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  چكيده

 262نوجوانان بود. هايو پايايي نسخة فارسي مقياس هدف پيشرفت ورزش هدف از پژوهش حاضر تعيين روايي 
هاي مختلف ورزشي بطور تصادفي انتخاب شده و نسخة فارسي مقياس در رشتهساله  14تا  9و نوجوان  كودك

 با استفاده از روش ترجمه باز ترجمه، روايي صوري وابتداً را تكميل كردند. نوجوانان  هايهدف پيشرفت ورزش
تأييدي، نامه از تحليل عاملتعيين روايي سازة پرسش جهت سپسنامه تأييد شد. صحت ترجمة نسخة فارسي پرسش

اي براي پايايي زماني سؤاالت از همبستگي درون طبقه دروني از ضريب آلفاي كرونباخ و براي تعيين همساني
ها از ساختار دو يافتهبود و از برازش مطلوبي برخوردار نوجوانان  هاياستفاده شد.مدل مقياس هدف پيشرفت ورزش

هاي مقياس. همساني دروني كل مقياس و خردهسؤالي مقياس حمايت نمود 12گرايي و خودگرايي) و عاملي (تكليف
هاي مقياسپايايي زماني كل مقياس و خردهو  صدم بود 77/0 و  79/0، 81/0گرايي و خودگرايي به ترتيب تكليف
بنابراين از نسخة فارسي مقياس هدف  صدم بدست آمد. 0 /70و 0/ 65، 75/0گرايي و خودگرايي به ترتيب فتكلي

 14تا  9نوجوانان  توان به عنوان ابزاري روا و پايا جهت ارزيابي هدف پيشرفتمينوجوانان  هايپيشرفت ورزش
  هاي ورزشي استفاده كرد.ساله در محيط
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 مقدمه  -1

 ه،ينظر نيا طبق ).2،1( است يورزش يروانشناس در يزشيانگ يهاهينظر نيمشهورتر از يكي 1شرفتيپ هدف يةنظر
 كنندگان شركت. )2( گرددمحسوب مي شرفتيپ يهاطيمح در حضور يبرا اشخاص ياصل هدف يي،توانا شينما
 كننديم فيتعر 3خود اي 2فيتكل حسب بر را تيموفق شرفت،يپ يهاطيمح ريسا اي يبدن تيترب ،يورزش يهاتيفعال در
 فيتعر سخت كار و يفرد شرفتيپ ها،مهارت بر تسلط حسب بر را تيموفق هستند گرافيتكل كه يافراد. )3, 2(
. كننديم فيتعر اديز تالش بدون حاًيترج ،گرانيد با سهيمقا در بودن سرآمد و برتر را تيموفق گراخود افراد و كننديم

 كه است ييهاطيمح در شدن ياجتماع تجارب امديپ شيگرا نوع نيا در يفرد يهاتفاوت 4كولزين دةيعق براساس
 سازگار و يرفتار يهاپاسخ با 5گراييتكليف كه اندداده نشان العات). مط)4((به نقل از منبع كنديم تأكيد شرفتيپ بر

 ييرفتارها با ييگرافيتكل كه دادند نشاننيز ) 1989( 6بارتون و) 1989( كولزين. )6, 5( همراه است يمثبتي روانشناخت
 انتخاب و يستگيشا احساس حفظ ييتوانا تالش، حداكثر اعمال مطلوب، عملكرد شكست، به نسبت مقاومت ليقب از

برخورداري از احساس شايستگي  :ليقب از ييرفتارها با 7ييخودگرار گيد طرف از .است همراه مشكل نسبتاً فيوظا
 عدم و سخت اريبس اي آسان اريبس اهداف انتخاب مسابقه، در شكست از بعد مقاومت عدم ف،يضع عملكرد ،باال

  .)7, 2( است همراه باشد،يم چالش ازمندين كه ييهاتيموقع يبرا يكاف تالش
 لئقا تفاوت يليصتح طةيح در ييتوانا و تالش نيب خواست كودكان از كهيي هاشيآزما يط در) 1978( كولزين
 نيبنابرا ،شوندينم لئقا يتفاوت ييتوانا و تالش نيب ساله 12 اي 11 ريز كودكان كه ديرس جهينت نيا به ،شوند

 و يكيزيف تيماه با اين وجود .)8( است كرده تمركز بزرگسال افراد يرو شرفتيپ اهداف ةينظر كه گفت توانيم
 يورزش يهاطيمح در تالش و ييتوانا دربارة قضاوت به قادر را ورزشكار كودكان است ممكن ورزش بودن يرقابت

 با خود ييتوانا سةيمقا يبرا يفرصت رقابت، واسطة به كودكان رايز ،سازد يآموزشگاه و يعلم يهاطيمح به نسبت
 ها،جام ياعطا گ،يل يبند رده جدول اجرا، تيوضع ازها،يامت: ليقب از يموارد در هاييتوانا در تفاوت دارند، گرانيد

 عرق: ليقب از يرفتار و يجسمان عالئم هاورزش اكثر در. شوديم دهيد كنيباز نيدترنارزشم زيجوا اهداي اي هامدال
. باشديم تالش دهندةنشانمهارت  كيتكن شكل دادن دست از تنفس، سطح و يعضالن انقباض شيافزا كردن،

 يكس چه نكهيا نييعت نيبنابرا ؛كرد مشاهده كودكان نيب يورزش يهاطيمح در توانيم را مذكور موارد از ياريبس
 است سانآ كودك يبرا) ييتوانا و تالش نيب شدن لئقا زيتما( كندينم تالش يكس چه و كنديم تالش سخت

 يليتحص تمشارك به نسبت يورزش مشاركت نيهمچن و ندارند وجود مدرسه طيمح در يجسمان مئعال نيا يول
  . )8( لذتبخش است و يداشتن دوست كودكان از ياريبس يبرا
 يطراح را ابيارز خود پرسشنامة نيچند محققان ،ورزش در شرفتيپ هدف به شيگرانوع  يابيارز يبرا رو نيا از

