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چکیده
هدف این مطالعه بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه جهتگیری هدف معلم بود .به این منظور 033
معلم پایه اول تا ششم ابتدایی بهصورت تصادفی خوشهای طبقهای از میان معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران
انتخاب شدند و به مقیاس جهتگیری هدف باتلر ( )1332پاسخ دادند .این تحقیق توصیفی و از نوع اعتباریابی
است و ساختار عاملی پرسشنامه توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و پایایی ابزار توسط آلفای کرونباخ
و روش آزمون-بازآزمون موردبررسی قرار گرفت .نتیجۀ تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس
راهحلهای  0عاملی را نشان داد که  12/00درصد از واریانس کل را تبیین کرد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی
تأییدی شاخصهای برازش خوب مدل را نشان داد .آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر  3/11به دست آمد و
ضریب همبستگی در روش آزمون-بازآزمون  3721به دست آمد که بهطورکلی نشاندهندۀ پایایی قابلقبول
ابزار است .بهطورکلی نتایج نشاندهندۀ برازش خوب مقیاس جهتگیری هدف باتلر در جامعۀ ایران و پایایی
مناسب این پرسشنامه است که میتوان از آن برای تعیین جهتگیری هدف معلمان استفاده نمود.

واژگان کلیدی :ساختار عاملی ،پایایی ،جهتگیری هدف معلم.
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مقدمه
نظریۀ جهتگیری هدف 2یکی از برجستهترین دیدگاههای نظری در درک انگیزۀ پیشرفت
دانشآموزان بوده است .جهتگیری هدف بهعنوان دالیل و مقاصدی که فرد برای گرایش
یا درگیر شدن در تکالیف برای خود مشخص میکند ،تعریف میشود (پنتریچ.)1330 ،1
مطابق با این دیدگاه نظری دانشآموزان دالیل متفاوتی برای درگیر شدن یا نشدن در
فعالیتهای یادگیری و نیز معیارهای متفاوتی برای ارزشیابی و قضاوت دربارۀ شایستگیهای
خود دارند (ایمز2333 ،0؛ آردن و تورنر .)1331 ،0تا سالهای  2331-2332پژوهشها در
خصوص نظریۀ اهداف بر دو رویکرد هدفی ،اهداف تبحری و اهداف عملکردی تأکید
داشتند (ایمز ،آرچر 2311 ،1و نیکولز .)2313 ،1دانشآموزان با اهداف تبحری دغدغۀ
یادگیری ،فهم مطالب و حل مسئله دارند در حالی که دانشآموزان با اهداف عملکردی بر
پیشی گرفتن از دیگران متمرکزند (پکران ،الیوت و مایر .)1333 ،2تمایز بین این اهداف
پیشرفت محدود بود و الگوهای متنوع در پیامدهای شناختی ،انگیزشی و یادگیری
یادگیرندگان را تبیین نمیکرد .در نتیجه پس از مدتی با افزوده شدن بعد رویکرد -اجتناب
به طبقۀ اهداف عملکردی به یک مدل سهگانه تبدیل شد (الیوت و هاراکیویکز2331 ،1؛
میدلتن و میگلی2332 ،3؛ اسکالویک2332 ،23؛ اسکالویک ،واالس و اسلتا.)2330 ،22
دانشآموزان با جهتگیری هدفی عملکردی-رویکردی ،بر عملکرد بهترِ دوستان خود تکیه
دارند درحالیکه دانشآموزان دارای جهتگیری عملکردی-اجتنابی بر عدم عملکرد بد در
مقایسه با دوستان خود متمرکزند (بارون 21و همکاران.)1331 ،

