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١١/١٣٩٣/ ٥ :مقالھتاریخ دریافت   

  ١٩/١٢/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                                          

پرسشنامه  ،ابزار تحقیق. شدن ایران بود بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی ،حاضر پژوهشهدف 

مورد ) =93/0( ییایپاو  )908/0KMO( روایی صوري، روایی سازه اي بود که پس از تایید محقق ساخته

 یت ورزشیمدیر هیات علمی رشتهن و اعضاي متخصصاکلیه  ،تحقیقجامعه آماري این  .استفاده قرار گرفت

از  .انتخاب شد )نفر 120( هدفمند صورت به تحقیقآماري   نمونه. )نفر 214( بودندي کشور ها دانشگاه

براي بررسی  ها نیانگیماز آزمون معناداري . ها استفاده شدجهت بررسی نرمال بودن توزیع داده  K-Sآزمون

 چهارگانهي اثرات توسعه ورزش بر ابعاد بند تیاولوبراي  مرتبه دوماز تحلیل عاملی ها و میزان اهمیت گویه

، اجتماعی، اقتصادي ابعادترین اثرات توسعه ورزش بر مهم که نشان دادنتایج  .شدن استفاده شد جهانی

) میرمستقیغمستقیم و (ي ها يگذار هیسرماافزایش جذب « سیاسی و فرهنگی جهانی شدن به ترتیب شامل

 و» ی و تعامل با سایر کشورهاي جهانگسترش دیپلماس« ،»سترش و توسعه صنعت گردشگريگ«، »خارجی

 یرذو اجتناب ناپ چندوجهی  دهیپدیک  ،شدن جهانی .باشد می»یالملل نیبگسترش استفاده از زبان واحد «

 اثرات منفیمدیریت این پدیده جهت افزایش اثرات مثبت و اجتناب از . هستندجوامع با آن روبرو  که است

 جهت مناسب شناخت این اثرات ازجنبه هاي گوناگون می تواند بستري ،در این راستا. ضروري است آن

  .باشددر کشور برنامه ریزي هاي موثر و  توسعه

  ایران ورزش، جهانی شدن و :واژگان کلیدي
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 مقدمه

 ؛مهم در دنیاستو یکی از صنایع بزرگ و  )52: 1386غفوري و هنرور، ( جهانی اي پدیدهورزش، 

ورزش  ).32: 1389 ،باللی(را به خود اختصاص داده است  المللی بیندرصد تجارت  5/2 که طوري به

خانواده، مدرسه، شهرداري و  در قرن معاصر با نفوذ در عمق نهادهاي اجتماعی گوناگون اعم از همچنین

هاي اجتماعی ترین پدیده رگتبدیل به یکی از بز هاي بزرگ و همگانیهاي خصوصی و قلب رسانهبخش

و از نقش و جایگاه آن اند  کردهمعطوف ورزش به اي را توجه ویژه ها دولتکه  روست ازاین. نیز گشته است

در هیچ . هاست عصر تغییرات و دگرگونی حاضر عصر اصوالً .نمایند خوبی استفاده می در راستاي توسعه به

 ؛)2: 1391نصر، احمدي( استدرپی نبوده  خوش تحوالت پی عصري زندگی بشر تا این حد ناپایدار و دست

کوفی  زعم به که طوري بهاست  ؛ریناپذ اجتنابامري  شدن جهانی .شدن مختص آن است عصري که جهانی

 »شدن مانند مخالفت در برابر قانون جاذبه است مخالفت در برابر جهانی«رئیس سابق سازمان ملل  عنان

فرد و دانایی(قرار داده است  تحت تأثیر بشر راي زندگی ها جنبهتمام  ،این پدیده ).235: 2011، 1مورر(

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي  تتحوال عتاست که با سر یشدن نیرویجهانی). 76: 2011عباسی، 

 و نمود مشابهی در تاریخ ندارد بوده سابقه یبشدن یند کنونی جهانیآفر که طوري به ؛برد یم پیش بهرا 

تبع آن داراي تعاریف متفاوتی نیز است که به داراي ابعاد مختلفشدن فرآیندي جهانی ).4: 1387، میرزایی(

شدن یعنی بعد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چهار بعد کالن جهانین به برخی از محققا. باشدمی

). 158و  157: 2011فرد و همکاران، ، پیشگاهی72و  71: 2011دانایی فرد و عباسی ( اند کردهاشاره 

: 1390محلی، فرهادي(کند  ها تلقی می عنوان کاهشی در هزینه فعالیت شدن را به ، جهانی)2000( 2اندرسون

هاي  شدن را به استقبال یک جهان رفتن، متحدشدن، آشنایی با فرهنگعابدالجابري جهانی ،همچنین ).2

) 9:1390( محلیفرهادي ). 7: 1390محلی، فرهادي(داند می و نظرات دیگران دیگر و احترام گذاشتن به آرا

بدین ترتیب هر اتفاق در هر گوشه دنیا  .شدن همان تراکم زمان و مکان است که جهانی کند می بیان

رسد از  به نظر می .دهد میمعناي خود را از دست  ،رسد و عمالً مکان و زمان به اطالع همگان می سرعت به

یک تجربه خارج از فضا و همکاري آگاهانه و یا ": شدن را بتوان چنین معنی کرد یک دید کلی، جهانی

شجاعی . "جهت زیستن در یک دهکده کوچک جهانی و محیطی رقابتی ها فرهنگ ها و ها، دولت الزامی ملت

سوي نوعی  مرزهاي جداکننده جهان و حرکت تدریجی جهان به شدن محورا  شدنجهانی )1382( زند
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هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانسته و درواقع آن را  تر در عرصه همگنی یا همگونگی بیش

اعضاي واحد  مثابه بهزمین   افراد ساکن بر روي کره که طوري به ؛داند میت نوعی حرکت از کثرت به وحد

عنوان یک عامل براي توسعه،  شدن را به جهانی ،نبسیاري از محققا ،از نگاه اقتصادي .شوند یمشترکی تلقی م

برخی  ،وجود این با .که منجر به توزیع منافع در میان مردم شده است دانند میرفاه و یکپارچگی کشورها 

شدن ثروتمندان  تر یغنکه باعث فقیرتر شدن فقرا و  دانند یمآن را یک نیروي تبعیضی  پردازان هینظر

ابزاري براي پیشرفت بوده،  شدن جهانیاي براي عده ،همچنین). 67: 2011و عباسی،  فرد ییدانا( گردد می

و  ها ينابرابري دیگر باعث تشدید ا عدهبراي  که درحالیرا افزایش داده،  ها فرصتآورده و  به وجودثروت 

ترین وجوه اقتصادي جهانی شدن یکی از مهم ).3: 1389و سرمدي،  پوریانگرجی و علی(ناامنی شده است 

این تحرك عالوه . و آزادي سرمایه است تحركگذارد، بر سازوکارهاي نابرابري و فقر تأثیر می شدت به که 

