Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش ه پژههش در رهانشناسی کاربردی

Vol 18. No. 2 (Continuous No. 68)- summer 2017

)68  (پیاپی،1396  تابستان،2  شمارة،سال هجههم
102-110 صص

PP: 102-110

Examine factor structureBlais selfdetermination Work Motivation
Inventory among primary and
secondary first and second teachers of
northern cities west Azarbaijan

بررسی ساختار عاملی مقیاس انگیزش شغلی خود
تعیینگری بلیس در بین معلمان ابتدایی و متوسطه
اول و دوم شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی
*

Ehsan Azimpoor , PhD Student
Curriculum, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

Javad Mesrabadi. Ph.D.
Professor, Department of Education, Faculty of Education
and psychology, University of Azarbaijan Shahid Madani,
Tabriz, Iran.

Peyman Yarmohammadzade. Ph.D.
Associate Professor of Education and psychology,
University of Azarbaijan Shahid Madani, Tabriz, Iran.

احسان عظیمپور

 دانشرده، گرره علرو تربیتری،دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی
. ایران، تبریز، دانشگا تبریز،علو تربیتی ه رهانشناسی

جواد مصرآبادی
 دانشگا، دانشده علو تربیتی ه رهانشناسی،استاد گره علو تربیتی
. ایران، تبریز،شهیه مهنی آذربایجان

پیمان یارمحمهزاد
، دانشرده علرو تربیتری ه رهانشناسری،دانشیار گره علو تربیتری
. ایران، تبریز،دانشگا شهیه مهنی آذربایجان

Abstract
This research was done to examine the factor
structure of
Blais Self-determination Work
Motivation Inventory among primary and
secondary first and second teachers of northern
cities of west Azarbaijan.
The research
population consisted of 4478 primary and
secondary first and second teachers
The
research sample was selected by stratified
multistage cluster sampling method. Research
inventory was Blais Self-determination Work
Motivation Inventory(1994).
Confirmatory
factor analysis and Cronbach's alpha reliability
was sused to anlyze the data. The results of
confirmatory factor analysis, indicated that the
six-factor model reached an acceptable fit to the
data (p≤0/001). The amount 0/85 for Cronbach's
alpha coefficient showed that the questionnaire is
reliable.
Keywords: Job motivation self-determination,
factor structure, teachers, elementary, secondary
first and second.

چکیده
این پژوهش با هدف بررس ی س اتاار ا ای ی یقی ا اگیی
شغ ی تودتعیینگری ب یس در ب ین یع ا ا ابا دایی و یاوس
.اول و دوم شهرهای شاالی اساا آذربایجا غربی اگج ام ش د
 جایع.رو این پژوهش از گوع توصیفی از گوع پیاایشی بود
آی اری پ ژوهش ش ای یع ا ا ابا دایی و یاوس اول و دوم
 گفر ب ود7744 شهرهای شاالی اساا آذربایجا غربی ب تعداد
گاوگ پ ژوهش ب ش یوم گاوگ گی ری توش ای چندیرح ای
شغی
طبق ای اگاخاب شد اب ار پژوهش یقیا اگواع اگیی
) بود برای تح ی دادمها از تح ی4997( تودتعیینگری ب یس
.اای ی تأییدی و پایایی ب ش یوم آلف ای وروگب ا اس افادم ش د
 گشا دهندة ای ن اس و الی وی،گاایج تح ی اای ی تأییدی
)p≤0/004( شش اای ی ب راز قاب قب ولی ب ا دادمه ا دارد
 گی گشا داد و پرسشنای0/48 ضریب آلفای وراگبا ب یی ا
. از پایایی قاب قبولی برتوردار اس
،ش غ ی ت ودتعیینگ ری
 اگیی:واژهه ای کلی دی
 یاوس دورم اول و دوم، ابادایی،  یع اا،ساتااراای ی
Ehsan.azimpoor1366@gmail.com : نویسنهة مسؤهل.*
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مقدمه
هر سازمانی برای نیل به اهداف خود به منااب متلف ای نیااز
دارد .مهمترین منب هر سازمانی نیروی انساانی شاالل در ن
سازما است .چنانچه این نیارو دارای انگیازش ،رضاایت و
روحیه باشد توا  ،اسلعداد و مهارت خاود را در خادمت ن
سازما به کار خواهد گرفت .یکای از مهامتارین ملغیرهاای
پیشبین نگرشهای مثبت شغفی و نیز عمفکرد مطفوب فردی
و سازمانی ،انگیزش شغفی است .انگیزش شغفی مجموعاهای
از نیروهااای اثربتشاای اساات کااه از درو و ورای وجااود
شتص سرچشمه میگیرد تا نلازگر رفلار مربوط به کار باشد
و ش اکل ،جهاات ،شاادت و مااداومت ن را تعیااین م ایکنااد
(پیندر1991 ،1؛ به نقل از نعامی ،پیریاایی .)1390 ،در حاوز
صاححیت و توسااعه حرفااهای معفماا  ،تمااایحت انگیزشاای
معفما از اهمیت باالیی برخوردار است .انگیازش شاغفی از
عوامل تعیینکنندة فرنیناد نماوزش ،تعامال اجلمااعی ،خاود
شکوفایی حرفهای و توسعه حرفهای معفما اسات (بجکای،،
ویوچلی ،،زالتی .)2014 ،2،التام 3در ماورد اهمیات انگیازش
در میا معفما بیا میکند که هر انداز فعالیت معفما توأم
باانگیز باشد؛ روحیة کااری ننهاا در تادری مطفاوب و در
صورت عک روحیة کاری ننها پاایین و ناامطفوب خواهاد
بود (ویسی .)1391 ،عدم انگیازش مناسام معفمای ،نگارش
من ی نسبت به کار ،احساس خسلگی روانی ،رفلن به کاحس
بدو نمادگی قبفی ،لیبتهای مکرر ،فراموشی و افسردگی را
بااه دنبااال خواهااد داشاات ( بی اای ،1311 ،بااه نقاال از
ویسی.)1391،
یکی از نظریههای جدید در زمینه انگیزش شغفی ،نظریاه
خودتعیینگری 4است که بر انواع گوناگو انگیزش در افاراد
بهجاای مقادار ن تمرکاز دارد و توجاه ویاژ ای باه م هاوم
انگیزش خودمتلااری ،انگیازش کنلارلشاد و بایانگیزگای
بهعنوا پیشبینهای مهم پیامدهای عمفکرد و بهزیسالی دارد
(گاگنه و دسی .)2001 ،1به اعلقاد والرناد )1997( 6انگیازش
شغفی دارای سه سطح انگیزش درونای ،انگیازش بیرونای و
بی انگیزگی است .در نظریه خودتعیینگری ،چهار سطح برای
انگیزش بیرونی بر مبنای سبکهای تنظیمی افراد ت ت عنوا
تنظیام بیارونای ،7تنظیم درو فکنی شاد  ،1تنظیام تشتیص

