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 خوب حکمرانی بر اجتماعی حمایت و اجتماعی سرمایه نقش بررسی حاضر، پژوهش هدف
از  تحلیلی –توصیفی روش به پژوهش بود. این جوانان و ورزش کل اداره کارشناسان و مدیران

 بدنی تربیت کل اداره کارشناسان و مدیران را کلیه پژوهش آماری جامعه انجام شد. همبستگی نوع
 شمار تمام گیری نمونه به صورت که تشکیل می دادند نفر( 32کرمان ) و جنوبی خراسان استان

 گوشال و ناهاپیت «اجتماعی سرمایه پرسشنامه» از ها داده آوری جمع برای. شدند انتخاب
 استاندارد» پرسشنامه ( و1331) استوارت و شربورن «اجتماعی حمایت مقیاس پرسشنامه» (،1331)

 افزار نرم از ها، داده تحلیل و تجزیه منظور به. گردید استفاده (1317) اردکانی «خوب حکمرانی
spss شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار و.  
 بین در خوب حکمرانی و اجتماعی حمایت اجتماعی، سرمایه وضعیت که داد نشان پژوهش نتایج

 حاکی تحقیق های یافته همچنین. بود برخوردار مطلوبی وضعیت از استان دو کارشناسان و مدیران
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 و مدیران خوب حکمرانی بر تواند می اجتماعی حمایت و اجتماعی سرمایه که بود آن از
 حمایت و اجتماعی سرمایه متغیر دو حاضر پژوهش نتایج به باشد. باتوجه موثر کارشناسان

 قرار مدیران کار دستور در خوب حکمرانی دهنده بهبود عامل دو عنوان به توانند می اجتماعی
 .گیرد

 
 .ورزشی کارشناسان اجتماعی و حمایت اجتماعی، سرمایه خوب، حکمرانی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 8038بهار  22: شماره                 وانان                 جورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

231 

 مقدمه
 است گرفته قرار استفاده مورد توسعه ادبیات در گیر چشم ای گونه به 1«خوب حکمرانی» مفهوم

 حکومتی مناسبات تنظیم و مردم اداره چگونگی بر حکمرانی همچنین(. 1337 همکاران، و مهرابی)
 قانونی، و دولتی بخش اداره با ارتباط در آن عملکرد نحوه و ملت یک هایسیاست سیستم بر و

 های گروه گوناگون هایبررسی و مطالعات پی در 1313 سال در(.2،2211نور) گرددمی اطالق
به  مختلف کشورهای در ساختاری تعدیل یا واشنگتنی اجماع هایسیاست کارکرد نیز و کارشناسی
 موضوع حکمرانی که شد روشن جهانی بانک برای مسئله این التین، آمریکای و آفریقا خصوص

 گزارش در اینکه تا گرفت قرار مطالعه و بررسی مورد تدریج به مسئله این. است توسعه کلیدی
 و یافت انعکاس روشنی به «بازار تا برنامه از» عنوان با 1336 سال در جهانی توسعه ساالنه

  (.1337آهنگران،) شد معرفی توسعه گذاری سیاست اصلی موضوع خوب حکمرانی
 نکته این به توانمی هاآن در دقت با. است شده ارائه مختلفی تعاریف خوب، حکمرانی مورد در
 خوب حکمرانی تعریف اساس کند.نمی تفاوتی چندان تعاریف این بر حاکم کلی روح که برد پی

 اقتصاد، آن، وسیله به جامعه که نهادهاست و هاسیاست ها،ارزش از مرکب نظامی از عبارت
 تعاریف تمامی. (1331محمدی و همکاران،) کندمی مدیریت را خود اجتماعی مسائل و سیاست

 سه شامل واژه این جدید کاربرد هستند. حکومت از تروسیع مفهومی بیانگر حکمرانی تعریف در
 هر همکاری نیز خوب حکمرانی وظیفه شود.می خصوصی بخش و مدنی جامعه حکومت، نهاد
 مقابل در خوب حکمرانی ایده(. 1337مکنون، و سلیمی) است یکدیگر با بخش سه این بیشتر چه

 شخصی عناوین با ضعیف حکمرانی جهانی، بانک نظر از است. شده مطرح ضعیف حکمرانی
 منتخب، غیر و پاسخگو غیر هایدولت شده، نهادینه فساد بشر، حقوق فقدان قدرت، نمودن

(. 1336یعقوبی،) بود خواهد شده یاد موارد عکس بر خوب حکمرانی طبیعتاً و است مترادف
 گونه به است؛ مختلف منافع با جامعه مختلف هایبخش بین قدرت اعمال نحوه متوجه حکمرانی

 رشد امکان مختلف هنرهای و فرهنگ و گیرد رونق تجارت شود، فراهم مرسوم هایآزادی که ای
 مردم که کارهایی انجام برای الزم شرایط زیرا است، مهم خود خودی به حکمرانی پس،. کنند پیدا

