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 پرستیخرافه هایآیین اساس بر 
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 چکیده 

 بر الفوتس و فوتبال ورزشی هایرشته ورزشکاران تیمی اثربخشی بینیپیش حاضر، پژوهش هدف  :هدف

 . بود پرستیخرافه هایآیین اساس

 ماریآ جامعه. گردید اجرا میدانی شیوه به كه است تگیهمبس نوع از توصیفی پژوهش، روش :شناسیروش

 دلیل به كه باشدمی ایران فوتسال و فوتبال هایرشته برتر هایلیگ در حاضر ایحرفه بازیکنان كلیه شامل

. شد استفاده( نفر 943) نمونه حجم تعیین منظوربه كوكران فرمول از افراد این دقیق تعداد نبودن مشخص

 و( 4609 فالنگان،) ورزش در خرافی هایآیین استاندارد پرسشنامه دو از هاداده آوریجمع منظوربه

 آن صوری روایی كه گردید استفاده( 0931 همکاران، و دار كشتی) تیمی اثربخشی ساخته محقق پرسشنامه

 و یدیتأی و اكتشافی عاملی تحلیل وسیلهبه سازه روایی و ورزشی مدیریت متخصصین و خبرگان توسط

 ایهآزمون از پژوهش این در همچنین،. آمد دست به كرونباخ آلفای آزمون از استفاده با هاپرسشنامه پایایی

 از هاادهد تحلیل و تجزیه منظوربه. شد استفاده رگرسیون و پیرسون همبستگی فریدمن، ای،نمونه تک تی

 .شد استفاده 26/2 لیزرل و 44 اس اس پی اس افزارهاینرم

 ینآی مؤلفه از غیر آن هایمؤلفه تمامی و پرستیخرافه متغیر سطح كه داد نشان پژوهش نتایج :اهیافته

 وضعیتی آن هایمؤلفه و تیمی اثربخشی متغیر همچنین،. (>63/6P) است فرضی میانگین از كمتر تیمی

 و مثبت همبستگی تیمی اثربخشی و پرستیخرافه بین ( و>63/6P) داشتند فرضی میانگین از باالتر

 دارا ار تیمی اثربخشی بینیپیش توانایی پرستیخرافه هایمؤلفه همچنین، (.>63/6P) دارد وجود معناداری

   (.r=30/6) هستند

 افزایش موجب تواندمی خرافات از سطحی كه گرفت نتیجه توانمی هایافته به توجه با :گیرینتیجه

 قموف نتیجه تالش چندین از پس فرد كهدرصورتی نهات همچنین،. شود ایحرفه ورزشکاران در اثربخشی

 با قتحقی این ورزشکاران از برخی شاید رفتاری مدلِ این به توجه با. گذاردمی كنار را خرافی رفتار نگیرد،

 .  اندكرده ترک را رفتار آن موفقیت كسب عدم دلیل به اما اند،شده آشنا خرافی رفتار
  .فوتسال و فوتبال جادو، و طلسم تیمی، اثربخشی پرستی،فهخرا هایآیین های کلیدی:واژه
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 مهمقدّ

 یو داوران سییه ركن اصییل انیورزشیکاران، مرب 

را شکل  یورزش یدادهایورزش هستند كه رو

روز شییاهد رقابت ورزش روزبه یای. دندهندیم

 یورزش یهامیاسیت و ورزشکاران و ت  شیتر یب

ه گونمسیئله روبرو هستند كه چ  نیهمواره با ا

سیییطح عملکرد را از خود بییه اجرا  نیبهتر

 یمیت یاثربخشیییمفهوم  رونیبگییذارنیید. ازا

(. Azadfada et al, 2013) ابییدییییم تیییاهم

عنوان ارزش بییه توانیرا م یمیت یاثربخشییی

 Mayoدانسیییت.  میت کی تیحاصیییل از فعال

 عوامل ریرا تحت تأث یمیت یاثربخشییی( 1992)

روه از تالش گ یناشییی یو عاطف یاحسیییاسییی

 ،رونییی(. از اSharary et al, 2013) دانییدیمیی

 تواندیاسیییت كه م یفهومم یمیت یاثربخشییی

 و در ردیقرار بگ یعوامل احسییاسیی  ریتحت تأث

 میعملکرد ت شیافزا ایتبع آن موجیب كاهش  

(. با توجه به Hosseini Nia et al, 2016شییود )

 یاسترس ناش رینظ یها عواملگسیترش رقابت 

بر عملکرد ورزشیییکاران  اندتویاز مسیییابقات م

 یمیت یبگذارد و موجب كاهش اثربخشیی ریتأث

 یاریبس رو،نی(. از اBrooks et al, 2016شیود ) 

جهت كاهش  ایاز ورزشییکاران در سییرتاسییر دن

و  زهیاسییترس قبل از مسییابقه و باال بردن انگ 

 ییهانییخیاطر دسیییت بیه دامن آ   نیان یاطم

 ایا باوره ان،یدر اد شییهیكه بعضییار ر شییوندیم

 Živanović et(. Van Elk, 2017خرافات دارند )

al (2012معتقییدنیید، امروزه ورزش بییه ) عنوان

 . در نگاهشودیشناخته م "مُدرن یایدن نییآ"
                                                      

0. Rituals 

اما با  رسد،یبه نظر م یرعادیجمله غ نیاول، ا

و  لیجمله دل نیا یبرا توانیم ،یبررس یاندك

 كندیم یفرد سع کیمدرک آورد. در ورزش، 

. او دیخود فائق آ یجسیییم یهاییبر توانیا  تیا 

ه ب دنیرسیی یبشییر برا لیتا تما كندیم تالش

 هلیوسییكه نتواند به یكمال را ارضییا كند. فرد

 شهیارضا شود، هم شیو دستاوردها هاتیموفق

ار فشییتا بهتر شییود و دائمار تحت كندیتالش م

ورزشکاران  یبرا طیشرا نیقرار دارد. هم یروان

ورزشییکاران  ل،یدل نی. به همصیاد  اسیت   زین

 كمییک یرونیب ییرویتییا از ن كننییدیتالش م

 وانییدتیبوده و م یكییه فراواقع ییروین رنید، یبگ

بیاعیش شیییود تیا حداكثر توان خود را به كار    

. در ابندیگرفته و به اهداف بزرگ خود دسییت 

ه ب ازین ها،کیی ورزش، عالوه بر تسیییلط بر تکن

ها و بیاور  ن،یشیییانس اسیییت. بنیابرا  یمقیدار 

 یهییاتیییدر فعییال یاژهیو گییاهیخرافییات، جییا

 Živanovićو روزانه ورزشکاران دارند ) یاحرفه

et al, 2012 .)  

 ه،جیكسب نت یتمركز بر رو گر،ید یاز سو

دست به  یورزش یهامیموجب شده است تا ت

ن آنا یبرا یبزنند كه پاسخ منطق یاقدامات

 (. در كنار رقابت وWolff, 2002وجود ندارد )

وجود دارد كه  یمشخص 0یهانییآن، آ جینتا

از حضور در مسابقه  شیورزشکاران پ یبرخ

 ییباال تیاز جذاب كه كنندیها را اجرا مآن

برای مثال، برخی از  برخوردار هستند.

