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 بررسی تاثیر نوع رشته ورزشی بر میزان رشد اجتماعی ورزشکاران
  
 عصمت طاهرخانی

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

 

 مقدمه:

این ویژگی  بر همین اساس تمایل برای پیوستن به جمع و زیستن با همنوع خود را دارد. انسان موجودی اجتماعی است ،      

را روان شناسان ناشی از میل برای رفع نیازهای روانی و زیستی می دانند.جامعه شناسان نیل به این حرکت را ناشی از انسان 

هدف از پژوهش  عاطفی و اجتماعی فرد دارد. بازی نقش عمده ای در رشد جسمی،  تمایل به اجتماعی زیستن ذکر کرده اند.

 باشد. اجتماعی ورزشکاران میشدورزشی بر میزان رتاثیر نوع رشتهبررسی  حاضر

 روش شناسی:

آموزی استان قزوین در های ورزشی دانشدختر ورزشکار دوره متوسطه اول عضو تیمآموزان کل دانشپژوهش جامعه آماری 

 212نفر دانش آموز ورزشکار رشته انفرادی و  212ورزشکار بود)آموز دانش 142 های پژوهش شاملآزمودنی بود. 2931سال 

به منظور اندازه گیری میزان رشد از گیری در دسترس انتخاب شدند. نفر دانش آموز ورزشکار رشته گروهی( که به روش نمونه

سال کاربرد دارد.  21تا  29که این مقیاس برای سنجش رشد اجتماعی سنین  مقیاس رشد اجتماعی وایتزمن استفاده شد.

 3/2کرونباخ آزمودنی و آلفای 92ار گرفت و پایایی آن در آزمونی مقدماتی با نفر از متخصصان قر 21روایی آزمون به تأیید 

استنباطی از های آماری توصیفی و در بخش تحلیلتوصیفی، از شاخصآمده در بخش تحلیلدستاطالعات به محاسبه شد.

  استفاده شد. 23spssافزار آماری مستقل از نرمt روش آزمون 

 یافته ها:

های انفرادی بیشترین میزان رشد مربوط به ورزشکاران رشته رزمی و کمترین میزان تحقیق نشان داد که در ورزشهای یافته

با انحراف  21/21میز می باشد و میانگین کل رشد اجتماعی ورزشکاران انفرادی رویی تنیسرشد مربوط به ورزشکاران رشته

 ن میزان رشد اجتماعی مربوط به ورزشکاران رشته ی والیبال و کمترینهای گروهی بیشتریدر ورزشمی باشد و  422/2معیار 

با  11/21کل رشد اجتماعی ورزشکاران گروهی  ی هندبال می باشد و میانگین میزان رشد اجتماعی مربوط به ورزشکاران رشته

 می باشد. 424/2انحراف معیار 

 نتیجه گیری:

و در  های انفرادی و گروهی اختالف معناداری وجود داردرشته نشان داد که بین رشد اجتماعی در دو گروه ورزشکاران نتایج 

 هر دو گروه رشد اجتماعی در حد مطلوبی می باشد.

 انفرادی، گروهی. ورزشکار ، ،متوسطه اولدانش آموزان دوره  رشد اجتماعی،واژگان کلیدی:
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