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چکیده

هایی که دارند، در عرصه ورزش همواره با باشند و به خاطر معلولیتجانبازان یک گروه خاص از جامعه می: و هدفزمینه
و پایایی رواییتعیین هدف از پژوهش حاضر.اهداف خود مشکالتی را دارندیابی به هایی روبرو بوده و در دستمحدودیت

. یابی به هدف بودپرسشنامه دست
تشکیل دادند که ) N=700(جانبازان و معلوالن ورزشکار استان خراسان رضوي را پـژوهشآماري ۀجامع: مواد و روش ها

ۀگیري مورد استفاده پرسشنامزار اندازهـاب. مونه آماري انتخاب شدندآزمودنی به شکل تصادفی به عنوان ن210از بین آنها 
روش . است) تسلط و عملکرد(خرده مقیاس2بود که داراي )2008سین و همکاران، (یابی به هدف دستالی ؤس12

صوري و ییروا. بود) 5=تا کامالً درست1=از کامالً غلط(اي پنج گزینهاالت بر اساس طیف لیکرتؤامتیازگذاري به س
به منظور تجزیه و . یید قرار گرفتأمورد تاساتید متخصص مدیریت ورزشی محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط 

براي تعیین روایی ساختاري در نرم افزارهاي ییديأتحلیل عاملی تپایایی وآلفاي کرونباخ براي تعیین ها از تحلیل داده
.استفاده شدEQSو SPSSآماري 

در خصوص روایی . بودیابی به هدفدستسشنامه ربراي پ) α=0.82(هاي پژوهشی نشان دهنده پایایییافته: یجنتا
ها داشتند و توانستند پیشگوي ، تمامی سؤاالت رابطه معناداري با عاملT-valueساختاري و بر اساس میزان روابط و 

، RMR=0.001و همچنین df)2.75( ،0.068=RMSEAبه x2هاي نسبت شاخـص. خوبی براي عامل خود باشند
0.96=CFI 0.99و=GFIیابی به هدف ها با مفهوم دستهمچنین در خصوص روابط عامل. را تأیید کردندهم برازش مدل

. یابی به هدف باشندها توانستند پیشگوي خوبی براي مفهوم دستنتایج نشان داد که تمامی عامل
گیرد و محققان در داخل کشور مورد تأیید قرار می"یابی به هدفدست"و بیرونی مدل در نتیجه روایی درونی: بحث

.هاي مختلف ورزشی نیز استفاده نمایندتوانند از این ابزار به منظور سنجش اهداف جانبازان و معلوالن در رشتهمی
.یابی به هدف، جانبازان، معلوالن، ورزشکاردست:کلید واژه ها
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35و معلوالن ورزشکار استان خراسان رضويیابی به هدف در جانبازانتعیین روایی و پایایی پرسشنامه دست

)1392پاییز(و یکم، شماره بیستششمپژوهشی طب جانباز                                                  سال -ي علمیمجله

مقدمه
در ادوار گوناگون افراد بسیاري در اثر پیشامدهاي مختلف 

اند و در مقاطع زمانی مختلف، آتش دچار معلولیت شده
اي نیز جامعه) همانند جنگ تحمیلی عراق و ایران(جنگ 

را در بر گرفته که بر اثر آن تعداد افراد معلول جامعه نیز 
جانبازان مانند دیگر معلوالن با داشتن . فته استافزایش یا

نوع و درجاتی از معلولیت، از نعمت سالمتی که بهترین 
از طرفی دیگر جانبازان . اندنعمت خداوندي است بی بهره

مانند سایر افراد در طول شبانه روز داراي اوقات آزاد
باشند که بایستی به فکر استفاده مطلوب و بهینه از می

در پژوهشی ) 1999(XXIIIبالیند و تاب). 1(شند آن با
شود که معلوالن به اذعان داشتند فعالیت بدنی موجب می

یابی عنوان یک شهروند احساس شایستگی کنند و دست
).2(به اهداف در آنها تسهیل شود 

شود که طراحی و تعیین ها مشاهده میدر اکثر پژوهش
بر و پر هزینه زمانها، روایی و پایایی ابزار جمع آوري داده

