
 

 
 
 
 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1394 پاييز، 3شمارة ، 7دورة 

  35 -48: ص ص 
  

  

 ها هاي ورزشي دانشگاه هاي سرمايه اجتماعي داوطلبان در انجمن شناسايي مؤلفه

  
    2 امير اكبري  -1 رضا اندام

، مديريت ورزشي، كارشناسي ارشد . 2 هرود، ايران؛شا ،دانشگاه شاهرود ، مديريت ورزشي، دانشكده تربيت بدني،دانشيار.1
   شاهرود، ايران ،دانشگاه شاهرود دانشكده تربيت بدني،

  )1392/ 05/  22 :، تاريخ تصويب 1392/ 02/ 23: تاريخ دريافت ( 
  
 

 چكيده

. تحليل عاملي اكتشافي بود ها با روشهاي ورزشي دانشگاههدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي سرمايه اجتماعي داوطلبان در انجمن
 عضو دانشجويان داوطلب حاضر را تحقيق آماري جامعة. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود كه به صورت پيمايشي انجام شد

 كشور دانشگاه 10از  نفر 260تصادفي،  اي خوشه گيري نمونه روش بر اساس كه دادندايران تشكيل مي هايدانشگاه ورزشي هايانجمن

اي بود كه روايي صوري و محتوايي آن ابزار جمع آوري اطالعات، پرسش نامه محقق ساخته .شدند انتخاب تحقيق آماري نمونة عنوان به
). α=86/0(براي محاسبه پايايي ابزار از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. توسط گروهي از صاحبنظران مورد بررسي و تأييد قرار گرفت

هاي سرمايه اجتماعي و روايي ساختاري عوامل و ابزار تحقيق از روش تحليل عاملي اكتشافي با چرخش مؤلفهسپس براي شناسايي 
با ) 62/3 ± 71/0(نتايج نشان داد، اعتماد با ميانگين . متغير در هفت عامل طبقه بندي شدند 26براين اساس . واريماكس استفاده گرديد

هاي بدست آمده در اين پژوهش بر عامل. بود ترين عاملاهميتكم)  41/3 ± 7/0(ا ميانگين اهميت ترين عامل و مشاركت و كار تيمي ب
ها بر اساس مقادير ويژه انتخاب عامل) ها بر اساس مرور مقاالت، بشناخت اوليه تعداد عامل) الف: هاي ذيل تعيين گرديداساس معيار

. هاي اقتباس شدهقابليت درك عامل) استفاده از معيار توصيف واريانس و ه) بررسي بصري بر اساس آزمون اسكري، د) ، ج1بيشتر از 
مشاركت و كار تيمي، تعهد، كمك و همياري، اعتماد، "درصد واريانس را نشان مي داد و تحت عناوين  34/77عامل هاي شناسايي شده 

هاي ورزشي در هنگام  كند كه سازمانيشنهاد مياين پژوهش پ . نامگذاري شدند "هويت، اطالعات و آگاهي، توانمند سازي و آموزش
مرتبط با آن، خصوصا  هايجذب و به كارگيري نيروهاي داوطلب جهت فعاليت در عرصه ورزش كشور به شاخص سرمايه اجتماعي و عامل

  .اي را دارا مي باشد، توجه خاص نمايندعامل اعتماد كه نقش تعيين كننده

  

  واژه هاي كليدي
  .عي،  اعتماد، داوطلبي، مشاركت، دانشگاهسرمايه اجتما 
 

                                                           
  -  09113371420: تلفن : نويسنده مسئولEmail:reza.andam@gmail.com                                                                            
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 مقدمه

هاي كهن جامعه معاصر ايران در حال گذار از نگرش
رسد پديده توسعه هاي مدرن است و به نظر ميبه انگاره

هاي خود را پايدار به مثابه فرآيندي كه طي آن، مردم نياز
سازند و سطح زندگي خود را ارتقاء مي برآورده مي
تواند بدون پيوند با زندگي آيندگان محقق بخشند، نمي

 سرمايه توسعه مديريت، سنتي هايديدگاه در. شود

را  نقش ترينمهم انساني و نيروي فيزيكي اقتصادي،
 بيشتر توسعه، براي حاضر عصر در كردند؛ اماايفا مي

 انساني و فيزيكي اقتصادي، به سرمايه آنچه از

 در. نيازمنديم 1عياجتما سرمايه به به باشيم نيازمند
 و ها كارآييسرمايه ساير اجتماعي، سرمايه غياب

هاي راه پيمودن داده و از دست را خود اثربخشي
 و اقتصادي، ناهموار و فرهنگي تكامل و توسعه
به  گردد؛ از اينرو موضوع سرمايه اجتماعيمي دشوار

 عنوان يك اصل محوري براي دستيابي  به توسعه

از  بسياري نظر طبق ).5(محسوب مي گردد
 ارتباطات و به پيوندها اجتماعي انديشمندان، سرمايه

 ارزش با منبعي عنوان به شبكه يك اعضاي ميان

 متقابل اعتماد و هنجارها از طريق و دارد اشاره

 اين نوع از سرمايه. گرددمي اعضاء اهداف موجب تحقق

 و گروهها افراد، است ممكن كه عنوان منبعي به
 گيرند، بكار را آن مطلوب نتايج به ي نيلجوامع برا

 بسياري در كه است مفهومي آن و شود قلمداد مي

طيف  توصيف گران اجتماعي برايتحليل توسط موارد
 شودمي برده كار به اجتماعي فرآيندهاي از وسيعي

چرا برخي  كه كندمي كمك پرسش اين درك و به
 يا و اقتصادي سياسي، نتايج به هاگروه افراد و

 نائل به ديگران تري نسبتبهتر و مناسب اجتماعي

 سرمايه اجتماعي را ماده خام جامعه مدني). 4(شوندمي

                                                           
1.Social Capital 

-هاي هر روزه بين افراد به وجود ميدانند كه از تعاملمي

آيد و به تنهايي در فرد يا ساختار اجتماعي نهفته نيست؛ 
بلكه در فضاي روابط ميان افراد وجود دارد؛ دارايي 

زمان، بازار و يا دولت نيست هر چند كه همه آنها در سا
  ).15(توليد آن سهيم هستند

ها و هاي گذشته بحثمفهوم سرمايه اجتماعي در دهه 
هاي بسياري را در علوم اجتماعي و به ويژه در جامعه جدل

شناسان و گروهي از جامعه .شناسي، پديد آورده است
ين باورند كه ديگر انديشمندان داخلي و خارجي بر ا

شناسان را در تواند جامعهمفهوم سرمايه اجتماعي هم مي
هاي جامعه امروز ياري رساند و هم بررسي علمي نابساماني
گذاران و كليدي در دست سياستقادر است همانند شاه

