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مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیتبدنی و غیر تربیتبدنی دانشگاه تهران
حسین عبدالملکی ،4ابراهیم علیدوست قهفرخی ،9محمود

گودرزی9

چکیده
مقدمه و هدف :هدف از این تحقیق ،مقایسه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیتبدنی و غیر تربیتبدنی دانشگاه تهران بود.
روششننساسننی :تحقیق حاضررر توفرریفی از نو پیمایشرری به شررمار میآید .این تحقیق دوجامعه آماری دارد .جامعه اول شررامک یلیه
دانشرجویان دانشگاه تهران تتقریبا  99هزار نفر) در رشتههای غیرتربیتبدنی و جامعه دوم شامک یلیه دانشجویان رشته تربیتبدنی تحدود
 022نفر) اسرت .روش نمونهگیری طبقهای بود یه به فورت تصادفی انجام شد .حجم نمونة تحقیق  212نفر از دانشجویان تربیتبدنی و
غیرتربیتبدنی دانشرگاه تهران بود .ابزار جم آوری دادهها پرسرشاامة محقق ساختهای بود یه بر اساس پرسشاامة سرمایه اجتماعی پاتاام
تدوین شده بود .برای اطمیاان از روایی ،پرسشاامة اولیه را به  42تن از اساتید رشتة ارتباطات و علوماجتماعی و همچاین مدیریت ورزشی
ارائه و با جم بادی نظرات آنان پرسررشرراامة نهایی تاظیم شررد .برای تایید پایایی پرسررشرراامههای تحقیق تعداد  92پرسررشرراامه از بین
پرسرشراامههای توزی شرده به فورت یاملا تصادفی اتتاا و با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو ضریب آلفای یرونباخ مقدار پایایی
پرسشاامه  2/80گزارش شد .در سطح آمار استاباطی ،از آزمون  K-Sو آزمون یومان ویتای استفاده شد.
یافته ها :یافتههای تحقیق نشران میدهد یه میزان سررمایه اجتماعی در بین دانشرجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی تفاوت معااداری
داشرت؛ به این معای یه میزان سرمایه اجتماعی و همچاین مولفههای آن دردانشجویان تربیتبدنی به طور معااداری بیش از دانشجویان
غیرتربیتبدنی بود.
بحث :میتوان ابراز داشرت ،به دلیک شرریت در فعالیتهای بدنی و حضرور بیشرتر در میادین ورزشری و گردآمدن در این فضاها با سایر
ورزشکاران ،سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیتبدنی بیشتر از دانشجویان غیرتربیتبدنی است.
واژه های کلیدی :سرمایه اجتماعی ،دانشجو ،تربیتبدنی.

مقدمه
 .4استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد یرج ،دانشگاه آزاد اسلامی ،یرج ،ایران
نویساده مسئولh.abdolmaleki@ut.ac.ir :
 .9دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .9استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه تهران
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امروزه در یاار سرمایههای انسانی ،مالی و اقتصادی ،سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار
گرفته است .این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یك شبکه به عاوان مابعی باارزش اشاره دارد یه با خلق
هاجارها و اعتمادمتقابک ،موجب تحقق اهداف اعضاء میشود .هر چاد این افطلاح نسبتا تازه به نظر میرسد ،اما
ریشة آن را میتوان تا آغاز قرن بیستم دنبال یرد ،حتی برخی آن را در آراء اندیشمادان متقدم و یلاسیك جستجو
مییااد ت.)4
فاحب نظران و پژوهشگران از چاد ماظر به موضو سرمایه اجتماعی پرداختهاند .برخی در آثارشان به دلایک و
علک شککگیری سرمایه اجتماعی در جامعه اشاره یرده و برخی دیگر به توفیف و تبیین ابعاد سرمایه اجتماعی
توجه نمودهاند و نهایتا عدهای دیگر بر نتایج و پیامدهای سرمایه اجتماعی در زندگی اجتماعی و سیاسی تایید
ورزیدهاند ت.)9
ماناد بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی ،تعریف سرمایه اجتماعی نیز تا حدودی مسألهساز میباشد و به همین
دلیک در مورد سرمایه اجتماعی تعاریف متعددی وجود دارد .جدول  ،4به طور خلافه عاافر محوری دیدگاههای
نظری درباره سرمایه اجتماعی را نشان میدهد.
جدول  .1عساصر محوری دیدگاههای نظری درباره سرمایه اجتماعی ()3
نام محقق

