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چکیده
در پژوهش حاضرر با هدف ساخت و تعیین ويژگیهای روانسنجی مقیاس موفقیت ورزشی ،ضمن بهرهگیری از
زيربنای نظری گسررترده و ااهارنظر متخصررصرران ،پیشنويس  98سررؤالی اولیه روی  113( 913مرد و  911زن)
ورزشراار نخبه که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شده بودند اجرا شد .برای سنجش روايی سازه
از تحلیل مؤلفههای اصررلی و چرخش واريماکس اسرتفاده شررد .درنهايت 11 ،سررؤاک که با کل س رؤاالت آزمون
همبستگی مثبت داشتند و حتیالمقدور روی يک عامل دارای بار عاملی باالتر از  1/93بودند برای مقیاس نهايی
انتخاب شردند .برايناساس ،يک ساختار شش عاملی شامل :مؤلفههای اجرایروان ،توجه ،تانیک ،حساسیت به
خطا ،تعهد و پیشرفت بهدست آمد که  %26/28واريانس را تبیین میکنند .سنجش پايايی مقیاس با استفاده از
روشهای همسرانی درونی ( )1/81و بازآزمايی در فاصرل  19روز ( )1/11نشان داد که مقیاس موفقیت ورزشی از
ضرراي

پايايی مناسربی برخوردار اسرت .درمجموع ،اين مطالعه نشران میدهد که مقیاس موفقیت ورزشی با

داشتن ضراي

پايايی و روايی رضايتبخش ،ابزاری مناس

برای سنجش موفقیت ورزشی در پژوهشهای بعدی

است.
واژگان کلیدی :موفقیت ورزشی ،روايی ،تحلیل عاملی ،پايايی ،هنجار

*نويسنده مسئول

Email: afrooz2d1386@yahoo.com
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مقدمه
يکی از چالشهای درک رفتار ماهرانه ،تشخیص مؤلفههايی است که در اکتساب و حفظ موفقیت ورزشی
مؤثر هستند .بررسی مطالعات مربوط به موفقیت ورزشی نشان میدهد عوامل زيادی در پیشرفت ورزشی
ورزشکاران نقش دارند .اين عوامل شامل :تمرين ،)1(1آموزش ،)2(2توانايی درونی ،)3(3سن ( ،)4مهارت-
های روانشناختی ،)5(4تعهد )6(5و لذتبردن  )7(6از ورزش میباشد .موفقیت ورزشی فرايند يادگیری
فعالی است که در اثر تمرين هدفمند و بهبود مهارتهای ضروری برای رسیدن به سطح باالی عملکرد
ورزشی بهدست میآيد ( .)1درواقع ،عملکرد مطلوب در ورزش حاصل ترکیبی از توانايیهای فنی (تکنیکی
و تاکتیکی) ،جسمانی (قدرت ،سرعت و غیره) و روانی (تمرکز ،اعتمادبهنفس ،مهار اضطراب و غیره)
میباشد (.)8
موفقیت هر ورزشکار به میزان انگیزۀ وی برای پیشرفت بستگی دارد .انگیزش پیشرفت در حیطۀ روان-
شناسی ورزش از اهمیت خاصی برخوردار است و عبارت است از نیاز به تسلطيافتن در کارهای سخت،
دستيابی به کمال ،غلبه بر مشکالت و موانع ،بهتر از ديگران عملکردن و احساس غرور از موفقیت (.)8
در نظريۀ هدفگرايی عواملی مانند هدفگرايی ،توانايیهای ادراکشده و رفتار موفق اهمیت دارند .بر
اساس نظريۀ اتکینسون ،7ورزشکاران موفق از لحاظ رقابتجويی در سطح بااليی قرار دارند؛ دارای پشتکار
زياد برای دستيابی به موفقیت بوده و بدون نگرانی دربارۀ شکستهای احتمالی ،ورزش میکنند (.)9
هنگامیکه مهارتی آموخته میشود چهار ويژگی عمومی در اجرا قابلمشاهده خواهد شد که شامل
پیشرفت ،همسانی ،پايداری و انطباقپذيری است .در اثر پیشرفت در يادگیری مهارت ،قابلیت ورزشکار
برای اجرای موفقیتآمیز در موقعیتهای تغییريافته افزايش میيابد .طبق مدلهای چندمرحلهای يادگیری
حرکتی مانند مدل سهمرحلهای فیتز و پوسنر ،8مدل دومرحلهای جنتايل 9و مدل مراحل هماهنگی و
کنترل نیوول ،10همگام با پیشرفت فرد روی پیوستار مهارتآموزی از مرحلۀ ابتدايی تا کامالً ماهر ،تغییراتی
در سرعت پیشرفت ،توجه و توانايی شناسايی و اصالح خطای ورزشکاران ايجاد میشود .همچنین ،تغییراتی
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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در دستيابی به اهداف کینماتیک مهارت مانند جابهجايی ،دقت ،همسانی ،سرعت و شتاب نیز صورت
میگیرد ( .)10با توجه به اين تغییرات در پیشرفت مهارتهای ورزشی انتظار میرود ورزشکاران موفق
برای رسیدن به سطح مطلوب عملکرد ورزشی اين ويژگیها را داشته باشند.
ورزشکاران موفق هنگام فعالیت ورزشی ،انگیختگی مطلوبی را تجربه میکنند که باعث میشود توجه آنها
به شدت بر فعالیت ورزشی متمرکز شود؛ زيرا نه احساس تهديد میکنند و نه احساس خستگی و نیز
کنترل بیشتری بر خود و محیط دارند .تجربۀ انگیختگی مطلوب نشاندهندۀ آن است که دشواری مهارت
با توانايی ورزشکار هماهنگ است؛ بهطوریکه ورزشکار چنان در فعالیت ورزشی غرق میشود که گذشت
زمان را احساس نمیکند ( .)11براساس اکثر نظريههای توضیحدهندۀ رابطۀ انگیختگی و عملکرد ،موفقیت
ورزشکاران براساس سطح مطلوب انگیختگی ،تفاوتهای فردی و نوع تعبیر افراد از موقعیتها تبیین
میشود .در ارتباط بین انگیختگی و عملکرد ،فهیمی و واعظ موسوی ( ،)12( )2011مختاری و واعظ
موسوی ( )13( )1389و سلیمانی و واعظ موسوی ( )14( )1392نشان دادند که افراد ماهر نسبت به افراد
مبتدی در هنگام اجرا انگیختگی کمتری دارند.
مطالعۀ ورزشکاران خبره 1نشان میدهد که ساختار دانش آنان دربارۀ مهارت ،سازمانيافتهتر است و می-
توانند مسائل را سريعتر و دقیقتر از ديگران حل کنند؛ دقت بیشتری در تصمیمگیری خود داشته باشند
و با محیط جديد بهراحتی سازگار شوند؛ بهعنوانمثال ،يک بازيکن خبرۀ بسکتبال همزمان با حمل توپ
می تواند به يک يا دو بازيکن حريف نگاه کند و دريابد آنان از چه نوع دفاعی استفاده خواهندکرد .سپس
تصمیم بگیرد که دريبل کند ،پاس دهد ،يا شوت کند ( .)10براساس مطالعات توماس 2و همکاران (،)1988
افراد ماهر مشکالت را در سطح بسیار پیشرفته تحلیل میکنند؛ پاسخ موقعیتهای خاص را از قبل
برنامهريزی میکنند و بهسرعت وضعیت مناسب را تشخیص میدهند .بهعبارتديگر ،مهارتهای تکنیکی
و تاکتیکی و دانش استفاده از اين مهارتها در موقعیتهای خاص برای موفقیت ضروری میباشند ()15؛
بهعنوانمثال ،مکفرسون و کمادل )2007( 3نشان دادند که بازيکنان حرفهای تنیس ،مفاهیم تاکتیکی
بیشتری را نسبت به بازيکنان دانشگاهی يا بازيکنان غیرحرفهای درک میکنند ( .)15همچنین ،توجه و
تمرکز باال در ورزشکاران باعث افزايش سرعت واکنش شده و درک فرايندهای مختلف و ظرفیت توجه در
شرايط سخت و غیرعادی را نیز افزايش میدهد (.)16

