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Abstract
Considering the importance of the social capital subject and its unique role in the context of
a multifaceted phenomenon such as sports that can underpin various interdisciplinary
studies and be of interest to researchers, the necessity of having a valid and reliable
instrument matching the context of sports is increasingly felt. Therefore, this study aimed at
determining the validity and reliability of the Persian version of the Social Capital
Questionnaire in recreational-sports clubs by Forsell, Tower, and Polman (2018). The
methodology of this study is descriptive-survey, and in terms of purpose, it is an applied
study. The power-based sample size estimation was performed using SPSS Sample Power
software. Indices such as confirmatory factor analysis based on structural equation
modeling were used to evaluate the validity and reliability of the tool. In addition,
maximum and average shared variance (for discriminant validity), average variance
extracted (for convergent validity), and Cronbach's alpha and combined reliability (to
estimate internal consistency and component reliability) were used. The results of all
indices showed the desirable evaluation of the instrument in the sport context. In other
words, empirical data supported the theoretical model of research. Therefore, it is
recommended that the Persian version of the Social Capital questionnaire in the sports
context can be used as a suitable tool for studying and evaluating the social capital in
sports.
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 .1استادیار ،گروه تربیتبدنی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکترا ،مدیریت ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1398/10/08 :ـ تاریخ پذیرش)1399/01/24 :

چکیده
با توجه به اهمیت موضوع سرمایة اجتماعی و نقش بیبدیل آن در بستر پدیدهای چندوجهی همچون ورزش ،که میتواند زمینهساز
پژوهشهای مختلف بینرشتهای باشد و پژوهشگران بدان توجه کنند ،ضرورت داشتن ابزاری معتبر و پایا منطبق بر بستر ورزش بیش از
پیش احساس میشود .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر اعتبارسنجی نسخة فارسی پرسشنامة سرمایة اجتماعی در باشگاههای تفریحیـ
ورزشی فورسل ،تاور ،و پلمن ( )2018بود .روششناسی پژوهش حاضر توصیفیـ پیمایشی و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی
است .برآورد حجم نمونه مبتنی بر توان با استفاده از نرمافزار  SPSS Sample powerانجام پذیرفت .به جهت ارزیابی روایی و پایایی
ابزار مورد نظر از شاخصهایی همچون تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری ،حداکثر و متوسط واریانس
اشتراکگذاشتهشده (جهت تشخیص اعتبار ممیز)؛ متوسط واریانس استخراجشده (جهت تشخیص اعتبار همگرا)؛ آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی (جهت برآورد همسانی درونی و پایایی سازه) استفاده شد و نتایج همة شاخصها از ارزیابی مطلوب ابزار مورد نظر در بستر ورزش
حکایت داشت .به بیانی دیگر دادههای تجربی از مدل نظری پژوهش حمایت کرد .بنابراین ،پیشنهاد میشود از نسخة فارسی پرسشنامة
سرمایة اجتماعی در بستر ورزش به منزلة ابزاری مناسب برای مطالعه و ارزیابی سرمایة اجتماعی در ورزش استفاده کرد.

کلیدواژگان
اعتبارسنجی ،اوقات فراغت ،سرمایة اجتماعی ،ورزش.

 رایانامة نویسندة مسئولrasool.norouzi@modares.ac.ir :
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بیان مسئله
1

سرمایة اجتماعی  ،به منزلة یک ساختار اجتماعی ،پدیدهای است که ریشة شکلگیری آن به قرن
2

3

بیستم و آثار بوردیو ( )1986و کلمن ( )1988برمیگردد ( Carrillo Álvarez & Riera

 )Romaní 2017: 1و از آن به مثابة یکی از مفاهیم محبوبی یاد میشود که در طول سالهای اخیر
در حوزة جامعهشناسی پدید آمده و دارایی مهم جامعه شناخته شده است ( )Forsell 2013: 2و
میتواند نقشی مهم در سالمت اجتماعی و فردی ،رفاه ذهنی ،و درك روابط بین افراد بازی کند
( .)Carrillo Álvarez & Riera Romaní 2017: 1مطالعة پیشینة موضوع از پیوند این مفهومـ
سرمایة اجتماعیـ با مفهومی دیگر ،تحت عنوان ورزش ،حکایت میکند که به زعم برخی محققان
نهادی است که قادر به ایجاد پایگاه اجتماعی قابل توجهی است ( Nicholson & Hoye 2008:

 .)2قاعدتاً بر اساس پتانسیل بالقوة ورزش ،به منزلة صنعتی پیچیده و چندوجهی ،که دربرگیرندة
جنبههای مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است ،یافتن بینشی مناسب در
خصوص مؤلفههای مرتبط با این حوزه میتواند به جهتِ پیدا کردن درکی عمیق و شرفاندیشانه
در زمینة پیامدهای درگیر با آن مفید واقع شود .به همین منظور پژوهشگران در این پژوهش در پی
آن بودند که به اعتبارسنجی نسخة فارسی پرسشنامة سرمایة اجتماعی فورسل ،4تاور ،5و پلمن