زنی خود باالي چانه قدرت باهاي معیشتی، بر ایجاد محدودیت براي نیروي کار در جهت کسب حداقل

هاي الزم اجتماعی از نیروي کار را کاهش جهت برقراري حمایت دولت قدرتها، کاهش مالیات ◌ٔ نهیدرزم

کند و پیامد ناگزیر آن ي را به فقر قابلیتی تبدیل میهاي اجتماعی، فقر درآمدکاهش حمایت. می دهد

برخی معتقدند که  ،از سوي دیگر ).2: 2011خادمی و رحیمی، (استمرار در فقر و تشدید نابرابري است 

اثر  درازمدتزمان و در  گذشت بااما  ،شدن اقتصاد و تجارت آزاد در کوتاه مدت اثري ناچیز جهانی

یکی از صنایع مهم در توسعه ). 2 :1392عاشورزاده و همکاران، ( دارد ی بر رشد اقتصاديتوجه قابل

عنوان ) 1 :1390( نکویی و همکاران. اقتصادي و افزایش تولید ناخالص ملی صنعت گردشگري است

ی، خارجگذاري مستقیم  ، سه شاخص افزایش سرمایهشدن شاخص اقتصادي جهانی 9کنند که از میان  می

ي الکترونیکی داراي بیشترین ها کارتو افزایش روند پرداخت با ) ي پولی و ریالیها استیس( ها متیقثبات 

و آزادي جابجایی ) صادرات و واردات( GDPي افزایش سهم تجارت خارجی در ها شاخصاهمیت و 

نقش  بر ها از پژوهش بسیاري. باشند یمعوامل تولید داراي کمترین نقش و اهمیت در توسعه گردشگري 

در بعد سیاسی می توان گفت  .جهانی شدن در ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی  نیز اشاره دارند پررنگ

سیاست از طریق تدوین  ،طرف کاي که از ی گونه که رابطه بین ورزش و سیاست یک رابطه دوطرفه است؛ به

ي ها ارزشورزش از طریق تحکیم  ،دارد و از طرف دیگر تأثیر ورزشو اجراي راهبردهاي ورزشی بر 

ویژه در  اثر می گذارد و البته خود نیز به استیسي سیاسی بر ها مشارکتانسانی و همبستگی ملی و افزایش 

) 301: 1388ملکوتیان، ( شود یمي جهانی واقع ها قدرتی مورد استفاده الملل نیبي ها ورزشزمان برگزاري 
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 ارائه و تبعات آن، عالوه بر شدن یاست تا پس از بررسی جهانده نموکوشش ) 1386(ي آباد یعلاحمدي. 

 نماید، به فرآیندهایی عطف شدن یفرهنگی، ملی و دینی در عصر جهان يها تیتعریفی پویا از فرهنگ و هو

. تقلید و انفعال، بستر تحوالت آتی را رقم زنند يجا که به بخشد یکه امکان جوششی را به خالقان فرهنگ م

ساختار، روابط و ابعاد مختلف هویت، آن را از خرافات، جهل و تعصبات زدوده و امکان تبلور  با نگاه به

  .دبومی و جهانی فراهم آور يها حقوق انسانی و معنوي را با تعامل مداوم فرهنگ ها و ارزش

اقتصادي،  مسائلو منشوري در  رالوجههیکث يا دهیپد عنوان به شیها تیشدن با همه مزایا و محدود جهانی 

که به هیچ رو  گذاشته استبجا  يا کننده نییتعاثرات  یطیمح ستیزسیاسی، تکنولوژیک، اجتماعی و 

نفی آن در اداره و  يجا به را باید باور کرد و این پدیده .آن را انکار کرد و از آن احتراز نمود توان ینم

شدن  یجهانهایی است که روند صهورزش یکی از عر .)4: 1390الوانی، (آن همت گماشت  مؤثرمدیریت 

یکی از اهداف مهم ورزش  2ریو جو مگ ).87: 2013، 1بنافا البوصافی و(یت است رؤ قابل وضوح بهدر آن 

القاي تفکر  ،المپیک يها يباز که طوري به ؛داند یم شدنمدرن را ایجاد جامعه جهانی ورزش و جهانی

هاي المپیک و بزرگ و جهانی همانند بازي مسابقات ،درواقع .دهد یرا در جهان امروز بسط م شدن جهانی

 ادیان و ها فرهنگ آن اساس بر که است امروزي عصر ورزش در 3شدن جهانی بارز نماد جام جهانی،

مشیري، رجبی و ( زنندمی دست آمیز صلح رقابتی به هم کنار در متضاد گاه و متفاوت هايارزش با مختلف

 و در شده خارجاز یک موضوع صرف ورزشی  ،شدنورزش در عصر ارتباطات و جهانی .)2: 1386رجایی، 

هاي مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و تجارت شهرها اثرات ماندگاري در عرصه ،بسیار يها طول سال

 به کمتر و داشته اهتمام جهانی هاي آلایده به بیشتر ورزش امروزه .و نواحی پیرامون گذاشته است

ورزش یک ). 27: 1391دوستی و همکاران، (دهد  می نشان توجه جوامع درون در موجود عینی هاي واقعیت

 سیاسی و رهبران براي گفتگوهاي فرصتی ،ابزاري براي ایجاد صلح پایدار ،)3: 2007، 4راگ( جهانیزبان 

 ،)209 :2010، 5جیلیانوتی( است یکدیگر به ها فرهنگ خرده کردن نزدیک براي مؤثر و مفید سازوکاري

رجائی، (شدن یعنی سیاست، فرهنگ و اطالعات است  هاي روند جهانیورزش آینه تمام نمایی از جنبه

بلکه بازارهاي  ،ورزشی شده است يها تنها موجب تشدید رقابت شدن ورزشی نه جهانی. )2: 1385

                                                           
1  AL-Busafi & Banafa 
2  Jo Maguire 
3  Globalization 
4 Jacques Rogge 
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ورزش  .وذ خود قرار داده استورزشی تحت نف هاي یدهورزشی را همراه با محصوالت و ا المللی ینب

شدن در درازمدت  منزله جایگاهی حیاتی براي تحقیقات نظري و تجربی اکتشاف فرآیند چندبعدي جهانی به

 يها يباز ،جهانی يها و انجمن یالملل نیب يها ونیفدراس ).546: 2010، 1جیلیانوتی و رابرتسون( است

مشیري، رجبی (هاي بزرگ جهانی و المپیک بازي، )52: 1386 و هنرور، غفوري( المنافع هاي مشتركکشور

اینکه در  ینیب شیپ .روند یشمار م  هشدن در ورزش ب جهانی يها مصداقدیگر از  )2: 1386و رجایی، 

افزایش ؛ چگونه خواهد بود چندان دشوار نیستبا یکدیگر آتی قرن بیست و یکم تعامل مردم  يها سال

را تسریع  شدن جهانیورزشی  يها سازمان ازجملهها  همه سازمان بروري اطالعات آاثرات ارتباطات و فن

