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چکیده
هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازهگیری انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان
است و برای انجام آن از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد .در بخش کیفی با توجه به مبانی نظری تحقیق و
دریافت نظرات کارشناسان و کارکنان فعال در حیطه فعالیتهای ورزشی  30سؤال طراحی گردید سپس برای
کسب اعتبار صوری و محتوایی ،سؤاالت بین  15کارشناس متخصص ،توزیع و نتایج از طریق فرمول الوشه
محاسبه و  4سؤال حذف گردید و  26سؤال باقیمانده در بین  538نفر از کارکنان دانشگاههای دولتی شهر
تهران ( )9451با در نظر گرفتن روش انتخاب حجم نمونه در معادالت ساختاری از طریق نمونهگیری احتمالی
به روش طبقهای نسبتی ،به صورت تصادفی توزیع شد .برای کسب روایی سازه از طریق معادالت ساختاری،
تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی اقدام گردید .دادهها با استفاده از نرمافزارهای LISRELو  SPSSمورد
بررسی قرار گرفتند .با انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،ابزار اندازهگیری از  26سؤال به  22سؤال تعدیل یافت.
مولفه های اصلی با چرخش واریماکس ،چهار مولفه را با عناوین و ضرایب پایایی به ترتیب ،جسمانی (،)0/86
روانی ( ،)0/80اجتماعی و مادی ( )0/90و تفریح و سرگرمی ( )0/85مشخص کرد و ضریب کل آلفای
کرونباخ پرسشنامه  0/92حاصل گردید .نتایج تحلیل عاملی تائیدی برازش الگوی چهار عاملی را تائید نمود.
در نهایت پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه میتواند بهعنوان ابزار مناسبی برای سنجش ارزیابی انگیزه
مشارکت ورزشی کارکنان در سازمانها مورد استفاده قرار گیرد.

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ایران (نویسنده مسئول)
khodayariabas@yahoo.com
 .3دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .4استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .5دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
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واژگان کلیدی :مشارکت ورزشی ،تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تائیدی ،تفریح و
سرگرمی

