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Abstract 
As a key element in the sport-related domains, social capital is a completely known issue. 

As one of the most important community-oriented environments, the sport-recreation clubs 

have now turned into unique focal points for the facilitation of social capital. Accordingly, 

the study at hand was carried out first to extract and then to analyze the relationships of the 

factors facilitating social capital in sport-recreation clubs. This study was done using a 

sequential mixed-methods approach. In the qualitative phase, a systematic review was used 

to collect data, and in the quantitative phase, a questionnaire based on the multi-criteria 

decision making method (in fact, the expert DEAMTEL questionnaire) was used to this 

end. The results of the systematic review showed that the five factors of trust, friendly 

environment, horizontal governance, common goals, and norms are the significant patterns 

of social capital facilitation. Among these factors, the horizontal governance has the 

strongest effect, followed by friendly environment, trust, common goals, and norms. 

According to the cause-effect diagram, norms and horizontal governance were shown to be 

causal factors and friendly environment, trust, and common goals to be non-causal factors. 

The extracted semantic patterns can form a distinctive conceptual model/instrument for 

sport-recreation clubs to help them fully enjoy social capital and the benefits related to it.  
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  یتفریح ـ ی ورزشیها باشگاه در سرمایة اجتماعی تسهیل

 DEMATELتحلیل روابط با رویکرد  

 3بوشهری ، سیده ناهید شتاب2، فاطمه نادریان2عبداهلل روزفراخ ،1پور گیوی بهنام نقی

 ی،و علوم ورزش یبدن تیورزش، پژوهشگاه تربشناسی  و روان شناسی معهجاگروه پژوهشی  اریاستاد. 1
 تهران، ایران

 علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشکدۀدانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، . 2
 نرایاچمران اهواز، اهواز،  دیدانشگاه شهعلوم ورزشی،  دانشکدۀ ،یورزش تیریمد اریدانش. 3

 (17/03/1401ـ تاریخ پذیرش:  15/01/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده
به  ،تفریحی ـ ورزشیهای  باشگاهامروزه است.    شده کامالً شناخته ورزشهای مرتبط با  ی کلیدی در حوزهعنصرمنزلة به  سرمایة اجتماعی

 ،بر همین اساس .اند مبدل شده سرمایة اجتماعی سهیلدر جهت تبدیلی  کانونی بی ةبه نقط محور، اجتماع مهم های محیطاز یکی مثابة 
 تفریحی ـ های ورزشی در باشگاه سرمایة اجتماعیساز  گام بعد تحلیل روابط عوامل تسهیل حاضر ابتدا با هدف استخراج و در ةمطالع

به منظور در بخش کیفی،  رد.ی متوالی قرار داکمّـ  کیفیآمیختة مطالعات  ةشناسی در زمر به لحاظ روش این پژوهش پذیرفت.صورت 
به و  گیری چندشاخصه شده مبتنی بر روش تصمیم تهیه ةاماز پرسشن یو در بخش کمّ و سیستماتیک مند منظا مرور ازها،  آوری داده جمع

وستانه، د اعتماد، جوّ شاملعامل نشان داد پنج  حاصل از مرور سیستماتیکنتایج شد. دیمتل خبرگان استفاده  ةپرسشنامطور خاص از 
حکمرانی افقی  عوامل، این از میانند. مؤثر سرمایة اجتماعیالگوهای معنادار تسهیل منزلة به و هنجارها  ،انی افقی، اهداف مشترکرمحک

اساس نمودار  بر. ندگذاری قرار دارثیرأو هنجارها در درجات بعدی ت ،مشترکدوستانه، اعتماد، اهداف  گذاری و جوّ ثیرأبیشترین ت دارای
 یلّغیرع عواملمنزلة به  اهداف مشترک و اعتماد و دوستانه ی و جوّعلّ عواملمنزلة به  حکمرانی افقیو  هنجارها، معلولی ـ یأثیرات علّت

د که به نشباتفریحی  ـ های ورزشی برای باشگاهد مدل و ابزار مفهومی متمایزی نتوان می شده الگوهای معنایی استخراج شناخته شدند.
 ببرند.را و مزایای مرتبط با آن نهایت استفاده  سرمایة اجتماعی از آن ةواسط

 کلیدواژگان
 .سیستماتیکمرور  سرمایة اجتماعی، تفریحی، رویکرد دیمتل قطعی، ـ های ورزشی باشگاه
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 مقدمه

در مباحث های گذشته  ترین مفاهیمی است که طی سال یکی از محبوب سرمایة اجتماعی

 به دنبال شناختی جامعهة شد شناخته های ه و به عنوان یکی از گزارهظهور پیدا کرد شناسی جامعه

  Forsell et al. 2020; Lin) استاجتماعی  های های مبتنی بر جامعه و شبکه شبررسی و ایجاد ارز

et al 2017.) 

 نداردعریف واحدی برای آن وجود ، تسرمایة اجتماعیمفهوم  به دلیل گستردگی کاربردی

و  ،سازی روابط اجتماعی، شبکه به طور کلی این مفهوم بیشتر بر(. 1400مکاران پور و ه نقی)

ذیل پارادایم بازیگر  سرمایة اجتماعی ةنظری (.Carmen 2022)گیری اعتماد متمرکز است  شکل

ساز  است که زمینه انسانی ةمحصول فرعی سرمای سرمایة اجتماعیمنطقی است؛ با این استدالل که 

این است که به  سرمایة اجتماعیبرای بازیگر هم برای جامعه است. وجه متمایز  ارزش افزوده هم

هت بلکه منافع شخصی را در ج؛ کند نمیتکیه بر منافع شخصی یا اجتماعی صورت انحصاری 

عمومی  در ظرف مصلحت سرمایة اجتماعی سبببه همین  .کند مین منافع اجتماعی تعریف میأت

 .کند یو معنا پیدا مشود  میتبیین 

مآبانه و سیاسی  تکه رویکرد قدر ،سرمایة اجتماعیپردازان اصلی  یکی از نظریه در مقام ،پوتنام

های  کند که جنبه گونه توصیف میرا یک اصطالح فراگیر چتر سرمایة اجتماعیاین مفهوم دارد، به 

و قابلیت اعتماد  ،شبکه ساختاریافته، هنجارهای عملی متقابل های ساختاریافته و نیمه ارتباطی شبکه

شبکه )گروه اجتماعی( را انسجام اجتماعی ة این کارکردها زمین ةدهد و به واسط می را پوشش

 .توان دو جنبه متصور بود می اجتماعی ةسرمایبرای  (.Putnam & Feldstein 2003) آورد فراهم می

 ةجنبو  فردی است افراد برای تعامل بین تمایالتها و  نگرش شناختی است که بازتاب جنبهیک 

 کند ارتباطی است که قدرت ارتباطات اجتماعی در گسترة یک جامعه را منعکس می ةمؤلف دیگر

(Nakano & Washizu 2021 .) یافته از روابط  اجتماعی برساخته و ترویج ةسرمایبنابراین، مفهوم

و از آن به منزلة  ندا هایی است که به دنبال اهداف مشترک ها و انجمن اجتماعی و مشارکت در گروه

و  1فاستر (.Borgonovi et al. 2021) شود ها و باورهای مشترک یاد می دهندة ارزش همکانیسم توسع

                                                                                                                            
1. Foster 
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های منسجم  ها از طریق شبکه دسترسی به دانش و فرصت را سرمایة اجتماعی( 2014) ماس

ناصر شبکه به ی را برای عزایش تحرک اجتماعی و منافع اقتصادکنند که اف اجتماعی تعریف می

 همراه خواهد داشت.

