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Abstract
This study aims to investigate the psychometric
چکیده
properties of the Goals and Aspirations inventory. In
this applied study, a psychometric design was used هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ اهداف
and the statistical population consisted of students of  این مطالعۀ کاربردی طرحی روانسنجی است.و آرزوها در ایران است
Allameh Tabatabaei University during the academic
year 2011–2012. Among the students of Allameh و جامعۀ آماری آن را دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی در سال
Tabatabai University, 250 people (115 girls, 135 boys) ، از میان این دانشجویان. تشکیل میدهند1391-1392 تحصیلی
were selected through an available sampling method  پسر) به روش نمونهگیری دردسترس135  دختر و115(  نفر250
and answered the Aspirations Index (AI) and the
Religious Orientation Scale (ROS). Validity and ) و مقیاس جهتگیری مذهبیAI( انتخاب شدند و به شاخص آرزو
reliability, exploratory and confirmatory factor  تحلیلعاملی اکتشافی و تأییدی، روایی و پایایی.) پاسخ دادندROS(
analysis were analyzed using SPSS-22 and Lisrel-8.8  بررسیLisrel-8.8  و22  نسخۀSPSS با استفاده از نرمافزارهای
software. The results of the first-order exploratory  ساختار دهعاملی، نتایج حاصل از تحلیل اکتشافی مرتبۀ اول.شد
analysis confirmed the structure of the operational
decade of goals and aspirations with 41 items in the  گویه در جمعیت جوانان ایرانی را تأیید کرد که41 اهداف و آرزوها با
Iranian youth population. In the second-order  تمام ده خردهمؤلفه در سه،در تحلیلعاملی اکتشافی مرتبۀ دوم
exploratory factor analysis, all ten subcomponents  نتایج. درونی و تعالی خود طبقهبندی شدند،شاخص آرزوهای بیرونی
were classified into three indices: external, internal,  مؤید برازش خوب مدل و،تحلیلعاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم
and self-transcending aspirations. The results of the
first and second level confirmatory factor analysis  آلفای کرونباخ برای.همچنین روایی همگرای پرسشنامه مناسب است
confirmed the good fit of the model and also the  بیرونی،0/90  و برای اهداف ذاتی0/86  تا0/57 خردهمؤلفهها بین
convergent validity of the questionnaire. Cronbach's  بهدست آمد؛ بنابراین میتوان به محققان و0/82  و تعالی خود0/90
alpha ranged from 0.77 to 0.86 for the components and
was 0.90 for the intrinsic aspirations index, 0.90 for دستاندرکاران آموزشی و تربیتی پیشنهاد داد که از این پرسشنامه در
the external aspirations index, and 0.82 for the self- پژوهشهای مربوط به تعیین اهداف و آرزوها بهره بگیرند و درصورت
transcendence index. Therefore, researchers and  زمینه را برای بازنگری اهداف زندگی جوانان،نیاز از طریق این ابزار
educators can be suggested to use this questionnaire in
.فراهم کنند
research related to assigning goals and aspirations and,
if necessary, use this instrument to provide a basis for  ساختار، ویژگیهای روانسنجی، اهداف و آرزوها:واژههای کلیدی
reviewing adolescents' life goals.
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مقدمه
1

