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Abstract
Introduction: Motivation is an inner psychological driving force that persuades child to take efforts
to master activities or skills that are somewhat challenging, The aim of this study was to investigate
the psychometric properties of the Iranian version of the Mastery Motivation Questionnaire(DMQ18)
in children aged 6-23 months.
Methods: This research is a descriptive – survey method, which in 1047 children aged 6 to 23
months, recruited randomly from shiraz that rating by the parent in mastery motivational Dimensions
of Mastery Questionnaire (DMQ-18). it has 39 items, with seven subscales in the 5 Likert range were
used to quantify it. Psychometric of Questionnaire used by content validity (expert opinions) and
construct validity by confirmatory factor analysis; and reliability was evaluated through Cronbach’s
alpha. KMO index for sampling adequacy and Bartlett test for sphericity of the studied questionnaire
data are in good condition, Kaiser-Meyer-Ulkin index (KMO) is equal to 0.89, and Bartlett index is
significant at the level of 0.001.
Result: The results of confirmatory factor analysis show that the questionnaire has good validity and
fit and 7 subscales of mastery motivation have the desired factor loads (0.75-0.99), Non-questions
excluded from the confirmatory factor analysis, and thus all questions remained. Also, Cronbach's
alpha coefficient is 0.95, which indicates that the mastery motivation questionnaire has acceptable
reliability. Internal consistency was acceptable in all subscales (more than 0.70) except for the
negative reaction (0.60). ) and general competence (0.63).
Conclusions: MQ18 (parental report) was valid and reliable for children 6-23-month-olds, it has
robust psychometric properties also specialist and psychologists of child development has scientific
and practical uses.
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چکیده
مقدمــه :انگیــزش بعنــوان انگیــزه درونــی کــودک بــرای کســب توانمنــدی در یــک تکلیــف ،بــه گونــه ای کــه تکلیــف ومهــارت موردنظر
تــا انــدازه ای چالــش برانگیــز باشــد تعریــف مــی شــود .هــدف از تحقیــق حاضر بررســی ویژگیهــای روانســنجی نســخه ایرانی پرسشــنامه
انگیــزش برتــر در کــودکان  6-23مــاه می باشــد.
روش کار :روش پژوهــش حاضــر توصیفــی – پیمایشــی اســت کــه بدیــن منظــور  1047کــودک  6-23مــاه بصــورت طبقــه ای-
تصادفــی از لحــاظ انگیــزش توســط والدیــن خــود امتیــاز گــذاری شــدند ،پرسشــنامه انگیــزش برتــر دارای  38ســئوال و  7خــرده مقیاس در
طیــف  5لیکرتــی بــرای کمــی بــودن آن اســتفاده شــد .بــرای روانســازی پرسشــنامه از روایــی صــوری و محتوایــی (نظــرات متخصصــان)،
ســازه( تحلیــل عاملــی تائیــدی) و پایایــی از روش آلفــای کرونبــاخ بــرای تعییــن ثبــات درونــی پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت ،شــاخص
 KMOبــرای کفایــت نمونــه گیــری و آزمــون بارتلــت بــرای کرویــت داده هــای پرسشــنامه مــورد مطالعــه اســتفاده قــرار گرفــت.

یافتــه هــا :شــاخص کایزر-مایر-اولکیــن ( )KMOبرابــر بــا 0/89و شــاخص بارتلــت در ســطح 0/001معنــادار مــی باشــد نتایــج تحلیــل
عاملــی تائیــدی نشــان داد کــه پرسشــنامه انگیــزش برتــر دارای روایــی و بــرازش مطلــوب مــی باشــد7 ،خــرده مقیــاس انگیــزش برتــر
دارای بارهــای عاملــی مطلــوب ( )0/75-0/99مــی باشــد و هیــچ کــدام از ســئوال هــای پرسشــنامه انگیــزش برتــر حــذف نشــده،
همچنیــن ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/95مــی باشــد کــه نشــان مــی دهــد پرسشــنامه انگیــزش برتــر در ســطح قابــل قبــول پایــا
مــی باشــد ،ثبــات درونــی در تمامــی خــرده مقیــاس هــا قابــل قبــول بــود (بیشــتر از  )0/70بجــز واکنــش منفــی ( )0/60و شایســتگی
عمومــی ( )0/63کــه در ســطح متوســط گــزارش شــدند.
نتیجــه گیــری :نســخه ایرانــی پرسشــنامه انگیــزش برتــر دارای ویژگیهــای روانســنجی بــاال و قــوی مــی باشــد کــه قابــل اســتفاده
علمــی و عملــی بــرای متخصصــان و روانشناســان رشــد کــودک مــی باشــد.
کلیدواژه ها :کودک ،انگیزش برتر ،روانسنجی.DMQ18 ،