مديران اجرايي جامعه، زمينه مبارزه درست با اين 
شناسان و از جامعه ها را فراهم آورد؛ در باور اين گروهنابساماني

كم بسياري از پژوهشگران علوم اجتماعي ريشه همه يا دست 
هاي جامعه امروز در كمبود يا ها و ناهنجارينابساماني

 ايده محوري). 2(نبود سرمايه اجتماعي نهفته است

 شود؛ بهمي خالصه روابط واژه در سرمايه اجتماعي

 و تبرقراري ارتباطا با جامعه اعضاي صورت كه اين
 يكديگر شده با همكاري به قادر آنها، نمودن پايدار

 به كه كنندرا كسب مي هاييآموزه طريق اين به و
 دشواري با يا و نبوده آنها يادگيري به قادر تنهايي

  ).7(شوندمي آنها كسب به بسيار، موفق
 زندگي در و مكانهايي اجتماعي، فضاي در

ورزش . اند شده گذارينشانه ورزش با جمعي، لحظاتي
به عنوان يك پديده اجتماعي و فرهنگي نشانگر ورود افراد 

ها، ورزش عرصه ظهور رفتار. روابط اجتماعي استبه شبكه 
هاي معنادار قرن بيست و يكم ها و باز نماييها، ارزشنگرش
اين پديده فرابخشي و چند بعدي آن چنان در ). 7(است

-كه امروزه مي ها رسوخ و نفوذ نمودهمتن زندگي انسان

هاي ورزشي، طرز تفكر، توان با توجه به نگرش و فعاليت
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شناسي سبك زندگي و ميزان سرمايه اجتماعي افراد را باز
- هاي ورزشي، ساير فعاليتها و فعاليتكرد و از روي رفتار

هاي حيات زندگي اجتماعي را پيش بيني نمود كه اين 
- ثير قرار ميانسجام و همبستگي اجتماعي را تحت تاامر 

 وجود متقابلي رابطه جامعه و ورزش بين ).14(دهد

 به بيشتر گذشته جامع شناسان در دارد، بطوريكه
؛ با توجه به  كردندمي تأكيد بر ورزش جامعه تأثير
 و اجتماعي روابط دهنده بازتاب ورزش اينكه

 محققان اخير در سالهاي ولي است؛ فرهنگي جامعه

 را اجتماع و جامعه بر شورز تأثير كه آنند در پي
. نمايند است، بررسي ارتباط اين از ديگري بعد كه

 در جمعي زندگي اجتماعي و عنصر فرهنگي چرا كه
 قرار شدن و كمرنگ خطر معرض در عصر حاضر

 عوامل شناسايي در پي محققان و گرفته است

 كه پرداختن باشندمي عناصر اين تقويت بر تأثيرگذار

 عوامل اثرگذار از يكي ندتوانيز مي ورزش به

در اين ميان و در روند تحول در الگوي زندگي،  .)7(باشد
هاي در اكثر برنامه 1)داوطلبي(رسمي پديده مشاركت غير

اي كشور از جمله در ورزش مورد غفلت واقع شده توسعه
هاي توسعه يافته از اين در حالي است كه كشور. است

جتماعي در ميان پتانسيل عظيم داوطلبي و سرمايه ا
شهروندان به صورت علمي و نظام مند در امر ورزش 
استفاده مي كنند و حجم قابل توجهي از ادبيات سرمايه 
اجتماعي در اين كشورها معطوف به تأثير داوطلبي و 

داوطلبانه، روحيه داوطلب هاي داوطلبانه، انجمنرفتارهاي 
مدهاي گرايي مدني بر سرمايه اجتماعي و پياداوطلب و

هاي اساسي سرمايه شاخص). 9(اخالقي و ارزشي آن است
- هاي رسمي و غيراجتماعي به ميزان عضويت در گروه

رسمي، مشاركت اجتماعي و شركت در امور شهري داللت 
بنابراين داوطلب شدن در توسعه سرمايه اجتماعي . دارد

                                                           
1 . Volunteering 

مفيد بوده و به عملكرد صحيح جامعه شهري نسبت داده 
چنين ابزاري براي ارزيابي انسجام جامعه شود و هممي

متكي بر تابعيت از نظام حاكم و مبتني بر اعتماد و احترام 
محققان متعددي جهت ). 23(متقابل به شمار مي آيد

پشتيباني از اين ديدگاه، عنوان كردند كه داوطلب شدن 
  ).24(در مركز سرمايه اجتماعي قرار دارد

تماعي داوطلبان، تحقيقات در مورد سنجش سرمايه اج
در اين ميان با . نتايج جالب توجه به همراه داشته است

اي همكاري داوطلبانه در جامعه 2توجه به نظريات پاتنام
هاي عمل متقابل و كه سرمايه اجتماعي را در شكل هنجار

و  گيردهاي مشاركت مدني به ارث برده، بهتر صورت ميشبكه
ل همكاري داوطلبانه بيانگر اين موضوع است كه همه اشكا

). 6.(از يك منبع اصلي سرمايه اجتماعي تغذيه مي كنند
معتقد است كه تئوري پاتنام از ) 2001( 3پيپا نوريس

طريق مرتبط ساختن تفكرات سرمايه اجتماعي با تفكر 
هاي داوطلبانه در هاي مدني و سازمانضرورت انجمن

ابل و دستيابي به دموكراسي، مشاركت سياسي، اعتماد متق
بر اساس اظهارات ). 8(كارآمدي حكومت تكوين يافته است

رويكرد سرمايه اجتماعي بر الزام نسبت ) 1999( 4آسالنر
به سايرين فراتر از توجه به منافع شخصي تأكيد دارد و 

ها و روابط ها و نظرات درباره ارزششامل يكسري ايده
وي معتقد است كه . اجتماعي و تعهدات مدني است

ه اجتماعي كمك مي كند افراد مشكالت اجتماعي سرماي
تر عمل كرده و از سود خود به خود را حل كنند و اخالقي

  ).25(جهت خير عمومي صرفنظر كنند
آنچه موجب توجه محققان ورزشي به سرمايه 
اجتماعي شده، اين است كه نوع و ميزان تعامل اجتماعي 

ياسي انسانها درحوزة ورزش چه پيامدهاي اجتماعي و س
امروزه دركشورهاي اسكانديناوي . براي كل جامعه دارد

                                                           
2 . Putnam 
3 . Pypa Norris 
4 . Uslaner 
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هاي درخصوص اثرهاي مشاركت داوطلبانه در سازمان
ورزشي بر اعتماد اجتماعي و عالقه به امور سياسي 

براي مثال، در  .تحقيقات زيادي صورت گرفته است
بسياري از اين تحقيقات مشخص شده كه افراد فعال 

