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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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 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/07/29 :ـ تاریخ پذیرش)1399/01/31 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال بود .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی
و از نظر روش گردآوری دادهها آمیخته به صورت کیفی و کمّی است .جامعة آماری بخش کیفی پژوهش شامل استادان مدیریت ورزشی
(آشنا با مفاهیم سرمایة اجتماعی) ،بازیکنان ،مربیان ،و مدیران صاحبنظر در باشگاههای لیگ برتر هندبال بودند که به صورت گلولهبرفی
انتخاب شدند و حجم نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت ( 12مصاحبه با  11نفر) .جامعة آماری بخش کمّی پژوهش شامل
بازیکنان تیم ملی هندبال بزرگساالن (آقایان) ،کادر فنی ،و مدیران باشگاههای لیگ برتر هندبال بودند و بر اساس روش نمونهگیری
هدفمند به عنوان نمونة تحقیق مشخص شدند ( 21نفر) .ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامة مستخرج از بخش کیفی بود که با توجه به
روش تاپسیس طراحی شده بود .این پرسشنامه به صورت کلی نشاندهندة پنج مؤلفة سرمایة اجتماعی بود؛ شامل هنجارهای اجتماعی،
انسجام اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی .نتایج نشان داد مؤلفههای روابط اجتماعی ،حمایت اجتماعی،
انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،و هنجارهای اجتماعی به ترتیب مهمترین مؤلفههای سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبالاند.
بنابراین ،توجه به هر یک از این مؤلفهها با توجه به ترتیب اهمیت آنها میتواند کیفیت تیم ملی هندبال را بهبود بخشد و به کسب نتایج
بهتر در بعد عملکرد و بهبود روابط متقابل و راضیکننده با سرمایههایی مثل هوادارها و دیگر گروههای مرتبط با تیم ملی منجر شود.

کلیدواژگان
انسجام اجتماعی ،تیم ملی هندبال ،حمایت اجتماعی ،روابط اجتماعی ،سرمایة اجتماعی.

 رایانامة نویسندة مسئولali_saberi1364@ut.ac.ir :
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مقدمه
نهاد ورزش ،به منزلة پدیدهای اجتماعی و فرهنگی ،این قابلیت را دارد که افراد را در شبکهای با
روابط اجتماعی پیچیده به تعامل و کنش متقابل وادارد و عرصة ظهور رفتارها ،نگرشها ،ارزشها،
و بازنماییهای خاص و مهم شود (فتحی  )28 :1388که موجب ایجاد انگیزه ،الهامبخشی ،و
روحیة اجتماعی در جامعه میشود .صاحبنظران و پژوهشگران حوزههای مختلف جامعهشناسی،
روانشناسی ،علوم ورزشی ،مدیریت ،و  ...برای ورزش و مسابقات و جشنوارههای ورزشی کارکرد
و اهداف و نقشهای مختلف تبیین کردهاند که از آنها میتوان به بسیج منابع انسانی و مالی،
تشکیالت سازمانیافته ،گسترش روابط بینالملل و ارتباطات میانفرهنگی ،تقویت تفاهم و توسعة
صلح ،تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی ،نوعی
سرگرمی و تفریح عمومی و رسانهای ،ارتقای سالمت روانی و جسمی ،افزایش اعتماد ،رشد
توریسم ،تخلیة هیجانات و انفعاالت روحی ،پرورش اخالق انسانی و اجتماعی ،تقویت و ارتقای
سرمایههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و انسانی ،ترویج مکانیسم یادگیری ،ایجاد بستر برای
شکلگیری باورها و مهارتها و رفتارها و عادات و نقشها و هویت ،و غیره اشاره کرد (مرادی و
مصطفایی  .)56 :1393یکی از مواردی که مطرح شد سرمایة اجتماعی است.
کاربرد سرمایة اجتماعی در حوزههای مختلف باعث شده این مفهوم معانی بسیار متفاوتی به خود
بگیرد و به همین دلیل در تعریف آن اختالفنظرهایی نیز بروز کرده است ( Stevenson 2016:

