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 چکیده

تحقیق حاضر هاي توسعه اجتماعی کشور ایران طراحی و اجرا گردید. بررسی نقش توسعه ورزش تربیتی بر شاخص باهدفتحقیق حاضر 

نظران در حوزه اجتماعی و صاحبد. جامعه آماري شامل نخبگان و صورت کیفی و کمی انجام گردیازجمله تحقیقات آمیخته است که به

کنندگان در بخش کیفی تحقیق عنوان شرکتنفر به 13گیري هدفمند، تعداد ورزش و آشنا به موضوع تحقیق بودند بر اساس روش نمونه

گرفتند. ابزار عنوان نمونه تحقیق در بخش کمی موردبررسی قرار شمار، تمامی این افراد به مشخص گردیدند. همچنین بر اساس انتخاب کل

حاضر در بخش  هاي تحقیقداده لیوتحلهیتجز منظوربهساخته بود.  گردآوري اطالعات در تحقیق حاضر شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق

ي افزارهانرمدر  ي تحقیق حاضرهاداده لیوتحلهیتجزکیفی از کدگذاري و در بخش کمی  از روش معادالت ساختاري استفاده شد. کلیه روند 

استخراج گردید که  شدهانجامي هامصاحبهویژگی از طریق  42انجام گردید. در مرحله کیفی  2اس نسخه الو پی 20اس نسخه اسپیاس

اعی، شاخص کلی توسعه اجتماعی شامل عدالت، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخالق توسعه اجتم 7در  هایژگیواین 

، ریثتأ=787/0ي گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که ورزش تربیتی بر توسعه اجتماعی (بنددستهمت اجتماعی امنیت اجتماعی و سال

 معناداري دارد. ریتأث= سطح معناداري) 001/0
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 مقدمه

