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منابع اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران  نامةبررسی ساختار عاملی پرسش
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 چکیده 
رزشکاران زن و مرد دانشگاهي منابع اعتماد به نفس ورزشي در و ةناممنظور بررسي ساختار عاملي پرسشحاضر به پژوهش 

 اين پژوهش راآماري  . جامعةاستاي توصيفي پيمايشي و توسعه. نوع پژوهش ه استهاي گروهي و انفرادي انجام شدرشته
اد به منابع اعتم نامةپرسش 092 پژوهشدر اين . دادندتشکيل مي 1931ه در المپياد ورزشي سال کنندورزشکاران شرکت کلية

ها با استفاده از داده. شد تأييدنامه پرسش 132در نهايت . بين آنها توزيع شد طور تصادفينفس ورزشي ويلي و همکاران، به
 نهمذکور از  نامةنتايج نشان داد که پرسشهاي اصلي بررسي شدند. هاي تحليل عاملي تأييدي، اکتشافي و تحليل مؤلفهروش

ارامترهاي پ. همچنين بررسي کنددر ورزشکاران دانشگاهي تبيين مي را درصد واريانس 8/41و تشکيل شده گويه  11عامل با 
 برازشمناسب  هايشاخص و عامل 3 با ورزشي نفس به دااعتم منابع نامةپرسش تأييدي نشان داد که مدل يتحليل عامل

مناسبي در  قابل قبول و منابع اعتماد به نفس ورزشي از ساختار عاملي نامةنشان داده شد که پرسشاين، برعالوهشد.  تأييد
 اصلي بود.  نامةپرسش با عوامل موجود درمطابق عامل نه که هر طوريبه ؛ورزشکاران دانشگاهي برخوردار است

 

 : ساختار عاملي، تحليل عاملي، منابع اعتماد به نفس ورزشي هاکلید واژه
 

 

Investigation of Factor Structure of Sources of Sport Self- confidence Questionnaire 

among Female and Male University Athletes in Group and Individual Sports  
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Abstract  

The present study was carried out in order to investigate the factor structure of sources of 

sport self-confidence questionnaire among female and male university athletes in group and 

individual sports. The present study method was descriptive survey and developmental re-

search. Statistical population included all athletes that participated in sport Olympiad in 2012. 

In this research, 230 sources of sport self-confidence questionnaires (Vealy et al.) were dis-

tributed among them. Finally, 190 questionnaires were confirmed. Data were analyzed with 

exploratory factor analysis, principle component analysis and confirmatory factor analysis. 

Results showed that this questionnaire is formed of 9 factors with 41 items and it is explaining 

74.8% variance among university athletes. Also, investigation of confirmatory factor analysis 

parameters showed that sources of sport self-confidence questionnaire model with 9 factor 

and confirmed by goodness of fit indices. It was shown that sources of sport self-confidence 

questionnaire has acceptable and fit factor structure among university athletes, that every 9 

factors were consistent with factors of original questionnaire.  
 

Keywords: Factor structure, Factor analysis, Sources of sport Self-confidence. 

                                                                                                                                        
   مقاله برگرفته از طرح پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي است که با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه انجام شده است.. اين 1
 . دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي 9 و 0
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 مقدمه 
 زندگي مراحل تمامدر  انسان اساسي نيازهاي از يکي

است.  به نفس اعتماداز  معيني ميزان داشتن
اعتماد به  ،ترين تعاريفدر يکي از جامع ،1کوروسيني

باور و اطمينان  و يا خودباوري را اعتماد به خود 0نفس
داند )کوروسيني، هاي خود ميو قضاوت اهبه توانايي

به (. اعتماد 1988نقل از بهرام و شفيع زاده، ، به0220
اعتماد به نفس ورزشي ناميده  ،نفس در ورزش

، 9هولمن و گياکوبيويلي، هاياشي، گارنرشود. مي
اعتماد به نفس ورزشي را باور يا ميزان ( 1338)

براي کسب اطمينان افراد در مورد توانايي خود 
اعتماد به نفس ورزشي در دانند. موفقيت در ورزش مي

 پژوهشگران آن برخي که اي استعوامل شخص ةزمر

 اندمعرفي کرده پيشرفته مهارت عملکرد ج هرماو در را

، 5ون؛ مور و استيونس1331، 1، جونز و گولد)هاردي
 ترين( و آن را مهم1388، 1؛ وودن و توبين1331

دانند )چالدوراي مي ورزشي عملکرد بر تأثيرگذار عامل
 (. 0225، 4و کواتمن
 ورزشي نفس به ها حاکي از باال بودن اعتمادپژوهش

ورزشکاران است )اسدپور، غير در مقايسه با ورزشکاران
؛ 1981زاده و نقوي، ؛ نمازي1980زاده، ؛ حسن1981
( و دليل اين برتري را تمرين زياد، 1943زاده، شفيع

هاي ورزشي و سطح مهارتي و فني باالتر کسب مقام
پيشين  (. مطالعات1943زاده، اند )شفيعمعرفي کرده

 8تسلط بر مهارت اجرا شده ةنشان داده است که تجرب
ترين منبع اعتماد به نفس قوي ،يا عملکرد گذشته

آيد )ويلي و ورزشکاران به حساب مي ةبراي هم

                                                                 
1. Corsini 

2. Self-confidence 
3. Vealey, Hayashi, Garner- Holman, & Giacobbi 

4. Hardy, Jones, & Gould  

5. More & Stevenson 
6. Wooden & Tobin 

7. Chelladurai & Quatman 

8. Enactive mastery experience  

 مراحل اوليةيگزين در جا ة(. تجرب0228، 3کش
عنوان منبع مهم اعتماد به نفس براي يادگيري به

 ،12جورج، فلتز و چازآيد )ورزشکاران به حساب مي
در پژوهش خود ( 0222) 11(. مگيار و دودا1330

از قبيل حمايت  ،اهميت منابع محيطي اعتماد به نفس
مربي و آسايش محيطي را  هدايتگرانةاجتماعي، رفتار 
مطالعات گذشته بعضي که رسد نظر مينشان دادند. به

