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The standardization of the factors affecting the success of Iran's
expedition caravan to the Olympics
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چکیده:
کسب موفقیت دربازیهای المپیکی در تماامی دنیاا باه
يک اولويت اصلی تبديلشاده اسات  .هاد پاژوه
حاضاار اسااتاندارد سااازی وابزارسااازی پرسشاانامه
موفقیت کاروان اعزامی ايران به المپیک بوده است.
مرور پیشینه ومبانی نظری حاکی از آن اسات کاه
عوامل متعددی بر موفقیت در المپیک ماورر اسات
اما در اين زمینه ابزار معتباری بارای آشکارساازی
عوامل مورر بر موفقیت کااروان اعزامای اياران باه
المپیک طراحی نشده است .پس از بررسای مباانی
نظری و ادبیات پژوه و شناسايی عوامل مختلف
مورر بر موفقیت در المپیاک و مصااحبه باا هفاده
صاحب نظران المپیکی ابزار پنجااه و پان ساوالی
تهیه وباازبینی کادها براسااو روش اوباا ولایکن
(هزار و نهصد و هشتاد و نه) صورت ارفتاه اسات.
همچنین اين پرسشنامه «موفقیت کااروان اعزامای

Abstract
The success of the Olympic Games in
the whole world has become a major
priority. The purpose of the present
study was to standardize the factors
affecting the success of Iran's
expedition to the Olympics. An
overview of the history and theories
suggests that several factors contribute
to the success of the Olympics, but
there are no reliable tools to reveal the
factors affecting the success of Iran's
expedition caravan to the Olympics.
After
reviewing
the
theoretical
foundations and literature of research
and identifying the various factors
affecting the success of the Olympics
and interviewing 17 Olympic experts,
the 55 question tool was prepared. Also,
this questionnaire "The Factors
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ايران به المپیک» توسط چهارصاد و هفات نفار از
کارشناسان و صاحب نظاران المپیکای باه صاورت
ازين تصادفی پر ارديده است .و پايايی سواالت
براساااو آلفااای کرونباااد تايیااد ارديااده اساات.
همچنااین رواياای سااازه وتحلیاال هااا توسااط
نرم افزار های  SPSSنساخه  22و  lisrelنساخه
 8.۵صورت ارفته است .پرسشانامه تحات عوامال
اقتصادی ،مديريتی ،آموزشی ،سیاستی و اﺟتماعی،
دستاورد ،پیشینه مادا آوری ،فرهنگای ،انگیازش،
ارتباطااات ،اسااتعداديابی ،ﺟمعیتاای و ﺟیرافیااايی
مورد استاندارد سازی موردتحلیل عامال اکتشاافی
وتايیدی قرار ارفت  .در نهايت ابازار دارای روايای
وپايايی مناسب وبهترين ابازار مارتبط باا موفقیات
کاروان اعزامی ايران به المپیک باوده اسات .امیاد
است با کمک ايان ابازار شااهد موفقیات بای از
پاای ورزشااکاران وکاااروان هااای ورزشاای در
المپیک های متعددی باشیم.
واژه کلیدی :استاندارد سازی ،موفقیت ،کاروان
اعزامی ،المپیک

Affecting the Success of Iran's
Expedition Carrier to the Olympic" by
407 Olympic experts and experts
Random selection was completed. To
determine the reliability of the
questions, Cronbach's alpha was used.
Structural analysis and analyzes were
performed using SPSS software version
22 and lisrel. The questionnaire under
the economic, managerial, educational,
political
and
social
factors,
achievements,
mediation,
cultural
background, motivation, communication, aptitude, demographic and
geography
were
standardized,
exploratory and exploratory factors.
Finally, the instrument has appropriate
and appropriate benchmarking and the
best related tools. With the help of this
tool, we can see the success of more
sportsmen and athletes in various
Olympic games.
Keywords: Standardization, Success,
Expeditionary Caravan, Olympic