 اجتماعی، های)آزادی فردی آزادی نظیر کندمی فراهم قائل اند هاآن برای ای العادهفوق ارزش
 نیل برای راهی کوره حکمرانی حال، عین . در... و قانون حکمرانی (،... و کارها، و کسب مذهبی،

 تعریف حکمرانی از مدلی عنوان به توانمی را خوب حکمرانی. است دلخواه شرایط و پیامدها به
 هایسال (. در1311میدری،) شودمی شهروندان دلخواه اجتماعی و اقتصادی نتایج به منجر که کرد
 های ورزشیدر سازمان خوب حکمرانی معیارهای به دستیابی هدف با مهمی هایپژوهش نیز اخیر
دموکراسی  پاسخگویی، شفافیت، ( اصول2221) 3مابوت و چپپیلت مثال، است. برای شده انجام

پیشنهاد  المپیک المللیبین کمیته در خوب حکمرانی برای را اجتماعی هایمسئولیت و استقالل
 وضعیت معیار سه شامل انگلستان ورزش هایفدراسیون برای خوب حکمرانی اصول. اندداده

و  4)والتز اندشده تعیین نفعان صاحب مدیریت و انسانی منابع مدیریت ها،کمیته و هیئت اجرایی
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(. اهمیت منابع انسانی در حکمرانی خوب و به عنوان یکی از صاحبان حکمرانی 2212همکاران،
 خوب باعث به وجود آمدن مقوله های جدید به عنوان سرمایه اجتماعی می گردد.

 2کلمن جیمز. است 1«اجتماعی سرمایه» نیازمند گیرد،نمی شکل خأل در خوب حکمرانی چون
 هنگامی اجتماعی سرمایه است معتقد و کرده تعریف آن کارکردهای پایه بر را اجتماعی سرمایه
 بنابراین. سازد آسان را هاکنش که یابد تغییر ای شیوه به اشخاص میان روابط که شودمی ایجاد

 فردی هایکنش ترویج باعث که است اجتماعی ساختار متفاوت ابعاد در برداشت اجتماعی سرمایه
 که چرا است، ضروری عملکرد بهبود برای اجتماعی سرمایه(. 3،2217وسبورگ) شودمی جمعی و
 سرمایه این(. 4،2211کاتن و وان) کندمی تسهیل را منابع به دستیابی دانش، گذاشتن اشتراک به با

 شغلی پیامدهای و کاری روابط به دستیابی برای توانندمی آنان که حدی و افراد بین رابطه در
 کسب اجتماعی های شبکه در مناسب جایگاهی و شوند متصل سازمان در قدرت منابع به مثبت،
 را اجتماعی سرمایه(. 1337آبادی، یوسف پیری و یعقوبی) است جدی اهمیت حائز نمایند،

 بین در آن وجود که کرد تعریف روابطی شبکه و تفاهم هنجار، اعتماد، مجموعه عنوان به توانمی
 شده، پذیری مسئولیت و مشارکت سطح افزایش و روابط کیفیت بهبود به منجر مدیران و کارکنان

 اجتماعی سرمایه به سازمانی هر رشد امروزه. گرددمی سازمانی و فردی رشد باعث نهایت در
 سرمایه (1333)1پوتنام(. 1337همکاران، و کشاورز) است وابسته آن کارکنان بین در موجود

  6شیل هولگر(. 1333پوتنام،) داندمی دموکراسی کارایی و خوب حکومت دهنده شکل را اجتماعی
 و اجتماعی سرمایه کننده، تأمین رضایت مدیریت»عنوان  با پژوهشی در( 2211) همکاران و

 سایر و مالی های سرمایه بر عالوه که یافتند دست نتیجه این به «منابع وابستگی چارچوب
 از نقش که دارد وجود «اجتماعی های سرمایه» نام به دیگری مهم سرمایه هاسازمان در ها،سرمایه
 میزان به افراد مشارکت میزان برخوردار است و هاسازمان در کارایی و اثربخشی میزان در مهمی

شود)کشاورز می افراد داوطلبانه مشارکت به منجر خود که دارد بستگی آنان شادی و خاطر رضایت
 این  ورزشی به هایسازمان در دیگر پژوهشی در( 2214) همکاران و 7دارسی. (1337و همکاران،

 این توسعه موجب ورزشی سازمان یک در اجتماعی های سرمایه از درست درک که رسیدند نتیجه
 و تعلق از قوی بسیار حس یک آوردن وجود به و بیشتر وریبهره باعث خود که گرددمی سرمایه
 مشارکت داوطلب صورت به زمانی انسانی سرمایه واقع، شود. درمی اعضا برای متقابل حمایت

 با ای مقاله در( 1331) همکاران و طبرسا. باشد برخوردار قوی اجتماعی های سرمایه از که کندمی
 بر اجتماعی سرمایه اثرات روی «اجتماعی سرمایه بر خوب حکمرانی تأثیر بررسی» عنوان

