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Abstract
Aim: The aim of this study was to investigate the psychometric properties
(validity and reliability) of the student version of the Academic Motivation
Scale. Method: This study was a psychometric correlation study. The sample
consisted of 400 students of the Islamic Azad University, South Tehran
Branch, who were selected by available sampling method and completed the
student version of the Vallerand, Pelletier, Blais, and Briere (1992) Academic
Motivation Scale. Data were analyzed using expolary factor analysis,
confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha and retest. Results: The results
of exploratory factor analysis showed 23 items 7 intrinsic motivation factors
(with the amount of variance explained 12.85), achievement (with the amount
of variance explained 11.89), identified (with the amount of variance
explained 10.44), amotivation (with an explained variance of 10.40),
extroversion (with an explained variance of 10.19), stimulation (with an
explained variance of 7.9), and knowledge (with an explained variance of
6.57). The results of confirmatory factor analysis confirmed the findings of
exploratory factor analysis. Fit indices were obtained in both models of
confirmatory factor analysis at the appropriate level of 0.001. The overall
reliability coefficient of the scale was obtained by Cronbach's alpha (0.88) and
retest method (0.86) for the desired level. Conclusion: The results of the study
showed that the student version of the Academic Motivation Scale has good
validity and reliability and can be used to measure academic motivation in
students.
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مقاله پژوهشی

ساخت ویژگیهای روانسنجی نسخة دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی
سمیرا محمدعلی ،1داود معنویپور ،*2مجتبی صداقتیفرد

2

دریافت مقاله۹۵/۴۹/۴۸ :

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی،گرمسار ،ایران.
 .2دانشیار گروه روانشناسی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران .ایمیلManavipor53@Yahoo.Com :

چکیده
هدف :هدف مطالعة حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی (روایی و پایایی) نسخة دانشجویی مقیاس
انگیزش تحصیلی بود .روش :این پژوهش یک مطالعة همبستگی از نوع روانسنجی بود .نمونه شامل ۰۴۴
نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب بود که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
شدند و نسخة دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی والرند ،پلتیر ،بالیس و بریر ( )۲۹۹۱را تکمیل کردند.
دادهها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی ،آلفای کرونباخ و بازآزمایی بررسی شد.

پذیرش مقاله۹۹/۴۹/۱۹ :

یافتهها :نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد  ۱۲گویه  ۷عامل دروننگری (با مقدار واریانس تبیین
شده  ،)۲۱/۵۸دستاورد (با مقدار واریانس تبیین شده  ،)۲۲/۵۹تمایز (با مقدار واریانس تبیین شده
 ،)۲۴/۰۰بیانگیزشی (با مقدار واریانس تبیین شده  ،)۲۴/۰۴بروننگری (با مقدار واریانس تبیین شده
 ،)۲۴/۲۹تحریک (با مقدار واریانس تبیین شده  )۷/۴۹و دانش (با مقدار واریانس تبیین شده  )۶/۸۷را
تبیین میکند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،یافتههای تحلیل عاملی اکتشافی را تأیید کرد .شاخصهای
برازش در هر دو مدل تحلیل عاملی تأییدی در سطح  ۴/۴۴۲مناسب به دست آمد .ضریب پایایی کلی
مقیاس با دو روش آلفای کرونباخ ( )۴/۵۵و روش بازآزمایی ( )۴/۵۶در حد مطلوب به دست آمدند.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه نشان دادند که نسخة دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی از روایی و پایایی
مناسبی برخوردار هستند و میتوان از آن برای اندازهگیری انگیزش تحصیلی در دانشجویان استفاده کرد.

کلید واژهها :انگیزش تحصیلی ،انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی
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مقدمه
ایران کشور جوانی است که میزان تقاضا برای ورود به دانشگاه در آن باال است .با این حال ،دالیل
مختلفی وجود دارد که دانشجویان در پیگیری تحصیالت عالی موفق نیستند .مسلماً مهمترین
دلیل فقدان انگیزش تحصیلی ۲است (کاپا .)۱۴۱۴ ،انگیزش تحصیلی پایین ممکن است سبب
ترک تحصیلی شود (کوکلی .)۱۴۲۸ ،دیدگاه رایان و دسی ( )۱۴۲۷در دههای اخیر مورد توجه
پژوهشگران عالقمند به حوزه انگیزش تحصیلی قرار گرفته است .دسی و رایان ( )۱۴۲۰انگیرش
تحصیلی را بر روی پیوستاری که از بیانگیزگی ۱شروع شده و به سمت انگیزش بیرونی ۲حرکت
میکند و در نهایت به سمت باالترین نوع انگیزش که انگیزش ذاتی ۰و درونی است ،ادامه مییابد،
در نظر می گیرند .مطابق این دیدگاه ،هر شخص ممکن است در یک نقطه از این پیوستار (در
پایینترین یا باالترین و یا در میانه این پیوستار انگیزشی) قرار گیرد .مطابق این دیدگاه ،انگیزش
ذاتی یا درونی برای افراد ،شادمانی و رضایت درونی فراهم میکند (ناتالیا و پوروانتو.)۱۴۲۵ ،
هنگامی که عملی با انگیزه درونی انجام شود ،آن عمل صرفاً به خاطر پاداش بیرونی آن انجام
نمیشود ،بلکه به خاطر رضایت درونی انجام میگیرد (کان .)۱۴۲۸ ،دسی و رایان ( )۱۴۲۰معتقد
هستند که انگیزش درونی ،پدیده ای محوری برای آموزش است ،زیرا سبب بهبود یادگیری و
افزایش خالقیت میشود .انگیزش درونی از سه عامل )۲( :خودمختاری )۱( ،۸دستاورد ،۶و ()۲
تحریک ۷تشکیل شده است (رایان و دسی .)۱۴۲۷ ،انگیزش درونی خودمختاری یا انگیزش درونی
برای شناخت ،به معنای داشتن کنترل بر رفتار جهت دستیابی به پاداشهای درونی است و
باعث احساس شادمانی و تجربه رضایتمندی هنگام یادگیری و کشف مسائل میشود (اوتوایر و
هائوگان .)۱۴۲۶ ،لیتالین ،مورین ،گاگن ،والرند ،لوسیر ورایان ( )۱۴۲۷معتقد هستند که انگیزش
ذاتی برای شناخت ،ناشی از یک سائق برای پیگیری فعالیتهای ارادی است که احساس خرسندی
را در یادگیری فراهم میکند .دستاورد یا انگیزش درونی برای انجام کارها ،به معنای احساس
اثربخشی و کارایی فرد در انجام فعالیتها است (مارتال و رایان)۱۴۲۶ ،و اشاره به شایستگی
شخص برای کسب امور منحصر به فرد که در تعامل با محیط است ،دارد (کومارک ،هاربیچوا و
شیرر .) ۱۴۱۴ ،شخصی که دارای انگیزش درونی باالیی برای انجام کارها است ،برای انجام دادن
فعالیتها حتی بیش از حد ظرفیت خویش خوشحال میشود؛ در مقابل ،اشخاص با انگیزش
درونی برای تحریک ترجیح میدهند خود را درگیر فعالیتهایی کنند که زیباییشناختی آنها را
5