 .)995این مفهوم ،به شبکهها و هنجارها و ادراکاتی اشاره میکند که فعالیتهای همکارانه در درون و
بین گروههای افراد را تسهیل میکند ( .)Forsdike et al 2019: 483از نظر کلمن )1988( 1نیز ایدة
بنیادی نهفته در پشت سرمایة اجتماعی این است که یک فرد میتواند از طریق انباشتن روابط با دیگر
افراد ارزشهایی را به دست آورد .به عبارتی ،وقتی افراد هنگام نیاز به منابع حمایتی بیشتری
دسترسی داشته باشند گفته میشود این افراد سرمایة اجتماعی بیشتری دارند .در نتیجه ،شانس
بیشتری برای دستیابی به اهداف خود دارند ( .)Yang & Farn 2009: 212با توجه به این تعاریف
پراکنده ،بهتر است سرمایة اجتماعی را مفهومی در نظر بگیریم که متشکل از مؤلفههایی نظیر حمایت
1. kolman
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از یکدیگر ،مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،روابط متقابل اجتماعی ،اعتماد به دیگران ،انسجام بین
آحاد اجتماعی ،و  ...است ( .)Gupta et al 2018: 106در حوزههای خاص ،نظیر ورزش ،شاید
مهمتر از مفهوم سرمایة اجتماعی دستیابی به نحوة شکلگیری آن در بافت ورزش و کارکردهای
عملی آن باشد .ورزش قهرمانی یکی از وجوه نهاد ورزش است که میتواند بر شکلگیری سرمایة
اجتماعی مؤثر باشد .در واقع ،قهرمانان ورزشی به دلیل موقعیت اجتماعی خود و موفقیتهای
ورزشی که کسب کردهاند احتماالً از سرمایة اجتماعی قابل توجهی برخوردارند.
بیان مسئله
باشگاههای ورزشی مستقر در جامعه مدتهاست مراکز اصلی توسعة سرمایة اجتماعی در نظر
گرفته شدهاند ( .)Adams 2014: 556ارتباط بین ورزش و سرمایة اجتماعی و سالمت جامعه به
افزایش برنامههای ورزش برای توسعه منجر شده است ( .)Spaaij 2011: 27اسپایج ()2011
استدالل میکند که بیشتر افراد برای لذت بردن و سالمتی و در کنار دوستان و خانواده درگیر
ورزش هستند .او در مطالعة خود دربارة ورزش روستایی استرالیا دریافت که کلوپهای ورزشی،
هم به عنوان مراکز اجتماعی ،تقویتکنندة تعامل اجتماعی هستند که از سالمت جسمی و روانی
بهرهمند میشوند ،و هم سرمایة اجتماعی ساختاری و شناختی را منعکس میکنند و هم باعث
ایجاد پیوند و ایجاد سرمایة اجتماعی میشوند.
با نگاهی به پیشینة مباحث مربوط به سرمایة اجتماعی معلوم میشود مدلهایی برای سرمایة
اجتماعی ،هم در داخل هم در خارج از ایران ،برای انواع سازمانها ارائه شده است .اما در زمینة
ورزش بهخصوص داخل ایران این بخش مغفول مانده است .پس ،به نظر میرسد با توجه به تنوع
مدلهای موجود و همچنین تنوع ساختار زمینهای سرمایة اجتماعی بررسی آن در حیطة
سازمانهای ورزشی ضروری است .زیرا از نظر اهداف و شرایط زمینهای با سازمانهای دیگر
متفاوتاند .آنچه موجب توجه محققان ورزشی به سرمایة اجتماعی شده این است که نوع و میزان
تعامل اجتماعی انسانها در حوزة ورزش چه پیامدهایی میتواند برای کل جامعه داشته باشد .مثالً،
در بسیاری از این تحقیقات مشخص شده افراد فعال در حوزة ورزش سرمایة اجتماعی بیشتری
دارند و در نتیجه از اعتماد اجتماعی بیشتری برخوردارند.
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تا کنون پژوهشهای زیادی در ارتباط با تأثیر ورزش بر بهبود سرمایة اجتماعی افراد انجام شده است.
اما ،پژوهشی که به بررسی سرمایة اجتماعی در ردة ورزش قهرمانی و حرفهای پرداخته باشد مشاهده نشد.
در واقع ،تأکید پژوهشهای قبلی بر ورزش تفریحی و تربیتی بوده و به تأثیر مشارکت در این نوع
ورزشها بر بهبود سرمایة اجتماعی توجه نشده است .بنابراین شناسایی مؤلفههای سرمایة اجتماعی در
ورزشکاران تیمهای ورزشی (در سطح قهرمانی و حرفهای) از نوآوریهای این پژوهش است.
بررسی و مطالعة عواملی همچون مؤلفههای سرمایة اجتماعی تیمهای ورزشی از آن جهت
حائز اهمیت است که سازوکارهای زیربنایی که ورزشکاران تیمهای مختلف ورزشی ،از جمله
هندبال ،را برای حضور در تیمهای ورزشی شدت میبخشند مشخص میکند و به عوامل مهم
اجتماعی اجازه میدهد به طور مؤثر این عوامل تشدیدکنندة حضور بازیکنان در تیمهای ملی
ورزشی را هدف قرار دهند .به این موضوع نیز باید توجه داشت که مفهوم سرمایة اجتماعی
مسئلهای است که به واسطة آن فرد شرایط الزم را به منظور مصرف ورزشی و مشارکت مؤثر و
فعال در عرصههای ورزشی (حضور در تیمهای ورزشی ملی) کسب میکند .بنابراین ،ایجاد هر
گونه اختالل در این فرایند موجب بیاعتنایی به ورزش و عدم مشارکت آگاهانة افراد در تیمهای
ورزشی بهویژه بین ورزشکاران تیمهای ملی خواهد شد .بدیهی است با انجام دادن اینگونه
پژوهشها و بر اساس یافتههای چنین مطالعاتی میتوان با شناخت کافی نسبت به عوامل و
مؤلفههای مهم سرمایة اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش بازیکنان ،برای حضور در تیمهای ورزشی در
سطح ملی و برنامهریزیهای الزم در زمینه ایجاد شرایط مورد نیاز برای ترغیب هر چه بیشتر برای
حضور پررنگ این بازیکنان در تیمهای ورزشی ،که نهایتا منجر به بهبود عملکرد آنها گردد.
سرمایة اجتماعی اصلی محوری برای دستیابی به توسعه به شمار میآید و مدیرانی موفق
قلمداد میشوند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعة سرمایة اجتماعی بیشتر نایل شوند.
سرمایة اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایة فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا میکند و شبکهای
از روابط میان انسانها و سازمانها را دربرمیگیرد .همچنین روشن است که سرمایة اجتماعی
پدیدهای اجتماعی است و بیتوجهی به آن میتواند عواقب ناگواری در پی داشته باشد؛ از جمله
ناپایدار شدن روابط اجتماعی ،کاهش میزان همبستگی اجتماعی ،از رونق افتادن فعالیتها ،از میان
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رفتن اعتماد اجتماعی .با توجه به اینکه ورزشکاران از سرمایههای انسانی مهم کشورند ،هنگامی که
سرمایة اجتماعی و ابعاد آن بین ورزشکاران به وجود می آید و گسترش مییابد ،سبب میشود
ورزشکاران برای کسب نتایج بهتر بیشتر تالش کنند .آگاهی از مؤلفههای سرمایة اجتماعی
ورزشکاران و دانستن نوع ارتباط آنان با یکدیگر برای هر نوع برنامهریزی اجتماعی و فرهنگی از
طرف مدیران ورزشی الزامی و ضروری است (.)Zhou & Kaplanidou 2018: 494
امروزه ،اکثر سازمانها از بیاعتمادی و ارتباطات بسته و رسمیت بیش از حد رنج میبرنـد.
بایـد تغییراتی در زمینة اعتمـاد متقابـل شخصـی بیشـتر ،ارتباطـات بـازتر ،و انعطـافپـذیری
شخصـی و سازمانی بیشتر ایجاد کرد و در این میان محیطهای ورزشی از این قاعده مستثنا نیستند.
زیرا با کمبود تعامالت ،ارتباطات میان فردی و گروهی ،احساس هویت ،اعتماد پایین ،کار تیمی و
مشارکت ضعیف میان عوامل فنی (بازیکن ،مربی ،و غیره) و اداری (کارکنان اداری مرتبط) روبهرو
هستند ( .)Kumar et al 2018: 553سازمانهای ورزشی مـیتواننـد بـا سـرمایهگذاری در زمینة
سرمایة اجتماعی بر دانش ،مهارت ،و شایستگیهای عوامل فنی و اداری و همچنـین در سرمایة
ساختاری خودـ از قبیل دارایی فکری ،نوآوری ،فرایندها و روشهای کـاری ،یـادگیری ،و غیرهـ
به حدی مناسب دست یابند .وجود میزان قابل قبولی از سرمایة اجتماعی موجب تسهیل کنشهای
اجتماعی میشود؛ طوری که در مواقع بحرانی میتوان برای حل مشکالت از سرمایة اجتماعی ،به
منزلة اصلیترین منبع حل مشکالت و اصالح فرایندهای موجود ،سود برد .ازاینرو شناسایی
عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایة اجتماعی اهمیت بسزایی دارد (.)Grodecki 2017: 463
گفتنی است دلیل انتخاب تیم ملی هندبال عملکرد چند سال گذشتة این تیم (تیمهای بزرگساالن،
نوجوانان ،جوانان ،بانوان) نسبت به چند سال قبل از آن است .تیم ملی بزرگسال هندبال ایران نسبت
به چند دورة گذشته عملکرد چندان مناسبی در رقابتهای بینالمللی نداشته است (عدم کسب سهمیة
المپیک و عدم موفقیت در رقابتهای آسیایی از جملة آنها است) .البته دالیل بسیاری برای این
ناکامیها وجود دارد (تغییر  6رئیس فدراسیون طی  6سال ،ضعف کادر فنی ،عدم آمادگی بازیکنان ،و
غیره) .اما ،به نظر میرسد افزایش سرمایة اجتماعی همانند سایر سرمایههای مالی ،فکری ،و انسانی به
بهبود عملکرد منجر میشود ( .)Clopton 2011: 372زیرا بررسی سطحی مشکالتی که تیم ملی
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هندبال با آنها روبهروست نشان میدهد اکثر این مشکالت یا نتیجة مستقیم ضعف در سرمایة
اجتماعی است یا سرمایة اجتماعی قوی به منزلة یک زمینة الزم و مؤثر میتواند تأثیری بسزا در رفع
مشکالت و ضعفها داشته باشد .بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که
مؤلفههای سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال کداماند و چگونه رتبهبندی میشوند.
مبانی نظری
1

