99-81  صص.،8931 زمستان.،81 شمارة

مطالعات روانشناسی ورزشی

ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی مقیاس تجدیدنظرشدة انگیزش ورزشی
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چکیده
 ارزیابی ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی مقیاس تجدیدنظرشدة انگیزش ورزشی در دانشجویان،هدف پژوهش حاضر
 دانشجوی ورزشکار از دانشگاه های ارومیه بودند که با روش305  شامل، شرکتکنندگان این پژوهش.ورزشکار بود
 با حذف یک گویه از خرده مقیاس تنظیمات،نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند نتایج تحلیل عاملی تأییدی
 همبستگی باالی خرده مقیاسهای همسان مقیاس. برازش مدل شش عاملی مقیاس را برای دادهها تایید کرد،درونفکنیشده
 نتایج. روایی مالکی مناسب مقیاس را نشان داد،تجدیدنظرشدة انگیزش ورزشی و پرسشنامة تنظیمات رفتاری در ورزش
 یافتهها بیانگر آن است که با حذف یک گویه از، در کل.آلفای کرونباخ همسانی درونی قابلقبول خرده مقیاسها را نشان داد
 نسخة فارسی مقیاس تجدیدنظرشدة انگیزش ورزشی را می توان برای سنجش،خرده مقیاس تنظیمات درونفکنی شده
.انگیزش ورزشی در دانشجویان ورزشکار استفاده نمود
 دانشجوی ورزشکار، مقیاس انگیزش ورزشی، روایی:کلید واژهها

Psychometric Properties of Persian Version of the Revised Sport
Motivation Scale among Athlete University Students
Malek Ahmadi, Mahdi Namazizadeh, and Pouneh Mokhtari
Abstract
The aim of present research was to evaluate the psychometric properties of Persian version of
the revised sport motivation scale in athlete university students. Participants in this research
included 503 athlete university students were selected through cluster random sampling
method from universities of Urmia. Confirmatory factor analysis, Pearson correlation
coefficient and Cronbach's alpha coefficient methods were used to analyze data. Confirmatory
factor analysis confirmed fitness of the six-factor model for data after removing one item of
the introjected regulation subscale. High correlations in the same subscales of the revised
sport motivation scale and the behavioral regulation in sport questionnaire indicated
appropriate criterion validity. Cronbach's alpha coefficients showed an acceptable internal
consistency for all subscales. Overall, the findings suggest that Persian version of the revised
sport motivation scale after removing one item of the introjected regulation subscale; can be
used to assess the sport motivation in athlete university students.
Keywords: Validity, Sport Motivation Scale, Athlete University Student.
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مقدمه
امروزه کامل مشخص شده است که انجام فعالیتهای
بدنی و ورزشی با پیامدهای مثبتی مانند افزایش
آمادگی بدنی ،بهزیستی روانی ،عزت نفس و کاهش
احتمال ابتال به بیماریها همراه است .با وجود اینکه
اکثر افراد به فواید شرکت در فعالیتهای ورزشی
آگاهی دارند ،ولی کمتر در آن شرکت میکنند و یا
پس از مدتی آن را ترک میکنند (سارازین ،بویچ ،و
پایتر .)2002 ،1بر این اساس ،تعداد زیادی از
پژوهشها در سالهای اخیر به مطالعة علل و انگیزة
شرکت و یا ترک فعالیتهای ورزشی در افراد
پرداختهاند .انگیزش 2را میتوان به عنوان جهت و
شدت تالش فرد تعریف کرد (سیج .)1721 ،جهت
تالش اشاره به این دارد که فرد موقعیت خاصی را
جستجو میکند و به آن گرایش مییابد و یا مجذوب
آن می شود .شدت تالش اشاره به این دارد که فرد
در یک موقعیت خاص چقدر تالش میکند(سیج،
.)1721
در تبیین انگیزش ،نظریههای گوناگونی ارائه شده
است .در نظریههای قدیمی انگیزش ،مانند نظریة
سائق ،به ماهیت مکانیکی انگیزش توجه شده است.
این دیدگاه تا دهة  1730بر روانشناسی انگیزش
مسلط بود تا زمانیکه وایت )1737(5بیان کرد که
نظریههای سنتی سائق نمیتواند رفتار افرادی را که از
طریق غرایز یا سائق رفتار نمیکنند ،توصیف کند .بر
اساس نظریة وایت ،انسان انگیزش خود را میتواند از
شایستگی یا آنچه که او به عنوان "ظرفیت یک
ارگانیسم برای تعامل مؤثر با محیطش" توصیف کرد،
نیز بدست آورد .دی چارمز ،)1791( 4شاخه رشدی
انگیزش را از طریق شناخت رابطة علّی-معلولی