. ويلي و انگارندمياز ساير منابع  ترمهمرا منابع 
( نشان دادند که در ورزشکاران زن و 1338همکاران )

 سطح باالي اعتماد به نفس با منبع آمادگي بدني دمر
که سطح پايين اعتماد به حاليدر ؛رواني ارتباط داردـ 

محيطي از قبيل آسايش محيطي يا  عواملنفس با 
است. تسلط بر مهارت، خودابزاري بدني مرتبط 

توانايي و تجربيات رواني، نمايش آمادگي بدني ـ 
ترين منابع اعتماد به نفس عنوان مهمگذشته به

، هاي تيمي و انفرادي )ويلسونورزشکاران رشته
(، نوجوانان و 0221، 10و فلتز زسوليوان، مير

( شناخته 0221، 19ويلي و ، کاستيلوبزرگساالن )باالگر
  .نداشده

که به بررسي منابع اعتماد به  يديگر يهاپژوهش
با توجه به  ،هاي مختلف ورزشيورزشي در رشتهنفس 

نوع )انفرادي يا تيمي( و سطح مهارت )مبتدي يا 
هاي در ورزشکه پرداخته بودند، نشان دادند  ،نخبه(

مانند ژيمناستيک، عملکرد نامطلوب و  ،انفرادي
( و 0220 ،11پاتريسياو  تجارب پيشين )بورک

و  ؛ برتيش0221، 15خودابرازي بدني )کلي
نقل از بهرام و شفيع زاده، ، به1332 ،11امهگنبراتي

                                                                 
9. Vealey & Chase 

10. George, Feltz & Chase 
11. Magyar & Duda 

12. Wilson, Sullivan, Myers, & Feltz 

13. Balaguer, Castillo & Vealey 
14. Burke & Patricia  

15. Kelly  

16. British & Brantingham  
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در  ،(0222، 1حمايت اجتماعي )تافي ،در شنا ،(1989
مانند واليبال )نخبه( منابع دروني و  ،هاي تيميورزش

زاده و همکاران، وابسته به عملکرد گذشته )عبدالعلي
رهبري مربي و نمايش  ة(، تسلط بر مهارت، شيو1988

(، در بسکتبال نمايش 1981توانايي )يوسفي و فاني، 
شناختي و هاي فيزيولوژيک و روانتوانايي، آمادگي

نقل از بهرام و ، به1330تسلط بر مهارت )شين، 
اعتماد به نفس ورزشي مهم ( از منابع 1989زاده، شفيع

هايي که بين د. در پژوهشنشومحسوب مي
هي و انفرادي صورت گرفته بود هاي گروورزش

 هاي انفرادي داراي اعتماد به نفسورزشکاران رشته
هاي که ورزشکاران رشتهحاليدر ند؛بود کمتري

، 0ند )مارتنزداشتگروهي اعتماد به نفس بيشتري 
و  1تري؛ 1339، 9، لوکس و کالرک؛ ونگ1332

(. 1989زاده، ، به نقل از بهرام و شفيع1335، همکاران
ميداني و هندبال عملکرد وهمچنين در ورزش دو

در واليبال و  و (1989 ،نژاد و همکارانپيشين )فهيمي
هاي انفرادي جلسات تمرين )فوالديان و رشته

عنوان منابع اعتماد به نفس به (1988همکاران، 
 به نيزها معدودي از پژوهش. ندورزشي معرفي شد

تفاوت بين اعتماد به نفس ورزشي ورزشکاران عدم 
 کردند.  اشارههاي گروهي و انفرادي رشته

-شناختينظرية  و خودکفايي مدل از شناسانروان 
 ورزشي نفس به اعتماد شناسايي در بندورا اجتماعي

 همکاران و (. ويلي0222، 5گيل) کننداستفاده مي

 ورزشي نفس به اعتماد مدل مفهومي طرح با (1338)

 به، يورزش نفس به منابع اعتماد نامةپرسش و

مدل  اين ورزيدند. اين مفهوم مبادرت کردن کاربردي
 بر ورزشکارفردي  خصوصيات که کندمي بينيپيش

                                                                 
1. Tuffey 

2. Martens  
3. Wong, Lox, & Clark 

4. Terry  

5. Gill  

 به منابع اعتماد بين و تأثيرگذار است رفتار و منابع

 ايدوطرفه ارتباط رفتار ورزشکاران و ورزشي نفس

 روايي بررسي در (1988بهرام ) و زادهدارد. شفيع وجود
 دستبه را عامل هفت تنها نامهپرسش اين پايايي و

. کردمي تبيين را واريانس درصد 99/55 که آوردند
 شناخته که ايگويه 95 بين از که کردند عنوان آنها
 و ذهني آمادگي عامل به مربوط گويه 11 بود، شده

 پنج ادراکي، خود عامل به مربوط گويه سه مهارتي،
 گويه پنج تقليدي، تجارب عامل به مربوط گويه

 به مربوط گويه سه مربي، رهبري عامل به مربوط
 عامل به مربوط گويه پنج محيطي، آسايش عامل

 حمايت عامل به مربوط گويه سه و توانايي نمايش
 که ،(1338) همکاران و ويلي پژوهش بود. در ديگران

 انجام مريکاآ ورزشکار آموزاندانش و دانشجويان بين
 در و بود درصد 5/18 هاعامل کل واريانس شد،

 5/41 هاعامل (0221) همکاران و ويلسون پژوهش
  .دادندمي تشکيل را واريانس درصد

که اعتماد به نفس بر سطح دلواپسي فرد يا از آنجايي 
 ،گذاردچگونگي احساس فرد در هر موقعيت اثر مي

ورزشکاران با اعتماد به نفس پايين نسبت به 
ورزشکاران با اعتماد به نفس باال به خود اعتماد 

تري و شوند )بيشتر دچار اضطراب مي و کمتري دارند
(. 1989نقل از بهرام و شفيع زاده، به، 1335همکاران، 

اهميت اعتماد به نفس در تعيين موفقيت ورزشکاران 
شده است و همچنين  مطرحمتعددي   هايپژوهشدر 