1. Expert
2. Tomas
3. McPherson, Kemodle
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يکی از راههای درک بهتر مفهوم موفقیت ورزشی ،بررسی عناصر و مؤلفههايی است که برای موفقیت
ورزشی در نظر گرفته شدهاند .منظور از مؤلفه ،رفتاری است که مصاديق عینی موفقیت ورزشی محسوب
میشوند .مقیاس منسجمی که بتواند مفهوم چندبعدی موفقیت ورزشکاران را بسنجد طراحی نشده است.
بیشتر سنجشهای مرتبط ،يا به صورت چکلیست مخصوص مربیان و داوران بوده ( )17و يا بهصورت
آزمونهای مرتبط به انگیزۀ ورزشی تدوين شدهاست .پرسشنامۀ انگیزش پیشرفت (ورزشگرايی) گیل و
ديتر )18( )1988( 1براساس نظريۀ انگیزش پیشرفت طراحی شده و از جنبۀ هدفگرايی ،رقابتطلبی و
میل به پیروزی ،انگیزش پیشرفت ورزشکاران را میسنجد .پرسشنامۀ ادراک موفقیت رابرتز ،ترشر و
باالجیو )19( )1998( 2نیز بر نظريۀ هدف پیشرفت مبتنی است .تمايل به پیشرفت براساس اين نظريه به
طور مستقیم به نوع هدف تعیینشده از سوی فرد و نیز سطح هدف بستگی دارد .درواقع ،هدفگرايی فرد
مبتنی بر تکلیفگرايی يا خودگرايی ،تعیینکنندۀ پیشرفت فرد در رقابتهای ورزشی میباشد .بهطورکلی،
پرسشنامههای بهکاررفته در پژوهشها بر جنبههای معدودی از مؤلفههای موفقیت ورزشی تأکید نموده-
اند؛ لذا ،ساخت آزمونی با قابلیت سنجش مؤلفههای چندگانه که بتواند موفقیت ورزشکاران را بسنجد
اهمیت بهسزايی دارد .با توجه به مبانی نظری و يافتههای مطالعاتی ،هدف پژوهش حاضر عبارت است از
ساخت ،تعیین ساختار عاملی و سنجش پايايی مقیاس موفقیت ورزشی که ابعاد موفقیت ورزشی را
متناسب با مفهوم نظری آن شامل شود.
روش پژوهش
روش اين پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی میباشد که به بررسی ساختار عاملی به روش تحلیل
عوامل میپردازد .بهعبارتديگر ،از تحلیل عاملی اکتشافی بهعنوان روشی برای شناخت عوامل سازندۀ
موفقیت ورزشی استفاده شده است .تحلیل عاملی با کنار هم قراردادن متغیرهايی که همبستگی بااليی
دارند ،از تعداد زيادی متغیر سازندۀ موفقیت ورزشی ،تعداد محدودی را استخراج میکند (.)20
جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل ورزشکاران مرد و زن نخبۀ  10رشتۀ ورزشی شامل  4رشتۀ تیمی
(فوتبال ،هندبال ،والیبال و بسکتبال) و  6رشتۀ انفرادی (دو و میدانی ،کشتی ،وزنهبرداری ،ووشو،
تیراندازی و قايقرانی) بود که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای تصادفی انتخاب شدند .بهاين
ترتیب که از میان فدراسیونهای مختلف مرتبط با رشتههای ورزشی تیمی و انفرادی 10 ،رشته بهصورت
نمونهگیری مرحلۀ اول انتخاب شدند .در مرحلۀ بعد از میان اين گروههای ورزشی ،ورزشکاران عضو تیمهای
1. Gill, Deter
2. Roberts, Treasure and Balague
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ملی و باشگاههای لیگ برتر بهعنوان نمونۀ نهايی انتخاب شدند .انتخاب حجم نمونه برحسب هدف پژوهش
انجام گرفت .برای تعیین حجم نمونه ،بهجای استفاده از فرمولهای رايج نمونهگیری از قواعد نظری ارائه-
شده توسط متخصصان استفاده شد .با توجه به اينکه نمونۀ موردنیاز در مطالعات تحلیل عاملی بهازای هر
گويۀ پرسشنامه بین  5تا  10آزمودنی پیشنهاد شده است و ازآنجاکه مقیاس اولیه شامل  38گويه است،
نمونۀ  305نفر مکفی بهنظر رسید .بهاينترتیب 305 ،ورزشکار مرد ( )205و زن ( )100عضو تیمهای ملی
رشتههای مختلف ورزشی و باشگاههای لیگ برتر کشور بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند .میانگین
سنی نمونه 23/5 ،با دامنۀ  18تا  31سال با انحراف استاندارد  2/98بود.
ساخت و اعتباريابی مقیاس موفقیت ورزشی با مرور زيربنای نظری و درنظرگرفتن ويژگیهای ورزشکاران
موفق تنظیم شده است .در مطالعۀ مروری بررسی عوامل مؤثر در موفقیت ورزشی مشخص شده است که
موفقیت ورزشی ،به بررسی کل نگرانه ،چندبعدی و تعاملی نیازمند است تا بتواند ورزشکاران نخبه را از
جنبههای توانايی جسمی ،مهارتهای روانشناختی ،ويژگیهای شخصیتی ،مهارت تکنیکی و مهارتهای
تاکتیکی توصیف کند ( .)21زيربنای نظری بر بهکارگیری مؤلفههايی در مقیاس تأکید میکرد که عبارتند
از :اجرای روان ،)22،23(1توجه ،)24،16( 2تکنیک ،)25( 3حساسیت به خطا ،)26،24( 4تعهد )27( 5و
پیشرفت .)28( 6اين عوامل مبتنی بر نظريۀ سیستمهای پويا ،نظريههای چندمرحلهای يادگیری حرکتی
و نظريۀ انگیزش پیشرفت میباشند .با تکیه بر زيربنای نظری ،در ابتدا مقیاسی با  38سؤال طراحی شد.
اين مقیاس برای تعیین روايی صوری و محتوايی در اختیار  10استاد متخصص تربیتبدنی و علوم ورزشی
و  5مربی ورزش قرار گرفت تا دربارۀ زيربنای نظری هر گويه و شیوۀ نگارش آن داوری کنند .برای بررسی
روايی محتوای پرسشنامه از دو روش نسبت روايی محتوايی ( )CVR7و شاخص روايی محتوايی )CVI(8
استفاده شد .با استفاده از روشهای ذکرشده و فرمولهای  CVRو  ،CVIبهترتیب نسبت روايی محتوا
 0/91و شاخص روايی محتوا  0/89بهدست آمد که نشانۀ مکفیبودن روايی محتوای مقیاس ايرانی موفقیت
ورزشی می باشد .همچنین پیشنهادات آنان درخصوص بازنويسی ،حذف ،اضافه ،اصالح سؤاالت اعمال و

