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 چکیده

ژوهش از نوع توصیفی و بود. این پ 6-ورزشی ةفارسی مقیاس انگیز ۀنسخروایی و پایایی هدف از این پژوهش، بررسی 

ن) با دامنۀ ز 109مرد و  132نفر ( 241بودند که آماري آن تمامی دانشجویان دانشگاه تهران  ۀهمبستگی بود و جامع

که داري شش  بود 6-ورزشی ةگیري مقیاس انگیز. ابزار اندازهرا تکمیل کردند موردنظرسال ابزار  30تا  18سنی 

ازآزمون و براي تعیین همسانی درونی ب-ثبات از روش آزمون ۀمنظور محاسب. بهلیکرتی استگویۀ هفت 24مقیاس و خرده

زمان از آزمون براي تعیین روایی هماکتشافی و لفاي کرونباخ، براي تعیین روایی سازه از تحلیل عامل تأییدي و از آ

پایایی قابل  از روایی و 6-نشان داد مقیاس انگیزة ورزشی هادادهوتحلیل یهد. نتایج تجزشهمبستگی پیرسون استفاده 

 بهره برد. آنتوان از یمانگیزة ورزشی  یجه براي ارزیابی سازةنت درقبولی برخوردار است و 

 

 هاي کلیديواژه

 یی.روا ،تحلیل عاملی تأییديتحلیل عامل اکتشافی، ، پایایی، ة ورزشیانگیز

 

                                                           
 Email:rhemayat@ut.ac.ir                                                         09123054976نویسندة مسئول: تلفن: ∗



 1399، پاییز 3،  شمارة  12، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               256

 
 مقدمه

هاي گذشته توجه زیادي را در هاي جسمانی از موضوعاتی است که در سالشرکت در فعالیت ةانگیز

 ۀهاي گوناگونی مانند نظرینظریه سببشناسی اجتماعی به خود جلب کرده است و به همین روان

پیشرفت براي این امر  ۀارزش شایستگی و نظری ۀهدف پیشرفت، نظری ۀاسناد، نظری ۀخودمختاري، نظری

شناسان ورزش و ). روان2جهت و شدت تالش فرد تعریف کرد ( توانی). انگیزش را م1یافته است ( رشد

پیشرفت، انگیزه به شکل استرس رقابتی و انگیزش درونی و بیرونی که  ةتمرین انگیزش را از نظر انگیز

). 3توانند تعریف کنند (از تعریف انگیزش هستند، می ییهااین اشکال مختلف قسمت ۀکلی هم طوربه

اجتماعی است و در ادبیات تحقیقی حمایت جامعی براي آن -شناختی اينظریه که 1خودمختاري ۀنظری

واقع این نظریه موفق به  در .)4دهد (یندهاي انگیزشی را در اختیار قرار میافهم جامعی از فر ،وجود دارد

خودمختاري، سه نوع انگیزش وجود دارد:  ۀنظری براساسی ورزش شده است. هاي انگیزشتشریح جنبه

در پیوستار خودمختاري یا  توانی. انواع انگیزش را م4و انگیزش درونی 3، انگیزش بیرونی2انگیزشیبی

حالتی که در آن فرد نه انگیزش  ؛انگیزگی قرار دارددرك منبع علیت، مرتب کرد. در سمت راست، بی

د نه بیرونی (مانند ورزشکار سرخورده)، در وسط پیوستار چهار نوع انگیزش بیرونی قرار دارد که درونی دار

(اصالً خودمختار نیست)،  5خودمختاري از یکدیگر متمایز کرد: تنظیم بیرونی ۀآنها را براساس درج توانیم

خودمختار است) و تنظیم اغلب ( 7خودمختار است)، تنظیم خودپذیر يا(تا اندازه 6شدهفکنیتنظیم درون

(کامالً خودمختار است). در سمت چپ طیف، انگیزش درونی بیانگر حمایت کامل فرد از  8آمیخته

وجود شناختی فرد، انگیزشی را براي عمل کردن بهخودمختاري است و به تمام مواردي که نیازهاي روان

 ).5شود (آورند، مربوط میمی

زیرا انواع مختلفی از انگیزش با پیامدهاي  ،در ورزش اهمیت داردارزیابی انگیزش درونی و بیرونی 

اند که اشکال مختلفی از خودمختاري در انگیزش، خورد. براي مثال، تحقیقات نشان دادهگوناگونی پیوند می

                                                           
1. Self-Determination Theory (SDT) 
2. Amotivation 
3. Extrinsic motivation 
4. Intrinsic motivation 
5. External regulation 
6. Introjected regulation 
7. Identified regulation 
8. Itegrated regulation 