تماعي بيشتري دارند و در درحوزة ورزش، سرمايه اج
نتيجه از اعتماد اجتماعي بيشتري برخوردارند و عالقة 
بيشتري به جهان پيرامون خود از جمله جهان سياست 

  ).10(دارند
راد در تحقيقي تحت عنوان پور و حسينيشارع

 "بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشاركت ورزشي"
ين سرمايه بر اساس نظريه پاتنام نشان دادند كه ب

اجتماعي و مشاركت ورزشي ارتباط مثبت و معناداري 
 داوطلبانه، اعتماد به عضويت وجود دارد و متغيرهاي

 ارتباطات و خانواده اقتصادي دوستان، وضعيت

 هايكننده تبيين ترينمهم ترتيب به دوستانه

رحماني فيروزجاه و همكاران ). 10(اند  مشاركت ورزشي
 سرمايه تمايز عنوان سنجشدر مطالعه ديگري تحت 

 ورزشي نشان مشاركت محوريت با جوانان اجتماعي

 دانشجويان اجتماعي سرمايه ميزان بين دادند،

 دارد وجود داريمعني تفاوت غير ورزشكار و ورزشكار
ها بيانگر اين تفاوت به نفع ميانگين مقايسه كه

 پژوهش خود در )1383( مرجايي). 7(ورزشكاران بود

 بين در اجتماعي سرمايه سنجش و بررسي به

 پژوهش اين در .است دانشگاهها پرداخته دانشجويان

 پنج قالب در اجتماعي سرمايه بالقوه مؤلفه هاي

فرهنگي،  و اجتماعي ارزشهاي و شناخت، آگاهي(مفهوم 
 نهادها در عضويت و اقتصادي اجتماعي مخاطرات

 در )1385(آهنچيان). 4(است گرديده تعيين )هاوگروه
مطالعه خود تأثير رهبري آموزش عالي در ايجاد سرمايه 

هاي اجتماعي را مورد بررسي قرار داده است كه مؤلفه
 و هاديدگاه: (سرمايه اجتماعي در اين پژوهش عبارتند از

 احترام اعتماد، هاي مشترك،ارزش مشترك، هايهدف

 رايزني گروهي، پشتيباني و دوستي تفاهم، دوسويه،

 تعارض سازي،توانا و مثبت، مشاركت نقش ايفاي و

قانعي). 1)(دوستي نوع برنده، گوي و گفت سازنده،
 اساتيد و دانشجويان تعامالت نقش بررسي به راد

 .است پرداخته اجتماعي دانشگاهيسرمايه تكوين در
 با دانشجويان روابط كه داد اين تحقيق نشان نتايج

 يرهايقرار دارد و متغ پاييني حد در خود اساتيد

 اساتيد با آنها روابط ميزان بر دانشجويان ايزمينه

 تبيين و طراحي در فيضي پژوهشي .)12(دارد تأثير

داده  انجام نور پيام دانشگاه اجتماعي سرمايه مدل
 و ارتباطات كه داد نشان نتايج پژوهش وي. است

 اجتماعي سرمايه با مستقيمي رابطه متقابل اعتماد

نديشمند در پژوهشي تحت عنوان ا). 11(دارند دانشگاه
ها به هاي سرمايه اجتماعي در دانشگاهشناسايي مؤلفه"

سرمايه هفت مؤلفه  "منظور ارائه مدلي جهت ارتقاء آن
سازماني،  توانمندسازي، هويت(اجتماعي را تحت عناوين 

 سرمايه خلق و دانش نفع عمومي، تسهيم و همكاري

شاركتي، م همبستگي، مديريت و فكري،  اعتماد
  ).4(نمود و دسته بندي نامگذاري )اطالعات و آگاهي

موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان يك اصل محوري 
آيد و مديراني موفق  براي دستيابي به توسعه بشمار مي

شوند كه بتوانند در ارتباط با جامعه به توليد و قلمداد مي
مديران . توسعه سرمايه اجتماعي بيشتر نايل گردند

هاي ورزشي براي غلبه بر مشكل كمبود نيروي نسازما
انساني در برگزاري مسابقات و ساير بخش هاي اجرايي و 

هاي عملياتي در خصوص همچنين براي كاهش هزينه
و  شوندميزباني مسابقات ورزشي، عموماً به جامعه متوسل مي

همواره به دنبال افراد داوطلبي هستند كه از عهده 
از اين ديدگاه داوطلبان اين . آيندهاي مختلف برفعاليت

آورند كه خدمات معمول فرصت را براي مديران فراهم مي
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را با كمترين هزينه و به اشكال متنوع و با كيفيت مطلوب 
  ).3(ارائه دهند

هاي امروزه نيروهاي داوطلب به عنوان يكي از مؤلفه
اصلي ارائه خدمات در سازمان هاي ورزشي، نقش مهمي را 

يت بسياري از مسابقات و رويداد هاي ورزشي در موفق
توجه زياد ادبيات سرمايه اجتماعي ). 3(كنندبزرگ ايفا مي

هاي به تأثير داوطلبي، رفتارهاي داوطلبانه و انجمن
داوطلبي بر سرمايه اجتماعي و كمبود تحقيقات داخلي در 

هاي داوطلبانه بخش ورزش و فعاليت اين زمينه خصوصا
نياز به استفاده از ابزارهاي مناسب و مرتبط با آن، 

هاي الزم براي سنجش سرمايه اجتماعي در پژوهش
مطالعات نشان . سازدداوطلبان ورزشي را بيشتر نمايان مي

هاي اخير كاهش يافته دهد كه تعداد داوطلبان در سالمي
بر  اثرگذار مهم عامل يك عنوان به و سرمايه اجتماعي

 ضعيف و يافته فرسايش زرو به روز اجتماعي روابط

در  هم و ملي سطح در هم مسأله اين .گرددمي
 .)7و3(شده است مشاهده جهاني سطح

ها و هاي ورزشي دانشجويي همانند ساير تشكلانجمن
هاي اصلي ايجاد و توسعه ها به عنوان يكي از كانونانجمن

 شوند؛سرمايه اجتماعي در سطح دانشگاه و جامعه محسوب مي
توان با بررسي و شناخت ابعاد ن از يك سو ميايبنابر

مختلف سرمايه اجتماعي در بين اين گروه از افراد، رشد و 
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و توسعه برنامه

ورزشي كشور را انتظار داشت و از سوي ديگر رفع ابهام در 
تواند راه را براي انجام تعريف و ابعاد سرمايه اجتماعي مي

حقيقات بيشتر  و دقيقتر در اين حيطه هموار نمايد و ت
شناخت و آگاهي مديران سازمان هاي ورزشي را افزايش 

