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Abstract 
This study aims to investigate the psychometric 
properties of the Goals and Aspirations inventory. In 
this applied study, a psychometric design was used 
and the statistical population consisted of students of 
Allameh Tabatabaei University during the academic 
year 2011–2012. Among the students of Allameh 
Tabatabai University, 250 people (115 girls, 135 boys) 
were selected through an available sampling method 
and answered the Aspirations Index (AI) and the 
Religious Orientation Scale (ROS). Validity and 
reliability, exploratory and confirmatory factor 
analysis were analyzed using SPSS-22 and Lisrel-8.8 
software. The results of the first-order exploratory 
analysis confirmed the structure of the operational 
decade of goals and aspirations with 41 items in the 
Iranian youth population. In the second-order 
exploratory factor analysis, all ten subcomponents 
were classified into three indices: external, internal, 
and self-transcending aspirations. The results of the 
first and second level confirmatory factor analysis 
confirmed the good fit of the model and also the 
convergent validity of the questionnaire. Cronbach's 
alpha ranged from 0.77 to 0.86 for the components and 
was 0.90 for the intrinsic aspirations index, 0.90 for 
the external aspirations index, and 0.82 for the self-
transcendence index. Therefore, researchers and 
educators can be suggested to use this questionnaire in 
research related to assigning goals and aspirations and, 
if necessary, use this instrument to provide a basis for 
reviewing adolescents' life goals. 
Keywords: Goals and Aspirations, Psychometric 
Characteristics, Factor Structure. 

 دهیچک

اهداف  ۀپرسشنام یسنج روان یها یژگیو یهدف پژوهش حاضر بررس
است  یسنج روان یطرح یکاربرد ۀمطالع نیاست. ا رانیو آرزوها در ا

در سال  ییدانشگاه عالمه طباطبا انیآن را دانشجو یآمار ۀو جامع
 ان،یدانشجو نیا انی. از مدهند یم لیتشک 1391-1392 یلیتحص
دردسترس  یریگ ( به روش نمونهپسر 135دختر و  115نفر ) 250

 یمذهب یریگ جهت اسیو مق (AI)انتخاب شدند و به شاخص آرزو 
(ROS) یدییو تأ یاکتشاف یعامل لیتحل ،ییایو پا ییپاسخ دادند. روا 

 یبررس Lisrel-8.8و  22 ۀنسخ SPSS یافزارها با استفاده از نرم
 یعامل ده راول، ساختا ۀمرتب یاکتشاف لیحاصل از تحل جیشد. نتا

کرد که  دییرا تأ یرانیجوانان ا تیدر جمع هیگو 41اهداف و آرزوها با 
مؤلفه در سه  دوم، تمام ده خرده ۀمرتب یاکتشاف یعامل لیدر تحل

 جیشدند. نتا یبند خود طبقه  یو تعال یدرون ،یرونیب یشاخص آرزوها
برازش خوب مدل و  دیاول و دوم، مؤ ۀمرتب یدییتأ یعامل لیتحل
 یکرونباخ برا یپرسشنامه مناسب است. آلفا یهمگرا ییروا نیچنهم

 یرونی، ب90/0 یاهداف ذات یو برا 86/0تا  57/0 نیها ب مؤلفه خرده
به محققان و  توان یم نیدست آمد؛ بنابرا به 82/0خود   یو تعال 90/0

پرسشنامه در  نیداد که از ا شنهادیپ یتیو ترب یاندرکاران آموزش دست
و درصورت  رندیاهداف و آرزوها بهره بگ نییمربوط به تع یها پژوهش

جوانان  یاهداف زندگ یبازنگر یرا برا نهیابزار، زم نیا قیاز طر ازین
 فراهم کنند.

ساختار  ،یسنج روان یها یژگیاهداف و آرزوها، و :یدیکل یها واژه
 عامل.
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 مقدمه
، به نقل از گروزت و همکاران، 1991) 2انیر دسی و 1«خودمختاری»انگیزشی ۀ ینظرشناسی،  روانحوزۀ در 

در رؤیای  شدههای تأکید خودمختاری ارزشۀ ینظر( به تبیین اهداف زندگی جوانان پرداخته است. 2005
شناختی مطرح کرده است  های روان با ناامنی ههایی در مقابل عنوان دفاع را به 4گرایی لذتفلسفۀ و  3آمریکایی

بندی  ذاتی و بیرونی تقسیم ۀخودمختاری به دو دستۀ ینظر(. اهداف شخصی افراد در 1996)کاسر و ریان، 

 ،6یذات یها زشیانگ) 5های خودمختار ( که پیگیری اهداف به دالیل یا انگیزش2001اند )کاسر و ریان،  شده

( را توصیف 11شده فکنی درون و 10یرونیب یها زشیانگ) 9( و غیرخودمختار8افتهی انسجام و 7شده یساز سان هم

، همکاری اجتماعی یا احساس 14، ارتباط یا پیوندجویی13)رشد شخصی یا خودپذیری 12کنند. اهداف ذاتی می
 یدلیل حمایت محیط از ارضا که به شوند شامل میرفتارها و اهدافی را  بیشترحفظ سالمتی(،  و 15اجتماعی

بودن، داشتن ارتباط صمیمی با  نیازهای روانی برای شایسته یواسطه ارضا به 16نامشروط نیازهای اساسی

 17شوند. درمقابل اهداف بیرونی گذاری و پیگیری می دیگران و انجام رفتارهای مورد عالقه و تأیید خود، ارزش
بر اجبار و  شوند که بنا رفتارها و اهدافی را شامل می بیشتر( 20و ظاهر یا جذابیت فیزیکی 19، ثروت18)شهرت

آرزوهای »عنوان  با(. از اهداف بیرونی، 1996شوند )کاسر و ریان،  فشارهای بیرونی و درونی دنبال می

 (.2004 ،شود )ساگیو، روکاس و هازن نیز یاد می« رؤیاهای آمریکایی»یا  21«مادی

هایی با  عمیم بیشتر اهداف ذاتی و بیرونی در فرهنگت برای( 2005در ادامه گروزت و همکاران )
های اجتماعی و اقتصادی، شناسایی تمایزات بیشتر میان اهداف ذاتی و بیرونی و شناسایی اهداف و  تفاوت

                                                 
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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بر تأیید  فرهنگ متفاوت، عالوه 15دانشجو از  1854 ۀابعاد ورای هفت هدف و دو بعد ذاتی و بیرونی، با مطالع
یرونی اهداف که پیش از این مطرح شده بود، بعد دوقطبی دیگری از اهداف را با عنوان اهداف ابعاد ذاتی و ب

و  5، ایمنی4جویی ، لذت3همنواییمطرح کردند که چهار هدف  2جسمانی در برابر اهداف خود 1خود  تعالی
یکسان در کشورهای طور  ها این یازده هدف در ساختاری مدور به آن ۀشود. در مطالع را شامل می 6معنویت

بر قرارگرفتن در بعد ذاتی،  دست آمدند. به این صورت که آرزوی همکاری اجتماعی عالوه فقیر و غنی به
بر قرارگیری در بعد  که دو هدف سالمتی و موفقیت مالی عالوه درحالی ؛خود نشان داد  گرایشی را به بعد تعالی

ن دادند. در میان چهار هدف جدید نیز هدف معنویت در جسمانی نشا ذاتی و بیرونی گرایشی را به بعد خود
هدف ایمنی گرایشی را به ابعاد ذاتی و  .جسمانی قرار گرفت جویی در بعد خود خود و هدف لذت  بعد تعالی

 .ندخود نشان داد  نیز گرایشی را به ابعاد بیرونی و تعالی همنواییجسمانی و هدف  خود
در سطوح مختلف فرهنگی، اقتصادی، سنی و جنسیتی نشان داده است شده در این نظریه  مطالعات انجام

شناختی پایین و درمقابل،  گذاری محوری اهداف بیرونی با بهزیستی و سالمت روان که پیگیری و ارزش
ها  برای مثال پژوهش ؛(1996شناختی همراه است )کاسر،  گذاری اهداف ذاتی با پیامدهای مثبت روان ارزش

 ۀگان سه یازهاین از دورکه اهداف بیرونی، هم به جهت محتوای مورد تأکیدشان که اند  نشان داده
شده(  فکنی درون و یرونیب یها زشیانگ)غیرخودمختارشان  اکتساب ندایفر ست و هم به جهتا یشناخت روان
هولدینگ، ویرنر  پ،؛ هو2019و همکاران،  برادشاو) شد خواهند تیشخصانسجام  و یستیبهز رشد مانع

، زیدر؛ 2015؛ اُتِرو لوپز و ویالردفراکوس، 2019؛ اُلکار، ریجاویک و گلوب، 2019فیلیون، شلدون و کویستنر، 
-هندرسن؛ 2011؛ آورباچ و همکاران، 2012 سننز، و ستیونستنک ،یستویور ؛2012 ،نکستیونست و وسیم
 ندایفردلیل  درمقابل اهداف درونی هم به جهت محتوای مورد تأکیدشان و هم به .(2011 ،چلیم و نگیک

رضایت از زندگی، سالمت  ،(افتهی انسجام و شده یساز همسان ،یذات یها زشیانگ)خودمختارشان  اکتساب
، رایان، کیمین؛ 2016مورا و سوزوکی،  نیشی)د شون می سبب را یستیبهز درونی و یازهاین یروانی، ارضا

 .(2011 ،کپ و مارتوس ؛2010 شلدن، گونز، نیکولز و فرگوسن، ؛2009 دسی و ویلیامز،
دستیابی به  تنها خودمختاری نشان داده است نوع آرزوها و اهداف و نهۀ ینظرشده در  با مطالعات انجام

برای سنجش ابزار مناسبی نیز در ایران و  شناختی همراه هستند ها، با پیامدمدهای مثبت و منفی روان آن
سنجی مقیاس اهداف و آرزوها که در  های روان بررسی ویژگی رو ؛ از اینآرزوها و اهداف شخصی وجود ندارد

مقیاس  .استمطالعات خارجی اعتبار و پایایی مناسبی برای آن نشان داده شده است، هدف پژوهش حاضر 
ساخته شده است. این مقیاس شامل  (1996و توسط کاسر و ریان ) داردماده  105 اهداف و آرزوهای زندگی

                                                 
1. self-transcendence 

2. physical-self 

3. conformity 

4. hedonism 

5. safety 

6. spirituality 



 ...  ۀپرسشنام یسنج روان یها یژگیو                                                                                                          132

اول )رشد  ۀعامل مرتب چهاردو عامل سطح دوم )اهداف ذاتی و بیرونی( است که عامل اهداف ذاتی، شامل 
شخصی، داشتن ارتباط صمیمانه و متعهدانه با دیگران، تعاون و همکاری اجتماعی و حفظ سالمتی بدن( و 

)ثروت، شهرت و زیبایی( است. در پژوهش کاسر و ریان  اول ۀعامل مرتب سهعامل اهداف بیرونی، شامل 
و  87/0و  59/0( آلفای کرونباخ اهمیت آرزوهای ذاتی و بیرونی 100اول )تعداد نمونه= مطالعۀ (، در 1996)

