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  ده يچك
ورزش    ي اجتماع  هيسرما  تيوضع  يفيپژوهش مطالعه ك  ن يهدف از ا   

 يفي) بود. روش پژوهش حاضر كينخبگان ورزش  ي( مطالعه موردرانيا
كه    يبود. جامعه آماري پژوهش شامل ورزشكاران مل  يو از نوع اكتشاف
  باشد يدارند م  كيو المپ  يجهان  ،ييايآس  يها  يدر باز  يسابقه مدال آور

روش نمونه   يريگنمونهبود.  صورت  غيربه    انتخاب   با   احتمالي،گيري 
پژوهش    نيبود. اندازه نمونه در ا  يناهمگون  اي  تنوع  حداكثر  با  و   هدفمند
اندازه  ١٦برابر با   ابزار  سه    ي مصاحبه باز بود و بر مبنا  يرگينفر بود. 

كدگذار محور  يمرحله  گز  يباز،  به    ليتحل  ينشيو  استناد  با  شد. 
اول  ي كدگذار با    هايمصاحبه  ي نيبازب  قياز طر  ،مرحله  گرفته  انجام 
داد    جينتا  ن يهمچن  د،يگرد  شناسايي  كدباز  ١٠٩  نظرانصاحب نشان 

عل كدها  يعوامل  ظرف  يمحور  ي از   افزاييهم   ، يرفتار  تي(وجود 
فرد  ،يهنجار پذ  يعوامل  جامعه  عوامل  زميريو  عوامل    اي نهي)، 

و هنجارها،    زشهامناسب، ار  يو بسترها   رساختيز ،يطيمح ي(سازگار
تحرك    ،زندگي  سبك(  گر)، عوامل مداخلهيفرد  نيو اعتماد ب  وندهايپ

  ،ي)، راهبردها (روابط انجمنزهي شدن ورزشكاران، انگ  ايحرفه   ،ياجتماع
مال اقتصاد  يعوامل  نها  هايياستراتژ  ت،يحما  ، يو  در  و    تيموثر) 

بهبود   ،يتيتوسعه چهارگانه سطوح ترب  ،ياجتماع  يامدهاياز (پ  امدهايپ
شده است. در    لي) تشكيشخص  يامدهايدر جامعه، پ  يشاخص سالمت

برا  انيب  توانيم  تينها ورزشكاران  كه  به    ليتبد  يكرد   كيشدن 
  .شودند مندپژوهش حاضر بهره جيدر جامعه، از نتا  ياجتماع هيسرما
  هاي كليدي واژه 

. در ورزش ياجتماع   هيسرما ، ياجتماع هيسرما ، ينخبگان ورزش  

 
 

The purpose of this study was a qualitative study of the 
social capital status of Iranian sports (a case study of 
sports elites). The method of the present study was 
qualitative and exploratory. The statistical population of 
the study included national athletes who have a history of 
winning medals in the Asian, World and Olympic Games. 
The sampling method was non-probabilistic sampling, 
with purposeful selection and with maximum variability 
or heterogeneity. The sample size in this study was 16 
people. The interview measurement tool was open and 
was analyzed based on three stages of open, axial and 
selective coding. Based on the coding of the first stage, 
109 open source codes were identified through review of 
interviews with experts. Also, the results showed that 
causal factors of the central codes (existence of 
behavioral capacity, normative synergy, individual 
factors and socialization factors) Underlying factors 
(environmental compatibility, appropriate infrastructure 
and contexts, values and norms, relationships and 
interpersonal trust), intervening factors (lifestyle, social 
mobility, professionalization of athletes, motivation), 
strategies (association relations, Financial and economic 
factors, support, effective strategies) and finally the 
consequences (social consequences, quadruple 
development of educational levels, improving the health 
index in the community, personal consequences). Finally, 
it can be said that athletes to benefit from the results of 
the present study to become a social capital in society. 
Keywords 
sports elite, social capital, social capital in sports. 
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Abstract   



 ١٤٠١زمستان ، ٣، شمارة  يازدهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٢

 
 
  ه مقدم 
منبع  ياجتماع  ي  هيسرما عنوان  گروه  يبه  افراد،  و كه  ها 

مطلوب به كار    جيبه نتا  ل ين  يجوامع ممكن است آن را برا
از   يارياست كه در بس  يو آن مفهوم  گردديقلمداد م  رند،يگ

تحل توسّط  اجتماع  ليموارد    ف يط  فيتوص  يبرا  ي گران 
 ركو به د  شوديكار برده مبه  ياجتماع  يندهاياز فرا  يعيوس

ها و طبقات مردم به  د، گروهاز افرا  يپرسش كه چرا برخ  نيا
به    يمثبتتر  ي اجتماع  اي  ياقتصاد  ،ياسيس  جينتا نسبت 
م  گرانيد م  شوند،ي نائل  ).  ١٣٩٨  شمند،ي(اند  گرددي منجر 

شد    ياجتماع  هيبه سرما  يآنچه موجب توجه محققان ورزش
  حوزه ها در انسان يتعامل اجتماع زان ياست كه نوع و م نيا

كل جامعه   يبرا  يو اقتصاد  ياجتماع  يامدهايورزش چه پ
تحق در  حوزه   قاتيدارد.  در  فعال  افراد  كه  شده  مشخص 
از اعتماد   جهيدارند، و در نت  يباالتر  ياجتماع  هيورزش، سرما

(س  يباالتر  ياجتماع هستند  برخوردار  ).  ٢٠١٧،    پليهم 
با    يهگرو  تيفعال  كيپاتنام  اذعان داردكه ورزش به عنوان  

  ي و به عنوان روابط اجتماع  ياجتماع  هيرماس  ديتول  ليپتانس
م  يررسميغ عنوان    ن يو همچن  رودي به كار  به  را   ك يآن 

در    يروابط اجتماع  يبهبود شبكه ها  ا ي  جاديا  يچارچوب برا
و همكاران،     ي(مجاب  برنديبه كار م  يكار گروه  كيقالب  
بنابرا٢٠١٣ م  ياجتماع  يها   تيفعال  ني).   شاركتمانند 
عنوان    ميمستق (به  ورزش  مشاركت   ك يدر  و  ورزشكار) 

ارتباط    يي تماشاگر) توانا  كيدر ورزش (به عنوان    ميرمستقيغ
را    ياجتماع  هيو قادراست سرما  دهدي م  ش يرا افزا  ياجتماع

از مظاهر   يكي). ورزش به عنوان  ٢٠١٥كند (تونتز  ،  جاديا
 يمو جس  يسالمت روح  يضمن حفظ و بقا  ياجتماع  يفرد

  ي خانوادگ  ،يفرد  ينقش ها  حيصح  يفايه، جهت اآحاد جامع
اجتماع اهم  يو  ا  تيحائز    ي دارا   نياست. ورزش عالوه بر 

حرمت و اعتماد به   شي مانند: افزا  ي خردتر  يمنافع اجتماع
 تيفاقد مز   يشدن گروه ها  ارينفس، صاحب قدرت و اخت

توانا  ،ياجتماع بهبود  و  پذ  يها  يياصالح  به    رشياجتماع 
تخلف و انحراف    ،يدر جرم، خرابكار  ليتقل  ، يو نوآور  كار ابت

اجتماع  شيافزا  ،ياجتماع همكار  يوحدت  گسترش    ،يو 
بودن در    نيبهتر  قيتشو  ،يهمبستگ  شيو افزا  يجمع  تيهو

ا درآمدها  جاديجامعه،  و  به    ديتول  شيافزا  د،يجد  ياشتغال 
 ش يكار، بهبود و افزا  يرو يسطح سالمت ن  شيافزا  ي  لهيوس

(پارسامهر و همكاران،    باشديدر جامعه و...م  يمعموسالمت  
  ي كي  ديآ  يورزش برم  ياجتماع  دي) همچنان كه از فوا١٣٩٦

كاركردها ورزش  ياز  مشاركت  ها  جاديا  ،يپنهان    ي شبكه 
  ي كي افراد است كه    ني ب يو همبستگ  وند يپ  جاديدوستان و ا

  ي اجتماع  هيسرما  يمحور  دهياست. ا  ياجتماع  ه ياز ابعاد سرما
 يصورت كه اعضا  ني . به اشودي در واژه روابط خالصه م

ساختن آنها، قادر   داريو پا   گريكدي تماس با    يجامعه با برقرار
را   ييزهايچ ق يطر نيو به ا شوندي م گر يكدي با  يبه همكار
 باشند يقادر به كسب آنها نم  ييكه به تنها  كنند،يكسب م

. انسان  شوندي موفق به كسب آن ها م  اريبس  يبا دشوار  ايو  
  شوند ي از شبكه ها به هم متصل م  يمجموعه ا  ق يها از طر

  ن يا  ياعضا  ريبا سا  يمشترك  يدارند كه ارزش ها  ليو تما
  يي دارا  يشبكه ها داشته باشند. با گسترش شبكه ها آنها نوع 

  ه ي سرما  يآن را به عنوان نوع  توانيكه م  دهندي م  ليرا تشك
(رحمان  ياجتماع  هيتحت سرما داد  قرار  و    يمورد مالحظه 

  تواند ي م  زي)، ورزش و پرداختن به ورزش ن١٣٩٠همكاران،
انعطاف    هيباال، روح  ياجتماع  هيابعاد سرما  تياز عوامل تقو

  ي باال، اعتماد اجتماع  ي مشاركت مدن  ، يو تنوع طلب  يريپذ
جامعه    كي  ي و روان  يو... . باشد كه نشان از سالمت اجتماع 

 يدهايپد  ياجتماع  هي). سرما ١٣٩٠  ، يباشد (رحمان  توانديم
تأث انسان  ،ياجتماع  ينهادها  رياست كه حاصل  و    يروابط 

است،    ياجتماع  يتعامل ها  تيو كم  تيفيك  يهنجارها بر رو
تلف  مخ  يبر اقتصاد و توسعه كشورها  يقابل توجه   ريو تأث

بر    ياجتماع  هي). سرما١٣٩٥و همكاران،    نيمت  يدارد (زارع
وجود ندارد، بلكه   يكي زيها به صورت ف هيسرما  ريخالف سا

بوده است    يو اجتماع  يگروه  يحاصل تعاملها و هنجارها
طبقه    يبرا  يگوناگون  يكردهاي ). رو٢٠١١و همكاران،     لي(و

توص  يبند پوتنام،    ياجتماع  هيسرما  فيو  مثالً  دارد  وجود 
و  ياجتماع  هيسرما تمام  و   ياجتماع  ي هايژگيرا  نهادها 

