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ساخت و اعتباريابي ابزار حمايت از بانوان ورزشكار نخبه در ورزش 
  قهرماني

 
  3حسين عيدي  - 2هرام يوسفي ب   -1 الهام آرين

كرمانشاه، كرمانشاه،  يدانشگاه راز ي،و علوم ورزش يبدن يتترب ة، دانشكدمديريت ورزشي دانشجوي دكتري. 1
 يار،استاد. 3 يرانكرمانشاه، كرمانشاه، ا يدانشگاه راز ي،و علوم ورزش يبدن يتترب ةدانشكد دانشيار،. 2يران ا

   يرانكرمانشاه، كرمانشاه، ا يدانشگاه راز ي،و علوم ورزش يبدن يتترب ةدانشكد

 
  

  چكيده
روش پـژوهش  . ي اسـت ورزشكاران نخبه در ورزش قهرمانبانوان از  يتابزار حما يابيساخت و اعتبارهدف از اين پژوهش، 

نفـر بـا اسـتفاده از     200جامعة آماري كلية بانوان ورزشكاران نخبه بودند كـه  . توصيفي و از نوع مطالعات پيمايشي است
سـاخته   محقق پرسشنامة پژوهش، اين در استفاده مورد ابزار. ژوهش پاسخ دادنديري هدفمند به پرسشنامة پگ نمونهروش 

يـژه ورزشـكاران نخبـة زن فهرسـتي از     و بـه شـده بـا خبرگـان و     يتهـدا  بود، كه بر مبناي پيشينة پژوهش، مصاحبة نيمه
وايي صوري و محتوايي پس از بررسي ر. گويه نهايي شد 46ين متغيرهاي مرتبط با موضوع تهيه و پس از استخراج تر مهم

 اجـراي  نتـايج  .ييدي استفاده شـد تأسازه از تحليل عاملي از آلفاي كرونباخ، تحليل عامل اكتشافي و براي بررسي روايي 

نتـايج  . بـود 89/0تـا 73/0بـين   گانـه  نهي ها مؤلفهكه پايايي ابزار با استفاده از آلفاي كرونباخ براي  داد نشان عاملي تحليل
ي اجتمـاع  يتبه حما يازعامل ن 9در زن  ةاز ورزشكاران نخب يتحماي سؤال46دي نشان داد كه مقياس ييتأتحليل عاملي 

 ،)يـه گو 5(يپزشـك  هـاي  يـت حما ،)يـه گو 7(ي سـبك زنـدگ   ،)يـه گو 4(ي شغل يازهاين ،)يهگو 6(ي مال يت،حما)يهگو 7(
 و امكانات ها يرساختو ز) يهگو 4( دولت يتحما، )يهگو 5(يلي تحص-يآموزش هاي يتحما، )گويه 5(ي ورزش هاي يتحما

 يشغل يازهايني و مال يتحماي، اجتماع يتحما يها عاملگيري پژوهش نشان داد كه  يجهنت. شدند يبند دسته )يهگو3(
 .قهرماني بودندبانوان ورزشكار نخبه در ورزش ي حمايت از ها كننده منعكسين تر بانوان ورزشكار نخبه مهم

   
  يديكل يهاواژه

  .ن، حمايت اجتماعي، حمايت مالي، ورزش قهرماني، ورزشكارانبانوا

                                                           
 09181315184 :تلفن : نويسندة مسئول Email: Bahramyoosefy@yahoo.com                                   
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 مقدمه

ي كه نيمي از جمعيت خود را از ا جامعهاند كه  يافتهدرريزان اجتماعي در جهان  امروزه عموم برنامه

ي در نوع بهگيري  يمتصمانديشة استقالل و قدرت ). 1(نخواهد آمد  نائلمشاركت باز دارد، به توسعه 

هاي زندگي از تقاضاهاي  يتفعالز دنيا شكل گرفته كه دخالت در امور اجتماعي و شركت در بانوان امرو

هاي بارز بانوان  يژگيوي كه دستيابي به قدرت اجتماعي، اقتصادي و سياسي از ا گونه بهاوليه آنان است، 

شده، اما  تر گپررنهاي اجتماعي از گذشته  يتفعالامروزه نقش بانوان در ). 2(رود  يمشمار  امروز به

اي براي  ينهزمتواند خود  يماز طرفي، ورزش . هاي ورزشي محدود است يتفعالدر  آنهاحضور  متأسفانه

 تر مهمحضور و ابراز وجود در اجتماع براي بانوان باشد كه البته هرچه اين حضور در سطوح باالتر و 

ي براي ا عرصهورزش قهرماني . دحتم امكان ابراز وجود بيشتر خواهد بو طور بهورزشي صورت گيرد، 

شناخته شدن يك زن . يزي در جامعه استست زني و شكوفايي بانوان و شكستن نمادهاي خودباور

به دور از تفكرات  كنندة جايگاه هويت بانوان خواهد بود و يك قهرمان و الگوي ورزشي، مستحكم عنوان به