مقدمه
امروزه پویایی و تحرک مختص همه سازمانهای رو به رشد میباشد و اغلب سازمانها
برای ادامه حیات خود مجبور به تحقیق و بررسی برای دستیابی به راههای جدید جهت پیشبرد
اهداف سازمان خود هستند .یکی از راههای را که سازمانها برای پیشرفت و رقابت در بازار
انتخاب میکنند توجه به بهرهوری نیروی انسانی سازمان میباشد .به نظر میرسد سازمانی که
دارای نیروی انسانی کارآمد ،سالم و شاداب باشد در دستیابی به بهرهوری موفقتر عمل
میکند .شواهد نشان میدهد که عوامل ناشی از عدم فعالیت بهتنهایی ،در سال  2013باعث
کاهش  13/7میلیارد دالری بهرهوری در سطح جهانی گردیده است (دینگ 1و همکاران،
 )2016عالوه بر این ،محیطهای کاری بیتحرک مانند پشت میز نشینی و رفتارهای کاری
غیر فعاالنه میتواند ایجاد و افزایش هزینههای بیماریها و آسیبهای غیرقابل انتقال را در
پی داشته باشد (اکیالند 2و همکاران .)2016 ،در این راستا مصوبات بسیاری در سطوح
بینالمللی و ملی تصویب گردیده است که از آن جمله میتوان به آییننامه سالمت کارکنان
اشاره نمود بر طبق ماده  2اساسنامه سازمان جهانی بهداشت مصوب  1948میالدی ،تعریف
سالمت شامل برخورداری فرد از آسایش کامل جسمی ،روانی ،معنوی و اجتماعی است.
همچنین مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی موضوع سالمت
کارکنان آمده است که کلیه دستگاههای اجرایی مکلفاند ،زمینه مشارکت حداکثری
کارکنان خود را در فعالیتهای ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان فراهم آورند
(بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت .)1396 ،بر طبق آماری که در سال  1397منتشر
گردیده است دولت چیزی نزدیک به 2میلیون و  328هزار کارمند دارد که برای این تعداد
کارمند ساالنه حدود  82هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت میکند (باشگاه خبرنگاران
جوان)1398 ،؛ بنابراین ،غیبت و بیماری کارکنان میتواند ضرر و زیان بسیاری را به دولت
تحمیل نماید در تحقیق برینکلی 3و همکاران ( )2017همچنین ثابت شده است که عدم
1. Ding
2. Ekelund
3. Brinkley
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فعالیت فیزیکی عامل خطر برای بیماریهای غیرقابل انتقال و مرگ و میر است و سیاست
سالمت عمومی توصیه میکند که در سراسر جهان اجتماعات (مانند محل کار) بهصورتی
باشند که فعالیتهای جسمانی را ترویج بدهند .با این حال افراد با انگیزههای متفاوتی به
فعالیت بدنی میپردازند .نوع و میزان اهمیت هر یک از عوامل انگیزشی میتواند از فردی
به فرد دیگر یا از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد اما آنچه مسلم است این است که
ادراک و نگرش افراد به موانع و مزایای مشارکت در فعالیت بدنی عاملی اثرگذار بر
تصمیمگیریهای آنان برای مشارکت در فعالیتهای بدنی منظم است؛ بنابراین ،ارزیابی
ادراک و نگرش افراد به فعالیتهای بدنی و ورزش ،جایگاه ویژهای را در پژوهشهای
کاربردی به خود اختصاص داده است (مظفری و همکاران .)1389 ،بهطورکلی ،انگیزش
فرایند رویآوری به فعالیتی خاص و ادامه آن است .این فرایند فرد را بر انگیخته و رفتار
او را جهت میدهد ،تمایالت و سوقدهندههای درونی و محرکهای بیرونی را در بر
میگیرد و نقشی قدرتمند در مشارکت افراد در فعالیت جسمانی دارد (امامی.)1392،
مشارکت نیز به معنی به کار گرفتن منابع شخصی بهمنظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی
است .البته این معنی در مشارکت ورزشی مدنظر نیست .منظور از مشارکت و فعالیت ورزشی،
میزان به کارگیری منابع شخصی ،اعم از فیزیکی ،مادی ،روانی و فراغتی در راستای انجام
فعالیتهای ورزشی است؛ بنابراین کارمند هرگاه در زمان فراغت از کار ،با صرف هزینه به
انواع ورزشی همت گمارد ،گوییم فعالیت ورزشی دارد (مسعودی و اصغرپور ماسوله،
 .)1397تأثیر مشارکت ورزشی در موفقیت کار در یک مطالعه که توسط ساور)2007( 1
انجام شد مشخص کرد که کارکنانی که در یک ورزش تیمی مشارکت میکنند نسبت به
کسانی که مشارکت نمیکنند در کارشان موفقتر هستند همچنین مشخص شد که کارکنان
شرکتکننده در ورزش ،عمدتا انگیزه بیشتری برای پیشرفت بهرهوری و عملکرد سازمان
دارند .تحقق کوپر 2و همکاران ( )2015با هدف کشف سطوح فعالیت بدنی ) (PAو سالمت
روانی در کارکنان دانشگاه و همچنین موانع و انگیزههای مربوط به سطوح فعالیت بدنی در
محل کار نشان داد که استراتژیهای دقیق طراحی شده با هدف افزایش فعالیت بدنی و رفاه
در کارکنان دانشگاه مورد نیاز است .موانع خاص فرهنگی و دیگر موانعی نیز در این محیط
1. Sawer
2 . Cooper
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وجود دارد که باید در نظر گرفته شود .در این خصوص مهدیزاده و اندام ( )1393عنوان
نمودند که مطالعه انگیزه دانشجویان ،کارکنان و اساتید شرکتکننده در برنامههای ورزشی
دانشگاه و همچنین شناخت موانع مشارکت ورزشی این افراد ،میتواند ضمن ارائه اطالعات
مفید در خصوص مسائل انگیزشی و بازدارندگی آنها در پرداختن به ورزش ،انگیزه
مشارکت در برنامههای ورزشی را تقویت کرده و به دست اندرکاران ورزش دانشگاهها در
تدوین هرچه بهتر برنامههای ورزشی و رفع موانع موجود کمک نماید.
مسعودی و اصغرپور ماسوله ( )1397هم با توجه به نتایج بررسی جامعهشناختی عوامل
مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان ،مشخص نمودند که میزان فعالیت ورزشی کارمندان
مناسب نبوده و این مسئله در ابعاد انگیزهای و حمایتی بیشتر احساس میگردد؛ بنابراین ،الزم
است سازمانها در راستای ارتقای سطح سالمت جسمی و روانی کارمندان خود تالش
بیشتری نمایند .مرتضایی و اندام ( )1393نیز به این نتیجه رسیدند که در بحث در انگیزههای
مشارکت ورزشی کانون توجه ،بیشتر به طول عمر ،سالمتی ،بهداشت جسمی و روانی ،تعامل
اجتماعی ،فواید فیزیولوژیکی ،درک و شناخت ورزش در زندگی اجتماعی معطوف است؛
اما هنوز جای بحث و تحقیق در این زمینه وجود دارد .از راههای دستیابی به اطالعات برای
رسیدن به اهداف برنامه فعالیت بدنی در هر سازمانی استفاده از نظرات و تجربیات کارکنان
آن سازمان میباشد .همچنین اجرای موفق برنامه فعالیت بدنی مستلزم استفاده از ابزار و
روشهای مناسب برای ارزیابی امکانات و عوامل محیطی ،موانع و راهکارهای حل آنها،
ارزیابی سطح فعالیت بدنی و شاخصهای جسمانی کارکنان است (بسته سالمت کارکنان،
.)1396
از این رو یکی از ابزارهایی که میتواند در این زمینه مفید واقع شود نظرسنجی با استفاده
از پرسشنامه در جهت شناخت انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان میباشد بررسی مطالعات
قبلی نشان ،میدهد که صاحبنظران برای اندازهگیری انگیزه مشارکت ورزشی از
پرسشنامههای مختلف استفاده کردهاند .قدرت نما و حیدری نژاد ( )1392به ساخت پرسشنامه
محقق ساخته انگیزه مشارکت ورزشی برای دانشجویان شامل  27سؤال در قالب شش خرده
مقیاس تعامل اجتماعی در ( 4گویه) ،لذت و شادابی ( 6گویه) ،سالمت روانی ( 5گویه)،
روابط زندگی ( 5گویه) ،سالمت جسمانی ( 4گویه) ،دالیل شخصی ( 3گویه) براساس
مقیاس پنج درجه ای لیکرت پرداختند .صادق زاده و رضوی ( )1397نیز جهت انجام تحقیق
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خود با عنوان عوامل مؤثر بر انگیزه مشارکت ورزش همگانی در بین زنان و مردان شهر یزد
به ساخت پرسشنامه محقق ساخته انگیزه مشارکت ورزشی شامل  29گویه و  5بعد پرداختند.
ابعاد این پرسشنامه شامل آرامش و فراغت ( 5گویه) ،اجتماعی و فرهنگی ( 6گویه)،
پیشگیری و درمانی ( 4گویه) ،سالمتی و آمادگی جسمانی ( 4گویه) و بعد مدیریتی ( 6گویه)
بود که در طیف  5گزینهای لیکرت ارائه گردید .در تحقیقی دیگر حیدری نژاد و همکاران
( )1392پرسشنامه محقق ساخته انگیزه مشارکت ورزشی را شامل  22سؤال با مقیاس پنج
ارزشی لیکرت تنظیم نمودند که در پنج دسته عوامل انگیزشی ،نشاط و شادابی ،تعامل و
شناخت اجتماعی ،کسب سالمتی ،پیشرفت در مهارت و رقابت ورزشی دستهبندی گردیده
بود .مرتضایی و اندام ( )1393همچنین در تحقیق خود بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی،
پرسشنامه انگیزههای مشارکت زنان در ورزشهای آبی را در هشت گروه تحت عناوین
کسب لذت و آرامش ( 7گویه) ،تناسباندام ( 4گویه) ،سالمتی و بهداشت ( 4گویه) ،مهارت
( 3گویه) ،بعد اجتماعی ( 6گویه) ،کسب موفقیت و شناخت ( 7گویه) ،پیشگیری و درمان
بیماریها ( 3گویه) و برتریطلبی ( 3گویه) تقسیمبندی نمودند و درمجموع پرسشنامه 37
سؤالی به دست آمده ،مقیاس مناسبی برای سنجش انگیزههای زنان برای حضور در
ورزشهای تفریحی آبی به دست آمد.
در زمینه ساخت پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی رویچوودهیوری )2018( 1در تحقیق
خود بیان داشت که محققان از دیدگاههای متفاوتی برای توسعه ابزارهای استانداردشده برای
اندازهگیری و بررسی بر روی انگیزههای مشارکت استفاده کردهاند اولین دیدگاه برای
بررسی انگیزه مشارکتی ازلحاظ تئوری همبستگی انگیزههای متفاوت برای فعالیتهای
فیزیکی را بررسی میکند .نمونههایی از پرسشنامهها با استفاده از این روش عبارت است از
مقیاس انگیزشی ورزشی  28سؤالی فورتر و همکاران ( 32 ،SMS2)1995سؤالی مقیاس
انگیزش ورزشی لی ( 44 ،EMS3)1999سؤالی انگیزه وجودی مارکلند و هاردی
( ،EMI4)1993پرسشنامه انگیزشی ورزشی  69سؤالی مارکلند و اینگلدیو (EMI- )1997
 23 ،25سؤالی انگیزه اندازهگیری فعالیتهای جسمانی رایان و همکاران (MPAM )1997
1. Roychowdhury
2. SMS; Fortier, Vallerand, Biere, & Provencher
3. EMS; Li,1999
4. EMI; Markland & Hardy
5. EMI-2; Markland & Ingledew

/ 102

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال دهم ،شمارة  ،38زمستان 1398

