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  چكيده
دانشجويان تربيت بدني دانشگاه را  پـژوهشآماري  ةجامعپرسشنامه اهداف پيشرفته در ورزش بود. و پايايي  رواييتعيين  ف از انجام اين پژوهشهد

ورد گيري مزار اندازهـابآزمودني به شكل تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.  186) تشكيل دادند كه از بين آنها N=450فردوسي مشهد (
اهداف تسلط پرهيزي، اهداف عملكرد پرهيزي، اهداف (مؤلفه  4بود كه داراي  )2012اهداف پيشرفته (ريو و همكاران، الي ؤس 12 ةاستفاده پرسشنام

مالً تا كا 1از كامالً مخالف=(اي پنج گزينه بر اساس طيف ليكرت هاالؤ) است. روش امتيازگذاري به ستسلط گرايشي و اهداف عملكرد گرايشي
هاي آماري روشييد قرار گرفت. أمورد تاساتيد متخصص مديريت ورزشي صوري و محتوايي پرسشنامه پس از ترجمه توسط  ييروا) بود. 5 موافق=

ي سازه براي تعيين رواي ييديأتحليل عاملي ت همساني دروني وها، آلفاي كرونباخ براي تعيين هاي توصيفي براي توصيف دادهشاخص مورد استفاده، از
بود.  اهداف پيشرفتهسشنامه ر) براي پα=81/0(همساني دروني هاي پژوهشي نشان دهنده يافته .استفاده شد LISRELو  SPSSدر نرم افزارهاي آماري 

خوبي براي مؤلفه ها داشتند و توانستند پيشگوي ها رابطه معناداري با مؤلفه، تمامي سؤالT-valueدر خصوص روايي سازه و بر اساس ميزان روابط و 
و  RMR ،92/0=GFI ،90/0=AGFI ،93/0=NFI=057/0و همچنين  df )63/1  ،(066/0=RMSEAبه  x2هاي نسبت خود باشند. شاخـص

97/0=CFI د ها توانستنها با مفهوم اهداف پيشرفته نتايج نشان داد كه تمامي مؤلفهرا تأييد كردند. همچنين در خصوص روابط مؤلفه هم برازش مدل
  مورد تأييد قرار گرفت. "اهداف پيشرفته"پيشگوي خوبي براي مفهوم اهداف پيشرفته باشند. در نتيجه روايي دروني و بيروني مدل 

  
  كليدي واژگان
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  مقدمه  
يكي از جديدترين رويكردهايي كه در زمينه انگيزه 

ري از پژوهشگران قرار گرفته پيشرفت، مورد توجه بسيا
باشد كه در آن متغيرهاي هدف و است، هدف پيشرفت مي

هدف گرايي نقش محوري دارند. هدف پيشرفت ادراك 
هاي پيشرفت را مورد فراگير از چرايي تالش در موقعيت

دهد و بر اين عقيده است كه هدف گرايي را بحث قرار مي
كنند اد انتخاب ميتوان با اهداف رفتاري خاصي كه افرنمي

يابي به هدف ). نظريه دست1384يكسان دانست (جوكار، 
به عنوان يكي از مؤثرترين رويكردها در حوزه انگيزش 

باشد و تأثيرات انگيزشي مهمي در زمينه يادگيري مطرح مي
). 2002، 1تواند ايفا كند (پرينتريچو عملكرد ورزشكار مي

ي به هدف يكي از ياب) دست2005( 2بر طبق گفته اليوت
هاي انگيزشي محسوب ساختارهاي اصلي و مهم در پژوهش

پژوهشگران بر اين سال قدمت دارد.  20شود كه بيش از مي
يابي به هدف يكي از بـهترين نـظريهباورند كه نظريه دست

در طي دو دهة هاي انگيزش در روانشناسي ورزش است. 
گيري داشته يابي به هدف پيشرفت چشماخير، تئوري دست

هاي عمده نظري براي درك انگيزه و به يكي از چارچوب
و بر آن است تا توانايي و موفقيت در ورزش تبديل شده 

قصد اصلي افراد از دستاوردهايشان را به نمايش بگذارد 
). جهت گيري هدف 1392(ايرجي نقندر و همكاران، 

شامل يك الگوي مسنجم و يكپارچه از باورها، اسناد و 
هاي فرد است كه مقاصد رفتاري را مشخص كرده و جانهي

ها گرايش شود تا نسبت به برخي از موقعيتموجب مي
ها عملكردي خاص داشته بيشتري داشته و در آن موقعيت

 3). پپيچن و همكاران1385باشد (جوكار و همكاران، 
فوتباليست در انگلستان رابطه مثبتي  410) با بررسي 2012(

يابي به اهداف عملكردي گيزشي و دسترا بين جو ان

                                                 
1. Pintrich 
2. Elliot 
3. Pepijn et al 

اند كه انگيزش يكي گزارش كرد. پژوهشگران بر اين عقيده
باشد. يابي به اهداف مياز مهمترين عوامل جهت دست

هاي ورزشي به تالش جهت انگيزش پيشرفت در محيط
كسب موفقيت و استقامت در مقابل شكست و همچنين 

نوروزي و شود (تجريه غرور در موفقيت گفته مي
) به اين نتيجه 1392). ايرجي و همكاران (1391همكاران، 

يابي به اهداف رسيدند كه بين جو انگيزشي مربيان با دست
ورزشكاران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين 

) رابطه اي منفي بين نيازهاي 1391فراهاني و همكاران (
  انگيزشي و ميزان تحليل رفتگي گزارش كردند.