همزمان در سراسر دنیا نظاره  صورت به توان یرا م ،ورزشی حتی یک رخداد کوچک که طوري به ؛خواهد کرد

المللی  ي بینها سازماني عضو در کشورهاتعداد  ،در حال حاضر .)53: 1386 و هنرور، غفوري(کرد 

 باشد سازمان ملل متحد بیشتر می ی از تعداد اعضايحت اعضا که تعداد این افتهی شیافزا اي به گونه یورزش

با  2(IAAF)هاي ورزشی  المللی فدراسیون انجمن بین و 205المللی المپیک با  عضو، کمیته بین 208فیفا با (

البوصافی و (است شدن ورزش  خود نشانی از جهانیکه  )عضو سازمان ملل 192عضو در مقابل  213

ورزش  که کند میو ورزش استدالل  شدن جهانیستایش ارتباط  ضمن) 2009( 3سیبالت .)90: 2013بنافا،

وي شواهدي . ، اختالفات و تعصبات ملی و غیره داردها شکافي براي از بین بردن فرد منحصربهتوانایی 

اي،  هاي رسانه افزایش دخالت شرکت: ازجمله ؛دهد میارائه  شدن جهانیارتباط بین ورزش و  وجود بردال 

زمینۀ تحصیلی در  هاي مدیریت ورزشی در المللی، افزایش برنامه هاي مدیریت ورزشی بین رشد شرکت

اي و حتی در درون  اي، منطقه ها در سطح قاره ها در سراسر جهان و تعدادي از سازمان ها و کالج دانشگاه

 وي. ورزشی وکار کسبمدیریت و  گسترش هسته مرکزي تعدادي از مجالت در رابطه با کشورها و

، اما است شدن منجر به نتایج مثبتی در مدیریت ورزش شده اگرچه جهانی که کند میعنوان  حال درعین

خالصه طور  ناخوشایند را به قیحقااو این . قرار گیرند موردتوجهمشکالت مهمی نیز به همراه دارد که باید 

   :دینما یمخاص بیان  مسئله چهاردر 

ی در حال نقشه کشیدن براي نیروي تیچندملهاي  المللی، جایی که شرکت در مقیاس بین کار تقسیم -1

  باشند؛  براي تولید پوشاك و تجهیزات ورزشی می توسعه درحالکار کشورهاي 

                                                           
1  Giulianotti & Robertson 
2 International Association of  Athletics Federations 
3  Thibault 
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جایی که در آن به  محدودیتی از زادگاه خود به گونه چیهافزایش جریان مهاجرت ورزشکاران بدون  -2

 پردازند؛  رقابت و بازي می

  ؛هاي جهانی در ورزش افزایش درگیري و مشارکت رسانه -3

 . زیست محیط براثر ورزش  -4

نیاز به یک ورزش  شدن ات جهانیدیتهدکه براي روبرو شدن با  کنند میعنوان ) 2008(یوسف و محمدشاه 

ي از بردار بهره، وکار کسبي ها شبکهتوسعه  تعدادي از این راهبردها شامل. ستا راهبرد و رویکرد هماهنگ

ي روي برگزاري گذار هیسرمایابی براي خدمات و کاالهاي ورزشی،  ی به اعتبارابی دستمزایاي بازرگانی، 

. باشند ي و شاخص کردن تولیدات ورزشی میساز برندرویدادهاي ورزشی در سطح کالس جهانی و 

 کنند می بیان) 1393(آرخی و همکاران  .بر یکدیگر اثرگذارند وبیش کم، ناخواه خواهو ورزش  شدن جهانی

، اجتماعی و فرهنگی و علمی و فنی ورزش محیطی زیستبر ابعاد اقتصادي، تکنولوژیکی و  شدن جهانیکه 

 تأثیرگذار ایراندر  بدنی تتربیبر راهبردهاي  شدن جهانیمعتقدند که ) 1386(غفوري و هنرور  .دارد تأثیر

گیري ورزش سنتی کره  بازیابی و شکل و حمایت عمومی ،حمایت قوي دولت )2004( ١کیونگ .است

ورزش در کره  شدن جهانیعواملی که به فرایند  عنوان بهرا اي براي تبادل فرهنگی  وسیله عنوان به) تکواندو(

 .کند کمک نموده است، قلمداد می

، همراه با هند جزء شود یمکشورهاي منطقه خاورمیانه شناخته  نیآورتر شگفتنوعی یکی از  ایران که به 

شدن را  شدن، رتبه بسیار پایینی از جهانی جهانی مناسب براي  بالقوهتوان  رغم علیتنها کشورهایی هستند که 

 در این زمینه نیز بوده وایران داراي پتانسیل ورزشی بسیار باالیی  این در حالی است که .اند کردهکسب 

و خارجی  ي داخلیها استیسناشی از  رتبه پایینشواهد مبین آن است که این  .را دارد شدن جهانیظرفیت 

معتقد است که در فضاي ) 1387(محلی فرهادي). 4: 1382اقتصاد،  تدبیر تحقیقات مؤسسه(است 

توانند توفیق پیدا کنند که  ها زمانی می هاي مخالفان و موافقان، مدیران و دولت شدن با توجه به دیدگاه جهانی

) 1381( ستوده. گردندصورت فعال با آن روبرو  و به شونداز حالت انفعالی در مقابل این پدیده خارج 

مرزهاي  رندهیدربرگشدن، مفهوم منافع ملی صرفاً  در دوران جدید و روند فزاینده جهانیکه  کند میعنوان 

چگونگی تأمین منافع ملی ایران تا حد زیادي نیازمند شناخت فرآیندهاي و  نیستکالسیک نظم و ملی 

براي استفاده از امکانات و که شرایط الزم  است یالملل نیوابط بشدن و تعامل هدفمند با بازیگران ر جهانی

                                                           
1  Kyung 
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 کند یشدن یک فرصت استثنائی است، لذا شرط توفیق ایجاب م جهانی. فراهم سازد را یالملل نیهاي ب فرصت

). 1: 1385، نکویی و همکاران( شناخته شود تا راهبردهاي بهینه میسر گردد خوبی بهکه ابعاد این پدیده 

، ارتباط تعامل مورداما متأسفانه در  شود میمحسوب رشد  درکوشش  نوعی بهشدن جهانی درزمینۀپژوهش 

بر یکدیگر در ایران مطالعات چندانی انجام نشده و این  شدن جهانیو اثرپذیري و اثرگذاري ورزش و 

کننده و آشکار و پنهانی نقش تعیین شدن جهانیورزش در عرصه  .کامل درك نگردیده است طور به مسائل

-مناسب و تدوین یک برنامه منسجم و ماموریت سازوکاردارد که لزوم مهندسی ورزشی آن جهت طراحی 

کشور  .ضروري است ایرانرد و کالن ورزش خ سطح در آن خارجی و داخلی ابعاد با مواجهه در  محور