مقدمه
ورزش وسیلهای محبوب برای به دست آوردن قدرت نرم است کمتر ﺟاذبهای وﺟود دارد که
همچون ورزش اروهها را ﺟذب و سازماندهی کند .رويدادهای ورزشی بزرگ میتواند وسیلهای
برای به رسمیت شناخته شدن وﺟهانی شدن ورزش و نیز وسیلهای برای دستیابی به اهدا
کشورها باشد (کرنلیسن .)2010 ،11عمل و مفهوم ورزشهای رقابتی باروح المپیک در آخر دهه
قرن نوزدهم تجلیيافته است و ﺟايگزينی مناسب برای ابراز شور و شوق ملی و پرخاشگری بدون
نزاع است .يکی از داليل عمده برای موفقیت در ورزش ﺟهانی توﺟه به ماهیت ،بدون خشونت دور
از ﺟنگ است .ورزشهای رقابتی قادر به ارضا احساسات و نیازهای ابتدايی انسان همانند عشق و
نفرت ،باهم بودن و مبارزه کردن با يکديگر و ...هستند (کروار .)201۵ ،2به همگان رابت شد که
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مهمترين آوردااه بینالمللی در ورزش ،المپیک است ،نهضت المپیک يکی از اهدا اين مشارکت را
همزيستی و هماوردی مسالمتآمیز میداند ،اما در کنار تحقق اين امر عملکرد ورزشی کشورها با
استناد به نتاي آن مهم است و پیشرفت و استرش ورزش در يک کشور منوط به برآيندی است که
در اين ﺟشنواره مهم ورزشی کسب میشود (ويکر و همکاران)201۵ ،3؛ معیارهای موفقیت در اين
آوردااه مهم بینالمللی کسب مد طﻼ يا بیشترين مدا است .ازاينرو تأکید اکثر کشورها معطو
بر مدا است تا خود رقابت؛ که اين در ﺟای خود نگرانکننده است (ها .)2016 ،4رسیدن به اهدا
تعیینشده مديران و مسئوالن در راستای کارآمدی کشور حائز اهمیت است که همگی بهعنوان
پیامدهای شرکت در المپیک میباشند .امروزه رويدادهای ورزشی فراایر شده و بهصورت منافع
مشترک در سراسر ﺟهان درآمده است و کشورها برای موفقیت در آنها همواره تﻼش و کوش
میکنند .عواملی وﺟود دارند که در سطح بینالمللی سبب موفقیت ورزشی میشوند ،ولی تعیین و
شناسايی اين عوامل بسیار سخت و پیچیدهاند.
يکی از کشورهای که بهطور رسمی برای اولین بار در المپیک  1984لندن شرکت داشت و تا
المپیک دو هزار و شانزده ريو شصتوهشت مدا را تصاحب کرده است ،ﺟمهوری اسﻼمی ايران
است .عملکرد ورزشی اين کشور در آوردااههای بینالمللی بهويژه مهمترين آن يعنی المپیک
همواره با نوساناتی روبهرو بوده است .بهطوریکه در المپیک  2012لندن بهترين عملکرد و در
المپیک  2008پکن يکی از بدترين عملکردها را بجای میاذارد .برخی از مطالعات نشان دادهاند که
اندازة ﺟمعیت و رروت يک کشور عوامل اصلی در کسب موفقیت و مدا هستند (هافمن و
همکاران .)2004 ۵،برخی نیز به عوامل اقتصادی ،اﺟتماعی ،فرهنگی ،میزان ﺟمعیت يک کشور،
وضعیت آب و هوايی ،حق میزبانی و  ...اشاره کردند (مانوئللويز و فادا  .)2011 6،در اين راستا،
نتاي پژوه کاستونا و اسکوريچ )2011( 11حاکی از اين است که شاخص اقتصادی تولید ناخالص
داخلی يا ملی میتواند در موفقیت و کسب مدا های المپیک تأریر بسزايی داشته باشد .خداد
کاشی و کريمنیا ( )139۵نیز تنها تأریراذاری عوامل اقتصادی و اﺟتماعی بر موفقیت ورزشی
کشورها در بازیهای المپیک ( )2012-1996را مهم دانست .رابرتز ،)2006( 2اندازهی ﺟمعیت را
عامل ارراذاری بر موفقیتهای ورزشی نمیداند .از طرفی نتاي پژوه لوئی و سوئن)2008( 3
4
نشان داد که هیچ رابطهای بین آموزش و امید به زندای با موفقیت در المپیک ،وﺟود ندارد .اونیل
( )201۵نیز ازارش کرد که عوامل ﺟمعیت شناختی ،ﺟیرافیايی ،تاريخی ،اﺟتماعی ،آبوهوا،
امکانات طبیعی ،خانواده ،مدارو ،باشگاه و وضعیت اﺟتماعی و اقتصادی ازﺟمله مهمترين عوامل
بنیادی و اساسی موفقیت در المپیک به شمار میآيند .عسکريان و دخت باقر ( )1394نیز تولید
ناخالص داخلی را مهم ندانست اما اندازه کاروان ،ﺟمعیت و امید به زندای در تعامل باهم بر
2. Roberts
4. O'Neill
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3. Luiz&Suen
5. Humphreys & et al
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عملکرد کشورها در المپیک مؤرر بودند .همفريز و همکاران )2016( ۵نیز تنها عوامل انگیزشی را
مهم دانست.
هومفری ( )2016موفقیت را با ﺟمعیت کشورها نامربوط دانسته و مسائل آموزشی و دانشگاهی،
امکانات را بسیار مهم دانسته است .مرور مطالعات انجامشده نشان میدهد که عوامل مختلفی در
تبیین موفقیت نق دارند که ااهی اين عوامل همراستا و همخوان باهم نیستد ،در سا های اخیر
موفقیتها و ناکامیهای ملی پوشان کشور در مسابقات المپیک حساسیتهای زيادی را در بین
مردم و مسئوالن به وﺟود آورده است .بهطوریکه به نظر میرسد انتظارت مردم و مسئوالن ورزشی
و غیره ورزشی فزونی يافته و همه خواستار موفقیتهای بیشتر و ارزشمندی در میدانها بینالمللی
نظیر المپیک و ﺟام ﺟهانی میباشند (سجادی و همکاران .)1390 ،تشکیل کمیتههای مختلف از
ﺟمله کمیته بررسی و علت شکست و ناکامی تیمهای ملی در مجلس شورای اسﻼمی نمونههای
عینی و بارز در اين زمینه است .بااينحا هرزمانی که مشکلی روی میدهد و شکستی در مسابقات
رد میدهد ،بﻼفاصله مربی ،سرپرست تعويض میشوند و مشکل بهطور اساسی ريشهيابی نمیشود
(غفوری)1382 ،؛ ضرورت اعتباريابی ابزارسازی بر پايه تفاوتهای فرهنگی و اﺟتماعی ،استاندارد
سازی پرسشنامه موفقیت المپیک را اﺟتنابناپذير مینمايد .در نظر ارفتن اين نکته که سرانجام و
غايت يک پژوه علمی دستیابی به مطالعات درست و صحیح خواهد بود ،میتواند اهمیت زياد
بهکارایری ابزار معتبر اندازهایری دادهها را نشان دهد (کردلو و همکاران .)1394 ،بنابراين روی
آوردن به تهیه و استانداردسازی ابزاری مناسب با ويژایهای مناسب روانسنجی در راستای موضوع
المپیک و بررسی عوامل موفقیت کاروان اعزامی به المپیک در راستای ارائه راهکارهای موفقیت ما را
به تحقیق حاضر واداشت.
روش پژوه
پژوه حاضر در چهارچوب رويکرد ابزارسازی صورت ارفته است که در ابتدا با روش مصاحبه
ژر نگر بهصورت هدايت کلیات و نیمه ساختاريافته اردآوریشده است و مشارکتکننداان در آن
 17نفر از متخصصین و صاحبنظران المپیکی بودند که از طريق برازاری مصاحبه موردبررسی قرار
ارفتند و پرسشنامهای شامل  ۵۵اويه تهیه ارديد که دارای عوامل پرسشنامه تحت عوامل
اقتصادی ،مديريتی ،آموزشی ،سیاستی و اﺟتماعی ،دستاورد ،پیشینه مدا آوری ،فرهنگی ،انگیزش،
ارتباطات ،استعداديابی ،ﺟمعیتی و ﺟیرافیايی بوده است .که توسط  407نفر از کارشناسان و
صاحبنظران المپیکی بهصورت ازين تصادفی پرشده است .الزم به ذکر است در پژوه برای
اطمینان به صحت نتاي از معیارهای اوبا و لیکن ( )1989استفاده شد .يعنی به هنگام کداذاری
بازبینی انجام شد.طبقهبندی و تأيید نتاي با مراﺟعه به آزمودنیها انجام ارفت و تأيید چند تن از
صاحبنظران ارفته شد .همچنین برای تعیین پايايی از آلفای کرونباد استفادهشده و سپس تحلیل
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عامل اکتشافی توسط نرمافزارهای  SPSSنسخه  22صورت ارفت .و درنهايت تأيید عامل تأيیدی
توسط نرمافزار لیزر نسخه  8٫۵صورت ارفت
يافته ها
پايايی ،تحلیل عاملی اکتشافی وتحلیل عامل تايیدی از رويکردهای آماری است که در راساتای اساتاندارد
سازی ابزار مورداستفاده قرار ارفت .به اين منظور برای رسیدن به هد موردنظر بايساتی در ايان رويکارد باه
سؤا های زيرپاسخ داده شد.
سؤا ( :)1آيا پرسشنامه عوامل مورر بر موفقیت کاروان اعزامای اياران باه المپیاک از پاياايی قابالقبولی
برخوردار است؟
از ضريب آلفای کرونباد ﺟهت بررسی همسانی درونی پرسشنامه يا پايايی عوامل مورر بر موفقیت کااروان
اعزامی ايران به المپیک استفاده شد .به اين منظور پايايی در طای دو مرحلاه آلفاای کرونبااد ارفتاه شاد .در
مرحله او بهعنوان يک سر برنامه اولیه بعد از تکمیال  10پرسشانامه ضاريب آلفاای کرونبااد محاسابه شاد
( .)0/68در مرحله  2از تعداد  30نفر اين ضريب ارفته شد (.)0/83
ﺟدو  :1همسانی درونی در دو مرحله

