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بررسی ساختار عاملی جهتگیریهای هدفی پیشرفت دانشجویان
با تأکید بر جهتگیری دینی

چکیده

واژگان کلیدی :رواسازی ،اهداف پیشرفت ،تبحری ،عملکردی و جهتگیری دینی.

* عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشااه فردوسی مشهد (مسئول مکاتبات)kareshki@um.ac.ir :

تاریخ پذیرش مقاله29/42/92 :

هدف این پژوهش رواسازی مقیاس جهتگیری های هدفی پیشرفت دانشجویان با تأکیدد بدر
جهتگیریهای دینی است .جامعه پژوهشی شامل دانشجویان کارشناسی دانشدااه فردوسدی
مشهد است .نمونه شامل  333دانشجوی کارشناسی از رشتههای مختلف بودند که با اسدتااده
از روش نمونهگیری سهمیهای انتخاب شدند .برای جمد آوری دادههدا از پرسشدنامه اهدداف
پیشرفت میدگلی و همکاران و خرده مقیاس جهت گیری هدفی دینی محقق سداخته اسدتااده
شد .برای تحلیل دادهها ،از ضریب آلاای کرانباخ ،تحلیل عاملی تأییددی و تحلیدل واریدان
چندمتغیری استااده شد .همسانی درونی مقیاس کلی اهداف پیشدرفت و خدرده آزمدونهدای
تبحری ،عملکردی رویکردی ،عملکردی اجتنابی و دینی با استااده از آلاای کرانباخ به ترتیب
( 0/93 ،0/91 ،0/93 ،0/93و  )0/31محاسبه شد .ساختار عاملی مؤلاههای اهدداف پیشدرفت
در نمونه انتخابی به روش تحلیل عاملی تأیید شد .در مجموع چهار عامل اهدداف پیشدرفت،
 21/03درصد واریان اهداف پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تبیین کردند .همچندین نتدای
نشان داد که میزان جهتگیری عملکردی -رویکردی و عملکردی -اجتنابی و نیز جهتگیری
دینی دانشجویان دختر باالتر از همتایان پسر آنهاست.

تاریخ دریافت مقاله29/40/11 :

حسین کارشکی *
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شناختها و باورهای انایزشی و به خصوص اهداف پیشرفت  ،نقش مهمی در
عملکرد تحصیلی و فرایندهای مرتبط به پیشرفت دارند (موریاما 8و الیوت8003 ،3؛
ایمز 1338 ،؛ دوك8000 ،3؛ نیکولز .)139 ،2اهمیت این موضوع به دلیل نقش مهم
فرایندهای روانشناختی در فراخوانی الاوهای متااوت شناخت و انایزش است .به
همین دلیل ،از زمانهای گذشته ،اهداف و جهتگیریهای هدفی یادگیرندگان مورد
توجه محققان ،اساتید و معلمان بوده است .طبق نظریه جهتگیری هدفی ،9انایزش و
رفتارهای مرتبط با پیشرفت دانشآموزان را میتوان ،با توجه به استداللها و
هدفهای آنها موق درس خواندن ،مورد بررسی قرارداد .اهداف پیشرفت ،شامل
تصورات شناختی 9از چیزهایی است که ما دوست داریم ،انجام شود .اهداف پیشرفت،
روش مواجهه فراگیران با تکالیف کالسیشان را تحت تأثیر قرار میدهند .بعضی از
هدفها با انایزش و عملکرد بهینه ارتباط مثبت بیشتری دارند و بعضی دیار با آنها
رابطة منای دارند .براین اساس نظریههای مختلف انایزشی ،اهداف پیشرفت متااوتی
را مقابل یا کنار هم قرار دادهاند .بعضی از محققان ،بین دو نوع هدف پیشرفت،
عملکردی 3و تبحری 10تمایز قائل شدند (ایمز 11و آرچر1399 ،18؛ پینتریچ 13و
شانک  )1332 ،1و برخی دیار این تمایزها را با عنوان هدفهای رویکردی 13و
اجتنابی 12در نظر گرفتهاند .برخی هم هر دو تمایز را با هم ادغام و مورد توجه قرار
دادهاند .مطابق نظریههای اولیة جهتگیری هدفی ،دو دسته هدف مقابل هم وجود
دارد که برای فهم الاوهای رفتاری سازگارانه و ناسازگارانه ماید هستند :هدفهای
1. Achievement goals
2. Murayama
3. Elliot
4. Ames
5. Dweck
6. Nicholls
7. Goal orientations
8. Cognitive representation
9. Performance goals
10. Mastery or task goals
11. Ames
12. Archer
13. Pintrich
14. Schunk
15. Approach goal
16. Avoiding goal
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عملکردی و اهداف تبحری (یا تکلیف درگیر) .افراد با هدفهای عملکردی ،دوست
دارند تواناییشان را به دیاران نشان دهند و بر این تأکید دارند که توانا به نظر رسند
(یا اینکه از ناتوان به نظر رسیدن اجتناب میکنند) .در برابر افراد دارای اهداف تبحری
یا یادگیری ،سعی دارند تواناییشان را ارتقا دهند و تأکید آنها بر درك ،بینش و مهارت
است (الیوت و دووك1399 ،؛ دووك 8000 ،و دوك 1و لاات .)1399 ،8آنها اعتقاد
دارند که این هدفها ،الاوهای متمایزی از شناخت ،عاطاه و رفتار را در موقعیتهای
پیشرفت نشان میدهند .طبق این نظریه (الیوت و دووك ،)1399 ،در پیایری
هدفهای تبحری ،افراد بر یادگیری و مهارتیابی متمرکز میشوند ،زیرا آنها
میخواهند لیاقت خود را توسعه و بهبود دهند .در نتیجه ،این افراد به دنبال تکالیف
چالشانایز و پشتکار بیشتر در مواجهه با مشکالت هستند .لذا به نظر میرسد که
جهتگیری هدفی تبحری ،سازگارانهتر باشد .افراد با هدفهای عملکردی به این فکر
میکنند که چاونه عملکردشان با دیاران مقایسه میشود و همیشه به فکر ارائه
توانایی خود به دیاران هستند .در نتیجه احتمال دارد که آنها از چالش اجتناب کنند.
بعد از تاکیک هدفها به تبحری و عملکردی ،یکی از مهمترین تمایزهای بین
هدفها ،که در ادبیات پژوهشی به چشم میخورد ،تمایز آنها ،به هدفهای رویکردی
و اجتنابی است .در حیطة روانشناسی تمایز اجتنابی  -رویکردی از همان ابتدا مطرح
بود .به طوری که ،ویلیام جیمز ( ،1930به نقل از الیوت ،3گابل و مپز )8002 ،3لذت
لذت و درد را به عنوان سرچشمههای عمل معرفی کرد .بر مبنای تمایز رویکردی-
اجتنابی ،الاوهای مختلای از انایزش ارائه شده است .یکی از مهمترین الاوهای مربوط،
الاوی سلسله مراتبی( 2الیوت1339 ،؛ الیوت و چرچ1339 ،؛ الیوت ،گابل ،و مپز،
8002؛ الیوت و تراش8001 ،و  )8008است .محور فرضی الاوی سلسله مراتبی ،این
است که جهتگیری اجتنابی -رویکردی ،پایه و مبنای انایزش است .افراد به طور
مثبت برانایخته میشوند که بهتر از دیاران عمل میکنند یا تواناییشان را نشان دهند
و به طور منای برانایخته میشوند تا از شکست اجتناب کنند .هدفهای رویکردی
عملکردی با توانایی نسبی یکی است ،یعنی افراد خود را نسبت به دیاران مقایسه
1. Dweck
2. Leggett
3. Elliot
4. Gable
5. Mapes
6. Hierarchical model
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هدفهای بیرونی هستند که فرد
هدفهای اجتنابی عملکردی همان  
میکنند .ولی  

