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انگيزشي  وانگيزش دروني و ج گيري سنجي ابزارهاي اندازه ي روانها ويژگي
 درك شده در دانشجويان پزشكي

 
 ديس زيلوئ ،ينوروز دهيسع ،*ينوروز يعل ،يعربشاه يكامران سلطانديس

 
 

 دهيچك

اخته پرددر حيطه آموزش پزشكي  ،شكنون پژوهشگران اندكي به بررسي مقوله انگيز تاآن است كه دهنده  بررسي متون علمي نشان: مقدمه
 نيدر ا. تواند گامي در جهت تشويق پژوهشگران به پرداختن در اين زمينه بخصوص باشد مي بمناسگيري  هاي اندازهه ابزارياز اين رو ته. اند

 . قرار گرفت سيربرورد م يپزشك انيدرك شده دانشجو انگيزش وج و يدرون زشيانگگيري  ابزارهاي اندازه روانسنجيي ها ويژگيمطالعه 
درك شده را  انگيزشيو جو  يدرون زشيانگگيري  اندازهدو ابزار  يرانينسخه ا يپزشك يدانشجو 222در اين مطالعه توصيفي: روشها

 يساختار ييروابراي تعيين . هاي بازآزمايي و محاسبه آلفاي كرونباخ استفاده شد پايايي ابزارها از روش رسيربجهت . نمودند ليتكم
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نشان داد كه  يتأييد يعامل ليتحل .ي هر دو ابزار، ضرايب پايايي قابل قبولي به دست آمدها سؤالپس از اصالح و تعديل : نتايج
 . برخوردار هستند يمناسب ي نيكويي برازشها شاخصمذكور از  يابزارها
سؤالي جو انگيزشي درك شده، واجد پايايي و روايي مناسبي جهت استفاده در  16سؤالي انگيزش دروني و ابزار  11ابزار : يگير نتيجه

 .حيطه آموزش پزشكي هستند
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0F مقدمه 
 ك،يانسان است كه باعث تحر ياز ابعاد درون يكي زشيانگ

تالش فرد جهت انجام اعمال  يو نگهدار يده جهت
كه  يمتعدد يفاكتورها انياز م). 1(شود مي گوناگون

مورد  يريادگيتوسط كارشناسان و پژوهشگران امر 

                                                 
دانشگاه علوم  ،يدانشكده پزشك ،يگروه آموزش پزشك ،ينوروز يعل: نويسنده مسؤول *

 ali_ali3741@yahoo.com. رانيتهران، تهران، ا يپزشك
و گروه  يآموزش علوم پزشك قاتيمركز تحق ،)استاد(ي عربشاه يكامران سلطان ديس دكتر

. رانيتهران، ا ران،يا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،يآموزش پزشك
)soltarab34@gmail.com(دانشجوي دكتري آموزش بهداشت ، ينوروز دهي؛ دكتر سع

سالمت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم  يگروه آموزش بهداشت و ارتقا ،و ارتقاي سالمت
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 25/8/92: ، تاريخ پذيرش2/7/92: ، تاريخ اصالحيه31/5/92: تاريخ دريافت مقاله

 يروينين تر قوي به عنوان زشانگي ، مطالعه قرار گرفته
شناخته شده  يليتحص يكوش برنده در سخت شيپ

آموزش  طهيانجام گرفته در ح قاتيدر تحق). 2(است
رفتار و آموزش  يريادگيبر  زشيانگ تياهم ،يعموم

در رابطه با  ياندك قاتيوجود تحق نيبا ا. اثبات شده است
و  تيوا. )3(وجود دارد يآموزش پزشك طهيدر ح زشيانگ

به  ازين زش،يمرتبط با انگ قاتيگروپن تأكيد كردند كه تحق
 ). 4(دارد يآموزش پزشك طهيدر ح يتر بيشتمركز 

 يبر رو قاتيو همكاران تأكيد كردند كه تحق كاسوركار
آموزش  طهيوابسته در ح ريمتغ كيبه عنوان  زشيانگ

در  تر بيش قاتيبه تحق ازياندك است لذا ن اريبس يپزشك
كاسوركار در پژوهش خود از  .مشهود است نهيزم نيا

 نهيزم نيدر ا يدر متون علم يقاتيخالء تحق كي ييشناسا
 يينكته تأكيد دارد كه شناسا نيبر ا يو. صحبت كرد
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در  يپزشك ديبه اسات واندت مي زشيعوامل اثرگذار بر انگ
 طيو مح يبهبود جو آموزش اي يبرنامه آموزش يطّراح

 ).3(ديكمك نما يپزشك يها دانشكده يريادگي
 زش،يي ارائه شده در زمينه انگها تئوريترين  از مطرح يكي
) Self-Determination Theory( يخود سامان يتئور
مطابق . استوار است زهيانگ تيفيك هيبر پا يتئور نيا. است
باال  يدر فرد زشياگر سطح انگ يحت ،يخودسامان يتئور

 جهيو در نت كند مي اوت بروزمتف يها تيفيبا ك زهيباشد، انگ
 ياين تئور). 5(دنبال خواهد داشته هم ب يمتفاوت يها امديپ

به عنوان  تواند مي است و زشيانگ نهيدر زم يعموماي  هينظر
آموزش  يمناسب جهت اصالحات برنامه آموزشاي  هيپا

آموزش  ،يپزشك يريادگي طيساختارمند نمودن مح ،يپزشك
 نيدر ا. دام العمر قرار داده شودما يريادگيمداوم و  يپزشك
 يعيطب يشيفرض بر آن است كه وجود انسان گرا يتئور
است  يفيط زشيانگ. دارد يبه سمت خود سامان شرفتيدر پ

