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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 23-6 مــاه می باشــد.
ــه ای-  ــاه بصــورت طبق ــودک 23-6 م ــور 1047 ک ــن منظ ــه بدی ــی – پیمایشــی اســت ک روش کار: روش پژوهــش حاضــر توصیف
تصادفــی از لحــاظ انگیــزش توســط والدیــن خــود امتیــاز گــذاری شــدند، پرسشــنامه انگیــزش برتــر دارای 38 ســئوال و 7 خــرده مقیاس در 
طیــف 5 لیکرتــی 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 

KMO بــرای کفایــت نمونــه گیــری و آزمــون بارتلــت بــرای کرویــت داده هــای پرسشــنامه مــورد مطالعــه اســتفاده قــرار گرفــت. 

یافتــه هــا: شــاخص کایزر-مایر-اولکیــن )KMO( برابــر بــا0/89 و شــاخص بارتلــت در ســطح 0/001معنــادار مــی باشــد نتایــج تحلیــل 
عاملــی تائیــدی نشــان داد کــه پرسشــنامه انگیــزش برتــر دارای روایــی و بــرازش مطلــوب مــی باشــد، 7خــرده مقیــاس انگیــزش برتــر 
ــده،  ــذف نش ــر ح ــزش برت ــنامه انگی ــای پرسش ــئوال ه ــدام از س ــچ ک ــد و هی ــی باش ــوب )0/99-0/75( م ــی مطل ــای عامل دارای باره
ــا                                           ــول پای ــل قب ــر در ســطح قاب ــزش برت ــد پرسشــنامه انگی ــی ده ــه نشــان م ــی باشــد ک ــاخ 0/95 م ــای کرونب ــب آلف ــن ضری همچنی
مــی باشــد، ثبــات درونــی در تمامــی خــرده مقیــاس هــا قابــل قبــول بــود )بیشــتر از 0/70( بجــز واکنــش منفــی )0/60( و شایســتگی 

عمومــی )0/63( کــه 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.
.DMQ18 ،کلیدواژه ها:  کودک، انگیزش برتر، روانسنجی

مقدمه  
محققــان و متخصصــان رشــد معتقدنــد که  فقــدان مطالعــه عوامل 
ــات روانشناســی  ــی در ادبی ــه زندگ ــای اولی ــه ای در ســال ه زمین
رشــد کامــال محســوس مــی باشــد، اکثــر مطالعــات بــه فاکتورهای 
زمینــه ای اشــاره نکــرده انــد، اهمیــت عوامــل زمینــه ای در الگوی 
ســازمان بهداشــت جهانی و ICF شناســایی شــده اســت ، عاملهای 
ــودک                                                                                         ــردی ک ــای ف ــی و ویژگیه ــاد محیط ــامل ابع ــه ای ش زمین
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 تــالش مســتقالنه بــه شــیوه متمرکــز و مســتمر 
ــت و  ــک فعالی ــن در ی ــارت یافت ــئله و مه ــک مس ــل ی ــرای ح ب
تکلیــف کــه تــا انــدازه ای کــه بــرای فــرد چالــش برانگیــز باشــد 
اشــاره مــی کنــد )1( ایــن ســائق درونــی موجــب کاوش و مســلط 
ــی – اجتماعــی  ــط خــود مــی شــود و رشــد روان ــر محی شــدن ب
و حتــی شــناختی فــرد را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد )2( و بــه 
رشــد کیفیــت رابطــه اجتماعــی و کســب فعالیتهــای حرکتــی و از 
عهــده چالــش هــای محیــط برآمــدن کمــک مــی کنــد )3(. بیــش 
از یــک قــرن نظریــه پــردازان رشــد معتقدنــد کــه انگیــزش باعــث 
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ــار مــی شــود و کنــکاش در محیــط                                      کشــف الگوهــای جدیــد رفت
ــودک  ــزش ک ــرای انگی ــی ب ــل توجه ــای قاب ــد پیامده ــی توان م
داشــته باشــد، von Hofsten )2007( بیــان مــی کنــد کــه انگیــزه 
ــه ای  ــن درک عمــل پای موجــب تحریــک عمــل مــی شــود و ای