ي بالقوه تولیدي داخلی سلب ها تواند را از به صادرات نفتی، توجه خو ازاندازه شیبایران با توجه به اتکاي 

 ازجملهو  یرنفتیغ محصوالتدر بازارهاي جهانی در  اش یرقابتکرده و این باعث از دست رفتن توان 

 زخمداغی مضاعف بر این  نیز المللی بین هاي تحریمخصومت و . شده است محصوالت و خدمات ورزشی

با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و  ،همچنین. گشته است اقتصاد ایرانشدن  ترپذیرموجب آسیب و زده

در حوزه ورزش از ضروریات  خصوص بهتوجه به بازارهاي جهانی  جوانان،باال بودن نرخ بیکاري در بین 

 ،ایران است تا از این راهبرد شدن جهانیشناسایی اثرات ورزش بر فرایند  ،هدف از تحقیق حاضر. است

شاید این دانش بتواند راهنمایی کوچک جهت  .ین حیطه به دست آیداندك در ا هرچنددانشی 

  .آتی باشد هاي ریزي برنامه

  پژوهش شناسی روش

جامعه آماري . است شده  انجامبه شکل میدانی  که بودهتحلیلی  - نوع توصیفی حاضر ازپژوهش روش 

یا دانشجوي مقطع  دکتريداراي مدرك هاي ایران  دانشگاه علمی هیئتن و اعضاي متخصصاپژوهش کلیه 

پست  یا از طریقبه صورت حضوري  ،بودند که بر اساس دسترسی محقق یمدیریت ورزش در رشته دکتري

به این ترتیب . بودمحقق ساخته  اي پرسشنامه ،ابزار تحقیق .)نفر 214( مورد بررسی قرار گرفتندالکترونیک 

. و نشریات جمع آوري و مطالعه گردید مقاالت، اخبارمبانی نظري، اسناد و مدارك شامل کتب، که ابتدا 

. شاخص هاي آن در هر بعد تعیین و سواالت پرسشنامه مشخص گردید ،تعیین ابعاد جهانی شدن ازپس 

ر از متخصصان نف 14از  ینظرخواهاز طریق توزیع پرسشنامه و ( -روایی صوري یدتأیپس از  این پرسشنامه

جهت تعیین همبستگی سواالت درون گروه ها یا  تحلیل عاملی اکتشافیاز طریق  -سازه ییروا و -ورزشی

و یا به عبارتی  بدین صورت که آیا سواالت هر دسته با یکدیگر همبستگی دارند(دسته هاي مختلف 
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تعیین پایایی  نیزو  -)=908/0KMOسواالت هر دسته آنچه را که باید اندازه گیري کنند می سنجند یا خیر،

)93/0=( شامل  ،بخش اول :تشکیل شده است بخش دو ازموردنظر رسشنامه پ .مورد استفاده قرار گرفت

اثرات  مربوط به اصلی سؤاالتشامل  ،و بخش دوم دهندگان فردي پاسخي ها یژگیسؤاالت مربوط به و

 دووجهیصورت  به است که - ایران شدن اجتماعی فرآیند جهانی ،بعد اقتصادي، فرهنگی، سیاسی ورزش بر

 120محقق  هاي پیگیريبا  ،پس از توزیع .است گردیده لیکرت تنظیمهفت ارزشی بر اساس مقیاس  و

 Lisrel 8.5) لیزرل(و  SPSS افزاري آماريهاي نرمتحلیل عاملی در بسته .جمع آوري شد پرسشنامه

استفاده  هاجهت بررسی نرمال بودن توزیع داده  K-Sاز آزمونها داده تحلیل و  تجزیه منظور به .استفاده شد

ها به ولی بنا بر قضیه حد مرکزي وقتی اندازه حجم نمونه ،شد که بر اساس آن توزیع داده ها نرمال نبود

براي  ها نیانگیماز آزمون معناداري  ،همچنین .پیش فرض الزم نیست شرایط و اندازه کافی بزرگ باشد این

ي اثرات توسعه ورزش بر ابعاد بند تیاولوها و از تحلیل عاملی مرتبه دوم براي هبررسی میزان اهمیت گوی

  .گردیدشدن استفاده  جهانی چهارگانه

  پژوهشهاي یافته

هستند و مدیریت ورزش  دانشجوي دوره دکتري ،درصد افراد نمونه آماري 50/67نشان داد  ها یبررسنتیجه 

جامعه آماري مورد  حدود نیمی از. باشند یم مدیریت ورزش دکتريدرصد داراي مدرك  50/32 ها آنبقیه 

درصد افراد نمونۀ  83/65 ،همچنین .قرار گرفته اند سال 30 يدر ردة سنی باال )درصد 34/44(بررسی 

  ).1جدول ( درصد آنان زن بودند 17/34 وآماري مرد 

  هاي آماريهاي نمونهویژگی :1جدول 

  متغیر

  

شاخص         

  آماري

  جمع  میزان تحصیالت  سن  جنس

دانشجوي   40باالي   40تا  30  30ز یر  زن  مرد

  دکتري

  دکتري

  120  39  81  16  36  68  41  79  فراوانی

  100  50/32  50/67  34/13  30  66/56  17/34  83/65  درصد
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. دهد یمرا نشان  شدن یجهاندر مورد اثرات توسعه ورزش بر بعد اقتصادي  دهندگان پاسخدیدگاه  ،2جدول 

 ،همچنین .دارند که توسعه ورزش بر این بعد اثرگذار است نظر اتفاق دهندگان پاسخ ،این اساسبر 

، 97/0با بار عاملی » خارجی) مستقیم و غیرمستقیم(هاي  گذاري افزایش جذب سرمایه«دهندگان  پاسخ

» سازي خصوصیتوسعه و گسترش «و  92/0بار عاملی با » افزایش جریان سرمایه و گسترش آزادي تجاري«

شدن کشور  ر بعد اقتصادي جهانیترین اثرات توسعه ورزش برا به ترتیب جزو مهم 88/0با بار عاملی 

  .دانند می

 شدن ورزش بر بعد اقتصادي جهانی دهندگان در مورد اثرات توسعهپاسخ  دگاهیدبندي مقایسه و اولویت :2جدول 

  کشور

ف
دی

ر
  

  ها مؤلفه

ن
گی

یان
م

  

ثر
ع ا

نو
ثر  

ن ا
زا

می
  

ر 
با

مل
عا

ی
  

هتبر
  

  11 72/0  کم  مثبت  GDP(  29/5(افزایش تولید ناخالص داخلی    1

  1 97/0  متوسط  مثبت  73/5  خارجی) میرمستقیغمستقیم و (ي ها يگذار هیسرماافزایش جذب   2

