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Introduction: Sport is an important part of students' life. The social development 
of athletes could be different based on their gender and type of sport. The present 
study aimed to compare the social development of athletes (team and individual 
sports disciplines) and non-athlete students of Farhangian University. 

Methods: In a descriptive cross-sectional survey research, 2000 male and female 
students of Farhangian University of Mazandaran province were recruited as a 
statistical population. 300 students were selected using the cluster random sampling 
method. Witsman's Social Development Questionnaire (1990) was used as the 
research instrument.  To analyze the data, a two-way analysis of variance and 
Tukey's post hoc test were used. 

Results: Based on the results of the two-way analysis of variance, significant 
results were found for the main effect of gender and group variables. However, the 
interaction effect of group and gender was not significant. The social development 
of female students was higher compared with male students. Based on the results of 
Tukey's post hoc test, athletes had significantly higher social development than 
non-athletes. Although the social development of athletes in individual sport 
discipline had a higher mean than the team athletes, the difference was not 
significant. 

Conclusion: Considering the higher social development of athletes compared with 
non-athletes and also, almost identical social development scores for both groups of 
athletes (team and individual sports disciplines), it is suggested that coaches foster 
a supportive environment by emphasizing the importance of equality of each 
athlete to provide the basis for social development among all people. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
Participating in sports activities not only improves the 
physical and mental health of people but also promotes their 
personalities and social skills. Sport is an important part of 
students' life. On the other hand, according to the results of 
previous research, the effect of gender and type of sport on 
the social development of people can be different. Therefore, 
the present study aimed to compare the social development of 
athletes (team and individual disciplines) and non-athlete 
student-teachers at Farhangian University. 
 
Methods 
In a descriptive cross-sectional survey research, 2000 male 
and female students of Farhangian University of Mazandaran 
province were recruited as a statistical population. 300 
students were selected using the cluster random sampling 
method. Participants were divided into three groups: 
individual sports athletes (100 people including 43 girls and 
57 boys), team athletes (96 people including 48 girls and 48 
boys), and non-athletes (104 people including 51 girls and 53 
boys. Witsman's social development questionnaire (1990) 
was used as the research instrument. To analyze the data, a 
two-way analysis of variance and Tukey's post hoc tests were 
used. For equality of male and female students in groups, the 
research inclusion criteria were participation in the same 
team sports (football, volleyball, basketball, and handball) 
and individual sports (table tennis, badminton, athletics, and 
swimming) disciplines. Each participant had the option to 
choose from the fields that were mentioned at the beginning 
of the questionnaire, and if he/she was working in a field 
outside the list, he was excluded from the research. 
 
Results 
For the statistical description of data, the central and 
dispersion indices related to the research data were 
calculated. The results of the Shapiro-Wilk test indicated a 
normal distribution of social development scores in the 
research groups (P>0.05). Also, Leven's test results indicated 
the homogeneity of variances in their social development 
(F(294, 5)=0.744, P=0.591). Based on a two-way analysis of 
variance, significant results were found for the main effect of 
gender and group variables. However, the interaction effect 
of group and gender was not significant. The social 
development of female students was higher than that of male 
students. Based on the results of Tukey's post hoc test, the 
athletes' group had significantly higher social development 
than non-athletes. Although the athletes of individual sports 
had a higher mean social development score than the team 
athletes, the difference was not significant.  
 
 
 

 
 
 
 
Conclusion 
Considering the higher social development of athletes 
compared with non-athletes and almost identical social 
development scores in both groups of athletes (team 
and individual sports disciplines), it is suggested for 
coaches foster a supportive environment by 
emphasizing the importance of equality of each athlete 
to provide the basis for social development among all 
people. Based on natural human needs for social life 
and the need to strengthen interpersonal relationships 
as much as possible, and also the role of sports 
activities in improving social development, 
organizations such as the Ministry of Sports and 
Youth, the Ministry of Education, and the Ministry of 
Science can hold sports competitions and provide a 
suitable platform for as many students as possible to 
engage in sports activities and provide the basis for 
their social development. 
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  ها:واژهکلید
 آزمون وایتزمن،

 ،جنسیت
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 رشد اجتماعی،
 .ورزشکار و غیرورزشکار

 

شد شجویان بر ر. تأثیر جنسیت و نوع ورزش دانشودیمدانشجویان محسوب  زندگی بخش مهمی از ورزشمقدمه: 
ي هارشته( ورزشکار نیادانشجورشد اجتماعی در متفاوت باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسۀ  تواندیماجتماعی آنها 

 دانشگاه فرهنگیان بود.و غیرورزشکار  تیمی و انفرادي)
نشجوي پسر و دا 2000 شامل يآمار ۀجامعپژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی مقطعی بود. روش پژوهش: 

لمان با استفاده از روش نفر از دانشجو مع 300دختر در حال تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بودند. 
 منظوربه. بود) 1990( تزمنیوا یاجتماع رشد ۀپرسشنامشدند. ابزار پژوهش  ي انتخاباخوشهي تصادفی ریگنمونه
 . اده شداستفآزمون تعقیبی توکی  دوطرفه و واریانس از آزمون تحلیل هاداده لیوتحلهیتجز

ا وجود این، ب .استار روه معنادگبر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه، اثر اصلی جنسیت و اثر اصلی : هاافتهی
سر باالتر بود. شجویان پا دانباثر تعاملی گروه و جنسیت معنادار نشد. میزان رشد اجتماعی دانشجویان دختر در مقایسه 

جود این، معناداري بهتر بودند. با و طوربهورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران  بر اساس نتایج آزمون تعقیبی توکی، گروه
اما  ،بودند اربرخورد يشتریب یاجتماع رشداز میانگین  یمیبه ورزشکاران ت نسبت يانفراد يهارشته ورزشکارانهرچند 

 اختالف آنها معنادار نبود.
ماعی رشد اجت ین نمراتبا توجه به رشد اجتماعی باالتر ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران و همچني: ریگجهینت

أکید بر اهمیت ز طریق تمربیان ا شودیمتیمی و انفرادي)، پیشنهاد  يهارشتهتقریباً یکسان در هر دو گروه ورزشکاران (
راهم ففراد را ین تمامی ابرشد اجتماعی در  سازنهیزمیکسان هر یک از ورزشکاران سبب ایجاد جو حمایتی شوند و 

 آورند. 
 

