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های موفقیت  کاربرد مدل معادالت ساختاری در برآورد اعتبار و روایی سازة پرسشنامة شاخص

  ورزشی

  

 44نصراهلل عرفانینصراهلل عرفانی  --    33محمود گودرزیمحمود گودرزی    ––  22  علی منصفعلی منصف    ––  1غالمرضا شعبانی بهارغالمرضا شعبانی بهار

.استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، همدان، 2اد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران است.1
. استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، 4. استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3ایران 

 همدان، ایران
 (1393/  12 / 11، تاریخ تصویب :   1393/ 09/  01)تاریخ دریافت :  

 

 

 چکیده

های موفقیت ورزشی بود. جامعة آماری پژوهش، شامل مربیان، ورزشکاران هدف از این پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة شاخص

طور غیرتصادفی  بهکه  منتخب و همچنین مدیران کمیتة ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بود و مدیران اجرایی چهار فدراسیون

عنوان نمونة تحقیق برگزیده شدند. پس از بررسی روایی صوری،  نفر به 153 هدفدار انتخاب شدند. در نهایت با استفاده از جدول مورگان،

ده با استفاده آم دست پایایی به آلفای کرونباخ استفاده شد. و برای سنجش پایایی از منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی به

 داد نشان عاملی تحلیل دهندة پایایی مناسب ابزار است. نتایج بود که نشان 89/0تا  74/0گانه بین  های دهاز آلفای کرونباخ برای مؤلفه

املی ع نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی ده مبانی، مناسب است. با انطباق و سؤاالت تفکیک نظر از ده عامل، ساختار که

ورزشی، -سازة موفقیت ورزشی، شامل حمایت مالی، ساختار و سیاستگذاری، مشارکت ورزشی، سیستم استعدادیابی، حمایت شغلی

المللی، تحقیقات علمی و محیط قهرمانی، دارای برازندگی مناسبی های ملی و بینتسهیالت آموزشی و تمرینی، سیستم مربیگری، رقابت

های دیگر ورزش برای اطمینان از روایی و پایایی آن اجرا ها و در حوزهحقیقات آینده این پرسشنامه در نمونهشود در تاست. پیشنهاد می

 شود.

 

  های کلیدی واژه

 عاملی تأییدی، مربیان، موفقیت ورزشی، ورزشکاران، ورزش نخبگی.تحلیل 

 
 

                                                           

  -  : 09198037701نویسنده مسئول : تلفن Email:ali_monsef_89@yahoo.com                                                                                 
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 مقدمه

 هایویژه موفقیت در بازی المللی بههای بینموفقیت

 توجهی برای بسیاری از کشورهاصورت شایان  المپیک به

 ریزان و هم اصحاباهمیت دارد. هم سیاستمداران و برنامه

 شده در مسابقات را با کسب هایرسانه و مطبوعات، مدال

المللی بین وجود اعتراض و اظهار نظر جدی و صریح کمیتۀ

نشانۀ  تواندنمیها مبنی بر اینکه جدول مدال 1المپیک

از  یک کشور بر کشور دیگر باشد، شاخصی 2یشایستگ

در  کنند. در نتیجه موفقیتالمللی قلمداد میموفقیت بین

ن عنوا است، به 3هایی که در کانون توجه جهانورزش

 منبعی باارزش جهت نیل به اهداف غیرورزشی در حال

 افزایش است. مطالعات متعددی، آگاهی و دانش را دربارة

 که در کانون توجه جهانیان هایینحوة توسعۀ ورزش

 های زیادی به هرچه بهتراند و کمک هستند افزایش داده

 دهندة آنهاها و عوامل شکلهای این ورزششناختن نظام

 های بیشتر مستلزماند. امروزه تالش برای کسب مدالکرده

 کسب دانش بیشتر در مورد عواملی است که به موفقیت

 های بسیاریمینه تالششوند. در این زورزشی منجر می

 صورت گرفته تا مشخص کنند چرا بعضی کشورها در

 (.7ترند  )المللی از دیگر کشورها موفق های بین صحنۀ رقابت

 های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ودلیل تفاوت اما به

 سیاسی، توسعۀ الگویی جامع که در آن همۀ عوامل

 ی لحاظ شدهالمللبر موفقیت ورزشی در سطح بین اثرگذار

 (. براساس تحقیقات، عوامل5پذیر نیست )امکانباشد، 

 زیادی بر موفقیت ورزش قهرمانی تأثیرگذارند که از

 توان به عوامل اقتصادی، جمعیت،ترین آنها میشاخص

المللی، بین وهای ملی وهوایی، منابع انسانی، رقابت شرایط آب

 شی،سیستم استعدادیابی، تسهیالت و امکانات ورز

 (. در6های پزشکی اشاره کرد )تحقیقات علمی و پیشرفت

                                                           

