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چكيده
مقدمه :شناخت "تنظیم انگیزش" افراد ،به عنوان بخش مهمی از فرآیند خودتنظیمی که بر یادگیری تأثیر مستقیم دارد ،نیازمند ارزیابیهای
دقیق است؛ بنابراین داشتن ابزاری معتبر در این زمینه ضروری است .پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم
انگیزش ( BRoMS:(Brief Regulation of Motivation Scaleانجام شد.
روشها :در این مطالعه توصیفی مقطعی جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98
بود ،که از میان آنها  ۴۰۰نفر ( ۱۵۵پسر و  ۲۴۵دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به سؤاالت مقیاس کوتاه تنظیم
انگیزش ( ،)BRoMSپرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر ( HEMQ (Harter Educational Motivation Questionnaireو
راهبردهای انگیزشی برای یادگیری ( MSLQ )Motivated Strategies for Learning Questionnaireپاسخ دادند.
نتايج :ضریب آلفای کرانباخ مقیاس تنظیم انگیزش با استفاده از روش همسانی درونی( )۰/9۲و با روش دو نیمه کردن( )۰/88به دست
آمد که نشاندهنده پایایی بسیار خوب نمرات آزمون بود .همبستگی مثبت معنادار در سطح  P< ۰/۰۱بین مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش و
دو مقیاس دیگر به دست آمد که روایی همزمان را نشان میدهد .با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی دو عامل تنظیم انگیزش و نیروی اراده
تأیید گردید .همچنین تحلیل عاملی تأییدی همخوانی سؤاالت با مقیاسهای این پرسشنامه را تأیید کرد.
نتيجهگيري :مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش ویژگیهای روانسنجی مناسبی دارد و میتواند بهعنوان ابزار تشخیصی و پژوهشی ،برای
سنجش سازه تنظیم انگیزش ،مورد استفاده قرار گیرد.
واژههاي کلیدي :تنظیم انگیزش ،مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش ،دانشجویان علوم پزشکی ،روایی ،پایایی
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /آذر 1400؛  387 :)38(21تا 397

انگیزش فرآیندی است که طی آن رفتار معطوف به هدف

میکند .همچنین بررسیها نشان میدهند که انگیزش بر

برانگیخته و حفظ میشود( .)1این فرآیند با طیفی از

تمام رفتارها از جمله یادگیری ،دقت ،یادآوری ،ادراک،

فرایندهای شناختی ،فراشناختی و عاطفی سروکار دارد که

خالقیت ،عملکرد و هیجان مؤثر است(.)2

شروع و ادامه فعالیت را آسان نموده و به درگیری طوالنی

دانشجویان اغلب هنگام اجرای فعالیتهای آموزشی با
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مقدمه