2

در حوزۀ روانشناسی ،نظریۀ انگیزشی «خودمختاری» دسی و ریان ( ،1991به نقل از گروزت و همکاران،
 )2005به تبیین اهداف زندگی جوانان پرداخته است .نظریۀ خودمختاری ارزشهای تأکیدشده در رؤیای
آمریکایی 3و فلسفۀ لذتگرایی 4را بهعنوان دفاعهایی در مقابله با ناامنیهای روانشناختی مطرح کرده است
(کاسر و ریان .)1996 ،اهداف شخصی افراد در نظریۀ خودمختاری به دو دستۀ ذاتی و بیرونی تقسیمبندی
5
شدهاند (کاسر و ریان )2001 ،که پیگیری اهداف به دالیل یا انگیزشهای خودمختار (انگیزشهای ذاتی،6
همسانسازیشده 7و انسجامیافته )8و غیرخودمختار( 9انگیزشهای بیرونی 10و درونفکنیشده )11را توصیف
میکنند .اهداف ذاتی( 12رشد شخصی یا خودپذیری ،13ارتباط یا پیوندجویی ،14همکاری اجتماعی یا احساس
اجتماعی 15و حفظ سالمتی) ،بیشتر رفتارها و اهدافی را شامل میشوند که بهدلیل حمایت محیط از ارضای
نامشروط نیازهای اساسی 16بهواسطه ارضای نیازهای روانی برای شایستهبودن ،داشتن ارتباط صمیمی با
17
دیگران و انجام رفتارهای مورد عالقه و تأیید خود ،ارزشگذاری و پیگیری میشوند .درمقابل اهداف بیرونی
(شهرت ،18ثروت 19و ظاهر یا جذابیت فیزیکی )20بیشتر رفتارها و اهدافی را شامل میشوند که بنا بر اجبار و
فشارهای بیرونی و درونی دنبال میشوند (کاسر و ریان .)1996 ،از اهداف بیرونی ،با عنوان «آرزوهای
مادی» 21یا «رؤیاهای آمریکایی» نیز یاد میشود (ساگیو ،روکاس و هازن.)2004 ،
در ادامه گروزت و همکاران ( )2005برای تعمیم بیشتر اهداف ذاتی و بیرونی در فرهنگهایی با
تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی ،شناسایی تمایزات بیشتر میان اهداف ذاتی و بیرونی و شناسایی اهداف و
1. self- determination
2. Deci, E. L., & Ryan, R. M.
3. american dream
4. hedonism
5. autonomous
6. extrinsic aspirations
7. intrinsic motivation
8. identification regulation
9. non-autonomous
10. external motivation
11. introjection
12. intrinsic
13. personal growth or self-acceptance
14. relatedness or affiliation
15. community contribution or community feeling
16. basic needs
17. extrinsic
18. fame
19. wealth
20. image or physical attractiveness
21. material aspirations
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ابعاد ورای هفت هدف و دو بعد ذاتی و بیرونی ،با مطالعۀ  1854دانشجو از  15فرهنگ متفاوت ،عالوهبر تأیید
ابعاد ذاتی و ب یرونی اهداف که پیش از این مطرح شده بود ،بعد دوقطبی دیگری از اهداف را با عنوان اهداف
تعالی خود 1در برابر اهداف خود جسمانی 2مطرح کردند که چهار هدف همنوایی ،3لذتجویی ،4ایمنی 5و
معنویت 6را شامل میشود .در مطالعۀ آنها این یازده هدف در ساختاری مدور بهطور یکسان در کشورهای
فقیر و غنی بهدست آمدند .به این صورت که آرزوی همکاری اجتماعی عالوهبر قرارگرفتن در بعد ذاتی،
گرایشی را به بعد تعالی خود نشان داد؛ درحالیکه دو هدف سالمتی و موفقیت مالی عالوهبر قرارگیری در بعد
ذاتی و بیرونی گرایشی را به بعد خود جسمانی نشان دادند .در میان چهار هدف جدید نیز هدف معنویت در
بعد تعالی خود و هدف لذتجویی در بعد خود جسمانی قرار گرفت .هدف ایمنی گرایشی را به ابعاد ذاتی و
خود جسمانی و هدف همنوایی نیز گرایشی را به ابعاد بیرونی و تعالی خود نشان دادند.
مطالعات انجامشده در این نظریه در سطوح مختلف فرهنگی ،اقتصادی ،سنی و جنسیتی نشان داده است
که پیگیری و ارزشگذاری محوری اهداف بیرونی با بهزیستی و سالمت روانشناختی پایین و درمقابل،
ارزشگذاری اهداف ذاتی با پیامدهای مثبت روانشناختی همراه است (کاسر)1996 ،؛ برای مثال پژوهشها
نشان دادهاند که اهداف بیرونی ،هم به جهت محتوای مورد تأکیدشان که دور از نیازهای سهگانۀ
روانشناختی است و هم به جهت فرایند اکتساب غیرخودمختارشان (انگیزشهای بیرونی و درونفکنیشده)
مانع رشد بهزیستی و انسجام شخصیت خواهند شد (برادشاو و همکاران2019 ،؛ هوپ ،هولدینگ ،ویرنر
فیلیون ،شلدون و کویستنر2019 ،؛ اُلکار ،ریجاویک و گلوب2019 ،؛ اُتِرو لوپز و ویالردفراکوس2015 ،؛ دریز،
میوس و ونستینکست2012 ،؛ وریستوی ،ونستنکیست و سننز2012 ،؛ آورباچ و همکاران2011 ،؛ هندرسن-
کینگ و میچل .)2011 ،درمقابل اهداف درونی هم به جهت محتوای مورد تأکیدشان و هم بهدلیل فرایند
اکتساب خودمختارشان (انگیزشهای ذاتی ،همسانسازیشده و انسجامیافته) ،رضایت از زندگی ،سالمت
روانی ،ارضای نیازهای درونی و بهزیستی را سبب میشوند (نیشیمورا و سوزوکی2016 ،؛ نیمیک ،رایان،
دسی و ویلیامز2009 ،؛ شلدن ،گونز ،نیکولز و فرگوسن2010 ،؛ مارتوس و کپ.)2011 ،
با مطالعات انجامشده در نظریۀ خودمختاری نشان داده است نوع آرزوها و اهداف و نهتنها دستیابی به
آنها ،با پیامدمدهای مثبت و منفی روانشناختی همراه هستند و در ایران نیز ابزار مناسبی برای سنجش
آرزوها و اهداف شخصی وجود ندارد؛ از اینرو بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس اهداف و آرزوها که در
مطالعات خارجی اعتبار و پایایی مناسبی برای آن نشان داده شده است ،هدف پژوهش حاضر است .مقیاس
اهداف و آرزوهای زندگی  105ماده دارد و توسط کاسر و ریان ( )1996ساخته شده است .این مقیاس شامل
1. self-transcendence
2. physical-self
3. conformity
4. hedonism
5. safety
6. spirituality
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دو عامل سطح دوم (اهداف ذاتی و بیرونی) است که عامل اهداف ذاتی ،شامل چهار عامل مرتبۀ اول (رشد
شخصی ،داشتن ارتباط صمیمانه و متعهدانه با دیگران ،تعاون و همکاری اجتماعی و حفظ سالمتی بدن) و
عامل اهداف بیرونی ،شامل سه عامل مرتبۀ اول (ثروت ،شهرت و زیبایی) است .در پژوهش کاسر و ریان
( ،)1996در مطالعۀ اول (تعداد نمونه=  )100آلفای کرونباخ اهمیت آرزوهای ذاتی و بیرونی  0/59و  0/87و
آلفای کرونباخ احتمال دستیابی به آرزوهای ذاتی و بیرونی  0/68و  0/86بهدست آمد .در مطالعۀ دوم (تعداد
نمونه =  )192نیز آلفای کرونباخ برای اهمیت آرزوهای ذاتی و بیرونی  0/72و  0/89و آلفای کرونباخ برای
احتمال دستیابی به آرزوهای ذاتی و بیرونی  0/70و  0/84بود .در مطالعۀ ونستینکست ،دریز ،سیمونز و
سوینس ( )2006و دریز ،ونستینکست ،سیمونز و وایت ( )2007آلفای کرونباخ برای اهمیت و احتمال دستیابی
به آرزوهای بیرونی بهترتیب ،ثروت  0/73و  ،0/84شهرت  0/97و  0/75و زیبایی  0/82و  0/70و برای
اهمیت و احتمال دستیابی به آرزوهای ذاتی ،بهترتیب ،رشد شخصی  0/70و  ،0/72همکاری اجتماعی 0/89
و  0/80و ارتباط  0/81و  0/80بهدست آمد .عالوهبراین ،روایی و پایایی این مقیاس در پژوهشهای دیگر نیز
مطلوب گزارش شده است (تگرسون نتومانی ،نتومنیس و نیکیتارس2010 ،؛ هندرسن-کینگ و میچل،
 .)2011گروزت و همکاران ( )2005با اهدافی چون تعمیمدهی بیشتر اهداف ذاتی و بیرونی در فرهنگهایی
با ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی متفاوت ،شناسایی تمایزات بیشتر میان اهداف ذاتی و بیرونی و شناسایی
اهداف و ابعادی ورای هفت هدف و دو بعد ذاتی و بیرونی ارائهشده در مقیاس اهداف زندگی ( ،)1996با
مطالعه  1854دانشجو از  15فرهنگ متفاوت ،هفت هدف قبلی را که در دو بُعد ذاتی و بیرونی قرار داشتند به
انضمام چهار هدف جدید بررسی کردند .در مقیاس اهداف زندگی گروزت و همکاران ( )2005که شامل 47
ماده است ،پاسخدهنده با یازده هدف در دو بعد دوقطبی ،ذاتی -بیرونی و تعالی خود -خودجسمانی مواجه
میشود و باید میزان اهمیت هر هدف را بر مقیاسی  9درجهای ( =1اصالً =9 ،بهشدت) ارزیابی کند .هشت
هدف از مطالعات قبلی اقتباس شده است (هفت هدف از کاسر و ریان 1996 ،و هدف معنویت از کاسر،
 )1996و حیطههای موفقیت مالی ( 4ماده) ،زیبایی ( 5ماده) ،شهرت ( 4ماده) ،خودپذیری ( 8ماده)،
پیوندجویی ( 6ماده) ،احساس اجتماعی ( 4ماده) ،سالمتی جسمانی ( 5ماده) و معنویت ( 6ماده) را اندازهگیری
میکند ،اما سه هدف جدید نیز ایجاد شده است که شامل همنوایی ( 5ماده) ،امنیت ( 5ماده) و لذتجویی (5
ماده) میشوند.
گروزت و همکاران ( )2005برای محاسبۀ همسانی درونی سؤاالت در میان فرهنگهای مختلف از آلفای
کرونباخ استفاده کردند و برای افزایش همسانی درونی سؤاالت تصمیم گرفتند از خردهمقیاسهای شهرت،
همنوایی ،ارتباط یا پیوندجویی ،احساس اجتماعی ،امنیت و سالمتی هرکدام یک سؤال حذف کنند و از
خردهمقیاسهای لذتجویی و معنویت نیز هرکدام دو سؤال حذف کنند تا مقدار آلفای کرونباخ هریک از
خردهمقیاسها و مقیاس کل را افزایش دهند .همچنین همسانی درونی هریک از خردهآزمونها را برای
اهمیت اهداف و احتمال دستیابی به آنها بهترتیب ،موفقیت اقتصادی 0/84 ،و  ،0/83تصویر بدنی 0/76 ،و
 ،0/74همنوایی 0/67 ،و  ،0/62شهرت 0/73 ،و  ،0/71پذیرشخود 0/79 ،و  ،0/73ارتباط یا پیوندجویی،
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 0/81و  ،0/75احساس اجتماعی 0/75 ،و  ،0/71سالمت جسمی 0/72 ،و  ،0/74لذتجویی 0/70 ،و ،0/72
امنیت 0/71 ،و  ،0/70معنویت 0/90 ،و  0/87گزارش کردند .برای محاسبۀ روایی سازه از تحلیلعاملی
تأییدی استفاده شد که بیشتر شاخصهای استخراجشده حاکی از مناسببودن روایی سازۀ این مقیاس هستند؛
بنابراین در مطالعۀ گروزت و همکاران ( )2005عالوهبر تأیید همسانی درونی عاملها ،با استخراج  47ماده
نشان داده شد که هفت هدف قبلی باز هم در دو بعد ذاتی و بیرونی قرار میگیرند؛ اگرچه هدف همکاری
اجتماعی عالوهبر قرارگرفتن در بعد ذاتی ،گرایشی را به بعد تعالی خود نشان داد؛ درحالیکه دو هدف سالمتی
و موفقیت مالی عالوهبر قرارگیری در بعد ذاتی و بیرونی گرایشی را به بعد خود جسمانی نشان دادند .در میان
چهار هدف جدید نیز ،هدف معنویت در بعد تعالی خود و هدف لذتجویی در بعد خود جسمانی قرار گرفتند.
هدف امنیت نیز گرایشی را به ابعاد ذاتی و خود جسمانی نشان داد و هدف همنوایی نیز گرایشی را به ابعاد
بیرونی و تعالی خود نشان داد.
با مرور فرایندها و بروندادهای پژوهشی در حد جستوجوی محقق در داخل کشور ،تنها مطالعۀ
اعتباریابی دربارۀ اهداف زندگی بر مبنای نظریۀ خودمختاری ،پژوهش سبزهآرای لنگرودی ،سرافراز و قربانی
( )1394است .آنان مطالعهای با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی شاخص آرزو فرم  105سؤالی کاسر و
ریان ( )1996در میان نمونهای از دانشجویان ایرانی انجام دادند و  502نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشگاه پیامنور شهرستان لنگرود را به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب کردند .تحلیل عامل تأییدی
مرتبۀ دوم نشان میدهد که ساختار عاملی نمونۀ ایرانی با ساختار عاملی بهدستآمده در نمونههای آمریکایی
(کاسر و ریان )1996 ،برازش دارد .عالوهبراین ،ضرایب همبستگی شاخص آرزو با سایر مقیاسها ،تأییدی بر
روایی همگرا و واگرای شاخص آرزو بود .ضرایب آلفای کرونباخ نیز همسانی درونی مناسب شاخص آرزو را
نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود ،سبزهآرای لنگرودی ،سرافراز و قربانی ( )1394فرم  105گویهای اهداف و
آرزوهای زندگی کاسر و ریان ( )1996را بهشکل تحلیلعاملی اکتشافی 1اعتباریابی نکردهاند .عالوهبر
احرازنشدن تخصصی روایی پرسشنامۀ اهداف و آرزوهای زندگی کاسر و ریان ( )1996در داخل کشور ،باید به
این نکته نیز اشاره کرد که چندین مطالعه در زمینۀ اهداف و آرزوهای زندگی با استفاده از ابزار گروزت و
همکاران ( )2005در داخل کشور انجام شده (فروغی ،زینعلی و اکبری1396 ،؛ سبزهآرای لنگرودی ،حاجلو،
بشرپور و ابوالقاسمی1395 ،؛ کارشکی ،گراوند و دهقانی نیشابوری)1391 ،؛ درحالیکه روایی و پایایی آن
هنوز در داخل کشور احراز نشده و همچنین در پژوهشهای مذکور بدون اشاره به روایی پرسشنامه ،به ضریب
آلفای کرونباخ بسنده کردهاند .بهنظر میرسد ،اهداف و آرزوهای زندگی تحت تأثیر فرهنگ هستند؛
بهطوریکه وینهوون ( )1999معتقد است ،عالوهبر وضعیت اقتصادی ،آزادی انتخاب و سطح رشدی ،یک
دلیل دیگر بر اهمیت اهداف درونی و بیرونی ،فرهنگ است .فرهنگهای فردگرا به افراد اجازه میدهند
1. exploratory factor analysis
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خودشان سبک زندگی را براساس ترجیحات و نگرشهای خود انتخاب کنند (وینهوون .)1999 ،همچنین
آنها در دنبالکردن اهداف ،آزادتر هستند و خود ذاتی فرد در مقایسه با تأییدگرفتن از دیگران اهمیت
بیشتری دارد ،اما در فرهنگهای جمعگرای آسیا و بهویژه شرق آسیا اهداف شخصی افراد به اهداف جمع
وابسته است (وونگ و آهویا .)1998 ،فرهنگهای جمعگرا بهدنبال ظاهر ،محترم شمردهشدن ،افتخار و
تصویر بدنی هستند (مینکوو.)2009 ،
مرور دقیق مطالعات دربارۀ ویژگیهای فنی مقیاس اهداف و آرزوهای زندگی نشان میدهد ،در جزء
اندک مطالعاتی که به آنها اشاره شد غالب محققان بهمنظور تحلیل روانسنجی پرسشنامۀ اهداف و آرزوهای
زندگی ،از میان قلمروهای چهارگانۀ اهداف و آرزوهای زندگی (اهداف ذاتی ،بیرونی ،خود جسمانی و تعالی
خود) که گروزت و همکاران ( )2005به آنها اشاره داشتهاند ،تنها دو قلمرو اهداف ذاتی و بیرونی را
برگزیدهاند که به پرسشنامۀ کاسر و ریان ( )1996مربوط هستند .به بیان دیگر ،با توجه به اهداف متنوع
زندگی (قلمروهای چهارگانه) ،غالب محققان بهویژه محققان ایرانی بهمنظور تضمین دقت در جمعآوری
دادهها در میان نمونههای ایرانی ،با انتخاب دو قلمرو ذاتی و بیرونی که در پژوهش کاسر و ریان ( )1996به
آنها پرداخته شده ،ویژگیهای فنی نسخۀ اهداف و آرزوهای زندگی را ،نه به شکل تخصصی آزمودهاند.
براساس آنچه بیان شد ،تعداد اهداف متنوع در نسخۀ اهداف و آرزوهای زندگی گروزت و همکاران (،)2005
سبب فقر انکارنشدنی آزمون ویژگیهای فنی نسخۀ اهداف و آرزوهای زندگی گروزت و همکاران ( )2005در
میان فراگیران ایرانی و غیرایرانی شده است.
درمجموع با بررسی پیشینۀ پژوهشهای انجامشده در ایران ،مطالعهای یافت نشد که ابزار سنجش
مشخص و اختصاصی با استفاده از تحلیلعاملی اکتشافی که با فرهنگ ایرانی سنخیت بیشتری داشته باشد،
برای اندازه گیری میزان اهداف و آرزوهای زندگی (اهداف ذاتی ،اهداف بیرونی ،اهداف خودِجسمانی ،اهداف
تعالی خود) معرفی کرده باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجشی پرسشنامۀ
اهداف و آرزوهای زندگی در میان دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی انجام شد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی و از نوع مطالعات روانسنجی است .جامعۀ آماری در این
تحقیق شامل تمام دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در سال تحصیلی  1391-1392است.
براساس نظر مولر ( )1999برای تعیین برآورد حجم نمونه در تحلیلعاملی بهتر است از نسبت حجم نمونه به
پارامتر آزاد استفاده کرد .وی حداقل این نسبت را  5به  ،1حد متوسط آن را  10به  1و حد باالی آن را  20به
 1عنوان میکند؛ بنابراین در این پژوهش بهازای هر متغیر پنج نفر نمونه (درمجموع  250نفر) درنظر گرفته
شد که با استفاده از روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند و ابزارهای پژوهش روی آنها اجرا شد .پس
از حذف پرسشنامههای نامعتبر ،درنهایت  216نفر تجزیه و تحلیل شدند؛ بنابراین نرخ تکمیل  86درصد است.
از جهت مناسبت مقدار نمونه با توجه به نوع تحقیق و وقتگیر بودن اجرای پرسشنامه عدد مناسبی است.
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1

