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Abstract  
The purpose of this study was to identify and prioritize the components of social capital in 

the Iranian national handball team. This study was applied in terms of purpose, and it used 

mixed-method research to collect data. The statistical population of the qualitative phase of 

the study consisted of sport management professors (who were familiar with the concepts 

of social capital) and some players, coaches, and managers of Iranian Handball Premier 

League clubs. The snowball sampling was adopted and continued until theoretical 

saturation (12 interviews with 11 people) was achieved. The statistical population of the 

quantitative part of the present study consisted of adult Iranian handball national team 

players (men), technical staff, and managers of the Iranian Handball Premier League clubs, 

out of which a sample was selected through purposive sampling method (n = 21). The data 

collection tool was a questionnaire extracted from the qualitative phase that was designed 

according to the TOPSIS method. The questionnaire generally identified five components 

of social capital, including social norms, social cohesion, social support, social trust, and 

social relations. The results showed that the components of social relations, social support, 

social cohesion, social trust and social norms are the most important components of social 

capital in the Iranian national handball team, respectively. Therefore, the consideration of 

these components in the order of their importance can improve the quality of the Iranian 

national handball team, resulting in better performance outcomes and improved and 

satisfactory interactions with capitals such as fans and other groups related to the Iranian 

national handball team. 
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 یمل میدر ت سرمایة اجتماعی یها لفهؤم یبند تیوو اول ییشناسا

 ایران هندبال
 3عاطفه اسدزاده ،2علی صابری ،1سلیم عباسی

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .1

 قم، ایران اه تهران،پردیس فارابی دانشگ مدیریت و حسابداری، ةدانشکداستادیار مدیریت ورزشی،  .2
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران3

 (31/01/1399ـ تاریخ پذیرش:  29/07/1398 )تاریخ دریافت:

 چکیده
ر هدف کاربردی تحقیق حاضر از نظ. بود هندبال یمل میدر ت سرمایة اجتماعی یها لفهؤم یبند تویو اول ییشناساهدف از پژوهش حاضر 

 مدیریت ورزشی ستاداناپژوهش شامل  بخش کیفیآماری  ةجامع. استی آمیخته به صورت کیفی و کمّها  داده ینظر روش گردآورو از 
 برفی که به صورت گلوله بودندهای لیگ برتر هندبال  باشگاهنظر در  و مدیران صاحب ،بازیکنان، مربیان ،(سرمایة اجتماعی)آشنا با مفاهیم 

شامل  پژوهش یبخش کمّ یآمار ةجامعنفر(.  11مصاحبه با  12) تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتحجم نمونه و  نتخاب شدندا
گیری  هندبال بودند و بر اساس روش نمونه برتر گیل یها باشگاه انریمد و ،یکادر فن )آقایان(، ساالن ی هندبال بزرگمل میت انکنیازب

که با توجه به  بودمستخرج از بخش کیفی  ةپرسشنامابزار گردآوری تحقیق  نفر(. 21) دندشتحقیق مشخص  ةنمونهدفمند به عنوان 
شامل هنجارهای اجتماعی،  بود؛ سرمایة اجتماعی  ةلفؤم پنج ةدهند بود. این پرسشنامه به صورت کلی نشانده شروش تاپسیس طراحی 

روابط اجتماعی، حمایت اجتماعی، های  نتایج نشان داد مؤلفه وابط اجتماعی.ر ،انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی
. اند در تیم ملی هندبال سرمایة اجتماعیهای  ترین مؤلفه مهم به ترتیبو هنجارهای اجتماعی  ،انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی

تواند کیفیت تیم ملی هندبال را بهبود بخشد و به کسب نتایج  یها م ها با توجه به ترتیب اهمیت آن توجه به هر یک از این مؤلفه ،بنابراین
 شود.منجر های مرتبط با تیم ملی  هایی مثل هوادارها و دیگر گروه با سرمایهکننده  بهتر در بعد عملکرد و بهبود روابط متقابل و راضی

 واژگانکلید
 .سرمایة اجتماعی روابط اجتماعی، حمایت اجتماعی، ،تیم ملی هندبال انسجام اجتماعی،
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 مقدمه

ای با  این قابلیت را دارد که افراد را در شبکه ،ای اجتماعی و فرهنگی پدیده منزلة به ،نهاد ورزش

 ،ها ها، ارزش ظهور رفتارها، نگرش ةعرصروابط اجتماعی پیچیده به تعامل و کنش متقابل وادارد و 

و  ،بخشی ، الهامهانگیز ایجاد موجب( که 28 :1388)فتحی  های خاص و مهم شود و بازنمایی

شناسی،  های مختلف جامعه نظران و پژوهشگران حوزه صاحب. شود اجتماعی در جامعه می ةروحی

 های ورزشی کارکرد و ... برای ورزش و مسابقات و جشنواره ،شناسی، علوم ورزشی، مدیریت روان

بسیج منابع انسانی و مالی،  توان به می ها از آن اند که دهکرهای مختلف تبیین  اهداف و نقش و

 ةتوسعفرهنگی، تقویت تفاهم و  الملل و ارتباطات میان یافته، گسترش روابط بین سازمان تشکیالت

صلح، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی، نوعی 

اعتماد، رشد  مت روانی و جسمی، افزایشسال یارتقاای،  می و رسانهسرگرمی و تفریح عمو

 یارتقاق انسانی و اجتماعی، تقویت و الت روحی، پرورش اخهیجانات و انفعاال ةتخلیتوریسم، 

فرهنگی و انسانی، ترویج مکانیسم یادگیری، ایجاد بستر برای  و اجتماعی و های اقتصادی سرمایه

 )مرادی و کرد  رهاشا غیرهو  ،ها و هویت نقش و عادات و رفتارها و ها مهارت و گیری باورها شکل

 است. سرمایة اجتماعیشد  مطرحیکی از مواردی که . (56: 1393 مصطفایی

شده این مفهوم معانی بسیار متفاوتی به خود  ثهای مختلف باع در حوزه سرمایة اجتماعیکاربرد 

 :Stevenson 2016) نظرهایی نیز بروز کرده است فبگیرد و به همین دلیل در تعریف آن اختال

های همکارانه در درون و  که فعالیت کند میاشاره هنجارها و ادراکاتی  و ها به شبکه ،این مفهوم (.995

 ةایدنیز ( 1988) 1نظر کلمن از (.et al 2019: 483 Forsdike) کند های افراد را تسهیل می بین گروه

تن روابط با دیگر تواند از طریق انباش این است که یک فرد می سرمایة اجتماعیبنیادی نهفته در پشت 

 بیشتری وقتی افراد هنگام نیاز به منابع حمایتی ،هایی را به دست آورد. به عبارتی افراد ارزش

در نتیجه، شانس  .بیشتری دارند سرمایة اجتماعیشود این افراد  داشته باشند گفته می دسترسی

 توجه به این تعاریف با(. Yang & Farn 2009: 212) بیشتری برای دستیابی به اهداف خود دارند

هایی نظیر حمایت  را مفهومی در نظر بگیریم که متشکل از مؤلفه سرمایة اجتماعیبهتر است  ،پراکنده

                                                 
1. kolman 
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انسجام بین  ،عی، اعتماد به دیگراناهای اجتماعی، روابط متقابل اجتم دیگر، مشارکت در فعالیت از یک

نظیر ورزش، شاید  ،خاصهای  حوزهدر (. et al 2018: 106 Gupta) و ... است ،آحاد اجتماعی