مراحل مرحله او N= 10

مرحله دوم N= 30

عاملها
اقتصادی

0/۵4

0/78

مديريتی

0/67

0/81

آموزشی

0/6۵

0/82

سیاستی و اﺟتماعی

0/44

0/84

ﺟمعیتی

0/37

0/87

ﺟیرافیايی

0/4۵

0/71

دستاورد

0/۵1

0/77

پیشینه مدا آوری

0/66

0/89

فرهنگی

0/7۵

0/74

انگیزش

0/64

0/79
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ارتباطات

0/62

0/7۵

استعداديابی

0/۵۵

0/7۵

کل

0/68

0/83

سؤا ( :)2آيا مجموعهای از معر ها به تعداد کمتری از عوامل (حداقل يک عامل) قابلتقلیل است؟
سؤا نامبرده اولین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود ،به اين
منظور از آزمون بارتلت 1و آزمون کفايت نمونهایری 2استفاده شد.
ﺟدو  :2میزان تفاوت بین دو ماتريس بر اساو آزمون بارتلت

KMO

آماره بارتلت (توزيع کائیاسکوئر)

درﺟه آزادی

سطح معناداری

0/921

14438/247

148۵

0/001

برحسب مقادير برآورد شده توزيع کائیاسکوئر برای تفاوت میانگین باین دو مااتريس در ساطح خطاای
 0/001معنادار است ،به عبارتی ديگر مقدار خطای آن برابر با  0/001است و از آنجا که ايان مقادار خطاای از
 0/0۵کمتر است ،لذا میتوان افت توزيع دو ماتريس باهم برابر نیستند .در نتیجه شرط حداقلی برای پاسخ به
سؤا برقرار شد؛ اما يکی ديگر از معیارهای که در ارتباط با سؤا او بايستی باه آن پاساخ داده شاود ،معیاار
کفايت نمونهایری است که برای فهم بهتر آن از ﺟدو زير که استانداردهای اين معیار معرفی میکند استفاده
شده است.
ﺟدو  :3میزان تفاوت بین دو ماتريس بر اساو آزمون بارتلت