و  30سؤالی انگیزه برای اندازهگیری فعالیتهای جسمانی تجدیدنظر شده MPAM-R1
الزم به ذکر است که تعدادی از خرده مقیاسها در هر یک از این پرسشنامهها بهطور
قابلتوجهی متفاوت است .بهعنوان مثال SMS ،دارای هفت زیر مقیاس است (انگیزه ذاتی
برای شناختن ،انجام کارها ،تجربه محرک ،تنظیمات خارجی ،تنظیم درونی ،تنظیمات
شناخته شده و مقیاس برای آموختن)؛  EMSدارای هشت زیرمقیاس (انگیزه ذاتی برای
یادگیری ،تحقق و تجربه احساس ،تنظیمات خارجی ،تنظیمات درونی ،تنظیم مقررات،
مقررات یکپارچه و امتناع)؛  EMIدارای  12زیر مقیاس (مدیریت استرس ،مدیریت وزن،
تفریح ،شناخت اجتماعی ،لذت ،ظاهر ،توسعه شخصی ،وابستگی ،اجتناب از بیماری ،رقابت،
تناسباندام و فشارهای بهداشتی) EMI-2دارای  14زیر مقیاس (مدیریت استرس ،مدیریت
وزن ،تفریح ،شناخت اجتماعی ،لذت ،ظاهر ،توسعه شخصی ،وابستگی ،اجتناب از بیماری،
رقابت ،فشارهای سالمتی ،سالمت مثبت ،قدرت و استقامت و چابکی)  MPAMدارای 3
زیر مقیاس (عالقه  /لذت ،انگیزه شایستگی و انگیزه مربوط به بدن)؛ و  MPAM-Rدارای
 5زیر مقیاس (تناسباندام ،ظاهر ،شایستگی ،لذت و اجتماعی) میباشد .عالوه بر این ،این
ابزارها فقط برای ارزیابی انگیزههای مشارکت در فعالیتهای ورزشی طراحی شدهاند و
درنتیجه دالیل مشارکت در ورزش را پوشش نمیدهند؛ بنابراین ،اگرچه توسعه این ابزارها
براساس تئوری بوده است ولی آنها قادر نبودند طیف وسیعی از انگیزههای مشارکتی که در
پژوهشهای مربوط به فعالیتهای جسمانی شناسایی شده بودند ارزیابی کنند.
پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی  SPMQ2که توسط گیل و همکاران در سال 1983
تهیه شده است نیز ،یکی دیگر از رایجترین پرسشنامهها برای اندازهگیری انگیزه مشارکت
ورزشی میباشد که محققان زیادی از آن استفاده نمودهاند این پرسشنامه دالیل افراد را از
شرکت در فعالیتهای بدنی و ورزشی بر اساس  8خرده مقیاس موفقیت ،گروهگرایی،
آمادگی ،تخلیه انرژی ،عوامل موقعیتی ،بهبود مهارت ،دوستیابی ،تفریح و سرگرمی
اندازهگیری میکند .در این زمینه مطالعات نشان میدهد که اغلب تحقیقاتی که در خصوص
انگیزه مشارکت ورزشی صورت گرفته است در بین ورزشکاران ،دانش آموزان و دانشجویان
بوده است و توجه کمتری به نیروی انسانی سازمانها بهعنوان قشر خاصی که نیاز به فعالیت
1. MPAM-R
2. Sport Participation Motivation Questionnaire,
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بدنی دارند شده است تحقیق روتتینستینر 1و همکاران ( )2015مشخص نمود که قابلیت
اطمینان داخلی پرسشنامه  SMSمناسب با ورزشکاران جوان است .با این حال در نظر گرفتن
هر یک از تواناییها ،محدودیتهای روانسنجی پرسشنامه و مفهومسازی انگیزه در زمینه
سؤاالت تحقیق خاص ،باید محققان را در انتخاب مناسبترین ابزار برای سنجش انگیزه در
ورزش هدایت کنند (کلنسی 2و همکاران.)2017 ،
از سوی دیگر برنامهریزی و اجرای فعالیتهایی که باعث نشاط و ارضا نیازهای حرکتی
کارکنان با توجه به نوع و شرایط کاری آنها باشد باعث میگردد تا عالقهمندی و انگیزه
بیشتری جهت مشارکت در این فعالیتها ایجادشده و تداوم مشارکت را موجب میگردد
ضمن اینکه اگرچه انگیزههای مشارکت در اقشار مختلف ممکن است شباهتهایی به هم
داشته باشد ولی خصوصیات هر قشری ویژه خود آن قشر میباشد و الزم است بهطور خاص
انگیزههای مشارکت در فعالیتهای ورزشی شناسایی شوند بنابراین با توجه به اینکه شناخت
انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان کمتر موردنظر قرار گرفته است و از طرفی دیگر
ویژگیهای قشر کارمند با سایرین ازجمله ورزشکاران ،دانش آموزان ،دانشجویان و غیره
متفاوت است ،نیاز به پرسشنامهای با توجه به ویژگیهای خاص کارکنان احساس میشد .با
این پیشفرض محقق با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامهای جهت سنجش و اندازهگیری
انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان ضمن توجه به شرایط کاری کارکنان اقدام نمود .اهداف
خاصتر این تحقیق نیز تدوین مؤلفهها ،پایاسازی و اعتباریابی پرسشنامه میباشد .با توجه به
اهداف ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤاالت میباشد که مؤلفههای انگیزه مشارکت
ورزشی کارکنان کدامند؟ میزان پایایی و اعتبار پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان
چقدر است؟

روش
برای انجام این تحقیق از روش ترکیبی با طرح اکتشافی مدل توسعه ابزار استفاده شد و به
شکل میدانی در دو بخش کیفی و کمی و بهمنظور تعیین الگوی مناسب جهت شناخت انگیزه
مشارکت ورزشی کارکنان .اطالعات جمعآوری گردید.

1. Rottensteiner
2. Clancy
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در بخش کیفی مبانی نظری تحقیق ،پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی  SPMQو نظرات
 15نفر ازکارشناسان متخصص درحوزه ورزشی و همچنین  20نفر از کارکنانی که در طول
ساعت کار و یا زمان فراغت از کار در حیطههای ورزشی فعالیت داشتند مورد بررسی قرار
گرفت .انتخاب افراد در این قسمت بهصورت هدفمند انجام شد .در بخش کمی از روش
معادالت ساختاری ،تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده گردید و دادهها با استفاده از
نرمافزارهای  LISRELو SPSSمورد بررسی قرار گرفتند.
جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان (پیمانی -رسمی -قراردادی) زن و مرد
دانشگاههای دولتی شهر تهران (دانشگاههای تهران ،صنعتی شریف ،علم و صنعت ایران،
عالمه طباطبائی ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس ،الزهرا ،صنعتی خواجه نصیر ،صنعتی امیرکبیر)
به تعداد  9451نفر تشکیل دادهاند .برای تعیین حجم نمونه در تحلیل عاملی منابع متعددی
وجود دارد کالین معتقد است در تحلیل عاملی اکتشافی برای هر متغیر  10یا  20نمونه
الزم است اما حداقل حجم نمونه  200قابل دفاع است (عیدی )1390،اما در تحلیل عاملی
تائیدی حداقل حجم نمونه براساس عاملها تعیین میشود نه متغیرها .اگر از مدل یابی
معادالت ساختاری استفاده شود حدود  20نمونه برای هر عامل (متغیر پنهان) الزم است
(جکسون )2003 ،1حجم نمونه توصیه شده برای تحلیل عاملی تائیدی حدود 200،نمونه
برای ده عامل توصیه شده است( .شاه و گلدستین )2006 ،2در این تحقیق با توجه به شرایط
در نظر گرفته شده برای حجم نمونه و تعداد سؤاالت اولیه پرسشنامه که شامل  26سؤال بود
برای هر سؤال بیشتر از  20نمونه در نظر گرفته شد و بعد از توزیع پرسشنامهها تعداد 538
پرسشنامه قابل بررسی دریافت گردید .روش نمونهگیری از طریق نمونهگیری احتمالی به
روش طبقهای نسبتی انجام شد زمان توزیع پرسشنامهها در دیماه سال  1397در بین کارکنان
دانشگاههای دولتی شهر تهران توسط محقق به روش تصادفی ساده انجام شد و تکمیل هر
یک از پرسشنامهها بین  5تا  7دقیقه زمان برد.
در ابتدای تحقیق در بخش کیفی بعد از جمعآوری مطالب 30،سؤال در طیف  5امتیازی
لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد تنظیم گردید؛ و پرسشنامه  30سؤالی برای تعیین دامنه

1. Jackson
2. Shah, Goldstein
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محتوایی از طریق شاخص نسبت روایی محتوایی(CVR) 1که توسط آقای الوشه)1975( 2
طراحی شده است .سنجش شد .جهت محاسبه این شاخص از نظرات  15کارشناس
متخصص در زمینه محتوای آزمون موردنظر استفاده شد و با توضیح اهداف آزمون برای
آنها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت به آنها ،از آنها خواسته شد تا
هر یک از گویه های مدل را بر اساس طیف سهبخشی »گویه ضرورتی ندارد«» ،گویه
مفید است ولی ضروری نیست« و »گویه ضروری است« طبقهبندی کنند .سپس محاسبه
شاخص بر اساس فرمول زیر انجام شد:

بر طبق این سنجش حداقل مقدار  CVRقابلقبول بر اساس جدول الوشه برای 15
متخصصینی که سؤاالت را مورد ارزیابی قرار دادند برای هر سؤال میبایست باالی 0/49
میبود و سؤاالتی که مقدار محاسبهشده برای آنها کمتر از میزان موردنظر به دست آمد به
علت اینکه بر اساس شاخص روایی محتوایی ،روایی محتوایی قابلقبولی نداشت از آزمون
کنار گذاشته شد .بر این اساس  4سؤال از سؤاالت تعیینشده به دلیل کسب نمره پایینتر از
 0/49در این مرحله حذف گردیدند .پس از بررسی روایی محتوا ،در بخش کمی تحقیق از
معادالت ساختاری ،تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی جهت تعیین روایی سازه استفاده شد.
در تحلیل عاملی اکتشافی دادههای جمعآوری شده با استفاده از روش مؤلفههای اصلی به
شیوة چرخش متعامد تحلیل شدند و در نهایت از  26سؤال تعیینشده  22سؤال در چهار
عامل با عنوانهای جسمانی ،روانی ،اجتماعی و مادی و تفریح و سرگرمی شناسایی شدند.
در تحلیل عاملی تائیدی نیز عوامل شناسایی شده در قالب چهار عامل بررسی شد و سعی
گردید تعیین شود که آیا تغییرهایی که برای ساخت و نمایش متغیر پنهان انگیزه مشارکت
ورزشی تعیین شدند واقعا متعلق به هم هستند یا خیر؟ و آیا مدل از برازش الزم برخوردار
است .همچنین برای پایایی آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و  0/92حاصل شد و
اطمینان حاصل گردید که میتوان بهخوبی از آن بهعنوان یک ابزار اندازهگیری مناسب بهره
گرفت.
1. content validity ratio
2. Lawshe
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یافتهها
در این پژوهش  538نفر ازکارکنان دانشگاههای دولتی شهر تهران شرکت داشتند ،حدود
 41درصد از نمونه تحقیق را مردان و حدود  59درصد را زنان تشکیل دادهاند .میانگین و
انحراف استاندارد سن  40/8±8/09میباشد .بیشترین درصد مدارک تحصیلی به پاسخگویان
با مدرک تحصیلی فوقلیسانس با  48/1درصد تعلق دارد؛ و  34/9درصد مربوط به مدرک
تحصیلی لیسانس و  4/ 1درصد نیز مدرک دکتری و بقیه پاسخگویان نیز دارای مدارک
کمتر لیسانس بودهاند .درصدهای مربوط به طبقات سابقه کار نیز نشان میدهد که بیشترین
پاسخگویان با  23درصد دارای سابقه کاری  16تا  20سال و کمترین طبقه از سابقه کاری
پاسخگویان با  11/7درصد در طبقه  26سال و باالتر بودند .همچنین  16/7درصد نیز زیر 5
سال سابقه داشتند .نتایج نشان میدهد که  61/5درصد از پاسخگویان بله و تا حدودی ورزش
میکردند و  38/5درصد ورزش نمیکردند.
در بخش کیفی با توجه به انتخاب هدفمند کارشناسان متخصص درحوزه ورزشی و
کارکنانی که در حیطههای ورزشی فعالیت داشتند و دریافت نظرات آنها و در نظر گرفتن
مبانی نظری تحقیق ،پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی  SPMQنهایتا  30سؤال در طیف 5
امتیازی لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد .طراحی گردید که پس از تعیین دامنه محتوایی از
طریق فرمول الوشه  26سؤال باقی ماند.

تحلیل عامل اکتشافی
برای شروع مرحله کمی تحقیق و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای
تعیین اعتبار این مقیاس ،از روش اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی
استفاده گردید .نتایج نشان داد با توجه به اینکه مقدار  KMOبه دست آمده  0/916است،
کفایت نمونهگیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد .همچنین از آنجایی که
سطح معنیداری آماره بارتلت برابر با  0/001و کمتر از  0/05است ،نتیجه گرفته میشود که
بین سؤاالت همبستگی وجود دارد .از اینرو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی
جایز است.
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جدول  .1نتایج آزمون بارتلت و کیسر – مي یر و اوکلین
پیشفرض

مقدار کیسر – می یر و اوکلین (کفایت حجم نمونه)
آزمون کرویت بارتلت

مقدار
0/916

مقدار مجذور کای

6666/414

درجه آزادی

231

سطح معناداری

0/001

پس از کفایت حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی ،در ابتدا اشتراکات متغیرها مورد

بررسی قرار گرفت .جدول  " ،2برآورد اولیه میزان اشتراک هر متغیر" مقادیر برابر با یک
و"واریانس عامل مشترک" ،اعداد دارای همبستگی با عاملها را نشان میدهد .در منابع
مختلف مالک پذیرش همبستگی مشترک سؤاالت برابر با  0/3و  0/5گزارش شده است .در
تحقیق حاضر مالک پذیرش بر مبنای  0/5تعیین گردید .بنابراین سؤاالت  17 ،13 ،5و 23
بهمنظور ادامه تحلیل حذف گردیدند؛ و از  26سؤال  22سؤال پذیرش شد.
جدول  .2ارزیابي مقادیر اشتراک استخراجي عاملهای ابزار
برآورد اولیه
میزان اشتراک

واریانس
عامل

هر متغیر

مشترک

1

1

1

0/604

2

2

1

0/712

13

3

3

1

0/657

14

16

4

4

1

0/676

15

18

1

5

6

1

0/654

16

19

1

0/658

6

7

1

0/572

17

20

1

0/605

7

8

1

0/619

18

21

1

0/505

8

9

1

0/649

19

22

1

0/687

9

10

1

0/581

20

24

1

0/826

10

11

1

0/662

21

25

1

0/774

11

12

1

0/555

22

26

1

0/578

ردیف

شماره
سؤال

برآورد اولیه
میزان اشتراک

واریانس
عامل

هر متغیر

مشترک

12

14

1

0/649

15

1

0/721

1

0/554
0/607

ردیف

شماره
سؤال

مقدار واریانس پیشبینی شده متغیرها توسط عاملها در جدول  ،3نشان دهنده توان
پیشگوئی این مدل در  4عامل میباشد که بر اساس مجموع درصد واریانس تجمعی عاملها
برابر با  64/107درصد است .در این روش برای انتخاب تعداد عاملها ،درصدهای تجمعی
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واریانس به دست آمده توسط عاملها مالک عمل قرار میگیرد؛ یعنی تنها عاملهایی را
می پذیریم که میزان کافی از واریانس متغیرها را تبیین کنند همچنین سهم واریانس هر یک
از  4عاملها به شرح عوامل جسمانی  ،22/067عوامل روانی  ،16/173عوامل اجتماعی و
مادی  13/235و عوامل تفریح و سرگرمی  12/631در پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی
مشخص گردیده است.
جدول  .3نتایج بررسي سهم واریانس هر یك از عاملها در مدل  4عاملي پرسشنامه انگیزه
مشارکت ورزشي
مربعات بارهای استخراجشده

شماره مولفه

نام مولفه

1

عوامل جسمانی

4/855

2

عوامل روانی

3/558

16/173

3

عوامل اجتماعی و مادی

2/912

13/235

51/476

4

عوامل تفریح و سرگرمی

2/779

12/631

64/107

واریانس کل

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

22/067

22/067
38/240

پس از بررسی سهم واریانس هر یک از عاملها از روشهای چرخش متعامد در نرمافزار
 ،SPSSچرخش واریماکس ،1استفاده گردیده است .این چرخش معروفترین و
پرکاربردترین روش میباشد.
نتایج تحلیل مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس در مورد بار عاملی سؤاالت
پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی در جدول  4نشان میدهد که سؤاالت پرسشنامه انگیزه
مشارکت ورزشی در کل  64/107درصد از کل واریانس را شامل میشود .همچنین این
چرخش باعث میگردد که بار عاملی هر یک از سؤاالت در  4مولفه اصلی عوامل جسمانی
 5گویه ،عوامل روانی  5گویه ،اجتماعی و مادی  8گویه ،تفریح و سرگرمی با  4گویه
دستهبندی و مشخص گردند .علت قرارگیری هر گویه در هر عامل ،ضریب همبستگی آن
گویه است که محل قرارگیری آن را در عامل خاص تعیین میکند .در این پژوهش ،حداقل
و حداکثر بار عاملی برای تأیید و قرارگیری گویه در هر عامل ،داشتن ضریب همبستگی در