1 . International Olympic Committees 
2 . Merit 
3 . Elite Sports 

 های دولت در زمینۀ ورزش،گذاریایران با وجود سرمایه

 دلیل نامشخص بودن وضعیت ورزش قهرمانی از این نظر به

 که کدام نهاد یا سازمان )کمیتۀ ملی المپیک یا وزارت

ی هاند، عمالً حرکتا ورزش وجوانان( متولی ورزش قهرمانی

 ایگیرد و استفادة بهینه از منابع سرمایهصورت میموازی 

 عمل نیامده است. هرچند در طرح جامع ورزش کشور به

 گرفته هایی صورت و در بخش ورزش قهرمانی تالش کشور

 هایو به مواردی مانند استعدادیابی، مربیگری و فرصت

 رقابتی اشاره شده است، باید اذعان کرد که متأسفانه

 بندی دقیقی در ورزش قهرمانی کشور وجود نداردویتاول

 و به همین دلیل ساالنه بخش شایان توجهی از منابع

 (.8رود )مادی و معنوی به هدر می

 آشکار است که موفقیت یک ورزشکار، تیم یا 

 توجهی به ظرفیت سیستم صورت شایان کاروان ورزشی، به

 کلیۀ منابعورزش قهرمانی و اثربخشی آن در استفاده از 

 مناسب و مربوط به آن وابسته است. 

کشورهای سابق کمونیستی شرق  همانند برخی کشورها

گیری در رویدادهای نتیجه گذاری جهتاروپا با سرمایه

 اند، اما برخیعمل کرده المللی بسیار موفقورزشی بین

 های دیگر در اهدافبندیعلت اولویت کشورهای دیگر به

 (. 1اند )متر نائل شدهخود به این مهم ک

 شده که شامل در این تحقیق پرسشنامۀ ترجمه 

 هایی است که بر موفقیت کلی ورزش کشورشاخص

 وتحلیل خواهد شد، نه موفقیت اثرگذارند، تجزیه

 صورت فردی. برای نیل به این هدف، ورزشکاران به

 سطح های سطح میانی بررسی شده است و عواملشاخص

 ود پذیرفتن این فرض که این سه سطحخرد و کالن با وج

 اند، مدنظر قرار نگرفتند. البته درهمواره با هم در تعامل

 این میان عوامل دیگری مانند بخش خصوصی، فرهنگ

 هایهای ورزشی خاص هر کشور، رسانهورزشی، سنت

 دهندة ورزش، شنوندگان وعنوان ترویج جمعی به
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 زش دارند،تماشاگران که آثار زیادی جهت توسعۀ ور

 علت اثرگذاری غیرمستقیم بر توسعۀ ورزش در این به

 (. از آنجا که متولیان3اند ) تحقیق بحث و بررسی نشده

 ویژه ورزش قهرمانی با سیاستگذاران ورزشی ورزش به

 توانند بر عوامل سطح میانیطور مستقیم تنها می به

(. 14اثرگذار باشند، این عوامل سطح میانی بررسی شدند )

ا امروز در داخل کشور تحقیقی مبنی بر اینکه به بررسی ت

موفقیت ورزشی پرداخته باشد مشاهده  هایسازة شاخص

نشد. با وجود افزایش تمایل در بین پژوهشگران داخلی 

بر موفقیت ورزشی، هنوز ابزار  برای بررسی عوامل مؤثر

معتبر و پایایی برای سنجش این سازه معرفی نشده است. 

کند که تعیین ( بیان می1994) 1ینه شوتزدر این زم

پایایی و روایی ابزار مورد استفاده برای بررسی یک 

 (. 24موضوع، اولین گام فرایند تحقیق است )

 گرفته در خارج از کشور در با توجه به تحقیقات انجام

 های موفقیت ورزشی و بررسی پیشینۀزمینۀ شاخص

 ایج، پرسشنامۀهای ر نظری این سازه، یکی از پرسشنامه

SPLISSاستاندارد پژوهش 
 و 3متعلق به دی بوسچر 2

 ( است. در تکمیل این پرسشنامه ابتدا2012) همکاران

 با همکاری محققان بیست 4پرسشنامۀ سیاست کلی ورزش

 کشور )در طول ده سال گذشته( تکمیل شد. پرسشنامۀ

 یافته با استفاده از ساختا نیمه پرسشنامۀ گسترده و مذکور

 دست آوردن بینش الزم دربارة ؤاالت بازپاسخ برای بهس

 های سیستم سیاسی ورزش هر کشور در همۀ شاخص

 های اینآوری همۀ گویه سطح میانی است. جمع

 خوانده (CSF) 5پرسشنامه که عوامل حیاتی موفقیت

 تواند یک پروژة تحقیقاتیشوند، برای هر کشوری می می

                                                           

