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Introduction: Today, football has become more than a sport and its edges have been 
extended to the level of society and has attracted many attentions. The purpose of the 
current research is to analyze and evaluate the factors affecting the performance of 
Iranian football athletes. 

Methods: The research method is a descriptive survey type, and in terms of its nature 
and purpose, it is considered as an applied research, and the method of field 
implementation is through the completion of a researcher-made questionnaire. 
Considering that the statistical population crossed the threshold of 100,000 people, 
according to Morgan's table, 384 people who were present during the 18th season of 
the country's premier league (2013-1999) were included in the study, and the 
reliability rate was calculated based on Cronbach's alpha of 0.89%. Descriptive 
statistics with mean and standard deviation and inferential statistics with 
confirmatory factor analysis and Friedman test were performed with SPSS 24 and 
Lisrel 8.8 software. 

Results: The results of the findings showed that the effective factors inside the field 
have 7 components and the most important factors are the coach and the quality of 
the stadium, as well as the effective factors outside the field have 6 components and 
the most important factors are the federation and the family respectively. 

Conclusion: finally, the effect of the obtained factors on the performance of the 
athletes was confirmed, which can be directed by using education and culture. 
 
 
 
 
 
 
 

Cite this article: Bostaki, M., Ghafouri, F., & Karegar, Gh. A. (2022). Analysis of Effective Factors on the Performance of 
Professional Football Athletes in Iran. Sport Management Journal, 14 (2), 223-238.  

                   DOI: http//doi.org/10.22059/JSM.2021.314485.2628 
 
 

                                
                            © The Author(s).                                   Publisher: University of Tehran, Faculty of Sport Sciences and Health.  

 

mailto:mohammadbostaki@yahoo.com
mailto:farzadghafouri@yahoo.com
mailto:kargar@atu.ac.ir
mailto:DOI:%20http//doi.org/10.22059/JSM.2021.314485.2628
https://orcid.org/0000-0002-3715-6426
https://orcid.org/0000-0002-1128-100X
https://orcid.org/0000-0003-0204-2450


 

 

Extended Abstract 
 
Introduction 
In past, football matches just were between the players; but 
today's, football is a game between all managers. It means that 
it is not only included players and referees or coaches who are 
playing their role in football, but also spectators, investors, 
politicians and intellectuals have their own particular influence 
in this field. Today, football has become more than a sport and 
its margins have been directly or indirectly extended to the 
different levels of society, and the players are one of the main 
and inseparable parts of these conflicts. Considering the role 
model of youth and teenagers in the technical and moral 
performance of football players, is important to look at the 
football formation history and the sport's roots and its margins. 
Because for example at the conflict time, the opportunity to 
make a decision is limited and the importance of making a 
decision is very high; In such situations, making a wrong 
decision can affect a person's professional future and even 
personal life. It is noteworthy that many athletes show their 
best performance in training, but during competition and other 
stressful situations, they have an emotional reaction and 
cannot show all of their potential abilities. Perhaps the reason 
can be found through the fact that, in past, football was the 
game just between players, but today's football matches are 
between managers. 
 
Methods 
The research method is a descriptive survey type, and in terms 
of its nature and purpose, it is considered as an applied 
research, and the field implementation method is through the 
completion of a researcher-made questionnaire. The statistical 
population of the research includes all athletes, referees, 
coaches, members of the technical staff and members of 
football clubs at the professional level (premier league, first 
division, second division, third division, provincial league and 
national league of other organizations), as well as members of 
the federation and the board. Football of Tehran city (as the 
capital of the country) who were present during the 18th 
season of the country's premier league (year 2019-2020). Due 
to the spread and dispersion of the statistical population, the 
need for classification seems necessary. on the other hand, the 
lack of access to all societies’ members, and also in order to 
improve the research quality with the presence of experts, 
specialists and professionals and to measure the performance 
of the point of view of the player, coach, referee, technical staff 
and management, club members, federation and board, the 
research sample was selected by targeted and available 
stratified sampling method. According to the statistical 
population of over 100,000 people, and according to Morgan's 
table, 384 people were included in the study, consisting of 143 
players, 116 coaches, 39 referees, 46 technical staff members, 
and 40 club management members. The validity of the current 
questionnaire was confirmed by 13 sports management 
professors and five elite professionals working in the football 
field, in terms of content. Also, before the research 
implementation, in order to ensure the questionnaire 
reliability, first was evaluated by distributing 30 
questionnaires for preliminary review and using Cronbach's 
alpha, that it was calculated as 0.89, which is an acceptable 

value. After the final formal confirmation and content validity, 
the questionnaire was distributed among other elements of the 
statistical population so that its number reaches the value 
determined for the sample size. The range which was used to 
answer the questions of the research questionnaire is the five-
choice Likert scale. 
The data analysis method is based on the results related to the 
demographic information of the members of the research 
sample according to the frequency and frequency percentage, 
as well as the statistical description, was investigated by 
statistical tests of mean and standard deviation. In the 
inferential statistics section with regards to the factors 
affecting the performance of professional football athletes in 
the indoor field through confirmatory factor analysis in the 
form of standard coefficients and significant coefficients, as 
well as ranking by Friedman's test using SSPS software, 
version 24 and Lisrel version 8/8 were done. 
 
Results  
The obtained results show that in total there are 13 
components, from the respondents’ point of view, there are 7 
components affecting the player’s performance in the field, 
and the coach and the quality of the stadium are the most 
important factors, and the referee and teammate are the least 
important factors. Also, to determine the priority of external 
factors, 6 components affecting the players' performance have 
been presented and the obtained results indicate that, from the 
respondents’ point of view, the most important factor is the 
federation and family, respectively, and the club condition and 
training conditions are the least important off-field factors 
affecting the players' performance. 
 
