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 چکیده
 جامعۀ آماری هدف از این پژوهش، مطالعۀ ساختار عاملی پرسشنامۀ توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون بود.

ش همگانی، مدیران عالیت اجرایی یا پژوهشی در حوزۀ ورزمدیریت ورزشی کشور دارای سابقۀ ف نظرانصاحبپژوهش کلیۀ 

همگانی فعالیت  و متخصصانی که در حوزۀ رسانۀ ورزشی و نیز ورزش نظرانصاحبو معاونان ارشد ورزش کشور و کلیۀ 

برای  KMOرونی، آزمون دی آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی هاآزمون(، بودند. از N=230کنند )یم

ها نشان داد که مقادیر یری و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافتهگنمونهعیین کفایت ت

KMO های پژوهشی و کرویت بارتلت معنادار است که کفایت نمونه را برای آزمون تحلیل عاملی تأیید کرد. یافته

، T-valueابط و ود. در خصوص روایی سازه و براساس میزان رو( برای پرسشنامۀ مذکور بα=94/0ۀ پایایی )دهندنشان

داری با عامل خود داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل امعن، تمامی سؤاالت رابطۀ 45و  17ی هاسؤالغیر از به

نتایج نشان « توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون»با مفهوم  هاعاملخود باشند. همچنین در خصوص روابط 

یرونی پرسشنامه مورد توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم مذکور باشند. در نتیجه روایی درونی و ب هاعاملداد که تمامی 

 مطالعه تأیید شد.

 

 یدیکل یهاواژه
ورزش همگانی. پایایی، پرسشنامه، تلویزیون، روایی، ساختار عاملی،

                                                           
: 09391738958 نويسندة مسئول : تلفن                                                  @yahoo.com91a.eslami :mailE 
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 مقدمه

نحوی ی اخیر با سرعت رو به صنعتی شدن و اقتصادی شدن پیش رفته است، بههادههدنیای کنونی طی 

که زندگی انسانی را نیز در بسیاری از جوامع به زندگی ماشینی بدل کرده یا در حال انجام آن است. به 

انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده و همین سبب زندگی در دنیای امروز ابتکار عمل سریع را از 

. در (1)دنبال این فقر حرکتی مشکالت عدیدۀ جسمی، روانی و اجتماعی را برای وی پدید آورده است به

ی اخیر رشد چشمگیری داشته و آحاد مردم را هاسالهای اجتماعی که در یدهپدسوی مقابل یکی از 

پدیدۀ اجتماعی فراگیر، بهترین  عنوانبه. ورزش (2)تقریباً تحت تأثیر قرار داده، تربیت بدنی و ورزش است 

گذاری در آن به یهسرمارو ینازاشود و یمتأمین سالمت جسمانی و بهداشت روانی محسوب  سازوکار

انجامد و موجب یمی بهداشت و درمان و مراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی هابخشها در ینههزکاهش 

توان یمی همگانی و تفریحی هاورزش. از (3)شود یمهای فردی و اجتماعی یناهنجارن سطح پایین آمد

ی هاورزشیاد کرد )یکی از  ذکرشدهبخش مهمی از واژۀ عام ورزش در راستای رسیدن به فواید  عنوانبه

یری گشکلچهارگانه(، زیرا ورزش همگانی ماهیتی تفریحی، آزادانه و انتخابی دارد و همین امر سبب 

 1. پل چارتیر(4)بودن شده است  بانشاطبخشی و ت جسمانی و روانی، لذتمختلف آن مانند سالم تأثیرات

ی واقعی محسوس به خود است. هاارزشداند که دارای یمورزش همگانی را متعلق به فرهنگ یک جامعه 

ی همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سالمت هاورزشیژه وبهامروزه ورزش 

ۀ افزایش واسطبهشود. همچنین یمی توسعۀ انسانی در جوامع قلمداد هاشاخصاز زیرشود، یمافراد جامعه 

ی نیروی کار جامعه وربهرهشود و یمهای درمانی و بهداشتی ینههزسالمت و نشاط در جامعه سبب کاهش 

کند. گذشته از این ورزش همگانی یمۀ آن جامعه کمک جانبهمهدهد و از این راه به توسعۀ را افزایش می

