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 چکیده
 .بود یت بدنیدر فعالمداری هدفمقیاس  نسخة فارسی سنجیهای روانبررسی ویژگی ،پژوهش حاضر از هدف
. انتخاب شدند های ورزشی شهر تهراناز باشگاهای گیری تصادفی طبقهصورت نمونهبهمرد و زن  492منظور، بدین

را شامل  و خودمداری مداریتکلیف هایمقیاسدر فعالیت بدنی بود که خردهمداری هدفمقیاس  ،گیریابزار اندازه
ضریب طریق از  نامهپرسش پایایی و گردیداستفاده  یتأییدیل عامل از تحل نیز آزمون روایی سازه جهت. شدمی

 ترتیببه خودمداریو مداری تکلیف عوامل برای ی کرونباخآلفا پایایی یباضر گشت کهتحلیل  آلفای کرونباخ
که  دهدمینشان  دوممرتبة  یتأییدعاملی  تحلیلهای برازش شاخص .دست آمدبه( 90/0) و( 87/0معادل )
، PNF=06/0)مقتصد  ( وTLI=69/0و  CFI=97/0)(، تطبیقی df/2χ=31/4و  GFI=69/0)های مطلق شاخص

63/0=PCFI  06/0و=RMSEAمداری فارسی مقیاس هدفنسخة مجموع، قرار دارند. در یقبولقابل ة( در دامن
 .گیردمییید قرار أمورد ت دو عاملدر فعالیت بدنی با 
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 مقدمه        
 کسهیچبر  3ت فعالیت بدنیباثرات مث در عصر حاضر

ف افراد برای شرکت در اهدااما  باشد؛نمیپوشیده 
های مختلف فعالیت بدنی موجب ترغیب و زمینه

 ةنظری  .شودمیزمینه ایندر هاآنماندگاری 
ثر در درک ؤعنوان عاملی مبه "4هدفیابی بهدست"

 های آکادمیکیابی افراد در زمینهدست ۀانگیز
 2ورزش ،(70. ص:4002، 1و لینن بریسک هرکیوچ)
های ( و فعالیت432. ص: 3997، 2هاروود و سوین)

 ؛227. ص: 3400، 6پاپینیو و هاروود ،بیدل، دودا) بدنی
چت  و ونگ ؛3999بیدل و فاکس،  8،اسپری

طور ( به943. ص:  4004، اسپری و بیدل،7رانتیسزاسا
 ای مورد توجه قرار گرفته است. گسترده

توان میتفاوت فعالیت بدنی و ورزش  در ارتباط با
اما در  ؛گفت که ماهیت هر دو، تمرین حرکتی است

ای و عموم مردم بحث تمرین غیرحرفه ،فعالیت بدنی
ا در پی گردد که آثار سلامتی و تفریحی رمطرح می

آثار رقابت و  ،ورزش ۀکه در حوزحالیدر ؛دارد
مند های برتری افراد تحت مسابقات نظامویژگی

 .شودسنجیده می
شده در انجام هایپژوهشبراساس  دیگر،ازسوی
دهد که های آموزشی، این دیدگاه نشان میزمینه

یت تعریف افراد مختلف از موفق ۀچگونه تفاوت در نحو
بر  هاآن هایمورد تواناییا درهو قضاوت آن

خواهد گذشت. دو بعد  تأثیرها های انگیزشی آنیندافر
این عقیده وجود  و است 9اصلی هدف، تکلیف و خود

بر شناخت،  طور متفاوتیبه دارد که این دو بعد

                                                           
1. Physical Activity 

2. Achievement Goal Theory 

3. Harackiewicz & Linnenbrisk 
4. Sport  

5. Harwood & Swain 

6. Biddle, Duda, Papaioannou & Harwood 
7. Spray, Biddle & Fox 

8. Wang & Chatzisarantis 

9. Task & Ego 

های رفتاری در مسیر پیشرفت ها و نمودالعملعکس
. ص:  0740، 30پتریک و مارکلند) دنگذارهدف اثر می

28.) 
از موفقیت مداری تکلیفیند ادر مفهوم توانایی، فر

های فردی، مهارت :که شامل شودمیمنعکس 
شده، فعالیت شدید و پیشرفت در دادههای نشانتلاش