  هینشر .رهنگیانفرادي) و غیرورزشکار دانشگاه في تیمی و انهارشتهورزشکار ( انیدانشجورشد اجتماعی در مقایسۀ ). 1401( مرتضی، همایون نیا ؛مرتضی، : پورآذراستناد
 .54-41،  14) 4( ، رشد و یادگیري حرکتی ورزشی        

         2023.353413.1698JSMDL./10.22059http// :DOI 
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ستان                                                                                                     44  1401رشد و یادگیري حرکتی ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة چهارم، زم

 مقدمه

سبب  تنهانهورزشی  يهاتیفعالمشارکت در  ياگونهبهدور مورد توجه قرار گرفته است.  يهازمانورزش در جوامع بسیار بیشتر از امروزه 
از طرفی، . اجتماعی آنها ارتباط دارد يهامهارتبلکه با ساخت شخصیت افراد و توسعۀ  ،شودیمجسمانی و روانی افراد  بهبود سالمتی
 یا اندیاجتماع از برخوردهاي ترس دستخوش که افرادي یا دارند دیگران مشکل با ارتباط برقراري براي که افرادي تعداد روزافزون

 توجیه را آن مرتبط با يهاعامل و اجتماعی رشد به پرداختن ند، ضرورتااجتماعی انزواي و دگیافسر دچار اضطراب، که نوجوانانی
0Fونپنینگت( کندیم

1 ،2017(. 

 تبدیل فردي وجود ابراز و خودیابی خودشکوفایی، براي ابزاري به زیرا ،شودیمدانشجویان محسوب  زندگی بخش مهمی از ورزش
 ناسازگاري و تحصیلی افت چون بزهکاري، مواردي بروز در که نداآن از گون حاکیگونا پژوهشی يهاداده .)1F2 ،2021لهن( شودیم

 يهاتماس برقراري به ،کندیم جمع هم دور را دانشجویان ورزش نظر، این . ازخوردیم چشم به اجتماعی رشد در دانشگاهی، ضعفدرون
 واقع، در .کندیم منتقل را رفتارهاي عادالنه و رسانیکمک ،صداقت شفقت، مانند اخالقی و اجتماعی يهاارزش و کندیم کمک اجتماعی

 مؤثر ابزاري به را ورزش و است ورزشکاران در ورزشی اخالق و اخالقی استدالل يهامهارت تقویت براي پتانسیلی  دانشگاهی ورزش
 انطباقی رفتارهاي و اجتماعی يهامهارت از متوازنی مجموعۀ به اجتماعی رشد .)2017ن، پنینگتو( کندیم تبدیل رشد اجتماعی براي

در مواجهه با  باشد، داشته دیگر افراد با متقابل مطلوب تا روابط کندیماین توانایی را در فرد ایجاد  که شودیماطالق  شدهفراگرفته
تماعی رشد اج يهامؤلفه از خودداري کند. ،اندهمراه منفی پیامد که با از رفتارهایی و از خود نشان دهد مثبت يهاواکنشسایرین 

 . چندین)2F3 ،2017كکالر( اشاره کرد يدارشتنیخو اتکایی و ، خويریپذتیمسئولهمدلی،  همکاري، همچون ییهامهارت به توانیم
3Fن و پیچیبرتو( اندکرده مستند را ورزش و رشد اجتماعی بین ارتباط تحقیق

4Fي سنسید؛ 2013، 4

بر اساس  حال، این . با)2014، 5
 هايمهارت داشتن اهمیت از مدیران یا تیم رهبران مربیان، مانند افرادي که بر این است مشروط ارتباطی تحقیقی، چنین يهاافتهی

 دهند قرار هدف جسمانی رشد کنار در آگاهانه طوربه را شخصیت و اخالق توسعۀ و باشند اطالع داشته ورزش در اخالقی و اجتماعی
 اخالقی فضاي ،دهندیم قرار خود آموزش از بخشی را اخالقی، شخصیتی و اجتماعی آموزش مربیان، که مواردي در .)5F6 ،2011وبانفیگل(
6Fدزشیل(شود  همراه ورزشکاران در اجتماعی رشد و شخصیت رشد از آن حمایت و اجتماعی مثبت هنجارهاي با تواندیم

و همکاران،  7
 درال ثم براياست.  همراه بوده ضیضدونقبا نتایج در خصوص نقش ورزش در اجتماعی شدن افراد  هاپژوهشبا وجود این،  .)2005
در از طرفی،  .)2013خی و سیدزاده، فر( بودند رورزشکاریغ دختر آموزاندانشاز  تریاجتماع ورزشکار، دختر آموزاندانشی پژوهش

7Fلیمن( اجتماعی شدن بسیار ضعیفی استتأثیرات ورزش داراي  کهشد پژوهشی دیگر بیان 

. حتی به اعتقاد بسیاري از محققان، )1974، 8
رقابتی تنها در صورتی سبب  يهاورزشنحوي که به اعتقاد آنها به ،شودیمورزش قهرمانی و رقابتی سبب زائل شدن اخالق در افراد 

 .)2021، هنل( صداقت، جوانمردي و همکاري تأکید شودمانند که در آن بر عواملی  شودیمد رشد اجتماعی افرا

 مربیکمک مثال رايبه .مشاهده شده است رقابتی سطوح تمام ورزش و در در اجتماعی در حوزة رشد متعددي برانگیزتحسین اعمال
 10لوئیز داوید ؛داد اسکی قرض او که به 2014 سوچی زمستانی المپیک هايبازي در روسی 9گافاروف آنتون اسکی شکستن از پس کانادا

                                                 
1. Pennington 
2. Hanle 
3. Clarke 
4. Burton & Peachey 
5. DeSensi 
6. Bonfiglio 
7. Shields 
8. Layman 
9. Anton Gafarov 
10. David Luiz 



سۀ  عی در مقای شجورشد اجتما شگاه فرهنگیان      ي تیمی و انفرهارشتهورزشکار ( انیدان غیرورزشکار دان  45                                            ادي) و 

 3اونز جسی خود حریف به که 2النگ یا لوتز ؛تحسین کرد فوتبال را 2014 جهانی جام در1رودریگز جیمز خود حریف عالی عملکرد که
 با .)2021ل، هن( کند کسب طال 1936 تابستانی المپیک يهايباز در بتواند تا بخشد بهبود را خود طول پرش فرم چگونه که کرد توصیه

 رقابتی نیز سطوح تمام در غیراخالقی رفتار مشاهدة دارد، وجود ورزش در اجتماعی رشد مثبت از متعددي يهانمونه کهدرحالی حال این
 جهانی جام بازي جریان در را خود حریف که 4سوارز لوئیس: از اندعبارت ضداجتماعی رفتارهاي از ییهانمونهاست.  رایج اندازه همان به

 که 6کریوس نیک تنیسور ؛کرد پرتاب زن ضربه سمت به را توپی عمدي و تهاجمی طوربه که 5برود استوارت بیسبال بازیکن ؛گرفت گاز
 ورزش به منتسب شخصیت رشد عملکرد ضداجتماعی رفتارهاي بروز چنین بنابراین کرد. توهین خود حریف به بازي ویمبلدون جریان در
16Fنو و استانگرکاووزا( کشدیم چالش به را

7 ،2017( . 