اجتماعی و تحکیم  و مشارکتدر یک جامعه کارکردهای مطلوبی چون افزایش همدلی، تقویت همبستگی 

ی هاجنبهبر آن یکی از یری افراد نیز دارد. عالوهپذجامعهروابط و پیوندهای اجتماعی، کمک به فرایند 

پایۀ توسعۀ ورزش  عنوانبهقهرمانی ذکر کرده و از آن مهم و کارکردی ورزش همگانی را پیرامون ورزش 

یزی ربرنامه. در عصر کنونی نیز اغلب کشورهای پیشرفته در جهان در (5) اندکردهی یاد احرفهقهرمانی و 

کنند و همواره در حال ارائۀ یمبرای سازماندهی به ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت 

خالق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است چنانچه کشوری از این موج فزاینده عقب ی هابرنامه

                                                           
1. Paul Chartier 
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ی از تأثیرات ورزشی وربهرهدر  هاتفاوتیجادشده را پر کند و در نهایت اتواند خأل ینموجه یچهبهبیفتد، 

خصوص ورزش همگانی در جوامع ین ورزش و بهبنابرا. (2)های حرکتی، روشن و واضح خواهد بود یتفعالو 

یی که در عصر حاضر رشد هامقولهند. همچنین یکی از برخوردارکنونی از ارزش اجتماعی بسیاری 

ی است. در دنیای امروز جمعارتباطی هارسانهچشمگیری داشته و زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده، 

ی و آموزش هستند و عامل رساناطالعی گروهی از ابزارهای اساسی برای بررسی مسائل اجتماعی، هارسانه

ی جمعی امروزه به منبع هارسانه. (6)روند یمشمار بهی اجتماعی هاارزشیری گشکلبسیار مؤثری در 

ین ادعا که دنیای ما در محاصرۀ و ا اندشدههای اجتماعی در جوامع تبدیل یتواقعیری گشکلغالب 

قرن بیستم تواند باشد. در سراسر نیمۀ دوم یمشک ادعای قابل بحثی یبی قرار دارد، ارسانههای یتواقع

 اندخوردهویکم، ارتباط بین رسانه و ورزش تشدید یافته است، تا جایی که طوری در هم گره یستبو قرن 

. امروزه ورزش و (7)شود، دشوار است یمرسد و دیگری شروع یمینکه کجا یکی به اتمام اکه تشخیص 

ی تلویزیونی برای جلب هرچه هاشرکتکه در سراسر جهان  اندشدهرسانه تا حدی به یکدیگر نزدیک 

های یبازیژه وبهکنند و مسابقات ورزشی و یممطلوب استفاده  صورتبهشی ی ورزهابرنامهبیشتر مردم، از 

ی هاشبکه، از طریق بسیاری از اندشدهالمپیک که به مکانی برای گردهمایی و مشارکت ورزشکاران تبدیل 

 هاورزشمیالدی انواع  50تلویزیون در دهۀ  هارسانه. در میان (8)شوند یمزنده پخش  صورتبهتلویزیونی 

ماهواره بعد دیگری به ورزش افزود و آن را در سطح جهان  90چرخۀ تبلیغات قرار داد و در دهۀ  را در

 .(9)گسترش داد 

و در حال حاضر، رسانه غالب تلویزیون  اندداشته، بیشترین تأثیر را در ورزش 90در دهۀ  هارسانه

تواند بیش از هر رسانۀ دیگری در جهانی کردن ورزش نقش ایفا کند. در حال حاضر یمشک یباست، که 

نحوی که در ین رسانه در میان مردم ایران اشاره کرد، بهبانفوذتر عنوانبهتوان به تلویزیون یمشک یبنیز 

متوسط اعضا  طوربهساعت در روز روشن است و  7متوسط  طوربهدرصد بوده،  1/96ایران ضریب نفوذ آن 

 عنوانبهآمیزی یتموفقنحو . امروزه ورزش به(10)کنند یمساعت از آن استفاده  3یا عضوی از خانواده 

ی هاشبکهو  (11)شود ی مختلف استفاده میهارسانهکنندگان یهتهراهبرد جذب مخاطب از سوی 

. (12)دارند  هارسانهین سایر تلویزیونی ورزشی نیز نقش کلیدی در افزایش عالقۀ عمومی به ورزش در ب

