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 چکیده

بررسری  و پژوهش حاضرر برا هردن هنجاريرابی

سنجی پرسشنامه انگیزه درونری های روانويژگی

(IMI .انجام شد  ) از نمونره  1000بدين منظور

ی اگیرری خوشرهونهروش نم مردم شهر تهران با

پرژوهش از  ی انتخاب شردند. روشاچند مرحله

اساس رويکردهای کالسیک سنجی و برنوع روان

هرای پاسرخ سروا  ( و مرد CTT) گیریاندازه

(IRTانجام ش )  د و به منظرور تجزيره و تحلیر

های پژوهش از ضرايب پايايی، تحلی  عاملی داده

ای و مرد  پاسرخ رتبره سلسرله مراتبری تايیدی

(GRMو شاخص ) هرای ارزيرابی بررازش کلری

مررد  تحلیرر  عرراملی تسيیرردی سلسررله مراتبرری 

RMSEA ،GFI ،AGFI،  NFI  وCFI 

 GRMه شد.  بررآورد پارامترهرای مرد  استفاد

ای اعتبرار سرازه دهنرده ، نشرانIRTمبتنی برر 

پرسشنامه انگیزه درونی است. ضريب پايايی ک  

Abstract 

In the present study with the aim of 

normalization and evaluation of 

intrinsic motivation psychometric 

properties of intrinsic motivation 

inventory (IMI)   have been 

conducted. IMI have been performed 

on 1000 people of Tehran that have 

been selected by multilevel 

clustering sampling in 2015. The 

study based on psychometric, CTT 

and IRT have been performed. Total 

reliability of intrinsic motivation 

inventory ,Hierarchical confirmatory 

factor analysis of total evaluation 

indicators were respectively and 

model parameters estimation based 

on IRT indicated intrinsic motivation 

inventory validation and evaluation 

Indicators of the General 

Appropriateness of the Analytical 

Hierarchical Factor Analysis Model, 

RMSEA, GFI, AGFI, NFI, CFI were 
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 مقدمه

1دسرری 2و ريرران  3رهايد منبع علیت« درك »مرریالدی بررا در نظررر داشررتن نظريرره  80در دهرره   

4گریتعیین(، مفهوم نظريه خود1985)  شرناختی اسرت -را مطرح کردند که نوعی نظريه انگیزشی 

5يمرمنزنظر (. از 7، ص1985)دسرررررری و ريرررررران،   کنتری به معنای تعیینگرد خو(، 2002) 

-دست که نوعی خود افری هاهنگیزات جه  اهررردان در رررررکنتی و زررريربرنامهيند اشناختی فرافر

6وريد )رورشیرمب ورتنظیمی محس  (.235، ص 1387 ،

مختاری، شايسرتگی و علیت درونی است. خودع را منبربب ارنتخاه رام  تجربرشی تعیینگردخو

ند. از کآنها تالش می گری جهت ارضایخود تعیینارتباط، نیازهای اساسی روانشناختی هستند که 

شرود میبیشتر ايجاد انگیزه درونی موجب ط تباار وشايستگی ری، مختادخوس ارحس، ارريگی دورس

-دورررخزی و ارررنیسدر دروساسی اعام  سی معتقدند ن و ديا(. ر111، ص1985ريرران، )دسرری و

رض تعاهرچه ؛ ستانی ت درونی با تمايالومحیط بیرت اررضرتعاان زررمیدی، رررفرب ارتنظیمی تج

د و میشوزی نیسار دروه پیوستالیح اوسطور در اررفت، ردرتر باشربیشد فرون و درون بین محیط بیر

                                                           
1 Deci 

2  Deci & Ryan  

3  Haider 

4  Self-Determination Theory (SDT)   

5  Zimmerman 

6  Rio   

-از آلفرایپرسشنامه انگیزه درونری برا اسرتفاده 

بنرابراين براسراس  محاسربه شرد. 86/0کرونباخ 

شرود کره های پژوهش حاضر پیشنهاد مریيافته

ی به عنوان ابرزاری معتبرر پرسشنامه انگیزه درون

های روانی و تربیتری مرورد اسرتفاده در پژوهش

 قرار گیرد

  پرسشررنامه انگیررزه درونرری،   کلیدددی  هایواژه

یری،  نظريه پاسخ سوا ، گنظريه کالسیک اندازه

 هنجاريابی

 

 

used. Estimation of IRT-based GRM 

model parameters reflects the 

structural validity of the internal 

motivation questionnaire. The 

reliability coefficient of the total 

internal motivation questionnaire was 

calculated to be 0.86 using 

Cronbach's alpha.  Therefore, we 

proposed intrinsic motivation 

inventory as a valid tool in 

psychological and educational 

research based on our research 

finding 
Keywords:    Intrinsic Motivation 

Inventory; Measurement Classic 

Theory; Answer Question Theory; 

Standardization 
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عارض کمتر شود و هرچه تانتخاب کم میايت رضس رارحس، ایجهنتدر ست. اکمتر آن تنظیمی دخو

1شنگیز(. واژه ا238، ص1985 دسری و ريران،گیرد)ترر صرورت مریباشد، درونی سازی راحرت در  

نند که باعث ت درونری مری داحاالش را نگیزاعموما دم ست. مراحرکت يی و پويای معنا بهح صطالا

بین رض هرچه تعا؛ ستانی ت درونی با تمايالومحیط بیرت اررضرتعاان زررمیدی، ررفد ررفد ورشمی

 د ومیشوزی نیسار درولیه پیوستااوح سطور در ارررفت، ردرررتر باشررربیشد فرون و درون محیط بیر

شود و هرچه تعارض کمتر انتخاب کم میايت رضس رارحس، انتیجهدر ست. اتر کمدتنظیمی آن خو

