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  چكيده
هاي اصلي پژوهش به اين  رواسازي و اعتباريابي پرسشنامة سرماية اجتماعي در كاركنان سازمان تربيت بدني، سؤالبه منظور 

برخوردار است؟ جامعة آماري پژوهش حاضر ين شد كه آيا پرسشنامة سرماية اجتماعي از روايي و اعتبار مطلوبي ترتيب تدو
گيري هدفمند استفاده شد و با توجه به  در اين پژوهش از روش نمونه. نفر است 700كاركنان سازمان تربيت بدني به تعداد حدود 

ستي از تمامي اعضاي جامعه را در اختيار داشت، با استفاده از روش نمونه گيري محدود بودن جامعة آماري و اينكه مي توان فهر
به منظور بررسي پايايي . ها اجرا شدند انتخاب و پرسشنامه 3نفر با استفاده از فرمول حجم نمونة كوكران 299 2تصادفي منظم

استفاده ) جهت بررسي ثبات آزمون(ازآزمون و آزمون ب) جهت بررسي تجانس دروني سؤاالت(از روش آلفاي كرونباخ  پرسشنامه
جهت بررسي روايي سازه، روايي پيش بين جهت ) Kmo=88/0(هاي تحليل عاملي تأييدي  به منظور بررسي روايي از روش. شد

 ، روايي افتراقي با ا ستفاده از)MMPI-2RFi(هاي شخصيتي  بررسي ارتباط بين پرسشنامة سرماية اجتماعي با پرسشنامه ويژگي
در . مدل آماري دو گروه مستقل جهت مقايسة سرماية اجتماعي در دو گروه با سابقة مديريت و بدون سابقه مديريت استفاده شد

هاي پژوهش نشان داد كه سرماية اجتماعي از چهار عامل اعتماد به سازمان، خيرخواهي، روابط متقابل و اعتماد و  نهايت، يافته
در مورد روايي پيش بين . بود 70/0تبار هر چهار عامل و همچنين ضريب اعتبار كل بيشتر از مشاركت تشكيل شده كه ضرايب اع

هاي شخصيتي با عامل خيرخواهي و پرسشنامة سرماية  نيز خرده مقياس روان نژندي و هيجانات منفي از پرسشنامة ويژگي
با سابقة مديريت و بدون سابقة مديريت بين دو گروه ، در مورد روايي تفكيكي ،به عالوه .دار منفي داشت اجتماعي همبستگي معني

  . داري مشاهده شد نيز تفاوت معني
  

  هاي كليديواژه
  .طراحي پرسشنامه و اعتباريابي، سرماية اجتماعي سازماني،  سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران

  
                                                           

  Email:sholeh.khodadad@kntu.ac.ir                                                     +98-021-22850275 :تلفن : نويسندة مسئول  - 11
2 - Systematic Random 
3 - Cochran 



  1391، تابستان 13مديريت  ورزشي، شمارة ية نشر                                                                                         

 

46

  مقدمه
ترين ابعاد  ه و نرم از مهمكدو مفهوم شب هاي مختلفي تعريف شده، ولي در همة آنها سرماية اجتماعي به شكل

ها، سرماية اجتماعي به اجزاي روابط اجتماعي كه اقدامات جمعي را براي  يكي از ديدگاه راينبناب. تسآن ا
ازاين رو معموالً به عنوان ويژگي گروه در نظر گرفته ). 20(رسيدن به سود متقابل تسهيل مي كند، اشاره دارد 

مشتركي است كه اعتماد دو طرفه و عمل ي، بنابراين سرماية اجتماعي نتيجة تجربيات مي شود تا ويژگي فرد
براساس يكي ديگر از ديدگاه ها، سرماية اجتماعي در ارتباط هاي بين فردي در ). 3(متقابل را تقويت مي كند 

با اين حال ). 3، 19( گروه هاي اجتماعي به وجود مي آيد، بنابراين به عنوان داراي فردي در نظر گرفته مي شود
بهبود وضعيت سالمتي يكي از مزاياي سرماية اجتماعي است كه هم در سطح فردي و هم گروهي قابل مشاهده 

بعد ساختاري كه شامل تأثيرات متقابل . توان به دو بخش تقسيم كرد سرماية اجتماعي را مي). 25(است 
ها به عنوان بعد شناختي سرماية اجتماعي  ها، نرم اجتماعي است كه موجب دسترسي به منابع مي شود، و ارزش

اعي در روابط بين فردي نهفته جتماهاي  به عنوان منابعي هستند كه در شبكه اين دو بخش. شوند شناخته  مي
هاي معاشرتي اشاره دارد، درحالي كه  به عبارت ديگر، بعد ساختاري به وسعت و شدت پيوندها يا فعاليت. است

با اين حال اين ). 19، 28(ل ادراك از حمايت، عمل متقابل، تسهيم و اعتماد مربوط است بعد شناختي شام
توان استدالل  به سادگي مي. كند توضيح به شكل كامالً واضحي تفاوت بين ابعاد شناختي و ساختاري را بيان نمي

از ويژگي هاي ساختار اجتماعي  تواند به عنوان يكي ها شركت كنند و اعتماد مي توانند در انجمن كرد كه افراد مي
گيري سرماية اجتماعي است، اقدامات و كنش ها  بنابراين زماني كه صحبت از مفهوم سازي و اندازه. شناخته شود