شوند؛ یعنی ابزاری برای کنترل مدیریت و یماز منابع قدرت در جوامع امروزی نیز محسوب  هارسانه

قادرند در وضع  هارسانهۀ این ویژگی، واسطبهه و جانشینی برای زور و سایر منابع قدرت. نوآوری در جامع

گذارند. با توجه به  جابهقوانین و مقررات مربوط به جامعه و همچنین اصالح و تغییر آنها تأثیر خود را 
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رزشی در راستای ی گروهی وهارسانهین هدف ترمهماهمیت ورزش همگانی که در ابتدا به آن اشاره شد، 

. در ایران تلویزیون بیش از هر رسانۀ دیگری (13)تواند توسعۀ ورزش باشد یماهداف ملی هر کشور 

از لحاظ  هارسانهتوان گفت ورزش و یمتواند در فراگیر شدن ورزش نقش داشته باشد. همچنین یم

؛ اندشدهی جهانی تبدیل هاموضوعها و یدهپدینکه هر دو آنها به اهای مشترکی دارند؛ اول یژگیومختلفی 

شوند؛ سوم اینکه با در نظر گرفتن ورزش و یمینکه هر دو از صنایع رو به رشد سودآور محسوب ادوم 

ینکه هر دو دارای ابعاد اهای مربوط به قرن اخیرند و در نهایت یدهپدرسانه به معنای امروزی، هر دو از 

 .(5) گسترده و متنوع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی و... هستند

ی مختلفی در حوزۀ ورزش همگانی و رسانه انجام گرفته است که در این زمینه غفوری و هاپژوهش

داری روی تغییر امعنی جمعی اثر هارسانه( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که 1382همکاران )

 هارسانهدار امعن( نشان داد که اثر 1386. روشندل اربطانی )(11)نگرش و رفتار مردم به ورزش کردن دارند 

( حاکی از 1386. نتایج پژوهش قاسمی و همکاران )(5)صد است در 37بر نهادینه شدن ورزش همگانی 

یزیون در توسعۀ ورزش تلوی ورزشی هابرنامهآن بود که اولویت نخست در پنج عامل برای وضع مطلوب 

عبارت بود از توسعۀ ورزش همگانی، توسعۀ صنعت ورزش، انتخاب مدیران متخصص، کاهش استفاده از 

علمی و مبتنی بر استانداردها  صورتبهیسات ورزشی تأسدخانیات و مواد مخدر، طراحی ساخت و کاربرد 

همگانی،  ورزش کردن ترفعال مهمی در نقش گروهی یهارسانه( دریافت 1387. مهدویان مشهدی )(14)

 که شودیم حاضر، پیشنهاد ضعیف به وضعیت توجه با و دارند ورزش بانوان یاحرفه و تربیتی، قهرمانی

 مناسبی خود، سهم یهابرنامه در هاورزشانواع  از کدام هر به کنند تا اتخاذ ترتیبی گروهی یهارسانه

ی در جمعارتباط( وسایل 1390نژاد )های پژوهش آقاجانی و نادری. براساس یافته(15)دهند  تخصیص

( در مورد ورزش همگانی بیان کرد، تلویزیون در 1393. عرب نرمی )(16)این زمینه اثر معناداری دارد 

ی تلویزیونی، خالقیت، هزینه و سازبرنامهیزی و ربرنامهزمینۀ ورزش همگانی رویکرد نامناسبی دارد، و در 

( در تحقیقی با 2001و همکاران ) 1. میلز(17)به ورزش همگانی اختصاص داده نشده است زمان مطلوب 

ی معناداری عمومی برای هدف قرار دادن چاقی به این نتیجه رسیدند که افزایش هارسانهمزمون کاربرد 

درصد افراد سطح فعالیت خود  39کلی  طوربهروی سریع، فعالیت متوسط و شدید مشاهده شد و یادهپدر 

ی هدفمند امجموعه( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که 2001و همکاران ) 2. بومن(18)را افزایش دادند 

                                                           
1. Miles  

2. Bauman   
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پیام، دانش و رفتار فعالیت بدنی جامعۀ  مدتکوتاهمثبتی بر بازخوانی  طوربهی عمومی هارسانهاز تبلیغات 