داد شد  9و تنظیم هماهنگ شد  10مطرحشد است .مطابق باا
نظریه خودتعیینگری ،افراد تاحش مایکنناد تاا نقاش هاای
اجلماعی و تقاضاهایی که از ننها انلظار میرود و باهصاورت
درونی برانگیزانند نیسات را ای فرایناد درونایساازی باه
ارزشهای شتصی و خودتنظیمی تبدیل کنند .بیانگیزگی به
حاللی اشار دارد که در ن فرد فاقاد انگیاز اسات و های،
دلیفی برای انجام کار ندارد .تنظیم درو فکنای شاد از نظار
نوع تنظیم شبیه به تنظیم بیرونی است و رفلار در ن توسا
پاداشها و تنبیهها هدایت میشود با این ت اوت که در تنظیم
درو فکنی شد پاداشها و تنبیهها توس خاود فارد اعماال
میشود و کملر ت ت کنلرل م ای بیرونای و دیگارا قارار
میگیرد .در تنظیم تشتیص داد شد افراد احسااس نزادی و
خودمتلاری بیشلری میکنند؛ چرا که رفلارهای ننها بازتااب
جنبههایی از خودشا است .در این ساطح افاراد ارزش هار
رفلار را درک کرد و ن را بهعنوا ارزش خود پذیرفلاهاناد.
کاملترین نوع درونیساازی کاه باه انگیاز بیرونای اجااز
میدهد تا کامحً خودمتلاار و ارادی باشاد ،تنظایم هماهناگ
شد است که در ن همانندسازی با دیگر جنبههای شتصی
مانند ارزشها و عحئق تف یق میشود .در ایان ناوع تنظایم،
رفلار با سایر جنبههای شغل و زندگی فرد ترکیم میگردد و
افراد حا مایکنناد کاه رفلاار ننهاا بتاش الزم و مکمال
خودشا است و در نلیجه خود تعیاینشاد اسات (دسای و
رایاا  .)2000 ،در نهایات ،شاکل کاامحً خاودتعیینگاری،
انگیزش درونی است .انگیزش درونی بهعنوا تحشی کاه در
لیاب پیامدها و پاداشهای بیرونی صورت میگیرند ،تعریف
میشود (دسی و رایاا  .)1991 ،افارادی کاه دارای انگیازش
درونی هسلند ،برای خاود اهادافی تعیاین مایکنناد و بارای
رسید به ن میکوشند.
انگیزش خودتعیینگری با پیامادهای فاردی و ساازمانی
مطفوبی همچو عمفکرد شغفی اثربتش ،خشنودی شغفی و
میاال به ماناد در شغال رابطااه مثبلی دارد .افارادی کاه از
خودتعیینگری باالتری برخوردارند ،در مقایسه با کسانی کاه
دارای انگیزش کنلارل شد هسلند ،باه میازا کملری درگیار
منازعات و تعارضهای بین فردی میشاوند (دسای ورایاا ،
 .)2000در پااژوهشهاای ملعاددی رابطااه بیاان انگیازش