Conclusion 
The obtained results from the present research with regard to 
the two main factors included inside and outside the field, 
show that seven effective factors inside the field and six 
effective factors outside the field have been obtained. Among 
the factors affecting the performance inside the field, the 
stadium quality factor and the coach, have the most 
influence. And finally among the factors affecting 
performance outside the field, federation and family have the 
most influence. 
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  ها:واژهکلید

 عملکرد اخالقی،
 عملکرد فنی،

 ،برتر گیلفوتبال، 
 ايورزشکار حرفه

  
 
 

توجه امروزه فوتبال فراتر از یک ورزش شده و حواشی آن به سطح جامعه کشیده شده و موجب جلب : مقدمه
 .استاست. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران فوتبال ایران بسیاري شده 

پیمایشی است و از نظر ماهیت و هدف پژوهش کاربردي  توصیفی نوع از پژوهش روش روش پژوهش:
نظر به عبور جامعۀ آماري از . استساخته ۀ محققپرسشنامتکمیل  رود و روش اجرا میدانی از طریقشمار میبه

-1398سال ( نفر که در طول هجدهمین دورة لیگ برتر کشور 384مرز صدهزار نفر براساس جدول مورگان 
شد. آمار  محاسبهدرصد  89/0 کرونباخو میزان پایایی براساس آلفاي ) حاضر بودند، وارد تحقیق شدند 9913

افزارهاي توصیفی با میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی با تحلیل عاملی تأییدي و آزمون فریدمن و با نرم
  انجام گرفت. 8/8و لیزرل  24اس.پی.اس.اس 

ورزشگاه  مربی و کیفیت بیترتبه آنها نیترمهممؤثر داخل زمین داراي هفت مؤلفه و  عواملداد که  نتایج نشانها:  یافته
 .ترین عوامل تعیین شدندمهم فدراسیون و خانواده بیترتبهو همچنین عوامل مؤثر در خارج از زمین داراي شش مؤلفه و 

 يسازفرهنگبا استفاده از آموزش و  توانیمبر عملکرد ورزشکاران تأیید شد که  آمدهدستبهتأثیر عوامل  گیري: نتیجه
 جهت داد.به آنها 

 
 

،  14)2(، مدیریت ورزشینشریه . ي فوتبال ایراناحرفهتحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران ). 1401( کارگر، غالمعلی؛ و فرزاد، غفوري ؛محمد، بستاکیاستناد:  
223-238 . 
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 مقدمه 
گذشت  ورزشی در جهان است. با ۀشتراخیر و پرطرفدارترین  ةاجتماعی سد ةفوتبال به تعبیري، پدید ی،ورزش هاي مختلفرشته میان در

هاي این ورزش در اي جدا شد. بدین واسطه تمامی بخشهاي کالن به فوتبال، راه فوتبال مبتدي از حرفهزمان و راهی شدن سرمایه
تدریج ر بهاین ورزش پرطرفدا .ند و بدان پایبندنددسترش داروز گختند و آن را روزبهاي رفتار کردن را آموکشورهاي صاحب فوتبال دنیا، حرفه

در فوتبال  شده است. ما پراکنده مشخص در سراسر کشور يتر فرهنگ درآمده و با الگوهاز همه مهماصورت یک صنعت، تجارت، علم و به
و داور یا مربی نیستند که در فوتبال  نی تنها بازیکنسنتی دیروز بازي میان بازیکنان بود، اما فوتبال امروز بازي میان همۀ متصدیان است؛ یع

 .)1395آور و شانواز، (خاقانی اندشدهگذاران، سیاستمداران و روشنفکران نیز در این خصوص تأثیرگذار نقش دارند، بلکه تماشاگران، سرمایه
سطح جامعه کشیده شده است و در این میان طور مستقیم یا غیرمستقیم به امروزه فوتبال فراتر از یک ورزش شده و حواشی آن به

ناپذیر صحنه این جدال هستند. با توجه به الگوبرداري جوانان و نوجوانان از بازیکنان فوتبال در عملکرد فنی و بازیکنان جزء اصلی و جدایی
براي  فرصت تعارض، بروز زمان رد آید، چراکهشمار میاي به این ورزش و حواشی و علت ایجاد آن امري مهم به، نگاه ریشه1اخالقی
زندگی  و حتی ايحرفه آیندة تواندمی غلط تصمیم اخذ که ايگونهزیاد است، به بسیار گیريتصمیم اهمیت و بسیار کم گیريتصمیم

 .)2019(بستاکی و همکاران،  دهد تأثیر قرار تحت را فرد شخصی
 اخالق به کمتر کاري هايدر محیط و ما جامعۀ در حاضر، حال شده و دراي یکی از مسائل اساسی اخالق حرفهبا پیشرفت فوتبال، 

گرفته از عوامل صنعتی و تجاري شدن است و فوتبال، نشأت درآمیز اوباشگري و رفتارهاي خشونتاز سوي دیگر  .شودمی توجه ايحرفه
. شودداراي کارکرد نامناسب تلقی می وان رفتاري ناپسند عنومقررات حاکم بر میادین ورزشی صورت پذیرد، به ضوابط و خارج از کهدرصورتی

ی راخالقیغخالقی به مقابله با رفتارهاي اند، با وضع قوانین اي مختلف اخالقی مواجههاچالشمستقیم با  طوربهي فوتبال نیز که هاباشگاه
  .)1397؛ پورزرنگار، 2019پردازند (کنستنت و همکاران، می

باید  همواره شده است کهعیین ندارند، ت اریدر اخت را توپ بازیکنانی که حتی براي همزمان طوربه تکالیف متعدديفوتبال  ورزش در
 یطها تعداد تصمیم و باالست نیز بالقوه يهاانتخاب تعداد تکالیف متعدد، به توجه با که است کنند. واضح اجرا را ي مختلفیهامهارت

ها توجه اینکه بسیاري از ورزشکاران بهترین عملکرد خود را در تمریننکتۀ شایان . )1398شهبازي و همکاران، (یابد می بازي افزایش یک
هاي بالقوة خویش همۀ توانایی توانندینمشوند و اکنش هیجانی میوهاي فشارزاي دیگر دچار دهند، اما هنگام مسابقه و موقعیتنشان می

اما فوتبال امروز  زیکنان بود،جو کرد که در فوتبال سنتی دیروز بازي میان باورا نشان دهند. شاید بتوان علت آن را در این موضوع جست
 .)1396؛ نجفی و همکاران، 1395آور و شانواز، بازي میان همۀ متصدیان است (خاقانی

