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  چكيده
 مطالعه حاضر با هدف تعيين روايي  و. ها در تنظيم رفتار ورزشي است ترين مقياس ورزشي از رايج تنظيم رفتار پرسشنامه: زمينه
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ايي از روش همخواني براي مطالعه پاي. انجام شد) تحليل عاملي اكتشافي(ترجمه، روايي ابزار از طريق روايي محتوا و سازه 
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  مقدمه
ترين و   يكي از مهم، سطح فعاليت جسمانيافزايش

 يمزمنهاي  كاهش خطر بيماريراي  بها يژ ثرترين استراتؤم

ها  انواع سرطان و هاي قلبي بيماري ،استئوپروز ديابت، مانند

 برآورد ،ورزشي رغم فوايد زياد رفتار علي). 2 و 1( است

 فعاليت فيزيكي ، درصد بالغين17دهد كه   نشان ميجهاني

 درصد نيز فعاليت فيزيكي اندك و ناكافي 31-51 وندارند 

 ،اسبرهمين اس. دارند)  ساعت در هفته5/2تر از  كم(

 استگزارش شده  درصد 41 فعاليت فيزيكيمتوسط جهاني 

نكته بسيار مهم اين است كه بيشترين كاهش فعاليت . )3(

 گذر انندهاي گذر از مراحل مختلف زندگي م  در سال،بدني

آموزش متوسطه ، از مراحل تحصيلي راهنمايي به متوسطه

 از دانشگاه به محيط كار دانشگاه و به آموزش عالي و

اي   طرات ويژهاخم ،در دوران دانشجويي. رش شده استگزا

و گزارش شده است براي كاهش فعاليت بدني وجود دارد 

 دانشجويان به سطح فعاليت بدني  درصد20تر از  كمكه 

 در .)4 (اند  بار در هفته رسيده5 حداقل  و دقيقه 30 متوسط

هاي   دانشجوي دانشگاه19298يك مطالعه مقطعي بر روي 

 در اياالت  درصد23تحركي از   شيوع كم،ر جهان كشو23

 در كشورهاي در حال  درصد44پاي غربي تا ومتحده و ار

 تعداد ،1385آمار سال بر اساس  ).5(توسعه متفاوت بود 

 ،)6( نفر اعالم شده است 2553726 ،دانشجويان كل كشور

 از دانشجويان،  درصد10هاي كارشناسان تنها  براساس يافته

هزار نفر از  20 همچنين حدود .اند زشي داشتهفعاليت ور

اند كه   تحت ورزش همگاني بوده،ي كشوردختران دانشجو

  دـ درص52ا با ـتراليـاين رقم در مقايسه با كشوري مانند اس

   ).7( رسد نظر مي ه آمار كمي ب،مشاركت

 دارند دانشجويان آخرين فرصتي است كه ،دانشگاه

در اين  .را شكل دهندعادات فعاليت جسماني خود تا 

تمايل بيشتري به تغيير و چالش  افراد ،از زندگي دوره

 سبك زندگي غيرفعال شروع ،در همين زمان. دارند

اي صورت نگيرد اين وضع تثبيت  اگر مداخله شود و مي

  .)8 (گردد مي

 ،دانشجويان را از نظر رفتار ورزشي چطوركه  اين

مهم باقي مانده  و اساسي يالؤعنوان س داريم به فعال نگه

دانشجويان از  مهم است بدانيم كه چرا بعضي .است

 با اهل ورزش نيستند؟ كنند و بعضي ديگر ورزش مي

گروه از هم تفكيك داده   اين دو،كشف عوامل انگيزشي

جا كه موانع زيادي  عبارت ديگر از آن به). 9(شوند  مي

 استفاده از ابزارهاي ،ورزش كردن وجود داردبراي 

افراد مختلف و در واقع . زيادي دارد اهميت ،زشيانگي

 در مورد مزاياي زم راال دانش ،خصوص دانشجويان هب

اما خيلي از مردم براي شروع دارند سبك زندگي فعال 

 در واقع وكردن ورزش و حفظ آن دچار مشكل هستند 

 گيري تصميم  انتخاب رفتار ورزشي وبرايانگيزه كافي 

سازمان جهاني بهداشت به  .ارند را ندانجام آن در مورد

 ،انگيزش براي اتخاذ رفتارهاي بهداشتي دو عامل دانش و

داشتن رفتار  ارتباط قوي بين انگيزه وكند و به  اشاره مي

چرا كه  اين .)10( كيد زيادي داردأ ت،بهداشتي مثبت

فعاليت دوباره از يك دوره بي تحركي،  بعضي افراد بعد

 ارتباط ها آنبا انگيزه  تواند  ميگيرند،  از سر ميراورزشي 

   كه اي است نظريه ،1كنندگي خودتعيين .)11( داشته باشد

1. self-determination theory  
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 فعاليت جسماني شناسايي انگيزشي را برايمتغيرهاي مهم 