از طرف ). 3(هاي خود دفاع خواهند كرد  ييواناتها و  ، بانوان از ارزشكننده سركوبگرايانه و  جنسيت

كند،  يمي در طول زندگي انسان بازي ا عمدهوجه مشترك جهاني نقش  عنوان بهديگر، ورزش 

البته . بخشي از زندگي بشر در آمده است صورت بهكه از نقش نمادين خود پاي فراتر گذاشته و  يطور به

بانوان در هر جامعه قشر عظيمي را ). 4(برخوردار است  اين مسئله در مورد بانوان از اهميت بيشتري

ي از نظر ا جامعهاگر بانوان . آنهاستدهند كه مسئوليت خانه و تربيت فرزندان بيشتر بر دوش  يمتشكيل 

ورزش . توان ديد يمجسمي و در نتيجه روحي در شرايط مناسبي نباشند، اثر آن را در خانواده و جامعه 

تواند نظام فرهنگي جامعه را با  يمنمودهاي فرهنگي هر جامعه است كه غفلت از آن بانوان از بارزترين 

از كشورها وجود  ياريدر راه گسترش ورزش بانوان در بس يموانع ين،با وجود ا ).5(مشكل مواجه كند 

ندادن مشاركت  يتها در اولو دولت يمش خط ي،موانع اقتصاد ياسي،اند از مشكالت س دارد كه عبارت

مشكالت  يگراز د). 6( ها با ورزش بانوان مطلوب رسانه ييو عدم همسو يورزش هاي يتوان در فعالبان

ادارات ورزش و  يانورزش بانوان در م يگاهو مشخص نبودن جا يفورزش بانوان، شفاف نبودن وظا

 تاس حاميان مالينكردن  يتمخصوص بانوان و حما يورزش يها بها ندادن به مكان ينجوانان و همچن

 ردموا. است يزمان ةبره يندر ورزش بانوان در ا يزهو نداشتن انگ يشرفتپ يانجر كندي سبب كه

و  يمتعل يعلما يمطوركه شاهد ورزش بانوان است، همان يرو يشاز مشكالت پ يشده تنها بخش اشاره

 يها قشن يفايمردان و ا ياتبار آوردن ذكور بر اساس خصوص يبرا يهنوز به ورزش چونان منبع يتترب
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 يبا الگو وجه يچه موجود است، به يكه از ورزش رقابت اي يندهفرسا يذهن يرتصو ين، بنابرانگرند يآنان م

 يوستهپ ياز آن گذشته تعهدات خانوادگ). 7( ندارد يبانوان سازش و هماهنگ يبرا شده يمترس ياجتماع

باور  ينبر ا يمذهب يا يفرهنگ يها جوامع، نرم ياريچراكه در بس كند، يبر بانوان وارد م ينيفشار سنگ

در ورزش  يعيرف يگاهجا خواهند يكه م يزمان يرا برا كار ين،زن در خانه است و ا ياستوارند كه جا

 ينابرابر ي،از طرف .خواهد كرد يو عضالن هيكل يقو ازحد يش، آنان را بكند يسخت م يليخ يابند،ب

پرداختن بانوان به ورزش  يها برا فرصت يابرابرن، بانوان يژةو يورزش يكمبود فضا يگري،فرصت مرب

اعتبارات به ورزش  يصدر تخص يضو تبع يمشكالت اقتصاد ي،ورزش يها از نظر تعداد رشته يا حرفه

وجود  يمشكالت يشههمبا وجود اين، ). 8( وان استمشكالت مربوط به بخش ورزش بان يگراز د ،بانوان

 يصداقتمانند ه در گذشته گرفت انجام يها پژوهشهمچنين، . اشدسد راه ورزش بانوان ب ينوع داشته تا به

يز هر كدام بخشي از ن )1394(و عسكريان و همكاران ) 1390(، مظفري و همكاران )1389( و همكاران

هاي ورزشي  يرساختزمشكالت و موانع پيش روي ورزش بانوان مانند فقدان حمايت اجتماعي، نبود 

همچنين، بنار و همكاران . )10،9،1(مايت مالي اندك را گزارش كردند ح توجهي مسئوالن، مناسب، كم

و  ياجتماع كردند كه عوامل با بررسي مشكالت ورزش قهرماني بانوان استان گيالن گزارش) 1394(

ورزشكاران  يننشان داد كه ب يجنتا. داشترا  يتاولو ينكمتر يو عامل شخص يتاولو يشترينب ياقتصاد

 يها از راه) 2001( 1يناگانم). 3( وجود دارد يعوامل تفاوت معنادار بندي يتاولواز نظر  نو مسئوال

جذب ي را قهرمان ورزش يژهو به يورزش هاي يتانجام فعال ورزش بانوان براي مناسب ةبودج ينتأم

در ) 1999( 2يوالكو از طرف ديگر، نتايج پژوهش. )11( دانست حمايت ماليها جهت  ها و سازمان شركت

كننده در ورزش و  شركت يها كه زن نشان داداز ورزش بانوان  يا عدم پوشش رسانه يبررس زمينة

