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 انراهنمایی شهر تهر پسر آموزانتعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش

4زادهسام رمضاندکتر ح3نصور احمديدکتر ، 2عبدلی بهروزدکتر ، 1زادهرسول عابداندکتر 
  

  چکیده

  آموزان راهنمایی مدارس تهران بود. هدف از انجام این تحقیق تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی دانش مقدمه و هدف:

نامه را انتخاب گردیده و پرسشاي نفر به صورت تصادفی خوشه 200آموزان مقطع راهنمایی مدارس تهران از بین دانش شناسی:روش

وایی سازه ر تکمیل کردند.براي اکتشاف عوامل نهفته در مقیاس شانزده سؤالی انگیزش موقعیتی، از تحلیل عاملی اکتشافی و براي آزمون

اي زمون ضریب آلفها از آمقیاست خردهسؤاالعالوه، براي برآورد پایایی و همسانی درونی ییدي استفاده شد. بهآن از تحلیل عاملی تأ

 18نسخه  AMOSافزار و تحلیل عاملی تأییدي توسط نرم 18نسخه  SPSSافزار توسط نرم تحلیل عاملی اکتشافی کرونباخ استفاده شد.

  انجام شدند.

که این  انگیزگی را شناسایی کردعامل انگیزش درونی، تنظیم شناسایی شده، تنظیم بیرونی و بی 4نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  ها:یافته

هاي عالوه، شاخصنبود. به 4/0کدام از عوامل باالتر از معیار در هیچ 15 سؤالاز واریانس کل را تبیین کردند، اما بار عاملی  % 68چهار عامل

ن، بول قرار دارند. همچنیهاي مطلق، تطبیقی و مقتصد در دامنه قابل قبرازش مدل عاملی تأییدي مرتبه دوم نیز نشان داد که شاخص

  بود.  70/0ها باالتر از مقیاسبراساس نتایج آزمون ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی تمام خرده

در جامعه  15رسد سؤال نظر میسؤال مورد تأیید قرار گرفت، و به 15نامه انگیزش موقعیتی با در مجموع، نسخه فارسی پرسش بحث:

  تنظیم بیرونی نیست.ایرانی مالك مناسبی براي سنجش 

  

  انگیزگی.انگیزش موقعیتی، انگیزش درونی، تنظیم شناسایی شده، تنظیم بیرونی، بی کلیدواژه:

   

 

                                                                                     r_abedanzadeh@sbu.ac.ir                                                                               چمران،اهواز، ایران  رفتار حرکتی، دانشگاه شهید  استادیار .  1

                                        تهران ، ایرانرفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، یار  دانش.  2

  رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران استادیار.  3

  ایران ،دامغانرفتار حرکتی، دانشگاه  استادیار.  4
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  مقدمه

ترین انگیزش یکی از مهمکند؟ چه چیزي حالت انگیزشی فرد را هنگام مشغول بودن به فعالیت جدید تعیین می

 شودمداد میقلو مربیان و ورزشکاران موافقند که این متغیر یکی از عناصر کلیدي موفقیت بوده متغیرها در ورزش 

 برايطور کلی، انگیزش به. )1( آوردوجود میبلکه تجربۀ مثبتی در زمینۀ ورزشی به نمودهکه نه تنها اجرا را تسهیل 

). انگیزش به 2گیرد (ها قرار میفعالیت هاي مختلف قویاً تحت تأثیر ادراکات خودمختاريِ فرد نسبت به آنفعالیت

. تحقیقات اخیر با هدف فهم بهتر عوامل باشدمیعنوان یک ساختار روانشناختی مهم در بعد ورزش و تمرین مطرح 

ه کار ب شود براي افزایش یا کاهش انگیزش فرد جهت انجام فعالیت بدنیکه تصور میمیان فردي و اجتماعی 

تربیت که از آنجایی). 3اند (منتج به شماري از پیامدهاي شناختی، رفتاري و عاطفی شدهاند و رود، انجام گرفتهمی

اجتماعی و دانش سالمت عمومی  -هاي حرکتی مؤثر، تعدیالت روانیاز تدریس مهارت ايبدنی در مدارس نمونه

بدنی در مدارس نقش مهمی را در اند که تربیت هاي گوناگونی توصیه کردهسازمان) و 4،5باشد (براي جوانان می

هاي تربیت هاي کالسدر تالشی براي فهم اثرات انگیزشی برنامه )،6کند (افزایش فعالیت بدنی جوانان بازي می

و  )7-9( 1خودمختاريهاي نظري از جمله نظریۀ هاي آموزشی رایج، محققان تنوعی از چهارچوببدنی و تمرین