 ینیبه طالع ب ،یروزیپ كسب یبراورزشکاران 

، از جادو و طلسم آورندیمروی  ییشگویو پ
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 كنندیمرا بر تن  ییاهلباس كنند،یاستفاده م

به فال روزانه  ،كه برای آنان خوش یُمن است

به  و دهمالقات كر انیشگویاعتقاد دارند، با پ

 یسوها را بهباور دارند كه آنی جادوگران

 كنندیم تیدر مسابقه هدا پیروزیكسب 

(Van Elk, 2017.) بروز  لیكه دل رودیگمان م

رزش است كه و نیا ،یرمعمولیاعمال غ نیچن

. باشدیبزرگ م یهاسکیهمراه با ر یتیفعال

 یامسابقهزمانی كه یک فرد یا یک تیم در 

، دو گزینه پیش رو دارد، كندیمحضور پیدا 

ر آن باشد. د یبازندهیا پیروز مسابقه شود یا 

وز پیر خواهندیمواقع، به خاطر اینکه كه افراد 

مسابقه بوده و بازنده نباشند، دست به انجام 

ین اعمالی زده و حتی به طلسم و جادو چن

، زیرا در پایان مسابقه تنها آورندیمروی 

(. Ticeba, 2011) نتیجه است كه اهمیت دارد

 و یروزیبه پ یذات لیبا توجه به م رونیاز ا

ها شاهد رشد و گسترش رقابت تیاهم

 Zare et) میهست یورزش نیادیخرافات در م

al, 2017به خرافات  شیرشد و گرا کهی(. بطور

 قیبرتر فوتبال در تحق گیل کنانیباز نیدر ب

Zare et al (2017 )20% شده است. هر  رشگزا

 یمعتقد است كه باورها Risen (2016)چند 

افراد وجود دارد و شدت و  یدر تمام یخراف

ا ت شودیموجب م ،یرفتار خراف یرونینمود ب

 . میاعمال را خرافه بنام یما برخ

 4ویتیسوپراست نیز كلمه التا 0واژه خرافات

 یاز باورها یاعنوان مجموعهگرفته شده كه به

 باور یعنیدرباره علت و معلول،  یرمنطقیغ

                                                      
1. Superstitious 

جود و یاعمال مشخص ریتحت تأث ندهیآ نکهیا

 یرویپ یو منطق یرابطه عاد چیدارد كه از ه

شده است. تمام خرافات،  فیتعر كنند،ینم

رافه، هستند. خ یربردكا لیبر دال یمبتن

و قدرت اثربخش است  دینشانه ام شهیهم

(Birrell, 1981آ .)شامل  یپرستخرافه یهانیی

و سفت و  یتکرار رمعمول،یغ یرفتارها

هستند كه شخص مورد نظر تصور  یسخت

بر كارش  یها اثرات مثبتانجام آن كندیم

ارتباط  چیه تیدر واقع كهیداشته، درحال

ورد م دادیرو جهیرفتار و نت آن نیب یایعاد

(. Womack, 1992نظر وجود ندارد )