 يرآميزتحق اي يوه، اغلب با ششوند يها نامناسب در نظر گرفته م زن يكه برا هايي يتخصوص در فعال به

و  يتاهم ينشده، ب يده، دشوند يبرده م يهها اغلب به حاش زنهمچنين، . شوند يم يدهكش يربه تصو

 يزهايتما يتدر تقو يها ابزار قدرتمند رسانه راستفاده د زبان مورد. شوند يبچگانه در نظر گرفته م

 پايين يزانبا م يرا مساو يفضع يا پوشش رسانه) 2003( 3ينگهامكان ينهمچن). 12(است  يتيجنس

 يگر،از طرف د. )13( دانست يندهو ورزشكاران آ بانوان يزنده برا يتعداد كم الگوهاحاميان مالي و 

از  يكيچراكه  شود، يدوچندان م يبانوان در سطح قهرمان يپرداختن به موضوع مشكالت ورزش يتاهم
                                                           

1. Meenaghan 
2. Koivula 
3. Cunningham 
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كند،  يجادجوانان ا يژهو به هورزش كردن در افراد جامع يبرا يمناسب هاي يزهانگ تواند يابعاد ورزش كه م

متضمن  تواند يم نيورزش قهرماسطح  يارتقا يحركت در راستا يحاست و روند صح يورزش قهرمان

   ).14( آن باشد يرو يشپ هاي مشكالت و ضعف ييشناسا ينهمچن آن ورزش و يشرفتپ يراهكارها برا ةارائ

دوش با مردان به كسب افتخار در  با توجه به اهميت حضور بانوان در عرصة ورزش قهرماني كه هم

دليل  مطلوب ورزش بانوان در كشور به ندانچ نهپردازند و از طرفي، وضعيت  يمالمللي  ينبميادين 

هاي فرهنگي، اجتماعي و غيره، پژوهش در زمينة شناسايي مشكالت بانوان ورزشكاران نخبه  يتمحدود

اين پژوهش بر آن است تا با ارائة ابزار مناسب به شناسايي . رسد يمنظر  در سطوح قهرماني ضروري به

همچنين، نتايج اين پژوهش كمك خواهد كرد . خبه زن بپردازدبر حمايت از ورزشكاران ن اثرگذارعوامل 

ي بعدي به سنجش موانع و مشكالت و راهكارهاي حمايت از ها قدمتا با استفاده از پرسشنامة حاضر، در 

 . ورزش قهرماني بانوان پرداخته شود

 

  ي پژوهششناس روش
. يري هدفمند استفاده شدگ هنمونروش پژوهش توصيفي و از نوع مطالعات پيمايشي بود و از روش 

منظور ورزشكاران زن است كه سابقة دعوت به (جامعة آماري شامل ورزشكاران زن نخبة كشور بودند 

هاي المپيك، مسابقات جهاني يا ديگر  يبازهاي آسيايي،  يبازاند يا در تيم ملي، در  تيم ملي داشته

اين پژوهش منظور ورزشكاران  در). اند كردهالمللي حضور يا جوايز ملي دريافت  ينبرويدادهاي ورزش 

. زن است كه نيازهاي آنها از طريق پاسخ به ابزار سؤالي نيازهاي ورزشكاران نخبه سنجيده خواهد شد

اما حداقل  ،نمونه الزم است 20يا  10در تحليل عاملي اكتشافي براي هر متغير  است كالين معتقد

نمونه  200يدي حدود أيبراي تحليل عامل ت شده يهتوص ةحجم نمون .قابل دفاع است 200 ةحجم نمون

نفر از ورزشكاران زن نخبه  200بر اين اساس، نمونة پژوهش . )15(براي ده عامل توصيه شده است 

 ابزار. بودند كه با توجه به ساختار پرسشنامة پژوهش حاضر، اين مقدار نمونه از كفايت الزم برخوردار بود

ساخته بود كه بر مبناي پيشينة پژوهش، مصاحبة  محقق پرسشنامة ژوهش،پ اين در استفاده مورد

ين متغيرهاي مرتبط با تر مهميژه ورزشكاران نخبة زن فهرستي از و بهشده با خبرگان و  يتهدا نيمه

نفر از  15گويه نهايي شد و  46موضوع حمايت از ورزشكاران زن نخبه تهيه و پس از استخراج 

پس از اصالحات، . كردند اظهارنظردر مورد روايي صوري و محتوايي آن  متخصصان مديريت ورزشي

طي يك مطالعة راهنما، ) كامالً موافقم -5كامالً مخالفم تا  -1از( ارزشي ليكرت  5پرسشنامه با مقياس 
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وتحليل آنها، پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب همبستگي  يهتجزنفري تكميل و پس از  50از نمونة 

برآورد شد و در نهايت پرسشنامه در دو بخش مشخصات فردي و بخش اصلي ) α=93/0( ي كرونباخ آلفا

توزيع و  1394در پاييز و زمستان  ها پرسشنامه .ي تحقيق توزيع شدها نمونهپرسشنامه بين  سؤاالت

براي شناسايي عوامل حمايت از ورزشكاران نخبة زن و روايي ساختاري ابزار پژوهش از . ي شدآور جمع