دامنه

وضعیت

بزرگتر از 0/90

عالی

 0/80تا 0/90

بسیار خوب

 0/70تا 0/79

خوب

 0/60تا 69

متوسط

 0/۵0تا 0/۵9
کمتر از 0/۵0

قابلقبو
غیرقابلقبو

Bartlett's test
Kaisre-Meyre-Olkin measure of sampling adequacy

1
2
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با استناد به نتاي ﺟدو باال مشخص شد که واريانس مشترک بین عاملها باالبودِ اسات و حاداقل ياک
عامل استخراج شد ،بهعبارتیديگر در نمونهای که مطالعه شاد و تحلیال عااملی بار روی آنهاا انجاام ارفات
کوواريانس بهاندازه کافی وﺟود داشته ،درواقع میتوان افت ضرايب همبستگی بهاندازهای بازرگ هساتند کاه
قابلیت اﺟرای تحلیل عاملی را به دست میدهند ،چراکه مقدار معیار کفايت نمونهای در اين پاژوه برابار باا
( )0/921حاصل ارديد که نهتنها وضعیت بسیار خوبی را رقم میزند بلکه نشان داد که واريانس مشترک باین
آزمون قابلقبو و بامعنا و مفهوم است .درنتیجه میتوان افت مجموعهای از معار هاا باه تعاداد کمتاری از
عوامل (حداقل يک عامل) قابلتقلیل است.
سؤا ( :)3معر ها به چند عامل قابلتقلیل است؟
سؤا نامبرده دومین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود ،باه ايان
منظور از آزمون آماره ويژهمقدار 1و نمودار سنگريزه 2استفاده شد.
ﺟدو  :4برآورد واريانس استخراجشده با استفاده از مقدار ويژه

اﺟزاء

مجموع

درصد واريانس

درصد تجمعی

1
2
3
4
۵
6
7
8
9
10
11
12
...
۵3
۵4
۵۵

14/662
4/669
3/770
3/7۵
2/444
1/9۵۵
1/۵90
1/414
1/269
1/1۵9
1/7
0/916
...
0/127
0/116
0/104

26/6۵9
8/489
6/8۵۵
۵/۵90
4/444
3/۵۵۵
2/892
2/۵70
2/307
2/107
1/830
1/66۵
...
0/231
0/212
0/189

26/6۵9
3۵/14
42/2
47/۵92
۵2/37
۵۵/۵91
۵8/483
61/۵3
63/361
6۵/468
67/298
68/963
...
99/۵99
99/811
100/0
Eigenvalue
Screeplot

1
2
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با توﺟه به مقادير برآورد شده  12عامل که هرکدام يک واحد واريانس دارند ،وﺟاود داشاته .البتاه مقادار
واريانس عامل شماره  12کمتر از  1بود ( )0/916اما چون مبانی نظری و بخ کیفای تحقیاق ايان عامال را
شناسايی کرده است ،بر اين اساو ،میتوان اين عامل را حذ نکرد .همچنین مشخص ارديد کاه عامال او
 14/662واحد واريانس از کل  ۵۵واحد را واريانس ﺟدا میکند .درواقع عامل او  26/6۵9درصد واريانس را از
کل واريانسهای موﺟود در  ۵۵واحد تبیین میکند .عامل دوم که از مجموع واريانس باقیماناده استخراجشاده
است توانسته  4/669واريانس باقیمانده را تبیین کند و درمجموع در مقايسه با  ۵۵واحد وارياانس مقادار وياژه
مقدار آن برابر با  8/489درصد شده است .همچنین مشخص شاد کاه عامال ساوم  3/7۵درصاد از وارياانس
باقیمانده و ديگر عاملها تا عامل  12بی از  68/963درصد از واريانس باقیمانده را تبیین میکنند .لذا باا ايان
نتیجه میتوان افت که عاملهای او تا دوازدهم به لحاظ آماری توﺟیه دارند ،درحالیکه عاملهای پايینتر از
آنها فاقد توﺟیه آماری هستند .چراکه مقدار واريانس موﺟود در هرکدام از آنها از مقدار وارياانس موﺟاود در
هر کدام از عاملها کمتر است ،درنتیجه تنها عاملهای او تا دوازدهم به لحاظ آماری بامعنا و مفهوم بودند.

نمودار  :1عاملهای استخراجشده با استفاده از نمودار سنگريزه

3۵
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بر اساو نتاي حاصلشده در نمودار سنگريز که در محور  xآن عاملهای استخراجشده قرار دارند ،تنها
 12عامل توانستهاند مقدار واريانس بیشتر از واريانس هر معر را به دست آوردند که بر همین اساو با
استفاده از خط مرﺟع تنها عوامل او تا دوازدهم بامعنا و مفهوم هستند.
سؤا ( :)4هر معر بر روی کدام عامل باراذاری میشود؟
سؤا نامبرده سومین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود ،به اين
منظور از بارهای عاملی استفاده شد.
1
در اين بخ نقاط برش بارهای عاملی بر اساو ﺟدو استیونز ( )2002برابر با  0/۵12انتخاب ارديد؛
و برای اينکه مشخص شد چه معرفی بر روی کدام عامل و با چه وزنی باراذاری میشود از رويکرد چرخ
مايل استفاده شد .اين چرخ که بنا به ادبیات نظری انتخاب ارديد نشان میدهد که عاملها به همبستگی
دارند .بهعبارتیديگر در اين چرخ استقﻼ عاملها حفظ نمیشود و مقدار آماره آن نسبت ًا به مقدار چرخ
متعدد که قطب ديگر رويکرد چرخ است ،باالتر است؛ که در ادامه ﺟزئیات اين آزمون و نحوه باراذاری
معر ها بر روی عاملها بهطور مبسوط تشريح شده است.

