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Abstract 
The concept of pride is closely related to the sports environment, and one of the 

characteristics of an athlete is humility and humility The aim of the present study was to 

normalize pride questionnaires in athletic society. The research method is correlational. 

The statistical population in this study was 200 male and female athletes in futsal, 

volleyball, basketball and water polo leagues. The exploratory and confirmatory factor 

analyses and for data gathering, Tracy and Robins 2007 pride questionnaire with two 

factors of authentic (7 questions) and heuristic pride (7 questions) were used to analyze 

the data. The reliability of the questionnaire was calculated as 0.93 by Cronbach's alpha. 

To normalize questionnaires, the confirmatory and exploratory factor analyses and 

LISREL were used. The results of factor analysis of the Pride Questionnaire indicated that 

the reliability of the two components of Authentic and Heuristic pride was 0.88 and 0.90. 

Results obtained confirmed the reliability of the questionnaire. Results of behavior 

questionnaire factor analysis indicated that the questionnaire had acceptable relevance. 

Moreover, two questions with a factor load less than 0.9 were removed from the false 

pride factor. Furthermore, the research final showed that heuristic pride promoted moral 

behavior such as ignoring the athletic spirit and resorting to deception and offense to 

achieve success. Therefore, considering the utility of the tool, the Pride Questionnaire can 

be a useful tool for identifying the type and amount of pride, reinforcing positive pride 

and moderating the negative pride of athletes in different sports fields. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose  
The concept of pride is closely related to the sports environment and the main 

features of an athlete are courtesy and humility, and exaggerated pride (self-

confidence) will impair his victory and ability (Jenna et al. 2017). So, studying 

the concept of pride in athletes may be considered a proper starting point for the 

introduction of this component to sport management, psychology, and sociology. 

In this way, recognition of pride level and identification of its main dimensions 

are especially important; meanwhile identification of athletic pride is the subject 

of the present research. Due to a lack of appropriate instruments for measuring 

pride concentrating sport status and lack of enough investigation across the 

country about measuring level and dimensions of athletes' pride in different sports 

fields, the aim of the present study was to normalize pride questionnaires in 

athletic society.  

 

Methodology 

In this correlational study, just team sports were addressed so the statistical 

population of the present study included male and female athletes participating in 

Futsal, Volleyball, Basketball and Water polo. Considering the number of 

exploratory variables in the present research which was 14 items, the selected 

pattern for determining sample volume was somehow complex and indefinite; 

according to Kline sampling method, the sample volume was less than 100 in a 

simple pattern, in somehow complex patterns it was around 100-200 and in 

complex patterns, it was more than 200 people. Considering the number of 

variables under study, this research was from somehow complex types (Kline 

2005, narrated by Faayaz et al. 2014). Since study samples in exploratory factor 

analysis were determined at least twice and at most decuple of variables (Kline, 

2005), concerning the number of present research variables which were 14 

questions, 200 questionnaires were analyzed finally. Pride 14-items questionnaire 

(Tracy and Robbins, 2007) include two factors each comprised of seven questions. 

To assess questionnaire questions Likert 5-point scale (at all, fairly, moderately, 

very good, extremely) has been used. Questions 1-2-3-4-5-6-7 in the questionnaire 

relate to authentic pride and questions 8-9-10-11-12-13-14 relate to heuristic 

pride. Tracy and Robbins have announced Cronbach's alpha for authentic pride 

88% and heuristic pride 90%. 

To validate the questionnaires, the following items were used: descriptive 

statistics for calculating an average, standard deviation; exploratory factor 

analysis test for studying factor structure; confirmatory factor analysis for 
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determining structure validity utilizing SPSS and Lisrel software; and 

Kolmogorov-Smirnov test for studying data distribution normality. 

 

Results 

Study of the descriptive findings indicated that the sex ratio of males to females 

was 50 and the percentages for the educational degrees under diploma, high school 

diploma, associate degree, bachelor degree, masters' degree, and Ph.D. and 

university student were 2, 10.5, 16.5, 52.5, 14.5, 3.5 and 0.5, respectively. Single 

and married individuals comprised 80 and 20%, respectively. Mean and standard 

deviation of age, championship experience, and athletic history were 24.81±4.03; 

3.54±2.82 and9.75±4.95, respectively. Furthermore, the adequacy of the sample 

number and average age of the domain and group fields were further reasons for 

agreement of the above study with the research findings of Tracy and Robins's 

research results (2007-2009). 

Findings indicated after the translation of the main questionnaire, exploratory and 

confirmatory factor analyses were accomplished, and finally, from 14 questions, 

two questions with factor loading less than 0.9 were eliminated and the remaining 

12 questions were arranged in two authentic and heuristic pride factors which did 

not correspond with Tracy’s questionnaire (2007) with 14 questions. The 

reliability of the components and pride questionnaire was 0.93, at an acceptable 

level, which is in line with the research results of Tracy and Robins (2007). In 

their research, the reliability of two authentic and heuristic pride components was 

0.88 and 0.90, respectively, which agrees with the results of the present study. 

About authentic pride, seven questions of the questionnaire addressed measuring 

this factor, and the results indicated that all seven factors of authentic pride in 

addressing pride exist in athletes, and no question was eliminated. The reliability 

of components and questionnaires of authentic pride was 0.94 at an acceptable 

level. In other words, a sense of confidence and skill found in authentic pride 

results in promoting ethical behavior like fair play through better social 

interactions. Those who experience authentic pride, try to achieve success which 

corresponds with the research results of Tracy and Robins (2007) and Sharif and 

Tracy (2008). 

About the second factor (heuristic pride), two questions (8 and 11) were 

eliminated from the analysis, since the coefficient variance was less than 0.5 and 

did not correspond with the identity of Iranian athletes; five questions were related 

tomeasuring this factor. The reliability of heuristic pride components was 0.86 at 

an acceptable level. So, it may be concluded that heuristic pride is the main injury 

and barrier that may destroy the greatest athletes, which in agreement with the 

results of Stevenson 2017 and Tracy 2010 and 2007. 
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Conclusion 

Interpretation of pride questionnaire indicated that, except for two eliminated 

questions, no cultural difference was observed in Iranian athletes' society with the 

main questionnaire. Therefore, this questionnaire may address more items in 

different activities of athletes regarding team or individual, amateur or 

competitive sports. Furthermore, the two-factor questionnaire of pride in sports 

society indicates the appropriate classification of different dimensions of pride. 

While it may seem that it has not identified all aspects of individual pride in an 

athletic field, it has contributed to the recognition of pride dimensions. The lack 

of enough research in the field of psychological issues of sport requires the study 

of this questionnaire in other dimensions and different fields of research. It is 
proposed to use this study to investigate the role of pride in different people of 

society and beneficiaries of sport. To do so, the the questions of the questionnaire 

are mentioned at the end of the article in detail. 

Keywords: Pride, Authentic Pride, Heuristic Pride, Athlete. 
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No  

Not 

at 

all 1 

Somewhat 

2 

Moderately 

3 

Very 

much 

4 

Extremely 

5 

1 

In general, during a 

game, I feel 

accomplished 

     

2 

I feel like I am 

achieving my goal in 

life 

     

3 
I feel confident in 

myself 
     

4 

I feel like I have 

fulfilled my duties 

toward my mother 

     

5 

I feel I have the ability 

to generate productive 

ideas. 

     

6 
I feel like I have self-

worth 
     

7 
I generally feel like I 

am successful. 
     