1. goal orientation theory
2. Pintrich
3. Ames
4. Urdan, Turner
5. Archer, Nichols
6. Nichols
7. Pekrun, Elliot, Maier
8. Elliot & Harackiewicz
9. Middleton, & Midgley
10. Skaalvik
11. Valas, Sletta
12. Barron, Evans, Baranik, Buvinger
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مطالعات زیادی به مطالعۀ انگیزه دانشآموزان برای یادگیری پرداختهاند ولی مطالعات
در مورد انگیزه معلم برای تدریس کم است که شاید دلیل آن تعداد اندک چارچوبهای
مفهومی مقبول باشد (باتلر 1332؛ وات و ریچاردسون 1331 2الف) .باتلر ،از نظریه اهداف
پیشرفت که برای درک انگیزه دانشآموزان برای انجام تکالیف مدرسه مفید واقع شده است،
بهعنوان چارچوبی برای مفهومسازی انگیزه تدریس استفاده کرد باتلر (.)1332
نظریهپردازان نظریه اهداف پیشرفت بین اهداف تبحر ی ،1یادگیری یا تکلیفی که
دانشآموزان را بهسوی تالش برای کسب مهارت و دانش سوق میدهد با اهداف
عملکردی 0که دانش آموز را به سمت به رخ کشیدن برتری یا پنهان نمودن ضعف سوق
میدهد یک تمایز عمده قائل میشوند (ایمز و ایمز2310 0؛ دوک2311 1؛ نیکلز.)2313 1
اگرچه بسیاری از محققان در به کارگیری دو هدف تبحری و عملکردی ،دنبالهروی ایمز و
آرچر )2311( 2هستند ،باتلر ( )1332 ،1333اظهار میکند که واژگان هدف تبحری و هدف
توانایی( 1مثل ایمز و ایمز  )2310بهتر میتوانند تفاوت عمدهای که مورد تأکید همه
نظریهپردازان هدف است را ترسیم کنند؛ یعنی تفاوتی که میان تالش برای کسب شایستگی
و تالش برای نمایش یا اثبات توانایی وجود دارد (به نقل از گرانت و دوک1330 3؛ اردان و
میهر.)2331 23
بهطورکلی ،پیشرفت یک کشور در اولین مرحله بهنظام آموزشی آن وابسته است .در
نظام آموزشی موفق معلمان نقش بسیار مهمی دارند و اعتقاد بر این است که عملکرد خوب
دانشآموزان به کارایی نحوهی تدریس معلمان آنها وابسته است .عملکرد شغلی معلمان
یکی از مهمترین عوامل در تسهیل یادگیری دانشآموزان است (سالمت ،سمسو و
کمالو .)1320(،عملکرد شغلی معلمان بهصورت وظایفی تعریف میشود که توسط معلم در
یک دورۀ زمانی خاص و در یک مدرسه برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام میگیرد.
1. Watt & Richardson
2. task goals
3. Performance
4. Ames & Ames
5. Dweck
6. Nicholls
7. Archer
8. Mastery & ability
9. Grant & Dweck
10. Urdan & Maehr
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عملکرد شغلی باال بیانگر کیفیت آموزشی یک مدرسه است .بدون تردید معلمان از مهمترین
متخصصان برای آیندۀ جامعه به شمار میروند و بدون وجود آنها نظام آموزشی کارایی
الزم را ندارد (سالمت و همکاران .)1320 ،در مقالهای که توسط باتلر در سال  1332انجام شد،
تمرکز و پژوهش روی انگیزه معلمان بهجای دانش آموزان بود .پیشتر از اینها برای مدتی طوالنی
اغلب پژوهشها در زمینه روانشناسی آموزش انگیزه دانش آموزان را موردبررسی قرار میدادند و
به انگیزه در معلمان توجهی نداشتند ولی مطالعات همزمان معلم و دانشآموز نشان داده است که
انگیزه معلمها و اهداف آنها بیشترین نقش رو در ایجاد انگیزه و نهایتاً موفقیت دانش آموزان دارند.
درحالیکه تمامی تحقیقات قدیمی همگی بهطور سنتی به موضوع انگیزه دانشآموز پرداختهاند و
این باعث شده که چهارچوب نظری منسجم برای بررسی اهداف موفقیت در دانش آموزان وجود
نداشته باشد و در تحقیقات اخیر نشان داده شده است که تفاوتهای شخصیای که در معلمها
وجود دارد مثل شایستگی ،توانایی ادراک ،ارزش گزاری های آموزشی آنها و  ...بر روی کیفیت
انگیزه دانش آموزان بسیار مؤثر است .لذا باتلر ( )1332در راستای پیشنهاد خود یک مقیاس
برای جهتگیری هدف شغلی طراحی و اجرا کرد و چهار نوع جهتگیری را به دست آورد
که عبارتاند از :تبحرگرایی ،تبحر گریزی ،عملکردگرایی و عملکرد گریزی .با توجه به
انواع جهتگیری باتلر عقیده دارد معلمان در مدرسه و در شغل خود در پی پیشرفت و
موفقیت هستند ،اما معنای پیشرفت و موفقیت برای افراد گوناگون متفاوت است .برخی به
رشد صالحیتها و شایستگیهای خود میاندیشند (تبحرگراها) و برخی ،روزی را
موفقیتآمیز میدانند که در آن تالش کمتری انجام دهند مثالً اظهار میکنند تمایل دارند
که کار چندان سختی نداشته باشند (تبحر گریزی)؛ و همچنین نیز باتلر ( )1332در ادامه
توصیف ویژگیهای انواع هدفگرایی شغلی معتقد است که معلمان تبحرگرا از راهبردهای
کمک خواهی بهخوبی بهره میگیرند که این عامل منجر به بهبود در حرفه ،افزایش دانش و
کارآمدی میشود  .برخالف این دسته از معلمان ،آن دسته از معلمانی که رویکرد عملکرد
گریزی دارند از درخواست کمک کردن اجتناب میکنند و آن را عدم توانایی تلقی
میکنند .درباره پیوند جهتگیری هدف شغلی معلمان با سایر متغیرها یافتهها حاکی از آن
هستند که انواع جهتگیری هدف با میزان سرمایهگذاری فرد در کار مدرسه و درگیری با