مقیاس اهداف و آرزوهای زندگی ()AI

مقیاس اهداف و آرزوهای زندگی  105ماده دارد که در ابتدا کاسر و ریان ( )1996آن را ساختند .این مقیاس
شامل دو عامل سطح دوم (اهداف ذاتی و بیرونی) است .عامل اهداف و آرزوهای ذاتی ،شامل چهار عامل
مرتبۀ اول (رشد شخصی ،داشتن ارتباط صمیمانه و متعهدانه با دیگران ،تعاون و همکاری اجتماعی و حفظ
سالمتی بدن) و عامل اهداف و آرزوهای بیرونی ،شامل سه عامل مرتبۀ اول (ثروت ،شهرت و زیبایی) هستند.
پاسخدهندگان باید در طیف هفتدرجهای ( =1اصالً =7 ،زیاد) به سؤاالتی دربارۀ این هفت هدف پاسخ دهند.
کاسر و ریان ( )1996در دو مطالعه ،همسانی درونی اهمیت و احتمال دستیابی به اهداف و آرزوهای ذاتی و
بیرونی را  0/59و  0/87و  0/68و  0/86بهدست آوردند .عالوهبراین ،روایی و پایایی این مقیاس در
پژوهشهای دیگر نیز مطلوب گزارش شده است (تگرسون نتومانی ،نتومنیس و نیکیتارس2010 ،؛ هندرسن-
کینگ و میچل .)2011 ،در مطالعۀ سبزهآرای لنگرودی ،فرگوسن ،سرافراز و محمدی ( )2014عالوهبر بررسی
ساختار عاملی ،2روایی همگرا 3و واگرای 4مقیاس در فرهنگ ایرانی ،همسانی درونی اهمیت و احتمال
دستیابی به اهداف و آرزوهای ذاتی بهترتیب  0/86و  0/87و اهمیت و احتمال دستیابی به اهداف و آرزوهای
بیرونی بهترتیب  0/87و  0/84گزارش شد .گروزت و همکاران ( )2005با اهدافی از قبیل تعمیمدهی بیشتر
اهداف و آرزوهای ذاتی و بیرونی در فرهنگهایی با ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی متفاوت ،شناسایی
تمایزات بیشتر میان اهداف و آرزوهای ذاتی و بیرونی و شناسایی اهداف و ابعادی ورای هفت هدف و دو بعد
ذاتی و بیرونی ارائهشده در مقیاس اهداف زندگی کاسر و رایان ( ،)1996با مطالعۀ  1854دانشجو از 15
فرهنگ متفاوت 7 ،هفت قبلی را که در دو بعد ذاتی و بیرونی قرار داشتند ،به انضمام چهار هدف جدید
بررسی کردند .در مقیاس اهداف و آرزوهای زندگی گروزت و همکاران ( )2005که شامل  47ماده است،
پاسخدهنده به یازده هدف و آرزو در دو بعد دو قطبی ،ذاتی -بیرونی و تعالی خود -خود جسمانی مواجه
میشود و باید میزان اهمیت هر هدف را بر مقیاسی  9درجهای ( =1اصالً =9 ،بهشدت) ارزیابی کند .هشت
هدف از مطالعات قبلی اقتباس شده است (هفت هدف از کاسر و ریان 1996 ،و هدف معنویت از کاسر،
 )1996و حیطههای موفقیت مالی ( 4ماده) ،زیبایی ( 5ماده) ،شهرت ( 4ماده) ،خودپذیری ( 8ماده)،
پیوندجویی ( 6ماده) ،احساس اجتماعی ( 4ماده) ،سالمتی جسمانی ( 5ماده) و معنویت ( 6ماده) را اندازهگیری
میکند ،اما سه هدف جدید نیز ایجاد شده است که شامل همنوایی ( 5ماده) ،امنیت ( 5ماده) و لذتجویی (5
ماده) میشوند .در مطالعۀ گروزت و همکاران ( )2005عالوهبر تأیید همسانی درونی عاملها ،با استخراج 47
ماده نشان داده شد که هفت هدف قبلی باز هم در دو بعد ذاتی و بیرونی قرار میگیرند؛ اگرچه هدف احساس
اجتماعی عالوهبر قرارگرفتن در بعد ذاتی ،گرایشی را به بعد تعالی خود نشان داد؛ درحالیکه دو هدف سالمتی
)1. Aspiration Index (AI
2. factor structure
3. Convergent validity
4. divergent

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ ...

136

و موفقیت مالی عالوهبر قرارگیری در بعد ذاتی و بیرونی گرایشی را به بعد خود جسمانی نشان دادند .در میان
چهار هدف جدید نیز هدف معنویت در بعد تعالی خود و هدف لذتجویی در بعد خود جسمانی قرار گرفتند.
هدف امنیت گرایشی را به ابعاد ذاتی و خود جسمانی و هدف همنوایی نیز گرایشی را به ابعاد بیرونی و تعالی
خود نشان دادند .در ضمن گویههای  7و  19بهصورت معکوس نمرهگذاری شدند.
جدول  .1گویههای مربوط به هریک از مؤلفهها و حوزهها
حوزه

اهداف ذاتی

اهداف بیرونی
اهداف
خودِجسمانی
اهداف تعالی خود

مؤلفه (ابعاد)
پذیرش خود (رشد شخصی)
ارتباط یا پیوندجویی (داشتن ارتباط
صمیمانه و متعهدانه با دیگران)
همکاری یا احساس اجتماعی
حفظ سالمت بدن
ثروت
زیبایی (جذابیت)
شهرت
امنیت
لذتجویی
معنویت
همنوایی

شمارۀ گویهها
39 ،38 ،31 ،22 ،15 ،5 ،1

تعداد گویه
7

43 ،36 ،19 ،14 ،6

5

40 ،16 ،4
46 ،33 ،25 ،18
44 ،35 ،26 ،8
47 ،32 ،24 ،9 ،2
30 ،17 ،10
28 ،23 ،13 ،7
41 ،27 ،12
42 ،37 ،29 ،20 ،3
45 ،34 ،21 ،11

3
4
4
5
3
4
3
5
4

مقیاس جهتگیری مذهبی)ROS( 1
این پرسشنامه را ابتدا آلپورت و راس ( 1950به نقل از آلپورت و راس )1967 ،بهصورت  20مادهای
(جهتگیری بیرونی و درونی با  11و  9ماده) ارائه کردند .سپس فیگین ( )1964با اضافهکردن یک گزینه
دیگر که همبستگی زیادی ( )0/61با جهتگیری بیرونی داشت ،نسخۀ  21مادهای آن را معرفی کرد.
بدینترتیب  12مادۀ این پرسشنامه مربوط به جهتگیری مذهبی بیرونی 2و  9مادۀ آن مربوط به جهتگیری

مذهبی درونی 3است .در این پرسشنامه ،نمرهگذاری برای تمام مواد آن بدینصورت بود :کامالً مخالفم،5 ،
تقریباً مخالفم ،4 ،تقریباً موافقم 2 ،و کامالً موافقم.1 ،
گفتنی است عبارات بدون پاسخ نمرۀ سه میگیرند .کمترین نمرات مربوط به افراد دارای جهتگیری
مذهبی درونی و بیشترین نمرات مربوط به افراد دارای جهتگیری مذهبی بیرونی است .در مطالعۀ اولیهای
که بر این مبنا صورت گرفت ،مشاهده شد همبستگی جهتگیری بیرونی با درونی  0/21است (آلپورت و
راس .)1967 ،این آزمون در سال  1378ترجمه و هنجاریابی شده است .پایایی پرسشنامۀ جهتگیری مذهبی
)1. Religious Orientation Scale (ROS
2. external religious orientation
3. internal religious orientation