توانند مهارت يا توانايي را از با اين حال ورزشكاران مي
اين نظريه متضمن دو طريق دو راه مختلف تفسير كنند، 

حالت غالب در تحقق هدف، يعني تسلط (تالش) و 
هاي شناختي و عاطفي عملكرد (اجرا) است كه در پاسخ
باشد (ايرجي نقندر و رفتار انگيزشي افراد ضروري مي

براي ارزيابي اهداف در ورزش، . )1392همكاران، 
دارند كه تسلط و عملكرد جزء پژوهشگران چنين بيان مي

). 1991، 4باشد (دودا و همكارانهاي آن ميترين جنبهمهم
هاي خود در اهداف تسلط، فرد به دنبال تكوين شايستگي

در يك تكليف و يا فهم بيشتر از موضوعي خاص است كه 
يري و ارتقاء از طريق تالش و در اين نوع جهت گيري يادگ

باشد. از طرفي ديگر در كوشش ذاتاً براي فرد ارزشمند مي
مند هاي خود عالقهاهداف عملكرد، فرد به نمايش توانايي

بوده و برتري يافتن نسبت به ساير افراد با استفاده از كمترين 
روند. هاي مهم فرد به شمار ميتالش و رقابت، جزء نگراني

هاي خود نسبت به ع جهت گيري اثبات تواناييدر اين نو
هاي نامطلوب ديگران ديگران و دوري جستن از قضاوت
). هر 1384رود (جوكار، جزء اهداف اصلي فرد به شمار مي

گيري تفكيك كدام از اين اهداف در قالب دو نوع جهت

                                                 
 
4. Duda et al 



1394 77، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  شپژوه
گيري . در جهت2و پرهيزي 1اند كه عبارتند از گرايشيشده

نبال آن است تا اهدافي را كه در جامعه گرايشي فرد به د
هنجار شايستگي است را دنبال كنند اما در جهت گيري 

نمايد پرهيزي فرد تنها براي پرهيز از شكست تالش مي
  ).1385(حسيني و لطيفيان، 

نتايج پژوهش هاي مختلف حاكي از آن است كه 
هاي رفتاري گيري تسلط با انطباق رواني مثبت و پاسخجهت
). 2001، 3رزشكاران جوان همراه است (روبرتزدر و

گيري تسلط، سطح بااليي از لذت ورزشكاران در جهت
هاي اند و به استفاده از مهارتبردن را گزارش كرده

اي انطباقي در زماني كه با وظايف دشوار مواجه  مقابله
اند. در مقابل ورزشكاراني كه از سطح بااليي هستند پرداخته

عملكرد برخوردار هستند به طور كلي گيري از جهت
خصوصيات رواني و رفتاري مثبت در آنها كمتر است، هر 

يابي، چند كه ورزشكاران ممكن است در هر دو جهت
، 4سطح بااليي از بازدهي را نشان دهند (سين و همكاران

وقتي كه ورزشكاران اهدف تسلط جويي دارند در  ).2008
سيدن به پيشرفت كمك كردن به يكديگر به منظور ر
دهند و در فضاي فردي، عالقه بيشتري را از خود نشان مي

ورزند؛ از سويي ديگر رقابتي بر احترام و انصاف تأكيد مي
باشند احساس ورزشكاراني كه داراي اهداف عملكردي مي

صالحيت داشتن و موفقيت از مقايسه هنجاري با ديگران به 
گران بر ساير مسائلي آيد و موفق بودن نسبت به ديوجود مي

همچون عدالت و انصاف ارجحيت دارد (نوروزي و 
) به اين نتيجه 2005( 5). اسميت و همكاران1390همكاران، 

رسيدند ورزشكاراني كه اهداف تكليف گرايي (تسلط 
جويي) باال داشتند، جو انگيزشي مهارتي را به خوبي درك 

تند. نمودند و از عملكرد فردي و تيمي خود رضايت داش

                                                 
1. Avoidance 
2. Approach 
3. Roberts 
4. Sean et al 
5. Smith et al 

) اذعان داشتند كه اهداف 2008( 6پاپايوانو و همكاران
تسلط بر رضايتمندي ورزشكاران در ورزش اثرگذار است. 

) در پژوهشي بر روي ورزشكاران رشته تنيس 2011( 7وانده
گيري تسلط هستند، اظهار داشت بازيكناني كه داراي جهت

 8ه مالتههاي خود دارند. بر طبق گفتارزيابي مثبتي از توانايي
ها و ) اهداف تسلط به تالش براي بهبود شايستگي2012(

شود. از سويي ديگر كساني كه به هاي خود گفته ميتوانايي
دنبال اهداف عملكرد هستند در ظاهر به طور نسبي بر روي 

 ديگران تمركز دارند.