6

( )2018در بستر ورزش با تأکید بر باشگاهها و مراکز تفریحیـ ورزشی بپردازند و انتظار میرود
محققان آتی بتوانند از این ابزار در پژوهشهای خود در بستر ورزش استفاده کنند.
داشتن ابزاری معتبر و پایا در هر پژوهش قاعدتاً جزء ملزومات اصلی است که محققان در
پژوهشهای خود باید بدان توجه و تکیه کنند .زیرا اطمینان از درجة اعتبار و نیز ثبات ابزار مورد
نظر میتواند زمینهساز اعتبار درونی و بیرونی ابزار باشد و پژوهشگرانی که در سایر تحقیقات قصد
بهکارگیری آن را دارند بتوانند با اطمینان خاطر به موضوع مورد نظر در پژوهش خود بپردازند و
بر مبنای آن با دیدی بهتر و عمیقتر و صحیح به تفسیر نتایج اقدام کنند و پیشنهادهایی کاربردی و
1. Bourdieu
2. Social capital
3. Coleman
4. Forsell
5. Tower
6. Polman
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مناسب به متخصصان و دستاندرکاران آن حوزة خاص ارائه دهند .به جهت اهمیت موضوعی
همچون سرمایة اجتماعی و نقش بیبدیل آن در بستر پدیدهای چندوجهی همچون ورزش ،که
بدون شک نقشی انکارناپذیر در همة جوامع دارد و میتواند زمینهساز تحوالت مختلف اجتماعی و
سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و مهمتر از همه سالمت روحیـ روانی افراد باشد ،واکاوی این
مفهومـ سرمایة اجتماعیـ در بستر ورزش اهمیتی دوچندان دارد .بنابراین ،هدف محققان در این
پژوهش اعتبارسنجی نسخة فارسی پرسشنامهای بود که به طراحی ابعاد سرمایة اجتماعی در ورزش
با تأکید بر باشگاههای تفریحیـ ورزشی پرداخته است.
مبانی نظری
سرمایة اجتماعی ،به منزلة یک مفهوم ،تعاریف و عملکردهای مختلف دارد .از منظر بوردیو سرمایة
اجتماعی مجموع منابع بالقوه است ،که با داشتن شبکهای پایدار از روابط کموبیش با هم در
ارتباطاند و به رسمیت شناخته میشوند .از منظر کلمن سرمایة اجتماعی نوع خاصی از منابع و
ذاتی بودن ساختار روابط را نمایان میسازد .در تعریفی دیگر سرمایة اجتماعی «توانایی فعاالنه در
تضمین مزایا (منابع) عضویت در شبکههای اجتماعی یا دیگر ساختارهای اجتماعی» تعریف شده
است ( .)Nicholson & Hoye 2008: 3همچنین به زعم لین سرمایة اجتماعی سرمایهگذاری در
روابط اجتماعی با بازدههای مورد انتظار شناخته میشود ( .)Lin 2002: 3پاتنام 1نیز سرمایة
اجتماعی را متشکل از دو مفهوم ارتباطی (فراگیر) و پیوندی (انحصاری) دانسته که میتوانند به
تقویت هویت منحصربهفرد افراد و گروههای همگن منجر شوند و زمینة توسعة روابط بین افراد را
فراهم سازند (.)Tonts 2005: 138
مفهوم «اجتماعی» به اهمیت تعامالت و روابط انسانی مثبت مربوط است و مفهوم «سرمایه» به
نفوذ و اطالعاتی اشاره میکند که ارزشهای نهفتهای در خود دارد ( .)Forsell 2013: 3به واقع،
سرمایة اجتماعی یک پارادایم نظری است که در سالهای اخیر از منظر دانشگاهیان و
سیاستمداران مورد اقبال قرار گرفته است .زیرا از طریق آن گروهی از افراد به دنبال راههایی برای
مفهومسازی تغییرات اجتماعی ،اقتصادی ،جمعیتی ،و سیاسی و تأثیر آنها بر جوامع بودهاند
1. Putnam
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( .)Nicholson & Hoye 2008: 7محققان بر این باورند که سرمایة اجتماعی بر مبنای افرادی
شکل گرفته است که در شبکههای اجتماعی از طریق اعمال و تعامل با یکدیگر به خلق دوستی
میپردازند ( .)Forsell 2013: 3بر همین اساس است که مشارکت در چنین شبکههایی در بستر
این مفهوم به افراد و جامعه نسبت داده میشود ( Elmose-sterlund & Van der Roest 2017:

 )367که به نوعی بر روابط اجتماعی به منزلة فراهمکنندة دسترسی به داراییهای مهم برای جوامع
و افراد تأکید میکند ( .)Forsell et al 2018: 107توسعة نظریة سرمایة اجتماعی زمینه را برای
درك سهم اجتماعی فعالیتهای اوقات فراغت 1در جهت رفاه و بهزیستی جامعه فراهم میآورد
( .)Forsell 2013: 16مؤید این ادعا نیز تأیید شدن ارتباط بین سرمایة اجتماعی و اوقات فراغت و
نیز اشکال متنوع آن از منظر محققان مختلف است ( .)Forsell et al 2018: 108اوقات فراغت
زمان غیرمتعهدشدهای 2است که در آن فرد یک انتخاب اختیاری (داوطلبانه) و آزادانه برای فعالیت
دارد .برخی نیز اوقات فراغت را یک تجربة اجتماعی میدانند که میتواند از طریق تعامالت در
موقعیتهای اجتماعی توسعه یابد .این مفهوم دربرگیرندة مؤلفههای مختلفی است که از ورزش و
فعالیتهای تفریحی 3به مثابة یکی از فعالیتهای شناختهشده یاد میکند (.)Forsell 2013: 13-15
زیرا ظرفیت فعالیتهای تفریحی و ورزشی از طریق انتخاب فعالیتهای اوقات فراغتی فرصتی
منحصربهفرد جهت برآورده کردن نیازهای افراد در اوقات فراغتشان و نیز پرداختن به اهداف
اجتماعی را به صورت گستردهتر فراهم میکند ( .)Forsell et al 2018: 108تفریح به تنوعی از
فعالیتهای اوقات فراغتی اشاره میکند که یک فرد را بعد از کار بازسازی میکند و او طبیعتاً در
جهت منافع شخصی یا اجتماعی با آن درگیر میشود .ورزش نیز بخشی از اوقات فراغتـ شامل
عملکرد نهادینه ،رقابت ،تالش فیزیکی ،و قوانین مورد توافقـ قلمداد میشود ( Forsell 2013:

 .)15یک بررسی اجمالی از گفتمانهای عمومی مرتبط با فعالیتهای تفریحی و ورزشی در بستر
اوقات فراغت نشان میدهد سیاستمداران ،دانشگاهیان ،مدیران ورزشی ،سیاستگذاران،
روزنامهنگاران ،ورزشکاران ،و مفسران بر این باورند که فعالیتهای تفریحیـ ورزشی وسیلهای
1. Leisure
2. Non-obligated
3. Recreational activities
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برای ایجاد و توسعه و حفظ سرمایة اجتماعی هستند ( )Nicholson & Hoye 2008: 2و میان
عناصر اجتماعی مختلف در یک جامعه راهی برای ایجاد سرمایة اجتماعی مثبت شناخته میشوند
( .)Skinner et al 2008: 260ازینرو ،محققان مختلف آن را یکی از ارزشهای سرمایة اجتماعی
میدانند ( .)Forsell et al 2018: 108این پیشفرض که ورزش میتواند در توسعة سرمایة
اجتماعی نقش داشته باشد مبتنی بر ویژگیهای خاص فعالیتهای تفریحیـ ورزشی است؛ از
جمله ایجاد و حفظ روابط و انسجام اجتماعی بین اعضا ،فعالسازی اجتماعی ،و فرایندهای متقابل
به واسطة عضویت در باشگاهها و کار داوطلبانه ( .)Theeboom et al 2012: 7بهبود عزتنفس و
وحدت در جهت پیشرفت جامعه و تسهیل شمول اجتماعی 1است (.)Skinner et al 2008: 255
ورزش به منزلة یکی از مظاهر فردیـ اجتماعی ،ضمن حفظ و بقای سالمت روحی و جسمی
آحاد جامعه ،جهت ایفای صحیح نقشهای فردی و خانوادگی و اجتماعی ،اهمیت دارد
(مرزنکالته و همکاران  )141 :1393و میتواند وسیلهای برای تشویق حس هویت اجتماعی باشد
و در نتیجه به کاهش رفتار ضد اجتماعی کمک کند (.)Skinner et al 2008: 260
پاتنام در همین زمینه استدالل میکند که مشارکت فعال در ورزش نهتنها فرایندهای مربوط به
انسجام اجتماعی را تضمین میکند ،بلکه سازوکاری را در رابطه با پیوند اجتماعی به واسطة
همکاری در بستر آنـ ورزشـ ارتقا میبخشد ( .)Skinner et al 2015: 7نقش ورزش در توسعة
سرمایة اجتماعی ،همانگونه که سازمانهایی همچون اتحادیة اروپا و دولتهای ملی مطرح
کردهاند ،به نظر میرسد از پیشفرضهایی در خصوص ارزش ذاتی ورزش و کیفیت و ظرفیت
مناسب آن نشئت گرفته باشد ( .)Nicholson et al 2013: 149تحول و دگرگونی نهاد ورزش
خارج از جامعه شکل نمیگیرد؛ توسعة آن در پیوند نزدیک با محیط اجتماعی ،که کنش درون آن
انجام میگیرد ،تحقق مییابد .به عبارت دیگر ،ورزش همچون سایر نهادهای اجتماعی بازتاب
روابط اجتماعی جامعه است .فعالیت اجتماعی و عضویت در باشگاهها و گروههای ورزشی یکی
از اشکال کلیدی معاشرت در زندگی اجتماعی است که پاتنام آن را عنصری مهم در سرمایة
اجتماعی شخص میداند و بر آن است که گروههای ورزشی شبکههایی را ایجاد میکنند که باعث
1. Social inclusion
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گسترش مشارکت اجتماعی افراد میشود (پارسامهر و همکاران 18 :1396ـ  .)20باشگاههای
تفریحیـ ورزشی جامعه ،در کنار ارائة برنامهها و خدمات محلی ،به منظور برآوردن انتظارات
جامعه ،در رابطه با فراهم آوردن فرصت برای فعالیت جسمانی و تفریحی و رقابتی ،نقشی کلیدی
هم در توسعة ورزش هم در فعالیتهای تفریحی ایفا میکنند ( )Forsell et al 2018: 108و
میتوانند در قالب عرصههای اجتماعی شدن به این معنا شناخته شوند که اعضای آنها با شرکت
منظم در باشگاه طی یک دورة زمانی خاص بر هنجارهای خاص باشگاه تأثیر خواهند گذاشت
(.)Elmose-sterlund & Van der Roest 2017: 370
پیشینة پژوهش
بررسی پیشینة پژوهش نشان داد هم در بستر ورزش هم در سایر حوزههای خدماتی پژوهشهای
مختلف با تأکید بر نقش سرمایة اجتماعی انجام شده است .مثالً در یکی از پژوهشها محققان
اعتباریابی ابزار سرمایة اجتماعی را در بستر پیمایشهای سالمت بررسی کردهاند و حاصل این
پژوهش دستهبندی سرمایة اجتماعی در دو بعد ساختاری (پیوندیـ ارتباطی) و شناختی متشکل از
مؤلفههایی همچون اعتماد و اشتراكگذاری و تعامل بوده است ( .)Harpham et al 2002در
پژوهشی دیگر گروهی نقش سرمایة اجتماعی در ورزش استرالیا را واکاوی کردهاند و نتیجة این
بررسی مد نظر قرار دادن ابعادی همچون جامعهپذیری ،هویت تیمی به نفع جامعه ،و مشارکت
ورزشی بوده است ( .)et al 2009 Zakusدر مطالعهای دیگر ،که با هدف اعتباریابی پرسشنامة
یکپارچة اندازهگیری سرمایة اجتماعی با تمرکز بر برنامههای کاربردی در کشورهای در حال
توسعه انجام شد ،محققان شش بعد گروهها و شبکهها ،اعتماد و همبستگی ،اقدام جمعی و
همکاری ،اطالعات و ارتباطات ،انسجام اجتماعی و توانمندسازی ،و اقدام سیاسی را شناسایی
کردهاند ( .)Wordl 2004در پژوهشی دیگر ،که با هدف چارچوبی برای اندازهگیری سرمایة
اجتماعی در بریتانیا انجام شده است ،ابعادی همچون مشارکت اجتماعی ،درگیری ذهنی ،مشارکت
مدنی ،شبکهسازی و حمایت اجتماعی ،و اعتماد متقابل شناسایی شدهاند ( Harper & Kelly

 .)2003در تحقیقی که در سالهای اخیر با هدف بررسی سرمایة اجتماعی و سالمت جامعه در
کشور چین انجام شده است محققان سرمایة اجتماعی را در دو بعد ارتباطی (فراگیر) و پیوندی
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(انحصاری) دستهبندی کردهاند و بر مبنای آن به واکاوی این مفهوم پرداختهاند ( Zhang & Jiang

