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مطالعات روانشناسی ورزشی

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامة خودنظمدهی ورزشی
1
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چکیده
61  پرسشنامة خودنظمدهی ورزشیی دارای.برای بهرهبردن از فواید طوالنیمدت ورزش به «خودنظمدهی» ورزشی نیاز است
 هدف از پژوهش ﺣاﺿر تعیین ویژگییهیای روانسینجی.سؤال است که میزان و مؤلفههای خودنظمدهی ورزشی را میسنجد
 روش ایین پیژوهش توفییفی از.پرسشنامة خودنظمدهی ورزشی در ورزشکاران جوان باشگاههای ورزشی استان فارس است
 ورزشکار از چهیار باشیگاه مردانیه و سیه باشیگاه زنانیه در اسیتان فیارس بیه روش651 نوع زمینهیابی است که در آن تعداد
یی چهیار ﻋامل خیودگردانی، نتایﺞ بهدست آمده از روش تﺤﻠیﻞ ﻋامﻠی بیه شییوچ چرخ.نمونهگیری خوشهای شیرکت کردنید
54/44  و در زنیان48/61 ان داد کیه در میردان،بیرونی خودگردانی درونفکنی انگیزچ درونی و خودگردانی شناختهشده را ن
 ماده و61  ﺿرایﺐ پایایی همﺴانی درونی از طریی آلفایکرونباخ بیرای.درفد از واریانس کﻞ خودنظمدهی را تبیین میکیرد
) و نیز از طری دونیمهسیازی (بیهترتییﺐ در میردان و8/16  و8/88 چهار ﻋامﻞ در کﻞ پرسشنامه (بهترتیﺐ در مردان و زنان
8/66  تیا8/44  همﭽنین ﺿرایﺐ روایی همگرای پرسشنامة خودنظمدهی ورزشی بین.) رﺿایتبﺨش بود8/16  و8/67 زنان
گران بهمنظور ارزییابی خیودتنظیمی ورزشیکاران جیوان، بنابراین پرسشنامة خودنظم دهی ورزشی برای بهرهگیری پژوه.بود
.شرایط الزم را داراست
. اﻋتباریابی رواسازی ورزش خودنظمدهی تﺤﻠیﻞ ﻋامﻠی: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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به توانایی افراد بیرای تنظییم اهیداف
ورزشی ﺣفظ مﺴیر خیود بیرای پی،یرفت بیه سیمت
اهداف تمرین و فهم پیاداشهیای شﺨصیی از انجیام
رفتییار ورزشییی گفتییه میییشییود (هایییدر.)6866 6
خودنظم دهی یکی از مؤلفههای هیوش هیجیانی و از
ﻋوامﻞ ﺣمایتکننده فردی است کیه مییزان آن بیین
ورزشکاران مبتدی و فعال و غیر ورزشکاران متفیاوت
اسییییت (خﻠیﻠیییی و همکییییاران  .)6476توانییییایی
خیییودنظمدهیییی مفهیییوم برجﺴیییتهای در نظرییییة
خودمﺨتاری( 4فردریک و رییان )6775 4و گﺴیترش
یافتة نظریة ارزیابی شناختی( 5دسی و رییان)6785 1
اسییت .اییین نظریییه مبتنییی بییر زنجیییرچ ارتبییا بییین
انگیزههای درونی (مثالً م،ارکت در تمرین بیدنی بیه
دلیﻞ پاداشهای ذاتی آن) و انگیزههای بیرونی (میثالً
م،ارکت برای بهدسیت آوردن پیاداشهیای بیرونیی
مانند جوایز) است .همة انواع انگیزهها بیا فرآینیدهای
نظارتیای م،ﺨص میشوند که ارزشها پیاداشهیا
خییود-کنترلییی منییافع سییرگرمیهییا و رﺿییایت را
دربردارند .بهﻋالوه انگیزش درونی و بیرونیی نییز بیه
زیرشاخههای خودگردانی درونی 6خودگردانی بیرونی8
بیرونییی 8خییودگردانی درونفکنانییه 7و خییودگردانی
شناخته شده 68تقﺴیم میی شیوند؛ افیرادی کیه دارای
خودگردانی درونی هﺴتند معمیوالً در انجیام تکیالی
خود ﻋالقه لذت هیجان و رﺿایت را بهطور خودبیه-
خودی تجربیه مییکننید و هیدف از فعالییت را خیود

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

11. The Exercise Self-regulation Questionnaire
)(SRQ-E
12. Gillison, Osborn, Standage, & Skevington
13. Hong, Peng, & Rowell
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مقدمه
خودنظم دهی6

