
  
  
  
  

ي هدف شغلي در گيرجهتي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه هاويژگيبررسي 
  معلمان ايراني

  
  *1ميرصالحياسر رضاپور

  
  چكيده 

ر دي هدف شغلي گيرجهتي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه هاويژگياين پژوهش با هدف بررسي 
هاي هرستانشمان صيفي، شامل كليه معلمعلمان ايراني انجام شد. جامعه پژوهش، در اين مطالعه تو

ي تصادفي گيرنمونه معلم به صورت 448ي تحصيلي بود كه از اين ميان هادورهاشكذر و ميبد در تمامي 
رضايت  )،1997دوال (ي هدف شغلي فنگيرجهتي هاپرسشنامهها به كمك اي انتخاب شدند. دادهطبقه

و با استفاده از  آوريجمع) 1992لكرد شغلي پاترسون () و عم1967شغلي مينه سوتا (ويس و همكاان، 
يي رسي روا. برتحليل عاملي تأييدي، و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

دار است. ي برخورخوب صوري با استفاده از روش تأثير گويه نشان داد كه اين پرسشنامه از روايي صوري
رفت. نتايج تحليل مورد تأييد قرار گ CVIو  CVRي هاشاخصستفاده از همچنين روايي محتوايي آن با ا

تنابي اج-لكردي، عمي هدف يادگيرگيرجهتعاملي تأييدي، ساختار سه عاملي اين پرسشنامه شامل ابعاد 
هاي شنامهبا پرس بوليگرايشي را مورد تأييد قرار داد. اين پرسشنامه روايي همگراي قابل ق-و عملكرد
يايي ستفاده از پا). در نهايت، ضريب پايايي اين پرسشنامه با اp>05/0( كرد شغلي داشتعمل رضايت

 75/0، و 76/0، 81/0ي هدف يادگيري، گرايشي و اجتنابي گيرجهتي هامقياس يازآزمايي براي زير
)05/0<p ي هاهيافتتوجه به . با بدست آمد 85/0، و 88/0، 92/0به ترتيب ) و با استفاده از ضريب آلفاي

 ايراني علماني هدف شغلي در مگيرجهتتوان نتيجه گرفت كه نسخه فارسي پرسشنامه اين پژوهش مي
  .از روايي و پايايي مناسبي برخوردار است
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Abstract 
This study was to Psychometric characteristics of work domain goal 
orientation questionnaire Farsi Version in Iranian Teachers. As a descriptive 
study, populations were all Ashkezar and Meybod city teachers, 448 ones 
were selected by categorical random sampling. Data were gathered by work 
domain goal orientation questionnaire (VandeWalle, 1997), Minnesota job 
satisfaction questionnaire (Weiss et al., 1967), and job performance 
questionnaire (Patterson, 1992) and then analyzed utilizing Pearson 
correlation and confirmatory factor analysis. Face validity was checked via 
item impact approach showing the appropriate face validity of 
questionnaire. Content validity was confirmed by CVI and CVR indexes. 
Confirmatory factor analysis confirmed the three factor structure of the 
questionnaire including learning goal orientation, performance-prove, and 
performance-avoid. Correlation between this questionnaire, job satisfaction, 
and job performance showed the questionnaire possesses an appropriate 
divergent and convergent validity (p<.05). Finally, reliability of the 
questionnaire using test-retest method for learning, performance-prove, and 
performance-avoid goal orientation was.81,.76, and.75, respectively (p<.05) 
and using Cronbach alpha was.92,.88, and.85, respectively. It can be 
concluded Farsi version of work domain goal orientation questionnaire in 
Iranian teachers possesses an appropriate validity and reliability. 
  

Keywords: Work Domain Goal Orientation, Psychometrics, 
Teachers, Validity, Reliability 
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  مقدمه
. )1396آبادي، گيري هدف افراد در آن شغل دارد (شفيعموفقيت در يك شغل بستگي به شيوه جهت

اسنادها و  ها،ي هدف را به صورت الگوي منسجمي از باورگيرجهت )2007( 1پاين، يانگ كورت و بيوبين
ها شود تا نسبت به برخي موقعيتد كه مقاصد فرد را تعيين كرده و سبب مينكنهيجانات فرد تعريف مي

هدفگذاري شغلي ابزار . ها به گونه اي خاص عمل نمايدن موقعيتآگرايش بيشتري داشته و در 
جهت  در را كند كه فردل مياي عمنقشههمانند  و دهدقدرتمندي براي اثربخشي شغلي دراختيار قرار مي

هدف شغلي به . )2005، 2(دراگوني كندشغلي هدايت مي ارتقاء مناسب به سوي پيشرفت و درست و
 را اين هدف او تصميم بگيردكه درزندگي چه مي خواهد. تمركز داشته باشد و تا فردكمك مي كند
، 3كانفر، بير و آكرمن( خواهد برسد تا به آنچه مي كمك مي كند و دهد،انگيزه مي به او هدايت مي كند،

2013(.  
گزينند (يا پردازد كه چرا افراد، هدف خاصي را بر ميي هدف به اين موضوع ميگيرجهتنظريه 

پردازند (كاپالن و بر نمي گزينند)، و چگونه به هدف مورد نظر نزديك شده و به تكاليف مرتبط با آن مي
ه معناي دنباله روي از اهداف و معيارهاي شغلي است كه فرد ي هدف در شغل بگيرجهت). 2007، 4ميهر

ي هدف در شغل بستر الزم را جهت گيرجهت. )1997، 5براي اشتغال خود در نظر گرفته است (فن دوال
چالش انگيز شدن كار براي كاركنان فراهم مي آورد. اين چالش انگيزي زماني كه در كنار انگيزش شغلي 

 تمركز تا كند مي كمك فرد به شغل عملكرد شغلي افراد را باال ببرد. هدف درقرار بگيرد، مي تواند 
 به كند، مي هدايت را او هدف اين انجام دهد. خواهد مي شغلش چه در كه بگيرد تصميم و باشد داشته

برسدو عملكرد شغلي بهتري داشته باشد  خواهد مي به آنچه تا كند مي كمك و دهد، مي انگيزه او
  ).2007، 6مارينووا و ليم(چيابورو، 

ي هدف را مطرح مي كنند؛ گيرجهت) سه نوع 2007) و همچنين كاپالن و ميهر (1997( 7اليوت و چرچ
-ي هدف عملكردگيرجهت، ج) 9گرايش- ي هدف عملكردگيرجهت، ب) 8ي هدف تبحريگيرجهتالف) 

غلش و يادگيري چيزهاي ي هدف تبحري، فرد روي بهبود مهارتهايش، تسلط برشگيرجهت. در 10اجتناب
اهداف » من به چه صورت مي توانم اين كار را انجام دهم«جديد تمركز مي كند، پرسشهايي از قبيل 

