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Abstract 

The present study was designed and conducted with the aim of investigating the role of 

professional sports development on the indicators of social development in Iran. The 

present study is of the mixed researches which was done qualitatively and quantitatively. 

The statistical population included elites and experts in the social and sports fields who 

were familiar with the research topic. Based on the purposive sampling method, 13 people 

were identified as participants in the qualitative research part. In addition, all of these 

individuals were examined as a research sample in the quantitative part. The data 

collection tools consisted of an interview and a researcher-made questionnaire. In order to 

analyze the data, coding was used in the qualitative part and structural equation method 

was used in a small part. All the process of data analysis was performed through the SPSS 

software, version 20 In the qualitative part, 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 the development of professional 

sports on the social capital index (effect = 0.857, sig = 0.001), social welfare (effect = 

0.748, sig = 0.001) and social health (effect = 0.718, sig = 0.001) is more effective than 

other indicators of social development. 
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Extended Abstract 
Background and Purpose     
Undoubtedly, professional sports can have positive social effects due to having a 

wide audience of all age groups and categories, high attractiveness, and media 

coverage (1). Although this requires the existence of the necessary standards in 

professional sports, it is possible to pave the way for social development by 

adapting the activities of professional sports. Professional sports have always been 

able to bring various social effects with victories and defeats. This suggests that 

improving and adapting the status of professional sports can play a decisive role 

in the development of social indicators (2). Various studies have examined this 

issue. Although the studies conducted, especially the foreign ones, show that 

professional sports have been able to bring about the desired social effects, there 

is no comprehensive and accurate evidence for the role of professional sports in 

social development in Iran. This lack of scientific evidence has led to the lack of 

professional sports capacity today in the development of social indicators in Iran. 

The prevailing view among managers and even some researchers in sports 

management is that professional sports, because of their commercial aspect, 

cannot play effective social roles. 
This shows that there is still not enough understanding in Iran about the social 

functions of professional sports, and this issue has been deceived. However, the 

gap of comprehensive research on determining the capacity of professional sports 

to develop social indicators in Iran is understood. The previous national studies 

have not comprehensively considered the functions of professional sports in the 

development of social characteristics, which has led to fundamental ambiguities 

in Iranian sports.  From this sense, today, professional sports are not expected to 

change socially in Iran. This led to the design and implementation of the present 

study with the aim of developing the role of professional sports on the indicators 

of social development in Iran. Therefore, the main question of the present study 

is: What effect does professional sport have on the indicators of Iran's social 

development? 
 

Materials and Methods        
The present study is a mixed-method study which was done qualitatively and 

quantitatively. The statistical population of the present study included elites and 

experts in social and sports issues and familiar with the subject of research who 

had appropriate executive and research records in various fields of sports. 

According to initial estimates, those were about 65 people. Based on the purposive 

sampling method, 13 people were identified as samples in the qualitative part. 
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These individuals were among the experts on the subject of research, and their 

sampling continued until theoretical saturation. Moreover, on the use of the total 

number method, all of these individuals were examined as a research sample in 

the quantitative part. After distributing the questionnaires and collecting them, 41 

people cooperated with the present study. The research tool used in the qualitative 

part was a semi-structured interview. Furthermore, according to the interviews 

conducted, indicators were identified and used as a means of collecting the data 

in the quantitative part. 

In the qualitative part, specialized committees were formed to investigate the 

validity, transferability and verification, and to evaluate reliability.  Besides, in 

the analysis of quantitative part, structural equations with partial least squares 

method with Pialogas approach were used. In addition, to evaluate the suitability 

of the research model, common indicators in this regard including Cronbach's 

alpha, combined reliability, convergent validity, divergent validity, maximum 

shared variance, shared average variance, coefficient of determination, Aston and 

Gisser, and the root mean index of the remaining standardized squares were used. 

 

Findings    
The qualitative results of the study showed that 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. Considering the level of 

significance and the extent of the impact, the development of professional sports 

has a positive effect on social development indicators (justice, social capital, 

social vitality, social welfare, social development ethics, social security, and 

social health) in Iran. As the results show, professional sports in Iran have the 

greatest impact on social capital. In other words, social capital has the greatest 

impact on professional sports compared to other indicators of social development 

in Iran. It can be concluded that social welfare and social health are two other 

important indicators that have had the greatest impact on Iran's professional 

sports. In other words, although professional sports have affected social 

development indicators, they have had the greatest impact on social capital, social 

welfare and social health. 

 

Conclusion  
The present study found that professional sports development has a positive effect 

on indicators of social development including justice, social capital, social 

vitality, social welfare, social development ethics, social security, and social 

health. In other words, by improving professional sports, we can expect that the 
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indicators of justice, social capital, social vitality, social welfare, social 

development ethics, social security and social health will also improve. Anderson-

Butcher  (2019) found in his study that the development of sports has an impact 

on the social dimensions of society (3). Although sport itself has various 

dimensions, the nature of sport can lead to social development due to the 

improvement of some mental and welfare indicators in society. On the other hand, 

professional sports themselves play an important role in the path of social 

development by creating national and international competitions. The wide 

audience of professional sports has caused them to give some desirable feelings 

to the society in the short term. The extreme caution should be exercised in 

managing this issue because society's high sensitivity to professional sports can 

lead to social crises in times of failure in sports. Therefore, setting reasonable 

expectations for professional sports can prevent social harms caused by failure in 

sports. It seems that professional sports, due to their influence on all aspects of 

people's lives and the involvement of all groups, cause them to create desirable 

social functions in society. Anderson-Butcher (2019) found in his research that 

professional sports have been able to have a good function for all ages and genders 

by engaging all groups and individuals (3). In other words, when holding a sports 

event, all enthusiasts and audiences, with any individual or environmental 

situation, follow an event and enjoy it. This has led to the fact that professional 

sports play an important role in social solidarity today (4). On the other hand, 

Ekholm and Dahlstedt (2017) pointed out that professional sports can bring social 

solidarity if internal issues are managed in this sport. Failure to manage your 

professional sport can lead to multiplicity in society (5). It seems that if some 

issues, such as fair play, are implemented in professional sports, it can lead to the 

improvement and expansion of ethics in sports. Although the role of professional 

sports in social security has always been discussed, there is not enough evidence 

in this regard. Given that professional sports itself is an important factor in the 

development of urban dynamics, its development can lead to the promotion of 

environmental security. 
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 مقالة پژوهشی

 1اجتماعی ایران  ۀهای توسعشاخص درای ورزش حرفه  ۀنقش توسع
 

 4، سارا کشکر3، جواد شهالئی باقری 2فرزاد غفوری ،1الهه مدادی نانسا

 

 ران یا  تهران، ، یئ طباطبا عالمه دانشگاه   ،یورزش علوم و یبدن تیترب  ۀ دانشکد ،یورزش  تیر یمد  گروه  ،یدکتر ی دانشجو. 1

  ۀ)نویسند  ران ی ا  تهران،  ، یئ طباطبا  عالمه   دانشگاه   ، یورزش  علوم   و  ی بدن تیترب   ۀدانشکد  ،یورزش  ت یر یمد   گروه   ار، یدانش.  2

 مسئول(

 ران ی ا تهران،  ،ئیطباطبا  عالمه دانشگاه  ، یورزش علوم  و ی بدن تی ترب  ۀدانشکد ،یورزش تی ری مد گروه  ار،یدانش. 3

 ران ی ا تهران،  ،ئیطباطبا  عالمه دانشگاه  ، یورزش علوم  و ی بدن تی ترب  ۀدانشکد ،یورزش تی ری مد گروه  ار،یدانش. 4
 

 1399/ 13/03تاریخ پذیرش:                          1398/ 29/10تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

های توسعه اجتماعی کشور ایران طراحی  ای بر شاخص با هدف بررسی نقش توسعه ورزش حرفه  این پژوهش