) در پژوهشي به 1392ايرجي نقندر و همكاران (
به هدف ساخته سين و يابي اعتباريابي پرسشنامه دست

نفر از جانبازان و معلوالن  210) بر روي 2008همكاران (
ورزشكار استان خراسان رضوي پرداختند و با استفاده از 
تحليل عاملي تأييدي ساختار عاملي پرسشنامه را تأييد 
نمودند. همچنين پايايي پرسشنامه را با استفاده از آلفاي 

نتايج پژوهش كيندي و ) گزارش دادند. α=82/0كرونباخ (
 1235) در كشور هنگ كنگ كه بر روي 2005( 9همكاران

گيري ورزشكار مرد و زن با استفاده از پرسشنامه جهت
) انجام شد حاكي از آن 1992( 11) دوداTEOSQ(10هدفي 

گيري تسلط و اجرا را به هاي جهتبود كه پايايي مؤلفه
مكاران باشد. سين و ه) ميα=87/0) و (α=80/0ترتيب (

مرد و زن ورزشكار در كشور  1675) با بررسي 2008(
يابي به هدف سؤالي دست 12آمريكا به ساخت پرسشنامه 

پرداختند و با استفاده از مدل يابي معادالت ساختاري 
هاي برازندگي مدل را تأييد كردند. همچنين پايايي عامل

) α=88/0) و (α=78/0عملكرد و تسلط را به ترتيب (
) در پژوهشي با استفاده از 2011( 12كردند. آندريوگزارش 

                                                 
6. Papaioannou et al 
7. Van de 
8. Malte 
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10. Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire 
11. Duda 
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) پايايي 1998( 1گيري هدف رابرتزپرسشنامه جهت

) α=87/0) و (α=82/0هاي وظيفه و كار را به ترتيب ( مؤلفه
) در پژوهشي بر روي 2012( 2اعالم نمود. ريو و همكاران

نفر از دانشجويان تربيت بدني به ساخت پرسشنامه  270
ه در ورزش پرداختند كه در نهايت اهداف پيشرفت

خرده مقياس با تأييد  4سؤالي و متشكل از  12اي پرسشنامه
هاي برازش نشان مدل ساختاري طراحي شد و نتايج شاخص

توانند در مدل ساختاري پرسشنامه ها ميداد كه تمامي مؤلفه
  مجتمع شوند.

هايي كه با استفاده از پرسشنامه و در بسياري از پژوهش
شود كه رسند مشاهده ميروش ميداني به انجام مي به

ها، طراحي و تعيين روايي و پايايي ابزار جمع آوري داده
باشد؛ لذا چنانچه ابزاري موجود باشد بر و پر هزينه ميزمان

كه داراي روايي و پايايي تأييد شده باشد، سبب تسريع 
هاي اجراي ها و همچنين كاهش هزينهانجام پژوهش

شود. در زمينة اهداف پيشرفته، داشتن ابزاري مي پژوهش
سنجي آن سازي شده و روانمعتبر و قابل اعتماد كه بومي

در جامعه ايراني مورد تأييد قرار گرفته باشد كمك بسيار 
بزرگي را به شناسايي عوامل تعيين كننده مؤثر در اهداف 

گيري ورزشكاران خواهد نمود؛ لذا نبود يك ابزار اندازه
ناسب به منظور سنجش اهداف پيشرفته در ورزش كه م

قابليت اطمينان و اعتبار قابل قبولي داشته باشد، براي آن 
دسته از پژوهشگراني كه به اهداف و نيازهاي ورزشكاران 

و  3ترجمه، انطباق دهند، ضروري است.اي مياهميت ويژه
هنجاريابي ابزارهاي استاندارد، فرصت سودمندي براي 

اربرد پذيري ابزارها در جوامع ديگر فراهم آزمون ك
آورد. يك گام اساسي در اثبات كاربرد پذيري يك  مي

ابزار در جوامع ديگر آزمون اين مسئله است كه آيا الگوي 
كه به وسيله ابزار در يك جامعه  4مشكالت همايندي

                                                 
1. Robertes 
2. Riou et al 
3. Adaptation 
4. Co – occurring 

شناسايي شده است، با الگوهاي شناسايي شده توسط آن 
با توجه به اينكه ترجمه  دارد. 5ازشابزار در جوامع ديگر بر

هاي اصلي آن منجر ها ممكن است به تغيير واژهپرسشنامه
شود و يا اينكه به لحاظ فرهنگي دستخوش تغيير قرار گيرد، 
لذا در اين پژوهش پژوهشگر به دنبال پاسخ به اين پرسش 
است كه آيا ترجمه فارسي پرسشنامه اهداف پيشرفته در 

تار عاملي روايي و پايايي مطلوبي ورزش به لحاظ ساخ
  دارد؟

  
  تحقيقشناسي روش

اين پژوهش از نظر هدف كاربردي، از نظر جمع آوري 
ها توصيفي و به طور مشخص متكي بر مدل داده
)} مبتني بر SEM(6معادالت ساختاري  گيري {مدل اندازه

  باشد كه به صورت ميداني اجرا شده است. كوواريانس مي
دانشجويان رشته تربيت بدني را  پـژوهش ينا آماري ةجامع

) تشكيل دادند. بر پايه N=450دانشگاه فردوسي مشهد (
در نظر  8) و جيمز استيونس1988( 7پيشنهاد بنتلر و چو

نمونه براي هر متغير پيش بين در تحليل  15گرفتن 
رگرسيون چند متغيره با روش كمترين مجذورات 

رود، وب به شمار مياستاندارد، يك قاعده سر انگشتي خ
ها كامالً لذا چون معادالت ساختاري در برخي از جنبه

نمونه به  15باشد، تعداد مرتبط با رگرسيون چند متغيره مي
ازاي هر سؤال پرسشنامه در معادالت ساختاري غير منطقي 

). در اين پژوهش با توجه به اينكه 1388باشد (هومن، نمي
ه است، لذا پژوهشگر سؤال تشكيل شد 12پرسشنامه از 

نمونه براي اين پژوهش انتخاب نمود كه به  186تعداد 
  صورت تصادفي ساده انتخاب شدند.

