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ورزش در ارتباط با نقش  رانینگرش  متخصصان و مد یحاضر، بررس پژوهشهدف از 
و  یفیتوص انجام پژوهش،روش  است. یتوسعه اجتماع يها بر شاخص یورزش قهرمان
 ،یبدن تیترب دیشامل اسات پژوهش يانجام شد. جامعه آمار یشیمایبه صورت پ

 يها ونیفدراس راستان تهران و افراد شاغل د یورزش تیریمد يدکتر انیدانشجو
نفر  248 ينفر) بودند. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه آمار 700(حدود  یورزش

 51 ي ودکتر يدانشجو 113استاد،  39پرسشنامه (  203که تعداد  دیمشخص گرد
صورت  یتصادف اي به صورت طبقه يریگ شت داده شد. نمونه) برگونیشاغل در فدراس

محقق ساخته  یالؤس 38از پرسشنامه  پژوهش هدافبه ا یابی. به منظور دسترفتیپذ
بر  یورزش در ارتباط با نقش ورزش قهرمان رانینگرش متخصصان و مد یبررس"

نفر از  15آن توسط  ییمحتوا ییاستفاده شد. که روا "یتوسعه اجتماع يها شاخص
 یآزمودن 30با  یآن در آزمون مقدمات ییایو پا شد دییها و متخصصان تأ استادان دانشگاه

سازه، بر اساس بار  ییمحاسبه شد. در خصوص روا 92/0کرونباخ  يو با استفاده از آلفا
داشتند و توانستند  یبا عامل اصل داري معنی رابطه ها تمام شاخص T-Valueو  یعامل

از  ي پژوهشها باشند. براي تحلیل داده یتوسعه اجتماع يبرا یخوب ییشگویپ
اسمیرنوف، تی استودنت تک  -مانند کلموگروف طیهاي آماري توصیفی و استنبا روش

 لیو تحل 20نسخه  spss و دانکن با کمک نرم افزار انسیوار لیگروهی و مستقل، تحل
نشان داد  پژوهش هاي تفاده شد. یافتهاس 8/8نسخه  زرلیبا نرم افزار ل يدییتأ یعامل
 ،یاعرفاه اجتم يها ورزش در شاخص رانینگرش متخصصان و مد نیانگیمکه 

در شاخص عدالت و  ادیز یوحدت و انسجام اجتماع ،یسالمت اجتماع ،يسالمت فرد
با توجه به نگرش مثبت متخصصان در ارتباط با نقش  نیباشد. بنابر ا یکم م یاجتماع

مناسب  يزیر برنامه یستیراستا با نیاستفاده از آن در ا يبر توسعه برا یورزش قهرمان
 .ردیانجام گ

 

 کلیدي گانواژ
وحــدت و انســجام  ،یســالمت اجتمــاع ،یرفــاه اجتمــاع ،یعــدالت اجتمــاع

 .یاجتماع

The current study aims to investigate viewpoint of 
professionals and sport executives about the role of athletics 
on social development indicators. The methodology was 
analytic-descriptive and conducted in survey research. The 
statistical population in the research involves physical 
education professors and ph.D. candidates in sport 
managment of Tehran province and people working in the 
sport federations (about 700 persons). For example, the 203 
sample people (39 professors, 113 Ph.D., 51 people 
employed in the Federation) were randomly from each 
Stratified selected. In order to achieve the objectives of the 
study, the 38-question questionnaire developed by the 
researcher was used “investigate viewpoint of professionals 
and sport executives about the role of athletics on social 
development indicators". Its content validity was confirmed 
by 15 academic professors and experts. and its reliability 
was studied in a pilot study with 30 subjects and its 
Construct factor with confirmatory factor analysis was 
confirmed. Reliability was 0.92 using Cronbach's alpha. 
The statistical descriptive-inferential methods, for data 
analysis, such as the Kolmogorov-Smirnov test, and 
independent t-test of single group, analysis of variance and 
Duncan test using the software SPSS, Version 20 were 
used. The results showed that the average attitude of 
professionals and sport managers, , about role of athletics 
sport on social development indicators, in social welfare, 
personal health, social health, social unity, indicators was 
high, but on social justice index was low. Thus, according 
to positive attitude of experts about the role of athletics on 
social development, an appropriate plan to use it for this 
purpose should be done. 
 
Keywords 
social justice, social welfare, public health, unity and social 
cohesion. 
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 همقدم
رابطه  .ستین دهیکس پوش چیه بر یکنون يایورزش در دن تیاهم

 توسعه ،ياقتصاد توسعه دار،یهمچون توسعه پا یآن با مقوالت
را بر  یاثرات ژرف غیره و ستیز طیمشارکت، مح صلح، ،یاجتماع

(کارگروه بین آژانسی  نهاده است يجوامع معاصر بر جا تیوضع
 ها و هیانیاز ب ياریبسدر  ).2002، 1ورزش براي توسعه وصلح

 یالملل نیمنشور ب ک،یمانند منشور المپ یالملل نیب يها منشور
سازمان ملل متحد به ورزش به  یو ورزش، مجمع عموم تیترب

باعث  يا ندهیکه به طور فزا یانسان و یحق عموم کیعنوان 
به خاطر ). 2010، 2(کولتر است دهیگردید کأت، گردد یتوسعه م

 شرفتیپ توسعه، ،یسالمت ت،یو ترب میتعل جیتروقدرت ورزش در 
را سال ورزش و  2005و صلح بود که سازمان ملل متحد سال 

آغاز  ). با2000-2005، 3(سازمان ملل متحد دینام یبدن تیترب
 افتهی شیافزا ، بیش از گذشتههزاره سوم نقش ورزش در توسعه

 نهیطالعه انجام شده در زمم 280 یبررسبه طوري که  است
دهد  یو در حال توسعه نشان م افتهیتوسعه  يها ورزش در کشور

 دارد یحل مسائل اجتماع در توسعه و يثرؤکه ورزش نقش م
 يها از جنبه یکیاذعان کرد که ورزش  یستیبا). 2010(کولتر، 