( در 2005) 1. هورن(19)یر دارد تأثی که در معرض این تبلیغات نبودند، اجامعههدف در مقایسه با 

ی هارسانهتهیۀ محتوا برای جذب بیشتر مخاطب،  منظوربهپژوهشی در ژاپن به این نتیجه دست یافت که 

یژه وبهی گروهی، هارسانه. فشارهای فزایندۀ اقتصادی بر روی اندآوردهش روی گروهی بیشتر به ورز

، تماشاگرپسندینۀ جذاب، سازگار و هزکمیک راه  عنوانبهی تلویزیونی سبب شد تا آنها ورزش را هاشرکت

سیستم عصبی مرکزی جامعه معرفی  عنوانبهرا  اهرسانه( 2012) 2. دوند و پاتیل(20)شناسایی کردند 

( 2012و همکاران ) 3. الشاملی(21)ی جمعی را در توسعۀ ورزش اثبات کردند هارسانهکرده و نقش مثبت 

یک ابزار مورد استفاده برای ارتقای سبک زندگی فعال از نظر  عنوانبهی جمعی را هارسانهدر تحقیق خود 

ی همگانی از کارکردهای مختلفی برخوردارند که کارکردهای هاورزش. (7)معرفی کردند  جسمانی

این مهم ضرورت پرداختن به این مقوله و توسعۀ آن را است و  آشکارتر مراتببهفرهنگی آن  -اجتماعی

ی الگویی وجوجستنمایاند. به این منظور باید در یبازمدر کشوری مثل کشور ما که در حال توسعه است، 

فقط در صورت نهادینه شدن آن است که  چراکهنهادینه کردن ورزش همگانی در جامعه باشیم،  منظوربه

روند توسعۀ کشور باشیم. با توجه به فراگیر بودن ورزش و لزوم  سازندۀ آن برتوانیم شاهد تغییرات یم

ین بانفوذترنیز مبرهن است که یکی از فراگیرترین و  مسئلهنهادی شدن فرهنگ ورزش همگانی این 

ی که عصر حاضر را عصر اطالعات اگونهبههستند؛  هارسانهی یا جمعارتباطیل وسای امروز جهان هامقوله

. بنابراین ضرورت و اهمیت (22)کنند یمو از جهان با عنوان دهکدۀ جهانی یاد  انددانستهرتباطات و ا

ی همگانی در سطح آحاد هاورزشو گسترش دادن و توسعۀ فرهنگ پرداختن به  مسئلهرسیدگی به این 

 منظوربهشده و ضرورت وجود ابزاری نماید. در نهایت با توجه به مطالب بیانیمدیهی جامعه امری مسلم و ب

سنجش توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی، محقق در این پژوهش در پی مطالعۀ ساختار عاملی پرسشنامۀ 

 است. موردنظریابی به اهداف دست منظوربهتوسعۀ فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون 

 

 پژوهشی شناسروش

جامعۀ آماری این پژوهش را  میدانی اجرا شده است. صورتبهروش پژوهش از نوع همبستگی بوده که 

                                                           
1. Horne 

2. Dhonde & Patil 

3. Alshamli  
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مدیریت ورزشی کشور دارای سابقۀ فعالیت اجرایی یا  نظرانصاحبکلیۀ استادان، دانشجویان دکتری و 

لمپیک، فدراسیون پژوهشی در حوزۀ ورزش همگانی، مدیران و معاونان ارشد وزارت ورزش، کمیتۀ ملی ا

و متخصصانی که در حوزۀ رسانۀ ورزشی و نیز ورزش همگانی  نظرانصاحبی همگانی و کلیۀ هاورزش

 صورتبهیری گنمونه(، تشکیل دادند. با توجه به کوچک بودن حجم جامعه N=230کنند )یمفعالیت 

ساختۀ توسعۀ فرهنگ ورزش از پرسشنامۀ محقق هادادهی آورجمع منظوربه شمار به انجام رسید.کل

ی شناختی، هنجاری، تنظیمی و هامؤلفهسؤال و شامل  45همگانی از طریق تلویزیون که مشتمل بر 

یری سؤاالت مقیاس گاندازهعوامل تولید است، استفاده شد. سؤاالت از نوع پاسخ بسته بوده و مقیاس 

روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از  ست.ا 10تا کامالً موافق= 1ای از کامالً مخالف=ینهگزلیکرت ده

ی هاشاخصاز  هادادهوتحلیل یهتجز منظوربه نظرهای متخصصان ورزش همگانی و رسانه تعیین شد.