بــرای رشــد شــناختی مــی باشــد )4(.
در شــرح سیســتم هــای پویــا، انگیــزه جــزء یکــی از مهــم تریــن 
ــد،  ــی باش ــد م ــتم جدی ــار در سیس ــک رفت ــاد ی ــرای ایج ــزا ب اج
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 )5(، انگیــزش تاثیــر مهمــی بــر 
بــارزه هــای رشــدی کــودک دارد، چــه بســا پژوهشــگران اهمیــت 
ــکاران  ــد، Adolph و هم ــرار داده ان ــده ق ــورد تاکی ــزش را م انگی
بــر ایــن باورنــد کــه تقــاوت انگیزشــی مــی توانــد توضیــح دهــد 
ــکم آزرده  ــر روی ش ــدن ب ــودکان از خزی ــی از ک ــرا بعض ــه چ ک
ــا  ــد ت ــی کنن ــر م ــودکان صب ــر ک ــه دیگ ــوند در حالیک ــی ش م
ــل از  ــان قب ــت و زانوهایش ــر روی دس ــی ب ــرای جابجای ــدرت ب ق
ایــن کــه بتواننــد راه برونــد بدســت بیاورنــد )5( امــا 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. 
ــات پژوهشــی، مــی  ــن شــکاف در ادبی ــوه ای ــل بالق یکــی از دالی
توانــد کمبــود ابزارهــای سنجشــی باشــد کــه ویژگیهــای رفتــاری 
ــزاری در  و انگیزشــی کــودکان را ارزیابــی مــی کنــد، متاســفانه اب
ــی و بررســی انگیــزش اطفــال و کــودکان  کشــور از جهــت ارزیاب

ــدارد،  زیــر 2 ســال وجــود ن
Dimensions of Mastery( برتــر  انگیــزش  پرسشــنامه 
Questionnaire DMQ( طــی چهــار دهــه گذشــته تکامــل 

یافتــه اســت، نســخه اولیــه  ایــن پرسشــنامه بــه زبــان انگلیســی 
 Mother’s Observation of Mastery Motivation(
ــزش  ــادر از انگی ــی م ــاز ده ــه امتی ــه ب ــد ک ــی باش MOMM( م

کــودک در ســنین 1-5 ســالگی متکــی بــود )6( ایــن نســخه بــرای 
  Colorado, Denver and Pittsburgh کودکان پیــش از دبســتاِن
ــعه  ــود )6، 7( توس ــی ش ــرده م ــکار ب ــا 1983 ب ــال 1981 ت از س
ــه چندیــن نســخه دیگــر ماننــد  بیشــتر ایــن پرسشــنامه منجــر ب
   DMQ مقیــاس عمومــی )DMQ general scale DMQ-G(
توســعه  مقیــاس   (DMQ-E( The Expanded DMQ   ،)8(
 DMQ with expanded social scales aka ،)9( DMQ ــه یافت
DMQ-16   (DMQ-ES) (DMQ  بــا مقیــاس اجتماعــی توســعه 

یافتــه بنــام DMQ 16 )10( و DMQ17, DMQ 17 )11(، از 
ســال 1997تــا 2014 تکامــل و مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت، 
بعــد از یــک ســری مطالعــات روایــی و پایایــی هــا در گــروه هــا، 
ــف انجــام شــد )12،13( نســخه  ــا، و رده ســنی مختل ــگ ه فرهن
فعلــی بنــام DMQ 18 ارائــه شــد، ایــن نســخه بعــد از اصالحــات 
ــش  ــودکان پی ــان و ک ــال و نوپای ــنی اطف ــاز در رده س ــورد نی م

ــد )14(. ــی ش ــتان طراح ــتان و دبس دبس
 DMQ18 پایایــی  و  روایــی  بررســی  بــه   )2017(  Morgan