میزند.
برایاجتنابازضعیفبهنظررسیدننسبتبهدیگراندستبهفعالیت 
بر این مبنای نظری (به خصوص کارهای متفاوت الیوت و همکارانش ( 7991و
گیریهایهدفی
جهت 
میتوانگفت ،
)6002ودووک(6000ودووکولگات )7911،
نظریههای جدید این دو پیوستار با همدیگر ترکیب

در دو پیوستار قرار میگیرند .در
شدهاند وبهشکلتقاطعبینتفکیکبُعدرویکردی -اجتنابیوتفکیکبُعدتبحری-
یکجهتگیرییاهدف

نظریههایقدیمیتر،برغلبة 
عملکردیدرآمدهاند.گرچه در  
تأکید داشتند ،اما تناقض در پیامدهای مربوط به رابطه بین اهداف عملکردی و
هدفهایرویکردیواجتنابیودر
عملکردهایسازگارانه،منجربهتوجهبهتفکیکاین 
نظریههای جدید،

هدفهای چندگانه شد (الیوت .)7991 ،چنانکه
نهایت پذیرش  
هدفهای چندگانه را با ترکیب چند هدف مختلف مورد تأکید قرار میدهند (الیوت،

7991؛ الیوت و همکاران .)6002 ،در دهه  7990تا  ،6000الیوت و همکارانش
هدفهای
هدفهایپیشرفتراپیشنهاددادند.آنهامدلدوبعدی 
ایازمدلهای 


مجموعه
هدفهایاجتنابیورویکردی
تبحریوعملکردیراباتفکیکبعدعملکردیبهدوبُعد 
6
7
هدفهای پیشرفتسهعاملینامیدند (الیوت ،مارایاما و
گسترشدادندوآن رامدل 

پکران .)6077،دراینمدل،رویکردیبودنبهمعنایگرایشفردنسبتبهموفقیتو
اجتنابیبودنبهمعنیدوریکردنازشکستاست.
هدفهای پیشرفت،ساختارسهعاملیمدنظرمیدگلی ،
یکیازرایجترینالگوهای  
70
9
کاپالن ،میدلتون،2مایر،1آردان،1آندرمن ،آندرمنوروزر ()7991است.متأثراز
هدفهای پیشرفت تهیهشدهاست.یکیاز
اینالگوابزارهایمختلفیبرایسنجش 
76
77
تریناینابزارهامقیاسجهتگیریهدفیالیوت وچرچ ()6007ومقیاس


مهم
1. Elliot
2. Murayama
3. Pekrun
4. Midgley
5. Kaplan
6. Middleton
7. Maehr
8. Urdan
9. Anderman
10. Roeser
11. Elliot
12. Church
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جهتگیری هدفی میدگلی و همکاران ( )7991است .این پرسشنامه را گروهی از

نطراحیوبهکاربردهاند .جامعهموردمطالعهشامل

محققانبرجستهدانشگاهمیشیگا
پایههای مختلف مدارس ابتدایی و دبیرستان آمریکا بوده است .در
دانشآموزان 

رضایتبخش بوده است.

مجموع در این تحقیقات شاخصهای روانسنجی ابزار ،
میکنند .که آلفای کرانباخ مقیاس جهتگیری
میدگلی و همکاران ( )7991گزارش  
تکلیفدرهمهنمونههاباالتراز ()0/10واغلبباالتراز ()0/10بودهاست.روایی

سازهنیزدرتحقیقاتمزبورموردتأییدقرارگرفتهبود.
هدفیدرگروههایمختلفسنیبه

یهای
درداخلایراننیزپرسشنامهجهتگیر 

خصوصدانشآموزان مورداستفاده قرارگرفتهورواییسازه وهمسانیدرونی آن

تأییدشدهاست(کارشکی7 11،؛لواسانی،حجازیوخضریآذر.)7 97،
یهدفیوبهخصوصنظریههایشناختی

جهتگیر
ترنظریههای 

بابررسیعمیق
میتوان گفت ،از مهمترین ویژگیهای
اجتماعی انگیزش (پینتریچ 6000 ،و    )600
نظریههایانگیزشیجدید،تأکید بربافت ،موقعیتوباورهایمرتبطباآناست.لذا

