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  ۱۳۸۷ پاييـز _ حركت

  ۱۳۱ ‐۱۵۳ :ـ ص ص۳۷شمارة 
  ۸۶ /۰۴ / ۱۶: تاريخ دريافت 
  ۸۶/ ۰۸ / ۲۲ :تاريخ تصويب 

  
  

  بررسی رابطة بين سرماية اجتماعی و مشارکت ورزشی
  ) سالة شهر بابل١٥ – ٢٩مطالعة موردی شهروندان (

  
  علی حسينی راد  _  ١١محمود شارع پور

  کارشناس ارشد جمعيت شناسی  ,مازندران دانشيار دانشگاه 
  
 

 چکيده
و به ويژه که طی دو دهة اخير توجه انديشمندان علوم تحقيقات مفهومی نوين است , سرماية اجتماعی

اين سرمايه ممکن است کارکردها و پيامدهای متنوعی داشته . جامعه شناسان را به خود جلب کرده است
زيرا ,  عنوان يک خير جمعی و خصوصی نگريسته می شودبه طور کلی به سرماية اجتماعی اغلب به. باشد

هم به سود به وجود آورنده است و هم به سود , سرماية اجتماعی به عنوان محصول روابط اجتماعی
پرسش مطرح در مقالة حاضر . به اين ترتيب نمی توان امتيازهای سرماية اجتماعی را محدود کرد. ديگران

, ية اجتماعی با مشارکت ورزشی رابطه دارند؟ و در صورت وجود رابطهاين است که آيا مؤلفه های سرما
, کدام يک از آنها تبيين کنندة بهتری برای ميزان مشارکت ورزشی اند؟ برای دستيابی به اهداف مذکور

.  سالة شهر بابل به روش نمونه گيری چند مرحله ای انتخاب و بررسی شدند۱۵‐۲۹ نفر از شهروندان ۳۸۲
, اعتماد به دوستان, ن همبستگی پيرسون نشان می دهد که مؤلفه های ارتباطات دوستانهنتايج آزمو

همبستگی معنی داری با مشارکت , روابط همسايگی و انجام فعاليت های داوطلبانه, اعتماد به همسايگان
عتماد ا, متغيرهای عضويت داوطلبانه, بر اساس نتايج رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير. ورزشی دارند
وضعيت اقتصادی خانواده و ارتباطات دوستانه به ترتيب مهم ترين تبيين کننده های مشارکت , به دوستان
يافته های تحقيق حاضر تا حدود زيادی مؤيد نظرية پانتام دربارة تأثير غالب عضويت . ورزشی اند

  . داوطلبانه در انجمن ها و سازمان ها بوده است
  
   کليدی ه هایواژ

  . احساس امنيت,اعتماد, مشارکت ورزشی, اجتماعیسرماية 
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١٣٢

  مقدمه 
از سرماية ديگری به نام سرماية , اقتصادی و فيزيکی, امروزه در کنار سرمايه های انسانی

.  که در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مطرح  شده استاجتماعی نام برده می شود
ابزار و آموزش هايي که ( سرماية انسانی سرماية اجتماعی همچون مفاهيم سرماية فيزيکی و

, به ويژگی های سازمان اجتماعی مانند شبکه ها, )بهره وری فردی را افزايش می دهند
هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهيل می 

و سرماية انسانی را سرماية اجتماعی سود سرمايه گذاری در زمينة سرماية فيزيکی . کنند
, همواره در جامعه ای که از نعمت سرماية اجتماعی چشمگير برخوردار است. افزايش می دهد

معيارهای , جامعة مدنی, امروزه مسلم است که رسيدن به توسعه). ۲(همکاری آسان تر است 
بدون وجود سرماية اجتماعی ممکن  , جهان شمول و بستری مناسب برای زيست اجتماعی

  ). ۴(ست ني
سه عنصر , نشان می دهد که در نظام اجتماعیتحقيقات معاصر دربارة جامعة مدنی 

ارتباط سالم , اجتماع و بازار, دولت: متخاصم وجود دارد که بايد بين آنها تعادل برقرار کرد 
مثلثی را به , اين سه حوزه. بين  اين سه حوزه به تقويت سرماية اجتماعی منجر می شود

در قرن . بسيار متفاوت است, ورند که شکل اين مثلث از جامعه ای به جامعة ديگروجود می آ
, حاضر نيرو های اقتصادی رونق يافته و اندازة دولت رشد قابل توجهی داشته و در مقابل 

برای دولت و , اين تضعيف اجتماع. قدرت شبکه های اجتماعی تا حدودی کاهش يافته است
 بايد بکوشند  ١ عمومیی هایسياستگذار, به همين دليل. ده استبازار هم مشکالتی پديد آور

, ولی در بيشتر موارد, دولت و جامعة مدنی به وجود آورند, تا تعادل درستی بين اقتصاد بازار
گروهی بر اقتصاد بازار تاکيد . نقش بازار و دولت افزايش يافته و اجتماع تضعيف شده است

موضوع سوم يعنی روابط حاکم ,  و شهروندان هر دو جناحدارند و گروه ديگر بر رابطة دولت
جامعة مدنی به عنوان نهادها و اجتماعاتی که در يک ). ۵(در بين مردم را فراموش کرده اند 

تسهيل کنندة ارتباط متقابل مردم , بستر اجتماعی عامل تعديل کنندة روابط ساختاری است
  موجب , ه خارج از ساختار دولت هستندی غيردولتی کن هااموجود ساز. و دولت نيز است
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١٣٣

ی جمعی مردم بتوانند به صورت خودجوش ارتباطی متقابل و مؤثرتر بين ه هاد تا تودمی شو
و ) در ميان اقشار مختلف(اين ارتباط متقابل که به صورت افقی . خود و دولت بنا کنند

اين . ی رقم می خوردفقط به واسطة وجود جامعة مدن, وجود دارد) بين مردم و دولت(عمودی 
ارتباط همان سرمايه ای است که در بستر اجتماعی مستتر است و می توان گفت يکی از 

به نحوی که جامعة مدنی حاصل سرماية , جامعة مدنی است, دستاوردهای سرماية اجتماعی
ورزش و تربيت بدنی از جمله مسائلی است که با توجه به , وی ديگرساز ). ۳(اجتماعی است 

ورزش . مورد توجه دانشمندان بيشتر علوم است, کردها و پيامدهايی که به همراه داردکار
 ,ی استتيکی از بهترين راه های تخلية هيجانات و حفظ سالم, عالوه بر اينکه فی نفسه

ورزش پديده ای است با ابعاد متنوع و اصوالً . کارکردهای متعددی در زمينه های مختلف دارد
, سياست و مقوله هايي از اين دست, بهداشت, اجتماع, اقتصاد, ا فرهنگمقوله ای است که ب

ورزش شاهد اين امروزه در حوزة تخصصی و آکادميک . به گونه ای مستقيم ارتباط دارد
روان , جامعه شناسی ورزش, هستيم که گرايش هايي مثل مديريت و برنامه ريزی ورزش