با توسعه ارتباط  و سازمان ملل است سوم اهداف توسعه هزاره
با گسترش ). 2000-2005(سازمان ملل متحد،  دارد یتنگاتنگ

مند  آن بهره دیجامعه از فوا کیگوناگون  قشرهايمردم و  ،آن
. ورزش داراي تأثیرات مختلف سیاسی و اجتماعی در شوند یم

ها تاکنون نقش  ابعاد بین المللی و داخلی است که از جمله آن
هاي اجتماعی، تقویت روح همبستگی  ورزش در تحکیم ارزش

و رفاه اجتماعی آشکار بوده است  ملی، افزایش مشارکت سیاسی
 اعتبار اجتماعی کسب براي اي وسیله ورزش ).1388(ملکوتیان، 

 طریق از اعتبار است. کسب جهانی جامعه یا ملی محلی، سطح در
 یک داخل در نژادي و قومی هاي گروه بین در ورزش به خصوص

 از اعتبار جهانی کسب سطح در همچنین. باشد می مرسوم کشور
 تازه کشورهاي یا کوچک کشورهاي براي به ویژه رزشو طریق

 شناسانده سبب که است باالیی برخوردار اهمیت از یافته استقالل
 یک در ورزشی موفقیت. گردد می جهانیان به کشورها این شدن

 جامعه یا گروه یک بین در خاص هویت ایجاد سبب رشته خاص
 تقویت ها آنبین  در را بودن متحد و بودن یکی احساس و گشته

 ورزشی تیم یا یک ورزش به وسیله که احساسی نماید. وحدت می
 ملت یا شهر هویت احیاي یا ایجاد براي تواند می شود، می ایجاد

1. United Nations Inter-Agency Task Force on Sport for 
Development and Peace 
2. Coalter 
3. United nation 

نقش  همچنینبا توجه به نقش ورزش در توسعه و شود.  استفاده
ابزار مناسب  نیاستفاده از ا يبرا  یآن در رقم زدن افتخارات مل

 یو اجتماع ياقتصاد ،یاسیس ،یتوسعه در سطوح مختلف فرهنگ
 ).1391شود (گودرزي و همکاران،  یشیچاره اند یستیبا

توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه و بیانگر 
کیفیت نظام اجتماعی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی، ایجاد 

فزایش کیفیت زندگی است یکپارچگی و انسجام اجتماعی و ا
). بیشتر کشورها از جمله کشور ما توجه 1380(رفیعی و مدنی، 

خاصی به مقوله توسعه اجتماعی دارند و در این زمینه اقداماتی 
). با توجه به نقشی که ورزش 1388صورت گرفته است (توالیی، 

هاي اصلی  تواند در توسعه اجتماعی به عنوان یکی از شاخه می
توسعه و  يها نهیتا زم کوشند یکشورها م یتمامته باشد، توسعه داش

 بهتر بشناسند. یورزش يها تیفعال يگسترش خود را از فراسو
هاي متعددي براي سنجش توسعه اجتماعی مطرح گردیده  شاخص

وضعیت فعلی جامعه ایران با نظر ") در مقاله 1380است. اکبري (
هفت شاخص توسعه اجتماعی را  "هاي توسعه اجتماعی به شاخص

 انتخاب کرد که عبارت بودند از: 
میزان  -3درصد شاغالن  -2درصد شاغالن در صنعت  -1

تا  6درصد کودکان  -5 امید به زندگی -4مرگ و میر نوزادان 
هایی  درصد خانواده -6سال که اشتغال به تحصیل دارند.  10

ا سوادي درصد ب -7 که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.
 سال به باال. 15مردان و زنان 

هاي زیر را به عنوان  ) شاخص1390فالح خوش خلق (
 شاخص هاي توسعه اجتماعی معرفی نمود:

همبستگی اجتماعی (افزایش جمعیت، افزایش تراکم  -1
 اخالقی، افزایش تقسیم کار اجتماعی)

مین و رفاه اجتماعی (درآمد، افزایش رفاه، افزایش تأ -2
بهبود الگوي مصرف، افزایش طول عمر و امید به 
زندگی، افزایش رضایت از زندگی، گذران اوقات 

 کاهش فقر.  -3فراغت) 
هاي  هاي انجام شده شاخص با توجه به اینکه در پژوهش

حاضر  متفاوتی براي توسعه اجتماعی بیان شده است در پژوهش
 ها مد نظر قرار گیرد. خواهد شد تا ترکیبی از این شاخصسعی 
به  دیام رفاه اجتماعی(خوشبختی، عزت نفس، آرامش ، -1

 )و ... مسکن ی، میزان برخورداري از امکانات،زندگ
ال بهداشت، تغذیه، استعمسالمت فردي و اجتماعی ( -2

 )مواد مخدر، فساد، سالمت جسمی و ...
(همبستگی در جامعه،  یوحدت و انسجام اجتماع -3

 )هاي داخلی و ... کشمکش و تضاد قومی، درگیري
بین زن  فاصله طبقاتی، میزان تبعیضعدالت اجتماعی ( -4

 قدرت و ...) ،و مرد، نحوه توزیع درآمد

                                                                      



 35 یتوسعه اجتماع يبر شاخص ها ینقش ورزش قهرمان یبررسعلی قائدي و همکاران:  

ه نقش ورزش بر هر یک از در زمین هایی تا به حال پژوهش
 هاي توسعه اجتماعی انجام شده است.  زیر شاخه
هاي  وهشی نشان داد که بین شاخصژپ) در 2012( 4بالدي

داري در افراد ورزشکار  زندگی و خوشبینی تفاوت معنیامید به 
وجود دارد و افراد ورزشکار در وضعیت بهتري نسبت به افراد 

 غیر ورزشکار قرار دارند. 
 بین اندام تناسب و سالمتی ترویج براي ها حکومت اغلب
 عمل ورزش به در توجهی قابل گذاري سرمایه شهروندان

 گذاري سرمایه ورزشی بخش در ها دولت اندازه هر. آورند می
 همان به شوند، می ورزش کشیده سمت به شهروندان و کنند می

 یابد می کاهش پزشکی و درمانی هاي هزینه میزان
) نشان داد که ورزش بر 1395). سوري(2009، 5(وادینگتون