مقدمه
محققــان و متخصصــان رشــد معتقدنــد که فقــدان مطالعــه عوامل
زمینــه ای در ســال هــای اولیــه زندگــی در ادبیــات روانشناســی
رشــد کامــا محســوس مــی باشــد ،اکثــر مطالعــات بــه فاکتورهای
زمینــه ای اشــاره نکــرده انــد ،اهمیــت عوامــل زمینــه ای در الگوی
ســازمان بهداشــت جهانی و  ICFشناســایی شــده اســت  ،عاملهای
زمینــه ای شــامل ابعــاد محیطــی و ویژگیهــای فــردی کــودک
مــی باشــد کــه در حــال حاضر ســنگ بنــای اصلــی در روانشناســی
رشــد مــی باشــد ،انگیــزش بعنــوان یکــی از عوامــل زمینــه ای بــه

ســائق فــردی در تــاش مســتقالنه بــه شــیوه متمرکــز و مســتمر
بــرای حــل یــک مســئله و مهــارت یافتــن در یــک فعالیــت و
تکلیــف کــه تــا انــدازه ای کــه بــرای فــرد چالــش برانگیــز باشــد
اشــاره مــی کنــد ( )1ایــن ســائق درونــی موجــب کاوش و مســلط
شــدن بــر محیــط خــود مــی شــود و رشــد روانــی – اجتماعــی
و حتــی شــناختی فــرد را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد ( )2و بــه
رشــد کیفیــت رابطــه اجتماعــی و کســب فعالیتهــای حرکتــی و از
عهــده چالــش هــای محیــط برآمــدن کمــک مــی کنــد ( .)3بیــش
از یــک قــرن نظریــه پــردازان رشــد معتقدنــد کــه انگیــزش باعــث
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یافتــه بنــام  )10( DMQ 16و  ،)11( DMQ17, DMQ 17از
ســال 1997تــا  2014تکامــل و مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت،
بعــد از یــک ســری مطالعــات روایــی و پایایــی هــا در گــروه هــا،
فرهنــگ هــا ،و رده ســنی مختلــف انجــام شــد ( )12،13نســخه
فعلــی بنــام  DMQ 18ارائــه شــد ،ایــن نســخه بعــد از اصالحــات
مــورد نیــاز در رده ســنی اطفــال و نوپایــان و کــودکان پیــش
دبســتان و دبســتان طراحــی شــد (.)14
 )2017( Morganبــه بررســی روایــی و پایایــی DMQ18
در کــودکان  6مــاه تــا 5ســال بــا تاخیــر و بــدون تاخیــر رشــد
مجارســتانی ،تایوانــی و آمریــکای پرداخــت)2017( Ozbey .)15( ،
روایــی عاملــی قــوی بــرای کــودکان پیــش از دبســتان ترکیــه
گــزارش کــرد کــه ســاختار هفــت عاملــی پرسشــنامه پــس از
تحلیــل عاملــی تائیــدی مــورد تاییــد قــرار گرفــت (Salowa ،)16
در ســال  2019بــه بررســی روایــی و پایایــی  DMQ18در کودکان
 3-6ســاله پیــش از دبســتان بنگالدشــی پرداخــت .)17( ،مطالعــه
ای در ســال  2018بــا ســتفاده از  DMQ18بــر روی کــودکان فلج
مغــزی انجــام شــد ( )2015( Jozsa .)18بــه بررســی انگیــزش
دانــش آمــوزان پرداختنــد ،نتایــج نشــان داد کــه  DMQ18ثبــات
درونــی ،پایایــی درونــی و بازآمایــی قــوی دارد (.)19
اهمیــت مســئله حاضــر مــا را بــر آن داشــت کــه بــه روانســنجی
پرسشــنامه ای جهــت ارزیابــی انگیــزش کــودکان  6-23مــاه
بپردازیــم ،چــه بســا در ادبیــات پژوهشــی ،کمتــر ایــن مفهــوم بــه
طــور گســترده بررســی شــده ،بــه ایــن منظــور بــا توجــه بــه اینکــه
در حــال حاضــر ابــزاری کــه میــزان انگیــزش کــودکان ،بخصــوص
در دوره کودکــی اولیــه را مــورد ارزیابــی قراردهــد ،وجــود نــدارد؛
طراحــی و روانســنجی پرسشــنامه انگیــزش حرکتــی کــودکان 18
 DMQبــا در نظرگرفتــن جنبــه هــای بومــی و فرهنگــی کشــور
مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .از انجــا کــه  DMQ 18ابــزاری ســریع
و آســان بــرای اســتفاده ،بــا ویژگــی روان ســنجی قــوی اســت مــا
تصمیــم گرفتیــم کــه ایــن پرسشــنامه را بــرای کــودکان ایرانــی
ترجمــه کــرده و آن را بــر روی نمونــه ای از کــودکان شــیرازی
انجــام دادیــم .پایایــی و روایــی  DMQ 18در زبانهــای مختلــف
انگلیســی و چینــی ،اســپانیایی ومجارســتانی و ترکــی انجــام شــده
اســت و نشــان داده کــه محبوبیــت فراوانــی دارد ( ،)20هــدف
پژوهــش حاضــر بررســی روایــی و پایایــی پرسشــنامه DMQ 18
در اطفــال  6-23مــاه مــی باشــد.