 .)2019همچنین ،هنجارهای عمومی ،ارتباطات دوستانه ،اعتماد ،و با هم بودن در قالب مؤلفههای
سرمایة اجتماعی را ناریان و کاسیدی )2001( 1و اعتماد ،پذیرش و تحمل ،دوستی ،و پویایی
گروهی را اونیکس و بولن )2000( 2بررسی کردهاند.
با توجه به آنچه آمد میتوان گفت ،هرچند در کشورهای مختلف محققان اقدام به سنجش
سرمایة اجتماعی کردهاند ،این اقدام آنها یا به طور خاص در بستر ورزش و فعالیتهای تفریحی
به صورت محدود بوده یا به حوزههای دیگر معطوف شده است .این موضوع محققان را بر آن
داشت تا با توجه به خأل پژوهشی موجود به سنجش سرمایة اجتماعی در بستر ورزش و
فعالیتهای تفریحی اقدام کنند؛ به وسیلة ابزاری که به طور ویژه برای این حوزه تهیه شده است.
روش تحقیق
روششناسی پژوهش حاضر توصیفیـ پیمایشی و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی است.
روش نمونهگیری

در این پژوهش برآورد حجم نمونه بر اساس هدف تحقیق مبتنی بر توان آماری با استفاده از
نرمافزار برآورد حجم نمونه 3بود .ازینرو ،با در نظر گرفتن پیشفرضهای لحاظشده در نرمافزار
مبنی بر سطح آلفای  ،0/01توان آماری  ،0/80و اندازة اثر  0/03برای هر مؤلفة سرمایة اجتماعی
حجم نمونة مورد نظر ،با در نظر گرفتن روش نمونهگیری تصادفی ،تعداد  326نفر از
مشارکتکنندگان در باشگاههای تفریحیـ ورزشی سطح شهر کرمانشاه بودند که به عنوان نمونة
آماری تحقیق انتخاب شدند.
اعتبارسنجی ابزار تحقیق

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامة بیستسؤالی بود که فورسل ،تاور ،و پلمن ()2018
جهت اجرای سرمایة اجتماعی در باشگاههای تفریحی و ورزشی طراحی کرده بودند .بدین منظور،
1. Narayan
2. Onyx
3. SPSS Sample power
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با استفاده از روش بازترجمه ،صحت ترجمة پرسشنامة مذکور را تعدادی از افراد متخصص تأیید
کردند .فرایند این اقدام بدین صورت بود که ابتدا پرسشنامة مورد نظر را دو تن از کارشناسان
مسلط به موضوع ترجمه کردند و سپس برگردان فارسی گویههای ترجمهشده در اختیار دو تن از
افراد متخصص و مسلط به زبان انگلیسی ،برای ترجمة گویهها از فارسی به انگلیسی ،قرار گرفت.
در ادامه ،با مقایسة هر دو متن و اصالحات جزئی ،نسخة جامع و نهایی پرسشنامة سرمایة اجتماعی
در باشگاههای تفریحیـ ورزشی تدوین شد و جهت ارزیابی روایی محتوایی و صوری در اختیار
شش تن از استادان حوزة مدیریت ورزش و جامعهشناسی ورزش قرار گرفت.
در پژوهش حاضر ،از روشهای آمار توصیفی و استنباطی به جهت تحلیل یافته بهره گرفته
شد .نخست با استفاده از آمار توصیفی ،وضعیت جمعیتشناختی ،شاخصهای پراکندگی و
توصیفی نمونة آماری بررسی شد .در بخش دوم نیز جهت اعتبارسنجی ابزار پژوهش از تحلیل
عاملی تأییدی مرتبة اول و دوم با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،و شاخصهایی از قبیل
حداکثر واریانس بهاشتراكگذاشتهشده 1و متوسط واریانس اشتراكگذاشتهشده( 2جهت تشخیص
اعتبار ممیز یا روایی واگرا ،)3متوسط واریانس استخراجشده( 4جهت تشخیص اعتبار (روایی)
همگرا ،)5آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی( 6جهت برآورد همسانی درونی و پایایی سازه) ،با استفاده
از ماکرو طراحیشده توسط جیمز کسگین 7بهره گرفته شد .گفتنی است تحلیلهای آماری به کمک
دو نرمافزار  SPSSو  AMOSصورت پذیرفت.
یافتهها
در بخش آمار توصیفی ،پس از بررسی سؤاالت مندرج در فرم جمعیتشناختی پژوهش ،اطالعات
نمونة آماری به شرحی بود که در ادامه میآید .بیشترین بازة سنی مربوط به افراد  21تا  30سال با 54
درصد و کمترین بازه مربوط به افراد  51سال به باال با حدود  3/4درصد بود .بیشترین سطح تحصیالت
1. Maximum shared variance
2. Average shared variance
3. Discriminant Validity
)4. Average Variance Extractad (AVE
5. Convergent validity
6. Composite Reliability
)7. James Gaskin (Stats Tools Package
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افراد مربوط به سطح کارشناسی با بیش از  41درصد و کمترین سطح مربوط به افراد زیر دیپلم با 4
درصد بود .همچنین  42/3درصد افراد درآمد ماهیانة کمتر از  2میلیون تومان داشتند و  12/6درصد
درآمد ماهیانة بیش از  3/5میلیون .توزیع جنسیت مشارکتکنندگان به سمتی بود که مردان نسبت به
زنان از تراکم جنسیت باالتری برخوردار بودند؛ بدین نحو که از مجموع  326نمونة آماری در این
پژوهش بالغ بر  65درصد افراد از گروه مردان ( )210و  35درصد افراد از گروه زنان ( 116نفر) بودند.
جدول  .1توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی

فراوانی

متغیر
مرد

فراوانی

متغیر

فراوانی

زیر دیپلم

13

4

44

13.5

14

4.3

کارشناسی

121

37.1

ارشد و باالتر

134

41.1

کمتر از  2میلیون

138

42.3

درآمد ماهیانه

بین  2تا  3.5میلیون

147

45.1

(تومان)

بیش از  3.5میلیون

41

12.6

210

65

زن

116

35

دیپلم

مجموع

326

100

کاردانی

زیر  20سال

35

10.7

بین  21تا  30سال

176

54

بین  31تا  40سال

76

23.3

بین  41تا  50سال

28

8.6

بیش از  50سال

11

3.4

جنسیت

سن

درصد

متغیر

درصد

تحصیالت

فراوانی

ارزیابی توزیع طبیعی متغیرها

جهت بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها از آزمون چولگی 1و کشیدگی 2استفاده شد.
جدول  .2ارزیابی توزیع نرمال بودن متغیرها