 وضعیت نقش در خصوص آنچه همچنین مطابق است، کمتر سن داراي بازیکنان به بیشتر مربوط فوتبال بازیکنان انحرافی رفتارهاي
 و شد خواهد افزوده نمتأهال تعداد بر افراد، سن باال رفتن با و دارد زیادي همبستگی ازدواج نرخ افزایش با افزایش سن شد؛ اشاره تأهل

 موفق انجام رونیازا). 1398(پورفرهمند و همکاران،  ندکیم ترمسنافراد  حال شامل را رفتارها قبیل این بروز از پیشگیري در مزایاي تأهل
ي مستقیم در تمامی امور دارد، این میزان از اثرگذارو  تیاهمکه نقش مدیریت و از آنجا  کارامد است و صحیح مدیریت مستلزم کاري هر

ي ورزشی شوند هامیتتوجه اقشار مختلف به این رشتۀ محبوب سبب شده است تا پژوهشگران خواستار توجه بیشتر به محیط اجتماعی در 
یونانی  ۀاست که از ریش 2»اثیکس« ةواژ» اخالق« ةمعادل واژ. شایان توضیح است که در مفاهیم این حوزه )2019(بستاکی و همکاران، 

پور و حاجیتوان مترادف اخالق ورزشی دانست (را می» منش ورزشی«مشتق شده است و به معنی منش است که بر این اساس » اثوس«
 )1397همکاران، 

یق هیجانات هرچه ورزشکار در درك و شناسایی، تنظیم و ابراز دق کنندیم) بیان 2019( 3و همکاران لني پیشین خارجی هاپژوهشدر 
بین عملکرد  يادهیچیگفت که ارتباط پ توانیمدتر باشد. مافردي کار دشویتوانمندتر باشد، فکري در اختیار خواهند داشت که موجب م
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 1سمیت و وایتسایدنتایج پژوهش ا .مت روانی ورزشکار برقرار استالس ۀدرج طورنیورزشی و هیجانات مداخله در تمرین و مسابقه و هم
شادکامی بر عملکرد  ریتأث) 2019( 3کیم و جیمزي، و نتایج تحقیق احرفهرا بر ورزشکاران  هارسانه)، نقش 2019( 2کیم و کیم) و 2019(

 یو اثربخش یشغل یفرسودگ ،ی ذهنیتمرکز حواس، سرسخت نیب رابطۀ )2019( 4امیمیا و ساکایري. نتایج تحقیق دهدیمورزشکاران را نشان 
بین سرسختی ذهنی ورزشکاران نخبه زن با خودکفایی و مدیریت وجود ارتباط  )2019( 5همکارانویلسون و ، ورزشکاران انیعملکرد در م

کنند که ) اذعان می2017( 6و اسپایج وودروك) و 2019کنستندت و ویلم ( .دهندیمرا نشان  استرس جهت دستیابی به موفقیت ورزشی
 توسعۀ طول در . همچنینیم داردقجوانان تأثیر مست یريورزشی، چه مناسب و چه ناهنجار، بر الگوپذ هايیطتمام اتفاقات افتاده در مح

و  کلیمزاك .در پی داشته است المللیبین جامعۀ را در متعدد هايبوده و رسوایی مرتبط انواع خشونت با اغلب این رشته فوتبال، ورزش
) 2014اسپایج ( تماسی، مروج خشونت هستند. يهاورزش خصوصبهورزشی و  يهارشتهبسیاري از ) نشان دادند که 2015( 7همکاران
 و مسابقه اهمیت بگذارند و در بین عوامل، تأثیر فوتبال هايخشونت شدت و شیوع بر توانندمی مسابقه و موقعیتی کند که عواملاظهار می

 فشارن و تمری، رهبري آموزش سبک نیز نشان داد )2013اسدي (و  )2014( و همکاران یگانهتحقیق  نتایج اند.مهم رقبا عوامل بین رابطۀ
 .تأثیر دارد ورزشکاران عملکردبر  مربیان

 ياورزشی ورزشکاران حرفه ت در محیطالبروز مشک ۀواسطی بهالقنشان داد تنش اخ) 1398جین ( مندیعیربي داخلی هاپژوهشدر 
 ورزشی اخالق در مؤثر کنند که عوامل) بیان می1397پور و همکاران (حجی رفتگی شوند.دچار تحلیل ياتا ورزشکاران حرفه شودیم سبب

 اشتباهات در برابر العملعکس اوران،د تصمیم به احترام حریفان، احترام به مسئوالن، به احترام مقررات، و قوانین به احترام از اندعبارت
اصلی پرخاشگري  منابع از شاگرانتماو  فوتبال، مربیان ) در نتایج پژوهش خود اظهار داشته که بازیکنان1397پورزرنگار ( تفکربردگرایی. و

خصوص هخاشگري بو پرز خشم اخالقی، شرایط محیطی و اجتماعی همگی بر برو هايیژگیهیجانات درونی، وو باید توجه داشت که  هستند
کنند که تمرینات آمادگی جسمانی بر کاهش پرخاشگري و افزایش بیان مینیز ) 1396رفیعی و همکاران ( مهم و اساسی است. ،در رقابت

ها کرد خود را در تمرینکه بسیاري از ورزشکاران بهترین عمل کنندیم) نیز اذعان 1396ی (محمدحسنو برزگر  .است مؤثر منش ورزشی
هاي فشارزاي دیگر دچار واکنش ها و تماشاگران و موقعیتن، با وجود رسانهایی با رقیبدهند، اما هنگام مسابقه و رقابت و رویارونشان می

شناختی ت، مهارت روانشناسان ورزشی توانایی فرد در تنظیم هیجانازعم بیشتر روانبرانگیز نباشد که بهشوند. شاید تعجبهیجانی می
ي هامیتزشی در ورزشکاران ارهاي اخالقی مربیان و تمایالت پرخاشگري ور) نیز به ارتباط بین معی1395مهمی است. یوسفی و همکاران (

تواند عامل اشتن سطح مطلوبی از آمادگی هوازي میکه د کنند) نیز بیان می1392کنند. حقیقی و همکاران (ملی پایۀ کشور اشاره می
جسمانی  آمادگی مناظر در تمام باید ممتاز فوتبالیست یک کهاي گونه؛ بهدر حفظ عملکرد ورزشکاران در زمان مسابقه باشد ايکنندهتعیین