کشــف الگوهــای جدیــد رفتــار مــی شــود و کنــکاش در محیــط
مــی توانــد پیامدهــای قابــل توجهــی بــرای انگیــزش کــودک
داشــته باشــد )2007( von Hofsten ،بیــان مــی کنــد کــه انگیــزه
موجــب تحریــک عمــل مــی شــود و ایــن درک عمــل پایــه ای
بــرای رشــد شــناختی مــی باشــد (.)4
در شــرح سیســتم هــای پویــا ،انگیــزه جــزء یکــی از مهــم تریــن
اجــزا بــرای ایجــاد یــک رفتــار در سیســتم جدیــد مــی باشــد،
انگیــزه موجــب مــی شــود کــه ناپایــداری درون سیســتم از بیــن
بــرود و نــوزاد مــی توانــد وضعیــت پایــدار فعلــی خــود را بــه یــک
شــرایط ناپایــدار جدیــد تغییــر دهــد ( ،)5انگیــزش تاثیــر مهمــی بــر
بــارزه هــای رشــدی کــودک دارد ،چــه بســا پژوهشــگران اهمیــت
انگیــزش را مــورد تاکیــده قــرار داده انــد Adolph ،و همــکاران
بــر ایــن باورنــد کــه تقــاوت انگیزشــی مــی توانــد توضیــح دهــد
کــه چــرا بعضــی از کــودکان از خزیــدن بــر روی شــکم آزرده
مــی شــوند در حالیکــه دیگــر کــودکان صبــر مــی کننــد تــا
قــدرت بــرای جابجایــی بــر روی دســت و زانوهایشــان قبــل از
ایــن کــه بتواننــد راه برونــد بدســت بیاورنــد ( )5امــا متخصصیــن
رشــد ،رشــد حرکتــی و والدیــن چنــدان بــه اهمیــت شــاخص هــای
هیجانــی کــودک و اهمیــت آن بــر دیگــر بــارزه هــای رشــد توجــه
ندارنــد ،آنچــه از مطالعــات برمــی آیــد نشــانگر اهمیــت انگیــزش
در رفتــار اجتماعــی ،حرکتــی و حتــی شــناختی کــودک مــی باشــد.
یکــی از دالیــل بالقــوه ایــن شــکاف در ادبیــات پژوهشــی ،مــی
توانــد کمبــود ابزارهــای سنجشــی باشــد کــه ویژگیهــای رفتــاری
و انگیزشــی کــودکان را ارزیابــی مــی کنــد ،متاســفانه ابــزاری در
کشــور از جهــت ارزیابــی و بررســی انگیــزش اطفــال و کــودکان
زیــر  2ســال وجــود نــدارد،
پرسشــنامه انگیــزش برتــر )Dimensions of Mastery
 )Questionnaire DMQطــی چهــار دهــه گذشــته تکامــل
یافتــه اســت ،نســخه اولیــه ایــن پرسشــنامه بــه زبــان انگلیســی
(Mother’s Observation of Mastery Motivation
 )MOMMمــی باشــد کــه بــه امتیــاز دهــی مــادر از انگیــزش
کــودک در ســنین  5-1ســالگی متکــی بــود ( )6ایــن نســخه بــرای
ـتان Colorado, Denver and Pittsburgh
کودکان پیــش از دبسـ ِ
از ســال  1981تــا  1983بــکار بــرده مــی شــود ( )7 ،6توســعه
بیشــتر ایــن پرسشــنامه منجــر بــه چندیــن نســخه دیگــر ماننــد
( )DMQ general scale DMQ-Gمقیــاس عمومــی DMQ
( )DMQ-E) The Expanded DMQ ،)8مقیــاس توســعه
یافتــه DMQ with expanded social scales aka ،)9( DMQ
 DMQ-16 (DMQ-ES) (DMQبــا مقیــاس اجتماعــی توســعه