دوم )تعداد  ۀدست آمد. در مطالع به 86/0و  68/0آلفای کرونباخ احتمال دستیابی به آرزوهای ذاتی و بیرونی 
و آلفای کرونباخ برای  89/0و  72/0( نیز آلفای کرونباخ برای اهمیت آرزوهای ذاتی و بیرونی 192نمونه = 

ونستینکست، دریز، سیمونز و  ۀبود. در مطالع 84/0و  70/0یابی به آرزوهای ذاتی و بیرونی تاحتمال دس
و احتمال دستیابی  ( آلفای کرونباخ برای اهمیت2007( و دریز، ونستینکست، سیمونز و وایت )2006سوینس )

و برای  70/0و  82/0و زیبایی  75/0و  97/0، شهرت 84/0و  73/0ترتیب، ثروت  به آرزوهای بیرونی به
 89/0، همکاری اجتماعی 72/0و  70/0ترتیب، رشد شخصی  اهمیت و احتمال دستیابی به آرزوهای ذاتی، به

های دیگر نیز  ایی و پایایی این مقیاس در پژوهشبراین، رو دست آمد. عالوه به 80/0و  81/0و ارتباط  80/0و 
کینگ و میچل، -؛ هندرسن2010مطلوب گزارش شده است )تگرسون نتومانی، نتومنیس و نیکیتارس، 

هایی  دهی بیشتر اهداف ذاتی و بیرونی در فرهنگ ( با اهدافی چون تعمیم2005(. گروزت و همکاران )2011
اوت، شناسایی تمایزات بیشتر میان اهداف ذاتی و بیرونی و شناسایی اجتماعی و اقتصادی متف های ویژگیبا 

(، با 1996شده در مقیاس اهداف زندگی ) بعد ذاتی و بیرونی ارائه دوهدف و  هفتاهداف و ابعادی ورای 
هدف قبلی را که در دو بُعد ذاتی و بیرونی قرار داشتند به  هفتفرهنگ متفاوت،  15دانشجو از  1854مطالعه 
 47( که شامل 2005در مقیاس اهداف زندگی گروزت و همکاران ) کردند.هدف جدید بررسی  چهارانضمام 

خودجسمانی مواجه  -خود  تعالیبیرونی و  -هدف در دو بعد دوقطبی، ذاتی یازده ادهنده ب ماده است، پاسخ
 هشتشدت( ارزیابی کند.  ه= ب9= اصالً، 1ای ) درجه 9زان اهمیت هر هدف را بر مقیاسی می بایدشود و  می

و هدف معنویت از کاسر،  1996هدف از کاسر و ریان،  هفتهدف از مطالعات قبلی اقتباس شده است )
ماده(،  8ماده(، خودپذیری ) 4ماده(، شهرت ) 5ماده(، زیبایی ) 4های موفقیت مالی ) ( و حیطه1996

گیری  ماده( را اندازه 6ماده( و معنویت ) 5ماده(، سالمتی جسمانی ) 4ماده(، احساس اجتماعی ) 6پیوندجویی )
 5جویی ) ماده( و لذت 5ماده(، امنیت ) 5) همنواییهدف جدید نیز ایجاد شده است که شامل  سهاما  ،کند می

 شوند. ماده( می
های مختلف از آلفای  فرهنگ میانونی سؤاالت در همسانی در ۀ( برای محاسب2005گروزت و همکاران )

های شهرت،  مقیاس کرونباخ استفاده کردند و برای افزایش همسانی درونی سؤاالت تصمیم گرفتند از خرده
حذف کنند و از  سؤالاجتماعی، امنیت و سالمتی هرکدام یک  احساس، ارتباط یا پیوندجویی، همنوایی

حذف کنند تا مقدار آلفای کرونباخ هریک از  سؤالیت نیز هرکدام دو جویی و معنو های لذت مقیاس خرده
ها را برای  آزمون همسانی درونی هریک از خرده . همچنینها و مقیاس کل را افزایش دهند مقیاس خرده

و  76/0تصویر بدنی،  ،83/0و  84/0ترتیب، موفقیت اقتصادی،  ها به اهمیت اهداف و احتمال دستیابی به آن
ارتباط یا پیوندجویی،  ،73/0و  79/0خود،  ، پذیرش71/0و  73/0شهرت،  ،62/0و  67/0، منوایی، ه74/0
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 ،72/0و  70/0 جویی، لذت ،74/0و  72/0سالمت جسمی،  ،71/0و  75/0احساس اجتماعی،  ،75/0و  81/0
 عاملی تحلیلروایی سازه از  ۀگزارش کردند. برای محاسب 87/0و  90/0معنویت،  ،70/0و  71/0امنیت، 

 هستند؛این مقیاس  ۀبودن روایی ساز شده حاکی از مناسب های استخراج شاخص بیشترکه  شدتأییدی استفاده 
ماده  47ها، با استخراج  بر تأیید همسانی درونی عامل ( عالوه2005گروزت و همکاران ) ۀبنابراین در مطالع

اگرچه هدف همکاری  ؛گیرند و بیرونی قرار میهدف قبلی باز هم در دو بعد ذاتی  هفتنشان داده شد که 
که دو هدف سالمتی  درحالی ؛خود نشان داد  بر قرارگرفتن در بعد ذاتی، گرایشی را به بعد تعالی اجتماعی عالوه

جسمانی نشان دادند. در میان  بر قرارگیری در بعد ذاتی و بیرونی گرایشی را به بعد خود و موفقیت مالی عالوه
 .جسمانی قرار گرفتند جویی در بعد خود خود و هدف لذت  عد تعالیبهدف معنویت در  ،د نیزهدف جدی چهار

نیز گرایشی را به ابعاد همنوایی جسمانی نشان داد و هدف  هدف امنیت نیز گرایشی را به ابعاد ذاتی و خود
 خود نشان داد. بیرونی و تعالی

مطالعۀ جوی محقق در داخل کشور، تنها و دادهای پژوهشی در حد جست با مرور فرایندها و برون
آرای لنگرودی، سرافراز و قربانی  خودمختاری، پژوهش سبزهۀ ینظراهداف زندگی بر مبنای  بارۀاعتباریابی در

سؤالی کاسر و  105فرم سنجی شاخص آرزو  های روان با هدف بررسی ویژگیای  ( است. آنان مطالعه1394)
نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی  502و دادند ای از دانشجویان ایرانی انجام  در میان نمونه( 1996ریان )

تحلیل عامل تأییدی کردند.  گیری دردسترس انتخاب به روش نمونه را نور شهرستان لنگرود دانشگاه پیام
های آمریکایی  ه در نمونهآمد دست ایرانی با ساختار عاملی بهنمونۀ که ساختار عاملی  دهد میدوم نشان مرتبۀ 

تأییدی بر  ،ها براین، ضرایب همبستگی شاخص آرزو با سایر مقیاس ( برازش دارد. عالوه1996و ریان،  کاسر)
روایی همگرا و واگرای شاخص آرزو بود. ضرایب آلفای کرونباخ نیز همسانی درونی مناسب شاخص آرزو را 

 .دهد مینشان 
اهداف و  یا یهگو 105( فرم 1394آرای لنگرودی، سرافراز و قربانی ) هشود، سبز طور که مالحظه می همان

بر  اند. عالوه اعتباریابی نکرده 1اکتشافی عاملی تحلیلشکل  ( را به1996آرزوهای زندگی کاسر و ریان )

باید به  ،( در داخل کشور1996اهداف و آرزوهای زندگی کاسر و ریان ) ۀاحرازنشدن تخصصی روایی پرسشنام
اهداف و آرزوهای زندگی با استفاده از ابزار گروزت و نۀ یزمنکته نیز اشاره کرد که چندین مطالعه در  این

 ،حاجلو ،آرای لنگرودی ؛ سبزه1396زینعلی و اکبری،  ،( در داخل کشور انجام شده )فروغی2005همکاران )
روایی و پایایی آن  که (؛ درحالی1391؛ کارشکی، گراوند و دهقانی نیشابوری، 1395بشرپور و ابوالقاسمی، 

های مذکور بدون اشاره به روایی پرسشنامه، به ضریب  هنوز در داخل کشور احراز نشده و همچنین در پژوهش
 هستند؛گی تحت تأثیر فرهنگ رسد، اهداف و آرزوهای زند نظر می اند. به آلفای کرونباخ بسنده کرده

بر وضعیت اقتصادی، آزادی انتخاب و سطح رشدی، یک  عالوه ،( معتقد است1999که وینهوون ) طوری هب
دهند  های فردگرا به افراد اجازه می دلیل دیگر بر اهمیت اهداف درونی و بیرونی، فرهنگ است. فرهنگ

                                                 
1. exploratory factor analysis 
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(. همچنین 1999د انتخاب کنند )وینهوون، های خو را براساس ترجیحات و نگرش  خودشان سبک زندگی
تأییدگرفتن از دیگران اهمیت  در مقایسه باکردن اهداف، آزادتر هستند و خود ذاتی فرد  ها در دنبال آن

ویژه شرق آسیا اهداف شخصی افراد به اهداف جمع  گرای آسیا و به های جمع اما در فرهنگ بیشتری دارد،
شدن، افتخار و  دنبال ظاهر، محترم شمرده گرا به های جمع (. فرهنگ1998وابسته است )وونگ و آهویا، 

 (.2009تصویر بدنی هستند )مینکوو، 

جزء ، در دهد های فنی مقیاس اهداف و آرزوهای زندگی نشان می ویژگی دربارۀمرور دقیق مطالعات 
اهداف و آرزوهای سشنامۀ پرسنجی  تحلیل روان منظور بهاشاره شد غالب محققان  ها آناندک مطالعاتی که به 

  جسمانی و تعالی اهداف و آرزوهای زندگی )اهداف ذاتی، بیرونی، خود ۀقلمروهای چهارگان میانزندگی، از 
دو قلمرو اهداف ذاتی و بیرونی را  تنها ،اند اشاره داشته ها آن( به 2005خود( که گروزت و همکاران )

( مربوط هستند. به بیان دیگر، با توجه به اهداف متنوع 1996کاسر و ریان ) ۀاند که به پرسشنام برگزیده
آوری  تضمین دقت در جمع منظور بهویژه محققان ایرانی  زندگی )قلمروهای چهارگانه(، غالب محققان به

( به 1996های ایرانی، با انتخاب دو قلمرو ذاتی و بیرونی که در پژوهش کاسر و ریان ) نمونه میانها در  داده
. اند ودهاهداف و آرزوهای زندگی را، نه به شکل تخصصی آزمنسخۀ های فنی  خته شده، ویژگیپردا ها آن

(، 2005اهداف و آرزوهای زندگی گروزت و همکاران )نسخۀ تعداد اهداف متنوع در  ،شد بیانبراساس آنچه 
( در 2005اهداف و آرزوهای زندگی گروزت و همکاران )نسخۀ های فنی  آزمون ویژگی نشدنیانکار سبب فقر

 فراگیران ایرانی و غیرایرانی شده است. میان
ای یافت نشد که ابزار سنجش  شده در ایران، مطالعه های انجام پژوهشنۀ یشیپدرمجموع با بررسی 

