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 چکیده

یات از آن  بت جويی اغلب دارای کیف قا جا که ر

انگیزش مثبت نیرومندی استتتت و می تواند به 

شوق هايی را فراهم کند  شود و م خالقیت منجر 

که باعث فعالیت و تحرک افراد گردد و با توجه 

به  عدم وجود تستتتت رقابت جويی نرم شتتتده 

ايرانی، هتتدا اين تحقیع عملی بودن، روايی، 

يابی تستتتتت  بار و نرم  بت جويی بود. اعت قا ر

 نفر از  243آزمودنی هتتای پژوهش شتتتتامتت  

دانش آموزان دبیرستتتتان ح مت ايرانیان بودند 

که به روش تصتتادفی ستتاده انتشاه شتتده اند . 

نتايج حاص  از اجرای پرسشنامه رقابتی اقتباس 

( با هم مورد 1995شده از رقابت جويی فران ن )

ند. در استتتتشرا   ته ا عاملی قرار گرف ی   تحل

ها از روش های مولفه های اصلی و پیشینه عام 

ست. تحلی  عاملی مجزا  شده ا ستفاده  احتمال ا

ستشرا    1عام  با ارزش ويژه بزرگتر از از  4به ا

)انگیزش نجر شتتتد. اين عام  ها تحت عناوين م

Abstract 

Human behavior and interactions with 

other are various forms such as 

cooperation , competition ,and 

individualism .the degree to which one 

attracts to one of these forms of behavior 

varies according to his or her age , sex , 

and culture . It is competiveness at least 

for three reason : first , it can satisfy their 

need to win . these people resort to 

competition , they are provided with 

oportunity to improve their past 

performance. And thired , these situation 

can be asource of motivation and 

motivate people to put forth effort. The 

purpose of this study was to see if it is 

possible to psychometraically distingvish 

and define thes different motives . 

subjects were randomly male and female 

studing school studing course in state in 

Naein . franken’s  (1995) translated 

competivie Mastery Questionnarie was 

adminiterd two group . Factor analysis 
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 مقدمه

شد، اما اتفاق میبه ندرت  سبات بین فردی و بین گروهی در میان با افتد که بحث از روابط و منا

که نقش مهمی در آ ار  فاهیمی  يد. م یا یان ن به م بت ستتتشن  قا ند هم اری و ر مان فاهیمی  از م

سان و تعام نظريه سه پردازان اجتماعی ايفا کرده اند. رفتارهای ان ست در  های او با ديگران مم ن ا

ست و مانند سطح حا صورت گیرند. رقايت با ديگران يک رفتار ا صابت و فردگرايی  لت، هم اری، ر

آورند ساير رفتارها دارای عل  و انگیزه های زيربنايی است. در مورد اين ه چرا افراد به رقابت روی می

 (.2010، 1های متعددی ارائه شده است )فران لیننظريه

انسان با ب ارگیری قدرت شناخت و دانش خود و بهره مندی از هم اری با ديگران توانسته است 

ضتتمن جبران ضتتع، ها، پیش از هر موجود ديگری از ام انات بالقوه تبیعت برخوردار شتتود. اين 

فعالیت و موفقیت بدون شک دارای منابع نیرو دهنده ايست که توان الزم را برای استمرار آن فراهم 

 می کند. ستتتاير حیوانات برخوردار از اين تبیعت براستتتاس الگوهای رفتاری نستتتبتا  ابت و در 

محدوده ای معین، حیات خود را آغاز می کنند و به پايان می رستتتانند که انگیزه های فیزيولو يک 

 نقش مهمی را در اين جريان ايفا می کند. انستتتان در عین حال که در بستتتیاری از اين انگیزه ها با

شود، بل ه اين انگیزه ها  ست، اما، انگیزه ها و نیاز های او به اين مورد محدود نمی شترک ا حیوانات م
                                                           
1. Franken 

بت برای کوشتتت قا های ر یت  ش کردن در موقع

)رضتتايت  (،آمیز(، )ترجیح دادن ت الی، دشتتوار

جام کارها به نحو احسن( و )اشتیاق به اتر از انخ

( را تبیین می کند. روايی همگرايی برنده شتتدن

يک  یدی هر  تاي عاملی  ی   فاده تحل با استتتت

های تحقیع بررستتتی و روايی واگرايی با ستتتازه

ها استفاده از مدل تحلی  عاملی تايیدی ک  سازه

 .در کنار ي ديگر صورت پذيرفت
یدی: هایواژه يابی، اعکل جار يابی، آهن بار زمون ت

 رقابت جويی

 

 

 

data using of principal components and 

MAXIMUM like lihood methods 

resulted inextraction of four factor named 

“motivation to put forth effort in 

competitive situations”,”perforence for 

difficult takes “,”satisfaction that come 

from performing well ” , “ desire to win “ 

. Thus it is concluded that 

competitiveness . Factor both groups are 

similar in competitiveness factors 

.Between achievement student eorrelated 

and competitiveness factors . And 

between achievement father and 

competitiveness factor (1,5) and (2,5)  

different in other . And between job 

father and competitiveness factor ( 2,3) 

different in other , and between classes ( 

1,2,3) competitiveness factor not 

correlated. 