كه    ياجتماع  يو شبكه ها  ارهااعتماد، هنج  ليسازمانها از قب
هماهنگ  يهمكار تسه   يبرا  يو  را  متقابل  سود   ليكسب 

سرما ١٩٩٣،١٩٩٥(پوتنام،    دانديم  كنند،يم كلمن   هي). 
توانا  ياجتماع قدرت  بر  ييرا  با    يبرقرار  يا مردم  ارتباط 

بورد٢٠١١،    ي(چادهار  دانديم  گريكدي تعر  زين  وي).   فيدر 
از منابع بالفعل و بالقوه    ياآن را مجموعه   ياجتماع  هيسرما

ا سبب  پا  جاديكه  وب  يداريشبكه  روابط متقابل كم    ش ياز 
ناش  نهينهاد و  پذ  ييازآشنا  يشده  مورد  گرفته   رشيو  قرار 

 دينماي م  فيمتصل و مربوط باشد، تعر  گران، يشدن توسط د
بورد١٣٩٣و همكاران،    ي(عبدالملك نوع سرما  وي )  را    هيسه 

اند از شكل  عبارت  هين اشكال سرمايكه ا  دهدي مدنظر قرار م
اقتصاد  ، ياجتماع  ،يفرهنگ  ،ياقتصاد   ه يسرما  يشكل 

تبد قابل  سرما  ليبالفاصله  است.  پول  نوع    يهنگفر  هيبه 
نوع    نيسازمان وجود دارد، ا  كياست كه در    هيسرما  گريد

به    ليقابل تبد  يطيموارد و تحت شرا  يدر برخ  ز ين  هيسرما
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سرانج  ياقتصاد  هيسرما و  د  اماست    ه، يسرما  گر يشكل 
 ياست كه به ارتباطات و مشاركت اعضا   ياجتماع  هيسرما

م  كي و  دارد  توجه  ابزار  تواند ي سازمان  عنوان    ي برا  يبه 
سرما  دنيرس (ع  ياقتصاد  يهاه يبه  ).  ١٣٩١وضلو،يباشد 

هنجارها   ياجتماع  ةيسرما س  يمجموعه  در   ستميموجود 
جامعه   نآ  ياعضا  يهمكار  ياست كه موجب ارتقا  ياجتماع

پا موجب  و  هز  نييشده  سطح  و    يها  نهيآمدن  تبادل 
از    ي ا  رهيبه منزله زنج  ياجتماع  ه ي. سرماشودي ارتباطات م

 دهندي را شكل م  ياعتماد، مشاركت و انسجام نظام هدفمند
دست جهت  در  را  ها  انسان  ها  يابيو  هدف  ارزشمند    يبه 

  ها   هيسرما  ريسا  ،ياجتماع  هيسرما  ابي. در غكنديم  تيهدا
  ي اجتماع  هيو بدون سرما  دهندي خود را از دست م  ياثربخش

ها  مودنيپ فرهنگ  يراه  تكامل  و  اقتصاد  يتوسعه   ،يو 
م دشوار  و  اله  شوديناهموار  بورد١٣٨٩  ،ي(نعمت  در   وي). 

اجتماع  نكهيا  نييتب طبقات  م  يچرا   يهازانيمتفاوت 
خاص را دارند معتقد   يورزش   يهااز مصرف در رشته   يمتفاوت

فرهنگ  تاس مصرف  ورزش  ي كه  مصرف  شامل    ز ين  ي كه 
سال  يبستگ  شوديم طبقه   قيبه  همچن  هر  و  به   نيدارد 

ورزشمهارت آن  از  آنها  شناخت  و  ورزش ها  دارد.    يهاها 
برخوردار   يمختلف  حاتي مختلف در نزد طبقات مختلف از ترج

خاص    يهاهستند در واقع مصرف ورزش به خصوص ورزش 
و    يخاص هنر  ياز رشته ها  ي برخ  ه آنها ب  ق يبه مانند عال

نهاد   كي  يبه عنوان  يورزش  يها  مي. ورزش و تباشديم  يادب
 فا يا  ينقش مهم  ياجتماع  هيسرما  جاديدر ا  توانديم  يمدن

ورزش   نياذعان داشت كه ارتباط ب  تواني. در واقع مكنديم
  ن يباشد به ا  هيرابطه دو سو  كي  تواند يم  ياجتماع  هيو سرما

م  يمعن ورزش  افزا  تواندي كه    ي اجتماع   هيسرما  شيباعث 
ا افزا  زين  ياجتماع  هيسرما  جاديشود.  مشاركت    شيباعث 

  ه ي ورزش و سرما  نيافراد در ورزش خواهد شد. ارتباط ب  شتريب
شناس  كيبه    ياجتماع جامعه  در  مهم  ورزش    يموضوع 

(  ليتبد آنسلر  مثال،  عنوان  به  است.  توض١٩٩٩شده    ح ي) 
اعتماد   رايز  كنديم  جادي ا  ياجتماع  هيكه ورزش سرما  دهديم

ا را  نفس  احترام  كندي م  جاديبه  قوان  و  آموزش    نيبه  را 
ادهديم چارچوب    ياجتماع  هيسرما  جادي.  باشگاه   كيدر 

  ي است. مشاركت در باشگاه ها  تياهم  يجامعه دارا  يورزش
جامعه و اعتماد برخوردار است.    يجامعه از شبكه ها  يورزش

و مشاركت   ي حي) خاطرنشان كرد: ورزش تفر٢٠٠١(   يلو
 ه يسرما  شيباعث افزا  يبدن  يحيگسترده در همه انواع تفر

افزا  ياجتماع به   يبرا  يزندگ  تيفيك  شيو  مشغول  افراد 

گرفت   جهي) نت٢٠٠٧كوالتر  (  ن،ي. عالوه بر اشوديم  تيفعال
برانگ بحث  و  پراكنده  مفهوم    ي برا   ياجتماع  هيسرما  زيكه 

مهم است.   ي/ شمول اجتماع  ياعاجتم  يبازساز  يبرنامه ها
تخصص حوزه  در  آكادم  يامروزه  ا  كي و  شاهد   نيورزش 

ورزش،    يزيو برنامه ر  تيريمثل مد  ييها  شيكه گرا  ميهست
شناس شناس   يجامعه  روان  بهداشت    يورزش،  و  ورزش 

  ي تخصص  شيدست، به صورت گرا  نيازا  يورزش و موارد
  يمثبت ي. ورزش با كاركردهاشودي م س يدر دانشگاه ها تدر

انسجام   شيافزا  ،يها و انحرافات اجتماع  بيمانند كاهش آس
روان  يريشگيپ  ،ياجتماع اختالفات  به  نسبت  مداخله    ، ي و 

و پژوهش    قات يموضوع تحق  تواندي و... م  يكاهش فقر حركت
ب  يمهم  يها (احمد  شود  نژاد،    ار،يشهر  ،يگيواقع  خواجه 
م١٣٩٢  سا،يپر ورزش  وس  تواندي).  عنوان    ي برا  يا  لهيبه 
  ن يب  ژهيبه و  د يجد  يانه و ارتباطات اجتماعروابط دوست  جاديا

مورد استفاده قرار    تيطبقات مختلف از لحاظ مذهب و قوم 
ارديگ م  ني.  مشاركت   تواننديافراد  و  ورزشكاران  شامل 

  تواند ي م  تي) بوده و در نهااني(تماشاچ  رورزشكاريكنندگان غ
شود. به عبارت   جراعتماد و تعامل من يهنجارها ش يبه افزا

  ن ي ارتباط ب  جاديموجب ا  تواندي م  ي ورزش  يهاتيبهتر، فعال
).  ٢٠٠٥مختلف شود (تانتز ،  ياجتماع  يهاها در شبكه گروه

س  ياريبس  نيهمچن دهندگان    است ياز  توسعه  و  گذاران 
 ياجتماع  ةيسرما  يبرا  يكه نقش مثبت  يكيزيف  يها تيفعال

افزا به    تقدندمعقائلند،    يورزش  يهاتيفعال  شيدر  توجه 
  نة يدر زم  قاتيدر تحق  ي گام اساس  ياجتماع  –يطيعوامل مح

جوامع  يورزش  يها  تيفعال آنها  نظر  از    ة يبا سرما  ياست. 
موقع  ياجتماع در   ي هنجارها  تيتقو  يبرا   يبهتر  تيباال 

اجتماع فعال  يمثبت  انجام  منظور  قرار   يورزش  يهاتيبه 
و اعتماد  نانيطمو تداوم ا ت يتقو  قيعمل از طر  نيدارند و ا
به اهداف    ي ابيوادار ساختن افراد به منظور دست  نيو همچن

افزا (مانند  مح   ت يامن  شيمشترك  مطيدر   رديگي ) صورت 
درك   دهندينشان م  زي ). شواهد ن٢٠٠٦،    يس  يچن و ب  ي(ل

  اريمانند ورزش عامل بس  ييها  تيدر فعال  تيو احساس امن
كه در آنها    يامعو جو  رودي انجام آن به شمار م  يمهم برا
وجود    يررسميغ  ياجتماع  يهامشترك و شبكه  يهنجارها

باالتر سطوح  امن  يدارد،  اماراسترال  تياز  (دفتر   ايدارند 
ورزش٢٠٠٢، محققان  توجه  موجب  آنچه  سرما  ي).    ه يبه 

  ي تعامل اجتماع  زانياست كه نوع و م   نيشده، ا  ياجتماع
پانسان چه  ورزش  درحوزة    ي اسيو س  ياجتماع  يامدهايها 

دركشورها  يبرا امروزه  دارد.  جامعه   ي ناوياسكاند  يكل 
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اثرها سازمان  يدرخصوص  در  داوطلبانه   يهامشاركت 
  قات يتحق  ياسيو عالقه به امور س  يبر اعتماد اجتماع  يورزش

مشخص    قاتيتحق  ني از ا  ياريصورت گرفته است بس  ياديز
 يشتريب  ياجتماع  هياد فعال درحوزة ورزش، سرماشده كه افر

نت  رنددا برخوردارند و   يشتريب  ياز اعتماد اجتماع  جهيو در 
  است يخود از جمله جهان س  رامونيبه جهان پ  يشتريعالقة ب

و حس پور  (شارع  ب١٣٨٧راد،    ينيدارند  همانطور كه   ان ي). 
مهم  ياجتماع  يه يسرما  د،يگرد توسعه   ينقش   يدر 

 يتوسعه   ن،يو همچن  يو اقتصاد  ي اسيس  ، يفرهنگ  ،ياجتماع
ا به  توجه  با  دارد.  مل  نكهيورزش  قهرمانان  و    ي جوانان 