به صورت گرايش تخصصی در , ستشناسی ورزش و بهداشت ورزش و مواردی از اين د
ورزش با کارکردهای مثبتی مانند کاهش آسيب ها و انحرافات . دانشگاه ها تدريس می شود

کاهش , پيشگيری و مداخله نسبت به اختالفات روانی, افزايش انسجام اجتماعی, اجتماعی
ل های در سا. تواند موضوع تحقيقات و پژوهش های مهمی واقع شود می ... فقر حرکتی و 

اخير شاهد توجه بيشتر به مقولة ورزش بوده ايم که ارائة مقاالت و گزارش های مختلف و 
اين پژوهش ها رابطة . انجام پژوهش های متعدد در اين زمينه خود گويای اين رويکرد است

سياست و همچنين کارکردهای ورزش در زمينة , اقتصاد, ورزش با مقوله هايي مانند فرهنگ
. نيز در پی داشته اندا مورد سنجش و بررسی قرار داده اند و نتايج جالب توجهی اين عوامل ر

البته در ساليان . مقولة سرماية اجتماعی کمتر مورد توجه واقع شده است, اما در اين ميان
اخير در برخی کشورها پژوهش هايي در اين زمينه صورت گرفته که يکی از عوامل شتاب 

اما در حوزة , وجود انجمن تخصصی جامعه شناسی ورزش است, ددهنده به اين رويکرد جدي
داخلی تا کنون کار زيادی در زمينة سرماية اجتماعی و ورزش صورت نگرفته که با توجه به 

  . چندان دور از انتظار هم نبوده است, تازگی بحث سرماية اجتماعی در جامعه شناسی
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١٣٤

اين است که نوع و ميزان ,  شدهآنچه موجب توجه محققان ورزشی به سرماية اجتماعی
چه پيامدهای اجتماعی و سياسی برای کل جامعه ورزش تعامل اجتماعی انسان ها در حوزة 

امروزه در کشورهای اسکانديناوی در خصوص اثرهای مشارکت داوطلبانه در سازمان . دارد
. فته استهای ورزشی بر اعتماد اجتماعی و عالقه به امور سياسی تحقيقات زيادی صورت گر

سرماية , در بسياری از اين تحقيقات مشخص شده که افراد فعال در حوزة ورزش, برای مثال
اجتماعی بيشتری دارند و در نتيجه از اعتماد اجتماعی بيشتری برخوردارند و عالقة بيشتری 

  ). ۲۸(خود از جمله جهان سياست دارند به جهان پيرامون 
ر در مورد رابطة بين سرماية اجتماعی و ورزش از کشوتحقيقات انجام شده در خارج 

نشان می دهند که مشارکت ورزشی به علت کمک به افزايش عزت نفس و برابری اجتماعی 
نيز در تحقيقی در نروژ به اين ) ۲۸( ١لپبه عالوه سي). ۱۹(در تقويت جامعة مدنی مؤثر است 

ی بر ابعاد خاصی از سرماية نتيجه رسيد که مشارکت داوطلبانة افراد در سازمان های ورزش
ی ورزشی به طور داوطلبانه ن هاافرادی که در سازما, به عبارت ديگر. اجتماعی مؤثر است

از اعتماد اجتماعی بيشتری برخوردار بوده و بيشتر به پيگيری مسائل , مشارکت دارند
ورزش بر بخش عمده ای از اثرگذاری , از نظر سيپل. سياسی و مدنی جامعه خود عالقه مندند

گسترش ارتباطات , افزايش اعتماد به نفس: سرماية اجتماعی از طريق سه ساز و کار است 
با توجه به اهميت روزافزون مقولة سرماية  از اين رو .اجتماعی و تقويت اخالق گرايي

اجتماعی به ويژه در سال های اخير و همچنين بحث ورزش و عوامل مؤثر بر گرايش به ورزش 
ش بر ديگر عوامل که توجه بسياری از محققان و پژوهشگران را به خود جلب و تأثير ورز

به , کرده و نيز مبحث جوانان و مسائل مرتبط با اين حوزه که از مباحث مهم در بيشتر علوم
 در تحقيق حاضر سعی شده که رابطة ميان مشارکت ورزشی و ,ويژه جامعه شناسی است

سؤال اصلی تحقيق اين است که . ارزيابی و بررسی شودسرماية اجتماعی بين جوانان ايرانی 
  آيا ميان مشارکت ورزشی و مؤلفه های سرماية اجتماعی رابطه وجود دارد؟
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  مباحث نظری 
اند می تويا منبعی که شخص , ان گفت که سرمايه ثروتی است مولدمی تودر تعريف سرمايه 

اين منبع ممکن است شکل . کار بردبرای ايجاد درآمد با کسب منابع اضافی ديگر آن را به 
سرمايه هر , از نظر بورديو). ۹(پولی و غيرپولی و نيز ملموس و غيرملموس به خود گيرد 

منبعی است که درعرصة خاصی اثربگذارد و به فرد امکان دهد که سود خاصی را از راه 
نيروی انسانی وی سرمايه را , از سوی ديگر). ۲۹(آورد مشارکت در رقابت بر سر آن به دست 

انباشته شده ای می داند که توسط افراد يا گروه ها برای انتفاع انحصاری در جهت پيشبرد 
  ). ۱۱(منافع و افزايش دارايي و مايملک اختصاص می يابد 

  :اشکال مختلف سرمايه عبارتند از 
 می به درآمد پولی و همچنين ساير منابع و دارايي های مالی گفته: سرماية اقتصادی  )۱

قابليت تبديل سرماية ). ۳۰(شود و تظاهر نهادينه اش را در حقوق مالکيت می توان يافت 
  ؛ )۱۴(به ديگر سرمايه ها تبديل می شود اقتصادی بسيار زياد است و به آسانی 

اين نوع سرمايه به اشکال مختلف وجود دارد و شامل تمايالت و :  سرماية فرهنگی )۲
رايند جامعه پذيری و انباشت اشيای فرهنگی با ارزش مثل عادات ديرينی است که در ف

تبديل سرماية فرهنگی . نقاشی و صالحيت های تحصيلی و آموزش رسمی حاصل آمده است
ولی دگرگونی سرماية اجتماعی به سرماية فرهنگی دشوار , به سرماية اجتماعی آسان است

  ؛)۹(است 
فاده از نمادها برای مشروعيت بخشيدن به نوعی از سرمايه که با است: سرماية نمادين ) ۳

  ؛)۱۸(تصرف سطوح و گونه های متغيری از انواع ديگر سرمايه به کار می رود 
در ادامه , چون  سرماية اجتماعی متغير اصلی پژوهش حاضر است: سرماية اجتماعی ) ۴

  . به بررسی دقيق آن پرداخته می شود
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  )۹(اشکال سرمايه و معرف های آن _ ۱جدول 

