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 چکیده
 61دارای ورزشیی   یدهخودنظم نامةپرسش. ورزشی نیاز است «دهیخودنظم»به  ورزشمدت از فواید طوالنیبردن برای بهره 

 یسینج روان هیای یژگیی وتعیین حاضر پژوهش  از هدف. سنجدیمرا  ورزشی یدهخودنظم یهامؤلفهمیزان و ه ک سؤال است
روش ایین پیژوهش توفییفی از     .استاستان فارس ورزشی  یهاباشگاهجوان ورزشی در ورزشکاران  یدهخودنظم نامةپرسش
بیه روش  س اسیتان فیار  باشیگاه زنانیه در    سیه و مردانیه   باشیگاه  چهیار  ز کار اورزش 651که در آن تعداد ت یابی اسزمینه نوع
ل خیودگردانی  عام چهیار  بیه شییوچ چرخ،یی     تحلیل عاملی ه از روشمدآست دنتایج به .شیرکت کردنید   ایخوشهگیری نمونه

 44/54و در زنیان   61/48 اندر میرد  کیه   ن دادن،ا را شدهخودگردانی شناختهو   درونی چ  انگیزیفکندرونبیرونی  خودگردانی 
 و دهما 61 یبیرا  خنباوکریلفاآ طریی  از نی دروهمسانی  یب پایاییاضر .ردکی یمرا تبیین  یدهخودنظمدرفد از واریانس کل 

ترتییب در میردان و   هبی ) سیازی دونیمهو نیز از طری   (16/8 و 88/8ترتیب در مردان و زنان ه)بنامه در کل پرسش عامل چهار
 66/8تیا   44/8بین ی ورزشی دهخودنظم ةنامپرسش همگرایروایی  ضرایب  همچنین .دبو بخشضایتر( 16/8و  67/8 زنان
 ان جیوان ورزشیکار  خیودتنظیمی منظور ارزییابی  بهپژوه،گران گیری ورزشی برای بهره یدهخودنظم ةنامپرسش بنابراین .بود

 .شرایط الزم را داراست
 تحلیل عاملی.  یدهخودنظمورزش  ی  سازروااعتباریابی   :کلیدواژه ها

 

Psychometric Properties of the Exercise Self-Regulation Questionnaire 
 

Zahedeh Rahmanian, Mohammad VaezMousavi, Mehdi Sohrabi 
 

Abstract 
To benefit from long-term advantages of exercise, exercise "self-regulation" is needed. The 
Exercise Self-regulation Questionnaire (SRQ-E) is a 16-item scale designed to measure 
factors of exercise self-regulation. The Purpose of the present study was to determine 
psychometric properties of the Exercise Self-regulation Questionnaire in sport clubs athletes 
in Fars city. Using cluster sampling, 256 athletes from 7 clubs in Fars province took part in 
the study. Findings from rotated factor matrix indicated four factors of self-regulation that 
marshaled internal regulation, identified regulation, external regulation, and introjected 
regulation which determined 48.76% for men & 54.64% for women of total variance 
explaining self-regulation. Data indicated high level of Cronbach’s alpha (0.80 and 0.67, for 
men and women, respectively) and split-half (0.79 and 0.62, for men and women, 
respectively) reliability coefficients of the Exercise Self-Regulation Questionnaire totally. The 
convergent validity of the questionnaire was between 0.44 and 0.71. Therefore, the Exercise 
Self-Regulation Questionnaire has qualified to assesse self-regulation of young athletes by 
researchers. 
Key words: Validity, Reliability, Exercise, Self-Regulation, Factor Analysis. 
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 مقدمه
اهیداف   میتنظی  یافراد بیرا  ییتوانابه  6یدهخودنظم 

بیه سیمت    ،یرفت یپ یخیود بیرا   ریحفظ مس  یورزش
از انجیام   یشخصی  یهیا فهم پیاداش و  نیاهداف تمر

 (.6866  6درییی)ها شییودیگفتییه میی  یرفتییار ورزشیی 
از و  یجیان یهیوش ه  یهااز مؤلفه یکی یدهخودنظم

 نیبی مییزان آن   است کیه  یکننده فردتیعوامل حما
تفیاوت  مورزشکاران  ریو فعال و غ یبتدورزشکاران م
توانییییایی (. 6476و همکییییاران   یلییییی)خل اسییییت
 ةنظرییییدر ای مفهیییوم برجسیییته دهیییینظمخیییود

گسیترش  و ( 6775  4ییان و ر )فردریک 4خودمختاری
( 6785  1ییان و ر )دسی 5ارزیابی شناختی ةنظری ةیافت
بییین ارتبییا   چنظریییه مبتنییی بییر زنجیییر اییین. اسییت
بیه  بیدنی   تمرینم،ارکت در  مثالً) های درونیانگیزه
 میثالً ) بیرونی هایانگیزهو  ذاتی آن( یهاپاداشدلیل 

  بیرونیی  یهیا دسیت آوردن پیاداش  به برایم،ارکت 
فرآینیدهای   بیا  هاانواع انگیزه ةهم. است (مانند جوایز
  هیا ها  پیاداش که ارزش شوندیمم،خص  اینظارتی
را  یتو رضییا هییایمنییافع  سییرگرم  یکنترلیی-خییود
بیه   نییز انگیزش درونی و بیرونیی   عالوه هب. دارنددربر
  8  خودگردانی بیرونی6درونیخودگردانی های شاخهزیر

و خییودگردانی   7انییهفکن  خییودگردانی درون8بیرونییی
افیرادی کیه دارای    ؛شیوند تقسیم میی  68شناخته شده
هستند معمیوالً در انجیام تکیالی      درونی خودگردانی