هاي پرت، با توجه به اينكه تعداد به منظور مديريت داده
%) بود يكي از 5موارد گمشده بسيار اندك (كمتر از 

                                                 
5. Fit 
6. Structural Equation Model 
7. Bentler & Chou 
8. James Stevens 
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هاي پيش تجربي مورد استفاده قرار گرفت و آن  روش

هاي گمشده با ميانگين جايگزين ساختن داده عبارت بود از
  متغير مربوطه.

ها از پرسشنامه اهداف پيشرفته آوري دادهبه منظور جمع
سؤال  12) كه مشتمل بر 2012( 1ساخته ريو و همكاران

 "2اهداف تسلط پرهيزي"بوده و داراي چهار عامل 
 "3اهداف عملكرد پرهيزي"، )3، 2، 1هاي (سؤال
 "4اهداف تسلط گرايشي"، )6، 5، 4هاي  (سؤال
 "5اهداف عملكرد گرايشي"و  )9، 8، 7هاي  (سؤال
)  است، استفاده شد. پرسشنامه از 12، 11، 10هاي (سؤال

ها ليكرت گيري سؤال نوع پاسخ بسته بوده و مقياس اندازه
هاي كامالً اي و شامل گزينهها پنج گزينهباشد. سؤالمي

افق و كامالً موافق و روش مخالف، مخالف، بدون نظر، مو
باشد. مي 5، 4، 3، 2، 1ها به ترتيب امتياز گذاري به سؤال

روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با استفاده از روش 
باز ترجمه تعيين گرديد. بدين صورت  - استاندارد ترجمه

كه ابتدا پرسشنامه توسط متخصصين زبان انگليسي به 
به انگليسي برگردانده  فارسي ترجمه و بعد از آن دوباره

شد. سپس با تطبيق متون ترجمه شده و متن اصلي، 
تن از اساتيد  10پرسشنامه نهايي تدوين و در اختيار 

متخصص مديريت و روانشناسي ورزش قرار گرفت و با 
اعمال نظرات اصالحي آنها در نهايت پرسشنامه نهايي 

  د.تدوين و تنظيم گرديد و در بين نمونه آماري توزيع ش
هاي توصيفي ها از شاخصجهت توصيف آماري داده

هاي تحقيق از و به منظور تجزيه و تحليل استنباطي داده
آزمون آلفاي كرونباخ براي تعيين همساني دروني 

ها) و از تحليل عاملي مؤلفهها (پرسشنامه و خرده مقياس
) مبتني بر مدل معادالت ساختاري بر اساس CFA(6تأييدي 

                                                 
1. Riou et al 
2. Mastery-Approach Goal 
3. Performance-Approach Goal 
4. Mastery-Avoidance Goal 
5. Performance-Avoidance Goal 
6. Confirmatory factor analysis 

براي بيان بسط مدل خطي كلي  T-Value ه وميزان رابط
7)GLM استفاده شد. تجزيه  8تعيين روايي سازه) به منظور

) SPSSها با استفاده از نرم افزارهاي آماري (و تحليل داده
  انجام شد. P≥05/0) در سطح معناداري LISRELو (
  

  هاي تحقيقيافته
از  هاي توصيفي حاصـل از ايـن پـژوهش نشـان داد    يافته
اي كه در اين پژوهش شركت پاسخ دهنده 186موع مج

ـــد  %) زن 6/36نفــر ( 68%) مــرد و 4/63نفــر ( 118كردن
 51%) مجرد و 6/72نفر ( 135بـودند. نتايج نشان داد كه 

ــانگين ســني پاســخ  4/27نفــر ( %) متأهــل مــي باشــند. مي
هـــاي بـــود. بـــر اســـاس يافتـــه 17/28±44/6دهنـــدگان 

نفـر   29قطـع ليسـانس،   %) در م3/75نفـر (  140پژوهش، 
ــوق ليســانس و  6/15( ــر ( 17%) در مقطــع ف %) در 1/9نف

ــين    ــد. همچن ــري بودن ــع دكت ــر ( 107مقط %) از 5/57نف
%) در 5/42نفــر ( 79هــاي تيمــي و دانشــجويان در رشــته

هـاي انفـرادي مشـغول فعاليـت ورزشـي بودنـد. در        رشته
ــدگان    ــخ دهنـ ــي پاسـ ــابقه ورزشـ ــانگين سـ ــت ميـ نهايـ

  بود. 73/5±83/8
، همساني دروني پرسشنامه 1با توجه به نتايج جدول 

) است. همچنين همساني دروني α=81/0اهداف پيشرفته (
) و اهداف α=73/0هاي اهداف تسلط پرهيزي (مؤلفه