  معرف ها  وجه رايج عمده  تمايز اساسی  شکل سرمايه

  منزلت اقتصادی  پول موفقيت تجاری در مقابل ناکامی  اقتصادی

  عضويت  ارتباط های اجتماعی  عضويت در مقابل عدم عضويت  اجتماعی

  شهرت و دانش  پرستيژ  شناسايي در مقابل بی اعتمادی  فرهنگی

  سله مراتبسل  مشروعيت  هنر در مقابل غير هنر  نمادين

  

  سرماية اجتماعی 
سرماية اجتماعی مجموعه منابع بالفعل و بالقوه ای است که با عضويت در شبکه های 

بدين ترتيب سرماية اجتماعی مجموعة . اجتماعی کنشگران و سازمان ها به وجود می آيد
هنجارهای موجود در اين شبکه ها و سازمان ها است که موجب ارتقای سطح همکاری 

). ۶(ی آن جامعه شده و موجب کاهش سطح هزينه های تبادالت و ارتباطات می شود اعضا
شبکه های اجتماعی و هنجارهای عمل متقابل و اعتمادی که ", سرماية اجتماعی از نظر پانتام
سرماية اجتماعی در معنای عام خود ). ۲۷(تعريف شده است , "از اين شبکه ها ناشی می شود

از ). ۲۱( روابط اجتماعی بازار با بازده مورد انتظار تعريف می شود نوعی سرمايه گذاری در
سرماية اجتماعی می تواند به عنوان يک زبان تئوريک مشترک به , )۳۲ (١منظر وولکاک
جامعه شناسان و سياستگذاران , اقتصاد دانان, انسان شناسان, عالمان سياسی, تاريخ دان ها

 . سازنده و سودمند اعطا کندامکان کار با يکديگر را در وضعيتی 
در سطح . ميانی و کالن دسته بندی کرد, سرماية اجتماعی را می توان در سه سطح خرد

آزادی های سياسی و مدنی و مانند آن است , نظام قضايي, شامل نهادهايی مانند دولت, کالن
ابل ميان و در سطوح خرد و ميانی به شبکه ها و هنجارهايي ارجاع می شود که بر کنش متق

از راه ايجاد ) نه لزوماً(البته چنين شبکه هايي اغلب , خانواده ها و اجتماعات ناظرند, افراد
  ). ۲۲(انجمن ها يا نهادهای محلی ساختار می يابند 

                                                 
  Woolcock- 1  
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١٣٧

  :سرماية اجتماعی دارای دو جزء است 
باط بايد برقرار کنندة ارت, ای عينینوعی ساختار شبکه : پيوندهای عينی بين افراد _ ۱

اين بخش از سرماية اجتماعی حکايت از آن دارد که افراد در فضای اجتماعی . بين افراد باشد
  با يکديگر پيوند دارند ؛

مبتنی بر , پيوندهای بين افراد بايد دارای ماهيت متقابل: پيوندهای ذهنی بين افراد _ ۲
ية اجتماعی دارای دو ازاين رو می توان گفت که سرما, اعتماد و دارای هيجانات مثبت باشد

اين دو جزء جنبه های کيفی و کمی سرماية اجتماعی را بيان می . جزء اعتماد و پيوند است
  :به عالوه می توان سرماية اجتماعی را به دو  نوع تقسيم کرد ). ۱۷(کنند 

وجود , مشخصة اين نوع سرماية اجتماعی :سرماية اجتماعی پيوند دهنده ) الف 
اين نوع سرمايه را می توان سرماية . ن اعضای يک گروه مثل خانواده استپيوندهای قوی ميا

  .اجتماعی درون گروهی دانست
پيوندهای بين مقوالت اجتماعی قوی , در اين نوع: سرماية اجتماعی متصل کننده ) ب 
  . ازاين رو می توان آن را سرماية اجتماعی ميان گروهی تلقی کرد, است

اما سرماية اجتماعی ميان گروهی کمتر , ون گروهی بيشترهر چه سرماية اجتماعی در
اثر مثبت سرماية اجتماعی هنگامی خواهد . نتايج منفی برای جامعه بيشتر خواهد شد. باشد

يعنی سرماية اجتماعی درون گروهی و ميان گروهی , بود که اين دو شکل سرماية اجتماعی
  ). ۵(هر دو مناسب باشند 

اثرهای متضادی دارد و از هر ,  مورد يک پديدة اجتماعی واحدگاهی سرماية اجتماعی در
از سويي شبکه های اجتماعی , برای مثال. دو بعد تأثيرات مثبت و منفی قابل بررسی است

قوی کارگران از راه ايجاد سرماية اجتماعی در پيشرفت شغلی آنها مؤثر است و از سوی ديگر 
چرا , )به ويژه برای مديران(سودمند خواهد بود ضعف سرماية اجتماعی در اين شبکه ها نيز 

که نفوذ و به ويژه دستيابی کارگران به اطالعات را کمتر می کند و از اين راه مانع ايجاد تنش 
به طور کلی ابعاد منفی سرماية اجتماعی را می توان اين ). ۲۰, ۱۶(های اجتماعی می شود 

کاهش فرصت های , دی و خالقيت افرادمحدود ساختن آزا, افزايش تبعيض: گونه برشمرد 
  ). ۲۵(اقتصادی و ايجاد تعهدات سخت و طاقت فرسا 
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١٣٨

  نظريه پردازان سرماية اجتماعی 
اجتماعی اين است که امروزه يکی از پرمناقشه ترين موضوعات در بين انديشمندان 

ر محافل سرماية اجتماعی را چگونه تعريف و اندازه گيری کنيم؟ اين مسئله بحث زيادی را د
  . علمی و دانشگاهی در پی داشته است

ند که هر ه اچهار نوع مختلف سرماية اجتماعی را مشخص کرد) ۲۴ (٢ و سنسنبرنر١پورتز
   ,پارسونز و دورکيم. سی مطابقت داردمعه شناجای کالسيک ه هاکدام با يکی از ديدگا

به اين دليل . ف می کنند را به عنوان اولين منبع سرماية اجتماعی تعري٣فکنی ارزشین ادرو
که اين مفهوم بيشتر رفتارهای مبتنی بر اخالقيات و ارزش ها را تبليغ می کند تا نفع 

 است و بر پويايي عضويت ٥ است که مورد تاکيد زيمل٤معامالت متقابل, نوع دوم, شخصی
های تعهدات و انتظاراتی هستند با پشتوانة هنجار, معامالت متقابل. گروهی تمرکز می کند

سومين شکل . پديدار می شوند, که از راه مبادلة بين شبکه های اجتماعی, رابطة دو سويه
 و انگلس ناشی می ٧ است که از نوشته های مارکس٦همبستگی محدود, سرماية اجتماعی

. در اينجا تاکيد بر شرايط موقعيتی است که به کنش گروهی قاعده مند منجر می شود. شود
اجتماعی وقتی به وجود می آيد که افراد برای واکنش به يک موقعيت اين نوع از سرماية 