  257                    دانشجویان ۀدر جامع (SMS-6)ورزشی  ةفارسی مقیاس انگیز ۀنسخ روایی و پایاییبررسی 
 

کنندگان در ورزش ارتباط داشته ، با چندین پیامد مهم در شرکت1شامل بخش انگیزش بیرونی خودمختار

بیشتري در ورزش از خود نشان  یداريپا يمثال، افراد با سطوح باالتر انگیزش خودمختار است. براي

)، تالش 7کنند (اي مناسب استفاده میاز راهکارهاي مقابله ،زاهاي استرس)، در موقعیت6دهند (می

 ).7رند () و عملکرد بهتري در اجراي تکالیف ورزشی خود دا8دهند (هایشان نشان میبیشتري در فعالیت

گیري انگیزشی ساخته شد. هاي گوناگونی براي ارزیابی جهتخودمختاري مقیاس ۀاصول نظری ۀبر پای

، نشان داد که از اعتبار 2ورزشی ةهاي آماري مقیاس انگیزوتحلیل دادهدر میان این موارد، تجزیه

فرانسوي  ۀنسخ ةشدورزشی شکل ترجمه ةمقیاس انگیز .)9،7بخشی داراست (شناختی رضایتروان

 تطبیق داده 4مقیاس انگیزة آکادمیک ۀ). این نسخه با نسخ10( است 3ورزشی آکادمیک ةمقیاس انگیز

انگیزگی، تنظیم : بیکردیگیري م). مقیاس انگیزة ورزشی هفت شکل از انگیزش را اندازه11شده بود (

تحریک  ۀشامل آگاهی، انجام و تجربشده، تنظیم خودپذیر و انگیزة بیرونی که فکنیخارجی، تنظیم درون

عنوان به هاي انگیزة بیرونی بود،مقیاسخودمختاري یکی از خرده ۀاینکه تنظیم آمیخته در نظری ). با8بود (

فرد از انگیزة بیرونی در ساختار انگیزة ورزشی یا حتی در ساختار پیشین ارزیابی انگیزة یک جزء منحصربه

طور کامل انگیزة بیرونی را ). بنابراین، مقیاس انگیزة ورزشی به12فت (توجه قرار نگر آکادمیک مورد

 2004سنجد. اگرچه تحقیقات اندکی رفتار تنظیم آمیخته در ورزش را بررسی کرده بودند، در سال نمی

عنوان انگیزة کار بهمیدانیوپی بردند که تنظیم آمیخته در تعدادي از ورزشکاران دو 5مالت و هانراهان

براي تکمیل  66-نتیجه، هدف کلیدي در ساخت مقیاس انگیزة ورزشی شود. درفعالیت محسوب می اصلی

و  پلیتیر توسطخودمختاري بود. البته این تغییر در مقیاس انگیزة ورزشی  ۀپرسشنامه با توجه به نظری

س نیاز براي سنجش تنظیم آمیخته را با مقیا هاي موردد که آیتمشاعمال  )2007( 7همکاران

تجدیدنظرشده اضافه کردند. به هر ترتیب تنها دو مطالعه از ساختار مقیاس انگیزة ورزشی حمایت کرده 

از ساختار آن حمایت  ،دیگر که بعضی از مطالعات هم با دو گروه نمونه بودندۀ) و شش مطالع98،8است (

 اران ساخته شد، درتوسط پلیتیر و همک 1995انگیزة ورزشی که در سال  یاس). مق17،13،11نکردند (

                                                           
1. Self- Determination Extrinsic Motivation (SDEM) 
2. Sport Motivation Scale (SMS) 
3. L’Echelle de Motivation dans les Sports (EMS) 
4. Academic Motivation Scale (AMS) 
5. Mallet, & Hanrahan 
6. Sport Motivation Scale (SMS-6) 
7. Pellitier, Kabush, Vallerand & Sharp 
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گویه  24گویه به  28) و از 14توسط مالت و همکاران مورد تجدیدنظر قرار گرفت ( 2007نهایت در سال 

خودمختاري و همچنین قابلیت  ۀنظری يهااسیمقکاهش یافت و قدرت این مقیاس در احاطه بر تمام خرده

) به تعیین روایی و پایایی این مقیاس در 18ها و تمامی سنین و هر دو جنس (استفاده براي همۀ ورزش

، شاخص برازش هنجاري 90/0را  1شاخص برازندگی تطبیقی )2007(ایران نیاز بود. مالت و همکاران 

گزارش کردند که  052/0را  3برآورد واریانس خطاي تقریب ۀشاخص ریش و 89/0را  2بونت –بنتلر 