2. Bjekić, Vučetić & Zlatić
)4. Self- determination (SDT
6. Vallerand
8. interjected regulation
10. integrative regulation

1. Pinder
3. Latam
5. Gagne & Deci
7. external regulation
9. identified regulation
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خودتعیینگری معفما با پیامدهای نموزشی نشاا داد شاد
است (هالزبرگر ،فیفیپ و کاانلر .)2014 ،1معفماانی کاه کاار
خااود را دوساات دارنااد و ن را بااا لااذت انجااام ماایدهنااد،
دانشنموزانی با انگیز ساازگاری بیشالر و موفقیات بااالتری
دارند (فرنزل ،گوتز ،لودکاه ،پکارا  ،ساوتن2009 ،2؛ بااکر،3
2001؛ جسوس و لنز2001 ،4؛ کانلر ،فرنازل ،نااقی ،باومرت،
پکرا 2011 ،1؛ مو ،پازاگفیا ،رسونی2010 ،6؛ رادل ،سارازین،
لقراین ،واید.)2010 ،7
بررسی پیشینه مربوط به پژوهش حاضر نشا داد نعاامی
و پیریایی ( )1390در پژوهشی به بررسی روایی مقیاس انواع
انگیزش شغفی خودتعیینگری بفای ( )1994در باین کفیاه
کارکنا شرکت وبنهن اسلا اص ها با اسال اد از روش
ت فیل عامفی تأییدی با ورود  11ماد و  6عامل میپردازد که
نلایج نشا میدهد  KMOبرای ک ایت نمونهبرداری به 0/14
منلج شد که حاکی از منطقای باود ت فیال عاامفی و قابال
گزارش بود ن است .از رفی مقدار  KMOبیانگر واریان
تبیین شد حداکثر عوامفی است که از ت فیل عوامل حاصال
شد و ارزش ویژ ننها باالتر از یک است .باه عباارتی ایان
6عامل 14درصد واریان 11ماد در مقیاس خودتعیینگاری
را تبیین میکنند .مجموعه ماد هاای ایان پرسشانامه از یاک
واریان مشلرک قابل قبولی برخوردار اسات کاه باه ناوعی
بیانگر اعلبار نزمو نیاز اسات .همچناین پاژوهش نعاامی و
پیریایی ( )1390پایایی هر یک از شش خرد مقیاس انگیزش
1
شغفی خودتعیینگری را باال ارزیابی مینماید .همچنین واکر
( )2002در پژوهش خاود روایای ایان مقیااس را باا روش
ت فیل عامفی تأییدی باا اسال اد از نارمافازار  AMOS16در
سطح بسیار خاوبی باه دسات نورد و همچناین پایاایی ایان
مقیاس را با اسل اد از روش نل اای کرونباا  0/19گازارش
9
کرد است .بهعحو ترمبفی ،بحنچارد ،تیفور ،پففلیر و ویفنیاو
( )2009در پژوهش خود نشا دادند روایی مقیاس انگیازش
شغفی بفی ( )1994را در باین گارو از کاارگرا نظاامی و
لیرنظامی باررسی نمودند کاه نلایج این پاژوهش حااکای از
روایی مناسم این مقیاس داشت .همچنین ننها پایاایی خارد
مقیاسهای این ابزار را از  0/64تا  0/13گزارش نمودند.

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه
روش این پژوهش توصی ی و از نوع پیمایشی برای بررسای
ویژگی هاای روا سانجی (پایاایی و روایای) مقیااس اسات.
جامعة نماری مربوط به این پژوهش ،شامل معفما ابلادایی و
ملوسطه اول و دوم شهرهاای شماالی اسلا ن ربایجا لربی
(شامل شهرهای سفماس ،خاوی ،مااکو ،چالادرا  ،چایهاار ،
شاوط و پفادشت) در ساااال ت صیفی  92 -93بودند که بر

2. Frenzel, Goetz, Ludtke, Pekrun & Sutton
4. Jesus & Lens
6. Moe, Pazzaglia & Ronconi
8. Walker
10. integrative regulation

1. Kunter, Holzberger & Philipp
3. Bakker
5. Kunter, Frenzel, Nagy, Baumert & Pekrun
7. Radel, Sarrazin, Legrain & Wild
9. Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier & Villeneuve