 يب گر،يو در سر د يدرون زشيسر آن انگ كيكه در 
 ).3(گيرد مي قرار يزشيانگ
بر  افتنيپرداختن و تسلّط  يفطر شيگرا ،يدرون زشيانگ
و  الت،يدر انجام دادن تما ها ييبه كار بستن توانا ،التيتما

 يدرون زشيانگ). 6(است نهيبه يها شجستجو كردن چال
و  ردگي مي خود سامان را در بر زشياز انگ ييدرجات باال

خود را  نهاست كه در آن، افراد آزادا ييها تيموقع دهنده نشان
). 3(ندينما مي بخش و مورد عالقه خود لذت يها فعاليت ريدرگ
و  لذتدارند، در انجام كار، عالقه،  يدرون زشيكه انگ يافراد

 يدرون زشيانگ). 7(ندينما مي احساس تبحر و كنترل را تجربه
عالقه و  ليرا به دل تيدهد تا فعال مي فرد را تحت فشار قرار

شكل ترين  خودسامان/كه خودمختار هدانجام د يشخص لذت
 ). 3(است زشيانگ
 يفرد را به انجام كار يعامل خارج كي يونريب زشيانگ در

 علت انجام نيرا به ا تيو افراد فعال زدانگي مي خاص بر
شوند نه  مي وابسته به كار ارزش قائل داد برونكه به  دهند مي

است كه در آن فرد  يحالت زين يزشيانگ يب). 8و6(تيخود فعال
 شود مي اطالق يعمل است و هنگام كيانجام  يفاقد قصد برا

در امور  يريخود را هنگام درگ ليدال تواند نمي كه شخص
 ابزارو همكاران  انير). 6(ديعنوان نما يليو تحص ياجتماع

 Intrinsic Motivation( يدرون زشيانگ سنجش

Inventory-IMI (ارائه  يدرون زشيانگگيري  را جهت اندازه
 يها شابزار تاكنون در پژوه نيا ييايو پا ييروا). 6(دادند

به . قرار گرفته است تأييدو بررسي مورد  يعدد خارجمت
ابزار را تحت  نيدر مطالعه خود ا دليعنوان مثال گوداس و ب

را  آن يساختار ييدادند و روا رارق ياكتشاف يعامل ليحلت
 ).9(ندنمود تأييد
محيط  تأثير بررسيي مطرحي كه به ها از نظريه يكي

 زد تئوريپردا مي يادگيري بر انگيزش دانشجويان
) Achievement Goal Theory( "به هدف يابيدست"

 Goal( ييگرا ، هدفتئوري اين مفروضات مطابق. است
Orientation (دار يا م دانشجو به سمت اهداف خود

، تابعي است از فعل و انفعال بين عوامل مدار ف تكلي
و عوامل غير وضعيتي ) Situational Factors( يتيموقع

Dispositional Factors)()10.( 
 Motivational( يزشيو همكاران، از واژه جو انگ مزيا

Climate (جهت ارجاع به ساختار عوامل موقعگذار اثر يتي 
جو ). 12و11(دانشجويان استفاده نمودند ييگرا هدف بر
هدف، كه از  يتيعبارت است از ساختار موقع يزشيانگ
 قضاوت ياجتماع طيشكست در مح اي تيآن موفّق قيطر
 موجود در محيط يادگيري به يزشياگر جو انگ). 12(گردد مي

مدار  فيداف تكلباشد كه دانشجو به سمت اتخاذ اهاي  گونه
؛ و )Mastery Climate(گرايش پيدا كند، از واژه جو تسلّط 

موجود در محيط يادگيري به  يزشيدر صورتي كه جو انگ
 خود مدار افهدباشد كه دانشجو به سمت اتخاذ ااي  گونه

 Performance(گرايش پيدا كند، از واژه جو عملكردي 
Climate (گردد مي جهت اطالق به آن استفاده)13 .( 

توسعه مهارت، تالش و مشاركت  ،يريادگيتسلّط، بر  جو
 دهند، مي كه جو تسلّط خود را ارتقا يكسان. دارد تأكيد

، و توسعه مهارت يشخص شرفتيپ هيرا بر پا گرانيد
 يبه عنوان قسمت ياشتباهات عملكرد. كنند مي يابيارزش
كار و غلبه  و افراد به پشت شود مي يتلق يريادگي ندياز فرا

 ). 14(گردند مي قيمشكالت تشو بر
 ،ياجتماع سهيبر مقا ،يدر جو عملكرد گريطرف د از

 تأكيدمشاركت  يهنجار محور و رقابت به جا يابيارزش
تالش  اي شرفتياتمام كار، بر پ ،يجو نيدر چن. شود مي

و  شوند مي دارد، اشتباهات محكوم تيارجح
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 شانيها يكم كار اياشتباهات  يبرا كنندگان مشاركت
 ). 14(رندگي مي مورد مؤاخذه قرار

بار پرسشنامه  نينخست يبرا) به نقل از اسپرول( انويپاپا
LAPOPECQ (Learning and Performance 

Orientations in PE Classes Questionnaire ( را
 تيترب طهيدرك شده در ح يزشيجو انگگيري  جهت اندازه

 دافرا نيكه در ب يپرسشنامه هنگام نيارائه داد، اما ا يبدن
 يها زبان مورد استفاده قرار گرفت، مشخّصه يسيانگل

 ). 15(داد نرا از خود نشا يفيضع يسنج روان
 ينيو بازب ليتعدپرسشنامه مذكور را مورد  دليو ب گوداس

خود را  افتهي ليپژوهشگران پرسشنامه تعد نيا. قرار دادند
 L’Echelle de Perception(ارائه داده  يبه زبان فرانسو

du Climate Motivational-EPCM( را جهت نو آ
ساله مناسب  18 يال 12استفاده در دانش آموزان مدارس 

