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  ...تقدیر و تشکر
  
  

و قدر دانی خود را خدمت اساتید بزرگوار جناب آقاي  بدینوسیله مراتب سپاس
زاده  به خاطر حسن تدبیر، دکتر رضا اندام و سرکار خانم دکتر رحیمه مهدي

شان و فراهم آوردن همه امکاناتی که براي انجام این حمایت، صبر و دانایی
  .دارمپایان نامه به آن نیاز داشتم، ابراز می

  
ل ویا هایی که در تسهین و دانشجویان دانشگاهاز کلیه مدیران، کارشناسا

ل و ارسال پرسشنامه تحقیق حاضر همواره اینجانب را مورد لطف و عنایت یتکم
  .نمایمخود قرار دادند، تشکر و سپاسگزاري می
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تربیت بدنی /مهندسی صنایع و مدیریتدانشکده  تربیت بدنی و علوم ورزشیرشته  کارشناسی ارشددانشجوي دوره  امیر اکبرياینجانب 

هاي ورزشی داوطلبان در انجمنبان و غیرلبررسی سرمایه اجتماعی داوط دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان نامه و علوم ورزشی

  .متعهد می شوم دکتر رضا اندام  راهنمائیتحت  هادانشگاه

 توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است پایان نامه تحقیقات در این.  

 در استفاده از نتایج پژوهشهاي محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است. 

 تاکنون توسط خود یا فرد دیگري براي دریافت هیچ نوع مدرك یا امتیازي در هـیچ جـا ارائـه     مطالب مندرج در پایان نامه

 .نشده است

       دانشـگاه صـنعتی   « کلیه حقوق معنوي این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقـاالت مسـتخرج بـا نـام

 .به چاپ خواهد رسید»  Shahrood  University«و یا » شاهرود 

  پایان نامـه  تأثیرگذار بوده اند در مقاالت مستخرج از ن نتایح اصلی پایان نامهمعنوي تمام افرادي که در به دست آمدحقوق 

 .رعایت می گردد

  استفاده شده است ضـوابط و اصـول   ) یا بافتهاي آنها  (در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردي که از موجود زنده

 .اخالقی رعایت شده است

  در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردي که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است

                                                                                                                             .اصل رازداري ، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است 
 تاریخ                                                                

  امضاي دانشجو                                                                         

  
  

  

 

 

  

.ان نامه وجود داشته باشد یپامتن این صفحه نیز باید در ابتداي نسخه هاي تکثیر شده *    
 
 

 مالکیت نتایج و حق نشر
  مقاالت مستخرج، کتاب، برنامه هاي رایانه اي، نرم افزار ها و (کلیه حقوق معنوي این اثر و محصوالت آن

در تولیدات این مطلب باید به نحو مقتضی . متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد) تجهیزات ساخته شده است 
 .علمی مربوطه ذکر شود

 بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد مهاستفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نا. 
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  چکیده
هاي بررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان در انجمنهدف از انجام پژوهش حاضر، 

همبستگی بود که به  -روش تحقیق توصیفی. ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی بودورزشی دانشگاه
 عضو دانشجویان غیر داوطلب و داوطلب حاضر را تحقیق آماري جامعۀ. صورت پیمایشی انجام شد

 اي خوشه گیري نمونه روش بر اساس که دادندایران تشکیل می هايدانشگاه ورزشی هايانجمن
 نمونۀ عنوان به کشور دانشگاه 10از  )نفر غیر داوطلب 260نفر داوطلب و  260(نفر 520تصادفی، 

اي بود که روایی ابزار جمع آوري اطالعات، پرسش نامه محقق ساخته .شدند انتخاب تحقیق آماري
براي محاسبه . از صاحبنظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت صوري و محتوایی آن توسط گروهی

هاي سرمایه سپس براي شناسایی مؤلفه). α=88/0(پایایی ابزار از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد
اجتماعی و روایی ساختاري عوامل و ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس 

نتایج نشان داد، اعتماد  با . ر در هفت عامل طبقه بندي شدندمتغی 26س اسا براین. استفاده گردید
با اهمیت ترین عامل و مشارکت و کار تیمی با میانگین ) 45/3 ± 68/0(و ) 62/3 ± 71/0(میانگین 

هاي بدست آمده در این پژوهش بر عامل. بود ترین عاملاهمیتکم) 94/2 ± 67/0(و )  41/3 ± 7/0(
) ها بر اساس مرور مقاالت، بشناخت اولیه تعداد عامل) الف: اي ذیل تعیین گردیدهاساس معیار

) بررسی بصري بر اساس آزمون اسکري، د) ، ج1ها بر اساس مقادیر ویژه بیشتر از انتخاب عامل
عامل هاي شناسایی شده . هاي اقتباس شدهقابلیت درك عامل) استفاده از معیار توصیف واریانس و ه

مشارکت و کار تیمی، تعهد، "درصد واریانس را نشان می دادند و تحت عناوین  31/80و   34/77
  . نامگذاري شدند "کمک و همیاري، اعتماد، هویت، اطالعات و آگاهی، توانمند سازي و آموزش

ري نیروهاي داوطلب م  جذب و به کارگیهاي ورزشی در هنگاکند که سازماناین پژوهش پیشنهاد می
 مرتبط با آن، خصوصاًً هايعرصه ورزش کشور به شاخص سرمایه اجتماعی و عاملجهت فعالیت در

   .اي را دارا می باشد، توجه خاص نمایندعامل اعتماد که نقش تعیین کننده
  

  دانشجویان -هادانشگاه -مشارکت - داوطلبی - اعتماد  -سرمایه اجتماعی :واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
  

هاهاي ورزشی دانشگاهداوطلبان در انجمنبررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر  
 امیر اکبري
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مستخرج از پایان نامه تمقاال  
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هاانجمن هاي ورزشی دانشگاه در لفه هاي سرمایه اجتماعی داوطلبانؤشناسایی م  

1392)انتشارات جهاد دانشگاهی -دانشگاه تهران ( در ورزشمدیریت  و ولوژيیفیز پژوهش هاي  
 

هاهاي ورزشی دانشگاهانجمن مقایسه سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان در  
)پوستر(دانشگاه تهران 1392. اولین کنفرانس ملی توسعه ورزشی نیاز نسل فردا  
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  مقدمه

رسد پدیده هاي مدرن است و به نظر میکهن به انگارههاي جامعه معاصر ایران در حال گذار از نگرش

سازند و سطح زندگی هاي خود را برآورده میتوسعه پایدار به مثابه فرآیندي که طی آن، مردم نیاز

 مدیریت، سنتی هايدیدگاه در. تواند بدون پیوند با زندگی آیندگان باشدبخشند، نمیخود را ارتقاء می

 حاضر عصر در اما کردندمی ایفا را نقش ترینمهم انسانی و نیروي فیزیکی اقتصادي، سرمایه توسعه

 به باشیم نیازمند انسانی و فیزیکی اقتصادي، به سرمایه آنچه از بیشتر توسعه، دستیابی به براي

از  را خود اثربخشی و ها کارآییسرمایه سایر اجتماعی، سرمایه غیاب در. نیازمندیم اجتماعی سرمایه

گردد از اینرو می دشوار و اقتصادي، ناهموار و فرهنگی تکامل و توسعه هايراه پیمودن داده و دست

). 8(گرددمحسوب می به عنوان یک اصل محوري براي دستیابی  به توسعه موضوع سرمایه اجتماعی

 به شبکه یک اعضاي میان ارتباطات و پیوندها به اجتماعی از اندیشمندان، سرمایه بسیاري نظر طبق

-می اعضاء اهداف تحقق موجب متقابل اعتماد و هنجارها از طریق و دارد اشاره ارزش با منبعی عنوان

 مطلوب نتایج به نیل براي جوامع و گروهها افراد، است ممکن که عنوان منبعی به گردد؛ این سرمایه

 اجتماعی گرانتحلیل توسط موارد بسیاري در که است مفهومی آن و شودقلمداد می گیرند، بکار را آن

 کمک پرسش این درك و به شودمی برده کار به اجتماعی فرآیندهاي از طیف وسیعی توصیف براي

 تريمثبت اجتماعی یا و اقتصادي سیاسی، نتایج به مردم طبقات و هاگروه افراد، چرا برخی که کندمی

-دانند که از تعاملمی جامعه مدنیسرمایه اجتماعی را ماده خام ). 10(شوندمی نائل به دیگران نسبت

آید و به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست، بلکه در هاي هر روزه بین افراد به وجود می

فضاي روابط میان افراد وجود دارد؛ مایملک سازمان، بازار و یا دولت نیست هر چند که همه آنها در 

  ).43(تولید آن سهیم هستند

هاي بسیاري را در علوم اجتماعی و به ها و جدلهاي گذشته بحثاجتماعی در دهه مفهوم سرمایه 

شناسان بر این باورند که مفهوم سرمایه گروهی از جامعه .ویژه در جامعه شناسی، پدید آورده است

هاي جامعه امروز یاري رساند و هم شناسان را در بررسی علمی نابسامانیتواند جامعهاجتماعی هم می
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گذاران و مدیران اجرایی جامعه، زمینه مبارزه درست با کلیدي در دست سیاستادر است همانند شاهق

شناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی ریشه ها را فراهم آورد؛ در باور این گروه از جامعهاین نابسامانی

یا نبود سرمایه  هاي جامعه امروز در کمبودها و ناهنجاريهمه یا دست کم بسیاري از نابسامانی

 صورت این شود؛ بهمی خالصه روابط واژه در سرمایه اجتماعی ایده محوري). 4(اجتماعی نهفته است

 این به و یکدیگر شده با همکاري به قادر آنها، نمودن پایدار و برقراري ارتباطات با جامعه اعضاي که

بسیار،  دشواري با یا و نبوده آنها یادگیري به قادر تنهایی به که کنندمی را کسب هاییآموزه طریق

  ).16(شوندمی آنها کسب به موفق

ورزش به . اندشده گذارينشانه ورزش با جمعی، لحظاتی زندگی در و مکانهایی اجتماعی، فضاي در

ورزش عرصه . عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی نشانگر ورود افراد به شبکه روابط اجتماعی است

این پدیده چند ). 16(هاي معنادار قرن بیست و یکم استنماییها و بازها، ارزشها، نگرشظهور رفتار

توان با توجه به ها رسوخ و نفوذ نموده که امروزه میبعدي، آن چنان در متن جهان زندگی انسان

ی کرد شناسهاي ورزشی، طرز تفکر، سبک زندگی و میزان سرمایه اجتماعی افراد را بازنگرش و فعالیت

هاي حیات زندگی اجتماعی را پیش بینی نمود ، سایر فعالیتهاي ورزشیها و فعالیتو از روي رفتار

 رابطه جامعه و ورزش بین). 39(دهدکه این امر انسجام و همبستگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می

-می تأکید ورزش بر جامعه تأثیر به بیشتر گذشته جامعه شناسان در دارد بطوریکه وجود متقابلی

 در سالهاي ولی است جامعه فرهنگی و اجتماعی روابط دهنده بازتاب ورزش اینکه بر مبنی کردند

 است را ارتباط این از دیگري بعد که را اجتماع و جامعه بر ورزش تأثیر که آنند در پی محققان اخیر

و  خطر معرض در عصر حاضر در جمعی زندگی اجتماعی و عنصر فرهنگی نمایند چرا که بررسی

-می عناصر این تقویت بر تأثیرگذار عوامل شناسایی در پی محققان و گرفته است قرار شدن کمرنگ

در این میان و در روند  .)16(باشد فوق مدنظر عوامل از یکی تواند می ورزش به که پرداختن باشند

اي کشور از هاي توسعهدر اکثر برنامه 1)داوطلبی(رسمی تحول در الگوي زندگی، پدیده مشارکت غیر

                                                
2. Volunteering 
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هاي توسعه یافته از پتانسیل این در حالی است که کشور. جمله در ورزش مورد غفلت واقع شده است

عظیم داوطلبی و سرمایه اجتماعی در میان شهروندان به صورت علمی و نظام مند در امر ورزش 

ه اجتماعی در این کشورها معطوف به تأثیر کنند و حجم قابل توجهی از ادبیات سرمایاستفاده می

گرایی مدنی بر سرمایه داوطلب وداوطلبانه، روحیه داوطلب هاي داوطلبانه، انجمنداوطلبی و رفتارهاي 

هاي اساسی سرمایه اجتماعی به میزان شاخص). 18(اجتماعی و پیامدهاي اخالقی و ارزشی آن است

. شارکت اجتماعی و شرکت در امور شهري داللت داردرسمی، مهاي رسمی و غیرعضویت در گروه

بنابراین داوطلب شدن در توسعه سرمایه اجتماعی مفید بوده و به عملکرد صحیح جامعه شهري نسبت 

شود و همچنین ابزاري براي ارزیابی انسجام جامعه متکی بر تابعیت از نظام حاکم و مبتنی بر داده می

محققان متعددي جهت پشتیبانی از این دیدگاه، عنوان ). 59(آیدمی اعتماد و احترام متقابل به شمار

  ).60(کردند که داوطلب شدن در مرکز سرمایه اجتماعی قرار دارد

  بیان مسئله) 1-1

که بر اثر  انباشت سرمایه اجتماعی و به تبع آن رفتارهاي دیگر خواهانه و داوطلبانه در جامعه ایران،

مجال کافی براي تمرین دموکراسی و بسط حوزه عمومی نداشته، با تاریخی پر آشوب و استبدادي 

هایی براي ایجاد و به فعلیت در در واقع مقاطع مختلف تاریخ ایران، فرصت. مشکل مضاعفی روبروست

ها، انباشت مستمري از این سرمایه ها بوده است که با وجود ظهور و بروز مقطعی آنآمدن این رفتار

امروزه . شناسی استموثر و پایداري از توسعه در جامعه شود به سختی قابل بازکه منجر به فرآیند 

-عالئم این بحران را در تقلب. گرایی منفی و غیر عقالنی استجامعه ایران در ابعاد وسیعی شاهد فرد

تحقیقات اخیر در  .هاي ضد سرمایه اجتماعی می توان به روشنی دریافتهاي مالیاتی و رشد شاخص

رفیت سرمایه اجتماعی و ارزشهاي مشارکت جویانه و داوطلبانه در جامعه ایران نیز مؤید خصوص ظ

  ).22(چنین فرضی است

ها بوده رسد حضور سرمایه اجتماعی در آن کم رنگ تر از سایر بخشهایی که به نظر میاز جمله بخش

- هاي وابسته به آن مییتاندکی پیرامون آن صورت گرفته است، مقوله ورزش و فعال و تحقیقات نسبتاً
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هایی در این زمینه انجام گرفته است که از عوامل ها پژوهشدر سالیان اخیر در برخی از کشور .باشد

هاي تخصصی جامعه شناسی ورزش، در این توان به حضور انجمناصلی عالقه و گرایش به آن می

بودن موضوع سرمایه اجتماعی، تحقیقات  جدیداما در حوزه داخلی با توجه به . کشور ها اشاره کرد

تحقیقات انجام شده در داخل، بیشتر . زیادي در زمینه  سرمایه اجتماعی و  ورزش صورت نگرفته است

محدود به سنجش ابعاد خاصی از سرمایه اجتماعی بوده است و شناسایی عوامل کلی و پنهان سرمایه 

برخی از این تحقیقات محدود بوده و به صورت جامعه آماري . شوداجتماعی کمتر در آن دیده می

برخی از این تحقیقات در زمینه سنجش میزان اعتماد است که در آنها . باشدمطالعات موردي می

، بعد شناختی و هاشود و برخی دیگر از پژوهشنظرگرفته می اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی در

  ).22(نداساختاري  سرمایه اجتماعی را هدف قرار داده

در این .تحقیقات در مورد سنجش سرمایه اجتماعی داوطلبان، نتایج جالب توجه به همراه داشته است

اي که سرمایه اجتماعی را در شکل هنجار میان با توجه به نظریات پاتنام همکاري داوطلبانه در جامعه

هاي مشارکت شبکه .دگیرهاي مشارکت مدنی به ارث برده، بهتر صورت میهاي عمل متقابل و شبکه

ها متراکم تر باشند، احتمال باشند و هرچه این شبکهمدنی، یکی از اجزاء ضروري سرمایه اجتماعی می

عنصر بعدي سرمایه اجتماعی از نظر . همکاري داوطلبانه افراد در جهت منافع متقابل بیشتر است

اي باالتر باشد چه اعتماد در جامعه هر. شوداعتماد باعث تسهیل همکاري می. پاتنام عنصر اعتماد است

این نکته بیانگر آن . کنداحتمال همکاري هم بیشتر خواهد بود و خود همکاري نیز اعتماد ایجاد می

  .)22(کننداست که همه اشکال همکاري داوطلبانه از یک منبع اصلی سرمایه اجتماعی تغذیه می

از طریق مرتبط ساختن تفکرات سرمایه اجتماعی  2معتقد است که تئوري پاتنام) 2001( 1پیپا نوریس

هاي داوطلبانه در دستیابی به دموکراسی، مشارکت هاي مدنی و سازمانبا تفکر ضرورت انجمن

 3بر اساس اظهارات اریک آسالنیر. سیاسی، اعتماد متقابل و کارآمدي حکومت تکوین یافته است

                                                
1. Pypa Norris 
2. Putnam 
3.Eric Uslaner 
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سایرین فراتر از توجه به منافع شخصی تاکید دارد رویکرد سرمایه اجتماعی بر الزام نسبت به ) 1999(

وي معتقد . ها و روابط اجتماعی و تعهدات مدنی استو شامل یکسري ایده ها و نظرات درباره ارزش

تر عمل کند افراد مشکالت اجتماعی خود را حل کنند و اخالقیاست که سرمایه اجتماعی کمک می

  ).62(دفنظر کننکرده و از سود خود به جهت خیر عمومی صر

هاي پاتنام در مورد نیز مبتنی بر فرضیه(Sense of Community‚2001) 1گالپر پژوهش جوشوا

دهد که آیا سرمایه اجتماعی در امور خیریه این مطالعه نشان می. سرمایه اجتماعی طراحی شده است

داوطلبانه و سرمایه هاي و داوطلبی تعیین کننده است یا خیر؟ وي مطالعه همبستگی میان کمک

  .کنداجتماعی را تایید می

آنچه موجب توجه محققان ورزشی به سرمایۀ اجتماعی شده، این است که نوع و میزان تعامل 

امروزه  .اجتماعی انسانها در حوزة ورزش چه پیامدهاي اجتماعی و سیاسی براي کل جامعه دارد

انه درسازمان هاي ورزشی بر اعتماد درکشورهاي اسکاندیناوي درخصوص اثرات مشارکت داوطلب

براي مثال، دربسیاري از این  .اجتماعی و عالقه به امورسیاسی تحقیقات زیادي صورت گرفته است

تحقیقات مشخص شده که افراد فعال درحوزة ورزش، سرمایۀ اجتماعی بیشتري دارند و در نتیجه 

هان پیرامون خود ازجمله جهان سیاست ازاعتماد اجتماعی بیشتري برخوردارند و عالقۀ بیشتري به ج

  .دارند

پاتنام در یکی از پژوهشهاي خود که به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و داوطلبی در آمریکا پرداخت 

از ) 1998-1929(به این نتیجه رسید که روند انجام اعمال نوع دوستانه در طول دوره مورد مطالعه 

مردمی "نتایج کار وي نشان داد. کندسرمایه اجتماعی پیروي مییک الگوي معنادار در ارتباط با میزان 

  ).22("کنند، از سرمایه اجتماعی باالتري برخوردار هستندکه وقتشان را صرف کارهاي داوطلبانه می

                                                
4. Joshua Galpr 



  7 
 

انجام  "مقطعی -آزمون ملی :داوطلبی رسمی"با عنوان )2004(2کولن ،1تحقیقی که توسط پابوتی

نتایج . را با داوطلبی رسمی مرتبط دانستند) اجتماعی و فرهنگی سانی،ان(سه شکل از سرمایه . گرفت

  ).22(نشان داد که تمام اشکال سرمایه با داوطلبی رسمی ارتباطی مثبت دارند

رابطه بین مشارکت داوطلبانه ورزشی و "با عنوان ) 2007(4و لئوسکی 3در تحقیقی دیگر که هاروي

- یه اجتماعی را به عنوان منبعی که ناشی از مشارکت در شبکهانجام داده اند، سرما "سرمایه اجتماعی

این تحقیق در دو ایالت کانادا یکی در کبک و دیگري در اونتاریو . هاي اجتماعی است، تعریف کرده اند

اي قوي بین مشارکت داوطلبانه ورزشی و سرمایه هاي این تحقیق رابطهیافته. صورت گرفته است

  ).22(دهداجتماعی را نشان می

-می بطور کلی مدیران و برنامه ریزان حوزه تربیت بدنی کشور که در صدد توسعه ورزش می باشند،

به نظر می رسد، حلقه مفقوده در چرخه . بایست تالش خود را جامع، نظامدار و پیگیر ادامه دهند

ردن نیروهاي توسعه ورزش کشور مفهوم جدید سرمایه اجتماعی باشد؛ از این جهت که به فعل در آو

مورد توجه  و همچنین پویایی مبحث سرمایه اجتماعی که اخیراً) داوطلبی(بالقوه سرمایه اجتماعی

ویژه محافل علمی جهان واقع شده است، هنوز در مرحله مفهوم بندي قرار دارد، و با توجه به اینکه 

شناسایی سرمایه اجتماعی هاي چندانی روي این مفاهیم در ایران صورت نگرفته است، بنابراین بررسی

تحقیقات بیشتر در این زمینه . نمایدو تبیین نقش آن در توسعه ورزش کشور امري اجتناب ناپذیر می

اي گردد و تا حدودي خالء موجود در این زمینه تر به این عامل مهم توسعهمی تواند باعث توجه عمیق

بتواند بخشی از اطالعات مورد نیاز براي یک ضمن آنکه امید است این قبیل مطالعات . را جبران نماید

 .برنامه ریزي سنجیده و هدفمند را در راستاي توسعه ملی ورزش فراهم سازد

بنابراین تحقیق حاضر  با توجه به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی و فعالیت هاي داوطلبانه در امر 

ه، سعی دارد ضمن بررسی میزان ورزش و نیز با در نظر گرفتن کمبود تحقیقات داخلی در این زمین

                                                
1. Pabuty 
2. Cullen 
3. Harvey 
4. Lyusky 
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، هاهاي ورزشی دانشگاهسرمایه اجتماعی در داوطلبان ورزشی  و دانشجویان غیر داوطلب در انجمن

ابزار معتبري براي سنجش سرمایه اجتماعی داوطلبان با توجه به وضعیت جمعیت شناختی کشور 

  .براي تحقیقات آتی ارائه دهد

  ضرورت و اهمیت تحقیق) 1-2

کند، به طوریکه اثربخشی مهم در مدیریت نوین جوامع ایفا می یه اجتماعی، نقشی بسیارسرما

لذا بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههاي . سایرسرمایه ها منوط به وجود این سرمایه خواهد بود

از اینرو موضوع سرمایه اجتماعی به  .دشونتکامل فرهنگی و اقتصادي ناهموار و دشوار می توسعه و

شوندکه مدیرانی موفق قلمداد می عنوان یک اصل محوري براي دستیابی به توسعه محسوب شده و

  . بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نائل گردند

هاي ورزشی براي غلبه بر مشکل کمبود نیروي انسانی در برگزاري مسابقات و سایر مدیران سازمان

هاي عملیاتی در خصوص میزبانی مسابقات ورزشی، اجرایی و همچنین براي کاهش هزینههاي بخش

هاي شوند و همواره به دنبال افراد داوطلبی هستند که از عهده فعالیتبه جامعه متوسل می عموماً

آورند که خدمات معمول از این دیدگاه داوطلبان این فرصت را براي مدیران فراهم می. مختلف برآیند

  ).9(با کیفیت مطلوب ارائه دهند را با کمترین هزینه و به اشکال متنوع و

هاي ورزشی، نقش هاي اصلی ارائه خدمات در سازمانامروزه نیروهاي داوطلب به عنوان یکی از مؤلفه

گسترش نیروي ). 9(کنندت بسیاري از مسابقات و رویداد هاي ورزشی بزرگ ایفا میفقیمهمی را در مو

رت داوطلبانه در عرصه هاي مختلف توجه افرادي که در این زمینه مشغول تحقیق و فعالیت کار به صو

هستند را به خود معطوف کرده است و باعث شده تا آنها به بررسی و ارزیابی مکرر فرآیند ها و ابعاد 

  .هاي داوطلبانه بپردازندمختلف فعالیت

هاي داوطلبی بر ی، رفتارهاي داوطلبانه و انجمنتوجه زیاد ادبیات سرمایه اجتماعی به تاثیر داوطلب

سرمایه اجتماعی و کمبود تحقیقات داخلی در این زمینه خصوصا بخش ورزش و تفریحات، نیاز به 
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استفاده از ابزارهاي مناسب و پژوهشهاي الزم براي سنجش سرمایه اجتماعی در داوطلبان ورزشی را 

  .بیشتر نمایان می سازد

این مسئله باعث  ).9(هاي اخیر کاهش یافته استهد که تعداد داوطلبان در سالمطالعات نشان می د

ي علل کاهش داوطلبان وجود مطالعات متعددي در باره. نگرانی زیادي در بخش ورزش شده است

دانند؛ چون هاي داوطلبی را عامل این کاهش میبرخی محققان کاهش منابع مالی در سازمان. دارد

اعتقاد دیگر این است که . کندکمبود منابع مالی فشار مضاعفی را به داوطلبان وارد میآنها معتقدند 

ها؛ چرا گردد به سازمانهاي داوطلبانه گرایش دارند و این موضوع بر میجوانان کمتر به سوي فعالیت

، که نتوانسته اند تصویر مناسب از خود ارائه دهند تا از این طریق ضمن جذب بیشتر داوطلبان

  .هاي خود را متناسب با جوانان امروز طراحی کنندفعالیت

جامعۀ مدنی به عنوان مجموعه اي از  نهادها و اجتماعاتی که در یک بستر اجتماعی قرار دارد نه تنها 

. تسهیل کنندة ارتباط متقابل مردم و دولت نیز است ت، بلکهعامل تعدیل کنندة روابط ساختاري اس

هاي جمعی شود تا تودهموجب می د، لتی که خارج از ساختار دولت هستنهاي غیردووجودسازمان

این ارتباط . مردم بتوانند به صورت خودجوش ارتباطی متقابل و مؤثرتر بین خود و دولت بنا کنند

فقط به  وجود دارد،) بین مردم ودولت( عموديو ) درمیان اقشارمختلف(یمتقابل که به صورت افق

اي است که در بستر اجتماعی این ارتباط همان سرمایه .خوردنی رقم میواسطۀ وجود جامعۀ مد

  .جامعۀ مدنی است اجتماعی،ه توان گفت یکی از دستاوردهاي سرمایمی مستتر است و

هاي عمومی از جمله ورزش، از الزامات توسعه پایدار است و در حضور و مشارکت موثر افراد در عرصه

سرمایه اجتماعی جامعه در سطح کالن و ملی بیشتر باشد، انگیزه این حضور و مشارکت، هرچه 

دانشمندان علوم اجتماعی در عصر . شهروندان جهت کارهاي عمومی و داوطلبانه بیشتر خواهد بود

حاضر،کم و کیف روابط اجتماعی را با مفهوم سرمایه اجتماعی میان افراد جهت دستیابی به منافع 

یه اجتماعی هم از این جهت که عامل موثر در مشارکت داوطلبانه سرما. اندمشترك معرفی کرده

هاي منابع اقتصادي را تا حد زیادي بپوشاند عامل تواند کاستیشود و هم میشهروندان قلمداد می
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اهمیت سرمایه  )1993( از زمانی که صاحبنظران بزرگی چون کلمن و پاتنام .گرددکلیدي تلقی می

توجه بسیاري از اندیشمندان به این نکته جلب شد که آیا سرمایه  اجتماعی را گوشزد کردند،

هاي مالی و تواند جایگزین مناسبی براي سرمایهمی)ايدر صورت موجود بودن در جامعه(اجتماعی

هایی اگر اقتصادي باشد و کاستی و محدودیت آن را جبران کندیا نه؟چرا که وجود چنین سرمایه

پایان ناپذیرند و برعکس انواع  بسیار کم هزینه اند، ثانیاً صادي گردند اوالًبتوانند جایگزین منابع اقت

هاي مثبت و کم اهمیت چنین پتانسیل. دیگر سرمایه با مصرف بیشتر حجم آن افزایش خواهد یافت

-اي ضرورت شناسایی آنها را در صورت امکان باز تولید و بهره وري به ذهن هر فرد متبادر میهزینه

سنجش سرمایه اجتماعی و مقایسه آن در میان داوطلبان  مشخصاً(آنجا که در این زمینه  کند و از

هاي در ایران تحقیقات چندانی صورت نگرفته است لزوم تحقیقات و بررسی )ورزشی و غیر داوطلبان

  .سازدبیشتر را بیش از پیش نمایان می

  اهداف تحقیق) 1-3

  اهدف کلی) الف

هاي داوطلبان در انجمنتحقیق بررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیرهدف کلی از انجام این 

  .است هاورزشی دانشگاه

 اهداف اختصاصی) ب

  تعیین متغیرهاي تبیین کننده ابعاد سرمایه اجتماعی در داوطلبان ورزشی دانشگاه هاي کشور .1

  تعیین متغیرهاي تبیین کننده ابعاد سرمایه اجتماعی در غیرداوطلبان ورزشی .2

  تعیین ابعاد سرمایه اجتماعی داوطلبان در انجمن هاي ورزشی دانشگاه هاي کشور .3

  تعیین ابعاد سرمایه اجتماعی در غیرداوطلبان ورزشی  .4

  تعیین مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی در داوطلبان ورزشی دانشگاه هاي کشور .5

 تعیین مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی در غیرداوطلبان ورزشی .6

  عاد سرمایه اجتماعی در بین داوطلبان دختر و پسرمقایسه اب .7
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 مقایسه ابعاد سرمایه اجتماعی در بین غیرداوطلبان دختر و پسر .8

 مقایسه وضیت سرمایه اجتماعی در بین داوطلبان و غیر داوطلبان .9

 ارائه یک ابزار معتبر براي سنجش سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان .10

  تحقیقفرضیه ها و سواالت  ) 1-4

هاي هایی تبیین کننده ابعاد سرمایه اجتماعی در داوطلبان ورزشی دانشگاهچه متغیر .1

 کشور هستند؟

  هایی تبیین کننده ابعاد سرمایه اجتماعی در غیرداوطلبان هستند؟چه متغیر .2

  هاي کشور کدامند؟ابعاد سرمایه اجتماعی در داوطلبان ورزشی دانشگاه .3

  داوطلبان کدامند؟ابعاد سرمایه اجتماعی در غیر .4

  هاي کشور کدامند؟مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی در داوطلبان ورزشی دانشگاه .5

 غیرداوطلبان  کدامند؟ در مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی .6

  ؟بین ابعاد سرمایه اجتماعی داوطلبان دختر و پسر تفاوت معنا داري وجود داردآیا  .7

 ؟ان دختر و پسر تفاوت معنا داري وجود داردبین ابعاد سرمایه اجتماعی غیرداوطلبآیا  .8

 ؟داوطلبان تفاوت معناداري وجود داردبین وضعیت سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیرآیا  .9

داوطلبان ارائه آیا می توان یک ابزار معتبر براي سنجش سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر .10

 کرد؟

  هاي پژوهشمحدودیت) 1-5

  :تحقیق توسط محقق کنترل شده است شامل هایی که در اینمحدودیت)الف

هـاي  دانشگاه دولتی کشـور انجـام شـد کـه انجمـن      10این تحقیق در : محدودیت مکانی .1

  .ورزشی فعال داشتند
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بـوده   90-91دوره زمانی این تحقیـق در نیمسـال دوم سـال تحصـیلی     : محدودیت زمانی .2

  .است

انجمـن هـاي ورزشـی دانشـجویی     به دلیل اینکه در حال حاضـر تنهـا   : هاي تحقیقنمونه .3

دانشگاه ها و موسسـات آمـوزش عـالی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـآوري تحـت عنـوان         

ها فعالیت می کنند، در ایـن تحقیـق بـه    داوطلبان ورزشی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه

 .ها را تکمیل کردندعنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه

  :سط محقق قابل کنترل نبودهایی که در این تحقیق تومحدودیت)ب

  عدم کنترل محقق براي جلوگیري از اعمال نظر شخصی آزمودنیها در پاسخ به سواالت .1

  ها هنگام تکمیل پرسشنامهعدم ایجاد شرایط یکسان براي تمامی آزمودنی .2

ها از سواالت به دلیل عواملی از قبیل تعصبات و عدم توجه احتمال برداشت متفاوت آزمودنی .3

  و دقت

  ود بودن تحقیقات داخلی در زمینه سنجش سرمایه اجتماعی داوطلبانمحد .4

 ها به تمامی سواالت پرسشنامهعدم پاسخگویی کامل برخی از آزمودنی .5

  پیش فرض هاي تحقیق) 1-6

  .اندها با صداقت به تمامی سواالت پاسخ دادهآزمودنی .1

  .اندهاي تحقیق در این مطالعه، نمایانگر کل جامعه تحقیق بودههنمون .2

 .دهندسواالت پرسشنامه پژوهش حاضر اهداف تحقیق را با دقت مورد ارزیابی قرار می .3

  ها و اصطالحات تحقیقتعریف واژه) 1-7

تحلیل منظمی ازسرمایه ) 1998(بوردیو اولین کسی است که به زعم پورتز :سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی حاصل انباشت «این مفهوم راچنین تعریف کرده است  اجتماعی به دست داده است و

مالکیت یک شبکه بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده  منابع بالقوه ویا بالفعلی است که مربوط به
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کلمن سازمان اجتماعی را پدید ). 42(»یک گروه ایجاد میشود عضویت در در بین افرادي است که با

ت که سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف گیرد، وي معتقد اسآورنده سرمایه اجتماعی در نظر می

شود، به زعم وي سرمایه اجتماعی شیء واحدي نیست بلکه انواع چیزهاي گوناگونی است که دو می

هاي معین افراد را در اي از ساخت اجتماعی هستند و کنشهمه آنها جنبه : ویژگی مشترك دارند

شکلهاي دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به  سرمایه اجتماعی، مانند .کنندتسهیل می درون ساختار

در این تحقیق . )44(سازدیافتنی نخواهد بود امکان پذیر میهاي معین را که در نبود آن دستهدف

هاي نظري و منابع تجربی موجود، مفهوم پیچیده و چند وجهی سرمایه اجتماعی بر برمبناي دیدگاه

  :هایش به شرح زیر تعریف شده استپیامد اساس صفات اصلی خودش، متمایز از عوامل و

هاي مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردي و اي از روابط و پیوندسرمایه اجتماعی آن نوع شبکه"

رسمی است هاي اجتماعی و همچنین آگاهی و مشارکت غیرها و گروهتعامالت افراد با نهادها، سازمان

داري افراد و گروه ها از حمایت و انرژي الزم براي که قرین همبستگی و انسجام اجتماعی و برخور

در تحقیق حاضر سرمایه ).44("باشدها در جهت تحقق اهداف فردي و جمعی میتسهیل کنش

مشارکت و کار تیمی، تعهد، کمک و همیاري، اعتماد، هویت، هایی از قبیل اجتماعی مجموع دارایی

  .دمی باش سازي و آموزشاطالعات و آگاهی، توانمند

در یک محیط  بدون توقع پاداش، ،)آزادانه(داوطلب را فردي با اختیار کامل )1999(پائول :داوطلب

هاي این تعریف تمام وظایفی که داوطلبان در سازمان. رسمی براي کمک به دیگران معرفی می کند

نیز در آن  شود، ضمن اینکه اصول اساسی مفهوم داوطلبیگیرند را شامل میورزشی آن را بر عهده می

هاي ورزشی دانشجویی اما داوطلب در تحقیق حاضر دانشجویی است که در انجمن. رعایت شده است

  ).9(.باشدها و موسسات آموزش عالی عضو میدانشگاه

هاي انجمن ورزشی تشکلی دانشجویی است که به منظور هماهنگ نمودن فعالیت :انجمن ورزشی

هاي ورزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش در فعالیتخودجوش دانشجویان عالقمند به کمک 

هدف از تشکیل این انجمن، غنی سازي اوقات فراغت، تقویت . عالی دولتی در کشور شکل گرفته است
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سازي و برنامه ریزي و ایجاد محیطی مملو از نیروي انسانی، توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم

  ).9(شجویی و دانشگاهی استدر بین اقشار دان همکاري، تعاون و تقویت روحیه مشارکت



دومفصل   
 
 
 
 

        
 مبانی نظري و پیشینه تحقیق
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  مقدمه

اجتماعی و مفاهیم آن و نیز مبانی نظري داوطلبی و  در این فصل ابتدا به توصیف و تشریح سرمایه

هاي داوطلب پرداخته می ابعاد مختلف آن از جمله، تعریف داوطلبی، نیاز به خدمات داوطلب، سازمان

  .گرددشود و در ادامه به تحقیقات مرتبط در این زمینه اشاره می

  سرمایه اجتماعی) 2-1

ه اي است که طی پانزده سال اخیر، مورد توجه بسیاري ،یک مفهوم فرا رشت١مفهوم سرمایه اجتماعی

. این مفهوم، به طور کلی بر روابط میان انسانها تمرکز دارد. از شاخه هاي علوم انسانی قرار گرفته است

روابطی که در تمام لحظات زندگی روزمره و در طول عمر انسانها، جریان داشته و رفتار و نگرش آنها را 

بر بازدهی سرمایه در قالب سرمایه  هاي نظري در این حوزه عمومارهیافت. دهد تحت تاثیر قرار می

اما این بازدهی در برخی مباحث براي فرد و . اجتماعی به عنوان یک فرآیند سرمایه گذاري اذعان دارند

سرمایه اجتماعی گاهی اوقات دارایی فرد به شمار می آید . در برخی موارد براي جمع تعریف می شود

سترسی براي فرد تاکید می گردد و در و منابع قابل دهاي اجتماعی گسترده بکهکه در آن صورت به ش

موارد دیگر به کیفیت این روابط در قالب هنجارهاي اعتماد و همیاري پرداخته می شود و سرمایه 

به همین ترتیب برحسب تعاریف متفاوت از سرمایه اجتماعی . دارایی جمع قلمداد می گردد اجتماعی

از این جهت مفهوم سرمایه اجتماعی موضوع . تصور است کارکردهاي متنوعی نیز براي آن قابل

  .مطالعات وسیع و متنوع نظري و تجربی در سالهاي اخیر بوده است

بوده و از آن به ) مثبت و منفی( اگرچه سرمایه اجتماعی جزء مفاهیمی است که داراي تبعات دوگانه 

اندیشیده و آگاهانه اي را به بار  صورت متفاوت می توان بهره برد، اما کارکرد مثبت آن، پیامدهاي

این امر درکشورهاي جهان سوم به ویژه ایران که قدم در مرحله گذار نهاده اند، می تواند . خواهد آورد

سرمایه اجتماعی در هر نقطه اي . عامل مهمی براي تسریع و حتی تثبیت وضعیت آینده قلمداد گردد

ا بخش داوطلب در ارتباط بوده و وقتی ذخایر سرمایه اما به طور شایع تولید آن ب. امکان پذیر است

                                                
1.Social Capital 
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 .رسد که جوامع منعطف شده، در برابر مشکالت، بهتر پاسخگو می باشنداجتماعی باال است، به نظر می

در اینجا ابتدا به مفهوم سرمایه و شکل هاي گوناگون آن پرداخته می شود و سرمایه اجتماعی و 

براي این که در .پردازان برجسته این مفهوم توضیح داده خواهد شد تعاریف گوناگون آن از منظر نظریه

تعریف سرمایه اجتماعی چندگانگی بوجود نیاید،تفکیک بین منابع و نتایج سرمایه اجتماعی الزم 

هم چنین به ویژگیهاي کلیدي سرمایه اجتماعی و طبقه بندي سرمایه اجتماعی در سه سطح .است

و  4، فوکویاما3، پاتنام2، جیمز کلمن1در ادامه نیز نظریات نان لین.خرد،میانی و کالن می پردازیم

همچنین براي تبیین همکاري داوطلبانه و مشارکت ورزشی از نظریات . سایرین نیز بیان می شود

براي بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی .گرددنیز استفاده می و سایر نظریه پردازان 6، نیکلسون5اینگلهارت

  :ت سرمایه و انواع آن را شناختنخست باید ماهی

  سرمایه) 2-2

از نظر وي در جامعه سرمایه داري ،سرمایه . پی گرفت مفهوم سرمایه را  می توان از نظریات مارکس

از یک سو سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که به زعم . بیانگر دو عنصر مرتبط اما متمایز است

از سوي دیگر ، سرمایه بیانگر یک . سرمایه دار می شودمارکس، توسط کارگران تولید شده اما نصیب 

به امید بازدهی و کسب سود در بازار ) در تولید و گردش کاالها( سرمایه گذاري از سوي سرمایه گذران

از . سرمایه در مفهوم مارکسی، نظریه اي درباره روابط اجتماعی اقتصادي میان دو طبقه است.است

ور نظریه هاي جدید سرمایه همچون سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی شاهد ظه به این سو، 1960دهه 

اما به رغم تمام اصالحات و جرح و تعدیل هایی که در این نظریه صورت . و سرمایه اجتماعی هستیم

                                                
2. Nan Lin 
3. James Coleman 
4. Putnam 
5. Fukuyama 
6. Inglehart 
7. Nicholson 
 
 



 18 
 

هاي در همه نظریه "سرمایه گذاري با بازدهی مورد انتظار "گرفته ، اندیشه اصلی مفهوم سرمایه یعنی

  ).14(یه سرمایه حفظ شده استي نظرزیر مجموعه

  شکل هاي گوناگون سرمایه) 2-3

سرمایه، بسته به عرصه اي که درآن عمل می کند به سه شکل اساسی ظاهر ) 1983( 1از نظر بوردیو

 :شودمی

قابل تبدیل به پول است و ممکن است به شکل  که بی درنگ و مستقیماً 2سرمایه اقتصادي -1

 .حقوق مالکیت درآید

که، با بعضی شروط، قابلیت تبدیل به سرمایه اقتصادي را دارد و ممکن  3فرهنگیسرمایه  -2

 .است به شکل مدرك تحصیلی در آیند

است و ) پیوندها و ارتباطات( سرمایه اجتماعی که ساخته شده از تکالیف و تعهدات اجتماعی  -3

 ).12(درآیددر برخی شرایط اقتصادي قابل تبدیل است و چه بسا به شکل اصالت و اشرافیت 

وي از این طریق می . بوردیو دو مورد سرمایه فرهنگی و اجتماعی را اشکال جدید سرمایه  می نامد

جوامع پیشرفته صنعتی، فرآیندهایی را مشخص نماید که  4کوشد در نظریه عمومی باز تولید اجتماعی

م فرهنگی که بر اساس آن نظم و محدودیت اجتماعی در جامعه توسط ساز و کارهاي غیر مستقی

  ).14(و نه کنترل اجتماعی مستقیم و قهر آمیز تولید می شود) خشونت نمادین(

  

  

  

  

                                                
1.Bourdiue 
2. Economical capital 
3.culrural capital 
4.Social Reproduction 
5.Symbolic violence 
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  مفهوم سرمایه اجتماعی) 2-4

اصطالح سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین و عمومی ترین مفهوم ها در کلیه شاخه هاي علوم 

  .اجتماعی و انسانی از جمله مدیریت در دو دهه اخیر بوده است

اجتماعی به طور کلی شامل نهادها، روابط، گرایش ها، ارزش ها و هنجارهایی است که بر سرمایه 

از این نظر که روابط اجتماعی، شبکه ها، هنجارها و ارزش ها . رفتارها و تعامالت بین افراد حاکم است

سی، در عملکرد توسعه یک جامعه مهم اند، زمان بسیاري است که این مفهموم در ادبیات جامعه شنا

اما سرمایه اجتماعی طی پانزده سال گذشته و یا بیشتر، . مدیریت، علوم سیاسی و اقتصاد وجود دارد

براي تعریف سرمایه اجتماعی . نگرش هاي مختلف و موجود در این چند رشته را هماهنگ کرده است

تعریف باید کمی احتیاط کرد؛ چون ممکن است آن را خیلی گسترده و به صورت شاخه اي فراگیر 

) یعنی سرمایه هاي طبیعی، اقتصادي و انسانی( کنیم که هر نوع دارایی را که در شاخه هاي مرسوم

  .جاي نگیرد، شامل می شود

ها و منابعی می داند که افراد و اجتماعات از طریق پیوند با پاتنام منظور از سرمایه اجتماعی را سرمایه

وي هم چنین ). 61(د به آن دسترسی داشته باشندیکدیگر درنوع بخصوصی از ارتباطات می توانن

ابزار و (اظهار می دارد که سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی 

به ویژگیهاي سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها، ) آموزشهایی که بهره وري فردي را افزایش می دهند

. ل می کنندسهیو همکاري براي کسب سود متقابل را تهنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی 

  ).13(سرمایه اجتماعی سود سرمایه گذاري در زمینه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش می دهد

همان طور که سرمایه فیزیکی با ایجاد تغییرات در مواردي براي شکل دادن  )1993( به عقیده کلمن

نند به وجود می آید، سرمایه انسانی با تغییر دادن افراد براي به ابزارهایی که تولید را تسهیل می ک

سازد به شیوه هاي جدید رفتار دادن مهارت ها و توانایی هایی به آنها پدید می آید و افراد را توانا می

کنند،سرمایه اجتماعی به نوبه خود هنگامی به وجود می آید که روابط میان افرا د به شیوه اي 

سرمایه فیزیکی کامال ملموس است و به صورت مادي و قابل . کنش را تهسیل کنددگرگون شود که 
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سرمایه انسانی کمتر ملموس است و در مهارتها و دانشی که فرد کسب . مشاهده تجسم یافته است

کرده تجسم می یابد، سرمایه اجتماعی حتی کمتر از این محسوس است، زیرا در روابط میان افراد 

  .)34(تجسم می یابد

  تکوین سرمایه اجتماعی) 2-5

وول . توسط آلفرد مارشال به کار برده شد 1890لغت سرمایه اجتماعی با مفهومی متفاوت در سال 

را به عنوان )1967(2و جین ژاکوب) 1920(1در مقاله خود لیدیا چودسون هانیفان )1998(  کاك

گئورك زیمل در آلمان و امیل .استاولین پشتیبانان مفهوم جدید سرمایه اجتماعی معرفی کرده 

  ).21(دورکیم در فرانسه را نیز می توان از آغاز گران این مبحث دانست

او در . هانیفان مسئولیت نظارت بر مدارس منطقه اي را در ایالت ویرجینیاي آمریکا بر عهده داشت

اي موفقیت مدارس هایش با استمداد از مفهوم سرمایه اجتماعی ، بر اهمیت توسعه جامعه برنوشته

توسط گروهی از جامعه  1950مشابه تفکر هانیفان ، به طور مستقل در دهه. انگشت تاکید نهاد

توسط یک دانشمند شهرسازي  1960در ) 1956،  3سیلی، سیم و لوزلی(شناسان شهري کانادا 

، 1980در دهه . مطرح شد) 1977، 4لوري(توسط یک اقتصاد دان  1970و در دهه ) 1961ژاکوب،(

بر منابع اجتماعی و اقتصادي تاکید کرد که در ) 1980،1983(جامعه شناسان فرانسوي، پیر بوردیو 

شبکه هاي اجتماعی به صورت بالقوه یا بالفعل وجود دارند، اما آنچه پایه مطالعات جدید سرمایه 

نام ورابرت پات) 1990،1988(اجتماعی را فراهم کرده است، پژوهشهاي چندگانه جیمز کلمن 

این دو و دیگر نویسندگان، سعی شان بر آن بوده تا با موشکافی، سرمایه . است) 2000،1993(

  ).21(اجتماعی را تعریف کنند و چارچوبی نظري و عملی را براي آن تدارك ببینند

  

  

                                                
1.Hanifan 
2.Gacobs jane 
3.Seeley:sim and loosely 
4. Lowry 
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 تفاوت منابع و نتایج سرمایه اجتماعی) 2-6

برخی . مانند اینها مشخص می شوددر برخی پژوهش ها، سرمایه اجتماعی با اعتماد، همبستگی و 

براي آن که در تعریف سرمایه اجتماعی چندگانگی . دیگر آن را با شبکه ها و هنجارها معرفی کرده اند

  .به وجود نیاید، تفکیک بین منابع و نتایج با پیامدها الزم است

کم بر آنها، نتایج منابع سرمایه اجتماعی در حقیقت همان شبکه ها و نهادهاست که به وسیله روابط حا

به عبارت دیگر ، با حضور در . این سرمایه ، یعنی هنجارها، گرایش ها و ارزش ها شکل می گیرند

شبکه ها و داشتن ارتباط مستمر و مداوم با دیگران است که نتایج سرمایه اجتماعی، از جمله اعتماد و 

ید به کاربست تا نتایج آن حاصل پس منابع سرمایه اجتماعی را با. عمل به هنجارها حاصل  می شود

این منابع ، طیف وسیعی از نتایج را به همراه داردکه بسته به شرایط می تواند مثبت و یا حتی . شود

  .منفی باشد

اعتماد ، مدارا، همکاري،  ".سرمایه اجتماعی با کارکردش شناخته می شود ")1990(به گفته کلمن 

ایثار و نوع دوستی، مثال هایی  ترحم، شفقت، دلسوزي،همبستگی هاي گروهی و ارزش هایی چون 

از نتایج منفی آن می توان به نژاد پرستی و قومیت گرایی اشاره . براي نتایج مثبت اجتماعی هستند

  .کرد که باعث تفکیک میان انسانها و محدود کردن روابط، میان تعداد محدودي می شود

به همین خاطر است که در بسیاري . اجتماعی دانست اعتماد را می توان شاخص ترین نتیجه سرمایه

اعتماد، چرخ  "پاتنام می گوید. از تحقیقات، از اعتماد به عنوان جایگزین سرمایه اجتماعی نام برده اند

براي درك این مفهوم، بهتر است تا نگاه ویژه اي به آن داشته  ".هاي حیات اجتماعی را روغن می زند

این تمایل مبتنی بر یک . از تمایل فرد به قبول خطر در رفتار با دیگران اعتماد عبارت است. باشیم

به . حس اطمینان است که براساس آن دیگران به گونه اي رفتار خواهند کرد که از آنها انتظار می رود

رابطه متقابل، انتظارات و اقدام . عبارت دیگر اعتماد، انتظارات مناسب در مورد کنش هاي دیگران است

انتظارات مربوط به اعتماد، با توجه به . کنش مساعد، جوهر و محتواي اعتماد را تشکیل می دهندبه 
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حتی . انتظار از یک فرزند با انتظار از یک حکومت متفاوت است. ماهیت موضوع درگیر، تغییر می یابد

  ).26(در درون دستگاه حکومت، نوع اعتماد به قوا و بخش هاي مختلف صورت یکسانی ندارد

  ویژگیهاي کلیدي سرمایه اجتماعی ) 2-7

  مصرف کمتر با استهالك بیشتر ) الف

  اصل حداقل الزم، دو نفر،) ب

  ماهیت حاوي منفعت ) ج 

  نداشتن هزینه) د 

  مصرف کمتر، استهالك بیشتر) الف 

به عبارت دیگر انباشت آن، نتیجه مصرف آن است . سرمایه اجتماعی با مصرف بیشتر، بیشتر می شود

بر خالف سرمایه فیزیکی است که مصرف بیشترش باعث استهالك بیشتراست پاتنام با اشاره به و 

آلبرت هیرشمن، فیلسوف علوم اجتماعی، سرمایه اجتماعی را منبع اخالقی می نامد؛یعنی منبعی که 

 بر خالف سرمایه فیزیکی به تبع استفاده، نه تنها دچار کاستی نمی شود، بلکه افزایش می یابد و

وجود چنین رابطه اي میان مصرف و . برعکس؛در صورت مورد استفاده قرار نگرفتن ، نابود می شود

 - براي مثال ، هرچه در رفتارهاي روزمره، نقش اعتماد. انباشت، براي سرمایه اجتماعی نیز متصور است

. را پیش بینی کردپررنگ تر باشد، راحت تر می توان رفتار آنی  - که با پیش بینی رفتارها ارتباط دارد

به عبارت دیگر استفاده کردن مداوم از اعتماد ، چیزي از آن نمی کاهد؛ بلکه برعکس بر میزان آن می 

و طرف ي دابا استفاده از سرمایه اجتماعی کیفیت و کمیت تعامالت اجتماعی تا آن جا که بر. افزاید

سرمایه اجتماعی هم داده و هم  سودمند باشد، افزایش پیدا خواهد کرد؛ این بدان معنی است که

  .ستانده یک عمل جمعی است
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  اصل حداقل الزم، دو نفر)ب

سرمایه انسانی مجموعه . تفاوت اساسی سرمایه اجتماعی با سرمایه انسانی، در همین ویژگی است

در حالی که سرمایه اجتماعی مجموعه روابط و ارتباطاتی است .دانش، مهارت و تجربه یک فرد است

این سبب می شود که سرمایه اجتماعی ، خصلت کاالي عمومی به . ک فرد با دیگران داردکه ی

  .به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی در شبکه روابط قرار دارد خودبگیرد؛

  ماهیت حاوي منفعت) ج

از آن جا که مفهوم سرمایه اجتماعی یک موجودي انباشته شده و حاوي منافع است، می تواند سرمایه 

نگاهی که سرمایه اجتماعی را نوعی سرمایه یا دارایی می پندارد، در حقیقت براي این . شودتلقی 

  .مفهوم به چیزي فراتر از سازمان هاي اجتماعی با ارزش و هنجارهاي اجتماعی نظر دارد

  نداشتن هزینه) د

معینی تشکیل سرمایه اجتماعی نیازمند سرمایه گذاري است گرچه محتاج پول نیست، ولی مقدار 

چنانچه پاتنام در تحلیل خود از تشکلهاي مدنی در ایتالیا نشان داده، . فرصت و همت می طلبد

عالوه بر آن، . چندین نسل طول می کشد تا سرمایه اجتماعی به طور کامل ساخته و موثر واقع شود

اعی خیلی اند، تخریب سرمایه اجتمچنانچه بسیاري از درگیرهاي مدنی در سراسر جهان گواهی داده

به همین خاطر، یک هزینه تعمیر هم براي سرمایه اجتماعی می توان . تر از تجدید بناي آن استساده

یعنی زمان هزینه اصلی تشکیل و تقویت سرمایه اجتماعی . تصور کرد که معموال به شکل زمان است

  .است

  :طبقه بندي سرمایه اجتماعی) 2-8

  .د، میانی و کالن مطالعه کردسرمایه اجتماعی را می توان در سطح خر
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در این سطح منافعی مورد نظر است که فرد به سبب عضویت در گروه و بهره  :سطح خرد) 2-8-1

بوردیو در چارچوب این سطح، سرمایه اجتماعی را به . برداري از سرمایه اجتماعی به دست می آورد

دوام از روابط کما بیش نهادینه عنوان جمع منابع واقعی یا بالقوه اي می داند که حاصل از شبکه اي با

 ).12(آشنایی و شناخت متقابل استشده 

 :سطح گروهی یا میانه) 2-8-2

سرمایه اجتماعی در کنار منافعی که براي فرد دارد، می تواند در صورت تکرار و پایبندي تمامی 

اعضاي گروه به تعهدات خویش، منافعی جمعی را پدید آورد که براي تمامی اعضاي گروه قابل استفاده 

نحوه عملکرد فروشندگان بازار عمده فروشی الماس در شهر نیویورك نمونه  با ذکر)1998(کلمن.باشد

او در این مثال نشان می دهد که چگونه تعهدات . اي از این سطح سرمایه اجتماعی را نشان می دهد

متقابل اعضاي گروه و ضمانت هاي موثر براي ممانعت از خیانت در امانت موجب شده تا اموري مانند 

اس ها بدون کمترین هزینه و با اطمینان انجام گیرد و در نتیجه همبستگی گروهی در ارزشیابی الم

مثال دیگر صندوقهاي اعتباري گروهی هستند که بر اساس سرمایه . سطح باالیی حفظ و تداوم یابد

  )23(اجتماعی گروهی فعالیت دارند

 :سطح اجتماعی یا کالن) 2-8-3

نهادهاي مختلف جامعه منافعی را تولید می کند که همه  وجود روابط افقی مبتنی براعتماد میان

سرمایه اجتماعی جامعه موجب می شود تا  از نگاه پاتنام. از آن بهره مند خواهند بود هاعضاي جامع

وجود سرمایه  نهادهاي دموکراتیک حکومتی بهتر وظایف خود را انجام دهند و از نظر فوکویاما

 ).28(بخشد و توسعه اقتصادي را موجب می شودي حفظ و تداوم میاجتماعی را به طور موثر و کارآمد

  ابعاد سرمایه اجتماعی) 2-9
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متذکر می شود می توان سرمایه اجتماعی را متشکل از دو بعد ) 1999( 1همانگونه که پاکستون

  :دانست

این . مرتبط کندیعنی ساختار شبکه اي عینی که افراد را به یکدیگر :پیوند عینی میان افراد) 2-9-1

 .مولفه نشان می دهد که افراد در فضاي اجتماعی به یکدیگر مربوطند

. یعنی پیوندها میان افراد باید داراي ویژگی خاص باشد :پیوند ذهنی میان افراد) 2-9-2

پس پیامد مثبت سرمایه اجتماعی هنگامی وجود دارد  دوجانبه،مورد اعتماد و مستلزم احساس مثبت

  ).30(شکله آن همزمان و به میزان بسنده حاضر باشندکه دو بعد مت

  

  )Paxton،1998( ابعاد آن ارتباط بینسرمایه اجتماعی و   1 -2جدول

  بعد ذهنی
  بعد عینی

  کم  زیاد

  اعتما د وجود دارد اما انجام تعامل با مشکل مواجه است  .وجود سرمایه اجتماعی تعامل را تسهیل می کند  زیاد

  موردي نادر  .نیازمند طرف سوم و ضمانت اجراهاي رسمی استانجام تعامل   کم

  

هم با توجه به ابعاد عینی و ذهنی و جنبه هاي مثبت و ) 1998(2تقریبا همزمان با پاکستون ، پورتس

منفی سرمایه اجتماعی و اثرات آن بر تسهیل فرآیند کنش و کاهش آسیب هاي اجتماعی روند رو به 

باالخره کسانی چون پاتنام و فوکویاما در تصریح ابعاد، عوامل و . مطرح نمودنقصان آن را در آمریکا 

  ).28(پیامدهاي سرمایه اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا کردند

تفکیک سرمایه اجتماعی به دو بعد عینی و ذهنی و لزوم پیوند میان این دو براي ایجاد پیامد هاي 

به ساختارهاي عینی روابط با ذهنیات افراد، سودمند آن ازاین روست که محدود کردن مفهوم 

ممکن است با سرمایه گذاري . مشکالتی را در شکل گیري سرمایه اجتماعی و اثرات آن پدید می آورد

هاي دولتی ، نهادهایی براي گسترش روابط میان افراد یک جامعه تاسیس شود و همگان موظف به 
                                                
1. Paxton 
2. Ports 
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ن فراهم بودن اعتماد و هنجارهاي مشوق همکاري و ها بدوراما وجود این ساختا. عضویت در آن شوند

این موضوع در مورد . عمل جمعی به تنهایی نمی تواند سرمایه اجتماعی را در آن جامعه تشکیل دهد

هاي اگر امکانات ایجاد شبکه هاي تعامل در قالب انجمن. ابعاد ذهنی سرمایه اجتماعی نیز صادق است

اي مشوق عمل جمعی در ذهنیت افراد جامعه به شکل آرمانی غیر داوطلبانه نباشد، اعتماد و هنجاره

  .عملی، باقی خواهد ماند

  نظریه پردازان و نظریات اصلی سرمایه اجتماعی) 2-10

به منظور فهم بهتر مفهوم سرمایه اجتماعی در برداشت هاي متفاوت، دیدگاه صاحب نظرانی را که آنها 

الهام بخش بوده و رویکردهاي نظري اصلی را شکل داده اند هم به لحاظ تجربی در دهه هاي اخیر 

  .مرور می نماییم

  بوردیو) 1- 2-10

بوردیو سرمایه اجتماعی را جمع منافع واقعی یا بالقوه اي می داند که از شبکه اي با دوام از روابط 

حاصل  -هیا به بیان دیگر ، با عضویت در یک گرو –کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل 

شبکه اي که هر یک از اعضاي خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می کند وآنان را . می شود

  ).12(می سازد "اعتبار"مستحق 

از نظر بوردیو ایجاد و اثر بخشی سرمایه اجتماعی بستگی به عضویت در یک گروه اجتماعی دارد که 

این روابط ممکن است از . یاء و نهادها بنیان نهاده انداعضاي آن، مرزهاي گروه را از طریق مبادله اش

و مجموعه اي کامل از کنش ها براي ) خانواده،ملت،انجمن،حزب(طریق کاربرد یک نام مشترك 

از نظر بوردیو حجم سرمایه اجتماعی در . کردن، نظیر مبادالت مادي و نهادي تضمین شودنهادینه

  .تملک یک فرد به دو مورد بستگی دارد
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 .به اندازه شبکه پیوند هایی که فرد می تواند به شیوه اي موثر بسیج کند -1

در تصرف کسانی که وي با آنها ...) اقتصادي، فرهنگی یا نمادین و(به حجم سرمایه  -2

این بدان معنی است که سرمایه اجتماعی اگرچه به سرمایه اقتصادي و . مرتبط است

تملک کل مجموعه عواملی که وي با آنان  فرهنگی مورد تملک یک فرد، یا حتی مورد

با این حال هرگز به طور کامل از آن مستقل نمی . مرتبط است قابل تقلیل نیست

 ).12(باشد

طبیعی یا حتی یک  1بوردیو معتقد است که سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه اي از روابط یک ودیعه

تالش بی وقفه به دست می آید، به ودیعه اجتماعی نیست بلکه چیزي است که در طول زمان با 

عبارت دیگر، شبکه روابط، محصول راهبردهاي سرمایه گذاري فردي یا جمعی، آگاهانه یا ناخودآگاه 

در کوتاه یا دراز مدت قابلیت  است که هدفش ایجاد یا باز تولید روابط اجتماعی است که مستقیماً

ها نصیب افراد می شود، از برکت مشارکت در گروه بوردیو توجه خود را براي فوایدي که. استفاده دارند

متمرکز می سازد، ولی  "معاشرت پذیري عمدي با هدف دسترسی به منابع اجتماعی "به تعبیر خود

هر گروه ":معتقد است برخورداري افراد از منافع گروهی به واسطه موقعیت آنها در گروه یکسان نیست

ي دارد که قادرش می سازد تا تمامیت سرمایه اجتماعی را ابراي خود شکلهاي کمابیش نهادینه شده

، در دستان یک عامل واحد یا گروه کوچکی از )بیشتر خانواده یا ملت( که اساس موجودیت گروه است

در جایی دیگر می نویسد که افراد مختلف از طریق نمایندگی گروها و بسته به .عوامل متمرکز کند 

به دست می آورند؛ چرا که ...) اقتصادي، فرهنگی و(نابرابر از سرمایه  میزان سرمایه آن سودهاي بسیار

 -که به منزله شرط تمرکز سرمایه اجتماعی معنا می یابد -ساز و کارهاي تفویض اختیار و نمایندگی

در نتیجه . بذرهاي حیف و میل و سوء استفاده از سرمایه اي را که گروه گرد می آورد، نیز در خود دارد
                                                
1.Given 
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ها ي و رقابت بر سر منابع نه تنها در میان طبقات و گروه هاي ممتاز جامعه، بلکه در درون گروهنابرابر

و در میان افراد نیز جریان دارد و لذا سرمایه اجتماعی از نظر بوردیو ابزاري است که وضعیت گروه و 

  )12(در نتیجه فرد را باز تولید می کند

مایه تاکید داشته و سرمایه اقتصادي را ریشه انواع  دیگر بوردیو بر قابلیت تبدیل انواع مختلف سر

سرمایه می داند و به تعبیر لین سرمایه اجتماعی در نظر بوردیو لباس مبدل براي سرمایه اقتصادي 

این اشکال مبدل و ضمنی سرمایه اقتصادي هرگز یکسره قابلیت  "گرچه بوردیو معتقد است که . است

بنابراین به کمک سرمایه اجتماعی، کنشگران قادر می شوند ). 12("ارندتقلیل به چنین تعریفی را ند

به عالوه آنها می . دست یابند) وام هاي یارانه اي، بازارهاي حمایت شده(به منابع اقتصادي مستقیماً

) سرمایه فرهنگی منجسم( توانند سرمایه فرهنگی خود را از طریق تماس با متخصصان و فرهیختگان

سرمایه فرهنگی نهادینه (به جاي آن به نهادهایی که مدارك معتبر ارائه می دهندبیافزایند یا 

  .بپیوندند)

خالصه کالم این کاربرد سرمایه اجتماعی در نزد بوردیو بر این درك استوار است که افراد چگونه با 

سرمایه گذاري بر روابط گروهی،وضعیت اقتصادي خود را در یک فضاي اجتماعی سلسله مراتبی 

فرد  از این جهت می توان رویکرد او را ابزاري و نهایتاً. بهبود می بخشند "جامعه سرمایه داري"

گرایانه نامید، گرچه خاستگاه آن عضویت در گروه و سرمایه گذاري بر روابط گروهی و رقابت بر سر 

ایه مارکس وضعیت برتر گروهاي مسلط باشد، در ضمن می توان تاثیر پذیري بوردیو را از تئوري سرم

  .مشاهده کرد و مباحث سرمایه اجتماعی بوردیو را بیشتر یک رویکرد تضادگرا تلقی نمود

  نان لین) 2- 2-10

از نگاه وي سرمایه اجتماعی به مثابه منابع نهفته در ساختار اجتماعی است که با کنش هاي هدفمند، 

  :دارداز نظر وي سرمایه اجتماعی سه جزء . قابل دسترسی یا گردآوري است

 منابع نهفته در ساختار اجتماعی -1

 قابلیت دسترسی افراد به این گونه منابع اجتماعی -2
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 .هاي هدفمنداستفاده یا گردآوري این گونه منابع اجتماعی در کنش -3

وي منابع ارزشمند در اکثر جوامع را ثروت، قدرت و پایگاه اجتماعی معرفی می کند و لذا سرمایه 

میزان یا تنوع ویژگیهاي افرادي که فرد با آنها پیوندهاي مستقیم و غیر اجتماعی افراد را بر حسب 

را دو عنصر " 2موقعیت هاي شبکه اي"و  " 1منابع نهفته "او . مستقیم دارد قابل سنجش می داند

مفهومی مهم سرمایه اجتماعی قلمداد می کند و نتایج سرمایه گذاري افراد در روابط و شبکه هاي 

براي کنش ابزاري . طبقه بندي می نماید 4و کنش اظهاري 3تباط با دونوع کنش ابزارياجتماعی را در ار

) قدرت(، بازدهی سیاسی)ثروت(بازدهی اقتصادي: را مطرح می کند) بازدهی(سه گونه بازگشت سرمایه

به نظر من شهرت یکی از شاخص هاي  ":و براي مورد اخیر می نویسد ) شهرت(و بازدهی اجتماعی

شهرت را می توان به مثابه نظارت مساعد یا نامساعد درباره فرد در یک شبکه . ماعی است بازدهی اجت

در کنش اظهاري، سرمایه اجتماعی ابزاري است براي تحکیم منابع و دفاع ). 55("اجتماعی تعریف کرد

جسمانی، سالمت : او سه نوع بازدهی را دراین رابطه ذکر می کند. در برابر از دست دادن احتمالی منابع

وي معتقد است اغلب اوقات کنش هاي ابزاري و کنش هاي اظهاري . سالمت  روانی و رضایت از زندگی

  ).55(یکدیگر را تقویت می کنند

مطرح می کند که دست یابی به منابع اجتماعی و  مشخصاً) 1982( 5لین با طرح نظریه منابع اجتماعی

اقتصادي  -می تواند به موقعیت هاي اجتماعی) ماعیمنافع نهفته در شبکه هاي اجت(استفاده از آنها

وي در مقایسه سرمایه اجتماعی با اشکال دیگر سرمایه، سرمایه اقتصادي و سرمایه . بهتر منجر شود

دارایی "انسانی را شکل هاي شخصی سرمایه می نامد، حال آنکه براي سرمایه اجتماعی عنوان

در این شکل سرمایه، نه برروي فرد بلکه بروي روابط صورت  سرمایه گذاري. را به کار می برد 6"ارتباطی

                                                
1.Embedded resource 
2.Network location 
3.Instrumental Action 
4. Expressive Action 
1.Social resource Theory 
2.Relational asset 
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وي . می گیرد، یعنی این که افراد براي دست یابی به سود در تعامالت و شبکه سازي شرکت می کنند

به مواردي در چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی اشاره می کند که معتقد است در اشکال شخصی 

طور مثال او به تسهیل جریان اطالعات در برخی پیوندهاي  به. سرمایه به آن پرداخته نمی شود

ها به فرد می ها و انتخاباجتماعی اشاره می کند که به واسطه آن اطالعات سودمندي درباره فرصت

رسد و یا پیوندها می توانند یک سازمان و کارگزاران یا حتی جامعه را از وجود و عالیق فردي که در 

انتظار می رود که روابط : لین می گوید. ناس باقی می ماندند،آگاه کندصورت فقدان پیوندها ناش

اطمینان فرد از ارزش خود به عنوان عضوي از یک گروه . اجتماعی هویت و اعتبار را تقویت کند

اجتماعی که در منابع و منافع مشابهی شریکند موجبات حمایت عاطفی و تایید همگانی براي افراد را 

این تایید براي حفظ سالمت فکري و استحقاق بهره مندي از . ین فراهم می کندنسبت به منابع مع

را توضیح چگونگی  "تایید"و  "اعتبار اجتماعی"،"، نفوذ"اطالعات"لین چهار عنصر . منابع ضروري است

  ).55(هاي اظهاري می داندکارکرد سرمایه اجتماعی در کنش هاي ابزاري و کنش

لین صرفا بر منابع فردي سرمایه اجتماعی متمرکز است و سرمایه به طور خالصه اینکه مباحث 

اجتماعی را در درجه اول امر فردي می داند که افراد با انگیزه کسب سود براي خود، اقدام به سرمایه 

اگرچه ممکن است به رغم لین مانند سرمایه انسانی سر جمع . گذاري در روابط اجتماعی می نمایند

  .به نفع جامعه نیز تمام شود دارایی هاي ارتباطی

  جیمز کلمن) 3- 2-10

به اعتقاد کلمن سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه می دهد تا با 

روابط اجتماعی هنگامی به وجود می آیند که افراد کوشش  ":استفاده از آن به منافع خود دست یابد

استفاده را به عمل آورند و نباید تنها به عنوان اجزاء ساختارهاي می کنند از منافع فردي خود بهترین 

وي در ادامه، این  "آنها را می توان منابعی براي افراد نیز در نظر گرفت. اجتماعی در نظر گرفته شوند

- ساختاري را، دارایی سرمایه اي براي فرد، یعنی سرمایه اجتماعی در نظر می –منابع اجتماعی 

  ).34(گیرد
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سرمایه  ":سرمایه اجتماعی را با کارکردش تعریف می کند نه بر حسب ماهیت و محتوي کلمن

سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهاي . اجتماعی با کارکردش تعریف می شود

هاي همه آنها از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش: گوناگون است که دو ویژگی مشترك دارند

سرمایه اجتماعی، مانند شکل هاي . در درون ساختار هستند تسهیل می کنند معین افرادي را که

دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدف هاي معینی را که در نبود آن دست یافتنی نخواهد بود، 

سرمایه اجتماعی، مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کامال تعویض پذیر . امکان پذیر می سازد

شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در . هاي بخصوصی تعویض پذیر استبت به فعالیتنیست، اما نس

تسهیل کنشهاي معینی ارزشمند است ممکن است براي کنشهاي دیگر بی فایده یا حتی زیانمند 

  ).34("سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکی تولید قرار دارد. باشد

نافع فردي سرمایه اجتماعی متاثر از به کارگیري نظریه انتخاب عقالنی در در تعاریف باال تاکید بر م

من از مفهوم عقالنیت که در اقتصاد به کار می رود استفاده خواهم کرد، مفهومی  ":تبیین رفتار است

این مفهوم بر پایه اندیشه کنشهاي . که اساس کنشگر عقالنی را در نظریه اقتصادي تشکیل می دهد