از اينرو تحقيق حاضر سعي دارد كه ضمن شناسايي . دهد
هاي سرمايه اجتماعي در داوطلبان ورزشي، ابزار مولفه

هاي سرمايه اجتماعي معتبري براي سنجش شاخص

هاي هاي ورزشي دانشگاهانجمن دانشجويان داوطلب در
  .كشور براي تحقيقات آتي ارائه دهد

  
  

  روش شناسي تحقيق
همبستگي بود كه به  -روش پژوهش از نوع توصيفي

تحقيق حاضر در . صورت پيمايشي صورت پذيرفته است
دو بخش كيفي و كمي انجام گرفته است كه هدف كلي 

ن در هاي سرمايه اجتماعي داوطلباآن شناسايي مؤلفه
بخش كيفي اين . ها مي باشدهاي ورزشي دانشگاهانجمن

تحقيق از طريق  بررسي كتب دانشگاهي و نيز مقاالت 
متعدد علمي و مصاحبه با اساتيد مديريت ورزشي و جامعه 
شناسي، صاحبنظران و افراد داوطلب  انجام شد و بخش 
كمي آن، روش مطالعه از نوع پيمايشي است كه پس از 

فراواني،ميانگين (هاي آمار توصيفي اطالعات از روشجمع آوري 
هاي جمعيت شناختي و  براي بررسي ويژگي) و انحراف استاندارد

استفاده ) هاگويه(ها بندي و ميزان اهميت متغيرهمچنين رتبه
هاي سرمايه اجتماعي و همچنين براي شناسايي مؤلفه .شد

 1اكتشافينيز روايي ساختاري ابزار تحقيق از روش عاملي 
  .استفاده گرديد 2با چرخش متعامد

جامعه آماري اين تحقيق را كليه دانشجويان عضو 
انجمن هاي ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي 

دادند كه در وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري تشكيل مي
تعداد . اندمشغول به تحصيل بوده 90-91سال تحصيلي 

ل عاملي بر اساس تعداد هاي تحقيق در روش تحلينمونه
حداقل دو و ( متغيرهاي اكتشافي تعيين شده است

  ).13)(حداكثر ده برابر تعداد متغيرها 
در اين تحقيق براي بررسي سرمايه اجتماعي و 

نفر از دانشجويان  260شناخت عوامل مربوط به آن تعداد 
 10هاي ورزشي دانشجويي دختر و پسر عضو انجمن

گانه با توجه به تقسيم بندي اداره دهاز مناطق ( دانشگاه 

                                                           
1. Exploratory factor analysis 
2.Varimax 



  1394 پاييز ،3، شمارة7هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دوره  نشرية پژوهش  
 

 

40

كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري و نيز از 
هاي لحاظ تعداد دانشجو و همچنين فعال بودن انجمن

اي تصادفي به به روش خوشه) ها ورزشي در آن دانشگاه
به همين منظور جهت . عنوان نمونه آماري انتخاب شدند

يق، در ابتدا با مراجعه به اداره انتخاب نمونه آماري تحق
كل تربيت بدني وزارت علوم ، تحقيقات و فنĤوري آخرين 

ها و هاي ورزشي در دانشگاهآمار مربوط به تعداد انجمن
سپس با توجه به . موسسات آموزش عالي اخذ گرديد

منطقه  10ها به تقسيم بندي ادارات تربيت بدني دانشگاه
ها هاي ورزشي دانشگاهانجمن و نيز با توجه به فعال بودن

و در نظر گرفتن تمامي جوانب، از هر منطقه يك دانشگاه 
در مرحله بعد به وسيله . به صورت تصادفي انتخاب گرديد

تلفن با مديران اين دانشگاه ها در خصوص آمار دقيق 
هاي ورزشي و مقايسه آن با آمار دانشجويان عضو انجمن

ها به ادارات ل پرسشنامهتحوي. اداره كل تماس گرفته شد
هاي هدف ، توسط محقق و افراد تربيت بدني دانشگاه

. داوطلب آموزش ديده به صورت حضوري انجام پذيرفت
ها فردي سپس با هماهنگي مديران تربيت بدني دانشگاه

هاي ورزشي و محقق انتخاب به عنوان رابط بين انجمن
طور مرتب شد كه از زمان اخذ پرسشنامه تا ارسال آن به 

 . با محقق در تماس بوده است

اي بود كه در ابزار تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته 
جنسيت ، سن ، وضع تأهل و (دو بخش مشخصات فردي 

سرمايه (و بخش سؤاالت پرسشنامه ) مقطع تحصيلي
از مجموع . هاي تحقيق توزيع شدبين نمونه) اجتماعي

گيري سرمايه متغير به دست آمده براي اندازه 480
متغير كه به لحاظ تعداد، بيشترين  41اجتماعي تعداد 

اند به عنوان ها داشتهتكرار و تأكيد را در مقاالت و مصاحبه
پس . سؤاالت پرسشنامه سرمايه اجتماعي مشخص شدند

نفر از متخصصان صاحب نظر  10ها، از استخراج اين متغير
بيت بدني نفر از اساتيد مديريت ورزشي و مديران تر4(

روايي ) هاي ورزشي نفر از مسئولين انجمن 6ها و دانشگاه
-پايايي پرسشنامه. صوري و محتوايي ابزار را تأييد كردند

هاي سرمايه اجتماعي در يك مطالعه راهنما، توسط يك 
هاي نفر از دانشجويان عضو انجمن 30(نفري  30گروه 
 1=مخالفم  از كامال ً(ارزشي ليكرت  5با مقياس ) ورزشي

مورد بررسي قرار گرفت و ميزان آن ) 5=تا كامال ً موافقم 
 86/0با استفاده از ضزيب همبستگي آلفاي كرونباخ 

همچنين پايايي عوامل سرمايه اجتماعي بين . محاسبه شد
نوسان داشت كه وجود يك ارتباط متوسط  91/0و  78/0

. مي دادتا نسبتاً باال را در بين آيتم هاي هر عامل نشان 
هاي شاخص(هاي آمار استنباطي و نيز آمار توصيفي روش

براي ارزيابي ) هاي پراكندگيگرايش مركزي و شاخص
هاي جمعيت شناختي و هم چنين تعيين ميزان ويژگي

در بخش آمار . اهميت متغيرها مورد استفاده قرار  گرفت
استنباطي ابتدا آزمون كلموگروف اسميرنوف جهت تعيين 

هم چنين نرم افزار . ها استفاده شدتوزيع داده چگونگي
SPSS  براي تحليل عاملي اكتشافي به منظور  18نسخه

ها و به دست آوردن بارهاي عاملي و آلفاي استخراج عامل
كرونباخ براي تعيين پايايي پرسشنامه مورد استفاده قرار 