ي هاتیفعال نیترمهمیکی از  عنوانبهامروزه ورزش 

). 22اد کرده است (اجتماعی، نقش مهمی در جوامع ایج

ي مختلف سبب شده است تا هاحوزهي ورزش در هاتیظرف

ي بشري یاد هاتیفعال نیتريدیکلیکی از  عنوانبهاز آن 

و  هابرنامهشود. به صورتی که امروزه بخش مناسبی از 

را ورزش به خود  افتهیتوسعهي کشورهاي هااستیس

یکی از  عنوانبه). گسترش ورزش 10اختصاص داده است (

ي هاتالشو  استاهداف مهم کشورهاي پیشرفته 

ي هاهیالي در جهت بهبود کمی و کیفی ورزش در اگسترده

مختلفی جمعیتی ایجاد شده است. به صورتی که 

ي ورزش در جهان امروزي سعی در درگیر هايگذاراستیس

 مسئلهو افراد به ورزش دارد. این  هاگروهنمودن تمامی 

یک  عنوانبهود ورزش در سطوح مختلف سبب شده تا بهب

 ).16هدف مهم در بسیاري از جوامع تعریف گردد (

در تحقیقات بسیاري به فواید ورزش اشاره شده است 

 در که است انسانی مهم يهاتیفعال از یکی ورزش). 29(

 نهاد ک ی به فراگیري، و گستردگی دلیل به جدید، دوران

-طرفی ورزش تربیتی به) و از 13( شده تبدیل اجتماعی

عنوان یکی از ارکان مهم ورزش ضمن بهبود فرهنگ ورزش 

هاي ورزشی در افراد، منجر به توانمندسازي آنان در محیط

توسعه و تعالی  باهدف). ورزش تربیتی همواره 23گردد (می

 توانستهها در این خصوص هاي ورزشی و آموزشمهارت

 ). ورزش31( اشدب داشتهنقش مهمی در تکامل ورزش  است

 وجود به آموزشی مؤسسات که زمانی از جوامع در آموزشی

 يهامهارت ورزش، از سطح این در اندداشته وجود اندآمده

 رسمی يهادوره در ورزش علم و هاياستراتژ ورزشی،

 سطح این در. شوندیم تدریس هادانشگاه و مدارس

 شیوه یک مقابل در ورزشی يهامهارت يهاآموزش

 دهندگانآموزش لهیوسبه و شدهيزیربرنامه استاندارد

عنوان ورزش تربیتی به )21( شودیم توصیه ياحرفه

زیربناي ورزش، نقش مهمی در توسعۀ ورزش در سایر ابعاد 

هاي کالنی در جهت توسعۀ گذاريدارد. امروزه سرمایه

سبب تقویت  مسئلهاست که این ورزش تربیتی انجام شده

است. هاي ورزشی در خصوص ورزش تربیتی شدهزیرساخت

این در حالی است که در کشورهاي بسیاري نیز ورزش 

و مشکالت  است قرارگرفته موردتوجهتربیتی کمتر 

). با توجه به 20مشهودي در این خصوص وجود دارد (

کلیدي بودن نقش ورزش تربیتی در توسعه و اشاعۀ ورزش 

ي جدي جهت بهبود هادر سطح جوامع نیاز است تا تالش

 ).26سطح کیفی و کمی ورزش تربیتی انجام گردد (

امروزه توجه به ورزش در امر توسعه یک انتخاب نیست 

ي هاتیقابلبلکه یک ضرورت است. ورزش فعالیتی است که 

زیادي براي توسعه در خود نهفته دارد و با مدیریت و 

در  ي آنهاتیقابلاز مزایا و  توانیمي صحیح زیربرنامه

 ).  امروزه29ي کرد (برداربهرهجهت توسعه یک جامعه 

 شمار به جامعه یک توسعۀ از بعدي را ورزش هادولت

 جهت در را کالنی يهايگذارهیسرما راستا این در. آورندیم

 اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اقتصادي، يهايبرداربهره

 توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی. )7( دهندیم انجام

فرایند توسعه و بیانگر کیفیت نظام اجتماعی در جهت 

دستیابی به عدالت اجتماعی، ایجاد یکپارچگی و انسجام 

توسعه ). 4اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی است (

ها مربوط است و در این اجتماعی به کیفیت زندگی انسان

رابطه دو هدف بنیادي دارد هدف اول توزیع مجدد امکانات 

ها نیازهاي مادي و معنوي انسان نیتأمت براي و منابع اس

خدمات اجتماعی و سایر امکانات جامعه  ،درآمد ،نظیر ثروت

هدف دوم  ،براي باال بردن سطح زندگی اکثریت افراد جامعه

بیشتر جنبه فرهنگی دارد و شامل به رسمیت شناختن 

 هاآنو افراد متنوع جامعه و برابري حقوق اجتماعی  هاگروه

 يهاتیفعالبتوانند مشارکت آزاد در  کهيطورهباست 
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مختلف اجتماعی و اقتصادي و سیاسی جامعه داشته و 

 ).6، 2(خود را به منصه ظهور برسانند  يهاتیخالق

یکی از  عنوانبهدر میان انواع ورزش؛ ورزش تربیتی 

 موردتوجهارکان ورزش همواره از سوي محققان مختلفی 

براي  فردمنحصربهیک محیط  یتربیت ورزشبوده است (). 