گیری آن در بافت ورزش و کارکردهای  شکل ةنحودستیابی به  سرمایة اجتماعیمفهوم تر از  مهم

سرمایة گیری  تواند بر شکل که میاست عملی آن باشد. ورزش قهرمانی یکی از وجوه نهاد ورزش 

ای ه و موفقیت خوداجتماعی ورزشی به دلیل موقعیت ان مؤثر باشد. در واقع، قهرمان اجتماعی

 ل توجهی برخوردارند.قاب سرمایة اجتماعیاز  الًاند احتما ورزشی که کسب کرده

 بیان مسئله

در نظر  سرمایة اجتماعی ةتوسع یاصل مراکزهاست  مستقر در جامعه مدت یورزش یها باشگاه

سالمت جامعه به و  سرمایة اجتماعی وورزش  نیارتباط ب(. Adams 2014: 556اند ) گرفته شده

( 2011) (. اسپایجSpaaij 2011: 27) شده استمنجر توسعه ورزش برای  یها برنامه شیافزا

 ریدرگ هو در کنار دوستان و خانواد یسالمت ولذت بردن  یافراد برا شتریکند که ب یاستدالل م

 ی،ورزش یها که کلوپ افتیدر ایاسترال ییورزش روستا بارةخود در ةمطالعدر او ورزش هستند. 

 یو روان یهستند که از سالمت جسم یتعامل اجتماع ةکنند تیتقو ،یمراکز اجتماع به عنوان هم

کنند و هم باعث  یرا منعکس م یو شناخت یساختار سرمایة اجتماعیهم و ، شوند یمند م بهره

 شوند. می سرمایة اجتماعی جادیو ا وندیپ جادیا

سرمایة هایی برای  مدل شود معلوم می ایة اجتماعیسرمبه  مباحث مربوط ةپیشینبا نگاهی به 

 ةزمیناما در  .ارائه شده استها  برای انواع سازمان ایران،هم در داخل هم در خارج از  ،اجتماعی

رسد با توجه به تنوع  به نظر می ،پس .این بخش مغفول مانده است ایرانخصوص داخل  ورزش به

 ةحیطبررسی آن در  سرمایة اجتماعیای  ینههای موجود و همچنین تنوع ساختار زم مدل

های دیگر  ای با سازمان نظر اهداف و شرایط زمینه زیرا از است.های ورزشی ضروری  سازمان

زان ین است که نوع و میشده ا یاجتماع ةیسرمابه  یآنچه موجب توجه محققان ورزش .ندا متفاوت

، مثالً. داشته باشدکل جامعه  یبرا تواند یم ییامدهایحوزة ورزش چه پ ها در انسان یتعامل اجتماع

 یشتریب یاجتماع ةیسرماحوزة ورزش  قات مشخص شده افراد فعال درین تحقیاز ا یاریدر بس

 .برخوردارند یشتریب یجه از اعتماد اجتماعیدارند و در نت
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ام شده است. افراد انج سرمایة اجتماعیهای زیادی در ارتباط با تأثیر ورزش بر بهبود  تا کنون پژوهش

. دشنمشاهده  پرداخته باشدای  ورزش قهرمانی و حرفه ةرددر  سرمایة اجتماعیپژوهشی که به بررسی  اما،

تأثیر مشارکت در این نوع به و  بودههای قبلی بر ورزش تفریحی و تربیتی  تأکید پژوهش ،در واقع

در  سرمایة اجتماعیهای  مؤلفهی است. بنابراین شناسای نشدهتوجه  سرمایة اجتماعیها بر بهبود  ورزش

 .استهای این پژوهش  ای( از نوآوری های ورزشی )در سطح قهرمانی و حرفه ورزشکاران تیم

از آن جهت  های ورزشی تیم سرمایة اجتماعیهای  عواملی همچون مؤلفه ةبررسی و مطالع

از جمله  ،یهای مختلف ورزش ازوکارهای زیربنایی که ورزشکاران تیمس حائز اهمیت است که

و به عوامل مهم  کند مشخص می بخشند شدت میهای ورزشی  برای حضور در تیم را ،هندبال

های ملی  حضور بازیکنان در تیم ةعوامل تشدیدکننددهد به طور مؤثر این  اجتماعی اجازه می

 سرمایة اجتماعی مفهوماین موضوع نیز باید توجه داشت که ه بورزشی را هدف قرار دهند. 

آن فرد شرایط الزم را به منظور مصرف ورزشی و مشارکت مؤثر و  ةواسطای است که به  همسئل

ایجاد هر  ،بنابراین .کند های ورزشی ملی( کسب می )حضور در تیم های ورزشی فعال در عرصه

های  افراد در تیم ةبه ورزش و عدم مشارکت آگاهان اعتنایی اختالل در این فرایند موجب بیگونه 

گونه  این دادن های ملی خواهد شد. بدیهی است با انجام ویژه بین ورزشکاران تیم ورزشی به

نسبت به عوامل و توان با شناخت کافی  های چنین مطالعاتی می ها و بر اساس یافته پژوهش

های ورزشی در  تأثیرگذار بر گرایش بازیکنان، برای حضور در تیم سرمایة اجتماعیهای مهم  مؤلفه

در زمینه ایجاد شرایط مورد نیاز برای ترغیب هر چه بیشتر برای  مهای الز ریزی نامهسطح ملی و بر

  ها گردد. نهایتا منجر به بهبود عملکرد آن که های ورزشی، حضور پررنگ این بازیکنان در تیم

موفق  یرانید و مدیآ یشمار مه به توسعه ب یابیدست یبرا یمحور یاصل یاجتماع ةیسرما

. ندشول یشتر نایب یاجتماع ةیسرما ةتوسعد و یکه بتوانند در ارتباط با جامعه به تول شوند یقلمداد م

 یا کند و شبکه فا مییکی و انسانی در جوامع ایزیف ةیسرماتر از  ار مهمیاجتماعی نقشی بس ةیسرما

اجتماعی  ةیسرمان روشن است که یهمچن د.ریگ ها را دربرمی ها و سازمان ان انسانیاز روابط م

از جمله  در پی داشته باشد؛ یتواند عواقب ناگوار توجهی به آن می اجتماعی است و بی یا دهیدپ

ان یاز م ،ها تیزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیدار شدن روابط اجتماعی، کاهش میناپا
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هنگامی که  ند،مهم کشورانسانی  یها هیسرمااز  ورزشکاراننکه یرفتن اعتماد اجتماعی. با توجه به ا

شود  ابد، سبب میی و گسترش می به وجود می آید ورزشکارانن یاجتماعی و ابعاد آن ب ةیسرما

اجتماعی  ةیسرما یها لفهؤم. آگاهی از کنند تالشبیشتر کسب نتایج بهتر  یبرا ورزشکاران

از  رهنگیاجتماعی و ف یزیر هر نوع برنامه یگر براید کیو دانستن نوع ارتباط آنان با  ورزشکاران

 .(Zhou & Kaplanidou 494 :2018) است یو ضرور یماالز طرف مدیران ورزشی

برنـد.  یش از حد رنج میت بیت بسته و رسمارتباطا و یاعتماد یها از ب اکثر سازمان ،مروزها

 یریپـذ انعطـاف و شـتر، ارتباطـات بـازتر،یب یمتقابـل شخصـ اعتمـاد زمینةدر  یراتییـد تغیبا

 یستند.ن امستثنن قاعده یاز ا ورزشی یها طیان محین میا جاد کرد و دریتر اشیب یو سازمان یشخصـ

