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   چکیده
تری را برای ارتقاء  های علمی و دقیقکند تا برنامههای مختلف فوتبال به مربیان کمک میرخ عملکردی بازیکنان در پسییتنیم بررسییی

های مختلف فوتبال  رخ عملکردی بازیکنان پسیییتنیم مقیاس تحلیل عاملیبررسیییی هدف این پژوهش . عملکرد بازیکنان طراحی کنند 
های  نفر از فوتبالیسییت 403ای با حجم گروه نمونه از، عاملی اکتشییافیبه روش تحلیل مقیاس بررسییی سییا تار عاملی  منظور به. اسییت
  56/21 ± 3/5میانگین سنی  تی و بارعایت مفروضات نمودار طبیعی از نظر تعداد بازیکنان در هر پست و سطوح رقابهای مختلف با پست
شرکت کنند.      ،سال  شد با تکمیل این مقیاس در این تحقیق  سته  شافی در روش تحلیل مؤلفه   وا صلی با  نتایج تحلیل عاملی اکت های ا

عامل جداگانه، شامل عوامل تکنیک،    هفت چر ش وریماکس نشان داد که متغیرهای مورد بررسی از نظر ارزش ویژه، توان قرارگیری در  
( و n=60ها از نظر ضییرایه همبسییتگی پایایی زمانی   را دارند. در تحلیل داده اجراو  حرکتگیری، تاکتیک، جسییمانی، توجه، تیییمیم 

ن نتیجه  تواهای این پژوهش میبر اسییاس یافته به دسییت یمد. 78/0و  77/0همسییانی درونی  ضییریه یلفای کرونباخ( به ترتیه اعداد 
 های مختلف فوتبال از نظر سا تار عاملی مورد تأیید است.رخ عملکردی بازیکنان پستنیم مقیاس گرفت که
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 مقدمه
بودن نتیجه، تحرّک و هیجان زیاد و لذّت برنده شدن تیم مورد عالقه موجه شده است تا رشته  بینیغیرقابل پیش

های  ها و چه در پای گیرنده    ترین تعداد تماشیییاگر را چه در ورزشیییگاه     های مختلف، بیش فوتبال در میان ورزش  
میلیون  150المللی فوتبال، ن بین(. با توجه به یمار و ارقام فدراسییو 1رادیویی و تلویزیونی به  ود ا تییاص دهد   

ضمن اینکه حدود   شگاه   300بازیکن فعّال در جهان وجود دارند،  ضو با های فیفا، ها یا انجمنمیلیون بازیکن غیر ع
(. این 2، 3، 4اند  ای این رشییته فعّالای و غیرحرفهحرفهیموزان یا دانشییجویانی هسییتند که در ورزش نیمه دانش

شی در بین    شته ورز شته  ر شنا ته   سایر ر شته پویا و پیچیده  شده که همین پیچیدگی،  های توپی، به عنوان یک ر
شای رقابت  ست تما ست       ها را برای افراد جذاب و ارتقاء عملکرد را برای فوتبالی سا ته ا شوار  (. به 5ها و مربیان د

ها یکی از رد فوتبالیسییتهای ارتقاء عملکهمین علت تحقیق روی عملکرد بازیکنان این رشییته و بررسییی روش 
سی ویژگی    ست. برر ضعیت یمادگی ین مباحث مورد عالقه محققین ا شان  های عملکردی بازیکنان، تغییر و ها را ن

با بررسیییی میزان فعالیت بازیکنان لیر برتر انگلیس در فاصیییله بین           1دهد. برای مثال اسیییترودوک و رایلی  می
کیلومتر بیشتر از  5/1های بازی، حدود ان فعلی تقریباً در همه پستنشان دادند که بازیکن 2000تا  1992های سال

ند. از دیگر ویژگی بازیکنان قبلی می   با توت، توقف     دو بال امروزی، حرکت بیشیییتر  یل      های فوت ما های کمتر و ت
سطح چربی پایین     شتن  ضالنی بودن و دا ست     تر عنوانبازیکنان به ع ین (. حتی نتایج بر ی از تحقیقات ا6شده ا

و  2های مختلف باشیییگاهی نیز نشیییان داده اسیییت. در این مورد بلومفیلد     ها را در یک دوره زمانی در تیم   تفاوت 
سال   سری   2005همکارانش در  سپانیا،  ایتالیا و بوندس  A، چهار لیر معتبر اروپایی  لیر برتر انگلیس، اللیگای ا

شان دادند که بین این تیم تجزیه BMI لیگای یلمان( را از نظر متغیرهایی مانند وزن و ها از نظر و تحلیل کرده و ن
ها در وضعیت یمادگی  ها و تفاوتاین پیشرفت  دیگرعبارتیبه (.7داری وجود دارد  متغیرهای مورد نظر تفاوت معنی
شیوه  سیاری از      های تمرین و روشبازیکنان عنوان کننده تغییر  ست. در این  یوص ب شته ا های ارزیابی در این ر

، 9حققان معتقدند، با توجه به اصییل ویژگی تکلیف، تمرینات فوتبال باید با در نظر گرفتن نیازهای فیزیولوکیکی  م
ست 8 شود    ( و روانی مربوط به پ ضعیت یمادگی بازیکنان به  10، 11، 12بازیِ بازیکن طراحی  (. لذا در فوتبال، و

کند و همچنین به روش بازی تیم بسییتگی دارد. یسییطح عملکرد یا اجرای فوتبالیسییت، پسییتی که در ین بازی م
یاز به سیییطوح مختلف و متفاوتی از             بازیکنان پسیییت    تایج تحقیقات به عمل یمده ن های مختلف فوتبال طبق ن

سرعت، چابکی، انعطاف   8هوازی  های مربوط  توان هوازی و بیمؤلفه ضالنی،  سخت (، قدرت ع شی،  پذیری،  کو
( بازیکنان فوتبال در 15( و روانی  13، 14دارند و لذا نیازهای فیزیولوکیکی   وضییعیت جسییمانی، توجه و شیینا ت(