ﺟدو  :۵باراذاری بارهای عاملی به ترتیب ارﺟحیت بار عاملی با استفاده از چرخ

معر ها

عاملها
1

اقتصادی1-
اقتصادی2-
اقتصادی6-
اقتصادی3-
اقتصادی4-
اقتصادی8-
اقتصادی۵-
اقتصادی7-
مديريتی2-
مديريتی۵-
مديريتی4-
مديريتی3-
مديريتی1-
آموزشی4-

مايل

2

3

4

۵

6

0/747
0/704
0/699
0/691
0/674
0/670
0/647
0/613
0/833
0/787
0/784
0/743
0/702
0/677

Stevense

1
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0/636
0/623
0/612
0/610
0/۵81

آموزشی3-
آموزشی2-
آموزشی1-
آموزشی۵-
آموزشی6-
سیاسی*اﺟتماعی2-
سیاسی*اﺟتماعی3-
سیاسی*اﺟتماعی1-
سیاسی*اﺟتماعی4-
سیاسی*اﺟتماعی۵-
دستاورد4-
دستاورد1-
دستاورد3-
دستاورد۵-
دستاورد2-
پیشینه مدا آوری2-
پیشینه مدا آوری1-
پیشینه مدا آوری3-

0/740
0/722
0/689
0/676
0/667
0/839
0/818
0/814
0/794
0/781
0/8۵6
0/847
0/782

ادامه ﺟدو  :۵باراذاری بارهای عاملی به ترتیب ارﺟحیت بار عاملی با استفاده از چرخ

معر ها

عاملها
7

فرهنگی3-
فرهنگی2-
فرهنگی4-
فرهنگی1-
فرهنگی۵-
انگیزش1-
انگیزش2-
انگیزش4-
انگیزش3-
انگیزش۵-
ارتباطات3-

مايل

8

9

0/841
0/704
0/669
0/667
0/621
0/74۵
0/737
0/664
0/623
0/۵۵6
0/719

10

11

12
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0/712
0/700
0/699
0/646

ارتباطات2-
ارتباطات4-
ارتباطات۵-
ارتباطات1-
استعداديابی1-
استعداديابی4-
استعداديابی3-
استعداديابی2-
ﺟمعیتی2-
ﺟمعیتی1-
ﺟیرافیايی2-
ﺟیرافیايی1-

0/748
0/696
0/6۵۵
0/۵70
0/799
0/641
0/861
0/808

با استناد به نتاي ﺟدو باال مشخص شد که چه معرفی بر روی کدام عامل باراذاری میشود ،بر روی
عامل او معر های (اقتصادی  1تا  )8باراذاری شد .همچنین بر روی عامل دوم معر های (مديريتی  1تا
 ،)۵عامل سوم معر های (آموزشی  1تا  ،)6عامل چهارم معر های (سیاسی و اﺟتماعی  1تا  ،)۵عامل پنجم
معر های (دستاوردهای  1تا  ،)۵عامل ششم معر های (پیشینه مدا آوری  1تا  ،)3عامل هفتم معر های
(فرهنگی  1تا  ،)۵عامل هشتم (انگیزش  1تا  ،)۵عامل نهم معر های (ارتباطات  1تا  ،)۵عامل دهم معر -
های (استعداديابی  1تا  ،)4عامل يازدهم معر های (ﺟمعیتی  1تا  )2و عامل دوازدهم معر های (ﺟیرافیايی
 1تا  )2باراذاری شد.
سؤا ( :)۵چه نامی میتوان برای عاملهای استخراجشده اذاشت؟
سؤا نامبرده آخرين مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود ،باه ايان
منظور از عبارت معر ها استفاده شد.
ﺟدو  :6ناماذاری عاملها بر اساو معر های استخراجشده
عاملها
1

2

3

4

۵

6

اقتصادی

مديريتی

آموزشی

سیاسی و اﺟتماعی

دستاورد

پیشینه مدا آوری

7

8

9

10

11

12

فرهنگی

انگیزش

ارتباطات

استعداديابی

ﺟمعیتی

ﺟیرافیايی

براساو نتاي ﺟدو باال در اين پژوه پذيرش عامل او اقتصادی ،عامل دوم مديريتی ،عامل سوم
آموزشی ،عامل چهارم سیاسی و اﺟتماعی ،عامل پنجم دستاورد ،عامل ششم پیشینه مدا آوری ،عامل هفتم
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فرهنگی ،عامل هشتم انگیزش ،عامل نهم ارتباطات ،عامل دهم استعداديابی ،عامل يازدهم ﺟمعیتی و عامل
دوازدهم ﺟیرافیايی ناماذاری ارديد.
سؤا ( :)6آيا تعداد عاملهای که روی متییر موفقیت در المپیک اندازهایری شده است با آنچه بر اساو ماد
نظری انتظار میرفت انطباق دارد؟

نمودار  :2تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم عاملهای موفقیت در المپیک

ﺟدو  :7شاخصهای ارزيابی کلیت تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم عاملهای موفقیت در المپیک
شاخصها
برازش مطلق

