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 چکیده

از طریق  توانندیابد. این ابعاد میی معنا میزندگ تیفیکی و اجتماع ییشکوفای، اجتماع رشیپذتوسعۀ اجتماعی در کنار مفاهیمی مانند 
روش پژوهش  .جام شدناتبیین نقش ورزش در توسعۀ اجتماعی ایران باهدف رو پژوهش حاضر ینازایابند. توسعۀ ورزش در جامعه بهبود 

آن شامل  يآمار ۀانجام گرفت که جامع یبرفصورت گلولهبه یفیک يریگانجام گرفت. نمونه یدانیصورت م) بود و بهیکم -یفی(ک ختهیآم
ماري آ نهنمو زین یدر بخش کم. داشتند یو پژوهش یآموزش تیفعال ی ورزشیشناسجامعه ینۀکه درزم بود نخبگان دانشگاهی و اجرایی

 نظري و ۀبر اساس مطالع ).565به روش در دسترس انتخاب شدند ( ت ساختاريالمعاد يسازپژوهش به تعداد قابل کفایت جهت مدل
ردید تنظیم گطراحی و  شاخص اصلی 3و  سؤال 54در قالب  ايساخته محقق ۀمتخصصان، پرسشنامنفر از  17با  یافتهساختار یمهن مصاحبه

ت المعاد يسازتأیید شد. از روش مدل پایایی، آلفاي کرونباخاز طریق  وروایی و آزمون تحلیل عاملی، و با استفاده ازنظر متخصصان 
هاي پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل مسیر، متغیر فرهنگ ورزشی به میزان . بر اساس یافتهاستفاده شد هایافتهجهت تحلیل ري ساختا

توان یمرو ینازاعی شود. سعۀ اجتماتواند منجر به تویم 90/0یر دارد. همچنین متغیر توسعۀ ورزش به میزان تأثبر توسعۀ ورزش  96/0
توان نتیجه گرفت که ورزش هاي این پژوهش میاي در توسعۀ اجتماعی ایران دارد. مطابق یافتهکنندهیینتعنتیجه گرفت که ورزش نقش 

گذاري سرمایه شود که میزان توجه مدیران بهي بگذارد. لذا پیشنهاد میجابهتواند پیامدهاي مطلوب اجتماعی را هاي ورزشی میو فعالیت
 ی معطوف گردد.فرهنگ ورزشدر بخش بهبود 

 
  هاي کلیديواژه

 .توسعه اجتماعی، توسعه ورزشی، فرهنگ، ورزش

                                                           
  :gmail.com0032Habbasi Email@                                                                      09188400364نویسنده مسئول : تلفن :  ∗ 

mailto:Habbasi0032@gmail.com
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 مقدمه

