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 بدنی دانشگاه تهرانبدنی و غیر تربیتمقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت

 9، محمود گودرزی9دوست قهفرخیابراهیم علی، 4حسین عبدالملکی

 چکیده

 ود.بدنی دانشگاه تهران ببدنی و غیر تربیتهدف از این تحقیق، مقایسه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت مقدمه و هدف:

ی دارد. جامعه اول شررامک یلیه جامعه آماراین تحقیق دوآید. به شررمار می پیمایشرریتحقیق حاضررر توفرریفی از نو   شننساسننی:روش

تحدود  بدنیبدنی و جامعه دوم شامک یلیه دانشجویان رشته تربیتغیرتربیت هایرشتههزار نفر( در  99دانشرجویان دانشگاه تهران تتقریبا  
بدنی و نفر از دانشجویان تربیت 212تحقیق  ةحجم نمونشد.  جامبود یه به فورت تصادفی ان ایگیری طبقهروش نمونهنفر( اسرت.  022

ی پاتاام سرمایه اجتماع ةای بود یه بر اساس پرسشااممحقق ساخته پرسرشاامة هادادهآوری بدنی دانشرگاه تهران بود. ابزار جم غیرتربیت
اجتماعی و همچاین مدیریت ورزشی ارتباطات و علوم تن از اساتید رشتة 42اولیه را به ، پرسشاامة برای اطمیاان از رواییتدوین شده بود. 
پرسررشرراامه از بین  92تحقیق تعداد  هایپرسررشرراامهبادی نظرات آنان پرسررشرراامة نهایی تاظیم شررد. برای تایید پایایی ارائه و با جم 
 یاییپاضریب آلفای یرونباخ مقدار و  SPSS با استفاده از نرم افزار آماریتوزی  شرده به فورت یاملا  تصادفی اتتاا  و  هایپرسرشراامه
 .استفاده شدو آزمون یومان ویتای  K-S آزمون. در سطح آمار استاباطی، از گزارش شد 80/2پرسشاامه 

فاوت معااداری بدنی تبدنی و غیرتربیتاجتماعی در بین دانشرجویان تربیت میزان سررمایه یه دهدمیهای تحقیق نشران یافته یافته ها:

ویان اداری بیش از دانشجبدنی به طور معاهای آن دردانشجویان تربیتن سرمایه اجتماعی و همچاین مولفهبه این معای یه میزا ؛داشرت
 بدنی بود.غیرتربیت

های بدنی و حضرور بیشرتر در میادین ورزشری و گردآمدن در این فضاها با سایر به دلیک شرریت در فعالیت ،توان ابراز داشرتمی بحث:

 بدنی است.نی بیشتر از دانشجویان غیرتربیتبداران، سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیتورزشک
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 قرار برداری مورد بهره اجتماعی سرمایه نام به دیگری سرمایه اقتصادی، و مالی انسانی، هایسرمایه یاار در امروزه

 خلق با یه دارد اشاره باارزش عاوان مابعی به شبکه یك یاعضا میان ارتباطات و پیوندها به مفهوم این است. گرفته

 اما ،رسدمی نظر به تازه نسبتا   افطلاح این چاد هر .شودمیاعضاء  اهداف تحقق موجب اعتمادمتقابک، و هاجارها

جستجو  یلاسیك و متقدم اندیشمادان آراء در را آن برخی حتی یرد، دنبال بیستم آغاز قرن تا توانمی را آن ةریش
 .(4ت یاادمی
. برخی در آثارشان به دلایک و اندپرداختهاجتماعی  فاحب نظران و پژوهشگران از چاد ماظر به موضو  سرمایه     

و برخی دیگر به توفیف و تبیین ابعاد سرمایه اجتماعی  گیری سرمایه اجتماعی در جامعه اشاره یردهعلک شکک
زندگی اجتماعی و سیاسی تایید  پیامدهای سرمایه اجتماعی در ای دیگر بر نتایج وعده و نهایتا  اندنمودهتوجه 
 (.9اند تیدهورز
 همین به و باشدمی سازمسأله حدودی تا نیز اجتماعی سرمایه تعریف اجتماعی، علوم مفاهیم از بسیاری ماناد     

 هایدیدگاه، به طور خلافه عاافر محوری 4 جدول دارد. وجود متعددی تعاریف اجتماعی سرمایه مورد در دلیک
 .دهدمینظری درباره سرمایه اجتماعی را نشان 

 (3نظری درباره سرمایه اجتماعی ) هایدیدگاه. عساصر محوری 1 جدول

اعتماد اجتماعی، شبکه روابط  یهاشاخصاین تحقیق با توجه به تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده  در     

 .اندشدهاجتماعی و عمک متقابک برای سرمایه اجتماعی انتاا  
نظم در جامعه مدنی  ةسرمایه اجتماعی و خمیرمای هایشاخص ترینمهماعتماد اجتماعی یکی از : اعتماد اجتماعی

حفظ و  ایجاد هانظام و اجتماعی روابط در را تجانس یه است باشی انسجام سازویار اعتماد . به تعبیر زتومکااست

سطح  تعریف سرمایه اجتماعی نام محقق

 تحلیل

 هدف

مجموعه مااب  بالفعک و بالقوه ای یه با عضویت در شبکه  بوردیو
 و خدمات گیردمیپایداری از روابط، در دسترس فرد قرار 

 سازد.متقابک را میسر می

 سرمایه اقتصادی گروهی

ه ب هاآناز ساختار اجتماعی یه یاشگران از  هاییجابه کلمن
 .یاادمیعاوان ماب  برای رسیدن به ماافعشان استفاده 

 سرمایه انسانی فردی/گروهی

یه همکاری و مشاریت  هاییشبکهاعتماد، هاجارها و  پاتسام
 .یادمیبرای مااف  متقابک را تسهیک 

توسعه سیاسی و  گروهی
 دمویراسی

اشتراک اعضای گروه در مجموعه ای از هاجارها یا  فوکویاما
 غیر رسمی جا افتاده هایارزش

 توسعه اقتصادی گروهی

روابط عیای افراد از یك طرف و پیوندهای ذهای همان  پکستن
 افراد از طرف دیگر

 - فردی/گروهی

تحلیل 

 شبکه

سرمایه گذاری در روابط اجتماعی توسط افراد و دستیابی 
به پیوندهای اجاماعی ماتلف یه امکان دسترسی به 

 .آوردمیمااب  حمایتی و ابزاری متاوعی را فراهم 

مااب  ابزاری و  فردی
 حمایتی متاو 
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موجب پیوند  دمویراتیك است. اعتماد یهاارزشگر مشاریت، تعاون اجتماعی و پرورش . اعتماد تسهیکیادیم
سانی مهم روابط ان یهاجابهگفت، اعتماد یکی از  توانیماین  ، باابرشودیمشهروندان با نهادهای ماتلف اجتماعی 

