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 ورزشی سنجی نسخۀ فارسی مقیاس اصالح شدۀ انگیزۀ های روانویژگی

  (SMS-II)ویرایش دوم 
 3منصوره مکبریان ،2فدکی عطارزاده سمانه، 1ولی اله کاشانی

 چکیده

 بود. ش دومویرای ورزشی ۀانگیز ۀمقیاس اصالح شد فارسی نسخۀ پایایی و روایی تعیین حاضر پژوهش از هدف :هدف و مقدمه

ی مقیاس اصالح انفرادی، نسخۀ فارس و تیمی ورزشی رشتۀ 11 در مهارتی مختلف سطوح با ورزشکار 200منظور  بدین  شناسی:روش

 نامهپرسش فارسی سخۀترجمۀ ن صحت و صوری روایی ترجمه، باز ترجمهروش  از استفاده با ابتدا کردند. تکمیل ورزشی راانگیزۀ  ۀشد

 درونیهمسانی  تعیین برای اری،ساخت یابی معادالتمدل بر مبتنی تأییدی عاملی تحلیل مقیاس از سازۀ روایی تعیین برای ادامه در شد. تأیید

 آزمون - آزمون روش در ایدرون طبقه همبستگی ضریب سؤاالت از پاسخ( ثبات(زمانی تعیین ثبات برای  و کرونباخآلفای ضریب مقیاس از

 شد. استفاده مجدد

 قبول قابل دح از( =02/0RMSEA=،96/0 TLI=،97/0CFI) برازندگی هایشاخص که داد نشان تأییدی عاملی تحلیل تایجن ها:یافته

درونی  انگیزه مقیاسخرده هک داد نشان کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با درونی همسانی دیگر بخش در و باشندمی برخوردار مطلوبی و
(، 77/0بیرونی ) ش(، انگیز75/0شده )فکنیدرون(، تنظیم77/0تنظیم خودپذیر ) مقیاسخرده (،78/0)تنظیم آمیخته  مقیاسخرده (80/0)

برای تمامی خرده  ایهطبق درون همبستگی ضریب از استفاده با زمانی پایایی و (79/0) پرسشنامه کل همسانی ( و80/0انگیزشی )بی
 .باشدمی ورزشی انگیزۀ شدۀ اصالح مقیاس فارسی نسخۀ مطلوب پایایی و روایی بیانگر که باشد( می75/0) بیش از ها مقیاس
رزیابی میزان و سطح انگیزش ابه عنوان ابزاری روا و پایا جهت  ورزشی انگیزۀ شدۀ اصالح مقیاس فارسی بنابراین از نسخۀ گیری:نتیجه

 استفاده کرد.های ورزشی ورزشی ورزشکاران زن و مرد در سطوح مختلف مهارتی در محیط

 

 همسانی درونی، پایایی زمانی سازه، روایی رزشی،و ۀانگیز ها:کلیدواژه

  

 ج

 vkashani@semnan.ac.irسمنان       دانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت گروه استادیار .1
 سمنان دانشگاه حرکتی رفتار ارشد کارشناسی دانشجوی .2
 دکتری رفتارحرکتی و مدرس دانشگاه امیرکبیر .3
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 مقدمه

 رفتار ورزش یك که بپذیریم و بدانیم زنده موجودات سایر و روانی انسان هایرفتار و حالت علم را شناسیروان اگر

و  مطالعه، شناخت دانش را ورزش شناسیروان توانیممی باشد، بنابراینمی شناختیابعاد روان دارای و طبیعتاً است
 ورزشی درگیر محیط در نوعی به که کنیم قلمداد افرادی و سایر ورزشکاران روانی هایحالت و رفتارها توسعه

 از حالتی ،2است. انگیزه 1انگیزش موفقیت ورزشکاران، بحث در مهم شناختیروان عوامل از یکی. (1)باشندمی

 اجزای زها، اهانگیز. (2)دهدمی سوق عمل سویبه و کندمی عمل به وادار را زنده موجود که است 3انگیختگی

 هایفعالیت در شرکت برای افراد رفتار توجیه در اساسی محورهای از یکی و ورزشی هاینیاز فعالیتپیش  و ضروری

 از تنها نه افراد. (3)دهندنشان می اهداف رسیدن به در را فرد تعهد و استقامت یا تالش میزان که باشندمی مختلف

 و جهت عنوانبه توانمی را دارند. انگیزش تفاوت انگیزش یا کار نجاما اراده از لحاظ بلکه کار انجام توانایی لحاظ
 آن به و نمایدمی جستجو را ایویژه موقعیت فرد که است این تالش جهت از منظور. نمود تعریف فرد تالش شدت

 تالش چقدر ویژه موقعیت یك در فرد که است این تالش شدت از منظور ولی شودمی آن جذب یا و دارد گرایش
طوریکه در یکی های مختلفی ارائه شده است، بهنظریه در رابطه با بحث انگیزش و عوامل اثرگذار بر آن، .(4)کندمی

با تأکید بر ماهیت مکانیکی  1950تا حدود دهۀ  4مربوط به حوزۀ انگیزش، نظریۀ سائقهای ترین نظریهاز قدیمی
شناسان به این نکته اشاره داشتند که نظریۀ سائق قادر به توجیه رفتارهای افراد انگیزش غالب بود، اما در ادامه روان

(، اظهار داشت که انگیزش دارای ابعاد شناختی نیز 1971) 5دیسی .(5)که تحت تأثیر غریزه نیستند، ناکارامد است
. (6)اثر بگذارند 6توانند به شکل تقویت کالمی و بازخورد مثبت، بر سطوح انگیزش درونیها میپاداشباشد و می

 7( گردید که مبنای نظریۀ خودمختاری1985)دیسی و ریان،  گیری نظریۀ ارزیابی شناختیشکل سازاین دیدگاه زمینه
بهزیستی روانی،  اجتماعی )سالمتی،-( روی عوامل موقعیتی2000سی و رایان )یخودمختاری د ۀنظری. (7)باشد می