، ریشه در لفتخهای م پایه و اساس نظری برای رشتهمنزلة به  ،سرمایة اجتماعیگستردگی 

 ،بر همین اساس. دارد ،زش سیستماتیک روابط اجتماعییعنی بررسی پویایی و ار ،هدف آن

اهمیتی  گذاران سیاستسازان و  برای تصمیم سرمایة اجتماعیکه بسیاری از محققان بر این باورند 

های  هشده در شبک در روابط متقابل تعبیه سرمایة اجتماعیمرکزی  ةهست است.  یافته فزاینده

از طریق تبادل پایدار باعث ایجاد ارزش متقابل برای فعاالن و سیستم  اجتماعی گسترده قرار دارد و

را و انتظارات اجتماعی  ،ترها، تعهداساخت و بازسازی هنجافرایند در نتیجه  .شود اجتماعی می

 سرمایة اجتماعیمفهوم  ،به طور کلی (.Finch et al. 2021)سازد  اشتراکی تسهیل می ةیک جامع در

 ؛ اماتوافق کلی وجود دارددربارة آن است و  در بر گرفته های مختلف را  ای از رشته طیف گسترده

گاه  پژوهشی ةادی متناسب با عرصوجود دارد و تا حد بسیار زی نظر ی آن اختالفدر مورد اجرا

هاست که تحقق  ودی مربوط به ماهیت متفاوت زمینه. این امر تا حدگیرد میمعنای متفاوت به خود 

های متعددی  به زمینه سرمایة اجتماعیدین ترتیب بسازد.  را با چالش مواجه می سرمایة اجتماعی

 ةنین زمینو همچ ،مدیریت استراتژیکریزی جامعه،  اجتماعی، برنامه ةعات شهری، توسعچون مطال

 (.Abbasi et al. 2021) ورزش بسط داده شده است

خدمات اوقات  ةئیک عنصر کلیدی در تفریحات اجتماعی، ارامنزلة به  سرمایة اجتماعیارزش 

و  1شولنکورف (.Forsell et al. 2020)است   شده ی مختلف ورزشی کامالً شناختهها و حوزه ،فراغت

کاربردی  ـ های نظری جزء چارچوب سرمایة اجتماعید که نا ه( نیز تصریح کرد2016)همکارانش 

شود از میان عناصر   ملی که سبب میعا. است  ة ورزش برای توسعه بودهرایج در تحقیقات حوز

 ةطور گسترده مورد توجه بیشتر محققان سرمای مختلف اجتماعی در درون یک جامعه ورزش به

یافته این قابلیت را دارند  انهای ورزشی در سطح غیرسازم ن است که فعالیتای اجتماعی قرار گیرد

 & Tonts) دنایجاد روحیة اجتماعی در جامعه شوبخشی و  الهام و توانند باعث انگیزش که می

                                                                                                                            
1. Schulenkorf 
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Matthew 2005 .)به ورزش را های وابسته  و زمینه سرمایة اجتماعیبین رابطة  نیز محققان مختلف

 Naghipour Givi et al. 2021; Afroozeh et al. 2021; Abbasi et al. 2021; Gemarاند ) هکردبررسی 

2021; Kwon & Seo 2021; Finch et al. 2021; Collins & Heere 2018; Fenton et al. 2021.) 

فرایندهای کاتالیزوری کلیدی در حل بسیاری از منزلة امروزه به تقریحی  ـ های ورزشی باشگاه

مانند   ت اجتماعیمثبفرایندهای و تسهیل   ها ها، چالش مانند معضالت، ناهنجاری  عیتاریک اجتما

( 2009) 1اسپایج (.Okayasu et al. 2010) دنشو شناخته می سرمایة اجتماعیغرور و  هویت، انسجام،

 در کنار دوستان و خانواده بودن و ،، ارتقای سالمتیکند بیشتر افراد برای لذت بردن می استدالل

تعامل اجتماعی این  کنندة اجتماعی تقویت مراکزنیز  های ورزشی کلوپشوند و  میدرگیر ورزش 

جسمی و روانی  طرفی سالمتاز  های اجتماعی، مبتنی بر شبکه ،افراد با حضور در این مراکز .هستند

 تفریحی ـ یهای ورزش دیگر این حضور و عضویت در باشگاهطرف از  و کنند خود را تضمین می

تفریحی با ـ  های ورزشی . بنابراین باشگاهشود می سرمایة اجتماعیو تسهیل ایجاد و  عث پیوندبا

فرد در  همنحصرب یرقابتی و تفریحی نقشو  ها برای فعالیت فیزیکی سازی فرصت توجه به فراهم

سازی انتظارات سطوح متوسط  ها و خدمات محلی و برآورده برنامه ةارائو  تفریح و ورزشتوسعة 

 ـ های ورزشی باشگاه( 2014) 2بر همین اساس آدامز(. Tower et al. 2006) کنند  امعه بازی میج

با . دورآ به حساب می سرمایة اجتماعیو تقویت  بستر کلیدی در تسهیل محور را اجتماع تفریحی

. یکی از شوندی متعدد مواجه با مشکالت جدّتفریحی ممکن است  ـ های ورزشی ، باشگاهاین وجود

حور است که گریبانگیر مدیرم و ،مراتبی، خشک، متمرکز تی، سلسلهسنّاین موارد ساختار حاکمیت 

های ورزشی و در رأس  سازمانو  استایران رسمی و غیررسمی در  سازمانی ساختارهای بسیاری از

اجتماعی  ـ های ورزشی ، باشگاهمثالً ند.ا به نوعی با آن مواجه نیز تفریحی ـ های ورزشی باشگاه ها آن

. این ندا ناتوانبسیار اعضای جدید  حفظ و جذبو  در گزینش ساختار سخت و بسته ةبه واسط

در . بود( خواهد سرمایة اجتماعیها خود آغازی بر کاهش ارتباطات و تعامالت انسانی ) محدودیت

 ر نتیجه ایجاد حس انسجام در جوامعهدف ترویج ورزش تعمیق تبادالت انسانی و د صورتی که
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سرمایة بخش  بدین ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل تسهیل محلی و فرامحلی است.

در ساختارهای مرتبط با  ملی، انسجام و یکپارچگی( ـ بخشی، احساس غرور محلی )هویت اجتماعی

 ها را کاهش دهد. تا بتواند بخشی از این محدودیت ورزش است

بیشتر به  ،های ورزشی سازمانهای غیررسمی  گونهلة منزبه  ،تفریحی ـ های ورزشی اشگاهب

ها نیز توسط داوطلبان  شوند و برنامه های داوطلبانه مدیریت می صورت محلی و توسط کمیته

 Doherty) دخود افراد نقش مربی و راهبری اعضا را بر عهده دارن ،عالوه بر این .شود راحی میط

& Misener 2008 های ورزشی کوچک و  و سازمان ها دیریتی باشگاهعنا که ساختار مبه این م(؛

شود. به استناد  میصورت مشارکتی مدیریت  بهکه  غیرمتمرکز و  اختاری بازسدارای  نهاد مردم

، هدف سرمایة اجتماعیهای ورزشی در توسعه و تسهیل  ده و ظرفیت باالی باشگاهش د مطرحرموا

ند نتوا بررسی و تحلیل عواملی است که می ،اصلی محققان نیز بوده استسؤال که  ،اصلی پژوهش

 .کنندتسریع و تسهیل  یهای ورزش را در باشگاه سرمایة اجتماعی ةسعروند تو

 پیشینة پژوهش

در جامعه  سرمایة اجتماعیهای ورزش یکی از موضوعاتی است که به پرورش مؤلفه به دلیل اینکه

در  سرمایة اجتماعیخصوص  و به اجتماعیسرمایة تحقیقات بسیاری در زمینة  ،کند بسیار کمک می

ه این ب سرمایة اجتماعیدر تحقیق خود دربارة ( 2017) 1گرودسکی ورزش صورت گرفته است.