یهای افراد را
میتواند جهتگیر 
ویژگیهایی بافتی همچون جو اجتماعی و دینی 

جهتگیری مذهبی مرکب از دو کلمه جهتگیری و مذهب
تحت تأثیر قرار دهد  .
جهتگیریرویکرد کلیشخص،مرام،مسلکیادیدگاهفرداستواخالقو
است .
رفتارمذهبیشاملاعتقادبهموجودیمتعالیباقدرتروحانیکهمعیارهایاخالقی
مینماید (کرسینی،7999،بهنقلازآذربایجانی.)62-6 :7 16،براینمبنا
راتعیین  
آذربایجانی ( )62 :7 16معتقد است جهتگیری مذهبی ،که میتوان آن را معادل
دینورزیودینداریدانست،شاملرویکردکلیشخصازمذهباتخاذشدهاست.

دین از کهنترین و اثرگذارترین نهادهای اجتماعی بشر بوده است .تحقیقات و
یهای دینی و مذهبی را در موقعیتهای
پژوهشهای متعددی ،اهمیت جهتگیر 

روانی،شغلیوتحصیلینشاندادهاند(هاشمیوجوکار7 19،؛مختاری 7 19،و
یهای
درتحقیقاتمتعددیپیامدهایباورهایمذهبیوجهتگیر 