زیرا در  کندیمفراهم رشد روانی اجتماعی مثبت جوانان 

است که جوانان انگیزه  شدهي بندطبقه ییهاطیمحبین 

بیشتري براي اختصاص دادن وقت ، انرژي و تمرکز خود در 

چندین فرصت در ورزش . دارند هاطیمحمقایسه با سایر 

شخصی و  يهامهارتبراي کودکان و جوانان وجود دارد تا 

را افزایش  هاآنرفاه  تواندیمبین فردي را پرورش دهند که 

-هم باخود را  يهاحرکت. ورزشکاران باید )18( دهد

خود هماهنگ کنند، از مربیان خود بیاموزند و با  يهایمیت

را حل کنند، یاد بگیرند  هايریدرگارتباط برقرار کنند،  هاآن

که در برابر دیگران پاسخگو باشند و براي رسیدن به هدف 

یک تیم منسجم کار کنند، که به نظر  عنوانبهمشترك، 

را افزایش  هاآن بودن اجتماعی ۀها روحیهمه این رسدیم

از مشارکت ورزشی و  ياتوسعهنتایج مثبت ). 10( دهدیم

پیامدهاي حیاتی حاکی از انان رفتارهاي اجتماعی نوجو

). 28، 9، 8است ( هاآن يامدرسهزیست براي بهبود 

بدنی به نوجوانان  يهاتیفعالمشارکت در هر نوع ورزش و 

کار گروهی را بیاموزند،  يهاارزشتا  کندیمکمک 

ارتباطی را بهبود  يهامهارتپایدار برقرار کنند،  يهایدوست

دیگر به کار  يهانهیزم درآکادمیک را  يهامهارتبخشند و 

 رسدیمبه نظر و  بگیرند، و آموزش کامالً خوبی داشته باشند

، 8( است ترورزشی مدرسه مشهود يهاطیمحکه این اثر در 

اجتماعی  توسعه در کنندهکمک عنوانبه درواقع ) و14

 رندیگیمکودك شناخته شده است، جایی که کودکان یاد 

مل داشته باشند، به قوانین احترام بگذارند، با همساالن تعا

                                                           
1  . Larson 
2  . Yanık 

مفید دیگري را براي  يهامهارتبا دیگران همکاري کنند و 

 ).27زندگی روزمره کسب کنند (

از دیدگاه تئوري یادگیري اجتماعی، مشارکت در یک 

، ي ورزشی مدارسهامیتدر  ژهیوبه، افتهیسازمانورزش 

 اجتماعی کودك داشته باشد توسعهنقش مهمی در  تواندیم

 ۀزمین ،به لطف قواعد بازي خود افتهیسازمانورزش  ).25(

و یادگیري را از طریق  کندیماجتماعی بدون ابهامی را ارائه 

همساالن و روابط با سایر عوامل اجتماعی  يسازمدل

که  کندیم) ادعا 2000( 1). الرسون27( کندیمتسهیل 

تصاویر جذاب از "با  دتوانیمرشد مثبت نوجوانان 

یک زمینه  افتهیسازمانتشویق شود و ورزش  "یسالبزرگ

است که  ساالنبزرگاست که شامل الگوهاي  دئالیا

 ).17( دهندیمورزش را نشان  يهادئالیا

 يهامیت) در پژوهشی عنوان کرد که 2018( 2یانیک

 کنندیمورزشی مدرسه فرصتی را براي دانش آموزان فراهم 

تا بتوانند مدرسه و جامعه خود را در خارج از مدرسه نشان 

دانش آموزان بتوانند از خود  شودیمدهند، این امر باعث 

یک تصویر مثبت، بدن سالم و احساس تعلق به یک تیم 

و همکاران  3بهنرت .)30( معنادار و مدرسه ایجاد کنند

 يهاتیفعال کنندهلیتسهاثرات  در پژوهشی )2013(

را بر سازگاري اجتماعی نوجوانان از دوره  افتهینسازما

. ددن) بررسی کر9) تا دبیرستان (کالس 8راهنمایی (کالس 

دریافتند که مشارکت در ورزش به دانش آموزان با  هاآن

که منجر به احساس  کندیمدوستی در دوران انتقال کمک 

). 12( شودیم نفسعزتمدرسه و افزایش در تعامل بیشتر 

) بر روي کودکان 2011( 4شوماخر دیمک و سیلرات مطالع

ي ورزشی مدرسه مشارکت هاتیفعالدبستانی که در 

 در زمان گذشت با اجتماعی اضطراب کاهش داشتند نشانگر

 این. دهندیم انجام گروهی ورزش یک که کودکانی بود

3  . Bohnert 
4  . Schumacher Dimech & Seiler  



 1400ستان ، زم35 شمارة ،9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          136

 

 تجربه بر تیمی ورزش بالقوه مثبت تأثیر نشانگر نتایج

و توسعۀ   اجتماعی يهاتیموقع در کودك اضطراب

). 25رفتارهاي اجتماعی و یادگیري اجتماعی کودکان بود (

شناسایی کارکردهاي ورزش تربیتی بر روند توسعه 

ي هاستمیسشرایطی جهت ارتقا  تواندیماجتماعی؛ 

اجتماعی در کشور را فراهم نماید. به عبارتی با توجه به 

ورزش تربیتی  و نقش ریتأثي ورزش؛ نیاز است تا هاتیظرف

توسعه اجتماعی مورد تحلیل قرار گیرد. بدون شک  روند در

نبود تحقیقات جامع در این حوزه سبب گردیده است تا 

ي کشور ایران؛ از ورزش تربیتی هايگذاراستیسامروزه در 

در مسیر توسعه اجتماعی یاد نشود و تمرکز چندانی در این 

چنین اعالم  توانیمخصوص وجود نداشته باشد. بنابراین 

شرایطی جهت ایجاد  تواندیمداشت که انجام تحقیق حاضر 

ي ورزشی هاتیظرفي از ریگبهرهشواهد علمی در مسیر 

تربیتی در راستاي ارتقا شرایط اجتماعی کشور را فراهم 

در  یهایدر بررسی ادبیات موضوع، پژوهش اگرچهنماید. 

هاي ش، با بررسی پژوهشودیمدیده  کشورهاي مختلف

مغفول در حوزه که یکی از مسائل  رسدیمبه نظر داخلی، 

رو با ازایناست،  تربیتی ورزش ۀ اجتماعی کشورمانتوسع

را زیربناي ورزش در  تربیتیتوجه به مدل مول که ورزش 

تدوین  درصددپژوهش حاضر  کندمعرفی می ياجامعههر 

 .استالگوي توسعه اجتماعی از طریق ورزش تربیتی 

 
  شناسیروش

تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات آمیخته است که 

صورت کیفی و کمی انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف به

هاي کیفی از روش تحلیل کاربردي است. جهت تحلیل داده

هاي کیفی و صورت که تحلیل دادهتم استفاده شد. بدین

ها در سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاري استخراج مؤلفه

ي و کدگذاري انتخابی انجام شد. جامعه آماري تحقیق محور

در حوزه اجتماعی و نظران نخبگان و صاحبحاضر شامل 

ورزش و آشنا به موضوع تحقیق بودند که داراي سوابق 

هاي مختلف ورزش اجرایی و پژوهشی مناسب در حوزه

 65بودند که بر اساس برآوردهاي اولیه تعداد آنان حدود 

 نفر بود. 

شاخص استفاده  3هاي تحقیق از نتخاب نمونهجهت ا

صورت که اولین شاخص برخورداري از مدرك شد. بدین

تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتري مرتبط با حوزه ورزش 

هایی مورداستفاده بود. به عبارتی در تحقیق حاضر نمونه

قرار گرفتند که داراي تحصیالت کارشناسی ارشد و دکتري 

بودند. شاخص دوم شامل برخورداري بدنی در رشته تربیت

سال بود. به عبارتی مطابق با  7از سوابق اجرایی بیش از 

هایی مشخص شدند که در حوزه اجرایی این شاخص نمونه

سال سابقه  7هاي ورزشی بیش از ها و محیطدر سازمان

داشتند. شاخص سوم شامل برخورداري از دانش اولیه در 

بارتی پس از اطمینان از خصوص موضوع پژوهش بود. به ع

وسیلۀ برخی شده بهشاخص اولیه در میان افراد شناسایی 2

سؤاالت در قالب پرسشنامه اولیه، علم و دانش افراد در 

خصوص موضوع موردبررسی به چالش کشیده شد و در 

هاي نهایی این مسئله اثبات گردید. بر اساس روش نمونه

عنوان نمونه در بخش نفر به 13گیري هدفمند، تعداد نمونه

کیفی تحقیق مشخص شدند. این افراد ازجمله خبرگان آگاه 

گیري از آنان تا رسیدن به به موضوع تحقیق بودند که نمونه

اشباع نظري ادامه یافت. همچنین با استفاده از روش کل 

عنوان نمونه تحقیق در بخش کمی شمار، تمامی این افراد به

ها و از توزیع پرسشنامهموردبررسی قرار گرفتند. پس 

نفر با تحقیق حاضر همکاري  41ها، تعداد آوري آنجمع

شده، تعداد هاي توزیعنمودند. به عبارتی از میان پرسشنامه

 وتحلیل قرار گرفت.پرسشنامه مورد تجزیه 41

ابزار گردآوري تحقیق حاضر در بخش کیفی، مصاحبه 

ي هاصاحبهمنیمه ساختاریافته بود. همچنین با توجه به 

 هاشاخصیی شناسایی شدند که این هاشاخص، شدهانجام
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ابزار گردآوري تحقیق در بخش کمی استفاده شد.  عنوانبه