1. Schutz 
2. Sports Policy Factors Leading to International 

Sporting Success 
3 . De Bosscher  

4 .Overall Sport Policy Questionnaire 

5 .Critical Success Factors 

 برای هر محققیدر جای خود باشد. سطح نیرومندی 

 بستگی به این خواهد داشت که چه میزان اطالعاتی در

 گیرد. هر محققیداخل کشورش در دسترس آن قرار می

 بررسی تحقیقات ملی موجود، تحلیل منابع دست باید به

 دوم، اسناد و مدارک سیاسی در کشور خود و در نهایت

 های ملی ورزش مصاحبه با کمیتۀ ملی المپیک و سازمان

منظور ارائۀ پاسخ به همۀ عوامل حیاتی موفقیت بپردازد  هب

 (. در مرحلۀ دوم پرسشنامۀ بررسی جو ورزش27،13)

 توسط مربیان، ورزشکاران و مدیران اجرایی هر 6نخبگان

 کشور تکمیل شد. این بررسی در خدمت دو هدف عمده

 ها و حقایقی کهآوری اطالعات از شاخص . جمع1بود: 

 گیری نبود )با استفاده از سؤاالت ندازهآسانی قابل ا به

 های موفقیت )باگیری شاخص . اندازه2ای( و دوگزینه

 ارزشی لیکرت(. در این زمینه استفاده از مقیاس پنج

 دهد تا یک ارزیابی ازبررسی جو ورزش نخبگان اجازه می

 های ورزشی وجود دارد،فرایندهایی که در پشت سیاست

  دست آید. شده به طالعات مشاهدهاز طریق این حقایق یا ا

 های ورزشی بیستپرسشنامۀ نهایی که با مطالعۀ سیاست

 گویه است که برای 95کشور تهیه شده بود، شامل 

 های موفقیت ورزشی که شاملِ نُهگیری شاخص اندازه

عامل حمایت مالی، ساختار و سیاستگذاری، مشارکت 

شی، ورز-ورزشی، سیستم استعدادیابی، حمایت شغلی

های  تسهیالت آموزشی و تمرینی، سیستم مربیگری، رقابت

شد ستفاده و تحقیقات علمی است ا المللی ملی و بین

 ای بر مبنای پرسشنامۀ سیاست کلی(. در مطالعه14،12)

( اذعان داشتند که 2007و همکاران ) 7ورزش، برگسگارد

موفقیت ورزشی  درک جامع از مجموعه عوامل اثرگذار بر

و همکاران  8(. دی پالس10آمیز است ) ایی توهمادع

دهنده  پاسخ 436سؤال و  86این پرسشنامه را با  (2007)

                                                           

6 .Elite Sport Climate Survey Questionnaire 
7. Bergsgard  
8 .De Pelas  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             3 / 12

http://ntsmj.issma.ir/article-1-367-fa.html


 1393پاییز ،  6 ، شمارة 2 یریت  ورزشی، دورةنشریة رویکردهای نوین در مد  

 

 

58 

 11ها با حذف  آزمودند که تحلیل عاملی اکتشافی داده

 سؤالی را 75گویه که بار عاملی پایینی داشتند، پرسشنامۀ 

 ( ثبات درونی2007ارائه دادند. دی پالس و همکاران )

 گزارش 82/0و پایایی مجدد آزمون را  89/0مناسب را 

 (. در تحقیقی دیگر بر مبنای این پرسشنامه،15کردند )

 ( هشت عامل منابع مالی،2008و همکاران ) 1شیلبوری

 های تدارکاتی، مشارکتامکانات، مربیگری، پژوهش، رقابت

 ورزشی، استعدادیابی و محیط اسپانسری را در تحقیق

( با 2008) و همکاران 2دیگلخود اعالم کرده بودند. 

استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برازش مناسب مدل 

(. 26،16عاملی شیلبوری و همکاران را بیان کردند ) هشت

( بر مبنای 2008)3در تحقیق گرین و هولی هان

پرسشنامۀ بررسی جو ورزش نخبگان، با استفاده از تحلیل 

سشنامه در عاملی تأییدی به بررسی ساختار عاملی این پر

سؤال(  71سؤال( و مدیران اجرایی )با  76بین مربیان )با 

عاملی را  پرداختند که در نهایت برازش مناسب مدل هشت

 و همکاران 4ای دیگر، اوکلی(. در مطالعه19بیان کردند )

صورت سؤاالت  عاملی را به ( این مدل هشت2009)

دند بازپاسخ تنها در بین ورزشکاران و مربیان بررسی کر

های که شش عامل منابع مالی، امکانات، مربیگری، رقابت

تدارکاتی، استعدادیابی و محیط اسپانسری تأیید شد 

( در بررسی 1393(. در تحقیقی قهفرخی و همکاران )22)

