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 چکیده

هدف  با  حاضرررر   هایويژگی بررسررریپژوهش 

، شامل بررسی مقیاس اهداف پیشرفت سنجیروان

 سازیمنظورآمادهبه  ،یساختار عاملی، پايايی و رواي

انجام شررده روانشررناختی  هایپژوهش برای آزمون

ست صیفیا ست؛  -. اين مطالعه از نوع تو کاربردی ا

شامل سر و 148آموز )شدان 400 نمونه پژوهش  پ

های دختر( دوره 252 ته  طه در رشررر ی متوسررر

 روش بررا کرره بودفیزيررو و تجربی  –ريرراضررری

 انتخاب شدند ایای چند مرحلهگیری خوشهنمونه

 مقیاس اهداف پیشرفت الیوت، مورياما و پکران با و

ين  .قرار گرفتنررد آزمون ( مورد2011) يا ا نتررا

ت  عاملی  یل  یدی، پژوهش نشرررران داد در تحل ي

 ها دارد ومقیاس برازش قابل قبولی با داده ساختار

 د.کننهای نیکويی برازش، مدل را ت يید میشاخص

ستفاده  ضرايب آلفای کرونباخپايايی مقیاس با ا  از 

سبه و تايید  گروه ددرمورو تتای ترتیبی  نمونه محا

تقريبا  های تحلیل عاملی،يافته کلی، طورشرررد. به 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate 

the psychometric properties of self-construal 

scale, including factor structure, reliability 

and validity, in order to prepare the test for 

psychologica research. The research is an 

Applied-descriptive one. The sample 

consisted of 400 students (148 boys and 252 

girls) in high school in mathematical-physical 

and experimental disciplines selected by 

multi-stage random sampling and 

achievement goals scales (Elliot, Murayama 

& Pekrun, 2011) the test was conducted. The 

results of this study showed that in the 

confirmatory factor analysis, the structure of 

the acceptable scale fitted with the data and 

the fittest indicators of goodness confirm the 

model. The reliability of the scale was 

calculated and validated using Cronbach's 

alpha coefficients and ordinal Theta in the 

sample group. In general, the findings of the 

factor analysis, almost similar to those of the 

original culture and the validity and 

reliability coefficients, were close to the 

results of previous research. Therefore, it can 
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 مقدمه

شیانگ یهارچوبهاچ نيتراز مهم یکيبه عنوان  1شرفتیاهداف پ هينظر 1970از اواخر دهه   یز

ستش یمعرف صل ،ده ا سخ به ا شرفتیاز اهداف پ یهدف ا ست که چرا دانش نيپا آموزان سوال ا

 (.2009، 2)ماهر و زوشو مشترک دارند تیفعال يو اي فیتکل یشدن برا ریدرگ یبرا یمتفاوت ليدال

هايی است که بر عاطفه، شناخت و ها يا زمینهيو سیستم معنايی جامع از موفقیتاهداف پیشرفت 

)شررانو، پنتريو و کنند گذارد و يادگیرندگان اعمال خود را بر حسررب آن تفسرریر میرفتار اثر می

شررری بر پیشررررفت تحصررریلی نیز تاثیرگذار اسرررت به عنوان يکی از عوامل انگیزو . (3،2008میس

محققان  لهیاز اهداف به وسرر یمتفاوت یهافرم ايها شررکل شرررفتیاهداف پ هيدر نظر (.1992)ايمز،

سا ست. يیشنا را  شرفتیاهداف پ درباره ی مختلفهادگاهي( د1988؛1987)4و آرچر مزيا  شده ا

معرفی  6یو اهداف عملکرد 5یاهداف تسررلطيعنی  از اهداف یمدل دوبخشرر نیاولو  ندکرد کپارچهي

و  یبر برتر یو اهداف عملکرد فیو تسررلب بر تکل یابیبر دسررت یمدل اهداف تسررلط نيدر اشررد، 

 (.2005)الیوت، است گرانيمستعد نشان دادن خود نسبت به د

کاران )ال وتیال چارچ وتیو هم هاراکو وتیال ؛1997، 7و  ناب و گرا1996، 8زيو  به  شي(، اجت را 

