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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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اجتماعی در  سرمایةنسخة فارسی پرسشنامة  اعتبارسنجی

 ورزشی ـ های تفریحی باشگاه
 2عرفان مرادی ،1ینیحسیدس یرسول نوروز

 مدرس، تهران، ایران علوم انسانی، دانشگاه تربیت ةدانشکد ،بدنی استادیار، گروه تربیت .1

 مدرس، تهران، ایران نشگاه تربیتعلوم انسانی، دا ةدانشکد، مدیریت ورزشی، ادکتردانشجوی  .2

 (24/01/1399 تاریخ پذیرش: ـ 08/10/1398 )تاریخ دریافت:

 چکیده
 ساز زمینه تواند می که ،ورزش همچون چندوجهی ای پدیده بستر در آن بدیل بی نقش و اجتماعی سرمایة موضوع با توجه به اهمیت

 از بیش ورزش بستر بر منطبق پایا و معتبر ابزاری داشتن ضرورت ،کنند وجهت بدان پژوهشگران و باشد ای رشته  بین مختلف های پژوهش
 ـ تفریحی یها باشگاه در اجتماعی سرمایة ةپرسشنام فارسی نسخة اعتبارسنجی حاضر پژوهش از هدف بنابراین، .شود می احساس پیش

 کاربردی مطالعات نوع از هدف اساس بر و شیپیمای ـ توصیفی حاضر پژوهش شناسی روش. بود( 2018) پلمن و ،تاور ورزشی فورسل،
 پایایی و روایی ارزیابی جهت انجام پذیرفت. به SPSS Sample powerافزار  برآورد حجم نمونه مبتنی بر توان با استفاده از نرم. است
 واریانس متوسط و حداکثر ساختاری، معادالت سازی مدل بر مبتنی تأییدی عاملی تحلیل همچون هایی شاخص از نظر مورد ابزار

 پایایی و کرونباخ آلفای ؛(همگرا اعتبار تشخیص جهت) شده استخراج واریانس متوسط ؛(ممیز اعتبار تشخیص جهت) شده گذاشته اشتراک
 شورز بستر در نظر مورد ابزار مطلوب ارزیابی از ها شاخص همة نتایج و شد استفاده( سازه پایایی و درونی همسانی برآورد جهت) ترکیبی
 ةپرسشنام فارسی نسخة شود از پیشنهاد می ،بنابراین. های تجربی از مدل نظری پژوهش حمایت کرد داشت. به بیانی دیگر داده حکایت
 .کرد استفاده ورزش در اجتماعی سرمایة ارزیابی و مطالعه برای مناسب ابزاری منزلة به ورزش بستر در اجتماعی سرمایة
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136     ،1399 بهار، 1، شمارة 7دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 لهئمسبیان 

 قرن به آن گیری شکل ریشة که است ای پدیده اجتماعی، ساختار یک منزلة به ،1اجتماعی سرمایة

 Carrillo Álvarez & Riera) گردد برمی (1988) 3کلمن و( 1986) 2بوردیو آثار و بیستم

Romaní 2017: 1 )اخیر های سال طول در که شود می یاد یمحبوب مفاهیم از یکی مثابة به آن از و 

 و (Forsell 2013: 2) است شده شناخته جامعه مهم دارایی و آمده پدید شناسی جامعه ةحوز در

 کند بازی افراد بین روابط درك و ،ذهنی  رفاه فردی، و اجتماعی سالمت در مهم ینقش تواند می

(Carrillo Álvarez & Riera Romaní 2017: 1) .ـ مفهوم این پیوند از موضوع پیشینة ةمطالع 

 محققان برخی زعم به که کند می حکایت ،ورزش عنوان تحت ،دیگر مفهومی با ـ اجتماعی سرمایة

 :Nicholson & Hoye 2008) است یتوجه قابل اجتماعی پایگاه ایجاد به قادر که است نهادی

 دربرگیرندة که ،چندوجهی و پیچیده صنعتی منزلة به ،ورزش ةبالقو پتانسیل اساس بر قاعدتاً .(2

یافتن بینشی مناسب در  ،است اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی مختلف های جنبه

 اندیشانه شرف و عمیق درکی کردن پیدا جهتِ به تواند می حوزه این با مرتبط های خصوص مؤلفه

 پی در پژوهش اینپژوهشگران در  منظور همین به شود. واقع مفید آن با درگیر پیامدهای در زمینة

 6و پلمن ،5، تاور4فورسل اجتماعی سرمایة ةپرسشنام فارسی نسخة اعتبارسنجی به که بودند آن

 رود می انتظار و دنبپرداز ورزشی ـ تفریحی مراکز و ها باشگاه بر تأکید با ورزش بستر در( 2018)

 کنند. استفاده ورزش بستر در خود های پژوهش در ابزار این از بتوانند آتی محققان

 در محققان که است اصلی ملزومات جزء قاعدتاً پژوهش هر در پایا و معتبر ابزاری داشتن

 مورد ابزار ثبات نیز و اعتبار ةدرج از اطمینان نند. زیراک تکیهتوجه و  بدان دبای خود های پژوهش

 قصد تحقیقات سایر در که پژوهشگرانی و باشد ابزار بیرونی و درونی اعتبار ساز زمینه تواند می نظر

 و بپردازند خود پژوهش در نظر مورد موضوع به خاطر اطمینان با بتوانند دارند را آن کارگیری هب

و  کاربردی هاییپیشنهاد و کنند اقدام نتایج تفسیر به صحیح و تر عمیق و بهتر دیدی با آن مبنای بر

                                                                                                                                                       
1. Bourdieu 

2. Social capital 

3. Coleman 

4. Forsell 

5. Tower 

6. Polman 
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 موضوعی اهمیت جهت به .دهند ارائه خاص حوزة آن اندرکاران دست و متخصصان به مناسب

 که ،ورزشهمچون  چندوجهی ای پدیده بستر در آن بدیل بی نقش و اجتماعی ةسرمای همچون

 و اجتماعی مختلف تحوالت ساز زمینه تواند می و دارد جوامع همة در ناپذیرانکار نقشی شک بدون

 این واکاوی باشد، افراد روانی ـ روحی سالمت همه از تر مهم و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی

 این در محققان هدف بنابراین، دارد. دوچندان یاهمیت ورزش بستر در ـ اعیاجتم سرمایةـ  مفهوم