سرمایة ، ثالًدهد. م هواداران به صورت گام به گام رخ می سرمایة اجتماعینتیجه رسید که توسعة 

( 1995) 2مپوتنا کند. عه سرایت میگیرد و سپس به کل جام هواداران در سکوها شکل می اجتماعی

های  معتقد است که مشارکت در شبکه سرمایة اجتماعیبا تفسیر سیاسی مبتنی بر قدرت از 

 های ورزشی مشارکت مدنی و کارآیی جامعه را بهبود خواهد بخشید. ای چون باشگاه ساختاریافته

رزشی نقش مؤثری در و های دریافتند که شرکت در باشگاه( 2019) شو همکاران 3یکادفورس

مشارکت در د کردن ( بیان2019) شو همکاران 4ارد. در هند نیز کومارزنان د سرمایة اجتماعیبهبود 
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افراد  سرمایة اجتماعیه افزایش و بهبود خصوص رویدادهای ورزشی ب های ورزشی و به فعالیت

 سرمایة اجتماعیهای  بندی مؤلفه شناسایی و اولویتبا ( 2021) ش. عباسی و همکارانشود منجر می

انسجام اجتماعی،  های روابط اجتماعی، حمایت اجتماعی، مؤلفهدریافتند که  در تیم ملی هندبال

در تیم ملی  سرمایة اجتماعیهای  ترین مؤلفه و هنجارهای اجتماعی به ترتیب مهم ،اعتماد اجتماعی

 سرمایة اجتماعیگیری  زهمقیاس اندا ةتوسعدر  نیز (2020) شفورسل و همکاران .هستند هندبال

سرمایة  ةعناصر اصلی توسع منزلةو حکمرانی را به  ،زبانی، عمل متقابل، هنجارها اعتماد، هم

های  نیز دریافتند که حضور افراد در باشگاه( 2015) شو همکاران 1اکایاسو دند.کرتأیید  اجتماعی

 .ها شود سرمایة اجتماعی آنهای اجتماعی افراد و افزایش  تواند باعث بهبود مؤلفه ورزشی می

 اهمیت و ضرورت

 نیز تبدیل شده است. به طور اخص سرمایة اجتماعیکانونی تولید  ةبه طور عام ورزش به نقط

این پتانسیل را  سرمایة اجتماعی ةار اصلی ورزش در توسعسازوک منزلةبه  های ورزشی باشگاه

های  و سازمان ،انواده، مذهب، مدرسهل ختی مثدارند که حتی فراتر از ساختارهای اجتماعی سنّ

های  هتقویت کنند. با توجه به اینکه گروتولید و را  ای از منافع اجتماعی طیف گسترده مدنی

این ال ؤسهستند، در حال رشد و محبوبیت  به طور فزاینده اجتماعی مبتنی بر ورزش و تفریح

در مطالعات  .کنندتسهیل  را تماعیسرمایة اج تولید توانند می های ورزشی است که چگونه باشگاه

ل مطالبی قاب سرمایة اجتماعیذار بر اثرگ شناسایی و استخراج الگوهای معنادارپیشین در ارتباط با 

اند  برشمرده سرمایة اجتماعیی تولید اول اینکه مطالعات پیشین عناصر متعددی را برا .طرح است

ورزشی است بیشتر مرتبط با هم  های غیرورزشی است و اگر که بیشتر معطوف به زمینه

مطالعات ناخواسته پراکندگی  این تنوع .ای است های ورزشی حرفه تیم های ورزشی و سازمان

که بعد این ةنکت کرده است.ی را متوجه خود و انتقادات را در این زمینه شکل داده است تئوریکی

بدون بررسی کیفی مختص  اعیسرمایة اجتمی مربوط به های کمّ در بررسی اًمطالعات پیشین عمدت

بدون بررسی و های غیرورزشی را  های زمینه تئوری ورزش( ةعرصدر  سرمایة اجتماعیبه زمینه )

و به بررسی تجربی  اند های ورزشی تعمیم داده قرض و به زمینه اکتشاف ساختارهای عاملی خاص
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اعتبار  های غیرورزشی عرصهاسته از ای برخ های زمینه دادن این تئوریکه تعمیم  اند آن پرداخته

پژوهشی  ةجامعو  به این معنا که در هر عرصه ؛برد میال ؤسبسیاری از این مطالعات را زیر 

است و نظر تا حدودی مختص همان عرصه محوری مورد  ةپدیدگیری  لهای شک چارچوب

 اسیشن روش های چالش با را سرمایة اجتماعیای چون  پدیده ةدهند عناصر شکلپذیری  تعمیم

به دلیل فقدان شواهد و مطالعات تجربی مرتبط با عوامل تسهیل  دیگراز سوی  .دکرمواجه خواهد 

تفریحی، الزم است به منظور شناخت عمیق تر از   –های ورزشی بخش سرمایة اجتماعی در باشگاه

اتیک سیستم ةاست با مطالع داین پژوهش درصدماهیت مسئله،  این عوامل مورد بررسی قرار گیرد.

ی و در ادامه با بررسی کمّ کندبندی  شده را دسته ورزش عناصر شناسایی متمرکز اسنادی در حوزة

 (معلولی بین عوامل ـ یروابط علّ ـ تحلیل روابط )اثرگذاری و اثرپذیریبا  گیری چندمتغیره( )تصمیم

 ـ ای ورزشیه باشگاه سرمایة اجتماعیتسهیل مرتبط با  استخراجی عوامل هر یک از سهم و نقش

، از منظر حاضر با بررسی متون مرتبطپژوهش  بر همین اساس سازد.را نیز مشخص  تفریحی

های  در محیط سرمایة اجتماعیتسهیل  مرتبط با یدانش نظر ةتوسعکیفی، به دنبال شناسی  روش

و جدیدی را  زیمتما یابزار مفهوم احصاشده های شاخص یکمّ دییتأبررسی و  با تاورزشی است 

 های ورزشی قرار دهد. در اختیار باشگاه سرمایة اجتماعی یرای ارتقاب

 روش تحقیق

های محدودی از یک  تنها جنبه به طور خاص ی یا کیفیهای پژوهش کمّ کارگیری یکی از روش به

بنابراین  .شوند های دیگر پدیده نادیده گرفته می کند و در این صورت جنبه پدیده را تحلیل می

 کند. بررسی فراهم می های مورد تری از پدیده ش تحلیل آمیخته درک روشنکارگیری رو به

ی( روش پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی متوالی )ابتدا روش کیفی و سپس روش کمّ

ساز  سهیلعوامل ت به شناسایی تحلیل اسنادی )مرور پیشینه(در این پژوهش ابتدا با استفاده از است. 