هايي كه متعلق  شبكه. هاي فردي محض نيستند الزاماً ساختاري ناب نيستند، همچنين ابعاد ساختاري نيز كيفيت
براي رسيدن به هدفي خاص باشد و نرم هاي عمل متقابل، ) سرمايه(وان منابعي به افراد است، مي تواند به عن

دو بعد . ممكن است در ساختار اجتماعي جاسازي شده باشد، بنابراين به عنوان منابعي در خدمت گروه باشد
 هاي ورزشي به چشم ساختاري و شناختي سرماية اجتماعي در بسياري از تحقيقات سرماية اجتماعي و محيط

سرماية ). 9(با اين حال به تازگي توجه زيادي به سه نوع خاص از سرماية اجتماعي شده است . خورد مي
. اد با هويت اجتماعي اشاره دارد كه همكاري را در گروه بهبود مي بخشدربه روابط بين اف 1دهنده اجتماعي پيوند
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يا سن متفاوت اشاره دارد، سرماية اجتماعي  به ارتباط بين افراد با نژادها، طبقه 1سرماية اجتماعي پل زننده
  ). 8(به ارتباط بين افراد در موقعيت هاي قدرت و سلسله مراتب مختلف سازماني اشاره دارد  2ارتباط دهنده

اغلب مطالعات سرماية اجتماعي در سطح محله ها و اجتماعات بررسي مي شد، ولي اين سؤال كه آيا اين 
منابع جديدي از سرماية ). 10، 27(سي است يا خير، به تارگي مطرح شده است مفهوم در محيط كار قابل برر

، بنابراين محيط )27(اجتماعي را مي توان در جايي يافت كه افراد بيشتر زمان خود را در آن سپري مي كنند 
سرماية  بنابراين مي توان فرض كرد كه هر سه فرم از. يكي از منابع بالقوة سرماية اجتماعي اندهاي كاري 

سرماية اجتماعي پيوند دهنده را مي توان بين افراد با ويژگي هاي . اجتماعي را مي توان در محيط كار يافت
سرماية . اجتماعي مردم شناختي يكسان مانند موقعيت شغلي يكسان يا وضعيت اقتصادي اجتماعي يكسان يافت

ي نژادي، طبقه و سن در سازمان هايي با تنوع اجتماعي پل زننده زماني قابل مشاهده است كه فراتر از مرزها
در آخر سرماية اجتماعي ارتباط دهنده را مي توان در شبكه هاي عمود بين . زياد در محل كار حركت كنيم

كند،  مي استدالل) 22(با اين حال، همان طور كه پاتنام . مديران و كاركنان با رتبه هاي مختلف در سازمان يافت
ت بين اين سه نوع سرماية اجتماعي و به عالوه اندازه گيري تأثير مجزاي آنها بر سالمت بايد در مورد تفاو

  .مطالعات بيشتري انجام گيرد
اشاره كرد كه سرماية اجتماعي مفهومي چند وجهي است كه ارتباط آن با سالمت بسيار پيچيده  3زيرش

با اين . ه طور گسترده اي بررسي شده استها، تأثيرات متعدد سرماية اجتماعي ب با وجود اين پيچيدگي. است
سرماية . تك ابعاد سرماية اجتماعي روي سالمت انجام گرفته است حال تحقيقات كمي در مورد تفاوت تك

تأثير  4و كاواچي يكيم، سابرامانيان). 14(اجتماعي پيوند دهنده با ارزيابي بهتري از سالمت همراه بوده است 
به عالوه ساند كيوسا و ). 14(ل زننده و پيوند زننده را بر سالمت گزارش دادند نسبتاً كم سرماية اجتماعي پ

به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط كم با همسايگان موجب افزايش ريسك وضعيت سالمتي نامناسب مي  5يانگ
نامناسب ، وضعيت )10، 24(سرماية اجتماعي كم با بسياري از عوامل سالمتي از جمله افزايش مرگ و مير . شود

از طرف ديگر، بسياري از مطالعات نيز ). 4(و وضعيت نامناسب رواني ارتباط دارد ) 22(سالمت خود ارزيابي شده 
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سرماية ). 24، 28(داري را بين سرماية اجتماعي و وضعيت سالمت خودارزيابي شده پيدا نكردند  رابطة معني
هاي داوطلبي، اعتماد بين  د عضويت فعال  در گروهاجتماعي به روش هاي مختلفي اندازه گيري شده است، مانن

، شركت در رأي گيري، ارتباط با همسايگان، احساس در مورد كمك )10(هاي روابط متقابل  فردي، ادراك از نرم
عضويت در كليسا، و دهندگان،  البته رفتارهايي كه نشانة اجتماعي بودن است، مثل تعداد رأي). 16(به ديگران 
ها بيانگر نو بودن اين مفهوم در مطالعات مربوط به سالمت  پراكندگي اين شاخصبه عالوه ، )16(مه مطالعة روزنا

ويژگي رفتارسنجي اين ابزارهاي سنجش معموالً به طور كامل ارزيابي ). 6(و تكيه بر روي اطالعات ثانويه است 
از آن استفاده مي شود، به طور معمول به عالوه ابزار سنجش سرماية اجتماعي كه در محله ها ). 3، 16(شود  نمي

استدالل كردند،  )25( 1هادجهمان طور كه ستون و . براي ارزيابي سرماية اجتماعي در محيط كار مناسب نيست
اهميت اين مطلب در مورد سازمان هاي . سرماية اجتماعي با توجه به نوع شبكه و مقياس اجتماعي متفاوت است