 دارد را خود فردمنحصربه فرهنگ ورزشی هر نحوي کهبه ،شود داده نسبت ورزش نوع به است ممکن مذکورتناقض در رفتارهاي 
 عدم ای) ياحرفه ورزش مقابل در دانشگاهی ورزش مانند( رقابت است از متفاوتی داراي سطح ،)فوتبال مقابل در دوومیدانی براي مثال(

17Fیس و بردمیرو( شودیم افراد رشد اجتماعی بر منفی تأثیر سبب که اخالقی رشد و يسازتیشخص بر تمرکز

بسیار  هايمؤلفه .)1990، 8
 رشد اجتماعی در مختلف عوامل چقدر اینکه و دهدمی نشان را ورزش در اجتماعی رفتار پیچیدگی است، ههمرا ورزش هر با متفاوتی که

با نتایج متناقضی همراه  ،اندپرداختهتحقیقاتی که به بررسی نقش نوع ورزش (تیمی/ انفرادي) بر رشد اجتماعی  .دارند نقش ورزشکار یک
 از خارج گروهی يهاورزش در شرکت آنها و آموزاندانش يهاتیفعال بررسی ) به1998( اوالدسون و کورسارو مثال براي. اندبوده

 از ياعمدهبخش  گروهی، يهاورزش طول در آموزاندانشکه  گرفتند نتیجه و پرداختند سوئد و ایتالیا يهامدرسهدر  کالسی يهابرنامه
18Fوکارسارو اوالدسون( بردند کاربه یزندگ در را آنها گرفتند و یاد را اجتماعی و ارتباطی يهامهارت

) در 2021. از طرفی هنل ()1998 ،9
دي در مقولۀ رفتارهاي اجتماعی در رویارویی با حریفان تفاوت معناداري تیمی و انفرا يهارشتهپژوهش خود نشان داد که بین ورزشکاران 

 را در مقابل حریفان خود نشان دادند. در (رشد اجتماعی کمتري) تیمی رفتارهاي ضداجتماعی بیشتري يهارشتهوجود دارد و ورزشکاران 
  .مشاهده نشد تفاوت معناداري وهیگر و انفرادي ورزشکاران ) نیز بین رشد اجتماعی1380فرخی و سیدزاده ( پژوهش

 ؛2001و همکاران،  گاباری( است گرفته انجام در مقابل افراد مبتدي ياحرفهافراد  ورزش یا رفتار، و ورزش زمینۀ در بسیاري تحقیقات
19Fگوچیاردي و اجه

20Fمیالنویچ، راکلیسر و درید ؛2015 ،10

جنسیتی در رشد  يهاتفاوتکمبود تحقیقات در زمینۀ  با وجود این، .)2020 ،11
در  مثال برايند. اهو مطالعات محدود پیشین نیز نتایج متناقضی را گزارش کرد شودیماحساس  اراجتماعی افراد ورزشکار و غیرورزشک

بیشتري را نسبت به  پسندجامعهبلکه رفتارهاي  ،ترنییپا یضداجتماعرفتارهاي  تنهانه)، ورزشکاران زن 2018شیلدز و همکاران (تحقیق 
21Fشیلدز( مردان نشان دادند

بین زنان و مردان تفاوت معناداري در رفتارهاي اجتماعی مشاهده  ی. از طرفی در پژوهش)2018، و همکاران 12
.  با توجه به موارد ذکرشده در خصوص لزوم برخورداري دانشجویان از رشد اجتماعی و نقش احتمالی ورزش در )2021هنل، ( نشد

. بنابراین هدف نیاز است یمستقل تحقیقات به در این زمینه و دارد بیشتري توجه به اجتماعی شدن آنها، حوزة ورزش دانشگاهی نیاز
 تیمی و انفرادي) و غیرورزشکار است. همچنین يهارشتهورزشکار ( انیدانشجوپژوهش حاضر بررسی تفاوت در رشد اجتماعی بین 

                                                 
1 . James Rodriguez 
2. Lutz Long 
3. Jesse Owens 
4. Luis Suarez 
5. Stuart Broad 
6. Nick Kyrgios 
7. Kavussanu & Stanger 
8. Weiss & Bredemeier 
9. Evaldsson & Corsaro 
10 . Hodge & Gucciardi 
11 . Milovanovic, Roklicer & Drid 
12 . Shields 
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دانشجو معلمان زن و مرد غیرورزشکار تفاوتی در  زن و مرد ورزشکار بادانشجویان هستیم که آیا بین پرسش دنبال پاسخگویی به این به
  رشد اجتماعی وجود دارد یا خیر.

 

 پژوهش  یشناس روش
 بود. ياسهیمقا -روش پژوهش حاضر از نوع علی

  کنندگانشرکت

 300آماري  ۀونندران بودند. نمپسر و دختر در حال تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان ماز دانشجوي 2000 بررسی جامعۀ آماري مورد 
سه به و ند شدانتخاب  ياخوشهتصادفی  يریگنمونهبودند که با استفاده از روش  دانشگاه فرهنگیان استان مازندراننفر از دانشجویان 

دختر و  48نفر شامل  96تیمی ( يهارشتهپسر)، ورزشکار  57دختر و  43نفر شامل  100انفرادي ( يهارشتهگروه دانشجومعلم ورزشکار 
در پژوهش شامل آموزش  کنندگانشرکتتحصیلی  يهارشتهپسر) تقسیم شدند.  53دختر و  51نفر شامل  104( رورزشکاریغپسر) و  48

شاوره بود که از متربیتی،  ، علومتربیت بدنی، آموزش کودکان استثنایی، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، ریاضیات، الهیات، علوم تجربی
 گاه بود.گیالن، گلستان و سمنان در حال تحصیل در این دانش يهااستانران یعنی مجاور مازند يهااستان

  ابزار
ترجمه و  )1367( ينظر مایستوسط  رانیاابزار پژوهش استفاده شد که در  عنوانبه )1990( 1تزمنیوا سیآل یاجتماعآزمون رشد 