مؤلفه

چولگی

خطای انحراف استاندارد

کشیدگی

خطای انحراف استاندارد

هنجارهای رفتار

-0/391

0/135

0/349

0/269

پذیرش دوستانه

-0/084

0/135

-0/186

0/269

اعتماد متقابل

-0/469

0/135

1/887

0/269

حکمرانی

0/705

0/135

0/556

0/269

1. Skewness
2. Kurtosis

 144

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1399

بر اساس یافتههای جدول  2و دامنة درنظرگرفتهشده از سوی صاحبنظران در خصوص حد
قابل قبول برای تصمیمگیری در زمینة توزیع طبیعی متغیرها ( ،)-+2میتوان گفت همة مؤلفههای
سرمایة اجتماعی بررسیشده در این پژوهش از توزیع طبیعی برخوردارند و میتوان با اطمینان
خاطر از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری کوواریانسمحور ،که یکی از پیشفرضهای اصلی
آن نرمال بودن متغیرهاست ،به جهت بررسی هدف پژوهش استفاده کرد.
جدول  .3گویههای پرسشنامه
آیتمها

میانگین

بار عاملی

واریانس
تبیینشده

F_A1

در باشگاه ما ،پیدا کردن دوست آسان است.

3/46

0/76

0/57

F_A2

حضور در باشگاه افراد را با هم پیوند میدهد.

3/47

0/86

0/74

F_A3

مهم نیست که شما اهل کجا باشید ،باشگاه ما عضویت شما را میپذیرد.

3/53

0/83

0/69

F_A4

اعضای باشگاه ما ،نسبت به افرادی با پیشزمینههای مختلف ،مقـاومتی در ایجـاد روابـط دوسـتانه
ندارند.

F_A5

تنوع در باشگاهها باعث بهتر شدن روابط دوستانة اعضا خواهد شد.

F_A6

افراد برای فعالیت به باشگاه ما ملحق میشوند؛ اما دوستی منجر به تداوم روابـط آنهـا بـا باشـگاه

3/72

0/86

0/74

3/39

0/82

0/67

3/65

0/79

0/62

از اعضای جدید در باشگاه ما استقبال میشود.

3/72

0/81

0/65

F_A8

تفاوت بین سطح درآمد و تحصیالت اتحاد باشگاهی را کاهش نمیدهد.

2/14

0/34

0/11

N_B1

در باشگاه ما رفتارها بر پایة انتظارات حکمفرماست.

3/36

0/84

0/70

N_B2

اعضای باشگاه که رفتار نامناسب دارند توبیخ میشوند.

3/20

0/91

0/81

N_B3

باشگاه ما از اعضایش انتظار رفتار درخور شأن دارد.

3/23

0/88

0/77

N_B4

افرادی که در باشگاه رفتار مناسب /نامناسب دارند به دیگران معرفی خواهند شد.

3/25

0/86

0/74

T_R1

اعضای باشگاه که به افراد دیگر کمک میکنند میدانند که لطف آنها به نوعی جبران خواهد شد.

3/85

0/71

0/50

T_R 2

چنانچه اعضای باشگاه ناگهان تصمیم به ترك باشگاه بگیرند ،در خصوص کارهـای شخصـی بـه

F_A7

خواهد شد.

4/10

0/75

0/56

3/90

0/79

0/62

3/70

0/65

0/42

G1

این باشگاه به اعضا اجازة مشارکت در تصمیمگیریها را میدهد.

2/85

0/86

0/74

G2

اعضایی که با جهتگیریهای باشگاه موافق نیستند میتوانند نظرات خود را بیان کنند.

2/71

0/77

0/59

G3

در خصوص تصمیمگیری ،اعضای باشگاه در مورد مسائل مختلف بحث میکنند و بـا همکـاری

T_R 3
T_R 4

G4

دوستان خود در صورت نیاز رجوع خواهند کرد.
افرادی که به نوعی با این باشگاه همکاری دارند ،معموالً ،به اشکال مختلف به دیگر اعضـا کمـک
میکنند.
اعضای باشگاه به دیگر افرادی که در باشگاه مورد اعتماد آنها هستند در صـورت نیـاز بـه لحـاظ
مالی کمک خواهند کرد.

یکدیگر تصمیمگیری انجام میشود.
رهبران این باشگاه با اعضا در مورد آنچه مورد انتظار و مد نظر آنهاست مشورت میکنند.

