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Psychometric Properties of Goal Orientation Questionnaire in athletes

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to evaluate the validity and reliability of "The Task and Ego
Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ)" in young athletes. Methods: In this descriptive survey
study, 255 athletes of four men clubs and three women clubs located in Jahrom city were selected.
Results: Exploratory and confirmatory factor analysis indicated two factors of task and ego orientations.
Reliability coefficients indicated that the questionnaire possessed acceptable internal consistency of
Cronbach’s alpha (0.55 in men and 0.72 in women), and split-half reliability (0.46 in men and 0.59 in
women).Conclusion: TEOSQ has proper normative data and psychometric properties to survey
motivational orientation or goal perspective of young athletes.
Keywords: Reliability, Factor Analysis, Goal orientation, Validity, Sport.
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مقدمه
اسـت فرد   ياز باورها  یمنسجم يالگو ،1هدف گیريجهت

شدن و   ریمتفاوت برخورد، درگ   يهاوهیکه منجر به اتخاذ ش    
دو نـوع  ).1(ود شـ یمـ يریادگیـ يهـا تیبه موقع  یدهپاسخ
فیتکل(ای2هدف تسلط  گیريجهت: وجود دارد  گیريجهت
گیريجهت). 5محورخود(4يعملکرد گیريجهتو  ) 3محور

ف،یـ تسلط بـر تکل ،يریادگیبر اساس تمرکز بر محور  یفتکل
و تـالش   پردازش اطالعـات   قیعم يهاياستفاده از استراتژ  

. شـود یمـ  فیتعر يریادگیندیبه فرا  یبخشنظم يفراوان برا 
بهتر مقایسه اجتماعی،   بر   خودمحور گیريجهتکه  یدر حال 

رانگـ یبه د برتر خود نسبت    ییو اثبات توانا  بودن گرانیاز د 
).2(باشدیمتمرکز م

نظریه اصلی   )3(6نظریه هدف موفقیت  در دو دهه گذشته،     
مورد اسـتفاده بـراي درك انگیـزه موفقیـت در ورزش بـوده          

شـی اهـداف مبتنـی بـر        و عواقب انگیز   هامشوقبر   که است
این نظریه، شایـستگی     طبق. باشدمیمتمرکز   خود و تکلیف  

و یـا    محـور از معیارهاي خود  با استفاده    توانمیتوانایی را    یا
در عـرض دو   ،این دو مفهوم توانایی   . نمود بررسی 7مداردیگر

ــتهــدف  ــایز، یعنــی موفقی ــفمتم ــشارکت تکلی ــدار و م م
، مدارمشارکت تکلیفدر یک حالت   .اندتعبیه شده  8خودمدار

9ارجـاعی -شـیوه خـود    را بـه  ورزشکاران جوان توانایی خود     

هـدف،   رسیدن بـه  را براي  هااگر مهارت و  کنند  می پردازش
و انجـام بهتـرین     ، تسلط بـر تکلیـف     شخصی موفقیت بهبود
مـشارکت  در. کننـد شایـستگی مـی   احساس   ،زندیاویبکارها  

به مقایسه توانایی برتر خـود بـا دیگـران    فرد،مبتنی بر خود 
پردازد و یا آن تکلیـف را خـارج از تـوان دیگـران نـشان                یم
يتـالش کمتـر    یکـسان و  موفقیـت   بـا  کهطوريبهدهد؛  یم

در چنـین شـرایطی وي      . رسدنسبت به دیگران به هدف می     
شایـستگی  ) يبـاال (احـساس    جوان ورزشـکار،  یک   عنوانبه

).3(دارد  موفقیـت   احـساس ذهنـی     ،و به دنبال آن   کند  می
هدف خودمـدار یـا   گیريجهتبا توجه به میزان   ورزشکاران

هـایی ماننـد    ابزار. مدار بـا یکـدیگر متفـاوت هـستند        تکلیف

1. goal orientation
2. mastery goal orientation
3. task orientation
4. performance approach
5. ego orientation
6. achievement goal theory (AGT)
7. self- or other-referenced
8. task and ego involvement
9. self-referenced

،)5- 4(10مداري در ورزشپرسشنامه خودمداري و تکلیف
هاي مبتنی بـر    هاي فردي در مالك   با توجه به چنین تفاوت    

افـراد   .انـد یافتهتوسعه   هاي ذهنی در حوزه ورزشی    موفقیت
گیـري جهتکم یا زیاد یک یا هر دو        داراي میزان   توانندمی

ــدف ــنده ــتن .باش ــتداش ــريجه ــدار  گی ــدف خودم و ه
اي به نـشان    عالقهاست که فرد    مدار پایین، نشانه آن     تکلیف
از ، اعـم  نـدارد در ورزش  خـصوص بـه خـود  شایستگیدادن  

چنـین اگـر   . مـدار و یا دیگر   مدار است مهارت خود اینکه آن   
شـود مـی بینیپیش،  کنندمیدر حال حاضر ورزش      ي،افراد

به مدت طـوالنی    هاي ورزشی   در کالس که مشارکت خود را     
ــ ــنخواهظ حف ــرد ن ــاا). دودا، درحــال چــاپ(د ک ، حــالنیب

خودمـدار   گیريجهتکه   انددادههاي مختلف نشان    پژوهش
و  مطابقـت دارد  مدار با تمـام ابعـاد انگیـزه درونـی           و تکلیف 

توان براي تشویق جوانان به ورزش، از آن کمـک طلبیـد         می
بـدون  ،رمداتکلیف گیريجهتداراي  عالوه بر این، افراد     ).6(

در نظر گـرفتن جـو انگیزشـی، در مقایـسه بـا افـراد داراي                
هـاي برنامـه به ترآساندرونی و  طوربهخودمدار   گیريجهت