مدت و صرف زمان در موضوع و فعالیت موردنظر کمک

زهرا خزاعلی و همکاران

روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

روزافزونی نشان میدهند که افزایش توانایی آنها در

پژوهش نشان داد بین تنظیم انگیزش و موفقیت تحصیلی

پاسخگویی بهتر و پافشاری کردن در رویارویی با

دانشجویان دانشگاه رابطه وجود دارد( .)8تنظیم انگیزش

چالشها ،میتواند تأثیر مهمی بر یادگیری و موفقیتشان

یکی از مهمترین شاخصهای رشد و پیشرفت نظام آموزش

داشته باشد(3و .)4یکی از مهارتهایی که دانشجویان برای

و پرورش و تحصیالت عالی یک کشور است ،چرا که نبود

باال نگهداشتن سطح انگیزش خود به آن نیاز دارند،

آن باعث بروز مشکالتی نظیر هدر رفتن سرمایه گذاریهای

خودتنظیمی( )Self-regulationاست( .)5خودتنظیمی یکی

انجام شده در بخش آموزش ،عدم پرورش نیروهای

از مفروضههای کلیدی نظریه شناختی اجتماعی است و به

متخصص و ماهر در بخشهای مختلف ،افزایش کسانی که

تمایل افراد به کنترل رویدادهای زندگیشان اشاره دارد و

ترک تحصیل مینمایند و در نتیجه عدم پیشرفت و توسعه

شامل چهارمؤلفه است که عبارتند از :هدفگزینی ،نظارت

متعادل و پایدار جامعه میشود( .)14لذا وجود یک ابزار

برخود ،خودارزشیابی و استفاده از راهبردها(6و.)7

مناسب برای پایش مداوم و سنجش روشهای تنظیم

در سالهای اخیر راهبردهای تنظیم انگیزش توجه زیادی

انگیزش افراد ضروری است و با استفاده از این ابزار

را از جانب پژوهشگران در زمینهی خودتنظیمی یادگیری

میتوان مطالعات و مداخالت گستردهتری در این زمینه

به دست آورده است ،زیرا به عوامل غیرشناختی که ممکن

انجام داد .علیرغم این که شناخت رو به رشد خودتنظیمی

است بر مطالعهی موفقیتآمیز تأثیر بگذارد ،توجه شده

انگیزش به عنوان بخش مهمی از فرآیند خودتنظیمی ،نیاز به

است( .)8شواهد بسیاری حاکی از این است که عدم توانایی

ارزیابیهای دقیقتر را نشان میدهد ،ابزارهای کمی برای

در تنظیم اهداف به طور مؤثر ،منجر به پیامدهای منفی

ارزیابی آن موجود هستند(5و15و .)16گرچه تحقیقات

برای فرد و جامعه میگردد و شکست در خودتنظیمی ،افراد

تجربی درباره این موضوع هنوز نوپا هستند ،محققان

را از دستیابی به اهداف مهم زندگیشان بازمیدارد .به

بسیاری تالش کردهاند ابزارهای مناسبی برای ارزیابی آن

عبارتی مطالعه و تحقیق در رابطه با خودتنظیمی انگیزش

طراحی و اجرا کنند(.)17

( ،)Self-regulation of motivationیک جنبه ضروری

در ایران پژوهشهایی در زمینه انگیزش و ابزارهای آن

برای درک پیروزیها و شکستهای انسان است(9تا.)11

صورت گرفته است که عبارتند از پرسشنامههای انگیزش

طبق چارچوب ارائه شده توسط پنتریچ ( ،)Pintrichچهار

تحصیلی هارتر ) ،)18()Harterانگیزش یادگیری علم(،)19

جنبهی مرتبط با یادگیری عبارتند از انگیزش ،شناخت،

مقیاس انگیزش تحصیلی ( Academic Motivation

رفتار ،محیط؛ دانشآموزان و دانشجویان میتوانند با

) ،)20()Scaleراهبردهای انگیزشی برای یادگیری( ،)21ولی

برنامهریزی و نظارت ،آنها را کنترل و تنظیم کنند( .)12به

هیچ ابزاری در خصوص تنظیم انگیزش طراحی و یا

همین دلیل تنظیم انگیزش ()Regulation of Motivation

اعتبارسنجی نشده است .برای پر کردن این خال و با توجه

یک جنبه اساسی از یادگیری خود نظم داده شده را نشان

به اهمیت خودتنظیمی انگیزش ،پژوهشگران پرسشنامه کیم

میدهد .تنظیم انگیزش یا تالش فعال دانشآموزان برای حفظ

و همکاران ( )Kimبا عنوان مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش را

یا ارتقای انگیزش خودشان یک موضوع کلیدی در فرآیند

که در سال  2018با هدف ارائه ابزاری جدید و کاربردیتر

خودتنظیمی را نشان میدهد .دانشآموزان به عنوان عامل

نسبت به ابزارهای پیشین برای ارزیابی خودتنظیمی انگیزش

در فرآیند یادگیری با روشهای مختلفی مثل جایزه دادن به

طراحی نمودند( ،)22برای جامعه ایران ترجمه و اعتبار

خود یا تغییر محیط برای حفظ انگیزه در یک تکلیف به

سنجی کردند .این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی
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چالشهای انگیزشی مواجه میشوند ،اما شواهد

خصوص ،انگیزش خود را تنظیم میکنند( .)13نتایج یک

زهرا خزاعلی و همکاران

مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش ،انجام شد.

روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

نشده بود و یا از نظر موضوعی با مقیاس کوتاه تنظیم
انگیزش تفاوت زیادی داشت ،ازاین دو پرسشنامه استفاده

پژوهش حاضر ،توصیفی مقطعی است .جامعهی آماری

معتبر دیگر در همین زمینه مقایسه کرد و روایی و پایایی

شامل تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در

آن را تأیید نمود .اطالعات الزم در مورد تحقیق و روش

تمامی دانشجویان مقاطع در حال تحصیل در نیم سال دوم

پاسخ دهی به سؤاالت ،در ابتدای پرسشنامهها آورده شد

سال  97-98بود که در حال تحصیل در دانشگاه علوم

و از دانشجویان خواسته شد به همه سؤاالت و اطالعات

پزشکی اصفهان بودند .با استفاده از فرمول کوکران نمونه

جمعیتشناختی پرسشنامه به طور کامل پاسخ بدهند.

 400نفری از دانشجویان به روش خوشهای انتخاب شدند.

معیار ورود به این تحقیق رضایت شخصی و دانشجو

ابتدا دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی مشخص گردید.