 .برازش مناسب مدل است ةدهندنشان

 

 پژوهشروش 

روش این تحقیق  نگر و ابزارسازي است.دي، حالهاي استانداردسازي کاربراین پژوهش با تأکید بر پژوهش

لی تأییدي توصیفی، از نوع همبستگی است که در آن به بررسی ساختار عاملی با استفاده از تحلیل عام

 پردازد.مبتنی بر مدل معادالت ساختاري می

 هایآزمودن

صورت . انتخاب حجم نمونه بهبودندآماري پژوهش حاضر تمامی دانشجویان دانشگاه تهران  ۀجامع

نیاز در مطالعات  مورد ۀ. با توجه به اینکه نمونگرفتتصادفی در دسترس برحسب نوع هدف تحقیق انجام 

گویه  20آزمودنی به ازاي هر گویه پرسشنامه و زیر  10-15گویه  20باالي  يهاتحلیل عاملی پرسشنامه

) و با توجه به اینکه تعداد 20،19شده است ( آزمودنی به ازاي هر گویه پرسشنامه پیشنهاد 20-15

 240بنابراین نمونه  ،عدد درنظر گرفته شد 10پس به ازاي هر گویه  ،گویه است 24این مقیاس  هايیهگو

آماري  ۀمکفی نمونۀ این محقق، با توجه به تحقیقات قبلی و شاخص نمون وجود نفر یا بیشتر باید باشد. با

آماري ابزار تحقیق  ۀعنوان نموننفر به 260و شدند اي انتخاب تصادفی طبقه یريگصورت نمونهپژوهش به

 استفاده بود. پرسشنامه قابل 241را تکمیل کردند که از این تعداد 

 

  

                                                           
1. Comparative Fit Indices (CFI) 
2. Normed Fit Index (NFI) 
3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 ابزار پژوهش

پژوهش به اطالعات مربوط به  ازیکه براساس ن يشامل مشخصات فرد شناختی:جمعیت ۀپرسشنام.1

 ماننداز طریق این پرسشنامه اطالعاتی  شده است. توسط محقق آماده هایآزمودن يهاي فردویژگی

قهرمانی و همچنین میزان فعالیت جسمانی در  ۀورزشی، وضعیت تحصیلی، سابق ۀسن، جنس، رشت

 دست آمد.ورزشی به ۀرشت

 شامل انگیزة درونی (براي مثال،مقیاس . این مقیاس داراي شش خرده6-مقیاس انگیزة ورزشی.2

 )، تنظیم آمیخته (براي مثال، زیراکنممیتجربه  هایمتواناییکه هنگام کامل کردن  یتیرضا يبرا

 نیا نکهیا يبرا مثال،)، تنظیم خودپذیر (براي امانتخاب کرده امیبخشی از راهی است که براي زندگ

 نکهیا يبرا شده (براي مثال،یفکندرون)، تنظیم حفظ روابط خوب با دوستانم است هايراه نیاز بهتر

منافع مادي  دلیلبه)، تنظیم بیرونی (براي مثال، از خود داشته باشم یورزش کنم تا احساس خوب دیبا

 کنممی، احساس دانممیکه  ییتا جا مثال (برايانگیزگی بی ) ویا اجتماعی که ورزشکار بودن دارد

گویه است که  24کلی این مقیاس داراي  طور. بهشودیم) دارمنورزش را  نیدر ا تیموفق تیکه قابل

، لیکرتیهفت یفامتیازدهی این مقیاس ط ةگویه را به خود اختصاص داده است. نحو 4مقیاس هر خرده

 .است وجه تا کامالًهیچاز به

 مهفرایند ترج

شناسی ورزش و رفتار حرکتی مسلط شناسی و روانروانتادان ابتدا مقیاس ترجمه و از هفت نفر از اس

به زبان انگلیسی براي اصالح آن کمک گرفته شد. سپس دوباره به زبان انگلیسی برگردانده شد و دوباره 

پس از تهیۀ نسخۀفارسی، مقیاس در اختیار سه د. شنیاز اعمال  ارزیابی و اصالحات مورد توسط استادان

شود.  برگرداندهمتخصص زبان انگلیسی قرار گرفت تا فرایند ترجمۀ معکوس انجام گیرد و به زبان انگلیسی 

ینان اطمدر مرحلۀ بعد، ترجمۀ معکوس با نسخۀ اصلی مطابقت داده شد و از صحت برگردان فارسی آن 

  حاصل شد.