در پژوهشی   2000( در سال  17  3برای مثال رایلی، بانگسبو و فرنکس (. 16های مختلف بازی متفاوت است   پست 
را به عنوان های گذشیییته، چهار دسیییته متغیر رخ عملکردی بازیکنان فوتبال جوان با توسیییعه دادن مدلروی نیم

های ینتروپومتریکی،  متغیرهای اصیییلی تأگیرگذار در عملکرد این رشیییته معرفی کردند که عبارت بود از: ویژگی        
( در 18و همکاران    4های حرکتی. همین طور واینز شییینا تی و مهارت  های روان های فیزیولوکیکی، ویژگی ویژگی
های جسمانی با عملکرد و  ال و بررسی ارتباط بین ویژگی رخ عملکردی بازیکنان فوتبباهدف تعیین نیم 2006سال  

سییاله، به بررسییی بازیکنان نخبه، ماهر و مبتدی در چهار گروه سیینی  16تا  12های سییطح مهارت در فوتبالیسییت
شا ص    ضعیت بالیدگی،  های عملکردی، و مختلف پردا تند. متغیرهای این تحقیق عبارت بودند از ینتروپومتری، و
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تایج این تحقیق نشیییان داد که افراد نخبه نسیییبت به افراد مبتدی در قدرت،           های مخ شیییا ص بال. ن تص فوت
هوازی و مهارت تکنیکی، امتیاز بهتری کسه کردند. از طرفی  پذیری، سرعت، استقامت هوازی، ظرفیت بی  انعطاف

ری با همدیگر در جهت    دیگر به علت تیمی بودن رقابت در رشیییته فوتبال و نیاز زیاد بازیکنان به تعامل و همکا               
های شخییتی افراد است.  های تأگیرگذار در عملکرد بازیکنان این رشته، ویژگی پیشبرد اهداف تیمی، یکی از عامل 

های فیزیکی و ها در کنار بررسی ویژگی بینی موفقیت فوتبالیست های شخییتی در پیش  در این مورد نقش ویژگی
های شییخییییتی در کنار ارزیابی مربی نقش و نتایج نشییان داده که ویژگی ارزیابی مربی، مورد مطالعه قرار گرفته

(. در یک تحقیق طولی در حیطه عملکرد   19ها دارد   بینی موفقیت فوتبالیسیییت  تری در پیشکننده و دقیق تعیین
ر تفاوت از نظ 2012تا  1989ای فوتبال از سییال های حداکثر توان هوازی بازیکنان مرد حرفهفیزیولوکیکی، ویژگی

(. در نتایج این تحقیق 20سییطوح فعالیت، پسییت بازیکنان، سیین و زمان فیییل مورد بررسییی قرار گرفته اسییت    
ست         سبت به بازیکنان پ شتری ن یرفی بی سیژن م شان  های دفاع، مهاجم و دروازهبازیکنان میانی حداکثر اک بانی ن

سن و     20دادند   ست،  سطح بازی، پ شان     (. نتایج این تحقیق تأگیر زیاد  یل را در توان هوازی بازیکنان ن زمان ف
فاوت   می هد. همین طور بررسیییی ت بدنی، عملکرد و ویژگی    د یه  نان     های ترک بازیک های قلبی عروقی در بین 

ست  ست      پ سی قرار گرفته ا سنی جوانان نیز مورد برر شتر این  21های مختلف فوتبال در رده  (. یزمون عملکرد بی
شتر و اندازه     نوع از تحقیقات رقابت یک به سته با هدف تعداد گل زده بی ضای ب ستم قلبی    گیرییک در ف سی های 

دهد که از تحقیق نشان می  دست عروقی شامل ضربان قله استراحت، حداکثر و ذ یره بوده است؛ نتایج کلی این     
ستم قلبی عروقی      سی شتن ترکیه بافت بدنی و  ستگی به   کاریمددا سنی ب ست بازی   در بازیکنان فوتبال این رده  پ

شته دارد   ین شان (. این تفاوت21ها در این ر دهنده نیازهای مختلف تالش فیزیکی بازیکنان برای عملکرد در ها ن
قرار گیرد. در  یییوص عملکرد غیر هوازی نیز  مدنظرحین رقابت اسییت که در  یییوص طراحی تمرین بایسییتی 

 40گونه از تحقیقات شامل دوی  . یزمون عملکرد در این(22اند  بازیکنان این رشته ورزشی مورد بررسی قرارگرفته   
ست. نتایج این تحقیقات تفاوت    سرعت و پرش عمودی ا ست؛     متر  شان داده ا سنی را ن که اوج  صورت بدینهای 

(. با توجه به ادبیات 22یابد.  داری کاهش میمعنی طوربهسن   بعدازاینسال بوده و   20-28دامنه سنی   درسرعت  
های عملکردی مورد بررسییی در  یییوص عملکرد  رختوان بیان کرد که نیمتحقیق این موضییوع میو پیشییینه 

ها که رخ عملکردِ کاملِ فوتبالیسییت( و کمتر نیم23-27بازیکنان، بیشییتر به حیطه فیزیولوکیکی منحیییر شییده   
قیقات تحکه  اسییت حالی دراین (. 28، 29های روانی نیز اسییت، مورد مطالعه قرار گرفته اسییت  دربرگیرنده ویژگی

تواند مورد توجه محققان و مربیان ( انجام شده است که می  2شناسی فوتبال    و جامعه شناسی  زیادی در زمینۀ روان
فه  ند سیییطح انگیزش       های مشیییخییییه نین چای قرار گیرد. همحر مان کاران در متغیرهایی  ، 1روانی این ورزشییی

