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 چکیده

گیری از بهره ضمن ،موفقیت ورزشیمقیاس  سنجیهای روانتعیین ويژگی و ساخت هدف با حاضرر  پژوهشدر  

 (زن 911مرد و  113) 913 الی اولیه رویؤسرر 98نويس پیش ،نظر متخصررصررانزيربنای نظری گسررترده و ااهار

 سازه روايیبرای سنجش  .اجرا شد نده بودشد انتخاب ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش به که نخبهورزشراار  

آزمون  االتؤسرر سررؤاک که با کل 11 ،نهايتدر .فاده شرردتاسرر واريماکس چرخش و اصررلی هایمؤلفه تحلیل از

نهايی  مقیاسبرای  بودند 93/1 باالتر از المقدور روی يک عامل دارای بار عاملیو حتی داشتندهمبستگی مثبت 

 به روان، توجه، تانیک، حساسیتاجرای هایلفهؤم :شامل عاملی شش ساختار يک اساس،اينبر .انتخاب شردند 

 از استفاده بامقیاس  پايايیسنجش  .کنندمی تبیین را واريانس %28/26که آمد  دستخطا، تعهد و پیشرفت به

از  موفقیت ورزشی مقیاسنشان داد که  (11/1) روز 19 و بازآزمايی در فاصرل   (81/1) همسرانی درونی  هایروش

موفقیت ورزشی با مقیاس که  دهدمی نشران  مطالعه اين مجموع،برخوردار اسرت. در  مناسربی  پايايی ضرراي  

 بعدی هایپژوهش درورزشی موفقیت  سنجش مناس  برای ابزاری بخش،رضايتروايی  و پايايی ضراي  داشتن

 .است
 

 ، هنجارپايايی تحلیل عاملی، ، روايی،موفقیت ورزشی: کلیدی واژگان
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 مقدمه
است که در اکتساب و حفظ موفقیت ورزشی  هايی، تشخیص مؤلفهدرک رفتار ماهرانه هایيکی از چالش

دهد عوامل زيادی در پیشرفت ورزشی . بررسی مطالعات مربوط به موفقیت ورزشی نشان میهستند ثرؤم

-مهارت ،(4) سن (،3)3درونی توانايی ،(2)2آموزش (،1)1تمرين :. اين عوامل شاملدننقش دار انورزشکار

موفقیت ورزشی فرايند يادگیری . باشدمی ورزش( از 7)6بردن و لذت (6)5تعهد ،(5)4شناختیهای روان

های ضروری برای رسیدن به سطح باالی عملکرد فعالی است که در اثر تمرين هدفمند و بهبود مهارت

 های فنی )تکنیکیدر ورزش حاصل ترکیبی از توانايیعملکرد مطلوب  ،واقعدر. (1) آيددست میورزشی به

نفس، مهار اضطراب و غیره( بهو تاکتیکی(، جسمانی )قدرت، سرعت و غیره( و روانی )تمرکز، اعتماد

 .(8) باشدمی

-روانۀ حیط در پیشرفت انگیزشوی برای پیشرفت بستگی دارد.  وفقیت هر ورزشکار به میزان انگیزۀم

يافتن در کارهای سخت، طلنیاز به تس و عبارت است از است برخوردار خاصی اهمیت از ورزش شناسی

. (8)کردن و احساس غرور از موفقیت الت و موانع، بهتر از ديگران عمليابی به کمال، غلبه بر مشکدست

. بردارند اهمیت موفق رفتار و شدهادراک هایگرايی، توانايیهدف مانند عواملی گرايیهدف ۀنظري در

 پشتکار دارای ؛دارند قرار بااليی سطح در جويیرقابت لحاظ از موفق ، ورزشکاران7اساس نظريۀ اتکینسون

 .(9) کنندمی ورزش ،های احتمالیدربارۀ شکست نگرانی بدون ت بوده ویموفق به يابیدست برای زياد

مشاهده خواهد شد که شامل چهار ويژگی عمومی در اجرا قابل شودکه مهارتی آموخته میهنگامی 

اثر پیشرفت در يادگیری مهارت، قابلیت ورزشکار ی است. در پذيرپیشرفت، همسانی، پايداری و انطباق

یری ای يادگهای چندمرحلهيابد. طبق مدلهای تغییريافته افزايش میآمیز در موقعیتبرای اجرای موفقیت

و مدل مراحل هماهنگی و  9ای جنتايلمرحلهمدل دو، 8ای فیتز و پوسنرمرحلهحرکتی مانند مدل سه

آموزی از مرحلۀ ابتدايی تا کامالً ماهر، تغییراتی ، همگام با پیشرفت فرد روی پیوستار مهارت10کنترل نیوول

ییراتی تغ ،شود. همچنینتوانايی شناسايی و اصالح خطای ورزشکاران ايجاد می و در سرعت پیشرفت، توجه

                                                           
1. Training 

2. Teaching 

3. Innate abilities 

4. psychological skills 

5. Commitment 

6. Enjoyment 

7. Atkinson 

8. Fitts & Posner 

9. Gentile 

10. Newell 
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جايی، دقت، همسانی، سرعت و شتاب نیز صورت هداف کینماتیک مهارت مانند جابيابی به اهدر دست

رود ورزشکاران موفق های ورزشی انتظار میبا توجه به اين تغییرات در پیشرفت مهارت .(10)گیرد می

 ها را داشته باشند.برای رسیدن به سطح مطلوب عملکرد ورزشی اين ويژگی

ها آنوجه شود تکنند که باعث میوبی را تجربه میانگیختگی مطل ،ورزشیورزشکاران موفق هنگام فعالیت 

 یزو ن خستگینه احساس و کنند میاحساس تهديد نه  زيرا؛ به شدت بر فعالیت ورزشی متمرکز شود

 آن است که دشواری مهارت دهندۀانگیختگی مطلوب نشان ۀتجرب کنترل بیشتری بر خود و محیط دارند.

شود که گذشت یچنان در فعالیت ورزشی غرق مکه ورزشکار طوریبه ؛ورزشکار هماهنگ استا توانايی ب

قیت ، موفو عملکرد انگیختگی ۀرابط ۀدهندهای توضیحهنظرياکثر اساس بر .(11) کندزمان را احساس نمی

ین تبی هااز موقعیت فردی و نوع تعبیر افرادهای سطح مطلوب انگیختگی، تفاوت اساسورزشکاران بر

، مختاری و واعظ (12) (2011) موسوی عملکرد، فهیمی و واعظ و شود. در ارتباط بین انگیختگیمی

 افراد به نسبت ماهر افراد نشان دادند که (14) (1392و سلیمانی و واعظ موسوی )( 13) (1389موسوی )

 .دارند کمتری اجرا انگیختگی هنگام در مبتدی

-ر است و میتيافتهسازمان ،مهارت ۀآنان دربار دهد که ساختار دانشنشان می 1ورزشکاران خبره مطالعۀ

ته باشند داش گیری خوددقت بیشتری در تصمیم ؛کنند تر از ديگران حلتر و دقیقتوانند مسائل را سريع

وپ تزمان با حمل بسکتبال هم رۀيک بازيکن خب ،مثالعنوانراحتی سازگار شوند؛ بهو با محیط جديد به

پس س .کرداستفاده خواهند تواند به يک يا دو بازيکن حريف نگاه کند و دريابد آنان از چه نوع دفاعیمی

 ،(1988و همکاران ) 2اساس مطالعات توماسبر. (10) يا شوت کندتصمیم بگیرد که دريبل کند، پاس دهد، 

ای خاص را از قبل هپاسخ موقعیت ؛کنندا در سطح بسیار پیشرفته تحلیل میافراد ماهر مشکالت ر