 يسيه انگلترجم زيو همكاران ن رزيگوت). 9(قلمداد نمودند
قرار دادند  يتأييد يعامل ليرا مورد تحل EPCMپرسشنامه 

 ).7(نمودند تأييدآن را  يساختار ييو روا
پژوهش در متون  نيا يهنگام اجرااين كه  با توجه به

جهت استفاده  يمناسبهاي در كشور، ابزار جودمو يعلم
پژوهش حاضر با هدف  ،وجود نداشت در اين زمينه

 زشيانگگيري  اندازه يابزارها يسنج روانابعاد  يرسرب
 طهيدرك شده، جهت استفاده در ح يزشيو جو انگ يدرون

 .اجرا گرديد يآموزش پزشك
 

 ها شرو
 يبود و جامعه آمار يفيتوصاي  پژوهش حاضر مطالعه

در سال  ليمشغول به تحص يپزشك انيآن را دانشجو
 ليتهران تشك يدانشگاه علوم پزشك 92-93 يليتحص

ساده انجام  يتصادف به صورتگيري  نمونه نديفرا .دادند 
 104و %) 53(پسر  118دانشجو شامل  222و  رفتيپذ

 222 نياز ب. مطالعه شركت نمودند نيدر ا%) 47(دختر 
 45، %)65( هينفر در مقطع علوم پا 145 ،يپزشك يدانشجو

نفر در مقطع استاجر  21، %)20( وپاتيزينفر در مقطع ف
 ليمشغول به تحص نترنيدر مقطع ا%) 5(نفر  11و %) 10(

 . بودند
مورد  يابزارها ياصل يها نسخهاين كه  توجه به با

 تيآموزش ترب طهيپژوهش مختص ح نياستفاده در ا
 ،يساز بود، الزم بود كه در هنگام ترجمه و آماده يبدن

و ابزارها مورد  رديانجام پذ يتخصص يها يرسرب
 طهيبل استفاده در حتا قا رديقرار گ ليو تعد ينيبازب

 .باشد يآموزش پزشك
 اريهر دو ابزار پس از ترجمه، ابتدا در اخت ليدل نيهم به

 يشناس و روان يسنج روان ،يآموزش پزشك دياسات
و  ازيپس از انجام اصالحات مورد ن و قرار گرفت يريادگي

ابزارها  گريبار د ،يآموزش پزشك طهيآن با ح يمحتو قيتطب
از  يكيمقطع با  نيدر ا. ديگردترجمه  يسيبه انگل

ابزار  نهيدر زم يقاتيكه تجربه مطالعه تحق يانپژوهشگر
داشت، مكاتبه  "درك شده يزشيجو انگ"گيري  اندازه

قرار  شانيا اريشده در اخت ينيبازب يابزارها ،)16(ديگرد
شده و مطابقت آن با  جاديا راتييگرفت تا از نظر تغ

پس از اعمال نظرات . رديار گقر يمورد بررس هياول يابزارها
شده  ينيبازب يهاپژوهشگر مذكور، در انتها ابزار ياصالح

 . به دست آمد يآموزش پزشك طهيو منطبق با ح
 يمذكور در هنگام اجرا يابزارهااين كه  از نانياطم جهت

پژوهش و در  ينداشته باشند، قبل از اجرا يراديپژوهش ا
 ي، ابزارهاكنندگان نفر از شركت 20مطالعه راهنما،  كي

لذا . نمودند ليپژوهش را دو بار و با فاصله دو هفته تكم
 امانده در ابزاره يباق يهرگونه اشكال احتمال گريبار د

ابزارها در  ييايمرحله پا نيالبته در ا. ديمرتفع گرد
آن در  جهيمورد آزمون قرار گرفت كه نت زين ييبازآزما
 .شده استذكر  ها افتهيقسمت 

پژوهش گيري  نمونه نديگذراندن مراحل فوق، فرااز  پس
در هنگام  يضوابط اخالق تيبه منظور رعا. آغاز شد
 يابتدا اهداف مطالعه برا ،يريگ نمونهانجام 

و در مورد محرمانه بودن  ديگرد حيتشركنندگان   شركت
. داده شد نانيبه آنان اطم زيشده ن آوري جمعاطالعات 

نامه  تيفرم رضا ليتكمآگاهانه و  قپس از كسب تواف
هر دو ابزار  ليجهت شركت در پژوهش، نسبت به تكم

 . دياقدام گردگيري  اندازه
به دست آمده، از نرم  يها داده ليو تحل هيمنظور تجز به

به . استفاده شد LISREL 8و  SPSS 15يافزارها
مدل از روش حداكثر  يمنظور برآورد پارامترها
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 دياستفاده گرد) Maximum Likelihood( يينما درست
 نياز بهتر يتعداد زيبرازش مدل ن يابيرزا يبراو 

رو  نياز ا. برازش به كار گرفته شدند يها شاخص
 يبرازندگ افتهي لي، شاخص تعد)GFI( يشاخص برازندگ

)AGFI(يقيتطب ي، شاخص برازندگ )CFI ( و شاخص
 9/0باالتر از  يها ، با ارزش)NNFI( ينُرم شده برازندگ

 يخطا نيانگيم شهيرمقدار آماره . ديلمداد گردمناسب ق
پس ماند  نيانگيم شهيو ر) RMSEA( بيدوم تقر

د نباش 05/0از  تر كمكه  يهنگام زين) SRMR(استاندارد 
د، قابل قبول نباش 08/0از  تر كمكه  يصورت خوب، و در

 ).19تا17(شد  يابيارز
 

 گيري ابزارهاي اندازه
 انيدانشجو يدرون شزيانگ: يدرون زشيجستار انگ. 1

گيري  اندازه) IMI( "يدرون زشيجستار انگ"توسط  يپزشك
خرده كه در مجموع چهار  است سؤال 18 يحاو IMI. شد