-طور خودبیه را بهایت عالقه  لذت  هیجان و رضخود 

و هیدف از فعالییت را خیود     کننید یمی خودی تجربیه  

                                                                 
1. Self-regulation 

2. Haider 
3. Self-determination theory (SDT) 

4. Frederick & Ryan 

5. Cognitive evaluation theory 
6. Deci & Ryan 

7. Internal Self-regualtion 

8. External Self-regulation 
9. Introjected-Self-regulation 

10. Identified regulation 

بییه کنتییرل  بیرونییی خییودگردانی. داننییدیمییفعالیییت 
 جبارهایاف،ار یا  به خاطرکه  شودیمگفته رفتارهایی 
 انهفکندرون خودگردانی .شوندمی انجام بیرونی آشکار

ای و ف،یاره  هایادآوربا یکه  ی دارداشاره به رفتارهای
حتمیاالت مربیو  بیه    یا ا  مانند تهدید به جرم  درونی

خییودگردانی  در .ابنییدییمییانگیییزه  نفییساعتمادبییه
و اهمیت  ددانیمچون ارزش رفتار را  فرد شدهشناخته

انجیام   آن را  دنی یبیمآن را برای اهداف انتخابی خود 
 ةنامییپرسییش. (6888دسییی   و ریییاند )دهیییمیی

از ایین  ( 7678  ییان ر)دسی و  66دهی ورزشیخودنظم
بنا شده است کیه   خودمختاری ةنظریبر مبنای جهت 
 تحلییل دالییل مختلی  و معیانی تعامیل رفتیاری       به
 پردازد.یم
دهی بیین  خودنظم ةمقایس ةدر زمینها برخی پژوهش 

دختیران و پسیران   هایی را میان تفاوت  زنان و مردان
ی ها( در برخی از سازهساله 64-65نوجوان ورزشکار )

انه  ن،ان فکندرونخودگردانی همچون   یدهخودنظم
  66  اسبرن  استندج  و اسکوینگتون)گیلسون دهند.می
انید کیه   ن،ان داده هاپژوهش سایرکه درحالی ؛(6887

بین دختران و پسیران )کیالس هفیتم و ییازدهم( در     
  پنگ ی تکالی  تفاوتی وجود ندارد )هنگدهخودنظم
هیییایی در ین تنیییاق (. وجیییود چنییی6887  64و روِل
هیای  ی مختل  اهمییت توجیه بیه تفیاوت    هاپژوهش

 ةنامییپرسییشجنسیییتی در بررسییی روایییی و پایییایی  
 دهد.دهی را ن،ان میخودنظم

 ةنامی پرسیش که به هنجاریابی  ( 6787و کنل ) ریان 
آمییوزان دبسییتانی  دانییش دردهییی ورزشییی خییودنظم
شیییهری و روسیییتایی و و دبیرسیییتانی   راهنمیییایی
کانادا( از تمامی سیوو   اهل انی دختر و پسر )شهرست
پرداختنید    سیاله  68 تا 7اقتصادی از سنین -اجتماعی

                                                                 
11. The Exercise Self-regulation Questionnaire 

(SRQ-E) 
12. Gillison, Osborn, Standage, & Skevington 

13. Hong, Peng, & Rowell 
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ی ورزشیی  دهی خیودنظم  ةنامی پرسیش ن،ان دادند که 
بیه عبیارت دیگیر     ؛ است ی روایی و پایایی خوبیدارا

طری  تحلیل عاملی  بییانگر چهیار   آن  از  چاعتبار ساز
و  انییهفکنروند  یرونیییب  یدرونیی یخییودگردان عامییل
-تمیام خیرده  عیالوه   هبی  بود. شدهگردانی شناختهخود

 بیین  )همسانی درونی( کرونباخ یآلفاها دارای یاسمق
 ةنامی پرسیش بیین  پییش  روایی. اندبوده 85/8تا  16/8

با ابزارهای سنجش پی،یرفت تحصییلی    یدهخودنظم
 6یری درونی در مقابل بیرونیی گجهت)معدل(  مقیاس 

کنتییرل  درکسیینجش چندبعییدی   (6786  6)هییارتر
 5محیط اولییه جو  ةنامپرسش (6785  4)کنل 4کودکان
-میادر -بندی انگییزش پیدر  درجه (6761  1چرمز)دی
تحصییلی   ةهیای مقییاس مقابلی   نامیه   پرسیش 6معلیم 
توجیه   ةنامی پرسیش ( 6784  7تیرو و کنیل  ) 8نکودکیا 
بنیدی  مقییاس درجیه  ( 6788  66)بورمسیتر  68کودکان
 .سینجیده شید   64نیدی تیالش  بس درجهو مقیا 66لذت
 مقیییاسمعنییاداری بییین   ةبیییانگر رابویی  هییایافتییه
فیو    ورزشی و تمام ابزارهای سینجش  یدهخودنظم

آزمیون  ( 6786  65)برایانیت  64بودند. شاخص همیدلی 
 ةنامییپرسییش ( و6767  66سییتر) 61مسییا ل تعرییی 

                                                                 
1. Intrinsic Versus  Extrinsic Orientation in the 

Classroom Scale   
2. Harter 
3. Multidimensional  Measure of Children's 

Perceptions of Control 
4. Connell 
5. Origin Climate Questionnaire 
6. DeCharms 

7. Mother- father- & teacher-rated  motivation  
of the children 

8. Children's Academic Coping Inventory 

9. Tero & Connell 
10. Children's Concern Questionnaire   

11. Buhrmester 

12. Enjoyment rating 
13. Effort rating 

14. Index of Empathy    

15. Bryant 
16. Defining Issues Test 

17. Rest  

  67)ولبورن و کنیل  68ندهی رابوه با دیگراخودگزارش
در  د.کردنی حماییت  را  پایایی افتراقیی آزمیون  ( 6786
-پرسشو پایایی  روایی بررسیدیگری که به  پژوهش