کی های تکنیمهارت ،ديگرعبارتدهند. بهوضعیت مناسب را تشخیص می سرعتبهکنند و ريزی میبرنامه

 ؛(15) باشندهای خاص برای موفقیت ضروری میها در موقعیتیکی و دانش استفاده از اين مهارتو تاکت

ای تنیس، مفاهیم تاکتیکی نشان دادند که بازيکنان حرفه (2007) 3فرسون و کمادلمک ،مثالعنوانبه

. همچنین، توجه و (15) کننددرک میای غیرحرفهنسبت به بازيکنان دانشگاهی يا بازيکنان  را بیشتری

تمرکز باال در ورزشکاران باعث افزايش سرعت واکنش شده و درک فرايندهای مختلف و ظرفیت توجه در 

  (.16) دهدرا نیز افزايش میعادی سخت و غیرشرايط 

                                                           
1. Expert 

2. Tomas 
3. McPherson, Kemodle 
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موفقیت  برای که است هايیمؤلفه و عناصر بررسی ،های درک بهتر مفهوم موفقیت ورزشیراه از يکی

ی محسوب موفقیت ورزش عینی قيدامص که استرفتاری  مؤلفه، از منظور اند.شده گرفته نظر ورزشی در

 .است طراحی نشده موفقیت ورزشکاران را بسنجد بعدیمفهوم چند که بتواند منسجمی مقیاس شوند.می

صورت يا بهو ( 17)بوده  و داوران لیست مخصوص مربیانچکبه صورت  يا ،مرتبطهای سنجشبیشتر 

یل و گ گرايی()ورزش انگیزش پیشرفت ۀنامپرسش .استشدهتدوين  ۀ ورزشیهای مرتبط به انگیزآزمون

و  طلبیرقابت ،گرايیهدف از جنبۀ انگیزش پیشرفت طراحی شده واساس نظريۀ بر (18) (1988) 1ديتر

ر و ، ترشادراک موفقیت رابرتز نامۀپرسش .سنجدورزشکاران را میپیشرفت انگیزش  ،میل به پیروزی

به نظريه اساس اينبر . تمايل به پیشرفتمبتنی استنظريۀ هدف پیشرفت  بر نیز (91) (1998) 2وباالجی

 فرد گرايیهدف ،واقعدر دارد. بستگی هدف سطح نیز و فرد سوی از شدههدف تعیین نوع به مستقیم طور

کلی، طوربه باشد.ورزشی می هایرقابت در فرد کنندۀ پیشرفت، تعیینخودگرايی يا گرايیتکلیف بر مبتنی

-تأکید نمودهموفقیت ورزشی  هایمؤلفه از های معدودیجنبه بر هاپژوهش در رفتهکارهای بهنامهپرسش

 درا بسنج موفقیت ورزشکارانکه بتواند  ی چندگانههامؤلفه قابلیت سنجش با آزمونی ساخت ،لذا؛ اند

 از است عبارت حاضر پژوهش هدف ،مطالعاتی هایيافته و نظری مبانی به توجه بادارد.  سزايیهب اهمیت

 را ورزشی موفقیت ابعاد که موفقیت ورزشی مقیاس پايايی سنجش و عاملی ساختار تعیین ساخت،

 .شود شامل آن نظری مفهوم با متناسب

 

 پژوهش روش
 یلتحل روش به عاملی ساختار بررسی به که باشدمی همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش، اين روش

 سازندۀ عوامل شناخت برای روشی عنوانبه اکتشافی یعامل از تحلیل ،ديگرعبارتپردازد. بهمی عوامل

 بااليی همبستگی که متغیرهايی دادنقرار هم کنار با یعامل تحلیل .است هشد استفادهموفقیت ورزشی 

  .(20) کندمی استخراج را محدودی تعداد ،موفقیت ورزشی سازندۀ متغیر زيادی تعداد از ،دارند

تیمی  رشتۀ 4 شامل ورزشی رشتۀ 10 نخبۀ زن و مرد ورزشکاران شامل حاضر پژوهش آماری جامعۀ

برداری، ووشو، میدانی، کشتی، وزنه و انفرادی )دو رشتۀ 6 و (بسکتبالو  والیبال هندبال، فوتبال،)

اينهب .خاب شدندتناتصادفی ای مرحلهچندای گیری خوشهکه به روش نمونه تیراندازی و قايقرانی( بود

ت صوررشته به 10های ورزشی تیمی و انفرادی، های مختلف مرتبط با رشتهترتیب که از میان فدراسیون

های های ورزشی، ورزشکاران عضو تیمگروهاز میان اين در مرحلۀ بعد  ند.اول انتخاب شد ۀگیری مرحلنمونه

                                                           
1. Gill, Deter 

2. Roberts, Treasure and Balague 
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 پژوهش هدف برحسب نمونه حجم انتخاب انتخاب شدند. نهايی ۀعنوان نمونهای لیگ برتر بهملی و باشگاه

-هئارا نظری قواعد از گیرینمونه رايج هایفرمولجای استفاده از به ،حجم نمونهیین عت برای .گرفت انجام

 هر ازایبهعاملی  تحلیل مطالعات در نیازمورد نمونۀ کهاين به توجه با. داستفاده ش متخصصان توسط شده

 گويه است، 38 شاملاولیه  مقیاسکه آنجاازو  است شده پیشنهادآزمودنی  10 تا 5بین  نامهپرسش گويۀ

های ملی عضو تیم (100) زن( و 205ورزشکار مرد ) 305 ،ترتیبايننظر رسید. بهنفر مکفی به 305 ۀنمون

 ینمیانگ عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند.های لیگ برتر کشور بهشی و باشگاههای مختلف ورزرشته

 بود. 98/2سال با انحراف استاندارد  31تا  18با دامنۀ  5/23 ،نمونه ینس

های ورزشکاران ويژگی گرفتننظردر نظری وبنای زير مرور بایت ورزشی قموفمقیاس  اعتباريابی و ساخت

مروری بررسی عوامل مؤثر در موفقیت ورزشی مشخص شده است که  ۀدر مطالع .است هشد موفق تنظیم

نگرانه، چندبعدی و تعاملی نیازمند است تا بتواند ورزشکاران نخبه را از به بررسی کل ،موفقیت ورزشی

 هایهای شخصیتی، مهارت تکنیکی و مهارتشناختی، ويژگیهای روانهای توانايی جسمی، مهارتجنبه

ارتند که عبکرد کید میأت مقیاسدر هايی لفهگیری مؤکاربنای نظری بر بهزير. (21)تاکتیکی توصیف کند 

و ( 72) 5، تعهد(42،62) 4، حساسیت به خطا(52) 3، تکنیک(16،42) 2، توجه(32،22)1روان اجرای :از

ای يادگیری حرکتی مرحلههای چندنظريه های پويا،بر نظريۀ سیستم مبتنی اين عوامل .(82) 6پیشرفت

طراحی شد. سؤال  38 بامقیاسی در ابتدا بنای نظری، زير ربا تکیه بد. نباشمیو نظريۀ انگیزش پیشرفت 

علوم ورزشی بدنی و تربیت متخصصاستاد  10 اختیار در صوری و محتوايی روايی تعیین برایاين مقیاس 

ی . برای بررسنگارش آن داوری کنند و شیوۀگويه  بنای نظری هرزير رۀباتا در گرفت قرار مربی ورزش 5و 

( CVI)8( و شاخص روايی محتوايی 7CVRنسبت روايی محتوايی )نامه از دو روش يی محتوای پرسشارو

ترتیب نسبت روايی محتوا به ،CVIو  CVRهای شده و فرمولهای ذکراستفاده شد. با استفاده از روش

 ايرانی موفقیتمقیاس بودن روايی محتوای مکفیدست آمد که نشانۀ به 89/0و شاخص روايی محتوا  91/0

اعمال و  سؤاالت اصالح ،اضافه حذف،بازنويسی،  خصوصپیشنهادات آنان درهمچنین  ورزشی می باشد.