سازان كشور هستند،    نده يو آ  يانسان  يهاهيسرما   نيمهمتر
قهرمانان  نيو ابعاد آن در ب ياجتماع يهيكه سرما يهنگام
توسعه    ،يسبب مشاركت ورزش  ابد،يشده و گسترش    ليتشك

آنها و سالمت جامعه خواهد شد؛    شتريب  يورزش  يمدال اور
مطالعات  ازين  نرو،يازا گ  نهيزم  نيدرا  ياست  تا    رديصورت 

گروه مشخص گردد    ني ا  نيدر ب  ياجتماع  يهيسرما  تيوضع
سو از  ظرف  تيوضع  گريد  يو  در    ياجتماع  هيسرما  ت يو 

ا كه  است  ناشناخته  كشور  رفتن    ن يورزش  هدر  به  باعث 
  ي نخبگان ورزش  ليبه پتانس  يتوجه   يو به ب  هيسرما  شتريب

. در شودي م  يو ورزش  ي اسيس  ،ي، اجتماعيدر توسعه اقتصاد
كشورها   ياصل هيرا به عنوان سرما يانسان هي، سرما٢١قرن 

است كه    يانسان  هياز سرما  يبخش  ياجتماع  هي. سرماداننديم
ها عرصه  ورزش  يدر  جنبه  از  و  ظهور    يمختلف  و  بروز 

از نخبگان    يبهره مند  تيوضع  ليشناخت و تحل  د،ينمايم
ها چهره  سا  يو  در  ستارگان  و  ها  ريشاخص   يعرصه 

  ي ناشناخته است اگرچه برخ  يو اقتصاد  يفرهنگ  ياجتماع
چهره   نگونه يا  رياز نام و تصو  ش يكم و ب  يمؤسسات تجار

اما به    باشنديبهره مند م  ييو درآمدزا  يابيها در جهت بازار
م بردار  ت يرسدوضع  ي نظر  بهره  و  و    ينامشخص  پراكنده 

).  ٢٠٠٥(تانتز،شوديتوجه م  يگونه كمتر به منابع مل  رهيجز
م  نيا  جينتا تر  يها   نهيزم  تواندي پژوهش    ي برا  يروشن 

مند ها  يبهره  چهره  توسعه    ياز  در  نخبگان  و  شاخص 
اجتماع  يفرهنگ  ،يورزش عل  يو  منابع  جهت  در  گام    يو 

ا هدف  لذا    ه ي سرما  تيوضع  ليتحل  قيتحق  نيبردارد. 
  باشد.  يدر ورزش كشورم ياجتماع

مهم  ياجتماع  هيسرما  تجد  ينقش   ياجتماع  اتيح  ديدر 
  ت يفعال  كيرا دارد اغلب    ييتوانا  نيا  نكه يدارد و خصوصاً ا

  ي ك يو گروه ها    يورزش  يهادر باشگاه   تيو عضو  ياجتماع
است كه    ياجتماع  يمعاشرت در زندگ  يديكل  يهااز شكل 

عنصر را  آن  سرما  يپوتنام  در  شخص    ياجتماع  هيمهم 

ها  يورزش  يهاوه گر  داند؛يم كه    كننديم  جاديا  ييشبكه 
اجتماع مشاركت  گسترش  م  يباعث  و    ي(دالن  شودي افراد 

كردند كه   ان ي)، ب١٣٩٩و همكاران ( ي).  احمد٢٠٠٥ ،ينيك
حكمران  يمثبت  ياثرها  ياجتماع  ةيسرما ابعاد  خوب    يبر 

در    ي و همبستگ  ي و توازن، دموكراس  ي بازرس  ت،يشامل شفاف
به  داشت.  ن  ياجتماع  ةيسرما  وه،عالورزش  از    يميحدود 

كرد. پارسا مهر   نييخوب در ورزش را تب  ي حكمران  انسيوار
  ه ينقش سرما  نييبا عنوان تب  ي) در مقاله ا١٣٩٦و همكاران (

نشان    زديجوانان شهر   يدر توسعه مشاركت ورزش ياجتماع
م  دهديم ورزش  ياجتماع   هيسرما  نيانگيكه  مشاركت    ي و 

و    ياجتماع  هيسرما  ني است و ب  شتريمردان نسبت به زنان ب
ها اجتماع   يمؤلفه  (اعتماد  آن  اجتماع  ،يعمده    ، يهنجار 

اجتماع اجتماع  يشبكه  مشاركت  ورزشيو  مشاركت  با    ي ) 
و    ه يحاصل از تجز  جي وجود دارد. نتا  يجوانان رابطه معنادار

 ياجتماع  هياز آن است كه سرما  يحاك  زين  رهيچند متغ  ليتحل
ها مؤلفه  ب   يو  اند  توانسته  آن  از    ١٥از    شيعمده  درصد 

ورزش  يعنيوابسته،    ريمتغ  راتييتغ تب  يمشاركت    ن يي را 
راندينما به  نت  ني.  عنوان  به  و    يي نها  يريگ  جهياساس 
برا  توانيم تالش  كه    ي اجتماع   هيسرما  تيتقو  يگفت 

م گسترش    ي برا  يارزشمند  ي استراتژ  توانديجوانان 
  ي قي ) تحق٢٠١٨(  يآن ها باشد. لواندوسك  يمشاركت ورزش

 يدر كلوپ ها  ياجتماع  هيبا عنوان ورزش، اعتماد و سرما
ا  نگيبول ب  االتيدر  زمكرد  ان يمتحده  در  ورزش،    نه يند، 

  ي و تجرب   ياز نظر تئور  ،ياجتماع  هيو سرما  ياعتماد عموم
شده و طبقه    يطبقه بند  يژگيوجه به عنوان و  نيبه بهتر

م  يبند انسان شناخته  تعامل  اعتماد شونديكننده  ورزش   .
باز    كند،ينم   جاديا  ياجتماع  هيو سرما  يعموم باعث  بلكه 

تقو  ديتول ا  ت يو  خطوط    ن يحضور  امتداد  در  منابع  گونه 
) ٢٠١٨. استچوتف  و همكاران (شوديم  يو قوم  ياقتصاد

تحق ورزش  يقيدر  مشاركت  عنوان  تشك  يبا    ه يسرما  ليو 
بزرگسال  ياجتماع منظ  يدر  مشاركت  كه  كردند   م عنوان 

داوطلبانه، كمك به دوستان و   يها تيفعال قيورزش از طر
مدن سرما  ر يتأث  يمشاركت  بر  نوجوانان    ي تماعاج  هيمثبت 

به    راتيتأث  نيكه ا  رسدي به نظر م  ن،ي. عالوه بر اگذارديم
 يقالب ها  ري(بر خالف سا  يورزش  يطور عمده در كلوپ ها

  ت الموس و وان درراس  ني. كرسابديي) گسترش ميسازمان
در كلوپ   ياجتماع  هيبا عنوان درك سرما  يقي) تحق٢٠١٧(

 انيب  ياعتماد اجتماع: مشاركت، مدت زمان و  يورزش  يها
  ي كردند كه مشاركت و مدت زمان بر سطح اعتماد اجتماع

پ  يا  جهينت  -  گذاردي نم  ريتأث مطالعات  در  در   يشي ماي كه 
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ا  است.  شده  انجام  هلند  و  ه  تيواقع  نيدانمارك    چ يكه 
طرف و اعتماد   كيمشاركت و مدت زمان از    نيب  يطارتبا

د  ياجتماع طرف  نم  گرياز  را   نيا  شود،يمشخص  ادعا 
  ي اگر مطالعات متعدد اعتماد باالتر  ي كه حت  دهدي م  شيافزا

  ر ي داوطلبانه نسبت به افراد غ  يسازمانها  ياعضا  نيرا در ب
پ ا  دايعضو  م  نيكند،  نشان  جامعه    تواني نم  دهدي را  به 

  ي اجتماع   هيگفت كه سرما  توان ي نسبت داد. م  عضاا  يريپذ
 ديآي به وجود م  يو موقع  ابدييافراد تجسم م  انيدر روابط م

دگرگون شود كه كنش    يها  ويافراد به ش  انيكه روابط م
تسه   ياجتماع كشور    يكيكند.    ليرا  ورزش  مشكالت  از 

قابل از  نكردن  ظرف  هاتياستفاده  است.    يهاتي و  موجود 
در    ينقش مهم  ياجتماع  يه يسرما  د،يگرد  انيبهمانطور كه  

 ن،يو همچن  يو اقتصاد  ي اسيس  ، يفرهنگ  ،ياجتماع  يتوسعه 
جوانان و قهرمانان    نكهيورزش دارد. با توجه به ا  يتوسعه 

آ  يانسان  يهاهيسرما  نيمهمتر  يمل كشور    ندهيو  سازان 
ابعاد آن در ب  ياجتماع  يهيكه سرما  يهستند، هنگام  نيو 

گسترش    ليتشكقهرمانان   و  مشاركت   ابد،يشده  سبب 
اور  ، يورزش مدال  سالمت    شتريب   ي ورزش  ي توسعه  و  آنها 

ازا  نهيزم  نيدرا  ياست مطالعات  ازين  نرو، يجامعه خواهد شد؛ 
گروه    ن يا  نيدر ب  ياجتماع  يهيسرما  تيتا وضع  رديصورت گ

 ه يسرما  تيو ظرف  تي وضع   گريد  يمشخص گردد و از سو
ا  ناشناختهدر ورزش كشور    ياجتماع باعث به    نياست كه 

نخبگان    ليبه پتانس  يتوجه   يو به ب  هيسرما  رشتيهدر رفتن ب
اقتصاد  يورزش توسعه  ورزش   ياسيس  ،ياجتماع  ،يدر    ي و 

قرن  شوديم در  سرما٢١.  عنوان سرما  ي انسان  هي،  به    ه يرا 
  ه ياز سرما  يبخش  ياجتماع  هي. سرماداننديكشورها م  ياصل

  ي مختلف و از جنبه ورزش  يااست كه در عرصه ه  يانسان
 يبهره مند  تيوضع  لي شناخت و تحل  د،ينمايبروز و ظهور م

عرصه  ريشاخص و ستارگان در سا ياز نخبگان و چهره ها
اقتصاد  يفرهنگ  ياجتماع  يها اگرچه    يو  است  ناشناخته 

  نگونه يا  رياز نام و تصو  شيكم و ب  يمؤسسات تجار  يبرخ
  باشند يبهره مند م  ييزاو درآمد  يابيچهره ها در جهت بازار

پراكنده    ينامشخص و بهره بردار  تيرسدوضع  ياما به نظر م
  ن يا  جي. نتاشودي توجه م  يگونه كمتر به منابع مل  رهيو جز

 ي بهره مند  يبرا  يروشن تر  يها  نهيزم  توانديپژوهش م
  ي نگفره  ،ي شاخص و نخبگان در توسعه ورزش  ياز چهره ها

 د يبردارددر اقتصاد با  گام  يو در جهت منابع عل  يو اجتماع
رس  نهيهز سود  به  تا  بس  د،يكرد  موضوعات   ياريدر  از 

نوع   يا   نه ياز جمله ورزش هر هز  يفرهنگ   ه يسرما  يشود 

كاهش    ندهيها را در آ  نهياز هز  يارياست چرا كه بس  يگذار
.  شوديسالم و با نشاط م  يجامعه ا  جاديخواهد داد و موجب ا

مبارزه   يبرا  يها  نهيهز  از  يهر سال در بودجه ساالنه بخش
  ي است افزود: در صورت  اديمثل اعت  ي اجتماع  يها  ب يبا آس

زم در  گذشته  در  اگر  به خصوص    يفرهنگ  يها  نهيكه  و 
  ي امروز عالوه بر شاداب  شد،ي م ي خوب يگذار هيورزش سرما

بس  شتريب اساساً    ي اجتماع  يها  بيآس  نيااز    ياريجامعه، 
پ بروز  توجه  كردي م  دايكمتر  با  چهارم   يانقالب صنعت  به . 