تعریف سرمایه اجتماعی

سطح

هدف

تحلیل
گروهی

سرمایه اقتصادی

مجموعه مااب بالفعک و بالقوه ای یه با عضویت در شبکه
بوردیو
پایداری از روابط ،در دسترس فرد قرار میگیرد و خدمات
متقابک را میسر میسازد.
جابههایی از ساختار اجتماعی یه یاشگران از آنها به فردی/گروهی سرمایه انسانی
کلمن
عاوان ماب برای رسیدن به ماافعشان استفاده مییااد.
توسعه سیاسی و
گروهی
اعتماد ،هاجارها و شبکههایی یه همکاری و مشاریت
پاتسام
دمویراسی
برای مااف متقابک را تسهیک مییاد.
توسعه اقتصادی
گروهی
فوکویاما اشتراک اعضای گروه در مجموعه ای از هاجارها یا
ارزشهای غیر رسمی جا افتاده
روابط عیای افراد از یك طرف و پیوندهای ذهای همان فردی/گروهی
پکستن
افراد از طرف دیگر
مااب ابزاری و
فردی
سرمایه گذاری در روابط اجتماعی توسط افراد و دستیابی
تحلیل
حمایتی متاو
به پیوندهای اجاماعی ماتلف یه امکان دسترسی به
شبکه
مااب حمایتی و ابزاری متاوعی را فراهم میآورد.
در این تحقیق با توجه به تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده شاخصهای اعتماد اجتماعی ،شبکه روابط
اجتماعی و عمک متقابک برای سرمایه اجتماعی انتاا شدهاند.
اعتماد اجتماعی :اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین شاخصهای سرمایه اجتماعی و خمیرمایة نظم در جامعه مدنی
است .به تعبیر زتومکا اعتماد سازویار انسجام باشی است یه تجانس را در روابط اجتماعی و نظامها ایجاد و حفظ
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مییاد .اعتماد تسهیکگر مشاریت ،تعاون اجتماعی و پرورش ارزشهای دمویراتیك است .اعتماد موجب پیوند
شهروندان با نهادهای ماتلف اجتماعی میشود ،باابر این میتوان گفت ،اعتماد یکی از جابههای مهم روابط انسانی
است یه به زمیاهسازی همکاری میان اعضای جامعه ماجر میشود .اعتماد یك نگرش و جهتگیری اخلاقی مثبت
نسبت به دیگری است یه آن دیگری مورد تایید است .اعتماد مبین میزان ارزیابی ما از پدیدهای است یه با آن
مواجهیم و همواره مثبت است .اعتماد به عاوان یك جهتگیری اخلاقی معطوف به دیگری ،حالتی از راحتی ،اطمیاان
و اتکاپذیری را دربردارد ت.)1
شبکه روابط اجتماعی :شبکههای اجتماعی ،توجه به آن و رشد تجزیه و تحلیک آنها از دهة  1950روندی روبه
افزایش داشته است .میشک بر این باور است یه پیوندهای ساتی در حال ضعیف شدن و پیوندهای تازهای در حال
رشد است .وی شبکه اجتماعی را ایاگونه تعریف مییاد« :مجموعه پیوندهای ویژه میان جم مشاصی از افراد به
فورت مضاعف ،یه وجه مشاصه این پیوندها آن است یه به مثابه یك یک ،برای تفسیر رفتار اجتماعی افراد درگیر،
قابک استفاده است» ت.)1
عمک متقابک تهاجارهای همیاری) :پاتاام نو خافی از هاجارهای همیاری را مولدترین جزء سرمایه اجتماعی و
حتی آن را ملاک سرمایه اجتماعی مینامد« :ملاک سرمایه اجتماعی افک همیاری تعمیم یافته است» .من ایاون
این یار را برای شما انجام میدهم بی آنکه چیزی فورا در مقابک انتظار داشته باشم ،با این اطمیاان یه در طول راه
شما یا دیگری لطف مرا پاسخ خواهید داد ت.)2
او در تعریف هاجارهای همیاری به دو نو تعریف اشاره مییاد:
 -4متوازن :مبادله هم زمان چیزهای با ارزش برابر ،ماناد موقعی یه همکاران روزهای تعطیلشان را با هم عوض
مییااد.
 -9تعمیم یافته :رابطه تبادلی مداومی در جریان است یه در همه حال یك طرفه و غیرمتوازن است اما انتظارات
متقابلی ایجاد مییاد مبای بر ایاکه سودی یه ایاون اعطاشده باید در آیاده بازپرداخت گردد ت.)0
ورزش و تربیت بدنی از جمله مسائلی است یه با توجه به یاریردها و پیامدهایی یه به همراه دارد ،مورد توجه
دانشمادان بیشتر علوم است .آنچه موجب توجه محققان ورزشی به سرمایه اجتماعی شده ،این است یه نو و میزان
تعامک اجتماعی انسانها در حوزة ورزش چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی برای یک جامعه دارد .تحقیقات انجام شده
در خارج از یشور در مورد رابطه بین سرمایه اجتماعی و ورزش نشان میدهاد یه مشاریت ورزشی به علت یمك
به افزایش عزت نفس و برابری اجتماعی در تقویت جامعة مدنی موثر است ت.)8
ورزش به عاوان یکی از مظاهر فردی -اجتماعی ،ضمن حفظ و بقای سلامت روحی و جسمی آحاد جامعه ،جهت
ایفای فحیح نقشهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی حائز اهمیت است .ورزش علاوه براین ،دارای مااف اجتماعی
خردتری ماناد :افزایش حرمت و اعتماد به نفس ،فاحب قدرت و اختیار شدن گروههای فاقد مزیتهای اجتماعی،
افلاح و بهبود تواناییهای اجتماعی به پذیرش ابتکار و نوآوری ،تقلیک در جرم ،خرابکاری ،تالف و انحراف اجتماعی،
افزایش وحدت اجتماعی و همکاری ،گسترش هویت جمعی و افزایش همبستگی ،تشویق بهترین بودن در جامعه،
ایجاد اشتغال و درآمدهای جدید ،افزایش تولید به وسیله افزایش سطح سلامت نیروی یار ،بهبود و افزایش سلامت
عمومی در جامعه و ...است.؛ یه ایاها باشی از یاریردهای ورزش در جامعه هستاد .با توجه به اهمیت و جایگاه
ورزش در زندگی افراد ،برخی از مهمترین دلایک مشاریت افراد در فعالیتهای ورزشی عبارتاد از:
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 افراد به خاطر ویژگیهای خاص و تواناییهایی یه دارند به ورزش روی میآورند. مشاریت افراد در ورزش تحت تأثیر و نفوذ خانواده و دوستان میباشد. وجود فرفتها و امکانات مااسب برای بازی عامک دیگری است یه سبب مشاریت افراد در ورزش میگردد ت.)2بین ورزش و جامعه رابطه متقابلی وجود دارد .جامعهشااسان در گذشته بیشتر به تأثیر جامعه بر ورزش تأیید مییردند
مبای بر ایاکه ورزش بازتا دهاده روابط اجتماعی و فرهاگ جامعه است ولی در سالهای اخیر محققان درپیآناد
یه تأثیر ورزش بر جامعه و اجتما را یه بعد دیگری از این ارتباط است را بررسی نمایاد .به دلیک آنکه عاصرفرهاگی
و اجتماعی زندگی جمعی در عصرحاضر در معرض خطر و یمرنگ شدن قرار گرفته است و محققان درپی شااسایی
عوامک تأثیرگذار بر تقویت این عاافر میباشاد ،یه پرداختن به ورزش می تواند یکی از عوامک مدنظر فوق باشد.
همچاان یه از فوایداجتماعی ورزش بر میآید یکی از یاریردهای پاهان مشاریت ورزشی ،ایجاد شبکههای دوستان
و ایجاد پیوند و همبستگی بین افراد است یه یکی از ابعاد سرمایهاجتماعی است .ایده محوری سرمایهاجتماعی در