شخصی توسعه داد .علّیت شخصی اشاره به «تقلید از
رفتار یک فرد ،به قصد ایجاد تغییر در محیطش» دارد.
دی چارمز ،چنین بیان کرد که افراد تمایل دارند خود
علت رفتارشان باشند و این میتواند منجر به احساس
خشنودی فرد شود .او بحث کرد که این تمایل فرد به
تسلط داشتن به تقدیر خود ،یک عامل اصلی تسریع
کننده برای رفتاری است که به صورت درونی
برانگیخته شده است .دسی ،)1721( 3بیان کرد که
جنبههای شناختی انگیزش وجود دارد و پاداشها به
صورت تقویت کالمی و بازخورد مثبت ،بر سطوح
باالی انگیزش درونی تأثیر دارند .این رویکرد منجر به
شکلگیری نظریة ارزیابی شناختی (دسی و ریان،9
 )1713شد که اساس نظریة خودمختاری( 2دسی و
ریان )2000 ،1713 ،میباشد .از دیدگاه نظریة
خودمختاری ،انگیزش برای ورزش پدیدة پیچیدهای
است ،زیرا ورزشکاران انگیزههای چندگانهای برای
شرکت در فعالیتهای ورزشی دارند .مثالً ،ورزشکاران
میتوانند برای پاداشها ،ارزیابیها ،فشار از طرف
والدین یا مربی و یا نظراتی که دیگران نسبت به آنان
دارند ،برانگیخته شوند (دسی و رایان .)2000 ،نظریة
خودمختاری چارچوب جامعی را برای درک
انگیزانندههای درونی و بیرونی و نیز تأثیر آنها بر
پایداری بیشتر در ورزش و اثرات متفاوت آنها بر فواید
حاصل از ورزش فراهم میکند (استندیج ،دودا ،و
انتومانیس.)2005 ،1
در اساس نظریة خودمختاری ،پیوستاری از سطوح
انگیزشی ارائه شده است که در آن انگیزش درونی در
باالترین و عدم انگیزش در پایینترین سطح
خودمختاری قرار دارند .در انتهای این پیوستار عدم
انگیزش 7وجود دارد و به حالتی اشاره می کند که در

1. Sarrazin, Boiché & Pelletier
2. Motivation
3. White
4. De Charms

5. Deci
6. Ryan
7. Self-determination Theory
8. Standage, Duda & Ntoumanis
9. Amotivation
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آن ،افراد در تالش برای شرکت در یک فعالیت یا
رفتار تحریک نمیشوند و یا به فعالیت ارزش
نمیدهند .انگیزش درونی 1اشاره به انجام یک رفتار
به خاطر عالقة ذاتی و یا لذت از آن رفتار دارد .بین
این دو سطح ،انگیزش بیرونی 2قرار دارد .تنظیمات
بیرونی ،5تنظیمات درونفکنیشده ،4تنظیمات
خودپذیر ،3و تنظیمات آمیخته ،9سطوح مختلف
انگیزش هستند (دسی و رایان .)2000 ،فرض براین
است انواع انگیزش نزدیک به هم در این پیوستار،
نسبت به انواعی که از یکدیگر دورتر هستند ،از لحاظ
آماری ارتباط مثبتی دارند (استندیج و تریژر.)2002 ،2
به عنوان مثال ،انتظار نمیرود تنظیمات بیرونی ارتباط
مثبتی با انگیزش درونی داشته باشد .مطالعات
فراتحلیل ،مفهومسازی خودمختاری را به عنوان یک
پیوستار تأیید کردهاند (چاتزیسارانتیس ،هاگر ،بیدلی،
اسمیت ،و وانگ.)2005 ،1
ابزار مختلفی برای اندازهگیری انگیزش در ورزش بر
7
اساس نظریة خودمختاری ارائه شده است .پلیتیر
( ،)1773از پیشگامان تهیه ابزاری برای سنجش
انگیزش در ورزش بر اساس نظریة خودمختاری بودند.
آنها مقیاس انگیزش ورزشی( 10اس.ام.اس) را طراحی
و روانسنجی کردند .این مقیاس دارای هفت خرده-
مقیاس عدم انگیزش ،تنظیمات بیرونی،
درونفکنیشده ،خودپذیر ،انگیزش درونی برای
آگاهی ،انگیزش درونی برای انجام کامل ،و انگیزش
درونی برای تجربه تحریک میباشد .در چندین
مطالعه ،روایی و پایایی قابل قبولی برای این مقیاس
1. Intrinsic Motivation
2. Extrinsic Motivation
3. External Regulations
4. Introjected Regulations
5. Identified Regulatios
6. Integrated Regulations
7. Treasure
8. Chatzisarantis, Hagger, Biddle, Smith & Wang
9. Pelletier
10. Sport Motivation Scale
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نشان داده شده است(هو و بنتلر1777 ،11؛ لی و
هارمر .)1779 ،12همچنین ،در جامعههای مختلف مثل
مردان و زنان (لی و هارمر ،)1779 ،ورزشهای تیمی و
انفرادی (پلیتر و همکاران )1773 ،و کودکان
(زاهاریادیس ،سورباتزودیس ،و گرویس )2003 ،15نیز
رواییسنجی شدهاند .با استفاده از مقیاس انگیزش
ورزشی ،نتایج نشان داده است که این مقیاس میتواند
پایداری در تمرینات ورزشی (پلیتیر ،فورتیر ،واللراند،
توسون و بریر )2001 ،14و احتمال شرکت در فعالیت
بدنی (استندیج و همکاران )2005 ،را پیشبینی کند.
انواع انگیزش خودمختار (تنظیمات آمیخته ،تنظیمات
خودپذیر ،و انگیزش درونی) پیشبین کنندة مثبت
عواطف مثبت(پلیتر و همکاران )1773 ،و اخالق
ورزشکاری (انتومانیس 13و استندیج )2007 ،میباشد.
مقیاس انگیزش ورزشی چندین ویژگی مثبت داشت؛
اول اینکه ،یک ابزار چند بعدی بود که انواع مختلف
انگیزش درونی ،بیرونی و عدم انگیزش را اندازه گیری
میکرد .دوم ،این ابزار بر چرایی انجام رفتار تأکید
داشت .با این وجود ،چندین محدودیت نیز داشت.
محدودیت اول ،با وجود ثبات درونی قابل قبول ،برخی
خردهمقیاسها به ویژه تنظیمات خودپذیر ،ضرایب
آلفای نسبتاًپایینی داشتند .محدودیت دوم ،این مقیاس
تنظیمات آمیخته را اندازهگیری نمیکرد.محدودیت
سوم ،ساختار هفت عاملی مقیاس همیشه با تحلیل
عامل تأییدی ،تأیید نمی شد (مارتنز و وبر.)2002 ،19
پلیتیر ،واللراند ،و سارازین ( )2002چنین پیشنهاد
کردند که این میتواند ناشی از تفاوت در اندازه نمونه،
تنوع در روشی که ابزار به کار گرفته میشود و دیگر
ویژگیهای مربوط به زمینة مطالعه باشد .از طرفی،
11. Hu &Bentler
12. Li& Harmer
13. Zahariadis, Tsorbatzoudis & Grouios
14. Fortier, Vallerand, Tuson, Briere
15. Ntoumanis
16. Martens & Webber