براي  3/0روش تحليل عاملي اكتشافي با چرخش متعامد استفاده شد كه در نهايت با تعيين مبناي 

كمتر  داري اسطح معنو  3/0دليل بار عاملي كمتر از  ي بهسؤال 49از پرسشنامة  سؤال، سه )17( سؤاالت

 7(ي اجتماع يتبه حما يازنگويه در نه عامل  46از تحليل عاملي كنار گذاشته شد و در نهايت  96/1از 

 5(ي پزشك هاي يتحما، )گويه 7(ي سبك زندگ، )گويه 4(ي شغل يازهاين، )گويه 6(ي مال يتحما، )گويه

و ) گويه 4( دولت يتاحم) گويه5(يلي تحص -يآموزش هاي يتحما) سؤال 5(ي ورزش هاي يتحما، )گويه

 ليزرل افزار نرمييدي با استفاده از تأاز تحليل عاملي . ي شدندبند طبقه )يهگو 3(و امكانات  ها يرساختز

 انحراف و ميانگين مانند توصيفي آمار يها شاخص از. براي تعيين روايي سازة پرسشنامه، استفاده شد

 از آماري يها روش بود و ها عاملز نرمال بودن معيار، آزمون كولموگروف اسميرنوف كه نتايج حاكي ا

  .شد گرفته بهره ليزرل افزار نرمبا استفاده از  تأييدي عاملي و تحليل آلفاي كرونباخ، جمله
 

  ها افتهي
يري گ نمونهاست كه براي تعيين كفايت  KMOعاملي يعني شاخص  تحليل مفروضة ، اولين1جدول 

 001/0همچنين مقدار كرويت بارتلت در سطح معناداري . ستا 899/0شود كه مقدار آن  يماستفاده 

 . است

 ير يم -نتايج آزمون كرويت بارتلت و كيسر. 1جدول 

  مقدار  فرض يشپ  
  KMO  899/0مقدار

  آزمون كرويت بارتلت
  519/6024  مقدار مجذور كاي

  1035  درجة آزادي
  001/0  داري امعن

 
سؤاالت نشان داده  يها و بار عامل همراه مؤلفه را به نخبهحمايت از ورزشكاران زن  ياس، مق2جدول 

 .  است
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  تحليل عوامل پرسشنامه حمايت از بانوان ورزشكار نخبه. 2جدول 
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  704/11  704/11  384/5    هاي اجتماعي نياز به حمايت. 1عامل 
        804/0  .مسئوالن به ورزش قهرماني بانوان توجه كافي دارند  1
 ي مختلف ورزشي در جامعهها رشتهبانوان قهرمان در   2

  .اند شده شناخته
792/0       

       764/0  .كند يمپوشش مناسب را ارائه  رسانة ملي در خصوص ورزش بانوان  3
اشته و از آن تماشاگران مناسبي در ورزش بانوان وجود د  4

  .كنند يمحمايت 
745/0       

بانوان ورزشكار قهرمان از جايگاه و منزلت كمتري از جانب   5
  .مسئوالن برخوردار هستند

712/0       

حمايت  ها رقابتاز بانوان ورزشكار براي حضور در  ها خانواده  6
  .آورند يمعمل  اندكي به

618/0       

اي شركت در بانوان ورزشكار نخبه توسط دوستان بر  7
  .شوند يمحمايت و تشويق  ها رقابت

617/0       

  344/22  640/10  894/4    هاي مالي يتحمانياز به : 2عامل 
        810/0  .رضايت خاطر دارم)در صورت وجود(از حمايت اسپانسرها   8
از جوايز نقدي مناسب و در شأن ورزشكاران در مسابقات   9

  .شود يماستفاده 
738/0        

 طور بهاز جانب هيأت يا فدراسيون  فرهاي ورزشيهزينة س  10
  .شود يمپرداخت  كامل

703/0        

حقوق و  براي زمان بازنشستگي از جانب هيأت يا فدراسيون  11
  .شده است بيني يشپ مزايا

644/0        

        638/0  .بودجة تخصيصي براي ورزش قهرماني بانوان مناسب است  12
د از جانب مسئوالن در زمان ي مالي و مبالغ قرارداها وعده  13

  .يابد يمتحقق  موردنظر
637/0        

  321/32  976/9  589/4    يازهاي شغلين: 3عامل 
        599/0  .دارممدر كنار ورزش قهرماني شغل مناسب   14
        564/0  .مرتبط با حوزة ورزش است) در صورت وجود شغل(شغل جانبي من   15
ي ها فرصتت براي ورزشكار نخبه داراي اولوي عنوان به  16

  .شغلي مناسب موجود در كشورم
792/0        

ي ها دغدغهداراي  در كنار پرداختن به ورزش قهرماني  17
  .ام شغلي

774/0        
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  تحليل عوامل پرسشنامه حمايت از بانوان ورزشكار نخبه. 2ادامة جدول 
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  293/40  973/7  667/3    سبك زندگي: 4عامل 
خواهد بود كه در  ثمربخشزندگي يك زن ورزشكار زماني   18