ر فرات یزیروانشناسان باور دارند كه خرافه چ

و  یروح تیوضع هودهیكاذب و ب شیاز افزا

 نیا ها براز پژوهش ییاست. حجم باال یروان

طور دارند كه خرافه به دیتأك قتیحق

 دنفس افرااعتمادبه شیباعش افزا یداریمعن

را  یو جسم ید ذهنشده و توأمان عملکر

(. خرافات Guttman, 2009) بخشدیبهبود م

 ریتا ورزشکاران كمتر درگ شوندیباعش م

امر  نیها شوند و ااضطراب قبل از رقابت

ر ب یمنف یریتا استرس، تأث شودیموجب م

 . (Brooks et al, 2016ها نگذارد )عملکرد آن

در گذشته بشر دارد،  شهیتوجه به خرافات ر

تا از  كردندیتالش م هیاول یهاانانس یحت

 و یانجام جادو و طلسم، كنترل زندگ قیطر

ها . آنرندیبگ اریخود را در اخت رامونیپ طیمح

واقعار  عت،یباور داشتند كه كنترل طب

 زیباور همچنان ن نیاست، كه ا ریپذامکان

2. Superstitio 
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تا  كنندیتالش م نوجود دارد. مردم همچنا

 و ،ییلمات جادوبا دعا و عبادت، استفاده از ك

را  انشیزندگ ریمس ان،یشگویو پ نانیبطالع

 (. Flanagan, 2013كنند ) تیهدا

كه  یاو روزمره یعاد یبا رفتارها هانییآ نیا

 دهد،یها مبه آن یاژهیو تیفرد اهم کی

 نیب زیتما حال،نیتفاوت دارند. باا

 هشیهم ،یباز یو آماده شدن برا یپرستخرافه

طور كه . همانستین صیشختواضح و قابل

Weiss (1997اشاره م )جدا كردن " كندی

 داد،یرو کی یاز آماده شدن برا یپرستخرافه

 توانیموارد، م ی. در برخ"دشوار است یامر

 یهانییمشاهده كرد كه آ یسادگبه

اما  نداشته، یبر آمادگ یاثر چیه یپرستخرافه

 یها پافشارپرستان بر انجام آنخرافه شتریب

شامل  تواندیم ها،نییآ نیدارند. عملکرد ا

مسابقه  یدر ورزشکار برا یذهن یآمادگ جادیا

 یهانییآ ،یمورد نی. در چندباش

 سندریبه نظر م یو منطق دیمف یپرستخرافه

(Niel, 1980ا .)خرافات در عالم ورزش  نی

در ادامه به  رونیهستند، از ا ریگهمه اریبس

 اشاره شده است.  هاآن نیاز بارزتر یبرخ

كرده  اذعان سیبکام ستاره فوتبال انگل دیوید

ه ب دیشد یاختالل وسواس لیاست كه به دل

است. ظاهرار،  كردهیپزشک مراجعه مروان

جهان  یها یتیسلبر نیتراز بزرگ یکی

 یایتا تمام اش كردهیتالش م شهیورزش، هم

خود را به شکل كامالر متقارن حفظ  رامونیپ

مختص به  نهاقانون ت نیبتدا، اكند. در ا

 شهیهم كهیطورمسابقه بوده است، به

و  كردهیاندازه تا م کیخود را به  یهاجوراب

آب در كنار  یبطر ،یبه تعداد مساو یحت

و اكنون ا حال،نیاست. باا داشتهینگه م نیزم

 هنکیمگر ا برد،یرنج م یروح دیاز حمالت شد

رابر باشند. او اطراف او به تعداد ب یایتمام اش

را دور  خچالیموجود در  یاضاف یاهاغذ

ها برابر باشد، و حداقل دو تا تعداد آن زدیریم

در  ونیحوله، دو صابون، دو شامپو و دو لوس

حاد و  یقدرمشکل به نیحمام خود دارد. ا

داشت تا  یسع یاست كه در مقطع میوخ

 خود را دو متیقگران اریبس یهانیماشتعداد 

 زین ییایاسپان سوریند. رافائل نادال، تنبرابر ك

 یهاآب، كفش یهایبه بطر یاژهیتوجه و

معروف  یو شلوارها سیتن یهاتوپ ،یكتون

مختلف كه  یهانییخود دارد، در كنار انجام آ

او برخوردار  یبرا یخاص یاز معنا کیهر 

 زین رانی. در ا(Živanović et, 2012) است

ره به چشم هموا دستنیازا ییهانمونه

 ییشمسا دیمثال وح ی. براخوردیم

تن رف یسرشناس كشورمان برا ستیفوتسال

 و كندیعبور م یخاص یرهایبه مسابقه از مس

 ی. علشودیم نیراست وارد زم یبا پا شهیهم

ل همواره قب سیمدافع اسبق پرسپول انیانصار

 روزیاست. ف گرفتهیوضو م نیاز ورود به زم

 یبرتر كشورمان برا گیل انیاز مرب یمیكر

را بر تن  یدر مسابقات كت خاص یروزیپ

 رعاملینژاد مد یبرهان نی. همچننمودیم

سابق باشگاه مس كرمان نقل كرده است كه 

. رضا امدهیرا در فوتبال د یمن جادوگر

خصوص گفته است كه نیدر ا زین یتیعنا
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ام و به استفاده نکرده یحال از جادوگرتابه

اعتقاد ندارم، اما  یاز بازقبل  یرفتار خاص

 یو مسائل خراف یفوتبال ما پر از جادوگر

 (. Hosseinzadeh, 2015شده است )

مختلف  یهارشتهدر میان بازیکنان 

 تریخرافورزشی، بازیکنان فوتبال از همه 

بر  معروف یهاستیفوتبالهستند. بسیاری از 

 تواندیماین باورند كه انجام اعمال خرافی 

زارهای مهم موفقیت در مسابقاتی كه یکی از اب

در آن حضور دارند، باشد. بازیکنان و مربیان 

فوتبال ایران نیز خرافات و جادوگری را نفی 

به خرافات اعتقاد  هاآناز  یاعدهو  كنندینم

ل بازی در طو كنندیمدارند و برخی عنوان 

كه باعش  ندیگویمی را زیر لب كلمات خاص

یا برخی از مربیان بدون ، شودیمایجاد جادو 

)جادوگر( تیمشان را به  حضور یک فرد خاص

(. Arzhangzadeh, 2012) فرستندینمزمین 

بنابراین، انجام پژوهش حاضر بدین لحاظ 

 نیترمهماهمیت دارد كه خرافات یکی از 

معضالت روز در جامعه بشری بوده كه ساخته 

دست بشر است و شاید تنها معضلی باشد كه 

تغییرات، تحوالت، رشد و توسعه  رغمبه

و  دهدیمهنوز به حیات خود ادامه جوامع 

از شدت آن در دوران حاضر كاسته  تنهانه

روز به روز بر  رسدیمنشده بلکه به نظر 

 ,Shahnooshi) شودیمطرفدارانش افزوده 

. وجود اعتقادات خرافی در بین مردم (2009

 ریاپذانکارنجهان و از جمله ایران، واقعیتی 

به این  هاآناست. البته ممکن است برخی از 

دلیل خرافی تلقی شوند كه علم هنوز قادر به 

نیست  با این حال،  هاآنتوضیح یا اثبات 

در برابر  هاآناز  یاعمدهامروزه بخش 

ردم غیرواقعی به نظر ممیانگین دانش 

. برخی از این اعتقادات ریشه در رسدیم

از تعبیرهایی ی ناشی دارند و برخ هاافسانه

خاص از اصول مذهبی و برخی سینه به سینه 

، بدون آنکه در صحت اندشدهنقل و پذیرفته 

تحقیق یا شک شود كه این مورد  هاآنو سقم 

این چنینی را  یهاپژوهشخود ضرورت انجام 

لمی شکار نموده تا بتوان هم به لحاظ عآ

در ورزش و ورزشکاران  یپرستخرافهوضعیت 

آن بر  ریتأثورد بررسی قرار داد و هم را م

  اثربخشی تیمی این افراد را دریافت.

كه  خواهندیم کنانیباز یبرخهمچنین، 

 یشوند و برخ نیعنوان نفر اول وارد زمبه

شوند،  نیعنوان نفر آخر وارد زمبه خواهندیم

تا در هنگام ورود،  اندلیما یبرخ كهیدرحال

ز ا یبعض نینرا لمس كنند. همچ یباز نیزم

از مسابقات همان لباس را به  یاریآنان در بس

و  پوشندیم ار شرتیهمان ت كنند،یتن م

. كنندیرا استفاده م ریزهمان لباس یحت

عنوان كه به ییفهرست كردن كارها

 ،شوندیشناخته م «یپرستخرافه یهانییآ»

(. در واقع، Van Elk, 2017) ستین یكار دشوار

كه اكثر ورزشکاران از  رسدیبه نظر م

 ،كنندیخرافه پرستانه استفاده م یرفتارها

ه ب یورزش یسطوح باال دركه  ییهاآن ژهیوبه

ورزشکاران كه  نی. چرا اپردازندیرقابت م

 یهستند، در بعض یو منطق یظاهر عادبه

 نیدست به چن یباز کیاز آغاز  شیموارد و پ
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م است تا در تما ازین ایآ زنند؟یم یاعمال

به  ایاعمال را انجام دهند؟ آ نیمسابقات ا

هستند، مربوط  یكه در آن مشغول باز یمیت

(. در Sheepers & Van Lang, 2005) است؟

 نیشده است تا به ا یپژوهش حاضر سع

 یایداده شود، و مزا یسؤاالت پاسخ مناسب

بر عملکرد و  یخراف یهانییآ نیحاصل از ا

 نگرش ورزشکاران مشخص شود.

 

 شناسی پژوهشروش

است و از  یبه لحاظ هدف كاربرد قیتحق نیا

. اشدبیم یهمبستگ-یفیتوص قاتینوع تحق

شامل ورزشکاران نخبه  قیتحق نیجامعه ا

 یراكه دا باشدیفوتبال و فوتسال م یهارشته

حضور  ای یمل یهاگیدر حد ل یاتجربه حرفه

باشند و در زمان انجام  یمل یهامیدر ت

 مشغول یورزش یهاتیبه فعال قیتحق

 قیحجم جامعه تحق نییمنظور تعهستند. به

مربوطه،  یهاونیپس از مراجعه به فدراس

در خصوص تعداد  یاطالعات مناسب

 رو،نی. از اامدیبه دست ن یاورزشکاران حرفه

حجم نمونه از فرمول كوكران  نییتع یبرا

 236منظور تعداد  نیكه بد دیاستفاده گرد

فوتسال  یافهحر میت 46 اریپرسشنامه در اخت

 921تعداد  نیو فوتبال قرار گرفت كه از ا

 943پرسشنامه بازگردانده شد و تعداد 

 و وارد فاز لیصورت كامل تکمپرسشنامه به

 .شد لیتحل و هیتجز

ها شامل دو داده یآورابزار جمع

پرسشنامه بود. در ابتدا پرسشنامه استاندارد 

 1 ی( كه داراFlanagan, 2013) یپرستخرافه

(، طلسم و هیگو 04مؤلفه ظاهر و پوشش )