2شنگیز(. واژه ا238، ص1985 دسری و ريران،) گیرردترر صرورت مریسازی راحتباشد، درونی در  

نند که باعث دات درونرری مرریحاالش را نگیزاعموما دم ست. مراحرکت يرری و پويای به معناح صطالا

(. 2000دسری و ريران،( هدن ديگر تماي  نشای دهارکااز بیش يری ارهرکام ارنجاه ربد ررفد ورشمی

انگیزش درونی يعنی اينکه شخص عملی را به خاطر کسب رضايت، خشرنودی، عالقمنردی و لرذت 

انگیزه ی درونری و هردن  (.1391همکاران،  درونی انجام دهد و تنها خود عم  مهم است )طالبی و

شود منجر به ايجاد استرس و افزايش توانايی می يادگیری منجر به پیشرفت درسی و هدن يادگیری

3)تاريک  تواند با از بین بردن انگیزه بیرونی و جرايگزينی آن ها، می(. اين موفقیت2011همکاران،  و

4)گیالرد ی درونی بدست آيدبا انگیزه ی شود چون انگیرزهی درونی به اجرا ختم می(. انگیزه2015، 

ی درونی داشرتن کند. بنابراين، تنها انگیزهکند، اتخاذ میبینی میدرونی، اهدافی که رضايت را پیش

شرود ای با اين علت ايجاد مریکافی نیست بلکه رضايت درونی بايد ايجاد شود. ذاتا رفتارهای انگیزه

ی بیشتری برای اجررای يرک شود. دانشجويان با انگیزه، عالقهکه لذت و رضايت موجب رفتاری می

هند و عالقه بیشتری برای پیشرفت دارند. اين دانشجويان اعتماد به نفس باالتری دفعالیت نشان می

ی باالتری بگیرند. با تری داشته باشند و نمرهشود که اين افراد يادگیری عمیقدارند و اين منجر می

 ی مثبتی با يکديگر دارند.شويم که انگیزه و اجرا رابطهبررسی اين مسائ  متوجه می

گیری انگیزه درونی دارای اهمیرت توان نتیجه گرفت که مولفه عالقه/ لذت در اندازهمیبنابراين  

توانرد انگیرزه درونری در زيادی است. عالقه/ لذت در هر فعالیتی اعم از يادگیری گرفته تا ورزش می

5فرد ايجاد نمايد تا شخص آن فعالیت را شروع و ادامه دهد )تايلور زه (. مقیاس انگیر2014وهمکاران،

گری مناسب است که حفظ لرذت برردن درونی برای ارزيابی ساختارهايی از مد  نظری خود تعیین

6گرری اسرت )ويرامرونتیروبه عنوان شاخص مستقیم در نظريه خود تعیین (. بره 2015و همکراران ،

                                                           
1  Motivation 

2  Motivation 

3  Tariq  

4  Gillard 

5  Taylor  

6  Vera Monteiro 
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 ها مهم استدلی  اينکه انگیزه درونی به عنوان يک عام  اصلی در عملکرد و تعام  افراد در فعالیت

1،هنجاريابی 2سنجیهای روانو بررسی ويژگی 3(IMIپرسشنامه انگیزه درونی )  ين امکران را فرراهم ا

مختراری بزرگسراالن برا توجره بره بینری میرزان خرودآورد که در مطالعات آينده در زمینه پیشمی

های جمعیت شناختی از قبی : سن، جنس، تحصریالت مرورد اسرتفاده قرارگیررد. بنرابراين موقعیت

های تحقیقراتی و رسد چرا که در برنامهسعه و گسترش مطالعات در اين زمینه ضروری به نظر میتو

 توان از آن بهره برد. پژوهشی می

4مونتیروهای پژوهش، ويراهايی صورت گرفته از جمله، يافتهدر همین راستا پژوهش و همکراران 

نی در زمینه زبان او  و يادگیری سنجی پرسشنامه انگیزش دروهای روان( در بررسی ويژگی2015)

ای )عالقه/ لذت، صالحیت دراك شده، فشار/ ترنش، انتخراب رياضیات که يک پرسشنامه پنج مولفه

 دراك شده و ارزش( را مورد ارزيابی قرار دادند. آنها نشان دادند که در اين مقیاس برار عراملی همره

در لذت دارای برار عراملی کمترری اسرت.  /طور کلی بسیار مشابه است، فقط مؤلفه عالقهمولفه ها ب

5پژوهشی ديگر مکیولی سرنجی سریاهه انگیرزش درونری در هرای روان( ويژگری1989و همکاران ) 

ده ، شايستگی درك ش84/0لذت  ضرايب آلفای عالقه/های ورزشی رقابتی را بررسی کردند و محیط

مقیاس کلی  دارای ضريب آلفای را محاسبه کردند.  68/0تنش  و فشار/ 84/0همیت ، تالش/ ا80/0

لرذت در هنگرام  ها نشان داد که ضريب آلفا برای زير مقیاس عالقه/درصد بود. روند حذن آيتم 85

رسد. در پژوهشری ديگرر سرلطانی عربشراهی و درصد می 80درصد به  78از میزان  13حذن آيتم 

یرری انگیرزش درونری و جرو  گسنجی ابزارهرای انردازههای روان( به بررسی ويژگی1392همکاران )

گیری انگیزش درونی )که شرام  چهرار انگیزشی درك شده پرداختند. در اين مطالعه دو ابزار اندازه

فشار است( و جرو  انگیزشری درك  اهمیت، تنش/ لذت، مهارت درك شده، تالش/ زير مقیاس عالقه/

