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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف آزمون روانسنجی نسخهی تجدیدنظر شدهی پرسشنامهی هدف پیشرفت (AGQ-R؛
الیوت و مورایاما )8002 ،در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد.
روش :در مطالعه همبستگی حاضر  288دانشجوی کارشناسی ( 166پسر و  156دختر) به  AGQ-Rو نسخهی جامع
پرسشنامه هیجانات پیشرفت (AEQ؛ پکران ،گوئتز و پری )8005 ،پاسخ دادند.
بهمنظور تعیین روایی عاملی  AGQ-Rاز روش های آماری تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی و بهمنظور
بررسی همسانی درونی  AGQ-Rاز ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد .همچنین ،بهمنظور مطالعه روایی مالکی همزمان
 ،AGQ-Rضریب همبستگی بین اهداف پیشرفت با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی گزارش شد.
یافتهها :نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که  AGQ-Rاز چهار عامل هدف
تسلطمدار اجتنابی ،هدف تسلطمدار گرایشی ،هدف عملکردی اجتنابمدار و هدف عملکردی گرایشمدار تشکیل شده
است .شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی بر پایه نرمافزار  ،AMOSوجود این عوامل چهارگانه را تأیید کرد .نتایج
مربوط به همبستگی بین اهداف پیشرفت تسلطی و عملکردی با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی بهطور تجربی از روایی
مالکی همزمان  AGQ-Rحمایت کرد .مقادیر ضرایب همسانی درونی  AGQ-Rبرای هدف تسلطمدار اجتنابی ،تسلطمدار
گرایشی ،هدف عملکردی اجتنابمدار و هدف عملکردی گرایشمدار بهترتیب برابر با  0/77 ،0/25 ،0/22و 0/77
بهدست آمد.
نتیجهگیری :در مجموع ،نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که  AGQ-Rبرای سنجش مفهوم اهداف پیشرفت در
دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.
کلیدواژه ها :روایی عاملی ،تحلیل مؤلفه های اصلی ،تحلیل عام ل ی تأییدی ،نسخه ی تجدیددنظر شدده ی هددف
پیشرفت
 .1استادیار گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .8کارشناسیارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
 .2استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد
 .4استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه یاسوج
* نویسنده مسئول:

Email: oshokri@yahoo.com

102

اعتباریابی و رواسازی نسخهی تجدیدنظر شدهی ...