برای افراد مبتال به بیماری  دهی ورزشیخودنظم ةنام
-بیه  یدرونی  ییایپا  ه بودپرداخت 68مزمن انسدادی ریه

کیل   یکرونباخ برا یآلفا بیضر  یدست آمده از طر
تا  64/8 ةدر دامن هااسیمقخرده یو برا 766/8آزمون 
آن  یآزمون )همبستگ نیا ییو روا محاسبه شد 47/8
( تیا  ی)با سوو  سالمت 46/8هر هفته(  ینبد نیبا تمر
و  سیوییی)د معنییادار بییود  8886/8در سییو   46/8

کیه    ( نیز6887)66و همکاران ماتا (.6886  66همکاران
 ةنامییپرسییشسیینجی هییای روانویژگیییبییه بررسییی 
ختیه  سیاله پردا  64-58بیانوان   ورزشیی  یدهخودنظم

 تیوان یمی نامیه را  پرسیش این دند که کربودند  اظهار 
مقییییاس ة خودمختیییاری بیییه دو زیرطبییی  نظریییی

( و 76/8دهی ورزشی مستقل )آلفای کرونباخ=خودنظم
شیییده )آلفیییای ورزشیییی کنتیییرل یدهیییخیییودنظم
همچنین  بیان شده است  د.کرتقسیم  (66/8کرونباخ=

ورزشیی در مقایسیه بیا     یدهی خودنظم ةنامپرسشکه 
 چدارای اعتبار سیاز  یدهخودنظمهای نامهشپرس ایرس

 توانید یمی که  استگذاری متفاوتی نمره چیوو ش خوب
 یخیییودگردان  یرونییییب یخیییودگردانچهیییار عامیییل 

ی درون زشیو انگ شدهشناخته ی  خودگردانانهفکندرون
  64سابیسیتون  مکیک  و بالنچیارد     را بسنجد )ویلسون

6866). 
دهیی  خیودنظم  ةنامی پرسش بینیید روایی پیشأدر ت 

نامییه بییا بییه ارتبییا  اییین پرسییش تییوانیمییورزشییی 
و پایبندی  64متغیرهایی همچون بهبود عملکرد ورزشی

                                                                 
18. Self-Reported Relatedness to Others 

19. Wellborn & Connell 
20. Chronic obstructive pulmonary disease 

21. Davis 

22. Mata 
23. Wilson, Sabiston, Mack, & Blanchard 

24. Sport Performance Enhancement 
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های مختل  اشیاره کیرد.   وهشدر پژ 6به تمرین بدنی
مختل  به ارتبیا    یهااست که فراتحلیلحالیاین در

  کاراکیا   دهی با عملکرد ورزشی )تکسیرابین خودنظم
( و پایبندی بیه ورزش  6866  6  سیلوا  و ریانمارکلند

( اذعان 6868  4  وود  استی   و چاتزیسارانتیسهاگر)
در پژوه،ی ن،ان دادنید   (6868) 4و بری راسل ؛دارند
 بیا اسیتفاده از  )سینجیده شیده    5مختیار خود چانگیزکه 

 چکننید بینیی دهی ورزشیی( پییش  خودنظم ةنامپرسش
 ةکنندهبینینیز پیش و های ورزشیتداوم انجام تمرین

. اسیت مدت زمان انجام تمرین بیدنی در هیر جلسیه    
تجزییه و  بیه  کیه    ( نییز 6868) 1و همکارانش سیلویا

چاقی  ةدرمان یک سال دخیل در هاییسمتحلیل مکان
بر سو  فعالییت بیدنی    بر اساس تئوری خودمختاری

طور مثبتی بهدرونی  که انگیزش دندکربیان پرداختند  
(886/8>p ) اثیر   شدید( وبا شدت متوسط )ورزش بر
ن،یان   (6868) 6آن،یل  پو نیت و عیالوه   هب گذارد.یم

 اطور قابل توجهی ببه 8یخودمختارتنظیم که  اندداده
بیه   ندفعیات پیرداخت   مثبیت و  ةورزش  عاطفلذت از 

عوامییل انگیزشییی و   و رابوییه داردورزش در هفتییه 
دی بیدنی تیا حی    تمیرین پیامدهای عاطفی و رفتیاری  

مینظم  را برای پایبنیدی بیه تمیرین    د افراهای انگیزه
ن،یان داده   یدیگر . در پژوهشکندبیین میتورزشی 
به رفتارهایی با  ثر بر پایبندیؤی از عوامل مکه یک شد

کییاربردن راهبردهییای  هییدف ارتقییای سییالمتی بییه 
 است؛و دستیابی به اهداف قابل حصول دهی خودنظم

 کننیده از حماییت  یافتهارختسا هاییطمح کهطوریبه
  پرورش دهینظماز خود یکه سوو  باالتر  استقالل

به ه پایبندی ب د کننمیایجاد انگیزه  و خودمختاری را 

                                                                 
1. Adherence to exercise 

2. Teixeira, Carraça, Markland, Silva, & Ryan 

3. Hagger, Wood, Stiff, & Chatzisarantis 
4. Russell & Bray 

5. Self-determined motivation 

6. Silva et al. 
7. Puente & Anshel 

8. Self-determined regulation 

  7)گیرین  دنشیو میی  منجر ارتقای سالمتی یهابرنامه
6881.) 