1

6

2

. autonomy
. accomplishment
7 . intrinsic motivation to experience
)stimulation (IMES

www.SID.ir

. academic motivation
. amotivation
3 . extrinsic motivation
4 . intrinsic motivation

514

ساخت ویژگیهای روانسنجی نسخة دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی

Archive of SID

برانگیخته میکند .بنابراین افراد دارای انگیزش درونی برای تحریک ،از انجام فعالیت بدون توجه
به کسب دانش و شایستگی ،هیجانزده و خرسند میشوند (اوتوایر و هائوگان.)۱۴۲۶ ،
در مقابل انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی قرار دارد(رایان و دسی.)۱۴۲۷ ،انگیرش بیرونی،
سائقی برای انجام عملی جهت کسب پاداش و یا پیامدهای مثبت بیرونی است (جونز ،لی و کروز،
 .)۱۴۲۷شخص دارای انگیزش بیرونی کارها را صرفا جهت کسب پاداش یا منفعت و نه برای لذت
بردن از آن انجام میدهد (ربو ،روسناک و کارانفیل .)۱۴۲۹ ،انگیزش بیرونی از سه عامل تشکیل
شده است )۲( :تنظیمگری بیرونی )۱( ،تنظیمگری دروننگری و ( )۲تنظیمگری تمایز( ۲رایان
و دسی .)۱۴۲۷ ،تنظیمگری بیرونی ،انگیزهای برای لذت بردن از فعالیتی است که خود -تنظیمگر
نیست .شخصی که دارای تنظیم گری بیرونی است به دلیل اضطرار و اجبار بیرونی برای کسب
پاداش ،فعالیتها را انجام میدهد .این پایینترین سطح خودمختاری با توجه به دیدگاه
خود -تنظیمگری (رایان ،دسی و ونستینکیست )۱۴۲۶ ،است .در مقایسه با تنظیمگری بیرونی،
تنظیمگری دروننگری ،انگیزشی برای لذت بردن از فعالیتهایی است که تا حدودی درونی شده
است؛ همچنین تنظیم دروننگری ،تمایل شخص به احساس لذت و گناه در امور را تعیین میکند
(اوتوایر و هائوگان .)۱۴۲۶ ،تنظیمگری تمایز ،انگیزشی برای لذت بردن از
فعالیتهایی است که احساس مهم بودن در شخص را بر میانگیزد (رایان و دسی .)۱۴۲۷ ،به
گفته دیگر ،انگیزش تنظیمگری تمایز ،بیانگر تمایل فرد برای انجام فعالیتهایی است که اهمیت
و ارزشهای شخصی را افزایش میدهد (اوتوایر و هائوگان .)۱۴۲۶ ،کوکلی ()۱۴۲۸
بیانگیزشی را بهعنوان پایینترین سطح انگیزش خودمختار معرفی کرد .بیانگیزشی فقدان
تعمدی در انگیزش بیرونی و انگیزش درونی است .این تجربه بیانگیزشی ،معموالً احساس فقدان
شایستگی را به همراه میآورد (گای ،مورین ،لیتالین ،والویس و والرند .)۱۴۲۸ ،بنابراین شخص
نتایج و تأثیرات آن را بر رفتار احساس نمیکند (مارتال و رایان.)۱۴۲۶ ،
والرند ،پلتیر ،بالیس و بریر ( )۲۹۹۱با توجه به نظریه خود -تنظیمگری مقیاس انگیزش
تحصیلی را تدوین کردند که سه نوع انگیزش درونی دانش ،دستاورد و تحریک ،سه نوع انگیزش
بیرونی تمایز ،دروننگری و بروننگری و بیانگیزشی را اندازهگیری میکند .ویژگیهای روانسنجی
آن در بسیاری از فرهنگها از جمله کانادا (گای و همکاران)۱۴۲۸ ،؛ نروژ (اوتوایر و هائوگان،
)۱۴۲۶؛ آمریکا (کوکلی۱۴۲۸ ،؛ لیتالین ،مورین ،گاگنه ،والرند ،لوسیر و رایان)۱۴۲۷ ،؛ برزیل
(سیلوا ،سیسیلیا ،بورگوئنا و لیروال۱۴۲۵ ،؛ لیل ،میراندا وکارمو)۱۴۲۲ ،؛ اسپانیا (استوور ،دال
ایگلسیا ،بوبتا و لیپوریس۱۴۲۱ ،؛ اورسینی ،بینی ،اوانس ،لدزما ،فوئنتس و ویلیج۱۴۲۸ ،؛ بورگوئنا،
. identified regulation
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سیسیلیا ،مدینا-کاسابون ،الکاراز-ایبانز و لیروال)۱۴۲۷ ،؛پرتغال (لوپز ،سیلوا ،اولیویرا ،آمبروزیو،
فریرا ،کرسپو ،فیتریا و رزا)۱۴۲۵ ،؛ ترکیه (کان۱۴۲۸ ،؛ کاراگوون۱۴۲۱ ،؛ هاسلوفکا و کورکماز،
)۱۴۲۸؛ سنگاپور (لیم و کاپمن۱۴۲۰ ،؛ کالئون ،وویی ،تان ،چیام ،سان و کینگ)۱۴۲۸ ،؛ چین
(ژانگ ،لی ،لی ،لی و ژانگ)۱۴۲۶ ،؛ مالزی (چانگ و احمد ،)۱۴۲۱ ،رومانی (ربا و همکاران،
 )۱۴۲۹و مجارستان (تاث-کرالی ،اورسوز ،دومبی ،جاگادیک ،فارکس و آمورا )۱۴۲۶ ،مورد تأیید
قرار گرفته است .در مطالعات فوق با استفاده از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی
تأییدی ساختار  ۷عاملی مقیاس احراز شد .در مطالعة النگ ،پروپات ،کلیو و تامپسون ()۱۴۲۹
جهت بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و همکاران ( )۲۹۹۱از
نمونهای به حجم  ۶۰۵دانشجوی سال اول کشور ویتنام استفاده و از روش تحلیل عاملی تأییدی
برای بررسی ساختار عاملی مقیاس استفاده شد .نتایج نشان داد که مدل هفت عاملی با  ۱۲گویه