ار است که فایده معینی براي کنشگر دارد و همراه با یک اصل کنش است که می توان مختلف استو

آن را این گونه بیان کرد که کنشگر کنشی را انتخاب می کند که حداکثر فایده را نصیب او 

  ).34(".سازد

وي معتقد است که سرمایه اجتماعی ویژگی . کلمن بر طبیعت جمعی سرمایه اجتماعی نیز اصرار دارد

هاي معینی دارد که آن را از کاالهاي خصوصی، تقسیم پذیر و انتقال پذیر که در نظریه اقتصادي 

سپس ویژگی هاي این کاالي عمومی را چنین بر می . نئوکالسیک بحث شده است متمایز می سازد

  :شمرد

 .به آسانی مبادله نمی شود؛ اگرچه این سرمایه ، منبعی است که ارزش استفاده دارد .1

ه اجتماعی دارایی شخصی هیچ یک از افرادي که از آن سود می برند نیست و این به سرمای .2

 .واسطه صفت کیفی ساختار اجتماعی است که فرد در آن قرار گرفته است
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شخص خاصی آن را به وجود  سرمایه اجتماعی نتیجه فرعی فعالیت هاي دیگر است و معموالً .3

برخالف سرمایه . در آن وجود ندارد یا ضعیف است زیرا انگیزه براي سرمایه گذاري. نمی آورد 

یابد سرمایه اش انگیزه براي سرمایه گذاري کاهش نمیفیزیکی که به واسطه منافع شخصی

اجتماعی با اینکه منبع مهمی براي افراد است و می تواند بر توانایی انجام کنش و کیفیت 

هایی که جا که بسیاري از منافع کنشبا وجود این از آن. زندگی آنها بسیار تاثیرگذار باشد

سرمایه اجتماعی را به وجود می آورند توسط افرادي غیر از فردي که آن را ایجاد کرده کسب 

نتیجه این می شود که بیشتر شکل هاي . می شود به سود فرد نیست که آن را به وجود آورد

اگرچه . ابود می شودسرمایه اجتماعی به شکل نتیجه فرعی فعالیت هاي دیگر ایجاد یا ن

معتقد است عواملی . کلمن به عوامل ایجاد، حفظ و نابودي سرمایه اجتماعی اشاره دارد 

بر حفظ و نابودي سرمایه اجتماعی موثر  "ایدئولوژي "و "فرو بستگی شبکه اجتماعی"نظیر

 .است

ر سرمایه این که سرمایه اجتماعی در صورت استفاده بیشتر بر خالف بعضی اشکال دیگ نهایتاً .4

 ).34(نه تنها مستهلک نمی شود بلکه افزایش می یابد

کلمن با تلفیق دو رویکرد اصل اقتصادي کنش فردي عقالنی و تحلیل ساختارهاي اجتماعی که در 

جنبه هایی همچون هنجارها، قوانین و تعهدات اجتماعی متجلی می شود، سعی می کند که جنبه 

کلمن بر . ه ابزاري براي پژوهش هاي اجتماعی را روشن سازدهاي مفهومی سرمایه اجتماعی به مثاب

این باور است که سرمایه اجتماعی در روشن ساختن یکی از مشکالت مهم تحلیل اجتماعی یا آنچه 

کالن نام گرفته است، یا به عبارت دیگر پیوند رفتار فرد با متغیرهایی که در سطح –پیوند خرد 

  .ساختار عمل می کنند سودمند است

سرمایه اجتماعی بر خالف سایر اشکال سرمایه، به طور ذاتی در ساختار روابط کنش "از نظر کلمن 

این سرمایه در خود کنش گران یا در وسایل فیزیکی تولید . گران با هم در رابطه بین آنها حضور دارد

اشخاص  ایشان نهفته نیست از آنجا که سازمانهایی با اهداف مشخص و معین می تواند درست مثل
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روابط بین این اشخاص حقوقی هم می تواند معادل ) مثال شرکت ها(حقیقی کنش گر به حساب آیند

ي گوناگونی از منابع، که همه آنها سرمایه کلمن در ادامه، مجموعه. سرمایه اجتماعی براي ایشان باشد

  ).34و  12(اجتماعی را براي عامالن تشکیل می دهند، مورد بررسی قرار می دهد

 تکالیف، انتظارات و قابلیت اعتماد ساختارها .1

 ظرفیت بالقوه اطالعات .2

 هاي اجرایی موثرهنجارها و ضمانت .3

 روابط اقتدار .4

 سازمان اجتماعی انطباق پذیر .5

 سازمان تعهدي .6

تر از نظر کلمن سرمایه اجتماعی نماینگر منبعی از انتظارات دوطرفه و بنابراین با شبکه هاي گسترده

 .د و ارزشهاي مشترك، باالتر از افراد قرار می گیردارتباطات، اعتما

سرمایه اجتماعی در مطالعات کلمن جایگاه وسیع داشته، در برگیرنده پایه  واساس نظم اجتماعی 

کلمن موتور . وي دیده می شود) 1994(" 1بنیادهاي نظریه اجتماعی"است که به خوبی در شاهکار 

اسی معاصر بوده و در این چارچوب روشن فکري است که محرکه نظریه انتخاب منطقی در جامعه شن

نظریه گزینش عقالنی با نظریه اقتصاد کالسیک در . ایده سرمایه اجتماعی خویش را پرورش داده است

این دیدگاه که تمام رفتار فردي در زمینه کسب منافع خود است، اشتراك دارد و بنابراین تعامل 

با استفاده از نظریه گزینش عقالنی، کلمن دیدگاه . فته می شوداجتماعی به صورت مبادله در نظر گر

براي آشکار . وسیعی در مورد جامعه به عنوان سیستم هاي اجتماعی رفتار جمعی افراد مطرح ساخت

شدن اصول نظم اجتماعی، کلمن پیشنهاد تجزیه کردن رفتار جمعی به سطح اولویت ها و رفتار فردي 

  ).31(را ارائه نمود

                                                
1.Foundation of social theory 
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می آید که سرمایه اجتماعی سبب شده است تا کلمن راه حلی براي این موضوع که چرا انسانها  به نظر

ا حتی در موقعیت هایی که رقابت، تامین منافع عاجل آنها ر. به همکاري تن در می دهند ارائه کند

نظریه  سرمایه اجتماعی در افکار کلمن به مثابه مفهوم دست نامرئی در سیستم. بهتر ارائه می کند

کلمن سرمایه اجتماعی را نوعی کاالي عمومی در نظر گرفت که . اقتصادي کالسیک ها عمل می کنند

گرچه به دست کسانی که آن را تشخیص می دهند ایجاد می شود ولی منافع آن شامل تمام اجزاي 

  .ساختار می گردد

د که در غیر این صورت بنابراین سرمایه اجتماعی سبب می شود تا همکاري بین افرادي ایجاد شو

  )31(دنبال منافع فردي خود می بودند

در مقاله کلمن در مورد سرمایه انسانی و اجتماعی ، ارتباطات به عنوان ایجاد کننده منابع سرمایه ارائه 

می شود، که با ایجاد تعهدات و انتظارات بین فعاالن ، ساخت اعتماد در محیط اجتماعی، باز کردن 

ارتباطی و برقراري معیارهایی براي رفتارهاي خاص و ایجاد تحریم هایی براي مفت خورها به کانالهاي 

ایجاد سرمایه اجتماعی وابسته است به سازگاري بین فعاالن شبکه هاي مختلف، به . وجود می آید

به . تعریف کلمن از سرمایه اجتماعی پلی است بین رفتار فردي و جمعی. ثبات و به ایدئولوژي مشترك

طور حتم، او سرمایه اجتماعی را نوعی دارایی براي فرد در نظر گرفته است، اما وجود آن، یعنی پدید 

اینکه آیا این منابع در زمان الزم به کار می آیند یا نه، از نظر . است "منابع ساختاري اجتماعی"آمدن

عتماد در جامعه، که هر یکی وجود احترام به تعهدات و دیگري سطح ا: کلمن بستگی به دو چیز دارد

سطح اعتماد که به بازپرداخت تعهدات : دو متاثر از تغییرات در ساختار اجتماعی اند، تغییراتی چون

مانند (منجر می شود احتیاجات حقیقی که افراد نیازمند به کمک هستند ، وجود دیگر منابع کمک، 

خواست کمک از دیگران می که سبب کاهش در(، درجه وفور اقتصادي در جامعه)کمکهاي دولتی

، تفاوتهاي فرهنگی در دادن و گرفتن کمک از دیگران، درجه سازگاري شبکه هاي اجتماعی و )شود

  ).31(پشتیبانی ارتباطات اجتماعی
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  رابرت پاتنام) 4- 2-10

در  1پانتنام معتقد است که سرمایه اجتماعی در قالب و شکل هنجارهاي معامله متقابل تعمیم یافته

به  دقیقاً. می شود که گرفتار بی اعتمادي استماع، باعث کارآیی بیشتر نسبت به جامعه اي یک اجت

همان دلیل که پول کارآیی بیشتري نسبت به مبادله پایاپاي دارد و اگر دو طرف معامله به کاالهاي 

مراتب یکدیگر نیاز نداشته باشند از طریق پول به عنوان واسطه عمل می نمایند و حجم مبادالت به 

بیشتر می شود، اعتماد نیز همانند پول در زندگی اجتماعی عمل نموده و تعامل فراوان در بین مردم 

گوناگون باعث ایجاد هنجار معامله متقابل تعمیم یافته گردیده و مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی 

پاتنام مفهوم . گردد باعث ایجاد تعهد متقابل و مسئولیت پذیري در انجام دادن اعمال و رفتارها می

سرمایه اجتماعی را در مقیاسی متفاوت از بوردیو، لین و کلمن به کار می برد، اگرچه تعریف او از 

  .مفهوم سرمایه اجتماعی مستقیما تحت تاثیر کلمن است

مند هپاتنام سرمایه اجتماعی را واجد هر دو بعد فردي و جمعی می داند و قبل از هر چیز افرادي را بهر

و هم  2بنابراین سرمایه اجتماعی هم کاالي خصوصی .سازد که سرمایه اجتماعی را شکل می دهندمی

پاتنام در کتاب بولینگ یک نفره معتقد است که گرچه سرمایه اجتماعی درون . است  3کاالي عمومی

ممکن است باعث شکل گیري خودهاي ... در گروهاي مختلف قومی، سنی، جنسی، طبقاتی و 4گروهی

باعث اتصال افراد غیر مشابه از  7شود ، اما سرمایه اجتماعی بین گروهی 6و تنگ نظرانه 5انحصاري

بخش هاي گوناگون جامعه با هویت هاي باز و خالی از تعصب به یکدیگر می گردد و اگرچه این دو 

رمایه بسیار مهم هستند، اما جایگزین یکدیگر نبوده و در جامعه از هم جدا نیستند بلکه با آمیزه نوع س

. اي از آنها در گروه هاي اجتماعی روبرو هستیم و از کم و زیاد شدن این دو نوع می توان بحث کرد

                                                
1. Generalized reciprocity norms 
1.Private goods 
2.public goods 
3. Bonding social capital 
4 Exclusive Selves 
5.Narrow Selves 
6.Bridging social capital 
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ماعی در پاتنام در بخش دوم کتاب بولینگ یک نفره به بررسی روند مشارکت مدنی و سرمایه اجت

آمریکا می پردازد و نتیجه می گیرد که کاهش سرمایه اجتماعی به شکل کاهش اعتماد به 

  )29(حکومت،کاهش مشارکت سازمانی فعال و در یک کالم کاهش مشارکت مدنی می گردد

پانتام مفهوم سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردي به کار می گیرد و به چگونگی کارکرد سرمایه 

در سطح منطقه اي و ملی و نوع تاثیرات سرمایه اجتماعی بر نهادهاي دموکراتیک عالقه مند  اجتماعی

در کتاب بولینگ (به همین منظور در دو مطالعه تطبیقی، میان ایالت هاي مختلف در آمریکا . است

در ( 70و هم چنین حکومت هاي منطقه اي تازه تاسیس ایتالیا در شمال و جنوب در دهه ) تک نفره

، تاثیر سرمایه اجتماعی را در تقویت جامعه مدنی و توسعه )کتاب سنت هاي مدنی و دموکراسی

اگرچه او از منافع خصوصی سرمایه اجتماعی نیز . اقتصادي از سوي دیگر مورد بررسی قرار داده است

جهات فردي و جمعی سرمایه اجتماعی اشاره داد،  2و خصوصی 1غافل نبوده و به صورت هاي عمومی

اما به صراحت بیان می دارد که تمرکز و عالقه مندي خاص او منافع خارجی و بهره هاي عمومی 

  ).14(سرمایه اجتماعی است

پاتنام معتقد است که میزان باالي سرمایه اجتماعی در ایالت هاي مختلف باعث ایجاد قدرت جادویی 

 ).29(می گردد دالیش به این شرح است

  در حفظ نفع یا خیر (اگر مردم . مسائل جمعی می گرددسرمایه اجتماعی باعث حل

) عمومی که غیر قابل تقسیم و محروم کردن است مثل هواي پاك یا محیط زیست سالم

با یکدیگر همکاري کنند و هر یک سهم خود را انجام دهند از وضع بهتري برخوردار 

 فتار جمعی قابلاز طرف دیگر ساز و کار نهادي شدن باعث می گردد که ر. خواهند بود

  

 

                                                
1.Public face 
2..Private face 
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قبول از سوي همگان مورد قبول قرار گیرد و شبکه ها و هنجارهاي اجتماعی که باعث  

 .تضمین آنها می شود، در شکل گیري چنین سازو کاري موثرند

  سرمایه اجتماعی باعث تسهیل گردش چرخش هایی می شود که اجازه پیشرفت همسان

 .و یکنواخت جوامع را می دهد

 به صورتی که با . عی باعث بهبود وضعیت و بخت و اقبال نیز می گرددسرمایه اجتما

هایی که به یکدیگر متصل هستند به افرادي هاي مختلف و تواناییگسترش آگاهی از راه

دهد که از تسامح و انعطاف بیشتري برخوردار باشند، که با یکدیگر ارتباط دارند اجازه می

وقتی . منوایی و همدلی بیشتري برخوردار باشندخودخواهی کمتري داشته باشند و از ه

افراد ارتباطشان با دیگران کم می شود، کم تر می توانند راستی و صداقت خود را در داد 

 .و ستد و گفت و گوها درك کنند و در چنین شرایطی مردم کم تر هرز می روند

اجتماعی و نقش آن بر روي تحقیقات وسیعی بر روي تاثیر سرمایه  90تا دهه  1970پاتنام از سال 

کارآیی نهادي در نقاط مختلف ایتالیا انجام داده و نتیجه گرفته که هر کجا سرمایه اجتماعی از میزان 

همچنین وي . یی نهادي و حکومت خوب، تاثیر مثبت داشته استآبیشتري برخوردار بوده بر کار

بعد اول . بین گروهی الزم است معتقد است که هر دو بعد سرمایه اجتماعی چه درون گروهی و چه

بیشتر در ابعاد کوچکتر فردي و تربیتی در شکل سرمایه اجتماعی ) سرمایه اجتماعی درون گروهی(

، براي مسائل بزرگ اجتماعی و )سرمایه اجتماعی بین گروهی(درون گروهی مفید است؛ و بعد دوم

ارکت همه جانبه را می طلبد معماهاي جمعی که نیازمند سرمایه اجتماعی بین گروهی است و مش

بین ( وي رابطه سرمایه اجتماعی را با تساهل که بیشتر با بعد دوم سرمایه اجتماعی . ضروري می باشد

  ).29(نزدیک است در چهار شکل تشخیص می دهد) گروهی
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  تساهل بین  سرمایه اجتماعی و  رابطه 2-2جدول

  سرمایه اجتماعی پایین  سرمایه اجتماعی باال

  تساهل باال  .هرکس هرچه می خواهد انجام فردگرایی،  اجتماع مدنی

  تساهل پایین  هرج و مرج جنگ همه با همه  اجتماع فرقه گرا

  

پانتام موفقیت در غلبه بر معضالت عمل جمعی و فرصت طلبی را که در نهایت به ضرر خود افراد تمام 

گونه اي که همکاري داوطلبانه در جامعه به .می شود به زمینه اجتماعی گسترده آن مربوط می داند

هاي مشارکت مدنی به اي که سرمایه اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهاي عمل متقابل و شبکه

هاي مشارکت مدنی، یکی از اجزاء ضروري سرمایه اجتماعی شبکه. ارث برده اند بهتر صورت می گیرد

مال همکاري شهروندان در جهت منافع متقابل می باشند و هر چه این شبکه ها متراکم تر باشند احت

شبکه هاي مشارکت مدنی، هزینه هاي بالقوه عهد شکنی را در هر معامله اي افزایش می . بیشتر است

فرصت طلبی ، منافعی را که فرد انتظار دارد از دیگر معامالت همزمانش و معامالت آینده . دهند

کت مدنی در زبان تئوري بازیها، تکرار پیوند درونی شبکه هاي مشار. نصیبش شود به خطر می اندازد

  ).13(بازیها را افزایش می دهد

شبکه هاي مشارکت مدنی، هنجارهاي قوي معامله متقابل را تقویت می کند، ارتباطات را تسهیل می 

همچنین اجازه می دهند . کنند و جریان اطالعات را در مورد قابل اعتماد بودن افراد بهبود می بخشد

هاي مشارکت مدنی مورد نظر البته شبکه. ه حسن شهرت ما به دیگران انتقال یافته و پاالیش شوندک

کلمن و پاتنام شامل شبکه هاي افقی می باشند نه عمودي، زیرادر شبکه هاي عمودي جریان عمودي 

العات تر از جریان افقی اطالعات هستند و بخشی از آن به این دلیل است که اطاطالعات غیر موثق

مهم تر این که مجازاتهایی که از . قابل اتکا و درست مانع بهره کشی و استعمار محسوب می شوند

در شبکه هاي عمودي، . همیارهاي معامله متقابل در مقابل تهدید فرصت طلبی حمایت می کنند

  ).13(کمتر براي مقامات عالی وضع می شوند و اگر هم وضع شوند کمتر اجرا می گردند
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. اعتماد  باعث تسهیل همکاري می شود. بعدي سرمایه اجتماعی از نظر پاتنام عنصر اعتماداست عنصر 

هرچه اعتماد در جامعه اي باالتر باشد احتمال همکاري هم بیشتر خواهد بودو خود همکاري نیز 

نا اعتماد که یکی از عناصر ضروري تقویت همکاري است عنصر غیر اختیاري و . اعتماد ایجاد می کند

شما براي انجام دادن کاري ".اعتماد مستلزم پیش بینی رفتار بازیگر مستقل است. آگاهانه نمی باشند

بلکه . کنیدمی گوید آن را انجام خواهد داد به او اعتماد نمی) یا نهادي(به این دلیل که فردي  صرفاً

خلق و خوي او ، انتخابهاي  شما تنها به این دلیل به او اعتماد می کنید که با توجه به شناختتان از

  ).13("ممکن او و توانایی او حدس می زنید که او انجام دادن این کار را برخواهد گزید

وي در چگونگی فرآیند تبدیل اعتماد فردي به اعتماد اجتماعی معتقد است که اعتماد 

تقابل و شبکه در جوامع مدرن پیچیده از دو منبع مرتبط یعنی هنجارهاي معامله م)عمومی(اجتماعی

اعتماد اجتماعی به هنجارهاي معامله متقابل، شبکه هاي  ":وي معتقد است. هاي مدنی ناشی می شود

وجود نهادهاي همکاري . یکدیگر را تقویت می کنند مشارکت مدنی و همکاري موفقیت آمیز، متقابالً

ارت ها و این اعتماد نیز به اما آن مه:جویانه کارآمد، مستلزم مهارتها و اعتماد بین اشخاص می باشند

هاي مشارکت مدنی به هنجارها و شبکه. نوبه خود به وسیله همکاري سازمان یافته تلقین می شوند

همچنین ). 13("رفاه اقتصادي کمک می نمایند و به نوبه خود نیز توسط این رفاه تقویت می شوند

بطه ي این سه عنصر با یکدیگر معتقد به جاي تحلیل خطی در را "تحلیل تعادلی  "پاتنام  به یک نوع

  . است

   همکاري داوطلبانه)5- 2-10
،انجمن 1حجم قابل توجهی از ادبیات سرمایه اجتماعی معطوف به تاثیر داوطلبی و رفتارهاي داوطلبانه

اجتماعی و پیامدهاي اخالقی و بر سرمایه 4و داوطلب گرایی مدنی3روحیه داوطلبی  2هاي داوطلبانه

معتقد است که تئوري پانتام از طریق مرتبط ساختن ) 2001( نوریسپیپا .بوده استارزشی آن 

                                                
 1.Volunteering &voluntary behavior 
 2.Voluntary associations 
 3.Voluntary sprit 
 4.Civic voluntarism 
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هاي داوطلبانه در کارآمدي هاي مدنی و سازمانتفکرات سرمایه اجتماعی با تفکر ضرورت انجمن

هایی را در تعدادي از جامعه شناسان معاصر از نتایج کارهاي پاتنام ایده.حکومت تکوین یافته است

  ).18(هاي اخالقی اخذ کرده اندش آفرینی سرمایه اجتماعی در کنشخصوص نق

- شناخت داوطلبان در مدیریت آنها بسیار مهم و ضروري است و نقشی که آنان می توانند در سازمان

گذاري هاي زیر سرمایهمدیر یک سازمان ورزشی باید در زمینه.هاي ورزشی ایفا کنند،بسیار مهم است

  ).40( :باشد درست و مناسبی داشته

  راهبرد استخدام و بکارگیري داوطلبان -1

  آموزش داوطلبان -2

  ارزش گذاري و شناسایی همکاري داوطلبان -3

  ارزیابی و سنجش داوطلبان-4

داوطلبان دالیل متعددي را براي مشارکت خود بر می شمارند که بطور خالصه به دالیل زیر می توان  

کمک به جامعه و هم نوعان خود در زمینه هاي مورد نیاز جامعه، ارتقاي تجارب کاري، : اشاره کرد

خدمت به دیگران، نیاز به ارتباط،نیاز به دیدارمردم، احساس لذت و سرگرمی،منزلت اجتماعی، کسب 

،مدیریت هر سازمان ورزشی باید به این نیازها و انگیزه ها توجه کند و ...احساس مفید بودن، پاداش و

  ).40(ایطی که هم براي آنها و هم براي سازمان مفید باشند، قرار دهدداوطلبان را در شر

هاي داوطلبی را در سه حیطه دسته البته اسمیت، ناك وپرنسکی عوامل انگیزاننده افراد به فعالیت

هاي فایده نگر،پرداخت مستقیم به طور خالصه، در محرك. فایده نگر، عاطفی،هنجاري: بندي کرده اند

اما محرك هاي عاطفی،تابعی از روابط درونی . مادي به افراد داوطلب ضروري است حقوق و مزایاي

مانند حضور .فرد هستند که باعث توسعه دوستی، منزلت اجتماعی و پیامدهاي مشابه می شوند

  داوطلبان هواداران تیم هاي استقالل یا پیروزي در پیشبرد امور باشگاه مورد عالقشان، و در آخر 
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جاري، محرك هایی هستند که داوطلبان به خاطر عالقه ارتقاي رفاه دیگران یا محرك هاي هن

  ).15(تندرستی و شادابی جامعه به کارهاي داوطلبانه روي می آورند

با این سوال آغاز  1به منظور تقویت اهمیت داوطلب شدن، یک سخنرانی در کنگره فراغت جهانی

. البته این امر غیر ممکن است ).9(؟باان تصور نمودآیا می توانید جهانی را بدون حضور داوطل":شد

مانند خواندن برنامه ها در مدارس، اجراي فعالیتهاي (داوطلبان از طریق یک سري فعالیتهاي پیچیده

زشی محلی، حمایت از شبکه تفریحی در آسایشگاه سالمندان،مربیگري کودکان در باشگاه هاي ور

ر رادیوي عمومی، مشاوره، برعهده گرفتن گشت هاي نجات وط به افراد بی خانمان، کار دهاي مرب

از انجمن هاي محلی تا ( در سطوح مختلف) هوایی و دریایی و همکاري در مسابقات ورزشی مهم

عدم حضور داوطلبان فعال، . به پایداري و تقویت جامعه کمک می کنند) سازمانهاي بین المللی

فته را تا حد قابل توجهی تحت الشعاع قرار می دهد کیفیت زندگی اغلب ساکنان کشورهاي توسعه یا

به عنوان . ، جهت پایداري زندگی خود هزینه هاي گزافی پرداخت نمایندکرد و آنان را مجبور خواهند

هاي دولتی و تامثال، اگر تعداد داوطلبان در حد قابل توجهی کاهش یابد، احتمال می رود که مالی

در یک سري فعالیتهاي روزمره نیز افزایش یابد و مهم تر اینکه هم چنین هزینه هاي مستقیم شرکت 

شاید بسیاري از خصوصیات زندگی اجتماعی ناپدید شده و یا با کاهش شدید مواجه گردید و در 

  ).48(نتیجه ، ادراك جامعه و معناي مرتبط با زندگی اجتماعی تحت تاثیر معکوس واقع شود

رویکردهاي توصیفی مربوط به داوطلب شدن، اطالعات  علیرغم اختالف در روشهاي جمع آوري و

به عنوان . جمع آوري شده از کشورهاي مختلف بیانگر اهمیت و دامنه همکاري داوطلبان می باشد

داخلی  درصد تولیدات ناخالص 14تا  7مثال، در برخی کشورها،ارزش اقتصادي بخش داوطلب بین 

درصد  32، )2000(، در استرالیا )2001هارولد-ساکسون، 2000آیرونمونگر(برآورده شده است

میلیون  704ماه به میزان 12سال به باال در کارهاي داوطلبانه فعالیت داشتند و در طی  18جمعیت 

  ).9(میلیون دالر براي اقتصاد برخوردار است 31تا  24ساعت کمک رساندند که ارزشی بالغ بر 
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متفاوت، ارزش کلی زمان کار داوطلبانه را براي سال  یکهاي نسبتاًبا استفاده از تکن) 2000(آبرونمونگر 

  ).48(میلیون دالر تخمین زد 37، 1997

مایش ملی ارائه داوطلب در سال در پیکه  در گزارش خود اعالم نموده است) 2002( آمار کانادااداره 

هاي ت را به فعالیتمیلیون ساع 5/1 به طور تقریبی )درصد27( میلیون کانادایی 6/5بیش از  2000

دالر (میلیون  17کار تمام وقت و بیش از  459000این فعالیتها براي . نده اداوطلبانه اختصاص داد

 64/5،)2004(بر اساس سازمان کار آمریکا در هزینه هاي حقوقی تخمین زده شده است) کانادا

ساعت کار  52حدود داوطلب شدند که بالغ بر 2003-2004درصد در سال  28/8میلیون آمریکایی 

ارزش زمان داوطلب را در سال )2004(بخش مستقل . داوطلبانه براي هر آمریکایی در سال بوده است

در انگلستان، تحقیقات ملی در مورد داوطلبان . میلیون دالر آمریکا تخمین زد 239در آمریکا، 2000

ارزش اقتصادي فعالیت  .درصد جمعیت داوطلب شدند 48گزارش داد که در این سال  1997در سال 

اگر چه این ارقام .میلیون پوند انگلیس برآورد شدچهل و یک  ،1995داوطلب در انگلستان در سال 

شاخصی از دامنه فعالیت داوطلبی در اختیار قرار می دهد، اما اطالعات اندکی در مورد ماهیت و 

قان و سیاست گذاران ، دستیابی مسئله قابل توجه براي محق. اهمیت نتایج این تالشها ارائه می دهد

. به منافع اجتماعی  است، از جمله ایجاد سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه ناشی از فعالیت داوطلبی

اگرچه دستیابی به سرمایه اجتماعی در هر نقطه اي امکان پذیر است، اما به طور معمول، تولی آن با 

همه اشکال همکاري داوطلبانه از یک ":نویسد ام میاتنپ ).47(بخش دواطلبی در ارتباط بوده است

  ).13(منبع اصلی سرمایه اجتماعی تغذیه می کنند

در آمریکا می  1در یکی از پژوهشهاي اخیر پاتنام که به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و دیگر خواهی

در طول دوره مورد  2دهد که روند انجام اعمال نوع دوستانهپردازد، نتایج نشان می

از یک الگوي با معنا در ارتباط با میزان سرمایه اجتماعی پیروي می کند و ) 1998تا1929(مطالعه

) به معناي کار خوب کردن براي مردمان( وي می نویسد در دیدگاه ما دیگر خواهی. تصادفی نیست
                                                
 1.ALTRUISM 
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جاهاي دیگر نتایج تجربی بخشی از تعریف سرمایه اجتماعی نیست، اما حداقل در آمریکا و شاید در 

نتایج . ثابت می کند که یک پیشگویی کننده بسیار قوي براي دیگر خواهی، اتصاالت اجتماعی است

می دهند و ) کمک هاي خیریه(کاري وي نشان می دهد مردمی که خون می دهند، پول و اعانه

ت اجتماعی بیشتري زمانشان را صرف کارهاي داوطلبانه می کنند، همان کسانی هستند که ارتباطا

  ).61(دارند

هاي نزدیک به در آمریکا نشان می دهد که ایالت 1او با ترسیم نقشه پهنه بندي سرمایه اجتماعی

هایی که در قرن گذشته برده داري رواج کانادا از سرمایه اجتماعی باالتري برخوردارند و در ایالت

وهاي مهاجرت پایدار داراي رابطه با میزان بیشتري داشته ، میزان سرمایه اجتماعی کمتر است و الگ

سپس او سرمایه اجتماعی را با پیامد هاي اقتصادي و اجتماعی مقایسه می . سرمایه اجتماعی است

سرمایه اجتماعی . کند و پی به رابطه وثیقی میان اعمال تحصیالت باالتر و سرمایه اجتماعی می برد

سالمتی اجتماعی به واسطه رابطه اجتماعی قابل پیش . داندك می تواند میزان جرم را پیش بینی نمای

در جوامع با میزان سرمایه اجتماعی باالتر، نابرابري مدنی و اختالف در دستمزدها و . بینی است

  ).18(درآمدها کمتر است

  سرمایه اجتماعی و جامعه شهري) 6- 2-10

ده است که داوطلب شدن به عنوان شد، این مسئله به طور همگانی پذیرفته شهمانطور که قبالً 

طور خالصه عبارتند از ابع اجتماعی حاصله از داوطلبان به من. پیشرفت جوامع بشري منجر می گردد

با یکدیگر  گرچه این موارد در ارتباط تنگاتنگیا. سرمایه اجتماعی، انسجام اجتماعی و جامعه شهري

اوطلب شدن به شمار آمده و بخش داوطلبی قرار دارند، اما سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین نتایج د

به عبارت کلی، مقاالت، سرمایه اجتماعی را به عنوان یک ویژگی . قدرتمندي محسوب می گردد

  ضمنی معرفی می کنند که الگوهاي دخالت شهري، اعتماد و تعهد مشترك میان افراد را تعریف می 
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هایی سرمایه اجتماعی را به عنوان شبکه) 2001(سازمان توسعه و مشارکت اقتصادي ).9(کند

ها هاي مشترك تعریف کرده اند که ایجاد مشارکت میان گروهها و آگاهیبرخوردار از هنجارها، ارزش

  )48(گروهها را تسهیل می نماید بینو 

صحیح جامعه شهري نسبت داده  داوطلب شدن در توسعه سرمایه اجتماعی مفید بوده و به عملکرد

می شود و هم چنین ابزاري براي ارزیابی انسجام جامعه بر حسب مسئولیت و مبتنی بر اعتماد و 

) 2000(2و لئونارد 1جهت پیشتیبانی از این دیدگاه ، اونیکس ). 59(آینداحترام متقابل  به شمار می

سازمانهاي بخش سوم به عنوان . ر داردعنوان کردند که داوطلب شدن در مرکز سرمایه اجتماعی قرا

نه  "ابزاري براي افراد به شمار می آیند تا به یکدیگر متصل شده و رفتاري را بروز دهند که غالبا

. دهدهمیشه، مؤلفه هاي نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی را به یکدیگر پیوند می

سمی و مکانیسم هاي عنوان کرد که سرمایه اجتماعی توسط شبکه هاي غیر ر)2002(3بدکوك

حمایت  از جامعه موجود در یک سري زمینه ها از جمله جوامع مدرسه، باشگاههاي ورزشی و انجمن  

این مسئله نشان می دهد که توسعه سرمایه اجتماعی اگرچه توسط . مسکن تشکیل شده است

یه سرما. سازمانهاي رسمی تسهیل شده است، داراي یک عامل مشخص نیرومند و فوریت است

افزایش . و پیشرفت جامعه در سطح اجتماع به شمار می آید "ماده خام جامعه شهري "اجتماعی 

سرمایه اجتماعی در یک جامعه، مستلزم شبکه هاي جانبی متراکمی است که شامل دخالت داوطلب، 

. ی آیداجتماعی از الزامات توسعه جامعه به شمار م بنابراین سرمایه. اعتماد و منافع مشترك می باشد

پیشرفت جامعه متضمن توسعه کل جامعه و شهروندان آن از طریق ارتباطات اجتماعی دخالت 

  ).51و  48(داوطلب و اعتماد است
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  فرانسیس فوکویاما) 7- 2-10

. مباحث و مطالعات فوکویاما پیرامون سرمایه اجتماعی نیز مانند پاتنام در سطح کالن دنبال شده است

در سطح کشورها و در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادي آنها مورد بررسی قرار او سرمایه اجتماعی را 

بنابراین تعریف او از سرمایه اجتماعی یک تعریف جمعی بوده و سرمایه اجتماعی به منزله . داده است

  .دارایی گروه ها و جوامع تلقی می گردد

- ا یا ارزشهاي غیر رسمی تعریف میفوکویاما سرمایه اجتماعی را به عنوان مجموعه معینی از هنجاره

هنجارهایی که . کند،که اعضاي گروهی که همکاري و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند

باید شامل سجایایی از قبیل صداقت،اداي تعهدات و ارتباطات  تولید سرمایه اجتماعی می کنند، اساساً

همیاري را شالوده سرمایه اجتماعی معرفی می  فوکویاما مانند پاتنام هنجارهاي).28(دوجانبه باشند

فرض بر این است که سرمایه اجتماعی وجود هنجارهاي رفتاري مبتنی بر  ":نماید و می نویسد

هم چنین او مفهوم شبکه را در ارتباط با سرمایه اجتماعی مطرح  ."تشریک مساعی را منعکس میکند

سازمان رسمی به تعریف در نیامده بلکه به صورت  از دیدگاه وي، شبکه به عنوان نوعی)28:(نمایدمی

شبکه گروهی از عامالن منفردي است که در . یک ارتباط اخالقی مبتنی بر اعتماد تعریف می شود

ها و هنجارهاي الزم براي داد و ستدهاي متداول بازار مشترك هاي فراتر از ارزشهنجارها یا ارزش

تعریف جاي می گیرند از هنجار ساده دوسویه مشترك بین دو هنجارها و ارزشهایی که در این . هستند

  ).28(یابدهاي ارزشی پیچیده که مذاهب سازمان یافته ایجاد کرده اند، ادامه میدست گرفته تا نظام

هاي مورد بحث پاتنام در تعریف سرمایه اجتماعی اعم از شبکه هاي مشارکت شود مؤلفهمالحظه می

او با تفکیک . جارهاي اعتماد و همیاري، در بحث فوکویاما نیز تکرار می شودمدنی با روابط افقی تا هن

-اعضاي آنها با یکدیگر همکاري می گروه هاي خیریه داوطلبانه از گروهایی که براي منافعی خاص،

مولد سرمایه اجتماعی  نمایند، دسته اول گروه ها را به واسطه برخورد ایشان از اعتماد با شعاع مثبت،

  هاي نماید؛در همان حال به رابطه معکوس میان پیوندند و مفید به حال جامعه مدنی معرفی میدامی
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شعاع بی (مستحکم اخالقی داخل گروه با میزان اعتماد اعضاي گروه به افراد غیر عضو اشاره دارد 

دیگر  او بر خالف .که گاهی اوقات موجب کاهش همکاري موثر گروه با جامعه  کل می گردد)اعتمادي 

  :  کندبه خصلت جمعی سرمایه اجتماعی تاکید میریه پردازان سرمایه اجتماعی صرفاً نظ

سرمایه اجتماعی زیر مجموعه سرمایه انسانی نیست چرا که این سرمایه متعلق به گروهاست و نه "