در ). 2001، 11، ميدگلي، كاپالن و ميدلتون1997، اليوت و چرچ، 1999كند (اليوت، تبحري را منعكس مي
                                                      

1- Payne, Youngcourt & Beaubien 
2- Dragoni 
3- Kanfer, Beier & Ackerman 
4- Kaplan & Maehr 
5- Vandewalle 
6- Chiaburu, Marinova & Lim 
7- Elliot & Church 
8- Mastery goal orientation 
9- Performance goal orientation 
10- Avoidant goal orientation 
11- Midgley, Kaplan & Middleton 
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اشد. در اين نوع هدف، افراد بر رشد بي تبحري، هدف اصلي افراد يادگيري و فهم مطالب ميگيرجهت
شايستگي خود از طريق تسلط بر تكاليف و كسب مهارتهاي جديد تمركز داشته و يادگيري را براي خود 
يادگيري دوست دارند. شايستگي در نظر اين افراد، به معني غلبه بر مسايل چالش انگيز و افزايش توانايي 

فرد روي به  گرايش،-ي هدف عملكردگيرجهت). در 2007 ميهر، ها و مهارت ها مي باشد (كاپالن و
هاي منفي از احساس كفايتش تمركز هاي مطلوب و به حداقل رساندن ارزشيابيحداكثر رساندن ارزشيابي

ي هدف گيرجهتاهداف  » آيا اين كار را بهتر از دوستم انجام خواهم داد؟«هايي از قبيل كند، پرسشمي
تمركز اصلي فرد بر ي، گيرجهت. در اين نوع )2007ميهر،  (كاپالن وكند ميگرايش را منعكس - عملكرد

بهترين بودن در ميان ديگران و كسب قضاوت مطلوب ديگران مي باشد. اين افراد خود را در معرض 
كنند با صرف كمترين تالش و هزينه به هدف اصلي خود تكاليف چالش انگيز قرار نمي دهند و سعي مي

باشد ر ديگران برسند. در نظر اين افراد شايستگي معادل با كسب موقعيت باالتر مييعني برتري ب
اجتناب فرد به خاطر ترس از ارزشيابي منفي همچون كند -ي هدف عملكردگيرجهتدر ). 1999(اليوت،

افراد )، 1997كند (اليوت و چرچ، ذهن به نظر رسيدن، از شركت و انجام فعاليت هاي شغلي خودداري مي
كنند. اجتناب در جهت اجتناب از نفهميدن مطالب، شكست و خطا تالش مي-ي هدف عملكردگيرجهتا ب

ها، توانايي يا حافظه خود هستند و شايستگي در اين نوع هدف، به اين افراد نگران از دست دادن مهارت
  ). 2001، 1صورت دستيابي كامل به تكليف تعريف مي شود (اليوت و مك گريگور

ايشي ي تبحري و گرگيرجهتي هدف معلمان، خصوصاً گيرجهتدهد كه ا نشان ميهيافته
ي، ، بيرامرگريداري پيش بيني كند (بدري گها را به طور معنيتواند رضايت و انگيزش شغلي آنمي

غلب سازه هاي ). نتايج تحقيقات حاكي از اين است كه ا1395؛ حاجي حسني و كاوه، 1394غالمي، 
، ، جنسيتند سني هدف تحت تاثير عوامل مختلف از جمله عوامل شخصيتي مانگيرجهت انگيزشي مانند

و  جي حسني(حا نژاد و خود پنداره شخص و عوامل محيطي مانند بافت، موقعيت و فرهنگ قرار دارد
  ).1395كاوه، 

ي هدف گيرجهتكند: ي هدف در شغل را به سه بعد تقسيم ميگيرجهت) 1997فن دوال (
. 4اجتناب-عملكرد-ي هدف عملكردگيرجهت، و 3گرايشي-ي هدف عملكردگيرجهت، 2يادگيري

ي هدف تبحري است. دو گيرجهت) از 1999ي هدف يادگيري تقريباً مشابه مفهوم اليوت (گيرجهت
شوند. افراد ) مطرح مي1999ي هدف ديگر نيز مشابه همان مفاهيمي است كه توسط اليوت (گيرجهت

ف يادگيري، از يك انگيزش دروني برخوردارند كه جداي از تمايل به برتري در ي هدگيرجهتداراي 
شغل و يا اجتناب از قضاوت هاي نا مطلوب ديگران، از تعهد شغلي بااليي برخوردارند. اما افراد داراي 

                                                      
1- McGregor 
2- learning goal orientation 
3- Prove performance goal orientation 
4- Avoid performance goal orientation 
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گرايشي اگر تعهد شغلي دارند براي كسب برتري شغلي و موفقيت در مقابل - ي هدف عملكردگيرجهت
اجتناب، به دليل اجتناب از شكست شغلي و -ي هدف عملكردگيرجهتاست و افراد داراي ديگران 

). جانسن و ون 2001دهند (فن دوال و همكاران، قضاوت هاي ديگران وظايف شغلي خود را انجام مي
ي هدف تبحري كارايي بيشتري در شغل گيرجهت) در مطالعه خود دريافتند كه افراد داراي 2004( 1يپرن
د دارند به دليل اينكه آن ها تعامالت خوبي را با همكاران خود برقرار مي كنند و عملكرد خود را ارتقاء خو

  اجتناب، رضايت و عملكرد شغلي پايين تري دارند. -ي هدف عملكردگيرجهتمي دهند؛ اما افراد داراي 
بنا و پايه شكل تواند زيري هدف شغلي و مديريت آن در افراد ميگيرجهتبا توجه به اينكه 

گيري بسياري از مفاهيم شغلي مانند انگيزش، عملكرد، رضايت و سازگاري شغلي باشد، لذا قبل از 
براي دست يابي به كيفيت شغلي باالتر، بايستي روي پرداختن به ساير مفاهيم شغلي و تغيير آن 

ديگر شغلي را نيز تغيير داد. از ي هدف شغلي افراد كاركرد تا با تغيير آن، بتوان ساير متغيرهاي گيرجهت
ي شغلي كاركنان را مورد سنجش قرار دهد گيرجهتاين رو، وجود ابزاري معتبر كه بتواند به طور دقيق 

ضروري به نظر مي رسد. خصوصاً اينكه ابزار معتبري در ايران كه روايي و پايايي آن مورد بررسي قرار 
ي شغلي وجود گيرجهتمعتبرترين ابزاري كه براي سنجش توان گفت گرفته شده باشد، وجود ندارد. مي

