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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the factors affecting the 
development of social development of professional football players in 
Iran. The method of the present study was mixed. In the qualitative 
section, 14 experts aware of the subject of research were identified as 
a sample. These individuals were selected according to criteria 
including higher education and related to the field of research, 
practical experience in the field of research as well as research and 
scientific background. In the quantitative section, 196 players of the 
Premier Football League were identified as a research sample. After 
distributing and collecting research questionnaires, 165 
questionnaires were collected and analyzed. The results showed that 
25 factors were identified as effective factors on the development of 
social development of professional football players in Iran. These 
factors were classified into 5 categories including individual, family, 
sports, technical and cultural factors.  

Extended Abstract  
Abstract  

Introduction 
In recent years, much attention has 
been paid to the development of social  
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skills (Inghilleri, 2015). Social skills, 
while improving the individuals’ 
interaction with the community, cause 
them to make good use of existing 
opportunities and potentials. 
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Improving social skills promotes social 
growth. Social development as an 
important and influential variable has 
an important role in improving social 
relations. Due to the improvement of 
social growth, it is expected that some 
social capabilities of individuals will be 
improved, and individuals will have 
better communicate with their 
environment (Brown, Forsyth & 
Berthelot, 2014). 
All groups and individuals need to 
promote social growth, leading to a 
greater understanding of the need to 
improve social growth today. In other 
words, social growth in all groups 
should be considered, and careful 
planning should be done to improve it, 
increasing the efforts of many 
managers and researchers to improve 
social growth as an important goal 
today (Nakamura & Ishikawa, 2019). In 
order to create a culture of sport in 
society, athletes have an important role 
as important pillars of sport. The social 
development of athletes as an 
important issue can play a decisive role 
in advancing the goals related to the 
socio-cultural issues of sports. 
Social growth is a set of individual 
developments in order to know the 
community and environment around 
them and provide the desired behavior 
in accordance with the demands of 
their community (Nakamura and 
Ishikawa, 2019). Moreover, social 
growth is considered to improve the set 
of abilities of individuals to 
communicate and interact with their 
social environment. Social growth 
causes people to be active in society 
while recognizing their environment 

(Jeff & James, 2017). Social skills as one 
of the most important issues in social 
development can enable interpersonal 
and group interactions. Therefore, 
social growth refers to the 
improvement of the social status of 
individuals, the interactive status of 
individuals and the status of awareness 
of the environment (Brown et al., 
2014).  
 Attention to promoting social growth 
because of changes in society has led to 
efforts in this regard. However, 
research so far has not been able to 
pave the way for improving social 
growth which can be partly owing to 
cultural and geographical differences in 
different parts of the world (Santiago & 
do Couto, 2020). The lack of 
comprehensive research on the social 
development of athletes, especially 
professional football players in Iran, 
leading to the need to create 
specialized and indigenous models in 
this regard is increasingly understood. 
The lack of concern about the 
development of social growth can be 
partly due to the lack of awareness 
about the social growth of Iranian 
Premier League football players. Hence, 
it is expected that the present study 
could cover many needs in the field of 
sports in terms of social development. 
 Therefore, the aim of this study was to 
present the model affecting the social 
development of professional football 
players in Iran. 

Research Method 
In this mixed-type qualitative-
quantitative study, the data were 
collected using a field method. At first 
the interviews were conducted and 
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then, the initial codes including 54 
primary codes were extracted by open 
coding. Due to the duplication of some 
codes, the number of codes was 
reduced to 25 final codes in the axial 
coding stage. At this stage, the finalized 
codes were divided into each factor. 
Finally, selective coding was performed, 
and the relationships between the 
model variables were determined. At 
the end of the coding, a paradigmatic 
pattern of research was formed. 

Participants 
The statistical population of the current 
study in the qualitative part included 
experts aware of the subject of the 
research, and 14 ones were selected as 
a sample using the purposeful sampling 
method. The inclusion criteria were 
having a) higher education related to 
the field of the present study, b) 
practical experience in the field of the 
ongoing study, and c) research and 
scientific backgrounds of individuals. 
In addition, in a small part of the 
statistical population, there were 400 
players in the country's Premier 
Football League, and according to 
Morgan's table, 196 people were 
identified as a research sample through 
the available sampling method. After 
distributing and collecting research 
questionnaires, 165 questionnaires 
were collected and analyzed. 

Data Collection Tools and Methods 
In the qualitative section of the present 
study, the data were collected using a 
semi-structured interview on which the 
components used as a research 
collection tool in the quantitative 
section were identified. The 

questionnaire was divided into two 
general sections: demographic 
characteristics and 25 questions with a 
5-option Likert scale (from strongly 
agree to strongly disagree). 
These questions assessed individual 
factors (n=6), family factors (n=3), 
sports factors (n=7), technical factors 
(n=4) and cultural factors (n=5). The 
reliability of this questionnaire was 
confirmed using Cronbach's alpha 
calculation in all components. The 
overall reliability of this questionnaire 
was 0.87. The reliability of the 
measurement model was evaluated via 
factor load coefficients. The content 
validity of this questionnaire was 
assessed based on the opinions of 10 
academic professors. 

Data Processing Method 
The statistical method used included 
the structural equation method. The 
data were analyzed using SPSS 17 and 
PLSS 2. 

Findings 
The results of the Kolmogorov-Smirnov 
test showed that the distribution of 
data in the current study was abnormal. 
On the other hand, due to the sample 
size of the research and the 
abnormality of the data distribution, it 
was determined that variance-based 
software and PLSS software should be 
applied. The qualitative results of the 
ongoing study indicated that 25 factors 
were identified as effective factors on 
the development of social development 
of professional football players in Iran. 
These factors were classified into 5 
categories including individual, family, 
sports, technical and cultural factors.

 



Askarnia: Sport Psychology Studies, Volume 10, No 36, 2021                                           200 

Table 1- Summary of the research model 

factors T Effect 

Technical 39.504 0.831 
Sports agents 142.184 0.943 

Cultural factors 41.369 0.85 
Family factors 39.974 0.893 

Individual factors 0.110 0915 

According to the results of the research 
model, it was found that all factors had 
a significant effect on the development 
of social growth. Considering that the 
amount of T in all factors was >1.96, it 
was revealed that all these factors had 
a significant presence in the social 
development of the study samples. The 
results of table 5 illustrate the model fit 
indices. 

Discussion and Conclusion 
The results suggested that 25 factors 
were identified as effective factors on 
the development of social development 
of professional football players in Iran. 
These factors were classified into 5 
categories including individual, family, 
sports, technical and cultural factors. 
The nature of these factors 
demonstrated that various aspects such 
as individual, family, sports, technical 
and cultural conditions should be more 
paid attention to increase social 
development. In other words, investing 
in the field of personal, family, sports, 
technical and cultural factors can 
promote the development of social 
development of professional football 
players in Iran. Caldwell, Bermiss, Block 
& Mannor (2019) found that several 
factors could affect the social 
development of individuals. 
The current study represented that 
among the identified factors, the sports 

factors had the greatest role in 
progressing the social development of 
professional football players in Iran. 
Conroy & Coatsworth (2006) stated 
that coaching exercises played an 
important role in the social 
development of athletes. Anderson 
(2019) displayed that sports aspects 
and sports status of individuals could be 
effective in improving social 
development. 
It is necessary to mention that sports 
factors due to the social programs of 
clubs and sports teams, mental stress of 
football, social atmosphere of football, 
media activities in sports, quality of 
sports services to players, social skills of 
coaches and sports managers and 
freedom of action of clubs and teams 
can help players to pave the way for 
improving the social development of 
professional football players in Iran. 
Sports factors caused to provide the 
initial basis for the formation of social 
growth which had an effective role in 
the development of social growth. The 
presence of these factors could 
enhance the social development of 
professional football players in Iran, 
and the lack of attention to this factor 
as a limitation could cause problems in 
progressing the social development of 
professional football players in Iran. 