و  یمیکار ت ن،یی، اعتماد پاتی، احساس هویو گروه یان فردیت مرا با کمبود تعامالت، ارتباطایز

رو  هروب و اداری )کارکنان اداری مرتبط( و غیره( ،)بازیکن، مربی عوامل فنیان یف میمشارکت ضع

 ةنیزمدر  یگذار هیتواننـد بـا سـرما یمـ های ورزشی سازمان(. et al 2018: 553 Kumar) هستند

 ةیسرمان در یو همچنـ عوامل فنی و اداری یها یستگیو شا ،بر دانش، مهارت سرمایة اجتماعی

 ـ رهو غی ،یریـادگی، یکـار یها شو روندها یافر، ی، نوآوریفکر ییل دارایاز قب ـ خود یساختار

های  موجب تسهیل کنشاجتماعی ة سرمایوجود میزان قابل قبولی از  دست یابند.مناسب  یبه حد

به  ،اجتماعیة سرمایتوان برای حل مشکالت از  طوری که در مواقع بحرانی می ؛شود اجتماعی می

رو شناسایی  سود برد. ازاین ،موجودیندهای افرترین منبع حل مشکالت و اصالح  اصلی منزلة

 .(Grodecki 463 :2017) اهمیت بسزایی دارد سرمایة اجتماعیدر تقویت یا تضعیف ثر ؤموامل ع

ساالن،  های بزرگ این تیم )تیم ةگذشتملی هندبال عملکرد چند سال   است دلیل انتخاب تیم گفتنی

ن نسبت سال هندبال ایرا است. تیم ملی بزرگ قبل از آننوجوانان، جوانان، بانوان( نسبت به چند سال 

 ةیمسهعدم کسب ) المللی نداشته است های بین گذشته عملکرد چندان مناسبی در رقابت ةدوربه چند 

ها است(. البته دالیل بسیاری برای این  آن ةجملهای آسیایی از  المپیک و عدم موفقیت در رقابت

و  ،ادگی بازیکنانمفنی، عدم آ سال، ضعف کادر 6رئیس فدراسیون طی  6)تغییر  ها وجود دارد ناکامی

و انسانی به  ،های مالی، فکری همانند سایر سرمایه سرمایة اجتماعیرسد افزایش  به نظر می . اما،(غیره

تیم ملی زیرا بررسی سطحی مشکالتی که  .(Clopton 2011: 372) شود میمنجر بهبود عملکرد 



104     ،1400 بهار، 1، شمارة 8دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

سرمایة مستقیم ضعف در  ةنتیجاکثر این مشکالت یا  دهد نشان میروست  ها روبه هندبال با آن

بسزا در رفع  یثیرأتتواند  میثر ؤمالزم و  ةزمینیک  منزلةقوی به  سرمایة اجتماعییا  است اجتماعی

که  استپژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع  ،. بنابراینها داشته باشد مشکالت و ضعف

 .ندشو بندی می ند و چگونه رتبها کدام هندبال یمل میدر ت سرمایة اجتماعی یها لفهؤم

 مبانی نظری

از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح  1فان هانی ةدر مقال 1916قبل از سال  سرمایة اجتماعیاصطالح 

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ با نام  ،(1961) 2اما نخستین بار در اثر کالسیک جین جاکوبز .شد

فشرده در های اجتماعی  هبه کار رفته است. جاکوبز در این اثر توضیح داده شبک، مریکاییا

دهند. گلن  را تشکیل می سرمایة اجتماعیقدیمی و مختلط شهری صورتی از  ةحومهای  دودهحم

 1970 ةدهرا در  سرمایة اجتماعی، اصطالح شناس جامعه 3مانند ایوان الیت ،اقتصاددان نیز لوری

جیمز کلمن در  1980 ةدهشهری به کار برد و در  اقتصادی درون ةتوسعبرای توصیف مشکل 

در واقع  .(111 :1394آبادی  غیاث  )گنجی و زارع تر از این اصطالح استقبال کرد معنای وسیع

های مفهومی و موضوعی دارد موضوعی پرکاربرد و جذاب  با اینکه پیچیدگی سرمایة اجتماعی

 (.142 :1391)شفیعا و شفیعا  رود برای پژوهشگران به شمار می

نیز در  سرمایة اجتماعیو ...(،  ،)فکری، انسانی، مالی ربوط به سرمایههمانند سایر مفاهیم م

و  4از دیدگاه حسن(. Posner & Boix 2016) های خاص خود را دارد تعریف محدودیت

افراد و  ةدوستان میزان گرایش نوع سرمایة اجتماعی(، 2015)و چن  5( و جه2017)ش همکاران

در افرادی دیده  سرمایة اجتماعیواقع، سطح باالی  . دراستسطح اعتماد متقابل در اجتماع 

 تعاون و همکاری بوده و کمتر خودمحور باشند ةپایبیشتر بر روابط آنها که قابل اعتمادتر،  شود می

(Jha & Cox 2015 ،در واقع .)یابد که میزان وابستگی متقابل  زمانی افزایش می سرمایة اجتماعی

 .(Sabatino 2019: 358) بین افراد زیاد باشد
                                                 
1. Hanifan 

2. Jain Jakoob 

3. lite 

4. Hasan 

5. Jha 
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منجر به نتایج مثبت برای افراد  وبرای افراد دارای اهمیت استراتژیک است  سرمایة اجتماعی

و  2( و ریچاردسون2015) 1های بوزیونلس در پژوهش مثالً(. Kwon & Adler 2014: 415) شود می

 اجتماعیسرمایة . شود عرفی میعاملی جهت موفقیت شغلی بیشتر م سرمایة اجتماعی( 2015)کلیهر 

 Sabatino) گیرد و در واقع متعلق به جامعه است منبعی است که در اختیار افراد جامعه قرار می

Soulard )است در جوامع گوناگون متفاوت  سرمایة اجتماعی(. از سوی دیگر، سطوح 356 :2019

et al 2018: 192 ،و به  شود میت جامعة مدرن تلقی ة مشکالمج هاعی عالمسرمایة اجت(. همچنین

 بهاد متقابل مکه با خلق هنجارها و اعت ،باارزش یعابة منبثم پیوندها و ارتباطات میان اعضای شبکه به

 (.288 :1396میانداری  و پور )دیهیم شود می ، اشارهانجامد تحقق اهداف اعضا می

ود موج ةبالقورا جمع منابع بالفعل و  سرمایة اجتماعیپژوهشگران  برخی ،دیدگاه سازمانی از

ها با  آن. دکنن روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می ةشبکشده از  در درون و ناشی

، یدهند: سـاختار می یرا در سه طبقه جـا سرمایة اجتماعیمختلف  یها رویکرد سازمانی جنبه

 .(94 :1391)دیانی و همکاران  یشناخت ،یا رابطه

پیوند میان شبکه و  یشـامل الگوها سرمایة اجتماعی یبعـد سـاختارساختاری:  جنبة .1

، یاز شکل ساختار یشود. بعد ساختار ترکیـب سـازماندهی شـبکه و تناسب سازمانی می

 ةجنبشود.  کننـدگان در شـبکه منـتج می و نقش مرزبـانی مـشارکت ،تنـوع، مرکزیت

سرمایة  و از این طریق آورد به وجود می یروابط افقی و روابط عمـود در جامعه یساختار

در واقع، بعد ساختاری پیکربندی غیرشخصی روابط . کند کل جامعه را تقویت می اجتماعی

 (.Hennekam 315 :2019) شود بین مردم یا واحدها شناخته می

 ةشـبکمیـزان اشـتراك کارکنان درون یک  ةدربرگیرنـد شناختی بعـدشناختی:  جنبة .2

یان آنان است و مانند بعد ارتباطی به در یـک دیـدگاه، یـا درك مشترك م ،اجتمـاعی

و مشترك  یپـردازد؛ ماننـد زبـان و کـدهـا ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان مـی