1. Varimax
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محدوده بین  0/5تا یک است .ضریب همبستگی گویه ها در هر عامل ،در جدول  4آمده
است.
جدول  .4نتایج تحلیل مولفههای اصلي همراه با چرخش واریماکس در مورد بار عاملي سؤاالت
پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشي
ردیف

سؤال

عاملها
عوامل
جسمانی

1

1

0/675

2

2

0/791

3

3

0/746

4

4

0/653

5

6

0/671

6

7

0/717

7

8

0/699

8

9

0/790

9

10

0/663

10

11

0/696

11

12

0/597

12

14

0/706

13

15

0/820

14

16

0/729

15

18

0/727

16

19

0/689

17

20

0/602

18

21

0/594

19

22

0/694

20

24

0/849

21

25

0/797

22

26

درصد واریانس
درصد واریانس
تجمعی

عوامل
روانی

عوامل اجتماعی و
مادی

عوامل تفریح و
سرگرمی

0/560
22/067

16/173

13/235
64/107

12/631
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یکی از محدودیتهای روش تحلیل عاملی اکتشافی ،مشکالت مرتبط با انتخاب نام
عاملها است .اسامی عاملها گاهی ممکن است بهطور صحیح و دقیق ،متغیرهای درون خود
را منعکس نکند .به عالوه ،گاهی اوقات تفسیر برخی متغیرها با سختی روبرو میشود چرا که
ممکن است در بیش از یک عامل قرار گرفته باشند .گاهی اوقات ممکن است نحوهی
پراکندگی عاملها ،با چارچوبهای نظری موردنظر محقق ،همخوانی نداشته باشد.
درصورت مواجههی محققی با چنین شرایطی ،باید بهگونهای عملیاتی اقدام نماید تا نامی را
که برای عامل انتخاب نموده است ،منعکسکننده مقاصد تئوری و مفهومی تحقیق باشد؛
بنابراین تصمیمگیری در خصوص انتخاب و نامگذاری عاملها به نظرات گروه تحقیق نیز
وابسته است و نباید بهصورت مطلق و براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اقدام شود.
(وکیلی )2018 ،1با توجه به مطالب ذکرشده انتخاب و نامگذاری مولفه ها با توجه به
همپوشانی محتوای گویه ها در  4عامل جسمانی ،روانی ،اجتماعی و مادی ،تفریح و سرگرمی
صورت گرفته است.

تحلیل عاملی تائیدی مرحله اول
تحلیل عاملی تائیدی ،تالشی برای تائید فرضیههای تحقیق و بهکارگیری نمودار تحلیل مسیر
جهت بیان متغیرها و عاملها است (یانگ و پرسی )2013 ،2در استفاده از تحلیل عاملی
تائیدی ،معموال پژوهشگر از یک پیشفرض یا انتظار قبلی در خصوص سازههای مدل
برخوردار است و ازاینرویکرد ،جهت آزمایش نظریهی پیشنهادی در تحقیق استفاده میکند
و در جستجوی تشخیص این موضوع است که با توجه به تئوری یا نظریه تحقیق ،کدامیک
از ساختارهای عاملی پیشنهادی مناسبتر هستند( .ویلیامز و همکاران )2010 ،3در این مرحله
رابطه هر یک از سؤاالت با مولفه های شناخته و معرفی شده در مرحله تحلیل عاملی اکتشافی
مورد بررسی قرار گرفت و ضریب تعیین آن مشخص شد.

1. Vakili
2. Yong, Pearce
3. Williams, Onsman, Brown
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جدول  .5روابط سؤاالت با مولفهها
ردیف

شماره
سؤاالت

2

سؤال 2

3

سؤال 3

4

سؤال 4

5

سؤال 6

6

سؤال 7

7

سؤال 8

8

سؤال 9

9

سؤال 10

10

سؤال 11

11

سؤال 12

12

سؤال 14

13

سؤال 15

14

سؤال 16

15

سؤال 18

16

سؤال 19

زیبا شدن و شکل گرفتن بدن
بهبود حالت حرکتی و جسمانی
(نظیر طرز راه رفتن ،ایستادن)
تجدید انرژی جسمانی برای
حضور در محیط کار
مدیریت وزن

عوامل جسمانی

1

سؤال 1

شاخصها

عاملها

میزان

ضریب

رابطه

تعیین

Tvalue

نتیجه

0/73

0/48

17/56

تأیید

0/82

0/65

21/64

تأیید

0/83

0/60

20/27

تأیید

0/78

0/47

17/12

تأیید

پیشگیری یا درمان برخی بیماریها
0/91

مانند فشارخون ،دیابت،

0/58

19/96

تأیید

ناراحتیهای قلبی و...
کاهش اثرات دوران سالمندی بعد
از بازنشستگی
ایجاد شور و شعف برای حضور
کمک به افزایش اعتمادبهنفس در
جهت پیشرفت کاری
احساس قدرت جسمانی برتر در
بین همکاران

عوامل روانی

در محل کار

مقابله بهتر با استرس و کاهش
فشارهای کاری در محیط کار
عضویت در گروههای ورزشی در
محیط کار

0/51

0/22

10/74

تأیید

0/68

0/51

17/59

تأیید

0/68

0/38

14/73

تأیید

0/86

0/53

18/05

تأیید

0/85

0/67

21/25

تأیید

0/87

0/51

18/48

تأیید

توسعه ارتباطات اجتماعی بیشتر با
فعالیتهای ورزشی
امکان ارتباط بهتر با مدیران صف
و ستاد در مکانهای ورزشی
حضور در مسابقات
استفاده از تسهیالت ارائهشده برای
شرکت کارکنان در فعالیتهای

عوامل اجتماعی و مادی

همکاران سایر واحدها در

0/86

0/57

20/12

تأیید

0/92

0/59

20/52

تأیید

0/73

0/37

15/07

تأیید

0/99

0/56

19/76

تأیید

ورزشی
کسب جایزه

1

0/64

12/72

تأیید
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استفاده بهینه از فرصتهای
17

سؤال 20

18

سؤال 21

لحاظ نمودن امتیاز رتبههای
ورزشی در ارزشیابی کارکنان

19

سؤال 22

کسب مهارتهای ورزشی جدید

20

سؤال 24

21

سؤال 25

22

سؤال 26

0/92

پیشآمده برای فعالیت ورزشی در

0/55

19/63

تأیید

محل کار

ورزشی
رقابت ورزشی با همکاران
افزایش قدرت رهبری در
فعالیتهای ورزشی

عوامل تفریح و سرگرمی

ایجاد لذت از مشارکت در محیط

0/79

0/43

16/50

تأیید

0/97

0/60

20/47

تأیید

1

0/74

23/78

تأیید

0/96

0/66

21/80

تأیید

0/81

0/45

16/72

تأیید

نتایج جدول  5روابط سؤاالت با مولفه ها را در تحلیل عاملی تائیدی مدل پرسشنامه نشان
میدهد .در اینجا میزان رابطه ،ضریب تعیین و  T-valueبین هر سؤال با مولفه خود مورد
سنجش قرار گرفت و همگی تائید گردیدند .بیشترین رابطه در مولفه عوامل جسمانی مربوط
به پیشگیری یا درمان برخی بیماریها مانند فشارخون ،دیابت ،ناراحتیهای قلبی با  0/91و
کمترین رابطه مربوط به زیبا شدن و شکل گرفتن بدن با  0/73میشود همچنین در مولفه
عوامل روانی بیشترین رابطه را احساس قدرت جسمانی برتر در بین همکاران با  0/86و
کمترین رابطه مربوط به کاهش اثرات دوران سالمندی بعد از بازنشستگی شده است در بعد
مولفه اجتماعی و مادی نیز کسب جایزه و رتبهی درون و برونسازمانی بیشترین رابطه را با
عدد  1و کمترین رابطه مربوط به حضور در مسابقات درون و برونسازمانی با  0/73میشود.
در مولفه عوامل تفریح و سرگرمی نیز ایجاد لذت از مشارکت در محیط ورزشی بیشترین
رابطه را داشته و افزایش قدرت رهبری در فعالیتهای ورزشی کمترین رابطه را با  /81به
خود اختصاص داده است.
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جدول  .6رابطه بین مؤلفههای پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشي
ردیف
1
2