 تیجمعهاي این پرسشنامه به دو بخش کلی ویژگی

 کامالً( رتیکلهاي آن منطبق با طیف ی و سؤالشناخت

بود، تقسیم  سؤال 46مخالفم) و در قالب  کامالًموافقم تا 

 9گویه)، سرمایۀ اجتماعی ( 5عدالت ( سؤاالتگردید. این 

گویه)،  6گویه)، رفاه اجتماعی ( 5گویه)، نشاط اجتماعی (

 8گویه)، امنیت اجتماعی ( 4اخالق توسعۀ اجتماعی (

گویه)  4گویه) و ورزش تربیتی ( 5گویه)، سالمت اجتماعی (

شنامه با . پایایی این پرسدهدیمقرار  موردسنجشرا 

و  هامؤلفهکرونباخ در تمامی استفاده از محاسبه آلفاي

قرار گرفت. میزان  دأییتهمچنین پرسشنامه کلی مورد 

 پایایی مشخص گردید. 81/0پایایی کلی این پرسشنامه 

 پایایی عاملی و بارهاي ضرایب لهیوسبه گیرياندازه مدل

به آن  گرفت که اطالعات مربوط ارزیابی قرار مورد ترکیبی

  .ي تحقیق ارائه گردیدهاافتهدر بخش ی

 10 اتبا استفاده از نظر شنامهپرس نیا ییمحتوا ییوار

 نیقرار گرفت. همچن یموردبررس یدانشگاه دیاساتتن از 

 ییروا هايبا استفاده از فرم زین يمحتو ییدر خصوص روا

 ییروا 2و نسبت روایی محتوا 1ی شاخص روایی محتواسنج

 دییمورد تأ هاروشي مربوط به این هافرمولو استفاده از 

همچنین روایی سازه پرسشنامه با استفاده از قرار گرفت. 

ی قرار گرفت. بنابراین با توجه موردبررسروش تحلیل عاملی 

در قسمت پایایی و روایی پرسشنامه،  آمدهدستبهبه نتایج 

از پایایی توان اعالم داشت که پرسشنامه تحقیق حاضر می

 و روایی مناسبی برخوردار بود. 

در بخش کیفی تحقیق جهت بررسی روایی از قابلیت 

پذیري و جهت پذیري و تأییدي (اعتبار)، انتقالریباورپذ

هاي تخصصی استفاده گردید. بررسی پایایی، از کمیته

                                                           
1  . CVI 
2  . CVR 
3  . PLS 
4  . MSV 

 معادالتاز کمی تحقیق،  لیوتحلهیتجزهمچنین در قسمت 

 3اسالپی کردیبا رو جزئی مربعات حداقل روش با ساختاري

همچنین جهت بررسی برازش مدل پژوهش از  استفاده شد.

ي رایج در این خصوص شامل آلفاي کرونباخ، هاشاخص

 انسیحداکثر وارپایایی ترکیبی، روایی همگرا، روایی واگرا، 

 انسیوار نیانگیم ،4مشترك به اشتراك گذاشته شده

، استون و 6ضریب تعیین ،5شدهگذاشتهمشترك به اشتراك 

 ماندهیباقمربعات  نیانگیم شهیرشاخص  تاًینهاو  7گیسر

 استفاده شد. 8استانداردشده

 
 نتایج

ي آماري تحقیق هانمونهي توصیفی مربوط به هاافتهی

 ارائه شده است. 1حاضر در جدول 

5 . ASV 
6 . R2 
7 . Q2 
8 . SRMR 
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 توصیفی تحقیق يهاافتهی .1جدول 
ي جمعیت شناختیهایژگیو  هاگروه   درصد فراوانی 

بخش کیفی 

 تحقیق

 جنسیت
2/69 9 مرد  
8/30 4 زن  

 سطح تحصیالت
6/84 11 دکتري  

4/15 2 کارشناسی ارشد  

بخش کمی 

 تحقیق

 جنسیت
7/70 29 مرد  

3/29 12 زن  

 سطح تحصیالت

3/68 28 دکتري  
0/22 9 کارشناسی ارشد  

7/9 4 کارشناسی  

 رده سنی

سال 35زیر   3 3/7  

سال 40-36  9 0/22  
سال 50-41  11 8/26  

سال 51باالي   18 9/43  

هاي بخش نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که نمونه

درصد زن  8/30درصد مرد و  2/69کیفی تحقیق شامل 

ي تحقیق در بخش کیفی هانمونهبودند. همچنین از میان 

درصد داراي مدرك تحصیلی دکتري بودند.  نتایج  6/84

توصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونه تحقیق در بخش 

 کنندهشرکتدرصد از افراد  7/70کمی حاضر نشان داد که 

درصد زنان بودند. همچنین نتایج  3/29ق مردان و در تحقی

هاي توصیفی تحقیق در بخش کمی نشان داد که از یافته

درصد داراي مدرك تحصیلی  3/68ي تحقیق، هانمونهمیان 

دکتري بودند. همچنین در بخش کمی نتایج توصیفی نشان 

سال  50ي سنی، گروه سنی باالي هاگروهداد که در میان 

 بیشترین تعداد را تشکیل دادند.  درصد 9/43با 

ي توسعۀ اجتماعی از هاشاخصشناسایی  منظوربه

بررسی نظرات خبرگان در قالب روش کیفی استفاده گردید. 