هاي رواني نيز به دفعات نشان ارتباط آن با ساير مؤلفه
حال تعيين منابع اعتماد به  داده شده است. با اين

نفس و در پي آن افزايش اعتماد به نفس از اهميت 
بيشتري برخوردار است. شناسايي منابع افزايش اعتماد 
به نفس يکي از موضوعات مهم و مورد توجه 

شناسان ورزشي است که در افزايش اعتماد به نروا
  . نفس مؤثر است

بنابراين الزم است مربيان و ورزشکاران و کليه  
هستند با  خيلهاي ورزشي دريزيافرادي که در برنامه
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گذار بر اعتماد به نفس ورزشي منابع و عوامل تأثير
آشنا شوند. بايد توجه داشت که شناسايي منابع اعتماد 

ضروري  بهتربه نفس براي ارتقاء اجرا و کسب نتايج 
حاضر بر آن است تا به بررسي  پژوهش ،روازايناست. 

منابع اعتماد به نفس  نامةساختار عاملي پرسش
( در ورزش 1338ورزشي )ويلي و همکاران، 

 دانشگاهي بپردازد. 

  پژوهشروش 
 پيمايشي ـ توصيفي نوع از حاضر پژوهش روش 

-شرکت ورزشکاران همة شامل آماري . جامعةاست

 در کشور دانشجويان قهرماني مسابقات در کننده
 فوتسال، فوتبال، هايرشته در 1931 ارديبهشت

نه نمو. بود واليبال، بسکتبال، شنا، رزمي و دو و ميداني
اي تصادفي انجام گيري خوشهبراساس نمونه پژوهش

 آن نسبت رشته و هر در افراد تعداد اساس برشد. 
توزيع شد که از اين  نامهپرسش 092 حدود ،رشته

 اجرايي منظوربه. شد تکميل نامهپرسش 132تعداد 
 گروه با مکاتباتي طي ابتدا حاضر، پژوهش کردن

 خريداري و تهيه نامه، زمينةپرسش سازندة پژوهشي
 چند ،پژوهشگر ترجمة از پس شد و فراهم آن

. کردند تأييدصحت ترجمه آن را  مترجم و متخصص
 ايجامعه در نامهپرسش ترجمه، صحت ييدأت از پس

 آن اصالحات و شد تکميل و توزيع (نفر 92) کوچک
 (. مقدماتي مطالعه) شد  لحاظ

 گیرياندازه ابزار

 نفس به اعتماد منابع نامةپرسشاز  ،پژوهش در اين 

منبع با مقياس  3ل در قالب ؤاس 19شامل  ،1ورزشي
 کامالً =4مخالف و  کامالً =1)اي ليکرت نقطه هفت

-( پرسش1338. ويلي و همکاران )استفاده شد ،موافق(

 هايمقياسخرده را با منابع اعتماد به نفس ورزشي ةنام
 1آمادگي بدني/ رواني )، گويه( 5تسلط بر مهارت )

                                                                 
1. Source of Sport Confidence Questioner 

(SSCQ) 

حمايت اجتماعي ، گويه( 5رفتار رهبري مربي )، گويه(
 1نمايش توانايي )، گويه( 9خود ابرازي بدني )، گويه( 1)

 5جايگزين ) ةتجرب، گويه( 1آسايش محيطي )، گويه(
    .ساختندگويه(  9گويه( و موقعيت دلخواه )

  آماري هايوشر
تحليل عاملي  وسيلةهها بداده ،پژوهش نيا در

چرخش  و 0هاي اصليلفهؤتحليل ماکتشافي و 
روش تعيين ضريب آلفاي از تحليل شدند.  9واريماکس

-نامه و خردهکرونباخ براي تعيين ثبات دروني پرسش

. همچنين با استفاده از يک شداستفاده  هاي آنمقياس
اول، پارامترهاي نکويي برازش در  نمونة تصادفي از نمونة

ها با استفاده داده ليل عامل تأييدي بررسي شدند. کليةتح
 18 نسخة و آموس 15 س نسخةا.اسي.پ.اس افزارنرم زا

 . ندتحليل شد

  هایافته
اعتماد به نفس ورزشي را در  بندي منابعرتبه 1جدول  

 دهد. مورد بررسي نشان مي نمونة
منابع  نامةپرسشابتدا به منظور بررسي ساختار عاملي 

از تحليل عامل اکتشافي و روش  ،اعتماد به نفس
 5با چرخش واريماکس 1هاي اصليتحليل مؤلفه

استفاده شد. نخست قابليت تحليل عاملي از طريق 
و مقياس کرويت  1اولکين -ماير -مقياس کايزر

مشاهده  0که در جدول طوربررسي شد. همان 4بارتلت
 -ماير -براي مقياس کايزر 831/2شود مقدار مي

. آزمون کرويت استاولکين بيانگر کفايت حجم نمونه 
ها در جامعه که ماتريس همبستگي داده دادنيز نشان 

  يابي قابل توجيه است.صفر نيست و بنابراين عامل

                                                                 
2. Principle Component Analysis  

3. Varimax Rotation 

4. Principle Component Analysis  
5. Varimax Rotation  

6. Kaiser- Meyer- Olkin Measure of Sampling    

7. Bartlett's Test of  Sphericity  



 5 .......نفس ورزشی نامة  منابع اعتماد بهبررسی ساختار عاملی پرسش

 

 ورزشی منابع اعتماد ورزشی به تفکیک رشتةبندي . رتبه3جدول 
 سایر دو و میدانی رزمی بسکتبال والیبال شنا فوتبال و فوتسال عوامل 