مقدمه
مرور مجموعه تالشهای روشمند محققان عالقهمند به قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشدرفت تحیدیلی
نشان میدهد که در محدودهی صورتبندیهای مفهومی معاصدر دربداره ی موضدوع خطیدر انگیدزش
پیشرفت تحییلی در بین فراگیران ،نظریهی هددف پیشدرفت در تبیدین چرایدی پدیددایی الگوهدای
رفتاری چندگانه در محدیطهدای پیشدرفت مانندد اجتنداب از شکسدت ،1درمانددگی آموختدهشدده،8
تالشگریزی ،2خودناتوانسازی ،4کمالگرایی ،5اهمالکاری 6و پرخاشگری منفعالنده 7از تدوان بداییی
برخوردار بوده است (سیفرت8004 ،2؛ مارتین8002 ،9؛ باتلر8014 ،10؛ اسدچوینگر و استینسدمیر د
پلستیر8011 ،11؛ الیدوت8006 ،8005 ،18؛ تدومینن د سدونی ،سالمالدد آرو و نیمیویرتدا8018 ،12؛
هوانگ8011 ،14؛ جانگ و لیو8011 ،15؛ چن8015 ،16؛ غالمعلدی لواسدانی ،حجدازی و خ دری آ ر،
1291؛ زارع و رستگار1292 ،؛ داوری ،غالمعلی لواسانی و اژهای.)1291 ،
الیوت و مورایاما )8002( 17تأکیدد کردندد بدا وجدود دسترسدی بده شدواهدی کده برخدورداری از
مشخیههایی مانند زایایی و اطالعدهندگی را برای رویکرد هدف پیشرفت 12گریزناپذیر میکندد ،امدا
این جهتگیری نظری از جانب برخی محدودیتها در رنج است .اولین چالش فدراروی ایدن رویکدرد،
عدم دسترسی به یک روش مفهومی دقیق برای اندازهگیری اهداف پیشدرفت اسدت .بده بیدان دیگدر،
فقدان منطق نظری زیربنایی برای مفهومسازی هدف پیشرفت سدبب مدیشدود کده بسدتر مفهدومی
مناسبی برای عملیاتی سازی اهداف پیشرفت فراهم نشود .حتی خاطرنشان شده اسدت کده وقتدی در
محدوده ی سنجش اهداف پیشرفت ،مفهوم سازی ،مقدم بر عملیاتی سازی است ،تندارر دقیقدی بدین
چگونگی مفهوم سازی اهداف و چگونگی اندازهگیری این اهداف به چشم نمیخورد .فقدان همسدویی
بین مراحل مفهومسازی و عملیاتیسازی در این قلمرو مطالعاتی سبب میشود که محققان نتوانند از
1. Failure avoidance
2. Learned helplessness
3. Effort avoidance
4. Self.handicapping
5. Perfectionism
6. Procrastination
7. Passive Aggression
8. Seifert
9. Martin
10. Butler
11. Schwinger & Stiensmeier.Pelster
12. Elliot
13. Tuominen.Soini, Salmela.Aro & Niemivirta
14. Huang
15. Jang & Lio
16. Chen
17. Murayama
18. goal achievement approach
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توان حمایتی یا غیرحمایتی شواهد تجربی موجود ،بدرای منطدق زیربندایی رویکدرد هددف پیشدرفت
استفاده کنند .عالوه بر این ،در چهارچوب رویکردی سنتی به مفهوم سازی اهدداف پیشدرفت ،هددف
بهمثابه انتخابی است که رفتارهای فرد را در محیطهای پیشرفت راهبری مدیکندد (الیدوت.)1999 ،
این در حالی است که در فرایند توسعهی نسدخهی اصدلی پرسشدنامهی هددف پیشدرفت ،1محتدوای
انتخابشده برای گویهها ،بر ارزش گذاری (مثالً برایم مهم است که عملکردم از دیگران بهتر باشدد) و
نگرانی (مثالً وقتی نمیتوانم همدهی آن چده کده بدرای یدادگیری یدک در یزم اسدت را فرابگیدرم
احسا نگرانی میکنم) به جای یک هددف مبتندی بدوده اسدت .همچندین ،در مددل اصدلی اهدداف
پیشرفت ،هدف ،از دلیل یا دییلی که چرا یک فرد آن هدف خاص را دنبال میکندد ،جددا اسدت .بدر
این اسا  ،اهداف تسلطی 8یا عملکردی 2فقط بر اسا نوع خاصی از شایستگی (عدمشایستگی) که
فرد برای نزدیک شدن یا اجتناب کردن برمیگزیند تفکیک میشوند و در فرایند ساخت یک هددف،
نقش دییل دیگر برای انتخاب چنین تالشی حذف میشود؛ بنابراین ،در نسخهی تجدیدنظر شددهی
پرسشنامهی هدف پیشرفت 4تالش شده است تا دییل زیربنایی برای انتخاب یک هدف ،جدا از خود
هدف اندازه گیری شوند .عالوه بر این ،در مدل اصلی اهدداف پیشدرفت ،اهدداف مبتندی برتسدلط بدر
اسا گزینه ی منتخب برای معنادهی به شایستگی از اهداف مبتنی بر عملکدرد متمدایز مدیشدوند.
برای مثال ،در نسخهی اصلی پرسشنامهی هدف پیشرفت ،یک گویهی مربدوط بده هددف عملکدردی
گرایشمحور ،دربردارندهی محتوایی دربارهی نمرات است (بدرای مثدال ،نمدرهی مدن در مقایسده بدا
نمرات دوستانم بهتر است) .در حالی که با توجه به ماهیدت ارزشدیابی عملکدرد در محدیط پیشدرفت
(ساختار نمرهدهی هنجاری در برابر تکلیفمدار) ،نمرات میتوانند هم برای اهدداف عملکدردی و هدم
اهداف تسلطی استفاده شوند.
بنددابراین ،طبددق دیدددگاه الیددوت و مورایامددا ( )8002میددزان سددودمندی مجموعدده تددالشهددای
سیستماتیک در قلمرو مطالعاتی اهداف پیشرفت ،وابسته به دسترسدی بده ابدزاری اسدت کده ضدمن
برخورداری از یک بنیان نظری کامالً مشخص و همچندین ،همسدویی بدین کیفیدت مفهدومسدازی و
عملیاتی سازی ابزار از ویژگیهای فنی روایی و پایایی برخدوردار باشدد .بدر ایدن اسدا  ،محققدان در
مطالعه ی حاضر آزمون مشخیدههدای روانسدنجی نسدخه تجدیددنظر شددهی پرسشدنامهی هددف
پیشرفت را در کانون توجه قرار دادند.
5
در نسخهی اصلی پرسشنامهی هدف پیشرفت کده بده وسدیلهی الیدوت و مدکگریگدور ()8001
توسعه یافت ،اهداف پیشرفت در یک چارچوب هدف پیشرفت  8×8کده دربردارنددهی مددل سلسدله
1. Achievement goal questionnaire
2. Mastery Goal
3. Performance Goal
)4. Achievement Goal Questionnaire.Revised (AGQ.R