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال دوازدهم

137

آلپورت و راس را جان بزرگی ( )1378با آلفای کرونباخ  0/74گزارش کرده است و اعتبار نسخۀ فارسی آن نیز
توسط خداپناهی و خاکسار ( )1384مطلوب گزارش شده است .در پژوهش حاضر ،نتایج ضریب آلفای کرونباخ
برای کل پرسشنامه  ،0/86برای خردهمؤلفههای جهتگیری مذهبی درونی  0/83و جهتگیری مذهبی
بیرونی  0/85بهدست آمد که نتایج حاکی از پایایی پرسشنامه است.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای ارزیابی ساختار عاملی مقیاس اهداف و آرزوهای زندگی ،ابتدا از روش تحلیلعاملی اکتشافی ،با کاربرد
روش استخراج مؤلفههای اصلی 1و چرخش واریماکس 2استفاده شد .این تحلیل با پذیرش شرط ارزش ویژه
مساوی یا بزرگتر از  1و بار عاملی مساوی یا بزرگتر از قدر مطلق  0/3انجام شد .قبل از استخراج عوامل
آزمون ،کفایت نمونهبرداری کایزر -مایر -اولکین 3و آزمون کرویت بارتلت 4بهعنوان پیشفرضهای
تحلیلعاملی بررسی شدند .سپس روش تحلیلعاملی تأییدی برای تأیید ساختار عاملی اکتشافی بهکار برده
شد .بهمنظور ارزیابی برازش مدل از شاخصهای برازش استفاده شد .برای اینکه مدل از برازش قابلقبولی
برخوردار باشد ،باید ارزش شاخصهای  RFI ،IFI ،NFI ،CFI ،AGFI ،GFIبیشتر از  0/9و ارزش
شاخصهای  RMSEAکمتر از  0/08و بهتر است کمتر از  0/06باشد (کالین .)2011 ،تمام تحلیلها با
استفاده از نرمافزارهای  SPSSنسخۀ  22و  Lisrel 8. 5انجام شدند.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
میانگین سن شرکتکنندگان ( 27/56انحراف استاندارد )5/58 ،بود 96 .نفر از آنها مرد ( 44درصد) و 120
نفر زن ( 56درصد) بودند 110 .نفر ( 51درصد) دانشجوی کارشناسی ( 37مرد و  73زن) و  106نفر (49
درصد) دانشجوی کارشناسی ارشد ( 59مرد و  47زن) بودند.

ب) توصیف و پایایی اولیۀ شاخصها
برای سنجش همسانی درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .این پرسشنامه از یازده خردهمؤلفه
شکل گرفته و از ترکیب این خردهمؤلفهها چهار شاخص اهداف ذاتی (پذیرش خود ،ارتباط یا پیوندجویی،
احساس اجتماعی ،حفظ سالمت بدن) ،بیرونی (شهرت ،ثروت ،جذابیت بدنی) ،خود جسمانی (امنیت،
لذتجویی) و تعالی خود (همنوایی ،معنویت) بهدست میآید؛ از اینرو برای سنجش همسانی درونی،
پرسشنامه بهصورت جداگانه برای هر یازده خردهمؤلفه و چهار شاخص آلفای کرونباخ محاسبه شد .در جدول
1. principal component
2. varimax rotation
3. Kaiser -Meyer- Olkin
4. Kervit Bartlett test
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 2آلفای کرونباخ بهدستآمده برای هریک از مقیاسها و میانگین و انحراف استاندارد هر مقیاس بهصورت
مجزا گزارش میشود.
جدول  .2آلفای کرونباخ ،میانگین و انحراف استاندارد بهدستآمده برای مقیاس اهداف و آرزوهای زندگی
حوزهها

اهداف ذاتی

اهداف بیرونی
اهداف خود
جسمانی
اهداف تعالی خود

مؤلفهها

آلفا

میانگین

پذیرشخود (رشد شخصی)
ارتباط یا پیوندجویی
احساس اجتماعی
حفظ سالمت بدن
ثروت
زیبایی (جذابیت)
شهرت
امنیت
لذتجویی
معنویت
همنوایی

0/85
0/83
0/86
0/80
0/78
0/75
0/76
0/61
0/54
0/86
0/58

7/98
6/54
7/83
7/72
7/52
6/51
6/77
6/55
7/39
6/81
6/54

انحراف
معیار
0/982
0/927
1/14
1/31
1/39
1/45
1/61
0/905
1/27
1/89
1/36

آلفا

میانگین

انحراف
معیار

0/88

7/53

0/872

0/841

6/91

1/26

0/615

6/91

0/904

0/85

5/71

1/63

نتایج نشان میدهد آلفای کرونباخ محاسبهشده برای خردهمؤلفههای پرسشنامۀ حاضر بین  0/54تا 0/86
است که همسانی درونی مناسب خردهمؤلفههای پرسشنامه را نشان میدهد .از سوی دیگر همانطور که در
توضیحات پرسشنامه مطرح شده است ،پرسشنامۀ حاضر عالوهبر سنجش جداگانۀ مقیاس اهداف و آرزوهای
زندگی چهار شاخص نیز بهدست آورده است .نتایج نشان میدهد آلفای کرونباخ محاسبهشده برای شاخص
اهداف ذاتی ،بیرونی ،خود جسمانی و تعالی خود بهترتیب  0/62 ،0/84 ،0/88و  0/85است که همسانی
درونی خوب پرسشنامه را نشان میدهد .پس از بررسی ضرایب پایایی پرسشنامه بهمنظور بررسی روایی
پرسشنامه ،ساختار عاملی پرسشنامه به دو صورت تحلیلعاملی اکتشافی و تحلیلعاملی تأییدی بررسی شد؛
بنابراین در ابتدا به توضیح تحلیلعاملی اکتشافی میپردازیم.

ج) روایی مبتنی بر تحلیلعاملی اکتشافی مرتبۀ اول
از آنجا که اجرای این روش بر پایۀ فرضیههایی استوار است که هرکدام میتواند در قابل اجرابودن این روش
اثر داشته باشد ،ابتدا وجود این فرضیهها بررسی شده است:
مناسببودن دادهها :در پاسخ برای اطمینان از مناسببودن دادهها و کفایت نمونهبرداری از آمارۀ کایزر-
مایر -اولکین ( 1)KMOاستفاده شد .مقدار کومو بین صفر تا  1است ،اما اگر مقدار آن حداقل  0/70باشد،

)1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال دوازدهم

139

نشاندهندۀ کفایت دادههاست .اگر اندازۀ  KMOبیشتر از  0/70باشد ،میتوان تحلیلعاملی را انجام داد و از
کفایت نمونهبرداری برخوردار است (هومن .)1385 ،در پژوهش حاضر مقدار  KMOبهدستآمده  0/88است
که کفایت دادهها را نشان میدهد.
همبستهبودن متغیرها :این پیشفرض با استفاده از آمارۀ بارتلت بررسی شد و مقدار این آماره باید معنادار
1
باشد (هومن .)1385 ،در این پژوهش ،مقدار آماری آزمون کرویت بارتلت χ2946=5215/38،p<0/001
بهدست آمد که سطح معناداری آن کمتر از  0/001است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اجرای
تحلیلعاملی براساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونۀ مورد مطالعه ،قابلتوجیه بوده است.
بار عاملی سؤالها :مقدار بار عاملی بهعنوان یک معیار تجربی برای تفسیر عاملها استفاده میشود و اگر
بار عاملی  0/30یا بیشتر باشد ،میتوان آن را معنادار فرض کرد .بهمنظور بررسی معناداری بارهای عاملی
روشهای مختلفی وجود دارد .بار عاملی  0/3بیانگر آن است که  9درصد از واریانس متغیر بهکمک عامل
تبیین میشود .این مقدار واریانس تبیینشده ،بهاندازهای است که بتوان بار عاملی را قابلتوجه دانست؛ به
همین دلیل در تحلیلهای عاملی با حجم حداقل  100نفر 0/30 ،مالک قابلقبولی است .با توجه به اینکه
بارهای عاملی  0/15مشکالتی بر سر راه تکرار تحلیلهای عاملی بهوجود میآورد و بارهای عاملی  0/4و
باالتر نیز موجب میشود تعداد زیادی از سؤاالت حذف شود ،در این پژوهش ،بار  0/3بهعنوان بار عاملی
قابلقبول انتخاب شد؛ درنتیجه اگر بار عاملی سؤالی روی تمام عوامل چرخشیافته کمتر از  0/3باشد ،از
آزمون کنار گذاشته میشود (عبدالملکی.)1389 ،
معیار دیگری که باید در تعیین تعداد عوامل درنظر گرفته شود ،تعداد متغیرهایی است که ذیل هر عامل
قرار میگیرد .فلوید و ویدامن حضور دو یا سه متغیر در هر عامل را کافی میداند (فلوید و ویدامن.)1995 ،
کمری معتقد است ،حداقل  3متغیر باید در هر عامل وجود داشته باشد (کمری)1988 ،؛ بنابراین مدلی که در
آن یک متغیر ذیل یک عامل قرار بگیرد ،مدل مطلوبی محسوب نمیشود؛ البته باید توجه داشت که برای
تعیین تعداد عواملی که باید استخراج کرد ،عالوهبر قواعد مذکور که بیشتر الزامات ریاضی روش تحلیلعاملی
اکتشافی ( )EFAرا شامل میشوند ،محقق باید چارچوب نظری را که برای اهداف مطالعۀ خود انتخاب کرده
است ،درنظر بگیرد .به عبارت دیگر ،تعداد عوامل انتخابشده باید عالوهبر رعایت الزامات ریاضی روش
 ،EFAبا چارچوب نظری مطالعه نیز هماهنگ باشد؛ یعنی محقق باید چندین گزینه را بیازماید و از میان
آنها مدلی را انتخاب کند که بیشتر با چارچوب نظری تحقیق هماهنگ است.
برای بهدستآوردن ساختار عاملی پرسشنامه ،عاملهای استخراجشده با استفاده از چرخش واریماکس ،به
محورهای جدید که نسبت به هم با زاویهای قائم قرار میگیرند ،انتقال داده شد .پس از اجرای تحلیلعاملی
(مرتبه اول) ،ده عامل اصلی استخراج شد .برای تعیین اینکه ابزار سنجش مورد مطالعه (و به بیان دقیقتر،
مجموعه سؤالها) از چند عامل معنادار اشباع شده ،دو شاخص عمدۀ ارزش ویژه و نسبت واریانس تبیینشده
1. Bartlett’s test of sphericity
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بهکمک هر عامل ،مدنظر قرار گرفته است .برای نمایش مقدار ویژه در برابر تعداد عاملهای مشخصشده از
نمودار اسکری 1استفاده شده است .از این نمودار که در شکل  1آمده است ،میتوان استنباط کرد که شیب
نمودار در عامل دهم تقریباً افقی میشود و این امر نشاندهندۀ آن است که مجموعۀ متغیرها احتماالً از ده
عامل اشباع شده و نیز سهم ده عامل اول در تبیین واریانس کل متغیرها چشمگیر است.