از  هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند،در صورتی معنا دارند که بیش .افراد

گروهی که حامی سرمایه اجتماعی اند ممکن است به کوچکی دو دوست .یک فرد در آن سهیم باشد

همکاري می نمایند و یا ممکن  باشند که با یکدیگر تبادل اطالعات می کنند یا در پروژه اي مشترکاً

ازدهی ب(به همین دلیل کارکرد سرمایه اجتماعی ."تري تمامی یک ملت باشد است در مقیاس بزرگ

در نظریات فوکویاما در سطح جامعه است ،او معتقد است میزان باالي اعتماد در یک جامعه )سرمایه 

زنی تر می شود چرا که باعث حذف یا کاهش هزینه هاي مربوط به چانهموجب پیدایش اقتصادي کارا

فوکویاما در زمره کسانی به این ترتیب ). 28(و مراقبت بر اجراي مفاد قراردادهاي اقتصادي می گردد

نظیر کلمن و پاتنام قرار می گیرد که سرمایه اجتماعی ر ا نوعی کاالي عمومی یا به تعبیر نان لین 

  .کند دارایی جمعی قلمداد می

  1 اعتماد اجتماعی) 8- 2-10

هاي نوین سرمایه اعتماد مفهوم کانونی نظریات کالسیک جامعه شناسی و نیز محور اصلی تئوري

آراي نظریه پردازان کالسیک نشان می دهد که . عی و زمینه تعامالت و روابط اجتماعی استاجتما

- اعتماد تنها به صورتی کلی د.آنان بیشتر از اعتماد به همبستگی و انسجام اجتماعی توجه داشته اند

 این در حالی است که حداقل بخش هایی مجزا از آراي نظریه. ردیدگاه هاي آنان منعکس شده است

  .پردازان معاصر مستقیما با مسئله اعتماد مرتبط است
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در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی 

  .درستی حقانیت یک نظریه تعریف شده است

  .یافتهاعتماد بنیادي، اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم : اعتماد به سه شکل اصلی مطرح است

اعتماد بنیادي نگرشی است نسبت به خود و دنیاي پیرامون که رفتار و اعمال ما را متاثر می سازد و 

موجب تقویت این تفکر می گردد که افراد و امور جهان قابل اعتمادند و بر استمرار و ثبات این باور 

  ). 3(صحه می گذارد

این شکل از اعتماد موانع . را نشان می دهد شکلی دیگر از اعتماد که در روابط چهره به چهره خود

. ارتباطی را مرتفع می سازد و با کاستن از حالت دفاعی، بسیاري از تعامالت موثر را موجب می شود

اعتماد بین شخصی در روابط و برهم کنش هاي اجتماعی معنا پیدا می کند، توسعه می یابد و تقویت 

و هم چنین میزان و گستره روابط ) ابزاري یا اظهاري(عی البته کیفیت و نوع روابط اجتما. می شود

اجتماعی که از آن تحت عنوان سرمایه اجتماعی نام برده می شود در ایجاد و تقویت اعتماد بین 

اعتماد تعمیم یافته را می توان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه  ). 7(شخصی تاثیر بنیادي دارد

اعتماد تعمیم یافته در سطح ملی . اي قومی و قبیله اي تعریف کردجداي از تعلق آنها به گروه ه

ملت  - جدیدي است که همراه با شکل گیري دولت هاي مدرن یا دولت گسترش می یابد پدیده نسبتاً

و الزمه همکاري و مشارکت میلیونها شهروندي است که جوامع پیچیده و مدرن . مطرح می شود

  ).3(امروزي را تشکیل می دهند

نگلهارت افزایش مشارکت در مغرب زمین را با سه عامل ارتقاي سطح تحصیالت و اطالعات عمومی، ای

تغییر هنجارهاي حاکم بر مشارکت و تغییر در اولویت هاي ارزشی که تاکید کمتر بر نیازهاي آنی 

  ).11(داشته و بر حق ابراز نظر تاکید بیشتري می ورزند، مورد تبیین قرار داده است

به نظر او اعتماد به یکدیگر از عوامل . وي رابطه بین اعتماد و مشارکت را مورد توجه قرار می دهد

موثر در مشارکت می باشد، زیرا به واسطه اعتماد رفتارها قابل پیش بینی می گردد و در نتیجه حوزه 

گ مدنی، آن چنان که آلموند و وربا  در طرح مبحث فرهن. کنش و تصمیم گیري تقویت می گردد
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اعتماد را از لوازم فرهنگ دموکراتیک دانسته اند و به این نتیجه رسیدند که اعتماد به یکدیگر شرط  

حس اعتماد هم . تشکیل روابط ثانوي است و به نوبه خود براي مشارکت در هر جامعه اي الزم است

  ).53و  11( چنین براي اجراي  قوانین دموکراتیک الزم است

  دیدگاه هاي نظري اعتماد اجتماعیمقایسه  3-2جدول

  تعریف اعتماد  نوع اعتماد  مبناي اعتماد  سطح مطالعه  سطح تحقیق  نظریه پرداز

  مباحث اجتماعی  کالن  امیل دورکیم
  :اشتراك

  :تفاوت
 -----------  

احساس همبستگی با گروه در دو سطح مکانیک 

  .گانیکورو ا

  ----------   تجانس  ساخت اجتماعی  کالن  فردبتاند تونیس
اتحاد به منظور دستیابی به مقاصد مشترك در 

  .کمین یافت

  کنش  کالن  ماکس وبر
  منافع متقابل

  بورکراسی

  شخصی

  انتزاعی

پیش بینی پذیري رفتار کنشگران بر اساس قاعده 

  .باور به مشروعیت نظام و حق حکومت/ یی رآکا

  کنش  کالن  تالگوت پارسوتز
توافق در ارزشهاي 

  جمعی

  شخصی

  انتزاعی

مدل درونی شده ارزشها و هنجارها و تعهدات و 

حقوق معین که قدرت پیش بینی در فعالیت 

  .هاي روزمره را افزایش می دهد

  ساخت اجتماعی  کالن  رونالد اتگلهارت
اقتصادي  توسعه

  سیاسی

  شخصی

  انتزاعی

شرط روابط ثانوي و مشارکت سیاسی موثر در 

  .دیگراندموکراسی و الزام اخالقی نسبت به 
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  مشارکت ورزشی و سرمایه اجتماعی)9- 2-10

مشارکت مفهوم پیچیده اي  است، چون شکل یا نوع برجسته اي نسبت به دیگر اصطالحات جهت 

براي آزمون رابطه بین ورزش و . یافته استقدرت بخشیدن به سرمایه اجتماعی مستمر یا تعمیم

الزم است و ما آن را تعهد نسبت به ورزش می نامیم که  سرمایه اجتماعی تعریف جامعی از مشارکت

شامل معانی گسترده و وسیعی جهت افرادي که در ورزش و سازمان هاي ورزشی مشغولند، می شود 

براي مثال، یک داور بسکتبال که داوري سه بازي را در هفته برعهده می گیرد جهت اجراي بازي 

همچنین در این باشگاه ورزشی، . سهیل کننده استبراي باشگاهی که دویست عضو دارد فردي ت

ما . رئیس باشگاه که به صورت داوطلبانه مشغول به کار است نیز یک تسهیل کننده به شمار می آید

براي کنش متقابلی که بین ورزش و سرمایه اجتماعی ) داوطلبان(از مثال تسهیل کنندگان ورزشی

  ).55(وجود دارد، استفاده کردیم

را می توان حرکت آگاهانه، فعال، آزاد و مسئولیت آوري دانست که براي امور ) وطلبیدا(مشارکت 

  ).20(جامعه ضروري است

بر مبناي چگونگی عضویت یا کیفیت دخالت مردم به طور کلی چهار گونه مشارکت را می توان از هم 

  :تفکیک کرد

خانوادگی، هاي هاي اجتماعی است و در گروهمنشا آن در سنت: مشارکت طبیعی  -1

 .)آگاهانه و از روي اختیار افراد نیست( خویشاوندي،گروه دوستان و همساالن است؛

اي دارد و در در این نوع ، عامل بیرونی نقش اساسی و تعیین کننده: مشارکت اجباري -2

استفاده از نیروي کار رایگان براي اجراي : طول تاریخ سوابق متعددي دارد، مانند 

 .دیوار بزرگ چین طرحهاي مختلف مانند

مشارکتی بدون نفوذ و یا دخالت عوامل خارجی است و : مشارکت ارادي یا داوطلبانه -3

 :شرکت فرد ارادي و آگاهانه است؛ که خود بر دو قسم است
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 مشارکت داوطلبانه غیر منصفانه 

 مشارکت داوطلبانه منصفانه 

جامعه و در واقع مشارکتی خودجوش و نهادي در بین افراد یک : مشارکت خود انگیخته -4

نوعی قرارداد اجتماعی تلقی می گردد که این قرارداد ناشی از اراده و خواست نفسانی 

اند اند و افراد جامعه مقداري از آزادي خود را از دست دادهاست که نهاد را به وجود آورده

 ).20(ها مورد حمایت نهاد قرار گیرندتا در سایر زمینه

، واقعیت هاي اجتماعی را )گزینش عقالنی(ردازان انتخاب منطقی کنش در زمینه مشارکت، نظریه پ

هاي آدمیان می دانند و آدمیان را کنشگرانی هدفمند، آزاد، ارزش مدار و محتاط تلقی محصول کنش

بر . هاي اجتماعی بر زمینه هاي فردي و عاملیت انسانی تاکید دارندمی کنند و براي تبیین واقعیت

ها و منافع خود را در اشکال مادي و غیر انسانها موجوداتی حسابگر هستند که هزینهمبناي این نظریه 

هاي این دسته از صاحبنظران، کنش. زنندمادي محاسبه می کنند و سپس دست به اقدام و کنش می

  ).26(جمعی را محصول عمل مجموعه افراد تلقی می نمایند

کلندرمن و گائوتري با رویکرد نظریه انتخاب منطقی به برخی صاحبنظران اجتماعی از جمله سیلز، 

  :موضوع مشارکت پرداخته اند که به اختصا ر به طرح دیدگاههاي آنان می پردازیم

  1دیوید سیلز) 10- 2-10
  

به نظر وي . ثر بر مشارکت برآمده استؤسیلز با رویکرد روان شناسی اجتماعی درصدد تبیین عوامل م

: ثانیاً. محاط شده اند ...) منزلت، تعلیم و تربیت، مذهب و(وهاي اجتماعیافراد در بطن نیر اوالً

از نظر آمادگی براي  دها و استعدادها موجب می شوند که افراتفاوتهاي شخصیتی از نظر توانمندي

هاي اجتماعی و روان تاثیر پیش شرط: ثالثاً. پاسخ دادن به محرکهاي اجتماعی متفاوت باشند

هاي اجتماعی شامل نهادها و ت اجتماعی افراد تا حدود زیادي بستگی به محیطشناختی بر فعالی

                                                
 1. David selze 
 



 51 
 

به نظر سیلز  ).36(هاي فرهنگی و سیاسی داردالگوي باورها، اعتقادات و ارزش ساختارهاي اجتماعی،

هاي اجتماعی به شدت به هم هاي شخصیتی و محیطمتغیرهایی مانند نیروهاي اجتماعی، تفاوت

دهد و هر تحلیلی که فقط مبتنی بر ري درآنها مشارکت را کاهش و یا افزایش مییتغی اند و هرمرتبط

  ).36(یکی از آنها باشد، گمراه کننده و ناقص است

  1کلندرمن) 11- 2-10

  :در کنش جمعی سه انگیزه را مطرح می کند) داوطلبی (وي براي مشارکت 

  هاي هدفانگیزه -1

 هاي اجتماعیانگیزه -2

 انگیزه پاداش -3

-به عمل مشارکت می بیند و انگیزه 2هاي اجتماعی را در قالب واکنش دیگران مهمکلندرمن انگیزه

ها و فواید مشارکت در نظر می هاي هدف و پاداش را در قالب اعتقاد به مشارکت و توجه به هزینه

وزن یافته . اراده و تصمیم افراد در کنش جمعی مجموعه اي وزن یافته از این سه انگیزه است. گیرد

به این دلیل که انگیزه ها می توانند براي افراد متفاوت، وزن هاي متفاوتی داشته و مکمل یکدیگر 

  ).26(هاي این انگیزه ها بر حسب نوع کنش تغییر خواهند کردباشند و نیز وزن

ابعاد نظري مطرح شده توسط سیلز و کلندرمن در خصوص مشارکت متمرکز بر زمینه هاي عمدتا 

اما در منابع جامعه شناختی در خصوص عوامل موثر در مشارکت، . ی موثر بر مشارکت می باشندروان

اقتصادي، تجارب شغلی، برخورداري از اطالعات،  –بر متغییرهاي میزان تحصیالت، موقعیت اجتماعی 

  .تاکید شده است... اعتماد اجتماعی در سطوح بین فردي و نهادي ، مشروعیت و

  

                                                
 1.klanderman 
 2. Significant others 
 
 
 



 52 
 

  

  1گائوتري)12- 2-10

از نظر گائوتري مشارکت چندین مرحله را پشت سر گذاشته است و با جریان هاي پیاپی گوناگونی در 

  :کندارتباط بوده است که او آنها به صورت زیر جمع بندي می

  .که به صورت گفت و گو با مردم متجلی می شود:مشارکت ابتدایی و رسمی-1

روان شناختی،  - نوعی از بسیج اجتماعی است که با فنون اجتماعی:شرطیگرایانه و مشارکت رفتار-2

  .شودهاي آموزشی و ساختارهاي فرهنگی انجام میرسانه

  .را بهترین شیوه مشارکت می داند)جذب(یا )اتحاد(این نوع مشارکت :مشارکت ادغام گرا-3

که سعی :و چند فرهنگی مشارکت به عنوان یک فرآیند اجتماعی عام،جامع،همه جانبه،چند بعدي-4

از این دیدگاه ). توسعه مشارکت(هاي مردم را در همه مراحل توسعه شرکت دهددارد همه گروه

اي باز و قابل اصالح قرار دارد و از مشارکت چیزي جز برنامه براي جامعه نیست که بر محور نظریه

  ).35(مشارکت است ترین مفهوماین پیشرفته. گیردهاي اصلی تفکر دوران بهره میجریان

به نظر گائوتري مشارکت را نمی توان به نحو موثر بکار بست ،مگر آنکه عالوه بر وجود اراده سیاسی 

هاي اجتماعی مناسب براي ترویج آن و برخی شرایط دیگر ها و سازماندر دولت ،قوانین الزم و نهاد

  ).35(کنندگان ارتباط دارد موجود باشدکه به خود شرکت

عبارتند از بیسوادي و فقدان اطالعات، موانع زبانی و فرهنگی، ) داوطلبی(وي علل عدم مشارکتاز نظر 

بینی فرد در خصوص کارآیی مشارکت،کمبود وقت و نیز عدم آمادگی مسئوالن دولتی جهت گفت و بد

  ).35(گو و پذیرش اظهار نظر مردم

می تواند ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي باشد، اما منظور ما  مشارکت انواعی دارد که معموالً

  .در اینجا بعد ورزشی آن است

                                                
 1.Goatri 
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گروهی جهت ارتباط با افراد نا آشنا براي ایجاد سرمایه اجتماعی برون ":می نویسد) 2000:411(پاتنام

هاي تیمی ورزشمان برویم و به این دلیل، اي، سیاسی و اجتماعیهاي حرفهباید به فراسوي هویت

  ).57("محل مناسبی جهت ایجاد سرمایه اجتماعی هستند

ورزش و سرمایه اجتماعی نتیجه این پیش فرض است و دیگران این را قبول دارند که ورزش یک 

هاي معمولی مربوط به بررسی ساده در مورد صحبت. سازمان، قادر به ایجاد سرمایه حیاتی است

گذاران موسسات آموزشی، مدیران ورزشی، روزنامه ن است که سیاستورزش و اوقات فراغت نشانگر ای

نگاران، ورزشکاران و مفسران بر این باورند که ورزش ابزاري براي ایجاد توسعه و حفظ سرمایه 

  ).57(ورزش نقش اصلی رادر تسهیل پیوستگی اجتماعی و حضوراجتماعی ایفا می کند. اجتماعی است

نشان کردند که ورزش در ایجاد منافع اجتماعی و کمک به ارتباط با ، خاطر )2000(شاگار و سینما

  ).57(سازي سرمایه اجتماعی استسرمایه اجتماعی نقش دارد و ورزش، وسیله اي براي ایجاد و باز

هاي ملی ورزش کشورهایی از قبیل استرالیا، کانادا، زالندنو و بریتانیاي کبیر به نقشی که سیاست

  .یه اجتماعی دارد، اشاره می کندورزش در ایجاد سرما

گردد، از قبیل با وجود این درآمد ناشی از سرمایه اجتماعی منجر به اهداف سیاسی و ابزاري می

کنندگان پیشرو در ورزش به جاي هر یک از سیاستهاي حمایتی از نخبگان ورزشی و ترویج شرکت

هر چه افراد ارتباط . راهم می سازدعناصر سیاسی مستقیم که انسجام اجتماعی و مشارکت جمعی را ف

بیشتري بین خودشان برقرار کنند، آنها را از نظر احساسی ، اجتماعی،جهانی و اقتصادي توانمندتر می 

  ).57(کند

به جاي مشارکت استفاده می کنیم تا از تاکید بر روي بازي کردن ورزشی  ما از کلمه مداخله عمداً

سه شکل کلی مداخله ورزشی است همراه با تسهیل کننده ها  بازي در ورزش یکی از. جلوگیري کنیم

کنند ، شامل افرادي که کمک می. مداخله ورزشی مفهومی پیچیده و چند وجهی است. و تماشاگران

کار تازه اي که توسط هاروي .دهندکنند و یا کاري انجام نمیتسهیل می کنند یا ورزشی را تماشا می

وي . انجام گرفت نشان داد که سرمایه اجتماعی با مشارکت ورزشی ارتباط مستقیم و کاملی دارد
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دریافت که سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه گذاري و معامالت انجام شده موجب داوطلبی دراز 

  ).57(می شود) مشارکت ورزشی(مدت

  تعریف داوطلبی) 2-11
  

-سراسر دنیا،گروه هاي وسیعی از مردم وقت خود را صرف فعالیت هاي داوطلبانه می کنند، انگیزهدر 

داوطلبی، فعالیتی در جهت .هاي این افراد صرف نظر از نوع فعالیتشان،کمک به دیگران می باشد

بدون دریافت وجه است که داوطلبان در این خدمت ) افراد یا گروه ها(کمک به شخص یا اجتماع

  .انی هیچ گونه ارتباطی با افراد یا گروه از نظر خویشاوندي یا سازمانی ندارندرس

در آن .واژه داوطلبی داراي ریشه التین است که به قرن چهاردهم پس از میالد باز می گردد

به فردي اطالق می شد که مجبور و محدود به انجام کاري نشده بود و بر  "Voluntarius"زمان

واژه داوطلب در قرن هفدهم پس ازمیالد وارد زبان .زدخود دست به آن کارمیاساس تمایل شخصی 

انگلیسی شد و توصیف کننده فردي بود که بر اساس میل شخصی و نه از روي اجبار و فشار وارد 

به معنی امید ، تصمیم و ") velle یا valo( کلمه داوطلب از شکل التین آن.خدمت نظامی می شد

شور هاي غربی داوطلب به کسی اطالق می شود که براي منافع شخصی کار در ک.آمده است "میل

نمی کند، و توسط قانون کار جهت انجام خدمت اجبار نمی شود؛ اما کار آنها به طور آزادانه براي 

  ).41(اصالح جامعه و دستگیري و کمک به دیگران است

از این رو به .پیچیده است قع امري کامالًساده می باشد،اما در وا تعریف داوطلبی اگرچه در ظاهر نسبتا

نظر می رسد که واژه داوطلب از مبناي متداولی برخوردار باشد؛ولی محققین در مورد معناي آن به 

ي تعریف داوطلبی که آن را برحسب انگیزه با توجه به دامنه گسترده. توافق همگانی دست نیافته اند

هاي هاي داوطلبی و انجمنسازمان(و محیط)تفریح و کار براي(ها،فعالیت)نوعدوستی و نفع شخصی(ها

کنان و ). 9(تقسیم بندي می کنند،رسیدن به یک مفهوم مشترك امري دشوار است) وابسته به دولت

عنوان کردند که عدم دستیابی به شناخت مشترك از مفهوم معناي داوطلبی ) 1991(گلن - گلدبرگ
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افراد پرسیده می شود آیا تا کنون داوطلب شده وقتی از .باعث سردرگمی در پاسخ می گردد

اید؟مطمئن نیستند،کاري را که انجام می دهند،کار داوطلبانه است یا خیر؟ایشان همچنین عنوان 

کردند که مشخص کردن حد و حدود واژه داوطلب و نیز تاکید بر معناي آن حائز اهمیت است؛نه 

آنها چهار مفهوم کلیدي را .دستمزد استفاده گردد اینکه از این واژه براي تمامی فعالیت هاي بدون

  :براي داوطلب شدن شناسایی کردند

  انتخاب آزاد

  )حق الزحمه(پاداش

  )زمینه اي که در آن فعالیت داوطلبانه اجرا شده است(ساختار

  افراد ذینفع

وطلب دا« محققان مذکور براي هریک از این مفاهیم،پیوستاري ایجاد کردند تا بین آنچه که آنان 

در این پیوستار،داوطلب واقعی به کسی اطالق .و داوطلبان معمولی نامیدند،تمایز حاصل شود» واقعی

می شود که به طور آزادانه و بدون دریافت پاداش یا منافع مالی در فعالیتهاي داوطلبانه در قالب یک 

این فعالیت ها سود می ساختار رسمی شرکت نماید و هیچگونه وابستگی با افرادي نداشته باشد که از 

  ).51و  45(چنین رویکردي، باعث تفاوت تعریف داوطلبی با سایر معانی داوطلب شدن می شود.برند
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  ابعاد تعاریف داوطلب 4-2جدول

  گروه ها  ابعاد

  انتخاب آزاد
  

  

  پاداش

  
  ساختار

  

  

  افراد ذینفع

  

  )توانایی انتخاب داوطلبانه(تمایل آزاد -1             

  غیر اجباري نسبتاً -2

  به داوطلب شدن) التزام(تعهد -3
  

  به هیچ وجه -1                        

  بدون انتظار  -2

  پرداخت هزینه ها - 3 

  دستمزد اندك -4 
  

  رسمی -1                                              

  غیر رسمی  -2    
  

  مفید بودن براي دیگران -1                     

  مفید بودن براي دوستان و وابستگان -  2       

  مفید بودن براي خود-3

  

  

ي ساختار داوطلبی شناسایی پنج مفهوم را به عنوان عوامل تشکیل دهنده) 1998(اسمیت -دیویس

حاصل از فعالیت داوطلبانه، ساختار پاداش،آزادي اراده، ماهیت سود :این عوامل عبارتند از.کرد

با بررسی تعاریف ارائه شده از داوطلبی مشخص شد که نمی توان ). 9(سازمانی و میزان تعهد داوطلبان

کامل ترین تعریف براي داوطلبی که بهترین کاربرد را .به تعریف جامع و کاملی از این واژه دست یافت

، )آزادانه(او داوطلب را فردي با اختیار کامل.رائه کردا) 1999(در ورزش دارد،تعریفی است که پائول

این تعریف تمام ). 9(بدون توقع پاداش،در یک محیط رسمی براي کمک به دیگران معرفی می کند

ضمن اینکه اصول اساسی .وظایفی که داوطلبان ورزشی آن را بر عهده می گیرند را شامل می شود

  .مفهوم داوطلبی نیز در آن رعایت شده است
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  نیاز به خدمات داوطلبانه) 2-12

امروزه سنت داوطلب شدن در اکثر کشورها و جوامع وجود دارد که منشا آن به سازمان هاي وابسته 

انجمن هاي داوطلبانه در ایران نیز داراي قدمت دیرینه اي . به مذهب و شوراهاي محلی برمی گردد 

که ایزد در / و نیکی می کن و در دجله انداز ت "در جامعه ایرانی که عمل خیر براساس سنت . است 

انجام می شود ، فرآیند فعالیت هاي داوطلبانه به شکل حمایتی بوده و عموما ً  "بیابانت دهد باز 

در ایران هم مانند بسیاري از . عملکرد آن غیر شفاف و مبتنی بر پنهان نگاهداشتن امر خیر است 

بیشترین نقش را در ساماندهی فعالیت هاي ) ساجد حسینیه ها و م( کشورها ، مراکز مذهبی 

. و هدف از تشکیل چنین انجمن هایی کمک به نیازمندان جامعه بوده است . داوطلبانه داشته اند 

انجمن هاي داوطلبانه در ایران را می توان براساس سابقه و نوع کارکرد در هشت دسته طبقه بندي 

  ).9) (4-2جدول( نمود 
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  دسته بندي انجمن هاي داوطلبانه حمایتی در ایران  5- 2 لجدو

  اشکال مدرن  اشکال سنتی  کارکرد

  -  هیئت هاي عزاداري  مذهبی

  ...گروههاي کوهنوردي،اسکی و  شکارچیان، زورخانه  ورزشی ، تفریحی

  ...سندیکاها و اتحادیه ها و   اصناف  اقتصادي،شغلی،حرفه اي

  ...شوراي کتاب کودك و  .)ق4قرن(الصفاانجمن اخوان   فرهنگی، آموزشی

  احزاب  انجمن غیبی،فتئت،اسماعیلیه  احزاب،گروههاي سیاسی

  گروههاي امنیتی در شرق کشور  .)ق2(عیاران ،لوطی ها ،جوانمردان  وطن پرستانه،چریکی

  انجمن هاي علمی مختلف  . )ق 3و2قرن(نهضت ترجمه   علمی، تخصصی

  انجمن هاي حمایتی و رفاهی  هیئت هاي خیریه  رفاه اجتماعی

  

  

از دیدگاه تاریخی سنت داوطلب شدن و خدمت به جامعه در برخی کشورهاي غربی مانند آمریکا از 

آنان دریافتند که بقاي آنها به ارتباط با یکدیگر و کمک به . زمان ساکنان اولیه آغاز شده است 

تهیه منابع و ساخت خانه هاي مشخص و همدیگر در امور مختلف مانند دفاع از محل سکونت خود ، 

داوطلبی نوع فرهنگ مشارکت در بین جامعه است ، در این نوع . تسهیالت عمومی بستگی دارد 

فرهنگ افراد اعتقاد دارند ، براي کمک به خود ، آنها باید کارهاي سخت انجام داده و به نیازمندان 

  .کمک نمایند 

اجتماعی مختلف در سایر کشورها توسط انجمن هاي داوطلبانه با برعهده گرفتن برخی از برنامه هاي 

در سال هاي . در تمامی سطوح ، نقش دولت ها در برنامه ریزي در این گونه فعالیت ها کاهش یافت 

اوال ً مردم بر این باورند که دولت . اخیر به علت برخی عوامل ، فعالیت داوطلبانه افزایش یافته است 
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بنابراین فشارهاي زیادي براي . فعالیت نکرده اند ) عموم(صادي آنان به نفع افراد ها و برنامه هاي اقت

چنین فشاري زمانی قابل تحمل است که افراد به . جبران این کاستی ها برآنها تحمیل شده است 

این نظریات به تاسیس انجمن هایی منجر گشته است . عنوان گروه هاي فعال با یکدیگر متحد شوند 

  .نام می برند  ١ن به عنوان سازمان هاي بخش سومکه از آ

عامل دوم ریشه در فعالیت هاي بودجه اي دولت هاي غربی داشت ، چون تخصیص اعتبار براي برنامه 

با شناخت نیازهاي این نوع برنامه هاي اجتماعی ، رهبران این . هاي اجتماعی کاهش یافته بود 

آنان اعتقاد دارند که بخش هاي داوطلبانه و غیر . ید کردند کشورها بر نقش فعالیت هاي داوطلبانه تاک

انتفاعی باید در جوامع رشد نماید ، سقوط این بخش ها بر رشد دولت و خدمات تجاري تاثیر منفی 

پس باید . برجاي خواهد گذاشت و این سقوط باعث از بین رفتن حس اجتماعی افراد جامعه می گردد

در فرمانداري و استانداري ها نیز اقداماتی . ه و از آنها حمایت کرد این فعالیت ها را تشویق نمود

همان طور که قبال ً عنوان شد ، . مشابه به منظور حمایت از فعالیت هاي داوطلبانه مشاهده می شود 

در بسیاري از شهرها ، سازمان هاي ورزش و سرگرمی جهت اجراي برنامه هاي خود بر داوطلبان 

  .متکی هستند 

در . دیگر در اهمیت داوطلبی ، بروز تغییراتی است که همواره در محیط کاري روي می دهد  عامل

بخش . گذشته ، پیشرفت ها و نوآوري هاي تکنولوژي بر  بخش داوطلب تاثیر متفاوت داشته است 

ه عمده اي از جامعه ، به علت ساعات و هفته ها و ماه هاي کاري کمتر ، زمان بیشتري را می توانند ب

این زمان باید به طرز کارآمد صرف می شد تا با . این نوع فعالیت هاي داوطلبانه اختصاص دهند 

داوطلب شدن یکی از راه هاي دستیابی به رشد و آسایش فردي به . سالمت و شادمانی همراه باشد 

از . شود بنابراین منابع انسانی بیشتري باید به بخش هاي داوطلبانه اختصاص داده . شمار می آید 

. طرف دیگر ، نوآوري ها در بخش تکنولوژي، برخالف وعده ها به اوقات فراغت بیشتر منجر نگردید 

هاي برعکس ، این نوآوري ها به همراه رقابت خارجی شدید باعث گردیده است تا بسیاري از سازمان

                                                
 1.Third – Sector Organizations 
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. حقوق کمتري دهند صنعتی و تجاري ، نیروي کارآمد خود را کاهش و به دیگر کارکنان باقی مانده ،

در نتیجه این عمل،بسیاري از کارکنان ساعات کاري خود را افزایش دادند و یا در بیش از یک شغل 

آمارها نشان می دهد که شهروندان از زمان و انرژي کمتري براي داوطلب شدن . مشغول به کار شدند 

  .برخوردارند 

خدمات انسانی با گذشت زمان ) نیاز ( رخواست براساس اظهارات محققین ، انتظار دیگر این بود که د

. افزایش یابد ، به گونه اي که هیچ یک از بخش هاي دولتی و خصوصی قادر به رفع این نیاز نباشد 

به نظر می . بنابراین ، براي ارائه این خدمات ، باید فشار بیشتري بر بخش داوطلبانه تحمیل گردد 

فزایش خواهد یافت و در آینده ، این اقدامات ، عامل تعیین کننده رسد که نیاز به اقدامات داوطلبانه ا

  ).51و  9( ي چگونگی اداره جامعه و اطمینان از رفاه شهروندان به شمار خواهد آمد 

  سازمان هاي داوطلب)  2-13
   

فعالیت هاي داوطلبانه در زمینه هاي گوناگون سازمانی با اهداف و انگیزه هاي مختلف صورت می 

 "، در کتاب ) 1972( ١سیلس. ، بنابراین باید به انواع سازمان هاي داوطلب توجه اساسی کرد  پذیرد

  :سازمان داوطلب را به صورت زیر تعریف کرده است  "منابع انسانی در ورزش و تفریحات 

در جهت کمک به منافع مشترك اعضاء شکل گرفته است و ) 1یک گروه سازمان یافته از افراد که  "

این گروه ها مستقل از دولت ) 3ویت در آن داوطلبانه می باشد ، نه اجباري یا اکتسابی و عض) 2

  ).9( "فعالیت می کنند 

یک گروه سازمان یافته « از یک انجمن است ) 1986( ٢تعریف سیلس از سازمان مشابه تعریف ناك

دهند ، دستمزدي تعلق  که به اغلب اعضاي آن خواه افراد یا سازمان ها در قبال کاري که انجام می

این تعاریف به حدي گسترده است که یک سري از سازمان ها مانند باشگاه هاي ورزشی  .»نمی گیرد 

محلی تا هیات ها و فدراسیون هاي ورزشی سازمان یافته را در بر می گیرد و منافع گروهی از افراد یا 

                                                
 1.Sills(1972) 
2.Knoke (1986) 
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که این مؤسسات داوطلبانه نیز با یکدیگر  از آنجا. سازمان ها و یا ایدئولوژي خاص را افزایش می دهند

طبقه بندي هاي متعددي در . تفاوت دارند ، می توان  آنها را به گروه هاي خاص تقسیم بندي نمود 

 "در کتاب ) 1977( ١این زمینه صورت گرفته است،اما مدل ارائه شده توسط پالیسی و جاکوبسن

این . مناسب ترین مورد براي اهداف این تحقیق می باشد  "منابع انسانی در ورزش و تفریحات 

طرح آنان شامل . محققان در این رابطه از طرح هاي ارائه شده توسط محققین قبلی کمک گرفتند 

  ).1- 2شکل (گروه از سازمان هاي داوطلبی بود پنج

 2براي اعضاء مولد –سازمان هاي سودمند  -1

 3مولد براي دیگران –سازمان هاي سودمند  -2

 4سازمان هاي مبتنی بر عملکرد -3

  5سازمان هاي مبتنی بر معاشرت پذیري -4

 6سازمان هاي مبتنی بر مذهب و ایدئولوژي -5

  مولد براي اعضاء –سازمان هاي سودمند ) 1- 2-13

و تداوم می یابند ؛ مثال ً ، برخی سازمان هاي داوطلب به منظور منافع اعضاي آن ایجاد شده اند 

در ورزش نیز می توان به . اتحادیه کارگري براي تامین حقوق ، مزایا و منافع آن تشکیل شده است 

، مربیان و غیره اشاره کرد که به منظور افزایش رفاه اعضاي انجمن هاي بازیکنان، انجمن هاي داوران

  .اند خود ایجاد شده

  مولد براي دیگران  –سازمان هاي سودمند ) 2- 2-13

به ) مانند صلیب سرخ و جمعیت هالل احمر ( مولد براي دیگران  –سازمان هاي داوطلب سودمند 

منظور تولید کاال و خدمات و دستیابی به فواید جامعه و یا یکی از بخش هاي محروم مشغول به کار 
                                                
3.  Palisi& Jacobson(1977) 
 1.Instrumental – productive for members 
 2.Instrumental – productive for others 
 3.Expressive – pleasure in performance 
4. Expressive – sociability 
5. Expressive – ideological 
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یشرفت چیزي یا فردي بجز اعضاي خود است و این فعالیت هدف اصلی آنها تغییر و یا پ. می باشند 

تفریحی  –در آمریکا برخی سازمان هاي خیریه به ارائه خدمات ورزشی . ها مزایایی براي اعضاء ندارد 

مانند بسکتبال ( هدف اصلی فدراسیون هاي ورزشی ملی . براي جوانان جامعه مشغول می باشند 

می باشد ، مدیریت و تنظیم فعالیت هاي خود در جهت منافع که نوعی سازمان داوطلب ) کانادا 

  .شرکت کنندگان در ورزش است 

  سازمان هاي مبتنی بر عملکرد) 3- 2-13

ادر به شرکت انحصاري در آن در این سازمان ها ، فعالیت هایی بر عهده گرفته می شود که اعضاء ق

فقط به منظور ایجاد لذت و ) گ و غیره مانند رقص چوب ، بولین( فعالیت هاي این سازمان  . هستند

لیگ والیبال داخلی و لیگ بولینگ عمومی در کانادا مثال . خوشی می باشد نه تولید کاال و خدمات 

سازمان هاي خارجی از جمله انجمن ملی یا گروه هاي حرفه . هایی از این نوع سازمان ها می باشند 

دا بر فعالیت هایی نظارت دارند که انجمن ها در حول و اي مانند انجمن بولینگ آمریکا و کرلینگ کانا

  .حوش آن پایه ریزي شده اند 

 سازمان هاي مبتنی بر معاشرت پذیري) 4- 2-13

برخی سازمان هاي ورزشی فقط براي برآورده ساختن نیازهاي اجتماعی اعضاي خود مشغول به کار 

اي تجمع افراد و برآورده ساختن نیازهاي فعالیت هاي چنین سازمانی به عنوان ابزاري بر. می باشند 

فعالیت هاي این سازمان ها بسیار ) . مانند کانون هواداران باشگاه ها ( اجتماعی آن تلقی می گردد 

متفاوت است و در هر مورد ، واضح است که این فعالیت ها ابزاري جهت برقراري ارتباط میان اعضاء 