 روش اجراي پژوهش

اصلی آن شباهت داشته باشد،  ۀینکه مقیاس از روایی ظاهري برخوردار باشد و همچنین با نسخبراي ا

شده قرار گیرد تا هم براي آزمودنی صورت رنگسعی شد تا مقیاس در یک صفحه قرار گیرد و هر سؤال به

ی، شناختجذاب باشد و هم در پیدا کردن محل جواب سؤال به مشکلی برنخورند. براي رعایت روایی بوم

دست اول براي به ۀها مقیاس را در طی ساعت، محل و شرایط یکسانی پر کنند. در مرحلسعی شد آزمودنی
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منظور تعیین دند. همچنین بهکرمذکور را تکمیل  ۀنفر پرسشنام 260آوردن اعتبار عاملی تأییدي به تعداد 

 ).1ايطبقههمبستگی درونامل کردند (زمانی دو تا سه هفته ک ۀنفر مقیاس را با فاصل 28پایایی زمانی 

 2انگیزة مربیانۀ همراه پرسشنامنفر از دانشجویان این مقیاس را به 93همچنین براي تعیین روایی همزمان 

مقیاس موجود در مقیاس انگیزة و هر شش خردهاست سؤال  22ي اتکمیل کردند. این پرسشنامه دار

 ورزشی را دارد.

 هاي آماريروش

روایی سازه ۀ منظور محاسبموردنظر استفاده شد. به ۀمنظور تأیید تعداد نمونمکفی به ۀنموناز شاخص 

منظور تأیید ساختار پرسشنامه از چرخش همچنین به اکتشافی و یا عاملی از تحلیل عاملی تأییدي و

پژوهش از آزمون کرویت بارتلت  ۀواریمکس استفاده شد. براي اطمینان از عدم صفر بودن همبستگی جامع

بر این، براي بررسی . عالوهشدبازآزمون استفاده -گیري روایی همزمان از روش آزمونمنظور اندازهبه و

تعیین روایی همزمان از  و برايهاي پرسشنامه مقیاسهمسانی درونی از روش آلفاي کرونباخ بین خرده

استفاده براي این تحقیق  افزارهاي موردنرم. استفاده شد 3نو از پرسشنامۀ انگیزة مربیاهمبستگی پیرسون 

 010/0کمتر از  يهاي آماردر تمام روش يسطح معنادار نیهمچن بود. 15 5و اس.پی.اس.اس 421ایموس

 .درنظر گرفته شد

 

 هایافته

در  ند.درصد) زن بود 2/45نفر ( 109درصد) مرد و  8/54نفر ( 132مطالعه  مورد فرد 241از مجموع 

 .آمده استکننده در تحقیق براساس جنسیت و تفکیک سطح فعالیت تعداد افراد شرکت 1جدول 

اصلی و  ةهاي ارزش ویژ، جدول واریانس و رجوع به ستون6هاي شکل سنگریزهبا استفاده از یافته

شده حداکثر شش عامل استخراج شد که در عامل نخست از مجموع مجذور بارهاي عاملی استخراج

چرخش واریمکس  ةها، از شیوواریانس تبیینی باالیی برخوردار بود. پس از بررسی جدول ماتریکس مؤلفه

 مقیاس استفاده شد.منظور قرارگیري در هر خردهبراي تعیین بار عاملی به

                                                           
1. Intraclass correlation coefficient 
2. Coach motivation questionnaire (CMQ) 
3. CMQ 
4. AMOS 
5. SPSS 
6. Scree plot 
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 کنندگان براساس جنسیت و سطح رقابتتفکیک شرکت. 1جدول 
 آزمودنی ها

 سطح رقابت
 کل افراد زن مرد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

المللیبین  3 3/2  12 11 15 2/6  

9/18 25 کشوري  14 8/12  39 2/16  
7/16 22 استانی  11 1/10  33 7/13  

7/14 16 22 29 دانشگاهی  45 7/18  
4/51 56 44 53 سایر  63 2/45  
 100 319 100 109 100 132 کل

 

 
 . شکل سنگریزه1شکل 

 
 تحلیل عامل اکتشافی

تعیین  منظوربهاستفاده شد.  1ي اصلیهامؤلفه تحلیلبراي بررسی ساختار عاملی مقیاس از روش 
تعداد عواملی که باید استخراج شود،  3ترسیم و براساس معیار اسکري 2ها، مقدار ارزش ویژهتعداد مؤلفه

دست به منظوربه ،یتنها درشده توسط هر عامل مشخص شد. تعیین شد. همچنین نسبت واریانس تبیین
دلیل همبستگی عوامل با توجه به نظریۀ خودمختاري، از بارهاي عاملی، به بامعناآوردن ساختاري 