در نتیجه اگر ابزاري موجود باشد که داراي روایی و . است
پایایی تأیید شده باشد، منجر به افزایش سرعت انجام 

هاي انجام تحقیق تحقیقات و همچنین کاهش هزینه
یابی به هدف، داشتن در زمینۀ عوامل دست. گرددمی

و روانسازي شدهابزاري معتبر و قابل اعتماد که بومی
سنجی آن در جامعه مورد تأیید قرار گرفته باشد کمک 
بسیار بزرگی را به شناسایی عوامل تعیین کننده مؤثر در 

اهداف ورزشکاران خواهد کرد؛ لذا نبود یک ابزار اندازه
یابی به هدف در گیري مناسب به منظور سنجش دست

ورزش که قابلیت اطمینان و اعتبار قابل قبولی داشته 
د خصوصاً براي استفاده در حوزه جانبازان و معلوالن باش

ورزشکار، براي آن دسته از محققانی که به اهداف و 
اي نیازهاي این گروه خاص از ورزشکاران اهمیت ویژه

.باشددهند، ضروري میمی
از مؤثرترین رویکردها در "XXIVیابی به هدفنظریه دست"

همی در باشد و تأثیرات انگیزشی محوزه انگیزش می
محققان اذعان ).3(زمینه یادگیري و عملکرد افراد دارد 

یابی به هدف یکی از بـهترین دارند که نظریه دست
در ). 4(هاي انگیزش در روانشناسی ورزش است نـظریه

یابی به هدف پیشرفت طول دو دهه گذشته، تئوري دست

1. Blinde & Taub
2. Achievement goal theory

هاي عمده و به یکی از چهارچوب) 4(گیري داشته چشم
و ي درك انگیزه موفقیت در ورزش تبدیل شده نظري برا

بر آن است تا توانایی و قصد اصلی افراد از 
بر طبق گفته ). 6(دستاوردهایشان را به نمایش بگذارد 

یابی به هدف یکی از ساختارهاي دست) XXV)2005الیوت
شود که اصلی و مهم در تحقیقات انگیزشی محسوب می

نظریه معتقد است این). 7(سال قدمت دارد 20بیش از 
یابی به اهدافشان، نمایش که هدف اصلی افراد در دست

در این راستا الیوت ). 6(باشد هاي خود میتوانایی
گیري هدف را جهت) 1385(به نقل از خرمایی ) 1996(

هاي داند که فرد بر اساس آن دربارة شایستگیروشی می
).8(کند خود قضاوت می

گیري هدف بیانگر جهت)XXVI)1992بر طبق گفته آمز
الگوي منسجمی از باورها، اسنادها و هیجانات فرد است 

شود کند و سبب میکه مقاصد رفتاري وي را تعیین می
ها گرایش بیشتري داشته و تا نسبت به برخی از موقعیت

). 5(اي متفاوت عمل کند ها به گونهدر آن موقعیت
نش معتقد است نحوه برداشت و واک) XXVII)1994آرچر

گیري قرار فرد به دنیاي پیرامون، تحت تأثیر این جهت
گیري هاي رایج پیرامون جهتاز سوء تفاهم). 9(دارد 

هدف، یکسان انگاشتن آنها با اهداف خاصی است که افراد 
بیان ) 1995(XXVIIIاردن و ماهر). 10(گزینند بر می

گرایی را با اهداف رفتاري خاصی داشتند که نباید هدف
اهداف خاص در . گزینند، همسان خواندبر میکه افراد 

باشد که فرد خواستار وصول آنها واقع نتایج خاصی می
اي است، در صورتی که هدف گرایی تبیین کننده انگیزه
شود است که در پس رسیدن به آن مقصد دنبال می

)11.(
توانند مهارت یا توانایی را از با این حال ورزشکاران می

این نظریه متضمن دو لف تفسیر کنند، طریق دو راه مخت
و ) تالش(حالت غالب در تحقق هدف، یعنی تسلط 