 خور در تأثیر جامعه در خوب حکمرانی استقرار وی، اعتقاد به و کرده کار خوب حکمرانی
 و کندمی تسهیل را افراد تعامالت و اقدامات امر این. گذاردمی اجتماعی سرمایه بر توجهی

 همکاران و مکیان کشور، داخل در دیگر پژوهش در. آوردمی فراهم را جامعه پویایی موجبات
                                                           

1. Social capital 
2. James Coleman 

3. Vosburgh 

4. Wang, L. & Cotton 

5. Putnam 

6. Holger Shill 

7.  Darsi 
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 در که رسیدند نتیجه این به و پرداختند انسانی توسعه بر خوب حکمرانی تأثیر به( 1334)
 انسانی توسعه شاخص بر مثبتی اثرات است بهتری سطح در خوب حکمرانی که کشورهایی

 .است شده حاصل
 حمایت. است 1«اجتماعی حمایت» مفهوم اجتماعی، روابط حوزه در مرتبط مفاهیم از دیگر یکی

 فراهم را برانگیزی توجه شناختی روان منابع شخص، برای که است اجتماعی ای شبکه اجتماعی
(. 2،2212کوهن) آید کنار روزانه مشکالت و زندگی زایاسترس شرایط با بتواند وی تا کندمی

 مهم افراد دیگر و دوستان والدین، اجتماعی هایحمایت و هاکمک عنوان به اجتماعی حمایت
 کندمی درک خود فردی و اجتماعی شرایط به توجه با را هاآن فرد که است شده تعریف

 تعریف مختلفی طرق و اشکال به است که چندبعدی مفهومی اجتماعی حمایت (.3،2227اورزکو)

 مراقبت، همراهی، محبت، برخورداری از میزان را اجتماعی حمایت پژوهشگران، برخی است. شده

 خانواده، اعضای دیگر مانند های گروه یا افراد سوی از فرد شده دریافت کمک و توجه، احترام،
 کنندمی تأکید امر این بر (. پژوهشگران1337اند )حسینی و فرزان،کرده تعریف دیگران و دوستان

 هایارزش و هانگرش تواندوالدین می حمایت اجتماعی مانند عوامل درباره کودکان اعتقادات که

 چنین توانمی دیدگاه این دهد. از شکل هاآن شدن در درگیر و بدنی هایفعالیت به نسبت را آنان
 و کودکان برای مدل یک به عنوان بدنی هایفعالیت در والدین اجتماعی حمایت دریافت که

 داشته مثبت اثری لذت کسب ازجمله هاآن رفتارهای از بسیاری بر تواندمی و کندمی عمل نوجوانان

 آموز دانش دختران روی که پژوهشی ( در2211) همکاران و4 (. باد1331بای و اصفهانی نیا،) باشد
 مثبت اثری مدارس جو و والدین اجتماعی حمایت که رسیدند نتیجه این به انجام دادند، آمریکایی

 در پژوهشی در همکاران و گودرز دارد. دانش آموزان این در بدنی هایاز فعالیت لذت میزان بر
 به کننده مراجعه سالمندان در روانی بهزیستی و اجتماعی حمایت رابطه بررسی از پس 1334 سال
 وجود مثبت رابطه روانی بهزیستی با اجتماعی حمایت بین که داشتند بیان روزانه، بخشیتوان مرکز
 و روانی بهزیستی بر مهمی تأثیر تواندمی از سالمندان اجتماعی حمایت افزایش بنابراین. دارد

 بر عالوه اجتماعی هایحمایت افزایش دیگر، سوی از. باشد داشته سالمندان اجتماعی عملکرد
 معرض در که شود سالمندانی روانی بهزیستی تقویت باعث تواندمی اجتماعی عملکرد بهبود

  .دارند قرار روانی اضمحالل
 عصر در خوب حکمرانی و اجتماعی حمایت اجتماعی، سرمایه موضوعات اهمیت به توجه با

 ورزشی هایسازمان ویژه به هاسازمان سرنوشت کننده تعیین رحمانهبی رقابت عنصر که حاضر
 تحقیق گرفته، صورت بدنی تربیت حوزه در این موضوع پیرامون که اندکی تحقیقات و است

 پرسش زیر است: به پاسخگویی دنبال به حاضر
 تأثیر گذار هستند؟ خوب حکمرانی بر اجتماعی حمایت و اجتماعی آیا سرمایه 

                                                           

1.  social support 

2. Cohen 

3. Orozco 

4.  Budd 
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 پژوهش  شناسیروش
 -توصیفی نوع ،از هاداده گردآوری روش بر حسب و کاربردی هدف، از نظر پژوهش این