ی داشته باشد، اکتشافی که با فرهنگ ایرانی سنخیت بیشتر عاملی تحلیلمشخص و اختصاصی با استفاده از 
گیری میزان اهداف و آرزوهای زندگی )اهداف ذاتی، اهداف بیرونی، اهداف خودِجسمانی، اهداف  برای اندازه

 ۀسنجشی پرسشنام های روان بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی ؛( معرفی کرده باشدخود  تعالی
 طباطبایی انجام شد.دانشجویان دانشگاه عالمه  میاناهداف و آرزوهای زندگی در 

 روش پژوهش
آماری در این  ۀسنجی است. جامع پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی و از نوع مطالعات روان

. است 1391-1392 یلیسال تحص درتحقیق شامل تمام دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 
بهتر است از نسبت حجم نمونه به  عاملی تحلیلر ( برای تعیین برآورد حجم نمونه د1999براساس نظر مولر )

به  20و حد باالی آن را  1به  10 ، حد متوسط آن را1به  5وی حداقل این نسبت را  .پارامتر آزاد استفاده کرد
نفر( درنظر گرفته  250نفر نمونه )درمجموع پنج ازای هر متغیر  بهبنابراین در این پژوهش  ؛کند عنوان می 1

اجرا شد. پس  ها آنو ابزارهای پژوهش روی شدند گیری دردسترس انتخاب  شد که با استفاده از روش نمونه
درصد است.  86نرخ تکمیل  بنابراین ند؛نفر تجزیه و تحلیل شد 216های نامعتبر، درنهایت  از حذف پرسشنامه

 گیر بودن اجرای پرسشنامه عدد مناسبی است. با توجه به نوع تحقیق و وقت از جهت مناسبت مقدار نمونه
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1مقیاس اهداف و آرزوهای زندگی
 (AI) 

این مقیاس  را ساختند. آن( 1996در ابتدا کاسر و ریان )دارد که ماده  105 مقیاس اهداف و آرزوهای زندگی
عامل  چهارف و آرزوهای ذاتی، شامل عامل اهدات. شامل دو عامل سطح دوم )اهداف ذاتی و بیرونی( اس

اول )رشد شخصی، داشتن ارتباط صمیمانه و متعهدانه با دیگران، تعاون و همکاری اجتماعی و حفظ  ۀمرتب
. هستنداول )ثروت، شهرت و زیبایی(  ۀعامل مرتب سهسالمتی بدن( و عامل اهداف و آرزوهای بیرونی، شامل 

هدف پاسخ دهند.  هفتاین  دربارۀاالتی ؤ= زیاد( به س7= اصالً، 1ای ) درجه هفتدر طیف  بایددهندگان  پاسخ
همسانی درونی اهمیت و احتمال دستیابی به اهداف و آرزوهای ذاتی و  ،( در دو مطالعه1996کاسر و ریان )

براین، روایی و پایایی این مقیاس در  دست آوردند. عالوه به 86/0و  68/0و  87/0و  59/0بیرونی را 
-؛ هندرسن2010های دیگر نیز مطلوب گزارش شده است )تگرسون نتومانی، نتومنیس و نیکیتارس،  پژوهش

بر بررسی  ( عالوه2014آرای لنگرودی، فرگوسن، سرافراز و محمدی ) سبزه ۀ(. در مطالع2011کینگ و میچل، 

ی اهمیت و احتمال مقیاس در فرهنگ ایرانی، همسانی درون 4و واگرای 3روایی همگرا ،2ساختار عاملی

و اهمیت و احتمال دستیابی به اهداف و آرزوهای  87/0 و 86/0ترتیب  دستیابی به اهداف و آرزوهای ذاتی به
دهی بیشتر  تعمیم از قبیل( با اهدافی 2005شد. گروزت و همکاران ) گزارش 84/0 و 87/0ترتیب  بیرونی به

اجتماعی و اقتصادی متفاوت، شناسایی  های ویژگیهایی با  اهداف و آرزوهای ذاتی و بیرونی در فرهنگ
بعد  دوهدف و  هفتتمایزات بیشتر میان اهداف و آرزوهای ذاتی و بیرونی و شناسایی اهداف و ابعادی ورای 

 15دانشجو از  1854 ۀ(، با مطالع1996شده در مقیاس اهداف زندگی کاسر و رایان ) ذاتی و بیرونی ارائه
هدف جدید  چهاربه انضمام  ،لی را که در دو بعد ذاتی و بیرونی قرار داشتندقب هفت 7فرهنگ متفاوت، 

ماده است،  47( که شامل 2005. در مقیاس اهداف و آرزوهای زندگی گروزت و همکاران )کردندبررسی 
جسمانی مواجه  خود -خود  تعالیبیرونی و  -هدف و آرزو در دو بعد دو قطبی، ذاتی یازدهدهنده به  پاسخ

 هشتشدت( ارزیابی کند.  ه= ب9= اصالً، 1ای ) درجه 9میزان اهمیت هر هدف را بر مقیاسی  بایدود و ش می
و هدف معنویت از کاسر،  1996هدف از کاسر و ریان،  هفتهدف از مطالعات قبلی اقتباس شده است )

ماده(،  8ماده(، خودپذیری ) 4ماده(، شهرت ) 5ماده(، زیبایی ) 4های موفقیت مالی ) ( و حیطه1996
گیری  ماده( را اندازه 6ماده( و معنویت ) 5ماده(، سالمتی جسمانی ) 4ماده(، احساس اجتماعی ) 6پیوندجویی )

 5جویی ) ماده( و لذت 5ماده(، امنیت ) 5) همنواییجدید نیز ایجاد شده است که شامل  هدف سهاما  ،کند می
 47ها، با استخراج  بر تأیید همسانی درونی عامل ( عالوه2005گروزت و همکاران ) ۀشوند. در مطالع ماده( می

اگرچه هدف احساس  ؛گیرند هدف قبلی باز هم در دو بعد ذاتی و بیرونی قرار می هفتماده نشان داده شد که 
که دو هدف سالمتی  درحالی ؛خود نشان داد  بر قرارگرفتن در بعد ذاتی، گرایشی را به بعد تعالی اجتماعی عالوه

                                                 
1. Aspiration Index (AI) 

2. factor structure 

3. Convergent validity 

4. divergent 
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جسمانی نشان دادند. در میان  بر قرارگیری در بعد ذاتی و بیرونی گرایشی را به بعد خود و موفقیت مالی عالوه
 .جسمانی قرار گرفتند جویی در بعد خود خود و هدف لذت  تعالی هدف جدید نیز هدف معنویت در بعد چهار

  نیز گرایشی را به ابعاد بیرونی و تعالی همنواییجسمانی و هدف  هدف امنیت گرایشی را به ابعاد ذاتی و خود
 .شدندگذاری  صورت معکوس نمره به 19و  7های  . در ضمن گویهندخود نشان داد

 ها حوزه و ها مؤلفه از یکهر به مربوط های گویه. 1 جدول
 هیگو تعداد ها هیگو ۀشمار )ابعاد( مؤلفه حوزه

 ذاتی اهداف

 7 39، 38، 31، 22، 15، 5، 1 (شخصی)رشد  خود  پذیرش
 ارتباط داشتن) پیوندجویی یا ارتباط

 (دیگران با متعهدانه و صمیمانه
6 ،14 ،19 ،36 ،43 5 

 3 40، 16، 4 اجتماعی احساس یا همکاری
 4 46، 33، 25، 18 بدن سالمت حفظ

 بیرونی اهداف
 4 44، 35، 26، 8 ثروت

 5 47، 32، 24، 9، 2 (یت)جذاب زیبایی
 3 30، 17، 10 شهرت

 اهداف
 خودِجسمانی

 4 28، 23، 13، 7 امنیت
 3 41، 27، 12 جویی لذت

 خود  تعالی اهداف
 5 42، 37، 29، 20، 3 معنویت
 4 45، 34، 21، 11 همنوایی

 

 (ROS) 1یمذهب یریگ جهت اسیمق
ای  ماده 20صورت  ( به1967، ساربه نقل از آلپورت و  1950) سارابتدا آلپورت و  را این پرسشنامه

کردن یک گزینه  ( با اضافه1964. سپس فیگین )کردندماده( ارائه  9و  11گیری بیرونی و درونی با  )جهت
ای آن را معرفی کرد.  ماده 21 ۀنسخ ،گیری بیرونی داشت ( با جهت61/0) زیادیدیگر که همبستگی 

گیری  آن مربوط به جهت ۀماد 9و  2گیری مذهبی بیرونی این پرسشنامه مربوط به جهت ۀماد 12ترتیب  بدین

 ،5 ،مخالفم کامالًصورت بود:  گذاری برای تمام مواد آن بدین . در این پرسشنامه، نمرهاست 3مذهبی درونی

 .1 ،و کامالً موافقم 2 ،موافقم باًیتقر، 4 ،مخالفم باًیتقر
گیری  نمرات مربوط به افراد دارای جهت کمترینگیرند.  سه می ۀعبارات بدون پاسخ نمرگفتنی است 
ای  اولیه ۀ. در مطالعاستگیری مذهبی بیرونی  نمرات مربوط به افراد دارای جهت بیشترینمذهبی درونی و 

است )آلپورت و  21/0گیری بیرونی با درونی  همبستگی جهت شدمشاهده  ،که بر این مبنا صورت گرفت
گیری مذهبی  جهت ۀترجمه و هنجاریابی شده است. پایایی پرسشنام 1378(. این آزمون در سال 1967، سار

                                                 
1. Religious Orientation Scale (ROS) 

2. external religious orientation 

3. internal religious orientation 
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فارسی آن نیز  ۀاست و اعتبار نسخکرده گزارش  74/0( با آلفای کرونباخ 1378جان بزرگی )را  سارآلپورت و 
نتایج ضریب آلفای کرونباخ  ،( مطلوب گزارش شده است. در پژوهش حاضر1384توسط خداپناهی و خاکسار )

گیری مذهبی  و جهت 83/0گیری مذهبی درونی  های جهت مؤلفه برای خرده ،86/0برای کل پرسشنامه 
 .استرسشنامه دست آمد که نتایج حاکی از پایایی پ هب 85/0بیرونی 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
اکتشافی، با کاربرد  عاملی تحلیلبرای ارزیابی ساختار عاملی مقیاس اهداف و آرزوهای زندگی، ابتدا از روش  

استفاده شد. این تحلیل با پذیرش شرط ارزش ویژه  2و چرخش واریماکس 1های اصلی روش استخراج مؤلفه
انجام شد. قبل از استخراج عوامل  3/0مطلق  تر از قدر عاملی مساوی یا بزرگ و بار 1تر از  مساوی یا بزرگ

های  فرض عنوان پیش به 4و آزمون کرویت بارتلت 3اولکین -مایر -برداری کایزر آزمون، کفایت نمونه
کار برده  تأییدی برای تأیید ساختار عاملی اکتشافی به عاملی تحلیلبررسی شدند. سپس روش  عاملی تحلیل
قبولی  های برازش استفاده شد. برای اینکه مدل از برازش قابل ارزیابی برازش مدل از شاخص منظور بهشد. 