برای تعیین  KMOی آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی درونی، آزمون هاآزمونتوصیفی و 

 LISRELو  SPSSی افزارهانرمیدی برای تعیین روایی سازه در یری و از تحلیل عاملی تأیگنمونهکفایت 

 استفاده شد.

 

 ی پژوهشهاافتهنتایج و ی

درصد زن بودند. همچنین  23درصد مرد و  67نفری که در این پژوهش مشارکت کردند،  190از مجموع 

 دهندگانپاسخدرصد آنها مجرد بودند. از طرفی میانگین سنی  17متأهل و  دهندگانپاسخدرصد  73

، پرسشنامۀ توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی از طریق 1سال بود. براساس نتایج جدول  32/8±47/35

ی هامؤلفه( است. در بررسی پایایی هر یک از α=94/0تلویزیون دارای پایایی درونی قابل قبولی )

( و کمترین مقدار α=86/0پرسشنامه، نتایج نشان دادند که باالترین مقدار آلفا مربوط به مؤلفۀ شناختی )

 ( است.α=74/0آلفا مربوط به مؤلفۀ هنجاری )

 . نتايج ضريب آلفای کرونباخ در مورد پايايی درونی پرسشنامه1جدول 
هامؤلفهمفهوم و  رديف هايهگوتعداد    ضريب آلفا 

86/0 18 )مؤلفه(: شناختی 1  
74/0 11 )مؤلفه(: هنجاری 2  
78/0 4 )مؤلفه(: تنظیمی 3  
81/0 12 )مؤلفه(: عوامل تولید برنامه 4  

5 
)مفهوم(: پرسشنامۀ توسعۀ ورزش 

 همگانی
45 94/0  
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ـ 2براساس جدول  دهد یمدست آمد که نشان به 712/0( KMOیر و اوکلین )یم، مقدار آزمون کیسرـ

، >001/0Pحجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی مناسب است. همچنین مقدار آزمون کرویت بارتلت )

18/42236X2= ۀ دهندنشانها همبستگی الزم وجود دارد و یهگوشود بین یم( معنادار است که مشخص

 تأمین شرایط الزم برای انجام تحلیل عاملی در این مطالعه است.

 

 (KMOن )یلکو او يریم –سرکیج آزمون بارتلت و ي. نتا2جدول 

 مقدار فرضیشپ

 KMO 712/0آزمون 

 آزمون کرویت بارتلت

 18/42236 مقدار مجذور کای

 375 درجۀ آزادی

 001/0 سطح معناداری

 
 45معنادار است. از طرفی رابطۀ گویۀ  هامؤلفهها با یهگوی هارابطه، تمامی 3با توجه به نتایج جدول 

-T=16/1ی در این زمینه( با مؤلفۀ شناختی )احرفهی ورزش قهرمانی و هاجاذبهیری از گبهره)استفاده و 

Value ،16/0=PC 22/0با ورزش( با مؤلفۀ هنجاری ) همراستای دینی هاآموزه)استفاده از  17( و گویۀ=T-

Value ،037/0=PC یست.ن( معنادار 

 پرسشنامه یهامؤلفهها با ن گويهی. ارتباط ب3جدول 
هاگويه هامؤلفه   نتیجه T-value ضريب تعیین خطای استاندارد میزان رابطه 
45سؤال   