داليل  ،كنندگي خودتعيينتوان با چارچوب نظريه  مي .كند مي

را ت ورزشي شركت در فعاليبراي متنوعي  زياد و

روي كنندگي  خودتعيين نظريه اصلي تمركز. كردسازماندهي 

درپي  پي اين موضوع  است كه انگيزه انسان در يك زنجيره

اين  وهاي مختلف تنظيم رفتار قرار دارد  مستمر با شكل و

كنندگي را مشخص   درجه خودتصميمي يا خودتعيينزنجيره،

دو طرف اين زنجيره  ،بيروني انگيزه  انگيزه دروني و.كند مي

دنبال آن ميزان ه  بكنند و ميطيف را مشخص  و

 در طول اين .شود مي  مشخصكنندگي فرد خودتعيين

 فعاليت برايعنوان فقدان انگيزه   عدم انگيزه به،زنجيره

جسماني در يك انتهاي زنجيره و انگيزه كامالً دروني در 

 فرد ،در حالت دوم . استگرفته انتهاي ديگر زنجيره قرار

فعاليت انجام  خود  به خاطر لذت و رافعاليت جسماني

انگيزه بيروني كه بين فقدان انگيزه و انگيزه ). 12( دهد مي

 رفتار ودروني قرار دارد خود به چهار دسته تقسيم شده 

 تنظيم ، انگيزه بيروني سطح اول.نمايد ورزشي را تنظيم مي

زديك ن  سطح طيف بوده وترين  كه پاييناست 1بيروني

 تنظيم به درون ، سطح بعدي.گيرد قرار ميفقدان انگيزه 

 سطح ،3شده تنظيم شناخته. شود گذاري مي نام 2متمايل شده

باالترين سطح انگيزه بيروني كه نزديك در  . استبعدي

. قرار دارد 4يكپارچه شده و  تنظيم كاملاستانگيزه دروني 

 ،با نگاه كيفي و با تعيين انواع انگيزه نظريهبه عبارتي اين 

 ورزشي و داليل شركت يا عدم شركت افراد در رفتار

با توجه به . ازدس ي ممشخص را اين رفتارهاسازي  دروني

دانشجويان از تحرك كافي  زيادي از كه درصد بسيار اين

 استفاده از ابزاري كه فقدان انگيزه را ،نيستند برخوردار

  پرسشنامه).13( رسد نظر مي  بهضرورينيز بررسي نمايد 

 توسط ماركلند وكه ) BREQ-2( 5تنظيم رفتار ورزشي

نوع  كنندگي و سطح تعيين ه شدي ارا2004توبين در سال 

 شركت يا عدم شركت در فعاليت ورزشي برايانگيزه را 

 ترين و  يكي از عمدهاين پرسشنامه. كند مشخص مي

 كه تمامي طيف استها دراين زمينه  ترين مقياس رايج

 گيرد ار ورزشي از جمله فقدان انگيزه را در برميتنظيم رفت

 زيادي از كه درصد بسيار با توجه به اين ).14(

 اهميت ،نيستند دانشجويان از تحرك كافي برخوردار

 بيشتر مشخص ،استفاده از اين ابزار در اين جامعه

 در مقاالت پرسشنامه تنظيم رفتاري در ورزش. شود مي

پايايي  روايي و فته است وكار ر همتعدد خارجي زيادي ب

 نوع آگاهي از .ييد شده استأآن در كشورهاي غربي ت

، آنورزشي مطابق با مراحل تغيير  انگيزه تنظيم رفتار

 بنابراين .)15-18( سازد پذير مي امكانمداخله مناسب را 

پايايي اين مقياس  حاضر با هدف تعيين روايي و مطالعه

. نجي آن انجام شدس بررسي خصوصيات روان در ايران و

ترين  دن نتيجه، زمينه استفاده از رايجدر صورت مساعد بو

ورزشي در ايران فراهم  ابزار سنجش انگيزه تنظيم رفتار

  .گردد مي

1. external regulation    2. introjected  regulation 

3. identified regulation    4. integrated regulation 

5. Bhavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2 
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  ها مواد و روش
اي  كتابخانه  پس از انجام مطالعه، توصيفي حاضرپژوهشدر 