ي شاد براي ا خانههاي ورزشي و قهرماني خود،  يتفعالكنار 
 .فراهم كند اش خانواده

694/0        

        681/0.رمكنم، از بيشتر افراد توانات يمدر زمينة ورزشي كه فعاليت   19
هاي ورزشي در  يتفعالدوست دارم بيشتر وقت خود را به   20

 .باشگاه و سالن تمرين بگذرانم
654/0        

        597/0  .ام كاپيتان باشم و ديگران را رهبري كنم يورزشدوست دارم در تيم   21
دنبال هيجان هستم و ورزش كردن اين هيجان را  هميشه به 22

  .دهد يمبه من 
834/0        

ام منطبق بر آخرين  يورزشهاي  يتفعالدوست دارم  23
  .دستاوردهاي ورزشي باشد

803/0        

يي را براي تمرين استفاده كنم كه مجهز ها مكان مندم عالقه 24
  .و وسايل روز دنيا باشد ها دستگاهبه 

758/0        

  985/47  692/7      نياز به حمايت پزشكي: 5عامل 
ورزشي روانشناس ورزشي وجود  در كنار ورزشكار و تيم  25

  .دارد
758/0        

برنامة تغذية ورزشي مناسب از طرف پزشك تيم براي  26
  .شود يمورزشكاران ارائه 

747/0        

        741/0  .در كنار تيم ورزشي فيزيوتراپ مجرب وجود دارد 27
ي ساز آمادهتوسط فيزيوتراپ تيم، در زمان  شده ارائهخدمات  28

  .سب استفصل مسابقات منا
649/0        

        623/0  .يك ماساژور ورزشي در كنار تيم و ورزشكاران وجود دارد 29
  903/54  918/6  182/3   هاي فني و علمي ورزشي يتحمانياز به : 6عامل 

        540/0  .برخوردارم وقت تماماز مربيان ورزشي  30
        520/0  .ورزشكاران نخبة زن به تخصص مربيان اعتماد دارند 31
ورزشكاران از اردوهاي خارجي مناسب براي آمادگي براي  32

  .مسابقات برخوردارند
518/0        

هاي علوم ورزشي مانند مشاورهاي  يتحماورزشكاران نخبة زن از  33
  .برخوردارند.... تغذيه و  - هاي رواني ينهزمعلمي در 

515/0        

ي آموزشي و مربيگري رشتة ها دورهامكان شركت در  34
  .مربوطه براي ورزشكاران متقاضي وجود دارد ورزشي

853/0        

  



 1397 ، تابستان2، شمارة 10مديريت ورزشي، دورة                                                                                           264

 

 

  تحليل عوامل پرسشنامه حمايت از بانوان ورزشكار نخبه. 2ادامة جدول 

 
  عوامل و گويه ها

لي  
عام

ار 
ب

ژه  
 وي
ش
ارز

  

ن 
بيي

س ت
ريان

د وا
رص

د
ده
ش

  

ي 
مع
تج

س 
ريان

د وا
رص

د
ين

تبي
 

ده
ش

  

  619/59  716/4  169/2    هاي آموزشي و تحصيلي يتحما: 7عامل 
مسئوالن ورزشي براي ارتقاي سطح علمي بانوان ورزشكار  35

  .كنند يمقهرمان تالش 
788/0        

براي ورزشكاران نخبة زن  ها دانشگاهبورس تحصيلي توسط  36
  .وجود دارد

783/0        

رضايت ) در صورت وجود( ها دانشگاهاز بورس تحصيلي  37
  .خاطر داريم

675/0        

و بازآموزي براي ارتقاي سطح علمي ي آموزشي ها كالس 38
منظم توسط هيأت يا فدراسيون برگزار  طور بهمربيان 

  .شود يم

586/0        

ي ورزشي و مسابقات حمايت دانشگاه محل اردوهادر زمان  39
  .تحصيل از ورزشكاران وجود دارد

689/0        

  946/63  323/4  991/1    دولتاز سوي نياز به حمايت . 8عامل 
ايت و پشتيباني دولت از ورزش بانوان رو به روند حم  40

  .افزايش است
686/0        

ورزشكاران نخبة زن از امكانات و خدمات رفاهي مناسب   41
  .برخوردارند

768/0        

        718/0  .ورزشكاران نخبة زن از تسهيالت بيمة دولتي برخوردارند  42
در نظر گرفته شدن فرصت سفرهاي رقابتي داخلي و   43

  يزمر برون
768/0        

  543/67  596/3  126/1   زيرساخت ها و امكانات. 9عامل 
يسات ورزشي استاندارد و مطلوب در تأسوجود امكانات و   44

  مناطق مستعد كشور
865/0        

ي تمرين و مسابقه براي ها مكاندسترسي راحت به   45
  ورزشكاران نخبة زن

844/0        

ي استاندارد متناسب ي تمرينها مكانورزشكاران نخبه زن از   46
  .با رشتة ورزشي برخوردارند