هایی باشد که تواند عامل تمامی فعالیتکند که فقط انگیزش درونی نمیانگیزش درونی( تمرکز دارد و بیان می
نشان  مختاریاز این رو آنها عوامل محرک رفتارهای انسان را روی پیوستاری به نام پیوستار خود. (1)شودانجام می

گر باالترین میزان انگیزش درونی و کمترین سطح مختاری نمایانخوداند. در این پیوستار باالترین سطح داده
انگیزشی قرار در این پیوستار بین انگیزش درونی و بی 9دهد. انگیزش بیرونیرا نشان می 8انگیزشیمختاری بیخود
 خودمختاری درجۀ اساس بر را آنها توانمی که دارد بیرونی قرار انگیزش نوع چهار مذکور پیوستار میان در .گیردمی

 13بیرونی، تنظیم 12شدهفکنی ، تنظیم درون 11، تنظیم خودپذیر10کرد که شامل تنظیم آمیخته متمایز یکدیگر از
 و زنان مردان هایانگیزه با فعالیت بدنی سطح بین دادند ( نشان1985) 14. دیسی، ادوارد، ریان و ریچارد(8)باشدمی

 کنترل وزن،کنترل  و هیجانی، ی اجتماعیمزایا اندام،تناسب  و سالمتی مثل ورزشی هایفعالیت در ندهشرکت کن

( نشان دادند 2006) 15باستوس، گنزالت و مارکوس پژوهش دارد. نتایج وجود داریامعنرابطۀ  بردن، لذت و استرس
 ورزشی هایدر فعالیت سالمتی کسب و اندام تناسب ۀانگیز با زنان، و اجتماعی تجارب کسب ۀانگیز با که مردان،

 ج

1. Motivation 
2. Motive 

3. Arousal 

4. Drive theory 
5. Deci 

6. Intrinsic regulation 

7. Self-determination Theory 

8. Amotivated regulation 

9. Extrinisc Motivation 

10. Integrated regulation 

11. Indentified regulation 

12. Introjected regulation 

13. External regulation  

14. Deci, Edward, Ryan & Richard 

15. Bastos, Gonzalet & Marquez 
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. با توجه به نظریۀ خودمختاری، عوامل و ابعاد انگیزش ورزشی تا حدود زیادی مشخص گردیده (9)دارند شرکت
طوریکه بر همین اساس ابزارهایی جهت سنجش انگیزش ورزشی افراد طراحی و تدوین شده است، به است، و
کند و از می مشخص را ورزشکاران انگیزش دهیت( جه1995) 1همکاران و لیتیرپی انگیزش ورزشی مقیاس

 5با مقیاس  عامل چهار و سؤال هشت و بیست نامه حاویکند. این پرسشخودمختاری پیروی می ۀچهارچوب نظری
 است. در شده صدم گزارش 92صدم و  82 ترتیببه آن بازآزمایی و کرونباخآلفای ضرایب که است ای لیکرترتبه

 شد گرفته در نظر دهم معنادار 3از  بزرگتر اکتشافی، بارهایعاملی تحلیل  روش از استفاده با آن سازه روایی بررسی

 هایمقیاس خرده شامل پنج عاملی الگوی واریماکس روش با متعامد چرخشاساسی و های مؤلفه تحلیل در و

. (10)گرفت قرار تأیید مورد انگیزگیبی بیرونی وتنظیم  فکنی شده،درون  تنظیمخودپذیر،  تنظیم درونی وانگیزش 
 ضریب صدم و 76مقیاس  کل برای صدم و 88 -صدم 69 بین آن هایمقیاس خرده همسانی ضریب همچنین

( مورد 2007) 2نامه توسط مالت و همکارانبود. این پرسش صدم 70چهار هفته  فاصله در بازآزمایی شیوۀ به پایایی
انگلیسی و  انشکاردر بین ورز را ورزشی ۀانگیزمقیاس ( 1995پی لیتیر و همکاران، ). (11)استفاده قرار گرفته است

طریق دو مطالعه با از  زۀ ورزشییمقیاس انگ نسخۀ انگلیسی طوریکهبه مورد بررسی قرار داده استفرانسوی زبان، 
به لحاظ نفر ورزشکار  500وسیله یك گروه با بیش از فرانسوی به ۀورزشکار انگلیسی زبان  و نسخ 600بیش از 
 ۀفرانسوی و انگلیسی مقیاس انگیز ۀ. در آن زمان، نسخ(12, 10)های روانسنجی مورد بررسی قرار گرفتویژگی

 به منظور تأیید روایی سازه و پایایی مقیاس. (13)آمیخته نبوده استدر بردارندۀ عامل تنظیم  (اساس، ام، )ورزشی 
گیری این ابزار برای مردان و زنان ورزشکار، مطالعات مختلفی روی این صحت اندازه (اس، ام، اس)ورزشی  ۀانگیز

یکی از نقاط  .(15)صورت پیوسته پایایی و روایی سازه را در چندین نمونه حمایت کردندنتایج به. (14)ابزار انجام شد
هایی را که توسط این مسئله بود که این ابزار همه انواع انگیزه (اس، ام، اس)ورزشی اولیه  ۀضعف مقیاس انگیز

( استدالل کردند 2007مالت و همکاران ). (16)کردگیری نمیتئوری خودمختاری ارائه شده بود، به اندازه کافی اندازه
گیری با هم ترکیب درونی حذف شود و در یك اندازه شهای انگیزمقیاس که موارد خاصی باید از مقیاس و خرده

، دسی، پیلتر (اس، ام، اس)ورزشی  ۀاصلی مقیاس انگیز ۀ، پانزده سال پس از انتشار نسخ2010. در سال (11)شوند
م صوری در تماروایی ۀ ورزشی و ساختار مقیاس و بخشی از تئوری خودمختاری و انگیز( 2010، )3و رایان و والراند