هاي شناختی و عاطفی است که در پاسخ) اجرا(عملکرد 
براي ارزیابی ). 6(باشد رفتار انگیزشی افراد ضروري می

یابی به هدف در ورزش، محققان چنین گزارش دست

3. Elliot
4. Ames
5. Archer
6. Urdan & Maehr
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هاي آن ن جنبهتریاند که تسلط و عملکرد جزء مهمداده
اند کهتحقیقات مختلف نشان داده).12(باشند می

هاي گیري تسلط با انطباق روانی مثبت و پاسخجهت
ورزشکاران ). 13(رفتاري در ورزشکاران جوان همراه است 

گیري تسلط، سطح باالیی از لذت بردن را در جهت
اي هاي مقابلهاند و به استفاده از مهارتگزارش کرده

طباقی در زمانی که با وظایف دشوار مواجه هستند ان
در مقابل ورزشکارانی که از سطح باالیی از . اندپرداخته

گیري عملکرد برخوردار هستند به طور کلی جهت
خصوصیات روانی و رفتاري مثبت در آنها کمتر است، هر 

یابی، چند که ورزشکاران ممکن است در هر دو جهت
تحقیقات ).14(ا نشان دهند سطح باالیی از بازدهی ر

هاي گیري تسلط با پاسخنشان داده است که جهت
رفتاري و روانی مطلوب از سوي ورزشکاران جوان به 

گیري افراد با جهت). 15(هنگام رقابت همراه است 
عملکرد خواهان دریافت استانداردهاي بهنجار در مورد 

تدر حالی که افراد با جه). 16(توانایی خود هستند 
گیري تسلط، تالش بیشتري را بدون توجه به سطح 

).10(دهند هاي خود نشان میتوانایی
در واقع محققان بین دو این هدف با یکدیگر تمایز قائل 

اهداف تسلط به ) XXIX)2012بر طبق گفته مالته. هستند
هاي خود گفته ها و تواناییتالش براي بهبود شایستگی

ه به دنبال اهداف از سویی دیگر کسانی ک. شودمی
عملکرد هستند در ظاهر به طور نسبی بر روي دیگران 

گیري هدف تسلط، فرد بر در جهت). 17(تمرکز دارند 
ها و اهدافی مانند یادگیري در حد امکان، غلبه بر چالش

از طرفی . هاي خود تأکید داردافزایش سطوح شایستگی
رند گیري هدف عملکرد دارند، تمایل داافرادي که جهت

این افراد از . هاي خود را به دیگران نشان دهندکه توانایی
ناتوان به نظر آمدن در مقابل دیگران هراس دارند و 
تمامی توان خود را جهت اجتناب از شکست به کار

یابی، به هر حال، هر دو اهداف دست). 18(برند می
منعکس کننده تفاوت ذهنی در بین ورزشکاران است 

)19.(
گرا اذعان داشت ورزشکارانی که وظیفه) XXX)1986رابرتز

کنند، کمتر احتمال هستند و بر بهبود عملکرد تمرکز می

1. Malte
2. Roberts

بسیاري از مطالعات ). 20(دارد که به اضطراب دچار شوند 
گیري هدف با نتایج ورزشی به بررسی رابطه بین جهت

در . اندمثبت عاطفی مانند لذت بردن و رضایت پرداخته
گیري ع انجام شده در حوزه ورزش جهتدو بررسی جام

تسلط همبستگی مثبت و معناداري با نتایج مثبت عاطفی 
در قسمتی از ) 2005(XXXIمارسیا). 22، 21(داشت 

هاي مطالعه خود دریافت که رضایتمندي ناشی از کالس
بدنی با میزان اهداف تسلط جویی باالتر در ارتباط تربیت
دریافتند ) 2005(XXXIIاسمیت و همکاران). 23(است 

باال ) تسلط جویی(ورزشکارانی که اهداف تکلیف گرایی 
داشتند، جو انگیزشی مهارتی را به خوبی درك نمودند و 