انگیزه بیشتري براي انطباق با گروه      و  هستند   پایبندورزشی  
).7(دارند

هـدف بـین     گیريجهتمقایسه   درزمینهها  برخی پژوهش 
بت بـه مـردان     نـس زنـان   اند کـه    زنان و مردان، اظهار نموده    

مـدار  هدف تکلیـف  گیريجهتداراي  ) دانشجویان ورزشکار (
گیـري جهـت هیچ تفاوت جنـسیتی در      ولی  باالتري هستند 

هـاي  ، پـژوهش  حـال نیبـاا ). 8(هدف خودمدار وجود نـدارد      
ــشان داده  ــري ن ــه دیگ ــد ک ــسیتی  ان ــاوت جن ــیچ تف در ه

مدار وجـود نـدارد و مـردان داراي         هدف تکلیف  گیريجهت
هدف خودمدار بیشتري نسبت به بانوان هستند        ريگیجهت

ژهیـ وبه(زنان  نیز در پژوهشی نشان داد که        )1988(دودا   ).9(
هـدف ورزشـی    گیـري جهـت داراي  ) هاي رقـابتی  در ورزش 

هستند مردان   بیشتري نسبت به  مبتنی بر مقایسه اجتماعی     
چگونگی اثر سطح تجربه ورزشی و نوع ورزش    درزمینه).10(
هـا  هدف، برخی پـژوهش    گیريجهتبر  ) یا تفریحی رقابتی  (

و خودمــدار مــدارتکلیــفگیــريجهــتکــه انــددادهنــشان 
هاي از گروهسنی باالتر بیشتر هاي  در رده  یورزشکاران رقابت 

مــدار ورزشــکاران زن تکلیــفگیــريجهــتو دیگــر اســت
و دانشجویان  باشگاهی باالتر از دانشجویان سال دوم یا سوم       

کـه  انـد دادههاي دیگري نـشان     پژوهش ).8(ورزشکار است 

10. the Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire
(TEOSQ)
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و سـایر    دوومیدانیبین ورزشکاران   هدف   گیريجهتتفاوت  
جربـه  ت. باشـد  نسبتاً قوي  رسدیهاي ورزشی به نظر م    رشته

گیـري جهـت بـر   ،  یسطح مشارکت ورزشـ    عنوانبهورزشی،  
و جنسیت نیـز در ایـن        سن. گذاردینم تأثیرتیهدف موفق 

هـایی در   وجـود چنـین تنـاقض      .)11(اختالف اثري نداشت    
هـاي جنـسیتی،   ي مختلف اهمیت توجه به تفاوت هاپژوهش

سطح تجربـه ورزشـی و نـوع ورزش را در بررسـی روایـی و                
.دهدهدف ورزشی نشان میگیريجهتپایایی پرسشنامه 

عاملی اکتشافی  وتحلیلتجزیهمطالعه اعتبار سازه با کمک      
ن و مــرد انگلــستانی ز) تفریحــی(در دانــشجویان ورزشــکار 

و دو عامـل، یعنـی     اسـت   انجام شده   ) 97/20میانگین سنی   (
یافـت شـده اسـت     مدار  هدف خودمدار و تکلیف    گیريجهت

هـدف بـر     گیـري جهتی پرسشنامه   عامل وتحلیلتجزیه.)4(
گیـري جهـت دو عامـل  هندهدنشاننیز  بازیاسکدانشجویان  

کـدیگر بـوده اسـت کـه از ی       مـدار و خودمـدار    هدف تکلیـف  
توسـط   شـده انجـام یدر مطالعه انطباق  . )12(اند  بودهمستقل  
ــوروس ــارا  ) 2001(ت ــکاران آنک ــر ورزش ــنی  (ب ــانگین س می

گیـري جهـت مشخص شد که دو عامل، یعنـی    )37/6±15/25
مقیـاس را    از واریانس کلی  ٪58مدار و خودمدار  هدف تکلیف 

در پـژوهش دیگـري، از بـین چنـدین           ).13(کنند  تبیین می 
تائیـدي عـاملی    وتحلیلتجزیههدف،   گیريجهتسشنامه  پر

پرســشنامه خودمــداري و هــاينــشان داد کــه تنهــا داده
نظریـه  (متناسب بـا مـدل فرضـی    مداري در ورزشتکلیف

، بهتـرین   هدف گیريجهتو پرسشنامه   بود  ) هدف موفقیت 
ــزار ــراي اب ــنجش ب ــتس ــريجه ــتگی ــود موفقی .)11(ب
رسـشنامه بـر دانـشجویان      پ تائیـدي عـاملی    وتحلیـل تجزیه

دو سـازه عـاملی را نـشان        ) سال43-18(جنوب غربی امریکا    
؛ RMSEA=08/0؛ χ2/df=2/2(بودنـد  هادادهداد که متناسب با  

97/0=NNFI  96/0؛=NFI  96/0؛=AGFI  98/0؛=GFI) (14.(  در
آمـوزان دبیرسـتانی بوتـسوانا      دانشبر   )2006(پژوهش مالت 

رقـابتی و    يهـا از ورزش  یتلفـ در انواع مخ   که) سال12-18(
ــدنی  ــرین ب ــت  تم ــات فراغ ــتند، اوق ــشارکت داش ــایج م نت

مـدار و   هدف تکلیف  گیريجهتعاملیسازه  دو   دهندهنشان
تغییـرات  ومتناسب با این نمونه      بود که  در ورزش  خودمدار

زهر اندازه ضـرایب دو سـا      دحداقل تفاوت    همراه با آن بود و    
گیـري جهـت ده مقیـاس    خـر ،حالبااین. وجود داشت هدف  

).15(پدیـدار شـود    یخوببهنمونهاین  درستتوانن خودمدار
نیـز بـا کمـک تحلیـل عـاملی       )2010(شکاستیلو و همکاران  