اي هشناسیاند. مطالعات قبلی دریافتند که وقتی معلمان روشرا به کار برده )20،17( 2مدل سلسله مراتبی ولرند

) و اجتماعی 11)، توانایی ادراك شده (9،10آموزان را از انتخاب (برند، قصد دارند ادراکات دانشخاصی را به کار می

). 14ی دارد (هاي تربیت بدنس) افزایش دهند. چنین تمریناتی اثرات مثبتی بر انگیزش موقعیتی در کال12،13شدن (

در مورد علل درونی در مقابل علل بیرونیِ انگیزش  3هاي اولیۀ دچارمز) که از نوشته16،15نظریه خودمختاري (

). بیش از دو دهۀ گذشته 8ریشه گرفته است، در چهارچوب نظري معروفی در روانشناسی معاصر توسعه یافته است (

داراي چهارچوب  خودمختاري). نظریۀ 17اند (انگیزش درونی و بیرونی را کشف کرده و بالغ بر هشتصد مقاله دوگانگی

و داراي مبانی ) 19،20( باشدهاي تربیت بدنی میانگیزش شرکت در کالس بینیاي براي فهم نتایج و پیشبرجسته

یعنی آزاديِ انتخاب و  خودمختاري). 16باشد (می نیز هاي آموزشینظري قوي براي فهم بهتر انگیزش در محیط

مطابق با این نظریه، انسان نیاز اساسی به حسِ آزادي براي انجام آنچه فرد تصمیم گرفته است که انجام دهد. 

هاي خود را انتخاب نماید، زمانی که این نیاز برآورده شود، افراد احساس احساس استقالل دارد، تا آزادانه فعالیت

فتار با ر شود.باعث تقویت انگیزش آنها در راستاي انجام یک فعالیت جدید می کنند و این امرمستقل بودن می

انگیزه در این چهارچوب توسط نیازهاي درونیِ روانشناختی همچون حس توانایی، ارتباط با دیگران و مستقل بودن 

د دهناین اجازه را می کنندة حس استقالل، به فردهاي حمایت). عوامل اجتماعی از قبیل محیط16شود (شناسایی می

یگر شود، از طرف دتا استقالل، توانایی و ارتباط را تجربه کرده و منجر به افزایش سطح انگیزش درونی فرد می

راي شود. بهاي کنترل شده باعث افت سطوح انگیزش درونی شده و منجر به کاهش انگیزش خودمختار میمحیط

اجرا و تجارب شخصی چندین نوع متمایز انگیزش در این نظریه مطرح  دستیابی به اهداف گوناگونِ رشد، یادگیري،

  .)8( انگیزگیگردیده است که عبارتند از: انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی

انگیزش درونی اشاره به رفتارهایی دارد که براي خوشایندي و حسِ لذت و رضایت فرد از شرکت در فعالیت      

د نماید که خارج از خوشاره به رفتارهایی دارد که شخص را براي وقایعی ترغیب میباشد. انگیزش بیرونی امی

 

1. Self-Determination Theory 

2 .Vallerand’s hierarchical model 

3 .Decharms 
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دامنۀ انگیزش بیرونی در این نظریه از تنظیم بیرونی تا تنظیم باشد. فعالیت وجود دارد و داراي منبع بیرونی می

قبیل پاداش،  شدة بیرونی از باشد. تنظیم بیرونی به رفتارهایی اشاره دارد که توسط عوامل کنترلشناسایی شده می

آیند. از طرف دیگر تنظیم شناسایی شده اشاره به رفتارهایی دارد که وجود میپرداخت وجه نقدي یا تهدیدات به

ار فرد و دهد که بین رفتانگیزگی نیز در این نظریه هنگامی رخ میشوند. بیبراي اهداف شخصی فرد مهم تلقی می

    . )8( اشته باشدپیامدهاي آن تقارنی وجود ند

 نندةک) ضمن پذیرش نظریه خودمختاري، یک مدل سلسله مراتبی شامل انگیزش، عوامل تعیین17،20ولرند (     

) و اي (یا بعد زندگیآن، عوامل واسطه و پیامدهاي آن پیشنهاد کرد که در سه سطح عمومی (یا شخصیتی)، زمینه

دهد که یک شخص چگونه با محیط خود تعامل سطح عمومی نشان میانگیزش در کنند. موقعیتی (حالتی) عمل می

اص آن شود که فرد در جهت یک زمینۀ خاي مربوط به یک حالت انگیزشی نسبتاً باثبات میکند. انگیزش زمینهمی

مشغول  هکبرد مثالً براي ورزش، کار یا آموزش. درنهایت انگیزش موقعیتی اشاره به انگیزش فرد درحالیکار میرا به