ارزش  و 9/0از  یشترب GFI ،AGFI ،CFI ،NFI ،IFI ،RFIهای  باید ارزش شاخص ،برخوردار باشد
با  ها لیتحل (. تمام2011باشد )کالین،  06/0از  کمترو بهتر است  08/0از  مترک RMSEAهای  شاخص

 انجام شدند. Lisrel 8. 5 و 22 نسخۀ SPSSافزارهای  استفاده از نرم

 ها یافته
 شناختی جمعیت الف( توصیف

 120( و درصد 44مرد ) ها آناز  نفر 96. بود( 58/5 استاندارد، راف)انح 56/27 کنندگان شرکت سن میانگین
 49نفر ) 106و  زن( 73 و مرد 37کارشناسی )( دانشجوی درصد 51نفر ) 110 .( بودنددرصد 56نفر زن )

 زن( بودند. 47 و مرد 59( دانشجوی کارشناسی ارشد )درصد

 ها شاخص ۀب( توصیف و پایایی اولی
مؤلفه  این پرسشنامه از یازده خرده .سنجش همسانی درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد برای

، ارتباط یا پیوندجویی، خودچهار شاخص اهداف ذاتی )پذیرش  ها مؤلفه شکل گرفته و از ترکیب این خرده
جسمانی )امنیت،  احساس اجتماعی، حفظ سالمت بدن(، بیرونی )شهرت، ثروت، جذابیت بدنی(، خود

 ،برای سنجش همسانی درونی رو ؛ از اینآید دست می ، معنویت( بههمنوایی) خود  تعالیجویی( و  لذت
شاخص آلفای کرونباخ محاسبه شد. در جدول  چهارمؤلفه و  خرده یازدهبرای هر صورت جداگانه  پرسشنامه به

                                                 
1. principal component 

2. varimax rotation 

3. Kaiser -Meyer- Olkin 

4. Kervit Bartlett test 
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صورت  ها و میانگین و انحراف استاندارد هر مقیاس به آمده برای هریک از مقیاس تدس آلفای کرونباخ به 2
 شود. مجزا گزارش می

 یزندگ یآرزوها و اهداف اسیمق یبرا آمده دست بهو انحراف استاندارد  نیانگیکرونباخ، م ی. آلفا2 جدول

 نیانگیم آلفا ها مؤلفه ها حوزه
 انحراف

 اریمع
 نیانگیم آلفا

 انحراف
 اریمع

 یذات اهداف

 982/0 98/7 85/0 (یشخص)رشد  خود رشیپذ

88/0 53/7 872/0 
 927/0 54/6 83/0 ییوندجویپ ای ارتباط

 14/1 83/7 86/0 یاجتماع احساس
 31/1 72/7 80/0 بدن سالمت حفظ

 یرونیب اهداف
 39/1 52/7 78/0 ثروت

 45/1 51/6 75/0 (تی)جذاب ییبایز 26/1 91/6 841/0
 61/1 77/6 76/0 شهرت

 خود اهداف
 یجسمان

 905/0 55/6 61/0 تیامن
615/0 91/6 904/0 

 27/1 39/7 54/0 ییجو لذت

 خود  یتعال اهداف
 89/1 81/6 86/0 تیمعنو

85/0 71/5 63/1 
 36/1 54/6 58/0 ییهمنوا

 
 86/0تا  54/0حاضر بین  ۀهای پرسشنام مؤلفه شده برای خرده دهد آلفای کرونباخ محاسبه نتایج نشان می

طور که در  همان دیگر از سوی دهد. را نشان میهای پرسشنامه  مؤلفه که همسانی درونی مناسب خرده است
اهداف و آرزوهای  اسیمق ۀبر سنجش جداگان حاضر عالوه ۀپرسشنام ،توضیحات پرسشنامه مطرح شده است

شده برای شاخص  دهد آلفای کرونباخ محاسبه نتایج نشان می است. آوردهدست  زندگی چهار شاخص نیز به
که همسانی  است 85/0و  62/0 ،84/0 ،88/0ترتیب  خود به  جسمانی و تعالی اهداف ذاتی، بیرونی، خود

بررسی روایی  منظور بهاز بررسی ضرایب پایایی پرسشنامه  پس. دهد را نشان مینامه درونی خوب پرسش
 شد؛تأییدی بررسی  عاملی تحلیلاکتشافی و  عاملی تحلیلپرسشنامه، ساختار عاملی پرسشنامه به دو صورت 

 پردازیم. اکتشافی می عاملی تحلیلبنابراین در ابتدا به توضیح 

 اول ۀاکتشافی مرتب لیعام تحلیلج( روایی مبتنی بر 
تواند در قابل اجرابودن این روش  استوار است که هرکدام می هایی فرضیه ۀاز آنجا که اجرای این روش بر پای

 بررسی شده است: ها فرضیهاثر داشته باشد، ابتدا وجود این 
 -کایزر ۀبرداری از آمار نمونهها و کفایت  بودن داده ها: در پاسخ برای اطمینان از مناسب بودن داده مناسب

(KMO)اولکین  -مایر
باشد،  70/0اما اگر مقدار آن حداقل  ،است 1تا  صفراستفاده شد. مقدار کومو بین  1

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 
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را انجام داد و از  عاملی تحلیل توان یم ،باشد 70/0از  بیشتر KMO ۀ. اگر اندازستها کفایت داده ۀدهند نشان
است  88/0آمده  دست به KMO(. در پژوهش حاضر مقدار 1385)هومن،  برخوردار است یبردار نمونه تیکفا

 .دهد را نشان میها  که کفایت داده

دار  او مقدار این آماره باید معنشد بارتلت بررسی  ۀفرض با استفاده از آمار بودن متغیرها: این پیش بسته هم

=001/0p<،38/5215 1بارتلت تیکروآزمون  یآمارمقدار  ،(. در این پژوهش1385باشد )هومن، 
2
946χ 

توان نتیجه گرفت که اجرای  می نیبنابرا ؛است 001/0از  کمترآن  یدار امعنسطح  که دست آمد به
 توجیه بوده است. مورد مطالعه، قابل ۀحاصل در گروه نمون یهمبستگبراساس ماتریس  عاملی تحلیل

شود و اگر  ها استفاده می معیار تجربی برای تفسیر عاملعنوان یک  ها: مقدار بار عاملی به بار عاملی سؤال
داری بارهای عاملی  نابررسی مع منظور بهدار فرض کرد. اتوان آن را معن می ،یا بیشتر باشد 30/0بار عاملی 

عامل  کمک بهدرصد از واریانس متغیر  9بیانگر آن است که  3/0بار عاملی  .های مختلفی وجود دارد روش
به  ؛توجه دانست ست که بتوان بار عاملی را قابلاای  اندازه شده، به . این مقدار واریانس تبیینشود تبیین می

. با توجه به اینکه استقبولی  مالک قابل 30/0نفر،  100های عاملی با حجم حداقل  در تحلیل دلیلهمین 
و  4/0آورد و بارهای عاملی  وجود می های عاملی به مشکالتی بر سر راه تکرار تحلیل 15/0بارهای عاملی 

عنوان بار عاملی  به 3/0در این پژوهش، بار  شود،شود تعداد زیادی از سؤاالت حذف  باالتر نیز موجب می
از  ،باشد 3/0یافته کمتر از  درنتیجه اگر بار عاملی سؤالی روی تمام عوامل چرخش ؛قبول انتخاب شد قابل

 (.1389ملکی، شود )عبدال آزمون کنار گذاشته می

که ذیل هر عامل  استمعیار دیگری که باید در تعیین تعداد عوامل درنظر گرفته شود، تعداد متغیرهایی 
(. 1995داند )فلوید و ویدامن،  متغیر در هر عامل را کافی می سهو یا دگیرد. فلوید و ویدامن حضور  قرار می

بنابراین مدلی که در  ؛(1988داشته باشد )کمری،  متغیر باید در هر عامل وجود 3حداقل ، کمری معتقد است
البته باید توجه داشت که برای  ؛شود گیرد، مدل مطلوبی محسوب نمیبآن یک متغیر ذیل یک عامل قرار 

 عاملی تحلیلمات ریاضی روش ابر قواعد مذکور که بیشتر الز تعیین تعداد عواملی که باید استخراج کرد، عالوه
خود انتخاب کرده  ۀشوند، محقق باید چارچوب نظری را که برای اهداف مطالع مل می( را شاEFAاکتشافی )

بر رعایت الزامات ریاضی روش  شده باید عالوه درنظر بگیرد. به عبارت دیگر، تعداد عوامل انتخاب، است
EFAمیانیعنی محقق باید چندین گزینه را بیازماید و از  ؛، با چارچوب نظری مطالعه نیز هماهنگ باشد 

 .که بیشتر با چارچوب نظری تحقیق هماهنگ است را انتخاب کند مدلی ها آن

شده با استفاده از چرخش واریماکس، به  های استخراج آوردن ساختار عاملی پرسشنامه، عامل دست برای به
 عاملی تحلیلپس از اجرای  .گیرند، انتقال داده شد ای قائم قرار می محورهای جدید که نسبت به هم با زاویه

تر،  عامل اصلی استخراج شد. برای تعیین اینکه ابزار سنجش مورد مطالعه )و به بیان دقیق ده)مرتبه اول(، 
شده  ارزش ویژه و نسبت واریانس تبیین ۀدار اشباع شده، دو شاخص عمد اها( از چند عامل معن مجموعه سؤال

                                                 
1. Bartlett’s test of sphericity 
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شده از  های مشخص قدار ویژه در برابر تعداد عاملقرار گرفته است. برای نمایش م مدنظرهر عامل،  کمک به
توان استنباط کرد که شیب  ، میآمده است 1در شکل  که نمودار این استفاده شده است. از 1نمودار اسکری

متغیرها احتماالً از ده  ۀآن است که مجموع ۀدهند شود و این امر نشان نمودار در عامل دهم تقریباً افقی می
 نیز سهم ده عامل اول در تبیین واریانس کل متغیرها چشمگیر است. عامل اشباع شده و

 

 
 اول ۀمرتب یعامل لیتحل در شده استخراج یها مؤلفه به مربوط ژهیو ریمقاد. 1 شکل

 

 اول ۀمرتب عاملی تحلیل در شده استخراج یها توسط عامل یانسکل وار یین. تب3 جدول

 ها مؤلفه
 افتهی چرخش یعامل یبارها مجذورات مجموع هیاول ژهیو ریمقاد

 یتجمع درصد درصد کل یتجمع درصد درصد کل
1 87/12 25/29 25/29 94/3 96/8 96/8 
2 53/3 03/8 29/37 93/3 95/8 91/17 
3 14/3 15/7 44/44 67/3 34/8 25/26 
4 73/1 93/3 38/48 67/3 34/8 59/34 
5 57/1 58/3 96/51 43/3 81/7 4/42 
6 47/1 35/3 32/55 9/2 6/6 01/49 
7 28/1 91/2 23/58 44/2 54/5 56/44 
8 22/1 77/2 61 76/1 4 56/58 
9 16/1 65/2 65/63 71/1 89/3 46/62 
10 01/1 30/2 96/65 54/1 50/3 96/65 

