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 :چکیده

باه  ایادن یدر تماام یکیالمپ یهایدربازکسب موفقیت 

هاد  پاژوه   . اسات شادهليتبد یاصل تياولو کي

 پرسشاانامه سااازیابزارو حاضاار اسااتاندارد سااازی

. ه استبود کیبه المپ رانيا یکاروان اعزام تیموفق

کاه  حاکی از آن اساتومبانی نظری مرور پیشینه 

 عوامل متعددی بر موفقیت در المپیک ماورر اسات

اما در اين زمینه ابزار معتباری بارای آشکارساازی 

عوامل مورر بر موفقیت کااروان اعزامای اياران باه 

مباانی طراحی نشده است. پس از بررسای  المپیک

و شناسايی عوامل مختلف  ادبیات پژوه نظری و 

 فادههمورر بر موفقیت در المپیاک و مصااحبه باا 

ساوالی  ابزار پنجااه و پان  صاحب نظران المپیکی

تهیه وباازبینی کادها براسااو روش اوباا ولایکن 

 ( صورت ارفتاه اسات.هزار و نهصد و هشتاد و نه)

 یکااروان اعزاما تیموفق»پرسشنامه ین اين همچن

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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 مقدمه

وجود دارد که  ایجاذبهمحبوب برای به دست آوردن قدرت نرم است کمتر  ایوسیلهورزش 

ای تواند وسیلهدهی کند. رويدادهای ورزشی بزرگ میها را جذب و سازمانهمچون ورزش اروه

ای برای دستیابی به اهدا  برای به رسمیت شناخته شدن وجهانی شدن ورزش و نیز وسیله

 دههآخر المپیک در  باروحهای رقابتی و مفهوم ورزش عمل. (2010، 11کشورها باشد )کرنلیسن

يافته است و جايگزينی مناسب برای ابراز شور و شوق ملی و پرخاشگری بدون قرن نوزدهم تجلی

خشونت دور  بدون نزاع است. يکی از داليل عمده برای موفقیت در ورزش جهانی توجه به ماهیت،

و های رقابتی قادر به ارضا احساسات و نیازهای ابتدايی انسان همانند عشق از جنگ است. ورزش

به همگان رابت شد که  .(201۵، 2کروار) هستند نفرت، باهم بودن و مبارزه کردن با يکديگر و...
                                                           

1. Cornelissen    2. Kruger 

3. Wicker et al    4. Ha 

5. Hoffmann & et al   6. Manuel Luiz & Fadal 

نفار از  توسط چهارصاد و هفات« کیبه المپ رانيا

صاورت ه با المپیکای صاحب نظاران و کارشناسان

سواالت  پايايی . وازين  تصادفی پر ارديده است

 براساااو آلفااای کرونباااد تايیااد ارديااده اساات.

 ین رواياای سااازه وتحلیاال هااا توسااط همچناا

نساخه  lisrelو  22نساخه  SPSS یهانرم افزار 

عوامال  پرسشانامه تحات صورت ارفته است. 8.۵

اقتصادی، مديريتی، آموزشی، سیاستی و اجتماعی، 

ی، فرهنگای، انگیازش، آورمادا دستاورد، پیشینه 

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 

یاد ام کاروان اعزامی ايران به المپیک باوده اسات.

مک ايان ابازار شااهد موفقیات بای  از است با ک

 پاای  ورزشااکاران وکاااروان هااای ورزشاای در 

 المپیک های متعددی باشیم.

 کاروان یت،موفق سازی، استاندارد واژه کلیدی:

 یکالمپ اعزامی،

 

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, communi- 

cation, 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 
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المپیک يکی از اهدا  اين مشارکت را  نهضت المللی در ورزش، المپیک است،ترين آوردااه بینمهم

کشورها با داند، اما در کنار تحقق اين امر عملکرد ورزشی می زیآممسالمتهمزيستی و هماوردی 

استناد به نتاي  آن مهم است و پیشرفت و استرش ورزش در يک کشور منوط به برآيندی است که 

(؛ معیارهای موفقیت در اين 201۵، 3شود )ويکر و همکاراندر اين جشنواره مهم ورزشی کسب می

رها معطو  تأکید اکثر کشو رونيازاالمللی کسب مد  طال يا بیشترين مدا  است. آوردااه مهم بین

رسیدن به اهدا   .(2016، 4است )ها کنندهنگرانبر مدا  است تا خود رقابت؛ که اين در جای خود 

 عنوانبهدر راستای کارآمدی کشور حائز اهمیت است که همگی  مسئوالن ومديران  شدهنییتع

منافع  صورتبهرويدادهای ورزشی فراایر شده و  امروزه .باشندیمشرکت در المپیک  یامدهایپ

ها همواره تالش و کوش  مشترک در سراسر جهان درآمده است و کشورها برای موفقیت در آن

شوند، ولی تعیین و المللی سبب موفقیت ورزشی میکنند. عواملی وجود دارند که در سطح بینمی

 اند.شناسايی اين عوامل بسیار سخت و پیچیده

لندن شرکت داشت و تا  1984اولین بار در المپیک  رسمی برای طوربهيکی از کشورهای که 

  را تصاحب کرده است، جمهوری اسالمی ايران امد وهشتشصتريو  شانزده و هزار دوالمپیک 

ترين آن يعنی المپیک مهم ژهيوبهالمللی های بیناست. عملکرد ورزشی اين کشور در آوردااه