 رشیپذاست که استقالل، حد استقالل،  يانهیچهارگز ایسؤال سه  27 يداراآزمون  نیا. )2013فرخی و سیدزاده، (شده است  یابیهنجار
 ،است یاجتماع افتۀیانسان رشد کی يهایژگیوکه از را  ییگوبذلهو  یشوخ، ینیبخوشو  يدواریام، يروانهیم، ينگرندهیآ، تیمسئول
به  هایآزمودنصحیح  يهاپاسخ .گزینه دارد 4یا  3 یاجتماعپرسشنامۀ رشد  الؤهر ساست.  73/0 اعتبار آزمون بیضرو  ردیگیماندازه 

بین  ة، نمریعال ۀیا بیشتر درج 24 ةنمر .ردیگیمقرار  25تا  0. در مجموع نمرات بین شودیم يگذارنمرهکمک کلید آزمون استخراج و 
 . استضعیف  5کمتر از  ةمتوسط و نمر 14تا  5بین  ة، نمرخوب ۀدرج 24تا  15

ضریب روایی همزمان بین . است شدهیید أدانشگاه اصفهان ت استادانتزمن توسط یرشد اجتماعی الیس وا ۀپرسشنامروایی محتواي 
همچنین روایی فرم اصلی . گزارش شده است 57/0 ) برابر با1380( داریوش و ایزدفرددر پژوهش SCL90-R0  این تست و نمرات

) در پژوهشی 1385امیرتاش و همکاران ( .شد دییتأسال اجرا و  18-13روي گروه سنی بر  اي اولین بارط الیس وایتزمن برپرسشنامه توس
محاسبه کردند. پایایی  86/0راهنمایی ورزشکار و غیرورزشکار ضریب پایایی را به روش آلفاي کرونباخ  ةدور آموزاندانشنفر از  240روي 

پایایی   .)2013فرخی و سیدزاده، ( دهدیممحاسبه شد که اعتبار باالي ابزار را نشان  93/0ل دوش توصیف معاپرسشنامه با استفاده از ر
 .)2022(طاهري و همکاران، دست آمد به 85/0کرونباخ  آلفاي محاسبۀ این پرسشنامه در مطالعه روي بزرگساالن به روش

 

 پژوهش ياجراروند 
 يهاجنبه داد که کنندگانشرکتاین اطمینان را به و  کرد انیبو هدف از پژوهش حاضر را  یمعرفآزمون، خود را  ياجرااز پیش محقق 

 يفردمشخصات هاي پرسشنامۀ پرسشبه  يادغدغه چیه. سپس از آنها خواسته شد صادقانه و بدون شودیمدر پژوهش رعایت  یاخالق
اجتماعی،  يهاشبکهاز طریق آنالین  صورتبه انتشار لینک پرسشنامهاز طریق  هاپرسشنامهپاسخ دهند. آنگاه  یاجتماعو آزمون رشد 

 لیتکمبه  هایآزمودنداده شد تا  حیتوضبه آنها  ییپاسخگوقرار گرفت و نحوة  کنندگانشرکتدر اختیار  …ارسال پیامک، ایمیل و

                                                 
1. Ellis Witsman 



سۀ  عی در مقای شجورشد اجتما شگاه فرهنگیان      ي تیمی و انفرهارشتهورزشکار ( انیدان غیرورزشکار دان  47                                            ادي) و 

ۀ شامل نوع ورزش (تیمی و انفرادي) و نوع رشت کنندگانشرکتآنالین، اطالعات فردي پرسشنامۀ در ابتداي  پرسشنامه اقدام کنند.
 دانشگاه)شده در ارائهدروس  چارچوب از خارج( یورزش رشتۀ کی درکه  شوندیمافرادي ورزشکار تلقی . شدورزشی تخصصی دریافت 

 منظوربهذکر است  شایان. )2013فرخی و سیدزاده، ( پردازندیم باشگاه در منظم ورزش به هفته در روز دو قلاحد و کنندمی نامثبت
ورزشی در دو  يهارشتهترتیب که بدینورزشی تیمی و انفرادي مشابه در تحقیق وارد شدند.  يهارشته، تنها کنندگانشرکتهمگن بودن 

را  هارشتهبازي و مشارکت در آن امکان دانشجویان زیرا  ،دانشگاهی انتخاب شدند يهارشتهتیمی و انفرادي از بین  يهاورزشگروه 
پسر و دختر، دانشجویان  يسازهمسان منظوربهورزشی نظیر برخوردي و غیر برخوردي و...  يهارشتهداشتند. با توجه به ماهیت متفاوت 

ي (تنیس روي یکسان تیمی (فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال) و انفراد يهارشتهدر پژوهش حضور در  کنندگانشرکتمالك ورود 
داشت و  ،را که در ابتداي پرسشنامه ذکر شده بود هارشتهامکان انتخاب از بین این  کنندهشرکتو شنا) بود. هر  یدانیدووممیز، بدمینتون، 

 . شدیماز پژوهش کنار گذاشته  ،ذکر بودفهرست خارج از  يارشتهچنانچه مشغول فعالیت در 

 يآمارروش 
 منظوربهی ش آمار استنباطمحاسبه شد. در بخپژوهش  يهادادهمرکزي و پراکندگی مربوط به  يهاصشاخ ،در بخش آمار توصیفی

 يآمار و همچنین از روش از آزمون لون هاانسیوار همگنی یبررس يبراو  لموگروف اسمیرنوفوک آزمون از هاداده بودن نرمال یبررس
در نظر گرفته شد. تمامی  P >05/0 رهایمتغبراي تمامی  يمعنادارد. سطح استفاده شآزمون تعقیبی توکی  دوطرفه و واریانس تحلیل

 .شدده استفا Excel افزارنرمیم نمودارها از . براي ترسگرفتانجام  22نسخۀ  SPSS افزارنرمآماري با استفاده از  يهالیوتحلهیتجز
 

 پژوهش  يهاافتهی
رادي و زشکاران رشتۀ انففکیک جنسیت و گروه (ورزشکاران رشتۀ تیمی، ورنمرات رشد اجتماعی به ت استاندارد انحراف و میانگین

 است.  شده گزارش 2و  1 جداول در غیرورزشکاران)
 پسردانشجویان نمرات رشد اجتماعی در  استاندارد انحراف و . میانگین1جدول  

 طبقه گروه
رشته 

 تخصصی
 تعداد

 سن افراد
 (سال)

سابقۀ 
 فعالیت
 (سال)

 اجتماعی رشد
حراف ان

 استاندارد

 ورزشکار

 تیمی

 41/2 80/17 5/4 8/22 11 فوتبال
 27/1 78/17 4/3 5/20 10 والیبال

 63/2 42/16 4/6 2/19 12 بسکتبال
 53/3 71/18 9/3 4/23 15 هندبال
 46/2 67/17 5/4 4/21 48 مجموع