 
اند. این  استخراج شده ،بیشتر از یک است ها آن ۀمؤلفه که مقدار ویژ ، ده1و شکل  3جدول  با توجه به

کنند که  درصد از کل واریانس مربوط به اهداف زندگی دانشجویان را تبیین می 66 دها، درمجموع حدو مؤلفه
درصد به خود  5/3دهم  ۀدرصد و کمترین سهم را مؤلف 9اول حدود  ۀبیشترین سهم را مؤلف میاندر این 

                                                 
1. scree plot 
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ها )واریماکس( هریک از عوامل  رخش عاملاند. برخالف روش بدون چرخش، در روش چ اختصاص داده
 (.1394دهند )کشکر و خوارزمی،  نسبت تقریباً یکسانی از تغییرات را توضیح می

از  بیشترها، ضرایب  گذاری مناسب عامل ماهیت روابط متغیرها و دستیابی به نام ۀتحقیق دربار منظور به
عنوان عامل تصادفی درنظر گرفته  از این حدود به بوده و ضرایب کمتر اها مهم و بامعن در تعریف عامل 30/0

رو این نظریه در تحقیق حاضر  از این ؛داند می 30/0مقدار این ضریب را  کمترین( 1991) ونزجشده است. 
نظر بیشتر مدباشد، نفوذ آن در تبیین ماهیت عامل  بیشترمبنا قرار گرفته است. هرچه بار عاملی یک سؤال 

ترین  بزرگ ها آنشده در  های استخراج هایی که عامل ها نیز با توجه به بار عاملی گویه گذاری عامل است. نام
داده شده  نشان 4واریماکس در جدول  ۀیافته با شیو اند، صورت گرفت و نتایج ماتریس چرخش سهم را داشته

 است.

 اول ۀمرتب عاملی تحلیل در)متعامد(  واریماکس روش به یافتهچرخش های عامل ماتریس. 4 لجدو

 سؤاالت تمیآ
 ۀمؤلف
1 

 ۀمؤلف
2 

 ۀمؤلف
3 

 ۀمؤلف
4 

 ۀمؤلف
5 

 ۀمؤلف
6 

 ۀمؤلف
7 

 ۀمؤلف
8 

 ۀمؤلف
9 

 ۀمؤلف
10 

42 
و در  جهت هم ام یدارم اعمال و زندگ دوست
 باشد. ام ینیو د یمذهب یباورها یراستا

86/0          

37 
 داشته یا یمعنو و یمذهب یباورها دارم دوست

 .بشوند من ارتقا و رشد سبب که باشم
838/0          

29 
 یا یو معنو یمذهب یباورها ندهیدوست دارم در آ

 یرا جا ایکنم که به من کمک کنند تا دن دایپ
 بدانم. یمعنادار

803/0          

20 
 یمذهب یها تیفعال ندهیدارم در آ وستد

 .باشم داشته یبخش تیرضا
778/0          

3 
 دایپ را یکل یمذهب سؤاالت به خودم یها پاسخ دیبا

 از بعد اتیح ایآ دارد؟ وجود خدا ایآ نکهیا مثلکنم. 
 دارد؟ وجود مرگ

59/0          

39 
که انجام  ییزهایچ ییعلت و چرا از لمیما اریبس

 .باشم داشته یآگاه دهم، یم
 72/0         

31 
 ۀدربار یخوب احساس ندهیآ در دارم دوست

 .باشم داشته میها ییتوانا
 685/0         

38 
 شیپ میبرا یکه زندگ ییها دارم بر چالش دوست

 غلبه کنم. آورد،  یم
 67/0         

33 
تا حد  یماریو ب یضیاز مر ندهیآ در لمیما اریبس

 رها باشم. یادیز
 606/0         

         396/0  سالم باشم. یاز نظر جسمان ندهیدارم در آ دوست 46

23 
 یو سالمت تیاحساس امن ندهیدوست دارم در آ

 داشته باشم.
 389/0         

5 
اراده، کارها و اعمالم  نکهیا یجا به دارم دوست

ها را  باشد، خودم آن ام یفشار زندگ ریتحت تأث
 انتخاب کنم.

  682/0        

        629/0   .باشم داشته یآزاد احساس ندهیدارم در آ دوست 15

14 
 مرا که دارند وجود یمردم کنم احساس دارم دوست

 دوست دارند. قلباً
  585/0    442/0    

9 
 که یآل دهیا یذهن ریتصو به ندهیآ در دارم دوست

 .برسم دارم و داشتم خود از حال ای قبالً
  558/0        

30 
 خواهند ندهیآ در مرا که یکسان شتریب دارم دوست

 .باشند داشته دوست مرا شناخت،
   301/0       

17 
 یها و گروه ها تیجمع انیمدارم نام من در  دوست
 .فتدیها ب از مردم مشهور شود و بر سر زبان یمتفاوت

   683/0       
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 اول ۀمرتب یعامل لیتحل در)متعامد(  ماکسیوار روش به افتهی چرخش یها عامل سیماتر. 4 لجدو ادامه
 سؤاالت تمیآ

 ۀمؤلف
1 

 ۀمؤلف
2 

 ۀمؤلف
3 

 ۀمؤلف
4 

 ۀمؤلف
5 

 ۀمؤلف
6 

 ۀمؤلف
7 

 ۀمؤلف
8 

 ۀمؤلف
9 

 ۀمؤلف
10 

10 
 و نیتحس مورد ادیز مردمان توسط خواهم یم

 .رمیبگ قرار یقدردان
   679/0       

47 
مو و مدل لباسم را  یها سبک ندهیدارم در آ دوست

 حفظ کنم.
   604/0       

24 
 تیفیو ک یچگونگ ۀدربار شتریبدارم مردم  دوست

 ۀبارداشته باشند و با هم در یمن اظهارات تیجذاب
 من صحبت کنند. تیجذاب

   583/0       

2 
باشد که  یریاز آن تصاو یکی رمیدوست دارم تصو

 جذاب است. گرانیاز نظر د
   56/0       

36 
و  رینظ یو عشقم را به افراد ب عالقه لمیما اریبس

 ابراز کنم. ییاستثنا
   51/0       

       501/0    داشته باشم. یجانیو ه شورپر یزندگ ندهیدر آ لمیما 27

28 
اتفاق  میکه برا یبد یزهایچ ۀباردوست دارم در

 نداشته باشم. ینگران ،خواهد افتاد
.327/0   346/0       

26 
موفق  یو اقتصاد یاز نظر مال ندهیدارم در آ دوست

 و در رفاه باشم.
    761/0      

44 
 داشته یادیز درآمد کهداشته باشم  یشغل لمیما

 .باشد
    755/0      

8 
مالک اموال و صاحب  ندهیدوست دارم در آ

 بشوم. یقدرگران یها ییدارا
    656/0      

35 
هر آنچه  دیخر یبرا یپول کاف ندهیدارم در آ دوست

 .باشم داشته بخواهم
    632/0      

16 
 باعثانجام دهم که  ییکارها ندهیآ در لمیما اریبس

 .باشند داشته یبهتر یزندگ افراد ریسا شود
     705/0     

22 
مشکالت  و مسائل با مؤثر طور به دارم دوست

 .شوم مواجه گرانید و خود یزندگ
     638/0     

40 
کمک کنم تا مکان بهتر و لذت ایدارم به دن دوست

 .شود یتر بخش
     518/0     

43 
با  یا و متعهدانه مانهیدارم روابط صم دوست

 .باشم داشته گرانید
     496/0     

4 
 از نکهیا بدون هستند ازمندین که یمردم به دیبا

 کمک باشم داشته را کمکم برگشت توقعها  آن
 .کنم

     486/0     

6 
به  زیمن محبت کنند و من ن بهدارم مردم  دوست

 ها محبت کنم. آن
     405/0     

25 
 سطح ۀدربار یخوب احساس ندهیدارم در آ دوست

 .باشم داشته خودم اندام تناسب
      773/0    

18 
 یخوب یکیزیو ف یفرم بدن ندهیدوست دارم در آ

 داشته باشم.
      737/0    

32 
 یزیآم تیبه طور موفق ندهیدارم در آ دوست

 را پنهان کنم. ام یریپ یها نشانه
      403/0    

11 
 عیباادب و مط گرانیددارم در مواجهه با  دوست

 باشم.
       659/0   

45 
 یا گونه به و باشم داشتهسازش  گرانیبا د لمیما

 .کنمها رفتار  و مناسب با آن ستهیشا
       418/0   

34 
 هیشب میها قهیآرزوها و سل ندهیدارم در آ دوست

 .باشد گرید مردمان
        672/0  

 305/0 479/0   417/0      .باشم اثربخش و کارآمد دیبا ندهیآ در 1

21 
ام رفتار  متناسب و موافق با انتظارات جامعه دیبا

 .کنم
        418/0  

 696/0          داشته باشم. یطوالن یجنس یزندگ خواهم یم 12

13 
غذا، مسکن و  یام برا یاساس یازهایدوست دارم ن

 لباس برآورده شود.
         402/0 

 



 143                                  دهمدواز ، سال3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

بندی  مؤلفه طبقه دهسؤاالت پرسشنامه در  دهد، میاول نشان  ۀاکتشافی مرتب عاملی تحلیلنتایج حاصل از 
سؤاالت شدند. بود حذف  30/0کمتر از  ها آناینکه بار عاملی دلیل  به 41 و 19، 7سؤاالت  میاناز این . شدند

دلیل بار  نیستند و به مطمئنقرار گرفتند،  آنعامل یا بیشتر از  دودلیل اینکه تحت پوشش  بهنیز  14و  28، 1
. از آنجا که تاکنون پژوهشی با روش شدندعاملی نزدیک به هم روی دو یا بیشتر از دو عامل، حذف 

های  روایی و پایایی آن با روش تنهاهای پیشین،  این پرسشنامه انجام نشده و در پژوهش دربارۀ عاملی تحلیل
« خودمختاری»انگیزشی ۀ ینظربود، عوامل با توجه به بررسی ادبیات موضوع و مطابق با  شدهسبه ساده محا

های  ، مؤلفه6براساس اطالعات جدول  .اهداف زندگی جوانان، انتخاب شدندنۀ یزمدر ( 1991)دسی و ریان 
درصد(،  96/8نویت )در تبیین تغییرات اهداف زندگی شامل مع ها آنترتیب سهم  اهداف زندگی دانشجویان به

 34/8درصد(، مقبولیت )پذیرش مردمی( ) 34/8درصد(، عاملیت شخصی ) 95/8رشد و سالمت شخصی )
درصد(،  4درصد(، نزاکت ) 54/5درصد(، تصویر بدنی ) 6/6محوری ) درصد(، اجتماع 81/7درصد(، ثروت )

 .هستنددرصد(  5/3درصد( و نیازهای اساسی ) 89/3) همنوایی

 دوم ۀاکتشافی مرتب عاملی تحلیلتنی بر د( روایی مب
 ۀمرتب عاملی تحلیلشده وارد  های مشخص اول، میانگین نمرات هرکدام از عامل ۀمرتب عاملی تحلیلپس از 