92

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،81زمستان 8931

دسی و ریان ( ،)2002بیان کردند که تنظیمات آمیخته
نیز باید به صورت مجزا از انگیزش درونی مورد
بررسی قرار گیرد .در حالیکه در مقیاس اولیة انگیزش
ورزشی ،تمایزی بین این دو صورت نگرفته بود .در
راستای برطرف شدن نقاط ضعف و محدودیت های
نسخة اول این پرسشنامه ،مالت ،کاوباتا ،نوکامب،
اوترو-فوررو ،و جکسون ،)2002( 1نسخة شش عاملی
مقیاس انگیزش ورزشی را ارائه دادند .این پرسشنامه
مشابه پرسشنامة قبلی بود با این تفاوت که در آن
گویههایی برای سنجش تنظیمات آمیخته نیز طراحی
شده بود .عالوه برآن ،بر بهبود و اصالح ثبات درونی
و ساختار عاملی نیز تاکید شده بود .این مقیاس 24
گویه داشت که برای هر خرده مقیاس ،چهار گویه در
نظر گرفته شده بود .خردهمقیاسها شامل عدم
انگیزش ،تنظیمات بیرونی ،تنظیمات درونفکنیشده،
تنظیمات خودپذیر ،تنظیمات آمیخته و انگیزش درونی
بود .در کل ،مقیاس شش عاملی انگیزش ورزشی چند
ویژگی خوب داشت .پلیتیر و همکاران ( ،)2002در
یک مقاله انتقادی ،چندین ایراد را برای پرسشنامه
شش عاملی مالت و همکاران ( )2002مطرح کردند.
اولین انتقاد آنها مربوط به فقدان روایی افتراقی عامل-
های انگیزش درونی ،تنظیمات آمیخته ،و تنظیمات
خودپذیر بود .دومین انتقاد مربوط به روشی بود که به
واسطة آن ،چهار گویة انگیزش درونی انتخاب شده
بودند .سوم اینکه ،گویه های  ،20 ،17و  22دارای
مشکل محتوایی هستند .مالت ،کاوباتا ،و نوکامب
( ،)2002در پاسخی به مقاله انتقادی پلیتیر و
همکارن ( ،)2002بیان کردند که روایی افتراقی
مربوط به مؤلفههایی همچون تنظیمات خودپذیر نیاز
به مطالعات بیشتر در نمونه های مختلف دارد.
همچنین ،برای مؤلفه انگیزش درونی کل 2 ،گویه از
مؤلفه انگیزش درونی برای تکامل ،انتخاب شد زیرا

آن نسبت به مؤلفههای انگیزش برای دانش و
تحریک ،در مدل رتبهای باالتر انگیزش درونی قرار
دارد و همچنین ،در ورزش از اهمیت باالیی برخوردار
است .از طرفی ،گویههای ایراد گرفته شده از لحاظ
مفهومی و محتوایی ،همراستا با تعاریف موجود در
نظریة خودمختاری می باشد.
2
لونسدالی ،هودگه و روسی ( ،)2001پرسشنامة
جایگزینی را بر اساس نظریة خودمختاری طراحی
کردند .آنان دو نسخه از پرسشنامة تنظیمات رفتاری
در ورزش 5را ارائه کردند .نسخة هشت عاملی که
شامل  52سؤال بود و سه شکل انگیزش درونی
(دانش ،تجربه تحریک ،و کمالگرایی) ،انگیزش
بیرونی (که خود شامل چهار مؤلفه تنظیمات بیرونی،
درونفکنیشده ،خودپذیر ،و آمیخته میباشد) و عدم
انگیزش را می سنجید .نسخة شش عاملی که 24
آیتم داشت و به جای سه خرده مقیاس مربوط به
انگیزش درونی ،انگیزش درونی کل را می سنجید.
فرآیند تهیه ،ساخت و روانسنجی این پرسشنامه در
سه مرحله توسط لونسدالی و همکاران ( )2001انجام
شد .مقیاس تنظیمات رفتاری در ورزش چند ویژگی
خوب دارد .اول اینکه ،برای پژوهشگران ابزار مناسبی
طراحی شد که میتوانند انگیزش درونی را به طور
کلی در پرسشنامة شش عاملی یا بر اساس انواع
سهگانه در پرسشنامة هشت عاملی مورد مطالعه قرار
دهند .دوم ،این پرسشنامه ،تعداد گویههای کمی (4
گویه) برای هر خردهمقیاس دارد .پرسشنامه
تنظیمات رفتاری در ورزش چند محدودیت نیز داشت.
به عنوان مثال ،پژوهشهای بیشتری باید روایی سازه
این پرسشنامه را مورد مطالعه قرار دهند .همچنین ،با
وجود اینکه نتایج مطالعه لونسدالی و همکاران
( ،)2001روایی واگرای بین خردهمقیاسها را نشان
داد ،ولی تا حدی این تمایز پایین بود و به مطالعة

1. Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero
& Jackson

2. Lonsdale, Hodge & Rose
3. Behavioural Regulation in Sport Questionnaire

ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی مقیاس تجدیدنظرشدة ...