روش کار
روش پژوهــش مطالعــه حاضــر توصیفــی و از نــوع مطالعــات
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در طیــف  5لیکرتــی مــی باشــد و خــرده مقیــاس هــا شــامل
اســتمرار شــناختی ،اســتمرار برحــرکات درشــت ،برقــراری ارتبــاط
بــا کــودکان ،برقــراری ارتبــاط بــا بزرگســاالن ،واکنــش منفــی بــه
موقعیــت هــای چالــش برانگیــز ،خوشــحالی برتــر و شایســتگی
عمومــی مــی باشــد ،کــه امتیــازات پرسشــنامه از دامنــه حداقــل 38
تــا حداکثــر  190مــی باشــد.)22( .
گام اصلــی از جهــت روانســازی پرسشــنامه از روایــی صــوری و
محتوایــی (نظــرات متخصصــان) مــی باشــد کــه در ابتدا پرسشــنامه
از زبــان اصلــی بــه زبــان فارســی برگردانــده شــد ،کــه متخصصیــن
رشــد حرکتــی ،روانشناســی رشــد و متخصصیــن زبــان انگلیســی ،با
هــدف بررســی و تلفیــق ترجمــه بــه ترجمــه پرسشــنامه پرداختند ،و
در ادامــه بازگردانــدن از زبــان فارســی بــه زبــان اصلــی ودر نهایــت
جمعبنــدی نهایــی توســط گــروه متخصصــان مربوطــه انجــام شــد.
شــاخص  KMOبــرای کفایــت نمونــه گیــری و آزمــون بارتلــت
بــرای کرویــت داده هــای پرسشــنامه مــورد مطالعــه اســتفاده شــده
اســت ،برای بررســی روایــی ســازه پرسشــنامه  DMQ 18از تحلیل
عاملــی تائیــدی و از جهــت بررســی پایایــی پرسشــنامه از ضریــب
آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت ،تحلیــل داده هــا از نــرم افزار
آمــاری  SPSS 22و نــرم افــزار  AMOS 21اســتفاده شــده اســت.

پیمایشــی اســت ،جامعــه آمــاری شــامل کــودکان دختــر و پســر
 6-23مــاه شهرســتان شــیراز اســت کــه در ســال 1398بــه
مراکــز بهداشــت شهرســتان شــیراز مراجعــه کردنــد گزینــش
نمونــه بصــورت طبقــه ای مــی باشــد ،بدیــن صــورت کــه ابتــدا
بــه معاونــت شهرســازی شــهرداری شــیراز جهــت تهیــه نقشــه
مختصــات دار شــهر شــیراز بــا فرمت  BWGمراجعه شــد و ســپس
توســط متخصصیــن شــهرداری و متخصصــان سیســتم اطالعــات
جغرافیایــی ،مناطــق ده گانــه مشــخص شــد و بطــور سیســتماتیک
مراکــز بهداشــت هــا در مناطــق مــورد نظــر مشــخص شــد و در
ادامــه خانــواده هــا از طریــق تمــاس تلفنــی و پیامــک مطلــع شــدند
و درنهایــت والدینــی کــه بــه مراکــز مشــخص شــده مراجعــه
کردنــد کــودکان آنهــا بــه طــور تصادفــی انتخــاب و مــورد ارزیابــی
قــرار گرفتنــد،
تعــداد  1047کــودک توســط والدیــن امتیاز دهــی شــدندMueller .
( )1996بــرای تعییــن حجــم نمونــه از نســبت حجــم نمونــه پارامتر
آزاد بــرای بــرآورد اســتفاده مــی کنــد وی حداقــل ایــن نســبت را
 5بــه  ،1حــد متوســط  10بــه  1و حــد بــاالی آن نســبت 20بــه 1
عنــوان مــی کنــد (.)21
ابزار و روش جمع آوری اطالعات