ي پرسشنامه بر   هادادهساختار عاملی  نشان دادند که   تائیدي

) سـال 18-13(آموزان سال سوم دبیرسـتانی    دانشهايگروه
؛ SRMSR=07/0؛NNFI=95/0؛ CFI=96/0(پرتغــــــــــــالی

07/0=RMSEA( و اسپانیایی)97/0=CFI  96/0؛=NNFI  05/0؛ =
SRMSR  06/0؛=RMSEA(جداگانه و مناسبی برازش     طوربه

).16(شوند یم
سه بازآزمایی  که  اند  نشان داده )1992(و وایت    دودابعالوه،  

بر ورزشکاران دبیرستانی بیرمنگام انگلستان      مقیاس گیهفت
گیـري جهتو براي   68/0مدار  تکلیفهدف  گیريجهتبراي  

توسط  شدهانجامیدر مطالعه انطباق   .)12(بود75/0خودمدار  
مـشخص شـده   ) آنکـارا (بر ورزشکاران ترکی   ) 2001(توروس

هـدف   گیـري جهتبازآزمایی براي سه هفته   روایی  است که   
بـوده اسـت   72/0و 65/0مدار و خودمـدار بـه ترتیـب       تکلیف

)13.(
نیز در بررسـی پایـایی پرسـشنامه       )1992(سکوالیدودا و ن  

دبیرسـتانی انگلـستانی،     آموزدانش207هدف بر    گیريجهت
و مـدار فیتکلگیريجهتيهااسیکرونباخ مقيآلفا بیضر

ــد ودادهگــزارش 78/0و 80/0بیــبــه ترتمــدار راخود بودن
یزشـ یپرسشنامه با پرسشنامه جو انگ نیا یهمبستگ بیضر

ــدهادراك ــ) P ،68/0=r>001/0(ش در ورزشـ ــودداریمعنـ . بـ
مـدار،  خودمـدار، تکلیـف  گیـري جهـت چهار عامل همچنین  

گیـري جهـت از پرسـشنامه    و همکـاري،  اجتناب از تکلیـف   
66/0، 89/0، 86/0هدف استخراج شد که داراي ضریب آلفـاي   

قابلیــت اطمینــان داخلــی خــرده بعــالوه، ).5(بودنــد 66/0و 
گیـري جهـت و  )α=79/0(ر  مـدا تکلیـف گیـري جهتمقیاس  

یقبـول قابـل همسانی درونی   دهندهنشان)α=81/0(خودمدار  
اهـل  بازاسکیدانشجویان  (ورزش رقابتی نخبگان   ٔ◌درزمینه

شـده انجـام یدر مطالعه انطباق  ).12(بود  ) آلپ و شمال اروپا   
ثبـات  ) آنکـارا (بر ورزشـکاران ترکـی       )2001(توسط توروس 

هــدف گیــريجهــتبــراي یــب بــه ترت85/0و 87/0رونــید
هانرانـان و بیـدل    ).13(مـدار یافـت شـد     خودمدار و تکلیـف   

در محدوده  را  هاتمیبین آ ) آلفا(ضرایب اطمینان نیز  )2002(
هـدف گیريجهتپرسشنامه يهااسیمقيبرا85/0تا 84/0

هاي مختلـف بـسکتبال، فوتبـال،       بر نمونه ورزشکاران رشته   
ــدانی ــد و اســکواش اهــل اســت دوومی ــشان دادن .)11(رالیا ن

مـدار و   تکلیـف  گیـري جهـت همسانی درونی آلفاي کرونباخ     
) سـال  43-18(خودمدار بر دانشجویان جنوب غربی امریکا       

بــراي 83/0درونـی  ثبــات ).14(بـود 90/0و 79/0بـه ترتیــب 
در مدارتکلیفگیريجهتبراي 80/0وخودمدارگیريجهت

). 17(ه اسـت    بـود ) سـال 74-12(ورزشکاران اهل استرالیا    
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ان سـال سـوم     آمـوز دانـش آلفاي کرونباخ در یـک نمونـه از         
و78/0مــداري تکلیــف(پرتغــالی) ســال18-13(دبیرســتانی

ــداري ــپانیایی و) 85/0خودمـ ــداريتکلیـــف(اسـ و 80/0مـ
آلفـاي کرونبـاخ بـر       ).16(نیز مناسب بـود    )85/0خودمداري

سـال  18تـا  16ی در گروه سنمرد و زن  جوان بازگلفنمونه  
و ســـازه 83/0بـــراي ســـازه خودمـــداري ) اهـــل مـــالزي(

یابوالقاسـم ران،یدر ا).18(آورد   به دست 57/0مداري  تکلیف
بــر کرونبــاخ کــل پرســشنامه رايآلفــا) 1385(اپورانیــو آر

).19(اندآوردهبه دست82/0دانشجویان ورزشکار
ي فردالگوي منسجمی از باورهاهدف   گیريجهت،  روازاین

تـا شـناخت،   نـد ینمایتـالش مـ  رانیـ آن فراگیاست که ط  
و کنتـرل قـرار      میو رفتار خود را مورد نظارت، تنظ       زشیانگ

ورزشـی بـا تعـدیل       هـدف  گیـري جهـت هـاي   و سازه دهند
بـه همـین    . شوندانگیزش باعث پایبندي به تمرین بدنی می      
کـه  اسـت   مهمـی جهت، پژوهش حاضر معطوف بـه حـوزه       

ارتقـاء   بـراي یتوسعه و اجـراي مـداخالت      ثباعممکن است   
گــام اساســی در چراکــهانگیــزش موفقیــت ورزشــی شــود؛ 