201                                                                    Sport Psychology Studies, Volume 10, No 36, 2021 

Social development is the process by 
which an individual acquires 
knowledge, values, social relationships 
and social skills, and these acquisitions 
enable him/her to unite with society or 
behave in an adapted manner. Social 
growth is one of the important 
dimensions of growth affecting all 
aspects of life. People with the 
necessary social skills cope more easily 
with life issues and are generally more 
successful in life situations. Social 
development refers to a balanced set of 
social skills and adaptive behaviors that 
enable one to interact favorably with 
other people, react positively, and 
avoid behaviors that have negative 
consequences. Skills such as 
cooperation, responsibility, empathy, 
self-control and self-reliance are 
components of social development. 
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 یمقالة پژوهش

 رانیفوتبال ا ایحرفه کنانیباز یبر توسعه رشد اجتماع مؤثرعوامل  یبررس
 

 4جعفر برقی مقدمو ، 3حمید جنانی، 2محمدرحیم نجف زاده، 1محمدباقر عسکرنیا

 

 . دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز1

 )نویسنده مسئول( . دکترای مدیریت ورزشی، استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز2

 . دکترای مدیریت ورزشی، استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز3

 . دکترای مدیریت ورزشی، استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز4
  

 چکیده 
فوتبال  ایحرفه کنانیباز یبر توسعه رشد اجتماع مؤثرعوامل  یبررسپژوهش  این هدف

خبرگان نفر از  14تعداد در بخش کیفی  از نوع آمیخته بود. پژوهشروش  .بود رانیا
به نمونه مشخص گردیدند. این افراد با توجه  عنوان بهآگاه به موضوع پژوهش 

معیارهایی شامل تحصیالت عالی و مرتبط به حوزه پژوهش، تجربه عملی در حوزه 
 196تعداد  پژوهش و همچنین سوابق پژوهشی و علمی انتخاب شدند. در بخش کمی

پس از  نمونه پژوهش مشخص گردیدند. عنوان بهبرتر فوتبال  گیل کنانیباز نفر از
آوری و مورد نامه جمعپرسش 165های پژوهش، تعداد نامهآوری پرسشپخش و جمع

بر توسعه رشد  مؤثرعوامل  عنوان بهعامل  25تعداد  نتایج نشان دادتحلیل قرار گرفت. 
دسته شامل  5شناسایی شد. این عوامل در  رانیفوتبال ا ایحرفه کنانیباز یاجتماع

  شدند. بندیدستهعوامل فردی، خانوادگی، ورزشی، فنی و فرهنگی 
 

 مقدمه
 تغییر و فرهنگی عمیق تغییرات ایجاد رغمبه امروزه

 با رویاروییدر  افراد از بسیاری زندگی، هایشیوه در
 انسانی و الزم هایتوانایی فاقد زندگی مشکالت

  

                                                           
 

 و مسائلبا  مواجهه در را آنان امر این که هستند
 است. در نموده پذیرآسیب زندگی، مشکالت

پرورش  مبحث به زیادی توجه اخیر هایسال
(. 2015، 1است )اینقیلری شده اجتماعی هایمهارت
اجتماعی ضمن بهبود تعامل فرد با اجتماع  هایمهارت
موجود نیز  هایپتانسیلو  هافرصتتا از  گرددمیسبب 
 هایمهارتمناسبی داشته باشند. بهبود  گیریبهره

. رشد گرددمیاجتماعی سبب ارتقا رشد اجتماعی افراد 
نقش  گذارتأثیریک متغیر مهم و  عنوان بهاجتماعی 

مهمی در بهبود روابط اجتماعی افراد دارد. با توجه به 

1. Inghilleri  
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 هایقابلیتکه برخی  رودمیبهبود رشد اجتماعی انتظار 
 صورت بهود یابد و افراد اجتماعی افراد نیز بهب

اط برقرار نمایند با محیط پیرامون خود ارتب تریمناسب
امروزه ورزش به (. 2014 ،1برثلوتفورثیس و  ،)برون

بودن در شرایط و  اجراقابللحاظ وسعت دامنه شمول، 
هزینه و در دسترس بودن و سهولت اماکن گوناگون، کم

اجرا برای تمامی اقشار و سنین مختلف افراد جامعه 
پژوهان دانشمندان و دانش توجه مورد شدتبه

رفته است. ورزش و قرار گ ورزشیبدنی و علوم تربیت
بخش مهمی از سبک زندگی افراد همانند فعالیت بدنی 

د تواند سالمت جسمی و روانی افرامی عصر حاضردر 
 (.2010، 2هامفریز هوانگ ورا تضمین کند )

 صورت بهدر جامعه امروزی، ورزش دیگر تنها 
فیزیکی و فکری برای سالمت جسم و  هایفعالیت

، بلکه در پس آن روابط شودنمیذهن نگریسته 
اقتصادی و سیاسی آشکار و پنهان بسیاری وجود دارد 

از  دور ساخته و ورزش را اشاولیهکه آن را از هدف 
فعالیت جسمی و ذهنی محض بسیار فراتر برده است. 
با توجه به مخاطبان بسیار ورزش و فراگیر شدن انواع 

برای اکثریت افراد جامعه بشری، به  هاورزش مختلف
ورزش از هدف اصلی خود  طورکلیبه که  رسدمینظر 

جهت ایجاد  هادولتدر دست  ایوسیلهفاصله گرفته و 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده  هایفعالیتبرخی 
(. در حوزه ورزش 2003، 3برون، باسیل و بوکامیااست )

انجام  هایپژوهشو مطالعات مدیریت ورزشی، اکثریت 
در ورزش  ایحرفهگرفته شده به بررسی مسائل 

در حوزه نقش ورزش در  پژوهشیپرداخته شده است و 
رزشکاران در بهبود فرهنگ جامعه جامعه و الگوسازی و

از (. 2015، 4تریبر، گرم و کستینگاست )انجام نگرفته 

                                                           
1. Brown, Forsyth & Berthelot  

2.  Huang & Humphreys 

3. Brown, Basil & Bocarnea 

4. Treiber, Germ & Kesting 

5. Stambulova, Ryba & Henriksen 

طرفی توجه به مسائل مربوط به کارکردهای اجتماعی 
-جامعه نیاز به مطالعات تکمیلی ورزشکاران در سطح

(. 2020، 5تری دارد )استامبولووا، رایبا و هنریکسن
اشاره داشتند که  (2019) 6میندائوگاس و گینتاری

گذاری تأثیرهای جامع ای می بایستی روند پژوهش
ورزشکاران بر محیط پیرامون خود را مدنظر قرار دهند. 
نفوذ ورزشکاران بر افراد جامعه به علت پرمخاطب بودن 
آنان سبب گردیده است تا توجه به برخی ابعاد اجتماعی 

ت گردد. این در حالی اس ورزشکاران بیش از پیش درک
ای در این خصوص روند ارتقا های جامعکه پژوهش

گذاری مثبت آنان بر محیط تأثیررشد ورزشکاران و 
اجتماعی خود را مورد بررسی قرار نداده اند )شین و 

(. به صورتی که پژوهش های مشخصی 2019، 7کیم
در خصوص شکل گیری سرمایه اجتماعی به واسطه 
 ورزشکاران شکل نگرفته است )ادهیکاری،

 هرچند(. 2020، 8براهماچاری، کار، موسادی و مولیک
در دهه اخیر روابط میان ورزش و رسانه جهت بهبود 

در سطح جامعه  یسازفرهنگ ازجملهمسائل خاصی 
قرار گرفته است اما این مطالعات به شکل  یموردبررس

 (.2006، 9بویلیاست )قرار نگرفته  یموردبررسجامعه 
و افراد نیاز به ارتقا رشد اجتماعی  هاگروهتمامی 

سبب گردیده است تا ضرورت  مسئله. این باشندیم
درک گردد. به  ازپیشبیشبهبود رشد اجتماعی امروزه 