آن  یفعال است که ط یندیفرا یدهخودنظمرو  ازاین 
و  زشیی نگشیناخت  ا بیر  تیا   کنندیمتالش  رانیفراگ

 کننید. و کنتیرل   میتنظی  و آنهیا را   رفتار خود نظیارت 
شیواهد را   ترینی،ی ب ورزشیی  دهیی های خودنظمسازه

گذارنید و بیا   برای تعدیل فعالیت بدنی در اختییار میی  
باعث پایبندی به تمرین بیدنی   لذت از ورزشافزایش 
به همین جهت  پژوهش حاضر معووف بیه  شوند. می
توسیعه و   باعیث اسیت   که ممکین است  مهمی چحوز

ی و بهبیود  ورزشعملکرد ارتقاء  برای یاجرای مداخالت
گام دهی ورزشی شود؛ چراکه خودکارآمدی و خودنظم

 باورهیای اساسی در شناسایی اجزاء افلی و ضیروری  
ابیزار قابیل اعتمیاد و     ةتوسیع   یورزشی  دهیی نظمخود
 هیای سیازه مفاهیم مربو  بیه  بتواند است که  یمعتبر
 .بسنجدرا  ورزش به پایبندی و مختاریخود
رغیم اهمییت خیودگردانی بیرونیی  خیودگردانی      علی 

شیده  درونی و خودگردانی شیناخته  چ  انگیزانهفکندرون
در بهبود عملکرد ورزشی و پایبندی به تمرین بدنی  با 

کیه در   شیویم یمی نگاهی به ادبیات پژوه،ی متوجیه  
بیین   آشیکاری دهیی ورزشیی تفیاوت    نظیم خود ةزمین
داخیل و خیارج از ک،یور    انجام شیده در   هایهشپژو

داخلی در این زمینه معدودند  هایپژوهش .وجود دارد
(. 6887  68زادهنامی  حییدرنیا  و حیاجی    نیکفرمانبر)

 بیرای  شناسان ورزشیی مربیان و روان همچنین  اغلب
و  دقی  نیاز به ابزار دهی خودنظم سنجش ت،خیص و
بیه   ممکین  زمیان  کمتیرین  در بتوانند دارند که پایایی

بررسی میزان خودمختاری افراد بیرای انجیام تمیرین    
 اینامهپرسش به نیاز  درنتیجهمنظم ورزشی بپردازند. 

بررسی خودمختاری افراد برای انجام تمرین  ةدر زمین
 دقی  طوربه بتواند شود کهیم احساس منظم ورزشی

 ت،یخیص را ورزشیکاران  دهی نظمابعاد گوناگون خود

                                                                 
9. Green 

10. Farmanbar, Niknami, Haidarnia, & Hajizadeh 
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در ایین شیرایط     .بومی مغایر نباشید  فرهنگ با و دده
 ک،یورهای  در یی کههانامهپرسش ینمعتبرتراز  یکی

از  خیودتنظیمی  گوناگون ابعاد برایپژوه،گران  دیگر
ی ورزشیی  دهخودنظم ةنامپرسش دکننیم استفاده آن
که  تیسؤاال  اساس براین. ( است6787و کنل   ریان)

 که: چنین است شوددر این پژوهش مور  می
 ةنامییپرسییشیی کییه هییاسییؤالآیییا مجموعییه  .6

از  انییددادهی ورزشییی را ت،ییکیل دهییخییودنظم
 ؟ هستندپایایی برخوردار 

 ةنامییپرسییشیی کییه هییاسییؤالآیییا مجموعییه  .6
  دارای انید دادهی ورزشی را ت،کیل دهخودنظم
 ؟ ی هستندی مناسبیروا

 روش پژوهش
وع از نی  6توفییفی  پیژوهش در این پژوهش از طیر    

 ةکلیی پیژوهش شیامل    ةاستفاده شد. جامع 6یابیزمینه
ی ورزشیی اسیتان   هیا باشگاهورزشکارانی بودند که در 
ماه تمرینات ورزشی انجیام   سهفارس حداقل به مدت 

 دادند.یم
 کنندگانشرکت
 چهییار حاضییر اعیییای پییژوهشکننییدگان در شیرکت 

باشگاه زنانیه   سهورزشکار مرد( و  645باشگاه مردانه )
کالین  چند که با توجه به قاعدبودورزشکار زن(  666)
( در استفاده از تحلیل عاملی که بر اسیاس آن  6866)

انتخیاب    ضیرب شیود   5تیا   4االت بایید در  ؤتعداد س
کننیدگان را بیانوان و   از شیرکت  %66/46 تعداد. شدند
. ادنید دیمرا مردان ورزشکار ت،کیل  آناناز  64/56%
 بیین  حاضیر  پیژوهش کننیدگان در  سنی شرکت دامنة
  منیاط  اییران   ةابتیدا از بیین کلیی    .بود سال 48تا61

و از بییین شییهرهای اسییتان فییارس    اسییتان فییارس
بیه دلییل آشینایی پژوه،یگران بیا      شهرستان جهیرم  

. از ندانتخاب شید آنان  اجتماعی-فرهنگی هاییژگیو

                                                                 
1. Descriptive study 

2. Survey research 

باشیگاه   چهیار  نییز  مناط  شهرستان جهرم ةبین کلی
بیه تصیادف   ورزشی زنانه  باشگاه سهو ورزشی مردانه 
ی ورزشیی  هاباشگاهبه  پس از آنشدند.  درنظر گرفته

هدف مراجعه و با همیاهنگی مسیئوالن  ورزشیکاران    
انتخیاب شیدند و پیس از    سال  48تا61ن بیبزرگسال 

از   )با دادن هدایایی به قید قرعه هاآنجلب همکاری 
ی دهی خیودنظم هیای  نامیه (  پرسشنفر 6  نفر 65هر 

ا اجیر   ضمن توضی  مفاهیم و جمالت دشوار  ورزشی
 شد.