به بهترین وجه ساختار عاملی این ابزار را نشان میدهد .در مطالعة کاپا ( )۱۴۱۴که برروی نونهای
از دانشجویان آفریقای جنوبی انجام شد ،ساختار عاملی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
بررسی شد .نتایج از یک ساختار سه عاملی که شامل انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بیانگیزشی
بود حمایت کرد .هم چنین پایایی این ابزار نیز در مطالعات مختلف مطلوب گزارش شده است.
برای مثال ،در مطالعة النگ و همکاران ،پایایی مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ بین  ۴/۷۷تا
 ۴/۵۸به دست آمد .در مطالعة ربا و همکاران ( )۱۴۲۹ضریب آلفای کرونباخ این ابزار برای هفت
عامل بین  ۴/۷۱تا  ۴/۵۵به دست آمد .در مطالعة کان ( )۱۴۲۸آلفای کرونباخ این ابزار بین ۴/۷۴
تا  ۴/۵۶محاسبه شد .در ایران ویژگیهای روانسنجی نسخة دانشآموزی این مقیاس که برای
محدوده سنی بین  ۲۵-۲۴سال است ،توسط باقری ،شهرآرای و فرزاد ( )۲۲۵۱بر روی ۵۲۵
دانشآموز دبیرستانی تهران بررسی شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،وجود  ۸عامل را
نشان داد و پایایی عاملهای مقیاس نیز بین  ۴/۷۱تا  ۴/۵۸گزارش شد.
مجموع این مطالعات نشان میدهند که این مقیاس ابزار مناسبی برای اندازهگیری انگیزش
تحصیلی در فرهنگها و کشورهای مختلف است .با توجه به حجم گسترده از مطالعات جهت
بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و همکاران ( )۲۹۹۱در
فرهنگهای مختلف ،اهمیت این ابزار را در اندازهگیری انگیزش تحصیلی به خوبی نشان میدهد؛
زیرا این ابزار کامال مبتنی بر نظریه خود -تنظیمگری رایان و دسی ( )۱۴۲۷است.
با توجه به اهمیت بررسی میزان انگیزش تحصیلی در مسائل آموزشی دانشجویان و نبود
ابزاری روا و پایا در داخل کشور که مبتنی بر نظریه خود -تنظیمگری رایان و دسی ()۱۴۲۷
باشد ،در مطالعة حاضر تالش شد تا این خأل پژوهشی تکمیل شود .برای این منظور نسخة
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دانشجویی مقیاس تحصیلی والرند و همکاران ( )۲۹۹۱که در بسیاری از کشورها از نظر ویژگیهای
روانسنجی مورد تأیید قرار گرفته بود انتخاب شد ،به خصوص این که ویژگیهای روانسنجی
نسخة دانشجویی این ابزار در داخل کشور مورد بررسی قرار نگرفته بود .با عنایت به مطالب ارائه
شده ،مطالعة حاضر در پی پاسخ به این سؤاالت است که:
 .۲آیا نسخة دانشجویی مقیاس تحصیلی والرند و همکاران ( )۲۹۹۱هفت عامل سازندگان آن را
در جامعه دانشجویی ایران اندازهگیری میکند؟
 .۱آیا عاملهای استخراجی بر روی یک عامل کلی دارای واریانس مشترک هستند؟
 .۲آیا نسخة دانشجویی مقیاس تحصیلی والرند و همکاران ( )۲۹۹۱از پایایی و ثبات مناسب در
طول زمان برخوردار است؟
روش
این مطالعه با توجه به شیوه گردآوری دادهها ،از نوع پژوهشهای همبستگی و بهصورت دقیقتر
اعتباریابی آزمون است .جامعه آماری شامل همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
جنوب با تعداد  ۲۸۶۱۰در سال تحصیلی  ۲۲۹۷-۹۵بودهاست .با مراجعه به جدول کرجسی و
مورگان ( ،۲۹۷۴به نقل از حسنزاده )۲۲۹۲ ،برای این جامعه آماری تعداد  ۰۴۴نفر بهعنوان
نمونه پیشنهاد شده است .در این پژوهش  ۰۴۴نفر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.
به این صورت که پس از صحبت با افراد در کالس درسی دانشگاه و قبول شرکت در مطالعه ،ابزار
مطالعه در اختیار افراد نمونه قرار گرفت.
معیار ورود به پژوهش شامل دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب بودن ،موافقت
شخص جهت شرکت در مطالعه و معیار خروج از مطالعه شامل رخ دادن حادثه تنیدگیزا مانند
طالق و فوت نزدیکان در شش ماه گذشته ،داشتن بیماری جسمانی و روانی مشهود ،سوء مصرف
مواد و عدم پاسخگویی کامل به گویههای مقیاس انگیزش تحصیلی بود.
ابزار پژوهش
مقیاس انگیزه تحصیلی والرند
مقیاس انگیزش تحصیلی والرند ،پلتیر ،بالیس و بریر ( :)1112این مقیاس توسط والرند و
همکاران ( )۲۹۹۱جهت اندازهگیری انگیزه تحصیلی برای سنین  ۲۵سال به باال تدوین شده و
هفت عامل را با استفاده از  ۱۵گویه میسنجد .دانش شامل گویههای  ۷ ،۲ ،۱ ،۲و  ،۲۱دستاورد
شامل گویههای  ۲۲ ،۶ ،۸ ،۰و  ،۲۷تمایز شامل گویههای  ۲۰ ،۹ ،۵و  ،۲۸دروننگری شامل
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گویههای  ۲۶ ،۲۲ ،۲۴و  ،۱۱تحرک شامل گویههای  ۱۴ ،۲۹ ،۲۵و  ،۱۲بروننگری شامل