 ۀانداز ساختن ابعاد اهداف زندگی صورت گرفت. تمایز و مشخص منظور بهدوم  ۀمرتب عاملی تحلیلدوم شدند. 
 SPSSافزار  ا نرماکتشافی ب عاملی تحلیلو معناداری آزمون کرویت بارتلت در  (KMO)کفایت نمونه 

 است. 0001/0و  87/0ترتیب   به
 

 
 دومۀ مرتب عاملی تحلیل در شده استخراج یها مربوط به مؤلفه ۀیژو یر. مقاد2 شکل

 

 دوم ۀمرتب عاملی تحلیل در شده استخراج یها توسط عامل یانسکل وار یین. تب5 جدول

 ها مؤلفه
 افتهی چرخش یعامل یبارها مجذورات مجموع هیاول ۀژیو ریمقاد

 یتجمع درصد درصد کل یتجمع درصد درصد کل

1 54/4 40/45 40/45 80/2 04/28 04/28 

2 26/1 60/12 01/58 43/2 31/24 35/52 

3 06/1 62/10 64/68 62/1 28/16 64/68 
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اند. همچنین این سه عامل حدود  طبقه خالصه شده سهعامل در  دهتمام ، 2و شکل  5جدول با توجه به 
درصد و  28با اول  ۀبیشترین سهم را مؤلف میاندهند که در این  عامل را توضیح می دهدرصد واریانس  69

 اند. درصد به خود اختصاص داده 16 با سوم ۀکمترین سهم را مؤلف

 دوم ۀمرتب یعامل لیتحل در)متعامد(  ماکسیوار روش به افتهی چرخش یها عامل سی. ماتر6 جدول
 3 ۀمؤلف 2 ۀمؤلف 1 ۀمؤلف ها عامل

   779/0 یاساس یازهاین
   695/0 ثروت

   676/0 (یمردم رشی)پذ تیمقبول
   649/0 یبدن ریتصو

   571/0 نزاکت
  824/0  یشخص سالمت و رشد

  781/0  یمحور اجتماع
  707/0  یانسان تیعامل

 814/0   ییهمنوا
 697/0   تیمعنو

 
بندی شدند؛  حوزه طبقه 3های پرسشنامه در  مؤلفه دهد، میدوم نشان  ۀاکتشافی مرتب عاملی تحلیلنتایج 

نامیده  خود  تعالیها بر اساس ادبیات تحقیق، به ترتیب اهداف بیرونی، درونی و  منطقی است که این عامل
 دهد. را برای اهداف زندگی نشان می عاملی تحلیلشوند. الگوی مفهومی زیر مراحل 

 دوم ۀمرتبتأییدی  عاملی تحلیل( روایی مبتنی بر ه
 منظور بهشده انجام گرفت، مدل تأیید شد.  دوم که براساس مدل اکتشافی استخراج ۀدر تحلیل تأییدی مرتب

 7ول . جدشدندهای پژوهش، شاخص مربوط به برازش مدل ارائه  بررسی نیکویی برازش مدل با داده
 دهد. های برازش مدل اهداف زندگی را نشان می شاخص

 شده ارائه مدل برای برازندگی های شاخص. 7 جدول
 χ 2 Df P χ2/df RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI RFI شاخص

 92/0 93/0 92/0 94/0 90/0 91/0 079/0 93/2 001/0 766 58/2251 مقدار

 
آمده در مدل به لحاظ آماری معنادار است  دست کای بهمقدار مجذور  7با توجه به مندرجات جدول 

(001/0P< ،)توان از  میشود،  معنادار می ،با توجه به اینکه این شاخص در مواردی که حجم نمونه باالست اما
جای شاخص مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری به نام نسبت مجذور  درعوض بهپوشی کرد.  آن چشم

χآزادی ) ۀکاری بر درج
2
/df) ( است که در 93/2آزادی ) ۀپردازند. حاصل نسبت مجذور کای به درج می
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های مدل در سطح مناسبی  ضمن اینکه سایر شاخص قبولی است. شاخص قابل سهمقایسه با مقدار بحرانی 
، RMSEA ،91/0=GFI=079/0) دهند را نشان میها  هستند و برازندگی مناسب آن با داده

90/0=AGFI ،94/0=CFI ،92/0=NFI ،93/0=IFI ،92/0=RFT با توجه به نتایج حاصل از .)
است برای تأیید یا رد ضرایب مسیر از  گفتنی شدند.ضرایب مسیر تأیید ، دوم ۀتأییدی مرتب عاملی تحلیل
نیز  ها آنهستند و عدد معناداری  4/0استفاده شد. با توجه به اینکه تمام ضرایب استاندارد باالی  05/0آلفای 
محدودیت در حجم مقاله دلیل  به توان نتیجه گرفت تمام ضرایب مسیر معنادار هستند. می ،است 96/1باالی 
دوم  ۀمرتب عاملی دربارۀ تحلیل تنهاخودداری شده است و  ها آنجدول ضرایب استاندارد و معناداری  ۀاز ارائ

ر مدل همراه با است. در ادامه نمودار مسی شدهتحقیق که در الگوی مفهومی نیز مشخص است بحث 
 معناداری پارامترهای برآوردشده ارائه شده است.

 

 
 استاندارد یب. الگو در حالت ضرا3 شکل
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 یمعنادار یب. الگو در حالت ضرا4 شکل

 

، کار گرفته شد بهبررسی روایی آزمون اهداف و آرزوهای زندگی  برایهای دیگری که  یکی از روش
های مذهبی )درونی، بیرونی( بود که ضریب همبستگی  گیری جهت ۀبا پرسشنام نزموآهمبستگی محاسبۀ 

  نشان داده شده است. 8های مذهبی در قالب جدول  گیری مقیاس اهداف زندگی با جهت
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 نهایی پایایی و همگرایی روایی( و

 (یرونیب ی،)درون مذهبی های گیری جهت و زندگی اهداف میان همبستگی. 8 جدول

 ها مؤلفه ها حوزه
 مذهب

 یرونیب
 مذهب

 یدرون
 مذهب

 یرونیب
 مذهب

 یدرون

 یذات اهداف
 001/0 -021/0 یشخص تیعامل

 *126/0 034/0 یمحور اجتماع *125/0 014/0
 *129/0 009/0 یشخص سالمت و رشد

 یرونیب اهداف

 033/0 *139/0 (یمردم رشی)پذ تیمقبول

163/0* 01/0 
 -002/0 *141/0 (یاقتصاد تی)موفق ثروت

 043/0 092/0 یبدن ریتصو
 001/0 *13/0 نزاکت

 *-123/0 *143/0 یاساس یازهاین

 خود  یتعال اهداف
 **188/0 *178/0 ییهمنوا

011/0 462/0** 
 **48/0 -06/0 تیمعنو

  >p 01/0در سطح  یهمبستگ **
 >p 05/0در سطح  یهمبستگ*

 

خود با   اهداف ذاتی و تعالی میانکه  دهد میتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان ، ن8 جدول به توجه با
اما بین اهداف بیرونی با  ،(p>05/0) ه استداری مشاهده نشد امعن ۀگیری مذهبی بیرونی رابط جهت
گیری  جهتخود با   . بین اهداف ذاتی و تعالی(p<05/0) وجود داردداری  امعن ۀگیری مذهبی بیرونی رابط جهت

گیری مذهبی  اما بین اهداف بیرونی با جهت ،(p<01/0) داردداری وجود  امثبت و معن ۀمذهبی درونی رابط
اکتشافی و تأییدی، برای تعیین  عاملی تحلیلبعد از  .(p>05/0) نشده استداری مشاهده  امعن ۀدرونی رابط

ضریب پایایی برای هریک از  ۀج محاسبپایایی ابزار مذکور، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتای
 است. آمده 9های آن در جدول  های اهداف زندگی و حوزه مؤلفه خرده

 پرسشنامه های مقیاس برای آمده دست و انحراف استاندارد به یانگینکرونباخ، م ی. آلفا9 جدول
 آلفا آلفا ها مؤلفه ها حوزه

 یذات اهداف
 77/0 یشخص تیعامل

 79/0 یمحور اجتماع 90/0
 85/0 یشخص سالمت و رشد

 یرونیب اهداف

 83/0 (یمردم رشی)پذ تیمقبول

90/0 
 78/0 (یاقتصاد تی)موفق ثروت

 74/0 یبدن ریتصو
 58/0 نزاکت

 61/0 یاساس یازهاین

 خود  یتعال اهداف
 57/0 ییهمنوا

82/0 
 86/0 تیمعنو
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تا  57/0حاضر بین  ۀهای پرسشنام شده برای مؤلفه همحاسبدهد آلفای کرونباخ  نشان می 9نتایج جدول 
که همسانی  است 82/0و  90/0 ،90/0ترتیب  به خود  تعالیو برای شاخص اهداف ذاتی، بیرونی و  86/0

 .دهد را نشان میدرونی خوب پرسشنامه 

 گیری بحث و نتیجه
اهداف و آرزوهای زندگی انجام شد.  ۀپژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی پرسشنام

تا  57/0حاضر بین  ۀهای پرسشنام شده برای مؤلفه آلفای کرونباخ محاسبه ،دهد آمده نشان می دست نتایج به
که همسانی  است 82/0و  90/0 ،90/0ترتیب  خود به  و برای شاخص اهداف ذاتی، بیرونی و تعالی 86/0

آمده با مطالعات قبلی )گروزت و همکاران،  دست هفای کرونباخ ب. آلدهد را نشان میدرونی خوب پرسشنامه 
؛ تگرسون نتومانی، نتومنیس و نیکیتارس، 2007؛ دریز و همکاران، 2006؛ ونستینکست و همکاران، 2005
 خوان است. ( هم1394آرای لنگرودی، سرافراز و قربانی،  ؛ سبزه2011کینگ و میچل، -؛ هندرسن2010

اهداف و  ۀهای اصلی پرسشنام که مؤلفه کردعامل را استخراج  دهاول،  ۀاکتشافی مرتب عاملی تحلیل
گذاری شد. این  پژوهشی، معنویت نام ۀشده براساس پیشین اولین عامل کشف آرزوهای زندگی هستند که

 اصلی است. ۀاست که سؤاالت آن منطبق با عامل اکتشافی در نسخ ییها مؤلفه خردهعامل یکی از اندک 
خود و به مسائل کلی جهانی   وضوح، اهداف تعالی مقیاس معنویت بیانگر این است که اهداف معنوی، به خرده

 ؛ زیراطور ذاتی درونی یا بیرونی نیستند از لحاظ ماهیت، به، اما جسمانی فرد مربوط هستند در خارج از خود
که حس یک فرد برای ارتباط با   انینیازهای درونی است )مثل زم یدنبال ارضا معنویت، گاهی اوقات، به

(. این 1993ترس مجازات و جرم تحریک شود )ریان، ریگبی و کینگ،  باتواند  می اماشود(  کلیسا اغنا می
آرای لنگرودی، سرافراز و  ؛ سبزه2005های پیشین در این زمینه است )گروزت و همکاران،  نتیجه مشابه یافته