8 
I feel like I am going 

to be conceited 
     

9 
I feel like I have 

egoistical desires 
     

10 
I feel I seem to be 

smug recently 
     

11 
I feel I have got some 

snobbish features 
     

12 
I feel I will never be a 

stuck-up person 
     

Authentic pride: Questions: 1 - 2 - 3 - 5 - 5 - 7 - 7 

Heuristic pride: Questions: 8 - 9 - 10 - 11 – 12 
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  31/31/3131تاریخ پذیرش:                      31/16/3131تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 هاي یک ورزشكار، تواضع و فروتنی استیكی از ویژگیبا محیط ورزش دارد و ی نزدیک مفهوم غرور ارتباط

 در جامعة «غرور پرسشنامة» سنجیاعتبارحاضر با هدف  پژوهش .ستاو ، آفت پیروزي و تواناییبیجا غرورو 

( نفر 211) ورزشكاران زن و مرد جامعة آماري وبود  از نوع همبستگی پژوهش روش .انجام شد ایران ورزشی

 غرور تریسی و رابینز پرسشنامة از براي بررسی دادها .بودند واترپلو هاي فوتسال، والیبال، بسكتبال ویگدر ل

پایایی پرسشنامه از  .شداستفاده  (سؤالهفت )غرور کاذب و ( سؤالهفت ) با دو عامل غرور واقعی (2007)

ییدي و اکتشافی تأاز روش تحلیل عاملی  پرسشنامهسازي براي نرم .آمد به دست 31/1کرونباخ  آلفاي طریق

رور غ پایایی دو مؤلفة که ان دادنشغرور پرسشنامه نتایج تحلیل عاملی . شد استفادهلیزرل  افزارنرمو از 

 عاملی بار با دو سؤال بود. همچنین از برازش خوبی برخوردار رسشنامهپ و بود 31/1و  11/1واقعی و کاذب 

غرور کاذب برخالف غرور واقعی که  داد نشان هایافته همچنین عامل غرور کاذب حذف شد. از 0/9 از کمتر

ستیابی د منظور، خطا بهورزشكاري و توسل به تقلب ةگرفتن روحییج رفتار غیراخالقی مانند نادیدهموجب ترو

ابزاري مفید  تواندمی غرور توجه به مطلوبیت ابزار، پرسشنامة با بنابراین؛ را افزایش خواهد داد یتموفقبه 

ورزشی  هايیل غرور منفی ورزشكاران در میدانتقویت غرور مثبت و تعد براي شناخت نوع و میزان غرور،

 باشد.متفاوت 
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 مقدمه
توان آن را گسترده است که نمی یااندازه به 1«غرور» واژۀکنند که استدالل می پژوهشگرانبعضی 

 تقسیم کرددو یا چند احساس متمایز  بهآن را  است بهترواحد و یکپارچه در نظر گرفت و  ایمؤلفه

با پیامدهای  منطقی و نظریی ارابطه(. هماهنگ با این دیدگاه، غرور 2223، 3اکمان؛ 2222، 2)لوئیس

 کندج را تروی یتواند رفتارهای مثبتموفقیت میدستیابی به غرور در  کهطوری؛ بهکاماًل متفاوت دارد

تنها در  تضاداین  (.2222 ،4هرالد و توماکاکند )دار کمک و ریشه فردمنحصربهنفس و به ایجاد عزت

و مطلوب اجتماعی، عواطف و احساسات را از شکل  آمیزیتموفق هایشکلشود که صورتی رفع می

 ،)لوئیس دمتمایز غرور را اساس کار خود قرار ده کند و دو جنبۀجدا  ینیبخودبزرگ و سرانهسبک

2222.) 

فضیلت اخالقی اساسی عنوان ارسطو از آن به ینیآفرمفهومبه  ،غرورمفهوم یکی از اولین اشارات به 

 بودنشأن، خودکارآمدی و احساس ارزشمندای مثبت است که به غرور مؤلفه. از این منظر، گرددیبرم

با محیط ورزش دارد. در ارتباط ی نزدیک مفهوم غرور ارتباط همچنین یابد.انسان ارتباط می عنوانبه

 ارک بابودن در ارتباط مندی از ارزش پیگیری و مجرببا مربیان و بازیکنان، احساس غرور عموماً بهره

شناسی ورزش این است روان شود؛ برای مثال، پیام متداول در حوزۀو موفقیت تیم تلقی میسخت 

در  یتدرنهاو  یابند دستتا به انسجام گروهی  کنند ید غرور را در بازیکنان خود القاکه مربیان با

 (.2225 ،5رابینز)تریسی و  موفقیت تیم سهیم شوند

برای مثال، غرور  است؛ شده مشخص یعامل مهمی در متون مدیریت ورزش عنوانبهغرور همچنین 

رسد غرور ملی نقش و به نظر می میزبانی رویدادهای ورزشی تلقی شده استشهروندی امتیاز مهم 

شدن در رویدادهای این برداشت وجود دارد که داوطلب کند.ایفا می افراد مهمی در پیشبرد هویت ملی

نبع توانند مو تسهیالت می برشمردراهی برای ابراز غرور ملی افراد توان شاهرا میالمللی ینبورزشی 

حاصل از ورزش را تجربه کنند. درمجموع، مفهوم  ملموسی برای طرفداران فراهم کنند تا احساس غرور

تعهد  همچونپیامدهایی  شود و مقدمۀمی یمترسبرخورداری از طرفدار  عنوان شالودۀغرور به

 .(2212، 6و کانت نا)سوانس شودها و مصرف بیشتر در نظر گرفته میران، وفاداری آنطرفدا
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ینۀ مدیریت و تحقیقات سازمانی زمدهند که غرور با رفتار سازمانی در نشان می هاهمچنین پژوهش

ی ربرای مثال، غرور با خالقیت، خودکارآمدی، رضایت شغلی، تبعیت و هدف ماندگا رابطۀ مثبت دارد؛

است که با عملکرد  1راهبردیای یهسرماحقیقت، غرور در محیط کار کارکنان ارتباط مثبت دارد. در

 .(2222 ،2شریف و تریسی)پیوندی تنگاتنگ دارد  تریکلابعاد  ردکارکنان و موفقیت مؤسسه 

خودآگاه است که بسیاری  یاحساسغرور با محیط ورزشی دارد.  ی نزدیکمفهوم غرور ارتباطعالوه به

مانند  ؛کندتغذیه می ،دهنده زندگی باشندتوانند عادی و تغییراز دستاوردهای هدفمند انسان را که می

و خود  کنندشود که افراد توجه خود را به درون معطوف غرور زمانی تجربه می .تمام عواطف خودآگاه

خوب، کودکان  دانشجویان با دریافت نمرۀبرای مثال،  ؛(2211، 3النزدل)هودج و  کنندرا ارزیابی می

یک کار جدید و نوجوانان بعد از یافتن جفت مناسب، غرور را تجربه  دادنبعد از موفقیت در انجام

های فرزندان خود یا عشق ، اولین قدمیشغل یشرفتپکنند. افراد بزرگسال غرور را در پاسخ به می

رسد غرور موجب پیگیری اهداف اساسی متعدد ، به نظر مییقتحقدرکنند. احساس می یزندگ یکشر

مانند میل به موفقیت، دستیابی به قدرت و جایگاه دلخواه، دیدار با شریکی جذاب و هوشمند و 

موفق و دارای رفتار درست  خود و گروه اجتماعی و پرورش فرزندانیخوب دربارۀ  احساس، یکرمانت

 (.1222 ب،4و رابینز)تریسی شودمی

 یهافرهنگو ورزشکاران  دهندمینشان را  غرورآمیز تکالیف خود کودکان بعد از تکمیل موفقیت

 آن، ورزشکاران عالوه برگذارند. المپیک غرور خود را به نمایش می هاییدربازمختلف بعد از پیروزی 

، در کنند و بیاموزندتوانند ابراز غرور را در دیگران مشاهده که نمی یشامل افراد نابینای مادرزاد نابینا

اید پاسخ رفتاری دهند که ابراز غرور شو نشان می گذارندهمان وضعیت غرور خود را به نمایش می