پایایی و ساختار عاملی مقیاس جهتگیری هدف معلم برای تدریس

161

حرفه ،یادگیری دانش آموزان ،انگیزش ،فرسودگی شغلی ،میزان عالقه به تدریس و بهزیستی
روانی در رابطه است (رتلسدورف 2و همکاران.)1323 ،
از آنجا که معلمان افرادی هستند که هم خواندن را به افراد میآموزند و هم از
نزدیکترین و مرتبطترین افراد در ارتباط با مطالعههای نخستینِ دانش آموزان هستند بدون
شک رفتار و کردار آنها میتواند بر نگرش دانش آموزان نسبت به مطالعه مهم باشد،
همچنین موفقیت هر نظام آموزشی در حد تعیینکنندهای میتواند به دانش و مهارتهای
حرفهای معلم بستگی داشته شد .در نظر ژاپنیها شایستگی هر کشوری بهاندازه شایستگی
معلمان آن جامعه است؛ و از اینرو میتوان گفت ،معلم مهمترین عضو نظام آموزشی در
فرایند یاددهی-یادگیری و معمار اصلی نظام آموزشی است (نادری)2013 ،؛ و از اینرو،
همه ویژگیهای معلمان میتواند در رفتارها و نگرش دانش آموزان تأثیرگذار باشد.
همچنین ،در آرمانهایی که از سوی صاحبنظران برای نظامهای تعلیم و تربیت مطرح
میشود ،از معلم بهعنوان نقطه اتکا هر تغییر و تحولی یاد میشود (مهر محمدی )2023 ،و
وظیفه اصلی معلم را تبدیل فرد به شهروندی جهانی میدانند ،شهروندی که متعلق به جامعه
بینالملل در حالِ شدن است (درانی .)2010 ،باتلر ( )1332مدرسه را در حکم میدان پیشرفت
نهتنها برای دانش آموزان بلکه برای معلمان نیز میداند و کاربرد نظریه جهتگیری هدف را
برای مطالعه انگیزش معلمان پیشنهاد مینماید .باتلر ( )1332پیشنهاد کرد تئوری اهداف
پیشرفت ممکن است چارچوبی نویدبخش برای مفهومسازی انگیزه معلم ارائه کند .او
استدالل کرد که کالس درس نهفقط برای دانشآموز بلکه برای معلم نیز یک حوزه دستاورد
است که معلم در آن در تالش برای موفقیت شغلی است؛ اما موفقیت برای معلم ممکن است
تعریف دیگری داشته باشد ،بهعنوانمثال ،دنبال دستیابی به اهداف مختص به خود باشند و
اهداف دستاورد آنها در راستای تدریس باشد (باتلر .)1332 ،باتلر دریافت که پاسخ معلمان
به مقیاس خود  -گزارشی جهتگیری هدف برای تدریس که روی چهار عامل بارگیری
شده بود با اهداف شناساییشده قبلی متناظر هستند :الف) یادگیری و توسعه شایستگی
حرفهای ب) نشان دادن توانایی برتر در تدریس ج) اجتناب از نشان دادن فرودستی در توانایی
تدریس (گرایش هدف توانایی  -اجتنابی) د) سپری کردن روز با کمترین تالش (گرایش
هدف کار  -اجتنابی)( ،باتلر.)1332 ،
1. retelsdorf
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مطالعات زیادی به بررسی جهتگیری هدف در معلمان پرداختهاند (برای مثال استلیتنر