  .است 
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  مذهب و ایدئولوژي سازمان هاي مبتنی بر) 5- 2-13

مانند ( وقتی هدف فعالیت هاي سازمانی ، فراخواندن و تحریک یک سیستم اعتقادي ارزشمند باشد 

این . ، این سازمان در حال اجراي یک عمل سمبولیک است ) آئین هاي مذهبی در مراکز دینی 

 –فعالیت هاي فرهنگی انجمن ها بر اساس باورهاي مقدس یا اصول اعتقادي خاصی اقدام به برگزاري 

  .ورزشی براي ترویج ارزش هاي دینی می نمایند 

بسیاري از . طرح طبقه بندي سازمان هاي داوطلبانه به سازمان هاي ورزش و تفریحی مرتبط است 

هم چنین برخی . باشگاه هاي ورزشی ، لذت شرکت در فعالیت هاي جسمانی را فراهم می آورند 

بال یا فوتبال تفریحی ، بیشتر با هدف ایجاد ارتباط اجتماعی مشغول به باشگاه هاي دیگر مانند والی

برخی از سازمان هاي خدماتی نیز با ایجاد تیم هاي . کار هستند تا اینکه ایجاد لذت و خوشی نمایند 

این دسته از سازمان ها با بهره . ورزشی و شرکت در رقابت ها ، نقش تولیدي خود را بروز می دهند 

  .تی را براي جوانان ارائه می دهندافراد بزرگسال خدمات متفاوگیري از 

به فکر منافع اعضاي ( در نتیجه می توان بیان نمود که سازمان هاي داوطلب بر اساس سودمندي 

و مبتنی بر مذهب ، معاشرت پذیري و لذت فرصت هایی ) خود هستند و یا گروههایی هدف خارجی 

ها در فعالیت هاي خاص شرکت نمایند ، نیازهاي اجتماعی خود را براي اعضاء فراهم می کنند تا آن

هر نوع سازمان داوطلب ، تقاضاها و . برآورده سازند و یا یک دیدگاه ایدئولوژیکی ارائه می دهند 

  .محدودیت هاي خاصی را بر مدیریت تحمیل می کند 
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  انواع سازمان هاي داوطلبی از دیدگاه پالیسی و جاکوبسن  1- 2شکل 

عالوه بر این تمایز ها ، سازمان هاي داوطلب از لحاظ ظرفیت اعضاء، مقام و دسترسی با یکدیگر 

هستند که افراد برخوردار از سوابق ) آزاد ( سازمان هاي داوطلب به اندازه اي بی آالیش . تفاوت دارند 

برنامه هاي آن  جمعیت شناختی ، اقتصادي و اجتماعی متفاوت می توانند عضو سازمان شوند و یا در

مثال ً بسیاري از انجمن هاي خیریه هیچ نوع معیاري را براي عضویت تنظیم نکرده اند . شرکت کنند 

از طرف دیگر برخی سازمان ها . و تمامی اقشار جامعه می توانند در برنامه هاي آنان شرکت کنند 

. د خاص محدود می کنند عضویت را به گروه هاي خاص یا افرادي برخوردار از ویژگی هاي ارزشمن

مثال ً باشگاه متشکل از ورزشکاران سابق یک دانشگاه ، عضویت را براساس میزان موفقیت محدود می 

  . نمایند 

(  هااین چنین عضو شدن. دهندت را براساس جنسیت انجام میها ، عضویهم چنین برخی باشگاه

  .منسوخ شدن است  اخیرا ً بسیار محدود شده است و در حال) جنسیت ، نژاد 

  

  

  

 سازمان هاي داوطلب

  بیانگر یا مبتنی بر مولد -سودمند 

  

براي دیگر  براي اعضاء
لذت در  افراد

 فعالیت
معاشرت 

 پذیري
ایدئولوژیکی و 

 مذهبی
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یعنی . سازمان هاي داوطلب از نقطه نظر ظرفیت اعطاي اعتبار به اعضاي خود نیز متفاوت می باشند 

با ملحق شدن به یک انجمن مانند باشگاه ورزشی یک شهر ، بدون اشاره به فعالیت هاي سازمان و یا 

ا به علت هم چنین سازمان ه. شرکت اعضاء در آن فعالیت ها ، جایگاهی براي فرد تعیین می گردد 

ارزش ذاتی برنامه هاي خود و به دلیل اهمیتی که جامعه بدان فعالیت ها می دهد ، اعتبار و ارزشی 

مثال ً هیئت هاي مختلف ورزشی را تصور کنید ، اعضاي تمامی این . خاص به اعضاء خود می دهند 

سازي ورزشکاران نخبه ،  سازمان ها از جایگاه و اعتبار خاص برخوردارند ؛ زیرا با تالش در جهت آماده

بیشتر از دیگر سازمان هاي ورزشی از حمایت طرفداران و رسانه هاي جمعی برخوردارند ، اعضاي این 

  ).9(سازمان ها ، از منزلت و اعتبار بیشتري نیز بهره مند هستند 

  برخی از تحقیقات داخلی پیرامون سرمایه اجتماعی) 2-14
  

 )ناطق پور و فیروزآبادي(توان مواردي را ذکر کرد از جمله ی میدر مروري بر پیشینه تحقیقات داخل

که پس از مقایسه  "سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیري آن در شهر تهران "با عنوان 

سپس . ها و تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی، تعریف نهایی از این مفهوم را بدست دادنددیدگاه

شکل گیري سرمایه اجتماعی  از نگاه پاتنام، افه و فوش، کریشنا و هاي عوامل موثر بر نظریه

آفف،گلیزر،الوینسون و ساکرودوت، پاراگال، گلیکان و هرك و مرینسی نیز به صورت مقایسه اي آمده 

هاي آن با و با تحلیل عاملی مؤلفه .شهر تهران بررسی شد ه روش پیمایشی سرمایه اجتماعی درو ب

- هاي رسمی و مشارکتماد اجتماعی، آگاهی و توجه به امور عمومی، مشارکتچهار عامل اصلی اعت

اند و مدل نظري عوامل موثر بر شکل گیري تقلیل یافته) خیریه اي ، مذهبی، همیارانه(رسمیهاي غیر

  .)37(سرمایه اجتماعی و چهار عامل آن نیز ارائه شده است

اند و با هاي شکل گیري سرمایه اجتماعی پرداختهناطق پور و فیروز آبادي به بررسی مفهوم و نظریه

. هاي انجام شده در مورد سرمایه اجتماعی در ایران بررسی شدتحلیل، تعدادي از پژوهشروش فرا

آمد با سایر عناصر هاي سن، تحصیالت، تاهل، شاغل بودن و دریافته هاي این پژوهش نشان داد متغیر
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رسمی  هاي رسمی و غیرعمومی، اعتماد، مشارکته به امورسرمایه اجتماعی اعم از آگاهی و توج

و مردان در آگاهی و توجه به امور عمومی و مشارکت رسمی نقش بیشتري . ي مستقیم داردرابطه

فاوتی بین زن نسبت به زنان دارند  و مشارکت غیر رسمی در زنان بیشتر می باشد و درمولفه اعتماد ت

  .)37(و مرد دیده نمی شود

سال به باالي مناطق تهران  16ز آبادي و ایمانی جاجرمی به بررسی جامعه آماري جمعیت فیرو

نفر در سطح مناطق بیست و دو گانه  1759پرداختند که با نمونه گیري خوشه اي متناسب با حجم

هاي این پژوهش نمره سرمایه اجتماعی و هفت عنصر در بخش یافته.شهر تهران انتخاب گردیدند

رسمی شامل آگاهی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادي، مشارکت رسمی، مشارکت غیرمفهومی آن 

رسمی مذهبی محاسبه گردیده است و در رسمی همیارانه و مشارکت غیراي ، مشارکت غیرخیریه

نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه . ارتباط با وضعیت توسعه مناطق قرار گرفته است

یافته تر از میزان بیشتري از اعتماد عمومی، آگاهی، مشارکت رسمی و اجتماعی مناطق توسعه 

ي معناداري مشارکت غیر رسمی مذهبی رسمی همیارانه برخوردارند و به گونههاي غیرمشارکت

اي در همه مناطق به صورت یکسان بوده و رسمی خیریهاعتماد نهادي و مشارکت غیر.کمتري دارند

  .)30(گردیدتفاوت معنا داري مشاهده ن

هاي نظري و تجربی، با استفاده از روش داگوم به تخمین سطح سرمایه سعادت بعد از بررسی پایه

با توجه به اینکه شاخص سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغییر . اجتماعی در ایران پرداخته است

. اده شده استکیفی مطرح می باشد، لذا براي برآورد آن از روش مدل سازي متغیرهاي پنهان استف

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که عناصر عمده تشکیل سرمایه اجتماعی در ایران 

و مذهب ، هم چنین از نظر رتبه بندي استانها ، استان یزد ) آموزش (سرمایه انسانی : عبارتند از

  .)19(بیشترین سرمایه اجتماعی را بین استانها به خود اختصاص داده است

ي جامعه. براي سنجش سرمایه اجتماعی یک مقیاس چند بعدي تهیه کرده اند هی و موسويعبدال

اي چند گیري خوشهاستان کشور بوده با روش نمونه 30سال ساکن مراکز  15آماري آن افراد باالي 
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نوع تحقیق پیمایشی و تکنیک عمده ). نفر 12000حجم نمونه (مرحله اي بدست آمده است 

بر اساس یافته هاي این تحقیق کم و کیف سرمایه اجتماعی به ویژه .ا پرسشنامه بودگردآوري داده ه

  .)24(در بعد روابط انجمنی پایین است

 دانشجویان بین در اجتماعی سرمایه سنجش و بررسی به پژوهش خود در )1383( مرجایی

 پنج قالب در اجتماعی سرمایه بالقوه مؤلفه هاي پژوهش این در .است دانشگاهها پرداخته

 در عضویت و اقتصادي اجتماعی فرهنگی،مخاطرات و اجتماعی ارزشهاي و شناخت، آگاهی(مفهوم

  .)10(است گردیده تعیین )وگروهها نهادها

اجتماعی را مورد بررسی در مطالعه خود تاثیر رهبري آموزش عالی در ایجاد سرمایه) 1384(آهنچیان 

 هاي هدف و دیدگاهها:(اعی در این پژوهش عبارتند ازهاي سرمایه اجتمکه مؤلفه. قرارداده است

 و رایزنی گروهی، پشتیبانی و دوستی تفاهم، دوسویه، احترام اعتماد، هاي مشترك، ارزش مشترك،

  ).2()دوستی نوع برنده، گوي و گفت سازنده، تعارض سازي،توانا و مثبت، مشارکت نقش ایفاي

اجتماعی  سرمایه تکوین در اساتید و دانشجویان تعامالت نقش بررسی به )1385(قانعی راد 

 .قرار دارد پایینی حد در خود اساتید با دانشجویان روابط که داد نشان نتایج. است پرداخته دانشگاهی

ارتباطات  افزایش . دارد تأثیر اساتید با آنها روابط میزان بر دانشجویان زمینه اي متغیرهاي

بر  اساتید با روابط افزایش و انجامدمی دانشجویان تحصیلی پیشرفت افزایش به اساتید با دانشجویان

 ).32(می افزاید دانشجویان خوداثربخشی و دانشجو غرور میزان

 .داده است انجام نور پیام دانشگاه اجتماعی سرمایه مدل تبیین و طراحی در پژوهشی )1385(فیضی

 دانشگاه اجتماعی سرمایه با مستقیمی رابطه متقابل اعتماد و ارتباطات که داد نشان نتایج پژوهش

 متمرکز و ) تکلیف احساس و سازمانی هنجارهاي(اي  رابطه عناصر و بیرونی و متغیرهاي . دارند

 هفت از . گذارند می تأثیر اجتماعی سرمایه بر قانونی عوامل طریق از)ساختاري عناصر(شبکه

 )مستقیم طور به(متقابل اعتماد و ارتباطات یرمتغ چهار تأثیر رابطه اي، عوامل دهنده متغیرتشکیل

 .اثبات رسید به دانشگاه اجتماعی سرمایه بر )غیرمستقیم بطور(تکلیف احساس و سازمانی وهنجارهاي
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 اجتماعی تأثیرگذار سرمایه بر متقابل اعتماد متغیر طریق از نیز ارتباطی و اطالعاتی فناوري عوامل

  ).27(است

بر  "بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و داوطلبی"تحقیقی تحت عنوان  راد درپور و حسینیشارع

اساس نظریه پاتنام  نشان دادند که بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی ارتباط مثبت و معناداري 

داوطلبانه،  عضویت متغیرهاي مسیر،  تحلیل و چندمتغیره رگرسیون نتایج اساس وجود دارد و بر

کننده تبیین ترینمهم ترتیب به دوستانه ارتباطات و خانواده اقتصادي وضعیت دوستان، اعتماد به

  ).22(اند مشارکت ورزشی هاي

ها به منظور ارائه هاي سرمایه اجتماعی در دانشگاهدر پژوهشی تحت عنوان شناسایی مؤلفه اندیشمند

سازمانی،  سازي، هویتتوانمند(سرمایه اجتماعی را تحت عناوینمدلی جهت ارتقاء آن، هفت مؤلفه 

 مشارکتی همبستگی، مدیریت و فکري،  اعتماد سرمایه خلق و دانش نفع عمومی، تسهیم و همکاري

 ).10(دنمو و دسته بندي نامگذاري )و آگاه

که به مقایسه سرمایه اجتماعی  فراهانی و موسوي خورشیدي در مطالعه انجام گرفته توسط حمیدي،

رسمی اداره کل تربیت بدنی استان قم پرداختند نتایج نشان داد بین در بین کارکنان رسمی و غیر 

  . )10(سرمایه اجتماعی کارکنان رسمی و داوطلب تفاوت معناداري وجود دارد

  برخی از تحقیقات خارجی انجام گرفته پیرامون  سرمایه اجتماعی) 2-15
  

  

براي تبیین ) 1993(در مروري بر پیشینه تحقیقات خارجی می توان از کار بزرگ رابرت پاتنام  

کارآمدي نهادي و سیاسی در شمال و جنوب ایتالیا بر حسب میزان برخورداري مناطق از سرمایه 

ته به رش "هاي مدنیدموکراسی و سنت"اجتماعی اشاره کرد که نتایج کار خود را در کتابی به عنوان 

هاي که مهمترین شاخص-بزرگ، نقش سرمایه اجتماعی پاتنام در این تحقیق نسبتاً. تحریر در آورد

هاي اجتماعی و وجود هنجارهاي مبتنی بر معامله آن براي او متغیرهاي اعتماد اجتماعی، شبکه



 69 
 

ر توسعه داند و آن را یک متغیر تعیین کننده درا حائز اهمیت فراوان می -متقابل بین افراد است

  ).13(داندیافتگی شمال ایتالیا در مقابل جنوب ایتالیا می

که در مطالعه خود به  از دیگر کارهاي مهم و کلیدي در زمینه سرمایه اجتماعی کار جیمز کلمن است

بررسی نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی در داخل خانواده و تاثیر آن بر ارتقاي سرمایه انسانی و 

سرمایه اجتماعی به زعم وي منبعی است که کنش جمعی را تسهیل . ته استآموزش کودکان پرداخ

  ).47(می کند

در مورد سرمایه اجتماعی انجام داده اند، سرمایه اجتماعی را ) 1997( در تحقیق دیگري که برم و ران

ار هاي فراوان فردي قرها و استعداددانند که اصل و اساس آن بر رفتار و طرز تلقیمفهوم جمعی می

دارد به عقیده آنان نهادهاي گوناگونی از قبیل موسسات اجتماعی و داوطلبانه، خانواده، دین و 

در . هایی که مولد سرمایه اجتماعی اند نقش دارنددهی عادات و ارزشالگوهاي فرهنگی در شکل

ایه اجتماعی اند به بررسی متغیرهایی در رابطه با سرمانجام داده) 2002(مطالعه دیگري که افه و فوش

و سطوح رفتار انجمنی پرداخته شده است و درآمد خانوار و وضعیت بازارکار، شاخص ترکیبی وضعیت 

امنیت شغلی، سطح درآمد، وقت اضافه، دین، دین باوري و تعهد دینی، آموزش، سن، : شغلی شامل 

  ).38(قرار گرفته است شهر در برابر حومه،اندازه خانوار، با متغیر سرمایه اجتماعی در رابطه مستقیم

انجام  "مقطعی - آزمون ملی: داوطلبی رسمی "کولن و لیم با عنوان در تحقیقی که توسط پاربوتی، 

. را با داوطلبی رسمی مرتبط دانستند) انسانی ، اجتماعی و فرهنگی(گرفته است سه شکل از سرمایه 

نشان می داد که تمام اشکال نتایج . کشور جهان بود 21نفر از  38119جامعه آماري این تحقیق 

  ).42(داوطلبی رسمی ارتباطی مثبت دارندسرمایه با 

باز کردن رابطه بین نسخه فوق العاده و داوطلب (با موضوع  اي که اوکان، پاگیلیس و راكدر مطالعه

انجام داده اند فرضیاتی را که رابطه بین نسخه فوق ) نقش سرمایه اجتماعی: بودن در زندگی آینده

مشارکت در کلوپ ها و سازمانها و ( و داوطلبی در افراد بزرگسال بوسیله سرمایه اجتماعی  ١ادهالع

                                                
 1.Extraversion 
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بزرگسال بین  888جامعه آماري این تحقیق از. را بررسی کردند) حضور در کلیسا و تماس با دوستان

%) 122(دار در داوطلبییک تاثیرمطلق معنا: تشکیل شده بود و نتایج زیر بدست آمد) 90- 65(سنین

ا و و مشارکت در کلوب ه%) 34(و شاخص حضور در کلیسا%) 42(که شاخص تماس با دوستان

  ).58(بود%) 42فقط زن ها(سازمان ها

رابطه بین مشارکت داوطلبانه ورزشی و سرمایه  "با عنوان در تحقیقی دیگر که هاروي و لئوسکی

هاي منبعی که ناشی از مشارکت در شبکهاند، سرمایه اجتماعی را به عنوان انجام داده "اجتماعی

تحقیق در دو ناحیه کانادا یکی در کبک و دیگري در اونتاریو صورت . اجتماعی است تعریف کرده اند

زشی و سرمایه ي باالیی را بین مشارکت داوطلبانه وریافته هاي این تحقیق رابطه. گرفته است

  ).50(اجتماعی نشان می دهد

 یک سازمان در دانش خلق در اعتماد نقش بررسی به خود پژوهش رد) 2006( هی هونگ پارك

 و فرصت، انگیزش را اجتماعی سرمایه تولید وجود براي اصلی شرایط او  .است پرداخته مجازي

 ترکیب و توانایی انگیزه فرصت، طریق از دانش خلق روي اعتماد که گیرد می نتیجه و میداند توانایی

 ارزشهاي و غیررسمی، هنجارها شبکه مانند عواملی و . گذاردمی اثر مجازي سازمان یک در دانش

  ).46(مؤثرند دانش خلق در متقابل اعتماد و مشترك

 و نها پرداختهسازما در دانش اشتراك روي ارتباط تأثیر به خود پژوهش در) 2007(مارات گاماس

 هايسبک از ارتباطات، حاصل رضایت میان روابط ارتباطی، ابعاد و دانش اشتراك بین رابطه بررسی

 اشتراك که داد نشان نتایج. است داده قرار تحلیل و تجزیه مورد را دانش آوريجمع و ارائه ارتباطی،

 شیوه با زیادي ارتباط دانش، هو ارائ است مرتبط ارتباط شیوه و ارتباط از رضایت به کامل بطور دانش

  ).52(است ارتباط مرتبط از رضایت به کامالً دانش آوري جمع و دارد ارتباط

 دیدگاه سرمایه طریق از دانشگاه یک در اطالعات تسهیم بررسی به) 2007(ولف  ویدمن و تاترمن

 هویت اجتماعی،(متغیر سه طریق از را دانش تسهیم و اجتماعی سرمایه آنها .پرداخته اند اجتماعی

 تسهیم دهند که می نشان نتایج .دادند قرار ارزیابی مورد)شخصی ارتباط و مشارکت مؤثر، اعتماد
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 مؤثر به طور دانشکده خارجی هاي شبکه و محلی پیوسته شبکه هاي بخشها، میان در اطالعات

 مصاحبه .حضور دارند اجتماعی سرمایه براي اصلی نیازهاي پیش محیط، این در .گیردمی صورت

 وضعیت به و همچنین اند داشته اطالعات تسهیم براي مشوق ها از بعضی روي اصلی تأکید شوندگان،

 اعتراض ... و کار به محیط تعلق حس نداشتن مقام، کسب براي رقابت صداقت، عدم یعنی کنونی

  ).53(داشتند

  جمع بندي )2-16

در یک طبقه بندي کلی دو رویکرد فردي و  6- 2 با در نظر گرفتن تفاوت هاي موجود در جدول

در رویکرد فردي، سرمایه اجتماعی جنبه . تشخیص است هاي سرمایه اجتماعی قابلجمعی در نظریه

نظریات بوردیو و ( فرد تعلق می گیرد  خصوصی می یابد و منافع آن به گروه یا طبقه خاص و نهایتاً

توجه بوردیو به سرمایه اجتماعی از آن لحاظ است که سرمایه اجتماعی را بعنوان منبعی براي ). لین

هاي اجتماعی تلقی می نماید، هر اي از موقعیتقتصادي در گسترهیابی به سرمایه افرد جهت دست

  ).12(گرددچند که دست یابی به این منابع از طریق عضویت گروهی میسر می

داند و هاي اجتماعی می، سرمایه اجتماعی را در دسترسی و استفاده از منابع نهفته در شبکهنان لین

  .کندح فردي بررسی میبازدهی حاصل از سرمایه اجتماعی را در سط

را تسهیل می کند ) همکاري داوطلبی( از نظر کلمن ، سرمایه اجتماعی منبعی است که کنش جمعی 

و هدف از سرمایه اجتماعی را تامین سرمایه انسانی دانسته و بازدهی حاصل از سرمایه اجتماعی را هم 

  .در سطح فردي و هم در سطح جمعی می داند

هایی است که همکاري براي منافع متقابل را ر پاتنام و فوکویاما شامل شبکهسرمایه اجتماعی از نظ

  همچنین بازدهی ناشی از سرمایه اجتماعی را در سطح جمعی تعریف می کنند.کنندتسهیل می

تفکیک سرمایه اجتماعی به عنوان دارایی اجتماعی بسیار مهم است، زیرا خلط سطح فردي و جمعی 

سرمایه موجب ابهام در مصادیق و ناتوانی در سنجش سرمایه اجتماعی بعنوان یک دارایی جمعی می 
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ا یک بطوري که کلمن نیز در مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی آن ر.گردد

هم چنان که این ابهام در مباحث پاتنام نیز . مفهوم کیفی غیر قابل اندازه گیري معرفی می نماید

هاي فردي و جمعی سرمایه اجتماعی در بحث او نیز زیر گیريموجب انتقاداتی گشته و جمع جهت

ولی از آنجایی در نظریات فوکویاما اگرچه بحثی از این تفکیک به میان نیامده است، . سوال رفته است

ابهامی از این جهت در کارهاي او  بر اشکال جمعی سرمایه اجتماعی تمرکز دارد، اصوالً که وي صرفاً

از طرف دیگر بر حسب اینکه این نظریات در حوزه جامعه شناسی نظم و یا حوزه . دیده نمی شود

ل آن چه موجب تفاوت به طور مثا. جامعه شناسی تضاد مطرح گردند با یکدیگر متفاوت خواهند بود

کلمن در زمینه سرمایه اجتماعی می گردد، تاکید او بر نقش سرمایه  نظر بوردیو با دیگران خصوصاً

اجتماعی در باز تولید طبقات ممتاز و در نتیجه موقعیت برتر افراد در یک ساخت نابرابر 

در مقابل نظریات کارکرد  از همین رو نظریات او با دیگاه تضاد و. است) دارينظام سرمایه(اجتماعی

گرایانه کلمن توصیف می گردد و به تعبیر لین یکی بسط و گسترش دیدگاه مارکس از تئوري سرمایه 

در پایان می بایست . و دیگري گسترش مفهوم انسجام و دیدگاه دورکهیم از روابط اجتماعی است

اکید مشترکشان بر روابط و هاي فوق رویکردهاي مذکور به واسطه تاضافه نمود که به رغم تفاوت

هاي سرمایه اجتماعی گذاري همگی تحت عنوان واحد، نظریهتعامالت به عنوان محور اصلی سرمایه

ون مشترکشان مبنی بر سرمایه گذاري بر روابط اجتماعی مو به همین دلیل مض. نامیده می شوند

اعم از کالسیک و جدید  "هنظریات سرمای"براي کسب سود، اعم از خصوصی یا عمومی در کنار سایر

  .قرار می گیرند
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  تعاریف ، اهداف، سطح تحلیل و منافع حاصل از سرمایه اجتماعی 6-2جدول

  بازدهی سرمایه  سطح تحلیل  اهداف  تعریف  نظریه پرداز

  بوردیو
منابعی که دسترسی به کاالهاي گروهی را 

  .فراهم می سازد

تامین سرمایه 

  اقتصادي

افراد در رقابتهاي 

  طبقاتی
  )فردي(خصوصی

  لین
دسترسی و استفاده از منابع نهفته در شبکه 

  هاي اجتماعی

تامین منابع نهفته در 

روابط، حفظ منابع 

  دموجو

افراد در شبکه ها و 

  ساختارهاي اجتماعی
  )فردي(خصوصی

  کلمن
جنبه هایی از ساختار اجتماعی که کنش هاي 

  .هدفمند کنشگران را تسهیل نمایند
  سرمایه انسانیتامین 

افراد در زمینه هاي 

  خانوادگی و اجتماع

  خصوصی و عمومی

  )فردي و جمعی(

  پاتنام و فوکویاما

هنجارهاي اعتماد و همیاري و شبکه ها که 

ع متقابل را تسهیل می افهمکاري براي من

  .نمایند

تامین دموکراسی 

کارآمد و توسعه 

  اقتصادي

مناطق و اجتماعات و 

هاي گروه ها در زمینه 

  ملی و بین المللی

  )جمعی(عمومی

  

هاي نوین سرمایه اجتماعی و زمینه تعامالت و در زمینه اعتماد که مفهوم کانونی و محور اصلی تئوري

اینگلهارت رابطه بین اعتماد و مشارکت را مورد توجه قرار می . روابط اجتماعی است نیز بحث شد

می باشد، زیرا به واسطه ) داوطلبی(موثر در مشارکت از نظر وي اعتماد به یکدیگر از عوامل . دهد

  .اعتماد رفتارها، قابل پیش  بینی می گردد و در نتیجه حوزه کنش و تصمیم گیري تقویت می گردد

از نظر . ورزشی از نظریات سیلز و کلندرمن  و گائوتري استفاده شد)داوطلبی(در مباحث مشارکت 

اجتماعی،تفاوت هاي شخصیتی و محیط هاي اجتماعی به شدت به سیلز متغیرهایی مانند نیروهاي 

  .دهداند و هر تغییري درآنها مشارکت را کاهش یا افزایش مییکدیگر مرتبط

انگیزه هاي هدف، : در کنش جمعی سه انگیزه را مطرح می کند) داوطلبی(کلندرمن براي مشارکت

در کنش جمعی ) داوطلبی(فراد به مشارکت اراده و تصمیم ا. انگیزه هاي اجتماعی و انگیزه پاداش

  .مجموعه اي وزن یافته از این سه انگیزه است
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عبارتند از بیسوادي و فقدان اطالعات، بدبینی فرد در ) داوطلبی(از نظر گائوتري علل عدم مشارکت 

الن دولتی جهت گفتگو و کمبود وقت و نیز عدم آمادگی مسؤ ،)داوطلبی(خصوص کارایی مشارکت

  .اظهار نظر مردمپذیرش 

با توجه به نظریات متفاوت در مورد سرمایه اجتماعی و داوطلبی ورزشی می توان گفت که سرمایه  

پس هر چه . را تسهیل می کند) همکاري داوطلبانه(اجتماعی منبعی است که کنش هاي جمعی 

یشتر باشد، در افراد ب) اعتماد اجتماعی،انسجام اجتماعی و مشارکت غیر رسمی(سرمایه اجتماعی

  .همکاري داوطلبانه آنان بیشتر خواهد بود

  

  

  

 

  
  
  
  
  

    
  



سومفصل   
 
 
 
 

           

 روش شناسی تحقیق
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  مقدمه 

هاي بررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیرداوطلبان در انجمن ،هدف اصلی از انجام این تحقیق

، هاي تحقیق ، ابزار تحقیقنمونه و ، جامعهدر این بخش روش تحقیق. باشد ها میورزشی دانشگاه

  .ها بررسی شده استروش جمع آوري اطالعات و روش تجزیه و تحلیل داده

  روش تحقیق)  1- 3

؛ تحقیق حاضر در دو بخش کیفی و کمی وع همبستگی استیفی و طرح آن از نروش پژوهش توص

هاي هدف کلی آن بررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیرداوطلبان در انجمن. انجام گرفته است 

محقق در بخش کیفی این تحقیق ضمن بررسی کتب دانشگاهی و نیز . باشدها میورزشی دانشگاه

، صاحب نظران و افراد داوطلب و غیر ریت ورزشیو مصاحبه با اساتید مدیمقاالت متعدد علمی 

هاي مطرح در ارتباط با سرمایه هاي ورزشی به تهیه فهرستی از مهمترین متغیرداوطلب در انجمن

اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان که به لحاظ مستندات علمی معتبر و از نظر تعداد بیشترین تکرار و 

باشد به در بخش کمی نیز روش مطالعه از نوع پیمایشی می. ه استا در مقاالت داشته ، پرداختتاکید ر

فراوانی ، میانگین و انحراف ( هاي آمار توصیفی طوري که پس از جمع آوري اطالعات از روش

متغیرها  هاي جمعیت شناختی و هم چنین رتبه بندي و میزان اهمیتبراي بررسی ویژگی) استاندارد 

اي شناسایی عوامل سرمایه اجتماعی و روایی ساختاري ابزار تحقیق از بر. استفاده شد) گویه ها ( 

  . استفاده گردید  70با چرخش متعامد 69روش تحلیل عاملی اکتشافی

  

  

  

  

                                                
 1.Exploratory Factor Analysis 
2.Varimax Rotation 
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  هاي تحقیقجامعه و نمونه )2- 3

  

ها و هاي ورزشی دانشگاهجامعه آماري این تحقیق را کلیه دانشجویان عضو و غیر عضو انجمن

- 91دادند که در سال تحصیلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري تشکیل میموسسات آموزش عالی 

هاي تحقیق در روش تحلیل عاملی بر اساس تعداد تعداد نمونه. اند مشغول به تحصیل بوده 90

  .)33() حداقل دو و حداکثر ده برابر تعداد متغیرها ( متغیرهاي اکتشافی تعیین شده است 

نفر از  260سرمایه اجتماعی و شناخت عوامل مربوط به آن تعداد در این تحقیق براي بررسی 

نفر از دانشجویان دختر و  260هاي ورزشی دانشجویی و نیز تعداد دانشجویان دختر و پسر عضو انجمن

از مناطق ده گانه با توجه به تقسیم بندي اداره کل ( دانشگاه  10هاي ورزشی پسر غیر عضو در انجمن

نیز از لحاظ تعداد دانشجو و هم چنین فعال بودن  وري وآتحقیقات و فن علوم، تربیت بدنی وزارت

  .ه عنوان نمونه آماري انتخاب شدنداي تصادفی ببه روش خوشه) هاهاي ورزشی در آن دانشگاهانجمن

  ابزار تحقیق )3- 3
  

  

شگاهی معتبر اي بود که متغیرهاي آن از طریق بررسی کتب دان، پرسشنامه محقق ساختهابزار تحقیق

، مقاالت علمی چاپ شده در مجالت معتبر مدیریت و مدیریت ورزشی و مصاحبه با اساتید مدیریت 

هاي ورزشی به داوطلب در انجمنورزشی و جامعه شناسی و صاحب نظران و دانشجویان داوطلب و غیر

متغیر  51تعداد  گیري سرمایه اجتماعیمتغیر به دست آمده براي اندازه 480از مجموع . آمد دست 

اند به عنوان سواالت ها داشتهکه به لحاظ تعداد، بیشترین تکرار و تاکید را در مقاالت و مصاحبه

نفر از متخصصان  10، هاپس از استخراج این متغیر. اندپرسشنامه سرمایه اجتماعی مشخص شده

نفر از مسئولین  6ها و هنفر از اساتید مدیریت ورزشی و مدیران تربیت بدنی دانشگا 4(نظرصاحب

هاي سرمایه پایایی پرسشنامه. و محتوایی ابزار را تایید کردند روایی صوري)هاي ورزشیانجمن

هاي نفر از دانشجویان عضو انجمن 15(نفري  30گروه  یکاجتماعی در یک مطالعه راهنما ، توسط 
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از کامال ً ( ارزشی لیکرت  5قیاس با م) هاي ورزشیعضو در انجمن نفر از دانشجویان غیر 15ورزشی و

گی یب همبستگرفت و میزان آن با استفاده از ضرمورد بررسی قرار )  5=تا کامال ً موافقم  1=مخالفم 

جنسیت ، (ها در دو بخش مشخصات فردي در نهایت پرسشنامه. محاسبه شد 86/0آلفاي کرونباخ 

هاي بین نمونه) سرمایه اجتماعی( و بخش سواالت پرسشنامه) سن ، وضع تاهل و مقطع تحصیلی

  ) .الف و بسواالت مربوط به سرمایه اجتماعی آمده است پیوست  1-3در جدول . تحقیق توزیع شد
  

  روش جمع آوري اطالعات )4- 3

  

اي و بررسی پیشینه تحقیق و هم چنین مصاحبه با افراد صاحب بعد از جمع آوري اطالعات کتابخانه

اداره کل تربیت بدنی وزارت  سپس با مراجعه به سایت. اجتماعی تنظیم شدرسشنامه سرمایه نظر پ

ها و موسسات هاي ورزشی در دانشگاهوري آخرین آمار مربوط به تعداد انجمنآ، تحقیقات و فنعلوم

دانشگاه براي ارسال  10در نهایت با مشورت اساتید راهنما و مشاور . اخذ گردیدآموزش عالی 

ها به ادارات تربیت بدنی تحویل پرسشنامه. انتخاب شدند نظر گرفتن تمامی جوانبها با در پرسشنامه

. دیده به صورت حضوري انجام پذیرفت، توسط محقق و افراد داوطلب آموزش هاي هدفدانشگاه

هاي ورزشی و محقق ها فرد به عنوان رابط بین انجمنسپس با هماهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه

هم . ر مرتب با محقق در تماس بوده استاز زمان اخذ پرسشنامه تا ارسال آن به طو کهانتخاب شد 

خصوص پرسشنامه قرار  چنین شماره تماس محقق در اختیار افراد رابط براي رفع هرگونه ابهام در

پس . ، آمده است رسشنامه براي آنان ارسال شده بودهایی که پنام دانشگاه) ج(در پیوست . گرفته بود

  .ري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتها اطالعات آن از طریق روش هاي آماجمع آوري پرسشنامهاز 

  هاي تحقیقروش تجزیه و تحلیل داده )5- 3

هاي گرایش شاخص(آمار توصیفی  و نیز) مستقل و آزمون فریدمنt آزمون (آمار استنباطی  هايروش

میزان  هاي جمعیت شناختی و هم چنین تعیینبراي ارزیابی ویژگی) هاي پراکندگیمرکزي و شاخص
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در بخش آمار استنباطی ابتدا آزمون کلموگروف اسمیرنوف . اهمیت متغیرها مورد استفاده قرار گرفت

 tبا توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون . ها استفاده شدجهت تعیین چگونگی توزیع داده

مستقل براي مقایسه ابعاد سرمایه اجتماعی بین دو گروه دختران و پسران و نیز مقایسه سرمایه 

براي  18نسخه  SPSSهم چنین نرم افزار . داوطلبان استفاده گردیداجتماعی بین داوطلبان و غیر

رونباخ ها و به دست آوردن بارهاي عاملی و آلفاي کتحلیل عاملی اکتشافی به منظور استخراج عامل

  . براي تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت

  براي تایید روایی سواالت پرسشنامه یتحلیل عاملی ، روش) 6- 3

، ایـن روش بـا مشـخص    می که یک حوزه بسیار پیچیده باشدتحلیل عاملی یک فن آماري است و هنگا