(، هیگو 0) یساز(، آمادههیگو 0جادو )

(، هیگو 2) یمیت نیی(، آهیگو 2/مسابقه )یباز

( و هیگو 9) ی( و مربهیگو 9دعا و عبادت )

 ییمحتوا یی. رواباشدیم هیگو 92مجموعار 

به  بعد از برگردان زین یپرستپرسشنامه خرافه

 تیریحوزه مد دینفر از اسات 06توسط  یفارس

 نیا ییایقرار گرفت. پا دیورزش مورد تائ

بر  كه یمطالعه مقدمات کیدر  زیپرسشنامه ن

به دست آمد.  24/6نفر انجام شد،   96 یرو

پرسشنامه دوم شامل پرسشنامه محقق 

بود كه پس از مطالعه  یمیت یساخته اثربخش

ل حوزه مشخص شد كه پنج عام نیا اتیادب

 ,Ronayne؛ Hosseini Nia et al, 2016) یمیت

، Azadfada et al, 2013) ی(، رهبر2004

Sharary et al, 2013ی(، فرد (Hosseini Nia et 

al, 2016  Kozub, 2000ی(، فن (Sharary et al, 

2013  Carron et al, 2002یطی( و مح 

(Mahembe & Engelbrecht, 2013  Price & 

Weiss, 2011اررگذیتأث یمیت یثربخش( بر ا 

موجود  اتیبا توجه به ادب نیازاهستند. پس

شدند، كه  یطراح ییها هیهر عامل گو یبرا

پرسشنامه  نیا د،یرس هیگو 92تعداد آن به 

 تیریحوزه مد دینفر از اسات 06 اریدر اخت

قرار گرفت. پس از اعمال نظرات  یورزش

 هیوگ کیها فقط  هیگو یبرخ یبر رو یاصالح

 تیرسشنامه مورد نظر حذف شد. درنهااز پ

 ی(، رهبرهیگو 3) یمیمؤلفه ت 3پرسشنامه از 

( و هیگو 0) ی(، فنهیگو 3) ی(، فردهیگو 1)
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 لیتشک هیگو 99( و مجموعار هیگو 0) یطیمح

 لیاز تحل زیسازه ن ییروا دیمنظور تائشد. به

 یدییتأ یعامل لیو تحل یاكتشاف یعامل

 از زیو آزمون ند نیا جیاستفاده شد كه نتا

ارد. د تیحکا یقیابزار تحق نیمناسب ا ییروا

دو آزمون در ادامه آورده  نیحاصل از ا جینتا

 یمیت یپرسشنامه اثربخش ییایشده است. پا

نفر به روش   96با تعداد  ادر مطالعه راهنم زین

 محاسبه شد.  22/6كرونباخ  یآلفا

 یهاداده لیوتحلهیی منظور تجزبیه همچنین، 

مییاننیید  یفیاز آمییار توصییی زین یقیتیحیقی   

و  یو پراكندگ یمركز شیگرا یهاشیییاخص

میانند آزمون كلموگروف   یآمیار اسیییتنبیاط  

ها، نرمال بودن داده یجهت بررس رنوفیاسم

 یآزمون همبسیییتگ ،یاتک نمونه یآزمون ت

 یعامل لیو تحل ونیآزمون رگرسیی رسییون،یپ

به كار گرفته شده  یافزارهارماسیتفاده شد. ن 

  زرلیو ل 44اس اس  یاس پ قیتحق نیدر ا

 .باشندیم 2/2نسخه 

 یپرسشنامه اثربخش ییروا دیتائ منظوربه

و  یاكتشیییاف یعییامل لیییاز روش تحل یمیت

ا ب ل،یتحل نیشییید. در ا یریگبهره یدییی تیأ 

و  یاصییل یهامؤلفه لیاسییتفاده از روش تحل

 ،یمیعیامییل: ت  3، 0از  شیییتریب ژهیو ریمقیاد 

 و مورد نییتع یطیو مح یفن ،یفرد ،یرهبر

تمام  یعیامل  یقرار گرفتنید و بیارهیا    دیی تیائ 

( شییدند. 26/6از مقدار مبنا ) شیسییؤاالت ب

(، مقدار آماره 0با توجه به جدول ) ن،یهمچن

مدل، برابر با  نیا یشییده برادو اسییتفاده یكا

اسییاس ابعاد مدل  نیبود كه بر ا 913/0433

 ،یمیت یاثربخش یو ابزار بررس شیود یم دیتائ

 كهنیا نییتع یاسیییت. برا یازه چندبعدسییی

 از چند یمیت یاثربخش یپرسیشینامه بررسی   

اشیییباع شیییده، دو شیییاخص  دار،یعامل معن

 انسی. نسیییبت وار4 ژه،یو ری. مقاد0عمیده:  

جه مورد تو زیهر عامل، ن لهیوسشده به نییتب

 00/39گانه در كل،  3قرار گرفیت كه عوامل  

 نییبرا ت یمیت یاثربخشیی انسیدرصیید از وار

بودن ابزار در ورزش  ینمودنید و بر چنیدبعد  

 تاكید داشت.

می یر و اوكلین -نتایج آزمون بارتلت و كیسر .1 جدول  

فرضشیپ  مقدار 

می یر و اوكلین )كفایت حجم نمونه( –مقدار كیسر   033/6  

 آزمون كرویت بارتلت

913/0433 مقدار آماره كای دو  

 342 درجه آزادی

066/6 سطح معناداری  

كه تمامی  دهدی، نشان م0نتایج جدول 

مورد نیاز و مربوط به استفاده  یهافرضشیپ

از روش تحلیل عاملی رعایت شده است. 

 رایب شاخصی اوكلین و یر می –آزمون كیسر 
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 مذكور آزمون اساس بر. است نمونه كفایت

میزان تعلق متغیرها به یکدیگر  توانمی

ها آن نسب بود)علیت عاملی( و در نتیجه منا

 کهنیرا برای تحلیل عاملی تشخیص داد و هم ا

 مشخص ییتنهامناسب بودن هر متغیر را به

 كرد. با توجه به اینکه 

لذا قضاوت  باشد،یم 033/6مقدار آن برابر با 

. شودیگزارش م یدر مورد آن در حد عال

در آزمون كرویت بارتلت، فرض  ن،یهمچن

 ررسی قراهمبستگی بین سؤاالت مورد بر

. با توجه به مقدار مجذور كای و سطح ردیگیم

(  660/6P<، 913/0433=2Xمعناداری )

كه بین سؤاالت  شودینتیجه گرفته م

ادامه و استفاده  رونیهمبستگی وجود دارد، ازا

از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است.