938/0        

  
كه ضريب  نشان داده است كرونباخ آلفاي ضريب را با استفاده از شاخص پرسشنامه ، پايايي3جدول 

از طرفي، . است 89/0تا  73/0هاي پرسشنامه بين  ياسمق اعتبار با استفاده از آلفاي كرونباخ براي خرده

 .باشد يمة پايايي مناسب آزمون دهند نشاناست كه  93/0ضريب اعتبار برابر با  پرسشنامة كلي داراي
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  ي آنها مؤلفهآلفاي كرونباخ پرسشنامه و . 3جدول
  آلفاي كرونباخ  سؤالتعداد   متغيرها

  89/0  7  حمايت اجتماعي

  87/0 6  حمايت مالي

  79/0 4  نيازهاي شغلي

  89/0 7  سبك زندگي

  89/0 5  هاي پزشكي يتحما

  79/0 5  هاي ورزشي يتحما

  74/0 5  تحصيلي -هاي آموزشي يتحما

  73/0 4  حمايت دولت

  73/0 3  ها و امكانات يرساختز

  93/0 46  كل پرسشنامه 

 
تحليل عاملي اكتشافي انجام گرفت و رابطة سؤاالت با متغيرهاي پنهان شناخته شد، در  آنكهپس از 

ين نوع روايي سازه، تحليل عاملي تر متداول. سازه صورت بپذيرد بايد روايي ها دادهاين مرحله از تجزية 

. ي مستخرج از تحليل عاملي تأييدي روايي بااليي دارند يا خيرها عاملدهد  يمتأييدي است كه نشان 

نتايج تحليل عاملي تأييدي . رو، در اين مرحله تحليل عاملي تأييدي مرتبة اول و دوم به اجرا درآمد ينازا

، الگوي حمايت از بانوان ها عاملي مستخرج نشان داد كه ها عاملاطمينان از  منظور بهم مرتبة دو

 يعامل يلآزمون تحل براساس نتايج). 1شكل (دهند  يمة يك مقياس، انعكاس مثاب بهورزشكار نخبه را 

ورد مقدار جذر برآسطح معناداري و  دو، كاي مانندبرازش مدل مهم  يها شاخص، 1در شكل دوم  ةمرتب

و سطح معناداري  3تر از  كوچك ي،آزاد ةدو به درج كايمقدار دهد كه  يمنشان يب تقر يخطا يانسوار

كه  دهد ينشان م ،1بخش ديگر نتايج شكل . قابل قبول مدل است برازشكه حاكي از  است 001/0

 أييدت است 96/1ر از آنها كمت داري او سطح معن 3/0آنها كمتر از  يبار عامل ينكها يلدل بهسه گويه  ييروا

دليل  بهدولت  يتو حما يليتحص-يآموزش يتحما ي،ورزش هاي يرساختز يها عاملهمچنين، . شدندن

 .أييد نشدتدر مدل 96/1كمتر از  ارزش
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 )t داري اآزمون معن(مدل تحليل عاملي . 1شكل 

 
توان  يمقابل قبول دار و  امعن طور بهدهد كه  يمي برازش مدل را نشان ها شاخص، 4نتايج جدول 

 .نتايج اين تحليل عاملي تأييدي را مورد استناد قرار داد
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 ي برازشها شاخصنتايج . 4جدول 

ي برازش ها شاخص
ميزان شاخص   دامنة پذيرش شاخص  مطلق

  آمده دست به

RMSEA  
ة دامنة برازش خوب مدل دهند نشان 09/0از  كمتر ريمقاد

  ة برازش ضعيف مدلدهند نشان 1/0و مقادير باالي
085/0  

P-Value  0001/0  05/0باالي مقادير  

  44/2  3مقادير كمتر از 

GFI   92/0  8/0مقادير باالي  

AGFI  94/0  8/0 باالي مقادير  

ي برازش ها شاخص
 نسبي

ميزان شاخص   دامنه پذيرش شاخص
  آمده دست به

CFI  93/0  يا باالتر 90/0مقادير  

IFI  باالتر يا 90/0مقادير  92/0  

NFI  باالتر يا 90/0مقادير  95/0  

NNFI  باالتر يا 90/0مقادير  92/0  

 

 يريگ جهينتبحث و 

 كشور ةورزشكاران نخببانوان حمايت از  مقياس هاي يژگيو اعتباريابي و ساخت منظور به حاضر پژوهش

 نهتعداد  كهنشان داد  آزمون انسيوار تبيين قدرت و هژيو يها ارزش ،2جدول  ةطابق يافتم .دش اجرا

 نيمناسب ا تبيين قدرت كرد كه تبيين را كل انسيدرصد از وار 81/67ك ي از بيشتر ژةيو ارزش عامل با

 46 مقياس كه داد نشان اصلي يها مؤلفه تحليل روش به عاملي تحليل جينتاهمچنين  .داد نشان را آزمون

به  يازنه عامل ندر نهايت در  عامل نه داراي و يچندبعد ابزاريورزشكار نخبه بانوان از  يتحمااي  گويه