فن  2ي هدف شغليگيرجهتپژوهش از آن استفاده شده است، مقياس  1000دارد و تاكنون در بيش از 
، اين هاپرسشنامه) است. عالوه بر استفاده بيشتر محققين از اين پرسشنامه نسبت به ساير 1997دوال (

ي مشابه اعتبار بيشتري دارد كه براساس نظريه هاپرسشنامهساير پرسشنامه از اين جهت نسبت به 
ي هدف بر اساس اين نظريه گيرجهت) طراحي شده است و ابعاد 1997ي هدف (اليوت و چرچ، گيرجهت

دهد. همچنين اعتبار آن در پژوهش هاي مختلف مورد تأييد قرار گرفته شده است را پوشش مي
). پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اهميت سنجش 2005، 4تان و هال ؛2007و همكاران،  3(هافستينسون

ي روانسنجي نسخه فارسي اين مقياس در معلمان ايراني هاويژگيي هدف شغلي، به بررسي گيرجهت
 پردازد. مي

   
  روش

شامل جامعه پژوهش حاضر  است. پيمايشيپژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي از نوع پژوهش هاي 
كه  بود 1393-94درسال تحصيلي و ميبد اشكذر  هاي شهرستان مي مقاطع تحصيلي درتماكليه معلمان 

 ايي تصادفي طبقهگيرنمونهشيوه  استفاده از با نفر 448 ،جامعه بين ازشدند. مينفر  1500بالغ بر 
با در نظر گرفتن نسبت مقاطع شهرستان اين دو بين كليه مدارس  . به اين صورت كه ازندانتخاب شد

                                                      
1- Janssen & Van Yperen 
2- Work domain goal orientation scale 
3- Hafsteinsson 
4- Tan & Hall 
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از تمامي معلم هاي  به تصادف انتخاب ودبيرستان  10مدرسه ابتدايي و  12يلي ابتدايي و متوسطه تحص
حجم نمونه با توجه به معيار حجم نمونه در جدول كرجيسي و ي به عمل آمد. گيرنمونه ارسآن مد
د براي شركت اي بيش از اين تعدانفر بود كه براي افزايش اعتبار پژوهش از نمونه 306) 1970( 1مورگان

نفري نسبتاً مناسب،  200نفري براي تحليل عاملي ضعيف،  100حجم نمونه در پژوهش استفاده شد. 
ها با استفاده از داده). 1380نفري عالي است (هومن، 1000نفري خيلي خوب و  500نفري خوب،  300

عاملي تأييدي مورد  و با استفاده از تحليل همبستگي پيرسون و تحليل آوريجمعهاي زير پرسشنامه
  تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

 
كه  است سوالي 13 مقياسيك  پرسشنامهاين  :در شغل ي هدفگيرجهت مقياسالف) 

 ي هدف،گيرجهتسه زير مقياس يادگيري  شامل وطراحي شد  1997سال  توسط فن دوال در
ليكرت درجه اي  6طيف در يك مقياس  باشد.مياجتناب -گرايش و عملكرد- ي هدف عملكردگيرجهت

نتايج تحليل عاملي اكتشافي نشان داد كه  .مي شودنمره گذاري  )6( تا كامال موافقم )1( كامال مخالفماز
گويه در عامل هاي مربوط به خود بار معناداري گرفته  هر اين پرسشنامه از سه عامل اشباع شده است و

زير مقياس نمرات  .)1997د (وندي و ال، اييد كردنت نتايج تحليل عاملي تاييدي نيز اين يافته را است.
هدف  با نمرات زير مقياس) 1978، 3(هلمريچ و اسپنس 2خانواده ي هدف وگيرجهتپرسشنامه تسلط در 
و با نمرات زيرمقياس اجتناب همبستگي معني دار همبستگي معني دار مثبت در اين پرسشنامه يادگيري 

با نمرات  خانواده ي هدف وگيرجهتپرسشنامه س رقابت در زير مقيانمرات همچنين  داشت.منفي 
نمرات پرسشنامه  .داشتاجتناب همبستگي معني دار مثبت -گرايش و عملكرد-هاي عملكردزيرمقياس
با  ودار منفي همبستگي معني ) با زيرمقياس هدف يادگيري1983، 5(لري 4ارزيابي منفيترس از 
 .اجتناب همبستگي معني دار مثبت داشت-رايش و عملكردگ- ي هدف عملكردگيرجهتهاي زيرمقياس

واگراي مطلوبي است. اين پرسشنامه داراي  اين پرسشنامه داراي روايي همگرا و ادداين نتايج نشان مي
پايايي  ،زمونآفاصله يك هفته در اجراي دوبار  به اين صورت كه در. بود قابل قبوليمايي آزاعتبار باز

ي هدف گيرجهت و65/0گرايش -ي هدف عملكردگيرجهت ،66/0هدف يادگيري بازآزمايي زير مقياس 
لفاي كرونباخ اين پرسشنامه درسه زير مقياس آن به ترتيب براي هدف آ بود. 57/0اجتناب -عملكرد

 بود 88/0اجتناب -ي هدف عملكردگيرجهت و85/0گرايش -ي هدف عملكردگيرجهت ،89/0يادگيري 
  شنامه در قسمت ضميمه آورده شده است.). اين پرس1997(فن دوال، 

                                                      
1- Krejcie & Morgan 
2- Work and family orientation questionnaire 
3- Helmreich & Spence 
4- fear of negative evaluation scale 
5- Leary 
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 1967اين پرسشنامه در سال  ):MSQ( 1ب) پرسشنامه رضايت شغلي مينه سوتا
درجه  5سؤال است كه در يك مقياس  20طراحي شد. فرم كوتاه آن شامل  2توسط ويس، ديويس و اگلند

 حوزه . اين پرسشنامه بيستشودنمره گذاري مي )5(خيلي راضي ام تا  )1(خيلي ناراضي ام اي ليكرت از 
امكان  فعاليت، موفقيت، ميزان توانايي، كارگيري به عبارتند از؛ دهد كه مي قرار سنجش مورد را كاري

 هايارزش استقالل، خالقيت، پاداش، همكاران، و جبران سيستم، هايسياست و هاروش ترقي، اقتدار،
 بين روابط پايگاه اجتماعي، اجتماعي، ماتخد شغلي، امنيت مسئوليت، رسميت شناختن، به اخالقي،
شرايط. در اين پرسشنامه، فقط نمره كلي رضايت شغلي و  شغلي و تنوع فني، روابط سرپرستي، و فردي

ي مشابه مانند دست هامقياسروايي همگراي اين پرسشنامه با شود. رضايت دروني و بيروني محاسبه مي
رهاي متفاوت شغلي مورد تأييد قرار گرفته است (گيلت و يابي به هدف و روايي واگراي آن با متغي