 (.Hennekam 315 :2019) مشترك یها روایت

                                                 
1. Bozionelos 

2. Richardson 
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 ةسابق سبببه یکدیگر روابط شخصی است که افراد با  ةکنند توصیفای  بعد رابطهای:  رابطه جنبة .3

مثـل  کند؛ میاین مفهوم بر روابط خاصی کـه افـراد دارنـد تمرکـز د. کننـ رقـرار مـیتعامالتشان ب

ه ها تأثیر می احترام و دوستی که بر رفتار آن ایـن روابط شخصی مستمر است که  ةواسـط گذارد. ـب

 د وای شامل اعتما بعد رابطه. در واقع، یابد تحقق می ،تأیید و مثل خونگرمی ،اجتماعی یها انگیزه

این  .(Hennekam 2019)است فردی  فردی، احساس نزدیکی و همبستگی بین نفس بین اعتمادبه

 (.Elfenbein & Zenger 2014: 226)است بعد از اهمیت بسیار برخوردار 

 پیشینه

در ورزش صورت گرفته  سرمایة اجتماعیخصوص  و به سرمایة اجتماعی زمینةتحقیقات بسیاری در 

بسیار در جامعه  سرمایة اجتماعیهای  لفهؤمبه پرورش ست که ا از موضوعاتیچون ورزش یکی  است.

 ةتوسعکه  به این نتیجه رسید سرمایة اجتماعی بارةدر تحقیق خود در( 2019) گرودکیکند.  کمک می

 سکوهادر هواداران  سرمایة اجتماعی، مثالًدهد.  هواداران به صورت گام به گام رخ می سرمایة اجتماعی

( دریافتند که 2019)ش نو همکارا 1فورسدیککند.  گیرد و سپس به کل جامعه سرایت می شکل می

کومار و  در هند نیززنان دارد.  سرمایة اجتماعیبهبود ر دی ورزشی نقش مؤثری ها باشگاهشرکت در 

خصوص رویدادهای ورزشی به  های ورزشی و به مشارکت در فعالیت اعالم کردند( 2018)ش همکاران

به بیان این موضوع پرداختند ( 2018) ژو و کاپالنیدو. دشو میمنجر افراد  سرمایة اجتماعیو بهبود  افزایش

سرمایة به بهبود  ـ بازیکن ،تماشاچی ،هوادار ،داوطلبهر شکل؛ به  ـ که مشارکت در رویدادهای ورزشی

های  ر افراد در باشگاهدریافتند که حضونیز ( 2015)ش راناو همک 2اوکایاسو .انجامد افراد می اجتماعی

 .دشوها  آن سرمایة اجتماعیاجتماعی افراد و افزایش های  مؤلفهتواند باعث بهبود  ورزشی می

ورزش این  ةحیطاما در  شده است.تحقیقات بسیاری انجام  ،سرمایة اجتماعی ةحوزدر  ایران،در 

در ایران در ادامه ورزش  ةزحواز تحقیقات  نمونهند و جای کار بسیار دارند. سه ا نوع تحقیقات کم

و  سرمایة اجتماعیدریافتند که در پژوهش خود ( 1396)ش پارسامهر و همکاران شود. معرفی می

را  ،یعنی مشارکت ورزشی ،درصد از تغییرات متغیر وابسته 15اند بیش از  آن توانسته ةعمدهای  مؤلفه

                                                 
1. Forsdike 

2. Okayasu 
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 سرمایة اجتماعیکه ارتقای  ه رسیدندبه این نتیج( 1395)ش محمدی ترکمانی و همکاران. کنندتبیین 

هواداران فوتبال از طریق پنج بعد ادراك عدالت، ایجاد هویت هواداری، تقویت انسجام اجتماعی، 

صابری ای به بازیکن و هجده زیرمؤلفه قابل دستیابی است.  های حرفه آموزش ،ای های رسانه سیاست

 ةرابطام گروهی و ابعاد آن و انسج تماعیسرمایة اجبین  اعالم کردندنیز ( 1394)ش و همکاران

 است. سرمایة اجتماعیخوبی برای  ةنندک بینی داری وجود دارد و انسجام گروهی پیش امعن

(، ژو 2018)ش کومار و همکاران(، 2019)ش (، فورسدیک و همکاران2019) های گرودکی پژوهش

و  ،(2011(، اسپایج )2014)ش مکارانو ه 1(، دارسی2015)ش اوکایاسو و همکاران(، 2018) و کاپالنیدو

 اما. بود افراد سرمایة اجتماعیدر ارتباط با تأثیر ورزش بر بهبود  (1396)ش پارسامهر و همکاران

. دشنمشاهده  پرداخته باشدای  ورزش قهرمانی و حرفه ةرددر  سرمایة اجتماعیپژوهشی که به بررسی 

میزان تأثیری که  به و بودهتفریحی و تربیتی ها بر ورزش حول محور  در واقع تأکید این پژوهش

شناسایی  ،ده است. بنابراینشگذارد توجه  می سرمایة اجتماعیها بر بهبود  مشارکت در این نوع ورزش

ای( از  های ورزشی )در سطح قهرمانی و حرفه در ورزشکاران تیم سرمایة اجتماعیهای  مؤلفه

به های ورزشی  در سایر رشته عواملبا شناسایی این  توان می ،همچنین .استهای این پژوهش  نوآوری

 رسید.ای و قهرمانی  در ورزش حرفه سرمایة اجتماعیهای  لفهؤمجامع و عمومی و بومی برای  یمدل

 شناسی روش

ها  داده یآورروش گرد. دشکه به صورت میدانی انجام  استتحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی 

 مدیریت ورزشی استادانپژوهش  بخش کیفیآماری  ةجامع. بود ،یبه صورت کیفی و کمّ ،آمیخته

های لیگ برتر  نظر در باشگاه مربیان و مدیران صاحب و بازیکنان( و سرمایة اجتماعی)آشنا با مفاهیم 

تا رسیدن به اشباع نظری ادامه  حجم نمونه و انتخاب شدند برفی دند که به صورت گلولهبوهندبال 

 ساالن ی هندبال بزرگمل میت انکنیازب یبخش کمّ یآمار ةجامعنفر(.  11 مصاحبه با 12) یافت

گیری هدفمند  هندبال بودند و بر اساس روش نمونه برتر گیل یها باشگاه انریمد و ،یکادر فن )آقایان(،

نفر به  35شده تعداد  های انجام . بدین صورت که پس از بررسیدندشتحقیق مشخص  ةنمونبه عنوان 

 برتر گیل یها باشگاه ریمد 12 ،ینفر کادر فن 5ی، مل میت کنیازب 18) دندشنه مشخص عنوان نمو

                                                 
1. Darcy 
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 12)پرسشنامه  21تعداد  ،های تحقیق آوری پرسشنامه پس از پخش و جمع ،هندبال(. در نهایت

ابزار گردآوری تحقیق  .شدوتحلیل  مدیر باشگاه لیگ برتر هندبال( تجزیه 6 ،نفر کادر فنی 3بازیکن، 

بود. این پرسشنامه ده شبود که با توجه به روش تاپسیس طراحی  مستخرج از بخش کیفی ةامپرسشن