 ورزش در اجتماعی سرمایة ابعاد طراحی به که بود ای پرسشنامه فارسی نسخة اعتبارسنجی پژوهش

 .است پرداخته ورزشی ـ تفریحی های باشگاه بر تأکید با

 نظری مبانی

 سرمایة بوردیو منظر از. دارد مختلف عملکردهای و تعاریف مفهوم، یک منزلة به ،اجتماعی سرمایة

 در هم با وبیش کم روابط از پایدار ای شبکه داشتن با که است، بالقوه منابع مجموعاجتماعی 

 و منابع از خاصی نوع سرمایة اجتماعی کلمن منظر از. شوند می شناخته رسمیت به و ندا ارتباط

 در فعاالنه توانایی» سرمایة اجتماعی دیگر تعریفی در. زدسا می نمایان را روابط ساختار بودن ذاتی

شده  تعریف« اجتماعی ساختارهای دیگر یا اجتماعی های شبکه در عضویت( منابع) مزایا تضمین

 در گذاری سرمایه اجتماعی سرمایة لین زعم به همچنین .(Nicholson & Hoye 2008: 3) است

 سرمایة نیز 1پاتنام .(Lin 2002: 3) شود می شناخته انتظار مورد های بازده با اجتماعی روابط

 به توانند می که دانسته( انحصاری) پیوندی و( فراگیر) ارتباطی مفهوم دو از شکلتمرا  اجتماعی

 را افراد بین روابط ةتوسع ةزمین و شوند منجر همگن های گروه و فرادا فرد منحصربه  هویت تقویت

 (.Tonts 2005: 138) سازند فراهم

 به «سرمایه» مفهوم و است مربوط مثبت انسانی روابط و تعامالت اهمیت به «اجتماعی» مفهوم

 واقع، به. (Forsell 2013: 3) داردای در خود  های نهفته ارزش که کند می اشاره اطالعاتی و نفوذ

 و دانشگاهیان منظر از اخیر های سال در که است نظری پارادایم یک اجتماعی سرمایة

 برای هایی راه دنبال به افراد از گروهی آن طریق از است. زیرا گرفته قرار اقبال مورد مداران سیاست

 اند بوده جوامع بر ها آن ثیرأت و سیاسی و ،جمعیتی اقتصادی، اجتماعی، تغییرات سازی مفهوم
                                                                                                                                                       
1. Putnam 
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(Nicholson & Hoye 2008: 7.) افرادی مبنای بر اجتماعی سرمایة که باورند این بر محققان 

 دوستی خلق به دیگر یک با تعامل و اعمال طریق از اجتماعی های شبکه در که شکل گرفته است

 بستر در هایی شبکه چنین در مشارکت که است اساس همین بر (.Forsell 2013: 3) پردازند می

 :Elmose-sterlund & Van der Roest 2017) شود می داده نسبت جامعه و افراد به مفهوم این

 جوامع برای مهم های دارایی به دسترسی کنندة فراهم منزلة به اجتماعی روابط بر نوعی به که (367

 برای را زمینه اجتماعی سرمایة ةنظری ةتوسع .(Forsell et al 2018: 107) کند می تأکید افراد و

 آورد می فراهم جامعهو بهزیستی  رفاه جهت در 1فراغت اوقات های فعالیت اجتماعی سهم درك

(Forsell 2013: 16.) و فراغت اوقات و اجتماعی ایةسرم بین ارتباط شدن تأیید نیز ادعا این مؤید 

 فراغت اوقات (.Forsell et al 2018: 108) است مختلف محققان منظر از آن متنوع اشکالنیز 

2ای غیرمتعهدشده زمان
 فعالیت برای آزادانه و( داوطلبانه) اختیاری انتخاب یک فرد آن در که است 

 در تعامالت طریق از تواند می که دانند می اجتماعی ةتجرب یک را فراغت اوقات نیز برخی. دارد

 و ورزش از که است مختلفی های مؤلفه دربرگیرندة مفهوماین . یابد توسعه اجتماعی های موقعیت

. (Forsell 2013: 13-15) کند می یاد  شده شناخته های فعالیت از یکی مثابة به 3تفریحی های فعالیت

 فرصتی فراغتی اوقات های فعالیت انتخاب طریق از ورزشی و تفریحی های فعالیت ظرفیت زیرا

 اهداف به پرداختن نیز و فراغتشان اوقات در افراد نیازهای کردن برآورده جهت فرد منحصربه

 از تنوعی به تفریح .(Forsell et al 2018: 108) کند می فراهم تر گسترده صورت به را اجتماعی

در  طبیعتاً او و کند می بازسازی کار از بعد را فرد یک که کند می اشاره فراغتی اوقات های عالیتف

 شامل ـ فراغت اوقات از بخشی نیز ورزش .دشو می درگیر با آن اجتماعی یا شخصی منافع جهت

 :Forsell 2013) شود می قلمداد ـ توافق مورد قوانین و ،فیزیکی تالش رقابت، نهادینه، عملکرد

 بستر در ورزشی و تفریحی های فعالیت با مرتبط عمومی های گفتمان از اجمالی بررسی یک (.15

 گذاران، سیاست ورزشی، مدیران دانشگاهیان، مداران، سیاست دهد می نشان فراغت اوقات

 ای وسیله ورزشی ـ تفریحی های فعالیت که باورند این بر مفسران و ،ورزشکاران نگاران، روزنامه

                                                                                                                                                       
1. Leisure 

2. Non-obligated 

3. Recreational activities 



   139   ـ ورزشی های تفریحی ارسنجی نسخة فارسی پرسشنامة سرمایة اجتماعی در باشگاهاعتب

 میان و (Nicholson & Hoye 2008: 2هستند ) اجتماعی سرمایة حفظ و توسعه و ایجاد برای

 دنشو می شناخته مثبت اجتماعی سرمایة ایجاد برای راهی جامعه یک در مختلف اجتماعی عناصر

(Skinner et al 2008: 260). اجتماعی سرمایة های ارزش از یکی را آن مختلف محققان رو، ازین 

 سرمایة ةتوسع در تواند می ورزش که فرض پیش این (.Forsell et al 2018: 108دانند ) می

 ازاست؛  ورزشی ـ تفریحی های فعالیت خاص های ویژگی بر مبتنی باشد داشته نقش اجتماعی

 متقابل یندهایافر و ،اجتماعی سازی فعال ،اعضا بین اعیاجتم انسجام و روابط حفظ و ایجاد جمله