لندن بهترين عملکرد و در  2012در المپیک  کهیطوربهرو بوده است. همواره با نوساناتی روبه

اند که نشان داده مطالعات ازاذارد. برخی ها را بجای میپکن يکی از بدترين عملکرد 2008المپیک 

اندازة جمعیت و رروت يک کشور عوامل اصلی در کسب موفقیت و مدا  هستند )هافمن و 

جمعیت يک کشور، تماعی، فرهنگی، میزان (. برخی نیز به عوامل اقتصادی، اج2004 ۵همکاران،

(. در اين راستا، 2011 6لويز و فادا ،وضعیت آب و هوايی، حق میزبانی و ... اشاره کردند )مانوئل

( حاکی از اين است که شاخص اقتصادی تولید ناخالص 2011) 11نتاي  پژوه  کاستونا و اسکوريچ

خداد  داشته باشد.های المپیک تأریر بسزايی تواند در موفقیت و کسب مدا داخلی يا ملی می

 یورزش تیبر موفق یو اجتماع یعوامل اقتصاد( نیز تنها تأریراذاری 139۵نیا )کريم کاشی و

ی جمعیت را (، اندازه2006) 2رابرتز را مهم دانست. (2012-1996) کیالمپ یهایبازکشورها در 

( 2008) 3طرفی نتاي  پژوه  لوئی و سوئن داند. ازهای ورزشی نمیعامل ارراذاری بر موفقیت

 4ای بین آموزش و امید به زندای با موفقیت در المپیک، وجود ندارد. اونیلنشان داد که هیچ رابطه

، وهواآبعوامل جمعیت شناختی، جیرافیايی، تاريخی، اجتماعی، ( نیز ازارش کرد که 201۵)

ترين عوامل مهم ازجملهاجتماعی و اقتصادی امکانات طبیعی، خانواده، مدارو، باشگاه و وضعیت 

 دیتول نیز( 1394) باقر و دخت انيعسکر آيند.بنیادی و اساسی موفقیت در المپیک به شمار می

بر  باهمدر تعامل  یبه زندا دیو ام تیاندازه کاروان، جمع ی را مهم ندانست اماناخالص داخل

                                                           

1. Čustonja & Škorić   2. Roberts 

3. Luiz&Suen    4.  O'Neill 

5. Humphreys & et al 
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( نیز تنها عوامل انگیزشی را 2016) ۵همکارانهمفريز و  .بودندمؤرر در المپیک عملکرد کشورها 

 مهم دانست.

، یدانشگاه و یمسائل آموزش ودانسته  نامربوطکشورها  تعیرا با جم تی( موفق2016) هومفری

دهد که عوامل مختلفی در نشان می شدهانجاممطالعات  مرور است. مهم دانسته اریرا بس امکانات

اخیر  یهاسا در  نیستد، باهمو همخوان  راستاهماين عوامل  یااهتبیین موفقیت نق  دارند که 

زيادی را در بین  یهاتیحساسملی پوشان کشور در مسابقات المپیک  یهایناکامو  هاتیموفق

رسد انتظارت مردم و مسئوالن ورزشی به نظر می کهیطوربهمردم و مسئوالن به وجود آورده است. 

 یالمللنیب هادانیمهای بیشتر و ارزشمندی در مه خواستار موفقیتورزشی فزونی يافته و هو غیره 

 ازهای مختلف (. تشکیل کمیته1390)سجادی و همکاران،  باشندیمنظیر المپیک و جام جهانی 

 یهانمونههای ملی در مجلس شورای اسالمی کمیته بررسی و علت شکست و ناکامی تیم جمله

بقات دهد و شکستی در مساکه مشکلی روی می یهرزمان حا نيبااعینی و بارز در اين زمینه است. 

 شودینم یابيشهيراساسی  طوربهشوند و مشکل ، بالفاصله مربی، سرپرست تعويض میدهدیمرد 

 استاندارد ،یاجتماع وفرهنگی  یهاتفاوت هيپا بر یابزارساز یابياعتبار ضرورت ؛(1382)غفوری، 

ارفتن اين نکته که سرانجام و  نظر در .دينمایم ريناپذاجتناب پرسشنامه موفقیت المپیک را یساز

اهمیت زياد  تواندیمدرست و صحیح خواهد بود،  مطالعاتغايت يک پژوه  علمی دستیابی به 

بنابراين روی  .(1394 همکاران، کردلو و) را نشان دهد هاداده یریااندازهابزار معتبر  یریکارابه

در راستای موضوع  یسنجروانمناسب  یهایژايوابزاری مناسب با  یاستانداردساز وآوردن به تهیه 

 عوامل موفقیت کاروان اعزامی به المپیک در راستای ارائه راهکارهای موفقیت ما را  یبررس والمپیک 

 به تحقیق حاضر واداشت. 