با طراحی  ،بعدمرحلة پرداخته شد. در  تفریحی ـ ورزشی های باشگاه  در محیط سرمایة اجتماعی

 تعداد در این پژوهش. نخبگانی موضوع، این پرسشنامه در اختیار نخبگان قرار گرفت ةپرسشنام

، با سابقة مطالعه و دانشگاه علمی نفر از اعضای هیئتدَه خبرگان، با توجه به هدف تحقیق، متشکل از 

 .برفی انتخاب شدند رمایة اجتماعی، بودند که به شیوة هدفمند و به صورت گلولهتحقیق در زمینة س
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گیری چندشاخصه  های رایج تصمیم ه یکی از روشک دیمتل، ، با استفاده از روشها آندریافت  از بعد

(MADM )بخش پرداخته شد. این عوامل تسهیل معلولی ـ یتحلیل روابط علّبه  ،است 

 ،گیری نظری )اسنادی( ای مرتبط با زمینه از روش نمونهه آوری دادهبرای گرددر بخش کیفی 

گیری نظری،  در روش نمونهاستفاده شد.  ،گیری متوالی است های اصلی در نمونه که یکی از روش

به  ی استخراجی از اسناد ثانویهکه کدها و تا زمانی دوش میتعداد نمونة خاصی از قبل تعیین ن

نیز به منظور  یکمّدر فاز  .شود میادامه داده گیری  نمونهبه  باشندده مرحلة ساخت و اشباع نرسی

 از نرم افزار دیمتل استفاده شد.  ،تحلیل روابط بین عوامل تسهیل بخش سرمایة اجتماعی

 )کشف و استخراج الگوهای معنادار( فاز کیفی 

چندین مرحله ة دربردارند . این روشدشتحلیل مضمون استفاده ها نیز از  یر و تحلیل دادهبرای تفس

 ،تدوین، تجزیه، گردآوری مجدد، تفسیر ةمرحلپنج شامل  ؛به دست آوردن نتایج دقیق استای بر

این روش مطالعاتی در  .قابل تقسیم است یهای یک از این مراحل نیز به گام هر .گیری نتیجه

 اقتباس شده است. (2018)و نولن  1رویکرد تحلیل مضمون از کاستلبری

 ها آوری داده اول: جمع ةمرحل

های در دسترس است.  آوری اطالعات و داده جمع( 2018) ولنو نری بکاستلروش در اولین گام 

برای پاسخ مناسب به موضوع تحقیق، مطالعاتی که مرتبط با موضوع بودند گزینش شدند. این 

برای  یدر گام بعد ،است هادادهسازی  ل خواندن مقاالت مرتبط و یکپارچهمرحله در ابتدا شام

آوری  . جمعشود انجام میب ها از منابع کیفی منتخ وری بیشتر  رونویسی داده انسجام و غوطه

با این حال پژوهش حاضر از  .تواند به دو صورت اولیه و ثانویه صورت بپذیرد دادهای کیفی می

 است.ده کرمنابع ثانویه استفاده 

 ها و کدینگ دوم: جداسازی داده ةمرحل

و  تفکیکسازی شامل  جدااز هم جدا کرد. ها را  ها باید آن هددهی دا ز گردآوری و سازمانپس ا

تا در  شوندها به صورت جدا از هم سازماندهی  در این مرحله داده بایداست. بندی معنادار  گروه
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زی با یند جداساابعد از فردار مورد استفاده قرار گیرند.  های موضوعی معنی برای ایجاد دستهادامه 

تشابهات  و ها وتتفا تدریج از طریق شناسایی های خام به حاکم بر پژوهش، دادهرویکرد استقرایی 

های  بکدهای معنادار و قابل استفاده )برچسبه  ها ایده و مفاهیم و مضامینو ارتباط مفهومی بین 

و تمایزات  محققان با توجه به اشتراکاتبر همین اساس  شوند. تبدیل میتر(  توصیفی انتزاعی

ر قالب کدهای معنادار متمایز د های مشابه را شناسایی و طه دادههای کیفی مربو خاص در داده

ها به طور سیستماتیک و با در نظر گرفتن  کردند. این کدگذاری اولیه از دادهگذاری  نام

 فراهم آورد.ن امحققبرای  را این کدها ةتوسعهای خاص درک کلی از چگونگی  دستورالعمل

 بسوم: بازترکی ةمرحل

شود که شامل قرار دادن کدهای مستخرج از متن  می پس از مرحلة کدینگ، بازترکیب کدها انجام 

صرف قرار د که ندر این گام باید متوجه باشن امحققتر )تم( است.  الگوهای انتزاعیدر مفاهیم و 

طیف گسترده و متنوع ممکن است  .ها و الگوهای معنایی مفید نیست دادن کدهای اولیه در تم

توصیه  بنابراین، .تر سازد گیری را پیچیده ند نتیجهیافر مرتبط با موضوع پژوهشرتبط و غیرکدهای م

های اصلی به   ف و کدهای مرتبط در قالب تمشود در این گام ابتدا کدهای غیرمرتبط حذ می

 مراتبی( تقسیم شوند. موضوعات فرعی )الگوهای سلسله

 های کیفی یافته ةم: تفسیر و ارائپنج و مرحلة چهارم

تفسیر پژوهش حاضر بر  ةگیرد. مرحل وتحلیل مورد بحث قرار می تجزیه نتایج در این مرحله

یند احساس در فر ةمرحلاستوار است. این ( 2018)رویکرد تحلیل مضمونی کاستلبری و نولن 

شود. در  و سپس مضمون میشده به عنوان کد  های ارائه گیری تحلیلی از داده تحقیق شامل نتیجه

در  .مونتاژ مجدد( انجام گرفت ،اول )تدوین، جداسازی ةدر سه مرحلن امحققواقع، تفسیر توسط 

یعنی اول داشتن  کامالً رعایت شوند؛ یند تفسیرات فریند تفسیر متون نیز سعی شد ملزومااطول فر

به همان تفسیر نیز ن امحققایر تفسیر معتبر و علمی )طوری که س دوم ،یند تحلیلانگاه جامع بر فر

 ةمین نمایندمضان مضامین )دقیق و معرف بود ، سومها داده شود( های یکسان به آن  برسند، اگر داده

 .نامحققهای تفسیر معتبر بین  استفاده از روش و در آخر ،های خام باشند( داده
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نیز طی مراحل روایی و  سرمایة اجتماعیساز  است ارزیابی کیفیت کدها و ساختار تسهیل گفتنی

(، ها توسط خبره کافی برای پژوهش و تأیید دادهاعتبار روش لینکن و گوبا یعنی اعتبار )صرف زمان 

های  تأییدپذیری )حفظ و رعایت گام(، که در پژوهش حاضر نبودندپذیری )اخذ نظر خبرگانی  انتقال

برداری در طول  داشتدپژوهش و یاروندهای و  جزئیات و قابلیت اعتماد )ثبت ،پژوهشی استاندارد(

با  دار مرتبطهش در قالب الگوهای معناوکیفی پژنتایج تحلیل فاز  مصاحبه( مورد تأیید قرار گرفت.