2

1331؛ گود و بروفی1333 1؛ پینتریچ 0و همکاران )2311 ،در این مطالعات پیشنهاد میکنند
که معلمان در میزان تمایل به تبحر یا ساختار هدف عملکرد کالسی با هم تفاوت دارند .این
اتفاقنظر وجود دارد که معلمان با دادن تکلیفهای چالشی و معنادار به دانشآموزانشان،
درصدد ایجاد ساختار هدف تبحری 0هستند؛ منظور تکالیفی است که تفکر نقادانه و یادگیری
را ترویج میکنند ،ایدههای غیرمرسوم و خطاهای دانشآموزی را بهمنزله فرصتی برای
یادگیری بیشتر میبینند و ارزیابی دانشآموز بر مبنای هنجارهای فرد-محور را بیشتر
میپسندند مثل پیشرفت نسبی در مقایسه با دستاورد قبلی دانشآموز را بیشتر میپسندند (ایمز،
2331؛ میدگلی  .)1331 ،2330برعکس ،معلمان با پافشاری روی یادگیری تحت الفظی،
تکالیفی با منحصراً یک پاسخ درست ،اجرای مکرر آزمون ،تشویق رقابت بین دانشآموزان
و تأکید روی هنجارهای ارجاعی اجتماعی 1که شاگردان را در مقایسه با یکدیگر رتبهبندی
میکند ،یک ساختار هدف عملکردی ایجاد میکنند.
میدگلی و همکاران ( )1333مقیاس خود  -گزارشی اقدامات تبحر -گرا و عملکرد -
گرای معلم را تدوین کردهاند .این مقیاس به ارزیابی میزانی که معلم روی تالش و پیشرفت
تأکید دارد و همچنین میزان تکلیفی که مطابق عالقه و توانایی شاگردانش در نظر میگیرد و
یا بر روی رقابت میان فردی 1و اهمیت نمایش توانایی برتر تأکید دارد میپردازد( .بومرت و
کولر1333 ،؛ بومرت و همکاران )1330،معتقدند ،این مقیاس برخی از خصوصیات تدریس
تبحر -گرا و عملکرد  -گرا را در نظر نمیگیرد بهخصوص مقدار تکالیف چالشی و
انگیزاننده ،تأکید روی تفکر مستقل و نقادانه ،استقبال از ایدههای نو توسط معلم یا برعکس،
تأکید روی یادگیری تحت الفظی و اهمیت دادن به تنها یک روش صحیح برای رسیدن به
یک جواب صحیح توسط معلم را نمیسنجد؛ و همچنین معتقدند ،تعریف واحدی از تدریس
خوب وجود ندارد اما تا حدودی در این مورد ،مبنی بر اینکه مقدار محرک شناختی 2فراهم
1. Astleitner
2. Good & Brophy
3. Pintrich, Cross, Kozma, & McKeachie
4. mastery goal structure
5. social reference norms
6. interpersonal competition
7. cognitive stimulation
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شده توسط معلم و میزان پرورش خودمختاری شناختی 2نقش مهمی در حمایت از یادگیری
جامع دانشآموزان ایفا میکند ،اتفاقنظر دارند (بومرت و کولر 1333 1،؛ بومرت و
همکاران )1330 ،0در مطالعه پیش رو عالوه بر سنجش تعلیم تبحر -گرا و عملکرد  -گرا،
یک مقیاس خود  -گزارشی نیز تدارک دیده شد تا فراهم آوردن محرک شناختی و
خودمختاری شناختی را توسط معلم ارزیابی کند .مقیاس خود  -گزارشی باتلر ( )1332برای
سنجش جهتگیری هدف معلمان طراحی شده است ،از اینرو در این پژوهش این مقیاس
یک خود گزارش دهی معلم است که میزان جهتگیری هدف معلم برای تدریس را نشان
میدهد .با توجه به اهمیت یافتههای مربوط به مقیاس جهتگیری هدف معلم در مدرسه و
تأثیر آن بر تدریس انتظار میرود که چنین ابزاری بتواند باعث ترقی تحقیقات شود و ترویج
و درک طبیعی جهتگیری هدف معلم نسبت به تدریس را نشان دهد؛ بنابراین هدف این
مطالعه گسترش هنجاریابی و گسترش مدل باتلر از گرایشِ هدف معلم برای تدریس است...

روش
این مطالعه توصیفی و از نوع اعتباریابی است .جامعه این پژوهش کلیه معلمان پایه اول تا
ششم مقطع ابتدایی مناطق یک تا نوزده شهر تهران است؛ که از این جامعه نمونهای شامل
 033معلم به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند بدین ترتیب
که در ابتدا مناطق  21 ،21 ،1 ،0 ،1و  21شهر تهران بهصورت تصادفی انتخاب و بهعنوان
خوشه اصلی در نظر گرفته شد و از هر منطقه ،چهار مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شد
سپس همه معلمان هر ششپایه تحصیلی در مدارس به مقیاس جهتگیری هدف معلمان پاسخ
دادند درنهایت ،دادههای مربوط به  033نفر مورد تحلیل قرار گرفت (متوسط سابقه تدریس
= 21/20؛ انحراف معیار = 22/00؛ متوسط سن = 02/13؛ انحراف معیار = )3/10
ابزار پژوهش :مقیاس باتلر ( )1332به زبان فارسی ترجمه گردید سپس پرسشنامه
ترجمه شده توسط دو متخصص رشتۀ زبان انگلیسی با روش ترجمۀ معکوس به انگلیسی
برگردانده شد .پس از تأیید عدمتغییر مفاهیم بر اثر ترجمه توسط اساتید ،بهمنظور بررسی
روایی محتوایی مقیاس در اختیار  23نفر از متخصصان قرار گرفت .برای بررسی اعتبار ساختار
1. cognitive autonomy
2. Baumert & Koller
3. Baumert et al.
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پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد .این پرسشنامه  21گویهای توسط
باتلر ( )1332برای سنجش جهتگیری هدف معلمان ساخته شد .معلمان در پاسخگویی به
این پرسشنامه باید میزان موافقت خود با  21عبارت را بر یک طیف  1تایی از یک (اصالً
موافق نیسیتم) تا ( 1کامالً مواف ق) مشخص کنند .نمونه گویه برای اهداف تبحری 2عبارت

