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ايران توسعه ورزش شطرنج بربررسي و شناسايي عوامل موثر   

 امیررضا رمضانعلي

 

نوع از هدف  از لحاظ اين پژوهشيود.  رانيتوسعه ورزش شطرنج ابررسي و شناسايي عوامل موثر بر هدف از پژوهش حاضر 

جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه  پیمايشي بود. -ها جزء تحقیقات توصیفيتحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده

ای هدفمند انجام صورت تصادفي طبقهنمونه گیری به .ندبود کشور شطرنج و صاحب نظران انیمرب، شکسوتانیپ ،داوران ورزشکاران،

آماری به دلیل محدوديت دسترسي به تمام افراد، نمونه  و صاحب نظران انیمرب، شکسوتانیپ ،داوران ورزشکاران،در رابطه با . شد

(  یریگ اندازههای مدل شاخصضرب در تعداد  01در نرم افزار پي ال اس ) (01)  نفر با توجه به حداقل نمونه الزم 051برابر با  

روايي  .استفاده شدتوسعه ورزش شطرنج عوامل موثر بر  آوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامهجهت جمع .انجام گرفتي نظرخواه

ي انسان عيمناپايايي پرسشنامه برای بعد  صوری و محتوايي پرسشنامه مورد تأيید خبرگان و صاحب نظران اين حوزه قرار گرفت.

عوامل (، 07/1) آموزش(، بعد 07/1) توان رقابت داخلي(، بعد 07/1) زيرساخت و امکانات(، بعد 05/1) منابع مالي(، بعد 00/1)

برای  ( محاسبه شد.05/1به مقدار ) رانيتوسعه ورزش شطرنج او برای کل سواالت  (07/1ي )عوامل فرهنگ( و 28/1ي )تيريمد

-توصیفي )جداول توزيع فراواني و میانگین و انحراف معیار( و استنباطي )آزمونهای آماری های کمّي از روشتجزيه و تحلیل داده

نسخه   SMART PLS3 و 80نسخه    spssافزارهای اين پژوهش بندی فريدمن( استفاده شد. نرماسمیرنوف و رتبه-های کالموگراف

درصد، سپس بعد از آن عامل ، منايع انساني  27 تبیینبیشترين نقش را با  به ترتیب عامل منابع مالي ها نشان داديافته . بودند 3

درشد و  21درصد، عوامل مديريتي  28درصد، توان رقابت داخلي  25درصد، آموزش  28 زيرساخت و امکاناتدرصد،  20با تبیین 

ه شد کمشخص ها بر اساس يافته کرد. يمتوسعه ورزش شطرنج را تبیین  درصد از تغییرات 01در نهايت عامل عوامل فرهنگي 

موثر و  چون داشتن منابع مالي و انساني داشته ياشند.ای منابع مالي و انساني که از ضروريات هر سازماني هستند، توجه ويژه مديران بايد به

 ورزش شطرنج راحتتر فراهم کند.تواند زمینه توسعه مي کاراتر
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