                                                           
1.  Flow state 

2. Attention 

3. Technik 

4. Sensitivity to error 

5. Commitment 

6. Achievement 

7. Content validity ratio 

8. Content validity Index 
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کامالً  1ای از گزينه 6صورت در قالب طیف لیکرت به مقیاساين  د.حاصل ش الیؤس 30 مقیاسی درنهايت،

مقیاس  ۀدهندتشکیل ۀفلشش مواجرا شد.  پژوهش ۀتنظیم و بر روی نمونکامالً موافقم  6مخالفم تا 

 :باشندمیموفقیت ورزشی به شرح زير 

بهترين اجرای خود  ،ای از انگیختگی ذهنی وجود دارد که ورزشکار در آن سطحسطح بهینه روان:اجرای. 1

اجرای . (29) ها نیز تفاوت دارد. اين سطح در بین افراد و تا حد بسیار زيادی در بین ورزشدهدرا انجام می

صورت عمل را به فرد ،در آن است که های شخصیو مهارت های موقعیتیتعادل بین چالش ینوع ،روان

نترل کدهد و در عین تمرکز در تکلیف و فقدان نگرانی دربارۀ خود، خودی و تقريباً خودکار انجام میهخودب

 داند کهمی یحالت ذهنی مطلوبروان را  ( نیز اجرای2004) 1آساکاوا (.22) زيادی بر اجرای مهارت دارد

از  زيادی دارند و ۀانگیز ؛یت هستندمشغول انجام فعال شدتبه ؛ندهست مدانظر شناختی کارافراد از در آن،

های ، مهارت3، ادراک توانايی2انگیزۀ درونیمستلزم اجرای روان در ورزش . (03) برنداجرای مهارت لذت می

ق حیاتی فبرای ورزشکاران رقابتی در تسهیل عملکرد مو که باشدمی4شناختی و خودپندارۀ مثبتروان

 .سنجندرا میعامل اجرای روان  ،در مقیاس موفقیت ورزشی 30 و 23، 20، 13، 10سؤاالت  (.31) است

توجه يک  .(8) ستا يا رويدادها هاساختن آگاهی به دامنۀ محدودی از محرکمعطوف ،توجهتوجه: . 2

 آندوم بعد  .باشدمیبعدی است که يک بعد آن مربوط به تالش ذهنی در پردازش اطالعات مفهوم چند

ن و بعد آخر آست ا هاگرفتن محرکمربوط به درک انتخابی يا توانايی تمرکز در تکلیف خاص و ناديده

-مدل سهاساس بر. (24) باشدمی حین ورزشزمان به دو يا چند عمل درهم پرداختنمربوط به توانايی 

-شیارانه توجه میوهآن های به تمام بخشان مبتدی در ابتدای تمرين ای فیتز و پوسنر، ورزشکارمرحله

 کنند که مفیدترينهايی تنظیم میسوی منابع و جنبهاما ورزشکاران ماهر و موفق توجه خود را به؛ دنکن

شده و  شیارانه کاستهوه همقدار توجاز با ادامۀ تمرين،  .کنداطالعات را برای اجرای مهارت فراهم می

توجه و تمرکز باال در ورزشکاران  شده،اساس مطالعات انجامبر (.10)شود طور خودکار اجرا میمهارت به

ی عادو ظرفیت توجه در شرايط سخت و غیرباعث افزايش سرعت واکنش شده و درک فرايندهای مختلف 

د تواننمیکه به موقعیت تا جايیشیارانه وهبدون توجه ورزشکاران ماهر  ،واقعدر(. 16دهد )را نیز افزايش می

خوبی بهز ها نیدر رقابت که حالشان چگونه استبدون توجه به اين و کنندلیف تمرکز میطور کامل بر تکبه

 د. نسنجعامل توجه را می 27و 24، 17، 7، 4سؤاالت  (.29) کنندعمل می

 

                                                           
1. Asakawa 

2. Intrinsic motivation 

3. Perceived ability 

4. Positive self-concept 
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در سزايی هثیر بأشناختی تـ  های ادراکیطريق حفظ مهارتو منظم از مندتمرينات هدف تکنیک:. 3

ها شامل سرعت و عمل مناسب، قابلیت اين تکنیک (.4) های خاص در ورزشکاران دارداکتساب تکنیک

ی در مهارت، دقت در بازی و هماهنگ ول تکنیکی و تاکتیکی، سطح پیشرفتۀتکرار عمل، تغییر سرعت، اص

دارای توانايی آموزی در اثر مهارت ورزشکاران ماهر ،(1985طبق نظر نیوول ) .(25) باشداجرا می

توانند با مقتضیات هر موقعیت اجرايی منطبق شوند و نحوی که میبه ؛شوندکردن حرکت میپارامتريزه

سؤاالت  (.10) کنندرا اجرا می يابد که با کمترين انرژی آنحدی افزايش میاثربخشی اجرای حرکتشان به

 .سنجندمیرا عامل تکنیک  25 و 22، 19، 5

ای به نام پااليش وجود دارد که در آن ورزشکار بر طبق نظر فیتز و پوسنر، مرحلهبر خطا:حساسیت به. 4

کند. در طول فرايند آمیز مهارت و همسانی آن از کوششی به کوشش ديگر تمرکز میاجرای موفقیت

ه فرد خطا نام دارد ک بهآيد که حساسیت دست میيابد و قابلیتی بهاجرا کاهش میپذيری پااليش، تغییر

 .مختص ورزشکاران ماهر و موفق است ،. اين قابلیتتواند خطاهای خود را شناسايی و اصالح کندبا آن می

نظر بیک طبق  (.10) کنندمهارت را از کوششی به کوشش ديگر با همسانی خوبی اجرا می ،کهصورتاينبه

استفاده و سرعت شناسايی خطا با ماهر و مبتدی در نوع اطالعات مورد انورزشکار ،(1995) 1و لیوبل

 یاتناشی از اطالع ورزشکاران مبتدی و پیشرفته های مهارتی بینيکديگر تفاوت دارند. برخی از تفاوت

 26 و 16، 15، 6، 3سؤاالت . (26) دهنداست که افراد ماهر برای شناسايی خطا مورد پردازش قرار می

 سنجند.میرا خطا  بهعامل حساسیت 

 و پشتکار میزان دهندۀاست و نشان خاص یرفتار به خاطرتعلق و وابستگی احساس نوعی ،تعهد د:هتع. 5

 شناختی،روان يک ساختار عنوانبه ورزشی . تعهدباشدمی رفتارآن  در مشارکت ادامۀ برای افراد پايداری

 نیروهای کنندۀاست و منعکس های ورزشیفعالیت در مستمر شرکت جهت فرد میل دهندۀنشان

ۀ ادام بر پافشاری بر روانی مبتنی هایساختزير اهمیت دهندۀننشا و مشارکت ادامۀ برای فرد انگیزشی

احساس های خود تیمیباشد. ورزشکاران موفق در قبال رشتۀ ورزشی و هممی معین فعالیت يا رفتار يک

 سنجند.میرا  هدعامل تع 29و 28، 18، 9، 8سؤاالت  (.27) کنندمیمسئولیت و تعهد 

 و پیشرفت برای وی ۀانگیز میزان به بهینه عملکرد برای ورزشکار هر موفقیت و تالش پیشرفت:. 6

 از ورزش شناسیروان ۀحیط در که باشدمی انگیزش انواعاز  يکی پیشرفت انگیزش .دارد بستگی موفقیت