والت و پيشرفت هاي كمي و كيفي رويدادهاي ورزشي از يك طرف و از طرف ورزشي دو چندان است، زيرا تح
ي به عنوان حيطه اي براي شهاي ورز ديگر طبيعت مشاركت پذيري ورزش و تربيت بدني موجب شده تا سازمان

پس مي توان پنداشت كه ابزار متفاوتي كه به تفاوت هاي ). 7(خلق و توسعة سرماية اجتماعي شناخته شوند 
تغيير تمركز بر روي مطالعات سرماية اجتماعي از در ضمن . مي و فرهنگي توجه داشته باشد، نياز استسيست

ها به محيط جديدي مانند محيط كار كه افراد بيشتر با هم در ارتباط هستند، دانش جديدي را در  زمينة محله
رماية اجتماعي در محيط كار بسيار با اين حال مطالعات مربوط به س. مورد اين مفهوم در اختيار ما مي گذارد

. ممكن بيشتر به علت نبود ابزار مناسبي باشد كه از لحاظ روانسجي به خوبي تنظيم شده باشد كه. نادرست است
مي توان فرض كرد كه در يك واحد كاري سرماية اجتماعي به شدت به روابط رسمي بين كاركنان با يكديگر و 

است كه عالوه بر كميت اين روابط، به كيفيت آن عالوه بر اين، بسيار مهم . تكاركنان با مديرانشان وابسته اس
وسعت در ارتباط بودن و "به عنوان  مشابه سرماية اجتماعي در همسايگي اجتماعي كه. نيز پرداخته شود

از  توان پنداشت كه سرماية اجتماعي در محيط كار شود، مي تعريف مي) 12( "ها در جامعه همبستگي بين گروه
نشان دادند كه حتي افزايش ) 15( 2هليول و پاتنام. طريق شركت در فعاليت و سود متقابل قابل دسترسي است

ابعاد مختلف سرماية . شود ميزان مشاركت افراد موجب افزايش سالمت فكري افراد ديگري كه كمتر فعالند نيز مي
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مفاهيمي چون عدالت، اعتماد بين فردي و كيفيت هاي كاري با استفاده از ابزار مختلفي كه  اجتماعي در سيستم
  ). 31(كند، سنجيده شده است  گيري مي كارهاي تيمي را اندازه

  

  روش تحقيق 
با توجه به اينكه . در پژوهش حاضر به رواسازي و اعتباريابي پرسشنامة سرماية اجتماعي پرداخته شده است

گيري،  ترين ابزار اندازه يابي نيز مناسب در تحقيقات زمينهيابي است و  طرح تحقيق حاضر توصيفي و از نوع زمينه
با (ازاين رو، از پرسشنامة سرماية اجتماعي پژوهشگر ساخته و مصاحبة عميق . پرسشنامه و مصاحبه است

متخصص در زمينة سرماية اجتماعي  10به اين ترتيب كه ابتدا يك ميز انديشه متشكل از . استفاده شد) ساختار
سپس با رجوع به ادبيات و . س از مصاحبة عميق با آنها عوامل مؤثر در سرماية اجتماعي تعيين شدندبرپا شد، پ

هاي مطرح در زمينة  پيشينة تحقيقات انجام گرفته در زمينة سرماية اجتماعي و با تأكيد بر رويكردها و نظريه
شنامة سرماية اجتماعي بر اساس به اين ترتيب كه پرس. عوامل تشكيل دهندة سرماية اجتماعي استخراج شدند

  ). 13(تدوين شد ) 1981(و ديدگاه لين و كاتور » منابع اجتماعي«، نظرية SCATمدل 
در نهايت، پس از آن كه عوامل مؤثر از طريق مصاحبة عميق با متخصصان و مطالعة ادبيات و پيشينة تحقيق 

سؤالي، تنظيم و به رؤيت  109ت پرسشنامة شناسايي شدند، تمامي شاخص هاي مرتبط با عوامل مزبور به صور
. سؤال رسيد 103سؤال، به  6نفر از خبرگان در زمينة سرماية اجتماعي رسانده شد و تعداد سؤاالت، با حذف  10

، »مناسب«سپس به منظور بررسي روايي محتوايي پرسشنامه، سؤاالت در يك فرم روايي محتوايي با سه گزينة 
نفر خبرگان در زمينة  10تنظيم شد و براي سومين مرتبه توسط » نامناسب«و » مناسب ولي غيرضروري«

پس از آن، به منظور . سؤال رسيد 96مطالعه شد و تعداد سؤاالت به نفر از روانسنجان  10سرماية اجتماعي و 
 81به سؤال، سؤاالت پرسشنامه  15پرداخته شد و با  حذف  1بررسي ضريب اعتبار پرسشنامه، به اجراي مقدماتي

 . سؤال تقليل يافت

ازاين رو، با . پس از محاسبة ضرايب اعتبار و روايي پرسشنامه، پرسشنامه براي اجراي نهايي آماده شد
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند  299استفاده از فرمول حجم نمونه و واريانس حاصل از اجراي مقدماتي، 

                                                           
1 - Pilot 
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ه به علت مخدوش بودن از جامعة آماري حذف و تعداد نمونه هاي پرسشنام 3كه از اين تعداد در اجراي نهايي 
  . نفر رسيد 295تحقيق به 

شايان ذكر است، پس از اجراي نهايي و . پس از اجراي نهايي بار ديگر پرسشنامه رواسازي و اعتباريابي شد
ب اعتبار محاسبه شده و سؤال كاهش يافت، زيرا مجدداً ضراي 33تعداد سؤاالت به محاسبة ضرايب روايي و اعتبار 