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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درنهايت ،مقیاسی  30سؤالی حاصل شد .اين مقیاس در قالب طیف لیکرت بهصورت  6گزينهای از  1کامالً
مخالفم تا  6کامالً موافقم تنظیم و بر روی نمونۀ پژوهش اجرا شد .شش مولفۀ تشکیلدهندۀ مقیاس
موفقیت ورزشی به شرح زير میباشند:
 .1اجرایروان :سطح بهینهای از انگیختگی ذهنی وجود دارد که ورزشکار در آن سطح ،بهترين اجرای خود
را انجام میدهد .اين سطح در بین افراد و تا حد بسیار زيادی در بین ورزشها نیز تفاوت دارد ( .)29اجرای
روان ،نوعی تعادل بین چالشهای موقعیتی و مهارتهای شخصی است که در آن ،فرد عمل را بهصورت
خودبهخودی و تقريباً خودکار انجام میدهد و در عین تمرکز در تکلیف و فقدان نگرانی دربارۀ خود ،کنترل
زيادی بر اجرای مهارت دارد ( .)22آساکاوا )2004( 1نیز اجرای روان را حالت ذهنی مطلوبی میداند که
در آن ،افراد ازنظر شناختی کارامد هستند؛ بهشدت مشغول انجام فعالیت هستند؛ انگیزۀ زيادی دارند و از
اجرای مهارت لذت میبرند ( .)30اجرای روان در ورزش مستلزم انگیزۀ درونی ،2ادراک توانايی ،3مهارتهای
روانشناختی و خودپندارۀ مثبت4میباشد که برای ورزشکاران رقابتی در تسهیل عملکرد موفق حیاتی
است ( .)31سؤاالت  23 ،20 ،13 ،10و  30در مقیاس موفقیت ورزشی ،عامل اجرای روان را میسنجند.
 .2توجه :توجه ،معطوفساختن آگاهی به دامنۀ محدودی از محرکها يا رويدادها است ( .)8توجه يک
مفهوم چندبعدی است که يک بعد آن مربوط به تالش ذهنی در پردازش اطالعات میباشد .بعد دوم آن
مربوط به درک انتخابی يا توانايی تمرکز در تکلیف خاص و ناديدهگرفتن محرکها است و بعد آخر آن
مربوط به توانايی پرداختن همزمان به دو يا چند عمل درحین ورزش میباشد ( .)24براساس مدل سه-
مرحلهای فیتز و پوسنر ،ورزشکاران مبتدی در ابتدای تمرين به تمام بخشهای آن هوشیارانه توجه می-
کنند؛ اما ورزشکاران ماهر و موفق توجه خود را بهسوی منابع و جنبههايی تنظیم میکنند که مفیدترين
اطالعات را برای اجرای مهارت فراهم میکند .با ادامۀ تمرين ،از مقدار توجه هوشیارانه کاسته شده و
مهارت بهطور خودکار اجرا میشود ( .)10براساس مطالعات انجامشده ،توجه و تمرکز باال در ورزشکاران
باعث افزايش سرعت واکنش شده و درک فرايندهای مختلف و ظرفیت توجه در شرايط سخت و غیرعادی
را نیز افزايش میدهد ( .)16درواقع ،ورزشکاران ماهر بدون توجه هوشیارانه به موقعیت تا جايیکه میتوانند
بهطور کامل بر تکلیف تمرکز میکنند و بدون توجه به اينکه حالشان چگونه است در رقابتها نیز بهخوبی
عمل میکنند ( .)29سؤاالت  24 ،17 ،7 ،4و 27عامل توجه را میسنجند.