از افراد است،  رییسرعت در حال تغکه به ییایدر دن

مانند  یو اجتماع یشخص يهااز مهارت یعیوس فیط جادیا

، یاجتماع يارتباط همساالن، رفتارها يهامهارت

 يهاحل مسئله و مهارت يها، مهارتيرهبر يهامهارت

 نیا که افرادی. هنگامشوندیمند مبهره یو اجتماع یشخص

تنها ، نهدهندیرا پرورش م یو اجتماع يفرد يهامهارت

ه احتمال انتقال خواهند بود، بلک يترموفق هايیادگیرنده

شواهد  .)35خواهد بود ( شتریب زینآینده به  آمیزتریتموفق

مشارکت در  قیاز طر توانندیکه جوانان م دهدینشان م

 را پرورش دهند یو اجتماع يفرد يهامهارت نیاورزش، 

و ورزش  بدنییتترب قیاز طر یاجتماع توسعۀ). 34(

، محققان و گذارانیاستموردتوجه روزافزون سازپیش یشب

 یاجتماع یژگیبا توجه به و ).17پزشکان قرار گرفته است (

 يبرا یمناسب ۀلیوس ورزش ،هاي بدنییتفعالمشارکت در 

در نظر گرفته  افراد یو اجتماع یشخص يهارشد مهارت

ی، به اجتماع توسعۀ توان در خصوصیملذا ، شوندیم

 یستگی)، شا33( یاجتماع يرفتارهامانند  یاصطالحات

 یعاطف - یاجتماع يریادگی، یاجتماع تی، مسئولیاجتماع

)، 2008( سیانودیبه گفته گوداس و ج اشاره کرد.) 32(

 يبرا یمناسب ۀنیزم ،ورزش مشارکت درکه  یلیاز دال یکی

 ریها به سامهارت نی، انتقال ااستها مهارت نیا يریادگی

 هايیتعنوان مثال، در فعالاست. به یزندگ يهاحوزه

 ادی توانندیم یمناسب آموزش طیکودکان تحت شرا ی،ورزش

 يبرقرار يکه چگونه مشکالت را حل کنند و  برا رندیبگ

در این ). 20کار کنند( میت کیعنوان به ، چگونهارتباط

و  یشخص تیآموزش مسئول يالگو توان بهیمخصوص 

جلب  يکه در ابتدا برا) اشاره کرد 2011ن(سویهل یاجتماع

، اکنون بودشده  جادیدر جامعه ا دیدهیبنان آسمجدد جوا

اجرا بدنی یتمنظم ترب يهادر کالس ياطور گستردهبه

 ).22( شودیم

کمک  فرد ذهنی رشد و سالم روان گیريشکل به ورزش

هاي کلیشه تخریب ی درتوجهقابلاثر  همچنین. کندیم

 کیعنوان به ،فرهنگ ورزش .)33( دارد فرهنگی و جنسیتی

 هايیدهکه در پد شودمی فیخاص تعر یفرهنگ دهیپد

فرهنگ ورزش . شودیارائه م یورزش یو زندگ یورزش

 نیو همچن ياز کل فرهنگ بشر ناپذیرییجدا یبخش

، ورزش نیبنابرا .)18(است یاعفرهنگ اجتم ،فرهنگخرده

از عوامل  ياریشامل بس واست  یفرهنگ ستمیس کیخود 

، دانش و هایستمو س نیازجمله زبان و نمادها، قوان یفرهنگ

 یورزش یۀو روح یورزش میها، مفاه، رفتار و ارزشيآورفن

 ي، فرهنگ ورزش مجموع تمدن مادنیاست. بنابرا رهیو غ

ي هاشاخصبنابراین ورزش بر  .)25(است يو تمدن معنو

 ،سالمت فردي ،رفاه اجتماعی توسعۀ اجتماعی مانند

). 5اثر دارد (وحدت و انسجام اجتماعی  ،سالمت اجتماعی

توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه و بیانگر 

 ). 4( کیفیت نظام اجتماعی است

تواند در توسعه اجتماعی با توجه به نقشی که ورزش می

-دولتهاي اصلی توسعه داشته باشد، عنوان یکی از شاخهبه

هاي توسعه و گسترش خود را از نهکوشند تا زمیمی ها

). بنابراین 5آورند ( هاي ورزشی به دستفعالیت طریق

یک عامل مثبت در اجتماع، توسعه یابد.  عنوانبهورزش باید 

و ورزش بدنی یتبه نقش ترب یروزافزون لیتما ینکهباوجودا

توجه داشت که صرفاً  دیوجود دارد، با یاجتماع توسعۀدر 

مثبت  جیطور خودکار منجر به نتاشرکت در ورزش به

ورزش است که  انیمعلمان و مرب فهیوظ نیاشود. ینم

به  یمثبت جیکه تحت آن نتا مهیا نمایندرا  یآموزش طیشرا

 ییهابرنامه شامل ،یورزش يهابرنامه ).16دست آورند(

 یاتیتجرب ۀارائ يبرااي یلهعنوان وسهستند که از ورزش به

اهداف و شامل شود و یم خودشناسیکه موجب 

و انتقال  میتعم شیافزا يبرا است که هاییياستراتژ

به کار  یمهم زندگ يهاحوزه ریبه سا یزندگ يهامهارت
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. بر اساس مطالعات کریمی و همکاران )30روند(می

ورزش دوستی و معرفی ورزش  ۀتقویت روحی)، 2019(

تواند میزان مشارکت مثابه الگوي تعامل جمعی، میبه

). بنابراین فرهنگ 8رزشی را در جامعه افزایش دهد (و

کند. ورزش، نقش بسیار باالیی در توسعۀ اجتماعی ایفا می

تواند یک سبک زندگی سالم براي میدر ورزش مشارکت 

هاي منفی در اوقات از انجام فعالیت کند وجوانان ایجاد 

 نوبهبهنیز  هاسازمان. )24نماید (فراغت جوانان جلوگیري 

 مؤثرهاي بدنی در جامعه توانند در توسعۀ فعالیتخود می

تواند باشند. تصویب قوانین مربوط به لزوم تأمین بودجه، می

هاي به بهبود مشارکت ورزشی کمک کند و زمینه

ین نماید. بنابراین تأمزیرساختی را براي توسعه ورزش 

توانند با وضع قوانین در جهت هاي دولتی میسازمان

هاي ورزشی مسیر ارکنان سازمان به فعالیتگرایش ک

 حقیقت، ). در8اعتالي فرهنگ ورزش را هموار نمایند (

 توسعۀ اهداف به یابیدست در مختلفی هايراه از ورزش

 ابزاريعنوان به تواندورزش می ).27دارد ( پایدار نقش

 زیرا گیرد؛ قرارمورداستفاده  پایدار صلح ترویج براي واقعی

 اعتقادي مختلف توانایی ایجاد اهداف يهافرهنگ در ورزش

وجود  بامردم  بین هاییپل تواندو می مشترك دارد

 .)33کند ( ایجاد هاآن سیاسی یا فرهنگی اختالفات

 نظر براي توسعۀ پایدار در ورزش محرك اساسی یجه،درنت

 ).19شود (می گرفته

پژوهشگران در تحقیقات گذشته، توسعۀ ورزش را 

 عنوانبهدانند. راهبردي براي توسعۀ پایدار اجتماعی می

ي به امطالعه)، در 2021( 1و همکاران نییاولواتومثال 

منابع ازجمله بودجه، امکانات،  تیریمد يرهایمتغ یبررس

ورزش جامعه  ۀمربوط به توسع یو پرسنل ورزش زاتیتجه

 ها،یافتهبر اساس پرداختند.  یدولت یدر مؤسسات عال

                                                           
1 . Oluwatoyin 
2 . Uzhvenko 
3 . Bahir 

و  زاتیمنابع (بودجه ، امکانات ، تجه تیریمد يرهایمتغ

در ورزش  ۀبا توسع یتوجهطور قابل) بهیپرسنل ورزش

)، در 2020و همکاران ( 2یوژونکو. )28(جامعه ارتباط دارند

تحقیقی با عنوان جنبش المپیک و توسعۀ پایدار بیان 

ارتباطات اجتماعی قوي بین مردم  داشتند که ورزش موجب

سرانو و ). گونزالس33شود (هاي مختلف مییشگرابا 

)، در پژوهشی با بررسی کارآفرینی و 2020همکاران (

نوآوري پایدار به این نتیجه رسیدند که  کارآفرینی و نوآوري 

 دوارکنندهیامپایدار در ورزش، براي آینده صنعت ورزش 

نشان داد که  )،2020(3بهیر قیتحق هاي). یافته19است (

افغانستان دارد زندگی اجتماعی مردم در  یورزش نقش مهم

 و ها استآن یدر زندگ ناپذیريییجدابخش  نیو همچن

نقش  یو بدن یورزش يهاتیمشارکت در فعال

 .)11(افغانستان دارد لیدر رشد جامعه و قبا يفردمنحصربه

 طیشرا)  در تحقیقی به بررسی 2020(4سونسون و کوهن

توسعه  يدر ورزش برا یاجتماع ينوآور يسازمان برا یدرون

که  دادنشان  هاي حاصل از تحقیقپرداختند. یافته و صلح

و منابع  یسازمان يهارساختی، زيچگونه فرهنگ، رهبر

این د. نکنیم یرپذرا امکان یاجتماع ينوآور، سازمانی مال

مسئولین که  کندیکمک م یداخل طیشرا روش به شناسایی

تر و خالق يهاسازمان ۀاز توسعوانند بت گذارانیاستو س

 يهاطیدر مح تیکنند تا بتوانند با موفق یبانیپشت دارتریپا

)، در 2019و همکاران( 5کولت .)31(سازگار شوند یاجتماع

پژوهشی به عناصر پویایی توسعۀ ورزش پرداختند. 