-ي مستخرج از مصاحبههایژگیوها، پس از انجام  کدگذاري

، بخشی از مصاحبه 2ها مشخص گردید. جدول شماره 

 .دهدیمرا نشان  1نمونه شماره 

 1بخشی از مصاحبه نمونه شماره  .2جدول 
 کدهاي اولیه متن مصاحبه

یی در هایتینارضا؛ وجود میکنیمدر کشورمان لمس  کامالًما یکی از مشکالتی که امروزه 
که  دیشویم. اگر اخبار و روندها را مطالعه کرده باشید؛ متوجه باشدیمخصوص عدالت جنسیتی 

ي شده است. به نظرم ارسانهدر ورزش بیشتر نمود کرده است و یا به عبارتی بیشتر  مسئلهاین 
ی به آن توجه شود، عدالت ستیبایمي مهم اجتماعی که در ورزش تربیتی هاشاخصیکی از 

 .باشدیمجنسیتی 

عدالت  شیافزا

 یتیجنس

نقش مهمی بر آن داشته باشد؛  تواندیمورزش تربیتی  اتفاقاًي مهم اجتماعی که هاشاخصیکی از 
یی هاشاخصی به ستیبایم. به نظرم در مسیر توسعه اجتماعی باشدیماحساس لذت درونی 

 هاشاخصتا این  آوردبهزیستی روانی و حس شادي توجه ویژه داشت و شرایطی فراهم  ازجمله
 رشد کند.

 یستیبهز شیافزا

 یذهن

 يشاد شیافزا
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تعامالت اجتماعی را بهبود دهد. یادمان باشد همین تعامالت اجتماعی است که  تواندیمورزش 
 .گرددیمي اجتماعی هاجنبهارتباطات بین فردي و گروهی سبب رشد و توسعه  واسطهبه

افزایش ارتباطات و 

 تعامالت اجتماعی

اقل احساس یی هستیم و حتی اگر محروم نیستند؛ حدهاگروهما امروزه شاهد محرومیت افراد و 
 مسئلهی این ستیبایمي اجتماعی هاشاخصمحرومیت دارند. به نظر من در مسیر توسعه 

 شدتبهی این احساس را راحتبه تواندیمي ورزش هاتیجذابقرار گیرد. بدون شک  موردتوجه
 کاهش دهد.

عدم احساس 

 ینسب تیمحروم

محیط  خصوصبه. بیایم از محیط ورزش و اندبودهداوطلبی و ورزش همواره با یکدیگر در ارتباط 
 لهیوسنیبدي داوطلبانه اجتماعی افراد استفاده کنیم تا هاتیفعالورزش تربیتی در جهت توسعه 

 شرایط جهت توسعه اجتماعی را نیز فراهم کرده باشیم.

افزایش رفتارهاي 

 داوطلبانه اجتماعی

ما به  شودیم. مگر باشدیمتماعی ي اجتماعی یکی از مسائل مهم در مسیر تحول اجهاگروه
توسعه اجتماعی دست پیدا کنیم و در دل آن گروه اجتماعی را شکل نداده باشیم. بدون شک 

ي اجتماعی در مسیر توسعه اجتماعی شکل گیرد و نکته مهم این است که هاگروهی ستیبایم
 .شودیمی شکل و نهادینه راحتبهگروه اجتماعی در حوزه ورزش 

ي هاگروهي ریگشکل

 اجتماعی

، نتایج کیفی تحقیق حاضر را نشان 3جدول شماره 

 دهد.می

 کدگذاري باز و محوري .3جدول 

 شدهاستخراجکدهاي  هامقوله

 

 عدالت

 یتیعدالت جنس شیافزا

 نادرست در مورد زنان يرفع باورها

 جامعه به اطالعات یابیدست شیافزا

 و سالمت یافراد به خدمات بهداشت یابیدست شیافزا

 در جامعه یعادالنه امکانات ورزش صیتخص

 

 

 

 سرمایه اجتماعی

 ینیو د یمذهب ییکاهش واگرا

 يو نژاد یقوم ییهمگرا شیافزا

 یو انسجام مل یهمبستگ شیافزا

 یمشارکت اجتماع شیافزا

 یاعتماد اجتماع شیافزا

 افزایش ارتباطات و تعامالت اجتماعی

 افزایش آگاهی اجتماعی

 افزایش رفتارهاي داوطلبانه اجتماعی

 ي اجتماعیهاگروهي ریگشکل

 

 نشاط اجتماعی

 یو سرزندگ هیروح شیافزا

 یکاهش مشکالت روان

 یذهن یستیبهز شیافزا

 یاحساس خوشبخت شیافزا

 افزایش شادي

  یبه زندگ دیام شیافزا
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 اجتماعیرفاه 

 از شغل تیرضا شیافزا

 یگیهمسا ط،ی(مسکن، محيماد ازلحاظ یبهبود سطح زندگ
 و ...) 

