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 هایافته

 الف( روایی

 تحلیل عاملی اکتشافی

بود  84/0ر با براب  KMOو آزمون کرویت بارتلت انجام شد. ضریب به دست آمده   KMOقبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون 

( 2χ=45/3020؛ >0/001pدهد حجم نمونه برای تحلیل عاملی رضایت بخش است. همچنین آزمون کرویت بارتلت ) که نشان می

ل این پرسشنامه، معنادار بود و حاکی از آن است که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است. برای تحلیل عوام

ه شاخص اصلی زیر های اصلی بهره گرفته شد. بدین طریق برای تعیین عوامل پرسشنامه انواع انگیزش، سابتدا از روش تحلیل مولفه

بیین شده. سپس رار گرفت: مقدار ویژه، نسبت درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل و درصد تراکمی واریانس تمورد استفاده ق

وط به تحلیل های مرب، شاخص1های احتمالی زیربنای پرسشنامه استفاده گردید. جدول از روش چرخش واریماکس برای تعیین عامل

می باشند، عامل  29/1تا  94/5عامل ویژه باالتر از یک هستند، که از  5این جدول،  دهد. مطالبقهای اصلی را نشان میعوامل مولفه

 اند. تصاص دادهدرصد کل واریانس پرسشنامه را به خود اخ 03/71درصد از واریانس و روی هم رفته  47/6و عامل آخر  70/29نخست 

 روش تحلیل مولفه های اصلی باخودتنظیمی انگیزشی: شاخص های آماری تحلیل عاملی پرسشنامه 1جدول 

عامل 

 شاخص

مقدار 

 ویژه

درصد واریانس تبیین 

 شده

درصد تراکمی واریانس تبیین 

 70/29 70/29 94/5 1 شده
2 86/2 31/14 01/44 
3 50/2 49/12 51/56 
4 61/1 05/8 56/64 
5 29/1 47/6 03/71 

ها حذف بود، بنابراین هیچ یک از گویه 40/0ها باالتر از گویه های عاملی همهنشان داد که وزن 1نتیجه چرخش به روش واریماکس

ها به ترتیب هر گویه در زیرمقیاس خود، بر اساس نشان داده شده است. با توجه به محتوای گویه 2ها در جدول نشد. نتایج کل گویه

 چهارچوب نظری آن قرار گرفت. 

 انگیزشی پرسشنامه خودتنظیمی: بارهای عاملی گویه های 2جدول 
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 15/0 15/0 -08/0 81/0 12/0 های جدید لذت می برم. زیرا از یادگیری مهارت 1

 14/0 11/0 -11/0 87/0 05/0 بخش استزیرا تربیت بدنی یک تفریح لذت 2

 25/0 09/0 -09/0 79/0 08/0 انگیز است زیرا تربیت بدنی هیجان 3

 19/0 09/0 -10/0 84/0 10/0 زیرا با یادگیری مهارت ها و تکنیک های جدید، احساس لذت می کنم 4

 68/0 10/0 14/0 24/0 25/0 زیرا می خواهم مهارتهای ورزشی را یاد بگیرم 5

                                                           
1 Varimax Rotation 
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 84/0 15/0 -01/0 21/0 08/0 زیرا انجام دادن خوب مهارتها در کالس تربیت بدنی برایم بااهمیت است.  6

 59/0 15/0 -38/0 04/0 08/0 زیرا می خواهم در ورزش پیشرفت کنم 7

 73/0 12/0 -01/0 27/0 -01/0 زیرا می خواهم مهارتهایی را یاد بگیرم که در دیگر زمینه های زندگی بتوانم استفاده کنم. 8

 23/0 72/0 05/0 14/0 31/0 زیرا می خواهم معلم فکر کند که من دانشجوی خوبی هستم 9

 09/0 76/0 07/0 12/0 -01/0 زیرا اگر من آن را انجام ندهم، احساس بدی نسبت به خودم خواهم داشت 10

 06/0 85/0 -10/0 03/0 14/0 زیرا می خواهم دیگر دانشجویان احساس کنند من ماهر هستم 11

 21/0 64/0 -07/0 22/0 37/0 زیرا زمانی که در این کالس شرکت نکنم، آزرده خاطر می شوم 12

 10/0 12/0 -01/0 13/0 83/0 زیرا اگردر کالس تربیت بدنی شرکت نکنم مشکالت زیادی خواهم داشت 13

 06/0 26/0 -14/0 08/0 80/0 زیراشرکت دراین کالس آنچیزی است که فکر می کنم باید انجام دهم 14

 08/0 12/0 -05/0 04/0 91/0 به خاطر اینکه استاد سرم داد/فریاد نکشد 15

 08/0 07/0 -02/0 07/0 91/0 زیرا شرکت در کالس تربیت بدنی یک قانون است 16

 06/0 09/0 79/0 -14/0 -07/0 اما من واقعا نمی دانم چرا باید در این کالس شرکت کنم 17