فعالیییت م ییداننیید .خییودگردانی بیرونییی بییه کنتییرل
رفتارهایی گفته میشود که به خاطر ف،ار یا اجبارهای
آشکار بیرونی انجام می شوند .خودگردانی درون فکنانه
اشاره به رفتارهایی دارد که با یادآوریها و ف،یارهای
درونی مانند تهدید به جرم یا اﺣتمیاالت مربیو بیه
اﻋتمادبییهنفییس انگیییزه مییییابنیید .در خییودگردانی
شناخته شده فرد چون ارزش رفتار را میداند و اهمیت
آن را برای اهداف انتﺨابی خود میبینید آن را انجیام
میییدهیید (ریییان و دسییی  .)6888پرسییشنامییة
خودنظمدهی ورزشی( 66دسی و رییان  )6787از ایین
جهت بر مبنای نظریة خودمﺨتاری بنا شده است کیه
به تﺤﻠییﻞ دالییﻞ مﺨتﻠی و معیانی تعامیﻞ رفتیاری
میپردازد.
برخی پژوهشها در زمینة مقایﺴة خودنظمدهی بیین
زنان و مردان تفاوتهایی را میان دختیران و پﺴیران
نوجوان ورزشکار ( 64-65ساله) در برخی از سازههای
خودنظم دهی همﭽون خودگردانی درونفکنانه ن،ان
میدهند( .گیﻠﺴون اسبرن استندج و اسکوینگتون66
)6887؛ درﺣالیکه سایر پژوهشها ن،ان دادهانید کیه
بین دختران و پﺴیران (کیالس هفیتم و ییازدهم) در
خودنظم دهی تکالی تفاوتی وجود ندارد (هنگ پنگ
و روِل .)6887 64وجیییود چنییین تنیییاق هیییایی در
پژوهشهای مﺨتﻠ اهمییت توجیه بیه تفیاوتهیای
جنﺴیییتی در بررسییی روایییی و پایییایی پرسییشنام یة
خودنظمدهی را ن،ان میدهد.
ریان و کنﻞ ( )6787که به هنجاریابی پرسیشنامیة
خییودنظمدهییی ورزشییی در دانییشآمییوزان دبﺴییتانی
راهنمیییایی و دبیرسیییتانی روسیییتایی و شیییهری و
شهرستانی دختر و پﺴر (اهﻞ کانادا) از تمامی سیوو
اجتماﻋی-اقتصادی از سنین  7تا  68سیاله پرداختنید
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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

خودگزارشدهی رابوه با دیگران( 68ولبورن و کنیﻞ
 )6786پایایی افتراقیی آزمیون را ﺣماییت کردنید .در
پژوهش دیگری که به بررسی روایی و پایایی پرسش-
نامة خودنظم دهی ورزشی برای افراد مبتال به بیماری
مزمن انﺴدادی ریه 68پرداخته بود پایایی درونیی بیه-
دست آمده از طری ﺿریﺐ آلفای کرونباخ برای کیﻞ
آزمون  8/766و برای خردهمقیاسها در دامنة  8/64تا
 8/47مﺤاسبه شد و روایی این آزمون (همبﺴتگی آن
با تمرین بدنی هر هفته) ( 8/46با سوو سالمتی) تیا
 8/46در سییو  8/8886معنییادار بییود (دیییویس و
همکاران .)6886 66ماتا و همکاران )6887(66نیز کیه
بییه بررسییی ویژگیییهییای روانسیینجی پرسییشنام یة
خودنظمدهی ورزشیی بیانوان  64-58سیاله پرداختیه
بودند اظهار کردند که این پرسیشنامیه را مییتیوان
طبی ی نظریی یة خودمﺨتیییاری بیییه دو زیرمقییییاس
خودنظمدهی ورزشی مﺴتقﻞ (آلفای کرونباخ= )8/76و
خیییودنظمدهی یی ورزشیییی کنتیییرلشیییده (آلفیییای
کرونباخ= )8/66تقﺴیم کرد .همﭽنین بیان شده است
که پرسشنامة خودنظمدهیی ورزشیی در مقایﺴیه بیا
سایر پرسشنامههای خودنظمدهی دارای اﻋتبار سیازچ
خوب و شیوچ نمرهگذاری متفاوتی است که مییتوانید
چهیییار ﻋامیییﻞ خیییودگردانی بیرونی یی خیییودگردانی
درونفکنانه خودگردانی شناختهشده و انگیزش درونی
را بﺴنجد (ویﻠﺴون سابیﺴیتون مکیک و بالنﭽیارد64
.)6866
در تأیید روایی پیش بین پرسشنامیة خیودنظم دهیی
ورزشییی مییتییوان بییه ارتبییا اییین پرسییشنامییه بییا
متغیرهایی همﭽون بهبود ﻋمﻠکرد ورزشی 64و پایبندی

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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ن،ان دادند که پرسیشنامیة خیودنظم دهیی ورزشیی
دارای روایی و پایایی خوبی است؛ بیه ﻋبیارت دیگیر
اﻋتبار سازچ آن از طری تﺤﻠیﻞ ﻋامﻠی بییانگر چهیار
ﻋامییﻞ خییودگردانی درون یی بیرون یی درونفکنانییه و
خودگردانی شناخته شده بود .بیهﻋیالوه تمیام خیرده-
مقیاسها دارای آلفای کرونباخ (همﺴانی درونی) بیین
 8/16تا  8/85بودهاند .روایی پییشبیین پرسیشنامیة
خودنظمدهی با ابزارهای سنجش پی،یرفت تﺤصییﻠی
(معدل) مقیاس جهت گیری درونی در مقابﻞ بیرونیی6
(هییارتر )6786 6سیینجش چندبعییدی درک کنتییرل
کودکان( 4کنﻞ )6785 4پرسشنامة جو مﺤیط اولییه5
(دی چرمز )6761 1درجهبندی انگییزش پیدر-میادر-
معﻠیم 6پرسیشنامیههیای مقییاس مقابﻠیة تﺤصییﻠی
کودکیان( 8تیرو و کنیﻞ )6784 7پرسیشنامیة توجیه
کودکان( 68بورمﺴیتر )6788 66مقییاس درجیهبنیدی
لذت 66و مقیاس درجهبنیدی تیالش 64سینجیده شید.
یافتییههییا بیییانگر رابوییة معنییاداری بییین مقیییاس
خودنظم دهی ورزشی و تمام ابزارهای سینجش فیو
بودند .شاخص همیدلی( 64برایانیت )6786 65آزمیون
مﺴییا ﻞ تعرییی ( 61رسییت )6767 66و پرسییشنامییة
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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