 2391/1 0842/1 1114/5 1928/5 8512/5 4183/5  3191/5 تسلط بر مهارت

 4414/5 1501/1 1145/1 3032/5 8221/5 0581/5  4811/5 توانايينمايش 

 2011/1 5121/1 2815/1 1435/1 4102/5 1121/5  8948/5 آمادگي بدني/ رواني

 0114/5 2222/1 9012/5 0928/1 8999/1 0101/5  9411/5 خودابرازي بدني

 1222/5 3081/5 1389/5 4244/5 114/5 5210/5  3184/5 حمايت اجتماعي

 1114/5 1148/1 5439/5 3091/5 1140/5 0852/5  8248/5 رفتار رهبري مربي

  2015/5 0404/1 2551/5 8013/5 1821/5 1512/1  0282/5 تجربه جايگزين

 5845/5 1515/1 5053/5 4115/5 0188/5 1198/5  0841/5 آسايش محيطي

  2114/1 5082/5 1149/1 2991/5 9513/1 1188/1  9112/1 موقعيت دلخواه

 
  هاي اصلیهاي تحلیل مؤلفهفرضنتایج تأیید پیش .2جدول 

 منابع اعتماد به نفس ورزشی  نامةپرسش
 مقدار پیش فرض 

  831/2 مقدار کايزر ـ ماير ـ اولکين )کفايت حجم نمونه(
 00/5153 آزمون کرويت بارتلت، مقدار مجذور کاي 

 2225/2 دارياسطح معن
 329 آزادي ةجدر

 
دهد که تمامي نشان مي 0ه شده در جدول ئنتايج ارا

هاي مورد نياز و مربوط به استفاده از روش فرضپيش
شده نيز اند و از حد تعيينتحليل عاملي رعايت شده

دار او نتيجه آزمون کرويت بارتلت نيز معن ندبيشتر
اصلي که ويلي و  نامةبا توجه به پرسش است.

، در ودندب ساختهآن را عامل  3( با 1338همکاران )
 . شدعامل بررسي  3نامه نيز اين پرسش

تحليل عامل اکتشافي نشـان داد کـه    ،بنابراين نتايج 
ــن  ــل  3اي ــل عام ــانس را   80/41در ک ــد واري درص
 (. 9نند )جدول کبيني ميپيش

 

 هاي مختلفعامل شده به وسیلةواریانس تبیین .1جدول 
 شده % واریانس تجمعی تبیین واریانس تبیین شده % کل  عامل

1 43/1 15/11 15/11 
0 48/1 10/11 04/00 
9 05/1 83/3 14/90 
1 41/9 42/8 88/12 
5 40/9 15/8 59/13 
1 12/9  98/8 31/54 
4 11/9  31/4 85/15 
8 15/0  21/5 84/42 
3 13/1 31/9 80/41 
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 هاي هاي اصلی  با چرخش واریماکس در مورد بار عاملی سؤالنتایج تحلیل مؤلفه. 4جدول 

 منابع اعتماد به نفس ورزشی  ةنامپرسش
 خرده مقیاس  
 )آلفاي کرونباخ(

 آیتم 
 مؤلفه

3 2 1 4 5 6 7 8 3 

 ( 84/2تسلط بر مهارت )

1   410/2        
0   484/2        
9   494/2        
1   813/2        

5   444/2        

 ( 32/2نمايش توانايي )

1 194/2          
4 440/2          
8 418/2          
3 458/2          
12 440/2          
11 431/2          

آمادگي بدني/ رواني 
(84/2  ) 

10    510/2       
19    403/2       

11    448/2       

15    411/2       

11    115/2       

14    129/2       

 ( 39/2خودابرازي بدني )
18         189/2  

13         101/2  

02         419/2  

 (88/2حمايت اجتماعي )

00       412/2    
09       809/2    
01       415/2    
05       590/2    
01       553/2    

 ( 39/2رفتار رهبري مربي )

04  413/2         
08  440/2         
03  829/2         
92  828/2         
91  450/2         

 (   83/2جايگزين ) تجربة

99     451/2      
91     841/2      
95     412/2      
91     141/2      

 ( 89/2آسايش محيطي )

94      419/2     
98      541/2     

93      419/2     
12      421/2     

 ( 43/2موقعيت دلخواه )
11        819/2   
10        811/2   

19        120/2   

  به باال انتخاب شدند.   (+122/2)بارهاي عاملي 
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-به 31/2رونباخ براي کل مقياس همچنين آلفاي ک

 ةنامنشان داد که پرسش پژوهشنتايج  دست آمد.
 ؛حاضر از تحليل عاملي اکتشافي خوبي برخوردار است

)به غير از دو گويه  عامل مورد نظر 3که هر طوريبه
نيز  پژوهشاصلي در اين  ةنامدر پرسش (90و  01

(. همچنين ميزان آلفاي 1)جدول  بارگذاري شدند
نامه نشان ها و کل پرسشمقياسکرونباخ براي خرده

مورد بررسي از  ة حاضر در نمونةنامداد که پرسش
 همساني دروني قابل قبولي برخوردار است. 

از تحليل عامل تأييدي  ،بررسي روايي مقياس براي
که در ابتدا بدين صورت ؛دشاول و دوم استفاده  مرتبة

هاي مقياس منابع اعتماد به نفس لفهؤتمام مبراي 
نمايش توانايي، آمادگي بدني/  ورزشي )تسلط بر مهارت،

ارزيابي بدني، حمايت اجتماعي، رفتار رهبري رواني، خود
جايگزيني، آسايش محيطي و موقعيت  ةمربي، تجرب
اول  ةصورت مجزا تحليل عامل تأييدي مرتبدلخواه( به

. پس از تحليل عاملي استفاده شد (1( )شکل 1)مدل 
و  شدعامل تأييد  3عامل، وجود  3اول با  ةتأييدي مرتب

ر عاملي، هيچ عاملي حذف نشد. سپس در ادامه با
تي  و مقدارداري امعنضريب همبستگي، سطح 

 . (5)جدول  مقياس اضافه شدهاي هر خردهگويه
عامل  3نتايج تخمين پارامتر نشان داد که در هر  

که ايگونهبه ؛اندداري داشتهامعن ةهاي مربوط رابطگويه
 ،است. از اين رو 311/2تا 2/ 531ها بين  رابطه دامنة

براساس الگوي معادالت ساختاري )تحليل عاملي 
شده قادر به پيشگويي متغيرهاي فرض همة ،تأييدي(