شکل  .1مقادیر ویژه مربوط به مؤلفههای استخراج شده در تحلیلعاملی مرتبۀ اول

جدول  .3تبیین کل واریانس توسط عاملهای استخراج شده در تحلیلعاملی مرتبۀ اول
مؤلفهها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مقادیر ویژه اولیه
کل
12/87
3/53
3/14
1/73
1/57
1/47
1/28
1/22
1/16
1/01

درصد
29/25
8/03
7/15
3/93
3/58
3/35
2/91
2/77
2/65
2/30

درصد تجمعی
29/25
37/29
44/44
48/38
51/96
55/32
58/23
61
63/65
65/96

مجموع مجذورات بارهای عاملی چرخش یافته
کل
3/94
3/93
3/67
3/67
3/43
2/9
2/44
1/76
1/71
1/54

درصد
8/96
8/95
8/34
8/34
7/81
6/6
5/54
4
3/89
3/50

درصد تجمعی
8/96
17/91
26/25
34/59
42/4
49/01
44/56
58/56
62/46
65/96

با توجه به جدول  3و شکل  ،1ده مؤلفه که مقدار ویژۀ آنها بیشتر از یک است ،استخراج شدهاند .این
مؤلفهها ،درمجموع حدود  66درصد از کل واریانس مربوط به اهداف زندگی دانشجویان را تبیین میکنند که
در این میان بیشترین سهم را مؤلفۀ اول حدود  9درصد و کمترین سهم را مؤلفۀ دهم  3/5درصد به خود
1. scree plot
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اختصاص دادهاند .برخالف روش بدون چرخش ،در روش چرخش عاملها (واریماکس) هریک از عوامل
نسبت تقریباً یکسانی از تغییرات را توضیح میدهند (کشکر و خوارزمی.)1394 ،
بهمنظور تحقیق دربارۀ ماهیت روابط متغیرها و دستیابی به نامگذاری مناسب عاملها ،ضرایب بیشتر از
 0/30در تعریف عاملها مهم و بامعنا بوده و ضرایب کمتر از این حدود بهعنوان عامل تصادفی درنظر گرفته
شده است .جونز ( )1991کمترین مقدار این ضریب را  0/30میداند؛ از اینرو این نظریه در تحقیق حاضر
مبنا قرار گرفته است .هرچه بار عاملی یک سؤال بیشتر باشد ،نفوذ آن در تبیین ماهیت عامل مدنظر بیشتر
است .نامگذاری عاملها نیز با توجه به بار عاملی گویههایی که عاملهای استخراجشده در آنها بزرگترین
سهم را داشتهاند ،صورت گرفت و نتایج ماتریس چرخشیافته با شیوۀ واریماکس در جدول  4نشان داده شده
است.
جدول  .4ماتریس عاملهای چرخشیافته به روش واریماکس (متعامد) در تحلیلعاملی مرتبۀ اول
آیتم

سؤاالت

مؤلفۀ
1

42

دوست دارم اعمال و زندگیام همجهت و در
راستای باورهای مذهبی و دینیام باشد.

0/86

37
29
20
3
39
31
38
33
46
23
5
15
14
9
30
17

دوست دارم باورهای مذهبی و معنویای داشته
باشم که سبب رشد و ارتقا من بشوند.
دوست دارم در آینده باورهای مذهبی و معنویای
پیدا کنم که به من کمک کنند تا دنیا را جای
معناداری بدانم.
دوست دارم در آینده فعالیتهای مذهبی
رضایتبخشی داشته باشم.
باید پاسخهای خودم به سؤاالت مذهبی کلی را پیدا
کنم .مثل اینکه آیا خدا وجود دارد؟ آیا حیات بعد از
مرگ وجود دارد؟
بسیار مایلم از علت و چرایی چیزهایی که انجام
میدهم ،آگاهی داشته باشم.
دوست دارم در آینده احساس خوبی دربارۀ
تواناییهایم داشته باشم.
دوست دارم بر چالشهایی که زندگی برایم پیش
میآورد ،غلبه کنم.
بسیار مایلم در آینده از مریضی و بیماری تا حد
زیادی رها باشم.
دوست دارم در آینده از نظر جسمانی سالم باشم.
دوست دارم در آینده احساس امنیت و سالمتی
داشته باشم.
دوست دارم بهجای اینکه اراده ،کارها و اعمالم
تحت تأثیر فشار زندگیام باشد ،خودم آنها را
انتخاب کنم.
دوست دارم در آینده احساس آزادی داشته باشم.
دوست دارم احساس کنم مردمی وجود دارند که مرا
قلباً دوست دارند.
دوست دارم در آینده به تصویر ذهنی ایدهآلی که
قبالً یا حال از خود داشتم و دارم برسم.
دوست دارم بیشتر کسانی که مرا در آینده خواهند
شناخت ،مرا دوست داشته باشند.
دوست دارم نام من در میان جمعیتها و گروههای
متفاوتی از مردم مشهور شود و بر سر زبانها بیفتد.

مؤلفۀ
2

مؤلفۀ
3

مؤلفۀ
4

مؤلفۀ
5

مؤلفۀ
6

مؤلفۀ
7

0/838
0/803
0/778
0/59
0/72
0/685
0/67
0/606
0/396
0/389
0/682
0/629
0/442

0/585
0/558
0/301
0/683

مؤلفۀ
8

مؤلفۀ
9

مؤلفۀ
10
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ادامه جدول  .4ماتریس عاملهای چرخش یافته به روش واریماکس (متعامد) در تحلیلعاملی مرتبۀ اول
آیتم
10
47
24
2
36
27
28
26
44
8
35
16
22
40
43
4
6
25
18
32
11
45
34

سؤاالت

مؤلفۀ
1

میخواهم توسط مردمان زیاد مورد تحسین و
قدردانی قرار بگیرم.
دوست دارم در آینده سبکهای مو و مدل لباسم را
حفظ کنم.
دوست دارم مردم بیشتر دربارۀ چگونگی و کیفیت
جذابیت من اظهاراتی داشته باشند و با هم دربارۀ
جذابیت من صحبت کنند.
دوست دارم تصویرم یکی از آن تصاویری باشد که
از نظر دیگران جذاب است.
بسیار مایلم عالقه و عشقم را به افراد بینظیر و
استثنایی ابراز کنم.

0/679
0/604
0/583
0/56
0/51

مایلم در آینده زندگی پرشور و هیجانی داشته باشم.
دوست دارم دربارۀ چیزهای بدی که برایم اتفاق
خواهد افتاد ،نگرانی نداشته باشم.
دوست دارم در آینده از نظر مالی و اقتصادی موفق
و در رفاه باشم.
مایلم شغلی داشته باشم که درآمد زیادی داشته
باشد.
دوست دارم در آینده مالک اموال و صاحب
داراییهای گرانقدری بشوم.
دوست دارم در آینده پول کافی برای خرید هر آنچه
بخواهم داشته باشم.
بسیار مایلم در آینده کارهایی انجام دهم که باعث
شود سایر افراد زندگی بهتری داشته باشند.
دوست دارم بهطور مؤثر با مسائل و مشکالت
زندگی خود و دیگران مواجه شوم.
دوست دارم به دنیا کمک کنم تا مکان بهتر و لذت
بخشتری شود.
دوست دارم روابط صمیمانه و متعهدانهای با
دیگران داشته باشم.
باید به مردمی که نیازمند هستند بدون اینکه از
آنها توقع برگشت کمکم را داشته باشم کمک
کنم.
دوست دارم مردم به من محبت کنند و من نیز به
آنها محبت کنم.
دوست دارم در آینده احساس خوبی دربارۀ سطح
تناسب اندام خودم داشته باشم.
دوست دارم در آینده فرم بدنی و فیزیکی خوبی
داشته باشم.
دوست دارم در آینده به طور موفقیتآمیزی
نشانههای پیریام را پنهان کنم.
دوست دارم در مواجهه با دیگران باادب و مطیع
باشم.
مایلم با دیگران سازش داشته باشم و بهگونهای
شایسته و مناسب با آنها رفتار کنم.
دوست دارم در آینده آرزوها و سلیقههایم شبیه
مردمان دیگر باشد.

مؤلفۀ
2

مؤلفۀ
3

مؤلفۀ
4

مؤلفۀ
5

مؤلفۀ
6

مؤلفۀ
7

مؤلفۀ
8

مؤلفۀ
9

مؤلفۀ
10

0/501
0/327.

0/346
0/761
0/755
0/656
0/632
0/705
0/638
0/518
0/496
0/486
0/405
0/773
0/737
0/403
0/659
0/418
0/672
0/417

0/479

0/305

1

در آینده باید کارآمد و اثربخش باشم.

21

باید متناسب و موافق با انتظارات جامعهام رفتار
کنم.

12

میخواهم زندگی جنسی طوالنی داشته باشم.

0/696

13

دوست دارم نیازهای اساسی ام برای غذا ،مسکن و
لباس برآورده شود.

0/402

0/418
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نتایج حاصل از تحلیلعاملی اکتشافی مرتبۀ اول نشان میدهد ،سؤاالت پرسشنامه در ده مؤلفه طبقهبندی
شدند .از این میان سؤاالت  19 ،7و  41بهدلیل اینکه بار عاملی آنها کمتر از  0/30بود حذف شدند .سؤاالت
 28 ،1و  14نیز بهدلیل اینکه تحت پوشش دو عامل یا بیشتر از آن قرار گرفتند ،مطمئن نیستند و بهدلیل بار
عاملی نزدیک به هم روی دو یا بیشتر از دو عامل ،حذف شدند .از آنجا که تاکنون پژوهشی با روش
تحلیلعاملی دربارۀ این پرسشنامه انجام نشده و در پژوهشهای پیشین ،تنها روایی و پایایی آن با روشهای
ساده محاسبه شده بود ،عوامل با توجه به بررسی ادبیات موضوع و مطابق با نظریۀ انگیزشی «خودمختاری»
دسی و ریان ( )1991در زمینۀ اهداف زندگی جوانان ،انتخاب شدند .براساس اطالعات جدول  ،6مؤلفههای
اهداف زندگی دانشجویان بهترتیب سهم آنها در تبیین تغییرات اهداف زندگی شامل معنویت ( 8/96درصد)،
رشد و سالمت شخصی ( 8/95درصد) ،عاملیت شخصی ( 8/34درصد) ،مقبولیت (پذیرش مردمی) (8/34
درصد) ،ثروت ( 7/81درصد) ،اجتماعمحوری ( 6/6درصد) ،تصویر بدنی ( 5/54درصد) ،نزاکت ( 4درصد)،
همنوایی ( 3/89درصد) و نیازهای اساسی ( 3/5درصد) هستند.