بنابراين، با استفاده . تعدادي از سؤاالت به دليل بدون پاسخ بودن يا همبستگي كم با ديگر سؤاالت، حذف شدند
از روش تحليل عامل اكتشافي، بررسي روايي سازه يا عاملي بررسي شد و پس از آن براي محاسبة روايي پيش 

 MMPI-2RF1هاي شخصيتي  اية اجتماعي با پرسشنامة ويژگيبين، به محاسبة ارتباط بين پرسشنامة سرم
دو گروه مستقل، به منظور محاسبة روايي تفكيكي، به  t، در انتها، با استفاده از مدل آماري )1(پرداخته شد 

  . مقايسة پرسشنامة سرماية اجتماعي در دو گروه مديران و غيرمديران پرداخته شد
رسشنامة سرماية اجتماعي نيز از دو روش آلفاي كرونباخ و روش آزمون در راستاي محاسبة ضرايب اعتبار پ

  . بازآزمون، به منظور محاسبة تجانس دورني و محاسبة ثبات استفاده شد –
  

  هاي تحقيق  نتايج و يافته
ها، كه داده هاي از دست  اين داده. نام دارد Missingاولين مفروضه به منظور انجام تحليل عاملي، حداقل 

هاي  ازاين رو در فرايند مقابله با داده. توانند فرايند تحليل عامل را خدشه دار كند شوند، مي ه نيز خوانده ميرفت
Missing به اين ترتيب كه چنانچه آزمودني خاصي، . مدنظر قرار گرفت 02/0، از دو روش بهره گرفته شد و رقم

در اين بخش، هيچ . يند تحقيق كنار گذاشته شداز سؤاالت را بدون پاسخ گذاشته بود، از فرا 02/0بيش از 
در ) Missing )02/0آزمودني از تحليل آماري حذف نشد و از اين طريق مفروضة تحليل عامل با عنوان حداقل 

دهي  اين اقدام براي تك تك سؤاالت نيز اعمال و ضريب ابهام آنها با رجوع به عدم پاسخ. هر آزمودني رعايت شد
د كه تمامي سؤاالت از ضريب صراحت بااليي برخوردارند، به طوري كه ضريب ابهام همة تعيين شد و مشخص ش

  . بود 02/0سؤاالت، كمتر از 

                                                           
1 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Revised 
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كمتر از رقم  KMO1در مواقعي كه شاخص . تحليل عامل، به حجم نمونة مكفي عنايت دارددومين مفروضة 
بين  KMOبه عبارتي ديگر، هنگامي كه . باشد، نمي توان به يافته هاي حاصل از تحليل عامل استناد كرد 80/0
در تحقيق حاضر، جدول . معرف حجم نمونة مكفي مناسب است KMOتوان گفت كه  مي ،باشد 90/0تا  80/0

  .و تفسير آن در زمينة كفايت حجم نمونه است KMOزير معرف مقدار 
  شاخص كفايت حجم نمونه - 1جدول 

  تفسير KMOمقدار 
  يار مناسب و ايده آل استحجم نمونة مكفي، بس  888/0

  
در توزيع هاي چندمتغيري، ويژگي . سومين مفروضة تحليل عامل، نرمال بودن توزيع چند متغيري نام دارد

كرويت كه نرمال بودن ماتريس هاي . شود ياد مي 2نرمال بودن، به گونه اي ديگر عنوان شده و از اصطالح كرويت
فهومي ندارد و در شناسايي كرويت، بايد بر توزيع رياضي تقريب مجذور كوواريانس نيز نام دارد، به خودي خود م

  . خي تأكيد كرد
تفسير مقدار كرويت، در تقريب مجذور خي صورت مي پذيرد و معني دار بودن آن، نشان دهندة كرويت 

ر خي در آزمون بارتلت از معتبرترين آزمون هايي است كه در شناسايي كرويت، با تأكيد بر تقريب مجذو. است
  . نشان دهندة وضعيت نرمال بودن توزيع چند متغيري است 2جدول . فرايند تحليل عامل به كار مي رود

  
  بررسي مقدار كرويت – 2جدول 

  آزمون كرويت
مقدار تقريب 
  مجذور خي

  تفسير  داري سطح معني  درجة آزادي

  001/0  936  950/5263  آزمون بارتلت
ري توزيع نرمال چند متغي(كرويت كامل 

  )به دست آمده است
  

                                                           
1 - Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 
2 - Sphericity 
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به اين ترتيب كه همبستگي هر . هاست چهارمين مفروضة اجراي تحليل عامل، شناسايي مقادير اشتراك
سؤال با كل تست، بايد معرف تجانس دروني سؤاالت باشد؛ به اين معنا كه هر سؤال با كل تست، اشتراك داشته 

برخوردار باشد، ضروري است آن سؤال از كل  2/0از  كه هر سؤال، از ميزان اشتراك كمتردر مواقعي . باشد
هاست؛ به اين ترتيب كه از سمت چپ، ستون اول  معرف ميزان مقادير اشتراك 3جدول . تحليل عامل خارج شود

  .دهد را نشان مي) 1ميزان اشتراك يا بار مقياس(ميزان استخراج  سوممعرف شمارة سؤاالت است و ستون 
  اسمقدار بار مقي – 3جدول 