اداره ورزش و جوانان استان  رانیکارشناسان و مد هیکل پژوهش را است. جامعه آماری همبستگی
در  رانیکارشناسان و مد دتعدا نکهیبا توجه به ا .می دادند نفر تشکیل 32به تعداد کرمان و خراسان 
 برای تحقیق، هدف به توجه استفاده شد. با تمام شمار یریاز روش نمونه گ ،دو استان کم بود

ه پرسشنام»گویه،  21خوب مشتمل بر « حکمرانی استاندارد هایپرسشنامه» از اطالعات گردآوری
شربورن  «یاجتماع تیپرسشنامه حما»( و 1331گویه ) 21با  و گوشال تیناهاب «یاجتماع هیسرما

 بعد ها،محتوایی پرسشنامه روایی از اطمینان گویه استفاده گردید. برای 13( با 1331) و استوارت
 استفاده ورزش مدیریت و علم در نظرصاحب استادان هایراهنمایی و نظرات از هاآن تدوین از

 32 ها،پرسشنامه پایایی از اطمینان گردید. برای لحاظ نهایی نامهپرسش در هاآن نظرات و شد
 توزیع بود، شدهانتخاب  تصادفی کامالًبه طور  که افراد نمونه روی بر مقدماتی مطالعه در آن نسخه

برای حکمرانی  درونی پایایی ضریب -گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی ضریب برای و شد
گفتنی است که خباز آمد.  به دست 37/2و حمایت اجتماعی  17/2 ، سرمایه اجتماعی32/2 خوب

و عباس زاده و  74/2( در پژوهش خویش پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی را 1332و همکاران )
 برای ادامه در گزارش نمودند. 13/2( پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی را آلفای 1332همکاران )

 استنباطی وجداول(  معیار، انحراف میانگین،) توصیفی آمار هایروش از هاداده وتحلیلیهتجز
ه منظور ارتباط بین متغیرها، تی تک نمونه ای)وضعیت متغیرهای تحقیق در جامعه ( بهمبستگی)

 افزارنرمبا استفاده از ( مورد نظر( و رگرسیون هم زمان)پیش بینی متغیر وابسته از متغیر مستقل
SPSS  21/2معناداری  سطح در 24نسخه p≤ شد استفاده. 

 
 پژوهشهای یافته

 
 تحقیق با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای متغیرهای وضعیت سنجش : 8 جدول

 df t میانگین استان متغیر
سطح 

 معناداری
میانگین 
 فرضی

سرمایه 
 اجتماعی

 3 2221/2 64/14 33 31/3 خراسان جنوبی
 3 2221/2 36/14 44 36/3 کرمان

حمایت 
 اجتماعی

 3 221/2 17/13 33 31/3 خراسان جنوبی
 3 221/2 41/13 44 31/3 کرمان

حکمرانی 
 خوب

 3 221/2 71/4 33 27/3 خراسان جنوبی
 3 221/2 76/1 44 23/3 کرمان

 

نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد مقدار میانگین باالتر از میانگین فرضی  کههمان طور 
 (.p<21/2مطلوب می باشد)است. لذا وضعیت متغیرهای تحقیق در جامعه مورد پژوهش 
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 : مدل رگرسیون5 جدول
 همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد

 

520/3 
 

471/2 
 

471/2 
 

631/2 

 

 به مثبتی همبستگی خوب، حکمرانی و اجتماعی سرمایه عامل دو بین ،2جدول  نتایج بر اساس
 نیو به ا می باشد 471/2 برابر ونیمدل رگرس نییتع بیضر نیوجود دارد. همچن 631/2میزان 

 شودیم نییتب یاجتماع هیسرما لهیخوب تنها به وس یحکمران راتییدرصد تغ 1/47 است که یمعن
نشده است.  انیب ونیاست که در مدل رگرس یگریمربوط به عوامل د راتییدرصد تغ 2/12ی و مابق

است  ینسب یکه شاخص باشدیم 214/2 مدل برابر نیاستاندارد برآورد در ا یخطا ،هانیعالوه بر ا
 .شودیها از آن استفاده ممدل سهیمقا یو برا

  
 F: نتایج آزمون 8جدول 

 F Sig مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات مدل
 

 رگرسیون
 

322/4 
 

1 
 

322/4 

 
11/71 

 
221/2 

 261/2 13 364/1 باقیمانده

  14 266/12 مجموع

 

توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی ( می221/2p=،11/71=F)Fباتوجه به معناداری مقدار آزمون 
تحقیق مرکب از متغیر مستقل )سرمایه اجتماعی( و متغیر وابسته )حکمرانی خوب( مدل خوبی 

 است و مجموعه متغیر مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته حکمرانی خوب را تبیین کنند. 
 