يابی به کمال، يافتن در کارهای سخت، دستاز نیاز به تسلطاست  و عبارت است برخوردار خاصی اهمیت

                                                           
1. Beek, Lewbel   



 9911، بهار 91رفتار حرکتی شماره                                                                                                                 991

 

؛ به نقل از 2004، 1کردن و احساس غرور از موفقیت )ويتنغلبه بر مشکالت و موانع، بهتر از ديگران عمل

 توجه مورد ورزشکاران رفتار بینیپیش و يابیتلع در که ستا یهايزمینه از يکی پیشرفتۀ انگیز .(8

و خبرگی، سرعت پیشرفت ورزشکار هارت رفتن فرد در پیوستار رسیدن به مگام با جلوهم ،واقعدر .است

ابقات و عملکردش در مس کردهها پیدا ها و تکنیکتسلط بیشتری در مهارت کهطوریبه .کندنیز تغییر می

 سنجند.میرا عامل پیشرفت  21 و 12، 11، 2، 1سؤاالت . شودبهتر می

 ديتر و گیلپیشرفت  انگیزش گرايی يانامۀ ورزشپرسشرا از گهم برای بررسی روايی پژوهشدر اين 

از  سطحیپنج لیکرت مقیاس با که است الؤس 25 حاوی نامهاين پرسش .استفاده شد (1988)

 به میل ،طلبیرقابتمقیاس خرده سه از نامهپرسش اين .شودمی گذارینمره مخالفکامالً تا موافقکامالً

 امتیاز توانمی هامقیاسخرده کردن امتیازجمع طريقاز (.18است )شده تشکیل گرايیهدفو  پیروزی

 و همکاران بهرام پژوهش در گرايیورزش ۀنامپرسش پايايی وروايی . کرد محاسبه را فرد هر گرايیورزش

 (. 32) باشدکه برای ورزشکاران مناسب می بود 89/0آلفای کرونباخ شد. ضريب  يیدأت و ارزيابی (1381)

 ورزشی، هایباشگاه و هافدراسیون مسئوالن با الزم هایهماهنگی و پژوهش هایهدف تشريح از پس 

 ورزشکاران از ها،به پرسش دهیپاسخ نحوۀ و پژوهش اهمیت و ضرورت زمینۀ در توضیحاتی ارائۀ ضمن

 حداکثر اما ؛مطرح نبود هاسؤال به پاسخ برای زمانی محدوديت دهند. پاسخ هانامهپرسش به شد خواسته

بدون  ورزشکاران که بود اين هدف نکرد. تجاوز دقیقه 30 از هانامهپرسش تکمیل برای الزم زمان

 ضريب تا دهند پاسخ هاسؤال به دقت و آرامش با ،هانامهپرسش تکمیل زمان نظر از گرفتنقرار فشارتحت

 همۀ و نشد اعمال پژوهش در شرکت برای اجباری هیچ ،ضمندر يابد. افزايش هاپاسخ و اعتبار دقت

 توزيع، ورزشکاران بین گروهی صورتبه هانامهپرسش کردند. شرکت پژوهش در با رضايت ورزشکاران

اردوهای آمادگی و  در محلهای ملی م به توضیح است که ورزشکاران تیمالز .شد آوریو جمع تکمیل

 بررسی قرار گرفتند. موردشده در شهر تهران ت برگزارمسابقا در اردویهای لیگ برتر ورزشکاران باشگاه

 یفیـتوص رماآ بود. ازستنباطی ا و توصیفی رماآ شامل حاضر پژوهش در دهستفااردمو ریماآ یهاروش

املی ـع لـتحلی روش ازتنباطی ـسا رماآ ده شد و درستفاا کندگیاپر و یمرکز یشاخصها محاسبۀای رـب

 موفقیت ورزشی استفاده شد.مرتبط با ی هاسمقیاخرده  تأيید ایبراکتشافی 

 

 

 

                                                           
1. Weiten 
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 نتایج

استفاده از  با زمینه اين در نظراساتید صاحب از نفره د توسط نامهپرسش محتوايی روايی کهاين از پس

 از نیز نامهپرسش سازۀروايی  گرفت، قرار تأيید موردو شاخص روايی محتوايی نسبت روايی محتوايی 

 شد.  بررسی زير به شکل اصلی هایمؤلفه روش با تحلیل عوامل طريق

 
عنوان مجوزی برای اجرای به بارتلت کرويت و 1(KMOنتايج آزمون شاخص کفايت نمونه گیری ) ر9جدوک   

 تحلیل عاملی
 825/0 گیریشاخص کفايت نمونه

 439/4905 بودن ماتريس همبستگیبارتلت يا شاخص شناختهآزمون کرويت 

 0001/0 سطح معناداری

 

ای آماره گیرینمونه کفايت شاخص. است مناسبی نمونۀ املیع تحلیل آماری نمونۀ، 1جدول به توجه با

عاملی  ها برای تحلیلهای موجود بین دادههمبستگی باشد، 7/0مقدار آن بزرگتر يا برابر با اگر است که 

 هاداده برای عاملی تحلیل بودنسودمند نمونه و حجم بودنمطلوب از حاکی، 82/0مقدار و  مناسب است

ای جامعه متعلق به هشدهای مشاهدهستگیهمباين فرضیه را که ماتريس ،  2کرويت بارتلت آزمون .ستا

 که دهدمی نشان را داریامعن سطح 05/0تر از کوچک مقادير. آزمايدبا متغیرهای ناهمبسته است را می

 بر عاملی تحلیل اجرای ،گیرینمونه کفايت بر عالوه ديگرعبارتبه .است مفید هاداده برای یعامل تحلیل

 د.بو خواهد توجیهقابل نیز مطالعهمورد همبستگی ۀپاي

 
 شدهاستخراج متغیرهای واريانس درصد و ويژه ارزش ر1جدوک

 درصد تراکمی واريانس تبیین شده شدهینیواريانس تب صددر مقدار ويژه هامؤلفه

1 452/8 454/29 454/29 

2 088/3 647/10 101/40 

3 585/2 912/8 014/49 

4 588/1 475/5 489/54 

5 448/1 993/4 481/59 

6 317/1 540/4 685/67 

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Bartlett test of sphericity 
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استخراج است که قابل چرخش از قبل يک از تربزرگويژۀ  ارزش با عامل شش، 2جدول نتايج براساس

 قسمت که دهدمی نشان اطالعات اينکند. نامه را تبیین میدرصد واريانس پرسش %685/67 ،مجموعدر

 واريانس تبیین در ناچیزی سهم عوامل ساير و شودمی تبیین عاملشش  توسط ماتريس واريانس عمدۀ

کند چه مقدار از است که تعیین میبوده 78/0تا  56/0بین  نیز دامنۀ ارزش اشتراکات ،ضمندر .دارند

 شود.وسیلۀ تحلیل تبیین میبهواريانس هر متغیر 

 چرخش از با استفاده و گرديده اجرا اصلی هایمؤلفه روش وسیلۀبه اولیه آماری ۀمشخص بعد مرحلۀ در

 سؤال و دهند نشان را عاملی بیشتری بار مربوطه عوامل روی تا شدند داده چرخش سؤاالت ،واريماکس

ورزشی  نهايی مقیاس موفقیت ۀنسخ ،نهايتدر .شد حذف داشت نامناسبی عاملی بارکه دلیل آنبه 14

 باالتر ويژۀ ارزش دارای که عواملی عاملی، تحلیل اجرای حاصل از نتايج پايۀ بر آمد.سؤالی در 29صورت به