پرسشــنامه انگیــزش برتــر در ســال 1980توســط جــورج مــورگان
بــرای اطفــال زیــر  6-23مــاه طراحــی شــده اســت کــه پرسشــنامه
والدیــن گــزارش مــی باشــد ،دارای  38ســئوال و  7خــرده مقیــاس

یافته ها

جدول  :1ویژگی های توصیفی شاخص های پرسشنامه DMQ 18
خرده مقیاس

تعداد سئواالت

میانگین

انحراف استاندارد

استمرار شناختی

6

3/14

1/43

استمرار حرکات درشت

5

3/52

1/33

برقراری ارتباط با کودکان

6

2/69

1/46

برقراریارتباط با بزرگساالن

6

2/85

1/54

واکنش منفی به موقعیت های چالش زا

5

2/46

1/27

خوشحالی برتر

5

3/55

1/40

شایستگی عمومی

5

3/03

1/48

اولکیــن ( )KMOبرابــر بــا 0/89و شــاخص بارتلــت در ســطح
0/001معنــادار مــی باشــد.

بارتلــت بــرای کرویــت داده هــای پرسشــنامه مــورد مطالعــه
در وضعیــت مطلوبــی قــرار دارنــد ،شــاخص کایــزر -مایــر-
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شکل :1مدل تحلیل عاملی انگیزش برتر کودک در حالت ضرایب استاندارد

چالــش زا  ،0/75خوشــحالی برتــر  ./95شایســتگی عمومــی 0/91
مــی باشــد .کــه نشــان مــی دهــد  7خــرده مقیــاس پرسشــنامه
 DMQ18بارهــای عاملــی بــاال و مطلوبــی دارنــد کــه همگــی
باالتــر از  0/70هســتند.

(شــکل  )1میــزان ضرایــب اســتاندارد هر خــرده مقیاس پرسشــنامه
انگیــزش برتــر را نشــان می دهــد .انــدازه اثــر اســتاندارد (بارعاملی)
گــزارش شــده بــرای متغیرهــای اســتمرار شــناختی  ،0/96اســتمرار
در حــرکات درشــت  ،0/95برقــرای ارتبــاط بــا کــودکان،0/92
برقــراری ارتبــاط بــا بزرگســاالن ،0/99واکنــش بــه موقعیــت هــای
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جدول :2نتایج بارهای عاملی و سطح معناداری پرسشنامه DMQ 18
خرده مقیاس