گزارش كردند.  93/0) آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه را 1969). ويس و همكارانش (1975، 3شوآب
) به بررس پايايي و روايي اين پرسشنامه در يك نمونه ايراني پرداخت. وي 1388رحماني خواجه لنگي (

اين پرسشنامه و پرسشنامه رضايت شغلي اسميت گزارش كرد. بين  داري را بين نمراتهمبستگي معني
فرم كوتاه و فرم بلند اين پرسشنامه همبستگي معني داري مشاهده شد. وي همچنين آلفاي كرونباخ 

). آلفاي كرونباخ اين 1388گزارش كرد (رحماني خواجه لنگي،  70/0الي  55/0پرسشنامه را بين 
  بدست آمد. 91/0پرسشنامه در پژوهش حاضر 

 
 شغلي عملكرد سنجش جهت حاضر پژوهش در ب) پرسشنامه عملكرد شغلي پاترسون:

 ساخته شده، استفاده شد. اين 1992كه در سال  4پاترسون شغلى ارزشيابى عملكرد ى پرسشنامه از
 و باشد مى مديران ارزشيابى براى كاركنان و ديگرى ارزشيابى براى يكى فرم است كه دو شامل مقياس

 به هااست. پاسخ شده استفاده كاركنان فرم ارزشيابى از حاضر پژوهش در گويه است. 10 شامل يك هر
گذاري نمره )5(خيلي زياد تا  )1(اى ليكرت از خيلي كم درجه 5 مقياس يك در پرسشنامه اين هاىگويه

 آلفاى طريق زا را مقياس اين ) پايايى1386، به نقل از ارشدي، 1375شكركن ( و مي شود. سياحى
، به نقل از 1375شكركن ( و سياحى گزارش كردند. همچنين، 85/0و  85/0ترتيب  به تنصيف و كرونباخ

 خودارزشيابى پرسشنامه با همبسته كردن طريق از را پرسشنامه اين ) روايى همگراي1386ارشدي، 
) پايايي 1390لكي (). اصالن پور جوكندان، شهبازي و مp>05/0معني دار گزارش كردند ( عملكرد،

ها در گزارش كردند. همچنين آن 79/0و  86/0ترتيب  به تنصيف و كرونباخ آلفاى طريق پرسشنامه را از

                                                      
1- Minnesota satisfaction questionnaire 
2- Weiss, Dawis & England 
3- Gillet & Schwab 
4- Patterson 
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پژوهش خود همبستگي نمرات اين پرسشنامه را با يك سؤال محقق ساخته در زمينه عملكرد شغلي 
 بدست آمد. 87/0حاضر ). آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه در پژوهش p>05/0گزارش كردند ( 61/0
  

  هايافته
ها ي هدف در شغل با استفاده از اصول ترجمه پرسشنامهگيرجهتابتدا پرسشنامه قبل از انجام پژوهش، 

هاي ترجمه شده توسط يك متخصص مترجمي زبان ) به دقت ترجمه شد. سپس گويه1986، 1(برسلين
هاي ي بازترجمه شد تا مناسب بودن ترجمهويرايش شدند. متن ترجمه شده پرسشنامه دوباره به انگليس

  فارسي تأييد شود.
 2/38ژوهش زن (نفر از معلمان شركت كننده در پ 171هاي توصيفي نشان داد كه بررسي يافته

ي ابتدايي تدريس هادوره) در 2/42نفر از معلمان ( 189درصد) بودند.  8/61نفر مرد ( 277درصد) و 
 ن شركت كنندگانكردند. ميانگين سهاي متوسطه تدريس مي) در دوره8/52ها (نفر آن 259كردند و مي
) از معلمان داراي درصد 2/7نفر ( 32بود.  83/15 ± 09/8ها و ميانگين سابقه كار آن 04/38 ± 11/8

اسي ارشد و باالتر درصد) هم كارشن 2/27نفر ( 122) كارشناسي، و 6/65نفر ( 294تحصيالت كارداني، 
 بودند.

  ميانگين، انحراف معيار و همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه .1جدول   
Table 1. 

 Mean, Standard Deviation and correlation between study variables 

 متغير
Variable 1 2 3 4 ميانگين 

Mean 
 انحراف معيار
Standard 
Deviation 

. هدف يادگيري1  
1. learning goal orientation 1    24.358 4.241 

گرايش-هدف عملكرد  
2. Prove performance goal 0.222** 1   14.012 3.569 

اجتناب-هدف عملكرد  
3. Prove performance goal -0.103 0.176** 1  12.113 2.992 

 عملكرد شغلي
4. Job Performance 0.427** 0.138* -0.211** 1 29.738 4.188 

 رضايت شغلي
5. Job satisfaction 0.474** 0.119* -0.280** 0.703** 62.656 19.724 

0.01<p** 0.05<p* 

ميانگين و انحراف معيار نمرات متغيرهاي مورد مطالعه و همبستگي پيرسون بين آن ها در 
ي هدف يادگيري با رضايت گيرجهتآورده شده است. همان طور كه مشاهده مي شود، نمرات  1جدول 

دار اين خرده مقياس ي دار مثبت دارد كه نشان از روايي همگراي معنيو عملكرد شغلي همبستگي معن
گرايش با عملكرد و رضايت شغلي همبستگي مثبت معني -ي هدف عملكردگيرجهت). p>01/0دهد (مي

                                                      
1- Brislin 
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اجتناب نيز هم با -ي هدف عملكردگيرجهت)، هرچند مقدار آن كمي پايين بود. p>05/0داري داشت (
شغلي همبستگي معني دار منفي داشت كه نشان از روايي واگراي اين خرده رضايت و هم با عملكرد 

-گرايش با خرده مقياس عملكرد-ي هدف عملكردگيرجهت). بين خرده مقياس p>01/0داد (مقياس مي
دار مثبت مشاهده شد، اما اين ضرايب همبستگي بسيار پايين بود و اجتناب و يادگيري همبستگي معني

اجتناب با -ي هدف عملكردگيرجهتدار شدند. اما حجم نمونه باال در پژوهش معنياحتماالً به علت 
). اين يافته نشان مي دهد كه اين p<05/0ي هدف يادگيري همبستگي معني داري نداشت (گيرجهت
احتماالً سازه هاي متفاوتي را نسبت به يكديگر مورد سنجش قرار مي دهند. با توجه به  هامقياسخرده 

ي هدف شغلي، عدم وجود همبستگي معني دار گيرجهتدر پرسشنامه  هامقياسع پذيري خرده عدم جم
  تفاوت، بايستي قابل انتظار باشد.ي مهامقياسبين خرده 