   ).17( شودمیدر مورد انگیزش مطرح  "1اینجا و اکنون"باشد، دارد و بحث انجام یک فعالیت بخصوصی می

) بیان داشته 2001و  1997با درنظر گرفتن این موضوع که انگیزش انسان یک مبحث پیچیده است، ولرند (     

اره در قالب بوي گزارش دقیق و کاملی در این باشد و درنتیجهصورت کلی اثربخش نمیاست که مطالعۀ انگیزش به

زگی و همچنین انگییک مدل سلسله مراتبی پیشنهاد داده است که تفاوت انواع انگیزش یعنی درونی، بیرونی و بی

از زمان مطرح شدن این مدل، تحقیقات  ).1(شکل  دهداي و موقعیتی را شرح میتفاوت بین سطوح عمومی، زمینه

  .  شده استهاي ورزشی و تمرینی اجرا در محیطآن راجع به بسیاري 

  
  ).2001، 1997. مدل سلسله مراتبی ولرند (1شکل 

هاي جامع و کاملی از انگیزش انسان نظریه خودمختاري و مدل سلسله مراتبیِ انگیزش درونی و بیرونی، مدل     

  ).21اند (و تمرین کردهو تنظیم رفتار هستند که کمک شایانی به پیشرفت دانش در زمینۀ ورزش 

ارزیابی  جهترشد ابزار طراحی شده در زمینۀ تربیت بدنی،  براي آزمودن عوامل اصولی مدل سلسله مراتبی ولرند

) مقیاس 22و همکارانش ( 2). ، پِلتییر21،18داراي اهمیت است (مدل این وح مختلف انگیزش چندوجهی در سط

 

1. here and now 

2. Pelletier 
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) 23( 2که لیاي در ورزش توسعه دادند، در حالیانگیزش در سطح زمینه) را براي ارزیابی SMS( 1انگیزش ورزشی

ار هاي تمرینی توسعه دادند. همانند ابزاي در محیطمقیاس انگیزش تمرین را براي ارزیابی انگیزش در سطح زمینه

رزش و وهاي کلی و عمومیِ اشخاص جهت شرکت در ابعاد فعالیت بدنی، پیمایشی، این پرسشنامه براي انگیزش

دهد که بخش وسیعی از تحقیقات در زمینۀ انگیزش با مطالعاتی سر مرور ادبیات نشان می ).8تمرین طراحی شد (

 اند. انگیزش موقعیتی به انگیزش افراد در حین انجام فعالیت درانجام گرفته و کار دارد که بر روي انگیزش موقعیتی

 ).17همان لحظه اشاره دارد (

نندگان کهاي خودگزارشی براي انگیزش شرکتدر حال گرویدن به سمت پرسشنامهاي گستردهمحققان به طور      

فعالیت را  کنندگان براي شرکت درباشند. در راستاي تعریف انگیزش درونی و بیرونی، روانشناسان دالیل شرکتمی

ادي در هاي زیدر سطح موقعیتی با موفقیت اند. یک ابزار خودگزارشی کهانگیزش درونی و بیرونی آنها برشمرده

و همکاران در سال 4باشد. این مقیاس توسط گاي) میSIMS( 3ورزش به کار رفته است مقیاس انگیزش موقعیتی

کند: انگیزش درونی بدون تمایز بین سه نوعِ آن، گیري می، چهار نوعِ انگیزش را اندازهSIMS طراحی شد. 2000

زش موقعیتی باشد و انگیمقیاس داراي چهار گزینه میانگیزگی. هر خردهظیم بیرونی و بیتنظیم شناسایی شده، تن

  .)1نماید (گیري میی و میدانی اندازهرا در شرایط آزمایشگاه

چهار خرده مقیاس مذکور اي از روابط درونی شواهدي براي روایی سازه این مقیاس به وسیله الگوي ساده     

ها را قیاسمرفت ارتباطات درونی میان خردهالگو که برمبناي پیوستار خودمختاري بود، انتظار میشد. این پیشنهاد 

هاي انگیزشی (مثل و تصمیم SIMSهاي مقیاسشکل دهد. روایی سازه مقیاس از طریق همبستگی بین خرده

یزش درونی و شد که انگبینی شد. یعنی پیشارزیابی (مثل مقاصد رفتاري) توانایی ادراك شده) و نتایج انگیزشی 

شد تنظیم بینی یشکه پبسته باشند درحالیهاي انگیزشی همتنظیم شناسایی شده به طور مثبتی با نتایج و تصمیم

ازه این مقیاس عالوه، روایی سنتایج انگیزشی همبسته باشند. به ها وانگیزگی به طور منفی با تصمیمبیرونی و بی