اصطالح سرمایة اجتماعی قبل از سال  1916در مقالة هانیفان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح

شد .اما نخستین بار در اثر کالسیک جین جاکوبز ،)1961( 2با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ
امریکایی ،به کار رفته است .جاکوبز در این اثر توضیح داده شبکههای اجتماعی فشرده در
محدودههای حومة قدیمی و مختلط شهری صورتی از سرمایة اجتماعی را تشکیل میدهند .گلن
لوری اقتصاددان نیز ،مانند ایوان الیت 3جامعهشناس ،اصطالح سرمایة اجتماعی را در دهة 1970
برای توصیف مشکل توسعة اقتصادی درونشهری به کار برد و در دهة  1980جیمز کلمن در
معنای وسیعتر از این اصطالح استقبال کرد (گنجی و زارع غیاثآبادی  .)111 :1394در واقع
سرمایة اجتماعی با اینکه پیچیدگیهای مفهومی و موضوعی دارد موضوعی پرکاربرد و جذاب
برای پژوهشگران به شمار میرود (شفیعا و شفیعا .)142 :1391
همانند سایر مفاهیم مربوط به سرمایه (فکری ،انسانی ،مالی ،و  ،)...سرمایة اجتماعی نیز در
تعریف محدودیتهای خاص خود را دارد ( .)Posner & Boix 2016از دیدگاه حسن 4و
همکارانش ( )2017و جه 5و چن ( ،)2015سرمایة اجتماعی میزان گرایش نوعدوستانة افراد و
سطح اعتماد متقابل در اجتماع است .در واقع ،سطح باالی سرمایة اجتماعی در افرادی دیده
میشود که قابل اعتمادتر ،روابط آنها بیشتر بر پایة تعاون و همکاری بوده و کمتر خودمحور باشند
( .)Jha & Cox 2015در واقع ،سرمایة اجتماعی زمانی افزایش مییابد که میزان وابستگی متقابل
بین افراد زیاد باشد (.)Sabatino 2019: 358
1. Hanifan
2. Jain Jakoob
3. lite
4. Hasan
5. Jha
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سرمایة اجتماعی برای افراد دارای اهمیت استراتژیک است و به نتایج مثبت برای افراد منجر
میشود ( .)Kwon & Adler 2014: 415مثالً در پژوهشهای بوزیونلس )2015( 1و ریچاردسون 2و
کلیهر ( )2015سرمایة اجتماعی عاملی جهت موفقیت شغلی بیشتر معرفی میشود .سرمایة اجتماعی
منبعی است که در اختیار افراد جامعه قرار میگیرد و در واقع متعلق به جامعه است ( Sabatino
 .)2019: 356از سوی دیگر ،سطوح سرمایة اجتماعی در جوامع گوناگون متفاوت است ( Soulard

 .)et al 2018: 192همچنین ،سرمایة اجتماعی عالج همة مشکالت جامعة مدرن تلقی میشود و به
پیوندها و ارتباطات میان اعضای شبکه به مثابة منبعی باارزش ،که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل به
تحقق اهداف اعضا میانجامد ،اشاره میشود (دیهیمپور و میانداری .)288 :1396
از دیدگاه سازمانی ،برخی پژوهشگران سرمایة اجتماعی را جمع منابع بالفعل و بالقوة موجود
در درون و ناشیشده از شبکة روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف میکنند .آنها با
رویکرد سازمانی جنبههای مختلف سرمایة اجتماعی را در سه طبقه جـای میدهند :سـاختاری،
رابطهای ،شناختی (دیانی و همکاران .)94 :1391
 .1جنبة ساختاری :بعـد سـاختاری سرمایة اجتماعی شـامل الگوهای پیوند میان شبکه و
ترکیـب سـازماندهی شـبکه و تناسب سازمانی میشود .بعد ساختاری از شکل ساختاری،
تنـوع ،مرکزیت ،و نقش مرزبـانی مـشارکتکننـدگان در شـبکه منـتج میشود .جنبة
ساختاری در جامعه روابط افقی و روابط عمـودی به وجود میآورد و از این طریق سرمایة
اجتماعی کل جامعه را تقویت میکند .در واقع ،بعد ساختاری پیکربندی غیرشخصی روابط
بین مردم یا واحدها شناخته میشود (.)Hennekam 2019: 315
 .2جنبة شناختی :بعـد شناختی دربرگیرنـدة میـزان اشـتراك کارکنان درون یک شـبکة
اجتمـاعی ،در یـک دیـدگاه ،یـا درك مشترك میان آنان است و مانند بعد ارتباطی به
ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان مـیپـردازد؛ ماننـد زبـان و کـدهـای مشترك و
روایتهای مشترك (.)Hennekam 2019: 315