 گروه يبرا كه است 8 (تي اي اُ اس كيو) ورزش در ييخودگرا و گراييتكليف پرسشنامة آنها نيمهمتر كه اندكرده
كه در دو  باشديم 9 ي (پي اُ اس كيو)ورزش تيموفق ادراك پرسشنامة يگريد و )9( باشديم سال 18 تا 15 يسن

 

1  . Achievement Goal Theory 
2  . Task 
3  . Ego 
4  . Nicholls 
5  . Task Orientation 
6  . Burton 
7  . Ego Orientation 
8  . Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) 
9  . Perception of Success Questionnaire (POSQ) 
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سؤال و  12) طراحي شده است. هر نسخه شامل 1998( 1نسخة بزرگساالن و كودكان توسط رابرت، تريزر و بالجيو
ي نسخة بزرگساالن رابرتز و ورزش تيموفق ادراكگرايي و خودگرايي است. پرسشنامة خرده مقياس تكليف 2

سال به باال طراحي شده است و نسخة ويژة كودكان اين پرسشنامه نيز براي  15) براي گروه سني 1998همكاران (
) نسخة كودكان و بزرگساالن اين 1388فوالديان و همكاران ( . )10( ال طراحي شده استس 15تا  11گروه سني 

 مذكور يهااسيمق كه آنجا از. )11(اندهاي روانسنجي مورد بررسي قرار دادهلحاظ ويژگيمقياس را طي پژوهشي به 
 سال 11تر از با سنين پائين كودكان مناسب است ممكن لذا اند،شده يطراح بزرگسال و نوجوان ورزشكاران يبرا

 خطا با همراه و كنندهگمراه يجينتا ،نشوند درك كودكان توسط ييمحتوا نظر از كه ييهاپرسشنامه رايز، نباشند
نوجوانان  يهاورزش شرفتيپ هدف اسيمق )2008( 2اسميت و اسمول ،نگيكام لذا. )8( داد خواهند ارائه

)نييتع جهت يابزارنوجوانان  يهاورزش شرفتيپ هدف اسيمق قتيحق در. دادند ارائه را 3 اس).آي.اس.جيي.ا 
 و ييگرافيتكل اسيمق خرده دو و سؤال 12 شامل كه است ساله 14 تا 9نوجوانان  يهاورزش در شرفتيپ هدف
 تأييد مورد كامل صورت به) 2008( همكاران و نگيكام توسط پرسشنامه نيا ييايپا و ييروا. باشديم ييگراخود
 اسيمق خرده يبرا را يمناسب يدرون يهمساننوجوانان  يهاورزش شرفتيپ هدف اسيمق. است گرفته قرار
 يدارا نوجوانان يهاورزش شرفتيپ هدف اسيمق ن،يا بر عالوه. داد نشان) 88/0( ييخودگرا و) 78/0( ييگرافيتكل
 در  r= -17/0و r =49/0( يورزش تيموفق ادراك پرسشنامة ليقب از ييهااسيمق با يقو تا متوسط يهمگرا ييروا

 ييروا. است بوده يي)خودگرا اسيمق خرده با رابطه در r =68/0و  r =01/0 گرايي؛تكليف اسيمق خرده با رابطه
هدف پيشرفت  اسيمق ييخودگرا و گراييتكليف اسيمق خرده دو نمرات نيب يهمبستگ قيطر از زين آن يافتراق
 يهاورزش شرفتيپ هدف اسيمق يهمبستگطريق  از نيهمچن. آمد دست به) r =01/0( هاي نوجوانانورزش

 r = -17/0 و ييگرافيتكل اسيمق خرده يبرا r =14/0( كودكان نسخة ياجتماع تيمطلوب اسيمق با نوجوانان
 .)8( آمد دست به) ييگراخود اسيمق خرده يبرا

 9 يسن گروه يبرا پرسشنامه نيا طراحان توسط نوجوانان يهاورزش شرفتيپ هدف مقياس ياصل نسخة چه اگر
 گروه يبرا كشور در پرسشنامه نيا اما ،استمورد ارزيابي قرار گرفته  ييايپا و ييرواو به لحاظ  يطراح سال 14 تا
 يرجيا توسط نوجوانان) يهاورزش شرفتيپ هدف اسيمق ياصل نسخة يسن گروه با نامتناسب( بزرگسال يسن

 در هدف به يابيدست پرسشنامه ييايپا و ييروا نييتع" عنوان تحت يهادو و يزرند يسلطان پور نيحس نقندر،
 هدف اسيمق نكهيا به توجه با )12(ستا شده ييايپا و ييروا"يرضو خراسان استان ورزشكار معلوالن و جانبازان

 و )8( باشديم سال 14 تا 9 يسن گروه متناسب چهار درجة ييخوانا سطح داشتن با،  نوجوانان يهاورزش شرفتيپ
 به يمتفاوت گونة به به جهت درك و فهم متفاوت از سؤاالت مختلف يسن يهاگروه افراد كه امر نيا به تيعنا با
 گروه با متناسب( ساله 14 تا 9 يآمار يهانمونه انتخاب با تا داشت آن بر را ما عوامل نيا دهند،يم پاسخ االتؤس
 سال 14 تا 9 نوجوانان يبرا آن ييايپا و ييروا به) هاي نوجوانانهدف پيشرفت ورزش اسيمق ياصل نسخة يسن

در اين راستا و به منظور بررسي روايي سازه اين مقياس براي قابل استفاده بودن آن در جامعه جديد و . ميبپرداز
همچنين با عنايت به اينكه تنها روايي صوري و محتوايي يك پرسشنامه كافي نبوده و پيشرفت علوم در تمامي 

ورزشي بر ضرورت تعيين روايي سازه يك پرسشنامه مطابق با جامعه هدف تأكيد  ها و به ويژه روان شناسيزمينه
 روش به كه پرسشنامه ةساز ييروا تأييد نيبنابراكند، محققين تصميم به بررسي روايي سازة اين ابزار نمودند. مي

 

1  . Roberts, Treasure, & Balague 
2  . Cumming, Smith, Sholl 
3  . Achievement Goal Scale for Youth Sports (AGSYS) 
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 بودن استفاده قابل يابيارز يبرا شوديم مانجا يساختار معادالت يابيمدل بر يمبتن يتأييد يعامل ليتحل
 نييتع گريد طرف از. باشديم يضرور) يورزش يهاطيمح در يرانيا نوجوانان جامعه( ديجد جامعه در هاپرسشنامه