است از " :من چیزهای جدیدی در مورد تدریس یا در مورد خودم بهعنوان معلم یاد گرفتهام،
من برای حل مسائل کالس سخت تالش میکنم و درنهایت موفق میشوم"؛ برای گرایش

رویکرد  -توانایی " :1نمرات امتحان کالسی شاگردان من بهتر از معلمان دیگر است ،مدیر
مدرسه معتقد است که توانایی تدریس من بهتر از سایر همکاران است" ،برای گرایش

اجتنابی -توانایی ":0هیچ سؤالی نیست که نتوانم جواب دهم ،نتایج آزمون کالس من بدتر
از سایر کالسها نیست" و برای گرایش هدف کار -اجتنابی" :0برخی از کالسهای من
کنسل شدند ،من میتوانم از مطالب سال قبل استفاده کنم و مجبور نباشم که درسهای
جدیدی آماده کنم" .در این پرسشنامه از معلمان در مورد اهداف پیشرفت بهصورت کلی
سؤال میشود نه در مورد کالس خاص .باتلر ( )1332میزان آلفای کرونباخ چهار عامل
اهداف تبحری ،اهداف رویکرد-توانایی ،اجتنابی-توانایی و کار-اجتنابی را به ترتیب ،3/21
 3/11و  3/22و  3/21گزارش داده است.

یافتهها
بررسی روایی محتوایی :به منظور بررسی روایی محتوایی مقیاس در اختیار  23نفر از
متخصصان قرار گرفت تا از بعد ضرورت (الوشه )2321،و مرتبط بودن (الین )2311،مورد
بررسی قرار گرفته و شاخصهای نسبت روایی محتوای ی )CVR( 1و شاخص روایی
محتوایی )CVI( 1محاسبه شدند .متخصصان عبارتهای مقیاس را در طیف «غیرضروری،
مفید ،ضروری» نمرهگذاری کرده و در ادامه شاخص نسبت روایی محتوایی ( )CVRبر
اساس معادله ) CVR=(ne-N/2)/(N/2محاسبه گردید .در این معادله  neتعداد
1. mastery
2. ability-approach
3. ability-avoidance
4. work- avoidance
5. Content Validity Ratio
6. Content Validity
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متخصصانی است که گزینه ضروری را انتخاب کردهاند و  Nتعداد کل متخصصان است.
شاخص  CVRبرای کل مقیاس نیز با محاسبه میانگین ضرایب تمامی عبارتها به دست
میآید .حداقل ضرایب قابلقبول  CVRبا حضور ده نفر متخصص برابر با  3/11و حداقل
ضریب  CVIبرابر با  3/23است (گیلبرت و پریون .)1321،نتایج نشان داد که ضرایب روایی
محتوایی برای تمامی عبارتها در سطح مطلوبی قرار دارد و شاخص  CVRبرای کل مقیاس
برابر با  3/33به دست آمد.
روایی عاملی اکتشافی :در ابتدا نمونه پژوهش به دو نیمه تقسیم شد .از تحلیل مؤلفههای
اصلی با چرخش واریماکس جهت تحلیل عاملی اکتشافی بر روی نیمه اول ( 213نفر) استفاده
گردید .در تحلیل عامل اکتشافی کفایت اندازۀ نمونه بر اساس شاخص کایزر-مایر-اولکین
( )KMO2و آزمون کرویت بارتلت قابلقبول بود .اندازۀ شاخص  KMOبرابر  37121بود
که نشاندهندۀ کفایت اندازۀ نمونه برای انجام تحلیل عاملی است و آزمون کرویت بارتلت
معنادار شد ( )Sig=3/332که فرضیۀ نبود همبستگی کافی بین متغیرها را رد کرد؛ در نتیجه
پیشفرضهای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مورد تأیید قرار گرفت .تعداد عوامل سازندۀ
مقیاس با توجه بهاندازۀ ارزشهای ویژۀ عوامل ،واریانس تبیین شدۀ هر عامل ،بار عاملی باالتر
از  3/0و با دست کم سه گویه در یک عامل و نمودار اسکری تعیین شد .برخی سؤاالت در
دو عامل بار عاملی داشتند که نهایتاً برای عاملی در نظر گرفته شدند که بار عاملی بیشتری
داشتند .قابلذکر است که مقدار بار عاملی این سؤاالت در عاملهای دیگر بسیار جزئی و
کمتر از  3/0بود لذا درمجموع هیچیک از سؤاالت حذف نشدند و درنهایت پرسشنامه در 0
عامل اشباع شد که این عوامل بر رویهم  12/00درصد واریانس را تبیین میکنند .اندازههای
ارزش ویژه ،درصد واریانس هر عامل و واریانس تجمعی در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .1اندازههای ارزش ویژه ،درصد واریانس هر عامل و درصد واریانس تجمعی
عاملها