1. Asakawa
2. Intrinsic motivation
3. Perceived ability
4. Positive self-concept
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 .3تکنیک :تمرينات هدفمند و منظم ازطريق حفظ مهارتهای ادراکی ـ شناختی تأثیر بهسزايی در
اکتساب تکنیکهای خاص در ورزشکاران دارد ( .)4اين تکنیکها شامل سرعت و عمل مناسب ،قابلیت
تکرار عمل ،تغییر سرعت ،اصول تکنیکی و تاکتیکی ،سطح پیشرفتۀ مهارت ،دقت در بازی و هماهنگی در
اجرا میباشد ( .)25طبق نظر نیوول ( ،)1985ورزشکاران ماهر در اثر مهارتآموزی دارای توانايی
پارامتريزهکردن حرکت میشوند؛ بهنحوی که میتوانند با مقتضیات هر موقعیت اجرايی منطبق شوند و
اثربخشی اجرای حرکتشان بهحدی افزايش میيابد که با کمترين انرژی آن را اجرا میکنند ( .)10سؤاالت
 22 ،19 ،5و  25عامل تکنیک را میسنجند.
 .4حساسیت بهخطا :برطبق نظر فیتز و پوسنر ،مرحله ای به نام پااليش وجود دارد که در آن ورزشکار بر
اجرای موفقیت آمیز مهارت و همسانی آن از کوششی به کوشش ديگر تمرکز میکند .در طول فرايند
پااليش ،تغییرپذيری اجرا کاهش میيابد و قابلیتی بهدست میآيد که حساسیت به خطا نام دارد که فرد
با آن میتواند خطاهای خود را شناسايی و اصالح کند .اين قابلیت ،مختص ورزشکاران ماهر و موفق است.
بهاينصورتکه ،مهارت را از کوششی به کوشش ديگر با همسانی خوبی اجرا میکنند ( .)10طبق نظر بیک
و لیوبل ،)1995( 1ورزشکاران ماهر و مبتدی در نوع اطالعات مورداستفاده و سرعت شناسايی خطا با
يکديگر تفاوت دارند .برخی از تفاوتهای مهارتی بین ورزشکاران مبتدی و پیشرفته ناشی از اطالعاتی
است که افراد ماهر برای شناسايی خطا مورد پردازش قرار میدهند ( .)26سؤاالت  16 ،15 ،6 ،3و 26
عامل حساسیت به خطا را میسنجند.
 .5تعهد :تعهد ،نوعی احساس وابستگی و تعلقخاطر به رفتاری خاص است و نشاندهندۀ میزان پشتکار و
پايداری افراد برای ادامۀ مشارکت در آن رفتار میباشد .تعهد ورزشی بهعنوان يک ساختار روانشناختی،
نشاندهندۀ میل فرد جهت شرکت مستمر در فعالیتهای ورزشی است و منعکسکنندۀ نیروهای
انگیزشی فرد برای ادامۀ مشارکت و نشاندهندۀ اهمیت زيرساختهای روانی مبتنی بر پافشاری بر ادامۀ
يک رفتار يا فعالیت معین میباشد .ورزشکاران موفق در قبال رشتۀ ورزشی و همتیمیهای خود احساس
مسئولیت و تعهد میکنند ( .)27سؤاالت  28 ،18 ،9 ،8و 29عامل تعهد را میسنجند.
 .6پیشرفت :تالش و موفقیت هر ورزشکار برای عملکرد بهینه به میزان انگیزۀ وی برای پیشرفت و
موفقیت بستگی دارد .انگیزش پیشرفت يکی از انواع انگیزش میباشد که در حیطۀ روانشناسی ورزش از
اهمیت خاصی برخوردار است و عبارت است از نیاز به تسلطيافتن در کارهای سخت ،دستيابی به کمال،

1. Beek, Lewbel
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غلبه بر مشکالت و موانع ،بهتر از ديگران عملکردن و احساس غرور از موفقیت (ويتن2004 ،1؛ به نقل از
 .)8انگیزۀ پیشرفت يکی از زمینههايی است که در علتيابی و پیشبینی رفتار ورزشکاران مورد توجه
است .درواقع ،همگام با جلورفتن فرد در پیوستار رسیدن به مهارت و خبرگی ،سرعت پیشرفت ورزشکار
نیز تغییر میکند .بهطوریکه تسلط بیشتری در مهارتها و تکنیکها پیدا کرده و عملکردش در مسابقات
بهتر میشود .سؤاالت  12 ،11 ،2 ،1و  21عامل پیشرفت را میسنجند.
در اين پژوهش برای بررسی روايی همگرا از پرسشنامۀ ورزشگرايی يا انگیزش پیشرفت گیل و ديتر
( )1988استفاده شد .اين پرسشنامه حاوی  25سؤال است که با مقیاس لیکرت پنجسطحی از
کامالًموافق تا کامالًمخالف نمرهگذاری میشود .اين پرسشنامه از سه خردهمقیاس رقابتطلبی ،میل به
پیروزی و هدفگرايی تشکیل شدهاست ( .)18ازطريق جمعکردن امتیاز خردهمقیاسها میتوان امتیاز
ورزشگرايی هر فرد را محاسبه کرد .روايی و پايايی پرسشنامۀ ورزشگرايی در پژوهش بهرام و همکاران
( )1381ارزيابی و تأيید شد .ضريب آلفای کرونباخ  0/89بود که برای ورزشکاران مناسب میباشد (.)32
پس از تشريح هدفهای پژوهش و هماهنگیهای الزم با مسئوالن فدراسیونها و باشگاههای ورزشی،
ضمن ارائۀ توضیحاتی در زمینۀ ضرورت و اهمیت پژوهش و نحوۀ پاسخدهی به پرسشها ،از ورزشکاران
خواسته شد به پرسشنامهها پاسخ دهند .محدوديت زمانی برای پاسخ به سؤالها مطرح نبود؛ اما حداکثر
زمان الزم برای تکمیل پرسشنامهها از  30دقیقه تجاوز نکرد .هدف اين بود که ورزشکاران بدون
تحتفشار قرارگرفتن از نظر زمان تکمیل پرسشنامهها ،با آرامش و دقت به سؤالها پاسخ دهند تا ضريب
دقت و اعتبار پاسخها افزايش يابد .درضمن ،هیچ اجباری برای شرکت در پژوهش اعمال نشد و همۀ
ورزشکاران با رضايت در پژوهش شرکت کردند .پرسشنامهها بهصورت گروهی بین ورزشکاران توزيع،
تکمیل و جمعآوری شد .الزم به توضیح است که ورزشکاران تیمهای ملی در محل اردوهای آمادگی و
ورزشکاران باشگاههای لیگ برتر در اردوی مسابقات برگزارشده در شهر تهران موردبررسی قرار گرفتند.
روشهای آماری مورداستفاده در پژوهش حاضر شامل آمار توصیفی و استنباطی بود .از آمار توصـیفی
بـرای محاسبۀ شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شد و در آمار اسـتنباطی از روش تحلیـل عـاملی
اکتشافی برای تأيید خرده مقیاسهای مرتبط با موفقیت ورزشی استفاده شد.