بودن در یکی از دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی

سپس از  8دانشکده پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی و

اصفهان در زمان انجام پژوهش و معیار خروج نیز ناقص

علوم دارویی ،تغذیه و علوم غذایی ،پرستاری و مامایی،

پر شدن پرسشنامه بود.

بهداشت ،علوم توانبخشی و مدیریت و اطالعرسانی پزشکی

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارترHEMQ :

 400نفر (هر دانشکده  50نفر) بهصورت در دسترس و

این پرسشنامه که توسط هارتر ساخته شد ،شامل  33گویه

تصادفی انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند .به این

است که با هدف بررسی انگیزش تحصیلی ایجاد شدهاست.

صورت که طی سه هفته چند نفر در جلوی درب دانشکدهها

ضریب پایایی برای مؤلفههای این پرسشنامه با استفاده از

مستقر شدند و از کسانی که از دانشکده خارج یا وارد آن

روش ریچاردسون بین  0/54تا  0/84و ضرایب بازآزمایی

میشدند و دانشجوی همان دانشکده بودند ،درخواست

بین  0/58تا  0/76گزارش شده( .)24سؤاالت این

میشد در صورت امکان وقت خود را به این پژوهش

پرسشنامه به صورت دو قطبی مطرح شده است و پاسخ

اختصاص بدهند .بعد از کسب اجازه از طراح مقیاس کوتاه

آزمودنی به هر سؤال فقط میتواند یکی از دالیل بیرونی یا

تنظیم انگیزش به وسیله ایمیل و گرفتن توضیحات تکمیلی

درونی را در برداشته باشد(23و)25؛ اما از آنجا که در

در مورد پرسشنامه ،این مقیاس توسط یک تیم پنج نفره که

بسیاری از موضوعهای تحصیلی انگیزههای درونی و

دو نفر آنها دکترای روانشناسی و مسلط به زبان انگلیسی

بیرونی هر دو نقش دارند ،لپر و همکاران ))26()Lepper

و سه نفر دیگر دکترای زبان انگلیسی بودند ،به فارسی

مقیاسهارتر را بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم کردند .آنها

ترجمه شد .سپس بار دیگر ترجمه فارسی به انگلیسی و

در مطالعه خود دو عامل را گزارش کردند که عامل اول

برعکس آن توسط اساتید روانشناسی انجام و در اختیار

مربوط به انگیزش درونی با سه خرده مقیاس ،تمایل به

دو تن از اساتید رشته زبان انگلیسی قرار گرفت و نسخه

تسلط مستقالنه ،تمرکز بر کنجکاوی و چالشانگیز بودن

نهایی آن تأیید گردید .سپس پرسشنامههای انگیزش

مسائل درسی است و عامل دوم مربوط به انگیزش بیرونی

تحصیلی هارتر و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

است که شامل سه خرده مقیاس تمرکز بر خوشایندی معلم

همراه مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش ،در یک فرم اما

و کسب نمرههای خوب ،وابستگی به قضاوت معلم و

بهصورت جداگانه و پشت سرهم در اختیار دانشجویان

ترجیح کار آسان میشود .در ایران بحرانی( )18به بررسی

دانشکدهها قرار گرفت .از آنجایی که پرسشنامههای دیگری

روایی و پایایی این پرسشنامه پرداخت و ضرایب همسانی

که در رابطه با انگیزش بودند یا در ایران اعتبار سنجی

درونی از طریق همبستگی هر سؤال با نمره کل مقیاسها
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روشها

شد که بتوان مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش را با دو مقیاس

روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

زهرا خزاعلی و همکاران

همخوانی داشت .همچنین ضرایب پایایی بازآزمایی با بازه

معتبر بودن این پرسشنامه ابتدا نمونه به صورت تصادفی

 0/62تا  0/86و آلفای کرانباخ محاسبه شده برای ابعاد و

به دو گروه مساوی تقسیم گردید و سپس برای یک نیمه

پاره مقیاسها نیز در حد مطلوب بوده است(.)18

تحلیل عامل اکتشافی و برای نیمه دیگر تحلیل عامل تأییدی

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ :این

انجام گرفت .ابتدا هر  12گویه برای بررسی ساختار داخلی

ابزار خودگزارشدهی که توسط پنتریچ و دی گروت

مورد تحلیل اکتشافی قرار گرفتند که با استفاده از چرخش

( )Pintrich & De Grootساخته شد شامل  56گویه بود

مورب همبستگی بین عوامل به این شرح بهدست آمد :هشت

که بعداز تحلیل عامل ،تعداد گویهها کمتر شد( .)27در ایران

آیتم در عامل اول 46/88 ،درصد واریانس کل را به خود

نیز موسوینژاد با تحلیل عاملی ،روایی و پایایی این ابزار

اختصاص دادند .آیتمهای این عامل تمایالت عمومی

را مورد بررسی قرار داد و برخی گویهها را به دالیلی از

دانشجویان را برای مدیریت آگاهانه انگیزش در مواجهه با

قبیل بار عاملی پایین و یا عدم قدرت تشخیص ،حذف کرد

چالشهای انگیزشی ،ارزیابی میکردند .چهار آیتم

و نسخه  47گویهای این پرسشنامه را تأیید نمود( .)28این

باقیمانده  10/20درصد کل واریانس را به خود اختصاص

پرسشنامه شامل دو مقیاس راهبردهای یادگیری و

دادند که نیروی اراده را میسنجیدند .تجزیه و تحلیل عامل

باورهای انگیزشی است و در مقیاس لیکرت ارائه شده.

تأییدی ،ساختار دوعاملی مناسب و قابل قبولی برای این

برای تعیین پایایی این پرسشنامه از روش همسانی درونی

مقیاس ایجاد نمود اما مدل یک عاملی به دلیل مناسب نبودن

استفاده شد و ضریب آلفای کرانباخ را بین  0/64تا

رد شد .به همین دلیل دو عامل تنظیم انگیزش (گویههای

0/93گزارش نمود( .)27در بررسی روایی ،همبستگی

1تا )8و نیروی اراده (گویههای 9تا ،)12به عنوان دو مقیاس

معناداری میان عوامل و رتبههای درسی دانشجویان وجود

جداگانه در نظر گرفته شدند که همبستگی نسبتاً باالیی

داشت .در ایران درتاج و افشاریان به تحلیل عاملی این

( )0/65بین آنها به دست آمد .همچنین ثبات درونی هر دو

پرسشنامه پرداختند و به منظور تعیین روایی از روش

مقیاس مساوی و برابر با ( ،)α=0/85به دست آمد .از طرفی

آماری تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و بررسی همسانی

هر دو مقیاس الگوی همبستگی مطابق با انتظارات

درونیبا استفاده از ضرایب آلفای کرانباخ انجام شد که بین

طراحیکنندگان ،با سایر جنبههای اصلی یادگیری خودنظم

 0/78تا  0/91به دست آمد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی

داده شده نشان دادند .با بررسیهای انجام شده به روش

نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامه مناسب است و

رگرسیون و تحلیل عاملی ،این پرسشنامه ،به عنوان یک

روایی محتوا و تطابق فرهنگی آن مورد تأیید قرار

شاخص عمومی برای تعیین خودتنظیمی انگیزش

گرفت(.)21

دانشجویان ،تأیید گردید .مزیت این مقیاس در مقایسه با

مقیاس تنظیم انگیزش  :این مقیاس که دارای  12سؤال

مقیاسهای بلند و چند وجهی قبلی ،اجرای قابل کنترلتر و

است ،توسط کیم و همکاران ( )Kimطراحی گردید و هدف

تفسیر عینیتر است .مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش از سه

آن تعیین روشهای خودتنظیمی انگیزش در میان

جهت با پرسشنامههای تنظیم انگیزش موجود تفاوت دارد:

دانشجویان بود( .)22برای این کار ،پرسشنامه روی یک

 .1سؤاالت کمتر  .2بررسی باورهای عمومی دانشجویان

نمونه  396نفری در دانشگاه میدوسترن آمریکا اجرا گردید

در مورد تنظیم انگیزش خود هنگام مطالعه ،خواندن یا

که دارای متوسط سن  20/4بودند .این مقیاس بر اساس

تکمیل تکلیف ،بهجای گزارشهای آنها از استفاده از

مقیاس لیکرت تنظیم گردیده و کامال مخالفم  1نمره و کامال

روشهای خاص تنظیم انگیزش .3 .گنجاندن یک چالش
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را بین  0/30تا 0/78اعالم نمود که با تحلیل مؤلفان

موافقم  5نمره را به خود اختصاص میدهند .برای اثبات

روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

زهرا خزاعلی و همکاران

دانشجو جمعآوری گردید.

انگیزشی در هر سؤال(.)22
پس از جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از
آزمونهای آماری همبستگی ،تحلیل عامل و مدلسازی

نتايج

معادالت ساختاری به کمک نرمافزارIBM, ( SPSS-23

از مجموع  400دانشجو که این پژوهش مشارکت کردند،

 )Armonk, NY, USAو نرم افزار AMOS-20

 38/8درصد پسر و  61/3درصد دختر بودند و میانگین

( )Swiss-AS, Allschwil, Switzerlandمورد تجزیه و

سنی دانشجویان  22/36سال با انحراف استاندارد 4/10

تحلیل قرار گرفت.