 ،یرفاه ،یاز امکانات ( بهداشت يبرخوردار زانیم شیافزا
 ) یحیو تفر یورزش

 سالمت و ثبات خانواده  شیافزا

 ینسب تیعدم احساس محروم

 

 اجتماعیاخالق توسعه 

  يوربهرهکار و  يارتقا

  ینظم اجتماع شیافزا

  يعلم گستر شیافزا

 ياخالق شهروند يارتقا

 

 امنیت اجتماعی

  يفرد تیامن شیافزا

  یعموم تیامن شیافزا

 ییقضا تیامن شیافزا

 ياقتصاد تیامن شیافزا

 یاجتماع يهابیآساز  يریشگیپ

 اجتماعی ایجاد شفافیت در خصوص مشکالت

 ي اجتماعیهادغدغهمشخص گردیدن 

 ي اجتماعیهايناهنجارفقدان 

 

 سالمت اجتماعی

  یاجتماع ییشکوفا

  یاجتماع یهمبستگ

  یانسجام اجتماع

 یاجتماع رشیپذ

 یمشارکت اجتماع

ویژگی از طریق  42نتایج کیفی تحقیق نشان داد که 

در  هایژگیواستخراج گردید که این  شدهانجامي هامصاحبه

شاخص کلی توسعه اجتماعی شامل عدالت، سرمایۀ  7

اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخالق توسعه 

ي بنددستهاجتماعی، امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی 

بررسی این عوامل در بخش کمی از مدل  منظوربهشدند. 

ابتدا از آزمون  رونیازامعادالت ساختاري استفاده شد. 

کلموگروف اسمیرنف به بررسی وضعیت طبیعی بودن توزیع 

ي تحقیق پرداخته شد. نتایج آزمون فوق نشان داد هاداده

 05/0که میزان سطح معناداري در تمامی عوامل پایین از 

ي هادادهغیرطبیعی بودن  دهندهاننشبود که این خود 

ي هاداده لیوتحلهیتجزو بدین منظور جهت  استتحقیق 

 منظوربهتحقیق حاضر از آمار ناپارامتریک استفاده شد. 

ي برازش هاشاخصبررسی برازش مدل تحقیق حاضر از 

اس استفاده الپی کردیروش معادالت ساختاري با رومربوط 

ي برازش مدل هاشاخصط به نتایج مربو 4گردید. جدول 

 .دهدیمفوق را نشان 



 
 141                                                                                        یتیترب ورزش قیطر از یاجتماع توسعه يالگو نیتدو

 

 

 هاي برازش. شاخص4جدول 

 عدالت 
سرمایه 
 اجتماعی

نشاط 
 اجتماعی

رفاه 
 اجتماعی

اخالق 
 توسعه

امنیت 
 اجتماعی

سالمت 
 اجتماعی

 وضعیت حد مطلوب

آلفاي 
 کرونباخ

86/0  89/0  84/0  82/0  87/0  83/0  88/0 7/0باالتر از    مطلوب 

پایایی 
 ترکیبی

90/0  93/0  86/0  88/0  91/0  86/0  91/0 7/0باالتر از    مطلوب 

MSV 31/0  35/0  34/0  29/0  39/0  41/0  37/0  
از میزان روایی  ترنییپا

 همگرا
 مطلوب

ASV 28/0  21/0  30/0  21/0  31/0  32/0  20/0  
از میزان روایی  ترنییپا

 همگرا
 مطلوب

48/0 روایی همگرا  49/0  52/0  54/0  56/0  50/0  57/0 4/0باالتر از    مطلوب 

SRMR 063/0  048/0  087/0  079/0  066/0  048/0  063/0 1/0تر از پایین   مطلوب 

با توجه به نتایج جدول فوق مشخص شد که مدل 

مدل  2و  1. شکل استپژوهش از برازش مناسبی برخوردار 

تی، مدل تحقیق را  يداریمعن ي و میزان ضرایبریگاندازه

 .دهدیمنشان 

 

 
 

 گیري  . مدل اندازه1شکل 
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  Tي داریمعن : ضرایب2شکل 

 

مطابق با نتایج معادالت ساختاري مشخص شد که 

ي عدالت، سرمایه اجتماعی، هامؤلفهتوسعۀ اجتماعی داراي 

نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخالق توسعه اجتماعی، 

. با توجه به میزان استامنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی 

اعالم  توانیم؛ است 96/1باالتر از  هامؤلفهتی که در تمامی 

یی شامل عدالت، هامؤلفهداشت که توسعۀ اجتماعی داراي 

اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخالق سرمایه اجتماعی، نشاط 

. استتوسعه اجتماعی، امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی 

ي و ضرایب ریگاندازهي هامدلي از بندجمع 5جدول 

 ي تی  را به نمایش گذاشته است.داریمعن
 

 . خالصه نتایج آماري 5جدول 
ریتأث سطح معناداري وضعیت  T روابط 

معنادار ریتأث  001/0  787/0  379/21  توسعه ورزش تربیتی بر توسعه اجتماعی 
 

 