 (.2212 ،انسان به موفقیت باشد )تریسی ذاتی و بیولوژیک

 باالتری اجتماعی جایگاه از که دهندیم اطالع دیگران به ،شوندیم مغرور موفقیت از بعد که افرادی

 ۀدهندنشان ضمنی صورتبه غرور ابراز درحقیقت، .دارند گروه در بیشتری پذیرش وهستند  برخوردار

 (.2222 تریسی، و شریف) درسانیم را این پیغام که است احساسی تنها غرور و است باالتر جایگاه

ست. ی اتواضع و فروتنی است. غرور، آفت پیروزی و توانایهای یک ورزشکار، یکی از ویژگیین همچن

بدون  نیروها ۀ: همفرمایدمیه قرآن چچنان ؛از آن خداوند است هاقدرت ۀورزشکار باید بداند که هم

. اگر رودمیآزمایش انسان به شمار  ۀدرت و نیرو از جانب خداست و وسیلاستثنا از خداوند است. ق
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در مراحل بعد شکست خواهد  قطع طوربه ،و دشمن را کوچک بشمارد انسان به قدرت، مغرور شود

 (.2215، طباطبایی) خورد

های شخصیتی دانند که ویژگیکه اهل خواندن زندگی خصوصی ورزشکاران هستند، می اشخاصی

رکود یا افت، دوباره اوج  ۀاز دور بعد فرق دارد. بعضی ورزشکاران هم باورزشکاران از زمین تا آسمان 

 شناسان ورزشیروان تازگیبه شوند.مانند و افسرده میاما بعضی در همان رکود باقی می ،گیرندمی

غرور  .1کاذب؛ یک ویژگی شخصیتی با عنوان غرور اندکردهمفهوم دیگری را نیز در این بحث وارد 

 و عیببیشناسان بوده است: گرایش افراطی به روان موردعالقۀاز اوایل قرن بیستم مفهوم  بذکا

، ، چنگا، تریسی و هنریش2، )جوییدانستن  ین اشتباه خود را گناه نابخشودنیترکوچکو  بودننقصبی

رند و گیی موفقیت در نظر میبرا را سطح باالیی خیلی معیارهای افراد این تر،ساده بیان به ؛(2212

 چهی یا همهها دنیا را با قانون دانند. آنمی خوردهشکستنرسند، خود را  بلندپروازاناگر به آن اهداف 

، این در ورزش (.وسفیدسیاهدانند، یا موفقیت کامل )را یا شکست کامل می اینتیجهشناسند و هر می

ا ر یمساونتیجۀ که  ورزشکارانیکند. مسابقه نمود پیدا میبعد از  ورزشکاران در نظر وضوحبهپدیده 

 االًاحتم ،، توجهی ندارندانددخیل گیرینتیجهبه عوامل دیگری که در  اصالًدانند و شکست بد می

یا سازگارانه است، معیارهایی را برای  بهنجارمفهوم غرور را کسانی که غرورشان  .افرادی مغرور هستند

کردن برای رسیدن به د، تالشمعیارها برایشان مهم باش اینکه آن جای بهاما  ،گیرندمیخود در نظر 

این افراد از  ،درواقع (.2212 ،نیکبخش و صفانیاد )جعفری سیاوشانی و هدف در نظرشان اهمیت دار

کنند آن را در انجام دادن یا ندادن کاری آزادند، سعی می که وقتیبرند و کار و تالش زیاد لذت می

 شود، بلکه باعثمشکلی نمیایجاد موجب  تنهانه 3واقعیبه بهترین نحو ممکن انجام دهند. غرور 

ور افراد با غر به احساس رضایت مطلوبی دست یابد.فرد استعدادهای خودش را شکوفا کند و  شودمی

 وقتهیچها آن .ها سر بزندرنجور، بیشتر در فکر آن هستند که مبادا اشتباهی از آن نابهنجار با روان

 هم احساس رضایت ندارند. و حتی اگر از دیگران بهتر کار کنند، باز کننداحساس پیروزی نمی کامالً 

سطح کنند که چرا به هدف کنند، خودشان را سرزنش میاین افراد تا به موفقیت دست پیدا می

رگیرند. خودشان د شوند و همیشه باگرفتار می انتهابی ۀها در این زنجیراند. آنباالتری دست پیدا نکرده

امکانات جامعه را بپذیرند  هایمحدودیتبدنی خودشان و  هایمحدودیتتوانند مغرور میورزشکاران 

مانند کسب یک مقام خوب در مسابقه را برای خودشان در نظر  پذیریانعطافآن، اهداف  براساسو 

                                                           
1. Heuristic Pride  

2. Joey & Chenga & Tracy Jessica & Henrich 

3. Authentic Pride 

http://modirezehn.drtabatabaie.ir/2015/06/17/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7/
http://modirezehn.drtabatabaie.ir/2015/06/17/%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7/
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کند و ها را راضی میکنند و همین تالش هم آنها برای رسیدن به این هدف تالش میبگیرند. آن

 (.2215 ،طباطبایی) بردرا باال می نفسشانادبهاعتم

 مدیریت در ایرشتهینب موضوعات جمله ازفردی  غرور ابعاد ،شدهمطرح مسائل به توجه با نابراینب

 در مشارکت مهم دالیل جمله از و دشومی محسوب ورزشی شناسیو روان یشناسجامعه، ورزشی

 تواندمی ورزشکاران در غرورنابراین بررسی مفهوم ب؛ شودمینی شناخته قهرما ورزش یژهوبه و ورزش

 شناسی ورزشی درشناسی و جامعهروان ،ورزشی مدیریت ۀ شروع مناسبی برای ورود این سازه به حوز

 برخوردار خاصی اهمیت از آن ابعاد ینترمهم شناسایی و غرور میزان شناخت راستا، این در باشد. کشور

 ابزار فقدان به توجه با ت.اس حاضر پژوهش موضوع کارانورزش غرور شناسایی ،بین ینا در که است

 حسط در کافی یهاپژوهش نبود طرفی از و ورزش جایگاه بر تمرکز با غرور سنجش برای مناسب

 حاضر در پژوهش ،متفاوت ورزشیهای یدانمغرور ورزشکاران در  ابعاد و میزان سنجشدربارۀ  کشور

ه پرداخت ایحرفه ورزشکاران منظر از ورزش جایگاه بر تأکید با «غرور ۀپرسشنام» سنجیاعتبار به

  .استشده 

گیری روا و پایاست و توضیح و تفسیر نتایج هر پژوهشی استفاده از ابزارهای اندازه دادنانجاماساس 

رسشنامه پتعیین روایی سازه و پایایی . ازآنجاکه شده بستگی دارد کارگرفتهبه روایی ابزار به پژوهش

با  ینوعبهکه  ستهایسنجروان مطالعات ۀ های مهم در حوزفرضیکی دیگر از ملزومات و پیش

روایی  گریبار دبا تغییر فرهنگ  باید ،های مختلف ارتباط داردها در شرایط و زمانتکرارپذیر بودن پاسخ

 ۀ با وجود این، بررسی روایی ساز؛ سنجش و آزمون شود پرسشنامه، (همسانی درونی)سازه و پایایی 

مهم ر امگرفتن این ست و پژوهشگران و مربیان بدون درنظرگرفته شده ا دیدهنا معموالً هاپرسشنامه

نتیجه در ؛کنندو تنها با تعیین پایایی و روایی محتوایی یک پرسشنامه اقدام به استفاده از آن می

را بر آن داشت که به استانداردسازی  پژوهشگر در این زمینهوع این موض دادنضرورت انجام

 به میزان شناسایی و آگاهی از رفتار ورزشکاران با توجهمنظور بهدر ورزشکاران  «غرور پرسشنامۀ»