 شده بر پایۀ چرخش واریمکس انتقال داده شد.هاي استخراجمؤلفه
  

                                                           
 
1. Principal component analysis 
2. Eigen value 
3. ScreePlot 
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 واریمکس. الگوي ماتریس بر پایۀ چرخش 2جدول 

 6-مقیاس انگیزة ورزشی
 ها عامل

1 2 3 4 5 6 
 در يجد يریکه هنگام درگ هیجانیبه خاطر حس 

 دهدیبه من دست م تیفعال این
784/0      

 ابمییسخت تسلط م هايیکبر تکن کهیچون هنگام
 دارم يشتریب يمندتیاحساس رضا

666/0      

      619/0 کنمیتجربه م هایمییکه هنگام کامل کردن توانا یتیرضا يبرا
به من  ییاجرا يبه خاطر لذتی که از کشف راهبردها

 دهدیدست م
681/0      

 امیبه خاطر اینکه بخشی از راهی است که براي زندگ
 امانتخاب کرده

 790/0     

     760/0  چون جزئی است که به من متصل شده است
با اصول  امیورزش ۀبه خاطر اینکه شرکت در رشت

 مطابقت دارد امیاخالق
 616/0     

     617/0  طور منظم ورزش کنمبه دیبا نکهیا يبرا
 یزهايچ ادگرفتنی يبرا یورزش راه خوب نکهیا يبرا
 میزندگ گرید يهادر جنبه توانندیاست که م یاديز

 باشند دیمف
  711/0   

 

پرورش  ياست که برا ییهاراه نیاز بهتر یکی نکهیا يابر
 امزندگی خود انتخاب کرده گریابعاد د

  795/0    

هاي حفظ روابط راه نیاز بهتر یکیینا نکهیا يبرا
 خوب با دوستانم است

  675/0    

    638/0   چون تمرین سخت عملکرد من را بهبود خواهد بخشید
فرم  يرو یازلحاظ بدن خواهدیکه م یاینکه کس يبرا

 بماند، انجام ورزش حتماً الزم است
   711/0   

از خود  یورزش کنم تا احساس خوب دیبا نکهیا يبرا
 داشته باشم

   722/0   

به من  ينگذارم حس بد یورزش وقت کاف ياگر برا
 دهدیدست م

   686/0   

   749/0    طور منظم ورزش کنمبه دیبا نکهیا يبرا
 يتا در نظر افراد دهدیبه من اجازه م نکهیبه خاطر ا

 خوب جلوه کنم شناسمشانیکه م
    743/0 

 

  810/0     برایم دارد) که ورزشکار بودن ژی(پرست یکالس يبرا
به خاطر منافع مادي یا اجتماعی که ورزشکار 

 بودن دارد
    691/0 
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 واریمکس. الگوي ماتریس بر پایۀ چرخش 2جدول ادامۀ 

 6-مقیاس انگیزة ورزشی
 ها عامل

1 2 3 4 5 6 

در  ینشان دهم به چه خوب گرانیبه د نکهیا يبرا

 ماستهیشا امیورزش ۀرشت

    
766/0 

 

 تیکنم که قابلدانم، احساس میکه می ییتا جا

 دارمنورزش را  نیدر ا تیموفق

     
744/0 

مطمئن نیستم که دیگر بخواهم وقت و تالشم را به 

 هدر دهم امیورزش ۀهر شکلی در رشت

     
823/0 

 میجا کنمی، واقعاً فکر نمستیروشن ن میبرا ادیز

 در ورزش باشد

     
801/0 

در  ینشان دهم به چه خوب گرانیبه د نکهیا يبرا

 ماستهیشا امیورزش ۀرشت

     
798/0 

 
ناسب بر مکه بعد از چرخش واریمکس سؤاالت با بارهاي عاملی  شودیمبا توجه به نتایج، مشاهده 

ی تعریف شده است. خوببهترتیب و هر شش عامل مقیاس بدین اندي خود قرار گرفتههااسیمقروي خرده

مقیاس براي خرده 21و  13، 9، 2مقیاس اول، سؤاالت براي خرده 18و  14، 6، 1که سؤاالت يطوربه

خرده مقیاس  براي 23و  16، 10، 7براي تنظیم خودپذیر، سؤاالت  20و  15، 8، 3تنظیم آمیخته، سؤاالت 

 17، 12، 5مقیاس تنظیم بیرونی و سؤاالت براي خرده 24و  19، 11، 4ی شده، سؤاالت فکندرونتنظیم 