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

2

0/01

12/22

12/22

1

1/31

21/11

00/10

0

2/12

23/03

00/00

0

2/22

1/33

12/01

1. Kaiser-Meyer-Olkin
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ساختار ساده عاملهای چهارگانه پرسشنامه جهتگیری هدف معلم پس از چرخش در
جدول  1نشان دادهشده است.
جدول  .2آیتمهای پرسشنامه گرایش هدف معلم و بارهای عاملی آنها
آیتمها
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم وقتی چیز جدیدی در مورد
خودم بهعنوان معلم یاد میگیرم
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر چیزی در کالس اتفاق
بیفته که باعث فهم عمیقتر من شود
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر دانشآموزی سؤالی
بپرسد که باعث تفکر دوباره من در مورد موضوع شود
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر ببینم که بهعنوان یک
معلم در حال رشد هستم و تدریسم بهتر شده است
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر کالس من در امتحان
نمره باالتری نسبت به سایر معلمها کسب کند
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر برای تدریس بهتر در
کالس نسبت به سایر همکاران تشویق شوم
احساس میکنم روز نسبتاً موفقی در مدرسه داشتم اگر در طی اجرای
برنامههای کالسم بهتر از سایر معلمان عمل کرده باشم
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر مدیر من را بهعنوان
یکی از بهترین معلمان در مدرسه معرفی کند
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر در مالقات با مدیر ،من
را یکی از معلمان مشکلساز نداند
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر دانش آموزان سؤالی
نپرسند که نتوانم به آن جواب دهم
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر در کالس من امتحان
دانش آموزان بدتر از سایر کالسها نباشد
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر برنامه درسی کالس من
عقبتر از سایر معلمها نباشد
احساس میکنم روز نسبتاً خوبی در مدرسه داشتم اگر امتحان یا تکلیفی
برای تصحیح نداشته باشم
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر برخی کالسهای من
کنسل شده باشند

عامل

عامل

عامل

عامل

2

1

0

0

3/13
3/22
3/13
3/10
3/21
3/20
3/23
3/12
3/22
3/23
3/11
3/11
3/10
3/01
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آیتمها
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر موضوعات آسان باشند
و نیازی به آمادگی برای تدریس نداشته باشم
احساس میکنم روز موفقی در مدرسه داشتم اگر بدون تالش زیاد کار
کرده باشم
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عامل

عامل

عامل

عامل

2

1

0

0
3/00
3/00

روایی عاملی تأییدی :در ادامه از تحلیل عامل تأییدی بر نیمه دوم نمونه ( 213نفر) استفاده
شد .بهمنظور تأیید ساختار عاملی بهدست آمده ،تحلیل عاملی تأییدی با نرمافزار  Lisrelو
روش بیشینه درستن مایی به اجرا در آمد .جهت ارزیابی مدل از شاخصهای برازندگی
استفاده شد .یکی از این شاخصها  2است که عدم معناداری آن نشان از برازش مناسب
مدل دارد؛ اما این شاخص نسبت به حجم نمونه حساس بوده و در نمونههای بزرگ ،علیرغم

برازندگی مطلوب مدل ،معنادار میشود .بر این اساس ،پیشنهاد شده است از دیگر
شاخص های برازش نیز استفاده شود .نسبت مجذور خی به درجات آزادی ( )2/dfیکی از
این شاخصهاست که ضرایب بین  2تا  0برای آن مناسب هستند .شاخص خوبی برازندگی
( ،)GFIشاخص خوبی برازندگی تعدیلشده ( ،)AGFIشاخص برازندگی هنجار شده
( )NFIو شاخص برازندگی مقایسهای ( )CFIاز سایر شاخصهای برازندگی هستند که
میزان قابلقبول آنها باید از  3/33بزرگتر باشد .شاخص استانداردشده ریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب ( )RMSEAنیز باید در مدلهای قابلقبول از  3/31کمتر باشد (تاباکنیک
و فیدل .)1321،نمودارهای  2و  1نتایج مربوط به مقادیر پارامتر استاندارد و مقادیر تی را
نشان میدهد.
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نمودار  .2مقادیر تی در تحلیل عاملی تأییدی

مقادیر پارامتر استاندارد برای هر یک از عوامل ،نشاندهنده بار عاملی آنها روی
متغیر نهفته مربوط بوده که مقدار  t˃1متناظر آنها نیز معناداری سهم آنها در
اندازهگیری متغیر نهفته را نشان میدهد .همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود همۀ
مقادیر  tبزرگتر از  1هستند و لذا همگی در سطح  3/31معنادار میباشند .شاخصهای
برازش جذر میانگین مجذورات باقیمانده ( ،)RMSEAشاخص نیکویی برازش (،)GFI
شاخص نیکویی برازش تعدیلشده ( ،)AGFIشاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص
برازش هنجار شده ( )NFIدر جدول  0ارائه شده است.
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل
df