 . گرفت
  

  هاي تحقيقنتايج و يافته
هاي جمعيت ويژگيبا توجه به سواالت مربوط به 

نفر  126نفر مرد و  134نفر آزمودني شامل  260شناختي،
زن در اين تحقيق حضور داشتند كه دامنه سني پاسخ 

سال متغير بوده كه ميانگين سني  34تا  18دهندگان از 
نتايج . مي باشد 52/4سال و انحراف معيار آن  24آنها 

و اغلب  ها مجرد بودهتحقيق نشان داد كه بيشتر آزمودني
  . كردندآنها در  مقطع كارشناسي تحصيل مي
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همچنين نتايج آزمون كلوموگروف اسميرنوف بيانگر 
خالصه اي ) 1(جدول . هاي تحقيق بودطبيعي بودن نمونه

  .ها را نشان مي دهداز وضعيت جمعيت شناختي آزمودني
كفايت تعداد  مشخص نمودندر تحليل عاملي براي 

 2و نيز آزمون كرويت بارتلت   1KMOشاخص  نمونه از
نتايج مربوط به اين آزمون را نشان  2جدول  .شداستفاده 
  .مي دهد

مؤلفه  26در اين پژوهش پس از انجام تحليل عاملي 
هاي مؤلفه تحليلشناسايي شد كه به روش  )گويه(فرعي

 .مؤلفه توزيع گرديد هفت چرخش  واريماكس در اصلي و
 ،تعهد ،يميكار تو  اركتمش «:ها تحت عناوين اين مؤلفه

 و اطالعات و آگاهي، هويت ،اعتماد ،كمك و همياري
و تعيين نام براي  توانمندسازي و آموزش نامگذاري شدند

هريك از  كنندههاي توصيفاين عوامل بر اساس مفاد آيتم
بار . ريزي شد ها و با در نظر گرفتن بار عاملي، پايهعامل

. متغير بود 765/0تا  421/0ها از  عاملي اين زير حيطه
هاي بدست آمده در اين پژوهش از تركيب تعداد عامل

شناخت اوليه تعداد ) الف «:هاي ذيل تعيين گرديدمعيار
ها بر انتخاب عامل) ها بر اساس مرور مقاالت، بعامل

بررسي بصري بر اساس ) ، ج1اساس مقادير ويژه بيشتر از 
) وصيف واريانس و هاستفاده از معيار ت) آزمون اسكري، د

برخي از سئواالت . »هاي اقتباس شدهقابليت درك عامل
به دليل عدم ارتباط با مباني نظري عامل ايجاد شده و  نيز

از ) بار عاملي مبنا( 4/0همچنين داشتن بار عاملي كمتر از 
سؤال مورد تأييد  26اين بنابر .تحليل عاملي خارج شدند

هاي سرمايه صيف مؤلفهنتايج مربوط به تو .قرار گرفت
هاي پرسشنامه در  اجتماعي و نيز تحليل عاملي گويه

  .آمده است 4و  3جداول 

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
2. Bartlett's Test 

از ) اعتماد و همبستگي(عامل چهارم  3مطابق جدول 
از ) مشاركت و كار تيمي(باالترين ميانگين و عامل اول 

  .ترين ميانگين برخوردار استپايين
به دوستان و  زير مؤلفه اعتماد )4(با توجه به جدول 
و نيز 64/0 و انحراف معيار 85/3همسايگان با ميانگين 

زير مؤلفه تأكيد بر همكاري و كار گروهي با ميانگين 
به ترتيب با اهميت ترين و كم  61/0ف معيار و انحرا 17/3
؛ دهندهاي سرمايه اجتماعي را تشكيل مين گويهتري

ي هاهمچنين مجموع درصد تبيين واريانس براي عامل
  .درصد بود 34/77بدست آمده برابر با 
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  هاي جمعيت شناختي داوطلبان ويژگي  .1جدول
 

 مؤلفه تعداد درصد
52 

  

48 

134 
 

126  
 مرد
  زن

 جنسيت

2/64  
  
  

8/25  
  

10  

167  
  

67 
 

26  

25– 18 
33 – 26  
  به باال 33

گروه سني
  )سال(

  
66 

 

34 

171 
 

89  
 مجرد
  متأهل

 تاهلوضعيت

54  
  

46  
141 

 

119  
 رشناسيكا

  كارشناسي ارشد
ميزان

  تحصيالت
 

100  
 

 مجموع  260

  
  شاخص كفايت نمونه گيري و ضريب بارتلت در تحليل عاملي .2جدول

  KMO 875/0شاخص 
  486/1212  آزمون كرويت بارتلت

  1275  درجه آزادي
  001/0  سطح معناداري

 
  هاي سرمايه اجتماعي داوطلبانتوصيف مؤلفه  .3جدول

 

هاگويه تعداد هامؤلفه تعداد ميانگين انحراف معيار آلفاي كرونباخ   
4 86/0 70/0 41/3  260 يميكار ت و مشاركت  
5 83/0 61/0  57/3  260  تعهد
5 81/0 63/0  59/3  كمك و همياري 260 
3 91/0 71/0  62/3  اعتماد 260 
3 85/0 68/0  61/3  هويت 260 
2 82/0 86/0  48/3  اطالعات و اگاهي 260 
4 78/0 65/0  60/3  توانمند سازي و آموزش 260 

  
  به تفكيك ابعاد هفت گانه  سرمايه اجتماعي هاي پرسشنامهگويه نتايج تحليل عاملي.  4جدول

 

بار  محتواي  متغير عامل
درصد  ميانگينعاملي

 واريانس

مشاركت و 
كار تيمي

  290/3  508/0 هاي گروه شركت مي كنيد؟تا  چه حد در تصميم گيري  

 536/3  483/0 شما چقدر بر كارهاي گروهي تأكيد داريد؟  87/15

 177/3  613/0 هاي كاري شما چقدر بر كارهاي گروهي و همكاري تأكيد دارد؟ارزش
  649/3  506/0 دانيد؟تا چه حد خود را عضوي از يك تيم يا گروه در كارتان مي

تعهد
  

  454/3  558/0  اني در اختيار ديگران قرار دهيد؟چقدر حاضريد دانش خود را فراتر از وظيفه سازم

94/14  

 700/3  575/0 دهيد؟ن گوشزد ديگران انجام ميشما تا چه حد وظايف كاري خود را بدو
اگر دانشگاه يا انجمن شما در يك روز تعطيل نياز به همكاري شما داشته باشد، چقدر حاضر به 

 همكاري هستيد؟
564/0  341/3 

 813/3  706/0  كنيد مايه مباهات و افتخار شماست؟ت و حضور شما در دانشگاه و گروهي كه در آن فعاليت ميچقدر فعالي
هاي كنيد چقدر نسبت به اهداف و مأموريتبه نظر شما در انجمن و گروهي كه شما در آن فعاليت مي