جعفری.)7 11،
مربوطبیانشدهاست.رابطة باورورفتارمذهبیوقدرتمبارزهباسرطان (اکلینو
همکاران ،791  ،به نقل از آذربایجانی ،)67 :7 16 ،نقش دین در مقاله با استرس
(پارگامنت،همان)وتأثیر مذهببرسازگاری وبهداشتروانی (برگینودیگران،
هدفهای پیشرفتدیناسالم
منبعقبلی)،نمونهای ازاینتحقیقاتاست.درمورد 
یهای کلی
میتوان از متون دینی و قرآنی جهتگیر 
بحث مستقلی وجود ندارد ،اما  
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پیشرفت را استخراج کرد و سپ به موقعیتهای تربیتی و یادگیری تعمیم داد .در
متون خاصی هم به این اهداف تربیتی اشاره شده است .برای مثال صدر به نقل از
اعرافی و همکاران ( )1 :1392مجموعه تعالیم اسالم را در چهار محور روابط انسان با
خدا ،خود ،دیاران و طبیعت دستهبندی میکند و از این راه ،چهار دسته هدف تربیتی
را استخراج میکند که میتواند هدف پیشرفت تحصیلی محسوب گردد .وقتی صحبت
از جهتگیریهای هدفی در موقعیتهای تحصیلی دانشآموزان به خصوص جامعة
مذهبی است ،اهمیت جهتگیری دینی پیشرفت برجسته است .بر این اساس ،نقدی
که بر ساختار نظری این مقیاس میدگلی و همکاران ( )1339یا سایر مقیاسهای تهیه
شده در این زمینه وارد است ،این است که جهتگیری دینی در ساختار عاملی مدنظر
آنها واق نشده است و در همه مقیاسهای ذکر شده ،این بُعد وجود ندارد .از تعالیم
دینی چهار محور روابط انسان با خدا ،خود ،دیاران و طبیعت به عنوان هدف تربیتی
و پیشرفت قابل استخراج است ،ولی محور اول در تحقیقات خارجی مورد غالت
واق شده است .سایر محورها نه کامل ،اما از نظر عنوان و تا حدودی از جهت
نشانارها ،با جهتگیری هدفی عملکردی رویکردی ،عملکردی اجتنابی و تبحری
همپوشی دارد .از این جهت ،شایسته است عامل جهتگیری دینی پیشرفت ،به طور
همه جانبه و با تأکید بر ابعاد که مورد غالت ،قرار گرفته است ،توجه شود.
جهتگیری دینی میتواند به عنوان جهتگیری کلیتری که سایر جهتگیریها متأثر
از آن است ،تصور گردد و یا میتواند به عنوان جهتگیری موازی جهتگیریهای
معمول قرار گیرد .در این پژوهش ،جهتگیری هدفی به عنوان جهتگیری در کنار
سایر جهتگیریها تصور میشود .علیرغم اهمیت جهتگیریهای دینی در عملکردها
و فرایندهای روانی همچون اهداف پیشرفت ،این جهتگیری هدفی در تحقیقات
گذشته مورد بررسی و آزمون قرار نارفته است .بر اساس این چارچوب ماهومی ،نیاز
به ساخت و اعتباریابی مقیاسی ،برای سنجش اهداف پیشرفت یا جهتگیریهای
هدفی ،مبتنی بر چهار جهتگیری پیشرفت ضروری است .این سئوال قابل طرح است
که آیا ساختار چهار عاملی اهداف پیشرفت در دانشجویان ایرانی تأیید میشود؟ و آیا
مقیاس اهداف پیشرفت دانشجویان از همسانی درونی و در نتیجه پایایی کافی در کل
مقیاس و خرده مقیاسهای آن برخوردار است؟ وضعیت دانشجویان دختر و پسر در
این جهتگیریها چاونه است؟ و کدام یک از این جهتگیریها واریان بیشتری را
تبیین میکند؟
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روش
روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیای با هدف رواسازی آزمون است .برای احراز
روایی نیز از تحلیل عاملی تأییدی و روایی محتوایی استااده شد .لذا در زمره تحقیقات
همبستای نیز قرار میگیرد.
جامعه و نمونه :جامعه پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی دانشااههای پزشکی
و فردوسی مشهد است .از جامعه یاد شده نمونهای به حجم  333نار انتخاب شد.
برای تحقیقات آزمونسازی از نوع تحلیل عاملی ،برای دستیابی به ساختار عاملی
معتبر ،الزم است .حجم نمونه حداقل  800نار باشد (گیلاورد ،به نقل از کالین،
 .)39 :1391لوهلین نیز معتقد است در مدلهای تحلیل عاملی با دو یا چهار عامل،
باید حداقل  100یا بهتر از آن 800 ،مورد انتخاب شود (هومن .)88 :139 ،این حجم
نه مقدار عالی ،بلکه مقدار خوبی است و مالك حداقل را داراست .روش انتخاب
نمونه ،نمونهگیری غیراحتماالتی سهمیهای بود که سعی شد سهم دانشجویان دختر و
پسر در جامعه مورد توجه قرار گیرد 888 .شرکتکننده خانم و  108نار آقا بودند31 .
نار دانشجوی پزشکی بودند و بقیه از رشتههای مختلف دانشااه فردوسی مشهد
بودند .دامنه سنی شرکتکنندگان بین  19تا  1سال و اکثریت آنها بین  19تا  83سال
سن داشتند 830 .نار آنها ( )%93شهری و  3نار ( )%12هم روستایی بودند ،برخی
محل سکونت خود را اعالم نکردند.
ابزارها :برای جم آوری دادهها از پرسشنامة جهتگیری هدفی میدگلی و
همکاران ( )1339و نیز خرده مقیاس جهتگیری هدفی دینی محقق ساخته ،استااده
شد .پرسشنامه جهتگیری هدفی میدگلی و همکاران ،شامل  19سئوال است که سه
جهتگیری تبحری ،عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی را اندازهگیری میکند.
شش گویه از این پرسشنامه مربوط به اهداف تبحری است .به عنوان مثال« :من به
کارهای مدرسهای عالقهمندم که از آنها چیزی یاد بایرم ،حتی اگر اشتباهاتی در آنها
داشته باشم» .شش گویه مربوط به اهداف عملکردی رویکردی است؛ به عنوان مثال:
«این نکته برایم مهم است که دانشآموزان دیار کالس فکر کنند که من کارم را خوب
انجام میدهم» ،شش گویه پایانی به اهداف عملکردی اجتنابی مربوط میشود .به
عنوان مثال« :دلیل مهم برای اینکه کار کالسیام را انجام میدهم ،این است که شرمنده
و خجالت زده نشوم» .در پرسشنامه از طیف هات درجهای لیکرت استااده شد .که از
کامالً درست تا کامالً نادرست درجهبندی شده بود .نمرة هات برای کامالً درست و
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نمرة یک برای کامالً نادرست لحاظ شد .میدگلی و همکاران ( ،)1339این مقیاس را
در مطالعات طولی به طور همزمان با هات نمونه از دانشآموزان ابتدایی تا دبیرستانی
در میشیاان اجرا کردند و پایایی خرده آزمونهای پرسشنامه مزبور بین ( )0/90تا
(  )0/9گزارش شده است .این پرسشنامه توسط کارشکی ( )1399ترجمه و انطباق
یابی شده و در جامعة دانشآموزان پسر دبیرستانی شهر تهران ،در رشتههای نظری
رواسازی ،و پایایی آن احراز شده است .همسانی درونی کلی و خرده آزمونهای
تبحری ،عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی پرسشنامة مزبور در اجرای نهایی
به ترتیب ( )0/9 ( ،)0/99( ،)0/99و ( )0/92به دست آمد (کارشکی .)1399 ،روایی
سازه این پرسشنامه نیز با استااده از تحلیل عاملی تأییدی احراز شد (,=0/03
 .) χ2=322/98 ,df =113 ,p=0/001 ,GFI=0/3 RMSEAهمسانی درونی ،ساختار
عاملی و روایی محتوایی پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران در تحقیق
دیاری با دانشجویان دانشااه هم مورد تأیید قرار گرفت (تجری ،کارشکی و
عبدخدائی.)1330 ،
خرده مقیاس جهتگیری دینی پیشرفت :با توجه به اهمیت جهتگیری دینی در
امور تحصیلی ،شغلی و پژوهشی 9 ،گویه برای اندازهگیری جهتگیری دینی مبتنی بر
متون اسالمی و موازی با سه جهتگیری دیار طراحی و به پرسشنامه میدگلی و
همکاران اضافه شد .در طراحی سئواالت جهتگیری دینی پیشرفت ،سعی شد از
قالب ظاهری الاوی کلی سئواالت سه جهتگیری دیار استااده شود .اما محتوای
سئواالت مبتنی بر مبانی دینی و مذهبی است که جهتگیریهای کلی کلیه امور
دینداران را مشخص میکنند .در مبانی دینی مستقیماً به جهتگیری پیشرفت تحصیلی
اشاره نشده است ،اما متون دینی زیاد وجود دارد که جهتگیری کلی زندگی انسان و
یا جهتگیری کلی پیشرفت را مشخص میکنند .در قسمت پیشینه برخی از این
جهتگیریها مطرح شده است .در اجرای نهایی سئوال  13حذف گردید و فقط 2
سئوال ،در این مقیاس و در مجموع  8سئوال در چهار خرده مقیاس اهداف پیشرفت
باقی ماند 2 .سئوال نخست جهتگیری تبحری 2 ،سئوال دوم جهتگیری عملکردی
رویکردی 2 ،سئوال سوم جهتگیری عملکردی اجتنابی و  9سئوال آخر جهتگیری
دینی را میسنجند (جدول  8و پیوست  .)1برای احراز روایی محتوایی ،خرده مقیاس
جهتگیری دینی در اختیار  3نار از متخصصان روانشناسی و دینی قرار گرفت و با
توجه به هدف ساخت مقیاس نظرات آنها مورد توجه قرا گرفت و روایی محتوایی
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توسط متخصصان تأیید شد .برای تعیین روایی ،پرسشنامه در اختیار  3نار از
متخصصان قرار گرفت و از آنان خواسته شد که درباره هر یک از  9گویه آزمون ،یکی
از گزینههای (ضروری است ،ماید اما ضروری نیست و ضرورتی ندارد) انتخاب کنند.
بر اساس پاسخهای متخصصان (ضروری است= )Eو تعداد کل آنها ( CVR ،)Nهر 9
سئوال ،به شرح فرمول زیر محاسبه شد:
=1/00