عوامل روانی

4

جسمانی

روانی

و مادی

سرگرمی

میزان رابطه

0/50

0/67

0/48

T-Value

12/31

22/89

12/12

میزان رابطه

0/31

0/43

T-Value

6/83

10/01

مولفه ها
عوامل جسمانی

3

عوامل

عوامل

عوامل اجتماعی

عوامل تفریح و

عوامل اجتماعی و

میزان رابطه

0/71

مادی

T-Value

26/26

عوامل تفریح و

میزان رابطه

سرگرمی

T-Value

مالک معناداری  ±1/96میباشد
در جدول  6رابطه بین مؤلفههای پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی نشان داده شده
است در این مرحله رابطه مولفه ها با یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد .بهمنظور بررسی
معناداری ضرایب حاصل از تحلیل عاملی ،آزمون معناداری مدل را بر اساس شاخص
 T-Valueسنجش کرده و در صورتی که شاخص مذکور از + 1/96بیشتر و از - 1/96
کمتر باشد کلیه ضرایب مدل معنادار هستند .با توجه به خروجی نرمافزار لیزرل در جدول
شماره  6مشخص شد که رابطه تمامی مولفه ها با هم معنادار است و ضرایب حاصله همگی
باالی  1/96میباشد و بیشترین ضریب مربوط به عوامل اجتماعی و مادی و عوامل تفریح و
سرگرمی با ضریب  26/26است و نتایج نشان میدهد که مدل از برازش مناسب برخوردار
میباشد.

تحلیل عاملی تائیدی مرحله دوم
تحلیل عاملی مرتبه دوم یا تحلیل عاملی مرتبه باالتر توسعهیافته تحلیل عاملی است .این روش
بر اساس مدلهای سلسله مراتبی است که اغلب در علوم انسانی و علوم طبیعی با جدیت
بیشتری دنبال میشود .در تحلیل عاملی مرتبه دوم ،فرض بر آن است که خود متغیرهای پنهان
در واریانس مشترک ناشی از یک یا چند عامل مرتبه باالتر سهیم هستند؛ به عبارت دیگر،
عاملهای مرتبه دوم بهواقع عاملهای عاملها به حساب میآیند .میتوان گفت که تحلیل
عاملی مرتبه دوم روش بسیار مفیدی برای تحلیل دادهها است که قدرت تفسیر باالیی را در
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اختیار پژوهشگر قرار میدهد .در جدول  7رابطه هر  4مولفه با انگیزه مشارکت ورزشی مورد
بررسی قرار میگیرد.
جدول  .7روابط مولفهها با انگیزه مشارکت ورزشي
ردیف
1
2
3
4

مولفه ها با انگیزه مشارکت ورزشی
عوامل جسمانی با ) (F1انگیزه مشارکت
ورزشی
عوامل روانی با ) (F2انگیزه مشارکت ورزشی
عوامل اجتماعی و مادی ) (F3با انگیزه
مشارکت ورزشی
عوامل تفریح و سرگرمی ) (F4با انگیزه
مشارکت ورزشی

میزان

ضریب

رابطه

تعیین

-Value
T

0/74

0/54

13/01

0/45

0/21

7/26

0/90

0/81

15/63

0/77

0/59

14/71

نتیجه
تأیید
رابطه
تأیید
رابطه
تأیید
رابطه
تأیید
رابطه

مالک معناداری  ±1/96میباشد
بر اساس دادههای جدول فوق ،رابطه تمامی مولفه ها با انگیزه مشارکت ورزشی معنادار
است .بیشترین ضریب تعیین را عوامل اجتماعی و مادی با انگیزه مشارکت ورزشی با 0/81
دارد و کمترین ضریب تعیین را عوامل روانی با  0/21با انگیزه مشارکت ورزشی دارا میباشد.
مدل اصلی تحلیل عاملی تائیدی بهصورت زیر میباشد که در آن روابط میان متغیرها
در حالت استاندارد (مرتبه دوم) ارائه شده است.
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شکل  .1مدل انگیزه مشارکت ورزشي در حالت استاندارد

در شکل  1بارهای عاملی مرتبه اول و دوم برای سازه انگیزه مشارکت ورزشی در حالت
تخمین ضرایب استاندارد نشان داده شده است .در بین بارهای عاملی مرتبه دوم ،عوامل
اجتماعی و مادی با  0/90بیشترین بار عاملی و عوامل روانی کمترین بار عاملی ( )0/45روی
سازه انگیزه مشارکت ورزشی را دارا میباشند.
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شکل  .2مدل انگیزه مشارکت ورزشي در حالت معناداری

در شکل  2مدل تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم در حالت معناداری مقادیر t-value
نشان داده شده است این مدل در واقع تمامی معادالت اندازهگیری مرتبه اول و دوم (بارهای
عاملی) را با استفاده از آماره  ،tآزمون میکند اگر مقدار قدر مطلق آمارهی  tبزرگتر از
 1/96باشد ،معنیدار است مقادیر محاسبهشده  tبرای تمامی بارهای عاملی مرتبه اول و مرتبه
دوم از  1/96بزرگتر هستند بنابراین در سطح اطمینان  95%معنادار میباشند و در این صورت
میتوان همسویی سؤاالت پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم را معتبر نشان داد .در واقع نتایج
نشان میدهد آنچه محقق توسط سؤاالت پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است ،توسط
این ابزار محقق شده است.

ساخت و اعتبار یابی مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان ...
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برازش 1مدل انگیزه مشارکت ورزشی
در آزمون خوبی برازش ،تناسب مجموعه دادههای انگیزه مشارکت ورزشی بررسی میشود
و شاخصهای آن عبارتند از:
جدول  .8نتایج آزمون خوبي برازش "تناسب مجموعه دادههای مدل انگیزه مشارکت ورزشي"
اختصار شاخص