 گروه تعهد به كار وجود دارد؟
602/0  576/3 
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  به تفكيك ابعاد هفت گانه  سرمايه اجتماعي هاي پرسشنامهگويه عاملينتايج تحليل .  4جدولادامة 
 

بار محتواي  متغير عامل
درصد  ميانگين عاملي

 واريانس

ك و همياري
كم

  

  469/3  595/0 هاي سازماني به صورت داوطلبانه همكاري كنيد؟چقدر حاضريد در فعاليت

79/13  

 715/3  421/0  دف اصلي آن كمك به مردم در مواقع ضروري است پيوسته و عضو شويد؟آيا تمايل داريد به گروه يا سازماني كه ه

 356/3  681/0 كنيد؟چقدر براي تحقق اهداف جامعه با ديگران همكاري مي

اي كمك كنيد كه به طور مستقيم به شما يا خانواده شما چقدر حاضريد از نظر زماني يا مالي به پروژه
  ه نفع افراد بسياري در سازمان است؟سود نمي رساند،اما ب

720/0  828/3 

عده اي عقيده دارند ،هنگامي كه به ديگران كمك مي كنيم ، در «:چقدر با اين جمله موافق هستيد
  »كنندها نيز به ما كمك ميايم و در آينده آنواقع به خودمان كمك كرده

661/0  591/3 

اعتماد
 386/3  686/0 ه شدن با مردم به آنها اعتماد كرد ؟به نظر شما،آيا مي توان در مواج  

 854/3  642/0 تا چه حد به  همسايگان دوستان و بستگان خود اعتماد داريد؟  10/9

 620/3  742/0 چقدر اعتماد داريد كه ديگران قصد ضربه زدن به شما را ندارند؟

هويت
 378/3  643/0 شناسيد؟چقدر خودتان را مي  

 846/3  522/0 دانيد؟تا چه حد خودتان را يك فرد موفق و شاد ميمعموالً   73/8

 612/3  493/0  كنيد كه جزئي از جامعه هستيد و جامعه براي شما ارزش قائل است؟تا چه حد احساس مي

اطالعات
  

و  
آگاهي

 249/3  664/0  اطالعات شما براي اخذ تصميمات مهم در زندگي چقدر است؟  
09/8  

 717/3  581/0  كنيد؟استفاده مي... )راديو، تلويزيون، روزنامه و (از منابع اطالعاتي  تا چه اندازه

توانمند سازي 
ش
و آموز

  372/3 570/0  كنيد آن كار درست انجام شود؟اگر كاري را به ديگران واگذار كنيد چقدر فكر مي  

 844/3 765/0 .»شود خودت آن كار را انجام بدهخواهي كاري درست انجاماگر مي«:چقدر با اين جمله موافق هستيد  79/6

 485/3 609/0  اي كه در آن فعاليت داريد داراي لياقت و شايستگي هستيد؟كنيد در حوزهچقدر احساس مي

 731/3 551/0 توانند انجام دهند؟چقدر اطمينان داريد كار شما را ديگران نيز مي

  

  گيريبحث و نتيجه
سايي سرمايه اجتماعي در بين نتايج در خصوص شنا

نفر آزمودني كه در  260داوطلبان ورزشي نشان داد كه از 
درصد زن  48درصد مرد و  52اين تحقيق حضور داشتند، 

سال متغير   34تا  18دامنه سني پاسخ دهندگان از . بودند
سال  و انحراف معيار  24بوده و آنان داراي ميانگين سني 

 66(بت پاسخ دهندگان مجرد باالترين نس. بودند 52/4
مشغول به ) درصد 54(و در مقطع كارشناسي ) درصد

هاي حاصل از اين پژوهش منجر به يافته. تحصيل بودند
- هاي سرمايه اجتماعي در داوطلبان انجمنشناسايي مؤلفه

 26ها شد كه با انجام تحليل عاملي هاي ورزشي دانشگاه
يافته هاي . بندي گرديدعامل اصلي دسته 7متغير در 

با  چند عاملي بودن و گوناگوني ابعاد،پژوهش از نظر 
،  قانعي راد و حسيني )1383(پژوهش وحيدا و همكاران 

، گاماس )2006(، پارك )1384(آهنچيان  ،)1384(
) 1388(و انديشمند ) 2008(، بانك جهاني )2007(

هاي تحقيق، مهمترين مؤلفه بر اساس يافته. مطابقت دارد
و انحراف معيار  62/3اه پاسخگويان با ميانگين از ديدگ

ترين عامل با ، عامل اعتماد و كم اهميت71/0
، عامل مشاركت و كار 70/0و انحراف معيار   41/3ميانگين

مؤلفه اعتماد به دوستان و همچنين زير. تيمي بوده است
و نيز  64/0و انحراف معيار  85/3همسايگان با ميانگين 

 17/3بر همكاري و كار گروهي با ميانگين مؤلفه تاكيد زير
با اهميت ترين و كم اهميت ترين  61/0و انحراف معيار 

به نظر . دهندهاي سرمايه اجتماعي را تشكيل ميگويه
-ها و نارساييرسد در حوزه مشاركت و كار تيمي ضعفمي

هايي وجود دارد كه نيازمند تالش بي وقفه در جهت 
نتايج پژوهش از نظر وجود  .مرتفع نمودن آن مي باشد

نارسايي در مؤلفه ذكر شده با نتايج پژوهش مرجايي 
و ) 2007(، گاماس و ويدمن )1385(، قانعي راد)1383(

  . مطابقت دارد) 1388(انديشمند 
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عامل «اولين عامل شناخته شده در تحليل عاملي، 
نامگذاري شد كه از آن به عنوان » مشاركت و كار تيمي

عامل در تحقيق حاضر از سوي داوطلبان  كم اهميت ترين
اين عامل منعكس كننده مشاركت افراد در . اشاره گرديد

باشد و بيانگر دهنده ها ميها و تصميم گيريفعاليت
كنشي هدفمند، ارادي و اختياري بين كنشگر و محيط 
- اجتماعي است كه هم سبب ايجاد رضايت براي فرد مي

هاي ط و سازنده شبكهدهي به روابشود و هم عامل شكل
اين بعد از سرمايه اجتماعي با ). 23(حمايتي بالقوه است

ها، مشاركت و ها و انجمنهاي عضويت در گروهعامل
تواناسازي و نيز عامل مديريت مشاركتي و مشاركت 

، )1383(انجمني اشاره شده توسط مرجايي
، )1384(، ناطق پور و فيروز آبادي)1384(آهنچيان
، شارع )1388(، موسوي خورشيدي)1388(انديشمند