د) روایی مبتنی بر تحلیلعاملی اکتشافی مرتبۀ دوم
پس از تحلیلعاملی مرتبۀ اول ،میانگین نمرات هرکدام از عاملهای مشخصشده وارد تحلیلعاملی مرتبۀ
دوم شدند .تحلیلعاملی مرتبۀ دوم بهمنظور تمایز و مشخصساختن ابعاد اهداف زندگی صورت گرفت .اندازۀ
کفایت نمونه ( )KMOو معناداری آزمون کرویت بارتلت در تحلیلعاملی اکتشافی با نرمافزار SPSS
بهترتیب  0/87و  0/0001است.

شکل  .2مقادیر ویژۀ مربوط به مؤلفههای استخراجشده در تحلیلعاملی مرتبۀ دوم

جدول  .5تبیین کل واریانس توسط عاملهای استخراج شده در تحلیلعاملی مرتبۀ دوم
مؤلفهها

مجموع مجذورات بارهای عاملی چرخش یافته

مقادیر ویژۀ اولیه
کل

درصد

درصد تجمعی

کل

درصد

درصد تجمعی

1

4/54

45/40

45/40

2/80

28/04

28/04

2
3

1/26
1/06

12/60
10/62

58/01
68/64

2/43
1/62

24/31
16/28

52/35
68/64
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با توجه به جدول  5و شکل  ،2تمام ده عامل در سه طبقه خالصه شدهاند .همچنین این سه عامل حدود
 69درصد واریانس ده عامل را توضیح میدهند که در این میان بیشترین سهم را مؤلفۀ اول با  28درصد و
کمترین سهم را مؤلفۀ سوم با  16درصد به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .6ماتریس عاملهای چرخش یافته به روش واریماکس (متعامد) در تحلیلعاملی مرتبۀ دوم
مؤلفۀ 1
0/779
0/695
0/676
0/649
0/571

عاملها
نیازهای اساسی
ثروت
مقبولیت (پذیرش مردمی)
تصویر بدنی
نزاکت
رشد و سالمت شخصی
اجتماعمحوری
عاملیت انسانی
همنوایی
معنویت

مؤلفۀ 3

مؤلفۀ 2

0/824
0/781
0/707
0/814
0/697

نتایج تحلیلعاملی اکتشافی مرتبۀ دوم نشان میدهد ،مؤلفههای پرسشنامه در  3حوزه طبقهبندی شدند؛
منطقی است که این عاملها بر اساس ادبیات تحقیق ،به ترتیب اهداف بیرونی ،درونی و تعالی خود نامیده
شوند .الگوی مفهومی زیر مراحل تحلیلعاملی را برای اهداف زندگی نشان میدهد.

ه) روایی مبتنی بر تحلیلعاملی تأییدی مرتبۀ دوم
در تحلیل تأییدی مرتبۀ دوم که براساس مدل اکتشافی استخراجشده انجام گرفت ،مدل تأیید شد .بهمنظور
بررسی نیکویی برازش مدل با دادههای پژوهش ،شاخص مربوط به برازش مدل ارائه شدند .جدول 7
شاخصهای برازش مدل اهداف زندگی را نشان میدهد.
جدول  .7شاخصهای برازندگی برای مدل ارائهشده
شاخص
مقدار

χ2
2251/58

Df
766

P
0/001

χ2/df
2/93

RMSEA
0/079

GFI
0/91

AGFI
0/90

CFI
0/94

NFI
0/92

IFI
0/93

RFI
0/92

با توجه به مندرجات جدول  7مقدار مجذور کای بهدستآمده در مدل به لحاظ آماری معنادار است
( ،)P<0/001اما با توجه به اینکه این شاخص در مواردی که حجم نمونه باالست ،معنادار میشود ،میتوان از
آن چشمپوشی کرد .درعوض بهجای شاخص مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری به نام نسبت مجذور
کاری بر درجۀ آزادی ( )χ2/dfمیپردازند .حاصل نسبت مجذور کای به درجۀ آزادی ( )2/93است که در
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مقایسه با مقدار بحرانی سه شاخص قابلقبولی است .ضمن اینکه سایر شاخصهای مدل در سطح مناسبی
هستند و برازندگی مناسب آن با دادهها را نشان میدهند (،GFI=0/91 ،RMSEA=0/079
 .)RFT=0/92 ،IFI=0/93 ،NFI=0/92 ،CFI=0/94 ،AGFI=0/90با توجه به نتایج حاصل از
تحلیلعاملی تأییدی مرتبۀ دوم ،ضرایب مسیر تأیید شدند .گفتنی است برای تأیید یا رد ضرایب مسیر از
آلفای  0/05استفاده شد .با توجه به اینکه تمام ضرایب استاندارد باالی  0/4هستند و عدد معناداری آنها نیز
باالی  1/96است ،میتوان نتیجه گرفت تمام ضرایب مسیر معنادار هستند .بهدلیل محدودیت در حجم مقاله
از ارائۀ جدول ضرایب استاندارد و معناداری آنها خودداری شده است و تنها دربارۀ تحلیلعاملی مرتبۀ دوم
تحقیق که در الگوی مفهومی نیز مشخص است بحث شده است .در ادامه نمودار مسیر مدل همراه با
معناداری پارامترهای برآوردشده ارائه شده است.

شکل  .3الگو در حالت ضرایب استاندارد
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شکل  .4الگو در حالت ضرایب معناداری

یکی از روشهای دیگری که برای بررسی روایی آزمون اهداف و آرزوهای زندگی بهکار گرفته شد،
محاسبۀ همبستگی آزمون با پرسشنامۀ جهتگیریهای مذهبی (درونی ،بیرونی) بود که ضریب همبستگی
مقیاس اهداف زندگی با جهتگیریهای مذهبی در قالب جدول  8نشان داده شده است.
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و) روایی همگرایی و پایایی نهایی
جدول  .8همبستگی میان اهداف زندگی و جهتگیریهای مذهبی (درونی ،بیرونی)
حوزهها

مؤلفهها

عاملیت شخصی
اجتماعمحوری
اهداف ذاتی
رشد و سالمت شخصی
مقبولیت (پذیرش مردمی)
ثروت (موفقیت اقتصادی)
تصویر بدنی
اهداف بیرونی
نزاکت
نیازهای اساسی
همنوایی
اهداف تعالی خود
معنویت
** همبستگی در سطح p< 0/01
*همبستگی در سطح p<0/05

مذهب
بیرونی
-0/021
0/034
0/009
*
0/139
*
0/141
0/092
*
0/13
*
0/143
*
0/178
-0/06

مذهب
درونی
0/001
*
0/126
*
0/129
0/033
-0/002
0/043
0/001
*
-0/123
**
0/188
**
0/48

مذهب
بیرونی

مذهب
درونی

0/014

0/125

*

0/01

0/163

0/011

0/462

*

**

با توجه به جدول  ،8نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که میان اهداف ذاتی و تعالی خود با
جهتگیری مذهبی بیرونی رابطۀ معناداری مشاهده نشده است ( ،)p<0/05اما بین اهداف بیرونی با
جهتگیری مذهبی بیرونی رابطۀ معناداری وجود دارد ( .)p>0/05بین اهداف ذاتی و تعالی خود با جهتگیری
مذهبی درونی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد ( ،)p>0/01اما بین اهداف بیرونی با جهتگیری مذهبی
درونی رابطۀ معناداری مشاهده نشده است ( .)p<0/05بعد از تحلیلعاملی اکتشافی و تأییدی ،برای تعیین
پایایی ابزار مذکور ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج محاسبۀ ضریب پایایی برای هریک از
خردهمؤلفههای اهداف زندگی و حوزههای آن در جدول  9آمده است.
جدول  .9آلفای کرونباخ ،میانگین و انحراف استاندارد به دست آمده برای مقیاسهای پرسشنامه
حوزهها
اهداف ذاتی

اهداف بیرونی

اهداف تعالی خود

مؤلفهها
عاملیت شخصی
اجتماعمحوری
رشد و سالمت شخصی
مقبولیت (پذیرش مردمی)
ثروت (موفقیت اقتصادی)
تصویر بدنی
نزاکت
نیازهای اساسی
همنوایی
معنویت