 ماریآ  ة. جامعشدصورت کیفی و کمی انجام  که به  استآمیخته    هایپژوهشازجمله    شد. این پژوهشو اجرا  

براساس روش   .بودند  پژوهشنظران در حوزه اجتماعی و ورزش و آشنا به موضوع  نخبگان و صاحب  پژوهش، 

. همچنین براساس  شدندمشخص    پژوهشکنندگان در بخش کیفی  عنوان شرکتنفر به  13گیری هدفمند،  نمونه

ها،  داده. ابزار گردآوری  شدندی بررسی در بخش کمّ پژوهشعنوان نمونه شمار، تمامی این افراد بهانتخاب کل

در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش    هادادهتجزیه و تحلیل    برایساخته بود.  محقق  ةمصاحبه و پرسشنام

اس  اس پیاس افزارهایدر نرمپژوهش های از روش معادالت ساختاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده یکمّ

که   شدها استخراج  ویژگی از طریق مصاحبه  42  ، د. در مرحله کیفیشانجام    دواس نسخه  الو پی  20نسخه  

شاخص کلی توسعه اجتماعی شامل عدالت، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه    هفتها در  این ویژگی

نشان   پژوهشنتایج    شدند.بندی  اجتماعی، اخالق توسعه اجتماعی، امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی دسته

 748/0اجتماعی )(، رفاه  2F  ،001/0   =P  =  857/0سرمایه اجتماعی )  هایای بر شاخصش حرفهتوسعه ورز ،  داد 

=  2F  ،001/0    =P(  و سالمت اجتماعی )2  =  718/0F  ،001/0    =Pهای توسعه اجتماعی ( بیشتر از سایر شاخص

 است. گذارتأثیر

 .ای، توسعه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رفاه اجتماعیورزش حرفه کلیدی: واژگان
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 مقدمه 

عنوان ابزار استداللی و عملی برای »توسعه« در مدت طوالنی بهبا وجود مسائل جغرافیایی، ورزش، به

اقدامات  108،  2016،  1، وییرا و سوساماستاست )ریسسراسر جهان به کار رفته   ( و رابطة فرضی 

یت، ارتقای مشارکت در آموزش ورزشی با سالمت جسمی و روانیِ بهبودیافته، کاهش میزان جرم و جنا

های ورزش  تر در همبستگی جامعه و توسعة آن، در گفتمان جهانی برنامههای کلیو مشارکت رسمی

(. درواقع، در طیف وسیعی  308،  2011،  2است )کواکلی های طوالنی تأیید شده  طی سال  ،بدنی و تربیت

ورزشی،   و  اخالقی  اجتماعی،  مبشران  اسطوره از  وضعیت  )کوالتر ورزش  است  داشته  ؛  (2010،  3ای 

ا  ه (. ده108،  2016رسد جایگاه مثبت و قطعی داشته باشد )ریس و همکاران،  که به نظر میموضوعی  

که   است  ابزاری  پژوهشگران  سال  را  ورزش  میقدرت  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  دانند برای 

 . (244، 2017، 4)شولنکورف

علت جاذبه  شود که بهمیهای اجتماعی قرن بیستم محسوب  گیری آن از پدیده و شکل  ایورزش حرفه

عنوان شدن جوامع بهبا صنعتی  تدریجبهو    اندداشتهعالقه    جوانان به آنی همواره  یجورقابت و برتری

های ورزشی و ایجاد کارخانجات  باشگاه  گیریرشد شکل  .است  شدهاقتصادی    گیریبهره  از آن  یک ابزار

رشد روزافزون ورزش    موجب  برگزاری مسابقاتتولیدات کاالهای ورزشی و نیز سود سرشار ناشی از  

صورت شغل و  ای شده است و در کنار آن با رشد و توسعه وسایل ارتباطات جمعی، ورزش بهحرفه 

شدن ایحرفه.  ( 4،  2009حرفه  از کشورهای غربی به دیگر کشورها سرایت کرده است )خورشیدی،  

  هاییر کنند و فرصتی را برای سازمانیطور چشمگیری تغهها بورزش باعث شده است که سازمان

ر فکر کنند )رووی ،  تهای جامعه خود استراتژیک فعالیت  دربارۀتا    کندورزشی با منابع بهتر فراهم می 

 . (365، 2019، 5کارگ ، شری

ای رزشی با استفاده از ورزش به شیوهها و برندهای وها، تیم ای، لیگهای ورزشی حرفهسازمان  تازگیبه

، در تالش برای کمک به  در رفتارهای مطلوب اجتماعیهای مختلف  راهبردی برای درگیرکردن گروه

مانند سالمتبرنامه جامعه  توسعه  آموزش هستندهای  و  جوانان  مثبت  پیشرفت  ولف   ،  و  ،  6)بابیاک 
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 فرض کارکردگرایی دیدگاه در  . (5،  2017،  2؛ گیل188،  2010،  1؛ واکر، کنت و وینسنت718،  2009

ای اصلی آن نظام را  هارزش   انکه ورزشکار است منظمی مجموعه ای ورزش حرفه  که است این  اصلی

 وفاق  دارای کارکرد را  ورزشی جامعه ها. آنکنندمی تالش  تربزرگ و برای بقای جامعه  کردهحفظ  

 افراد به ای مشترکهارزش  انتقال سبب که ورزش ندهست  معتقد و دانند می مناسب خشیبنظم و

ابزارهای  از یکی که بیاموزند را و هنجارهای اساسی جامعه هاارزش  باید  مردم ،هانآ عقیده به.  شودمی

ارزش  طریق از که کنندتوجه می  چیزهایی به  ورزش  در مطالعه هاآن.  است ورزش ها،یادگیری 

 که ندهست  معتقد هاآن.  شودمی آموختههنجارهای اجتماعی   و ها ش ارز رعایت در افراد به  ورزش

طور مستقیم یا شود و افراد خواسته یا ناخواسته به القا می افراد به ورزش  وسیلهبه های جامعهارزش 

 به.  نباشند چه باشند هاهگرو آن چه عضو  گیرند؛ قرار می  های ورزشیتأثیر گروهتحت  ،غیرمستقیم

ه دارد  جامع افراد بین کارکردهایی چون افزایش وحدت اجتماعی و همکاری در ورزش ،هاآن  اعتقاد

 در بودننبرای بهتری افراد تشویق اجتماعی، افزایش همبستگی و جمعی  هویت گسترش  سبب و

،  2015)شعبانی،    شودمی جامعه در سالمت سطح افزایش و درآمدهای جدید و اشتغال ایجاد جامعه،

25.) 

  هایامدادی، نهادهای توسعه و سازمان  های توسط سازمان  ایطور فزاینده، ورزش به جهاندر سراسر  

،  اهداف توسعه اجتماعی، فرهنگی، جسمیای استراتژیک برای دستیابی به  عنوان وسیلهغیردولتی به

اقتصادی    آموزشی آدیر   رودبه کار میو  و  پیچی  ،؛ هوکمن5،  2014،  3)شولنکورف  و  ،  4شولنکورف 

مورو  .(615،  2019 و  اظه2011)  5هامیل  تیم  کردندار  (  حرفه که  ورزشی  مشاغ های  از  بیش  ل ای 

 زمینه و در این    کنندها عمل میمسئولیت اجتماعی شرکت  ای برایعنوان رسانهبه  ،معمولی خصوصی

  وضعیتی ویژه در  مزیت بهاین  .  با توجه به حضور و اهمیت اجتماعی خود در موقعیت مناسب قرار دارند

نفعان، پاسخ  ت قانونی مدیران یا ذیانتظارا از    ای ناشیورزشی حرفه   هایکه اقدامات تیم   افتداتفاق می

؛ رووی  145،  2011  ،و موروباشد )هامیل    تر و منافع اقتصادی احتمالی های اجتماعی گستردهبه برنامه