 ری اخلاقی مثبتیگجهت . اعتماد یك نگرش وشودیمسازی همکاری میان اعضای جامعه ماجر است یه به زمیاه
ا آن ای است یه باز پدیده نسبت به دیگری است یه آن دیگری مورد تایید است. اعتماد مبین میزان ارزیابی ما

ان ، حالتی از راحتی، اطمیادیگری گیری اخلاقی معطوف بهك جهتمواجهیم و همواره مثبت است. اعتماد به عاوان ی
 (.1ت دربرداردو اتکاپذیری را 

روبه  روندی 1950 دهة از هاآن تحلیک و تجزیه رشد و آن به توجه اجتماعی، یهاشبکه: شبکه روابط اجتماعی
ای در حال تازه یوندهایپو  شدن ضعیف حال در ساتی پیوندهای یه است باور این بر است. میشک داشته افزایش
 به افراد از مشاصی جم  میان ویژه مجموعه پیوندهای: »یادیم یفتعر یاگونهرا ا یاست. وی شبکه اجتماعرشد 

 درگیر، افراد اجتماعی رفتار تفسیر برای یک، یك مثابه به یه است آن پیوندها این مشاصه وجه یه مضاعف، فورت

 (. 1ت «استفاده است قابک
 جزء سرمایه اجتماعی و نیمولدترپاتاام نو  خافی از هاجارهای همیاری را : هاجارهای همیاری(ت متقابکعمک 
ون من ایا «.افک همیاری تعمیم یافته است ملاک سرمایه اجتماعی: »نامدیمآن را ملاک سرمایه اجتماعی  حتی

ل راه اطمیاان یه در طوانتظار داشته باشم، با این  بی آنکه چیزی فورا  در مقابک دهمیماین یار را برای شما انجام 
 (.2ت داد شما یا دیگری لطف مرا پاسخ خواهید

 یاد:و در تعریف هاجارهای همیاری به دو نو  تعریف اشاره میا

زمان چیزهای با ارزش برابر، ماناد موقعی یه همکاران روزهای تعطیلشان را با هم عوض متوازن: مبادله هم -4
 یااد.می
تعمیم یافته: رابطه تبادلی مداومی در جریان است یه در همه حال یك طرفه و غیرمتوازن است اما انتظارات  -9

 (.0گردد تشده باید در آیاده بازپرداخت عطاایاد مبای بر ایاکه سودی یه ایاون متقابلی ایجاد می
 توجه مورد دارد، همراه به یه پیامدهایی و یاریردها به توجه با یه است مسائلی جمله از بدنی تربیت و ورزش     

 میزان و نو  یه است این شده، اجتماعی سرمایه به ورزشی محققان توجه موجب آنچه. است علوم بیشتر دانشمادان

 شده انجام تحقیقات. دارد جامعه یک برای سیاسی و اجتماعی پیامدهای چه ورزش ةحوز در هاانسان اجتماعی تعامک

 یمك علت به ورزشی مشاریت یه دهادمی نشان ورزش و اجتماعی سرمایه بین رابطه مورد در یشور از خارج در

 (.8ت است موثر مدنیة تقویت جامع در اجتماعی برابری و نفس عزت افزایش به
 جهت آحاد جامعه، جسمی و روحی سلامت بقای و حفظ ضمن اجتماعی، -فردی مظاهر از یکی عاوان به ورزش     
 مااف  اجتماعی دارای ،براین علاوه ورزش. است اهمیت حائز اجتماعی و خانوادگی فردی، هاینقش فحیح ایفای

 اجتماعی، هایمزیت فاقد هایگروه شدن اختیار و قدرت فاحب نفس، به اعتماد و حرمت افزایش: ماناد خردتری
 اجتماعی، فانحرا و تالف خرابکاری، در جرم، تقلیک نوآوری، و ابتکار پذیرش به یاجتماع هایتوانایی بهبود و افلاح
 امعه،ج در بودن بهترین تشویق همبستگی، افزایش و جمعی هویت گسترش همکاری، و اجتماعی وحدت افزایش
 سلامت افزایش و بهبود یار، نیروی سلامت سطح افزایش وسیله به تولید افزایش جدید، درآمدهای و اشتغال ایجاد

 جایگاه و اهمیت به توجه با .هستاد جامعه در ورزش یاریردهای از باشیاست.؛ یه ایاها ... و جامعه در عمومی
 :از عبارتاد ورزشی فعالیتهای در افراد مشاریت دلایک مهمترین از برخی افراد، زندگی در ورزش
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 .آورندمی روی ورزش به دارند یه هاییتوانایی و خاص ویژگیهای خاطر به افراد -

 .باشدمی دوستان و خانواده نفوذ و تأثیر تحت ورزش در افراد مشاریت -

 .(2ت گرددمی ورزش در افراد مشاریت سبب یه است دیگری عامک بازی برای مااسب امکانات و هافرفت وجود -
 یردندمی أییدت بر ورزش جامعه تأثیر به بیشتر گذشته در شااسانجامعه. دارد وجود متقابلی رابطه جامعه و ورزش بین
 نادآدرپی محققان اخیر هایدر سال ولی است جامعه فرهاگ و اجتماعی روابط دهاده بازتا  ورزش ایاکه بر مبای
 اصرفرهاگیع آنکه دلیک به .نمایاد بررسی است را ارتباط این از دیگری بعد یه را اجتما  و جامعه بر ورزش تأثیر یه
 اییشااس درپی محققان و گرفته است قرار شدن یمرنگو  خطر معرض در عصرحاضر در جمعی زندگی اجتماعی و

 .باشد وقف مدنظر عوامک از یکی تواند می ورزش به یه پرداختن ،باشادمی عاافر این تقویت بر تأثیرگذار عوامک
 ستاندو هایایجاد شبکه ورزشی، مشاریت پاهان یاریردهای از یکی آیدمی بر ورزش فوایداجتماعی از یه همچاان

 در ماعیاجتسرمایه ایده محوری. است اجتماعیسرمایه ابعاد از یکی یه است افراد بین همبستگی و پیوند ایجاد و
 قادر نها،آ ساختن پایدار و یکدیگر با برقراری تماس با جامعه اعضای یه فورت این به. شودمی خلافه روابط واژه
 باشادنمی آنها بیس به قادر تاهایی به یه یاادمی را یسب چیزهایی طریق این به و شوندمی یکدیگر با همکاری به
 شوندیم متصک هم به هاشبکه از ایمجموعه طریق از انسانها. شوندمی آنها یسب به موفق بسیار دشواری با یا و
 دارایی نوعی نهاآ ها،شبکه گسترش با. باشاد داشته هاشبکه این اعضای سایر مشتریی با ارزشهای یه دارند تمایک و
 هب یا. داد قرار ملاحظه مورد سرمایه اجتماعی تحت سرمایه نوعی عاوان به را آن توانمی یه دهادمی تشکیک را