 

 ژوه پروش 

روش مصاحبه ابتدا با که در  ستا ارفته صورت یابزارساز ديکررو بچورچهادر  حاضر ه وپژ

در آن  کننداانمشارکتاست و  شدهیاردآور افتهيساختار مهیو ن اتیکل تهداي صورتبه نگرژر 

قرار  یموردبررسمصاحبه  یبرازار قيبودند که از طر یکیالمپ نظرانصاحب و نینفر از متخصص 17

عوامل  پرسشنامه تحت اويه تهیه ارديد که دارای عوامل ۵۵شامل  یاپرسشنامه و ارفتند

ی، فرهنگی، انگیزش، آورمدا اقتصادی، مديريتی، آموزشی، سیاستی و اجتماعی، دستاورد، پیشینه 

 و کارشناساننفر از  407 توسطکه  ارتباطات، استعداديابی، جمعیتی و جیرافیايی بوده است.

به ذکر است در پژوه  برای  الزم .است پرشدهصادفی ازين  ت صورتبه المپیکی  نظرانصاحب

ی کداذار( استفاده شد. يعنی به هنگام 1989اطمینان به صحت نتاي  از معیارهای اوبا و لیکن )

چند تن از  ديیتأانجام ارفت و  هایآزمودننتاي  با مراجعه به  ديیتأی و بندطبقهبازبینی انجام شد.

تحلیل  سپس و شدهاستفادههمچنین برای تعیین پايايی از آلفای کرونباد ارفته شد . نظرانصاحب
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 یديیتأعامل  ديیتأ تيدرنها وصورت ارفت.  22نسخه  SPSS یافزارهانرمعامل اکتشافی توسط 

 صورت ارفت 8٫۵نسخه لیزر   افزارنرمتوسط 

 

 يافته ها

وتحلیل عامل تايیدی از رويکردهای آماری است که در راساتای اساتاندارد  تحلیل عاملی اکتشافی پايايی،

بايساتی در ايان رويکارد باه  موردنظرقرار ارفت. به اين منظور برای رسیدن به هد   مورداستفادهسازی ابزار 

 های زيرپاسخ داده شد. سؤا 

قبولی از پاياايی قابال لمپیاکعوامل مورر بر موفقیت کاروان اعزامای اياران باه ا آيا پرسشنامه(: 1سؤا  )

 برخوردار است؟

عوامل مورر بر موفقیت کااروان از ضريب آلفای کرونباد جهت بررسی همسانی درونی پرسشنامه يا پايايی 

مرحلاه آلفاای کرونبااد ارفتاه شاد. در  اعزامی ايران به المپیک استفاده شد. به اين منظور پايايی در طای دو

پرسشانامه ضاريب آلفاای کرونبااد محاسابه شاد  10رنامه اولیه بعد از تکمیال ب يک سر عنوانبهمرحله او  

 (. 83/0) نفر اين ضريب ارفته شد 30از تعداد  2(. در مرحله 68/0)

 
 همسانی درونی در دو مرحله :1جدو  

 مراحل

 هاعامل

  =30N مرحله دوم =N 10 مرحله او 

 78/0 ۵4/0 اقتصادی 

 81/0 67/0 مديريتی

 82/0 6۵/0 آموزشی

 84/0 44/0 سیاستی و اجتماعی 

 87/0 37/0 جمعیتی 

 71/0 4۵/0 جیرافیايی

 77/0 ۵1/0 دستاورد

 89/0 66/0 یآورمدا پیشینه 

 74/0 7۵/0 فرهنگی

 79/0 64/0 انگیزش
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 است؟ لیتقلقابلها به تعداد کمتری از عوامل )حداقل يک عامل( معر ای از (: آيا مجموعه2سؤا  )

اولین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود، به اين  بردهنام سؤا 

 استفاده شد. 2ایریو آزمون کفايت نمونه 1منظور از آزمون بارتلت

 
 آزمون بارتلت بر اساوس : میزان تفاوت بین دو ماتري2جدو  

KMO سطح معناداری درجه آزادی اسکوئر(آماره بارتلت )توزيع کائی 

921/0 247/14438 148۵ 001/0 

اسکوئر برای تفاوت میانگین باین دو مااتريس در ساطح خطاای برحسب مقادير برآورد شده توزيع کائی

ايان مقادار خطاای از  که آنجا ازاست و  001/0مقدار خطای آن برابر با  گريد یعبارت بهمعنادار است،  001/0

شرط حداقلی برای پاسخ به  جهینت دربرابر نیستند.  باهمتوان افت توزيع دو ماتريس کمتر است، لذا می 0۵/0

او  بايستی باه آن پاساخ داده شاود، معیاار  سؤا اما يکی ديگر از معیارهای که در ارتباط با ؛ برقرار شد سؤا 

 استفادهکند ایری است که برای فهم بهتر آن از جدو  زير که استانداردهای اين معیار معرفی میکفايت نمونه

 است. شده

 
 آزمون بارتلت بر اساو: میزان تفاوت بین دو ماتريس 3جدو  

 وضعیت دامنه

 عالی 90/0از  تربزرگ

 بسیار خوب 90/0تا  80/0

 خوب 79/0تا  70/0

 متوسط 69تا  60/0

 قبو قابل ۵9/0تا  ۵0/0

 قبو رقابلیغ ۵0/0کمتر از 

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

 7۵/0 62/0 ارتباطات

 7۵/0 ۵۵/0 یابياستعداد

 83/0 68/0 کل
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اسات و حاداقل ياک  باالبودِها واريانس مشترک بین عامل شد کهبا استناد به نتاي  جدو  باال مشخص 