 30 ،1تأثير آيتمبا استفاده از روش ي هدف شغلي، گيرجهتبراي بررسي روايي صوري پرسشنامه 
ي هدف شغلي را مورد بررسي قرار دادند. از آنان خواسته شد گيرجهتنفر از افراد گروه نمونه، پرسشنامه 

(اصال مهم  1قسمتي از  5را در يك طيف ليكرتي  هاپرسشنامهي هاگويهتا ميزان اهميت هريك از 
(كامالً مهم است) مشخص نمايند. براي بدست آوردن نمره تأثير هر گويه، ميزان اهميت در  5نيست) تا 

. نتايج نشان داد كه نمره تأثير بدست آمده )2007، 2، مك گراس و سيسنروس(برودر تعداد آن ضرب شد
براي تعيين  ..)2007(برودر و همكاران،  بود 5/1براي هر گويه از نمونه سي نفره دانشجويان، بيشتر از 

نفر از اعضاي هيئت علمي صاحب نظر در اين زمينه استفاده شد.  5روايي محتوايي، از نظرات 
وجود  اي اشتباه از عبارات و يهابرداشتي، سطح ابهام (احتمال وجود دشوارزمينه سطح  متخصصان در

در  كلماتي ريگمناسب و قرار  كلماتي، استفاده از فارسدستور زبان  تيرعا)، كلماتي معانيي نارسا
 ) ازCVI( 3ي مناسب خود، پرسشنامه را مورد تأييد قرار دادند. جهت بررسي شاخص روايي محتواجا

و » واضح بودن«، »مربوط بودن«استفاده شد. بدين صورت كه متخصصان  )1981( 4روش والتز و باسل
قسمتي مشخص كردند. نتايج فرمول محاسبه  4هر گويه را بر اساس يك طيف ليكرتي » ساده بودن«

يت، نسبت هستند.. در نها 79/0داراي نمره اي باالتر از  هاگويهشاخص روايي محتوا نشان داد كه تمام 
) نيز مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج نشان 1975( 6) با استفاده از فرمول الوشهCVR( 5روايي محتوايي

  بود.  49/0داد نسبت ارزش هاي محاسبه شده براي هر گويه باالتر از 
 

                                                      
1- Item impact 
2- Broder, McGrath & Cisneros 
3- Content validity index 
4- Waltz & Bausell 
5- Content Validity Ratio 
6- Lawshe 
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 ي هدف شغلي گيرجهتتحليل عاملي تأييدي پرسشنامه  .1شكل

Fig 1.  
Confirmatory factor analysis of work domain goal orientation questionnaire 

  
ي هدف شغلي (روايي سازه) پرسشنامه گيرجهتبراي ارزيابي ساختار عاملي پرسشنامه 

استفاده شد.  Amosي هدف شغلي از روش تحليل عاملي تأييدي با كمك نرم افزار آماري گيرجهت
حد نصاب الزم براي برازش مدل را  هاخصشاي برازش مدل نشان داد كه برخي از هاشاخصبررسي 

با اختالف بسيار كمي به حد نصاب الزم براي برازش مدل نرسيده اند.  هاشاخصآورده اند، اما برخي از 
ي اصالح مدل، و انجام چند كوواريانس بين متغيرهاي خطا، تمامي هاشاخصبنابراين، با توجه به 

رسيدند و مدل تحليل عاملي اصالح شده از برازش خوبي  به حد نصاب الزم براي برازش مدل هاشاخص
ها را بدون در هرچند نرم افزار، پيشنهاد همبسته كردن خطاي گويه). 2و جدول  1برخوردار شد (شكل 

دهد، اما براي اينكه ساختار عاملي پرسشنامه رعايت شود، فقط بين ها مينظر گرفتن خرده مقياس
ممكن است اشتراك  هاگويهقياس، با اين استدالل كه برخي از اين هاي مشترك با يك خرده مگويه

 هاگويهتمامي وزن هاي رگرسيوني  داشته باشند و مفاهيم مشابهي را بسنجند، همبستگي برقرار شد.
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). همان طور كه مشاهده مي شود مقدار خي دو معني دار نيست و نسبت خي دو 2معني دار بود (جدول 
)، GFI( 1نيكويي برازش هاي برازش، شاخص) بود. تمامي شاخص170/1( 5از به درجه آزادي كمتر 

) و IFI( 4)، شاخص برازش افزايشيRFI( 3)، شاخص برازش نسبيNFI( 2شاخص برازش هنجارشده
). 1389و نشانگر برازش مطلوب مدل هستند (قاسمي،  90/0) باالي CFI( 5شاخص برازش تطبيقي
) RMSEA( 6و ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد 50/0يشتر از ) بPRATIOشاخص نسبت اقتصاد (

  ). 1389شود (قاسمي، نيز مطلوب تلقي مي 05/0كمتر از 
 

 ي برازش مدلهاشاخصپس از انجام اصالح مدل و  هاگويهوزن هاي رگرسيوني . 2جدول 
Table 2.  

Model fit indexes and items’ regression weight after modification of the model  

C.R ي برازش مدلهاشاخص 
Model Fit Indexes  

 مقدار ضريب
Coefficient  

 كوواريانس
Covariance 

 وزن رگرسيوني استاندارد شده
Standard Regression Weight 

 گويه
Item 

61.432 2χ 
 گرايش ↔يادگيري *0.191

Learning↔Prove 
0.730** 1 

53 df 0.471** 2 
1.181 DF/2χ 

 اجتناب ↔يادگيري 0.117-
Learning↔Avoid 

0.853** 3 
0.958 GFI 0.821** 4 
0.927 AGFI 

 گرايش ↔اجتناب **0.713
Avoid↔Prove 

0.572** 5 
0.066 RMR 0.562** 6 
0.947 NFI   0.884** 7 
0.920 RFI   0.770** 8 
0.991 IFI   0.834** 9 
0.987 TLI   0.545** 10 
0.991 CFI   0.504** 11 
0.667 PRATIO    0.781** 12 
0.030  RMSEA   0.424** 13  

01/0< p ** 05/0< p* 

اتي، عه مقدمك مطالي هدف شغلي، در يگيرجهتبراي ارزيابي پايايي بازآزمايي آزمون پرسشنامه 
داً از نيز مجد از اجراي آزمون نفر از افراد گروه هدف قرار گرفت. دو هفته بعد 30پرسشنامه ابتدا در اختيار 

زمون به آاجراي  وبارهمين افراد خواسته شد تا به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند. ضريب همبستگي بين د
-دي هدف عملكرگيرجهتي يادگيري هدف، هامقياسفاصله زماني دو هفته به ترتيب براي خرده 