، مهرارت درك شرده 83/0لرذت کرونباخ در مقیاس عالقره/ مقدار آلفایشده را تکمی  نمودند. آنها 

بدست آوردنرد. پرس از اصرالح و  85/0، و ک  ابزار را 50/0، تنش/ فشار84/0، تالش/ اهمیت 70/0

دست آمد. تحلی  عاملی تسيیدی نشران داد زار، ضرايب پايايی قاب  قبولی بهای هر دو ابتعدي  سؤا 

ار است. همچنین مقیاس ترنش/ های نیکويی برارزش مناسبی برخوردکه ابزارهای مذکور از شاخص

6فشار به دلی  ضعف در پايايی 7از مد  نهايی کنار گذاشته شد. در همین رابطه جیمری  و همکراران 

                                                           
1  Normalization 

2  Psychometric 
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4  Vera Monteiro 
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گیری انگیرزه درونری در اسرکیزوفرنی سنجی مقیاس برای اندازههای روان( به بررسی ويژگی2009)

)عالقره /  باشردزير مقیاس می 3  سؤالی انگیزه درونی که شام 21پرداخته اند. آنها يک پرسشنامه 

لذت بردن، انتخاب درك شده، ارزش/ سودمندی( را مورد تجزيه و تحلی  قرار دادند. ايرن پرژوهش 

نشان داد که اين پرسشنامه دارای همسانی درونی مطلوبی است )متوسط همبستگی زير مقیاس ها 

1گلیسديگر تسی است. از سوی 92/0کرونباخ معاد  با و دارای آلفای( 77/0=  ( 2003و همکاران ) 

اجرای مجدد( از پرسشنامه انگیزش درونی که يک نسخه شرام  سره زيرر  در بررسی ثبات زمانی )

مقیاس )عالقه/ لذت، تالش/ اهمیت، شايستگی درك شده( بود نشان دادند که واريانس کر  تبیرین 

هرا پايرايی از ای زيرر مقیراسو بررICC( 61/0(، همبستگی درونی 60/0شده اين مقیاس معاد  با 

، شايسرتگی 60/0اهمیرت عالقه/ لذت ، تالش/ برای زير مقیاس  86/0طريق اجرای مجدد معاد  با 

 دهنده حداق  قاب  قبولی برای پايايی مقیاس است.است که نشان 70/0درك شده 

بر  هرای مختلرف قاه نمود کره انگیرزه درونری در موضروعتوان مالحظچه مرور شد میآن بنابر

  ،ضروع باشرد )ويرامرونتیرو و همکرارانبررسی است. در حقیقت انگیزه درونری بايرد شرام  يرک مو

، ، به عنوان يک فعالیت عمومی قاب  انجام برای همه اقشار جامعره"مطالعه آزاد"از اين رو (.  2015

-روانهرای موضوع انگیزه درونی در مطالعه پژوهش حاضر قرار گرفت تا از طريق آن بتروان ويژگری

سنجی پرسشنامه انگیزه درونی را بررسی کرد. در نتیجه سوا  اصلی اين پژوهش اين است کره آيرا 

، مناسرب بررای سرنجش 2پرسشنامه انگیزه درونی در جامعه مردم شهر تهران دارای پايايی و اعتبرار

  .باشدانگیزه درونی می

 

 پژوهش روش

 -آوری اطالعات در زمره تحقیقات توصیفیجمعپژوهش حاضر به لحاظ هدن کاربردی و از نظر 

سا  به باال( شهر تهرران برود، 15گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مردم )سنجی قرار میروان

شناختی سن، جنس و تحصریالت برا نمونه با مد نظر قرار دادن متغیرهای جمعیت 1000که تعداد 

( و 2010) 3مرارسانتخاب شردند. براسراس نظرر دی ایای چند مرحلهگیری خوشهاستفاده از نمونه

بنردی آزمودنی را بررای مرد  پاسرخ درجره 500( حجم نمونه حداق  1990) 4يافته های ريس و يو

کند، بطوری که هرچقدر حجم نمونه از اين مقدار بیشرتر شرود میرزان پیشنهاد می 5(GRMشده )

(. در ايرن راسرتا بررای بدسرت 1388ی، يابد )امبرتسون، رايس، ترجمه پاشرا شرريفخطا کاهش می

                                                           
1  Tsigilis   

2  Validity 

3  De Mars 

4 Reese & Yu  

5 Graded response model  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsigilis%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14604050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsigilis%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14604050
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نمونه به عنروان نمونره  100خوشه و حجم  10ها از يک نمونه اولیه به تعداد آوردن واريانس خوشه

پیش آزمون استفاده شد و سپس با توجه به گستردگی جامعه آماری براساس مقادير بدسرت آمرده، 

ای تعیرین شرد. سرپس جهرت مرحلره ای چنردگیری خوشرهحجم نمونه با استفاده از فرمو  نمونه

برداشت نمونه، ابتدا تهران به پنج قسمت مرکز، شما ، جنوب، شرق و غرب تقسیم شد و در مرحله 

بعد از هر قسمت پنج محله انتخاب شده و به صرورت تصرادفی و متناسرب برا خانوارهرا پرسشرنامه 

 توزيع شد.                                              

دی است و ( بود که ابزاری برای سنجش چندبعIMIگیری، پرسشنامه انگیزه درونی )ر اندازهابزا

(. پرسشنامه 1982در نظر دارد انگیزه درونی فعالیت مربوط به اهدان آزمودنی را ارزيابی کند )ريان،

 است. گری طراحی شدهتعیینبراساس نظريه خود  1982انگیزه درونی توسط ريان و دسی در سا  

IMI  ی ادرجره  7مقیاس است. آزمودنی بايرد در يرک مقیراس لیکررت  زير  7عبارت و  45دارای