) اهداف تسلط گرايشي α=74/0عملكرد پرهيزي (
)77/0=α) 75/0) و اهداف عملكرد گرايشي=α بوده (

  باشد.پرسشنامه ميكه نشان از همساني دروني مطلوب 
  
  
  
  
  

 
 

                                                 
7. General Leaner Model 
8. Construct Validity 
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  نتايج همساني دروني پرسشنامه اهداف پيشرفته .1جدول
  مقدار آلفا  هاتعداد سؤال  متغيرها    رديف

  81/0  12  اهداف پيشرفته  مفهوم  1
2  

  هامؤلفه

  73/0  3  اهداف تسلط پرهيزي
  74/0  3  اهداف عملكرد پرهيزي  3
  77/0  3  اهداف تسلط گرايشي  4
  75/0  3  عملكرد گرايشياهداف   5

  
شود كه  ، مشخص مي1و شكل  2با توجه به نتايج جدول 

) با مؤلفه اهداف تسلط 3، 2، 1هاي (هاي سؤالتمامي رابطه
) با مؤلفه اهداف عملكرد 6، 5، 4هاي (پرهيزي، سؤال

) با اهداف تسلط گرايشي و 9، 8، 7هاي (پرهيزي، سؤال
عملكرد گرايشي معنادار  ) با اهداف12، 11، 10هاي (سؤال
  است

 
  هاي پرسشنامه اهداف پيشرفتهها با مؤلفه ارتباط بين شاخص .2جدول 

 نتيجه T-value ضريب تعيين واريانس خطا بار عاملي  هامؤلفه ها شاخص رديف

اهداف   1سؤال   1
تسلط 

  پرهيزي 

 تأييد  64/12  72/0  22/0  75/0

 تأييد  1/6  19/0  74/0  42/0  2سؤال   2

 تأييد  68/4  12/0  39/0  23/0  3سؤال   3

اهداف    4سؤال   4
عملكرد 
  پرهيزي

 تأييد  17/7  35/0  44/0  49/0

 تأييد  39/8  51/0  32/0  59/0  5سؤال   5

 تأييد  01/4  12/0  90/0  34/0  6سؤال   6

اهداف   7سؤال   7
تسلط 
  گرايشي

 تأييد  5/5  23/0  30/0  30/0

 تأييد  04/5  2/0  44/0  33/0  8سؤال   8

 تأييد  34/6  32/0  31/0  38/0  9سؤال   9

اهداف   10سؤال   10
عملكرد 
  گرايشي

 تأييد  86/6  23/0  26/0  28/0

  تأييد  47/17  95/0  045/0  92/0  11سؤال   11
  تأييد  4/11  54/0  34/0  62/0  12سؤال   12
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  يري پرسشنامهتحليل عاملي تأييدي مرتبه اول: بار عاملي و واريانس خطاي مدل اندازه گ .1شكل 
  

ها با هم؛ اهداف تسلط پرهيزي با اهداف ، بين تمامي مؤلفه3حاصل از جدول  Value-Tو  1با توجه به نتايج بار عاملي
)، Value-T ،68/0=PC=85/6)، اهداف تسلط پرهيزي با اهداف تسلط گرايشي (Value-T  ،67/0=PC=05/8عملكرد پرهيزي (

)، اهداف عملكرد پرهيزي با اهداف تسلط Value-T  ،02/1=PC=51/24كرد گرايشي (اهداف تسلط پرهيزي با اهداف عمل
) و Value-T  ،63/0=PC=81/8)، اهداف عملكرد پرهيزي با اهداف عملكرد گرايشي (Value-T  ،56/0=PC=9/4پرهيزي (

  جود دارد.) رابطه معناداري وValue-T  ،71/0=PC=76/8اهداف تسلط گرايشي با اهداف عملكرد گرايشي (
  

  هاي پرسشنامه اهداف پيشرفتهارتباط بين مؤلفه .3جدول 

اهداف تسلط   هامؤلفه  رديف
  پرهيزي 

اهداف عملكرد 
  پرهيزي 

اهداف تسلط 
  گرايشي

اهداف عملكرد 
  گرايشي

 اهداف تسلط پرهيزي   1
  02/1  68/0  67/0    بار عاملي

Value-T    05/8  85/6  51/24  

2  
اهداف عملكرد 

  پرهيزي 
  63/0  56/0      ار عامليب

Value-T     9/4  81/8  

3  
اهداف تسلط 

  گرايشي
  71/0        بار عاملي

Value-T        76/8  

                                                 
1. Factor Loading 
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شود ، مشخص مي2و شكل  4گانه با مفهوم اهداف پيشرفته قيد شده در جدول  4هاي ، مؤلفهValue -Tبر اساس ميزان رابطه و 

  .ها دال بر رابطه بين هر مؤلفه با مقياس اهداف پيشرفته مورد تأييد استكه تمامي رابطه
  

  ها با مفهوم اهداف پيشرفتهرابطه بين مؤلفه .4جدول
 نتيجه Value -T ضريب تعيين خطاي استاندارد بار عاملي مفهوم هامؤلفه رديف