5. McGregor
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مراتبی انگیزش پیشرفت گرایش د اجتناب است ،مفهومسازی شد .طبق این دیدگاه ،اهداف پیشرفت
بهمثابه اهدافی شناختی د پویا مفهومسازی میشوند که بر کفایت یا شایستگی تأکید میکنند و هدر
هدف پیشرفتی دو بُعد مستقل شایستگی را شامل میشود .بُعد تعریف ،1خاستگاه تمایزگدذاری بدین
اهدداف تسددلطی و عملکددردی را تشدکیل مدیدهددد .شایسدتگی ممکددن اسددت بدر اسددا اسددتاندارد
استفادهشده برای ارزیابی آن تعریف شود؛ بنابراین ،هرگاه شایستگی بر اسا استانداردی مطلق 8یدا
فردی شده تعریدف شدود بدر هددف تسدلطی دیلدت دارد .در مقابدل ،هرگداه شایسدتگی بدر اسدا
استانداردی هنجاری 2تعریف شود بیانگر هدفی عملکردی است .استانداردهای تسدلطمدارانده ،توجده
فرد را بر یادگیری معطوف میکند ،درحالیکه اسدتانداردهای عملکدردی توجده فدرد را بدر عملکدرد
خویش معطوف میدارد .بُعد اهمیتِ 4شایستگی زیربنای تمایزگذاری بین گرایش د اجتناب را شدکل
میدهد .اهمیت شایستگی ممکن است با تأکید بر وقوع یک رخداد مثبت محتمدل ،رفتدار گدرایش و
در مقابل با تأکید بر وقوع یک رخداد منفی محتمدل ،رفتدار اجتنداب را سدبب شدود .ترکیدب ابعداد
تسلط/عملکرد و گرایش/اجتناب ،به چهار نوع هدف پیشرفت متمایز شامل هددف پیشدرفت تسدلط-
مدارگرایشی 5د که بر دستیابی به شایستگی مبتنی بر انجام تکالیف و تحقق بخشیدن اسدتانداردهای
فردی مبتنی است د ،هدف پیشرفت تسلطمدار اجتنابی 6د که بر اجتناب از عددم شایسدتگی مبتندی
بر ناتوانی در انجام تکلیف یا دسدتیابی بده اسدتانداردهای فدردی مبتندی اسدت د ،هددف پیشدرفت
عملکردی گرایشی 7د که بر دسدتیابی بده شایسدتگی هنجداری مبتندی اسدت د و هددف پیشدرفت
عملکردی اجتنابی 2د که بر اجتناب از عدم دستیابی به شایستگی هنجاری مبتنی است د ،منجر می-
شود (الیوت و تراش8008 ،8001 ،9؛ الیدوت و دیدو 8005 ،10؛ الیدوت8006 ،؛ الیدوت و فرییدر،11
8002؛ جانسون و کاستلر8012 ،18؛ دینگر ،دیخاسر ،اسپینات و استینمایر.)8012 ،12
مرور شواهد تجربی نشان میدهد که در تعدادی از مطالعات ،ویژگیهای فنی پرسشنامهی هددف
پیشرفت آزمون شدده اسدت (فیندی و دیدویس8002 ،14؛ فیندی ،پیپدر و بدارون8004 ،15؛ الیدوت و
1. Definition
2. Absolute or interpersonal standard
3. Normative standard
4. Valence
5. Mastery.approach
6. Mastery.avoidance
7. Performance.approach
8. Performance.avoidance
9. Thrash
10. Dweck
11. Fryer
12. Johnson & Kestler
13. Dinger, Dickhäuser, Spinath & Steinmayr
14. Finney & Davis
15. Pieper & Barron
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مورایاما8002 ،؛ میو  ،ویندی و ادواردز8009 ،1؛ میدو و ویندی .)8018 ،در مطالعدهی میدو و
وینی ( )8018که با هدف تحلیل روانسنجی نسخه ی اصلی پرسشنامه ی هدف پیشرفت انجام شدد،
نتایج تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی از همارزی عاملی 8پرسشنامهی هدف پیشرفت در موقعیدت-
های مختلف انجام تکلیف بهطور تجربی حمایت کرد .به بیان دیگر ،نتایج آزمون مدلهدای رقیدب از
تعییرناپذیری عاملی 2پرسشنامه برای تکالیف مختلف بهطور تجربی حمایدت کدرد .همچندین ،نتدایج
آزمون روایی همگرا و و اگرای پرسشنامه ،شواهدی را در حمایت از روایدی سدازهی ایدن ابدزار فدراهم
آورد .عالوهبر این ،در مطالعد میدو و ویندی ( )8018مقدادیر ضدرایب همسدانی دروندی و آزمدون
بازآزمون پرسشنامه رضایتبخش بودند .در مطالع فیندی و دیدویس ( )8002کده بدا هددف آزمدون
تغییرناپذیری جنسی ساختار عاملی پرسشنامهی هدف پیشدرفت انجدام شدد ،نتدایج تحلیدل عداملی
تأییدی چندگروهی نشان داد کده سداختار چهدار عداملی پرسشدنامه هددف پیشدرفت شدامل هددف
پیشرفت تسلطمدار گرایشی ،هدف پیشرفت تسلطمدار اجتنابی ،هدف پیشرفت عملکردی گرایشی و
هدف پیشرفت عملکردی اجتنابی در دو جدنس بده دادههدای جمدعآوریشدده بدرازش داشدتند .در
مطالعهی فینی و دیویس ( )8002با توجه به مناسب بودن تغییرناپذیری شکلی 4پرسشنامهی هددف
پیشرفت ،تغییرناپذیری اندازهگیری یا متریک 5و تغییرناپذیری اسکالر 6پرسشنامه ،آزمدون و حمایدت
شدند .در نهایت ،با توجه به برقراری هم ارزی متریک و اسکالر پرسشنامه ،فندی و دیدویس ()8002
نقش تفاوتهای جنسی را در سطح میانگین مکنون 7آزمون کردند .تحلیل میدانگین مکندون نشدان
داد که دختران در مقایسه با پسران اهداف تسلطمدار گرایشی را بیشتر تأیید کردند .عالوه بدر ایدن،
در مطالعه الیوت و مورایاما ( )8002که با هدف آزمون ساختار عداملی نسدخهی تجدیددنظر شددهی
پرسشنامه ی هدف پیشرفت انجام شد نتایج تحلیل عاملی تأییدی از ساختار چهدار عداملی نسدخهی
تجدیدنظر شده بهطور تجربی حمایت کرد.
بر اسا آن چه گفته شد ،از یک طرف با توجه به فقر اطالعداتی غیرقابدلانکدار دربدارهی آزمدون
ویژگیهای فنی نسخه ی تجدیدنظر شده پرسشنامه ی هدف پیشرفت و از طرف دیگر ،همسو با گروه
وسیعی از شواهد تجربی تعیین کننددگی تدوان تفسدیری مفهدوم هددف پیشدرفت در موقعیدتهدای
تحییلی ،ضرورت دسترسی به ابزاری روا و پایا در این قلمرو مطالعاتی را بیش پیش مورد تأکید قرار