اولویت و راهکارهای پیشرفت ورزش جودوی کشور در یک 

نفر از ورزشکاران بزرگسال تیم  40نمونۀ آماری به تعداد

ها و مدیران ارشد فدراسیون با استفاده هیأت رؤسایملی، 

شده از عوامل سطح میانی با پایایی  از پرسشنامۀ تهیه

و آزمون تحلیل عاملی، شش عامل مدیریت و  94/0

ریزی، بودجه و امور مالی، مربیگری، امکانات و برنامه

                                                           

1 .Shilbury  
2 . Digel 

3.Green and Houlihan 
4. Oakley 

تجهیزات، مسابقات و اردوهای ورزشی و حمایت از منابع 

 (. 4ش کردند )انسانی را گزار

ای ورزشی، سازه های موفقیتطور کلی شاخص به

معتبر و اثربخش در بررسی جو ورزش نخبگان است، 

که محققان بسیاری با استفاده از این سازه در بین  طوری به

اند درک و بینش مربیان، ورزشکاران و مدیران توانسته

های ورزش نخبگان ایجاد کنند اثربخشی در مورد سیاست

های (. گسترش روزافزون تحقیقات در توسعۀ رشته13)

مختلف ورزش قهرمانی مؤید این موضوع است. از طرفی، 

اغلب محققان بر این موضوع اجماع دارند که وجود ابزاری 

معتبر که دارای روایی باشد، گام اول در فرایند پژوهش 

های معتبر گام (. بنابراین، استفاده از پرسشنامه18است )

ها و تکمیل چرخۀ اجرای پژوهش ر تعمیم یافتهمهمی د

(. با توجه به اینکه تحلیل عاملی 9شود )محسوب می

های فرعی یابی برای بررسی سازه تأییدی، رویکردی مدل

توان آن را است، با استفاده از نشانگرهای مختلف می

که ساختار  مشاهده کرد و به این امر صحه گذاشت. زمانی

از قبل موجود باشد، از روش تحلیل  روابط بین متغیرها

شود. بنابراین برعکس تحلیل عاملی تأییدی استفاده می

عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی به کشف ساختار 

پردازد، بلکه به تأیید و بررسی جزییات ساختار عاملی نمی

رو پژوهش حاضر در  (. ازاین2پردازد )شده می عاملی فرض

از نظرهای مدیران، ورزشکاران و  نظر دارد با استفاده

اصلی  عنوان هستۀ مربیان در سطح ورزش قهرمانی به

ورزش قهرمانی و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی 

به این پرسش پاسخ دهد که آیا نسخۀ فارسی پرسشنامۀ 

روایی قابل قبولی  در بین نمونۀ ایرانی SPLISSمطالعۀ 

 دارد؟
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 روش تحقیق 

 ش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگیروش پژوه

است. جامعۀ آماری شامل مربیان، ورزشکاران و مدیران 

و همچنین مدیران کمیتۀ اجرایی چهار فدراسیون منتخب 

ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بود. حجم جامعۀ 

ها، کمیتۀ ملی المپیک و شده از فدراسیون آماری گزارش

 فر بود که با استفاده ازن 263وزارت ورزش و جوانان 

 عنوان نمونه انتخاب و نفر در نهایت به 153جدول مورگان 

 بسیار. مسئلۀ های تحقیق پاسخ دادندبه پرسشنامه

 . بااهمیت در تحلیل عاملی تعیین حداقل حجم نمونه است

 الزم برای گردآوری ۀتعیین حداقل حجم نمون

 ی بسیاریابی معادالت ساختار  های مربوط به مدل داده

 در تحلیل( 2001)1به نظر بوسیما  .(21دارد )اهمیت 

 ،نمونه الزم است 15یا  10عاملی اکتشافی برای هر متغیر 

 . به(11) قابل دفاع استنیز  150اما حداقل حجم نمونه 

 ( برای مدلسازی ساختاری کوواریانس2003)2نظر دینگ

  3جکسون(. 17نمونه مورد نیاز است ) 150تا 100بین

 یدی حداقل حجم نمونهأیدر تحلیل عاملی ت (2003)

 شود نه متغیرها. اگر از ها تعیین می براساس عامل

 15حدود  ،یابی معادالت ساختاری استفاده شود مدل

 (.20) نمونه برای هر عامل )متغیر پنهان( الزم است

 ( و اسچو2006 ) 4شه و گلداشتاینبراساس اظهارات 

 شده برای تحلیل وصیهت ۀحجم نمون (2009)5اینبرگ 

 (. 25،23) عامل استده نمونه برای  150یدی حدود أیت یعامل

 نفر از مربیان، 153بر این اساس، نمونۀ پژوهش، 

 چهار فدراسیون منتخب وورزشکاران و مدیران اجرایی 

 کمیتۀ ملی المپیک و وزارت ورزش وهمچنین مدیران 

 پرسشنامۀ عاملی  جوانان بودند و با توجه به ساختار ده

                                                           