هاا انجاام ارفات عااملی بار روی آنای که مطالعه شاد و تحلیال در نمونه گريدیعبارتبهعامل استخراج شد، 

ی بازرگ هساتند کاه ااندازهبهتوان افت ضرايب همبستگی می درواقعکافی وجود داشته،  اندازهبه انسيکووار

ای در اين پاژوه  برابار باا مقدار معیار کفايت نمونه چراکهدهند، می به دستقابلیت اجرای تحلیل عاملی را 

زند بلکه نشان داد که واريانس مشترک باین وضعیت بسیار خوبی را رقم می تنهانه( حاصل ارديد که 921/0)

هاا باه تعاداد کمتاری از ای از معار توان افت مجموعهمی جهیدرنتو مفهوم است.  بامعناو  قبو قابلآزمون 

 است. لیتقلقابلعوامل )حداقل يک عامل( 

 

 است؟ لیتقلقابل چند عاملها به (: معر 3سؤا  )

دومین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود، باه ايان  بردهنام سؤا 

 استفاده شد. 2ريزهو نمودار سنگ 1مقدارژهيومنظور از آزمون آماره 
 

 ويژه از مقداربا استفاده  شدهاستخراج: برآورد واريانس 4جدو  

 درصد تجمعی درصد واريانس مجموع اجزاء

1 662/14 6۵9/26 6۵9/26 

2 669/4 489/8 14/3۵ 

3 770/3 8۵۵/6 2/42 

4 7۵/3 ۵90/۵ ۵92/47 

۵ 444/2 444/4 37/۵2 

6 9۵۵/1 ۵۵۵/3 ۵91/۵۵ 

7 ۵90/1 892/2 483/۵8 

8 414/1 ۵70/2 ۵3/61 

9 269/1 307/2 361/63 

10 1۵9/1 107/2 468/6۵ 

11 7/1 830/1 298/67 

12 916/0 66۵/1 963/68 

... ... ... ... 

۵3 127/0 231/0 ۵99/99 

۵4 116/0 212/0 811/99 

۵۵ 104/0 189/0 0/100 

                                                           
1 Eigenvalue 
2 Screeplot 
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واحد واريانس دارند، وجاود داشاته. البتاه مقادار  يک هرکدامعامل که  12با توجه به مقادير برآورد شده 

کیفای تحقیاق ايان عامال را ( اما چون مبانی نظری و بخ  916/0بود ) 1کمتر از  12واريانس عامل شماره 

 او حذ  نکرد. همچنین مشخص ارديد کاه عامال  توان اين عامل راشناسايی کرده است، بر اين اساو، می

درصد واريانس را از  6۵9/26 او عامل  درواقعکند. واحد را واريانس جدا می ۵۵واحد واريانس از کل  662/14

 شادهاستخراجد. عامل دوم که از مجموع واريانس باقیماناده کنواحد تبیین می ۵۵های موجود در کل واريانس

 ژهياوواحد وارياانس مقادار  ۵۵در مقايسه با  درمجموعواريانس باقیمانده را تبیین کند و  669/4است توانسته 

درصاد از وارياانس  7۵/3درصد شده است. همچنین مشخص شاد کاه عامال ساوم  489/8آن برابر با  مقدار

کنند. لذا باا ايان درصد از واريانس باقیمانده را تبیین می 963/68بی  از  12ها تا عامل باقیمانده و ديگر عامل

تر از های پايینعامل کهیدرحالهای او  تا دوازدهم به لحاظ آماری توجیه دارند، توان افت که عاملنتیجه می

ها از مقدار وارياانس موجاود در از آن هرکداممقدار واريانس موجود در  راکهچها فاقد توجیه آماری هستند. آن

 و مفهوم بودند. بامعناهای او  تا دوازدهم به لحاظ آماری تنها عامل جهیدرنتها کمتر است، از عامل کدام هر

 

 

 

 ريزهبا استفاده از نمودار سنگ شدهاستخراجهای عامل: 1نمودار 
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شده قرار دارند، تنها های استخراجآن عامل xريز که در محور شده در نمودار سنگحاصلاساو نتاي   بر

دست آوردند که بر همین اساو با  اند مقدار واريانس بیشتر از واريانس هر معر  را بهعامل توانسته 12

 استفاده از خط مرجع تنها عوامل او  تا دوازدهم بامعنا و مفهوم هستند.

 شود؟معر  بر روی کدام عامل باراذاری می(: هر 4)سؤا  

برده سومین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود، به اين سؤا  نام

 منظور از بارهای عاملی استفاده شد.