1. Weiten
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نتایج
پس از اينکه روايی محتوايی پرسشنامه توسط ده نفر از اساتید صاحبنظر در اين زمینه با استفاده از
نسبت روايی محتوايی و شاخص روايی محتوايی مورد تأيید قرار گرفت ،روايی سازۀ پرسشنامه نیز از
طريق تحلیل عوامل با روش مؤلفههای اصلی به شکل زير بررسی شد.
جدوک9ر نتايج آزمون شاخص کفايت نمونه گیری ( 1)KMOو کرويت بارتلت بهعنوان مجوزی برای اجرای
تحلیل عاملی
0/825
4905/439
0/0001

شاخص کفايت نمونهگیری
آزمون کرويت بارتلت يا شاخص شناختهبودن ماتريس همبستگی
سطح معناداری

با توجه به جدول ،1نمونۀ آماری تحلیل عاملی نمونۀ مناسبی است .شاخص کفايت نمونهگیری آمارهای
است که اگر مقدار آن بزرگتر يا برابر با  0/7باشد ،همبستگیهای موجود بین دادهها برای تحلیل عاملی
مناسب است و مقدار  ،0/82حاکی از مطلوببودن حجم نمونه و سودمندبودن تحلیل عاملی برای دادهها
است .آزمون کرويت بارتلت ، 2اين فرضیه را که ماتريس همبستگیهای مشاهدهشده متعلق به جامعهای
با متغیرهای ناهمبسته است را میآزمايد .مقادير کوچکتر از  0/05سطح معناداری را نشان میدهد که
تحلیل عاملی برای دادهها مفید است .بهعبارتديگر عالوه بر کفايت نمونهگیری ،اجرای تحلیل عاملی بر
پايۀ همبستگی موردمطالعه نیز قابلتوجیه خواهد بود.
جدوک1ر ارزش ويژه و درصد واريانس متغیرهای استخراجشده
مؤلفهها

مقدار ويژه

درصد واريانس تبیینشده

درصد تراکمی واريانس تبیین شده

1
2
3
4
5
6

8/452
3/088
2/585
1/588
1/448
1/317

29/454
10/647
8/912
5/475
4/993
4/540

29/454
40/101
49/014
54/489
59/481
67/685
1. Kaiser-Meyer-Olkin
2. Bartlett test of sphericity
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براساس نتايج جدول ،2شش عامل با ارزش ويژۀ بزرگتر از يک قبل از چرخش قابلاستخراج است که
درمجموع %67/685 ،درصد واريانس پرسشنامه را تبیین میکند .اين اطالعات نشان میدهد که قسمت
عمدۀ واريانس ماتريس توسط شش عامل تبیین میشود و ساير عوامل سهم ناچیزی در تبیین واريانس
دارند .درضمن ،دامنۀ ارزش اشتراکات نیز بین  0/56تا  0/78بودهاست که تعیین میکند چه مقدار از
واريانس هر متغیر بهوسیلۀ تحلیل تبیین میشود.
در مرحلۀ بعد مشخصۀ آماری اولیه بهوسیلۀ روش مؤلفههای اصلی اجرا گرديده و با استفاده از چرخش
واريماکس ،سؤاالت چرخش داده شدند تا روی عوامل مربوطه بار عاملی بیشتری را نشان دهند و سؤال
 14بهدلیل آنکه بار عاملی نامناسبی داشت حذف شد .درنهايت ،نسخۀ نهايی مقیاس موفقیت ورزشی
بهصورت  29سؤالی درآمد .بر پايۀ نتايج حاصل از اجرای تحلیل عاملی ،عواملی که دارای ارزش ويژۀ باالتر
از يک هستند بهعنوان عوامل قابلاستخراج تعیین میشوند .ماتريس چرخشيافتۀ مولفههای
استخراجشده براساس بار عاملی به شرح زير میباشد.
جدوک9ر نتايج تحلیل عوامل پرسشنام موفقیت ورزشی با روش مؤلفههای اصلی و چرخش واريماکس
گويه اجرای روان

مقدار

 .20تمرينکردن برايم جذاب و لذتبخش است.

0/71

 .23چیزهايی مثل گرما ،سرما و سروصدا معموالً مزاحم عملکرد من نمیشود.

0/67

 .13در مکان متفاوت با مکان تمرين هم خوب عمل میکنم.

0/53

 .30در بیشتر مسابقات حس میکنم کنترل همه چیز را در دست دارم.

0/52

 .10چنان در بازی غرق میشوم که گاهی گذشت زمان را فراموش میکنم.

0/52

گويه توجه

مقدار

 .24هنگام بازی فقط بر روی بازی تمرکز میکنم.

0/76

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

0/63

 .4هنگام بازی معموالً چیزی حواسم را پرت نمیکند.

0/63

 .27نقاط قوت و ضعف خود و حريف را تشخیص میدهم.

0/62

 .17درصورت لزوم می توانم استراتژی جديدی را طراحی و اجرا کنم.

0/36

گويه تانیک

مقدار

 .22ديگران میگويند که من تکنیک خاص خودم را دارم.

0/69

 .25سرعت اجرای تکنیکهايم مناسب است.

0/66

 .19درطول فصل آمادگی بدنی خود را حفظ میکنم.

0/59

 .5هماهنگی بدنیام در اجرای تکنیکها خوب است.

0/48
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گويه حساسیت به خطا

مقدار

 .3هنگام خستگی و شرايط نامناسب جسمی و ذهنی هم خوب عمل میکنم.