). 24(از عملکرد فردي و تیمی خود رضایت داشتند 
به این نتیجه رسیدند ) XXXIII)2008پاپایوانو و همکاران

که اهداف تسلط بر رضایتمندي ورزشکاران در ورزش 
در پژوهشی با ) 2011(XXXIVآندریو). 25(ار است اثرگذ

یابی به عنوان بررسی نقش عملکرد ادراك شده بر دست
گیري هدف در ورزشکاران رشته گلف دریافت بین جهت

گیري تسلط رابطه مثبت و معناداري عملکرد با جهت
گیري همچنین بین افسردگی و خشم با جهت. وجود دارد

و در این راستا ) 19(تسلط رابطه منفی گزارش شد 
نتایج مشابهی را در ) XXXV)2009بروتولی و همکاران

). 26(هاي فردي و تیمی نوجوانان گزارش کرد ورزش
در پژوهشی بر روي ورزشکاران رشته ) XXXVI)2011وانده

گیري تسلط تنیس اظهار داشت بازیکنانی که داراي جهت
).27(هاي خود داشتند هستند، ارزیابی مثبتی از توانایی

ترین و جدیدترین موضوعاتی با توجه به اینکه یکی از مهم
که در زمینه انگیزه پیشرفت توجه نظریه پردازان و 

یابی به هدف محققان را به خود جلب نموده، مفهوم دست
هاي مختلف در بوده و با توجه به رشد انجام پژوهش

یابی به هدف و همچنین اهمیت این موضوع زمینه دست
أسفانه تأکید کمی براي ساخت ابزاري در ورزش، مت

یابی به هدف در بین مناسب براي بررسی دست
از آنجا که ضرورت توجه به اهداف . ورزشکاران شده است

3. Murcia
4. Smith et al
5. Papaioannou et al
6. Andrew
7. Bortoli et al
8. Van de
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)1392پاییز(و یکم، شماره بیستششمپژوهشی طب جانباز                                                  سال -ي علمیمجله

هاي ورزشی به منظور ارائۀ راه ورزشکاران در محیط
خورد و از کارهاي مناسب بیش از گذشته به چشم می

ر طرفی با توجه به گستردگی انجام تحقیقات د
هاي ورزشی به ویژه در امر مدیریت ورزشی الزم محیط

آوري است که از ابزارهاي اطالعاتی معتبر جهت جمع
هاي انجام اطالعات جامع استفاده شود که ارزیابی پژوهش

شده در این زمینه محقق را بر آن داشت که به بررسی 
یابی به هدف براي تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دست

و مسئوالن ورزشی، خصوصاً افراد فعال در حوزه مربیان 
ورزش جانبازان و معوالن به منظور تحقق اهداف مورد 

.نظر بپردازد

روش تحقیق
باشد که به یابی میروش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه

. صورت میدانی اجرا شده است
جانبازان و معلوالن ورزشکار را پـژوهشاینآماريۀجامع

بر پایه .تشکیل دادند) N=700(ن رضوي استان خراسا
XXXVIIIاستیونسو جیمز ) XXXVII)1988پیشنهاد بنتلر و چو

نمونه براي هر متغیر پیش بین در 15در نظر گرفتن 
تحلیل رگرسیون چندگانه با روش کمترین مجذورات 

رود، استاندارد، یک قاعده سر انگشتی خوب به شمار می
ها کامالً نبهلذا چون معادالت ساختاري در برخی از ج

نمونه 15باشد، تعداد مرتبط با رگرسیون چند متغیره می
به ازاي هر سؤال پرسشنامه در معادالت ساختاري غیر 

در این پژوهش با توجه به اینکه ). 28(باشد منطقی نمی
سؤال تشکیل شده است، لذا محقق 12پرسشنامه از 

ه نمونه براي این پژوهش انتخاب نمود که ب210تعداد 
.صورت تصادفی ساده انتخاب شدند

هاي پرت، با توجه به اینکه تعداد به منظور مدیریت داده
بود یکی از %) 5کمتر از (موارد گمشده بسیار اندك 