  اهداف تسلط پرهيزي   1
اهداف 
  پيشرفته

  تأييد  75/13  04/1  -044/0  02/1
  تأييد  59/5  41/0  59/0  64/0  اهداف عملكرد پرهيزي   2
  تأييد  99/4  49/0  51/0  70/0  اهداف تسلط گرايشي  3
  تأييد  66/6  00/1  046/0  1  اهداف عملكرد گرايشي  4

  

  تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم: بار عاملي و واريانس خطاي مدل ساختاري پرسشنامه .2شكل 
  

  1زشآزمون خوبي (نيكويي) برا
ها بررسي  در آزمون خوبي برازش، تناسب مجموعه داده

) و df )63/1به   x2، نسبت 5شود كه با توجه به جدول  مي
) كه برابر RMSEA(2ريشه ميانگين مجذور خطاي تقريبي 

باشد، بنابراين مدل ساختاري از برازش الزم مي 066/0با 
، 3RMR=057/0هاي برخوردار است. همچنين شاخص

92/0=4GFI ، 90/0=5AGFI،  93/0=6NFI ،97/0=7CFI 
                                                 

1. Goodness of Fit statistic  
2. Root mean square Error of Approximation 
3. Root Mean Square Residual 
4. Goodness of Fit Index 
5. Adjusted Goodness of Fit 

شاخص ذكر  7برازش مدل را تأييد كردند. در مجموع هر 
شده، تناسب مدل را تأييد كردند، بنابراين مدل اهداف 

باشد و هاي برازش مناسب ميپيشرفته از لحاظ شاخص
توانند در مدل مؤلفه مطرح شده مي 4سؤال و  12تمامي 

  وند.اهداف پيشرفته مجتمع ش
  هاي آزمون خوبي برازشمقادير شاخص .5جدول 

 X2 / df  RMSEA  RMR GFI AGFI NFI CFI  متغير

اهداف 
  پيشرفته

63/1 066/0 057/
0 

92/0 90/0 93/0 97/
0 

                                                                            
6. Normed Fit Index 
7. Comparative Fit Index   



1394 83، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  شپژوه
  گيريبحث و نتيجه

گيري مناسب به منظور ارزيـابي  عدم وجود يك ابزار اندازه
هــاي ورزشــي كــه اهــداف پيشــرفته ورزشــكاران در محــيط

ابليت اطمينان و اعتبـار قابـل قبـولي داشـته باشـد خصوصـاً       ق
هـاي ورزشـي كشـور ايـران، بـراي      براي اسـتفاده در محـيط  
دهنـد، مهـم   ها اهميت خاصـي مـي  كساني كه به اين ويژگي

باشد؛ لذا هـدف از انجـام ايـن پـژوهش تعيـين روايـي و       مي
پايايي پرسشنامه اهداف پيشـرفته بـه طـور خـاص در حـوزه      

هايي قابل اعتمـاد و معتبـر   ها و عاملكه شاخص ورزش بود
ــرو    ــورنز و گ ــتا ب ــن راس ــد. در اي ــته باش ــان 1999( 1داش ) بي

دارد، از آنجــا كــه اســاس و مبنــاي انجــام هــر پژوهشــي  مــي
باشـد و  گيـري معتبـر و پايـا مـي    استفاده از ابزارهـاي انـدازه  

توضيح و تفسير نتايج پژوهش به اعتبار ابزار بـه كـار گرفتـه    
بسـتگي دارد، پژوهشـگران نيـز بايـد از اعتبـار ابزارهـا        شـده 

تـرين مرحلـه در تعيـين    تـرين و ضـروري  مطمئن باشند. مهم
هاي با زمينه فرهنگي متفاوت، تعيين روايـي  روايي پرسشنامه

سازه پرسشنامه است و در اين زمينه تحليـل عـاملي تأييـدي    
ربـارا و  باشد. بـر طبـق گفتـه با   بهترين ابزار در اين مرحله مي

) در تـحليل عاملي تأييدي، الگوهـاي نــظري   2005( 2ويليام
شوند و در واقع يك روش مفيـد و  خاصي بـا هم مقايسه مي

ــازنگري ابزارهــاي مناســب جهــت انجــام    ــراي ب ســودمند ب
  ها است.پژوهش

در اين پژوهش براي تعيـين روايـي صـوري و محتـوايي     
ــ   ــرفته در ورزش از روش اس ــداف پيش ــنامه اه تاندارد پرسش

ترجمه و باز ترجمه و همچنـين اسـتفاده از نظـر متخصصـان     
استفاده شد و در نهايت پس از انجام اصالحات پيشـنهادي،  

) 2000( 3پرسشنامه نهايي تدوين گرديد. بانويل و همكـاران 
اذعان دارند كه اين روش براي استفاده از ابزارهاي خارجي 

  ل قبول است.با بستر فرهنگي متفاوت، روشي مناسب و قاب

                                                 
1. Burns & Grove 
2. Barbara & William 
3. Banville et al 

در تعيين همساني دروني پرسشنامه اهداف پيشرفته، 
ضريب آلفاي كرونباخ به عنوان شاخص همساني دروني 

 19دهد فقط ) بود كه نشان ميα=81/0ها برابر (كل سؤال
گيري بوده درصد واريانس نمرات در اثر خطاي اندازه

هاي اهداف تسلط است. همچنين همساني دروني مؤلفه
)، α=74/0)، اهداف عملكرد پرهيزي (α=73/0( پرهيزي