برنامه های ارتقای سالمتی منجر مییشیوند (گیرین
.)6881
ازاینرو خودنظمدهی فرایندی فعال است که طی آن
فراگیران تالش می کنند تیا بیر شیناخت انگییزش و
رفتار خود نظیارت و آنهیا را تنظییم و کنتیرل کننید.
سازههای خودنظمدهیی ورزشیی بی،یترین شیواهد را
برای تعدیﻞ فعالیت بدنی در اختییار مییگذارنید و بیا
افزایش لذت از ورزش باﻋث پایبندی به تمرین بیدنی
می شوند .به همین جهت پژوهش ﺣاﺿر معووف بیه
ﺣوزچ مهمی است که ممکین اسیت باﻋیث توسیعه و
اجرای مداخالتی برای ارتقاء ﻋمﻠکرد ورزشی و بهبیود
خودکارآمدی و خودنظم دهی ورزشی شود؛ چراکه گام
اساسی در شناسایی اجزاء افﻠی و ﺿیروری باورهیای
خودنظمدهیی ورزشیی توسیعة ابیزار قابیﻞ اﻋتمیاد و
معتبری است که بتواند مفاهیم مربو بیه سیازههیای
خودمﺨتاری و پایبندی به ورزش را بﺴنجد.
ﻋﻠیرغیم اهمییت خیودگردانی بیرونیی خیودگردانی
درونفکنانه انگیزچ درونی و خودگردانی شیناختهشیده
در بهبود ﻋمﻠکرد ورزشی و پایبندی به تمرین بدنی با
نگاهی به ادبیات پژوه،ی متوجیه مییشیویم کیه در
زمینة خودنظیمدهیی ورزشیی تفیاوت آشیکاری بیین
پژوهشهای انجام شیده در داخیﻞ و خیارج از ک،یور
وجود دارد .پژوهشهای داخﻠی در این زمینه معدودند
(فرمانبر نیک نامی ﺣییدرنیا و ﺣیاجیزاده.)6887 68
همﭽنین اغﻠﺐ مربیان و روانشناسان ورزشیی بیرای
ت،ﺨیص و سنجش خودنظمدهی نیاز به ابزار دقی و
پایایی دارند که بتوانند در کمتیرین زمیان ممکین بیه
بررسی میزان خودمﺨتاری افراد بیرای انجیام تمیرین
منظم ورزشی بپردازند .درنتیجه نیاز به پرسشنامهای
در زمینة بررسی خودمﺨتاری افراد برای انجام تمرین
منظم ورزشی اﺣﺴاس میشود که بتواند بهطور دقی
ابعاد گوناگون خودنظمدهی ورزشیکاران را ت،یﺨیص
9. Green
10. Farmanbar, Niknami, Haidarnia, & Hajizadeh
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به تمرین بدنی 6در پژوهشهای مﺨتﻠ اشیاره کیرد.
این درﺣالیاست که فراتﺤﻠیﻞ های مﺨتﻠ به ارتبیا
بین خودنظم دهی با ﻋمﻠکرد ورزشی (تکﺴیرا کاراکیا
مارکﻠند سیﻠوا و ریان )6866 6و پایبندی بیه ورزش
(هاگر وود استی و چاتزیﺴارانتیس )6868 4اذﻋان
دارند؛ راسﻞ و بری )6868( 4در پژوه،ی ن،ان دادنید
که انگیزچ خودمﺨتیار( 5سینجیده شیده بیا اسیتفاده از
پرسشنامة خودنظم دهی ورزشیی) پییشبینییکننیدچ
تداوم انجام تمرینهای ورزشی و نیز پیشبینیکنندهة
مدت زمان انجام تمرین بیدنی در هیر جﻠﺴیه اسیت.
سیﻠویا و همکارانش )6868( 1نییز کیه بیه تجزییه و
تﺤﻠیﻞ مکانیﺴم های دخیﻞ در درمان یک سالة چاقی
بر اساس تئوری خودمﺨتاری بر سو فعالییت بیدنی
پرداختند بیان کردند که انگیزش درونی بهطور مثبتی
( )p>8/886بر ورزش (با شدت متوسط و شدید) اثیر
می گذارد .بهﻋیالوه پو نیت و آن،یﻞ )6868( 6ن،یان
داده اند که تنظیم خودمﺨتاری 8بهطور قابﻞ توجهی با
لذت از ورزش ﻋاطفة مثبیت و دفعیات پیرداختن بیه
ورزش در هفتییه رابوییه دارد و ﻋوامییﻞ انگیزشییی و
پیامدهای ﻋاطفی و رفتیاری تمیرین بیدنی تیا ﺣیدی
انگیزههای افراد را برای پایبنیدی بیه تمیرین مینظم
ورزشی تبیین میکند .در پژوهش دیگری ن،یان داده
شد که یکی از ﻋوامﻞ مؤثر بر پایبندی به رفتارهایی با
هییدف ارتقییای سییالمتی بییهکییاربردن راهبردهییای
خودنظم دهی و دستیابی به اهداف قابﻞ ﺣصول است؛
بهطوریکه مﺤیط های ساختاریافته ﺣماییتکننیده از
استقالل که سوو باالتری از خودنظمدهی پرورش
انگیزه و خودمﺨتاری را ایجاد میکنند به پایبندی به