 دگیزن هایویژگی از دسته آن اجتماعیسرمایه»نمود:  تعریف ایاگونه را اجتماعی توان سرمایهمی دیگر عبارت
 شترکم اهداف مؤثرتر شیوهای به تا سازدمی قادر را یاادگانمشاریت یه است اعتماد و هاجارها ها،شبکه اجتماعی،

 .(42ت «نمایاد تعقیب را خود
های های ورزشی در حال تبدیک شدن به یکی از زمیاهمطالعات سرمایه اجتماعی در زمیاه ورزش و سازمان     

انوا  آن در ابعاد جغرافیایی و مهم پژوهشی است. برای درک طبیعت سرمایه اجتماعی، دانستن این نکته یه 
ک های قابهای ماتلف فرهاگی متفاوت است، بسیار مهم خواهد بود. یکی از افرادی یه به فراحت بحثزمیاه

ورزش سرمایه اجتماعی می »است. به نقک از وی:  1توجهی در زمیاه نقش سرمایه اجتماعی و ورزش داشته، اوسلانر
ورزش ارتباطات اجتماعی ما »و « ش داده و احترام به قوانین را آموزش می دهدسازد زیرا اعتماد به نفس را گستر

 .«ارزش های برابری طلبانه می شود را گسترش می دهد. ورزش به شکک پاهانی سبب گسترش قدرت تحمک و
ی و عافتد: ساختن اعتماد به نفس، ارتباطات اجتمادر ورزش سه فرایاد برای تولید سرمایه اجتماعی به یار می

های داوطلبی دیگر نقش های ورزشی نسبت به سازمانهای اخلاقی، اما هاوز مشاص نشده یه آیا سازماندرس
 (.44بیشتری در تولید سرمایه اجتماعی دارند ت

 از گروهی توسط 4982 سال یشور، در جوانان اجتماعی سرمایه وضعیت ملی، مطالعه یك در بار اولین برای     

 جوانان از درفد 12 اساس این بر مورد ساجش قرار گرفت. یشور یهادانشگاه علمی اعضای هیئت و شااسانجامعه

 یم و غیردولتی دولتی یهاسازمان و نهادها با جوانان ارتباط خواهدشد. بهتر آیاده در جامعه یه وضعیت معتقدند

 جوانان فردی بین اعتماد میزان است. متوسط به رو یم یلی، طور به یشور جوانان اجتماعی سرمایه میزان است.

 نگرفته شکک هاوز جدید اجتماعی سرمایه اما فرسایش شده، دچار قدیم اجتماعی سرمایه ابعاد از برخی و است یم

 .(49ت است
 

1. Uslaner  



  بدني دانشگاه تهرانبدني و غیر تربیتمقايسه سرمايه اجتماعي دانشجويان تربیت

در سال  یقهقرخ یمدن و ی، موسویانیاست یه ش ی، موضو  پژوهش«یرانجوانان در ا یاجتماع یهسرما»      
 یقتحق یناند. در ارسانده یشور به انجام یهاسال ساین در استان 92- 41نفر از افراد  1122 یان، در م4980
اعتماد  و یوندها، پیروابط انجما درنظر گرفته شده یه مشتمک بر یو ذها یایجوانان در ابعاد ع یاجتماع یهسرما
شان ن یقتحق هاییافتهاست.  یتماعاج یتحما و یو انسجام اجتماع ی، همبستگی، هاجارها و اعتماد اجتماعیفرد

است.  و مسئولان یانو اعتماد به ناآشاا یبعد روابط انجما در یژهجوانان به و یاندر م یاجتماع یهدهاده ضعف سرما
و غلبة  روابط یجوانان معاادار بوده است. با توجه به معاادار یاجتماعیه بر سرما یو اجتماع یفرد هاییژگیو یرتاث

ها رشو نگ هایاش، افلاح بیمدن ینهادها یت، تقویاجتماع یطجوانان، بهبود محیان در م یسات یاجتماع یهسرما
 .(0ت شده است یهتوف یو اقتصاد یاسی، سی، اجتماعیماتلف فرهاگ یهاباش در یگذار یهو سرما
 ،«آنیابی ارز یهاشاخص و یاجتماع یهسرما» عاوان با یشخو ارشد ییارشااس نامه یانپا در (4989یتاحمد     
 یالگوها یبررس به ،یاقتصاد و یاجتماع مطالعات در آن ییاریردها و مفهوم ینا یتاهم یانب و یمعرف ضمن
 یافتن رساله ینا انجام از یافل هدف. است پرداخته گرفته، قرار استفاده مورد آن یریگ اندازه یبرا یه یماتلف

 ماتلف جوام  در و یزمان ماتلفی هادوره در یاجتماع یهسرما ساجش و یریگ اندازه یبرا استاندارد یهاشاخص

 را اندداشته یرانیا جامعة در یتریایع یاسمق و یارمع یه هاآن از یبرخ متعدد، یهاشاخص یانم از یو. است هدبو
 یاکها یجهنت ،استپرداخته توسعه سوم برنامه یط یرانیا جامعه در یاجتماع یهسرما یتوضع یابیارز به و یدهبرگز

 ینا و است بوده روبرو یجیتدر اُفت با یفیی یهاشاخص لحاظ به هم و ییم بعد از هم یاجتماع یهسرما یرهذخ

 .(49ت استنموده یکتحم هابرنامه ینا هاییاههز یشافزا و توسعه یهابرنامه اهداف بر را خود یماف یرتاث یاهش
تماشای ورزش تنقش سرمایه اجتماعی بر مصرف »( در پژوهش خود با عاوان 4922پارسامهر و جسمانی ت     

ی رابطه بررس نیا یهاافتهیهای پژوهش خود را ایاگونه بیان یردند: یافته «ورزش( مطالعه موردی جوانان شهر یزد
 .(44ت ی و مصرف ورزش نشان داداجتماع هیسرما زانیم نیبی را داریمعا
( 4922تاها پژوهشی یه ارتباط نزدیکی با پژوهش حاضر دارد تحقیقی است یه رحمانی فیروزجاه و همکارانت     

ساجش تمایز سرمایه اجتماعی جوانان با محوریت مشاریت ورزشی تمطالعه موردی: دانشجویان ورزشکار »با عاوان 
 جتماعیا تحقیق خود ابراز داشتاد یه بین میزان سرمایه انجام داده اند و در نتایج« و غیرورزشکار دانشگاه مازندران(

 به فاوتت این دهدمی نشان هامیانگین مقایسه یه دارد وجود معای داری تفاوت غیرورزشکار و ورزشکار دانشجویان
 .(2تاست ورزشکاران نف 
 یهمکار ی،اجتماعیکپارچگی  ارتقا یبرا یایله وس به عاوان را ورزش مصرف (4202ت4فرسون مك ی،پژوهش در     
 .(0تاست یرده یفتوف جوام  درون در و ینب در تفاهم و

 در امور سیاسی به علاقه و اجتماعی اعتماد بر ورزشی هایسازمان در داوطلبانه هایمشاریت اثر خصوص در     