 هایمولفه ۀيافتچرخش ماتريس .شوندمی تعیین استخراجقابل عوامل عنوانبه هستند يک از

 باشد.زير می شرح به عاملی بار براساس شدهاستخراج
 

 اصلی و چرخش واريماکس هایلفهؤم روش باورزشی موفقیت   نامپرسش عوامل تحلیل نتايج ر9جدوک
 

 مقدار گويه اجرای روان

بخش است.کردن برايم جذاب و لذت. تمرين20  71/0  

شود.                    سروصدا معموالً مزاحم عملکرد من نمی . چیزهايی مثل گرما، سرما و23  67/0  

کنم.. در مکان متفاوت با مکان تمرين هم خوب عمل می13  53/0  

کنم کنترل  همه چیز را در دست دارم.. در بیشتر مسابقات حس می30  52/0  

کنم.                        شوم که گاهی گذشت زمان را  فراموش می. چنان در بازی غرق می10  52/0  

 مقدار گويه توجه

کنم.                           . هنگام بازی فقط بر روی بازی تمرکز می24  76/0  

. در حین مسابقه، توانايی خواندن موقعیت بازی را دارم.                                   7  63/0  

کند.               را پرت نمی حواسم. هنگام بازی معموالً چیزی 4  63/0  

دهم.. نقاط قوت و ضعف خود و حريف را تشخیص می27  62/0  

توانم استراتژی جديدی را طراحی و اجرا کنم.                           صورت لزوم می. در17  36/0  

 مقدار گويه تانیک

دارم.گويند که من تکنیک خاص خودم را . ديگران می22  69/0  

هايم مناسب است.                                                    . سرعت اجرای تکنیک25  66/0  

کنم.طول فصل آمادگی بدنی خود را حفظ می. در19  59/0  

ها خوب است.ام در اجرای تکنیک. هماهنگی بدنی5  48/0  
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 مقدار گويه حساسیت به خطا

کنم.مناسب جسمی و ذهنی هم خوب عمل میشرايط نا. هنگام خستگی و 3  74/0  

توانم خطاهای خود را شناسايی کنم.. هنگام اجرا می6  55/0  

کنم.خوبی دقت می. در اجرای مهارت به15  48/0  

توانم خطاهای خود را در اجرای بعدی اصالح کنم.. معموالً می16  40/0  

توانم خطاهای ساير بازيکنان را نیز تشخیص دهم.                              . می26  38/0  

 مقدار گويه تعهد

شوم.   موقع حاضر میها و مسابقات به. در تمرين9  78/0  

گذارم.. به رقیبان خود احترام می18  75/0  

کنم.  هايم در مسابقه و تمرين غفلت نمیتیمی. از تشويق هم29  52/0  

. برای رشتۀ ورزشی خود و مقررات آن احترام قائلم.28  39/0  

ای دارم.. در شکست و پیروزی رفتار محترمانه8  36/0  

 مقدار گويه پیشرفت

است.  های گذشته عملکردم در مسابقات بهتر شده . نسبت به ماه1  76/0  

ام.     گرفته تشويق مربی قرار.  به تازگی در بیشتر مسابقات مورد21  66/0  

است.   های گذشته عملکردم در تمرينات بهتر شده . نسبت به ماه11  61/0  

کنم.خوبی اجرا میها را بهتمرينی هم، تکنیک. پس از چند هفته بی12  48/0  

ام.         ها تسلط پیدا کردهها و تکنیک. در اثر تمرين و ممارست، بر مهارت2  37/0  

 

 ؛گیرندمی قرار عامل همان زير دارند بیشتری عاملی بارکه  االتؤس از گروه هر ،3جدول نتايج اساسبر

-می راموفقیت ورزشی  نامۀپرسش مقیاسخرده 6 از مقیاسخرده يک ،االتؤس از گروه اين کهمعنیبدين

 د وهخطا، تع به، حساسیت مربوط به اجرای روان، توجه، تکنیک ترتیببه االتؤس نوع اساسبر که سنجند

 برای بعدیچند ابزاری منزلۀبه راموفقیت ورزشی  نامۀپرسش سازۀ روايی نتايج، اين باشد.می پیشرفت

 .دادند قرار تأيید مورد موفقیت ورزشکاران گیریو اندازه ارزيابی

و  ونباخ(کرآلفای ضريبروش همسانی درونی ) دواز  موفقیت ورزشی نامۀپرسش پايايی بررسی برای

 آمده 4جدولکه شرح آن در  شد فادهتهفته اس 3فاصلۀ  به( ایطبقهدرون ستگیببازآزمايی )ضريب هم

 مقیاس انگیزش پیشرفت با آن هایمؤلفه همبستگی نامه،پرسش رایگهم روايی بررسی منظوراست. به

تأثیر زيادی در موفقیت  ،انگیزش پیشرفت که اندداده نشان شدهانجاممطالعات  زيرا ؛گرديد محاسبه

مالحظه  که طورهمان .ستا آمده 4جدول در نیز رايیگهم روايی شواهد مربوط به اطالعات دارد.ورزشی 
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 و مثبت ستگیبهمP<0 .001سطح  درموفقیت ورزشی و انگیزش پیشرفت  هایمؤلفه بین شودمی

 .دارد وجود معناداری

 

 موفقیت ورزشی  نامپرسشپايايی  ضراي  ر1جدوک

                بستگیهم ضري  هامؤلفه

 ایطبقهدرون

 ستگیهمب ضري 

 رايیگهم

 کرونباخآلفای

 89/0 68/0 90/0 اجرای روان

 88/0 66/0 90/0 توجه

 89/0 65/0 89/0 تکنیک

 88/0 59/0 88/0 حساسیت به خطا

 89/0 67/0 90/0 دهتع

 89/0 69/0 90/0 پیشرفت

 89/0 66/0 90/0 کل

 

دهندۀ همسانی است که نشان 89/0لفای کرونباخ برای کل آزمون آضريب  4،با توجه به نتايج جدول

برای کل  نیزای طبقهگی درونتسهمب روش به پايايی ضرايب ،درونی باالی اين مقیاس است. همچنین

 .است برخوردار کافیپايايی  ازموفقیت ورزشی  مقیاس که گفت توانمیبنابراين  ؛است 90/0آزمون 

   .است آمده 5جدول در جنسیت تفکیک به ورزشی موفقیت مقیاس هایمؤلفه توصیفی هایشاخص
 

 های مقیاس موفقیت ورزشی به تفایک جنسیتهای توصیفی مؤلفهشاخص ر3جدوک
 کشیدگی حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین جنسیت متغیرها

 اجرای روان
 -39/0 30 14 08/3 03/25 پسر

 -36/0 28 14 04/3 02/23 دختر

 توجه
 -55/0 30 15 97/2 32/25 پسر

 -49/0 28 14 01/3 29/22 دختر

 تکنیک
 -46/0 24 11 31/2 55/20 پسر

 -43/0 23 12 36/2 14/19 دختر

 حساسیت به خطا
 -38/0 30 15 91/2 88/24 پسر

 -39/0 30 16 10/3 99/24 دختر



 993                                                                                           معرفی مقیاس موفقیت ورزشی

 
 

 تعهد
 -23/1 30 13 41/2 23/27 پسر

 -29/1 29 15 29/2 29/27 دختر

 پیشرفت
 -70/0 30 15 98/2 39/25 پسر

 -65/0 28 15 33/2 23/24 دختر

 کل ۀنمر
 -59/0 174 103 69/12 43/148 پسر

 -52/0 166 106 69/9 96/140 دختر

  

ر موفقیت ورزشی دهای میانگین مؤلفه ۀدهد که بیشترين نمريافته های پژوهش مطابق جدول نشان می

ای همیانگین نمره هايافته نتايج ،هر دو گروه پسران و دختران مربوطه به عامل تعهد بوده است. همچنین

های اجرای روان، توجه، تکنیک و پیشرفت در پسران را بیشتر از دختران و میانگین عامل مربوط به

 کمی بیشتر از پسران نشان داده را انهای حساسیت به خطا و تعهد در دخترهای مربوط به عاملنمره

 بوده است. 96/140و دختران  43/148کل موفقیت پسران  میانگین نمرۀاست. 