 است و همچنین رمضانیکیفیت زندگی زنان سالمند اثرگذار 
هاي منظم ورزشی بر بهبود کیفیت  ) بیان کرد که فعالیت1392(

یی دارد. زندگی دانشجویان به خصوص دختران تأثیر به سزا
اثر ورزش "مروري تحت عنوان  ) در پژوهشی2012احسانی (

بیان نمود که هدف اصلی ورزش پیشگیري از  "بر کاهش جرم
وان یک هدف فرعی در جرم و جنایت نیست، اما به عن

 مثبتی بر دوري جوانانپیشگیري از جرم بسیار مؤثر است و اثر 
با عنوان  پژوهشی) در 2010( 6از جرم و جنایت دارد. کندي

به ورزش برخی از اقشار  "توسعه اجتماعی از طریق ورزش"
مردم، از جمله زندانیان پرداخت و عنوان کرد که ورزش در بین 

رفتار و روابط اجتماعی آنان، سالمت  زندانیان، سبب بهبود
 7شود. سیمون و همکاران روانی میفیزیکی و همچنین سالمت 

اثر نتیجه ورزش راگبی روي "با عنوان  ) در پژوهشی2007(
نشان دادند  "پرخاشگري تماشاگران و گرایش به نوشیدن الکل

قبل و بعد از بازي تماشاگران که بین میزان پرخاشگري 
داري وجود دارد و نتیجه  ه و بازنده تفاوت معنیهاي برند تیم

مسابقه تأثیر مستقیمی در بروز پرخاشگري تماشاگران دارد. 
 پژوهشی که در جنوب استرالیا) در 2007( 8اسمیت و همکاران

نفر انجام دادند به این نتیجه  131هفته بر روي  16تا  10طی 
فشار رسیدند که انجام مرتب ورزش در کاهش استرس، کاهش 

ثري یت زندگی افراد مورد بررسی نقش مؤخون، و بهبود کیف
 داشت. 

4. Baledi 
5. Waddington  
6. Kennedy, D 
7. Simon M, Jonathan p 
8. Smith, Carolline. Hancock, Heather. Mortime, Jane 
Blake and Eckerta, Kerena 

بررسی آثار "تحت عنوان  پژوهشی) در 1386احمدي (
بر هویت ملی  2006نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 

عنوان کرد که: پس از شکست تیم ملی  "شهروندان یاسوج
هاي هویت ملی  رهبرابر تیم مکزیک و پرتغال، نم فوتبال ایران

در ابعاد مختلف به صورت کلی کاهش یافت اما پس از کسب 
هاي هویت ملی  در مقابل آنگوال روند کاهش نمره تساوي

داري هم مشاهده نگردید.  متوقف گردید؛ اما افزایش معنی
 "فوتبال و هویت") در پژوهشی تحت عنوان 1386هاشمی (

رداخت و به نتایج به بررسی رابطه بین فوتبال و هویت ملی پ
 ذیل دست یافت:

ترین نمادهاي ملی  کی از شاخصتیم ملی فوتبال به ی -1
ست و حضور این تیم در عرصه تبدیل شده ا

هاي بین المللی و جهانی سرمایه بزرگی از  رقابت
 حمایت و همدلی ملی را به همراه داشته است.

ها و  سلمانان غیر ایرانی، از جمله عربحمایت م -2
هاي  آلمان، از تیم ایران و سایر تیم نان مقیممسلما
اي از بروز هویت فرا ملی را  سلمان جلوههاي م کشور

 .نشان می دهد
ورزش موتور ") در پژوهشی تحت عنوان 2008(  9لورمور

اي ورزش  هاي توسعه موارد زیر را به عنوان کارکرد "جدید توسعه
هاي فیزیکی، باال بردن سطح  نام برد: حل تعارض، زیر ساخت

آگاهی به ویژه از طریق آموزش و پرورش، تأثیر مستقیم بر سالمت 
 جسمی و روانی، رفاه عمومی، توسعه اقتصادي و کاهش فقر. 

تمامی  هم دربحث م با وجود اینکه توسعه به عنوان یک
اران شود، مقامات ورزشی، سیاست گذ محافل ورزشی مطرح می

اي نسبت به توسعه و نقش  و طرفداران درك ساده لوحانه
ري که ). به طو2011، 10ورزش در آن دارند (هارتمن

اهش مشارکت ورزشی و هاي بین المللی در مورد ک سازمان
ایت، مسائل اجتماعی مانند افزایش نرخ جرم و جن ارتباط آن با

بلوم و کنند ( مواد مخدر و ... ابراز نگرانی میمصرف 
، 2005، 13، کانینگهام2001، 12، برنت2005، 11همکاران

مقاالت بین المللی در ). 2004، 15، نیکولز2005، 14السون
و  هیو به ندرت مورد تجز دهیگرد ورزشاشارات گذرا به  توسعه،

از  شیمقاله در ب نیقرار گرفته است و در زمان نوشتن ا لیتحل

9. Livermore 
10. Hartmann 
11. Bloom M., Grant M, & Watt D 
12. Burnett 
13. Cunningham 
14. Lawson 
15. Nichols 
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بار به ورزش  12تنها  ،ریسال اخ 15 یعلم پژوهش 70000
به  شهیهمورزش  رانیدر ا). 2008( لورمور،  شده است اختهپرد

مورد توجه قرار گرفته  توسعه در یاز مباحث فرع یکیعنوان 
رکن  کیبه عنوان  افتهیتوسعه  يکه در کشورها یموضوع .است

شود. در  یبه آن نگاه م یاعو اجتم یاسیس ،يمهم اقتصاد
 یناخالص مل دیاز تول یآلمان، بخش قابل توجه رینظ ییکشورها

آورند. اما در  یورزش به دست م ياقتصاد نقرو قیخود را از طر
اقتصاد  قیاز طر یناخالص مل دیدرصد از تول کیکمتر از  رانیا

( ستاد اجرایی کنفرانس اقتصاد و ورزش،  شود یم نیمأورزش ت
هاي کوچکی از  ها، زیر شاخه ). در هر کدام از پژوهش1390