هاي پیش تجربی مورد استفاده قرار گرفت و آن روش
هاي گمشده با عبارت بود از جایگزین ساختن داده

.میانگین متغیر مربوطه
یابی به ها از پرسشنامه دستآوري دادهعبه منظور جم

12که مشتمل بر ) XXXIX)2008هدف سین و همکاران

1. Bentler & Chou
2. James Stevens
3. Sean et al

، 5، 3، 1هاي سؤال(سؤال بوده و داراي دو عامل تسلط 
) 12، 10، 8، 6، 4، 2هاي سؤال(و عملکرد ) 11، 9، 7

پرسشنامه از نوع پاسخ بسته ). 14(است، استفاده شد 
. باشدها، لیکرت میگیري سؤالبوده و مقیاس اندازه

هاي کامالً مخالف، اي و شامل گزینهها پنج گزینهسؤال
مخالف، بدون نظر، موافق و کامالً موافق و روش امتیاز 

سین . باشدمی5، 4، 3، 2، 1ها به ترتیب گذاري به سؤال
نفر از ورزشکاران، 1675با بررسی ) 2008(و همکاران 

گزارش ) α=0.95(رایابی به هدفپایایی پرسشنامه دست
.نمودند

هاي توصیفی و ها از شاخصبه منظور توصیف آماري داده
هاي تحقیق از به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده

براي تعیین پایایی درونی پرسشنامه آزمون آلفاي کرونباخ 
بر اساس ) XL)CFAو از تحلیل عاملی تأییدي هاو عامل

XLIتعیین روایی ساختاريبراي T-valueتعیین روابط و 

ها با استفاده تجزیه و تحلیل داده. پرسشنامه استفاده شد
در سطح معناداري EQSو SPSSاز نرم افزارهاي آماري 

05/0≤Pانجام شد.

نتایج
% 72.9آزمودنی که در تـحقیق شرکت کردنـد، 210از 

ها از آزمودنی% 6.2میانگین سن . زن بـودند% 27.1مرد و 
بین % 36.2سال، 29تا 20بین % 31.9سال، 20کمتر از 

باالي % 6.2سال و 49تا 40بین % 19.5سال، 39تا 30
از % 53.8در خصوص وضعیت تأهل، . سال بود50

% 12.9همچنین . متأهل بودند% 46.2ها مجرد و آزمودنی
حرکتی و - معلول جسمی% 73.8ها نابینا، از آزمودنی

.معلول ذهنی بودند% 13.3

نتایج ضریب آلفاي کرونباخ در مورد پایایی درونی : 1ولجد
یابی به هدفپرسشنامه دست

تعداد هامفهوم و عاملردیف
سؤاالت

ضریب 
آلفا

یابی پرسشنامه دست): مفهوم(1
120.82به هدف

60.72تسلط): عامل(2
60.79عملکرد): عامل(3

4. Confirmatory factor analysis
5. Construct Validity

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

w
ph

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 10

http://ijwph.ir/article-1-285-en.html


رامین ایرجی نقندر و همکاران38

Iranian Journal of War and Public Health Vol.21, 2013

رونی ، در بررسی پایایی د1با توجه به نتایج جدول 
یابی به هدف داراي مشخص شد که پرسشنامه دست

همچنین پایایی . باشدمی) α=0.82(پایایی قابل قبولی 
بوده که ) α=0.79(و عملکرد ) α=0.72(هاي تسلط عامل

.نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه است

هاي پرسشنامهها با عاملارتباط بین شاخص: 2جدول 
یابی به هدفدست

) T-Value)1.96±مالك معناداري، مقادیر باالتر از قدر مطلق *
.باشدمی

، بر اساس میزان 1و شکل 2با توجه به نتایج جدول 
، رابطه بین هر دو عامل با مفهوم دستValue -Tرابطه و 

شود همچنین مشخص می. یابی به هدف مورد تأیید است
با عامل ) 11و9و7و5و3و1(هاي هاي سؤالکه تمامی رابطه
با عامل عملکرد ) 12و10و8و6و4و2(هاي تسلط و سؤال