های درصدی به تفکیک شده در ورزشکاران با استفاده از رتبهگیریهنجارهای مربوط به متغیرهای اندازه

 ۀنمر حسب کسانی کهگروه را بردرصدی، وضعیت نسبی فرد در  ۀاست. رتبجنسیت تدوين و تنظیم شده

 ؛ودشها استفاده میدرصدی يا صدک ۀهنجارهای درصدی از رتب در کند.اند مشخص میاو گرفتهتر از پايین

 ۀگروه هنجار بیشتر است و نمر %90يعنی از  ؛در پیشرفت 29خام  ۀ، نمر6جدولمثال با توجه به عنوانبه

موفقیت ورزشی  ۀپرسشنام صدکی هنجارهایگروه هنجار بیشتر است.  %50يعنی از  ؛در پیشرفت 25خام 

 .اندشده ارائه 7و  6جدول ورزشکاران پسر و دختر نخبه در
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 های مقیاس موفقیت ورزشی ورزشااران پسر نخبهمؤلفه صدکی يا درصدی هنجارهای ر2جدوک

 درصدینمرات  پیشرفت تعهد حساسیت به خطا تانیک توجه اجرای روان

21 21 17 21 24 21 10 

23 22 19 22 25 24 20 

23 23 19 23 26 24 25 

23 24 20 24 27 24 30 

24 25 20 24 27 25 40 

25 26 20 25 28 25 50 

26 26 21 26 28 26 60 

27 27 22 27 29 27 70 

27 28 23 27 29 28 75 

28 28 23 28 29 28 80 

29 29 23 28 30 29 90 

30 30 24 30 30 30 100 

 
 نخبه های مقیاس موفقیت ورزشی ورزشااران دخترمؤلفه صدکی هنجارهای ر6جدوک

 نمرات درصدی پیشرفت تعهد حساسیت به خطا تانیک توجه اجرای روان

20 20 16 22 25 21 10 

22 21 18 23 25 23 20 

22 22 18 24 26 23 25 

22 23 19 24 27 23 30 

23 24 19 24 27 25 40 

24 25 19 25 28 24 50 

25 25 20 26 28 25 60 

26 26 21 27 28 26 70 

26 27 22 27 28 27 75 

27 27 22 28 29 27 80 

27 28 22 28 29 28 90 

28 28 23 30 29 28 100 
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 گیرینتیجه و بحث

گرديد.  موفقیت ورزشی اجرا ايرانی مقیاس سنجیروان هایويژگی تعیین و ساخت منظوربه حاضر پژوهش

 اين زمینه مورد مرتبط با هاینامهپرسش موفقیت ورزشی و نظری پیشینۀ ابتدا ،مقیاس اين برای ساخت

 ؛ای يادگیری حرکتیهای چندمرحلهمدلاساس بر مطالعات اين از شدهاستخراج موارد گرفت. قرار بررسی

مدل اجرای روان جکسون و ، 1ای جنتايلمرحله ای فیتز و پوسنر، مدل دومرحله مانند مدل سه

 را مقدماتی های مقیاسگويهبنای زير کهقرار گرفت انگیزش پیشرفت  ۀو نظري (1999) 2یلنتمیهاچیک

 نامناسب موارد و گرفتند قرار الويت در مرتبط با موفقیت ورزشی مطالعات در مشابه دادند. موارد تشکیل

نسبت روايی  ،ترتیببه .گرفت قرار يید متخصصانأت مورد آزمون صوری و محتوايی روايیو  شدند حذف

 ۀنامبودن روايی محتوای پرسشدست آمد که نشانۀ مکفیبه 89/0و شاخص روايی محتوا  91/0محتوا 

 در داشت اشاره هاگويهبه وضوح  کهمتخصصان پیشنهادهای  از برخی باشد.ايرانی موفقیت ورزشی می

سازه از روش تحلیل عاملی  روايی برای بررسی .شد اعمال نمونه بر اجرا از قبل نهايی مقیاس سازیآماده

اطمینان نشان  %99با  ،بود 82/0گیری که مقدار آن اساس آزمون کفايت نمونهبر شد. ادهاکتشافی استف

بعد از تحلیل عاملی، سهم همچنین های پژوهش برای تحلیل عاملی قابلیت مناسبی دارد. داد که داده

تعداد که طوریبه ؛ها و قدرت تبیین واريانس آزمون مشخص گرديدهای ويژۀ آنها يا ارزشيک از عاملهر

که قدرت تبیین بسیار مناسب  کرداز واريانس کل را تبیین  % 68/67 ،عامل با ارزش ويژۀ بیشتر از يک 6

ترين حالت خود قرار دارند و هیچ های جدول پیش از چرخش در ابتدايیداده دهد.را نشان می آزمون اين

ش يابی به بهترين ترکیب عاملی از چرخبردن اين حالت و دستبرای از بین .نظم معینی بر آن حاکم نیست

 که داد نشان اصلی هایمؤلفه تحلیل روش به عاملی تحلیل نتايج ،نهايتدر شد. هادواريماکس استف

 در ويژه ارزش واريانس درصد ترتیببه که است عامل 6 دارای و بعدیچند ابزاریموفقیت ورزشی  مقیاس

ريب . ضاز: اجرای روان، توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد و پیشرفت عبارتندموفقیت ورزشی  تبیین

د. پس محاسبه شنیز  کرونباخ و بازآزمايیطريق آلفای موفقیت ورزشی از مقیاسپايايی و همسانی درونی 

-داشته    پايايی مناسبی 89/0پايايی سؤال و ضريب  29موفقیت ورزشی با  نامۀاز حذف يک سؤال، پرسش

 است.

زيابی موفقیت تواند برای ارموفقیت ورزشی می مقیاسدهد که وهش نشان میايج حاصل از اين پژنت

آمده در دستهای بهشده از اين پژوهش با برخی عاملهای استخراجکار رود. عاملورزشی ورزشکاران به

                                                           
1. Gentile 

2. Jackson, Csikszentmihalyi 
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ی لیهایکنتمجکسون و چ ،(19) (1998رابرتز و همکاران ) ،(18) (1988) های ديل و گیتريج پژوهشانت

هماهنگی دارد.  (82) (1380واعظ موسوی )و  (32) (2008) 1کاواباتا، مالت و جکسون ،(11) (1999)

واعظ  ،مثالعنوانبه ؛هستند سواما در بیش از سه عامل هم ؛ها هماهنگ نیستنداگرچه برخی از عامل

اخ در کرونبنامۀ آمادگی روانی ورزشکاران نشان داد که ضريب آلفای( در اعتباريابی پرسش1380موسوی )

نامه یشرفت و توجه در اين پرسشهای پاست که با عامل 75/0و در عامل تمرکز  77/0عامل انگیزش 

 2ندالکو ا جکسون مقیاس اجرای روانمرتبط با عامل اجرای روان نیز  ،همچنین. (29) باشدسو میهم

 مطالعات مشخص شد که بین تجربۀاين . در باشدمی (23) (2008) و همکاران کاواباتا و (33) (2002)

اجرای روان و عملکرد ورزشی مطلوب ارتباط زيادی وجود دارد و باعث تعادل بین مهارت ورزشی و 