1. Busima  
2. Dinge 

3. Jackson 

4 . Shah and Goldstein 

5 . Schoenberg 

 پژوهش حاضر، این مقدار نمونه برابر با حداقل مقدار

 شده نیز است. توصیه

 پرسشنامۀ پژوهش، این در استفاده مورد ابزار

 همکاران و بوسچردی موفقیت ورزشی هایشاخص

 و نه گویه 95 بر مشتمل این پرسشنامه ( بود.2012)

 نشان را ورزشی عوامل مؤثر بر موفقیت که است عامل

 دهد. نه عامل این پرسشنامه شامل حمایت مالییم

 (،1-8(، ساختار و سیاستگذاری )سؤاالت 1-10)سؤاالت 

  (، سیستم استعدادیابی1-8مشارکت ورزشی )سؤاالت 

 (،1-11ورزشی )سؤاالت -(، حمایت شغلی1-8)سؤاالت 

 (، سیستم1-6تسهیالت آموزشی و تمرینی )سؤاالت 

 المللیهای ملی و بینت(، رقاب1-11مربیگری )سؤاالت 

 عالوة ( به1-9(، تحقیقات علمی )سؤاالت 1-6)سؤاالت 

 ( که به پیشنهاد1-9عامل محیط قهرمانی )سؤاالت 

 جملۀ صورت به هامحققان قبلی اضافه شده است. گویه

پنج مقیاس براساس گویه هر به اند. پاسخشده ارائه خبری

 گذاری نمره ( 5 = دزیاخیلی تا 1 = کم)خیلی از لیکرت رزشی

 متن ابتدا پرسشنامه، این سازی آماده برای .است شده

 آن دنبال شد، به ترجمه فارسی به محققان توسط هاگویه

 بازبینی و یک متخصص زبان انگلیسی توسط فارسی متن

 از نفر چند همچنین، با متن اصلی مطابقت داده شد.

 اییرو دانشگاه در حیطۀ مدیریت ورزشی، علمی اعضای

 رعایت منظور به کردند. تأیید را پرسشنامه این صوری

 رضایت و اجازه اخالقی پژوهش، هایمالحظه

 گیریشد. برای اندازه گرفته تحقیق در دهندگان پاسخ

  موفقیت ورزشی از روش موفقیت مطلق استفاده شد.

 گیری موفقیت مطلق، یعنی مختلف از روش اندازه محققان

 غیرهای اجتماعی و اقتصادیبدون در نظر گرفتن مت

 که یترین شکل آن، تعداد مدالدر ساده اند. استفاده کرده

 در یعنوان استاندارد بهکسب کرده است یک کشور 

 به موجب و قرار گرفتهگیری موفقیت مطلق خدمت اندازه
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 چهار فدراسیون به شده توسط های کسب این روش مدال

 و (1، برنز =2= ، نقره3)طال = است شدهتبدیل  امتیاز

  امتیاز کل عنوان مده بهآ دست به امتیازهای مجموع

 آمار هایشاخص از. (14)شود میبیان  )موفقیت ورزشی(

 آماری هایروش و معیار انحراف و میانگین مانند توصیفی

 همبستگی پیرسون و ضریب آلفای کرونباخ، جمله از

 افزارهای نرم با استفاده از تأییدی عاملی تحلیل

LISREL و SPSS19 شد گرفته بهره. 

 

 های تحقیقنتایج ویافته

 (t)تی  و نیز ارزش های توصیفیویژگی 1جدول 

 دهد های پرسشنامۀ موفقیت ورزشی را نشان میشاخص

 سیستم مربیگریکه باالترین میانگین مربوط به عامل 

 ترین میانگین مربوط به عامل  و کوچک (17/45)

 همچنین است.( 05/25) للیالمهای ملی و بینرقابت

  ( مربوط به عامل سیستم مربیگریt)بیشترین ارزش تی 

 ( گزارش شده است.26/11)

 

 های پرسشنامههای توصیفی شاخص. ویژگی1جدول 
 های موفقیت ورزشی    شاخص میانگین انحراف استاندارد (T)ارزش تی

05/8 53/5 76/36  حمایت مالی 

32/8 56/3 07/34  سیاستگذاری ساختار و 

14/7 63/5 79/31  مشارکت ورزشی 

16/8 29/4 12/26  سیستم استعدادیابی 

06/9 21/5 42/44  ورزشی-حمایت شغلی 

40/7 40/4 85/35  تسهیالت آموزشی و تمرینی 

26/11 10/7 17/45  سیستم مربیگری 

36/8 61/3 05/25  المللیهای ملی و بینرقابت 

11/9 75/4 65/30  یتحقیقات علم 

56/7 89/3 36/39  محیط قهرمانی 

 

 های موفقیت ورزشی. نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة شاخص2جدول 