1. Muís, Winne & Edwards
2. Factorial equivalence
3. Factorial invariance
4. Configural
5. Metric
6. Scalar
7. Latent mean level
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میدهد .بر این اسا  ،مطالعهی حاضر با هدف سنجش ویژگیهای روانسنجی نسدخهی تجدیددنظر
شده پرسشنامهی هدف پیشرفت در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد.
روش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که بر ماتریس کواریانس مبتنی مدیباشدد .جامعده ی
آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشدگاه شدهید بهشدتی در
سال تحییلی  98- 92بود .در این مطالعه ،گروه نمونه شامل  288دانشدجوی دوره کارشناسدی
دانشگاه شهید بهشتی ( 156پسر و  166دختر) بودند کده بدا روش نمونده بدرداری چندمرحلده ای
انتخاب شدند .در این روش نمونهگیری ،افراد جامعه بهطور تیادفی با توجه بده سلسدلهمراتبدی (از
واحدهای بزرگتر به کوچکتر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب میشوند .بر این اسا  ،ابتدا از بدین
دانشکدههای مختلف ،سه دانشکده علوم انسانی ،دانشکده علوم پایده و دانشدکدهی فندی و مهندسدی
انتخاب شدند .سپس ،از بین گروههای آموزشی مختلف در هر دانشکده ،دو گدروه آموزشدی بدهطدور
تیادفی انتخاب شدند .در نهایت ،در هر یک از گروههای آموزشی ،سه کال بهطور تیادفی انتخاب
شدند.
ابزارهای سنجش
نسخهی تجدیدنظر شدهی پرسشنامهی هدف پیشرفت ( AGQ-Rالیوت و مورایاماا .)2002 ،الیوتدو
مکگرگور ( )8001نسخهی اصلی پرسشنامهی هدف پیشدرفت را بدا هددف سدنجش اهدداف ارجدح
فراگیران در موقعیتهای پیشرفت توسعه دادند .با توجده بده برخدی محددودیتهدای غیرقابدلانکدار
نسخه ی اصلی (که مشروح آن در بخش مقدمه مقاله ی حاضر گزارش شد) ،الیوت و مورایاما نسخهی
تجدیدنظر شدهی پرسشنامهی هدف پیشرفت را توسعه دادند .نسخهی تجدیدنظر شده از  18گویه و
چهار بُعد شاملِ هدف تسلطمدار گرایشی (با گویههدای  2 ،1و  ،)7هددف تسدلطمددار اجتندابی (بدا
گویههای  9 ،5و  ،)11هدف عملکردی گرایشی (با گویههای  4 ،8و  )2و در نهایت هدف عملکدردی
اجتنابی (با گویههای  10 ،6و  )18تشکیلشده است (الیوت و مورایامدا .)8002 ،در ایدن پرسشدنامه
مشارکتکنندگان به هر گویه روی یک طیف هفتدرجهای از کامالً موافقم ( )1تا کامالً مخدالفم ()7
پاسخ میدهند .در مطالعهی حاضر ضرایب همسانی درونی برای هر یک ابعداد هددف تسدلط/گرایش،
هدف تسلط /اجتناب ،هدف عملکرد /گرایش و در نهایت ،هدف عملکرد /اجتناب بدهترتیدب برابدر بدا
 0/75 ،0/22 ،0/25و  0/75بهدست آمد.
1
پرسشنامه هیجانهای پیشرفت ( ،AEQپکران ،گوئتز و پری ) .پکران و همکاران ()8005
پرسشنامه هیجانهای پیشرفت 8را بهمثابهی یک ابزار خود-گزارشی چندبعدی با هدف اندازهگیری
1. Pekrun, Goetz & Perry
)2. Achievement Emotion Questionnaire (AEQ
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هیجانهای پیشرفت توسعه دادند .این پرسشنامه هیجانهای پیشرفت مختلف را در سه موقعیت
پیشرفت تحییلی شامل کال در  ،مطالعه و امتحان میسنجد .بنابراین ،پرسشنامهی هیجانهای
پیشرفت در هر یک از سه موقعیت کال در  ،مطالعه و امتحان ،هشت نوع هیجان متفاوت را
اندازهگیری میکند .پرسشنامهی هیجانهای پیشرفت شامل سه مقیا هیجانهای مربوط به
کال  ،1هیجانهای مربوط به یادگیری 8و هیجانهای مربوط به امتحان 2است .در پرسشنامهی
هیجانهای پیشرفت مشارکتکنندگان به هر گویه روی یک طیف پنجدرجهای از  =1کامالً مخالف تا
 =5کامالً موافق پاسخ میدهند .مقیا هیجانهای مربوط به کال شامل  20گویه و هشت
زیرمقیا لذت 10( 4گویه) ،امیدواری 2( 5گویه) ،غرور 9( 6گویه) ،خشم 9( 7گویه) ،اضطراب18( 2
گویه) ،شرم 11( 9گویه) ،ناامیدی 10( 10گویه) و خستگی 11( 11گویه) است .مقیا های
هیجانهای مربوط به یادگیری و هیجانهای مربوط به امتحان هر کدام بهترتیب با  75و  77گویه،
مجموعهی مشابهی از هشت نوع هیجان قبل را اندازهگیری میکنند .در مطالعهی پکران و همکاران
( )8005ضرایب همسانی درونی زیرمقیا های لذت ،امیدواری ،غرور ،آسودگی ،خشم ،اضطراب،
شرم ،نامیدی و خستگی در مقیا هیجانهای مربوط به کال بهترتیب برابر با و ،0/79 ،0/25