(. 387. ص:  4003 ،دودا) باشدمینظر تکلیف مورد
پیشرفت بیشتر در مهارت باعث بروز احساس موفقیت 

 دست نیامدشود. اگر مهارت بهمی هاو افزایش توانایی
 نمودح اصلا دوبارهبایست استراتژی مورد بحث را می

 تأیید، درمقابل. (60. ص:  4007 ،پتریک و مارکلند)
های فردی کافی و نمود ییبا توانا خودمداریندهای افر

. موفقیت باشدمی در ارتباطهای برتر فرد توانایی
خودگرایی زیاد،  در میان افراد با 33ذهنی() درونی

های دیگران و های اجتماعی با تلاشمستلزم مقایسه
بستن حد پایینی از تلاش کارست. بها هاپیشرفت آن

که تلاش حالیدر باشد؛می توانایی بالا ءهدهندنشان
 ،پتریک و مارکلند) کندزیاد، توانایی کم را القا می

 تنظیم موفقیتهای قابل(. استراتژی69. ص:  4007
در  34شدهافتد که شایستگی درکتنها زمانی اتفاق می
(. این 490. ص: 3994 ،دودا) حد بالا باقی بماند

ها و ها در ابعاد هدف در سطوح مختلف گرایشتفاوت
طور بهشود و می نشان داده شناسیروان اتحال

 تأثیرابی به موفقیت ییند انگیزش دستابر فرمتفاوتی 
 گذارد.می

ن را در درک امتخصص ،پیشرفت هدف ةهرچند نظری
های فردی در مواقع مختلف راهنمایی کرده انگیزه
دهندگان اما کاربرد آن در میان تمرین ؛است

 ،32رابرتز) جای بحث دارد 32و سلامتی 31تفریحی

                                                           
10. Petherick & Markland 

11. Subjective 

12. Perceived Competence   
13. Recreational Exercisers 

14. Health-Related Exercisers 

15. Roberts 
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مهم این است که آیا اهداف  ء(. مسأله2. ص: 4003
طور بههای جسمانی که فردی و تکلیفی به فعالیت

های جسمانی مرتبط ها و مهارتبه شایستگی مستقیم
ذکر است که شایان ؟شوند، ارتباط دارد یا خیرنمی

کند و این ها را تثبیت میفعالیت بدنی تفریحی انگیزه
پیشرفت فردی و رقابت است که  ۀدهندنشانامر 

 باشد. اهداف فردی و تکلیفی می ةترتیب مشخصبه
تفریحات  محوری را درهدف ،برخی از مطالعات

 4009، زاده و نینامیحیدرنیا، حاجیبر، فرمان) جوانان
گیل، ) های بدنی بزرگسالان( و فعالیت424. ص: 

( 130. ص: 3996 ،3ویلیامز، دود، بیودین و مارتین
لحاظ بهسنجش  ةوسیل. ایجاد یک اندگزارش کرده

. یکی از باشدمی نظری برای ارزیابی این اهداف لازم
و  پاتریکه توسط کیلگرفتجامان یهاپژوهش

 و تکلیف) سنجی ابعاد هدف(، امکان4001) 4همکاران
در محوری الیت بدنی را با گسترش هدفخود( در فع
مقیاس الیت بدنی مورد مطالعه قرار داد )مقیاس فع

در مداری هدفمقیاس (. 1در فعالیت بدنی مداریهدف
معتبر  گیریکردن یک اندازهبرای فراهم فعالیت بدنی

 وجود آمدهاز ارتباط فعالیت بدنی در محوریت هدف به
آمده دستاست. طبق اظهارات نویسندگان، سنجش به

 ارتباط با موردی درنامة سه پرسشبا توجه به یک 
و  مداریتکلیف) تکلیف و خودعامل جایگاه 

. ص: 3994 ،)دودا (2ورزشی ةنامپرسشمداری در خود
دست آمد. هرچند در ورزش قهرمانی به (490

 ؛ امااستتحسین هایی قابلگسترش چنین سنجش
دارای در فعالیت بدنی  مداریهدفمقیاس 
نظرگرفتن این در که باشدمیهایی نیز محدودیت

فعالیت بدنی  ۀانگیز پژوهشموارد برای درک بیشتر 
 ابتدادر این ارتباط، لحاظ نظری اهمیت دارد. به