ــد  ــر رش ــدون تاخی ــر و ب ــا تاخی ــال ب ــا5 س ــاه ت ــودکان 6 م در ک
 )2017( Ozbey .)15( ،مجارســتانی، تایوانــی و آمریــکای پرداخــت
ــه  ــتان ترکی ــش از دبس ــودکان پی ــرای ک ــوی ب ــی ق ــی عامل روای
ــس از  ــنامه پ ــی پرسش ــت عامل ــاختار هف ــه س ــرد ک ــزارش ک گ
 Salowa ،)16( تحلیــل عاملــی تائیــدی مــورد تاییــد قــرار گرفــت
در ســال 2019 بــه بررســی روایــی و پایایــی DMQ18  در کودکان 
6-3 ســاله پیــش از دبســتان بنگالدشــی پرداخــت، )17(. مطالعــه 
ای در ســال 2018  بــا ســتفاده از DMQ18 بــر روی کــودکان فلج 
ــزش  ــی انگی ــه بررس ــد )18(.  Jozsa )2015( ب ــام ش ــزی انج مغ
دانــش آمــوزان پرداختنــد، نتایــج نشــان داد کــه DMQ18 ثبــات 

ــوی دارد )19(.  ــی ق ــی و بازآمای ــی درون ــی، پایای درون
اهمیــت مســئله حاضــر مــا را بــر آن داشــت کــه بــه روانســنجی 
ــاه  ــودکان 23-6 م ــزش ک ــی انگی ــت ارزیاب ــنامه ای جه پرسش
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 
ــدارد؛  ــی قراردهــد، وجــود ن ــه را مــورد ارزیاب در دوره کودکــی اولی
طراحــی و روانســنجی پرسشــنامه انگیــزش حرکتــی کــودکان 18 
ــا در نظرگرفتــن جنبــه هــای بومــی و فرهنگــی کشــور  DMQ ب

مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. از انجــا کــه DMQ 18 ابــزاری ســریع 
و آســان بــرای اســتفاده، بــا ویژگــی روان ســنجی قــوی اســت مــا 
ــرای کــودکان ایرانــی  تصمیــم گرفتیــم کــه ایــن پرسشــنامه را ب
ــیرازی  ــودکان ش ــه ای از ک ــر روی نمون ــرده و آن را ب ــه ک ترجم
ــف  ــی DMQ 18 در زبانهــای مختل ــی و روای ــم. پایای انجــام دادی
انگلیســی و چینــی، اســپانیایی ومجارســتانی و ترکــی انجــام شــده 
ــدف  ــی دارد )20(، ه ــت فراوان ــه محبوبی ــان داده ک ــت و نش اس
 DMQ 18  پژوهــش حاضــر بررســی روایــی و پایایــی پرسشــنامه

در اطفــال 23-6 مــاه مــی باشــد.

روش کار
ــات  ــوع مطالع ــی و از ن ــر توصیف ــه حاض ــش مطالع روش پژوه
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ــر و پســر  ــودکان دخت ــاری شــامل ک ــه آم پیمایشــی اســت، جامع
23-6 مــاه شهرســتان شــیراز اســت کــه در ســال 1398بــه 
ــش  ــد گزین ــه کردن ــیراز مراجع ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش مراک
ــدا  ــه بصــورت طبقــه ای مــی باشــد، بدیــن صــورت کــه ابت نمون
ــه  ــه نقش ــت تهی ــیراز جه ــهرداری ش ــازی ش ــت شهرس ــه معاون ب
مختصــات دار شــهر شــیراز بــا فرمت BWG مراجعه 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 
ــه  ــده مراجع ــخص ش ــز مش ــه مراک ــه ب ــی ک ــت والدین و درنهای
کردنــد کــودکان آنهــا بــه طــور تصادفــی انتخــاب و مــورد ارزیابــی 

ــد، ــرار گرفتن ق
 Mueller .تعــداد 1047 کــودک توســط والدیــن امتیاز دهــی شــدند
)1996( بــرای تعییــن حجــم نمونــه از نســبت حجــم نمونــه پارامتر 
آزاد بــرای بــرآورد اســتفاده مــی کنــد وی حداقــل ایــن نســبت را 
5 بــه 1، حــد متوســط 10 بــه 1 و حــد بــاالی آن نســبت20 بــه 1 

عنــوان مــی کنــد )21(.
ابزار و روش جمع آوری اطالعات 

پرسشــنامه انگیــزش برتــر در ســال1980 توســط جــورج مــورگان 
بــرای اطفــال زیــر 23-6 مــاه طراحــی شــده اســت کــه پرسشــنامه 
والدیــن گــزارش مــی باشــد، دارای 38 ســئوال و 7 خــرده مقیــاس 