  آلی باشد.ایده سطح در تعادل) و چابکی قدرت، توان، (سرعت، استقامت،

دهند و بروز رفتارهاي هیجانی هاي متفاوتی از خود نشان میي مختلف واکنشهاتیموقعاي نیز در باید اذعان کرد که ورزشکاران حرفه
و مورد توجه بودن فوتبال در کشور  هاتیحساسپذیر است. از طرف دیگر ، زیر فشار حاکم و در شرایط نامناسب روحی امکانآنهادر عملکرد 

تا نگاه به این رشتۀ ورزشی فراتر رود و تأثیر آن در جامعه و رفتارهاي فردي ملموس باشد.  دشویمالگوپذیري جوانان سبب  ژهیوبهما و 
دنبال بهبود بوده و به تیبااهمدر زمین براي مربیان و مسئوالن باشگاه بسیار  آنهاایط بازیکنان و افزایش کارایی این بهبود شر برعالوه

یابیم که عملکرد ضعیف یا قوي و بروز رفتارهاي مختلف بسیاري عملکرد بازیکنان هستند. با نگاهی اجمالی به وضعیت فوتبال ایران درمی
لی در جریان بازي و عواملی خارج از جریان بازي است که باید بررسی شود. در پژوهش حاضر عملکرد بازیکنان از بازیکنان تحت تأثیر عوام

                                                 
1. Smith, & Whiteside 
2. Kim & Kim 
3. Kim & James 
4. Amemiya & Sakairi 
5. Wilson, Bennett, Mosewich, Faulkner 
6. Rookwood & Spaaij 
7. Klimczak, Kalina, & Jagiello 
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که  استرا صرفاً در حوزة مدیریتی مورد توجه قرار گرفته و ویژگی خاص آن مصاحبه با استادان مدیریت ورزشی، مدیران و خبرگان فوتبال 
تواند بر روند بهبود عملکرد بازیکنان و کمک رو شناسایی بهتر عوامل مؤثر مییز ساخته است. ازاینهاي دیگر متمااین پژوهش را از پژوهش

همانند کشورهاي پیشرفته  توانیمهمچنین از این طریق  .بگذاردي، تأثیر سازفرهنگهاي آموزشی و براي ایجاد طرح زیربرنامهبه نهادهاي 
اشایست در زمان مسابقه جلوگیري کرد که افزایش کارایی و کاهش پرخاشگري و خشونت بازیکنان در فوتبال از بروز بسیاري از رفتارهاي ن

ي فوتبال ایران احرفهدنبال داشته باشد. بنابراین در این پژوهش به تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران در زمین را به
شده، پژوهشگران در پی یافتن پاسخ . با توجه به مطالب مطرحشودیموت مشاهده که در مسابقات مختلف با سطوح متفا شودیمپرداخته 

 به این پرسش هستند که:
 

 تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران فوتبال ایران چگونه است؟ 
 

 شناسیروش
روش اجرا میدانی از طریق تکمیل رود و شمار میپیمایشی است و از نظر ماهیت و هدف پژوهش کاربردي به توصیفی نوع از پژوهش روش

هاي جامعۀ آماري پژوهش شامل تمامی ورزشکاران، داوران، مربیان، اعضاي کادر فنی و اعضاي باشگاه. استساخته ۀ محققپرسشنام
ي ) و همچنین اعضاهاارگاناي (لیگ برتر، دسته یک، دسته دو، دسته سه، لیگ استانی و لیگ کشوري سایر فوتبال در سطح حرفه

) حاضر 1399-1398سال ( عنوان پایتخت کشور) بود که در طول هجدهمین دورة لیگ برتر کشورفوتبال شهر تهران (به تیأهفدراسیون و 
و از سویی عدم دسترسی به همۀ افراد جامعه  رسدیمنظر ي ضروري بهبندطبقهعلت گستردگی و پراکندگی جامعۀ آماري نیاز به بودند. به

ي و نظر به سنجش عملکرد از دیدگاه بازیکن، مربی، احرفهمنظور بهبود کیفیت پژوهش با حضور خبرگان، متخصصان و افراد و همچنین به
دسترس انتخاب  ي هدفمند و دراطبقهي ریگنمونهی و مدیریت، اعضاي باشگاه، فدراسیون و هیأت، نمونۀ پژوهش به روش کادر فنداور، 

نفر اعضاي  46داور،  39مربی،  116بازیکن،  143نفر شامل  384از مرز صدهزار نفر براساس جدول مورگان شد. نظر به عبور جامعۀ آماري 
 .وارد تحقیق شدند هاباشگاهنفر از اعضاي مدیریتی  40ی و کادر فن

مدیریت،  استادان راهنماییدیگر با  مشابه يهاپژوهش مبناي شد که بر ساخته استفادهۀ محققپرسشنام از هاداده آوريجمع براي
نظر و بررسی صورت گرفت. و با متخصصان امر تبادل  شده فیتعر متغیرها از هر کدام جزئیات به توجه با و نظري مبانی با متناسب

 با نیخودتعیی انگیزة يارابطه مدل«) با عنوان 1398و همکاران ( پوریحجیی همچون هاپژوهشاز  پرسشنامهمنظور تکمیل همچنین به
 ورزشی منش اثر«) با عنوان 1396، رفیعی و همکاران (»ایران) فوتبال یک موردي: لیگ ایران (مطالعۀ نخبۀ ورزشکاران ورزشی اخالق

پرخاشگري و  بر خشم مدیریت گروهی ی آموزشاثربخش«و برزگر با عنوان » ایران مردان برتر لیگ فوتبال ورزشکاران پرخاشگري بر
تدوین و بررسی نهایی، آمادة  مرحلۀ از اصلی پس ۀپرسشناماستفاده شد. » خشم رقابتی و تنظیم هیجانات بازیکنان فوتبال مس رفسنجان

ۀ حاضر توسط سیزده نفر از استادان مدیریت ورزشی و پنج نفر از متخصصان زبدة شاغل در عرصۀ فوتبال از نظر پرسشنامروایی  .شد توزیع
منظور بررسی مقدماتی به پرسشنامه 30با پخش  پرسشنامه پایایی از اطمینان منظوربه پژوهش اجراي از همچنین پیش وایی تأیید شد.محت