المللي در اين زمينه،  نظران بين وسيع و مشاوره با صاحب

سنجش انگيزه براي  را BREQ-2گروه نويسندگان، پرسشنامه 

اين .  مناسب دانستند،ورزشي دانشجويان تنظيم رفتار

براي ال به بررسي انواع انگيزه افراد ؤ س19رسشنامه با پ

 سطح  در ورزش ومشاركت يا عدم مشاركت

 فرم ،پرسشنامه. پردازد ها مي كنندگي آن خودتعيين

ه يارا توبين  است كه توسط ماركلند وBREQشده  بازنگري

 تنظيم 16 و 11 ،6 ،1االت ، سؤدر اين پرسشنامه). 14( شد

االت ؤتنظيم متمايل به درون، س 13 و 7 ،2االت ؤس ،بيروني

 و  15 ،10 ،4 االتؤشده، س تنظيم شناسايي 17  و14، 8 ،3

 عدم انگيزه را 19و  12 ،9، 5االت ؤس انگيزه دروني و 18

اي ليكرت از صفر معادل عدم  درجه براساس مقياس پنج

  .سنجند  مي،مورد فرد  در تطابق كامل معادل4 تا تطابق

 استفاده از پرسشنامه از براياجازه الزم  ،در مرحله بعد 

  ترجمه و برايسپس.  كسب شد1دهنده اصلي آن هيارا

 و بنويل  روش از،فارسياعتبارسازي ابزار انگليسي به 

در اين روش به متناسب بودن . استفاده شد )19( همكارانش

  .كيد شده استأ ت،سنجي ابزار روان فرهنگي و

 : شدانجام ذيل به شيوهفرايند كار 

  .محققين توسط فارسيترجمه ابزار انگليسي به زبان  -1

مسلط به  نفرتوسط دو  فارسيشده به زبان  ابزار ترجمه -2

 دوباره ،بدون دسترسي به پرسشنامه اصلي  وزبان انگليسي

  . شدن انگليسي برگرداندهبه زبا

   ه وـايسـ مق،ليـنامه اصـ فرم با پرسشدو سپس اين -3

شود و به اين  گونه اختالف مشخصهرشد تا ارزيابي 

 . نسخه فارسي ابزار تهيه شدترتيب

متخصصين   دوازده نفروسيلهه ين ابزار ب ا در نهايت-4

 ، پرستاريهاي آموزش بهداشت، خبره در رشته

بر   مورد بررسي قرار گرفت وروانشناسي و تربيت بدني

 ها عبارت  وها واژهدر مختصر تغييرات  ها اساس پاسخ آن

   . گرفتامانج

دانشجويان   نفر از40شده در بين  فرم پايلوت آماده -5

خصوصيات از نظر دانشگاه علوم پزشكي گيالن كه 

  واحدهاي مورد پژوهش بودندمشابه ،شناختي جمعيت

  وضوح هر آيتم و، در جريان اين كار.شدتكميل 

در واقع در . مورد ارزيابي قرار گرفت ها واريانس پاسخ

 تعيين ، ابزارصوري و اعتبار محتوي ها دطول اين فراين

  .گرديد

تعيين اعتماد يا پايايي پرسشنامه از روش ضريب براي 

 .باخ براي بررسي تجانس دروني استفاده شد  كرونيآلفا

 مناسب در نظر گرفته ، و بيشتر7/0مقدار ضريب برابر با 

  .شد

 ،تعيين اعتبار سازه در يك مطالعه مقطعيبراي 

از  نفر 438اختيار  وش سرشماري درپرسشنامه به ر

هاي   هداني و باالتر دانشكددانشجويان سال اول مقطع كار

مامايي رشت  پرستاري و بهداشت، دندانپزشكي، ،پزشكي

كتري هاي د مامايي الهيجان كه شامل رشته و پرستاري و

 شناسي پرستاري و مامايي،پزشكي و دندانپزشكي، كار

زمايشگاهي و   آ اتاق عمل و علومراديولوژي،

 ا بودند قرار ـه ، هوشبري و فوريتهاي بهداشت كـارداني

1. David Markland  PhD,C.Psychol School of Sport, Health & Exercise sciences University of Wales, Bangor  
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ورود به مطالعه شامل داوطلب بودن هاي  معيار.گرفت