3/08

0/81

0/65

3/01

0/78

0/60
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بارهای عاملی از طریق محاسبة مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه
میشوند که طبق گفتة هیر و همکارانش اگر این مقدار برابر یا بیشتر از  0/7( 0/7حد ایدهآال و
بیشتر از  0/6حد مطلوب) برآورد شود ،مؤید آن است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از
واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر است و یکی از شاخصهای اعتبار سازه در خصوص
آن مدل اندازهگیری تأیید میشود ( .)Hair et al 2016نتایج بارهای عاملی گویههای پرسشنامه در
جدول  3به صورت کامل آمده است.
در کنار بارهای عاملی مربوط به تکتک گویهها ،میانگین و مقدار واریانس تبیینشدة هر گویه
نیز در جدول  3آمده است و همانگونه که مشاهده میشود در خصوص مؤلفة پذیرش دوستانه
پرسش «حضور در باشگاه افراد را با هم پیوند میدهد» نسبت به سایر سؤاالت از میانگین بیشتر و
در عین حال نسبت به سایرین از درصد واریانس تبیینشدة بیشتری برخوردار بوده است .در
خصوص مؤلفة هنجارهای رفتار نیز پرسش «در باشگاه ما رفتارها بر پایة انتظارات حکمفرماست»
میانگین بیشتر و پرسش «اعضای باشگاه که رفتار نامناسب دارند توبیخ میشوند» نسبت به سایر
گویههای مؤلفة هنجارهای رفتار درصد واریانس تبیینشدة بیشتری داشته است .از بین گویههای
هر چهار مؤلفة درنظرگرفتهشده به عنوان عوامل سرمایة اجتماعی در باشگاههای تفریحیـ ورزشی
به استناد نقطة برش حداقل  0/6یکی از آیتمها ( )F_A8با توجه به عدم کسب شاخص حداقلی از
ادامة روند تحلیل کنار گذاشته شد و مابقی گویهها در این بخش تأیید شد .سایر اطالعات تکمیلی
در جدول  3بهتفصیل آمده است.
شاخص دیگر ،تحت عنوان متوسط واریانس استخراجشده ،به جهت ارزیابی اعتبار (روایی)
همگرا در بین مؤلفههاست .نقطة برش مورد نظر برای این شاخص حداقل  0/50در نظر گرفته
شده است ( .)Henseler et al 2016بر اساس نتایج جدول  ،4مقادیر ذیل شاخص  AVEدر
خصوص همة مؤلفهها از وضعیت مطلوبی در رابطه با اعتبار همگرا برخوردارند.
دو شاخص دیگر به جهت بررسی اعتبار (روایی) این بار در سطح واگرا شاخصهای  ASVو
 MSVهستند که با حداکثر واریانس بهاشتراكگذاشتهشده و متوسط واریانس بهاشتراكگذاشتهشده
شناخته میشوند .بر اساس نظر جیمز گسکین برای این شاخصها الزم است به نتایج حاصل از
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ارزیابی معیارهای  MSV < AVEو  ASV < AVEدقت شود و بر مبنای آن نسبت به برآورد
اعتبار واگرای مؤلفهها تصمیمگیری شود .با توجه به نتایج این شاخصها میتوان اعتبار واگرای هر
چهار مؤلفه را تأیید کرد.
در بخش مربوط به ارزیابی قابلیت اعتماد پرسشنامه (یکی دیگر از الزامات تأیید مدل
اندازهگیری) از دو روش آماری ضریب آلفای کرونباخ جهت ارزیابی همسانی درونی پرسشنامهها
و روش پایایی ترکیبی یا پایایی سازة پرسشنامه استفاده شد .دلیل استفاده از روش پایایی ترکیبی
در کنار ضریب آلفای کرونباخ این بود که ضریب آلفای کرونباخ وزن همة آیتمهای یک متغیر را
یکسان در نظر میگیرد .ازینرو ،جهت برآورد پایایی آیتمهای متغیرهایی که با رویکرد مدلسازی
معادلة ساختاری استفاده میشوند روش پایایی ترکیبی نیز پیشنهاد شده است (.)Hair et al 2016
با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول  4این دو شاخص ،از آنجا که مقادیر بهدستآمدة آنها
بیشتر از نقطة برش(یعنی  ) 0/7در نظر گرفته شده است ،تأیید شد.
بر اساس نتایج جدول  4همة مؤلفهها همجهت و به صورت مثبت با یکدیگر ارتباط داشتهاند
و این ارتباط به صورت معنادار گزارش شده است؛ به گونهای که مؤلفة حکمرانی با هنجارهای
رفتار دارای ضریب همبستگی  ،0/38مؤلفة اعتماد متقابل با پذیرش دوستانه دارای ضریب
همبستگی  ،0/53و مؤلفة حکمرانی با اعتماد متقابل دارای ضریب همبستگی  0/41بودند.
جدول  .4نتایج اعتبار همگرا ،واگرا ،پایایی ،و ضرایب همبستگی مؤلفهها

α

CR

AVE

MSV

ASV

1

 .1هنجارهای رفتار

0/925

0/928

0/763

0/151

0/092

0/873

 .2پذیرش دوستانه

0/927

0/935

0/673

0/284

0/208

0/243

0/820

 .3اعتماد متقابل

0/809

0/817

0/529

0/284

0/175

0/259

0/533

0/727

 .4حکمرانی

0/870

0/881

0/650

0/282

0/202

0/388

0/531

0/418

2

3

4

0/806

به طور کلی ،شاخصهایی را که برای برازش مدلها در رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده میشود میتوان در سه دسته تقسیم کرد :برازش مطلق ،1شاخصی که نشان میدهد تا چه میزان
1. Absolute fit
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مدل فرضی پیشنهادی شبیه مدل مشاهدات است .از جمله شاخصهای این دسته میتوان به ریشة
4

میانگین مجذور برآورد تقریبی ،1کای دو ،2و شاخص نیکویی برازش 3اشاره کرد؛ برازش تطبیقی ،
شاخصی که نشاندهندة موقعیت نسبی مدل بین بدترین برازش با بهترین برازش آن است .از جمله
شاخصهای این دسته میتوان به شاخص برازش هنجارشده 5یا به عبارتی شاخص بنتلر  6و بونت،7
توکر لویس ،8و شاخص برازش تطبیقی 9اشاره کرد؛ برازش مقتصد ،10که شامل شاخصهایی از قبیل
کای اسکوئر هنجارشده 11و شاخص ریشة میانگین مربعات خطای برآورد 12است.

شکل  .1تحلیل عاملی مرتبة دوم

1. Root Mean Square Error of Approximation
2. χ2 goodness-of-fit statistic
3. Goodness-of-Fit Index
4. Comparative fit
5. Normed Fit Index
6. Bentler
7. Bonett
)8. Tucker & Lewis (TLI
9. Comparative Fit Index
10. Parsimonious fit
11. CMIN/DF
12. RMSEA
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جدول  .5نتایج ارزیابی برازش کلیت مدل عاملی مرتبة دوم

CMIN/DF

RMR

GFI

CFI

PCFI

TLI

NFI

RMSEA

مقادیر

2/502

0/036

0/886

0/948

0/821

0/940

0/917

0/068

حد آستانه

5

0/05

0/90

0/90

0/80

0/90

0/90

0/08

همانگونه که نتایج نشان میدهد مدل اندازهگیری مرتبة دوم ،مربوط به معرفهای عامل
سرمایة اجتماعی در باشگاههای تفریحیـ ورزشی ،به استناد شاخصهای ارزیابی مدل اندازهگیری،
از برازش مناسب برخوردار بوده است .همچنین ،بر اساس نتایج جدول  6بین چهار مؤلفة
درنظرگرفتهشده برای متغیر سرمایة اجتماعی در ورزش (در بررسی تحلیل عاملی مرتبة دوم) به
ترتیب مؤلفههای «پذیرش دوستانه»« ،حکمرانی»« ،اعتماد متقابل» ،و «هنجارهای رفتاری» بیشترین
سهم را در رابطه با مقدار سهم از واریانس تبیینشده به خود اختصاص دادند .با عنایت به نتایج
بهدستآمده میتوان از تأیید شدن همة ضرایب مسیر و معناداری هر یک از روابط نیز یاد کرد.
جدول  .6نتایج ارزیابی و معناداری تحلیل عاملی مرتبة دوم