است  مثبت ايبه نتا دنیهدف فرد رس ايکند آیم نییکه تع اضافه کردند شرفتیچهارچوب اهداف پ

                                                           
1. Achievement goals 

2. Maehr & Zusho 

3. Schunk, Pintrich & Meece 

4 Ames 4. Archer 

5. Mastery goals 

6. Performance goals 

7. Elliot & Church 

8. Elliot & Harackiewicz 

مشررابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنا اصررلی و 

ق تايا تحقی به ن يايی نیز  پا يب روايی و  ت اضررررا

فت توان نتیجه گرپیشررین نزديو بود. بنابراين می

عهاين که  جام یاس در  ايرانی از آموزان دانش مق

توان روايی و پايايی مناسرربی برخوردار اسررت و می

از آن اهداف پیشررررفت  سرررطو جهت سرررنجش 

 .استفاده کرد

، ساختار عاملی، اهداف پیشرفت کلیدی: هایواژه

 و روايی پايايی يیدی،تحلیل عاملی ت 

 

 

 

be concluded that this scale has a good 

validity and reliability in the Iranian students 

and can be used to measure achievement 

goals levels. 
Keywords:    achievement goals, factor 

structure, Confirmatory factor analysis, 

reliability, and validit. 
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سرررش و  ؛1996زيو هاراکو وتی)ال اسررت مانند شررکسررت یمنف اياجتناب از نتا اي تیمانند موفق

 به عملکرد شياهداف عملکرد به دو بخش اهداف گرا ش،ياجتناب و گرا ی(. با معرف1،2008هارسررت

س شرفت معرفی  .ديگرد میو اهداف اجتناب از عملکرد تق شی از اهداف پی سه بخ بنابراين يو مدل 

مرکز است. اهدف اجتناب ید ديگران مت، که بر کسب شايستگی و ت ي2عملکرد : اهدف گرايش بهشد

ايت نزد ديگران اسرررت و اهداف که بر اجتناب از انجام دادن اشرررتباه تکلیف و عدم کف 3از عملکرد

( 2001)4رگويو مو گر وتیلا. کندکلیف تاکید میب مهارت در يادگیری ت، بر افزايش و کستسلطی

به تسلب و اهداف  شيبه دو بخش اهداف گرارا  یرا گسترش دادند و اهداف تسلط یمدل سه بخش

د، به عملکر شيشررد: گرا لينوع هدف تبد چهاربه طور کلی  بهکردند و م یاجتناب از تسررلب تقسرر

 از 2×2 چهار چوبی به مجموع که در .6و اجتناب از تسرررلب 5به تسرررلب شياجتناب از عملکرد، گرا

شرفت اهداف سته، شد منجر پی صلی ه ستگی هاآن هدف گیریجهت در ا شدمی شاي  اين در که با

 که اسررراس اين بر يکی شررروندمی جدا هم از مختلف جنبه دو براسررراس گیریجهت اين نظريه

 همچنین ،شودمی گذاریارزش چگونه شايستگی اينکه ديگر و کنندمی تعريف چگونه را شايستگی

 ارندد تسلب به گرايش اهداف که افرادی باشد. می هنجاری معیار يا و مطلق معیار شامل شايستگی

 تسررلب از اجتناب اهداف با آموزاندانش که حالیکه در میدهند توسررعه را خود های مهارت و دانش

ستگی عدم و ناکارآمدی نگران ستند خود شاي  سبتن تا کنندمی تالش عملکردی گرايش با افراد ،ه

شته برتری سايرين به  را ودخ های مهارت و کنندمی مقايسه ديگران با را خود شايستگی باشند، دا

 جلوگیری برای عملکرد از اجتناب با اهداف آموزاندانش حالیکه در ،سنجندمی ديگران با ارتباط در

 .دارند اجتنابی عملکرد خود، توانايی از نامطلوب هایقضاوت و پايین عملکرد از

ندیيکی از جديدترين تقسررریم جام شرررده اسرررت، هايی که در مورد جهتب هداف ان گیری ا