 .بپردازدورزشکاران  ورزشی نشدنشدن یا موفقغرور ناشی از موفق

جامعۀ غرور در  ۀپرسشنامآیا  این است که دادن این پژوهشهدف از انجامآنچه گفته شد،  براساس

های توان با این پرسشنامه میزان غرور ورزشکاران رشتهو آیا می دارای اعتبار است؟ ایرانیورزشکاران 

 تیمی را سنجید؟

 

 پژوهش روش
 پژوهش، و هدف شدصورت میدانی انجام ها بهحاضر از نوع همبستگی بود. گردآوری داده پژوهشروش 

 .بودهای منتخب در ورزشکاران تیم غرور مۀاستانداردسازی پرسشنا
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 بررسی غرور  پرسشنامۀ ۀروایی صوری و صحت ترجماین پژوهش با استفاده از روش ترجمۀ مجدد  در

و  متن اصلی با مقایسۀ یتدرنهاو  را ترجمه و ترجمۀ مجدد کردند پرسشنامهسه مترجم . شد دأییتو 

د و بعد تصادفی پخش ش طوربهورزشکار  32بین شد. سپس پرسشنامه اصالحات انجام ، متن فارسی

 .برای توزیع آماده شد پرسشنامه یی، فرم نهاتحلیل و یهتجزآوری و از جمع

جامعۀ آماری این مطالعه  بنابراین ؛است شده پرداختهتیمی  هایورزشدر این مطالعه فقط به بررسی 

 .ندبود واترپلو های فوتسال، والیبال، بسکتبال ویگدر ل نفر( 122) و مردنفر(  122)ورزشکاران زن 

برابر دو تعداد متغیرهای اکتشافی حداقل  اساسبر 1عاملی اکتشافی های پژوهش در روش تحلیلنمونه

 پژوهشتعداد متغیرهای اکتشافی در (. 2225 ،2نیکال) شوندمیبرابر متغیرها تعیین  21و حداکثر 

 راساسب .کمی پیچیده و نامشخص بود نمونهالگوی انتخابی برای تعیین حجم  و گویه بود 14 حاضر

 دهیچیپ یکم ی، در الگوهانفر 122 کمتر از ساده یحجم نمونه در الگو ،3کالین گیرینمونهروش 

 یرهایبا توجه به تعداد متغ. نفر است 222 یشتر ازب دهیچیپ یو در الگوهانفر  222تا  122 نیب

 پژوهش هاینمونه. (2225 ،نیکال) بود دهیچیپ یاز نوع کمحاضر پژوهش  شده در این مطالعه،بررسی
 ،شوند )کالینمی تعیین متغیرها برابر 12 حداکثر و برابر دو حداقل اکتشافی تحلیل عاملی روش در

 پرسشنامه 222،بود سؤال 14 که حاضر متغیرهای پژوهش تعداد به توجه با همین دلیل به ؛(2225

 .شد نهایی و تحلیل تجزیه

و پس  شد مراجعه ورزشکارانالزم، به  اجازۀکسب و  شدهابانتخهای تیم مربیانبا  یپس از هماهنگ

و به  نندشرکت ک پژوهشدر درخواست شد ورزشکاران از ، آنپژوهش و اهداف دربارۀ  حیاز توض

 ۀورزشی، وضعیت تأهل، درج ۀ، سابقیتجنسسن، ) اطالعات فردی پرسشنامۀشامل که  هاپرسشنامه

، در حضور بود( 2212، تریسی و رابینز) غرور ۀپرسشنام وقهرمانی(  ، سابقۀ ورزشی و سابقۀتحصیالت

 .ها پرداخته شدآن لیتحل و هیتجزبه  هاپس از استخراج داده .دهندپاسخ  پژوهشگر

گفتنی ) اهپرسشنامه استانداردسازی یبرامیانگین و انحراف استاندارد و  از آمار توصیفی برای محاسبۀ

 اکتشافی عاملی تحلیل آزمون زا ،ساخته نیست(کاررفته در این مطالعه، پژوهشگراست که پرسشنامه به

 یافزارهانرم از استفاده با سازه روایی تعیین برای یدییتأ عاملی تحلیل از و عاملی ساختار بررسی برای

                                                           
1. Exploratory Factor Analysis 

2. Kline 
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-گروفها از آزمون کلموبودن توزیع دادهبررسی نرمال منظوربه .شد استفاده 2یزرلل و 1اس.پی.اس.اس.

 .شده است ستفادها 3ف واسپیرن
 

 بودن توزیع نمراتاسمیرنوف براي بررسی نرمال-وگروفمنتایج آزمون کل -3 جدول

Table 1- Results of Kolmogorov-Smirnov Test to Check the Normality of the 

Distribution of Scores 

 سؤال شمارۀ

No 

 اسمیرنوف-کلموگروف

Kolmogorov-Smirnov Test 

 داريامعن مقدار

P- Value 

1 2721 27625 

2 27262 27442 

3 27625 27252 

4 27622 27212 

5 27222 27333 

6 27242 27432 

2 27221 27552 

2 27262 27552 

12 27216 27512 

12 27522 27221 

13 27532 27234 

14 27225 27524 

 

ن توزیع نمرات آورده بوداسمیرنوف برای بررسی نرمال–در جدول شمارۀ یک نتایج آزمون کلموگروف

شده برای تمامی متغیرها این جدول، مقدار معناداری آمارۀ محاسبه اساس نتایج مندرج درشده است. بر

 .شدبودن توزیع نمرات پذیرفته فرض نرمال ینبنابرا بود؛ 25/2از بیشتر 

 ابزار پژوهش

 (2222 الف،تریسی و رابینزغرور ) پرسشنامة

 برای ست.ا شده یلتشکهرکدام از هفت سؤال  که عامل استسؤالی غرور شامل دو پرسشنامۀ چهارده

 از شخیلی خوب و بی)ابداً، نسبتاً، متوسط، ارزشی لیکرت از مقیاس پنج پرسشنامه هایارزیابی سؤال

 ی هاسؤال و غرور اصلی مربوط به پرسشنامهدر  2-6-5-4-3-2-1ی هاسؤال است. شده استفادهحد( 

                                                           

1. SPSS   
2. LISREL  
3. Kolmogorov-Smirnov Test 
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 (.2222 1الف -تریسی و رابینز) اندغرور کاذبمربوط به  2-2-12-11-12-13-14

 (2222 الفتریسی و رابینز،)غرور  پرسشنامةپایایی 

 نیهمچن .ندداعالم کر 22/2و غرور کاذب را  22/2غرور واقعی را  کرونباخ یآلفا بی، ضرتریسی و رابینز

 (.2222تریسی و رابینز، ) 2های آلمانی و اسپانیایی ترجمه شده استبه زبان پرسشنامۀ غرور
 

 (2112و رابینز ) تریسی غرور پرسشنامةاصلی  يهامؤلفه -2جدول 
Table 2 - Main components of the Tracy and Robbins Pride Questionnaire 

ف
دی

ر
 

 English فارسی

1 
کل، در طول بازی احساس برخورداری از مهارت در

 دارم.

I feel like I am achieving my goal in 

life 

2 
کنم در حال دستیابی به احساس میدر طول بازی 

 هدف خود هستم.
I feel confident in myself 

 I feel like I have fulfilled my duties .1 .اطمینان دارمدر طول بازی به خودم  3

toward my mother 

4 
وظایفم را انجام  کنمیماحساس  در طول بازی

 .و از این بابت راضی هستم دهممی

I feel I have the ability to generate 

productive ideas. 