7
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روش پژوهش
از نیوع
در این پژوهش از طیر پیژوهش
زمینهیابی 6استفاده شد .جامعة پیژوهش شیامﻞ کﻠییة
ورزشکارانی بودند که در باشگاههیای ورزشیی اسیتان
فارس ﺣداقﻞ به مدت سه ماه تمرینات ورزشی انجیام
میدادند.
توفییفی6

شرکتکنندگان
شیرکتکننییدگان در پییژوهش ﺣاﺿییر اﻋیییای چهییار
باشگاه مردانه ( 645ورزشکار مرد) و سه باشگاه زنانیه
( 666ورزشکار زن) بودند که با توجه به قاﻋدچ کالین
( )6866در استفاده از تﺤﻠیﻞ ﻋامﻠی که بر اسیاس آن
تعداد سؤاالت بایید در  4تیا  5ﺿیرب شیود انتﺨیاب
شدند .تعداد  %46/66از شیرکتکننیدگان را بیانوان و
 %56/64از آنان را مردان ورزشکار ت،کیﻞ میدادنید.
دامنة سنی شرکتکننیدگان در پیژوهش ﺣاﺿیر بیین
61تا 48سال بود .ابتیدا از بیین کﻠییة منیاط اییران
اسییتان فییارس و از بییین شییهرهای اسییتان فییارس
شهرستان جهیرم بیه دلییﻞ آشینایی پژوه،یگران بیا
ویژگی های فرهنگی-اجتماﻋی آنان انتﺨاب شیدند .از
1. Descriptive study
2. Survey research

بین کﻠیة مناط شهرستان جهرم نییز چهیار باشیگاه
ورزشی مردانه و سه باشگاه ورزشی زنانه بیه تصیادف
درنظر گرفته شدند .پس از آن به باشگاههای ورزشیی
هدف مراجعه و با همیاهنگی مﺴیئوالن ورزشیکاران
بزرگﺴال بین 61تا 48سال انتﺨیاب شیدند و پیس از
جﻠﺐ همکاری آنها (با دادن هدایایی به قید قرﻋه از
هر  65نفر  6نفر) پرسش نامیههیای خیودنظم دهیی
ورزشی ﺿمن توﺿی مفاهیم و جمالت دشوار اجیرا
شد.

ابزار گردآوری اطالﻋات
در این پژوهش از پرسشنامة خودنظم دهیی ورزشیی
(ریان و کنﻞ  )6787استفاده شده است .این پرسش-
نامه به بررسی دالیﻞ این مﺴئﻠه میپیردازد کیه چیرا
افراد بهطور منظم ورزش می کنند یا به تمیرینهیای
بدنی م،غول می شوند .این پرسشنامه برای افراد 66
سال به باال ساخته شده و دارای  61سیؤال در چهیار
مقیاس خودگردانی بیرونیی خیودگردانی درون فکنیی
شده خیودگردانی شیناخته شیده و انگییزش درونیی
است .ﺣداقﻞ نمرچ کﺴﺐشده در این آزمون  61سؤالی
برابر  61و ﺣداکثر آن برابر  667میباشید .نمیرچ کیﻞ
برای خیودنظم دهیی ورزشیی از مجمیوع نمیرههیای
زیرمقیاسها بهدست میآیید (شیکری  .)6488بیرای
اولین بار در ایران شیکری ( )6488نﺴیﺨة انگﻠیﺴیی
پرسشنامه را بهطور رسمی به فارسی ترجمیه کیرد و
آن را در معییرا اسییتفاده قییرار داد کییه در پییژوهش
ﺣاﺿر نیز از این نﺴﺨه استفاده شده است (پیوست .)6
یافتهها
جدول  6ن،ان میدهد که میانگین و انﺤراف معییار
خودنظمدهی در گروههای مردان و زنان تیا ﺣیدودی
با یکدیگر متفاوت است و نتایﺞ آزمون تیی ﺣیاکی از
وجییود تفییاوت معنییادار بییین زنییان و مییردان در کییﻞ
پرسشنامة خودنظم دهی است .در نتیجه ادامیة رونید
بررسی رواسازی و اﻋتباریابی پرسشنامه بهطور مجزا
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دهد و با فرهنگ بومی مغایر نباشید .در ایین شیرایط
یکی از معتبرترین پرسشنامههایی که در ک،یورهای
دیگر پژوه،گران برای ابعاد گوناگون خیودتنظیمی از
آن استفاده میکنند پرسشنامة خودنظمدهی ورزشیی
(ریان و کنﻞ  )6787است .براین اساس سؤاالتی که
در این پژوهش مور میشود چنین است که:
 .6آیییا مجموﻋییه سییؤالهییایی کییه پرسییشنام یة
خییودنظمدهیی ورزشییی را ت،ییکیﻞ دادهانیید از
پایایی برخوردار هﺴتند؟
 .6آیییا مجموﻋییه سییؤالهییایی کییه پرسییشنام یة
خودنظمدهی ورزشی را ت،کیﻞ دادهانید دارای
روایی مناسبی هﺴتند؟
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مقیاس
خودنظمدهی