  3 88/0  متوسط  مثبت  64/5  يساز یخصوصتوسعه و گسترش   3

  10 72/0  کم  مثبت  08/5  افزایش ثبات اقتصادي  4

ی و امکان استفاده از الملل نیبگرایش و پیوستن به سیستم بانکی   5

  یالملل نیبي الکترونیکی ها کارت
  5 86/0  کم  مثبت  48/5

  2 92/0  متوسط  مثبت  57/5  افزایش جریان سرمایه و گسترش آزادي تجاري  6

  6 84/0  کم  مثبت  19/5  یی و امنیت شغلیزا اشتغال  7

ی و تیچندملي تجاري و اقتصادي ها شرکتي و گسترش ریگ شکل  8

  یالملل نیب
  4 87/0  متوسط  مثبت  70/5

  7 81/0  متوسط  مثبت  53/5  )داخلی و خارجی(ایجاد فضاي رقابتی تجاري و صنعتی   9

  9 79/0  کم  مثبت  28/5  افزایش مهاجرت و جابجایی نیروي کار در سطح جهانی  10

  8 79/0  کم  مثبت  48/5 ي براي صنعتی شدن کشورا نهیزمایجاد   11

  12 69/0  کم  مثبت  06/5 گسترش توسعۀ پایدار اقتصادي  12

 

. دهد یمرا نشان  شدن یجهاندر مورد اثرات توسعه ورزش بر بعد اجتماعی  دهندگان پاسخدیدگاه  ،3جدول 

نتایج  ،همچنین. دارند که توسعه ورزش بر این بعد اثرگذار است نظر اتفاق دهندگان پاسخ ،بر این اساس

» المللی گسترش درك بین«، 95/0با بار عاملی » گسترش و توسعه صنعت گردشگري« حاکی از این است که
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، به 94/0با بار عاملی » توسعه ارتباطات اجتماعی و فناوري اطالعات و ارتباطات«و  95/0با بار عاملی 

  .)3جدول ( باشندمیایران  شدن جهانیترین اثرات توسعه ورزش بر بعد اجتماعی ترتیب مهم

 شدن ی جهانیبعد اجتماعورزش بر ه دهندگان در مورد اثرات توسعپاسخ  دگاهیدبندي مقایسه و اولویت :3 جدول

  کشور

ف
دی

ر
  

  ها مؤلفه
ن

گی
یان

م
  

 عنو
ثر

ا
ثر  

ن ا
زا

می
  

مل
عا

ر 
با

ی
  

هتبر
  

95/0  متوسط  مثبت  59/5  یالملل نیبگسترش درك   1  2  

65/0  کم  مثبت  65/4  زیست محیط افزایش حفاظت و نگهداري از  2  6  

94/0  متوسط  مثبت  74/5  فناوري اطالعات و ارتباطات ارتباطات اجتماعی وه توسع  3  3  

95/0  کم  مثبت  92/5  گسترش و توسعه صنعت گردشگري   4  1  

55/0 کم مثبت  87/4  گسترش تحقق عدالت و امنیت اجتماعی  5  9  

55/0 کم مثبت  63/4  ي و ناآرامی اجتماعیکار بزهکنترل و کاهش   6  8  

، عقاید، افکار و اطالعاتتبادل(اطالعات آزادگسترش جریان  7

  )الملل نیبدر سطح  ها ارزش

82/0 کم مثبت  44/5  4  

73/0 کم مثبت  03/5 افزایش امید، آرامش و رفاه اجتماعی  8  5  

21/0 کم مثبت  28/4 ي واگیر و مسريها يماریبگسترش   9  11  

36/0 کم مثبت  43/4 اعتیادگسترش مواد مخدر و   10  10  

61/0 کم مثبت  17/5 جامعه در یتیجنسکاهش تبعیض نژادي و تبعیض   11  7  

  

. دهد یمرا نشان  شدن یجهان سیاسیدر مورد اثرات توسعه ورزش بر بعد  دهندگان پاسخدیدگاه  ،4جدول 

 ،همچنین .دارند که توسعه ورزش بر این بعد اثرگذار است نظر اتفاق دهندگان پاسخ ،بر این اساس

افزایش عضویت «، 93/0عاملی  با بار» گسترش دیپلماسی و تعامل با سایر کشورهاي جهان«دهندگان  پاسخ

 با بار» یالملل نیبصلح و وحدت ملی و  گسترش و ارتقاي«و  92/0عاملی  با بار» یالملل نیبي ها سازماندر 

  .دانندکشور می شدن ورزش بر بعد سیاسی جهانیه ترین اثرات توسعمهم جزوبه ترتیب  را 88/0عاملی 
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  کشور شدن ورزش بر بعد سیاسی جهانیه دهندگان در مورد اثرات توسعپاسخ دیدگاه بنديمقایسه و اولویت :4 جدول

ف
دی

ر
  

  ها مؤلفه

ی
وان

را
ف

ن  
گی

یان
م

  

ثر
ع ا

نو
ثر  

ن ا
زا

می
  

مل
عا

ر 
با

ی
  

هتبر
  

  10  65/0 کم  مثبت  90/4 120  ثبات سیاسیافزایش   1

  7  75/0 کم مثبت  09/5 120  یدموکراسگسترش   2

  3  88/0 کم مثبت  26/5 120  یالملل نیبگسترش و ارتقاء صلح و وحدت ملی و   3

  4  87/0 کم مثبت  38/5 120  سطح جهانی در توسعه قدرت و اقتدار ملی و سیاسی  4

  سیاسی ورنگی مرزهاي یی کمزدا قلمروگسترش   5

  گرایی و سرزمین محوريیی، تقلیل ملیایجغراف
  8  73/0 کم مثبت  01/5 120

  2  92/0  متوسط  مثبت  58/5 120  یالملل نیبي ها سازمانافزایش عضویت در   6

  11  54/0 کم مثبت  51/4 120  مقررات زدایی  7

  6  79/0 کم مثبت  84/4 120  محیطی تصویب و اجراي قوانین حمایتی زیست  8

  9  65/0 کم مثبت  08/5 120  ي متقابل جهانیها یوابستگ شیافزا   9

  و حقوق بشردوستانه يها سازمانظهور و گسترش فعالیت   10

  بشر در کشور 
  5  84/0 کم مثبت  24/5 120

  12  45/0 کم مثبت  28/5 120  گسترش تروریسم  11

  1  93/0  متوسط  مثبت  70/5 120  گسترش دیپلماسی و تعامل با سایر کشورهاي جهان  12

  

. دهد یمرا نشان  شدن یجهاندر مورد اثرات توسعه ورزش بر بعد فرهنگی  دهندگان پاسخدیدگاه ، 5جدول 

نتایج  ،همچنین. دارند که توسعه ورزش بر این بعد اثرگذار است نظر اتفاق دهندگان پاسخ ،بر این اساس

 فرهنگی تعامل گسترش« ،91/0 عاملی بار با »المللی بین واحد زبان از استفاده گسترش« که نشان داد

به  88/0 عاملی بار با »زندگی سبک و کیفیت ارتقاي« و 90/0 عاملی بار با» )ها فرهنگ و ها تمدن گفتگوي(

 و نمتخصصا دیدگاه از کشور شدن جهانی فرهنگی بعد بر ورزش توسعه اثرات ترینمهم جزوترتیب 

