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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تبیین نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ مشارکت ورزشی جوانان شهر یزد بود .این پژوهش
بهلحاظ نوع ،کاربردی بوده و از منظر گردآوری دادهها ،پیمایشی میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را تمامی جوانان 29ـ15
سالۀ ساکن در شهر یزد تشکیل دادند که از میان آنها  372نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای متناسب
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .جمعآوری دادهها نیز با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت .یافتهها نشان میدهد که
میانگین سرمایۀ اجتماعی و مشارکت ورزشی مردان نسبت به زنان بیشتر است و بین سرمایۀ اجتماعی و مؤلفههای
عمدۀ آن (اعتماد اجتماعی ،هنجار اجتماعی ،شبکۀ اجتماعی و مشارکت اجتماعی) با مشارکت ورزشی جوانان رابطۀ
معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل چندمتغیره نیز حاکی از آن است که سرمایۀ اجتماعی و مؤلفههای
عمدۀ آن توانستهاند بیش از  15درصد از تغییرات متغیر وابسته؛ یعنی مشارکت ورزشی را تبیین نمایند .برایناساس و
بهعنوان نتیجهگیری نهایی میتوان گفت که تالش برای تقویت سرمایۀ اجتماعی جوانان میتواند استراتژی ارزشمندی
برای گسترش مشارکت ورزشی آنها باشد.