توسعه اجتماعی و نقش ورزش بر آن مورد بررسی قرار گرفته 
هاي توسعه اجتماعی را  پژوهشی که همه شاخص یولاست، 

مورد بررسی قرار دهد، انجام نگرفته است. الزم است تا با بررسی 
ها  هاي توسعه اجتماعی، نقش ورزش بر این شاخص صشاخ

 مشخص گردد. این پژوهش به دنبال این است تا با بررسی نقش 
به این سؤال پاسخ داده  اجتماعی توسعه يها شاخصبر ورزش 

نقش شود که دیدگاه متخصصان و مدیران ورزش در ارتباط با 
 چیست؟ اجتماعی هاي توسعه ورزش قهرمانی بر شاخص

 
 پژوهش شناسی روش
 جمع آوري روش و پیمایشی اجرا روش توصیفی، پژوهش روش

جامعه آماري این پژوهش شامل مدیران . بود میدانی اطالعات
هاي ورزشی) و متخصصین (اساتید و  (شاغل در فدراسیون

هاي تهران)  دانشجویان مقطع دکتري مدیریت ورزشی دانشگاه
بر اساس جدول مورگان حجم  .نفر) بود 700ورزش کشور (حدود 

پرسشنامه  203نفر مشخص گردید که تعداد  248نمونه آماري 
شاغل در فدراسیون)  51دانشجوي دکتري،  113استاد،  39(

اي تصادفی صورت  گیري به صورت طبقه برگشت داده شد. نمونه
فراوانی،  درصد و فراوانی جداول، شامل توصیفی آمار پذیرفت. از

 از استنباطی آمار در قسمت .ها استفاده گردید هبراي توصیف داد
توزیع،  بودن نرمال بررسی جهت اسمیرنوف -کلموگروف آزمون

آزمون تی استودنت تک گروهی و مستقل، آزمون تحلیل واریانس 
و تحلیل  20نسخه   spssو آزمون دانکن با استفاده از نرم افزار 
 تفاده شد.اس 8/8عاملی تأییدي با نرم افزار لیزرل نسخه 

 نقش بتوان آن وسیله به که معتبر و دقیق ابزار فقدان دلیل به
 هاي توسعه اجتماعی بررسی کرد، ورزش قهرمانی را بر شاخص

 محتوایی و صوري تعیین روایی جهت. شد تهیه اي پرسشنامه اولیه
 تربیت بدنی توزیع متخصصان و دانشگاه اساتید از نفر 15 بین در

اضافه نمودن تعدادي از سؤاالت پرسشنامه در شد و پس از حذف و 
هاي توسعه  دو بخش اطالعات جمعیت شناختی و شاخص

اجتماعی شامل پنج شاخص رفاه اجتماعی، سالمت فردي، سالمت 
اجتماعی، وحدت و انسجام اجتماعی و عدالت اجتماعی تنطیم 

 قرار تأیید گردید و پس از توزیع مجدد، روایی محتوایی آن مورد
و روایی سازه پرسشنامه با آزمون تحلیل عاملی تأییدي مورد  گرفت

 30در آزمون مقدماتی و  آن پایایی همچنین. تأیید قرار گرفت
 .شد ) تعیینα=  92/0کرونباخ ( آلفاي آزمون وسیله آزمودنی به
بود  ارزشی 5 لیکرت طیف و شامل سؤال 38 بر مشتمل پرسشنامه

 گذاري گردید. نمره 5تا  1از که از بسیار کم تا بسیار زیاد و 
 
  هاي پژوهش یافته

را  پژوهش هاي هاي جمعیت شناختی نمونه ویژگی .1جدول 
 دهد. می نشان

 

 هاي پژوهش هاي جمعیت شناختی نمونه توزیع فراوانی ویژگی .1جدول

 فراوانی درصد تعداد گروه متغیر

 7/53 109 مرد جنسیت
 3/46 94 زن

 سن

 8/11 24 سال 30کمتر از 
 8/45 93 سل 40تا  30بین 
 6/28 58 سال 50تا  40بین 

 6/13 28 سال 50بیشتر از 

 تحصیالت

 8/11 24 کارشناسی و پایین تر
 7/17 36 کارشناسی ارشد

 7/51 105 دانشجوي دکتري
 7/18 38 دکتري

 شغل
 3/44 90 دانشجو

 7/19 39 ت علمیهیأ
 1/25 51 شاغل در فدراسیون
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 3/11 23 سایر
 

چنین نتیجه  k-sاز آزمون  .2با توجه به نتایج جدول 
داري بزرگتر از سطح  شود که چون مقدار سطح معنی گرفته می

، بنابراین پرسشنامه توزیع طبیعی α=  05/0آزمون است، یعنی 

هاي  ها از آزمون راي انجام آزمون فرضیهبه همین دلیل ب دارد.
 .یک استفاده شدپارامتر 

 
 ها در پرسشنامه اسمیرنوف براي بررسی وضعیت طبیعی بودن داده –نتایج آزمون کلموگروف  .2جدول 

 میانگین تعداد پرسشنامه
انحراف 
 استاندارد

 k-sآمار 
سطح 

 معناداري

 086/0 253/1 378/0 414/3 203 هاي توسعه اجتماعی بررسی نقش ورزش قهرمانی بر شاخص
 

نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدي در  .3جدول به با توجه 
ها  خصوص روایی سازه پرسشنامه، بار عاملی تمامی شاخص

ها رابطه  تمام شاخص ؛ در نتیجهباشد می 3/0بیشتر از 

پیشگویی خوبی داري با عامل اصلی داشتند و توانستند  معنی
 .براي توسعه اجتماعی باشند

 
 نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدي براي بررسی روایی سازه پرسشنامه .3جدول 

 نتیجه میزان خطا T-value بار عاملی شاخص شاخص اصلی

عی
تما

 اج
سعه

تو
 

 تأیید شد 29/0 76/5 55/0 رفاه اجتماعی
 تأیید شد 26/6 78/6 64/0 سالمت فردي

 تأیید شد 57/0 93/8 83/0 سالمت اجتماعی
 تأیید شد 25/0 94/3 39/0 وحدت و انسجام اجتماعی