و بانك جهاني به عنوان مؤلفه سرمايه )  1390(پور
سازمان  اثربخشهاي  سازمان. اجتماعي همخواني دارد

با يكديگر  كاريهايي هستند كه در آن گروه هاي 
اين سازمان ها با سازمان هاي رقابتي، . مشاركت دارند

ارها با يكديگر يعني جايي كه هر كارمند در انجام دادن ك
در سازمانهاي . به رقابت مي پردازد، كامالً تفاوت دارند

براي كار گروهي اهميت خاصي قايل  و اثربخش توانمند
هستند و افراد ضمن كمك به يكديگر، در حل مشكالت 

آنها نسبت به همكاران . پيچيده تشريك مساعي دارند
محبت مي ورزند و منافع جمعي را بر منافع شخصي 

هاي و اين موضوع در اكثر سازمان يح مي دهندترج
   .داوطلبانه نيز صدق مي كند

ناميده شد كه اقتباس نام آن تأييد » تعهد«عامل دوم 
، )1383(كننده ابعاد معرفي شده توسط وحيدا و همكاران 

، )1384(، آهنچيان)1384(راد و حسيني، قانعي)1383(فيضي
) 2008(نك جهاني ، با)2007(، گاماس و ويدمن)2006(پارك

مفهوم اين عامل به احساس . است) 1388(و انديشمند 

گردد كه افراد در قبال منافع، خدمات و آموزه ميتعهدي بر
بعد  ناي. اند، دارندسازمان خود دريافت نمودههايي كه از 

گردد؛ در واقع تعهد به ماهيت روابط در يك سازمان برمي
ن تحصيلي دانشجويان منتج از اتفاقاتي است كه در دورا

 عالقه و عشق. ايجاد مي شود) دانشگاه(با افراد و سازمان

 تداوم براي آنها التزام يا سازمان، با ماندن به داوطلبان

روابطي  وجود به سازمان، در عضويت خود به بخشيدن
و  يگانگي احساس و متقابل احترام و اعتماد از مملو

 بر. است منوط مثبت تبادلي روابط و صميميت و انسجام

 سازمان به متعهد، انجام گرفته، افراد هاىپژوهش اساس

 و سازمان اهداف تعقيب به و دارند تعلق بيشتري احساس
قراردادهاي  چارچوب در فقط نه - آن هايفعاليت انجام

 مايلند و دهندمي نشان تمايل - آن از فراتر بلكه رسمي،

 سازمان با دخو رابطه سازمان به از عضوي عنوان به كه

 عضويت وقتي تبادلي، رابطه يك اساس بر. دهند ادامه

 از منابع، از ايگسترده طيف داوطلبان، براي سازماني

 را شخصي اجتماعي و حمايت مرتبه و موقعيت جمله

 تعهد و وفاداري با را منابع اين كند، داوطلبان،مي فراهم

 .كنندمي جبران سازمان به خود بيشتر

ه به عنوان مؤلفه سوم سرمايه عامل ديگري ك
بود كه با » كمك و همياري«اجتماعي شناخته شد عامل 

مؤلفه همكاري و نفع عمومي، عامل دوستي و پشتيباني 
-و فعاليت) مشاركت داوطلبانه(گروهي، همكاري داوطلبانه

، )1388(هاي داوطلبانه اشاره شده توسط انديشمند
شارع  و) 1388(، موسوي خورشيدي)1384(آهنچيان

هاي فعاليت اين عامل بيانگر. مطابقت دارد) 1390(پور
منظور كمك به ديگران است كه با  داوطلبانه افراد به

خواهي و در جهت منافع عمومي  خواهي و دگرانگيزه خير
بر همكاري و مشاركت عامل فوق، . انجام مي پذيرد

در روند  )دانشجويان داوطلب(اعضاي سازمان خودجوش
ها و نظريات خواهد از ايدهن مبتني است و ميفعاليت آ
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در جهت رفع مشكالت سازماني بهره  داوطلبنيروهاي 
در ايجاد اعتماد بيشتر را  زمينهتر، وسيع همياري .جويد

   .آوردفراهم ميبين اعضاي يك سازمان 
يكي ديگر از  عوامل شناخته شده » اعتماد«عامل 

اجتماعي معرفي  است كه به عنوان مهمترين بعد سرمايه
دهنده ميزان اين مؤلفه سرمايه اجتماعي نشان. گرديد

اعتماد در فضاي تعامالت ميان افراد است و در برگيرنده 
باشد و اعتماد به دوستان، همكاران و اعضاي خانواده مي

در حالت كلي ميزان اعتماد موجود در خانواده و كل 
شاركت، اعتماد زمينه ساز م. دهدسازمان را نشان مي

هاي گروهي ميان اعضاء در گروه همكاري تعامالت و كنش
هاي اجتماعي شده و منجر به گسترش و تسهيل روابط 

اين عامل ).  21(اجتماعي فرد با ساير افراد جامعه مي شود
، اعتماد )1388(هاي اعتماد و همبستگي انديشمندبا عامل

اد ، عامل اعتم)2005(و دالني) 1390(اجتماعي شارع پور
، وحيدا )1385(، روشنفكر و ذكايي)2007(ماتوري و مون

راد و ، قانعي)1383(، فيضي)1383(و همكاران 
، گاماس )2006(، پارك)1384(، آهنچيان)1384(حسيني
و بانك ) 1390(، هزار جريبي و لهراسبي)2007(و ويدمن
عامل اعتماد در بين . تطابق كامل دارد) 2008(جهاني 

هاي ورزشي را مي توان نشان از نافراد داوطلب سازما
ابزاري قدرتمند براي جايگزيني قوانين و مقرارت رسمي 

 براي اعتماد . .مابين كاركنان و سازمان بيان و تفسير نمود

 با داوطلبان رابطه ويژه به متعهدانه، رابطه شروع هر

 در واقع، .دارد ضرورت روابط بهبود و توسعه نيز سازمان و

ايفا  مهمي سازماني داوطلبان نقش تعهد تعيين در اعتماد
 شركاي گذشته تجارب اساس بر ميزان آن مي كند كه

 آينده در تبادالت از آنها انتظارات همديگر و نيز از رابطه

 كه نمايند احساس دانشجويان و داوطلبان اگر. قرار دارد

از  و دهد مي بها آنها به گذارد، مي احترام آنها به سازمان
 سپاسگزاري سازمان اهداف تحقق براى نانآ هايكوشش

 تبادلي رابطه را با سازمان رفتاري شيوه اين آنها كند،مي

  .كنندمي جبران آن به تعهد و اعتماد از مملو

شـناخته شـد كـه بـا عاملهـاي      » هويـت «عامل پنجم 
، )1388(، انديشـمند )1388(مطرح شده توسـط صـيدايي  