 تفریحی در ادامه ارائه شده است. ـ های ورزشی باشگاه سرمایة اجتماعیتسهیل 

مفاهیم ه، شد احیهای استاندارد طر گام و براساس  رعایت  شده سازیس نتایج مستندبر اسا

تفریحی که شامل پنج عامل  ـ های ورزشی باشگاه سرمایة اجتماعیدر تسهیل  انتزاعی و معنادار

 سرمایة اجتماعیثر بر توسعه و تسهیل ؤ. در پژوهش مورد نظر عوامل مدشاصلی است استخراج 

 :اند است تقسیم شده  آمده ادامهای که در  به عوامل و معیارهای پنجگانه

 ّ(ارتباطات مبتنی بر عواطف و دوستی ،ارتباطات غیررسمیصمیمانه )اشاره به  جو 

 های  اخالقی مشترک، تنبیه کنش های اجتماعی ه به التزام به ارزشهنجارها )اشار

 غیراخالقی(

 ارتباط شفافیت سازمانی ،دیگر آگاهی و شناخت از یک ،عتماد به سازماناعتماد )اشاره به ا ،

 باز و شفاف(

 گیری مشارکتی، محیط بازخوردی و  میم)اشاره به مالکیت جمعی، تص افقی حکمرانی

 همةسازی افقی، توزیع قدرت در  انتقادی، تفویض اختیار، مالکیت غیرمتمرکز، شبکه

 سطوح باشگاه(

 های ، خواستهتفکر جمعی ،منافع مشترک باشگاه، توجه به مأموریت اصلی) اهداف مشترک 

 مشترک و مشابه(
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 سرمایة اجتماعیگوهای معنادار مرتبط با تسهیل . ال1شکل 

 یفاز کمّ

 های استخراجی هبررسی و تحلیل روابط بین ساز

بخش  یلتسه های مرتبط با ساختارهای هساز و تأثیر و تأثرات یمعلول ـ یبررسی روابط علّ ربه منظو

گیری  مروش تصمی یکتفریحی از روش دیمتل که  ـ های ورزشی در باشگاه سرمایة اجتماعی

تکنیک دیمتل به ساختاردهی سیستماتیک عوامل پیچیده با استفاده  .دشچندشاخصه است استفاده 

های علت و معلولی  ها و اثرگذاری و اثرپذیری متقابل عناصر در قالب گروه از تئوری گراف

 یکو در قالب تحلیل م ها را به صورت امتیاز عددی آنو چیدمان ارتباطی پردازد و شدت اثر  می

تری برای درک روابط قرار  در شرایط مناسبگیرنده را  به این ترتیب تصمیم .کند معین می مک

 (.2015لیو و همکاران ) دهد می

 های روش دیمتل گام

 (M) تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم .1گام 

ثیر عنصر أشود. ت تشکیل می n×nمعیار ابتدا یک ماتریس  nالگوی روابط میان ی یشناسابرای 

شود. اگر از دیدگاه بیش از  ندرج در هر سطر بر عناصر مندرج در ستون در این ماتریس درج میم
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 میانگینیک از خبرگان باید ماتریس موجود را تکمیل کنند. سپس از  یک نفر استفاده شود، هر

 شود. تشکیل داده می Xشود و ماتریس ارتباط مستقیم  نظرات استفاده می ةساد

 
 .دهد را نشان می ،ستاکه همان مقایسات زوجی خبرگان  ،ارتباط مستقیم ماتریس 1جدول 

 ماتریس ارتباط مستقیم .1 جدول

 مشترک اهداف حکمرانی افقی اعتماد هنجارها دوستانه جوّ 

 777/2 222/3 111/3 333/2 0 دوستانهوّ ج

 444/2 777/2 888/2 0 444/2 هنجارها

 666/2 3 0 333/2 3 اعتماد

 111/3 0 777/2 888/2 444/3 افقیحکمرانی 

 0 777/2 888/2 333/2 888/2 مشترک اهداف

 نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم .2گام 

شود.  های ماتریس ارتباط مستقیم محاسبه می سطرها و ستون همةسازی ابتدا جمع  برای نرمال

تک  سازی باید تک ی نرمال. براشود مینمایش داده  kها با  ترین عدد مجموع سطرها و ستون بزرگ

 تقسیم شود. kهای ماتریس ارتباط مستقیم بر  درایه

 

 

 شده ماتریس ارتباط مستقیم نرمال. 2جدول 

 اهداف مشترک حکمرانی افقی اعتماد هنجارها دوستانه جوّ 

 227/0 264/0 255/0 191/0 0 دوستانه جوّ

 200/0 227/0 236/0 0 200/0 هنجارها

 218/0 245/0 0 191/0 245/0 اعتماد

 255/0 0 227/0 236/0 282/0 حکمرانی افقی

 0 227/0 236/0 191/0 236/0 اهداف مشترک
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 ماتریس ارتباط کامل ةمحاسب .3گام 

 :دآی دست می  به زیر ةرابط، ماتریس روابط کل فازی با توجه به نرمالهای  ماتریس ةمحاسببعد از 

 

سپس این ماتریس همانی را  .دهیم تشکیل می n×nمانی ابتدا یک ماتریس ه ،به عبارت دیگر

کنیم. ماتریس نرمال در ماتریس حاصل  منهای ماتریس نرمال و ماتریس حاصل را معکوس می

 دست آید.ه شود تا ماتریس ارتباط کامل ب ضرب می

 

های آن غیر از قطر اصلی صفر است.  درایه همةماتریس همانی یا یکه ماتریسی است که 

 دهد. ماتریس ارتباط کامل را نشان می 3جدول 

 ماتریس ارتباط کامل .3 جدول

 مشترک اهداف حکمرانی افقی اعتماد هنجارها دوستانه جوّ 

 340/2 484/2 456/2 129/2 282/2 دوستانه جوّ

 177/2 308/2 294/2 838/2 296/2 هنجارها

 265/2 399/2 181/2 066/2 406/2 اعتماد

 469/2 393/2 556/2 261/2 619/2 حکمرانی افقی

 065/2 366/2 351/2 047/2 378/2 مشترک اهداف

 ماتریس ارتباط داخلی ةمحاسب .4گام 

توان از روابط  باید ارزش آستانه محاسبه شود. با این روش میماتریس روابط داخلی  ةمحاسب برای

را ترسیم کرد. تنها  (NRMروابط ) ةشبک ةنقش همان یاروابط قابل اعتنا  ةشبکنظر و  جزئی صرف

نمایش داده خواهد NRMتر باشد در  از مقدار آستانه بزرگ T ها در ماتریس روابطی که مقادیر آن

محاسبه شود. بعد از  Tروابط کافی است میانگین مقادیر ماتریس  ةآستانمقدار  ةمحاسبشد. برای 

 شود؛ میباشد صفر  ةآستانتر از  که کوچک Tمقادیر ماتریس  همةآنکه شدت آستانه تعیین شد، 

 .شود ی در نظر گرفته نمییعنی آن رابطه علّ

 297/2از  تر کوچککه  Tمقادیر ماتریس  همةاست.  297/2مقدار آستانه در این تحقیق برابر 

دار امعن. بنابراین الگوی روابط ه استی در نظر گرفته نشدیعنی آن رابطه علّاست. صفر شده  بوده

 است. 4به صورت جدول 
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 دارمعناالگوی روابط  .4 جدول

 مشترک اهداف حکمرانی افقی اعتماد هنجارها دوستانه جوّ 

 340/2 484/2 456/2 0 0 دوستانه جوّ

 0 308/2 0 0 0 هنجارها

 0 399/2 0 0 406/2 اعتماد

 469/2 393/2 556/2 0 619/2 حکمرانی افقی

 0 366/2 351/2 0 378/2 مشترک اهداف

 