(ولرند، بالیز، برییر  5و مقیاس انگیزشی آکادمیک SIMSهاي مقیاسخرده اجرا شده بینهاي به وسیلۀ همبستگی

یک جهت انگیزشی را در زمینه مدرسه ارزیابی  AMS). چون 21) مورد ارزیابی قرار گرفتند (به نقل از 1989و پلتیر، 

خاص و مثبت باید بین هاي درونی شد، همبستگیهاي مدرسه اجرا مینیز در جهت فعالیت SIMSکرد و می

 در مورد انگیزش که توسط مدل سلسله مراتبی ولرند طوريگردید، همانهاي این دو ابزار مشاهده میمقیاسخرده

  ).21شد (درونی و بیرونی مشاهده 

در  SIMSبه بررسی پایایی، روایی و تغییرناپذیري  2003در سال ) 8و همکاران ( 6در تحقیقی دیگر استندیج     

آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی و دانشجویان هاي پسر جوان ماهر، دانش(فوتبالیست هاي مختلفونهبین نم

اي ضریب پایایی به روش آلفپرداختند. هاي فعالیت بدنی دانشگاه) ها و کالسکننده در دورهپسر و دختر شرکت

، 85/0، 81/0؛ تنظیم بیرونی 83/0، 89/0، 84/0انگیزش درونی  براي به ترتیب الذکرفوقهاي کرونباخ براي نمونه

از نتایج همچنین حاصل شد.  87/0، 90/0، 80/0انگیزگی و بی 78/0، 83/0، 70/0؛ تنظیم شناسایی شده 81/0

 

1. sport motivation scale 

2. Li 

3. situational motivation scale 

4. Guay 

5. academic motivation scale 

6. Standage 
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 سؤالی مقیاس انگیزش موقعیتی 14مدل هاي برازش تحلیل عاملی تأییدي و با توجه به بارهاي عاملی و شاخص

و تغییرناپذیري این مقیاس  دست آمدبه )2000؛ گاي و همکاران، SIMSاز نسخۀ اصلی ( 11و  10سؤاالت با حذف 

نسخۀ  2009) در سال 24و همکاران ( 1آلبو-مارتین مورد حمایت قرار گرفت. مورد تحقیق نیزهاي در بین نمونه

دختر) جهت  247پسر و  126دانشجویان کارشناسی ( نفري 373اسپانیایی مقیاس انگیزش موقعیتی را در بین نمونه 

ها نشان داد که بر مبناي بارهاي هاي تحقیق آنسنجی آن مورد تحلیل قرار دادند. یافتههاي روانبررسی ویژگی

سؤالی کاهش یافته  14سؤالی گاي و همکاران به مدل  16هاي اصالح، مقیاس انگیزش موقعیتی عاملی و شاخص

را براي  SIMSو روایی سازه کافی براي آن حاصل شد. نتایج کاربرد مقدماتی نسخۀ اسپانیایی  و همسانی درونی

یري گهاي آموزشی تأیید کرد. این عمل یک گام مهم در جهت رویکرد ابزار اندازهارزیابی انگیزش موقعیتی در محیط

ابزارهاي خودگزارشی و انتخاب آزاد) که  انگیزش به حساب آمد. زیرا ابزارهاي حالتی و موقعیتی موجود (براي مثال،

براي ارزیابی انگیزش موقعیتی اشخاص طراحی شده بودند، براي ایجاد تمایز بین انگیزش درونی، انگیزش بیرونی 

  ). 8و بی انگیزگی چنانچه توسط مدل سلسله مراتبی ولرند فرض شده بود، نقص داشتند (

در بحث ورزش و فعالیت بدنی بویژه در سنین نوجوانی بوده و از بین  از آنجایی که انگیزش عامل بسیار مهمی     

  انواعِ انگیزش، انگیزش موقعیتی داراي اهمیت فراوان براي میل و کشش فرد به سمت فعالیت در حال اجرا 

ر دباشد و از طرف دیگر ابزارهاي موجود براي ارزیابی این بعد مهم انگیزشی بسیار محدود و بدون رواسازي می

باشند، در نتیجه تحقیق حاضر جهت کشف و تأیید روایی و پایایی ابزار ارزیابی انگیزش موقعیتی جامعه ما می

)SIMS.انجام گرفته است (  

  روش تحقیق

آموزان پسر مقطع راهنمایی مدارس تهران تشکیل داد. از بین جامعه مذکور جامعه آماري این پژوهش را تمامی دانش