اي است که روابـط  ، بعد یا سازهً عامل اساسا. کند کردن متغیرهاي مهم ، حوزه مورد نظر را خالصه می

اسـت   ايبه عبارت دیگر ، عامـل سـازه  . کند اي از متغیرها را به صورت خالصه مطرح میبین مجموعه

همچنین همبسـتگی یـک متغیـر بـا     .شود اش تعریف میبارهاي عاملی) یا به وسیله ( که عمال ً از روي

هاي روان کاربردهاي تحلیل عاملی ، در تهیه و ساخت آزمونیکی از . گویند یک عامل را بار عاملی می

، بـا ایـن فـرض کـه     گیـرد براي اطمینان از اینکه هر آزمون تنها یک متغیر را اندازه می. شناسی است 

در ایـن روش  . شـود ، از روش تحلیل عاملی استفاده مـی درستی انجام شده استطراحی سواالت آن به 

براي بار عاملی هـر  ) معیار مبنا (  3/0کسب حداقل  ور در پرسشنامه،متغیرها براي حض مالك پذیرش

هـاي اصـلی   بررسی یک حوزه براي کشف ابعاد یا سـازه  هدف از تحلیل عاملی اکتشافی،. شدباسوال می

-از لحاظ عملیاتی ، هر سوال آزمون باید به طور معنی داري روي یک عامل و نه عامل. آن حوزه است 

در  ).33(، ایـده آل اسـت   ی اکتشافی براي اثبات ایـن سـاختار  ؛ بنابراین تحلیل عاملددیگر بار شوهاي 

سـوال پرسشـنامه سـرمایه     51؛ بنـابراین از  تعیـین شـد   4/0تحقیق حاضر حداقل بار عاملی هر سوال 

هـاي  تعـداد عامـل   .بنـدي شـدند   عامل طبقـه  7سوال به لحاظ داشتن بار عاملی مبنا در 26 اجتماعی،

هـا  شناخت اولیه تعداد عامـل ) الف: هاي ذیل تعیین گردیده در این پژوهش از ترکیب معیاربدست آمد
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بررسـی بصـري بـر    ) ، ج1ها بر اساس مقـادیر ویـژه بیشـتر از    انتخاب عامل) بر اساس مرور مقاالت، ب

  .شدههاي اقتباس قابلیت درك عامل) استفاده از معیار توصیف واریانس و ه) اساس آزمون اسکري، د

  .شودنتایج مربوط به تحلیل عاملی به طور تکمیلی در فصل چهارم توضیح داده می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



چهارمفصل   
 
 
 
 

      
هاي تحقیقتجزیه و تحلیل یافته  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مقدمه
در بخش . گرددهاي تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل آماري در دو بخش ارائه مییافتهاین فصل  در

شود و در بخش دوم اول نتایج منتج از تجزیه و تحلیل سرمایه اجتماعی افراد داوطلب ارائه می

  . گرددداوطلب بررسی میغیراطالعات آماري مربوط به سرمایه اجتماعی افراد 

  هاي ورزشینتایج مربوط به سرمایه اجتماعی داوطلبان عضو انجمن) 4-1
  

به نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی و  ،هاي تحقیقدر این بخش ضمن ارائه گزارشی توصیفی از نمونه

  .شودهاي منتج از آن پرداخته مینیز فرضیه

  شناختی داوطلبان هاي جمعیتتوصیف ویژگی) 1- 4-1
نفر آزمودنی که در  260شناختی افراد داوطلب از  هاي جمعیتبا توجه به سؤاالت مربوط به ویژگی

 34سال تا  18دامنه سنی پاسخ دهندگان از . زن بودند% 48مرد و % 52این تحقیق حضور داشتند 

نتایج تحقیق نشان . بودند 52/4سال و انحراف معیار  24سال متغیر بوده و آنان داراي میانگین سنی 

، 1-4 جدول. کردندها مجرد بوده و اغلب آنها در  مقطع کارشناسی تحصیل میداد که بیشتر آزمودنی

  .دهدها را نشان میخالصه اي از وضعیت جمعیت شناختی آزمودنی
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  ویژگیهاي جمعیت شناختی داوطلبان) 1- 4(جدول
 تیویژگیهاي جمعیت شناخ  تعداد  درصد

 
52 

  

48 

 
134 

 

126  

  جنسیت
  مرد
  زن

 
2/64  

  
  

8/25  
  

0/10  

 
167  

  

67 
 

26  

  )سال(گروه سنی 
25 –  18   
33 –  26                                      
  به  باال 33

 
66 

 

34  

 
171 

 

89  

  وضعیت تاهل
  مجرد
  متاهل

 
54  

  

46  

 
141 

 

119  

  میزان تحصیالت
  کارشناسی

  کارشناسی ارشد
 

100  
 

  مجموع  260

    
  
  هاي ورزشیتحلیل عاملی سرمایه اجتماعی داوطلبان عضو انجمن) 2- 4-1

و نیز آزمون کرویت    71KMO شاخص کفایت تعداد نمونه از مشخص نمودندر تحلیل عاملی براي 

  .دهدنتایج مربوط به این آزمون را نشان می 2-4جدول .شداستفاده  72بارتلت

  

  گیري و ضریب بارتلت در تحلیل عاملی، شاخص کفایت نمونه )2- 4(جدول
  KMO 875/0 شاخص

  486/1212  آزمون کرویت بارتلت
  1275  درجه آزادي

  001/0  سطح معناداري
  

بررسی نتایج زیر . از تحلیل عاملی با چرخش متعامد براي شناسایی ساختار داخلی ابزار استفاده شد

سؤال تحقیق در خصوص سرمایه  51مورد از  26نشان داد که ) موارد سرمایه اجتماعی(ها حیطه

                                                
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
2. Bartlett's Test 
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 7توانستند در ) معیار مبنا( 4/0اجتماعی داوطلبان به لحاظ داشتن بار عاملی مساوي یا بیشتر از 

مشارکت و کار تیمی، تعهد، کمک و همیاري، «این عوامل تحت عناوین . حیطه دسته بندي شوند

نامگذاري شدند و تعیین نام براي این » ، هویت، اطالعات و آگاهی، توانمند سازي و آموزشاعتماد

بار عاملی این زیر . ها پایه ریزي شدي هریک از عاملهاي توصیف کنندهاساس مفاد آیتم عوامل بر

 هاي بدست آمده در اینتعداد عامل ).8-4تا  2-4جداول (متغیر بود 76/0تا  42/0حیطه ها از 

ها بر اساس مرور شناخت اولیه تعداد عامل) الف: هاي ذیل تعیین گردیدپژوهش از ترکیب معیار

بررسی بصري بر اساس آزمون ) ، ج1ها بر اساس مقادیر ویژه بیشتر از انتخاب عامل) مقاالت، ب

   .هاي اقتباس شدهقابلیت درك عامل) استفاده از معیار توصیف واریانس و ه) اسکري، د

  .هاي استخراج شده آورده شده استنمودار اسکري جهت شناسایی تعداد عامل) 1-4(شکلدر 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  هاي استخراج شدهنمودار اسکري جهت شناسایی تعداد عامل). 1- 4(شکل 

  عامل مشارکت و کارتیمی) 2-1- 4-1
هاي آن بهمراه تیمی است که متغیر ، عامل مشارکت و کارعامل شناخته شده در تحلیل عاملی اولین

  .آمده است 3-4بار عاملی در جدول 
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  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل مشارکت و کار تیمی به همراه متغیر 3- 4جدول 
  

  
  
  

  عامل تعهد) 2-2- 4-1
  .دهدهاي عاملی نشان میرا بهمراه بار ي آنکنندههاي تبیین ، عامل مادي و متغیر4-4جدول 

  
  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل تعهد به همراه متغیر 4- 4جدول 

  
  
  کمک و همیاريعامل ) 2-3- 4-1

  .باشدسومین عامل شناخته شده در سرمایه اجتماعی داوطلبان می کمک و همیاريعامل 
  
  
  
  
  
  
  

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 4  هاي گروه شرکت می کنید؟تا  چه حد در تصمیم گیري  508/0
 5  کید دارید؟أکارهاي گروهی تشما چقدر بر   483/0
 27  کید دارد؟أهمکاري تکاري شما چقدر بر کارهاي گروهی و هاي ارزش  613/0
 46  دانید؟تا  چه حد خود را عضوي از یک تیم یا گروه در کارتان می  506/0

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 6  قرار دهید؟وظیفه سازمانی در اختیار دیگران چقدر حاضرید دانش خود را فراتر از   558/0
 7  دهید؟ن گوشزد دیگران انجام میرا بدوشما تا چه حد وظایف کاري خود   575/0

اگر دانشگاه یا انجمن شما در یک روز تعطیل نیاز به همکاري شما داشته باشد، چقدر حاضر به همکاري   564/0
 28  هستید؟

کنید مایه مباهات و افتخار چقدر فعالیت و حضور شما در دانشگاه و گروهی که در آن فعالیت می  706/0
 47  شماست؟

هاي موریتأکنید چقدر نسبت به اهداف و مبه نظر شما در انجمن و گروهی که شما در آن فعالیت می  602/0
  48  گروه تعهد به کار وجود دارد؟
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  و همیاري به همراه متغیر هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظر عامل کمک 5- 4جدول 

  
  

  عامل اعتماد) 2-4- 4-1
 6-4عامل اعتماد یکی دیگر از  عوامل شناخته شده توسط تحلیل عاملی است  که نتایج آن در جدول 

  .آمده است

  

  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل اعتماد به همراه متغیر 6- 4جدول   

  
  

  عامل هویت) 2-5- 4-1
عامل هویت نیز یکی از هفت عامل تبیین شده سرمایه اجتماعی داوطلبان در ورزش است که گزارش 

  .آمده است 7-4در جدول  آنبارهاي عاملی 

  

  

  

  

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 10  هاي سازمانی به صورت داوطلبانه همکاري کنید؟چقدر حاضرید در فعالیت  595/0

ضروري است  آیا تمایل دارید به گروه یا سازمانی که هدف اصلی آن کمک به مردم در مواقع  421/0
 12  پیوسته و عضو شوید؟

 34  کنید؟ چقدر براي تحقق اهداف جامعه با دیگران همکاري می  681/0

اي کمک کنید که به طور مستقیم به شما یا خانواده چقدر حاضرید از نظر زمانی یا مالی به پروژه  720/0
 49  شما سود نمی رساند،اما به نفع افراد بسیاري در سازمان است؟

 عده اي عقیده دارند ،هنگامی که به دیگران کمک می کنیم ،«: چقدر با این جمله موافق هستید  661/0
  50  »کنندها نیز به ما کمک میایم و در آینده آندر واقع به خودمان کمک کرده

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 15  شدن با مردم به آنها اعتماد کرد ؟به نظر شما،آیا می توان در مواجه   686/0
 16  تا چه حد به  همسایگان دوستان و بستگان خود اعتماد دارید؟  642/0

 38  چقدر اعتماد دارید که دیگران قصد ضربه زدن به شما را ندارند؟  742/0
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  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل هویت به همراه متغیر 7- 4جدول 

  
  عامل اطالعات و آگاهی) 2-6- 4-1

. ورزش آشکار گردید، عامل اطالعات و آگاهی استعامل دیگري که در سرمایه اجتماعی داوطلبان در 

  .آمده است 8-4ي این عامل بهمراه بار هاي عاملی در جدول متغیر هاي تشکیل دهنده

  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل اطالعات و آگاهی به همراه متغیر 8- 4جدول   

  
  عامل توانمند سازي و آموزش) 2-7- 4-1

-4هفتمین عامل اکتشافی، عامل توانمند سازي و آموزش است که نتایج بارهاي عاملی آن در جدول 

   .آمده است 9

  

  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل توانمند سازي و آموزش به همراه متغیر 9- 4جدول 

  
  
  
  

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 18  شناسید؟خودتان را میچقدر   643/0
 19  دانید؟ موفق و شاد می موالً تا چه حد خودتان را یک فردمع  522/0
 42  کنید که جزئی از جامعه هستید و جامعه براي شما ارزش قائل است؟ تا چه حد احساس می  493/0

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 20  اطالعات شما براي اخذ تصمیمات مهم در زندگی چقدر است؟  664/0
 43  کنید؟استفاده می... )تلویزیون، روزنامه و  رادیو،(تا چه اندازه از منابع اطالعاتی   581/0

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 13  کنید آن کار درست انجام شود؟ دیگران واگذار کنید چقدر فکر میاگر کاري را به   570/0
  14 .»خواهی کاري درست انجام شود خودت آن کار را انجام بدهاگر می«: چقدر با این جمله موافق هستید  765/0
 36  اي که در آن فعالیت دارید داراي لیاقت و شایستگی هستید؟کنید در حوزهچقدر احساس می  609/0
 37  توانند انجام دهند؟ چقدر اطمینان دارید کار شما را دیگران نیز می  551/0
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  گویه هاي خارج شده از تحلیل عاملی) 3- 4-1
سؤال به دلیل عدم ارتباط با مفهوم نظري عامل ایجاد شده در تحلیل عاملی و همچنین داشتن  25

؛ بنابر این از )10-4جدول(عاملی خارج شدندبا عامل اکتشافی، از تحلیل ) 4/0کمتر از (ارتباط ضعیف

  .سؤال مورد تأیید قرار گرفت 26سؤال بخش اصلی پرسشنامه،  51

  گویه هاي خارج شده از تحلیل عاملی پرسشنامه داوطلبان 10 - 4جدول 

  
  
  
  
  

  محتواي متغیر  بارعاملی
 روابط شخصی شما با دوستانتان چقدر گسترده است؟  36/0
  نهادها ، موسسات و سازمانهایی غیر از دانشگاه در ارتباط هستید؟تا چه حد با   38/0
  اگر با دوستان خود مشکلی داشته باشید تا چه اندازه در صدد رفع آن بر می آیید؟  33/0
 میزان صمیمیت موجود در روابط شما بادوستانتان چقدر است؟  30/0
 کنید؟ و احساس دوستی، تعلّق و یکی بودن میبا بستگان و دوستانتان صمیمی هستید تا چه حد شما   33/0
  تا چه حد براي انجام فعالیت هاي داوطلبانه توجه به مسائل مالی براي شما مهم است؟  31/0
  چقدر در محیط زندگی خود احساس آرامش و امنیت می کنید؟  26/0
  چقدر ایرادات دوستانتان را به طور صریح با آنها در میان می گذارید؟  37/0
  درستکاري و پرهیز از تقلب تا چه حد براي شما اهمیت دارد؟  32/0
  صراحت در بیان و حقیقت گویی تا چه حد براي شما داراي اهمیت می باشد؟  36/0
  چقدر اوقات فراغت خود را با دوستانتان می گذرانید؟  27/0
 گذارد؟وجود تفاوت هاي نژادي و مذهبی تا چه میزان بر روابط شما تاثیر می   30/0
 چقدر در دانشگاه شما تیم هاي کاري منسجم وجود دارد؟  39/0
 ارزش شما براي دانشگاه و گروهی که در آن فعالیت می کنید چقدر است؟  38/0
 ارزش دانشگاه و گروهی که در آن فعالیت می کنید براي شما چقدر است؟  34/0
 از همکارانتان در خواست کمک کنید؟ کنید که در صورت نیاز به کمک چقدر احساس راحتی می  33/0
 شوند؟ تا چه اندازه دوستان نزدیک شما از همکارانتان محسوب می  35/0
 احساس با هم بودن و تعلق پذیري در افراد گروهتان چگونه است؟  31/0
  تا چه حد دوستان شما به هنگام نیاز به شما کمک می کنند؟  36/0
  گویند؟پشت سر شما هم میکنید نزدیکان شما، همان چیزي را که در مقابل شما می گویند،  چقدر فکر می  29/0
  چقدر در محیط کار و تحصیل خود احساس آرامش و امنیت می کنید؟  33/0
  از اینکه چه کسی هستم و به چه گروه یا جامعه اي تعلق دارم، احساس شرم می کنم؟  25/0
  همسایگان و یا افراد دیگر درخواست کمک کنید؟ آیا تمایل دارید که از بستگان، در صورت نیاز  38/0
  با مدیران و کارمندان دانشگاه ارتباط دارید؟تا چه حد   30/0
  .»مردم بیشتر اوقات به فکر منافع خودشان هستند «: چقدر با این جمله موافق هستید  35/0
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  میزان اهمیت گویه ها و عوامل) 4- 4-1
هاي تبیین کننده سرمایه اجتماعی داوطلبان و نیز کم هاي تحقیق، مهمترین متغیربر اساس یافته

همچنین  .آمده است 11-4اهمیت ترین آنها با توجه به مقادیر میانگین و انحراف معیار در جدول 

 12-4میزان اهمیت هریک از ابعاد سرمایه اجتماعی داوطلبان بر اساس پاسخ آزمودنی ها در جدول 

  .آمده است

  هاي تبیین کننده سرمایه اجتماعی داوطلبانفهرست با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین متغیر 11 - 4جدول 
میزان 
انحراف   میانگین  تعداد  متغیر ها  اهمیت

  معیار

   
یت

هم
ن ا

تری
یش

ب
  

  تا چه حد به  همسایگان دوستان و بستگان خود اعتماد دارید؟  
  دانید؟ معموالً تا چه حد خودتان را یک فرد موفق و شاد می

خواهی کاري درست انجام شود خودت آن کار را انجام اگر می«: چقدر با این جمله موافق هستید
  .»بده

اي کمک کنید که به طور مستقیم به شما یا خانواده روژهچقدر حاضرید از نظر زمانی یا مالی به پ
  رساند، اما به نفع افراد بسیاري در سازمان است؟شما سود نمی

260  
260  
260  
  
260  
  

854/3  
846/3  
844/3  
  
828/3  
  
 

642/0  
522/0  
765/0  
  
720/0  

   
متر

ک
یت

هم
ن ا

ی
  

  هاي کاري شما چقدر بر کارهاي گروهی و همکاري تأکید دارد؟ارزش  
  اطالعات شما براي اخذ تصمیمات مهم در زندگی چقدر است؟

  هاي گروه شرکت می کنید؟تا  چه حد در تصمیم گیري
داشته باشد، چقدر حاضر به اگر دانشگاه یا انجمن شما در یک روز تعطیل نیاز به همکاري شما 

  هستید؟همکاري 

260  
260  
260  
260  

177/3  
249/3  
290/3  
341/3  

613/0  
664/0  
508/0  
564/0  

  

  فهرست با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین عوامل تبیین کننده سرمایه اجتماعی داوطلبان  12 - 4جدول 
  ردیف  عوامل  تعداد  میانگین  انحراف معیار

 1  اعتماد 260 62/3 71/0
 2  هویت  260 61/3 68/0
 3  توانمند سازي و آموزش 260 60/3 65/0
 4  کمک و همیاري 260 59/3 63/0
 5  تعهد  260 57/3 61/0
 6  اطالعات و اگاهی 260 48/3 86/0
 7  یمیکار تو مشارکت  260 41/3  70/0
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  پایایی عوامل سرمایه اجتماعی ) 5- 4-1
از ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسی پایایی یا ثبات درونی ابزار تحقیق استفاده شد که میزان آن 

پایایی هر یک از . عامل نیز جداگانه مورد محاسبه قرار گرفتهمچنین ضرایب آلفا براي هر . بود 86/0

نوسان داشت که وجود یک ارتباط متوسط تا نسبتاً باال را در بین آیتم هاي  91/0تا  78/0عوامل از 

نه تنها پایایی این عوامل را افزایش نمی ) سواالت(حذف هر یک از آیتم ها . هر عامل نشان می داد

لفاي هر از نقطه نظر تحلیلی، ضریب آ. شده استوارد باعث کاهش ضرایب نیز میداد؛ بلکه در بعضی م

  .، نشان داده شده است13-4یک از عوامل در جدول 

  

  پایایی عوامل سرمایه اجتماعی داوطلبان  13 - 4جدول 
  ردیف  عوامل  در پرسشنامه شماره سواالت  )ضریب آلفاي کرونباخ(پایایی

 1  اعتماد  16و15و38  91/0
 2  هویت   42و19و18  85/0
 3  توانمند سازي و آموزش  14و13و37و36  78/0
 4  کمک و همیاري  12و10و50و34و49  81/0
 5  تعهد  7و48و47و6و28  83/0
 6  گاهیآاطالعات و   43و20  82/0
 7  یمیکار تو مشارکت  5و46و4و27  86/0

  
  

  شناسایی گویه هاي پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی) 6- 4-1
براي بار عاملی  4/0حاضر، مالك پذیرش متغیر ها براي حضور در پرسشنامه، کسب حداقل تحقیق در 

از لحاظ عملیاتی هر سوال آزمون باید به طور معناداري روي یک عامل و نه عامل .هر سوال بوده است

راي مورد که دا 26متغیر اندازه گیري شده،  51هاي این تحقیق از بر اساس یافته. هاي دیگر بار شود

اند به عنوان سواالت نهایی در پرسشنامه سرمایه اجتماعی قرار بوده 4/0بار عاملی مساوي یا بیشتر از 

  ).14-4جدول (اندگرفته
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  هاي اصلیتحلیل عاملی مولفه 14- 4جدول 

بار   حیطه ها و زیر حیطه ها
  عاملی

درصد 
تبیین 
  واریانس

  مشارکت و کار تیمی: 1عامل
  هاي گروه شرکت می کنید؟گیري تا  چه حد در تصمیم

  شما چقدر بر کارهاي گروهی تأکید دارید؟
  هاي کاري شما چقدر بر کارهاي گروهی و همکاري تأکید دارد؟ارزش

  دانید؟تا  چه حد خود را عضوي از یک تیم یا گروه در کارتان می

  
  

508/0  
483/0  
613/0  
506/0  

87/15  

  تعهد: 2عامل
  فراتر از وظیفه سازمانی در اختیار دیگران قرار دهید؟چقدر حاضرید دانش خود را 

  دهید؟ن گوشزد دیگران انجام میشما تا چه حد وظایف کاري خود را بدو
  اگر دانشگاه یا انجمن شما در یک روز تعطیل نیاز به همکاري شما داشته باشد، چقدر حاضر به همکاري هستید؟

  کنید مایه مباهات و افتخار شماست؟که در آن فعالیت می چقدر فعالیت و حضور شما در دانشگاه و گروهی
  هاي گروه تعهد به کار وجود دارد؟کنید چقدر نسبت به اهداف و مأموریتبه نظر شما در انجمن و گروهی که شما در آن فعالیت می

  
  

558/0  
575/0  
564/0  
706/0  
602/0  

96/14  

  کمک و همیاري: 3عامل
  سازمانی به صورت داوطلبانه همکاري کنید؟هاي چقدر حاضرید در فعالیت

  آیا تمایل دارید به گروه یا سازمانی که هدف اصلی آن کمک به مردم در مواقع ضروري است پیوسته و عضو شوید؟
  کنید؟ چقدر براي تحقق اهداف جامعه با دیگران همکاري می

  مستقیم به شما یا خانواده شما سود نمی رساند،اما به نفع افراد بسیاري در اي کمک کنید که به طور چقدر حاضرید از نظر زمانی یا مالی به پروژه
  سازمان است؟

  ایم کنیم ، در واقع به خودمان کمک کردهعده اي عقیده دارند ،هنگامی که به دیگران کمک می«: چقدر با این جمله موافق هستید
  »کنندها نیز به ما کمک میآن و در آینده

  
  

595/0  
421/0  
681/0  
720/0  
  
661/0  

69/13  

  اعتماد: 4عامل
  به نظر شما،آیا می توان در مواجه شدن با مردم به آنها اعتماد کرد ؟

  تا چه حد به  همسایگان دوستان و بستگان خود اعتماد دارید؟
  چقدر اعتماد دارید که دیگران قصد ضربه زدن به شما را ندارند؟

  
  

686/0  
642/0  
742/0  

10/9  

  هویت: 5عامل
  شناسید؟چقدر خودتان را می

  دانید؟ معموالً تا چه حد خودتان را یک فرد موفق و شاد می
  کنید که جزئی از جامعه هستید و جامعه براي شما ارزش قائل است؟ تا چه حد احساس می

  
  

643/0  
522/0  
493/0  

93/8  

  اطالعات و آگاهی: 6عامل
  چقدر است؟اطالعات شما براي اخذ تصمیمات مهم در زندگی 

  کنید؟استفاده می... )رادیو، تلویزیون، روزنامه و (تا چه اندازه از منابع اطالعاتی 

  
  

664/0  
581/0  

05/8  

  توانمند سازي و آموزش: 7عامل
  کنید آن کار درست انجام شود؟ اگر کاري را به دیگران واگذار کنید چقدر فکر می

  .»کاري درست انجام شود خودت آن کار را انجام بده خواهیاگر می«: چقدر با این جمله موافق هستید
  اي که در آن فعالیت دارید داراي لیاقت و شایستگی هستید؟کنید در حوزهچقدر احساس می

  توانند انجام دهند؟ چقدر اطمینان دارید کار شما را دیگران نیز می

  
  

570/0  
765/0  
609/0  
551/0  

74/6  

34/77  
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  سرمایه اجتماعی غیرداوطلبان نتایج مربوط به) 4-2
هاي تحقیق به نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی در این بخش ضمن ارائه گزارش توصیفی از نمونه

  .شوداشاره می

  توصیف ویژگی هاي جمعیت شناختی افراد غیر داوطلب) 4-2-1
یل آن اقدام کلیه نمونه هاي تحقیق پرسشنامه ها را دریافت کردند و به طور کامل نسبت به تکم

دامنه سنی . زن بودند% 65مرد و % 35نفر آزمودنی که در این تحقیق حضور داشتند  260از . نمودند

سال و انحراف معیار  23سال متغیر بوده و آنان داراي میانگین سنی  34سال تا  18پاسخ دهندگان از 

اغلب آنها در  مقطع کارشناسی ها مجرد بوده و نتایج تحقیق نشان داد که اکثر آزمودنی. بودند 63/4

ها را نشان می، خالصه اي از وضعیت جمعیت شناختی آزمودنی15-4جدول . کردندارشد تحصیل می

  .دهد

  داوطلبانغیرویژگیهاي جمعیت شناختی 15 -4جدول
 ویژگیهاي جمعیت شناختی  تعداد  درصد

 
35 

  

65 

 
90 

 

170  

  جنسیت
  مرد
  زن

 
3/62  

  
  

5/33  
  

2/4  

 
162  

  

87 
 

11  

  )سال(گروه سنی 
25 –  18   
33 –  26                                      
  به  باال 33

 
2/86 

 

8/13  

 
224 

 

36  

  وضعیت تاهل
  مجرد
  متاهل

 
7/38  

  

9/60  

 
101 

 

159  

  میزان تحصیالت
  کارشناسی

  کارشناسی ارشد
 

100  
 

  مجموع  260
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  داوطلبان غیر تحلیل عاملی سرمایه اجتماعی ) 4-2-2
بررسی نتایج زیر . از تحلیل عاملی با چرخش متعامد براي شناسایی ساختار داخلی ابزار استفاده شد

سؤال تحقیق در خصوص سرمایه  51مورد از  26نشان داد که ) موارد سرمایه اجتماعی(ها حیطه

 7توانستند در ) مبنا معیار( 4/0اجتماعی غیر داوطلبان به لحاظ داشتن بار عاملی مساوي یا بیشتر از 

، ر تیمی، تعهد، کمک و همیاريمشارکت و کا«این عوامل تحت عناوین . حیطه دسته بندي شوند

نامگذاري شدند و تعیین نام براي این » اعتماد، هویت، اطالعات و آگاهی، توانمند سازي و آموزش

بار عاملی این زیر . زي شدها پایه ریي هریک از عاملهاي توصیف کنندهاساس مفاد آیتم عوامل بر

هاي هاي بدست آمده در این پژوهش از ترکیب معیارتعداد عامل .متغیر بود 77/0تا  44/0حیطه ها از 

ها بر انتخاب عامل) ها بر اساس مرور مقاالت، بشناخت اولیه تعداد عامل) الف: ذیل تعیین گردید

استفاده از معیار توصیف ) س آزمون اسکري، دبررسی بصري بر اسا) ، ج1اساس مقادیر ویژه بیشتر از 

نمودار اسکري جهت شناسایی تعداد ) 2-4(در شکل .هاي اقتباس شدهقابلیت درك عامل) واریانس و ه

  .هاي استخراج شده آورده شده استعامل

  
  هاي استخراج شدهنمودار اسکري جهت شناسایی تعداد عامل). 2- 4(شکل 
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  و کارتیمیعامل مشارکت ) 1- 4-2-2
هاي آن بهمراه تیمی است که متغیر اولین عامل شناخته شده در تحلیل عاملی، عامل مشارکت و کار

  .آمده است 16-4بار عاملی در جدول 

  

  

  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل مشارکت و کار تیمی به همراه متغیر 16- 4جدول 
  

  
  
  عامل تعهد) 2- 4-2-2

  .دهدهاي عاملی نشان میرا بهمراه بار ي آنکنندههاي تبیین ، عامل مادي و متغیر17-4جدول 
  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل تعهد به همراه متغیر 17- 4جدول 

  
  
  
  
  
  

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  پرسشنامهدر 

 4  هاي گروه شرکت می کنید؟تا  چه حد در تصمیم گیري  63/0
 5  کید دارید؟أشما چقدر بر کارهاي گروهی ت  51/0
 27  کید دارد؟أهمکاري تکاري شما چقدر بر کارهاي گروهی و هاي ارزش  58/0
 46  دانید؟تا  چه حد خود را عضوي از یک تیم یا گروه در کارتان می  56/0

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 6  قرار دهید؟وظیفه سازمانی در اختیار دیگران چقدر حاضرید دانش خود را فراتر از   57/0
 7  دهید؟ن گوشزد دیگران انجام میشما تا چه حد وظایف کاري خود را بدو  49/0

اگر دانشگاه یا انجمن شما در یک روز تعطیل نیاز به همکاري شما داشته باشد، چقدر حاضر به همکاري   54/0
 28  هستید؟

کنید مایه مباهات و افتخار دانشگاه و گروهی که در آن فعالیت می چقدر فعالیت و حضور شما در  53/0
 47  شماست؟

هاي موریتأکنید چقدر نسبت به اهداف و مبه نظر شما در انجمن و گروهی که شما در آن فعالیت می  47/0
  48  گروه تعهد به کار وجود دارد؟
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  کمک و همیاريعامل ) 2-2-3
  .باشدداوطلبان میغیرسومین عامل شناخته شده در سرمایه اجتماعی  کمک و همیاريعامل 

  عامل کمک و همیاري به همراه متغیر هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظر 18 - 4جدول 
  

  
  
  
  

  عامل اعتماد) 4- 4-2-2
-4که نتایج آن در جدول  شناخته شده توسط تحلیل عاملی استعامل اعتماد یکی دیگر از  عوامل 

  .آمده است 19

  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل اعتماد به همراه متغیر 19- 4جدول   

  
  عامل هویت) 5- 4-2-2

داوطلبان در ورزش است که غیرعامل هویت نیز یکی از هفت عامل تبیین شده سرمایه اجتماعی 

  .آمده است 20-4در جدول  آنگزارش بارهاي عاملی 

  

  

  

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 10  هاي سازمانی به صورت داوطلبانه همکاري کنید؟چقدر حاضرید در فعالیت  5/0

آیا تمایل دارید به گروه یا سازمانی که هدف اصلی آن کمک به مردم در مواقع ضروري است   54/0
 12  پیوسته و عضو شوید؟

 34  کنید؟ چقدر براي تحقق اهداف جامعه با دیگران همکاري می  56/0

شما یا خانواده اي کمک کنید که به طور مستقیم به چقدر حاضرید از نظر زمانی یا مالی به پروژه  54/0
 49  شما سود نمی رساند،اما به نفع افراد بسیاري در سازمان است؟

 عده اي عقیده دارند ،هنگامی که به دیگران کمک می کنیم ،«: چقدر با این جمله موافق هستید  49/0
  50  »کنندها نیز به ما کمک میایم و در آینده آندر واقع به خودمان کمک کرده

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 15  در مواجه شدن با مردم به آنها اعتماد کرد ؟به نظر شما،آیا می توان   77/0
 16  تا چه حد به  همسایگان دوستان و بستگان خود اعتماد دارید؟  73/0
 38  چقدر اعتماد دارید که دیگران قصد ضربه زدن به شما را ندارند؟  75/0
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  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل هویت به همراه متغیر 20 - 4جدول 
  

  
  عامل اطالعات و آگاهی) 6- 4-2-2

داوطلبان در ورزش آشکار گردید، عامل اطالعات و آگاهی غیرعامل دیگري که در سرمایه اجتماعی 

  .آمده است 21- 4هاي عاملی در جدول ي این عامل بهمراه بارتشکیل دهندههاي متغیر. است

  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل اطالعات و آگاهی به همراه متغیر 21 - 4جدول 

  
  
  

  عامل توانمند سازي و آموزش) 7- 4-2-2
-4هفتمین عامل اکتشافی، عامل توانمند سازي و آموزش است که نتایج بارهاي عاملی آن در جدول 

  .آمده است 22

  هاي سازنده و بارهاي عاملی متناظرعامل توانمند سازي و آموزش به همراه متغیر 22- 4جدول 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 18  شناسید؟چقدر خودتان را می  44/0
 19  دانید؟ موفق و شاد می را یک فردموالً تا چه حد خودتان مع  53/0
 42  کنید که جزئی از جامعه هستید و جامعه براي شما ارزش قائل است؟ تا چه حد احساس می  54/0

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 20  اطالعات شما براي اخذ تصمیمات مهم در زندگی چقدر است؟  57/0
 43  کنید؟استفاده می... )تلویزیون، روزنامه و  رادیو،(تا چه اندازه از منابع اطالعاتی   48/0

شماره متغیر   محتواي متغیر  بارعاملی
  در پرسشنامه

 13  کنید آن کار درست انجام شود؟ اگر کاري را به دیگران واگذار کنید چقدر فکر می  47/0
  14 .»کاري درست انجام شود خودت آن کار را انجام بدهخواهی اگر می«: چقدر با این جمله موافق هستید  5/0
 36  اي که در آن فعالیت دارید داراي لیاقت و شایستگی هستید؟کنید در حوزهچقدر احساس می  56/0
 37  توانند انجام دهند؟ چقدر اطمینان دارید کار شما را دیگران نیز می  56/0
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  گویه هاي خارج شده از تحلیل عاملی) 4-2-3
  

سؤال به دلیل عدم ارتباط با مفهوم نظري عامل ایجاد شده در تحلیل عاملی و همچنین داشتن  25

؛ بنابر این از )23- 4جدول(با عامل اکتشافی، از تحلیل عاملی خارج شدند) 4/0کمتر از (ارتباط ضعیف

  .سؤال مورد تأیید قرار گرفت 26سؤال بخش اصلی پرسشنامه،  51

  

  فهرست سؤاالت خارج شده از تحلیل عاملی  23- 4جدول 

  محتواي متغیر  بارعاملی

 روابط شخصی شما با دوستانتان چقدر گسترده است؟  33/0

  تا چه حد با نهادها ، موسسات و سازمانهایی غیر از دانشگاه در ارتباط هستید؟  30/0
  اگر با دوستان خود مشکلی داشته باشید تا چه اندازه در صدد رفع آن بر می آیید؟  35/0
 میزان صمیمیت موجود در روابط شما بادوستانتان چقدر است؟   31/0

 کنید؟ با بستگان و دوستانتان صمیمی هستید و احساس دوستی، تعلّق و یکی بودن میتا چه حد شما    39/0

  انجام فعالیت هاي داوطلبانه توجه به مسائل مالی براي شما مهم است؟ تا چه حد براي  32/0
  چقدر در محیط زندگی خود احساس آرامش و امنیت می کنید؟  34/0
  چقدر ایرادات دوستانتان را به طور صریح با آنها در میان می گذارید؟  33/0
  درستکاري و پرهیز از تقلب تا چه حد براي شما اهمیت دارد؟  35/0
  صراحت در بیان و حقیقت گویی تا چه حد براي شما داراي اهمیت می باشد؟  38/0
  چقدر اوقات فراغت خود را با دوستانتان می گذرانید؟    29/0
 وجود تفاوت هاي نژادي و مذهبی تا چه میزان بر روابط شما تاثیر می گذارد؟  35/0

 دارد؟چقدر در دانشگاه شما تیم هاي کاري منسجم وجود   31/0

 ارزش شما براي دانشگاه و گروهی که در آن فعالیت می کنید چقدر است؟     33/0

 ارزش دانشگاه و گروهی که در آن فعالیت می کنید براي شما چقدر است؟     33/0

 کنید که از همکارانتان در خواست کمک کنید؟ در صورت نیاز به کمک چقدر احساس راحتی می  36/0