با توجه به اینکه انگیزش ملغیری چندبعدی است و چو
به نظر میرسد نوع انگیزش شغفی معفما ارتباط تنگاتنگی با
چگونگی نموزش و مدیریت کحسی معفما دارد و باه دلیال
اینکه تعداد ت قیقات انجام گرفله باا ایان موضاوع خصوصااً
برای معفما در ایرا کم است؛ بناابراین هادف از پاژوهش
حاضاار بررساای ساااخلار عااامفی مقیاااس انگیاازش شااغفی
خودتعیینگری بفی است .نلایج این پژوهش مای تواناد باه
گساالرش مبااانی نظااری موجااود در زمین اة انگیاازش شااغفی
خودتعیین گری معفما بیانجامد .پا هادف ایان پاژوهش،
فراهم نورد شواهدی در خصوص تغییرناپاذیری سااخلاری
پرسش های مقیاس انواع انگیزش شاغفی خاودتعیینگاری از
ریق ت فیل عامفی تأییدی و همسانی درونی ن بود .ت فیال
عامفی تأییدی به خا ر انعطافپذیری و توانایی که در کمای
کرد میزا برازش مدل با داد ها دارد ،روشی ایاد نل بارای
نزمو تغییرناپذیری ساخلاری نزمو ها است .در واقا  ،ایان
پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت زیر است:
 .1نیا توزی فراوانی نمودار سلونی عاملهای مرباوط باه
انگیزش شغفی خودتعیینگاری بفای ( )1994در نموناة
معفما ایرانی نرمال است؟
 .2نیا ساخلار عامفی ساؤالهاای مقیااس اناواع انگیازش
شغفی خودتعیین گری بفای ( )1994در نموناة معفماا
ایرانی ،تکرار و تأیید میشود؟
 .3نیا مقیاس انواع انگیزش شغفی خودتعیینگاری بفای
( )1994در نمونة معفما ایرانی ،از پایایی الزم برخوردار
است؟
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اساااس نمااار اعحماای ادارة کاال نمااوزشوپاارورش اساالا
ن ربایجا لربی ،تعداد کل ننها  4471ن ر بودند .نمونه نماری
این پژوهش نیز باق جادول کرجسای و مورگاا )1970( 1
شامل  314ن ر تعیین شد که به شیو نموناهگیاری خوشاهای
چندمرحفهای بقهای انلتاب شدند که از این تعداد  111ن ر
مرد و  196ن ر ز بودند .از مجموع پرسشانامه هاای پتاش
شد در بین معفما تعداد  320پرسشنامه تکمیل و در اخلیار
پژوهشگرا قرار گرفت (نر بازگشت 90درصد).

تنظیم هماهنگ شد  ،0/97تنظیم بیرونی  0/94و بیانگیزگای
 0/92و برای کل مقیاس  0/70باه دسات نوردناد .همچناین
واکار ( )2002پایاایی را بارای تنظایم درونای  ،0/11تنظایم
تشتیص داد شد  ،0/71تنظیم درو فکنی شد  ،0/71تنظیم
هماهنگ شد  ،0/19تنظیم بیرونی  0/77و بیانگیزگای 0/17
و برای کل مقیاس  0/19به دست نوردند .ترمبفی ،بحنچاارد،
تیفور ،پففلیر و ویفنیو ( )2009پایایی خرد مقیااسهاای ایان
ابزار را از  0/64تا  0/13گزارش نمودند.

ابزار سنجش
مقیاس انواع انگیزش شغفی خاودتعیینگاری توسا بفای
( )1994ساخله شد .در این پژوهش ،ابلدا پرسشانامه توسا
دو ملتصص زبا انگفیسی به فارسی ترجمه و باه دنباال ن
در اخلیار چناد ن ار از معفماا مارد و ز گذاشاله شاد تاا
کجفهمیهای موجود در ترجمه شناساایی و رفا گاردد .باه
دنبال این کار نیز چند ن ر از اعضای هیئتعفمی روایی م لوا
و تطابق فرهنگی این پرسشنامه را تأیید کردند .این پرسشنامه
دارای  6خرد مقیاس شامل تنظیم درونی «بارای دساتیاابی
به لذت ناشی از یادگیری کارهاای جدیاد ،شاغل معفمای را
انلتاب کرد ام» ،تنظیم درو فکنی شاد «هادف اصافی مان
موفقیت در شغل معفمی است؛ در لیر این صورت نمی توانم
از خودم راضی باشم» ،تنظیم تشتیص داد شد «مان بارای
اینکه به شیو خاصی از زندگی کرد برسم ،شغل معفمای را
انلتاااب کاارد ام» ،تنظاایم هماهنااگ شااد «بتااش مهماای از
شتصیت من ،مربوط به شغل معفمی اسات» ،تنظایم بیرونای
«چو درنمادی نداشالم شاغل معفمای را انلتااب کاردم» و
بیانگیزگی «عفت بیانگیزگی من ایان اسات کاه نمایتاوانم
وظایف مهم مربوط به شغفم را مدیریت کنم» اسات کاه هار
کدام از ایان مؤل اههاا دارای ساه گویاه مایباشاند .در ایان
پرسشنامه نزمودنی ها میازا موافقات خاود را باا هریاک از
گویهها ،بر اسااس مقیااس  7درجاهای لیکارت از ( 1کاامحً
متال م) تا ( 7کامحً موافقم) بیا میکنند (جدول  .)1روایای
مقیاس انگیزش شغفی بفی ( )1994در پژوهش های نعاامی
و پیریایی ( ،)1390واکر ( )2002و ترمبفی ،بحنچارد ،تیفاور،
پففلیر و ویفنیو ( )2009مورد تأیید واق شد است .همچناین
نعامی و پیریایی ( )1390پایایی هر یک از شش خرد مقیاس
انگیزش شغفی خودتعیینگری را برای تنظایم درونای ،0/91
تنظیم تشتیص داد شد  ،0/97تنظیم درو فکنی شد ،0/16