مشارکت  تیاهم انینشان داد همه مربها آن وتحلیلیهتجز

بر و همچنین را درك کرده  یزشو ور یبدن هايیتدر فعال

این . شدندمتمرکز  یخاص یفن يهامهارت ۀتوسع

 دیروابط مثبت تأک جادیهمساالن در ا تیبر اهم پژوهشگران

 ۀتوسعبراي  افتهاریو منابع ساخت طیبه مح ازینکردند و 

4 . Svensson 
5 . Carine 
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و  1). کروزي14ورزش را ضروري دانستند (

بر توسعۀ ورزش و  مؤثر)، به بررسی عوامل 2019همکاران(

-آماده هاي تفریحی پرداختند. نتایج نشان دادزیرساخت

 نیترمهم شهروندان، يبرا ي اجتماعیهارساختیز يساز

اپستویل و  .)26( است توسعۀ ورزشعامل 

 یو اجتماع يفرد توسعۀ یبررس)، به 2019(2همکاران

ین ترمهمپرداختند. ورزش  ینۀکودکان و جوانان درزم

 ي؛اخالق کار وسعه از دیدگاه این پژوهشگران،هاي تشاخص

حل مسئله؛  ؛گیريیمهدف؛ تصم نییتع تیریکنترل و مد

ارتباطات و رفتار  ی،ابیمشارکت؛ دوست ؛يرهبر ت؛یمسئول

 نیب يامطالعه) در 2019علیاس(. )29بودند ( یاجتماع

(متقابل، اعتماد و شبکه  یاجتماع هیسرما يهاحوزه

بزرگسال  تیجمع کیدر  یبدن تیفعال) و سطح یاجتماع

متقابل و  يهنجارهاکرد. نتایج این مطالعه  یرا بررس یرانیا

 باالتر در مردان و زنان یبدن تیسطح فعال هب بستگیاعتماد 

 تیاز فعال يدر سطح باالتر ی، شبکه اجتماع حالینباا دارد.

 یمطالعه همبستگ نیگروه زنان نقش دارد. ا نیدر ب یبدن

 هیسرما يهابا شاخص یاجتماع-ياقتصاد يرهایمتغ

در  .)10(را نشان داد یبدن تیو سطح فعال یاجتماع

) به بررسی 1399تحقیقات داخلی نیز سروش و همکاران(

شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران پرداختند. یجهانپارادایم 

 ۀحاصل از راهبردها شامل: توسع شدهییپیامدهاي شناسا

اجتماعی  -حقوقی، ساختاري و فرهنگیسیاسی، اقتصادي، 

پژوهش، ضروري است مدیران و  هايیافتهبودند. بر اساس 

رفتاري،  -اندرکاران فوتبال کشور با همسوئی نگرشیدست

را فراهم  شدنیجهت حرکت در مسیر جهان الزمبسترسازي 

) در تحقیقی به توسعۀ 1399قربانی و همکاران( .)3(آورند

؛ موانع و راهبردهاي آن پرداختند. در پایدار از طریق ورزش

بررسی موانع توسعۀ پایدار از طریق ورزش، سه مقولۀ کلی 

مدیریتی) -دانشی، ساختاري و قانونی-(موانع شناختی

                                                           
1 . Kruszy 

شناسایی شد، در بخش راهبردها سه مقولۀ کلی 

ساختاري و -ارتباطی، اقتصادي-(راهبردهاي ادراکی

همکاران ). ملکی و 6بندي شدند(عملکردي) دسته

بررسی عوامل محیط بیرونی ی با عنوان پژوهش)، در 1399(

یدند رسبه این نتیجه   ورزش قهرمانی زنان ۀمؤثر بر توسع

عوامل محیط بیرونی شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، که 

طور مستقیم اثر مثبت و به یشناختاقتصادي، سیاسی و بوم

. )9ند (ورزش قهرمانی بانوان داشت ۀداري بر توسعمعنی

تحلیل تماتیک الگوي ) با 1398قشمی میمند و همکاران (

بین دو به این نتیجه رسیدند  فرهنگ ورزش در ایران

موضوع فرهنگ ورزشی و ورزش فرهنگی تفاوت وجود دارد، 

 ةو این دو مضمون فراگیر حول مضامین سازمان دهند

هاي اتی ورزش، ارزشهاي ذهاي عام اخالقی، ارزشارزش

هاي هاي ملی و تاریخی، ارزشمادي و جسمی ورزش، ارزش

هاي فرهنگی هاي زندگی مدرن و ناهنجاريمذهبی، ارزش

شوند. تعریف میورزش؛ الگوي فرهنگ ورزش در ایران 

« تحقیق، فرهنگ ورزش به معناي يهاافتهیطبق 

ها، هنجارها، باورها، آداب و سنن از ارزش يامجموعه

فرهنگی و تاریخی مؤثر بر رفتار ورزشی و همچنین 

ورزشی مؤثر بر  يهاخاص منبعث از رشته يهاارزش

پارساجو  .)7(است» فرهنگ افراد در محیط ورزشی و جامعه

 يراهکارها ییشناسا) در تحقیقی به 1397و همکاران(

پرداختند.  رانیا یهمگان يهادر ورزش یمشارکت اجتماع

 يهاباز نشان داد که مقوله يکدگذارحاصل از  جینتا

شامل  بی، به ترتیانتخاب ياز کدگذار یناش شدهییشناسا

جامع ورزش، توسعه  تیریکالن ، مد يهاتوسعه بخش

 طی، محي، توسعه ساختاریو ارتباطات اجتماع یآگاه

 یورزش رانی. مدتعیین شدند رزشو یزشیجذاب و انگ

 يهايدر استراتژ شدهيبنددسته میتوانند از مفاهیکشور م

 یهمگان يهاتوسعه ورزش يخود برا ندهیآ يزیربرنامه

2 . Opstoel 
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رسی )، به بر1395قائدي و همکاران( .)1(استفاده کنند