  
 بین سرمایه اجتماعی و متغیر مالک حکمرانی خوب : نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیش0جدول 

رگرسیون 
 همزمان

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

 استانداردشده
 t Sigمقدار 

B Std. Error Beta 

 

 226/2 -122/2  117/2 -161/1 عرض از مبدأ

 

سرمایه 
 اجتماعی

431/1 161/2 631/2 712/1 221/2 
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 میزان که باشدمی 21/2 از کمتر اجتماعی سرمایه متغیر معناداری سطح ،4به نتایج جدول  توجه با
 اگر زیر، خطی رابطه به توجه با همچنین. باشدمی خوب حکمرانی روی بر درصد 63 گذاری تأثیر

 زیاد واحد نیم و یک آن تبع به خوب حکمرانی یابد، کاهش یا افزایش واحد یک اجتماعی سرمایه
 .کرد استفاده حکمرانی کردن بهتر برای توانمی اجتماعی سرمایه از لذا شود.می کم یا
 :کرد بیان رگرسیون تحلیل بر اساس را زیر خطی رابطه توانیم آمده به دست نتایج به توجه با
 

=حکمرانی خوب-161/1+431/1 سرمایه اجتماعی*  

 

 
 خوب حکمرانی مقابل در اجتماعی سرمایه پراکنش : نمودار8شکل 

 
 همراه به هاآن به شده برازش رگرسیون خط و متغیر دو امتیازات پراکندگی نحوه، 1شکل  در

 درک بهتر روابط رسم شده است. یپاسخ برا ریمتغ نیانگیم یبرا نانیفاصله اطمخطوط 
 

 

 مدل رگرسیون :2جدول  
 همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد

578/3 317/2 334/2 621/2 
 

 به مثبتی همبستگی خوب حکمرانی و اجتماعی حمایت عامل دو بین ،1 نتایج جدول بر اساس
 نیو به ا می باشد 334/2 برابر ونیمدل رگرس نییتع بیضر نیوجود دارد. همچن 621/2میزان 

 شودیم نییتب یاجتماع حمایت لهیخوب تنها به وس یحکمران راتییدرصد تغ 4/33 است که یمعن
نشده است.  انیب ونیاست که در مدل رگرس یگریمربوط به عوامل د راتییدرصد تغ 6/62ی و مابق

است  ینسب یکه شاخص باشدیم 273/2 مدل برابر نیاستاندارد برآورد در ا یخطا ،هانیعالوه بر ا
 .شودیها از آن استفاده ممدل سهیمقا یو برا
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 F: نتایج آزمون 6جدول 
 F Sig مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 241/4 1 241/4 رگرسیون
 
244/14 

 
 271/2 13 217/6 باقیمانده 221/2

  14 266/12 مجموع
 

توان نتیجه گرفت که مدل ( می221/2p=،244/14=F)Fباتوجه به معناداری مقدار آزمون 
رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر مستقل )حمایت اجتماعی( و متغیر وابسته )حکمرانی خوب( 
مدل خوبی است و مجموعه متغیر مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته حکمرانی خوب را تبیین 

 کنند. 
 

 بین حمایت اجتماعی و متغیر مالک حکمرانی خوب : نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیش7جدول 

 رگرسیون همزمان
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 
 t Sigمقدار  استانداردشده

B Std. Error Beta 

 226/2 -122/2  117/2 -161/1 عرض از مبدأ

 221/2 712/1 631/2 161/2 431/1 حمایت اجتماعی

 

 ضرایب ،=p)123/2) است نشده دار معنی ثابت مقدار ضریب فوق ضرایب ،7جدول  در چون
 .کنیمیم برآورد ثابت( مقدار )بدون رگرسیون کمک به را

 بیان رگرسیون تحلیلبر اساس  را زیر خطی رابطه توانیم آمده به دست نتایج به توجه با لذا
 :کرد

 

 خوب حکمرانی=211/1*اجتماعی سرمایه
 

 همراه بهها آن به شده برازش رگرسیون خط و متغیر دو امتیازات پراکندگی نحوه ،2شکل  در
 .است شده رسم روابط بهتر درک جهت پاسخ متغیر میانگین برای اطمینان فاصله خطوط
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 خوب یدر مقابل حکمران یاجتماع تینمودار پراکنش حما :5شکل
 

 گیرینتیجه و بحث
ادارات ورزش و  مانند ییهاسازمان در بنابراین، است. نظریه یک از حکمرانی خوب فراتر 

 و اطمینان آفرینی به مجبور و دارند ارتباط مختلف گروه های با و محیط پیچیده یک در که جوانان
 یهاتیاولو جدایی ناپذیر جزء باید خوب حکمرانی هستند، صاحب نفعان خود رضایت جلب
 و اجتماعی سرمایه نقش این پژوهش، بررسی هدف (.1337یوسفی و همکاران،د )گیر قرار کاری

 کرمان استان جوانان و ورزش کل اداره کارشناسان و مدیران خوب حکمرانی بر اجتماعی حمایت
 جنوبی بود. خراسان و

ی خراسان هااستاننتایج تحقیق نشان داد میزان سرمایه اجتماعی در بین کارشناسان و مدیران 
دغدغه های موجود، کاهش سرمایه  جنوبی و کرمان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. با توجه به