 موانع بيماري و نداشتن تحصيل در سال اول و، دانشجو

 دليل عدم تمايل ه پرسشنامه ب20 تعداد .بودارتوپدي 

 در نهايت براي.  شد حذف، بودن ناقصو ها كننده شركت

، تحليل فر از دانشجويان ن418هاي  تعيين اعتبار سازه با داده

  با چرخش1اي اصلي لفهؤعاملي اكتشافي با روش تحليل م

.   انجام گرديدSPSS16 ، با استفاده از نرم افزار2واريماكس

 3كيزرمير الكينگيري  أييد كفايت حجم نمونه از اندازه تبراي

  80/0 اندازه باالتر از ،بر اساس اين روش. استفاده شد

هرچقدر به يك دهنده جايز بودن تحليل عاملي و  نشان

داري اسنجش معنبراي . تر است تر باشد مناسب نزديك

 از شاخص آزمون ،ياطالعات موجود در ماتريس همبستگ

 .)20( استفاده شد 4كرويت بارتلت

  
  ها  يافته

در خصوص روايي محتوايي ابزار از روش بنويل و 

هاي ابزار  كه گويه با توجه به اين .استفاده شدهمكاران 

بندي مناسب تنظيم شده بود با نظر  ا جمله بصورت عيني و هب

برخي )  نفر40( در مطالعه پايلوت ،خبرگان و دانشجويان

  .ها انجام گرفت ي بر روي گويهيتغييرات جز

 ماه 6سال و  19  ،كننده  دانشجويان شركت ميانگين سني

 نفر 140زن و %) 5/66( نفر 278 . بود3/2راف معيار حبا ان

%) 8/3( نفر 16 مجرد و%) 2/96( نفر 402 و مرد%) 5/33(

 نفر 189، ساكن خوابگاه%) 7/51(  نفر216. هل بودندأمت

 هاي در خانه%) 1/3( نفر13با خانواده و %) 2/45(

 نفر 99 .كردند  زندگي ميها اي با همكالسي اجاره

در %) 7/45(  نفر191 اي، در مقطع دكتري حرفه%) 7/23(

در مقطع كارداني %) 6/30( نفر 128مقطع كارشناسي و 

 72در رشته پزشكي، %) 17(نفر  71 . كردند تحصيل مي

 45دندانپزشكي، %) 7/6(  نفر28پرستاري، %) 2/17(نفر 

 نفر 23اتاق عمل، %) 5/5( نفر 23 مامايي،%) 8/10( نفر

 24 ها، مبارزه با بيماري%) 5/5( نفر 23هوشبري، %) 5/5(

%) 5/6(  نفر27 ،علوم آزمايشگاهي%) 7/5(نفر 

  نفر20بهداشت خانواده، %) 5/5( نفر 23راديولوژي، 

در رشته ) %6( نفر 25اي و  بهداشت حرفه%) 8/4(

  . كردند بهداشت محيط تحصيل مي

 KMO كيزرميرالكين كهگيري  اندازه دو شاخص

 با آزمون كرويت بارتلت داريامعن و 90/0معادل 

0001/0P<مين شرايط الزم براي انجام أدهنده ت  نشان

  .تحليل عاملي دراين مطالعه بود