جنس

تعداد

میانگین

انﺤراف معیار

مرد

645

68/66

68/65

زن

666

64/88

8/84

آزمون تی
*-6641/74

*p>8/8886

بیییرای بررسیییی «سیییاختارﻋامﻠی» پرسیییشنامی یة
خودنظمدهی ورزشی از شیوچ اکت،افی و روش تﺤﻠیﻞ
مؤلفههای افﻠی استفاده شد .بهمنظیور تعییین تعیداد
ﻋامﻞ ها نمودار ارزش ویژه همة ﻋامیﻞهیا (در اینجیا
منظور  61سیؤال اسیت) ترسییم و بیر اسیاس معییار
اسکری 6تعداد ﻋوامﻠی که باید استﺨراج شیود تعییین
شد و با روش واریماکس چرخش داده شد (برای بیان
اختصار از آوردن برخی جداول و نمودارهیا خیودداری
میشود).
معیار اسکری ن،ان داد که چهار ﻋامﻞ باید چیرخش
داده شوند .مقدار ﺿریﺐ ک.ام.اُ 6به ترتییﺐ در گیروه
مردان و زنان  8/14و  8/66بیهدسیت آمید و آزمیون
بارتﻠییت نی یز در سییو  p>8/8886در هییر دو گییروه
معنادار بود .داده هایی م،مول یک ﻋامیﻞ شیدند کیه
وزن ﻋییامﻠی  8/48یییا بییاالتر را داشییتند .جییدول ()6
وزنهای ﻋامﻠی هر یک از مادهها را پیس از چیرخش
واریماکس ن،ان میدهد .در کﻞ چهیار ﻋامیﻞ ارزش
ویژچ باالتر از یک داشتند که در گروه مردان ورزشکار
 48/61و در گییروه زنییان ورزشییکار  54/44درفیید از
واریانس کﻞ آزمون را تبیین کردند .سؤاالت  5و  6در
گروه مردان و سؤاالت  4 6و  5در گروه بیانوان بیه-
دلیﻞ داشتن بیار ﻋیامﻠی بییش از  8/48در دو ﻋامیﻞ
تکرار شدند.
در گروه مردان ﻋامﻞ اول «خودگردانی درونفکنانه»

1. Scree
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
)Adequacy (KMO

بییود کییه ارزش ویییژچ  6/48داشییت و  %64/86از
واریانس کﻞ آزمون را تبیین میی کیرد .ایین درﺣیالی
اسیت کیه ﻋامیﻞ اول در گیروه بیانوان «خیودگردانی
شناختهشده» و ارزش ویژچ آن  6/66بود کیه 61/74
درفد از واریانس کﻞ آزمون را برآورد میکرد.
ﻋامییﻞ دوم در گییروه مییردان و زنییان «خییودگردانی
بیرونی» بود که در گیروه میردان دارای ارزش وییژچ
 6/88بییود کییه  %66/64از واریییانس کییﻞ را تبیییین
میکرد؛ ارزش ویژه آن در گروه بانوان برابیر بیا 6/85
بود که  66/86درفد از واریانس کﻞ آزمون را برآورد
میکرد.
«انگیزچ درونی» در هر دو گروه مردان و زنان ﻋامیﻞ
سوم بود که ارزش ویژچ آن در گروه مردان  6/81بود
و  66/15درفیید از واریییانس کییﻞ آزمییون را تبیییین
میکرد و در گروه بیانوان ارزش وییژچ برابیر بیا 6/76
داشت که  66/78درفد از وارییانس کیﻞ آزمیون را
برآورد میکرد.
ﻋامیییﻞ چهیییارم در گیییروه میییردان «خیییودگردانی
شناخته شده» بود که ارزش ویژچ برابر با  6/18داشت
و  68/56درفیید از واریییانس کییﻞ آزمییون را تبیییین
میکرد .ﻋامﻞ چهیارم در گیروه بیانوان «خیودگردانی
درونفکنانییه» بییود و ارزش ویییژچ  6/86داشییت کییه
 66/66درفد از واریانس کﻞ آزمون را برآورد میکرد.
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(از لﺤاظ جنﺴیت) انجام میشود.
جدول  .3مقایسة خودنظمدهی بین زنان و مردان ورزشکار
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مردان

بانوان
بارعاملی

گویهها

8/65
8/58
8/56
8/15
8/15
8/16
8/61
8/11
8/66
8/56

7
5
4
61
68
65
66
64
6
6

8/46
8/57
8/68
8/55
8/57
8/68
8/17
8/18
8/45

5
66
8
4
6
1
64
4
6

عاملها

:6
خودگردانی
شناختهشده

:6
خودگردانی
بیرونی

:4
انگیزچ
درونی
:4
خودگردانی
درونفکنانه

سپس به بررسی تﺤﻠیﻞ ﻋامﻠی تأییدی پرسشنامه از
طری نرمافزار ایموس 6و با توجه بیه تﺤﻠییﻞ ﻋوامیﻞ
اکت،ییافی فییو پرداختییه شیید و مییدل چهییار ﻋییامﻠی
پرسشنامه در گروه مردان (با اندک تغییراتی) و بانوان