گویههای  ۱۰ ،۱۲و  ۱۸و بیانگیزشی شامل گویههای  ۱۵ ،۱۷ ،۱۶است .پاسخها در یک طیف
لیکرت  ۷درجهای از "به هیچ وجه صحیح نمیباشد" )۲( .تا (" )۷کامال صحیح است" قرار
میگیرند .همسانی درونی مقیاس با روش آلفای کرونباخ از  ۴/۷۷تا  ۴/۹۱گزارش شده است.
ساختار هفت عاملی مقیاس با استفاده از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی آن ،در
مطالعات متعددی تأیید شده است (والرند و همکاران۲۹۹۱،؛ کان۱۴۲۸ ،؛ اوتوایر و هائوگان،
 .) ۱۴۲۶پایایی این مقیاس نیز در حد مطلوب گزارش شده است .برای مثال در مطالعة
تاث-کرالی و همکاران ( )۱۴۲۶پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ برای تمام مؤلفهها بین
 ۴/۷۸تا  ۴/۹۴گزارش شده است .در مطالعة یوسفی ،شریفی و شریفی ( )۲۲۹۷آلفای کرونباخ
این مقیاس برای تمام مؤلفهها بین  ۴/۶۷تا  ۴/۹۴به دست آمد و در مطالعة کریمی ،کاوسیان،
کرامتی ،عربزاده و رمضانی ضریب آلفای کرونباخ برای عاملهای انگیزش درونی ،بیرونی و بی
انگیزگی به ترتیب  ۴/۵۴ ،۴/۵۰و  ۴/۵۴به دست آمد .در مطالعة حاضر پایایی این مقیاس با دو
روش آلفای کرونباخ و باز آزمایی بررسی شد .ضریب آلفای کرونباخ برای عاملهای دانش ،تحریک،
دستاورد ،نمره کل انگیزش ذاتی ،دروننگری ،برونگرایی ،تمایز ،نمره کل انگیزش بیرونی،
بیانگیزشی و نمره کل مقیاس به ترتیب ،۴/۵۸ ،۴/۷۸ ،۴/۶۸ ،۴/۵۵ ،۴/۷۴ ،۴/۵۸ ،۴/۶۶ ،۴/۶۸
 ۴/۵۱و  ۴/۵۵و با روش بازآزمایی به ترتیب ،۴/۷۴ ،۴/۶۵ ،۴/۹۴ ،۴/۶۹ ،۴/۵۰ ،۴/۶۸ ،۴/۶۵
 ۴/۵۴ ،۴/۵۶و  ۵۶به دست آمد.
شیوة اجرا و روش تجزیه و تحلیل دادهها
ابتدا مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و همکاران ( )۲۹۹۱توسط دو نفر از اساتید روانشناسی
ترجمه شد .در مرحل ه بعد این ترجمه توسط یک دانشجوی دوره دکتری مترجمی زبان انگلیسی
مجدد به انگلیسی ترجمه شد؛ سپس این ترجمه توسط استاد روانشناس اول با نسخة اصلی
مقایسه و پس از رفع چند ایراد کوچک آماده شد؛ سپس به صورت مقدماتی بر روی  ۲۴نفر از
افراد نمونه اجرا شد .پس از بررسی این  ۲۴پرسشنامه و رفع اشکاالت موجود ،مقیاس جهت اجرا
آماده شد .برای این منظور نخست با مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب صحبت و
مجوزهای الزم اخذ شد؛ سپس در کالس درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،نظر
افراد جهت شرکت در مطالعه جلب شد .آنگاه توضیحاتی در مورد اهداف پژوهش ،شرایط شرکت
در پژوهش و بیان اصول اخالقی مانند رضایت آگاهانه ،رازداری ،و محرمانه ماندن اطالعات شخصی
داده شد؛ سپس مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و همکاران ( )۲۹۹۱بدون ذکر نام در اختیار افراد
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قرار گرفت و پرسشنامههای تکمیل وارد مطالعه شدند .در نهایت تعداد  ۰۴۴مقیاس که به صورت
کامل تکمیل شده بودند ،جمعآوری شد (تعداد  ۸۴پرسشنامه مخدوش از مطالعه کنار گذاشته
شد) ؛ همچنین برای همسانی درونی عاملهای به دست آمده از دو روش آلفای کرونباخ و
بازآزمون استفاده شد (رستمی ،نوابی نژاد ،و فرزاد .)۲۲۹۵ ،به منظور سنجش اعتبار بازآزمون،
پس از  ۱ماه از اجرای اول ،پرسشنامه مجدد در اختیار  ۶۴نفر از اعضای گروه نمونه قرار گرفت.
دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار اس-پی-اس-اس نسخة  ۱۰و نرم افزار لیزرل
نسخة  ۵مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
نمونه پژوهش شامل  ۰۴۴نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب بودند که از
این تعداد  ۲۲۶نفر ( )%۰۰مرد و  ۱۶۰نفر ( )%۶۶زن بودند ۲۲۵ .نفر در دامنه سنی۱۰-۲۹
سال( ۲۱۰ ،)٪۲۰/۸نفر در دامنه سنی  ۲۴-۱۸سال ( ۵۶ ،)٪۲۲نفر در دامنه سنی  ۲۶-۲۲سال
( )٪۱۲/۸و  ۸۱نفر در دامنه سنی  ۲۷سال به باال ()٪۲۲بودند .از این تعداد ۲۹۱ ،نفر ()%۰۵
مجرد ۲۵۹ ،نفرد ( )%۰۷/۱۸متاهل ۲۱ ،نفر ( )%۲مطلقه و  ۷نفر بیوه ( )%۲/۷۸بودند .همچنین
 ۲۵۶نفر در دوره کارشناسی ( ۲۷۱ ،)٪۰۶/۸نفر در دوره کارشناسی ارشد ( )٪۰۲و  ۱۱نفر در
دوره دکتری ( )٪۸/۸مشغول به تحصیل بودند.
در جدول  ،۲میانگین ،انحراف معیار ،بیشینه ،کمینه ،کجی و کشیدگی عاملهای مقیاس
قابل مشاهده است.
جدول  .1شاخص های آمار توصیفی مقیاس انگیزه تحصیلی دانشجویان
متغیر