آس  يدر زندگ  يونقش تكنولوژ   ب يامروز ورزش در جبران 
م  يمهم  ريتأث  ياجتماع  يها نظر  به    ر يسا  رسديدارد. 

  ياز چهره ها  يبه شكل اثربخش تر  افتهيتوسعه    يكشورها
 نديجوي بهره م  ياجتماع  ه يدر توسعه سرما  يشاخص ورزش

به    رانيورزش ا  ياجتماع  هيسرما  تيكه سهم وضع  يدرحال
  ن يدر پاسخ به ا ينظر محقق مبهم و ناشناخته است لذا سع

وضع كه  دارد  ورزش كشور   ياجتماع  هيسرما  تيسؤال  در 
  چگونه است؟ 

   
  پژوهش  يشناس روش

   
  ن يدر ا  ق يتحقاست. راهبرد    يفيپژوهش ك  نيروش انجام ا 

تحل بن  ليمطالعه  كورب  اديداده  و  اشتراوس  بود.    نيروش 
در   يكه سابقه مدال آور ي جامعه آماري شامل ورزشكان مل

بود، كه    باشدي دارند م  كيو المپ  يجهان  ، ييايآس  يها  يباز
 ستيل ك يگرفته شده  كيالمپ تهيكه از كم يطبق استعالم

. ديگرد  هيپژوهش حاضر ته   يبه عنوان جامعه آمار  ينفر  ٥٠
گيري غير احتمالي ، با صورت نمونه به   يرگي¬روش نمونه

استفاده شد.    ي ناهمگون  ايانتخاب هدفمند و با حداكثر تنوع  
 يشاخص اشباع نظر  يپژوهش بر مبنا  نياندازه نمونه در ا

با   بود. هنگام  ١٦برابر   دهد ¬يرخ م  ياشباع نظر  كهي نفر 
اضافه    يرا به موارد قبل  يشتريتواند اطالعات ب-نمي  ققمح

  در   بود  خواهد  ها¬داده  ي تكرار  يكند و محقق شاهد الگوها
م  يرگي¬نمونه  تيوضع  ناي چراكه   ابدي¬يخاتمه 

 ي آن كمك  شتريب  نييو تب  قيبه بسط تحق  شتريب  هاي¬نمونه
ا-ينم بر  عالوه  ا  ن،يكنند.   آوري ¬جمع  قيتحق  نيدر 

  ي انجام گرفت. برا  يدان يو م  ياشكل كتابخانه  بهاطالعات 
با استفاده    قيتحق  نهيشيو پ  اتياطالعات ابتدا ادب  يگردآور

پا مجالت،  كتب،  آ  هاي¬نامه¬انياز  و    نامه¬نييمربوط، 
قرار گرفت.    يموردبررس  ينترنتيا  هاي¬تياسناد مرتبط و سا

مراجعه شد و    يمصاحبه به نمونه آمار  يراهنما  هيپس از ته 
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مصاحبه  ازيموردن  هاي¬ادهد از  استفاده  باز   يهابا 
 اي ¬نهيزم  هيگام در ساخت نظر  نيشد. نخست  يرآو¬جمع

  ي باز شامل تعداد كدها  يباز است. كدگذار  يانجام كدبند
توجه به مفاه  شدهيي كه شناسا  باشديم  هياول با   م ياست و 
). در ٢٠٠٦،    ومنيو ن  وگريشد (كرخواهند    يبندها دستهآن

كدگذار به  كه  دو  شامل    ي محور  يمرحله  است،  مرسوم 
تحق  يبنددسته سؤاالت  اساس  ا  باشديم  ق يبر  در    نيكه 

گر، راهبردها و  مداخله  ،يانه يزم  ،يعل  طيپژوهش شامل شرا
مفاهباشديم  امدهايپ ادست به   ي كدها  اي  مي.  در   نيآمده 

بنا بعد  هاي¬مقوله  يمرحله، سنگ    ي اجزا   زيو ن  يعمده 
م  اي¬نهيزم  هينظر  ياصل شكل  را  ظهور  حال   كند¬يدر 

درنها٢٠١٣(محمدپور،   سوم    تي).    ي كدگذار  ايمرحله 
گرفته پژوهش شكل   ييكه مدل نها  رديگي صورت م  يانتخاب

  شودي و ارائه م
تحق  الزم بودن  نو  جنبه  جهت  به  است  ذكر  و    ق يبه 

استفاده    يمثلث ساز  كرديها، از روداده  ياحتمال  تيمحدود
ساز مثلث  فرا  يشد.  رو  نديبه  از  منابع    كردهاياستفاده  و 

جمع جهت  تحق  يآورگوناگون  در  اطالق    قي اطالعات 
كوربت،    نر، ي(اسك  شوديم و  به  ٢٠١٤ادواردز  توجه  با   .(

(استفاده از منابع چندگانه شامل    يمثلث ساز  وهي شاستفاده از  
با كارشناسان و مصاحبه با    يگروه كانون  ،يامنابع كتابخانه

ا به   ق يتحق  نيمتخصصان) در  متنوع  موارد منابع  منظور از 
در پژوهش   ن،ياطالعات استفاده شد. عالوه بر ا  يآورجمع

و همكاران    نرياسك يارهاياز مع  ييحاضر جهت سنجش روا
شده است استفاده  به آن اشاره  ١  ةدول شمار) كه در ج٢٠١٤(

   .شد
  

  هاي اطمينان از رواييروش -١ جدول

 پژوهش نينحوه اجرا در ا هاروش

  يريـــ درگـــ 
 مدتيطوالن

 يابيارز يكنندگان براو ارتباط با مشـــاركت  يمشـــاركت عمل ،ينظر  تيحســـاســـ شيافزا
 محقق يهابرداشت

ت داريپا مشاهده ــور در مح  يعمل  مشـــارـك ت و اكتشـــاف جزئ  طيمحقق و حضـ ارب   اتـيمشـــارـك تـج
 كنندگانمشاركت

ـ  مجدد    يبازرس
ـ  كســـب    ريـ مسـ

 اطالعات

ــ انجام ــتبه  ياطالعات و كدها  يادوار  يبازرس ــگيآمده به جهت پ دس ــوگ يريش و  يرياز س
 ) آشنا به موضوع موردپژوهشيدكتر يهمكار (دانشجو كياز صحت، توسط محقق و  نانياطم

شـوندگان در از مصـاحبه  يو نظرسـنج  قيآمده به كمك گروه تحقدسـتاطالعات به يبررسـ كردن  چك
 جيخصوص نتا

 هاداده يآورجمع ياز منابع متعدد برا استفاده يساز مثلث

هيمقا مستمر  سهيمقا تبه  يهاداده  ـس ا يآمده از منابع موردبررـسدـس تمر در تمام  منابع به ريبا ـس ورت مـس ـص
 قيطول تحق

  
دو كدگذار،    يبا روش توافق درون موضوع  ييايمحاسبه پا  يبرا
كه در مراحل انجام پژوهش    يورزش  تيريمتخصص مد  كياز  

آگاه از  و  ا  يمناسب  يحضورداشته  خصوص  پژوهش    نيدر 
به  تا  شد  درخواست  بود،  كدگذاربرخوردار  در  همكار    يعنوان 

آموزش  ق يتحق كند.  تكنشركت  و  جهت   يهاك يها  الزم 

نتقال داده شد. سپس محققان به  ا  قيبه همكار تحق  يكدگذار
  يها را كدگذارعنوان نمونه دو مورد از مصاحبههمراه همكار، به 

محاسبه شد كه با استفاده    يكرده و درصد توافق درون موضوع
محاسبه شد:  رياز فرمول ز
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مارة  اهده مي ٢در جدول ـش ود، تعداد كل كدهاي  مـش ـش

كه به ثبت رـسيده اـست در ـسه مـصاحبه مورد بررـسي معادل  
ــد.  مي  ١٦ـكد، تـعداد ـكل توافـقات بين ـكدـها مـعادل    ٤١ ـباشـ

ــاحبـه مصــ براي  بين كـدگـذاران  ايي  اـي ـپ هـاي همچنين، 

ــت؛ لذا، با   ٧٨گرفته در اين پژوهش معادل  انجام ــد اس درص
باشــد،  درصــد مي  ٦٠كه ميزان پايايي بيشــتر از  توجه به اين

أيـيد بوده و ميـقابلـيت اعتـماد ـكدـگذاري توان گـفت ـها مورد ـت
.باشدكه ميزان پايايي تحليل مصاحبة كنوني مناسب مي

  
  اسبه پايايي مح  -٢جدول 

  
افزار -با كمك نرم  يآمار هاي¬ليتحل  هيالزم به ذكر است كل

Maxqda    نرم   ٢٠٢٠نسخه گرفت.  ،  MAXQDAافزار  انجام 
  ار يها است كه بسداده  يفيك  لي وتحلهيجهت تجز  شرفتهيپ  يافزارنرم

 ني كاربرد دارد. ا  رهيو غ  يو علوم انسان  يعلوم اجتماع  يهادر حوزه
برانرم مؤسسات   د ياسات  شگران، پژوه  ان، يدانشجو  يافزار  و 