93

مطالعه دوم از ورزشکاران نوجوان رشتههای ورزشی
بسکتبال و شنا استفاده کردند که نتایج آن تأییدی
دیگر بر روایی و پایایی مقیاس در نمونه ورزشکاران
نوجوان بود (پلیتیر و همکاران.)2015 ،
اخیراً ،مطالعات بر اساس نظریة خودمختاری در حیطه
انگیزش ورزشکاران ،از این مقیاس استفاده میکنند
(کالیوش2014 ،5؛ روکی ،پلیتیر ،و کوچور.)2015 ،4
با توجه به سازگاربودن این نظریه با جامعه و فرهنگ
ایرانی ،عالیق انگیزشی فزایندهای در بین
پژوهشگران در سالهای اخیر در زمینه کاربرد نظریة
خودمختاری در کشور بوجود آمده است(احمدی،
نمازی زاده ،و بهزادنیا .)2014 ،با وجود اهمیت مطالعه
انگیزش در ورزش از دیدگاه نظریة خودمختاری،
ویژگیهای روانسنجی مقیاس تجدیدنظرشدة
انگیزش ورزشی هنوز در بین ورزشکارن ایرانیمورد
بررسی قرار نگرفته است .از طرفی ،با توجه به نیازها و
اهمیت خاص ورزش دانشجویی که در یک محیط
دانشگاهی و در شرایط سنی خاصی انجام میشود،
بررسی تنظیمات انگیزشی ورزشی میتواند مفید واقع
شود .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی ویژگی-
های روانسنجی نسخة فارسی مقیاس تجدیدنظر
شدة انگیزش ورزشی در بین دانشجویان ورزشکار
ایرانی میباشد.

بیشتر نیاز است .از طرفی ،در برخی پژوهشها ،عدم
تفکیک یا همپوشانی بیشتر بین انگیزش بیرونی و
تنظیمات درونفکنیشده و نیز بین تنظیمات خودپذیر
و آمیخته (هولند ،شارپ ،وودکاک ،کامینگ ،1و دودا،
 )2010و مجزا بودن عاملها (ویالدریچ ،تورگروسا ،و
کروز )2011 ،2نشان داده شده است .همچنین ،این
پرسشنامه برای افراد بزرگسال در ورزش رقابتی
طراحی شده است و ممکن است استفاده از آن برای
افراد جوانتر ،به ویژه استفاده از مقیاس تنظیمات
آمیخته مناسب نباشد.
تبادل نظرهای زیاد بین پلیتیر ،ریان و والراند در
سالهای  2001و  ،2007به این نتیجه منجر شد که
بسیاری از گویهها به طور نادرست طبقهبندی شدهاند
و برخی مفاهیم و تنظیمات ،تلفیق یافتهاند و برخی
نیز مفهوم کامالً روشنی ندارند .همچنین ،آنها دریافتند
که  12گویه برای سنجش انگیزش درونی مناسب
ولی کاربردی نیست و بهتر است انگیزش درونی به
صورت یک بعد کلی ،در مقیاس آورده شود (پلیتیر،
روکی ،واللراند ،دسی ،و رایان .)2015 ،در نهایت ،آنها
پرسشنامه انگیزش ورزشی تجدیدنظر شده را با 11
گویه ،بر اساس نظریة خودمختاری و حذف گویه های
مشکل دار پرسشنامه قبلی ،تنظیم کردند .آنها برای
تعیین روایی سازه و پایایی مقیاس ،مطالعهای را در دو
نمونه ورزشکار انجام دادند .در مطالعه اول از
ورزشکاران بزرگسال رشتههای ورزشی مختلف
استفاده شد که همبستگی درونی خردهمقیاسها و نیز
همبستگی باال با پیامدهای مورد انتظار ،روایی مقیاس
جدید را مورد تأیید قرار داد .همچنین ،نتایج تحلیل
عامل اکتشافی و تأییدی ،ساختار عاملی مدل  9عاملی
ارائه شده توسط پلیتیر و همکاران ( )2015را تأیید
کرد .آلفای کرونباخ برای تمامی خردهمقیاسها باالی
 0/20بود که تأییدی بر پایایی مقیاس می باشد .در

روش شناسی
جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان
دختر و پسر ورزشکار دانشگاههای سراسری و آزاد
ارومیه میباشند که عضو یکی از تیمهای ورزشی
دانشگاه بودند و در تمرینات شرکت داشتند .تعداد کل
این دانشجویان حدود  2341نفر ( 1224دختر و 1512
پسر) بود .برای تعیین حجم نمونه ،متخصصان
مدلیابی معادالت ساختاری تعداد نمونه  13الی 20