، شدهمشخص ریتأثبا توجه به سطح معناداري و میزان 

ورزش تربیتی بر توسعه اجتماعی  (عدالت، سرمایه 

اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخالق توسعه 

اجتماعی، امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی) در کشور 

 .استمثبتی را دارا  ریتأثایران 
 

 گیريبحث و نتیجه

ي توسعۀ اجتماعی هاشاخصنتایج تحقیق نشان داد که 

در تحقیق حاضر شامل عدالت، سرمایه  شدهییشناسا

اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخالق توسعه 

. این استاجتماعی، امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی 

اهمیت توسعۀ اجتماعی در کشور ایران  دهندهنشان مسئله
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ي متعددي جهت توسعه هاشاخص. چراکه دهدیمرا نشان 

قرار گیرد. کامنو و کامنو  موردتوجهی ستیبایماجتماعی 

) در 2013) و محمود و همکاران (2017)، بلوسزز (2018(

تحقیق خود مشخص نمودند که توسعه اجتماعی یک 

ي جامع و هايزیربرنامهکه نیازمند  استپیچیده  مسئله

گسترده دارد که بتواند تمامی ابعاد آن را مورد پوشش قرار 

ي توسعۀ هایدگیچیپ). به عبارتی 19، 15، 11دهد (

ي توسعۀ هاشاخصاجتماعی سبب شده است تا امروزه 

اجتماعی از تنوع باالیی برخوردار باشد. لذا جهت توسعۀ 

ي اجتماعی نیاز است تا درك کلی در خصوص هاشاخص

به دست آید. فاضلی و همکاران  هاشاخصتمامی این 

ي توسعۀ اجتماعی هاشاخص) مشخص نمودند که 1392(

، انسجام هاانجمنو  هاباشگاهي مدنی، هاتیفعالرا 

ی، اعتماد و امنیت میان شخصی، برابري گروهدرون

). آزادار و 5کند (تعیین می هاتیفعالجنسیتی و ادغام 

ي توسعۀ اجتماعی را شاخص هاشاخص) 1391همکاران (

دموگرافیک، سالمت، سازگاري مبنایی، آموزشی، محرومیت 

). به نظر 1اقتصادي و محرومیت اجتماعی بیان نمودند (

یی هامقولهدر مسیر توسعۀ اجتماعی نیاز است به  رسدیم

مسائل  عنوانبهعدالت، امنیت، سالمت و اخالق  ازجمله

ها ي در خصوص آنزیربرنامهکلیدي توجه ویژه شود و 

منجر به بهبود وضعیت توسعۀ اجتماعی گردد.  تواندیم

 رندیگیم ریتأثي اجتماعی همواره از محیط خود هاشاخص

). مسیر توسعۀ اجتماعی ناشی از چند حوزة فردي و 24(

 شدهییشناساي هامؤلفه. به عبارتی برخی استمحیطی 

اجتماعی و سالمت اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه  ازجمله

نگاه درون فردي در حوزه  تواندیماخالق توسعه اجتماعی 

ي دیگر شامل عدالت، هامؤلفهاجتماعی داشته باشد و برخی 

سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی نگاه محیطی به حوزه 

) اشاره داشتند 2018توسعۀ اجتماعی دارد. کامنو و کامنو (

هت ارتقا که الزمۀ توسعۀ اجتماعی ایجاد شرایطی ج

). توجه به 15( استي فردي در حوزه اجتماعی هاتیظرف

سالمت اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه  ازجملهیی هامؤلفه

شرایطی جهت  تواندیماجتماعی و اخالق توسعۀ اجتماعی 

 تیدرنهاي درون فردي را فراهم نماید و هاستمیسارتقا 

ي مطلوب در مسیر رشد و تعالی افراد هاهیرومنجر به ایجاد 

 ازجملهي توسعۀ اجتماعی هامؤلفهبرخی  کهیدرحالگردد. 

عدالت، سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در کنار نگاه 

فردي؛ نگاه محیطی، جهت ایجاد و بسترسازي مطلوب در 

چنین اعالم داشت  توانیمحوزه اجتماعی، دارد. بنابراین 

، سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی ي عدالتهامؤلفهکه 

شرایطی جهت  تواندیمي محیطی هاستمیسۀ ارتقا واسطبه

) نیز 2017توسعه و تعالی اجتماعی را فراهم نماید. بلوسزز (

شرایط  تواندیمي محیطی هاجنبهاشاره داشت که توسعۀ 

). در 11ي اجتماعی را فراهم نماید (هاتیفعالجهت ارتقا 

به مسائل  زمانهمی نگاهی ستیبایمتماعی مسیر توسعۀ اج

ي افراد، ریگبهرهفردي و محیطی داشت و شرایط الزم جهت 

 19و محیط از روند توسعۀ اجتماعی را ایجاد نمود ( هاگروه

محیط  ریتأثي اجتماعی همواره تحت هاشاخص). 2013

 ). 24( رندیگیمخود قرار 

مطلوب سازي محیط  واسطهبهورزش تربیتی  نیبنیدرا

ي اجتماعی را ایجاد هاشاخصشرایطی جهت رشد  تواندیم

بر مخاطبان و درگیر  بانفوذکند. به عبارتی ورزش تربیتی 

شود تا بتوان آثار یمسازي رفتارها و احساسات آنان سبب 

مطلوب اجتماعی را انتظار داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان 