0/74

 .6هنگام اجرا میتوانم خطاهای خود را شناسايی کنم.

0/55

 .15در اجرای مهارت بهخوبی دقت میکنم.

0/48

 .16معموالً میتوانم خطاهای خود را در اجرای بعدی اصالح کنم.

0/40

 .26می توانم خطاهای ساير بازيکنان را نیز تشخیص دهم.

0/38

گويه تعهد

مقدار

 .9در تمرينها و مسابقات بهموقع حاضر میشوم.

0/78

 .18به رقیبان خود احترام میگذارم.

0/75

 .29از تشويق همتیمیهايم در مسابقه و تمرين غفلت نمیکنم.

0/52

 .28برای رشتۀ ورزشی خود و مقررات آن احترام قائلم.

0/39

 .8در شکست و پیروزی رفتار محترمانهای دارم.

0/36

گويه پیشرفت

مقدار

 .1نسبت به ماههای گذشته عملکردم در مسابقات بهتر شده است.

0/76

 .21به تازگی در بیشتر مسابقات موردتشويق مربی قرار گرفتهام.

0/66

 .11نسبت به ماههای گذشته عملکردم در تمرينات بهتر شده است.

0/61

 .12پس از چند هفته بیتمرينی هم ،تکنیکها را بهخوبی اجرا میکنم.

0/48

 .2در اثر تمرين و ممارست ،بر مهارتها و تکنیکها تسلط پیدا کردهام.

0/37

براساس نتايج جدول ،3هر گروه از سؤاالت که بار عاملی بیشتری دارند زير همان عامل قرار میگیرند؛
بدينمعنیکه اين گروه از سؤاالت ،يک خردهمقیاس از  6خردهمقیاس پرسشنامۀ موفقیت ورزشی را می-
سنجند که براساس نوع سؤاالت بهترتیب مربوط به اجرای روان ،توجه ،تکنیک ،حساسیت به خطا ،تعهد و
پیشرفت میباشد .اين نتايج ،روايی سازۀ پرسشنامۀ موفقیت ورزشی را بهمنزلۀ ابزاری چندبعدی برای
ارزيابی و اندازهگیری موفقیت ورزشکاران مورد تأيید قرار دادند.
برای بررسی پايايی پرسشنامۀ موفقیت ورزشی از دو روش همسانی درونی (ضريب آلفایکرونباخ) و
بازآزمايی (ضريب همبستگی درونطبقهای) به فاصلۀ  3هفته استفاده شد که شرح آن در جدول 4آمده
است .بهمنظور بررسی روايی همگرای پرسشنامه ،همبستگی مؤلفههای آن با مقیاس انگیزش پیشرفت
محاسبه گرديد؛ زيرا مطالعات انجامشده نشان دادهاند که انگیزش پیشرفت ،تأثیر زيادی در موفقیت
ورزشی دارد .اطالعات مربوط به شواهد روايی همگرايی نیز در جدول 4آمده است .همانطور که مالحظه
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میشود بین مؤلفههای موفقیت ورزشی و انگیزش پیشرفت در سطح  P<0.001همبستگی مثبت و
معناداری وجود دارد.
جدوک1ر ضراي
مؤلفهها

پايايی پرسشنام موفقیت ورزشی
ضري

اجرای روان
توجه
تکنیک
حساسیت به خطا
تعهد
پیشرفت
کل

همبستگی

ضري

همبستگی

درونطبقهای

همگرايی

0/90
0/90
0/89
0/88
0/90
0/90
0/90

0/68
0/66
0/65
0/59
0/67
0/69
0/66

آلفایکرونباخ
0/89
0/88
0/89
0/88
0/89
0/89
0/89

با توجه به نتايج جدول 4،ضريب آلفای کرونباخ برای کل آزمون  0/89است که نشاندهندۀ همسانی
درونی باالی اين مقیاس است .همچنین ،ضرايب پايايی به روش همبستگی درونطبقهای نیز برای کل
آزمون  0/90است؛ بنابراين میتوان گفت که مقیاس موفقیت ورزشی از پايايی کافی برخوردار است.
شاخصهای توصیفی مؤلفههای مقیاس موفقیت ورزشی به تفکیک جنسیت در جدول 5آمده است.
جدوک3ر شاخصهای توصیفی مؤلفههای مقیاس موفقیت ورزشی به تفایک جنسیت
متغیرها
اجرای روان

توجه

تکنیک

حساسیت به خطا

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

کشیدگی

پسر

25/03

3/08

14

30

-0/39

دختر

23/02

3/04

14

28

-0/36

پسر

25/32

2/97

15

30

-0/55

دختر

22/29

3/01

14

28

-0/49

پسر

20/55

2/31

11

24

-0/46

دختر

19/14

2/36

12

23

-0/43

پسر

24/88

2/91

15

30

-0/38

دختر

24/99

3/10

16

30

-0/39
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پسر

27/23

2/41

13

30

-1/23

دختر

27/29

2/29

15

29

-1/29

پسر

25/39

2/98

15

30

-0/70

دختر

24/23

2/33

15

28

-0/65

پسر

148/43

12/69

103

174

-0/59

دختر

140/96

9/69

106

166

-0/52

يافته های پژوهش مطابق جدول نشان میدهد که بیشترين نمرۀ میانگین مؤلفههای موفقیت ورزشی در
هر دو گروه پسران و دختران مربوطه به عامل تعهد بوده است .همچنین ،نتايج يافتهها میانگین نمرههای
مربوط به عامل های اجرای روان ،توجه ،تکنیک و پیشرفت در پسران را بیشتر از دختران و میانگین
نمرههای مربوط به عاملهای حساسیت به خطا و تعهد در دختران را کمی بیشتر از پسران نشان داده
است .میانگین نمرۀ کل موفقیت پسران  148/43و دختران  140/96بوده است.
هنجارهای مربوط به متغیرهای اندازهگیریشده در ورزشکاران با استفاده از رتبههای درصدی به تفکیک
جنسیت تدوين و تنظیم شدهاست .رتبۀ درصدی ،وضعیت نسبی فرد در گروه را برحسب کسانی که نمرۀ
پايینتر از او گرفتهاند مشخص میکند .در هنجارهای درصدی از رتبۀ درصدی يا صدکها استفاده میشود؛
بهعنوانمثال با توجه به جدول ،6نمرۀ خام  29در پیشرفت؛ يعنی از  %90گروه هنجار بیشتر است و نمرۀ
خام  25در پیشرفت؛ يعنی از  %50گروه هنجار بیشتر است .هنجارهای صدکی پرسشنامۀ موفقیت ورزشی
ورزشکاران پسر و دختر نخبه در جدول 6و  7ارائه شدهاند.
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جدوک2ر هنجارهای صدکی يا درصدی مؤلفههای مقیاس موفقیت ورزشی ورزشااران پسر نخبه
اجرای روان

