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دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز .1
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. دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز3
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چکیده
هاي مختلف ورزشی، رشتهبیناست و درشدهشناختهدنیاسطحدربرترصنعتچندازیکیعنوانبهورزش،امروزه

درموفقیت کهرود یمشمارورزشی بهرویدادهايترینمحبوبوپرطرفدارتریناز دلیل جذابیت خاص،فوتبال به
توجهی متأثر از عوامل قابلشکلهاي ملی فوتبال بهالمللی تیمموفقیت بین.سزایی داردهاهمیت بآن،میادین مهم

تعیین تأثیر ،حاضراز پژوهشهدف ؛ لذا،اقتصادي، فرهنگی و جغرافیایی استـاجتماعیعوامل متفاوتی از جمله 
روش ذکر است کهشایانباشد.برزیل می2014فوتبالجهانیجامدرکنندهشرکتيهاتیمبر عملکردجتماعیعوامل ا

اي و به شکل اسناديتحلیلی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، با استفاده از روش کتابخانهـتوصیفی،پژوهشاین 
تیم 32راپژوهشآماري ۀمع. جاانجام شده استهوا)وهاي معتبر بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و آب(سایت

آماري در نظر ۀ، حجم نمونه برابر با جامعپژوهشبا توجه به نوع وتشکیل دادندجهانیجامةحاضر در بیستمین دور
هاي اجتماعیدهد که از بین شاخصنتایج نشان میباشدکننده میتیم شرکت32که شامل استده استگرفته ش

هاي فوتبال تأثیر دارد و هوا بر عملکرد تیموآب،، نرخ باسوادي و امید به زندگی)هوا، ضریب جینیو(جمعیت، آب
.ارندتأثیري بر عملکرد ورزشی ند،جمعیت، امید به زندگی، نرخ باسوادي و ضریب جینی

جهانی فوتبال، عملکرد ورزشی، عوامل اجتماعیجامکلیدي:واژگان 

Email:Z.shiralizadeh@yahoo.comنویسندة مسئول*
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مقدمه
جایگاهداده واختصاصخودبهراافرادانرژيوزمانازايعمدهخشبورزشمختلف،جوامعمیاندر

،صرفورزشحالتازورزشکهها استسالاست.کردهپیداجوامعفرهنگدررااهمیتیحائز
بسیاراقتصاديعاملو به شدهشناختهدنیاسطحدربرترصنعتچندازیکیعنوانبهفراتر رفته و

آنقلمرووگشتهجهانیسرعتبه1ورزشصنعتاست. شدهتبدیل سیاسیسالحیحتیوفراگیر
مندبهرهآنازانسانهامیلیاردتااستدوانیدهریشهدنیاسراسردروکردهتسخیرراجاهمه
-بهرهامکانورزشی،بزرگمسابقاتهمچونمحرکیعاملداشتناختیاردربااین صنعت. ندگرد

بسترایجادموجبخودموضوعاینکهاستنمودهفراهمراهارسانهوتبلیغاتیهايفرصتازگیري
شدنفراگیر).15: 1383عسکریان،(استگردیدهورزشوتجارتصنعت،بینتعاملبرايالزم

این متوجههادولتۀناحیازرافراوانیتوجهالمللی،بینمناسباتدرآنجایگاهاهمیتوورزش
به،المپیکهايبازيهاآنۀهمرأسدروجهانیوايقارهمختلفمسابقاتست.اساختهپدیده
مختلفیفنونوعلوم،رهگذراینازواستشدهتبدیلهاملتورزشیةبرگزیدرقابت جوانانۀعرص

تأثیراتبرعالوهورزشیالمللیبینمیادیندرکشورهاموفقیت.اندشدهگرفتهکاربهورزشدر
یکیوشودمیمحسوبکشورهاآنۀجانبهمههايتوانمنديواز ثباتنمادياقتصادي،واجتماعی

گیرد مینشأتمورداینازايحرفهوقهرمانیدر ورزشکشورهابااليگذاريسرمایهعللاز
ومهممواردازیکی،روایناز؛)33-35؛ 1392، ؛ حمیدي؛ قربانیان رجبی و سجادي(حسینی

راهازاست کهورزشدرآفرینیافتخاروالمللیبینسکوهايفتحورزشی،ریزانبرنامهتوجهمورد
، بنابراین؛ )10؛ 1389قهفرخی، دهقانشوند (لئناآنبهتوانندمیملیهايتیمبرگذاريسرمایه
ۀانرووآمادهراورزشکارانیریزي،برنامهتا با استفاده ازندهستتالشدرکشورهاازبسیاري

؛ 2009، 2هارد و پریتچارد(دننمایتضمینرابزرگرویدادهايدرهاآنموفقیتکهکنندمسابقات
ها در سراسر جهان، میزان هاي ورزشی کشورها و سازمانشده است که دولتسبب). این امر 114
ه افزایش اند کها نشان دادهاختصاصی به ورزش قهرمانی را افزایش دهند. بسیاري از کشورۀبودج
هاي بزرگ از جمله المپیک و در رویدادتواند منجر به افزایش کسب مدالورزش قهرمانی میۀبودج
هاي ورزش قهرمانی، ها و تجانس سیستمرقابترغم افزایشوجود، علیاینبا.جهانی شودجام