 انفرادي

 41/2 41/16 5/3 5/24 14 تنیس روي میز
 12/1 26/19 7/4 8/21 12 بدمینتون

 02/3 2/20 4/6 5/19 13 یدانیدووم
 53/2 53/18 2/5 3/20 18 شنا

 27/2 60/18 9/4 5/21 57 مجموع
 23/2 75/13 - 8/20 53 -  غیرورزشکار
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 ورزشکار دختر نشجویان نمرات رشد اجتماعی در دا استاندارد انحراف و . میانگین2جدول 

 طبقه گروه
رشته 

 تخصصی
 عدادت

 سن افراد
 (سال)

سابقۀ 
 فعالیت
 (سال)

 اجتماعی رشد
انحراف 
 استاندارد

 ورزشکار

 تیمی

 95/3 11/19 2/7 5/19 15 فوتبال

 83/2 78/18 9/4 7/20 11 والیبال

 53/3 71/19 6/3 4/24 13 بسکتبال

 50/3 32/17 4/3 8/21 9 هندبال

 45/3 73/18 7/4 6/21 48 مجموع

 انفرادي

 71/3 31/20 2/5 3/20 8 یس روي میزتن

 82/2 22/21 6/3 5/23 11 بدمینتون

 78/3 18/19 3/2 9/21 15 یدانیدووم

 93/3 33/20 5/6 7/19 9 شنا

 56/3 26/20 4/4 3/21 43 مجموع

 10/15 75/13 - 4/21 53 -  غیرورزشکار

 
 

اي حاظ متغیرهلبه ) انفرادي و غیرورزشکاران يهارشتهتیمی،  يهارشته(بررسی مورد  يهاگروهنشان داد بین آنووا نتایج آزمون 
نتایج عناداري مشاهده نشد. ) تفاوت م297 ،2(F= (P، 237/0=789/0) و سابقۀ فعالیت P، 483/0) =297 ،2(F)=618/0سن ( يانهیزم

مچنین بررسی نتایج آزمون لون ه ).P<05/0بود (پژوهش  يهاگروهآزمون شاپیرو ویلک حاکی از توزیع نرمال نمرات رشد اجتماعی در 
نتایج  3. در جدول )P، 744/0) =294 ،5(F=591/0در نمرات رشد اجتماعی آنها بود ( هاانسیوارپژوهش حاکی از همگنی  يهاگروهدر 

انفرادي  يهارشتهن اراتیمی، ورزشک يهارشتهآزمون تحلیل واریانس دوطرفه در خصوص نمرات رشد اجتماعی در سه گروه (ورزشکاران 
 و غیرورزشکاران) و جنسیت (پسر و دختر) و اثر تعاملی گروه در جنسیت بیان شده است.

 
 . نتایج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه در خصوص نمرات رشد اجتماعی(گروه * جنسیت)3جدول 

 F Sig ηp2 میانگین مجذورات درجۀ آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات
020/1379 گروه  2 510/689  90/39  001/0  227/0  

639/136 جنسیت  1 639/136  907/7  005/0  026/0  
327/4 گروه در جنسیت  2 163/2  125/0  88/0  001/0  

327/5080 خطا  294 280/17     
     300 95907 مجموع

شدهاصالحمجموع   237/6569  299     

 



سۀ  عی در مقای شجورشد اجتما شگاه فرهنگیان      ي تیمی و انفرهارشتهورزشکار ( انیدان غیرورزشکار دان  49                                            ادي) و 

اثر اصلی  و) P=001/0وه (اثر اصلی گر یج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه،، بر اساس نتاشودیممالحظه  3در جدول  کهگونههمان
، اثر اصلی 3ساس نتایج جدول ). بر اP=88/0) معنادار بود. با وجود این اثر تعاملی گروه و جنسیت معنادار نشد (P=005/0جنسیت (

اهده شد ناداري مشاعی تفاوت معر نمرات رشد اجتمجنسیتی (پسران و دختران) د يهاگروهعبارت دیگر، بین بهجنسیت معنادار بود. 
)001/0=sig ا ر مقایسه بدد اجتماعی آنها که میزان رش شودیم يریگجهینتدختر دانشجویان ). با توجه به میانگین باالتر نمرات

در نمرات رشد اجتماعی از  گانهسه يهاگروهمقایسۀ  منظوربه. همچنین با توجه به معنادار شدن اثر اصلی گروه، بودپسر باالتر دانشجویان 
 بیان شده است.  4آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 

 (تیمی، انفرادي، غیرورزشکار) هاگروهبررسی جفتی  منظوربه. نتایج آزمون تعقیبی توکی 4جدول 

 سطح معناداري انحراف استاندارد اختالف میانگین  

 ورزشکاران رشتۀ تیمی
-112/1 ورزشکاران رشتۀ انفرادي  599/0  153/0  

784/3 غیرورزشکاران  453/0  001/0  

897/4 غیرورزشکاران ورزشکاران رشتۀ انفرادي  501/0  001/0  
 

تیمی و انفرادي) در  يهارشتهکاران (ورزش ، بر اساس نتایج آزمون تعقیبی توکی، گروهشودیممالحظه  4در جدول  کهگونههمان
). با وجود این هرچند ورزشکاران P=001/0معناداري نمرات رشد اجتماعی بهتري را کسب کردند ( طوربها گروه غیرورزشکاران مقایسه ب

ار مشاهده نشد الف معناداما اخت ،دندتیمی کسب کر يهارشتهانفرادي نمرات رشد اجتماعی بهتري را در مقایسه با ورزشکاران  يهارشته
)153/0=P.( 

 يهارشتهاران تیمی، ورزشک يهارشتهآزمایشی (ورزشکاران  يهاگروهرات رشد اجتماعی پسران و دختران به تفکیک نم 1در شکل 
  .شودیمانفرادي و غیرورزشکاران) مشاهده 

 
 

 

 
عی

تما
 اج

شد
ر

 

 پسر و دختر انیدانشجوهاي آزمایشی در نمرات گروه. 1نمودار 
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 ي ریگجهینتبحث و 
و انفرادي) و غیرورزشکار دانشگاه فرهنگیان بود. گروهی  يهارشتهورزشکار (دانشجویان ۀ رشد اجتماعی در هدف پژوهش حاضر، مقایس

 برخوردار ورزشکارانربه غی نسبت باالتري اجتماعی رشد از انفرادي) و گروهی يهارشته( ورزشکاران داد نشان پژوهش حاضر يهاافتهی
 رشد سازنهیزم را ورزشی يهاتیفعال پژوهشگران ) همراستاست. این1381سیدزاده و فرخی () و 2021بودند. این یافته با نتایج هنل (