انگیـزش موفقیـت    باورهايشناسایی اجزاء اصلی و ضروري      
بتوانـد  اسـت کـه   يو معتبر اعتمادقابلتوسعه ابزار    ورزشی،

هدف خودمـداري و     گیريجهتهايسازهمفاهیم مربوط به    
.مداري را بسنجدتکلیف

هـدف خودمـداري و      گیـري جهترغم اهمیت   عالوه، علی ب
مداري بر ارتقاي انگیزش درونی و پایبندي به ورزش،         تکلیف

درزمینـه شـویم کـه   یمبا نگاهی به ادبیات پژوهشی متوجه       
هدف ورزشـی تفـاوت فاحـشی بـین تحقیقـات            گیريجهت
در داخل و خارج از کشور وجـود دارد؛ تحقیقـات            شدهانجام

و آن پژوهـشی کـه بـه        ) 19(ن زمینه معدودند    داخلی در ای  
بررسی پایایی این پرسـشنامه پرداختـه اسـت از ذکـر آلفـا              

. هاي آن خودداري نمـوده اسـت      یاسمقکرونباخ براي خرده    
همچنین معلوم نیست که آیا ایـن پرسـشنامه داراي روایـی            

ازلحـاظ مجـزا    طوربهسازه مناسبی براي ورزشکاران ایرانی،      
شناسان مربیان و روانعالوه بر این، اغلب   . جنسیت نیز است  

نیـاز بـه    انگیزش موفقیت، سنجشتشخیص و برايورزشی
زمـان کمتـرین دربتواننـد دارنـد کـه   و پایـایی  دقیـق ابزار

. هـدف افـراد بپردازنـد      گیريجهتبه بررسی میزان    ممکن،
گیريجهتبررسی درزمینهپرسشنامهیکبهنیازدرنتیجه،

ابعـاد  بتوانـد دقیقطوربهشود کهیماسهدف ورزشی احس
ودهـد هدف ورزشکاران را تـشخیص گیريجهتگوناگون 
از در ایــن شــرایط، یکــی.بــومی مغــایر نباشــدبافرهنــگ

توسـط دیگـر کـشورهاي دریی کههاپرسشنامهینمعتبرتر
اسـتفاده انگیـزش موفقیـت  گونـاگون ابعـاد پژوهشگران در

مداري در ورزشتکلیفپرسشنامه خودمداري و شود،یم
تی که در این پـژوهش مطـرح        سؤاالبر این اساس    . است) 5(

:شود این است کهمی
پرســشنامه خودمــداري و یی کــه هــاســؤالآیــا مجموعــه 

ــف ــداري در ورزشتکلی ــشکیل م ــددادهرا ت ــایی ان ، از پای
برخوردار هستند؟

پرســشنامه خودمــداري و یی کــه هــاســؤالآیــا مجموعــه 
یـی روا، داراي   انـد دادهرا تـشکیل     ورزش مداري در تکلیف

مناسبی هستند؟
شناسی پژوهشروش

ــیفی    ــق توص ــرح تحقی ــژوهش از ط ــن پ ــوع 1در ای از ن
.استفاده شده است2یابیزمینه
پژوهشهاينمونه

در نفـر 200وجود حداقل تعداد نمونـه      ضرورتبهبا توجه   
و با توجـه    )20(تحلیل عاملی    ازجملهمتغیر  تحقیقات چند 

کالین در استفاده از تحلیل عاملی که بر اسـاس آن            قاعدهبه
و بـا در    ) 21(شـود   ضرب   15الی   10باید در    سؤاالتتعداد  

255، مـشتمل بـر      نمونه آماري نظر گرفتن احتمال ریزش،     
باشگاه زنانه   3و  ) ورزشکار مرد 132(باشگاه مردانه    4نفر از   

محـدوده سـنی   ). داوطلبانه بـود  طوربه) ورزشکار زن  123(
ابتـدا از   . بود سال 40-16در تحقیق حاضر     کنندگانشرکت

بـه  -) جنـوب ایـران  (بین کلیه مناطق ایران، اسـتان فـارس      
اجتمـاعی  -فرهنگـی هايویژگیدلیل آشنایی پژوهشگران با     

ز بین کلیه شهرهاي استان فارس،      ، ا سپس. انتخاب شد  -آن
اطق بعـد، از بـین کلیـه منـ        . شهرستان جهرم انتخـاب شـد     

3باشـگاه ورزشـی مردانـه و         4تـصادف بـه شهرستان جهرم   
ي هـا باشـگاه به   ازآنپس. ورزشی زنانه انتخاب شدند    باشگاه

ورزشی هدف مراجعه و با هماهنگی مـسئوالن، ورزشـکاران          
ــسال  ــب   40-16بزرگ ــس از جل ــدند و پ ــاب ش ــال انتخ س

نفـر،   25با دادن هدایایی به قید قرعه از هر         (هاآنهمکاري  
مـداري در ورزش    ، پرسشنامه خودمداري و تکلیـف     )دیهه 1

.شدا و جمالت دشوار اجرضمن توضیح مفاهیم
گیرياندازهابزار 

خودمــدار و گیــريجهــتپرســشنامه در ایــن پــژوهش از 
توسـط دودا و  اسـتفاده شـده اسـت کـه     مدار ورزشی تکلیف

1. descriptive study
2. survey research
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هـدف در    گیـري جهـت سـنجش    منظوربه)1992(کوالسین
آن را   )1388(نژاد  و حسین  ه شده است  ساخت یورزش طیمح

دو  يپرسـشنامه دارا   نیا ).22(به فارسی ترجمه نموده است    
و خود اسـت کـه       فیهدف در مورد تکل    گیريجهتاسیمق
اسیــبــا مقهـا مــادهنیـ بــه ایدارد و هــر آزمـودن مـاده 13