= CVR

با توجه به جدولهای الوشی در مورد حداقل نسبت روایی قابل قبول برای 3
داور ( ،)0/33در مورد ضرورت وجود هر یک از  9گویه برای سنجش جهتگیری
دینی ،متخصصان وجود هر  9گویه را برای اندازهگیری جهتگیری هدفی دینی
ضروری تشخیص دادند .بنابراین نسبت روایی محتوایی ( )CVRهر  9سئوال ،کامل و
رضایتبخش بود.
روش کار :پ از طراحی  9سئوال جهتگیری دینی پیشرفت و تأیید روایی
محتوایی ،پرسشنامه  83سئوالی به روش فردی با شرکتکنندگان اجرا شد .آزمودنیها
محدویت زمانی نداشتند ،اما معموالً تا  13دقیقه به سئواالت پاسخ میدادند .رضایت
آزمودنیها برای همکاری در پژوهش جلب و هدف پژوهش نیز برای آنها توضیح
داده میشد.
دادهها و شیوه تحلیل دادهها :برای احراز روایی پرسشنامه از روش روایی سازه و
روایی محتوایی استااده شد .برای احراز روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی .و
همچنین برای احراز پایایی از روش همسانی درونی استااده شد .تحلیل دادهها با
استااده از تحلیل مؤلاههای اصلی ،تحلیل عاملی تأییدی ،تحلیل واریان چندمتغیری
و آلاای کرانباخ صورت گرفت .برای تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSS21و
 LISREL8.53استااده شد.
یافتهها
گزارش یافتههای پژوهش در قالب تحلیل توصیای دادهها ،تحلیل عاملی تأییدی و
اکتشافی و نیز شاخصهای پایایی بر اساس آلاای کرانباخ برای دانشجویان دانشااه
ارائه میشود.
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تحلیل مؤلفههای اصلی :برای احراز روایی آزمون از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
استااده شد .نتای اجرای تحلیل مؤلاههای اصلی نشان داد که مقدار شاخص ()KMO
برابر ( )0/99بود که مناسب و حاکی از کاایت نمونهبرداری است .شاخص آزمون کرویت
بارتلت نیز معنادار بود ( .)χ8 = 123 /1 ،df= 300 ،p<0/001این یافتهها ،نشاندهنده
این است که همبستای بین مواد آزمون در جامعه برابر صار نیست .دترمینان ماتری نیز
عددی غیرصار بود .در مجموع با توجه به شاخصهای به دست آمده ،میتوان بر کاایت
دادهها برای محاسبه تحلیل عاملی اعتماد کرد .برای تعیین تعداد عامل تشکیلدهنده
مقیاس ،از روش ارزش ویژه و نمودار اسکری استااده شد .ارزشهای ویژه نشان داد که
چهار ارزش ویژه باالتر از یک وجود دارد (جدول  .)1همچنین نمودار اسکری یا
صخرهای نیز وجود چهار عامل را نشان میدهد (شکل .)1

ارزشهای ویژه

سواالت

شکل ( )1نمودار اسکری یا صخرهای عوامل تشکیلدهنده جهتگیریهای هدفی

براساس نتای باال میتوان گات این  83گویه ،در چهار عامل قابل طبقهبندی
هستند و با هم ،چهار عامل را میسازند .ماتری چرخش نیافته نیز وجود چهار عامل
را نشان میدهد.
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جدول ( )1درصد واریانس تبیین شده عاملها و مقادیر ارزش ویژه اهداف پیشرفت پس
از چرخش واریماکس
عاملها
عامل 1
عامل8
عامل 3
عامل

ارزشهای ویژه
درصد واریانس
19/99
12/13
13/33
11/22

ارزش ویژه
9/39
3/83
8/99
1/91

درصد واریانس تراکمی
19/99
33/02
30/33
28/03

جدول ( )2ماتریس بارهای عاملی حاصل از تحلیل عاملی پس از چرخش واریماکس
آیتمها
1
8
3
3
2
9
9
3
10
11
18
13
1
13
12
19
19
13
80
81
88
83
8
83