؛ سوینن و 2008، 3(ساتیاست مشخصالمللی هنوز نااستراتژي مطلوب براي موفقیت در سطوح بین
).101؛ 2008، 4واندمورتل

1. Sports Industry
2. Hyde & Pritchard
3. Satty
4. Swinnen & Vandemoortele



141....کنندهشرکتهايمیتعملکردبرمؤثریاجتماععوامل

ورزشی،مختلفهايرشتهمیاندرواستکردهرسوخافرادزندگیدرتقریباًورزش، حاضرعصردر
، هالعادفوقخاص و گستردگیجذابیتدلیلبهاین ورزشدارد.فرديهبمنحصروممتازویژگیفوتبال

ترین ورزش عنوان ورزشیو بهبودهورزشیین فعالیتترمشارکتپروترینبینندهپرپرطرفدارترین،
وحدآنبرايتواننمیواستشدهبدلجهانیوفراگیراي هبه پدیدکهايگونهبه؛شودشناخته می

شکلبهسیاسی،واقتصاديفرهنگی،ابعاد اجتماعی،ازبرخورداريدلیلبهفوتبالشد. قائلمرزي
سطحدرورزشیرشتۀاینارتقايتوجه بهدلیلامر،اینواستشدهجخارسادهبازيحالتازکامل
اي به توجه ویژهدانان به دو دلیلاقتصاد،امروزه. )2007، 1گارسیا سانچز(سازدمیآشکارراجهان

اولین دلیل آن است که فوتبال در طول چند سال گذشته ؛اندفوتبال کردهخصوص رشتۀبهورزش و 
ند و کایجاد میرادرآمد فراوانیکهمیلیارد دالري تبدیل شده است هانی چندبه یک صنعت ج

ها، که در بسیاري از کشورايگونهبه؛ ستاهاسیاسی ورزشـ مالحظات اقتصادينیز دلیل دوم 
استفاده المللی موردبینها و وضعیتگرایی و ارتقاي قدرت ملتعنوان ابزاري براي بیان ملیفوتبال به

).115، 2001، 2(دابسون و گداردگیرد رار میق
در المللیبینفوتبالاما موفقیتاست،جهانیةپدیدیکفوتبالدرشرکتوعالقهکهحالیدر

رادلیل عمدهدوپژوهشگرانمتخصصان و وباشدمیمتفاوتتوجهیقابلشکلبهمختلفهايکشور
که طوريبه؛استايمنطقهبینعملکردافزایش تفاوتاولین دلیل،؛اندبراي این تفاوت عنوان کرده

مریکاي جنوبیآةقاردوتنها،)1930(سالدردورهاز اولینجهانی، مسابقات جامةدور17در طول 
،آفریقاآسیا وشمالی،آمریکايکه کشورهايحالیدر؛اندموفق به قهرمانی در این دوره شدهاروپاو
دومین براین، عالوهاند. گیري کسب نکردهموفقیت چشمالمللیاد بینحتی در یک رویدکنونتا

اروپا و ةهاي قهرمانی که توسط دو قارمقام.استفوتبالايمنطقهدروندلیل، تفاوت در عملکرد
ةهفت کشور برندتنهاو باشدمیمتمرکز ملتچنددست، دراستمدهآدست همریکاي جنوبی بآ

و اندموفق به بردن مسابقه شدهبار یکازبیش،این کشورهاازموردپنجکهاندمسابقات شدهاین
قارهدرظهورحالدروزیخنفتياقتصادهاانیمدرفوتباليبرتر،ییایآسيکشورهاانیمدر

به،عملکرددرروشنتفاوتنیا).254؛ 2002، 3رامسمیو ؛ گینگ(هافمناستشدهمتمرکز
شود.مربوط مییالمللنیبفوتبالعملکردبرثرؤمبنایی و مهم زیرکیستماتیسعوامل

)المللیچه در سطح داخلی و چه در سطح بین(هاي ورزشی عملکرد و موفقیت تیمامروزه، 
از جمله عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی قرار تأثیر عوامل متعدديتحت

1. Garcia Sanchez
2. Dobson & Goddard
3. Haffman, Ging & Ramasamy
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ها کسب موفقیت تیم،نتیجهبازیکنان، کادر فنی و مدیران و دردارد و تأثیر این عوامل بر عملکرد
هاي ملی العاده به موفقیتفوقۀعالق،بنابراین؛)1383(عسکریان، باشدگیر و اساسی میبسیار چشم

اقتصادي، ـبه بررسی مبانی اجتماعیآن داشته است که را برپژوهشگرانهاي مختلف، در رویداد
، 1کریشنا و هاگلند؛37: 2003بیان، (هاي رویدادهاي مختلف بپردازندایی موفقیتفرهنگی و جغرافی