گویه ها

بارهای عاملی

P

C.R

استمرار شناختی

1
14
17
23
24
29

0/45
0/69
0/65
0/80
0/78
0/51

***
***
***
***
***
***

13/86
13/53
14/64
14/49
11/96

استمرار حرکات درشت

3
12
26
36
38

0/62
0/75
0/69
0/70
0/70

***
***
***
***
***

برقراری ارتباط با کودکان

6
7
25
28
32
35

/61
0/72
0/76
0/81
0/78
0/79

***
***
***
***
***
***

24/20
19/79
20/74
20/19
20/30

برقراری ارتباط با بزرگساالن

8
15
22
33
37
19

0/72
0/77
0/71
0/59
0/76
0/76

***
***
***
***
***
***

28/25
22/54
18/52
24/01
23/97

واکنش منفی به
موقعیت های چالش زا

5
9
13
16
34

0/22
0/69
0/55
0/25
0/68

***
***
***
***
***

6/13
5/97
4/77
6/12

خوشحالی برتر

2
11
18
21
30

0/58
0/69
0/58
0/52
0/75

***
***
***
***
***

17/28
15/37
14/04
18/27

شایستگی عمومی

4
10
20
27
31

0/33
0/44
0/41
0/76
0/82

***
***
***
***
***

(جــدول )2نتایــج تحلیــل عاملــی تائیدی پرسشــنامه انگیــزش برتر
را نشــان مــی دهــد ،بــار عاملــی خــرده مقیــاس اســتمرار شــناختی
در دامنــه 0/45تــا ،0/80خــرده مقیــاس اســتمرار در حرکات درشــت
 0/62تــا  ،0/75برقــرای ارتبــاط بــا کــودکان در دامنــه  0/61تــا
 ،0/81برقــرای ارتبــاط بــا بزرگســاالن در دامنــه  0/59تــا ،0/77
خوشــحالی برتــر در دامنــه  0/52تــا ،0/75شایســتگی عمومــی در
دامنــه  0/33تــا  0/82مــی باشــد کــه نشــان مــی دهــد ایــن 6
خــرده مقیــاس دارای بارهــای عاملــی بــاال و مطلــوب مــی باشــد،

19/88
18/56
18/85
18/75

26/07
12/76
13/98
10/40

امــا خــرده مقیــاس واکنــش منفــی بــه موقعیــت هــای چالــش زا
در دامنــه  0/22تــا  0/69مــی باشــد کــه دو گویــه از خــرده مقیــاس
هــای مذکــور (ســئوال  5و  )16دارای بارهــای عاملــی پاییــن تــر
از  0/30مــی باشــد ..همچنیــن کــه نتایــج (جــدول )2نشــان
مــی دهــد کــه تمــام گویــه هــا در ســطح  0/05معنــادار مــی باشــد
و  C.Rنشــان مــی دهــد کــه روایــی ســازه پرسشــنامه DMQ18
در ســطح مطلوبــی قــرار دارد.
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جدول  :3شاخص های برازش ساختار عاملی متغیر پرسشنامه انگیزش برتر
شاخص های برازش

Chi- /DF
Square

RMSEA

PCFI

PNFI

CFI

RFI
Rho1

مدل مفهومی تحقیق حاضر

4/176

0/05

0/83

.81

0/91

.86

وضعیت مطلوب

<5

>0/08

<0/5

همانگونــه کــه در (جــدول )3مشــاهده مــی شــود ،بــا توجــه بــه
شــاخص هــای بــرازش گــزارش شــده ،مــدل مفهومــی ایــن
پژوهــش دارای ســطح بــرازش مطلوبــی مــی باشــد .بنابرایــن،

<0/9

ســاختار عاملــی (روایــی ســازه) پرسشــنامه انگیــزش برتــر
کــودک مــورد تأییــد قــرار مــی گیــرد.

جدول :4جدول ضریب همبستگی اصالح شده و ضریب آلفای کرونباخ با حذف سئوال
خرده مقیاس

تعداد سئواالت

ضریب همبستگی اصالح شده

ضریب آلفا کرونباخ

استمرار شناختی

1
14
17
23
24
29

0/407
0/587
0/597
0/681
0/683
0/450

0/79

استمرار حرکات درشت

3
12
26
36
38

0/602
0/636
0/684
0/686
0/592

0/83

برقراری ارتباط با کودکان

6
7
25
28
32
35

0/621
0/715
0/703
0/741
0/731
0/754

0/89

برقراری با بزرگساالن

8
15
22
33
37
19

0/704
0/753
0/615
0/554
0/696
0/670

0/86

واکنش منفی به موقعیت
های چالش زا

5
9
13
16
34

0/201
0/429
0/491
0/239
0/470

0/60

خوشحالی برتر

2
11
18
21
30

0/505
0/578
0/527
0/490
0/591

0/76

0/260
0/374
0/257
0/548
0/596

0/63

شایستگی عمومی

ضریب آلفای کرونباخ کلی

4
10
20
27
31
0/95

33

ضریب آلفای کرونباخ با حذف سئوال

0/797
0/760
0/759
0/737
0/740
0/809
0/813
0/805
0/790
0/790
0/816
0/866
0/872
0/874
0/868
0/870
0/866
0/830
0/820
0/847
0/867
0/833
0/838
0/627
0/518
0/487
0/616
0/491
0/731
0/705
0/727
0/739
0/700
0/678
0/590
0/638
0/504
0/479
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مبیــن ایــن مطلــب اســت علــی رغــم ایــن کــه دو گویــه دارای
بــار عاملــی پاییــن هســتند ولــی نقــش مهــم و تعییــن کننــده در
پرسشــنامه  DMQ18دارد و ویژگــی متمایــز از انگیــزش برتــر در

