent. X

2
/df=1.63, RMSEA=0.065 indexes and NFI=0.93, AIC=60.75, 

CFI=0.97, HI=0.83, TLI=0.93, GFI=0.93 and AGFI=0.91 also confirmed the goodness of models. 
Also, the results about the relations of factors with the meaning of Behavioral Regulation showed 
that all factors could be a good predictor for the concept of Behavioral Regulation. 
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 مقدمه
بررسی انگيزش و شناخت عواملی که باعث ايجاد 

ترين و شود، يکی از مهمانگيزش در افراد می
-شناسی و مديريت میهای روانترين بخشضروری

سوی باشد که کارهای علمی و پژوهشی وسيعی را به
با توجه به پيشرفت روز افزون علم، . کشاندخود می

ری عصر حاضر ترين گرفتامسائل انسانی نيز بزرگ
شود و انگيزش نيز ذهن پژوهشگران را محسوب می

 احسانی،)در سطح وسيعی به خود معطوف کرده است 
بنای انگيزش زير(. 204.، ص2831 زادهاقبالی و ترک

توان نيرويی گردد و آن را میرفتار انسان محسوب می
های سوی انجام فعاليتها را بهدانست که انسان
ترين و يکی از مهم ،در واقع. مايدنمختلف ترغيب می

های ورزشی تأثيرگذارترين عوامل روانی که در محيط
 2وينر. باشد انگيزش استاهميت بسزايی دارا می

های مختلف دريافت که بين با انجام پژوهش( 2352)
نگيزش باال و کم بر اساس تفکر ورزشکاران با ا

 يا شکست تفاوت معناداری بين ورزشکاران پيروزی
 2833، دانشفرو  ، عمرانيانشجاعی)وجود دارد 

دهد که مختلف نشان می هایپژوهشنتايج (. 35.ص
انگيزش در يادگيری افراد اهميت بيشتری نسبت به 
هوش داشته و افرادی که انگيزش پيشرفت بااليی 

خصوص توانند درها را میريزیدارند، بهترين برنامه
 1441، 1اوانز)نند استفاده از زمان نيز به انجام رسا

 ،انگيزشدارد که بيان می( 1445) 8بريس(. 21.ص
ورزش به آن  ةکه در حوز است يکی از عوامل ذهنی

ها و اين پديده اغلب به رفتار انسان. شودتأکيد می
های متفاوت، در موقعيت تنوع رفتارهای مختلف آنها

ورزشکاران نيز بر حسب ساختار و . دهدجواب می
توانند الگوهای انگيزشی متفاوتی ط مینيازهای محي

فرآيند انگيزش نيز به يک مجموعه . وجود آورندرا به

                                                                 
1. Winner 
2. Evans 

3. Baric 

زا يا ها، شرايط تنشاز نيروهای پيچيده، نيازها، سايق
های گردد که فعاليتديگری اطالق می کارهایوساز

دست آوردن اهداف آغاز کرده و به آن افراد را برای به
-رحيمو  بيگی، کرمی، علییشعبانعل)دهد تداوم می

بر اين عقيده ( 1424) 0دافتی(. 63.، ص2838، زاده
است که عوامل رفتارهای عادالنه و مشارکت در 

انگيزش افراد  ها و همچنين تجارب يادگيری برفعاليت
انگيزش يکی از عوامل روانی  ،واقعدر. تأثيرگذار است

ی هارفتار و عملکرد مربيان در محيط ةمؤثر بر نحو
، 0اساس نظر برونوبر. شودورزشی محسوب می

درونی در بين افراد  ةانگيز یانگيزش پيشرفت نيز نوع
رساندن موفق يک فعاليت اتماممنظور بهکه به بوده

 (.13.ص ،2833پورکريمی، )وجود دارد 
انواع مختلف رفتارهايی که ورزشکاران از خود ارائه 

ترل و تنظيم توسط نيروهای انگيزشی نيز کن ،دهندمی
طور به 6خودمختاری نظرية در اين راستا. شوندمی

انسان در  ةبينی انگيزبرای توضيح و پيشگسترده 
استفاده شده  جمله ورزشهای مختلف زندگی از زمينه
؛ هودگه و همکاران، 623. ص 1445، 5رپيلتيو)است 
انواع  خودمختاری بر اساس نظرية (.304.ص 1443

تواند در بين افراد نيز می 3رفتاری تنظيماتمختلفی از 
تنظيمات  :افراد وجود داشته باشد که عبارتند از

-فکنیدرون تنظيمات، تنظيمات، شناختن درآميخته

 ،3کن و الين ،چريس)بيرونی و غيره  تنظيمات، شده
عنوان رضايت درونی به ةانگيز(. 884.ص 1443

دهند درونی و لذت ورزشکاران از فعاليتی که انجام می
منظور درونی به ةباشد که از سه بخش انگيزطرح میم

ه برانگيختن تشکيل يافته دانستن، انجام کارها و تجرب
بيرونی با رضايت درونی همراه  ةانگيز ،مقابلدر. است

                                                                 
4. Daugherty 
5. Bruno 
6. Self-Determine 

7. Pelletier 
8. Behavioral Regulation 
9. Chris, Ken & Elaine 
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ر دريافت خاطباشد، بلکه ورزشکاران صرفاً بهنمی
يا رضايت آنها به انجام پاداش، جلب توجه ديگران، 

بيرونی  ةانگيز. پردازندورزشی میهای مطلوب فعاليت
پايدار نيست و برای مدت زمان کوتاهی باعث ارتقاء 

 ،2330، پيلتيور)عملکرد ورزشکاران خواهد شد 
بر اين عقيده است که ( 1445)پيلتيور (. 01.ص

ورزشی سبب شده که  ةهای اخير در مورد انگيزنگرانی
سنجی و مقررات های روانشناسان ويژگیروان
-درون تنظيمات. ری را مورد ارزيابی قرار دهندرفتا

که ممکن است در بين  بيرونیو  شدهفکنی
های عنوان سبکبه ،ورزشکاران وجود داشته باشد

که  تنظيمات بيرونی. شوندنظر گرفته مینظارتی در
زمانی  ،مختاری تعيين شده استتوسط نظرية خود

ن دست آوردافتد که يک ورزشکار برای بهاتفاق می
با گذشت . کندپاداش يا فرار از مجازات تالش می

ممکن است تا حدی  بيرونیرفتاری  تنظيمات ،زمان
 ت کهفتوان گمی طوری ديگربهيا درونی شده 

منظور حفظ رفتار مورد نياز های خارجی بهکنترل
ورزشکاران،  ةهمهای ورزشی برای در محيط. نيست

شخصاً مقرراتی مشخص شده که  ،داوران و غيره
 چريس، کن و الين، )باشد آنها مهم می تمامیبرای 
 (.801.، ص1443