مختاری متناسب با های ساختارهای نظری که توسط تئوری خودبرخی از بخشها را بازبینی کردند، زیرا بخش
اس( چندین نقطۀ قوت و چندین  ام. ورزشی )اس. ۀانگیز. مقیاس (17)یف شده بود، مناسب نبودندتوانایی افراد تعر

ترین نقاط قوت آن این بود که انگیزش را از چند بعد مورد ارزیابی قرار طوریکه یکی از مهمنقطۀ ضعف داشت، به
درونی و بیرونی و عدم وجود انگیزش در دل سؤاالت این ابزار جای  ۀطوریکه ابعاد مختلفی نظیر انگیزداد، بهمی

تا با تأکید بر  پردازدعلت انجام رفتار مین ابزار بهیگر نقاط قوت این ابزار این است که ایداده شده بود. از جملۀ د
نقطۀ ضعف این ابزار این بود که عامل تنظیمات آمیخته اما تری از انگیزش ارائه دهد. علل انجام رفتار سنجش دقیق

لیتیر پیکرد. دل هفت عاملی را تأیید نمیداد و در عین حال در برخی موارد تحلیل عاملی تأییدی مرا پوشش نمی
( اظهار داشتند که احتماالً یکی از عوامل توجیه کننده این نقاط ضعف به تفاوت در روش استفاده 2007و همکاران )

ستفاده در مطالعات نیز ا ای که مطالعه در آن صورت گرفته و تعداد نمونه موردباشد. البته زمینهاز ابزار مربوط می
های ( به منظور رفع نقاط ضعف مطرح شده بررسی2013لیتیر و همکاران )پی شوند.گذاری محسوب میل اثرعوام

 ج

1. Pelletier et al 

2. Mallett  et al 

3. Deci & Pelletier & Vallerand 
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 412های مجزا صورت گرفت. در مطالعه اول، در این راستا دو مطالعه با نمونه طوریکهبیشتری را انجام دادند، به
ر از ورزشکارانی بود که جنسیت خودشان را نف 90نفرد مرد و  104نفر زن و  218ورزشکار بزرگسال کانادایی )

های )بسکتبال، اسکیت، هاکی، فوتبال، ، در رشته66/13، واریانس 44/40مشخص نکرده بودند( با میانگین سنی 
نامه آنالین را تکمیل نمودند و آن را انگیزۀ ورزشی نام نهادند. تحلیل و...( شرکت کردند و یك پرسش دو، شنا
به شکل  مردان ورزشی برای ۀانگیز ۀعاملی مقیاس اصالح شد ساختار که داد اِف، اِی( نشان تأییدی )سی،عاملی 

 پایایی تحلیل و یکسانی در مقایسه با ساختار عاملی همین مقیاس در بین زنان برازش شده است. برای تجزیه
ها مقیاس خرده تمام برای خوبی را دست آمده پایاییمقادیر به. شد استفاده کرونباخاز روش آلفای  ها،عامل از هریك

ها بود عاملتغییرات دیگر در  و هاعامل نمودندکنندۀ اضافه تأیی تحلیل عاملی، و تجزیه کلی، طورداد. بهنشان می
االتی که دارای ؤمورد کاهش داد. بنابراین س 18توان به و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که سؤاالت را می

دوم، نمونه  پژوهشالی استخراج گردید. در ؤس 18اند حذف و مدل مفهوم مشخصی در عامل مربوطه نبودهمعنا و 
کنندگان اقدام به سال بود. شرکت 41/17ا و شناگران با میانگین سن نفر از جوانان تیم بسکتبال کاناد 290شامل 

سؤالی که در مطالعۀ نخست ایجاد  18نسخۀ دوم( -تکمیل کردن مقیاس انگیزۀ ورزشی اصالح شده )اس، ام، اس
نتایج تحلیل  .گرفت قرار بررسی مورد طریق مقیاس انگیزۀ ورزشی اصالح شده از این شده بود نمودند. ساختار

تغییرات  و هاعامل ها تأییدکنندۀ اضافه نمودنیافته کلی، طوربه بود. بخش عاملی تأییدی بسیار قابل توجه و رضایت
ورزشی )اس.ام.اس.  ۀاصلی مقیاس اصالح شدۀ انگیز ۀها بودند. اگرچه روایی و پایایی نسخمقیاس در دیگر خرده

فارسی  ۀنامه مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، اما روایی و پایایی نسخنسخۀ دوم(، توسط طراحان این پرسش
دلیل ترجمه طرف بهبزار از یكستفاده بودن اآن تاکنون در کشور مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین برای قابل ا

طرف دیگر ممکن است برخی از خرده  های اصلی به زبان دیگر احتمال تغیر لفظ وجود دارد و ازو برگردان واژه
وایی های آن از روش ربنابراین تأیید مجدد سازه. (18)ها دارای اعتبار فرهنگی الزمه در آن جامعه نباشندمقیاس

باشد. از طرف دیگر تعیین نامۀ مذکور در جامعه ورزشکاران ایران، ضروری میسازه، تأییدی برای استفاده پرسش
ها در باشد که به نوعی با تکرارپذیر بودن پاسخسنجی میهای مهم روانفرضپیشایایی یکی دیگر از ملزومات و پ

درونی  های مختلف ارتباط دارد، ولی الزم است که با تغییر جامعه بار دیگر پایایی زمانی و ثباتشرایط و زمان
ورزشی  ۀهای آماری فوق، استفاده از ابزار اصالح شدۀ انگیزشاخصبنابراین با تعیین . (19)ها آزمون شوندنامهپرسش

در نتیجه پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی نسخۀ اخل کشور، امکان پذیر خواهد بود. برای ورزشکاران د
 ۀجمورزشی اصالح شده انجام گرفت و در پی پاسخ به این سؤال بود که آیا تر ۀنامه مقیاس انگیزفارسی پرسش
 نامه مذکور در بین ورزشکاران جامعه ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است یا خیر؟فارسی پرسش

 

 شناسی پژوهشروش

 جامعه و نمونه آماری
 ۀرشت 6ورزشی شامل  ۀرشت 11ماهر و مبتدی حاضر شامل ورزشکاران مرد و زن ماهر، نیمهپژوهش جامعه آماری 