 ت،ياهم/ ، تالشلذت/ عالقه. (دهند مي ليرا تشك مقياس
به اول  مقياس  خردهسه ). فشار/ مهارت درك شده و تنش

 يوان بعد منفآخر به عن مقياس  خردهمثبت و  دابعا عنوان
 . )9( گردند مي محسوب يدرون زشيانگ

صاحب نظر،  ديصورت گرفته توسط اسات يها يبررسدر 
 يابزار تكرار نيا يها سؤالاز  يمشخص شد كه برخ

لذا در . ندارد يآموزش پزشك طهيبا ح يارتباط ايبوده و 
سؤال  3 ه،يسؤال اول 18ابزار از  نيا يراستاريمرحله و

سؤالي جهت تكميل به شركت  15ابزار  حذف شد و
 .كنندگان ارايه گرديد

در مرحله بررسي پايايي،  الزم به ذكر است كه البتّه 
نيز به علت ضعف در پايايي  "فشار/ تنش"خرده مقياس 

از مطالعه كنار گذاشته شد و لذا جهت انجام تحليل عاملي 
 .سؤالي استفاده شد 11ي از ابزار تأييد

 زانيكه م شد  درخواست كنندگان ابزار از شركت نيا در
اعالم  ها نهياز گز كيمخالفت خود را با هر  ايموافقت 

كامالً ( كرتيل اسيبر اساس مق ييگو پاسخنحوه . ندينما
موافقم، موافقم، نه موافق و نه مخالفم، مخالفم و كامالً 

كامالً ( 1تا ) فقمكامالً موا( 5از  يازدهيامت وهيو ش) مخالفم
 ياحتمال يبه حداقل رساندن خطا يبرا. بود) مخالفم

ابزار  ني، پنج سؤال اكنندگان شركت يده از پاسخ يناش
 يمعكوس طراح به صورت) 1-3-4-10-13 يها سؤال(

به  ها سؤال نيبه ا زين يازدهيلذا در هنگام امت. ندشد
 .معكوس نمره داده شد صورت

 يدرون زشيانگگيري  مشخصات ابزار اندازه 1جدول  در
شماره  اس،يمرتبط با هر خرده مق يها سؤالل تعداد شام

 اسيدر جستار و نمونه سؤال از هر خرده مق ها سؤال
 زشيبه عنوان مثال در جستار انگ. نشان داده شده است

مرتبط با خرده ) 4-6-9-12-14(پنج سؤال  يدرون
كه  يازدهيامت وهيبا توجه به ش. بود "ذتل/ عالقه" اسيمق

 اسيخرده مق نيدر اكننده  شركت داده شد، هر حيتوض
 .نمود مي افتيرا در 25 يال 5 نيباي  نمره

پژوهش درك  نيدر ا: درك شده يزشيجو انگ اسيمق. 2
جو  اسيمق"توسط  يزشياز جو انگ يپزشك انيدانشجو

 ابزار نيا. شد يريگ اندازه) EPCM( "درك شده يزشيانگ
 ليشكرا ت اسيخرده مق 5سؤال دارد كه در مجموع  19

، "توسط دانشجويان شرفتيپ يريگيپ"شامل . دنده يم
توسط  سهيمقا يريگيپ"، "توسط استاد يريادگي يارتقا"

به  ليتما"و  "در مورد اشتباهات ينگران"، "دانشجويان
ابزار دو خرده  نيدر ا. "توسط استاد رانيفراگ سهيمقا
آخر  اسيط و سه خرده مقلاول مرتبط با جو تس اسيمق
 .)7(باشند مي يط با جو عملكردمرتب زين

به نظر من (قرار داشت  هيسؤال پا كيابزار  نيا يابتدا در
و در ) مارستانيب/ دانشكده نيا يآموزش يها در كالس

هر سؤال،  يكه برا شد كنندگان درخواست  ادامه از شركت
كامالً موافقم،  نهياز پنج گز يكيبه  يكرتيل فيط كيدر 

 لفممخالفم، مخالفم و كامالً مخا موافقم، نه موافق و نه
 1تا ) كامالً موافقم( 5از  زين يازدهيامت وهيش. پاسخ دهند

 .شد نييتع) كامالً مخالفم(
از  اسينمره هر شخص در هر خرده مق بيترت نيبد

 اسيآن خرده مق يها سؤالمجموع نمرات اخذ شده به 
رفت كه شركت  مي انتظار نيبنابرا. ديمحاسبه گرد

سؤال بود، نمره  4 يكه دارا ياسيدر خرده مقكنندگان 
 1در جدول . ندينما افتيرا در 20و حداكثر  4حداقل 

به صورت  اسيمق دهمرتبط با هر خر يها سؤال عيتوز
شايان ذكر است كه در  .مجزا نشان داده شده است
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اما  .هيچ سؤالي حذف نشداين ابزار، مرحله ويراستاري 
پيگيري مقايسه "مقياس  در مرحله بررسي پايايي، خرده

داد و از خود نشان نرا مقدار مناسبي  "جوياندانش توسط

تحليل . ي مربوطه از مطالعه كنار گذاشته شدها سؤاللذا 
 .سؤال پيگيري شد 16با  ي اين ابزارتأييدعاملي 