ی ورزشی به عنوان مجموعه اعتماد، هنجارها و هاسازماناجتماعی در جامعه ایرانی و به تبع آن در 
قرار گرفت. از آنجا که خودآگاهی و درک درست سرمایه ق شبکه ارتباطات مورد کنکاش محق
از تعلق و  تریقوآمدن یک حس  به وجودی بیشتر و وربهرهاجتماعی موجب توسعه سرمایه و 

و نیز با توجه به مطلوبیت سرمایه اجتماعی در  شودیمحمایت متقابل در اعضای سازمانی 
این سرمایه در توسعه  رودیمکارشناسان و مدیران دو استان خراسان جنوبی و استان کرمان انتظار 

از نقش تسهیل کنندگی آن در و رد ی سازمانی مورد استفاده بهینه قرار گیوربهرهمنابع انسانی و 
سرمایه  داردیم( اظهار 2217ک )ی که وسبورطورهمانی سازمانی استفاده مطلوب شود. هاکنش

ی فردی و اجتماعی است. از این رو، کارشناسان و مدیران جامعه هاکنشاجتماعی توسعه دهنده 
یق به اشتراک گذاشتن دانش و تحقیق می توانند این سرمایه را در راستای بهبود عملکرد از طر

در دستیابی به روابط  تواندیم. عالوه بر این، سرمایه اجتماعی رندیکارگبهبه منابع  ترآساندستیابی 
کاری و پیامدهای مثبت شغلی و اتصال به منابع قدرت در سازمان نقش مهمی داشته باشد و 

(. سرمایه 1337و پیری یوسف آبادی، یعقوبی د )جایگاه بهتری در شبکه های اجتماعی ایجاد نمای
اجتماعی در بهبود کیفیت روابط و افزایش سطح مشارکت و مسئولیت پذیری و در رشد فردی و 



 8038بهار  22: شماره                 وانان                 جورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

233 

( و نقش مهمی در 1337کشاورز و همکاران، د )ریگیمسازمانی هم مورد بهره برداری قرار 
 اثربخشی و کارایی سازمانی دارد. 

 رانیکارشناسان و مدت مطلوب حمایت اجتماعی در بین وضعی از نتایج دیگر تحقیق حاضر،
که  شودیاطالق م یمساعدت ایبه کمک  یاجتماع تیحمابود.  و کرمان یخراسان جنوب یهااستان

د گذارنیفرد م اریدر اخت یفشار و مشکالت زندگ ه شخص با استرس،هدر هنگام مواج گرانید
به شکل  یطی. در شراردیپذیصورت م یمختلف به اشکال ،تیمساعدت و حما نیا(. 1316اسیک،)ت

 قیو از طر یبه شکل ابزار ی دیگر،طیشرا ابراز عالقه و احترام و در قیاز طر یجانیو ه یعاطف
. ردیپذیانجام میا افراد درگیر  فرد یپول، نفوذ و اطالعات برا ریملموس نظ یهافراهم کردن کمک

 تینظام حما کحمایت اجتماعی همراه است یکه با  یسازمان یهاتیمشارکت کردن در فعال
که مورد احترام و ارزشمند است و  کندیمکه در فرد این القا را ایجاد  خودساخته به وجود آورد

به یک شبکه اجتماعی و تعهدات متقابل وصل شود؛ به گونه ای که این شبکه اجتماعی به  تواندیم
( حمایت 2224) 1همان گونه که شوارتزعنوان سپری در مقابل استرس محیطی عمل نماید. 
که امکاناتی برای مقابله با استرس  داندیماجتماعی را به عنوان منبع فراهم شده توسط دیگران 

که این  کنندیم، شوارتز و شوارتز حمایت اجتماعی را مبادله ای از منابع تعریف کندیمایجاد 
ن قرار گرفته است و دیگران برای او ارزش که مورد توجه دیگرا کندیماحساس را در فرد ایجاد 

خانواده و  تیمثل حماقائل اند و او به شبکه اجتماعی تعلق دارد و تنها نیست. این حمایت 
حاصل چندجانبه  تیو حما یورزش یهادر سازمان تیبا عضو است که انیدوستان و آشنا

وضعیت مطلوبی  اجتماعییی که از نظر حمایت هاسازمان .(1337)رضایی و همکاران،دشویم
ی بیشتر و توان باالتری در انجام مسئولیت و کار نیک و خیر رساندن به دیگران هافرصتدارند، از 

و در  کندیمبرخوردارند. افکار افراد مورد حمایت نیز به تبع حمایت دریافتی در جهت مثبت سیر 
فراد مورد حمایت به کارهای خود و . اشودیمبیشتر  هاآنکارها خالقیت بیشتری دارند و اثربخشی 