تیمی واترپلو، فوتبال، فوتسال، هندبال،  ۀرشت 5انفرادی شنا، شیرجه، تیراندازی، دو و میدانی، کاراته، قایقرانی و 
ا توجه به اینکه نمونه مورد انجام شد و ب پژوهشمشهد بود. انتخاب حجم نمونه برحسب هدف  ستانبسکتبال شهر

یع . پس از توز(21, 20)نامه پیشنهاد شده استگویه پرسش به ازای هرآزمودنی  10نیاز در مطالعات تحلیل عاملی 
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(، ماهر 45زن( در سه سطح مهارتی نخبه ) 100مرد و  100نفر ورزشکار ) 200ها تعداد نامهآوری پرسشو جمع
 ۀنامه انگیزپرسش به صورت تصادفی انتخاب و ( نفر103( و انفرادی )97تیمی ) ۀ( و در دو رشت81(، مبتدی )74)

در نتیجه نمونه پژوهش حاضر، فراتر از نمونه مورد نیاز پیشنهاد شده )به ازای  صالح شده را تکمیل کردند.ورزشی ا
های مفروض تحلیل عاملی خواهد بود که منجر به افزایش احتمال برازش مدل هایپژوهشنفر( در  10هر سؤال 

ورزشی،  ۀشتسطح مهارت و نوع رذکر است انتخاب این دامنه وسیع  سازه خواهد شد. شایان و در نتیجه روایی
 .(18)دهدرا افزایش می پژوهشهای قابلیت تعمیم پذیری یافته

 آوری اطالعاتهای جمعابزار و روش

( برای 2013همکاران ) و لیتیربود که توسط پی 1ورزشی ۀ، مقیاس اصالح شده انگیزپژوهشزار اصلی این اب
 انگیزش درونی، تنظیم آمیخته، تنظیم خودپذیر، تنظیم درون فکنی شده، ۀانگیز عامل 6ورزشی با  ۀگیری انگیزاندازه

سؤال دارد که هر خرده مقیاس از طریق سه سؤال سنجیده  18نامه انگیزشی ارائه گردید. این پرسشو بی بیرونی
 .(17)باشد)کامأل موافقم( می 7)کامأل مخالفم( تا  1ای پاسخ از گزینه 7. هر سؤال دارای طیف لیکرت شودمی

 روش اجرای پژوهش

ورزشی اصالح  ۀنامۀ مقیاس انگیزپرسش ۀ، روایی صوری و صحت ترجم2ترجمه ابتدا با استفاده از روش ترجمه باز
بازترجمه بدین شکل بود که در ابتدا  –شده توسط چند متخصص و مترجم مورد تأیید قرار گرفت. روش ترجمه

شناسی ورزش ترجمه شده و سپس ترجمه فارسی توسط سه متخصص نامه توسط سه نفر از متخصصان روانپرسش
دست متن به سه دو متن انگلیسی )متن اصلی وآموزش زبان انگلیسی به انگلیسی برگردان شد. در نهایت با مقای

ورزشی  ۀمقیاس انگیز ۀنامنهایی فارسی پرسشیسی(، اصالحات الزمه انجام و فرم به انگلآمده از ترجمه فارسی 
نفر( از ورزشکاران  30ای کوچك )نامه در جامعهپس از تأیید صحت ترجمه، پرسش. (18)اصالح شده تهیه گردید

( توزیع و تکمیل شده و اصالحات احتمالی آن لحاظ شد )مطالعه مقدماتی(. پس از انجام مطالعات 15( و زن )15مرد )
ها( در نامهآوری پرسشجمعسازی اجرا )توزیع و ح برای یکسانطر، از همکاران اصالحات الزمابتدایی و اجرای 

سازی گردید. در مرحله عمل آمد و موارد مهم و مورد تأکید در اجرای طرح مرور و یکسانجامعه مورد نظر دعوت به
های آماری ها میان نمونهنامهپرسشها از مسئوالن مربوط اخذ و نامهمنظور توضیع پرسشبعد مجوزهای الزم به
بندی با استفاده آوری توسط متخصص آمار دستهها پس از تکمیل و جمعنامهآوری شد. پرسشتوزیع، تکمیل و جمع

 های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.از روش

 های آماری پژوهشروش

از آمار توصیفی )میانگین و  .ار توصیفی و استنباطی بودحاضر شامل آمپژوهش های آماری مورد استفاده در روش
از  های مرکزی پراکندگی و ترسیم نمودارها استفاده شد. در آمار استنباطیانحراف استاندارد( برای محاسبه شاخص

یابی مطابق نظر متخصصین مدل استفاده شد. ایطبقه درون همبستگی کرونباخ، ضریب آلفای تحلیل عاملی تأییدی،
یك مدل مفروض را در اختیار دارند، روش آماری مورد  پژوهشگرانکه معادالت ساختاری مبنی بر اینکه زمانی

 یابیاستفاده در مرحله اول باید تحلیل عاملی تأییدی باشد و نه اکتشافی، از روش تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل
عبارت دیگر تأیید روایی سازه )عاملی( استفاده مه و بهناهای پرسشعاملمعادالت ساختاری برای بررسی و تأیید 

زمانی )ثبات پاسخ( سؤاالت  کرونباخ و پایاییآلفاینامه از طریق تعین ضریب همسانی )ثبات( درونی پرسش. (22)شد

 ج

1. Revised sport motivation scale 2. Translation-back Translation 
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آزمون مجدد تعیین شد. تحلیل عاملی تأییدی  -در روش آزمون 1ایطبقهبستگی درون وسیله تعیین ضریب همبه
ها  بر روی نامهآزمون مجدد پرسش -و آزمونپژوهش های ها بر روی تمامی آزمودنینامهو همسانی درونی پرسش