( خاطرنشان  2017)  6، گیلولی، کوک، پارگاناس و چادویکآناگنوستوپولوس  .( 365،  2019،  و همکاران

سسات خیریه خود ؤی و مکار در جامعه از مباد  دادنای برای انجامهای ورزشی حرفهتیم  اند کهکرده
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های شیوه  یا، ارتق، افزایش مشارکت در ورزشاجتماعتشویق ورود به  بر  کنند و این امر را  استفاده می

 اند.  کردهمتمرکز های آموزشی دیگر زندگی سالم و برنامه

پژوهشی با عنوان  2019)  رووی و همکاران   های بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و فعالیت»( در 

بر جامعه که توسط مبتنیهای اختیاری و دامنه فعالیت که اندعنوان کرده «ایتوسعه در ورزش حرفه

نفعان  ات هدفمند و مثبت بر ذیتأثیر  است، ها انجام شدهای یا با همکاری آنهای ورزشی حرفهتیم

باشداردجامعه   محدود  است  ممکن  مزایایی  چنین  حوزه.  به  اما  انسجام د،  بهداشت،  آموزش،  های 

 1شود. گوارتز و اسپنس ینممحدود  اجتماعی، معلولیت، جنسیت، معیشت، صلح و مشارکت ورزشی  

پژوهشی  2019) در  کردند(  حرفه  ،بیان  بروز    ایورزش  ازجملهارزشموجب  خوشحالی   هایی 

و به    شودو افزایش غرور جامعه می  های اجتماعیخودهویتی، تقویت شبکه  دادنافزایش  ،تماشاگران

جنبش المپیک از ورزش کند که این در دوران مدرن نیز برجسته است و  کیفیت زندگی کمک می

 کند. حمایت می «برای توسعه هماهنگ بشرخدمتی »عنوان به

مهم در توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی    موضوعیعنوان  ای بهکردهای ورزش حرفهرکا

اقتصادی محیط خود بوده استبوده است. اگرچه تمرکز ورزش حرفه همواره مدنظر     ،ای بر توسعه 

پارکر،  .(2010،  2کاوتسوس و اسزیمانسکی)  داشته است  ی، سیاسی و فرهنگی نیزکارکردهای اجتماع 

گسترش برخی   ةواسطای به ورزش حرفهکه    کردنداشاره    (2019)  3مورگان، فاروغ، مورلند و پیتچفورد

هرچند آنان اشاره    گیرند؛  تا جوامع در مسیر توسعه اجتماعی قرار  شود های اجتماعی سبب میجنبه

سیاست  کردند و  رفتارها  بر  نظارت  حرفهکه  ورزش  میهای  دستای  در  این  تواند  به  مهم  امر  یابی 

 .تأثیر داردتوسعه ورزش بر ابعاد اجتماعی جامعه    ،(2019بوتچر )    اندرسونبه باور   گذار باشد.تأثیر

یه اجتماعی در جوامع بهبود  سرما  شود تاسبب می  ایورزش حرفه  ، دریافتند  (2019پرایس )پینتر و  

تواند ابعاد  توسعه آن می  برای  ریزیو برنامه  ایورزش حرفه  ،پی بردند(  2008اسکینر و همکاران )یابد.  

  هایظرفیت  ایورزش حرفه،  بیان کردند(  2019). رووی و همکاران  کنداجتماعی جامعه را نیز درگیر  

خدشه بر خود ورزش ای به  ارد و نگاه اقتصادی به ورزش حرفهای در جهت توسعه اجتماعی دگسترده

اسزیمانسکی .  شودمیمنجر    ایحرفه و  بر تمرکز ورزش حرفه،  کردند اشاره  (  2010)  کاوتسوس  ای 

مکلونتوش،  ده است تا امروزه نقش مهمی در توسعه اجتماعی داشته باشد.  شبهبود اقتصادی سبب  
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از ظرفیتعهامروزه کشورهای توس  ، دریافتند  (2019)  1پارنت و کولور ای در های ورزش حرفهیافته 

شاخص استفاده  بهبود  خود  اجتماعی  آنان  اندکردههای  کردند.  ظرفیت  نداشتنباور،  بیان  های  به 

ای ده است تا امروزه از ورزش حرفه شکه امروزه سبب  است  غلط    ایله ئای مسحرفهاجتماعی ورزش  

  نشان دادند  (2016) 2مورا و روچا هوفمن  شود.ها در جهت توسعه اجتماعی استفاده ندر برخی محیط

 ریو دو ژانیرو های اجتماعی در شهر  ، میزان آسیب 2016پیک ریو در سال  در زمان برگزاری المکه  

کابه مسشدت  این  یافت.  میئهش  نشان  حرفه،  دهدله  ورزشی  میرویدادهای  بهبود  نتواای  به  ند 

 . کنندهای اجتماعی کمک شاخص

  بااست که    شده دارد که براساس قوانین و مقررات خاصی طراحی  اشاره  ای به ورزشی  ورزش حرفه

  انجام   یاجتماع   و  یاقتصاد  توسعه  یراستا  در  نعفانیذ  ریسا  و  ورزشکار  یمال  انتفاع  کسب  هدف

ن ورزشکاران و حتی سایر  آدارد که در  اشاره  شده  های سازماندهیای به ورزش ورزش حرفه  .شودیم

ای (. در ورزش حرفه57،  2015)شبانی،    هستندای به ورزش مشغول  ارکان ورزش با قراردادهای حرفه

صورت  های مالی بهای و صورتادهای حرفهای، قراردبرخی موارد ازجمله حمایت مالی، پوشش رسانه

تر  ای متفاوتده است تا ورزش حرفهشسبب    مسئلهتری از سایر انواع ورزش وجود دارد. این  متفاوت

انواع ورزش باشد بیشتری برخوردار باشد و ساختار مدون  ، از سایر  انضباط  ر سطح  دتری  از نظم و 

عنوان ها بهای در میان انواع ورزشتا ورزش حرفهموجب شده است  ؛ همچنینالمللی داشته باشد بین

 (.  245، 2017شولنکورف، ) شودهای بشری مشخص های فعالیتترینیکی از پرمخاطب

سنی،    هایها و ردهواسطه برخورداری از مخاطبان گسترده از تمامی گروهای به ورزش حرفه   ،شکبدون

  نیازمند وجود  مسئلهاشته باشد. این  دتواند آثار مثبت اجتماعی  ای میو  پوشش رسانه  زیادجذابیت  

ای های ورزش حرفهسازی فعالیتتوان با متناسب اما می است،  ای  استانداردهای الزم در ورزش حرفه

ثار  ها آتوانسته است با پیروزی و شکستای همواره ورزش حرفه  .کردمسیر توسعه اجتماعی را هموار 

ای و  دهد که بهبود وضعیت ورزش حرفهنشان می  مسئلهارمغان آورد. این    اجتماعی مختلفی را به

پژوهش در  داشته باشد.    کنندهتعیین  ی های اجتماعی نقشواند در توسعه شاخصتسازی آن میمتناسب

مختلفه مس  ای  بررسی  ئلاین  است.ه  مطالعات  به  ها پژوهش  شده  میویژه  نشان  که ندهخارجی  د 

  بارۀ ع و دقیقی دراما شواهد جام،  ای توانسته است آثار مطلوب اجتماعی را به ارمغان آوردورزش حرفه

ده  شای در توسعه اجتماعی در ایران وجود ندارد. این فقدان شواهد علمی سبب  نقش ورزش حرفه

ایران استفاده  ای اجتماعی در  های در مسیر توسعه شاخص های ورزش حرفه ا امروزه ظرفیتاست ت
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پژوهشگران حوزه مد.  شودن از  غالب در بین مدیران و حتی بعضی  این است که نگاه  یریت ورزشی 

