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   بازي هاي المپیک بر شهر هاي میزبان از دیدگاه اساتید و کارشناسان  اجتماعیتاثیرات  بررسی
 لندن 2012المپیک : مطالعه موردي 

 ، مهشاد عبادیان فاطمه پیوندي   ، آزیتا کاشانیي،سید جعفر موسو، آمنه شکري
 یریت ورزشیکارشناس ارشد مد.1

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی قائمشهر .2
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی .3
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی .4

 کارشناس ارشد تربیت بدنی. 5
 چکیده

و  بازیهاي المپیک مانند یک نمایشگاه جهانی، به ویترینی براي شهرها. بازیهاي المپیک از بزرگترین رویداد ورزشی در دنیا است
این بازیها از دیدگاه . . بازیهاي تکامل یافته اي که اثرات قابل توجهی روي شهرهاي میزبان دارند. کشورهاي میزبان تبدیل شده است

را بیان موارد بسیاري موسسه تحقیقات شرق لندن  ٢٠٠٣ ,IOC) (.همدلی به شهروندان می دهد اجتماعی، یک حس وحدت و
 ن رویدادهاي ورزشی بزرگ و سالمت روانی اعضاي جامعه میزبان نشان می دهد، من جمله عزتکه ارتباط عمیقی را بی می کند

بازیهاي   هدف این تحقیق بررسی آثار اجتماعی ) ,۲۰۰۹DCMSGames Impact Study(. نفس، اعتماد به نفس و رفاه
لندن  2012المپیک بر شهرهاي میزبان از دیدگاه اساتید و کارشناسان مربوطه است، که بصورت مطالعه اي موردي بر روي المپیک 

ک بر روي رقابت هاي المپی ...و  محیطی ،در ایران هیچ پژوهشی در خصوص بررسی اثرات اقتصادي، اجتماعی .انجام شده است
از دیدگاه اهمیت و ضرورت . شهرهاي میزبان صورت نگرفته و این امر اهمیت و ضرورت پژوهش را از لحاظ نظري توجیه می کند

کاربردي پژوهش می توان بیان کرد که با شناخت این عوامل و با استفاده از تجربیات تئوري و عملی آن در زمینه برگزاري 
 .  ارد توصیف شده فوق را در مقیاسهاس کوچکتر مورد بررسی و اجرا قرار دادرویدادهاي ورزشی، می توان مو

 روش شناسی
تربیت بدنی،   اساتید و کارشناساننفر از   25در مرحله اول با استفاده از مصاحبه با تعداد. روش تحقیق به صورت آمیخته است

. رسی ادبیات پیشینه، پرسشنامه محقق ساخته تدوین شدبراشباع نظري و هم چنین مدیریت ورزشی ،علوم اجتماعی و رسیدن به 
نفر از اساتید متخصص من جمله استاد راهنما و مشاور قرار گرفت و پایایی آن نیز با  4سپس روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید 

تیدي که در زمینه فوق داراي در مرحله دوم براساس یک فهرستی از کارشناسان و اسا. بدست آمد 89/0 استفاده از آلفاي کرونباخ 
نفر از اساتید و کارشناسان داخل و  120نوشته، مقاله و تحقیق بودند، پرسشنامه براي آنها ارسال شد که در نهایت اطالعات الزم از 

ي از روش هاي آمار توصیفی برا. بنابراین روش نمونه گیري غیر تصادفی، هدفمند و در دسترس بود. خارج کشور جمع آوري شد
رمال بودن نمحاسبه شاخص هاي مرکزي و پراکندگی و از آمار استنباطی جهت آزمونهاي کلموگروف اسمیرنوف به منظور تشخیص 

نتایج آزمون .استفاده شد ۱۶SPSSبراي مقایسه دیدگاه ها به وسیله نرم افزار ها و آزمون فریدمن جهت رتبه دهی و آزمون انوا داده
داراي کمترین  افزایش رفاه عمومیداراي بیشترین امتیاز و  گاه کل پاسخ دهندگان، افزایش غرور ملیفریدمن نشان داد که از دید

 .  امتیاز است
 نتایج

متغیر در غالب این عامل اصلی به شرح ذیل  7در مرحله کمی پژوهش از طریق مصاحبه با اساتید و کارشناسان در مجموع 
. 5اقتصادي، -سالمت اجتماعی. 4توسعه بهداشت عمومی، . 3امکانات فرهنگی ورزشی، توسعه .2افزایش غرور ملی، .1. شناسایی شد

بین الویت عوامل اجتماعی  آزمون فریدمن نشان می دهد که  .افزایش رفاه عمومی. 7توسعه سالمت روان، . 6توسعه سالمت جسم، 
نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه . جود داردو  05/0سطح  کمتر از از دیدگاه، اساتید و کارشناسان تفاوت معنا داري در 

 . داراي کمترین امتیاز است افزایش رفاه عمومیداراي بیشترین امتیاز و  کل پاسخ دهندگان افزایش غرور ملی
 .اختالف معناداري وجود نداردشان داد درباره عوامل اجتماعی نتایج آزمون آنوا ن
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 بحث و نتیجه گیري
ایج و یافته هاي تحقیق، یکی از مهمترین عوامل اجتماعی مثبت در رویدادهاي ورزشی بزرگ خصوصا المپیک افزایش با توجه به نت 

المللی ایجاد  اي که رویدادهاي ورزشی بین مشکل بتوان قیمتی را روي آوازه. شود المپیک غرور ملی را موجب می .غرور ملی است
پاریس در جریان رقابت براي دریافت . باالبردن غرور ملی و وحدت ملی آگاه هستندها از امکانات بالقوه  دولت .کند گذاشت می

الدین زیدان به عنوان سفیر استفاده کرد تا نشان دهند که چگونه میزبانی  از فوتبالیست معروف، زین 2012میزبانی المپیک 
این عامل احساس رضایت است که شمار فراوانی از  به خاطر. کند دور هم جمع می ،ها را هرچند با گذشته متفاوت المپیک، پاریسی

 .مردم خواهان آنند که شهرشان میزبانی المپیک را بر عهده بگیرد
 لندن 2012بازیهاي المپیک، عوامل اجتماعی، ، شهر میزبان، المپیک : ها واژه کلید

 نتایج آزمون فریدمن رتبه بندي عوامل: جدول
 متغیر میانگین رتبه رتبه
 زایش غرور ملیاف 71/5 1

 توسعه میراث فرهنگی و ورزشی 5 2

 اقتصادي-سالمت اجتماعی 72/3 3

 توسعه سالمت روان 67/3 4

 توسعه بهداشت عمومی 59/3 5

 توسعه سالمت جسم 55/3 6

 افزایش رفاه عمومی 75/2 7
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