 صوري روایی نهایی تأیید. پس از استقبول محاسبه شد که مقداري قابل  89/0 کلی صورتبه کرونباخ آلفاي از ارزیابی شد و با استفاده
مورد  طیف .نمونه برسد براي اندازة شدهمقدار تعیین به آن تعداد تا شد توزیع آماري جامعۀ عناصر سایر میان در پرسشنامهمحتوایی،  و

 و است مرکب و مجموع لیکرت مقیاسی اي لیکرت است. طیفگزینهپنج طیف ،پرسشنامه هايپرسش به پاسخگویی براي استفاده
 ايکتابخانه مطالعات از نیز پژوهش حاضر ادبیات تهیۀ ) را در بر خواهد داشت. براي5تا خیلی زیاد () 1کم ( خیلی از گانهپنج هايگزینه

پرسشنامۀ مورد استفاده داراي هفت عامل مؤثر در  .شد استفاده اینترنت مجالت و ها،کتاب ،هانامهانیپاو فارسی،  شامل مقاالت التین
 7نشدن سؤاالت  معنادارگویه است که با توجه به  50گویه و در مجموع  25گویه و شش عامل مؤثر در خارج از زمین با  25داخل زمین با 

 است. شده ادهقرار د هاشکلدر  هاهیگوحذف شدند. شایان توضیح است که شرح کامل عوامل و  پرسشنامه، از 49و 
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ي هاپرسشنامهشدن نتایج به واقعیت،  ترکینزدمنظور نفر تعیین شد که به 384 جدول مورگانتعداد نمونه در پژوهش حاضر با توجه به 
 گذاشته کنار بودن و عدم پاسخگویی دلیل ناقصبه پرسشنامه 46عدد بود که از این تعداد،  430شده در میان گروه مورد بررسی توزیع

از  پیشدر این خصوص  و است درصد 30/89مورد پژوهش  جامعۀ در درصد پاسخگوییپذیرفته شد.  پرسشنامه 384دند و در نهایت ش
شایان  ارائه شد. هاهیچگونگی تکمیل و تبیین تفاوت پاسخ گو منظوربهراهنمایی مختصري  ،بررسی موردط گروه توس هاتکمیل پرسشنامه

ي لیگ برتري حاضر در شهر تهران (استقالل، پرسپولیس و پیکان) نیز ارسال شد که همکاري هاباشگاهیی براي هاپرسشنامهذکر است 
و الزامات  هاتیمحدودسختی دسترسی و در بخش زنان نیز با توجه به  صورت نگرفت و جوابی دریافت نشد. هاباشگاهالزم از طرف این 

 ، تنها به گروه محدودي از ورزشکاران باواسطه دسترسی پیدا شد.بانواني هانیتمرمنظور حضور در هماهنگی به
ی اعضاي نمونۀ پژوهش با توجه به فراوانی و درصد فراوانی و شناختتیجمعنتایج مربوط به اطالعات براساس  هادادهروش تحلیل 

و در بخش آمار استنباطی با توجه به عوامل مؤثر  دش یبررسي آماري میانگین و انحراف معیار هاآزمونۀ لیوسبهي آمار فیتوصهمچنین 
و نیز ي معنادار بیضراۀ تحلیل عاملی تأییدي در حالت ضرایب استاندارد و لیوسبه نیداخل زمي فوتبال در احرفهبر عملکرد ورزشکاران 

 انجام گرفت. 8/8و لیزرل نسخۀ  24ي اس.پس.اس.اس نسخۀ افزارهانرمي توسط آزمون فریدمن با استفاده از بندرتبه
 

 هاي پژوهشیافته

. شده استسن، جنسیت، تحصیالت، سطح و سمت آنها ارائه  شناختی اعضاي نمونۀ مورد مطالعه شاملاطالعات جمعیت 1در جدول 
درصد)،  2/37بازیکن ( 143درصد) و از نظر سمت و نوع فعالیت  7/36زن ( 141درصد) و  3/63مرد (  243ي پژوهش از هانمونههمچنین 

درصد)  4/10( هاباشگاهنفر از اعضاي مدیریتی  40درصد) و  12ی (کادر فننفر اعضاي  46درصد)،  2/10داور ( 39درصد)،  2/30مربی ( 116
 تشکیل شده است.

 شناختی اعضاي نمونۀ پژوهشربوط به اطالعات جمعیت. نتایج م1جدول 
   فراوانی درصد

 سال 30تا  15 131 1/34

 سن
 سال 45تا  31 152 6/39
 سال 60تا  46 87 7/22
 سال و باالتر 61 14 6/3
  پلمید ریز 54 1/14

 تحصیالت

 دیپلم  109 4/28
 کاردانی  53 8/13

 کارشناسی  96 25
 کارشناسی ارشد  49 8/12

 دکتري 23 6
 لیگ برتر 32 3/8

 سطح

 لیگ آزادگان 85 1/22
 دو دسته 59 4/15
 دسته سه 66 2/17
 لیگ استانی 84 9/21
 لیگ کشوري 58 1/15
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هاي میانگین توصیف آماري نمرات مربوط به متغیرهاي عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر عملکرد بازیکنان، شامل شاخص 2در جدول 
 شده است.  و انحراف استاندارد نمرات نشان داده

 پژوهش یرهايمتغ. توصیف آماري نمرات 2جدول 
  عامل  میانگین  انحراف استاندارد

عوامل مؤثر در داخل زمین داور 2344/7 10985/2
 

 تماشاگران 0078/11 56964/2
 حریف 8984/5 75752/1
 مربی 2344/8 81404/2
 یمیتهم 0885/6 53178/2
 کیفیت ورزشگاه 2396/12 01107/4
 وضعیت فردي 4818/5 43123/2
 درآمد  9089/5 28847/2

عوامل مؤثر خارج از زمین
 

 خانواده  2969/12 93896/2
 تمرینات  4453/5 02262/2
 وضعیت باشگاه  5781/6 77277/1
 فدراسیون 1302/12 00890/3
 ها و فرهنگ جامعه رسانه 4688/12 05973/3