در تحقیقات متعددی مورد بررسیییی قرار گرفته اسیییت  6، تمرکز5، کنترل4، تییییویرسیییازی3هدفمندی، 2نفساعتمادبه
سی و    (. 37  شارت، عبا شان داد بین  15  الدینشجاع در حیطه متغیرهای روانی، تحقیق ب و موفقیت  نفسعزت( ن

ها بیش با موفقیت ورزشی در بین فوتبالیست   نفسعزتها همبستگی مثبتی وجود دارد و ارتباط  ورزشی فوتبالیست  
رخ عملکردی برای ارزیابی هایی به عنوان نیمگیران است. در همین زمینه مدلتباط این متغیرها در بین کشتی از ار
های  ها و تدوین تمرینات ویژه در تحقیقات مختلفی بر روی نمونه     های عملکردی فوتبالیسیییت  جانبه ویژگی  همه 
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ست.    سی قرار گرفته ا سمندر  واعظ تحقیق  برای نمونهمتفاوت مورد برر سوی و  شان داد که مهارت  (37  مو های ن
بدیهی اسییت مربیان هر رشییتۀ ورزشییی، برای تعیین میزان   روازاینشییوند با تمرین بهتر می شییدهیمو تهروانی 
شتن هنجاری برای         مهارت سنجش و در ا تیار دا سه برای  شی  ود، به ابزار منا شته ورز شکاران ر های روانی ورز

یازمندند. با       یان، مهارت     ارزیابی ن شییینا تی مؤکد در ورزش  ود را   های روان در نظر داشیییتن این فره که مرب
دیدگاه چندبعدی در بررسی   روازاین(. 37شناسند، استفاده از ابزار مناسه و داشتن هنجار، در اولویت قرار دارد       می
دهد   ریزی تمرین قرار مینامه  تری را در ا تیار مربیان و ورزشیییکاران در جهت بر    رخ عملکردی اطالعات جامع  نیم
 28.) 

کند تا با در نظر گرفتن ریزان این حیطه کمک میها به طراحان و برنامهرخ عملکردی فوتبالیستشنا ت نیم       
قاء عملکرد بازیکنان طراحی کنند. طراحی برنامه تمرین        های علمی و دقیق ها، برنامه   این ویژگی تری را برای ارت

صاً در حیط   ساس ویژگی   یو های بازیکنان فوتبال در ه روانی مانند علم تمرین روانی( برای رفع این نیازها و بر ا
 منظوربهبا توجه به اهمیت موضییوع و نیز  روازاین(. 7، 16های مختلف از اهمیت زیادی بر وردار اسییت  پسییت

کند تا مطالعات و تحقیقات متعددی در ابعاد ارتقای سییطح کمی و کیفی این رشییته ورزشییی، ضییرورت ایجاب می
های فیزیولوکیکی و روانی بازیکنان فوتبال انجام گیرد. با توجه به اهمیت و پیشیییرفت            شیییا ص ازجمله مختلف 

سایل و تکنیک   مدنظرروزافزون فوتبال در کشورمان و با   شرفت و شگاهی برای اندازه قرار دادن پی گیری های یزمای
های مختلف   رخ عملکردی بازیکنان پسیییت  یکنان، نیاز هسیییت تا ابزارهایی برای ارزیابی نیم     رخ عملکردی باز نیم

در اگر تحقیقات متعدد با این ابزارها به دست هایی که ر ی تهیه شود تا با استفاده از دادهنیم فوتبال به صورت مدل
د. به طور کلی ضرورت وجود ابزاری معتبر  تر برای بازیکنان استفاده شو  های تخییی  ریزییید در زمینه برنامهمی

های مختلف، با توجه به مبانی نظری مربوط به عملکرد و ها در پسییترخ عملکردی فوتبالیسییتدر سیینجش نیم
رخ عملکردی، اهمیت های موجود از نیمبندیاجرای مهارت در این رشته، جامعیت مقیاس در پوشش دادن به طبقه

ضع     سایی نقاط  شنا ست ارزیابی و  سهِ ارتقاء مهارت از  ها به منظور تدوین برنامهف و قوت عملکرد فوتبالی های منا
روایی و پایایی  شود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی جمله دالیل توجیهی انجام این پژوهش محسوب می

بر پایه  ی ایرانیهاای از فوتبالیسییتنمونه بر رویهای مختلف ها در پسییترخ عملکردی فوتبالیسییتنیم مقیاس
 .است (30  2011در سال  1کارلوس الگا پینس و جاکین الگا بلسترسشده در تحقیق طراحی  چارچوب

 شناسیروش

 هاداده یآورجمعابزار 

بازیکنان  لکردابزاری معتبر برای ارزیابی عم عنوانبه های مختلف فوتبالتمقیاس نیمرخ عملکردی در پس

 9و اجرا8، حرکت7گیریتیمیم، 6، توجه5، روانی4، جسمانی3، تاکتیک2وضعیت تکنیکاز نظر  این رشته ورزشیدر 
از جمله مواردی . (30  طراحی شده است توسط کارلوس الگا پینس و جاکین الگا بلسترس 2011است که در سال 

که در حیطه تکنیک مطرح شده، توانایی استفاده از هر دو پا برای پاس و شوت، ضربه زدن به توت در فضا، ضربه 
سر، دریبل و حفظ توت، تماس اولیه با توت و کنترل، تکل و دویدن با توت است. در حیطه تاکتیک مواردی از 

 

1. Carlos Lago-Peñas and Joaquin Lago-

Ballesteros. 
2. Technical. 
3. Tactical. 