(. تحقیقات زیادی مزایای حمایت 2211)باد و همکاران،نگرندیمی ترمثبتدیگران با نگاه 
اجتماعی در موفقیت سازمانی را نشان داده است و اهمیت آن را در افزایش میل رقابتی خاطرنشان 

ی با دیگران به رقابت تربزرگندازه که در ا کنندیمکمک  هاسازمان. حمایت اجتماعی به اندکرده
ی امروزی است. هرچند بیشتر تحقیقات انجام شده در هاسازمانبپردازند که از نیازهای اساسی 

، ولی نمی توان از دستاوردهای حمایت اندنشدهزمینه حمایت اجتماعی در حوزه ورزشی انجام 
  و ابعاد مختلف آن چشم پوشی کرد. هاحوزهاجتماعی در سایر 

و کارشناسان دو استان  رانیمد نیدر بهمچنین نتایج تحقیق نشان داد وضعیت حکمرانی خوب  
ین بدین معناست که کارشناسان و مدیران د. اجنوبی در سطح مطلوبی قرار دار کرمان و خراسان

دو استان خراسان جنوبی و کرمان به عنوان اثرگذاران واقعی جامعه ورزشی از نحوه اعمال قدرت 
اتخاذ تصمیمات و نحوه اظهار نظر زیرمجموعه و سایر ذینفعان سازمانی ادراک خوب بودن و 

که فرایندها، ساختارها و مقررات رسمی و غیررسمی در جامعه  دهدیمدارند. همچنین نشان 
 هاآنو کیفیت زندگی  هاآنبر تصمیماتی که برای رفاه  توانندیمتحقیق به گونه ای است که افراد 

 هاان، اعمال قدرت کنند و شرایط الزم برای انجام کارهایی که جامعه تحقیق برای گذاردیم ریتأث
 یخوب مفهوم یحکمران (. در حقیقت،1331مهیاست)طبرسا و همکاران،، ارزش قائل است

                                                           

1. Schwartz 
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آن امور  قیاز طر رانیمد است که یدار و اصول حکومت هاهیو استانداردها، رو ارهایمشتمل بر مع
 نیسازمان را تضم و حقوق افراد کنندیرا اداره م ی، منابع عمومرسانندیبه انجام مرا  یعموم

 ،ییپاسخگو ،پذیری تیولئ، مستیشفافبه  توانیخوب م ی. از ارکان مهم حکمرانندینمایم
مردم  با یکیخوب نسبت نزد ی. حکمراناشاره کرد یریقانون و انعطاف پذ تیمشارکت، حاکم

ی و شاخصه ها ارهایاز مع یدارد و به سخن بهتر، مجموعه ا کیدمکرات یندهایو فرآ یساالر
، خوب یاست. حکمران یو ماهو یساختار ،یندیدر ابعاد فرآ کیدمکرات یاسیس یهانظام یکاربرد

ها مورد توجه و سازمان هاو در داخل کشور یدر مجامع جهان ریاخ است که در دو دهه یا هینظر
 ،شودیمختلف استفاده م یهادر سازمان یحکمران« یخوب» زانیسنجش م یبوده و از آن برا اریبس
کامل  یافتگیتوسعه یسو توسعه به در حال یکشورها یده جهت یبرا هینظر نیدر واقع ا اما

 . (2211است)نور و همکاران،
این . خوب را دارد یحکمران ینیب شیتوان پ یاجتماع هیسرماعالوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد 

( و 1334کیان و همکاران )م(، 1336(، حیدری)1337ن )تحقیقات یوسفی و همکاراج یافته با نتای
معتقد  یاجتماع هیاز محققان سرما یکی (1331)1پوتنامی دارد. هم خوان( 1331طبرسا و همکاران )

ب که موج و هنجارهاستها مانند  اعتماد، شبکه میمفاه از یمجموعه ا یاجتماع هیسرمااست 
 نیمنافع متقابل آنان را تأم تیو در نها شودیاجتماع م کی یاعضا نهیارتباط و مشارکت به جادیا

 لهیرا به عنوان وس یاجتماع هیخواهد شد. او سرما یمنته خوب جوامع یخواهد کرد و به حکمران
عمده  دیو تأک ددانیم یاسیمختلف س یهادر نظام یو اجتماع یاسیبه توسعه س دنیرس یبرا یا
 نیکه ا دیگویمی اجتماع هیسرما فیتعر در زین (1331) 2. اِوا کاکساستبر مفهوم اعتماد  یو

و شبکه روابط را  یاجتماعی که اعتماد و هنجارها شودیمی اطالق فرد نیب یندهایفرآ مفهوم به
 شیآن، منافع متقابل افزا جهیدر نت و کنندیم لیمتقابل را تسه یو هماهنگ یو همکار سازندیم
را  هاهیسرما ریسا یِاست و منزلت اجتماعی ریقابل اندازه گ یاجتماع هیسرما ی،د. از نظر وابییم
محسوب  یهنجار اجتماع کی را یاجتماع هیسرما (1333)3امای، فوکوتیدر نها .در بر دارد زین
دو  نیعمل متقابل ب یژگیو و آن را بخشدیم تیچند نفر را تقو ایدو  نیب یکه همکار کندیم