 
 عوامل داخلی

دهد. مقدار پارامتر حالت ضرایب استاندارد را نمایش می در عملکرد بازیکن عوامل داخلی مؤثر بر تحلیل عاملی تأییدي براي 1شکل 
 دهندة قدرت بار عاملی هر متغیر روي عامل مرتبط با آن است.برآوردشده براي هریک از متغیرها نشان

 
 استاندارد ضرایب حالت در بازیکن عملکرد بر مؤثر داخل زمین عوامل تأییدي عاملی . تحلیل1شکل 
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 يمعنادار ضرایب حالت در بازیکن عملکرد بر مؤثر داخل زمین عوامل تأییدي عاملی . تحلیل2شکل 
 

 موجود دهد. اعدادرا نمایش می يمعنادارحالت ضرایب  در بازیکن عملکرد بر مؤثر داخلی تحلیل عاملی تأییدي براي عوامل 2شکل 
 96/1 از باالتر مسیر هر t مقدار تا است الزم بارهاي عاملی بودن معنادار براي است. مسیر هر براي t-value مقدار بیانگر مسیرها روي
گویۀ  25 بین شود که ازند. یادآوري میمعنادارو  96/1تر از مربوط به بارهاي عاملی بزرگ tآمده تمامی مقادیر دستبراساس نتایج به .شود

 .شد حذفپرسشنامه  سؤاالت از اساس همین بر و بود غیرمعنادار 7 سؤال به مربوط عاملی بار تنها داخل زمین، عوامل به مربوط
 مدل عاملیهاي برازش . شاخص3جدول 

 دامنۀ موردقبول شاخص برازش
مقدار 

 شدهمشاهده
ارزیابی شاخص 

 برازش
df/2χ 3≤ 97/2 مناسب 

IFI 9/0> 95/0 مناسب 
RFI 9/0> 92/0 مناسب 

RMSEA 08/0< 072/0 مناسب 
CFI 9/0> 95/0 مناسب 
NFI 9/0> 93/0 مناسب 

 

ي ااست و به معن سهکه این عدد کمتر از  Df/2χکند ) برازش مدل را تأیید میdf/2χآزادي ( ۀشاخص نسبت مجذور کاي بر درج
 تر است) کوچک08/0است که از میزان مالك ( 072/0) برابر RMSEA(ی مجذور میانگین تقریب ۀخطاي ریش هاست.برازش مدل با داده

 در مجموعترند. بزرگ )9/0نیز از مالك موردنظر ( RFIو  IFI ،CFI، NFIهاي نهایت شاخص د. درشومدل تأیید می نتیجه برازش و در
 . شودمیأیید ت بازیکن عملکرد بر مؤثر داخلی عاملی عوامل برازنده بودن مدل شدهمحاسبه برازش هايشاخص مجموع گرفتن نظر در با و
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 عوامل خارجی

 
 استاندارد ضرایب حالت در بازیکن عملکرد بر زمین مؤثر خارج از عوامل تأییدي عاملی تحلیل نهایی . مدل3شکل 

 
دهد. مقدار پارامتر حالت ضرایب استاندارد را نمایش می در عملکرد بازیکن عوامل خارجی مؤثر بر مدل تحلیل عاملی تأییدي براي 3شکل 

 قدرت بار عاملی هر متغیر روي عامل مرتبط با آن است.دهندة برآوردشده براي هریک از متغیرها نشان

 
 

 يمعنادار ضرایب حالت در بازیکن عملکرد بر مؤثر عوامل خارج از زمین تأییدي عاملی تحلیل نهایی . مدل4شکل 
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 دهد. اعدادمیرا نمایش  يمعنادارحالت ضرایب  در بازیکن عملکرد بر خارجی مؤثر مدل تحلیل عاملی تأییدي براي عوامل 4شکل 
 از باالتر مسیر هر t مقدار تا است الزم بارهاي عاملی بودن معنادار براي است. مسیر هر براي t-value مقدار بیانگر مسیرها روي موجود

گویۀ مربوط به  25شود از بین ند. یادآوري میمعنادارو  96/1تر از مربوط به بارهاي عاملی بزرگ tبراساس نتایج تمامی مقادیر . شود 96/1
 حذف شد.  پرسشنامهغیرمعنادار بود و بر همین اساس از سؤاالت  49تنها بار عاملی مربوط به سؤال  خارج از زمین، عوامل

 
 مدل عاملیهاي برازش . شاخص4جدول 

 دامنۀ مورد قبول شاخص برازش
مقدار 

 شدهمشاهده
ارزیابی شاخص 

 برازش
df/χ2 3≤ 75/2 مناسب  

IFI 9/0> 97/0 مناسب  
RFI 9/0> 96/0 مناسب  

RMSEA 08/0< 068/0 مناسب  
CFI 9/0> 97/0 مناسب  
NFI 9/0> 96/0 مناسب  

 

ي ااست و به معن سهکه این عدد کمتر از  Df /2χکند ) برازش مدل را تأیید میdf/2χآزادي ( ۀشاخص نسبت مجذور کاي بر درج
تر ) کوچک08/0است که از میزان مالك (درصد  68) برابر RMSEA(ی مجذور میانگین تقریب ۀخطاي ریش هاست.برازش مدل با داده

در . ندتربزرگ )9/0نیز از مالك موردنظر ( RFIو   IFI ،CFI،NFIهاي نهایت شاخص کند. درنتیجه برازش مدل را تأیید می و در است
تأیید بازیکن  عملکرد بر مؤثر خارجی عاملی عواملبرازنده بودن مدل  شدهمحاسبه برازش هايشاخص مجموع گرفتن نظر در با و مجموع

 . شودمی

 شده است.بندي، از آزمون فریدمن استفاده شد و نتایج آن در زیر ارائه منظور اولویتبه

 
 . نتایج آزمون فریدمن براي تعیین اولویت عوامل 5جدول 

میانگین 
 عوامل خارج از زمین  رتبه

ف
 ردی

میانگین 
 رتبه

 عوامل داخل زمین 

ف
 ردی

55/5 89/4 1 فدراسیون    1 کیفیت ورزشگاه  
55/4 23/4 2 خانواده     2 مربی  
05/3 11/4 3 درآمد     3 حریف  
01/3 ها و فرهنگ جامعه رسانه    4 99/3  4 تماشاگران  
8/2 98/3 5 تمرینات    یمیتهم    5 
07/2 55/3 6 وضعیت باشگاه     6 داور  
    25/3  7 وضعیت فردي  