ثربخشی تیمیعاملی ا 3ها در مدل نتایج سهم واریانس هر یک از عامل .2 جدول  

شماره 

 عامل
 نام عامل

شدهمربعات بارهای استخراج  

واریانس 

 کل

درصد 

 واریانس

 درصد واریانس تجمعی

0 

 
)تیمی( 0عامل   36/2  09/09  09/09  

4 

 
)رهبری( 4عامل   21/2  30/09  46/41  

9 

 
)فردی( 9عامل   32/9  60/04  40/93  

)فنی( 2عامل  2  42/4  39/0  46/20  

طی()محی 3عامل  3  42/4  30/0  00/39  

ها و ، مقادیر ویژه، واریانس عامل4جدول 

. دهدیها را نشان مدرصد واریانس تجمعی آن

همانطور كه مشاهده می شود، درصد واریانس 

برابر با  4، عامل 09/09برابر با  0برای عامل 

برابر  2، عامل 60/04برابر با  9، عامل 30/09

است. بنابراین،  30/0برابر با  3و عامل  39/0با 

توان پیشگوئی این مدل بر اساس مجموع 

 00/39گانه برابر با  3 یهاواریانس عامل

كه مقدار مناسب و قابل قبولی  درصد است

محسوب می باشد.
 

یمیت یاثربخش سؤاالتاصلی همراه با چرخش واریماكس در مورد بار عاملی  یهامؤلفهنتایج تحلیل  .3 جدول  

 شماره گویه
هاعامل  

1عامل  2عامل   3عامل   4عامل   5عامل    

0 299/6      

4 263/6      
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9 064/6      

2 346/6      

3 009/6      

0 242/6      

1 334/6      

2 040/6      

3 300/6      

06  099/6     

00  339/6     

04  039/6     

09  301/6     

02  322/6     

03  233/6     

00  209/6     

01   393/6    

02   033/6    

03   302/6    

46   333/6    

40   330/6    

44    069/6   

49    163/6   

42    302/6   

43    320/6   

40    322/6   

41    064/6   

42     210/6  

43     069/6  

96     203/6  

90     203/6  

94     341/6  

99     033/6  

33/31 درصد واریانس  53/13  63/12  33/3  31/3  

 53/11 درصد واریانس تجمعی
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نتایج تحلیل عاملی ارائه شده در جدول 

 یاثربخش یها هیكه گو دهدیم، نشان 9

درصد از كل واریانس را  00/39در كل  یمیت

. درصدهای واریانس برای عامل شودیمشامل 

، 30/09برابر با  4، عامل 09/09برابر با  0

و  39/0برابر  2، عامل 60/04با برابر  9عامل 

باشد. نتایج بار عاملی یم 30/0برابر با  3عامل 

كه بار عاملی تمامی  دهدیمنشان  سؤاالت

 در حد قابل قبول است. سؤاالت

 یگوبه ها یعامل یبارها ییپس از شناسا

تفاده با اس ،یاكتشاف لیتحل لهیوسپژوهش به

سازه  ییروا یبه بررس یدییتأ یعامل لیاز تحل

پرسشنامه مورد استفاده پرداخته شد كه 

 ،RMSEA ،GFI ،NFI  یهاشاخص ریمقاد

CFI30/6، 33/6، 613/6 بیبه ترت زی، ن ،

 یمناسب بودن ابعاد اثربخش ، بود كه39/6

 ی(. برا2كرد )جدول  دیرا تائ یمیت

 یتناسب مدل، عالوه بر نسبت كا یریگاندازه

ص تناسب (، از شاخdf2x/) یدو به درجه آزاد

 ی(، شاخص تناسب برازندگCFI) یقیتطب

(GFIشاخص نرم شده برازندگ ،)ی (NFI و ،)

 بیتقر یخطا انسیجذر برآورد وار

(RMSEAاستفاده شد. حد مطلوب ن ،)سبت 

(/df2x كمتر از )یبرا 36/6از  شتری، مقدار ب9 

GFI ،CFI ،NFI  یبرا 0/6و كمتر از 

RMSEA یابیابزار ارز ن،یاست  بنابرا 

با توجه به موارد ذكر شده،  یمیت یاثربخش

 .باشدیمناسب م ییروا یدارا

 
مدل ابزار اثربخشی تیمی یهاها و شاخصآزمون .4 جدول  

 X2 /df CFI NFI GFI RMSEA  P-Value مدل

21/4 اثربخشی تیمی  39/6  30/6  33/6  613/6  660/6  
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الت استانداردابزار اثربخشی تیمی در ح ییدیتحلیل عاملی تأ .1 شکل  
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 Tآماره ابزار اثربخشی تیمی در حالت  ییدیتحلیل عاملی تأ .2 شکل
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 ی پژوهشهایافته
حاصل از پرسشنامه  یهاافتهیبخش  نیدر ا

حاصل از بخش  جیگزارش شده است. نتا قیتحق

 %04اول پرسشنامه نشان داد كه از منظر سن، 

ها آن %30نفر(،  26سال ) 46 ریكنندگان زشركت

سال  96-40ها آن %92نفر(،  000سال ) 40-43

نفر( بودند. از  2سال ) 90 یباال %9نفر( و  000)

 یكنندگان داراشركت %91 ،یلیصمنظر تح

 یدارا %23نفر(،  046) پلمید ریو ز پلمیمدرک د

 %02نفر( و  033) سانسیو ل پلمیدمدرک فو 

نفر( هستند. از  20) سانسیلمدرک فو  یدارا

 3 ریكنندگان زشركت %1 ،یقه ورزشمنظر ساب

 041سال ) 06-0 نیها بآن %93نفر(،  49سال )

 %1( و 039سال ) 03-00 نیها بآن %21نفر(، 

 تینفر( سابقه فعال 44سال ) 03 یها باالآن

 ن،یساعات تمر زانیداشتند. از منظر م یورزش

ساعت در هفته  06كنندگان كمتر از شركت 03%

 099ساعت در هفته ) 03-00 نیب %20نفر(،  23)

در هفته  نیساعت تمر 46-00 نیب %93نفر(، 

نفر(  43) تهساعت در هف 46از  شیب %3( و 002)

ال نرم نییمنظور تعبه نیداشتند. همچن نیتمر

ها از آزمون كلموگروف داده عیبودن توز

 عینشان داد توز جیاستفاده شد كه نتا رنوفیاسم

پژوهش  یهامؤلفه و رهایمربوط به متغ یهاداده

 یپارامتر یهااز آزمون توانیو م باشدینرمال م

 استفاده نمود. 