ورزش  نگرش متخصصان و مدیران ورزش در ارتباط با نقش

پرداختند. اجتماعی ۀ توسعي هاشاخصبر  قهرمانی

نگرش متخصصان و  ینتحقیق نشان داد میانگ يهایافته

سالمت ی، هاي رفاه اجتماعمدیران ورزش در شاخص

زیاد وحدت و انسجام اجتماعی  ،سالمت اجتماعی ،فردي

 متخصصان در ارتباط با نقش نگرش مثبت به با توجه. است

 انجام مناسب يریزبایستی برنامه، توسعه ورزش قهرمانی بر

 .)5(گیرد

یرات تأثتواند یمباید توجه داشت که ورزش 

یر ورزش تأثین ترمهمي بگذارد. جابهی بر جامعه توجهقابل

تواند توسعه پایدار اجتماعی باشد. لذا این پژوهش سعی یم

ي اجتماعی ورزش که توسعه هاشاخصیر تأثدارد که 

اجتماعی را در پی دارد بسنجد. ایده اصلی انجام این 

حاصل شد که نقش متغیرهاي ورزشی در  ازآنجاپژوهش 

ی قرار گرفته است. موردبررستوسعۀ اجتماعی کمتر 

هایی به رابطه دوسویه ورزش و همچنین معدود پژوهش

. تحقیقات مختلف نشان اندپرداختهمتغیرهاي اجتماعی 

یر تأثتواند در جامعه ارتباطات را تحت داده که ورزش می

در هم آویزد. ورزش  ي مختلف راهافرهنگقرار دهد و 

تواند یمبرد بلکه یري افراد را باال میپذجامعه تنهانه

ۀ مورد توجه قرار گرفتن منبع بسیار مهمی براي واسطبه

ایجاد انگیزه و سالمت روح و روان افراد در جامعه باشد. این 

ابزاري براي توسعۀ  عنوانبهامر سبب گردیده به ورزش 

تواند دید یمیج این پژوهش اجتماعی نگریسته شود. نتا

هاي ورزشی دهد تا از طریق مناسبی به مدیران سازمان

هاي اجتماعی ورزش، به اهداف توجه بیشتر به شاخص

اصلی این  سؤالمرتبط با توسعۀ اجتماعی دست یابند. لذا 

شود که ورزش در توسعه یمگونه مطرح پژوهش این

قالب مدل  در سؤالاجتماعی ایران چه نقشی دارد؟ این 

 ) به نمایش گذاشته شده است.1مفهومی (شکل 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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 شناسی پژوهشروش
صورت ) بود و بهیکم -یفی(ک ختهیروش پژوهش آم

 یبرفصورت گلولهبه یفیک يریگانجام گرفت. نمونه یدانیم

نخبگان دانشگاهی آن شامل  يانجام گرفت که جامعه آمار

 تیفعال ی ورزشیشناسجامعه ◌ٴ ینهکه درزم بود و اجرایی

به بعد تکرار  11. در مصاحبه داشتند یو پژوهش یآموزش

به اشباع  15ي دریافتی مشاهده شد و در مصاحبه هادادهدر 

ي دریافتی تا مصاحبه هادادهاما به دلیل اطمینان از  رسید

نفر مصاحبه به  17یت از  درنهاادامه یافت. بنابراین  17

آماري پژوهش به تعداد  نۀنمو زین یدر بخش کمعمل آمد. 

ي به روش ت ساختارالمعاد يسازقابل کفایت جهت مدل

هاي بخش کمی از نمونه ).565در دسترس انتخاب شدند (

کشور ایران انتخاب شدند. متغیرهاي اصلی این  سراسر

 3و  سؤال 18فرهنگ ورزشی با شامل  پژوهش

(پویایی جامعه، مشارکت ورزشی، بروکراسی ورزشی)،  مؤلفه

(توسعه ملموس و  مؤلفه 2در  سؤال 18توسعۀ ورزشی با 

 3در  سؤال 18توسعۀ اجتماعی با  ناملموس) و

(سرمایه اجتماعی، مهندسی اجتماعی و توسعه پایدار) مؤلفه

-با روش لیکرت و با ارزشگذاري پنج گزینهپرسشنامه  است.

ساخته در دو بخش  محقق ۀپرسشنام طراحی شد. اي

روایی صوري و  ت تخصصی بود.المشخصات توصیفی و سؤا

شونده بررسی و پایایی مصاحبهافراد محتوایی آن توسط 

فرهنگ ( روش آلفاي کرونباخ تأیید شدپرسشنامه نیز با 

توسعه ؛ α=96/0، توسعه ورزش؛  α= 98/0، ورزش کشور

هاي یکی از روش 1KMOشاخص . )α=/98ی، اجتماع

بررسی کفایت نمونه جهت تحلیل عاملی محاسبه شاخص 

. در این باشد 7/0این شاخص باید باالي  کفایت نمونه است.

وه بر العبود.  97/0پژوهش مقدار برآورد شده این شاخص 

پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی روایی سازه این، 

متغیرهاي پنهان  در جهت بررسی رابطه( تأییدي مرتبه اول

و تحلیل عاملی تأییدي مرتبه  )پذیربا متغیرهاي مشاهده

سازه  رابطه متغیرهاي پنهان با(در جهت بررسی دوم 

ها از روش تأیید شد. در قسمت تحلیل داده) مورد  اصلی

ت ساختاري با رویکرد حداقل مربعات المعاد يسازمدل

براي بررسی  ،اسالپیافزار جزئی و با استفاده از نرم

 .جانبه مدل مفهومی پژوهش بهره گرفته شدهمه

 

 هاي پژوهشیافته

ها نمایش داده نحوه کدگذاري مصاحبه 1در جدول 

کد باز شناسایی شد که  54شده است. در مرحله اول تعداد 

ي شد. در ادامه مفاهیم از بنددستهمفهوم  18در قالب 

متغیر (مقوله)  3طریق کدگذاري گزینشی، مفاهیم در قالب 

 اصلی جاي گرفتند.