 ابزار گردآوری اطالعات
 یورزشی  یدهی خودنظم ةنامپرسش در این پژوهش از

-استفاده شده است. این پرسش (6787و کنل   ریان)

چیرا  کیه   پیردازد می این مسئله لیدال بررسی به نامه
 هیای تمیرین  به اید نکنمی  ورزشطور منظم به افراد
 66افراد  ینامه براپرسش نی. ادنشومی  م،غول یبدن

 چهیار سیؤال در   61 یسال به باال ساخته شده و دارا
 یفکنی درون یخیودگردان   یرونی یب یخودگردان اسیمق

 یدرونی  زشیی و انگ  شیناخته شیده   یشده  خیودگردان 
 یسؤال 61آزمون  نیشده در اکسب چاست. حداقل نمر

کیل   چنمیر  .باشید یم 667و حداکثر آن برابر  61برابر 
 هیای همجمیوع نمیر  از  یورزشی  یدهی خیودنظم  یبرا
بیرای   (.6488  ی)شیکر  دیی آیدست مبه هااسیمقریز

انگلیسیی   نسیخة ( 6488  شیکری ) در ایران اولین بار
و  کیرد ترجمیه   طور رسمی به فارسینامه را بهپرسش

کییه در پییژوهش   آن را در معییرا اسییتفاده قییرار داد
 .(6)پیوست  ه استه شداستفاد نسخه از این نیز حاضر

 هایافته
میانگین و انحراف معییار  که  دهدن،ان می  6جدول  

ی مردان و زنان  تیا حیدودی   هاگروهدهی در خودنظم
حیاکی از   تیی  آزموننتایج  وبا یکدیگر متفاوت است 

وجییود تفییاوت معنییادار بییین زنییان و مییردان در کییل  
د رونی  ادامیة در نتیجه دهی است. خودنظم ةنامپرسش

طور مجزا نامه بهبررسی رواسازی و اعتباریابی پرسش

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25B2%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587%2B%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D9cb%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official&rurl=translate.google.com&sl=fa&u=http://payman-ghiratmand.blogfa.com/post/3&usg=ALkJrhgQTYFD_2EE7sIOTtrNRsCm12799w
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 شود.انجام می)از لحاظ جنسیت( 
 ورزشکار زنان و مرداندهی بین خودنظم ةمقایس. 3جدول 

 تیآزمون  انحراف معیار میانگین تعداد جنس مقیاس

 دهیخودنظم
 65/68 66/68 645 مرد

74/6641-* 
 84/8 88/64 666 زن

*8886/8>p 

 
 ةنامیییپرسیییش« سیییاختارعاملی»بیییرای بررسیییی  

اکت،افی و روش تحلیل  چشیو ورزشی از یدهخودنظم
منظیور تعییین تعیداد    . بهشد استفادههای افلی لفهؤم

)در اینجیا   هیا عامیل  ةها  نمودار ارزش ویژه همعامل
 معییار اسیت( ترسییم و بیر اسیاس      سیؤال  61منظور 
د تعییین    تعداد عواملی که باید استخراج شیو 6اسکری

)برای بیان  د و با روش واریماکس چرخش داده شدش
اختصار از آوردن برخی جداول و نمودارهیا خیودداری   

 . شود(می
معیار اسکری ن،ان داد که چهار عامل باید چیرخش   

در گیروه   به ترتییب   6ک.ام.اُداده شوند. مقدار ضریب 
و آزمیون   دسیت آمید  هبی  66/8و  14/8ن مردان و زنا
در هییر دو گییروه  p<8886/8ز در سییو  بارتلییت نییی

م،مول یک عامیل شیدند کیه     ییهادادهدار بود. امعن
 (6)یییا بییاالتر را داشییتند. جییدول   48/8وزن عییاملی 

از چیرخش   پیس را  هامادهعاملی هر یک از  یهاوزن
ارزش  عامیل  چهیار   . در کلدهدیمواریماکس ن،ان 

شکار در گروه مردان ورز که باالتر از یک داشتند چویژ
درفیید از  44/54ورزشییکار  زنییانو در گییروه  61/48

در  6و  5االت ؤ. سواریانس کل آزمون را تبیین کردند
-بیه  در گروه بیانوان  5 و 4  6االت ؤو سگروه مردان 

در دو عامیل   48/8عیاملی بییش از    ردلیل داشتن بیا 
 .ندتکرار شد

« انهفکنخودگردانی درون»عامل اول   مردانگروه در  

                                                                 
1. Scree 
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO) 

از  %86/64و داشییت  48/6 چارزش ویییژ کییه  بییود
. ایین درحیالی   ردکی یمی واریانس کل آزمون را تبیین 

خیودگردانی  »اسیت کیه عامیل اول در گیروه بیانوان      
 74/61کیه    بود 66/6آن  چو ارزش ویژ« شدهشناخته

  .کردیمدرفد از واریانس کل آزمون را برآورد 
خییودگردانی » و زنییان عامییل دوم در گییروه مییردان 

 چدارای ارزش وییژ که در گیروه میردان     بود« نیبیرو
از واریییانس کییل را تبیییین  %64/66کییه  بییود  88/6
 85/6برابیر بیا   در گروه بانوان آن ارزش ویژه ؛ کردیم
درفد از واریانس کل آزمون را برآورد  86/66ه ک  بود
  .کردیم
عامیل  و زنان گروه مردان هر دو در  «درونی چانگیز» 

بود  81/6 مردان آن در گروه چش ویژکه ارز  سوم بود
واریییانس کییل آزمییون را تبیییین  درفیید از  15/66و 
 76/6 برابیر بیا   چدر گروه بیانوان ارزش وییژ   و کردمی
درفد از وارییانس کیل آزمیون را     78/66که   داشت
  .کردیمبرآورد 
خیییودگردانی » در گیییروه میییردان چهیییارمعامیییل 
داشت  18/6 برابر با چارزش ویژکه   بود« شدهشناخته
درفیید از واریییانس کییل آزمییون را تبیییین   56/68و 
خیودگردانی  »در گیروه بیانوان   عامل چهیارم   .کردمی
کییه   داشییت 86/6 چارزش ویییژو  بییود «انییهفکندرون
 .کردیمدرفد از واریانس کل آزمون را برآورد  66/66
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 دهی ورزشیخودنظم ةنامپرسشهای مربوط به هر عامل در گویه .3جدول 
 مردان بانوان