معني  p>01/0سطح بود كه در  r ،76/0=r ،75/0=r=81/0اجتناب -ي هدف عملكردگيرجهتگرايش و 
  . دار بود و نشان مي داد اين پرسشنامه از پايايي بازآزمايي خوبي برخوردار است

ي هدف شغلي در پژوهش حاضر با استفاده از آلفاي كرونباخ به ترتيب گيرجهتپايايي پرسشنامه 
-ي هدف عملكردگيرجهتگرايش و -ي هدف عملكردگيرجهتي يادگيري هدف، هامقياسبراي خرده 

                                                      
1- Goodness of Fit Index 
2- Normal Fit Index 
3- Relative Fit Index 
4- Relative Fit Index 
5- Goodness of Fit Index 
6- Root Mean Square Error of Approximation  
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مي داد. نتايج  هاگويهبه دست آمد كه نشان از پايايي دروني مناسب  849/0و  879/0، 920/0اجتناب 
 هاگويهدر حد مطلوب بود و با حذف هر يك از  هاگويهبا مجموع  هاگويهنشان داد كه همبستگي تمام 

مون ها نيز همبستگي تفاوت چنداني در ضريب آلفاي كرونباخ كل آزمون ديده نمي شد. در تمام خرده آز
تمام سواالت با مجموع سواالت در حد مطلوب بود كه نشان از همساني دروني خوب مقياس دارد. با 

ي هدف شغلي از پايايي مناسبي در نمونه گيرجهتمي توان نتيجه گرفت پرسشنامه  هايافتهتوجه به اين 
  هاي شركت كننده در پژوهش حاضر برخوردار است.

  
  يريگبحث و نتيجه

ي هدف شغلي از روايي محتوايي و صوري گيرجهتي پژوهش حاضر نشان داد كه پرسشنامه هايافته
) بود. وي براي طراحي 1997قابل قبولي برخودار است. اين يافته همسو با نتايج مطالعه فن دوال (

را در  هاويهگگويه را طراحي كرد. سپس  50سؤاالت اين پرسشنامه، ابتدا براساس مباني نظري موجود، 
اختيار اعضاي هيئت علمي در رشته مديريت و همچنين دانشجويان دكتري داد تا روايي محتوايي و 

از لحاظ محتوايي و ظاهري  هاگويهرا مورد بررسي قرار دهند. بدين ترتيب برخي از  هاگويهصوري 
ي اوليه اين پرسشنامه بر هاگويهي نامناسب حذف شدند. به دليل اينكه هاگويهويرايش شدند و برخي از 

) طراحي شده بود، و در طراحي سؤاالت سعي شده 1997ي هدف (اليوت و چرچ، گيرجهتاساس نظريه 
ي هدف بر اساس اين نظريه پوشش داده شود، بنابراين انتظار مي رفت كه اين گيرجهتبود تمامي ابعاد 

). مبناي نظري در طراحي پرسشنامه اين 1997پرسشنامه داراي روايي محتوايي مناسبي باشد (فن دوال، 
يي خارج از چهارچوب هاگويهامكان را مي دهد كه محتواي پرسشنامه جهت مشخصي داشته باشد و 

از همان  هاگويهمحتواي نظري طراحي نشود. به عبارتي ديگر، داشتن مبناي نظري موجب مي شود 
  ).2001، 1ينمحتواي نظري كه مربوط به متغير است را در برگيرد (ك

ي هدف شغلي در اين پژوهش نشان داد كه ساختار سه گيرجهتبررسي ساختار عاملي پرسشنامه 
عاملي اين پرسشنامه، در نمونه ايراني نيز مورد تأييد است. اين يافته همسو با نتايج مطالعات فن دوال 

) همسو است. 1999وال (و فن د 2)، برت2005) و تان و هال (2007)، هافستينسون و همكاران (1997(
) ابتدا با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي به بررسي ساختار عاملي اين پرسشنامه 1997فن دوال (

-ي هدف يادگيري، عملكردگيرجهتپرداخت. نتايج مطالعه او نشان داد كه اين پرسشنامه از سه عامل 
ا استفاده از تحليل عاملي تأييدي اجتناب اشباع شده است. سپس در مرحله بعد، ب-گرايش و عملكرد

ي هدف گيرجهتساختار عاملي اين پرسشنامه را مورد ارزيابي قرار داد. وي ساختار عاملي پرسشنامه 
شغلي را با استفاده از يك مدل تك عاملي، دو عاملي و سه عاملي مورد بررسي قرار داد. نتايج مطالعه او 
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ي برازش بهتري برخوردار است و به نظر براي اين هاشاخصنشان داد كه ساختار سه عاملي از 
) نيز با هم با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي و هم با 2005پرسشنامه مناسب تر مي رسد. تان و هال (

استفاده از تحليل عاملي تأييدي، ساختار سه عاملي اين پرسشنامه را مورد تأييد قرار دادند. هافستينسون و 
ي هدف شغلي را گيرجهتروايي سازه پرسشنامه  1ا استفاده از نظريه سؤال پاسخ) ب2007همكارانش (

مورد ارزيابي قرار دادند. نتايج مطالعه آن ها نيز روايي سازه اين پرسشنامه را تأييد كرد. به دليل اينكه 
ي هاپرسشنامهي هدف شغلي بر اساس مبناي نظري و همچنين با الگوگيري از گيرجهتپرسشنامه 

)، بنابراين انتظار مي رود ساختار عاملي آن به مانند 1997مشابه قبلي طراحي شده است (فن دوال، 
ي هدف گيرجهتي پيشين، همان عواملي را در بر گيرد كه در مبناي نظري موجود براي هاپرسشنامه

  شغلي وجود دارد.
ايش روايي همگراي گر-ي هدف يادگيري و عملكردگيرجهتنتايج پژوهش حاضر نشان داد كه 

اجتناب روايي -ي هدف شغلي عملكردگيرجهتي عملكرد و رضايت شغلي و هاپرسشنامهمعني داري با 
گرايش - ي هدف عملكردگيرجهتواگراي معني داري با اين دو پرسشنامه دارد. البته، ضريب همبستگي 

عملكرد شغلي هرچند معني دار با رضايت شغلي مثبت اما معني دار نبود و ضريب همبستگي اين متغير با 
)، برت و فن دوال 2001بود، اما بسيار پايين بود. اين نتايج، همسو با نتايج مطالعات فن دوال و همكاران (

) نشان 1997) همسو است. فن دوال (2007و همكاران ( 2) و چيابرو2005)، كورن و همكاران (1999(
با ) 1978(هلمريچ و اسپنس، خانواده  ي هدف وگيرجهتپرسشنامه زير مقياس تسلط در نمرات داد كه 