 و نفس عزت بهبود .(Theeboom et al 2012: 7) داوطلبانه کار و ها باشگاه در عضویت ةواسط به

1اجتماعی شمول تسهیل و جامعه پیشرفت جهت در وحدت
. (Skinner et al 2008: 255) است 

 جسمی و روحی سالمت بقای و حفظ ضمن اجتماعی، ـ فردی مظاهر از یکی منزلة به ورزش

 دارد اهمیت ،اجتماعی و خانوادگی و فردی های نقش صحیح ایفای جهت ،معهجا آحاد

 باشد اجتماعی هویت حس تشویق برای ای وسیله تواند میو  (141: 1393 و همکاران کالته )مرزن

 .(Skinner et al 2008: 260) کند کمک اجتماعی ضد رفتار کاهش به نتیجه در و

 به مربوط یندهایافر تنها نه ورزش در فعال مشارکت که دکن می استدالل زمینه همین در پاتنام

 ةواسطه ب اجتماعی پیوند با رابطه در را سازوکاری بلکه کند، می تضمین را اجتماعی انسجام

 ةتوسع در ورزش نقش. (Skinner et al 2015: 7) بخشد می ارتقا ـ ورزشـ  آن بستر در همکاری

 مطرح ملی های دولت و اروپا ةاتحادی همچون هایی سازمان که گونه همان اجتماعی، سرمایة

 ظرفیت و کیفیت و ورزش ذاتی ارزش خصوص در هایی فرض پیش از رسد می نظر به ،اند کرده

 ورزش نهاد دگرگونی و تحول. (Nicholson et al 2013: 149) باشد گرفته تئنش آن مناسب

 آن درون کنش که ،اجتماعی محیط با نزدیک پیوند در آن ةتوسع ؛گیرد نمی شکل جامعه از خارج

 بازتاب اجتماعی نهادهای سایر همچون ورزش دیگر، عبارت به. یابد می تحقق ،گیرد می انجام

 یکی ورزشی های گروه و ها باشگاه در عضویت و اجتماعی فعالیت. است جامعه اجتماعی روابط

 سرمایة در مهم عنصری را آن پاتنام که است اجتماعی زندگی در معاشرت کلیدی اشکال از

 باعث که کنند می ایجاد را هایی شبکه ورزشی های گروه که است بر آن و داند می شخص اجتماعی

                                                                                                                                                       
1. Social inclusion 
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 های باشگاه(. 20ـ 18: 1396 و همکاران پارسامهر) شود می افراد اجتماعی مشارکت گسترش

 انتظارات برآوردن منظور به ،محلی خدمات و ها برنامه ةارائ کنار در ،جامعه ورزشی ـ تفریحی

 کلیدی ینقش ،رقابتی و تفریحی و جسمانی فعالیت برای فرصت آوردن فراهم با رابطه در ،جامعه

 و (Forsell et al 2018: 108) کنند می ایفا تفریحی های فعالیتدر  هم ورزش ةتوسع در هم

 شرکت با ها آن اعضای که شوند شناخته معنا این به شدن اجتماعی های عرصه قالب در توانند می

 گذاشت خواهند تأثیر باشگاه خاص هنجارهای بر خاص زمانی ةدور یک طی باشگاه در منظم

(Elmose-sterlund & Van der Roest 2017: 370). 

 پژوهش ةپیشین

های  های خدماتی پژوهش هم در بستر ورزش هم در سایر حوزه دادنشان  ة پژوهشپیشینبررسی 

 ها محققان در یکی از پژوهش مثالًاست. ه شدعی انجام اجتما سرمایةمختلف با تأکید بر نقش 

و حاصل این  اند کردهبررسی های سالمت  در بستر پیمایشرا اجتماعی  سرمایةاعتباریابی ابزار 

ارتباطی( و شناختی متشکل از  ـ اجتماعی در دو بعد ساختاری )پیوندی سرمایةبندی  پژوهش دسته

در . (Harpham et al 2002) بوده استذاری و تعامل گ اشتراك و هایی همچون اعتماد مؤلفه

این  ةنتیجو  اند کردهاجتماعی در ورزش استرالیا را واکاوی  سرمایةنقش گروهی  پژوهشی دیگر

و مشارکت  ،تیمی به نفع جامعه  ، هویتپذیری نظر قرار دادن ابعادی همچون جامعه بررسی مد

 ةپرسشنامهدف اعتباریابی  که با ،دیگر ای مطالعهدر  .(Zakus et al 2009) ورزشی بوده است

های کاربردی در کشورهای در حال  با تمرکز بر برنامهاجتماعی  سرمایةگیری  اندازه ةیکپارچ

ها، اعتماد و همبستگی، اقدام جمعی و  ها و شبکه بعد گروه شش محققان ،انجام شد توسعه

را شناسایی و اقدام سیاسی  ،مندسازینات، انسجام اجتماعی و تواهمکاری، اطالعات و ارتباط

 سرمایةگیری  ف چارچوبی برای اندازهبا هدکه  ،دیگر پژوهشیدر  .(Wordl 2004) ندا هکرد

ابعادی همچون مشارکت اجتماعی، درگیری ذهنی، مشارکت  ،ه استانجام شداجتماعی در بریتانیا 

 Harper & Kelly) ندا هو اعتماد متقابل شناسایی شد ،ایت اجتماعیسازی و حم شبکهمدنی، 

جامعه در و سالمت  اجتماعی سرمایةبا هدف بررسی  های اخیر سالکه در  تحقیقیدر  .(2003

اطی )فراگیر( و پیوندی بدر دو بعد ارت را اجتماعی سرمایةمحققان است  انجام شده کشور چین
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 Zhang & Jiang) ندا هو بر مبنای آن به واکاوی این مفهوم پرداختاند  کردهبندی  دستهنحصاری( ا)

های  هم بودن در قالب مؤلفه و با ،هنجارهای عمومی، ارتباطات دوستانه، اعتمادهمچنین،  .(2019

و پویایی  ،اعتماد، پذیرش و تحمل، دوستیو ( 2001) 1ناریان و کاسیدی رااجتماعی  سرمایة

 .اند کردهبررسی  (2000) 2اونیکس و بولن راگروهی 

های مختلف محققان اقدام به سنجش هرچند در کشور گفت،توان  می آنچه آمدبا توجه به 

های تفریحی  و فعالیت ها یا به طور خاص در بستر ورزش این اقدام آن ،اند اجتماعی کرده سرمایة