بود1 .درصد افراد در مقطع کاردانی 82/7 ،درصد در مقطع

مالحظات اخالقی مورد توجه در این پژوهش به شرح زیر

کارشناسی 14 ،درصد در مقطع کارشناسی ارشد و یا

بود :در ابتدا هدف پژوهش برای دانشجو بیان شده و اگر

دکتری عمومی و  2/3درصد در مقطع دکترای تخصصی

سؤالی در این زمینه وجود داشت پاسخ داده میشد .در

تحصیل میکردند.

صورتی که فرد رضایت و تمایل به مشارکت در پژوهش

درجدول  1یافتههای توصیفی پژوهش که عبارتند از

داشت ،پرسشنامهها در اختیار وی قرار میگرفت .همچنین

میانگین ،انحراف استاندار و کمترین و بیشترین نمرات

دانشجو مختار بود که هر زمان که تمایل داشت از شرکت

متغیرها ،برای طبقهبندی یافتهها ذکر شده است.

در پژوهش انصراف دهد .در نهایت تمام دادههای
جمعآوری شده کامال به صورت محرمانه و بدون ذکر نام
جدول  :1یافتههای توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مطالعه ()N=400
میانگین و انحراف استاندارد

کمترین مقدار

مقیاس
تنظیم انگیزش

45/8±24/07

13

60

نیروی اراده

30/5±12/41

8

40

راهبردهای انگیزشی برای

راهبردهای یادگیری

171/18±83/67

92

260

یادگیری

راهبردهای شناختی

81/10±48/68

36

148

خودنظم دهی

50/6±27/54

17

65

باورهای انگیزشی

31/5±20/34

17

88

خودکارآمدی

90/9±35/81

45

115

ارزش گذاری درونی

35/5±03/20

13

63

اضطراب امتحان

35/4±29/78

12

57

انگیزش درونی

20/5±03/07

7

32

105/11±32/22

56

140

تمرکز بر کنجکاوی

60/9±09/00

22

85

چالش انگیز بودن درس

17/2±83/65

6

25

انگیزش بیرونی

3/80

6

30

تمرکز برخوشایندی معلم و کسب نمره خوب

3/96

8

30

مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

تمایل به تسلط مستقالنه

http: //ijme.mui.ac.ir

مقدار

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /آذر 391 / )38( 21 :1400

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-27

انگیزش تحصیلی هارتر

خرده مقیاس

بیشترین

زهرا خزاعلی و همکاران

روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

وابستگی به قضاوت معلم

7/56

26

66

ترجیح کار آسان

2/83

4

17

برای محاسبه پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش و ابعاد

در ادامه جهت بررسی روایی همزمان مقیاس تنظیم انگیزش،

آن از دو روش همسانی درونی آلفای کرانباخ و روش

همزمان با توزیع مقیاس بر روی اعضای گروه نمونه،

دونیمه کردن استفاده شد که در جدول  2آمدهاند.

پرسشنامههای راهبردهای انگیزشی برای یادگیری
) (MSLQو انگیزش تحصیلی هارتر ( )HEMQنیز به

جدول :2ضرایب پایایی مقیاس تنظیم انگیزش

دانشجویان داده شده و مورد سنجش قرار گرفت و نتایج

آلفای

روش

تعداد

کرانباخ

دونیمهکردن

سؤاالت

تنظیم انگیزش

0/88

0/82

8

نیروی اراده

0/83

0/81

4

کل تنظیم انگیزش

0/92

0/88

12

مقیاس

ضریب همبستگی پیرسون مقیاس تنظیم انگیزش با این دو
پرسشنامه در جدول 3آورده شده است.

جدول  :3ضرایب همبستگی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش با راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و انگیزش تحصیلی هارتر
2

مقیاس

1

1

مقیاس تنظیم انگیزش

1/00

2

تنظیم انگیزش

**

3

نیروی اراده

**

4

مقیاس راهبردهای انگیزشی

**0/73

5

راهبردهای یادگیری

**

6

باورهای انگیزشی

**0/62

7

مقیاس انگیزش تحصیلی

**

8

انگیزش درونی

**0/42

9

انگیزش بیرونی

**

0/97
0/91
0/71
0/46
0/19

4

3

6

5

8

7

9

1/00
**

1/00 0/78

**0/66** 0/71
**

0/69

**

0/63

**0/56** 0/60
**

0/45

**

0/42

**0/38** 0/41
**

0/18

**

0/17

1/00
**

1/00 0/92

**0/65** 0/90
**

0/53

**

1/00
**

0/48

0/48

**0/32** 0/35
**

0/37

**

0/32

1/00

**0/31

**0/74

1/00

**

**

-0/09

0/35

0/60

1/00

 *P<0/05و **p<0/01

دارای همبستگی مثبت و معناداری با یکدیگر هستند

روش عاملهای محور اصلی و مسیر تحلیل ماتریس

) (P<0/01همچنین مؤلفههای تنظیم انگیزش و نیروی

همبستگی با چرخش متعامل واریمکس انجام شده است.