گيري مورد استفاده در پژوهش اندازه يمشخصات ابزارها: 1جدول 

 ها خرده مقياس ابزار
تعداد 
 سؤال

 ها سؤالشماره 
حداقل نمره 
 قابل كسب

حداكثر نمره 
 قابل كسب

 نمونه سؤال

ني
رو

ش د
گيز

ان
 

 25 5 4-6-9-12-14 5 لذت/ عالقه
كنم پزشكي رشته  من فكر مي

 )سؤال معكوس(اي است  كننده خسته

 15 3 3-7-10 3 اهميت/ تالش
من براي تحصيل در رشته پزشكي تالش 

 دهم بسياري انجام مي

 15 3 2-5-13 3 هارت درك شدهم
من از مهارت خودم در رشته پزشكي 

 راضي هستم

 20 4 1-8-11-15 4 فشار/ نشت
من هنگام يادگيري مطالب پزشكي 

 كنم احساس ناراحتي زيادي مي

ده
 ش

ك
در

ي 
زش

نگي
و ا

ج
 

 25 5 1-5-12-14-19 5 جوياندانشتوسط پيگيري پيشرفت 
را  يديمهارت جد ياندانشجو يوقت

 شوند مي حالشوخ يارآموزند، بس يم

 20 4 2-4-7-10 4 استادارتقاي يادگيري توسط 
كند،  يم يشرفتمهارت هر دانشجو پ وقتي
 شوند يم يد خوشحالاسات

 15 3 6-11-15 3 جوياندانش توسطپيگيري مقايسه 
بهتر  يگردمكنند از ه مي يسع ياندانشجو

 باشند

 20 4 3-8-16-18 4 نگراني در مورد اشتباهات
كه  ياز تالش به انجام كار دانشجويان

 دنممكن است اشتباه باشد، واهمه دار
توسط  فراگيران مقايسه تمايل به

 استاد
3 17-13-9 3 15 

 يانيامور كالس را تنها به دانشجو اساتيد
 دارند يكنند كه عملكرد بهتر واگذار مي

 نتايج
 يمعرفكه در قسمت  گونه همان: ها داده يفيآمار توص

ابزارها در  يها سؤالكنندگان به  ابزارها ذكر شد، شركت
 يها اي پاسخ دادند و به پاسخ نهيگز 5 يكرتيل اسيمق

 بيبه ترت "كامالً موافق"تا  "كامالً مخالف"مربوطه از 
و انحراف  نيانگيم 2در جدول . داده شد 5 يال 1نمرات 

به صورت  اسيهر خرده مق يها سؤالپاسخ به  اريمع

 گردد گونه كه مالحظه مي همان. شده است انيزا بمج
 3( يمتوسط ددر ح ها اسيخرده مق هيپاسخ در كل نيانگيم

مرحله بعد مجموع نمرات هر  در .داردقرار  )به باال
 . ديمحاسبه گرد اسيدر هر خرده مق كننده شركت
نمره مجزا به دست آمد  222 اس،يهر خرده مق يلذا برا
نمرات در ستون آخر  نيا اريمعو انحراف  نيانگيكه م

 .شده است انيب 2جدول 

 
 پژوهش يرهايمتغ يفيآمار توص: 2دول ج

 نام خرده مقياس ابزار
ي ها سؤالها به  ميانگين و انحراف معيار پاسخ
 خرده مقياس

ميانگين و انحراف معيار خرده 
 مقياس
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ني
رو

ش د
گيز

ان
 

 83/18±8/3 77/3±34/0 لذت/ عالقه

 06/10±86/2 35/3±14/0 اهميت/ تالش

 99/10±13/2 66/3±25/0 مهارت درك شده

 37/10± 70/2 59/2± 01/0 فشار/ تنش

ده
 ش

ك
در

ي 
زش

نگي
و ا

ج
 

 80/17±23/3 56/3±27/0 جوياندانشتوسط پيگيري پيشرفت 

 92/13±17/3 48/3±03/0 استادارتقاي يادگيري توسط 

 44/14±78/2 61/3±10/0 نگراني در مورد اشتباهات

 40/9±13/2 13/3±08/0 استادتوسط  فراگيران مقايسه تمايل به

 86/11±91/1 95/3± 00/0 پيگيري مقايسه توسط دانشجويان

 
 

 ييايپا يبررس
ابتدا . ابزارها از دو روش استفاده شد ييايپا يبررس يبرا

ابزارها  يياياطالعات حاصله از مطالعه راهنما، پا يبر مبنا
لذا پس از . مورد آزمون قرار گرفت ييدر بازآزما

از دو آزمون مطالعه  كيمحاسبه نمره هر شخص در هر 
محاسبه شد كه  رسونيپ يهمبستگ بيراهنما، ضر

. بود ييمناسب ابزارها در بازآزما ييايپادهنده  نشان
 يزشيجو انگ اسي، مقr= 84/0 يدرون زشيجستار انگ(

ابزارها  ليپس از تكم تيدر نها). r= 86/0درك شده 
توسط  زيآنها ن يدرون ييايكنندگان، پا توسط شركت

 كيآن به تفك جيكرونباخ محاسبه شد كه نتا يآلفا بيضر
 :گردد اشاره مي زيرابزارها در قسمت 

 بيمحاسبه ضر: يدرون زشيگيري انگ ابزار اندازه. 1 
ابزار نشان داد كه خرده  نيا يكرونباخ برا يآلفا
 "مهارت درك شده"، )α=83/0( "لذت/ عالقه" يها اسيمق
)70/0=α ( اهم/ تالش"وتي" )84/0=α(يمناسب يياي، از پا 

) α=50/0( "فشار/ تنش" اسيخرده مق. برخوردار هستند
از  نيرا از خود نشان داد بنابرا يفيضع ييايپا

 بيضر نيهمچن. كنار گذاشته شد تر بيش يها يبررس
مربوط با  يها سؤالابزار، پس از حذف  نيكل ا يآلفا