 ثر اجتماعی داشته باشد.  ؤهای متواند نقش، نمیاست  ای چون جنبه تجاری به خود گرفتهورزش حرفه 

در توسعه کارکردهای ورزش همگانی  بردن و اثبات  پیبر  ایرانی    عمدۀ پژوهشگرانتمرکز    براین،عالوه

،  2017شمس، اسالمی، نعیمی،  ؛  81،  2017)کریمی و کریمیان،    ای اجتماعی بوده استهشاخص

رحیمی،  167 و  میریوسفی  مس(150،  2017؛  این  میئ.  نشان  درله  که   دربارۀ ایران همچنان    دهد 

ورزش حرفه اجتماعی  ندای  کارکردهای  و  آگاهی الزم وجود  البته خأل ارد  است؛  غفلت شده  آن  از 

های اجتماعی ای در جهت توسعه شاخصهای ورزش حرفهتعیین ظرفیت  بارۀهای جامع درپژوهش

ای در توسعه صورت جامع کارکردهای ورزش حرفهه ب داخلی مطالعات پیشین .شوددر ایران درک می

اساسی در ورزش ایران   های سبب بروز ابهام  امر اند که این  های اجتماعی را مدنظر قرار ندادهشاخص

استش حرفهطوری به؛  ده  ورزش  از  امروزه  انتظارکه  نمی  ای  ایران  در  اجتماعی  ازاینرودتحول  رو ؛ 

های توسعه اجتماعی ایران طراحی و ای بر شاخصپژوهش حاضر با هدف نقش توسعه ورزش حرفه

های توسعه اجتماعی ایران ای بر شاخصکه ورزش حرفهاست  این  ال اصلی پژوهش حاضر  ؤس  شد.  اجرا

 ی دارد؟تأثیرچه 
   

   پژوهش روش
پژوهش به   استآمیخته    هایپژوهشازجمله    این  و کمّکه  انجام  صورت کیفی  نیز  دشی  ازجمله    و 

در حوزه اجتماعی و ورزش و  نظران  نخبگان و صاحب  پژوهش،ماری  آ  هجامع  بود. کاربردی    مطالعات

 داشتند های مختلف ورزش  بودند که سوابق اجرایی و پژوهشی مناسب در حوزه پژوهش  موضوع  ا  آشنا ب

برخورداری از    پژوهش، های  ای انتخاب نمونهه شاخص.  ندنفر بود  65براساس برآوردهای اولیه حدود    و

ارشد و دکتری مرتبط با حوزه ورزش، برخورداری از سوابق اجرایی بیش  مدرک تحصیلی کارشناسی

 های ال ؤموضوع پژوهش بود. دانش اولیه با توجه به س  بارۀسال و برخورداری از دانش اولیه درهفت از 

عنوان نمونه نفر به  13گیری هدفمند،  د. براساس روش نمونهشمشخص  دربارۀ موضوع پژوهش  اولیه  

بودند که    پژوهش موضوع    ازگاه  آاین افراد ازجمله خبرگان    . شدندمشخص    هش پژو در بخش کیفی  

شمار، تمامی  کل  ستفاده از روشاهمچنین بر  گیری از آنان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.نمونه

وری آها و جمع. پس از پخش پرسشنامهشدندبررسی   یدر بخش کمّ  پژوهشعنوان نمونه  این افراد به

با    41،  ها آن  همکاری    پژوهشنفر  پرسشنامهبه  کردند؛ حاضر  میان  از  پخشعبارتی   41شده،  های 

 شد. پرسشنامه تجزیه و تحلیل 
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شده،  ای انجامه. با توجه به مصاحبهفته بودساختاریادر بخش کیفی، مصاحبه نیمه  هادادهابزار گردآوری  

. این پرسشنامه شدندی استفاده  در بخش کمّ   پژوهشعنوان ابزار  بهه  ک  شدندهایی شناسایی  شاخص

موافقم    )کامالا لیکرت    منطبق با طیفکه  های آن  شناختی و سؤالهای جمعیتبه دو بخش کلی ویژگی 

(، سرمایه اجتماعی  گویهپنج  عدالت )  ها سؤالد. این  شل بود، تقسیم  اسؤ  46  قالب  مخالفم( و در  تا کامالا 

) (،  گویه  نُه) اجتماعی  اجتماعی )گویهپنج  نشاط  رفاه  اجتماعی )گویه   شش(،  توسعه    چهار (، اخالق 

( را گویهچهار ای )( و ورزش حرفهگویهپنج (، سالمت اجتماعی ) گویه هشت(، امنیت اجتماعی ) گویه

ها و پرسشنامه کلی  لفهؤکرونباخ در تمامی مپایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای  .سنجدمی

 ضرایب   وسیلههب  گیریاندازه  مدل  پایایی  .به دست آمد  81/0میزان پایایی کلی پرسشنامه  شد.  یید  أ ت

 شده است.  ارائه  نتایجکه اطالعات مربوط به آن در بخش شد  ارزیابی  ترکیبی پایایی   عاملی و  بارهای

دربارۀ  .  شد  یبررس  یدانشگاه  دیاسات تن از    10  هایبا استفاده از نظر  شنامهپرس  نیا  ییمحتوا  ییوار

،  2و نسبت روایی محتوا   1ی شاخص روایی محتوا سنجییروا  هایبا استفاده از فرم  زین  اییمحتو  ییوار

روایی سازه پرسشنامه با استفاده از  .  شد  د ییتأ ها  های مربوط به این روش و استفاده از فرمول  ییروا

بررسی عاملی  تحلیل  ب  شد؛   روش  توجه  با  ببنابراین  نتایج  روایی  دستهه  و  پایایی  قسمت  در  آمده 

حاضر از پایایی و روایی مناسبی برخوردار کاررفته در پژوهش  بهپرسشنامه  گفت  توان  پرسشنامه، می

 بود.  

 پذیری ییدأ پذیری و تبررسی روایی از قابلیت باورپذیری )اعتبار(، انتقال  برای  پژوهش در بخش کیفی  

 نیز  ی تحقیقدر قسمت تجزیه و تحلیل کمّد.  شاستفاده    های تخصصیبررسی پایایی، از کمیتهبرای  و  

رو  جزئی  مربعات  حداقل  روش  با  ساختاری  معادالت رفت  3اسالپی  کردیبا  کار    برای همچنین    .به 

شامل آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی،    زمینههای رایج در این  بررسی برازش مدل پژوهش از شاخص

مشترک    انسیوار  نیانگیم  ،4شده گذاشتهاشتراک مشترک به  انسیحداکثر وارروایی همگرا، روایی واگرا،  

  ۀ ماندیمربعات باق  نیانگیمة  شی رو شاخص    7، استون و گیسر6، ضریب تعیین5شده گذاشته اشتراکبه

 استفاده شد.  8استانداردشده

 
1. Content Validity Index (CVI) 

2. Content Validity Ratio (CVR) 

3. Smart partial least squares (Smart-PLS) 

4. Maximum shared squared variance (MSV) 

5. Average shared squared variance (ASV) 

6. R-squared correlation (R2) 

7. Q² Stone-Geisser (Q2) 

8. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 
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 نتایج 

 شده است. شمارۀ یک ارائه در جدول پژوهش های آماری ای توصیفی مربوط به نمونههیافته
 

 پژوهش های توصیفی یافته -1جدول 
Table 1- Descriptive Findings of the Research 

 
 

زن بودند.  درصد    8/30درصد مرد و    2/69  ،بخش کیفی های  نمونه،  نشان داد  پژوهش نتایج توصیفی  

این میان از  با    باافراد    ،همچنین  نتایج  بودند  بیشترین تعداددرصد    6/84مدرک تحصیلی دکتری   .