 هويت عامل. ردهمخواني دا) 1999(و فلورا) 1389(علوي

 عبارتي عامل هويت به . دارد ها ارزش و هنجارها به اشاره

 داراي چـه انـدازه   تـا  افـراد  كه كنداين نكته اشاره مي به

 ديگران با كار به قادر و بوده مشترك هايبينش و هاارزش

 .هستند و تا چه حد شناختي كافي از خود و ديگران دارند
 و ارزشي هايزيرساخت با خرد و مياني اين عامل درسطح

 زيـر  بـه  كالن در سطح در ارتباط است و سازمان تعاملي

 ارتبـاط  اجتمـاعي،  ارتبـاط  و اي مـراوده  هـاي  سـاخت 

فراينـدي اسـت كـه طـي آن      ،هويـت  ).1378الواني،(دارد
خود را به عنوان فردي در كنار فرد يـا گروهـي از    دواطلب

از عضـويت   اين فرايند مي تواند منتج .افراد ديگر مي بيند
فرد در گروه باشد و يـا نتيجـه عملكـرد گـروه بـه عنـوان       

براي آن فرد باشد كه مطابق هنجار گروه مرجع،  "مرجع"
فرد ارزش ها و استانداردهاي ساير افراد يا گـروه هـا را بـه    

هويت بـا  . گزيندعنوان چهارچوبي براي انطباق خود بر مي
مي شود و  گروه موجب افزايش نتايج و فرايندها ي جمعي

از طريق فرايند هويت سازي مي توان به نوعي به سـرمايه  
اجتماعي دست يافت و زماني كه ايـن فراينـد ايجـاد مـي     
شود، شانس تبادل اطالعـات و ارزيـابي صـحيح آنهـا نيـز      

  .افزايش پيدا مي كند
. نامگذاري شد» اطالعات و آگاهي«عامل ششم، عامل 

، )2002(افه و فوشاين عامل با ابعاد معرفي شده توسط 
، جعفري )1388(، انديشمند)1384(فيروز آبادي

) 1383(و مرجايي) 1390(، رستمي و همكاران)1390(نيا
همخواني دارد و  بيانگر اطالع از گروه، جامعه و اعضاي 

اي از افكار، عقايد و جامعه است كه شامل مجموعه
حساسيت نسبت به زندگي و توجه به هر آنچه كه در 
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ن معنا به امور عمومي، اعم از سياسي و يا وسيعتري
اطالعات و آگاهي از پيش . شود، استاجتماعي مربوط مي

هاي الزم جهت هاي اعتماد تلقي شده  و از شرطشرط
آگاهي و دانايي يك گروه به مراتب ). 21(باشدمشاركت مي

افزايش عملكرد، . بيش از آگاهي و دانايي هر فرد است
ائه خدمات، آزادي عمل، امكان رشد و بهره وري، كيفيت ار

ها و افزايش نوآوري كسب سود براي اعضاء، كاهش هزينه
و خالقيت، همه و همه از مزاياي كار تيمي و گروهي است 

  .هاي داوطلبانه به وفور ديده مي شودكه در سازمان
 از جمله؛ انجمن هاي ورزشي، شبكه هاي اجتماعي

 كردهتسريع و تسهيل  جريان گردش و مبادله اطالعات را
گيري بهتر براي تصميماطالعات مفيدي  باعث مي شوندو 

 .گيردقرار  افرادتيار خدر ا

آخرين عاملي كه در اين تحقيق مورد شناسايي   
نامگذاري » عامل توانمند سازي و آموزش«قرار گرفت، 

اين بعد از سرمايه اجتماعي شامل فرآيندي است كه . شد
آن از نياز ها و خواسته هاي خود آگاه افراد جامعه از راه 

شده، نوعي خود اتكايي و اعتماد به نفس را براي برطرف 
كردن آن نياز ها بدست مي آورند و بر اساس آن از توانايي 
هاي الزم براي تحقق هدفهاي خود برخوردار مي 

اين عامل با عوامل معرفي شده توسط ).1388نيازي،(شوند
، )1383(مرجايي ،)1384(، آهنچيان)1388(انديشمند

، گاماس و )2006(پارك ،)1384(راد و حسينيقانعي
در  .مطابقت دارد )2008(بانك جهاني  و )2007(ويدمن

بحث سرمايه اجتماعي هدف كلي در واقع توانمند ساختن 
و فعليت بخشيدن به توان افراد در قالب تشكل ها و شبكه 

لي، چالش بنابراين چالش اص فعاليت هاي اجتماعي است؛

افراد داوطلب به عنوان . نيروي انساني دانا و توانا است
ها، نقش مهمي در در سازمان نيروي انسانيبخشي از 

از اينرو، منابع هماهنگي ساير عوامل به عهده دارند؛ 
انساني، نقش اساسي در رشد، پويايي و بالندگي و يا 

 اهميت نيروي انساني. شكست و نابودي سازمان ها دارند
به عنوان مهم ترين عامل در زنجيره عملياتي هر سازمان 
مدتهاست كه به اثبات رسيده و سازمان هايي كه موفقيت 
هاي چشمگيري داشته اند، توجه به اين موضوع را، 

نيروهاي جوان و . سرلوحه كارهاي خويش قرار داده اند
كارهاي بزرگ را بر كارهاي ها؛ خالق داوطلب در دانشگاه

و آزادي عمل را بر وابستگي  جرأت را بر احتياط روزمره و
آنان بدون ترس و واهمه نقطه نظرهاي . ترجيح مي دهند

خود را آزادانه بيان مي كنند، بر اساس باور و عقيده 
كنند، نه براساس فشاري  دروني و از روي اشتياق كار مي

مسئوليت اقدامات خود را به . كه از بيرون وارد مي شود
   .رند و پاسخگوي عملكرد خود مي باشندعهده مي گي

 در ورزشي سازمانهاي كه كندمي پيشنهاد پژوهش اين

 فعاليت براي داوطلب نيروهاي كارگيري به و جذب هنگام

 و اجتماعي سرمايه شاخص به كشور عرصه ورزش در

آن خصوصا عامل اعتماد كه نقش  با مرتبط هايمؤلفه
نتايج  .ص نماينداي را داراست، توجه خاتعيين كننده

 اين نيروهاي داوطلب، گواه ميان در اعتماد مربوط به مؤلفه

 رسمي كارمندان همانند توانندسازمانها مي كه است مطلب

 موضوع اين نمايند، اعتماد داوطلبان به بگير خود، حقوق و

 سازمانهاي در داوطلبان كه بكارگيري است حالي در

 كاركنان به نسبت كمتر، مراتب به ياهزينه نيازمند ورزشي

  .است بگير حقوق و رسمي
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