آن  این موضوع محققان را بر .های دیگر معطوف شده است حوزه بهبه صورت محدود بوده یا 

ی در بستر ورزش و اجتماع سرمایةسنجش پژوهشی موجود به  خألبا توجه به تا داشت 

 است. ابزاری که به طور ویژه برای این حوزه تهیه شده ةوسیلبه  کنند؛ اقدام های تفریحی فعالیت

 تحقیق  روش
 است.پیمایشی و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی  ـ شناسی پژوهش حاضر توصیفی روش

 گیری روش نمونه

قیق مبتنی بر توان آماری با استفاده از در این پژوهش برآورد حجم نمونه بر اساس هدف تح

 افزار در نرم شده های لحاظ فرض گرفتن پیش نظر ، با دررو ازین بود. 3برآورد حجم نمونه افزار نرم

 اجتماعی سرمایة ةمؤلفبرای هر  03/0اثر  ةاندازو  ،80/0توان آماری  ،01/0مبنی بر سطح آلفای 

نفر از  326تعداد  ،تصادفیگیری  نمونه  شرو در نظر گرفتنبا  ،مورد نظر ةنمونحجم 

 ةنمونکه به عنوان  بودند ورزشی سطح شهر کرمانشاه ـ های تفریحی باشگاه در کنندگان مشارکت

 آماری تحقیق انتخاب شدند.

 اعتبارسنجی ابزار تحقیق

( 2018و پلمن ) ،بود که فورسل، تاور سؤالی ة بیستابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنام

 ،. بدین منظورکرده بودندهای تفریحی و ورزشی طراحی  اجتماعی در باشگاه  سرمایة اجرایجهت 

                                                                                                                                                       
1  . Narayan  

2. Onyx  

3. SPSS Sample power 
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تعدادی از افراد متخصص تأیید  رامذکور  ةپرسشنامصحت ترجمة  ه،بازترجمبا استفاده از روش 

ن دو تن از کارشناسا رامورد نظر  ةپرسشنامبود که ابتدا  صورتبدین  این اقدامیند افر. کردند

در اختیار دو تن از  شده ی ترجمهها و سپس برگردان فارسی گویه کردندمسلط به موضوع ترجمه 

 .قرار گرفت ،ها از فارسی به انگلیسی گویهترجمة  برای ،افراد متخصص و مسلط به زبان انگلیسی

ماعی اجت سرمایة ةپرسشنامنسخة جامع و نهایی  ،هر دو متن و اصالحات جزئی ةمقایسبا  ،در ادامه

جهت ارزیابی روایی محتوایی و صوری در اختیار و شد ورزشی تدوین  ـ های تفریحی در باشگاه

 .شناسی ورزش قرار گرفت مدیریت ورزش و جامعه ةحوز استادانتن از  شش

گرفته   های آمار توصیفی و استنباطی به جهت تحلیل یافته بهره از روش ،در پژوهش حاضر

های پراکندگی و  شناختی، شاخص مار توصیفی، وضعیت جمعیتشد. نخست با استفاده از آ

اعتبارسنجی ابزار پژوهش از تحلیل جهت دوم نیز بخش  در .شدآماری بررسی  ةنمونتوصیفی 

 از قبیلهایی  شاخصو سازی معادالت ساختاری،  مدل با استفاده ازاول و دوم  ةمرتبعاملی تأییدی 

)جهت تشخیص  2شده گذاشته و متوسط واریانس اشتراك 1شده گذاشته اشتراك حداکثر واریانس به

)روایی( )جهت تشخیص اعتبار  4شده متوسط واریانس استخراج ،(3یا روایی واگرا اعتبار ممیز

با استفاده )جهت برآورد همسانی درونی و پایایی سازه(،  6آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ،(5همگرا

 کمکهای آماری به  است تحلیل گفتنی د.گرفته ش  بهره 7نشده توسط جیمز کسگی از ماکرو طراحی

 صورت پذیرفت. AMOSو  SPSSافزار  دو نرم

 ها یافته

اطالعات  ،شناختی پژوهش پس از بررسی سؤاالت مندرج در فرم جمعیت ،یفیآمار توصدر بخش 

 54سال با  30تا  21 افراد بیشترین بازة سنی مربوط به .آید ی بود که در ادامه میشرحبه آماری نمونة 

. بیشترین سطح تحصیالت بوددرصد  4/3سال به باال با حدود  51به افراد مربوط درصد و کمترین بازه 

                                                                                                                                                       
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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 4زیر دیپلم با افراد سطح مربوط به درصد و کمترین  41از   افراد مربوط به سطح کارشناسی با بیش

 درصد 6/12میلیون تومان داشتند و  2درصد افراد درآمد ماهیانة کمتر از  3/42درصد بود. همچنین 

کنندگان به سمتی بود که مردان نسبت به  توزیع جنسیت مشارکت میلیون. 5/3بیش از  درآمد ماهیانة

آماری در این نمونة  326از مجموع  بدین نحو که ند؛برخوردار بودباالتری  جنسیت زنان از تراکم

 نفر( بودند. 116) از گروه زنان درصد افراد 35و  (210گروه مردان ) ازدرصد افراد  65بالغ بر پژوهش 

 شناختی های جمعیت . توصیف ویژگی1 جدول

 فراوانی  متغیر
درصد 

 فراوانی
 فراوانی متغیر متغیر

درصد 

 فراوانی

 

 جنسیت

 65 210 مرد

 

 

 تحصیالت

 4 13 زیر دیپلم

 13.5 44 دیپلم 35 116 زن

 4.3 14 کاردانی 100 326 مجموع

 

 

 سن

 37.1 121 کارشناسی 10.7 35 سال 20ر زی

 41.1 134 ارشد و باالتر 54 176 سال 30تا  21بین 

  23.3 76 سال 40تا  31بین 

درآمد ماهیانه 

 )تومان(

 42.3 138 میلیون 2کمتر از 

 45.1 147 میلیون 3.5تا  2بین  8.6 28 سال 50تا  41بین 

 12.6 41 یونمیل 3.5بیش از  3.4 11 سال 50بیش از 

 

 ارزیابی توزیع طبیعی متغیرها

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

 . ارزیابی توزیع نرمال بودن متغیرها2 جدول
 خطای انحراف استاندارد کشیدگی خطای انحراف استاندارد چولگی مؤلفه