  .باشندمی دانشگاهی کارشناسان
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 شدن ورزش بر بعد فرهنگی جهانیه دهندگان در مورد اثرات توسعپاسخ  دگاهیدبندي مقایسه و اولویت :5جدول 

  کشور

ف
دی

ر
  

  ها مؤلفه

ی
وان

را
ف

ن  
گی

یان
م

  

ثر
ع ا

نو
ثر  

ن ا
زا

می
  

مل
عا

ر 
با

ی
  

هتبر
  

88/0 کم  مثبت  41/5 120  ارتقاء کیفیت و سبک زندگی   1  3  

احترام به  ها و فرهنگ خردهمعرفی و احیاء   2

  ها آن

87/0 کم مثبت  23/5 120  4  

25/0 کم مثبت  15/4 120  ییگرا مصرفافزایش فرهنگ   3  11  

74/0 کم مثبت  20/5 120  در جامعه یخواه يآزادگسترش   4  8  

86/0 کم مثبت  23/5 120  جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن  5  5  

ي  توسعهي دینی و ها یهمبستگگسترش   6

  ي مذهبیها ارزش

63/0 کم مثبت  99/4 120  9  

91/0  متوسط  مثبت  55/5 120  یالملل نیبگسترش استفاده از زبان واحد   7  1  

فرهنگ واحد جهانی و  حرکت به سمت  8

  ها فرهنگهمگنی 

77/0 کم مثبت  17/5 120  7  

61/0 کم مثبت  78/4 120  ظهور نوگرایی و بدعت در جامعه  9  10  

79/0 کم مثبت  46/5 120  ارتقاء هویت ملی  10  6  

21/0 کم مثبت  06/4 120  تهاجم فرهنگی  11  12  

و  ها تمدنگفتگوي (گسترش تعامل فرهنگی   12

  )ها فرهنگ

90/0  متوسط  مثبت  68/5 120  2  

  

آمده و همچنین با توجه به میانگین دستبه یعامل باراساس آزمون تحلیل عاملی مرتبه دوم و  بر

عاملی  بعد اقتصادي با بار بیشترین تأثیر را بر ،توسعه ورزشبراي هر بعد مشخص شد که  آمده دست به

و میانگین  99/0عاملی  به ترتیب بر بعد اجتماعی با بار ازآن پسبیشترین اهمیت و  41/5 نیانگیمو  99/0

و میانگین  95/0عاملی  و بعد فرهنگی با بار 15/5و میانگین  96/0، سپس بعد سیاسی با بار عاملی 06/5

  ).6جدول (از دیدگاه متخصصان و کارشناسان دانشگاهی داشته است  07/5
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  شدن کشور اثرات توسعه ورزش بر ابعاد چهارگانه فرآیندهاي جهانی بندياولویت :6 جدول

اثرات توسعه ورزش 

  شدنجهانی ابعاد بر

  میزان اهمیت  عاملی بار t-value  فراوانی  میانگین

  1  99/0  98/8  120  419/5  اقتصاديبعد 

  2  99/0  07/14  120  068/5  بعد اجتماعی

  3  96/0  59/7  120  115/5  بعد سیاسی

  4  95/0  78/11  120  075/5  بعد فرهنگی

  

  گیريبحث و نتیجه

بر کشور  یمدیریت ورزشن شدن ایران را از دیدگاه متخصصااثرات توسعه ورزش بر جهانی ،تحقیق حاضر

نتایج این تحقیق حاکی از . دهدمورد بررسی قرار می و فرهنگ تحوزه اقتصاد، اجتماع، سیاسچهار کالن 

بر  .اثرات مثبتی دارد شدنتوسعه ورزش بر بعد اقتصادي جهانی اعتقاد دارند که دهندگان پاسخآن است که 

افزایش جریان سرمایه و «، »خارجی) مستقیم و غیرمستقیم(هاي  گذاري افزایش جذب سرمایه« این اساس

ترین اثرات توسعه به ترتیب جزو مهم» سازي توسعه و گسترش خصوصی«و » گسترش آزادي تجاري

ورزش دیگر یک تفریح و سرگرمی  ،در دنیاي کنونی .باشندشدن کشور می ورزش بر بعد اقتصادي جهانی

 ،ورزش. هاي خارجی پایدار دارد یک صنعت پرسود است که توانایی باالیی در جذب سرمایه بلکهت، نیس

ها و ابزاري براي انتقال تفکرات فرهنگی است و این بخش  سالم براي تقابل ملت نسبتاًمیدان رقابتی 

 اند دادهد نشان ، در تحقیق خو)2012(کلی و همکاران  .برد اقتصادي ورزش است که این صنعت را پیش می

) میرمستقیغمستقیم و ( يها يگذار هیسرماي فوتبال در لیگ برتر انگلستان با جذب ها باشگاه بیشترکه 

 مختلف يها قاره یربومیغو  بومیاشخاص حقیقی و حقوقی  وتحت مالکیت خصوصی  ،داخلی و خارجی

 1آزبورن و کمبز و )1386(با نتایج تحقیقات امیرحسینی و همکاران  نتایج پژوهش حاضر. اند درآمده

با  GDPاثرات توسعه ورزش بر میزان  ،همچنین بر اساس نتایج پژوهش حاضر .باشد همسو می) 2009(

که اثرگذاري ورزش بر  دیگر، در مقایسه با نتایج تحقیقات 72/0میزان اهمیتی مثبت ولی کم و بار عاملی 

GDP ممکن است عدم موفقیت  مسئله نیا لیدل. است عوامل با اهمیت قرار نگرفته وجز ،اند دانستهمهم  را

سازي در ورزش و ناتوانی در جذب حامیان مالی  خصوصیالمللی بزرگ، فقدان  گزاري رویدادهاي بیندر بر

                                                           
1 - Osborne & Coombs 
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اسی و عدم ثبات اقتصادي، انزواي سیهاي مختلف ورزشی،  خارجی در رشتههاي  گذاري و جذب سرمایه

بعد  ،شدن هاي جهانی ترین جنبه یکی از مهم اصوالً .بر اقتصاد متکی به نفت ایران باشد ازحد شیبتأکید 

آزادي با شدن  که فرآیند جهانی طوري به بازارهاي مالی و تحرك سرمایه است؛اقتصادي آن و آزادسازي 

سازي خصوصی. است آغاز شدهتجاري و از بین بردن موانع محدودکننده گمرکی در تجارت بین کشورها 

 در هاي ورزش امروز ترین ویژگی از مهم ،خارجی گذاري مستقیم و غیرمستقیم ورزش و جذب سرمایه

لذا ضرورت . اندها در حمایت از ورزش برداشته یافته است که بار عظیمی از دوش دولت کشورهاي توسعه

 در این راستا. کشور قرار گیرد بلندمدت يها برنامهدارد که زمینه استفاده از این منابع مالی و حمایتی در 