 انتخاب ارديد؛ ۵12/0( برابر با 2002) 1اساو جدو  استیونز در اين بخ  نقاط برش بارهای عاملی بر

شود از رويکرد چرخ  که مشخص شد چه معرفی بر روی کدام عامل و با چه وزنی باراذاری میو برای اين

ها به همبستگی دهد که عاملمايل استفاده شد. اين چرخ  که بنا به ادبیات نظری انتخاب ارديد نشان می

شود و مقدار آماره آن نسبتاً به مقدار چرخ  نمیها حفظ ديگر در اين چرخ  استقال  عاملعبارتیدارند. به

که در ادامه جزئیات اين آزمون و نحوه باراذاری  متعدد که قطب ديگر رويکرد چرخ  است، باالتر است؛

 طور مبسوط تشريح شده است.ها بهها بر روی عاملمعر 
 
 

 

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

 هامعر  هاعامل

6 ۵ 4 3 2 1 

 1-اقتصادی 747/0     

 2-اقتصادی 704/0     

 6-اقتصادی 699/0     

 3-اقتصادی 691/0     
 4-اقتصادی 674/0     
 8-اقتصادی 670/0     
 ۵-اقتصادی 647/0     
 7-اقتصادی 613/0     

 2-مديريتی  833/0    

 ۵-مديريتی  787/0    

 4-مديريتی  784/0    

 3-مديريتی  743/0    

 1-مديريتی  702/0    

 4-آموزشی   677/0   

                                                           
1 Stevense 
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 3-آموزشی   636/0   

 2-آموزشی   623/0   

 1-آموزشی   612/0   

 ۵-آموزشی   610/0   

 6-آموزشی   ۵81/0   

 2-سیاسی*اجتماعی    740/0  

 3-سیاسی*اجتماعی    722/0  

 1-سیاسی*اجتماعی    689/0  

 4-سیاسی*اجتماعی    676/0  

 ۵-سیاسی*اجتماعی    667/0  

 4-دستاورد     839/0 

 1-دستاورد     818/0 

 3-دستاورد     814/0 

 ۵-دستاورد     794/0 

 2-دستاورد     781/0 

 2-آوریپیشینه مدا       8۵6/0

 1-آوریپیشینه مدا       847/0

 3-آوریپیشینه مدا       782/0
 

 ی با استفاده از چرخ  مايلبار عامل: باراذاری بارهای عاملی به ترتیب ارجحیت ۵ادامه جدو  

 هامعر  هاعامل

12 11 10 9 8 7 
 3-فرهنگی 841/0     

 2-فرهنگی 704/0     

 4-فرهنگی 669/0     

 1-فرهنگی 667/0     

 ۵-فرهنگی 621/0     

 1-انگیزش  74۵/0    
 2-انگیزش  737/0    
 4-انگیزش  664/0    

 3-انگیزش  623/0    

 ۵-انگیزش  ۵۵6/0    

 3-ارتباطات   719/0   
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 2-ارتباطات   712/0   

 4-ارتباطات   700/0   

 ۵-ارتباطات   699/0   

 1-ارتباطات   646/0   

 1-استعداديابی    748/0  

 4-استعداديابی    696/0  

 3-استعداديابی    6۵۵/0  

 2-استعداديابی    ۵70/0  

 2-جمعیتی     799/0 

 1-جمعیتی     641/0 

 2-جیرافیايی      861/0

 1-جیرافیايی      808/0

شود، بر روی باراذاری میبا استناد به نتاي  جدو  باال مشخص شد که چه معرفی بر روی کدام عامل 

تا  1های )مديريتی دوم معر  ( باراذاری شد. همچنین بر روی عامل8تا  1های )اقتصادی معر  او عامل 

(، عامل پنجم ۵تا  1های )سیاسی و اجتماعی (، عامل چهارم معر 6تا  1های )آموزشی (، عامل سوم معر ۵

های (، عامل هفتم معر 3تا  1ی آورمدا های )پیشینه معر  ششم(، عامل ۵تا  1های )دستاوردهای معر 

-(، عامل دهم معر ۵تا  1های )ارتباطات (، عامل نهم معر ۵تا  1(، عامل هشتم )انگیزش ۵تا  1)فرهنگی 

های )جیرافیايی معر  دوازدهم( و عامل 2تا  1های )جمعیتی (، عامل يازدهم معر 4تا  1های )استعداديابی 

 باراذاری شد. (2تا  1

 

 اذاشت؟ شدهاستخراجهای توان برای عامل(: چه نامی می۵سؤا  )

آخرين مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود، باه ايان  بردهنام سؤا 

 ها استفاده شد.منظور از عبارت معر 
 

 شدهاستخراجهای معر  بر اساوها اذاری عامل: نام6جدو  

 هاعامل

6 ۵ 4 3 2 1 

 اقتصادی مديريتی آموزشی سیاسی و اجتماعی دستاورد یآورمدا پیشینه 

12 11 10 9 8 7 

 فرهنگی انگیزش ارتباطات استعداديابی جمعیتی جیرافیايی

نتاي  جدو  باال در اين پژوه  پذيرش عامل او  اقتصادی، عامل دوم مديريتی، عامل سوم  براساو

ی، عامل هفتم آورمدا آموزشی، عامل چهارم سیاسی و اجتماعی، عامل پنجم دستاورد، عامل ششم پیشینه 
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تی و عامل فرهنگی، عامل هشتم انگیزش، عامل نهم ارتباطات، عامل دهم استعداديابی، عامل يازدهم جمعی