سیم شرفت چهار وجهی را به 2011)7بندی الیوت، مورياما و پکرانتق شد که مدل اهداف پی ( می با

شش وجهی سترش دادند. که در مجموع به چهارچوبی  مدل  شد.  3×2گ شرفت منجر  از اهداف پی

سلب  یاهداف مبن آن ها ستگی بر ت شاي ساس دو معیار مختلف  شاخه بهرا بر ا  شرفتیاهداف پ دو 

کل 9فیتکلمبنی بر و   8بر خود یمبن ند )شررر هداف مبن ( 1تقسررریم کرد بر که بر عملکرد   یو ا

 10گرانيبر د یاهداف مبن ، تغییر نکرد و فقب بهکندیم دیتاک یفرد نیب یهاتفاوت یهایدگیچیپ

                                                           
,Thrash 1. Hurst 

2. Performance approach 

3. Performance avoidance 

4 Elliot 4. McGregor 

5. Mastery approach 

6. Mastery avoidance 

7. Elliot, Murayama & Pekrun 

8. Self-based 

9. Task-based 

10. Other-based  
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شد رییتغ س(. 2011)الیوت و همکاران، نام داده  ساس د شرفتیاهداف پ یبند میتق  یهادگاهيبر ا

ستگی خود می افراد شاي شد و و چگونگی ارزيابی افراد از  شرفت 3×2در مدل با ، افراد بر اهداف پی

صل سه ا ساس  که  یفیتکل -2خود  ندهيگذشته و آ ،یفعل یستگيشا -1شوند: ارزيابی می مختلف ا

(. 2011)الیوت و همکاران، گرانيد یستگياش ايبر اساس عملکرد  -3رود یبه کار م در آن یستگيشا

جهت حرکت رو به جلو و حفظ اين گرايش مثبت  ،بر موفقیت و گرايشررری ،اهداف مبتنی بر گرايش

ست که موفقیت به عنو ست. اهداف  عاملان مهم ترين ا شتیاق و هیجان ا خودنظارتی موجب امید، ا

شدن يا جلوگیری از احتمال رخداد منفی متمرکز  ،مبتنی بر اجتناب ست و تالش برای دور  شک بر 

  (.2011است )الیوت و همکاران، 
 

 
 3×2به مدل  2×2گسترش مدل  .1شکل 

ساختار اهداف پ ريناپذجدا يیاجزا یگذارو ارزش فيتعر سه مع شرفتیاز  ستند.  ستفاده  اریه ا

دل شود منجر به م یگذارممکن است ارزش یستگيکه شا یبا دو روش یستگيشا فيتعر یشده برا

ست 3×2 شرفتیاهداف پ شا یابيبر دست که  1گرايش به تکلیف (.2)شکل شده ا  یمبن یستگيبه 

بر  یمبن یسررتگيبر اجتناب از عدم شررا 2فیتکلاجتناب از )مانند: انجام درسررت تکلیف(،  فیبر تکل

ست(، گرايش به خود فیتکل ستگی مبنی  3)مانند: اجتناب از انجام تکلیف نادر شاي ست يابی بر  بر د

ناب از خود بل(، اجت جام تکلیف بهتر از ق ند: ان مان يا درون فردی ) عدم   4بر خود  ناب از  بر اجت

                                                           
1. Task-approach 

2. Task-avoidance 

3. Self-approach 

4. Self-avoidance 
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تناب از بدتر انجام دادن تکلیف نسرربت به قبل(، )مانند: اجگی مبنی بر خود يا درون فردی شررايسررت

بر دسررت يابی به شررايسررتگی مبنی بر ديگران يا بین فردی )مانند: انجام تکلیف  1گرايش به ديگران

بر اجتناب از عدم شررايسررتگی نسرربت به ديگران يا بین فردی  2بهتر از ديگران( و اجتناب از ديگران

 (.2011باشد )الیوت و همکاران،تر از ديگران( می)مانند: اجتناب از انجام دادن تکلیف بد

 