4. Physical. 

5. Psychological. 

6. Attention. 

7. Decision making.  

8. Action.   

9. Performance. 
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 هایپستکردن ارتباط کالمی، درک سیستم بازی، توانایی بازی در  جمله: تحرک، ایجاد و بستن فضا، توانایی برقرار
مختلف، شیفت شدن حین بازی، تغییر شیوه بازی، پرس، شروع مجددها و حفظ هارمونی بازی مورد بحث قرار 

، چابکی، تعادل، پذیریانعطافگرفت. در حیطه وضعیت جسمانی بازیکنان، توان هوازی و غیر هوازی بازیکنان، 
مدنظر قرار گرفته است. در  قدبلندورزیده، قدرت و  باالتنهگی عیه و عضله، رسیدن سریع به اوج سرعت، هماهن

شد: در دسته اول که به بحث شنا ت و توجه پردا ته شده بود، مواردی حیطه روانی مباحث به سه دسته کلی تقسیم 
م حریف، تغییر توجه حین بازی، توجه به از جمله شنا ت دقیق و یگاهی زمانی و فضایی، شنا ت شیوه بازی تی

ریزی گیری و برنامهیمده، تغییر الگوی ذهنی قبلی، و تمرکز مطرح شده است. در دسته دوم که به تیمیمشرایط پیش
های بازیکنان تیم مقابل، داشتن در حیطه روانی پردا ته شده است، نکاتی از جمله تشخیص جزئی شرایط و ویژگی

ای، تغییر مداوم تیمیم قبلی، اتخاذ بهترین گیری سریع، تبعیت محض از مربی، درک شرایط لحظهدقت زیاد، تیمیم
ی سوم حیطه روانی به بحث حرکت ترین زمان و توجه به عوامل بیرونی جای گرفته است. در دستهتیمیم در کوتاه

ی، اجرای مهارت بدون توجه به نظیر اجرای مهارت بدون تفکر قبل مواردیو اجرای مهارت پردا ته شده است و 
کیفیت، غیرقابل پیش بینی بودن مهارت، تطبیق مهارت با شرایط بازی، سرسختی حین اجرای مهارت و بازی 

مورد بررسی  92مقدماتی توسط قهرمانی و همکاران در سال  صورتبهاین ابزار در ایران درگیرانه مطرح شده است. 
نشان داد  ،بودیسیایی انجام شده  Aمربیان درجه  در جامعهاین مقیاس که بررسی مقدماتی  .(31  قرار گرفته است

 ,= 001/0P< ،31 نتایج مجذور  ی در یزمون معناداری ضرایه همبستگی در  رده مقیاس تکنیک که 

df61/115=2X ) 001/0 در تاکتیک<P ،39 =df, 64/106=2X ) 001/0 در جسمانی<P ،39 =df, 84/136=2X ،)
(، در حرکت P ،39 =df, 50/102=2X>001/0,  گیریتیمیم(، در P ،39=df  ،38/101=2X>001/0 در توجه 

 001/0<P ،35  =df, 21/98=2X)  001/0 و در اجرا<P ،35 =df, 70/96=2X )  31از نظر یماری معنادار است .)
، در  رده یزمایی بازهمچنین بررسی ضرایه همبستگی در دو نوبت با فاصله دو تا سه هفته برای سنجش پایایی 

، در r=75/0 گیریتیمیم، در r=77/0، در توجه r=80/0در جسمانی  ،r=76/0، در تاکتیک r=78/0مقیاس تکنیک 

 (. 31گزارش شده است  p <001/0در سطح  که یمدهدستبه r=79/0و در اجرا  r=74/0حرکت 

 نمونه آماری و روش اجرای پژوهش

 روش تحقیق، جامعه و نمونه آمارى
پردازد. که به بررسی سا تار عاملی به روش تحلیل عوامل می   است روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی   

هید بهشییتی، فردوسییی های تهران، شییهای منتخه فوتبال دانشییجویی دانشییگاهی یماری این پژوهش، تیمجامعه
ست    شهد، فوتبالی شگاه م سایپا، ایران های با سازی، ذوب های  شهرداری تبریز، یرارات،   ودرو، تراکتور یهن اردبیل، 

ای مشیهد در دو رده سینی جوانان و   پرسیپولیس، ملوان، نفت، ابومسیلم، پیشیگامان مشیهد و مدرسیه عالی حرفه     
ست نفره فوتب 2250ساالن بودند. از مجموع  بزرگ سبت  410ها،الی ست دروازه  4های جداگانه در نفر به ن  10  بانپ

صد:   صد:   30  ، مدافعیننفر( 41در صد:   30  ، بازیکنان میانینفر( 123در صد:   30  ، مهاجمین(نفر 123در  123در
. در تعیین در این تحقیق شییرکت کردند( 33( با توجه به روش تحقیق  به نسییبت متغیرهای مورد بررسییی(   نفر

تحلیل عاملی( سعی شد مفروضات نمودار طبیعی    علت روش تحقیق این پژوهش  بررسی   جامعه و نمونه یماری به
های الزم با   های پژوهش و هماهنگی  (. پس از تشیییریح هدف 34از نظر تعداد و سیییطوح رقابتی رعایت شیییود       

زمینه ضرورت و اهمیت پژوهش و  الذکر، ضمن ارائه توضیحاتی در   های ورزشی فوق و باشگاه  فدراسیون  مسئوالن 
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ها پاسخ دهند. محدودیت کننده  واسته شد که به سؤاالت پرسشنامهنحوه شرکت در تحقیق، از ورزشکاران شرکت
دقیقه تجاوز نکرد.  30ها از مطرح نبود، اما حداکثر زمان الزم برای تکمیل پرسشنامه   هاسؤال زمانی برای پاسخ به  

شکاران  شنامه     هدف این بود که ورز س شار قرار گرفتن از نظر زمان تکمیل پر ها، با یرامش و دقت به بدون تحت ف
ها افزایش یابد. هیچ اجباری برای شرکت در پژوهش اعمال نشد   ها پاسخ دهند تا ضریه دقت و اعتبار پاسخ   سؤال 