مطابــق بــا کرونبــاخ ( )1951اگــر یــک مقیــاس دارای خــرده
مقیــاس باشــد ،ثبــات درونــی هــر کــدام از خــرده مقیــاس هــا
بایــد بصــورت مجــزا مــورد بررســی قــرار گیــرد ،جــدول 4
ضریــب آلفــا کلــی و ضریــب آلفــای خــرده مقیــاس هــا را نمایــش
مــی دهــد ،ضریــب پایایــی پرسشــنامه  DMQ18برابــر بــا 0/95
مــی باشــد کــه نشــان مــی دهــد پرسشــنامه مذکــور دارای پایایــی
مطلــوب مــی باشــد .و همچنیــن ثبــات درونــی 7خــرده مقیــاس
پرسشــنامه توســط آلفــای کرونبــاخ مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت
کــه بیــن 0/70تــا  0/89کــه نشــان مــی دهــد دارای ثبــات درونی
مطلــوب قــرار دارنــد ،بجــز خرده مقیــاس واکنــش منفــی ( )0/60و
شایســتگی عمومــی ( )0/63در ســطح متوســط قــرار دارنــد.

کــودکان مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد ،در نهایــت هیــچ ســئوالی
از پرسشــنامه حــذف نگردیــد.
جهــت بررســی همســانی درونــی پرسشــنامه  DMQ18از ضریــب
آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت ،نتایــج نشــان داد کــه
 DMQ18دارای پایایــی مطلــوب می باشــد .در نســخه بنگالدشــی
( )2019ضریــب آلفــای کرونبــاخ کل برابــر بــا  0/87و دامنــه خرده
مقیــاس هــا بیــن  0/83 -0/94مــی باشــد)2019( Salavati ،
ضریــب آلفــای کرونبــاخ کل برابــر بــا  0/93و دامنــه خــرده مقیاس
هــای  0/41-0/93گــزارش کــرد و همچنیــن  )2015( Jozsaدامنه
آن را بیــن  0/54-0/96ذکــر کــرده اســت .نتایــج مــا بــا تحقیــق
 )2019( Salowa ،)2018( Salavatiو  )2015( Jozsaهمســو می
باشــد ،در پایایــی خــرده مقیــاس واکنــش بــه موقعیت چالــش زا ها
مناقشــه مــی باشــد ،در تحقیــق حاضــر ضریــب آلفــای کرونبــاخ
بــرا بــا  0/60مــی باشــد ،کــه اگــر چــه پاییــن گــزارش نشــده
امــا در ســطح مطلــوب نیســت کــه بــا  )2019( Salavatiو Jozsa
( )2015هــم راســتا مــی باشــد ،امــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ
واکنــش بــه موقعیــت چالــش زا در تحقیقــات )2018( Salowa
بــاال گــزارش شــده اســت ،البتــه او بیــان مــی کنــد کــه خــرده
مقیــاس مذکــور دارای همبســتگی پاییــن مــی باشــد ،پــس آنچــه
کــه میتــوان بطــور قطــع بــه آن پرداخــت چنیــن اســت کــه علــی
رغــم ایــن کــه پرسشــنامه  DMQ18دارای ثبــات درونــی مطلــوب
مــی باشــد ولــی خــرده مقیــاس واکنــش بــه موقعیــت چالــش زا
مــی بایســت تــا انــدازه ای دقیــق تــر بررســی شــود ،چــه بســا
کــه نتایــج تحقیقــات نشــان داد کــه حــذف گویــه هــا چنــدان بــه
بهبــود ضریــب آلفــای کرونبــاخ کمــک نمــی کنــد و ثبــات درونــی
چنــدان افزایــش نمــی یابــد.