پاسـخ  ) »مخـالف  کـامالً «تا  » موافق کامالً«از  (يادرجهپنج
.)1پیوست (دهدیم

تحلیل آماري
براي بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتـشافی و          

ها و نمـرات کـل      و نیز همبستگی متقابل زیرمقیاس     يدیتائ
پایـایی  . ورزشـی اسـتفاده شـد      هـدف گیـري جهـت مقیاس  

پرسشنامه از طریق ضرایب آلفاي کرونباخ و دونیمـه سـازي       
دفهـ گیـري جهـت ها و کل مقیاس     یاسمقمرتبط با خرده    

.ورزشی برآورد شد
هایافته

پرسـشنامه خودمـداري و     » یساختار عامل «براي بررسی   
بـا اسـتفاده از شـیوه اکتـشافی و          مداري در ورزش    تکلیف

ي دخیـل در آزمـون   هـا عاملاصلی، هايمؤلفهروش تحلیل   
هـا، نمـودار ارزش     تعیین تعـداد عامـل     منظوربه. بررسی شد 
ترسیم گردیـد   ) گویه 13ر  در اینجا منظو  (هاعاملویژه همه   

، تعداد عواملی که بایـد اسـتخراج        1و بر اساس معیار اسکري    
.شود، تعیین گردید و با روش واریماکس چرخش داده شد

طبق معیار اسکري اعـداد حاصـل از نمـودار اسـکري کـه              
از  مـاده  3و مشمول حداقل  ) 2و 1نمودار  (بودند   1باالتر از   

. ، مورد چرخش قرار گرفتنـد     )1385دالور،  (پرسشنامه بودند   
ــودار    ــه نم ــه ب ــا توج ــداري و  2و 1ب ــل خودم ــر دو عام ه

مـاده از    3مـداري در بـانوان و مـردان حـائز حـداقل             تکلیف
، KMO2مقـدار ضـریب   . بودند1پرسشنامه با امتیاز باالتر از  

آمـد   به دست 769/0و  57/0ن  به ترتیب در گروه مردان و زنا      
در هـر دو گـروه      p>0001/0ح  و آزمون بارتلـت نیـز در سـط        

یی مشمول یک عامـل شـدند کـه وزن          هاداده. دار بود معنی
.یا باالتر را داشتند30/0عاملی 

1. Scree
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy (KMO)

الگوي نظري ساختار پرسشنامه در بانوان بر اساس معیار اسکري . 1نمودار 
هاهمراه با بار عاملی مربوطه و ارتباط ساختاري با خرده مقیاس

الگوي نظري ساختار پرسشنامه در مردان بر اساس معیار . 2نمودار
هااسکري همراه با بار عاملی مربوطه و ارتباط ساختاري با خرده مقیاس

را بعـد از    هـا مـاده ي عـاملی هـر یـک از         هاوزن)1(جدول  
، ارزش عامـل 2در کـل  . دهـد یمـ چرخش واریماکس نشان   

ان ورزشـکار  ویژه بـاالتر از یـک داشـتند کـه در گـروه مـرد         
درصـد از واریـانس      95/38ورزشکارو در گروه بانوان      05/38%

در گروه مـردان و      8و   4سؤاالت. کل آزمون را تبیین کردند    
کمتـر از    یبار عـامل  در گروه بانوان، به دلیل داشتن        1سؤال

.، از پرسشنامه حذف شدند30/0
در هر دو گروه عامل اول بود که        » مدارتکیف گیريجهت«
از %97/20بـود کـه   73/2گروه مـردان داراي ارزش ویـژه        در  

کـرد و ارزش ویـژه آن در   یمـ واریانس کل آزمون را تبیـین   
درصد از واریانس کل آزمون      18/25بود که    27/3بانوان  گروه  

.کردیمرا برآورد 
بود که در گروه مردان » گیري خودمدارجهت«عامل دوم 

از واریانس کل را %08/17بود که 22/2داراي ارزش ویژه 
79/1کرد و در گروه بانوان ارزش ویژه برابر با یمتبیین 

از واریانس کل آزمون را برآورد درصد77/13ه اشت کد
.کردیم
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هاي مربوط به هر عاملمداري در ورزش و مادههاي پرسشنامه خودمداري و تکلیفعامل. 1جدول 
مردانبانوان

هاعاملسؤاالتار عاملیبهاعاملسؤاالتبار عاملی
76/0776/011
69/0571/012
66/0866/013
62/01365/010
62/01054/09
58/012
56/02

گیريجهت:1
مدارتکلیف

گیريجهت:1
مدارتکلیف

68/01179/01
49/0467/02
54/0662/0-5
55/0957/03
43/03

گیريجهت: 2
خودمدار

43/0-6

گیريجهت: 2
خودمدار

42/07

.، از پرسشنامه حذف شدند30/0کمتر از بار عاملیدر گروه بانوان، به دلیل داشتن 1سؤالدر گروه مردان و 8و 4سؤاالت. ز واریانس کل آزمون را تبیین کردنددرصد ا95/38ورزشکار و در گروه بانوان % 05/38، ارزش ویژه باالتر از یک داشتند که در گروه مردان ورزشکار عامل2در کل . دهدیمرا بعد از چرخش واریماکس نشان هامادهي عاملی هر یک از هاوزن) 1(جدول 
.کردیمدرصد از واریانس کل آزمون را برآورد 18/25بود که 27/3بانوان کرد و ارزش ویژه آن در گروه یمس کل آزمون را تبیین از واریان%97/20بود که 73/2در هر دو گروه عامل اول بود که در گروه مردان داراي ارزش ویژه » مدارگیري تکیفجهت«

.کردیماز واریانس کل آزمون را برآورد درصد77/13ه داشت ک79/1ژه برابر با کرد و در گروه بانوان ارزش وییماز واریانس کل را تبیین % 08/17بود که 22/2بود که در گروه مردان داراي ارزش ویژه » گیري خودمدارجهت«عامل دوم 