 بایستیمی هاگروهعبارتی رشد اجتماعی در تمامی 
دقیقی جهت بهبود  ریزیبرنامهقرار گیرد و  موردتوجه

سبب گردیده است تا امروزه  مسئلهآن انجام گردد. این 
یک هدف  عنوان بهتالش جهت بهبود رشد اجتماعی 

مدیران و محققان بسیاری قرار گیرد  موردتوجهمهم 

6. Mindaugas & Gintare 

7. Shin & Kim 

8. Adhikary, Brahmachary, Kar, 

Musaddi & Moulik 

9. Boyle 
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 سازیفرهنگ(. در جهت 2019، 1)ناکامورا و ایشیکاوا
ارکان مهم  عنوان بهورزش در جامعه، ورزشکاران 

 بهنقش مهمی دارند. رشد اجتماعی ورزشکاران ورزش، 
در جهت پیشبرد اهداف  تواندمیمهم  مسئلهیک  عنوان

اجتماعی ورزش نقش -مربوط به مسائل فرهنگی
 داشته باشد. ایکنندهتعیین

فردی در جهت  هایپیشرفترشد اجتماعی به مجموعه 
شناخت اجتماع و محیط پیرامون خود و همچنین ارائه 

اجتماع خود  هایخواستهلوب مطابق با رفتار مط
(. همچنین رشد 2019)ناکامورا و ایشیکاوا،  باشدمی

افراد در  هایقابلیت ایمجموعهاجتماعی به بهبود 
جهت ارتباط و تعامل با محیط اجتماعی خود تلقی 

تا افراد ضمن  گرددمی. رشد اجتماعی سبب شودمی
اع به مناسب در اجتم صورت بهشناخت محیط خود 

(. 2017، 2فعالیت مشغول شوند )جف و جیمز
یکی از مسائل مهم در  عنوان بهاجتماعی  هایمهارت

تا بتوان تعامالت بین  گرددمیرشد اجتماعی سبب 
رشد اجتماعی  روازاینفردی و گروهی را ایجاد نمود. 

اشاره به ارتقا وضعیت اجتماعی افراد، وضعیت تعاملی 
افراد از محیط پیرامون  آگاهیافراد و همچنین وضعیت 

 (.2014خود دارد )برون و همکاران، 
اهمیت رشد اجتماعی سبب گردیده است تا امروزه در 

مختلف، سعی در بررسی ابعاد متنوع آن  هایپژوهش
شود. ابهامات اساسی در مسیر رشد و توسعه رشد 
اجتماعی سبب گردیده است، در حال حاضر نیز 

را ارائه  ضدونقیضیمربوط به آن نتایج  هایپژوهش
عوامل  ایمجموعهدهد. وابستگی رشد اجتماعی به 

سبب گردیده  ،فردی، فرهنگی، اجتماعی و سازمانی
یک متغیر پیچیده مشخص  عنوان بهتا این متغیر  است

 هایپژوهشگردد. این در حالی است که پیشرفت در 
الزم  آگاهیرشد اجتماعی سبب گردیده است تا امروزه 

                                                           
1. Nakamura & Ishikawa  

2. Jeff & James  

 (.2015در خصوص ضرورت آن درک گردد )اینقیلری، 
ابهام در مسیر توسعه رشد اجتماعی و فقدان الگوهای 

ی بسیاری از هاگروهوزه جامع سبب گردیده است تا امر
رشد اجتماعی مطلوبی برخوردار نباشند )ناکامورا و 

منجر به وجود مشکالت  مسئله(. این 2019ایشیکاوا، 
در مسیر توسعه رشد اجتماعی شده است.  ایعمده

افراد پرمخاطب در جامعه، نیازمند  عنوان بهورزشکاران 
 .هستندبرخورداری از رشد اجتماعی مطلوب 

توجه به رشد اجتماعی در برخی گروه ها از جمله 
ورزشکاران حرفه ای در جامعه امروزی مهم و کلیدی 
تلقی شده است. رشد روز افزون رسانه های جمعی 
سبب گردیده است تا نفوذ ورزشکاران حرفه ای بر 

خود در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و مخاطبان 
سبب  مسئلهمشخص و عینی باشد. این  کامالًفردی 

گردیده است تا بسیاری از رفتارهای درست و نادرست 
مشخص  کامالًورزشکاران حرفه ای به عنوان یک الگو 

، 3در سایر گروه ها و افراد نیز مخابره کند )کوبایاشی
عی با توجه به تغییرات (. توجه به ارتقا رشد اجتما2019

پیش آمده در سطح جامعه سبب گردیده است تا تالش 
هایی در این خصوص انجام گردد. هر چند تاکنون 
پژوهش های انجام شده نتوانسته است تا مسیر بهبود 

می تواند تا  مسئلهرشد اجتماعی را هموار نماید. این 
حدی ناشی از تفاوت های فرهنگی و جغرافیایی در 

، 4کوتوهای مختلف جهان باشد )سانتیاگو و دیمحیط 
(. به عبارتی تفاوت های موجود در مناطق 2020

جغرافیایی سبب گردیده است تا امروزه نتوان نسخه ای 
یکسان در خصوص رشد اجتماعی برای تمامی گروه ها 

عوامل مؤثر بر اعالم داشت. با این توجه شناسایی 
 ای فوتبال ایرانتوسعه رشد اجتماعی بازیکنان حرفه

جهت بهبود رشد اجتماعی در میان را می تواند زمینه 
 یهاگروهیکی از  این گروه از ورزشکاران فراهم نماید.

3. Kobayashi 

4. Santiago & do Couto 



 205                                             1400، تابستان 36، شماره 10شناسی ورزشی، دوره :  مطالعات روانعسکرنیا 

 

. این هستند ایحرفهمهم در سطح جامعه ورزشکاران 
 صورت به اندتوانستهافراد با توجه به نفوذ خود در جامعه 

مناسبی با محیط خود در تعامل باشند. بهبود رشد 
ضمن موفقیت ارتباطات  تواندمیاجتماعی آنان 

اجتماعی ورزشکاران، سبب بهبود عملکرد فردی 
 واسطهبهورزشکاران نیز گردد. به عبارتی رشد اجتماعی 

به ارتقا عملکرد  تواندمیمحیطی در افراد  آگاهیبهبود 
-پژوهشد. از طرفی فقدان ورزشی افراد نیز منجر گرد

جامع در خصوص رشد اجتماعی ورزشکاران  های
فوتبال ایران سبب  ایحرفهبازیکنان  خصوصبه

تخصصی  هایمدلگردیده است تا امروزه لزوم ایجاد 
درک گردد. این  ازپیشبیشو بومی در این خصوص 

 بهحاضر  پژوهشسبب گردیده است تا انجام  مسئله
بتواند بسیاری از نیازهای موجود  مهم مسئلهیک  عنوان

در حوزه ورزش در خصوص رشد اجتماعی را پوشش 
 عنوان بهدهد. در این بین بازیکنان فوتبال در کشور 

بیش از سایر ورزشکاران  گذارتأثیرافراد مطرح و 
سبب گردیده  مسئله. این اندگرفتهجامعه قرار  موردتوجه

این  شناختیرواناست تا برخی مسائل شخصیتی و 
بر  گذاریتأثیررشد اجتماعی سبب  جمله ازافراد 

عملکرد آنان در زمین مسابقه و محیط پیرامون خود 
در این  هاپژوهششود. این در حالی است که ضعف 

رشد اجتماعی سبب گردیده  مسئلهحوزه و عدم توجه به 
در این خصوص ایجاد گردد.  ایعمدهاست تا مشکالت 

فقدان دغدغه در خصوص توسعه رشد اجتماعی را 
در خصوص رشد  آگاهیتا حدی ناشی از عدم  توانمی

اجتماعی بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران دانست. این 
حاضر با هدف  پژوهشسبب گردیده است تا  مسئله

 ایحرفه کنانیباز یارائه مدل توسعه رشد اجتماع
داشته باشد  سئوالسعی در پاسخ به این  رانیا فوتبال

فوتبال  ایحرفه کنانیباز یمدل توسعه رشد اجتماعکه 
 ؟باشدمیبه چه صورت  رانیا

 

 پژوهش شناسیروش
-کیفی صورت بهحاضر از نوع آمیخته  پژوهشروش 

حاضر  پژوهشکه روش کیفی در کمی بود. به علت این
از نوع  پژوهشداشت، روش در اولویت بر روش کمی 

روش آمیخته اکتشافی بود. روش گردآوری اطالعات 
ت انجام جه میدانی بود. صورت بهحاضر  پژوهشدر 

های پژوهش انجام گرفت. بخش کیفی ابتدا مصاحبه
کدهای اولیه استخراج شد. این  ،با کدگذاری بازسپس 

کد اولیه بود. با توجه به تکراری بودن  54ها شامل کد
در مرحله کدگذاری محوری  نهایت دربرخی کدها، 
ت. در این مرحله کد نهایی تقلیل یاف 25تعداد کدها به 

-در هر عامل خود تقسیمشده،  نهایی سازیکدهای 
کدگذاری انتخابی انجام گردید  نهایت دربندی شدند. 