 هاعامل هاگویه بارعاملی هاعامل هاگویه بارعاملی

65/8 7 

6: 
 خودگردانی
 شدهشناخته

64/8 1 

6: 
 خودگردانی

 انهفکندرون

58/8 5 18/8- 7 

56/8 4 54/8- 4 

15/8 61 58/8 64 

15/8 68 44/8 64 

16/8 65 46/8 6 

61/8 66 
6: 

 خودگردانی
 بیرونی
 

68/8 6 

6: 
 خودگردانی
 بیرونی

11/8 64 18/8 6 

66/8 6 56/8 66 

56/8 6 44/8 66 

 46/8- 5 

46/8 5 

4: 
 چانگیز
 درونی

64/8 65 

4: 
 چانگیز
 درونی

57/8 66 66/8 61 

68/8 8 46/8 68 

55/8 4 
 

57/8 6 

68/8 1 4: 
 خودگردانی

 انهفکندرون
 

14/8- 6 
4: 

 خودگردانی
 شدهشناخته

17/8 64 58/8 4 

18/8 4 51/8- 8 

45/8 6 44/8 5 

 

 
نامه از ییدی پرسشأسپس به بررسی تحلیل عاملی ت 

و با توجه بیه تحلییل عوامیل     6ایموس افزارطری  نرم
پرداختییه شیید و مییدل چهییار عییاملی اکت،ییافی فییو  

نامه در گروه مردان )با اندک تغییراتی( و بانوان پرسش

ل وانست برازش مناسبی را اختیار کند )شیک ورزشکار ت
هیا را در  های برازندگی میدل شاخص  4(. جدول 6و6

)پیوسیت   دهید گروه مردان و زنان ورزشکار ن،ان می
6). 

 
 گیری جهت ةنامهای برازش ساختارهای چهارعاملی پرسششاخص ةمقایس .1جدول 

 هدف در مردان و زنان ورزشکار
 2X /df2X TLI NFI IFI CFI RMSEA تعدادعامل 

 68/8 56/8 55/8 16/8 48/8 47/6 81/644 4 مرد
 865/8 86/8 84/8 16/8 68/8 68/6 65/611 4 زن

6 

                                                                                                                                        
1. Amos  
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 دهی ورزشی در مردان ورزشکارخودنظم ةنامعاملی پرسشمدل چهار .3 شکل

  
 دهی ورزشی در بانوان ورزشکارخودنظم ةنامعاملی پرسشمدل چهار .3 شکل

 
همبسیتگی درونیی    با توجه به تحلیل عیاملی فیو     

ها با یکدیگر و با کیل مقییاس   مقیاسخرده هاینمره
خالفیه شیده اسیت.     4کیه در جیدول     دشاستخراج 

بیا کیل مقییاس و     هیا عاملضرایب همبستگی باالی 

با یکیدیگر   هااسیمقخرده ترضرایب همبستگی پایین
و رواییی   حاکی از استقالل نسبی عوامیل از یکیدیگر  

 کل مقیاس است.

 

 ورزشی یدهخودنظممقیاس کل  هایو نمره هاهمبستگی زیرمقیاس .1 جدول
 (.n=333) بانوان ورزشکار (n=312) مردان ورزشکار 

 دهیخودنظم متغیرها
خودگردانی 

 بیرونی

خودگردانی 

 انهفکندرون

انی خودگرد

شناخته 

 شده

انگیزه 

 درونی
 دهیخودنظم

خودگردانی 

 بیرونی

خودگردانی 

 انهفکندرون

خودگردانی 

شناخته 

 شده

 ةانگیز

 درونی

 - - - - - - - - - - دهیخودنظم
 - - - - ****64/8 - - - - ****18/8 بیرونیخودگردانی
 - - - ****44/8 ****16/8 - - - *86/8 ****46/8 انهفکندرونخودگردانی
 - - 64/8 *-66/8 ****58/8 - - **-65/8 -61/8 ****48/8 شدهشناختهخودگردانی
 - ****11/8 85/8 -64/8 ****45/8 - ***68/8 *-66/8 -87/8 ****44/8 درونی چانگیز

****8886/8>p    ***886/8>p    **86/8>p     *58/8>p  
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 ورزشیی  یدهی خودنظمرفتاری و از آنجا که انتظارات 
 ة  بیر اسیاس نظریی   هسیتند  خیا  و پوییا   هاییرفتار

همچیون   یهیای آزمیون استفاده از   سنجشکالسیک 
  6)بیولن ند مناسب نیسیت یی برای برآورد پایایی بازآزما

آلفای کرونبیاخ و  روش جای آن از بهبنابراین   .(6787
استفاده شده برآورد قابلیت اطمینان  سازی برایدونیمه
 است.