نمونه   جنسیت  وضعیت  به  مربوط  کمّ  در  پژوهشتوصیفی  دادنی  بخش  از درصد    7/70،  شان 

ا.  ودندبزن  درصد    3/29مرد و    گانکنندکتشر افراد  پژوهش های  ز میان نمونه همچنین  مدرک    با، 

 یشتر از گروه سنی ب  های سنی، . در میان گروهبودندبیشترین تعداد  درصد    3/68تحصیلی دکتری با  

با    50 اجتماعیمنظور شناسایی شاخصبه  .بودند بیشترین تعداد  درصد    9/43سال  از    ، های توسعه 

های  ها، ویژگیکدگذاری  دادند. پس از انجامشستفاده  خبرگان در قالب روش کیفی ا  هایبررسی نظر

از مصاحبه انتخابی    هایمرحله کدگذاری سه  کدگذاری در    .شدها مشخص  مستخرج  باز، محوری و 

و   رانیاهای توسعه اجتماعی  شناسایی شاخص  دربارۀکدگذاری  نتایج  ۀ دو  جدول شماردر    د.شانجام  

 ة کدگذاری باز مصاحباز  ای  نمونه دو    ۀجدول شمار.  ارائه شده استای  های توسعه ورزش حرفه شاخص

 دهد.  را نشان میۀ یک شمار
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 پژوهش( 1 ۀشمار ةمصاحببخشی از ) هاای از کدگذاری اولیه مصاحبهنمونه -2جدول  

Table 2- A Sample of the Initial Coding for the 

Interviews (Part of an Interview of the Research 

Number 1) 
 متن مصاحبه

Interview Text 
 کدهای اولیه 

Initial Codes 

که    است   ای ایجاد شده ورزش حرفه  بارۀ امروزه نگرش منفی در  ،دانیمطورکه میهمان »
پس اون شادی پس از برد ایران در    ؛تواند آثار غیراقتصادی داشته باشداین ورزش نمی

جهانی در دیدار مقابل تیم مراکش چه بود؟ نشاط اجتماعی نبود؟ تا چند روز همگی جام
 .« له به نظرم در کشور ایران غلط جا افتاده استئپس این مس؛ خوب بودیم

های مهم اجتماعی در حال حاضر در کشور ایران، امید به زندگی به نظرم یکی از شاخص»
 ماست.«های کننده تمامی رفتارها و برنامهت. امید به زندگی تعییناس

تواند مدنظر قرار دهد، مسائل قومی و نژادی است.  یک نکته مهمی که پژوهش شما می»
یافته است و به نظرم جا دارد  یک شاخص مهم اجتماعی در کشورهای توسعه  مسئلهاین  

 شود.«هماهنگی و یکپارچگی در کشور ایران با توجه به مسائل قومی و نژادی ایجاد 

فعالیتبارها مشاهده کرده » برخی  در  داوطلبانه ام که  رفتارهای  دیگر،  در کشورهای  ها 
رفتارها  اما نیاز است این    ،له وجود داردئشدت این مس. در کشور ما هم بهشودایجاد می 

گیرد. رفتارهای شهروندی اجتماعی، تعامالت بمناسب به خود    یساختارمند شود و نظم
 « .گیردبشکل   دتوانله میئاین مس ةواسطاجتماعی و حتی ارتباطات اجتماعی به

له آثار روانی بسیاری ئتمرکز بر این مساست. ای شادی و نشاط دو عنصر مهم هر جامعه»
 .«دارد

داشته باشید در کشور ما، امنیت در تمامی ابعاد مهم و کلیدی است. امروزه  اگر دقت  »
امنیت اقتصادی، امنیت فردی، اجتماعی و حتی امنیت فرهنگی مهم و ضروری است. امروز 

این امنیت فرهنگی    ؛را فرانگیرد  ءشما ترس دارید در محیط مدرسه فرزند شما فرهنگ سو
وی جایگاه  مسائل  این  نظرم  به  دارداژه است.  اجتماعی  توسعه  در   برایعبارتی  به  ؛ی 

 .« ز مدنظر قرار گیردها نییافتگی اجتماعی نیاز داریم تا این شاخصتوسعه

.  است ای قابل درکیافتگی ورزش حرفهتوسعه !ای باید گفت بلهدرخصوص ورزش حرفه»
راه ساده  المپیک  رتبه،  ترین  لیگ ،  ستابندی  منظم  اینهایمان  برگزاری  نشان  است.  ها 

اگر امروز در لیگ والیبال    .ای قرار داریم یا نهدهد که ما در مسیر توسعه ورزش حرفهمی
می تیم  مییک  قهرمان  میآید  منحل  بعد  سال  و  می  ، شودشود  ورزش  نشان  که  دهد 

 « ای ایران شرایط مطلوب ندارد.حرفه

 

 نشاط اجتماعی  -

Social Happines 
 زندگیامید به  -

Life Expectancy 
 همبستگی نژادی  -

Racial Alliance 
 همبستگی قومی  -

Ethnic Alliance 
 رفتارهای داوطلبانه -

Voluntary Behaviors 
 رفتار شهروندی اجتماعی  -

Social Citizenship 
Behavior 

 تعامالت اجتماعی  -

Social interactions 
 ارتباطات اجتماعی  -

Social Relations 
 شادی  -

Happiness 
 نشاط -

Vitality 
 امنیت فردی -

Personal Security 
 امنیت فرهنگی -

Cultural Security 
 امنیت اقتصادی -

Economic Security 
 امنیت اجتماعی -

Social Security 
 ندی در مسابقات المپیک بتبهر -

Ranking in Olympic Races 
 های ورزشی برگزاری لیگ -

Holding Sports Leagues 
 ایهای حرفهدوام باشگاه  -

Durability of Professional 
Clubs 
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 دهد. نشان میرا های هر کد همراه فراوانیبه باز و محوری هایکدگذاریۀ سه جدول شمار
 

ورزش  های توسعه های توسعه اجتماعی و شاخصشاخص و محوری باز هایی از کدگذاریانمونه -3جدول 

 ای حرفه

A Table 3- Sample of Open and Axial Coding of Social Development and 

Professional Sports Development Indicators 
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های توسعه  های توسعه اجتماعی و شاخصهای باز و محوری شاخصای از کدگذارینمونه -3جدول ادامة 

 ای ورزش حرفه

A Table 3- Sample of Open and Axial Coding of Social Development and 

Professional Sports Development Indicators 

 

 
 

هفت  ها در  د که این ویژگیشاستخراج    ها ویژگی از طریق مصاحبه   42  ، نشان داد  پژوهش نتایج کیفی  

رفاه اجتماعی، اخالق  شاخص کلی توسعه اجتماعی شامل عدالت، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی،  

منظور بررسی این عوامل . بهشدند  بندیتوسعه اجتماعی، امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی دسته
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کمّ انجام    ، یدر بخش  آزمون کلموگرازاین  ؛ د شاز معادالت ساختاری  از  ابتدا  برای اسمیرنف  -فورو 

طبیعی وضعیت  دادهبررسی  توزیع  استفاده هابودن  پژوهش  داد   ی  نشان  نتایج  سطح  ،  شد.  میزان 

ا بود؛ بنابراین  ه دادهتوزیع  بودن  دهنده غیرطبیعیبود که نشان  05/0از  کمتر  معناداری در تمامی عوامل  

داده  برای تحلیل  و  ناپارامتری  هاتجزیه  آمار  بررسی  بهد.  شاستفاده    از   پژوهش مدل  برازش  منظور 

. جدول  به کار رفتاس  الپی  کردی ت ساختاری با روروش معادالبه  های برازش مربوط  شاخصحاضر،  

 دهد. نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل را نشان میشمارۀ چهار 
 

 های بزارش  شاخص -4جدول 
Table 4- Fit Indices 
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 های بزارش  شاخص  -4جدول ادامة 
Table 4- Fit Indices 

 
 