روش اجرا و تحلیل دادهها
در ابلدا برای جم نوری داد ها ،ابلدا معرفی ناماه از دانشاگا
شهید مدنی ن ربایجا به ادار ٔ کل نموزشوپارورش اسالا
ن ربایجااا لرباای اخااذ شااد و بااا مراجعااه بااه ادار ٔ کاال
نمااوزشوپاارورش اساالا ن ربایجااا لرباای ،نمااار معفمااا
شهرهای شمالی اسلا در هر سه مقط ابلادایی ،راهنماایی و
دبیرسلا  ،به ت کیک شهرها و جنسیت معفما  ،تهیه شاد .در
مرحفااة بعااد ،بااا مراجعااه بااه هاار یااک از ادار هااای
نموزش وپرورش این شهرها و تهیة معرفی نامه برای مادارس
و نیز تهیه لیست مدارس ابلدایی ،راهنمایی و ملوسطه شهری،
با توجه به مراحل نمونهگیری ،به مدارس مراجعه شد .بعد از
هماهنگی با مدیر مدرسه ،توضی ات الزم به معفما ارائاه و
پرسشنامهها بین ننها توزی شد و بعد از  41دقیقه در مدارس
ابلدایی و در مدارس دبیرسلا و راهنمایی بعاد از  90دقیقاه
جم نوری گردید .البلاه در مدارسای هام معفماا باه دلیال
مشغفة کاری درخواست کردند که پرسشنامهها را بعاد چناد
روز به مدیریت مدرسه ت ویل دهند و در مراجعات بعدی از
مدیر مدرسه ت ویل گرفله شد .در نهایت باهمنظاور بررسای
روایی و پایایی این ابزار ،به ترتیم از مدلهای ت فیل عاامفی
تأییدی با اسال اد از نارم افازار  AMOS22و ضارایم نل اای
کرانبا با اسل اد از نرمافزار  SPSS16اسل اد شد.

2

2. Blais Work Motivation Inventory

یافتهها
در جدول  ،1میانگین و ان راف معیار عامالهاای پرسشانامة
انگیزش شغفی خودتعیین گری ارائه شد است .هما گونه که
مشاهد میشود ،تنظیم هماهنگ شد با مقادار  11/74دارای
بیشاالرین میااانگین و تنظاایم بیروناای بااا مقاادار  9/47دارای
کمترین میانگین است.

1. Krejcie & Morgan
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جههل  .1میانگین ه انحراف معیار عاملهای پرسشنامة انگیزش شغلی خودتعیینگری
مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

تنظیم درهنی

18/8

1/9

تنظیم هماهنگ شه

18/41

1/4

تنظیم تشخیص داد شه

14/12

2/11

تنظیم درهنفدنی شه

11/11

3/9

تنظیم بیرهنی

9/14

1/61

بیانگیزگی

10/81

3/88

برای بررسی نرمال بود توزی فراوانای نماودار سالونی
عاملها از نمودار هیسلوگرام مربوط به هر کادام از عامالهاا

اسل اد گردید کاه نلاایج نشاا داد توزیا فراوانای نماودار
سلونی عاملها ،تقریباً نرمال است.

شدل  .1نمودارهای هیستوگرا مربوط به مؤلفههای پرسشنامه انگیزش شغلی خودتعیینگری بلیس برای بررسی نرمال بودن
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در این بتش انواع الگوهای احلمالی عاملها با توجه باه

میشود ،مقدار شاخص برازش مطفق کایاساکوئر (،)CMIN

مبااانی نظااری و پیشااینة مطالعااات انجااامشااد درگذشااله

برابر با  311/44بود و معنی دار است ( .)p≥0/001لذا بر این

بررسیشد اند .مقایسة الگوها بر اساس شاخصهای نیکاویی
برازش انجامشد اسات .بار ایان اسااس ،اگار ()CMIN /df

اساس ،مدل برازش مناسبی با داد های تجربی نادارد .مقادار
شاخص های برازش تطبیقای بارای ( ،)CFIبرابار باا  0/17و

کوچااکتاار از دو ،عاادم معناااداری شاااخص (،)CMIN

باارای شاااخص ( 0/17 ،)IFIاساات .هاامچنااین ،مقاادار

شاخصهاای ( )IFIو ( )CFIبازر تار از  0/90و شااخص

شاخص های مقلصد برای ( 0/07 ،)RMSEAو برای شاخص

( )RMSEAکوچک تر از  0/01باشاند ،نشاا دهنادة بارازش

( 2/12 ،)CMIN/DFاست؛ بنابراین ،بر اسااس ماحک باراو

مناساام و مطفااوب اساات .چنااا کااه کااه در جاادول ،2

( ،)2006مدل عامفی تأییدی ،برازش ضعی ی با داد ها داشاله

شاخصهای برازش مدل عامفی تأییدی سنجش پرساشناماه

و نیاز به اصحح دارد.