 (.1394قربانی، 
 یکارها و اعمال با مرتبط شتریب نشیب کسبسالمت شخصی نام دارد که بیانگر  بعدی رشد و ۀمؤلف

، 1های  این عامل گویه ۀشد . در مقایسه با مقیاس اصلی، مقیاس ترجمهاستمورد عالقه و سالمت جسمانی 
عاملی دلیل بار  به 1 ۀگوی ،عاملیت شخصی ۀمؤلف روی خرده 15و  5های  گویههمچنین  را ندارد. 22و  15، 5

که در  46و  33 ۀدو گوی دیگر، محوری بارگذاری شد. از سوی اجتماع ۀمؤلف در خرده 22 ۀمتقاطع حذف و گوی
روی  ،امنیت تعلق داشت ۀکه به مؤلف 23 ۀسالمت جسمانی تعلق داشتند و گوی ۀمؤلف مقیاس اصلی به خرده

سایر  در مقایسه بااکتشافی این سه گویه  عاملی تحلیلمؤلفه بارگذاری شدند. با این حال در نتایج  این خرده
رشد شخصی و سالمت جسمانی در برخی  ۀمؤلف پوشانی دو خرده . البته همداشتندها بار عاملی کمتری را  گویه
اهداف ذاتی  .مقیاس اهداف درونی یا ذاتی است اشتراک این دو خرده ۀچراکه نقط ؛انتظار است ها قابل گویه

شده  سازی و همسان های ذاتی انگیزش دلیل به بیشتر)این اهداف  خود خودمختارییند اکتساب ادلیل فر به
 از دیدگاه شناختی با پیامدهای مثبت همراه هستند. همچنین نیازهای اساسی روان یشوند( و ارضا ری مییپیگ

و سالمت  افراد به احساس امنیت ۀهم زیرا هستند؛  ( سالمت فیزیکی و امنیت نیز اهداف درونی2009بالبی )
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عیبی  بی باایمنی و سالمت،  زیرا ؛دیگر اهداف درونی، فیزیکی هستند در مقایسه بااین اهداف  .نیاز دارند
 .ارتباط دارندبدنی 

اعمال و کارهای  دادن انجام و در انتخاب بعدی عاملیت شخصی نام دارد که بیانگر خودمختاربودن ۀمؤلف
اصلی  ۀدر نسخ 9این مؤلفه جز سؤال  سؤاالتتوان گفت  ی میاصل ۀ. در مقایسه با نسخاستمورد عالقه 

 دربارۀ شتریب هرچه نشیب کسب و اعمال دادن انجام و در انتخاب خودمختاربودن)ذیل عامل رشد شخصی 
یک  یاما در تحلیل اکتشافی در فرهنگ ایرانی این سؤاالت رو ،قرار دارند (مورد عالقه یکارها و اعمال

زیبایی بود، روی  ۀمؤلف اصلی مربوط به خرده ۀکه در نسخ 9سؤال  دیگر عامل جدید بارگذاری شدند. از سوی
 تصویر به آینده در دارم دوست» 9این عامل بار عاملی معناداری داشته است. با نگاهی به محتوای سؤال 

سؤال دارای مفهوم این توان استنباط کرد که  می« برسم دارم و داشتم خود از حال یا قبالً که آلی ایده ذهنی
احتمالی  دلیلتواند  ست که میادادن اعمال و کارهای مورد عالقه توسط خود فرد  خودمختاری و انجام

 مؤلفه باشد. شدن این گویه به این خرده نزدیک
این عامل و  نددیک عامل جدید بارگذاری ش یزیبایی رو ۀشهرت با مؤلف ۀدر تحلیل اکتشافی، مؤلف

ترتیب به  که در مقیاس اصلی به 27و  36 ۀدو گوی دیگر، مقبولیت )پذیرش مردمی( نام گرفت. از سوی
مؤلفه بارگذاری شدند. با نگاهی به  بر روی این خرده ،جویی تعلق داشتند های ارتباط و لذت مؤلفه خرده

 27و سؤال « کنمابراز  ییاستثناو  رینظ یبعالقه و عشقم را به افراد  که لمیما اریبس» 36محتوای سؤال 
توان استنباط کرد که این دو سؤال از نظر دیگران  می« داشته باشم یجانیهپرشور و  یزندگ ندهیآدر  لمیما»

 مؤلفه باشد. شدن این گویه به این خرده احتمالی نزدیک دلیلتواند  که می دارندشدن  مفهوم مقبولیت و پذیرفته
گذاری شد. تمامی  پژوهشی، ثروت )موفقیت اقتصادی( نام ۀشده براساس پیشین پنجمین عامل کشف

های پیشین در این  اصلی منطبق است. این نتیجه مشابه یافته ۀاین عامل با عامل اکتشافی در نسخ یها گویه
 (.1394آرای لنگرودی، سرافراز و قربانی،  ؛ سبزه2005است )گروزت و همکاران،  باره

ارتباط یا پیوندجویی روی یک عامل جدید بارگذاری  ۀاحساس اجتماعی با مؤلف ۀفی، مؤلفدر تحلیل اکتشا
شخصی  رشدمؤلفۀ  که در مقیاس اصلی به خرده 22 ۀگوی دیگر، محوری نام گرفت. از سوی شد و اجتماع
 مؤثر طور به دارم دوست» 22مؤلفه بارگذاری شد. با نگاهی به محتوای سؤال  بر روی این خرده ،تعلق داشت

ای دارای  توان استنباط کرد این سؤال تا اندازه می« شوم مواجه زندگی خود و دیگران مشکالت و مسائل با
البته  ؛مؤلفه باشد شدن این گویه به این خرده احتمالی نزدیک دلیلتواند  ست که میامحوری  مفهوم اجتماع

 ۀمؤلف های خرده مچنین قرارگرفتن یکی از گویهاحساس اجتماعی و پیوندجویی و ه ۀمؤلفه پوشانی دو خرده هم
اشتراک این موارد، اهداف درونی یا ذاتی است.  ۀچراکه نقط ؛انتظار است رشد شخصی در این مؤلفه قابل

مربوط به رفاه  و خود  ( اظهار داشتند احساس اجتماعی دارای یک کیفیت تعالی2005گروزت و همکاران )
صالحیت و خودمختاری را اغنا  ،اغلب، نیازهای ارتباط؛ زیرا درونی است ماا ،های آینده است جامعه و نسل

ارتباط بسیار مستقیمی با  زیرا هستند؛  درونی وضوح بهو پیوندجویی از لحاظ ماهیت،  خود  کند. پذیرش می
 هستند. خود  تعالیجسمانی و  اهداف خودِ میاندر جایی  اما ،شناختی دارند نیازهای اساسی روان یارضا
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مؤلفه، سؤال  گذاری شد. با نگاهی به محتوای سؤاالت این خرده شده، تصویر بدنی نام هفتمین عامل کشف
دوست » 18سؤال  ،«سطح تناسب اندام خودم داشته باشمبارۀ احساس خوبی در ندهیآدوست دارم در » 25

طور  به ندهیآرم در دوست دا» 32و سؤال « خوبی داشته باشم یکیزیفو  یبدنفرم  ندهیآدارم در 
توان استنباط کرد این سه سؤال مفهوم تصویر بدنی  می« کنمرا پنهان  ام یریپهای  آمیزی نشانه موفقیت

زیبایی تعلق  ۀمؤلف به خرده 32حفظ سالمت بدن و سؤال  ۀمؤلف در فرم اصلی به خرده 18و  25. سؤاالت دارند
 مقایسه با خود خود در  مقایسه با بیرونی و تعالی ی دردرونی دو بُعد عمود ،طور که گفته شد داشت. همان

اساس کنند. بر بندی و فهم ماهیت و انواع اهداف بشر فراهم می جسمانی، روشی جالب و شهودی برای طبقه
افراد به احساس  ۀهم زیرا هستند؛ توان گفت سالمت فیزیکی و امنیت نیز اهداف درونی بندی می این تقسیم

 زیرا ؛دیگر اهداف درونی، فیزیکی هستند در مقایسه بااین اهداف  .(2009نیاز دارند )بالبی، امنیت و سالمت 
 .ارتباط دارندعیبی بدنی  بی باایمنی و سالمت، 

در فرم اصلی، به دو همنوایی  ۀکه مؤلف دهد میاکتشافی در این پژوهش نشان  عاملی تحلیلنتایج 
. با نگاهی به هستندهای هشتم و نهم این پژوهش  مؤلفه خرده تقسیم شد که همنوایینزاکت و  ۀمؤلف خرده

و « باادب و مطیع باشم دیگراندوست دارم در مواجهه با » 11نزاکت، سؤال  ۀمؤلف محتوای سؤاالت خرده
توان  می« کنمرفتار  ها آنو مناسب با  ستهیشا یا گونه باشم و به داشته سازشبا دیگران  لمیما» 45سؤال 

 همنواییبعدی طبق فرم اصلی،  ۀاین دو سؤال دارای مفهوم نزاکت و ادب هستند. مؤلف، استنباط کرد
« شبیه به مردمان دیگر باشد میها قهیسلآرزوها و  ندهیآ دردوست دارم » 34گذاری شد که شامل سؤاالت  نام
 بود.« کنمرفتار  ام جامعهباید متناسب و موافق با انتظارات » 21و 

 12 سؤاالتگذاری شد که شامل  اکتشافی، نیازهای اساسی نام عاملی حلیلت ۀمؤلف آخرین خرده
 ۀمؤلف . با نگاهی به محتوای سؤاالت خردهاستامنیت( از فرم اصلی  ۀمؤلف )خرده 13جویی( و  لذت ۀمؤلف )خرده

دوست دارم » 13و سؤال « زندگی جنسی طوالنی داشته باشم خواهم یم» 12نیازهای اساسی، سؤال 
توان استنباط کرد این دو سؤال نیازهای اساسی  می« ام برای غذا، مسکن و لباس برآورده شود اساسی نیازهای

افراد به احساس  ۀهم زیرا هستند؛ . سالمت فیزیکی و امنیت نیز اهداف درونیکنند میرا سنجش و ارزیابی 
چون  ؛دیگر اهداف درونی، فیزیکی هستند در مقایسه بااین اهداف  .(2009بالبی، )امنیت و سالمت نیاز دارند 

نه  و لذت وضوح مربوط به بدن است و اگرچه بر جویی به . لذتارتباط داردعیبی بدنی  بی باایمنی و سالمت، 
جویی گاهی اوقات برای  عالوه این حقیقت که لذت کارهای درونی خارج است؛ به ۀامنیت تمرکز دارد، از حیط

ند نشان ا اضطراب ۀنندک اوقات روشی برای اجتناب از مسائلی است که تحریک بیشتردر  اما ،لذت محض است
 عاملی حلیل(. 2003نه بیرونی ذاتی است )وینهوون،  جویی، از لحاظ ماهیت، نه درونی ذاتی و دهد لذت می

هداف ا .خود را شناسایی کرد  دوم، سه شاخص کلی اهداف ذاتی، اهداف بیرونی و اهداف تعالی ۀاکتشافی مرتب
ذیل شاخص اهداف بیرونی  ،جویی و امنیت بود های لذت مؤلفه که در فرم اصلی شامل خرده نیز سمانیج خود

توجیه است که در ادامه به ذکر  قابل سؤاالتیک و هم از نظر محتوای رقرار گرفتند. این یافته هم از نظر تئو
 دهد، میدوم نشان  ۀاکتشافی مرتب عاملی تحلیلطور که نتایج  جزئیات این یافته پرداخته شده است. همان
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محوری ذیل شاخص اهداف ذاتی قرار  های عاملیت شخصی، رشد و سالمت شخصی و اجتماع مؤلفه خرده
فرم اصلی اهداف ذاتی )رشد شخصی یا خودپذیری، ارتباط یا پیوندجویی، همکاری اجتماعی  براساسگرفتند. 