مشخص سرازد، کره هرر عبرارت چقردر در   7تا کامال درست است = 1شام : اصال درست نیست = 

شرود،  گرذاریمورد او صدق می کند. برای نمره گذاری پرسشنامه بايد ابتدا عبارات معکروس نمرره

ن نمرره ها با محاسبه میانگین قاب  محاسبه است. کمتريمرات هر يک از زير مقیاسسپس مجموع ن

ا موضروع ، متناسرب بر35-33-32هرای خواهد بود. سرؤا  315و بیشترين امتیاز،  45بدست آمده 

-18-15-13-4-3های های معکوس شام  سوا شود. سؤا مورد مطالعه، توسط محقق تکمی  می

                                                                                                           هستند.    19-21-15-26-27-28-30-38-39-42-43

کرونبراخ، ضرريب پايرايی تترا، روش برآورد آلفای 8ها با استفاده از در مطالعه حاضر پايايی داده

بندی شده، پايرايی مرکرب و ويژگری گاتمن، آلفای طبقه نیمه کردن، الندا دوضريب پايايی امگا، دو

محاسربه شرد. بره منظرور  SPSSافرزار گیری و با نررمسنجی براساس رويکرد کالسیک اندازهروان

و  AMOSای از تحلی  عاملی تسيیدی سلسله مراتبی برا اسرتفاده از نررم افرزار بررسی اعتبار سازه

اسرتفاده  MULTILOGافرزار ( با استفاده از نرم1IRTمبتنی بر نظريه پاسخ سوا  ) GRMمد  

اساس نظريه پاسخ سوا  نیز انجام شد و پارامترهای بر  IMI  سنجیهای روانشد. همچنین ويژگی

 آستانه و توابع آگاهی بدست آمد.

                                                           
1 Item Response Theory 
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 هایافته

دی در پژوهش حاضر جهت رواسازی سواالت ابزار از روشهای مختلفی چون تحلی  عراملی تايیر

کالسریک نظريره نمايی، تحلی  های مبتنی بر تحلی  عاملی به روش بیشینه درست سلسله مراتبی،

اسرتفاده شرد. پرس از بررسری  2(IRTنظريه پاسرخ سروا  )و تحلی  مبتنی بر  1(CTTگیری )اندازه

از زيرر مقیراس برقرراری  40از زير مقیاس انتخاب درك شده و سروا  24عوام  چندگانه، سواالت 

به علت منفی بودن قب  از تحلی  عاملی حذن شدند. همچنرین سروا   SPSSباط در تحلی  با ارت

از زير مقیاس برقراری ارتباط و ک  زيرر  44و 41از زير مقیاس شايستگی درك شده و سواالت  13

در اين قسمت ضرايب پايايی برای مؤلفه هرا و کر  حذن شدند. مقیاس چهار )احساس تنش/فشار( 

پرسشنامه قب  و بعد از حذن سواالت در دو جدو  گزارش شده است. البته الزم به ذکر اسرت کره 

آيد که اسرتثنائا در خطی و از نرم افزار مولتی لوگ بدست میغیر  ب اعتبار موضعی از روشهایضري

هشت نوع ضريب اعتبار محاسبه  شده است. زيرر مقیراس  1 در جدو  .شوداين قسمت بررسی می 

 . تنش/ فشار در اين محاسبات حذن شده است

 

                                                           
1  Classical test theory 

2  Item response theory 
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  ضریب پایایی پرسشنامه انگیزه درونی )بعد از حذف سواالت( براساس نظریه 1جدول 

 گیریکالسیک اندازه

يش رابطره )نشانگرهای( ابزار بدست آمده با متغییر مکنون خو هایجهت بررسی اينکه آيا گويه

کنون همگی تحت يک عامر  قابر  جمرع شردن هسرتند از تحلیر  اينکه آيا متغییرهای مدارند و 

راتبی استفاده شد دراين مرحله ازروش تحلی  عاملی سلسله مراتبی استفاده عاملی تايیدی سلسله م

 .ودیاز درجدو  و نمودار زير ارائه می ششاخص ها مورد نمحاسبه شد.  AMOS ابزار شد و با

ونی درهای ارزیابی جزئی پرسشنامه انگیزهگیری و شاخصنتایج تحلیل مدل اندازه :2جدول 

 ها()بعدازحذف سوال

 

 مولفه ها

آلفای 

 کرونباخ

آلفای طبقه  الندادوگاتمن

 بندی

دونیمه 

 کردن

 موضعی مرکب (θتتا) Ω امگا

88/0 عالقه / لذت  88/0  89/0  70/0  85/0  88/0  93/0  90/0  

شده شايستگی درك  75/0  74/0  99/0  53/0  73/0  76/0  83/0  82/0  

68/0 تالش / اهمیت  66/0  98/0  50/0  71/0  69/0  82/0  80/0  

74/0 انتخاب درك شده  75/0  98/0  51/0  73/0  76/0  81/0  85/0  

86/0 ارزش / سودمندی  87/0  99/0  71/0  86/0  88/0  89/0  80/0  

77/0 برقراری ارتباط  79/0  98/0  66/0  76/0  78/0  90/0  89/0  

92/0 ک  ابزار  92/0  92/0  75/0  88/0  93/0  91/0  84/0  

 بارهای عاملی مولفه
ضریب استاندارد 

 شده
 سطح معناداری Tمقدار

ذتعالقه/ ل  25/0  019/0  56/13  0001/0  

08/0 شايستگی درك شده  024/0  61/11  0001/0  

همیتتالش / ا  44/0  039/0  31/11  0001/0  

00/1 انتخاب درك شده  - - 0001/0  

13/0 ارزش/ سودمندی  017/0  14/8  0001/0  

22/0 برقراری ارتباط  
026/0  

 
69/8  0001/0  
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همچنین نشانگر مقردار برای تمام بارهای  عاملی است.   Tبیانگر معناداری مطلوب ارزش  2جدو  

 اهمیرت ترالش/  024/0  شرده دركشايسرتگی  019/0 لرذت شده بررای عالقره/ب استاندارد ضري

  026/0برقراری ارتباط 017/0 ارزش/سودمندی  روی آن بوده( )نشانگرانتخاب درك شده  039/0

 t ور که مشخص است برای همه روابرط، نشرانگرها برا بارهرای عراملی خرود مقرادير همان ط است.