 هاشاخص
های مربوط به گویه

 هر شاخص
 (T)ارزش تی  انحراف استاندارد میانگین

مقدار واریانس 
 شده تبیین

 40/0تا  04/0بین  42/8تا  48/2بین  65/1تا  834/0بین 77/3 تا 50/3بین 10-1 تا1-1سؤاالت  حمایت مالی

ساختار و سیاستگذاری  
 ورزش

 51/0تا  21/0بین  21/9تا  41/5بین  814/0تا  603/0بین 43/4 تا 09/4بین 8 -2 تا1-2سؤاالت 

 61/0تا  45/0بین  26/11تا  06/9بین  974/0تا  889/0بین 08/4 تا 74/3بین 8 -3 تا1-3سؤاالت  مشارکت ورزشی

سیستم توسعه و 
شناسایی استعدادهای 

 ورزشی
 28/0تا  17/0بین  03/7تا  16/4بین  075/1تا  909/0بین 44/3 تا 17/3بین 8 -4 تا1-4سؤاالت 

های ورزشی و حمایت
 ورزشکاران شغلی از

 29/0تا  04/0بین  30/7تا  82/2بین  100/1تا  924/0بین 97/3 تا 54/3بین 11 -5 تا1-5سؤاالت 

و تسهیالت  اماکن
 تمرینی آموزشی و

 37/0تا  11/0بین  08/8تا  37/4بین  131/1تا  061/1بین 77/3 تا 34/3بین 6-6 تا1-6سؤاالت 

اقدامات الزم در مورد 
 مربیگری و پیشرفت آن

 32/0تا  05/0بین  48/7تا  57/2بین  206/1تا  010/1بین 99/3 تا 400/3بین 11-7 تا1-7سؤاالت 

 14/0تا  02/0بین  44/4تا  66/2بین  177/1تا  022/1بین 29/3 تا 87/2بین 6-8 تا1-8سؤاالت  المللی()بینهای ملی رقابت

 15/0تا  02/0بین  67/5تا  35/2بین  353/1تا  107/1بین 51/3 تا 27/3بین 9-9 تا1-9سؤاالت  تحقیقات علمی

 31/0تا  01/0بین  26/9تا  76/8بین  240/1تا  769/0بین 23/4 تا 57/3بین 9-10تا1-10سؤاالت  محیط ورزش قهرمانی
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نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامۀ  2جدول 

دهد. میانگین  های موفقیت ورزشی را نشان میشاخص

( بین tو ارزش تی ) 43/4تا  87/2طور کلی بین  ها بهگویه

است. بنابراین، با توجه به میانگین و  26/11تا  35/2

 ها در دامنۀ مناسبی قرار دارند.(، گویهtارزش تی )

-موفقیت ورزشی با شاخص ۀبه بررسی رابط 1شکل 

های حمایت مالی های آن پرداخته است که در اینجا عامل

تمرینی بیشترین همبستگی را با  تسهیالت آموزشی و و

 سازة موفقیت ورزشی دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن هایعاملی موفقیت ورزشی و شاخص . مدل ده1شکل 

 

ورزشی  های موفقیتشاخص پرسشنامۀ پایایی 3جدول 

1کرونباخ آلفای ضریب را با استفاده از شاخص
شان ن  

برای  ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ دهد. می

طرفی،  است. از 89/0تا  74/0های پرسشنامه بین شاخص

 93/0 پایایی کلی پرسشنامه دارای ضریب پایایی برابر با

 دهندة پایایی مناسب آزمون است. که نشان است

دو برابر  دهد که مقدار خینشان می 4نتایج جدول 

است. با توجه به اینکه  3524و درجۀ آزادی  47/5721

 است، خی آمارة مجذور نیکویی برازش، آمارة ترینمهم

 برآوردشده و شده ماتریس مشاهده تفاوت میزان آماره، این

  گیرد.می اندازه را

                                                           

1 . Cronbach Alpha Coefficient 

 

 بنابراین است، حساس بسیار نمونه حجم به آماره این

 2 از نتیجه اگر شود.می تقسیم آزادی درجۀ بر آن، مقدار

 مشاهده جدول در که گونه همان مناسب است. باشد، کمتر

یکی دیگر از  .است 2 از (کمتر62/1مقدار ) این شود،می

دهندة  ( است که نشانGFIهای نیکویی برازش )شاخص

بل قبول و مطلوب مدل است. مقدار ریشۀ برازش قا

از دیگر  ( (RMSEAمیانگین مربع خطای برآورد

است که با  045/0مهم نیکویی برازش، برابر  هایشاخص

است، قابل قبول بوده و  0/0 5توجه به اینکه کمتر از 

ها دهندة تأیید مدل پژوهش است. سایر شاخص نشان

باالتر  همگی CFI ،NNFI ،NFI ،GFI، AGFIیعنی 

 کنند.است که مناسب بودن مدل را تأیید می 90/0از 
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 های موفقیت ورزشی. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامة شاخص3جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برازش مدل موفقیت ورزشی. شاخص4جدول