هاي خود هستند )با توجه به مقادير تي و سطح عامل
 ،کنيدکه در شکل باال مشاهده ميطورداري(. همانامعن

با  پنج گويه، گوية پنجاز بين  ،در عامل تسلط بر مهارت

همبستگي بيشتري با نمرات تسلط بر  808/2ضريب 
گويه،  5از بين  ،اناييمهارت دارد. در عامل نمايش تو

-همبستگي بيشتري با نمره 814/2يب با ضر 11 گوية

 ،نمايش توانايي دارد. در عامل آمادگي بدني/ رواني هاي
همبستگي  311/2با ضريب  15 گويه، گوية ششاز بين 

آمادگي بدني/ رواني دارد. همچنين  هايهبيشتري با نمر
از بين  ،بدني ارزيابييعني خود ،در عامل چهارم ،در ادامه

همبستگي بيشتري  810/2با ضريب  13 ةگويه، گوي سه
از  ،ارزيابي بدني دارد. در عامل حمايت اجتماعيبا خود
همبستگي  829/2با ضريب  01 ةگويه، گوي پنجبين 

بيشتري با حمايت اجتماعي دارد. همچنين در عامل 
 832/2با ضريب  92 ةگويه، گوي پنجرهبري مربي با 

يشتري با رفتار رهبري مربي دارد. در عامل همبستگي ب
 328/2با ضريب  91 ةگويه، گوي چهارجايگزين با  ةتجرب

همبستگي بيشتري با تجربه جايگزين دارد. در عامل 
 891/2با ضريب  93 ةگويه، گوي چهارآسايش محيطي با 

همبستگي بيشتري با آسايش محيطي دارد. در عامل 
با ضريب  10 ةگويه، گوي هسيعني موقعيت دلخواه با  ،آخر

همبستگي بيشتري با موقعيت دلخواه دارد.  811/2
ضرايب همبستگي بسيار  ،کنيدکه مشاهده ميطورهمان

 دست آمده است. بااليي در اين مدل به
هاي پس از بررسي تحليل عاملي تأييدي عامل 

صورت تأييدي مقياس منابع اعتماد به نفس ورزشي به
دوم صورت گرفت و  ةعاملي مرتب مرتبه اول، تحليل

و نمودار  1دست آمده در جدول ههاي برازش بشاخص
که  ،نشان داده شده است 0مسير اين تحليل در شکل 

دست آمده از مطلوبيت ههاي بدر مجموع شاخص
 مناسبي برخوردارند.
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 هاي مربوط به آن. مدل اول مقیاس منابع اعتماد به نفس ورزشی به همراه بار عاملی هر عامل با گویه3شکل 

 
  

 

0ه يگو  
9ه يگو  
1ه يگو  
5ه يگو  
1ه يگو  
4ه يگو  
8ه يگو  
3ه يگو  
12ه يگو  
11ه يگو  
10ه يگو  
19ه يگو  
11ه يگو  
15ه يگو  
11ه يگو  
14ه يگو  
18ه يگو  

02ه يگو  
13ه يگو  

00ه يگو  
09ه يگو  
01ه يگو  
05ه يگو  
01ه يگو  
04ه يگو  
08ه يگو  
03ه يگو  
92ه يگو  
91ه يگو  
99ه يگو  
91ه يگو  
95ه يگو  
91ه يگو  
94ه يگو  
98ه يگو  
93ه يگو  
12ه يگو  
11ه يگو  
10ه يگو  

1ه يگو  

 تسلط بر مهارت

 آمادگي بدني/ رواني

ييش تواناينما  

يبدن يابيارزخود  

ت دلخواهيموقع  

يطيش محيآسا  

نيگزيجا ةتجرب  

يمرب يرهبر رفتار  

يت اجتماعيحما  

19ه يگو  

488/2  
403/2  
813/2  
808/2  
191/2  
812/2  
444/2  
433/2  
894/2  
814/2  
408/2  
411/2  
899/2  
311/2  
411/2  
531/2  
190/2  

441/2  
810/2  

410/2  
458/2  
432/2  
491/2  
829/2  
819/2  
849/2  
882/2  
832/2  
852/2  
818/2  
328/2  
890/2  
411/2  
425/2  
102/2  
891/2  
821/2  
440/2  
811/2  

118/2  

101/2  
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 گویه  43با  مقیاسخرده 3داري در اپارامتر خطاي معیار، تی و سطح معن. مقادیر تخمین 5جدول 