واژه روابط خلافه میشود .به این فورت یه اعضای جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن آنها ،قادر
به همکاری با یکدیگر میشوند و به این طریق چیزهایی را یسب مییااد یه به تاهایی قادر به یسب آنها نمیباشاد
و یا با دشواری بسیار موفق به یسب آنها میشوند .انسانها از طریق مجموعهای از شبکهها به هم متصک میشوند
و تمایک دارند یه ارزشهای مشتریی با سایر اعضای این شبکهها داشته باشاد .با گسترش شبکهها ،آنها نوعی دارایی
را تشکیک میدهاد یه میتوان آن را به عاوان نوعی سرمایه تحت سرمایه اجتماعی مورد ملاحظه قرار داد .یا به
عبارت دیگر میتوان سرمایه اجتماعی را ایاگونه تعریف نمود« :سرمایهاجتماعی آن دسته از ویژگیهای زندگی
اجتماعی ،شبکهها ،هاجارها و اعتماد است یه مشاریتیاادگان را قادر میسازد تا به شیوهای مؤثرتر اهداف مشترک
خود را تعقیب نمایاد» ت.)42
مطالعات سرمایه اجتماعی در زمیاه ورزش و سازمانهای ورزشی در حال تبدیک شدن به یکی از زمیاههای
مهم پژوهشی است .برای درک طبیعت سرمایه اجتماعی ،دانستن این نکته یه انوا آن در ابعاد جغرافیایی و
زمیاههای ماتلف فرهاگی متفاوت است ،بسیار مهم خواهد بود .یکی از افرادی یه به فراحت بحثهای قابک
توجهی در زمیاه نقش سرمایه اجتماعی و ورزش داشته ،اوسلانر 1است .به نقک از وی« :ورزش سرمایه اجتماعی می
سازد زیرا اعتماد به نفس را گسترش داده و احترام به قوانین را آموزش می دهد» و «ورزش ارتباطات اجتماعی ما
را گسترش می دهد .ورزش به شکک پاهانی سبب گسترش قدرت تحمک و ارزش های برابری طلبانه می شود».
در ورزش سه فرایاد برای تولید سرمایه اجتماعی به یار میافتد :ساختن اعتماد به نفس ،ارتباطات اجتماعی و
درسهای اخلاقی ،اما هاوز مشاص نشده یه آیا سازمانهای ورزشی نسبت به سازمانهای داوطلبی دیگر نقش
بیشتری در تولید سرمایه اجتماعی دارند ت.)44
برای اولین بار در یك مطالعه ملی ،وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان یشور ،در سال  4982توسط گروهی از
جامعهشااسان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای یشور مورد ساجش قرار گرفت .بر این اساس  12درفد از جوانان
معتقدند یه وضعیت جامعه در آیاده بهتر خواهدشد .ارتباط جوانان با نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی یم
است .میزان سرمایه اجتماعی جوانان یشور به طور یلی ،یم رو به متوسط است .میزان اعتماد بین فردی جوانان
یم است و برخی از ابعاد سرمایه اجتماعی قدیم دچار فرسایش شده ،اما سرمایه اجتماعی جدید هاوز شکک نگرفته
است ت.)49
1. Uslaner
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«سرمایه اجتماعی جوانان در ایران» ،موضو پژوهشی است یه شیانی ،موسوی و مدنی قهقرخی در سال
 ،4980در میان  1122نفر از افراد  92- 41سال ساین در استانهای یشور به انجام رساندهاند .در این تحقیق
سرمایه اجتماعی جوانان در ابعاد عیای و ذهای درنظر گرفته شده یه مشتمک بر روابط انجمای ،پیوندها و اعتماد
فردی ،هاجارها و اعتماد اجتماعی ،همبستگی و انسجام اجتماعی و حمایت اجتماعی است .یافتههای تحقیق نشان
دهاده ضعف سرمایه اجتماعی در میان جوانان به ویژه در بعد روابط انجمای و اعتماد به ناآشاایان و مسئولان است.
تاثیر ویژگیهای فردی و اجتماعی بر سرمایه اجتماعی جوانان معاادار بوده است .با توجه به معااداری روابط و غلبة
سرمایه اجتماعی ساتی در میان جوانان ،بهبود محیط اجتماعی ،تقویت نهادهای مدنی ،افلاح بیاشها و نگرشها
و سرمایه گذاری در باشهای ماتلف فرهاگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی توفیه شده است ت.)0
احمدیت )4989در پایان نامه یارشااسی ارشد خویش با عاوان «سرمایه اجتماعی و شاخصهای ارزیابی آن»،
ضمن معرفی و بیان اهمیت این مفهوم و یاریردهای آن در مطالعات اجتماعی و اقتصادی ،به بررسی الگوهای
ماتلفی یه برای اندازه گیری آن مورد استفاده قرار گرفته ،پرداخته است .هدف افلی از انجام این رساله یافتن
شاخصهای استاندارد برای اندازه گیری و ساجش سرمایه اجتماعی در دورههای ماتلف زمانی و در جوام ماتلف
بوده است .وی از میان شاخصهای متعدد ،برخی از آنها یه معیار و مقیاس عیایتری در جامعة ایرانی داشتهاند را
برگزیده و به ارزیابی وضعیت سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی طی برنامه سوم توسعه پرداختهاست ،نتیجه ایاکه
ذخیره سرمایه اجتماعی هم از بعد یمی و هم به لحاظ شاخصهای ییفی با اُفت تدریجی روبرو بوده است و این
یاهش تاثیر مافی خود را بر اهداف برنامههای توسعه و افزایش هزیاههای این برنامهها تحمیک نمودهاست ت.)49
پارسامهر و جسمانی ت )4922در پژوهش خود با عاوان «نقش سرمایه اجتماعی بر مصرف ورزش تتماشای
ورزش) مطالعه موردی جوانان شهر یزد» یافتههای پژوهش خود را ایاگونه بیان یردند :یافتههای این بررسی رابطه
معایداری را بین میزان سرمایه اجتماعی و مصرف ورزش نشان داد ت.)44
تاها پژوهشی یه ارتباط نزدیکی با پژوهش حاضر دارد تحقیقی است یه رحمانی فیروزجاه و همکارانت)4922
با عاوان «ساجش تمایز سرمایه اجتماعی جوانان با محوریت مشاریت ورزشی تمطالعه موردی :دانشجویان ورزشکار
و غیرورزشکار دانشگاه مازندران)» انجام داده اند و در نتایج تحقیق خود ابراز داشتاد یه بین میزان سرمایه اجتماعی
دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معای داری وجود دارد یه مقایسه میانگینها نشان میدهد این تفاوت به
نف ورزشکاران استت.)2
4
در پژوهشی ،مك فرسون ت )4202مصرف ورزش را به عاوان وسیله ای برای ارتقا یکپارچگی اجتماعی ،همکاری
و تفاهم در بین و در درون جوام توفیف یرده استت.)0
در خصوص اثر مشاریتهای داوطلبانه در سازمانهای ورزشی بر اعتماد اجتماعی و علاقه به امور سیاسی در
یشورهای اسکاندیااوی تحقیقاتی فورت گرفته است ،از جمله تحقیق سیپک ت )9220در نروژ با عاوان «ورزش و
سرمایه اجتماعی» .سیپک اثرگذاریِ ورزش بر سرمایه اجتماعی را از طریق سه سازویار ممکن میداند :افزایش اعتماد
به نفس ،گسترش ارتباطات اجتماعی و تقویت اخلاقگرایی ت .)49سیپک در پی تحقیقِ خویش به این نتیجه رسید
یه افرادی یه در سازمانهای ورزشی به طور داوطلبانه مشاریت مییااد از اعتماد اجتماعی بیشتری برخوردار بوده