Keywords:   Standardization, Validation, 

competitiveness  .  
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به  نات استتتت و جن نده انستتتان از حیوا مايز کن که از وجوه ت به مراتبی  ی   يه ايستتتت برای ن  پا

شرفت و موفقیت ي ی از  ست. انگیزه پی شناختی آن بارزتر از جنبه های فیزيولو ي ی ا عواملی روان 

استتتت که بر ابعاد کمی و کیفی عمل رد او تا یر می گذارد. اين انگیزش پیشتتترفت را می توان در 

بستتیاری از امور و کوشتتش های انستتانی نظیر کار، آموزشتتگاه، خانه داری يا فعالیت های ورزشتتی 

( از 6198) 1مشتتتاهده کرد. با اين حال، میزان آن در افراد مشتل،، متفاوت استتتت به عقیده مورگان

شرفت -های اجتماعیآنجا که انگیزه ضع،  -من جمله نیاز به پی شدت و  ستند،  شتر آموختنی ه بی

آنها در افراد احتماال ناشی از متفاوت بودن تجاره اولیه زندگی آنان است که باعث گوناگونی و تنوع 

افراد مهم به عنوان  در میزان اين انگیزه ها می شتتود. کودکان با الگوبرداری از رفتار والدين و ستتاير

 (. 2008)خالص و ناصور،  آموزندها را میکنند، اين گونه انگیزشالگو عم  می

همیت گیری انگیزش پیشتترفت از اهمچنین انتظارات و توقعات والدين از فرزندان نیز در شتت  

سشتی برای ست. والدينی که از کودکان خود توقع دارند که با جديت و  س زيادی برخوردار ا تیابی د

ا به پیشرفت کنند و به رفتارهای معطوها را به اين امر تشويع و دلگرم میبه موفقیت کار کنند آن

ها، در ا آنبدهند. بنابراين، بازخوردهای والدين نستتتبت به فرزندان و نحوه برخورد ها جايزه میآن

ست رفتاره ست. مم ن ا شرفت از اهمیت زيادی برخوردار ا های ا و واکنشش   گیری انگیزش پی

شرفت وی را دچار بازدار ستند انگیزش پی ساير افرادی که با کودک در تعام  ه ی کنند و والدين و 

علم يا ماحتماال ترس از شتت ستتت را در او به وجود آورند. مثالک مم ن استتت نحوه واکنش والدين، 

گیری د باعث شتت  کام  همراه نبوده ان همستتاالن نستتبت به رفتار های ناشتتیانه ای که با موفقیت

دم نوعی انگیزه اجتناه در کودک شتتود. در منزل مم ن استتت زمانی که کودک در صتترا غذا يا ع

یرکننده جا ش ست معموال پیامدی ناخوشايند و تحقموفقیت مورد تمسشر ديگران واقع شود، از آن

رار آن د و ت است و کودک ماي  به تجربه مجدد آن نیست، مم ن است به اين منظور از اقدام مجد

ی، امینی، )احمدی، اسد رفتارها اجتناه نمايد و بدين ترتیب رفتار های اجتنابی در وی تقويت شود

 (. 2013کازرونی و کاظمی، 

گونه کودکان وقتی به ( اين2013) 2( به نق  از احمدی و باجالن1989از ديدگاه ات ینستتتون )

 ند هرگز بطور داوتلبانه عهده دار فعالیتی وستتتیله الزام و اجبار های اجتماعی احاته نشتتتده باشتتت

سبت به نتیجه آن اتمینان کام   سوی ديگر ن ست و از  ستلزم مهارت ا سو م شوند که از يک  نمی 

ندارند. اين مول، عقیده دارد که ناه ترين شتتاخص ترس از شتت ستتت وجود نمره باال در اضتتطراه 

معنا است که گرايش تقربی به سوی عم   امتحان و نمره پايین در انگیزش پیشرفت است. اين بدان

 وجود نشواهد داشت.

                                                           
1. Morgan 

2. Atkinson 
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هايی است که ش ست در آن به فراوانی مشاهده می شود، در اين شرايط رقابت ي ی از موقعیت

معموال برندگان محدود و بازندگان بستتیارند و تعداد افرادی که بازخورد مبتنی بر شتت ستتت دريافت 

ست شتر از افرادی ا سیار بی ستگی می می کنند ب شاي شود که به احساس  سند. بنابراين، اگر فرض  ر

شت که  ست می توان انتظار دا ست آمده ا ستی در مراح  اولیه تحول بد ش  ساس  که چنین اح

گرايش های اجتنابی، که معموال پیامد اين گونه بازخورد هاست که در کودکان ش   بگیرد. اگر اين 

و تربیت باشتتد و مشتتوق رقابت کنندگان نیز نوعی پاداش  ها در زمینه يادگیری و تعلیمگونه رقابت

شد. وقتی برای  شته با شی منفی در پی دا ست برای افراد برنده نیز پیامد انگیز شد مم ن ا بیرونی با

انجام رفتار يا فعالیتی از پیش پاداش مادی تعیین و ارائه آن موکول به بروز رفتار می شتتتود، تلويحاک 

ه آن فعالیت به خودی خود ارزش انجام دادن را ندارد. در تعلیم و تربیت به اين معنا خواهد بود ک

هدا آن نیست که به وسیله اهرم ها و ساز و کارهای موقت افراد به تالش وادار شوند، بل ه بايد به 

جه نمود  های افراد تو تار  يدارتر و مو رتر در برانگیشتن رف پا يک منبع  به عنوان  انگیزش درونی 

 (. 2013) 1الناحمدی و باج

صد بردن و يا اجتناه از باختن بر عهده  سان فعالیتی را به ويژه به ق گیرد و اين یممادامی که ان

نابراين، توجه بفعالیت را بشاتر دالي  بیرونی مانند کستتب پول و يا اجتناه از تنبیه انجام می دهد. 