 تأیید شد 39/0 31/5 51/0 عدالت اجتماعی
 

یران ورزش، از آزمون براي بررسی نگرش متخصصان و مد
کـه بـا   دهـد   . نشان مـی 4شد. جدول اي استفاده  تی تک نمونه

است، بـین   05/0که کمتر از  001/0داري  توجه به سطح معنی
ار آزمـون از  میانگین نگرش متخصصان و مدیران ورزش و مقد

 95/0داري وجود دارد. لذا بـا اطمینـان    نظر آماري تفاوت معنی

ط هاي پژوهش در ارتبـا  توان نتیجه گرفت که نگرش نمونه می
هاي رفاه اجتماعی، سـالمت   زش قهرمانی بر شاخصبا تأثیر ور

در و فردي، سالمت اجتماعی، وحدت و انسجام اجتمـاعی زیـاد   
شـاخص   5شاخص عدالت اجتماعی کم می باشد و در مجموع 

 .باشد هاي پژوهش مثبت می نگرش نمونه

 
 هاي پژوهش آزمون تی تک گروهی نگرش نمونههاي مرکزي و پراکندگی و نتایج  شاخص. 4جدول 

 3مقدار آزمون : 

 میانگین تعداد شاخص
انحراف 
 استاندارد

خطاي 
استاندارد 

 میانگین
T 

درجه 
 آزادي

اختالف 
 میانگین

سطح 
 معناداري

 00/0* 400/0 202 278/10 038/0 481/0 400/3 203 رفاه اجتماعی
 00/0* 401/0 202 939/8 044/0 556/0 402/3 203 سالمت فردي

 00/0* 276/0 202 612/5 049/0 609/0 276/3 203 سالمت اجتماعی
 00/0* 385/0 202 035/7 054/0 678/0 385/3 203 وحدت و انسجام اجتماعی

 00/0* -258/0 202 -707/4 054/0 680/0 741/2 203 عدالت اجتماعی
 00/0* 241/0 202 079/7 034/0 421/0 241/3 203 شاخص 5مجموع 
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براي بررسی تفاوت بین دیدگاه مردان و زنان از آزمون تی 

وجه با ت که دهد . نشان می4مستقل استفاده شد. نتایج جدول 
، بین نگرش 638/0داري  به تی محاسبه شده و سطح معنی

باط با نقش ورزش قهرمانی بر هاي پژوهش در ارت نمونه
اجتماعی بر اساس جنسیت تفاوت هاي توسعه  شاخص

 .داري وجود نداشت معنی
 

هاي اجتماعی با توجه به متغیر  ها در ارتباط با نقش ورزش قهرمانی بر شاخص نتایج آزمون تی مستقل در خصوص مقایسه نگرش نمونه .5جدول 
 جنسیت

 داري سطح معنی درجه آزادي T میانگین تعداد گروه
 270/3 109 مرد

893/0 201 638/0 
 31/3 94 زن

 
 هاي نمونه دیدگاه تفاوت مقایسه براي .6 جدول به توجه با

 تحلیل آزمون از ها آزمودنی تحصیالت سطح اساس بر پژوهش
 هیچ در ور،مذک آزمون نتیجه به توجه با .گردید استفاده واریانس

 هاي بین نگرش گروه اجتماعی توسعه هاي شاخصاز  یک

 <05/0 ندارد( وجود تفاوت تحصیالت سطح اساس بر مختلف
p (نقش مختلف تحصیالت با افراد دیدگاه از دیگر عبارت به ؛ 

 یکسان اجتماعی توسعه هاي شاخص بر قهرمانی ورزش
 .باشد می

 
 تحصیالت سطح به توجه با اجتماعی توسعه هاي شاخص بر قهرمانی ورزش نقش ها در ارتباط با واریانس، بررسی نگرش نمونه تحلیل آزمون نتایج. 6 جدول

 میانگین تعداد تحصیالت شاخص
انحراف 
 استاندارد

 درجه آزادي
آماره 

F 
P_value  درون

 گروهی
بین 

 گروهی

 رفاه اجتماعی

 3 199 418/0 426/3 24 تر کارشناسی و پایین

354/0 786/0 
 3 199 520/0 423/3 36 کارشناسی ارشد

 3 199 463/0 421/3 105 دانشجوي دکتري
 3 199 530/0 326/3 38 دکتري
 3 199 481/0 400/3 203 مجموع

 سالمت فردي

 3 199 627/0 514/4 24 کارشناسی و پایین تر

102/1 350/0 
 3 199 462/0 538/3 36 ارشدکارشناسی 

 3 199 558/0 366/3 105 دانشجوي دکتري
 3 199 577/0 321/3 38 دکتري
 3 199 556/0 402/3 203 مجموع

 سالمت اجتماعی

 3 199 790/0 535/3 24 کارشناسی و پایین تر

227/1 302/0 
 3 199 542/0 209/3 36 کارشناسی ارشد

 3 199 548/0 265/3 105 دانشجوي دکتري
 3 199 675/0 225/3 38 دکتري
 3 199 609/0 276/3 203 مجموع

وحدت و انسجام 
 اجتماعی

 3 199 557/0 250/3 24 کارشناسی و پایین تر

760/0 518/0 
 3 199 624/0 389/3 36 کارشناسی ارشد

 3 199 707/0 460/3 105 دانشجوي دکتري
 3 199 708/0 289/3 38 دکتري
 3 199 678/0 385/3 203 مجموع

 عدالت اجتماعی

 3 199 884/0 647/2 24 کارشناسی و پایین تر

037/1 378/0 
 3 199 822/0 607/2 36 کارشناسی ارشد

 3 199 646/0 837/2 105 دانشجوي دکتري
 3 199 499/0 680/2 38 دکتري
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 3 199 680/0 741/2 203 مجموع
 

. نتیجه آزمون تحلیل واریانس، در مقایسه 7با توجه به جدول 
هاي مختلف شغلی، در  هاي پژوهش بر اساس گروه دیدگاه نمونه

هاي سالمت اجتماعی، وحدت و انسجام اجتماعی و عدالت  شاخص
هاي  ). اما بررسی شاخصP <05/0اجتماعی تفاوت وجود ندارد ( 

) و سالمت P  , 212/3  =F=025/0 > 05/0 رفاه اجتماعی (
دارد که  ) بیان میP  , 124/3  =F=028/0 > 05/0 فردي (

هاي مختلف، متفاوت  میزان این دو شاخص از دیدگاه افراد با شغل
 است.