توجه

تانیک

حساسیت به خطا

تعهد

پیشرفت

نمرات درصدی

21
23
23
23
24
25
26
27
27
28
29
30

21
22
23
24
25
26
26
27
28
28
29
30

17
19
19
20
20
20
21
22
23
23
23
24

21
22
23
24
24
25
26
27
27
28
28
30

24
25
26
27
27
28
28
29
29
29
30
30

21
24
24
24
25
25
26
27
28
28
29
30

10
20
25
30
40
50
60
70
75
80
90
100

جدوک6ر هنجارهای صدکی مؤلفههای مقیاس موفقیت ورزشی ورزشااران دختر نخبه
اجرای روان

توجه

تانیک

حساسیت به خطا

تعهد

پیشرفت

نمرات درصدی

20
22
22
22
23
24
25
26
26
27
27
28

20
21
22
23
24
25
25
26
27
27
28
28

16
18
18
19
19
19
20
21
22
22
22
23

22
23
24
24
24
25
26
27
27
28
28
30

25
25
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29

21
23
23
23
25
24
25
26
27
27
28
28

10
20
25
30
40
50
60
70
75
80
90
100
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور ساخت و تعیین ويژگیهای روانسنجی مقیاس ايرانی موفقیت ورزشی اجرا گرديد.
برای ساخت اين مقیاس ،ابتدا پیشینۀ نظری موفقیت ورزشی و پرسشنامههای مرتبط با اين زمینه مورد
بررسی قرار گرفت .موارد استخراجشده از اين مطالعات براساس مدلهای چندمرحلهای يادگیری حرکتی؛
مانند مدل سه مرحلهای فیتز و پوسنر ،مدل دو مرحلهای جنتايل ،1مدل اجرای روان جکسون و
چیکنتمیهالی )1999( 2و نظريۀ انگیزش پیشرفت قرار گرفت که زيربنای گويههای مقیاس مقدماتی را
تشکیل دادند .موارد مشابه در مطالعات مرتبط با موفقیت ورزشی در الويت قرار گرفتند و موارد نامناسب
حذف شدند و روايی صوری و محتوايی آزمون مورد تأيید متخصصان قرار گرفت .بهترتیب ،نسبت روايی
محتوا  0/91و شاخص روايی محتوا  0/89بهدست آمد که نشانۀ مکفیبودن روايی محتوای پرسشنامۀ
ايرانی موفقیت ورزشی میباشد .برخی از پیشنهادهای متخصصان که به وضوح گويهها اشاره داشت در
آمادهسازی نهايی مقیاس قبل از اجرا بر نمونه اعمال شد .برای بررسی روايی سازه از روش تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد .براساس آزمون کفايت نمونهگیری که مقدار آن  0/82بود ،با  %99اطمینان نشان
داد که دادههای پژوهش برای تحلیل عاملی قابلیت مناسبی دارد .همچنین بعد از تحلیل عاملی ،سهم
هريک از عاملها يا ارزشهای ويژۀ آنها و قدرت تبیین واريانس آزمون مشخص گرديد؛ بهطوریکه تعداد
 6عامل با ارزش ويژۀ بیشتر از يک % 67/68 ،از واريانس کل را تبیین کرد که قدرت تبیین بسیار مناسب
اين آزمون را نشان میدهد .دادههای جدول پیش از چرخش در ابتدايیترين حالت خود قرار دارند و هیچ
نظم معینی بر آن حاکم نیست .برای از بینبردن اين حالت و دستيابی به بهترين ترکیب عاملی از چرخش
واريماکس استفاده شد .درنهايت ،نتايج تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفههای اصلی نشان داد که
مقیاس موفقیت ورزشی ابزاری چندبعدی و دارای  6عامل است که بهترتیب درصد واريانس ارزش ويژه در
تبیین موفقیت ورزشی عبارتند از :اجرای روان ،توجه ،تکنیک ،حساسیت به خطا ،تعهد و پیشرفت .ضريب
پايايی و همسانی درونی مقیاس موفقیت ورزشی ازطريق آلفای کرونباخ و بازآزمايی نیز محاسبه شد .پس
از حذف يک سؤال ،پرسشنامۀ موفقیت ورزشی با  29سؤال و ضريب پايايی  0/89پايايی مناسبی داشته-
است.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان میدهد که مقیاس موفقیت ورزشی میتواند برای ارزيابی موفقیت
ورزشی ورزشکاران بهکار رود .عاملهای استخراجشده از اين پژوهش با برخی عاملهای بهدستآمده در
1. Gentile
2. Jackson, Csikszentmihalyi
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نتايج پژوهشهای ديل و گیتر ( ،)18( )1988رابرتز و همکاران ( ،)19( )1998جکسون و چیکنتمیهالی
( ،)11( )1999کاواباتا ،مالت و جکسون )23( )2008( 1و واعظ موسوی ( )28( )1380هماهنگی دارد.
اگرچه برخی از عاملها هماهنگ نیستند؛ اما در بیش از سه عامل همسو هستند؛ بهعنوانمثال ،واعظ
موسوی ( )1380در اعتباريابی پرسشنامۀ آمادگی روانی ورزشکاران نشان داد که ضريب آلفایکرونباخ در
عامل انگیزش  0/77و در عامل تمرکز  0/75است که با عاملهای پیشرفت و توجه در اين پرسشنامه
همسو میباشد ( .)29همچنین ،عامل اجرای روان نیز مرتبط با مقیاس اجرای روان جکسون و اکالند2
( )33( )2002و کاواباتا و همکاران ( )23( )2008میباشد .در اين مطالعات مشخص شد که بین تجربۀ
اجرای روان و عملکرد ورزشی مطلوب ارتباط زيادی وجود دارد و باعث تعادل بین مهارت ورزشی و
چالشهای موقعیتی در ورزشکاران نخبه میگردد .ازطرفی ،عامل اجرای روان با عامل تنظیم درونی3