و با دو هفته فاصله، اجرا شد. جهت انجام محاسبات  پژوهشهای ( از آزمودنی15( و زن )15مرد )ورزشکار،  30
  استفاده شد. 8/8 ۀلیزرل نسخ و 20 ۀاس نسخ اس. پی. اس. مذکور، از دو نرم افزار یآمار

 پژوهشهای نتایج و یافته
کنندگان بر حسب جنسیت، تعداد شرکتها شامل نسبت و های جمعیت شناختی آزمودنیدر این بخش نخست ویژگی

های مقیاس املعو سپس میانگین و انحراف استاندارد  شودورزشی در جداول ارائه میۀ سطح مهارت و نوع رشت
 شود.این ابزار پرداخته می و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به بررسی روایی شدۀ انگیزش ورزشیاصالح 

های راف معیار نمرهجنسیت، میانگین و انح تعداد ،نسبت جمله از هاآزمودنی جمعیت شناختی خصوصیات ،1 جدول در
، بر اساس 3جدول  مهارت بر اساس مدت حضور ماندن در یك تیم و سطح ،2و در جدول  افراد به تفکیك جنس

 کنندگان )تیمی و انفرادی( در این جداول بیان شده است.ورزشی شرکت نوع رشتۀ

 های جمعیت شناختی شرکت کنندگان. ویژگی1جدول 

 انحراف معیار میانگین نمرات کنندگاندرصد شرکت تعداد جنسیت
 59/0 78/5 %50 100 زنان

 36/0 11/6 %50 100 مردان

 52/0 94/5 %100 200 کل

دۀ انگیزش ششرکت کننده مقیاس اصالح  200نشان داده شده است، در مجموع  1طور که در جدول همان     
گین نمرات باالتری شود که مردان ورزشکار نسبت به زنان میانطور صحیح تکمیل کردند و مشاهده میرا بهورزشی 

 بوده است. 11/6مقادیر کسب شده توسط مردان اند.  شایان ذکر است میانگین را کسب نموده

 کنندگاننمرات شرکت میانگین و انحراف استاندارد .2 جدول
 سطح مهارت نفر( 81مبتدی) نفر( 74ماهر) نفر( 45نخبه)

SD M SD M SD M  

 09/19 32/1 1/20 35/1 3/22 38/1 درونی ۀانگیز

 تنظیم آمیخته 05/18 46/1 1/19 17/2 03/21 56/2

 خودپذیر تنظیم 90/18 57/1 8/19 26/2 9/21 45/2

  یتنظیم درون 19/17 12/2 6/18 87/2 4/19 02/3

 بیرونی انگیزش 87/18 41/2 79/19 76/3 23/22 8/4

 انگیزشیبی 46/17 59/3 77/16 12/4 02/15 07/5

درونی، های انگیزش لنشان داده شده است، باالترین مقادیر میانگین نمرات در عام 3طور که در جدول همان     
باشد. ان نخبه میمربوط به ورزشکار انگیزش بیرونیفکنی شده و درون  ، تنظیمریخودپذ میتنظآمیخته،  تنظیم

 ست.انگیزشی دیده شده اعالوه بر این باالترین نمرات مربوط به ورزشکاران مبتدی در عامل بی
 

 ج

1. Intra-class correlation coefficient 
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 . میانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکت کنندگان بر حسب 3جدول شمارۀ 

 رشتۀ تیمی و انفرادی

 نفر( 97) تیمی نفر(103انفرادی) ورزشیانگیزۀ 
 شاخص

 عامل
SD M SD M SD M  

 16/19 1/38 87/19 1/42 19/51 32/1 انگیزه درونی

 تنظیم آمیخته 89/17 1/18 64/18 1/27 18/26 25/1

 تنظیم خودپذیر 43/18 1/27 78/18 1/34 18/60 30/1

37/1 17/90 1/38 19/17 1/33 62/18 
درون فکنی تنظیم 

 شده

 انگیزش بیرونی 18/98 1/12 18/60 1/16 18/79 15/1

 بی انگیزشی 15/43 0/98 16/02 1/4 15/72 2/1

 و خودپذیر تنظیم ،آمیختهتنظیم درونی، انگیزۀ هایعامل در انفرادی هایرشته ورزشکاران 3 جدول به توجه با     
 درون تنظیم عامل در تیمی هایرشته ورزشکاران کهحالی در اندنموده کسب را باالتری میانگین مقادیر انگیزشیبی

 سازه روایی بررسی منظوربه  و ادامه در. اندنموده کسب را باالتری ینمیانگ مقادیر انگیزش بیرونی و شده فکنی
 استفاده تأییدی عاملی تحلیل و  مکنون متغیرهای با متغیری چند تحلیل یا ساختاری معادالت مدل روش از( عاملی)

 محتوایی روایی تأیید و ترجمه باز - ترجمه یعنی مقدماتی مراحل طی از پس نامهپرسش این اینکه به توجه با. شد
 نشد، سؤال حذف و تغییر دچار ورزش، شناسیروان متخصص و انگلیسی زبان آموزش متخصصان توسط صوری و

 تحلیل از استفاده با است کافی ایرانی ورزشکار جامعۀ در هانامهپرسش این سازۀ روایی تأیید و بررسی منظوربه 
 به دیگر عبارتبه یا هانامهپرسش این هایمقیاس خرده تأیید به ساختاری، معادالت مدل بر مبتنی تأییدی عاملی
های گزارش شاخصدر خصوص  .(20)بپردازیم حاضر جامعۀ در مذکور هاینامهسازۀ پرسش روایی و تأیید بررسی

که یابی معادالت ساختاری، توافق عمومی و کلی در مورد ایندر بین متخصصین مدل عنایت به اینکهبرازندگی با 
 د ترکیبی از گردتوصیه می، وجود ندارد، نمایدمیهای برازندگی برآورد بهتری از مدل فراهم شاخص از یكکدام

، 1در سه طبقه مطلق های برازندگیکه شاخصبا توجه به این اینعالوه بر . (23, 19)گرددشاخص گزارش  4تا  3
های هر طبقه اطالعات متفاوتی را در مورد برازندگی و مناسب گیرند و شاخصقرار می  3و صرفه جو 2ایمقایسه