ردید. در پایان های الگو مشخص گو روابط میان متغیر
گذاری انجام شده الگوی پارادایمی پژوهش شکل کد

 گرفت.

 کنندگانشرکت
خبرگان در بخش کیفی شامل  جامعه آماری پژوهش

انتخاب  برحسببه موضوع پژوهش بودند که  آگاه
نمونه  عنوان بهنفر از این افراد  14هدفمند تعداد 

این افراد با توجه معیارهایی  پژوهش مشخص گردیدند.
شامل تحصیالت عالی و مرتبط به حوزه پژوهش، 

سوابق  در حوزه پژوهش و همچنینتجربه عملی 
 1جدول شماره پژوهشی و علمی افراد انتخاب شدند. 

 دهد.های بخش کیفی را نشان میویژگی نمونه
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 های بخش کیفیویژگی نمونه -1جدول 

 سابقه فعالیت در ورزش تحصیالت جنسیت نمونه
 سال 19 دکتری مرد 1نمونه 
 سال 25 کارشناسی ارشد زن 2نمونه 
 سال 20 دکتری مرد 3نمونه 
 سال 17 کارشناسی ارشد مرد 4نمونه 
 سال 10 دکتری زن 5نمونه 
 سال 25 دکتری مرد 6نمونه 
 سال 40 کارشناسی مرد 7نمونه 
 سال 20 دکتری مرد 8نمونه 
 سال 22 کارشناسی ارشد مرد 9نمونه 
 سال 32 دکتری زن 10نمونه 
 سال 18 دکتری مرد 11نمونه 
 سال 31 دکتری مرد 12نمونه 
 سال 10 دکتری زن 13نمونه 
 سال 12 کارشناسی ارشد زن 14نمونه 

 کنانیبازهمچنین در بخش کمی جامعه آماری شامل 
 برآوردهاکه بر اساس  استبرتر فوتبال کشور  گیل

در انتخاب  حسب برنفر بودند.  400تعداد این افراد 
 بهنفر  196 مورگان تعدادبر اساس جدول  و دسترس

پس از پخش  نمونه پژوهش مشخص گردیدند. عنوان
 165های پژوهش، تعداد نامهپرسش آوریجمعو 

 و مورد تحلیل قرار گرفت. آوریجمعنامه پرسش

 هاداده های گردآوریابزار و شیوه
ابزار گردآوری پژوهش حاضر در بخش کیفی، مصاحبه 

 هایمصاحبه. همچنین با توجه به بودنیمه ساختاریافته 
این  از مدنظر شناسایی گردید که هایمؤلفهانجام شده، 

ابزار گردآوری پژوهش در بخش کمی  عنوان بهعوامل 
نامه به دو بخش کلی استفاده گردید. این پرسش

 به کهآنهای سئوالو  یشناخت تیجمعهای ویژگی
 کامالً موافقم تا  کامالً از ) یکرتیلای پنج گزینه صورت

 بود، تقسیم گردید. این  سئوال 25مخالفم( و در 

 3) خانوادگی(، سئوال 6) عوامل فردی تسئواال
 4) عوامل فنی(، سئوال 7) ورزشی(، عوامل سئوال
 سنجش موردرا  (سئوال 5) عوامل فرهنگیو ( سئوال

نامه با استفاده از محاسبه قرار دادند. پایایی این پرسش
نامه ها و همچنین پرسشکرونباخ در تمامی مؤلفهآلفای

قرار گرفت. میزان پایایی کلی این  تأییدکلی مورد 
-اندازه الگو ییایپا مشخص گردید. 87/0نامه پرسش

 یبیترک ییایو پا یعامل یبارها بیضرا وسیلهبه یرگی
قرار گرفت که اطالعات مربوط به آن در  یابیمورد ارز
 ییمحتوا ییوار .دیپژوهش ارائه گرد هاییافتهبخش 

 دیاساتتن از  10 اتبا استفاده از نظر نامهشپرس نیا
 قرار گرفت. یمورد بررس یدانشگاه

 هادادهروش پردازش 
 شامل حاضر پژوهش در استفاده مورد آماری روش
 لیوتحلهیتجز جهت. بود ساختاری معادالت روش
 اس اسپی  اس افزارنرم از حاضر پژوهش هایداده

 .گردید استفاده 2نسخه  پی ال اس اس و 17نسمه 
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 هاافتهی
اسمیرنف نشان داد که توزیع -نتایج آزمون کلوموگراف

. از طرفی با استحاضر غیرطبیعی  پژوهش هایداده
و غیرطبیعی بودن توزیع  پژوهشتوجه به حجم نمونه 

واریانس های افزارنرمها مشخص گردید که از داده
 استفاده گردید. پی ال اس اسافزار و نرم محور

 یتوسعه رشد اجتماعبر  مؤثرعوامل شناسایی  منظور به
از بررسی نظرات  رانیفوتبال ا ایحرفه کنانیباز

خبرگان در قالب روش کیفی استفاده گردید. پس از 

ها های مستخرج از مصاحبهها، ویژگیکدگذاری انجام
کد  54مشخص گردید. در مرحله کدگذاری باز تعداد 

اولیه شناسایی گردید که این کدها در کدگذاری 
 در. شد یبندمیتقسمختلفی  هایمؤلفهمحوری در 

روابط میان  ،در فرایند کدگذاری انتخابی نهایت
 2شماره  جدولمشخص گردید.  پژوهشمتغیرهای 

 ایحرفه کنانیباز یتوسعه رشد اجتماعبر  مؤثرعوامل 
را به  است،خروجی بخش کیفی  که ،ایرانفوتبال 

 نمایش گذاشته است.

 

 )خروجی بخش کیفی( رانیفوتبال ا ایحرفه کنانیباز یتوسعه رشد اجتماع مؤثرعوامل  -2 جدول

خبره 
14

 

خبره 
13

 

خبره 
12

 

خبره 
11

 

خبره 
10

 

خبره 
9

 

خبره 
8

 

خبره 
7

 

خبره 
6

 

خبره 
5

 

خبره 
4

 

خبره 
3

 

خبره 
2

 

خبره 
1

 

گویه
ها

 

0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
 یهایژگیو

 شخصیتی

 هوش بازیکنان 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

تجارب قبلی 
مسائل اجتماعی 

 بازیکنان
 ظاهر فردی 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

انگیزش 
اجتماعی شدن 

 بازیکنان
 استرس بازیکنان 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
محیط عاطفی 

 خانواده

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
روابط اجتماعی 

 والدین
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 )خروجی بخش کیفی( رانیای فوتبال احرفه کنانیباز یتوسعه رشد اجتماععوامل مؤثر  -2جدول ادامة 

خبره 
14

 

خبره 
13

 

خبره 
12

 

خبره 
11

 

خبره 
10

 

خبره 
9

 

خبره 
8

 