اری به بارهرای عراملی زيربنرايی خرود مررتبط دبراين همه نشانگرها به طور معنیامطلوبی دارند. بن

 هرایا به علت بی معنا بودن حذن شدند. بارهرای عراملی سرو  45و 27، 20،  13هستند. سواالت 

بره همرین  عاملی مرد  او  منفری بودنرد وبارهای  در مقیاس تنش/ فشار زير و  44و 41، 40، 24

درونری انگیزه  مد  تحلی  عاملی تايیدی سلسله مراتبی ابزار 1در شک   شدند.حذن  نیز دلی  آنها

 .ی انگیزه درونی بررسی شدمانده سازهبراساس کوواريانس بین باقی

 
 انگیزه درونی )بعدازحذف سواالت( مراتبی ابزارمدل تحلیل عاملی تاییدی سلسله  1شکل 
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 از منفری شرد. بعرد 44و 40،41،  24 هایفشار و همچنین سوا  /مقیاس تنش زير 1شک   در

شود که مد ، چنین استنباط می (44، 41، 40، 24سواالت منفی ) و مقیاس تنش/ فشار حذن زير

بررای تمرام   t معناداری مطلوب ارزش  تری بدست آورده است. همچنین مد  بیانگربرازش مطلوب

شايستگی درك   ، 019/0ده برای عالقه/ لذت نشانگر مقدار ضريب استاندارد شعاملی است. بارهای 

ارزش/  ،رك شررده )نشررانگرروی آن برروده(انتخرراب د ، 039/0تررالش/ اهمیررت   ، 024/0شررده 

هرای ارزيرابی بررازش کلری شراخص 3در جدو  است.   026/0 برقراری ارتباط و 017/0سودمندی

 .گیری آورده شده استمد  اندازه

گیریهای ارزیابی برازش کلی مدل اندازهشاخص  3جدول   

 

 

 

 

 

                            

و   NFI ، RMSEA ، GFI،AGFIهای: شاخص برای پرسشنامه انگیزه درونی 3درجدو 

CFI ود. شاخص شمطلوبی گزارش میRMSEA    هد.درا نشان می 062/0میزان 

 شده برای ابزار های برآوردهآستان 

در های برآورد شده و سپس توابع آگاهی ک  ابزار انگیزه درونی آمده است. در اين قسمت آستانه

محاسبه شد  و  AMOS  اين مرحله از روش تحلی  عاملی سلسله مراتبی استفاده شد و با ابزار

مورد بررسی قرار گرفت. در   MULTILOGپس از آن نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار 

پارامترهای برآورد شده برای ک  ابزار انگیزه درونی طبق نظريه پاسخ سوا  ذکر شده  4جدو  

دهد. در اين جدو  برای هر يک از را نشان می IRTهای نتیجه حاص  از تحلی  4جدو   است.

شاخص   7ابزار مورد نظر های برای هر يک از زير مقیاس. ها خطای استاندارد محاسبه شدشاخص

ها در مقیاس نظريه پاسخ است. اين شاخص بیانگر ضريب تمیز سوا   Aبرآورد شد. اولین شاخص 

ها است، به اين صورت که برای اولین های گزينهسوا  است. شش شاخص بعدی مربوط به آستانه

ی با کمترين تتا شود، به اين دلی  که هر کسای برآورد نمیگزينه )خیلی کم( هیچ آستانه

( نماينده گزينه B1) هایبايست يک گزينه را انتخاب نمايد و آن گزينه، گزينه او  است. گزينهمی

 وضعیت حدمطلوب مقدار شاخص

RMSEA 062/0  مطلوب > 0.065 

GFI 98/0  09/0>  مطلوب 

AGFI 95/0  09/0>  مطلوب 

NFI 98/0  09/0>  مطلوب 

CFI 91/0  09/0>  مطلوب 
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 ( نماينده گزينه چهارم، )B4( نماينده گزينه سوم، )B3 ( نماينده گزينه دوم، )B2 او  )کم(، )

B5( نماينده گزينه پنجم )B6ها به اين (، نماينده گزينه ششم )خیلی زياد( است. تفسیر آستانه

است. يعنی   -89/1( برای سوا  او  پرسشنامه انگیزه درونی B1شرح است که برای مثا : برآورد )

های پنجاه درصد احتما  دارد گزينه دوم )کم( را انتخاب نمايد. تمامی سؤا   -89/1فردی با تتای 