5 
های ایده کنم توانایی ارائۀبازی احساس می در طول

 مؤثر و مبتکرانه را دارم.
I feel like I have self-worth 

6 
 یارزشمندخود، در طول بازی از احساس یطورکلبه

 .مندمبهره
I feel like I have self-worth 

 I generally feel like I am successful کنم که موفق هستم.احساس می ،یطورکلبه 2

 احساس تکبر دارم. بازی، در طول یطورکلبه 2
In general during a game I feel 

arrogant 

 I feel like I am going to be conceited دارم. ینیبخودبزرگدر طول بازی احساس  2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Tracy & Robins 

2. http://ubc-emotionlab.ca/research-tools/7-item-authentic-and-hubristic-pride-scales 
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 (2112و رابینز ) غرور تریسی پرسشنامةي اصلی هامؤلفه -2جدول 

Table 2 - Main Components of the Tracy and Robbins Pride Questionnaire 

ف
دی

ر
 

 English فارسی

12 
امیال خودپرستانه در کنم احساس میدر طول بازی، 

 د.من وجود دار
I feel like I have egoistical desires 

11 
کنم فخرفروشی در طول بازی احساس می ،یطورکلبه

 در من در حال تقویت است.

In general, I feel like I am going to be 

pompous. 

 I feel I seem to be smug recently هستم. یازخودراضکنم احساس می در طول بازی 12

 I feel I have got some snobbish ام.کنم به خود مغرور شدهدر طول بازی احساس می 13

features 

14 
کنم به خود غره و پرافاده احساس می در طول بازی

 ام.شده
I feel I will never be a stuck-up person 

 

 نتایج
رصدهای و د است 52های توصیفی نشان داد که نسبت جنسیت مردان و زنان برابر با بررسی یافته

تری و ، دکارشدکارشناسی، کارشناسی، کاردانیدیپلم، دیپلم،  مربوط به مدارك تحصیلی کمتر از

درصد  22افراد مجرد  . تعداداست 5/2و  5/3، 5/14، 5/52، 5/16، 5/12، 2ترتیب برابر با دانشجو به

 سابقۀ، سال 21/24±23/4درصد است. همچنین میانگین و انحراف استاندارد سن  22 نمتأهالو 

 تعیین برای عاملی تحلیل دراست. سال  25/2±25/4ورزشی  سابقۀ وسال  54/3±22/2قهرمانی 
 شود.استفاده می 1اوکلین-یرمی-کسیر گیری از شاخصنمونه کفایت

 

 تحلیل اکتشافی
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. KMO  
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 اوکلین-یرمی-کیسرآزمون بارتلت و  -1جدول 
Table 3 - Bartlett and Kaiser-Meyer-Oaklyn Test (KMO) 

 فرضشیپ

Assumption 
 مقدار

Amount 
 )کفایت حجم نمونه( اوکلی-یرمی–مقدار کیسر

KMO (Adequacy of samples) 
27222 

 آزمون کرویت بارتلت
Bartlett test 

 

 مقدار مجذور کای

Chi-Square 
1652726 

 آزادی ۀدرج

df 
66 

 معناداری مقدار

Sig 
27221 

 

 و مربوط به استفاده ازیموردنهای فرضتمامی پیشکه دهد نشان می شمارۀ سه جدولمندرج در نتایج 

اوکلین شاخصی برای کفایت نمونه است. -یرمی-کیسر آزمون از روش تحلیل عاملی رعایت شده است.

بودن اسبمن جهیدرنت)علیت عاملی( و  توان میزان تعلق متغیرها به یکدیگرمی ذکرشدهآزمون  اساسبر

 مشخص کرد. با توجه  ییتنهابهبودن هر متغیر را مناسب برای تحلیل عاملی تشخیص داد وها را آن

 .ه استشدآن در حد عالی گزارش  بارۀ، قضاوت دراست 222/2ر با بمقدار آن برا کهنیبه ا

. با توجه به مقدار مجذور کای شودمی یبررس هاسؤالدر آزمون کرویت بارتلت، فرض همبستگی بین 

همبستگی وجود  هاسؤالشود که بین نتیجه گرفته می( P ،26/1652 = 2X > 21/2و سطح معناداری )

 ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. رونیازا ؛دارد
 

 هااشتراك -0جدول 

Table 4- Shares 

 ردیف

No 

 سؤال ۀشمار

No-Q 

 میزان اشتراك هر متغیر ةبرآورد اولی

Initial Estimation of the Share of 

Eeach Variable 

 واریانس عامل مشترك

Common Factor 

Variance 
1 1 1 27522 

2 2 1 27225 

3 3 1 27222 

4 4 1 27242 

5 5 1 27213 

6 6 1 27212 
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 هااشتراك -0جدول 

Table 4- Shares 

 ردیف

No 
 سؤال ۀشمار

No-Q 

 میزان اشتراك هر متغیر ةبرآورد اولی

Initial Estimation of the Share of 

Eeach Variable 

 واریانس عامل مشترك

Common Factor 

Variance 
2 2 1 27525 

2 2 1 27523 

2 12 1 27524 

12 12 1 27622 

11 13 1 27222 

12 14 3 27242 

 

ا همقادیر تمامی آن، «میزان اشتراك هر متغیر ۀبرآورد اولی»ستون  در ،شمارۀ چهاربا توجه به جدول 

همبستگی با عامل  ۀدهندشده نشان، اعداد درج«واریانس عامل مشترك»برابر با یک است. در ستون 

شده  گزارش 5/2و  3/2برابر با  هامالك پذیرش همبستگی مشترك سؤال در منابع مختلف .است

 دلیلبه 11و  2 هایبنابراین سؤال ؛دشتعیین  5/2ذیرش برمبنای حاضر مالك پپژوهش است. در 

 .نداز تحلیل کنار گذاشته شد، 5/2واریانس عامل مشترك از  بودنپایین
 

 هایک از عاملبررسی سهم واریانس هر -2جدول 

Table 5 - Investigation of the Variance Share of Each Factor 

 ردیف

No 
 مؤلفه نام

 Component 

 شدهاستخراجمربعات بارهای 

 کلواریانس 

Variance 
 درصد واریانس

% of Variance 

 درصد واریانس تجمعی

% Cumulative  

 واقعی 1

Authentic 

Authentic 

Authentic  

 

 

Authentic 

Authentic 

 

47624 327114 327114 

 627235 227221 37422 کاذب 2

 

. توان دهدیرا نشان مها ها و درصد واریانس تجمعی آنمقادیر ویژه، واریانس عاملشمارۀ پنج جدول 

 درصد است. 235/62ها برابر با عامل تجمعی واریانسدرصد اساس مجموع ی این مدل بریپیشگو
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 هاي پرسشنامةسؤالبار عاملی  ی همراه با چرخش واریماکس دربارۀاصل يهامؤلفهتحلیل  نتایج -6جدول 

 غرور

Table 6- Results of Principal Components Analysis with Varimax Rotation on the 

Factor Load of Pride Questionnaire Questions 
 ردیف

No 

 سؤال شمارۀ

No Q 

 هاعامل

factors 

  
 واقعی

Authentic 

 کاذب

Heuristic 

1 1 27254  

2 2 27222  

3 3 27222  

4 4 27222  

5 5 27221  

6 6 27262  

2 2 27642  

2 2  27522 

2 12  27646 

12 12  27225 

11 13  27242 

12 14  27222 

 of Variance   327114 227221 %درصد واریانس

 درصد واریانس تجمعی

 Cumulative%  
627235 

 

 غرور  های پرسشنامۀسؤالکه  دهدیمنشان شمارۀ شش در جدول  شدهارائهنتایج تحلیل عاملی 

پرسشنامۀ غرور  در این مرحله، هر دو مؤلفۀ شود.میدرصد از کل واریانس  235/62درمجموع شامل 

 شود.بررسی می
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 اوکلین-یرمی-رآزمون بارتلت و کیس نتایج -2 جدول

Table 7- Bartlett and Kaiser-Meyer-Oaklin Test Results 

 مقدار فرضپیش

 22/2 )کفایت حجم نمونه( اوکلین-یرمی–مقدار کیسر

 آزمون کرویت بارتلت

 22/122 

 1 

 221/2 
 

 ( P ،22/122 = 2X > 21/2) با توجه به مقدار مجذور کای و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت

 همبستگی وجود دارد. هاعاملشود که بین نتیجه گرفته می
 

 هاسؤالبار عاملی  دربارۀریماکس وا هاي اصلی همراه با چرخشمؤلفهنتایج تحلیل  -1 جدول

Table 8- Results of Principal Components Analysis with Varimax Rotation about 

the Factor load of the Questions 

 غرور مقیاس

Pride Scale 

 درصد واریانس مقدار ویژه

% of Variance 
17623 247622 

 
ها برابر مجموع واریانس عامل براساسی این مدل یتوان پیشگوکه دهد نشان می شمارۀ هشت جدول

 درصد است. 622/24با 

 تحلیل عاملی تأییدي

 هابا مؤلفه هاسؤالروابط  -3جدول 

Table 9 - Relationships between Questions and Components 

 ردیف

No 
 شاخص

Indicator  
 عامل

factor 
 نتیجه T-value ضریب تعیین میزان رابطه

 1 سؤال 1

 واقعی

Authentic 

 تأیید 38600 86.0 86.0

 تأیید 30600 86.0 86.8 2سؤال  2

 تأیید .3.60 ..86 8600 3سؤال  3

 تأیید 306.0 ..86 .860 4سؤال  4

 تأیید 3.603 8600 .860 5سؤال  5

 تأیید 306.0 ..86 .860 6سؤال  6

 تأیید .3360 8603 ..86 2سؤال  2
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 هابا مؤلفه هاسؤالروابط  -3جدول ادامة 

Table 9 - Relationships between Questions and Components 
 ردیف

No 
 شاخص

Indicator  
 عامل

factor 
 نتیجه T-value ضریب تعیین میزان رابطه

 2سؤال  2

 کاذب

Heuristic 

 تأیید 600. 8600 86.0

 تأیید .60. 86.0 86.0 12سؤال  2

 تأیید 6.0. .860 ..86 12سؤال  12

 تأیید 30600 86.0 3 13سؤال  11

 تأیید 306.3 8608 3  14سؤال  12
 

 .استمعنادار  ±26/1و مقدار  T-valueبا عامل خود با توجه به مقادیر  هاسؤالروابط تمامی 

کنار گذاشته  5/2مشترك از بودن واریانس عامل پاییندلیل به اصلی از پرسشنامۀ 11و  2های سؤال

 .شدند
 پرسشنامهي هامؤلفهبین  ةرابط -31جدول 

Table 10 - Relationship between Questionnaire Components 

 هامؤلفه ردیف
components 

 واقعی
Authentic 

 کاذب
Heuristic 

 واقعی 1

Authentic 

 2723  میزان رابطه

Value-T  12745 

 کاذب 2

Heuristic 

   میزان رابطه

Value-T   

که بر این  است ±26/1 هامؤلفهبا دیگر  مؤلفه، مالك معناداری ارتباط هر 12 شمارۀ جدول اساسبر

 .استمعنادار  هم باها مؤلفهتمامی  اساس، رابطۀ
 

 ها با مقیاس غرورروابط مؤلفه -33جدول 
Table 11 - Relationships of Components with the Pride Scale 

 ردیف
No 

 ها با غرورمؤلفه
of components with 

the Pride 
 میزان رابطه

 ضریب تعیین
 of coefficient

determination 

Value-T نتیجه 

Result 

 واقعی (F1) غرور قیاسم 1
Authentic Pride Scale 

 تأیید رابطه 12723 1 1

 کاذب (F2) غرور مقیاس 2

Heuristic Pride Scale 
 تأیید رابطه 2722 2742 23
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 ها با غرور معنادار است.تمامی مؤلفه ، رابطۀ11براساس جدول شمارۀ 
 

 
Chi-Square=137.16, df=53, P-value=0.000, RMSEA=0.089 

 مقیاس غرور در حالت استاندارد مدل -3شكل 

Figure 1- Pride Scale Model in Standard Mode 
 

 
Chi-Square=137.16, df=53, P-value=0. 000, RMSEA=0.089 

 مقیاس غرور در حالت معناداري مدل -2 شكل
Figure 2 - Pride Scale Model in a Significant Way 
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 مدل مقیاس غرور هايتناسب مجموعه داده آزمون خوبی برازش -32جدول 

Table 12- Good Test of Fit of Pride Scale Model Data Set 
 برازش شاخص

Fit Indices 
 مالك شاخص اختصار

Criterion 

 آمدهدستبهمقدار 

Value 

 نتیجه

Result 

 مقتصد

parsimony 

normed fit 

indices 

/df2X  تأیید 2752 3زیر 

2RMSEA  تأیید 27222 2722زیر 

3PNFI  تأیید 2722 2722باالی 

4PGFI  تأیید 2761 2722باالی 

 تطبیقی

 )نسبی(
Model fit 

Indices 

5NFI  تأیید 2722 2722باالی 

6NNFI  تأیید 2722 2722باالی 

7CFI  تأیید 2722 2722باالی 

8IFI  تأیید 2722 2722باالی 

9RFI  تأیید 2726 2722باالی 

 Absolute مطلق

Fit I Indices 

10GFI  تأیید 2722 2722باالی 

11AGFI  تأیید 2725 2722باالی 

 .کردند دییتأهای آزمون خوبی برازش تناسب مدل را شاخص، 12براساس جدول شمارۀ 
 

 هاي مدل مقیاس غروردادهپایایی  هايشاخص -31جدول 

Table 13- Data Reliability Indices of the Pride Scale Model 

 مالك عامل
Criterion 

 مقدار
Value 

 نتیجه

Result 

MSV 

 تأیید 0.81 0.70 بیشتر از  حداکثر واریانس مشترك

CR 

 تأیید 0.75 0.70بیشتر از  یایی مرکبپا

ASV 

 تأیید 0.78 0.70بیشتر  از  میانگین واریانس مشترك

 

 .کردند دییتأرا  سازه پایایی همربوطهای شاخص، 13براساس جدول شمارۀ 

 ازهس پایایی. کرد محاسبه راتوان پایایی سازه )متغیرهای مفهومی( می ،پس از برازش مدل ساختاری

 .محاسبه کرد (< CR 2/2) مرکب پایایی براساس توانمی را
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 در حالت استانداردشده غرور ةپرسشنام و هامؤلفهپایایی  -30جدول 

Table 14- Reliability of Components and Pride Questionnaire in Standardized 

Model 

 متغیرها  ردیف

Variables 

 کرونباخآلفاي 

Cronbach’s α 

 پایایی وضعیت

Reliability 

1 
 هامؤلفه

components 

 واقعیغرور 

 Authentic Pride 
 قبول قابل 2723

 غرور کاذب 2

 Heuristic Pride  
 قبول قابل 2726

 کل 3

Total 
 غرور مقیاس

Pride scale 
 قبول قابل 2723

 

 گیریبحث و نتیجه
برای  این روش استفاده شد.مجدد  ترجمۀاز روش استاندارد پرسشنامۀ غرور ی ایمحتو رواییبرای 

 رینتمهم .است یو مناسب شدهپذیرفتهاستفاده از ابزارهای خارجی با بستر فرهنگی متفاوت، روش 

در  ل عاملیو تحلی تعیین اعتبار سازه، با بستر فرهنگی متفاوت ایمرحله در تعیین اعتبار پرسشنامه

 .این زمینه است

غرور، یک عامل غرور واقعی و یک عامل غرور  پرسشنامۀ عاملنشان داد که از دو  پژوهشی هایافته

 دارای که استنیاز ابزاری  به ورزش نقش آن در بر تأکید با غرور بررسی برای کند.کاذب را بررسی می
حتی  ؛دارند نیاز ابزارهای متفاوتی به مختلف هایفرهنگ وها دیگر، محیط طرف از باشد. پایایی و روایی