 ٨مبتنی بر تمايزی است که وبر, چهارمين شکل سرماية اجتماعی. نامطلوب به هم می پيوندند
نهادهای .  قائل است١٠ و رسمی در بازار معامالت و اعتماد الزم االجرا٩ميان عقالنيت ذاتی

درحالی که  گروه های خاص گرايانه  , عقالنی بهره می برندرسمی از ساز و کارهای قانونی و 

                                                 
A. Portes  - 1  
J.Sensenbrenner  - 2  
Value Introjection  - 3  
Reciprocity Transactions  - 4  
G.Simmel  - 5  
Bounded Solidarity  - 6  
K.Marx - 7  
M.Weber  - 8  
Substantive Rationality  - 9  
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١٣٩

می توان از چهار , عالوه بر جامعه شناسان کالسيک. از روش های اجتماعی استفاده می کنند
  . نظريه پرداز معاصر در زمينة تحليل سرماية اجتماعی سخن گفت

 سرماية جيمز کلمن يکی از مشهورترين جامعه شناسانی است که رواج اصطالح_ ۱
برای تبيين تفاوت ها در زندگی افراد استفاده او از سرماية اجتماعی . اجتماعی مديون اوست

سرماية . کلمن اعتقاد دارد که سرماية اجتماعی با کارکرد شيئی تعريف می شود. می کند
همة . ۱: بلکه انواع گوناگونی است که دو ويژگی مشترک دارند , اجتماعی شیء واحدی نيست

کنش های معين افرادی را که در درون . ۲ شامل جنبه ای از يک ساخت اجتماعی اند و آنها
کارکرد سرماية اجتماعی مربوط به جنبه , در نظرکلمن). ۸(تسهيل می کنند , ساختار هستند

برای تحقق , هايي از ساختار اجتماعی است که کنشگران می توانند از آنها به منزلة منابع
ظرفيت , ت و انتظاراتاو اشکال عمدة سرماية اجتماعی را تعهدا. ه کنندعالئق خويش استفاد

روابط اقتدار سازمان اجتماعی انطباق , هنجارها و ضمانت های اجرايي مؤثر , بالقوة اطالعات
  ). ۱۲(پذير و سازمان تعهدی می داند 

ها از اشکال اوالً آن: دو مسئله را در نظرية کلمن مطرح کرده اند) ۲۴(پورتز و سنسنبرنر 
ثانياً رويکرد خوش بينانة , ديگری از سرماية اجتماعی و چگونگی توسعة آنها بحث می کنند
مورد سؤال قرار می دهند , کلمن را که فقط بر جنبه های مثبت سرماية اجتماعی متمرکز بود

آن دسته از انتظارها برای کنش در يک :"و سپس سرماية اجتماعی را باز تعريف می کنند 
اين ."  جموعه يا جامعه که تحت تأثير اهداف اقتصادی و رفتارهای هدفمند اعضای آن استم

که بر ساختارهای اجتماعی به عنوان تسهيل کننده های کلمن تعريف به طور کلی از تعريف 
  . متمايز است, کنش فردی تاکيد دارد

روه ها و شبکه های  ها و روابط در گموفقيت, سرماية اجتماعی از منظر پی ير بورديو_ ۲
منابع مادی و موقعيت اجتماعی را برای , اطالعات, اجتماعی است که دسترسی به فرصت ها

. سليقه ها و رفتارها در نظر می گيرد, اجتماعیاو تطابقی ميان جايگاه . افراد افزايش می دهد
طبقات او قائل به تطابق بين فضای طبقات و فضای رفتارهای هر يک از , به عبارت ديگر

گرايش های , سبک زندگی, چه نوع ورزش ها, برای مثال اينکه فضای طبقة برتر, است
  ).۱۱(سياسی و غيره را ترجيح می دهد 
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١٤٠

فرهنگی و , از نظر او موقعيت افراد با توجه به دسترسی شان به سرماية اجتماعی
 اقتصادی است و سرماية اجتماعی وابسته به سرماية, ورديوبدر نگاه .اقتصادی تعيين می شود

او شبکه ها و . وجود و سودمندی سرماية اجتماعی در افزايش سرماية اقتصادی است
. ساختاری خيلی قوی و بادوام می داند, تعهداتی را که در بين خانواده ها به وجود می آيد

بنابراين به نظر بورديو بين فضای موقعيت اشغال شده در عرصة اجتماعی و فضای تمايالت 
بدين معنی که جايگاهی که در روابط . رابطه وجود دارد,  کنندگان آن موقعيت هااشغال

به طوری که شرايط , نوع خاصی از عادت واره را شکل می دهد, اجتماعی کسب می شود
پس اين جايگاه می تواند . سبب بروز رفتارهای فرهنگی و سياسی خاصی می شود, زندگی

  ). ۱۱(مراه داشته باشد  هنيز بهنوع خاصی از گرايش های اجتماعی را 
رابرت پاتنام با بررسی نواحی مختلف ايتاليا و طرح پرسش هايی پيرامون شرايط _ ۳

جايگاه تازه ای به نظرية سرماية اجتماعی داد و , ضروری برای شکل گيری جامعة مدنی
و سرماية به نظر ا. موقعيت اين نظريه را در ادبيات اجتماعی به نحو محسوسی ارتقا بخشيد

شبکه های اجتماعی , پيوندهای خانوادگی, اجتماعی در درون گروه های مدنی و دينی
. از خود گذشتگی و اعتماد نهفته است, داوطلب شدن, غيررسمی دوستان و خويشاوندان

بر پيوندهای افقی متمرکز است که , از سنت های مدنی در ايتاليا) ۲۶(تحليل ابتدايي پاتنام 
تراکم اين , از نظر او. اعضا بر اساس پايه ای برابر با يکديگر در ارتباط اند, وندهادر اين نوع پي

در , پيوندهاست که تفاوت در عملکرد اقتصادی بين شمال و جنوب ايتاليا را تبيين می کند
سرماية اجتماعی ممکن است شامل پيوندهای , )۱۳, ۱۲(حالی که بر اساس استدالل کلمن 

از راه روابط سلسله مراتبی و توزيع نابرابر قدرت در ميان اعضا مشخص عمودی نيز باشد که 
  بلکه هنجارها و , کنش جمعی نيست, سرماية اجتماعی, به عقيدة پاتنام. شده است

ضمانت های اعتماد و عمل متقابل در بين شبکه های اجتماعی است که مشکالت غيرقابل 
گروه ,  مدنی مثل انجمن های همسايگیشبکه های تعهد. حل کنش اجتماعی را حل می کند

چرا که آنها تقويت , های موسيقی و باشگاه های ورزشی از عناصر اصلی سرماية اجتماعی اند
  ). ۵(کنندة مؤثر هنجارهای عمل متقابل محسوب می شوند 
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هنجارهای غيررسمی : فرانسيس فوکوياما سرماية اجتماعی را چنين تعريف می کند _ ۴
دامنة هنجارهايي که سرماية . ه همکاری ميان دو يا چند نفر را تشويق می کندجا افتاده ای ک