 
 

 ی ورزشیدهخودنظمها و کل مقیاس یاسمقسازی مرتبط با خردهضرایب پایایی آلفای کرونباخ و دونیمه .2جدول 
 بانوان ورزشکار مردان ورزشکار آزمون             جنسیت

 سازیدونیمه کرونباخآلفای سازیدونیمه کرونباخآلفای متغیر

 16/8 16/8 67/8 88/8 یدهخودنظم
 11/8 15/8 51/8 68/8 بیرونی خودگردانی
 18/8 16/8 58/8 68/8 انهفکندرون خودگردانی
 64/8 65/8 11/8 11/8 شدهشناخته خودگردانی
 17/8 15/8 48/8 14/8 درونیچ انگیز

 
 6توجه به جدولبا ییدی و أدر راستای تحلیل عاملی ت 
 گردانیهیای خیود  مقییاس گفت کیه خیرده   توانیم 4

در گییروه مییردان و  درونییی چو انگیییز شییدهشییناخته
شیده در  شناخته و خودگردانی انهفکندرون خودگردانی
برخیوردار   پایاییاز کمترین مقدار ضرایب گروه بانوان 

مقدار ضرایب برای کیل مقییاس     با این حال. هستند
گفت که  توانیم در نتیجهدهی خوب است و خودنظم
 هیم بیه  حاضیر    پژوهشمورد استفاده در  ةنامپرسش

اعتبیار   مقیاس دارایدر هر چهار خردهطور کلی و هم 
 .بوده و از ثبات برخوردار است

 گیریبحث و نتیجه
در  خیودتنظیمی با توجه به اهمیت شناسایی و بهبیود   

  بهبیود عملکیرد ورزشیی   و  ورزشارتقای پایبندی به 
 هییایویژگیییبررسییی  حاضییر پییژوهشاز  فهیید
. در بیود ی ورزش دهیخودنظم ةنامپرسش سنجیروان

واقییع  اییین پییژوهش تحلیلییی منوقییی از مقیییاس    
آن  (6787)و کنیل   ریانورزشی بود که  دهیخودنظم

( آن را بیه فارسیی   6488و شیکری )  ه بودنید ساخت را
 شگیلسون و همکیاران طور که همان .بود کردهترجمه 

                                                                 
1. Bollen 

ن،ان داده بودند که تفاوت قابل توجهی بیین   (6887)
 دهیی خیودنظم هیای  زهسیا برخی از زنان و مردان در 
ی هییایافتییهوجییود دارد  ( انییهفکن)خییودگردانی درون
ن،ان داد که بیین میردان و زنیان    نیز  پژوهش حاضر
تفیاوت قابیل   ( طور کلیبه)دهی خودنظمورزشکار در 

بیه بررسیی مییزان      همین دلیلبه .توجهی وجود دارد
در بین بانوان و مردان نامه روایی و پایایی این پرسش

نامیه  پایایی پرسشپرداخته شد. طور مجزا بهار ورزشک
 در مردان ورزشیکار  با استفاده از روش آلفای کرونباخ

شد. ضرایب  محاسبه 16/8و در بانوان ورزشکار  88/8
هر دو گیروه   درآلفای کرونباخ برای عوامل چهارگانه 

نامه بیا  سشپایایی پر. بود 68/8و  16/8بین  ةدامندر 
نامیه  برای کیل پرسیش  سازی یمهاستفاده از روش دون

 16/8و  67/8ترتییب در میردان و زنیان ورزشیکار     به
 64/8 تیا  48/8 ةدر دامن و عوامل چهارگانهبرآورد شد 

نامه بیا اسیتفاده از روش تحلییل    ی پرسشیرواند. بود
 ل. اجرای تحلیی شدبررسی  ییدیأو ت اکت،افیامل وع

هیای افیلی نییز ن،یان داد کیه      مؤلفهعامل به روش 
 48/8بیاالی   ینامیه از بیار عیامل   میواد پرسیش   اغلب

از  واقعاًنامه برای تعیین اینکه مواد پرسش. برخوردارند
چرخش واریمیاکس   چاز شیو  اندشدهچند عامل اشباع 
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 چاستفاده شد و م،خص شد کیه چهیار عامیل انگییز    
و ودگردانی بیرونیی  خ  شدهخودگردانی شناختهدرونی  

و در  %61/48 ر گروه مرداند انهفکندرونخودگردانی 
را  دهیی خودنظمدرفد از واریانس  44/54 نگروه زنا
دهنیده  یییدی ن،یان  أو تحلیل عامیل ت  کنندمیتبیین 

این سیاختار   برازش مناسب مدل چهارعاملی فو  بود.
 چعییاملی منوبیی  بییا الگییوی خودمختییاری دربییار    

 بییا و اسییت( 6888  ریییاندهییی )دسییی و خییودنظم

اسیت و    هماهنیگ ( 6787)کنل و  ریان هایپژوهش
 جامعة ورزشکار جوان در فو  ابزار چساز روایی بیانگر

 ایین   عبیارت دیگیر  . بهباشدمی( ایرانی )استان فارس

 چهمزمان چهار ساز و نیست بعدی یک سازچ یک ابزار
 . کندمی گیریاندازه رامجزا و پایا 

بیه عمیل    هایتالشنتیجه گرفت که  توانمی  وازاین ر 
 ةنامپرسش سنجیروان هایویژگیبررسی  ةده در زمینآم

بخیش بیوده اسیت و ایین     نتیجیه  یورزشی  دهیخودنظم
فیورت گروهیی و   اجرا )بیه  چ  با توجه به شیونامهپرسش
 هایترین جنبهکه از مهم  گذاریو سهولت نمره انفرادی(

 تواندمیابزار مفید و معتبری است که عملی آزمون است  
ارزییابی  ورزشیکاران را  نظیمی تیا خود تارانگیزش خودمخ

ای تیوان از آن بیه عنیوان وسییله    ای که میی گونهبه ؛دکن
هیای ورزشیی در   ن بیرای پیژوهش  معتبر و قابل اطمینیا 

 و شناسییی ورزشیییهمچییون روان  هییای مختلفیییحییوزه
 چدربیار  بی،تر هایپژوهشد. کرمدیریت ورزشی  استفاده 

ممکیین اسییت در اییین جمعیییت دهییی ورزشییی خییودنظم
اطالع رسیانی و   ةتوسعبه  تواندبکه  دکنی فراهم اطالعات