 با توجه به  آناليز عاملي اكتشافي،در مرحله بعد

مجموع  ،ارزش ويژه. فت صورت گر5ارزش ويژه

آن عامل  دهد  و نشان مياستمجذورات بارهاي عاملي 

بناي متغيرها ين واريانس مشترك زيرتا چه حد در تبي

كننده تعداد  در واقع يكي از عوامل تعيين. سهيم است

 همين شاخص ارزش ،نهايي عوامل استخراجي مورد نظر

جا كه شاهد افت قابل توجه در مقدار  آن. ويژه است

  دست  هل قابل قبولي بـامـتيم عـل هسـژه عوامـارزش وي

1.  Principle component analysis   2. varimax 

3. Kaiser Meyer Olkin (KMO)     4. Bartlett,sTest OfSphericity    

5. Eigen Value  
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 پنج عامل برخالف پرسشنامه اصلي كه شامل. نخواهد آمد

باالي يك  در اين تحقيق چهار عامل با ارزش ويژه ،است

 تنظيم بيروني شامل ،اين چهار عامل. انتخاب شدند

، تنظيم متمايل به درون )16 و 11، 6 ،1االت ؤس(

 ،4 ،3 االتؤس(، انگيزه دروني )17 و 13 ،8، 7 ،2االتؤس(

  بود)19و  12 ،9، 5 االتؤس(و عدم انگيزه ) 18 و 15 ،10

. نمايد  درصد واريانس امتيازات را توجيه مي64 ، در كلو

 4/0، بارهاي عاملي باالتر از )االتؤس( ها انتخاب گويهبراي 

ها  در بررسي عامل). 20(عنوان مالك پذيرش قرار گر فت  به

كنم  فكر مي( 14 مشخص شد كه گويه ،بعد از چرخش

طور مرتب ورزش  هتالش كنيم تا ب مهم است كه سعي و

 ،در واقع .حذف گرديد بار كافي نداشت و) كنيم

. شود  گويه را شامل مي18پرسشنامه رواشده در كشور ما 

يات كامل تحليل عاملي شامل ميزان بارگذاري يجز

ضريب ارزش ويژه،  االت در زير عامل مربوطه، مقاديرؤس

باخ و درصد واريانس امتيازات هر چهار   كرونيآلفا

  .داه شده است نشان 1  در جدول عامل

  
  

   نتايج  تحليل عاملي اكتشافي براي پرسشنامه تنظيم رفتاري در ورزش–1جدول 

ميزان 

 بارگذاري

ضريب آلفا  گويه مربوطه

 باخ كرون

واريانس 

 تبيين شده

ارزش 

 ويژه

  عامل

 )انگيزه نوع(

   ورزش مي كنم چون ديگران مي گويند من بايد ورزش كنم-1  82/0

  خانواده ام مي گويند كه بايد ورزش كنم/ورزش مي كنم چون دوستانم  -6  81/0

   دوستان و خانواده ام اصرار مي كنند كه ورزش كنم-16  67/0

   ورزش ميكنم  چون اگر نكنم ديگران از من راضي نخواهند بود-11  54/0

  