شنامه         س شرکت کردند. پر ضایت کامل در پژوهش  شکاران با ر صورت گروهی بین  و همه ورز شکاران  ها به  ورز
شد. داده توزیع، تکمیل و جمع شته   شرکت  7های یوری  سمت اول تحقیق به علت ناقص بودن کنار گذا کننده در ق

 کننده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شرکت 403های مربوط به شد و داده

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
مجموعه 1به ترتیه اجرا شیید: ضییریه پایایی  18اس اس پی اس  افزاریهای نرمتهمراحل زیر با اسییتفاده از بسیی 

ضریه یلفای کرونباخ  سؤاالت  ستگی دو نیم     و مجدد یزمون برای هر عامل درروش2از طریق فرمول  ضریه همب
سازه    (GSHC 3کردن گتمن سنجش روایی  شنامه از چه     4بریورد گردید؛ برای  س و تعیین این مطله که محتوای پر

؛ 7ریماکسو چر ش و )PCA(6های اصییلیبه روش تحلیل مؤلفه 5عاملی اکتشییافیعواملی اشییباع شییده از تحلیل  
 .. همچنین برای بررسی روایی تشخییی از تحلیل واریانس چند متغیره  مانوا( استفاده گردیداستفاده شد

 های تحقیقنتایج و یافته
های الیسییتجمعیت شیینا تی، میانگین سیینی کل فوتب  هایویژگینتایج در  یییوص یمار توصیییفی مربوط به  

 ال، نشان داد.س 11/22 ± 6/3، 01/21 ±35/2در قسمت اول و دوم این تحقیق را به ترتیه  کنندهشرکت

 بررسی روایی ابزار

 های مختلف فوتبالرخ عملکردی بازیکنان پستتحلیل عاملی اکتشافی نیم
های حاصییل در ( و نتایج یزمون بارتلت برای ماتریس همبسییتگیKMO 8برداری های شییا ص کفایت نمونهاندازه

 ارائه شده است. 1گروه نمونه، در جدول شماره 

رخ عملکردی بازیکنان و نتایج آزمون کرویت بارتلت نیم KMOهای اندازه  -1جدول شماره 

 های مختلف فوتبالپست
KMO معناداری درجه یزادی کرویت بارتلت 

712/0 3E593/4  
 

2145 001/0 

صلی اولیه و بعد از چر ش به روش وریماکس که در اجرای تحلیل مؤل مشخیه       صلی  یا  فههای یماری ا های ا
این جدول دیده  برای هر عامل جداگانه نمایش داده شده است. چنانکه در   2( به دست یمده در جدول  PCAروش 
 7نس مشترک بین متغیرها برای این  درصد پوشش واریا  تر از یک است، و  عامل بزرگ 7های ویژه شود، ارزش می

 کند.( کل واریانس متغیرها را تبیین می434/54درصد   54عامل بر روی هم، بیش از 

 

1. Reliability Coefficient. 
2. Cronbachs’s alpha. 

3. Guttman Split-Half Coefficient. 
4.Construct validity. 
5.Factor analysis. 

6. Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

7.Varimax Rotation. 
8.Kaiser – Meyer – Olkin. 
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ش ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تراکمی عوامل مقادیر ارز  -2جدول شماره 

 های مختلف فوتبالرخ عملکردی در پستگانه نیمهفت
 ر ششده بعد از چواریانس استخراج شده واریانس استخراج هاعامل

 درصد تراکمی  درصد واریانس کل واریانس درصد تراکمی  درصد واریانس کل واریانس

 350/13 350/13 491/7 158/15 158/15 044/10 تکنیک

 742/23 392/10 859/6 214/24 055/9 977/5 تاکتیک

 011/32 269/8 797/5 760/31 545/7 230/5 جسمانی

 651/39 646/7 406/4 040/38 288/6 170/4 توجه

-تیمیم

 گیری
979/3 999/5 038/44 267/3 434/5 089/45 

 331/50 254/5 148/3 830/49 784/5 837/3 حرکت

 434/54 103/4 039/2 434/54 604/4 718/2 اجرا

دهد که سهم عامل اول، دوم و سوم و   نمایش داده شده است نشان می    1که در شکل شماره    1نمودار سنگریزه      
 ها کامالً متمایز است. چهارم در واریانس کل متغیرها چشمگیر و از سهم بقیه عامل

 
 مختلف فوتبال  های عملکردی در پست رخنیمموادی  66مودار سنگریزه مجموعه ن -1نمودار شماره 

( و 23در نظر گرفته شد    4/0ها، حداقل ضریه وجه اشتراک برابر با   این تحقیق به دلیل اشتراک بین ماده در      
نتایج به دست یمده در این قسمت نشان داد که سا تار عاملی قبل از چر ش در مقایسه با ماتریس سا تار عاملی       

ص کرد که: متغیرها فاقد پیچیدگی بوده و بعد از چر ش کامالً متمایز است. مالحظه ماتریس چر ش یافته  مشخ
های اصییلی فاصییله زیادی با عوامل دیگر دارد. به طور کلی بر پایه ماتریس سییا تار ها بر روی عاملبار عاملی ین

دهند؛ لذا بوده، تشکیل یک عامل می  4/0ها، متغیرهایی که مشترکاً با یک عامل همبسته با ضریه باالتر از    عامل

 

1. Scree plot. 
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هر عامل با توجه به متغیرهای ین        عنوان رخ عملکردی،شیییینه تحقیق و مبانی نظری مربوط به نیم   با توجه به پی   
 قابل مشاهده است. 4انتخاب شد که در جدول شماره 