بارعاملی

گویهها

8/64
-8/18
-8/54
8/58
8/44
8/46
8/68
8/18
8/56
8/44
-8/46
8/64
8/66
8/46

1
7
4
64
64
6
6
6
66
66
5
65
61
68

-8/14
8/58
-8/51
8/44

6
4
8
5

عاملها

:6
خودگردانی
درونفکنانه

:6
خودگردانی
بیرونی

:4
انگیزچ
درونی

:4
خودگردانی
شناختهشده

ورزشکار توانﺴت برازش مناسبی را اختیار کند (شیکﻞ
6و .)6جدول  4شاخص های برازندگی میدلهیا را در
گروه مردان و زنان ورزشکار ن،ان میدهید (پیوسیت
.)6

جدول  .1مقایسة شاخصهای برازش ساختارهای چهارعاملی پرسشنامة جهتگیری
هدف در مردان و زنان ورزشکار
مرد
زن

تعدادعامل

X2

X2/df

TLI

NFI

IFI

CFI

RMSEA

4
4

644/81
611/65

6/47
6/68

8/48
8/68

8/16
8/16

8/55
8/84

8/56
8/86

8/68
8/865

6

1. Amos
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شکل  .3مدل چهارعاملی پرسشنامة خودنظمدهی ورزشی در مردان ورزشکار

شکل  .3مدل چهارعاملی پرسشنامة خودنظمدهی ورزشی در بانوان ورزشکار

با توجه به تﺤﻠیﻞ ﻋیامﻠی فیو همبﺴیتگی درونیی
نمرههای خردهمقیاس ها با یکدیگر و با کیﻞ مقییاس
استﺨراج شد کیه در جیدول  4خالفیه شیده اسیت.
ﺿرایﺐ همبﺴتگی باالی ﻋامﻞهیا بیا کیﻞ مقییاس و

ﺿرایﺐ همبﺴتگی پایین تر خردهمقیاس ها با یکیدیگر
ﺣاکی از استقالل نﺴبی ﻋوامیﻞ از یکیدیگر و رواییی
کﻞ مقیاس است.

جدول  .1همبستگی زیرمقیاسها و نمرههای کل مقیاس خودنظمدهی ورزشی
مردان ورزشکار ()n=312
متغیرها

خودنظمدهی

خودنظمدهی
خودگردانیبیرونی
خودگردانیدرونفکنانه
خودگردانیشناختهشده
انگیزچ درونی

****8/18
****8/46
****8/48
****8/44

خودگردانی

خودگردانی

بیرونی

درونفکنانه

*8/68
-8/61
-8/87

**-8/65
*-8/66

بانوان ورزشکار (.)n=333
خودگردانی
شناخته
شده

***8/68

انگیزه
درونی

-

خودنظمدهی

****8/46
****8/16
****8/58
****8/54

****p>8/58 * p>8/86 ** p>8/886 *** p>8/8886

خودگردانی

خودگردانی

بیرونی

درونفکنانه

****8/44
*-8/66
-8/64

8/64
8/85

خودگردانی
شناخته
شده

****8/11

انگیزة
درونی

-
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 .)6787بنابراین بهجای آن از روش آلفای کرونبیاخ و
دونیمهسازی برای برآورد قابﻠیت اطمینان استفاده شده
است.

جدول  .2ضرایب پایایی آلفای کرونباخ و دونیمهسازی مرتبط با خردهمقیاسها و کل مقیاس خودنظمدهی ورزشی
جنسیت

آزمون

بانوان ورزشکار

مردان ورزشکار

متغیر

آلفایکرونباخ

دونیمهسازی

آلفایکرونباخ

دونیمهسازی

خودنظمدهی
خودگردانی بیرونی
خودگردانی درونفکنانه
خودگردانی شناختهشده
انگیزچ درونی

8/88
8/68
8/68
8/11
8/14

8/67
8/51
8/58
8/11
8/48

8/16
8/15
8/16
8/65
8/15

8/16
8/11
8/18
8/64
8/17

جدول6

در راستای تﺤﻠیﻞ ﻋامﻠی تأییدی و با توجه به
 4میتوان گفت کیه خیردهمقییاسهیای خیودگردانی
شییناختهشییده و انگیییزچ درونییی در گییروه مییردان و
خودگردانی درون فکنانه و خودگردانی شناخته شیده در
گروه بانوان از کمترین مقدار ﺿرایﺐ پایایی برخیوردار
هﺴتند .با این ﺣال مقدار ﺿرایﺐ برای کیﻞ مقییاس
خودنظمدهی خوب است و در نتیجه میتوان گفت که
پرسشنامة مورد استفاده در پژوهش ﺣاﺿیر هیم بیه
طور کﻠی و هم در هر چهار خردهمقیاس دارای اﻋتبیار
بوده و از ثبات برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت شناسایی و بهبیود خیودتنظیمی در
ارتقای پایبندی به ورزش و بهبیود ﻋمﻠکیرد ورزشیی
هییدف از پییژوهش ﺣاﺿییر بررسییی ویژگیییهییای
روان سنجی پرسشنامة خودنظم دهی ورزشی بیود .در
واقییع اییین پییژوهش تﺤﻠیﻠییی منوقییی از مقیییاس
خودنظمدهی ورزشی بود که ریان و کنیﻞ ( )6787آن
را ساخته بودنید و شیکری ( )6488آن را بیه فارسیی
ترجمه کرده بود .همانطور که گیﻠﺴون و همکیارانش