موجب تستتهی  انگیزش  و تمرکز بر برنده شتتدن به خودی خود معموال يک هدا بیرونی استتت و

نگیز ادرونی نمی شتتود. مطالعات دستتی نشتتان می دهند که وقتی افراد در انجام يک فعالیت چالش 

سته شاي ساس نمايد خود را  رد مثبت ها بیش از پیش افزايش می يابد. بازخوانگیزش درونی آن ،اح

شص شده نمايند، و مشها خود را شايسته تر ادراک در مورد شايستگی افراد باعث می شود، که آن

ت رقابتی است که اين امر باعث افزايش انگیزش درونی در کودکان و بزرگساالن می شود. در موقعی

س شرکت کننده به وا ست. جمع کثیری از افراد  طه مواجه که تعداد برندگان محدود )مثال يک نفر( ا

لی ند؛ و اين در حاشتدن با شت ستت و دريافت بازخورد منفی، دچار کاهش انگیزش درونی می شتو

 (.2010 فران لین،) است که افراد شرکت کننده در رقابت دارای توانايی های ي سانی نیز نیستند

( در محیط های رقابتی، موفقیت عبارت استتت از بهتر از ديگران عم  2001) 2به عقیده دستتی

يستته ها برندگان کردن، بنابراين مستتئله مقايستته اجتماعی در میان استتت و در اين رقابت ها و مقا

ست که ظرفیت برتر خود را  سیارند. در چنین محیطی، هدا دانش آموزان آن ا محدود و بازندگان ب

که تاکید و توجه بر کوشتتش و تالش باشتتد بر توانايی تاکید به نمايش بگذارند. بنابراين به جای آن

انجام دادن ت لیفی که می شتتود، و توانايی و استتتعداد فرد نقش ارزش به خود می گیرد. اگر برای 

دارای برانگیشتگی درونی استتت پاداش بیرونی ارائه شتتود اين امر موجب کاهش انگیزش درونی فرد 

برای آن فعالیت می گردد. در تعلیم و تربیت و يادگیری اگر به منظور برانگیشتن افراد به فعالیت و 

                                                           
1. Atkinson 

2. Feshbakh 
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ستفاده شتر، از رقابت به عنوان يک عام  برانگیزاننده ا شش بی شود و برای پاداش دادن به  کو می 

افراد برنده از جوايز و پاداش های مادی )بیرونی( استفاده می شود می توان انتظار داشت که اين امر 

نه تنها موجب تضعی، انگیزش پیشرفت افراد بازنده شود، بل ه کاهش انگیزش درونی افراد برنده را 

 نیز می تواند در پی داشته باشد. 

پیشرفت افراد بازنده به دلی  دريافت بازخورد منفی است که از ش ست و برنده تضعی، انگیزش 

گونه که دسی تعیین کرده است شدن ناشی می شود و کاهش انگیزش درونی افراد برنده نیز همان

ست. ارائه  ست پاداش بیرونی داده شده ا ست که به فعالیتی که دارای انگیزش درونی ا به اين دلی  ا

 اش های بیرونی باعث از بین رفتن عشع به يادگیری در کودکان می شود.اين گونه پاد

سی تا یرات آن بر سی  در مطالعات رقابت جويی و برر انگیزش بیرونی افراد بايد تفاوت های جن

را نیز مورد توجه قرار داد. سوالی که در اين زمینه مطرح می شود آن است که آيا تا یر رقابت جويی 

سی، بر انگیزش درونی  ست؟ تحقیقات )د سان ا شان می دهد که انگیزش 2001زنان و مردان ي  ( ن

درونی زنان تا حدی بیش از انگیزش درونی مردان به وسیله رقابت تضعی، می شود. اين يافته های 

مقدماتی را مم ن است اين گونه تفسیر کرد که رقابت بیشتر با جهت يابی مردانه همشوان است تا 

 در نتیجه، رقابت مم ن استتتت به وستتتیله زنان بیش از مردان به عنوان يک امر جهت يابی زنانه؛ 

 آمیز و بیزارکننده تجربه شود.تنفر

های مشتلفی که در مورد رقابت و پیامدهای آن مطرح شتتده استتت، بايد گفت با توجه به نظريه

شرايط مشتلفی  ستگی دارد. که قضاوت در خصوص سودمندی يا زيان بار بودن رقابت به عوام  و  ب

( که رقابت جويی اغلب دارای 2007برخی محققان بر اين باورند )هاورد، استتتایرالد، پیندا و کاماال، 

شوق هايی فراهم  شود، و م ست و می تواند به خالقیت منجر  شی مثبت نیرومندی ا کیفیات انگیز

 کند که باعث فعالیت و تحرک افراد گردد. 

ستمرار اين بنابراين، ي ی از جنبه های مثبت آ ست، اما ا ن ام ان ايجاد برانگیشتگی به فعالیت ا

وضتتعیت مستتتلزم آن استتت که فرد به پاداش مربو  يعنی برنده شتتدن، دستتت يابد و در غیاه اين 

پاداش، در مقاتع بعدی، رفتار تضتتعی، خواهد شتتد. لذا، میزان تاکید بر رقابت مستتتقیم تا حدود 

ای باشتتتد ی دارد. مثال اگر فرد مورد نظر يک مربی حرفههای فرد بستتتتگزيادی به اهداا و ارزش

احتماال تنها هدا او برنده شتتدن تیم استتت. در ورزش های حرفه ای، مانند ستتاير فعالیت هايی که 

 ها زياد است، توجه و عالقه نسبت به انگیزش درونی بازيگران به احتمال زياد بارز نیست. فشار در آن

شدان ) ست م2004کا شرکت( معتقد ا شی، مانند مديران  ها گرايش به اين باور دارند ربیان ورز

شد  شته با شارهايی وجود ندا ستقیم بر عمل رد افراد ندارند، و تا ف که انگیزش درونی ا ر فوری و م

افراد در حد استتتتانداردها عم  نمی کنند. بنابراين در جايی که تاکید صتتترفا بر حداکثر رستتتاندن 

بسیاری از مردم بر اين باورند که هر چه فشار بیشتر باشد بهتر است. اما، شد است، عمل رد يا برون

چه در زمینه هايی مانند تعلیم و تربیت، هدا، افزايش موقت ستتطح عمل رد افراد نیستتت، بل ه آن
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ست. در اين ست افزايش انگیزش درونی آنان برای دوباره برداختن به آن فعالیت ا جا اگر مورد نظر ا