                                                           
1. Gill, Williams, Dowd, Beaudoin & Martin 
2. Kilpatrick 

3. Goal orientation Exercise Scale 

4. Task & Ego Orientation in Sport Questionnaire 

مداری در ورزش از ودو خ مداریتکلیف ةنامپرسش
نظر ایجاد مغایرت در مقیاس تکلیف و تعریف 

ها( با فردی از قابلیتدرک محوری )لاششده از تارائه
( لذت و مانند تلاش، یادگیری)مفاهیم مرتبط 

گرفت.  ( مورد انتقاد قرار324. ص: 3997 ،2هادری)
در تعامل که هر دو محور از نظر تئوری جاییآناز

یندها و اتوانند چنین فراد خودمحور نمی، افرهستند
تواند میامر و این  نمایندنتایجی را تجربه 

که زمانیتاتوانند محور میباشد. افراد خود برانگیزسؤال
ز لذت از موفقیت برآورده شود، ا هاآنات انتظار

دادن توانایی(. نشان)کردن برخوردار شوند فعالیت
محور ممکن است اشافراد خودمحور یا تلهمچنین، 

 مداریتکلیفنامة پرسشدر  تلاشدر موارد مربوط به 
و  داده یکسان پاسخطور بهو خودمداری در ورزش 

دو محور هدف را کاهش  های موجود میان اینتفاوت
طور ( به4001) تریک و همکارانپ، راستادرایندهند. 

مورد مقیاس  43در  مورد استفادهمشخص اصول 
. گزارش نکردنددر فعالیت بدنی را  مداریهدف

نامة پرسشکرد که  گونه برداشتتوان اینمی
من احساس "و خودمداری در ورزش  مداریتکلیف

برای  "... کهموفقیت بیشتری در ورزش دارم زمانی
کلمة . ارتباط باشدمیتنظیم ورزش قهرمانی قابل

فعالیت بدنی  ةزمینبرای کاربرد در موفقیت
شدن را القا مفهوم برنده؛ زیرا، برانگیز استالؤس

کاربرد کند که بیشتر در شرایط رقابتی قابلمی
کنند که نوع اگرچه نویسندگان اظهار می باشد.می

مقابل تمرین ایروبیک در) تمرین ارزیابی شده است
نوع تمرین ایروبیکی که توسط  ؛ اماوزنه(
. باشدمینمشخص  است، ارزیابی شده گاندهندپاسخ
کنندگان تمرین را نفر از شرکت 61 ،اینبرعلاوه

عنوان بخشی از آموزش برای رقابت در نظر گرفته به
نمونه را شامل افراد درصد از  9/10این عدد  که بودند

                                                           
5. Hardy 
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تواند باعث ایجاد مغایرت در ارزیابی می و شودمی
، پتریک و در این ارتباط د.گرد 3هدف مرتبط با تمرین

مقیاس  هایمحدودیت( به بررسی 4007) مارکلند
عنوان  بادر فعالیت بدنی پرداختند و آن را مداری هدف

" 4در فعالیت بدنیمداری هدفسنجش یا مقیاس "

سنجش  ةتوسع هاآن پژوهش. هدف نمودندمعرفی 
طریق بدینمرتبط با فعالیت بدنی بود تا مداری هدف

ز درک بهتری ا پژوهشگراندهندگان و تمرین
رای اهداف تفریحی و انگیزش در فعالیت بدنی ب

 در این پژوهش کنندگانباشند. شرکت سلامتی داشته
باشگاه فعالیت جسمانی  36مرد و زن از  184را 

نتایج  .دادندتفریحی در جنوب انگلستان تشکیل 
از مدل دو  یتأییدتحلیل عاملی حاکی از آن بود که 

و  نمودهحمایت دار متکلیفو  خودمداراهداف عاملی 
ذکر است که بهلازم. وجود داردها ثبات بین جنسیت

های تکلیف و خود مقیاسهمسانی درونی برای خرده
که این رغمعلی .بود( 77/0) و( 87/0معادل ) ترتیببه

نشان داد که این مقیاس برای پژوهش این  هاییافته
های فعالیت بدنی برای در حوزهمداری هدفسنجش 

و  باشدمیمناسب  پژوهشگراندهندگان و ینتمر
از این مقیاس در نیز ( 4030) مگنوس و همکاران