عامل  :2تبحری
0/99
0/9
0/93
0/99
0/93
0/21

عامل :1دینی

عامل :3رویکردی

عامل :4اجتنابی

0/92
0/9
0/93
0/30
0/93
0/9
0/ 8
0/29
0/99
0/98
0/2
0/2
0/ 8
0/91
0/93
0/93
0/9
0/99
0/93
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در مجموع میتوان گات  28/03درصد واریان جهتگیریهای هدفی با چهار
عامل پیشنهادی تبیین میشود؛ که  19/99درصد آن را عامل اول یعنی جهتگیری
دینی 12/13 ،درصد را عامل دوم یعنی جهتگیری تبحری 13/33 ،درصد را عامل
سوم یعنی جهتگیری رویکردی و  11/22درصد را جهتگیری اجتنابی تبیین میکند.
جدول ( )8ماتری رابطه گویهها و عاملها یا بارهای عاملی را پ از چرخش
واریماک نشان میدهد .بارهای عاملی باالی  0/ 0است و اکثریت آنها باالی 0/30
است .سئوال  13به علت اشتراك واریان پایین حذف شده است.
تحلیل عاملی تاییدی :نتای بررسی ساختار عاملی اکتشافی نشان داد که الاوی
نظری پیشنهادی با دادههای مربوط به جهتگیریهای هدفی دانشجویان دانشااه
تناسب دارد .به منظور آزمون الاوی نظری پیشنهادی از تحلیل عاملی تأییدی استااده
شد .تحلیل عاملی تأییدی شاخصهای کلی برازش و امکان همبسته کردن خطاها و
متغیرهای مشاهده شده را به ما میدهد .شاخصهای کلی آزمون نیکویی برازش
تحلیل عاملی تأییدی ،حاکی از برازش کلی الاوی پیشنهادی با دادهها است
(NFI ,=0/3 NNFI ,=0/33 ,CFI=0/32df ,=8322 ,=2 9/19p ,>0/001
 .)RMSEA=0/099بنابراین دادههای نمونه ،به خوبی الاوی کلی پیشنهادی را تأیید
کرد و ساختار عاملی پیشنهادی تأیید شد.
همسانی درونی آزمون :نتای اجرای آزمون آلاای کرانباخ مقیاس کلی اهداف
پیشرفت و سه خرده آزمون جهتگیریهای هدفی تبحری ،عملکردی رویکردی و
عملکردی اجتنابی و دینی در اجرای نهایی به ترتیب (،)0/98( ،)0/93( ،)0/93
( )0/93و ( )0/33به دست آمد که حاکی از همسانی درونی خرده آزمونهاست.
همسانی درونی کل و خرده مقیاس جهتگیری دینی بر اساس حذف سئوال ،13
محاسبه شده است .بر اساس نتای تحلیل عاملی و تحلیل آیتم ،این سئوال
شاخصهای عددی ضعیای داشت و اشتراك واریان آن پایین بود.
مقایسههای بین گروهی شرکتکنندگان دو جنس در اهداف پیشرفت :جدول
( )3میاناین و انحراف معیار جهتگیریهای هدفی شرکتکنندگان را به تاکیک
جنسیت شرکتکنندگان نشان میدهد .مقایسة میاناینها نشان میدهد که در همة
خرده مقیاسها ،میاناین دختران باالتر از پسرهاست.
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جدول ( )3میانگین و انحراف معیار جهتگیریهای هدفی شرکت کنندگان
متغیر وابسته (مؤلفهها)
جهتگیری تبحری