و با نمرات زيرمقياس همبستگي معني دار مثبت در اين پرسشنامه هدف يادگيري  نمرات زير مقياس
ي گيرجهتپرسشنامه زير مقياس رقابت در نمرات همچنين  داشت.اجتناب همبستگي معني دار منفي 

نمرات پرسشنامه  .داشتيش همبستگي معني دار مثبت ي گراهامقياسبا نمرات زير خانواده هدف و
با  وهمبستگي معني دار منفي  ) با زيرمقياس هدف يادگيري1983(الري،  ارزيابي منفيترس از 

 .اجتناب همبستگي معني دار مثبت داشت-گرايش و عملكرد- ي هدف عملكردگيرجهتي هامقياسزير
ي هدف گيرجهتر مطالعات خود گزارش كردند كه ) د1999) و برت و فن دوال (2001فن دوال و ش (

اجتناب با عملكرد شغلي -ي هدف عملكردگيرجهتبا عملكرد شغلي همبستكي معني دار مثبت و 
گرايش با عملكرد شغلي همبستگي معني - ي هدف عملكردگيرجهتهمبستگي معني دار منفي دارد. 

ي هدف يادگيري با انگيزش گيرجهتفقط ) نيز دريافتند كه 2005داري نداشت. كورن و همكارانش (
) گزارش كردند كه 2001دروني شغلي همبستگي معني دار مثبت دارد. فن دوال و همكارانش (

ي هدف يادگيري با خودكارآمدي و تالش شغلي همبستگي معني دار مثبت دارد. نتايج مطالعه گيرجهت
كارآمدي و تالش شغلي همبستگي معني گرايش با با خود- ي هدف عملكردگيرجهتآن ها نشان داد كه 
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ي هدف اجتنابي با اين متغيرها همبستگي معني دار منفي داشت. نتايج اين گيرجهتداري نداشت اما 
ي هدف شغلي از روايي همگراي مناسبي گيرجهتمطالعات همگي نشان از اين دارند كه پسشنامه 

هاي مثبت شغلي همبستگي معني دار مثبتي ي هدف يادگيري با متغيرگيرجهتبرخوردار است و عمدتاً 
اجتنابي با متغيرهاي مثبت شغلي همبستگي معني دار منفي دارد، اين -ي هدف عملكردگيرجهتدارد و 

گرايش همبستگي -ي هدف عملكردگيرجهتدرحالي است كه در اكثر مطالعاتي كه در باال ذكر شد، 
) در مطالعه خود ارتباط بين دو 2005و هال ( معني داري با متغيرهاي شغلي نداشت. درنهايت، تان

و همكاران  1ي هدف ميدگليگيرجهت) و پرسشنامه 1997ي هدف شغلي فن دوال (گيرجهتپرسشنامه 
ي آن ها نشان داد كه اين دو پرسشنامه همبستگي معني دار و هايافته) را مورد بررسي قرار دادند. 1998(

مي توان گفت كه احتماالً يك سازه مشترك را مورد سنجش قرار مي بااليي با يكديگر دارند و بنابراين 
گرايش در پرسشنامه فن - اجتناب و عملكرد-ي شغلي يادگيري، عملكردگيرجهتدهند. ابعاد سه گانه 

) همبستگي مثبت باال و معني داري با ابعاد متناظر خود در پرسشنامه ميدگلي و همكارانش 1997دوال (
 ) داشتند. 1998(

قياس گرايش با خرده م-ي هدف عملكردگيرجهتايج نشان داد كه بين خرده مقياس نت
-عملكرد هدف دار مثبت ولي بسيار پايين وجود دارد واجتناب و يادگيري همبستگي معني-عملكرد

 دهد اين خردهي هدف يادگيري همبستگي معني داري نداشت، كه نشان ميگيرجهتاجتناب با 
ن مسئله لبته اياند. زه هاي متفاوتي را نسبت به يكديگر مورد سنجش قرار مي دهاحتماالً سا هامقياس

مه جمع رسشناي هدف شغلي يك پگيرجهتيك موضوع قابل پيش بيني بود. به اين علت كه پرسشنامه 
ه خاصي نمر هايي همچون ابعاد شخصيت، پاسخ دهنده در هر بعديناپذير است و مانند پرسشنامه

هاي شخصيت مهسشنان است ارتباطي با بعدهاي ديگر نداشته باشد. همان طور كه در پرگيرد كه ممكمي
). در 1378، حق شناسممكن است بعد برون گرايي ارتباطي با بعد مسئوليت پذيري نداشته باشد (

؛ 1395ي، شود (عزيزي، زارع و الماسي هدف عمومي نيز اين مسئله ديده ميگيرجهت پرسشنامه
هاي آن با خرده مقياس دار بين برخي از). بنابراين عدم همبستگي معني1395شين و دهقاني، گلستانه، اف

پرسشنامه  ي درونيمسانتوان اين مسئله را به حساب عدم هيكديگر تا اندازه اي قابل انتظار است و نمي
  گذاشت.

هدف شغلي ي گيرجهتي اين پژوهش نشان داد كه نسخه فارسي پرسشنامه هايافتهدر نهايت، 
) از پايايي مناسبي در نمونه ايراني برخوردار است. پايايي بازآزمايي اين آزمون، فقط 1997فن دوال (

). وي پاياي بازآزمون اين 1997مورد بررسي قرار گرفته شده است (فن دوال، توسط سازنده آزمون 
 و65/0رايش گ-ي هدف عملكردگيرجهت ،66/0زير مقياس هدف يادگيري  پرسشنامه را براي

بدست آورد. در پژوهش حاضر اين پايايي به ترتيب براي  57/0اجتناب -ي هدف عملكردگيرجهت

                                                      
1- Midgley 



  49  ...گيري هدف شغلي درهاي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه جهتبررسي ويژگي

بدست آمد. بسياري از مطالعات مختلفي كه تاكنون از  75/0و  76/0، 81/0ي سه گانه هامقياسزير
قبولي گزارش كرده ي هدف شغلي استفاده كرده اند، آلفاي كرونباخ آن را در حد قابل گيرجهتپرسشنامه 

) آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه را به ترتيب براي 1997( 1زاند. براي مثال، فن دوال و كامينگ
 88/0و  84/0، 89/0اجتناب -گرايش و عملكرد-ي هدف يادگيري، عملكردگيرجهتي هامقياسزير

مل هاي سه گانه آن به ) آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه را براي عا1999گزارش كردند. برت و فن دوال (
) آلفاي كرونباخ عامل ها را به 2001بدست آوردند. فن دوال و همكاران ( 88/0و  81/0، 78/0ترتيب 
گزارش كردند.  88/0و  82/0، 88/0) به ترتيب 2007و چيابرو و همكارانش ( 77/0و  80/0، 84/0ترتيب 