 0/90 ،0/29 ،0/26 ،0/26 ،0/28و  ،0/92ضرایب همسانی درونی زیرمقیا های لذت ،امیدواری،
غرور ،خشم ،اضطراب ،شرم ،نامیدی و خستگی در مقیا هیجانهای مربوط به یادگیری بهترتیب
برابر با  0/90 ،0/26 ،0/24 ،0/26 ،0/75 ،0/77 ،0/72و  0/98و در نهایت ضرایب همسانی درونی
زیرمقیا های لذت ،امیدواری ،غرور ،تسکین ،خشم ،اضطراب ،شرم و نامیدی در مقیا هیجانهای
مربوط به امتحان بهترتیب برابر با  0/27 ،0/98 ،0/26 ،0/77 ،0/26 ،0/20 ،0/72و  0/98به دست
آمد.
در این مطالعه ،بهمنظور آمادهسازی نسخهی فارسی پرسشنامهی هدف پیشرفت ،از روش ترجمه
مجدد 18استفاده شد .بنابراین ،بهمنظور استفاده از نسخهی تجدیدنظر شدهی پرسشنامهی هدف
پیشرفت ،نسخه انگلیسی آن برای نمونه دانشجویان ایرانی به زبان فارسی ترجمه شد .برای این
1. Class.Related Emotions
2. Learning.Related Emotions
3. Test.Related Emotions
4. Enjoyment
5. Hope
6. Pride
7. Anger
8. Anxiety
9. Shame
10. Hopelessness
11. Boredom
12. Back Translation
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منظور ،با هدف حفظ هم ارزی زبانی و مفهومی ،نسخه فارسی به کمک یک فرد دوزبانه دیگر به
انگلیسی برگردانده شدند (مارسال و لئونگ .)1995 ،1در ادامه ،دو مترجم درباره تفاوت موجود بین
نسخههای انگلیسی بحث کردند و از طریق «فرایند مرور مکرر »8این تفاوتها به حداقل ممکن
کاهش یافت .بر این اسا  ،ترادف معنایی نسخه ترجمهشده با نسخه اصلی به دقت بررسی شد.
درنهایت ،چند نفر از اع ای هیئتعلمی دانشگاه روایی صوری و تطابق فرهنگی این پرسشنامه را
مطالعه و تأیید کردند.
منطق تحلیل دادهها .در این مطالعه ،تحلیل دادهها بر پایهی نظریهی کالسیک تسدت 2انجدام شدد.
ابقا یا حذف مواد مقیا به اتکای مشخیههای آماری تحلیل عاملی صورت گرفدت .در ایدن مطالعده
برای استفاده از تحلیل عامل تأییدی از روش حداکثر احتمال برای برآورد الگو و همسو بدا پیشدنهاد
هو و بنتلر )1999( 4به منظور ارائه یک ارزیابی جامع از برازش الگو از شداخص مجدذور خدی (،)χ8
شاخص مجذور خی بدر درجده آزادی ( ،) χ8/dfشداخص بدرازش مقایسده ا ی ، (CFI) 5شداخص
نیکویی برازش ، (GFI) 6شاخص نیکویی بدرازش انطبداقی (AGFI) 7و خطدای ریشده مجدذور
میانگین تقریب (RMSEA) 2استفاده شد .همسو با نتایج مطالعات میو و وینی ( )8018و الیوت
و مورایاما ( )8002در این مطالعه نیز الگوی اندازهگیری چندبُعدی بهعندوان الگدوی مفدرو ارجدح
انتخاب و آزمون شد.
یافتهها
تحلیل عاملی اکتشافی  .AGQ-Rابتدا ،به منظور توصیف ساختار عاملی نسخه ی تجدیدنظری
شدهی پرسشنامه ی هدف پیشرفت در دانشجویان ،از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده
شد .قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،اندازه شاخص کفایت نمونه بردا ری کایزر ،میر و
الکین محاسبه و برابر با  0 /20و آزمون کرویت بارتلت 288( =1715/42، p > 0 /001
= χ8 )66nبه دست آمد که نشان می دهد نمونه و ماتریس همبستگی برای این تحلیل
مناسب بودند .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  AGQ-Rاز ساختار چهار عاملی نسخه ی
تجدیدنظر شدهی پرسشنامه ی هدف پیشرفت شامل هدف گرایشی اجتناب مدار ،هدف تسلط-
مدار گرایشی ،هدف عملکردی گرایش مدار و در نهایت هدف عملکردی اجتناب مدار حمایت
1. Marsella & Leong
2. Iterative Review Process
)3. Classic Test Theory (CTT
4. Hu & Bentler
)5. Comparative Fit Index (CFI
)6. Goodness of Fit Index (GFI
)7. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)8. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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کرد .عالوه بر این ،نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  AGQ-Rنشان داد که عاملهای هدف گرایشی
اجتناب مدار ،هدف تسلط مدار گرایشی ،هدف عملکردی گرایش مدار و درنهایت هدف
عملکردی اجتناب مدار هر یک به ترتیب  89 /25درصد 82 / 22 ،درصد 12 /29 ،درصد و 2/90
درصد (و در مجموع  75 / 46درصد) از واریانس عامل کلی اهداف پیشرفت را تبیین کردند
(جدول .)1
جدول  :1مشخصههای آماری  AGQ-Rبا اجرای روش  PCبرای ساختار چهار عاملی
عامل