 . نحوه کدگذاري مصاحبه در مرحله کیفی 1جدول 
 کدگذاري گزینشی کدگذاري مفهومی کدگذاري باز

، روندهاي متناسب انعطافقابلقوانین سیستم اداري ساختارمند در ورزش، 
 با شرایط

 قانون و مقررات
 بروکراسی ورزشی

هاي ورزشی، اقدامات فعالیت وزارت ورزش و جوانان، همکاري سازمان 
 هاي ورزشیفدراسیون

 ي ورزشیهاسازمان

 تقویت اخالق عمومیاز طریق ورزش،  ارتباطات بین فرهنگیبهبود 
 ورزشی، ارتقاي فرهنگ ورزش دوستی

 تعامالت اجتماعی
 پویایی جامعه ورزش

ت ، استفاده از ظرفیپیوندهاي اجتماعی ، گسترشورزش سازيیعموم
 الگوهاي ورزشی

 یادگیري اجتماعی

                                                           
1 Kaiser-Mayer-Olkin 
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، زات ورزشیامکانات و تجهی هتوسعورزشی،  نهادمردم يهاسازمان هتوسع
 ورزشیافزایش منابع مالی نهادهاي 

 ساختار
 مشارکت در ورزش

ورزشکاران حمایتی از  يهابرنامه هتوسع، نظام استعدادیابیو بهبود  هتوسع 
 ي توسعۀ منابع انسانیهابرنامهنخبه، ارائه 

 برنامه

مدال در کسب مدال در مسابقات جهانی، کسب مدال در المپیک، کسب 
 مسابقات آسیایی

 افتخارات ورزشی
 توسعه ملموس

مربیان و ورزشکاران نخبه، کادر آموزشی قوي و علمی، افزایش تعداد 
 داوطلبان ورزشی

 سرمایه انسانی

 توسعه پایدار اقتصادي توسعۀ اقتصاد، توسعۀ گردشگري ورزشی، توسعۀ کارآفرینی اجتماعی

زیست، توسعۀ یطتعلق نسب به محمحیطی، یستزایجاد مسئولیت  توسعه ناملموس
 مدیریت سبز

 محیطییستز

تبیین جایگاه و کرامت ، رعایت معیارهاي اخالقی، ارزشمندي اجتماعی
 انسانی

 مسئولیت و انسجام اجتماعی
 

 سرمایه اجتماعی
ي هابودجهحقوق ورزشی متعادل براي زنان و مردان، توازن بین جمعیت و 

 ورزشی برابر براي تمام اقشاري هافرصتورزشی، 
 برابري و عدالت

لذت فردي حاصل از مشارکت در ورزش، شور و هیجان گروهی، کاهش 
 مشکالت روحی و روانی

 نشاط اجتماعی

 مهندسی اجتماعی

هاي تفریحی برنامهتجربه مثبت  مشارکت جمعی، دوري از فضاي مجازي، 
 و سرگرمی شاد

 اوقات فراغت

ي ورزشی، محبوبیت و پذیرش در جامعه، هاارزشیري مبتنی بر پذجامعه
 مثبت در جامعه شخصیتایجاد 

 پذیرش اجتماعی
 

 مصرف کاهش مصرف مواد مخدر و دخانیات، کاهش بزهکاري، کاهش
 هاي الکلینوشیدنی

 ي اجتماعیهاچالشکاهش 

 شکوفایی اجتماعی زندگیمعنادار شدن افزایش امید به زندگی، اعتقاد به پیشرفت در جامعه، 

شهروندان از زندگی، ایجاد  منديیترضاافزایش عمومی، بهزیستی ارتقاي  توسعه پایدار اجتماعی
 رفاه نسبی در جامعه

 کیفیت زندگی

 

هاي جمعیت یژگیواطالعات مربوط به  2در جدول 

 شناختی نمونه کمی ارائه شده است. 

 . اطالعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش2جدول 
 درصد فراوانی ویژگی جمعیت شناختی متغیر

 کارشناسی تحصیالت

 کارشناسی ارشد

 دکتري تخصصی

134 

317 

114 

24 

56 

20 

 ساتید و مدرسینا نوع ارتباط با ورزش

 عوامل مدیریتی و اجرایی

 تحلیلگران و پژوهشگران

130 

294 

141 

23 

52 

25 

 زن جنسیت

 مرد

234 

331 

41 

59 
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 ي پژوهشهامؤلفههاي روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدي . نتایج مربوط به تحلیل3جدول 

 مؤلفه فرعی اصلی مؤلفه
 میانگین
 واریانس

 آلفاي کرونباخ Rho پایایی مرکب

 903/0 903/0 939/0 837/0 تعامالت فرهنگ ورزشی
 926/0 926/0 953/0 871/0 یادگیري
 896/0 901/0 935/0 829/0 ساختار
 916/0 917/0 947/0 857/0 برنامه

 903/0 903/0 939/0 837/0 قانون و مقررات

هاي ورزشیسازمان  850/0 944/0 913/0 912/0 
 935/0 935/0 959/0 885/0 افتخارات ورزشی توسعۀ ورزشی

 915/0 915/0 946/0 855/0 نیروي انسانی
 874/0 876/0 956/0 707/0 توسعۀ پایدار اقتصادي

محیطییستز  903/0 965/0 946/0 946/0 
 903/0 903/0 939/0 837/0 مسئولیت و انسجام توسعۀ اجتماعی

 926/0 926/0 953/0 871/0 برابري و عدالت
 896/0 901/0 935/0 829/0 نشاط

 916/0 917/0 947/0 857/0 اوقات فراغت
 903/0 903/0 939/0 837/0 پذیرش اجتماعی
 912/0 913/0 944/0 850/0 شکوفایی اجتماعی