 شوند؟ اندازه دوستان نزدیک شما از همکارانتان محسوب میتا چه   27/0

 احساس با هم بودن و تعلق پذیري در افراد گروهتان چگونه است؟  32/0

  تا چه حد دوستان شما به هنگام نیاز به شما کمک می کنند؟  33/0
  گویند؟سر شما هم میپشت کنید نزدیکان شما، همان چیزي را که در مقابل شما می گویند،  چقدر فکر می  31/0
  چقدر در محیط کار و تحصیل خود احساس آرامش و امنیت می کنید؟  38/0
  از اینکه چه کسی هستم و به چه گروه یا جامعه اي تعلق دارم، احساس شرم می کنم؟  24/0
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  میزان اهمیت گویه ها و عوامل) 4-2-4

داوطلبان و نیز کم غیرهاي تبیین کننده سرمایه اجتماعی هاي تحقیق، مهمترین متغیربر اساس یافته

همچنین  .آمده است 24-4ترین آنها با توجه به مقادیر میانگین و انحراف معیار در جدول اهمیت

 25-4ها در جدول میزان اهمیت هریک از ابعاد سرمایه اجتماعی غیرداوطلبان بر اساس پاسخ آزمودنی

  .آمده است

  هاي تبیین کننده سرمایه اجتماعی غیرداوطلبانفهرست با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین متغیر 24- 4جدول 
میزان 
انحراف   میانگین  تعداد  متغیر ها  اهمیت

  معیار

   
یت

هم
ن ا

تری
یش

ب
  

  تا چه حد به  همسایگان دوستان و بستگان خود اعتماد دارید؟  
افتخار کنید مایه مباهات و چقدر فعالیت و حضور شما در دانشگاه و گروهی که در آن فعالیت می

  شماست؟
اي کمک کنید که به طور مستقیم به شما یا خانواده چقدر حاضرید از نظر زمانی یا مالی به پروژه

  رساند، اما به نفع افراد بسیاري در سازمان است؟شما سود نمی
  ن گوشزد دیگران انجام می دهید؟شما تا چه حد وظایف کاري خود را بدو

260  
260  
  
260  
  
260  
  

68/3  
58/3  

  
52/3  

  
46/3  

  
 

23/1  
95/0  

  
39/0  

  
53/0  

   
متر

ک
یت

هم
ن ا

ی
  

  هاي کاري شما چقدر بر کارهاي گروهی و همکاري تأکید دارد؟ارزش  
  شناسید؟چقدر خودتان را می

  کنید که جزئی از جامعه هستید و جامعه براي شما ارزش قائل است؟ تا چه حد احساس می
  شما چقدر بر کارهاي گروهی تاکید دارید؟

260  
260  
260  
  
260  

71/2  
78/2  
01/3  

  
02/3  

2/1  
50/0  
78/0  

  
37/0  

  
  
  
  
  
  
  
  

  همسایگان و یا افراد دیگر درخواست کمک کنید؟ در صورت نیاز آیا تمایل دارید که از بستگان،  34/0
  با مدیران و کارمندان دانشگاه ارتباط دارید؟تا چه حد   32/0
  .»مردم بیشتر اوقات به فکر منافع خودشان هستند «: چقدر با این جمله موافق هستید  37/0
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  فهرست با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین عوامل تبیین کننده سرمایه اجتماعی غیرداوطلبان  25- 4جدول 
  

  ردیف  عوامل  تعداد  میانگین  انحراف معیار
 1  اعتماد 260 45/3 68/0
 2   تعهد 260 34/3 65/0
 3  گاهیآاطالعات و  260 32/3 70/0
 4  توانمند سازي و آموزش 260 28/3 64/0
 5  کمک و همیاري  260 27/3 66/0
 6  هویت 260 01/3 75/0
 7  یمیکار تو مشارکت  260 94/2  67/0

  
  

  پایایی عوامل سرمایه اجتماعی ) 4-2-5
استفاده شد که میزان آن از ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسی پایایی یا ثبات درونی ابزار تحقیق 

پایایی هر یک از . همچنین ضرایب آلفا براي هر عامل نیز جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت. بود 88/0

نوسان داشت که وجود یک ارتباط متوسط تا نسبتا باال را در بین آیتم هاي هر  89/0تا  8/0عوامل از 

ه تنها پایایی این عوامل را افزایش نمی داد؛ ن) سواالت(حذف هر یک از آیتم ها . عامل نشان می داد

از نقطه نظر تحلیلی، ضریب آلفاي هر یک . شده استبلکه در بعضی موارد باعث کاهش ضرایب نیز می

  .، نشان داده شده است26-4از عوامل در جدول 

  پایایی عوامل سرمایه اجتماعی غیرداوطلبان  26 - 4جدول 
  

  ردیف  عوامل  در پرسشنامه شماره سواالت  )ضریب آلفاي کرونباخ(پایایی
 1  اعتماد  16و15و38  89/0
 2  هویت   42و19و18  82/0
 3  توانمند سازي و آموزش  14و13و37و36  84/0
 4  کمک و همیاري  12و10و50و34و49  80/0
 5  تعهد  7و48و47و6و28  85/0
 6  اطالعات و اگاهی  43و20  87/0
 7  یمیکار تو مشارکت  5و46و4و27  89/0
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  شناسایی گویه هاي پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی) 4-2-6
  

براي بار عاملی  4/0تحقیق حاضر، مالك پذیرش متغیر ها براي حضور در پرسشنامه، کسب حداقل در 

از لحاظ عملیاتی هر سوال آزمون باید به طور معناداري روي یک عامل و نه عامل .هر سوال بوده است

مورد که داراي  26متغیر اندازه گیري شده،  51هاي این تحقیق از س یافتهبر اسا. هاي دیگر بار شود

اند به عنوان سواالت نهایی در پرسشنامه سرمایه اجتماعی قرار بوده 4/0بار عاملی مساوي یا بیشتر از 

  ).27 -4جدول (اندگرفته

  هاي اصلیتحلیل عاملی مولفه 27 - 4جدول 
  

بار   حیطه ها و زیر حیطه ها
  عاملی

درصد 
تبیین 
  واریانس

  مشارکت و کار تیمی: 1عامل
  هاي گروه شرکت می کنید؟تا  چه حد در تصمیم گیري

  شما چقدر بر کارهاي گروهی تأکید دارید؟
  هاي کاري شما چقدر بر کارهاي گروهی و همکاري تأکید دارد؟ارزش

  دانید؟تا  چه حد خود را عضوي از یک تیم یا گروه در کارتان می

  
  

63/0  
51/0  
58/0  
56/0  

34/13  

  تعهد: 2عامل
  چقدر حاضرید دانش خود را فراتر از وظیفه سازمانی در اختیار دیگران قرار دهید؟

  دهید؟ن گوشزد دیگران انجام میشما تا چه حد وظایف کاري خود را بدو
  حاضر به همکاري هستید؟اگر دانشگاه یا انجمن شما در یک روز تعطیل نیاز به همکاري شما داشته باشد، چقدر 

  کنید مایه مباهات و افتخار شماست؟چقدر فعالیت و حضور شما در دانشگاه و گروهی که در آن فعالیت می
  هاي گروه تعهد به کار وجود دارد؟کنید چقدر نسبت به اهداف و مأموریتبه نظر شما در انجمن و گروهی که شما در آن فعالیت می

  
  

57/0  
49/0  
54/0  
53/0  
47/0  

91/12  

  کمک و همیاري: 3عامل
  هاي سازمانی به صورت داوطلبانه همکاري کنید؟چقدر حاضرید در فعالیت

  آیا تمایل دارید به گروه یا سازمانی که هدف اصلی آن کمک به مردم در مواقع ضروري است پیوسته و عضو شوید؟
  کنید؟ چقدر براي تحقق اهداف جامعه با دیگران همکاري می

  اي کمک کنید که به طور مستقیم به شما یا خانواده شما سود نمی رساند،اما به نفع افراد بسیاري در حاضرید از نظر زمانی یا مالی به پروژهچقدر 
  سازمان است؟

  یم اکنیم ، در واقع به خودمان کمک کردهعده اي عقیده دارند ،هنگامی که به دیگران کمک می«: چقدر با این جمله موافق هستید
  »کنندها نیز به ما کمک میآن و در آینده

  
  

50/0  
54/0  
56/0  
54/0  

  
49/0  

75/12  

  اعتماد: 4عامل
  به نظر شما،آیا می توان در مواجه شدن با مردم به آنها اعتماد کرد ؟

  تا چه حد به  همسایگان دوستان و بستگان خود اعتماد دارید؟
  به شما را ندارند؟چقدر اعتماد دارید که دیگران قصد ضربه زدن 

  
  

77/0  
73/0  
75/0  

00/11  

  هویت: 5عامل
  شناسید؟چقدر خودتان را می

  دانید؟ معموالً تا چه حد خودتان را یک فرد موفق و شاد می
  کنید که جزئی از جامعه هستید و جامعه براي شما ارزش قائل است؟ تا چه حد احساس می

  
  

44/0  
53/0  
54/0  

43/10  
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  آگاهیاطالعات و : 6عامل
  اطالعات شما براي اخذ تصمیمات مهم در زندگی چقدر است؟

  کنید؟استفاده می... )رادیو، تلویزیون، روزنامه و (تا چه اندازه از منابع اطالعاتی 

  
  

57/0  
48/0  

09/10  

  توانمند سازي و آموزش: 7عامل
  شود؟کنید آن کار درست انجام  اگر کاري را به دیگران واگذار کنید چقدر فکر می

  .»خواهی کاري درست انجام شود خودت آن کار را انجام بدهاگر می«: چقدر با این جمله موافق هستید
  اي که در آن فعالیت دارید داراي لیاقت و شایستگی هستید؟کنید در حوزهچقدر احساس می

  توانند انجام دهند؟ چقدر اطمینان دارید کار شما را دیگران نیز می

  
  

47/0  
50/0  
56/0  
56/0  

79/9  

31/80  
  
  فاسمیرن  - آزمون کولموگروف) 4-3

نتایج مربوط  .اسمیرنوف استفاده شده است - جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف

  .باشدها نرمال مینتایج بیانگر آن است که توزیع داده. آمده است 28-4در جدول   KSبه آماره 

  اسمیرنوف-کولموگروفنتایج آزمون :  28 - 4جدول 
  

  سطح معناداري KSآماره   ابعاد سرمایه اجتماعی  گروه

  داوطلبان

 078/0 85/0  یمیکار تو مشارکت
 061/0 93/0  تعهد

 056/0 96/0  کمک و همیاري
 093/0 83/0  اعتماد
 112/0 78/0  هویت 

 232/0 77/0  اطالعات و اگاهی
 170/0 82/0  توانمند سازي و آموزش

  داوطلبان غیر

 247/0 74/0  یمیکار تو مشارکت
 230/0 80/0  تعهد

 225/0 83/0  کمک و همیاري
 262/0 76/0  اعتماد
 281/0 85/0  هویت 

 401/0 79/0  اطالعات و اگاهی
 339/0 88/0  توانمند سازي و آموزش

  

  داوطلبدختران و پسران داوطلب و غیر مقایسه ابعاد سرمایه اجتماعی در بین )  4-4
  

 05/0لون در تمامی ابعـاد بیشـتر از   آزمون ) sig(سطح معناداري 29 -4بر اساس داده هاي جدول

سـطح  همچنـین بـا توجـه بـه      .هاي دو گروه پذیرفتـه مـی شـود   بنابراین فرض برابري واریانس است؛
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مشـارکت و کـار    تنهـا در عامـل  درصد  95در سطح اطمینان ) 05/0کمتر از (t آزمون  )sig(معناداري

و در سایر ابعاد سرمایه اجتماعی  داري وجود داردتفاوت معنا داوطلب دختران و پسرانبین گروه تیمی 

  .شودداوطلبان تفاوت معناداري بین دو گروه مشاهده نمی
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می
ر تی

و کا
ت 

ارک
مش

  

  شاخص  تعداد  گروه
  

آزمون همگونی 
  واریانس ها

  

  مستقل tآزمون 

  134  پسران
 3/4  میانگین

 tمقدار  F 56/0مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

  65/0  انحراف معیار  معناداري

  126  دختران
سطح   5/3  میانگین

  003/0  08/0  238/0  258  96/2  81/0  معناداري
  62/0  انحراف معیار

هد
تع

  

  134  پسران
 66/3  میانگین

 tمقدار  F 4/2مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

  62/0  انحراف معیار  معناداري

  126  دختران
سطح  45/3  میانگین

  235/0  076/0  216/0  258  85/2  122/0  معناداري
 56/0  انحراف معیار

ري
میا

و ه
ک 

کم
  

  134  پسران
 4/3  میانگین

 tمقدار  F 17/1مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

 58/0  انحراف معیار  معناداري

  126  دختران
سطح  39/3  میانگین

  814/0  058/0  018/0  258  236/0  279/0  معناداري
 6/0  انحراف معیار

ماد
اعت

  

  134  پسران
 5/3  میانگین

 tمقدار  F 53/5مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

  73/0  انحراف معیار  معناداري

  126  دختران
سطح  4/3  میانگین

  094/0  087/0  055/0  258  861/0  59/0  معناداري
 62/0  انحراف معیار

یت
هو

  

  134  پسران
 6/3  میانگین

 tمقدار  F 5/0مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   معیار انحراف  میانگین

  71/0  انحراف معیار  معناداري

  126  دختران
سطح  54/3  میانگین

  165/0  086/0  12/0  258  39/1  479/0  معناداري
 64/0  انحراف معیار

هی
آگا

ت و 
العا

اط
  

  134  پسران
 54/3  میانگین

 tمقدار  F 61/3مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

  91/0  انحراف معیار  معناداري

  126  دختران
سطح  39/3  میانگین

  256/0  109/0  154/0  258  41/1  058/0  معناداري
 79/0  انحراف معیار

ش
موز

و آ
ي 

ساز
ند 

وانم
ت

  

  134  پسران
 75/3  میانگین

 tمقدار  F 12/4مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

  67/0  انحراف معیار  معناداري

  126  دختران
سطح  6/3  میانگین

  066/0  079/0  16/0  258  5/4  64/0  معناداري
 56/0  انحراف معیار

  مقایسه ابعاد سرمایه اجتماعی در بین داوطلبان دختر و پسر: 29 - 4جدول 
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تنهـا در عامـل مشـارکت و کـار     t آزمـون   )sig(سطح معنـاداري  30 -4بر اساس داده هاي جدول

مشارکت و کار تیمی دختـران  بین درصد  95در سطح اطمینان این می باشد بنابر 05/0کمتر از تیمی 

می
ر تی

 کا
ت و

ارک
مش

  

  شاخص  تعداد  گروه

  
آزمون همگونی 

  واریانس ها
  

  مستقل tآزمون 

  90  پسران
 76/3  میانگین

 tمقدار  F 56/0مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

 61/0  انحراف معیار  معناداري

  170  دختران
سطح  38/2  میانگین

 7/0  انحراف معیار  018/0  64/0  243/0  258  72/1  81/0  معناداري

هد
تع

  

  90  پسران
 65/3  میانگین

 tمقدار  F 4/2مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

  67/0  انحراف معیار  معناداري

  170  دختران
سطح  41/3  میانگین

  447/0  082/0  266/0  258  94/0  122/0  معناداري
 53/0  انحراف معیار

ري
میا

و ه
ک 

کم
  

  90  پسران
 42/3  میانگین

 tمقدار  F 17/1مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

 53/0  انحراف معیار  معناداري

  170  دختران
سطح  33/3  میانگین

  783/0  64/0  025/0  258  364/0  279/0  معناداري
 6/0  انحراف معیار

ماد
اعت

  

  90  پسران
 2/3  میانگین

 tمقدار  F 53/5مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

  87/0  انحراف معیار  معناداري

  170  دختران
سطح  1/3  میانگین

  067/0  082/0  034/0  258  956/0  59/0  معناداري
 72/0  انحراف معیار

یت
هو

  

  90  پسران
 6/3  میانگین

 tمقدار  F 5/0مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

  74/0  انحراف معیار  معناداري

  170  دختران
سطح  46/3  میانگین

  275/0  044/0  35/0  258  64/1  479/0  معناداري
 76/0  انحراف معیار

هی
آگا

ت و 
العا

اط
  

  90  پسران
 5/3  میانگین

 tمقدار  F 61/3مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

  69/0  انحراف معیار  معناداري

  170  دختران
سطح  4/3  میانگین

  382/0  134/0  465/0  258  55/1  058/0  معناداري
 57/0  انحراف معیار

ش
موز

و آ
ي 

ساز
ند 

وانم
ت

  

  90  پسران
 64/3  میانگین

 tمقدار  F 12/4مقدار
درجه 
  آزادي

اختالف 
سطح   انحراف معیار  میانگین

  61/0  انحراف معیار  معناداري

  170  دختران
سطح  59/3  میانگین

  066/0  054/0  43/0  258  83/1  64/0  معناداري
 7/0  انحراف معیار

  دختران و پسران غیر داوطلبمقایسه ابعاد سرمایه اجتماعی در بین : 30 - 4جدول 
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داوطلبـان  اما در سایر ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی غیـر     داري وجود داردتفاوت معنا غیر داوطلب و پسران

  .شودتفاوت معناداري بین دو گروه مشاهده نمی

به دلیل مثبـت بـودن مقـدار اخـتالف میـانگین در عامـل        30-4و  29-4به نتایج جداول با توجه 

  .مشارکت و کار تیمی، میزان مشارکت و کار تیمی در گروه پسران بیشتر از دختران می باشد

  مقایسه وضیت سرمایه اجتماعی در بین داوطلبان و غیر داوطلبان) 4-6
  
 

H0 :  داردنبین وضعیت  سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان تفاوت معنا داري وجود.  

H1:  سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان تفاوت معنا داري وجود دارد وضعیتبین.  
 

  

  
  

  

  

اسـت بنـابراین در سـطح     05/0کمتـر از  t آزمـون  ) sig(سطح معنـاداري 31 -4با توجه به جدول 

 داري وجود داردتفاوت معنا داوطلبانوضعیت سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیردرصد بین  95اطمینان 

اخـتالف  (چـون مقـدار سـتون    با توجـه بـه ارقـام میـانگین دو گـروه       . شودو فرض صفر پذیرفته نمی

  .بطور کلی بیشتر استداوطلبان سرمایه اجتماعی داوطلبان از غیرمثبت است بنابراین ) میانگین

  

  

  

  

  

 متغیر گروه تعداد میانگین انحراف معیار
 نغیر داوطلبا 260 23/3 37/0  سرمایه اجتماعی داوطلبان 260 55/4  36/0

  مستقل tآزمون   آزمون همگونی واریانس ها

مقدار   F 68/0مقدار
t 

اختالف   انحراف معیار
  میانگین

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  001/0  258  321/0  327/0  34/4  41/0  سطح معناداري

  داوطلبان و غیر داوطلبانمقایسه ابعاد سرمایه اجتماعی : 31 - 4جدول 
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پنجمفصل   
 
 
 
 

                  
 بحث و نتیجه گیري
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  مقدمه

-سپس با بهره. شوداي از تحقیق با ذکر نکات مهم از نتایج تحقیق ارائه میخالصهابتدا این فصل  در

در . گیردهاي تحقیق مورد بحث و بررسی قرار میگیري از مبانی نظري و ادبیات تحقیق، نتایج و یافته

ارائه هاي ورزشی ادامه نیز با توجه به نتایج حاصل از تحقیق مطالبی کاربردي براي مدیران سازمان

  .شودگردد و در انتها موضوعاتی جهت توسعه دامنه تحقیق حاضر پیشنهاد میمی

  خالصه تحقیق) 5-1

  

 و جامعه شناسی کالسیک در کرات به که است موضوعاتی جمله از اجتماعی روابط تنزل دغدغه

معلول نگرانی مربوط به  ،ي گفت که تولد جامعه شناسی شاید بتوان به تعبیر. خوردمی چشم به معاصر

 یندهایی نظیرآفر .روند رو به تنزل روابط اجتماعی در نتیجه صنعتی شدن و آغاز مدرنیته بوده است

 و هاي خودخواهانه، عدم وجود اعتماد، کاهش تمایل افراد به انجام کار گروهیگرایش به رفتار

گسترش به موازات گردیده و  اجتماعی سبب پیدایش دلزدگی و احتیاط در روابط عقالنیت مفرط

نتیجه چنین  است؛ که روابط چهره به چهره کارکرد خود را از دست داده جوامع و رشد جمعیت

  ).16(استسرمایه اجتماعی شرایطی ناپایداري روابط و کاهش 

  

. ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی نشانگر ورود افراد به شبکه روابط اجتماعی است 

این . هاي معنادار قرن بیست و یکم استنماییها و بازها، ارزشها، نگرشه ظهور رفتارورزش عرص

توان با ها رسوخ و نفوذ نموده که امروزه میپدیده چند بعدي، آن چنان در متن جهان زندگی انسان

- باز هاي ورزشی، طرز تفکر، سبک زندگی و میزان سرمایه اجتماعی افراد راتوجه به نگرش و فعالیت

هاي حیات زندگی اجتماعی را هاي ورزشی ، سایر فعالیتها و فعالیتشناسی کرد و از روي رفتار

سرمایه اجتماعی . دهدبینی نمود که این امر انسجام و همبستگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار میپیش

هایی دانست که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی را به توان به معناي هنجارها و شبکهرا می
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این مفهوم را بیشتر با سطح اعتماد اجتماعی و میزان . کندمنظور کسب سود متقابل فراهم می

 آیدمیبر ورزش فواید اجتماعی از که همچنان. .سنجندرسمی میهاي رسمی و غیرعضویت در انجمن

دوستان و نیز  هاي ورزشی، و شبکه هايتشکیل انجمن ورزشی، مشارکت پنهان کارکردهاي از یکی

  ).39(باشدهاي داوطلبانه میانجام فعالیت
  

 با جامعه اعضاي که صورت این به. شودمی خالصه روابط واژه در سرمایه اجتماعی ایده محوري 

را  هاییآموزه طریق این به و شوندمی یکدیگر با همکاري به قادر آنها، نمودن پایدار و برقراري تماس

 کسب به بسیار، موفق دشواري با یا و باشندنمی آنها یادگیري به قادر تنهایی به که کنندمی کسب

-ارزش که دارند تمایل و شوندمی متصل هم به هاشبکه از ايمجموعه طریق از انسانها. ندشومی آنها

 را دارایی نوعی آنها ها،شبکه گسترش با .باشند داشته هاشبکه این اعضاي سایر مشترکی با هاي

 مالحظه مورد سرمایه اجتماعی تحت عنوان سرمایه نوعی عنوان به را آن توانمی که دهندمی تشکیل

  .داد قرار

تواند موجبات رفاه و خوشبختی جامعه  می ،زندگی جمعی و پیوندهاي فعال و پویا میان اعضاي اجتماع

 نظر طبق اجتماعی سرمایه شناسند؛ با عنوان سرمایه اجتماعی می را فراهم نماید که این پیوندها را

 نتایج به نیل براي جوامع و گروهها افراد، است ممکن که عنوان منبعی به از اندیشمندان بسیاري

 تحلیلگران توسط موارد بسیاري در که است مفهومی آن و شود، قلمداد می گیرند، بکار را آن مطلوب

 پرسش این درك و به شودمی برده کار به اجتماعی فرآیندهاي از طیف وسیعی توصیف براي اجتماعی

 اجتماعی یا و اقتصادي سیاسی، نتایج به مردم طبقات و گروهها افراد، چرا برخی که کندمی کمک 

نقش چشمگیر سرمایه ي اجتماعی و نحوه حضور  .)22و10(شوندمی نایل به دیگران نسبت تريمثبت

حکومت (کنشگران اجتماعی بعنوان راه حلی براي مشکل تولید کاالهاي عمومی زندگیآن در 

، توجه بسیاري از جامعه شناسان از جمله )هاي اقتصادي و اطالعاتدمکراتیک، امنیت اجتماعی، کمک

از مباحث قابل  .رت پاتنام و فرانسیس فوکویاما را به خود جلب کرده استببوردیو، رایر پیجیمزکلمن، 
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هاي توجه در حیطه سرمایه اجتماعی وجود ارتباطی تنگاتنگ بین سرمایه اجتماعی و فعالیت

داوطلبانه است بطوریکه حجم قابل توجهی از ادبیات سرمایه اجتماعی معطوف به تأثیر داوطلبی و 

 و)1997وودنو،(، روحیه داوطلبی)1997دکر،(داوطلبانه هاي، انجمن)1999دکر،(داوطلبانه رفتارهاي

تحقیقات . بر سرمایه اجتماعی و پیامدهاي اخالقی و ارزشی آن است) 1995دکر،(گرایی مدنیداوطلب

در این میان با . در مورد سنجش سرمایه اجتماعی داوطلبان، نتایج جالب توجه به همراه داشته است

هاي در شکل هنجار اي که سرمایه اجتماعی راتوجه به نظریات پاتنام همکاري داوطلبانه در جامعه

گیرد و بیانگر این موضوع است هاي مشارکت مدنی به ارث برده، بهتر صورت میعمل متقابل و شبکه

  ).13(لی سرمایه اجتماعی تغذیه می کنندکه همه اشکال همکاري داوطلبانه از یک منبع اص
  

ت سرمایه اجتماعی با معتقد است که تئوري پاتنام از طریق مرتبط ساختن تفکرا) 2001(پیپا نوریس

هاي داوطلبانه در دستیابی به دموکراسی، مشارکت سیاسی، هاي مدنی و سازمانتفکر ضرورت انجمن

رویکرد ) 1999(بر اساس اظهارات اریک آسالنیر . اعتماد متقابل و کارآمدي حکومت تکوین یافته است

فع شخصی تأکید دارد و شامل یکسري سرمایه اجتماعی بر الزام نسبت به سایرین فراتر از توجه به منا

وي معتقد است که سرمایه . ها و روابط اجتماعی و تعهدات مدنی استها و نظرات درباره ارزشایده

تر عمل کرده و از سود کند افراد مشکالت اجتماعی خود را حل کنند و اخالقیاجتماعی کمک می

  ).22(خود به جهت خیر عمومی صرفنظر کنند
 

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت "راد در تحقیقی تحت عنوان حسینیپور و شارع

بر اساس نظریه پاتنام نشان دادند که بین سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی ارتباط مثبت  "ورزشی

 و خانواده اقتصادي دوستان، وضعیت داوطلبانه، اعتماد به عضویت و معناداري وجود دارد و متغیرهاي

شارع پور و همکاران در . اندمشارکت ورزشی هايکنندهتبیین ترینمهم ترتیب به دوستانه اتارتباط

 ورزشی نشان مشارکت محوریت با جوانان اجتماعی سرمایه تمایز مطالعه دیگري تحت عنوان سنجش

 وجود داريمعنی تفاوت غیر ورزشکار و ورزشکار دانشجویان اجتماعی سرمایه میزان بین که دادند
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 پژوهش خود در )1383(مرجایی. ها بیانگر این تفاوت به نفع ورزشکاران بودمیانگین مقایسه که دارد

 پژوهش این در .است ها پرداختهدانشگاه دانشجویان بین در اجتماعی سرمایه سنجش و بررسی به

 و اجتماعی ارزشهاي و شناخت، آگاهی(مفهوم  پنج قالب در اجتماعی سرمایه بالقوه هايمؤلفه

-آهنچیان. است گردیده تعیین )هاوگروه نهادها در عضویت و اقتصادي اجتماعی فرهنگی، مخاطرات

در مطالعه خود تأثیر رهبري آموزش عالی در ایجاد سرمایه اجتماعی را مورد بررسی قرار داده ) 1384(

 مشترك، هايهدف و هادیدگاه: (هاي سرمایه اجتماعی در این پژوهش عبارتند ازاست که مؤلفه

 نقش ایفاي و رایزنی گروهی، پشتیبانی و دوستی تفاهم، دوسویه، احترام اعتماد، هاي مشترك،ارزش

 به )1385(قانعی راد ). دوستی نوع برنده، گوي و گفت سازنده، تعارض سازي،توانا و مثبت، مشارکت

 نتایج. است پرداخته اجتماعی دانشگاهی سرمایه تکوین در اساتید و دانشجویان تعامالت نقش بررسی

 دانشجویان ايزمینه متغیرهاي. قرار دارد پایینی حد در خود اساتید با دانشجویان روابط که داد نشان

 سرمایه مدل تبیین و طراحی در پژوهشی )1385(فیضی .دارد تأثیر اساتید با آنها روابط میزان بر

 متقابل اعتماد و ارتباطات که داد نشان نتایج پژوهش وي . داده است انجام نور پیام دانشگاه اجتماعی

در پژوهشی تحت عنوان ) 1388(اندیشمند . دارند دانشگاه اجتماعی سرمایه با مستقیمی رابطه

هفت مؤلفه  "ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آنهاي سرمایه اجتماعی در دانشگاهشناسایی مؤلفه"

 دانش نفع عمومی، تسهیم و سازمانی، همکاري توانمندسازي، هویت(را تحت عناوین سرمایه اجتماعی 

و دسته  نامگذاري )مشارکتی، اطالعات و آگاهی همبستگی، مدیریت و فکري،  اعتماد سرمایه خلق و

  .نمود بندي

کند، بطوریکه سرمایه اجتماعی، نقش بسیار مهمی در مدیریت نوین جوامع ایفا میبطور کلی 

لذا بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن . ها منوط به وجود این سرمایه خواهد بودبخشی سایر سرمایهاثر

از اینرو موضوع سرمایه . شوندراههاي توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادي ناهموار و دشوار می

 اجتماعی به عنوان یک اصل محوري براي دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق  قلمداد

مدیران . شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نایل گردندمی
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هاي هاي ورزشی براي غلبه بر مشکل کمبود نیروي انسانی در برگزاري مسابقات و سایر بخشسازمان

به  ورزشی، عموماًهاي عملیاتی در خصوص میزبانی مسابقات اجرایی و همچنین براي کاهش هزینه

هاي مختلف شوند و همواره به دنبال افراد داوطلبی هستند که از عهده فعالیتجامعه متوسل می

آورند که خدمات معمول را با از این دیدگاه داوطلبان این فرصت را براي مدیران فراهم می. برآیند

  ).9(کمترین هزینه و به اشکال متنوع و با کیفیت مطلوب ارائه دهند

هاي ورزشی، نقش هاي اصلی ارائه خدمات در سازمانامروزه نیروهاي داوطلب به عنوان یکی از مؤلفه

توجه زیاد ). 9(کنندمهمی را در موفقیت بسیاري از مسابقات و رویداد هاي ورزشی بزرگ ایفا می

بر سرمایه هاي داوطلبی ادبیات سرمایه اجتماعی به تأثیر داوطلبی، رفتارهاي داوطلبانه و انجمن

هاي داوطلبانه مرتبط بخش ورزش و فعالیت اجتماعی و کمبود تحقیقات داخلی در این زمینه خصوصا

هاي الزم براي سنجش سرمایه اجتماعی در با آن، نیاز به استفاده از ابزارهاي مناسب و پژوهش

هاي طلبان در سالدهد که تعداد داومطالعات نشان می. سازدداوطلبان ورزشی را بیشتر نمایان می

 روز به روز اجتماعی بر روابط اثرگذار مهم عامل یک عنوان به اجتماعی اخیر کاهش یافته و سرمایه

شده  مشاهده ملی در سطح هم و جهانی سطح در هم مسأله این .گرددمی ضعیف و یابدمی فرسایش

 ).16و  9(تاس

هاي ورزشی داوطلبان و غیر داوطلبان در انجمناز اینرو هدف از این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی 

محقق در بخش کیفی . تحقیق حاضر در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است. باشدها میدانشگاه

بررسی کتب دانشگاهی و نیز مقاالت متعدد علمی و مصاحبه با اساتید مدیریت  این تحقیق ضمن

هاي ورزشی به تهیه ورزشی و جامعه شناسی، صاحبنظران و افراد داوطلب و غیر داوطلب در انجمن

هاي مطرح در ارتباط با سرمایه اجتماعی که به لحاظ مستندات علمی فهرستی از مهمترین متغیر

  . تعداد بیشترین تکرار و تاکید را در مقاالت داشته،پرداخته استمعتبر و از نظر 
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ها و هاي ورزشی دانشگاهجامعه آماري این تحقیق را کلیه دانشجویان عضو و غیر عضو  انجمن

 90-91دادند که در سال تحصیلی موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري تشکیل می

هاي تحقیق در روش تحلیل عاملی بر اساس تعداد متغیرهاي تعداد نمونه. اندمشغول به تحصیل بوده

  ).33)(حداقل دو و حداکثر ده برابر تعداد متغیرها ( شود اکتشافی تعیین می

نفر از  260در این تحقیق براي بررسی سرمایه اجتماعی و شناخت عوامل مربوط به آن تعداد 

نفر از داشجویان دختر و  260ی دانشجویی و نیز تعداد هاي ورزشدانشجویان دختر و پسر عضو انجمن

گانه با توجه به تقسیم از مناطق ده( دانشگاه  10پسر غیر عضو در انجمن هاي ورزشی دانشجویی 

از لحاظ تعداد دانشجو و همچنین  بندي اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري و نیز

اي تصادفی به عنوان نمونه آماري به روش خوشه) ها آن دانشگاههاي ورزشی در فعال بودن انجمن

  .انتخاب شدند

   

جنسیت ، سن ، وضع (اي بود که در دو بخش مشخصات فردي ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته

هاي تحقیق توزیع بین نمونه) سرمایه اجتماعی(و بخش سؤاالت پرسشنامه ) تأهل و مقطع تحصیلی

متغیر که به  51گیري سرمایه اجتماعی تعداد متغیر به دست آمده براي اندازه 480مجموع از .شد

اند به عنوان سؤاالت پرسشنامه ها داشتهلحاظ تعداد، بیشترین تکرار و تأکید را در مقاالت و مصاحبه

نفر 4(نفر از متخصصان صاحب نظر  10ها، پس از استخراج این متغیر. سرمایه اجتماعی مشخص شدند

) هاي ورزشی نفر از مسئولین انجمن 6ها و از اساتید مدیریت ورزشی و مدیران تربیت بدنی دانشگاه

هاي سرمایه اجتماعی در یک مطالعه پایایی پرسشنامه. روایی صوري و محتوایی ابزار را تأیید کردند

نفر از  15شی وهاي ورزنفر از دانشجویان عضو انجمن 15( نفري  30راهنما، توسط یک گروه 

تا کامال  1=از کامال ً مخالفم (ارزشی لیکرت  5با مقیاس  )هاي ورزشی عضو در انجمن دانشجویان غیر

 86/0یب همبستگی آلفاي کرونباخ گرفت و میزان آن با استفاده از ضرمورد بررسی قرار ) 5=ً موافقم 

نوسان داشت که وجود یک  91/0و  78/0همچنین پایایی عوامل سرمایه اجتماعی بین . محاسبه شد
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در تحقیق حاضر بار عاملی مبنا . دادباال را در بین آیتم هاي هر عامل نشان می ارتباط متوسط تا نسبتاً

عامل طبقه بندي  7سؤال در  26سؤال پرسشنامه سرمایه اجتماعی،  51تعیین شد؛ بنابراین از  4/0

 .شدند

) هاي پراکندگیهاي گرایش مرکزي و شاخصشاخص(توصیفی هاي آمار استنباطی و نیز آمار روش

هاي جمعیت شناختی و هم چنین تعیین میزان اهمیت متغیرها مورد استفاده قرار  براي ارزیابی ویژگی

ها در بخش آمار استنباطی ابتدا آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت تعیین چگونگی توزیع داده. گرفت

مستقل براي مقایسه ابعاد سرمایه  tال بودن توزیع داده ها از آزمون با توجه به نرم. استفاده شد

اجتماعی بین دو گروه دختران و پسران و نیز مقایسه سرمایه اجتماعی بین داوطلبان و غیر داوطلبان 

براي تحلیل عاملی اکتشافی به منظور استخراج  18نسخه  SPSSهم چنین نرم افزار . استفاده گردید

دست آوردن بارهاي عاملی و آلفاي کرونباخ براي تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده ها و به عامل

  . قرار گرفت

  

نفر آزمودنی که در این تحقیق  260نتایج در خصوص سرمایه اجتماعی داوطلبان نشان داد که از