 انگیزگی تعلق گرفت.یبمقیاس براي خرده 22و 

 تحلیل عامل تأییدي

 توکر لویسو برازش تطبیقی هاي تر از دو و شاخصکوچک 1دو به درجات آزادينسبت کاياگر 

باشد،  05/0تر از کوچک 2برآورد واریانس خطاي تقریب ۀریش و همچنین شاخص 90/0تر از بزرگ

 تطبیقی شود، شاخص برازشکه مشاهده میگونه). همان21برازش مناسب و مطلوب است ( ةدهندنشان

                                                           
1. χ2/df 
2. RMSEA 
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برآورد واریانس  ۀشاخص ریش ینکهآمده است. با توجه به ا دستبه 92/0و شاخص توکر لویس  93/0

 قبول است. قابل 055/0باشد، بنابراین مقدار  08/0خطاي تقریب براي پذیرش باید زیر 

 
 هاي مقیاس انگیزة ورزشیهاي نیکویی برازش الگوي ساختاري عاملشاخص. 3جدول 

 شدهمقدار مشاهده هاي برازششاخص

مجذور کاي 
2

χ 810/408 

/dfنسبت کاي دو به درجات آزادي
2

χ 725/1 

 P 001/0 داريسطح معنی

 NFI 86/0بونت  –شاخص برازش هنجاري بنتلر 

 IFI 93/0 یشیشاخص برازش افزا

 CFI 93/0 شاخص برازندگی تطبیقی

 TLI 92/0 یسشاخص توکر لو

 RMSEA( 055/0( یببرآورد واریانس خطاي تقر ۀشاخص ریش

 

 همزمانروایی 

نفر استفاده شد. این مقیاس داراي همان  93براي روایی همزمان از مقیاس انگیزة مربیان و از 

وجود  در هر دو پرسشنامهمقیاس خرده 6واقع  که مقیاس انگیزة ورزشی دارد. درهایی است مقیاسخرده

هاي این دو همبستگی مقیاسدارد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی خرده

هاي مقیاس، بین خرده83/0انگیزگی بی يهااسیمقواقع بین خرده معناداري وجود دارد. در

هاي مقیاس، بین خرده85/0شده فکنیهاي تنظیم درونمقیاس، بین خرده84/0بیرونی  هايکنندهیمتنظ

 91/0هاي انگیزة درونی مقیاسو بین خرده 89/0هاي آمیخته مقیاس، بین خرده89/0تنظیم خودپذیر 

 همبستگی وجود داشت.
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 6-م اسي مقیاس انگیزة ورزش اس ا. مدل تخمین استانداردساز3شکل 

 
 ثبات

داري بین متغیر (انگیزة ورزشی) در دو ادهد که ارتباط مثبت و معننشان می 4هاي جدول یافته

، 96/0، براي تنظیم آمیخته 78/0که براي انگیزة درونی يطوربه؛ آزمون و بازآزمون وجود دارد ۀمرحل

و براي  90/0، براي تنظیم بیرونی 73/0شده یفکندرون، براي تنظیم 91/0براي تنظیم خودپذیر 

مقیاس داراي دهد که می این نشان دست آمد.به 91/0یت براي کل مقیاس نها درو  86/0انگیزگی یب

 اعتبار از نوع ثبات در بین اقشار جامعه است.

  



 1399، پاییز 3ة  ،  شمار12، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               266

 
 نتایج حاصل از پایایی زمانی .4جدول 

 
بررسی همسانی درونی مقیاس انگیزة ورزشی در دو مرحله استفاده شد.  منظوربهاز آلفاي کرونباخ 

دست آمد و سپس پس از تکمیل نهایی، در بین به 84/0که عدد  شدنفر محاسبه  50ابتدا پس از تکمیل 

هاي با توجه به اینکه ضرایب همسانی درونی مؤلفه حاصل شد. 88/0نفر محاسبه گردید که عدد  241

 .شودیمدهنده و کل مجموعه باال و مناسب است، بنابراین پایایی این مقیاس تأیید یلتشک
 

 نتایج حاصل از آلفاي کرونباخ. 5جدول 

 
 

 يریگجهیبحث و نت

 شناختی تحقیقشرایط جمعیت

دختر و پسر و با  یت بدنیو غیر ترب بدنییت اصلی این مقیاس از دانشجویان ترب ۀنسخ ةبا توجه به استفاد

نفر این  260واقع  سطوح فعالیت ورزشی، در این تحقیق سعی شد تا این گوناگونی رعایت شود. در ۀهم