عۀ اجتماعی و داد که توسعۀ ورزش تربیتی بر توس

ي آن شامل عدالت، سرمایه اجتماعی، نشاط هاشاخص

اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخالق توسعۀ اجتماعی، امنیت 

مثبتی دارد. به عبارتی  ریتأثاجتماعی و سالمت اجتماعی 

انتظار داشت که  توانیمبهبود ورزش تربیتی  واسطهبه

رفاه ي عدالت، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، هاشاخص

اجتماعی، اخالق توسۀه اجتماعی، امنیت اجتماعی و 
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) در 2019بوتچر (سالمت اجتماعی نیز بهبود یابد. اندرسون

تحقیق خود مشخص نمود که توسعۀ ورزش سبب 

). اگرچه 20ي بر ابعاد اجتماعی جامعه دارد (رگذاریتأث

، اما ماهیت ورزش به استورزش خود داراي ابعاد گوناگونی 

ي ذهنی و رفاهی در جامعه هاشاخصبرخی  علت بهبود

با  رسدیمسبب توسعۀ اجتماعی گردد. به نظر  تواندیم

یی که در خصوص ورزش تربیتی انجام هاآموزشتوجه به 

ي جمعی ایجاد هاتیفعالدر قالب  هاآموزشو این  گرددیم

انتظار داشت که ورزش تربیتی بتواند  توانیمشود، یم

 اجتماعی گردد.  يهاشاخصسبب ارتقا 

-شود تا شبکهرسد ورزش تربیتی سبب میبه نظر می

مستقیم و غیرمستقیم ایجاد گردد  صورتبههاي اجتماعی 

خود  مسئلهکه همگی داراي اهداف یکسان باشند. این 

شود. به عبارتی توسعۀ ساز ایجاد سرمایه اجتماعی میزمینه

هاي گردهماییورزش تربیتی سبب ایجاد بستري جهت 

هاي اجتماعی از اجتماعی و منجر به ایجاد مشارکت

-خود سبب شکل مسئله). این 17( شودسوي افراد می

گیري سرمایه اجتماعی خواهد شد. از طرفی ورزش 

هاي اجتماعی سبب ایجاد گروه هواسطبهتربیتی 

 حضورمختلفی  يهاگروهتا افراد در قالب  شودیم

 ایجاد مناسب جهتبستري  مسئلهباشند و این  داشته

اجتماعی نقش . رفاه آوردسرمایه اجتماعی را فراهم می

مهمی در جهت بهبود و گسترش وضعیت اجتماعی 

توانمند  واسطهبه). ورزش تربیتی 24جوامع دارد (

مهم سبب  يامسئله عنوانبه تواندیمنمودن افراد 

بهبود رفاه اجتماعی افراد گردد. با توجه به نتایج تحقیق 

تا با مدیریت فضاي تربیتی و  شودیمحاضر پیشنهاد 

کاهش تبعیضات قومی، ضمن کاهش تعارضات قومی و 

اجتماعی، به بهبود وضعیت  يهاگروهدر میان  يالهیقب

ي در جامعه اقدام نمود. همچنین و نژاد یقوم ییهمگرا

تا با  شودیموجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد با ت

در ورزش تربیتی،  هاگروهجذب افراد داوطلب از تمامی 

، اجتماعی و اجتماعات ورزشی يهاگروهضمن تشکیل 

اجتماعی در ایران اقدام نمود. با توجه  به ارتقا سرمایۀ

تا با افزایش  شودیمبه نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد 

مدیران ورزشی کشور در خصوص  آگاهی و اطالعات

ي هاهیروکارکردهاي اجتماعی ورزش تربیتی، به ایجاد 

ورزش تربیتی و  مدیریتی و سیاستی در جهت توسعۀ

اجتماعی اقدام  يهاشاخص ي آن با توسعۀسازمتناسب

نمایند. همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر 

تا با ارائه عدالت در توزیع امکانات  دشویمپیشنهاد 

ورزشی و در سراسر کشور،  يهارشتهرفاهی در تمامی 

ضمن بهبود عدالت، سبب کسب فواید اجتماعی از 

ورزش تربیتی در تمامی مناطق جغرافیایی ایران 

گردید. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد 

در  ورزش تربیتی در سراسر کشور توسعۀتا با  گرددیم

جهت حضور فعال برخی  ي مختلف، زمینۀ الزمهارشته

کشور جهت فعالیت در ورزش تربیتی  ياهیحاشمناطق 

ورزش  واسطهبهاجتماعی  م آورد تا بتوان توسعۀرا فراه

 .تربیتی را در سراسر کشور به همراه داشت
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Abstract 
The present study was designed and conducted to investigate the role of professional 
sports development on social development indicators in Iran. The research method was 
mixed, which was done qualitatively and quantitatively. The statistical population 
consisted of elites and experts in the field of social and sports and were familiar with 
the subject of the research.Based on purposive sampling method, 13 people were 
identified as participants in the qualitative part of the research. Also, based on the 
selection of the census, all these individuals were examined as a sample of research in 
the quantitative section. Data collection tools in the present study included an interview 
and a researcher-made questionnaire. In order to analyze the data of the present study, 
coding was used in the qualitative part and the structural equation method was used in 
the quantitative part. The data analyzing was performed in SPSS software version 20 
and PBS version 2. In the qualitative stage, 42 characteristics were extracted through 
interviews, which were classified into 7 general indicators of social development, 
including justice, social capital, social vitality, social welfare, social development 
ethics, social security and social health. The results showed that educational sport has a 
significant effect on social development (impact = 0.787, significance level = 0.001). 
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