دست  مطلوبی ایجو به نت نمودندخود استفاده پژوهش 
. ص:  4030 ،1جوهیو مک یمگنوس، کوآلسک) یافتند
هایی نیز محدودیتاین پژوهش دارای اما  ؛(168
رای تعیین ب به مطالعات بیشتریکه طوریبه باشد؛می

در مداری هدفمقیاس عامل سازی ساختار جایگزین
که )و بررسی روایی ساختار آن نیاز است  فعالیت بدنی

. بود(حاضر  پژوهشاز اهداف این امر یکی 
فارسی این  ةکه نسخبا توجه به این ،براینعلاوه

و تفاوت فرهنگ در تعیین  موجود نبودهنامه پرسش
از ، هدف باشدمیمؤثر  سیارشناسی بروایی ابزار روان

                                                           
1. Exercise Related Goal 
 

2. Goal Orientation in Exercise Measure 

3. Magnus, Kowalski & McHugh 

مقیاس  و پایاییحاضر بررسی روایی پژوهش 
در ارتباط با فرهنگ در فعالیت بدنی  مداریهدف

 ایران بود.
 

 

 پژوهششناسي  روش
 لحاظبه وبوده  کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 کهباشد می پیمایشیـ  توصیفی هاداده آوریجمع

 معادلات" گیریزهاندا مدل بر مشخص متکی طوربه

 .شده است اجرا میدانی صورتبه بوده و "ساختاری

 کنندگانشرکت
از  مرد و زن 492را  در پژوهش کنندگانشرکت
شمال، جنوب، شرق،  ةهای ورزشی پنج منطقباشگاه

گیری و نمونهدادند تشکیل  غرب و مرکز شهر تهران
 ای صورت گرفت. صورت طبقهبه

 هاردآوری دادهشیوه گ و ابزار

 مداری در فعالیت بدنیمقیاس هدف ،گیریابزار اندازه
از مارکلند  و توسط پتریک( 4007) ر سالد بود که

آیتم کاهش یافت. این  30آیتمی به  43اولیة مقیاس 
 در مقیاس پنج امتیازیمؤلفه  30مقیاس شامل 

و دو  بوده مخالفم( کاملاًموافقم تا  کاملاًاز ) لیکرت
و خودمداری را شامل  مداریتکلیفقیاس مخرده

که این مقیاس در دهد نشان می مطالعات. شودمی
دهندگان و های فعالیت بدنی برای تمرینحوزه

نیز هایی اما محدودیت باشد؛میمناسب  پژوهشگران
 بیشتر است.  بررسیدارد که نیازمند 

 پژوهش اجرای روش

ا توسط یک ابتد در فعالیت بدنیمداری هدفمقیاس 
 گردید.فرد مسلط به زبان انگلیسی به فارسی ترجمه 

و  پژوهشبه سه متخصص آشنا به موضوع  ،سپس
شد تا اشکالات و ابهامات آن رفع  ارائهزبان انگلیسی 

روایی  تا به زبان انگلیسی بازگردانده شد دوبارهو  گردد
 درادامه، ی آن مورد بررسی قرار گیرد.امحتو

ها و آن گردیدکنندگان توزیع کتبین شرنامه پرسش
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را تکمیل  نامهپرسشتمرینی خود  ةپس از جلس
 ند.نمود

 

 

 هاداده پردازش روش
تحلیل  از نامهپرسش ۀآزمون روایی ساز منظوربه

. شداستفاده  37نسخة  3موسآ افزارنرم و یتأییدعامل 
از  یتأییددر تحلیل عاملی ذکر است که شایان

زمون نیکویی برازش مدل از آ جهتهای زیر شاخص
: نسبت مجذور کای به گردیدها استفاده طریق داده

تر از سه، شاخص نیکویی برازش آزادی کوچک ةدرج
 ـ و توکر های برازش تطبیقیشاخص، (90/0) بالاتر از

شده و ، شاخص برازش هنجار(90/0) لویس بالاتر از
میانگین ریشة و ( 20/0)تطبیقی مقتصد بالاتر از 

با ، همچنین. (07/0)ربعات خطای برآورد کمتر از م
 ضریب آلفای کرونباخ، همسانی درونی ده ازااستف