خبره 
7

 

خبره 
6

 

خبره 
5

 

خبره 
4

 

خبره 
3

 

خبره 
2

 

خبره 
1

 

گویه
ها

 

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

 یهاشیگرا
اجتماعی 
بستگان و 

 آشنایان

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

 یهابرنامه
اجتماعی باشگاه 

 یهامیتو 
 ورزشی

1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
فشار ذهنی 

 حاکم بر فوتبال

1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
جو اجتماعی 
 حاکم بر فوتبال

1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

 هایفعالیت
موجود  یارسانه

 در ورزش

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

خدمات کیفیت 
ورزشی به 
 بازیکنان

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

 هایمهارت
اجتماعی مربیان 
 و مدیران ورزشی

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

آزادی عمل 
و  هاباشگاه

به  هامیت
 بازیکنان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
جایگاه ورزشی 

 بازیکنان

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ورزشی مهارت 

 بازیکنان
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)خروجی بخش کیفی( رانیای فوتبال احرفه کنانیباز یتوسعه رشد اجتماععوامل مؤثر  -2جدول ادامة   

خبره 
14

 

خبره 
13

 

خبره 
12

 

خبره 
11

 

خبره 
10

 

خبره 
9

 

خبره 
8

 

خبره 
7

 

خبره 
6

 

خبره 
5

 

خبره 
4

 

خبره 
3

 

خبره 
2

 

خبره 
1

 

گویه
ها

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

موفقیت و 
شکست ورزشی 

بازیکنان در 
 سالیان اخیر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

 یهاتیمسئول
باالی ورزشی 

 بازیکنان

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

 یهابرنامه
فرهنگی موجود 

 در فوتبال

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

 آموزش
 هایمهارت

اجتماعی در 
 فوتبال

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

 هایفعالیت
مشارکتی 

بازیکنان در 
و  هاباشگاه
هاتیم  

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

بازخورد به 
 هایفعالیت

اجتماعی 
 بازیکنان

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

شناسایی 
تعصبات و 

 هایعادت
 بازیکنان

 

 بهعامل  25تعداد نتایج کیفی پژوهش حاضر نشان داد 
 کنانیباز یبر توسعه رشد اجتماع مؤثرعوامل  عنوان
 5شناسایی شد. این عوامل در  رانیفوتبال ا ایحرفه

دسته شامل عوامل فردی، خانوادگی، ورزشی، فنی و 
نتایج  4شدند. جدول شماره  بندیدستهفرهنگی 

 .دهدمیرا نشان  شدهییشناساعوامل  بندیدسته
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 شدهشناساییعوامل  بندیدسته -3جدول 

هاهگوی  عوامل 
 شخصیتی یهایژگیو

 عوامل فردی

 هوش بازیکنان

 تجارب قبلی مسائل اجتماعی بازیکنان
 ظاهر فردی

 انگیزش اجتماعی شدن بازیکنان
 بازیکناناسترس 

 محیط عاطفی خانواده
 روابط اجتماعی والدین عوامل خانوادگی

 اجتماعی بستگان و آشنایان یهاشیگرا
 ی ورزشیهاتیماجتماعی باشگاه و  یهابرنامه

 عوامل ورزشی

 فشار ذهنی حاکم بر فوتبال
 جو اجتماعی حاکم بر فوتبال

 موجود در ورزش یارسانه هایفعالیت
 کیفیت خدمات ورزشی به بازیکنان

 اجتماعی مربیان و مدیران ورزشی هایمهارت
 به بازیکنان هاتیمو  هاباشگاهآزادی عمل 

 جایگاه ورزشی بازیکنان

 عوامل فنی
 مهارت ورزشی بازیکنان

 موفقیت و شکست ورزشی بازیکنان در سالیان اخیر
 باالی ورزشی بازیکنان یهاتیمسئول
 فرهنگی موجود در فوتبال یهابرنامه

 عوامل فرهنگی
 اجتماعی در فوتبال هایمهارت آموزش

 هاتیمو  هاباشگاهمشارکتی بازیکنان در  هایفعالیت
 اجتماعی بازیکنان هایفعالیتبازخورد به 

 بازیکنان هایعادتشناسایی تعصبات و 

 توسعه بر مؤثر عوامل یبررس الگونتایج  1شکل شماره 
 ایران فوتبال ایحرفه بازیکنان اجتماعی رشد

  

 دهد.را نشان می
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 و ضرایب تی پژوهش در حالت بار عاملی الگو -1شکل شماره 

 
 پژوهش الگوخالصه  -4جدول 

 عوامل تی تأثیر

0/831 504/39  عوامل فنی 

0/943 184/142  عوامل ورزشی 

0/865 369/41  عوامل فرهنگی 

893/0  974/39  عوامل خانوادگی 
915/0  110/60  عوامل فردی 

 

تمامی پژوهش مشخص گردید  الگومطابق با نتایج 
معناداری بر توسعه رشد اجتماعی دارند. با  تأثیر ،عوامل

که میزان تی مشخص شده در تمامی اینتوجه به 
مشخص گردید که این ، است 96/1عوامل باالتر از 

عوامل همگی حضور معناداری در رشد اجتماعی 
-شاخص 5نتایج جدول ند. اهپژوهش داشت هاینمونه

 های برازش مدل را نشان می دهد.
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 های برازششاخص -5جدول 

 فردی خانوادگی فرهنگی ورزشی فنی 
 85/0 82/0 86/0 89/0 85/0 آلفای کرونباخ
 89/0 87/0 89/0 91/0 87/0 پایایی ترکیبی
 58/0 63/0 48/0 50/0 42/0 روایی همگرا

R2 69/0 88/0 74/0 79/0 83/0 
Q2 351/0 401/0 287/0 421/0 388/0 

SRMR 056/0 067/0 042/0 081/0 049/0 

نشان داد  پژوهشبرازش  هایشاخصنتایج مربوط به  
 .استاز برازش مناسبی برخوردار  پژوهش الگوکه 

 

 گیرینتیجهبحث و 
یکی از مسائل مهم مدنظر بوده  عنوان بهرشد اجتماعی 

 فرد، آن طریق از که است فرآیندی اجتماعی رشد است.
 و اجتماعی روابط برقراری ،هاارزش ،هاآگاهی
 اکتسابات این و کندمی کسب را اجتماعی هایمهارت

 نحوی به و یابد وحدت جامعه با که سازندمی قادر را او
 سطحی به یعنی اجتماعی رشد. کند رفتار یافته انطباق

 که باشیم یافته دست اجتماعی روابط در هامهارت از
 داشته سازگاری و کنیم زندگی راحتیبه مردم با بتوانیم
 میزان کس هر اجتماعی رشد گیریاندازه معیار. باشیم

 افراد شامل دیگران این است دیگران با او سازگاری
 افراد تا گرفته بستگان و دوستان معلمان، خانواده،
 با بار اولین برای که کسانی حتی شما اطراف محیط

بهبود رشد اجتماعی  .شودمی کنیدمی برخورد هاآن
در جهت بهبود وضعیت ارتباطی و تعاملی در  تواندمی

بازیکنان فوتبال منجر  ازجملهی مختلف هاگروهمیان 
توجه به مسیر ارتقا رشد اجتماعی همواره به  گردد.