شامل هنجارهای اجتماعی، انسجام  بود؛ سرمایة اجتماعی  ةلفؤم پنج ةدهند به صورت کلی نشان

پایایی مصاحبه با روش  ةمحاسببرای روابط اجتماعی.  ،اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی

)ارزیاب( از یک دانشجوی مقطع دکتری مدیریت ورزشی  موضوعی دو کدگذار ق درونتواف

های  ها و تکنیک آموزش .)کدگذار( در پژوهش مشارکت کند درخواست شد به عنوان همکار پژوهش

ها، کدهایی که در نظر  از مصاحبه یکها به ایشان انتقال داده شد. در هر  الزم جهت کدگذاری مصاحبه

 ،شوند. سپس مشخص می« توافق عدم»و کدهای غیرمشابه با عنوان « توافق»ند با عنوان ا بهدو نفر مشا

که به  ،موضوعی محقق همراه این همکار پژوهش سه مصاحبه را کدگذاری کرد و درصد توافق درون

 محاسبه شد: 1رابطة با استفاده از  ،رود شاخص پایایی تحلیل به کار می منزلة

(1) 
 

 ها توافق، تعداد کل 185)محقق و همکار( برابر  شده توسط هر دو نفر کدهای ثبتتعداد کل 

پایایی بین  1 رابطة. با استفاده از بود 25بین این کدها  ها توافق ، و تعداد کل عدم67بین این کدها 

بنابراین قابلیت اعتماد  است.باالتر  درصد 60که از  به دست آمد درصد 4/72 دو کدگذار

 .شدها تأیید  کدگذاری

. میزان پایایی این رسیدیید أتبه کرونباخ   آلفای ةمحاسبپایایی این پرسشنامه با استفاده از 

و  سازی( انجام )مثل در بخش کیفی با استفاده از روش تثلیث روایی تحقیق .بود 81/0پرسشنامه 

قرار  سنجشمورد  ،با استفاده از بررسی نظر خبرگان ی،در بخش کمّ روایی ،. همچنینشدتأیید 

با  )کدگذاری باز و محوری( شده در بخش کیفی های انجام وتحلیل تجزیه همة .و تأیید شد گرفت

 شده های شناسایی لفهؤمبندی  رتبهبه منظور انجام شد. همچنین  MaxQDAافزار  استفاده از نرم

 (.BT TopSis SoLverافزار  با استفاده از نرم)به کار رفت  سیروش تاپس
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 جنتای

 است. قابل مشاهده 1در جدول ی( )بخش کمّهای آماری  های توصیفی مربوط به نمونه یافته

 های توصیفی تحقیق یافته. 1جدول 

 درصد فراوانی ها گروه شناختی های جمعیت ویژگی

 فعالیت ةسابق
 5/9 2 سال 5کمتر از 

 6/47 10 سال 10تا  5
 9/42 9 سال 11بیشتر از 

 سن
 3/14 3 سال 20کمتر از 

 6/47 10 سال 40تا  21
 1/38 8 سال 41بیشتر از 

 

 5کمتر از کننده در تحقیق  از افراد شرکت درصد 5/9نشان داد فعالیت  ةنتایج توصیفی سابق

. همچنین ندردافعالیت  ةسابقسال  11درصد بیشتر از  9/42و  ،سال 10تا  5درصد  6/47سال، 

و  ،سال 40تا  21درصد  6/47سال،  20قیق کمتر از های تح درصد از نمونه 3/14د شمشخص 

 ای پژوهش مرد بودند.ه درصد نمونه . همچنین صدندرداسال سن  41درصد بیشتر از  1/38

 )نتایج کدگذاری باز و محوری( بخش کیفی

شود. به عبارت دیگر، محقق  این مرحله از روش کیفی بالفاصله بعد از اولین مصاحبه انجام می

ها و ترکیب  های مناسب برای آن صاحبه شروع به پیدا کردن مفاهیم و انتخاب برچسبپس از هر م

 کند. مراحل کدگذاری باز عبارت است از: مفاهیم مرتبط می

رویدادها توجه کند.  ة: در این مرحله پژوهشگر باید به کدگذاری همتحلیل و کدگذاری .1

ها  وقتی داده . اما،اج شودممکن است از درون یک مصاحبه یا متن کدهای زیادی استخر

 شوند. کدهای جدید احصا و کدهای نهایی مشخص می شوندمرتب بازنگری 

استخراجی  ةجدول کدهای اولی ؛شامل دو قسمت است این مرحله: جدول کدگذاری باز .2

 ها. شده از مفاهیم همراه کدهای مفهومی آن های استخراج ها و جدول طبقه از مصاحبه

در ادامه با نظر همکاران پژوهشی و  .کد اولیه استخراج شد 75ز کدگذاری باز با استفاده ا ،ابتدا

و مورد کنکاش کیفی شد انتخاب  جدیدنهایی  ةاولیکد  29دانشگاهی تعداد  استادانچند نفر از 
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قسمت کوچکی از نتایج  1. در جدول دش تبدیل چند کد مفهومی به یک مقوله ،قرار گرفت. سپس

 س کدهای مفهومی و مقوالت ارائه شده است.کدگذاری باز بر اسا

 دهی مقوالت . کدگذاری ثانویه و شکل2جدول 

 کدهای اولیه کدهای ثانویه )کدهای محوری( ها مقوله

 هنجارهای اجتماعی

 مربوط به تیم

 مشورت با مربیان
 رفتار مناسب در تیم

 )در زمان اردو(  هماهنگی با مربیان و سرپرستان برای فعالیت
 پوشش مناسب

 مربوط به جامعه

 رفتارهای مناسب با هواداران
 رفتارهای مناسب با تماشاچیان

 ناسب با شئون اسالمیترفتارهای م
 رفتارهای مناسب در جامعه مطابق با عرف

 پرهیز از هنجارشکنی

 اعتماد اجتماعی

 ها تیمی اعتماد به هم
 ها میتی ایجاد محیط قابل اعتماد بین هم

 روابط مبتنی بر اعتماد بین کل کادر تیم
 اعتماد بازیکنان به مربیان

 )سرپرست(  اعتماد بازیکنان به مسئوالن تیم

 حمایت اجتماعی
 حمایت عاطفی

 حمایت عاطفی از سوی مربی
 ها تیمی حمایت عاطفی از سوی هم

 حمایت عاطفی از سوی دوستان
 ادهحمایت عاطفی از سوی خانو

 نیاز به حمایت عاطفی از سوی دیگران

 حمایت مالی
 حمایت مالی از سوی مسئوالن تیم

 حمایت مالی از سوی خانواده

 روابط اجتماعی

 ها تیمی روابط صمیمی بین هم
 در تیمت قصداروابط مبتنی بر 

 روابط صمیمی با مربیان
 روابط صمیمی با مدیران تیم

 اداران و تماشاچیانروابط صمیمی با هو

 انسجام اجتماعی

 ها تیمی داشتن اهداف مشترك با هم
 خود را جزئی از تیم دانستن

 ها تیمی مهم بودن مشکالت هم
 مهم بودن مشکالت تیم

 سعی در رفع مشکالت تیم
 ها تیمی خانواده بودن با هم حس هم
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 تخراج شد.اصلی اس ةمقول 5و  ،کد ثانویه 4کد اولیه،  32 در آخر

 نشان داده شده است. 1مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل 

 
 هندبال یمل میدر ت سرمایة اجتماعی. مدل مفهومی 1شکل 

 ی هندبالمل میدر ت سرمایة اجتماعیهای  لفهؤم منزلةبه لفه ؤم پنجشده  های انجام پس از بررسی