گیري هدف در مردان ورزشکارمدل یک عاملی پرسشنامه جهت. 1شکل 
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گیري هدف در بانوان ورزشکارپرسشنامه جهتیدوعاملمدل . 2شکل 

ق پرسشنامه از طری   تائیديسپس به بررسی تحلیل عاملی      
و تنهـا مـدل یـک عـاملی         پرداخته شـد   21ایموس   افزارنرم

منطبـق بـا     هـم آنو  ) مـدار تکلیـف  گیريجهت(پرسشنامه  
هاي تحلیل عاملی اکتشافی در گـروه مـردان ورزشـکار    یافته

، حـال بااین). 1شکل  (توانست برازش مناسبی را اختیار کند       
تحلیل هاي  یافته دیمؤتائیديدر گروه بانوان، تحلیل عاملی      

شـکل (عاملی اکتشافی با ارائه مدل دوعاملی پرسشنامه بود         
2.(

گیري هدف در مردان و زنان ورزشکارهاي برازش ساختارهاي یک عاملی و دوعاملی پرسشنامه جهتشاخص. 2جدول 

شاخص
X2X2/dfGFITLIIFICFIRMSEAجنسیتمتغیرها

61/372/099/002/101/100/1000/0مردیک عاملی

32/055/051/014/0-14/18632/3زندوعاملی

در گروه مـردان و      هامدلهاي برازندگی   شاخص )2(جدول  
مدل یک عاملی در     کهطوريبهدهد؛  زنان ورزشکار نشان می   

هـاي  در بانوان توانسته است شاخص     دوعاملیمردان و مدل    
.برازش مناسبی کسب نماید

ورزشیهدفگیريجهتها و نمرات کل مقیاس بل زیرمقیاسهمبستگی متقا. 3جدول 
).n=123(بانوان ورزشکار )n=132(مردان ورزشکار 

123123متغیرها
- - - - - - )1(هدف گیريجهت

- - 55/0****- - 79/0****)2(مدار گیري تکلیفجهت
- 23/0**- 61/0****- 22/0**34/0****)3(خودمدارگیري جهت

****0001/0<p، ***001/0<p، **01/0<p، *50/0<p

با توجه به تحلیل عاملی فوق، همبـستگی درونـی نمـرات            
ها با یکدیگر و با کل مقیاس اسـتخراج گردیـد      خرده مقیاس 

ضـرایب همبـستگی    . خالصه شـده اسـت    ) 3(که در جدول    

تـر  با کل مقیاس و ضرایب همبـستگی پـایین         هاعاملباالي  
ها با یکدیگر حاکی از استقالل نسبی عوامل از         یاسمقخرده

.یکدیگر و روایی کل مقیاس است
هدف بین مردان و بانوان ورزشکارگیريمقایسه جهت.4جدول 

tآزمون انحراف معیارمیانگینتعدادجنسمقیاس

13272/065/0مذکر
هدفگیريجهت

12301/160/0مؤنث
*045/5-

0001/0=p*

شـویم کـه میـانگین و       یمـ متوجه  ) 4(با نگاهی به جدول     
ي مـردان و زنـان  هاگروههدف در   گیريجهتانحراف معیار   

حاکی از   tتا حدودي با یکدیگر متفاوت است و نتایج آزمون          

پرسـشنامه  وجود تفاوت معنادار بین زنان و مردان در کـل           
اســـت کـــه مـــداري در ورزشخودمـــداري و تکلیـــف

. وایی افتراقی یـا تشخیـصی پرسـشنامه اسـت         ر دهندهنشان
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ضـرایب پایـایی    پس از بررسی روایی سـازه پرسـشنامه، بـه         
ورزشی، هدفگیريجهتازآنجاکه. پرسشنامه پرداخته شد  

، سـنجش ، بر اساس نظریه کالسیک      است رفتار خاص و پویا   
بـاز  همچـون   یهـای آزمـون براي بـرآورد پایـایی اسـتفاده از         

آن از آلفـاي     يجـا بـه بنـابراین،   ؛  )23(مناسب نیست ییآزما
بــرآورد قابلیــت اطمینــان بـراي يســازمــهیدو نکرونبـاخ و  
.استفاده شد

ورزشیهدفگیريجهتها و کل مقیاس یاسمقضرایب آلفاي کرونباخ و دونیمه سازي مرتبط با خرده . 5جدول 
جنسیت

بانوان ورزشکارمردان ورزشکارآزمون

سازيدو نیمهکرونباخآلفايسازيو نیمهدکرونباخآلفايمتغیر
55/046/072/059/0هدفگیريجهت

16/031/046/051/0گیري خودمدارجهت
72/074/079/076/0مدارتکلیفگیريجهت

تـوان گفـت کـه خـرده مقیـاس      یمـ )5(با توجه به جدول   
خودمدار کمتـرین مقـدار ضـرایب پایـایی دارد           گیريجهت

ی قبـول قابـل در مـردان داراي ضـرایب پایـایی          کـه ريطـو به
مـدار از   تکلیـف  گیـري جهـت یـاس مقباشد ولی خـرده     نمی

مقدار حالنیباا. ضرایب پایایی نسبتاً مطلوبی برخوردار است   
)21(هدف خوب اسـت  گیريجهتضرایب براي کل مقیاس  

توان گفت کـه پرسـشنامه مـورد اسـتفاده در           یمجهیدرنتو  
ی قبــولقابــلر داراي اعتبــار بــوده و از ثبــات تحقیــق حاضــ
.برخوردار است

گیريبحث و نتیجه
با توجه به اهمیت شناسایی و بهبـود انگیـزه پیـشرفت در             
ارتقاي پایبندي به تمرین بـدنی و بهبـود عملکـرد ورزشـی،      