بيان داشتند ( 1445) 2هراروس و بروسا باستزتز، باس
ری دادر ايجاد و نگه یکه انگيزش درونی متغير مهم

انگيزش طرفی ديگر رفتارهای ورزشی منظم است و از
. باشندتمرين مهم می بيرونی نيز در مراحل اولية

بيرونی،  ةنين مشخص شد که با افزايش انگيزهمچ
. خود را کاهش دادند هایح تمرينورزشکاران سط

در پژوهشی درمورد مربيان و ( 1443) 1رودنباک
آموزان اذعان داشت که بين جو انگيزشی مربيان دانش

معناداری وجود  ةبا انگيزش درونی دانش آموزان رابط
اظهار  (2833) گراوندهاشمی، فرخی، ضامنی و . دارد

                                                                 
1. Bassets, Herreros & Brosa 
2. Rodenbeck 

ترين مهم ،هاکه يادگيری و بهبود مهارتداشتند 
منظور شرکت بهدانشجويان ورزشکار امل انگيزش واع

 های پژوهشيافته .دنباشهای ورزشی میدر فعاليت
که بين  نشان دادنيز ( 2834)يوسفی و بهرامی 

 ةشدراکگرا و همچنين فضای ادگيری تکليفجهت
احترام به قوانين و مقررات مدار با انگيزشی تکليف

 ،ورزشی، احترام به حريف و رعايت قواعد اجتماعی
 نقندر ايرجی. مثبت و معناداری وجود دارد ةرابط

مثبتی بين جو  ةکه رابط به اين نتيجه رسيد( 2831)
نتايج . انگيزشی با دستيابی به هدف وجود دارد

حاکی از آن بود ( 1443) 8پژوهش انگلدو و مارکلند
گيرد، ورزش انجام می ةهای تبليغاتی که در حوزمهبرنا

هايی تأکيد داشته باشند که باعث افزايش بايد بر جنبه
 0، کنون و استفانهمچنين جوليا. انگيزه درونی گردند

اظهار داشتند که انگيزش اثر مثبتی بر ( 1424)
در پژوهشی به ( 1424) 0دونالدمک. رضايت افراد دارد

ت که وجود انگيزش و به اين نتيجه دست ياف
بردن از ورزش، در رشد فردی هر يک همچنين لذت

های ورزشی نقش کننده در فعاليتاز افراد شرکت
در پژوهشی ( 1421) 6کالدياماريوس و  . بسزايی دارد

با  ،انیمورزشکار در کشور رو 001 با شرکتپژوهشی 
استفاده از آزمون تحليل عاملی تأييدی دريافتند که 

رفتاری در  تنظيمات ةنامپرسش"ی عامل پنجساختار 
5تمرين

همچنين آنها برازش مطلوب . شودتأييد می "
 . عاملی را گزارش کردند پنجمدل 

 نشان داد( 1421) 3همکارانو  نتايج پژوهش فيليپ
ضعيفی  ةبا فعاليت بدنی رابط تنظيمات بيرونیکه 
نتايج تحليل رگرسيون در اين پژوهش حاکی از . دارد

واجد  تنظيمات رفتاریتغير شناسايی آن بود که م

                                                                 
3. Ingledew & Markland  
4. Julia, Kennon & Stephanie  
5. MacDonald  
6. Marius & Claudia  
7. Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire  
8. Philip et al.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029212000477
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  .باشدهای بدنی میبينی فعاليتشرايط پيش
کارگيری ابزارهای به ةدر زمين( 2333) 2بورنز و گرو

دارند که تفسير و تحليل نتايج گيری بيان میاندازه
کار گرفته شده بستگی ها به اعتبار ابزارهای بهپژوهش

رد اعتبار ابزارهای مو بايد از پژوهشگران رو،ازاين؛ دارد
در خصوص تعيين . استفاده اطمينان داشته باشند
 1ها، باربارا و ويليامنامهقابليت روايی و پايايی پرسش

اذعان دارند که تحليل عاملی تأييدی، ( 1440)
کرده و  الگوهای نظری خاصی را با يکديگر مقايسه

ها نامهبازنگری پرسش در یروش مفيد و سودمند
در جوامعی با بستر فرهنگی و  جام پژوهشان برای

ترين و يکی از مهم. باشداجتماعی متفاوت می
عملکرد ورزشکاران  ةجديدترين مباحثی که در زمين

توجه پژوهشگران مختلف را به سوی خود جلب نموده 
رفتاری بوده که از انگيزش  تنظيماتاست، مفهوم 

ام با توجه به رشد انج. گيردورزشکاران منشأ می
رفتاری و  تنظيمات ةهای مختلف در حوزپژوهش

انگيزش و همچنين اهميت اين موضوع در ورزش، 
منظور تأکيد کمی برای ساخت ابزاری مناسب به

-ازاين. رفتاری در ورزش شده است تنظيماتبررسی 

ضرورت توجه به انگيزش ورزشکاران و همچنين  رو،
های امهارائة برنهای ورزشی برای ابعاد آن در محيط

کاربردی بيش از گذشته محسوس است و از سويی 
های مختلف در ديگر گستردگی انجام پژوهش

 شناسیروان ةخصوص در حوزهای ورزشی بهمحيط
هايی معتبر نامهنمايد که از پرسشورزشی ايجاب می

های جامع استفاده گردد که بررسی گردآوری داده در
را بر  پژوهشگر ،های انجام شده در اين زمينهپژوهش

 تنظيمات ةنامآن داشت که روايی و پايايی پرسش
و  8ترجمه، انطباق. بررسی نمايدرفتاری در ورزش را 

گيری استاندارد، فرصت هنجاريابی ابزارهای اندازه

                                                                 
1. Burns & Grove  
2. Barbara & William 

3. Adaptation  

سودمندی برای آزمون کاربردپذيری ابزارها در جوامع 
اساسی در اثبات  ةاولين مرحل. آوردوجود میديگر به

 ةردپذيری يک ابزار در جوامع ديگر با زمينکارب
فرهنگی و اجتماعی متفاوت، آزمون اين مسئله است 

ابزار  ةوسيلکه به  0که آيا الگوی مشکالت همايندی
شده ، با الگوهای شناسايیدر يک جامعه شناسايی شده

 دارد؟ 0توسط آن ابزار در جوامع ديگر برازش

 شناسی پژوهشروش
-هدف کاربردی، و به لحاظ جمعاز نظر اين پژوهش 

طور مشخص که به پيمايشی -ها توصيفیآوری داده
 «6معادالت ساختاری مدل»گيری متکی بر مدل اندازه

باشد که به صورت ميدانی اجرا شده می «6ساختاری
 . است

های جامعه آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران هيأت
پيشنهاد  ةبر پاي .دادندورزشی استان قم تشکيل می

 3جيمز استيونسهمچنين و ( 2333) 5و چو بنتلر
بين ده نمونه برای هر متغير پيشتا  پنجنظر گرفتن در