1. Bozionelos
2. Richardson
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 .3جنبة رابطهای :بعد رابطهای توصیفکنندة روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به سبب سابقة
تعامالتشان برقـرار مـیکننـد .این مفهوم بر روابط خاصی کـه افـراد دارنـد تمرکـز میکند؛ مثـل
احترام و دوستی که بر رفتار آنها تأثیر میگذارد .بـه واسـطة ایـن روابط شخصی مستمر است که
انگیزههای اجتماعی ،مثل خونگرمی و تأیید ،تحقق مییابد .در واقع ،بعد رابطهای شامل اعتماد و
اعتمادبهنفس بینفردی ،احساس نزدیکی و همبستگی بینفردی است ( .)Hennekam 2019این
بعد از اهمیت بسیار برخوردار است (.)Elfenbein & Zenger 2014: 226
پیشینه

تحقیقات بسیاری در زمینة سرمایة اجتماعی و بهخصوص سرمایة اجتماعی در ورزش صورت گرفته
است .چون ورزش یکی از موضوعاتی است که به پرورش مؤلفههای سرمایة اجتماعی در جامعه بسیار
کمک میکند .گرودکی ( )2019در تحقیق خود دربارة سرمایة اجتماعی به این نتیجه رسید که توسعة
سرمایة اجتماعی هواداران به صورت گام به گام رخ میدهد .مثالً ،سرمایة اجتماعی هواداران در سکوها
شکل میگیرد و سپس به کل جامعه سرایت میکند .فورسدیک 1و همکارانش ( )2019دریافتند که
شرکت در باشگاههای ورزشی نقش مؤثری در بهبود سرمایة اجتماعی زنان دارد .در هند نیز کومار و
همکارانش ( )2018اعالم کردند مشارکت در فعالیتهای ورزشی و بهخصوص رویدادهای ورزشی به
افزایش و بهبود سرمایة اجتماعی افراد منجر میشود .ژو و کاپالنیدو ( )2018به بیان این موضوع پرداختند
که مشارکت در رویدادهای ورزشیـ به هر شکل؛ داوطلب ،هوادار ،تماشاچی ،بازیکنـ به بهبود سرمایة
اجتماعی افراد میانجامد .اوکایاسو 2و همکارانش ( )2015نیز دریافتند که حضور افراد در باشگاههای
ورزشی میتواند باعث بهبود مؤلفههای اجتماعی افراد و افزایش سرمایة اجتماعی آنها شود.
در ایران ،در حوزة سرمایة اجتماعی ،تحقیقات بسیاری انجام شده است .اما در حیطة ورزش این
نوع تحقیقات کماند و جای کار بسیار دارند .سه نمونه از تحقیقات حوزة ورزش در ایران در ادامه
معرفی میشود .پارسامهر و همکارانش ( )1396در پژوهش خود دریافتند که سرمایة اجتماعی و
مؤلفههای عمدة آن توانستهاند بیش از  15درصد از تغییرات متغیر وابسته ،یعنی مشارکت ورزشی ،را

1. Forsdike
2. Okayasu

شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال ایران

107 

تبیین کنند .محمدی ترکمانی و همکارانش ( )1395به این نتیجه رسیدند که ارتقای سرمایة اجتماعی
هواداران فوتبال از طریق پنج بعد ادراك عدالت ،ایجاد هویت هواداری ،تقویت انسجام اجتماعی،
سیاستهای رسانهای ،آموزشهای حرفهای به بازیکن و هجده زیرمؤلفه قابل دستیابی است .صابری
و همکارانش ( )1394نیز اعالم کردند بین سرمایة اجتماعی و انسجام گروهی و ابعاد آن رابطة
معناداری وجود دارد و انسجام گروهی پیشبینیکنندة خوبی برای سرمایة اجتماعی است.
پژوهشهای گرودکی ( ،)2019فورسدیک و همکارانش ( ،)2019کومار و همکارانش ( ،)2018ژو
و کاپالنیدو ( ،)2018اوکایاسو و همکارانش ( ،)2015دارسی 1و همکارانش ( ،)2014اسپایج ( ،)2011و
پارسامهر و همکارانش ( )1396در ارتباط با تأثیر ورزش بر بهبود سرمایة اجتماعی افراد بود .اما
پژوهشی که به بررسی سرمایة اجتماعی در ردة ورزش قهرمانی و حرفهای پرداخته باشد مشاهده نشد.
در واقع تأکید این پژوهشها بر ورزش حول محور تفریحی و تربیتی بوده و به میزان تأثیری که
مشارکت در این نوع ورزشها بر بهبود سرمایة اجتماعی میگذارد توجه شده است .بنابراین ،شناسایی
مؤلفههای سرمایة اجتماعی در ورزشکاران تیمهای ورزشی (در سطح قهرمانی و حرفهای) از
نوآوریهای این پژوهش است .همچنین ،میتوان با شناسایی این عوامل در سایر رشتههای ورزشی به
مدلی جامع و عمومی و بومی برای مؤلفههای سرمایة اجتماعی در ورزش حرفهای و قهرمانی رسید.
روششناسی