عنوان یک نگرانی و دغدغه مورد توجه پژوهشگران 
تئوری خود اشاره ( در 1973) 1گلدشتاینبوده است. 
های مربوط به رشد اجتماعی شامل هارتداشت که م

                                                           
1. Goldeshtain  

های مربوط به های برقراری ارتباط، مهارتمهارت
( 1981) 2وایتزمن. مطالعات است احساسات و عواطف

. استیکی از مطالعات پایه در حوزه رشد اجتماعی 
( تشخیص رشد اجتماعی را از رشد 1981وایتزمن )

مهارت در روابط  از سطحی را آن  ذهنی هم دشوارتر و
توان با مردم به راحتی داند که با آن میاجتماعی می

های مؤلفهزندگی کرد و سازگار شد. از نظر وایتزمن، 
رشد اجتماعی عبارتند از: استقالل، پذیرش مسئولیت، 

بینی، شوخی روی، امیدواری و خوشنگری، میانهآینده
ها، داشتن روحیه همؤلفگویی. عالوه بر این و بذله

جمعی، میزان شرکت در اجتماعات، سازگاری اجتماعی، 
گرایی، فداکاری و تعاون، همکاری، رقابت سالم، برون

پذیری، تحمل انتقادها، گذشت، هنجارمندی، قانون
ها، شناخت ها و تواضع در پیروزیاستقامت در شکست

 هاتوان از نشانهنفس و عدم خودبرتربینی را میو عزت
های رشد اجتماعی افراد دانست. رشد اجتماعی، مؤلفهو 

 فقط نه که است شخص هر وجود  ترین جنبه رشدمهم
 با اکنون هم که است ثرؤم اطرافیانی با سازگاری در
 پیشرفت و موفقیت میزان در بلکه دارد، سروکار هاآن

 کیفیت یک رشد از جنبه این. دارد تأثیر نیز تحصیلی
رسد. آرمان و می کمال به تدریج به و است پیوسته

هدف نهایی رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان کمک 
به آنان به منظور دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی 

2. Vaytsmn 
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 مسئله. این تاس آدمی شخصیت کمال و رشد مسیر  در
نشان می دهد که مسیر بهبود رشد اجتماعی امری 

تا  سبب گردیده است مسئله. این استسخت و دشوار 
ای فوتبال رشد اجتماعی بازیکنان حرفهدر جهت بهبود 

 .عوامل در حوزه های مختلف مشخص گردد ایران
بر  مؤثرعوامل  عنوان بهعامل  25 که نتایج نشان داد

 رانیفوتبال ا ایحرفه کنانیباز یتوسعه رشد اجتماع
دسته شامل عوامل  5شناسایی شد. این عوامل در 

 بندیدستهفردی، خانوادگی، ورزشی، فنی و فرهنگی 
که  دهدمینشان  شدهشناساییماهیت عوامل  شدند.

مختلفی  هایجنبهتوسعه رشد اجتماعی نیازمند توجه به 
فردی، خانوادگی، ورزشی، فنی و شرایط  جمله از

در حوزه عوامل  گذاریسرمایه. به عبارتی است فرهنگی
 تواندمی فردی، خانوادگی، ورزشی، فنی و فرهنگی

 ایحرفه بازیکنان اجتماعی رشد توسعهسبب ارتقا 
خود  پژوهش( در 2017فر )یطالبگردد.  ایران فوتبال

بر  مؤثر یفرهنگ-یعوامل اجتماع یکه با هدف بررس
خراسان  یدانش آموزان مطالعه مورد یرشد اجتماع

خود  هایبررسیانجام گرفت، پس از  2015 -یجنوب
 یآموزان، همبستگپذیری دانشجامعه) نیبرد که ب یپ

 اناتبه امک ی، مطالعه و پژوهش، دسترسخانوادهاعضاء 
به دانش آموزان،  یده تیولئمس ،یحیتفر-یورزش

آنان، رابطه  یو رشد اجتماع (خانواده یروابط اجتماع
 1کالدول، برمیس، بالک و مانور وجود دارد. یمعنادار

 2اندرسون، ماهونی و ها ،اسونسونو همچنین  (2019)
نیز مشخص نمودند که عوامل متعددی در  (2019)

اوکادا و . است گذارتأثیرجهت رشد اجتماعی افراد 
( و 2018) 4پنینگتون و سینلنیکوو(، 2012) 3یونگ

                                                           
1. Caldwell, Bermiss, Block & Mannor  

2. Svensson, Andersson, Mahoney & 

Ha  

3. Okada & Young  

4. Pennington & Sinelnikov  

5. Conroy  

( نیز مشخص نمود که رشد اجتماعی 2001) 5کونروی
به نظر . استنیازمند برخورداری از عوامل مختلفی 

رشد که  دهدمینشان  شدهشناساییعوامل  رسدمی
تحت  ایران فوتبال ایحرفه بازیکناناجتماعی در میان 

تا حدی ناشی  مسئلهو این  استعوامل مختلفی  تأثیر
فرایند توسعه رشد اجتماعی  یهایدگیچیپاز 

 .استدر میان این گروه از ورزشکاران  خصوصبه
حاضر مشخص نمود که در میان عوامل  پژوهش
در را ، عوامل ورزشی بیشترین نقش شدهشناسایی

 ایران فوتبال ایحرفه بازیکنان اجتماعی رشد توسعه
خود  پژوهش( در 2006) 6کونوری و کواتسورسدارد. 

پی بردند که تمرینات مربیان نقش مهمی در جهت رشد 
هاولس، (، 2019) 7اندرسوناجتماعی ورزشکاران دارد. 

و ( 2012) 9(، اسچولنکورف2017) 8فلچرو سرکار 
 هایجنبهمشخص نمودند که  (1983) 10گرینیائو

در جهت بهبود  تواندمیورزشی و جایگاه ورزشی افراد 
و همکاران  رتاشیامباشد.  گذارتأثیررشد اجتماعی 

نیز مشخص نمودند که مسائل ورزشی سبب  (2006)
بر بهبود رشد اجتماعی گردد. با این توجه  گذاریتأثیر
حاضر با  پژوهشچنین اعالم داشت که نتایج  توانمی

 هاولس و همکاران(، 2019اندرسون ) پژوهشنتایج 
و ( 1983گرینیائو ) (،2012اسچولنکورف ) (،2017)

( 2006امیرتاش و همکاران ) پژوهشهمچنین نتایج 
 .استهمخوان 

عوامل الزم به ذکر است که  مسئلهدر تفسیر این 
اجتماعی باشگاه و  یهابرنامه واسطه بهورزشی 

ی ورزشی، فشار ذهنی حاکم بر فوتبال، جو هاتیم
موجود  یارسانه هایفعالیتاجتماعی حاکم بر فوتبال، 

6. Conroy & Coatsworth  

7. Anderson  

8. Howells, Sarkar & Fletcher  

9. Schulenkorf  

10. Gruneau  
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در ورزش، کیفیت خدمات ورزشی به بازیکنان، 
اجتماعی مربیان و مدیران ورزشی و آزادی  هایمهارت
تا  گرددمیبه بازیکنان سبب  هاتیمو  هاباشگاهعمل 
فوتبال  ایحرفه کنانیباز یتوسعه رشد اجتماعمسیر 

تا بستر  گرددمیعوامل ورزشی سبب  هموار گردد. رانیا
رشد اجتماعی را فراهم آورد  یریگشکلاولیه در جهت 

آن بر توسعه رشد  گذارتأثیرسبب نقش  مسئلهو این 
منجر به  تواندمیاجتماعی گردد. حضور این عوامل 

 رانیفوتبال ا ایحرفه کنانیباز یتوسعه رشد اجتماع
یک  عنوان به تواندمیفقدان توجه به این عامل گردد و 

توسعه رشد محدودیت سبب بروز مشکالتی در جهت 
 گردد. رانیفوتبال ا ایحرفه کنانیباز یاجتماع

رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن فرد 
-ها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتها، ارزشآگاهی
کند و این اکتسابات او را اجتماعی را کسب میهای 

یافته به نحوی انطباقسازد تا با جامعه وحدت یا قادر می
. رشد اجتماعی یکی از ابعاد مهم رشد است رفتار کند

گذارد. افرادی که می تأثیرکه بر تمامی جوانب زندگی 
از مهارت اجتماعی الزم برخوردارند، در مسیر زندگی با 

  کلی طور بهآیند و ری با مسائل کنار میسهولت بیشت
کنند. رشد تر عمل میهای زندگی موفقدر موقعیت

 های اجتماعیاجتماعی به مجموعه متوازنی از مهارت
 

 منابع

-و رفتارهای انطباقی مربوط است که فرد را قادر می 
سازد با افراد دیگر روابط متقابل مطلوب داشته باشد، 