در تحليل رگرسيون چندگانه با روش کمترين 
شمار انگشتی خوبی بهسر ةمجذورات استاندارد، قاعد

ها چون معادالت ساختاری در برخی از جنبه ورود، می
باشد، تعداد می کامالً مرتبط با رگرسيون چند متغيره

نامه در ازای هر سؤال پرسشنمونه به دهتا  پنج
در اين . باشدمنطقی نمیمعادالت ساختاری غير

سؤال  04نامه از پژوهش با توجه به اينکه پرسش
 844تعداد  پژوهشگر رو،ازاينتشکيل شده است، 

و پس از  کردصورت تصادفی ساده انتخاب نمونه به
 162نهايت ها درنامهآوری پرسشتوزيع و جمع

کامل مورد تجزيه و تحليل نهايی قرار  نامةپرسش
، با توجه به نيز های پرتمديريت داده برای .گرفت

                                                                 
4. Co – occurring  

5. Fit  

6. Structural Equation Model  
7. Bentler & Chou  

8. James Stevens  
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%( 0کمتر از )اينکه تعداد موارد گمشده بسيار اندک 
جايگزين ساختن )تجربی های پيشبود يکی از روش

مورد ( ی گمشده با ميانگين متغير مربوطههاداده
  .ه قرار گرفتاستفاد

لی اؤس 04 ةنامپرسش ،گيری مورد استفادهابزار اندازه
 (1443) چريس، کن و الين ةساخت 2رفتاری تنظيمات

درونی  ةانگيز (عامل)مقياس خردهنه که دارای بود
درونی  ة، شناختن انگيز(0تا  2های سؤال)عمومی 

درونی  ةبرانگيختن انگيز ة، تجرب(3تا  0های سؤال)
-سؤال)درونی  ةدادن انگيز، انجام(21تا  3های سؤال)

تا  25های سؤال) تنظيمات درآميخته، (26تا  28های 
، (10تا  12های سؤال) تنظيمات، شناختن (14

، (84تا  16های سؤال) شدهفکنیتنظيمات درون
 انگيزشعدم ، (80تا  82های سؤال) بيرونی تنظيمات

گيری دازهمقياس ان .است (04تا  80های سؤال)
هفت  سؤاالت. بود بر مبنای ليکرت ها،تمامی سؤال

های کامالً مخالف، مخالف، و شامل گزينه ،ایگزينه
موافق، موافق، کامالً مخالف، بدون نظر، کمیکمی

، 6، 0، 0، 8، 1، 2ترتيب موافق و روش امتيازگذاری به
ترجمه و باز "با استفاده از روش استاندارد  .بودند 5

1ترجمه
نامه توسط مترجمان متخصص از پرسش ،"

منظور به .زبان انگليسی به زبان فارسی ترجمه گرديد
نامه در يک پرسش تعيين روايی صوری و محتوايی،

 متخصص از اساتيد نفر 24بررسی مقدماتی در اختيار 
قرار گرفت و نواقص  یورزشو مديريت  شناسیروان

 .شدرفع  آنموجود در 

-از شـاخص  هاتوصيفی دادهتحليل  منظور تجزيه وبه

 8ضـريب آلفـای کرونبـاخ    آزمـون  از و ،های توصيفی
و ( هاعامل) هامقياسخرده درونی 0پايايیبرای تعيين 

تحليـل عـاملی    آزمـون ، رفتاری تنظيمات ةنامپرسش

                                                                 
1. Behavioral Regulation in Sport Questionnaire 
2. Forward-Backward 
3. Cronbach / Alfa Coefficient 

4. Reliability 

-تی تکو از آزمون  6برای تعيين روايی سازه 0تأييدی

هـا  منظور بررسـی اخـتالف ميـانگين   به 5اینمونهتک
ها با اسـتفاده از نـرم   تجزيه و تحليل داده. شداستفاده 

ــی.اس آمــاری هــایافزار در  3 آمــوس و 3 .اس.اس.پ
 .به انجام رسيد P≤40/4سطح معناداری 

 های پژوهشیافته
مـرد  %( 1/00)نفر  223 ،بررسی شده ورزشکار 162از 
های يـافته با توجه به. زن بـودند%( 3/00)نفر  208و 

ميـــانگين ســـنی ورزشـــکاران  ،مـــدهدســـت آبـــه
 222مجرد و %( 0/05)نفر  204 سال و 5/60±18/06

در بررســی ميــزان  . متأهــل بودنــد %( 0/01)نفــر 
نفـر   32نتـايج نشـان داد کـه     ،هاآزمودنی تحصيالت

%( 5/06)نفر  203دارای مدرک فوق ديپلم، %( 3/80)
ــانس،  ــر  14ليس ــانس و %( 5/5)نف ــوق ليس ــر  1ف نف

 .مـــدرک تحصـــيلی دکتـــری بودنـــددارای %( 3/4)
-هـا در رشـته  از آزمودنی%( 3/01)نفر  283همچنين 

های انفرادی در رشته%( 2/05)نفر  218های تيمی و 
 .ورزشی بودند هایمشغول به انجام فعاليت

-، مقدار آزمون کيسرــ می(2 جدول)با توجه به نتايج 

 ادددست آمد که نشان میبه 318/4 و اوکلينير 
-نه برای انجام تحليل عاملی مناسب میحجم نمو

همچنين مقدار آزمون کرويت بارتلت . باشد
(442/4P< ،03/6804X2= )ر بوده که مشخص معنادا

همبستگی الزم وجود دارد و  هاشود بين سؤالمی
تأمين شرايط الزم برای انجام تحليل  ةدهندنشان

 .عاملی در اين مطالعه است

                                                                 
5. Confirmatory factor analysis 
6. Construct Validity 
7. One-Samplt T Test 
8. Statistical Package for Social Sciences 

9. Analysis of Moment Structures 
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 یر و اوکلینمی –ت و کیسرنتایج آزمون بارتل. 2جدول 
 مقدار پیش فرض

 KMO 318/4آزمون 

 آزمون کرويت بارتلت

 03/6804 مقدار مجذور کای

 534 درجه آزادی

 442/4 سطح معناداری

 

واريانس عامل " در ستون ،1جدول  نتايج با توجه به
همبستگی با  ةدهند، اعداد درج شده نشان"مشترک

مبنای مالک پذيرش برحاضر  پژوهشدر . عامل است

های سؤالبر اين اساس  رو،ازاين .تعيين گرديد 0/4
.بودند مناسبی بارعاملیدارای  پژوهش ةنامپرسش

 

 ابزار پژوهش هایسؤال هایاشتراك .1جدول 
 واریانس عامل مشترك برآورد اولیه میزان اشتراك هر متغیر هاسؤال ردیف