) و اهداف عملكرد α=77/0اهداف تسلط گرايشي (
شود مؤلفه اهداف ) بود كه مشخص ميα=75/0گرايشي (

باشد تسلط گرايشي از همساني دروني باالتري برخوردار مي
) و سين و 2012و با نتايج پژوهش ريو و همكاران (

. بدين ترتيب، همساني ) همخواني دارد2008همكاران (
باشد ) مي70/0دروني هر چهار مؤلفه باالتر از حد نصاب (

دهد در سطح مطلوبي بوده، بنابراين خطاي كه نشان مي
گيري در حداقل ميزان بوده است. اين نتايج بيانگر آن اندازه

است كه پرسشنامه اهداف پيشرفته ابزار معتبري است كه به 
در ارزيابي اهداف  پژوهشگران مديريت ورزشي،

هايي مشابه با ورزشكاران كمك خواهد كرد. مؤلفه
هاي ديگري مورد هاي پژوهش حاضر در پژوهش مؤلفه

سنجش قرار گرفته است، كه در اين راستا ريو و همكاران 
هاي اهداف تسلط پرهيزي ) در پژوهشي پايايي مؤلفه2012(
)73/0=α) 74/0)، اهداف عملكرد پرهيزي=αاهداف ،( 

) و اهداف عملكرد گرايشي α=77/0تسلط گرايشي (
)75/0=α) در 2005) به دست آوردند. كيندي و همكاران (

يري تسلط و عملكرد را گ هاي جهتپژوهشي پايايي مؤلفه
اعالم نمودند. در پژوهشي ديگر،  87/0و  80/0به ترتيب 

فوتباليست مرد  40) در بررسي 2010جيمس و همكاران (
 74/0و  82/0اي تسلط و اجرا را به ترتيب هپايايي عامل

) در پژوهشي با استفاده از 2011گزارش نمودند. آندريو (
) پايايي 1998( 4گيري هدف رابرتزپرسشنامه جهت

گزارش  87/0و  82/0هاي وظيفه و كار را به ترتيب  مؤلفه
  نمود. 

                                                 
1. Robertes 



84 تعيين روايي و پايايي پرسشنامه اهداف پيشرفته در ورزش
در خصوص روايي سـازه پرسشـنامه و قـدرت پيشـگوئي     

هـا  و همينطور ميـزان رابطـه   T-Valueير ها، نتايج مقادسؤال
سـؤال بـه    12در تحليل عاملي تأييدي نشـان دادنـد كـه هـر     

ــاداري (   ــتند پيشــگوي معن ) T-Value=±96/1خــوبي توانس
هـا موجـب   هاي خود باشند. بنابراين تمامي سؤالبراي مؤلفه

تأييد ساختار نظري پرسشنامه اهـداف پيشـرفته شـده كـه بـا      
) همخـواني دارد. در  2012مكـاران ( نتايج پژوهش ريـو و ه 

هـا،  ) مشـخص شـده بـراي سـؤال    T-Valueنتيجه با مقادير (
روايــي درونــي  "رابطــه"روايــي بيرونــي و مقــادير بــرآورد 

  گيرد.ها مورد تأييد قرار ميسؤال
هـاي اهـداف پيشـرفته،    با آزمون فرض ارتباط بين مؤلفه

ن اهداف باشد. بيها معنادار ميمشخص شد كه تمامي رابطه
 Value-T=05/8تسلط پرهيزي با اهداف عملكرد پرهيزي (

 ،67/0=PC    ــلط ــداف تس ــا اه ــزي ب ــلط پرهي ــداف تس )، اه
)، اهــداف تســلط   Value-T  ،68/0=PC=85/6گرايشــي ( 

،  Value-T=51/24پرهيزي بـا اهـداف عملكـرد گرايشـي (    
02/1=PC  ــا اهــداف تســلط )، اهــداف عملكــرد پرهيــزي ب

ــزي ( ــرد  Value-T  ،56/0=PC=9/4پرهي ــداف عملك )، اه
،  Value-T=81/8پرهيــزي بــا اهــداف عملكــرد گرايشــي (

63/0=PC      و اهداف تسـلط گرايشـي بـا اهـداف عملكـرد (
ــي ( ــاداري  Value-T  ،71/0=PC=76/8گرايش ــه معن ) رابط

 T-valueوجود دارد. بنابراين با توجه به مقادير بار عاملي و 
پيشـرفته، روايـي    مرتبط با روابط بـين چهـار مؤلفـه اهـداف    

  شود.دروني و بيروني آنها تأييد مي
با توجه به اينكه مدل كامل معادالت ساختاري شامل دو 

است، لذا پارامترهاي مـدل بايـد از    2و آشكار 1متغير مكنون
هـاي متغيرهـاي   هـا و كوواريـانس  طريق پيوند بين واريـانس 

مشاهده شده برآورد شده و مناسبت و كفايت روان سـنجي  
ها در تحليل، آزمـون گـردد كـه بـدين منظـور نتـايج       دازهان

آزمون خوبي بـرازش بـراي پرسشـنامه اهـداف پيشـرفته در      

                                                 
1. Latent 
2. Manifest 

 dfبـه   X2تحليل عاملي تأييدي نشان داد كه شاخـص نسبت 
 و ريشه دوم بـرآورد واريـانس خطـاي تقريـب     63/1برابر با 