 269/0 349/0 135/0 -391/0 هنجارهای رفتار

 269/0 -186/0 135/0 -084/0 پذیرش دوستانه

 269/0 887/1 135/0 -469/0 اعتماد متقابل

 269/0 556/0 135/0 705/0 حکمرانی

 

                                                                                                                                                       
1. Skewness 
2. Kurtosis 



144     ،1399 بهار، 1، شمارة 7دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

حد نظران در خصوص  شده از سوی صاحب و دامنة درنظرگرفته 2های جدول  بر اساس یافته

های  مؤلفه  همة گفتتوان  ، می(-+2) تغیرهاتوزیع طبیعی م زمینةگیری در  قابل قبول برای تصمیم

با اطمینان  توان می و نددر این پژوهش از توزیع طبیعی برخوردار شده اجتماعی بررسی  سرمایة

اصلی  های فرض پیشیکی از که  ،محور سازی معادالت ساختاری کوواریانس خاطر از رویکرد مدل

 کرد. بررسی هدف پژوهش استفادهنرمال بودن متغیرهاست، به جهت   آن

 های پرسشنامه گویه. 3 جدول

 بار عاملی میانگین ها آیتم 
واریانس 

 شده تبیین

F_A1 57/0 76/0 46/3 .است آسان دوست پیدا کردن ما،  باشگاه در 

F_A2 74/0 86/0 47/3 دهد. می پیوند هم با را افراد حضور در باشگاه 

F_A3  69/0 83/0 53/3 پذیرد. شما را میمهم نیست که شما اهل کجا باشید، باشگاه ما عضویت 

F_A4 
ـتانه      مختلف، های زمینه پیش با افرادی نسبت به اعضای باشگاه ما، مقـاومتی در ایجـاد روابـط دوس

 ندارند.
72/3 86/0 74/0 

F_A5 67/0 82/0 39/3 .اعضا خواهد شد شدن روابط دوستانة بهتر باعث ها باشگاه در تنوع 

F_A6 
هـا بـا باشـگاه     منجر به تداوم روابـط آن  دوستی اما شوند؛ می ما ملحق باشگاه به فعالیت برای افراد

 خواهد شد.
65/3 79/0 62/0 

F_A7 65/0 81/0 72/3 شود. می ما استقبال باشگاه در جدید اعضای از 

F_A8 11/0 34/0 14/2 .دهد نمی کاهش را باشگاهی اتحاد تحصیالت و سطح درآمد بین تفاوت 

N_B1 70/0 84/0 36/3 فرماست. ه ما رفتارها بر پایة انتظارات حکمدر باشگا 

N_B2 81/0 91/0 20/3 .شوند می توبیخ دارند نامناسب رفتار که باشگاه اعضای 

N_B3 77/0 88/0 23/3 دارد. رفتار درخور شأن از اعضایش انتظار ما باشگاه 

N_B4 74/0 86/0 25/3 .یگران معرفی خواهند شدبه د دارند مناسب/ نامناسب در باشگاه رفتار که افرادی 

T_R1 50/0 71/0 85/3 .شد خواهد به نوعی جبران ها آن  لطف که دانند می کنند می کمک دیگر افراد به که باشگاه اعضای 

T_R 2 
در خصوص کارهـای شخصـی بـه     تصمیم به ترك باشگاه بگیرند، ناگهان باشگاه اعضای چنانچه

 .رجوع خواهند کرد دوستان خود در صورت نیاز
10/4 75/0 56/0 

T_R 3 
اعضـا کمـک    به اشکال مختلف به دیگر معموالً، دارند، همکاری باشگاه این به نوعی با که افرادی

 کنند. می
90/3 79/0 62/0 

T_R 4 
ها هستند در صـورت نیـاز بـه لحـاظ      مورد اعتماد آن باشگاه دیگر افرادی که در به باشگاه اعضای

 هند کرد.مالی کمک خوا
70/3 65/0 42/0 

G1 74/0 86/0 85/2 .دهد می را ها گیری تصمیم در مشارکت اجازة اعضا به باشگاه این 

G2 59/0 77/0 71/2 .کنند بیان را خود نظرات توانند می نیستند موافق های باشگاه گیری جهت با که اعضایی 

G3 
همکـاری   بـا  کنند و می لف بحثمخت مسائل مورد در باشگاه اعضای گیری، تصمیم در خصوص

 شود. گیری انجام می تصمیم دیگر یک
08/3 81/0 65/0 

G4 60/0 78/0 01/3 کنند. می مشورت هاست مورد انتظار و مد نظر آن آنچه مورد در اعضا با باشگاه این رهبران 
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 محاسبه سازه آن با سازه یک های شاخص همبستگی مقدار ةمحاسب طریق از عاملی بارهای

 و الآ هاید حد 7/0) 7/0 از بیشتر یا برابر مقدار این اگر شهمکاران و هیر ةگفت طبق که شوند یم

 از آن های شاخص و سازه بین واریانس که است آن مؤید ،شود برآورد( مطلوب حد 6/0 از بیشتر

 خصوص در اعتبار سازه های شاخص از یکی و است بیشتر سازه آن گیری اندازه خطای واریانس

های پرسشنامه در  نتایج بارهای عاملی گویه (.Hair et al 2016) شود می تأیید گیری اندازه مدل آن

 است. آمدهبه صورت کامل  3جدول 

هر گویه  ةشد ها، میانگین و مقدار واریانس تبیین تک گویه در کنار بارهای عاملی مربوط به تک

پذیرش دوستانه  ةمؤلفشود در خصوص  گونه که مشاهده می و همان است آمده 3نیز در جدول 

نسبت به سایر سؤاالت از میانگین بیشتر و « دهد می پیوند هم با را افراد هحضور در باشگا»پرسش 

در بیشتری برخوردار بوده است.  ةشد تبییندر عین حال نسبت به سایرین از درصد واریانس 

« فرماست انتظارات حکم ةپایدر باشگاه ما رفتارها بر »هنجارهای رفتار نیز پرسش  ةمؤلفخصوص 

نسبت به سایر « ندشو می توبیخ دارند نامناسب رفتار که باشگاه اعضای»ش میانگین بیشتر و پرس

های  از بین گویهاست.  داشتهبیشتری  ةشد تبیینهنجارهای رفتار درصد واریانس  ةمؤلفهای  گویه

ورزشی  ـ های تفریحی اجتماعی در باشگاه سرمایةشده به عنوان عوامل  درنظرگرفته ةمؤلفهر چهار 