 هستند. قاب  تفسیربعدی به همین صورت 

 لنظریه پاسخ سوا های( برآورد شده طبقپارامترهای )آستانه  4جدول 

 A B1 B2 B3 B4 B5 B6 سوا 

خطای  برآورد

استاندا

 رد

خطای  برآورد

استاندا

 ر

خطای  برآورد

استاندا

 ر

خطای  برآورد

استاندا

 ر

خطای  برآورد

استاندا

 ر

خطای  برآورد

استاندا

 ر

خطای  برآورد

 استاندار

1 44/3 16/0 89/1- 10/0 63/1- 08/0 23/1- 06/0 52/0- 04/0 16/0- 04/0 77/0 05/0 

2 30/0 25/0 12/8- 74/7 04/5- 85/4 00/4- 84/3 65/1- 82/1 36/0 35/1 70/3 56/3 

3 13/4 19/0 60/1- 07/0 21/1- 05/0 87/0- 05/0 29/0- 04/0 23/0 04/0 04/1 05/0 

4 24/3 58/0 63/0- 14/0 10/0- 12/0 37/0 14/0 82/0 16/0 24/1 20/0 47/1 23/0 

5 79/1 10/0 44/2- 18/0 80/1- 13/0 29/1- 09/0 77/0- 07/0 09/0- 06/0 84/0 08/0 

6 91/0 31/0 49/1- 51/0 07/0- 33/0 57/0 43/0 95/0 52/0 43/1 65/0 88/1 81/0 

7 43/1 10/0 76/2- 23/0 07/2- 17/0 65/1- 13/0 22/1- 11/0 57/0- 08/0 56/0 09/0 

8 39/2 14/0 38/2- 15/0 76/1- 10/0 33/1- 08/0 39/0- 05/0 21/0 05/0 44/1 08/0 

9 69/0 25/0 99/6- 77/2 99/3- 48/1 34/2- 91/0 69/0- 50/0 76/0 55/0 97/3 60/1 

10 76/1 11/0 18/2- 15/0 55/1- 11/0 09/1- 08/0 21/0- 06/0 34/0 06/0 76/1 12/0 

11 89/2 51/0 38/2- 36/0 78/1- 23/0 71/1- 22/0 16/1- 16/0 74/0- 13/0 02/1 18/0 

12 05/1 08/0 41/3- 34/0 52/2- 24/0 96/1- 17/0 86/0- 11/0 13/0- 09/0 54/1 15/0 

13 25/0 08/0 47/8- 01/3 71/4- 69/1 41/2- 93/0 59/1 64/0 68/3 28/1 33/7 47/2 

14 94/1 11/0 12/2- 14/0 39/1- 09/0 82/0 07/0 02/0 06/0 51/0 06/0 60/1 11/0 

15 33/0 28/0 80/6- 27/5 85/4- 80/3 64/2- 14/2 27/0 30/1 26/3 64/2 98/5 60/4 

16 05/0 08/0 90/2- 29/0 61/1- 15/0 86/0- 11/0 24/0 10/0 01/1 12/0 31/2 20/0 

17 33/0 25/0 24/7- 21/6 44/3- 86/2 85/1- 69/1 03/1 25/1 03/2 96/1 37/6 41/5 

18 13/3 16/0 92/1- 10/0 09/1- 06/0 56/0- 05/0 08/0 04/0 51/0 05/0 47/1 07/0 

19 74/1 11/0 09/1- 09/0 11/0- 06/0 35/0 06/0 94/0 08/0 60/1 11/0 30/2 17/0 
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20 06/1 30/0 46/1- 47/0 24/0- 30/0 75/0 36/0 18/1 43/0 42/2 72/0 33/3 03/1 