 هاشاخص

 هامقیاسخرده

تعداد 

 سؤاالت

همبستگی ضریب 

 )ICCگروهی (درون

اطمینان  ۀفاصل

95% 

78/0 4 انگیزة درونی  90/53-0/0  
96/0 4 تنظیم آمیخته  98/91-0/0  
91/0 4 تنظیم خودپذیر  96/81-0/0  

شدهفکنیتنظیم درون  4 73/0  86/42-0/0  
90/0 4 تنظیم بیرونی  95/79-0/0  

انگیزگیبی  4 86/0  93/71-0/0  
(کل)مقیاس انگیزة ورزشی   24 91/0  95/81-0/0  

 مراحل
انگیزة 
 درونی

تنظیم 
 آمیخته

تنظیم 
 خودپذیر

تنظیم 
شدهفکنیدرون  

تنظیم 
 بیرونی

انگیزگیبی  

اول  ۀمرحل
)50(  

68/0  79/0  73/0  77/0  78/0  74/0  

دوم  ۀمرحل
)241(  

79/0  85/0  83/0  84/0  83/0  82/0  
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نفر  132. از این تعداد کار گرفته شدبهقبول بود و  نفر قابل 241مقیاس را تکمیل کردند که از بین آنها 

 114گروهی ي هاورزشدر  نفر و 110هاي تیمی در ورزش آزمودنینفر زن بودند. تعداد افراد  109مرد و 

بدنی و  نفر دانشجوي غیر تربیت 95اشاره نکرده بودند. از بین آنها  ايینهنفر هم به هیچ گز 17نفر بود و 

اي نکرده بودند. در این تحقیق تحصیلی اشاره ۀنفر هم به رشت 37 ند.بدنی بود نفر دانشجوي تربیت 109

 109نفر دانشگاهی بودند و  45 و نفر در سطح استانی 33نفر در سطح کشوري،  39، پوشینفر مل 15

در اسپانیا  (SMS)ۀ مقیاس انگیزة ورزشی نسخدر اعتبارسنجی  نفر نیز سایر موارد را عالمت زده بودند.

ورزشکار،  419) از 2010در برزیل فیلو و همکاران ( ورزشکار مرد و زن، 275) از 2006نونز و همکاران (

 127) از 2011و در آلمان بروتچر و همکاران ( دانشجوي ورزشکار 270) از 2002وبر ( در آمریکا مارتنز و

شدة این مقیاس یعنی مقیاس انگیزة ینیبازب). همچنین در نسخۀ 22-25دونده استفاده شده است (

دانشجوي ورزشکار استفاده شد. همچنین در بررسی  557) از 2007مالت و همکاران ( (SMS-6)ورزشی 

 ).26ورزشکار تیري اتیلون و دانشجوي ورزشکار بهره بردند ( 403افتراقی این مقیاس در استرالیا از روایی 

 
 مقیاس انگیزة ورزشی ةبررسی روایی ساز

 وتحلیلیهآمده از این تجزدست. اعداد بهشددر این بخش از تحلیل عاملی تأییدي و اکتشافی استفاده 

 یببرآورد واریانس خطاي تقر ۀبرازش مناسب این مقیاس بود. مطالعات گوناگون شاخص ریش ةدهندنشان

)RMSEA اند. ضریب خطاي را مناسب گزارش کرده 08/0تا  05/0عالی و  05/0تا  02/0) را در حدود

بود. شاخص برازندگی تطبیقی و برازش افزایشی و توکر لویس هم باید براي  055/0این تحقیق حدود 

است، برازش عالی  ةدهندنشان TLIو  CFI ,NFI ،IFIآمده از دستباشد. نتایج به 9/0رازش عالی باالي ب

 93/0مقدار  CFIو براي  93/0مقدار  IFI، براي 92/0مقدار  TLI، براي 86/0مقدار  NFIکه براي يطوربه

) در 2007مالت و همکاران ( .آمد دستبه 725/1دو در این مطالعه آمد. همچنین ضریب خی دستبه

 مقدار RMSEA ، براي89/0مقدار  NFI، براي 90/0مقدار  CFIنسخۀ اصلی این مقیاس براي شاخص 

آوردند که این نتایج بیانگر همسو بودن دو تحقیق است. همچنین در اعتباریابی مقیاس  دستبهرا  052/0

و با نتایج این تحقیق همسو بود. ولی در قبول  ردمو آمدهدستبهانگیزة ورزشی در برزیل و اسپانیا نتایج 

دست آمد که نشان از روایی سازة ضعیف دارد و با نتایج این تحقیق همسو به 80/0حدود  CFIآمریکا 

 نیست.
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 بررسی روایی همزمان مقیاس انگیزة ورزشی