برازش تطبیقی
برازش مقتصد

اختصار
Chi- Square

برازش قابلقبو

برآورد مد

نام شاخص

بزرگتر از  ۵درصد

2921/20

شاخص نیکويی برازش

GFA

<0/9

0/921

شاخص برازش تطبیقی

CFA

<0/9

0/901

شاخص برازش فزاينده

IFI

0-1

0/891

شاخص برازش مقتصد هنجار شده
کای 2بهنجار شده

PNFI
CMIN

<0/۵
مقداری بین  1تا 3

0/8۵1
2/۵9

سطح تحت پوش

کای دو

با توﺟه به دامنه مطلوب شاخصها مد تجربی توسط دادههاای پاژوه حمايات مایشاوند،
بهعبارتديگر برازش دادهها به مد برقرار است و اکثر قريب بهاتفاق شاخصها داللت بر مطلوبیات
مد اندازهایری عاملهای موفقیت در المپیک دارند .براين اساو ،تعداد معر های که روی عامل-
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های موفقیت در المپیک اندازهایری شده است با آنچه بر اساو مد نظری انتظار میرفت انطبااق
دارد.
نتیجهایری
بايد در نظر داشت ورزش بخشی از استراتژی ﺟنگ نرم است (ساوچومل همکااران.)2018 ،
میزبانی رويدادهای بزرگ ورزشی بهويژه المپیک ،توسط دولتها ابزاری برای ارتقای تصوير کشورها،
بزرای کشورها در سطح ﺟهان و حس غرور ملای اسات(اريکس  )2013 ،بادون شاک باازیهاای
المپیک از بزرگترين رويداد ورزشی در ﺟهان است (خداداد کاشای) 139۵،کاه هماواره مسائوالن
،مديران و برنامه ريزان رويدادهای ورزشی را به تﻼش وادار میکند بنابراين داشتن ابزاری استاندارد
در راستای دستيابی به موفقیت کاروان ورزشی دربازیهای المپیک دو هزار و بیسات توکیاو و ياا
حتی بازیهای آتی بسیار ضروری است .ويلیامز ( )2016مساائل سیاسای و اﺟتمااعی را بهاوناهای
مهم دانسته که پی بینیها در میدان المپیک بر اين اساو اسات .کاريم نیاا ( )1392بار اهمیات
شرايط اقتصادی ،سیاسی اﺟتماعی يک کشور بر موفقیت در المپیک تأکید میکنند .اونیل (دو هزار
و پانزده) نیز برای شرکتکننداان آسیايی دربازیهای المپیکی .عوامل سیاسی-اﺟتمااعی و قادرت
اقتصادی ،میزبانی رويداد و همچنین فراهمسازی امکانات را مهم دانستند .پاو ( )2012نیز نشاان
داد که عدم دستیابی کشورهای آفريقايی به مدا المپیک بر اساو کمباود سارمايهاذاری ،فسااد،
برنامهريزی ضعیف و امکانات نامناسب مرتبط است .در تحقیق حاضر آزمون بارتلت و آزمون کفايت
نمونهایری استفاده شد.همچنین با توﺟه به مقادير برآورد شده  12عامل کاه هرکادام ياک واحاد
واريانس داشتند ،البته مقدار واريانس عامل شماره دوازده کمتر از  1بود ( )0/916اماا چاون مباانی
نظری و بخ کیفی تحقیق اين عامل را شناسايی کرده است ،بر اين اساو ،اين عامل حذ نشاد.
همچنین مشخص ارديد که عامل او  14/662واحد وارياانس از کال  ۵۵واحاد را وارياانس ﺟادا
میکرد .درواقع عامل او  26/6۵9درصد واريانس را از کل واريانسهای موﺟود در  ۵۵واحد تبیین
میکرد .عامل دوم که از مجموع واريانس باقیماناده استخراجشاده اسات توانساته  4/669وارياانس
باقیمانده را تبیین کند و درمجموع در مقايسه با  ۵۵واحد وارياانس مقادار ويژهمقادار آن برابار باا
 8/489درصد شده است .همچنین مشخص شد که عامل سوم  3/7۵درصد از واريانس باقیماناده و
ديگر عاملها تا عامل  12بی از  68/963درصد از واريانس باقیمانده را تبیین میکنند .لذا با ايان
نتیجه میتوان افت که عاملهای او تا دوازدهم به لحاظ آماری توﺟیه دارنده عوامل شامل :عوامل
اقتصادی ،مديريتی ،آموزشی ،سیاستی و اﺟتماعی ،دستاورد ،پیشینه مدا آوری ،فرهنگی ،انگیزش،
ارتباطات ،استعداديابی ،ﺟمعیتی و ﺟیرافیايی بودهاند .که عامل او معر های (اقتصاادی  1تاا )8
باراذاری شد ، .عامل دوم معر های (مديريتی  1تا  ،)۵عامل سوم معر هاای (آموزشای  1تاا ،)6
عامل چهارم معر های (حساسیتی و اﺟتماعی  1تا  ،)۵عامل پنجم معر های (دستاوردهای  1تاا
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 ،)۵عامل ششم معر های (پیشینه مدا آوری  1تا  ،)3عامل هفتم معر هاای (فرهنگای  1تاا ،)۵
عامل هشتم (انگیزش  1تا  ،)۵عامل نهم معر هاای (ارتباطاات  1تاا  ،)۵عامال دهام معر هاای
(استعداديابی  1تا  ،)4عامل يازدهم معر هاای (ﺟمعیتای  1تاا  )2و عامال دوازدهام معر هاای
(ﺟیرافیايی  1تا  )2باراذاری شدند.همچنین در تحلیل عاملی تأيیدی ماد مبتنای بار اطﻼعاات
پی تجربی درباره دادههای موفقیت با ساختار عاملی تحقیق حاضر هماهنگ بودناد .باا توﺟاه باه
دامنه مطلوب شاخصها مد تجربی توساط دادههاای پاژوه حمايات میشادند ،باهعبارتديگر
برازش دادهها به مد برقارار اسات و اکثار قرياب باهاتفاق شااخصها داللات بار مطلوبیات ماد