 χ
2 df df /χ

2
 CFI NNFI NFI GFI AGFI RMSEA 

درجه آزادی   47/5721 میزان
3524 

62/1  92/0  99/0  90/0  93/0  95/0  045/0  

2کمتر از  ----- ----- مالک بیشتر از  
90/0  

بیشتر از 
90/0  

بیشتر از 
90/0  

بیشتر از 
90/0  

90/0بیشتر از   کمتر از 
05/0 

برازش  تفسیر
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

رازش ب
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

برازش 
 مطلوب

 

 گیری بحث و نتیجه

منظور استفاده از  های مهم هر آزمونی بهیکی از ویژگی

آن، داشتن پایایی و روایی آزمون است. هدف پژوهش 

های عاملی تأییدی پرسشنامۀ شاخص حاضر تعیین تحلیل 

هش نشان داد که این موفقیت ورزشی بود. نتیجۀ این پژو

که  طوری پرسشنامه دارای پایایی قابل قبولی است، به

کمترین ضریب پایایی مربوط به شاخص تسهیالت 

( و بیشترین ضریب پایایی 74/0آموزشی و تمرینی )

عبارت  ( بود. به89/0مربوط به شاخص مشارکت ورزشی )

های پرسشنامه دیگر، ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص

از همسانی درونی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ حکایت 

های موفقیت ورزشی دارد. ضریب آلفا برای  شاخص

بود که  89/0تا  74/0های این پرسشنامه در دامنۀ شاخص

( نیز دامنۀ 2012در تحقیق دی بوسچر و همکاران )

 (. 14پایایی از طریق آلفای کرونباخ مناسب بود )

سخۀ فارسی عاملی ن نتایج نشان داد که ساختار ده

حمایت مالی،  های پرسشنامۀ موفقیت ورزشی یعنی عامل

ساختار و سیاستگذاری، مشارکت ورزشی، سیستم 

ورزشی، تسهیالت آموزشی و  -استعدادیابی، حمایت شغلی

المللی، های ملی و بینتمرینی، سیستم مربیگری، رقابت

اندکی متفاوت از نتایج تحقیقات علمی و محیط قهرمانی 

(. 26،19،15های متفاوت دیگر بود )ده در نمونهش گزارش

ها و ها و گویه تواند در تعداد عاملدالیل این تفاوت می

های آماری متفاوت آنها مانند تحلیل عاملی اکتشافی  روش

پردازد،  ها می که به استخراج و تعیین روابط بین عامل

باشد. از طرف دیگر، نتایج تحقیق حاضر با نتایج دی 

 پایایی ) ضریب آلفای کرونباخ ( تعداد سؤاالت  عوامل

 86/0 10 حمایت مالی 

 75/0 8 ساختار و سیاستگذاری 

 89/0 8 مشارکت ورزشی 

 78/0 8 سیستم استعدادیابی 

 79/0 12 ورزشی-حمایت شغلی 

 74/0 10 تسهیالت آموزشی وتمرینی 

 77/0 12 سیستم مربیگری 

 80/0 8 المللیهای ملی و بینرقابت 

 83/0 9 تحقیقات علمی 

 76/0 10 محیط قهرمانی 

 93/0 95 کلی پایایی
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مثابۀ تنها تحقیق ورزشی که  ( به2012همکاران ) بوسچر و

حمایت مالی، ساختار و عاملی مشتمل بر  ساختار نه

سیاستگذاری، مشارکت ورزشی، سیستم استعدادیابی، 

ورزشی، تسهیالت آموزشی و تمرینی، -حمایت شغلی

المللی و تحقیقات های ملی و بینسیستم مربیگری، رقابت

مسوست و تنها با عامل حمایت علمی را تأیید کرده بود، ه

دلیل کمترین رابطه با عامل موفقیت  ورزشی به-شغلی

( ذکر 2012ورزشی که در تحقیق دی بوسچر و همکاران )

شده بود، غیرهمسوست، که دالیل عدم همسو بودن را 

توان به شرایط شغلی، اقتصادی، پاسخگویان، جامعه و  می

حاضر همپوشانی نمونه نسبت داد. از طرفی، نتایج تحقیق 

( داشت 2012مناسبی با تحقیق دی بوسچر و همکاران )

(. در تحقیق دی بوسچر و همکاران پیشنهاد شده بود 14)

های دیگر با  که پرسشنامۀ مذکور در بین جوامع و نمونه

اضافه کردن عاملی دیگر به نام محیط قهرمانی به محک 

تأیید یا آزمون گذاشته شود تا پایایی و ساختار عاملی آن 

بازبینی شود که بر مبنای این پیشنهاد، در پژوهش حاضر 

عالوة عامل  از بین نه عامل پرسشنامه، هر نه عامل به

 (.  14محیط قهرمانی آن تأیید شد )