 903/0 903/0 939/0 837/0 کیفیت زندگی
ي اجتماعیهاچالش  850/0 944/0 913/0 912/0 

نتایج تحلیل عاملی نشان داد بارهاي عاملی تمامی 

اعتبار مناسبی  نیو بنابرا باشندیم 7/0از  شتریب هاهیگو

که پایایی مرکب نشان داد  3همچنین نتایج جدول . دارند

آن  انسیوار نیانگیو م 8/0تر از بزرگ ریمتغ اینبراي 

 Rhoکرونباخ و  همچنین میزان آلفاي است 5/0تر از بزرگ

 ر،یمقاد نیاست که ا7/0 از بیشتر گلدستین نیز و دیلون

 به توجه بادهند. ی نسبتاً باالیی را نشان میاعتبار همگرای

-آن تمامی پرسشنامه، هايگویه تمامی اعتبار بودن مناسب

در ادامه  .اندشده وارد تحقیق نهایی مدل تحلیل در گویه ها

هاي عاملی مرتبه هاي مربوط به تحلیلبه گزارش شاخص

 پردازیم.می 4دوم در قالب جدول 

 دومهاي روایی و پایایی تحلیل عاملی مرتبه یلتحلنتایج مربوط به . 4جدول 
 آلفاي کرونباخ Rho پایایی مرکب واریانس میانگین مؤلفه

814/0 پویایی جامعه  963/0  955/0  954/0  

862/0 بروکراسی ورزشی  949/0  920/0  920/0  

821/0 مشارکت ورزشی  965/0  956/0  956/0  

784/0 توسعه ملموس  956/0  945/0  945/0  

784/0 توسعه ناملموس  972/0  949/0  947/0  

830/0 سرمایه اجتماعی  967/0  959/0  959/0  

845/0 مهندسی اجتماعی  980/0  977/0  977/0  

707/0 توسعه پایدار  956/0  949/0  948/0  
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 موردنظرهاي دهد که شاخصنشان می 3بررسی جدول 

در پژوهش حاضر از اعتبار باالیی برخوردار هستند 

 Rho؛ شاخص 7/0صورت که آلفاي کرونباخ باالتر از ینبد

و میانگین واریانس  8/0، پایایی مرکب باالتر از 7/0باالتر از 

-. بنابراین در ادامه با اطمینان کامل میاست 5/0بیشتر از 

پژوهش توان نسبت به گزارش نتایج مربوط به مدل نهایی 

 پرداخت.

 هاي روایی و پایایی مدل نهایی تحقیقیلتحلنتایج مربوط به . 5جدول 
 آلفاي کرونباخ Rho پایایی مرکب واریانس میانگین تعداد سؤاالت مؤلفه

755/0 18 فرهنگ ورزش کشور  982/0  981/0  981/0  
746/0 18 توسعه ورزش  972/0  970/0  969/0  

757/0 18 توسعه اجتماعی  987/0  987/0  986/0  
 

 5هاي مدل نهایی پژوهش در جدول بررسی شاخص

ید تائیجه با توجه به درنتنشان از اعتبار باالي مدل دارد. 

مدل به گزارش نتایج تحلیل مسیر در قالب مدل تحقیق 

 پردازیم.می

 
 الگوي نقش ورزش در توسعه اجتماعی ایران در حالت استاندارد .2شکل 
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 . الگوي نقش ورزش در توسعه اجتماعی ایران در حالت معناداري3شکل 

 
 هاي برازش براي متغیرهاي مدل تحقیق. مقادیر شاخص6جدول 

 Q2 R2 SRMR متغیر
641/0 توسعه ورزش  922/0  057/0  

574/0 توسعه اجتماعی  816/0  

هاي برازش مقادیر شاخص 6هاي جدول بر اساس یافته

توان نتیجه یمبراي متغیرهاي مدل تحقیق مناسب است و 

 گرفت که مدل از برازش مناسب برخوردار است.

 هاي مرتبط با مسیرهاي مدل تحقیقفرضیه t. مقادیر ضریب مسیر و آماره 7جدول 
 نتیجه معناداري  آماره t ضریب مسیر رابطه

96/0 توسعه ورزش ← فرهنگ ورزش کشور  098/263  001/0  تأیید 
90/0 توسعه اجتماعی ← توسعه ورزش  877/91  001/0 دییتأ   

 

فرهنگ ورزشی کشور به  7هاي جدول بر اساس یافته

یر دارد. همچنین توسعه تأثبر توسعه ورزش  96/0میزان 

گذارد. بر توسعه اجتماعی اثر می 90/0ورزش به میزان 

توان نتیجه گرفت که ورزش نقش رو میینازا

 اي در توسعۀ اجتماعی ایران دارد.کنندهیینتع

 

 
 
 

 گیريبحث و نتیجه

ک پدیده اجتماعی است که از طریق عوامل ورزش ی

مختلفی می تواند موجب توسعۀ اجتماعی شود. لذا این 

پژوهش با عنوان نقش ورزش در توسعۀ اجتماعی ایران 

هاي پژوهش انجام شد. در ادامه به بحث در مورد یافته

 پردازیم. یم

هاي تحقیق نشان داد فرهنگ ورزشی بر توسعۀ یافته

و معناداري دارد. این یافته با نتایج یوژنکو  یر مثبتتأثورزش 
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)، 2020)، گونزالس و همکاران (2020و همکاران (

)، اپستویل و 2002)، ژو (2017ایرزاهانیه (

)، قشمی 1399)، ملکی و همکاران (2019(1همکاران

هاي تحقیق ) همخوانی دارد. یافته1398میمند و همکاران (

ي نگ ورزشی در جامعهداد فره در مورد توسعۀ ورزش نشان

باشد. این امر در دو  مؤثرتواند بر توسعۀ ورزش یمایرانی 

تواند به نمایش گذاشته شود. یمشکل ملموس و ناملموس 

توان به نتایجی مانند در بخش توسعۀ ملموس ورزش، می

یی اشاره ایآس یک والمپی، کسب مدال در مسابقات جهان

شود یماین نوع موفقیت به توسعۀ کمی مرتبط  درواقعکرد. 

توان به توسعۀ کیفی در بخش ورزش نیز یمو در کنار آن 

ی مرتبط افتخارات ورزشتوسعۀ کمی به  درواقعاشاره نمود. 