انگیاازش شااغفی خااودتعیینگااری بفاای

( )1994مشاااهد

جههل  .2شاخصهای برازش مهل عاملی تأییهی سنجش پرسشنامه انگیزش شغلی خودتعیینگری بلیس در مهل اهل ه ده
نوع
شاخص
مطلق
تطبیقی
مقتصه

عالمت
اختصاری
CMIN
CFI

IFI
RMSEA
CMIN/DF

معادل فارسی

مالک برازش مطلوب

خی ده
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش افزایشی
ریشه میانگین مربعات
خطای برآهرد
نسبت مجذهر خی به درجه
آزادی

کوچک بودن ه عه معنیداری
مقادیر نزدیک به  0/91یا بیشتر
مقادیر نزدیک به  0/91یا بیشتر
مقادیر نزدیک به  0/01یا کمتر

مهل اهل
(قبل اصالح)
381/11
0/84
0/84
0/04

مهل ده
(بعه اصالح)
261/2
0/93
0/93
0/01

مقادیر بین  1تا 2

2/82

2/01

بارای اصاحح ماادل ،شااخصهااای اصاحح 1پیشاانهادی
 AMOSمورد بررسی قارار گرفات .بنلفار و چاو )1917( 2و
بنلفر ( ،)1911خا رنشا کرد اند که ویژگی ناهمبساله باود
کفیة خطاها در یک مدل ،بهندرت با داد های واقعی ملناسام
است؛ بنابراین ،ال اق چنین خطاهاایی در مادلهاای ت فیال
عامفی تأییدی ،نه فق به اعلباار عاامفی پرسشانامه لطماهای
نتواهد زد ،بفکه بازنماایی واقا گرایاناهتاری را از داد هاای
مشاهد شد فراهم میکند (باه نقال از بادری ،مصارنبادی،
پفنگی و فل ی .)1391 ،در جدول  ،2شااخصهاای بارازش
مدل عاامفی تأییادی سانجش پرساشناماه انگیازش شاغفی
خااودتعیینگااری بفاای بعااد از اصااحح ارائااهشااد اساات.
هما گونه که مشاهد میشود ،مقدار شاخص بارازش مطفاق
کایاسکوئر ( ،)CMINبرابر با  264/2بود و معنیدار نیسات
و چو معناداری ن وابسله به حجم نمونه است لاذا از ایان
ریق عدم معناداری ن قابل توجیه اسات ( .)p<0/01مقادار
شاخص های برازش تطبیقای بارای ( ،)CFIبرابار باا  0/93و
باارای شاااخص ( 0/93 ،)IFIاساات .هاامچنااین ،مقاادار

شاخص های مقلصد برای ( 0/01 ،)RMSEAو برای شاخص
( 2/01 ،)CMIN/DFاست؛ بنابراین ،با مقایسة شااخص هاای
برازش مدل اصحح شد با مدل اولیه ،مشاهد مایشاود کاه
بهبود بسیار زیادی در شاخصهای برازش حاصل شد و بار
اساااس مااحکهااای بااراو  ،ماادل عااامفی تأییاادی ساانجش
پرسشنامه انگیزش شاغفی خاودتعیینگاری بفای (،)1993
برازشی مطفوب با داد های تجربی دارد.
بیضیها ،ملغیرهای مکناو یاا عامالهاا و مسالطیلهاا
گویههای پرسشنامه انگیزش شغفی خودتعیینگری را نشاا
میدهد .پیکا های یکسویه از بیضیها به مسلطیلها نشاا
میدهد که گویهها روی کدام عامل بار میگیرند ،ارزشهای
نوشلهشد روی پیکا ها ،ن میزا از واریان گویهها را که
از سوی عامل قابل توضیح است ،نشا میدهد .پیکاا هاای
کوچک واریان باقیماند (خطا) را نشا میدهد که بهوسیفه
عامل تبیین نمیشود .پیکا هاای دوساویه ،همبسالگی میاا
عاملها را نشا میدهد.