حاضر  پژوهش هدف بنابراین های گوناگون دارای روایی و پایایی متفاوتی است؛یک ابزار نیز در فرهنگ

  بود. ورزش بر تمرکز با غرور پرسشنامۀهنجاریابی 

 درنهایت و شد انجام تأییدیاکتشافی و  عاملی اصلی، تحلیل پرسشنامۀ ترجمۀ از بعد پژوهش این در
 شدند حذف بودند، هاعامل با همبستگی کمتردارای  که 0/9 از کمتر عاملی بار با سؤالدو  ،سؤال 14از 

( 2222الف،)تریسی  با پرسشنامۀ که قرار گرفتند غرور کاذب و واقعی دو عامل در ماندهباقی سؤال 12و 

 قابل قبولدر حد و  23/2 غرور ۀپرسشنامو  هامؤلفهپایایی همخوانی نداشت.  داشت، سؤال 14که 

 مؤلفۀها پایایی دو بود. در تحقیق آن راستاهم( 2222)تریسی و رابینز  که با نتایج پژوهش گزارش شد

. داشتمطابقت نزدیک با نتایج پژوهش حاضر بود که  22/2و  22/2 ترتیببه و کاذب واقعیغرور 

 طوربههم پیوند مطلوبی دارند و  یک مجموعه با عنوانبهغرور پرسشنامۀ فارسی های نسخۀ سؤال

 .سنجندمیمستقیم مفهوم یکسانی را 

نتایج نشان داد که هر هفت به سنجش این عامل پرداختند.  پرسشنامهسؤال غرور واقعی، هفت  دربارۀ

پایایی ف نشد و ذح سؤالیعامل غرور واقعی در پرداختن به ورزش در ورزشکاران وجود دارد و هیچ 
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احساس  ،گرید عبارت به ؛گزارش شد قبول قابلدر حد و  23/2غرور واقعی  پرسشنامهو  هامؤلفه

شود، موجب ترویج رفتار اخالقی مانند بازی که در غرور واقعی یافت می دستییرهچاطمینان و 

را تجربه  واقعیحقیقت، افرادی که غرور . درشودمیجوانمردانه از طریق تعامالت اجتماعی بهتر 

، امکان دسترسی به موفقیتنداشتن و در صورت  آیندمیدستیابی به موفقیت بر درصدد ،کنندمی

ی و تریس هایکنند که با نتایج پژوهشمیوسل به رفتارهای غیراخالقی اهداف جدیدی را جایگزین ت

 .همخوانی داشت( 2222تریسی ) و شریف ( و2222) رابینز

علت به( 11هشت و  هایسؤال) سؤالدو  ،پرسشنامهسؤال  هفتکه از بود  غرور کاذبعامل دوم 

ورزشکاران ایرانی  با هویت ند؛ زیراداز تحلیل کنار گذاشته ش، 5/2بودن واریانس عامل مشترك از پایین

 ۀنامپرسشو  هامؤلفهپایایی  به سنجش این عامل پرداختند.سؤال پنج  ند؛ بنابراینهمخوانی نداشت

یز سراغ ورزشکاران با غرور ناگر قبل از مسابقه  .گزارش شد قبول قابلدر حد و  26/2 غرور کاذب

 است را مشغول کرده ذهنشانترس از شکست  دیگری چیز هربینید که بیش از کاذب بروید، می

 (.2215 ،طباطبایی)

 و فرد را گیردمیت ئنش زیادگذاری ارزشقیتی خواهد بود که از احتمال خودنیاز به موفغرور کاذب 

 یتدرنهاو دارد میدر فعالیت وا کنندهشرکتکردن افراد دیگر به تعقیب اهداف خود به قیمت فدا

خطا  و شودمی ورزشکاری و توسل به تقلب ۀگرفتن روحییج رفتار غیراخالقی مانند نادیدهموجب ترو

 ترین آسیب و مانع استبزرگ کاذب روربنابراین غ؛ را افزایش خواهد داد یتموفقدستیابی به  برای

( 2212) ا و همکاراننسوانس هایکه با نتایج پژوهش ترین ورزشکار را نیز از پا درآوردتواند بزرگکه می

 همخوانی داشت.( 2212، 2222) تریسی و

 رورغکه هر دو  نشان داد غرورهای مرتبط با نتایج کنترل همبستگی بین دو نوع دوم یافته مجموعۀ

 .غرور داشتندمثبتی با معیار  رابطۀ کاذبو  واقعی

 مربوط به هریک از این هایسؤالدرست  تبیین دهدمی نشانهای پژوهش بندی کلی از یافتهجمع

ی ممکن همراه بهترین نتیجۀبه  رسیدن دررا  ، پژوهشگرانپرسشنامهآسان و درست  اهیم و ترجمۀمف

گروهی از دیگر دالیل  هایرشتهکافی و دامنه میانگین سنی و  همچنین تعداد نمونۀ کرده است.

 است. ب(2222الف، 2222) پژوهش مذکور با نتایج تحقیق تریسی و رابینز راستاییهم

بی های خواز روی شاخصفقط کرد و  تنهایی گزارشیک عدد را بهتوان نمیتأییدی  عاملی در تحلیل

 ،توضیح داده شد هایافتهکه در  طورهمانقضاوت کرد، اما  توانمیو بدی برازش در چند حالت 

شده در سایر کشورها، های اشارهقرار دارند و مانند پژوهش قبولقابلهمه در حد  شدهرذک هایشاخص

 از این پرسشنامه استفاده کرد. توانمین ورزشکاران در ایران و در بی
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شی از توانند بخترتیب، مییا غرور کاذب و واقعی بهاختیم که آدر این مقاله به بررسی این موضوع پرد

های کسب جایگاه سلطه و آبرومندی را شناسان باشند که بر راهبردروانانگیزشی -عاطفی مجموعۀ

دست  ورزشی به هایتیمفرد و همساالن اعضای گروه از گزارش  سوالپشتیبانی از این  اند؟کردهتأکید 

، اما غرور واقعی با آبرومندی همراه استآمد. نتایج این بررسی نشان داد که غرور کاذب با سلطه 

و  هایی همچون خودشیفتگی، پرخاشگریغرور کاذب ارتباط مثبتی با ویژگی بنابراین ؛یابدارتباط می

شرافت، موفقیت، گاری، ، سازنفسعزتهایی همچون اما غرور واقعی با ویژگی دارد،ناسازگاری 

 ارتباط مستقیم دارد.اندرزدهی 

 فاوتیت فرهنگی نظر از، ندکه حذف شد سؤالی دوجز در  نشان داد غرورپرسشنامۀ تفسیر  ،طورکلیبه

به  واندتمی پرسشنامهاین  بنابراین ؛اصلی مشاهده نشد پرسشنامۀورزشکاران ایرانی با  بین جامعۀ

ورزش تیمی یا انفرادی،  مختلف ورزشکاران با توجه به نوع هایفعالیتبررسی موارد بیشتری در 

 یا رقابتی بپردازد.تفریحی 

غیر از پیشرفت  کهطوریبه؛ گیردبرمی دررا  ایگستردهت ورزشی ابعاد موفقی گفت باید نتیجهدر

تکالیف ورزشی، شامل ابعادی  دادناش در انجامها و احساس فرد از میزان کارایی و تواناییتمهار

مانند اجرای روان عملکرد ورزشی، توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد و پیشرفت ورزشی نیز 

در این  ،های ورزشی دارنددلیل اهمیت و ضرورتی که این عوامل در موفقیت بیشتر رشته. بهاست

 .مقیاس از این موارد استفاده شد

ابزار ( 2222) غرور تریسی و رابینز ۀپرسشنام ۀشدترجمه ۀخپژوهش حاضر نشان داد نس همچنین