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که به صورت میدانی انجام شد .روش گردآوری دادهها
آمیخته ،به صورت کیفی و کمّی ،بود .جامعة آماری بخش کیفی پژوهش استادان مدیریت ورزشی
(آشنا با مفاهیم سرمایة اجتماعی) و بازیکنان و مربیان و مدیران صاحبنظر در باشگاههای لیگ برتر
هندبال بودند که به صورت گلولهبرفی انتخاب شدند و حجم نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه
یافت ( 12مصاحبه با  11نفر) .جامعة آماری بخش کمّی بازیکنان تیم ملی هندبال بزرگساالن
(آقایان) ،کادر فنی ،و مدیران باشگاههای لیگ برتر هندبال بودند و بر اساس روش نمونهگیری هدفمند
به عنوان نمونة تحقیق مشخص شدند .بدین صورت که پس از بررسیهای انجامشده تعداد  35نفر به
عنوان نمونه مشخص شدند ( 18بازیکن تیم ملی 5 ،نفر کادر فنی 12 ،مدیر باشگاههای لیگ برتر
1. Darcy
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هندبال) .در نهایت ،پس از پخش و جمعآوری پرسشنامههای تحقیق ،تعداد  21پرسشنامه (12
بازیکن 3 ،نفر کادر فنی 6 ،مدیر باشگاه لیگ برتر هندبال) تجزیهوتحلیل شد .ابزار گردآوری تحقیق
پرسشنامة مستخرج از بخش کیفی بود که با توجه به روش تاپسیس طراحی شده بود .این پرسشنامه
به صورت کلی نشاندهندة پنج مؤلفة سرمایة اجتماعی بود؛ شامل هنجارهای اجتماعی ،انسجام
اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،روابط اجتماعی .برای محاسبة پایایی مصاحبه با روش
توافق درونموضوعی دو کدگذار (ارزیاب) از یک دانشجوی مقطع دکتری مدیریت ورزشی
درخواست شد به عنوان همکار پژوهش (کدگذار) در پژوهش مشارکت کند .آموزشها و تکنیکهای
الزم جهت کدگذاری مصاحبهها به ایشان انتقال داده شد .در هر یک از مصاحبهها ،کدهایی که در نظر
دو نفر مشابهاند با عنوان «توافق» و کدهای غیرمشابه با عنوان «عدمتوافق» مشخص میشوند .سپس،
محقق همراه این همکار پژوهش سه مصاحبه را کدگذاری کرد و درصد توافق درونموضوعی ،که به
منزلة شاخص پایایی تحلیل به کار میرود ،با استفاده از رابطة  1محاسبه شد:
()1
تعداد کل کدهای ثبتشده توسط هر دو نفر (محقق و همکار) برابر  ،185تعداد کل توافقها
بین این کدها  ،67و تعداد کل عدمتوافقها بین این کدها  25بود .با استفاده از رابطة  1پایایی بین
دو کدگذار  72/4درصد به دست آمد که از  60درصد باالتر است .بنابراین قابلیت اعتماد
کدگذاریها تأیید شد.
پایایی این پرسشنامه با استفاده از محاسبة آلفای کرونباخ به تأیید رسید .میزان پایایی این
پرسشنامه  0/81بود .روایی تحقیق در بخش کیفی با استفاده از روش تثلیث (مثلسازی) انجام و
تأیید شد .همچنین ،روایی در بخش کمّی ،با استفاده از بررسی نظر خبرگان ،مورد سنجش قرار
گرفت و تأیید شد .همة تجزیهوتحلیلهای انجامشده در بخش کیفی (کدگذاری باز و محوری) با
استفاده از نرمافزار  MaxQDAانجام شد .همچنین به منظور رتبهبندی مؤلفههای شناساییشده
روش تاپسیس به کار رفت (با استفاده از نرمافزار .)BT TopSis SoLver
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نتایج
یافتههای توصیفی مربوط به نمونههای آماری (بخش کمّی) در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  .1یافتههای توصیفی تحقیق

ویژگیهای جمعیتشناختی
سابقة فعالیت

سن

گروهها

فراوانی

درصد

کمتر از  5سال

2

9/5

 5تا  10سال

10

47/6

بیشتر از  11سال

9

42/9

کمتر از  20سال

3

14/3

 21تا  40سال

10

47/6

بیشتر از  41سال

8

38/1

نتایج توصیفی سابقة فعالیت نشان داد  9/5درصد از افراد شرکتکننده در تحقیق کمتر از 5
سال 47/6 ،درصد  5تا  10سال ،و  42/9درصد بیشتر از  11سال سابقة فعالیت دارند .همچنین
مشخص شد  14/3درصد از نمونههای تحقیق کمتر از  20سال 47/6 ،درصد  21تا  40سال ،و
 38/1درصد بیشتر از  41سال سن دارند .همچنین صد درصد نمونههای پژوهش مرد بودند.
بخش کیفی (نتایج کدگذاری باز و محوری)

این مرحله از روش کیفی بالفاصله بعد از اولین مصاحبه انجام میشود .به عبارت دیگر ،محقق
پس از هر مصاحبه شروع به پیدا کردن مفاهیم و انتخاب برچسبهای مناسب برای آنها و ترکیب
مفاهیم مرتبط میکند .مراحل کدگذاری باز عبارت است از:
 .1تحلیل و کدگذاری :در این مرحله پژوهشگر باید به کدگذاری همة رویدادها توجه کند.
ممکن است از درون یک مصاحبه یا متن کدهای زیادی استخراج شود .اما ،وقتی دادهها
مرتب بازنگری شوند کدهای جدید احصا و کدهای نهایی مشخص میشوند.
 .2جدول کدگذاری باز :این مرحله شامل دو قسمت است؛ جدول کدهای اولیة استخراجی
از مصاحبهها و جدول طبقههای استخراجشده از مفاهیم همراه کدهای مفهومی آنها.
ابتدا ،با استفاده از کدگذاری باز  75کد اولیه استخراج شد .در ادامه با نظر همکاران پژوهشی و
چند نفر از استادان دانشگاهی تعداد  29کد اولیة نهایی جدید انتخاب شد و مورد کنکاش کیفی
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قرار گرفت .سپس ،چند کد مفهومی به یک مقوله تبدیل شد .در جدول  1قسمت کوچکی از نتایج
کدگذاری باز بر اساس کدهای مفهومی و مقوالت ارائه شده است.
جدول  .2کدگذاری ثانویه و شکلدهی مقوالت

مقولهها (کدهای محوری)

کدهای ثانویه
مربوط به تیم

هنجارهای اجتماعی
مربوط به جامعه

اعتماد اجتماعی

حمایت عاطفی
حمایت اجتماعی
حمایت مالی

روابط اجتماعی

انسجام اجتماعی

کدهای اولیه
مشورت با مربیان
رفتار مناسب در تیم
هماهنگی با مربیان و سرپرستان برای فعالیت (در زمان اردو)
پوشش مناسب
رفتارهای مناسب با هواداران
رفتارهای مناسب با تماشاچیان
رفتارهای متناسب با شئون اسالمی
رفتارهای مناسب در جامعه مطابق با عرف
پرهیز از هنجارشکنی
اعتماد به همتیمیها
ایجاد محیط قابل اعتماد بین همتیمیها
روابط مبتنی بر اعتماد بین کل کادر تیم
اعتماد بازیکنان به مربیان
اعتماد بازیکنان به مسئوالن تیم (سرپرست)
حمایت عاطفی از سوی مربی
حمایت عاطفی از سوی همتیمیها
حمایت عاطفی از سوی دوستان
حمایت عاطفی از سوی خانواده
نیاز به حمایت عاطفی از سوی دیگران
حمایت مالی از سوی مسئوالن تیم
حمایت مالی از سوی خانواده
روابط صمیمی بین همتیمیها
روابط مبتنی بر صداقت در تیم
روابط صمیمی با مربیان
روابط صمیمی با مدیران تیم
روابط صمیمی با هواداران و تماشاچیان
داشتن اهداف مشترك با همتیمیها
خود را جزئی از تیم دانستن
مهم بودن مشکالت همتیمیها
مهم بودن مشکالت تیم
سعی در رفع مشکالت تیم
حس همخانواده بودن با همتیمیها
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در آخر  32کد اولیه 4 ،کد ثانویه ،و  5مقولة اصلی استخراج شد.
مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  .1مدل مفهومی سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال

پس از بررسیهای انجامشده پنج مؤلفه به منزلة مؤلفههای سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال
شناسایی شد؛ شامل هنجارهای اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،
روابط اجتماعی .به منظور رتبهبندی این مؤلفهها از روش تاپسیس استفاده شد .جدول  3نتایج
ماتریس نرمالیزهشدة مؤلفة سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال را نشان میدهد.
جدول  4نتایج تعیین راهحل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی را نشان میدهد.
جدول  5نتایج محاسبة نزدیکی به راهحل ایدهآل مثبت و منفی و رتبهبندی گزینهها را نشان میدهد.