مالک

مقدار به دست آمده

X2/df
RMSEA2

زیر  3و یا 5

4/62

زیر 0/1

0/091

NFI3

باالی 0/90

0/93

NNFI4

باالی 0/90

0/93

CFI5

باالی 0/90

0/94

IFI6

باالی 0/90

0/94

RFI7

باالی 0/90

0/92

GFI8

باالی 0/90

0/81

AGFI9

باالی 0/90

0/76

در شکل ( )1نشان داده شده ،مقدار کای اسکوئر ،برابر  946/85و درجه آزادی 205
است؛ که مقدار آن ،بر درجه آزادی تقسیم میشود .هرچه کای اسکوئر کوچکتر باشد
برازش دادهها به مدل بیشتر است .نتایج جدول ( )8نشان میدهد که کای اسکوئر به دست
آمده  4/62میباشد نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی یکی از شاخصهایی که تأثیر مقدار
حجم نمونه را در شاخص کای اسکوئر به حداقل میرساند .توافق جمعی بر سر مقدار
قابلقبول بودن این شاخص وجود ندارد .برخی مقدار بسیار زیاد  5را برای آن مناسب میدانند
(ویتون 10و همکاران )1977 ،برخی مقدار  1تا ( 2تاباچنیک و فیدل )2007 ،11و  1تا  3را
1. Goodness of Fit statistic
)2. Root mean square Error of Approximation(RMSEA
)3. Normed Fit Index (NFI
)4. Non-Normed Fit Index (NNFI
)5. Comparative Fit Index (CFI
)6. Incremental Fit Index (IFI
)7. Relative Fit Index (RFI
)8. Goodness of Fit Index (GFI
)9. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
10. Wheaton
11. Tabachnick & Fidell
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بهعنوان بهترین مقدار شاخص در نظر گرفتهاند .درحالیکه مقدار  1نشان دهنده برازش کافی
مدل میباشد (هوپر.)2008 ،1
دیگر شاخصهای نیکویی برازش  RMSEAمیباشد که پایینتر از  =0/05عالی ،بین
 0/05و  0/01خوب ،باالی  0/01بد که در مدل انگیزه مشارکت ورزشی عدد به دست آمده
 0/091میباشد که کمتر از یک هست که قابلقبول بوده و نشان دهنده تائید مدل پژوهش
است .سایر شاخصها یعنی،)RFI( ،)IFI( ،)NFI( ،)NNFI( ،)CFI( ،)GFI( ،

( )AGFIبه این شرح میباشند؛ میزان شاخص نکویی برازش ( ،)GFIبرابر  0/81است که
نزدیک به عدد قابلقبول  0/90میباشد ،شاخص تعدیلشده نکویی برازش ( )AGFIنیز
 0/76میباشد و شاخص تطبیقی ( 0/94 )CFIو شاخص برازش هنجار شده بنتلر بونت
( )NNFIبرابر با  0/93و شاخص برازش افزایشی ( 0/94 )IFIشاخص برازش نسبی ()RFI
برابر با  0 /92و شاخص ( )NFIبرابر با  0/93هستند .بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت که
درمجموع به جز دو شاخص سایر شاخصها ،آزمون خوبی برازش تناسب مدل را تأیید
کردند .بنابراین مدل انگیزه مشارکت ورزشی ازلحاظ شاخصهای برازش ،مناسب میباشد.

پایایی مولفه ها و انگیزه مشارکت ورزشی
تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار
انداز ه گیری است .مفهوم یادشده به این امر سروکار دارد که ابزار انداز ه گیری در
شرایط مختلف تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد .دامنة ضریب قابلیت اعتماد از
صفر (عدم ارتباط) تا( 1+ارتباط کامل) است .ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که
تا چه اندازه ابزار انداز ه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر را
میسنجد .برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار انداز ه گیری شیوههای مختلفی به کار
برده میشود .از آن جمله میتوان به روش آلفای کرونباخ اشاره نمود (بازرگان ،سرمد،
حجازی )1380 ،در این تحقیق نیز بهمنظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ
استفاده گردیده است.

1. Hooper
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جدول  .9نتایج ارزیابي پایایي مولفه ها و پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشي
1