عملکردی  رخیمنماتریس ساختار عاملی بعد از چرخش وریماکس مقیاس  -4جدول شماره 

 های مختلف فوتبالدر پست
 مواد 1عامل  2عامل  3عامل  4عامل  5عامل  6عامل  7عامل

      804/0 1 
      712/0 2 

      677/0 3 

      622/0 4 

      596/0 5 

      587/0 6 

      360/0 7 

      585/0 8 

     569/0  9 

     558/0  10 

     399/0  11 

     506/0  12 

     341/0  13 

     487/0  14 

     467/0  15 

     430/0  16 

     367/0  17 

     421/0  18 

    737/0   19 

    736/0   20 

    728/0   21 

    680/0   22 

    618/0   23 

    608/0   24 

    574/0   25 

    309/0   26 

    291/0   27 
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 مواد 1عامل  2عامل  3عامل  4عامل  5عامل  6عامل  7عامل

    280/0   28 

   340/0    29 

   561/0    30 

   541/0    31 

   534/0    32 

   339/0    33 

   508/0    34 

   281/0    35 

   263/0    36 

   213/0    37 

   201/0    38 

  481/0     39 

  335/0     40 

  334/0     41 

  417/0     42 

  336/0     43 

  300/0     44 

  437/0     45 

  733/0     46 

  640/0     47 

  357/0     48 

 630/0      49 

 600/0      50 

 544/0      51 

 315/0      52 

 498/0      53 

 430/0      54 

 568/0      55 

 455/0      56 

 376/0      57 

453/0       58 
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 مواد 1عامل  2عامل  3عامل  4عامل  5عامل  6عامل  7عامل

432/0       59 

410/0       60 

401/0       61 

371/0       62 

393/0       63 

289/0       64 

432/0       65 

357/0       66 

 های مختلف فوتبالعملکردی در پست رخمینبررسی پایایی مواد 

 همسانی درونی 
و 2های مختلف فوتبال از ضریه یلفای کرونباخرخ عملکردی در پستمقیاس نیم1برای سنجش همسانی درونی

قابل مشاهده است. همچنین  6ها استفاده شد که در جدول شماره های یزمودنیدر مورد نمره3روش دو نیم کردن
محاسبه شد. ضریه یلفای  91/0ها استفاده شد، که این رقم به طور میانگین برای تحلیل سؤال4از روش لوت

 ترتیه بهجرا اگیری، حرکت و ، تیمیمهای تکنیک، تاکتیک، جسمانی، توجهدر هر یک از  رده مقیاس کرونباخ
 یمد. دست به 71/0و  78/0، 80/0، 73/0، 79/0، 86/0، 84/0

  رخیمن.  ضرایب پایائی حاصل از پایائی درونی و دو نیم کردن مقیاس 5جدول 

 مختلف فوتبال یهاپستعملکردی در 
 ضریه یلفا هابخش هامشخیه

 یلفای کرونباخ
 86/0 بخش یک

 82/0 بخش دو

 78/0 یلفای کرونباخ مجموع

 86/0 همبستگی دو نیم کردن گتمن ضریه

 پایایی زمانی
فته برای سنجش پایایی ها در دو نوبت با فاصله دو تا سه هنفر از یزمودنی 60 هاینمرهضرایه همبستگی بین 

، در r=76/0یک ، در تاکتr=78/0 رده مقیاس تکنیک  در و 77/0زمانی بررسی شد. این ضرایه برای کل مقیاس 
 به r=79/0ر اجرا دو  r=74/0، در حرکت r=75/0 گیریتیمیم، در r=77/0در توجه و شنا ت ، r=80/0جسمانی 

 بودند.  معنادارp <001/0یمد و در سطح  دست

 روایی تشخیصی
به منظور بررسییی روایی تشییخییییی ابزار، از روش تحلیل واریانس چند متغیره  مانوا( در بین چهار گروه تحقیق   

نتایج یزمون نشیییان داد که در متغیرهای مورد بانان، مدافعان، بازیکنان میانی و مهاجمین( اسیییتفاده شییید. دروازه 
 

1. Lnternal consistency. 

2. Cronbach,s Alpha. 

3. Split-half. 
4. Loop method. 
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(، P  ،289/3=7،402F=001/0و  2Ƞ Partial=997/0داری وجود دارد  های تحقیق تفاوت معنیبررسییی، بین گروه
 05/0≥p.) اگر اسییت؛ دلیلی بر سییهمی از   یاندازهکه نشییان دهنده تخمین 1همچنین مقادیر مجذور اتا سییهمی

که (. در ادامه به منظور پی بردن به این Ƞ= 0 /997که مربوط به متغیر ترکیبی جدید می شییود   اسییتواریانس 
از یزمون اگرات بین گروهی، و قبل از بریورد یزمون   ،بوده اسیییت ها عامل  ا تالف میان دو گروه در کدام یک از    

 (.<05/0p( استفاده شد  هاواریانسون لوین  برای تعیین برابری اگرات بین گروهی از یزم
کنیک، تاکتیک، ت هایها در عاملشیییود، میزان تفاوت بین گروهمشیییاهده می 6که در جدول شیییماره  طورهمان

رکت و اجرا از نظر حگیری، های تیمیمها در عاملدار است و تفاوت مشاهده شده بین گروهجسمانی و توجه معنی
 .دار نیستیماری معنی

 . آزمون اثرات بین گروهی6جدول شماره 

مقادیر مجذور 
 اتا سهمی

  Ƞ ) 

p df F 
مجذور 
 میانگین

 های یماریشا ص

 
 
 
 هاعامل

 تکنیک 143/347 663/61 3,  406 *  001/0 421/0

 تاکتیک 719/1244 497/218 3,  406 *  001/0 518/0

 جسمانی 805/1650 368/199 3,  406 *  001/0 580/0

 توجه 433/1057 970/146 3,  406 *  001/0 464/0

 گیریتیمیم 043/538 735/79 3,  406 01/0 277/0

 حرکت 233/229 949/90 3,  406 009/0 304/0

 اجرا 100/258 216/10 3,  406 02/0 047/0

 ( ارائه شده استp = 0071/0جداگانه، با استفاده از یلفای تعدیل شده بنفرونی   طوربهها * تحلیل هر یک از عامل