 . استد که مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار  شمشخص    شمارۀ چهاربا توجه به نتایج جدول  

را نشان    پژوهشمدل    تی داریامعن  گیری و میزان ضرایبمدل اندازههای شمارۀ یک و شمارۀ دو  شکل

 د. ن دهمی
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 گیری مدل اندازه -1شکل 

Figure 1- Measurement Model 

   
   تی داریامعن ضرایب  -2شکل 

Figure 2- Significant Coefficients of T 



 1401، خرداد و تیر 72،  شماره 14مدیریت ورزشی، دوره  مطالعات                                                            36

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 است.  ارائه شدهاری تی ادگیری و ضرایب معن های اندازهبندی مدلجمع شمارۀ پنج،جدول در 
 

 خالصه نتایج آماری   -5جدول 
Table 5- Summary of Statistical Results 

 وضعیت 
Condition 

 مقدار

 معناداری 

A 

Significant 

Amount 

 تأثیر

The Effect 
T 

 روابط 

Relationships 

 معنادار تأثیر

Significant 

Effect 
0/001 0/668 13/908 

 ای بر عدالت توسعه ورزش حرفه

Development of professional 

sports on justice 
 تأثیر معنادار

Significant 

Effect 
0/001 0/857 29/293 

سرمایه اجتماعیای بر توسعه ورزش حرفه  

Development of professional 

sports on social capital 
 تأثیر معنادار

Significant 

Effect 
0/001 0/707 14/093 

ای بر نشاط اجتماعی توسعه ورزش حرفه  

Development of professional 

sports on social vitality 
 تأثیر معنادار

Significant 

Effect 
0/001 0/748 15/666 

ای بر رفاه اجتماعی توسعه ورزش حرفه  

Development of professional 

sports on social welfare 

 تأثیر معنادار

Significant 

Effect 
0/001 0/597 6/947 

ای بر اخالق توسعه  توسعه ورزش حرفه

 اجتماعی 

The development of professional 

sports on the ethics of social 

development 
 تأثیر معنادار

Significant 

Effect 
0/001 0/696 18/205 

ای بر امنیت اجتماعی توسعه ورزش حرفه  

Development of professional 

sports on social security 
 تأثیر معنادار

Significant 

Effect 
0/001 0/718 17/815 

اجتماعیای بر سالمت  توسعه ورزش حرفه  

Development of professional 

sports on social health 
 

های توسعه ای بر شاخصتوسعه ورزش حرفه  شده،مشخص  تأثیرمعناداری و میزان    مقداربا توجه به  

اجتماعی )عدالت، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخالق توسعه اجتماعی، امنیت  

ورزش  گذاری متفاوت  تأثیربا توجه به    . داردمثبت    تأثیرایران  ر  ر کشوباجتماعی و سالمت اجتماعی(  



 37                                           ... یاجتماع ةتوسع هایشاخص در ایحرفه ورزش ةتوسع نقش: ناسامدادی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

ایران  کشور  ای اجتماعی در  هبندی شاخصرتبه  ۀ سه،شکل شماردر  های اجتماعی،  ای بر شاخصحرفه 

حرفه    ورزش  تأثیر. با توجه به میزان  نمایش داده شده استای  پذیری از ورزش حرفهتأثیرواسطه  به

 . شدبندی انجام رتبه این های توسعه اجتماعی ایرانای بر شاخص

 
 ایهای توسعه اجتماعی از ورزش حرفهپذیری شاخصتأثیربندی رتبه -3شکل 

Figure 3- Ranking the Influence of Social Development Indicators from 

Professional Sports 

 

را بر    تأثیریران بیشترین  ای در کشور ادهد، ورزش حرفهنشان میۀ سه  ورکه نتایج شکل شمارطهمان

داردسرمایه   بیشترین    ، عبارتیبه  ؛اجتماعی  اجتماعی  ورزش  پذیریتأثیر سرمایه  از  در حرفه   را  ای 

رفاه اجتماعی و    براساس شکل شمارۀ سه،   های توسعه اجتماعی در ایران دارد.مقایسه با سایر شاخص

ی ایران  ارا از ورزش حرفه   پذیریتأثیرکه بیشترین    هستندسالمت اجتماعی دو شاخص مهم دیگر  

گذاشته   تأثیرهای توسعه اجتماعی  شاخصبر  ای  ورزش حرفه بیان کرد    توانعبارتی میبه  ؛اندداشته 

 را بر سرمایه اجتماعی، رفاه اجتماعی و سالمت اجتماعی داشته است.  تأثیربیشترین اما  ،است
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 گیریبحث و نتیجه 

اجتماعی،  شامل عدالت، سرمایه    شده های توسعه اجتماعی شناساییشاخص،  نشان داد   پژوهش نتایج  

.  بودند   نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخالق توسعه اجتماعی، امنیت اجتماعی و سالمت اجتماعی 

توسعه   برایهای متعددی چراکه شاخص  ؛دهد اهمیت توسعه اجتماعی در ایران را نشان می  یافتهاین  

)قرار گیرد.  دنظر  مد  بای اجتماعی می و کامنو  بلوسزز )2018کامنو  و همکاران مح  ( و2017(،  مود 

های جامع و گسترده  ریزی که نیازمند برنامه  استپیچیده    ایلهئتوسعه اجتماعی مس  ، دریافتند (  2013)

ده  موجب شهای توسعه اجتماعی پیچیدگی ، عبارتیبهدهد؛ که بتواند تمامی ابعاد آن را پوشش  است

شاخص امروزه  تا  تنوع  هاست  از  اجتماعی  توسعه  باشد  زیادیای  توسعه   برای  بنابراین  ؛برخوردار 

ها به دست آید. فاضلی و همکاران تمامی این شاخص ازای اجتماعی نیاز است تا درک کلی هشاخص

گروهی،  ها، انسجام درونها و انجمنهای مدنی، باشگاههای توسعه اجتماعی را فعالیت( شاخص2013)

. آزادار و همکاران  کردندا را مشخص  هشخصی، برابری جنسیتی و ادغام فعالیتت میاناعتماد و امنی

آموزشی،  ( شاخص2012) مبنایی،  را شاخص دموگرافیک، سالمت، سازگاری  اجتماعی  توسعه  های 

رسد در مسیر توسعه اجتماعی . به نظر میکردندمحرومیت اقتصادی و محرومیت اجتماعی مشخص  

  باشد عنوان مسائل کلیدی مشخص  یی ازجمله عدالت، امنیت، سالمت و اخالق بههانیاز است مقوله 

های اجتماعی  شاخص  .منجر شودتواند به بهبود وضعیت توسعه اجتماعی  میربارۀ آن  یزی درکه برنامه

از محیط خود   اولریکسن)  گیرندتأثیر میهمواره  و  پاتل، هوچفلد  . ورزش  (3،  2019،  1پالگرسون، 

  ؛ های اجتماعی ایجاد کندرشد شاخص  را برایتواند شرایطی  ازی محیط میسواسطه مطلوببهای  حرفه 

تا    شود ای با نفوذ بر مخاطبان و درگیرسازی رفتارها و احساسات آنان سبب میورزش حرفه  ، عبارتیبه

 بتوان آثار مطلوب اجتماعی را انتظار داشت.