سـنجی  روان هـاي ویژگـی از مطالعـه حاضـر، بررسـی        هدف
. بـود رزشمـداري در و پرسشنامه خودمـداري و تکلیـف     

ــع ــی از   درواق ــی منطق ــژوهش تحلیل ــن پ ــشنامه ، ای پرس
بود که توسـط دودا  مداري در ورزش  خودمداري و تکلیف  

)1388(نـژاد   ساخته شده است و حـسین      )1992(و نیکوالس   
.آن را به فارسی ترجمه نموده است

ها نشان داده بودنـد کـه بـین         که برخی پژوهش   طورهمان
) 8(مدار  و تکلیف ) 9(خودمدار  گیريجهتزنان و مردان در     

متنـاقض، در دیگـر      طـور بهوجود دارد و     یتوجهقابلتفاوت  
هـاي  هـا تفـاوت معنـاداري وجـود نـدارد، یافتـه      گیريجهت

پژوهش حاضـر نیـز نـشان دادنـد کـه بـین مـردان و زنـان                  
هـدف  گیـري جهـت ورزشکار ایرانـی در میـزان و چگـونگی      

رد؛ به همین دلیل بـه  وجود دایتوجهقابلتفاوت یطورکلبه
مجـزا در  طوربهبررسی میزان روایی و پایایی این پرسشنامه        

.بین بانوان و مردان ورزشکار پرداخته شد
ــی ــاملی   روای ــل ع ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــشنامه ب پرس

عـاملی بـه    اجراي تحلیل . اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت    
رسشنامه هاي اصلی نیز نشان داد که اکثر مواد پ        روش مؤلفه 
در 8و   4سـؤاالت برخوردارنـد ولـی     30/0باالي  از بار عاملی  

بـار  در گروه بانوان به دلیـل داشـتن          1سؤالگروه مردان و    
بـراي تعیـین    . از پرسشنامه حذف شـد     30/0ی کمتر از    عامل
انـد، از  مواد پرسشنامه واقعاً از چند عامل اشباع شـده       کهاین

خص شـد کـه دو      شیوه چرخش متعامد استفاده شـد و مـش        
مـدار و خودمـدار در گـروه مـردان          تکلیف گیريجهتعامل  

درصد از واریـانس متغیرهـا را       01/39و در گروه زنان      05/38
این ساختار عاملی منطبق با الگـوي هـدف         . کنندتبیین می 
در ) 14و 4(شـده انجـام هـاي  تحقیـق است و با)3(موفقیت 

سازه ابزاراییرواست و آن بیانگرکشورهاي دیگر هماهنگ
اینیعنی،باشد؛ایرانی میجامعۀ ورزشکار جوانبیندرفوق
ی در ابعـاد اهـداف   باورهـای ونیستيبعدکیسازةیکابزار

مجزا و پایادر دو حوزه را جهان شخصی و مفهومی پیرامون
ها بعالوه، روابط درونی کم خرده مقیاس. کندمیگیرياندازه

) 79/0تـا   34/0بـین   (با کل مقیـاس      اهآنبا یکدیگر و باالي     
نیـز حـاکی از اسـتقالل نـسبی عوامـل از یکـدیگر و روایـی        

.همگراي کل مقیاس است
پایایی کل پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ در          

و با اسـتفاده    72/0و در بانوان ورزشکار      55/0مردان ورزشکار   
و 46/0رزشـکار  سازي به ترتیب در مردان و زنان و    نیمهاز دو 

در گروه بانوان، ضرایب آلفاي کرونباخ براي       . برآورد شد 59/0
و 46/0و  79/0مداري و خودمـداري     دو خرده مقیاس تکلیف   

محاسبه شـد کـه میـزان پایـایی         51/0و  76/0سازي   دونیمه
دودا هاي  راستا با پژوهش  و متوسطی هستند و هم     قبولقابل
در کـشورهاي    )17(هـا   و دیگـر پـژوهش    )1992(کوالسیو ن 

این ضرایب در گروه مردان، در دو خرده مقیاس         . دیگر است 
سـازي دو نیمـه و 16/0و 72/0به ترتیب براي آلفاي کرونباخ   
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بـراي خـرده مقیـاس     آمـده دسـت بهپایایی  . بود31/0و74/0
مداري خوب است ولی خرده مقیـاس خودمـداري در       تکلیف

ــلمــردان  ــولقاب ــایی باشــد کــه هــمنمــیقب ــا پای راســتا ب
در ). 15(اسـت    ییقـا یآفردر برخی کـشورهاي      شدهمحاسبه

2و کیتایاما  1توان گفت طبق نظر مارکوس    تبیین این امر می   

سـازه  «دهنـدگان  هاي خودمداري توسط پاسـخ   گویه) 1991(
فردگرا يهاکه در فرهنگ   کنندیمرا ارزیابی   » مستقل خود 

اسـت کـه در     » خود سازه بین فردي  «نافذ است و در مقابل    
ارزش رفتـار  .)24(شـود یمـ گرا برداشـت  ي جمعهافرهنگ

قبـول قابلو تمایل به ارائه جواب      شهر جهرم در   مداريگروه
مقایسه اجتمـاعی قـرار      در معرض که   یاجتماعی در شرایط  

ی باشـد کـه از آن طریـق        ممکن اسـت راهـ     ،شودیمگرفته  
پاسـخ  خودمـداري مربـوط بـه      هـاي گویـه بـه    مردان جوان 

نـوعی بر خود ممکن است      يچنین تمرکز  چراکه؛  دادندیم
مطـابق بـا     یطـورکل بـه نتایج  بعالوه،  . قلمداد شود  یشرمیب