 پژوهشدر  .(23)ص از هر طبقه بررسی و گزارش شودحداقل یك شاخگردد نمایند، توصیه میارائه میبودن مدل 

x2)آزادی  درجۀ به دو های نسبت خیهای مطلق برازندگی، شاخصحاضر، از بین شاخص
df⁄،)  شاخص نیکویی

، 6اییا مقایسه تطبیقی برازندگی هایشاخص بین از و 5تقریب برآورد مجذور میانگین ریشۀ و  شاخص 4برازش
 9برازندگی تطبیقی و همچنین شاخص 8بونت بنتلر غیر هنجار برازندگی شاخص همان یا 7لوییس-تاکر شاخص

 ج

1. Absolute fit index 

2. Comparative fit index 

3. Parsimonious  fit index    
4. Goodness-of-Fit Index 
5. Root Mean Square Error of Approximation 

6. Comparative Fit Indices 
7. Tucker-Lewis fit index 
8. Non-Normed Fit Index 
9. Comparative Fit Index 
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نامۀ پرسش (،ام.اِل) 1عاملی تأییدی با استفاده از روش برآورد بیشینه احتمال یا درست نمایی تحلیل استفاده شد. نتایج
ورزشی گیری انگیزۀ اندازه مدل است که آن گربیان شود،می مشاهده 1شکل در ورزشی اصالح شده کهانگیزۀ 

 قبولی قابل مقادیر نیز، گیریمدل اندازه برازندگی هایبرخوردار بوده است و شاخص مطلوبی برازش اصالح شده از

 تمامی شود،می مشاهده 4 جدول در طورکههمان (.4 است )جدول مدل و معقول بودن گر مناسببیان که دارد

 که هزارم شد 28تقریب هم  برآورد مجذور میانگین ریشۀ شاخص صدم بوده و 85از  باالتر برازش هایشاخص

 .(25, 24)تناسب مناسب مدل است و برازندگی نشان دهندۀ

 
 شده اصالح یورزش ۀزیانگ ۀنامپرسش استاندارد تخمین مدل. 1 شکل

 ج

1. Maximum likelihood estimation  
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 مدل تحلیل عاملی تأییدی برازش های. شاخص4جدول 

                                                                                                         برازش                         هایشاخص
 مشاهده شده مقادیر

 x2 129/1دو کای مجذور
 df 112درجه آزادی 

 P 0/12 داریمعنی سطح
x2آزادی درجۀ به  دو کای مجذور نسبت

df⁄ 1/15 
 GFI 93/0 شاخص نیکویی برازش

 TLI/NNFI 96/0  لویس -تاکر برازش شاخص

 CFI 97/0بنتلر  ایمقایسه برازش شاخص

 RMSEA 02/0تقریب  برآورد مجذور میانگین ریشۀ شاخص

و  AGFIهای ، شاخصصدم 90باالتر از  TLIو  CFIهای شود شاخصمشاهده می 4طور که در جدول همان     
PGFI  و شاخص  دهم 5باالتر ازRMSEA  قابل قبول و معقول بودنگر نشانباشد که هزارم می 28برابر با 

در  .باشدمیگیری مدل اندازهتقریباً عالی  و در نتیجه برازش مناسب و مطلوب و (تناسببرازندگی )های شاخص
توان بر نمیها(، بودن ارتباط بین متغیرهای مشاهده شده )سؤاالت( و متغیرهای مکنون )عامل زمینه بررسی معنادار

جهت تعیین معناداری این ضرایب مسیر استفاده  tگیری کرد، لذا شاخص تصمیماساس بزرگی یا کوچکی ضرایب 
دهد که مربوطه نشان می هایدر مورد رابطه بین سؤاالت با عامل tمشاهده پارامترها و شاخص  .(20)گرددمی

های مربوطه است، دار بین سؤاالت و عاملبوده که حاکی از وجود رابطه معنا 2در همه سؤاالت باالتر از  tمقدار
تر باشند. بررسی دقیقخود می هایطوریکه تمامی متغیرهای مشاهده شده )سؤاالت( قادر به پیشگویی عاملهب

)تی  1درونی سؤال  دهد که در عامل انگیزشها نشان میمقادیر تخمین پارامتر هر یك از سؤاالت مربوط به عامل
(، در عامل 20/5)مقدار تی 7(، در عامل تنظیم خودپذیر سؤال 13/4)مقدار تی  5آمیخته سؤال (، در تنظیم33/5

( و در عامل 93/8)مقدار تی  13سؤال  انگیزش بیرونی(، در عامل 23/9)مقدار تی  10 سؤالفکنی تنظیم درون
های مربوط به خود محسوب ترین متغیرهای پیشگو کننده در عامل( مهم19/3)مقدار تی،  18سؤال  انگیزشیبی
 .شوندمی

 درونی ثبات )همسانی(

های مقیاس همسانی درونی خرده برای تعیین کرونباخ یآلفا ضریب شود، نتایجمی مشاهده 5طور که در جدول همان
 79نامه پرسش کرونباخ( کل آلفای درونی )ضریب ورزشی اصالح شده، ارائه شده است. همسانی ۀنامۀ انگیزپرسش
، تنظیم صدم 78، تنظیم آمیخته صدم 80درونی  ۀهای انگیزمقیاسخرده  درونی همسانی دست آمد وهبصدم 

دست آمد بهصدم  80انگیزشی و بیصدم  77 انگیزش بیرونی، صدم 75تنظیم درون فکنی شده  ،صدم 77خودپذیر 
های آن مقیاسو خرده نامۀ انگیزۀ ورزشی اصالح شده پرسش دارند. بنابراین قرار قبولی قابل و مطلوب حد در که
 است. برخوردار قبولی قابل و مطلوب درونی ثبات از
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 . نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون گروهی برای 5جدول 