 در هاپاسخ بودن ريپذ تكرار با ينوع به كه باشديم يروانسنج مهم يهافرض شيپ و ملزومات از گريد يكي ييايپا
 هاآزمون يدرون ثبات و يزمان ييايپا گريد بار جامعه رييتغ با كه است الزم و دارد ارتباط مختلف يهازمان و طيشرا
 يهاورزش شرفتيپ هدف يفارس ةنسخ ييايپا و ييروا نييتع هدف با حاضر پژوهش جهينت در. شوند يبررس

 اسيمق يفارس نسخة ايآ كه ودندب سؤال نيا به پاسخ درصددپژوهشگران  و گرفت انجام سال 14 تا 9 نوجوانان
 يمناسب ييايپا و سازه ييروا از ساله 14 تا 9ي رانيا كودكان جامعهبين در  نوجوانان يهاورزش شرفتيپ هدف

 ر؟يخ اي است برخوردار

 
  يشناس روش
 نيا از كه دادند ليتشك سمنان شهر يهاباشگاه ساله 14 تا 9 نوجوانان كودكان و را حاضر پژوهش يآمار جامعة

 و) 1988( 1چو و بنتلر شنهاديپ براساس. شدند انتخاب يتصادف صورت به) دختر 117 و پسر 144( نفر 262 انيم
 مجذورات نيكمتر روش با چندگانه ونيرگرس ليتحل در نيبشيپ ريمتغ هر يبرا نمونه 15 گرفتن نظر در ،2ونسياست

 يساختار معادالتيابي روش مدل با توجه به اينكه در لذا، شودمي مناسب محسوب يانگشت سر قاعده كي استاندارد،
 پرسشنامه سؤال هر يازا به نمونه 15 تعداد وجود دارد، رهيمتغ چند ونيرگرس با ارتباط نزديكي هاجنبه از يبرخ در
 8/21 سؤال هر يازا به( حاضر پژوهش ةنمون نكهيا به توجه اب  .)13( باشدينم يرمنطقيغ يساختار معادالت در
 برازش احتمال شيافزا به منجر لذا، باشديم يعامل ليتحل قاتيتحق در شده شنهاديپ ازين مورد نمونه از فراتر) نفر

ها، مقياس هدف ي دادهآور جمعابزار  در پژوهش حاضر .)14( شد خواهد سازه ييروا جهينت در و مفروض يهامدل
 با ،سؤالي 12 پرسشنامة نيا. نداهداد ارائه آن را )2008( همكاران و نگيكاماست كه  هاي نوجوانانپيشرفت ورزش

. سنجديم ورزش ةطيح در را ساله 14 تا 9 نوجوانان شرفتيپ هدف ،ييخودگرا و ييگرافيتكل اسيمق خرده 2 داشتن
در اين مقياس براي هر سؤال طيف ليكرت پنج ارزشي از كامالً مخالف تا كامالً موافق در نظر گرفته شده است كه 

 ترجمه، باز روش از استفاده با ابتدا پژوهش ياجرا به منظور دهند.ميرا به خود اختصاص  5تا  1به ترتيب نمرة 
 و يورزش روانشناس يتعداد توسط نوجوانان هايورزش شرفتيپ هدف اسيمق ترجمة صحت و يصور ييروا

 عيتوز سال 14 تا 9 كودكان از نفر 13 نيب يساز يبوم منظور به پرسشنامه سپس .گرفت قرار تأييد مورد مترجم
 بعد، مرحلة در. (مطالعة مقدماتي) گردد اعمال هاآن در الزم راتييتغ سؤاالت، بودن مبهم و نامفهوم صورت در تا شد

 ع،يتوز سمنان شهر يهاباشگاه سال 14 تا 9 و نوجوانان كودكان نيب مربوطه، نيمسئول از مجوز اخذ با پرسشنامه
اطمينان  دهندگانپاسخ به نيهمچن و شد يخوددار افراد نام نةيگز آوردن از پرسشنامه در. شد يآورجمع و ليتكم
 خواهد استفاده آنها از يپژوهش اهداف يراستا در فقط و ماند خواهد محرمانه صورت به آنها يهاپاسخ كه شد داده
 جامعه اي ياجتماع تيمطلوب يريسوگ از يريجلوگ منظور به. ندينما انتخاب را هاپاسخ نيترقيدق هايآزمودن تا شد

 در آنها انتخاب و نشيگز در يتأثير پژوهش جينتا كه شد داده اطالع آنها به دهندگان، پاسخ نيب در يپسند
 باشد، شده فرض پرسشنامه االتؤس يبرا شيپ از كه يغلط اي درست پاسخ چيه و ندارد مربوطه يورزش يهارشته

  . )16, 15( ندارد وجود زين
 

1  . Bentler & Chou 
2  . Stevens 
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 يمركز يهاشاخص محاسبه يبرا يفيتوص آمار از. شد استفاده ياستنباط و يفيتوص آمار از حاضر پژوهش در
 كپژوهشگران ي كه يزمان يساختار معادالت نيمتخصص نظر مطابق ياستنباط آمار در. شد استفاده يپراكندگ و

 نه و باشد يتأييد يعامل ليتحل ديبا اول مرحله در استفاده مورد يآمار روش دارند، ارياخت در را مفروض مدل
 يهااسيمق خرده تأييد و يبررس يبرا يساختار معادالت مدل بر يمبتن 1يتأييد يعامل ليتحل روش از ،ياكتشاف

 يدرون) ثبات( يهمسان. )17, 14( شد استفاده پرسشنامه) يعامل( سازه ييروا تأييد گريد عبارت به و پرسشنامه
 بيضر نييتع لةيوس به سؤاالت) پاسخ ثبات( يزمان ييايپا و كرونباخ يآلفا بيضر نييتع قيطر از پرسشنامه
 يدرون يهمسان و يتأييد يعامل ليتحل. شد نييتع مجدد، آزمون -آزمون روش در 2ياطبقه درون يهمبستگ