 ،جتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعیشامل هنجارهای ا ؛دششناسایی 

نتایج  3. جدول دشها از روش تاپسیس استفاده  لفهؤمبندی این  روابط اجتماعی. به منظور رتبه

 دهد. را نشان می در تیم ملی هندبال سرمایة اجتماعی ةلفؤم ةشد ماتریس نرمالیزه

 دهد. میرا نشان  یآل منف دهیآل مثبت و ا دهیحل ا ه ن راییتعنتایج  4جدول 

 دهد. را نشان می ها نهیگز یبند رتبه و یآل مثبت و منف دهیحل ا به راه یکینزد ةمحاسبنتایج  5جدول 
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 شده ماتریس نرمالیزه .3جدول 

ؤم
 لفه

 ها

نمو
 نة

نمونة 1
 2

 

نمونة
 3

 

نمونة
 4

 

نمونة
 5

 

نمونة
 6

 

نمونة
 7

 

نمونة
 8

 

نمونة
 9

 

نمونة
 

10
 

نمونة
 

11
 

نمونة
 

12
 

نمونة
 

13
 

نمونة
 

14
 

نمونة
 

15
 

نمونة
 

16
 

نمونة
 

17
 

نمونة
 

18
 

نمونة
 

19
 

نمونة
 

20
 

نمونة
 

21
 

انجسام اجتماعی
 

2195
/0

 

2157
/0

 

4834
/0

 

2970
/0

 

2970
/0

 

4241
/0

 

3032
/0

 

3696
/0

 

4435
/0

 

4110
/0

 

4110
/0

 

5850
/0

 

5337
/0

 

5078
/0

 

5697
/0

 

6417
/0

 

6312
/0

 

6312
/0

 

6116
/0

 

4196
/0

 

3916
/0

 

اعتماد
 5488
/0

 

5392
/0

 

4834
/0

 

3961
/0

 

3961
/0

 

3393
/0

 

1516
/0

 

1478
/0

 

2218
/0

 

2466
/0

 

2466
/0

 

2194
/0

 

2287
/0

 

4353
/0

 

4883
/0

 

1833
/0

 

1803
/0

 

1803
/0

 

0874
/0

 

0839
/0

 

2350
/0

 

هنجارها
 

2195
/0

 

2157
/0

 

1933
/0

 

1980
/0

 

1980
/0

 

2545
/0

 

2274
/0

 

2218
/0

 

3696
/0

 

3288
/0

 

3288
/0

 

2925
/0

 

3050
/0

 

2902
/0

 

3255
/0

 

3667
/0

 

2705
/0

 

2705
/0

 

2621
/0

 

3357
/0

 

3133
/0

 

ت
حمای

 

1098
/0

 

2157
/0

 

1933
/0

 

2970
/0

 

2970
/0

 

4241
/0

 

6065
/0

 

5914
/0

 

5175
/0

 

5754
/0

 

5754
/0

 

5119
/0

 

5337
/0

 

3627
/0

 

4069
/0

 

4583
/0

 

4508
/0

 

5410
/0

 

5242
/0

 

6713
/0

 

5483
/0

 

روابط
 7683
/0

 

7548
/0

 

6767
/0

 

7921
/0

 

7921
/0

 

6786
/0

 

6823
/0

 

6653
/0

 

5914
/0

 

5754
/0

 

5754
/0

 

5119
/0

 

5337
/0

 

5804
/0

 

4069
/0

 

4583
/0

 

5410
/0

 

4508
/0

 

5242
/0

 

5035
/0

 

6266
/0

 

 یآل منف دهیآل مثبت و ا دهیحل ا ن راهییتع .4جدول 

 راه
حل

 

نمونة
 1

 

نمونة
 2

 

نمونة
 3

 

نمونة
 4

 

نمونة
 5

 

نمونة
 6

 

نمونة
 7

 

نمونة
 8

 

نمونة
 9

 

نمونة
 

10
 

نمونة
 

11
 

نمونة
 

12
 

نمونة
 

13
 

نمونة
 

14
 

نمونة
 

15
 

نمونة
 

16
 

نمونة
 

17
 

نمونة
 

18
 

نمونة
 

19
 

نمونة
 

20
 

نمونة
 

21
 

+ 

0846
/0

 

0598
/0

 

0390
/0

 

0496
/0

 

0496
/0

 

0187
/0

 

0510
/0

 

0458
/0

 

0144
/0

 

0144
/0

 

0144
/0

 

0181
/0

 

0144
/0

 

0084
/0

 

0052
/0

 

0222
/0

 

0283
/0

 

0283
/0

 

0454
/0

 

0480
/0

 

0192
/0

 

_ 

0121
/0

 

0171
/0

 

0111
/0

 

0124
/0

 

0124
/0

 

0070
/0

 

0113
/0

 

0102
/0

 

0054
/0

 

0062
/0

 

0062
/0

 

0068
/0

 

0062
/0

 

0042
/0

 

0030
/0

 

0063
/0

 

0081
/0

 

0081
/0

 

0065
/0

 

0060
/0

 

0072
/0

 
 ضریب نزدیکی .5جدول 

 بندی رتبه یکینزد بیضر جهینت

یروابط اجتماع  8788/0  اول 

یاجتماع تیحما  4342/0  دوم 

یانسجام اجتماع  4071/0  سوم 

یاعتماد اجتماع  3740/0  چهارم 

یاجتماع یهنجارها  1967/0  پنجم 
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ترین  مهم 8788/0روابط اجتماعی با ضریب  دشبا توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص 

نمودار الب قها را در  نتایج این گزینه 2. شکل استدر تیم ملی هندبال  سرمایة اجتماعی ةلفؤم

 دهد. راداری نشان می

 
 هندبال یمل میدر ت سرمایة اجتماعیهای  لفهؤمندی ب رتبه .2شکل 

  بحث و نتیجه

 یمل میدر ت سرمایة اجتماعی یها لفهؤم بندی تیو اولو ییشناساپژوهش حاضر  دادن هدف از انجام

روابط اجتماعی، حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد  ةپنج مؤلفبود. نتایج نشان داد  هندبال

بین  سرمایة اجتماعی ةشد های شناسایی ترین مؤلفه اجتماعی به ترتیب مهمهنجارهای  ،اجتماعی

 .اصلی استخراج شد ةمقول 5و  ،کد ثانویه 4کد اولیه،  32همچنین . استبازیکنان تیم ملی هندبال 

 روابط، میدر ت تقبر صدا یمبتن روابط، ها یمیت هم نیب یمیروابط صمروابط اجتماعی شامل 

. است انیبا هواداران و تماشاچ یمیصم روابطو  ،میت رانیبا مد یمیصم وابطر، انیبا مرب یمیصم

و  1تیپشده است.  تبیینهای مختلف  در پژوهش سرمایة اجتماعیبهبود ر دنقش روابط اجتماعی 

 ةیبر سرما یارتباط های مهارت ( در پژوهشی به بررسی ارتباط و میزان تأثیر1395)ش همکاران

                                                 
1. Tip 
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بینی  های ارتباطی توان پیش پرداختند و دریافتند که مهارت یورزش یها سازماندر  یاجتماع

دریافتند که بین ( 1394) زاده و کیاکجوری در پژوهش مشابهی، یوسفرا دارد.  سرمایة اجتماعی

دارد.  داری وجوداسازمان ارتباط مثبت و معن سرمایة اجتماعیهای ارتباطی مدیران با  مهارت