  سواالت  اوليه استخراج شده
573/0  000/1  Q1 

594/0  000/1  Q2 

435/0  000/1  Q3 

572/0  000/1  Q4 

255/0  000/1  Q5 

423/0  000/1  Q6 

517/0  000/1  Q7 

327/0  000/1  Q8 

251/0  000/1  Q9 

259/0  000/1  Q10 

064/0  000/1  Q11 

389/0  000/1  Q12 

236/0  000/1  Q13 

093/0  000/1  Q14 

456/0  000/1  Q15 

540/0  000/1  Q16 

529/0  000/1  Q17 

431/0  000/1  Q18 

534/0  000/1  Q19 

428/0  000/1  Q20 

                                                           
1 - Loading Scale 
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  مقدار بار مقياس – 3جدول ادامة 
  سواالت  اوليه استخراج شده

539/0  000/1  Q21 

394/0  000/1  Q22 

422/0  000/1  Q23 

605/0  000/1  Q24 

526/0  000/1  Q25 

434/0  000/1  Q26 

469/0  000/1  Q27 

089/0  000/1  Q28 

376/0  000/1  Q29 

196/0  000/1  Q30 

333/0  000/1  Q31 

215/0  000/1  Q32 

537/0  000/1  Q33 

414/0  000/1  Q34 

554/0  000/1  Q35 

434/0  000/1  Q36 

446/0  000/1  Q37 

559/0  000/1  Q38 

401/0  000/1  Q39 

379/0  000/1  Q40 

526/0  000/1  Q41 

396/0  000/1  Q42 

478/0  000/1  Q43 

578/0  000/1  Q44 

  هاي اصلي  تحليل مؤلفه: روش استخراج                                 
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است،  2/0از اين رو، با توجه به اينكه تمامي بارهاي مقياس يا ضرايب اشتراك سؤاالت با مقياس، بيش از 
كمتر از  Missingحداقل (بنابراين، مفروضة اول . توان تحليل عامل را با تأكيد بر تمامي سؤاالت صورت داد مي
حاصل شدن توزيع نرمال (، مفروضة سوم )حجم نمونة مكفي(، مفروضة دوم )ر هر متغيردر هر آزمودني و د 02/0

به دست آمده و ) 2/0ميزان اشتراك هر سؤال با كل آزمون بيش از (و مفروضة چهارم ) چندمتغيري يا كرويت
  . تمامي اين مفروضات، معرف اجراي فرايند تحليل عامل است

ازاين رو، در فرايند استخراج عوامل، . است 30/0تبيين شدة باالتر از س پنجمين مفروضة تحليل عامل، واريان
در مواقعي كه واريانس تبيين شده بيش از . باشد 30/0سؤال، حداقل واريانس تبيين شده بايد  33با تأكيد بر 

سؤال  33باشد، شرايط مطلوب روان سنجي در حيطة استخراج عوامل، انجام گرفته و فرايند كاهش گرايي  80/0
زير، معرف واريانس تبيين شده است كه با استناد به جدول . به عوامل بنيادي، با دقت صورت پذيرفته است

شود كه به سهم هر عامل در واريانس  مجموع بارهاي عاملي مجذور شدة مرتبط با استخراج عوامل، عنوان مي
ون اول معرف تعداد عوامل، ستون شايان ذكر است كه از سمت چپ، ست. تبيين شدة كل مقياس معطوف است

دوم معرف ارزش ويژه، ستون سوم معرف مقدار واريانس يا سهم هر عامل و ستون چهارم معرف واريانس مشترك 
  .تبيين شده است

  ميزان سهم هر عامل – 4جدول 
  مقادير ويژه اوليه

  عوامل
  كل  از كل واريانس%   واريانس تجمعي

930/24  930/24  969/10  1  
717/32  787/7  426/3  2  
401/37  684/4  061/2  3  

380/41  978/3  751/1  4  

  
مجذور شده تعريف مي كنند، بايد عوامل اصلي را  1را مجموع بارهاي عاملي 1از آنجايي كه ارزش ويژه

است، ولي در آزمون هاي  2، معرف عامل بنيادي1باالتر از رقم  هشايان ذكر است كه ارزش ويژ. شناسايي كرد

                                                           
1 - Eigenvalue 
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مدنظر قرار گرفته و در آزمون هاي توانايي مانند آزمون هاي پيشرفت  2همواره ارزش ويژة باالتر از  شخصيت،
 ). 1(مالك است  5/1، ارزش ويژة بيش از )تحصيلي و هوش

  )همراه با چرخش(مقدار واريانس تبيين شده در هر عامل  – 5جدول 
  قادير ويژه اوليهم  مجموع مربعات استخراج شده  مجموع مربعات چرخش يافته

واريانس  عوامل
  تجمعي

از كل % 
واريانس   كل  واريانس

  تجمعي
از كل % 

واريانس   كل  واريانس
  تجمعي

از كل % 
  كل  واريانس

614/17  614/17 750/7 930/24 930/24 969/10 930/24  930/24  969/10  1  
095/27  481/9 172/4 717/32 787/7 426/3 717/32  787/7  426/3  2  
632/34  537/7 316/3 401/37 684/4 061/1 401/37  684/4  061/2  3  
380/41  748/6 969/2 380/41 978/3 751/1 380/41  978/3  751/1  4  