 یخروجی نهایی و ایجاد نمودار علّ .5گام 

( و Dاست. مجموع سطرها ) T های ماتریس دست آوردن مجموع سطرها و ستون  گام بعدی به

 .آید میدست   زیر بههای  رابطه( با توجه به Rها ) ستون

 

 
 ةدهند رتیب نشانشود که به ت آورده میبه دست  D-Rو  D+Rمقادیر  Rو  Dسپس با توجه به 

 آمده است. 5در جدول نهایی خروجی  ثیرگذاری عوامل هستند.أمیزان تعامل و قدرت ت

 خروجی نهایی. 5جدول 

 R D D+R D-R 

 -292/0 670/23 690/11 980/11 دوستانه جوّ

 572/0 254/21 913/10 341/10 هنجارها

 -522/0 156/23 317/11 839/11 اعتماد

 349/0 249/24 299/12 950/11 حکمرانی افقی

 -108/0 523/22 208/11 316/11 مشترک اهداف

 

که در آن است دهد. این الگو در قالب یک نمودار  دار را نشان میمعناالگوی روابط نیز  2شکل 

. موقعیت و روابط هر دهد را نشان می D - R مقادیرو محور عرضی  D + Rمحور طولی مقادیر 

 شود. ر دستگاه معین مید D + R, D - R اتای به مختص عامل با نقطه
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 معلولی ـ یعلّ نمودار الگوی روابط. 2شکل 

 تفسیر نتایج .6گام 

 شود: ق هر عامل از چهار جنبه بررسی میبا توجه به نمودار و جدول فو

میزان دهندة  نشانبرای هر عامل  D: جمع عناصر هر سطر گذاری متغیرهاثیرمیزان تأـ 

تحقیق حکمرانی افقی از بیشترین در این  های سیستم است. امل بر سایر عاملثیرگذاری آن عتأ

و هنجارها در درجات بعدی  ،مشترکدوستانه، اعتماد، اهداف  گذاری برخوردار است و جوّ ثیرأت

 د.دارنثیرگذاری قرار أت

رپذیری آن ثیمیزان تأدهندة  نشانبرای هر عامل  R : جمع عناصر ستونثیرپذیری متغیرهامیزان تأـ 

ثیرپذیری برخوردار است أدوستانه از بیشترین ت ن تحقیق جوّدر ای. های سیستم است عامل از سایر عامل

 د.دارنثیرپذیری قرار أو هنجارها در درجات بعدی ت ،مشترکو حکمرانی افقی، اعتماد، اهداف 

دهد.  یستم را نشان میمل مورد نظر در سثر عامیزان تأثیر و تأ: این بردار (D + R) بردار افقی ـ

یشتری با سایر عوامل عاملی بیشتر باشد آن عامل تعامل بD + Rچه مقدار  به عبارت دیگر هر
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دوستانه،  گذاری برخوردار است و جوّثیرأتحقیق حکمرانی افقی از بیشترین تدر این  سیستم دارد.

 د.رنثیرگذاری قرار داأو هنجارها در درجات بعدی ت ،مشترکاعتماد، اهداف 

طور کلی ه دهد. ب ثیرگذاری هر عامل را نشان میقدرت تأ: این بردار (D - R)بردار عمودی  ـ

معلول محسوب متغیر منفی باشد،  شود و اگر ی محسوب میمثبت باشد، متغیر علّ D - Rاگر 

دوستانه، اعتماد، اهداف مشترک  ی و جوّحکمرانی افقی علّ و در این تحقیق هنجارها شود. می

 د.آین ول به حساب میمعل

  و نتیجه بحث

فرد برای جوامع گوناگون فراهم آورده  همنحصرب یفراگیری آن بستر ورزش وماهیت اجتماعی 

 ،های ورزشی باشگاه دنبال کنند.آن بسیاری از نیازها و اهداف مثبت اجتماعی را  ةاست تا به واسط

ها برای فعالیت  سازی فرصت مفراهظرفیت  یکی از بسترهای اصلی ترویج ورزش و مثابةبه 

سرمایة گیری  شکل برای بدیل و قدرتمندی به مرکز کانونی بی رقابتی و تفریحی، و فیزیکی

استخراج و این مقاله با دو هدف پژوهشی اصلی یعنی  اساسبر همین  تبدیل شده است. اجتماعی

بندی این  دسته و حیتفری ـ های ورزشی باشگاه سرمایة اجتماعیبخش  تسهیل های شناسایی عامل

در بخش  .تنظیم شد ها( الگوی ارتباطی حاکم بر آن) ی و معلولیعوامل در دو گروه متغیرهای علّ

 ه عنوان مفاهیم فراگیر درعامل ب پنجدر نهایت  مرتبط مطالعاتمند  مبررسی نظاکیفی پژوهش با 

ی پژوهش نیز کمّ بخشند. در تفریحی شناخته شد ـ های ورزشی اهباشگ سرمایة اجتماعیتسهیل 

تحلیل و الگوی  ،خبرگان استکه مبتنی بر نظر  ،های استخراجی با استفاده از رویکرد دیمتل عامل

 .دشمشخص  ها آنارتباطی 

و  اسناد و تحلیل مضمون پس از مرور سیستماتیک طور که بیان شد همان کیفی ةدر مرحل

ارتباطات مبتنی بر  ،ارتباطات غیررسمی صمیمانه )اشاره به جوّ شاملپنج عامل مطالعات پیشین 

های  ، تنبیه کنشو رفتاری اخالقیهای اجتماعی  هنجارها )التزام به ارزش ،(عواطف و دوستی

، ارتباط باز شفافیت سازمانی ،دیگر آگاهی و شناخت از یک ،عتماد به سازماناعتماد )ا ،غیراخالقی(

خوردی و بازگیری مشارکتی، محیط  تصمیمقی )اشاره به مالکیت جمعی، حکمرانی اف ،و شفاف(

سطوح  همةسازی افقی، توزیع قدرت در  انتقادی، تفویض اختیار، مالکیت غیرمتمرکز، شبکه
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تفکر ، نگاه سیستمی ،منافع مشترک باشگاه، توجه به مأموریت اصلیاهداف مشترک ) و ،باشگاه(

های  باشگاه سرمایة اجتماعیبخش  تسهیلهای  به عنوان سازهای مشترک و مشابه( ه ، خواستهجمعی

 شناسایی شدند.تفریحی  ـ ورزشی

ی روابط معلولی و جدول نهای ـ ینمودار الگوی روابط علّنتایج با توجه به ی پژوهش در فاز کمّ

 شد.چهار جنبه بررسی در  هر عامل از نظر خبرگان

گذاری برخوردار ثیرأتتحقیق حکمرانی افقی از بیشترین در این : گذاری متغیرهاثیرمیزان تأ ـ

 .ثیرگذاری قرار دارندأو هنجارها در درجات بعدی ت ،مشترکدوستانه، اعتماد، اهداف  است و جوّ

پذیری برخوردار است ثیرأدوستانه از بیشترین ت ن تحقیق جوّدر ای: ثیرپذیری متغیرهامیزان تأ ـ

 .ثیرپذیری قرار دارندأتو هنجارها در درجات بعدی  ،مشترکو حکمرانی افقی، اعتماد، اهداف 

در این تحقیق حکمرانی ثر عامل مورد نظر در سیستم: ر و تأثیمیزان تأیا  (D + R)بردار افقی  ـ

و هنجارها در  ،مشترکدوستانه، اعتماد، اهداف  گذاری برخوردار است و جوّثیرأتافقی از بیشترین 