 
باشد و ابعاد مطلق، یم یستگيدو بعد از شا یو ارزش گذار فيتعر : 3×2چهارچوب اهداف پیشرفت  .2شکل 

 یهم دو راه یو مثبت و منف شود با آن ها تعريف می یستگياست که شا یسه راه یفرد نیو ب یدرون فرد

 .شود یدر آن ممکن است ارزش گذار یستگياست که شا

ما و پکران يا فت ( 2011) الیوت، مور هداف پیشرررر را اجرا  AGQ، ابزار 3×2با مطر  کردن ا

ف باخ را به ترتیب برای جهتنمودند و میزان آل گیری گرايش به تکلیف، اجتناب از تکلیف، ای کرون

به ديگران و اجتناب به خود، اجتناب از خود، گرايش  به ترتیب  گرايش  ، 80/0، 84/0از ديگران را 

همچنین  ،بدست آوردند که نشان دهنده پايايی مطلوب پرسشنامه بود 91/0و  93/0، 83/0، 77/0

 از اهداف پیشرفت مورد تايید قرار گرفت. 3×2مدل يیدی عاملی ت 

 های پرسررشررنامه اهدافکه در تعدادی از مطالعات، ويژگی مرور شررواهد تجربی نشرران می دهد

؛ وانا، لیو، سرررانا و  5،2012وو؛ 42016؛ نینا3،2012پیشررررفت آزمون شرررده اسرررت )ديويد

                                                           
1. Other-approach 

2. Other-avoidance 

3. David 

4. Ning 

5. Wu 
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تارنر2016، 1چو نا )2017، 2، الور و  عه نی طال های 0162(. در م هداف بررسررری ويژگی  با  که   )

روانسنجی اهداف پیشرفت انجام شد، با استفاده از تحلیل عاملی تايیدی مدل شش عاملی از اهداف 

ضرايب آلفای کرونباخ از  پیشرفت تايید و بود. همچنین پژوهش وانا  94/0تا  85/0شد. همچنین 

گزارش کردند همچنین نتايا تحلیل  87/0تا  74/0ضرررريب آلفای کرونباخ را از ( 2016همکاران )

( نیز نشررران از 2012عاملی تايیدی نیز حاکی از برازش مدل اهداف پیشررررفت بود. پژوهش ديويد)

شتحلیل عاملی تايی سب مدل اهداف پی ضرايب آلفای کرونباخ دی منا  90/0تا  79/0از  رفت بود و 

 بود که نشان دهنده مناسب بودن ضرايب آلفای کرونباخ می باشد.

 عاملی سرراختار و سررنجیروان هایويژگی بررسرری و معرفیبنابراين هدف از پژوهش حاضررر، 

 .باشدمیدر جامعه دانش آموزی  3×2 مقیاس اهداف پیشرفت
 

 پژوهش روش

 عاملی مقیاس ساختار و سنجیروان هایويژگی بررسی که به حاضر یمطالعه ماهیت به توجه با

 نوع از توصرریفی اطالعات گردآوری نحوه لحاظ از حاضررر پژوهش پردازد؛ روشاهداف پیشرررفت می

آموزان دانشاری پژوهش حاضر شامل تمرررامی جامعه آم .کاربردی است هدف لحاظ از و همبستگی

رر در رشته های رياضی رر و پس فیزيو و علوم تجربی در پايه های دوم و سوم متوسطه شهر  -دخت

گیری آموز  با اسررتفاده از روش نمونهنفر دانش 400بود؛ بنابراين  96-97کرج در سررال تحصرریلی 

شه شدند. به ايای چند مرحلهخو صورت که، دانشای انتخاب  سه مرحن  ستفاده از له آموزان در  با ا

گیری مختلف )واحد مرحله اول: نواحی شرررهر کرج؛ واحد مرحله دوم: مدارس هر واحد های نمونه

  ناحیه؛ واحد مرحله سوم :کالس های درسی( به صورت تصادفی انتخاب شدند.