 
 هاي توسعه اجتماعی با توجه به متغیر شغل ها در ارتباط با نقش ورزش قهرمانی بر شاخص نتایج آزمون تحلیل واریانس، نگرش نمونه .7جدول 

 میانگین تعداد شغل شاخص
انحراف 
 استاندارد

 درجه آزادي
آماره 

F 
P_value  درون

 گروهی
بین 

 گروهی

 رفاه اجتماعی

 3 199 438/0 455/3 90 دانشجو

212/3 *025/0 

 3 199 536/0 182/3 39 هیأت علمی
شاغل در 
 فدراسیون

51 436/3 469/0 199 3 

 3 199 462/0 614/3 23 سایر
 3 199 481/0 400/3 203 مجموع

 سالمت فردي

 3 199 519/0 416/3 90 دانشجو

124/3 *028/0 

 3 199 633/0 164/3 39 هیأت علمی
شاغل در 
 فدراسیون

51 540/3 511/0 199 3 

 3 199 566/0 375/3 23 سایر
 3 199 556/0 402/3 203 مجموع

 سالمت اجتماعی

 3 199 496/0 287/3 90 دانشجو

434/2 067/0 

 3 199 576/0 045/3 39 هیأت علمی
شاغل در 
 فدراسیون

51 373/3 692/0 199 3 

 3 199 829/0 513/3 23 سایر
 3 199 609/0 276/3 203 مجموع

وحدت و انسجام 
 اجتماع

 3 199 735/0 504/3 90 دانشجو

224/1 303/0 

 3 199 723/0 269/3 39 هیأت علمی
شاغل در 
 فدراسیون

51 302/3 562/0 199 3 

 3 199 647/0 437/3 23 سایر
 3 199 678/0 385/3 203 مجموع

 عدالت اجتماعی

 3 199 682/0 796/2 90 دانشجو

006/1 392/0 

 3 199 483/0 662/2 39 هیأت علمی
شاغل در 
 فدراسیون

51 672/2 759/0 199 3 

 3 199 798/0 050/3 23 سایر

 مجموع
2

03 
74

1/2 
680/0 199 3 

 
با تر از آزمون تکمیلی دانکن استفاده شد.  جهت بررسی دقیق

هاي رفاه  . نتیجه آزمون دانکن، در شاخص8توجه به جدول 
ت ت فردي دیدگاه افرادي که شغل آنان هیأاجتماعی و سالم

ها در  و دیدگاه آن استمتفاوت از سایر افراد  ،باشد می علمی
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 .باشد تر می مقایسه با دیگر افراد کمماعی در ارتباط با تأثیر ورزش قهرمانی بر شاخص رفاه اجت
 هاي رفاه اجتماعی و سالمت فردي نتایج حاصل از آزمون دانکن براي شاخص .8جدول 

عی
تما

 اج
فاه

ر
 

 تعداد شغل
زیر گروه بر اساي 

 درصد 5آلفاي 

ي
رد

ت ف
الم

س
 

 تعداد شغل
 زیر گروه بر اساي آلفاي

 درصد 5
 2زیر گروه 1زیرگروه 2زیر گروه 1زیرگروه 

  164/3 39 هیأت علمی  182/3 39 هیأت علمی
 375/3 375/3 23 سایر 436/3 436/3 51 شاغل در فدراسیون

 416/3  90 دانشجو 455/3  90 دانشجو
 540/3  51 شاغل در فدراسیون 614/3  23 سایر

P_value  079/0 255/0 P_value  161/0 362/0 

 
هاي توسعه اجتماعی با توجه به متغیر  ها در ارتباط با نقش ورزش قهرمانی بر شاخص واریانس، بررسی نگرش نمونهنتایج آزمون تحلیل . 9جدول 

 سن

 میانگین تعداد سن شاخص
انحراف 
 استاندارد

 درجه آزادي
درون  F P_valueآماره 

 گروهی
بین 

 گروهی

 رفاه اجتماعی

 3 199 444/0 469/3 24 30کمتر از 

663/1 177/0 
 3 199 542/0 311/3 93 40تا  30بین 
 3 199 353/0 513/3 58 50تا  40بین 

 3 199 479/0 416/3 28 50بیشتر از 
 3 199 /481 400/3 203 مجموع

 سالمت فردي

 3 199 474/0 375/3 24 30کمتر از 

602/0 615/0 
 3 199 636/0 421/3 93 40تا  30بین 
 3 199 444/0 460/3 58 50تا  40بین 

 3 199 543/0 271/3 28 50بیشتر از 
 3 199 556/0 402/3 203 مجموع

 سالمت اجتماعی

 3 199 743/0 328/3 24 30کمتر از 

243/1 296/0 
 3 199 605/0 177/3 93 40تا  30بین 
 3 199 517/0 342/3 58 50تا  40بین 

 3 199 614/0 420/3 28 50بیشتر از 
 3 199 609/0 276/3 203 مجموع

وحدت و انسجام 
 اجتماعی

 3 199 681/0 340/3 24 30کمتر از 

880/3 *010/0 
 3 199 675/0 230/3 93 40تا  30بین 
 3 199 614/0 680/3 58 50تا  40بین 

 3 199 657/0 413/3 28 50بیشتر از 
 3 199 678/0 385/3 203 مجموع

 عدالت اجتماعی

 3 199 677/0 936/2 24 30کمتر از 

899/1 132/0 
 3 199 774/0 605/2 93 40تا  30بین 
 3 199 565/0 842/2 58 50تا  40بین 

 3 199 467/0 800/2 28 50بیشتر از 
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 3 199 680/0 741/2 203 مجموع
 