4. Mc fearson
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و بیشتر به پیگیریِ مسائک سیاسی و مدنی جامعة خود علاقهمادند .وی البته بیان داشت یه تاها عضویت در سازمان-
های ورزشی ،افزایش در میزان سرمایه اجتماعی را سبب نمیشود و زمانی سرمایه اجتماعی افزایش مییابد یه توام
با عضویت در سایر سازمانهای داوطلبانه باشد ت.)49
از جمله مقالاتی یه در آن به طور مستقیم بر رابطه بین ورزش و سرمایه اجتماعی تایید شده است مقاله ای
است تحت عاوان «دمویراسی و سرمایه اجتماعی» یه اوسلانر در آن ورزش را قلمرویی شایسته برای ایجاد سرمایه
اجتماعی میداند .وی بیان میدارد« :ورزش سرمایه اجتماعی را ایجاد می یاد چرا یه اعتماد به نفس را سبب می
شود و احترام به قوانین را می آموزد ...ورزش تماس های اجتماعی ما را گستردهتر می سازد .آستانه تحمک را بالا می
برد و ارزشهای مساوات طلبی را بسط می دهد .افراد ورزش نمی یااد یه اخلاقیتر جلوهیااد ،بلکه آموزه های
معاوی و اخلاقیات نتیجه فرعی ورزش در میان ورزشکاران می باشاد ».از ایارو ایجاد اعتماد به نفس ،برقراری
تماسهای اجتماعی و آموزههای معاوی سه فرآیادی هستاد یه اوسلانر از آنها به عاوان خدمت فعالیتهای ورزشی
به سرمایه اجتماعی نام میبرد .البته میزان تاثیر ورزش بر هر یك از فرآیادهای یاد شده در تحقیقِ سیپک مورد
بررسی قرار گرفته است .اوسلانر را میتوان به عاوان آغازگر این بحث و البته از طرفداران سرسات آن نام برد ت.)49
بوردیو در تبیین ایاکه چرا طبقات اجتماعی متفاوت میزانهای متفاوتی از مصرف در رشتههای ورزشی خاص را
دارند معتقد است یه مصرف فرهاگی یه شامک مصرف ورزشی نیز میشود بستگی به سلایق و رجحانهای هر
طبقه دارد و همچاین به مهارتها و شااخت آنها از آن ورزشها دارد .ورزشهای ماتلف در نزد طبقات ماتلف از
ترجیحات ماتلفی برخوردار هستاد در واق مصرف ورزش به خصوص ورزشهای خاص به ماناد علایق آنها به
برخی از رشتههای خاص هاری و ادبی میباشد .عضویت در باشگاههای ورزشی و گروهها یکی از شککهای یلیدی
معاشرت در زندگی اجتماعی است یه پاتاام آن را عاصری مهم در سرمایه اجتماعی شاص میداند؛ گروههای
ورزشی شبکههایی ایجاد مییااد یه باعث گسترش مشاریت اجتماعی افراد میشود ت.)41
جاروی ت )9229نیز در مقاله ای با عاوان «اجتما گرایی ،ورزش و سرمایه اجتماعی» بیان داشت یه مشاریت
ورزشی به علت یمك به افزایش عزت نفس و برابری اجتماعی در تقویت جامعه مدنی موثر است ت.)0
دلانی 4و همکاران ت )9221در تحقیق خود با عاوان «ورزش و سرمایه اجتماعی در انگلستان» ،بیان داشتاد یه
بین شریت در فعالیتهای ورزشی و همچاین تماشای ورزش از طریق تلویزیون و مولفه های سرمایه اجتماعی
تاعتماد ،شبکه روابط اجتماعی و عمک متقابک) هم در سطح فردی و هم در سطح ملی ارتباط معای داری وجود دارد
ت.)41
9
تانتز ت ،)9221در پژوهشی تحت عاوان «ورزش رقابتی و سرمایه اجتماعی در روستاهای غر استرالیا» خاطر
نشان مییاد یه ورزش قسمت مهمی از زندگی روستاییان استرالیایی و سرمایه اجتماعی هم ماب مثبتی در محدودههای
روستایی است .این مقاله نشان داد یه مصرف ورزش یك عرفه مهم برای ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی میباشد
ت.)44