اند، عوامل مؤثر بر عملکرد لمللی انجام شدهاکه در سطح بینهاییپژوهش،راستا. دراین)2008
، شرایط سیاسی، ديتوان به عوامل اقتصااین عوامل میۀکه از جملاندنمودهورزشی را شناسایی 

(کاستونکا و د بهداشتی اشاره کرشی ـ هوا، حق میزبانی و وضعیت آموزوجمعیت، آبةانداز
، 4؛ لوئی و سوئن2008؛ کریشنا و هاگلند، 876، 2010، 3لوئیز و فادال؛ 111-110، 2011، 2استرکن
طور که به)988؛2000، 6جانسون و علی؛2001، 5کوپر و استرکن؛37، 2003یان، ب؛13، 2008

عملکرد ورزشی يالمللی و ارتقاتوانند در کسب افتخارات بینمییکدیگریا در تعامل باو جداگانه
جمعیت، امید ة هوا، اندازو، آبتأثیر تولید ناخالص داخلینیزداخلی هايپژوهشداشته باشند. نقش

باقر، دخت(اند در این ارتباط بررسی نمودهرا به زندگی، ضریب جینی، نرخ باسوادي و میزبانی 
، 1389محمدي، ؛ 1029، 1390آبادي، ؛ شریعتی فیض95-105، 1391فخري، ؛ 80-70، 1392

؛ خوردبه چشم مینیزنقیضیونتایج ضد،مورد تأثیر عوامل مذکور بر عملکرد ورزشیالبته، در.)16
) 2004(7و ماترس و نامورو)2008()، سوئن و لویی2004و2000و علی (مثال، جانسونعنوانبه

-سزایی در موفقیتتأثیر مثبت و به،جمعیت در کنار تولید ناخالص داخلیةند که اندازهستمعتقد

دهد ) نشان می2006(8) و رابرتز2002هافمن و همکاران (هايیافتهدرمقابل،.هاي المپیک دارد
آنچه که ،بنابراین؛دهاي ورزشی داشته باشبر موفقیتتوجهی تأثیر قابلتواند جمعیت نمیةکه انداز

گذاري براي و سیاستپژوهشگرانشدید به موفقیت و تمایل ۀدر سیستم ورزش مشخص است، عالق
است. با جهانیهاي جامبازيدر رویدادهایی مانند المپیک و ویژهبهها، بررسی و تشریح این موفقیت

هاي کشورهاي مختلف در د سیاستمورتوجه به این نکته، مطالعات فراوانی از پایان قرن بیستم در
که تشریح موفقیت ورزشی و یافتن دالیل رابطه با ورزش به انجام رسیده است. با توجه به این

هاي آتی است، اهمیت نگاه به این مسأله کامالً ملموس ساز موفقیتنیاز و زمینهپیشموفقیت،

1. Krishna & Haglund
2. Custonia
3. Luiz & fadal
4. Lui & Suen
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تمامکه جاییآنازبراین، عالوه).3؛ 1390صفري، ساعت چیان و رسولی سجادي،(باشدمی
،لذا؛باشدهاي ملی میهاي ورزشی در هر کشور متمرکز بر تیمهاي وزارت ورزش و فدراسیونتالش

در آن کشور شدههاي ورزشی انجامکوششها و گاه تالشتوان جلوهورزشی را میۀتیم ملی هر رشت
مختلف تأثیر عواملهاي ورزشی تحتتیمعملکرد،امروزه، که عنوان شدطورهمان،بنابراین؛دانست

گرفتن تأثیر نظرکه بدون درايگونهاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی قرار دارد؛ به
توان به نمی،جهانیالمللی از جمله جامهاي بینویژه رویداداین عوامل در مسابقات ورزشی به

مردانةرددرکهاستفوتبالايحرفهمسابقاتفوتبال،جهانیجامپیروزي و موفقیت دست یافت. 
) 1930(سالازمسابقاتاین. شودمیبرگزار) فیفا(فوتبال المللیبینفدراسیوناعضايبینو
علتبه) 1946(و) 1942(هايسالدرتنهاوشودمیبرگزارباریکسالچهار هرومرتبطورهب

استآلمانکشورمسابقات،ایناخیرقهرمانذکر است که شایان. یدنگردبرگزاردومجهانیجنگ
20،تاکنونذکر این نکته ضرورت دارد که رسید. به مقام قهرمانی) 2014سال (مسابقاتدرکه

برزیلکشورکهنداهشدمسابقاتاینفتحبهموفقکشورهشتتنهاواستشدهبرگزارجهانیجام
درکهاستدنیادرتیمتنهابرزیل،همچنین. ستاهارقابتاینتیمارترینپرافتخقهرمانی،پنجبا

دومینقهرمانی،چهارباآلمانوایتالیاذکر است که قابل. استداشتهحضورهارقابتةدور20تمام
وفرانسهانگلستان،کشورهايوقهرمانیدوباآرژانتینواوروگوئههستند،دنیاپرافتخارهايتیم