زمینه الزم براي  ،شدن کشور شود که مسئوالن کشور براي توسعه هرچه بیشتر ورزش و جهانی پیشنهاد می

گذاري  جذب سرمایه تشویقی و حمایتی در و عوامل کنندسازي و آزادسازي تجاري را مهیا  خصوصی

بر اساس  .فراهم و تقویت نمایند را هاي ورزشهاي مربوط به زیرساختویژه بخش و به کشور خارجی در

دیدگاه شدن  هاي بعد اجتماعی فرایند جهانی دهندگان نسبت به اثرات توسعه ورزش بر جنبه پاسخ ،نتایج

توسعه «و » المللی گسترش درك بین«، »صنعت گردشگريگسترش و توسعه «. موافق و مثبت دارند

ترین اثرات توسعه ورزش بر بعد ، به ترتیب مهم»ارتباطات اجتماعی و فناوري اطالعات و ارتباطات

 ،مثال عنوان به .نقش دارد ها ملتورزش در اجتماعی شدن  .ایران شناخته شده استشدن  اجتماعی جهانی

زندگی اجتماعی محل برگزاري عنوان تبلیغی براي شهر، فرهنگ و  هببرگزاري یک رویداد مهم ورزشی 

که رویدادهاي  اند کرده بیان، در تحقیق خود )2011(پورمند و الهیاري  .شود رویدادها محسوب می

ي اقتصادي، اجتماعی، ها جنبهی بر روي توسعه صنعت گردشگري از میمستقاثرات  باکمانتیراندازي 

 دوست موالتحقیقات  ازجملهنتایج تحقیقات بسیاري  ،همچنین. گردشگري دارد سیاسی، فرهنگی و محیطی

با ) 2007( 2و سولبرگ و پروس) 2007( 1، سوارت و باب)1392(جوان قلعه و همکاران ، خدیوي)1392(

صنعت  در توسعه خود اثرات مثبت ورزش را به سهم هرکدامباشند که  می نتایج پژوهش حاضر همسو

تحت تأثیر  صنعت ورزش ،عالوه بر این. اندبیان داشته )صنعت گردشگري ورزشی ژهیو به(گردشگري 

ها و تبلیغات از ورزش فراهم آورده  محرکی مانند رویدادهاي بزرگ ورزشی، فرصتی را براي استفاده رسانه

 ،ین زمینهدر ا). 2004عسگریان، ( ایجاد نمایدبین صنعت، اقتصاد و ورزش سازنده  تعاملی تواند میاست که 

، انهامو و )2004(یونگ ، گی)2005( 3، استرلیز)2005(نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قاسمی 

                                                           
1 Swart & Bob 
2  Solberg & Preuss 
3 Strelize 
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، )2012(، زهرابی و همکاران )2011(، بیگدلی و همکاران )2011(، حیدري و همکاران )2013( 1ماگونده

تا  تواند یماصولی  يزیر برنامه .همسو می باشد) 2006(، اوهامان و ویلک )2009(، سیبالت )2005(کیونگ 

این گردشگران . نمایدگردشگران را ترغیب به بازگشت به محل  ،چندین سال پس از برگزاري رویدادها

و ارتباطات اجتماعی  شوند المللی درك و تفاهم متقابل بین وارتباطات  باعث گسترش توانند یمورزشی 

 وقایع در دنیا از طریق ورزش به دید جهانیان رسیده و مردمبسیاري از  ،بیترت نیا به. توسعه دهند جوامع را

 بیان) 2011( 2دانلی. دهند هاي خود را از این طریق به اشتراك گذاشته و مورد قضاوت قرار ایده توانند یم

مشارکت در  افزایشکنترل اجتماعی و ابزاري براي  ،که ورزش ابزاري مهم براي هدایت جوانان کند یم

بهبود  کیفیت زندگی افراد جامعه، ارتقاي که ورزش باعث بهبود کند یمبیان ) 2005(کولتر . جامعه است

. شود یمنفس فردي و گسترش افق دید افراد اجتماع  سالمتی، مواجه با رفتار ضداجتماعی، افزایش اعتمادبه

نوسازي  ۀنیدرزمویژه  به مبتنی اثرات اجتماعی تواند یمنیز نشان دادند که ورزش ) 2006( 3اوهامان و ویلک

براي جوامع به همراه  ها يبازو فضاي کلی پیرامون  ها میتشهري، افزایش حس امنیت، رفتار مثبت طرفداران 

 این که شوداجتماعی می هاي دسته آمدن وجود به باعث ورزش معتقدند مردان دولت از بسیاري. داشته باشد

 کنند می منتقل جامعه به را خاصی شادي و نشاط ورزشی فضاي از شده حاصل اجتماعی هاي و دسته ها گروه

ضرورت دارد که  .)55 :1391 ،و همکاران دوستی(شد  خواهد اجتماعی توسعه باعث مدت طوالنی که در

شرایط را براي حضور مردم و گردشگران جهت شرکت در  ،هاي اجتماعی ورزشمسئوالن با توجه به جنبه

و از آثار مثبت آن براي توسعه اجتماعی کشور  فراهم آوردند یالملل نیبورزش و رویدادهاي ورزشی ملی و 

 ،بر اساس نتایج تحقیق .نمایند گیري بهرهایران  و ارتقاي وجهه اجتماعی شدن یجهاندر راستاي 

این  بر .مثبت است اثرات داراي شدن بعد سیاسی فرآیند جهانی توسعه ورزش بر که اند موافق دهندگان پاسخ

» یالملل نیبي ها سازمانافزایش عضویت در «، »گسترش دیپلماسی و تعامل با سایر کشورهاي جهان« اساس

ورزش بر بعد سیاسی ه ترین اثرات توسعمهم» یالملل نیبصلح و وحدت ملی و  گسترش و ارتقاي«و 

 و وحدت ،هویت تقویت باعث ورزش ند کهداد نشان )2010( و همکاران 4ساهین .استبوده  شدن جهانی

 از ها اقلیت ادغام و ملی وحدت تقویت براي سیاستمداران شود و ها میاقلیت ادغام گرایی وملی ملی، غرور

در با ) 2011(، پورمند و الهیاري )2013(نتایج تحقیقات آناستاسووسکی و همکاران . کنند می استفاده ورزش

                                                           
1  Nhamo & Magonde 
2 Donnelly 
3Ohaman & Wilk 
4 Şahin 
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حوادث و . خوانی دارداثرات توسعه ورزش بر گسترش صلح از طریق ورزش با نتایج تحقیق حاضر هم

. ناپذیري با سیاست پیوند خورده است طور اجتناب دهند که امروزه ورزش به وقایع دنیاي حاضر نشان می

المللی با آگاهی کامل از ابعاد  هاي بین ها، افراد و سازمان هاي بسیار مهمی است که حکومت از عرصه زشور

 .برندببهره اند تا از آن براي دستیابی به اهداف موردنظر خود  اجتماعی آن، همواره تمایل داشته - سیاسی