4. Delaney
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آترلی 4ت ،)9222در پژوهشی تحت عاوان «ورزش ،محلی گرایی و سرمایه اجتماعی در استرالیا» به این نتیجه
رسیده است یه مصرف ورزش میتواند موجب شود یه شبکههای اجتماعی شکک و یاریرد خود را از ورزشها
بگیرند.
آنچه موجب توجه محققان ورزشی به سرمایه اجتماعی شده ،این است یه نو و میزان تعامک اجتماعی انسانها
در حوزه ورزش چه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی برای یک جامعه دارد .در تحقیقات مشاص شده یه افراد فعال
در حوزه ورزش ،سرمایه اجتماعی بالاتری دارند و در نتیجه از اعتماد اجتماعی بالاتری هم برخوردار هستاد ت.)8
با توجه به ایاکه در سالهای اخیر اقبال عمومی به ورزش و فعالیتهای ورزشی در جهان و همچاین جامعه ما
گسترش یافتهاست و ورزش به عاوان پدیدهای اجتماعی چه از لحاظ جاسی و چه از نظر طبقات سای ،همه سطوح
را تحت پوشش قرار دادهاست و ازسوی دیگر ،با توجه به نتایج تحقیقات محققان در دهههای اخیر ،شاهد نزول
سرمایه اجتماعی در جوام ماتلف و بالاخص یشورمان ایران میباشیم ،لذا شایسته است محققان به بررسی پدیده-
های اجتماعی -فرهاگی و  ...یه میتواند بر افزایش میزان سرمایهاجتماعی تأثیرگذارد ،بپردازند .با توجه به بررسی-
های به عمک آمده در عصر حاضر ،ورزش و پرداختن به ورزش نمونهای از پدیدههای اجتماعی است یه به نظر
میرسد در عین حال یه سرمایه اجتماعی موجود در جامعه میتواند به توسعه ورزش یمك یاد ،بلکه اقبال عمومی
جامعه به ورزش و پرداختن به ورزش نیز میتواند از عوامک تقویت ابعاد سرمایهاجتماعی مثک :وفاق اجتماعی و
همبستگی اجتماعی بالا ،روحیه انعطافپذیری و تاو طلبی ،مشاریت مدنی بالا ،اعتماد اجتماعی و ...باشد یه نشان
از سلامت اجتماعی و روانی یك جامعه میتواند باشد.
باابراین لازم است روشن ساخت یه آیا پرداختن به ورزش و گسترش روزافزون آن میتواند به عاوان فرفتی
برای تقویت سرمایه اجتماعی باشد؟ آشاایی با این فرفتها و چالشها در گرو ساجش تمایز سرمایه اجتماعی در
جوام آماری ماتلف می باشد .به همین ماظور مطالعة حاضر در فدد مقایسة سرمایه اجتماعی و مولفه های
آنتاعتماد اجتماعی ،شبکه روابط اجتماعی و عمک متقابک) در بین دانشجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی دانشگاه
تهران میباشد.
روششساسی
تحقیق حاضر از نظر هدف یاربردی و از نظر چگونگی جم آوری دادهها توفیفی از نو پیمایشی به شمار میآید
یه به شکک میدانی انجام گرفت .این تحقیق دوجامعة آماری داشت .جامعة اول شامک یلیه دانشجویان دانشگاه
تهران تتقریبا  99هزار نفر) در رشتههای غیرتربیتبدنی و جامعه دوم شامک یلیه دانشجویان رشته تربیتبدنی تحدود
 022نفر) ،در مقاط یارشااسی و یارشااسی ارشد ،در دو گروه جاسیتی تمونث و مذیر) بود یه در نیمسال دوم سال
تحصیلی 4924-29مشغول به تحصیک بودند .روش نمونه گیری طبقهای بود یه به فورت تصادفی انجام شد.
محقق در 90دانشکدة تابعة دانشگاه تهران حضور یافته و با توجه به هدف افلی تحقیق مبای بر مقایسه دانشجویان
تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی ،دانشجویان را به دو طبقه تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی تقسیم و پرسشاامه ها را
دربین آنها توزی و سپس جم آوری یرد .از آنجا یه حجم جامعة آماری بیش از  99هزار نفر را شامک میشد ،حجم
نمونه این تحقیق بر اساس جدول مورگان شامک  981از دانشجویان غیر تربیت بدنی و  912نفر از دانشجویان
تربیت بدنی است یه با احتمال بیست درفد ریزش  022پرسشاامه تهیه شد و در مجمو دو جامعه آماری 212
4. Atherley

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

پرسشاامه به فورت یامک تکمیک شده و در تجزیه و تحلیک دادهها مورد استفاده قرار گرفت .ابزار جم آوری دادهها
پرسشاامه محقق ساختهای بود یه بر اساس پرسشاامه سرمایه اجتماعی پاتاام تدوین شده و دارای  42سوال بود یه
براساس مقیاس  1ارزشی لیکرت امتیاز بادی شد .پرسشاامه شامک باشهای زیر بود:
باش اول پرسرشراامه :شرامک  1سروال یه مربوط به متغیرهای جمعیتشرااختی 4شرامک سرن ،جاسریت ،رشته
تحصیلی ،مقط تحصیلی و وضعیت سکونت دانشجویان بود.
باش دوم :شرامک  41سوال بود یه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان را اندازه گیری مییرد .در این پرسشاامه
سروال های  44تا  41ت 1سوال) مربوط به اعتماد اجتماعی 42 ،تا  92ت 1سوال) مربوط به شبکه روابط اجتماعی و
سروالات  94تا  91ت 1سروال) مربوط به عمک متقابک بود .هر یدام از سروالات دارای مقیاس پاج ارزشی لیکرت به
این فورت بود :یاملا موافق  ،1موافق  ،1بینظر  ،9ماالف  9و یاملا ماالف .4
برای اطمیاان از روایی فروری پرسرشراامه ،پرسرشراامة اولیه را به  42تن از اسرراتید رشته ارتباطات و علوم
اجتماعی و همچاین مدیریت ورزشرری ارائه و با جم بادی نظرات آنان پرسررشرراامة نهایی تاظیم شررد .برای تایید
پایایی پرسشاامههای تحقیق با توجه به محدودیتهای موجود ،به ماظور بررسی اولیه بین جامعه مورد نظر ،تعداد
 92پرسرشراامه از بین پرسرشاامههای توزی شده به فورت یاملا تصادفی انتاا و با استفاده از نرم افزار آماری
 SPSSو ضرریب آلفای یرونباخ مقدار پایایی پرسشاامه  2/80گزارش شد .تجزیه و تحلیک دادهها در دو سطح آمار
توفریفی و استاباطی انجام شده است .به این فورت یه پس از استاراج دادههای پرسشاامه ،ابتدا جهت بررسی
متغیرهای جمعیت شرااختی از روشهای توفریفی و برای بررسی فرضیات پژوهش از آمار استاباطی استفاده شد.
در سررطح آمار اسررتاباطی ،از آزمون  K-Sو یومان ویتای اسررتفاده شررد .این محاسرربات از طریق نرم افزار SPSS
تنساه  )42اجرا شد.
جدول .2آلفای کرونباخ سوالات پرسشسامه
اعتماد اجتماعی