ر مطالعات بیشتدادن انجامنیاز به  رغمبهاست.  وجوه مختلف غرور ورزشکارانارزشمندی برای ارزیابی 

ابزاری بتواند  غرور فارسی پرسشنامه ۀکه نسخاین ابزار و ابزارهای مشابه، این امید وجود دارد  بارۀدر

ر و سای ورزشی شناسیجامعه ،ورزشیشناسی روانرفتار سازمانی، های پژوهشگران حیطهمفید برای 

مقاله ذکر شده  انتهایپرسشنامه در  هایسؤالمنظور متن کامل باشد. بدین مندعالقهپژوهشگران 

 .است

 دهندۀورزشی نشان جامعۀ در غرور دوعاملی پرسشنامۀکه  کردپایانی باید عنوان  بندیجمعدر  
 ورزشی رشتۀ یکافراد در  غرور جوانب همۀ است ممکن است. غرور مختلف ابعاد از بندی مناسبیدسته

 کافی هایپژوهش نبود طرفی، از کرده است. کمک غرورابعاد  شناخت بهباشد، اما  شناسایی نکرده را
 مختلف هایحوزه درو  دیگر ابعاد در را پرسشنامهاین  بررسی لزوم ،شورز شناختیروان مسائل زمینۀ در

 افراد بینغرور نقش  بررسی به پرسشنامه این از استفاده با شودمی پیشنهاد .کندمی ضروری ورزش
 .شود پرداخته ورزش نفعان مختلفذی و جامعه متفاوت
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 تشکر و قدردانی
برای اولین  تا پرسشنامۀ غرور را ما را یاری کردندپژوهش این  دادنکسانی که در مسیر انجاماز همۀ 

 ورزشی استانداردسازی کنیم، کمال تشکر و امتنان را داریم. بار در ایران در جامعۀ

 
References  
1. Chenga, J. T., Tracya, J. L., & Henrich, J. (2010). Pride, personality, and the 

evolutionary foundations of human social status. Evolution and Human Behavior, 31, 

334–347. 

2. Ekman, P. (2003). Emotions revealed. New York: Times Books. 
3. Herrald, M. M., & Tomaka, J. (2002). Patterns of emotion-specific appraisal, coping, 

and cardiovascular reactivity during an ongoing emotional episode. Journal of 

Personality and Social Psychology, 83, 434–450. 

4. Hodge, K., & Lonsdale, Ch. (2011). Prosaically and antisocial behavior in sport: The 

role of coaching style, autonomous vs. controlled motivation, and moral 

disengagement. J Sport Exerc Psychol. Aug; 33(4):527-47. Doi 

10.1123/jsep.33.4.527. 

5. Gilchrist, J. D., Fong, A. J., Herbison, J. D., & Sabiston, C. M.  (2017). Feelings of 

pride are associated with grit in student-athletes and recreational runners. Psychology 

of Sport and Exercise, 36, 1-7. 

6. Jafari Siavashani, F., Nikbakhsh, R., & Safania, A. M. (2019). Athletes Behaviors 

with Meditation of Pride: Based on Passion Model Test Journal of Psychological 

Science.17 (72).907-917. (in Persian).  
7. Joey T. Chenga, Jessica L. Tracya, Joseph Henrich. (2010). Pride, personality, and 

the evolutionary foundations of human social status. Evolution and Human Behavior 

31 334–347 

8. Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd  ed.). 

New York: Guilford press 
9. Lewis, M. (2000). Self-conscious emotions: Embarrassment, pride, shame, and guilt. 

In M. Lewis, & J. M. Haviland-Jones (Eds.), Handbook of emotions (2nd ed.) (pp. 

623–636). New York: Guilford Press. 
10. Sharif, A. F., & Tracy, J. L. (2008). Knowing whose boss: Implicit perceptions of 

status from nonverbal expressions of self-conscious emotions Vol. 9, No. 5, 631– 639, 

631–639. https://doi.org/10.1037/a0017089 

11. Swansona, S., & Kentb, A. (2017). Passion and pride in professional sports: 

Investigating the role of workplace emotion. Sport Management Review, 20(4), 352-

364. 

12. Tabatabaei, A. (2015). Excitement and sport pride. Paper presented at the Second 

National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran, Hamedan. (In 

Persian). 

http://psychologicalscience.ir/article-1-71-en.pdf
http://psychologicalscience.ir/article-1-71-en.pdf
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0017089


 3011، خرداد و تیر66،  شماره 31مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                          261

13. Tracy, J. L. (2010). Pride.: University of British Columbia. Journal of Personality and 

Social Psychology 

14. Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007a). The nature of pride. In J. L. Tracy, R. W. 

Robins, & J. P. Tangney (Eds.), The self-conscious emotions: Theory and research 

(pp. 263-282). Guilford Press.  

15. Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007b). The psychological structure of pride: A tale of 

two facets. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 506-525.

16. Tracy, J. L., Robins, R. W., & Lagattuta, K. H. (2005). Can children recognize the 

pride expression? Emotion, 5, 251–257. 

 

 

 استناد به مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اعتبار(. 1422. )محمدعلی، صفانیاو  ؛رضا، بخشنیک ؛فاطمهسیاوشانی،  جعفری

مطالعات مدیریت  تیمی. منتخب هایرشته ورزشکاران در غرور پرسشنامه سنجی

 smrj.2020.7836.2712/10.22089دیجیتال:  . شناسۀ235-62(، 66)13ورزشی، 

Jafari Siavashani, F; Nikbakhsh, R; & Safania, A. M. (2021). Validation of 

Pride Questionnaire in Athletes of Selected Team Fields.  

Sport Management Studies, 13(66), 235-62. (In Persian). 

DOI: 10.22089/smrj.2020.7836.2712 

 



 263                                       هاي... رشته ورزشكاران در غرور پرسشنامة سیاوشانی: اعتبارسنجی جعفري

 

 غرور شدۀاعتبارسنجی پرسشنامة

 خوانیدباند. هر آیتم را شده برای توصیف احساسات و عواطف مختلف ارائه هایییژگیدر زیر عبارات یا و

با استفاده از مقیاس زیر  و ردشما وجود داطول بازی در و نشان دهید که به چه میزان این حس در 

 ید.احساس خود را بیان کن
 

 2، 6، 5، 4، 3، 2، 1های سؤالغرور واقعی: 

  12، 11، 12، 2، 2 هایسؤالغرور کاذب: 

 ازحدیشب

2 

خیلی 

 زیاد

0 

 متوسط

1 

 اٌنسبت

2 

 اصالا 

3 
 ردیف 

     
کل، در طول بازی احساس برخورداری از در

 مهارت دارم.
1 

     
کنم در حال دستیابی یماحساس  در طول بازی

 هدف خود هستم.به 
2 

     
در طول بازی به خودم اطمینان دارم )خاطرم از 

 خودم جمع است(.
3 

     
کنم وظایفم را انجام یماحساس  در طول بازی

 .و از این بابت راضی هستم دهممی
4 

     
کنم توانایی ارائۀ بازی احساس می در طول

 دارم.های مؤثر و مبتکرانه را ایده
5 

     
ی، در طول بازی از احساس طورکلبه

 )برخوردارم(. مندمبهرهی ارزشمندخود
6 

 2 کنم موفق هستم.یمی احساس طورکلبه     

 2 ینی دارم.بخودبزرگدر طول بازی احساس      

     
امیال خودپرستانه کنم یماحساس در طول بازی

 د.در من وجود دار
2 

     
ی ازخودراضکنم احساس می در طول بازی

 هستم.
12 

     
کنم به خود مغرور در طول بازی احساس می

 ام.شده
11 

     
کنم به خود غره و احساس می در طول بازی

 .امشدهپرافاده 
12 