 یریگجهینتبحث و   
از روش روایی عاملی   تحلیل عاملی اکتشییافی( اسییتفاده شیید. برای   ،بررسییی روایی مقیاساین تحقیق برای در 

شا ص کفایت نمونه       سی  سمت از تحلیل برر ست. مقدار    شروع این ق ضروری ا در این پژوهش   KMOبرداری 
است. بنابراین، بر پایه هر دو مالک  001/0دار بودن یزمون کرویت بارتلت نیز کمتر از و سطح معنی 726/0برابر با 

صل در گروه نمونه مورد مطالعه،       می ستگی حا ساس ماتریس همب توان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی بر ا
های مختلف فوتبال و شیناسیایی   رخ عملکردی در پسیت (. به منظور بررسیی روایی نیم 33قابل توجیه  واهد بود  

های اصییلی اسییتفاده شیید تا مشییخص شییود که مجموعه مقیاس از چه  در ین، از روش تحلیل مؤلفه مؤگرعوامل 
تجربی استخراج، بدون داشتن تشخیص پیشکند تا تعداد عوامل قابلعواملی اشباع شده است. این روش کمک می

 

1. Partial Eta Squared   Ƞ )  
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ه و عوامل مشییترک، گیری شییدبه تعداد معینی محدود شییود و الگوی به  یییوصییی از رابطه بین متغیرهای اندازه
ریماکس انجام ن تحقیق که با اسییتفاده از چر ش و های اصییلی در ای تحلیل مؤلفه ی(. در نتیجه34تعیین گردد  

ریزه، در نهایت توجه به درصد تبیین واریانس و شیه نمودار سنر   و  های تحلیل عاملیتوجه به مفروضه  شد، و با 
شدن ماه      هفت شخص  ستخراج گرید. برای م ستخراج یت عاملعامل ا شده و تطبیق ین با مبانی نظری و  های ا

ستخراج ، عامل(30  ادبیات پیشینه  گذاری شد: تکنیک، تاکتیک، جسمانی، روانی، توجه،   شده به شرح زیر نام  های ا
کارلوس شده در تحقیق  ک، تاکتیک و جسمانیِ معرفی ها با متغیرهای تکنیا. این عاملاجر حرکت و  گیری،تیمیم 

سترس  الگ سترودوک و رایلی   و  (30 ا پینس و جاکین الگا بل سی میزان فعالیت بازیکنان    6ا یوص برر ( که در  
رخ های نیمچنین متغیرهای قرارگرفته در عامللیر برتر انگلیس انجام شییده اسییت، همسییو و مشییابه اسییت. هم 

تایج تحقیق رایلی و همکارانش که در مورد نی       رخ عملکردی بازیکنان فوتبال    معملکردی در تحقیق حاضیییر با ن
شده نیز هم  ست    جوان انجام  ستا ا های ینتروپومتریکی، فیزیولوکیکی، (. در تحقیق رایلی و همکارانش ویژگی17را

رخ های اصیییلی تأگیرگذار در عملکرد بازیکنان به عنوان نیم      های حرکتی به عنوان عامل    شییینا تی و مهارت  روان
رخ عملکردی، نتایج تحقیق واینز و های اصییلی نیمج تحقیق حاضییر از نظر عاملعملکردی عنوان شییده بود. نتای

کند. در تحقیق واینر و همکاران که با هدف      ، تأیید می  یماری  ینمونه ( را با در نظر گرفتن تفاوت در   17همکاران   
مهارت انجام شده بود،  های جسمانی و سطح   رخ عملکردی بازیکنان فوتبال و بررسی ارتباط بین ویژگی تعیین نیم

های مختص فوتبال به عنوان های عملکردی و شیییا صمتغیرهای وضیییعیت ینتروپومتریکی، بالیدگی، شیییا ص
رخ عملکردی بازیکنان فوتبال عنوان شده است. تفاوت بوجود یمده به علت محدود   های اصلی اگرگذار در نیم عامل

 ساله است. 16تا  12های بودن تحقیق واینر و همکاران به بررسی فوتبالیست
توان های مختلف، می رخ عملکردی بازیکنان فوتبال در پسیییت   شیییده مقیاس نیم های تعیین با توجه به عامل          

رخ عملکردی را با توجه به مبانی نظری مربوط به عملکرد و      ، نیممقیاس اذعان کرد که تمام عوامل سیییازنده این      
ها های جزئی به دست یمده در  یوص متغیرهای بر ی عامل د و تفاوتدهپوشش می ( 30  های مطالعاتیپیشینه 

( اگبات کردند که    33کلوم و اسیییتین  مک  ،یماری تحقیق اسیییت. در این  ییییوص  یبه لحاظ تفاوت در نمونه    
 های جانشینی، تحلیل عاملی است. مدل یمفیدترین روش برای مقایسه

سی پایایی مقیاس که ب         صل از برر ست یمد،      نتایج حا صله به د سانی و باز یزمایی با فا ر پایه هر دو روش هم
توان به که می ایگونهبه، قابلیت تکرار و پایایی مناسییه بر وردار اسییت؛ اعتمادپذیرینشییان داد مقیاس از دقت، 

بالیسیییت              ندهای ارزیابی عملکرد فوت به فرای مات مربوط  قدا تایج حاصیییل از این مقیاس در ا رخ ها و تعیین نیم ن
چنین (. هم35های مربوط اعتماد کرد    های یتی در زمینه  ها و همچنین سیییایر مطالعات و پژوهش    عملکردی ین

ضرایه به دست یمده در این قسمت از تحقیق با توجه به نتایج دیگر تحقیقات در  یوص بررسی پایایی ابزارهای 
های عمده ضریه همسانی درونی بر پایه یلفای   که یکی از محدودیت(. با توجه به این30، 35مشابه همسو است     