        925/44  545/3  560/1  5  
        229/48  304/3  454/1  6  
        180/51  950/2  298/1  7  
        035/54  855/2  256/1  8  
        731/56  696/2  186/1  9  
        247/59  515/2  107/1  10  
        611/61  364/2  040/1  11  
        774/63  163/2  952/0  12  
        831/65  057/2  905/0  13  
        828/67  997/1  878/0  14  
        721/69  893/1  833/0  15  
        571/71  850/1  814/0  16  
        319/73  748/1  769/0  17  
        006/75  687/1  742/0  18  
        618/76  612/1  709/0  19  
        125/78  507/1  663/0  20  
        587/79  462/1  643/0  21  
        014/81  427/1  628/0  22  
        379/82  365/1  601/0  23  
        644/83  265/1  557/0  24  
        862/84  218/1  536/0  25  
        052/86  190/1  523/0  26  
        188/87  137/1  500/0  27  
        284/88  096/1  482/0  28  
        354/89  073/1  472/0  29  
        362/90  005/1  442/0  30  
        325/91  963/0  424/0  31  
        280/92  955/0  420/0  32  
        178/93  898/0  395/0  33  
        010/94  833/0  366/0  34  
        780/94  770/0  339/0  35  
        531/95  752/0  331/0  36  
        217/96  686/0  302/0  37  
        849/96  632/0  278/0  38  

                                                                                                                                                    
1  - Facrors Loading 
2 - Basic 
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  )همراه با چرخش(مقدار واريانس تبيين شده در هر عامل  – 5جدول ادامة 
  مقادير ويژه اوليه  مجموع مربعات استخراج شده  مجموع مربعات چرخش يافته

واريانس  عوامل
  تجمعي

از كل % 
واريانس   كل  واريانس

  يتجمع
از كل % 

واريانس   كل  واريانس
  تجمعي

از كل % 
  كل  واريانس

        478/97  629/0  277/0  39  
        065/98  587/0  258/0  40  
        622/98  558/0  245/0  41  
        128/99  506/0  223/0  42  
        616/99  488/0  215/0  43  
        000/100  384/0  169/0  44  

  هاي اصلي  تحليل مؤلفه: روش استخراج 
و مجموع ) سه ستون سمت چپ(  1با رجوع به جدول واريانس تبيين شده و ستون هاي ارزش ويژة اصلي

عامل استخراج شده كه از  3، مي توان گفت كه حداكثر، )سه ستون وسط( 2مجذور بارهاي عاملي استخراج شده
مزبور ازاين رو، توصيه مي شود كه مقياس . عامل، عامل اول از واريانس تبييني بااليي برخوردار بوده است 3اين 

با وجود اين، در صورت تمايل به تحليل عامل،  .در نظر گرفت) سرماية اجتماعي(را تنها به عنوان يك عامل 
پس . شود پرداخته مي 4عنوان شده و با تأكيد به روش استخراج عناصر اصلي 3اي سؤاالت در يك ماتريكس مؤلفه

شود تا از اين  استفاده مي 5ها، به گونه اي دقيق بررسي شد، از روش چرخش مؤلفه از اينكه جدول ماتريكس
با تأكيد بر اينكه در . عامل، تعيين شود 3طريق بار عاملي هر سؤال، با تأكيد بر قرارگرفتن هر سؤال در يكي از 

استخراج عوامل به كار  از) PC(هاي اصلي  پيروي شده و روش مؤلفه 6اين تحقيق، از روند تحليل عامل اكتشافي
  . رود به كار مي) Varimax(رفته است، روش چرخش حداكثر پراكنش 

 
  ماتريكس مؤلفه هاي چرخش يافته – 6جدول 

  التؤاس  عوامل
4  3  2  1  
106/0  690/0  133/0  259/0  Q1 

230/0  104/0  005/0  728/0  Q2 

377/0  352/0  072/0-  404/0  Q3 

                                                           
1 - Initial Eigenvalues 
2 - Extraction Sums of Squared Loadings 
3 - Component Matrix 
4 - Principal Comonent (PC) 
5 - Rotation 
6 - Exploratory Factor Analysis 



 احي، رواسازي و اعتباريابي پرسشنامة سرماية اجتماعي در سازمان تربيت بدني طر

 

57

  ه هاي چرخش يافتهماتريكس مؤلف – 6جدول ادامة 
 سؤاالت  عوامل

4  3  2  1  
147/0  412/0  032/0  616/0  Q4 

205/0  409/0  193/0  092/0  Q5 

590/0  079/0  018/0  262/0  Q6 

697/0  160/0  018/0  068/0  Q7 

232/0  254/0  415/0  193/0  Q8 

445/0  098/0  014/0  209/0  Q9 

208/0  381/0  249/0-  097/0-  Q10 

097/0  060/0  176/0-  142/0-  Q11 

252/0  473/0  173/0-  268/0  Q12 

251/0  393/0  082/0  108/0  Q13 

225/0  178/0  098/0  028/0  Q14 

006/0  351/0  550/0  177/0  Q15 

097/0-  444/0  561/0  138/0  Q16 

106/0  228/0  197/0  653/0  Q17 

034/0 -  157/0  637/0  009/0-  Q18 

040/0-  547/0  087/0  475/0  Q19 

086/0-  534/0  076/0  360/0  Q20 

068/0-  490/0  324/0  435/0  Q21 

574/0  069/0  209/0  127/0-  Q22 

191/0  072/0-  616/0  018/0  Q23 

091/0  320/0  051/0-  701/0  Q24 

081/0  312/0  065/0  647/0  Q25 

160/0  181/0  596/0  143/0  Q26 

020/0  047/0-  683/0  007/0  Q27 

219/0  096/0-  049/0-  171/0  Q28 

107/0  119/0  592/0  013/0-  Q29 

074/0  084/0-  428/0  023/0-  Q30 

086/0  065/0-  028/0  566/0  Q31 

236/0  019/0-  251/0  309/0  Q32 

210/0  170/0  035/0-  680/0  Q33 

478/0  032/0-  298/0  309/0  Q34 

133/0  136/0  174/0  698/0  Q35 

045/0  055/0  074/0  651/0  Q36 
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  ماتريكس مؤلفه هاي چرخش يافته – 6ول جدادامة 
 سؤاالت  عوامل