1. Bollen

( )6887ن،ان داده بودند که تفاوت قابﻞ توجهی بیین
زنان و مردان در برخی از سیازههیای خیودنظمدهیی
(خییودگردانی درونفکنانییه) وجییود دارد یافتییههییای
پژوهش ﺣاﺿر نیز ن،ان داد که بیین میردان و زنیان
ورزشکار در خودنظمدهی (بهطور کﻠی) تفیاوت قابیﻞ
توجهی وجود دارد .بههمین دلیﻞ بیه بررسیی مییزان
روایی و پایایی این پرسشنامه در بین بانوان و مردان
ورزشکار بهطور مجزا پرداخته شد .پایایی پرسشنامیه
با استفاده از روش آلفای کرونباخ در مردان ورزشیکار
 8/88و در بانوان ورزشکار  8/16مﺤاسبه شد .ﺿرایﺐ
آلفای کرونباخ برای ﻋوامﻞ چهارگانه در هر دو گیروه
در دامنة بین  8/16و  8/68بود .پایایی پرسشنامه بیا
استفاده از روش دونیمهسازی برای کیﻞ پرسیشنامیه
بهترتییﺐ در میردان و زنیان ورزشیکار  8/67و 8/16
برآورد شد و ﻋوامﻞ چهارگانه در دامنة  8/48تیا 8/64
بودند .روایی پرسشنامه بیا اسیتفاده از روش تﺤﻠییﻞ
ﻋوامﻞ اکت،افی و تأییدی بررسی شد .اجرای تﺤﻠییﻞ
ﻋامﻞ به روش مؤلفههیای افیﻠی نییز ن،یان داد کیه
اغﻠﺐ میواد پرسیشنامیه از بیار ﻋیامﻠی بیاالی 8/48
برخوردارند .برای تعیین اینکه مواد پرسشنامه واقعاً از
چند ﻋامﻞ اشباع شدهاند از شیوچ چرخش واریمیاکس
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از آنجا که انتظارات رفتاری و خودنظم دهیی ورزشیی
رفتارهایی خیا و پوییا هﺴیتند بیر اسیاس نظرییة
کالسیک سنجش استفاده از آزمیونهیایی همﭽیون
6
بازآزمایی برای برآورد پایایی مناسﺐ نیﺴیتند (بیولن

37

38

دادههییای ﺣافییﻞ از اییین پییژوهش مﺤصییول پاسیی
ورزشکاران جوان اهﻞ استان فارس اسیت تعمییم نتیایﺞ
این پژوهش به دیگر گروههای مﺨتﻠی ورزشیکاران بیه
تأمﻞ نیاز دارد .ازاینرو پی،نهاد میشود برای تعمیم نتایﺞ
یافتههای این پژوهش ورزشکاران سایر اسیتانهیا نییز
اﻋم از کودکان و بزرگﺴاالن در سوو مﺨتﻠ مهارتی و
سنی بررسی شوند.
منابع
 .6خﻠیﻠی س .ذوالفقاری زﻋفرانی ر .شیریفی ن .و
مﻠکشاهی م .)6476( .مقایﺴة ﻋوامﻞ ﺣماییت-
کنندچ فردی در بین دانش آموزان دختر ورزشکار
و غیر ورزشکار .فصﻠنامة روان شناسی ورزشی6 .
.41-41 )6( 6

 .6راییییس اف .اف .)6886( .رشییید انﺴیییان روان
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استفاده شد و م،ﺨص شد کیه چهیار ﻋامیﻞ انگییزچ
درونی خودگردانی شناختهشده خودگردانی بیرونیی و
خودگردانی درونفکنانه در گروه مردان  %48/61و در
گروه زنان  54/44درفد از واریانس خودنظم دهیی را
تبیین میکنند و تﺤﻠیﻞ ﻋامیﻞ تأیییدی ن،یاندهنیده
برازش مناسﺐ مدل چهارﻋامﻠی فو بود .این سیاختار
ﻋییامﻠی منوبیی بییا الگییوی خودمﺨتییاری دربییارچ
خییودنظمدهییی (دسییی و ریییان  )6888اسییت و بییا
پژوهشهای ریان و کنﻞ ( )6787هماهنیگ اسیت و
بیانگر روایی سازچ ابزار فو در جامعة ورزشکار جوان
ایرانی (استان فارس) میباشد .بهﻋبیارت دیگیر ایین
ابزار یک سازچ یک بعدی نیﺴت و همزمان چهار سازچ
مجزا و پایا را اندازهگیری میکند.
ازاین رو میتوان نتیجه گرفت که تالشهای بیه ﻋمیﻞ
آمده در زمینة بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامة
خودنظمدهی ورزشیی نتیجیهبﺨیش بیوده اسیت و ایین
پرسشنامه با توجه به شیوچ اجرا (بیهفیورت گروهیی و
انفرادی) و سهولت نمرهگذاری که از مهمترین جنبههای
ﻋمﻠی آزمون است ابزار مفید و معتبری است که میتواند
انگیزش خودمﺨتار یا خودتنظیمی ورزشیکاران را ارزییابی
کند؛ بهگونهای که مییتیوان از آن بیه ﻋنیوان وسییﻠهای
معتبر و قابﻞ اطمینیان بیرای پیژوهشهیای ورزشیی در
ﺣییوزههییای مﺨتﻠفییی همﭽییون روانشناسییی ورزشییی و
مدیریت ورزشی استفاده کرد .پژوهشهای بی،تر دربیارچ
خییودنظمدهییی ورزشییی در اییین جمعیییت ممکیین اسییت
اطالﻋاتی فراهم کند که بتواند به توسعة اطالع رسیانی و
اجرای مداخالت فردی و هدفمند برای بهبود پایبندی بیه
ورزش کمک کند .بهﻋالوه با بررسی بی،تر شاخصهای
روانسنجی پرسشنامة خیودنظمدهیی ورزشیی پاییهای
برای ارزیابی مداخالت بالینی مبتنی بر افزایش انگییزه در
ﺣفظ و نگهداری تغیییر رفتیار سیالم ارا یه مییشیود .در
درازمدت این اطالﻋیات مییتواننید بیه میا در درک اثیر
سبکهای مﺨتﻠ نظیارتی و در برنامیهرییزی و توسیعة
مداخالت کمیک کننید .در نهاییت بیا توجیه بیه اینکیه
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پیوست ( .)3پرسشنامة خودنظمدهی ورزشی