و مقدار  ديمحاسبه گرد زي، ن"فشار/ تنش" اسيخرده مق

 ).α=85/0(را نشان داد  يمناسب
محاسبه : درك شده يزشيگيري جو انگ ابزار اندازه. 2

ابزار مذكور نشان داد كه چهار خرده  يآلفا برا بيضر
، )α=74/0( "توسط دانشجويان شرفتيپ يريگيپ" اسيمق
در  ينگران"، )α=90/0( "تادتوسط اس يريادگي يارتقا"

 رانيفراگ سهيبه مقا ليتما"و ) α=79/0( "مورد اشتباهات
ا ما. است يمناسب ييايپا يدارا) α=63/0( "استادتوسط 

 "توسط دانشجويان سهيمقا يريگيپ" اسيخرده مق
)56/0=α (رو  نيرا از خود نشان داد و از ا يفيضع ييايپا

 كل يآلفا بيضر .مربوطه از مطالعه حذف شد يها سؤال
 سهيمقا يريگيپ" اسيابزار، پس از حذف خرده مق نيا

را  يو مقدار مناسب دي، محاسبه گرد"ويانتوسط دانشج
 ).α=85/0(نشان داد 
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 بررسي روايي
جهت بررسي روايي ساختاري ابزارهاي پژوهش از روش 

نتايج به دست آمده به . ي استفاده شدتأييدتحليل عاملي 
 :گردد در ادامه ذكر ميگيري  تفكيك ابزارهاي اندازه

دهنده  نشان 1شكل : يدرون زشيگيري انگ ابزار اندازه. 1
در اين شكل مقادير . باشد اين ابزار ميگيري  اندازه مدل

استاندارد شده مرتبط با بارهاي عاملي، خطاهاي 
نشان داده شده رهاي نهفته يواريانس و همبستگي بين متغ

 :نيز به اين صورت بودبرازش نيكويي  هاي شاخص. است

)00/0=P-value، 41=Df ،29/84=χ2 ،06/0=RMSEA ،
05/0=SRMR ،94/0=GFI ،90/0=AGFI ،
97/0=NNFI ،98/0=CFI(. 

مقادير به دست آمده تمامي مسيرها، شامل  3در جدول 
شده، برآورد استاندارد نشده پارامتر، بارهاي استاندارد 

 .است ذكر شده R2، واريانس خطا و tخطاي استاندارد، 

 

 
 ي جستار انگيزش دروني و بارهاي عاملي استاندارد شده بين متغيرهاتأييدتحليل عاملي : 1شكل

 پارامترهاي به دست آمده براي مسيرهاي موجود در جستار انگيزش دروني: 3دول ج

 مسير
برآورد استاندارد نشده 

 پارامتر
اي استاندارد باره

 شده
خطاي 

 t R2 استاندارد

 Q1 000/1 58/0 ---- ---- 34/0 ←لذت/ عالقه
 Q2 24/1 83/0 14/0 96/8 70/0 ←لذت/ عالقه
 Q3 28/1 87/0 14/0 12/9 75/0 ←لذت/ عالقه
 Q4 16/1 81/0 13/0 80/8 65/0 ←لذت/ عالقه
 Q5 46/0 44/0 081/0 68/5 19/0 ←لذت/ عالقه

 Q1 00/1 69/0 ---- ---- 48/0 ←دهمهارت درك ش
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 Q2 04/1 86/0 11/0 46/9 74/0 ←مهارت درك شده
 Q3 73/0 52/0 11/0 83/6 27/0 ←مهارت درك شده

 Q1 00/1 81/0 ---- ---- 66/0 ←اهميت/ تالش
 Q2 72/0 74/0 064/0 23/11 55/0 ←اهميت/ تالش
 Q3 01/1 87/0 081/0 39/12 76/0 ←اهميت/ تالش

 
 2 شكل: گيري جو انگيزشي درك شده ابزار اندازه .2

به دست آمده از اين ابزار گيري  مدل اندازهدهنده  نشان
ي نيكويي برازش به دست آمده براي ها شاخص. باشد مي

 :اين ابزار به قرار زير بود

)00/0=P-value، 98=Df ،52/206=χ2 ،07/0=RMSEA ،
06/0=SRMR ،90/0=GFI ،85/0=AGFI ،
95/0=NNFI ،96/0=CFI(. 

 
 

 
 رهايمتغ نياستاندارد شده ب يعامل يدرك شده و بارها يزشيجو انگ اسيمق يتأييد يعامل ليتحل: 2شكل

 .مقياس جو انگيزشي درك شده نشان داده شده استگيري  مقادير به دست آمده از تخمين مدل اندازه 4در جدول 
 

 هاي موجود در مقياس جو انگيزشي درك شدهپارامترهاي به دست آمده براي مسير :4دول ج

 مسير
برآورد 

استاندارد 
 نشده پارامتر

بارهاي 
استاندارد 

 شده

خطاي 
 t R2 استاندارد

 Q1 000/1 44/0 ---- ---- 20/0 ←پيگيري پيشرفت توسط دانشجويان
 Q2 41/1 63/0 26/0 53/5 40/0 ←پيگيري پيشرفت توسط دانشجويان

 Q3 22/1 71/0 21/0 78/5 50/0 ←دانشجويانپيگيري پيشرفت توسط 
 Q4 17/1 55/0 23/0 20/5 30/0 ←پيگيري پيشرفت توسط دانشجويان
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 Q5 28/1 69/0 22/0 72/5 47/0 ←پيگيري پيشرفت توسط دانشجويان
 Q1 00/1 76/0 ---- ---- 58/0 ←ارتقاي يادگيري توسط استاد
 Q2 05/1 86/0 079/0 31/13 74/0 ←ارتقاي يادگيري توسط استاد
 Q3 05/1 86/0 079/0 32/13 74/0 ←ارتقاي يادگيري توسط استاد
 Q4 05/1 84/0 081/0 93/12 70/0 ←ارتقاي يادگيري توسط استاد