واژگان کلیدی :سرمایۀ اجتماعی ،مشارکت ورزشی ،شبکۀ اجتماعی ،جوانان ،یزد

* نویسندۀ مسئول

Email: parsamehr@yazd.ac.ir
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مقدمه
ورزش بهعنوان یکی از مفاهیم اجتماعی (و با توجه به کارکردهای خاص خود در زمینههای مختلف)
مورد توجه بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است .از مهمترین کارکردهای این پدیده،
نقش مهم آن در ایجاد سالمت جوامع میباشد .این موضوع را میتوان از طریق تأثیر ورزش بر
زندگی افرادی که دراینزمینه مشارکت دارند ،بهروشنی مشاهده کرد (گورال.)1248 :2010 ،1
بهعبارتدیگر ،مشارکت در فعالیتهای ورزشی ،منافعی آشکار از جمله منافع جسمانی ،روانشناختی
و اجتماعی را برای اعضای جامعه به ارمغان میآورد .منافع جسمانی حاصل از مشارکت در
فعالیتهای ورزشی بهعنوان یک اصل مهم و پذیرفتهشده در بین اکثریت افراد جامعه مطرح بوده و
وسیلهای برای جلوگیری از بیماری و افزایش سطح سالمت عمومی میباشد .طبق یافتههای
دانشمندان ،مشارکت منظم در فعالیتهای ورزشی موجب افزایش طول عمر و جلوگیری از بروز
انواع بیماریها میگردد (سالیس ،پروچاسکا و تایلور )965 :2000 ،2و تأثیر مثبتی بر میزان شادابی
و طراوت افراد ،کسب لذت و هیجان ،کاهش افسردگی ،افزایش عزتنفس و ارتقای خودکارآمدی
دارد (رایان .)40 :1980 ،3مشارکت در ورزش عالوه بر نتایج مثبت روانشناختی ،منافع اجتماعی
بسیاری از جمله برقراری و ایجاد روابط دوستانه ،پذیرش در بین گروه همساالن و حمایتشدن از
سوی اطرافیان (نزدیکان) را برای فعاالن این عرصه بههمراه دارد (ویس)45 :1993 ،4؛ بههمیندلیل،
نقش نهاد ورزش در جوامع ،پررنگتر گردیده و ورزش بهعنوان یکی از شیوههای رایج برای اوقات
فراغت محسوب میشود (خلجی ،بهرام و آقاپور.)36 :1388 ،
تحول و دگرگونی نهاد ورزش خارج از جامعه انجام نمیگیرد ،بلکه توسعۀ آن در پیوند نزدیک با
محیط اجتماعی که کنش درون آن انجام میگیرد ،تحقق مییابد .بهعبارتدیگر ،ورزش مانند سایر
نهادهای اجتماعی ،بازتابدهندۀ روابط اجتماعی جامعه میباشد .واقعیت ورزش بهمنزلۀ محصول
کنش انسان با فرایندهای فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی در ارتباط است .درمجموع ،میتوان گفت
ورزش بیان نظام فرهنگی اجتماعی جامعهای میباشد که از ب ستر آن برخاسته است (اسالمی،
موسوی و خوشفر .)142 :1393 ،در تبیین نوسانات مشارکت در ورزش از نظریههای مختلفی
استفاده میشود؛ اما در پژوهش حاضر تمرکز بر نظریههای سرمایۀ اجتماعی است .سرمایۀ اجتماعی
از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح میباشد.
طرح این رویکرد نشاندهندۀ اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اجتماعی است؛
1. Goral
2. Sallis, Prochasca & Taylor
3. Ryan
4. Weiss
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بنابراین ،اطالع از کمیت و کیفیت سرمایۀ اجتماعی ،نحوۀ توزیع آن در جامعه و رابطۀ آن با
متغیرهای دیگر ،قدرت درک و پیشبینی بیشتری نسبت به پدیدهها و مسائل اجتماعی را فراهم
میکند (پناهی و خوشفر.)65 :1390 ،
برخی از جامعهشناسان سرمایۀ اجتماعی را شامل شبکههای اجتماعی و ارتباطات میدانند که
میتواند با بهاشتراکگذاشتن اطالعات میان افراد جامعه یا سازمان ،حس اعتماد و مشارکت و
همکاری را میان آنها بهوجود آورد (خسروی و لطفی83 :2014 ،؛ ویس مرادی ،اکبری و رستمی،
 .)295 :2014با استفاده از سرمایۀ اجتماعی میتوان دریافت که چرا سازمان یا مجموعهای در مسیر
پیشرفت قرار میگیرد؛ بنابراین ،سرمایۀ اجتماعی را میتوان در کنار سرمایههای اقتصادی و انسانی،
بخشی از ثروت ملی محسوب کرد که بستر مناسبی برای نیل به موفقیت قلمداد میشود (سیگلر،1
 .)75 :2014سرمایۀ اجتماعی به ویژگیهای سازمان اجتماعی مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد
اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهیل میکند و درحقیقت ،آن
دسته از ویژگیهای زندگی اجتماعی ،شبکهها ،هنجارها و اعتماد است که مشارکتکنندگان را قادر
میسازد تا به شیوهای مؤثرتر ،اهداف مشترک خود را تعقیب نمایند (فیلد .)23 :2003 ،2فوکویاما3
( )2003معتقد است که سرمایۀ اجتماعی ،مجموعهای از هنجارهای موجود در نظامهای اجتماعی
است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای گروه یا جامعه گردیده و سبب پایینآمدن سطح
هزینۀ مبادالت و ارتباطات میگردد .کلمن )1988( 4نیز سرمایۀ اجتماعی را قدرت و توانایی مردم
برای برقراری ارتباط متقابل تعریف میکند .به اعتقاد وی ،سرمایۀ اجتماعی ترکیبی از ساختارهای
اجتماعی است که تسهیلکنندۀ کنشهای معین بین کنشگران در درون این ساختارها میباشد.
عالوهبراین ،پوتنام )2000( 5ـ مشهورترین نظریهپرداز سرمایۀ اجتماعی ـ سرمایۀ اجتماعی را
بهعنوان روابطی بین افراد که نشاندهندۀ ویژگیهای خاصی از زندگی اجتماعی شامل :شبکهها،
هنجارها و اعتماد متقابل بوده و محصول فرعی تعامالت اجتماعی میباشد و همکاریهای ناشی از
این تعامالت را برای مشارکتکنندگان آسانتر و محتملتر میسازد ،تعریف میکند .از نظر پوتنام
1. Siegler
2. Field
3. Fukuyama
4. Coleman
5. Putnam
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( ،)1995همکاری و مشارکت داوطلبانه هنگامی تحقق خواهد پذیرفت که ذخیره و انباشت اساسی