تعداد گویه
1

ضریب آلفای کرونباخ
2/89

پرسشسامه
شبکه روابط اجتماعی

1

2/82

عمل متقابل

1

2/88

نتایج و یافتهها
یافتههای توصیفی
در این قسمت مشاصات فردی جامعه آماری از قبیک ،سن ،جاسیت ،رشته تحصیلی ،مقط تحصیلی با استفاده از
جدول و نمودار بررسی شده است.
جدول  .3توزیع و درصد فراوانی سن نمونه آماری
مولفه
سن

 11تا  22سال

فراوانی

درصد فراوانی

124

02/2
4. Demographic
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فراوانی

درصد فراوانی

مولفه
 22سال به بالا

482

92/4

مذکر

990

12/9

مونث

999

12/0

رشته

تربیت بدنی

919

98/2

تحصیلی

غیر تربیت بدنی

920

24/4

مقطع

کارشساسی

984

18/2

تحصیلی

کارشساسی ارشد

922

14/1

212

422/2

جسسیت

مجموع
قبک از انجام آزمون فرضیههای تحقیق ،برای مشاص یردن طبیعی بودن توزی دادهها از آزمون یولموگروف-
اسمیرنف ت )K-Sاستفاده شد یه نتایج آن در جدول  1درج شده است.
جدول  .2نتایج آزمون بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها
سرمایه

اعتماد

شبکه روابط

عمل متقابل

میانگین

اجتماعی
9/98

اجتماعی
9/22

9/01

اجتماعی
9/10

انحراف معیار

4/41

2/02

2/89

2/81

میزان Z

9/21

9/22

9/29

9/01

میزان P

2/224

2/224

2/224

2/224

با توجه به نتایج جدول  ،1میتوان نتیجه گرفت یه توزی دادهها غیرطبیعی است و باابراین برای آزمون
فرضیهها باید از آزمون ناپارامتریك یومان ویتای استفاده شود.
جدول  1میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان را برحسب رشته تحصیلی آنان نشان میدهد ،همانطور یه در این جدول
مشاهده میشود ،میزان سرمایه اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی ت 1از  )1و در بین دانشجویان غیر تربیت بدنی ت9/92
از  )1است .همچاین مولفههای سرمایه اجتماعی یک ،به ترتیب اولویت در هر دو گروه عبارتاند از :عمک متقابک ،شبکه
روابط اجتماعی و اعتماد اجتماعی.
جدول  .2میزان سرمایه اجتماعی افراد نمونه بر اساس رشته تحصیلی
مولفه
اعتماد اجتماعی
شبکه روابط
اجتماعی

جسسیت
تربیت بدنی
غیر تربیت بدنی
تربیت بدنی
غیر تربیت بدنی

تعداد
919
920
919
920

میانگین (از )2
9/00
9/20
1/21
9/12

انحراف معیار
2/81
4/94
2/12
2/02

تربیت بدنی

919

1/48

2/21
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عمل متقابل

غیر تربیت بدنی

920

9/10

2/82

سرمایه اجتماعی

تربیت بدنی
غیر تربیت بدنی

919
920

1/22
9/92

2/29
2/81

کل

جدول 2نتایج آزمون یومان ویتای را برای مقایسره میزان سرررمایه اجتماعی دانشررجویان تربیت بدنی و غیر تربیت
بدنی نشان میدهد.
جدول  .6مقایسه سرمایه اجتماعی نمونه تحقیق بر اساس رشته تحصیلی
رشته تحصیلی

مولفه

(تعداد)