.ر به دست آمدمعنادا

هاي آزمون خوبی برازشمقادیر شاخص:3جدول 

XLIIبرازش) نیکویی(آزمون خوبی 

ها بررسی در آزمون خوبی برازش، تناسب مجموعه داده
و ) df)2.75بهx2ت ، نسب3شود که با توجه به جدول می

که )XLIII)RMSEAریشه میانگین مجذور خطاي تقریبی 
باشد، بنابراین مدل از برازش الزم می0.068برابر با 

XLIVRMR=0.001هاي همچنین شاخص. برخوردار است

،0.96=XLVCFI 1.00و=XLVIGFI برازش مدل را تأیید
برازش XLVIIAGFI=0.79از طرفی شاخص . کردند

شاخص ذکر 6در مجموع از . ارش کردمدل را ضعیف گز
شاخص تناسب مدل را 5شاخص ضعیف بود و 1شده، 

یابی به هدف از لحاظ تأیید کردند، بنابراین مدل دست
سؤال 12باشد و تمامی هاي برازش مناسب میشاخص

یابی به هدف مجتمع توانند در مدل دستمطرح شده می
.شوند

ستاندارد پرسشنامه گیري اعداد امدل اندازه:1شکل
یابی به هدفدست

1. Goodness of Fit statistic
2. Root mean square Error of Approximation
3. Root Mean-ssquare Residual
4. Comparative Fit Index
5. Goodness of Fit Index
6. Adjusted Goodness of Fit Index

میزان مفهومهاعاملردیف
رابطه

خطاي 
Value-Tاستاندارد

دستیابی تسلط1
به هدف

0.480.0497.41
1.000.07820.44عملکرد2
1سؤال 3

تسلط

0.510.2064.75
30.600.215.17سؤال 4
50.500.184.73سؤال 5
70.480.014.38سؤال 6
90.570.25.06سؤال 7

سؤال 8
110.660.175.37

2سؤال 9

عملکرد

0.510.087.29
40.520.1017.38سؤال 10
60.850.0813.76سؤال 11
80.470.096.64سؤال 12

سؤال 13
100.690.10910.58

سؤال 14
120.720.0811.11

x2متغیر /
dfRMSEARMRCFIGFIAGFI

دستیابی 
2.750.0680.0010.961.000.79به هدف
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گیريبحث و نتیجه

هدف از انجام این پژوهش ساخت یک پرسشنامه جدید 
یابی به هدف در ورزش بود که براي سنجش دست

. هایی قابل اعتماد و معتبر داشته باشدها و عاملشاخص
دارد، از آنجا که بیان می) 1999(در این راستا بورنز 

جام هر پژوهشی استفاده از ابزارهاي اساس و مبناي ان
باشد و توضیح و تفسیر نتایج گیري معتبر و پایا میاندازه

پژوهش به اعتبار ابزار به کار گرفته شده بستگی دارد، 
). 29(محققان نیز باید از اعتبار ابزارها مطمئن باشند 

ترین مرحله در تعیین روایی ترین و ضروريمهم
فرهنگی متفاوت، تعیین روایی هاي با زمینهپرسشنامه

ساختاري پرسشنامه است و در این زمینه تحلیل عاملی 
بر طبق گفته . باشدتأییدي بهترین ابزار در این مرحله می

در تحلیل عاملی تأییدي، ) XLVIII)2005باربارا و ویلیام
الگوهاي نظري خاصی با هم مقایسه شده و در واقع یک 

ابزارهاي مناسب روش مفید و سودمند براي بازنگري
).30(جهت انجام تحقیقات است 

در این پژوهش براي تعیین روایی محتوایی پرسشنامه 
یابی به هدف از روش استاندارد ترجمه و باز ترجمه دست

بانویل . و همچنین استفاده از نظر متخصصان استفاده شد
اذعان دارند که این روش براي ) XLIX)2000و همکاران