عوامل جسمانی

0/86

قابلقبول

2

عوامل روانی

0/80

قابلقبول

عوامل اجتماعی و مادی

0/90

قابلقبول

عوامل تفریح و سرگرمی

0/85

قابلقبول

انگیزه مشارکت ورزشی

0/92

قابلقبول

3

مولفه ها

ردیف

متغیرها

آلفای کرونباخ

وضعیت پایایی

4
کل

پایایی هر یک از  4عامل مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی محاسبه گردید و نتایج جدول
( )9نشان داد که پایایی مولفه ها و پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی در حد قابلقبول است.
ضرایب آلفای کرونباخ برای عوامل جسمانی  ،0/86عوامل روانی  ،0/80عوامل اجتماعی و
مادی  ،0/90عوامل تفریح و سرگرمی  0/85و در کل پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی
 0/92به دست آمد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی ابزاری جهت سنجش و اندازهگیری انگیزه
مشارکت ورزشی کارکنان ،در پی آن بود که ابزاری فراهم آورد که بتواند با استفاده از
آن نسبت به سنجش و اندازهگیری انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان در سازمانها اقدام
نماید بنابراین تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی انجام شد و در نهایت  22سؤال تعیین و تثبیت
گردید و مولفه های تأثیرگذار در انگیزه مشارکت ورزشی در  4مولفه اصلی شناسایی شدند.
محققان داخلی و خارجی نیز در تحقیقات خود در این حیطه به نتایج متفاوتی دست یافتند
مرتضایی و اندام ( )1393در پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی  37سؤال در هشت مولفه،
صادق زاده و رضوی ( 29 )1397گویه در پنج بعد ،همچنین حیدری نژاد و همکاران ()1392
 22سؤال را در پنج مولفه و قدرت نما و حیدری نژاد ( 27 )1392سؤال در قالب شش خرده
مقیاس را تنظیم نمودند محققان خارجی مانند فورتر و همکاران ( 28 )1995سؤال را با 7
خرده مقیاس ،لی ( )1999پرسشنامه  32سؤالی را با هشت زیرمقیاس ،مارکلند و هاردی
( ،)1993پرسشنامه انگیزشی ورزشی  44سؤالی دارای  12زیر مقیاس ،مارکلند و اینگلدیو
( 69 ،)1997سؤال در  14زیر مقیاس و رایان و همکاران ( 23 )1997سؤال را با  3مولفه و در
تجدیدنظر با  30سؤال و  5خرده مقیاس ارائه نمودند .در بررسی تحقیقات ذکرشده میتوان
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مشاهده نمود که ازنظر ابعاد و تعداد سؤاالت هیچیک از تحقیقات دارای  4خرده مقیاس
نبودهاند ولی ازنظر تعداد سؤاالت میتوان گفت نتایج این تحقیق با نتایج رایان و همکاران
و حیدری نژاد و همکاران نزدیکی دارد .میتوان اینطور برداشت نمود که اختالف در تعداد
سؤاالت و خرده مقیاسها تا حدودی به خصوصیات و ویژگیهای جامعه مورد بررسی
برمیگردد .با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق را کارکنان تشکیل دادهاند و
محدودیتهای زمانی و مکانی برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی برای کارکنان وجود
دارد تمرکز در این پرسشنامه بر روی نیازها و تمایالت کارکنان با توجه به موقعیت شغلی و
زمان محدودی است که برای فعالیت در محل کار در اختیار دارند شناسایی عواملی که باعث
میگردد کارمند میز خود را رها کرده و به فعالیت بپردازد از مواردی است که میبایست به
آن توجه شود .ازاینرو گویه های انتخابشده ( 26گویه) بر این مبنا انتخاب گردیدهاند که
در نهایت برخی از گویه های پیشبینیشده ،با توجه به نتایج تحلیل عاملی ،حذف و  22گویه
باقی ماند.
همچنین پایایی پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان نشان داد که ضریب آلفای
کرونباخ ،در کل پرسشنامه  0/92و در هر یک از  4عامل به دست آمده به ترتیب برای عوامل
جسمانی  ،0/86عوامل روانی  ،0/80عوامل اجتماعی و مادی  ،0/90عوامل تفریح و سرگرمی
 0/85به دست آمد .بیشترین ضریب پایایی مربوط به خرده مقیاس عوامل اجتماعی و مادی
و کمترین ضریب پایایی مربوط به خرده مقیاس روانی بود میتوان اظهار نمود که گویه های
تعیینشده در مولفه عوامل اجتماعی و مادی نسبت به سایر گویه ها از تناسب گروهی بیشتری
در سازه خود برخوردار است با احتساب این موضوع میتوان مولفه عوامل اجتماعی و مادی
با  8گویه را بهعنوان پایاترین مولفه بررسی نمود .کارکنان همواره بهعنوان عضوی از یک
گروه به دنبال سود و منفعتی بودهاند که عضویت در گروه برای آنها به ارمغان میآورد در
انگیزه شرکت در فعالیتهای ورزشی نیز تمایل به کسب سود و منفعت با عضویت در
گروههای ورزشی با  0/87رابطه این امر را تائید میکند استفاده از تسهیالت ارائه شده برای
شرکت کارکنان در فعالیتهای ورزشی نیز با  0/99ارتباط قوی را در این خصوص نشان
میدهد .حضور در مسابقات ،کسب جایزه ،،توسعه ارتباطات اجتماعی بیشتر با همکاران و
ارتباط با مدیران صف و ستاد از عوامل دیگری است که در قالب مولفه اجتماعی و مادی
جای میگیرد نتایج پرسشنامههای مرتضایی و اندام ( ،)1393رضوی ( ،)1397حیدری نژاد
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و همکاران ( ،)1392لی یو و همکاران ( ،)2011مارکلند و هاردی ( )1993نشان میدهد که
عوامل مادی و اجتماعی نقش مهمی در دستهبندی و نامگذاری مولفه ها داشته است.
عوامل جسمانی با  0/86پایایی و  5گویه ،مولفه ای است که از اهمیت خاصی در انگیزه
مشارکت ورزشی افراد به ویژه کارکنان برخوردار میباشد.
مرتضایی و اندام بیان میدارند که در بحث انگیزههای مشارکت ورزشی ،کانون توجه،
بیشتر به طول عمر ،سالمتی ،بهداشت جسمی و روانی ،تعامل اجتماعی ،فواید فیزیولوژیکی،
درک و شناخت ورزش در زندگی اجتماعی معطوف است؛ اما هنوز جای بحث و تحقیق
در این زمینه وجود دارد .در بخش عوامل جسمانی نیز به عواملی مانند زیبا شدن و شکل
گرفتن بدن ،بهبود حالت حرکتی و جسمانی ،تجدید انرژی جسمانی برای حضور در محیط
کار ،مدیریت وزن ،پیشگیری یا درمان برخی بیماریها توجه گردیده است که بیشترین
ارتباط با مولفه جسمانی را گویه های پیشگیری یا درمان و سپس تجدید انرژی جسمانی
داشته است که این نتایج با نتایج رایان و همکاران ( )1997از بعد تناسباندام و مارکلند و
هاردی ( )1993و مارکلند و اینگلدیو ( )1997به دلیل اشاره به مدیریت وزن ،تناسباندام و
فشارهای بهداشتی ،اجتناب از بیماری و سالمتی و همچنین با تحقیق رضوی ( )1397در زمینه
توجه به پیشگیری و درمانی ،سالمتی و آمادگی جسمانی و با تحقیق حیدری نژاد و همکاران
( )1392در کسب سالمتی همخوانی دارد.
در مولفه تفریح و سرگرمی با  4گویه به مواردی مانند ،کسب مهارتهای ورزشی
جدید ،ایجاد لذت از مشارکت در محیط ورزشی ،رقابت ورزشی با همکاران ،افزایش قدرت
رهبری در فعالیتهای ورزشی اشاره میگردد؛ و باالترین رابطه با مولفه تفریح را گویه کسب
مهارتهای ورزشی با  0/97دارا میباشد این مولفه با مولفه هایی که گیل و همکاران
( ،)1983مارکلند و هاردی ( )1993و مارکلند و اینگلدیو ( )1997با عنوان تفریح نامگذاری
نمودهاند همخوانی دارد همچنین با تحقیقات فورتر و همکاران ( )1995لی یو وهمکاران
( ،)2011لی ( )1999همخوانی ندارد هیچکدام از محققان ذکرشده در تحقیقات خود به
عامل تفریح و سرگرمی اشاره نکردهاند ولی این مولفه در بین کارکنان میتواند بهعنوان یک
عامل مهم محسوب میشود چرا که شرکت در فعالیتهای ورزشی با احساس لذت ،کسب
مهارت و احساس قدرت رهبری در حیطه ورزشی همراه میشود و این امر باعث تقویت
روحیه کارکنان و ایجاد فضایی با نشاط و سرگرمکننده و به دنبال آن افزایش توان افراد برای
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تحمل فشارهای کاری میگردد و تداوم مشارکت در فعالیتهای بدنی کارکنان و بهتبع آن
بهرهوری را به دنبال خواهد داشت.
چهارمین مولفه با عنوان عامل روانی در  5گویه تعیین گردید کاهش اثرات دوران
سالمندی بعد از بازنشستگی ،مقابله بهتر با استرس و کاهش فشارهای کاری در محیط کار،
ایجاد شور و شعف برای حضور در محل کار ،کمک به افزایش اعتماد به نفس در جهت
پیشرفت کاری ،احساس قدرت جسمانی برتر در بین همکاران از گویه هایی بودند که در
این دسته قرار گرفتند مرتضایی و اندام ( )1393بیان میدارند که انگیزههای مشارکت
ورزشی به عوامل مهمی مانند جنس ،سن ،شرایط جسمانی و روانی ،موقعیتها و فرصتهای
زندگی و محیط اجتماعی و فرهنگ بستگی دارد .در این مولفه نیز تأکید بر روی
شاخصهایی میباشد که در زندگی کاری کارکنان نقش مهمی را بازی میکند و تفاوت
عمده این پرسشنامه نیز در همین بعد میباشد چرا که کارکنان با توجه به شغلشان دارای
شرایطی هستند که مشارکت در فعالیتهای ورزشی ممکن است از بار فشارهای روانی آنها
بکاهد .کارکنانی که ورزش میکنند ممکن است عکسالعمل بهتری در برخورد با مشکالت
و استرس کاری داشته باشند و ایجاد شور و شعف و اعتمادبهنفس بیشتری دارند .این تحقیق
با نظر .قدرت نما و حیدری نژاد ( )1392در زمینه تعیین مولفه ،سالمت روانی همخوان
میباشد همچنین هیچکدام از تحقیقات ذکرشده بهطور صریح به این عامل اشاره نکردهاند.
با توجه به نتایج شاخصها ،برازش ابزار تائید گردید بنابراین میتوان عنوان نمود که
ابزاری ویژه کارکنان جهت شناخت انگیزه مشارکت ورزشی آنها به وجود آمده است که
به سازمانها این امکان را میدهد تا بتوانند با اجرای این مقیاس نسبت به شناخت انگیزه
مشارکت ورزشی کارکنان خود اقدام نمایند و از این طریق بهسوی افزایش بهرهوری
سازمانشان گام بردارند .اگرچه میتوان گفت که تالش سازمانها در این زمینه و شناخت
انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان و برنامهریزی در جهت انجام فعالیتهای ورزشی سود
دوطرفهای خواهد بود که ازیکطرف کارکنان و از سوی دیگر سازمانها از آن بهرهمند
خواهند شد .کلنسی ( )2017در تحقیق خود بیان میدارد که هر پرسشنامهای سعی دارد دالیل
رفتارهای اساسی در حوزه ورزشی را ثبت کند و از این طریق انگیزه را به معنای گستردهای
ارزیابی کند .با این حال ،بین نحوه مفهومسازی انگیزه در هر پرسشنامه تفاوت متمایز وجود
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دارد .ویژگیهای این پرسشنامه نیز با توجه به جامعه و نمونه آماری ،مختص کارکنان میباشد
اگرچه تفاوتها و شباهتهایی با سایر پرسشنامههای انگیزه مشارکت ورزشی وجود دارد.
با توجه به ساخت این ابزار پیشنهاد میگردد انگیزه مشارکت ورزشی با استفاده از این
پرسشنامه در سایر سازمانها مانند بانکها و یا سازمانهای دولتی و خصوصی نیز سنجش
شود و با توجه به نتایج ،نسبت به تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف اقدام گردد
همچنین سازمانها برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت با هدف افزایش فعالیت بدنی کارکنان
را تدوین نمایند.
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