ستفاده شد. پايايی ملی ت يعا تحلیل سازه مقیاس خودتفسیری از روايی بررسی منظور به یدی ا

ستفاده از ضرايب آلفای   قیاسم ها از ادهو برای تحلیل دکرونباخ و تتای ترتیبی محاسبه گرديد؛ با ا

 .شد استفاده( 23)نسخه  SPSS( و 80/8، لیزرل )نسخه R افزارنرم

 

 هابزار گردآوری دادها

هدف سررراخت ابزار جديدی از  با (،2011) اين پرسرررشرررنامه توسرررب الیوت، مورياما و پکران

شامل گجهت شد. اين مقیاس   ساخته  گويه و شش خرده مقیاس :گرايش به تکلیف  18یری هدف 

ست( ، اجتناب از تکلیف  سب زيادی برای امتحان ا سواالت منا ست آوردن  )هدف من از کالس، بد

 های نادرسررت ننويسررم(، گرايش به خود، پاسررخ)هدف من از اين کالس اين اسررت که در امتحان

عملکردم در امتحانات اين کالس نسرربت به امتحانات مشررابه در گذشررته بهتر )هدفم اين اسررت که 

                                                           
1. Wang, Liu, Sun, & Chua 

2. Lower & Turner 
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)هدف من اين اسررت که در امتحانات اين کالس از اينکه بدترين عملکرد را  باشررد(، اجتناب از خود

سبت به آنچه که م شتهن ام، اجتناب کنم(،گرايش به ديگران )هدف من عموال در اين نوع امتحانات دا

 هدف)( و اجتناب از ديگران آموزان استياد در امتحان نسبت به ساير دانشفقیت زاز اين کالس مو

 (معمولم است من در اين کالس اجتناب از عملکرد ضعیف در امتحانات در مقايسه با سطح عملکرد

درجه ای از  7باشد، پاسخها بر روی يو مقیاس لیکرت شامل سه گويه می عامل ها که هر کدام از 

ضريب آلفای کرونباخ را الیوت و ( نمره7) "کامال موافقم"( تا 1) "لفمکامال مخا" شوند.  گذاری می 

های زيادی اين پرسررشررنامه در پژوهشاند. گزارش کرده 93/0تا 84/0(  از 2011مورياما و پکران )

يد، يابی شرررده اسرررت )ديو بار عاملی و اعت یل  نا2012تحل گان2016؛ نی مادي  و ، اسرررتوبر1؛ 

 (.2016وانا، لیو، سانا و چو،؛ 2016پسفیلد،

سیلة ست بو سی به محقق اين مقیاس نخ صص نفر 2از  سپس شد؛ برگردانده فار  زبان متخ

ستهان سی خوا سلب به زبان فار سی زبان م سی و يو نفر انگلی شنا سی و روان  هایماده تا شد گلی

 دو درتطابق موجود شکافهای نمايند. آنگاه معکوس ترجمه به انگلیسی را شده به فارسی برگردانده

صال  ترجمه ست به آزمون آن، از گرديد. پس ا شرکت آمده در د  صورت کنندگان بهتعدادی از 

برطرف گرديد و پس از  اجرای نهايی تحلیل عاملی  نهايی برای کاربرد آن اشکاالت و اجرا آزمايشی

 .صورت گرفت

 

              هاافتهي

ستفاده از تحلیل       سی قرار گرفتند.به منظور ا سی ب عاملی ابتدا پیش فرض های الزم مورد برر رر

سان  ست که نرمال بودن توزيع نمرات هم سی پیش فرض نرمال بودن آن ا نرمال بودن: هدف از برر

شده بین  شاهده  ست که تفاوت م سی قرار دهد. اين پیش فرض حاکی از آن ا با جامعه را مورد برر

نرمال در جامعه برابر با صررفر اسررت. نتايا حاصررل از بررسرری اين  توزيع نمرات گروه نمونه و توزيع

 ت.آمده اس 1جدول پیش فرض در 

. آزمون نرمال بودن، میانگین و انحراف معیار مقیاس اهداف پیشرفت1جدول  
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین عامل