بیه  اجرای مداخالت فردی و هدفمند برای بهبود پایبندی 
 هایشاخصبی،تر عالوه  با بررسی هبد. کن کمکورزش 
ای پاییه   ورزشیی  دهیی خیودنظم  ةنامپرسشسنجی روان
در افزایش انگییزه   مبتنی برمداخالت بالینی ارزیابی برای 
در  .شیود یارا یه می   سیالم و نگهداری تغیییر رفتیار    حفظ
 اثیر درک  دربیه میا    تواننید یمدت این اطالعیات می  دراز
 ةرییزی و توسیع  و در برنامیه مختل  نظیارتی   یهاسبک

بیا توجیه بیه اینکیه     در نهاییت    کننید. کمیک  مداخالت 

هییای حافییل از اییین پییژوهش محصییول پاسیی     داده
 جتعمییم نتیای    اسیت س استان فاراهل جوان  انورزشکار

های مختلی  ورزشیکاران بیه    این پژوهش به دیگر گروه
تعمیم نتایج  برای شودمیپی،نهاد   رو. ازایندارد نیاز تأمل
  نییز  هیا اسیتان های این پژوهش   ورزشکاران سایر یافته
در سوو  مختل  مهارتی و   بزرگساالنو  کودکاناعم از 
 ند.بررسی شو  سنی
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 دهی ورزشیخودنظم ةنامپرسش .(3پیوست )

کنند. لوفاً م،خص کنید هر کدام از این دالیل تا چه حد برای دالیل متنوعی وجود دارد که چرا مردم ورزش می
و در  6 ت کامالً در مورد شما درست بود  عددکه یک عبارکنید  فحی  است. درفورتیاین که شما ورزش 

 را انتخاب کنید. 6 عدد  ترین حالتنادرست

ف
ردی

 

 عبارات
 ابداً صحیح نیست      است  خیلی صحیح 

 

 6 6 4 4 5 1 6 کردم.خودم پیدا می چکردم  احساس بدی دربارزیرا اگر تمرین نمی 6

 6 6 4 4 5 1 6 ند.دشخ،مگین می کردم  دیگران نسبت به منزیرا اگر تمرین نمی 6

 6 6 4 4 5 1 6 برم.زیرا من از تمرین کردن لذت می 4

 6 6 4 4 5 1 6 .پنداشتممییک درمانده  خود را مانند کردم اگر تمرین نمی 4

 6 6 4 4 5 1 6 به خود کمک کنم. توانماز طری  آن می بهترین راهی است که تمرینکنم زیرا احساس می 5

 6 6 4 4 5 1 6 پنداشتند.ی میفمرا فرد ضعیکردم  مردم را اگر ورزش نمیزی 1

6 
دیگران مجبورم  و ندارمکردن یا نکردن تمرین چکنم ح  انتخاب دربارزیرا احساس می

 کنند.می
6 1 5 4 4 6 6 

 6 6 4 4 5 1 6 یک چالش است. رساندن هدف برای منبه انجام زیرا 8

 6 6 4 4 5 1 6 کند که احساس بهتری داشته باشم.مرین به من کمک میزیرا باور دارم که ت 7

 6 6 4 4 5 1 6 زیرا یک سرگرمی است. 68

 6 6 4 4 5 1 6 .کنمبا دیگران م،کل پیدا  ممکن بود  کردمنمیتمرین اگر  66

66 
این هدف تالش  تحق  کنم از نظر شخصی برایم مهم است که در جهتزیرا احساس می

 کنم.
6 1 5 4 4 6 6 

 6 6 4 4 5 1 6 کنم.  احساس گناه مینکنمطور منظم تمرین زیرا اگر به 64

 6 6 4 4 5 1 6 رسانم.میانجام به شده به خود را محولکار من کنند که  اذعانخواهم دیگران زیرا می 64

 6 6 4 4 5 1 6 جالب است که پی،رفتم را ببینم.برایم زیرا  65

 6 6 4 4 5 1 6 برای من دارد. بسیاریارزش   المتی بی،تر داشتنزیرا احساس س 61
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 دهینمره ةشیو .(3پیوست )

ها نیز با زیرمقیاس هایهکنیم. نمرمی ها را با هم جمعهر یک از زیرمقیاس هایهنمرنامه  گذاری پرسشنمرهبرای 
 .آیدمیدست هر زیرمقیاس بهها در گویه هایهنمرمجموع  ةمحاسب

 

 بانوان نسخة -ة خودنظم دهی ورزشینامرسشپ

 درونی ةانگیز شدهخودگردانی شناخته انهفکنخودگردانی درون خودگردانی بیرونی

 نمرات هاگویه نمرات هاگویه نمرات هاگویه نمرات هاگویه

6  6  5  4  
6  4  7  8  
66  1  66  68  
64  64  61  65  
  مجموع  مجموع  مجموع  مجموع
 هامقیاسخردهمجموع نمرات کل  = کل چنمر

 
 

 

 

ها را با هم جمع کرده  سپس آن را هر یک از زیرمقیاس هایهنامه در گروه مردان  نمرگذاری پرسشبرای نمره
-هنمرمیانگین مجموع  ةها نیز با محاسبزیرمقیاس هایهنمرکنیم. ( می61ها )تقسیم بر تقسیم بر تعداد کل گویه

 آید.دست میزیرمقیاس به هر های
 

 مردان نسخة -نامة خودنظم دهی ورزشیپرسش

 خودگردانی بیرونی
-خودگردانی درون

 انهفکن

خودگردانی 

 شدهشناخته
 درونی ةانگیز

 نمرات هاگویه نمرات هاگویه نمرات هاگویه نمرات هاگویه

6  4  7  4  

6  1  66  8  

5  64  61  68  

6   65  

66  
 

64  

  مجموع  مجموع  مجموع  مجموع

  1÷میانگین= مجموع
میانگین= 
 4÷مجموع

 
میانگین= 
 4÷مجموع

  4 ÷میانگین= مجموع 

 = 61÷ هاکل: مجموع نمرات کل مقیاس چنمر



 