  

72/0  

 

 

 

 

12/12%  

  

  

12/1 

  

تنظيم 

 بيروني

  ت مي كنم وقتيكه يك مدت ورزش نمي كنم من احساس در ماندگي وشكس-13  75/0

   وقتي يك جلسه ورزش را از دست مي دهم احساس شرمندگي مي كنم-7  73/0

   احساس گناه مي كنم وقتيكه ورزش نمي كنم-2  71/0

   اگر مرتب ورزش نكنم بي تاب وبي قرار مي شوم-17  70/0

  براي من مهم است كه بطور مرتب ورزش كنم-8  54/0

  

  

82/0 

  

  

45/15% 

  

  

48/1 

  

تنظيم 

متمايل به 

 درون

   از جلسات ورزشي ام لذت مي برم-10  84/0

   از شركت در ورزش احساس ر ضايت وشادماني مي كنم-18  81/0

   ورزش مي كنم چون برايم جذاب است-4  78/0

   بدني لذت بخش مي دانم ورزش را يك فعاليت-15  77/0

   مزايا و فوايد ورزش را ارزشمند مي دانم-3  54/0

  

  

89/0 

  

  

79/19% 

  

  

78/6 

  

تنظيم 

 دروني

   لزومي در ورزش كردن نمي بينم-12  83/0

   نمي دانم كه چرا بايد به خود زحمت ورزش كردن را بدهم-9  78/0

  ف كردن است فكر مي كنم ورز ش كردن ، وقت تل-19  77/0

   نمي دانم كه چرا بايد ورزش بكنم-5  71/0

  

  

85/0 

  

  

73/16% 

  

  

78/2 

  

فقدان 

 انگيزه
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  بحث
پايايي پرسشنامه   تعيين روايي و،هدف مطالعه حاضر