 Q1 00/1 83/0 ---- ---- 69/0 ←نگراني در مورد اشتباهات
 Q2 76/0 65/0 085/0 94/8 42/0 ←نگراني در مورد اشتباهات

 Q3 87/0 70/0 091/0 56/9 49/0 ←اشتباهاتنگراني در مورد 
 Q4 69/0 58/0 086/0 02/8 34/0 ←نگراني در مورد اشتباهات

 Q1 00/1 47/0 ---- ---- 22/0 ←تمايل به مقايسه فراگيران توسط استاد
 Q2 29/1 65/0 25/0 11/5 43/0 ←تمايل به مقايسه فراگيران توسط استاد

 Q3 35/1 68/0 26/0 12/5 46/0 ←استاد تمايل به مقايسه فراگيران توسط

 
 بحث

 يابزارها يسنج ابعاد روان يرسرهدف باين مطالعه با 
درك شده،  يزشيو جو انگ يدرون زشيگيري انگ اندازه

 اجرا گرديد يآموزش پزشك طهيجهت استفاده در ح
 يصورت گرفته بر رو يآمار يها ليها و تحل يبررس.

IMI  نظران و كنار  صاحبباعث حذف سه سؤال توسط
 ليبه دل) فشار/تنش اسيخرده مق(سؤال ديگر  4گذاشتن 

و  دليب يها افتهيبا  جينتا نيا. شد ييايضعف در پا
خرده  زيزيرا اين محققين ن. گوداس هماهنگي داشت

 ييايرا به علت ضعف در پا "فشار/تنش" اسيمق
)56/0=α (خود كنار گذاشتند يياز مدل نها)البته بيدل ). 9
گوداس در مطالعه خود به وجود ضعف در پايايي اين  و

). 9(نمايند خرده مقياس، در مطالعه ديگران نيز اشاره مي
گوتيرز و همكاران هم در مطالعه خود ضريب پايايي 

را از اين خرده مقياس، نسبت به ) α=67/0(تري  ضعيف
 ).7(نمودندگزارش  ها ساير خرده مقياس

 يتأييد يعامل ليتحل يرسبر تحت ديجد يسؤال 11جستار 
با توجه به مقادير مرتبط با واريانس خطاي . قرار گرفت

/ عالقه"استاندارد شده مشخص شد كه در خرده مقياس 
مهارت درك "، در خرده مقياس 3سؤال شماره  "لذت
 "اهميت/ تالش"، و در خرده مقياس 2سؤال شماره  "شده

ه مقياس ين رابطه را با خردتر قوي، 3نيز سؤال شماره 
 . مربوطه دارند

آن بود دهنده  نشان براي اين ابزار به دست آمده tمقادير 
با توجه . هستند معنادار 01/0كه تمامي مسيرها در سطح 

به اينكه خطاي استاندارد كليه مسيرها در حد بسيار پاييني 
با دقت  ها توان به اين نتيجه رسيد كه داده مي داشتقرار 

دهنده  بارهاي استاندارد شده نشان. ندا بااليي برآورد شده
ين همبستگي تر قوي "لذت/ عالقه"آن بود كه خرده مقياس 

و ضعيف ترين همبستگي را با سؤال  3را با سؤال شماره 
 "مهارت درك شده"در خرده مقياس . دارد 5شماره 

ي ها سؤالين همبستگي به ترتيب با تر كمين و تر بيش
نيز  "اهميت/ تالش "قياس است و در خرده م 3و  2شماره 

ين تر كمين و تر بيشبه ترتيب  2و  3ي شماره ها سؤال
نشان داد كه در  R2مقادير . دهند همبستگي را نشان مي

، در خرده 3سؤال شماره  "لذت/ عالقه"خرده مقياس 
، و در خرده 2سؤال شماره  "مهارت درك شده"مقياس 
ن سهم را يتر بيش، 3سؤال شماره  "اهميت/ تالش"مقياس 

  .در تبيين واريانس به عهده دارند
 را از خود نشان داد يمعنادارمقدار اين ابزار  χ2آزمون 

توجه  ديالبته با. رد برازش مدل است يبه معن نيا كه
آن است كه جامعه دهنده  آزمون نشان نيداشت كه ا

 .برازش دارد ينمونه به طور كامل با جامعه آمار
RMSEA هر چند كه  داشتقرار  يدر حد مطلوب زين

از  تر كمآماره به  نيبرازش بهتر الزم است مقدار ا يبرا
در سطح  يبرازش، همگ هاي شاخص بقيه. برسد 05/0
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 نيبر هم هيرو با تك نياز ا. قرار دارند يكامالً مطلوب
 يعنوان نمود كه مدل از برازش مناسب توان يم ريمقاد

 .برخوردار است
/ عالقه"ي ها وداس، خرده مقياسو گ دلهمانند مطالعه بي

به عنوان  "تاهمي/ تالش"و  "مهارت درك شده"، "لذت
 انگيزش درونيگيري  ابزار اندازه نهاييسه خرده مقياس 

 .مورد تأييد واقع شد
جو انگيزشي درك گيري  ابزار اندازهپايايي  يبررس در

 سهيمقا يريگيپ"نيز نتايج نشان داد كه خرده مقياس  شده
از پايايي الزم برخوردار نيست  "دانشجويانتوسط 

)56/0=α .( بنابراين بهتر است در مطالعات آتي اين خرده
مقدار  .و يا حذف قرار گيرد الحمقياس مورد بازبيني، اص

 73/0آلفاي كرونباخ اين خرده مقياس در مقاله گوتيرز 
 ). 7(ذكر شده است

توسط  سهيمقا يريگيپ"خرده مقياس پس از حذف 
ي تأييدتحت تحليل عاملي  ها سؤال، باقيمانده "جوياندانش