ورزش و »( در نروژ با عاوان 9220ت سیپک تحقیق جمله از است، گرفته فورت تحقیقاتی اسکاندیااوی یشورهای
 اعتماد افزایشداند: می ممکن سازویار سه طریق از را اجتماعی سرمایه بر ورزش اثرگذاریِ سیپک«. سرمایه اجتماعی

 رسید نتیجه این به خویش تحقیقِ  پی در سیپک (.49ت گراییاخلاق تقویت و اجتماعی ارتباطات گسترش نفس، به

 بوده برخوردار بیشتری اجتماعی اعتماد از یاادمی مشاریت داوطلبانه طور به ورزشی هایسازمان در یه افرادی یه

 

4.  Mc fearson 



   69نامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي/ سال سیزدهم/ شماره بیست و پنجم/ بهار و تابستان پژوهش 

-سازمان در عضویت تاها یه داشت بیان البته وی. مادندهعلاق خود ةجامع مدنی و سیاسی مسائک پیگیریِ به بیشتر و

 توام یه یابدمی افزایش اجتماعی سرمایه زمانی و شودنمی سبب را اجتماعی سرمایه میزان در افزایش ورزشی، های

 (.49ت باشد داوطلبانه هایسازمان سایر در عضویت با
 ای مقاله است شده تایید اجتماعی سرمایه و ورزش بین رابطه بر مستقیم طور به آن در یه مقالاتی جمله از     

 سرمایه ایجاد برای شایسته قلمرویی را ورزش آن در نراسلیه او «اجتماعی سرمایه و دمویراسی» عاوان تحت است

 می سبب را نفس به اعتماد یه چرا یاد می ایجاد را اجتماعی سرمایه ورزش»دارد: می بیان ویداند. می اجتماعی

 می بالا را تحمک آستانه. سازد می ترگسترده را ما اجتماعی های تماس ورزش... آموزد می را قوانین به احترام و شود

 های آموزه بلکه یااد،جلوه تراخلاقی یه یااد نمی ورزش افراد. دهد می بسط را طلبی مساوات هایارزش و برد

 برقراری نفس، به اعتماد ایجاد ایارو از.« باشاد می ورزشکاران میان در ورزش فرعی نتیجه اخلاقیات و معاوی

 ورزشی هایفعالیت خدمت عاوان به هاآن از نراسلاو یه هستاد فرآیادی سه معاوی هایآموزه و اجتماعی هایتماس

 مورد سیپک تحقیقِ  در شده یاد فرآیادهای از یك هر بر ورزش تاثیر میزان البته. بردمی نام اجتماعی سرمایه به

 (.49ت برد نام آن سرسات طرفداران از البته و بحث این آغازگر عاوان به توانمی را نراسلاو .است گرفته قرار بررسی
 را خاص ورزشی هایرشته در مصرف از متفاوتی هایمیزان اجتماعی متفاوت طبقات چرا ایاکه تبیین در بوردیو
 هر هایرجحان و سلایق به بستگی شودمی نیز ورزشی شامک مصرف یه فرهاگی مصرف یه است معتقد دارند

 از ماتلف طبقات نزد در ماتلف هایورزش دارد. هاورزش از آن هاآن شااخت و هامهارت به همچاین و دارد طبقه

 به آنها علایق ماناد به خاص هایورزش به خصوص مصرف ورزش واق  در هستاد برخوردار ماتلفی ترجیحات

 یلیدی هایشکک یکی از هاگروه و ورزشی هایباشگاه در باشد. عضویتمی ادبی و هاری خاص هایرشته از برخی

 هایگروه داند؛می شاص اجتماعی سرمایه در مهم عاصری را آن پاتاام یه است اجتماعی زندگی در معاشرت

 (.41ت شودمی افراد اجتماعی مشاریت گسترش باعث یه یاادمی ایجاد هاییشبکه ورزشی
 تمشاریبیان داشت یه « اجتما  گرایی، ورزش و سرمایه اجتماعی»( نیز در مقاله ای با عاوان 9229ت جاروی     

 .(0ت است موثر مدنی جامعه تقویت در اجتماعی برابری و نفس عزت افزایش به یمك علت به ورزشی
، بیان داشتاد یه «ورزش و سرمایه اجتماعی در انگلستان»( در تحقیق خود با عاوان 9221همکاران تو  4دلانی     

 یعاجتماهای ورزشی و همچاین تماشای ورزش از طریق تلویزیون و مولفه های سرمایه یتفعالبین شریت در 
 رددااعتماد، شبکه روابط اجتماعی و عمک متقابک( هم در سطح فردی و هم در سطح ملی ارتباط معای داری وجود ت
 .(41ت

 خاطر «یااسترال غر  یروستاها در یاجتماع یهسرما و یرقابت ورزش» عاوان ی تحتپژوهش در (،9221ت 9تانتز     

 یهامحدودهدر  یمثبت ماب  هم یاجتماع یهسرما و یاییاسترال ییانروستا یزندگ ی ازمهم قسمت ورزش یه یادیم نشان
 باشدیم یاجتماع یهسرما حفظ و یجادا یبرا مهم عرفه یك ورزش مصرف یهداد  نشان مقاله ینا است. ییروستا

 .(44ت

 

4. Delaney  
9. Tantez  



  بدني دانشگاه تهرانبدني و غیر تربیتمقايسه سرمايه اجتماعي دانشجويان تربیت

 یجهنت ینا به «یااسترال در یاجتماع یهسرما و ییگرای محل ورزش،»عاوان  تحت یپژوهش در (،9222ت 4یآترل     

 هاورزش از را خود یاریرد و شکک یاجتماع یهاشبکه یهشود  موجب تواندیم مصرف ورزش یه است یدهرس

 یرند.بگ
 هااجتماعی انسان تعامک میزان و نو  یه است این شده، اجتماعی سرمایه به ورزشی توجه محققان موجب آنچه     
 فعال افراد یه شده مشاص تحقیقات در دارد. جامعه یک برای اقتصادی و اجتماعی چه پیامدهای ورزش حوزه در

 (.8هستاد ت برخوردار هم بالاتری اجتماعی اعتماد از نتیجه در و دارند بالاتری اجتماعی ورزش، سرمایه حوزه در
 ما جامعه همچاین و جهان در ورزشی هایفعالیت و ورزش به عمومی اقبال اخیر هایسال در ایاکه به توجه با     

 سطوح همه سای، طبقات نظر از چه و جاسی لحاظ از چه اجتماعی ایپدیده عاوان به ورزش و استیافته گسترش

 نزول شاهد اخیر، هایدهه در محققان تحقیقات نتایج به توجه با ،دیگر ازسوی و استداده قرار پوشش تحت را
-پدیده یبررس به محققان است شایسته لذا باشیم،می ایران یشورمان خصبالا و جوام  ماتلف در اجتماعی سرمایه

-بررسی هب توجه با. بپردازند ،تأثیرگذارد اجتماعیسرمایه میزان افزایش بر تواندمی یه...  و فرهاگی -اجتماعی های