س شد، که از رقابت م ست دانش آموزان باعث خواهد  ش  شود،  ستفاده  تقیم و پاداش های بیرونی ا

ضمن تنزل سطح حرمت خود، انگیزش درونی آنان نیز تضعی، شود و ت لی، مورد نظر نیز جذابیت 

ست بدهد. افزون بر اين ديدگاه کان ستقیم( آ ار نامطلوه ديگری نیز 2004) 1خود را از د ( رقابت )م

دگان بر جای می گذارد، که از آن جمله می توان به خشونت و تقلب برای برنده شدن بر شرکت کنن

)مانند رستتوايی ناشتتی از مواد نیروزا در ورزشتت اران(، روابط بین فردی ناستتالم و کاهش صتتمیمیت 

شتتود که موجود و ستترهم بندی کردن کارها اشتتاره کرد. در تعلیم و تربیت همین روش موجب می

 جای اهمیت دادن به يادگیری به نمره بینديشند. دانش آموزان به 

ستقیم، فرد در مقاب  ديگرا ست. در رقابت م ضعیت کمی متفاوت ا ستقیم و ن به در رقابت غیرم

آن  مبارزه و رقابت می پردازد و همزمان برای کستتتب پاداشتتتی معین که ام ان دستتتتیابی همه به

يا  فرد در مقاب  عمل رد قبلی خود ونامم ن استتتت تالش می کند. اما در رقابت غیرمستتتتقیم، 

قدری  جا مفهوم شتت ستتتعمل ردی که به عنوان معیار تلقی می شتتود به رقابت می پردازد. در اين

ستقیم نشواهد بود. میزان موفقیت فرد ب شود و به معنای مطلع آن در رقابت م ستگی به تعدي  می 

ل رد گذشتتته ع از رقابت اگر معیار را عممیزان نزديک شتتدن وی به معیار مورد نظر دارد. در اين نو

نايی های متفاوت نیز می توانند به رقابت باردازند، د چون رقیب فر فرد قرار دهند، افراد دارای توا

 رد خود اوست و در آن صورت کوشش اوست که تعیین کننده خواهد بود و بهبود بششیدن به عمل

 حستتاس اونه رقابت ها، افراد تنیدگی کمتری گذشتتته خود بیشتتتر مورد توجه قرار گیرد. در اين گ

ت، بررستتی می کنند و با عالقه بیشتتتری ت لی، را انجام می دهند، مستتئله مهم ديگر در قلمرو رقاب

 دالي  روی آوردن افراد به رقابت است. 

( نشتتان می دهند که همه افراد تنها برای برنده شتتدن يا پیروزی بر 2010مطالعات فران لین )

رقابت نمی پردازند؛ بل ه برخی عوام  و انگیزه های زيربنايی ديگری نیز وجود دارد که  ديگران به

ها نشان می دهد که داشتن روي رد رقابت جويانه در همه موارد و افراد به منزله خصمانه توجه به آن

شی به خود می گیرد که هدا افراد ا ساز ست، بل ه زمانی رقابت جويی ماهیت غیر  ز ديدن دنیا نی

شرکت در آن برنده شدن يا ش ست دادن ديگران است؛ که اين وضعیت در رقابت مستقیم بیشتر 

سی دالي  تماي  افراد به رقابت جويی پژوهش هايی در اين زمینه انجام  صداق دارد. به منظور برر م

ساسی برای چرای تماي  برخی افراد به موقعیت های  داده است وی معتقد است حداق  سه فرض ا

ست که تقريبا در هر موقعیت رقابت آمیز هم برنده رق ابت آمیز می توان ارائه داد: دلی  نشست اين ا

شديد  شد بايد در مقاب  ديگران به رقابت  وجود دارد و هم بازنده؛ بنابراين اگر فردی بشواهد برنده با

ست که تماي  افراد به موقعیت سباردازد. دلی  دوم اين ا ت به خاتر وجود های رقابت آمیز مم ن ا

                                                           
1. Kane 
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هايی باشد که مهارت وی را افزايش می دهند. به عبارت ديگر موقعیت پاره ای از الگوها و يا موقعیت

رقابت آمیز مم ن است شرايط مطلوبی برای بهبود عمل رد فرد فراهم کند. سومین دلیلی که مم ن 

 اين استتتت که چنین  استتتت افراد به خاتر آن تماي  به موقعیت های رقابت آمیز داشتتتته باشتتتند

 موقعیت هايی می توانند نقش يک عام  يا منبع انگیزشی را ايفا کند. 

تايج تحلی   22فران لین در تحقیع خود اقدام به تحلی  عاملی  ستتتوالی رقابت جويی نمود، ن

صول  صول بهبود در عمل رد فرد  -1عام  مجزا گرديد:  5منجر به ح شی از ح ضايت خاتر نا  -2ر

رضتتايت  -4انگیزش برای کوشتتش کردن در موقعیت های رقابت آمیز  -3رنده شتتدن اشتتتیاق به ب

ص  از انجام کارها به نحو احسن و  شان  -5خاتر حا ستگی های ن شوار. همب ترجیح دادن ت الی، د

داد که بین نمرات عام  مربو  به بهبود بششیدن به عمل رد و برنده شدن همبستگی منفی معنادار 

ايج حاکی از آنند که بین انگیزش برای بهبود بششیدن به عمل رد و انگیزش برای وجود دارد، اين نت

پیروزی بر ديگران تمايز وجود دارد. همچنین بین نمرات مقیاس مربو  به انجام دادن کارها به نحو 

احستتن و مقیاس مربو  به ايجاد بهبود در عمل رد همبستتتگی مثبت وجود داشتتت، اما بین نمرات 

شاهده مربو  به ان ستگی م شدن همب سن و پیروری بر ديگران يا برنده  جام دادن کارها به نحو اح

نشتتد. می توان چنین استتتنبا  کرد که اگر فردی برانگیشته شتتده باشتتد تا به عمل رد خود بهبود 

ببششتتد مم ن استتت همچنین برانگیشته شتتود تا به نحو احستتن عم  کند، اما اين امر بدان معنا 

ر فردی برانگیشته شتتده باشتتد که به عمل رد خود بهبود بششتتد، لزوما برای برنده نشواهد بود که اگ

 شدن برانگیشته شده است.