 اذاری ارديد.دوازدهم جیرافیايی نام

با آنچه بر اساو ماد   شده است یریااندازه متییر موفقیت در المپیککه روی  هایعاملآيا تعداد  (:6سؤا  )

 د؟رفت انطباق دارنظری انتظار می

 
 های موفقیت در المپیکتحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم عامل: 2نمودار 

 

 

 های موفقیت در المپیکهای ارزيابی کلیت تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم عاملشاخص: 7جدو  

 برآورد مد  قبو برازش قابل اختصار نام شاخص هاشاخص

 20/2921 درصد ۵تر از بزرگ Chi- Square سطح تحت پوش  کای دو برازش مطلق

 GFA 9/0< 921/0 شاخص نیکويی برازش

 CFA 9/0< 901/0 تطبیقیشاخص برازش  تطبیقی برازش

IFI 0-1 891/0 شاخص برازش فزاينده  

 PNFI ۵/0< 8۵1/0 شاخص برازش مقتصد هنجار شده برازش مقتصد

3تا  1مقداری بین  CMIN بهنجار شده 2کای  ۵9/2  

شاوند، هاای پاژوه  حمايات مایها مد  تجربی توسط دادهبا توجه به دامنه مطلوب شاخص

ها داللت بر مطلوبیات شاخص اتفاقبهها به مد  برقرار است و اکثر قريب داده يگر برازشدعبارتبه

-عاملکه روی  هایمعر تعداد های موفقیت در المپیک دارند. براين اساو، ایری عاملمد  اندازه
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رفت انطبااق با آنچه بر اساو مد  نظری انتظار می شده است یریااندازههای موفقیت در المپیک 

 د.دار

 

 ایرینتیجه

(. 2018 ،همکاارانجنگ نرم است  )ساوچومل   یاز استراتژ یدر نظر داشت ورزش بخش ديبا 

کشورها،  ريتصو یارتقا یبرا یها ابزارتوسط دولت ک،یالمپ ژهيوبه یبزرگ ورزش یدادهايرو یزبانیم

 یهاای( بادون شاک بااز2013،  کسياسات)ار یکشورها در سطح جهان و حس غرور ملا یبزرا

مسائوالن  هماواره(کاه  139۵،کاشای در جهان است )خداداد یورزش داديرو نيتراز بزرگ کیالمپ

استاندارد  یداشتن ابزار نيبنابرا کندیمرا به تالش وادار  یورزش يدادهایرو زانير و برنامه راني،مد

 يااو   ویاتوک یساتدو هزار و ب کیالمپ هاییدرباز یکاروان ورزش تیبه موفق يابیدست یدر راستا

 یااوناهبهرا  یو اجتمااع یاسای( مساائل س2016) یامزلياست. و یضرور اریسب یآت هاییباز یحت

 تیا( بار اهم1392) ایان مياساو اسات. کار نيا بر کیالمپ دانیدر م هابینیی پمهم دانسته که 

دو هزار ) اونیل .کنندیم دیتأک کیدر المپ تیکشور بر موفق کي یاجتماع یاسیس ،یاقتصاد طيشرا

و قادرت  یاجتمااع-یاسی. عوامل سیکیالمپ هاییدرباز يیایآس کننداانشرکت یبرا زی( نو پانزده

نشاان  زی( ن2012   )اوامکانات را مهم دانستند. پ یسازفراهم نیو همچن داديرو یزبانیم ،یاقتصاد

فسااد،  ،یاذارهيکمباود سارما بر اساو کیبه مدا  المپ يیقايآفر یکشورها یابیداد که عدم دست

 تيحاضر آزمون بارتلت  و آزمون کفا قیامکانات نامناسب مرتبط است .در تحق و فیضع یزيربرنامه

واحاد  ياکعامل کاه هرکادام  12برآورد شده  ريبا توجه به مقاد نیاستفاده شد.همچن  یریانمونه

 ی( اماا چاون مباان916/0بود ) 1کمتر از  دوازدهعامل شماره  انسيداشتند، البته مقدار وار انسيوار

عامل حذ  نشاد.  نياساو، ا نيکرده است، بر ا يیعامل را شناسا نيا قیتحق یفیو بخ  ک ینظر

جادا  انسياواحاد را وار ۵۵از کال  انسياواحد وار 662/14 او که عامل  ديمشخص ارد نیهمچن

 نییواحد تب ۵۵موجود در  هایيانسواررا از کل  انسيدرصد وار 6۵9/26 او . درواقع عامل کردیم

 انسياوار 669/4شاده اسات توانساته استخراج مانادهیباق انسيمجموع وار ازکه  دوم. عامل کردیم

آن برابار باا  مقادارژهيمقادار و انسياواحد وار ۵۵با  سهيکند و درمجموع در مقا نییرا تب ماندهیباق

و  مانادهیباق انسيدرصد از وار 7۵/3 سوممشخص شد که عامل  نیدرصد شده است. همچن 489/8

 نيا. لذا با اکنندیم نییرا تب ماندهیباق انسيدرصد از وار 963/68از   یب 12 لتا عام هاعامل گريد

عوامل شامل :عوامل  دارنده هیتوج یاو  تا دوازدهم به لحاظ آمار یهاعاملافت که  توانیم جهینت