اراده دارای همبستگی مثبت معناداری با مقیاسهای

برای این کار ابتدا به بررسی کفایت حجم نمونه توسط
کایزر-مایر–الکین

Kaiser-Meyer-Olkin

راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و انگیزش تحصیلی

آزمون

هارتر و ابعاد آنها دارند.

( )KMOپرداخته شد که با مقدار  ،0/93نشاندهنده حجم

برای بررسی روایی سازه مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش از

مناسب نمونه است.
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با توجه به جدول ،3مؤلفههای تنظیم انگیزش و نیروی اراده

تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .این تحلیل با استفاده از

روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

زهرا خزاعلی و همکاران

برای تعیین تعداد عوامل از مالک ارزشهای ویژه باالتر از

واریانس کل آزمون را تبیین میکردهاند که بعد از چرخش

یک و نمودار اسکری ( )Scree plotاستفاده شد .با توجه

واریماکس این مقدار به ترتیب تبدیل به  35/08درصد و

به نمودار اسکری تنها 2مقدار ویژه از  1بزرگتر بیشترین

 18/27درصد شد که درمجموع  53/35درصد از کل

فاصله و ارتفاع را نسبت به بقیه مقادیر دارند.

مقیاس را تبیین کردهاند .سؤاالت 1تا 8مختص به عامل اول

از طرفی با چرخش عاملها با راهحل واریماکس ساختار

(تنظیم انگیزش) و سؤاالت 9تا 12مختص به عامل دوم

عاملی سادهای ظاهر شد که در جدول 4آورده شدهاست.

(نیروی اراده) تشخیص داده شده است .بنابراین میتوان

دراین جدول مقادیر بارهای عاملی بیشتر از 0/30آورده

بیان داشت که روایی سازه مقیاس تنظیم انگیزش مطلوب

شده است و با استفاده از تحلیل عاملی دو عامل اولیه

است.

استخراج شده که به ترتیب  48/37و  4/98درصد از

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-27

http: //ijme.mui.ac.ir

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /آذر 393 / )38( 21 :1400

زهرا خزاعلی و همکاران

روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

جدول :4بارهای عاملی دو عامل استخراج شده بهوسیله چرخش عاملها با راهحل واریماکس
سؤاالت

عامل اول

1

0/65

2

0/64

3

0/61

4

0/52

5

0/65

6

0/62

7

0/68

8

0/63

عامل دوم

9

0/58

10

0/70

11

0/75

12

0/68
کل

5/80

0/59

قبل از چرخش

درصد واریانس

48/37

4/98

درصد تجمعی

48/37

53/35

کل

4/21

2/19

درصد واریانس

35/08

18/27

درصد تجمعی

35/08

53/35

بعد از چرخش واریماکس

پس از تحلیل عامل اکتشافی و مشخص شدن گویههای هر

در شکل  1نشان داده شده است .خطاهای متغیرهای

عامل ،جهت تأیید متجانس بودن گویهها از نظر محتوا و

درونزا نیز با دایره و حروف  eمشخص شدهاند .در این

ابعاد زیر بنایی ،تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرم افزار

معادله ساختاری  12گویه با پیکان به مؤلفههای موردنظر

 AMOS-20با روش محاسبه حداکثر درست نمایی بر

متصل شدهاند وضریب بار هر سؤال باالی پیکان آورده

روی الگوی دو عاملی مقیاس خودتنظیمی انگیزش

شده است.

( )BRoMSانجام شد .مدل پیشنهادی مقیاس تنظیم نگیزش
] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-27
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روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

شکل :1مدل پیشنهادی تحلیل عاملی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

بارهای عاملی استاندارد شد ،خطای استاندارد ،نسبت

مورد استفاده قرارگیرد.

بحران و سطح معناداری تمامی ضرایب بارهای عاملی

برای برآورد و تعیین پایایی مقیاس تنظیم انگیزش در این

سؤاالت در سطح خوبی قرار دارند.

پژوهش آلفای کرانباخ سؤاالت دو عامل تنظیم انگیزش و

بهطورکلی برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی چندین

نیروی اراده و کل پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و

شاخص برازندگی وجود دارد .در این پژوهش از

نشان داد همه سؤاالت از پایایی مناسبی برخوردارهستند

شاخصهای مجذور کای( ،)5/19شاخص برازندگی

که نتیجه تحقیق نویسندگان اصلی این مقیاس( )22را تأیید

( ،)0/94( )GFIشاخص اصالح شده برازندگی ()AGFI

نمود .از طرفی با دونیمه کردن پرسشنامه و همبستگی

( ،)0/88شاخص برازندگی هنجار شده (،)0/92( )NFI

بین دونیمه آزمون ،پایایی دو نیمه کردن نیز مناسب بود.