  هاگویه تخمین پارامترها خطاي معیار تی دارياسطح معن

 1 گوية 348/2 129/2 188/3 2225/2

 تسلط بر مهارت

 0 گوية 893/2 245/2 059/11 2225/2

 9 گوية 891/2 280/2 138/12 2225/2

 1 گوية 320/2 241/2 424/10 2225/2

 5 گوية 222/1   

 1 گوية 119/2 242/2 191/3 2225/2

 نمايش توانايي

 4 گوية 121/1 284/2 408/10 2225/2

 8 گوية 229/1 281/2 309/11 2225/2

 3 گوية 310/2 241/2 145/10 2225/2

 12 گوية 295/1 249/2 199/11 2225/2

 11 گوية 222/1   

 10 گوية 132/1 150/2 803/4 2225/2

 آمادگي بدني/ رواني

 19 گوية 055/1 111/2 430/4 2225/2

 11 گوية 150/1 141/2 910/8 2225/2

 15 گوية 128/1 181/2 849/8 2225/2

 11 گوية 013/1 158/2 211/8 2225/2

 14 گوية 222/1   

 18 گوية 391/2 111/2 185/8 2225/2

 13 گوية 221/1 122/2 250/12 2225/2 خود ارزيابي بدني

 02 گوية 222/1   

 00 گوية 120/1 123/2 248/12 2225/2

 حمايت اجتماعي

 09 گوية 110/1 112/2 101/12 2225/2

 01 گوية 251/1 231/2 211/11 2225/2

 05 گوية 310/2 232/2 525/12 2225/2

 01 گوية 222/1   

 04 گوية 314/2 213/2 198/19 2225/2

 مربي رهبريرفتار 

 08 گوية 212/1 213/2 235/15 2225/2

 03 گوية 291/12 214/2 144/15 2225/2

 92 گوية 242/1 214/2 885/15 2225/2

 91 گوية 222/1   

 99 گوية 331/2 234/2 052/12 2225/2

 جايگزين تجربة
 91 گوية 241/1 234/2 192/11 2225/2

 95 گوية 382/2 239/2 519/12 2225/2

 91 گوية 222/1   

 94 گوية 851/2 288/2 111/3 2225/2

 آسايش محيطي
 98 گوية 838/2 128/2 909/8 2225/2

 93 گوية 258/1 283/2 818/11 2225/2

 12 گوية 222/1   

 11 گوية 411/1 092/2 111/4 2225/2

 10 گوية 814/1 014/2 511/4 2225/2 موقعيت دلخواه

 19 گوية 222/1   
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 هاي مربوط به آنمقیاس منابع اعتماد به نفس ورزشی به همراه بار عاملی هر عامل با گویه . مدل دوم2شکل 

د  منابع اعتما
به نفس 

0ه يگو  
9ه يگو  
1ه يگو  
5ه يگو  
1ه يگو  
4ه يگو  
8ه يگو  
3ه يگو  
12ه يگو  
11ه يگو  
10ه يگو  
19ه يگو  
11ه يگو  
15ه يگو  
11ه يگو  
14ه يگو  
18ه يگو  

02ه يگو  
13ه يگو  

00ه يگو  
09ه يگو  
01ه يگو  
05ه يگو  
01ه يگو  
04ه يگو  
08ه يگو  
03ه يگو  
92ه يگو  
91ه يگو  
99ه يگو  
91ه يگو  
95ه يگو  
91ه يگو  
94ه يگو  
98ه يگو  
93ه يگو  
12ه يگو  
11ه يگو  
10ه يگو  

1ه يگو  

 تسلط بر مهارت

 آمادگي بدني/ رواني

ييش تواناينما  

يبدن يابيخود ارز  

ت دلخواهيموقع  

يطيش محيآسا  

نيگزيجا تجربة  

  يرفتار رهبر
يمرب

يت اجتماعيحما  

19ه يگو  

488/2  
403/2  
813/2  
808/2  
191/2  
812/2  
444/2  
433/2  
894/2  
814/2  
408/2  
411/2  
899/2  
311/2  
411/2  
531/2  
190/2  

441/2  
810/2  

410/2  
458/2  
432/2  
491/2  
829/2  
819/2  
849/2  
882/2  
832/2  
852/2  
818/2  
328/2  
890/2  
411/2  
705/0  
620/0  
836/0  
806/0  
440/2  
811/2  

118/2  

101/2  

529/0  

786/0  

634/0  

762/0  

766/0  

804/0  

735/0  

706/0  

598/0  
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 ( و تأییدي 3اول )مدل  ش الگوي تحلیل عاملی تأییدي مرتبةهاي براز.  مقادیر شاخص6جدول 

 ( مقیاس منابع اعتماد به نفس ورزشی2دوم )مدل  مرتبة
 CFI RMSEA PNFI PCFI آزادينسبت مجذور کاي بر درجه  هاي برازششاخص

 411/2 140/2 243/2 31/2 129/0 1مدل 

 482/2 180/2 282/2 32/2 113/0 0مدل 

 >5/2 >5/2 282/2 >32/2 < 9 مقادير پيشنهادي

 

 بحث 
 اين از استفاده قابليت بررسي منظوربه ،ابتدا در

 نشان و انجام شد اکتشافي عامل تحليل ،نامهپرسش
 بررسي مورد ةجامع در مذکور نامةپرسش که شد داده

 مطابق عامل 3 کهطوريبه ؛دارد را شدنعاملي قابليت
 هاعامل اين .شدند بارگذاري اصلي نامةپرسش با

 رواني/ بدني آمادگي ،(گويه 5) مهارت بر تسلط شامل
 حمايت ،(گويه 5) مربي رهبري رفتار ،(گويه 1)

 نمايش ،(گويه 9) بدني خودابرازي ،(گويه 5) اجتماعي
 ةتجرب ،(گويه 1) محيطي آسايش ،(گويه 1) توانايي

. بود( گويه 9) دلخواه موقعيت و( گويه 1) جايگزين
به . شدند حذف نامهپرسش از 90 و 01 ةگوي دو تنها

 تحليل بعدي هايبررسي در گويه 11 اين ترتيب،
 منابع واريانس درصد 8/41 ،عوامل مجموع در. شدند

 . کردند تبيين را ورزشي نفس به اعتماد
 پايايي و روايي بررسي در (1988بهرام ) و زادهشفيع

آورده  دستبه را عامل هفت فقط نامهپرسش اين
 تبيين را واريانس درصد 99/55 تنها که ،بودند

 که ايگويه 95 بين از که کردند عنوان آنها. کردندمي
 آمادگي عامل به مربوط گويه 11 بود، شده شناخته
 خود عامل به مربوط گويه سه مهارتي، و ذهني

 تقليدي، تجارب عامل به مربوط گويه پنج ادراکي،
 گويهسه  مربي، رهبري عامل به مربوط گويه پنج

 به مربوط گويه پنج محيطي، آسايش عامل به مربوط
 عامل به مربوط گويه سه و توانايي نمايش عامل

 همکاران و ويلي پژوهش بود. در ديگران حمايت
 ورزشکار آموزاندانش و دانشجويان در که ،(1338)

 درصد 5/18 هاعامل کل واريانس شد، انجام مريکاآ
 ،(0221) همکاران و ويلسون پژوهش در و بود

-از. دادندمي تشکيل را واريانس درصد 5/41 هاعامل

 مشترک سهم ةدهندنشان واريانس درصد کهآنجايي
 است، ورزشي نفس به اعتماد موضوع در هاعامل

 ةدهندنشان ،باشد بيشتر واريانس مقدار هرچه بنابراين
 همانند ،پژوهش اين در. است هاعامل بهتر پيشگويي
. شد تبيين واريانس از بااليي ميزان ،ويلسون پژوهش