 02/0 06/0 84/0 -08/0 -06/0 اما نمی فهمم چرا ما باید تربیت بدنی داشته باشیم 18

 -04/0 -10/0 81/0 -06/0 -03/0 اما من واقعا احساس می کنم که در تربیت بدنی وقتم را هدر می دهم 19

 -13/0 -04/0 83/0 -06/0 -02/0 اما نمی توانم تصور کنم که چه سود/منفعتی از کالس های تربیت بدنی خواهم داشت 20

 تحلیل عاملی تاییدی

 شاخص های برازش مربوط به تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه ابعاد انگیزش گزارش شده است. ،3در جدول شماره 

 یانگیزش خود تنظیمی: شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه 3جدول 

 2X d.f /d.f2X GFI AGFI CFI RMSEA 

 08/0کمتر از  90/0بیشتر از  80/0بیشتر از  90/0بیشتر از  3کمتر از  - معنی دار نباشد پذیرشحد قابل 

  71/375 مقادیر در پژوهش حاضر

(p<0.001) 

160 34/2 91/0 85/0 93/0 07/0 

برای مدل آزمون شده معنی دار می باشد. اما با توجه به حجم نمونه نسبتا  X2نشان می دهد که شاخص  3یافته های جدول شماره 

 X2/d.fباشد، زیرا این شاخص تحت تاثیر حجم نمونه قرار دارد. مقدار شاخص بزرگ، اعتبار آن برای بررسی برازش مدل مناسب نمی

 90/0نیز بیشتر از  CFIو  GFIشاخص های  می باشد که نشان می دهد مدل از برازش خوبی برخوردار است. همچنین 3کمتر از 

 08/0نیز کمتر از  RMSEAبوده که نشانگر برازش مناسب مدل است. عالوه بر آن شاخص  80/0نیز بیشتر از  AGFIو شاخص 

نشان داده  1می باشد که نشانگر برازش خوب مدل با داده های گردآوری شده می باشد. بارهای عاملی مدل آزمون شده در شکل 

 شده است.
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 انگیزش خود تنظیمی های پرسشنامهگیری گویه: بارهای عاملی و خطای اندازه1شکل 

 روایی همزمان

خارج های بدنی فعالیتمیل به ادامه ، همبستگی ابعاد مختلف انگیزش با یانگیزش خودتنظیمیبرای بررسی روایی همزمان پرسشنامه 

نشان داده شده است. مطابق  4محاسبه شد که نتایج در جدول شماره  های تربیت بدنیفعالیتلذت از و  های تربیت بدنیاز کالس

با میل  (44/0( و تنظیم بیرونی )43/0(، تنظیم درون فکنی شده )25/0(، تنظیم خودپذیر )18/0این جدول رابطه انگیزش درونی )

داری با میل به ادامه انگیزشی نیز رابطه معنیباشد. بی دار میمعنی 01/0مثبت و در سطح  بدنیدر خارج از تربیت به ادامه ورزش

های داری با لذت از فعالیت( رابطه مثبت و معنی20/0( و تنظیم خودپذیر )24/0( ندارد. همچنین انگیزش درونی )02/0ورزش )

دار ا این متغیر معنیب (-17/0) انگیزشیو بی (-01/0تنظیم بیرونی ) (،05/0ابطه تنظیم درون فکنی شده )دارند. اما رتربیت بدنی 

 باشد.، رابطه ابعاد نزدیک به هم انگیزش بیشتر از ابعاد دور از هم می4نمی باشد. همچنین با توجه به جدول 

 های بدنیمیل به ادامه فعالیت با لذت از فعالیت بدنی و ماتریس همبستگی ابعاد خودتنظیمی انگیزش : 4جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیر شماره
       1 08/1 47/5 انگیزش درونی 1
      1 48/0** 21/1 77/4 خودپذیر اتتنظیم 2
     1 40/0** 34/0** 93/0 95/5 شدهدرون فکنی اتتنظیم 3
    1 42/0** 72/0** 42/0** 09/1 70/5 بیرونی اتتنظیم 4
   1 -12/0* -05/0 -15/0** -0/21** 53/1 71/3 بی انگیزشی 5
  1 02/0 44/0** 43/0** 52/0** 81/0** 85/0 35/6 #میل به ادامه  6

#لذت  7 # 56/5 13/1 **42/0 **20/0 15/0 011/0 015/0- **19/0 1 

*p< 05/0 , **p< 01/0 #، بدنیهای تربیتهای بدنی خارج از کالسمیل به ادامه فعالیت #   هایتربیت بدنیلذت از فعالیت#
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 ب( پایایی

، 5، قرار دارد. با توجه به نتایج جدول 5های پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول بررسی پایایی عاملبرای 

 باشد. میبدنی خودتنظیمی انگیزشی در تربیتباشد که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه باالتر می 75/0ها از آلفای کرونباخ تمام عامل

 در تربیت بدنی خودتنظیمی انگیزشیکرونباخ پرسشنامه  : آلفای5جدول 

 انگیزش درونی تنظیمات خودپذیر فکنی شدهتنظیمات درون تنظیمات بیرونی عدم انگیزش

85/0 91/0 80/0 75/0 89/0 
 