  ممکن است از هنجارهای متقابل بين دو دوست تا تمام , اجتماعی را به وجود می آورند
آموزه های پيچيده و کامالً جزء به جزء مانند مسيحيت يا آيين کنفوسيوس را در بر بگيرد 

هنجارهايي که شالودة . تماعی متعلق به گروه هاست نه افرادسرماية اج, از نظر وی). ۶(
در صورتی معنی دارند که بيش از يک نفر در آن , سرماية اجتماعی را تشکيل می دهند

فوکوياما در پی يافتن پاسخی برای اين پرسش است که هنجارهای همياری که . سهيم باشد
   از کجا ناشی می شوند؟. شالودة سرماية اجتماعی اند

به . فوکوياما معتقد است که سرماية اجتماعی خارج از بخش دولتی به وجود می آيد
, سطوح باالی سرماية اجتماعی در جامعه ژاپن سبب توسعة اين کشور شده است, عقيدة او

پيوندهای موجود مانع از شکل گيری سرماية اجتماعی شده و , در حالی که در جامعة چين
, جامعة مدرن بدون پشتوانة مذهب, به نظر او.  ساخته استفرصت های نوآوری را محدود

او در زمينة موفقيت جوامع مدرن معتقد . فرهنگ و سنت تاريخی از پايه فرو خواهد ريخت
ند که قادر به زنده نگه داشتن سرماية ا فتهاست اين جوامع فقط به اين علت توفيق يا

  ). ۶(اجتماعی انباشته شده در طی قرون متمادی بودند 
  جمع بندی نظريات
هر يک تعريفی متفاوت از سرماية اجتماعی ارائه داده اند و رويکرد , نظريه پردازان مذکور

اما همة آنها معتقدند که سرماية اجتماعی نمی , خاصی را نسبت به اين مفهوم اتخاذ کرده اند
,  جوامع متفاوتندبنابراين به اندازه ای که, تواند خارج از زمينة اجتماعی جامعه شکل گيرد
بورديو بر کارکردهای طبقه يا زمينه های . منابع مختلف برای سرماية اجتماعی وجود دارد

و پوتنام و فوکوياما بر عوامل ساختاری , کلمن بر خانواده ها و سازمان های رسمی, اجتماعی
 افزايش بورديو و کلمن به تأثيرات سرماية اجتماعی در, از سوی ديگر. تمرکز دارند, کالن

اما پاتنام به طور مستقيم به تأثير سرماية , پايگاه افراد و موقعيت  اقتصادی عالقه دارند
رشد , هدف از سرماية اجتماعی برای بورديو. اجتماعی بر نهادهای دموکراتيک توجه دارد

برای پاتنام ايجاد نهادهای , افزايش سرماية انسانی فرد, برای کلمن, قدرت اقتصادی فرد
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درحالی که رويکرد بورديو معطوف به , کراتيک و برای فوکوياما توسعة اقتصادی استدمو
مانند نوش دارويي , سرماية اجتماعی برای کلمن و پاتنام. رقابت و تالش افراد و گروه هاست
  . برای بيماري های جامعة مدرن است
  نظريه پردازان سرماية اجتماعی_ ۲جدول 

  شاخص ها  هدف  سطوح تحليل  تعريف  نظريه پردازان

  بورديو
منابعی که دسترسی به 
  خدمات گروه را آسان 

  می کنند
  سرماية اقتصادی  طبقه/ فرد 

, پيوندها, دوستی ها
  شهروندی, عضويت ها

  کلمن

جنبه هايی از ساختار 
اجتماعی که کنشگران برای 
رسيدن به منافعشان از آنها 

  به عنوان منبع استفاده 
  می کنند

 / خانواده
  اجتماع

  سرماية انسانی
حضور , اندازة خانواده 

, والدين در خانواده
  تحرک خانواده

  پاتنام
هنجارها و شبکه , اعتماد

هايي که همکاری برای منافع 
  متقابل را تسهيل می کند

  ناحيه/ اجتماع
اقتصاد و 
  دموکراسی

مشارکت آزادانه و 
عضويت در سازمان 
  های داوطلبانه

  فوکوياما

ضای گروه در اشتراک اع
مجموعه ای از هنجارها يا 
ارزش های غيررسمی که 
  تعاون ميانشان مجاز است

  توسعة اقتصادی  ناحيه/ اجتماع
جرم , انحراف اجتماعی

مصرف مواد , و جنايت
  فروپاشی خانواده, مخد

  
به همين دليل ريچارد , سنجش مفاهيم علوم اجتماعی با دشواری های زيادی روبرو است

 جايزة نوبل در رشتة فيزيک اظهار داشته است که او مسائل و مشکالت علوم فينمن برندة
بخشی از اين دشواری ناشی از مشکالت مربوط ). ۱۵(اجتماعی را دشوارتر از فيزيک می داند 

 مانند سرماية اجتماعی شامل سازه هايي هستند که یمفاهيم. به سنجش و اندازه گيری است
. ی عملياتی هستندسنجه هاآنها به مستلزم تفاسير ذهنی در تبديل ند و عی ابه طور ذاتی انتزا

ان با يک سنجة منفرد يا يک عدد تو نمیسرماية اجتماعی به عنوان يک مفهوم پيچيده را 
ابعاد گوناگون آن را  استفاده کرد تا بتوان خص های از شاعه ابرای اين کار بايد از مجمو. سنجيد

, يک مفهوم در زمان است, ة اجتماعی به تعبير لوی اشتروسسرماي. قرار دادمقايسه مورد 
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١٤٣

ازاين رو سنجش اين مفهوم بايد در . يعنی فرايندی در حال وقوع نه عنصری ثابت و ايستا
در حالی که در زمينة , )۵(طول زمان و نه به صورت ايستا در يک لحظة خاص صورت گيرد

در زمينة ,  و همسويي فراوانی وجود داردتوافق, سرماية اجتماعی و تعيين اشکال و ابعاد آن
معتقد ) ۲۳( به همين دليل پکستون .تعريف عملياتی آن نظرهای متفاوتی به چشم می خورد

در سنجش . است که شکاف بزرگی بين مفهوم سرماية اجتماعی و سنجش آن وجود دارد
  :توجه به چند نکته اهميت دارد , سرماية اجتماعی
به صورت چند بعدی است و سطوح ترين تعاريف سرماية اجتماعی جامع , نکتة اول اينکه

هر گونه تالشی , نکتة ديگر اينکه. مختلف و واحدهای گوناگون را مورد توجه قرار می دهند
مسئله آفرين و , شبکه و سازمان, اجتماع: برای سنجش ويژگی های مفاهيم مبهمی مانند 

ش های زيادی به صورت طولی به سنجش پيماي, نکتة آخر اينکه. مناقشه برانگيز است
موارد نزديک , سرماية اجتماعی پرداخته اند و محققان معاصر ناگزيرند تا از تحقيقات مختلف