نظر  به یه است اجتماعی هایپدیده از اینمونه ورزش به پرداختن و ورزش حاضر، عصر در آمده به عمک های
 ومیاقبال عم بلکه ،یاد یمك ورزش توسعه به تواندمی جامعه در موجود اجتماعی سرمایه یه حال عین در رسدمی

 و اجتماعی وفاق :مثک اجتماعیسرمایه ابعاد تقویت عوامک از تواندمی نیز ورزش به پرداختن و ورزش به جامعه
 نشان یه دباش و... اعتماد اجتماعی بالا، مدنی مشاریت طلبی،تاو  و پذیریانعطاف روحیه همبستگی اجتماعی بالا،

 .باشد تواندمی جامعه یك روانی و اجتماعی سلامت از
 فرفتی عاوان به تواندمی آن روزافزون گسترش و ورزش به پرداختن آیا یه ساخت روشن است لازم باابراین     

تمایز سرمایه اجتماعی در  ساجش گرو در هاچالش و هافرفت این با آشاایی باشد؟ اجتماعی سرمایه تقویت برای
و مولفه های  جوام  آماری ماتلف می باشد. به همین ماظور مطالعة حاضر در فدد مقایسة سرمایه اجتماعی

دنی دانشگاه ببدنی و غیرتربیتدر بین دانشجویان تربیت آنتاعتماد اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی و عمک متقابک(
 باشد.تهران می

 شساسیروش

آید به شمار می پیمایشیها توفیفی از نو  یاربردی و از نظر چگونگی جم  آوری داده اضر از نظر هدفتحقیق ح
اول شامک یلیه دانشجویان دانشگاه  ة. جامعشتی داآمار ةجامعاین تحقیق دو .یه به شکک میدانی انجام گرفت

دنی تحدود ببدنی و جامعه دوم شامک یلیه دانشجویان رشته تربیتهای غیرتربیتهزار نفر( در رشته 99تهران تتقریبا  
وم سال یه در نیمسال د بودنفر(، در مقاط  یارشااسی و یارشااسی ارشد، در دو گروه جاسیتی تمونث و مذیر(  022

 د.ش جامبود یه به فورت تصادفی ان ایروش نمونه گیری طبقه .مشغول به تحصیک بودند 4924-29تحصیلی
ویان هدف افلی تحقیق مبای بر مقایسه دانشج ضور یافته و با توجه بهح تابعة دانشگاه تهران ةدانشکد90محقق در 

 رسشاامه ها راپ دانشجویان را به دو طبقه تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی تقسیم و ،تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی
 حجمشد، هزار نفر را شامک می 99از آنجا یه حجم جامعة آماری بیش از  توزی  و سپس جم  آوری یرد. دربین آنها

نفر از دانشجویان  912از دانشجویان غیر تربیت بدنی و  981تحقیق بر اساس جدول مورگان شامک  این نمونه
 212در مجمو  دو جامعه آماری پرسشاامه تهیه شد و  022تربیت بدنی است یه با احتمال بیست درفد ریزش 

 

4. Atherley  



   69نامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي/ سال سیزدهم/ شماره بیست و پنجم/ بهار و تابستان پژوهش 

 هاادهدابزار جم  آوری  گرفت. مورد استفاده قرار هادادهپرسشاامه به فورت یامک تکمیک شده و در تجزیه و تحلیک 
یه  سوال بود 42تدوین شده و دارای ای بود یه بر اساس پرسشاامه سرمایه اجتماعی پاتاام پرسشاامه محقق ساخته

 های زیر بود:. پرسشاامه شامک باششد یباد ازیامت کرتیل یارزش 1 اسیبراساس مق

شرامک سرن، جاسریت، رشته  4شرااختیجمعیت وال یه مربوط به متغیرهایسر 1شرامک  :باش اول پرسرشراامه

 بود.تحصیلی، مقط  تحصیلی و وضعیت سکونت دانشجویان 

یرد. در این پرسشاامه سوال بود یه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان را اندازه گیری می 41شرامک : باش دوم

سوال( مربوط به شبکه روابط اجتماعی و  1ت 92تا  42سوال( مربوط به اعتماد اجتماعی،  1ت 41تا  44سروال های 
سروال( مربوط به عمک متقابک بود. هر یدام از سروالات دارای مقیاس پاج ارزشی لیکرت به  1ت 91تا  94سروالات 

 .4 ماالفو یاملا   9 ماالف، 9 نظر، بی1 موافق، 1 موافقاین فورت بود: یاملا  
تن از اسرراتید رشته ارتباطات و علوم  42پرسرشراامه، پرسرشراامة اولیه را به  فروری برای اطمیاان از روایی     

اجتماعی و همچاین مدیریت ورزشرری ارائه و با جم  بادی نظرات آنان پرسررشرراامة نهایی تاظیم شررد. برای تایید 
موجود، به ماظور بررسی اولیه بین جامعه مورد نظر، تعداد  هایمحدودیتتحقیق با توجه به  هایپرسشاامهپایایی 

 اریبا استفاده از نرم افزار آمتوزی  شده به فورت یاملا  تصادفی انتاا  و  هایپرسرشاامهپرسرشراامه از بین  92
SPSS  در دو سطح آمار  هادادهتجزیه و تحلیک  .گزارش شد 80/2پرسشاامه  یاییپاو ضرریب آلفای یرونباخ مقدار

 یپرسشاامه، ابتدا جهت بررس هایدادهفورت یه پس از استاراج  ه اینبتوفریفی و استاباطی انجام شده است. 
 اده شد.استف یپژوهش از آمار استاباطبررسی فرضیات  یو برا یفیتوفر هایروشاز  یشرااخت یتجمع یرهایمتغ

 SPSSاسررتفاده شررد. این محاسرربات از طریق نرم افزار  و یومان ویتای K-Sزمون در سررطح آمار اسررتاباطی، از آ
 ( اجرا شد.42تنساه 

. آلفای کرونباخ سوالات پرسشسامه2جدول  

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه پرسشسامه

 89/2 1 اعتماد اجتماعی

 82/2 1 شبکه روابط اجتماعی

 88/2 1 عمل متقابل

 

 هایافتهنتایج و 

 های توصیفییافته
ا استفاده از ب جامعه آماری از قبیک، سن، جاسیت، رشته تحصیلی، مقط  تحصیلیدر این قسمت مشاصات فردی 
 .جدول و نمودار بررسی شده است

 . توزیع و درصد فراوانی سن نمونه آماری3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی مولفه

 2/02 124 سال 22تا  11 سن

 

4. Demographic 



  بدني دانشگاه تهرانبدني و غیر تربیتمقايسه سرمايه اجتماعي دانشجويان تربیت

 درصد فراوانی فراوانی مولفه

 4/92 482 سال به بالا 22

 جسسیت
 9/12 990 مذکر

 0/12 999 مونث

رشته 

 تحصیلی

 2/98 919 تربیت بدنی

 4/24 920 غیر تربیت بدنی

مقطع 

 تحصیلی

 2/18 984 کارشساسی

 1/14 922 کارشساسی ارشد

 2/422 212 مجموع

 -فیولموگروها از آزمون های تحقیق، برای مشاص یردن طبیعی بودن توزی  دادهقبک از انجام آزمون فرضیه     
 درج شده است. 1( استفاده شد یه نتایج آن در جدول K-Sت اسمیرنف