از جمله:    ،ي فيك  قيتحق  يهاروش  يريكارگواهان به كه خ  يقاتيتحق
 ار يمحتوا هستند، بس  ليروش تحل  اد،يداده بن  اي  يانه يزم  هيروش نظر
  ي هاپژوهش  توان يافزار منرم  نياز ا يريگ. با بهرهباشديكارگشا م

ب  يفيك سهولت  و  دقت  كمتر،  بازمان  رساند    شتريرا  انجام  به 
  ).١٣٩٥،ي(بهشت

   
  ق يتحق يهاافتهي و  ج ينتا
معروف    هياول  يمرحله اول كه به كدبند  ياستناد به كدگذار  با

طر از  با    هاي¬مصاحبه  ي نيبازب  ق ياست،  گرفته  انجام 
 ها¬داده هي. حال كه كلديگرد  شناسايي كدباز ١٠٩ نظران¬صاحب

ساخته شدند، مرحله    يمتعدد  ه ياول  ميمفاه  ايشده و كدها    كدگذاري
كدگذار م  يورمح  كدگذاري  نام   با  ها¬داده  يدوم  .  شود¬يآغاز 

برا كه   است  ذكر  به  تك    يكدها  ييشناسا  يالزم  تك  باز 
 كد  عنوان   به  مرتبط   عوامل   و گرفت  قرار  مطالعه  مورد  ها¬مصاحبه

  بندي ¬كه كدها داشتن دسته  يو  با توجه به معان د،يگرد شناسايي
ا از  كه  نها  يمحور  يكدبند  قيطر  نيشدند  در  شد.    تيانجم 

شده     ييو كاربرد عوامل شناسا  يمعن  بهبا توجه    ينشيگز  يكدبند
  بود صورت گرفت   اديداده بن هيكه مطابق با نظر

ا  يعِلّ  عوامل كشور    ياجتماع  ه يسرما  جاديمؤثر  ورزش  در 
  كدامند؟ 
  

 ) كدهاي اوليه و كدبندي ثانويه (متمركز) عوامل علي ٣-٤جدول :(  

  كد گزينشي  كد محوري   كد اوليه (باز) 
  شايسته گزيني

وجود ظرفيت  
  رفتاري

  عوامل علي 

  وجود نگرش مثبت جامعه نسبت به جامعه
  افزايش آگاهي  و شناخت نقش 

  ارتباطي بين جامعه ورزشكار هاي وجود كانال 
  اعتماد سازي

افزايي هم
  تعامالت دوسويه موثر

  رديف
ــمـــاره  شـــ

 مصاحبه

كــل   عــداد  ـت
  كدها

ــاي   ــدهـــ كـــ
  موردتوافق

ــدم   ع ــاي  ــده ك
  توافق

  پايايي

٨٠/٠  ٢ ٤ ١٠ ٤  ١ 

٨٠/٠  ٣ ٦ ١٥  ٩  ٢ 

٧٥/٠  ٤  ٦  ١٦  ١٢  ٣  
 ٧٨/٠  ٩ ١٦  ٤١  جمع
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  هنجاري  اي توسعه اخالق حرفه
  فرهنگ احترام متقابل
  مشاركت در اجتماع

  شرايط فيزيكي

  عوامل فردي 
  شرايط روحي رواني

 استعداد فردي

  هاي دروني و بيروني  وجود انگيزه
  قوانين مقررات حاكم در جامعه 

عوامل جامعه 
  پذيري 

  جامعه پذيري
  ديگاه جامعه 

  ميزان عالقه پذيرش 

مؤثر  مؤثر  ِعّلي نتايج بدسـت آمده نشـان داد كه عوامل
ــور ــرمايه اجتماعي در ورزش كش مولفه و  ٤از   ايجاد س

  كد مستخرج شده تشكيل گرديده شده است.   ١٧

ايجاد ســرمايه اجتماعي در ورزش  مؤثر   ايزمينه عوامل
  كدامند؟ كشور

  
  اي): كدهاي اوليه و كدبندي ثانويه (متمركز) عوامل زمينه٤-٤جدول (

  گزينشيكد    كد محوري   كد اوليه (باز) 
  حمايت اجتماعي

سازگاري  
  محيطي

عوامل زمينه 
  اي 

  هنجارهاي اجتماعي 
  تعارضات بيروني 
  سازگاري فرهنگي 

  ارزيابي استانداردهاي امكانات و فضاها 

زيرساخت و 
  بسترها ي مناسب

  كيفيت مهندسي و ايمني زيرساخت فضاهاي ورزشي  
  فناوري هاي  كمك آموزشي در بهبود ورزش  

وجود كيميت و كيفيت هاي ناهماهنگ به لحاظ فضا و امكانات  
  ورزشي 

  ارزيابي تناسب توزيع امكانات و فضاهاي ورزشي  
  ارزيابي معماري و زيبايي شناختي امكانات و تجهيزات ورزشي 

ارزشها و  
  هنجارها

  بال استفاده بعنوان يكي سرمايه ورزشياستفاده از فضاهاي مرده و  
 استخراج هنجارها از فرهنگ ملي 

  توجه به ارزشهاي فرهنگ بومي مناطق مختلف
  حفظ و مراقبت از ارزشها و هنجارهاي مناسب

  بازتوليد ارزشهاي متناسب با شرايط روز
  احساس تعلق به ديگران

پيوندها و 
  اعتماد متقابل بين ورزشكار و ديگر افراد جامعه
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  اعتماد بين فردي   همكاراي و مشاركت داوطلبانه براي رفع مشكالت ديگران
  مشاركت در فعاليت هاي جمعي جامعه

  رفت و آمد با ديگران 

مؤثر   مؤثر  ايزمينه  نتايج بدست آمده نشان داد كه عوامل
كد    ٢٠مولفه و    ٤از    سرمايه اجتماعي در ورزش كشورايجاد  

  مستخرج شده تشكيل گرديده شده است.

كشور مؤثر    گرمداخله  عوامل ورزش  در  اجتماعي  سرمايه    ايجاد 
  كدامند؟ 

  گر ): كدهاي اوليه و كدبندي ثانويه (متمركز) عوامل مداخله٥-٤جدول (

  كد گزينشي  كد محوري   (باز) كد اوليه  
  اجتماعي  – اقتصادي پايگاه تغيير

  سبك زندگي 

عوامل 
  گر مداخله

  زندگي فردي و دور بودن از خانواده
  اقوام و  دوستان با ارتباط مديريت

  مدرن زندگي  سبك به سنتي زندگي سبك تغيير
  ظاهري پوشش تغيير

  مجازي فضاي  و  ها رسانه تماشاي مديريت
  نوع رفتار خانواده

  نوع رفتار محيط هاي آموزشي نسبت به ورود فرد به ورزش
  اقتصادي و مالي   بعد تحرك

 تحرك
  اجتماعي 

  كشور  جوانان بين در آن نشر و  كشورها ديگر در پذيري الگو
  كشورها  ديگر در خود اجتماعي  و  ملي  هويت بر تاكيد 
  شدن  اجتماعي واسطه به اجتماعي مقبوليت آوردن بدست

  فساد  و  ها ناهنجاري با مقابله
اي شدن حرفه

  ورزشكاران 
  هاي اجتماعيتوجه به مسئوليت

 باشگاه  و  بازيكن بين قرارداد مفاد  رعايت  و گذاشتن احترام

  همديگر از ورزشكاران و جامعه انتظاررات باالرفتن
زندگي  كيفيت افزايش  

  انگيزه 

زندگي  به دادن تنوع  
 امكان برقراري روابط دوستانه

متناسب اندام داشتن  
 اغناي حس جلوه گري 

خانواده امورات بهتر مديريت  
جسماني  سالمت بهبود  

عوامل كه  داد  نشان  آمده  بدست  مؤثر   گرمداخله  نتايج 
كد    ٢٣مولفه و    ٤از    ورزش كشورايجاد سرمايه اجتماعي در  

  مستخرج شده تشكيل گرديده شده است.  
  كدامند؟  ايجاد سرمايه اجتماعي در ورزش كشورمؤثر  راهبردهاي

  ): كدهاي اوليه و كدبندي ثانويه (متمركز) راهبردها٦-٤جدول (
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  كد گزينشي  كد محوري   كد اوليه (باز) 
  همكاري با نهادهاي اجتماعي و مدني 

  روابط انجمني 

  راهبردها

  عضويت در نهادهاي اجتماعي و مدني 
  حضور در برنامه هاي اجتماعي و مدني 

  كمك مالي و فكري به نهادهاي  اجتماعي و مدني 
  قبول مسئوليت اجرايي در نهادهاي اجتماعي و مدني 

  ورزشكاران تخصيص بودجه كافي براي حمايت از 

عوامل مالي و 
  اقتصادي 

  باالبردن بودجه ورزش 
  فراهم كردن بسترهاي حمايت مالي بخش خصوصي 

  هزينه كردن خانواده ها 
  رفع موانع مالي و اقتصادي

  فراهم كردن بستر درآمدزايي 
  گروهي از ورزشكاران   هاي رسانه حمايت

  حمايت
  ورزشكاران حمايت مسئولين از 

  حمايت نهادهاي آموزشي مانند دانشگاه ها  
  تشويق و حمايت توسط اعضاي خانواده

  حمايت سازمان هاي غيرانتفاعي مردم نهاد (سمن ها). 
  انتخاب مديران با توجه به شايستگي هاي مديريتي 

 هاي  استراتژي
  مؤثر 

  الگو سازي ورزشكار 
  ورزشيبرگزاري جشنواره هاي 

  سناريو نويسي براي سرمايه هاي ورزشي 

  شناسايي نقاط قوت و ضعف

  همگاني كردن ورزش  

  تشكيل و حمايت از سازمانهاي مردم نهاد 

راهبردهاي داد كه  نشان  آمده  بدست  ايجاد  مؤثر    نتايج 
كشور ورزش  در  اجتماعي  و    ٤از    سرمايه  كد     ٢٣مولفه 

  مستخرج شده تشكيل گرديده شده است.  