21 40/0 09/0 44/3- 82/0 40/0 30/0 67/1 47/0 34/3 83/0 86/4 18/1 12/7 73/1 

22 45/0 26/0 14/7- 31/4 99/4- 94/2 12/3- 90/1 67/1- 12/1 72/0 72/0 01/1 84/0 

23 03/2 12/0 23/1- 09/0 28/0- 06/0 32/0 05/0 09/1 07/0 57/1 10/0 10/2 13/0 

24 25/0 08/0 47/8- 01/3 71/4- 69/1 41/2- 93/0 59/1 64/0 68/3 28/1 33/7 47/2 

25 72/2 16/0 29/2- 14/0 85/1- 10/0 47/1- 07/0 18/1- 05/0 62/0- 05/0 27/0 05/0 

26 26/2 39/0 70/0- 18/0 17/0 15/0 56/0 18/0 77/0 20/0 72/1 32/0 13/2 39/0 

27 35/2 14/0 27/2- 15/0 77/1- 10/0 57/1- 09/0 18/1- 07/0 58/0- 05/0 28/0 05/0 

28 80/0 24/0 95/1- 76/0 47/0- 32/0 18/0- 32/0 50/0 36/0 88/0 42/0 34/3 16/1 

29 61/0 07/0 46/4- 58/0 10/3- 43/0 44/2- 35/0 24/1- 22/0 52/0- 16/0 30/1 22/0 

30 32/2 39/0 47/0- 15/0 18/0 15/0 50/0 16/0 64/0 17/0 74/0 19/0 49/1 26/0 

31 26/2 14/0 44/2- 18/0 12/2- 14/0 76/1- 10/0 35/1- 08/0 95/0- 06/0 12/0 05/0 

32 49/0 27/0 20/5- 00/3 80/2- 68/1 18/1- 91/0 55/0 69/0 01/2 22/1 34/3 90/1 

33 61/0 08/0 59/4- 67/0 99/2- 45/0 78/1- 29/0 19/0 16/0 45/1 23/0 49/3 42/0 

34 88/0 31/0 64/5- 29/2 83/4- 82/1 48/3- 25/1 30/2- 81/0 81/1- 66/0 06/0- 37/0 

35 03/4 22/0 14/2- 11/0 81/1- 08/0 29/1- 06/0 79/0- 04/0 60/0- 04/0 09/0 04/0 

36 18/0 23/0 07/5- 79/5 73/4- 41/5 95/3- 51/4 04/3- 45/3 04/2- 32/2 67/1 10/3 

37 45/2 15/0 91/1- 11/0 68/1- 09/0 36/1- 08/0 88/0- 06/0 52/0- 05/0 25/0 05/0 

38 11/2 12/0 72/1- 11/0 22/1- 09/0 79/0- 07/0 13/0- 05/0 20/0 05/0 95/0 07/0 

39 92/1 41/0 53/1- 28/0 52/0- 19/0 14/0- 19/0 31/0 27/0 73/0 24/0 29/1 32/0 

40 55/3 19/0 97/1- 10/0 42/1- 07/0 04/1- 05/0 65/0- 04/0 19/0- 04/0 63/0 05/0 

41 45/1 29/0 21/2- 46/0 39/1- 30/0 82/0- 21/0 53/0- 18/0 31/0- 18/0 03/0 18/0 

42 18/0 10/0 35/7- 49/4 90/2- 53/2 11/0- 41/1 07/3 87/1 43/5 40/3 35/11 95/6 

43 29/0 27/0 67/10- 21/9 95/7- 70/6 57/7- 36/6 62/2- 20/2 61/0- 99/0 43/5 07/5 

44 30/0 08/0 79/7- 16/2 49/5- 52/1 06/4- 12/1 11/1- 42/0 43/0 30/0 28/4 09/1 

45 16/1 26/0 24/1- 32/0 59/0 25/0 93/0 32/0 13/1 35/0 51/2 65/0 73/2 70/0 
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 و نتیجه گیری بحث

 سرنجی آنهرای روانژگریوي انگیرزه درونری و عاملی ابرزار هدن پژوهش حاضر بررسی ساختار

 .ه شردروش پاسرخ سروا  اسرتفاد گیرری وهای کالسیک و نوين اندازهروش در اين مطالعه از .است

بره  محاسربه شرد. SPSSافرزار نررم گیری و براکالسیک اندازه سنجی براساس رويکردويژگی روان

بق نظريه ط  GRMمد   استفاده از تحلی  عاملی سلسله مراتبی با ای ازسازه بررسی اعتبار منظور

-های روانژگیبدست آمد. همچنین وي MULTILOGو  AMOSبزار  استفاده ازا پاسخ سوا  با

 .ت آمدتوابع آگاهی بدس و پارامترهای آستانه و سنجی براساس نظريه پاسخ سوا  نیز انجام شد

کرونباخ، برای ک  ابرزار انگیرزه آلفای ش، ضريب پايايی پرسشنامه باهای اين پژوهبراساس يافته

رای مولفره براخ برکرونطلوب در ابزار است. کمترين آلفرایاست که نشان از همسانی م 86/0درونی 

باشرد. ( مری88/0لرذت ) کرونباخ بررای مولفره عالقره/باالترين آلفای ( و64/0شار )ف احساس تنش/

دانررد را برررای ضرررايب پايررايی مطلرروب می 7/0( کرره 1994) 1اسرراس قاعررده نانررالی و برنسررتاينبر

ی قاب  قبو  مد نظرر پايايبه عنوان مقدار  7/0معموالً مقادير پايايی بیشتر از حدود (. 1393)رضايی،

 فشرار و ترالش/ ترنش/کرونباخ شود آلفایهمانطورکه مشاهده می (.1393پور،گیرد )گرامیقرار می

يرايی براسراس نظريره مقايسره ضرريب پامطلروبی ندارنرد.  اعتبرار و باشرندمی 7/0از  همیت کمترا

 مقیراس کرونباخ زيرفایآل که مقدار دهدها نشان میاز حذن سوا  بعد گیری قب  وکالسیک اندازه

کردنرد و  افرزايش پیردافشرار  تنش/مقیاس  زير و( 44و 41، 40، 24، 13) هاحذن سوا  از ها بعد

نیمره کرردن تتا، امگا، دوتمامی ضرايب پايايی ) .رسیده است 92/0به  86/0از  آلفای ک  ابزار مقدار

را نشران  75/0يبی براالتر از ( هرم ضررموضرعی بندی شرده، مرکرب وگاتمن ،آلفای طبقه دو ،الندا

دهند. با توجه به اين که در پاسخگويی به اين بخش از سؤا  هم از روشهای کالسریک و هرم از می

 و های ابرزار مرورد نظرر را از لحراظ اعتبرارروشهای غیرخطی استفاده شد، و هرر دو بخرش، يافتره

 ،(2003گلیس )مطالعات تسی با همچنین نتايج بدست آمده همسانی درونی مورد تايید قرار دادند. 

( همخوانی دارد، آنران 1392سلطانی عربشاهی ) و ( 1989مکیولی ) (،2015ويرا ) ،(2009جیمی )

 .( حذن نمودند68/0 و 50/0کرونباخ یکم )آلفابه دلی  پايايی  ازک  ابزار فشار را /اس تنشنیز مقی

 عراملی اسرتفاده شرد. در تايیرد روش آنالیز ساختاری پرسشنامه انگیزه درونی از برای تعیین اعتبار

مری گرفرت، ترسریم شرد.  قررار مجموعره آنهرا زير که درهايی راسوا  و مربوط به ابعاد نمودار ابتدا

های تجربی بررسی شد. داده گام او  برازش مد  نظری با همچنین برای ارزيابی برازندگی مد ، در

ها، برازش چندان مطلوبی نردارد. بره داده که مد  با آن بود مد  او  حاکی از نتايج بدست آمده در

 41، 40، 24،13 هرایسروا  و مقیاس تنش/ فشرار مد  بعدی ، ضرايب منفی )زير همین دلی  در

 tهرای ( حذن شدند. براساس نتايج بدست آمده، برازش مد  آخر نسربت بره مرد  او ، ارزش44و
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هرای مرتبره او  برا عامر  او  و همچنرین عام های مربوطه مرتبه تک نشانگرها با عام برای تک 