94/14 گرايش به تکلیف  41/4  85/0- 26/0 

12/16 اجتناب از تکلیف  08/4  13/1- 16/1 

00/17 گرايش به خود  78/3  30/1- 51/1 

63/15 اجتناب از خود  79/3  85/0- 49/0 

96/15 گرايش به ديگران  04/4  02/1- 69/0 

72/14 اجتناب از ديگران  41/4  68/0- 04/0- 

                                                           
1. Madigan, Stoeber & Passfield 
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عامل دارای  6در تمامی  توزيع داده ها در پرسشنامه اهداف پیشرفت،، 1با توجه به نتايا جدول     

 گرايش به خود و کمترينعامل مربوط به باالترين میانگین توزيع طبیعی )نرمال( اسرررت. همچنین 

 عامل اجتناب از ديگران است.میانگین مربوط به 

ها با اسررتفاده از روش آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی ( ضررريب پايايی خرده مقیاس2در جدول )    

 ست.شده ا نشان داده

 3×2. ضرايب آلفای کرونباخ، تتای ترتیبی پرسشنامه اهداف پیشرفت 2جدول 

 
ل عامبا توجه به اين جدول  مشرررخص اسرررت که باالترين آلفای کرونباخ و ترتیبی مربوط به  

 است.اجتناب از خود  مربوط به عامل ترين آلفای کرونباخ و ترتیبیو پايینگرايش به خود 

به منظور بررسی روايی سازه از روش تحلیل عاملی تايیدی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری     

ضر از بین شاخص های برازندگی مطلق، شاخص های نسبت خی دو به  شد. در تحقیق حا ستفاده  ا

𝜒2درجه آزادی )

𝑑𝑓⁄ ( شررراخص نیکويی برازش ،)GFI،)  شررراخص ريشررره میانگین مجذور برآورد

شرراخص  ، (CFI)تطبیقیشرراخص برازش  (،IFIشرراخص برازندگی فزاينده )(، RMSEAتقريب )

و  1مورد اسرررتفاده قرار گرفت. نتايا تحلیل عاملی تايیدی در شرررکل ( NFIبرازش هنجار شرررده )

 آمده است. 3جدول 
 

 

 پرسشنامه اهداف پیشرفت . مقادير شاخص های برازش تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول 3جدول 
 مقادير مشاهده شده شاخص های برازش

 𝝌𝟐 25/461           مجذور کای دو

 120 درجه آزادی

       نسبت مجذور کای دو به درجه آزادی
𝝌𝟐

𝒅𝒇⁄ 84/3 

قیاسم آلفای کرونباخ در پژوهش الیوت و  تتای ترتیبی آلفای کرونباخ 

(2011همکاران )  

83/0 گرايش به تکلیف  84/0  84/0  

83/0 اجتناب از تکلیف  83/0  80/0  

88/0 گرايش به خود  89/0  77/0  

79/0 اجتناب از خود  79/0  83/0  

84/0 گرايش به ديگران  84/0  93/0  

84/0 اجتناب از ديگران  84/0  91/0  
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 مقادير مشاهده شده شاخص های برازش

 RMSEA 08/0شاخص ريشه میانگین مجذور برآورد تقريب 

 GFI 89/0شاخص نیکوئی برازش 

 IFI 96/0شاخص برازندگی فزاينده 

 NFI 94/0شاخص برازش هنجار شده 

 CFI 96/0شاخص برازش تطبیقی 

    
شاخص های برازندگی مدل اهداف پیشرفت را نشان می دهد. با توجه به جدول، همه  3جدول 

شاخص  شند، مقدار خی  GFIشاخص ها بجز  ست  79/3دو بهنجار-در بازه قابل قبول می با به د

را نشرران دهنده مناسررب و معقول بودن  5تا  2( مقادير بین 2003تری و همکاران )آمده اسررت که 

، IFI ،CFIبرازش متوسررب،  1/0تا 08/0برای مقادير  RMSEA، شرراخص اين شرراخص می دانند

NFI ،GFI  شررروند، تحلیل عاملی قابل قبول تلقی می 90/0مسررراوی با يا برای مقادير بزرگتر و

-داد که مدل از برازش قابل قبول برخوردار می باشد. بنابراين شاخص های مقدار خینشان تايیدی 