X2

RMSEA

CFI

NFI

GFI

AGFI

31

113/20

3/31

3/30

3 /3

3/32

3/11

همۀ شاخصهای برازش در جدول حاکی از برازش خوب مدل است .با توجه به مدل
اصلی پرسشنامه جهتگیری هدف معلم شامل  0عامل یا گرایش است.
اعتبار :از روش آزمون-بازآزمون نیز برای بررسییی پایایی پرسییشیینامه اسییتفاده گردید،
بدین ترتیب که  03معلم انتخاب و پس از دو هفته دوباره به پرسیشنامه پاسخ دادند که نتایج
تحلیل همبسییتگی نشییان داد نمرات آزمون با نمرات باز آزمون با ضییریب همبسییتگی 3721
بهطور معنادار رابطه دارند ( )Sig= 3/332که نشییان میدهد ابزار از پایایی خوبی برخوردار
اسیییت .مقدار آلفای کرونباخ نیز در پژوهش حاضیییر محاسیییبه و برای چهار عامل اهداف
تبحری ،اهیداف رویکرد-توانیایی ،اجتنیابی-توانیایی و کار-اجتنابی به ترتیب ،3/10 ،3/22
 3/21و  3/13و برای کل مقیاس  3/11به دست آمد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر اعتباریابی پرسشنامه جهتگیری هدف معلم بود که توسط باتلر
( )1332تهیه شده بود .مطالعات نشان دادهاند که ابزارهای مورداستفاده در مطالعات پژوهشی،
باألخص در رابطه با آزمودنیهای مؤسسات آموزشی ،بایستی مبتنی بر مبانی نظری قوی
باشند (دی ،ولیس. (1330 ،باتلر ( )1332پیشنهاد کرد تئوری اهداف پیشرفت ممکن است
چارچوبی نویدبخش برای مفهومسازی انگیزه معلم ارائه کند .او استدالل کرد که کالس
درس نهفقط برای دانش آموز بلکه برای معلم نیز یک حوزه دستاورد است که معلم در آن
در تالش برای موفقیت شغلی است؛ اهداف پیشرفت یکی از سازههایی است که میتوان به
آن بهعنوان یکی از توانمندسازیهای تحصیلی توجه کرد .یکی از موضوعات مهم در حوزه
انگیزش ،بررسی نقش اهداف پیشرفت با سوگیریهای اهداف است (کارشکی.)2012 ،
نظریه اهداف ،رویکردهایی را توضیح میدهد که افراد در موقعیتهای مختلفِ پیشرفت
دارند و فرض میکند که اهداف ،مسیر رفتار شناخت و انگیزه را مشخص و هدایت میکند
(ایمز2331 ،؛ لی و همکاران .)1323 ،در پژوهش حاضر اعتباریابی در دو مرحله اکتشافی و
تأییدی صورت گرفته است .یافتههای بهدستآمده در این مرحله پژوهش نشان داد که انجام
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تحلیل عاملی اکتشافی بر روی ماتریس ضرایب همبستگی با روش عاملیابی مؤلفههای
اصلی و چرخش واریماکس و در نظر گرفتن حداقل مقدار بارگذاری هر آیتم بر روی
عوامل  ،3/03با چهار عامل اشباع میشود که دارای بیشترین همخوانی با ساختار نظری در
نظر گرفتهشده برای ساخت مقیاس است و این چهار عامل با ارزش ویژه باال  2در مجموع
 12/00درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین میکنند .چهار عامل بهدستآمده به ترتیب