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی

هدف تسلط مدار اجتنابی
هدف تسلط مدار گرایشی
هدف عملکردی گرایش مدار
هدف عملکردی اجتناب مدار

2/58
8/26
1/61
1/07

89/25
82/22
12/29
2/90

89/25
52/12
66/57
75/46

جدول  8اندازههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد گویههدای نسدخهی تجدیددنظر شددهی
پرسشنامه هدف پیشرفت را نشان میدهد.
جدول  :2اندازه های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد ،بارهای عاملی و میزان اشتراک مادّههای AGQ-R

ماده

M

SD

بار
عاملی

h

عامل اول :هدف تسلط مدار اجتنابی
 .9هدفم آن است تا از عدم تالش برای یادگیری آنچه آموختن آن برایم امکانپذیر
است بپرهیزم.

4/02

1/78

0/22

0/22

4/11

1/71

0/27

0/21

 .5هدفم آن است تا از کمکاری برای یادگیری آنچه میتوانم بیاموزم اجتناب کنم.

4/45

1/69

0/25

0/77

 .7هدفم آن است تا محتوای واحدهای درسی مختلف را بهطور کامل بفهمم.

5/70

1/22

0/27

0/20

 .2هدفم آن است که تا حد امکان در کال های مختلف مطالب را دقیق بیاموزم.

5/52

1/72

0/26

0/77

5/72

1/28

0/21

0/78

 .11هدفم آن است تا از در

ناکافی و ناکامل مطالب درسی اجتناب کنم.

عامل دوم :هدف تسلط مدار گرایشی

 .1هدفم آن است تا به مطالب ارائهشده در کال های در

بهطور کامل تسلط یابم.

عامل سوم :هدف عملکردی اجتناب مدار
4/52

1/21

0/26

0/76

 .6هدفم آن است تا در مقایسه با دیگران عملکرد ضعیفی نداشته باشم.
 .10هدفم آن تا در مقایسه با دوستانم از اشتباه کردن بپرهیزم.

4/18

1/66

0/28

0/70

 .18هدفم آن است تا در مقایسه با دوستانم از اشتباه کردن در کال های در
اجتناب کنم.

2/25

1/94

0/76

0/71

 .2هدفم آن است تا در مقایسه با دوستانم عملکرد بهتری نشان دهم.

5/12

1/50

0/27

0/20

 .8تالش میکنم تا در مقایسه با دوستانم بهتر عمل کنم.

5/49

1/28

0/28

0/72

 .4هدفم آن است تا در مقایسه با دوستانم عملکرد بهتری داشته باشم.

4/12

1/71

0/77

0/67

عامل چهارم :هدف عملکردی گرایش مدار
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در مطالعهی حاضر قبل از تحلیل دادهها به کمک روش آماری تحلیل عاملی تأییدی ،همسو با
پیشنهاد کالین )8005( 1و میرز ،گامست و گارینو )8006( 8مفروضههای بهنجاری تکمتغیری- 2
به کمک برورد مقادیر چولگی 4و کشیدگی - 5بهنجاری چندمتغیری 6و مقادیر پرت  -از طریق روش
فاصلهی ماهاینوبیس - 7و دادههای گمشده  -به کمک روش بیشینه انتظار - 2آزمون و تأیید شدند.
در ادامه ،همسو با مطالعهی الیوت و مورایاما ( )8002با هدف آزمون برازندگی الگوی ساختاری
مفرو ِ  AGQ-Rمشتمل بر چهار عامل هدف گرایشی اجتناب مدار ،هدف تسلط مدار گرایشی،
هدف عملکردی گرایش مدار و در نهایت هدف عملکردی اجتناب مدار با دادههای مشاهده در
نمونه دانشجویان ایرانی ،از روش آماری تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد .به ب یان دیگر  ،در این
مطالعه ،به کمک تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار آمو نسخه  ، 12الگوی چهار
عاملی مفرو  AGQ-Rآزمون شد.
شکل  1نتایج تحلیل ع املی تأ ییدی با هدف آزمون برازندگی الگوی اندازه گیری مفرو با
داده ها را نشان می دهد .نتایج روش تحلیل عاملی تأییدی در نمونده ی دانشدجویان ایراندی از
ساختار چهار عاملی  AGQ-Rبه طور تجربی حمایت کرد .نتایج مربوط به شاخص های بدرازش
الگو چهار عاملی در نمونه ی دانشجو یان ایرانی برای هر یک از شاخص های پیشدنهادی هدو و
بنتلر (  ) 1999شامل شاخص مجذور خی ( ،) χ8شاخص مجذور خی بر درجده آزادی (،)χ8/df
شاخص برازش مقایسه ای ) ، (CFIشاخص نیکدویی بدرازش ) ، (GFIشداخص نیکدویی بدرازش
انطباقی ) (AGFIو خطدای ریشده مجدذور میدانگین تقریدب ) (RMSEAبده ترتید ب برابدر بدا
 0 / 91 ،0 / 94 ،0 / 96 ،8 / 42 ،116/ 75و  0 / 059به دست آمد.