 پسر 15( كودك 30 يرو بر هاپرسشنامه مجدد آزمون -آزمون و قيتحق يهايآزمودن يتمام يرو بر هاپرسشنامه
 افزار نرم دو از مذكور، يآمار محاسبات انجام جهت. شد اجرا فاصله، هفته دو با و قيتحق يهايآزمودن از) دختر15 و

  . شد استفاده 5/8  4ليزرل و 20 3اس.پي.اس.اس
 

  هايافته
ن برحسب جنسيت ها از قبيل نسبت و تعداد شركت كنندگاهاي جمعيت شناختي آزمودنياين بخش ابتدا ويژگي در

يايي زماني، روايي افتراقي پا همساني دروني، و در ادامه روايي سازه، ارائه گرديده استو ميانگين سن آنها در جدول 
  گيرد.قرار مي گزارشمقياس هدف پيشرفت مورد 

  
  هاهاي جمعيت شناختي آزمودنيويژگي .1جدول

  ميانگين سن  درصد   تعداد   جنسيت
  48/11 ± 34/1   7/44  117  دختر
  04/12 ± 31/1  3/55  145  پسر

 
 نكهيا به توجه با. شد استفاده ييديأت عاملي تحليل روش از) يعامل( سازه ييروا بررسي منظور به و ادامه در
 نيا كه آنجا از و است شده تأييد و اكتشاف گريد نيمحقق توسط قبالً شرفتيپ هدف اسيمق پرسشنامه يهاعامل

 ن،يمتخصص توسط يصور و ييمحتوا ييروا تأييد و ترجمه باز ترجمه يعني يمقدمات مراحل يط از پس پرسشنامه
 و نوجوانان كودكان جامعه در پرسشنامه نيا سازه ييروا تأييد و يبررس منظور به نشدند، سؤال حذف و رييتغ دچار

 ةشمار شكل( ساختاري معادالت مدل بر يمبتن يتأييد يعامل ليتحل از استفاده با است يكاف يرانيا ساله 14 تا 9
 نيمتخصص نيب در نكهيا به عنايت با. ميبپرداز حاضر جامعه در مذكور اسيمق سازه ييروا تأييد و يبررس به ،)1

 يبهتر برآورد ي،دگزنبرا يهاشاخص كي از كدام نكهيا مورد در يكل و يعموم توافق ،يساختار معادالت يابيمدل
 متخصصان. )18, 13( شود گزارش شاخص 4 تا 3 از يبيترك شوديم شنهاديپ ندارد، وجود كند،يم فراهم مدل از
 وردآبر مجذور نيانگيم شهير شاخص يبرا مثالً. اندكرده ارائه را يمتفاوت يهابرش يگزندبرا يهاشاخص يبرا
 مدل كي دهندة نشان 06/0 از كمتر و مدل بودن قبول قابل دهندةنشان 08/0 از كمتر ريمقاد 5 ي)رمز( بيتقر

 

1  . Confirmatory Factor Analysis 
2  . Intra-class Correlation Coefficient 
3  . SPSS-20 
4  . LISREL-8.50 
5  . RMSEA 
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 صفر نيب آنها راتييتغ دامنة كه 3يآ. اف. يس و 2يآ. فا. يج ،1يآ اف يآ يهاشاخص در. است خوب و مناسب
نسبت خي دو به  شاخص دربارة. )13( هستند مدل خوب برازندگي دهندةنشان 95/0 از باالتر ريمقاد است، كي و

 يتأييد يعامل ليتحل جينتا. )18( باشديم خوب و قبول قابل 3 از كمتر ريمقاد ،4 )اف يد به دو يخ( درجة آزادي
 برازش از مدل كه است آن انگريب شود،يم مشاهده) 1( شكل در كه هاي نوجوانانهدف پيشرفت ورزش اسيمق

 از زين يريگاندازه مدل برازندگي يهاشاخص. باشنديم معنادار مدل پارامترهاي و اعداد و بوده برخوردار يمطلوب
 .باشديم شرفتيپ هدف يريگاندازه مدل بودن مناسب دهندةنشان كه بوده برخوردار ييباال ريمقاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نوجوانانهاي ورزشمدل استاندارد مقياس هدف پيشرفت   .1شكل 
   

 

1  . Incremental Fit Index 
2  . Goodness of Fit Index 
3  . Comparative Fit Index 
4  . Chi-Square by Degrees of Freedom 



    هاي نوجوانان تعيين روايي عاملي و پايايي نسخة فارسي مقايس هدف پيشرفت ورزش

  نوجوانانهاي ورزش درهدف پيشرفت هاي برازندگي مدل مقياس شاخص  .2جدول
 مقادير مشاهده شده  شاخص هاي برازش 

90/99  x2 دو يكا مجذور
35   Df يآزاد درجه

0001/0   P يدار يمعن سطح
88/1   x2/df يآزاد درجه به دو يكا مجذور نسبت
94/0   IFI ندهيفزا برازندگي شاخص
94/0  CFI بنتلر يا سهيمقا برازش شاخص  
94/0  GFI برازش ييكوين شاخص
059/0   SRMR ماندهيباق مربعات نيانگيم دوم شهير  
058/0   RMSEA بيتقر براورد مجذور نيانگيم شهير شاخص  

 
، 90/0باالتر از  اف آي، سي اف آي و جي اف آينشان داده شده است مقادير آي  2همانطور كه در جدول 

مي باشد كه بيانگر قابل  05/0برابر  1 ار) مشاخص رمزي و شاخص ريشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده (اس آر ا
گيري است. به منظور بررسي  هاي برازندگي و در نتيجه برازش مطلوب و تقريباً عالي مدل اندازه قبول بودن شاخص

ها نمي توان براساس بزرگي و كوچكي ضرايب قضاوت كرد، بلكه بايد از  و عاملمعناداري ارتباط بين سؤاالت 
  است. و مقادير بارهاي عاملي ارائه شده tشاخص  3استفاده كرد. در جدول  t2شاخص 