 شناختی

16/0  12/3  007/0  16/1  رد 
5سؤال   85/0  82/1  28/0  58/7  تأیید 
16سؤال   04/1  1/3  26/0  26/7  تأیید 
3سؤال   12/1  9/2  3/0  84/7  تأیید 
15سؤال   79/0  13/2  23/0  64/6  تأیید 
23سؤال   26/1  9/1  45/0  02/10  تأیید 
18سؤال   17/1  7/3  27/0  36/7  تأیید 
14سؤال   14/1  82/2  31/0  05/8  تأیید 
42سؤال   84/0  45/1  33/0  26/8  تأیید 
40سؤال   05/1  6/1  41/0  45/9  تأیید 
28سؤال   09/1  3/1  48/0  47/10  تأیید 
26سؤال   88/0  7/1  31/0  02/8  تأیید 
24سؤال   96/0  37/1  4/0  34/9  تأیید 
22سؤال   18/1  23/2  39/0  13/9  تأیید 
12سؤال   82/0  42/3  16/0  58/5  تأیید 
10سؤال   94/0  29/1  41/0  45/9  تأیید 
8سؤال   03/1  6/2  29/0  68/7  تأیید 
38سؤال   5/0  73/3  064/0  37/3  تأیید 
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 پرسشنامه یهامؤلفهها با ن گويهی. ارتباط ب3جدول ادامۀ 
هاگويه هامؤلفه   نتیجه T-value ضريب تعیین خطای استاندارد میزان رابطه 

39سؤال   

 هنجاری

2/1  4/1  51/0  63/10  تأیید 

19سؤال   89/0  23/6  11/0  44/4  تأیید 

27سؤال   51/0  66/2  09/0  94/3  تأیید 

6سؤال   38/1  29/1  6/0  9/11  تأیید 

17سؤال   037/0  8/4  00002/0  22/0  رد 

13سؤال   62/0  78/2  12/0  64/4  تأیید 

30سؤال   66/0  06/2  17/0  6/5  تأیید 

31سؤال   83/0  93/1  26/0  1/7  تأیید 

34سؤال   1/1  91/0  52/0  78/10  تأیید 

4سؤال   73/0  66/3  13/0  73/4  تأیید 

32سؤال   07/1  87/1  38/0  8/8  تأیید 

21سؤال   

 تنظیمی

34/1  7/1  52/0  33/11  تأیید 

20سؤال   26/1  64/1  49/0  01/11  تأیید 

29سؤال   19/1  43/1  5/0  07/11  تأیید 

33سؤال   15/1  12/2  38/0  44/9  تأیید 

1سؤال   

عوامل 

تولید 

 برنامه

32/1  38/3  34/0  6/8  تأیید 

2سؤال   43/1  37/1  6/0  46/12  تأیید 

7سؤال   4/1  72/1  53/0  46/11  تأیید 

9سؤال   93/0  4/2  27/0  43/7  تأیید 

11سؤال   65/0  66/3  1/0  42/4  تأیید 

25سؤال   76/0  72/1  25/0  19/7  تأیید 

35سؤال   42/0  96/2  056/0  21/3  تأیید 

36سؤال   55/1  43/1  63/0  88/12  تأیید 

37سؤال   03/1  79/1  37/0  04/9  تأیید 

41سؤال   42/0  83/2  059/0  3/3  تأیید 

43سؤال   1/1  97/2  25/0  17/7  تأیید 

44سؤال   61/0  36/2  14/0  13/5  تأیید 

 

  1آزمون خوبی )نیکويی( برازش

یدشده قی چهارگانه با مفهوم توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی هاعامل، Value-Tبراساس میزان رابطه و 

                                                           
1. Goodness of Fit statistic  



 39                                  مطالعۀ ساختار عاملی پرسشنامۀ توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی از طريق تلويزيون 

 

دال بر رابطۀ بین هر مؤلفه با مقیاس توسعۀ  هارابطهشود که تمامی یممشخص  1و شکل  4در جدول 

 فرهنگ ورزش همگانی مورد تأیید است.

 

 فرهنگ ورزش همگانی ۀبا مفهوم توسع هامؤلفهن یب ۀ. رابط4جدول

 میزان رابطه مفهوم مؤلفه رديف
ضريب 

 تعیین
Value-T نتیجه 

توسعه  شناختی 1

فرهنگ 

ورزش 

 همگانی

85/14  64/0  01/13  تأیید 

83/8 هنجاری 2  67/0  38/13  تأیید 

17/5 تنظیمی 3  85/0  3/16  تأیید 

18/11 عوامل تولید برنامه 4  77/0  95/14  تأیید 

 
 X2، نسبت 5شود که با توجه به جدول ها بررسی میدر آزمون خوبی برازش، تناسب مجموعۀ داده

است، بنابراین  0 /052( که برابر با RMSEAو ریشۀ میانگین مجذور خطای تقریبی ) 52/1برابر با  dfبه 