1. Kline
2. Meyers, Gamst & Guarino
3. Univariate Normality
4. Skewness
5. Kurtosis
6. Multivariate Normality
7. Mahalanobis Distance
8. Expectation Maximization
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e12

گویه 4

3/66
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3/77

تسلط/اجتناب

3/88
3/78

3/05

تسلط/گرایش

3/58

3/00
3/87

عملکرد/اجتناب

3/03
3/03

3/78

عملکرد/گرایش

شکل  :1تحلیل تأییدی ساختار

چند ب ُعدی AGQ-R

روایی سازه  .AGQ-Rدر نهایت ،در این مطالعه به منظور بررسی روایدی مالکدی همزمدان ،AGQ-R
ضریب همبستگی بین اهداف پیشرفت با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی گزارش شد .در جددول ،2
از یکطرف ،ضریب همبستگی منفی و معنادار بین اهداف تسلطمدار اجتنابی و گرایشی با هیجاندات
پیشرفت منفی و رابطهی مثبت و معنادار بین اهداف تسدلطمددار اجتندابی و گرایشدی بدا هیجاندات
پیشرفت مثبت و از طرف دیگر ،رابطده مثبدت و معندادار بدین اهددداف عملددکردی گدرایشمددار و
اجتنابمدار و رابطهی منفی و معنادار بین اهداف عملکردی گرایشمدار و اجتنابمدار بدا هیجاندات
پیشرفت مثبت ،بهطور تجربی از روایی مالکی همزمان  AGQ-Rحمایت کرد.
جدول  :3ماتریس همبستگی ابعاد  AGQ-Rبا هیجانات پیشرفت مثبت و منفی
هیجان پیشرفت مثبت