از سرمایۀ اجتماعی درقالب قواعد مبادله و شبکههای تعهد مدنی وجود داشته باشد .وی معتقد است
که بیشتر ورزشها با توجه به ماهیت آنها ،فعالیتی ارتباطی محسوب شده و مشارکت در ورزش
دربرگیرندۀ شرکت آگاهانۀ افراد بهصورت مشارکتکننده و تماشاچی میباشد که با یکدیگر ارتباط
متقابل دارند و در پی این روابط متقابل ،پاداشهای اجتماعی میان آنها مبادله میشود.
همچنین ،از نظر بوردیو )1986( 1سرمایۀ اجتماعی شامل روابط بین فردی در درون گروهها و
شبکههای اجتماعی است که دسترسی به موفقیتها ،فرصتها ،اطالعات و منابع مادی و
موقعیتهای اجتماعی را امکانپذیر میسازد .وی سرمایۀ اجتماعی را مجموعهای از منابع بالفعل و
بالقوه که به داشتن شبکهای پایدار از روابط متقابل کموبیش نهادینهشدۀ ناشی از آشنایی،
موردپذیرش قرارگرفتن و شناختهشدن منجر شود ،قلمداد میکند .بوردیو تطابقی را میان جایگاه
اجتماعی ،سلیقهها و رفتارها در نظر میگیرد .بهعبارتدیگر ،وی معتقد به تطابق بین فضای طبقات
و فضای رفتارهای هریک از طبقات میباشد؛ بهعنوانمثال ،فضای طبقۀ برتر ،چه نوعی از ورزش،
سبک زندگی ،گرایش سیاسی و غیره را ترجیح میدهد .به اعتقاد وی ،سرمایۀ اجتماعی به سرمایۀ
اقتصادی وابسته است و سودمندی سرمایۀ اجتماعی در افزایش سرمایۀ اقتصادی میباشد .بوردیو در
تبیین اینکه چرا طبقات اجتماعی متفاوت ،از میزانهای مختلفی از مشارکت در رشتههای ورزشی
خاص برخوردار هستند ،عنوان میکند که مصرف فرهنگی که شامل مصرف ورزشی نیز میشود ،به
رجحانهای هر طبقه و مهارتها و شناخت اعضای طبقات از ورزشها بستگی دارد .ورزشهای
مختلف در نزد طبقات متفاوت از ترجیحات گوناگونی برخوردار هستند .درحقیقت ،مشارکت در
ورزش (بهویژه ورزشهای خاص) مانند عالقۀ آنها به برخی از رشتههای خاص هنری و ادبی
میباشد (پارسامهر و جسمانی.)76 :1390 ،
درمجموع ،سرمایۀ اجتماعی نقش مهمی در تجدید حیات اجتماعی دارد و بهویژه دارای این توانایی
میباشد که باعث افزایش سطح مشارکت در ورزش در سطح جامعه گردد .فعالیت اجتماعی و
عضویت در باشگاهها و گروه های ورزشی ،یکی از اشکال کلیدی معاشرت در زندگی اجتماعی است
که پوتنام آن را عنصری مهم در سرمایۀ اجتماعی شخص میداند و معتقد است که گروههای
ورزشی ،شبکههایی را ایجاد میکنند که باعث گسترش مشارکت اجتماعی افراد میشود (دالنی و
کینی .)127 :2005 ،2درحقیقت ،سرمایۀ اجتماعی در روابط میان افراد ،تجسم یافته و زمانی ایجاد
میشود که روابط میان افراد بهشیوهای دگرگون گردد که کنش اجتماعی را تسهیل نماید.
1. Bourdieu
2. Delaney & Keaney
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پژوهشهای چندی در رابطه با شناخت نقش سرمایۀ اجتماعی در رشد و توسعۀ ورزش صورت
گرفته است .بااینوجود ،هال )2008( 1از کمیاب ،ناقص و نارسابودن این پژوهشها انتقاد کرده
است .ازیکسو سرمایۀ اجتماعی میتواند سبب رشد مشارکت در ورزش شود و ازسویدیگر ،ورزش
موجب ایجاد و ارتقای سرمایۀ اجتماعی همچون عضویت در باشگاهها ،تیمها و گروههای ورزشی
میگردد که تمامی این موارد ،اشکال متفاوتی از روابط اجتماعی را در بر میگیرند .در این ارتباط،
لیندستروم ) 2011( 2در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که ارتباط معناداری بین میزان
اعتماد (اعتماد تعمیمیافته) و فعالیت بدنی پایین وجود دارد .وی عنوان کرد زنان و مردانی که میزان
فعالیت بدنی پایینی داشتند ،مایل به افزایشدادن فعالیت بدنی بودند؛ اما برای انجام این امر نیاز به
حمایت اجتماعی داشتند .از نظر وی ،افرادی که سطح پایین اعتماد را تجربه میکردند نسبت به
افرادی که تحت حمایت گروههای مرجع قرار داشتند ،از میزان فعالیت بدنی پایینتری برخوردار
بودند .سیپل )2006( 3نیز در پژوهشی گزارش نمود افرادی که بهصورت داوطلبانه در سازمانهای
ورزشی مشارکت دارند ،از میزان اعتماد اجتماعی (یکی از مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی) باالتری
برخوردار هستند .به اعتقاد وی ،سرمایۀ اجتماعی در ورزش سبب افزایش اعتمادبهنفس ،گسترش
ارتباطات اجتماعی و افزایش اخالقگرایی میگردد .دراینراستا ،دالنی و کینی ( )2005در پژوهش
خود به بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در مشارکت ورزشی پرداختند و عنوان نمودند که بین
مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی و متغیر مشارکت در ورزش ،همبستگی قوی وجود دارد .یاوکایاسو 4و
همکاران ( )2010نیز در پژوهش خود با عنوان "رابطۀ بین کلوپهای ورزشی و سرمایۀ اجتماعی در
ژاپن ،یک مطالعۀ مقایسهای بین کلوپهای ورزشی مدرن و کلوپهای ورزشی سنتی" نشان دادند
که بین نوع کلوپهای ورزشی و سرمایۀ اجتماعی تفاوت زیادی وجود دارد (به نقل از اسالمی،
موسوی و خوشفر .)143 :1393 ،یافتههای آنها حاکی از آن بود که مکان کلوپهای ورزشی برای
تولید سرمایۀ اجتماعی مهم میباشد .در پژوهشی دیگر ،تانتز )2005( 5به بررسی رابطۀ بین
ورزشهای رقابتی و سرمایۀ اجتماعی در روستاهای غرب استرالیا پرداخت و عنوان نمود که ورزش،
1. Hall
2. Lindstrom
3. Seippel
4. Yavkayaso
5. Tonts
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بخش مهمی از زندگی روستاییان در این مناطق بهشمار میرود و میان این پدیده و برخورداری
آنها از سرمایۀ اجتماعی رابطۀ معناداری وجود دارد.
همچنین ،نتایج پژوهش شارعپور و حسینی راد ( )1387با عنوان "بررسی رابطۀ بین سرمایۀ
اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعۀ موردی :شهروندان 29ـ 15سالۀ شهر بابل)" نشان داد که
مؤلفههای ارتباطات دوستانه ،اعتماد به دوستان ،اعتماد به همسایگان ،روابط همسایگی و انجامدادن
فعالیتهای داوطلبانه با مشارکت ورزشی همبستگی معناداری دارند و متغیرهای عضویت داوطلبانه،
اعتماد به دوستان ،وضعیت اقتصادی خانواده و ارتباطات دوستانه بهترتیب مهمترین تبیینکنندههای
مشارکت ورزشی میباشند .یافتههای این پژوهش تاحدود زیادی تأییدکنندۀ نظریۀ پاتنام دربارۀ
تأثیر غالب عضویت داوطلبانه در انجمنها و سازمانها است .دراینراستا ،اسالمی و همکاران
( )1393به این نتیجه دست یافتند که تمامی ابعاد سرمایۀ اجتماعی (عضویت رسمی ،مشارکت
رسمی ،اعتماد نهادی و مشارکت غیررسمی) بهجز بعد اعتماد بین شخصی ،با مشارکت ورزشی زنان
رابطۀ معناداری دارند .در پژوهش وحیدا و همکاران ( )1385نیز مشخص شد که میزان مشارکت
زنان در فعالیتهای ورزشی برحسب نوع حمایت اجتماعی بهعملآمده از آنها متفاوت است.
بهعبارت دیگر ،گروه زنان برخوردار از حمایت اجتماعی متوسط و پایین نسبت به زنان برخوردار از
حمایت اجتماعی باال ،مشارکت کمتری در فعالیتهای ورزشی داشتهاند .همچنین ،پارسامهر و
ترکان ( )1391در پژوهشی که در ارتباط با پرستاران صورت گرفت ،نشان دادند که ارتباط
معناداری بین سرمایۀ اجتماعی و میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی وجود دارد.
بررسی و مطالعۀ عواملی همچون مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت ورزشی جوانان از آن جهت
حائزاهمیت است که سازوکارهای زیربنایی را که مشارکت نوجوانان و جوانان در فعالیتهای ورزشی
را تشدید میکنند ،مشخص مینماید و به عوامل مهم اجتماعی اجازه میدهد که بهطور مؤثری این
عوامل تشدیدکننده یا بهوجودآورندۀ مشارکت جوانان در ورزش را مورد هدف قرار دهند .به این
موضوع نیز باید توجه داشت که مقولۀ سرمایۀ اجتماعی ،مسألهای است که بهواسطۀ آن ،فرد شرایط
الزم را بهمنظور مصرف ورزشی و مشارکت مؤثر و فعال در عرصههای ورزشی کسب میکند؛
بنابراین ،ایجاد هرگونه اختالل در این فرایند موجب بیتفاوتی نسبت به ورزش و عدم مشارکت
آگاهانۀ افراد در فعالیتهای مختلف ورزشی ،بهویژه در بین قشر نوجوان و جوان خواهد شد .بدیهی
است که با انجام اینگونه پژوهشها و براساس یافتههای چنین مطالعاتی میتوان با شناخت کافی
نسبت به عوامل و مؤلفههای مهم سرمایۀ اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش و تمایل جوانان به مشارکت
در فعالیتهای ورزشی و برنامهریزیهای الزم درزمینۀ ایجاد شرایط موردنیاز برای ترغیب هرچه
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بیشتر این قشر (بهویژه آن دسته از جوانانی که تمایلی به مشارکت در فعالیتهای ورزشی ندارند)،
موجبات مشارکت ورزشی آنها را فراهم آورد.
با توجه به نقش قابلمالحظۀ سرمایۀ اجتماعی و ابعاد عمدۀ آن (مانند روابط و پیوندهای اجتماعی،
اعتماد ،تعامل اجتماعی و کنشهای یاریگرانه در تعیین کنشهای انسانی و اجتماعی) و با توجه به
شرایطی که موجب نوسان مشارکت در ورزش در بین جوانان میشود و نیز کارکردها و آثار سرمایۀ
اجتماعی برای نظام اجتماعی و پدیدههای گوناگون اجتماعی بهطور عام و مشارکت در ورزش بهطور
خاص میتوان گفت که موضوع اصلی مطرحشده در پژوهش حاضر ،نوسان و تغییرپذیری مشارکت
در ورزش متأثر از سرمایۀ اجتماعی و ابعاد عمدۀ آن میباشد .همانطور که بیان گردید ،سرمایۀ
اجتماعی نقش مهمی در توسعۀ اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی و همچنین ،توسعۀ مشارکت
ورزشی افراد دارد .با توجه به اینکه جوانان مهمترین سرمایههای انسانی و آیندهسازان کشور
هستند ،هنگامیکه سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن در بین دانشجویان تشکیل شده و گسترش یابد،
سبب مشارکت ورزشی بیشتر آنها و سالمت جامعه خواهد شد؛ ازاینرو ،نیاز است مطالعاتی
دراینزمینه صورت گیرد تا وضعیت سرمایۀ اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین این گروه مشخص
گردد .شایانذکر است که دلیل انتخاب شهر یزد در پژوهش حاضر این بود که دردسترس
پژوهشگران قرار داشت؛ بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر آن است که با تبیین سهم هریک از
مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی و مشخصکردن این عوامل ،به بررسی تأثیر آنها در توسعۀ مشارکت
ورزشی جوانان بپردازد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ اجرا از نوع مطالعات پیمایشی میباشد که جهت تدوین پیشینۀ نظری و
سوابق تجربی آن از روش کتابخانهای (اسنادی) بهره گرفته شده است .عالوهبراین ،این پژوهش از
نظر معیار زمان ،مقطعی؛ بهلحاظ ماهیت ،کاربردی و بهلحاظ وسعت ،پهنانگر میباشد .جامعۀ آماری
پژوهش را تمامی افراد  15تا  29سالۀ ساکن شهر یزد (در زمان پژوهش) تشکیل دادند که براساس
سرشماری سال ( ،)1390تعداد آنها  182094بود .درادامه و با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد
 372نفر از آنها بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند و با استفاده از شیوۀ نمونهگیری خوشهای
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متناسب 1مورد مطالعه قرار گرفتند .بدینصورت که ابتدا سه منطقۀ شهرداری یزد (منطقۀ یک