 036/4 2 2سؤال  2
 013/4 2 1سؤال  1
 515/4 2 8سؤال  8
 580/4 2 0سؤال  0
 581/4 2 0سؤال  0
 638/4 2 6سؤال  6
 012/4 2 5سؤال  5
 600/4 2 3سؤال  3
 502/4 2 3سؤال  3
 556/4 2 24سؤال  24
 664/4 2 22سؤال  22
 568/4 2 21سؤال  21
 635/4 2 28سؤال  28
 501/4 2 20سؤال  20
 001/4 2 20سؤال  20
 000/4 2 26سؤال  26
 030/4 2 25سؤال  25
 544/4 2 23سؤال  23
 514/4 2 23سؤال  23
 524/4 2 14سؤال  14
 636/4 2 12سؤال  12
 602/4 2 11سؤال  11
 633/4 2 18سؤال  18
 501/4 2 10سؤال  10
 680/4 2 10سؤال  10
 563/4 2 16سؤال  16
 632/4 2 15سؤال  15
 685/4 2 13سؤال  13
 531/4 2 13ال سؤ 13
 553/4 2 84سؤال  84
 553/4 2 82سؤال  82
 545/4 2 81سؤال  81
 685/4 2 88سؤال  88
 004/4 2 80سؤال  80
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 واریانس عامل مشترك برآورد اولیه میزان اشتراك هر متغیر هاسؤال ردیف
 502/4 2 80سؤال  80
 384/4 2 86سؤال  86
 526/4 2 85سؤال  85
 503/4 2 83سؤال  83
 323/4 2 83سؤال  83
 662/4 2 04سؤال  04

 

نامه پرسش هایالؤس ،8ول با توجه به نتايج جد
. شوددرصد از کل واريانس را شامل می 38/66کل در

درونی عمومی  ةمؤلفه انگيزدرصدهای واريانس برای 
 ةبرانگيختن انگيز، 44/0 درونی ةشناختن انگيز ،01/8

، تنظيمات 30/0 درونی ةانجام انگيز، 46/0 درونی

، تنظيمات 23/3، شناختن تنظيمات 80/6درآميخته 
و عدم  12/22، تنظيمات بيرونی 02/3شده فکنیروند

 هاالؤنتايج بار عاملی س. باشدمی 11/21انگيزش 
در حد  هاالؤدهد که بار عاملی تمامی سنشان می

 .قابل قبول است
 

 

 االتؤهای اصلی همراه با چرخش واریماکس در مورد بار عاملی سلفهؤنتایج تحلیل م .9 جدول

 هاسؤال ردیف

 هاعامل
 ةانگیز

درونی 
 عمومی

شناختن 
 ةانگیز

 درونی

برانگیختن 
 ةانگیز

 درونی

انجام 
 ةانگیز

 درونی

تنظیمات 
 درآمیخته

شناختن 
 تنظیمات

تنظیمات 
درون 

 فکنی شده

تنظیمات 
 بیرونی

عدم 
 انگیزش

         003/4 2سؤال  2
         644/4 1سؤال  1
         553/4 8سؤال  8
         520/4 0سؤال  0
        346/4  0سؤال  0
        503/4  6سؤال  6
        008/4  5سؤال  5
        680/4  3سؤال  3
       520/4   3سؤال  3
       520/4   24سؤال  24
       636/4   22سؤال  22
       342/4   21سؤال  21
      550/4    28سؤال  28
      323/4    20سؤال  20
      083/4    20سؤال  20
      012/4    26سؤال  26
     013/4     25سؤال  25
     033/4     23سؤال  23
     636/4     23سؤال  23
     666/4     14سؤال  14
    552/4      12سؤال  12
    000/4      11سؤال  11
    583/4      18سؤال  18
    534/4      10سؤال  10
    031/4      10سؤال  10
   005/4       16سؤال  16
   040/4       15سؤال  15
   584/4       13سؤال  13
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 هاسؤال ردیف

 هاعامل
 ةانگیز

درونی 
 عمومی

شناختن 
 ةانگیز

 درونی

برانگیختن 
 ةانگیز

 درونی

انجام 
 ةانگیز

 درونی

تنظیمات 
 درآمیخته

شناختن 
 تنظیمات

تنظیمات 
درون 

 فکنی شده

تنظیمات 
 بیرونی

عدم 
 انگیزش

   086/4       13سؤال  13
   530/4       84سؤال  84
  523/4        82سؤال  82
  603/4        81سؤال  81
  500/4        88سؤال  88
  023/4        80سؤال  80
 381/4         80سؤال  80
 354/4         86سؤال  86
 535/4         85سؤال  85
 305/4         83سؤال  83
 355/4         83سؤال  83
 584/4         04سؤال  04

 11/21 12/22 02/3 23/3 80/6 30/0 46/0 44/0 01/8 درصد واريانس
درصد واريانس 

 38/66 تجمعی

 

 رفتاری تنظيمات ةنام، پرسش0بر اساس نتايج جدول 
. باشدمی( α=38/4)دارای پايايی درونی قابل قبولی 

درونی عمومی  ةهای انگيزپايايی عامل همچنين
(58/4=α)درونی  ة، شناختن انگيز(52/4=α)ة، تجرب 

 ةدادن انگيز، انجام(α=53/4)درونی  ةبرانگيختن انگيز
، (α=38/4) ت درآميختهتنظيما، (α=53/4)درونی 

فکنی تنظيمات درون، (α=55/4) تنظيماتشناختن 
عدم و ( α=50/4) بيرونی تنظيمات، (α=32/4) شده

، با توجه به اين نتايج. باشدمی( α=31/4) انگيزش
و  انگيزشعدم باالترين ميزان آلفا مربوط به عامل 

کمترين ميزان آلفا مربوط به عامل شناختن انگيزه 
 .دبودرونی 

 

 رفتاری تنظیمات ةنامآلفای کرونباخ برای پایایی پرسش آزمون .4جدول 
 ضریب آلفا هاتعداد سؤال هامفهوم و عامل ردیف

 58/4 0 درونی عمومی ةانگيز(: عامل) 2
 52/4 0 درونی ةشناختن انگيز(: عامل) 1
 53/4 0 درونی ةتجربه برانگيختن انگيز(: عامل) 8
 53/4 0 درونی ةدن انگيزانجام دا(: عامل) 0
 38/4 0 تنظيمات درآميخته(: عامل) 0
 55/4 0 تنظيماتشناختن (: عامل) 6
 32/4 0 شدهفکنیتنظيمات درون(: عامل) 5
 50/4 0 بيرونی تنظيمات(: عامل) 3
 31/4 6 انگيزشعدم (: عامل) 3
 38/4 04 رفتاری تنظيمات ةنامپرسش(: مفهوم) 24