با لذا،؛اندداشتهراقهرمانیعنوانکسبۀتجربکههستنددیگريکشورهايبا یک قهرمانی اسپانیا
المللی ورزشی از رشد مردم به فوتبال و پیروزي در میادین بینبهتوجه به آنچه گذشت، گرایش رو

پدیدةیرترینو فراگترینبزرگفوتبال که بهجهانیاهمیت رویدادهاي بزرگی چون جامو سویک
جلبخودبهجهاندر سراسررانفرمیلیاردهاتوجهبرگزاري،هنگاماست وشدهتبدیلجهانی

اهمیت بررسی عوامل مؤثر دیگر،آورد از سويکشورها به ارمغان میايبررا و منافع شایانی کند می
پژوهشی جا که تاکنون هیچآنچندان کرده است. ازویژه عوامل اجتماعی را دوبر عملکرد ورزشی به

هوا، وآن شد تا به بررسی تأثیر این عوامل (جمعیت، آببرپژوهشگر،انجام نگرفته استزمینه ایندر
ةکننده در بیستمین دورتیم شرکت32ضریب جینی) بر عملکرد وامید به زندگی، نرخ باسوادي

است که آیا بین عوامل الؤگویی به سبال پاسخدنبه،راستااینبپردازد و دربرزیل) 2014(جهانی جام
؟خیروجود دارد یا ايالمللی رابطهاجتماعی و موفقیت در رویدادهاي بین

پژوهششناسیروش
آوري جمع،تحلیلی بوده و با توجه به ماهیت موضوعی ـتوصیفمطالعات حاضر از نوع پژوهش

هاي دادهانجام گرفت. همچنین، شکل اسنادي اي و بهبا استفاده از روش کتابخانهآن اطالعات 
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وخ باسوادي، ضریب جینیجمعیت، امید به زندگی، نر:مربوط به عوامل اجتماعی مؤثر شامل
بین ۀآوري شد و رابطبرزیل جمع) 2014(کننده در جام جهانیشرکتتیم32بر عملکرد هواوآب

گردید.ها محاسبه ها و این متغیرعملکرد تیم
با توجه به نوع وتشکیل دادندجهانی جامةتیم حاضر در بیستمین دور32راپژوهشآماري ۀمعجا

کننده تیم شرکت32که شامل آماري در نظر گرفته شدۀ، حجم نمونه برابر با جامعپژوهش
.باشدمی

یب جینی نرخ باسوادي و ضرجمعیت،هاي مربوط به با استفاده از اسناد موجود، دادهپژوهشدر این 
سازمان هايبا استفاده از دادهامید به زندگی هاي مربوط به داده، 1هاي بانک جهانیدادهاز طریق 

،و سپسشد آوري جمع3هواواز سایت آب) 2013(هواوآبمربوط بههايدادهو 2بهداشت جهانی
از آزمون براین،عالوهگردید.محاسبه پژوهشهاي دیگر ها و متغیربین عملکرد تیمۀرابط

نیز متغیره رگرسیون تکاستفاده شد. هابودن توزیع دادهبراي سنجش طبیعی4اسمیرنفـکلموگروف
انجام 6و ایویوز5افزار اکسلنرماز استفادهباهادادهتحلیلوتجزیههمچنین، . مورداستفاده قرار گرفت

.گرفت

نتایج
هواي وآبوامید به زندگی،نرخ باسواديضریب جینی،،جمعیتشامل: هاي توصیفی پژوهشیافته

نشان داده شده است.شمارة یکدر جدول در برزیلحاضرکشور 32

1. World Bank (WDI)
2. World Health Organization: (WHO)
3. WWW.Climate-Data.org
4. Kolmogorov-Smirnov Test
5. Excel
6. Eviews
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هواوآبواساس جمعیت، ضریب جینی، آموزش، امید به زندگیهاي توصیفی پژوهش بردادهـ1دول ج
1جمعیتمقامکشورهاردیف

(نفر)
1ضریب جینی

(درصد)
1نرخ باسوادي

(درصد)
2امید به زندگی

(سال)
3هواوآب

گراد)سانتیۀ(درج
811/9*1788،621،803/28آلمان1
2246،446،414498768/16آرژانتین2
3962،754،16395/965/819/2هلند3
4405،321،489/555/936/745/13کلمبیا4
3/823/11**5467،028،66فرانسه5
6166،872،47/505/978/794/20کاستاریکا6
7925،361،2007/545/912/761/21برزیل7
813/10*8138،195،1133بلژیک8
9708،619،171/525/985/796/14شیلی9
10399،332،1222/47942/779/15مکزیک10
11839،128،3168/40998/793/13آمریکا11
5/723/737/17*12194،208،39الجزایر12
13345،615،17374/39515327نیجریه13
8/828/8*14482،081،87/33سوئیس14
15328،032،113/3497811/18یونان15
16062،407،33/455/983/773/16اروگوئه16
17700،252،47/335/995/7711کرواسی17
18421،647،467/34985/827/13سپانیاا18
5/94808/16*19806،459،10پرتغال19
20878،737،153/4993769/13اکوادور20