( افرادی که احستتاس نیاز شتتديد به برنده شتتدن می کنند، جهان را 1996از ديدگاه فران ن )

ز اين ها حداق  تا حدودی ناشتتی ابیشتتتر با ديد منفی می بینند. نیاز شتتديد به برنده شتتدن در آن

ها احساس می کنند که در جهانی زندگی می کنند که حالتی خصمانه وجود دارد ترس است که آن

ست. اين افراد به جای آن کنند به اهداا و  که سعیو تنها راه بقا برنده شدن يا پیروزی بر ديگران ا

 چه را های خود از تريع تبحريابی و کار ناي  شتتتوند، ستتتعی می کنند با کستتتب حداکثر آنآرزو

ست که  می توانند به دست آورند تا به اين پیروزی و بقا برسند. اين فرضیات مبتنی بر يافته هايی ا

نشان می دهند، افرادی که نیاز شديد به برنده شدن احساس می کنند، بیشتر گرايش به زورمندی/ 

فرادی که در پی پرخاشتتگری دارند و نستتبت به افرادی که ت الی، دشتتوار را ترجیح می دهند و يا ا

انجام کارها به نحواحستتتن هستتتتند از چاره جويی و ابت ار عم  کمتری برای رستتتیدن به هدا 

( در زمینه رقابت جويی، دستیابی 1995برخوردارند. ي ی از جنبه های جالب توجه مطالعه فران ن )

 وی به عوام  مشتل، از تريع به کار گیری روش تحلی  عاملی بود.

ی استتت که از تريع آن می خواهیم نمره های هماوشتتی و متداخ  را به تحلی  عاملی روشتت

منظور يافتن يک ستتتاختار بنیادی مورد تجزيه و تحلی  قرار دهیم، به اين امید که بتوانیم برای 

سی سا ساک صفات مورد مطالعه، ابعاد کمتر اما ا سا ششیص دهیم و روش های تحلی  عاملی ا تری ت
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کنیم و در ها کار میکه فهم و درک ما را نستتتبت به ابزارهايی که با آنبدين منظور به کار می رود 

نتیجه به گونه غیرمستتتقیم روش های توصتتی، افراد را بهبود ببششتتد. بنابراين مستتئله اصتتلی اين 

ست رقابت جويی  ست رقابت جويی که از ت سی عملی بودن، روائی، اعتبار و نرم يابی ت پژوهش، برر

 شتتده استتت، می باشتتد. تستتت مزبور پد از آماده ستتازی در نمونه ای از ( اقتباس 1995فران ن )

  .دانش آموزان مقطع دبیرستان ح مت نیاوران  اجرا شد

 

 پژوهش روش

شود و به لحاظ روش، روش پژوهش حاظر به لحاظ هدا جز سوه می  ء تحقیقات کاربردی مح

روان ستتنجی به تدوين يک ابزار يک روش توستتعه ای استتت زيرا با استتتفاده از روش ها و نظريه ها 

سیک، پد از تدوين  سنجی کال صول رايج روان  ساس روش ها و ا شود. در اين ترح بر ا جديد می 

سانی درون آزمون، روايی آزمون و اعتبار آن با روش هايی که در  سی هم آزمون، مراح  مشتل، برر

شد ضیح داده خواهد  سی و تحلی  قرار می گیرد ،جای خود تو شام   .مورد برر جامعه اين تحقیع 

نفر می باشد. برای  320تمامی دانش آموزان دبیرستان ح مت نیاوران تهران می باشد که در حدود 

ستفاده از جدول مورگان تعداد  شد و با فرض احتمال ريزش نمونه  175انتشاه نمونه با ا نفر برآورد 

پرستتتشتتتنامه و کنار گذاشتتتتن  نفر افزايش داده شتتتد. در نهايت پد از اجرای 250اين تعداد به 

جا که جامعه آماری پرسشنامه مورد تحلی  قرار گرفتند. از آن 243پرسشنامه های مشدوش، تعداد 

 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ها انتشاه شدند. ،از يک مدرسه بودند

ابزار اصتتتلی اين تحقیع را آزمون رقابت جويی اقتباس شتتتده از آزمون رقابت جويی فران ن 

صورت فردی يا گروهی اجرا  بوده وسوال  22دارای بود که ( 1995) شد. اين مقیاس از به دو  می 

سوال افزايش داده شد و پد از  39امتیازی است اما در اين تحقیع تعداد سواالت به  4نوع مقیاس 

ستتتوال به دلی   7نفری با آزمون کرانباخ مورد تحلی  قرار گرفت که تعداد  50روی يک گروه  اجرا

سوال شدند. پد از حذا  سواالت، حذا  ستگی با ک   شتن همب ستاد ندا شنامه با تايید ا س ها، پر

تا  32امتیازی، دامنه ک  نمره ها بین  4راهنما بر روی نمونه اصتتتلی اجرا شتتتد. با توجه به مقیاس 

 قرار گرفت. 128

 

 هایافته

برای بررسی سازگاری درونی )پايايی( هر يک از سازه ها از شاخص آلفای کرنباخ و برای بررسی 

باشتتد، استتتفاده روايی ستتازه ای که خود شتتام  دو بشش مهم روايی همگرايی و روايی افتراقی می

سازه های مدل تحق ستفاده برای بررسی اعتبار  تحلی  عاملی تايیدی  ،یعگرديد. روش آماری مورد ا
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شر  روايی همگرايی بود سازه موردنظر،  سی نی ويی برازش مدل تحلی  عاملی تايیدی  . بعد از برر