ر بوده و سال متغی 34تا  18دامنه سنی پاسخ دهندگان از . زن بودند% 48مرد و % 52حضور داشتند، 

نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر . بودند 52/4سال، و انحراف معیار آن  23آنان داراي میانگین سنی 

همچنین مهمترین مؤلفه . کردندها مجرد بوده و اغلب آنها در  مقطع کارشناسی تحصیل میآزمودنی

ترین عامل با و کم اهمیت ، عامل اعتماد71/0و انحراف معیار  62/3از دیدگاه پاسخگویان با میانگین 

مؤلفه اعتماد به زیر. ، عامل مشارکت و کار تیمی بوده است70/0و انحراف معیار   41/3میانگین

مؤلفه تاکید بر همکاري و کار و نیز زیر 64/0و انحراف معیار  85/3دوستان و همسایگان با میانگین 

هاي سرمایه رین و کم اهمیت ترین گویهبا اهمیت ت 61/0و انحراف معیار  17/3گروهی با میانگین 

در خصوص سرمایه اجتماعی  هاي تحقیق حاضرهمچنین یافته .دهنداجتماعی داوطلبان را تشکیل می

زن % 65مرد و % 35نفر آزمودنی که در این تحقیق حضور داشتند،  260که از نشان دادداوطلبان غیر
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سال، و  24متغیر بوده و آنان داراي میانگین سنی سال  34تا  18دامنه سنی پاسخ دهندگان از . بودند

ها مجرد بوده و اغلب آنها در  مقطع نشان داد که بیشتر آزمودنیها یافته. بودند 63/4انحراف معیار آن 

و انحراف معیار  45/3مهمترین مؤلفه از دیدگاه پاسخگویان با میانگین . کردندکارشناسی تحصیل می

، عامل مشارکت و 67/0و انحراف معیار   94/2ترین عامل با میانگیناهمیت، عامل اعتماد و کم68/0

و انحراف  68/3مؤلفه اعتماد به دوستان و همسایگان با میانگین همچنین زیر. کار تیمی بوده است

با  37/0و انحراف معیار  02/3مؤلفه تاکید بر همکاري و کار گروهی با میانگین و نیز زیر 23/1معیار 

  .دهندداوطلبان را تشکیل میغیرهاي سرمایه اجتماعی اهمیت ترین گویهترین و کماهمیت

در بخش داوطلبان و غیر داوطلبان از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد براي شناسایی ساختار 

 26نشان داد که ) متغیر هاي سرمایه اجتماعی(بررسی نتایج زیر حیطه ها . داخلی ابزار استفاده شد

معیار (4/0سوال پرسشنامه سرمایه اجتماعی به لحاظ داشتن بار عاملی مساوي یا بیشتر از  51مورد از 

مشارکت و کار تیمی، تعهد، «این عوامل تحت عناوین. حیطه دسته بندي شوند 7توانستند در ) مبنا

دند و تعیین نامگذاري ش» سازي و آموزشکمک و همیاري، اعتماد، هویت، اطالعات و آگاهی، توانمند

بار . ها پایه ریزي شدي هریک از عاملهاي توصیف کنندهنام براي این عوامل بر اساس مفاد آیتم

  .متغیر بود 76/0تا  42/0عاملی این زیر حیطه ها از 

شناخت ) الف: هاي ذیل تعیین گردیدهاي بدست آمده در این پژوهش از ترکیب معیارتعداد عامل

) ، ج1ها بر اساس مقادیر ویژه بیشتر از انتخاب عامل) ر اساس مرور مقاالت، بها باولیه تعداد عامل

-قابلیت درك عامل) استفاده از معیار توصیف واریانس و ه) بررسی بصري بر اساس آزمون اسکري، د

  .هاي اقتباس شده

میزان آن از ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسی پایایی یا ثبات درونی ابزار تحقیق استفاده شد که 

پایایی هر یک از . همچنین ضرایب آلفا براي هر عامل نیز جداگانه مورد محاسبه قرار گرفت. بود 88/0

هاي هر نوسان داشت که وجود یک ارتباط متوسط تا نسبتاً باال را در بین آیتم 89/0تا  8/0عوامل از 
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داد؛ بلکه این عوامل را افزایش نمی نه تنها پایایی) سواالت(ها حذف هر یک از آیتم. دادعامل نشان می

  .شده استدر بعضی موارد باعث کاهش ضرایب نیز می

  

  بحث و بررسی) 5-2

  

با استفاده از ادبیات تحقیق، دالیل توجیهی مبنی بر چگونگی و چرایی حضور  ابتدا در این بخش

داوطلبان مورد آشکار شده در روش تحلیل عاملی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر يهاهریک از عامل

داوطلبان و سپس به مقایسه این ابعاد به تفکیک جنسیت در گروه داوطلبان و غیر گیردبررسی قرار می

 .دشوداوطلبان با یکدیگر مقایسه میدر انتها نیز سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر. شودپرداخته می

  عوامل اکتشافی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان) 1- 5-2

مورد به دلیل  26عامل آشکار شده در تحلیل عاملی،  51حاضر نشان داد که از بررسی تحقیق 

هاي استخراج شده از تحلیل گویه. مورد پذیرش قرارگرفت 4/0داشتن بار عاملی مساوي یا بیشتر از 

اوطلبان و غیر داوطلبان دقیقاً یکسان بوده و تنها در بار عاملی، میانگین و عاملی سرمایه اجتماعی د

مشارکت و کار تیمی، «تحت عناوینگروه،  7مورد در  26این . باشدانحراف معیار با یکدیگر متفاوت می

. نامگذاري شدند» سازي و آموزشتعهد، کمک و همیاري، اعتماد، هویت، اطالعات و آگاهی، توانمند

ر چند عاملی بودن و گوناگونی ابعاد، با ابعاد چندگانه از نظ این تحقیقپیدایش عوامل هفت گانه در 

-، آهنچیان)1384(قانعی راد و حسینی، )1383(مرجایی ،)1383(ده توسط وحیدا و همکاران ارائه ش

مطابقت ) 1388(و اندیشمند) 2008(، بانک جهانی)2007( و ویدمن ، گاماس)2006(، پارك)1384(

هاي تحقیق، مهمترین مؤلفه از دیدگاه داوطلبان و غیر داوطلبان به ترتیب با بر اساس یافته .دارد

 ± 7/0(ترین عامل با میانگین، عامل اعتماد و کم اهمیت)45/3 ± 68/0(و ) 62/3 ± 71/0(میانگین

مؤلفه اعتماد به دوستان رهمچنین زی. ، عامل مشارکت و کار تیمی بوده است)94/2 ± 67/0(و ) 41/3

مؤلفه تاکید بر همکاري و کار و نیز زیر) 68/3 ± 23/1(و ) 85/3 ± 64/0(و همسایگان با میانگین
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- ترین گویهاهمیتترین و کمبا اهمیت به ترتیب )02/3 ± 37/0(و ) 17/3 ± 61/0(گروهی با میانگین

نتایج پژوهش از نظر وجود  .دهندرا تشکیل می داوطلبان و غیر داوطلبان هاي سرمایه اجتماعی

، گاماس و ویدمن )1385(، قانعی راد)1383(نارسایی در مؤلفه ذکر شده با نتایج پژوهش مرجایی 

  . مطابقت دارد) 1388(و اندیشمند ) 2007(

  عامل مشارکت و کارتیمی )1-1- 5-2

نامگذاري شد که از آن » تیمیعامل مشارکت و کار «اولین عامل شناخته شده در تحلیل عاملی، 

این عامل منعکس . .نام برده شداهمیت ترین عامل در تحقیق حاضر از سوي داوطلبان به عنوان کم

باشد و بیانگر کنشی هدفمند، ارادي و ها میها و تصمیم گیريکننده مشارکت افراد در فعالیت

شود و هم عامل رضایت براي فرد میاختیاري بین کنشگر و محیط اجتماعی است که هم سبب ایجاد 

این بعد از سرمایه اجتماعی با ). 23(هاي حمایتی بالقوه استدهی به روابط و سازنده شبکهشکل

ها، مشارکت و تواناسازي و نیز عامل مدیریت مشارکتی و ها و انجمنهاي عضویت در گروهعامل

، ناطق پور و فیروز )1384(، آهنچیان)1383(مشارکت انجمنی اشاره شده توسط مرجایی

و بانک جهانی به ) 1390(، شارع پور)1388(، موسوي خورشیدي)1388(، اندیشمند)1384(آبادي

هایی هستند که در آن سازمان اثربخشهاي سازمان. عنوان مؤلفه سرمایه اجتماعی همخوانی دارد

رقابتی، یعنی جایی که هر هاي این سازمان ها با سازمان. با یکدیگر مشارکت دارند کاريهاي گروه

و  سازمانهاي توانمند .پردازد، کامالً تفاوت دارندکارمند در انجام دادن کارها با یکدیگر به رقابت می

ل هستند و افراد ضمن کمک به یکدیگر، در حل مشکالت ئبراي کار گروهی اهمیت خاصی قا اثربخش

می ورزند و منافع جمعی را بر منافع  آنها نسبت به همکاران محبت. پیچیده تشریک مساعی دارند

   .کندهاي داوطلبانه نیز صدق میو این موضوع در اکثر سازمان دهندشخصی ترجیح می
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  عامل تعهد )1-2- 5-2

نامیده شد که اقتباس نام آن تأیید کننده ابعاد معرفی شده توسط وحیدا و » تعهد«عامل دوم 

، )2006(، پارك)1384(، آهنچیان)1384(و حسینیراد ، قانعی)1383(، فیضی)1383(همکاران 

مفهوم این عامل به . است) 1388(و اندیشمند ) 2008(، بانک جهانی )2007(گاماس و ویدمن

گردد که افراد در قبال منافع، خدمات و آموزه هایی که از سازمان خود دریافت میاحساس تعهدي بر

؛ در واقع تعهد منتج از اتفاقاتی اشاره دارد یک سازمانبعد به ماهیت روابط در  نای. اند، دارندنموده

 عالقه و عشق. ایجاد می شود) دانشگاه(است که در دوران تحصیلی دانشجویان با افراد و سازمان

 وجود به سازمان، در عضویت خود به بخشیدن تداوم براي آنها التزام یا سازمان، با ماندن به داوطلبان

 مثبت تبادلی روابط و صمیمیت، و و انسجام یگانگی احساس و متقابل احترام و اعتماد از روابطی مملو

 و دارند تعلق بیشتري احساس سازمان به متعهد، انجام گرفته، افراد هاىپژوهش اساس بر. است منوط

 فراتر بلکه قراردادهاي رسمی، چارچوب در فقط نه - آن هايفعالیت انجام و سازمان اهداف تعقیب به

 ادامه سازمان با خود رابطه سازمان به از عضوي عنوان به که مایلند و دهندمی نشان تمایل - آن از

 از منابع، از ايگسترده طیف داوطلبان، براي سازمانی عضویت وقتی تبادلی، رابطه یک اساس بر. دهند

 وفاداري با را منابع این کند، داوطلبان،می فراهم را شخصی اجتماعی و حمایت مرتبه و موقعیت جمله

 .کنندمی جبران سازمان به خود بیشتر تعهد و

  عامل کمک و همیاري )1-3- 5-2
  

بود که » کمک و همیاري«عامل دیگري که به عنوان مؤلفه سوم سرمایه اجتماعی شناخته شد عامل 

مشارکت (با مؤلفه همکاري و نفع عمومی، عامل دوستی و پشتیبانی گروهی، همکاري داوطلبانه

، موسوي )1384(، آهنچیان)1388(هاي داوطلبانه اشاره شده توسط اندیشمندو فعالیت) لبانهداوط

 هاي داوطلبانه افراد بهاین عامل بیانگر فعالیت. مطابقت دارد) 1390(و شارع پور) 1388(خورشیدي

خواهی و در جهت منافع عمومی  انجام خواهی و دگرمنظور کمک به دیگران است که با انگیزه خیر
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در روند  )دانشجویان داوطلب(اعضاي سازمان خودجوشبر همکاري و مشارکت عامل فوق، . می پذیرد

در جهت رفع مشکالت  داوطلبها و نظریات نیروهاي خواهد از ایدهفعالیت آن مبتنی است و می

فراهم در بین اعضاي یک سازمان بیشتر را  ایجاد اعتماد زمینهتر، وسیع همیاري .سازمانی بهره جوید

   .آوردمی

  عامل اعتماد )1-4- 5-2

  

یکی دیگر از  عوامل شناخته شده است که به عنوان مهمترین بعد سرمایه » اعتماد«عامل 

دهنده میزان اعتماد در فضاي تعامالت میان این مؤلفه سرمایه اجتماعی نشان. اجتماعی معرفی گردید

باشد و در حالت کلی میزان برگیرنده اعتماد به دوستان، همکاران و اعضاي خانواده میافراد است و در 

اعتماد زمینه ساز مشارکت، همکاري تعامالت . دهداعتماد موجود در خانواده و کل سازمان را نشان می

هاي گروهی میان اعضاء در گروه هاي اجتماعی شده و منجر به گسترش و تسهیل روابط و کنش

هاي اعتماد و همبستگی این عامل با عامل).  21(اعی فرد با سایر افراد جامعه می شوداجتم

، عامل اعتماد ماتوري و )2005(و دالنی) 1390(، اعتماد اجتماعی شارع پور)1388(اندیشمند

راد و ، قانعی)1383(، فیضی)1383(، وحیدا و همکاران )1385(، روشنفکر و ذکایی)2007(مون

، هزار جریبی و )2007(، گاماس و ویدمن)2006(، پارك)1384(آهنچیان، )1384(حسینی

عامل اعتماد در بین افراد داوطلب . تطابق کامل دارد) 2008(و بانک جهانی ) 1390(لهراسبی

ت رسمی مابین راهاي ورزشی را می توان نشان از ابزاري قدرتمند براي جایگزینی قوانین و مقرسازمان

 داوطلبان رابطه ویژه به متعهدانه، رابطه شروع هر براي اعتماد . .ن و تفسیر نمودکارکنان و سازمان بیا

سازمانی داوطلبان  تعهد تعیین در اعتماد در واقع، .دارد ضرورت روابط بهبود و توسعه نیز و سازمان، با

 و نیز همدیگر، از رابطه شرکاي گذشته تجارب اساس بر میزان آن کند کهایفا می مهمی نقش

 به سازمان که نمایند احساس دانشجویان و داوطلبان اگر. قرار دارد آینده در تبادالت از آنها انتظارات
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 سپاسگزاري سازمان اهداف تحقق براى آنان هاياز کوشش و دهد می بها آنها به گذارد،می احترام آنها

  .کنندمی جبران آن به تعهد و اعتماد از مملو تبادلی رابطه را با سازمان رفتاري شیوه این آنها کند،می

  عامل هویت )1-5- 5-2
  

، )1388(هاي مطرح شده توسط صیداییشد که با عاملشناخته » هویت«عامل پنجم 

 و هنجارها به اشاره هویت عامل. همخوانی دارد) 1999(و فلورا) 1389(، علوي)1388(اندیشمند

 و هاارزش داراي چه اندازه تا افراد که کنداشاره می این نکته به عبارتی عامل هویت به . دارد هاارزش

هستند و تا چه حد شناختی کافی از خود و دیگران  دیگران با کار به قادر و بوده مشترك هايبینش

در  در ارتباط است و سازمان تعاملی و ارزشی هايزیرساخت با خرد و میانی این عامل درسطح .دارند

فرایندي است که طی  ،هویت .دارد ارتباط اجتماعی، ارتباط و ايمراوده هايساخت زیر با کالن سطح

تواند این فرایند می .بیندخود را به عنوان فردي در کنار فرد یا گروهی از افراد دیگر می دواطلبآن 

براي آن فرد باشد که  "مرجع"منتج از عضویت فرد در گروه باشد و یا نتیجه عملکرد گروه به عنوان 

ها و استانداردهاي سایر افراد یا گروه ها را به عنوان چهارچوبی هنجار گروه مرجع، فرد ارزشمطابق 

شود و از هویت با گروه موجب افزایش نتایج و فرایندها ي جمعی می. گزیندبراي انطباق خود بر می

یند آفر توان به نوعی به سرمایه اجتماعی دست یافت و زمانی که اینطریق فرایند هویت سازي می

  .کندشود، شانس تبادل اطالعات و ارزیابی صحیح آنها نیز افزایش پیدا میایجاد می

  عامل اطالعات و آگاهی )1-6- 5-2
  

این عامل با ابعاد معرفی شده توسط افه و . نامگذاري شد» اطالعات و آگاهی«عامل ششم، عامل 

، رستمی و )1390(نیا، جعفري )1388(، اندیشمند)1384(، فیروز آبادي)2002(فوش

همخوانی دارد و  بیانگر اطالع از گروه، جامعه و اعضاي جامعه ) 1383(و مرجایی) 1390(همکاران

اي از افکار، عقاید و حساسیت نسبت به زندگی و توجه به هر آنچه که در است که شامل مجموعه

اطالعات و آگاهی . ود، استشوسیعترین معنا به امور عمومی، اعم از سیاسی و یا اجتماعی مربوط می
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آگاهی و دانایی ). 21(باشدهاي الزم جهت مشارکت میهاي اعتماد تلقی شده  و از شرطاز پیش شرط

افزایش عملکرد، بهره وري، کیفیت ارائه . یک گروه به مراتب بیش از آگاهی و دانایی هر فرد است

ها و افزایش نوآوري و هزینه خدمات، آزادي عمل، امکان رشد و کسب سود براي اعضاء، کاهش

هاي داوطلبانه به وفور دیده می خالقیت، همه و همه از مزایاي کار تیمی و گروهی است که در سازمان

جریان گردش و مبادله اطالعات را تسریع و  هاي ورزشی،از جمله؛ انجمن هاي اجتماعیشبکه. شود

  .گیردقرار  افرادتیار خدر اگیري بهتر مبراي تصمیاطالعات مفیدي  شوندباعث میو  کردهتسهیل 

  عامل توانمند سازي و آموزش )1-7- 5-2
  

» عامل توانمند سازي و آموزش«آخرین عاملی که در این تحقیق مورد شناسایی قرار گرفت،   

این بعد از سرمایه اجتماعی شامل فرآیندي است که افراد جامعه از راه آن از نیاز ها و . نامگذاري شد

هاي خود آگاه شده، نوعی خود اتکایی و اعتماد به نفس را براي برطرف کردن آن نیاز ها خواسته

این . هاي الزم براي تحقق هدفهاي خود برخوردار می شوندآورند و بر اساس آن از تواناییبدست می

 راد و، قانعی)1383(، مرجایی)1384(، آهنچیان)1388(عامل با عوامل معرفی شده توسط اندیشمند

در . مطابقت دارد) 2008(و بانک جهانی ) 2007(، گاماس و ویدمن)2006(، پارك)1384(حسینی

بحث سرمایه اجتماعی هدف کلی در واقع توانمند ساختن و فعلیت بخشیدن به توان افراد در قالب 

ا بنابراین چالش اصلی، چالش نیروي انسانی دانا و توان هاي اجتماعی است؛ها و شبکه فعالیتتشکل

ها، نقش مهمی در هماهنگی سایر در سازمان نیروي انسانیافراد داوطلب به عنوان بخشی از . است

از اینرو، منابع انسانی، نقش اساسی در رشد، پویایی و بالندگی و یا شکست و عوامل به عهده دارند؛ 

عملیاتی هر سازمان  اهمیت نیروي انسانی به عنوان مهم ترین عامل در زنجیره. ها دارندنابودي سازمان

اند، توجه به این هاي چشمگیري داشتههایی که موفقیتمدتهاست که به اثبات رسیده و سازمان

کارهاي ها؛ نیروهاي جوان و خالق داوطلب در دانشگاه. اندموضوع را، سرلوحه کارهاي خویش قرار داده

آنان . دهندبر وابستگی ترجیح می و آزادي عمل را بزرگ را بر کارهاي روزمره و جرأت را بر احتیاط
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کنند، بر اساس باور و عقیده درونی و از روي بدون ترس و واهمه نقطه نظرهاي خود را آزادانه بیان می

مسئولیت اقدامات خود را . شودمی تحمیل بر آنها کنند، نه براساس فشاري که از بیرون اشتیاق کار می

  . می باشند گیرند و پاسخگوي عملکرد خودبه عهده می

   و غیر داوطلبان به تفکیک جنسیت مقایسه ابعاد سرمایه اجتماعی در بین داوطلبان )5-3
  

و غیر داوطلبان به  سرمایه اجتماعی در بین داوطلبان ابعاددر این بخش به مقایسه تک تک 

  .پرداخته می شود تفکیک جنسیت

تنها در مولفه مشارکت و کار تیمی بین  tو با استناد به نتیجه آزمون  هاي تحقیقبراساس یافته

درصد، تفاوت  95گروه دختران و پسران تفاوت معناداري وجود دارد به طوریکه در سطح اطمینان  

با توجه به اینکه مقدار میانگین .  معناداري بین مشارکت و کار تیمی دختران و پسران وجود دارد

باشد، میزان مشارکت و کارتیمی ها مثبت میگینگروه پسران از دختران بیشتر بوده و اختالف میان

هاي سرمایه اجتماعی تفاوت معناداري اما در سایر مولفه. پسران از دختران به طور کلی بیشتر است

نتایج از نظر وجود تفاوت در مولفه مذکور با نتایج پژوهش باستانی . بین بین دو گروه مشاهده نگردید

هاي جنسیتی و تاثیر آن بر در این رابطه شاید بتوان گفت که تفاوت .مطابقت دارد) 1385(و همکاران 

میزان مشارکت افراد جامعه بیانگر آن است که جنسیت فی نفسه تفاوتی را به لحاظ سرمایه اجتماعی 

هایی که به لحاظ ها و محدودیتها یا به عبارتی فرصتبین زنان و مردان ایجاد نمی کند، موقعیت

-مرد بودن و زن بودن در جامعه موقعیت. گردد از اهمیت برخوردار استایجاد میجنسیت براي فرد 

ها و برابريکند و با توجه به جنسیتی بودن بازار کار و اشتغال و ناهاي متفاوتی را براي افراد فراهم می

 هاي بیشتري که شغل براي آنهاتبعیضاتی که بین زنان و مردان اعمال می شود، مردان از فرصت

ها در زندگی بر زنان و مردان به وجود تفاوت هایی که این موقعیت. گردندمند میکند بهرهفراهم می

شود و جهان اجتماعی آنان را از آورد همواره به جداشدن قلمرو زنان از مردان در اجتماع منجر میمی

هاي اجتماع زنان و سازد که این تفکیک جنسیتی در جامعه موجب تفکیک شبکههم متمایز می
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هاي اي امکانات و فرصتاگر جامعه. گردد و بیش از پیش آنان را از هم متفاوت می سازدمردان نیز می

برابري را بین زنان و مردان توزیع کند و در حوزه هاي مختلف بدون توجه به جنسیت فرد و بر مبناي 

تماعی و مشارکت یکسانی بین زنان و هاي فردي عمل نماید ما شاهد سرمایه اجتوانایی و شایستگی

  .مردان خواهیم بود

  یسه وضعیت سرمایه اجتماعی داوطلبان  و غیر داوطلبانمقا )5-4

در خصوص تفاوت میزان سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان باید  tبا استناد به نتایج آزمون 

بین وضعیت سرمایه اجتماعی درصد تفاوت آماري معناداري  95با سطح اطمینان اذعان داشت 

بدین معنی که میانگین سرمایه اجتماعی در . داوطلبان و غیر داوطلبان انجمن هاي ورزشی وجود دارد

مبنی بر عدم تفاوت سرمایه اجتماعی میان دو   H0از اینرو فرض . متفاوت است بین دو گروه کامالً

از طرفی مقایسه ارقام میانگین . تایید می گردد H1گروه داوطلبان و غیر داوطلبان رد شده و فرض 

ها از یافته .بیشتر است داوطلباناین دو گروه حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی داوطلبان از غیر

مطابقت ) 1388(داوطلبان با نتایج موسوي خورشیدينظر تفاوت سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر

هاي انجمن(هاي اجتماعیوت را حضور داوطلبان در فعالیتشاید بتوان علت این تفا. کامل دارد

هاي فعالیت اجتماعی کارکردهاي جمله از آنجاییکه از. و دامنه گسترده ارتباطات آنها دانست) ورزشی

 اجتماعی هویت گیريشکل و مهارتهاي اجتماعی کسب اجتماعی، ارتباطات افزایش داوطلبانه ورزشی؛

از اینرو  هستند، اجتماعیساختاري سرمایه بعد هايزیرشاخهاز  نیز خود موارد این کهد باشمی افراد

 تأثیرگذار عواملیکی از  بعنوان توانمی را )در ورزش یداوطلب(ورزشی هايانجمن در عضویت

   .قلمداد نمود اجتماعی برسرمایه

در سرمایه اجتماعی  بیشتر بازدهی و پاتنام را مبنی بر کلمن یهنظر هاي تحقیق حاضراین یافتهبنابر

 هايکه کنش است منبعیاجتماعی آنها معتقدند سرمایه. نمایدو جمعی، تایید می سطح کالن
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درپایان . است آن تامین سرمایه انسانی و هدف نمایدرا تسهیل می) همکاري داوطلبانه ورزشی(جمعی

  .گرددبر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، پیشنهاداتی ارائه می

  هاپیشنهاد) 5-5
  

  

هاي ورزشی، علی هاي کاربردي براي مدیران سازماندر این بخش بر اساس یافته هاي تحقیق پیشنهاد

همچنین براي بررسی بیشتر ابعاد سرمایه . شودها ارائه میالخصوص مدیران تربیت بدنی دانشگاه

  .گردداجتماعی مواردي براي تحقیقات آتی به محققان پیشنهاد می

  هاي کاربرديپیشنهاد) 5-5-1
  

 توانند به عنوان شاخصی براي ارزیابی اکتشافی در تحقیق حاضر می) سواالت(متغیرهاي

کند که  مدیران این پژوهش پیشنهاد می. سرمایه اجتماعی داوطلبان جدیدالورود باشد

عرصه هاي ورزشی در هنگام  جذب و به کارگیري نیروهاي داوطلب جهت فعالیت در سازمان

عامل اعتماد که  مرتبط با آن، خصوصاً هايورزش کشور به شاخص سرمایه اجتماعی و عامل

 .اي را دارا می باشد، توجه خاص نمایندنقش مهم و  تعیین کننده

  ،با مشخص شدن عامل اعتماد به عنوان با اهمیت ترین عامل سرمایه اجتماعی داوطلبان

انند همانند کارمندان حقوق بگیر به داوطلبان اعتماد توها میادارات تربیت بدنی دانشگاه

- حالیست که هزینه به کارنموده و بخشی از وظایف سازمان را به آنان محول نمایند این در

گیري نیروهاي داوطلب به مراتب کمتر از کارکنان رسمی ادارات بوده و حتی در برخی موارد 

 .نیز رایگان است

 شود بر اساس سرمایه اجتماعی افراد آنها را تشویق پیشنهاد میهاي ورزشی به مدیران سازمان

 .و حمایت نمایند

 هاي گروهی در هاي کاري و فعالیتشود با توجه به وجود نارسایی در تشکیل تیمپیشنهاد می

وري و کارآیی سازمان، بستر بین نیروهاي داوطلب و نیز اهمیت این عوامل در افزایش بهره
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هاي سازي فرهنگ مشارکت و تصمیم گیري گروهی داوطلبان در برنامهمناسبی جهت پیاده

 .استراتژیک سازمان فراهم آید

 هاي داوطلبان و نیز کنندههاي ورزشی، هماهنگتواند به مدیران سازماننتایج این تحقیق می

 .نماید فراوانی کمک گیري و حفظ نیروهاي داوطلبدر جهت جذب، بکار بازاریابان داوطلبی

 ها در دانشگاه) داوطلبان(تخدام یک کارشناس یا هماهنگ کننده امور انجمن هاي ورزشیاس

هایی براي نگهداري براي جذب، آموزش، نظارت و ارزیابی داوطلبان و همچنین ارائه استراتژي

 .آنها

 داري، سرمایه اجتماعی، اي در خصوص مردمهایی آموزشی ویژهشود کارگاهپیشنهاد می

 . هاي داوطلبانه براي غیر داوطلبان برگزار شودو فعالیت جامعه مدنی

 ها  و تقویت روحیه رسمی در دانشگاههاي داوطلبانه و غیرها و  انجمنگسترش تشکل

 .داوطلبی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی جامعه

 ها و ایجاد شرایطی یکسان و برابر جهت مشارکت زنان در بخش ورزش بر اساس توانایی

 هاي جنسیتییستگی ها، بدون در نظر گرفتن تفاوتشا

 ي فرهنگ داوطلبی در ورزش توجه به موانع سازمانی جهت جذب نیروهاي داوطلب و اشاعه

 مانند

 ایجاد محیطی سالم و مطمئن در فضاي ورزش دانشگاه ها براي ورود داوطلبان 

 هاي ورزشیهاي کاري برابر به دانشجویان در انجمنایجاد فرصت 

 اي مناسب براي داوطلبان در حد امکاناستفاده از پوشش بیمه 

 هاي مرتبط دانشجویان با فعالیت هاي داوطلبانهبازپرداخت هزینه 

 هاي ورزشیارائه خط مشی و سیاست هاي سازمان به داوطلبان عضو انجمن 

 هااستفاده از مشوق(حمایت از داوطلبان به منظور ارزش نهادن به فعالیت هاي آنان( 
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  پژوهشیپیشنهاد هاي ) 5-5-2

 تحلیل و مدل سازي سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان 

 داوطلبان مقطعی(هاي ورزشیداوطلبان رویداد بررسی سرمایه اجتماعی در بین( 

 بررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان و کارکنان رسمی و حقوق بگیر بخش ورزش 

  هالل احمر(با داوطلبان اورژانسیبررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان ورزشی( 

  اجتماعی داوطلبان با سایر ابعاد رفتار سازمانی مانند رفتار شهروندي سرمایهرابطه بررسی

 سازمانی 



 

 
 
 
 

 
هاپیوست  
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یشناخت تیجمع اطالعات پرسشنامه) پیوست الف  

  
  

  پاسخ دهنده گرامی
ژوهش  پرسشنامه اي که پیش رو دارید بمنظورجمع آوري اطالعات مورد نیاز یک پبا سالم و احترام، 

هاي بررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان در انجمندانشگاهی تنظیم شده است که هدف آن 
می  یاخالقاصول  با توجه به اینکه یکی از ارکان مهم در پژوهش حفظ .می باشد هاورزشی دانشگاه

لذا .باشد،نظرات شما عزیزان کامال محرمانه خواهد بود و فقط پژوهشگر به مطالعه و بررسی آنها می پردازد
  . ماییدخواهشمند است با آسودگی خاطر و اطمینان کامل سواالت را مطالعه و پاسخ مورد نظر را مرقوم فر

  .مهمکاري صمیمانه شما کمال سپاس و تشکر را دارپیشاپیش از 
  امیر اکبري                                                                                                                                    

  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
  

  
  
  
  

  مشخصات فردي)الف
  

   : مقطع تحصیلی                                                            سال      ............    :سن       
                     دکتري)ج       کارشناسی ارشد) کارشناسی       ب)الف                                                                                   

   :جنسیت :                                                                                وضعیت تاهل  
  زن) مرد       ب) الف                                                                  متاهل) ب      مجرد)الف          
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سرمایه اجتماعی پرسشنامه) ب پیوست  

  

  

  

خیلی 
خیلی   زیاد  متوسط  کم  کم

  شماره  سواالت  زیاد

 1 تا  چه حد در تصمیم گیري هاي گروه شرکت می کنید؟          
  2  شما چقدر بر کارهاي گروهی تاکید دارید؟          
  3  در اختیار دیگران  قرار دهید؟چقدر حاضرید دانش خود را فراتر از وظیفه سازمانی           
 4 ن گوشزد دیگران انجام می دهید؟شما تا چه حد وظایف کاري خود را بدو          
 5  چقدر حاضرید در فعالیت هاي سازمانی به صورت داوطلبانه همکاري کنید؟          
مواقع ضروري است پیوسته و تا چه حد تمایل دارید به گروه یا سازمانی که هدف اصلی آن کمک به مردم در           

  6  عضو شوید؟

  7 کنید آن کار درست انجام شود؟ اگر کاري را به دیگران واگذار کنید چقدر فکر می          
  8 .»اگر می خواهی کاري درست انجام شود خودت آن کار را انجام بده«: چقدر با این جمله موافق هستید          
  9 شدن با مردم به آنها اعتماد کرد ؟به نظر شما،آیا می توان در مواجه           
  10 تا چه حد به  همسایگان دوستان و بستگان خود اعتماد دارید؟          
  11 چقدر خودتان را می شناسید؟          
 12 دانید؟ معموالً تا چه حد خودتان را یک فرد  موفق و شاد می          
 13 است؟اطالعات شما براي اخذ تصمیمات مهم در زندگی چقدر           
 14 ارزش هاي کاري شما چقدر بر کارهاي گروهی و همکاري تاکید دارد؟          
اگر دانشگاه یا انجمن شما در یک روز تعطیل نیاز به همکاري شما داشته باشد، چقدر حاضر به همکاري           

 15  هستید؟

 16 کنید؟ چقدر براي تحقق اهداف جامعه با دیگران همکاري می          
 17  چقدر احساس می کنید در حوزه اي که در آن فعالیت داریدداراي لیاقت و شایستگی هستید؟          
 18 توانند انجام دهند؟ چقدر اطمینان دارید کار شما را دیگران نیز می          
  19 ؟ندارندچقدر اعتماد دارید که دیگران قصد ضربه زدن به شما را           
  20  جزئی از جامعه هستید و جامعه براي شما ارزش قائل است؟کنید که  تا چه حد احساس می          
  21  استفاده می کنید؟... )رادیو،تلویزیون، روزنامه و (تا چه اندازه از منابع اطالعاتی           
  22  تا چه حد  خود را عضوي از یک تیم یا گروه در کارتان می دانید؟          
  23  گروهی که در آن فعالیت می کنید مایه مباهات و افتخار شماست؟چقدر فعالیت و حضور شما در دانشگاه و           
به نظر شما در انجمن و گروهی که شما در آن فعالیت می کنید چقدر نسبت به اهداف و ماموریت هاي گروه،           

  24  تعهد به کار وجود دارد؟

طور مستقیم به شما یا خانواده شما سود چقدر حاضرید از نظر زمانی یا مالی به پروژه اي کمک کنید که به           
  25  نمی رساند،اما به نفع افراد بسیاري در سازمان است؟

عده اي عقیده دارند ،هنگامی که به دیگران کمک می کنیم ،در واقع به «: چقدر با این جمله موافق هستید          
  26  »خودمان کمک کرده ایم و در آینده آن ها نیز به ما کمک می کنند
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Abstract 
 
This research aims at assessing social capital of  volunteers and non 
volunteers  in universities’ sport associations through using exploratory 
factor analysis method. The methodology is a descriptive –correlation 
research method. The statistical population of the research is made up of 
non volunteer and volunteer students who are members of Iranian 
universities’ sport associations among which 520 students(260 volunteer 
and 260 non volunteer)  from 10 universities were selected, on the basis of 
random cluster sampling, as the research sample. A researcher- made 
questionnaire was administered to collect data and its content and face 
validity was already checked and confirmed by an expert university panel. 
Cronbach’s Alpha coefficient was used employed to test the reliability of 
the questionnaire (α=0.88). Then, the method of exploratory factor analysis 
with a varimax rotation was employed in order to recognize social capital 
factors and structural validity of the research factors and questionnaire.  On 
this basis, twenty six social capital variables were classified into seven 
categories. The results show that the most important factor is “trust 
(3.62±0.71)& (3.45±0.68)” and the least important factor is “partnership 
and team work (3.41±0.70)& (2.94±0.67)”.The research factors to be 
identified were determined by a combination of the following criteria: a) a 
pre-specification of the number of factors based on the literature review; b) 
factors selection based on eigenvalues greater than 1.0 (Kaiser criterion); c) 
visual inspection on the basis of the scree-plot; d) variance description 
criterion; and  e) comprehensibility of the extracted factors. These seven 
scales accounted for 77.34%&80.31% of the variance in the item responses 
and were labeled as “partnership and team work, commitment, cooperation, 
trust, identification, information and awareness, empowerment and 
education”.   
The research suggests that sport organizations should, when using sport 
volunteers, pay a particular attention to social capital index and its related 
factors especially to the factor of trust that has a determining role.  
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