 اي از مناطق چهارگانه تهران (شمال، جنوب، شرق و غرب) انتخاب گردیدند.اي خوشهصورت طبقهنفر به  200تعداد 

پرسشنامه انگیزش موقعیتی بعد از برگردان به زبان فارسی روان توسط اساتید زبان خارجه مجدداً به زبان انگلیسی 

راي مرتبۀ نامه با متن اصلی، بامل پرسشبازگردان شده و با متن اصلی مطابقت یافت. بعد از این مرحله و مطابقت ک

د نامه نیز مورد تأیید سه تن از اساتیدوم به زبان فارسی ترجمه شد. روایی محتواي مناسب با متن اصلی پرسش

  شناسی قرار گرفت.متخصص در حوزة روان

حلیل همچنین تهاي تحلیل عامل اکتشافی و براي بررسی ساختار عاملی مقیاس انگیزش موقعیتی از روش     

اي هها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفهعامل تأییدي استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل داده

ها، ابتدا از آزمون استفاده شد. در تحلیل اکتشافی داده 18نسخه SPSSاصلی و چرخش واریماکس، از نرم افزار 

ها نیز از آزمون کرویت بارتلت براي بررسی توانایی عاملی شدن داده) و KMOاُلکین ( -مایر -کفایت نمونه کایزر

استفاده  18نسخه AMOSتوسط نرم افزار تحلیل عاملی تأییدي نامه ازبراي آزمون روایی سازه پرسشاستفاده شد. 

  ها بررسی شد.مقیاسعالوه، از طریق ضریب آلفاي کرونباخ، همسانی درونی خردهبه شد.

  نتایج

  توانایی عاملی شدن  آزمون کرویت بارتلت) و KMO=81/0اُلکین، کفایت حجم نمونه ( -مایر -آزمون کایزر

هاي اصلی با چرخش ها با روش تحلیل مؤلفهداده). ابتدا p ،120=df ،1469=2χ=0004/0( ندها را تایید کردداده

 

1.Martin-Albo 
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 1االتر از بچهار عامل با ارزش  ،عاملی اکتشافینتایج تحلیل براي اکتشاف تعداد عوامل تحلیل شد که  واریماکس

متغیرهاي آزمون را تبیین  درصد واریانس کل 68طوري که این چهار عامل در مجموع به )2را مشخص کرد (شکل 

  ).1کردند (جدول 

  
  . نمودار سنگریزه2شکل 

واریماکس (اعداد داخل پرانتز، درصد واریانس  . عوامل حاصل از تحلیل عامل اکتشافی مقیاس انگیزش موقعیتی پس از چرخش1جدول 

  دهد) شده توسط هر عامل را نشان میتبیین
  

  عامل

  

 سؤال        

  40/0بارهاي عاملی باالتر از 

  شدهتنطیم شناسایی

)31%( 

  انگیزگیبی

  

)17%( 

  انگیزش درونی

)11%( 

  تنظیم بیرونی

)9%(  

1      71/0    

5      75/0    

9      74/0    

13      79/0    

2  82/0        

6  86/0        

10  77/0        

14  86/0        

3        85/0  

7        82/0  

11        82/0  

15        20/0  

4      80/0    

8      78/0    

12      84/0    

16      78/0    
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بارگذاري  40/0شود، تمام سؤاالت در عامل مربوطه با ضریب باالتر از مشاهده می 1طور که در جدولهمان     

بارگذاري شده است. لذا در تحلیل عاملی  20/0در عامل تنظیم بیرونی با مقدار  15 ضریب سؤالاند و تنها شده

  تأییدي این سؤال حذف شد.

مقیاس، نتایج آزمون آلفاي کرونباخ  نشان داد که ضریب پایایی در ارتباط با همسانی درونی سؤاالت هر خرده     

دهنده همسانی درونی مناسب بود که نشان 84/0انگیزگی: ، و بی88/0شده: ، تنظیم شناسایی80/0انگیزش درونی: 

براي بررسی مجدد همسانی درونی باعث  سؤالبه  سؤالکه شیوه حذف ت هر خرده مقیاس است. ضمن اینسؤاال

، ضریب آلفا 15 سؤالبود که با حذف  69/0مقیاس تنظیم بیرونی افزایش ضریب آلفا نشد. اما ضریب پایایی خرده

  افزایش یافت.  81/0به 

 16نظري (با  تحلیل عاملی تأییدي براي آزمون برازش مدل AMOSبا استفاده از نرم افزار  در این مرحله،     

هاي برازش، اصالح مدل را پیشنهاد کردند ها انجام شد که شاخص) از طریق داده15 سؤالو بدون حذف  سؤال