اعتماد
0/5488

هنجارها
0/2195

حمایت
0/1098
0/2157

روابط
0/7683
0/7548

راهحل
نمونة 1
نمونة 2

0/0846 0/0121
0/0598 0/0171

انجسام اجتماعی مؤلفهها
0/2195
0/2157

نمونة 1
0/5392

0/0390 0/0111

0/2157

نمونة 3

نمونة 2
0/6767

0/4834

0/1933

0/4834

0/1933

نمونة 3

0/0496 0/0124

0/1980

نمونة 4

0/3961

0/7921

0/2970
0/2970

0/2970

نمونة 4
0/1980
0/6786

0/0496 0/0124

0/3961
0/4241

نمونة 5

0/2970
0/2545
0/6823

0/7921

نمونة 5
0/3393
0/6065

0/0187 0/0070

0/4241
0/2274
0/6653

نمونة 6

نمونة 6
0/1516
0/5914

0/0510 0/0113

0/3032
0/2218
0/5914

نمونة 7

نمونة 7
0/1478
0/5175

0/0458 0/0102

0/3696
0/3696

0/5754

نمونة 8

نمونة 8
0/2218
0/5754

0/0144 0/0054

0/4435
0/3288

0/5754

نمونة 9

نمونة 9
0/2466

0/5754

0/0144 0/0062

0/4110
0/3288

0/5119

نمونة 10

نمونة 10
0/2466

0/5119

0/0144 0/0062

0/4110
0/2925

0/5337

نمونة 11

نمونة 11
0/2194

0/5337

0/0181 0/0068

0/5850

0/3050

0/5804

نمونة 12

نمونة 12
0/2287

0/3627

0/0144 0/0062

0/5337

0/2902

0/4069

نمونة 13

نمونة 13

0/4353

0/4069

0/0084 0/0042

0/5078

0/3255

0/4583

نمونة 14

نمونة 14

0/4883

0/4583

0/0052 0/0030

0/5697

0/3667

0/5410

نمونة 15

نمونة 15

0/1833

0/4508

0/0222 0/0063
0/6417

0/2705

0/4508

نمونة 16

نمونة 16

0/1803

0/5410

0/0283 0/0081
0/6312

0/2705

0/5242

نمونة 17

نمونة 17

0/1803

0/5242

0/0283 0/0081
0/6312

0/2621

0/5035

نمونة 18
نمونة 18

0/0874

0/6713

0/0454 0/0065
0/6116

0/3357

0/6266

نمونة 19
نمونة 19

0/0839

0/5483

0/0480 0/0060
0/4196

0/3133

نمونة 20
نمونة 20

0/2350

0/0192 0/0072

_

0/3916

نمونة 21

+

نمونة 21
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جدول  .3ماتریس نرمالیزهشده

جدول  .4تعیین راهحل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی

جدول  .5ضریب نزدیکی

نتیجه
ضریب نزدیکی
رتبهبندی

روابط اجتماعی
0/8788
اول

حمایت اجتماعی
0/4342
دوم

انسجام اجتماعی
0/4071
سوم

اعتماد اجتماعی
0/3740
چهارم

هنجارهای اجتماعی
0/1967
پنجم
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با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص شد روابط اجتماعی با ضریب  0/8788مهمترین
مؤلفة سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال است .شکل  2نتایج این گزینهها را در قالب نمودار
راداری نشان میدهد.

شکل  .2رتبهبندی مؤلفههای سرمایة اجتماعی در تیم ملی هندبال

بحث و نتیجه
هدف از انجام دادن پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای سرمایة اجتماعی در تیم ملی
هندبال بود .نتایج نشان داد پنج مؤلفة روابط اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،اعتماد
اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی به ترتیب مهمترین مؤلفههای شناساییشدة سرمایة اجتماعی بین
بازیکنان تیم ملی هندبال است .همچنین  32کد اولیه 4 ،کد ثانویه ،و  5مقولة اصلی استخراج شد.
روابط اجتماعی شامل روابط صمیمی بین همتیمیها ،روابط مبتنی بر صداقت در تیم ،روابط
صمیمی با مربیان ،روابط صمیمی با مدیران تیم ،و روابط صمیمی با هواداران و تماشاچیان است.
نقش روابط اجتماعی در بهبود سرمایة اجتماعی در پژوهشهای مختلف تبیین شده است .تیپ 1و
همکارانش ( )1395در پژوهشی به بررسی ارتباط و میزان تأثیر مهارتهای ارتباطی بر سرمایة
1. Tip
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اجتماعی در سازمانهای ورزشی پرداختند و دریافتند که مهارتهای ارتباطی توان پیشبینی
سرمایة اجتماعی را دارد .در پژوهش مشابهی ،یوسفزاده و کیاکجوری ( )1394دریافتند که بین
مهارتهای ارتباطی مدیران با سرمایة اجتماعی سازمان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
وانگ 1و همکارانش ( )2018نیز اعالم کردند روابط در تیمهای کاری به بهبود سرمایة اجتماعی در
افراد منجر میشود .دارسی و همکارانش ( )2014دریافتند ارتباطات درونسازمانی برای بهبود
سرمایة اجتماعی اهمیت بسیار دارد .بنابراین ،نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشهای تیپ
و همکارانش ( ،)1395یوسفزاده و کیاکجوری ( ،)1394وانگ و همکارانش( ،)2018و دارسی و
همکارانش ( )2014همخوان و همسوست .همانگونه که آمد ،روابط اجتماعی یکی از مؤلفههای
سرمایة اجتماعی بازیکنان هندبال است .ازاینرو ،توصیه میشود مربیان سعی کنند از سبکهای
رهبری منعطفتر در مربیگری خود استفاده کنند تا روابط صمیمیتری بین آنها و ورزشکاران
ایجاد شود .همچنین ،مربیان میتوانند در ساعات خارج از فعالیتهای ورزشی نیز روابط صمیمی
با بازیکنان داشته باشند.
از متغیرهای دیگر سرمایة اجتماعی بازیکنان هندبال حمایت اجتماعی است؛ شامل حمایت
عاطفی از سوی مربی ،حمایت عاطفی از سوی همتیمیها ،حمایت عاطفی از سوی دوستان،
حمایت عاطفی از سوی خانواده ،حمایت مالی از سوی مسئوالن تیم ،و حمایت مالی از سوی
خانواده .سعیدی و عاشوری ( )1395در پژوهشی به بررسی ارتباط بین سرمایة اجتماعی و حمایت
اجتماعی ادراكشده در کارکنان پرداختند و دریافتند که این ارتباط معنادار نیست .شاید به دلیل
تفاوت در جامعة آماری و نوع ابزار مورد استفاده این اختالف در نتایج مشاهده میشود .اکبری و
همکارانش ( )1396اعالم کردند ارتباط مثبت و معناداری بین سرمایة اجتماعی و حمایت اجتماعی
دركشده در زنان وجود دارد .همچنین وثوقی و همکارانش ( )1392در پژوهش خود دریافتند که
حمایت اجتماعی بر سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد .دای 2و همکارانش ()2015
نیز اعالم کردند سرمایة اجتماعی با حمایت مالی در ارتباط است .بنابراین نتایج این بخش از