روند , مواردی مانند اعتماد به حکومت, را به يکديگر پيوند دهند و شاخص سازی کنند
   ... مشارکت داوطلبانه و, عضويت در سازمان های مدنی, ت در انتخاباتکشر

, از نظريات کلمنبر اين اساس شاخص های مورد نظر در پژوهش حاضر حاصل تلفيقی 
ضمن اينکه شاخص های مورد استفاده در برخی از تحقيقات پيشين , پاتنام و بورديو است

  . نيز از نظر دور نمانده اند
  

  روش تحقيق
 مشارکت ورزشی با توجه به اينکه در پژوهش حاضر سعی شده رابطة سرماية اجتماعی و

 ساله تشکيل ۲۹ تا ۱۵جامعة آماری اين پژوهش را تمام افراد , در بين جوانان بررسی شود
, جامعة آماری اين پژوهش, می دهند و با توجه به اينکه پژوهش در شهر بابل انجام می گيرد

 تعداد , سالة ساکن شهر بابل هستند که با توجه به برآوردهای انجام گرفته۱۵‐۲۹کلية افراد 
 نفر ۳۸۲, تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران.  نفر است۵۵۶۵۸آنها در حدود 
بررسی رابطة مشارکت ورزشی و , در ضمن با توجه به اينکه موضوع اين پژوهش. محاسبه شد

جوان (فرد , ازاين رو واحد تحليل در اين تحقيق, سرماية اجتماعی در ميان جوانان بابل است
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١٤٤

در اين تحقيق از شيوة نمونه گيری .  سطح تحليل خرد استبنابراين, است) اله س۱۵‐ ۲۹
استفاده , چندمرحله ای که مبتنی بر نمونه گيری تصادفی و نيز نمونه گيری خوشه ای است

  . شد
  است که پرسش های آن بر اساس ابعاد اصلی سرماية مه ایپرسشنا, ابزار تحقيق

د سنجش در پرسشنامه عبارت بودند از وضعيت متغيرهای مور. اجتماعی تدوين شد
اعتماد به , عضويت داوطلبانه, اعتماد به سازمان های دولتی, روابط خانوادگی, اقتصادی
برای , روابط همسايگی و احساس امنيت, اعتماد به دوستان, ارتباطات دوستانه, همسايه

 منظورسنجش روابط به. استفاده شداز طيف ليکرت , سنجش بسياری از متغيرهای مذکور
از آماره های متناسب و آزمون هايي مانند ضريب , متغيرها و آزمون فرضيه های پژوهش

تحليل داده ها . رگرسيون چند متغيره و روش تحليل مسير استفاده شد, همبستگی پيرسون
  .  صورت گرفتSPSSبا نرم افزار 
  تحقيق  ٢ و پايايي١روايي

ع اعتبار می توان به طبقه بندی انجمن روان شناسی از مهم ترين طبقه بندی های انوا
) الف: در اين طبقه بندی سه نوع روايي مورد بحث قرار گرفته است . اشاره کرد) ۱۰ (٣آمريکا

روايي مورد استفاده در . ٦روايي سازه ای) ج, ٥روايي محتوايي) ب , ٤روايي وابسته به معيار
روايي محتوايي را تشکيل , روايي نمونه گيری است که همراه با ٧روايي صوری, اين پژوهش
در . روايي صوری بر ارزيابی ذهنی محقق از روايي وسيلة اندازه گيری استوار است. می دهند

ولی از طريق آن ويژگی های مفهوم مورد , اين روايي از لحاظ تجربی قابل بررسی نيست, واقع
برای . فق ضمنی افراد به دست آيدازاين رو ضروری است که توا, نظر بهتر شناخته می شود

.  استادان و متخصصان موضوع مورد بررسی استفاده شدتکسب اين توافق ضمنی از نظرا

                                                 
1- Validity  
2- Reliability    
3- American Psychological Association   
4- Criterion – Related Validity    
5- Content Validity    
6- Construct Validity    
7- Face Validity    
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١٤٥

سنجش پايايی طيف ليکرت بر . برای سنجش پايايي نيز از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد
 با جمع هر يک از گويه ها, يعنی برای حذف گويه های نامناسب, اساس ضوابط درونی است

, همبستگی با ساير گويه هاميزان نمره های گويه ها در محاسبه قرار می گيرد و بر اساس 
  . تشخيص داده می شودآنها پايايي 

  

  يافته های تحقيق نتايج و 
 .به آمارهای دو متغيره و آزمون روابط دوگانه می پردازيمدر اين قسمت 

 ها در متغيرهای مستقل و متغير با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده
همان طور که . برای بررسی رابطة متغيرها از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد, وابسته
متغيرهای ارتباطات دوستانه و اعتماد به دوستان در سطح معنی ,  نشان می دهد۳جدول 

گان در سطح عضويت داوطلبانه و اعتماد به همساي,  و متغيرهای روابط همسايگی۰۵/۰داری 
  .  رابطة همبستگی معنی داری با متغير وابسته داشته اند۰۱/۰معنی داری 

گويای اين موضوع , بررسی آزمون رابطة همبستگی ميان متغيرهای وابسته و مستقل
را با ميزان ) مثبت(است که عضويت داوطلبانه در انجمن ها و سازمان ها بيشترين همبستگی 

, به ترتيب متغيرهای اعتماد به همسايه,  بعد از اين متغيرمشارکت ورزشی داشته است و
ارتباطات دوستانه و اعتماد به دوستان همبستگی بيشتری با مشارکت , روابط همسايگی
  . ورزشی داشته اند

  ماتريس همبستگی بين متغير وابسته با متغيرهای مستقل_ ۳جدول 
  ميزان همبستگی  متغيرها  ميزان همبستگی  متغيرها

  ۱۲۸/۰*  ارتباطات دوستانه  ‐۱۲۰/۰  ت اقتصادیوضعي

  ۱۲۶/۰*  اعتماد به دوستان  ۰۰۶/۰  روابط خانوادگی

  ۱۵۸/۰**  روابط همسايگی  ۱۰۱/۰  اعتماد به سازمان

  ۰۳۱/۰  احساس امنيت  ۲۹۱/۰**  عضويت داوطلبانه

      ۱۶۱/۰**  اعتماد به همسايه 

 >P ۰۵/۰معنی داری در سطح  *
 >P ۰۱/۰ معنی داری در سطح  **
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١٤٦

  آمارهای چند متغيری 
  رسيون چند متغيرهگر) الف

تحليل رگرسيونی از بهترين روش های تحليلی است که تأثيرهای مشترک و مجزای 
با توجه به اينکه همة . متغيرهای مستقل را بر متغير وابسته ارزيابی و سنجش می کند

وهش از روش رگرسيون در اين پژ, متغيرهای موجود در سطح سنجش فاصله ای قرار داشتند
رگرسيون . استفاده شد) مشارکت ورزشی(چند متغيری در تبيين و پيش بينی متغير وابسته 