میانگین

انحراف
معیار

بیشینه

کمینه

کجی

کشیدگی

دانش

۲۲/۸۷

۲/۹۰

۲۰

۰

-۲/۴۰

۲/۶۸۸

تحریک

۵/۹۰

۲/۴۰

۲۰

۱

-۴/۰۱۵

-۴/۲۰۲

دستاورد

۱۸/۵۴

۸/۶۴

۲۸

۵

-۴/۸۷۲

۴/۲۰۷

نمره کللل انگیزش
ذاتی

۰۶/۲۲

۷/۵۴

۶۲

۲۷

-۴/۸۵۴

۲/۲۸۴

تنظیم دروننگری

۱۲/۲۶

۸/۸۸

۱۵

۰

-۲/۴۵۲

۲/۱۴۸

تنظیم برونگرایی

۲۵/۴۹

۲/۶۸

۱۲

۲

-۲/۹۹

۴/۸۵۹
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تنظیم تمایز

۲۷/۲۵

۸/۷۸

۱۵

۰

-۴/۲۹۰

-۴/۱۵۹

نمره کللل انگیزش
بیرونی

۸۶/۹۴

۲۲/۸۹

۷۷

۲۱

-۴/۵۹۵

۴/۹۵۵

بیانگیزشی

۲۴/۵۴

۸/۱۷

۱۲

۲

-۴/۲۶۸

-۴/۹۲۵

در جدول  ،۲شاخصهای آمار توصیفی ارائه شده است .با توجه به میزان کجی و کشیدگی
همه متغیرها بین  +۱و  -۱است .با توجه به این میزان کجی و کشیدگی ،دادهها نرمال هستند
(عشورنژاد ،کدیور ،حجازی و نقش.)۲۲۹۷ ،
در این مطالعه ابتدا از روش تحلیل عاملی اکتشافی جهت بررسی ساختار عاملی مقیاس انگیزه
تحصیلی والرند و همکاران ( )۲۹۹۱استفاده شد .برای به دست آوردن کفایت نمونه از آزمون
کایزر -مایر -اوکلین ۲استفاده شد (جدول .)۱
جدول .2نایج آزمون کی.ام.اُ و آزمون بارتلت
۴/۷۹۰
P>0/000؛ x =6771/574

آزمون کی.ام.اُ

2

آزمون بارتلت

با توجه به نتایج جدول  ،۱نتایج شاخص کفایت نمونهگیری نزدیک به  ۲است و بیانگر کفایت
حجم نمونه است .آزمون کرویت که توانمندی مقیای جهت تشکیل عاملها را میسنجد ،معنادار
و بیانگر برقراری این شرط برای استفاده از روش تحلیل عاملی است .بررسی ساختار عاملی مقیاس
انگیزه تحصیلی والرند و همکاران ( )۲۹۹۱با روش مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس و با
توجه به شیب منحنی اسکری انجام شد.

گویه

عامل ۲

گویه

عامل ۱

گویه

عامل ۲

گویه

عامل ۰

گویه

عامل ۸

گویه

عامل ۶

گویه

عامل ۷

جدول  .9تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس انگیزه تحصیلی دانشجویان

1

. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
)Sampling Adequacy (KMO
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۲۵