اندازهایری عاملهای موفقیت در المپیک داشتند .باه رايان اسااو ،تعاداد معار -هاای کاه روی
عاملهای موفقیت در المپیک اندازهایری شده است با آنچه براساو ماد نظاری انتظاار میرفات
انطباق داشات .هماواره ماديريت صاحیح ،برناماهريزی چاه بهصاورت درازمادت ،میانمادت وﺟاه
کوتاهمدت مورد توﺟه مديران بوده است .توﺟه به عوامال ماديريتی در برناماهريزی ،اﺟارا ،نظاارت،
هماهنگی ،پشتیبانی و ساير مسائل مديريتی از راهبردهای موفقیت در المپیک و در تحقیق حاضار
بودند .همچنین آموزش مهمترين شااخص در تحقیاق حاضار در بخا عوامال آموزشای بودهاناد.
آموزش مربیان متخصص ،علم تمرين و دان ﺟديد با بهکارایری فناوری اطﻼعات ،يادایری اولیه،
دان فنی ،دان دانشگاهی و مطالعه عمیق و الگاوبرداری مناساب از عوامال موفقیات میباشاند.
عوامل سیاسی و اﺟتماعی نیز ﺟزو عوامل مهم موفقیت ورزشی میباشند .حمايتها ،مسائل سیاسی
موﺟود در ﺟهان ،تیییر و تحو قوانین و حتی ااهی عدم اطاﻼع بازيکناان و مربیاان  ،انصاا در
داوریها که ااهی حقها هم پايما میشود و درنهايت حمايت ﺟهانی از کشاور و بازيکناان دارای
اهمیت خاصی است  .ازنظر فرهنگی در بسایاری از کشاورهای اساﻼمی حضاور زناان ورزشاکار در
ﺟامعه و در رقابتهای ورزشی با تناقضاتی مواﺟه است (پی فیستر )2010 ،البته اماروزه کشاور ماا
بافرهنگ سازی مناسب ،تیییر عقايد ايدئولوژيکی بهصورت بنیادی در اين حیطه مواﺟه شاده اسات
زيرا که زنان همانند مردان با پوش اسﻼمی میتوانند وارد صحنه رقابت شاوند و موفقیتشاان بار
همگان نمايان ارديده است .در تحقیق حاضر نشان داده شد انگیزش ورزشاکاران از مباحام مهام
افزاي مهارتهای روانشناختی و افزاي عملکرد است .و حتی مبحم ملایارايای باهعنوان ياک
مفهومی ﺟذاب است که باعم افزاي انگیزش موفقیت المپیکی میشود (هیاوود . )2013 ،مساائل
انگیزشی شامل مسائل رفاهی ،امید به زندای و عوامل شخصی ،احساساات درونای ،احسااو خاود
شکوفايی ،غرور ملی است.همچنین استعداديابی مدون و برناماهريزی ،هادايت اساتعدادها ،پارورش
افراد را برای رقابتهای سخت هدفمند میکند .و انتخااب صاحیح افاراد نخباه بارای مشاارکت در
ورزش و کسب مدا قهرمانی که داری ويژای خودبزرگبینی نباشاند و پارتﻼش باشاند ،ضاروری
است و عوامل ﺟمعیتی و ﺟیرافیايی ،افزاي ﺟمعیت کاروان اعزامای در راساتای کساب موفقیات،
کسب مدا های بیشتر ،شانس بیشتری مهیا میکنند .ارچه منابع انسانی ايران همواره افزاي پیدا
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میکند اما تﻼش مسئوالن مرتبط برای کسب سهمیه و افزاي ﺟمعیت کاروان اعزامی هام بسایار
قابلتقدير است  .البته هومفری ( )2016نیز موفقیت را با ﺟمعیت کشورها نامربوط دانسته است اما
زارعیان ( )1393ﺟمعیت کشورها را پی بین مدا آوری در المپیک دانسته است .همچنین شرايط
ﺟیرافیايی و دسترسی به امکانات ﺟیرافیايی در تحقیق حاضار ياک عامال ماؤرر ديگار بار کساب
موفقیت ورزشی دربازیهای المپیک بوده است و ساير پژوه ها اين عامل را در المپیک بخصاو
المپیک زمستانی مهم دانست (امريچ و همکاران .)2012 ،
بیترديد کشورهايی که در صدر مسابقات المپیک قارار میایرناد  ،از درﺟااه بساایار بااااليی
توسعهيافتگی برخوردار هستند و درآمد سارانه اياان کشااورها در زمااره باااالترين ارقااام اسات.
بنابراين برای رسیدن به موفقیت توﺟه به عوامل باال الزامی است .موفقیت میتواند عملکارد بهیناه،
رسیدن به اهدا تعیینشده ،کسب مدا های متعدد افزاي رتبهبندی ،کسب مدا طﻼ و افازاي
تعداد شرکتکننداان باشد .ورزشکاران کشورمان دربازیهای المپیک  2008پکن ،بیشترين مادا
طﻼ را کسب کردهاند و موفقیت در المپیک ،در محبوبترين ورزشهای يک کشور اهمیات هاويتی
دارد(هانت  )2014 ،مديران مسئوالن با برنامهريزی در راستای کسب مدا به افازاي بودﺟاههای
ملی میپردازند و همچنین ورزش قهرمانی در ﺟايگاه خود و در کنار سﻼمت عموم و سﻼمت ﺟامعه
مهم هست.پیشنهادمی شود با تکیهبر عوامل فوق و بهکارایری ابزار حاضر با ويژایهای روانسنجی
موفقیت در بازیهای المپیکی کشورمان شناسايی شود و اامهای مناسبی برای حل موانع برداشاته
شود.
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 غفوری ،فرزاد .)1382( .تعیین عوامل مورر بر اراي
تعیین راهبردهای ورزش درﺟمهوری اسﻼمی ايران .رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرو
به ورزش همگانی و قهرمانی برای

تهران.