با ( 0تا  2)های سؤال ة، رابط0ج جدول با توجه به نتاي
با ( 3تا  0)های ، سؤالدرونی عمومی ةانگيزعامل 
با ( 21تا  3)های ، سؤالدرونی ةشناختن انگيزعامل 
 28)های ، سؤالدرونی ةتجربه برانگيختن انگيزعامل 

های سؤال درونی، ةانجام دادن انگيزبا عامل ( 26تا 
های سؤال ،درآميختهتنظيمات با عامل ( 14تا  25)

 16)های ، سؤالتنظيماتبا عامل شناختن ( 10تا  12)
های ، سؤالشدهفکنیتنظيمات درونبا عامل ( 13تا 

ای ـهبيرونی و سؤال تنظيماتبا عامل ( 80تا  84)
-معنادار می گيزش نيزـانعدم با عامل ( 04تا  80)

 .باشد
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 رفتاری تنظیماتنامه های پرسش ها با عامل ارتباط بین شاخص .6جدول 
 نتیجه سطح معناداری واریانس خطا میزان رابطه هاعامل ها شاخص ردیف

 2سؤال  2
درونی  ةانگيز

 عمومی

 تأييد 420/4 81/4 05/4
 تأييد 440/4 85/4 64/4 1سؤال  1
 تأييد 440/4 05/4 63/4 8سؤال  8
 تأييد 445/4 60/4 34/4 0سؤال  0
 0سؤال  0

 ةزشناختن انگي
 درونی

 تأييد 420/4 03/4 55/4
 تأييد 445/4 63/4 31/4 6سؤال  6
 تأييد 424/4 28/4 86/4 5سؤال  5
 تأييد 440/4 86/4 64/4 3سؤال  3
 3سؤال  3

تجربه برانگيختن 
 درونی ةانگيز

 تأييد 440/4 83/4 61/4
 تأييد 424/4 34/4 33/4 24سؤال  24
 أييدت 422/4 05/4 63/4 22سؤال  22
 تأييد 424/4 86/4 64/4 21سؤال  21
 28سؤال  28

انجام دادن انگيزه 
 درونی

 تأييد 440/4 58/4 30/4
 تأييد 445/4 64/4 55/4 20سؤال  20
 تأييد 418/4 48/4 25/4 20سؤال  20
 تأييد 445/4 88/4 05/4 26سؤال  26
 25سؤال  25

تنظيمات 
 درآميخته

 تأييد 421/4 10/4 04/4
 تأييد 446/4 60/4 32/4 23سؤال  23
 تأييد 440/4 32/4 34/4 23سؤال  23
 تأييد 420/4 03/4 56/4 14سؤال  14
 12سؤال  12

 تنظيماتشناختن 

 تأييد 421/4 04/4 52/4
 تأييد 418/4 48/4 25/4 11سؤال  11
 تأييد 420/4 00/4 65/4 18سؤال  18
 تأييد 414/4 63/4 38/4 10سؤال  10
 تأييد 422/4 01/4 60/4 10سؤال  10
 16سؤال  16

تنظيمات درون 
 شدهفکنی

 تأييد 443/4 63/4 38/4
 تأييد 446/4 61/4 53/4 15سؤال  15
 تأييد 420/4 16/4 62/4 13سؤال  13
 تأييد 420/4 05/4 56/4 13سؤال  13
 84سؤال  84

 بيرونی تنظيمات

 تأييد 445/4 68/4 53/4
 تأييد 445/4 54/4 30/4 82سؤال  82
 تأييد 445/4 13/4 08/4 81سؤال  81
 تأييد 446/4 16/4 02/4 88سؤال  88
 تأييد 424/4 20/4 83/4 80سؤال  80
 80سؤال  80

 انگيزشعدم 

 تأييد 421/4 66/4 31/4
 تأييد 443/4 53/4 33/4 86سؤال  86
 تأييد 443/4 06/4 50/4 85سؤال  85
 تأييد 446/4 52/4 30/4 83سؤال  83
 تأييد 443/4 32/4 34/4 83سؤال  83
 تأييد 424/4 05/4 63/4 04سؤال  04
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 نمودار سنگریزه. 2شکل 

 

 2برازش( نیکویی)آزمون خوبی 

هـای  عامـل  سطح معناداری،بر اساس ميزان رابطه و 
قيد شده در جـدول   رفتاری تنظيماتگانه با مفهوم نه

ها دال شود که تمامی رابطهص میمشخ، 2و شکل  6
 رفتـاری  تنظيمـات بين هر عامل با مقيـاس   ةبر رابط

 .مورد تأييد است
 

 2رفتاری تنظیماتها با مفهوم بین عامل ةرابط .6جدول

 هنتیج سطح معناداری واریانس خطا بار عاملی مفهوم هاعامل ردیف

 درونی عمومی ةانگيز 2

 تنظيمات
 رفتاری

 تأييد 426/4 84/4 00/4
 تأييد 428/4 13/4 03/4 درونی ةشناختن انگيز 1
 تأييد 424/4 81/4 05/4 درونی ةتجربه برانگيختن انگيز 8
 تأييد 446/4 26/4 04/4 درونی ةانجام دادن انگيز 0
 تأييد 446/4 51/4 30/4 تنظيمات درآميخته 0
 تأييد 421/4 08/4 66/4 تنظيماتشناختن  6
 تأييد 424/4 82/4 00/4 شدهفکنینتنظيمات درو 5
 تأييد 424/4 20/4 83/4 بيرونی تنظيمات 3
 تأييد 445/4 38/4- 23/4 انگيزشعدم  3

 

                                                                                                                                        
1. Goodness of Fit statistic  
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ها  در آزمون خوبی برازش، تناسب مجموعه داده
به   X2، نسبت 5شود که با توجه به جدول  بررسی می

df  و ريشه ميانگين مجذور خطای  68/2برابر با
باشد، می 460/4که برابر با ( RMSEA)2تقريبی 

همچنين . بنابراين مدل از برازش الزم برخوردار است
1=38/4هایشاخص

NFI ،50/64=8
AIC ،

35/4=0
CFI ،38/4=0

HI ،38/4=6
TLI ،38/4=5

GFI 
3=32/4و 

AGFI از طرفی . برازش مدل را تأييد کردند

3=60/4 هایشاخص
 PNFI، 00/4=24

IFI  و
80/4=22

RMR  در . ندمدل را تأييد نکردبرازش
شاخص ذکر شده برای آزمون خوبی  21مجموع از 

 برازششاخص  3شاخص نامناسب بود و  8 ،بـرازش
از  رفتاری تنظيماتمدل را تأييد کردند، بنابراين مدل 

و تمامی  باشدهای برازش مناسب میلحاظ شاخص
توانند در مدل ساختاری شش عامل مطرح شده می

 .پژوهش مجتمع شوند

 