به  توجه ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. با بر اساس گروه سنی آن پژوهشهاي  براي مقایسه تفاوت نگرش نمونه 
 فردي، سالمت اجتماعی، رفاه هاي شاخص در سنی، مختلف هاي گروه پژوهش در هاي نمونه دیدگاه ، بین ورمذک آزمون نتیجه .9جدول 
  =010/0 > 05/0( اجتماعی  انسجام و وحدت شاخص بررسی اما). P <05/0(  ندارد وجود تفاوت اجتماعی عدالت اجتماعی و سالمت

p،880 /3 = F  (دیدگاه .10با توجه به جدول  متفاوت است. ،مختلف سنین با افراد دیدگاه از شاخص این میزان که دارد می بیان 
 .باشد دیگر افراد بیشتر می با مقایسه در دارند سن سال 50 از بیشتر و 50 تا 40 بین که افرادي

 
 نتایج حاصل از آزمون دانکن براي شاخص وحدت و انسجام اجتماعی .10جدول 

 تعداد سن
 درصد 5زیر گروه بر اساي آلفاي 

 2زیر گروه 1زیرگروه 
  230/3 93 40تا  30بین 

  340/3 24 30کمتر از 
 413/3 413/3 28 50بیشتر از 

 680/3  58 50تا  40بین 
P_value  309/0 056/0 

 
 بحث و نتیجه گیري

هاي رفاه اجتماعی،  رزش قهرمانی تأثیر زیادي بر شاخصحاضر نشان داد که از دید متخصصان و مدیران ورزش، و پژوهشنتایج 
)، هاشمی 1386احمدي ( هاي پژوهش، سالمت اجتماعی و وحدت و انسجام اجتماعی دارد. این نتایج به طور کلی با نتایج سالمت فردي

)، وادینگتون 2008)، لورمور (2007)، اسمیت و همکاران (2010)، کندي (2012)، بالدي (2012)، احسانی (1390)، معینی فرد (1386(
 که د)، که اعالم کردن2007سیمون و همکاران ( پژوهشسویی دارد و با  هم )2011) و سانچز (2010)، کانتوما و همکاران (2009(

 باشد. سو می هم، نابر روي پرخاشگري افراد که یکی از زیر شاخص هاي سالمت استدارد نتیجه مسابقه تأثیر مستقیمی 
الوسکی و  هاي پژوهشکه با نتایج  زیادي بر شاخص رفاه اجتماعی داردکه ورزش قهرمانی تأثیر  حاضر نشان داد پژوهشنتایج 

هاي ورزش باعث افزایش امید،  ) که بیان کردند شرکت در فعالیت1389رمضانی نژاد ( ) و2012)، بالدي و همکاران (2005( 16مکالی
 خوانی دارد. هم ،شود تقاء ابعاد مختلف کیفیت زندگی میسرزندگی، نشاط و ار

ست که تماعی اهاي بسیار مهم توسعه اج رفاه یکی از شاخص رسد ورزش، نقش به سزایی در شاخص رفاه اجتماعی دارد. به نظر می
تواند  ). ورزش می1389اعی است (پیلوار، بعد اقتصادي، بعد حقوقی و بعد اجتم اي مانند بعد زیستی، بعد سیاسی، داراي ابعاد گسترده

تواند باعث افزایش روحیه و سرزندگی افراد، بهبود کیفیت زندگی،  ها می نقش مهمی در این شاخص ایفا نماید. شرکت در این فعالیت
توانند با سرمایه گذاري بر روي  ریزان می ؛ لذا مسئوالن و برنامه)1392به زندگی، کاهش میزان فقر و .. گردد (افروزه،  افزایش امید

 ورزش به عنوان یک عامل اثر گذار رفاه اجتماعی از پتانسیل آن در راستاي ارتقاء توسعه اجتماعی استفاده نمایند.
 شاخص سالمت فردي و اجتماعی دارد که با نتایج پژوهش نی تأثیر زیادي برکه ورزش قهرما حاضر نشان داد نتایج پژوهش

گردد و نتایج  ایش سالمت فردي و روانی افراد میهاي ورزشی باعث افز ) که بیان کردند شرکت در فعالیت2007اسمیت و همکاران (
هاي ورزشی باعث پیشگیري از  ت در فعالیت) که بیان کردند شرک2010( 17)، کانستینتیناکوس و همکاران2013اکهلم ( هاي پژوهش

 ند که) که بیان نمود2010( 18کانتوما و همکاران پژوهششود و همچنین نتایج  وقوع جرم و کاهش تمایل زندانیان به ارتکاب جرم می
 خوانی دارد. مشکالت رفتاري افراد در جامعه کمتر شود، همتا  شود ورزشی باعث می

16. Elavsky, S. & McAuley, E 
17. Konstantinos's et al. 
18. Kantoma 

 

                                                                                                                                                    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Elavsky%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16198515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McAuley%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16198515
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نام برد. ولی ابعاد سالمت  توان به عنوان ابعاد مهم ت. سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی را میسالمت یک موضوع چند بعدي اس
توان  رشد علم و دانش این فهرست را می با . ابعاد روحی، عاطفی، شغلی، سیاسی و ... توان براي آن تعیین نمود؛ دیگري را نیز می

آید، باید  گ بناي توسعه اجتماعی به شمار میحوزه وسیع و مهم سالمت که سن). لذا با توجه به 2005گسترش داد (الواسکی و مکالی، 
نقش مهمی را ایفا نماید.  تواند تماعی و هم در بعد سالمت فردي میورزش هم در بعد سالمت اج .اي به این حوزه گردد توجه ویژه

عه، ثبات ی، کاهش فساد و انحرافات اجتماعی در جامهاي اجتماع مانی افراد، افزایش مهارتهاي ورزشی باعث بهبود وضعیت جس فعالیت
 ثر در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.تواند به عنوان یک وسیله مؤ . بنابراین ورزش می)2013شود (اکهلم،  کانون خانواده و ... می