آلفا
0/77
0/79
0/85
0/83
0/78
0/74
0/58
0/61
0/57
0/86

آلفا
0/90

0/90

0/82
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نتایج جدول  9نشان میدهد آلفای کرونباخ محاسبهشده برای مؤلفههای پرسشنامۀ حاضر بین  0/57تا
 0/86و برای شاخص اهداف ذاتی ،بیرونی و تعالی خود بهترتیب  0/90 ،0/90و  0/82است که همسانی
درونی خوب پرسشنامه را نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی ،روایی و ساختار عاملی پرسشنامۀ اهداف و آرزوهای زندگی انجام شد.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد ،آلفای کرونباخ محاسبهشده برای مؤلفههای پرسشنامۀ حاضر بین  0/57تا
 0/86و برای شاخص اهداف ذاتی ،بیرونی و تعالی خود بهترتیب  0/90 ،0/90و  0/82است که همسانی
درونی خوب پرسشنامه را نشان میدهد .آلفای کرونباخ بهدستآمده با مطالعات قبلی (گروزت و همکاران،
2005؛ ونستینکست و همکاران2006 ،؛ دریز و همکاران2007 ،؛ تگرسون نتومانی ،نتومنیس و نیکیتارس،
2010؛ هندرسن-کینگ و میچل2011 ،؛ سبزهآرای لنگرودی ،سرافراز و قربانی )1394 ،همخوان است.
تحلیلعاملی اکتشافی مرتبۀ اول ،ده عامل را استخراج کرد که مؤلفههای اصلی پرسشنامۀ اهداف و
آرزوهای زندگی هستند که اولین عامل کشفشده براساس پیشینۀ پژوهشی ،معنویت نامگذاری شد .این
عامل یکی از اندک خردهمؤلفههایی است که سؤاالت آن منطبق با عامل اکتشافی در نسخۀ اصلی است.
خردهمقیاس معنویت بیانگر این است که اهداف معنوی ،بهوضوح ،اهداف تعالی خود و به مسائل کلی جهانی
در خارج از خود جسمانی فرد مربوط هستند ،اما از لحاظ ماهیت ،بهطور ذاتی درونی یا بیرونی نیستند؛ زیرا
معنویت ،گاهی اوقات ،بهدنبال ارضای نیازهای درونی است (مثل زمانی که حس یک فرد برای ارتباط با
کلیسا اغنا میشود) اما میتواند با ترس مجازات و جرم تحریک شود (ریان ،ریگبی و کینگ .)1993 ،این
نتیجه مشابه یافتههای پیشین در این زمینه است (گروزت و همکاران2005 ،؛ سبزهآرای لنگرودی ،سرافراز و
قربانی.)1394 ،
مؤلفۀ بعدی رشد و سالمت شخصی نام دارد که بیانگر کسب بینش بیشتر مرتبط با اعمال و کارهای
مورد عالقه و سالمت جسمانی است .در مقایسه با مقیاس اصلی ،مقیاس ترجمهشدۀ این عامل گویههای ،1
 15 ،5و  22را ندارد .همچنین گویههای  5و  15روی خردهمؤلفۀ عاملیت شخصی ،گویۀ  1بهدلیل بار عاملی
متقاطع حذف و گویۀ  22در خردهمؤلفۀ اجتماعمحوری بارگذاری شد .از سوی دیگر ،دو گویۀ  33و  46که در
مقیاس اصلی به خردهمؤلفۀ سالمت جسمانی تعلق داشتند و گویۀ  23که به مؤلفۀ امنیت تعلق داشت ،روی
این خردهمؤلفه بارگذاری شدند .با این حال در نتایج تحلیلعاملی اکتشافی این سه گویه در مقایسه با سایر
گویهها بار عاملی کمتری را داشتند .البته همپوشانی دو خردهمؤلفۀ رشد شخصی و سالمت جسمانی در برخی
گویهها قابلانتظار است؛ چراکه نقطۀ اشتراک این دو خردهمقیاس اهداف درونی یا ذاتی است .اهداف ذاتی
بهدلیل فرایند اکتساب خودمختاری خود (این اهداف بیشتر بهدلیل انگیزشهای ذاتی و همسانسازیشده
پیگیری میشوند) و ارضای نیازهای اساسی روانشناختی با پیامدهای مثبت همراه هستند .همچنین از دیدگاه
بالبی ( )2009سالمت فیزیکی و امنیت نیز اهداف درونی هستند؛ زیرا همۀ افراد به احساس امنیت و سالمت
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نیاز دارند .این اهداف در مقایسه با دیگر اهداف درونی ،فیزیکی هستند؛ زیرا ایمنی و سالمت ،با بیعیبی
بدنی ارتباط دارند.
مؤلفۀ بعدی عاملیت شخصی نام دارد که بیانگر خودمختاربودن در انتخاب و انجامدادن اعمال و کارهای
مورد عالقه است .در مقایسه با نسخۀ اصلی میتوان گفت سؤاالت این مؤلفه جز سؤال  9در نسخۀ اصلی
ذیل عامل رشد شخصی (خودمختاربودن در انتخاب و انجامدادن اعمال و کسب بینش هرچه بیشتر دربارۀ
اعمال و کارهای مورد عالقه) قرار دارند ،اما در تحلیل اکتشافی در فرهنگ ایرانی این سؤاالت روی یک
عامل جدید بارگذاری شدند .از سوی دیگر سؤال  9که در نسخۀ اصلی مربوط به خردهمؤلفۀ زیبایی بود ،روی
این عامل بار عاملی معناداری داشته است .با نگاهی به محتوای سؤال « 9دوست دارم در آینده به تصویر
ذهنی ایدهآلی که قبالً یا حال از خود داشتم و دارم برسم» میتوان استنباط کرد که این سؤال دارای مفهوم
خودمختاری و انجامدادن اعمال و کارهای مورد عالقه توسط خود فرد است که میتواند دلیل احتمالی
نزدیکشدن این گویه به این خردهمؤلفه باشد.
در تحلیل اکتشافی ،مؤلفۀ شهرت با مؤلفۀ زیبایی روی یک عامل جدید بارگذاری شدند و این عامل
مقبولیت (پذیرش مردمی) نام گرفت .از سوی دیگر ،دو گویۀ  36و  27که در مقیاس اصلی بهترتیب به
خردهمؤلفههای ارتباط و لذتجویی تعلق داشتند ،بر روی این خردهمؤلفه بارگذاری شدند .با نگاهی به
محتوای سؤال « 36بسیار مایلم که عالقه و عشقم را به افراد بینظیر و استثنایی ابراز کنم» و سؤال 27
«مایلم در آینده زندگی پرشور و هیجانی داشته باشم» میتوان استنباط کرد که این دو سؤال از نظر دیگران
مفهوم مقبولیت و پذیرفتهشدن دارند که میتواند دلیل احتمالی نزدیکشدن این گویه به این خردهمؤلفه باشد.
پنجمین عامل کشفشده براساس پیشینۀ پژوهشی ،ثروت (موفقیت اقتصادی) نامگذاری شد .تمامی
گویههای این عامل با عامل اکتشافی در نسخۀ اصلی منطبق است .این نتیجه مشابه یافتههای پیشین در این
باره است (گروزت و همکاران2005 ،؛ سبزهآرای لنگرودی ،سرافراز و قربانی.)1394 ،
در تحلیل اکتشافی ،مؤلفۀ احساس اجتماعی با مؤلفۀ ارتباط یا پیوندجویی روی یک عامل جدید بارگذاری
شد و اجتماعمحوری نام گرفت .از سوی دیگر ،گویۀ  22که در مقیاس اصلی به خردهمؤلفۀ رشد شخصی
تعلق داشت ،بر روی این خردهمؤلفه بارگذاری شد .با نگاهی به محتوای سؤال « 22دوست دارم بهطور مؤثر
با مسائل و مشکالت زندگی خود و دیگران مواجه شوم» میتوان استنباط کرد این سؤال تا اندازهای دارای
مفهوم اجتماعمحوری است که میتواند دلیل احتمالی نزدیکشدن این گویه به این خردهمؤلفه باشد؛ البته
همپوشانی دو خردهمؤلفهۀ احساس اجتماعی و پیوندجویی و همچنین قرارگرفتن یکی از گویههای خردهمؤلفۀ
رشد شخصی در این مؤلفه قابلانتظار است؛ چراکه نقطۀ اشتراک این موارد ،اهداف درونی یا ذاتی است.
گروزت و همکاران ( )2005اظهار داشتند احساس اجتماعی دارای یک کیفیت تعالی خود و مربوط به رفاه
جامعه و نسلهای آینده است ،اما درونی است؛ زیرا اغلب ،نیازهای ارتباط ،صالحیت و خودمختاری را اغنا
میکند .پذیرش خود و پیوندجویی از لحاظ ماهیت ،بهوضوح درونی هستند؛ زیرا ارتباط بسیار مستقیمی با
ارضای نیازهای اساسی روانشناختی دارند ،اما در جایی میان اهداف خودِ جسمانی و تعالی خود هستند.
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هفتمین عامل کشفشده ،تصویر بدنی نامگذاری شد .با نگاهی به محتوای سؤاالت این خردهمؤلفه ،سؤال
« 25دوست دارم در آینده احساس خوبی دربارۀ سطح تناسب اندام خودم داشته باشم» ،سؤال « 18دوست
دارم در آینده فرم بدنی و فیزیکی خوبی داشته باشم» و سؤال « 32دوست دارم در آینده بهطور
موفقیتآمیزی نشانههای پیریام را پنهان کنم» میتوان استنباط کرد این سه سؤال مفهوم تصویر بدنی
دارند .سؤاالت  25و  18در فرم اصلی به خردهمؤلفۀ حفظ سالمت بدن و سؤال  32به خردهمؤلفۀ زیبایی تعلق
داشت .همانطور که گفته شد ،دو بُعد عمودی درونی در مقایسه با بیرونی و تعالی خود در مقایسه با خود
جسمانی ،روشی جالب و شهودی برای طبقهبندی و فهم ماهیت و انواع اهداف بشر فراهم میکنند .براساس
این تقسیمبندی میتوان گفت سالمت فیزیکی و امنیت نیز اهداف درونی هستند؛ زیرا همۀ افراد به احساس
امنیت و سالمت نیاز دارند (بالبی .)2009 ،این اهداف در مقایسه با دیگر اهداف درونی ،فیزیکی هستند؛ زیرا
ایمنی و سالمت ،با بیعیبی بدنی ارتباط دارند.
نتایج تحلیلعاملی اکتشافی در این پژوهش نشان میدهد که مؤلفۀ همنوایی در فرم اصلی ،به دو
خردهمؤلفۀ نزاکت و همنوایی تقسیم شد که خردهمؤلفههای هشتم و نهم این پژوهش هستند .با نگاهی به
محتوای سؤاالت خردهمؤلفۀ نزاکت ،سؤال « 11دوست دارم در مواجهه با دیگران باادب و مطیع باشم» و
سؤال « 45مایلم با دیگران سازش داشته باشم و بهگونهای شایسته و مناسب با آنها رفتار کنم» میتوان
استنباط کرد ،این دو سؤال دارای مفهوم نزاکت و ادب هستند .مؤلفۀ بعدی طبق فرم اصلی ،همنوایی
نامگذاری شد که شامل سؤاالت « 34دوست دارم در آینده آرزوها و سلیقههایم شبیه به مردمان دیگر باشد»
و « 21باید متناسب و موافق با انتظارات جامعهام رفتار کنم» بود.
آخرین خردهمؤلفۀ تحلیلعاملی اکتشافی ،نیازهای اساسی نامگذاری شد که شامل سؤاالت 12
(خردهمؤلفۀ لذتجویی) و ( 13خردهمؤلفۀ امنیت) از فرم اصلی است .با نگاهی به محتوای سؤاالت خردهمؤلفۀ