  
  هاي نوجوانانورزشعاملي مدل مقياس هدف پيشرفت  شاخص تي و بارهاي . 3جدول 

  رديف  متن سؤاالت  عامل شاخص تي  بار عاملي
28/0  89/4 

يي
گرا

ف 
كلي

ت
  

  1 است. امكان حد تا شدن خوب و جديد هايمهارت يادگيري من هدف

  3 .است هايممهارت بهبود من، براي چيز مهمترين 50/6 48/0

  5 .توانممي كه باشم فردي بهترين تا كنم،مي تالش سخت من 86/4 32/0

  7 .هستم موفق كنممي احساس گيرم،مي ياد را جديدي مهارت كه هنگامي 10/5 32/0

  9  .هستم موفق كنممي احساس كنم،مي را تالشم تمام وقتي من  92/4  34/0

  11  .باشدمي امورزشي رشتة هايمهارت در شدن ماهر من، هدف  09/5  29/0

41/0 08/6 

يي
گرا

خود
  

  2 .است شدن ورزشكار بهترين من، براي چيز مهمترين

  4 .هستم ديگران از بهتر من بنابراين است، كردن پيشرفت من هدف 73/7 68/0

  6 .باشم ديگران از بهتر امورزشي رشتة در خواهممي من 82/9 67/0

  8 .است ديگران از شدن بهتر من، نظر از موفقيت  12/9  84/0

  10  .هستم ديگران از بهتر كه، دهم نشان خواهممي من  45/10  92/0

  12  .بشوم ديگران از بهتر ام،ورزشي رشتة در كه است اين من هدف  47/11  86/0

 

1  . Standardized Root-Mean-Square Residual 
2  . T Value 
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رونباخ استفاده ك از ضريب آلفاي نوجوانانهاي به منظور ارزيابي همساني دروني مقياس هدف پيشرفت ورزش
 12با  نوجوانانهاي شود، همساني دروني كل مقياس هدف پيشرفت ورزشديده مي 4شد. همانطور كه در جدول 

مد. بنابراين آبدست  77/0گرايي مقياس خودو خرده 79/0گرايي تكليف مقياس، همساني دروني خرده81/0سؤال 
ضريب روش از ، بررسي پايايي زماني در ادامه جهت همساني دروني اين پرسشنامه در حد مطلوبي قرار دارد.

 15و  دختر 15( سال 14تا  9كودك  30اي طي دو بار آزمون به فاصلة دو هفته بر روي همبستگي درون طبقه
بدست آمد كه  75/0، پايايي زماني كل پرسشنامه نشان داده شده است 4همانطور كه در جدول  .شد انجام) پسر

گرايي تكليف رده مقياسو براي خ 70/0گرايي مقياس خودباشد. اين مقدار براي خرده مقدار قابل قبول و مناسبي مي
ت تكرار پذيري نتايج اين (مقدار متوسطي) بدست آمد كه در كل نشانگر قابل قبول بودن پايايي زماني يا قابلي 65/0

ده و خر نوجوانان هايبنابراين پرسشنامه مقياس هدف پيشرفت ورزش باشد.ساله مي 14تا  9 نوجوانانمقياس براي 
 .باشندمي ردابرخوي هاي آن از همساني دروني و پايايي زماني قابل قبولمقياس

 
 براي تعيين ثبات دروني و ايطبقهنتايج ضريب آلفاي كرونباخ و ضريب همبستگي درون  .4جدول

  نوجوانانهاي مقياس هدف پيشرفت در ورزش پايايي زماني خرده مقياس
  هاشاخص

    هاخرده مقياس
  ضريب آلفا  سؤاالتتعداد 

ضريب همبستگي درون 
 ICCگروهي 

  65/0  79/0  6  گراييتكليف
  70/0  77/0  6  خودگرايي

  75/0  81/0  12  مقياس هدف پيشرفت ( كل)
 
 ساله 14 تا 9 اندختر و انپسر شرفتيپ هدف نمرة تفاوتيا به عبارت ديگر، ي روايي افتراقي بررس منظور به

 وابسته، يرهايمتغ. است شده استفاده رهيتغم چند انسيوار ليتحل از ييخودگرا و ييگرافيتكل اسيمقخرده دو در
قبل از اجراي آزمون مانوا،  .بود تيجنس حاضر، پژوهش مستقل ريمتغ و ييگراخود و ييگرافيتكل اسيمق خرده

هاي واريانس كواريانس ضروري است. سطح معناداري هاي نرمال بودن توزيع و همگني ماتريسبررسي مفروضه
گردد ارائه مي 1»ام. باكس«آزمون كولموگروف اسميرنوف و مفروضه همگني واريانس كواريانس به وسيله آماره 

گرايي و خودگرايي در بين كودكان سطح معناداري آزمون كولموگروف اسميرنوف براي توزيع دو عاملي تكليف .)19(
بدست آمد كه مقادير عامل خودگرايي در هر  056/0و  01/0و  براي كودكان پسر  10/0و  002/0دختر به ترتيب 

بودند؛ لذا مفروضه نرمال  05/0تر از ر پايينگرايي اين مقدابوده، ولي براي عامل تكليف 05/0دو جنس باالتر از 
باشد. مقدار آماره ام. باكس براي مفروضه گرايي در هر دو جنس برقرار نميهاي خرده مقياس تكليفبودن داده

) بدست آمد. با توجه به اينكه مقدار ام. باكس از =F= ،02/0P 19/3هاي واريانس كواريانس (همگني ماتريس
هاي چهارگانه (پياليي، المبدا ويلكز، هاتلينگ و ريشه روي) آزمون پياليي محقق از بين آماره كوچكتر است؛ 05/0

  انتخاب كرده است. Fرا براي محاسبه 
 يهااسيمق خرده در ندخترا و پسران نمرات نيب را يمعنادار تفاوت ره،يتغم چند انسيوار ليتحل آزمون جينتا

  :داد نشان) وابسته يرهايمتغ( ييخودگرا و ييگرافيتكل
 

1  . Box’s M 



    هاي نوجوانان تعيين روايي عاملي و پايايي نسخة فارسي مقايس هدف پيشرفت ورزش

F(4464و)₌113/78,p₌0/001,0/99₌1مقدار اندازه اثر2 ₌0/49,آزمون پياليي 

 پسر و نوجوانان دكانكو نمرات نيب كه ستا معنا نيا به نيا و شده معنادار P مقدار شوديم دهيد كه همانطور
 طور به وابسته يرهايتغم جينتا كه يزمان. دارد جودو تفاوت ييخودگرا و گراييتكليف اسيمق خرده دو هر در دختر و