متغیر

سرمایة اجتماعی

واریانس

سطح

تبیینشده

معناداری
0/001

مؤلفهها

ضریب مسیر

آمارة تی

پذیرش دوستانه

0/74

7/59

0/55

هنجارهای رفتار

0/41

5/50

0/17

0/001

اعتماد متقابل

0/65

6/67

0/43

0/001

حکمرانی

0/71

7/31

0/51

0/001

بحث و نتیجه
با توجه به نتایج بهدستآمده از مراحل مختلف اعتبارسنجی ابزار مورد نظر ،به صورت کلی ،پس
از بررسی ارزیابیهای مختلف (جهت اعتبارسنجی پرسشنامه) ،میتوان گفت ابزار طراحیشده در
بستر ورزش کشور ،با تأکید بر باشگاههای ارائهدهندة خدمات تفریحیـ ورزشی ،مناسب است و
محققان آتی میتوانند از این ابزار در پژوهشهای خود جهت بررسی سرمایة اجتماعی در بستر
ورزش استفاده کنند .مؤید این ادعا حمایت دادههای تجربی از مدل نظری پژوهش است که به
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دست آمدن شاخصهای برازش مطلوب بر این امر صحه گذاشت .این موضوع در قالب
شاخصهای برازش و اعتبارسنجی درونی و بیرونی مدل نمایان شده است .در این پژوهش،
شاخص ریشة میانگین مربعات خطای برآورد ،که یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی مدلهای
آزمونشده در رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری است ،برابر با  0/068به دست آمد؛ مقداری
که کمتر از حد آستانة قابل قبول  0/08بود .از جمله شاخصهای دیگر جهت ارزیابی مدل
آزمونشده شاخصهای برازش هنجارشده و شاخص توکر لویس بود؛ دو شاخصی که در کنار
شاخص ریشة میانگین مربعات خطای برآورد شاخصهای مهم جهت گزارش ارزیابی مدلها در
رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری قلمداد میشوند .نتیجة ارزیابی این دو شاخص
(شاخصهای برازش هنجارشده و شاخص توکر لویس) به ترتیب  0/917و  0/940به دست آمده
و از آنجا که حد آستانه برای مطلوب دانستن این شاخصها حداقل  0/90اعالم شده است میتوان
گفت این شاخصها نیز مناسب و مطلوب به دست آمدهاند .سایر شاخصها و اطالعات
بهدستآمده در خصوص ارزیابی مدل آزمونشده در جدول  5بهتفصیل آمده است .در مجموع ،با
بررسی مقادیر بهدستآمده از تجزیهوتحلیل نتایج و خروجی یافتهها میتوان گفت دادههای تجربی
از مدل نظری پژوهش حمایت کردند .به بیان دیگر ،چهار مؤلفة درنظرگرفتهشده برای سرمایة
اجتماعی در بستر ورزش بهخوبی توانست در نمونة مورد بررسی اجرا شود.
همانگونه که پیشتر بیان شد ،در این پژوهش سرمایة اجتماعی در قالب چهار مؤلفة پذیرش
دوستانه ،حکمرانی ،اعتماد متقابل ،و هنجارهای رفتار معرفی شد .هر یک از این چهار مؤلفه به
ترتیب توانستند سهمی در تبیین عامل سرمایة اجتماعی در بستر ورزش داشته باشند .مؤلفة پذیرش
دوستانه نسبت به سایر مؤلفهها بیشترین سهم و هنجارهای رفتار نسبت به سایر مؤلفهها کمترین
سهم را در تبیین سرمایة اجتماعی در بستر ورزش به خود اختصاص دادند .در پژوهشهای پیشین
نیز پژوهشگران نقش هر یک از این مؤلفهها را در بستر ورزش یا دیگر صنایع خدماتی ،در ارتباط
با سرمایة اجتماعی ،تأیید کردهاند که در ادامه به بررسی هر یک از این ابعاد پرداخته خواهد شد.
مؤلفة پذیرش دوستانه با ضریب مسیر  0/74سهم قابل توجهی نسبت به سایر مؤلفهها به دست
آورد .پذیرش دوستانه به معنای مورد قبول واقع شدن از منظر دیگران ( Forsell et al 2018:
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 )110و در قالب نشان دادن ابراز عالقه ،کنجکاوی داشتن ،و احترام به آنها نمود پیدا میکند .این
جنبه از سرمایة اجتماعی در ارتباط با ایجاد احساس مطلوب در جامعه و پذیرش تفاوتها قلمداد
شده است ( .)Forsell 2013: 55در مراکز تفریحی و باشگاههای ورزشی ،از آنجا که اعضای
باشگاهها با یکدیگر پیوند نزدیک برقرار میکنند و بعضاً دارای خردهفرهنگهای مختلف و
بافتهای اجتماعی متنوعاند ،برای صاحبان باشگاهها حائز اهمیت است که خدمات ارائهشدة آنها
از سوی اعضای باشگاه مورد قبول باشد .زیرا این وضعیت میتواند حس وفاداری آنها را در پی
داشته باشد .از سوی دیگر ،پذیرش یکسویه نیست و در قالب باشگاههای ورزشی به عنوانی
عرصهای دوسویه نیز خوانده میشود؛ از آن جهت که اعضای باشگاه نیز نسبت به سایر
مشارکتکنندگان حس کنجکاوی دارند و مایلاند که نسبت به پذیرش آنها به عنوان هم تیمی و
عضوی از خانواده ورزشی اقدام نمایند .این مؤلفهـ پذیرش دوستانهـ در پژوهشهای پیشین یکی
از پارامترهای مهم و مؤثر در تبیین نقش سرمایة اجتماعی در جامعه شناخته شده است
( )Harpham et al 2002; Zakus et al 2009; Onyx & Bullen 2000و مؤید این موضوع نیز
بوده که در بستر ورزش مؤلفة پذیرش دوستانه جزء عواملی است که باید بدان توجه کرد و
تأییدکنندة یافتههای این بخش از پژوهش حاضر نیز بود.
حکمرانی مؤلفة دومی بود که در این پژوهش با ضریب مسیر  0/71و نیز بالغ بر  50درصد از
حجم واریانس تبیین شد و توانست به منزلة یکی از مؤلفههای سرمایة اجتماعی در ورزش نقش
داشته باشد .حکمرانی منعکسکنندة بخشی از دموکراسی قلمداد شده و به اعضای باشگاه فرصت
یادگیری دربارة نحوة ادارة باشگاه ،ابراز عقیده ،مشارکت ،و اظهارنظر در زمینة مسائل داخلی
باشگاه را میدهد ( .)T. E. Forsell 2013: 57این موضوع ،چنانچه بهخوبی اجرا شود ،میتواند
حس اعتمادبهنفس را تقویت کند .همچنین منجر به این شود که اعضا در مسائل مختلف ،بر
حسب درجة اهمیت و ضرورت ،در تصمیمگیریها نقش داشته باشند .بنابراین ،ضرورت دارد
دستاندرکاران به این موضوع بهویژه در بستر ورزش و در قالب حکمرانی خوب بیش از پیش
توجه کنند .زیرا هم در بستر ورزش هم در سایر حوزههای خدماتی موضوع حکمرانی ،به منزلة
یکی از مؤلفههای مؤثر سرمایة اجتماعی ،در پژوهشهای پیشین یاد شده است ( Harper & Kelly
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)2003; Onyx & Bullen 2000; Wordl 2004؛ که به نوعی حمایتکنندة یافتههای این بخش از
پژوهش نیز هست.
مؤلفة سوم سرمایة اجتماعی در بستر ورزش اعتماد متقابل با ضریب تأثیر  0/65بود .این مؤلفه
حدود  43درصد از واریانس سرمایة اجتماعی در ورزش را تبیین کرد؛ مؤلفهای که همچون سایر
مؤلفهها در کنار ضرایب مسیر مثبت و معنادار از شدت تأثیر مناسب به جهت مقدار اثرگذاری نیز
برخوردار بود .به لحاظ اهمیت ،بسیاری از محققان احساس میکنند سرمایة اجتماعی بهشدت
وابسته به وجود اعتماد در یک شبکه است .همچنین ،از آن به منزلة منبعی با ارزش پنهان یاد میشود
که منجر به کارآمدی و اثربخشی گروه خواهد شد .برقراری حس اعتماد بین مدیران باشگاه و اعضا،
قاعدتاً ،میتواند به داشتن سرمایة اجتماعی قویتر بینجامد و بهزیستی و رفاه اجتماعی را به دنبال
بیاورد؛ وضعیتی که اگر مهمترین هدف اعضای یک جامعه از پرداختن به ورزش نباشد ،بدون شک،
یکی از اهداف اصلی پرداختن افراد به ورزش است .اعتماد متقابل در باشگاههای ورزشی خود به
خود به وجود نمیآید و الزمة آن شاید صداقت مدیران و سایر اعضا با مشارکتکنندگان باشد .به
همین دلیل است که در پژوهشهای مختلف از آن به منزلة یکی دیگر از مؤلفههای سرمایة اجتماعی،
چه در بستر ورزش چه در سایر حوزهها ،یاد کردهاند ( ;Harpham et al 2002; Zakus et al 2009