شامل اهداف تبحری ،گرایش رویکرد– توانایی ،گرایش اجتنابی -توانایی و گرایش هدف
کار -اجتنابی است .اعتبار آیتمها ،زیرمقیاسها و کل مقیاس در گروه مدرجسازی نشان داد
که کلیه زیرمقیاس از ضرایب مناسب همگونی درونی برخوردار است .ضرایب همبستگی
بین آیتمها و زیرمقیاسها نیز نشان داد که این ضرایب بین  3/11و  3/23است .در تبیین این
یافته میتوان گفت ،همۀ عوامل دارای ضریب آلفای کرونباخ باالی  3/2بودند که پایایی
خوب عوامل را نشان میدهد .در ادامه با انتخاب نمونه دیگری از جامعه ،تحلیل عاملی تائیدی
بر روی دادههای گروه روایییابی انجام شد در مجموع مدل از ویژگیهای مناسب برازش
برخوردار بود و ساختار عاملی تأییدی دارای چهار عامل دارای برازش مناسبی برای این
دادهها بود .اعتبار آیتمها نشاندهنده آن بود که کلیه زیرمقیاس ها از ضرایب مناسب همگونی
در دامنه بین  3/11و  3/22برخوردار بودند .در مجموع میتوان گفت که آیتمها و
زیرمقیاسها و درنتیجه کل مقیاس از ضرایب همگونی درونی مناسبی برخوردار بودند.
درنهایت اینکه میتوان عنوان نمود این پرسشنامه از پایایی برخوردار است و تحلیل
عوامل نیز عوامل پرسشنامۀ اصلی را نمایان میکند و بهطورکلی میتوان ازآنجهت تشخیص
جهتگیری هدف در معلمان استفاده نمود اما باید به خاطر داشت که با توجه به نمونۀ محدود
مطالعۀ حاضر و همچنین استفاده از ابزار خودگزارشی و با توجه به تفاوتهای فرهنگی تعمیم
نتایج باید با احتیاط صورت پذیرد .پیشنهاد میشود این مطالعۀ بر روی نمونههای دیگر با
تنوع بیشتر و با اندازۀ بیشتر انجام گیرد تا تکرارپذیری نتایج مورد آزمون قرار گیرد .همچنین
پیشنهاد میشود مطالعات آینده از مصاحبه جهت تکمیل و مقایسۀ نتایج حاصل از پرسشنامه
استفاده گردد و همچنین جهت بررسی روایی ساختار ،پرسشنامۀ کنونی با پرسشنامههای مشابه
و متفاوت مورد مقایسه قرار گیرد .در آخر ،برای تبیین یافتههای این پژوهش میتوان اذعان
داشت که در روانشناسی تربیتی معاصر ،نظریه جهتگیری هدف از مؤثرترین رویکردها در
انگیزش بوده و تلویحات انگیزشی مهمی در یادگیری و عملکرد دارد (رفیع زاده.)2032 ،
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محدودیتها
درنهایت به محدویتهایی اشاره میکنیم که برای تحقیقات بعدی باید مدنظر قرار
بگیرند .پیوستگی درونی مقیاس گرایش هدف در پژوهش حاضر با مقدار گزارششده
توسط باتلر قابلمقایسه و قابلقبول بود؛ بنابراین مطالعات بیشتر برای توسعه زیرمقیاسهای این
مقیاس با افزودن گویههایی درباره پیشداوریهای مختلف و محبوبیت اجتماعی توصیه
میشود .یک مطالعه قبالً نشان داده که گرایش هدف معلم میتواند گزارش دانشآموز از
رفتار معلم را پیشبینی کند (باتلر و شیباز .)1320 ،در نظر داشتن چنین مقیاسهایی در
مطالعات بعدی میتواند به معضل متغیرهای مشترک احتمالی رسیدگی کند .از مطالعه حاضر
نمیتوان روابط علّی استنتاج کرد .لذا نتیجهای مثل معلمانی که خواهان کمترین تالش هستند
با فرسودگی بیشتری مواجه میشوند به مطالعاتی در بازه زمانی طوالنیتر نیازمند است تا
مسیر آنها را در نقاط زمانی متعددی بررسی کند و به یک احتمال منطقی و قابلقبول برسد.
شاید مفهومسازی اهداف جهتگیری دانشآموزان به این دلیل موردانتقاد باشد که به
قیمت چشمپوشی از اهداف اجتماعی بالقوه تأثیرگذار روی اهداف تحصیلی تمرکز کرده
(اردان و میهر .)2331 ،این خأل در مطالعه حاضر نیز به چشم میخورد زیرا تدریس ذاتاً در
یک محیط اجتماعی و میان فردی اتفاق میافتد و فقط یک تالش فردی نیست اشتیاق برای
پرورش ،تعامل و ایجاد روابط صمیمی با شاگردان از جمله دالیل مهم معلمان برای ورود به
تدریس است (وات و ریچاردسون  1331ب) .میتوان بررسی کرد که آیا تالش برای ایجاد
روابط دلسوزانه و رضایتبخش با دانشآموزان مستلزم داشتن دسته متمایزی از اهداف
شخصی برای معلم است.
علیرغم برخی محدودیتهایی مانند مشکالت مربوط به اجرای پرسشنامه و سوگیری در
پاسخدهی به سؤاالت مطالعات فعلی با دیگر تحقیقات همگرا هستند که تأیید میکنند که
تئوری هدف جهتگیری هدف چارچوبی نویدبخش برای مطالعه انگیزه معلمان در
فرهنگها و مدارس مختلف است .مهمتر اینکه روابط کامالً پیوسته با اقدامات تعلیمی ،عالقه
معلم و فرسودگی حاکی از آن است که جهتگیری هدف معلم برای او و شاگردانش
متضمن پیامدهای معناداری است .در حال حاضر شواهدی در دست است که انگیزه معلم
مانند دانشآموزان تحت تأثیر زمینهها است (باتلر و شیباز1320 ،؛ پلتیر و همکاران.)1331 2
1. Pelletier et al.
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در این خصوص یک اشاره ضمنی روشن میتواند این باشد که تدریس وقتی در
کارآمدترین حالت ممکن اتفاق میافتد که مدرسه و مدیران مدارس نهفقط مشوّق
.دانشآموز بلکه مشوّق معلم نیز باشند
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