بحث
در مطالعــه حاضــر ویژگیهــای روانســنجی پرسشــنامه انگیــزش
برتــر کــودکان  6-23مــاه مــورد بررســی قــرار گرفــت ،پرسشــنامه
 DMQ18شــامل  38ســئوال و هفــت خــرده مقیــاس اســتمرار
شــناختی ،اســتمرار در حــرکات درشــت ،برقــرای ارتبــاط بــا
بزرگســاالن ،برقــرای ارتبــاط بــا همســاالن ،خوشــحالی برتــر،
واکنــش بــه موقعیــت چالــش زا و شایســتگی کلــی مــی باشــد،
نتایــج روانســنجی نشــان داد کــه مقیــاس  DMQ18دارای روایی و
پایایــی مطلــوب مــی باشــد.
همــان طــور کــه نتایــج تحلیــل عامــل تائیــدی نشــان داد ،خــرده
مقیــاس هــای پرسشــنامه انگیــزش برتــر دارای بارهــای بــاال و
مطلــوب مــی باشــد و همگــی از ســطح  0/75باالتــر مــی باشــد
کــه نشــان از روایــی بــاالی  DMQ18و مبیــن ایــن نکتــه مــی
باشــد کــه مــدل نظــری و داده هــای موجــود هــم راســتا و دارای
بــرازش مطلــوب مــی باشــد ،نتایــج تحقیــق حاضــر تائیــدی بــر
تحقیقــات  )2018( Salavati ،)2019( Salowaو )2015( Jozsa
مــی باشــد .و اینکــه هیــچ کــدام از گویــه هــای پرسشــنامه
 DMQ18حــذف نشــده اســت کــه بــا تمامــی تحقیقــات مذکــور
هــم راســتا مــی باشــد .قابــل ذکــر اســت خــرده مقیــاس واکنــش
بــه موقعیــت چالــش زا دارای بــار عاملــی  0/75مــی باشــد کــه
از ســطح قابــل قبولــی برخــوردار اســت امــا گویــه 5و  16از
خــرده مقیــاس واکنــش بــه موقعیــت هــای چالــش زا دارای
بارهــای عاملــی کمتــر از  0/30بــود امــا معنــادار مــی باشــد .از
جهــت ایــن کــه ایــن دو گویــه از بــار عاملــی پایینــی برخــوردار
اســت مــی بایســت از جهــت افزایــش بهبــود روایــی و بــرازش
پرسشــنامه  DMQ18حــذف گردنــد ،امــا بــا حــذف آنهــا نــه تنهــا
شــاخص بــرازش مــدل افزایــش نیافــت بلکــه کاهــش یافــت کــه

نتیجه گیری
همیــن طــور کــه ذکــر شــد خــرده مقیــاس هــای پرسشــنامه
انگیــزش برتــر دارای بارهــای عاملــی بــاال و مطلــوب
مــی باشــد ،اگرچــه برخــی از گویــه هــای خــرده مقیــاس واکنــش
بــه موقعیــت چالــش زا دارای بــار عاملــی پاییــن مــی باشــد امــا
معنــادار مــی باشــد ،زیــرا حــذف گویــه هــای مــورد نظــر باعــث
افزایــش شــاخص هــای بــرازش مــدل نشــده اســت بلکــه
شــاخص هــا کاهــش یافــت ،پرسشــنامه  DMQ18در تحقیــق
حاضــر پایایــی مطلوبــی دارد و خــرده مقیــاس واکنــش بــه
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.مــی گرفــت چــه بســا باعــث تحمیــل هزینــه ســنگین هــم شــد
و متاســفانه عــدم همــکاری برخــی مراکــز بهداشــت و درمــان
شهرســتان هــم علــی رغــم مجــوز معتبــر رونــد جمــع آوری را
.بســیار فرسایشــی کــرد

موقعیــت چالــش زا اگرچــه در ســطح مطلــوب نیســت امــا در
 روایــی وDMQ18  پرسشــنامه،ســطح قابــل قبــول مــی باشــد
 امــا هنــوز نیــاز بــه اصالحــات جزئــی دارد،پایایــی مطلــوب دارد
،کــه منجــر بــه پیشــنهاداتی بــرای تحقیقــات آتــی خواهــد شــد
تحقیــق پیــش رو فقــط در شــهر شــیراز انجــام شــده اســت و مــی
،بایســت در دیگــر شــهرهای کشــور هــم مــورد بررســی قــرار گیرد
 بــرایDMQ18 و اینکــه متخصصیــن مــی توانــد از پرسشــنامه
 ماننــد رشــد،بررســی رابطــه انگیــزش کــودکان بــا بــارزه ای رشــد
. حرکتــی و اجتماعــی بپردازنــد، عاطفــی،شــناختی
جمــع آوری داده و اطالعــات تحقیــق پیــش رو بــه دلیــل عــدم
 مــاه بــه ســختی صــورت6-23 در دســترس بــود رده ســنی
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