شامل :محدودۀ امامشهر ،فرودگاه ،سیدگلسرخ ،خلدبرین و چاه ملکی؛ منطقۀ دو شامل :محدودۀ
میدان امام حسین ،بلوار دانشجو ،میدان امیرچخماق و چهارراه سلمان؛ منطقۀ سه شامل محدودۀ
صفائیه ،شهرک رزمندگان و آزادشهر) بهعنوان سه خوشه اصلی در نظر گرفته شد و در مرحلۀ بعد،
خیابان ها و میادین اصلی هر منطقه از شهرداری در حکم بلوک برای خوشهها مطرح گردیدند.
سپس ،به نسبت جمعیت ساکن در هر منطقه و تخصیص نمونهها ،برخی از اماکن ورزشی و
پارکهای تفریحی ـ ورزشی در هر منطقه بهصورت تصادفی انتخاب گشتند .در مرحلۀ آخر نیز از
بین جوانان حاضر در محلهای مذکور و پس از اطالعیافتن از میزان فعالیت ورزشی آنها ،تعدادی
انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت .بدینترتیب ،افرادی که در یک سال گذشته
حداقل یک ساعت در هفته در یک فعالیت ورزشی شرکت نموده بودند ،بهعنوان پاسخدهنده به
سؤاالت پرسشنامه انتخاب گردیدند .ابزار مورداستفاده در پژوهش حاضر جهت گردآوری دادهها،
پرسشنامه بود .شایانذکر است که در این پژوهش از اعتبار محتوایی استفاده شده است.
بدینمنظور ،پرسشنامۀ تدوینشده به چند نفر از اساتید و متخصصان ارائه گشت و با استفاده از
نظرات آنها ،پرسشنامه اصالح گردید .جهت سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار
گرفت و دادهها به کمک نرمافزار اس .پی .اس .اس 2مورد تحلیل قرار گرفت.
در پژوهش حاضر برای دستیابی به اهداف پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شده است:
پرسشنامه دادههای جمعیتشناختی :پاسخدهندگان از طریق این پرسشنامه اطالعات خود را
درمورد سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ،کیفیت منطقۀ محل سکونت ،میزان
تحصیالت و رشتۀ تحصیلی گزارش نمودند.
پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی :کلیت روابط اجتماعی در درون سازمان یا بدون وجود سازمان است که
سطوحی از اعتماد الزم تا بافت اجتماعی سازمان را حفظ مینماید (اسمیت.)25 :2005 ،3
بهطورکلی ،بیشتر نظریهپردازان در حوزۀ سرمایۀ اجتماعی درمورد چندین شاخص اتفاقنظر دارند
که از آن جمله میتوان این موارد را نام برد :اعتماد و سطوح مختلف آن (عام ،بنیادی و بین
شخصی) ،احساس دلبستگی ،احساس هویت ،افزایش تواناییهای فردی برای کنش ،ارتباطات آزاد و
مشارکتی ،تعهدات و انتظارات ،هنجارها و ضمانتهای اجرایی مؤثر ،ظرفیت بالقوۀ اطالعات،
پیوندهای اجتماعی و توسعۀ شبکههای اجتماعی .عالوهبراین ،بهمنظور سنجش سرمایۀ اجتماعی
ابتدا مطالعۀ مفصلی دربارۀ مبانی تئوریک این مفهوم انجام گرفت .سپس ،با توجه به مبانی تئوریک
1. PPS
2. SPSS
3. Smith
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و مرور تعداد زیادی از مطالعاتی که در داخل و خارج از کشور دربارۀ این مفهوم انجام شده است
(عبداللهی و موسوی199 :1386 ،؛ لعل سجادی76 :1388 ،؛ هالپرن34 :2005 ،1؛ کریشنا و
شرادر2000 ،2؛ اورشات ،)153 :2006 ،3مهمترین ابعاد این متغیر شناسایی گردید .درادامه ،این
متغیر در چهار بعد اعتماد اجتماعی ،هنجار اجتماعی ،شبکۀ اجتماعی و مشارکت اجتماعی که
درمجموع شامل  16گویه بود ،در طیف لیکرت سنجیده شد که آلفای بهدستآمده برای کل مقیاس
معادل ( )0/77و برای هریک از خردهمقیاسها بهترتیب عبارت بود از ( )0/81برای اعتماد اجتماعی،
( )0/74برای هنجار اجتماعی )0/72( ،برای شبکۀ اجتماعی و ( )0/71برای مشارکت اجتماعی.
پرسشنامۀ مشارکت ورزشی :در این پژوهش براساس نظر پوتنام ،مشارکت ورزشی دربرگیرندۀ
شرکت آگاهانۀ افراد بهصورت مشارکتکننده و تماشاچی میشود که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند
و در اثر این روابط متقابل ،پاداشهای اجتماعی (مانند تأیید اجتماعی و غیره) میان آنها مبادله
میشود (پرکز .)383 :2007 ،4همچنین ،به مفهوم مشارکت در هر نوع فعالیت بدنی مالیم تا شدید
میباشد که دانشجویان در خانه ،دانشگاه و یا در اجتماع انجام میدهند و زمان آن کمتر از 10
دقیقه در روز نمیباشد؛ مانند رفتوآمد به دانشگاه ،بازی در تیمهای ورزشی دانشگاه و غیره.
بهمنظور تعیین میزان مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی نیز از پرسشنامۀ فونگ وی یی5
( )2002استفاده گردید .بدینمنظور ،از پاسخدهندگان خواسته شد میزان مشارکت خود در
فعالیتهای ورزشی را با پاسخدادن به یکی از گزینههای پرسش "شما در طول ماه گذشته چند بار
بهمدت حداقل  20دقیقه به فعالیت ورزشی غیر از ساعت ورزش در خانه ،دانشگاه یا باشگاه
پرداختهاید؟" نشان دهند .عالوهبراین ،پرسشنامۀ تریل و جیمز )2001( 6جهت سنجش میزان
پیگیری رویدادهای ورزشی از طریق رسانهها؛ یعنی خواندن اخبار و مطالب ورزشی از روزنامهها و
مجالت مورد استفاده قرار گرفت .شایانتوجه است که گویههای این متغیر در طیف شش قسمتی
(اصالً تا بسیار زیاد) ارزشگذاری شده است .همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه
معادل ( )0/767محاسبه گردید که حکایت از مطلوبیت ابزار داشت .ذکر این نکته ضرورت دارد که
1. Halpern
2. Krishna & Shrader
3. Oorschot
4. Perks
5. Fung, W. Y.
6. Trail & James
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این پرسشنامه پیشتر در پژوهش پارسامهر و جسمانی ( )1390مورد بومیسازی و استفاده قرار
گرفته است.
نتایج
جدول 1ـ توزیع نسبی پاسخدهندگان
جنس