4  3  2  1  
126/0  112/0  148/0  629/0  Q37 

167/0  242/0  095/0  681/0  Q38 

410/0  102/0  393/0  261/0  Q39 

446/0  179/0  054/0  381/0  Q40 

031/0-  095/0  144/0  704/0  Q41 

007/0-  018/0-  581/0  241/0  Q42 

275/0  072/0  289/0  560/0  Q43 

186/0  156/0  102/0  713/0  Q44 
  

  تحليل مؤلفه هاي اصلي: روش استخراج 
  وريمكس: روش چرخش 

  
پرسشنامة در واقع،  .در نهايت، مشخص شد كه چهار عامل از چرخش تحليل عامل، استخراج شده است

به سازمان؛ خيرخواهي؛ روابط اعتماد : سرماية اجتماعي از عوامل زير تشكيل شده كه به ترتيب عوامل عبارتند از 
بنابراين با تأكيد بر عوامل چهارگانة سرماية اجتماعي، سؤاالت مرتبط با هر شاخص به ترتيب، .متقابل؛ مشاركت

  .خالصه شده است 7در جدول 
  نتايج تحليل عامل سازة سرماية اجتماعي – 7جدول 

  سؤاالت شاخص  عوامل
  2،3،3،17،23،25،31،32،33،35،36،37،38،31،33،33 اعتماد به سازمان  عامل اول
  8،15،16،18،23،26،27،30،39،32 خيرخواهي  عامل دوم
 1،5،10،12،13،19،20،21 روابط متقابل و اعتماد  عامل سوم
  6،7،22،28،33،30 مشاركت  عامل چهارم

  

صل از پس از انجام فرايند مرتبط با تحليل عامل تأييدي، ضروري است كه به مقدار ضريب همبستگي حا
ارتباط بين پرسشنامة سرماية اجتماعي با مقياس هاي پنج گانة آسيب شناسي سالمت رواني جسماني پرداخته 

  . معرف ضريب حاصل به منظور تعيين پيش بين است 8جدول . شود
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و با تأكيد بر مقدار ضريب همبستگي به دست آمده، مي توان گفت كه ارتباط منفي  8با توجه به جدول 
و » خيرخواهي«با خرده مقياس » روان پريشي و هيجان هاي منفي«بين مقياس  α=  05/0ي در سطح دار معني

وجود » اعتماد سازماني«با خرده مقياس » درون گرايي و هيجانات مثبت پايين«و » سرماية اجتماعي سازماني«
در مرحلة آخر براي . است بنابراين، مي توان گفت كه پرسشنامة سرماية اجتماعي داراي روايي پيش بين. دارد

  دو گروه مستقل به بررسي روايي تفكيكي سرماية اجتماعي پرداخته  tتأييد روايي تفكيكي با استفاده از مدل 
  .مي شود

  
ضريب همبستگي پيرسون به منظور ارتباط بين سرماية اجتماعي با مقياس هاي پنج گانة آسيب  – 8جدول 

  شناسي اختالل هاي شخصيتي

  سخرده مقيا

روابط متقابل و   خيرخواهي  اعتماد به سازمان
  سرماية اجتماعي  مشاركت  اعتماد

گي
ست

همب
دار 

مق
ري  

ي دا
معن

ح  
سط

گي  
ست

همب
دار 

مق
ري  

ي دا
معن

ح  
سط

گي  
ست

همب
دار 

مق
ري  

ي دا
معن

ح  
سط

گي  
ست

همب
دار 

مق
ري  

ي دا
معن

ح  
سط

گي  
ست

همب
دار 

مق
ري  

ي دا
معن

ح  
سط

  

  765/0  08/0  298/0  29/0  813/0  06/0  262/0  -30/0  377/0  19/0  تمايل به پرخاشگري

  روان پريشي
  )توهم، هذيان(

03/0-  901/0  03/0-  915/0  29/0  293/0  10/0-  719/0  01/0  962/0  

  مسئوليتي و بي
  بي قيدي 

05/0-  850/0  11/0-  676/0  03/0  910/0  02/0-  932/0  07/0-  803/0  

  روان نژندي و
  هيجان هاي منفي 

33/0-  227/0  *50/0-  003/0  36/0-  188/0  37/0-  191/0  *33/0-  018/0  

درون گرايي و 
  هيجانات مثبت پايين

*31/0  022/0  15/0-  587/0  01/0  967/0  30/0  290/0  27/0  339/0  

  
  »سابقة مديريت«با تاكيد بر » سرماية اجتماعي«تي دو گروه مستقل به منظور مقايسة  – 9جدول 
  سطح معني داري  ميانگين  سطوح  مقياس

  اية اجتماعيسرم
  82/93  اند نداشته

025/0  
  37/100  اند داشته
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مي توان گفت كه تفاوت معني داري بين افراد  معني دار است، α=  05/0كه در سطح  9با توجه به جدول 
ازاين رو، پرسشنامة سرماية اجتماعي داراي روايي . وجود دارد» بدون سابقة مديريت«و » سابقة مديريت«با 