ست              شتر ا ضریه هم بی شد این  شتر با ست و هرچه طول مقیاس بی سته بودن ین به تعداد متغیرها ا کرونباخ، واب
شدن چند متغیر از تعداد متغیرهای مورد نظر در اگر تحلیل   32  ضر با حذف  شافی،  (، در پژوهش حا های عاملی اکت

سب    شان داد که عنوان کننده   ضریه نهایی ابزار ن ضریه اولیه تغییر جزئی را ن سانی درونی قابل  یت به  اعتماد هم
برای بررسییی تجانس درونی مواد مقیاس، هر کدام از متغیرها به طور  ،چنین در پژوهش حاضییرمقیاس اسییت. هم

سی تک    شد. هدف از تحلیل مواد مقیاس، برر ست  های ینسایی تک متغیرها و تعیین دقت و نارجداگانه تحلیل  ها



66  1396ی و رفتار حرکتی/ سال سیزدهم/ شماره بیست و ششم/ پاییز و زمستان نامة مدیریت ورزشپژوهش 

تک (. برای تحلیل متغیرها در این پژوهش از روش لوت استفاده شد، در این روش ضریه همبستگی تک    35، 36 
ضریه پایایی کلیه   متغیرها با یکدیگر تعیین می سی متغیرها به روش لوت ابتدا باید  مواد مقیاس  یگردد. برای برر

صورتی دها تعیین گردد. تک ینو میزان پایایی تک شان  کهر  یدهندهبا حذف هر متغیر میزان پایایی کاهش یابد، ن
ست که این متغیر نقش   ست. درحالی    مؤگریین ا سبی ا که در هماهنگی با متغیرهای دیگر دارد، بنابراین متغیر منا

انس با  در تج  تأگیری دهنده ین اسیییت که متغیر مورد نظر   اگر با حذف هر کدام میزان پایایی تغییر نکند، نشیییان       
نتایج به دسیییت یمده در این قسیییمت نشیییان داد که مواد مقیاس از نظر میزان         (؛35، 36رد  متغیرهای دیگر ندا  

 تجانس، وضعیت قابل قبولی را دارند. 
، رخ عملکردیهای نیمهای تحقیق در عاملگروه منظور بررسی تفاوت به ،در قسمت بررسی روایی تشخییی         
دار است های تکنیک، تاکتیک، جسمانی و توجه معنیها در عاملکه میزان تفاوت بین گروه نشان دادتحقیق  نتایج

شده بین گروه   لیو این . دار نیست گیری، حرکت و اجرا از نظر یماری معنیهای تیمیم ها در عاملتفاوت مشاهده 
تفاوت   یورد نظر، بیان کننده  های م ها در عامل   نتایج عالوه بر تائید روایی تحقیق از نظر تشیییخیص تفاوت گروه    

ستا هم یهارخ عملکردی گروهنیم ست    پژوهشبا مبانی نظری و تجربی  را (. نتایج تحقیقات در این زمینه 14،13ا
کند وضعیت یمادگی بازیکنان به سطح عملکرد یا اجرای فوتبالیست، پستی که در ین بازی می    نشان داده است که   

های مختلف فوتبال طبق نتایج تحقیقات به بازیکنان پسییت ،روازاینچنین به روش بازی تیم بسییتگی دارد. و هم
گیری، تکنیک، تاکتیک، جسمانی، توجه، تیمیم به های مربوطعمل یمده نیاز به سطوح مختلف و متفاوتی از مؤلفه

 دهد.نشان میها را حرکت و اجرا دارند که نتایج تحقیق حاضر نیز این تفاوت
رخ نیممقیاس با توجه به نتایج به دسیییت یمده در این تحقیق در مورد بررسیییی سیییا تار عاملی  ،به طور کلی     

ورزشییی از  یهای این رشییتهتوان از این مدل در جهت هدفمی ،های مختلف فوتبالعملکردی بازیکنان پسییت
ها در های مختلف و ارزیابی ابعاد عملکرد یندر تیمهای مختلف بررسییی یمادگی فعلی بازیکنان پسییت  -1قبیل: 
مربوط به  یاسییتفاده مسییتقیم از این ابزار در زمینه -2ها. های زمانی مختلف و تعیین نقاط قوت و ضییعف ینبازه

ن باز ورد در  یوص میزان یمادگی بازیکنا یارائه -3مباحث استعدادیابی در کنار استفاده از ابزارهای معتبر دیگر. 
ها در هر کدام از   های قابلیتی ین  ها با توجه به تفاوت     ها در مواقع مورد نیاز در رقابت    مختلف برای اسیییتفاده از ین 

رخ عملکردی های مختلف در حین مسیییابقات  تدوین نیم ابعاد این ابزار در جهت کمک به مربی و سیییرمربی تیم   
عنوان مالکی برای انتخاب عینی افراد برای  به  -4(. ها در شیییرایط مختلف بازیکنان مختلف برای اسیییتفاده از ین   

ضویت در تیم  سه عملکرد تیم -5های مختلف با توجه به نیازهای تیمی. ع شرایط زمانی و  مبنایی برای مقای ها در 
های به عنوان چک لیسیییتی برای ینالیز محتوای تمرینی و رقابتی بازیکنان و تیم ، و در نهایت -6مکانی متفاوت. 

 ، استفاده کرد. مختلف
شود،  ورزشی ایران محسوب می   یپژوهش حاضر، به دلیل این که از اولین تحقیقات در این زمینه و در جامعه      

های پژوهش باید با ییدات تجربی بیشیییتر اسیییت. تا ین موقع، یافتههای یماری مختلف و تأار در نمونهنیازمند تکر
 احتیاط تفسیر شوند.

مامی ورزشیییکاران عزیز و مربیان گرامی و مسیییئولینی که محققین را در انجام این تحقیق یاری در پایان از ت     
 یوریم.ند، کمال تشکر را به عمل میاهکرد
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