، )يهگو 7( ي، سبك زندگ)يهگو 4( يشغل يازهاي، ن)يهگو 6( يمال يت، حما)يهگو 7( ياجتماع يتحما

) يهگو 5( يليتحص - يموزشآ هاي يتحما) سؤال 5( يورزش هاي يتحما، )يهگو 5( يپزشك هاي يتحما

، 4جدول  ةمطابق يافت .شدند يبند دسته) يهگو 3(و امكانات  ها يرساختزو ) يهگو 4(دولت  يتحما

 73/0پرسشنامه بين  هاي ياسمق خردهبراي  رونباخك يآلفا بيضر شاخص با استفاده از هپرسشنام ييايپا

. بود ابزارپايايي مناسب  ةدهند نشاند كه بو 93/0و در مجموع داراي ضريب اعتبار برابر با  89/0تا 

 يبار عاملند از طريق مستخرج توانست يها عاملكه  داد، نشان 5پژوهش مطابق نتايج جدول  هاي يافته
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، حمايت مالي حمايت اجتماعي، ويژه، عامل طور به. ندكن تبييننهايي پرسشنامه را  ة، سازنسبتاً باال

بودند و در  آنهااز  يتحما يها كننده منعكسبهترين  نخبهورزشكار بانوان سبك زندگي و  نيازهاي شغلي

شكل  يجنتا يگربخش د. بودندنهايي  ةساز ةكنند منعكس ترين يفضع و امكانات ها يرساختزمقابل، عامل 

آنها كمتر از  داري امعنو سطح  3/0آنها كمتر از  يبار عامل ينكها يلدل به يهسه گو ييكه روا داد، نشان 1

 يتو حما يليتحص- يآموزش يتحما ي،ورزش هاي يرساختز يها عامل ين،همچن. دندشن ييدتأ ،بود 96/1

 كه گفتبايد  ها عاملاين  ييدتأدر توجيه عدم  .نشد ييدتأ مدلدر 96/1ارزش كمتر از  يلدل بهدولت 

لي توجه مانند مسائل مالي و شغ تر مهم هاي يتاولوو  ها چالشدليل وجود  بهورزشكار  ةبانوان نخب

وجود قوانين  سبب تمريني و از طرفي آموزشي و تحصيلي به هاي يطمحكمتري را به عوامل مرتبط با 

بانوان  از ورزشحمايت دولت از ابعاد مهم حمايت  رفت مياما انتظار  ،داشتند تحصيل ةمناسب براي ادام

در حمايت از بانوان  اه دولت ةشعارگونمتفاوت و  هاي ياستسدليل  بهدر پژوهش حاضر باشد، اما 

آخر عوامل حمايتي از بانوان ورزشكار  يها رتبهاين عامل در  ها يتحماشدن از اين  يدناامورزشكار و 

  .نخبه در پژوهش حاضر قرار گرفت

با  يافته ينا .بود ورزشكار نخبه بانواناز  ياجتماع هاي يتحما ،اول پرسشنامه ةشد ييشناسا عامل

 ياجتماع هاي يتحماكه بر نقش ) 2009(و همكاران  يادوو سوتر )1390(همكاران  و يمظفر يجنتا

 يليدر تحل ).9،16( كرده بودند، همسو بود يدتأك بانوانورزش  ةدر توسع ها دولتجامعه، خانواده و  مانند

ورزش بانوان وجود دارد كه در صورت  ةدر حوز يخوب ياربس يتظرف كه گفت يدپژوهش با ةيافت ينبر ا

 بانوانورزش  يبرا ها يتمحدودموانع و  يهموار كردن برخ براي يورزش ياستگذارانسولت و د يتحما

 يها رشتهمنظم در  هاي يگل يبرگزار ي،ورزش هاي يوماستادو  ها سالنحضور در  هاي ينهزم مانند

نوان، با يو پخش مسابقات ورزش يدادهابا انعكاس اخبار، رو يزيونتلو يژهو به ها رسانه، يرهو غ يورزش

 يورزش قهرمان ةبه توسع توانند يم يورزش يها رقابتاز حضور آنها در  يتو حما يقبا تشو ها خانواده

بانوان  يدگاهپژوهش حاضر از د يجمطابق نتادوم  ةيافت. كشور كمك كنند يبرا ينيافتخارآفربانوان و 

بانوان از  يتحما عامل ترين يديكلبود كه بعد از حمايت اجتماعي  يكشور عامل مال ةورزشكار نخب

از  ياييدنبا  ،دنكه دار هايي يلپتانس ةبانوان قهرمان در كشور با وجود هم ي،از طرف. بود ةنخب ورزشكار

و  ها يمت ي،ورزش هاي يگل. است يمال يآنها نداشتن حام ينتر كه از مهممواجهند مشكالت را 

است كه در اغلب موارد  يدر حال يندارند، ا ازين يمال يبه حام يورزش هاي يتانجام فعال يورزشكاران برا

موضوع  ينكه ا يست،بانوان ن يورزش هاي يماز ورزشكاران و ت يمال يتحاضر به حما ياسپانسر يچه
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 يمسابقات ورزش يا رسانهعدم پخش  مچنين،ه. استنخبه  ورزشكاربانوان از  يتحما ةچالش عمد