 .گردیدمقیاس بررسی خرده هرسؤالات 
 

  هایافته
کفایـت  الکین ـ مایر ـ آزمون کایزردر پژوهش حاضر 

 آزمون کرویت بارتلـت( و KMO=72/0) حجم نمونه
 ، 4χ=9332) نمودید یأها را تشدن دادهتوانایی عاملی

                                                           
1. AMOS  

22=df ،0002/0=P .) ،ــــین ــــل همچن روش تحلی
 کـه ددانشـان  های اصلی با چرخش واریماکسمؤلفه

 62مجمـوع در خودمـداریو مـداری تکلیف عامل دو
در . نمایـدمیرا تبیـین  تالاؤسواریانس کل از درصد 

 نیـز مقیاسارتباط با همسانی درونی سؤالات هر خرده
که ضریب  حاکی از آن بود کرونباخ نتایج آزمون آلفای

و عامـل ( 87/0) معـادل مـداریتکلیـفپایایی عامل 
 ۀدهنـدکـه نشـان اسـت( 90/0) برابـر بـا خودمداری

مقیـاس الات هـر خـردهؤهمسانی درونـی مناسـب سـ
ال بـه ؤحـذف سـ ۀشـیو ذکر است کهشایان. باشدمی
ال بـرای بررسـی مجـدد همسـانی درونـی باعـث ؤس

بـا در مرحلـة بعـد . ه اسـتا نشـدافزایش ضریب آلفـ
برای  یتأییدتحلیل عاملی  ،موسآافزار استفاده از نرم

 صورت هاآزمون برازش مدل استخراجی از طریق داده
 های برازش مدل شاخص گرفت.
نشان  شمارۀ دودر جدول  دوم ةمرتب یتأییدعاملی 

و  GFI=69/0) مطلقهای دهد که شاخصمی
31/4=df/2χ) ، تطبیقی(97/0=CFI 69/0 و=TLI )

 و PNF ،63/0=PCFI=60/0) مقتصد و
06/0=RMSEA) قرار دارند.  یقبولقابل ةدر دامن
در  مداریهدفمقیاس فارسی  ةمجموع، نسخدر

.یید قرار گرفتأت سؤال مورد 30با  فعالیت بدنی
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 مداری در فعالیت بدنیهای برازش مدل عاملی تأییدی مرتبة دوم برای مقیاس هدفـ شاخص6جدول 

 شاخص
 شدهمدل تدوین

 02درجة آزادی=

  
 قبولدامنة قابل

 

 مطلق
 96/0 90/0ـ3 شاخص نیکویی برازش

 31/4 ≤1 نسبت مجذور کای به درجة آزادی

 تطبیقی
 97/0 90/0ـ3 شاخص برازش تطبیقی

 96/0 90/0ـ3 شاخص توکر ـ لویس

 مقتصد

 60/0 20/0ـ3 شدۀ مقتصدشاخص برازش هنجار

 63/0 20/0ـ3 شاخص برازش تطبیقی مقتصد

 06/0 0ـ07/0 ریشة میانگین مربعات خطای برآورد
  

 

 در فعالیت بدنی مداریهدفمقیاس  سؤالاتگیری مدل اندازه ةشدبارهای عاملی استاندارد ـ0شکل 
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 گیرینتیجه و بحث
ها و روایی حاضر، بررسی محدودیت پژوهشاز هدف 

( 4007) پتریک و مارکلند مداریهدفاختار مقیاس س
تعیین روایی و پایایی آن با توجه به فرهنگ  نیزو 

از روش استاندارد  محتواروایی  جهت تعیینایران بود. 
ترجمه و نظر متخصصان استفاده شد. این باز ـترجمه 

تر های خارجی با بسروش برای استفاده از ابزار
 باشدمی یو مناسبقبول فرهنگی متفاوت، روش قابل

(. 3179 ،نژاد و بیاتدوست، فرشتهچهرئی، حق)
 ،یی ساختارتحلیل عاملی بهترین ابزار برای تعیین روا

 استفاده از . باباشدمیسنجی ابزار روان ةزمیندر ویژهبه
ه اصلی متغیرها را ب ةتوان مجموعتحلیل عاملی می

از متغیرها کاهش داد. این روش به ی ترتعداد کم
بستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها بررسی هم