، 1NFI ،00/1=2CFI ،99/0=3IFI=00/1ی هاشاخصمدل از برازش الزم برخوردار است. همچنین 

99/0=4RFI ،99/0=5GFI  برای  ذکرشدهبرازش مدل را تأیید کردند. در مجموع تمامی هفت شاخص

آزمون خوبی بـرازش تناسب مدل را تأیید کردند، بنابراین مدل توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی از لحاظ 

 ی برازش مناسب است.هاشاخص

 

 آزمون خوبی برازش یهاشاخص ۀ. نتیج5جدول 

 df RMSEA NFI CFI IFI RFI GFI به x2 متغیر

52/1 توسعۀ فرهنگ  052/0  00/1  00/1  99/0  99/0  99/0  

 تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید نتیجه

 

  

                                                           
1. Normed Fit Index  

2. Comparative Fit Index   

3. Incremental Fit Index   

4. Relative Fit Index  

5. Goodness of Fit Index  
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00/1  

 

 

 

 

Chi-Square=3.04, df=2, P-value=0.21902 ,RMSEA=0.052 

فرهنگ ورزش همگانی از  ۀتوسع ۀضرايب استاندارد در تحلیل عاملی تأيیدی برای پرسشنام .1شکل 

 طريق تلويزيون

 

 یریگجهینتبحث و 

است که ساخت پرسشنامۀ  مطالعۀ عوامل توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون از جمله عواملی

رو هدف از پژوهش حاضر، مطالعۀ دهد. ازاینمنظور تشخیص این عوامل ضروری نشان میمعتبر و پایا را به

 ساختار عاملی پرسشنامۀ توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون بود.

که کمترین طوریهنتایج این پژوهش نشان داد که این پرسشنامه دارای پایایی قابل قبولی است؛ ب

( و بیشترین ضریب پایایی مربوط به مؤلفۀ شناختی α=74/0ضریب پایایی مربوط به مؤلفۀ هنجاری )

(86/0=αبود که نشان ) دهندۀ همسانی درونی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ فرهنگ ورزش همگانی از طریق

بود و همسانی درونی  86/0تا  74/0های این پرسشنامه در دامنۀ مقیاستلویزیون است. ضریب آلفای خرده

عنوان یک مجموعه های پرسشنامه بهدست آمد. به بیان دیگر، سؤال( بهα=94/0)پایایی( کل پرسشنامه )

دهندگان ای که پاسخگونهکردند، بهگیری میطور مستقیم مفهوم یکسانی را اندازهبا هم پیوند داشتند و به

 اصر قائل شده بودند. معنی کلی یکسانی را برای هر یک از عن

و میزان  t-valueهمچنین در مورد روایی سازۀ پرسشنامه و قدرت پیشگویی سؤاالت، نتایج مقادیر 

خوبی هستند و تمامی سؤاالت به ±96/1باالتری از  t-value( نشان داد که همگی سؤاالت دارای βها )رابطه

های نتایج روایی سازۀ حاصل ند. یکی از مزیتکنندۀ سازۀ زیربنایی مربوط به خود باشتوانستند منعکس

آوری پرسشنامه در یک جامعۀ که در توزیع و جمعتواند این باشد درصورتیاز تحلیل عاملی تأییدی می

توانیم از این طریق به ساخت فرم کوتاه پرسشنامه اقدام پژوهش با کمبود وقت و زمان مواجه باشیم، می

 شناخت

 هنجار

 تنظیم

 تولید

 فرهنگ

34/123 

13/39 

58/4 

70/37 
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(، در عامل هنجاری 23( سؤاالت، در عامل شناختی )سؤال βبیشترین بتای )که با توجه به طوریکنیم، به

عنوان فرم کوتاه پرسشنامۀ ( را به2( و در عامل تولید برنامه )سؤال 21(، در عامل تنظیمی )سؤال 6)سؤال 

 فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون انتخاب کرد. 