 عامل مهم ديگرنيازهاي شغلي  .شوند يدهر كمتر دورزشكابانوان  شود يمبانوان در كشور ما موجب 

 نداشتن كه در اغلب موارد گفتبايد  ،هزميناين در . بود ورزشكار نخبه بانوانحمايت از بر  يرگذارتأث

بودن  ينيپاپس از دوران قهرماني، ) بيمه، حقوق(شغل مناسب مرتبط با تخصص ورزشي، نبود حمايت 

 زمان  مدتان نخبه فقط در مالي از ورزشكار هاي يتحمانخبه و  ربانوان ورزشكا يزان قراردادهايم

، در بررسي )2009(، دي بوسچر و همكاران هزميندر اين . استشغلي اين حوزه  يها چالشاز  ،قرارداد

بين شش كشور بيان  المللي ينب يها رقابتورزش قهرماني و موفقيت در  ةتوسع هاي يستمسبين  ةرابط

). 17(الي، حمايت ورزشي و شغلي بودند مكشورهاي موفق شامل منابع  مهم در يها عاملكردند كه 

تحصيلي و حمايت -ورزشي، حمايت آموزشي هاي يرساختز يها عاملپايين  ةرتب ،ديگر پژوهش ةيافت

ورزشكار نخبه را نسبت بانوان فردي  يها دغدغه توان يم احتماالً ، مطابق نتايجزمينهدر اين . دولت بود

بخش . دانست تر ارجحل كالن مانند وجود امكانات تمريني و حمايت دولت و حمايت تحصيلي به عوام

نتايج تحليل  توان يم مناسبو با روايي  دار امعن طور بهبرازش مدل بودند كه  يها شاخصديگر نتايج 

  ).4جدول (اول و دوم مورد استناد قرار داد  ةعاملي تأييدي را در هر دو مرتب

كه  ورزش در كشور است ةمهم توسعاز اركان  نيورزش قهرماكه  گفت يدبا يانيپا يبند جمعدر 

 هاي يدانمو كسب مدال در  يفيتبهبود ك قهرماني،ورزش  يتجمع يشاز افزا اند عبارت آناهداف 

. و غيره ها يبند رتبهدر  يمل هاي يمتو  يگاهجا يحفظ و ارتقا، المللي ينب ةكسب وجه ،المللي ينب

المللي كشور در ميادين  نبي ةوجه يجاددر ا توانند يم آنها، نخبه ورزشكاربانوان حمايت از با  بنابراين،

حمايت  ياسمق يعامل نهمدل  ، پژوهش حاضرزمينهدر اين . باشند اثرگذارمردان  يپا پابه بزرگ ورزشي

 اگرچه. ماني بوداز الگوي حمايت از بانوان در ورزش قهر يمناسب يبند دسته از بانوان ورزشكار نخبه

نيازهاي  مانندفردي و مرتبط با ورزشكاران اغلب تمركز بانوان ورزشكار در پژوهش حاضر بر عوامل 

افزايش اعتبار و روايي بيشتر  براياجتماعي بود، اما اين پرسشنامه  هاي يتحماشغلي، حمايت مالي و 

ان و نوجوانان و همچنين متمركز بر سطوح مختلف پايه، جوان مانندمتفاوت  هاي يطمحنيازمند اجرا در 

 هاي يژگيومتفاوت هر رشته و  يازهايندليل  بهورزشي  يها رشتهتركيبي از  يجا بهخاص  يها رشته

گام مقدماتي در سنجش نيازهاي بانوان  عنوان بهابزار اين  بنابراين،. ستها رشتهمتفاوت ورزشكاران آن 

  .ورزش قهرماني كمك كند ةت بانوان ورزشكار كشور در حوزبه ارزيابي بهتر از وضعي تواند يمورزشكار 
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Abstract 
The aim of this study was to design and validate the scale of support for elite 
athlete women in championship sport. The research method was descriptive 
and a survey. The population included all elite athlete women and 200 
women responded to the questionnaire purposively. A researcher-made 
questionnaire was used to collect data. Based on the research background 
and a semi-structured interview with experts, in particular elite athlete 
women, a list of the most important variables related to the subject was 
provided and finalized after 46 items had been extracted. Face and content 
validity were examined by Cronbach's alpha and exploratory factor analysis 
and confirmatory factor analysis was used to examine construct validity. The 
results of factor analysis showed that the reliability of the scale for all nine 
factors was between 0.73 and 0.89 using Cronbach's alpha. The results of 
confirmatory factor analysis showed that 46-item scale of support for elite 
athlete women was classified in nine factors: need for social support (7 
items), financial support (6 items), job requirements (4 items), lifestyle (7 
items), medical support (5 items), support for sports (5 items), academic-
education support (5 items), government support (4 items), and infrastructure 
and facilities (3 items). The conclusion showed that social support, financial 
support and job requirements of elite athlete women were the most important 
reflectors of support for elite athlete women in championship sport. 
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