از   حاصل  كشور  پيامدهاي  ورزش  در  اجتماعي  سرمايه   ايجاد 
  كدامند؟ 

  ): كدهاي اوليه و كدبندي ثانويه (متمركز) پيامدها ٧-٤جدول (

  كد گزينشي  كد محوري   كد اوليه (باز) 
  افزايش نشاط اجتماعي جامعه  

  
  

پيامدهاي 
  اجتماعي 

  
  
  
  
  

  كاهش نگاه تبعيض جنسيتي در جامعه
  افزايش سالمت جامعه 

  كم شدن بزهكاري در جامعه  
  ارتقاي سالمت رواني جامعه  

  مندي همه جامعه از ورزشبهره
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  آسان به فضاها ي ورزشيدسترسي 
توسعه 

چهارگانه سطوح  
  ورزش تربيتي

  
  
  
  
  
  

  پيامدها 

  توسعه فردي و اجتماعي ورزشي  
  هاي ورزش  رشد و توسعه ورزش در همه ابعاد و حوزه

  المللي و خشنودي جامعهموفقيت بيشتر ورزشكاران در ميادين بين
  جامعه بودن سالم

  شاخص  بهبود
  جامعه   در  سالمتي

  شادابتر جامعه
  آينده  در سالم نسل داشتن

باال رفتن ميزان شاخص سالمتي در جامعه بخصوص در بين  
  نوجوانان و جوانان 

  پايين آمدن كم تحركي وباال رفتن ميزان تحرك بدني در بين جامعه
  مبارزه با پديده چاقي و افزايش وزن بخصوص در جامعه
  كاهش بزهكاري و افزايش سالمت روان و جسم جامعه 

  بودجه درمان و كاهش مرگ و ميركاهش 
  سالمت جامعه و ارتقا افزايش هزينه در ورزش 

  بهبود عملكرد حركتي ورزشكاران 

پيامدهاي 
  شخصي
  

  ورزشكاران  طلبي مبارزه روحيه ارتقاء
  پرورش انگيزه مثبت در ورزشكاران 

  اهداف به رسيدن راه در تالش بيشتر
  ورزشكارانارتقاي سالمت جسماني 

  احتمالي  هاي لغزش شدن كمتر
  باال رفتن مقبوليت اين افراد در جامعه

ايجاد    نتايج بدست آمده نشان داد كه پيامدهاي حاصل از
كشور ورزش  در  اجتماعي  و    ٤از    سرمايه  كد     ٢٦مولفه 

  مستخرج شده تشكيل گرديده شده است.  

هاي ارائه شده در صفحات قبل، مدل  براساس تركيب اليه
  : نهايي تحقيق به شرح زير است
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  در ورزش كشور  ياجتماع هيسرما جاديا يي): مدل نها١- ٤شكل (
  

  بحث و نتيجه گيري 

هدف از اين پژوهش بررسي تحليل وضعيت سرمايه ورزشي  
 از  شماتيك  و  مند  نظام  مدل  يك  ارائه  منظور  در ايران بود. به

-نظام  رويكرد  از  شده،  كدگذاري  هايداده  از  برخاسته  هاييافته
  ارائه   )١٩٩٨(  اشتراوس و كوربين  توسط  كه  بنياد  داده  نظريه  مند

نظام  استفاده  شده، مدل  از اليهشد.  شدهمند  تفكيك  اي  هاي 
اين اليه و  براساس قرار گرفتن  است  ها در كنار  حاصل شده 

ارائه مي  تحقيق  نهايي  اين اليهشود. در  هم، مدل  ها به  ادامه 
  گردد. منظور تفكيك كدهاي حاصل شده بررسي و تحليل مي

  مقوله   بر   كه   است  شرايطي  به  مربوط  هاييمقوله  علي،   شرايط  از
در   همان  كه  محوري ورزشي  سرمايه  تحليل وضعيت    بررسي 

  امامي،  و  فرددانايي(  گذاردمي   تأثير  است  حوزه  اين  مخاطبان  بين
ايجاد سرمايه اجتماعي در  مؤثر    عِلّي  عوامل  ).٢٦.  ص  ،١٣٨٦

كد مستخرج شده تشكيل گرديده     ١٧مولفه و    ٤از    ورزش كشور
شده است، وجود ظرفيت هاي رفتاري يكي از موارد شناسايي  

دهد اين امكان را به شخص مي   هاي رفتاريشده بود. ظرفيت

يي كه زندگي خود را در سطح مطلوب رواني نگه دارد و اين توانا
 .را به صورت رفتار سازگارانه و عمل مثبت و مؤثر متبلور سازد

راه  از  رفتاري  يكي  و  رواني  مشكالت  بروز  از  پيشگيري  هاي 
ظرفيت   مي  رفتاريارتقاء  آموزش  افراد  طريق  از  كه  باشد 

پوشد. مهارتهاي زندگي عبارت  مهارتهاي زندگي جامه عمل مي
مجموعه  از  توانايي است  از  زمياي  كه  رفتار ها  و  سازگاري  نه 

نيازهاي زندگي امروز، تغييرات   .آورندمثبت و مفيد را فراهم مي 
سريع اجتماعي فرهنگي، تغيير ساختار خانواده، شبكه گسترده و  
منابع  هجوم  و  گستردگي  تنوع،  و  انساني  ارتباطات  پيچيده 

ها و فشارهاي متعددي  اطالعاتي انسان ها را با چالشها، استرس
هاي  ه است كه مقابله مؤثر با آنها نيازمند توانمنديروبرو نمود

است  -رواني تواناييهاي عاطفي، فقدان مهارت .اجتماعي  ها و 
افراد اجتماعي  و  و   ورزشكار    رواني  مسائل  با  مواجهه  در  را 

مشكالت آسيب پذير نموده و آنها را در معرض انواع اختالالت  
مي  قرار  رفتاري  و  اجتماعي  بيشپژوه دهدرواني،  شمار هاي 

 شرايط علي:

 ظرفيت وجود
افزايي همرفتاري، 

عوامل ، هنجاري
 ، عواملفردي
 پذيري جامعه

 
مقوله 
 محوري: 

 سرمايه
 در اجتماعي

 كشور ورزش

 گر:شرايط مداخله
 زندگي، تحرك سبك

 شدن اي،اجتماعي، حرفه
  انگيزه ورزشكاران،

 راهبردها:
 انجمني، عوامل روابط

اقتصادي،حمايت،  و مالي
 مؤثر هاي استراتژي

 پيامدها:
 پيامدهاي

 اجتماعي، توسعه
 سطوح چهارگانه

 تربيتي، بهبود ورزش
 در سالمتي شاخص

 جامعه، پيامدهاي
 شخصي

 اي:شرايط زمينه
 ي بسترها و سازگاري محيطي، زيرساخت

مناسب، ارزشها و هنجارها، پيوندها و اعتماد 
 بين فردي
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داده اختالالت  نشان  و  بهداشتي  مشكالت  از  بسياري  كه  اند 
رواني عاطفي ريشه هاي رواني اجتماعي دارند، از جمله پژوهش  
در زمينه سوء مصرف مواد نشان داده است كه سه عامل مهم 
با سوء مصرف مواد رابطه دارند كه عبارتند از عزت نفس ضعيف،  

احساسات   بيان  در  اين  ناتواني  ارتباطي.  مهارتهاي  فقدان  و 
صاحب كه  شده  باعث  حيطه  واقعيات  متخصصان  و  نظران 

بهداشت رواني در جهان تمام كوشش و توجه خود را حول محور  
همين  برنامه  به  سازند.  متمركز  اول  سطح  در  پيشگيري  هاي 

هاي پيشگيري هم در سطح عام و با هدف كاهش  منظور برنامه 
آسيب انواع  كنترل  رواني  هاو   سطح   در  هم  و  اجتماعي  –ي 

كنترل مشكالت خاص ( از قبيل    و  كاهش  با   رابطه   در  و  خاص
جهان  مختلف  نقاط  در   (... و  ؛  افسردگي  ؛  دارويي  وابستگي 

شده گذاشته  اجرا  مورد  به  و  زندگي  ت.اسطراحي  مهارتهاي 
توانايي ها هستند كه قدرت سازگاري و  شامل مجموعه اي از 

دهند. در نتيجه شخص قادر رفتار مثبت و كارآمد را افزايش مي
امي بدون  بزند،  شود  صدمه  ديگران  يا  خود  به  كه  ين 

با  مسئوليت و  بپذيرد  را  خود  اجتماعي  نقش  به  مربوط  هاي 
فرايند نقش   رو شودبه شكل مؤثر روبه   اجتماعروزانه    يهاچالش
زير  مهارت شكل  به  را  روان  بهداشت  ارتقاي  در  زندگي  هاي 

داد: يادگيري موفقيت آميز مهارتهاي  مي اجتماعي توان نشان 
، احساس يادگيرنده را در مورد خود و ديگران  ورزشكارانبراي  

مي  قرار  تأثير  مهارتها  تحت  اين  كسب  اين  بر  عالوه  و  دهد 
تغيير مي دهد. فرد  نيز در مورد  بيان   نگرش ديگران را  موارد 

تواند به فرهنگ احترام متقابل نيز منتهي شود و اينكه  شده مي
دهد   افزاريش  را  دوسويه  تعامالت  اين تعامالت  نهايت  در  كه 

شود. ديگر  افزايي هنجاري ميموارد منجر به تشكيل متغير هم
بود كه در اين رابطه   شاخصي كه شناسايي شد عوامل فردي 
براي   اجتماعي  از موارد مهم در بحث سرمايه  بايد گفت يكي 
ورزشكاران است چون عوامل فردي يكي از مواردي است كه  

دا مي سازد، عوامل فردي در  ورزشكاران را از غيره ورزشكار ج
ورزشكار بيشتر نمايان است، مانند اخالق و رفتار آنها كه بيشتر  
مورد توجه جامعه است يا وضعيت بدني و فيزيكي آنها يكي از  

هاي مهم اين افراد از ديدگاه جامعه است. اين موارد در  شاخصه
شود.  مي  تبديل  افراد  پذيري  جامعه  به  با    نهايت  كه  باحثي 

يت جامعه پذيري در حوزه ورزش مطرح مي شوند طيف  محور
وسيعي را تشكيل مي دهند، اينكه چگونه بعضي افراد با عالقه  
هاي  رقابت  تماشاي  يا  ورزشي  هاي  فعاليت  انجام  به  فراوان 
ورزشي مي پردازند، ولي ديگران چنين عاليقي ندارند؛ چگونه  

وقت و    عده اي خودشان را به عنوان ورزشكار مي شناسانند و 
هزينه خود را صرف فعاليت در يك رشته ورزشي خاص ميكنند  

ورزشكار مي عنوان  به  را  آنها  نيز  ديگران  ورزشكار  و  شناسند. 
شدن داراي الزاماتي است كه فرد بايد عالوه بر توان بدني، آنها  

  را در جامعه فرا بگيرد.  
زمينه شرايط  از  بر  منظور  كه  است  خاصي  شرايط  اي، 

).  ٢٦، ص.  ١٣٨٦فرد و امامي،  گذارد (داناييأثير ميراهبردها ت
اي سازگاري محيطي يكي از عوامل شناسايي  در عوامل زمينه