 برازش (نیکویی) های آزمون خوبیشاخص ةنتیج .7جدول 

 df RMSEA NFI AIC CFI HI TLI GFI AGFI PNFI IFI RMRبهx2 متغیر

 80/4 00/4 60/4 32/4 38/4 38/4 38/4 35/4 50/64 38/4 460/4 68/2 رفتاری تنظيمات
 رد رد رد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد نتيجه

 

 
 نامهپرسشبار عاملی و واریانس خطای مدل ساختاری  .2 شکل

2  1  8  0  0 6  5  3  3   24   22

                                                                                                                                        
1. Root mean square Error of Approximation  

2. Normed Fit Index  

3. Akaike informatio criterion  
4. Comparative Fit Index  

5. Hoelter Index  

6. Tucker-Lewis Index  
7. Goodness of Fit Index  

8. Adjusted Goodness of Fit Index  

9. Parsimony Normed Fit Index  
10. Incremental Fit Index  

11. Root Mean-square Residual  
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ميانگين ، با توجه به 3جدول  با توجه به نتايج
، (P  ،23/84=t≤42/4) رفتاری تنظيمات متغيرهای

شناختن ، (P ،32/03=t≤42/4) انگيزه درونی عمومی
تجربه برانگيختن ، (P ،36/00=t≤42/4) انگيزه درونی

انجام دادن ، (P ،30/01=t≤42/4) انگيزه درونی
تنظيمات  ،(P ،05/13=t≤42/4) انگيزه درونی

 تنظيمات، شناختن (P ،08/82=t≤42/4) درآميخته

(42/4≥P ،31/18=t) ،تنظيمات درون فکنی شده 
(42/4≥P ،65/3=t) ،418/4)رونی بي تنظيمات=P ،

13/1-=t ) انگيزش عدم و(42/4≥P ،0/20-=t) 
 تنظيمات ةشود که ميانگين نمرگيری میچنين نتيجه

مراتب به های آنرفتاری ورزشکاران و همچنين عامل
 .باشدمیاز ميانگين فرضی بهتر و باالتر 

 
 آن هایو مؤلفه رفتاری تنظیماتای برای متغیر تک نمونه تیآزمون  .0جدول 

 متغیر ردیف
 میانگین 

 مشاهده شده

 میانگین 

 فرضی

 اختالف 

 میانگین
t 

 درجه 

 آزادی

 سطح 

 معناداری

 42/4 164 23/84 16/03 264 16/143 رفتاری تنظيمات 2
 42/4 164 32/03 3/3 26 3/10 درونی عمومی ةانگيز 1
 42/4 164 36/00 08/3 26 08/10 درونی ةشناختن انگيز 8
 42/4 164 30/01 33/3 26 33/10 درونی ةنگيختن انگيزتجربه برا 0
 42/4 164 05/13 30/3 26 30/10 درونی ةانجام دادن انگيز 0
 42/4 164 08/82 08/5 26 08/18 تنظيمات درآميخته 6
 42/4 164 31/18 5/3 14 54/13 تنظيماتشناختن  5
 42/4 164 65/3 03/8 26 03/23 شدهفکنیتنظيمات درون 3
 418/4 164- 13/1 43/2 14 32/23 بيرونی تنظيمات 3
 42/4 164- 0/20- 86/3 10 68/20 انگيزشعدم  24

 

 گیریبحث و نتیجه
رفتاری در بين ورزشکاران  تنظيماتاهميت انگيزه و 

معتبر و  ةنامباشد که به ساخت يک پرسشاز عللی می
رفتاری در بين  تنظيماتمنظور بررسی پايا به

رفتاری  تنظيماتامروزه . پرداخته شود ورزشکاران
کند که در اين تأثيرات مهمی در حوزه ورزش ايفا می

راستا وجود يک ابزار اندازه گيری معتبر و استاندارد به 
منظور استفاده پژوهشگران بيش از گذشته نيز 

هدف از انجام اين پژوهش تعيين . گردداحساس می
فتاری در ورزش ر تنظيمات ةنامروايی و پايايی پرسش

هايی قابل اعتماد و معتبر بود که سؤاالت و مؤلفه
 . داشته باشد

 مده از اين پژوهش نشان داد کهآدست نتايج به

عنوان شاخص هماهنگی ضريب آلفای کرونباخ به
رفتاری  تنظيمات ةنامپرسش برای هادرونی کل سؤال

(38/4=α )درصد  25دهد فقط که نشان می باشدمی
 .گيری بوده استدر اثر خطای اندازه هانمره واريانس

نامه های پرسشدر بررسی پايايی هر يک از عامل
درونی  ةهای انگيزنتايج نشان داد که پايايی عامل

، (α=52/4)درونی  ة، شناختن انگيز(α=58/4)عمومی 
، انجام (α=53/4)درونی  ةتجربه برانگيختن انگيز

 يمات درآميختهتنظ، (α=53/4)درونی  ةدادن انگيز
(38/4=α) تنظيمات، شناختن (55/4=α) ، تنظيمات

بيرونی  تنظيمات، (α=32/4) شدهفکنیدرون
(50/4=α ) انگيزش عدم و(31/4=α )با . باشدمی

شود که باالترين توجه به اين نتايج مشخص می
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و کمترين ميزان  ،انگيزشعدم ميزان آلفا به عامل 
به  .استمربوط ونی در ةآلفا به عامل شناختن انگيز

نامه و تمامی اين ترتيب، هماهنگی درونی کل پرسش
و در سطح ( 54/4)ها باالتر از حد نصاب عامل

گيری در مطلوبی بوده، بنابراين ميزان خطای اندازه
ها بيانگر آن است که اين يافته. باشدکمترين حد می

که به  استابزار معتبری  رفتاری تنظيمات ةنامپرسش
در  ورزشی شناسیروان ةحوز فعال گرانپژوهش

نيز و همچنين انگيزش آنها  رفتار ورزشکارانارزيابی 
اين های هايی مشابه با عاملعامل. کمک خواهد کرد

قرار  بررسیديگری مورد  هایپژوهشدر  پرسشنامه
چريس، کن و الين  گرفته است، که در اين راستا

شور ورزشکاران در کدر پژوهشی بر روی ( 1443)
 تنظيمات بيرونیهای کنگ پايايی عاملهنگ

(53/4=α) ،شدهفکنیتنظيمات درون (35/4=α) ،
 تنظيمات درآميخته، (α=33/4) تنظيماتشناختن 

(34/4=α) ، انگيزش عدم(38/4=α)درونی  ة، انگيز
درونی  ة، برانگيختن انگيز(α=58/4)عمومی 

(36/4=α)درونی  ة، دانش انگيز(34/4=α ) و انجام
همچنين  .باشدمی( α=34/4)درونی  ةادن انگيزد

با بررسی ورزشکاران در ( 1421)ماريوس و کالديا 
رفتاری را  تنظيمات ةنامکشور رومانی پايايی پرسش