 آن يط كه شد دهاستفا بنفروني تصحيح روش از يآمار معنادار سطح به يابيدست منظور به شد، يبررس جداگانه
 خطاي ارتكاب امر . اينشد حاصل 025/0 يمعنادار سطح و )20( شد )وابسته يهاريمتغ تعداد( دو بر ميتقس 05/0
 كه شد معنادار اسيمق خرده دو هر جينتا د،يجد يمعنادار سطح گرفتن نظر در با .)21(دهد كاهش مي اول را نوع
 :است شده آورده بخش ذيل در بيترت به ييگرافيتكل و ييخودگرا اسيمقخرده يبرا

 
F )2و232 134/2585و ₌(   p₌ 001/0 ₌	مقدار اندازه اثر , 7/95 %  

ن نمرات يوت بكمتر است كه بيانگر وجود تفا 025/0به دست آمده از  Pشود مقدار همانطور كه ديده مي
باشد، به قدار بااليي مي) كه مدرصد 7/95باشد و مقدار اندازة اثر (ساله مي 14تا  9كودكان دختر و پسر  خودگرايي

  .كندتبيين مياز واريانس خودگرايي را  درصد 7/95اين نكته اشاره دارد كه جنسيت 
F )2322و(  ₌ 7/11284 , p₌ 001/0 ₌	مقدار اندازه اثر , درصد 99  

وجود تفاوت معنادار  است كه بيانگر 025/0به دست آمده كمتر از  Pگرايي نيز مقدار براي خرده مقياس تكليف
باشد مي بااليي) مقدار صددر 99(باشد و مقدار اندازة اثر ساله مي 14تا  9بين نمرات خودگرايي كودكان دختر و پسر 

از  درصد 99سيت دارد به طوري كه جن باالييگرايي تأثير روي نمرات تكليف و بيانگر اين است كه جنسيت بر
ر هر دو خرده كودكان پسر د، شودمشاهده مي 5همانطور كه در جدول  د.كنمي تبيينگرايي را واريانس تكليف

  اند.هر نمرات باالتري را به دست آوردگرايي در مقايسه با كودكان دختتكليفخودگرايي و مقياس 
 

گرايي و تكليفمقياس هدف پيشرفت در دو خرده ميانگين و انحراف استاندارد نمرات مقياس.5جدول
  ساله 14تا  9براي كودكان و نوجوانان  خودگرايي

 ميانگين  انحراف استاندارد  تعداد  جنسيت  خرده مقياس

41/0  
50/0  

58/4 
52/4  

117
117  

پسر
  گراييتكليف  دختر

88/0  
74/0  

84/3 
82/3  

117
117  

پسر
  خودگرايي  دختر

 
 اسيمقخرده دو ره در ساله 14 تا 9 دختران و پسران نمرات نيانگيم نيب كه است آن انگريب 5 لجدو جينتا
 ،)باشديم دختر ودكانك نمرات از باالتر اسيمق خرده دو هر در پسر كودكان نمرات( دارد وجود تفاوت شرفتيپ هدف
 .است رخوردارب ي مناسبيافتراق ييروا از شرفتيپ هدف اسيمق يفارس نسخة كه گرفت جهينت توانيم نيبنابرا

 

1  . Pillai’s Trace 
2  . Partial Eta Squared 
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  گيري بحث و نتيجه
 از استفاده با ،نوجوانانهاي نوجوانانهدف پيشرفت ورزش اسيمق ييايپا و سازه ييروا يبررس جهت حاضر پژوهش

 14 تا 9 و نوجوانان كودكان جامعه در احتمال نهيشيب اي يينما درست حداكثر برآورد روش با يتأييد يعامل ليتحل
 و برازندگي از شرفتيپ هدف اسيمق مدل كه داد نشان يتأييد يعامل ليتحل جينتا. گرفت صورت يرانيا ساله

 قبول قابل مالك از باالتر آي.اف.آي و جي.اف.آي، سي.اف.ي آيهاشاخص كه چرا است برخوردار يخوب تناسب
 2 از كمتر زينخي دو به درجة آزادي  نسبتشاخص  و 06/0 از كمتر آر.ام.آر.اس ،رمزي ريمقاد و باشنديم) 90/0(

 جينتا با حاضر پژوهش در شرفتيپ هدف مقياس سازة ييروا جينتا .باشنديم يمطلوب ريمقاد كه است آمده بدست
آي.اف.آي،  شاخص سه هر ريمقاد ،يفارس نسخة در. باشديم همراستا) 2008( همكاران و نگيكام قيتحق

 ،رمزي يهاشاخص نيا بر عالوه. آمد بدست 95/0 يسيانگل نسخة در و94/0 برابر سي.اف.آي و جي.اف.آي
خي  مقدار حاضر پژوهش در نيهمچن .است آمده بدست 05/0 زين يسيانگل و يفارس نسخة دو هر در اس.آر.ام.آر

 ،)2008( همكاران و نگيكام پژوهش در نسبت نيا مقدار با سهيمقا در كه آمد بدست 88/1 دو به درجة آزادي
 همسو و همراستا بر عالوه حاضر قيتحق جينتا كه گفت توانيم نيبنابرا. باشديم يآلدهيا و مطلوب مقدار) 60/4(

 انگريب ،)88/1( مطلوبتر خي دو به درجة آزادي شاخص داشتن با ،)2008( همكاران و نگيكام پژوهش جينتا با بودن
  .باشديم يسيانگل نسخة مدل همانند شرفتيپ هدف مدل يفارس نسخة مناسب و مطلوب برازندگي

 ينيبشيپ قدرت ،نوجوانانهاي نوجوانانهدف پيشرفت ورزش مقياس سازة ييروا مورد در گريد مهم مسئلة
 شدةن استاندارد ريمقاد شرفتيپ هدف اسيمق يفارس نسخة در. باشديم آنها خود به مربوط يهاعامل در سؤاالت