بروز دهد و از رفتارهایی که های مثبت واکنش
هایی پیامدهای منفی دارند، اجتناب ورزد. وجود مهارت

داری پذیری، همدلی، خویشتنچون همکاری، مسئولیت
-می  رشد اجتماعی به شمار یهامؤلفهو خوداتکایی از 

 از هاگروهدر مسیر توسعه رشد اجتماعی در برخی  .روند
جدی انجام  یهاتالشورزشکاران نیاز است تا  جمله

 گرددمیحاضر پیشنهاد  پژوهشگردد. با توجه به نتایج 
کنترل فشار ذهنی حاکم بر فوتبال و کنترل حواشی تا 

آن به بهبود تعامالت اجتماعی و در نتیجه ارتقا رشد 
اقدام نمود.  ایران فوتبال ایحرفه بازیکناناجتماعی 

حاضر پیشنهاد  پژوهشهمچنین با توجه به نتایج 
اجتماعی مربیان و مدیران  هایمهارتبهبود تا  گرددمی

در خصوص  هاآموزشورزشی و همچنین ارتقا 
رشد اجتماعی اجتماعی زمینه جهت  هایمهارت

همچنین  را اقدام نمود. ایران فوتبال ایحرفه بازیکنان
تا  گرددمیحاضر پیشنهاد  پژوهشبا توجه به نتایج 

منابع انگیزشی در میان بازیکنان در جهت بهبود 
انگیزش اجتماعی شدن بازیکنان و در نتیجه رشد 
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1. Adhikary, D., Brahmachary, A., Kar, 

A., Musaddi, D., & Moulik, S. (2020). 

Sports and Social Capital: A Qualitative 

Study on Women Athletes with 

Disabilities. discourse, 1 (4), 1-12. 

2. Amirtash, A., Sobhaninejad, M., Abedi, 

A. (2006). Comparison of Social 

Development of Athletic and Non-

Athletic Male Students in Middle 

School. Olympics, 14 (2), 61-53 

3. Anderson, D. (2019). Youth sport as a 

vehicle for social development. 

Kinesiology Review, 8(3), 180-187. 

4. Boyle, R. (2006). Sports journalism. 

London: Sage. 

5. Brown, T. C., Forsyth, C. J., & 

Berthelot, E. R. (2014). The mediating 

effect of civic community on social 

growth: The importance of reciprocity. 

The social science journal, 51(2), 219-

230. 

6. Brown, W., Basil, M., & Bocarnea, M. 

(2003). The influence of famous 

athletes on health beliefs and practices. 

Journal of Health Communication, 8, 

41-57. 

https://www.irjms.com/wp-content/uploads/2020/10/Manuscript-IRJMS-2020-014_final-website03102020.pdf
https://www.irjms.com/wp-content/uploads/2020/10/Manuscript-IRJMS-2020-014_final-website03102020.pdf
https://www.irjms.com/wp-content/uploads/2020/10/Manuscript-IRJMS-2020-014_final-website03102020.pdf
https://www.irjms.com/wp-content/uploads/2020/10/Manuscript-IRJMS-2020-014_final-website03102020.pdf
https://www.irjms.com/wp-content/uploads/2020/10/Manuscript-IRJMS-2020-014_final-website03102020.pdf
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46685
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46685
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46685
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46685
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46685
https://journals.humankinetics.com/view/journals/krj/8/3/article-p180.xml
https://journals.humankinetics.com/view/journals/krj/8/3/article-p180.xml
https://journals.humankinetics.com/view/journals/krj/8/3/article-p180.xml
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956474806071112
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956474806071112
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0362331913001213
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0362331913001213
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0362331913001213
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0362331913001213
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0362331913001213
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0362331913001213
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0362331913001213
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10810730305733
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10810730305733
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10810730305733
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10810730305733
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10810730305733


 215                                             1400، تابستان 36، شماره 10شناسی ورزشی، دوره :  مطالعات روانعسکرنیا 

 
7. Caldwell, A. E., Bermiss, Y. S., Block, 

E. S., & Mannor, M. J. (2019). Scaling 

Impact: An Emergent Model of Social 

Growth Orientation in Nascent 

Ventures. Academy of Management 

Proceedings, 1(18), 66-69. 

8. Conroy, D. E. (2001). Fear of failure: 

An exemplar for social development 

research in sport. Quest, 53(2), 165-

183. 

9. Conroy, D. E., & Coatsworth, J. D. 

(2006). Coach training as a strategy for 

promoting youth social development. 

The Sport Psychologist, 20(2), 128-144. 

10. Gruneau, R. S. (1983). Class, sport and 

social development. University of 

Massachusetts Press. 241. 

11. Heritage, C. (2019). Application 

Guidelines-Sport for Social 

Development in Indigenous 

Communities. Sport Support Program, 

1-11. 

12. Howells, K., Sarkar, M., & Fletcher, D. 

(2017). Can athletes benefit from 

difficulty? A systematic review of 

growth following adversity in 

competitive sport. In Progress in brain 

research, 234, 117-159. 

13. Huang, H., & Humphreys, B. R. (2012). 

Sports participation and happiness: 

Evidence from US microdata. Journal 

of economic Psychology, 33(4), 776-

793. 

14. Inghilleri, P. (2015). 1 Phenomenology 

of Positive Change: Social Growth. In 

Enabling Positive Change. Sciendo 

Migration, 6-17. 

15. Jeff, S., & James, D. (2017). Does an 

Extended Year Program for At RIsk 

Youth Promote Academic and Social 

Growth?. 28TH ANNUAL NYAR 

CONFERENCE. 1-7. 

16. Kobayashi, K., & Cho, Y. (2019). Asian 

Sport Celebrity: The Nexus of Race, 

Ethnicity, and Regionality. 611-625. 

17. Mindaugas, G., & Gintare, A. (2019). 

Image creation of professional athletes  

using contemporary social 

media. Гуманітарний вісник 

Запорізької державної інженерної 

академії, (76), 69-76.  

18. Nakamura, T., & Ishikawa, D. (2019). 

Factor of Social Growth of the 

Population at Japanese Local 

Countryside area. 8. International 

Institute of Social and Economic 

Sciences. 2 (3),  107-109. 

19. Okada, C., & Young, K. (2012). Sport 

and social development: Promise and 

caution from an incipient Cambodian 

football league. International review 

for the sociology of sport, 47(1), 5-26. 

20. Pennington, C. G., & Sinelnikov, O. A. 

(2018). Using Sport Education to 

Promote Social Development in 

Physical Education: Column Editor: K. 

Andrew R. Richards. Strategies, 31(6), 

50-52. 

21. Santiago, A. R., & do Couto, H. T. Z. 

(2020). Socioeconomic development 

versus deforestation: considerations on 

the sustainability of economic and 

social growth in most Brazilian 

municipalities. Environmental 

Development, 100520. 

22. Schulenkorf, N. (2010). Bridging the 

divide: The role of sport events in 

contributing to social development 

between disparate communities. 

European Journal of Tourism 

Research, 3(2), 127-134. 

23. Shin, S. H., & Kim, S. Y. (2019). A 

Narrative Inquiry Regarding the 

Growth, Overcoming Hardship, and 

Social Adjustment of Student Athletes 

from Broken Families. Journal of the 

Korea Convergence Society, 10(5), 

267-278. 

24. Stambulova, N. B., Ryba, T. V., & 

Henriksen, K. (2020). Career 

development and transitions of athletes: 

The international society of sport 

psychology position stand 

revisited. International Journal of 

Sport and Exercise Psychology, 1-27.  