12/932  𝜒𝜒2  آزمون فریدمن 
 154/138  𝜒𝜒2 آزمون فریدمن 

01/0  Sig  001/0  Sig   

 

شده است. نتایج حاکی از آن  بازیکنان ارائه عملکردثر بر ؤم داخل زمین عواملاولویت  نتیجۀ آزمون فریدمن براي تعیین 5در جدول 
 داخل زمینعوامل ترین اهمیتتیمی، کمداور و هم ترین عامل وورزشگاه مهم مربی و کیفیت بیترتبهدهندگان، است که از دیدگاه پاسخ

شده  بازیکنان ارائه عملکردثر بر ؤم خارجی عواملاولویت  همچنین نتیجۀ آزمون فریدمن براي تعیین هستند. بازیکنان عملکرد بر مؤثر
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باشگاه و تمرینات،  وضعیت ترین عامل ومهم فدراسیون و خانواده بیترتبهان، دهندگاست. نتایج  حاکی از آن است که از دیدگاه پاسخ
 هستند. عملکرد بازیکنان بر مؤثر خارج از زمینعوامل ترین اهمیتکم

 
 گیريبحث و نتیجه

و شش عامل مؤثر  ر داخل زمینکه هفت عامل مؤثر ددهد نشان می با توجه به دو عامل اصلی داخل و خارج از زمیننتایج پژوهش حاضر 
ی و همچنین در بین عوامل در بین عوامل مؤثر بر عملکرد در داخل زمین، عامل کیفیت ورزشگاه و مرب دست آمده ودر خارج از زمین به

 مؤثر بر عملکرد در خارج از زمین، عامل فدراسیون و خانواده داراي بیشترین تأثیر بودند.

میزان کیفیت  ۀدر بین ابعاد مؤلفو  شان داد که در بین عوامل مؤثر بر عملکرد در داخل زمینبر این اساس نتایج پژوهش تحلیل عاملی ن
)، مظهري 1398عبداللهی و همکاران ( وضعیت چمن مسابقه داراي بیشترین تأثیرگذاري است که با نتایج پژوهشو وضعیت فنی ورزشگاه، 

 در پژوهش. پژوهشگران مذکور ) همسوست6200( 2و همکاران بروکاو و )2008( 1)، یوسف و همکاران1395)، نعمتی (1396و مرادي (
کیفیت ورزشگاه هم براي  .دندکر کیفیت خدمات رویداد بر ورزشکاران تأکید يهایژگیتأثیر وو  ورزشگاه اهمیت تسهیالت بر خود

موجب بروز نارضایتی یا ایجاد احساس رضایت شود. در این  تواندیمورزشکاران، مربیان و کادر فنی و هم براي تماشاگران اهمیت دراد و 
. همچنین نارضایتی بازیکنان از وضعیت ورزشگاه شودافت کیفیت بازي و عملکرد فنی ورزشکاران می سبب وضعیت نامناسب چمنمیان 
روانی ورزشکار -اند بر وضعیت روحیتواز ورود به ورزشگاه می پیشاز بازي و حتی  پیشایجاد ذهنیت منفی  و ضایتینار بروز سبببازي 

رو در این زمینه بهبود کیفیت خدمات ورزشگاه و توجه به نظافت و بهداشت، ازاین بازي شود. اثر بگذارد و بازیکن با دید منفی وارد زمین
ي فرسوده و قدیمی و توجه و مراقبت از چمن بازي با مشاوره از متخصصان هاقسمتفضاسازي و زیبایی محوطۀ بیرونی و داخلی، بازسازي 

 .دشویمپیشنهاد 

 ینا را داشت.رین تأثیر مربی، اجراي بازي روانی و متشنج کردن جو توسط مربی روي حریف و تماشاگران بیشت ۀدر بین ابعاد مؤلف
) 2014همکاران ( و یگانه)، 1393و غفرانی ( پوررحمان)، 1395کاران ()، یوسفی و هم1398چپري و همکاران (هاي پژوهش نتایج با یافته

کرد ورزشکاران در حین بازي، کنترل جو بر کنترل عملکنند تا عالوهامروزه مربیان در کنار زمین تالش میهمسوست. ) 2013اسدي (و 
و جو حاکم بر  ارند و همانند یک لیدر در کنار زمین، تماشاگرانرام و قرار ندرو آنها در کنار زمین آموجود را به نفع خود تغییر دهند. ازاین

افت  سببوانی را بر روي بازیکنان حریف افزایش دهد و ر-تواند فشار عصبیاست که می حديبه يکنند. این اثرگذاررا کنترل می بازي
لکرد مربیان در کنار زمین، برخورد رو در این زمینه تعیین چارچوب و نظارت بر عمازاین عملکرد فنی و بروز رفتارهاي پرخاشگرانه آنها شود.

 .دشویمازین اخالقی پیشنهاد ي و رعایت موسازفرهنگي آموزشی براي مربیان در جهت هاکالسمتناسب با مربیان هنجارشکن و ایجاد 

انضباطی داراي باالترین  ۀکمیت هات و جرائم نامناسب و نامتعارففدراسیون، تنبیۀ مؤلف و بین عوامل مؤثر بر عملکرد در خارج زمین در
ت که به بررسی ساختار همسوس )1383) و جاللی فراهانی و همکاران (1384خبیري و الهی ( این نتایج با نتایج پژوهش که است تأثیر

هاي لیگ ایران با باشگاه ۀهاي یوفا و مقایسوضعیت باشگاهی لیگ کشور با معیار ۀفدراسیون فوتبال ایران و مسائل و مشکالت و مقایس
اي در دنیا، قوانین دقیقی در برابر عملکردهاي بازیکنان در هاي حرفهها و فدراسیونچند باشگاه دیگر پرداختند. امروزه در بسیاري از باشگاه

کن باید در خدمت تیم باشد و در برابر اعمال خود علت است که بازی این ئله بهکنند. این مسو عمل می ندگیرند که به آنها پایبندنظر می
تر همیشه از هاي ضعیفاي که باشگاهگونهکند، بهنحو مناسب عمل نمیها بهمسئول است. در این زمینه فدراسیون در حمایت از باشگاه