   .تفكيكي است
حال كه ميزان روايي پرسشنامة سرماية اجتماعي از دو طريق روايي سازه يا عاملي، روايي پيش بين و 
تفكيكي بررسي شد، ضروري است كه به مقدار ضرايب اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و 

  .بازآزمون پرداخته شود –سپس روش آزمون 
  ونباخ مرتبط با خرده مقياس ها و مقياس سرماية اجتماعيضرايب اعتبار آلفاي كر -10جدول 

  ضرايب اعتبار  متغير
  91/0 اعتماد به سازمان

  78/0 خيرخواهي
  71/0 روابط متقابل و اعتماد

  63/0 مشاركت
  90/0 سرماية اجتماعي

  
ار برخوردار از كمترين مقدار ضرايب اعتب» مشاركت«به جدول مزبور مي توان گفت كه خرده مقياس با توجه 

از ضرايب اعتبار نسبتاً مطلوبي » خيرخواهي«و » روابط متقابل و اعتماد«همچنين، خرده مقياس . است
از ضرايب اعتبار مطلوبي » )كل(سرماية اجتماعي «و » اعتماد به سازمان«درنهايت، خرده مقياس . برخوردارند

  .برخوردار است
  

  »سرماية اجتماعي«مرتبط با خرده مقايس ها و مقياس بازآزمون  –ضرايب اعتبار آزمون  – 11جدول 
  ضرايب اعتبار  متغير

  93/0  اعتماد به سازمان
  53/0  خيرخواهي

  89/0  روابط متقابل و اعتماد
  93/0  مشاركت

  90/0  سرماية اجتماعي
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زآزمون و با تأكيد بر مقدار ضرايب همبستگي به دست آمده بين دو مرحلة آزمون و با 11با توجه به جدول 
توان گفت كه پرسشنامة مورد استفاده در تحقيق حاضر، در هر  معني دارند، مي α=  01/0كه همگي در سطح 

  .چهار خرده مقياس و همچنين كل، داراي اعتبار بوده و از ثبات برخوردارند

داراي بين،  در نهايت، مطرح مي شود كه پرسشنامة حاضر عالوه بر دارا بودن روايي سازه و روايي پيش
توان گفت كه پرسشنامة سرماية اجتماعي در كاركنان سازمان  است و مي) 70/0باالتر از (ضرايب اعتبار مطلوب 

  . تربيت بدني، داراي روايي و اعتبار است
 

  گيري بحث و نتيجه

ا به ت. ي به ابزاري نياز است كه داراي روايي و پايايي باشدشبراي بررسي سرماية اجتماعي در محيط هاي ورز
و وضعيت روايي و پايايي ابزار موجود نيز ) 23(حال تفكر جامعه در راستاي ارزيابي سرماية اجتماعي مطرح نشده 

هاي مختلف از جمله سازمان تربيت بدني به  تا به حال بررسي نشده است، به عالوه محيط هاي متفاوت و فرهنگ
  . ابزاري متفاوت نياز دارد

هاي متخصصان ورزش و علوم  سؤاالت سرماية اجتماعي با استفاده از ديدگاه در اين تحقيق بعد از طراحي
عامل از چرخش تحليل عامل، استخراج شده و در واقع،  3اجتماعي و انجام تحليل عاملي مشخص شد كه 

ط اعتماد به سازمان؛ خيرخواهي؛ رواب: سرماية اجتماعي از چهار عامل تشكيل شده است كه به ترتيب عبارتند از 
  .متقابل و اعتماد و مشاركت

با تأكيد بر تحليل هاي مرتبط با اعتبار نيز مطرح مي شود كه پرسشنامة سرماية اجتماعي اعتبار زيادي دارد 
همچنين، هر يك از عوامل مرتبط با سرماية اجتماعي ضرايب اعتبار بااليي . است 90/0و داراي ضرايب اعتبار 

خيرخواهي، روابط متقابل و اعتماد و مشاركت سازماني به ترتيب داراي ضرايب  دارند و عوامل اعتماد به سازمان،
با  سرماية اجتماعيشايان ذكر است كه ضريب اعتبار پرسشنامة . هستند 63/0و  71/0، 78/0، 91/0اعتبار 

  . معرف ضريب اعتبار مطلوب است 90/0استفاده از آزمون بازآزمون نيز تأييد شده و رقم 
كندي، كاوايي چي و برند در زمينة سرماية اجتماعي در محط كار، كه از ابزاري استفاده شده در مطالعات 

بود كه روايي و پايايي آن سنجش نشده بود، نشان داده شد كه سرماية اجتماعي با نرخ مرگ و مير در روسيه 
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، 22، 26، 30(تاييد مي كنند  ، مطالعات فراواني ارتباط بين سرماية اجتماعي و سالمت رواني را)9(ارتباط دارد 
در اين پژوهش نيز نتايج آزمون همبستگي بين شاخص هاي آسيب شناسي رواني ارتباط معني دار منفي ).18

  . بين روان نژندي و هيجانات منفي و سرماية اجتماعي را نشان داد
از ابزار استاندارد در پژوهش  كووانن و همكاران كه در سازمان هاي دولتي فنالند انجام گرفته بود و 

ي شدة سرماية اجتماعي استفاده شده بود، مشخص شد كه سرماية اجتماعي با سالمت رواني و كنترل جروانسن
با توجه به نتايج آزمون تي در زمينة بررسي سرماية اجتماعي بين مديران و ). 15(د رشغلي ارتباط مثبت دا

  . روايي تفكيكي مناسب استكاركنان مشخص مي شود كه اين ابزار نيز در زمينة 
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