سطح  تیوضع یمنظور بررسدر ادامه، به

ک ت یاز آزمون ت یمیت یو اثربخش یپرستخرافه

 لیآن در جدول ذ جیاستفاده شد كه نتا یانمونه

داده شده است.  شینما

و اثربخشی تیمی یپرستیین نقش نمره پرسشنامه خرافهبرای تع یانمونهتک  آزمون تی .5 جدول  

 tآماره  میانگین متغیر
سطح 

 معناداری
 tآماره  میانگین متغیر

سطح 

 معناداری

23/4 ظاهر و پوشش  643/62-  660/6 02/9 عامل تیمی   424/06  660/6  

33/0 طلسم و جادو  300/02-  660/6 24/9 عامل رهبری   301/06  660/6  

یسازآماده  03/4  200/9-  660/6 30/9 عامل فردی   234/06  660/6  

23/4 بازی و مسابقه  029/0-  660/6 20/9 عامل فنی   232/3  660/6  

ین تیمی یآ  22/9  963/3  660/6 24/9 عامل محیطی   040/3  660/6  

20/4 دعا و عبادت  412/0-  660/6 19/9 اثربخشی تیمی   216/00  660/6  

11/0 مربی  321/09-  660/6      

یپرستآیین خرافه  39/4  312/3-  660/6      

نمره  شودی( مشاهده م3طور كه در جدول )همان

آن  یهامؤلفه یو تمام یپرستخرافه نییآ نیانگیم

 کهیطورب باشد،یم ینامطلوب ینسب تینشانگر وضع

گزارش شد، و تنها   9ها كمتر از آن نیانگینمره م

دارد.  9باالتر از  ینیانگیم یمیت نییمؤلفه آ

 یكه همگ یربا توجه به سطوح معنادا حال،نیباا

گفت كه  توانیم باشند،یم 63/6ها كمتر از آن

 یو تمام یپرستخرافه نییآ نیانگیم نیب
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 یتفاوت معنادار یفرض نیانگیآن با م یهامؤلفه

 یاثربخش نیانگینمره م نیوجود دارد. همچن

 ینسب تیآن نشانگر وضع یهاو مؤلفه یمیت

 هك یو با توجه به سطوح معنادار باشدیم یلوبمط

گفت  توانیهستند، م 63/6ها كمتر از آن یهمگ

 یو تمام یمیت یاثربخش نیانگیم نیكه ب

 یتفاوت معنادار یفرض نیانگیآن با م یهامؤلفه

 .وجود دارد

 نیب تیاولو نییمنظور تعبه ن،یهمچن

از  یمیت یو اثربخش یپرستخرافه یهامؤلفه

 آن به شرح جیاستفاده شد كه نتا دمنیفر آزمون

( مالحظه 0طور كه در جدول )همان است: لیذ

آزمون فریدمن  یداریچون سطح معن گردد،یم

 یهامؤلفه نیب نیبنابرا باشد،یم 63/6كمتر از  

وجود دارد  یاولویت معنادار یپرستخرافه نییآ

 یتپرسخرافه نییآ یهااولویت مؤلفه نیتركه مهم

 یاهبوده و مؤلفه "یمیت نییآ"وط به مؤلفه مرب

، "یسازآماده"، "دعا و عبادت"، "مسابقه و یباز"

در  "طلسم و جادو"و  "یمرب"، "ظاهر و پوشش"

 دوم تا هفتم قرار دارند. یهاتیاولو

 
یپرستآیین خرافه یهاها و اولویت مؤلفهمیانگین رتبه .3 جدول  

اره کای دو )خی آم اولویت هامیانگین رتبه عوامل

 دو(

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

30/3 آیین تیمی     اول 

20/2 بازی و مسابقه     دوم 

01/2 دعا و عبادت     سوم 

یسازآماده  40/2 314/400 چهارم   0 660/6  

62/2 ظاهر و پوشش     پنجم 

43/4 مربی      ششم 

34/0 طلسم و جادو     هفتم 

 

اثربخشی تیمی یهاو اولویت مؤلفهها میانگین رتبه .7 جدول  

میانگین  عوامل

هارتبه  

آماره کای دو )خی  اولویت

 دو(

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

31/9 عامل فردی     اول 

30/9 عامل فنی     دوم 

00/9 عامل رهبری 096/36 سوم   2 660/6  

06/4 عامل تیمی     چهارم 

03/4 عامل محیطی     پنجم 
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 گردد،ی( مالحظه م1دول )طور كیه در ج همیان 

آزمون فریدمن كمتر از   یداریچون سیییطح معن

 یاثربخش یهامؤلفه نیب نیبنابرا باشد،یم 63/6

 نیتروجود دارد كه مهم یمعنادار تیی اولو یمیت

مربوط به  یمیت یاثربخشییی یهیا اولوییت مؤلفیه  

عامل " یهابوده و مؤلفه "یعیامیل فرد  "مؤلفیه  

عامل "و  "یمیل تعام"، "یعیامل رهبر "، "یفن

 .دوم تا پنجم قرار دارند یهاتیدر اولو "یطیمح

 از هادادهدر ادامیه بیا توجه به نرمال بودن    

 یجهت بررسییی رسیییونیپ یهمبسیییتگ بضیییری

و  یپرسیییتخرافه یهیا مؤلفیه  نیب یهمبسیییتگ

استفاده شد. یمیت یاثربخش

 
خشی تیمیآن با اثرب یهاو مؤلفه یپرستآزمون همبستگی بین خرافه .8 جدول  

یداراسطح معن همبستگی پیرسون متغیر ردیف  

40/6 ظاهر و پوشش و اثربخشی تیمی 0  6/60 

-44/6 طلسم و جادو و اثربخشی تیمی 4  6/630 

و اثربخشی تیمی یسازآماده 9  43/6  60/6  

41/6 بازی و مسابقه و اثربخشی تیمی 2  60/6  

ن تیمی و اثربخشی تیمییآی 3  99/6  669/6  

ا و عبادت و اثربخشی تیمیدع 0  42/6  660/6  

-44/6 مربی و اثربخشی تیمی 1  62/6  

و اثربخشی تیمی یپرستآیین خرافه 2  49/6  69/6  

 
 نیب شودی( مشاهده م2طور كه در جدول )همان

 یباز ،یسازآماده یهاو مؤلفه یپرستخرافه نییآ

 یدعا و عبادت با اثربخش ،یمیت نییو مسابقه، آ

 نی( و ب>63/6Pابطه مثبت و معنادار )ر یمیت

و  یرابطه منف یمیت یبا اثربخش یمرب یمؤلفه

 یهامؤلفه نی( برقرار بوده، و ب>63/6Pمعنادار )

 یمیت یظاهر و پوشش و طلسم و جادو با اثربخش

 نشد. افتی یارابطه

 ون،یدر ادامه با استفاده از آزمون رگرس

 یهالفهؤتوسط م یمیت یاثربخش ریمتغ ینیبشیپ

 قرار گرفت.  یمورد بررس یپرستخرافه نییآ

 
آزمون رگرسیون .3 جدول  

R 2R 2R 
 شدهلیتعد

خطای معیار ضریب 

 تبیین

آماره دوربین 

 واتسون

سطح 

 یداریمعن

30/6  90/6  40/6  20203/6  29/0  660/6  

 
گفت با توجه به عدم وجود رابطه  دیدر ابتدا با

و پوشش و طلسم و ظاهر  یهامؤلفه نیمعنادار ب

دو مؤلفه از آزمون  نیا ،یمیت یجادو با اثربخش

جدول  جیحذف شدند. با توجه به نتا ونیرگرس
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 یعدد دیواتسون كه با نی(، مقدار آماره دورب3)