درصد

وضع تأهل

درصد

تحصیالت

درصد

مرد

50

مجرد

63

دیپلم و پایینتر

25/7

زن

50

متأهل

27

باالتر از دیپلم

74/3

اطالعات توصیفی مرتبط با پاسخدهندگان پژوهش در جدول شمارۀ یک نمایش داده شده است.
یافتهها نشان میدهد که  50درصد از نمونۀ موردمطالعه را زنان و مابقی را مردان تشکیل میدهند.
همچنین ،بیشتر جمعیت نمونه را افراد مجرد (معادل  63درصد) و مابقی را افراد متأهل تشکیل
دادهاند .شایانذکر است که بیشتر پاسخدهندگان (بیش از  74درصد) دارای تحصیالت باالتر از
دیپلم میباشند.
جدول 2ـ آمار توصیفی متغیرهای سرمایۀ اجتماعی و مشارکت ورزشی به تفکیک جنس
متغیر
سرمایۀ اجتماعی
مشارکت ورزشی

گروهها

میانگین

واریانس

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

مرد

51/56

81/04

8/93

21

70

زن

49/12

90/78

10/51

17

67

مرد

26/21

45/21

7/54

14

41

زن

24/39

41/24

5/17

12

36

با توجه به جدول باال ،میانگین و انحراف معیار سرمایۀ اجتماعی در گروه مردان بهترتیب ( )51/56و
( )8/93و در گروه زنان ( )49/12و ( )10/51میباشد .میانگین و انحراف معیار مشارکت ورزشی نیز
در گروه مردان ( )26/21و ( )7/54و در گروه زنان ( )24/39و ( )5/17است.
عالوهبراین ،برای بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن با میزان مشارکت ورزشی (با توجه به
اینکه این متغیرها در سطح فاصلهای اندازهگیری شدهاند) از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد که نتایج این آزمونها در جدول زیر گزارش شده است.
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جدول 3ـ ماتریس همبستگی مرتبۀ صفر بین سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن با مشارکت ورزشی
متغیرها و ابعاد

مشارکت

اعتماد

هنجار

شبکۀ

مشارکت

ورزشی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اعتماد اجتماعی

***0/356

هنجار اجتماعی

***0/283

***0/501

شبکۀ اجتماعی

***0/425

0/185

***0/312

مشارکت اجتماعی

***0/311

0/219

***0/178

0/318

سرمایۀ اجتماعی

***0/392

***0/681

***0/547

***0/642

***0/482

*** معنادار در سطح کمتر از ()0/001

یافتههای جدول باال نشان میدهد که بین سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن و مشارکت ورزشی ،رابطۀ
مستقیم و معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر ،هرچه میزان سرمایۀ اجتماعی و مؤلفههای آن بیشتر
باشد ،میزان مشارکت ورزشی نیز باالتر خواهد بود .الزمبهذکر است که در بین ابعاد سرمایۀ
اجتماعی ،بعد شبکه اجتماعی دارای باالترین همبستگی با مشارکت ورزشی میباشد .همچنین،
مؤلفههای اعتماد اجتماعی ،قویترین و مشارکت اجتماعی ،کمترین همبستگی را با سرمایۀ
اجتماعی دارد.
جدول 4ـ خالصۀ آمارههای مربوط به رگرسیون
مدل
1

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

0/422

0/178

بتا

خطای استاندارد

F

0/152

15/254

16/113

سطح
معناداری
0/001
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عالوهبراین ،بهمنظور محاسبۀ تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون استفاده
گردید .جدول فوق ،خالصهای از تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر میزان مشارکت ورزشی را نشان
میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،ضریب همبستگی چندگانۀ این متغیرها با میزان مشارکت
ورزشی برابر با ( )R= 0/422است؛ بدینمعناکه همبستگی بین مجموعۀ متغیرهای مستقل و متغیر
وابسته در حدود متوسط میباشد که نه بسیار قوی و نه بسیار ضعیف است .در ستون دوم جدول،
مجذور ضریب همبستگی چندگانه یا ضریب تعیین ارائه شده است .این ضریب ،میزان تبیین
واریانس و تغییرات متغیر وابسته بهوسیلۀ متغیرهای مستقل را نشان میدهد که این ضریب در
جدول مذکور برابر با ( )R2 =0/178میباشد .اشکال مطرحشده در ارتباط با ضریب تعیین این است
که موفقیت مدل را بیش از اندازه برآورد میکند و تعداد متغیرهای مستقل و حجم نمونه را کمتر در
نظر میگیرد .همچنین ،تعداد درجات آزادی را محسوب نمیکند؛ ازاینرو ،برخی از آماردانان ترجیح
میدهند از شاخص دیگری به نام "ضریب تعیین تعدیلشده یا بتا" استفاده نمایند .این ضریب در
جدول موردنظر برابر با ( )0/152میباشد؛ بدینمعناکه بیش از  15درصد از تغییرات مشارکت
ورزشی بهوسیلۀ متغیرهای مستقل این پژوهش تبیین میشود .در این جدول ،میزان خطای
استاندارد نیز برابر با ( )15/254است و مقدار  Fبرابر با ( )16/113میباشد .با توجه به مقدار و سطح
معناداری  Fدر این مدل که برابر با ( )0/001است ،این مدل (تقریباً) مدل خوبی برای تبیین
تغییرات متغیر وابسته میباشد.
جدول 5ـ ضریب رگرسیونی متغیرهای مستقل
اعتماد