1. Holland, Sharp, Woodcock, Cumming
2. Viladrich, Torregrosa & Cruz

3. Kaliush
4. Rocchi, Pelletier& Couture
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نفر به ازای هر سؤال در پرسشنامه های کمتر از 20
گویه را پیشنهاد میکنند (وانگ و وانگ .)2012 ،1با
در نظر گرفتن حداکثر  20نفر برای هر سؤال حجم
نمونه مناسب  590نفر میباشد (تعداد کل سواالت 11
عدد میباشد) .برای افزایش تعمیمپذیری یافتهها
نمونه به  372نفر افزایش داده شد ،که از
پرسشنامههای ارسالی ،تعداد  17پرسشنامة تکمیل
نشده ،ناقص و عودت نشدند و در نهایت دادههای
مربوط به  305دانشجو تحلیل شد .از این تعداد 293
دختر و  251پسر بودند .میانگین سنی شرکتکنندگان
 22/51سال و انحراف معیار آن  2/97بود .همچنین،
میانگین سابقة فعالیت ورزشی شرکتکنندگان در
ورزش دانشجویی 1/12 ،سال و انحرافمعیار آن
 1/01بود .جهت گردآوری دادهها بعد از هماهنگی با
مربیان و مسئولین تیمهای دانشگاهی ،با حضور در
محل تمرین و در زمان استراحت بعد از تمرینات از
ورزشکاران خواسته شد تا پرسشنامهها را تکمیل
کنند .دستورالعملهای الزم نیز در مورد نحوة پرکردن
پرسشنامهها ارائه شد.تکمیل پرسشنامهها به طور
متوسط 13دقیقه زمان میبرد .روایی پرسشنامه به
وسیلة نسخة  21نرمافزار اس.پی.اس.اس و تحلیل
عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخة 1/3
انجام شد.
ابزارها
مقیاس تجدیدنظر شدة انگیزش ورزشی:
مقیاس انگیزش ورزشی توسط پلیتیر و همکارن
( )2015ارائه شدهاست .این مقیاس دارای  11گویه
میباشد که شش بُعد انگیزش درونی ،آمیخته،
خودپذیر ،درونفکنیشده ،بیرونی و عدم انگیزش را
بر اساس فرضیههای نظریة خودمختاری مورد
سنجش قرار میدهد .سیستم امتیازدهی به روش

1. Wana& Wang

لیکرت از یک (کامالً مخالف) تا هفت (کامالً موافق)
می باشد .جهت آماده سازی این پرسشنامه با استفاده
از روش ترجمه-باز ترجمه ،ابتدا پرسشنامه از زبان
انگلیسی به فارسی ترجمه شد و سپس محتوای
ترجمه با متن اصلی مقایسه گردید تا اطمینان حاصل
شود مفهوم اصلی جمالت تغییر نکرده باشد .نسخة
اولیة فارسی مجدداً توسط فرد مسلط دیگری به
انگلیسی برگردانده شد .متن انگلیسی اولیه با متن
ترجمه شده دوم به انگلیسی ،توسط کارشناسان مسلط
به زبان انگلیسی بررسی گردید .بعد از اصالحات
نهایی ،توزیع پرسشنامه اجرا گردید.
2
پرسشنامة تنظیمات رفتاری در ورزش :
پرسشنامة تنظیمات رفتاری در ورزش (لونسدالی و
همکاران )2001 ،دارای شش عامل و شامل  24گویه
میباشد .این پرسشنامه ابعاد عدم انگیزش ،تنظیمات
بیرونی ،تنظیمات درونفکنیشده ،تنظیمات خودپذیر،
تنظیمات آمیخته و انگیزش درونی را اندازهگیری
میکند .ریشه همه سؤاالت با این جمله آغاز می شود
"من در این ورزش شرکت میکنم زیرا ."...روش
امتیازدهی به صورت مقیاس هفت ارزشی لیکرت (2
کامالً درست تا  1کامالً نادرست) میباشد .روایی و
اعتبار قبال قبولی برای این پرسشنامه گزارش شده
است (لونسدالی ،هوگ ،هارگریوز ،و انگ2014 ،؛
ویالدریچ و همکاران )2015 ،روایی و پایایی نسخة
فارسی این پرسشنامه در ایران توسط احمدی،
بهزادنیا ،و امانی (زیر چاپ) مورد تایید قرار گرفته
است.
یافتهها
در جدول  ،1شاخصهای توصیفی متغیرها شامل
میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی ،کشیدگی و
همچنین سطح معناداری شاخصهای چولگی و
کشیدگی ارائهشدهاند .با توجه به این جدول ،شاخص
2. Behavioral Regulation in Sport Questionnaire

ویژگیهای روانسنجی نسخة فارسی مقیاس تجدیدنظرشدة ...

چولگی برای تمامی متغیرها معنادار میباشد
( .)P=0/001شاخص کشیدگی نیز به جز تنظیم درون
فکنیشده ،برای تمامی متغیرها معنادار میباشد
( .)P<0/03این یافته نشان میدهد که توزیع متغیرها
نرمال نیست .همچنین ،ضریب کشیدگی مردیا برای
بررسی نرمال بودن چند متغیری دادهها ( )114/27به
دست آمد که در سطح  0/001معنادار بود .بنابراین
توزیع چندمتغیری دادهها نیز نرمال نیست .لذا با توجه
به نرمال نبودن تکمتغیری و چندمتغیری دادهها از
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روش بیشینه احتمال مقاوم برای انجام تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد .ضرائب آلفایکرونباخ برای
متغیرهای انگیزش درونی ( ،)0/21تنظیم آمیخته
( ،)0/25تنظیم بیرونی ( )0/11و بیانگیزشی ()0/22
در سطح مطلوب (باالتر از  )0/20قرار دارند .این
ضرایب برای ابعاد تنظیم خودپذیر ( )0/99و
درونفکنیشده ( )0/91در سطح متوسطی قرار دارند
(جدول .)1

جدول  .8شاخص های توصیفی و آلفای کرونباخ مقیاس تجدیدنظر شدة انگیزش ورزشی
ابعاد انگیزش