های توسعه اجتماعی شامل عدالت،  ای بر شاخص توسعه ورزش حرفه ،  نشان دادحاضر  نتایج پژوهش  

سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخالق توسعه اجتماعی، امنیت اجتماعی و سالمت  

دارد  تأثیراجتماعی   حرفه  ةواسطبه  ،عبارتیبه  ؛مثبت  ورزش  میبهبود  که  ای  داشت  انتظار  توان 

های عدالت، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخالق توسعه اجتماعی، امنیت شاخص

بر    شتوسعه ورز  دریافت که(  2019بوتچر )  د. اندرسونناجتماعی و سالمت اجتماعی نیز بهبود یاب

علت بهبود برخی  ، ماهیت ورزش به دارد. اگرچه ورزش ابعاد گوناگونی  داردتأثیر  ابعاد اجتماعی جامعه  

ای از طرفی ورزش حرفه   شود. تواند سبب توسعه اجتماعی  های ذهنی و رفاهی در جامعه میشاخص

 
1. Plagerson, Patel, Hochfeld & Ulriksen 
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. استالمللی از نقش مهمی در مسیر توسعه اجتماعی برخوردار  های ملی و بینایجاد رقابت  ةواسطبه

مدت به جامعه  تا برخی احساسات مطلوب را در کوتاهاند  موجب شدهای  حرفه  مخاطبان گسترده ورزش

ورزش   بهجامعه    زیادیت  حساس  زیرا  کرد؛احتیاط  بسیار    دبای له میئهرچند در مدیریت این مس   ؛بدهند 

میحرفه زمان ای  در  وتواند  در  شکست  بحرانهای  بروز  دچار  اجتماعی  رزش  بنابراین    شود؛های 

های اجتماعی ناشی از شکست تواند از آسیبای میتظارات معقول از ورزش حرفه حد ان  کردنمشخص 

واسطه نفوذ در تمامی ابعاد زندگی افراد و  ای به رسد ورزش حرفهبه نظر می کند.ی در ورزش پیشگیر

ایجاد  شود  ها سبب میتمامی گروه  کردندرگیر را در جامعه  اجتماعی مطلوبی  .  کندتا کارکردهای 

)  اندرسون برد که(  2019بوتجر  حرفه   پی  درگیر  تواندمیای  ورزش  گروهکردن  با  افراد  تمامی  و  ها 

رویداد ورزشی   برگزاری یکدر زمان    ،عبارتیبه  ؛برای هر سن و جنسیتی داشته باشد  مطلوب  یکارکرد

و از آن  کنند  میبا هر وضعیت فردی و محیطی، یک رویداد را دنبال    مندان و مخاطبان تمامی عالقه

می مسبلذت  این  شده له  ئرند.  حرفه  موجب  ورزش  امروزه  تا  همبستگی  است  در  مهمی  نقش  ای 

اخولم  . از طرفی  (2561،  2015،  1کریستنسن، اسکیراستاد، پارنت و وادینگتون)  اجتماعی داشته باشد

تواند همبستگی اجتماعی را به ای در صورتی میکه ورزش حرفه   کردنداشاره    (2017)  2و داهلستد 

 موجب تواند  ای میحرفه مدیریت ورزش  نبود.  شودارمغان آورد که مسائل درونی در این ورزش مدیریت  

چنددست جامعه    گیایجاد  حرفه   کرد   اشاره  (2008)  3شوبه.  شوددر  ورزش  به که  نفوذهای  ای  علت 

ها و نژادهای  و بین گروهیابد  است همبستگی اجتماعی کاهش    موجب شده سیاسی در کشور اسپانیا  

تا موجب شده است  ای  رسد نفوذهای سیاسی در ورزش حرفه . به نظر میشودمختلف تعارض ایجاد  

های  وز بحرانبلکه باعث بر  ، تنها آثار اجتماعی مطلوب نداشته باشددر برخی کشورها این ورزش نه

که    کرددر پژوهش خود مشخص  (  2008شوبه )هرچند    ؛(103،  1993،  4ویتنی )  نیز شوداجتماعی  

اجتماعی در کشور مدت سبب توسعه شاخصکوتاه  درهای ورزشی  در همان وضعیت موفقیت های 

 اسپانیا شده است.

های توسعه اجتماعی، بیشترین ای، در میان شاخصتوسعه ورزش حرفه،  نتایج پژوهش حاضر نشان داد

تا    شودای سبب می ورزش حرفه   ،دریافتند (  2019)سرمایه اجتماعی دارد. پینتر و پرایس    درنقش را  

های  تا شبکه  شودموجب میای  رسد ورزش حرفهدر جوامع بهبود یابد. به نظر می  سرمایه اجتماعی

 
1. Kristiansen, Skirstad, Parent & Waddington 

2. Ekholm & Dahlstedt 

3. Shobe 

4. Whitney 
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به ایجاد  اجتماعی  غیرمستقیم  و  یاه  که همگی   شوند صورت مستقیم  این  داشته  کسان  داف  باشند. 

اجتماعی  له خود زمینهئمس ایجاد سرمایه  بود؛ساز  موجب   ایتوسعه ورزش حرفه  ،عبارتی به  خواهد 

  شودمنجر میهای اجتماعی افراد  کت و به ایجاد مشارشده  های اجتماعی  گردهمایی  برای  یجاد بسترا

از طرفی    گیری سرمایه اجتماعی خواهد شد.سبب شکلو    (255،  2008،  1)اسکینر، زاکوس و کوول

تا افراد در قالب مخاطبان، هواداران    شودموجب میهای اجتماعی  ایجاد گروه  ةواسطای بهرزش حرفه و

.  کند فراهم میایجاد سرمایه اجتماعی  را برایزمینه  امرو تماشاگران حضور فعال داشته باشند و این 

گیرد،  ای در ایران قرار میورزش حرفه  تأثیرتماعی که تحتاج  های مهم دیگر توسعهاز شاخصیکی  

اجتماعی   )  2دیتل .  استرفاه  بردند(  2009و همکاران  در  ، پی  مهمی  نقش  اجتماعی  و  ب  رفاه  هبود 

المللی  های ملی و بینموفقیت  ةواسطورزش به  ،دریافتند گسترش وضعیت اجتماعی جوامع دارد. آنان 

-ها و شکستموفقیت،  شک. بدونشود  مهم سبب بهبود رفاه اجتماعی افراد  وضوعیعنوان متواند بهمی

های  پیگیری و هواداری افراد از تیمکه علت این امر د  نهای ورزشی نقش مهمی در اخالقیات افراد دار

تواند میزان رفاه اجتماعی را دستخوش های ورزشی میموفقیت  یارتقا   روشن است که  است.ورزشی  

 .  کندساسی تغییرات ا

ای در جهت توسعه های گستردهی ظرفیتاورزش حرفه   ،کردند ( مشخص  2019رووی و همکاران )

به ورزش حرفه  اقتصادی  نگاه  . شودای میورزش حرفه در  ایجاد خدشه    موجبای  اجتماعی دارد و 

ریزی و برنامهای  حرفهورزش    ، دریافتند(  2008( و اسکینر و همکاران )2015برونینگ و همکاران )

نیز درگیر  توسعه آن می  برای را  اجتماعی جامعه  ابعاد  به نظر میکندتواند  به  .  اقتصادی  نگاه  رسد 

راستای پاسخ به نیازهای  شده در این ورزش در تا استانداردهای تعبیه شودموجب میای ورزش حرفه 

ای به عنوان سرگرمی برای افراد  امروزه ورزش حرفه  ، عبارتیبه  ؛اجتماعی و فرهنگی کشورها نباشد

  بنابراین  شده است؛مشکالت اجتماعی    موجب ایجادهای آن  نظارت بر فعالیتنبود  اما    است،جامعه  

اجتماعی این ورزش به نیازهای  ای در جهت پاسخگویی  ایجاد سازوکار نظارتی قوی در ورزش حرفه 

افراد  گروه و  باور    شود.می  احساسها  به  اسزیمانسکیهمچنین  و  ورزش اگر    (،2010)  3کاوتسوس 

کارکر، میکنددر مسیر درست خود حرکت  ای  حرفه ایجاد  در  تواند سبب  اجتماعی مطلوب  دهای 