هنجار

شبکۀ

مشارکت

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

ضریب تاثیر استاندارنشده()B

0/153

0/126

0/179

0/078

خطای استاندارد

0/044

0/028

0/051

0/030

ضرایب استاندارد شده بتا

0/348

0/321

0/429

0/151

T

4/015

2/854

4/108

5/215

سطح اطمینان

0/001

0/001

0/001

0/001

گویههای مستقل
ضرایب
خام

آمارۀF

16/113

سطح معناداری آمارۀ F

0/001
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جدول شمارۀ پنج ،ضریب رگرسیونی متغیرهای مستقل را نشان میدهد .ازآنجاکه چهار متغیر
مستقل معنادار شدهاند ،هر چهار متغیر ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،ضریب تأثیر
رگرسیونی بر دو دسته است :ضریب تأثیر رگرسیونی استانداردشده یا بتا ( )Betaو ضریب تأثیر
استانداردنشده ( .)Bدر تحلیل رگرسیونی ،ضریب تأثیر استانداردشده به ما کمک میکند تا تأثیر
نسبی هریک از متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته مشخص نماییم؛ بدینمعناکه هرچه میزان
ضریب بتای متغیر بیشتر باشد ،نقش آن در پیشبینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر است .این مقدار
در جدول فوق برای بعد اعتماد اجتماعی برابر با ( ،)0/348بعد هنجار اجتماعی برابر با (،)0/321
بعد شبکۀ اجتماعی برابر با ( )0/429و برای بعد مشارکت اجتماعی برابر با ( )0/151است؛
بدینمعناکه این چهار متغیر (در این جدول) با مقادیر یادشده بر میزان مشارکت ورزشی تأثیر
داشتهاند.
بحث و نتیجهگیری
ورزش به آرامی جایگاه ویژهای را در فرهنگ قرن بیستم کسب نمود و این حرکت آرام در قرن
بیست و یکم سرعت بیشتری بهخود گرفت .مکانهایی در فضای اجتماعی و لحظههایی در زندگی
جمعی با ورزش نشانگذاری شده است؛ مانند توسعۀ باشگاههای ورزشی ،توسعۀ ورزشهای همگانی،
ایجاد ایستگاههای تندرستی در اماکن عمومی مانند پارکها ،پیادهروها و غیره که نشان از اهمیت و
ضرورت ورزش در جامعه دارد .با توجه به آمارها ،در سالهای اخیر ،اختصاص بخشی از زمان افراد
به ورزش در طول هفته نشاندهندۀ توجه بیشتر افراد به سالمت روح و جسم در عصر صنعتیشدن
میباشد (اسالمی ،موسوی و خوشفر .)157 :1393 ،درحقیقت ،امروزه ورزش در سالمت عمومی
افراد ،گذراندن اوقات فراغت سالم ،بانشاط و لذتبخش ،آموزشوپرورش (بهویژه در نسل جوان)،
ایجاد روابط اجتماعی سالم در جامعه و پیشگیری از بسیاری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی
نقش مثبت خود را متجلی ساخته است (غفوری ،احسانی ،رحمانسرشت و کوزهچیان.)56 :1382 ،
در این ارتباط ،پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش سرمایۀ اجتماعی و مؤلفههای عمدۀ آن (اعتماد
اجتماعی ،هنجار اجتماعی ،شبکۀ اجتماعی و مشارکت اجتماعی) در توسعۀ مشارکت ورزشی
جوانان ،بهصورت مطالعۀ موردی بر روی جوانان 29ـ 15-سالۀ شهر یزد صورت گرفت.
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یافتهها نشان داد که بین سرمایۀ اجتماعی و مؤلفههای عمدۀ آن با مشارکت ورزشی ،رابطۀ مستقیم
و معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه با افزایش میزان سرمایۀ اجتماعی و مؤلفههای عمدۀ آن در
جوانان ،میزان مشارکت آنها در ورزش افزایش پیدا میکند .مقایسۀ میانگین سرمایۀ اجتماعی و
مشارکت ورزشی در بین مردان و زنان حاکی از این بود که میانگین سرمایۀ اجتماعی در مردان
بهطور معناداری بیشتر از زنان است .بیشتربودن میزان سرمایۀ اجتماعی در بین مردان نسبت به
زنان ،با یافتههای پژوهشهای پیشین (سمیعی1379 ،؛ فاتحی1382 ،؛ مرجایی1383 ،؛ افشانی و
همکاران1388 ،؛ اسپلبرگ1997 ،1؛ استون و هاگز2002 ،2؛ آفه و فاچز )32002 ،همسو میباشد.
الزمبهذکر است که میزان مشارکت بیشتر مردان نسبت به زنان در عرصۀ اجتماعی باعث افزایش
مشارکت و درنتیجه ،افزایش سرمایۀ اجتماعی آنها میگردد .عالوهبراین ،جنسیت بر نوع عضویت در
انجمنها تأثیر میگذارد؛ بهگونهای که زنان بیشتر عضو انجمنهای خدماتی ـ خیریهای ،کلیسایی،
اولیا و مربیان و انجمنهای فرهنگی میشوند و مردان عالقهمند به فعالیت در انجمنهای سیاسی
میباشند (آفه و فاچز.)49 :2002 ،
عالوهبراین ،نتایج حکایت از مشارکت بیشتر مردان در ورزش نسبت به زنان داشت .مطالعات بسیاری
تفاوت ورزش و فعالیت بدنی مردان و زنان را تأیید کردهاند؛ بهعنوانمثال ،بررسیها در مینهسوتا
( )1998نشان داده است که فعالیتهای ورزشی در زنان بهطور قابلمالحظهای پایین است،
فعالیتهای ورزشی در زنان کمتر از مردان میباشد و این فعالیتها با افزایش سن کاهش مییابند.
فوکس و ریچاردز )2002( 4نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بهطورکلی ،مردان
نسبت به زنان مشارکت بیشتری در فعالیتهای بدنی و فراغتی دارند .از دیگر نتایج پژوهش آنها
این بود که زنان تنها در رشتههایی مانند یوگا و شنا بیشتر از مردان مشارکت دارند و در سایر
رشتههای ورزشی ،مردان اکثریت شرکتکنندهها را تشکیل میدهند .همچنین ،ویلجالمسون و
جانسدوتیر )2003( 5در پژوهشی بهمنظور بررسی تفاوتهای جنسیتی در فعالیتهای بدنی به این
نتیجه دست یافتند که در دو سطح فعالیتهای سبک و فعالیتهای سنگین جسمانی ،تفاوت
معناداری بین مردان و زنان وجود دارد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که زنان بیشتر تمایل به
مشارکت در فعالیتهای سبک دارند؛ اما گرایش به فعالیتهای سنگین جسمی در بین مردان بیشتر
مشاهده میشود .الهامپور و پاکسرشت ( )1382نیز با توجه به الگوی گذران اوقات فراغت
1. Spellerberg
2. Stone & Hughes
3. Offe & Fuchs
4. Fox & Richards
5. Viljalmsson & Jansdottir
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دانشجویان گزارش کردند که از نظر جنسیتی ،تفاوت معناداری بین عالیق پسران و دختران و نوع و
مدتزمان پرداختن به این فعالیتها وجود دارد .از جمله فعالیتهایی که در بین دختران و پسران
تفاوت قابلمالحظهای داشت ،فعالیت ورزشی بود و نتایج نشان داد که پسران بهطور معناداری بیشتر
از دختران ورزش میکنند .همچنین ،عطارزاده حسینی و سهرابی ( )1386در پژوهش خود متغیر
جنسیت را در کنار سایر متغیرهای اجتماعی ـ روانشناختی مؤثر بر فعالیت بدنی مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج این پژوهش نشان داد که رابطۀ معناداری بین جنسیت با نگرش به فعالیتهای بدنی و
ورزشی وجود ندارد؛ اما بین جنسیت و گرایش به ورزش رابطهای معنادار مشاهده میشود .رحمانی
و همکاران ( )1385نیز به این نتیجه دست یافتند که ورزش در بین فعالیتهای فراغتی پسران در
مرتبۀ دوم و برای دختران در مرتبۀ نهم قرار دارد که این امر حاکی از تمایل بیشتر پسران به
مشارکت در ورزش نسبت به دختران میباشد .شایانذکر است که این نتایج با یافتههای پژوهش
حاضر همخوانی دارد.
فرضیۀ اصلی پژوهش حاضر مبتنی بر رابطۀ میزان سرمایۀ اجتماعی و مشاکت ورزشی در بین
جوانان بود که نتایج از رابطۀ دو متغیر فوق با یکدیگر حمایت میکند .همچنین ،مؤلفههای عمدۀ
سرمایۀ اجتماعی با متغیر میزان مشارکت ورزشی ،همبستگی مثبت و معناداری را نشان دادند.
الزمبهذکر است که این نتایج با یافتههای مطالعات دیگری که رابطۀ این دو متغیر را بررسی
نمودهاند ،همخوان میباشد .دراینراستا ،لیندستروم ( )2011گزارش نمود که ارتباط معناداری بین
میزان اعتماد (بهعنوان یکی از مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی) و میزان فعالیت بدنی وجود دارد .از نظر
وی ،افرادی که سطح پایینی از اعتماد را تجربه میکنند نسبت به افرادی که تحت حمایت گروههای
مرجع قرار دارند ،از میزان فعالیت بدنی و ورزشی پایینتری برخوردار میباشند .ژاروی )2003( 1نیز
درمورد رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و ورزش عنوان نمود که مشارکت ورزشی بهدلیل کمک به
افزایش عزتنفس و برابری اجتماعی ،در تقویت جامعۀ مدنی مؤثر میباشد .سیپل ( )2006نیز در
پژوهشی در نروژ به این نتیجه دست یافت که مشارکت داوطلبانۀ افراد در سازمانهای ورزشی بر