 .ثیرگذاری قرار دارندأدرجات بعدی ت

در : معلولی ـ یبه عنوان متغیرهای علّ هر عاملتأثیرگذاری قدرت یا  (D - R)بردار عمودی  ـ

 اهداف مشترک و دوستانه، اعتماد، ی و جوّعلّ های عامل حکمرانی افقی و این تحقیق هنجارها

 د.آین معلول به حساب می

دار بین معنان الگوی روابط به منظور نشان داد ماتریس ارتباط داخلی ةهمچنین با محاسب

، رانی افقی و اهداف مشترکمحکو  دوستانه با اعتماد ا نتایج به ترتیب نشان داد جوّه عامل

 دوستانه حکمرانی افقی با جوّ، حکمرانی افقی ودوستانه  رانی افقی، اعتماد با جوّمهنجارها با حک

حکمرانی افقی و  اعتمادو  دوستانه و در نهایت اهداف مشترک با جوّ ،اعتماد و اهداف مشترکو 

 ند.ا  هم متغیرها نیز فاقد الگوی ارتباطی معنادار با ةبقی روابط معنادارند. ارای الگوید

مرتبط با  ةدش های استخراج ثیر و تأثرات عاملآمده از تحلیل روابط و تأ دست مطابق نتایج به

برای تولید بود.  رعامل حکمرانی از اثرگذاری بسیار باالتری برخوردا، سرمایة اجتماعیتسهیل 

، دهندگان )باشگاه، تیم و حداکثرسازی مزایای مورد انتظار از آن، باید سازمان سرمایة اجتماعی

صمیم مشارکتی، ساختار های افقی باز )ت گیری را از طریق شبکه تصمیم، ...( فدراسیون سازمان،
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بسته و  ایه ای باز نسبت به شبکه در ساختارهای شبکه (.Finch et al. 2021) ( دنبال کنندغیرمتمرکز

 Collins & Heere) کنند میپشتیبانی  بیشتر از هم رفتاریبه لحاظ سنتی افراد هم به لحاظ عاطفی هم 

باز و و  سازی افقی ریشه در گسترش شبکه سرمایة اجتماعیبنابراین بخشی از تولید  (.2018

تواند هم  می یکی از مالحظاتی که. اردد ورزشی درگیر با باشگاهشبکة واگذاری مالکیت به کل 

طراحی باشد تفریحی  ـ های ورزشی در باشگاه سرمایة اجتماعی ةکنند کننده هم تثبیت تسهیل

مکانیسم طراحی  .شودتظارات اعضای باشگاه تأمین ها و ان خواسته آناست که در مکانیسمی 

 ماعیسرمایة اجتساز  های زمینه ورزشی یکی از شاخصـ  های تفریحی مشارکت فعال اعضای باشگاه

تنهایی منجر به تولید  اما این مشارکت داوطلبانه بدون در نظر گرفتن برخی مالحظات به .است

خی از مالحظات تحقق حکمرانی بر (.Doherty & Misener 2008)نخواهد شد  سرمایة اجتماعی

محور، محیط بازخوردی و  گیری مشارکت مالکیت جمعی، تصمیمتوسعة ی شامل افقـ  ای شبکه

همة سازی افقی، توزیع قدرت در  مالکیت غیرمتمرکز، شبکه اختیار، در باشگاه، تفویض انتقادی

 آنان، تفهیم وسازی فرصت ارتقا برای  گذاری و فراهم نفعان در سیاست ، استفاده از ذیسطوح باشگاه

زنی اعضای  چانهسازی نقش اعضا در وجوه ساختاری و سازمانی باشگاه، افزایش قدرت  برجسته

 .داردها  برای باشگاه محور حکمرانی سرمایة اجتماعیپازل توسعة ه است که نقش تکمیلی در باشگا

 ـ های ورزشی باشگاه سرمایة اجتماعیدر تسهیل  ساختاری دیگری که تأثیر قابل تأملی ةلفؤم

حاکم بر دوستانة  حاکم بر باشگاه است. نتایج حاضر جوّدوستانة و فضای  تفریحی دارد جوّ

 داند. می سرمایة اجتماعین دالیل تسهیل تری ا از مهمباشگاه ر

سرمایة های  ح و تبیین ارتباطات معنادار عاملنتایج جدول الگوی روابط معنادار که به توضی

روابط معنادار  ینای بیشتر دوستانه بعد از حاکمیت شبکه د جوّده نشان می پرداختهبا هم  اجتماعی

تفریحی که بتواند  ـ باشگاه دارد. باشگاه ورزشی مایة اجتماعیسرساز  های تسهیل سایر عامل را با

، تنوع کندحفظ  ساز پیوند عاطفی بین اعضا شود، این پیوند عاطفی و غیررسمی را آسانی زمینه به

مرکزی برای  به نژادی و مذهبی را به رسمیت بشناسد، باشگاه ورزشی راو  های قومی افراد با زمینه

 سرمایة اجتماعیاز ظرفیت باالیی در جهت تسهیل  افراد تبدیل سازد تر اجتماعی قوی پیوند

 برخوردار خواهد بود.
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 سرمایة اجتماعیهای مرتبط با  در اکثر پژوهش سرمایة اجتماعیرش اعتماد و نقش آن در پرو

اعتماد متقابل در یک ساختار  این (.Glanville & Bienenstock 2009) مشهود است در ورزش

 (.Collins & Heere 2018شود ) محسوب می سرمایة اجتماعیصی حیاتی در تولید اجتماعی شاخ

افراد و باشگاه ورزشی به سطح اعتماد متقابل  ازرسد یکی از دالیل اصلی حمایت افراد  به نظر می

تبع حمایت  تر سازد به نفعان را عمیق سازمانی که بتواند سطوح اعتماد بین خود و ذی. گردد برمی

های اجتماعی از آنجا ناشی  ها و شبکه اهمیت اعتماد در گروه. نیز بیشتر درک خواهد کردآنان را 

تسهیلگر ارتباطات و  روهی، ارتقای مشارکت،ام گوحدت و انسجساز  زمینه شود که اعتماد می

 ـ های ورزشی اعتماد در باشگاهعامل پژوهش حاضر نیز  .است های اجتماعی اثربخشی گروه

اساس  بر داند. می سرمایة اجتماعیگذار در تسهیل ریاختارهای بنیادین و تأثاز س تفریحی را

و  تماس شود باعث می اجتماعی بیشتر شودشبکة مطالعات پیشین، زمانی که اعتماد بین اعضای 

های  در باشگاه داعتما ةبرای توسع .شودنیز بیشتر  و در نتیجه عملکرد ارتباط و انسجام شبکه

توان به کدهای اعتمادآفرینی از جمله  میآن  سرمایة اجتماعیمنظور تسهیل  تفریحی به ـ ورزشی

و  مالی شفافیت ارتباطی،شبکة های  استهتأمین انتظارات و خو ،دیگر آگاهی و شناخت از یک

اجتماعی، تناسب کالم و عمل شبکة ، ارتباط باز و شفاف بین اعضای اشگاهو ساختاری ب اطالعاتی

 هستة برخورداری، طلبانه فرصت های به دور از منافع شخصی گیری صمیمکنش و تو  اعضا، سخن

گذاری منافع و  اشتراک، ای ص حرفهاز تجربیات و تخصگیر باشگاه )مدیران(  اصلی تصمیم

خواهی و تعهد خیرو  پذیری ن مسئولیتهای شخصیتی چو ویژگی رای اعضای شبکه،ب دستاوردها

م و تسهی در جهتشده گام بلندی  زام به این کدهای طرحاشاره کرد که رعایت و التکاری اعضا 