سطح

آلفای

معناداری

کرونباخ

0/21

میانگین

انحراف معیار

چولگی

سطح معناداری

کشیدگی

انگیزش درونی

3/02

0/20

-1/93

0/001

5/20

0/001

تنظیم آمیخته

4/24

0/70

-1/12

0/001

1/29

0/005

0/25

تنظیم خودپذیر

4/11

0/19

1/25

0/001

1/13

0/003

0/99

تنظیم درونفکنی
شده
تنظیم بیرونی

4/33

0/74

-0/10

0/001

0/12

0/37

0/91

2/37

1/41

0/37

0/001

-0/72

0/001

0/11

بی انگیزشی

2/32

1/59

0/93

0/001

-0/47

0/04

0/22

در جدول  ،2ماتریس همبستگی خردهمقیاسهای
مربوط به مقیاس تجدیدنظر شدة انگیزش ورزشی و
پرسشنامة تنظیمات رفتاری در ورزش گزارش شده
است .نتایج جدول  2نشان میدهد که همبستگی
خردهمقیاسهای انگیزش درونی ،تنظیم آمیخته،
تنظیم خودپذیر ،تنظیم درونفکنیشده ،تنظیم بیرونی
و بیانگیزشی مقیاس تجدیدنظر شدة انگیزش ورزشی
با ابعاد همسان پرسشنامة تنظیمات رفتاری در ورزش
به ترتیب ( )0/43( ،)0/21 ،)0/47( ،)0/32( ،)0/51و
( )0/91می باشد که تمامی این روابط در سطح 0/01
معنادار هستند .درواقع این نتایج نشاندهندة وجود

روایی مالکی 1مقیاس تجدیدنظرشدة انگیزش ورزشی
است .همچنین نتایج جدول  2نشان میدهد که رابطه
انگیزش درونی با دیگر خردهمقیاسهای نزدیک به
آن ،یعنی تنظیم آمیخته ( )0/30و تنظیم خودپذیر
( ،)0/31بیشتر از رابطه این خردهمقیاس با خرده-
مقیاسهای دورتر یعنی تنظیم درونفکنیشده
( ،)0/53بیرونی ( )0/02و بی انگیزشی ( )-0/14می-
باشد .رابطة انگیزش بیرونی با خرده مقیاسهای
نزدیکش یعنی تنظیم درونفکنیشده ( )0/52بیشتر از
ابعاد دور یعنی تنظیم آمیخته ( )0/13میباشد .جدول

1.Criterion validity
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مقتصد5

 ،5شاخصهای برازش مطلق ،1تطبیقی 2و
به تفکیک گزارش شدهاند .در این پژوهش شاخص
نیکویی برازش ، 4شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته3
و ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده 9به
عنوان شاخصهای برازش مطلق،

شاخص برازش تطبیقی ، 2شاخص برازش هنجار
شده1و شاخص برازش هنجار نشده 7به عنوان
شاخصهای برازش تطبیقی و مجذور خی بر درجه
آزادی ،شاخص برازش ایجاز 10و مجذور میانگین
مربعات خطای تقریب 11به عنوان شاخصهای برازش
مقتصد در نظر گرفته شدند.

جدول  .2ماتریس همبستگی خردهمقیاسهای مقیاس تجدیدنظرشدة انگیزش ورزشی و خردهمقیاسهای پرسشنامه
تنظیمات رفتاری در ورزش

1. Absolute
2. Comparative
3. Parsimonious
4.Goodness of Fit Index
5. Adjusted Goodness of Fit Index
6. Standardized Root Mean Squared Residual

7. Comparative Fit Index
8.Normed Fit Index
9. Non-Normed Fit Index
10. Parsimony Fit Index
11. Root Mean Square Error of Approximation
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جدول  :9شاخصهای نیکویی برازش مدل آزمون شده پژوهش
شاخصهای برازش مطلق

شاخص
مقدار بدست آمده

GFI
0/71

AGFI
0/19

SRMR
0/04

حد قابل پذیرش

بیشتر از 0/70

بیشتر از 0/10

کمتر از 0/03

شاخصهای برازش تطبیقی
شاخص

CFI

NFI

NNFI

مقدار بدست آمده

0/73

0/72

0/75

حد قابل پذیرش

بیشتر از 0/70

بیشتر از 0/70

بیشتر از 0/70

شاخصهای برازش تعدیل یافته
شاخص

X2/df

PNFI

RMSEA

مقدار بدست آمده

2/27

0/21

0/03

حد قابل پذیرش

کمتر از 5

بیشتر از 0/90

کمتر از 0/01

با توجه به جدول  5تمامی شاخصهای برازش در حد
مطلوبی قرار دارند و میتوان نتیجه گرفت که مدل
آزمونشده برازش مناسبی با دادههای گردآوری شده
دارد و ساختار عاملی مقیاس تجدیدنظرشدة انگیزش

ورزشی تایید میشود .در جدول  ،4بارهای عاملی،
آمارة تی و واریانس تبیینشده هر یک از گویهها
گزارش شدهاند.

جدول  .8برآورد پارامتر ،بارهای عاملی ،آمارة تی و واریانس تبیینشده هر یک از گویهها
سازه

انگیزش
درونی

تنظیم
آمیخته

تنظیم
خودپذیر

برآورد
پارامتر

بارعاملی

آمارة تی

واریانس
تبیین
شده

زیرا با یادگیری بیشتر در این ورزش ،احساس لذت میکنم.
زیرا دانستن اینکه در این ورزش چگونه میتوانم پیشرفت
کنم ،برای من خیلی جالب است.
زیرا کشف استراتژیهای جدید اجرای ورزشی ،برایم لذت
بخش است.
زیرا منظم ورزش کردن ،نشان دهنده هویت من است.