.)Onyx & Bullen 2000; Erickson & Benton 2019; Wordl 2004
چهارمین مؤلفه یا به تعبیری آخرین مؤلفة سرمایة اجتماعی در بستر ورزش هنجارهای رفتار
است؛ مؤلفهای که محققان مختلف نیز آن را یکی از اجزای سرمایة اجتماعی دانستهاند ( Erickson

 )& Benton 2019; Harper & Kelly 2003; Narayan & Cassidy 2001; Wordl 2004و در
این پژوهش نیز همسو با تحقیقات پیشین ،با ضریب تأثیر  0/41و چیزی در حدود  17درصد
تبیین واریانس سرمایة اجتماعی ،نقش بازی کرد .این مؤلفه نیز در سطح معناداری و شدت اثر
مثبت ارزیابی شد .هنجارهای رفتار راهنماییهایی را دربارة آنچه انتظار میرود و از نظر رفتار در
گروه پذیرفته نمیشود ارائه میدهد .به عبارت دیگر ،هنجارها مجموعهای از استانداردها مبتنی بر
مقادیر گروهی هستند که برای سنجش رفتار مورد استفاده قرار میگیرند ( .)Forsell 2013: 53با
توجه به عضویت افراد مختلف در یک باشگاه ورزشی بهاشتراكگذاری ارزشهای مشترك
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میتواند به بهبود هنجارهای رفتاری کمک کرده و طبیعتاً از ادراك همکاری بین اعضای باشگاه
حمایت کند که در نهایت این وضعیت میتواند بر سرمایة اجتماعی اثرگذار باشد.
در مجموع ،از آنجا که هدف پژوهش حاضر اعتبارسنجی ابزار سرمایة اجتماعی در باشگاههای
تفریحیـ ورزشی بود میتوان گفت بر مبنای نتایج آماری بهدستآمده پژوهشگران میتوانند از
نتایج این تحقیق در تحقیقات آتی خود در بستر ورزش به منزلة ابزاری معتبر استفاده کنند.
همچنین ،محققان میتوانند با در نظر گرفتن متغیرهای جمعیتشناختیـ از قبیل سن ،وضعیت
تحصیلی ،درآمد ،جنسیتـ به ارزیابی دقیقتر سرمایة اجتماعی بین ورزشکاران و اثرگذاری هر یک
از این متغیرها در تعدیلگری شدت رابطة بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی در بستر ورزش بپردازند.
نیز پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به مقایسه و ارزیابی باشگاههای دولتی و خصوصی و
نقش سرمایة اجتماعی در هر یک پرداخته شود.
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