1. Wang
2. Dai
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پژوهش با نتایج پژوهشهای سعیدی و عاشوری ( ،)1395اکبری و همکارانش ( ،)1396وثوقی و
همکارانش ( ،)1392و دای و همکارانش ( )2015همخوان و همسوست .ازاینرو ،به مدیران
تیمهای ورزشی و بهخصوص تیمهای هندبال توصیه میشود با وضع حمایتهای اجتماعی (مالی
و عاطفی) سعی کنند سرمایة اجتماعی بازیکنان را بهبود بخشند؛ حمایتهایی مانند بهکارگیری
مشاوران روانشناسی در کنار تیم ،جوایز تشویقی در صورت عملکرد مطلوب ،مالقات مداوم با
رؤسای فدراسیون ،و اعالم آمادگی رؤسا برای رفع موانع پیش روی بازیکنان و همة عوامل درگیر.
انسجام اجتماعی از دیگر مؤلفههای سرمایة اجتماعی بازیکنان هندبال بود .داشتن اهداف
مشترك با همتیمیها ،خود را جزئی از تیم دانستن ،مهم بودن مشکالت همتیمیها ،مهم بودن
مشکالت تیم ،سعی در رفع مشکالت تیم ،و حس همخانواده بودن با همتیمیها از مفاهیم مربوط
به انسجام اجتماعی است .عمویی و ساعی ( )1392در پژوهش خود نشان دادند که سرمایة
اجتماعی با انسجام اجتماعی در ارتباط است .کاراسکو 1و بیالل ( )2016اعالم کردند سرمایة
اجتماعی و انسجام اجتماعی از مفاهیم نزدیک به هماند؛ اما ،با یکدیگر تفاوتهایی نیز دارند.
صابری و همکارانش ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش انسجام گروهی در سرمایة
اجتماعی (مورد مطالعه :بازیکنان حرفهای فوتبال استان فارس)» ،دریافتند بین سرمایة اجتماعی و
انسجام گروهی و ابعاد آن رابطة معناداری وجود دارد و انسجام گروهی پیشبینیکنندة خوبی برای
سرمایة اجتماعی است .بنابراین ،به مدیران تیمهای ورزشی (تیم هندبال) توصیه میشود اهداف
تیم را شفاف کنند ،به بازیکنان حس مهم بودن القا کنند ،و مربیان به صورت مداوم با بازیکنان در
خصوص اهمیت همکاری تیمی برای پیشبرد اهداف فردی و تیمی صحبت کنند.
از دیگر مؤلفههای شناساییشده در این پژوهش اعتماد اجتماعی است .اعتماد به همتیمیها،
ایجاد محیط قابل اعتماد بین همتیمیها ،روابط مبتنی بر اعتماد بین کل کادر تیم ،اعتماد بازیکنان به
مربیان ،و اعتماد بازیکنان به مسئوالن تیم (سرپرستان) از مفاهیم این بعد (اعتماد اجتماعی) سرمایة
اجتماعی بازیکنان است .سبحانی و هاشمی ( )1396اعالم کردند میانگین اعتماد اجتماعی افراد
شرکتکننده در ورزش همگانی بیشتر از سایر افراد و این تفاوت از نظر آماری معنادار است.
1. Carrasco
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توکلی و همکارانش ( )1395دریافتند اعتماد رکن اصلی سرمایة اجتماعی است .بنابراین ،اهمیت
اعتماد اجتماعی به منزلة یکی از ابعاد سرمایة اجتماعی کامالً مشخص است .نتایج پژوهش در این
قسمت با نتایج پژوهشهای سبحانی و هاشمی ( )1396و توکلی و همکارانش ( )1395همخوان و
همسوست .ازاینرو به مدیران تیمهای ورزشی و مربیان توصیه میشود حس اعتماد را در تیم بین
بازیکنان افزایش دهند و از کارهایی که اعتماد آنها را سلب میکند دوری کنند.
سرانجام ،آخرین نتیجهای که مشاهده شد هنجارهای اجتماعی بود .هنجارهای تیم شامل
مشورت با مربیان ،رفتار مناسب در تیم ،هماهنگی با مربیان و سرپرستان برای فعالیت (در زمان
اردو) ،پوشش مناسب و هنجارهای مربوط به جامعه شامل رفتارهای مناسب با هواداران ،رفتارهای
مناسب با تماشاچیان ،رفتارهای متناسب با شئون اسالمی ،رفتارهای مناسب در جامعه مطابق با
عرف ،و پرهیز از هنجارشکنی است .عباسزاده و همکارانش ( )1391اعالم کردند بین سرمایة
اجتماعی و هنجارهای اجتماعی (آنومی اجتماعی) ارتباط معناداری وجود دارد .بنابراین ،نتایج
پژوهش در این بخش با نتایج پژوهش عباسزاده و همکارانش ( )1391همخوان و همسوست.
ازاینرو ،به مربیان تیمهای ورزشی توصیه میشود با ارائة اطالعات الزم به بازیکنان آنها را توجیه
کنند که رعایت هنجارهای اجتماعی حاکم بر تیم و جامعه ضروری است و در صورت مشاهدة
ناهنجاری از سوی بازیکنان به آنها تذکر داده شود.
همانطور که آمد تیم ملی هندبال در چند سال اخیر نتایج ضعیفی داشته است .با توجه به
استعدادهای فردی و امکانات بالقوهای که وجود دارد تیم ملی هندبال باید وضعیت و جایگاه
بهتری داشته باشد .به نظر میرسد عوامل زیادی دست در دست هم دادهاند که این توان بالقوه به
فعلیت نرسد و مانع قرارگیری تیم ملی در جایگاهی شود که استحقاق آن را دارد .این عوامل در
نگاه اول شامل سهم کم رسانهای ،استقبال کم مردم ،تعویض مکرر رئیس فدراسیون ،تغییرات
مکرر در کادر فنی ،مشکالت اقتصادی ،مشارکت کم ،امکانات کم ،و دهها عامل زیربنایی دیگر