 زارعیان ،حسین .)1393( .پی بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازیهای المپیک
با استفاده از روش های هوشمند .پايان نامه دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشکده تربیت¬بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
 سجادی ،سید نصراهلل ،.محمودی ،احمدی ،.ساعت چیان ،وحید ،.حاﺟی آخوندزاده ،مسعود.
( .)1390بررسی اولويت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی ﺟودوی کشور از ديدااه
صاحب نظران .دومین هماي ملی مديريت ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
 کردلو ،حسین ،.الهی ،علیرضا ،.خداياری ،عباو  .)1394(.استانداردسازی ابزار اندازه ایری
باورپذيری تبلییات ازطريق ورزش 2 ،فصلنامه پژوه در مديريت ورزشی و رفتار حرکتی
سا  ، ۵سیزده پیاپی ،شماره .9

 کريم نیا ،الهام .)1392( .بررسی تأریر عوامل اقتصادی و اﺟتماعی بر موفقیت ورزشی
کشورها در بازی های المپیک ( .)2012-1996پايان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی،
مرکز تهران غرب ،دانشگاه پیام نور استان تهران.
Referenc
 Cornelissen, Scarlett. 2010. “The Geopolitics of Global Aspiration:
Sport Mega- Events and Emerging Powers.” The International
Journal of the History of Sport 27 (16–18): 3008–3025.
 Čustonja, Z. & Škorić, S. (2011). Winning medals at the Olympic
games–does Croatia have any chance? Kinesiology, 43(1), 107-114
 Guba,E . G.,& Lincoli,Y.S (1980). Fourth generation evaluation . Sage
 Ha, L. (2016). Olympic Champions and Successful Scholars.
Journalism & Mass Communication Quarterly.93 (4), 725-727.
 Heywood, Andrew. (2013). Politics. 4th edn. Palgrave. “High
Achievers to Get Olympic Games Cash, Non-P erformers to Miss
Out.” 2015. Accessed January 20, 2015, www. dailytelegraph.
com. au/sport/more- sports/performing- athletes-to-g et-olympic-c
ash/ story-f nducgor-1226526118764?nk=23d3b2a724cbe24a 4af63
dc01bac8333.
 Hoffmann, R. Ging, L. C. & Ramasamy, B. (2004). Olympic
success and ASEAN countries: economic analysis and policy
implications. Journal of Sports Economics, 5(3), 262-276

43

استاندارد سازی پرسشنامه موفقیت کاروان اعزامی ايران به المپیک

 Humphreys, B. R., Johnson, B. K., Mason, D. S., & Whitehead, J.
C. (2016). Estimating the value of medal success in the Olympic
Games. Journal of Sports Economics, 1527002515626221.
 Krüger, Michael. 2015. “Global Perspectives on Sports and
Movement Cultures: From Past to Present–Modern Sports Between
Nationalism, Internationalism, and Cultural Imperialism.” The
International Journal of the History of Sport 32 (4): 518–534
 Lui, H. K., & Suen, W. (2008). Men, money, and medals: an
econometric analysis of the Olympic Games. Pacific Economic
Review, 13(1), 1-16.
 Manuel Luiz, J., & Fadal, R. (2011). An economic analysis of
sports performance in Africa. International Noland, Marcus,
Stahler, Kevin (2016). Asian Participation And Performance At
Olympic Games Asian Economic Policy Review , 11, 70–90,Journal
of Social Economics, 38(10), 869-883.
 O'Neill, K. (2015). Early developmental environment and Olympic
success. IOC Olympic Studies Centre
 Pﬁster, Gertrud. (2010). “Outsiders: Muslim Women and Olympic
Games: Barriers and Opportunities.” The International Journal of
the History of Sport 27 (16–18): 2925–2957
 Powell, Anita. (2012). “African Countries: Olympic Medals seem
Elusive.”
The
Root.
Accessed
May
11,
2015,
www.theroot.com/articles/world/2012/08/african_countries_
olympic_medals_seem_elusive.1.html.
 Roberts, G. (2006). Accounting for achievement in Athens: A count
data analysis of national Olympic performance. University of
Victoria Econometrics Working Paper EWP0602, unter:<
http://web. uvic. ca/econ/ewp0602. pdf> am, 2, 2007.
 Silver, Nate. (2012). “Let’s Play Medallball.” New York Times,
July 12. Simiyu Njororai, Wycliffe W. 2010. “Global Inequality
and Athlete Labour Migration from Kenya.” Leisure/Loisir 34 (4):
443–461.
 Suchomel, Timothy J, Nimphius, Christopher, Sophia, R. Bellon,
Christopher . (2018). The Importance of Muscular Strength:
Training Considerations, Springer International Publishing AG,
part of Springer Nature
 Walker, Peter. (2012). “London 2012: Team GB Receive a Harsh
Welcome to Olympic Handball.” Accessed May 26, 2015,
www.theguardian.com/sport/2012/jul/30/london- 2012-team-g bolympic-h andball.

1396  زمستان،23  شماره، دوره ششم، پژوهشی روان سنجی- فصلنامه علمی

44

 Williams, T. (2016). Identifying success factors in construction
projects: A case study. Project Management Journal, 47(1), 97112.