محصول  ی، همگیمدن و جامعه یارتباط ید. او معتقد است که اعتماد، شبکه هادانیدوست م
 ،د. از نظر اونیبه حساب آ یاجتماع هیها سرماکه خود آن نیهستند، نه ا یاجتماع هیسرما

 توانیم یها منجر شوند. به طور کلدر گروه یهستند که به همکار یاجتماع هیسرما ییهنجارها
 یهمکار است که یرسم ریغ یهنجار ای ی، جوهر اجتماعتیظرف کی یاجتماع هیگفت که  سرما

. هر جامعه و (1332)متوسلی و همکاران،دبخشیجامعه را ارتقا م کی یافراد و نهادها انیم
عالوه بر افراد آگاه و با تجربه و  به اهداف خود، یابیدست یخوب و برای حکمران یبرا یسازمان

 نیدارد که ا ازیو ... هم ن یریپذ تیاعتماد، تعهد و مسئول مانندی ، به عواملیامکانات و ابزار ماد
 ی هستند. اجتماع یها هیعوامل همان سرما

 یحکمران ینیب شیدرک شده توان پ یاجتماع تیحمایکی دیگر از یافته تحقیق حاضر این بود که 
( 2211ن )( و هولگر و همکارا1334نتایج تحقیقات گودرز و همکاران )ا . این یافته بخوب را دارد

                                                           

1.  Putnam 

2.  Evocakese 

3.  Fukuyama 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Putnam
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موفق و نسبتاً  رانیها و مدها نشان داد که سازمانسازمان نیموجود ب یهاتفاوتی دارد. هم خوان
فق نامو یهانسبت به سازمان ی رااجتماع تیو حما فیاز انسجام تکل یباالتر موفق، سطوح
در که  ییهاگزارش دادند سازمان (2223) ینیو حس (2212)رمضان زاده  مورد، نیداشتند. در ا

کننده سطح  که ارائه یهاقرار دارند، نسبت به سازمان یاجتماع و فیاز انسجام تکل ییسطح باال
 یهاتیاز خاص یکی دارند. لیتما یشتریب تیبه موفق اند،یاجتماع فیاز انسجام تکل ینییپا

 اجتماعی یهاتیحماگر نشان  تواندیخود م تیخاص نیآن است. ا یتوان بازده شیسازمان، افزا
 کمک به تواندیمباال  اجتماعی حمایت با ورزشی سازمان باشد. یک مدیران توسط سازمان درون

کند.  کسب بیشتریموفقیت  و آید فائق تیمی و فردی یهاچالش و مشکالت بر اجتماعی حمایت
 باشد، و چالش مشکل دچار بخش یک سازمان در اگر است. آن اعضای از ساخته شده سازمانهر 

 کاهش دهد.به شدت  را خوب حکمرانی تواندیم که است شده کم آن زنجیره های از یکی احتماالً 
سازمان ، دوباره را از فرد مورد نظر داشته باشند یکاف یاجتماع تیبتوانند حما سازمان رانیاگر مد

. در نتیجه، انجامدیفرد م کیبه رفع چالش و مشکل  تیحما نیا، تینها. در موفق باشد تواندیم
سازمان کمک  هینفس و روح به اعتماد شیاست و به افزا تیاز موفق یرفع مشکل سطح نیهم

عمل  هایفهم مشابه آتل در شکستگ قابل ورزشی در نگاه ساده و مثال یاجتماع تیحما .کندیم
 بیشتر آسیب و جراحت شکستگی، نگیرد، شدت قرار مورد استفاده شکستگی اگر آتل در. کندیم
 از بعد و گرفت را شکستگی بیشتر پیشرفت جلوی توانیم آتل از صورت استفاده در اما ؛شودیم

 نداشته وجود اجتماعی حمایت اگر هم ورزشی یهاسازمان شود. در بهبودی حاصل مدتی گذشت
 این در و شد خواهند حذف سازمان از شوند چالش دچار که از اعضا نفر چند یا باشد، یک

 .شودینم خوب حاصل صورت، حکمرانی
 اندر کارنکارشناسان و دست  ،در پایان با توجه به یافته های تحقیق حاضر به کلیه مدیران

ایت اجتماعی را به عنوان دو عامل سرمایه اجتماعی و حم شودیمی ورزشی توصیه هاسازمان
وری دارند، به صورت بهینه به کار بهبود دهنده حکمرانی خوب که نقش تسهیل کنندگی و کاتالیز

 گیرند و در دستور کار خود قرار دهند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 و کارشناسان اداره کل ورزش  رانیخوب مد یبر حکمران یاجتماع تیو حما یاجتماع هینقش سرما یبررس
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