شود. در کنار افتخارات ورزشی، به توسعۀ سرمایه انسانی یم

 که ورزش در جامعه رواج پیداتوان اشاره کرد. زمانییمنیز 

نیز افزوده  و ورزشکاران نخبه انیمربآن به تعداد  تبعبهکند 

هاي یتفعالی بر و علم يقو یکادر آموزشخواهد شد و 

 شیافزاشود. در بخش سرمایۀ انسانی، یمورزشی حاکم 

ی نیز یکی از معیارهاي توسعه است. تعداد داوطلبان ورزش

توسعۀ ملموس از طریق ورزش شکل خواهد  تنهانهاما 

 داریپا ۀتوسعیی مانند هاشاخصفت بلکه باید به گر

ینکه این بااید کرد. تأکمحیطی هم یستزي، توسعۀ اقتصاد

یر تأثآیند؛ اما یمیرمستقیم به وجود غموارد به شکل 

ی در توسعۀ اجتماعی دارند. در بخش توسعۀ توجهقابل

توسعۀ ورزش، اقتصاد ایران توسعه  تبعبهپایدار اقتصادي، 

 نهیزم ،روزافزون ورزش در جامعه ارتباطخواهد یافت. 

تا عالوه  کندیفراهم م ینیابتکارات کارآفر يرا برا ايینهبه

. توسعۀ )13کند ( جادیا زین یاجتماع راتیی، تغيبر سودآور

تواند ناشی از توسعۀ گردشگري ورزشی و یماقتصادي، 

اجتماعی از طریق ورزش باشد. در مورد  توسعۀ کارآفرینی

                                                           
1 . Opstoel 
2 . Hizbullah, Bahir 
3 . Per G.Svensson 

 تیمسئول تواند روحیۀیمزیست نیز ورزش یطمحتوسعۀ 

به  تتعلق نسبمحیطی را بهبود ببخشد و یستز

زیست را در افراد و جامعه بپروراند. این امر باعث یطمح

 در جامعه خواهد شد. سبز تیریمدایجاد و توسعۀ 

ش بر توسعۀ هاي تحقیق نشان داد توسعۀ ورزیافته

ي دارد. این یافته با نتایج و معناداریر مثبت تأثاجتماعی 

سونسون  )،2020(2بهیر قیتحق )،1395قائدي و همکاران (

و  5)، کروزي2019و همکاران( 4)، کولت2020(3و کوهن

)، علیاس 2019( 6)، اپستویل و همکاران2019همکاران (

) همسو است. بر اساس 1399)، سروش و همکاران(2019(

توان اذعان داشت عوامل اجتماعی می پژوهشهاي یافته

توانند محیطی را فراهم کنند که از طریق ورزش به می

توانند سرمایۀ ورزش می درواقعتوسعۀ اجتماعی رسید. 

ت که مشارکاجتماعی را در جامعه بهبود ببخشد. زمانی

آن، افراد در ارتباط با دیگران  تبعبهآید ورزشی به وجود می

ها تقویت هستند و احساس ارزشمندي اجتماعی در آن

خواهد شد. لذا رعایت معیارهاي اخالقی در جامعه از طریق 

هاي ورزشی موجب تبیین جایگاه و شرکت در فعالیت

ه ها باید بکرامت انسانی خواهد شد. در کنار این مسئولیت

برابري و عدالت نیز اشاره کرد. توسعۀ ورزش و توجه به 

 یحقوق ورزشبر آن، سبب ایجاد  مؤثرمعیارهاي اجتماعی 

و  تیجمع نیتوازن ب، توجه به زنان و مردان يمتعادل برا

 يبرابر برا یورزش يهافرصتی و ایجاد ورزش يهابودجه

تواند یمجامعه خواهد شد. لذا توسعۀ ورزش  تمام اقشار

تواند شور و یمباعث توسعه سرمایه اجتماعی شود. ورزش 

هاي یتفعالید بر تأکنشاط اجتماعی را بهبود ببخشد و با 

جسمی و گروهی فعال بودن افراد را تضمین نماید و لذت 

هاي ورزش را براي افراد به وجود حاصل از شرکت در فعالیت

تواند با ایجاد یملذت فردي، بلکه ورزش   تنهانهآورد. 

4 . Carine 
5 . Kruszy 
6 . Opstoel 
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پویایی در جامعۀ مدرن شور و هیجان گروهی را ایجاد نماید. 

ایجاد نشاط و هیجان از طریق ورزش باعث کاهش مشکالت 

اي سالم و شاد روحی و روانی شده و نویدبخش جامعه

عامل اصلی مهندسی  عنوانبهخواهد بود. لذا ورزش 

افراط در  اجتماعی باعث غنی شدن اوقات فراغت و دوري از

استفاده از فضاي مجازي و درك حقیقت دنیاي واقعی 

هاي تفریحی و سرگرمی شاد خواهد شد. شرکت در برنامه

باعث خواهد شد که جوانان و نوجوانان تجربه مثبت 

هاي دست آورند و از این طریق مهارتمشارکت را به

تواند یماجتماعی آنان بهبود خواهد یافت. بنابراین ورزش 

-اي را بازي کند که از طریق جامعهیژهواجتماعی نقش 

شود و یک یمها در جامعه پذیري افراد باعث محبوبیت آن

شخصیت مثبت اجتماعی را شکل دهد. به دلیل آثار مثبت 

تر رنگهاي اجتماعی کماجتماعی ورزش در جامعه، چالش

که ورزش در لذا زمانی و گاهی اوقات از بین خواهند رفت.

تواند جوانان باالیی در جامعه توسعه پیدا کند میي درجه

بیشتري را مجذوب خود سازد و از این طریق فرصت 

هاي خطر در جامعه را کاهش دهد. لذا پیوستن به گروه

، اتیکاهش مصرف مواد مخدر و دخانتوسعۀ ورزش باعث 

 الکلی يهایدنیکاهش مصرف نوشي و کاهش بزهکار

اره کرد با توجه به کارکردهاي خواهد شد. در پایان باید اش

ي بسیار متنوع ورزش در توسعۀ اجتماعی، ورزش یک پدیده

ارزشمند در توسعۀ پایدار اجتماعی است که باعث شکوفایی 

بخشد. افراد شود و کیفیت زندگی را بهبود میاجتماعی می

در  شرفتیاعتقاد به پورزشکار، به دلیل پیشرفت در ورزش، 

ي مثبت هاتجربه درواقعت خواهند آورد. را نیز به دس جامعه

موفقیت در ورزش به جامعه نیز منتقل خواهد شد. این افراد 

ی بیشتري دارند؛ چون داراي جسم و روان به زندگ دیام

ها شود که زندگی براي آنیمسالمی هستند. این امر باعث 

معنادار شود. بنابراین شکوفایی اجتماعی از طریق ورزش 

شکوفایی اجتماعی، کیفیت  تبعبهآید.  وجودبه تواند می

یک تغییر  ،اجتماعی ۀتوسعزندگی نیز بهبود خواهد یافت. 