۷۴
۴/

۰

۴/۵۴

۵

۴/۷۸

۱۶

/۷۶
۴

۱۲

/۶۱
۴

۲۴

۷۵
۴/

۱

۵۰
۴/

۲۹

۷۰
۴/

۸

۴/۷۷

۹

۴/۶۰

۱۷

/۵۶
۴

۱۰

۵۹
۴/

۲۲

۵۴
۴/

۲

/۷۶
۴

۱۴

۵۴
۴/

۶

۴/۶۰

۲۰

۴/۷۰

۱۵

۵۷
۴/

۱۸

۹۴
۴/

۱۲

۷۸
۴/

۲۲

۴/۷۰

۲۸

۴/۸۵

۲۷

۴/۸۵

عامل

درون
نگری

دستاورد

تمایز

بیانگیزشی

بروننگری

تحریک

دانش

ارزش ویژه

۲/۶۷

۲/۲۵

۱/۹۷

۱/۹۶

۱/۹۴

۱/۴۱

۲/۵۷

واریانس

۲/۵۸
۱

۲۲/۵۹

۲/۰۰
۴

۲۴/۰۴

۲۴/۲۹

۷/۴۹

۶/۸۷

۶۹/۰۲

کل

نتایج جدول  ،۲پس از چند مرحله با حذف گویههای نامناسب (حذف گویههای،۲۱ ،۷ ،۲
 ۲۶و  ) ۱۱به علت همبستگی پایین ،داشتن بار عاملی بر روی چند عامل و داشتن همبستگی
منفی با عاملها ،منجر به استخراج  ۷عامل شد که در مجموع توانستند  ۶۹/۰۲درصد از واریانس
کل مقیاس را تبیین کنند .این هفت عامل شامل دروننگری ،دستاورد ،تمایز ،بیانگیزگی،
بروننگری ،تحریک و دانش بود.
از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی دقیقتر ساختاری عاملی مقیاس انگیزش تحصیلی
استفاده شد .دو مدل مبنای مطالعه قرار گرفت )۲( :این مقیاس از هفت عامل مرتبه اول (شکل
 )۲و از یک مؤلفه مرتبه دوم تشکیل شده است (شکل .)۱

شکل  :1مدل با هفت مؤلفه همبسته مرتبه اول
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با توجه به شکل  ،۲مقیاس انگیزش تحصیلی والرند ( )۲۹۹۱از هفت مؤلفه مرتبه اول یعنی
دانش ،دستاورد ،تمایز ،دروننگری ،تحریک ،بروننگری و بی انگیزشی تشکیل شده است .مقدار
ارزش ( )tبرای همه مسیرها معنادار به دست آمد ( .)t > ۹۶/۲شاخصهای برازش به دست آمده
مانند مجذور کای ،درجه آزادی ،مجذور کای نرم شده ،ریشه خطای میانگین مجذورات تغییرات،
شاخص نرم نشده برازش ،شاخص برازش تطبیقی ،شاخص برازش نسبی ،شاخص برازش افزایشی
و شاخص برازش تعدیل یافته نرم شده به ترتیب،۴/۹۴ ،۴/۵۹ ،۴/۴۷۷ ،۱/۲۵ ،۱۲۶ ،۰۷۱/۴۵ ،
 ۴/۹۱ ،۴/۵۵ ،۴/۹۱و  ۴/۷۰به دست آمدند که بیانگر برازش مناسب مدل هستند.

شکل  .2مدل با یک مؤلفه مرتبه دوم با هفت مؤلفه همبسته مرتبه اول

با توجه به شکل  ،۱مقیاس انگیزش تحصیلی والرند ( )۲۹۹۱از یک مؤلفه مرتبه دوم یعنی
انگیزش تحصیلی و از هفت مؤلفه مرتبه اول یعنی دانش ،دستاورد ،تمایز ،دروننگری ،تحریک،
بروننگری و بی انگیزشی تشکیل شده است .مقدار ارزش ( )tبرای همه مسیرها معنادار به دست
آمد ( .)t > ۹۶/۲شاخصهای برازش به دست آمده مانند مجذور کای ،درجه آزادی ،مجذور کای
نرم شده ،ریشه خطای میانگین مجذورات تغییرات ،شاخص نرم نشده برازش ،شاخص برازش
تطبیقی ،شاخص برازش نسبی ،شاخص برازش افزایشی و شاخص برازش تعدیل یافته نرم شده
به ترتیب ۴/۹۱ ،۴/۵۵ ،۴/۹۲ ،۴/۹۴ ،۴/۵۵ ،۴/۴۵۰ ،۱/۲۹ ،۱۱۲ ،۸۲۰/۰۶ ،و  ۴/۷۴به دست
آمدند که بیانگر برازش مناسب مدل میباشند .در جدول  ،۱همبستگی درونی متغیرهای مقیاس
انگیزه تحصیلی دانشجویان ارائه شده است
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جدول  .1ماتریس همبستگی بین مؤلفههای درونی مقیاس انگیزه تحصیلی دانشجویان
متغیر