اي خارجی با بستر فرهنگی متفاوت، استفاده از ابزاره
).31(روشی مناسب و قابل قبول است 

نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی تأییدي و پایایی، به 
یابی به هدف طور منطقی به حمایت از پرسشنامه دست

هاي یافته. در جانبازان و معلوالن ورزشکار پرداخته است
ه پرسشنامه استخراج شده از این پژوهش مؤید آن است ک

باشد یابی به هدف، ابزار معتبري در زمینه ورزش میدست
توانند در ارزیابی و محققان فعال در حوزه ورزش می

. اهداف جانبازان و معلوالن ورزشکار از آن استفاده نمایند
یابی به هدف قرار دادن غالب درگیري هدف نظریه دست

بقه هدف، یعنی تسلط و عملکرد است که به عنوان سا
هاي گزارش شده در رفتار انگیزشی و کلیدي براي تفاوت

عاطفی معرفی شده است و یکی از -هاي شناختیپاسخ

1.Barbara & William
2. Banville et al

ساختارهاي اصلی و مهم در تحقیقات انگیزشی محسوب 
).6(شود می

یابی به هدف ، در بررسی ثبات درونی پرسشنامه دست
ضریب آلفاي کرونباخ به عنوان شاخص هماهنگی درونی 

دهد فقط بود که نشان می) α=0.82(ها برابر الکل سؤ
گیري بوده درصد واریانس نمرات در اثر خطاي اندازه18

و ) α=0.72(هاي تسلط همچنین پایایی عامل. است
به این ترتیب، . به دست آمد) α=0.79(عملکرد 

و (0.70)هر دو عامل باالتر از حد نصابهماهنگی درونی
گیري براین میزان خطاي اندازهدر سطح مطلوبی بوده، بنا
ها بیانگر آن است که این یافته. در کمترین حد بوده است

باشد که به یابی به هدف ابزار معتبري میپرسشنامه دست
محققان حوزه ورزش، در ارزیابی اهداف جانبازان و 

هایی مشابه عامل. معلوالن ورزشکار نیز کمک خواهد کرد
تحقیقات دیگري مورد هاي پژوهش حاضر دربا عامل

سنجش قرار گرفته است، که در این راستا کیندي و 
ورزشکار 1235در پژوهشی با نمونه ) L)2005همکاران

مرد و زن در کشور هنگ کنگ با استفاده از پرسشنامه 
، پایایی )1992(LIIدودا) LI)TEOSQگیري هدفی جهت
و 0.80گیري تسلط و اجرا را به ترتیب هاي جهتمؤلفه
در پژوهشی دیگر، سین و ). 32(اعالم نمودند 0.87

مرد و زن ورزشکار در 1675با بررسی ) 2008(همکاران 
هاي عملکرد و تسلط را به کشور آمریکا، پایایی عامل

LIIIهمکارانجیمس و). 14(ان کردند بی0.88و 0.78ترتیب 

فوتبالیست مرد با به کارگیري 40در بررسی ) 2010(
LIVی به هدف کونري و همکارانیابپرسشنامه دست

0.82هاي تسلط و اجرا را به ترتیب ، پایایی عامل)2003(
در پژوهشی ) 2011(آندریو ). 33(گزارش نمودند 0.74و 

LVگیري هدف رابرتزبا استفاده از پرسشنامه جهت

0.82هاي وظیفه و کار را به ترتیب پایایی عامل) 1998(
).19(اعالم نمود 0.87و 

روایی ساختاري پرسشنامه و قدرت پیشگوئی در خصوص
ها و همینطور میزان رابطهT-Valueسؤاالت، نتایج مقادیر 

3. Cindy et al
4. Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire
5. Duda
6. James et al
7. Conroy et al
8. Robertes
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نشان دادند که تمامی سؤاالت به خوبی توانستند 
هاي براي عامل)T-Value=±1.96(پیشگوي معناداري 

بنابراین تمامی سؤاالت موجب تأیید ساختار . خود باشند
در نتیجه . شوندبه هدف مییابینظري پرسشنامه دست