 15 ؤالسعالوه، بررسی وزن رگرسیونی متغیرهاي مشاهده شده نیز نشان داد که تنها وزن رگرسیونی ). به2(جدول 

حذف و تحلیل عاملی تاییدي براي آزمون برازش مدل  15 سؤال). لذا در مرحله آخر p=18/0دار نبود (معنی

عاملی تأییدي مرتبه دوم هاي برازش مدل شاخص .)3(شکل  ) انجام شدسؤال 15و با  15 سؤال(حذف  استخراجی

= 94/0و CFI=95/0)، تطبیقی (df2χ/= 74/1و  GFI= 92/0هاي مطلق (دهد که شاخصنشان می 2در جدول 

TLI71/0( ) و مقتصد =PNF  ،75/0 =PCFI 06/0و =RMSEA.در مجموع،  ) در دامنه قابل قبول قرار دارند

در جامعه  15رسد سؤال نظر میتأیید قرار گرفت، و به سؤال مورد 15نامه انگیزش موقعیتی با نسخه فارسی پرسش

  ایرانی مالك مناسبی براي سنجش تنظیم بیرونی نیست.

  هاي برازش مدل عاملی تأییدي مرتبه دوم براي سنجش انگیزش موقعیتی. شاخص2جدول

 شاخص

 شاخص
  سوالی 16مدل 

 100درجه آزادي=

  سوالی 15مدل 

  82درجه آزادي=
عالمت 

 اختصاري
 معادل فارسی

دامنه قابل 

 قبول

  

 مطلق

GFI 92/0 88/0 90/0 -1 شاخص نیکویی برازش 

χ2/df  74/1 34/2 ≥3 نسبت مجذور کاي به درجه آزادي 

  

 تطبیقی

CFI 95/0 90/0 90/0 -1 شاخص برازش تطبیقی 

TLI 94/0 88/0 90/0-1 لویس -شاخص توکر 

  

 مقتصد

PNFI 71/0 71/0 50/0 -1 شاخص برازش هنجار شده مقتصد 

PCFI 75/0 75/0 50/0 -1 شاخص برازش تطبیقی مقتصد 

RMSEA 06/0 082/0 0 -08/0 ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد 
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  انگیزش موقعیتی ينامهپرسش االتؤگیري سبارهاي عاملی استاندارد شده مدل اندازه. 3شکل 

  گیريبحث و نتیجه

مقطع  پسر آموزان) در بین دانشSIMSروایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی (هدف از این مطالعه تعیین 

س می پانزده (زیرا احسا راهنمایی شهر تهران بود.در پژوهش حاضر از نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با حذف گزینه

(انگیزش درونی، سؤالی با چهار عامل  15) یک مقیاس 21از مقیاس اصلی ( کنم باید این فعالیت را انجام دهم)

درصد  68 انگیزگی) حاصل شد. مقدار کل واریانس تبیین شده عوامل،تنظیم شناسایی شده، تنظیم بیرونی و بی

برآورد شد. در مرحلۀ دوم براي تأیید مدل چهار عاملی کشف شده توسط تحلیل عاملی اکتشافی، از تحلیل عاملی 

هاي اصالح و بارهاي عاملی حاکی از تأیید مدل چهارعاملی تأییدي استفاده گردید که نتایج آن برمبناي شاخص

براي عامل  13و  9، 5، 1هاي هاي هر یک از چهار عامل بدین صورت بود که سؤالبود. ترتیب بار شدن سؤال

براي عامل  11و  7، 3هاي براي عامل تنظیم شناسایی شده ، سؤال 14و  10، 6، 2هاي انگیزش درونی، سؤال

انگیزگی بار شدند. این چهار عامل بر طبق پیشینه موجود براي عامل بی 16و  12، 8، 4هاي نی و سؤالتنظیم بیرو

و مبانی نظري تحقیقات گذشته انتخاب شدند. هر یک از این چهار عامل در تحقیق حاضر همسانی درونی قابل 

؛ تنظیم شناسایی شده، 80/0نی، قبولی به روش ضریب آلفاي کرونباخ کسب کردند. این ضرایب شامل انگیزش درو

  بودند.     84/0انگیزگی، و بی 81/0؛ تنظیم بیرونی، 88/0
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شاره دارد ا انگیزش موقعیتی به انگیزش افراد در حین یک فعالیت که در حال حاضر در حال تجربۀ آن هستند،     

ش اي، وضعیتی). سه شکل انگیز، زمینهعمومیسازي شده است (از قبیل: ). انگیزش در سطوح مختلفی مفهوم21(

توصیف شده است: انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی  خودمختاريموقعیتی در راستاي یک پیوستار 