 هاطبیعی بودن توزیع داده . نتایج آزمون بررسی2 جدول

اعتماد  

 اجتماعی

شبکه روابط 

 اجتماعی

سرمایه  عمل متقابل

 اجتماعی

 10/9 01/9 22/9 98/9 میانگین

 81/2 89/2 02/2 41/4 انحراف معیار

 Z 21/9 22/9 29/9 01/9میزان 

 P 224/2 224/2 224/2 224/2میزان 

ها غیرطبیعی است و باابراین برای آزمون توان نتیجه گرفت یه توزی  داده، می1با توجه به نتایج جدول      
 یومان ویتای استفاده شود. ناپارامتریك ها باید از آزمونفرضیه
 جدول این طور یه در، هماندهدیمدانشجویان را برحسب رشته تحصیلی آنان نشان  یاجتماع میزان سرمایه 1جدول      

 92/9( و در بین دانشجویان غیر تربیت بدنی ت1از  1شود، میزان سرمایه اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی تمشاهده می
ه از: عمک متقابک، شبک اندعبارتهای سرمایه اجتماعی یک، به ترتیب اولویت در هر دو گروه ( است. همچاین مولفه1از 

 .روابط اجتماعی و اعتماد اجتماعی

 . میزان سرمایه اجتماعی افراد نمونه بر اساس رشته تحصیلی2 جدول

 انحراف معیار (2)از  نیانگیم تعداد جسسیت مولفه

 اعتماد اجتماعی
 81/2 00/9 919 تربیت بدنی

 94/4 20/9 920 غیر تربیت بدنی

شبکه روابط 

 اجتماعی

 12/2 21/1 919 تربیت بدنی

 02/2 12/9 920 غیر تربیت بدنی

 21/2 48/1 919 تربیت بدنی
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 82/2 10/9 920 غیر تربیت بدنی عمل متقابل

سرمایه اجتماعی 

 کل

 29/2 22/1 919 تربیت بدنی

 81/2 92/9 920 غیر تربیت بدنی

 
نتایج آزمون یومان ویتای را برای مقایسره میزان سرررمایه اجتماعی دانشررجویان تربیت بدنی و غیر تربیت  2جدول

 .دهدمیبدنی نشان 

یلیتحص رشته اساس بر قیتحق نمونه یاجتماع هیسرما قایسهم. 6 جدول  

 مولفه
رشته تحصیلی 

 )تعداد(
 Pمیزان  Zمیزان  Uآماره  میانگین

 اجتماعیاعتماد 
 00/9±81/2 (919تربیت بدنی ت

12/92212 22/2- 224/2 
 20/9±94/4 (920غیر تربیت بدنی ت

شبکه روابط 

 اجتماعی

 21/1±12/2 (919تربیت بدنی ت
12/90249 18/2- 224/2 

 12/9±02/2 (920غیر تربیت بدنی ت

 عمل متقابل
 48/1±21/2 (919تربیت بدنی ت

12/91820 18/42- 224/2 
 10/9±82/2 (920غیر تربیت بدنی ت

سرمایه 

 اجتماعی

 00/2±62/0 (223تربیت بدنی )

غیر تربیت بدنی  001/0 -30/10 00/26162

(396) 
12/0±30/3 

 
های آن در دانشجویان شود، میزان سرمایه اجتماعی و همچاین تمامی مولفهمشاهده می 2طور یه در جدول همان

باابراین  ؛(P≤21/2بدنی بالاتر بوده و این اختلاف معاادار اسررت تمقایسرره با دانشررجویان غیرتربیتتربیت بدنی در 
گفت، سرمایه اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی به طور معااداری بیشتر از دانشجویان غیر تربیت بدنی  توانمی
 .است

 بحث و نتیجه گیری

 اجتماعی ایهسرمهای مؤلفه بین مقایسة به مستقیم به طور یه دارد وجود اندیی تحقیقاتی و اطلاعاتی مااب  امروزه
اریردهای در این مقاله تلاش شده یکی از یبا این وجود،  .دنردازبپ دربین دانشجویان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی

ن امر و گیرد. برای ای مورد انتظار ورزش و فعالیت بدنی، یعای بهبود سرمایه اجتماعی دانشجویان، مورد مطالعه قرار
دنی این ببدنی دانشگاه تهران با دانشجویان تربیتهای غیرتربیتای، دانشجویان رشتهفراهم یردن زمیاة مقایسه با

رمایه س مشاص گردید بین ،های آماری مااسباین مقاله و با استفاده از آزموندانشگاه مورد مقایسه قرار گرفتاد. در
ا مشاص گردید همیانگین مقایسهبدنی تفاوت معااداری وجود دارد و با بدنی و غیرتربیتاجتماعی دانشجویان تربیت

سه سرمایه در ارتباط با مقای بدنی است.بدنی بیشتر از دانشجویان غیرتربیتسرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت
یروزجاه و فرحمانی ی تحقیق ناهمسویی وجود ندارد اما پژوهش بدنبدنی و غیرتربیتاجتماعی دانشجویان تربیت



  بدني دانشگاه تهرانبدني و غیر تربیتمقايسه سرمايه اجتماعي دانشجويان تربیت

 فاوتت غیرورزشکار و ورزشکار دانشجویان اجتماعی ( یه به این نتیجه رسیدند،  بین میزان سرمایه4922همکارانت
 است، با تحقیق حاضر ورزشکاران نف  به تفاوت این دهدمی نشان هامیانگین مقایسه یه دارد وجود اریدمعای

 همسویی دارد.
جدید باش قابک توجهی از ادبیات  ةیلیدی علوم اجتماعی است یه در دور سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم     

 از حیث نظری و تجربی به خود اختصاص داده است. این مفهوم به دلیک ماهیت و محتوایی یه علوم اجتماعی را

. این ارتباط و پیوند یادمی حوزه انسانی و اجتماعی ارتباط پیدادارد تقریبا  به تمامی موضوعات و مسائک مطرح در 
لیکن موجب پیچیدگی، گستردگی و تاو   باشدمیاجتماعی  هر چاد یه در نو  خود بیانگر اهمیت یاریردی سرمایه

تعدد، در چاد وجهی بودن، اختیار نمودن سطوح و واحدهای تحلیلی م توانمیرا  موضو  نیز شده است یه برآیاد آن
 مااف  خودت»یاد یه سرمایه اجتماعی به مردم این آموزه را القا می .مفهومی و دیگر موارد جستجو نمود پیچیدگی