 زش،یانگ ،یفرهنگ ،یآورمدا  نهیشیدستاورد، پ ،یو اجتماع یاستیس ،یآموزش ،یتيريمد ،یاقتصاد

( 8تاا  1 ی)اقتصااد یهامعر . که عامل او  اندبوده يیایو جیراف یتیجمع ،یابياستعداد اطات،ارتب

(، 6تاا  1 ی)آموزشا یهاامعر (، عامل سوم ۵تا  1 یتيري)مد یهامعر شد. ، عامل دوم  یباراذار

تاا  1 ی)دستاوردها یهامعر (، عامل پنجم ۵تا  1 یو اجتماع یتی)حساس یهامعر عامل چهارم 
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(، ۵تاا  1 ی)فرهنگا یهاامعر (، عامل هفتم 3تا  1 یآورمدا  نهیشی)پ یهامعر (، عامل ششم ۵

 یهاامعر (، عامال دهام ۵تاا  1)ارتباطاات  یهاامعر (، عامل نهم ۵تا  1 زشیعامل هشتم )انگ

 یهاامعر ( و عامال دوازدهام 2تاا  1 یتای)جمع یهاامعر  ازدهمي(، عامل 4تا  1 یابي)استعداد

بار اطالعاات  یماد  مبتنا  یديیتأ یعامل لیدر تحل نیشدند.همچن ی( باراذار2تا  1 يیای)جیراف

حاضر هماهنگ بودناد. باا توجاه باه  قیتحق یبا ساختار عامل تیموفق یهادادهدرباره  یتجرب  یپ

 گرديعبارتباه ،شادندیم حمايات پاژوه  یهاادادهتوساط  تجربی مد  هاشاخصدامنه مطلوب 

 ماد  مطلوبیات بار داللات هاشااخصاتفاق باه بيامد  برقارار اسات و اکثار قر به هادادهبرازش 

 یکاه رو یهاا-اسااو، تعاداد معار  يانباه راداشتند.  کیدر المپ تیموفق یهاعامل یریااندازه

 رفاتیمانتظاار  یشده است با آنچه براساو ماد  نظار یریااندازه کیدر المپ تیموفق یهاعامل

 وجاه مادتیانم، درازمادت صاورتبهچاه  يزیربرناماه ،حیصاح تيريانطباق داشات. هماواره ماد

اجارا، نظاارت،  ،يزیربرناماهدر  یتيريتوجه به عوامال ماد بوده است. رانيمد توجه مورد مدتکوتاه

حاضار  قیو در تحق کیدر المپ تیموفق یاز راهبردها یتيريمسائل مد يرو سا یبانیپشت ،یهماهنگ

. انادبوده یحاضار در بخا  عوامال آموزشا قیادر تحق خصشاا ينترمهمآموزش  نیهمچن بودند.

 ه،یاول یریاداياطالعات،  یفناور یریکارابهبا  ديجد و دان  نيمتخصص، علم تمر انیآموزش مرب

. باشاندیم تیامناساب از عوامال موفق یالگاوبردارو  قیو مطالعه عم یدانشگاهدان   ،یدان  فن

 یاسی، مسائل سهايتحما. باشندیم یورزش تیقجزو عوامل مهم موف زین یو اجتماع یاسیعوامل س

،  انصاا  در  انیاو مرب کناانيعدم اطاالع باز یااه یو حت نیو تحو   قوان ریی، تیدر جهانموجود 

 یدارا کناانياز کشاور و باز یجهان تيحما يتدرنهاو  شودیم ما يهم پا هاحق یکه ااه هایداور

حضاور زناان ورزشاکار در  یاساالم یکشاورها زا یاریدر بسا یازنظر فرهنگاست .  یخاص تیاهم

( البته اماروزه کشاور ماا 2010، ستریف یمواجه است )پ یبا تناقضات یورزش یهارقابت و درجامعه 

مواجه شاده اسات  طهیح نيدر ا یادیبن صورتبه یکيدئولوژيا ديعقا رییمناسب، تی یساز بافرهنگ

بار  یتشاانو موفقوارد صحنه رقابت شاوند  توانندیم یکه زنان همانند مردان با پوش  اسالم  رايز

ورزشاکاران از مباحام مهام  زشیحاضر نشان داده شد انگ قیاست. در تحق دهيارد انينما همگان

 کياعنوان باه يایارایمبحم ملا یو حتعملکرد است.  ي و افزا یشناختروان یهامهارت  يافزا

( .مساائل 2013،  وودیا)ه شودیم یکیالمپ تیموفق زشیانگ  يجذاب است که باعم افزا یمفهوم

احسااو خاود  ،یاحساساات درونا ،یشخص و عوامل یبه زندا دیام ،یشامل مسائل رفاه یزشیانگ

اساتعدادها، پارورش  تيهادا ،يزیربرناماهو مدون  يابیاستعداد نیاست.همچن یغرور مل ،يیشکوفا

مشاارکت در  یبارا هافاراد نخبا حیصاح و انتخااب. کندیمسخت هدفمند  یهارقابت یافراد را برا