 هاپژوهش بين موجود هايتفاوت رسدمي نظربه
 بهرام. باشد بررسي مورد مختلف هايگروه به مربوط

 هايرشته در ملي هايتيم ورزشکاران از زادهشفيع و
 سطح در ورزشي هايباشگاه ورزشکاران مختلف،

 غير و نخبه سطح دو در دانشگاهي ورزشکاران کشور،
 واليبال، فوتسال، فوتبال، بسکتبال، هايرشته در نخبه

 ووشو، کشتي، ميز، رويتنيس ميداني،دوو هندبال،
 و برداريوزنه قايقراني، تکواندو، بوکسينگ،کيک
 ،شودمي مشاهده کهطورهمان. کردند استفاده اسکي
 آنها پژوهش در هاورزش انواع وسيع بسيار دامنة

 است.  مشهود
 آمده دستبه دو و يک مدل تأييدي، عامل تحليل در
 که ،(1338) همکاران و ويلي مدل با پژوهش اين در
-به ؛بود راستاهم بود، شده تأييد عاملي 3 صورتبه

 منابع مقياس مدل نيز پژوهش اين در کهطوري
 هايشاخص با عامل 3 با ورزشي نفس به اعتماد
 تحليل به توجه با. است شده تأييد مناسب برازش
 ةنامپرسش گفت توانمي شده انجام تأييدي عاملي
 پايايي و روايي داراي ورزشي نفس به اعتماد منابع
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 . است مناسبي
 و بهرام نتايج با مدل بررسي در حاضر پژوهش نتايج 

 دادند نشان آنها. داشت همخواني( 1988) زادهشفيع
 و  درجه آزادي=593 ،کاي =مجذور1151 که

2221/2=P  آزادي درجات به کاي مجذور نسبت. بود 
 شاخص مقدار همچنين. آوردند دستبه 13/0 نيز را

 شاخص براي آمده دستبه ساختاري الگوي برازش
 برازش نيکويي شاخص ،(81/2) ايمقايسه برازش

 و( 41/2) تطبيقي برازش نيکويي شاخص ،(44/2)
 تخمين نتايج. بود( 49/2) هنجاري برازش شاخص
 هايگويه هاعامل ةهم در که داد نشان آنها پارامتر
 بين روابط دامنة و داشتند داريامعن رابطة مربوط

 معادالت الگوي براساس ،بنابراين. بود 84/2 تا 15/2
 پيشگويي به قادر شدهفرض متغيرهاي ةهم ،ساختاري

 بودند.  خود هايعامل ساختاري تأييد و
 تأييد ساختاري الگوي رسدمي نظربه حال اين با  

 مربوط هايگويه و ورزشي نفس به اعتماد هايعامل
، براي آنها پژوهش در استفاده مورد شکل در آن به

 طوربه را عامل هر به مربوط هايگويه بتواند اينکه
 دارد.  بازنگري به نياز ،کند مشخص دقيق

 منبع شش خود ديگر پژوهش در( 0222) ويلسون 
 با البته که کرد تأييد و شناسايي را نفس به اعتماد
 در کار گرفته شدهبه سالمند ورزشکاران گروه به توجه
اعتماد به نفس ورزشي  منابع تمامو کاربرد  تأييد آن،

 . مورد انتظار نبود
 تأييد پژوهشاين  در آمده دستبه نتايج مجموع، در

آنها را ( 1338) همکاران و ويلي که بود منابعي ةکنند
 شواهد به توجه با ولي .بودند کرده تأييد و شناسايي

 پژوهش آماري ةنمون که داشت توجه دباي موجود
 و ويلي پژوهش آماري ةنمون با مشابه بسيار حاضر

 هايپژوهش با مقايسه در کهدرحالي ؛بود همکاران
 آنها با حاضر پژوهش آماري نمونة ،ديگر شدة ذکر

 بين موجود هايتفاوت از برخي رو،ازاين .داشت تفاوت
 به توانمي را ديگر هايپژوهش و پژوهش اين نتايج

و  هايز داد. اخيراً ارجاع هاي مورد بررسيتفاوت نمونه
 هايپژوهش اغلب که کردند بيان( 0224) 1همکاران

 دستبه را نفس به اعتماد منبع تعداد نه ،اخير
 . دارد همخواني حاضر پژوهش نتايج با که ،اندآورده

 گیرينتیجه
در ايران به بررسي روايي و پايايي اين  پيشتر 

 عاملي آنساختار ، اما نامه اقدام شده بودپرسش
-به پژوهشرو بود. در اين هبا مشکالتي روب همچنان

-فارسي پرسش طور مستند نشان داده شد که نسخة

منابع اعتماد به نفس ورزشي ويلي و همکاران  ةنام
( از ساختار عاملي قابل قبولي در ورزشکاران 1338)

آن  ةگوي 11 زن و مرد دانشگاهي برخوردار است و
 . شدتأييد  دانشگاهيورزشکاران  جامعةبراي 

 

 تشکر و قدردانی

دانشجويان ورزشکاري که در   ةبدين وسيله از کلي 
 اريم. گزسپاس ،اين پژوهش ما را ياري کردند

  منابع

 بدني فعاليت تأثير بررسي(. 1981) .ح ،اسدپور .1
 شخصيتي هايويژگي بر بدمينتون ورزشي
 .ارشد کارشناسي نامةپايان. پسر آموزاندانش

 ورزشي علوم و بدنيتربيت انساني، علوم دانشکدة
 . مدرس تربيت دانشگاه

اعتماد  ة(. مقايس1989) .م ،و شفيع زاده .ع ،بهرام .0
هاي به نفس ورزشي در بين ورزشکاران رشته

ري و همبستگي آن بردازني، کشتي و وزنهمشت
پژوهش در علوم تمرين.  ةبا نخبگي و سابق

 . 100 -111: 1 .ورزشي

 با ورزش رابطة بررسي(. 1980) .ف ،زادهحسن .9

                                                                 
1. Hays et al. 
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-دانش نفس به اعتماد ميزان و اجتماعي سازگاري

 .ارشد کارشناسي نامهپايان. دبيرستاني دختر آموزان
 . الزهرا دانشگاه شناسي روان و تربيتي علومة دانشکد

اعتماد به نفس ورزشي  ة(. مقايس1943) .زاده مشفيع .1
زني، کشتي و وزنه مشتهاي در بين ورزشکاران رشته

تمريني.  ةري و همبستگي آن با نخبگي و سابقبردا
 پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت معلم.