سو و انعکاس  از یک ،تمایل افکار عمومی جهان به کسب اخبار و اطالعات مربوط به رویدادهاي ورزشی

هاي جمعی از سوي دیگر باعث شده است که قلمرو ورزش و  گسترده وقایع ورزشی از طریق رسانه

ایی آن از که دوري عرصه ورزش از دنیاي سیاست و جد طوري به تر شوند؛ روز به هم نزدیک ت روزبهسیاس

حضور سران سیاسی و حکومتی براي حمایت  امروزه، .رسداي به نظر نمی هاي سیاسی، دیگر امر ساده بازي

تهیه تجهیزات و هاي دولت، امکان بدون حمایت اي که گونه به ؛مالی از ورزش امري ضروري و حیاتی است

تنهایی مشکل و  ود ورزش بهاماکن پرهزینه ورزش و برگزاري خیلی از رویدادهاي ورزشی براي خ

در دنیاي امروز حال  بااین ،شود یمهمواره سیاسی شدن ورزش نکوهش  که اگرچه. نماید غیرممکن می

ارتباط ورزش و سیاست و حضور افراد سیاسی در  بایدلذا . هم جدا نمود توان ازورزش و سیاست را نمی

کاري ش و دور کردن ورزش از چهره بد سیاسیورز اي باشد که جوي سازنده و مفید براي گونه ورزش به

هاي گفتگوي صلح طلبانه فراهم ها از طریق سیاستو نزدیک کردن مردم و دولت) هاي منفی سیاستجنبه(

شدن  بعد فرهنگی فرآیند جهانی توسعه ورزش بر معتقدند کهدهندگان  پاسخ ،بر اساس پژوهش حاضر .شود

گسترش استفاده از زبان واحد «حاکی از آن است که  همچنینهاي پژوهش  یافته .اثرات مثبتی دارد

» کیفیت و سبک زندگی ارتقاي«و » )ها فرهنگو  ها تمدنگفتگوي (گسترش تعامل فرهنگی «، »یالملل نیب

 .شدن کشور از دیدگاه متخصصان و کارشناسان هستند ورزش بر بعد فرهنگی جهانیه ترین اثرات توسعمهم

شود و باعث شناخت، تعامل و انتقال فرهنگی از افراد با فرهنگی محسوب می نمادش خود یک ورز

فرصتی براي تبادل فرهنگی و  ،و رویدادهاي ورزشیورزش . شود هاي متفاوت به یکدیگر می فرهنگ

-عباسی و) 2005( کیونگنتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات . هاي مختلف جهان است شناخت فرهنگ

ورزش راهی  .باشدمطابق می همسو و از طریق ورزش تعامل فرهنگیگسترش در مورد  )1390(بختیاري 

از . باشد وري بیشتر می اي با افراد سالم و بهره براي بهبود کیفیت زندگی، سبک زندگی سالم و داشتن جامعه

نماید و افراد با فرهنگ، نژاد، المللی شناخته شده و عمل می عنوان زبان مشترك جوامع بین ورزش به ،طرفی

دور  به آورد و در شرایطی کامالً دوستانه و هاي متفاوت و حتی متضاد را گرد هم می قومیت، زبان و دیدگاه
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باز توانی  که کند در تحقیق خود بیان می) 2005(کیونگ . دارد می از هرگونه اختالف و تبعیض به رقابت وا

شدن و محلی  مبادالت بین جهانی وشدن کره  ی را در جهانیفراوانقش ن) تکواندو(کره  و ملی ورزش سنتی

گی فراهم آورده و ي مناسبی براي تبادالت و تعامالت فرهنها فرصت، ایفا نمودهشدن در جامعه کره 

ي ورزشی گذار اشتراكورزش ملی باعث شده که مردم کره فرهنگ و هویت ملی خود را از طریق  عنوان به

به ورزش در جهان امروز علمی  ها نگاه ،باالي ورزش  تیظرفباتوجه به  .مللی جشن بگیرندال با جامعه بین

در اوضاع اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع  ها دهیپد نیاثرگذارترشده و ورزش به یکی از 

والتی همگام شدن ورزش با مق. وشیده نیستاهمیت ورزش در دنیاي امروز بر کسی پ. تبدیل شده است

 يآور فن، صنعت، ستیز طیمحتوسعه پایدار، توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعی، صلح،  ،شدن یجهان :چون

که اثرات ژرفی را بر وضعیت جوامع  در جهان تبدیل کرده بانفوذآن را به یک پدیده قدرتمند و  ها رسانهو 

به همین  .برند به سر میشدن  نیدر عصر جها کشورها ریساایران و  ،از طرفی .معاصر بر جاي نهاده است

جهت تفکر و اندیشه آنان نیز باید جهانی باشد و فرهنگ، اقتصاد، سیاست و زندگی اجتماعی آنان نیز 

تا از اثرات مثبت آن براي  شودشناخته  یخوب بهباید اثرات مثبت و منفی این فرآیند . قابلیت جهانی پیدا کند

اثرات منفی آن نیز کنترل و  گردد وگی و غیره آن در جامعه استفاده تسهیل توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهن

-جهانی ،گذاران و برنامه ریزان کشورشود که مدیران، مسئوالن، سیاستپیشنهاد می .شودبه فرصت تبدیل 

توجه به  .عنوان یک هدف اصلی در برنامه بلندمدت براي توسعه و پیشرفت کشور در نظر بگیرند شدن را به

المللی، افزایش جریان سرمایه و خارجی و بین) مستقیم و غیرمستقیم(هاي  گذاري افزایش جذب سرمایه

ي تجاري و اقتصادي چندملیتی و ها شرکتگیري و گسترش گسترش آزادي تجاري، مشارکت در شکل

 گسترش فعالیت و همکاري با والمللی هاي ورزشی بینمیزبانی ، تالش در جهت کسبیالملل نیب

  .از ضروریات استي بشردوستانه و حقوق بشر در کشور از طریق ورزش ها سازمان
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The aim of the present study was to investigate the effects of sport on the 
process of globalization. The research tool was a researcher made questionnaire 
which after confirming face and content validity (KMO=0/908) and reliability 
(α : 0/93) was used.  The statistical society was sport management professionals 
and academics. Research subjects were purposefully selected. Kolmogorov-
Smirnov test was used to assess the normality of the data distribution. The 
statistical significance test was used to assess the importance of statistical 
significance test items and to prioritize the effects of development of sport on 
four dimensions of globalization. The results showed that the most important 
development effects of sport is on the economic, social, political and cultural 
dimension of globalization which include "increasing (direct and indirect) 
foreign investments", "development of tourism industry", "extension of 
diplomacy and cooperation with other countries" and "expanding the use of the 
International language" respectively. Globalization is an inevitable and semi 
dimensional fact. Managing of this phenomenon is essential in order to enhance 
the positive effects and avoid the negative ones. In this regard, recognizing the 
effects can be admitted for effective planning and development.  
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