 یباشاند، ضارور و پارتالشنباشاند  ینیبخودبزرگ یژايو یکه دار یمدا  قهرمان و کسبورزش 

 ت،یاکساب موفق یدر راساتا یکاروان اعزاما تیجمع  ي، افزایايیو جیراف یتیاست و عوامل جمع

 دایپ  يزاهمواره اف رانيا ی. ارچه منابع انسانکنندیم ایمه یشتریشانس ب شتر،یب یهامدا کسب 
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 یاربساهام  یکاروان اعزام تیجمع ي و افزا هیکسب سهم یاما تالش مسئوالن مرتبط برا کندیم

کشورها نامربوط دانسته است اما  تیرا با جمع تیموفق زی( ن2016) یاست . البته هومفر يرتقدقابل

 طيشرا نیدانسته است. همچن یکدر المپ یآورمدا  بینی را پکشورها  تی( جمع1393) انیزارع

بار کساب  گاريد ماؤررعامال  کياحاضار  قیدر تحق يیایبه امکانات جیراف یو دسترس يیایجیراف

بخصاو   کیعامل را در المپ نيا هاپژوه  يرو سابوده است  کیالمپ هاییدرباز یورزش تیموفق

 (.2012و همکاران ،  چيمهم دانست )امر یزمستان کیالمپ

 يیباااال اری، از درجااه بساا ایرنادیمقارار  کیکه در صدر مسابقات المپ يیکشورها ترديدیب

ارقااام اسات.  نيکشااورها در زمااره باااالتر انياسارانه ا و درآمد برخوردار هستند يافتگیتوسعه

 ناه،یعملکارد به تواندیم تیاست. موفق یتوجه به عوامل باال الزام تیبه موفق دنیرس یراب نيبنابرا

 ي و افازاکسب مدا  طال  ،یبندرتبه  يافزا متعدد یهامدا ، کسب شدهیینتعبه اهدا   دنیرس

مادا   نيشتریپکن، ب 2008 کیالمپ یهایباشد. ورزشکاران کشورمان درباز کننداانشرکتتعداد 

 یتيهاو تیاکشور اهم کي یهاورزش نيتردر محبوب ک،یدر المپ تیو موفق اندکردهطال را کسب 

 یهابودجاه  يکسب مدا  به افازا یدر راستا يزیربرنامهمسئوالن با  راني( مد2014دارد)هانت ، 

جامعه  و سالمتکنار سالمت عموم  و درخود  گاهيدر جا یورزش قهرمان نیو همچن پردازندیم یمل

 ی سنجروانهای يژایوبا  ابزار حاضر یریکاراو بهعوامل فوق  بریهتک شود با یشنهادمیپ.هستمهم 

حل موانع برداشاته  یبرا یمناسبی هاو اام ودش يیکشورمان شناسا یکیالمپ هاییبازدر  تیموفق

 .شود

 
 
 
 
 

 منابع

 فارسی

 و  یاقتصاد هایعامل ریتأر یبررس(. 139۵الهام. ) ا،ین ميفرهاد.، و کر ،ی، خدادادکاش

فصلنامه (. 1996-2012) کیالمپ هایبازیکشورها در  یورزش تیبر موفق یاجتماع
 .67-43، صص: 2۵شماره  ،یاقتصاد سازیمد  قاتیتحق

 (. شناسايی داليل موفقیت و عدم موفقیت 1394باقر، ناصر. )عسکريان، فريبا.، و دخت

، 6، شماره 2، دوره مطالعات مديريت رفتار سازمانی در ورزشهای المپیک. کشورها در بازی

 .18-11صص: 
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 ( .1382غفوری، فرزاد .) تعیین عوامل مورر بر اراي  به ورزش همگانی و قهرمانی برای
رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرو  .تعیین راهبردهای ورزش درجمهوری اسالمی ايران

 تهران.

 کیالمپ یهایشرکت کننده در باز یکشورها تیموفق ینیب  یپ(. 1393). نیحس ان،یزارع 
 ،یو علوم ورزش یبدن تیترب یتخصص ینامه دکترا اني. پاهوشمند یها با استفاده از روش

 .معلم تهران تیدانشگاه ترب ،یو علوم ورزش یبدن¬تیدانشکده ترب

  ،.حاجی آخوندزاده، مسعود. سجادی، سید نصراهلل.، محمودی، احمدی.، ساعت چیان، وحید

بررسی اولويت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور از ديدااه (. 1390)
 .. دومین هماي  ملی مديريت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرودصاحب نظران

 یریا ابزار اندازه یاستانداردساز .(1394). عباو ی،اري، خداعلیرضا. ی،اله حسین.، ،کردلو 

 فصلنامه پژوه  در مديريت ورزشی و رفتار حرکتی 2ورزش،  قيازطر یاتیتبل یريباورپذ

 .9شماره  ،اپییپ زدهیس ، ۵سا  

 یورزش تیبر موفق یو اجتماع یعوامل اقتصاد ریتأر یبررس(. 1392الهام. ) ا،ین ميکر 
 ،یارشد علوم اقتصاد ینامه کارشناس انيپا (.2012-1996) کیالمپ یها یکشورها در باز

 نور استان تهران. امیمرکز تهران غرب، دانشگاه پ
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