 اين است که: 

 باشد.  CR>0.7باشد. به عبارتی  7/0( بزرگتر از CRپايايی سازه ای  )-1

 اشد. ب p-value<0.05بارهای عاملی معنی دار باشند. به عبارتی -2

 باشند. 7/0و در صورت ام ان بزرگتر از  5/0ارهای عاملی استاندار بزرگتر از ب-3

رتی ( باشتتد. به عباAVE( بزرگتر از میانگین وارياند استتتشراجی  )CRپايايی ستتازه ای )-4

CR>AVE  .باشد 

 باشد.  AVE>0.5باشد. به عبارتی  5/0( بزرگتر از AVEمقدار وارياند استشراجی )-5

 وايی واگرايی )افتراقی( نیز به اين صورت است که: همچنین شر  ر

ستشراجی )-1 شترک  )AVEمیانگین وارياند ا ( MSV( بزرگتر از حداکثر مجذور وارياند م

 باشد. AVE>MSVباشد. به عبارتی 

ستشراجی )-2 شترک  )AVEمیانگین وارياند ا  (ASV( بزرگتر از میانگین مجذور وارياند م

 باشد. AVE>ASVباشد. به عبارتی 

 

 تحلیل عاملی اکتشافی

 . پرداخته شد( EFA) 1در اين قسمت با استفاده از ت نیک تحلی  عاملی اکتشافی

 :می شودبرای انجام تحلی  عاملی اکتشافی شش گام ذي  را تی 

 هاگام اول: بررسی ام ان انجام تحلی  عاملی بر روی داده 

  تبیین وارياند هر گويهها در گام دوم: تعیین سهم مجموعه عام 

 هاگام سوم: تعیین سهم هر عام  در تبیین مجموع وارياند تمامی گويه 

 های استشرا  شدهها و با عام گام چهارم: تعیین همبستگی بین هر يک از گويه 

 هاها در عام گام پنجم: در صورت نیاز چرخش عوام  و در نهايت دسته بندی گويه 

   های چهارم و پنجم.استشراجی در گامگام ششم: نامگذاری عوام 

بال اين : هابررستتتی ام ان انجام تحلی  عاملی بر روی داده اجرای گام اول: در اين مرحله به دن

گويه را به تعداد عوام  کمتری تقلی  دهیم؟ و به عبارتی آيا حجم نمونه  39توان هستیم که آيا می

ارزش ین در اين فرآيند به حذا ستتتواالتی که بیبرای اين هدا کفايت الزم را دارد يا خیر؟ همچن

ستند يا جايگاه آن ست میه ششص ا شافی نام پردازيم. اين کار را با ها در خروجی تحلی  عاملی اکت

                                                           
1- Explanatory factor analysis (EFA) 
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شاخص  ستفاده از  شماره  2و آزمون بارتلت KMO1ا نتیجه اين آزمون  1صورت پذيرفت. در جدول 

 .مشاهده می شود

 

 KMO: آزمون بارتلت و شاخص 1جدول

 KMO 81/0شاخص 

 آزمون بارتلت

 63/1305 دومقدار آماره کای

 190 درجه آزادی

p-value 56/0> 

 

راحی گويه ت 39توان ت که میتوان گفشده است. لذا می 81/0برابر با  KMOمقدار شاخص 

ت الزم را نمونه برای اين هدا کفايرا به تعداد عوام  کمتری تقلی  دهیم و به عبارتی حجم شتتده 

به معنی جه  با تو لت میدارد. همچنین  بارت فت داری آزمون   05/0داری ر ستتتطح معنیدتوان گ

ستگی بین  اختالا  داری با ماتريد همانیتور معنیگويه مربو  به اين مقیاس به 39ماتريد همب

 . داری وجود داردگی معنیها و عوام  ديگر همبستهای عام ( و بین گويهp<56/0) ندارد

هدا اين گام : هاتعیین ستتهم هر عام  در تبیین مجموع وارياند تمامی گويه اجرای گام سوووم:

صد از وارياند ک  گويه ست چند در سته ا ست که بدانیم هر عام  توان ها را تبیین کند و در اين ا

ها ( را توستتتط آن%60  نهايت چند عام  استتتتشرا  کنیم که میزان وارياند قاب  توجهی )حداق

تبیین کنیم و اتالعات چندانی را از دستتتت ندهیم. اين کار با ستتته روش معیار کیزر )روش مقادير 

هايی انتشاه پذير استتتت. بر استتتاس روش کیزر تنها عام (، میزان وارياند تجمعی و ام ان3ويژه

که  شديمجی ارايه شده متوجه ها بیشتر از يک باشد. لذا با توجه به خروشوند که مقدار ويژه آنمی

ساس داده EFAروش  ساس روش وارياند بر ا ست. همچنین بر ا ستشرا  کرده ا شش عام  را ا ها 

 وارياند متغیرها قاب  تبیین است.  %60حدود  ،که با انتشاه شش عام  ديده شدتجمعی 

  

                                                           
1 - Kaiser-Meyer-Olkin  

2 - Bartlett's Test 

3.  Eigen values 
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 1های استخراجی: مقادیر ویژه واریانس تجمعی عامل2جدول

هامولفه  
عوامل استخراجیواریانس   

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه

1 06/5  33/25  50/15  

2 95/1  77/9  34/26  

3 52/1  60/7  79/36  

4 38/1  91/6  46/45  

 

ستگی بین هر يک از گويه اجرای گام چهارم: شدهها و با عام تعیین همب ستشرا   ر اين د :های ا

شده و گويه ستشرا   ست. زيرا بر اگام هدا بررسی همبستگی بین عوام  ا ساس های پرسشنامه ا

ین شتتود و به همشتتويم که کدام گويه بر روی کدام عام  بار میاين ضتتريب همبستتتگی متوجه می