مقیاس انگیزۀ ورزشی پلیتر 4و همکاران ( )2013نیز همسو میباشد .براساس اين مطالعه نیز ورزشکارانی
که تجربۀ ورزشهای رقابتی را دارند در حالت تنظیم درونی باال از اجرای تکنیکهای ورزشی لذت میبرند
( .)34درواقع ،ورزشکاران موفق بهحدی احساس کنترل و تسلط بااليی دارند که موقع اجرای تکنیکهای
ورزشی احساس میکنند بهطور خودبهخود و خودکار اجرا میشود.
مؤلفههای تعهد ،تکنیک و حساسیت به خطا نیز بهنوعی با پژوهش دوراندبوش و سالمال )2002( 5هماهنگ
میباشند .براساس اين پژوهش ،موفقیت ورزشی به مؤلفههای مرتبط با مهارتهای جسمی ،روانی ،تکنیکی
و تاکتیکی بستگی دارد ( .)6همچنین برتوللو ،سالتارلی و روبازا )2009( 6در بررسی آمادگی ورزشکاران
موفق و ماهر از طريق روش کیفی و مصاحبۀ عمقی مشخص نمودند که پشتکار ،پايداری 7و تعهد در طی
انجام تمرينات ورزشی ،عنا صر حیاتی آمادگی ورزشکاران برای شرکت در مسابقات ورزشی میباشند و
ورزشکاران در مرحلۀ رقابت ،دامنۀ گسترده ای از راهبردهای آمادگی ذهنی و تکنیکی را نشان میدهند
(.)35
براساس نتايج اين پژوهش ،از میان مؤلفههای مربوط به مقیاس موفقیت ورزشی بیشترين میانگین مربوط
به شاخص تعهد بوده است که نشاندهندۀ اهمیت متعهدبودن و مسئولیتپذيری در موفقیت ورزشکاران
نخبه است .هنجارهای درصدی نیز برای ورزشکاران نخبۀ دختر و پسر محاسبه شدهاند .استخراج جداول
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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هنجاری از اين جهت سودمند است که به هنگام استفادۀ متخصصان ديگر از مقیاس ،مرجعی مناسب
برای مقايسۀ نمرهها در اختیار آنان قرار میدهد.
جمعبندی کلی از يافتههای پژوهش نشاندهندۀ آن است که موفقیت ورزشی ابعاد گستردهای را دربرمی-
گیرد؛ بهطوریکه غیر از پیشرفت مهارتها و احساس فرد از میزان کارايی و توانايیاش در انجام تکالیف
ورزشی  ،شامل ابعادی مانند اجرای روان عملکرد ورزشی ،توجه ،تکنیک ،حساسیت به خطا ،تعهد و
پیشرفت ورزشی نیز میباشد .به دلیل اهمیت و ضرورتی که اين عوامل در موفقیت بیشتر رشتههای
ورزشی دارند در اين مقیاس از اين موارد استفاده شد .ازطرفی ،ادبیات پژوهشی در حوزۀ علوم ورزشی
تأکید زيادی بر نقش اين عوامل در موفقبودن ورزشکاران دارد؛ بهطوریکه متخصصصان علوم ورزشی
نشان دادها ند که تفاوت بین ورزشکاران موفق و کمتر موفق مربوط به نقش اين عوامل مشترک میباشد؛
بنابراين مقیاس موفقیت ورزشی با مؤلفههای آن از اعتبار و پايايی مطلوبی برخوردار است و میتواند به-
عنوان يک مقیاس چندبعدی برای ارزيابی میزان موفقیت و خبرگی ورزشکاران استفاده شود .همچنین،
اين مقیاس میتواند مورداستفادۀ مربیان و دستاندرکاران تربیتبدنی و فدراسیونهای ورزشی قرار گیرد.
بديهی است درصورتیکه ساخت يک مقیاس برای اندازهگیری يک سازۀ مکنون بهدرستی صورت گیرد،
فوقالعاده سخت و وقتگیر خواهد بود؛ برای نمونه ،مطالعۀ تاريخچۀ شکلگیری آزمونهای شناخته-
شدهای که از پايايی و روايی بسیار مطلوبی برخوردار هستند ( )36نشان میدهد که شکلگیری آنها
بیش از يک دهه بهطول انجامیده است و اين درحالی است که روند تکامل آنها همچنان ادامه دارد.
مقیاس ساختهشده در اين پژوهش نیز از اين اصل مستثنی نیست .پیشنهاد میشود اين مقیاس عالوه بر
ورزشکاران نخبه ،بر روی ورزشکاران مبتدی نیز اجرا شود تا اعتبار مالک آن نیز مشخص شود و زمینۀ
الزم برای اعتباريابی دوبارۀ آن فراهم گردد .همچنین ،پیشنهاد میگردد پژوهشی جهت بررسی تحلیل
عاملی تأيیدی مقیاس موفقیت ورزشی در نمونۀ ورزشی صورت گیرد.
تشکر و قدردانی
اين پژوهش بخشی از پاياننامۀ دکتری میباشد که با حمايت پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی وزارت
ورزش و جوانان صورت گرفته است .بدينوسیله از همکاری صمیمانۀ ورزشکاران تیم ملی و لیگ برتر
ورزشهای تیمی و انفرادی و همکاری فدراسیونها و مربیانی که در اجرای اين پژوهش همکاری نمودند
سپاسگزاری میشود .همچنین ،از همکاری اساتید متخصص دکتر حمید يعقوبی ،دکتر علیرضا بهرامی،
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- دکتر علی، دکتر بهروز گلمحمدی، دکتر مجید چهاردهچريک، دکتر علیرضا فارسی،دکتر بهروز عبدلی
 دکتر عبداهلل قاسمزاده و دکتر سمیرا مشهودی درخصوص ارزيابی، دکتر رضا شجیع،رضا صابریکاخکی
.اين مقیاس تشکر و قدردانی میگردد
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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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