در  سرمایة اجتماعیهای کاری به بهبود  روابط در تیم اعالم کردندنیز ( 2018)ش و همکاران 1وانگ

سازمانی برای بهبود  ( دریافتند ارتباطات درون2014)ش دارسی و همکاران. شود میمنجر  افراد

تیپ های  با نتایج پژوهش از پژوهش نتایج این بخش ،بنابراین. دارد اهمیت بسیار سرمایة اجتماعی

و دارسی و  ،(2018)شو همکاران وانگ، (1394) زاده و کیاکجوری یوسف، (1395)ش همکاران و

های  د، روابط اجتماعی یکی از مؤلفهآمگونه که  همان. سوست همخوان و هم (2014)ش همکاران

های  شود مربیان سعی کنند از سبک توصیه می ،رو ازاین. استبازیکنان هندبال  سرمایة اجتماعی

و ورزشکاران  ها آنتری بین  تا روابط صمیمی کنندری خود استفاده تر در مربیگ رهبری منعطف

روابط صمیمی  نیزهای ورزشی  توانند در ساعات خارج از فعالیت مربیان می ،. همچنیندشوایجاد 

 داشته باشند.با بازیکنان 

 تیحماشامل  است؛بازیکنان هندبال حمایت اجتماعی  سرمایة اجتماعیاز متغیرهای دیگر 

، دوستان یاز سو یعاطف تیحما، ها یمیت هم یاز سو یعاطف تیحمای، مرب یاز سو یعاطف

 یاز سو یمال تیحماو  ،میمسئوالن ت یاز سو یمال تیحما، خانواده یاز سو یعاطف تیحما

و حمایت  سرمایة اجتماعیبین ( در پژوهشی به بررسی ارتباط 1395) سعیدی و عاشوری. خانواده

. شاید به دلیل یستدار ناارکنان پرداختند و دریافتند که این ارتباط معنشده در ک اجتماعی ادراك

اکبری و . دشو آماری و نوع ابزار مورد استفاده این اختالف در نتایج مشاهده می ةجامعتفاوت در 

و حمایت اجتماعی  سرمایة اجتماعیداری بین  امعنارتباط مثبت و  اعالم کردند( 1396)ش همکاران

( در پژوهش خود دریافتند که 1392)ش همچنین وثوقی و همکاراننان وجود دارد. شده در ز درك

( 2015)ش و همکاران 2دای. گذارد می داراتأثیر مثبت و معن سرمایة اجتماعیحمایت اجتماعی بر 

از بنابراین نتایج این بخش . در ارتباط است با حمایت مالی سرمایة اجتماعی اعالم کردندنیز 

                                                 
1. Wang 

2. Dai 
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(، وثوقی و 1396)ش (، اکبری و همکاران1395) سعیدی و عاشوریهای  ج پژوهشبا نتایپژوهش 

به مدیران  رو، ازاین .سوست ( همخوان و هم2015)ش و دای و همکاران ،(1392)ش همکاران

)مالی  های اجتماعی با وضع حمایتد شو های هندبال توصیه می خصوص تیم های ورزشی و به تیم

کارگیری  به هایی مانند حمایتبهبود بخشند؛  را بازیکنان جتماعیسرمایة ا کنندو عاطفی( سعی 

شناسی در کنار تیم، جوایز تشویقی در صورت عملکرد مطلوب، مالقات مداوم با  مشاوران روان

 عوامل درگیر. همةفع موانع پیش روی بازیکنان و و اعالم آمادگی رؤسا برای ر ،رؤسای فدراسیون

داشتن اهداف بازیکنان هندبال بود.  سرمایة اجتماعیهای  فهانسجام اجتماعی از دیگر مؤل

بودن  مهم، ها یمیت بودن مشکالت هم مهم، دانستن میاز ت یرا جزئ خود، ها یمیت مشترك با هم

از مفاهیم مربوط  ها یمیت خانواده بودن با هم هم حسو  ،میدر رفع مشکالت ت یسع، میمشکالت ت

سرمایة ( در پژوهش خود نشان دادند که 1392) ساعی عمویی و. استبه انسجام اجتماعی 

سرمایة  اعالم کردند( 2016)و بیالل  1کاراسکوبا انسجام اجتماعی در ارتباط است.  اجتماعی

هایی نیز دارند.  دیگر تفاوت با یک اما، ؛ندا و انسجام اجتماعی از مفاهیم نزدیک به هم اجتماعی

سرمایة بررسی نقش انسجام گروهی در »با عنوان در پژوهشی  ،(1394)ش صابری و همکاران

و  سرمایة اجتماعی، دریافتند بین «ای فوتبال استان فارس( )مورد مطالعه: بازیکنان حرفه اجتماعی

خوبی برای  ةکنند بینی داری وجود دارد و انسجام گروهی پیش امعن ةرابطگروهی و ابعاد آن ام جانس

اهداف  شود های ورزشی )تیم هندبال( توصیه می مدیران تیمبه  ،بنابرایناست.  سرمایة اجتماعی

مربیان به صورت مداوم با بازیکنان در و  کنند،نان حس مهم بودن القا ، به بازیککنندتیم را شفاف 

 کنند.همکاری تیمی برای پیشبرد اهداف فردی و تیمی صحبت خصوص اهمیت 

، ها یمیت اعتماد به هم. استد اجتماعی این پژوهش اعتما شده در های شناسایی از دیگر مؤلفه

به  کنانیباز اعتماد، میکل کادر ت نیبر اعتماد ب یمبتن روابط، ها یمیت هم نیقابل اعتماد ب طیمح جادیا

سرمایة از مفاهیم این بعد )اعتماد اجتماعی(  (ان)سرپرست میبه مسئوالن ت کنانیباز اعتمادو  ،انیمرب

میانگین اعتماد اجتماعی افراد  اعالم کردند( 1396و هاشمی ) سبحانی. استبازیکنان  اجتماعی

. استدار  امعنکننده در ورزش همگانی بیشتر از سایر افراد و این تفاوت از نظر آماری  شرکت

                                                 
1. Carrasco 
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اهمیت  ،بنابرایناست.  سرمایة اجتماعیاعتماد رکن اصلی  دریافتند( 1395)ش توکلی و همکاران

. نتایج پژوهش در این استمشخص  کامالً سرمایة اجتماعیز ابعاد یکی ا منزلةاعتماد اجتماعی به 

( همخوان و 1395)ش ( و توکلی و همکاران1396های سبحانی و هاشمی ) قسمت با نتایج پژوهش

در تیم بین  شود حس اعتماد را های ورزشی و مربیان توصیه می رو به مدیران تیم . ازاینسوست هم

 دوری کنند.کند  سلب میرا ها  رهایی که اعتماد آنبازیکنان افزایش دهند و از کا

. هنجارهای تیم شامل بودکه مشاهده شد هنجارهای اجتماعی  ای نتیجهآخرین  ،سرانجام

)در زمان  تیفعال یو سرپرستان برا انیبا مرب یهماهنگیم، مناسب در ت رفتار، انیمشورت با مرب

 یرفتارها، مناسب با هواداران یرفتارهاامل و هنجارهای مربوط به جامعه ش مناسب پوشش، اردو(

مناسب در جامعه مطابق با  یرفتارهای، متناسب با شئون اسالم یرفتارها، انیمناسب با تماشاچ

سرمایة بین  اعالم کردند( 1391)ش زاده و همکاران عباس. استی از هنجارشکن زیپرهو  ،فعر