جهتگیری رویکردی

جهتگیری اجتنابی

جهتگیری دینی

گروه
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل

تعداد
888
108
38
888
108
38
888
108
38
888
108
38

میانگین
83/19
89/39
89/33
31/29
89/98
30/9
83/93
8 /00
83/83
83/91
82/0
89/33

انحراف معیار
9/03
9/92
9/3
9/ 9
9/38
9/33
2/33
9/3
9/
3/09
3/00
3/80

برای مقایسة جنسیتی جهتگیریهای از تحلیل واریان چندمتغیری استااده شد.
قبل از اجرای تحلیل واریان چندمتغیری ،پیشفرضهای آن بر اساس آزمون باک
برای همانی ماتری کوواریان احراز شد ( .)F )1933 ،8(=8/39نتای تحلیل
واریان چندمتغیری نشان داد که دو گروه با همدیار تااوت معناداری دارند
( .)p=0/008 ،Pillai's Trace =0/033 ،F )313 ، (= / 3نتای تاکیکی خرده
مؤلاهها نشان داد که میاناین شرکتکنندگان دو جن در مؤلاه تبحری (،F=0/93
 )p=0/328با هم تااوت معناداری ندارند؛ اما در مؤلاههای رویکردی (،F=3/93
 ،)p=0/008اجتنابی ( )p=0/033 ،F= /38و جهتگیری دینی ()p=0/001 ،F=11/ 8
با هم تااوت معناداری دارند .لذا میتوان گات نمره جهتگیری عملکردی رویکردی
و عملکردی اجتنابی و نیز نمره جهتگیری دینی دانشجویان دختر باالتر از پسران
است و در این سه بعد دختران هدفمندتر هستند.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی جهتگیریهای هدفی مبتنی بر بسط
مبانی نظری نظریه جهتگیریهای هدفی دووك ( )8000و دووك و لاات ()1399
بود .این ساختار نظری با تحلیل عاملی تأیید شد .شاخصهای پایایی براساس آلاای
کرانباخ در دانشجویان رضایت بخش بود .این یافته همخوان پژوهش دیاری است که
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توسط میدگلی و همکاران ( )1339نقل شده بود و در آن شاخصهای پایایی
دانشآموزان متوسطه و ابتدایی به دست آمده بود .یافتههای ما همسو با نتای مطالعه
گزارش شده توسط میدگلی و همکاران ( )1339است که آلاای کرانباخ مقیاس
جهتگیری تکلیف در همه نمونهها باالتر از ( )0/90و اغلب باالتر از ( )0/90بوده
است .در پژوهشهای یاد شده مقادیر (آلااهای) مقیاس جهتگیری تکلیف
دانشآموزان متوسطه باالتر از دانشآموزان ابتدائی بوده است .آلاای کرانباخ مقیاس
جهتگیری توانایی رویکردی همیشه باالتر از ( )0/20بوده است .آلااهای مقیاس
جهتگیری رویکردی دانشآموزان متوسطه باالتر از دانشآموزان ابتدائی بوده است.
شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی نیز تا حدودی مشابه مطالعه میدگلی و
همکاران ( )1339بود .در آن گزارش شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی نیز ساختار
عاملی پیشنهادی و نظری را تأیید کردند (،GFI=0/3 ،RMSEA=0/033
 .) χ2=393/99 ،df=138 ،=CFI0/3در مطالعة دیاری که در همان گزارش آمده
است شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی رضایتبخش بود (میدگلی و همکاران،
 .)1339در مجموع شاخصهای حاصل از محاسبة آلاای کرانباخ و تحلیل عاملی
تأییدی ،اعتبار مناسب ابزارها را در مرج اصلی نشان میدهند .این یافته با نتای
تحقیقات کارشکی ( )1399و لواسانی ،حجازی و خضری آذر ( )1331در مورد
آزمون ساختار عاملی اهداف پیشرفت نیز همسو است .اما در همة تحقیقات ذکر شده
ساختار سه عاملی اهداف پیشرفت مورد بررسی و آزمون قرار گرفته بود .اضافه شدن
مقیاس جدید جهتگیری دینی و تبیین بیشترین واریان جهتگیری هدفی توسط
آن ،یافتة قابل توجه و متمایز این پژوهش است .علت این موضوع میتواند اثر عوامل
موقعیتی شناختی -اجتماعی (و در اینجا ،به خصوص بافت شناختی -اجتماعی دینی)
مورد تأکید در نظریههای شناختی اجتماعی (باندورا 1392 ،و پینتریچ )8000 ،بر
باورهای انایزشی را نشان دهد .یافتة جالب توجه پژوهش حاضر تأیید ساختار چهار
عاملی جهتگیری پیشرفت و به خصوص واریان بیشتر جهتگیری دینی است.
گرچه تحقیق قابل قیاسی در باره جایااه یا اهمیت جهتگیری دینی نسبت به سایر
جهتگیریها پیدا نشد؛ اما پژوهشهای متعددی همخوان با یافتههای پژوهش فعلی،
اهمیت جهتگیریهای دینی و مذهبی را در موقعیتهای روانی ،شغلی و تحصیلی
نشان دادهاند (هاشمی و جوکار1393 ،؛ مختاری 1393 ،و جعاری .)1399 ،همچنین
در تحقیقات دیاری نقش دین در مقابله با استرس (پارگامنت ،به نقل از آذربایجانی،
 )81 :1398و تأثیر مذهب بر سازگاری و بهداشت روانی (برگین و دیاران ،همان)
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نشان داده شده است که با اهمیت جهتگیری هدفی دینی در موقعیت تحصیلی
همخوان است .در توجیه این یافته میتوان گات ،جامعه ایرانی جامعهای مذهبی است
که باورهای دینی و مذهبی میتواند همة جهتگیریها و به خصوص جهتگیریهای
تحصیلی ،انایزشی و شغلی را تحت تأثیر قرار دهد .همانطور که یکی از ابعاد
مختلف شناختی -اجتماعی و عامل مهم مؤثر بر رفتار در نظریههای شناختی-
اجتماعی (باندورا 1392 ،و پینتریچ ،)8000 ،باورها و شناختهای افراد است؛
جهتگیری دینی ،باوری کلی است که همة باورهای دیار را تحت تأثیر قرار میدهد
و افراد مذهبی دوست دارند دین و فرایض دینی را جزو مهمترین اولویتهای خود
قرار دهند .باورهای دینی میتواند همة حیطههای زندگی و به طور خاص فرایندهای
روانی و تربیتی را تحت تأثیر قرار دهد (آذربایجانی )81 :1398 ،و در کنار سایر
جهتگیریها ،پیامدهای انایزشی قابل توجهی برای یادگیرنده داشته باشد.
مقایسة جهتگیریهای هدفی دانشجویان دختر و پسر حاکی از برتری
دانشجویان دختر در سه مؤلاة عملکردی-رویکردی ،عملکردی-اجتنابی و دینی بود.
این یافته با پژوهشهای نیکولز (  )139و تجری ( )1330همخوان است .این
پژوهشاران گزارش دادند که دختران بیش از پسران شکستهایشان را به عدم تالش
یا فقدان توانایی نسبت میدهند و دختران تبحریتر ،عملکردیتر و حتی اجتنابیتر
هستند .برخی دیار از محققان اکل  ،آدلر و میکه (  )139معتقدند دختران بیش از
پسران تبحری هستند .برخی از تحقیقات (پنتریچ )8008 ،نیز تااوتی در این زمینه
نشان ندادهاند.
در مورد برتری دختران در این پژوهش به دالیل مختلای میتواند توجه نمود.
بیکاری و شرایط اشتغال ،منجر به اشتغال پسران قبل از ورود به دانشااه میشود .حتی
تحصیل کردهها هم به علت دید منای که نسبت به بعد از فارغالتحصیلی دارند ،نسبت
به دختران ،هدفمندی کمتری دارند .اما این مشکل برای دختران کمرنگتر است ،زیرا