بودند.  مؤثر خود بر تسلط و نفساعتمادبه تقویت جمله از اجتماعی يهامهارت در رشد هاتیفعال این که کردند اشاره و اجتماعی دانستند
 و داشتند بیشتري نفساعتمادبه غیرورزشکار، دانشجویان به نسبت کاردانشجویان ورزش که دادند ) نشان1381سیدزاده و فرخی (

ورزشی  يهاتیفعال. )2013فرخی و سیدزاده، ( بودند غیرورزشکار دختر آموزاندانش از تریاجتماع دختر ورزشکار، آموزاندانش همچنین
قانون،  به احترام ،نفساعتمادبه دیگران، به استقالل، کمک ایثار، و همکاري، گذشت گروه، افراد با سازگاري مانندمواردي  به دانشجویان

23Fکاووزانو؛ 2021هنل، ( آموزدیم را دیگران به اعتماد و دیگران با دوستی

دلیلی بر نمرات  توانندیمهمین عوامل  .)2015 ،و همکاران 1
 ورزشی يهاتیفعال اینکه به توجه پژوهش حاضر باشند. بنابراین با ورزشکار در مقایسه با غیرورزشکار دردانشجویان بهتر رشد اجتماعی 

 از طریق ارتقاي مشارکت ورزشی دانشجویان تواندیم هادانشگاه در ورزشی يهاانجمن تشکیل است، مؤثردانشجویان  اجتماعی رشد در
 روابط بیشتر هرچه تقویت و ضرورت اجتماعی زندگی به انسان طبیعی نیاز به توجه کند. همچنین با کمک آنها اجتماعی رشد به

 و پرورش آموزش وزارت ورزش و جوانان، وزارت مانندمربوط  يهاسازمانورزشی در بهبود رشد اجتماعی،  يهاتیفعالفردي و نقش بین
 ورزشی، يهاتیفعال و تدارك بستر مناسب براي مبادرت هرچه بیشتر دانشجویان به ورزشی مسابقات برگزاري با توانندیمو وزارت علوم 

 سازند.  فراهم آنها را رشد اجتماعی زمینۀ

بودند. این مورد  برخوردار به ورزشکاران مرد نسبت باالتري ماعیاجت رشد از زن ورزشکاران داد نشان پژوهش حاضر يهاافتهی
. این محققان اندپرداختهجنسیتی و رفتار اجتماعی در ورزش  يهاتفاوتپیشین است که به بررسی ارتباط بین  يهاپژوهشهمراستا با 

ارتباط وجود  ،شودیمکه رفتار غیرورزشی نامیده بین تفاوت جنسیتی با متغیرهاي اخالقی نظیر آن چیزي  رسدیمنظر بهبیان کردند که 
 ؛2021هنل، ( دهندیمبه نشان دادن رفتارهاي غیراجتماعی از خود نشان بیشتري که مردان ورزشکار تمایل  ياگونهبه ،داشته باشد

رشد دلیل به تواندیمرفتارهاي غیراجتماعی در ورزشکاران مرد پژوهش آنها  .)2018شیلدز و همکاران،  ؛2009کاووزانو و همکاران، 
بر رشد اجتماعی کمتر دانشجویان مرد پژوهش حاضر در مقایسه با  توجیهیاین مورد ممکن است رو ازاین .باشدآنها اجتماعی کمتر 

اما زنان  ،) نیز هرچند بین زنان و مردان تفاوت معناداري در رفتارهاي اجتماعی مشاهده نشد2021در پژوهش هنل (دانشجویان زن باشد. 
. نتایج پژوهش آنها نشان داد که ورزشکاران مرد در مقایسه با ورزشکاران زن تمایل در مقایسه با مردان نمرات بهتري کسب کردند

) شاید دلیل رفتارهاي ضداجتماعی بیشتر در مردان به 2021داشتند نمرات بیشتري در رفتارهاي ضداجتماعی کسب کنند. به اعتقاد هنل (
 يهارشتهسوم از آنها ورزشکاران یکمشارکت داشتند و تنها  تیمی يهاورزشاین دلیل بوده که دوسوم افراد حاضر در پژوهش در 

تیمی و انفرادي،  يهارشتهانفرادي بودند. با این حال، نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که با وجود مشارکت تقریباً یکسان ورزشکاران 
) همراستاست. 2018ضر با نتایج شیلدز و همکاران (پژوهش حا يهاافتهیباز هم زنان نمرات رشد اجتماعی بهتري را از خود نشان دادند. 

بیشتري را نسبت به مردان نشان  پسندجامعهبلکه رفتارهاي  ،ترنییپارفتارهاي ضداجتماعی  تنهانهآنها گزارش کردند که ورزشکاران زن 
 دادند. 

 ،رشد اجتماعی معنادار نبود دي در نمراتانفرا و گروهی يهارشته ورزشکاران تفاوت بین هرچندپژوهش حاضر،  يهاافتهیبر اساس 
پسند بیشتر ورزشکاران جامعه) دریافتند که رفتارهاي 2018( و همکاران 2ردند. گراپنسپرگررات بهتري کسب کانفرادي نم يهارشتهاما 

ی براي کسب نمرات بهتر دلیل تواندیمبا افزایش رفتارهاي ضداجتماعی نسبت به حریف ارتباط دارد. همین مورد  هایمیتهمنسبت به 
و تیم حریف قرار  یمیتهمانفرادي در تقابل بین  يهارشتهزیرا ورزشکاران  ،رشد اجتماعی در ورزشکاران انفرادي پژوهش حاضر باشد

                                                 
1. Kavussanu 
2. Graupensperger 



سۀ  عی در مقای شجورشد اجتما شگاه فرهنگیان      ي تیمی و انفرهارشتهورزشکار ( انیدان غیرورزشکار دان  51                                            ادي) و 

ورزش ، دیآیمکه پاي پویایی گروه به میان زمانی رسدیمنظر بهرا نشان دهند.  يترمطلوبرفتارهاي اجتماعی  توانندیمو  رندیگینم
گروهی سوق خارجگروهی یا دروننحوي که شرایط به سمت تمایز مشخص به ،کندیمرا ایجاد  يفردمنحصربهکلی محیط  طوربه
دهندة تیم حریف است. چنین تمایزي اغلب به رفتارها و نشانگروهی خارجدهندة تیم خودي و نشانگروهی درونکه  جایی ،ابدییم