شده بود كه مورد توجه قرار گرفته بود. ورزشكاران براي اين كه  
در جامعه به عنوان يك سرمايه اجتماعي شناسانده شودند بايد  

مورد اين  پيدا كنند كه  اجتماع سازگاري  مولفه هاي   با  داراي 
متعددي مانند حمايت اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي و غير مي 

هومي چند بعدي است كه به اشكال مف  اجتماعي  حمايت باشد.  
) سارافينو  است.  شده  تعريف  مختلفي  طرق  حمايت  ١٩٩٨و   (

مراقبت،   همراهي،  محبت،  از  برخورداري  ميزان  را  اجتماعي 
توسط فرد از سوي افراد يا احترام، توجه و كمك دريافت شده  

گروه هاي ديگر نظير اعضاي خانواده، دوستان و ديگران مهم 
حمايت   كه  گفت  بتوان  شايد  مجموع،  در  اند.  كرده  تعريف 
اجتماعي يعني اين احساس كه شخص مورد توجه ديگران است  
شبكه   يك  به  او  كه  اين  و  قائلند  ارزش  او  براي  ديگران  و 

(رياحي است  متعلق  همكاران،    اجتماعي  حمايت  ١٣٨٩و   .(
است.   اطالعاتي  و  ابزاري  عاطفي،  مقوله  سه  داراي  اجتماعي 
حمايت اجتماعي عاطفي به معني در دسترس داشتن فردي براي  
تكيه كردن و اعتماد داشتن به وي، به هنگام نياز است. اين نوع  
و   راحتي  احساس  داشتن  به  را  شخص  تواند  مي  حمايت  از 

تع اطمينان،  به  آسايش،  داشتن  قرار  مورد محبت  و  داشتن  لق 
ابزاري به   هنگام فشار و تنش مجهز نمايند. حمايت اجتماعي 
كمك هاي مادي، عيني و واقعي دريافت شده توسط يك فرد  
از سوي ديگران اطالق مي گردد و حمايت اجتماعي اطالعاتي  
شامل دادن توصيه ها، جهت گيري ها، پيشنهادات، يا بازخوردها 
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كه در نهايت    رد راجع به چگونگي عملكردش مي باشدبه يك ف
مي مبدل  جامعه  هنجارهاي  و  ارزشها  به  موارد  كه اين  گردد 

).  در رابطه  ١٣٩١(مازياري،    باشد.ي سرمايه اجتماعي ميالزمه
توان به مباحثي مانند توجه به ارزشهاي به ارزشها و هنجارها مي

رزشكاران تاجاي فرهنگ بومي مناطق مختلف اشاره كرد، كه و
كه امكان دارد به فرهنگ هاي مختلف در كشور آشنايي داشته  

فرهنگ اين  با  تضاد  در  و  احترام  باشند  با  و  برندارند  گام  ها 
آنها مي  به  توانند ديدگاه افراد آن جامعه به خود جاب  گذاشتن 

در   حفط  در  و  داشته  ملي  فرهنگ  بر  تاكيد  همچنين  نمايند. 
للي كوشا باشند. پيوند و اعتماد بين فردي  ميادين ملي و بين الم

يكي ديگر از مواردي بود كه شناسايي شد. براي ايجاد اعتماد 
با   اينكه آداب معاشرت درستي  باشد و  اجتماعي  ورزشكار  بايد 
ديگران داشته باشد و بتواند يك رفت و آمد درست و سالم داشته 

فراتر نهاده كه به دور از حواشي منفي باشد و همچنين بايد پارا
و در فعاليتهاي جمعي كه در جامعه وجود دارد مشاركت نمايد.  

مي ورزشكار  يك  كه  است  رو  اين  اعتماد  از  درستي  به  تواند 
مناسبي با ديگران داشته باشد.براي انجام مواردي كه بيان شد  

ها و بسترهاي مناسب عامل الزامي است چرا  وجود زير ساخت
ن نباشد  بسترها  اين  اگر  داد. ميكه  انجام  مناسبي  اقدام  توان 

اين  فناوري از  يكي  ورزش  بهبود  در  مناسب  آموزشي  هاي 
ززيرساخت ها است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. تناسب توزيع  
وجود  بايد  كه  است  عاملي  ديگر  ورزشي  فضاهاي  و  امكانات 
داشته باشد تا ورزشكار بتواند رشد كند و با ديگر افراد جامعه در 

 ط باشد. ارتبا

گر، شرايطي است كه بر راهبردها  منظور از شرايط مداخله
مي (داناييتأثير  امامي،  گذارد  و  ص.  ١٣٨٦فرد  سبك  ٢٦،   .(

  مفاهيم  از  اي شناسايي گرديد. يكيزندگي يكي ازعوامل مداخله
  بازيكنان   شخصيتي  هايويژگي  گيريشكل   در  كه  روانشناختي

  عمالً   كه  است  زندگي  از  بخشي  است  زندگي   سبك  است   موثر
  كه   است  هاييفعاليت  كامل  طيف  دربردارنده   و   يابد   مي  تحقق 
  طيف   بنابراين  دهدمي   انجام   خود   روزمره  زندگي  در  افراد

  سازنده   تواندمي  زندگي   از  عرصه  هر  در  افراد  مختلف  هايفعاليت
  . )١٣٨٦  زاده،  رضوي(  باشد  عرصه   آن   در  ها  آن   زندگي   سبك

  ارائه   زندگي  سبك  از  جالبي  تعريف)  ١٩٤٨(    جهاني  سازمان
  به   زندگي   سبك  اصطالح  به   سازمان  اين  اعتقاد  به   نقطه   كندمي

  طرز   اجتماعي  ارزشهاي  از  كامل  بازتابي   و   مردم  زندگي  روش
  الگوهاي   از  تركيبي  همچنين  دارد  اشاره  ها  فعاليت  و  برخورد
  فرايند  پي  در  در  كه  زندگي  سراسر  در  فردي  عادات  و  رفتاري
  زندگي   سبك)  ١٣٨٥  استاجي،(  است  آمده  وجود  به  پذيري  جامعه

  قبول   مورد  ارزشهاي  و   جهان  زندگي   به   فرد  فردي  نگاه  نمايانگر
  يك   افراد  هدايت  نماد  و  سمبل  زندگي  سبك  ديگر  بيان  به  است

 گيردمي   بر  در  را  آنها  زندگي  هاي  جنبه  تمامي  كه  است  جامعه
  تاثير   و  شيوع  كاهش  براي  ارزشمند  منبع  سالم  زندگي  شيوه

  استرس   عوامل  با  تطابق  سالمت  ارتقاء  و  بهداشتي  مشكالت
 ما  به  زندگي  سبك  است  زندگي  كيفيت  بهبود  و  زندگي  زاي

  انجام  دليل  دهند  مي  انجام  مردم  كه  را  آنچه  تا  كندمي  كمك
 كنيم  درك  را   ديگران   و   خودشان   براي   عملشان  معني   و   شان

سبك زندگي بدون شك يكي از مواردي است    ).١٣٩٤،  احمدي(
باشد كه بايد به  ها ميكه مورد توجه جامعه و بخصوص رسانه

نحوي باشد كه جامعه و افراد آن را پذيرا باشند و عاملي نباشد  
كه ورزشكار را از جامعه دور كند و ورزشكار را در سطح باالي 

دهد.   انساننشان  مهم  هاي  فعاليت  از  يكي  و  ورزش  است  ي 
تقريبا هيچ جامعه بشري را با هر درجه از پيشرفت و يا عقب  
وجود   اي  گونه  به  ورزش  درآن  كه  يافت  توان  نمي  ماندگي 
نداشته باشد. ورزش به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي جامعه  
مردم  زندگي  از  ابعاد مهمي  براي  مهمي  تاثيرات  داراي  جديد 

اي به اشكال گوناگون  است. بخش عمده اي از جمعيت هرجامعه
مانند شركت در مسابقات و فعاليت هاي ورزشي،تحصيل ورزش  

سروكاردارند ورزش  با  اجتماعي  و...  تحرك  دهنده  نشان  كه   ،
مي  تحرك  ورزشكاران  براي  شده  گفته  موارد  از  جدا  باشد. 

توان به مسئوليت اجتماعي آنها در جامعه اشاره كرد اجتماعي مي
بتوانند مسئوليت خود را در قابال  هي كه هكه در جايگاه ستند 

جامعه انجام دهند مثال در كارهاي خيرخواهانه پيش قدم شوند  
ي كه دارند گام  و يا اينكه در مبارزه با فساد با توجه به جايگاه

عنوان   به  شناختي  جامعه  نظريه  در  شده  بيان  موارد  بردارند. 
حرفهمولفه بايد  هاي  كه  شده  شناخته  ورزشكاران  ورزشكار  ي 
اي اقداماتي در جهت وضعيت جامعه انجام دهد و دور از  حرفه

جامعه نباشد. آخرين مورد شناسايي شده در مورد مواد مداخله  
توان بعنوان  گر انگيزه بود كه شناسايي گرديد. اين مورد را مي

باشد، ديد. از اين  يك عامل كه تكميل كننده ديگر عوامل مي
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مديريت   مانند  عواملي  روابط  رو  برقرار  امكان  امورات،  بهبود 
دوستانه از مولفه هاي انگيزه براي سرمايه اجتماعي مي باشند  

نهايت باعث بهبود روابط ورزشكار در جامعه مي شود و  كه در 
همچنين بعد فردي آن نيز داشتن تناسب اندام و بهبود سالمت  

هاي اثرگذار انگيزه در جهت تبديل به  جسماني است كه مولفه
  رمايه اجتماعي است. س

هاي خاصي است  كنشها يا برهممنظور از راهبردها، كنش
،  ١٣٨٦فرد و امامي،  شود (داناييكه از پديده محوري منتج مي

تأثير ).  ٢٦ص.   حاصل  كه  است  پديدهاي  اجتماعي  سرمايه 
نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي كيفيت و  

ت، و تأثير قابل توجهي بر اقتصاد  كميت تعامل هاي اجتماعي اس
همكاران،   و  متين  (زارعي  دارد  مختلف  كشورهاي  توسعه  و 

). سرمايه اجتماعي بر خالف ساير سرمايه ها به صورت  ١٣٩٥
فيزيكي وجود ندارد، بلكه حاصل تعاملها و هنجارهاي گروهي  
و اجتماعي بوده است. رويكردهاي گوناگوني براي طبقه بندي  

سرماي توصيف  سرمايه و  پوتنام،  مثال  دارد  وجود  اجتماعي  ه 
اجتماعي را تمام ويژگيهاي اجتماعي نهادها و سازمانها از قبيل 
و   همكاري  كه  اجتماعي  هاي  شبكه  و  هنجارها  اعتماد، 
.  هماهنگي براي كسب سود متقابل را تسهيل مي كنند، مي داند

برقراري   براي  مردم  توانايي  قدرت  را  اجتماعي  سرمايه  كلمن 
در اين رابطه يكي از راهبردها مناسب  ارتباط با يكديگر مي داند.  