ابعاد خاصی از سرمایۀ اجتماعی اثرگذار میباشد .بهعبارتدیگر ،افرادی که در سازمانهای ورزشی
بهطور داوطلبانه مشارکت میکنند ،از اعتماد اجتماعی بیشتری برخوردار بوده و بیشتر به پیگیری
مسائل سیاسی و مدنی جامعۀ خود عالقهمند هستند .به اعتقاد وی ،بخش عمدهای از اثرگذاری
1. Jarvie
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ورزش بر سرمایۀ اجتماعی از طریق سه سازوکار انجام میشود :افزایش اعتمادبهنفس ،گسترش
ارتباطات اجتماعی و تقویت اخالقگرایی .در این ارتباط ،استوبر 1و همکاران ( )2007معتقد هستند
که فرد در میدان ورزش در موقعیتهایی قرار میگیرد که او را برای مهارتهایی مانند تقسیم کار،
همکاری ،تعاون و انجام کار گروهی آمادهتر میکند و درنتیجه ،میزان انسجام اجتماعی او را ارتقا
میبخشد .همچنین ،در بسیاری از مطالعاتی که در کشورهای اسکاندیناوی صورت گرفته است،
عنوان شده است که افراد فعال در حوزۀ ورزش ،سرمایۀ اجتماعی بیشتری دارند و درنتیجه ،از
اعتماد اجتماعی بیشتری برخوردار بوده و عالقۀ بیشتری به جهان پیرامون خود از جمله جهان
سیاست دارند (به نقل از شارعپور و حسینی راد.)35 :1387 ،
عالوهبراین ،نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که سرمایۀ اجتماعی و مؤلفههای عمدۀ
آن (اعتماد اجتماعی ،هنجار اجتماعی ،شبکۀ اجتماعی و مشارکت اجتماعی) بیش از  15درصد از
تغییرات متغیر وابسته (مشارکت ورزشی) را تبیین میکنند .از بین مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی،
شبکۀ اجتماعی بیشترین قدرت را در تبیین مشارک ت ورزشی داشته است .این نتیجه مؤید دیدگاه
پوتنام ( )2000درمورد شبکههای اجتماعی بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی سرمایۀ اجتماعی است
و افرادی که به شبکههای غیررسمی بیشتری تعلق دارند ،تمایل بیشتری به انجامدادن کارهای
داوطلبانه نشان میدهند .مطابق با دیدگاه پوتنام و همکاران ( ،)1999عضویت در گروههای دارای
نظم افقی (مانند باشگاههای ورزشی و اتحادیههای داوطلبانه) و شبکههای مشارکت مدنی ،یکی از
اشکال ضروری سرمایۀ اجتماعی است (به نقل از شارعپور .)23 :1385 ،بهعبارتدیگر ،ارتباطات
اجتماعی (اعم از رسمی و غیررسمی) میتواند احتمال مشارکت در انواع دیگر فعالیتهای اجتماعی
(از جمله فعالیتهای ورزشی) را در جوانان افزایش دهد .نتایج این پژوهش با یافتههای بوث 2و
همکاران ( )2000که بیان میکنند داشتن شبکههای اجتماعی غیررسمی مانند دوستان و خانواده
که برای افراد نقش حمایتی دارند ،به مشارکت بیشتر افراد در فعالیتهای ورزشی منجر میگردد،
هماهنگی دارد .بهعبارتدیگر ،ازآنجاکه ورزش در جامعه بهعنوان زمینۀ مؤثری برای یادگیری
ارزشها و باورهای موردقبول و کسب ویژگیهای منش مطلوب نگریسته میشود ،اغلب مشارکت
جوانان در ورزش توسط والدین ،مسئوالن و رهبران اجتماع مورد تشویق و حمایت قرار میگیرد
(قدیمی.)18 :1390 ،
آنچه بهطورکلی از این پژوهش استنباط میشود ،این است که افزایش میزان سرمایۀ اجتماعی
جوانان منجر به مشارکت بیشتر آنها در فعالیتهای ورزشی خواهد شد .بهعبارتدیگر ،یکی از
1. Stoeber
2. Booth
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شیوههای ارتقادادن مشارکت جوانان در ورزش ،توجه به مقولۀ سرمایۀ اجتماعی و تالش درجهت
افزایش آن میباشد .بهطور کاربردی و جزئیتر ،ضروری است با فراهمساختن و تدارک سرمایۀ
اجتماعی از طریق اطالعرسانی و آگاهسازی بهمنظور افزایش اعتماد و مشارکت ،حمایت از گروههای
اجتماعی و کانونهای فکری و فرهنگی ،برگزاری مسابقات ورزشی با هدف شادیبخشی ،تأمین
امنیت افراد بهمنظور حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی ،ارتقای گروههای محلی همیاری و
زمینهسازی ،ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکههای اعتماد ،به گسترش و تقویت مشارکت
جوانان در فعالیتهای ورزشی کمک نمود.
پیش از انجام این پژوهش و با توجه به نتایج مطالعات گذشته که در ارتباط با موضوع پژوهش
بهدست آمده بود ،تصور بر این بود که در جامعۀ موردمطالعه ،هریک از عوامل مرتبط با سرمایۀ
اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،هنجار اجتماعی ،شبکۀ اجتماعی و مشارکت اجتماعی) به یک اندازه
نقش پررنگی در مشارکت ورزشی جوانان داشته باشند؛ اما نتایج پژوهش حاضر گویای این فرضیه
نبود و نتیجهگیری نهایی نشان داد که مشارکت ورزشی جوانان شهر یزد ،صرفاً متأثر از این چند
متغیر خاص نبوده و عوامل مختلفی بر آن تأثیر میگذارند.
دانش حاصل از پژوهش حاضر به مدیران و مسئوالن مربوطه کمک میکند که اقدامات و برنامههای
خاصی را جهت افزایش میزان مشارکت جوانان در فعالیتهای ورزشی از طریق ارتقای میزان سرمایۀ
اجتماعی آنها مدنظر قرار دهند .با توجه به مشخصشدن رابطۀ بین میزان سرمایۀ اجتماعی و
مشارکت ورزشی در بین جوانان میتوان پذیرفت که تالش برای تقویت سرمایۀ اجتماعی جوانان
میتواند استراتژی ارزشمندی برای گسترش مشارکت ورزشی آنها باشد؛ بنابراین ،با توجه به نظر
بوردیو ( )1986که سرمایۀ اجتماعی را شامل روابط بین فردی در درون گروهها و شبکههای
اجتماعی میداند ،میتوان با مشارکتدادن جوانان در عرصههای اجتماعی و توجه بیشتر به حضور
نسل جوان در جامعه ،افزایش میزان اعتماد اجتماعی و تقویت روابط اجتماعی آنها در مدارس و
دانشگاهها ،ارائۀ برنامههای مرتبط در صدا و سیما و تشویق جوانان به فعالیت در انجمنهای علمی،
فرهنگی ،اجتماعی و غیره ،به افزایش سرمایۀ اجتماعی و بهدنبال آن ،گسترش میزان مشارکت
ورزشی جوانان مبادرت ورزید.
در پایان ،با توجه به اینکه بررسی فوق دارای محدودیت سنی (جوانان) و مکانی (شهر یزد) بود،
پیشنهاد میگردد پژوهشهای آتی ،دامنۀ سنی و مکانی وسیعتری را انتخاب نمایند تا تأثیر سایر
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متغیرهای اثرگذار بر مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی در میان سنین مختلف و مکانهای
.گوناگون مورد ارزیابی دقیقتر قرار گیرد
تشکر و قدردانی
 بدینوسیله از همکاری.افراد زیادی این پژوهش را مورد حمایت همهجانبۀ خود قرار دادهاند
صمیمانۀ تمامی دوستان و جوانان شهر یزد و نیز اساتید جامعهشناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی
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Abstract
The purpose of this Research was to Explanation the role of social capital in the
development of youth sports participation was the city of Yazd. The research
method in terms of type, application and data collection, survey. The study
sample consisted of all young people aged 15-29 were living in the city of Yazd.
372 persons were selected as the sample. Sampling was based cluster, and data
were collected using a questionnaire which was established content and high
reliability of the instrument using Cronbach's alpha coefficient for the variables
shown in the utility's reliability study. The results showed that the average social
capital, as well as sports participation is higher in men than in women. As well
as between social capital and its main components (social trust, social norms,
social networks and social participation) with the participation of youth sports,
there is a significant relationship. The results of multivariate analysis showed
that social capital and its main components were able to more than 15 percent of
variability explained that sports participation on this basis and as a final
Conclusion, can be said that efforts to strengthen the social capital of youngs can
be a valuable strategy to expand participation in their sports.
Keywords: Social Capital, Participation in Sports, Social Networking, Youth,
Yazd
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