ــامل  ــا ش ــاس ه ــرده مقی ــد و خ ــی باش ــی م ــف 5 لیکرت در طی
اســتمرار شــناختی، اســتمرار برحــرکات درشــت، برقــراری ارتبــاط 
بــا کــودکان، برقــراری ارتبــاط بــا بزرگســاالن، واکنــش منفــی بــه 
ــتگی  ــر و شایس ــحالی برت ــز، خوش ــش برانگی ــای چال ــت ه موقعی
عمومــی مــی باشــد، کــه امتیــازات پرسشــنامه از دامنــه حداقــل 38  

ــا حداکثــر 190 مــی باشــد. )22(.  ت
ــوری و  ــی ص ــنامه از روای ــازی پرسش ــت روانس ــی از جه گام اصل
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. 
ــت  ــون بارتل ــری و آزم ــه گی ــت نمون ــرای کفای شــاخص KMO ب
بــرای کرویــت داده هــای پرسشــنامه مــورد مطالعــه اســتفاده شــده 
اســت، برای بررســی روایــی ســازه پرسشــنامه DMQ 18 از تحلیل 
عاملــی تائیــدی و از جهــت بررســی پایایــی پرسشــنامه از ضریــب 
آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت، تحلیــل داده هــا از نــرم افزار 
آمــاری SPSS 22 و نــرم افــزار AMOS 21 اســتفاده شــده اســت.

یافته ها

DMQ 18 جدول 1:  ویژگی های توصیفی شاخص های پرسشنامه

انحراف استانداردمیانگین تعداد  سئواالت خرده مقیاس

63/141/43استمرار شناختی
53/521/33استمرار حرکات درشت

62/691/46برقراری ارتباط با کودکان
62/851/54برقراریارتباط با بزرگساالن

52/461/27واکنش منفی به موقعیت های چالش زا 
53/551/40خوشحالی برتر

53/031/48شایستگی عمومی

ــه  ــورد مطالع ــنامه م ــای پرسش ــت داده ه ــرای کروی ــت ب بارتل
ــر- ــزر- مای ــاخص کای ــد، ش ــرار دارن ــی ق ــت مطلوب در وضعی

ــطح  ــت در س ــاخص بارتل ــا0/89 و ش ــر ب ــن )KMO( براب اولکی
ــد. ــی باش ــادار م 0/001معن



هاجر جهادیان سروستانی

31

 
شکل1: مدل تحلیل عاملی انگیزش برتر کودک در حالت ضرایب استاندارد

)شــکل 1( میــزان ضرایــب اســتاندارد هر خــرده مقیاس پرسشــنامه 
انگیــزش برتــر را نشــان می دهــد. انــدازه اثــر اســتاندارد )بارعاملی( 
گــزارش شــده بــرای متغیرهــای اســتمرار شــناختی 0/96، اســتمرار 
ــودکان0/92،  ــا ک ــاط ب ــرای ارتب ــت 0/95، برق ــرکات درش در ح
برقــراری ارتبــاط بــا بزرگســاالن0/99، واکنــش بــه موقعیــت هــای 

چالــش زا 0/75، خوشــحالی برتــر 95/. شایســتگی عمومــی 0/91 
ــاس پرسشــنامه   مــی باشــد. کــه نشــان مــی دهــد 7 خــرده مقی
ــی  ــه همگ ــد ک ــی دارن ــاال و مطلوب ــی ب ــای عامل DMQ18 باره

باالتــر از 0/70 هســتند.
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DMQ 18 جدول2: نتایج بارهای عاملی و سطح معناداری پرسشنامه 

PC.Rبارهای عاملیگویه هاخرده مقیاس 

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

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

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

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

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

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

)جــدول2( نتایــج تحلیــل عاملــی تائیدی پرسشــنامه انگیــزش برتر 
را نشــان مــی دهــد، بــار عاملــی خــرده مقیــاس اســتمرار شــناختی 
در دامنــه 0/45تــا0/80، خــرده مقیــاس اســتمرار در حرکات درشــت 
ــا  ــه 0/61 ت ــا کــودکان در دامن ــاط ب ــرای ارتب ــا 0/75، برق 0/62 ت
ــا 0/77،  ــه 0/59 ت ــا بزرگســاالن در دامن ــاط ب ــرای ارتب 0/81، برق
خوشــحالی برتــر در دامنــه 0/52 تــا 0/75،شایســتگی عمومــی در 
ــن 6  ــی دهــد ای ــه نشــان م ــی باشــد ک ــا 0/82 م ــه 0/33 ت دامن
خــرده مقیــاس دارای بارهــای عاملــی بــاال و مطلــوب مــی باشــد، 