(54/4<α )گزارش نمود. 
نامه و قدرت پيشگويی پرسش ةدر بررسی روايی ساز

سطح  توانند داشته باشند، نتايج مقاديرمی هاسؤال که
 مدل ها در تحليلطور ميزان رابطهو هميناری معناد

سؤال  04نشان دادند که تمامی  معادالت ساختاری
توانند پيشگوی خوبی میبه نامهموجود در پرسش

بنابراين . گانه باشندنههای معناداری برای عامل
 ةنامموجب تأييد ساختار نظری پرسش هاتمامی سؤال

ر سطح با مقادي نتيجهدر. شوندرفتاری می تنظيمات
، روايی بيرونی و هامشخص شده برای سؤالمعناداری 

 هاتمامی سؤالروايی درونی  "رابطه"مقادير برآورد 
گيری چنين نتيجه رو،ازاين .گيردمورد تأييد قرار می

های های تجربی حاصل از پژوهششود که دادهمی
گذشته بر اساس پارامترهای و عوامل مختلفی که در 

خوبی تبيين توان بهاند را میوهش دخالت داشتهاين پژ
 .يا توجيح کرد

رفتاری،  تنظيماتها با مفهوم عامل ةدر بررسی رابط
درونی عمومی  ةها؛ عامل انگيزتمامی عامل

(426/4=P ،00/4=r)درونی  ة، شناختن انگيز
(428/4=P ،03/4=r)درونی  ةبرانگيختن انگيز ة، تجرب
(424/4=P ،05/4=r)درونی  ةدادن انگيزم، انجا
(446/4=P ،04/4=r) ،446/4) تنظيمات درآميخته=P 

 ،30/4=r) تنظيمات، شناختن (421/4=P  ،66/4=r) ،
، (P ،00/4=r=424/4) شدهفکنیتنظيمات درون

عدم و ( P ،83/4=r=424/4)بيرونی  تنظيمات
رفتاری  تنظيماتبا ( P  ،23/4- =r=445/4)انگيزش 

های که با نتايج پژوهش ندداشتمعناداری  رابطة
و ماريوس و کالديا ( 1443)چريس و همکاران 

-عامل توانسته نهبنابراين هر  .همخوانی دارد( 1421)

 ةناماند پيشگوی خوب و مناسبی برای پرسش
نتيجه روايی درونی و در. باشند "رفتاری تنظيمات"

-مورد تـأييد قرار می( رفتاری تنظيمات)بيرونی مدل 

 .گيرد
های چندگانه، معتقدند که شاخص( 2333) 2و بتلرهو 

در اين . دهندارزيابی جامعی از برازش مدل را ارائه می
 ةنامپژوهش، در آزمون خوبی برازش برای پرسش

، PNFI=60/4 هایشاخص رفتاری تنظيمات
00/4=IFI  80/4و=RMR  برازش مدل را تأييد

 dfبه  x2شاخـص نسبت  هشت؛ از طرفی نکردند
(68/2) ،460/4=RMSEA ،38/4=NFI ،

50/64=AIC ،35/4=CFI ،38/4=HI ،38/4=TLI ،
38/4=GFI  32/4و=AGFI  برازش مدل را تأييد

از رفتاری  تنظيماتکلی، مدل  ةعنوان نتيجبه. کردند
باشد و های برازش نيز مناسب میلحاظ شاخص

                                                                 
1. Hu & Bentler 
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ها مطابق با اين يافته. شودبرازندگی مدل تأييد می
در پژوهشی برازش ( 1443)اران و همک چريس

 تنظيمات ظطنامهای برازندگی پرسشمطلوب شاخص
همچنين ماريوس و کالديا  .را گزارش کردند رفتاری

برازندگی  2(اس.کيو.ای) افزاربا کمک نرم( 1421)
رفتاری در تمرين را گزارش  تنظيماتمطلوب مدل 

اين نتيجه بدان معناست که مدل معادالت  .نمودند
در اين  افزار آموسشده با کمک نرمری ارائهاساخت

-پژوهش، مدل ساختاری مناسبی بوده و برازنده داده

بر اين اساس . باشدهای حاصل از اين پژوهش نيز می
-های جمعگيری کرد که دادهتوان چنين نتيجهمی

تواند نتايج می ،نامهاين پرسش وسيلةبهآوری شده 
اطالعات دقيقی را در  مورد اطمينانی را ارائه کرده و

 . اختيار پژوهشگران قرار دهد

 ای در ايننمونهتک تینتايج حاصل از آزمون 

 تنظيمات هایپژوهش نشان داد که ميانگين نمره
، انگيزه درونی عمومی (P ،23/84=t≤42/4)رفتاری 

(42/4≥P ،32/03=t)درونی  ة، شناختن انگيز
(42/4≥P ،36/00=t)ةيزبرانگيختن انگ ة، تجرب 

، انجام دادن انگيزه (P ،30/01=t≤42/4)درونی 
 تنظيمات درآميخته، (P ،05/13=t≤42/4)درونی 

(42/4≥P ،08/82=t) 42/4) تنظيمات، شناختن≥P ،
31/18=t) ،42/4) شدهفکنیتنظيمات درون≥P ،
65/3=t) ،بيرونی  تنظيمات(418/4=P  ،13/1-=t ) و

گيری جهچنين نتي( P ،0/20-=t≤42/4)انگيزش عدم 
رفتاری ورزشکاران  تنظيمات ةشود که ميانگين نمرمی

مراتب از ميانگين فرضی های آن بهو همچنين عامل
-گيری میباشد، بنابراين چنين نتيجهبهتر و باالتر می

نامه از ها و همچنين کل پرسششود که تمامی عامل
منظور بررسی و شناسايی به قدرت تشخيص الزم

طبق بر .برخوردار هستند رزشکارانرفتاری و تنظيمات
اين مؤلفه در ( 1443)چريس و همکاران اظهارات 

                                                                 
1. EQS  

رفتاری ورزشکاران مورد  تنظيماتمورد بررسی 
توان از آنها برای سنجش شناسايی قرار گرفتند که می
 .های ورزشی استفاده نمودرفتار ورزشکاران در محيط

کنگ بيان وی با بررسی ورزشکاران در کشور هنگ
افراد تعامل  ةنوعی با انگيزها بهاشت که اين مؤلفهد

دارند و در واقع هر واکنشی که در اين زمينه 
دهند، ناشی از انگيزه ورزشکاران از خود نشان می

-ها از طريق پرسشآنهاست، که در مجموع اين مؤلفه

 .گيری قرار گيردتواند مورد اندازهمی ةساخته شد ةنام
 دست آمده از اين پژوهشتايج بهنهايت با توجه به ندر
-، پرسشخصوص هنجاريابی با يک محيط جديددر

رفتاری ابزاری قابل اطمينان و معتبری  تنظيمات ةنام
 یرفتار تنظيمات توان برای ارزيابیبوده که می