نیازهای اساسی ،سؤال « 12میخواهم زندگی جنسی طوالنی داشته باشم» و سؤال « 13دوست دارم
نیازهای اساسیام برای غذا ،مسکن و لباس برآورده شود» میتوان استنباط کرد این دو سؤال نیازهای اساسی
را سنجش و ارزیابی میکنند .سالمت فیزیکی و امنیت نیز اهداف درونی هستند؛ زیرا همۀ افراد به احساس
امنیت و سالمت نیاز دارند (بالبی .)2009 ،این اهداف در مقایسه با دیگر اهداف درونی ،فیزیکی هستند؛ چون
ایمنی و سالمت ،با بیعیبی بدنی ارتباط دارد .لذتجویی بهوضوح مربوط به بدن است و اگرچه بر لذت و نه
امنیت تمرکز دارد ،از حیطۀ کارهای درونی خارج است؛ بهعالوه این حقیقت که لذتجویی گاهی اوقات برای
لذت محض است ،اما در بیشتر اوقات روشی برای اجتناب از مسائلی است که تحریککنندۀ اضطراباند نشان
میدهد لذتجویی ،از لحاظ ماهیت ،نه درونی ذاتی و نه بیرونی ذاتی است (وینهوون .)2003 ،حلیلعاملی
اکتشافی مرتبۀ دوم ،سه شاخص کلی اهداف ذاتی ،اهداف بیرونی و اهداف تعالی خود را شناسایی کرد .اهداف
خود جسمانی نیز که در فرم اصلی شامل خردهمؤلفههای لذتجویی و امنیت بود ،ذیل شاخص اهداف بیرونی
قرار گرفتند .این یافته هم از نظر تئوریک و هم از نظر محتوای سؤاالت قابلتوجیه است که در ادامه به ذکر
جزئیات این یافته پرداخته شده است .همانطور که نتایج تحلیلعاملی اکتشافی مرتبۀ دوم نشان میدهد،
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خردهمؤلفههای عاملیت شخصی ،رشد و سالمت شخصی و اجتماعمحوری ذیل شاخص اهداف ذاتی قرار
گرفتند .براساس فرم اصلی اهداف ذاتی (رشد شخصی یا خودپذیری ،ارتباط یا پیوندجویی ،همکاری اجتماعی
یا احساس اجتماعی و حفظ سالمتی) ،بیشتر رفتارها و اهدافی را دربرمیگیرند که بهدلیل حمایت محیط از
ارضای نامشروط نیازهای اساسی ،بهدلیل ارضای نیازهای روانی برای شایستهبودن ،داشتن ارتباط صمیمی با
دیگران و انجام رفتارهای مورد عالقه و تأیید خود ،ارزشگذاری و پیگیری میشوند .درمقابل اهداف بیرونی
(شهرت ،ثروت و ظاهر یا جذابیت فیزیکی) اغلب رفتارها و اهدافی را شامل میشوند که بنا بر اجبار و
فشارهای بیرونی و درونی دنبال میشوند (کاسر و ریان .)1996 ،این نتیجه که مؤلفههای عاملیت شخصی،
رشد و سالمت شخصی و اجتماع محوری ذیل شاخص اهداف ذاتی قرار گرفتند ،مشابه یافتههای پیشین در
این باره است (گروزت و همکاران2005 ،؛ سبزهآرای لنگرودی ،سرافراز و قربانی.)1394 ،
همچنین براساس تحلیلعاملی اکتشافی مرتبۀ دوم ،خردهمؤلفههای شهرت ،ثروت ،تصویر بدنی ،نیازهای
اساسی و نزاکت ذیل شاخص اهداف بیرونی قرار گرفتند .در فرم اصلی ،براساس مطالعۀ گروزت و همکاران
( )2005هدف لذتجویی و امنیت در بعد خود جسمانی قرار گرفتند .هرچند هدف ایمنی نیز گرایشی را به
ابعاد ذاتی و هدف همنوایی نیز گرایشی را به ابعاد بیرونی و تعالی خود نشان داد؛ بنابراین این نتیجه تاحدودی
مشابه یافتههای پیشین در این باره است (گروزت و همکاران .)2005 ،همانطور که در مبانی نظری اشاره
شد ،سالمت جسمانی و امنیت نیز اهداف درونیاند؛ زیرا همۀ افراد به احساس امنیت و سالمت نیاز دارند
(بالبی .)2009 ،این اهداف در مقایسه با دیگر اهداف درونی ،تا حدودی بیرونی و فیزیکی هستند؛ زیرا ایمنی و
سالمت ،با بیعیبی بدنی ارتباط دارند .لذتجویی بهوضوح مربوط به بدن است و اگرچه بر لذت و نه امنیت
تمرکز دارد ،از حیطۀ کارهای درونی خارج است .بهعالوه این حقیقت که لذتجویی ،گاهی اوقات برای لذت
محض است ،اما در بیشتر اوقات روشی برای اجتناب از مسائلی است که تحریککنندۀ اضطراب هستند
بومیستر ( )1991نشان میدهد لذتجویی ،از لحاظ ماهیت ،نه درونی ذاتی و نه بیرونی ذاتی است (وینهوون،
 .)2003موفقیت مالی با تمرکز بر هدایا و مقام اجتماعی ،یک هدف بیرونی است ،اما در صورتی که «این پول
برای تضمین بقا و خرید لذتهای زودگذر و آنی جسمانی شود» طعم فیزیکی میگیرد .تصویر و شهرت ،یک
ویژگی بیرونی مشترک دارند ،اما در مقایسه با موفقیت مالی ،صفت خودبرتری بیشتری دارند؛ زیرا بر عقاید
دیگران بیشتر متمرکز هستند .در پایان ،همنوایی ،ترکیبی از این دو مورد است :نگرانیهای بیرونی برای
تطبیق با سالیق دیگران -نگرانی خودبرتری برای چیزی که خارج از خود فرد است (جامعه) .محتوای اهداف
بدون تردید میتواند پیشبینیکنندۀ مهمی در زمینۀ عالیق و جهتگیریهای آیندۀ افراد باشد (گروزت و
همکاران.)2005 ،
همچنین نتایج تحلیلعاملی اکتشافی مرتبۀ دوم نشان میدهد ،خردهمؤلفههای همنوایی و معنویت ذیل
شاخص اهداف تعالی خود قرار گرفتند .همانطور که ذکر شد ،در مطالعۀ گروزت و همکاران ( )2005هدف
همنوایی گرایشی را به ابعاد تعالی خود از خود نشان داده است؛ بنابراین این نتیجه مشابه یافتههای پیشین در
این باره است (گروزت و همکاران2005 ،؛ سبزهآرای لنگرودی ،سرافراز و قربانی .)1394 ،روایی مالک
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همزمان پرسشنامۀ اهداف و آرزوهای زندگی از طریق همبستگی با جهتگیریهای مذهبی تعیین شد .نتایج
جدول  9شاخصهای روایی همزمان آزمون را نشان میدهد .نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد
که میان اهداف ذاتی و تعالی خود با جهتگیری مذهبی بیرونی رابطۀ معناداری مشاهده نشد ،اما بین اهداف
بیرونی با جهتگیری مذهبی بیرونی رابطۀ معناداری وجود دارد .بین اهداف ذاتی و تعالی خود با جهتگیری
مذهبی درونی رابطۀ مثبت و معناداری وجود داشت ،اما بین اهداف بیرونی با جهتگیری مذهبی درونی رابطۀ
معناداری مشاهده نشد؛ بنابراین یافتههای پژوهش حاضر ،پرسشنامۀ اهداف و آرزوهای زندگی را برای
جمعیت دانشجویی ایران نسخۀ معتبر معرفی میکند.
پژوهش حاضر با وجود تالش و دقت در مراحل اجرا ،مانند پژوهشهای دیگر در حوزۀ علوم انسانی با
محدودیتهایی روبهرو بوده است که باید درنظر گرفته شود .جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه
عالمه طباطبایی تشکیل میدادند که بهصورت دردسترس انتخاب شدند؛ بنابراین الزم است برای تعمیم
نتایج جانب احتیاط را رعایت و از نمونههای معرفتر افراد جامعه استفاده کرد .اندکبودن بررسیهای انجام
شده دربارۀ روایی و پایایی این ابزار در ایران ،یافتن نتایج الزم برای مقایسۀ یافتههای این پژوهش را دشوار
کرد .انتخاب شرکتکنندگان بهصورت دردسترس میتواند اعتبار بیرونی پژوهش را تهدید کند؛ بنابراین
پیشنهاد میشود درصورت امکان مطالعات آتی برای افزایش اعتبار بیرونی نمونهها بهصورت تصادفی انتخاب
شوند .همچنین پیشنهاد میشود محققان در تحقیقات آینده از این پرسشنامه بهره گیرند که با فرهنگ جامعۀ
ایران سنخیت بیشتری دارد ،یا برای تکمیل و تداوم پژوهش ،پیشنهاد میشود پرسشنامه با هدف اعتباریابی
بیشتر در دو یا چند جامعه با تفاوتهای مذهبی ،تحصیلی ،جنسیتی ،سنی و ...همزمان اجرا و نتایج
بهدستآمده با یکدیگر و با آرزوهای همتراز بررسی شود .درواقع با اعتباریابی مجدد این پرسشنامه در سایر
اقشار جامعه ،از یک سو میتوان در راستای روانشناسی اسالمی در حیطههای شخصیت ،هیجان و انگیزش
گام برداشت و از سوی دیگر در قالب بستههای آموزشی و روانشناختی و بهکاربردن آن برای سنین مختلف،
به ارتقای سطح سالمت و آرزوهای ذاتی و تعالی خود افراد همت گماشت.
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پایاننامۀ کارشناسی ارشد رفتار حرکتی .دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
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، خودشناسای انساجامی، نیازهاای روانشاناختی بنیاادین، نقش آرزوها.)1396(  ب، و اکبری،. ش، زینعلی،. ز،فروغی
.31-48 ،)13(2 . مجلۀ پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری.شفقت خود در پیشبینی اضطراب مرگ
 نقش شکاف بین اهداف و آرزوها و شانس دستیابی به آن ها.)1391( . م، و دهقانی نیشابوری،. ه، گراوند،. ح،کارشکی
.133-154 ،)2(2 . پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره.در شادکامی دانشجویان
 دوماین کنفارانس باینالمللای. بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش در پارکها.)1394( . ک، و خوارزمی،. س،کشکر
. ایران، تهران، اسفندماه27 .پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
. مؤسسۀ چاپ و انتشارات پیک فرهنگ: تهران. تحلیل دادههای چندمتغیری در پژوهش رفتاری.)1385( . ع. ح،هومن
 بررسی اثربخشی درمان گری کوتاهمدت با و بدون جهت گیاری ماذهبی بار مهاار اضاطراب و.)1378(  م،جان بزرگی
. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. رسالۀ دکتری روانشناسی.تنیدگی
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