 ١چند متغيری به روش های مختلفی انجام می گيرد که در اين پژوهش از روش گام به گام
در ضمن برای پيوند دادن محاسبات مختلف رگرسيون و برازش مدل تحليل . استفاده شد

  . روش تحليل مسير مورد استفاده قرار گرفت, پژوهش
کلية , به منظور بررسی تأثير مشترک و همزمان متغيرهای مستقل بر متغير وابسته

ضرايب , مدل ها, ۴جدول . متغيرهای مستقل وارد معادلة رگرسيون چند متغيری شدند
با . ن می دهدرگرسيونی و ديگر اطالعات برگرفته از محاسبة رگرسيون چند متغيری را نشا

, چهار متغير عضويت داوطلبانه,  متغير وارد شده در معادله۹از مجموع  , Fتوجه به ضريب 
وضعيت اقتصادی و ارتباطات دوستانه رابطة معنی داری با متغير وابسته , اعتماد به دوستان

 نشان از همبستگی به نسبت زياد بين متغيرهای) ۴۱۱/۰(ضريب همبستگی چندگانه . داشتند
 نشان می دهد که بيش ٢ضريب تعيين تصحيح شده. رگرسيون داردموجود در معادلة نهايي 

 درصد از تغييرات ميزان مشارکت ورزشی توسط چهار متغير ذکر شده در مدل چهارم ۱۵از 
متغير عضويت داوطلبانه قوی ترين رابطه را , با توجه به بتاهای به دست آمده. تبيين می شود

 درصد از تغييرات متغير وابسته را ۹ ورزشی داشته است و به تنهايي حدود با ميزان مشارکت
 . تبيين می کند

                                                 
1- Stepwise Method     
2- Adjusted R Square (R2 Ad.)    
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١٤٧

نتايج تحليل رگرسيون چند متغيری مربوط به تأثير متغيرهای مستقل بر مشارکت _ ۴جدول 
  ورزشی

  متغيرها  ۴مدل   ۳مدل   ۲مدل   ۱مدل 
B β  B  β  B  β  B  β  

  _ ۸۳۷/۷  _ ۳۷۷/۸  _ ۷۲۳/۷  _ ۱۶۸/۱۰  مقدار ثابت

  ۳۴۰/۰  ۰۴۸/۱  ۳۳۲/۰  ۰۰۷/۱  ۳۲۰/۰  ۹۷۰/۰  ۳۰۶/۰  ۹۲۹/۰  عضويت داوطلبانه

  ۲۰۹/۰  ۲۱۹/۰  ۲۰۲/۰  ۲۱۲/۰  ۱۹۰/۰  ۲۰۰/۰      اعتماد به دوستان

  ‐۱۵۱/۰*  ‐۱۷۱/۰  ‐۱۴۵/۰*  ‐۱۶۶/۰          وضعيت اقتصادی

  ۱۲۸/۰*  ۱۴۵/۰              ارتباطات دوستانه

  ۳۰۶/۰  ۳۶۱/۰  ۳۸۸/۰  ۴۱۱/۰ (R) ضريب همبستگی 

  ۰۹۴/۰  ۱۳۰/۰  ۱۵۱/۰  ۱۶۹/۰ (R2)ضريب تعيين 
  ۱۵۲/۰  ۱۳۸/۰  ۱۲۱/۰  ۰۸۹/۰  ضريب تعيين تحصيح شده 

  F ۰۳۹/۲۱  ۰۸۸/۱۵  ۸۹۷/۱۱  ۷۲۱/۹ضريب 

  
مهم ترين متغيرها به ترتيب ,  نشان می دهد که در تبيين مشارکت ورزشی۴جدول 

آن دسته از جوانانی که در , ربه عبارت ديگ.عبارتند از عضويت داوطلبانه و اعتماد به دوستان
بيشتر از ديگر , سازمان های داوطلبانه عضويت داشته و اعتماد زيادی به دوستان داشتند 

می با توجه به اينکه ورزش در اماکن عمومی صورت . داختندمی پرجوانان به مشارکت ورزشی 
ويشاوندی او خ و کنش فرد با افرادی است که اغلب خارج از دايرة خانوادگید و مستلزم گير

بيشتر تمايل , از اين رو طبيعی است که هر چه اعتماد جوان به اين افراد بيشتر باشد, هستند
  . دارد که اوقات فراغت خود را با آنان سپری کند

  تحليل مسير ) ب
ار در معادلة رگرسيون چند معنی دمتغيرهای اهميت هر يک از  ميزان برای پی بردن به
مستقيم و تأثيرات برای اشاره به , غييرات ميزان مشارکت ورزشیمتغيری در تبيين ت

برای نمايان کردن تقدم و تأخر بين  ,غيرمستقيم متغيرهای مستقل بر متغير وابسته
  تغيرهای مستقل و همچنين برای نشان دادن مسيری که متغيرهای مستقل از آن راه م

 شکل .  روش تحليل مسير استفاده شداز, انند متغير وابسته را تحت تأثير قرار دهندمی تو
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١٤٨

در زير آورده شده ) بتاهای رگرسيون چند متغيری(تحليل مسير همراه با ضرايب مسير 
  . است

 

 
نمودار نهايي تحليل (مسيرهای تأثير گذاری متغيرهای مستقل بر مشارکت ورزشی _ ۱شکل 

  )مسير
  

يرهای مستقل بر متغير ان تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم هر يک از متغمی تواکنون 
هر متغير دارای دو اثر مستقيم و غيرمستقيم است که از مجموع آنها . وابسته را محاسبه کرد
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 و کلی متغيرهای مستقل ١غيرمستقيم, اثرهای مستقيم. اثر کلی متغير به دست می آيد
  . منعکس شده است ۵تحقيق بر ميزان مشارکت ورزشی در جدول 

   مستقل بر مشارکت ورزشیبررسی تأثيرات_ ۵جدول 
  تأثيرات کلی  تأثيرات غيرمستقيم  تأثيرات مستقيم  متغيرهای مستقل
  ۳۴۰/۰  _  ۳۴۰/۰  عضويت داوطلبانه

  ۲۹۲/۰  ۰۸۳/۰  ۲۰۹/۰  اعتماد به دوستان

  ۰۱۵/۰  ۰۱۵/۰  _  روابط خانوادگی

  ‐۰۳۷/۰  ‐۰۳۷/۰  _  احساس امنيت

  ۱۳۶/۰  ۰۰۸/۰  ۱۲۸/۰  ارتباطات دوستانه

  ‐۱۵۴/۰  ‐۰۰۳/۰  ‐۱۵۱/۰  ادی خانوادهوضعيت اقتص

  ‐۰۱۸/۰  ‐۰۱۸/۰  _  اعتماد به همسايه

  ‐۰۶۴/۰  ‐۰۶۴/۰  _  اعتماد به سازمان های دولتی

  ‐۰۲۹/۰  ‐۰۲۹/۰  _  روابط همسايگی

  
 تحليل مسير از ضرايب بتا استفاده می شود و اين ضرايب نيز به شکلاز آنجا که در 

ی توان تأثير متغيرهای مختلف را با يکديگر بنابراين م. صورت استاندارد شده هستند
مؤثرترين , ۵بر اساس داده های جدول ). ۷, ۲۹(مقايسه و مؤثرترين آنها را تعيين کرد 