 3درونی تنظیم عاملعامل اجرای روان با  ،طرفیاز گردد.های موقعیتی در ورزشکاران نخبه میچالش

 ورزشکارانینیز اساس اين مطالعه بر باشد.سو میهمنیز  (2013و همکاران ) 4مقیاس انگیزۀ ورزشی پلیتر

برند های ورزشی لذت میتکنیکهای رقابتی را دارند در حالت تنظیم درونی باال از اجرای ورزش که تجربۀ

ای هموقع اجرای تکنیک کنترل و تسلط بااليی دارند که اسحساحدی ورزشکاران موفق به ،واقع(. در34)

 .شودمیخود و خودکار اجرا هطور خودبهکنند باحساس میورزشی 

 اهنگهم (2002) 5بوش و سالمالدوراندنوعی با پژوهش بهو حساسیت به خطا نیز  تکنیک، تعهد هایمؤلفه

ی های جسمی، روانی، تکنیکهای مرتبط با مهارتموفقیت ورزشی به مؤلفه ،اساس اين پژوهشباشند. برمی

ورزشکاران  ( در بررسی آمادگی2009) 6روبازا، سالتارلی و برتوللو. همچنین (6) و تاکتیکی بستگی دارد

و تعهد در طی  7طريق روش کیفی و مصاحبۀ عمقی مشخص نمودند که پشتکار، پايداری موفق و ماهر از

 و دنباشصر حیاتی آمادگی ورزشکاران برای شرکت در مسابقات ورزشی میاانجام تمرينات ورزشی، عن

 دهندای از راهبردهای آمادگی ذهنی و تکنیکی را نشان میورزشکاران در مرحلۀ رقابت، دامنۀ گسترده

(35).  

های مربوط به مقیاس موفقیت ورزشی بیشترين میانگین مربوط میان مؤلفه اساس نتايج اين پژوهش، ازبر

در موفقیت ورزشکاران پذيری بودن و مسئولیتمتعهداهمیت  ۀدهندبوده است که نشان به شاخص تعهد

 جداول استخراج اند.محاسبه شده پسر و ورزشکاران نخبۀ دختر برای نیز درصدی نخبه است. هنجارهای

                                                           
1. Kawabata, Mallett and Jackson 

2. Eklund 

3. Intrinsic regulation 

4. Pelletier 

5. Durand-Bush and Salmela 

6. Bertollo, Saltarelli and Robazza 

7. Consistency 
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 مناسب مرجعی مقیاس، از متخصصان ديگر ۀاستفاد هنگام به که است سودمند جهت اين از هنجاری

 .دهدقرار می آنان اختیار در هانمره ۀمقايس برای

-میبرای را درگسترده ابعاد موفقیت ورزشی که است آن دهندۀننشا پژوهش هایيافته از کلی بندیجمع

اش در انجام تکالیف احساس فرد از میزان کارايی و توانايیها و که غیر از پیشرفت مهارتطوری؛ بهگیرد

، شامل ابعادی مانند اجرای روان عملکرد ورزشی، توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد و ورزشی

ای هبیشتر رشتهاين عوامل در موفقیت  ی کهبه دلیل اهمیت و ضرورت .باشدمیپیشرفت ورزشی نیز 

علوم ورزشی  ۀادبیات پژوهشی در حوز ،طرفیاز استفاده شد.موارد در اين مقیاس از اين  دارندورزشی 

 که متخصصصان علوم ورزشیطوریبه ؛رزشکاران داردبودن وتأکید زيادی بر نقش اين عوامل در موفق

 ؛باشدمی مشترک ند که تفاوت بین ورزشکاران موفق و کمتر موفق مربوط به نقش اين عواملاهنشان داد

-به تواندمی و است برخوردار مطلوبی پايايی و اعتبار ازهای آن هفبا مؤلموفقیت ورزشی  مقیاسبنابراين 

 ،همچنین شود. و خبرگی ورزشکاران استفاده موفقیت میزان ارزيابی برایعنوان يک مقیاس چندبعدی 

ار گیرد. قرهای ورزشی بدنی و فدراسیوناندرکاران تربیتاستفادۀ مربیان و دستتواند موردمی مقیاساين 

گیرد،  صورت درستیبه مکنون سازۀ گیری يکاندازه برای مقیاس يک ساختکه صورتیدر است بديهی

-شناخته هایآزمون گیریشکل تاريخچۀ نمونه، مطالعۀ برای ؛خواهد بود گیروقت و سخت العادهفوق

 هاگیری آنشکل که دهدمی نشان (36)برخوردار هستند  مطلوبی بسیار روايی و پايايی از که ایهشد

دارد.  ادامه همچنان هاآن تکامل روند که است درحالی اين و است انجامیده طولبه دهه يک از بیش

عالوه بر  مقیاسشود اين پیشنهاد می .نیست اصل مستثنی اين از نیز پژوهش اين در شدهساخته مقیاس

 ۀزمین و تا اعتبار مالک آن نیز مشخص شود اجرا شودورزشکاران مبتدی نیز  بر روی ،ورزشکاران نخبه

گردد پژوهشی جهت بررسی تحلیل پیشنهاد می، همچنین فراهم گردد. آن ۀدوبار اعتباريابی برای الزم

 ورزشی صورت گیرد.  ۀعاملی تأيیدی مقیاس موفقیت ورزشی در نمون

 

 قدردانی و تشکر

وزارت مرکز مطالعات راهبردی  باشد که با حمايت پژوهشینامۀ دکتری میوهش بخشی از پاياناين پژ

ورزشکاران تیم ملی و لیگ برتر ۀ صمیمان همکاری از وسیلهبديناست.  گرفتهورزش و جوانان صورت 

 نمودند همکاری پژوهش اين اجرای درکه  یمربیانها و دراسیونف و همکاری های تیمی و انفرادیورزش

 بهرامی، رضاعلی دکتردکتر حمید يعقوبی،  از همکاری اساتید متخصص ،همچنین .شودمی زاریگسپاس
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-لیعدکتر محمدی، گلبهروز دکتر چريک، چهارده مجیددکتر فارسی،  رضاعلی عبدلی، دکتر بهروز دکتر

ابی خصوص ارزيدر مشهودی سمیرا دکتر و زادهقاسم عبداهلل شجیع، دکتررضا کاخکی، دکتر صابریرضا 

 گردد.و قدردانی می تشکر مقیاساين 

 

 منابع
1) Starkes J L, Ericsson K A. Expert performance in sports: Advances in research on sport 

expertise. Champaign, IL: Human Kinetics; 2003. 

2) Cote J, Salmela J H, Trudel P, Baria A, Russell S J. The coaching model: A grounded 

assessment of expertise gymnastic coaches’ knowledge. J of Sport   & Exercise Psychology. 

1995; 17:1–17. 

3) Bouchard C, Malina R M. Genetics and olympic athletes: A discussion of methods and 

issues. In J. E. L. Carter (Ed). Kinanthropology of Olympic Athletes. Basel, Switzerland: 

Karger; 1984. 

4) Krampe R, Ericsso K A. Maintaining excellence: Deliberate practice and elite 

performance in young and older pianists. J of Experimental Psychology.1996;125(4):      

331–59. 

5) Gould D, Eklund R C, Jackson S A. US olympic wrestling excellence I: Mental 

preparation, precompetitive cognition and affect. The Sport Psychologist .1992 ;6 :358–82. 

6) Durand-Bush N, Salmela J H. The Development and maintenance of expert athletic 

performance: Perceptions of world and olympic champion. J of applied Sport Psychology. 

2002; 14: 154-71. 

7) Csikszentmihalyi M, Rathunde K, Whalen S. Talented teenagers: The roots of success 

and failure. New York: Cambridge University Press, 1993. 