 گذارد.مینان اثر شک بر کیفیت بازیکیو ب ودتواند موجب نارضایتی شحمایت کمتري برخوردارند که می

                                                 
1. Yusof, See, & Yusof 
2. Brokaw, Stone & Jones 
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 1ي کیم و همکارانهاپژوهشنتایج نتایج با که  خانواده، میزان حمایت خانواده از بازیکن بیشترین تأثیر را داشت ۀدر بین ابعاد مؤلف
) مبنی بر تأثیر خانواده بر عملکرد ورزشکاران 2010( 3) و متیو و همکاران2010( 2)، میشل و همکاران1398)، رنجبري و همکاران (2020(

حمایت  ي کهاگونهبهاست، بسیار مهم  در محیط خانواده آرامش روانی افراد و لزوم ایجاددرك متقابل  ه،وست. نقش حمایت خانوادهمس
دلیل بروز مشکالت خانوادگی مجبور به گرفتن ؛ تا جایی که برخی ورزشکاران بهاستدر عملکرد فرد  یخانواده از بازیکن  عامل مهم

که محیط خانه براي فرد محیطی مناسب نباشد، وي دچار دغدغه در زندگی شخصی اند. درصورتیترك فوتبال شدهمرخصی براي رفع آن یا 
ي زیربرنامهزمینه تأمین نیازهاي اولیه و ترغیب خانواده به ایجاد محیط مناسب براي ورزشکار و  نیادر  گذارد.شود که بر بازي وي اثر میمی

 .دشویمطوالنی براي دیدار خانواده پیشنهاد ي هانیتمرمناسب در اردوها و 
مبنی بر  ،آزمون فریدمن تحلیل عاملی تأییدي و به نتایج نظر هاي گذشته و همچنینشده و براساس پژوهشبا توجه به مطالب بیان

انواده در بین عوامل مؤثر در فدراسیون و خ کیفیت ورزشگاه و مربی در بین عوامل مؤثر داخل زمین و همچنین هايمؤلفه بیشتر اهمیت
عنوان مربی بهنقش  شده وها در بهبود شرایط و کیفیت خدمات رفاهی ارائهتوان اذعان کرد که توجه مسئوالن ورزشگاهمیخارج از زمین، 

. از گذاردیمادشده درون زمین ط ایجبسزایی در شرای اثرهدایتگر تیم که وظیفۀ آموزش و در کنار آن تربیت افراد تحت نظر خود را دارد، 
و افزایش ات مقابله با تخلفتواند با اصالح روند دار سکان اصلی فوتبال در کشور نیز پررنگ است و میعنوان عهدهفدراسیون بهطرفی وظیفۀ 

  د.کنبهبود این مشکل کمک شایانی  هتر، بایینپهاي حاضر در سطوح جمله تیم هاي مختلف ازحمایت از باشگاه

هاي محدودتر بررسی شده بودند که هر کدام به صورت مجزا و در حیطههاي پیشین عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران بهدر پژوهش
توان به عواملی همچون خدمات ورزشگاه، داور، مربی، تماشاگر، که می اندآوردهدست بررسی از دیدگاه مختلف پرداخته و نتایج مفیدي نیز به

نها در کنار یکدیگر، به سنجش عوامل اجتماعی و... اشاره کرد. اما در پژوهش حاضر با اشاره به شرایط داخل و خارج از زمین و بررسی آ
اسایی عوامل مؤثر و همچنین بهبود عملکرد ورزشکاران با ند شنشده و سعی بر بیان اهمیت روعوامل از دیدگاه مدیریت ورزشی پرداخته 

اطالعات مفیدي را در اختیار  توانیمهاي پایه شده است. بر همین مبنا از رده خصوصبهریزي مناسب و آموزش در نظر داشتن تأثیر برنامه
 مدیران قرار داد. 

ي نکردن تعداد زیادي از فعاالن رشتۀ فوتبال، عدم کنترل توان به همکارهاي این پژوهش میشایان توضیح است که از محدودیت
 ، ضعف و نبود اطالعات مناسب و کاربردي در وزارت ورزش، فدراسیونپرسشنامهدر پر کردن  هایآزمودنروانی -پژوهشگر بر حاالت روحی

و توزیع ناعادالنۀ بودجه و امکانات در مناطق  هاي فوتبال، یکسان نبودن زیرساختهاتیأهفوتبال، ادارة کل ورزش و جوانان استان تهران و 
ها، تأثیر وضعیت اقتصادي خانوارها و نیز تنوع فرهنگی اشاره کرد. همچنین از جمله افزاري ورزشگاهمختلف، وجود مشکالت سخت

اي کشورهاي هاي حرفهوتبال ایران با لیگاي لیگ برتر فهاي آینده بررسی و مقایسۀ عملکرد ورزشکاران حرفهموضوعات براي پژوهش
ي در سنین پایه و مقایسه در بین زنان هامؤلفهشناسی، بررسی ی همچون روانبدن تیتربي دیگر هاشاخهمنتخب، بررسی عملکرد از منظر 

 رود.شمار میو مردان به
 شود:یی ارائه میشنهادهایپبراساس نتایج پژوهش حاضر، 

 ي اجتماعی؛هاشبکهو  هارسانهبر مدارس، ي با تکیه سازفرهنگي هابرنامهتدوین  -
 رابر هنجارشکنی؛ی و... و افزایش کنترل و نظارت در بکادر فنآموزش مربیان، بازیکنان،  -
 ي آموزشی باشگاه و مدارس فوتبال؛هاوهیشي پایه و هامیتتوجه به  -
 ه و متخصص.توجه بر مبحث مدیریت و انتصاب افراد شایست -

                                                 
1. Kim, Do kim & Lee 
2. Michel, Mitchelson, Pichler & Cullen 
3. Matthews, Bulger, Barnes-Farrell 
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 و تشکرتقدیر 

ز خداوند منان براي ایشان آرزوي ا، سپاسگزاریم و ساختند مندبهرهي خود هاکمکاز تمامی عزیزانی که در انجام این پژوهش ما را از 
 سالمتی و شادي داریم.
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