(. تعيين اعتبار و پايايي 1988) .ع ،و بهرام .م ،زادهشفيع .5
رسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشي در ورزشکاران پ

 . 18 -91: 05 .پژوهش در علوم ورزشيايراني. 

 و .ر ،اده حسينيعطارز .ج ،محمدي .ج ،زادهعبدالعلي .1
(. تعيين منابع اعتماد به نفس ورزشي 1988) .م ،سهرابي

ات قهرمان کننده در مسابقهاي جوان شرکتواليباليست
ورزشي.  ةآن با سابق ةو رابط 1988کشوري سال 

 دومين همايش علمي واليبال. دانشگاه اراک. 

و  .ز ،رحيميان .م ،زادهاسماعيل .ج ،فوالديان .4
صفتي ) اعتماد به نفس ة(. مقايس1988) .و ،چيانتساع

ورزشکاران ( صفتي و حالتي) و اضطراب( و حالتي
ي انفرادي. دومين همايش ملي هاواليباليست با رشته

 علمي واليبال. اراک.  ةتوسع

(. 1989) .ف ،باقرزاده و .ا ،فرخي .ع ،نژادفهيمي .8
اعتماد به نفس ورزشي )صفتي و حالتي(  ةمقايس

هاي هندبال و دووميداني مردان ورزشکار رشته
نشريه علوم حرکتي و  شهرستان و دانشگاه تبريز.

  .59-10 :9جلد اول. شماره  ورزش.

. بررسي اثر (1981). ف ،نقوي و .م ،زادهنمازي .3
دانش و مشارکت ورزشي بر اعتماد به نفس. 

 . 121  -33 .10و  11پياپي  .پژوهش

(. ارتباط بين 1981) .پ ،فاني . وب ،يوسفي .12
انگيزشي و  ةشدگيري هدفي، فضاي ادراکجهت
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 (3338منابع اعتماد به نفس ورزش ویلی و همکاران ) نامةپرسش

به زمانی  فکر کنید که شما در رشتة ورزشی خود اعتماد به نفس باالیی دارید  و به  ورزشکار گرامی:

 سازند. مطمئن می چیزهایی که  شما را در این موقعیت

مجسم کنید هر کدام از این منابع در ایجاد حس اعتماد به نفس در شما چقدر اهمیت دارند ) برای هر 

 بزنید(.  مورد یک مربع را عالمت

 

کسب  اعتماد به نفسام، زماني من معموالً در رشتة ورزشي

 .... کنم که:مي

 اصالً

مهم 

 نیست

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 بسیار

 مهم

 است

7 

        به مهارت جدیدی مسلط شوم. 1

        بخشم.عملکردم را در یک مهارت بهبود  2

        هایم را بهبود بخشم.مهارت 3

        دهم.افزایش  ،توانم اجرا کنمهایي را که ميتعداد مهارت  4

        های جدید را توسعه و پیشرفت دهم.مهارت 5

        .پیروز شوم 6

        نشان دهم که بهتر از دیگرانم. 7

        تواناییم را با پیروزی و کسب مقام نشان دهم. 8

        دیگران عمل کنم.بدانم که مي توانم بهتر از  9

        ثابت کنم، از حریفانم بهتر هستم. 10

        ها هستم.نشان دهم که من یکي از بهترین 11

        ام حفظ کنم.تمرکزم را روی وظیفه 12

        از نظر رواني خودم را تقویت کنم. 13

        بدانم که از نظر ذهني آمادگي دارم. 14

        تمرکزم را روی اهدافم حفظ کنم.  15

        از نظر جسمي و ذهني خودم را آماده کنم. 16

        حداکثر اعتقاد دارم.به توانایي تالش  17

        احساس خوبي در مورد وزنم داشته باشم.  18

        رسم.احساس کنم خوب به نظر مي 19

        رسد.مي خوب به نظر احساس کنم که اندامم 20

        ها دریافت کنم.تیميبازخورد مثبتي از هم 21

        گیرم.بدانم مورد حمایت دیگران قرار مي 22
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        .به من گفته شود که دیگران به من ایمان دارند 23

        ام تشویق شوم.توسط مربي یا اعضای خانواده 24

        دریافت کنم.از مربیان  بازخورد مثبت  25

        حمایت و تشویق دریافت کنم. 26

        ام ایمان دارم.های مربيبه توانایي 27

        کند.بدانم مربي من تصمیمات خوبي اتخاذ مي 28

        بدانم که مربي رهبر خوبي است.  29

        شته باشم.به تصمیمات مربي خود اعتماد دا 30

        کند.خوبي را فراهم مي  رهبری کنم مربي زمینة احساس 31

        آمیز را ببینم. عملکرد موفقیت 32

        عملکرد خوب سایر ورزشکاران را ببینم. 33

        تیمي خودم را ببینم.عملکرد خوب هم 34

        عملکرد خوب دوست خودم را ببینم. 35

        خودم ببینم.ها را  هم سطح تیميهم 36

        ام فعالیت کنم.در محیط مورد عالقه 37

        آداب خاصي را دنبال کنم. 38

        احساس راحتي کنم. در محیط 39

        محیطي را که در آن به فعالیت مشغولم، دوست داشته باشم. 40

        گیرند به سود من باشد. خطاهایي که داوران مي 41

        شود. ها به نفع من تمام ميببینم موقعیت 42

        رود.احساس کنم که همه چیز خوب پیش مي 43
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 01سنجي گذاشته شد. دو آيتم پژوهش به بوتة رواييمنابع اعتماد به نفس ويلي و همکاران که در اين  امةنپرسش
 بندي شد. صورتزير شکل بهنامه پرسش رو،ازاينحذف گرديد.  90و 
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