وبوسنی21
21307،829،32/3698763/10هرزوگوین

22168،447،773/38845/734/16ایران22
23093،831،5936991/837/15ایتالیا23
811/11*24085،097،6436انگلیس24
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ویزندگبهدیامآموزش،،ینیجبیضرت،یجمعاساسبرپژوهشیفیتوصيهادادهـ1جدولدامه ا
هواوآب

1ضریب جینی(نفر)1جمعیتمقامکشورهاردیف

(درصد)
1نرخ باسوادي

(درصد)
2امید به زندگی

(سال)
(درجۀ 3هواوآب

گراد)سانتی
25598،904،258/425/71666/26غنا25
26861،499،1431/40100704/9روسیه26
27086،316،205/41415/569/25ساحل عاج27
8325/17**28900،130،23استرالیا28
100819/11*29669،219،50کره جنوبی29
6/846/15**30621،338،127ژاپن30
31959،253،229/385/715/617/23کامرون31
32688،097،8575/85748/26هندوراس32

هواوآب. 3و سازمان بهداشت جهانی. 2،بانک جهانی. 1منبع: نظرها در سال موردعدم وجود داده*

ها داراي توزیع ی دادهکه تمامدهدمینشان در جدول شمارة دو اسمیرنف ف ـنتایج آزمون کلموگرو
).<05/0Pباشند (طبیعی می

هاـ آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف براي توزیع داده2جدول
داريامعنآمارهمتغیر

22/1099/0جمعیت
14/1149/0امید به زندگی

55/1096/0آموزش
742/064/0ضریب جینی

768/0597/0دما
47/2072/0هاي فوتبالعملکرد ورزشی تیم

. باشدمیهوا و عملکرد وخطی بین متغیر آبۀوجود رابطبیانگر)P=03/0وF=86/4نتایج رگرسیون (
دار آموزش بر عملکردا)، تأثیر معنT= ،03/0=P-206/2آمده (دستهبا توجه به نتایج ب،همچنین

شده، سهم اثر ستانداردستون ضرایب اشمارة سه در جدول د. گردتأیید میفوتبالهايتیمورزشی
دهد.در عملکرد نشان میهوا راودار آبامعن



147....کنندهشرکتهايمیتعملکردبرمؤثریاجتماععوامل

تأثیر آموزش بر عملکرد ورزشی کشورهاجدول رگرسیونی ـ3جدول 
سطح معنی داريتیخطاي معیارضریبمتغیر

651/5034/5122/1270/0ثابت
653/0296/0206/2035/0هواوآب

و =19/0P=،720/0-Tو =19/0P=،317/1-Tو =T-333/1قادیر (با توجه به مبراین،عالوه
476/0P= ،295/0-T= 770/0وP= ،(ةدار نرخ باسوادي، امید به زندگی، اندازاعدم تأثیر معن

، نرخ دیگرعبارتبهشود.هاي فوتبال تأیید میو ضریب جینی بر عملکرد ورزشی تیمجمعیت
داري بر عملکرد ورزشی ندارند.ااثر معن،و ضریب جینیجمعیتةازباسوادي، امید به زندگی، اند

تأثیر امید به زندگی بر عملکرد ورزشیجدول رگرسیونی ـ4جدول 
سطح معنی داريتیخطاي معیارضریبمتغیر

665/30439/10937/2076/0ثابت
196/0- 116/0333/1- 154/0نرخ باسوادي

532/38802/16293/2029/0ثابت
197/0- 219/0317/1- 288/0امید به زندگی

509/17189/2002/8000/0ثابت
476/0- 43/2720/0- 75/1جمعیت

509/18095/10833/1079/0ثابت
770/0- 238/0295/0- 070/0ضریب جینی

گیريبحث و نتیجه
ۀعامل اصلی در رشد و توسععنوان یک صنعت مهم و ورزش بهۀ امروزي،یافتتوسعهجهاندر

جهانیجاموفوتبالورزشی،مختلفو مسابقاتهارشتهمیاندرشود. اقتصاد ملی کشور شناخته می
نقطۀکهجهانیجامهايرقابتشکست دریاموفقیتوندهستبرخوردارايویژهو اعتباراهمیتاز

گستردگیعلتفوتبال به.گذاردمیأثیرتاقتصاد و هویت ملی کشورهابر،استمسابقات فوتبالاوج
وسیعپوششوکالن مالیهايگذاريسرمایهتماشاچیان،وشمار ورزشکارانبیتعدادالعاده،فوق

در ،لذا؛)92:1386احمدي، (استهنمودکسبراهاورزشفراتر از دیگربسیارايعرصه،ايرسانه
-هاي بینکسب مدال در رویدادعملکرد مناسب وۀئاراها برايکشوربین رقابت ،گذشتهۀدهچند