 دارد که با نتایج پژوهششاخص وحدت و انسجام اجتماعی که ورزش قهرمانی تأثیر زیادي بر  حاضر نشان داد پژوهشنتایج 
هاي ورزشی باعث شادابی و نشاط، سالمتی، آرامش، فرهنگ پذیري، نظم اجتماعی،  ) که بیان کرد شرکت در فعالیت1392نوربخش (

 خوانی دارد. گردد، هم می تعادل اجتماعی، همبستگی اجتماعی، ثبات و پایداري، یادگیري سیاسی، کاهش خشونت و وفاق اجتماعی
 اي وسیله ورزش آن است.، ایجاد وحدت و انسجام در جامعه و باال بردن هویت ملی در ترین کارکردهاي ورزش از مهم یکی دیگر

 هاي گروه بین در خصوصه ورزش ب طریق از اعتبار است. کسب جهانی جامعه یا ملی محلی، سطح در اجتماعی اعتبار کسب براي
 کشورهاي براي به ویژه ورزش طریق از اعتبار جهانی کسب سطح در همچنین. باشد می مرسوم کشور یک داخل در نژادي و قومی

 بین در خاص هویت ایجاد سبب رشته یک در ورزشی موفقیت. است باالیی برخوردار اهمیت از یافته استقالل تازه کشورهاي یا کوچک
یا  ورزش وسیلهه ب که یوحدت احساسنماید و  می تقویت ها بین آن در را بودن و متحد بودن یکی احساس و گردیده جامعه یا گروه یک
با توجه به ). 1391شود (گودرزي و همکاران،  استفاده ملت یا شهر هویت احیاي یا ایجاد براي تواند می ،شود می ایجاد ورزشی تیم یک

ابزار مناسب  نیاستفاده از ا يبراهاي مختلف جامعه رد و قشررفع تبعیض بین زن و م نقش آن در همچنیندر توسعه و  نقش ورزش
 ریزي مناسب انجام گیرد. بایستی برنامهتوسعه در سطوح مختلف 

 پژوهش که با نتایج توسط بر شاخص عدالت اجتماعی داردکه ورزش قهرمانی تأثیري در حد م حاضر نشان داد نتایج پژوهش
 .خوانی دارد اي ورزش نام برد، هم هاي توسعهکارکرد ي و کاهش فقر را به عنوان) که رفاه عمومی، توسعه اقتصاد2008لورمور (

که پرداختن به عدالت  وجه نظریه پردازان قرار گرفته و ثابت شدههاي مورد ت از ضرورت ،امروزه عدالت اجتماعی به لحاظ بسیاري
ز فقر، جرم و جنایت و برو شود که اجتماعی از ضروریات بقاي یک جامعه است و عدم رعایت عدالت اجتماعی منجر به مواردي می

خود را هاي  اي استعداد شود که تا عده باشد. عدم رعایت عدالت اجتماعی و یا به عبارتی نابرابري باعث می ها می آن ي آشوب از جمله
ها  وقعیتهاي مناسب از راهیابی به این م هاي برابر جامعه را انحصاري کنند و دیگران را به رغم استعداد بیشتر باور کرده و موقعیت

ومی، توسعه اي مانند افزایش رفاه عم پژوهش، ورزش داراي کارکردهاي توسعه). با توجه به نتایج 1390محروم سازند (خوش خلق، 
کار گرفته ه تواند به عنوان راهکاري مناسب در راستاي تحقق عدالت اجتماعی ب ) و می2008باشد (لورمور،  اقتصادي و کاهش فقر می

 شود.
عه اجتماعی وجود نداشت که این داري در راستاي نقش ورزش قهرمانی بر توس ها تفاوت معنی در اکثر گروه پژوهشایج بر اساس نت

بر نقش مهم و تأثیر گذار ورزش بر توسعه اجتماعی آگاه و در این مهم اتفاق نظر  هاي پژوهش د بیانگر این باشد که اکثر نمونهتوان می
 دارند.
هاي توسعه اجتماعی داشته باشد از این رو پیشنهاد  واند تأثیر زیادي بر ارتقاء شاخصت ش، ورزش قهرمانی میپژوهبا توجه به نتایج  

با دادن آگاهی الزم هم و  هدف و چشم انداز ورزش مشخص گردد تا هم اي مناسب در سطح ملی صورت بپذیرد؛ شود طرح و برنامه می
هاي مختلف توسعه جامعه، زمینه مشارکت بیشتر  نقش و جایگاه ویژه ورزش در شاخص ریزان و مردم در خصوص به مسئوالن، برنامه

 .مردم و سرمایه گذاري مسؤالن در ورزش فراهم گردد و از این ظرفیت مهم در راستاي توسعه جامعه بهره الزم برده شود
 

 منابع
 يشهروندان (مطالعه مورد یمل تیبر هو 2006 یاندر جام جه رانیفوتبال ا یمل میت جیآثار نتا ی). بررس1386( روسیس ،ياحمد -
. یزندگ تیفیبر ک یورزش يها تیمشارکت در فعال ری). تأث1392( یعل افروزه،##).37یاپی(پ 1سال پانزدهم، شماره  ،کیفصلنامه المپ ).سوجای

با نظر به  رانیجامعه ا یفعل تی). وضع1380( غضنفر ،ياکبر##قم. یدانشگاه صنعت شرفت،یپ شگامانیکنگره پ نیسوم دهیمقاالت، برگز دهیچک
جان اورت  پارك،##.یو فرهنگ یشرکت انتشارات علم :تهران ی،توسعه اجتماع شیمجموعه مقاالت هما ی.توسعه اجتماع يشاخص ها

نشر  :هفدهم، تهران شیرایو ،یملک افضل نیبا نظر حس یتهران یشجاع نیترجمه حس ی.اجتماع يریشگیو پ ی). درسنامه پزشک1384(
نامه  انیپا .1347-1387 يسال ها یط ینفت يبا درآمدها رانیدر ا یرفاه اجتماع تیرابطه وضع ی). بررس1389نور محمد ( لوار،یپ##سماط.
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 یزندگ تیفیو ک یجسمان یآمادگ ،یجانیهوش ه نی). ارتباط ب1392عباس ( ،یمادوان انینظر رضا؛یعل ،یرمضان##.49-66، صص 4
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