۲

۱

۲

۸

۰

۷

۶

۵

۹

.۲
دانش
.۱
تحریک

**/۱۵
۴

۲

.۲
دستاور
د

**/۲۷
۴

**/۱۷
۴

۲

 .۰نمره
کل
انگیزش
ذاتی

**/۸۷
۴

**/۶۴
۴

**۴/۷۵

۲

.۸
درون-
نگری

**/۱۵
۴

**/۱۷
۴

**۴/۰۵

**۴/۸۲

۲

.۶
برون-
گرایی

**/۱۴
۴

**/۱۸
۴

**۴/۲۰

**۴/۲۷

**۴/۲۵

۲

 .۷تمایز

**/۱۲
۴

**/۲۵
۴

**۴/۲۸

**۴/۰۴

**۴/۰۹

**۴/۱۲

۲

 .۵نمره
کل
انگیزش
بیرونی

**/۱۶
۴

**/۲۷
۴

**۴/۸۱

**۴/۸۱

**۴/۷۵

**۴/۶۵

**۴/۵۲

۲

 .۹بی-
انگیزش
ی

*۴/۲۷
-

*۴/۲۶
-

**۴/۲۴
-

**۴/۲۴
-

**۴/۱۷
-

**۴/۲۸
-

**۴/۲۶
-

**۴/۲۵
-

**

P<۴/۴۲

۲

*

P<۴/۴۸

با توجه به نتایج جدول  ،۰بین مؤلفههای دانش ،محرک ،دستاورد ،نمره کل انگیزش ذاتی،
دروننگری ،برونگرایی ،تمایز و نمره کل انگیزش بیرونی ارتباط مثبت معنادار و با بیانگیزشی
ارتباط منفی معنادار دارند.
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بحث و نتیجهگیری
نظریه خود -تنظیمگری دسی و رایان ( )۱۴۲۷یکی از نظریههای بسیار تأثیرگذار در زمینه
انگیزش تحصیلی است که والرند و همکاران ( )۲۹۹۱با استفاده از این نظریه ،مقیاسی را برای
سنجش انگیزش در زمینه تحصیلی تهیه کردند .هدف مطالعة حاضر بررسی ویژگیهای
روانسنجی نسخة دانشجویی این ابزار با استفاده از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل
عاملی تأیید ی بود .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پس از حذف گویههای نامناسب ۲۶ ،۲۱ ،۷ ،۲
و  ۱۱نشان داد که  ۱۲گویه هفت عامل دانش ،دستاورد ،تحریک ،دروننگری ،بروننگری ،تمایز
و بی انگیزشی را اندازهگیری میکند .در مطالعة النگ و همکاران ( )۱۴۲۹نیز هفت عامل مشابه
مطالعة حاضر توسط  ۱۲گویه به بهترین نحو ساختار عاملی این ابزار را نشان داد.
در مطالعة کاپا ( )۱۴۱۴که برروی نمونهای از دانشجویان آفریقای جنوبی انجام شد ،ساختار
عاملی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد .نتایج از یک ساختار سه عاملی که
شامل انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بی انگیزشی بود حمایت کرد .همچنین پایایی این ابزار
نیز در مطالعات مختلف مطلوب گزارش شده است.
از تحلیل عاملی تأیید ی برای بررسی دو مدل استفاده شد .در مدل نخست مشخص گردید
که انگیزش تحصیلی در بین دانشجویان از  ۷عامل دانش ،دستاورد ،تحریک ،دروننگری ،برون-
نگری ،تمایز و بی انگیزشی تشکیل شده است .در مدل دوم نیز هفت عامل فوق بر روی عامل
کلی انگیزش تحصیلی قرار گرفتند .با توجه این پژوهش و نظریه خود -تنظیمگری میتوان گفت
انگیزش ذاتی (درونی) از سه عامل دانش ،دستاورد و تحریک و انگیزش بیرونی از سه عامل
دروننگری ،بروننگری و تمایز تشکیل شده است .در مطالعة کاپا ( )۱۴۱۴ساختار هفت عاملی
مقیاس به سه عامل انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بی انگیزشی کاهش یافت که این سه عامل
قابل قیاس با هفت عامل مطالعة حاضر است.
در این مطالعه عامل کلی انگیزش تحصیلی یک سطح کلی از خودتنظیمگری انگیزش
تحصیلی را مطابق با هفت عامل مقیاس انگیزش تحصیلی نشان میدهد .این عامل کلی با شش
عامل دانش ،دستاورد ،تحریک ،دروننگری ،بروننگری و تمایز همبستگی مثبت و معنادار و با
عامل بیانگیزگی همبستگی منفی معنادار دارد (شکل  .)۱در مطالعة لیتالین و همکاران ()۱۴۲۷
و هاوارد ،گاگن ،مورین و فرست ( )۱۴۲۶نیز عامل کلی انگیزش تحصیلی با عامل بیانگیزشی
همستگی منفی داشت .همچنین عامل کلی انگیزش تحصیلی به دست آمده در مطالعة حاضر تا
حدودی شواهد تجربی برای استفاده از نمره کل این مقیاس را نشان میدهد ،اما پژوهشگرانی
مانند النگ و همکاران ( ،)۱۴۲۹لوپز و همکاران ( )۱۴۲۵و لیتالین و همکاران ( )۱۴۲۷ارائه مدل
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روابط ساختاری اکتشافی -بیفاکتور ۲را به عنوان بهترین راه حل و شواهد استفاده از نمره کل
مقیاس پیشنهاد دادند.
با توجه به تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مشخص گردید که دو مؤلفه دانش و تحرک با
دو گویه ارزیابی میشوند .در این زمینه عدهای از متخصصین روانسنجی بر این باور هستند که
برای سنجش یک مؤلفه حداقل باید سه گویه وجود داشته باشد .این دو عامل به سه دلیل حذف
نشد )۲( :با توجه به تحلیل عاملی اکتشافی و میزان بار عاملی باالی این گویهها تصمیم بر حفظ
این عاملها شد .میزان بار عاملی باالی این گویهها بیانگر ارزش باالی این آنها میباشد .عامل
دانش با دو گویه ( ۱بار عاملی  )۴/۵۰و ( ۲بار عاملی  )۴/۷۶و عامل تحریک با دو گویه ( ۲۴بار
عاملی  )۴/۷۵و ( ۲۲بار عاملی )۴/۵۴؛ ( )۱به دلیل برازش مناسب تحلیل عاملی تأییدی در دو
مدل ،خود دلیل مهم دیگری برای حفظ این دو عامل بود .الزم به ذکر است که در صورت حذف
دو عامل ،دستاورد و تحریک مدل تحلیل عاملی تأییدی دارای برازش نبودند)؛ و ( )۲در محدوده
مناسب بودن ضریب پایایی این دو عامل با دو روش ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی که دلیل
دیگری برای ماندن این دو عامل بود.
به طور کلی یافتههای این پژوهش همسو با یافتههای (سیلوا و همکاران۱۴۲۵ ،؛ لوپز و
همکاران۱۴۲۵ ،؛ بورگوئنا و همکاران۱۴۲۷ ،؛ ژانگ و همکاران۱۴۲۶ ،؛ تاث-کرالی و همکاران،
۱۴۲۶؛ اوتوایر و هائوگان۱۴۲۶ ،؛ گای و همکاران۱۴۲۸ ،؛ کوکلی۱۴۲۸ ،؛ اورسینی و همکاران،
۱۴۲۸؛ هاسلوفکا و کورکماز۱۴۲۸ ،؛ کالئون و همکاران۱۴۲۸ ،؛ کان۱۴۲۸ ،؛ لیم و چاپمان،
۱۴۲۰؛ لیل و همکاران۱۴۲۲ ،؛ چانگ و احمد۱۴۲۱ ،؛ استور و همکاران۱۴۲۱ ،؛ کاراگوون،
 )۱۴۲۱بود .این پژوهشگران در مطالعات خویش نشان دادند که مقیاس انگیزش تحصیلی والرند
و همکاران ( )۲۹۹۱از هفت عامل دانش ،دستاورد ،تحریک ،دروننگری ،بروننگری ،تمایز و
بیانگیزشی تشکیل شده است.
اولین محدودیت مطالعة حاضر ،محدود بودن جامعه آماری به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب بود .محدودیت دوم ،ارائه مدل انگیزش تحصیلی بر اساس یک مطالعة مقطعی
و اعتماد به یک زمینه نظری قوی و نتایج سایر مطالعات بود ،بنابراین انجام تحقیقات طولی برای
تأیید نتایج مطالعة حاضر مورد نیاز است .همچنین باید در نظر داشت که نظریه خود -تنظیمگری
رایان و دسی ( )۱۴۲۷شامل حوزههای گستردهای چون ورزش ،کار و غیره است و نتایج مطالعة
حاضر صرفاً مربوط به تحصیل است و در سایر حوزهها کاربرد ندارد .محدودیت دیگر عدم بارگیری
1