های قالب عاملرا در هاآن ،نهایتپردازد و درمی
بر، فرمان) کندبندی میعمومی محدودی دسته

 پژوهش(. در 3177 ،زادهحاجی و نینامی، حیدرنیا
نشان داد که  یتأییدتحلیل عاملی  ،حاضر

 ةمطلق، تطبیقی و مقتصد در دامنهای شاخص
با توجه به نتایج  ،د. همچنیننقبولی قرار دارقابل

الی ؤس 30 ةنامپرسشرسد که نظر میآمده بهدستبه
از  (شده به فارسیهمترج) در فعالیت بدنیمداری هدف

که ضریب طوریبه ؛پایایی مناسبی برخوردار است
گیری ندازهآلفای کرونباخ که بیانگر تجانس ابزار ا

 برابر با مداریتکلیفمقیاس برای خرده باشد،می
بود که ( 9/0) معادل خودمداریبرای و ( 87/0)

مقیاس است. در همسانی درونی هر خرده ۀدهندنشان
آلفای کرونباخ  عنوان شده است کهبندی یک دسته

بین آلفای بیانگر پایایی بسیار عالی، ( 9/0) بالاتر از
تا ( 2/0) بینآلفای خوب، بیانگر پایایی ( 9/0) تا( 8/0)
( 2/0) کمتر ازآلفای متوسط و ( بیانگر پایایی 8/0)

و  چهرئی) قبول خواهد بودقابلنشانگر پایایی غیر
 ،بندیاساس این طبقه. بر(19. ص: 4030 ،همکاران

برای هر  پژوهشآمده در این دستآلفای کرونباخ به
الات ؤسیک از هیچحذف و  بودهمقیاس خوب دو خرده

به حذف  نیاز ،بنابراین ه است؛باعث افزایش آلفا نشد
های یافتهدر این ارتباط،  .باشدمین الاتؤسیک از هیچ

پتریک و مارکلند  پژوهشنتایج با  پژوهش حاضر
. است راستاهم (4004( و پتریک و ویگند )4007)

خود یک مدل  پژوهشدر  (4007پتریک و مارکلند )
مدل دو  و نمودندفاکتوری را مطرح  دو آیتمی 30

پتریک و ویگند آیتمی را تعدیل کردند.  43فاکتوری 
های بستگی بین شاخصمهالگوی نیز ( 4004)

را  خودمداریو  مداریتکلیف ،انگیزشی خودتنطیمی
برای روایایی را ای شواهد اولیه نمودند ومطرح 

GOEM  اهداف  هاآن پژوهشدر  د.آوردنفراهم
 ،با انگیختگی خودتنظیمطور معنادار و مثبتی یف بهتکل

طور که مطرح شد، همان بیشتر مرتبط بود.
یابی به در دستبر شناخت و رفتار افراد مداری هدف
برای آن  تأثیربررسی  ،بنابراین ؛گذارداثر می هدف

های در زمینهترغیب و ماندگاری افراد جهت شرکت 
بود و برای  ت بدنی مناسب خواهدمختلف فعالی

یکی  .باشدمی نیاز ین اثر به یک ابزار سنجشبررسی ا
و  تریکپ زمینه، پژوهشدراینشده انجام مطالعاتاز 

مقیاس در این پژوهش  هااست. آن( 4001) همکاران
با استفاده از  را در فعالیت بدنی مداریهدف

و خودمداری در ورزش ایجاد  مداریتکلیف ةنامپرسش
 پژوهشاین ذکر است که نشایا. نمودند

الات آن ؤبسیاری داشت و در میان س هایمحدودیت
ورزش قهرمانی و فعالیت بدنی  ةزمینابهاماتی در

 اساس، پتریک و مارکلنداین. برشدمشاهده می
مداری هدفمقیاس های محدودیت( به بررسی 4007)

عنوان  در فعالیت بدنی پرداختند و آن را تحت
 "3در فعالیت بدنی مداریهدف یا سنجش مقیاس"

                                                           
1. Goal Orientation in Exercise Measure 
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سنجش  ةتوسعها آن. هدف نمودندمعرفی 
 وسیلهبدین مرتبط با فعالیت بدنی بود تامداری هدف

درک بهتری از  پژوهشگراندهندگان و تمرین
رای اهداف تفریحی و انگیزش در فعالیت بدنی ب