شاخص برازندگی تطبیقی ( ،)0/92( )CFIشاخص برازش

در تحقیقی که توسط کالنتریان( )24بر روی ویژگیهای

فزاینده ( )0/94( )IFIو شاخص بسیار مهم ریشه میانگین

روانسنجی مقیاس انگیزش تحصیلی صورت گرفت،

مربعات خطای برآورد ( )0/08( )RMSEAاستفاده شد،

انگیزش درونی و خودتنظیمی تحصیلی رابطه مثبت

که مقادیر بهدست آمده نشان داد مؤلفههای تنظیم انگیزش

معنادار و انگیزش بیرونی و خودتنظیمی رابطه منفی

و نیروی اراده نیز به خوبی مقیاس تنظیم انگیزش را

معنادار داشتند ،در حالی که ضریب همبستگی بین عامل

برازش کردهاند(.)P>0/01

تنظیم انگیزش با راهبردهای یادگیری ،باورهای انگیزشی،

باتوجه به تأیید تحلیل عاملی تأییدی مقیاس کوتاه تنظیم

انگیزش درونی و انگیزش بیرونی در این تحقیق معنادار

انگیزش میتوان بیان داشت که این مقیاس از روایی

بوده اما انگیزش بیرونی همبستگی کمتری نسبت به

سازهی تأییدی قابل قبولی برخوردار است.

انگیزش درونی دارد.

بحث

بارهای عاملی تمام سؤاالت به صورت جداگانه محاسبه

هدف مطالعه حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه

گردید و دو عامل تنظیم انگیزش (سؤاالت1تا )8و نیروی

تنظیم انگیزش در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

اراده (سؤاالت9تا )12را تأیید نمودند .در نهایت عامل

اصفهان بود که نتایج نشان داد این پرسشنامه ویژگیهای

تنظیم انگیزش  48/37و نیروی اراده  4/98درصد

روانسنجی مناسبی دارد و میتواند بهعنوان ابزار

واریانس کل مقیاس را به خود اختصاص دادند که

تشخیصی و پژوهشی ،برای سنجش سازه تنظیم انگیزش،

نشاندهنده روایی سازه این مقیاس بود .در تحقیق اصلی
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برای روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و

زهرا خزاعلی و همکاران

روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

عامل تنظیم انگیزش  46/88و نیروی اراده  10/20درصد

موجود نبود ،امکان مقایسه با مقیاس شبیه این مقیاس

واریانس کل مقیاس را به خود اختصاص دادند .از سوی

وجود نداشت .با توجه به این که شاخصهای روانسنجی

دیگر همبستگی بین عاملهای پرسشنامه با نمره کل

این مقیاس بر روی دانشجویان علوم پزشکی بررسی

آزمون نیز حاکی از روایی سازه این پرسشنامه بود ،در

شده است ،بنابراین در تعمیم یافتههای مطالعه حاضر باید

حالی که در نتیجه تحقیق طراحان این مقیاس ،دو عامل

احتیاط شود .به دلیل محدودیت زمانی بررسی پایایی

تنظیم انگیزش و نیروی اراده به شکل جداگانه قابل

بازآزمون در این تحقیق انجام نگرفته است که پیشنهاد

استفاده هستند و همبستگی مناسبی با یکدیگر به شکل یک

میگردد در پژوهشهای آینده انجام شود .همچنین،

عاملی نداشتند(.)22

پیشنهاد میشود این مقیاس در سایر جوامع از جمله

بعد از تحلیل عاملی اکتشافی ،از تحلیل عاملی تأییدی

دانشجویان رشتههای غیر علوم پزشکی یا دانشآموزان

استفاده شد که مهمترین هدف آن ،تعیین میزان توان مدل

نیز اعتباریابی شود .همچنین ،پیشنهاد میشود در

عامل از قبل تعریف شده با مجموعهای از دادههای

مطالعات آینده روایی واگرا نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مشاهدهشده است .بنابراین پس از تأیید عوامل توسط

از آنجا که تنظیم انگیزش با عوامل بسیاری در ارتباط

تحلیل عاملی اکتشافی ،باید به بررسی میزان انطباق بین

است ،پیشنهاد میگردد برای تحقیقات آینده ارتباط تنظیم

سازه نظری و سازه تجربی تحقیق پرداخت که این کار با

انگیزش با عواملی که تا به حال تحقیقی روی آنها صورت

محاسبه بار عاملی انجام گرفت .بار عاملی تمام سؤاالت

نگرفته ،بررسی شود .همچنین مقایسه این مقیاس با

در سطح خوبی قرار داشت و همچنین عاملهای تنظیم

مقیاسهای بلندتر تنظیم انگیزش نیز پیشنهاد میشود.