به دست آمد.  29/0باشد،  3/4تا  3/0 نیب

 نییتب بیو ضر یهمبستگ بیضر زانیم نینهمچ

 یخشو اثرب یپرستخرافه نییآ یهانمره مؤلفه نیب

 بیشده است كه در آن چون ضرمشخص یمیت

برابر با  نییتب بیو ضر 30/6برابر با  یهمبستگ

درصد از  40گفت كه  توانیم باشد،یم 40/6

 یهامربوط به مؤلفه یمیت یاثربخش راتییتغ

 لیتحل انیباشد. در ادامه به بیم یپرستخرافه

. شودیپرداخته م ونیآزمون رگرس

 
ضرایب مدل  .16 جدول  

 
   ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده

B SE Beta t sig 

169/4 ثابت  904/6   010/2  660/6  

یسازآماده  001/6  626/6  490/6  622/4  62/6  

016/6 بازی و مسابقه  610/6  432/6  493/4  64/6  

636/6 آیین تیمی  613/6  613/6  024/6  6/34 

031/6 دعا و عبادت  606/6  413/6  001/4  60/6  

-960/6 مربی  620/6  243/6-  149/6-  660/6  

 
منظور نوشتن فرمول معادله جدول باال به

دول ج نیبا توجه به ا شودیماستفاده  یونیرگرس

صورت  نیبه ا یمیت یفرمول محاسبه اثربخش

 :باشدیم

×  137/6+  763/2=  یمیت یاثربخش

قه( + و مساب ی)باز×  176/6( + یساز)آماده

( × -361/6) )دعا و عبادت( +×  157/6

 (ی)مرب

 گیریبحث و نتیجه

 خیدر تار شهیر رمعمولیغ یهانییخرافات و آ

تارها از رف گونهنیا یدر ابتدا برخ دیشا .بشر دارند

، اما بدانند یفقر فرهنگ ای نییسواد پااز  یرا ناش

 یخراف یو وجود باورها ستیدرست ن کردیرو نیا

قابل مشاهده و سالم  كردهلیراد تحصافبرخی در 

 محققین قیتحق نی(. در اRisen, 2016) است

 ایه آك هستندسؤال  نیبه ا ییپاسخگو درصدد زین

 دست به دامن تیموفق یبرا زین ینخبگان ورزش

 نیحاصل از ا جینتا شوند؟یم ییباورها نیچن

به خرافات در  شیگرا تیدر خصوص وضع قیتحق

فوتبال و فوتسال نشان  یهاهورزشکاران رشت انیم

گروه باال  نیبه خرافات در ا شیگرا زانیداد كه م

 Zare et قاتیتحق جیباشد. هرچند كه نتاینم

al (2017نشان )از  %20است كه  نیدهنده ا

 شیبه خرافات گرا یبرتر گیل یهاستیفوتبال

ر نظ تیبا قطع توانیخصوص نم نیدارند اما در ا

 کنیباز یتیعنا یهابه صحبت داد. چرا كه با توجه

اسبق باشگاه مس  رینژاد مد یبرتر و برهان گیل

و  انریمد نیدر ب شتریبه خرافات ب شیگرا الراصو

 ,Hosseinzadehاشاعه دارد ) هامیمسئوالن ت

 تیدر اولو جهیآنان كسب نت ی(، چرا كه برا2015

خرافات فقط مؤلفه  یهارشاخهیز نیاست. در ب
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باالتر از شاخص  نیانگیم یدارا یمیت نییآ

 یمیت نییمختص به آ یها هی. گوباشدیم

 یاهمؤلفه گرید نیرا در ب ین نمود رفتاریكمتر

نند ما ییمؤلفه رفتارها نیدارند. در ا یپرستخرافه

و  هایمیتهم قیتشو ها،یمیتصحبت با هم

عامل بهبود عملکرد هستند.  جیمه یهاصحبت

 نینچ ایظر برسد كه آبه ن نیدر نگاه اول چن دیشا

 Risenاز نگاه  ر؟یخ ایهستند  یخراف یرفتار

جا وجود همواره در همه ی( رفتار خراف2016)

حركت  کی یشدت و نمود رفتار نیدارد، اما ا

حركات  یاست كه موجب خرافه شدن برخ

 & Lanmanخصوص  نی. در اشودیم

Buhrmester (2017معتقدند بس )از  یاری

در نگاه افراد خارج از  انیاد مختص به یرفتارها

 ریمسخره تعب یحت ای بیمسلک عج ای نیآن د

 یعیرفتار كامالر طب نیا نیشوند، اما درون آن دیم

 یمیت یهانیی. رفتار مربوط به آباشدیجا مو به

عه اشا لیرفتارها هستند و به دل نیاز زمره هم زین

ر عنوان رفتاكمتر به یورزش یهامیت نیدر ب ادیز

 . شوندیشناخته م یرافخ

 تینشان داد كه وضع جینتا گرید یاز طرف

و  تسیاز نگاه ورزشکاران فوتبال یمیت یاثربخش

. باشدیم یمناسب تیدر وضع ستیفوتسال

در صدر عوامل مختص به  یعامل فرد نیهمچن

 Sharary et al قاتیتحق جیاست. نتا ریمتغ نیا

ر د ییهاتیاز آن است كه فعال یحاك زین (2013)

 دشویم یاثربخش شیافزا وجبم یورزش یهامیت

و چه در سطح  یكه بر انسجام چه در سطح فرد

نان بر آ قیتحق جیداشته باشند. نتا دیتأك یگروه

 یبر سطح گروه یانسجام در سطح فرد تیاولو

(. با توجه Sharary et al, 2013دارد ) دیتأك

 یمیت یاثربخش ریدر متغ یعامل فرد یها هیبه گو

استرس،  ،یجسمان یادگمانند سن، آم یعوامل

از  هدف قبل نییو تع یارتباط مناسب با كادر فن

هستند كه از نگاه  یاز جمله عوامل یباز

ا دارند. ب تیاولو قیتحق نیكنندگان در اشركت

 Sharary et al (2013) قیتحق جیتوجه به نتا

عوامل مانند ارتباط مناسب با كادر  نیاز ا یبرخ

از جمله  دفه نییاهش استرس و تعك ،یفن

ک كم یانسجام فرد شیهستند كه به افزا یموارد

 یو در تبع آن به باال رفتن اثربخش ندینمایم

 . كنندیكمک م یمیت

 یتپرسخرافه نینشان داد كه ب جیدر انتها نتا

ارتباط مثبت و  یمیت یآن و اثربخش یهاو مؤلفه

در  Van Elk (2017)وجود دارد.  یمعنادار

 یكرد كه در ابتدا نگرش مثبت انیخود ب قیتحق

به خرافات در ورزش وجود نداشته است اما 

سرشناس موجب شده  کنانیباز یبرخ تیموفق

 لیتعد یادیرفتار تا حد ز نیااست تا نگرش به 

در خصوص  یهیو توج لیدل چیشود، هرچند كه ه

باورها و مراسمات وجود ندارد  نیاز ا تیحما

(Van Elk, 2017باا .)قاتیتحق جینتا حالنی 

Lanman & Buhrmester (2017) ،

Risen (2016 ) وBrooks et al (2016 ) از

ر ب یخراف یهانییخرافات و آ نیارتباط مثبت ب

 قیاشاره دارد. در تحق یمیت یو اثربخش عملکرد

Lanman & Buhrmester (2017)  و

Brooks et al (2016 )نکته اشاره شده  نیبه ا

 موجب تواندیم یخراف یكه اعتقاد به باورهااست 

امر  نیكاهش استرس در ورزشکاران شود و هم

ود خ یتا فرد به سطح عملکرد واقع شودیموجب م

 & Lanman نیبر ا وهشود. عال ترکینزد

Buhrmester (2017) جهیمعتقدند كه نت 

 نیتا ا شودیموجب م یباور خراف کیگرفتن از 

حس  تیگاه موجب تقوصورت ناخودآرفتار به

 دیخصوص شا نینفس در فرد شود. در ااعتمادبه



 14 یاپیپ ،4 ماره، ش2311 زمستان ورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                    . . .          ارانورزشک یمیت یاثربخش ینیبشیپ   241  