 پژوهشکه شواهد این رغمعلیباشند.  سلامتی داشته
نشان داد که مقیاس ( 4007) ندپتریک و مارکل

برای سنجش در فعالیت بدنی مداری هدف
های فعالیت بدنی برای در حوزهمداری هدف

مناسب است و مگنوس  دهندگان و پژوهشگرانتمرین
خود  پژوهشاز این مقیاس در نیز ( 4030) و همکاران

این اما  ؛مطلوبی دست یافتند ایجو به نت نمودهاستفاده 
تعیین  جهت و بودهایی نیز محدودیتی پژوهش دارا

به مطالعات بیشتری احساس نیاز روایی ساختار آن 
مورد بررسی حاضر  پژوهشدر  شد که این مواردمی

  های این پژوهش توانستو یافته قرار گرفت

( را 4007) پتریک و مارکلند پژوهشهای محدودیت
ن آ ختاربرای روایی سا را و شواهد بیشتری نمودهرفع 

 پژوهشهدف دیگر براین، علاوه. نمایدمطرح 
در  مداریهدفبررسی روایی و پایایی مقیاس حاضر

 ،پایاندرفعالیت بدنی با توجه به فرهنگ ایران بود که 
 ةیک وسیل به نیازبا توجه به  کرد. تأییدنتایج آن را 

های سنجش جهت شناسایی اهداف افراد در زمینه
خوب مقیاس  برازشو مختلف فعالیت بدنی 

با  پژوهشدر فعالیت بدنی که در این مداری هدف
پیشنهاد  ،دگردینیز بررسی توجه به فرهنگ ایران 

 دهندگان درو تمرین گرانکه مربیان، درمان شودمی
سلامتی از این  تفریحی و فعالیت بدنی،های باشگاه

ایی اهداف افراد بهره ببرند تا سمقیاس برای شنا
و  ند تمایل افراد برای شرکتبتوان ناساس آبر

  افزایش دهند. را در جلسات تمرینی ماندگاری
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 پیوست
 

 را با دقت  و صداقت تکمیل کنید.ضمن تشکر از همکاری شما، خواهشمند است موارد زیر 

 

 ردیف
کنم همه کنم، حس میوقتی ورزش می

 که :رود، وقتیچیز خوب پیش می

کامال 

 مخالفم

تا حدی 

 مخالفم

نظری 

 ندارم

تا حدی 

 موافقم

کامال 

 موافقم

           کنم.پیشرفت می 1

2 
های کنم که پیشرفتدر سطحی ورزش می

 شود.ام آشکار میفردی
          

           کنم.احساس پیشرفت می 3

4 
باشم ورزش تا آن جایی که توان داشته

 کنم.می
          

5 
ام که برای خودم مشخص به هدف ورزشی

 رسم.کردم می
          

6 
کنم که من تنها کسی هستم به خودم ثابت می

 تواند ورزش خاصی را انجام دهد.که می
          

7 
دانم که نسبت به دیگر ورزشکاران توانایی می

 بیشتری دارم.
          

8 
توانم به دیگر ورزشکاران نشان دهم که می

 بهتر از بقیه هستم.
          

9 
توانم به دیگران ثابت کنم که بهترین می

 هستم.
          

           هیچ کس نمی تواند به خوبی من ورزش کند. 10
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Abstract 

 

The purpose of this research was to determine psychometric properties of the Persian 

version of the Goal Orientation in Exercise Measure (GOEM). 294 men and women 

were selected from sports clubs of Tehran through stratified random sampling. 

Measurement tool was Goal Orientation in Exercise Measure that includes of task and 

ego subscales. It was used confirmatory factor analysis (CFA) to test construct validity. 

The reliability of the questionnaire was analyzed using the Cronbach’s alpha coefficient. 

The Cronbach’s alpha reliability coefficients of task and ego factors was 0.78 and 0.90, 

respectively. The fit indices of second-order confirmatory factor analysis showed that 

absolute (χ2/df=2.13, GFI=0.96), comparative (CFI=0.98, TLI=0.96) and parsimony 

(PNFI=0.60, PCFI=0.61, RMSEA=0.06) indices are in acceptable range. In total, the 

Persian version of the Goal Orientation in Exercise Measure was confirmed by two 

factors.  
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