شده و  در مجمو  الزامات مدنی وقتی با اعتماد اجتماعی ترییب« در جهت مااف  جمعی تعقیب ین را در عمک
 باابراین سرمایه اجتماعی آورد؛میوجود هی را بوسیله همبستگی اجتماعی پشتیبانی شود، سرمایه اجتماعهب

 از یاریردگرایان آنجائیکه از .آوردمیبوجود  جدیدی برای جوام  جهت مشاریت در زندگی مدنی را هایفرفت
 هویت گیریشکک اجتماعی، یسب مهارتهای اجتماعی، ارتباطات افزایش را ورزش اجتماعی یاریردهای جمله

 به وجهت با باابراین باشدمی پاتاام نظر از سرمایه اجتماعی هایزیرشاخه از موارد این یه دانادمی افراد اجتماعی
ودن تحقیق حاضر مبای بر بیشتر ب نتایج درنظرگرفتن با و پاتاام بر پایه تئوری و( 9222تسیپک تحقیق هاییافته

 مشاریت توانمی بدنی،یان غیرتربیتدانشجوبدنی در مقایسه با ن تربیتمیزان سرمایه اجتماعی دربین دانشجویا
 .دانست اجتماعی سرمایه بر تأثیرگذار عوامک از را انجماهای ورزشی در عضویت و ورزشی
همچاین در این تحقیق مشاص گردید میزان مولفه های سرمایه اجتماعی یعای، اعتماد اجتماعی، شبکه روابط      

انگین معااداری وجود دارد یه با مقایسه می بدنی تفاوتبدنی و غیرتربیتاجتماعی و عمک متقابک دانشجویان تربیت
بدنی است یه این نتیجه با پژوهش فیروزجاه و ین تفاوت به نف  دانشجویان تربیتها مشاهده شد یه ا

( همسویی دارد. اگر از دیدگاه لین باگریم، می توان گفت شریت در فعالیت های ورزشی افراد را در 4922همکارانت
ارتباط یا به عبارتی دارایی های ارتباطی آنها را افزایش می خافی قرار می دهد یه مااب  « موقعیت شبکه ای»

حث لین فرفا  بر مااف  فردی سرمایه اجتماعی متمریز است و سرمایه اجتماعی را در درجه اول امری دهد. اما مبا
فردی می داند یه افراد با انگیزة یسب سود برای خود اقدام به سرمایه گذاری در روابط اجتماعی می یااد اما در 

توان گفت یه اساسا  شریت در ورزش این پژوهش مااف  عمومی سرمایه اجتماعی مدنظر بوده است. همچاین می
و فعالیت های بدنی از طریق فراهم یردن یانال های ارتباطی گسترده و تعهدات و انتطارات متقابک برای ورزشکاران 

 اهر این فعالیتبدنی یه دیاد و در این میان دانشجویان تربیتبستر مااسبی را برای بهبود سرمایه اجتماعی فراهم می
 نتیجه ینا ر دانشجویان بیشتر حضور دارند، دارای شبکه ارتباطی، اعتماد و عمک متقابک بهتری هستاد.به نسبت سای

 یسانی یه است اجتماعی سرمایة افلی هایمؤلفه از یکی عاوانبه اجتماعی هایشبکه مورد در دیدگاه پاتاام مؤید

همچاان یه از  دارند. تمایک داوطلبانه یارهای دادن انجام به بیشتر دارند، تعلق بیشتری غیررسمی هایشبکه به
وند های دوستان و ایجاد پیفوایداجتماعی ورزش بر می آید یکی از یاریردهای پاهان مشاریت ورزشی، ایجاد شبکه

و همبستگی بین افراد است یه یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی است. ایده محوری سرمایه اجتماعی در واژه روابط 
شود. به این فورت یه اعضای جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن آنها، قادر به همکاری خلافه می
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شوند و به این طریق چیزهایی را یسب می یااد یه به تاهایی قادر به یسب آنها نمی باشاد و یا با با یکدیگر می
عه ای از شبکه ها به هم متصک میشوند و تمایک انسانها از طریق مجمو .شونددشواری بسیار موفق به یسب آنها می

های مشتریی با سایر اعضای این شبکه ها داشته باشاد. با گسترش شبکه ها، آنها نوعی دارایی را دارند یه ارزش
توان آن را به عاوان نوعی سرمایه تحت سرمایه اجتماعی مورد ملاحظه قرار داد. در این بین دهاد یه میتشکیک می
سازی مفاهیم آن و ایجاد گرایش مثبت به آن، پیدایش انه های گروهی در همگانی ساختن ورزش و سادهتلاش رس

و  اهها و دانشگاهارگانتوجهات روزافزون به یسب آمادگی جسمانی و افزون بر این عوامک، نفوذ فرهاگ بدنی به 
د. ی و اجتماعی در این زمیاه اثر گذاشتاهای گوناگون اجتماعی به علاوه عاافر مهمی چون دگرگونی فرهاگدستگاه

ای هها و تحولات تاجایی اثر پذیرفتاد یه نگرش این عصر و گرایشورزش و فعالیتهای بدنی از مجمو  این دگرگونی
آن به سمت ورزش و فرهاگ بدنی با آنچه در ادوار گذشته بود به یلی دگرگون شد. در سایه تحولات فوق، اهداف 

و تربیت بدنی وض  شد. یکی از مهمترین شااسه های این دگرگونی، تکیه یردن هرچه بیشتر جدیدی برای ورزش 
لف ت بیشتری را فراهم نمود یه لازم بود با فعالیتهای ماتغتولید بود یه این خود، اوقات فراهای پیشرفته به فااوری

اه، در فعالیت های ورزشی فوق های عملی خود در دانشگان تربیت بدنی جدای شریت در یلاسدانشجوید. پر شو
قاط  توان گفت با اساتید و دانشجویان مفعالیت بیشتری داشته و حتی میبرنامه، عضویت در باشگاه های ورزشی 

ا دانشجویان یااد و حتی بهای گروهی دانشگاه بیشتر شریت میتحصیلی دیگر ارتباط بیشتری دارند و در برنامه
یااد. قرار میبر ها ارتباطات بیشتریبدنی سایر دانشگاهها و دانشجویان تربیتدانشکدهبدنی سایر های غیرتربیترشته

این رشته  د تا افرادی یه واردای فراهم یااست زمیاهبدنی توانستهمعای است یه رشته دانشگاهی تربیتاین بدان 
 برقرار یااد.تری شبکه ارتباطات خود را گسترش دهاد و با جامعه ارتباط گستردهشوند، می

المللی و افزایش امکان برقراری روابط متقابک بین افراد، در دنیای امروز با گسترش ارتباطات در سطح ملی و بین
 آن بیش از پیش ةلزوم وجود اعتماد در جامعه و فراهم نمودن بسترهای تقویت یااد ،های ماتلفها و سازمانگروه

دانشجویان تربیت بدنی در مقایسه با دانشجویان غیرتربیت بدنی اطرافیان  مشاهده شد همچاین  .احساس می شود
 ورزشی، هایباشگاه تماناد افقی نظم دارای هایگروه در مشاریت و عضویت خود را قابک اعتماد تر می بیااد.