امــا خــرده مقیــاس واکنــش منفــی بــه موقعیــت هــای چالــش زا 
در دامنــه 0/22 تــا 0/69 مــی باشــد کــه دو گویــه از خــرده مقیــاس 
هــای مذکــور )ســئوال 5 و 16( دارای بارهــای عاملــی پاییــن تــر 
ــان                                                                                      ــدول2( نش ــج )ج ــه نتای ــن ک ــد.. همچنی ــی باش از 0/30 م
مــی دهــد کــه تمــام گویــه هــا در ســطح 0/05 معنــادار مــی باشــد 
 DMQ18 نشــان مــی دهــد کــه روایــی ســازه پرسشــنامه  C.R و

در ســطح مطلوبــی قــرار دارد.
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جدول 3: شاخص های برازش ساختار عاملی متغیر پرسشنامه انگیزش برتر

Chi- /DFشاخص های برازش
Square

RMSEAPCFIPNFICFIRFI
Rho1

4/1760/050/83.810/91.86مدل مفهومی تحقیق حاضر
0/9>0/5>0/08<5>وضعیت مطلوب

همانگونــه کــه در )جــدول3( مشــاهده مــی شــود، بــا توجــه بــه 
ــن  ــی ای ــدل مفهوم ــده، م ــزارش ش ــرازش گ ــای ب ــاخص ه ش
ــن،  ــد. بنابرای ــی باش ــی م ــرازش مطلوب پژوهــش دارای ســطح ب

ســاختار عاملــی )روایــی ســازه( پرسشــنامه انگیــزش برتــر 
ــرد. ــی گی ــرار م ــد ق ــورد تأیی ــودک م ک

 جدول4: جدول ضریب همبستگی اصالح شده و ضریب آلفای کرونباخ با حذف سئوال

ضریب آلفای کرونباخ با حذف سئوالضریب آلفا کرونباخضریب همبستگی اصالح شده تعداد  سئواالت خرده مقیاس

استمرار شناختی

1
14
17
23
24
29

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

0/79

0/797
0/760
0/759
0/737
0/740
0/809

استمرار حرکات درشت

3
12
26
36
38

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

0/83

0/813
0/805
0/790
0/790
0/816

برقراری ارتباط با کودکان

6
7
25
28
32
35

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

0/89

0/866
0/872
0/874
0/868
0/870
0/866

برقراری با بزرگساالن

8
15
22
33
37
19

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

0/86

0/830
0/820
0/847
0/867
0/833
0/838

واکنش منفی به موقعیت 
های چالش زا 

5
9
13
16
34

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

0/60

0/627
0/518
0/487
0/616
0/491

خوشحالی برتر

2
11
18
21
30

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

0/76

0/731
0/705
0/727
0/739
0/700

شایستگی عمومی

4
10
20
27
31

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

0/63

0/678
0/590
0/638
0/504
0/479

0/95 ضریب آلفای کرونباخ کلی  
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ــرده  ــاس دارای خ ــک مقی ــر ی ــاخ )1951( اگ ــا کرونب ــق ب مطاب
ــا  ــاس ه ــرده مقی ــدام از خ ــر ک ــی ه ــات درون ــد، ثب ــاس باش مقی
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 DMQ18  برابــر بــا 0/95 
مــی باشــد کــه نشــان مــی دهــد پرسشــنامه مذکــور دارای پایایــی 
مطلــوب مــی باشــد. و همچنیــن ثبــات درونــی7 خــرده مقیــاس 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــاخ م ــای کرونب پرسشــنامه توســط آلف
کــه  بیــن 0/70تــا 0/89 کــه نشــان مــی دهــد دارای ثبــات درونی 
مطلــوب قــرار دارنــد، بجــز خرده مقیــاس واکنــش منفــی )0/60( و 