براي سرمايه اجتماعي ورزشكاران، روابط انجمني است. وجود  
اينگونه روابط بدون شك براي ورزشكار الزم و مستلزم است،  

دوره در  انجمن  چراكه  داريم  قرار  طرفداران  ي  مختلف  هاي 
محبوبيت از  نيز  جامعه  در  و  دارند  خاصي  فراواني  هاي  

يك   ميخواهد  كه  ورزشكار  يك  براي  رو  اين  از  برخوردارند. 
گروه اين  در  است عضويت  بهتر  باشد،  اجتماعي  را سرمايه  ها 

داشته و در آنها به فعاليت بپردازد. البته الزم به ذكر است كه  
بايد در راستاي منافع   هاي صورت گرفتهفعاليت در اين رابطه 

جامعه و افراد جامعه باشد، چون در اين صورت است كه حمايت 
جامعه جلب خواهد شد. پس فعاليت هاي مدني در جهت بهبود  
و پيشبرد اهداف جامعه يكي از راهبردهاي متناسب براي سرمايه  

ورزشكاران مي راهبردهاي اجتماعي شدن  از  ديگر  باشد. يكي 
از ورزشكاران مي  موثر باشد. جالب است كه اين مورد حمايت 

تواند شكل بگيرد.  هاي خود ورزشكار مينيز در راستاي فعاليت
به اين صورت كه اگر ورزشكار بصورت درست و هدفمند فعاليت 

فعاليت اين  و  شك  نمايد  بدون  باشد،  جامعه  راستاي  در  ها 
هاي الزم را  مسئولين و افراد سرشناس نيز از ورزشكار حمايت

خواهند داشت. با توجه به مطالب بيان شده مي تواند گفت كه 
يا  ها، سازمانسازمانهاي متولي، مانند دانشگاه نهاد  هاي مردم 

هاي درست و واقعي  ها با حمايتها و ديگر سازمانهمان سمن
غيره  مي سهم  يك  ورزشكار  اجتماعي  سرمايه  مدل  در  توانند 

ي د، چراكه بيشتر افراد جامعه نگاه ويژهقابل انكاري داشته باشن
- ها دارند و حمايت سازمان از يك ورزشكار ميبه اين سازمان

تواند نگاه جامعه را نيز تغيير دهد. يكي ديگر از راهبردهاي كه 
هاي متولي هاي است كه سازمانتواند اثرگذار باشد استراتژيمي

د سازي ورزشكاران  ها برنبايد انجام دهند. يكي از اين استراتژي 
است كه بايد صورت گيرد يا اينكه حمايت از ورزشكار منتخب  

باشد. همچنين همگاني  ها و سمينارهاي مردمي ميدر همايش
تواند كمك كند به نحوي كه  كردن ورزش در اين راستا نيز مي

با  افراد جامعه هر روز  و  خود ورزش در سبد خانوار قرار گيرد 
توانند افراد  در اين رابطه ورزشكاران مي   ورزش در ارتباط باشند

بصورت   و  معرفي شوند  الگو  عنوان يك  به  تشويق كنند و  را 
غيره مستقيم تبديل به سرمايه اجتماعي شوند. اين عوامل زماني  

افتد كه يك سرمايه مادي مناسبي وجود داشته باشد.  اتفاق مي
ورزش  لذا وجود سرمايه و جذب سرمايه يكي از الزامات توسعه 

و حتي توسعه منابع انساني در ورزش است. از اين رو راهبردهاي 
بيان شده بايد صورت گيرد تا بتوان به يك ورزشكار به عنوان  
قرار  هم  جامعه  قبول  و مورد  كرد  نگاه  اجتماعي  سرمايه  يك 

  گيرد.
راهبردها    استخدام  از  حاصل  خروجي  پيامدها،  از  منظور 

سرمايه ي اجتماعي  ).  ٢٦، ص.  ١٣٨٦فرد و امامي،  است (دانايي
و   سياسي  فرهنگي،  اجتماعي،  ي  توسعه  در  مهمي  نقش 
اقتصادي و همچنين، توسعه ي ورزش دارد. با توجه به اينكه  
جوانان و قهرمانان ملي مهمترين سرمايه هاي انساني و آينده 
سازان كشور هستند، هنگامي كه سرمايه ي اجتماعي و ابعاد آن 

شكيل شده و گسترش يابد، سبب مشاركت در بين قهرمانان ت
ورزشي، توسعه مدال آوري ورزشي بيشتر آنها و سالمت جامعه  
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نياز است مطالعاتي در اين زمينه صورت  خواهد شد؛ از اين رو، 
ي اجتماعي در بين اين گروه مشخص گيرد تا وضعيت سرمايه

از سوي ديگر وضعيت و ظرفيت سرمايه اجتماعي در   گردد و 
ر ناشناخته است كه اين باعث به هدر رفتن بيشتر ورزش كشو

سرمايه و به بي توجهي به پتانسيل نخبگان ورزشي در توسعه  
قرن   و ورزشي مي شود. در  اجتماعي، سياسي  ،  ٢١اقتصادي، 
مي كشورها  اصلي  سرمايه  عنوان  به  را  انساني  دانند.  سرمايه 

-سرمايه اجتماعي بخشي از سرمايه انساني است كه در عرصه
نمايد، شناخت  هاي مختلف و از جنبه ورزشي بروز و ظهور مي
هاي شاخص و و تحليل وضعيت بهره مندي از نخبگان و چهره

اقتصادي  و  فرهنگي  اجتماعي  هاي  عرصه  ساير  در  ستارگان 
ناشناخته است اگر چه برخي مؤسسات تجاري كم و بيش از نام  

آمدزايي بهره  و تصوير اينگونه چهره ها در جهت بازاريابي و در
مي ميمند  نظر  به  اما  بهره  باشند  و  نامشخص  وضعيت  رسد 

 .شودبرداري پراكنده و جزيره گونه كمتر به منابع ملي توجه مي
كه   بود  مواردي  از  يكي  اجتماعي  پيامدهاي  رابطه  اين  در 

توان گفت مهمترين عامل شناسايي شد، كه در اين رابطه مي
ها ست كه نتايج ديگر پژوهشآن ارتقاي سالمت رواني جامعه ا

نشان داده است باعث بهبود آن خواهد شد، كه افزايش نشاط  
كه   ديگري  پيامد  بود.  خواهد  امر  اين  دنباله  جامعه  اجتماعي 
شناسايي شد توسعه چهارگانه سطوح ورزش تربيتي است كه به  

هاي ورزش را شامل  رشد و توسعه ورزش در همه ابعاد و حوزه
ورد نيز در موفقيت بيشتر ورزشكاران در ميادن  خواهد شد. اين م

مي را  المللي  نهايت  بين  در  كه  باشد  داشته  همراه  به  تواند 
مي پديد  را  جامعه  خوشحالي  و  در  خشنودي  موارد  اين  آورد. 

خواهد   تبديل  رفتن شاخص سالمتي در جامعه  باال  به  نهايت 
  سالمتي  شاخص   ميزان  رفتن  شد. سالمتي جامعه منجر به باال

و    و  نوجوانان  بين  در  بخصوص  جامعه  در شد  خواهد  جوانان 
پايين  به  منجر   ميزان   رفتن  وباال  تحركي  كم  آمدن  همچنين 

جامعه خواهد شد و جامعه به سمت شادابي    بين  در  بدني  تحرك
شخصي   پيامدهاي  نهايت  در  كرد.  خواهد  حركت  سالمتي  و 

اين   طبع  به  كه  شد  شناسايي  كه  بود  موردي  پيامدها آخرين 
رابطه مي در اين  توان گفت  موردتوجه ورزشكاران خواهد شد. 

ورزشكاران خواهد شد. همچنين   بهبود عملكرد حركتي  باعث 
مقبوليت فردي ورزشكار را باال خواهد برد كه اين امر خود يك 
انگيزه مناسب خواهد بود كه روحيه مبارزه گري ورزشكار باال 

بيشتري كند. در نهايت با    برود و در را رسيدن به هدف تالش 
توجه به نتايج به دست آمده كه  نشان داد ارزشها و هنجارها 
يكي از عوامل شناسايي شده بود كه از اين رو پيشنهاد مي شود 

به توجه   مناطق  بومي  فرهنگ  ارزشهاي  ورزشكاران  مختلف 
ناشر   و  حافظ  المللي  بين  و  ملي  ميادين  در  همچنين  و  كنند 

سبك زندگي يكي ديگر از عوامل شناسايي    فرهنگ ملي باشند.
گردد ورزشكار سبك زندگي  شده بود كه از اين رو پيشنهاد مي

مناسبي در راستاي جامعه انتخاب نمايند و از زندگي پر زرق و  
برق كه همراه حاشيه باشد خودداري نمايند تا مورد توجه جامعه 

  و   بازيكن  ينب  قرارداد  مفاد  رعايت  و   گذاشتن  قرار بگيرند. احترام
رو   اين  از  كه  بود  شده  شناسايي  عوامل  از  ديگر  يكي  باشگاه 

گردد ورزشكاران باتوجه به قراردادي كه دارند به آن  پيشنهاد مي
باعث   امر  اين  نمايند، چراكه  پياده سازي  را  آن  و  بوده  متعهد 
از   يكي  انجمني  روابط  شد.  خواهد  هوادارن  رضايت  جلب 

شود ورزشكار با  كه پيشنهاد مي  راهبردهاي شناسايي شده بود
اهداف   نفع  به   مدني  و  اجتماعي  هاي  انجمن  در  عضويت 

پيشنهاد انجمن آمده  بدست  نتايج  به  توجه  با  كنند.  فعاليت  ها 
وظيفهمي به  باتوجه  مديران  و  مسئولين  از  شود  دارند  كه  ي 

ورزشكاران بصورت مادي و معنوي حمايت كنند كه ورزشكار 
را بر عملكرد ورزشي خود بگذارد و همچنين   بتواند تمركز خود

را   مناسبي  بسترهاي  ورزشكار  اجتماعي  مسئوليت  راستايي  در 
 فراهم سازند. 
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