اعتماد به , بر ميزان مشارکت ورزشی به ترتيب عبارتند از عضويت داوطلبانهمتغيرها 
, سازمان های دولتیاعتماد به , ارتباطات دوستانه, وضعيت اقتصادی خانواده, دوستان

  . اعتماد به همسايه و روابط خانوادگی, روابط همسايگی, احساس امنيت
ارتباطات دوستانه و روابط خانوادگی , اعتماد به دوستان, متغيرهای عضويت داوطلبانه

  .تأثير مثبت و ديگر متغيرها تأثير منفی و کاهنده بر ميزان مشارکت ورزشی داشتند
 هر يک از متغيرهای مستقل چگونه و چقدر بر متغير وابسته  نشان می دهد که۱ شکل

مستقيم و : هر متغير مستقلی دارای دو نوع اثر است . يعنی مشارکت ورزشی اثر دارند

                                                 
از آنجا كه هر . ضرايب مسير تا رسيدن به متغير وابسته در يكديگر ضرب مي شوند, غيرمستقيم براي محاسبة تأثيرات _1

بنابراين براي محاسبة كل تأثيرات غيرمستقيم . متغيري ممكن است از طريق مسيرهاي متعدد بر متغير وابسته تأثير بگذارد
   .مسيرهاي متعدد آن متغير با هم جمع مي شوند
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غيرمستقيم که از مجموع آنها اثر کلی آن متغير مستقل بر مشارکت ورزشی به دست می 
چه (ر مشارکت ورزشی جوانان با اين توضيح مشخص است که بيشترين تأثير کلی ب. آيد

. اعتماد به دوستان و عضويت داوطلبانه: ناشی از دو متغير است , )مستقيم و چه غيرمستقيم
  .  تطابق دارد۴اين نتيجه با يافتة حاصل از تحليل رگرسيونی در جدول 

  

  نتيجه گيری بحث و 
پنج , ير وابستهبين متغيرهای مستقل با متغ, با توجه به ماتريس همبستگی محاسبه شده

که متغيرهای ارتباطات دوستانه و ند شته امتغير مستقل با متغير وابسته ارتباط معنی داری دا
عضويت ,  و متغيرهای روابط همسايگی۰۵/۰اعتماد به دوستان در سطح معنی داری 

 رابطة همبستگی معنی داری با ۰۱/۰داوطلبانه و اعتماد به همسايگان در سطح معنی داری 
چهار متغير , اما بر اساس نتايج تحليل رگرسيون چند متغيری. ندشته ادار وابسته متغي

وضعيت اقتصادی و ارتباطات دوستانه رابطة معنی , اعتماد به دوستان, عضويت داوطلبانه
داری با متغير وابسته دارند و متغيرهای روابط همسايگی و اعتماد به همسايه معنی داری 

  همانگونه که پاتنام نيز تأکيد , از ميان متغيرهای موجود. هندمی دخود را از دست 
متغير عضويت داوطلبانه در , ين متغير تأثيرگذار بر ميزان مشارکت ورزشیمهم تر ,می کند

پاتنام معتقد است که عضويت در اين انجمن ها . است) ۳۴۰/۰با اثر (انجمن ها و سازمان ها 
چرا که آنها تقويت کنندة , لی سرماية اجتماعی اندبا ايجاد شبکه های تعهد مدنی عناصر اص

ان گفت افرادی که می توبر اساس نتايج تحقيق حاضر . مؤثر هنجارهای عمل متقابل هستند
مشارکت ورزشی ,  و سازمان ها به صورت داوطلبانه عضويت و مشارکت داشته اندنجمن هادر ا

  . بيشتری دارند
 عنوان متغير واسط است و بيشتر متغيرهای متغيراعتماد به سازمان های دولتی به

اعتماد به "عدم . هندمی دمشارکت ورزشی را تحت تأثير قرار , مستقل از طريق اين متغير
فوکوياما . در کاهش مشارکت ورزشی تأثير دارد, به عنوان متغير واسط" سازمان های دولتی

قتد است که سرماية اجتماعی وی مع. می بيندريشة اين بی اعتمادی را در نظام های حکومتی 
خارج از بخش دولتی به وجود می آيد و در جوامعی که اقتصاد خصوصی کمرنگ است و 
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بی اعتمادی به دولت همواره , دولت در حوزة خصوصی وارد می شود و تصدی گری می کند
يافته های , از سوی ديگر. وی برای نمونه جامعة چين را مثال می زند. وجود داشته است

اثر افزاينده در , قيق نشان می دهد که زياد بودن ارتباطات و اعتماد در گروه دوستانتح
  . مشارکت ورزشی دارد که مؤيد نظر پاتنام در زمينة پيوندهای افقی است

سرماية اجتماعی به سرماية اقتصادی وابسته است و وجود و سودمندی , از منظر بورديو
به همين دليل وجود رابطة منفی و معنی . تصادی استسرماية اجتماعی در افزايش سرماية اق
بدين معنی که ميزان مشارکت ورزشی و تمايل به آن , دار وضعيت اقتصادی با متغير وابسته

. تا حدی سؤال برانگيز است , کمتر بوده است, در افرادی که وضعيت اقتصادی بهتری دارند
تاری و فرهنگی در جوامع مختلف اين موضوع را می توان در چارچوب تفاوت های خاص رف

( ان آن را به جامعة بزرگ ترمی تودر جامعة آماری پژوهش حاضر که با مالحظاتی . بررسی کرد
تعميم داد ورزش و تفريحات ورزشی از جمله مواردی است که ضمن پرکردن ) کشور ايران
عة آماری اين چندان نيز هزينه بر نيست و از طرفی با توجه به اينکه جام, اوقات فراغت

آن دسته از افرادی که شغل و در نتيجه درآمد بيشتری , پژوهش را جوانان تشکيل می دهند
دارند اوقات فراغت کمتری و فرصت کمتری برای پرداختن به ورزش و مشارکت ورزشی 

  .داشته اند
با توجه به اينکه در حال حاضر اين پژوهش تنها پژوهش انجام شده در زمينة ورزش و 

اية اجتماعی در کشور است و از سوی ديگر جامعة آماری پژوهش حاضر نيز فقط سه سرم
پيشنهاد می , را تحت پوشش قرار داده است) بابل(از جمعيت يک شهر ) جوانان(گروه سنی 

بررسی شود تا بتوان بررسی و تجزيه ) استانی و کشوری(شود که اين موضوع در سطح کالن 
  . بين سرمايه اجتماعی و مشارکت ورزشی انجام دادو تحليل دقيق تری از رابطة 
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