وند شهاي فراهم شده توسط خود فعالیت اجرا میدهد که براي پاداش). انگیزش درونی رفتارهایی را نشان می16(

یم شناسایی شده و تنظیم بیرونی دو شکل خاص از انگیزش بیرونی هستند. ). تنظ15،16( قبیل فضیلت، دانشاز 

خود فرد،  شود. این انگیزش برايباشد، مشخص میمی تنظیم شناسایی شده با رفتار برانگیخته شده که خودآغازگر

انگیزش ). تنظیم بیرونی تعریف کالسیک 15شود (علیرغم عدم پاداش بیرونی، با ارزش و مهم تشخیص داده می

ماید نکند که به موجب آن اشخاص براي کسب پاداش بیرونی یا اجتناب از تنبیه بیرونی عمل میبیرونی را بازگو می

ترین ). این چهار عاملِ انگیزش موقعیتی، رایج25کند (انگیزگی نیز رفتارهاي بی هدف را توصیف می). بی15،16(

براي ارزیابی ) 2000در سال () 21). گاي و همکاران (26ود (شهاي جوانان را شامل میدالیل شرکت در ورزش

) استفاده کردند. این محقیق SIMSباشند از مقیاس انگیزش موقعیتی (انگیزش افراد که مشغول اجراي فعالیت می

ن ایج نشاطور کلی، نتبه در پژوهش خود به بررسی روایی و پایایی این مقیاس در طی پنج مطالعه مختلف پرداختند.

باشد. روایی شامل چهار عامل با همسانی درونی باالیی که هر کدام شامل چهار سؤال بودند، می SIMSداد که 

هاي رایج در این زمینه آمده بود، مورد هاي موجود چنانچه در نظریهسازة مقیاس توسط همبستگی با سایر سازه

 کار رود.د در هر دو زمینه آزمایشگاهی و میدانی بهتوانمی SIMSعالوه، نشان داده شد که حمایت قرار گرفت. به

در مجموع، مقیاس انگیزش موقعیتی یک ابزار خودگزارشی مختصر و فراگیر از انگیزش درونی، تنظیم شناسایی      

در سال ) 8تحقیقی استندیج و همکاران (راستاي انجام انگیزگیِ موقعیتی را ارائه داد. در شده، تنظیم بیرونی و بی

به ارزیابی روایی سازه، روایی عاملی و تغییرناپذیري در بین چند نمونه مختلف در مورد مقیاس انگیزش ) 2003(

ها از سه نمونه موقعیتی پرداختند. محققان براي انجام تحقیق خود دو مطالعه انجام دادند. در مطالعه اول، داده

دختر  136پسر و  182آموز راهنمایی شامل دانش 318؛ ر جوانفوتبالیست پس 439مختلف در زمینه فعالیت بدنی (

آوري شد. دختر) جمع 122پسر و  99شامل  دانشگاههاي آمادگی جسمانی کالسکننده در دانشجوي شرکت 221و 

یزش انگ براي به ترتیبالذکر (فوقهاي در نمونه هامقیاسبعد از ارائه همسانی درونی قابل قبول براي همۀ خرده

- و بی 78/0، 83/0، 70/0؛ تنظیم شناسایی شده 81/0، 85/0، 81/0؛ تنظیم بیرونی 83/0، 89/0، 84/0رونی د

، همبستگی دومتغیره و بین عاملی محاسبه گردیده و نتایج آن وجود روایی سازه بین )87/0، 90/0، 80/0انگیزگی 

 هاي اصالحأییدي آزمون شد. براساس شاخصاز طریق تحلیل عاملی ت SIMSها را تأیید کرد. روایی عاملی نمونه

، 90/0لویس -؛ شاخص توکلر87/0، 95/0، 92/0شاخص برازش تطبیقی (به ترتیب  هاي مورد تحقیقبراي نمونه

و شاخص ریشه میانگین مربعات  16/3، 77/2، 36/3، شاخص نسبت مجذور کاي به درجه آزادي، 84/0، 94/0

 10سؤالی با حذف سؤاالت  14توجیهات نظري، مدل همچنین مطابق با و  )099/0، 075/0، 073/0خطاي برآورد 

دست آمد. همچنین عدم تغییرناپذیري در بین چند نمونه مختلف مورد حمایت از مقیاس انگیزش موقعیتی به 11و 

ر ید که دهاي تربیت بدنی استفاده گردآموز مقطع راهنمایی کالسدختر دانش 1008قرار گرفت. در مطالعه دوم، از 

انگیزگی و بی 85/0، تنظیم شناسایی شده 89/0، تنظیم بیرونی 86/0(انگیزش درونی  این مطالعه نیز همسانی درونی

سؤالی؛ شاخص  14سؤالی و  16هاي هاي برازش قابل قبول براي مدل(با توجه به شاخص و روایی سازه )86/0

/ 80، شاخص نسبت مجذور کاي به درجه آزادي 97/0و  96/0لویس -؛ شاخص توکلر97/0و  96/0برازش تطبیقی 
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مجدداً تأیید شدند. سرانجام، نتایج تحلیل  ) 039/0و  042/0، شاخص ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد 49/2و  2

عاملی تأییدي همراستا با مدل قبلی شناسایی شده در مطالعه اول بوده و تغییرناپذیري نیز مورد تأیید قرار گرفت. 