های های پژوهش رابطۀ بین شاخصیکی دیگر از یافته

 1عاملی و موفقیت ورزشی است که در شکل  مدل ده

این اساس بیشترین رابطه بین  نشان داده شده است و بر

( با موفقیت ورزشی و 77/0شاخص حمایت مالی )

( با 52/0ورزشی )-کمترین رابطه بین عامل حمایت شغلی

موفقیت ورزشی بود. در تحلیل این دو یافته باید گفت که 

طور مستقیم و  عنوان یک عامل ویژه چه به حمایت مالی به

ر را در موفقیت یک تواند بیشترین تأثیچه غیرمستقیم می

کشورهایی ورزشکار، تیم یا کاروان ورزشی داشته باشد. 

توانند کنند، میگذاری بیشتری در ورزش می که سرمایه

های بیشتری برای تمرین کردن ورزشکاران، تحت  فرصت

های بسیاری وجود دارد آل فراهم کنند. نمونه شرایط ایده

ر ورزش گذاری د ها پس از افزایش سرمایه که دولت

اند قهرمانی عملکرد ورزشی کشورشان را بهبود بخشیده

ورزشی( سهم مؤثری در -(. خدمات حمایتی )شغلی14)

(. خدمات مذکور جدای 12عملکرد ورزشکاران نخبه دارد )

منظور  پروری است و به  از خدمات پشتیبانی فرایند قهرمان

ایجاد انگیزه در شخص ورزشکار و افزایش عملکرد و 

شود وری به ورزشکاران خدمات حمایتی داده می بهره

( که متأسفانه این مهم درکشور ما با توجه به اظهارات 12)

 ورزشکاران و مربیان کمتر مشهود است.

نشان  4یافتۀ دیگر پژوهش با توجه به نتایج جدول 

و درجۀ آزادی  47/5721دو برابر  دهد که مقدار خیمی

 آمارة برازش، آمارة ترین است. با توجه به اینکه مهم 3524

ماتریس  تفاوت میزان آماره، این است، خی مجذور

 مقدار بنابراین .گیرد می اندازه را برآوردشده و شده مشاهده

 کمتر 2 از نتیجه اگر شود.می تقسیم آزادی درجۀ آن، بر

 مشاهده جدول در که گونه همان مناسب است. باشد،

است، با توجه به  2 از ( کمتر62/1مقدار ) این شود، می

-عاملی پرسشنامۀ شاخص  ، مدل ده2کمتر بودن مقدار از 

های موفقیت ورزشی از برازش منطقی و مناسب برخوردار 

ها نیز تأییدکنندة برازش  است. نتایج گزارش سایر شاخص

مدل هستند. این یافته با نتایج تحقیقات شیلبوری و 

، گرین و (2007پالس و همکاران )دی(، 2008همکاران )

( که برازش 2009( و اوکلی و همکاران )2008هان )هولی

عاملی پرسشنامۀ جو ورزش نخبگان را  های چندمدل

(. برای مثال 26،22،19،15(گزارش کردند، همخوانی دارد 

( با استفاده از تحلیل عاملی 2008دیگل و همکاران )

عاملی شیلبوری و  تأییدی برازش مناسب مدل هشت

( 1393(. قهفرخی و همکاران )16تأیید کرد ) همکاران را

ها تأیید کردند  عاملی را در بین نمونه برازش مدل شش

عاملی را در  ( نیز مدل شش2009(. اوکلی و همکاران )5)

(. بنابراین، در 22بین مربیان و ورزشکاران تأیید کردند )
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های  عاملی پرسشنامۀ شاخص تحقیق حاضر مدل ده

های  جه به مناسب بودن شاخصموفقیت ورزشی با تو

مانند مقدار ریشۀ میانگین مربع خطای مختلف 

است و با توجه به  045/0که برابر  ( (RMSEAبرآورد

دهندة تأیید  قابل قبول بوده و نشان 05/0کمتر بودن از 

، CFI ،NNFIها یعنی  مدل پژوهش است و سایر شاخص

NFI ،GFI،AGFI  است،  90/0که همگی باالتر از

پایان باید گفت  کنند. درسب بودن مدل را تأیید میمنا

دلیل بار عاملی پایین از پرسشنامه  که تعداد نه گویه به

 حذف شدند.

 و پایایی بندی نهایی باید گفت که ضرایب در جمع

 سهولت و جامع بودن مقیاس، این مناسب روایی سازة

پرسشنامه  این از را محققان وسیع استفادة اجرا، شرایط

پیشنهاد می .آوردمی فراهم محیط ورزشی در کشوردر 

های مختلف ورزشی و در  شود این پرسشنامه در نمونه

های مختلف ورزشی آزمایش و آزمون شود تا از  سایر رشته

این رهگذر مناسب بودن و پایایی آن اثبات یا احتماالً 

 . بازبینی شود
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