اگر بعد از فارغالتحصیلی هم بیکار باشند ،چون تأمین مخارج زندگی به عهدة آنان
نیست ،فشار روانی و مالی کمتری را متحمل میشوند .در نتیجه ،با هدفمندی بیشتری
مطالعه میکنند .همچنین ارتقاء فرهنگ جامعه و حرکت به سوی برابری حقوق زن و
مرد باعث میشود که زنان به جای خانهداری به کار در محیط بیرون از خانه بپردازند.
در این بین داشتن مدارك باالی دانشااهی منجر به دستیابی به مشاغل بهتری میشود
و در نتیجه انایزة پیشرفت در زنان در زمینههای علمی بسیار باالست و با هدفمندی
بیشتری نسبت به مردان مطالعه میکنند .پیامد چنین وضعیتی میتواند منجر به کاهش
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انایزههای تحصیلی و در نتیجه کاهش عملکرد آقایان نسبت به خانمها و کاهش
جایااه علمی آنها شود .در نتیجة این وضعیت ،مشاغل علمی یا مشاغلی که یه
تحصیالت باال نیاز دارد ،در اختیار خانمها قرار خواهد گرفت .تحصیالت زیاد بانوان،
شرایط نامتوازنی را در جامعه ایجاد خواهد کرد .این وضعیت پیامدهای جامعه
شناختی و روانشناختی خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
ضروری است در پژوهشهای بعدی تحول جهتگیریهای هدفی در سنین
مختلف  3تا  83ساله و حتی باالتر مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد .تااوتهای
جنسیتی سنین مختلف نیز میتواند ضرورت رواسازی مقیاسهای متااوت را اجتناب
ناپذیر کند.
در منب اصلی استخراج اهداف از متون اسالمی ،صدر (به نقل از اعرافی و
همکاران ( ،)1 :1392مجموعه تعالیم اسالم را در چهار محور روابط انسان با خدا،
خود ،دیاران و طبیعت دستهبندی کرده است و بر این اساس ،چهار دسته هدف
تربیتی وجود دارد که میتواند مبنای اهداف پیشرفت تحصیلی باشد ولی در خرده
مقیاس جهتگیری دینی ،به طور عمده روابط انسان با خدا ،مورد نظر قرار گرفته
است .از این جهت ،این ابزار محدویت دارد .الزم است پژوهشاران بعدی با ادغام
مناسب جهتگیریهای هدفی مستخرج از مناب اسالمی در چهار محور روابط انسان
با خدا ،خود ،دیاران و طبیعت با ابزارها و دیدگاههای معتبر و مناسب دیار ،ابزار
جام تری تهیه و آزمون کنند .در حیطههای صنعتی ،مدیریتی ،اجتماعی و مذهبی الزم
است مقیاسهای جهتگیری هدفی متااوتی رواسازی و اعتباریابی شود.
مقیاس تهیه شده میتواند مورد توجه محققان حوزه انایزش در حیطه روانشناسی
و تعلیم و تربیت قرارگیرد .روانشناسان و مربیان نیز میتوانند برای تشخیص مسائل
انایزشی و ساختارهای انایزشی دانشآموزان و دانشجویان از این مقیاس استااده
کنند .با توجه به تأثیر بافت و موقعیت ،در برتری جهتگیریها الزم است،
جهتگیریهای برتر دیار که در بافتهای مختلف جامعة ایرانی برجسته است
شناسایی و ساختار عاملی مورد نظر آزمون گردد .همچنین با توجه به تأیید ساختار
عاملی پیشنهادی و تأیید شاخصهای روانسنجی مقیاس جهتگیری هدفی پیشرفت
با تأکید بر جهتگیری دینی ،توصیه میشود ،از این ابزار برای سنجش
جهتگیریهای هدفی با هدف ارتقا انایزش ،یادگیری و بهبود آموزش استااده شود.
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پیوست ( )1مقیاس جهتگیریهای هدفی یادگیرندگان با تأکید بر جهتگیری دینی
 -1من به کارهای دانشااهی عالقده منددم کده از آنهدا چیدزی یداد بایدرم حتدی اگدر
اشتباهاتی در آنها داشته باشم.
 -8یک دلیدل مهدم بدرای اینکده چدرا مدن کارهدای دانشدااهیام را انجدام مدیدهدم
این است که من به یادگیری چیزهای جدید عالقهمندم.
 -3من به کارهای دانشااهی عالقه مندم که واقعاً مرا به تاکر وادار کند.
 یک دلیدل مهدم بدرای اینکده چدرا مدن کارهدایم را در دانشدااه انجدام مدیدهدماین است که میخواهم آنها را به بهترین وجه کسب کنم.
 -3من امور دانشااهیام را انجام میدهم چون به آنها عالقهمندم.
 -2یک دلیل مهم برای اینکده چدرا مدن کارهدایم را در کدالس انجدام مدیدهدم ایدن
است که از انجام آنها لذت میبرم.
 -9اگددر در کددالس تنهددا کسددی باشددم کدده بتوانددد بدده سددئواالت اسددتاد پاسددخ دهددد،
احساس واقعاً خوبی خواهم داشت.
 -9این نکتده بدرایم مهدم اسدت کده دانشدجویان دیادر کدالس فکدر کنندد کده مدن
کارم را خوب انجام میدهم.
 -3من دوست دارم بهتر از بقیه دانشجویان کالس عمل کنم.
 -10مددن اگددر بهتددر از اکثریددت دانشددجویان دیاددر دانشددااه عمددل کددنم ،احسدداس
موفقیت میکنم.
 -11مددن بایددد خددودم را ایددن گوندده بدده اسددتادم نشددان دهددم کدده بدداهوشتددر از
دانشجویان دیار کالس هستم.
 -18بهتر از دیار دانشجویان دانشااه عمل کردن برایم مهم است.
 -13برایم خیلی مهم است که در کالس احمق و کودن به نظر نرسم.
 -1یک دلیدل مهدم بدرای اینکده کدار کالسدیام را انجدام مدیدهدم ایدن اسدت کده
شرمنده و خجالت زده نشوم.
 -13دلیل اینکه من کار کالسدیام را انجدام مدیدهدم ایدن اسدت کده اسدتادانم فکدر
نکنند من کمتر از بقیه میدانم یا میفهمم.
 -12دلیل اینکه من کدار کالسدیام را انجدام مدیدهدم ایدن اسدت کده دیادران فکدر
نکنند من الل یا کند ذهن هستم.
 -19یک دلیدل عددم مشدارکت مدن در فعالیدتهدای کالسدی ایدن اسدت کده پدیش
دیاران احمق به نظر نرسم.
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 -19دغدغه اصلی مدن ایدن اسدت کده در کدالسهدای دانشدااه بده گوندهای نباشدم
که نمیتوانم امور و تکالیام را خود انجام دهم.
 -13بددین باورهددا و فعالیددتهددا و اهددداف یددادگیری و باورهددا و عقایددد و رفتارهددای
مذهبی یا دینیام تناقضی نمیبینم (حذف)
 -80به این دلیل درس میخوانم تا بهتر بتوانم شکرگذار خدای مهربان باشم.
 -81توصددیههددای پیددامبران ،امامددان و بزرگددان دینددی در عالقدده م دن بدده یددادگیری و
فعالیتهای درسیام مؤثر است.
 -88وقتی زیاد درس میخوانم احساس میکنم به خداوند نزدیکترم.
 -83مالحظددات مددذهبی و دینددی در تعیددین نددوع فعالیددتهددا و میددزان یددادگیریام
مؤثر است.
 -8هدف اصلی من از درس خواندن جلب رضایت خداوند است.
 -83مذهب و باورهای مذهبی در پیشرفت علمی و درسیام مؤثر بوده است.
* آیتمهای  1-2خرده مقیاس جهتگیری تبحری ،آیتمهای  9-13خرده مقیاس
جهتگیری عملکردی رویکردی ،آیتمهای  13-19خرده مقیاس جهتگیری
عملکردی اجتنابی و آیتمهای  ،83-13خرده مقیاس جهتگیری دینی آیتم 13
حذف شده است.