سؤالی و  16(براي مدل  2هاي اصالح ارائه شده در جدول ین راستا نتایج تحقیق حاضر نیز با توجه به شاخصدر ا

؛ شاخص نسبت 94/0، 88/0لویس -؛ شاخص توکلر95/0، 90/0شاخص برازش تطبیقی  ؛سؤالی به ترتیب 15

 15) مدل 06/0، 082/0ورد ، و شاخص ریشه میانگین مربعات خطاي برآ74/1، 34/2مجذور کاي به درجه آزادي، 

  از مدل اصلی مورد تأیید قرار داد.  15سؤالی را با حذف سؤال 

)  نیز به بررسی رواسازي نسخۀ اسپانیایی مقیاس انگیزش موقعیتی 2009( ) در سال24( و همکاران آلبو-مارتین     

دختر) شرکت داشتند.  247پسر و  126دانشجوي کارشناسی ( 373در زمینه آموزشی پرداختند. در تحقیق ایشان 

یب تبه تر( هاي اصالحروایی عاملی از طریق تحلیل عاملی تأییدي آزمون شد. مطابق با بارهاي عاملی و شاخص

، 93/0و  90/0 برازندگی افزاینده، شاخص 93/0و  90/0سؤالی، شاخص برازش تطبیقی  14 سؤالی و 16براي مدل 

 SIMS) 08/0و  09/0ها ماندهریشه میانگین مجذور پس، /08و  09/0شاخص ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد 

را براي  SIMSربرد مقدماتی نسخۀ اسپانیایی کاهش یافت. نتایج کا 11و  10سؤالی با حذف سؤاالت  14به مدل 

حقیق هاي اصالح مورد استفاده در این تدر مقایسه با شاخص ارزیابی انگیزش موقعیتی در زمینه آموزشی تأیید کرد.

؛ شاخص نسبت مجذور کاي 94/0لویس -؛ شاخص توکلر95/0سؤالی (یعنی شاخص برازش تطبیقی  15براي مدل 

هاي شود که تمامی ارزش) مشاهده می06/0شاخص ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد  ، و74/1به درجه آزادي 

باشند هایی که در هر دو تحقیق مشابه میهاي اصالح در دامنۀ قابل قبول قرار دارد و در شاخصمقادیر شاخص

) 06/0برآورد ؛ شاخص ریشه میانگین مربعات خطاي 95/0(شاخص برازش تطبیقی اعداد مربوط به تحقیق حاضر 

نزدیکتر باشد و براي شاخص ریشه  1زیرا ارزش عددي شاخص برازش تطبیقی هرچه به  باشند.تر میقابل قبول

      ). 27باشد (تر میمیانگین مربعات خطاي برآورد هر چه به صفر نزدیکتر باشد قابل قبول

سازه،  روایی ،از همسانی درونی حاصل شدهمقیاس انگیزش موقعیتی در جوامع مختلف و نتایج درکل، بررسی     

روایی این مقیاس را مورد حمایت قرار دادند. در این راستا مطابق  اندقابل قبول ارائه شده به صورتکه  روایی عاملی

؛ 80/0(انگیزش درونی،  و مورد قبول با نتایج تحقیق حاضر در جامعه ایرانی و در شهر تهران، همسانی درونی کافی

با توجه به مقادیر و همچنین روایی سازه  )84/0انگیزگی، و بی 81/0؛ تنظیم بیرونی، 88/0ناسایی شده، تنظیم ش

= 94/0و  CFI=95/0)، تطبیقی (df2χ/= 74/1و  GFI= 92/0هاي مطلق (هاي برازش (شاخصقابل قبول شاخص

TLI) 71/0) و مقتصد =PNF  ،75/0 =PCFI 06/0 و =RMSEA (( مورد تأیید  عاملی تأییدياز طریق تحلیل

راهنمایی شهر پسر مقطع آموزان دانش هاي مختلف ازتوان در بین نمونهدرنتیجه این مقیاس را می قرار گرفت.

  کار برد.تهران به
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