میانگین

تربیت بدنی ت)919
غیر تربیت بدنی ت)920
تربیت بدنی ت)919

9/00±2/81
9/20±4/94
1/21±2/12

اجتماعی

غیر تربیت بدنی ت)920

9/12±2/02

عمل متقابل

تربیت بدنی ت)919
غیر تربیت بدنی ت)920

1/48±2/21
9/10±2/82

تربیت بدنی ()223

2/00±0/62

اعتماد اجتماعی
شبکه روابط

سرمایه
اجتماعی

غیر
()396

تربیت

بدنی

3/30±0/12

آماره U

میزان Z

میزان P

92212/12

-2/22

2/224

90249/12

-2/18

2/224

91820/12

-42/18

2/224

26162/00

-10/30

0/001

همانطور یه در جدول  2مشاهده میشود ،میزان سرمایه اجتماعی و همچاین تمامی مولفههای آن در دانشجویان
تربیت بدنی در مقایسرره با دانشررجویان غیرتربیتبدنی بالاتر بوده و این اختلاف معاادار اسررت ت)P≥2/21؛ باابراین
میتوان گفت ،سرمایه اجتماعی در دانشجویان تربیت بدنی به طور معااداری بیشتر از دانشجویان غیر تربیت بدنی
است.
بحث و نتیجه گیری
امروزه مااب اطلاعاتی و تحقیقاتی اندیی وجود دارد یه به طور مستقیم به مقایسة بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی
دربین دانشجویان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی بپردازند .با این وجود ،در این مقاله تلاش شده یکی از یاریردهای
مورد انتظار ورزش و فعالیت بدنی ،یعای بهبود سرمایه اجتماعی دانشجویان ،مورد مطالعه قرار گیرد .برای این امر و
با فراهم یردن زمیاة مقایسهای ،دانشجویان رشتههای غیرتربیتبدنی دانشگاه تهران با دانشجویان تربیتبدنی این
دانشگاه مورد مقایسه قرار گرفتاد .دراین مقاله و با استفاده از آزمونهای آماری مااسب ،مشاص گردید بین سرمایه
اجتماعی دانشجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی تفاوت معااداری وجود دارد و با مقایسه میانگینها مشاص گردید
سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیتبدنی بیشتر از دانشجویان غیرتربیتبدنی است .در ارتباط با مقایسه سرمایه
اجتماعی دانشجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی تحقیق ناهمسویی وجود ندارد اما پژوهش رحمانی فیروزجاه و
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همکارانت )4922یه به این نتیجه رسیدند ،بین میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت
معایداری وجود دارد یه مقایسه میانگینها نشان میدهد این تفاوت به نف ورزشکاران است ،با تحقیق حاضر
همسویی دارد.
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم یلیدی علوم اجتماعی است یه در دورة جدید باش قابک توجهی از ادبیات
علوم اجتماعی را از حیث نظری و تجربی به خود اختصاص داده است .این مفهوم به دلیک ماهیت و محتوایی یه
دارد تقریبا به تمامی موضوعات و مسائک مطرح در حوزه انسانی و اجتماعی ارتباط پیدا مییاد .این ارتباط و پیوند
هر چاد یه در نو خود بیانگر اهمیت یاریردی سرمایه اجتماعی میباشد لیکن موجب پیچیدگی ،گستردگی و تاو
موضو نیز شده است یه برآیاد آن را میتوان در چاد وجهی بودن ،اختیار نمودن سطوح و واحدهای تحلیلی متعدد،
پیچیدگی مفهومی و دیگر موارد جستجو نمود .سرمایه اجتماعی به مردم این آموزه را القا مییاد یه «مااف خودت
را در عمک در جهت مااف جمعی تعقیب ین» در مجمو الزامات مدنی وقتی با اعتماد اجتماعی ترییب شده و
بهوسیله همبستگی اجتماعی پشتیبانی شود ،سرمایه اجتماعی را بهوجود میآورد؛ باابراین سرمایه اجتماعی
فرفتهای جدیدی برای جوام جهت مشاریت در زندگی مدنی را بوجود میآورد .از آنجائیکه یاریردگرایان از
جمله یاریردهای اجتماعی ورزش را افزایش ارتباطات اجتماعی ،یسب مهارتهای اجتماعی ،شککگیری هویت
اجتماعی افراد میداناد یه این موارد از زیرشاخههای سرمایه اجتماعی از نظر پاتاام میباشد باابراین با توجه به
یافتههای تحقیق سیپکت )9222و بر پایه تئوری پاتاام و با درنظرگرفتن نتایج تحقیق حاضر مبای بر بیشتر بودن
میزان سرمایه اجتماعی دربین دانشجویان تربیتبدنی در مقایسه با دانشجویان غیرتربیتبدنی ،میتوان مشاریت
ورزشی و عضویت در انجماهای ورزشی را از عوامک تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعی دانست.
همچاین در این تحقیق مشاص گردید میزان مولفه های سرمایه اجتماعی یعای ،اعتماد اجتماعی ،شبکه روابط
اجتماعی و عمک متقابک دانشجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی تفاوت معااداری وجود دارد یه با مقایسه میانگین
ها مشاهده شد یه این تفاوت به نف دانشجویان تربیتبدنی است یه این نتیجه با پژوهش فیروزجاه و
همکارانت )4922همسویی دارد .اگر از دیدگاه لین باگریم ،می توان گفت شریت در فعالیت های ورزشی افراد را در
«موقعیت شبکه ای» خافی قرار می دهد یه مااب ارتباط یا به عبارتی دارایی های ارتباطی آنها را افزایش می
دهد .اما مبا حث لین فرفا بر مااف فردی سرمایه اجتماعی متمریز است و سرمایه اجتماعی را در درجه اول امری
فردی می داند یه افراد با انگیزة یسب سود برای خود اقدام به سرمایه گذاری در روابط اجتماعی می یااد اما در
این پژوهش مااف عمومی سرمایه اجتماعی مدنظر بوده است .همچاین میتوان گفت یه اساسا شریت در ورزش
و فعالیت های بدنی از طریق فراهم یردن یانال های ارتباطی گسترده و تعهدات و انتطارات متقابک برای ورزشکاران
بستر مااسبی را برای بهبود سرمایه اجتماعی فراهم مییاد و در این میان دانشجویان تربیتبدنی یه در این فعالیتها
به نسبت سایر دانشجویان بیشتر حضور دارند ،دارای شبکه ارتباطی ،اعتماد و عمک متقابک بهتری هستاد .این نتیجه
مؤید دیدگاه پاتاام در مورد شبکههای اجتماعی بهعاوان یکی از مؤلفههای افلی سرمایة اجتماعی است یه یسانی
به شبکههای غیررسمی بیشتری تعلق دارند ،بیشتر به انجام دادن یارهای داوطلبانه تمایک دارند .همچاان یه از
فوایداجتماعی ورزش بر می آید یکی از یاریردهای پاهان مشاریت ورزشی ،ایجاد شبکههای دوستان و ایجاد پیوند
و همبستگی بین افراد است یه یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی است .ایده محوری سرمایه اجتماعی در واژه روابط
خلافه میشود .به این فورت یه اعضای جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن آنها ،قادر به همکاری
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با یکدیگر می شوند و به این طریق چیزهایی را یسب می یااد یه به تاهایی قادر به یسب آنها نمی باشاد و یا با
دشواری بسیار موفق به یسب آنها میشوند .انسانها از طریق مجموعه ای از شبکه ها به هم متصک میشوند و تمایک
دارند یه ارزش های مشتریی با سایر اعضای این شبکه ها داشته باشاد .با گسترش شبکه ها ،آنها نوعی دارایی را
تشکیک میدهاد یه میتوان آن را به عاوان نوعی سرمایه تحت سرمایه اجتماعی مورد ملاحظه قرار داد .در این بین
تلاش رسانه های گروهی در همگانی ساختن ورزش و سادهسازی مفاهیم آن و ایجاد گرایش مثبت به آن ،پیدایش
توجهات روزافزون به یسب آمادگی جسمانی و افزون بر این عوامک ،نفوذ فرهاگ بدنی به ارگانها و دانشگاهها و
دستگاههای گوناگون اجتماعی به علاوه عاافر مهمی چون دگرگونی فرهاگی و اجتماعی در این زمیاه اثر گذاشتاد.
ورزش و فعالیتهای بدنی از مجمو این دگرگونیها و تحولات تاجایی اثر پذیرفتاد یه نگرش این عصر و گرایشهای
آن به سمت ورزش و فرهاگ بدنی با آنچه در ادوار گذشته بود به یلی دگرگون شد .در سایه تحولات فوق ،اهداف
جدیدی برای ورزش و تربیت بدنی وض شد .یکی از مهمترین شااسه های این دگرگونی ،تکیه یردن هرچه بیشتر
به فااوریهای پیشرفته تولید بود یه این خود ،اوقات فراغت بیشتری را فراهم نمود یه لازم بود با فعالیتهای ماتلف
پر شود .دانشجویان تربیت بدنی جدای شریت در یلاسهای عملی خود در دانشگاه ،در فعالیت های ورزشی فوق
برنامه ،عضویت در باشگاه های ورزشی فعالیت بیشتری داشته و حتی میتوان گفت با اساتید و دانشجویان مقاط
تحصیلی دیگر ارتباط بیشتری دارند و در برنامههای گروهی دانشگاه بیشتر شریت مییااد و حتی با دانشجویان
رشتههای غیرتربیتبدنی سایر دانشکدهها و دانشجویان تربیتبدنی سایر دانشگاهها ارتباطات بیشتری برقرار مییااد.
این بدان معای است یه رشته دانشگاهی تربیتبدنی توانستهاست زمیاهای فراهم یاد تا افرادی یه وارد این رشته
میشوند ،شبکه ارتباطات خود را گسترش دهاد و با جامعه ارتباط گستردهتری برقرار یااد.
در دنیای امروز با گسترش ارتباطات در سطح ملی و بینالمللی و افزایش امکان برقراری روابط متقابک بین افراد،
گروهها و سازمانهای ماتلف ،لزوم وجود اعتماد در جامعه و فراهم نمودن بسترهای تقویت یاادة آن بیش از پیش
احساس می شود .همچاین مشاهده شد دانشجویان تربیت بدنی در مقایسه با دانشجویان غیرتربیت بدنی اطرافیان
خود را قابک اعتماد تر می بیااد .عضویت و مشاریت در گروههای دارای نظم افقی تماناد باشگاههای ورزشی،
اتحادیههای داوطلبانه) و شبکههای مشاریت مدنی یکی از اشکال ضروری سرمایه اجتماعی است و به عبارت بهتر
ارتباطات و فعالیتهای اجتماعی ترسمی -غیررسمی) میتواند احتمال مشاریت در دیگر انوا فعالیتهای اجتماعی
تفعالیتهای ورزشی) را در جامعه افزایش دهد ،تطابق دارد .دانشجویانی یه در جامعه فعالانه شریت مییااد ،فرفت-
های بیشتری برای یسب مهارتهای اجتماعی ،فیزیکی و بین شاصی به ماظور ایجاد شبکههای ارزشماد اجتماعی
و نیز توسعة احساس تعلق درون جامعه دارند .به همین فورت روابط شاصی یه از طریق مشاریت در اجتماعات
ایجاد میشود ،دارای پتانسیلی است برای توسعة آنچه پاتاام از آن بهعاوان هاجارهای تعامک تعمیمیافته یاد مییاد.
درپایان باتوجه به دلایک احتمالی زیادی یه باعث بیشتر بودن میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی
شده است ،پیشاهاد میشود تحقیقی گسترده برای تعیین دلایک تفاوت میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان
تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی فورت گیرد.
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پیوست
میانگین مولفهها و گویههای سرمایه اجتماعی
میانگین