تنظيم رفتاري در ورزش در در زمينه ) 14(توبين  ماركلند و

براي روايي محتوي ابزار . بودبين جمعيت دانشجويان ايراني 

استفاده از نظر وش استاندارد ترجمه و بازترجمه، از ر

گرفتن نظر جمعيت مشابه   مطالعه پايلوت و،متخصصان

 براي ،اين روش. استفاده شدواحدهاي مورد پژوهش 

روش  ،بستر فرهنگي متفاوتبا از ابزارهاي خارجي استفاده 

ترين مرحله در  مهم). 21 و 19 (استمناسب  قابل قبول و

تعيين اعتبار  ،تعيين اعتبار پرسشنامه با بستر فرهنگي متفاوت

سنجي  روان( هاي روانشناسي خصوص در مقوله  به،سازه

. است بهترين ابزار در اين زمينه ،تحليل عاملي و است) ابزار

 به تعداد  رامجموعه اصلي متغيرهاتوان   مي،با تحليل عاملي

اين روش به بررسي .  دادتري از متغيرها كاهش كم

پردازد و در  ميهمبستگي دروني تعداد زيادي از متغيرها 

هاي عمومي محدودي  ها را در قالب عامل  آن،نهايت

  ).20 (كند بندي مي دسته

در   مختلف تاكنون در مطالعاتBREQ-2ابزار 

 در ).23 و 17،22 ، 13(كار رفته است  هبكشورهاي متعدد 

  كه پنج زير گروهBREQ-2 خالف ابزار اصلي اين مطالعه بر

  زيرگروه4نشان از وجود  ،ملي نتايج تحليل عا،دارد) عامل(

وجود بستر متفاوت  اين تفاوت ناشي از .دارد) عامل(

، انتظارات متفاوت از ورزش و هاي فرهنگي تفاوتورزشي، 

هاي   در فعاليتعدم شركتيا داليل متفاوت شركت 

ها  عامل كدام از  در زير هيچ14 همچنين گويه .استورزشي 

االت حذف ؤجموعه س از مهمين دليل و بهبارگذاري نشد 

ه ي گويه ارا18 پرسشنامه نوع ايراني با  در نهايتگرديد و

اين نتيجه با توجه به . پايايي آن سنجيده شد گرديد و

اين  دست آمده از هواريانس كلي و مشابه بودن ضريب ب

 باال  بودن روايي و دهنده   نشان،مطالعه با مطالعه ماركلند

 18ر جديد چهارعاملي با قدرت ابزار  با ساختا پايايي و

. استفاده در جمعيت دانشجوي ايراني استبراي  ،الؤس

تالش كنيم  نم مهم است كه سعي وك فكر مي( 14 گويه 

براي من مهم  (8با گويه ) طور مرتب ورزش كنيم هتا ب

تا حدودي از نظر ) طور مرتب ورزش كنم هاست كه ب

ليل رسد د  لذا به نظر مي،زبان فارسي شبيه هم است

 متغيرهاي بندي گروهالبته . حذف آن به اين خاطر نيز باشد

 و متفاوت از بستر  در بستر جديد،دروني همبستگيداراي 

اين مطالعه  در ترين دليل تغييرات مهممطالعات قبلي، 

همكارانش نيز در جمعيت   در مطالعه مورسيا و.است

 حذف ،االتؤ از مجموعه س17 گويه شماره ،اسپانياني

هاي  اين است كه عامل ،لهأ مسترين مهم). 23( بودشده 

هاي   چند درصد از پراكندگي ميان مقياس،آمده دست هب

 ، مطالعه حاضر با چهار عامل.كند پرسشنامه را توجيه مي

نمايد كه تقريباً  را تبيين مي  درصد واريانس64بيش از 

  ).23  و17، 14( استنزديك مطالعات قبلي با پنج عامل 

 در مورد ،7/0از  باخ باالتر ايايي آلفاي كرونضرايب پ

 شده  تهيهBREQ-2ايراني هرچهار عامل مربوط به پرسشنامه

  .است قدرت اعتماد باالي آن دهنده   نشان،مطالعهدر اين 

 ،مطالعات مشابه ديگر بنابراين نتايج مطالعه حاضر و

 تقويت پرسشنامه تنظيم رفتاري در و نشان از حمايت

 ،كردن  تعيين انگيزه ورزش ظور استفاده ومن به، ورزش

، 15، 14، 9( استورزشي   تنظيم رفتارو ورزش نكردن

  ).23 و 17
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  نتيجه گيري
پايايي ابزار  روايي و و سنجش طراحي ،بيشتر مطالعات در

با اگر ابزاري  .هزينه است و پربر   زمان،گردآوري اطالعات

 موجب د، موجود باششدهييدأپايايي ت روايي و

هاي  نيز كاهش هزينه بخشي به روند مطالعات و رعتس

 ،كننده رفتار ورزشي در مورد عوامل تعيين .شود تحقيق مي

 سازي شده و قابل اعتماد كه بومي داشتن ابزار معتبر و

 باشدييد قرار گرفته أسنجي آن در جامعه ما مورد ت روان

ثر در ؤكننده م كمك بسيار بزرگي به شناسايي عوامل تعيين

ه ابزار ياين مطالعه با ارا .ورزشي خواهد كرد رتقاء رفتارا

استفاده   اين مهم را محقق و،ورزشي سنجش انگيزه رفتار

ورزشي در بين جمعيت ايراني  از پرسشنامه تنظيم رفتار

  .ممكن ساخته استمشابه را 

  

  قدرداني تشكر و
از  گزاري خود را دانند مراتب سپاس نويسندگان الزم مي

  اجازه ي ويديويد ماركلند به واسطه راهنماپروفسور 

 همچنين از همكاري . اعالم نمايند،سازي ابزار بومي

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيالن   ومسئولين

  .شود صميمانه قدرداني مي
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