با توجه به عدم کسب شاخص حداقلی از ( F_A8ها ) یکی از آیتم 6/0حداقل  برش ةنقطبه استناد 

سایر اطالعات تکمیلی  شد.تأیید  در این بخشها  روند تحلیل کنار گذاشته شد و مابقی گویه ةادام

 است. آمدهتفصیل  به 3در جدول 

ار )روایی( به جهت ارزیابی اعتب ،شده تحت عنوان متوسط واریانس استخراج ،شاخص دیگر

در نظر گرفته  50/0. نقطة برش مورد نظر برای این شاخص حداقل ستها همگرا در بین مؤلفه

در  AVE، مقادیر ذیل شاخص 4. بر اساس نتایج جدول (Henseler et al 2016)شده است 

 ها از وضعیت مطلوبی در رابطه با اعتبار همگرا برخوردارند. مؤلفه همةخصوص 

و  ASVهای  بار در سطح واگرا شاخص دو شاخص دیگر به جهت بررسی اعتبار )روایی( این

MSV شده  گذاشته اشتراك بهاریانس شده و متوسط و گذاشته اشتراك که با حداکثر واریانس به هستند

ها الزم است به نتایج حاصل از  شوند. بر اساس نظر جیمز گسکین برای این شاخص می  شناخته
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و بر مبنای آن نسبت به برآورد  شوددقت  ASV < AVEو  MSV < AVEارزیابی معیارهای 

توان اعتبار واگرای هر  یها م با توجه به نتایج این شاخص .گیری شود ها تصمیم اعتبار واگرای مؤلفه

 .کردچهار مؤلفه را تأیید 

 مدل تأیید الزامات از دیگر یکی) پرسشنامه اعتماد قابلیت ارزیابی به مربوط بخش در

 ها پرسشنامه درونی همسانی ارزیابی جهت کرونباخ آلفای ضریب آماری روش دو از( گیری اندازه

 ترکیبی پایایی روش از استفاده دلیل. شد استفاده  پرسشنامه ةساز پایایی یا ترکیبی پایایی روش و

 را متغیر یک های آیتم همة وزن کرونباخ آلفای ضریب که بود این کرونباخ آلفای ضریب کنار در

 سازی مدل رویکرد با که متغیرهایی های آیتم پایایی برآورد جهت ،رو ازین .گیرد می نظر در یکسان

. (Hair et al 2016) است شده پیشنهاد نیز ترکیبی پایایی شرو شوند می استفاده ساختاری ةمعادل

 ها آن ةآمد دست هب مقادیر که آنجا از ،شاخص دو این 4 جدول در آمده دست هب نتایج به توجه با

 .شد تأیید ،است شده گرفته نظر در(  7/0 )یعنیبرش ةنقط از بیشتر

 اند دیگر ارتباط داشته ثبت با یکجهت و به صورت م ها هم مؤلفه همة 4بر اساس نتایج جدول 

ای که مؤلفة حکمرانی با هنجارهای  و این ارتباط به صورت معنادار گزارش شده است؛ به گونه

مؤلفة اعتماد متقابل با پذیرش دوستانه دارای ضریب  ،38/0رفتار دارای ضریب همبستگی 

 بودند. 41/0ستگی همب ضریب و مؤلفة حکمرانی با اعتماد متقابل دارای ،53/0همبستگی 

 ها و ضرایب همبستگی مؤلفه ،نتایج اعتبار همگرا، واگرا، پایایی. 4 جدول
 α CR AVE MSV ASV 1 2 3 4 

    873/0 092/0 151/0 763/0 928/0 925/0 های رفتارهنجار. 1

   820/0 243/0 208/0 284/0 673/0 935/0 927/0 دوستانه پذیرش. 2

  727/0 533/0 259/0 175/0 284/0 529/0 817/0 809/0 متقابل اعتماد. 3

 806/0 418/0 531/0 388/0 202/0 282/0 650/0 881/0 870/0 حکمرانی. 4

 

سازی معادالت ساختاری  ها در رویکرد مدل که برای برازش مدلرا هایی  شاخص ،به طور کلی

دهد تا چه میزان  ه نشان می، شاخصی ک1برازش مطلق: توان در سه دسته تقسیم کرد شود می استفاده می
                                                                                                                                                       
1. Absolute fit 
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 توان به ریشة های این دسته می از جمله شاخص. مدل فرضی پیشنهادی شبیه مدل مشاهدات است

، 4برازش تطبیقی؛ اشاره کرد 3و شاخص نیکویی برازش ،2کای دو، 1یتقریب برآورد مجذور میانگین

از جمله . برازش آن است موقعیت نسبی مدل بین بدترین برازش با بهتریندهندة  شاخصی که نشان

، 7و بونت 6بنتلر   یا به عبارتی شاخص 5شاخص برازش هنجارشدهتوان به  میهای این دسته  شاخص

هایی از قبیل  شامل شاخصکه  ،10برازش مقتصداشاره کرد؛  9و شاخص برازش تطبیقی ،8توکر لویس

 ست.ا 12میانگین مربعات خطای برآوردریشة و شاخص  11اسکوئر هنجارشده  کای

 
 دوم ةمرتب. تحلیل عاملی 1شکل 

                                                                                                                                                       
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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 دوم ةمرتب. نتایج ارزیابی برازش کلیت مدل عاملی 5 جدول
 CMIN/DF RMR GFI CFI PCFI TLI NFI RMSEA 

 068/0 917/0 940/0 821/0 948/0 886/0 036/0 502/2 مقادیر

 08/0 90/0 90/0 80/0 90/0 90/0 05/0 5 حد آستانه

 

های عامل  مربوط به معرف ،دوم ةمرتبگیری  دهد مدل اندازه ن میگونه که نتایج نشا همان

 ،گیری های ارزیابی مدل اندازه به استناد شاخص ،ورزشی ـ های تفریحی اجتماعی در باشگاه سرمایة

 ةمؤلف چهاربین  6بر اساس نتایج جدول  ،همچنین از برازش مناسب برخوردار بوده است.