ر املی دشود. در صورتی که اين بارهای ععلت به اين ضرايب همبستگی بارهای عاملی هم گفته می

م  از ي ديگر کمک کردند، توستتتط آن به تمییز عوا ما  يت  م  موردنظر محقع تعیهدا ین ها عوا

ستهشود و در غیر اينمی املی را عبندی صورت بايد در گام بعدی عوام  را چرخش داد و بهترين د

ساس جدول بارهای عاملی قب  از چرخش همه گويه شنامه در يک انتشاه کرد. بر ا س ام  عهای پر

صلی اين مقیاس ار میقر سشنامه ا ساختار پر شین محقع و  ماهنگ هگیرند که اين نتیجه با نظر پی

شش عام  موردنظر، آن سته بندی به  سواالت از هم برای د ست. لذا برای تمییز بهتر  را دوران  هانی

 دهیم. می

 های چهارم و پنجم.نامگذاری عوام  استشراجی در گام اجرای گام ششم:

 

  را به به ستتواالت مربو  به هر عام  و با توجه به پرستتشتتنامه اصتتلی اين مقیاس عوامبا توجه 

امه اين بندی و ادکنیم. همچنین نمادگذاری موردنظر برای مدلگذاری مینام 3صورت جدول شماره

 فص  نیز در اين جدول گزارش شده است. 

 

 

  

                                                           
  1باشند. بنابراين عام  هايی که مقدار ويژه آن کمتر از  1در اين جدول عام  هايی مهم هستند که مقدار ويژه آن باالتر از  . 1

 می باشد، در جدول نشان داده نشده است.
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 گذاری عوامل استخراجی بعد از چرخش واریماکس: نام 3جدول

 نام درنظر گرفته شده شماره عامل

1عام    انگیزش برای کوشش کردن 

2عام    ترجیح دادن ت الی، دشوار 

3عام    رضايت خاتر حاص  از انجام کارها به نحو احسن 

4عام    اشتیاق به برنده شدن 

 

 تحلیل عاملی تاییدی کل متغیر
 سازههای نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی کل : شاخص 4جدول

 نوع شاخص نیکویی برازش

 حدود شاخص

برای برازش مورد 

 قبول

 حدود شاخص

برای برازش 

 خوب

 شاخص نیکویی

برازش مشاهده 

 شده

 نتیجه

 X(df)2مقدار آماره 

به  2Xنسبت آماره 

 5درجه آزادی کمتر از 

 2Xنسبت آماره 

 3به درجه آزادی 

 برازش خوه 694/119

value-P  2آزمونX 05/0>  نامناسببرازش 

 برازش خوه 496/1 به درجه آزادی 2Xنسبت آماره 

RMSEA  برازش خوه 045/0 05/0کمتر از  08/0کمتر از 

CFI  برازش خوه 958/0 95/0بیشتر از  90/0بیشتر از 

GFI  برازش مورد قبول 941/0 90/0بیشتر از  85/0بیشتر از 

AGFI  مورد قبولبرازش  911/0 90/0بیشتر از  85/0بیشتر از 

های نی ويی برازش، اين مدل از لحاظ همه شتتاخص های با توجه به مقادير مربو  به شتتاخص

های اين پژوهش در ستتتطح خوه و حداق  قاب  قبولی قرار دارد. نی ويی برازش و با توجه به داده

ت دو اسآزمون کای p-valueدهد اين مدل دارای برازش خوبی نیست، تنها شاخصی که نشان می

 تواند حجم نمونه باال باشد.  که دلی  آن می
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 بررسی سازگاری درونی )پایایی( 

توان محاستتبه گرديد که می 801/0در اين قستتمت با استتتفاده از شتتاخص آلفای کرنباح برابر 

 باشد. نتیجه گرفت که متغیر رقابت جويی از سازگاری درونی مناسبی برخوردار می

 بررسی روایی 

سازه شام  دو بشش مهم روايی همگرايی و روايی افتراقی می ایروايی  شد. روش آماری خود  با

سازه سی اعتبار  ستفاده برای برر ست. بعد مورد ا سی اهای مدل تحقیع تحلی  عاملی تايیدی ا ز برر

 : نی ويی برازش مدل تحلی  عاملی تايیدی سازه موردنظر، شر  روايی همگرايی اين است که

 باشد.  <0.7CRباشد. به عبارتی  7/0( بزرگتر از RC) 1ایپايايی سازه -1

 اشد. ب p-value<0.05دار باشند. به عبارتی بارهای عاملی معنی -2

 باشند. 7/0و در صورت ام ان بزرگتر از  5/0بارهای عاملی استاندار بزرگتر از  -3

( باشتتتد. به عبارتی AVE) 2( بزرگتر از میانگین وارياند استتتتشراجیCRای )پايايی ستتتازه -4

CR>AVE  .باشد 

 باشد.  AVE>0.5باشد. به عبارتی  5/0( بزرگتر از AVEمقدار وارياند استشراجی ) -5

 همچنین شر  روايی واگرايی )افتراقی( نیز به اين صورت است که: 

( MSV) 3( بزرگتر از حداکثر مجذور وارياند مشتتتترکAVEمیانگین وارياند استتتتشراجی ) -6

 باشد. AVE>MSV باشد. به عبارتی

( ASV) 4( بزرگتر از میانگین مجذور وارياند مشتتتترکAVEمیانگین وارياند استتتتشراجی ) -7

 باشد. AVE>ASVباشد. به عبارتی 

و  شتتودهای تحقیع بررستتی میروايی همگرايی با استتتفاده تحلی  عاملی تايیدی هر يک ستتازه

پذيرد. ورت میها در کنار ي ديگر صازهروايی واگرايی با استفاده از مدل تحلی  عاملی تايیدی ک  س

 ست.اها بیان شده به تور خالصه شاخص 5های تحقیع در جدول شماره برای بررسی روايی سازه

 