 ييگرافيتكل يعني هاعامل با ارتباط در سؤاالت معنادار ينيبشيپ نشانگر ي،تأييد عامل ليتحل يت آزمون و يعامل بار
 و 86/0 و92/0يعامل هايبار اب( ييخودگرا عامل دربه ترتيب  12و سؤال 10 سؤال كه يطور به بود، ييخودگرا و

 نيمهمتر) 50/6 يت مقدار و 48/0 يعامل بار با( گراييتكليف عامل در 3 سؤال و) 47/11 و 45/10ي ت مقدار
  .هستند خود به مربوط يهاعامل در نيبشيپ يرهايمتغ

 85/0 تا 52/0 از يادامنه در) 2008( همكاران و نگيكام پژوهش در هاهيگو يعامل بار شدةن استاندارد ريمقاد
) 92/0 تا 28/0 از يادامنه در( حاضر پژوهش در شدهن استاندارد يعامل يبارها دامنة با سهيمقا در كه بود ريمتغ
هاي هدف پيشرفت ورزش مقياس ياصل نسخة در سؤاالت كه معناست نيبد تفاوت نيا هستند، يبزرگ نسبتاً ريمقاد

 يهاعامل ينيبشيپ در ييباال قدرت از) حاضر پژوهش( يفارس نسخة سؤاالت با سهيمقا در) 2008( نوجوانان
 و) حاضر پژوهش( يفارس نسخة دو هر در يت ريمقاد و يعامل بار ريمقاد با اين وجود،. برخوردارند خود به مربوط
 و يسؤال 12 ينظر مدل تأييد به منجر كه هستند يقبول قابل ريمقاد) 2008، همكاران و نگيكام( يسيانگل نسخة

 هاي نوجوانانهدف پيشرفت ورزش مقياس فارسي نسخة مدل تأييد لذا .است دهيگرد پژوهش دو هر در يعامل 2
 انگليسي زبان دو بين موجود اصطالحات هماهنگ برگردان و مناسب ترجمة از ناشي سؤاالت تعداد در تغييري بدون

هدف پيشرفت  مقياس فارسي نسخة از استفاده با ايراني هاي نوجوانانهدف پيشرفت ورزش ارزيابي و بود فارسي و
. است شده انگليسي نسخة با مشابهي شكل به سؤاالت از صحيحي تفسير و درك موجب هاي نوجوانانورزش

 قابليت دهندةنشان زبان، فارسي جامعه در) 2008( همكاران و كامينگ عاملي دو مدل كاست و كمبي تأييد همچنين
  .است فرهنگي هايتفاوت عليرغم سازه اين ارزيابي در هاي نوجوانانهدف پيشرفت ورزش مقياس باالي



    هاي نوجوانان تعيين روايي عاملي و پايايي نسخة فارسي مقايس هدف پيشرفت ورزش

 كرونباخ يآلفا بيضرا از هاي نوجوانانهدف پيشرفت ورزش اسيمق همساني دروني يبررس جهت ادامه در
هاي هدف پيشرفت ورزش مقياس يزمان ييايپا يبرا ياطبقه درون يهمبستگ بيضر از و يدرون ييايپا يبرا

 قابل يدرون يهمسان از شده ترجمه اسيمق كه داد نشان حاضر قيتحق يدرون ييايپا جينتا .شد استفاده نوجوانان
 79/0 ييگرافيتكل اسيمق خرده در ،81/0 اسيمق كل در كرونباخ يآلفا بيضر كه يطور به. است برخوردار يقبول
 نيا جينتا. بود پرسشنامه ي مطلوبدرون يهمسان دهندة نشان كه آمد دست به 77/0 ييخودگرا اسيمق خرده در و

 كه )2008( همكاران و نگيكام شرفتيپ هدف اسيمق كرونباخ يآلفا بيضر جينتا با سهيمقا در پژوهش از بخش
 كه دارد ياندك تفاوت بود؛ آمده دست به 88/0 ييخودگرا اسيمق خرده در و 78/0 ييگرافيتكل اسيمق خرده در
 بررسي. دانست هاهيگو به نسبت زبان يفارس دهندگانپاسخ متفاوت ريتفاس و درك به توانيم را آن ياحتمال ليدل

هاي هدف پيشرفت ورزش مقياس فارسي نسخة سؤاالت كه داد نشان كرونباخ آلفاي از استفاده با دروني ثبات
 و سنجيدندمي را يكساني مفهوم مستقيم طور¬به و دارند مطلوبي پيوند هم با مجموعه يك عنوان به نوجوانان

 با شرفتيپ هدف اسيمق يزمان ييايپا .كردندمي دريافت سؤاالت از هريك از را يكساني كلي مفهوم دهندگانپاسخ
 اسيمق خرده يبرا ،75/0 پرسشنامه كل يبرا فاصله هفته دو با مجدد آزمون – آزمون روش از استفاده
 در ريمقاد نيا .باشديم يمتوسط مقدار كه آمد دست به 65/0 گراييتكليف اسيمق خرده يبرا و 70/0ييخودگرا

 و نگيكام يزمان ييايپا جينتا حاضر قيتحق با سهيمقا در. باشديم هدف مقياس جينتا يزمان ثبات نشانگر كل
 95/0 ييگراخود اسيمق خرده يبرا و 92/0يي گرافيتكل اسيمق خرده يبرا فاصله هفته يك با) 2008( همكاران

 يزمان فاصلة از كمتر يزمان ييايپا آزمون دو نيب يزمان فاصلة )2008( همكاران و نگيكام پژوهش در. آمد دست به
 تفاوت يبرا ياحتمال ليدال از يكي توانيم را امر نيا كه باشديم حاضر پژوهش) هفته دو( ييايپا آزمون دو نيب
 همكاران و كامينگ اگرچه .برد نام) 2008( همكاران و نگيكام جينتا با حاضر پژوهش يزمان ييايپا جينتا نيب
 نسخة كه گفت توانمي اما آورند، دست به را 95/0و  92/0 زماني پايايي اي،هفته يك زماني فاصلة در) 2008(

 برخوردار ترطوالني زماني فاصلة در مطلوبي زماني پايايي از هاي نوجوانانهدف پيشرفت ورزش مقياس فارسي
 شرفتيپ هدف اسيمق در ساله 14 تا 9 دختران و پسران ييگرافيتكل و ييخودگرا نمرات سةيمقا يراستا در .است