ين مقدار واريانس خطاي تر بيشين و تر كم. قرار گرفت
پيگيري پيشرفت توسط "استاندارد شده در خرده مقياس 

در . بودند 1و  3ي شماره ها سؤالبه ترتيب  "دانشجويان
سؤال  "ارتقاي يادگيري توسط استاد"خرده مقياس 

 "نگراني در مورد اشتباهات"ه مقياس ، در خرد1شماره 
تمايل به مقايسه "و در خرده مقياس  4سؤال شماره 

ين تر بيش 1نيز سؤال شماره  "فراگيران توسط اساتيد
واريانس خطاي استاندارد شده را به خود اختصاص داده 

 ).ين همبستگي را با خرده مقياس خود دارندتر كم(اند 
انگيزشي درك  وهاي نيكويي برازش مقياس ج شاخص

هاي برازش  شده نشان داد كه اين مدل نيز از شاخص
و  RMSEAدو شاخص . مناسبي برخوردار است

SRMR مقدار . در حد قابل قبول قرار داشتندAGFI 
 . ها نيز بسيار مطلوب بودند ه شاخصياندكي پايين و بق

بدست آمده براي مسيرهاي اين ابزار در سطح  tمقادير 
 حدخطاي استاندارد كليه مسيرها در . بود معنادار 01/0

با دقت  ها بسيار پاييني قرار داشت و نشان داد كه داده
 ها سؤاليه لدر اين ابزار ك. اند بااليي برآورد شده

هاي خود نشان  همبستگي بااليي را با خرده مقياس

ين آنها مربوط به سؤال اول خرده مقياس تر كم. اند داده
در . بود )44/0("دانشجويان پيگيري پيشرفت توسط"

را  تأثيرين تر بيش 3همين خرده مقياس سؤال شماره 
بر متغير ) ي اين خرده مقياسها سؤالنسبت به ساير (

 .)71/0(دادنهفته مربوطه از خود نشان 
. كليه مسيرها نيز در سطح مناسبي قرار داشت R2مقادير 

 "دانشجويان توسطپيگيري پيشرفت "در خرده مقياس 
نيز % 20و  3واريانس به وسيله سؤال شماره  از 50%

اين دو سؤال به ترتيب . تبيين گرديد 1توسط سؤال شماره 
پيگيري "ي خرده مقياس ها سؤالپاياترين و ناپاياترين 

در خرده مقياس . بودند "پيشرفت توسط دانشجويان
، 3و  2ي شماره ها سؤال "استاد توسطارتقاي يادگيري "

در . در تبيين واريانس به عهده داشتندين سهم را تر بيش
 1سؤال شماره  "نگراني در مورد اشتباهات"خرده مقياس 

تمايل به مقايسه فراگيران توسط "و در خرده مقياس 
 . ندها بود پاياترين شاخص نيز 3سؤال شماره  "اساتيد

، دانشجويان جامعه نمونه مورد استفاده در اين پژوهش
 .پزشكي تهران بودندرشته پزشكي دانشگاه علوم 

ي ها بنابراين در استفاده از اين ابزارها براي ساير رشته
لذا . ترديد وجود دارد ها تحصيلي و در ساير دانشگاه

ي ها گردد كاربرد اين ابزارها در ساير رشته پيشنهاد مي
ات تحصيلي مورد مؤسستحصيلي و نيز در ساير 

 .بررسي قرار گيرد
 

 گيري نتيجه
ي صورت گرفته در اين مطالعه، ها تعديلبا اصالحات و 

ت اجرا در حيطه آموزش را به يهر دو ابزار ذكر شده، قابل
سؤالي انگيزش دروني با سه  11جستار . دست آوردند

مهارت "، "اهميت/ تالش"، "لذت/ عالقه"خرده مقياس 
سؤالي  16مقياس جو انگيزشي درك شده و  "درك شده

توسط  شرفتيپ يريگيپ"چهار خرده مقياس  با
 ينگران"، "توسط استاد يريادگي يارتقا"، "دانشجويان

توسط  رانيفراگ سهيبه مقا ليتما"و  "در مورد اشتباهات
 . هستندي روايي و پايايي مناسبي ها شاخص واجد "استاد
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 قدرداني
استوارت بيدل و جناب آقاي ملكور از جناب آقاي دكتر 

اين پژوهش را در گوتيرز كه ابزارهاي مورد استفاده در 
اختيار تيم تحقيقاتي اين مطالعه قرار دادند نهايت تشكر را 

 ،كننده از تمامي كساني كه به عنوان شركتهمچنين . داريم
اري زگ سپاس آوردندامكان انجام اين پژوهش را فراهم 
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Abstract 
 
Introduction: Review of the literature indicates that few researchers have examined the issue of motivation 
in medical education context. Hence construction of appropriate measurement tools can be a step toward 
encouraging researchers to address this particular issue. This study examined psychometric characteristics 
of tools for measuring Intrinsic Motivation Inventory (IMI) and Perceived Motivational Climate Scale 
(EPCM) in medical students. 
Methods: A sample of 222 Iranian medical students completed Iranian versions of the EPCM, and IMI in a 
descriptive study. For assessing reliability of instruments, test-retest method and calculating Cronbach's 
alpha were used. Confirmatory factor analyses were carried out to confirm the factorial validity of tools. 
Results: After modification of the questions in both instruments, acceptable reliability coefficient was found. 
Confirmatory factor analysis indicated that these tools have appropriate goodness of fitting indices. 
Conclusion: The modified IMI (i11 questions), and EPCM (16 questions) have appropriate reliability and 
validity for use in medical education. 
 
Keywords: Intrinsic motivation, perceived motivational climate, intrinsic motivation inventory, perceived 
motivational climate scale.  
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