انگیزش و نیروی اراده بهخوبی مقیاس تنظیم انگیزش را
این مقیاس دارای روایی سازه بوده است و بنابراین

به طور کلی ،یافتههای این پژوهش شواهد اولیه ای برای

میتوان نتیجه گرفت که مدل فرض شده برازندگی

سازگار بودن پرسشنامه مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش به

رضایتبخشی دارد.

عنوان ابزاری معتبر و پایا برای سنجش تنظیم انگیزشی در

نتایج این پژوهش نشان داد که مقیاس تنظیم انگیزش با

دانشجویان علوم پزشکی فراهم میکند .پرسشنامه دارای

مقیاس خودتنظیمی انگیزش یادگیری و انگیزش تحصیلی

روایی همزمان و روایی سازه مناسبی بود و همسانی

همبستگی دارد که حاکی از روایی همزمان این مقیاس

درونی آن نیز مطلوب ارزیابی گردید .پژوهشگران ،اساتید

تنظیم انگیزش است .همچنین پنج راهبرد انگیزشی که

و روانشناسان دانشگاه میتوانند از این مقیاس استفاده

توسط اسمیت و همکاران ( ) Smitدر پرسشنامه خود

کرده و نتایج معتبری به دست بیاورند.

گزارشی خودتنظیمی انگیزش تأیید شد( ،)5در مقیاس

به طور خالصه میتوان گفت که مقیاس ارائه شده ،گرایش

تنظیم انگیزش نیز وجود دارند .این راهبردها عبارتند از

کلی دانشجویان را در حفظ یا بهبود سطح انگیزش در

کنترل محیطی ،افزایش عالقه ،خود مختاری ،انجام صحبت

زمینههای تحصیلی ارزیابی میکند .گویهها در اجرا و تفسیر

درونی با خود و تسلط بر صحبت درونی با خود.

نیز بسیار ساده تر از مقیاسهای چند بعدی هستند .به نظر

از محدودیتهای این مطالعه به این موارد میتوان اشاره

میرسد که بتوان با این ابزار جدید ارتباط بین خودتنظیمی

کرد از آنجا که در ایران هیچ پرسشنامه تنظیم انگیزش

انگیزشی و سازههای مختلفی که هنوز مورد بررسی قرار

دیگری که روایی و پایایی آن به اثبات رسیده باشد

نگرفتهاند و مدلهای ساختاری پیچیده را بررسی نمود و از
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برازش کردند و با آن منطبق بودند .بنابراین میتوان گفت

نتيجهگيري

روایی و پایایی مقیاس کوتاه تنظیم انگیزش

زهرا خزاعلی و همکاران

اساتید روانشناسی و زبان انگلیسی که برای ترجمه مقیاس

.این ابزار به منظور اهداف پژوهشی بهرهمند شد

و بررسی روایی محتوایی آن و نیز دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان که به عنوان شرکت کننده در این
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Validity and Reliability of the Brief Regulation of Motivation Scale
(BRoMS) in students of Isfahan Medical University
Zahra Khazaeli1, Mohammad Soltanizadeh2, Khadije Khazaeli3
Abstract
Introduction: The growing recognition of regulation of motivation as an important part of the self-regulation
with a direct impact on learning requires more careful assessment to aid the learning process and therefore,
valid tools are needed. This study endeavored to explore Psychometric properties of Brief Regulation of
Motivation Scale (BRoMS).
Methods: The population of this cross sectional study was the students of Isfahan Medical University in the
second semester of the academic years of 2019-2020, of which 400 student (155 boys and 245 girls) were
selected by cluster sampling method and they responded to Brief regulation of motivation scale (BRoMS),
Harter Educational Motivation Questionnaire (HEMQ) and Motivated Strategies for Learning Questionnaire
(MSLQ).
Results: Cronbach's alpha coefficient of BRoMS was obtained through internal consistency method (.92) and
by split-half method (.88) which shows appropriate reliability of test scores. Significant positive correlation
was found at p<0.01 between BRoMS and the other two scales indicating concurrent validity. Using
exploratory factor analysis, two factors were confirmed: regulation of motivation and willpower. Confirmatory
factor analysis confirmed the consistency of the questions with the scales of this questionnaire.
Conclusion: It can be confirmed that BRoMS has good psychometric properties and can be employed as a
diagnostic and instrument for measuring regulation of motivation.
Keywords: Motivation regulation, Students of medical sciences, Validity, Reliability
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