مقیاس موجود ردهانگیزة ورزشی از شش خ ۀمقیاس انگیزة مربیان همانند نسخ ۀبا توجه به اینکه نسخ

دهد کرد، براي روایی همزمان از این نسخه استفاده شد. نتایج  نشان میخودمختاري تبعیت می ۀدر نظری

 هايیاسمقبین خردهکه يطورانگیزة مربیان برخوردار است. به ۀکه این مقیاس از همبستگی باالیی با نسخ

تنظیم  هايیاسمق، بین خرده84/0بیرونی  هايکنندهیمتنظ هايیاسمق، بین خرده83/0 انگیزگییب

 89/0هاي آمیخته مقیاس، بین خرده89/0تنظیم خودپذیر  هايیاسمق، بین خرده85/0شده یفکندرون

در نسخۀ اصلی این پرسشنامه مالت  همبستگی وجود داشت. 91/0هاي انگیزة درونی مقیاسو بین خرده

دست مقیاس انگیزة درونی بهستفاده کردند و همبستگی باالیی بین خردها DFS-2و همکاران از مقیاس 

انگیزگی همبستگی هاي انگیزة بیرونی و بیمقیاسآمد که با نتایج این تحقیق همسو بود، ولی در خرده

 باال نبود که با نتایج تحقیق حاضر همسو نیست.

 

 بررسی همسانی درونی مقیاس انگیزة ورزشی

 241دوم با تعداد  ۀنفر و در مرتب 50اول با تعداد  ۀدر مرتب شد؛دو مرحله ارزیابی  همسانی درونی در

و حداقل  است 88/0دوم حدود  ۀو در مرتب 84/0اول نشان داد که ضریب آلفاي کرونباخ حدود  ۀنفر. مرحل

ونی در هر میزان مناسب همسانی در ةدهند. پس این نتایج نشانبود 79/0آمده در دور دوم دستمیزان به

 78/0و با میانگین  7/0بود. مالت و همکاران حداقل دوم  ۀدر مرحل یجهبر بهتر بودن نت یددو مرحله با تأک

در نسخۀ  موردنظرآمده از میزان دستشود، همسانی درونی بهیمکه مالحظه دست آوردند. همچنانرا به

 64/0در برزیل حداقل  (SMS)ة ورزشی اصلی باالتر است. در بررسی همسانی درونی نسخۀ مقیاس انگیز

گزارش  8/0و حداکثر  7/0) حداقل 2006، در اسپانیا (نونز و همکاران، 75/0، در آمریکا 72/0و حداکثر 

 شد.

 

 بررسی پایایی زمانی مقیاس انگیزة ورزشی

صورتی که مقیاس پس از دو استفاده شد، به ICCبازآزمون -براي آزمون پایایی زمانی از روش آزمون

نشان داد که  وتحلیلیهنتایج تجز دست آمد.به 91/0ها قرار گرفت و مقدار یآزمودنتا سه هفته در اختیار 

است.  هگرفتن انجامدر نسخۀ اصلی آزمون پایایی زمانی  این نسخه از پایایی زمانی مناسب برخوردار است.

) در 1392) پایایی زمانی مقیاس انگیزة مربیان، رضاسلطانی و همکاران (1393کار و همکاران (یشمابر



  269                    دانشجویان ۀدر جامع (SMS-6)ورزشی  ةفارسی مقیاس انگیز ۀنسخ روایی و پایاییبررسی 
 

ی پایایی زمانی را مناسب گزارش کردند که با نتایج این تحقیق شناختروانپرسشنامۀ نیازهاي پایۀ 

 ).27، 28همسوست (
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate validity and reliability of 
Persian version of Sport Motivation Scale (SMS-6). This was a descriptive- 
correlational research whose statistical population consisted of all students of 
Tehran University included 241 students (132 men and 109 women) with 18 
to 30 years old. The measurement tool of the research was Sport Motivation 
Scale (SMS-6) included six subscales and 24 questionnaires. Test-retest 
method was applied in order to calculate the stability and Cronbach’s Alpha 
was used for determining internal consistency, and for establishing the validity 
and reliability of the construct, Confirmatory Factor Analysis, exploratory 
Factor Analysis and Pearson correlation test were applied, respectively. The 
result showed that Persian version of sport motivation scale provided support 
structure of original form and validity and reliability were confirmed. 
According to results, Persian version of Sport Motivation Scale (SMS-6) has 
acceptable validity and reliability and suggested to evaluate motivation in 
sport settings. 
 
Keywords 
Confirmatory Factor Analysis, exploratory Factor Analysis, validity ,sport 
Motivation, reliability. 
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