2. Bentler & Chou

1. modification indices
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شدل  .2الگوی انهاز گیری اهلیه پرسشنامه انگیزش شغلی خودتعیینگری
گویه
1
8
11
2
9
16
3
12
14
6
11
13
1
4
11
1
10
18

جههل  .3بارهای عاملی تحلیل عاملی تأییهی نسخه فارسی پرسشنامه انگیزش شغلی خودتعیینگری
بارعاملی
عامل /عبارت
عامل اهل :تنظیم درهنی
0/64
برای دستیابی به لذت ناشی از یادگیری کارهای جهیه ،شغل معلمی را انتخاب کرد ا .
0/81
هقتی از چالش های جالب شغل معلمی تجربه به دست می آهر  ،باعر ایجراد ریرایتمنرهی در مرن
میشود.
0/41
هقتی مشدالت مربوط به شغل معلمی را برطرف میکنم ه از این موفقیتها کسب تجربه میکنم ،باعر
ریایتمنهی من میشود.
عامل ده  :تنظیم بیرهنی
0/48
چون درآمهی نهاشتم شغل معلمی را انتخاب کرد .
0/49
من شغل معلمی را به خاطر به هجود آهردن فرصت برای کسب ثرهت ،انتخاب کرد ا .
0/89
چون شغل معلمی برای من امنیت فراهم میکنه ،این شغل را انتخاب کرد ا .
عامل سو  :بیانگیزگی
0/69
علت بیانگیزگی من این است که نمیتوانم هظایف مهم مربوط به شغلم را مهیریت کنم.
0/48
شرایط غیرهاقعی به هجود آمه در شغل معلمی ،باع بیانگیزگی من شه است.
0/49
علت بیانگیزگی من در شغل معلمی این است که انتظارات سطح باالیی از شغلم دار .
عامل چهار  :تنظیم درهنفدنی شه
0/89
ههف اصلی من موفقیت در شغل معلمی است؛ در غیر این صورت نمیتوانم از خود رایی باشم.
0/88
اگر هظایف مربوط به شغل معلمی را بهخوبی نتوانم انجا دهم ،ناامیه خواهم شه.
0/81
برای اینده در زنهگی فردی موفق باشم ،شغل معلمی را انتخاب کرد ا .
عامل پنجم :تنظیم تشخیص داد شه
0/84
من برای اینده به شیو خاصی از زنهگی کردن برسم ،شغل معلمی را انتخاب کرد ا .
0/48
اههاف شغلی من ،باع شه است شغل معلمی را انتخاب کنم.
0/89
با توجه به اههاف خاص ه مهمی که برای خوددار  ،شغل معلمی را انتخاب کرد ا .
عامل ششم :تنظیم هماهنگ شه
0/48
بخش مهمی از شخصیت من ،مربوط به شغل معلمی است.
چون شغل معلمی را با شیو زنهگی که برای آینه انتخاب کرد ا متناسب میبینم ،انتخاب کرد ا .
شغل معلمی بخشی از زنهگی من شه است.

0/64
0/88
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برای بررسای پایاایی پرسشانامه اناواع انگیازش شاغفی

مقیاس های تنظیم درونی  ،0/17تنظیم هماهناگ شاد ،0/79

خودتعیینگری از ضریم نل ای کرانبا اسل اد شد .ضریم

تنظیم تشتیص داد شد  ،0/11تنظیم درو فکنی شد ،0/91

نل اای کرانباا بارای کال پرسشانامه  0/11و بارای خارد

تنظیم بیرونی  0/14و بیانگیزگی  0/11به دست نمد.

جههل  .1مقهار آلفای کرانباخ محاسبهشه برای مقیاسهای فرعی پرسشنامة انگیزش شغلی خودتعیینگری بلیس
مؤلفهها

تعهاد گویهها

گویهها

مقهار آلفا

تنظیم درهنی

3

11-8-1

0/84

تنظیم هماهنگ شه

3

18-10-1

0/49

تنظیم تشخیص داد شه

3

11-4-1

0/88

تنظیم درهنفدنی شه

3

13-11-6

0/91

تنظیم بیرهنی

3

16-9-2

0/81

بیانگیزگی

3

14-12-3

0/88

بحث و نتیجهگیری
هادف از ایان پاژوهش بررسای سااخلار عاامفی پرسشانامه
انگیزش شغفی خودتعیینگری بفی

باود کاه باا اسال اد از

رویکرد ت فیل عامفی تأییادی انجاام شاد .نلاایج نشاا داد
پرسشانامه انگیاازش شاغفی خااودتعیینگاری بفاای

سطح خودتعیینگری قرار دارند و پیوسلاری از بدو تنظایم
(بیانگیزگی)؛ تنظیم بیرونی ،تنظیم درو فکنای شاد  ،تنظایم
تشتیص داد شد و تنظیم هماهنگشد (انگیزش بیرونی) و
تنظیم درونی (انگیزش درونی) را تشکیل میدهند.

در بااین

یافلة دیگر این پژوهش نشا داد که ایان مقیااس دارای

معفما ایرانی دارای اعلبار مناسبی است .دامنه ضرایم نل ای

پایایی نسبلاً مناسبی است .مقایسة ضرایم به دست نماد در

کرانبا بیانگر همسانی درونای مطفاوب خارد مقیااسهاای

این پژوهش با پاژوهش ترمبفای ،بحنچاارد ،تیفاور ،پففلیار و
ویفنیو ( )2009نشا میدهد پایایی م اسبه شد بارای کال

پرسشنامه انگیزش شغفی خودتعیینگری بفی بود.
بررسی روایای ساازة پرسشانامه انگیازش شاغفی بفای

مقیاس و پایایی خرد مقیاسها در این پژوهش باالتر اسات.