شده این امر منجر وشدت باالیی به خود گرفته استجهانیورزشی از جمله المپیک و جامالمللی 
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ها، به بررسی عوامل اقتصادي علل موفقیت و عدم موفقیت ورزشی کشورةدربارپژوهشگرانکه است 
هاي مختلف از جمله ها در رقابتبر عملکرد ورزشی آنجغرافیایی مؤثر و اجتماعی، فرهنگیـ

ثر بر ؤیم تا عوامل اجتماعی مهستدرصدددر این پژوهش،روایناز؛بپردازندجهانی فوتبالجام
کنیم.جهانی اخیر را شناسایی اي فوتبال در جامهعملکرد تیم

هوا تأثیر وآب،ي اجتماعیهادهد که در میان شاخصآمده از پژوهش نشان میدستهبهايیافته
یک کشور ممکن است شرایط جغرافیایی،طور طبیعیهاي فوتبال دارد. بهداري بر عملکرد تیمامعن

حرارت بسیار زیاد و ۀهواي نامناسب (درجوها داشته باشد. آبقوي بر عملکرد و موفقیت تیميتأثیر
و هگذاشتباز هاي فضايورزشوبیتهاي ورزشی و محببر فعالیتمنفیيیا بسیار کم) تأثیر

و عالیق استعدادهاي جوان نتیجه، انگیزهدر.دهدهایی را کاهش میمشارکت در چنین ورزش
و. هافمن)262: 2002،یابد (هافمن و همکارانورزشی براي عملکرد بهتر در این شرایط کاهش می

هستند. ترموفقورزشدر،معتدلهواي وآبدارايکشورهايکهدادند) نشان2002همکاران (
،سردهوايوکه کشورهاي داراي آببیان کردندنیز)2006(رابرتزو) 2000(و علیجانسون
پژوهش هايیافتهبا نتایجهواي گرم دارند. این وبهتري نسبت به کشورهاي داراي آبعملکرد
لوئیز و فادال پژوهشبا نتایج اما ،باشدسو می) هم2002() و هافمن و همکاران2004(1تارگلر

، )2004()، تارگلر2000و 2004)، جانسون و علی (2006)، رابرتز (2007)، گلد و دابسون (2010(
،تحلیل رگرسیونوبا توجه به نتایج تجزیهباشد.سو نمی) هم1391) و فخري (1392دخت باقر (

هاي کشورهاي آرژانتین و هلند که در رتبهنیز که قهرمان این دوره شد و کشورهایی چون آلمان
بعدي قرار داشتند، نسبت به سایر کشورها چون نیجریه، ساحل عاج و روسیه، از میانگین دماي 

تري را از خود نشان دادند.تري برخوردار بودند و عملکرد بهتر و موفقنسبتاً بهتر و معتدل
هاي بر عملکرد ورزشی تیمتأثیري ادي دهد که نرخ باسوهاي پژوهش نشان مییافتههمچنین، 

عوامل اصلی ۀکه به وسیلاین اصل که حیات اقتصادي هر جامعه پیش از آن،فوتبال ندارد. امروزه
یعنی نیروي کار و سرمایه رقم زده شود، مدیون سطح تعلیمات و تحصیالت عمومی و سواد ؛تولید

توجه به نقش ،روایناز؛)8: 1388امیري، (احمدوند وپذیرفته شده استباشدمینیروي انسانی
گذاران و توجه و تأکید سیاستاز پیش موردبیش،انسانیۀآموزش و میزان تحصیالت در توسع

ریزان قرار گرفته است و دلیل این موضوع، بازده آموزش و تحصیالت و نقش آن در رشد برنامه
باشد، آگاهی افراد آن جامعه ترر جامعه باال. واضح است که هرچه نرخ باسوادي دباشدمیاقتصادي

-یافتن به سمت ورزش بیشتر میسوق،نهایتنسبت به تمامی موضوعات از جمله فواید ورزش و در

د (احمدوند و گردشود و بستري مناسب براي انتخاب و پرورش استعدادهاي ورزشی ایجاد می

1. Torgler
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به عملکرد ،باسوادداشتن یک جمعیت بزرگاختیاردر،نتیجه). در115: 1385؛ تقوي، 1388امیري، 
پژوهش حاضر با نتایج جیانگ و هايیافتهراستا، دراینکند. بهتر در سطح باالي ورزشی کمک می

،باشدمیخوان) هم1391) و فخري (1392)، دخت باقر (2010)، لوئیز و فادال (2010همکاران (
تواند عملکرد ضعیف مید این عدم تأثیرؤی. منداردخوانی هم) 2008لوئی و سوئن (هاي اما با یافته

رغم نرخ باسوادي باال باشد که علیغیره کشورهایی همچون روسیه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و 
، عملکرد ضعیفی داشتند که )با نرخ باسوادي پایین(نسبت به کشورهایی چون نیجریه و الجزایر 

از هر قشر و با هر سطح سوادي افراد را فوتبال باشد که ۀهاي خاص رشتدلیل ویژگیممکن است به
کند.خود جذب میبه