به دوم(  ةمرتب)در بررسی تحلیل عاملی اجتماعی در ورزش  یةسرماشده برای متغیر  درنظرگرفته

بیشترین « هنجارهای رفتاری»و  ،«اعتماد متقابل»، «حکمرانی»، «پذیرش دوستانه»های  ترتیب مؤلفه

شده به خود اختصاص دادند. با عنایت به نتایج  سهم را در رابطه با مقدار سهم از واریانس تبیین

 یب مسیر و معناداری هر یک از روابط نیز یاد کرد.اضر شدن همةتأیید توان از  آمده می دست هب

 دوم ةمرتبتحلیل عاملی و معناداری . نتایج ارزیابی 6 جدول

 تیآمارة  ضریب مسیر ها مؤلفه متغیر
واریانس 

 شده تبیین

سطح 

 معناداری

 

 اجتماعی سرمایة

 001/0 55/0 59/7 74/0 پذیرش دوستانه

 001/0 17/0 50/5 41/0 هنجارهای رفتار

 001/0 43/0 67/6 65/0 اعتماد متقابل

 001/0 51/0 31/7 71/0 حکمرانی

 بحث و نتیجه

پس  ،به صورت کلی ،آمده از مراحل مختلف اعتبارسنجی ابزار مورد نظر دست هبه نتایج بتوجه با 

شده در  ر طراحیابزا گفتتوان  می ،)جهت اعتبارسنجی پرسشنامه( های مختلف از بررسی ارزیابی

و  است مناسب ،ورزشی ـ خدمات تفریحی ةدهند ارائههای  با تأکید بر باشگاه ،بستر ورزش کشور

بستر اجتماعی در   سرمایةهای خود جهت بررسی  توانند از این ابزار در پژوهش محققان آتی می

که به  است های تجربی از مدل نظری پژوهش مؤید این ادعا حمایت داده .کننداستفاده ورزش 
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این موضوع در قالب  .بر این امر صحه گذاشتهای برازش مطلوب  شاخصدن مآدست 

 ،پژوهش این در و اعتبارسنجی درونی و بیرونی مدل نمایان شده است.های برازش  شاخص

 های مدل ارزیابی در مهم های شاخص از یکی که ،برآورد خطای مربعات میانگین ةریش شاخص

 مقداری ؛آمد دسته ب 068/0 با برابر ،است ساختاری معادالت سازی مدل درویکر در شده آزمون

 مدل ارزیابی جهت دیگر های شاخص جمله از. بود 08/0 قبول قابل ةآستان حد از کمتر که

 کنار در که شاخصی دو بود؛ لویس توکر شاخص و هنجارشده برازش های شاخص شده آزمون

 در ها مدل ارزیابی گزارش جهت مهم های شاخص دبرآور خطای مربعات میانگین ةریش شاخص

 شاخص دو این ارزیابی ةنتیج .شوند می قلمداد ساختاری معادالت سازی مدل رویکرد

 آمده دسته ب 940/0 و 917/0 ترتیب به( لویس توکر شاخص و هنجارشده برازش های شاخص)

 توان می است شده اعالم 90/0 حداقل ها شاخص این دانستن مطلوب برای آستانه حد که آنجا از و

 اطالعات و ها شاخص سایر. ندا هآمد دسته ب مطلوب و مناسب نیز ها شاخص این گفت

با  ،مجموع در .است دهمآ تفصیل به 5 جدول در شده آزمون مدل ارزیابی خصوص در آمده ست د هب

های تجربی  داده گفتتوان  ها می نتایج و خروجی یافتهوتحلیل  آمده از تجزیه دست هبررسی مقادیر ب

 سرمایةشده برای  درنظرگرفته ةمؤلفچهار  ،به بیان دیگر .از مدل نظری پژوهش حمایت کردند

 .اجرا شودمورد بررسی   ةنمونخوبی توانست در  اجتماعی در بستر ورزش به

پذیرش  ةمؤلفاجتماعی در قالب چهار   سرمایةدر این پژوهش  ،تر بیان شد گونه که پیش همان

. هر یک از این چهار مؤلفه به دشمعرفی و هنجارهای رفتار  ،انه، حکمرانی، اعتماد متقابلدوست

پذیرش  ةمؤلف .داشته باشنداجتماعی در بستر ورزش  سرمایةدر تبیین عامل  یترتیب توانستند سهم

ن ها کمتری هنجارهای رفتار نسبت به سایر مؤلفهها بیشترین سهم و  دوستانه نسبت به سایر مؤلفه

های پیشین  در پژوهش .ندبه خود اختصاص داداجتماعی در بستر ورزش  سرمایةدر تبیین  را سهم

ها را در بستر ورزش یا دیگر صنایع خدماتی، در ارتباط  نیز پژوهشگران نقش هر یک از این مؤلفه

  .خواهد شداند که در ادامه به بررسی هر یک از این ابعاد پرداخته  با سرمایة اجتماعی، تأیید کرده

به دست ها  سهم قابل توجهی نسبت به سایر مؤلفه 74/0با ضریب مسیر پذیرش دوستانه  ةمؤلف

 :Forsell et al 2018) دیگران منظر از شدن واقع قبول مورد معنای به دوستانه پذیرش. آورد
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 این. کند می اپید نمود ها آن به احترام و ،داشتن کنجکاوی عالقه، ابراز دادن نشان قالب در و (110

 قلمداد ها تفاوت پذیرش و جامعه در مطلوب احساس ایجاد با ارتباط در اجتماعی سرمایة از جنبه

 اعضای که آنجا از ،ورزشی های باشگاه و تفریحی مراکز در. (Forsell 2013: 55) است شده

 و مختلف های فرهنگ خرده دارای بعضاً و کنند می برقرار نزدیک دپیون دیگر یک با ها باشگاه

 ها آن شدة ارائه خدمات که است اهمیت حائز ها باشگاه صاحبان برای ،ندا متنوع اجتماعی های بافت

 پی در را ها آن وفاداری حس تواند می وضعیت این باشد. زیرا قبول مورد باشگاه اعضای سوی از

 عنوانی به ورزشی های باشگاه قالب در و نیست سویه یک پذیرش یگر،د سوی از .باشد داشته

 سایر به نسبت نیز باشگاه اعضای که جهت آن از شود؛ می خوانده نیز دوسویه ایعرصه

 و تیمی هم عنوان به ها آن پذیرش به نسبت که اند مایل و دارند کنجکاوی حس کنندگان مشارکت

 یکی پیشین های پژوهش در ـ دوستانه پذیرش ـ مؤلفه این .دنماین اقدام ورزشی خانواده از عضوی