ردیف

دالیﻞ متنوﻋی وجود دارد که چرا مردم ورزش میکنند .لوفاً م،ﺨص کنید هر کدام از این دالیﻞ تا چه ﺣد برای
این که شما ورزش کنید فﺤی است .درفورتیکه یک ﻋبارت کامالً در مورد شما درست بود ﻋدد  6و در
نادرستترین ﺣالت ﻋدد  6را انتﺨاب کنید.
6
6
4
4
5
1
6
8
7
68
66
66
64
64
65
61

عبارات

زیرا اگر تمرین نمیکردم اﺣﺴاس بدی دربارچ خودم پیدا میکردم.
زیرا اگر تمرین نمیکردم دیگران نﺴبت به من خ،مگین میشدند.
زیرا من از تمرین کردن لذت میبرم.
اگر تمرین نمیکردم خود را مانند یک درمانده میپنداشتم.
زیرا اﺣﺴاس میکنم تمرین بهترین راهی است که از طری آن میتوانم به خود کمک کنم.
زیرا اگر ورزش نمیکردم مردم مرا فرد ﺿعیفی میپنداشتند.
زیرا اﺣﺴاس میکنم ﺣ انتﺨاب دربارچ تمرینکردن یا نکردن ندارم و دیگران مجبورم
میکنند.
زیرا به انجامرساندن هدف برای من یک چالش است.
زیرا باور دارم که تمرین به من کمک میکند که اﺣﺴاس بهتری داشته باشم.
زیرا یک سرگرمی است.
اگر تمرین نمیکردم ممکن بود با دیگران م،کﻞ پیدا کنم.
زیرا اﺣﺴاس میکنم از نظر شﺨصی برایم مهم است که در جهت تﺤق این هدف تالش
کنم.
زیرا اگر بهطور منظم تمرین نکنم اﺣﺴاس گناه میکنم.
زیرا میخواهم دیگران اذﻋان کنند که من کار مﺤولشده به خود را به انجام میرسانم.
زیرا برایم جالﺐ است که پی،رفتم را ببینم.
زیرا اﺣﺴاس سالمتی بی،تر داشتن ارزش بﺴیاری برای من دارد.

ابداً صحیح نیست

خیلی صحیح است

6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

6

1

5

4

4

6

6

6
6
6
6

1
1
1
1

5
5
5
5

4
4
4
4

4
4
4
4

6
6
6
6

6
6
6
6

6

1

5

4

4

6

6

6
6
6
6

1
1
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5
5
5
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ویژگیهای روانسنجی پرسشنامة خودنظمدهی ورزشی

برای نمرهگذاری پرسشنامه نمرههای هر یک از زیرمقیاسها را با هم جمع میکنیم .نمرههای زیرمقیاسها نیز با
مﺤاسبة مجموع نمرههای گویهها در هر زیرمقیاس بهدست میآید.
پرسشنامة خودنظم دهی ورزشی -نسخة بانوان
خودگردانی بیرونی

خودگردانی درونفکنانه

نمرات

گویهها
نمرات
گویهها
6
6
4
6
1
66
64
64
مجموع
مجموع
نمرچ کﻞ = مجموع نمرات کﻞ خردهمقیاسها

خودگردانی شناختهشده

نمرات

گویهها
5
7
66
61
مجموع

انگیزة درونی

گویهها
4
8
68
65
مجموع

نمرات

برای نمرهگذاری پرسشنامه در گروه مردان نمرههای هر یک از زیرمقیاسها را با هم جمع کرده سپس آن را
تقﺴیم بر تعداد کﻞ گویهها (تقﺴیم بر  )61میکنیم .نمرههای زیرمقیاسها نیز با مﺤاسبة میانگین مجموع نمره-
های هر زیرمقیاس بهدست میآید.
پرسشنامة خودنظم دهی ورزشی -نسخة مردان
خودگردانی بیرونی

گویهها
6
6
5
6
66
64
مجموع

نمرات

خودگردانی درون-

خودگردانی

فکنانه

شناختهشده

گویهها
4
1
64

مجموع
میانگین=
میانگین= مجموع÷1
مجموع÷4
نمرچ کﻞ :مجموع نمرات کﻞ مقیاسها÷ = 61

نمرات

گویهها
7
66
61

مجموع
میانگین=
مجموع÷4

نمرات

انگیزة درونی

گویهها
4
8
68
65

مجموع
میانگین= مجموع÷ 4

نمرات
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پیوست ( .)3شیوة نمرهدهی

Downloaded from js.ssrc.ac.ir at 8:08 IRST on Wednesday October 8th 2014