مشخص شده براي سؤاالت، روایی (T-Value)با مقادیر 
روایی درونی سؤاالت "رابطه"بیرونی و مقادیر برآورد 

.گیردمورد تأیید قرار می
یابی به هدف ، ها با مفهوم دستدر بررسی رابطه عامل

) Value -T ،1.00=r=20.44(ها؛ عامل تسلط تمامی عامل
یابی به با دست) Value -T،0.48=r=7.41(و عملکرد

بنابراین هر دو عامل . هدف داراي رابطه معناداري بودند
اند پیشگوي خوب و مناسبی براي پرسشنامه توانسته

در نتیجه روایی درونی و . باشند"یابی به هدفدست"
مورد تـأیید قرار ) یابی به هدفدست(بیرونی مدل 

.گیردمی
هاي اظهار دارند که شاخص) LVI)1999هو و بتلر

دهند چندگانه، ارزیابی جامعی از برازش مدل را ارائه می
در این پژوهش، در آزمون خوبی برازش براي ). 34(

یابی به هدف، یک شاخصپرسشنامه دست
0.79=AGFI 5برازش مدل را تأیید نکرد؛ از طرفی

، df)2.75( ،0.068=RMSEAبه x2شاخـص نسبت 
0.001=RMR،0.96=CFI 1.00،  و=GFI برازش مدل را

یابی به به عنوان نتیجه کلی، مدل دست. تأیید کردند
باشد و هاي برازش نیز مناسب میهدف از لحاظ شاخص

ها سین و مطابق با این یافته. شودبرازندگی مدل تأیید می
هاي در پژوهشی برازش مطلوب شاخص) 2008(همکاران 

ابی به هدف را گزارش کردند یبرازندگی پرسشنامه دست
)14.(

در انتها با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، 
یابی به هدف ابزاري قابل اطمینان و پرسشنامه دست

توان براي ارزیابی اهداف جانبازان باشد که میمعتبري می
و معلوالن ورزشکار در حوزه ورزش استفاده نمود و نتایج 

هاي به عبارتی دیگر، داده. ه دست آوردپایا و باثباتی هم ب
جمع آوري شده از طریق این پرسشنامه، اطالعات 

همچنین . آوردمعتبري درباره اهداف ورزشکاران فراهم می
توانند از ابزار محققان در زمینه مدیریت ورزشی می

1. Hu & Bentler

یابی به هدف بر مبناي مدل دو عاملی، به عنوان دست
ي مختلف ورزشی از آن هاابزاري مناسب در سایر حوزه

.استفاده نمایند

تقدیر و تشکر
در انتها جاي دارد محققان از کلیه جانبازان و معلوالنی 
که در انجام این پژوهش همکاري نمودند، خصوصاً هیأت 

هاي جانبازان و معلوالن استان خراسان رضوي ورزش
.گذاري را داشته باشندکمال تشکر و سپاس
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پرسشنامه پژوهش

یف
هاگزینهرد

سؤاالت
کامالً غلط        کامالً درست

12345
.جدید را به خوبی کسب کنم و یاد بگیرمهايمهارتکههدف من این است 1
.ورزشکار تبدیل شومبهترینبهکهاستاینترین چیزمهم2
.که مهارتهایم را بهبود بخشماست اینچیز مهمبیشترین3
.که نسبت به دیگران برتر باشمهدف من این است 4
.دهممن براي بهتر شدن، تمرینات سخت انجام می5
.ام بهتر از دیگران باشمخواهم در رشته ورزشیمن می6
.روز هستمگیرم، موفق و پیوقتی مهارت جدیدي را یاد میکنم من احساس می7
.به نظر من موفقیت، توانایی بهتر از دیگران شدن است8
.هستمموفقوقتی که بهترین اجرایم را داشته باشمکنم احساس می9
.نشان دهم که بهتر از دیگران هستمخواهم من می10
.ام باشمدر رشته ورزشیمهارتهااستادمن این است کههدف 11
.ام بهتر از دیگران باشمهدف من این است که در رشته ورزشی12
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