هاي بر عملکرد ورزشی تیمتأثیري ،که میزان امید به زندگیها بیانگر این بودبراین، یافتهعالوه
اساسی در متغیرهاي اقتصادي، فوتبال ندارد. ارتقاي سطح کیفیت زندگی افراد یک جامعه به تحول

،امید به زندگیحهاي اقتصادي و اجتماعی با سطبین شاخصوزشی و بهداشتی وابسته است و آم
در جوامعی که عواملی از جمله سالمتی، کیفیت ؛ بنابراین،دوطرفه و متقابل وجود داردايهرابط

و برخورداري از امنیت اقتصادي و اجتماعی وجود داشته زندگی، امکانات بهداشتی، وجود آرامش
ست و گرایش مردم به ورزش و امیزان امید به زندگی نیز باال، )152-153: 1384باشد (جوادین، 

استعداد تر باشد، توجه به سالمتی افزایش خواهد یافت و طبیعی است که هرچه جامعه سالم
با پژوهشۀ). این یافت875: 2010بیشتري در کسب موفقیت ورزشی خواهد داشت (لوئیز و فادال، 

)1392باقر (دخت ) و 2008)، سوئن و لویی (2008)، کریشنا و هاگلند (2010ایج لوئیز و فادال (نت
)، 2011(1شده توسط کاستونکا و اسکوریچانجامهايهاي پژوهشیافتهاما با ،باشدمیخوانهم

باشد. در نمیخوان) هم1390آبادي () و شریعتی فیض1391)، فخري (2010(و همکاران 2جیانگ
اي توان اشاره کرد که با توجه به کیفیت زندگی بهتر در جوامع پیشرفتهتوضیح و تبیین این امر می

میر و وها و مرگبودن میزان ابتال به بیماريپاییننیزچون انگلستان، ایتالیا، اسپانیا و ژاپن و
بودن شود که باالده میمشاههمبودن میزان امید به زندگی در این کشورها، بازباالدیگر،عبارتبه

المللی ورزشی هاي بینآمیز در عرصهمتوسط طول عمر در میان جوامع، تأثیري بر حضور موفقیت
با ویژه آرژانتین، کلمبیا و کاستاریکاو این کشورها نسبت به کشورهاي داراي رنکینگ باالتر بهردندا

آمیزي و عملکرد موفقیتنمایندکسب راريهاي بهتند مقاماهنتوانستمیزان امید به زندگی پایین
تأثیر منفی میزان امید به زندگی بر عملکرد ورزشی کشورها ةدهندتواند نشاناین امر میند.اهنداشت
باشد. 

1. Custonia & Skoric
2. Jiang
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جهانیهاي حاضر در جامجمعیت بر عملکرد ورزشی تیمةکه اندازدادنشان براین، نتایجعالوه
،باید اشاره کرد که در مراحل تحرك و جهش اقتصادي، جمعیت،استاراینندارد. دريتأثیر) 2014(

توان کاري بیشتري را ؛ زیرا،آیدشمار میمثبت در گسترش و پیشرفت فعالیت اقتصادي بهیعامل
هاي جمعیتورزش نیزۀدهد. در زمینگذاران اقتصادي قرار میریزان و سیاستدر اختیار برنامه

باعث افزایش مشارکت مردم در ورزش دهد و این امر ران بالقوه را افزایش میتر، گروه ورزشکابزرگ
منبع تر، هاي بیشکشورهاي داراي جمعیت، لذا،گرددجامعه میةهاي بالقوظرفیت،نتیجهو در
توانایی عملکرد بهتر و کسب مدال در بنابراین،؛استعداد را خواهند داشتاز ورزشکاران بايتربزرگ
با این نتایج). 265: 2004(هافمن و همکاران، خواهد یافتافزایش نیزالمللیدهاي بینرویدا
دخت باقر و)2002(هافمن و همکاران،)2004(همچون تارگلرهاي گذشتهپژوهشهايیافته

)، هافمن و 2004(2)، هوستون و ویلسون2004(1اما با نتایج برنارد و باس،باشدسو می) هم2013(
دلیل تحلیلو. در تجزیهسویی نداردهم)2012) و فخري (2004(، تارگلر)2002(نهمکارا

برزیل مریکا، آهاي کشورهایی چون روسیه، نیجریه، توان اشاره کرد که تیمسویی این متغیر میناهم
تر مقایسه با کشورهاي داراي مقام باال، عملکرد بهتري درهاآنجمعیت بزرگةرغم اندازعلیغیره،و 

خصوص کاستاریکا، در این دوره نداشتند.و جمعیت کمتر به
هاي فوتبال مؤثر که میزان ضریب جینی بر عملکرد ورزشی تیمبیانگر این استۀ پژوهشدیگر یافت

توان خوبی در جامعه توزیع نشده باشد، نمیاما این ثروت به،باشد. اگر کشوري ثروتمند باشدنمی
اما اگر درآمد جامعه ،هاي ورزشی باشدنظر پشتیبان خوبی براي فعالیتوردانتظار داشت که ثروت م
امکان رشد و شکوفایی استعدادها بین آحاد مختلف جامعه توزیع شود، يتربه شکل بهتر و عادالنه