 . شودخصوص نشاط و شادی اجتماعی ها بهبرخی حوزه

 
1. Skinner, Zakus & Cowell 

2. Dietl 

3. Kavetsos & Szymanski 
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واسطه ورزش به  د بایمهم می  ایلهئعنوان مسجتماعی بهنشاط ا  ، دریافتند  (2019و همکاران )  1الن

اجتماعی نشده است، ورزش نشاط  در  ای  مستقیم به نقش ورزش حرفه  ایاشاره  بهبود یابد. اگرچه

-موفقیت  .شودتواند سبب بهبود نشاط اجتماعی  ه کارکردهای خود در جذب افراد میواسطای به حرفه

هایی از نقش  نشانه،  هاای شادی همگانی پس از این موفقیتهزشی در ایران و برگزاری جشنهای ور

ات تأثیر. این  هستندازجمله شادی و نشاط اجتماعی    های اجتماعیای در برخی شاخصورزش حرفه

ژیک همواره در ذهن  احساسات نوستالاما احساسات مطلوب آن در قالب    ،مدت و گذرا باشد شاید کوتاه

تیم    فرانسه با برتری حماسی  1998جهانی  نمونه عینی آن صعود ایران به جام  ؛ماند مردم برجای می

فرانسه  1998جهانی موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در جام ،همچنینمقابل تیم ملی استرالیا و  ایران

اذهان ایرانیان بوده   درکه همواره   استهای ورزشی ازجمله موفقیت مریکاآدر برتری برابر با تیم ملی 

 انتقال یافته است. نیز گذاری کمتر( تأثیرها )هرچند با است و حتی با تغییرات نسلی به سایر نسل

واسطه کارکردهای اجتماعی  ورزش بهدر پژوهش خود نشان دادند    ( 2012)  2استروونمارتالئر و    دی

ورت استاندارد ارائه صورزش به اگر  رسد  خود نقش مهمی در ترویج اخالقیات اجتماعی دارد. به نظر می

میشود ارتقا ،  و  گسترش  به  منجر    یتواند  جامعه  در  فضای  نامناسب  هرچند  شود؛اخالقیات  بودن 

ه اخالقی در جامععاملی مهم در بروز بی،  های فراوان در ورزشخشونت  ها و اخالقیبروز بی  ،ورزشی

ای اجرایی که برخی مسائل ازجمله بازی جوانمردانه در ورزش حرفه . به نظر می رسد درصورتیاست

ای نقش ورزش حرفه  همواره دربارۀ.  شودتواند به بهبود و گسترش اخالقیات در ورزش منجر  ، میشود

توجه به اینکه ورزش  وجود ندارد. با بارهاما شواهد کافی در این  ،استشده در امنیت اجتماعی بحث 

یت  امن  یتواند به ارتقاتوسعه آن می  است،های شهری  ای عاملی مهم در توسعه پویایی محیطحرفه 

منجر   نظارتدرصورتی   بنابراین  شود؛ محیطی  محیطکه  در  منظم  و  مستقیم  برگزاری های  های 

ورزشی حرفهباشد   رویدادهای  ورزش  می،  بهای  ارتقا  ةواسطتواند  سبب  محیطی  امنیت    یپویایی 

های ورزشی تا موفقیت  شودمیای سبب  رسد توسعه ورزش حرفهبه نظر می  ،طورکلی. بهشوداجتماعی  

توسعه اجتماعی    ینفوذ بر هویت افراد سبب ارتقا  ةواسطد بهنتوانها میکه این موفقیت  شودحاصل  

یا غیرفیزیکی این  ی  صورت فیزیککه افراد به  کند ای بستری را فراهم میفه. از طرفی ورزش حرشود

تماشا   را  حرفه کنندرویدادها  ورزش  رویدادهای  پیگیری  و  مشاهده  همین  بهمیای  .   ة اسطوتواند 

. این نکته نیز  شودسرمایه اجتماعی سبب توسعه اجتماعی کشور    های اجتماعی و گیری گروهشکل

ارچوب استانداردهای خود های در چکه در مسیر توسعه اجتماعی نیاز است ورزش حرفه   استمهم  
 

1. Lan 

2. De Martelaer & Struyven 
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ای در جهت توسعه  حرفهگیری از ورزش بهره ، عبارتیبه شود؛و نهایت اخالق در آن رعایت  کند عمل 

 الزم است.ای های اجتماعی، مدیریت ورزش حرفه شاخص

 شود: میمطرح  ها پیشنهاداین حاضر  پژوهشج با توجه به نتای

قومی و    های قومی، ضمن کاهش تعارضهای  ای و کاهش تبعیضبا مدیریت فضای ورزش حرفه  -1

 شود؛ ی در جامعه اقدام و نژاد یقوم  ییهمگراهای اجتماعی، به بهبود وضعیت ای در میان گروهقبیله

داوطلببا    -2 گروه  انجذب  تمامی  حرفه از  ورزش  در  گروهیاها  تشکیل  ضمن  و  ،  اجتماعی  های 

 شود؛ ی در ایران اقدام سرمایه اجتماع  ی، به ارتقااجتماعات ورزشی

ایران در تمامی مسابقات ورزشیحضور زنان در ورزشگاه  برایایجاد بستر    با   -3 ، ضمن بهبود  های 

 شود؛وضعیت اجتماعی زنان نیز اقدام   یبه ارتقا  وضعیت عدالت اجتماعی

 ای،کارکردهای اجتماعی ورزش حرفه زمینة    افزایش آگاهی و اطالعات مدیران ورزشی کشور در  با   -4

آن با توسعه    کردنای و متناسب سیاستی در جهت توسعه ورزش حرفههای مدیریتی و  به ایجاد رویه 

 شود؛ های اجتماعی اقدام شاخص

های ورزشی و سراسر کشور، با ارائه عدالت در توزیع امکانات رفاهی ویژه تماشاگران در تمامی رشته   -5

عدالت بهبود  از  ،  ضمن  سودبردن  راستای  حرفه در  ورزش  از  اجتماعی  در  فواید  مناطق  ای  تمامی 

 اقدام شود؛  جغرافیایی ایران

حضور فعال برخی    برایهای مختلف، زمینه  ای در سراسر کشور در رشته با توسعه ورزش حرفه   -6

را  تا بتوان توسعه اجتماعی    شودای فراهم  فعالیت در ورزش حرفه  منظوربهای کشور  مناطق حاشیه

 آورد. ارمغانر سراسر کشور به دی اواسطه ورزش حرفه به

  بارۀودن و نبود اطالعات دقیق دربازجمله نامشخص یهایمحدودیت  این پژوهش، شدنانجام در مسیر 

مطالعه تطبیقی میان نبود  ای بر مسائل اجتماعی وجود داشت. همچنین  ات عینی ورزش حرفهتأثیر

بود. با توجه به  ت  دیگر محدودی  ،ای در ایران و چند کشور منتخبکارکردهای اجتماعی ورزش حرفه

م  پژوهش نتایج   پیشنهاد  شود: عنواناین  با    هایی پژوهشتا    شودیحاضر  انجام  تطبیقی    ها  مطالعه 

حرفه ورزش  اجتماعی  منتخب،  کارکردهای  کشور  چند  و  ایران  در  ورزش ای  توسعه  نقش  بررسی 

بر شاخص ایرانقهرمانی  اجتماعی  توسعه    یاهشاخص   در  تربیتی  ورزش  توسعه   نقش  یبررس،  های 

، رانیا  ی اجتماع   توسعه  یهاشاخص  ر د  همگانی   ورزش  توسعه  نقش  یبررس،  رانیا  یاجتماع   توسعه

 .ای در توسعه اجتماعی ایرانهای تربیتی، تفریحی، قهرمانی و حرفهمقایسه نقش ورزش
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 تشکر و قدردانی 

کنندگان در این پژوهش سپاسگزاری را از کلیه شرکتد که مراتب تقدیر و  ندانزم میال بر خود    انمحقق

 .دن م نمایالاع 
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