 

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2019.18666abstract
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2019.18666abstract
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2019.18666abstract
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2019.18666abstract
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2019.18666abstract
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2019.18666abstract
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00336297.2001.10491736
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00336297.2001.10491736
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00336297.2001.10491736
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00336297.2001.10491736
https://journals.humankinetics.com/view/journals/tsp/20/2/article-p128.xml
https://journals.humankinetics.com/view/journals/tsp/20/2/article-p128.xml
https://journals.humankinetics.com/view/journals/tsp/20/2/article-p128.xml
https://journals.humankinetics.com/view/journals/tsp/20/2/article-p128.xml
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19851822131
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19851822131
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19851822131
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/sport-support/social-development-indigenous-communities/application-guidelines.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/sport-support/social-development-indigenous-communities/application-guidelines.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/sport-support/social-development-indigenous-communities/application-guidelines.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/sport-support/social-development-indigenous-communities/application-guidelines.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/sport-support/social-development-indigenous-communities/application-guidelines.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079612317300523
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079612317300523
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079612317300523
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079612317300523
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079612317300523
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079612317300523
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487012000402
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487012000402
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487012000402
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487012000402
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487012000402
https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/9783110410242.1/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/9783110410242.1/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/9783110410242.1/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/9783110410242.1/html
https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/nyar_savannah/2017/2017/141/
https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/nyar_savannah/2017/2017/141/
https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/nyar_savannah/2017/2017/141/
https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/nyar_savannah/2017/2017/141/
https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/nyar_savannah/2017/2017/141/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09523367.2019.1675410
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09523367.2019.1675410
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09523367.2019.1675410
http://vestnikzgia.com.ua/article/view/165089
http://vestnikzgia.com.ua/article/view/165089
http://vestnikzgia.com.ua/article/view/165089
http://vestnikzgia.com.ua/article/view/165089
http://vestnikzgia.com.ua/article/view/165089
http://vestnikzgia.com.ua/article/view/165089
http://vestnikzgia.com.ua/article/view/165089
https://econpapers.repec.org/paper/sekiacpro/9711323.htm
https://econpapers.repec.org/paper/sekiacpro/9711323.htm
https://econpapers.repec.org/paper/sekiacpro/9711323.htm
https://econpapers.repec.org/paper/sekiacpro/9711323.htm
https://econpapers.repec.org/paper/sekiacpro/9711323.htm
https://econpapers.repec.org/paper/sekiacpro/9711323.htm
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1012690210395526
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1012690210395526
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1012690210395526
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1012690210395526
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1012690210395526
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08924562.2018.1516447?journalCode=ustr207
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08924562.2018.1516447?journalCode=ustr207
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08924562.2018.1516447?journalCode=ustr207
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08924562.2018.1516447?journalCode=ustr207
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08924562.2018.1516447?journalCode=ustr207
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08924562.2018.1516447?journalCode=ustr207
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464520300397
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464520300397
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464520300397
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464520300397
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464520300397
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464520300397
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464520300397
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4QpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA127&dq=Bridging+the+divide:+The+role+of+sport+events+in+contributing+to+social+development+between+disparate+communities&ots=PcEmx-RWo7&sig=TBitSAkDHoz2I3EXt68wLxhJ5hg#v=onepage&q=Bridging%20the%20divide%3A%20The%20role%20of%20sport%20events%20in%20contributing%20to%20social%20development%20between%20disparate%20communities&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4QpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA127&dq=Bridging+the+divide:+The+role+of+sport+events+in+contributing+to+social+development+between+disparate+communities&ots=PcEmx-RWo7&sig=TBitSAkDHoz2I3EXt68wLxhJ5hg#v=onepage&q=Bridging%20the%20divide%3A%20The%20role%20of%20sport%20events%20in%20contributing%20to%20social%20development%20between%20disparate%20communities&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4QpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA127&dq=Bridging+the+divide:+The+role+of+sport+events+in+contributing+to+social+development+between+disparate+communities&ots=PcEmx-RWo7&sig=TBitSAkDHoz2I3EXt68wLxhJ5hg#v=onepage&q=Bridging%20the%20divide%3A%20The%20role%20of%20sport%20events%20in%20contributing%20to%20social%20development%20between%20disparate%20communities&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4QpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA127&dq=Bridging+the+divide:+The+role+of+sport+events+in+contributing+to+social+development+between+disparate+communities&ots=PcEmx-RWo7&sig=TBitSAkDHoz2I3EXt68wLxhJ5hg#v=onepage&q=Bridging%20the%20divide%3A%20The%20role%20of%20sport%20events%20in%20contributing%20to%20social%20development%20between%20disparate%20communities&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4QpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA127&dq=Bridging+the+divide:+The+role+of+sport+events+in+contributing+to+social+development+between+disparate+communities&ots=PcEmx-RWo7&sig=TBitSAkDHoz2I3EXt68wLxhJ5hg#v=onepage&q=Bridging%20the%20divide%3A%20The%20role%20of%20sport%20events%20in%20contributing%20to%20social%20development%20between%20disparate%20communities&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4QpDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA127&dq=Bridging+the+divide:+The+role+of+sport+events+in+contributing+to+social+development+between+disparate+communities&ots=PcEmx-RWo7&sig=TBitSAkDHoz2I3EXt68wLxhJ5hg#v=onepage&q=Bridging%20the%20divide%3A%20The%20role%20of%20sport%20events%20in%20contributing%20to%20social%20development%20between%20disparate%20communities&f=false
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201915561988671.page
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201915561988671.page
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201915561988671.page
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201915561988671.page
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201915561988671.page
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201915561988671.page
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201915561988671.page
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1612197X.2020.1737836
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1612197X.2020.1737836
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1612197X.2020.1737836
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1612197X.2020.1737836
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1612197X.2020.1737836
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1612197X.2020.1737836
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1612197X.2020.1737836


 1400، تابستان 36، شماره 10شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                            216

 
25. Svensson, P. G., Andersson, F. O., 

Mahoney, T. Q., & Ha, J. P. (2019). 

Antecedents and outcomes of social 

innovation: A global study of sport for 

development and peace organizations. 

Sport Management Review. 23 (4), 657-

670. 

26. Talebifar, Ali Mohammad, (2017), A 

Study of Socio-Cultural Factors 

Affecting the Social Development of 

Students in a Case Study of South 

Khorasan 2015, The First National 

Conference on New Iranian and World 

Studies in Psychology and Educational 

Sciences, Law and Social Sciences, 

Shiraz, University Shushtar Applied 

Science 

27. Treiber, M., Germ, R., & Kesting, A. 

(2015). From Drivers to Athletes: 

Modeling and Simulating Cross-

Country Skiing Marathons. In Traffic 

and Granular Flow'13, Springer, 243-

249.

 
 

 دهیارجاع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مقدم، برقیو ؛ جنانی، حمید ؛زاده، محمدرحیمنجف ؛، محمدباقرعسکرنیا

  بازیکنان اجتماعی رشد توسعه بر مؤثر عوامل بررسی (.1400) جعفر.

 .216-197(، 36)10، شناسی ورزشیمطالعات روان. ایران فوتبال ایحرفه

 spsyj.2020.9410.2033/10.22089شناسۀ دیجیتال:  

 
Bagher Askarnia, M; Rahim Najafzadeh, M; Janani, H; & Jafar Barghi, M. 

(2021). Investigating the Factors Affecting the Development of Social 

Growth of Professional Football Players in Iran. Sport Psychology Studies, 

10(36), 197-216. In Persian. DOI: 10.22089/spsyj.2020.9410.2033 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352319301317
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352319301317
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352319301317
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352319301317
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352319301317
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352319301317
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352319301317
https://jrur.ut.ac.ir/article_54235_7327.html?lang=en
https://jrur.ut.ac.ir/article_54235_7327.html?lang=en
https://jrur.ut.ac.ir/article_54235_7327.html?lang=en
https://jrur.ut.ac.ir/article_54235_7327.html?lang=en
https://jrur.ut.ac.ir/article_54235_7327.html?lang=en
https://jrur.ut.ac.ir/article_54235_7327.html?lang=en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10629-8_29
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10629-8_29
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10629-8_29
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10629-8_29
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10629-8_29
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10629-8_29