 است شده شناخته جامعه در اجتماعی سرمایة نقش نتبیی در مؤثر و مهم پارامترهای از

(Harpham et al 2002; Zakus et al 2009; Onyx & Bullen 2000) نیز موضوع این مؤید و 

و  کرد توجه بدان دبای که است عواملی جزء دوستانه پذیرش ةمؤلف ورزش بستر در که بوده

 بود.نیز های این بخش از پژوهش حاضر  یافته ةتأییدکنند

درصد از  50و نیز بالغ بر  71/0دومی بود که در این پژوهش با ضریب مسیر  ةمؤلفحکمرانی 

ورزش نقش  در اجتماعی سرمایةهای  یکی از مؤلفه منزلةتوانست به  و شدحجم واریانس تبیین 

 فرصت اعضای باشگاه به شده وقلمداد  دموکراسی بخشی از ةکنند منعکس حکمرانیه باشد. داشت

مسائل داخلی  زمینة در اظهارنظر و ،مشارکت ابراز عقیده، باشگاه، ةادارنحوة  بارةدر یادگیری

تواند  می شود،خوبی اجرا  چنانچه به موضوع،این  .(T. E. Forsell 2013: 57) دهد می را باشگاه

بر  ،شود که اعضا در مسائل مختلف همچنین منجر به این  کند. تقویت را نفس حس اعتمادبه

ضرورت دارد  ،بنابراین .ها نقش داشته باشند گیری در تصمیم ،اهمیت و ضرورت ةدرجحسب 

در قالب حکمرانی خوب بیش از پیش  ویژه در بستر ورزش و به موضوعاین  بهاندرکاران  دست

 منزلةبه  ،حکمرانی موضوعهای خدماتی  هم در بستر ورزش هم در سایر حوزه کنند. زیراتوجه 

 Harper & Kelly) های پیشین یاد شده است در پژوهش ،اجتماعی سرمایةهای مؤثر  یکی از مؤلفه
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2003; Onyx & Bullen 2000; Wordl 2004)بخش از های این  یافته ةکنند که به نوعی حمایت ؛

 .هستپژوهش نیز 

این مؤلفه  بود. 65/0اعتماد متقابل با ضریب تأثیر اجتماعی در بستر ورزش  سرمایةسوم مؤلفة 

ای که همچون سایر  مؤلفهکرد؛ جتماعی در ورزش را تبیین ا سرمایةدرصد از واریانس  43حدود 

معنادار از شدت تأثیر مناسب به جهت مقدار اثرگذاری نیز ها در کنار ضرایب مسیر مثبت و  مؤلفه

 شدت به اجتماعی سرمایة کنند می احساس محققان از بسیاری اهمیت، لحاظ به برخوردار بود.

شود  پنهان یاد می ارزش با منبعیمنزلة از آن به  ،همچنین. ستا شبکه یک در اعتماد وجود به وابسته

 ،حس اعتماد بین مدیران باشگاه و اعضا برقراریکه منجر به کارآمدی و اثربخشی گروه خواهد شد. 

را به دنبال و بهزیستی و رفاه اجتماعی  بینجامد تر اجتماعی قوی سرمایةتواند به داشتن  می ،قاعدتاً

 ،بدون شک ،اعضای یک جامعه از پرداختن به ورزش نباشدهدف ترین  ه اگر مهمکوضعیتی  بیاورد؛

های ورزشی خود به  . اعتماد متقابل در باشگاهاستافراد به ورزش  پرداختناصلی  اهدافیکی از 

به  باشد.کنندگان  آن شاید صداقت مدیران و سایر اعضا با مشارکتالزمة و  آید نمیخود به وجود 

 ،اجتماعی سرمایةهای  از مؤلفه دیگر یکیمنزلة های مختلف از آن به  که در پژوهش همین دلیل است

 ;Harpham et al 2002; Zakus et al 2009)اند  کردهیاد  ،ها چه در بستر ورزش چه در سایر حوزه

Onyx & Bullen 2000; Erickson & Benton 2019; Wordl 2004). 

جارهای رفتار ناجتماعی در بستر ورزش ه سرمایة ةلفمؤچهارمین مؤلفه یا به تعبیری آخرین 

 Erickson) اند دانستهاجتماعی  سرمایةیکی از اجزای  نیز آن رامحققان مختلف ای که  مؤلفه ؛است

& Benton 2019; Harper & Kelly 2003; Narayan & Cassidy 2001; Wordl 2004)  و در

درصد  17و چیزی در حدود  41/0ر با ضریب تأثی ،با تحقیقات پیشین سو هماین پژوهش نیز 

 . این مؤلفه نیز در سطح معناداری و شدت اثرنقش بازی کرد ،اجتماعی سرمایةواریانس تبیین 

 در رفتار نظر از و رود می انتظار آنچه بارةدر را هایی هنجارهای رفتار راهنمایی مثبت ارزیابی شد.

 بر مبتنی استانداردها از ای مجموعه هنجارها به عبارت دیگر، .دهد می ارائه شود نمی پذیرفته گروه

 با. (Forsell 2013: 53)د نگیر قرار می مورد استفاده رفتار سنجش برای که هستند گروهی مقادیر

های مشترك  گذاری ارزش اشتراك توجه به عضویت افراد مختلف در یک باشگاه ورزشی به
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اً از ادراك همکاری بین اعضای باشگاه یعتو طب کمک کردههنجارهای رفتاری  به بهبودتواند  می

 اجتماعی اثرگذار باشد. سرمایةتواند بر  می وضعیتکه در نهایت این  کندحمایت 

های  اجتماعی در باشگاه سرمایةاز آنجا که هدف پژوهش حاضر اعتبارسنجی ابزار  ،در مجموع

از  توانند آمده پژوهشگران می دست هبر مبنای نتایج آماری ب گفتتوان  بود می یورزش ـ تفریحی

 .کنند ابزاری معتبر استفاده منزلةدر تحقیقات آتی خود در بستر ورزش به  نتایج این تحقیق

از قبیل سن، وضعیت  ـ شناختی نظر گرفتن متغیرهای جمعیت توانند با در محققان می ،همچنین

اجتماعی بین ورزشکاران و اثرگذاری هر یک  سرمایةتر  به ارزیابی دقیق ـ سیتجن ،تحصیلی، درآمد

 بپردازند. در بستر ورزش اجتماعی سرمایةهای  بین مؤلفه ةرابطاز این متغیرها در تعدیلگری شدت 

و های دولتی و خصوصی  ه  های آتی به مقایسه و ارزیابی باشگا در پژوهش شود می پیشنهاد نیز

 .پرداخته شودیک  اجتماعی در هر سرمایةنقش 
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