 و ييخودگرا نمرات نيب يمعنادار تفاوت هاافتهي طبق كه شد استفاده رهيمتغ چند انسيوار ليتحل آزمون از
 نمرات از اسيمق خرده دو هر در دخترها به نسبت پسرها و شد مشاهده ساله 14 تا 9 دختران و پسران ييگرافيتكل

) 1998( جيوباال و يزرتر رابرت، ،)1989( 1ودايد پژوهش جينتا از يبخش با پژوهش نيا جينتا. بودند برخوردار يباالتر
 دختران به نسبت يباالتر ييخودگرا نمرات از پسر كودكان نكهيا بر يمبن) 2008( همكارانش و نگيكام و

 يباالتر ييگرافيتكل نمرات از دختر كودكان نكهيا بر يمبن آنها جينتا از يبخش با و باشديم همسو برخوردارند،
تأثير  كه يشواهد به توانيم را يهمخوان عدم نيا ياحتمال ليدل. باشدينم همسو برخوردارند، پسران به نسبت

 و يفرهنگ تفاوت احتماالً. داد نسبت دارد، يورزش يهاطيمح در كودكان شرفتيپ هدف بر تيقوم نوع و فرهنگ
رعايت موارد اخالقي توسط دختران شركت . است شده منجر هاافتهي در تفاوت به يآمار يهانمونه نيب يتيقوم

هاي كننده در تحقيق حاضر و داشتن تجربة ورزشي و رقابتي كمتر در دختران ايراني نيز ممكن است زمينه ساز تفاوت
 جينتا از يبخش با حاضر پژوهش جينتا از يبخشدر  يهمخوان عدم نيا يبرا ي كهگريد ياحتمال ليدلمذكور باشد. 

 كودكان از حاضر قيتحق در كه مسئله نسبت داد نيا به توانيم راگردد مطرح مي) 2008( همكارانش و نگيكام
؛ است شده استفاده دختران و پسران ييگرافيتكل و ييخودگرا نمرات تفاوت يبررس جهت مختلف يورزش يهارشته

 

1  . Duda 
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 دو نيب تفاوت يبررس جهت ستيبسكتبال كودكان از فقط )2008( همكاران و نگيكام ،ياصل نسخة در كه يحال در
 در تفاوت به شده برده كار به يهاورزش نوع در تفاوت احتماالً ماهيت رشتة ورزشي و. كردند استفاده جنس

رود موارد ذكر شده موجب شده است دختران ايراني به صورت كلي احتمال مي .است شده منجر يآمار يهاافتهي
در اند. گرايي در مقايسه با دختران انگليسي زبان داشتهدرك متفاوتي را در مورد سؤاالت مربوط به عامل تكليف

 )6, 5( است همراهي مثبتي روانشناختي رفتارها بايي گراتكليف نكهيا به توجه با، توان چنين اظهار داشتادامه مي
امر سازگار و   ، زيراايندهند قرار خود يورزش رشتة در هدف نياول عنوان به را مهارت كسب ستيبامي ورزشكاران

. الزمة تحقق اين هدف، آگاهي مربيان نسبت به علم )22(باشدهاي ورزشكاران جهاني ميهمراستا با آرمان
ساله  14تا  9هاي ورزشي، كودكان باشند كه با انتخاب رفتارهاي راهبردي مناسب در محيطروانشناسي ورزشي مي

هاي تمريني با عنايت به اينكه درك عميق ورزشكاران، جهت طراحي برنامه گرايي سوق دهند،را به سمت تكليف
شي با ، لذا اين مطلب نيز به ضرورت آگاهي و آشنايي مربيان و دست اندركاران ورز)23(باشد ضروري و مؤثر مي

محققين در تحقيقات آتي از ورزشكاران نخبه و  گرددكند. در نهايت پيشنهاد ميعلم روانشناسي ورزشي تأكيد مي
سال به منظور شناسايي تفاوت احتمالي در رويكردهاي هدف پيشرفتشان بهره  14الي  9مبتدي در دامنة سني 

روايي سازة مقياس هدف پيشرفت كودكان، از انواع  گردد در ادامة بررسيگيرند. همچنين به محقيقن پيشنهاد مي
توان هاي تعيين روايي سازه (تغييرات رشدي، روايي همگرا و روايي واگرا) استفاده نمايند. در نهايت ميديگر روش

چنين اظهار داشت كه بر مبناي نتايج تحقيق حاضر محققين قادر خواهند بود از نسخة فارسي مقياس هدف پيشرفت 
  ن به عنوان ابزاري روا و پايا به منظور سنجش هدف پيشرفت در كودكان ورزشكار استفاده نمايند.اي نوجواناهورزش
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Determining Factorial validity and reliability of Persian Version of the 
Achievement Goal Scale for Youth Sports 
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Abstract 
The purpose of this study was to determining validity and reliability of the 
Persian version of AGSYS. 262 children & Youth in between the ages of 9 
and 14 years in different sport fields were chosen by random sampling and 
completed the Persian version of the AGSYS. First, with use of translation-
back translation methods, face validity and translate accuracy of Persian 
version of questionnaire was confirmed. Confirmatory factor analysis was 
used for validation of structure of questionnaire, Cronbach alpha coefficient 
was used for internal consistency of questionnaire, and intra-class correlation 
coefficient was used to study temporal reliability of items. The Persian 
version of the AGSYS has appropriate fit index and the results supported 2-
factor (Task and Ego Orientation) and 12 - item structure of the initial of 
scale. Internal consistency for whole of scale and subscales Task and Ego 
Orientation were equal to 0.81, 0.79 and 0.77 respectively and temporal 
reliability for whole of scale and subscales were equal to 0.75, 0.65 and 0.70. 
Therefore The Persian version of AGSYS can be characterized as a valid and 
reliable tool to evaluate the Achievement Goal of Youth in between the ages 
of 9 and 14 years in sport situations. 
 
Keywords 

Task Orientation, Ego Orientation, Factorial Validity, Internal Consistency, 
Temporal Reliability. 
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