0/31

0/92

2/15

0/44

0/21

0/27

7/91

0/95

0/32

0/90

9/21

0/53

0/21

0/92

7/04

0/43

زیرا ورزش کردن در راستای اصول زندگی من است.

0/22

0/21

7/23

0/31

زیرا ورزش کردن یک بخش جدایی ناپذیر زندگی من است.

0/12

0/97

11/52

0/42

زیرا ورزش یکی از بهترین روشهایی است که برای رشد
دیگر جنبههای زندگی ،انتخاب کردهام.

0/22

0/92

7/41

0/44

0/97

0/32

2/92

0/52

0/93

0/91

1/30

0/52

گویه

زیرا من این ورزش را به عنوان روشی برای پیشرفت خودم
انتخاب کردهام.
زیرا به این نتیجه رسیده ام که ورزش روش خوبی برای
رشد جنبه های با ارزش خودم است.
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ادامة جدول  .8برآورد پارامتر ،بارهای عاملی ،آمارة تی و واریانس تبیینشده هر یک از گویهها
سازه

تنظیم
درونفکنی
شده
تنظیم
بیرونی

بی انگیزشی

گویه

برآورد
پارامتر

بارعاملی

آمارة تی

واریانس
تبیین
شده

زیرا زمانی که برای ورزش وقت نمیگذارم ،احساس بدی
پیدا میکنم.

0/29

0/31

1/52

0/55

زیرا اگر ورزش نکنم ،احساس بی ارزشی خواهم کرد

0/70

0/32

1/23

0/52

زیرا اگر ورزش نکنم ،اطرافیانم از من ناراحت میشوند.

1/59

0/23

19/79

0/33

زیرا نزدیکانم به خاطر ورزش کردن ،به من پاداش میدهند.

1/52

0/12

19/52

0/99

زیرا اگر ورزش نکنم ،دیگران من را تائید نخواهند کرد.

1/22

0/24

13/05

0/33

قبال برای ورزش کردن دالیل خوبی داشتم .اما االن از
خودم می پرسم که چرا باید این ورزش را ادامه دهم.

1/04

0/94

10/17

0/41

دیگر نمی دانم چه کار کنم ،احساس میکنم توانایی
موفقیت در این ورزش را ندارم.

1/51

0/14

17/13

0/20

بیشتر از این برای من مشخص نیست ،من واقعاً فکر نمی-
کنم که جایی در این ورزش داشته باشم.

1/21

0/25

15/53

0/35

با توجه جدول  ،4تمامی بارهای عاملی باالتر از حد
مجاز  0/40قرار دارند .آمارة  tتمامی گویهها نیز در

سطح  0/001معنادار میباشد .در شکل  ،1مدل
عاملی آزمون شده پژوهش گزارش شده است.
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شکل  .8مدل عاملی آزمون شده پژوهش

بحث و نتیجه گیری
هدف از مطالعة حاضر ،بررسی ویژگیهای روانسنجی
نسخة فارسی مقیاس تجدیدنظرشدة انگیزش ورزشی
(پلیتیر و همکاران )2015 ،در بین دانشجویان
ورزشکار بود .در کل ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر،
بیانگر آن بود که با حذف یک گویه از خردهمقیاس
تنظیمات درونفکنیشده،مقیاس تجدید نظرشدة
انگیزش ورزشیروایی مالکی ،همسانی درونی ،و
برازش مناسب مدل  9عاملی در دانشجویان ورزشکار