نتایج  ،داری وجود دارد. بنابراین امعنط )آنومی اجتماعی( ارتبا و هنجارهای اجتماعی اجتماعی

. سوست ( همخوان و هم1391)ش زاده و همکاران پژوهش در این بخش با نتایج پژوهش عباس

ها را توجیه  اطالعات الزم به بازیکنان آن ةارائشود با  های ورزشی توصیه می به مربیان تیم ،رو ازاین

 ةمشاهددر صورت  و استو جامعه ضروری که رعایت هنجارهای اجتماعی حاکم بر تیم  کنند

 شود. داده ها تذکر ازیکنان به آناز سوی ب  ناهنجاری

با توجه به . است داشتهتیم ملی هندبال در چند سال اخیر نتایج ضعیفی  آمدطور که  همان

و جایگاه  وضعیتباید تیم ملی هندبال ای که وجود دارد  بالقوه امکاناتاستعدادهای فردی و 

بالقوه به  تواناند که این  رسد عوامل زیادی دست در دست هم داده . به نظر میداشته باشدبهتری 

این عوامل در د. که استحقاق آن را دارشود در جایگاهی و مانع قرارگیری تیم ملی  فعلیت نرسد

، تعویض مکرر رئیس فدراسیون، تغییرات ای، استقبال کم مردم نگاه اول شامل سهم کم رسانه

 عامل زیربنایی دیگرها  و ده ،مشارکت کم، امکانات کم، مشکالت اقتصادی، در کادر فنیمکرر 

در  سرمایة اجتماعیو آن وضعیت نامناسب  دارندمشترك  ای این عوامل ریشه ةهمکه  است

هندبال نتوانسته مثل فوتبال و والیبال اقبال و محبوبیت عمومی کسب  مثالً. استورزش هندبال 

زیاد شود و  ،دولتی بخش چه بخش خصوصی چه ،گذاری آن انگیزه برای سرمایه متعاقبکند که 
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سرمایة مستقیم محبوبیت و  ةنتیج هندبال ای سهم کم رسانه . نیزمشکالت اقتصادی رفع شود

، سرمایة اجتماعی ،یابی کنیم مشکالت را ریشه همة. اگر بخواهیم است نامناسب هندبال اجتماعی

این  ،. پساستثیرگذار أت ،رفع مشکل ةزمینمهیا کردن  در قالبم و غیرمستقی چهمستقیم  چه

سرمایة ها  لفهؤمراه را باز کرده که با تقویت این  سرمایة اجتماعیهای  لفهؤمتحقیق با شناسایی 

از  بسیاری سرمایة اجتماعیبهبود  ةواسطپیدا کند و به  بهبوددر تیم ملی هندبال  اجتماعی

 .فراهم آیدتا حدود زیادی ها  زمینه برای رفع دیگر مشکالت و ضعفشود و  کن  مشکالت ریشه

روابط اجتماعی با اختالف باالیی  ،به لحاظ اولویت و اهمیت ،نتایج آزمون تاپسیس نشان داد

حمایت اجتماعی و انسجام اجتماعی و است و همچنین  سرمایة اجتماعیهای  لفهؤمتر از دیگر  مهم

های بعدی اهمیت قرار دارند و در  در ردها اختالف کم نسبت به هم اعتماد اجتماعی به ترتیب ب

پس اگر مدیر در  اولویت آخر را دارد. سرمایة اجتماعیهای  لفهؤمهنجارهای اجتماعی بین  نهایت

 ةرابطبرقراری ابتدا باید به دنبال  ،هندبال توسعه دهدرا در  سرمایة اجتماعینظر داشته باشد که 

و هواداران روابط  ،بازیکنان، مربیان، مدیرانبدین صورت که  ؛ارکان تیم باشدصمیمی متقابل بین 

های  تواند از طریق استفاده از سبک و این مهم می صمیمی و مبتنی بر صداقت در تیم داشته باشند

برای ارتباط بیشتر  ایجاد روابط خارج از ساعات ورزشی، بها دادن به کار تیمیرهبری منعطف، 

ترین سرمایه، استفاده از  بزرگ در جایگاهتجلیل و تمجید از تماشاگران و هواداران ، افراد با هم

. پس از روابط به دست آید و غیره ،دیگر ارکان هبمدیریت مشارکتی به منظور نزدیک شدن مدیران 

مشاهده شد که حمایت اجتماعی و انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی به ترتیب با اجتماعی 

 بر اساسها  لفهؤماین  تالش شودکه باید  گیرند قرار میهای بعدی اولویت  در رده اختالف کم

البته باید د. های اجتماعی کمترین اهمیت را داردر آخر هم هنجار .دنشو تقویت توضیحاتی که آمد

و ...  ،زمان، هزینه، انرژیبندی بدین منظور انجام شده که مدیر گاهی به لحاظ  این اولویت گفت

 ةلفؤموگرنه هر پنج  کند؛بهبود شرایط اقدام  برایاولویت و اهمیت متغیرها  بر اساسر است ناچا

دارند و برای داشتن   العاده ثر اهمیت فوقؤم سرمایة اجتماعیدستیابی به  جهتشده  شناسایی

 اهمیت داده شود.متغیرها  همةواقع شود احتیاج است به ثر ؤمکه بتواند مفید و  سرمایة اجتماعی

سرمایة گذاری در  برای افزایش کیفیت زندگی و شادمانی مردم، سرمایهبه صورت کلی، 
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در  موضوعاین (. Gainey 2011: 120) گذاری اقتصادی است بسیار ارزشمندتر از سرمایه اجتماعی

ای  هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه سرمایة اجتماعیدون ب کند. مورد ورزشکاران نیز صدق می

با تکیه بر  اقتصادی و صرفاً ةسرمایو جوامع انسانی بدون  ،ها ها، سازمان از گروه بسیاری .رسد نمی

سرمایة نسانی بدون ا ةمجموعاما هیچ  .اند به موفقیت دست یابند انسانی و اجتماعی توانسته ةسرمای

 ناهد. تیم ملی هندبال نیز از این قائده مستثاقدامات مفید و هدفمند انجام دتواند  نمی اجتماعی

 ةسرمایها ) بروز حداکثری دیگر سرمایهبرای  ییزیربنا منزلةبه  سرمایة اجتماعینیست و تقویت 

های  کالم آخر اینکه شناسایی مؤلفه باید مد نظر قرار گیرد. و غیره( ،انسانی، اقتصادی، فکری

کسب  تواند بر می ها لفهؤمو تالش جهت تقویت این  های ورزشی بازیکنان تیم سرمایة اجتماعی

. امید است مدیران دهد نشان میپژوهش حاضر را  دادن که لزوم انجام بگذارد مثبت اثر بهتر نتایج

همچنین . استفاده کنندهای خود  بهبود عملکرد تیم جهتهای ورزشی از نتایج این پژوهش  تیم

 ها ترین آن که بزرگهایی وجود داشت  محدودیتست در مراحل تکمیل پژوهش موجود ا گفتنی

باشند و تالش شد تا آنجا که مسلط  سرمایة اجتماعیکه به بحث  بود پیدا کردن بازیکنان و مربیانی

 موضوعکه تحصیالت و سواد مناسب و مرتبط با امکان دارد از کسانی برای مصاحبه استفاده شود 

ار صرف بسی ةهزینانرژی و  و ها زمان توزیع و پر کردن پرسشنامه زمینةهمچنین در  .داشته باشند

 اعتبار بیشتری برخوردار باشد.شد که خروجی تحقیق از 
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