سادگی رفتار شخص را نسبت به اعضاي بهیکی از اعضاي گروه  عنوانبهنحوي که قرار گرفتن به ،شودیمر استانداردهاي مشخصی منج
قوي  طوربهآور نیست که افراد تعجب. بر اساس نظریۀ هویت اجتماعی، )2018، گراپنسپرگر، جنسن و ایوانز( دهدیمخارج از گروه شکل 

متمایز کنند و اغلب نگرش و  هاگروهتا خود و گروهشان را از سایر  شوندیمخودشان را در ارتباط با گروهی بدانند که بیشتر برانگیخته 
دشان داشته باشند تا عزت نفس خود را کسب کنند یا احساس ارتباط بیشتري با اعضاي گروه رفتارهاي برتري را نسبت به گروه خو

نیز حاکی از وجود ارتباط بین هویت و رفتار اجتماعی در  و همکاران 1تحقیقات برنر. )1971تاجفل و همکاران، ( خودشان داشته باشند
بیشتري را نسبت به حریف نشان  یضداجتماعبه این ترتیب که ورزشکاران داراي هویت تیمی قوي میزان رفتارهاي  ،بود هاورزش

یکی از اعضاي تیم ورزشی) ممکن  عنوانبهیک ورزشکار رشتۀ تیمی (رو ازاین. )2014، و همکاران برنر ؛2017برنر و همکاران، ( دادندیم
ضداجتماعی بیشتري را با اعضاي خارج از گروه رفتارهاي مقتضی  يهافرصتیگر غلبه کند و در است تمایل داشته باشد که بر تیم د

26Fبنسون( داشته باشد

. با این حال با توجه به اینکه در پژوهش حاضر صرفاً به مقایسۀ رشد اجتماعی بین ورزشکاران )2017، و همکاران 2
قرار داد و  مدنظرو تیم حریف را نیز  هایمیتهماعی بین آتی مقایسۀ رفتار اجتم يهاپژوهشدر  توانیم ،تیمی و انفرادي پرداخته شده بود

 . کردحاضر مقایسه تحقیق نتایج آن را با 

انفرادي پژوهش حاضر با رفتارهاي ضداجتماعی کمتر این ورزشکاران نسبت به  يهارشتهنمرات رشد اجتماعی بهتر در ورزشکاران 
تیمی در مقایسه با ورزشکاران  يهارشتهآنها ورزشکاران تحقیق . در تس) همسو2021تیمی در مطالعۀ هنل ( يهارشتهورزشکاران 

. ممکن است به این دلیل باشد که )2021هنل، ( انفرادي، رفتارهاي ضداجتماعی بیشتري را نسبت به حریف از خود نشان دادند يهارشته
انفرادي فاقد  يهارشتهکه ورزشکاران رحالیآنها)، د يهایمیتهم( اندکردهتیمی از قبل گروه خودشان را مشخص  يهارشتهورزشکاران 

که آنها بیشتر خودشان را با یکدیگر  ياگونهبه ،جو کنندوبنابراین ممکن است آنها تیم خود را درون حریفان جست ،این امر هستند
، تالش یکسانی کنندیمربه یکسانی را تج يهاتیموقع، دهندیمکه ورزش یکسانی را انجام معنا تا سایرین (به این  کنندیمشناسایی 

با رفتارهاي ضداجتماعی کمتري در قبال سایرین مرتبط بوده  یابیگروهچنین رو ازاین). غیرهو  کنندیمدارند، دردهاي مشابهی را تحمل 
به نشان دادن رفتارهاي  تیمی تمایل يهارشتهنتایج پژوهش حاضر، شاید ورزشکاران  خصوص. در )2017، و همکاران بنسون( است

آنها در مقایسه با ورزشکاران  ترنییپاضداجتماعی بیشتري در قبال ورزشکاران حریف داشتند و همین مورد سبب نمرات رشد اجتماعی 
نمرات رشد اجتماعی بهتر در شد با وجود در نتایج پژوهش حاضر مالحظه  کهگونههمانانفرادي شده است. با وجود این  يهارشته

از زیادي ورزشکاران تیمی و انفرادي تفاوت  يهاگروهورزشکاران انفرادي، تفاوت بین دو گروه ورزشکاران معنادار نبود و با توجه به اینکه 
پسند کلی بر رشد اجتماعی و برخورد جامعه طوربهبدون توجه به نوع گروه (تیمی یا انفرادي)، ورزش  رو، ازایننظر رشد اجتماعی نداشتند

اجتماعی بر  يهاگروه. بنابراین دالیل ذکرشده بر اساس تحقیقات پیشین در خصوص تأثیر )2021هنل، ( گذاردیمبت به سایرین تأثیر نس
 . شودیمرفتار ورزشکاران است و براي درك صحیح آن نیاز به تحقیقات بیشتر احساس 

به نگرش  تواندیمدر رشد اجتماعی توضیح دهد تیمی و انفرادي را  يهارشتهدیگري که ممکن است تفاوت بین ورزشکاران  عامل
یا عملکردگرا  گرافیتکلکه آیا یک ورزشکار معنا به این  ،ورزشکاران اشاره دارد يریگجهتانگیزشی ورزشکار مربوط باشد. این مورد به 

27Fفراي و نیوتن( باشد

حداکثر توسعۀ مهارت و نمایش مانند ، تمرکز شخص بیشتر بر پیشرفت فردي ییگرافیتکل خصوصدر  .)2003، 3
ن (آن . این مورد بیشتر در ارتباط با بهبود فردي و به چالش کشیدن نقاط ضعف شخصی است تا غلبه کردن بر سایریردیگیمتالش قرار 

برخورداري از یک گرایش فردي یا  عنوانبه). مورد دوم (عملکردگرایی) شودیمانفرادي دیده  يهارشتهچیزي که در ورزشکاران 
                                                 
1. Bruner 
2. Benson 
3. Fry & Newton 



ستان                                                                                                     52  1401رشد و یادگیري حرکتی ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة چهارم، زم

 چیزي دیگران به نسبت مطلوب موقعیت داشتن براي تالش . بنابراین برنده شدن وشودیمبه سمت خویشتن در نظر گرفته  يریگجهت
 نیچننیا. )2003فراي و نیوتون، () شودیمتیمی دیده  يهارشته(آن چیزي که در ورزشکاران  شودیمار رفتار ورزشک سبب که است

شود که ورزشکار به رفتارهاي منجر توانایی خود (عملکردگرایی) ممکن است به این مورد  تمرکز بر برنده شدن با هر قیمتی و نشان دادن
را تقویت  پسندجامعه) ممکن است رفتارهاي ییگرافیتکلمهارت ( ۀضداجتماعی نسبت به سایرین مبادرت کند. در مقابل، تمرکز بر توسع