دارد .براساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،مجذور
میانگین مربعات خطای تقریب در پژوهش حاضر
 0/03به دست آمد که در حد قابل قبولی است .این
مقدار در پژوهش پلیتیر و همکاران ( )2015به مقدار
 0/09بود .همچنینشاخص برازش تطبیقی در پژوهش
حاضر  0/73به دست آمد که در پژوهش پلیتیر و
همکاران ( 0/74 )2015بود .شاخص برازشهنجارشده
نیز در پژوهش حاضر  0/72و در پژوهش پلیتیر و
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همکاران ( 0/70 )2015بود .نسبت مجذور خی بر
درجه آزادی در پژوهش حاضر  2/27و در پژوهش
پلیتیر و همکاران ( 1/75 )2015بود .به طور کلی ،با
مقایسه شاخصهای برازش در این پژوهش باپژوهش
پلیتیر و همکاران ( ،)2015میتوان گفت که این ابزار
برازش مناسبی نیز در جامعه ورزشکاران ایرانی دارد.
از دیگر یافتههای پژوهش حاضر ،همسانی درونی
متوسط برای خردهمقیاسهایمقیاس تجدیدنظرشدة
انگیزش ورزشی بود .در مطالعة حاضر ،آلفای کرونباخ
برای خردهمقیاس تنظیمات درونفکنیشده با حذف
یک گویه ( ،)α=0/91خودپذیر ( )α=0/99و در بقیه
خرده مقیاس ها ،ضرایب آلفای باالی  0/20بدست
آمد .این یافته نیز تا حدودی همسانی درونی متوسط
این ابزار اندازهگیری را تأیید میکند .یکی از دالیل
بازنگری و تجدید نظر در مقیاس قبلی انگیزش
ورزشی توسط پلیتیر و همکاران ( ،)2015گزارشات
همسانی درونی پایین در مطالعات مختلف بود (پلیتیر
و همکاران1773 ،؛ مارتنز و وبر .)2002 ،در مطالعة
پلیتیر و همکاران ( ،)2015کمترین همسانی درونی
مربوط به تنظیمات درونفکنیشده ( )α=0/20و
تنظیمات بیرونی ( )α=0/24بود و برای دیگر ابعاد
مقیاس ،ضرایب آلفای باالی  0/10گزارش شده است.
بنابراین ،با در نظر گرفتن همسانی درونی پایین برای
خرده مقیاستنظیمات درونفکنیشدهدر پژوهشحاضر
و پلیتیر و همکاران ( ،)2015پژوهشهای بیشتر در
فرهنگها و و نمونههای مختلف میتواند در نتیجه-
گیری قویتر برای استفاده از این خردهمقیاس مؤثر
باشد .همچنین ،یافتههای تحقیق حاضر بیانگر
همسانی درونی نسبتاً پایین خرده مقیاس تنظیمات
خودپذیر نیز در دانشجویان ورزشکار ایرانی است .این
تفاوت را میتوان به سطح تبحر و نوع آزمودنیها
نسبت داد .آزمودنیهای تحقیق حاضر ،دانشجویان
ورزشکار بودند و اکثراً ورزش را در سطح کامالً
حرفهای انجام نمیدهند درحالیکه ،آزمودنیها در
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مطالعه پلیتیر و همکارن ( ،)2015ورزشکاران
بزرگسالی بودند که ورزش را حرفهای دنبال میکردند.
بین خردهمقیاسهای همسان در مقیاس تجدیدنظر-
شدة انگیزش ورزشی و پرسشنامة تنظیمات رفتاری
در ورزش ،ارتباط مثبت باالیی وجود داشت .این
ارتباط بیانگر روایی مالکی مقیاس تجدیدنظرشدة
انگیزش ورزشی است .لونسدالی و همکاران ()2014
نیز ارتباط مستقیم خردهمقیاسهای همسان دو ابزار را
نشان دادهبودند .بر اساس ساختار نظریة خودمختاری،
پیوستاری از تنظیمات رفتاری در انگیزش وجود دارند
که در آن عوامل نزدیکتر ارتباط مثبت باالیی نسبت
به عوامل دورتر دارند (رایان و دسی .)2000 ،ماتریس
همبستگی در جدول  ،2نشان میدهد این ارتباط در
پیوستار ابعاد انگیزشی موجود در مقیاس تجدیدنظر
شده نیز وجود دارد .از طرفی ،هر عامل جدا از عامل
دیگر میباشد و نباید ارتباط خیلی زیاد بوده و
همپوشانی با یکدیگر داشته باشند .در پژوهش حاضر
حداکثر همبستگی بین متغیرها در حدود  0/31و نیز
همبستگی بین دورترین متغیرها (انگیزش درونی و
بیانگیزشی) کمتر از 0/20میباشد .ریان و دسی
( )2000بیان کردند که تنظیم بیرونی و
درونفکنیشده نشانگر انگیزش کنترلی هستند که در
پژوهش حاضر نیز باال بودن همبستگی بین این دو
بعد مؤید این امر است .همچنین انگیزش درونی،
تنظیم آمیخته و خودپذیر نیز نشانگر انگیزش
خودمختار هستند .در پژوهش حاضر نیز رابطة باالیی
بین این سه بعد وجود دارد و تأییدی بر تقسیمبندی
نظریة خودمختاری به صورت انگیزش خودمختار و
کنترل شده است (رایان و دسی.)2000 ،
پژوهش حاضر چند محدودیت نیز داشت .به عنوان
مثال ،در زمان جمعآوری دادهها ،دانشجویان ورزشکار
برای مسابقات ورزشی بیندانشگاهی آماده میشدند و
امکان دسترسی بعد از مسابقه برای آزمونگر میسر
نشد .بنابراین ،از پایایی زمانی در این پژوهش استفاده
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مقیاس تجدیدنظر شده انگیرش ورزشی ()SMS-II
من در این ورزش شرکت میکنم زیرا.......................

1

کامال

حدی

صحیح

نادرست

درست

2

9

3

4

5

2

1

زیرا دانستن اینکه در این ورزش چگونه میتوانم پیشرفت کنم،
برای من خیلی جالب است.
زیرا کشف استراتژیهای جدید اجرای ورزشی ،برایم لذت بخش
است.
زیرا ورزش کردنبه طور منظم ،نشان دهنده هویت من است.
زیرا ورزش کردن در راستای اصول زندگی من است.
زیرا ورزش کردن یک بخش جدایی ناپذیر زندگی من است.
زیرا ورزش یکی از بهترین روشهایی است که برای رشد دیگر
جنبههای زندگی ،انتخاب کردهام.
زیرا من این ورزش را به عنوان روشی برای پیشرفت خودم انتخاب
کردهام.
زیرا به این نتیجه رسیده ام که ورزش روش خوبی برای رشد جنبه
های با ارزش خودم است.
زیرا زمانی که برای ورزش وقت نمیگذارم ،احساس بدی پیدا می-
کنم.
زیرا اگر ورزش نکنم ،احساس بی ارزشی خواهم کرد
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زیرا اگر ورزش نکنم ،اطرافیانم از من ناراحت میشوند.
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زیرا نزدیکانم به خاطر ورزش کردن ،به من پاداش میدهند.
زیرا اگر ورزش نکنم ،دیگران من را تائید نخواهند کرد.
قبال برای ورزش کردن دالیل خوبی داشتم .اما االن از خودم می
پرسم که چرا باید این ورزش را ادامه دهم.
دیگر نمی دانم چه کار کنم ،احساس میکنم توانایی موفقیت در
این ورزش را ندارم.
بیشتر از این برای من مشخص نیست ،من واقعاً فکر نمیکنم که
جایی در این ورزش داشته باشم.
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زیرا با یادگیری بیشتر در این ورزش ،احساس لذت میکنم.

تا

کامال