 تعیین ثبات درونی 

 ضریب آلفا تعداد سؤاالت مقیاسخرده

ضریب همبستگی درون 
 گروهی

 86/0 0/80 3 درونی ۀانگیز

 76/0 0/78 3 تنظیم آمیخته

 1 0/77 3 تنظیم خودپذیر

 1 0/75 3 شده فکنیتنظیم درن

 1 0/77 3 بیرونیانگیزش 

 1 0/80 3 انگیزشیبی

 98/0 0/79 18 کل

 همسانی درونی خرده برای تعیین کرونباخ یآلفا ضریب شود، نتایجمی مشاهده 5طور که در جدول همان     
 کرونباخ( کل آلفای درونی )ضریب ورزشی، ارائه شده است. همسانی ۀهای مقیاس اصالح شده انگیزمقیاس

 78صدم، تنظیم آمیخته  80درونی  ۀهای انگیزمقیاسخرده  درونی همسانی دست آمد وهب صدم  79نامه پرسش
صدم  80انگیزشی و بی صدم 77 انگیزش بیرونی، صدم 75، تنظیم درون فکنی شده صدم 77، تنظیم خودپذیر صدم

های مقیاس رزشی اصالح شده و خردهو انگیزۀدارند. بنابراین مقیاس  قرار قبولی قابل و مطلوب حد در دست آمد کهبه
  است. برخوردار قبولی قابل و مطلوب درونی ثبات آن از

 زمانی پایایی

نامۀ زمانی پرسش پایایی تعیین برای درون گروهی همبستگی ضریب نتایج -6 جدول

 نفر( 30انگیزۀ ورزشی اصالح شده )

                                مقیاس خرده                    

 هاشاخص
 ضریب آلفا تعداد سؤاالت

 همبستگی ضریب

 ایدرون طبقه

اطمینان  فاصله
 درصد 95

 93/0-78/0 86/0 86/0 3 انگیزه درونی

 82/0-23/0 76/0 76/0 3 تنظیم آمیخته

 1 1 1 3 تنظیم خودپذیر

 1 1 1 3 شدهفکنیدرونتنظیم

 1 1 1 3 انگیزه بیرونی

 1 1 1 3 بی انگیزشی

 99/0-97/0 98/0 9/98 18 انگیزه کلی

آزمون مجدد  -آزمونها حاصل از خرده مقیاسگروهی  درون مقادیر ضرایب همبستگی 6مطابق نتایج جدول      
ن های تنظیم خودپذیر، تنظیم درودر عامل 1در عامل تنظیم آمیخته تا صدم  76ای از هفته فاصله، در دامنه 2 با

 75ل )ها از مقدار قابل قبوانگیزشی، متفاوت بوده و مقادیر تمامی خرده مقیاسو بی انگیزش بیرونیفکنی شده، 
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اصالح  ساهای مقیعامل 1قابل قبول بودن پایایی زمانی یا قابلیت تکرارپذیری ۀدهندباشد که نشان ( باالتر میصدم
 98نامه نیز با میانگین درون گروهی کل پرسش گیهمبستباشد. همچنین مقدار ضریب شدۀ انگیزۀ ورزشی می

 باشد.نامه میپایایی زمانی کل پرسش ۀ، تأیید کنندصدم

 

 گیرینتیجه و بحث
 در (17)ورزشی انگیزش شدۀ اصالح مقیاس فارسی نسخۀ سنجیروان هایویژگی بررسی حاضر، پژوهش از هدف

 شدۀ اصالح مقیاس که داد نشان حاضر پژوهش نتایج. بود مهارتی مختلف سطوح در مرد و زن ورزشکاران بین
 سازۀ روایی دارای است، شده تدوین و طراحی( 2013) همکاران و لیتیرپی توسط که دوم نسخۀ ورزشی انگیزۀ

 مقیاس کل و عامل شش که است آن از حاکی نتایج پژوهش از دیگری بخش در این بر عالوه. باشدمی مناسبی
 نتایج به توجه با ابتدایی بخش در. باشدمی مناسبی زمانی پایایی و درونی همسانی دارای ورزشی انگیزۀ شدۀ اصالح
 و صدم 97 مقدار با آی.اف.سی هایشاخص ورزشی انگیزۀ شدۀ اصالح مقیاس فارسی نسخۀ تأییدی عاملی تحلیل

 صدم 2 مقدار با ای.ایی.اس.ام.آر شاخص و( صدم 85) مطلوب مالک از باالتر صدم 96 مقدار با آی.ال.تی شاخص
 دهدمی نشان و داشتند قرار مالک قبول قابل محدودۀ در همگی که هستند( صدم 8) مالک برش نقطۀ حد از کمتر

 لیتیرپی پژوهش در. دارد مطلوبی برازندگی فارسی، نسخۀ در شده، اصالح ورزشی انگیزۀ مقیاس گیریاندازه مدل که
 شاخص و صدم 92 مقدار با آی.ال.تی شاخص صدم، 94 مقدار با آی.اف.سی شاخص( 2013) همکاران و
 نسبتاً مقادیر ،حاضر پژوهش در آمده دستهب مقادیر با مقایسه در که باشندمی صدم 7 مقدار با ای.ایی.اس.ام.آر

 شده اصالح ورزشی انگیزۀ مقیاس فارسی نسخۀ در سؤاالت که است معنا این به تفاوت این هستند، کمتری
 مقیاس با بیشتری ارتباط و پیشگویی از( 2013 همکاران، و لیتیرپی) اصلی نسخۀ با مقایسه در( حاضر پژوهش)

 بدون شده اصالح ورزشی انگیزۀ مقیاس فارسی نسخۀ مدل تأیید لذا. است برخوردار شده اصالح ورزشی انگیزۀ
 و انگلیسی زبان دو بین موجود اصطالحات هماهنگ برگردان و مناسب ترجمۀ از ناشی سؤاالت تعداد در تغییری
 اصالح ورزشی انگیزۀ مقیاس فارسی نسخۀ از استفاده با ایرانی ورزشکاران میان ورزشی انگیزۀ ارزیابی و بوده فارسی