ــد. ــرار دارن شایســتگی عمومــی )0/63( در ســطح متوســط ق

بحث 
ــزش  ــنامه انگی ــنجی پرسش ــای روانس ــر ویژگیه ــه حاض در مطالع
برتــر کــودکان 23-6 مــاه مــورد بررســی قــرار گرفــت، پرسشــنامه 
ــاس اســتمرار  ــرده مقی ــت خ DMQ18  شــامل 38 ســئوال و هف

شــناختی، اســتمرار در حــرکات درشــت، برقــرای ارتبــاط بــا 
ــر،  ــحالی برت ــاالن، خوش ــا همس ــاط ب ــرای ارتب ــاالن، برق بزرگس
ــی مــی باشــد،  ــش زا و شایســتگی کل ــت چال ــه موقعی واکنــش ب
نتایــج روانســنجی نشــان داد کــه مقیــاس DMQ18 دارای روایی و 

ــوب مــی باشــد. ــی مطل پایای
همــان طــور کــه نتایــج تحلیــل عامــل تائیــدی نشــان داد، خــرده 
ــاال و  ــای ب ــر دارای باره ــزش برت ــای پرسشــنامه انگی ــاس ه مقی
مطلــوب مــی باشــد و همگــی از ســطح 0/75 باالتــر مــی باشــد 
کــه نشــان از روایــی بــاالی DMQ18 و مبیــن ایــن نکتــه مــی 
باشــد کــه مــدل نظــری و داده هــای موجــود هــم راســتا و دارای 
ــر  ــرازش مطلــوب مــی باشــد، نتایــج تحقیــق حاضــر تائیــدی ب ب
  )2015( Jozsa و )2018( Salavati ،)2019( Salowa تحقیقــات
ــنامه  ــای پرسش ــه ه ــدام از گوی ــچ ک ــه هی ــد. و اینک ــی باش م
DMQ18 حــذف نشــده اســت کــه بــا تمامــی تحقیقــات مذکــور 

هــم راســتا مــی باشــد. قابــل ذکــر اســت خــرده مقیــاس واکنــش 
ــی 0/75 مــی باشــد کــه  ــار عامل ــش زا دارای ب ــت چال ــه موقعی ب
ــه 5و 16 از  ــا  گوی ــت  ام ــوردار اس ــی برخ ــل قبول ــطح قاب از س
ــش زا دارای  ــای چال ــت ه ــه موقعی ــش ب ــاس واکن ــرده مقی خ
ــد. از  ــی باش ــادار م ــا معن ــود ام ــر از 0/30 ب ــی کمت ــای عامل باره
ــی پایینــی برخــوردار  ــار عامل ــه از ب جهــت ایــن کــه ایــن دو گوی
ــرازش  ــی و ب ــود روای ــش بهب ــت افزای ــی بایســت از جه اســت م
پرسشــنامه DMQ18 حــذف گردنــد، امــا بــا حــذف آنهــا نــه تنهــا 
شــاخص بــرازش مــدل افزایــش نیافــت بلکــه کاهــش یافــت کــه 

ــه دارای  ــن کــه دو گوی ــی رغــم ای ــب اســت عل ــن مطل ــن ای مبی
بــار عاملــی پاییــن هســتند ولــی نقــش مهــم و تعییــن کننــده در 
پرسشــنامه DMQ18 دارد و ویژگــی متمایــز از انگیــزش برتــر در 
کــودکان مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد، در نهایــت هیــچ ســئوالی 

ــد.  از پرسشــنامه حــذف نگردی
جهــت بررســی همســانی درونــی پرسشــنامه DMQ18 از ضریــب 
ــه  ــان داد ک ــج نش ــت، نتای ــده اس ــتفاده ش ــاخ اس ــای کرونب آلف
DMQ18 دارای پایایــی مطلــوب می باشــد. در نســخه بنگالدشــی 

)2019( ضریــب آلفــای کرونبــاخ کل برابــر بــا 0/87 و دامنــه خرده 
 )2019( Salavati ،ــد ــی باش ــن 0/94- 0/83 م ــا بی ــاس ه مقی
ضریــب آلفــای کرونبــاخ کل برابــر بــا 0/93 و دامنــه خــرده مقیاس 
هــای 0/93-0/41 گــزارش کــرد و همچنیــن Jozsa )2015( دامنه 
آن را بیــن 0/96-0/54 ذکــر کــرده اســت. نتایــج مــا بــا تحقیــق 
2018( Salavati(، Salowa )2019( و Jozsa )2015( همســو می 