 ای ابزار تحقیق: روایی سازه 5جدول

ای پایایی سازه شاخص

(CR) 

 میانگین واریانس

 (AVEاستخراجی )

 حداکثر مجذور

 (MSVواریانس مشترک )

 مجذور واریانسمیانگین 

 (ASVمشترک)

 30/0 34/0 50/0 83/0 رقابت حويی

                                                           
1.  Construct validity 

2 - Average Variance extracted  

3- Maximum shared squared variance 
4- Average shared squared variance 
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 توان ديد که: بعد از اتمینان از برازش خوه مدل، می

 است.  7/0(، برای اين سازه بیشتر از CRای )مقدار پايايی سازه -1

 p-value<0.05دارند و همه بارهای عاملی معنی -2

ستاندارد بزرگتر از  -3 ها( در ويهها )گهستند و لذا وجود هر يک از پرسش 5/0همه بارهای عاملی ا

 شوند.ها تايید میاين سازه

 است. AVEبزرگتر از  CRشده است. همچنین مقدار  5/0بزرگتر از  AVEمقدار  -4

اند ( بزرگتر از حداکثر مجذور واريAVEبرای هر پنج ستتتازه، میانگین وارياند استتتتشراجی ) -5

 باشد.می AVE>MSV( است. به عبارتی MSVمشترک )

اند ( بزرگتر از میانگین مجذور واريAVEبرای هر پنج ستتتازه میانگین وارياند استتتتشراجی ) -6

 باشد.می AVE>ASV( است. به عبارتی ASVمشترک )

يی افتراقی توان نتیجه گرفت اين ستتتازه دارای روايی همگرايی و روابا توجه به موارد باال می

 باشد.می

 

 و نتیجه گیری بحث

شواهد مربو   گونههمان سی  ضر تعیین عملی بودن و برر شد هدا پژوهش حا که قبال گفته 

( استتت. 1995به اعتبار و روايی آزمون رقابت جويی اقتباس شتتده از تستتت رقابت جويی فران ن )

صه های آماری آزمون میانگین  شش شیدگی  14/60و وارياند  96/91م شان می دهد. میزان ک را ن

استتتت که نشتتتان می دهد توزيع تقريبا نرمال و کجی آن بستتتیار  -41/0و کجی آن  10/0توزيع 

 نامحسوس است.

سب 725/0سوال آزمون  32از تريع آلفای کرانباخ مجموعه  ست. پد از محا شده ا سبه  ه محا

کاهش  اعتبار پرسشنامه به دست آمده و مششص شده که هر کدام از سواالت را حذا کنیم اعتبار

سواالت  ش 32و  29، 22، 4می يابد به جر  سبه  د که در از ک  آزمون حذا و مجددا اعتبار آن محا

 رسید که بیانگر باالرفتن اعتبار کلی تست بود. 750/0اين زمان اعتبار تست به 

گويه  39توان اينطور قضتتاوت کرد که برآورد شتتد  که می 81/0برابر با  KMOمقدار شتتاخص 

کاهش دهیم و به عبارتی آيا حجم نمونه برای  تراحی شتتتده  را می توانیم به تعداد عوام  کمتری

ارزش هستند اين هدا کفايت الزم را دارد يا خیر؟ همچنین در اين فرآيند به حذا سواالتی که بی

پردازيم. اين کار را با استفاده از يا جايگاه آنها در خروجی تحلی  عاملی اکتشافی نامششص است می

 و آزمون بارتلت صورت پذيرفت.  KMO1شاخص 

                                                           
1 - Kaiser-Meyer-Olkin  
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شاخص  ست. لذا می 81/0برابر با  KMOمقدار  گويه تراحی  39توان توان گفت که میشده ا

شده  را به تعداد عوام  کمتری تقلی  دهیم و به عبارتی حجم نمونه برای اين هدا کفايت الزم را 

به معنی جه  با تو لت میدارد. همچنین  بارت فتداری آزمون   05/0داری در ستتتطح معنی توان گ

ستگی بین  داری با ماتريد همانی اختالا تور معنیگويه مربو  به اين مقیاس به 39ماتريد همب

 داری وجود دارد. ها و عوام  ديگر همبستگی معنیهای عام ( و بین گويهp<56/0ندارد)

صورت يک مدل تحلی  عاملی سازه به  تايیدی مرتبه  در نهايت برای تحلی  عاملی تايیدی ک  

های نی ويی برازش و بارهای عاملی غیر استاندارد به اول به همراه بارهای عاملی استاندارد و شاخص

ها محاستتبه گرديد و در نهايت با بررستتی شتتاخص های مورد نظر، مدل تايید داری آنهمراه معنی

 گرديد. 

 ستفاده شد و نتايج نشان داد که:ها از روش روايی همگرايی و روايی افتراقی ابررسی روايی سازه

 است.  7/0(، برای اين سازه بیشتر از CRای )مقدار پايايی سازه  .1

 p-value<0.05دارند و همه بارهای عاملی معنی .2

ستاندارد بزرگتر از  .3 ها( در ها )گويههستند و لذا وجود هر يک از پرسش 5/0همه بارهای عاملی ا

 شوند.ها تايید میاين سازه

 است. AVEبزرگتر از  CRشده است. همچنین مقدار  5/0بزرگتر از  AVEمقدار  .4

( بزرگتر از حداکثر مجذور وارياند AVEبرای هر پنج ستتتازه، میانگین وارياند استتتتشراجی ) .5

 باشد.می AVE>MSV( است. به عبارتی MSVمشترک )

ور وارياند ( بزرگتر از میانگین مجذAVEبرای هر چهار ستتازه میانگین وارياند استتتشراجی ) .6

 باشد.می AVE>ASV( است. به عبارتی ASVمشترک )

باال می به موارد  جه  فت اين ستتتازه دارای روايی همگرايی و روايی افتراقی با تو جه گر توان نتی

 .باشدمی
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