)مکنون( و بررسی مجدد  1به متغیر پنهانای پرسشنامه همچنین برای بررسی مدل چهارمؤلفه

های نیکویی برازش از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص

تری برخوردار است. مقادیر ( است و از برازش مناسب و مطلوب52/1) dfبه  2χمقادیر شاخص نسبت 

هایی کند آن مدل در جامعه موجود نیست. برای مدل( داللت بر رد فرض صفر دارد که بیان می2χکای )

تر، مجذور کای همیشه از لحاظ آماری معنادار است. این مسئله با توجه به این مطلب که برای بزرگ Nبا 

رو . ازاین(23)ارد شود، تناقض دهای نمونه با حجم زیاد توصیه مییابی معادالت ساختاری گروهروش مدل

حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبۀ شاخص برازش های عمومی برای بهاز شاخص dfبه  2χنسبت 

و  2که تری، درحالی(24)داند را شاخص قابل قبول می 3تا  2( مقادیر بین 1392است که قاسمی )

دانند دهندۀ معقولیت و مناسب بودن این شاخص میرا نشان 5تا  2( نیز مقادیر بین 2003همکاران )

، NFI ،00/1=CFI ،99/0=IFI=00/1ی هاشاخصو مقدار  RMSEA ،052/0. همچنین مقدار شاخص (25)

99/0=RFI ،99/0=GFI دهندۀ قابل قبول و معقول بودن مدل بود. مقدار شاخص بود که نشانGFI  به

دهد که مدل تا چه حد نسبت به نبود آن برازندگی بهتری دارد، زیرا حجم نمونه بستگی دارد و نشان می

GFI (23)( 9/0تر از تری دارد )بزرگهای برازندگی اغلب مقدار بزرگشاخص نسبت به سایر . 

ش با مفهوم همچنین در تحلیل عاملی مرتبۀ دوم، نتایج بررسی ارتباط بین چهار مؤلفۀ کلی پژوه

ها )شناختی، هنجاری، تنظیمی و فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون نشان داد که تمامی مؤلفه

تولید برنامه( با مفهوم فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون دارای ارتباط معنادارند و هر چهار مؤلفه 

، Value-T=01/13شناختی )کنندۀ خوبی برای متغیر مورد مطالعۀ پژوهش بودند و مؤلفۀ منعکس

85/14=PC( عوامل تولید برنامه ،)95/14=Value-T ،18/11=PC( هنجاری ،)38/13=Value-T ،

83/8=PC( و تنظیمی )3/16=Value-T ،17/5=PCترتیب دارای بیشترین و کمترین ارتباط با مفهوم (، به

 توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی بودند. 

                                                           
1. Latent 
2. Terry et al 
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نشان داد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی، ضرایب آلفای کرونباخ و طور کلی نتایج پژوهش حاضر به

ها از ساختار پرسشنامۀ فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون حمایت ها با عاملمیزان ارتباط بین گویه

توان از نسخۀ کند. در نتیجه میکند و روایی عاملی، همسانی درونی و پایایی پرسشنامه را تأیید میمی

عنوان ابزاری روا و پایا در مطالعات مدیریت ورزشی حوزۀ ورزش همگانی بهره این پرسشنامه به فارسی

مندی( ها و رضایتهمراه سایر ابزار در حوزۀ ورزش همگانی )مانند انگیزهبرد. همچنین این پرسشنامه به

و  هابا شناسایی ضعفطریق بتوان تواند بستر مناسبی را در حوزۀ ورزش همگانی فراهم کند تا بدینمی

سوی ورزش همگانی را توسعه های افراد، عملکرد در جذب و حفظ افراد بهشناخت سالیق، نیازها و خواسته

 داد. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the factor structure of the 

questionnaire on the development of sport for all culture via TV. The 

population consisted of all experts in sport management with a record of 

administration or research in sport for all, sport managers and senior 

assistants and all experts in sport media and sport for all (N=230). 

Cronbach’s alpha test was used to determine internal consistency; KMO test 

was used to determine sampling adequacy and confirmatory factor analysis 

was applied to determine construct validity. The findings showed that KMO 

and Bartlett figures were significant which validated the sample adequacy 

for confirmatory factor analysis. The results suggested the reliability 

(α=0.94) for the questionnaire. As for the construct validity and based on the 

relationships and T-value, except for the questions 17 and 45, all questions 

had a significant relationship with their factor and could favorably predict 

their own factor. Also, regarding the relationship of factors with the concept 

of “development of sport for all culture via TV”, the results showed that all 

factors were able to favorably predict the above-mentioned concept. As a 

result, the internal and external validity of the questionnaire were confirmed. 
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