انفرادي پژوهش  يهارشتهتوجیهی براي نمرات رشد اجتماعی بهتر در ورزشکاران  تواندیم. این عامل )2017کاووزانو و استانگر، ( کند
 شدن ياحرفهورزشکارانی که گرایش به تسلط و  انددادهتیمی باشد. در واقع تحقیقات نشان  يهارشتهحاضر در مقایسه با ورزشکاران 

بیشتري را نسبت به سایرین از خود  پسندجامعهجوانمردانه دارند و رفتارهاي اخالقی و  يهارقابتتمایل به تالش براي  ،)گرافیتکلدارند (
زیرا  ،دهندیمناجوانمردانه و رفتارهاي ضداجتماعی از خود نشان  يهايبازکه ورزشکاران عملکردگرا اغلب اوقات ، درحالیدهندیمنشان 

28Fمیلر؛ 2017کاووزانو و استانگر، (کز آنها بر خود به بهاي برتري بر دیگران هست تمر

 هر براي لزوماً این مورد اگرچه .)2004، و همکاران 1
 .کنندیم پیروي فردي تمرینی برنامۀ یک از یا کنندیم رقابت »ییتنهابه« اغلب آنها ، اماکندینم صدق انفرادي يهارشته ورزشکار

به نسبت  ییگرافیتکلتمرکز بر  تیمی و انفرادي ممکن است به دلیل يهارشتهبنابراین تفاوت در رشد اجتماعی بین ورزشکاران 
 ، والدین یا مربیان بر گرایش ورزشکاران بسیار مؤثرند. بنابراینهایمیتهمافراد مهم نظیر  انددادهعملکردگرایی باشد. تحقیقات نشان 

، ممکن کنندمایت چنانچه مربیان از یک محیط اجتماعی با تأکید بر تعامالت اجتماعی با سایرین و ایجاد یک گرایش به سمت هدف ح
مربیان  کنندیمبیان ) 2017نهایت گرایش به سمت خود را در ورزشکار کاهش دهند. کاووزانو و همکاران (در است جو عملکردي تیم و 

و تمجید  کنندهمچنین نباید از بهترین ورزشکاران خود طرفداري  .از توبیخ آنها اجتناب کنند ،کنندیمکه ورزشکاران آنها اشتباه باید زمانی
و متعاقباً رفتارهاي ضداجتماعی را افزایش دهد. بگذارد زیرا چنین اقداماتی ممکن است بر جو انگیزشی تیم تأثیر منفی  ،عمل آورندبهویژه 

از طریق تأکید بر اهمیت یکسان هریک از بازیکنان سبب ایجاد جو حمایتی تیمی شوند و بر جو انگیزشی تیم تأثیر  توانندیممربیان 
 مانند( همدلی آموزشی هاياز طریق اقداماتی نظیر فعالیت توانندیممربیان  . همچنین)2017کاووزانو و استانگر، ( مثبتی داشته باشند

این قابلیت را در ورزشکاران خود فراهم آورند تا  )غیره و تأیید هايکارت واقعی مسابقه، هايموقعیت از ویدئویی هايکلیپ نگاري،نامه
. متأسفانه پیشینۀ پژوهشی محدودي در خصوص )2021هنل، ( خود حمایت کنند يهایمیتهمو از بگذارند مثبتی بر یکدیگر تأثیر  طوربه

عملکردگرایی تا چه اندازه تأثیرگذار است.  در مقابل ییگرافیتکلکه جنبۀ فردي/گروهی در ارتباط با  میدانینماین مقایسه وجود دارد و 
تیمی و انفرادي  يهارشتهمقایسۀ تفاوت در رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران حاضر در  منظوربهبیشتر در آینده  يهاپژوهشانجام رو ازاین

ناقضی با تحقیق حاضر داشتند. نتایج مت هاپژوهشبرخی  يهاافتهیاز طرفی  به روشنگري در خصوص ابهامات موجود کمک کند. تواندیم
ممکن مشاهده نشد.  تفاوت معناداري گروهی و انفرادي ورزشکاران ) بین رشد اجتماعی1380فرخی و سیدزاده ( پژوهش مثال در براي

 يهاشتهردلیل رشد اجتماعی برابر بین گروه ورزشکاران  ،بودند آموزاندانششامل در پژوهش آنها که  کنندگانشرکت ترنییپااست سن 
  .تیمی و انفرادي باشد

پرسشنامه توسط هاي پرسشبه عدم کنترل دقیق در خصوص صحت پاسخگویی  توانیمپژوهش حاضر  يهاتیمحدوداز 
نمونۀ تحقیق استفاده  عنوانبهدر پژوهش حاضر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران  اشاره کرد. همچنین کنندگانشرکت

هدف پژوهش حاضر بررسی رشد پژوهش به تمامی دانشجویان کشور ممکن نیست. از طرفی،  يهاافتهی یدهمیتعمت شد که قابلی
تعداد، جنسیت و با رشتۀ تحصیلی (نظیر نوع رشته،  در ارتباط بررسی بیشتر رو این ، ازاجتماعی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار بود

(و آتی رشد اجتماعی  يهاپژوهشدر  شودیمپیشنهاد  موردبررسی قرار نگرفت. لذا ویاننقش آن در رشد اجتماعی دانشج و ..)
در  توانیمکه نشد سطح مهارت ورزشکاران نیز بررسی . شودنیز بررسی دانشجویان  تحصیلیبا توجه به نوع رشتۀ ) آن يهااسیمقخرده

همچنین در پژوهش حاضر رشد اجتماعی عی نیز پرداخت. پژوهشی به بررسی ارتباط بین سطح مهارت ورزشکاران با رشد اجتما

                                                 
1. Miller 



سۀ  عی در مقای شجورشد اجتما شگاه فرهنگیان      ي تیمی و انفرهارشتهورزشکار ( انیدان غیرورزشکار دان  53                                            ادي) و 

رشد اجتماعی در  ۀدر طرحی کالن به بررسی و مقایس شودیمکه پیشنهاد  شددانشجویان یک بخش از کشور (استان مازندران) بررسی 
 . ده شومختلف کشور پرداخت يهادانشگاهو همچنین مقایسۀ رشد اجتماعی در دانشجویان سایر  هااستانسایر 

 تشکرو  ریتقد

حاضر  یهشپژوطرح  يجرادر ا يمعنو و یمال تیحما سبب بهدانشجویان و تمامی  فرهنگیان مازندراندانشگاه  ریاست محترم از
 .شودیم يسپاسگزار
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