باشــد، در پایایــی خــرده مقیــاس واکنــش بــه موقعیت چالــش زا ها 
مناقشــه مــی باشــد، در تحقیــق حاضــر ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
ــزارش نشــده  ــن گ ــه پایی ــر چ ــه اگ ــد، ک ــی باش ــا 0/60 م ــرا ب ب
 Jozsa 2019( و( Salavati امــا در ســطح مطلــوب نیســت کــه بــا
ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــا ضری ــد، ام ــی باش ــتا م ــم راس )2015( ه
 )2018( Salowa ــات ــش زا در تحقیق ــت چال ــه موقعی ــش ب واکن
ــد کــه خــرده  ــان مــی کن ــه او بی ــاال گــزارش شــده اســت، البت ب
مقیــاس مذکــور دارای همبســتگی پاییــن مــی باشــد، پــس آنچــه 
کــه میتــوان بطــور قطــع بــه آن پرداخــت چنیــن اســت کــه علــی 
رغــم ایــن کــه پرسشــنامه DMQ18 دارای ثبــات درونــی مطلــوب 
مــی باشــد ولــی خــرده مقیــاس واکنــش بــه موقعیــت چالــش زا 
ــر بررســی شــود، چــه بســا  ــق ت ــدازه ای دقی ــا ان ــی بایســت ت م
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. 

نتیجه گیری
ــنامه  ــای پرسش ــاس ه ــرده مقی ــد خ ــر ش ــه ذک ــور ک ــن ط همی
مطلــوب                            و  بــاال  عاملــی  بارهــای  دارای  برتــر  انگیــزش 
مــی باشــد، اگرچــه برخــی از گویــه هــای خــرده مقیــاس واکنــش 
ــار عاملــی پاییــن مــی باشــد امــا  ــه موقعیــت چالــش زا دارای ب ب
معنــادار مــی باشــد، زیــرا حــذف گویــه هــای مــورد نظــر باعــث 
افزایــش شــاخص هــای بــرازش مــدل نشــده اســت بلکــه                      
ــق  ــنامه DMQ18 در تحقی ــت، پرسش ــش یاف ــا کاه ــاخص ه ش
حاضــر پایایــی مطلوبــی دارد و خــرده مقیــاس واکنــش بــه 
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ــا در  ــت ام ــوب نیس ــطح مطل ــه در س ــش زا اگرچ ــت چال موقعی
ــل قبــول مــی باشــد،  پرسشــنامه DMQ18 روایــی و  ســطح قاب
پایایــی مطلــوب دارد،  امــا هنــوز نیــاز بــه اصالحــات جزئــی دارد 
ــرای تحقیقــات آتــی خواهــد شــد،  ــه پیشــنهاداتی ب کــه منجــر ب
تحقیــق پیــش رو فقــط در شــهر شــیراز انجــام شــده اســت و مــی 
بایســت در دیگــر شــهرهای کشــور هــم مــورد بررســی قــرار گیرد، 
ــرای  ــد از پرسشــنامه DMQ18 ب ــن مــی توان و اینکــه متخصصی
بررســی رابطــه  انگیــزش کــودکان بــا بــارزه ای رشــد، ماننــد رشــد 

ــد. ــی بپردازن ــی و اجتماع ــی، حرکت ــناختی، عاطف ش
ــدم  ــل ع ــه دلی ــش رو ب ــق پی ــات تحقی ــع آوری داده و اطالع جم
ــورت                   ــختی ص ــه س ــاه ب ــنی 23-6 م ــود رده س ــترس ب در دس

مــی گرفــت چــه بســا باعــث تحمیــل هزینــه ســنگین هــم شــد. 
ــان  ــت و درم ــز بهداش ــی مراک ــکاری برخ ــدم هم ــفانه ع و متاس
ــع آوری را  ــد جم ــر رون ــم مجــوز معتب ــی رغ ــم عل ــتان ه شهرس

ــرد.   ــی ک ــیار فرسایش بس
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