بره خروبی کندکه نشانگرها اطمینان معنادار است. اين يافته تسکید می 001/0مرتبه دوم با بیشتر از 

ترری بره های مرتبه او  هم زير مجموعه عام  کلیکنند. همچنین عام هايشان را حمايت میعام 

واريانس اسرتاندارد ها دارای اعتبار هستند. درصد ام ها و عيهیرند. لذا گوگقرار می انگیزه درونینام 

عراملی،  تايیرد آنرالیز دهد. نتايج حاصرله ازتبیین شده برای نشانگرها هم مقدار مطلوب را نشان می

اين  و بنای نظری برازش دارد زير عاملی و ساختار های پژوهش باکه داده باشداين مطلب می بیانگر

مقیاس عالقه/ لرذت بررای میرزان  زيراست.  نظر مورد ابعاد با هابودن سوا  مسونشان دهنده ه امر

پرسشرنامه گرفته شده است. بنابراين اگرچره پرسشرنامه کلری ،  نظر خودسنجی انگیزش درونی در

مقیاس عالقه/ لذت است که به انگیزش درونی اختصاص دارد  زير شود، تنهاانگیزه درونی نامیده می

بره  هراشان داد که بارعاملی تمرام مولفره(  ن2015ويرا ) همین راستا در (.1994ان،همکار دسی و )

مشابه است فقط مورد عالقه / لذت يک الگوی مختلف در نمرات بارگرذاری اسرت و  کلی بسیار طور

گری که حفرظ هد. اين نتايج با تئوری خودتعییندنشان می باالترين نمره بارگذاری در عام  کلی را

گری است همخروانی دارد. بررای ارزيرابی نظريه خودتعیین ن به عنوان شاخص مستقیم درلذت برد

 CFIو   NFI ، RMSEA ، GFI،AGFIشراخص هرای:  انگیرزه درونریبرازنردگی پرسشرنامه 

نترايج تحلیر   دهرد. دررا نشران می 062/0میزان    RMSEAشود و شاخص مطلوبی گزارش می

براالی  همچنرین مقرادير مطلوب شاخص های برازش کلری و عاملی تايیدی سلسله مراتبی وضعیت

 ، ترجمره پاشاشرريفی و2000امبرتسون  های مناسب هستند )مالك هايی برای انتخاب گويه  3/0

درصرد اطمینران  99ها با هم همبستگی معناداری با بریش از (. بنابراين تمام عام 1388 همکاران،

( 1989مکیرولی) ،(2003گلیس)تسی ،(2009می )جیهای پژوهششاخص  با دارند. پژوهش حاضر

 انردبدسرت آورده معنادار مثبت و بارهای عاملی را ( همخوانی دارد. آنها1392و سلطانی عربشاهی )

RMSEA (06/0 ) محاسبات آنها نیز مقدار  است. در پژوهش حاضر هماهنگ با و که تماما همسو

کره  توان عنوان نمودمی اين مقادير تکیه بر با همین رو ها برازش مطلوبی داشتند. ازهمه شاخص و

نامناسرب  هایجهت شناسايی حذن سوا  پژوهش حاضر در است. برازش مناسبی برخوردار مد  از

های چندگانه استفاده شده است. اولین شاخص مدنظر، نتايج مربروط بره تحلیر  عراملی شاخص از

توجه نتايج مربوط به تحلی  عاملی  مورد مرتبه او  است. دومین شاخص تايیدی سلسله مراتبی در

های گیمدنظر، نتايج مربوط به بررسی ويژ چهارمین فاکتور سومین و به روش بیشینه درستنمايی و

بررسری  پرس از نظريه پاسخ سروا  اسرت. براساس نظريه کالسیک اندازه گیری و سنجی ابزارروان

مقیاس برقراری  زير از 40سوا   درك شده ومقیاس انتخاب  زير از 24 هایعوام  چندگانه ، سوا 

 تحلی  عاملی حذن شدند. همچنین سوا  به علت منفی بودن قب  از  SPSS  تحلی  با ارتباط در

 نیرز مقیراس برقرراری ارتبراط و زير از 44و 41 هایسوا  مقیاس شايستگی درك شده و زير از 13
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که ممکن اسرت  خاطرنشان کرد ته بايدفشار( حذن شدند. الب مقیاس چهار )احساس تنش/ ک  زير

 پرسشنامه انگیزه درونی نتايج متفاوتی بدهد ولری نترايج در جايگزين کردن فعالیت های مختلف در

سلطانی عربشاهی که انگیزه  سنجیده و رقابت ورزشی را مورد تحقیقات مکیولی که انگیزه درونی در

انگیزه درونری مطالعره آزاد يکری سشنامه پر تحقیقات سنجیده با درونی درحیطه آموزش پزشکی را

ممکن است نتايج  توان فعالیتهای مختلفی جايگزين کرد ودرپرسشنامه انگیزه درونی می بوده است.

-متفاوتی از هر يک از آنها گرفت که با نتايج اين تحقیق يکسان نباشد به همین خاطر پیشنهاد می

فاده شود و نتايج را برا ايرن پرژوهش مقايسره کننرد. برای ارزيابی کار و يا فعالیتهای ديگر استشود 

 در کنردمری فعرالیتی پیشرنهاد و دامره هرکرارا شرروع و به دلی  اهمیت انگیزه درونی در پژوهشگر

 مردارس و درهمچنرین  هرای افرزايش انگیرزه درونری را آمروزش دهنرد.ها شیوهدانشگاه مدارس و

انگیرزه  برا يرادگیری را فعالیتهرای آموزشری و ،رونیبیانگیزه  پاداش و ها به جای استفاده ازدانشگاه

 .کند وری بیشتری پیداآموزش بهره تا درونی همراه سازند
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