 

جالب  کیبان اسبق بلژدروازه یمثال ژان مار

 ههموار یرسم یهایدر هنگام باز یتوجه باشد. و

 یخود را همراه خود به باز یعکس خانوادگ

عکس باعش  نیمعتقد بود وجود ا یو برد،یم

 ودشیم اشزهیانگ شیكاهش استرس و افزا

(Hosseinzadeh, 2015همان .) گونه كه در

عکس  کیمانند  یمثال مشخص است عامل نیا

به  لیتبد یعامل خراف کیعنوان به لیساده تبد

شده  زهیانگ شیفزاعامل كاهش استرس و ا کی

 Zare et al قاتیتحق جینتا نیاست. همچن

 Brooks et قاتیتحق یدر راستا زین (2017)

al (2016 )آنان نشان داد كه  قاتیحق. تباشدیم

 یاز عوامل اصل یکیها استرس رقابت یسطح باال

 Zare) باشدیورزشکاران به خرافات م شیدر گرا

et al, 2017 .) 

 & Lanman قیدر تحق نیهمچن

Buhrmester (2017)  وRisen (2016) 

شده  یبررس زین یرفتار خراف یریگشکل یچگونگ

 گریبودن د نییپا یبرا یهیتوج تواندیاست كه م

 قیتحق نیورزشکاران ا نیدر ب یخراف یهاشاخص

 Lanman & Buhrmester (2017)باشد. 

 دهیدر افراد در اثر پد یخراف التیمعتقدند تما

ازه ب کیدر  یباور خراف کیمثبت از  جینتا بكس

 التیافراد تما یو برخ شودیحاصل م یزمان

 .افراد دارند گریبه خرافات نسبت به د یتریقو

ر كه به قما یخود نشان دادند افراد قیآنان در تحق

 یرگید ءیهر ش ایطلسم  کیاصوالر از  پردازند،یم

 كنندیطلسم شانس استفاده م کیعنوان به

(Lanman & Buhrmester, 2017 با .)

 یخراف باور کی دیاوالر با قیتحق نیا جیتوجه به نتا

وجود داشته باشد )وجود  دهیپد کیدر خصوص 

از  یحالت اریسم شانس مانند: دم خرگوش( و ثانطل

رقابت وجود داشته باشد كه برد و باخت در آن 

باشد و فرد در آن منفعل باشد و با  كنندهنییتع

باخت  ایبر روند برد  یرینتواند تأث ودشعملکرد خ

گفت كه  نیچن توانیم رونیداشته باشد. از ا

از تفکر و  یبه سطح قیتحق نیورزشکاران ا

تر كه عملکرد خود را ارجح انددهیخودپنداره رس

 یروزیكسب پ یطلسم بدانند و برا کیاز 

و تالش خود را مقدم  یمنفعالنه عمل نکنند و سع

 Risen قیبدانند. تحق یافباور خر کیبر 

 & Lanman قیمانند تحق زین (2016)

Buhrmester (2017) كسب سود از  تیبر اهم

عامل  کید و آن را اعتقاد دار یباور خراف کی

 قیبا تحق ییهااما تفاوت داندیمهم م یتیتقو

Lanman & Buhrmester (2017)  .دارد

نشان داد كه افراد  Risen (2016) قیتحق جینتا

 .ابندییم شیبه خرافات گرا الگوبر اساس دو 

خرافه  کی یریگاول در خصوص شکل یالگو

 یدوم در خصوص اقدامات اصالح یاست و الگو

ه است. با توج جهیتا كسب نت یباور خراف یرو بر

 یباز ای نیدر تمر یکنیباز یرفتار یالگو نیبه ا

  کنیباز کیمثال  ی. براندیبیرا م یباور خراف کی

 کنیكه باز شیهایمیتاز هم یکیكه  ندیبیم

است جوراب خود را تا اندازه  یمحبوب و موفق

 دیشا کنیباز نی. بعد از اكشدیباال م یمشخص

 تیرفتار را تکرار كند تا او هم به موفق نیهم

ست د تیفرد به موفق كهی. لذا، درصورتابدیدست 

 . درشودیكار م نیبه انجام مجدد ا قیتشو ابدی

مشخص شکل  یخراف اررفت کیصورت  نیا

د نرس تیفرد به موفق كهی. اما درصورتردیگیم

 جهت کنیباز یعنی. شودیدوم وارد عمل م یالگو

 .دهدیرا انجام م گرید یعمل تیبه موفق ندیرس

را باال  راهنشیپ نیآست کیمثال فقط  یبرا

باور  کی یو جهی. در صورت كسب نتدهدیم

كه از  تخاص خود را به وجود آورده اس یخراف
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مشابه نشاءت گرفته است. تنها  یباور خراف کی

 جهیتالش نت نیفرد پس از چند كهیدرصورت

. با گذاردیرا كنار م یافرفتار خر رد،یموفق نگ

از  یبرخ دیشا یمدلِ رفتار نیتوجه به ا

آشنا  یبا رفتار خراف قیتحق نیورزشکاران ا

ار آن رفت تیعدم كسب موفق لیاند، اما به دلشده

  اند.ترک كرده ار
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Abstract 

Objective: In this paper, the prediction of the effectiveness of team sports 

athletes in soccer and futsal societies based on superstitious rituals was 

investigated.  

Methodology: The methodology of this research is a descriptive correlation 

method that was implemented by field method. The statistical population of the 

study consisted of all the professional players present in the soccer and futsal 

championship of Iran. Due to the lack of precision of these numbers, the 

Cochran formula was used to determine the sample size (325 people). To collect 

data, two standard questionnaires of superstitious rituals in sport (Flangam, 

2013) and a researcher made team effectiveness (Keshtidar and colleagues, 

1397) were used. The validity and reliability of this questionnaire was obtained 

by sports experts. Data analysis was also performed using SPSS 22 and LISREL 

8/80 softwares.  

Results: The results of this study showed that the level of superstious and all its 

components, other than the element of teamwork, is less than the hypothetical 

average. Also, the team effectiveness and its components were above the 

hypothesized average and there is a positive and significant correlation between 

superstious and team effectiveness. Also, the components of superstious have 

the ability to predict the effectiveness of the team.  

Conclusion: Finally, one can say that a level of superstious can increase the 

effectiveness of professional athletes.  
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