پرسشنامه نشان مي دهد كه سؤاالت هر بعد در بسياري از مطالعات انجام شده با اين  7/0آلفاي باالي 
اين پرسشنامه از همساني دروني خوبي برخوردارند. در نمونه ايراني در پژوهش حاضر نيز مقدار آلفاي 

براي سه بعد اين پرسشنامه بود كه اين موضوع را تأييد مي كرد. به دليل  84/0بدست آمده باالتر از 
شغلي مراحل آزمون سازي گام به گام به خوبي انجام شده بود ي هدف گيرجهتاينكه در طراحي آزمون 

)، 1997و سؤاالت بر اساس چهارچوب نظري موجود، ساختار و چهارچوب مشخصي داشتند (فن دوال، 
ي آزمون از همساني دروني خوبي برخودار باشند و ضريب آلفاي هاگويهبنابراين انتظار مي رفت كه 

  آزمون باال بدست بيايد.
ي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نسخه فارسي پرسشنامه هايافتهر كلي، با توجه به به طو
ي هدف شغلي در معلمان ايراني از روايي و پايايي مناسبي برخوردار است و مي توان از اين گيرجهت

ي هدف شغلي در معلمان ايراني استفاده كرد. بنابراين پيشنهاد مي گيرجهتپرسشنامه جهت سنجش 
شود در سنجش هاي شغلي كه به منظور بررسي هدف هاي شغلي افراد انجام مي شود، به جاي استفاده 

ي هدف گيرجهتي هدف عمومي، از اين پرسشنامه كه به طور اختصاصي گيرجهتي هاپرسشنامهاز 
ي هايويژگشغلي را مورد بررسي قرار مي دهد و يكي از پركاربرد ترين ابزارها در اين زمينه بوده و 

روانسنجي آن در پژوهش هاي مختلفي تأييد شده است، استفاده شود. همچنين مي توان از اين 
پرسشنامه به عنوان يك ابزار معتبر در پژوهش هاي مربوط به هدف شغلي، كه يكي از حوزه هاي 

ي هدف رگيجهتپركاربرد پژوهش هاي شغلي است، استفاده كرد. با اين وجود، در استفاده از پرسشنامه 
شغلي بر اساس نتايج پژوهش حاضر، بايستي به محدوديت هاي اين پژوهش نيز توجه داشت. پرسشنامه 

ي هدف شغلي يك پرسشنامه عمومي است كه صرفاً مربوط به معلمان نمي شود، با اين وجود گيرجهت
خصوصاً  ي روايي و پايايي آن،هاشاخصجامعه پژوهش حاضر فقط محدود به معلمان بود و بررسي 

ي پژوهش كمك مي كند. اين پرسشنامه به هايافتهروايي سازه در ديگر جوامع شغلي نيز به تعميم بهتر 
ي گيرجهتعلت محدود بودن تعداد سؤاالت آن، بيشتر جنبه پژوهشي دارد و اگر هدف سنجش كامل 

رد تلفيق شوند. هدف شغلي باشد، بهتر است سؤاالت اين پرسشنامه به نتايج حاصل از مصاحبه با ف
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ي اين پژوهش محدود به تحليل عاملي تأييدي بود و مي توان براي اطمينان از روايي سازه، از هايافته
تحليل عاملي اكتشافي نيز در پژوهش هاي آتي استفاده كرد. يكي ديگر از محدوديت هاي پژوهش 

ف شغلي بر اساس ي هدگيرجهتي روانسنجي پرسشنامه هاويژگيحاضر اين بود كه به بررسي 
متغيرهاي مداخله گر در اين زمينه، مانند سابقه كار، و داشتن شغل دوم، به علت محدوديت هاي اجرايي 

ي روانسنجي پرسشنامه را بر اساس زيرگروه هاويژگينپرداخته بود. پيشنهاد مي شود، پژوهش هاي آتي 
ده و غيره را نيز مورد بررسي قرار دهند. در هايي مانند سابقه كار، ميزان درآمد، وضعيت كلي اقتصاد خانوا

ي هدف شغلي تأثير گذار باشند گيرجهتي فرهنگي نيز بر هاويژگينهايت، به دليل اينكه ممكن است 
)، بنابراين محدود بودن نمونه پژوهش به يك استان كشور، مي تواند تعميم پذيري 2006، 1(گونگ و فان

هاي مشابهي در اين زمينه در ن دليل پيشنهاد مي شود پژوهش نتايج را با مشكل مواجه كند. به اي
  . هاي جمعيتي ديگر استان ها نيز انجام شوندبافت
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 ي هدف شغليگيرجهتضميمه: پرسشنامه 

  گويه
  ياموزم.بزيادي يزهايمن در شغلم وظايف كاري چالش انگيز را تقبل مي كنم تا بتوانم از تجربيات آنها چ

  .من اغلب بدنبال فرصت هايي هستم تا دانش و مهارتهاي جديدي كسب كنم
  م.مي برد م لذتمن از وظايف سخت و چالش انگيز در شغلم كه باعث مي شود مهارتهاي جديدي ياد بگير

ك نها ريسآوردن براي من رشد توانايي هاي شغليم آنقدر مهم هستند كه موجب مي شود من براي بدست آ
  كنم.

 د.دار تعداد نيازمن ترجيح مي دهم در جاهايي كار كنم كه به سطح بااليي از توانايي و اس
  من از اينكه نشان دهم مي توانم بهتر از همكارانم كار كنم، نگران هستم.

 مي كنم تا توانايي هايم را به ديگران در شغلم ثابت كنم. من تالش
  برم. ذت ميلمن از اينكه ديگران آگاهند كه چگونه وظايف شغليم را به نحو احسن انجام مي دهم 

ه ديگران ثابت يم را بيي هاي پروژه هايي كار كنم كه مي توانم با استفاده از آنها توانامن ترجيح مي دهم رو
  كنم.

بي  ديگران ر نظرمن از انجام تكليف شغلي كه شانس موفقيت انجام آن برايم كم است و موجب مي شود د
  كفايت به نظر برسم خودداري مي كنم.

اي كسب ينكه برانم تاكدر آن توانايي پاييني دارم خودداري من ترجيح مي دهم از انجام دادن كارهايي كه
  مهارتهاي جديد در آن اقدام كنم.

  ن است.پايي من مي ترسم در شغلم كارهايي انجام دهم كه نشان دهد توانايي هاي من در آن زمينه
  من ترجيح مي دهم از انجام كارهايي كه در آن توانايي ضعيفي دارم اجتناب كنم.

 
 