هیجان پیشرفت منفی

**0/20

**-0/87

تسلط/گرایش

**0/29

**-0/21

عملکرد/اجتناب

**-0/85

**0/82

عملکرد/گرایش

**-0/21

**0/42

تسلط/اجتناب

P<0/01
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بحث و نتیجهگیری
مطالعهی حاضر با هدف آزمون ویژگیهای روانسنجی نسخهی تجدیدنظر شدهی پرسشنامهی هدف
پیشرفت در گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد .نتایج روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییددی
همسو با نتدایج مطالعدات فیندی و دیدویس ( ،)8002فیندی و همکداران ( ،)8004الیدوت و مورایامدا
( ،)8002میو و همکاران ( )8009و میدو و ویندی ( )8018از سداختار چهدار عداملی AGQ-R
شامل هدف گرایشی اجتناب مدار ،هدف تسلط مدار گرایشی ،هدف عملکردی گرایش مددار و در
نهایت هدف عملکردی اجتناب مدار به طور تجربدی حمایدت کدرد .عدالوه بدر ایدن ،الگدوی کیفدی
پراکندگی مشتر بین اهداف پیشرفت تسلطی و عملکردی بدا هیجاندات پیشدرفت مثبدت و منفدی
بهطور تجربی از روایی مالکی همزمان  AGQ-Rحمایت کدرد .در نهایدت ،در مطالعده حاضدر ،ارزش
عددی ضرایب همسانی درونی برای اهداف پیشرفت نشان داد که  AGQ-Rاز پایدایی یزم برخدوردار
است.
تشابه نتایج مطالعهی حاضر با یافتههای مطالعدات فیندی و دیدویس ( ،)8002فیندی و همکداران
( ،)8004الیوت و مورایاما ( ،)8002میو و همکاران ( )8009و میدو و ویندی ( )8018دربدارهی
ساختار عاملی پرسشنامه ی هدف پیشرفت نشان میدهد که توان تفسیری منطدق نظدری زیربندایی
 AGQ-Rفرابافتاری است .بهبیاندیگدر ،تشدابه سداختار عداملی نسدخهی فارسدی  AGQ-Rدر گدروه
دانشجویان ایرانی با نسخهی اصلی پرسشنامهی هدف پیشرفت ،ضمن تأکید بر قابلیت کاربردپدذیری
منطق نظری زیربنایی  AGQ-Rدر گروههای نمونهی مختلف ،نشان میدهدد کده سداختار زیربندایی
اصلی و سازوکارهای علّی نظری تبیینکنندهی هدفگزینی در موقعیتهای تحییلی ،از اصول کلدی
متشابهی پیروی میکند .بهبیاندیگر ،نتایج پژوهش حاضر تأکید مدیکندد کده از لحداا سداختاری،
الگوی پیشنهادی در بین زیرگروههای مختلف از توان یزم برای توصیف و تبیین نقش غیرقابلانکدار
اهداف پیشرفت در محیطهای تحییلی برخوردار است.
در مطالعهی حاضر ،بهمنظدور تعیدین روایدی سدازه  AGQ-Rبراسدا نتدایج مطالعدات سدیفرت
( ،)8004مددارتین ( ،)8002هوانددگ ( )8011الگددوی پراکندددگی مشددتر بددین اهددداف پیشددرفت و
هیجانات پیشرفت تحییلی تحلیل شدند .طبق دیدگاه پکران ،الیوت و میر ( )8009اهداف پیشدرفت
که مفهوم انگیزش پیشرفت را معنا میکنند ،-به اهدافی اطالق میشدود کده فدرد در محدیطهدایپیشرفت برای دستیابی به آنها تالش میکند .نظریدهی هددف پیشدرفت (الیدوت و پکدران8007 ،؛
پکران ،الیوت و میر )8006 ،اهداف پیشرفت را به هیجاندات پیشدرفت مدرتبط مدیسدازد .هیجاندات
پیشرفت ،هیجاناتی هستند که به فعالیتهای فراگیران در محیطهای پیشرفت یا نتایج این فعالیتها
در موقعیتهای پیشرفت مربوط میشوند .طبق دیدگاه پکران و همکاران ( )8009هیجانات پیشرفت
از طریق کنترلپذیری فعالیتهای پیشرفتمدارانه و پیامدهای ایدن فعالیدتهدا و همچندین ،میدزان
ارزشگذاری برای این فعالیتها و پیامدهای متعاقب آنها تعیین مدیشدوند .هواندگ تأکیدد مدیکندد
فراگیرانی که برای تحقق بخشیدن به اهداف تسلطمدارانه میکوشند بیش از پیش بر ارتقای خزانهی
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توانشهای فردی خویش میاندیشند و در مقابل ،فراگیرانی که اهداف عملکردی را برمیگزیند بیش
از همه بر شایستگی خویشتن تأکیدد مدیکنندد .بدر ایدن اسدا  ،انتخداب اهدداف تسدلطی ،پدیش-
بینیکنندهی هیجانات پیشرفت مثبت و انتخاب اهدداف عملکدردی پدیشبیندی کننددهی هیجاندات
پیشرفت منفی میشود (پکران و همکاران .)8009 ،عالوه بر این ،همسو با نتدایج مطالعدهی سدیفرت
( ،)8004مدارتین ( ،)8002اسدچوینگر و استینسدمیر-پلسددتیر ( )8011پوتدوین ،سدندر و یرکددین1
( )8012اهداف پیشرفت تسلطی به دلیل پراکندگی مشتر با خودگدوییهدای مثبدت ،8اسدنادهای
علّی انطباقی ،2تفاسیر خودتوانمندساز 4و ارزیابیهای شناختی چالشی 5با هیجانات پیشرفت مثبت و
در مقابل اهداف پیشرفت عملکردی به دلیل پراکندگی مشتر با خودگوییهای منفدی ،6اسدنادهای
علّی بدکارکرد ،7تفاسیر خودناتوانساز 2و فرایندهای ارزیابی شناختی مبتنی بر تهدیدد 9بدا هیجاندات
پیشرفت منفی رابطه نشان میدهند.
مطالعهی حاضر با برخی محدودیتها روبهرو بود .اول ،نمونهی مطالعهی حاضر فقدط دانشدجویان
را شامل شد؛ بنابراین ،بهمنظور تعیین ررفیت تعمیمپذیری یافتههای مطالعهی حاضر به گدروههدای
دیگر ،انجام مطالعاتی بر روی گروههای دیگر مورد نیاز است .دوم ،انجام مطالعهی حاضر مشدتمل بدر
یکبار اندازهگیری بود؛ بنابراین ،آزمون میزان ثبات نمرههای  AGQ-Rامکانپدذیر نیسدت .سدوم ،در
مطالعهی حاضر ،آزمون ویژگیهای فنی  AGQ-Rبا تمرکز بر روایی عاملی و روایی همگرای نسخهی
تجدیدنظر شدهی پرسشنامه هدف پیشرفت مبتنی بود؛ بنابراین ،سنجش ویژگیهای فندی AGQ-R
با تأکید بر روشهای دیگری مانند روایی پیشبین و روایی واگرا پیشنهاد میشود .چهارم ،بداوجودآن
که در مطالعهی حاضر اندازههای مربوط به  AGQ-Rاز دو گروه جنسدی جمدعآوریشدده اسدت امدا
تحلیل همارزی جنسی ساختار عاملی  AGQ-Rدر کانون توجه محققان قرار نگرفت؛ بنابراین ،انجدام
پژوهشی روشمند با هدف سنجش تغییرناپذیری عاملی  AGQ-Rدر دو جنس پیشنهاد میشود.
در مجموع ،یافتههای مطالعهی حاضر نشان مدیدهدد کده نسدخهی فارسدی پرسشدنامهی هددف
پیشرفت بهمثابه یک ابزار خودگزارشی چندبُعدی در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشدرفت تحیدیلی ،از
لحاا روانسنجی برای سنجش ابعاد چندگانهی اهداف پیشدرفت فراگیدران ایراندی ،ابدزاری دقیدق و
قابلاطمینان است.

1. Putwain, Sander & Larkin
2. Positive Self.talk
3. Adaptive Causal Attributions
4. Empowering Interpretations
5. Challenging
6. Negative Self.talk
7. Dysfunctional Causal Attributions
8. Disempowering Interpretations
9. Threatening
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