( )1994در بین نمونه معفما ایرانی که با اسل اد از ت فیال

همچنین مقایسه نلایج با پاژوهش نعاامی و پیریاایی ()1390

عامفی تأییدی صورت گرفت ،مؤید الگوی نظری زیرساز این
( )1994در پژوهش خود نشا داد بود ایان

نشا داد پایایی م اسبهشد برای کل مقیاس در این پژوهش
( )0/11نسبت به پژوهش نعامی و پیریایی ( )1390باا مقادار

پرسشنامه دارای شش خارد مقیااس شاامل تنظایم درونای،

( )0/70در حد باالتری قرار دارد ولی مقایسه خرد مقیاسها

تنظاایم هماهنااگ شااد  ،تنظاایم تشااتیص داد شااد  ،تنظاایم

نشا داد پایایی به دست نمد در پاژوهش نعاامی و پیریاایی

درو فکنی شد  ،تنظیم بیرونی و بیانگیزگی است کاه نلاایج

( )1390نسبت باه پاژوهش حاضار بااالتر اسات .همچناین

این پژوهش نیز ن را تأیید نمود .ترمبفای ،بحنچاارد ،تیفاور،

پژوهش واکر ( )2002نیز که پایایی برای کل مقیاس را 0/19
به دست نورد بود نسبت به پایایی به دست نمد بارای کال

ابزار بود .بفی

پففلیر و ویفنیاو ( ،)2009واکار ( )2002و نعاامی و پیریاایی
( )1390نیز در پژوهشهای جداگانهای به این نلیجاه رساید

مقیاس در این پژوهش که  0/11به دست نمد در حد باالتری

بودنااد .لااذا ماایتااوا نلااایج پااژوهش حاضاار را بااا نلااایج

قرار دارد.

پژوهشهای کر شد همسو دانست .همچنین به اعلقاد دسی

نلایج این پژوهش می تواند کمکی باشد برای مسائوال و
ملصدیا نموزشوپرورش تا با شناسایی کاسلیهاای موجاود

یک موقعیت ویژ برحسم سبک انگیزش خاود در ن قارار

در ماادارس و شناسااایی عواماال بااهوجودنورناادة انگیاازش

میگیرند .این شش بقه انگیزشی باین کملارین و بیشالرین

خودتعیین گر در معفما با برنامهریزی مناسم زمینهساز تغییر

و رایا ( )2000شش سبک تنظیمی وجود دارد که افاراد در
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 باه ایان صاورت کاه.در فرنیندهای انگیزشی معفما باشند
معفما با انگیزش مناسم در کاحس درس حضاور یابناد و
.بدو دلدله به نموزش و تدری در کاحس بهار بگیرناد
کر این نکله الزم است که برخی از م دودیتهای پژوهش
. تعمیمپذیری نلایج را با م ادودیت مواجاه مایکناد،حاضر
ویژگیهای نمونه عمدتاً باعث کاهش اعلبار بیرونای مطالعاه
حاضر میشود؛ زیرا یافلههای این پژوهش بر اساس داد های
حاصل از نمونه معفما شاهرهای شامالی اسالا ن ربایجاا
لربی است و ازاینرو فق قابلتعمیم به جامعه معفماا ایان
 پااژوهش حاضاار اهمی ات و ک ااربرد نظری اه.اساات

اساالا

خودتعیینگری در م ی کار را نشاا مایدهاد و همچناین
ابزاری را در اخلیار مدیرا قرار میدهد که به ننها در ارزیابی
سطح انگیزش شغفی کارکنا و گسلرش برنامههایی بهمنظاور
.ارتقای سبکهای تنظیمی ننها کمک میکند
منابع
.)1391(. ر، م و فل ای، ج؛ پفنگای، ر؛ مصر نبادی،بدری گرگری
ساخلار عامفی پرسشنامة فرساودگی ت صایفی باا اسال اد از
 فصافنامة.ت فیل عاامفی تأییادی در داناشنماوزا ملوساطه
.161-112 ،7 ،3 .انداز گیری تربیلی
 رابطاه ابعااد انگیازش شاغفی.)1390( . ص، ع و پیریاایی،نعامی
خااودتعیینکنناادگی بااا اشاالیاق شااغفی در کارکنااا شاارکت
،3 ، فصافنامة مشااور شاغفی و ساازمانی. وب نهن اصا ها
.23-9،41

 بررسی رابطه انگیزش شغفی باا سابکهاای.)1391( . الف،ویسی
مدیریت کاحس و سابکهاای تادری معفماا راهنماایی و
،90-91 دبیرسلا شهرسلا پاو و جوانرود در سال ت صایفی
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