 تفریحی خواهد بود. ـ های ورزشی باشگاه سرمایة اجتماعیتسهیل 

گیری  شکلزمینة دیگری است که  مشترک از جمله الگوهای معنادارنتایج نیز نشان داد اهداف 

حقیقت اهداف مشترک  فراهم خواهد آورد. در را های جمعی در فعالیت سرمایة اجتماعیتقویت  و

ای ه هآن ساختارهای اجتماعی مرتبط با هم به خواست ةورد که در سایآ می شناختی واقعی به وجود

اهمیت و ارجحیت اهداف مشترک در تسهیل (. 1394بیگی  مشترک خود دست یابند )کرمی و علی
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را  اجتماعی ةمفهوم سرمای( 2021)و همکاران  1به نحوی است که بور جونوی سرمایة اجتماعی

که به دنبال  داند می هایی ها و انجمن یافته از روابط اجتماعی و مشارکت در گروه برساخته و ترویج

ها و ساختارهای  شبکه توسط سرمایة اجتماعییکی از شروط الزم جهت تولید . ندا اهداف مشترک

در افرادی که بنابراین تعهد عاطفی و رفتاری افراد نسبت به اهداف مشترک است.  اجتماعی

با  هستند، تفریحی(  -های ورزشی )مانند باشگاه یبا اهداف مشترک  و ساختار اجتماعی منسجم

 خواهند کرد.تالش اشتراکی  اجتماعدر  سرمایة اجتماعیقای سطح ارت رایبیشتری ب تعهد

های  اهدر باشگ سرمایة اجتماعیدر تسهیل مؤثر نتایج نشان داد هنجارها یکی از عناصر 

کنندة  به منزلة عامل تعیین و هنجارها ها اهمیت بنیادین ارزش آید. تفریحی به حساب می ـ ورزشی

گونه که  . همانشوند، حقیقتی مؤکد است ها، که در نهایت به بروز رفتار در انسان منجر می نگرش

ر اجتماعی و اخالقی در روابط انسانی یک اصل است که اساس هو  بیان شد هنجارهای فرهنگی

 دگذار می سرمایة اجتماعیاثری انکارناپذیر بر دهد و اجتماعی را شکل می ـ اقدام فرهنگی

و هنجارهای اخالقی اجتماعی یکی از  ها ای که ارزش (؛ به گونه1400)صدرزاده و همکاران 

et al Berraies .;2020 ) آید به حساب می سرمایة اجتماعیتم سیس های سازه و پیش الزامات

vray 2018MacGilliهای های اجتماعی مشترک، تنبیه کنش اورهای مشترک، التزام به ارزش(. ب 

ت رفتاری استاندارد اوجود انتظار های اخالقی مورد قبول اعضا، غیراخالقی، ترویج و تشویق کنش

ای با رفتارهای هنجارشکن از موارد  مقابلهدستورالعمل پیشگیرانه و  طراحی و سطح باال،

 است. سرمایة اجتماعیاری مرتبط با تسهیل ساز هنج تسهیل

سرمایة گیری  اط کانونی قدرتمندی در تسهیل شکلتفریحی امروز نق ـ های ورزشی باشگاه

 توانند جایگزینی برای تأمین و تفریحی حتی می ـ های ورزشی شوند. باشگاه شناخته می اجتماعی

مانند خانواده، مذهب، مدرسه،  ـ نیها و ساختارهای سنتی مد در سازمان سرمایة اجتماعیتسهیل 

های  در باشگاه سرمایة اجتماعیسازی  قابل تأمل و حیاتی در مسیر تسهیل ةباشند. نکت ـ دانشگاه

 آنان اشاره کرده است.به ای است که این پژوهش نیز  فریحی عناصر و الزامات چندگانهت ـ ورزشی

 .Forsell et al)شود  مل مختلفی را شامل میماعی مفهومی گسترده و ترکیبی است که عواتاج ةسرمای

                                                                                                                            
1. Borgonovi 
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و  ،اهداف مشترکعتماد، ادوستانه،  ای، جوّ ن عناصر حیاتی یعنی حکمرانی شبکهتوجه به ای(. 2020

و  سازد تا خود را به موقعیت می تفریحی را قادر ـ های ورزشی عرفی باشگاه ـ هنجارهای رفتاری

 .کنندتبدیل  سرمایة اجتماعیتولید واقعی فردی برای تحقق و  هاجتماعی منحصرب ظرفیت

های ورزشی تفریحی  باشگاه سرمایة اجتماعیتسهیل در  مفیدی رااین پژوهش دانش نظری 

بخش  ترکیبی ابعاد و الزامات تسهیل کارگیری رویکرد تحلیل حاضر با بهدهد. پژوهش  ارائه می

مل اوع. کردها را بررسی  نین آورزشی را شناسایی و روابط ب های در باشگاه سرمایة اجتماعی

 عرفی( ـ هنجارهای رفتاری ،دوستانه، اعتماد، اهداف مشترک ای، جوّ شده )حکمرانی شبکه شناسایی

 ها آن ةد که به واسطنباش سرمایة اجتماعیمتمایز از تسهیل  و ابزار مفهومی د یک مدلنتوانمینیز 

 کنند.ا ارزیابی محور خود ر تفریحی اهداف جامعه ـ های ورزشی باشگاه

آوری  شناسی و جمع روشزمینة ر دی دارد. یها ها محدودیت این پژوهش مانند سایر پژوهش

 ها مانند کتاب ،منابع کز پژوهش بر اسناد و مقاالت بود که این امر باعث غفلت از سایررها تم داده

های  ن مصاحبهچو ،ها آوری داده های جمع روش و دیگر ،های پژوهشی ها و طرح نامه پایانو 

 تفریحی ـ های ورزشی هکز نمونه بر باشگااست. تمرشده  ،مشاهدهو  ساختاریافته ساختاریافته و نیمه

های  ها به سایر حوزه وهش بوده است که امکان تعمیم و انتقال یافتههای پژ نیز از دیگر محدودیت

 کند. مرتبط با ورزش را سلب می
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 منابع
هـا و   کـارگیری ارزش  بررسـی نحـوة بـه   »(. 1400) اخوان خرازیـان  ریمم ؛بیات مونا ؛مهدی ،صدرزاده

هـای مشـترک جهـت افـزایش سـرمایة اجتمـاعی افـراد تأثیرگـذار )مـورد مطالعـه:            توسعة ارزش

 .151-179(، 1) 8 .سرمایة اجتماعیمدیریت  ،«(اینفلوئنسرها در شبکة اجتماعی اینستاگرام

 سرمایة اجتماعی یانداز مشترک بر ارتقا چشم ریتأث لیتحل» (.1394) یگیب یعل نیرحسیام ؛شهرهی، کرم

 .201ـ  175 ، ص(14)4 ،یتعاون و کشاورز ،«یکشاورز ینیکارآفر ةتوسعدر 

شناسایی عناصر پیشایندی و پسایندی »(. 1400)روزفراخ؛ فاطمه نادریان  ،عبداهلل ؛بهنام ،پور گیوی نقی

(، 8) 4، "مدیریت سرمایه اجتماعی"، مجله علمی « یزلماعی در ورزش با رویکرد متاآناسرمایه اجت

 .608-583صص 
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