 .1390؛ نتشارات سمت: اشناسی ورزش. چاپ سوم. تهراناهلل. روانموسوی سیدمحمدکاظم.، مسیبی فتح( واعظ 8

9) Lavan W, Gill D L. Psychological dynamic of sport and exercise. Human Kinetics Second 

Edition Chapter. 2000; 8:103-25. 

کاظم، شجاعی معصومه. چاپ چهارم، تهران: موسوی سیدمحمد( مگیل ريچارد. يادگیری حرکتی. مترجمان: واعظ 10

 .1391بامداد کتاب؛ انتشارات 

11) Jackson S, Csikszentmihalyi M. Flow in sports. Champaign, IL: human kinetics ;1999. 

12) Fahimi F, VaezMousavi M K. Physiological patterning of short badminton serve .A 

psycho physiological perspective to vigilance and arousal. World Applied Sciences Journal. 

2011; 12 (3): 347-50. 

کاظم. الگوی فیزيولوژی پرتاب آزاد بسکتبال. مجلۀ پژوهش در علوم ورزشی. محمد( مختاری پونه، واعظ موسوی سید13

1389 :25 .13-30. 

فیزيولوژی روانی سرويس چکشی داری محمد. الگوی کاظم، گلهموسوی سیدمحمد خضرآبادی آژت، واعظ( سلیمانی14

 .13ـ24(:6)2؛ 1392شناسی ورزش. والیبال. فصلنامۀ مطالعات روان



 919                                                                                           معرفی مقیاس موفقیت ورزشی

 
 

حسین. چاپ اول، طلب رسول، ناصری علیوود کاتلین.، گچل نانسی. رشد حرکتی در طول عمر. مترجمان: حمايت( هی15

 .1392تهران: انتشارات حتمی؛ 

16) Liliana M, Adrian S M. The role of attention in the achievement of sport performance 

in Judo. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013; 84 :1242  – 9. 

نفس و موفقیت ورزشی در الدين صدرالدين. بررسی رابطۀ بین عزترضا، شجاععلی، عباسی غالم( بشارت محمد17

 .31-44 :(12) 3؛ 1381ۀ حرکت. گیران. نشريها و کشتیفوتبالیست

18) Gill D L, Deter T E. Development of the sport orientation questionnaire .Research 

Quarterly for Exercise and Sport.1988; 59(3): 191-202. 

19) Roberts G C, Treasure D, Balague G. Achievement goals in sport. The development and 

validation of the perception of success questionnaire .Journal of Sport Sciences.1998; 16: 

337-47. 

: نشر پور کرم، صفری رضا. راهنمای جامع کاربرد اس.پی. اس. اس در تحقیقات پیمايشی. چاپ چهارم. تهران( حبیب20

 .1390متفکران؛ 

ای هها و مدلموسوی سیدمحمدکاظم. بررسی عوامل مؤثر در موفقیت ورزشی مبتنی بر نظريه افروز، واعظ( موسوی سیده21

 . در دست چاپ.1393شناسی ورزش. مرتبط. نشريۀ مطالعات روان

22) Csikszentmihalyi M. Beyond boredom and anxiety. 25th anniversary ed. San Francisco: 

Jossey-Bass; 2000. 

23) Kawabata M, Mallett C J, Jackson S A. The flow state scale-2 and dispositional flow 

scale-2: Examination of factorial validity and reliability for Japanese adults. Psychology of 

Sport and Exercise. 2008; 9: 465–85. 

24) Brewer B W. Handbook of sports medicine and science sport psychology .Blackwell 

publishing; International Olympic committee. UK, 2009. 

25) Phillips E, Davids K, Renshaw L, Portus M. Acquisition of expertise in cricket fast 

bowling: Perceptions of expertplayers and coaches. Journal of Science and Medicine in 

Sport. 2014; 17(1), 85-90. 

26) Beek P J, Lewbel A. The science of juggling. Scientific American,. 1995; 273:  92-7. 

27) Sousa C, Torregrosa M, Vilderch C, Villamarin F, Cruz J. Commitment of young soccer 

players. Psicothema (PubMed). 2007; 19 (2): 256-62. 

-(. فصلSASY Psychنامۀ آمادگی روانی ورزشکاران )موسوی سیدمحمدکاظم. تعیین روايی و پايايی پرسش( واعظ 28

 .33-46(، 20)4و 3؛ 1380نامۀ المپیک. پايیز و زمستان 

موسوی سیدمحمدکاظم. تهران: چاپ  شناسی ورزش. مترجم: واعظ( وينتر گراهام، مارتین کتی. راهنمای عملی روان29

 .1391سوم، انتشارات بامداد کتاب؛ 

30) Asakawa K. Flow experience and autotelic personality in Japanese college students: 

How do they experience challenges in daily life? Journal of Happiness Studies. 2004; 5: 

123–54. 



 9911، بهار 91رفتار حرکتی شماره                                                                                                                 911

 

31) Jackson S A, Thomas P R, Marsh H W, Smethurst C J. Relationship between flow ,self-

concept, psychological skills, and performance. Journal of Applied Sport Psychology, 

2001 ;13:129-53. 

ی. گراينامۀ ورزشزاده محسن، خلجی حسن، صنعتکاران افسانه. تعیین اعتبار و پايايی پرسش( بهرام عباس، شفیع32

 .75-88:  5، 1381پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ 

33) Jackson S A, Eklund R C. Assessing flow in physical activity: The flow state scale-2 

and dispositional flow scale-2. Journal of Sport   & Exercise Psychology. 2002; 24: 133–50. 

34) Pelletier L, Rocchi M, Vallerand R, Deci E, Ryan R. Validation of the revised sport 

motivation scale (SMS-II). Psychology of Sport and Exercise. 2013; 14 :329-41. 

35) Bertollo M, Saltarelli B, Robazza C. Mental preparation strategies of elite modern 

pentathletes. Psychology of Sport and Exercise. 2009; 10: 244–54. 

 گراث. راهنمای سنجش روانی .مترجمان: پاشا شريفی حسن، نیکخو محمدرضا. چاپ اول، تهران: انتشارات( مارنات گری36

 .1386سمت؛ 
 

 ارجاع دهی به روش وناوور

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         .کاظم. معرفی مقیاس موفقیت ورزشیمحمدسید موسوی موسوی سیده افروز، واعظ

  .123-42(:19)7 ؛1394بهار 



 919                                                                                           معرفی مقیاس موفقیت ورزشی

 
 

Introducing the Sport Success Scale (SSS) 
 

 2VaezMousavi .K., M1Mousavi. A 

 

1. PhD student at Imam Reza University*  

2. Professor at Imam Hosein University 

 
Received date: 2014/04/15                   Accepted date: 2014/09/14 

 

Abstract  

 

The Present study aimed at constructing and determining pcycometric properties of 

the sport success scale (SSS). After utilizing the broad theoretical foundation and 

experts opinion, the initial draft consisting of 38 questions was administered on 305 

(205 men and 100 women) elite athletes which were selected via cluster random 

sampling. The Principal Components Analysis and Varimax Normalized Rotation 

was applied for measuring structural validity. Ultimately, 29 questions, which had 

positive correlation with all questions and had a minimum loading higher than 0.35 

on a single factor, were selected. Factor analysis defined 6 factors includes 

components (Flow state, Attention, Technique, Sensitivity to error, Commitment, 

Achievement) which encompassed 67.68% of the total variability of the data. The 

measure of scale reliability with using internal consistency (0.89) and test-retest 

reliability after a 21 day interval (0.90) showed that the SSS possessed suitable 

reliability coefficients. All together, results of the present study showed that the SSS 

had satisfactory reliability and validity and it is considered a suitable tool for 

measuring sport achievement. 
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