 تأیید همچنین. (17)است شده انگلیسی نسخۀ با مشابهی شکل به سؤاالت از صحیحی تفسیر و درک موجب شده
 مقیاس باالی قابلیت دهندۀنشان زبان، فارسی جامعه در( 2013) همکاران و لیتیرپی عاملی 6 مدل کاست و کمبی

 تحلیل نتایج دیگر بخش. باشدمی فرهنگی هایتفاوت رغمعلی سازه این ارزیابی در شده اصالح ورزشی انگیزۀ
 گیریاندازه مدل در که داد نشان شده، اصالح ورزشی انگیزۀ مقیاس سازۀ روایی بررسی زمینۀ در تأییدی عاملی

 نتایج و برخوردارند خود نظر مورد هایعامل با داریمعنا ارتباط از سؤاالت تمامی شده، اصالح ورزشی انگیزۀ مقیاس
 نتایج. دارند را خود هایعامل مناسب پیشگویی قدرت سؤاالت تمامی که است این گربیان عاملی تحلیل تی آزمون
 خرده در نخبه افراد ،(2 جدول) دهدمی نشان مهارت سطح حسب بر افراد انگیزش میزان بررسی از حاصل
 میانگین بیرونیانگیزش  و شده فکنی درون تنظیم خودپذیر، تنظیم آمیخته، تنظیم درونی، انگیزۀ هایمقیاس
 ماهر افراد در و ماهر از بیشتر مبتدی افراد در انگیزشیبی میزان و داشته ماهر و مبتدی افراد به نسبت باالتری

 آلفای ضریب از استفاده با شده اصالح ورزشی انگیزۀ مقیاس درونی همسانی از حاصل نتایج. باشدمی نخبه از بیشتر
 ضریب. بود باال در شده ذکر مدل درونی ثبات یا همسانی بودن مطلوب دهندۀ نشان ،(5 جدول) کرونباخ

 ج

1. Reproducibility 
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 درون تنظیم صدم، 77 خودپذیر تنظیم صدم، 78 آمیخته تنظیم صدم، 80 درونی انگیزۀ عامل در کرونباخآلفای
 تمامی که بود صدم 79 نامهپرسش کل و صدم 80 انگیزشیبی صدم، 77 انگیزش بیرونی صدم، 75 شده فکنی
 همکاران و لیتیرپی پژوهش نتایج با پژوهش از بخش این نتایج. بیشترند( α>70/0) قبول قابل مقدار از مقادیر

  همکاران و لیتیرپی پژوهش در شده اصالح ورزشی انگیزۀ نامۀپرسش کرونباخآلفای ضرایب. است راستاهم( 2013)
 با درونی ثبات بررسی. دارند حاضر پژوهش نتایج با نزدیکی تطابق که باشندمی صدم 86 تا صدم 73 بین( 2013)

 یك عنوانبه شده اصالح ورزشی انگیزۀ مقیاس فارسی نسخۀ سؤاالت که داد نشان کرونباخ آلفای از استفاده
 کلی مفهوم دهندگانپاسخ و سنجیدندمی را یکسانی مفهوم مستقیم طوربه و دارند مطلوبی پیوند هم با مجموعه
 ایطبقه درون همبستگی ضرایب مقادیر ،6 جدول نتایج اساس بر. کردندمی دریافت سؤاالت از هریك از را یکسانی

 در فاصله، هفته 2 با مجدد آزمون -آزمون از حاصل شده اصالح ورزشی انگیزۀ نامۀپرسش هایمقیاس خرده
 که است بیشتر( صدم 75) قبولقابل مقدار از هامقیاس خرده تمامی مقادیر و بوده متغیر 1 تا صدم 76 از ایدامنه
 مقدار. است شده اصالح ورزشی انگیزۀ مقیاس تکرارپذیری قابلیت یا زمانی پایایی بودن قبول قابل دهندۀ نشان

 مقیاس کل خوب بسیار زمانی پایایی گربیان صدم 98 مقدار با نیز نامهپرسش کل گروهیدرون همبستگی ضریب
 اصالح مقیاس فارسی نسخۀ که داشت اظهار چنین توانمی کلی صورتبه اما. است شده اصالح ورزشی انگیزۀ

 و مردان ورزشی انگیزۀ ارزیابی و مطالعه برای تا دارد را آن قابلیت پایا و روا ابزاری عنوانبه ورزشی انگیزۀ شدۀ
 خارجی و ایرانی ورزشکاران در ورزشی انگیزۀ مفاهیم از یکسان درک واقع در. گیرد قرار استفاده مورد ایران در زنان
 مربوط سؤاالت درست تبیین طرفی، از. است شده همکاران و لیتیرپی پژوهش با راستاهم و مشابه نتایج به منجر

 ممکن نتیجۀ باالترین به رسیدن مسیر در را ما نامه،پرسش درست و آسان ترجمۀ نیز و مفاهیم این از یك هر به
 پژوهش راستاییهم دالیل از را مشابه سنی دامنۀ میانگین و کافی نمونۀ تعداد توانمی همچنین. است کرده همراهی

 سنجش ابزارهای سایر همراه به ابزار این بنابراین. دانست همکاران و لیتیرپی هایپژوهش نتایج با مذکور
 منظور به بیشتر کاربردی و پژوهشی هایفعالیت جهت در ورزشی شناسانروان برای را مناسبی بستر شناخیروان
 مناسب،(  ذهنی) شناختینروا تمرینات طراحی و ضعف نقاط شناسایی طریق از ایرانی ورزشکاران عملکرد بهبود
 پژوهش در مقیاس این واگرای و همگرا روایی گرددمی پیشنهاد پژوهش این برمبنای نهایت در. آورندمی فراهم

 در ترگسترده اینمونه با ورزشی انگیزۀ بررسی به آتی مطالعات در همچنین و گیرد قرار ارزیابی مورد دیگری
( غیرتماسی برابر در تماسی و توانی برابر در استقامتی انفرادی، برابر در تیمی) ماهیت لحاظ به مختلف هایرشته
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