انحراف

گویهها و مولفهها
به نظر من بیشتر مردم قابک اعتمادند.
آدم تا از یسی بدی ندیده باید به او اعتماد یاد.
اطمیاان دارم اطرافیانم با من فادق هستاد.
اطمیاان دارم اطرافیانم به یامیابی وموفقیت من توجه دارند.
اطمیاان دارم یه اطرافیانم اطلاعات مهم را با من در میان میگذارند.

9/22
9/42
9/48
9/12
9/11

معیار
4/99
4/91
4/98
4/40
4/22

مولفه اعتماد اجتماعی
نظر و ارزیابی دیگران مهم است یه چگونه در باره من فکر مییااد.
با اطرافیانم به تفریح میروم.
به قول و وعده اطرافیانم امیدوارم.
اطرافیانم فرفت زیادی برای عضویت من در گروههای اجتماعی فراهم
مییااد.
اگر مشکلی پیش آید اطرافیانم برای رف آن به من یمك مییااد.

3/21
9/22
9/80
9/09
9/12

1/12
4/22
2/22
2/21
4/29

9/02

4/21

مولفه شبکه روابط اجتماعی
علاقهمادم برای رسیدن به یك هدف مشترک یار یام.
معتقدم یه بایمك به دیگران ،دردراز مدت به خودم یمك یردهام.
معتقدم موفقیت جمعی بهتراز موفقیت فردی است.
در زمان بروز مشکلات ،در بین من و اطرافیانم تمایک به راه حکهای مشترک زیاد
است.

3/69
9/02
9/24
9/29
9/10

0/66
2/22
4/29
2/82
4/91

مولفه عمل متقابل

3/62

0/12