 برازش مدل را تائید کردند.  RMSEA ،IFI ،NFI ،CFIدو بهنجار، 

شکل      شده، مدل مورد تايید قرار گرفت.  شاره  شاخص های ا مدل اهداف  2بنابراين با توجه به 

 نشان می دهد. را با توجه به شش جهت گیری 3×2پیشرفت 

 
 . ضرايب استاندارد در تحلیل عاملی تايیدی پرسشنامه اهداف پیشرفت2شکل
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 سوال های پرسشنامه tبار عاملی استاندارد شده، خطای معیار برآورد و ارزش . 4جدول 
خطای معیار  tمقدار  بار عاملی ها سوال جهت گیری

 برآوردشده

 

 گرايش به تکلیف

1 74/0 21/16 081/0 

2 89/0 91/20 070/0 

3 79/0 73/17 082/0 

 

 اجتناب از تکلیف

4 85/0 68/19 068/0 

5 85/0 91/19 065/0 

6 67/0 43/14 076/0 

 

 گرايش به خود

7 87/0 24/21 060/0 

8 91/0 75/22 054/0 

9 77/0 78/17 059/0 

 

 اجتناب از خود

10 68/0 31/14 069/0 

11 86/0 98/18 070/0 

12 72/0 23/15 072/0 

 

 گرايش به ديگران

13 77/0 96/16 069/0 

14 86/0 80/19 068/0 

15 77/0 92/16 070/0 

 

 اجتناب از ديگران

16 78/0 43/17 075/0 

17 88/0 84/20 069/0 

18 75/0 74/16 079/0 

 
ندارد شرررده، خطای معیار برآورد و مقدار  4جدول      دهد، اين را گزارش می tبار عاملی اسرررتا

شان میدهد. مقدار  سوال های هر خرده مقیاس را ن سب بودن يا نبودن  سواالت  tپارامترها منا همه 

به دست  5/0باالی دو و معنادار می باشد. همچنین بار عاملی مشاهده شده، در تمام سواالت باالی 

 .آمده است که بیانگر همبستگی مناسب و قابل قبول می باشد
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 و نتیجه گیری بحث

با توجه به اهمیت  اهداف پیشرررفت و تاثیر اين متغیر انگیزشرری بر پیشرررفت تحصرریلی دانش 

پرسشنامه اهداف  عاملی ساختار و سنجیروان هایويژگی بررسی و معرفی بهآموزان، پژوهش حاضر 

پرداخت از اين رو هدف پژوهش حاضررر سررنجش روايی و پايايی پرسررشررنامه اهداف  3×2 پیشرررفت

ست.  شرفت بوده ا شاخص پژوهشپی سی  ضر، به منظور برر شنامه اهداف حا س سنجی پر های روان

الیوت و همکاران ( در جامعه دانش آموزی ايران پرداخت. 2011پیشرررفت )الیوت، مورياما و پکران، 

نمودند و با انجام تحلیل عاملی را اجرا  AGQ، ابزار 3×2اف پیشررررفت ( با مطر  کردن اهد2011)

 يیدی، پايايی و ساير پارامترهای مربوط، مناسب بودن پرسشنامه اهداف پیشرفت را تايید کردند.ت 

رين بیشررتنشرران داد که اين پرسررشررنامه پايايی قابل قبولی دارد به طوری که  پژوهش حاضررر تايان

باخ و تو پايینعامل گرايش به خود آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی مربوط به  تای ترين آلفای کرون

و ضررريب آلفای کرونباخ خرده مقیاس های  اسررتعامل اجتناب از خود ترتیبی به ترتیب مربوط به 

شنامه بین  س ضريب تتای ترتیبی بین  88/0تا  79/0اين پر ست  89/0تا  79/0و  ضرايب  کهبوده ا

پايايی شش خرده مقیاس از اهداف پیشرفت قابل قبول است، اين نتايا با  و باشد مطلوبی می بسیار

آموزان ايرانی، از دهد که در نمونه دانشی پرسشنامه هم راستاست و نشان میيافته های نسخه اصل

ضر ست. همچنین يافته های پژوهش حا سب و قابل قبولی برخوردار ا ، مطالعات قبلی به پايايی منا

نزديو   (2011( و الیوت و همکاران)2012وو )(، 2016(، وانا و همکاران )2017الور و همکاران )

 است.