هـاي متعـددي از     انگیزه موفقیـت و یافتـه      نظریهمفروضات  
بـا   طورکلیبهکه لذت بردن از ورزش       است ادبیات انگیزشی 

رابطـه   مـدار ی و تکلیف  تسلطگیريجهتتوانایی و   از  ك  ادرا
ــا گیــريجهــتارتبــاط پیــشینه،در ولــیدارد خودمــدار ب

اصـالً مـشاهده   و یـا  شده اسـت  مشاهده انگیزش، خیلی کم   
بـه وجـود   ییهـا طیلـذت در محـ   بعـالوه،   .)25(نشده اسـت  

يهاتیفعالمشارکت در   ح  واز سط  يکه در آن تصور   دیآیم
بافت اجتمـاعی در شـهر      کهیدرحال).15(وجود دارد   جوانان  

انگیزش کمی براي مشارکت مردان جوان      طورکلیبههرم،ج
اگـر ادراك   و کندیمي تفریحی ایجاد    هاتیفعالدر ورزش و    

یچنین جوانـان  ارتقا یابد،    جوانانیوالدین و مسئوالن چنین     
بـدنی خواهنـد داشـت و       يهاتمرینتمایل به لذت بردن از      

.شوندهدف خودمدار بیشتري میگیريجهتداراي 
آمـده عمـل بههاي  ن نتیجه گرفت که تالش    توامی،رونیازا

ــهیدرزم ــی ن ــیبررس ــايویژگ ــنجی روانه ــشنامه س پرس
بخـش بـوده   نتیجـه مداري در ورزشخودمداري و تکلیف  

صـورت بـه (است و این پرسشنامه، با توجه بـه شـیوه اجـرا             
تـرین  گـذاري کـه از مهـم      و سهولت نمره  )گروهی و انفرادي  

، ابـزار مفیـد و معتبـري اسـت کـه        جنبه عملی آزمون است   
-تواند انگیزش موفقیت ورزشکاران را در بافـت فرهنگـی         می

کـه   ياگونـه بـه ارزیابی نماید؛   ) شهر جهرم (اجتماعی ایرانی   
بـراي  نانیاطمقابلاي معتبر و وسیله عنوانبهتوان از آن    می

1. Markus
2. Kitayama

هــاي مختلفــی همچــون هــاي ورزشــی، در حــوزهپــژوهش
و غیـره   زشـی، مـدیریت ورزشـی     شناسی اجتمـاعی ور   روان

هـدف   گیـري جهتن  ، پیرامو بیشتر حقیقاتت. داستفاده نمو 
ی فراهم نمایـد   ممکن است اطالعات   ،در این جمعیت  ورزشی  

و اجراي مداخالت فـردي و      رسانیاطالعتوسعه  به  تواندبکه  
بعـالوه،  . نمایدکمکورزش  به  هدفمند براي بهبود پایبندي     
پرســشنامه ســنجی روانهــاي بــا بررســی بیــشتر شــاخص

ارزیابی اي براي پایه، مداري در ورزشخودمداري و تکلیف
افـزایش انگیـزه     مبتنـی بـر   مداخالت بـالینی     مناسب بودن 

يهـا پژوهشدر عالوه بر این، . شودیارائه م  موفقیت ورزشی 
گیـري جهـت ساختار ورزش در توسـعه       تأثیرتوانمیآینده  

، بـا توجـه بـه       تیـ رنهاد. نمـود بررسی  نیز  را   هدف موفقیت 
هـاي حاصـل از ایـن پـژوهش، محـصول پاسـخ             داده کهاین

اوقـات  -ي تفریحی هاورزشورزشکاران جوان شهر جهرم در      
هاي این پژوهش به دیگر گروه    باشد، تعمیم نتایج  فراغت می 

، پیـشنهاد   رونیازا. مختلف ورزشکاران به تأمل نیازمند است     
ایـن پـژوهش، الزم    هـاي   شود جهت تعمیم نتـایج یافتـه      می

ها اعم از کودکان و بزرگـساالن      است ورزشکاران سایر استان   
قـرار  موردمطالعـه در سطوح مختلـف مهـارتی و سـنی نیـز         
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هـدف خودمـداري و      گیـري جهـت پرسـشنامه    ):1(پیوست  
مداري در ورزشتکلیف

من احساس  (اي ناتمام آمده است     در باالي پرسشنامه جمله   
13و در جـدول     ...) تـرم کـه   کنم زمانی در ورزش موفـق     می

را در   هـا آنعبارت آورده شده است که شما باید به ترتیـب           
فقت یا مخالفت خود    ادامه جمله اصلی قرار داده و میزان موا       

.، مشخص کنیدشدهتکمیلرا با جمله 

...ترم که کنم زمانی در ورزش موفقمن احساس می
کامالًعبارت

نظري مخالفممخالفم
کامالًموافقمندارم

موافقم
.تواند بازي کند یا مهارتی داشته باشدتنها کسی باشم که می-1
.به همین دلیل بخواهم بیشتر تمرین کنمگرفته باشم ومهارت جدیدي را یاد-2
.من عملکرد بهتري از دوستانم داشته باشم-3
.من عمل کنندخوبیبهدیگران نتوانند -4
.گرفته باشم که انجام دادن آن جالب استکاري را یاد-5
.دیگران آشفته باشند، ولی من نباشم-6
.دیدي را آموخته باشممهارت جکوشیسختبا -7
.واقعاً سخت کار کرده باشم-8
.بیشترین امتیازات را بگیرم-9
.ام سبب شود که بخواهم در مورد آن موضوع بیشتر بدانمچیزي که یاد گرفته- 10

.بهترین باشم-11
.اماحساس کنم که مهارت صحیحی را یاد گرفته-12
.م را به بهترین نحو انجام داده باشمکارهای-13