مند در یک سیستم اجتماعی بر و جهت شدهیزيربرنامه

با ایجاد شرایط مناسب، که  ؛اساس اصولی دموکراتیک است

مردم را قادر  موضوع،این  را در پی دارد.جامعه  بهینه ۀتوسع

هاي اجتماعی و شخصی خود را در تطابق د تا نقشسازمی

به  حالینجا آورند و درعبا منزلت مورد انتظار خود به

. ورزش یابند تري در زندگی دسترضایت و آرامش بیش

تواند الگوهاي صحیح رفتاري و عملکردي را ایجاد نماید می

 شیافزای شود. این امر سبب عموم یستیبهز يارتقاو باعث 

 یرفاه نسب ی خواهد شد ومندي شهروندان از زندگتیرضا

 را فراهم خواهد کرد. در جامعه

شود یمگیري کلی به این صورت ارائه در پایان نتیجه

که چون فرهنگ ورزشی سبب توسعۀ ورزش و توسعه 

شود و نقش اساسی در این رابطه دارد باید بر اجتماعی می

ر جهت توسعۀ ابعاد فرهنگ ورزشی متمرکز شد. بنابراین د

اجتماعی از طریق ورزش ابتدا باید فرهنگ ورزشی بهبود 

هاي ورزش کشور در جهت ایجاد یاستسیابد. لذا باید 

 مشارکتی و بهبود ورزش یبروکراس، افزایش جامعه ییایپو

هاي تحقیق در مورد فرهنگ ورزش ی قرار گیرد. یافتهورزش

هاي مهم ایران در امر فرهنگ داد یکی از برنامه نشان

شود با ی است. بنابراین پیشنهاد میورزش یبروکراسورزش، 

 نیقوانو  در ورزش ساختارمند يادار ستمیسبرقراري 

، محیط مناسبی براي بهبود فرهنگ ورزش در انعطافقابل

جامع  ياستراتژ کیدر حال حاضر، جامعۀ ایرانی ایجاد کرد. 

سالم با مداخالت  هايیطمح جادیا ی،ارتقا سالمت يبرا

باید  یورزش يهاسازمان. است یو بهداشت یمختلف اجتماع

 راهبردينقش  ی،سالمت يارتقا يهابا اتخاذ اصول و روش

ین راهبردهاي ترمهمیکی از  داشته باشند.در این زمینه 

-ینۀ افزایش مشارکت ورزشی، فعالیت سازماندرزماساسی 

و اقدامات  وزارت ورزش و جوانان تیفعالهاي ورزشی مانند 

تر از همۀ این ی و مهمورزش هايیونفدراسهاي و برنامه
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ی باعث شده که ورزش يهاسازمانبین  يهمکارموارد 

-گرایش به ورزش بیشتر شود و فرهنگ مطلوب ورزشی به

هاي دولتی قرار بگیرد. لذا سازمان موردتوجهاي طور ویژه

رزش و مشارکت در ورزش گام باید در امر اعتالي فرهنگ و

بهبود ارتباطات شود از طریق ارتقا و یمبردارند. پیشنهاد 

فرهنگ ورزش  يارتقای و تقویت اخالق ورزش، بین فرهنگی

ی، موجبات تعامالت سازنده ورزشی را ایجاد کرد. دوست

تعامالت اجتماعی حاصل از ورزش باعث پویایی  چراکه

اهداف اصلی بهبود فرهنگ شود و این امر یکی از جامعه می

تعامالت اجتماعی  تنهانهورزشی است. بهبود فرهنگ ورزش 

 طورعمومی بهشود ورزش یمدهد، بلکه باعث یمرا افزایش 

یرش جامعه قرار گیرد. مشارکت عمومی در موردپذهمگانی 

دهد و یادگیري را شکل می پیوندهاي اجتماعیورزش، 

تواند از طریق گیري میآورد. یاداجتماعی را به وجود می

ی به وجود آید. ورزش يالگوها هايتیاستفاده از ظرف

تواند موجب افزایش مشارکت فرهنگ ورزش زمانی می

ورزشی شود که داراي ساختار و برنامه مناسب باشد. در 

 ۀوسعهاي تبخش ساختار اجتماعی ورزش، باید از استراتژي

 زاتیامکانات و تجه ۀتوسعی، نهاد ورزشمردم يهاسازمان

ی استفاده نمود. ورزش ينهادها یافزایش منابع مالی و ورزش

توسعه و بهبود نظام هاي در بخش برنامه نیز سیاست

 از ورزشکاران نخبه یحمایت يهابرنامه ۀتوسعی، استعدادیاب

ی در ورزش پیشنهاد منابع انسان ۀتوسع يهاارائه برنامهو 

 شود.می
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Abstract 
Social development makes sense alongside concepts such as social acceptance, social 
prosperity, and quality of life. These dimensions can be improved through the 
development of sport in the community. Therefore, the present study was conducted to 
explain the role of sports in the social development of Iran. The research method was 
mixed (qualitative-quantitative) and was conducted in the field. Qualitative sampling 
was performed in the form of snowballs. The statistical population  included academic 
and executive elites who had educational and research activities in the field of sports 
sociology. In the quantitative part, the statistical sample of the research was selected in 
a sufficient number to model structural equations randomly. Based on a theoretical 
study and interviews with 17 experts, a researcher-made questionnaire was designed 
and adjusted in the form of 54 questions and 3 main indicators. A structural equation 
modeling method was used to analyze the findings. Based on the research findings and 
the results of path analysis, the variable of sports culture has an effect of 0.96 on the 
development of sports. Also, the variable of sports development by 0.90 can lead to 
social development. Therefore, it can be concluded that sport has a decisive role in the 
social development of Iran. According to the findings of this study, it can be concluded 
that sports and sports activities can have positive social consequences. Therefore, it is 
suggested that managers should pay attention to investing in the sports cultuer sector. 
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