)RMSEA توان گفت مـدل  باشد كه ميمي 066/0) برابر با
يشرفته با چهـار مؤلفـه از بـرازش خـوبي در سـطح      اهداف پ

جامعه برخوردار است. همچنـين مقـادير شـاخص واريـانس     
، شـاخص برازنـدگي   RMR=057/0باقيمانده و كوواريانس 

ــانس   ــانس و كوواريـ ــبي واريـ ــدار نسـ ــابي مقـ بـــراي ارزيـ
97/0=GFI  90/0، شاخص تعديل شده برازنـدگي=AGFI ،

يسه مدل مـورد نظـر بـا    برازندگي نرم شده براي مقا شاخص
شـاخص برازنـدگي   و  NFI=00/1هـايش  مدل بـدون رابطـه  

برازش مدل را تأييد كردند كه بـا نتـايج    CFI=98/0تطبيقي 
 3) همخواني دارد. هو و بتلـر 2012پژوهش ريو و همكاران (

هـاي چندگانـه، ارزيـابي    ) اظهار دارنـد كـه شـاخص   1999(
ذا با توجـه بـه ايـن    دهند. لجامعي از برازش مدل را ارائه مي

هاي پرسشنامه اهـداف  شود كه تمام مؤلفهنتايج مشخص مي
هـاي متفـاوت   پيشرفته در ورزشكاران مختلف و با فرهنـگ 

  توانند به عنوان يك مدل نيز مجتمع شوند.مي
هـا بـا مفهـوم اهـداف پيشـرفته،      در بررسي ارتباط مؤلفـه 

هيـزي  هـا؛ اهـداف تسـلط پر   نتايج نشان داد كه تمامي مؤلفه
)75/13=Value–T  ،02/1=PC  اهداف عملكرد پرهيـزي ،(
)59/5=Value–T  ،64/0=PC  ــي ــلط گرايش ــداف تس ) ، اه
)99/4=Value–T  ،70/0=PC   اهداف عملكـرد گرايشـي ،(
)66/6=Value–T  ،00/1=PC   بـا مفهوم اهـداف پيشـرفته (

باشـد كــه بـا نتــايج پـژوهش ريــو و همكــاران    دار مــي معنـي 
انـد  دارد. بنابراين هر چهار مؤلفه توانسـته ) همخواني 2012(

اهــداف پيشــرفته در "پيشــگوي خــوبي بــراي مفهــوم كلــي 
باشند. در نتيجه روايي دروني و روايي بيروني مدل  "ورزش

ــرار    ـــأييد ق مفهــومي (اهــداف پيشــرفته در ورزش) مــورد ت
  گيرد.  مي

هاي حاصـل از ايـن پـژوهش،    در نهايت با توجه به يافته
هداف پيشرفته در ورزش ابزاري قابـل اطمينـان و   پرسشنامه ا

                                                 
3. Hu & Bentler 



1394 85، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  شپژوه
توان براي ارزيـابي اهـداف دانشـجويان    معتبري بوده كه مي

ورزشكار از آن استفاده نمود و نتايج پايـا و باثبـاتي هـم بـه     
هاي جمع آوري شـده از  دست آورد. به عبارتي ديگر، داده

طريق اين پرسشنامه، اطالعات معتبري در خصوص اهـداف  
آورد. همچنـين پژوهشـگران   ه ورزشكاران فراهم مـي پيشرفت

توانند از پرسشـنامه  شناسي ورزش مي حوزه مديريت و روان
اي، بـه  اهداف پيشرفته در ورزش بر مبناي مدل چهار مؤلفـه 

هـاي  اي مطلوب و مناسب در ساير حوزهعنوان پرسشنامه
  مختلف ورزشي از آن استفاده نمايند.
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Abstract 

The aim of this study is to determine the validity and reliability of Achievement Goals in Sport 
Questionnaire. The statistical population of this study was physical Education students of Ferdowsi 
University in Mashhad (N=450) out of which 186 samples were selected randomly as the sample. 
Measurement Instrument was a questionnaire of 12-item used Achievement Goals (Riou et al, 2012) with 
four subscales (Mastery-Approach Goal, Performance-Approach Goal, Mastery-Avoidance Goal, 
Performance-Avoidance Goal). The pointing method of questions was based on Likert range five options 
(wrong completely=1 to True completely=5). Face and content validity of questionnaire were accepted 
after translation by sport management professors. Statistical methods were descriptional indexes for 
describing data, Cronbach`s alpha for determining validity, analysis of an accepting factor test in order to 
examine differences of the averages the statistical software SPSS and LISREL was used. Analytical results 
showed (α=0.81) reliability for Achievement Goals questionnaire. All questions had a significant 
relationship with their agent in reliability of Structure, the amount of relationship and T-value, and they 
could be a good predictor for their agent. X2/df=1.63, RMSEA=0.066 indexes and RMR=0.057, GFI=0.92, 
AGFI=0.90, NFI=0.93 and CFI=0.97 also confirmed the goodness of models. The results among the 
relations of factors and the meaning of Achievement Goals showed that all factors could be a good 
predictor for the concept of Achievement Goals as well. Finally internal and external validity of 
Achievement Goals model were accepted. 
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