رازش های آزمون نیکويی برازش تحلیل عاملی نشرران داد که اکثر شرراخص ها بشرراخص نتايا

شتند و تمامی گويه سبی دا شگويی عاملمنا ستند و ها قادر به پی شش عاملی های خود ه ساختار 

از  ب از خود، گرايش به تکلیف، اجتنابهای گرايش به خود، اجتنابا عامل 3×2اهداف پیشررررفت 

مورد تايید قرار گرفت و برازندگی مدل عاملی گزارش  تکلیف، گرايش به ديگران و اجتناب از ديگران

سب الیوت و همکاران ) شد.2011شده تو آمده در اين پژوهش در کل داده های بدست  ( نیز تايید 

شان داد که مدل از برازش خوبی با داده  شده ن شاخص های برآورده  ست و اکثر  با مدل هماهنا ا

(، نینا 2016(، وانا و همکاران )2017الور و همکاران ) پژوهش های با ها برخوردار اسرررت که

-tنتايا مقادير   بود.  هماهنا ( 2011( و الیوت و همکاران )2012(، ديويد )2012(، وو )2016)

value  و بار عاملی نشرران داد که همگی سررواالت معنادار و مقدارt  باالتر از دو دارند که نشرران از

ست، همچنین سواالت با عامل های مربوط به خود ا شده  ارتباط معنادار  ستاندارد  ضرايب ا مقادير 

سواالت بین  50/0تمامی گويه ها باالتر از  ضرايب  ستگی  91/0تا  72/0بودند و  متغیر بود که همب

 بسیار مناسب گويه ها با عامل های مربوطه را نشان می دهد.

يیدی، ضررررايب آلفای نشررران داد که نتايا تحلیل عاملی ت به طور کلی نتايا پژوهش حاضرررر 

و تتای ترتیبی و میزان ارتباط بین سواالت با عامل ها از ساختار پرسشنامه اهداف پیشرفت  کرونباخ
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سانی درون شنامه را تايید میحمايت می کند و روايی عاملی، هم س اين  هایافتهيکند. ی و پايايی پر

امعه جکه اين مقیاس در توان نتیجه گرفت همسويی دارد، می بسیاری هایپژوهش با نتايا پژوهش

وردار ی سازه مناسبی برخاز پايايی و رواي، باشد بنابراين اين ابزاررانی دارای روايی سازه مناسبی میاي

جامعه ايرانی و  در فرهنا ابعاد اهداف پیشررررفت را های علمی، تواند با رعايت احتیاطاسرررت و می

ای هدر عین حال با محدوديت اراين ابزنتايا پژوهش حاضرررر در تايید پايايی و روايی  .ارزيابی کند

ست. از مهمترين محدوديت صی همراه ا ضر، اين های پژوهشخا ضر بر روی  حا ست که مطالعه حا ا

ست و با توجه به تفاوتکرج ا شهر آموزاندانش شده ا و محیطی تعمیم نتايا به  های فرهنگینجام 

گردد در مطالعات پیشرررنهاد می م گیرد. به همین دلیلآموزان ايرانی بايد با احتیاط انجاکل دانش

تفاده شررود تا نتايا آن مشررخص آموزی در شررهرهای ديگر اسررده از اين ابزار در تحقیقات دانشآين

 ند بعدی بودن، تعداد کم سواالت ودر مجموع، ضرايب اعتبار و روايی مناسب اين پرسشنامه، چگردد. 

سررهولت اجرا، شرررايب اسررتفاده وسرریع محققان را از اين ابزار فراهم می آورد. بنابراين، اين مقیاس که 

های روانشناختی پژوهشدر  تواندمی را به خوبی مورد سنجش قرار می دهد و ابعاد اهداف پیشرفت

 نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.
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