 به انگيزشی از آن استفاده نمود و ةورزشکاران در حوز
ديگر، عبارتیبه. يافتنتايج پايا و باثباتی هم دست 

نامه، آوری شده از طريق اين پرسشهای جمعداده
رفتاری  تنظيماتاطالعات معتبری در خصوص 

همچنين پژوهشگران . آوردورزشکاران نيز فراهم می
 ةنامتوانند از پرسشورزشی می شناسیروان ةحوز

عنوان رفتاری بر مبنای مدل نه عاملی، به تنظيمات
های ساير حوزه ای مطلوب و مناسب درنامهپرسش

قابل مختلف ورزشی از آن استفاده کنند و نتايج 
 . دست آورنداطمينانی را به
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های سخت تمرينی فائق آيم، احساس رضايتمندی  توانم بر تکينيکوقتی می
 .برمکنم، زيرا از آن لذت میزيادی می

       

کنم، زيرا آن را می( غرور)ستم، احساس هيجان که واقعاً درگير فعاليت ههنگامی
 .دوست دارم

       

هايم را انجام دهم، راضی هستم و برايم جالب توانم به درستی توانايیوقتی می
 .است

       

        .لذت و مسرت بخش است های جديدکشف اجرای استراتژی

و  برميشتر بدانم لذت میب کنم،می در آن فعاليتورزشی که  رشته ةاز اينکه دربار
 .خوشحال می شوم که درباره آن بيشتر بدانم

       

، زيرا يادگيری برمهای جديد تمرينی را کشف کنم لذت میتکنيک بتوانماز اينکه 
 .ها را دوست دارمچگونه به کار بردن تکنيک

       

        .برمانجام نداده بودم لذت می جديد تمرينی که قبالً فنوناز يادگيری 

        .برملذت می نی در ورزشماجرای تمري يادگيریهای از کشف استراتژی

، زيرا در حين کنمهيجانی احساس خوشنودی می هایمحيطزندگی کردن در  از
 .ورزش کردن احساس عالقه فوق العاده شديدی دارم

       

        .زمانی که واقعا درگير فعاليت هستم احساس هيجان دارم

        .ام هستم احساس هيجانی شديدی دارمزمانی که در حال انجام ورزش مورد عالقه

        .به فعاليتم توجه کنم زيرا احساس مثبتی پيدا ميکنم تمايل دارم

يابی ، زيـرا از دستکنم، احساس رضايت دارمتمرينی غلبه می فنون سختبر  وقتی
 .برمبه اهداف بلند مدتم لذت می

       

از اين موفقيت ، زيرا احساس خوبی دارم ،کنمپيدا می راکه نقاط ضعفم هنگامی
 .کنماحساس لذت می

       

دهم احساس رضايت درست انجام می ام را کامل وورزشی ياتکه تجربهنگامی
 .برمهايم لذت می، زيرا از به کارگيری توانايیدارم

       

تمام تالشم و  کنم احساس خوبی دارمخوبی اجرا می سخت را به فنونکه  هنگامی
 .گيرميابی به اهدافم به کار میبرای دسترا 

       

توانم از خودم آن می ةوسيلو به دهدمن را بسط و گسترش می کردن ورزش
 .شناخت پيدا کنم

       

-فرصتی به من می و ترين عقايد من سازگار استکردن در ورزش با عميقشرکت

 .دهد تا بفهمم چه کسی هستم
       

زيرا هر کاری  های صحيح زندگی من استکردن در ورزش  يکی از بخششرکت
 .دهم، تعريفی است از من که چه کسی هستمدر ورزش انجام میکه 

       

به من اجازه  زيرا انتخاب کردم مست که برای زندگی خودا از راهی بخشیورزش 
 .حرکت کنمهايم ارزش سویدرمسيری درست به  مادر زندگی تادهد می

       

، زيرا هايی است که با ديگران آشنا شويمنظر من ورزش يکی از بهترين راهبه
 .مزايای ورزش برای من مهم است

       

        .دهدو به من آموزش خودنظمی می بخشدتمرين سخت اجرای مرا بهبود می

        ةتوسع های انتخابی برای رشد وبهترين راه يکی ازاين است که ورزش از مزايای 
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 .و من برای آن ارزش قائل هستم بودههای شخصی ديگر جنبه

تواند برای ديگر راه خوبيست برای يادگيری خيلی از چيزهايی که می کردنورزش
 .مفيد باشد منمراحل زندگی 

       

        .وب با دوستانم استها برای حفظ روابط خورزش يکی از بهترين راه

اگر و من  خواهد سالم وخوش اندام باشد الزم استورزش برای هر فردی که می
 .کنمورزش نکنم احساس شرم می

       

اگر و  بايد ورزش کنم برای اينکه حس خوبی در مورد خودم داشته باشم حتماً
 .م داشتهورزش نکنم احساس شکست خوردگی خوا

       

زيرا  ،اختصاص ندهم احساس بدی خواهم داشت کردن نی را برای ورزشاگر زما
 .کنم مجبورمبرای ادامه دادن ورزش حس می

       

        .زيرا اگر ورزش نکنم احساس گناه ميکنم ورزش کنم مرتب بايد

و اگر  شناسم خوب باشمهايی که میدهد در مورد آدمبه من اجازه می کردن ورزش
 .گران احساس خوبی نسبت به من نخواهند داشتورزش نکنم دي

       

و من از اينکه ديگران  اجتماعی برای ورزشکاران دارد-ورزش مزايای اقتصادی
 .کنمکنند احساس فشار میورزش می

       

و مردم مرا به ورزش کردن  آوردورزش شهرت برای ورزشکاران به ارمغان می
 .کنندتشويق می

       

کنند، برايشان مهم است که سالم و خوش اندام در اطراف من زندگی می مردمی که
 .من برای رضايتمندی مردم ورزش ميکنمو باشند

       

        .تمايل دارم به ديگران نشان دهم که چقدر در ورزش خوب هستم

        .دانم مقصودم چيستاما حاال نمی داليل خوبی برای ورزش کردن داشتم، قبالً

و  توانم به اهدافی که برای خودم داشتم برسمبه نظر نمی پرسماغلب از خودم می
 .گويم چرا بايد ادامه دهمبه خودم می

       

        .برم و دليل آن برايم واضح نيستگذشته از ورزشم لذت نمیة حال حاضر به اندازدر

تری را به آن اختصاص خواهم ورزشم را ادامه بدهم و زمان بيشمی چرا دانم کهنمی
 .امپرسم چرا در اين راه قرار گرفتهو از خودم می دهم

       

-توانم در ورزشم موفق باشم و بيشتر از اين چيزی نمیتصور من اين است که نمی

 .دانم
       

        .کنمو به آن فکر نمی جايگاه من در ورزش کجاست که برايم واضح نيست

 

 