ةشدهاي انجامنتایج حاصل از این پژوهش و پژوهشۀبا مقایسبرابر وجود خواهد داشت. صورتبه
) 2013که توسط دخت باقر (یهایهاي پژوهشیافتهبا آمدهدستهبۀشویم که نتیجه میمتوجقبلی

همخوانی دارد. گرفت،مبنی بر عدم تأثیر ضریب جینی بر عملکرد ورزشی انجام )2012و فخري (
عملکرد ورزشی ،کاستاریکاوهاي کشورهاي آرژانتین، کلمبیادر تبیین این موضوع باید گفت که تیم

از که میزان ضریب جینی این کشورها نسبت به سایر کشورها حالیدر؛نداهفق و بهتري داشتمو
تر ثروت در این کشورهارغم توزیع عادالنهکه علی(غیرهجمله اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، سوئیس و 

قیت و موف،نتیجههاي ورزشی فوتبال و درخوبی براي فعالیتۀپشتوان،مشاهده شد که این ثروت
باشد.آال نمیه است) ایدهتر نبودکسب مقام بهتر و شایسته

1. Bernard & Busse
2. Houston & Wilson
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عوامل درموردشدههاي انجامپژوهشتمام کنون،تاکهاستاینکرداشارهآنبهبایدکهنهاییۀنکت
واندپرداختههاي ورزشیبینی عوامل مؤثر بر موفقیتپیشبهبیشتر، مؤثر بر عملکرد ورزشی

حاضرپژوهشدر،بنابراین؛در ایران انجام نشده است(عنوان این پژوهش)نوانپژوهشی با این ع
هاي یافتهگرفت. بررسی قرارموردجهانیهاي ملی فوتبال در رویداد بزرگ جامموفقیت تیمعلل

- از بین عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد تیمکندبیان میکه دهدمینشانرایمهممطلبپژوهش 

ریزان برنامهتاکنونشایدکهباشد؛ موضوعیمیمهم و تأثیرگذار یهوا، عاملووتبال، آبهاي ورزشی ف
گذاران امر شود سیاستپیشنهاد می،بنابرایناند؛کردهتوجهآنبهکمترگذاران ورزشو سیاست

آوردن هاي روز دنیا براي فراهمهوایی کشور و استفاده از تکنولوژيوضمن توجه به کیفیت آبورزش
هاي ورزشی را در تمامی میادین از جمله میادین ورزشی شرایط مناسب جوي، میزان موفقیت تیم

چندان کنند.جهانی دوون جامچبزرگ 
در زمینه عوامل پژوهشینکته نهایی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که تا به حال هر 

هاي محدود به چند عوامل و فاکتور بود و یا در دورهمؤثر بر عملکرد ورزشی انجام شده است بیشتر 
ها و عوامل کالن و مهم مؤثر حاضر شاخصپژوهش قبل مورد ارزیابی قرارگرفته است. بااین حال در 
دهد و آن این یک مطلب مهم را نشان میپژوهشبر عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این 

ها و صنعت ورزش و فوتبال کشور عامل مهمی در موفقیتریزان گذاران و برنامهاست که سیاست
هاي بین المللی می باشند، چیزي که شاید تا به امروز مدیران و مسئولین و کسب کرسی

شود مسئولین، اند؛ بنابراین پیشنهاد میریزان صنعت ورزش کمتر به آن توجه کردهبرنامه
گذاري روي عوامل و کشور با کنترل و سرمایهریزان صنعت ورزش و فوتبال گذاران و برنامهسیاست
تواند در پس رفت و عقب ماندگی گذار که عدم توجه به این عوامل میهاي مهم و تأثیرشاخص

ی و ورزشیالمللنیبتیموفقبهدنتوانیمورزش و فوتبال کشور ما تأثیرات زیادي داشته باشد؛ 
.دنکنکمکهاي برترکسب رتبه
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Abstract
Nowadays, sports is considered one of the leading industries worldwide. Among various
sporting activities, football has become one of the hottest and most popular sporting
events because of its special appeal, and success in the field is very important. However,
the international success of the national football teams is significantly influenced by
different socio-economic, cultural, and geographical factors. Therefore, the goal of this
research is to determine the impact of social factors on the performance of the teams
participating in the 2014 FIFA World Cup, Brazil. The research was descriptive-
analytical and, due to the nature of the subject, data was collected using the library and
documents. The statistical population consisted of 32 teams in the 20th FIFA World Cup.
Because of the study type, the sample size was the same as the population. Data analysis
with Kolmogorov-Smirnov and univariate regression tests were performed using
ECXEL and Eviews. The results showed that of social indicators (population size,
weather, Gini coefficient, literacy rate, and life expectancy) the climate had a significant
effect on football team performance, and the population, life expectancy, literacy rates
and the Gini coefficient had no effect on athletic performance.
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