دلیل حمایت محیط از  گیرند که به رفتارها و اهدافی را دربرمی بیشتریا احساس اجتماعی و حفظ سالمتی(، 
بودن، داشتن ارتباط صمیمی با  نیازهای روانی برای شایسته یارضادلیل  نامشروط نیازهای اساسی، به یارضا

شوند. درمقابل اهداف بیرونی  گذاری و پیگیری می دیگران و انجام رفتارهای مورد عالقه و تأیید خود، ارزش
بر اجبار و  شوند که بنا و ظاهر یا جذابیت فیزیکی( اغلب رفتارها و اهدافی را شامل می هرت، ثروت)ش

های عاملیت شخصی،  مؤلفه (. این نتیجه که1996شوند )کاسر و ریان،  فشارهای بیرونی و درونی دنبال می
های پیشین در  یافتهمحوری ذیل شاخص اهداف ذاتی قرار گرفتند، مشابه  رشد و سالمت شخصی و اجتماع

 (.1394آرای لنگرودی، سرافراز و قربانی،  ؛ سبزه2005است )گروزت و همکاران،  بارهاین 
های شهرت، ثروت، تصویر بدنی، نیازهای  مؤلفه دوم، خرده ۀاکتشافی مرتب عاملی تحلیل براساسهمچنین 

گروزت و همکاران  ۀمطالع اساسبراساسی و نزاکت ذیل شاخص اهداف بیرونی قرار گرفتند. در فرم اصلی، 
هرچند هدف ایمنی نیز گرایشی را به  .جسمانی قرار گرفتند جویی و امنیت در بعد خود ( هدف لذت2005)

بنابراین این نتیجه تاحدودی  ؛خود نشان داد  نیز گرایشی را به ابعاد بیرونی و تعالی همنواییابعاد ذاتی و هدف 
طور که در مبانی نظری اشاره  همان (.2005است )گروزت و همکاران،  رهباهای پیشین در این  مشابه یافته

افراد به احساس امنیت و سالمت نیاز دارند  ۀهم زیرا ؛اند شد، سالمت جسمانی و امنیت نیز اهداف درونی
ی و ایمن زیرا ؛حدودی بیرونی و فیزیکی هستند دیگر اهداف درونی، تا در مقایسه بااین اهداف  .(2009)بالبی، 

نه امنیت  و لذت وضوح مربوط به بدن است و اگرچه بر جویی به . لذتارتباط دارندعیبی بدنی  بی اسالمت، ب
جویی، گاهی اوقات برای لذت  عالوه این حقیقت که لذت به .کارهای درونی خارج است ۀتمرکز دارد، از حیط

ند هست اضطراب ۀنندک اوقات روشی برای اجتناب از مسائلی است که تحریک بیشتردر  اما ،محض است
نه بیرونی ذاتی است )وینهوون،  جویی، از لحاظ ماهیت، نه درونی ذاتی و دهد لذت ( نشان می1991)بومیستر 

پول این »ی که صورت در اما ،تمرکز بر هدایا و مقام اجتماعی، یک هدف بیرونی است (. موفقیت مالی با2003
. تصویر و شهرت، یک گیرد میطعم فیزیکی  «های زودگذر و آنی جسمانی شود برای تضمین بقا و خرید لذت

عقاید  بر ؛ زیراموفقیت مالی، صفت خودبرتری بیشتری دارند در مقایسه با اما دارند،ویژگی بیرونی مشترک 
های بیرونی برای  مورد است: نگرانی دو، ترکیبی از این همنواییپایان،  . درهستندتمرکز مدیگران بیشتر 

نگرانی خودبرتری برای چیزی که خارج از خود فرد است )جامعه(. محتوای اهداف  -ق دیگرانیتطبیق با سال
افراد باشد )گروزت و  ۀهای آیند گیری عالیق و جهتنۀ یزممهمی در  ۀکنند بینی تواند پیش بدون تردید می

 (.2005همکاران، 
و معنویت ذیل همنوایی های  مؤلفه خردهدهد،  میدوم نشان  ۀاکتشافی مرتب عاملی تحلیلهمچنین نتایج 

( هدف 2005گروزت و همکاران ) ۀدر مطالع ،طور که ذکر شد خود قرار گرفتند. همان  شاخص اهداف تعالی
های پیشین در  یافتهبنابراین این نتیجه مشابه  ؛خود از خود نشان داده است  گرایشی را به ابعاد تعالی همنوایی

روایی مالک  (.1394آرای لنگرودی، سرافراز و قربانی،  ؛ سبزه2005است )گروزت و همکاران،  بارهاین 



 ...  ۀپرسشنام یسنج روان یها یژگیو                                                                                                          152

های مذهبی تعیین شد. نتایج  گیری اهداف و آرزوهای زندگی از طریق همبستگی با جهت ۀزمان پرسشنام هم
 دهد مینتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان دهد.  زمان آزمون را نشان می های روایی هم شاخص 9جدول 

اما بین اهداف  ،داری مشاهده نشد امعن ۀگیری مذهبی بیرونی رابط خود با جهت  اهداف ذاتی و تعالی میانکه 
گیری  با جهت خود  تعالی. بین اهداف ذاتی و وجود داردداری  امعن ۀگیری مذهبی بیرونی رابط بیرونی با جهت

 ۀگیری مذهبی درونی رابط اما بین اهداف بیرونی با جهت ،داری وجود داشت ابت و معنمث ۀمذهبی درونی رابط
اهداف و آرزوهای زندگی را برای  ۀهای پژوهش حاضر، پرسشنام بنابراین یافته نشد؛داری مشاهده  نامع

 .کند میمعتبر معرفی  ۀجمعیت دانشجویی ایران نسخ
علوم انسانی با  ۀهای دیگر در حوز اجرا، مانند پژوهشپژوهش حاضر با وجود تالش و دقت در مراحل 

دانشگاه  انیپژوهش را دانشجو نیا یآمار رو بوده است که باید درنظر گرفته شود. جامعۀ روبههایی  محدودیت
 میتعم یاست برا الزم نیبنابراانتخاب شدند؛  دردسترس صورتبه که دادند یم  لیتشک ییعالمه طباطبا

انجام یها یبررس بودنافراد جامعه استفاده کرد. اندک تر معرف یها نمونهو از  تیرا رعا طایجانب احت جینتا
 شوارپژوهش را د نیا یها افتهی ۀسیمقا یبرا الزم جینتا افتنی ران،یا در ابزار نیا ییایپا و ییروا ۀدربار شده
 نیبنابرا کند؛ دیتهد را پژوهش یرونیب اعتبار تواند یصورت دردسترس مکنندگان به . انتخاب شرکتکرد

صورت تصادفی انتخاب  ها به آتی برای افزایش اعتبار بیرونی نمونه درصورت امکان مطالعات شود یم شنهادیپ
 ۀمحققان در تحقیقات آینده از این پرسشنامه بهره گیرند که با فرهنگ جامعشود  میهمچنین پیشنهاد  شوند.

شود پرسشنامه با هدف اعتباریابی  تکمیل و تداوم پژوهش، پیشنهاد مییا برای  ،ایران سنخیت بیشتری دارد
زمان اجرا و نتایج  های مذهبی، تحصیلی، جنسیتی، سنی و... هم بیشتر در دو یا چند جامعه با تفاوت

درواقع با اعتباریابی مجدد این پرسشنامه در سایر  تراز بررسی شود. آمده با یکدیگر و با آرزوهای هم دست به
های شخصیت، هیجان و انگیزش  شناسی اسالمی در حیطه توان در راستای روان قشار جامعه، از یک سو میا

کاربردن آن برای سنین مختلف،  شناختی و به های آموزشی و روان گام برداشت و از سوی دیگر در قالب بسته
 خود افراد همت گماشت.  به ارتقای سطح سالمت و آرزوهای ذاتی و تعالی

 منابع
. دانشاجویان  در شاناختی  روان ساازگاری  و مذهبی گیری جهت رابطۀ(. 1384. )ع. م بلداجی، خاکسار و ،.ک خداپناهی،
 .309-320 ،(3)9. شناسی روان مجلۀ

 پیگیری بر مرگ اضطراب آزمایشگاهی اثر(. 1395. )ع ابوالقاسمی، و ،.س بشرپور، ،.ن حاجلو، ،.م لنگرودی، آرای سبزه
 .1-20 ،(23)6. اجتماعی شناسی روان های پژوهش. ناسالم آرزوهای و ها ارزش

 مطالعاات . آرزو شااخص  سنجی روان های ویژگی بررسی(. 1394. )ن قربانی، و ،.ر. م سرافراز، ،.م لنگرودی، آرای سبزه
 .97-114 ،(1)11. شناختی روان

. نوجوان دختران بدنی خودپندارۀ با بالیدگی و اقتصادی -اجتماعی وضعیت بین ساختاری رابطۀ(. 1389. )ز عبدالملکی،
 .تهران معلم تربیت دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان دانشکدۀ. حرکتی رفتار ارشد کارشناسی نامۀ پایان
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 انساجامی،  خودشناسای  بنیاادین،  شاناختی  (. نقش آرزوها، نیازهاای روان 1396) ب اکبری، و ،.ش زینعلی، ،.ز فروغی،
 .31-48 ،(13)2. رفتاری علوم در نوین های پیشرفت مجلۀ. مرگ اضطراب بینی پیش در خود شفقت
 ها آن به دستیابی شانس و آرزوها و اهداف بین شکاف نقش(. 1391. )م نیشابوری، دهقانی و ،.ه گراوند، ،.ح کارشکی،

 .133-154 ،(2)2. مشاوره و بالینی شناسی روان های پژوهش. دانشجویان شادکامی در
 المللای  باین  کنفارانس  دوماین . ها پارک در ورزش توسعۀ بر مؤثر عوامل بررسی(. 1394. )ک خوارزمی، و ،.س کشکر،

 .ایران تهران، اسفندماه، 27. صنایع مهندسی و مدیریت در نوین های پژوهش
 .فرهنگ پیک انتشارات و چاپ مؤسسۀ: تهران. رفتاری پژوهش در چندمتغیری های داده تحلیل(. 1385. )ع. ح هومن،

 و اضاطراب  مهاار  بار  ماذهبی  گیاری  جهت بدون و با مدتکوتاه گری درمان اثربخشی بررسی(. 1378) م بزرگی، جان
 .مدرس تربیت دانشگاه انسانی، علوم دانشکده. شناسی روان دکتری رسالۀ. تنیدگی
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