است که همة این عوامل ریشهای مشترك دارند و آن وضعیت نامناسب سرمایة اجتماعی در
ورزش هندبال است .مثالً هندبال نتوانسته مثل فوتبال و والیبال اقبال و محبوبیت عمومی کسب
کند که متعاقب آن انگیزه برای سرمایهگذاری ،چه بخش خصوصی چه بخش دولتی ،زیاد شود و
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مشکالت اقتصادی رفع شود .نیز سهم کم رسانهای هندبال نتیجة مستقیم محبوبیت و سرمایة
اجتماعی نامناسب هندبال است .اگر بخواهیم همة مشکالت را ریشهیابی کنیم ،سرمایة اجتماعی،
چه مستقیم چه غیرمستقیم و در قالب مهیا کردن زمینة رفع مشکل ،تأثیرگذار است .پس ،این
تحقیق با شناسایی مؤلفههای سرمایة اجتماعی راه را باز کرده که با تقویت این مؤلفهها سرمایة
اجتماعی در تیم ملی هندبال بهبود پیدا کند و به واسطة بهبود سرمایة اجتماعی بسیاری از
مشکالت ریشهکن شود و زمینه برای رفع دیگر مشکالت و ضعفها تا حدود زیادی فراهم آید.
نتایج آزمون تاپسیس نشان داد ،به لحاظ اولویت و اهمیت ،روابط اجتماعی با اختالف باالیی
مهمتر از دیگر مؤلفههای سرمایة اجتماعی است و همچنین حمایت اجتماعی و انسجام اجتماعی و
اعتماد اجتماعی به ترتیب با اختالف کم نسبت به هم در ردههای بعدی اهمیت قرار دارند و در
نهایت هنجارهای اجتماعی بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی اولویت آخر را دارد .پس اگر مدیر در
نظر داشته باشد که سرمایة اجتماعی را در هندبال توسعه دهد ،ابتدا باید به دنبال برقراری رابطة
صمیمی متقابل بین ارکان تیم باشد؛ بدین صورت که بازیکنان ،مربیان ،مدیران ،و هواداران روابط
صمیمی و مبتنی بر صداقت در تیم داشته باشند و این مهم میتواند از طریق استفاده از سبکهای
رهبری منعطف ،ایجاد روابط خارج از ساعات ورزشی ،بها دادن به کار تیمی برای ارتباط بیشتر
افراد با هم ،تجلیل و تمجید از تماشاگران و هواداران در جایگاه بزرگترین سرمایه ،استفاده از
مدیریت مشارکتی به منظور نزدیک شدن مدیران به دیگر ارکان ،و غیره به دست آید .پس از روابط
اجتماعی مشاهده شد که حمایت اجتماعی و انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی به ترتیب با
اختالف کم در ردههای بعدی اولویت قرار میگیرند که باید تالش شود این مؤلفهها بر اساس
توضیحاتی که آمد تقویت شوند .در آخر هم هنجارهای اجتماعی کمترین اهمیت را دارد .البته باید
گفت این اولویتبندی بدین منظور انجام شده که مدیر گاهی به لحاظ زمان ،هزینه ،انرژی ،و ...
ناچار است بر اساس اولویت و اهمیت متغیرها برای بهبود شرایط اقدام کند؛ وگرنه هر پنج مؤلفة
شناساییشده جهت دستیابی به سرمایة اجتماعی مؤثر اهمیت فوقالعاده دارند و برای داشتن
سرمایة اجتماعی که بتواند مفید و مؤثر واقع شود احتیاج است به همة متغیرها اهمیت داده شود.
به صورت کلی ،برای افزایش کیفیت زندگی و شادمانی مردم ،سرمایهگذاری در سرمایة
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اجتماعی بسیار ارزشمندتر از سرمایهگذاری اقتصادی است ( .)Gainey 2011: 120این موضوع در
مورد ورزشکاران نیز صدق میکند .بدون سرمایة اجتماعی هیچ اجتماعی به هیچ سرمایهای
نمیرسد .بسیاری از گروهها ،سازمانها ،و جوامع انسانی بدون سرمایة اقتصادی و صرفاً با تکیه بر
سرمایة انسانی و اجتماعی توانستهاند به موفقیت دست یابند .اما هیچ مجموعة انسانی بدون سرمایة
اجتماعی نمیتواند اقدامات مفید و هدفمند انجام دهد .تیم ملی هندبال نیز از این قائده مستثنا
نیست و تقویت سرمایة اجتماعی به منزلة زیربنایی برای بروز حداکثری دیگر سرمایهها (سرمایة
انسانی ،اقتصادی ،فکری ،و غیره) باید مد نظر قرار گیرد .کالم آخر اینکه شناسایی مؤلفههای
سرمایة اجتماعی بازیکنان تیمهای ورزشی و تالش جهت تقویت این مؤلفهها میتواند بر کسب
نتایج بهتر اثر مثبت بگذارد که لزوم انجام دادن پژوهش حاضر را نشان میدهد .امید است مدیران
تیمهای ورزشی از نتایج این پژوهش جهت بهبود عملکرد تیمهای خود استفاده کنند .همچنین
گفتنی است در مراحل تکمیل پژوهش موجود محدودیتهایی وجود داشت که بزرگترین آنها
پیدا کردن بازیکنان و مربیانی بود که به بحث سرمایة اجتماعی مسلط باشند و تالش شد تا آنجا که
امکان دارد از کسانی برای مصاحبه استفاده شود که تحصیالت و سواد مناسب و مرتبط با موضوع
داشته باشند .همچنین در زمینة توزیع و پر کردن پرسشنامهها زمان و انرژی و هزینة بسیار صرف
شد که خروجی تحقیق از اعتبار بیشتری برخوردار باشد.
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