 بهتر عبارتبه  و است اجتماعی سرمایه ضروری اشکال از یکی مشاریت مدنی هایشبکه و داوطلبانه( هایاتحادیه

 اجتماعی هایفعالیت انوا  دیگر در مشاریت احتمال تواندمی غیررسمی( -ترسمی اجتماعی هایفعالیت و ارتباطات

-فرفت یااد،می شریت فعالانه جامعه در یه دانشجویانی دارد. تطابق دهد، جامعه افزایش در را ورزشی( هایتفعالیت

 اجتماعی ارزشماد هایشبکه ایجاد به ماظور شاصی بین و فیزیکی اجتماعی، هاییسب مهارت برای بیشتری های

 اجتماعات در مشاریت طریق از یه شاصی روابط فورت همین دارند. به جامعه درون احساس تعلق توسعة نیز و

 یاد.می یاد یافتهتعمیم تعامک هاجارهای عاوانبه آن از پاتاام آنچه توسعة برای است پتانسیلی دارای شود،می ایجاد
درپایان باتوجه به دلایک احتمالی زیادی یه باعث بیشتر بودن میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی      

برای تعیین دلایک تفاوت میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان  گسترده تحقیقی شودمیپیشاهاد  شده است،
 تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی فورت گیرد.

 

  



  بدني دانشگاه تهرانبدني و غیر تربیتمقايسه سرمايه اجتماعي دانشجويان تربیت

 مسابع
1. Amaanian, A. Asadi, P. (2011), the role of social capital in the dissemination of 

knowledge and intellectual capital, strategy Jasmine Issue 28. 

2. Bilan, E. (2011), the social capital of female athletes (Case Study: Tehran 6th District), 

Master's thesis, Faculty of Social Sciences at Tehran University. 

3. Javaheri, F and Bagheri, L. (2007), The impact of Internet use on social and human 

capital (case study of Tehran University students), Journal of Faculty of Letters and 

Human Sciences, Mashhad University Frdvshy, S. 15 No. 49-58. 

4. Pruijt, H. (2002). “Social capital and the equalizing potential of the internet. « Social 

Science Computer Review 20(2): 109-115. 

5. Mitchel J.C. (1999). Social Networks in Urban Situations: Analyses of Personal 

Relationships in central African Towns. Manchester: Manchester University Press. 

6. Putnam, Robert. (2005), society, social capital and public life; translation Khakbazan and 

H. A. Pooyan, Tehran: Publishing binding. 

7. Abdolmaleki, H. (2013), the relationship between sports media usage and social capital 

at Tehran University students, a master's thesis. Tehran University. Faculty of Physical 

Education and Sports Science. 

8. Goodarzi, Mahmoud (2011), Management of Organizational Behavior in Sport, Tehran 

University Press. 

9. Rahmani Firouzjah, A., et al (2011) Measuring social capital distinguish youth with a 

focus on sports participation (Case Study: University of mazandaran student-athletes and 

non-athletes), Journal of Youth Studies, Sociology, the scarf, the second issue. 

10. Woolcock, M. (2000), ‘The Place of Social Capital in Understanding Social and 

Economic Outcomes’, Paper for the International Symposium on the Contribution of 

Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-being, Quebec City, 

Canada. 

11. Parsamehr M. Jesmani, S. (2011), the role of social capital in the consumption of sports 

(watching sports) case study of youth in the city of Yazd, Journal of Sport Management 

and Motor Behavior, year1.no17. 

12. Ahmadi, L. (2004) Social capital and the evaluation indices, master's thesis, Faculty of 

Law and Political Science at Tehran University. 

13. Seippel, O. (2007). Sports in Civil Society: Networks, Social Capital and influence. 
European Sociological Review, 24 (1):69-80. 

14. Alirezanejad, S and Saraei, H. (2007), the scope of the urban network of social relations 

and its impact on higher education and employment, Journal of Humanity: No. 53. 

15. Delaney, Liam. Keaney, Emily (2005), Sport and Social Capital in the United Kingdom: 

Statistical Evidence from National and International Survey Data, Commissioned by the 

Department of Culture, Media and Sport. 
16. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital, in John G. Richardson (EDT), Handbook of 

Theory and Research in the Sociology of Education, New York, Greenwald Press. 

17. Fink, J.S. Trail, G.T. & Anderson, D.F. (2002). « Environmental factors associated with 
spectator attendance and sport consumption behavior: Gender and team differences". 

Sport Marketing Quarterly, 11: 8-19. 
18. Cohen, S.S. and G. Fields (2000), Social Capital and Capital Gains in Silicon Valley’, in 

E.L. Lesser(Ed), Knowledge and Social Capital, Butterworth- einemann, 179-200. 



   69نامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي/ سال سیزدهم/ شماره بیست و پنجم/ بهار و تابستان پژوهش 

19. Putnam, Rabert.D. (2000). bowling alone: The collapse and revival of American 

community. New York: simong Schuster. 

 

 پیوست

 سرمایه اجتماعیی هاهیگوو  هامولفهمیانگین 

انحراف  میانگین هامولفهو  هاهیگو

 معیار

 99/4 22/9 یشتر مردم قابک اعتمادند.ببه نظر من 

 91/4 42/9 ید به او اعتماد یاد.بایده ندی بدی یسآدم تا از 

 98/4 48/9 یاان دارم اطرافیانم با من فادق هستاد.اطم

 40/4 12/9 من توجه دارند.یت وموفقیابی یامیاان دارم اطرافیانم به اطم

 22/4 11/9 گذارند.یمیان میاان دارم یه اطرافیانم اطلاعات مهم را با من در اطم

 12/1 21/3 مولفه اعتماد اجتماعی 

 22/4 22/9 یااد.یمیگران مهم است یه چگونه در باره من فکر دیابی ارزنظر و 

 22/2 80/9 روم.یمیح تفربا اطرافیانم به 

 21/2 09/9 یدوارم.امبه قول و وعده اطرافیانم 

ی فراهم اجتماعی هاگروهیت من در عضوی برایادی زاطرافیانم فرفت 
 یااد.یم

12/9 29/4 

 21/4 02/9 یااد.یمی رف  آن به من یمك براید اطرافیانم آیش پی مشکلاگر 

 66/0 69/3 مولفه شبکه روابط اجتماعی 

 22/2 02/9 به یك هدف مشترک یار یام.یدن رسی برا مادمعلاقه

 29/4 24/9 .امیردهیگران، دردراز مدت به خودم یمك دمعتقدم یه بایمك به 

 82/2 29/9 ی است.فردیت موفقی بهتراز جمعیت موفقمعتقدم 

یاد زی مشترک هاحکیک به راه تمادر زمان بروز مشکلات، در بین من و اطرافیانم 
 است.

10/9 91/4 

 12/0 62/3 مولفه عمل متقابل 

 