. Using bifactor exploratory structural
equation modeling
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مدلهایی مانند مدل بیفاکتور و مدل روابط ساختاری اکتشافی -بیفاکتور بود که پیوستگی
انگیزشی تحصیلی را بهتر از مدلهای تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم نشان میدهد.
به طورکلی ،نتایج مطالعة حاضر از وجود یک مدل هفت عاملی در ساختار انگیزش تحصیلی
دانشجویان حمایت میکند ،اما پیوستگی این مدل را نشان نمیدهد؛ بنابراین در مطالعات آتی
بایست پیوستگی ساختار انگیزشی با استفاده از مدلهای بیفاکتور ،مدل روابط ساختاری اکتشافی
و مدل روابط ساختاری اکتشافی -بیفاکتور نشان داده شود.
با توجه به نتایج مطالعة حاضر میتوان نتیجه گرفت که مقیاس انگیزش تحصیلی والرند و
همکاران دارای روایی و پایایی مناسبی است و میتوان از این ابزار برای بررسی انگیزش تحصیلی
دانشجویان استفاده کرد.
موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری
رعایت شد .با توجه به شرایط نمونهها و زمان تکمیل پرسشنامهها ضمن تاکید به تکمیل تمامی
پرسشها به افراد اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه میماند و این امر نیز کامالً رعایت
گردید.
سپاسگزاری
بدینوسیله از همکاری صمیمانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب تشکر
میشود.
مشارکت نویسندگان
این مقاله برگرفته از رساله نویسنده اول است و همه نویسندگان این مقاله نقش یکسانی در
طراحی ،مفهوم سازی ،روش شناسی ،گردآوری دادهها ،تحلیل آماری ،پیشنویس ،ویراستاری و
نهایی سازی آن داشتند.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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***
1

در هنگام یادگیری چیزهای جدید ،لذت و رضایت راتجربه میکنم.

2

لذتی که درهنگام کشف چیزهای جدید تجربه میکنم لذتی است که قبالً هرگز
دریافت نکردم.
من لذتی را در افز ایش دانش خود در مورد موضوعی تجربه می کنم که برای من
جذاب است.

4

مطالعات من ،این امکان را برایم فراهم میآورد تا همچنان به یادگیری در مورد
چیزهای زیادی که برای من جذاب هستند ،ادامه دهم.

5

لذت را تجربه میکنم و در عین حال ،خود را در مطالعاتم پیش میاندازم (در مطالعاتم
بهبودی حاصل میشود).

6

لذت را تجربه می کنم و در عین حال در یکی از دستاوردهای شخصی خود پیش
میافتم (پیشرفت میکنم).
زمانی که مشغول پروسة اتمام فعالیتهای آکادمیک دشوار هستم ،احساس رضایت
میکنم.
تحصیالت دبیرستان ،این امکان را برای من فراهم می کند تا یک رضایت شخصی را
در تالش برای تعالی در مطالعاتم تجربه کنم.

3

7
8
9

من واقعاً رفتن به مدرسه را دوست دارم

10

از نظر من ،مدرسه سرگرمی است

11

زمانی که با معلمان گیرا و جذاب بحث می کنم ،لذت را تجربه میکنم.

12

زمانی که در مورد موضوعات جذاب ،مطلبی را میخوانم ،احساس برتری میکنم.

13

زمانی که در مورد موضوعات جذاب ،مطلبی را میخوانم ،احساس برتری میکنم.

14

فکر میکنم که تحصیالت دبیرستان به من کمک میکند تا بهتر برای شغلی که
انتخاب کردهام ،آماده شوم.

15
16

تحصیالت نهایتاً مرا قادر میسازد تا در زمینة مورد عالقهام ،وارد بازار کار شوم.
تحصیالت به من کمک میکند تا انتخاب بهتری دربارة جهتگیری شغلی خود داشته
باشم.

17

میخواهم به خود نشان دهم که میتوانم در مطالعات خود موفق شوم.

18
19

می خواهم به خودم اثبات کنم که من قادر هستم دبیرستان خود را به اتمام برسانم.
به دلیل این حقیقت که زمانیکه در مدرسه موفق باشم ،احساس مهم بودن میکنم.
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20
21

تا به خودم نشان دهم که من شخص باهوشی هستم.
میخواهم به خودم نشان دهم که میتوانم در مطالعات خود موفق باشم

22

بعدها برای یافتن یک شغل پردرآمد ،حداقل به مدرک متوسطه نیاز دارم.

23

بعدها یک شغلِ برخوردار از پرستیژ بیشتر بدست آورم

24

میخواهم بعدها زندگی خوبی داشته باشم

25

بعدها حقوق و دستمزد بهتری داشته باشم.

26

اگر بخواهم صادقانه بگویم ،نمیدانم .من واقعاً احساس می کنم که وقتم را در مدرسه
تلف میکنم.

27

قبالً دالیل خوبی برای رفتن به مدرسه داشتم ،اما اکنون تردید دارم که آیا باید ادامه
بدهم یا خیر.
نمیفهمم چرا باید به مدرسه بروم و صادقانه بگویم ،اصالً مهم نیست.

28

***
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