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Abstract 
The purpose of this study was to present a meta-analysis of the studies on the antecedents 

and consequences of social capital in sports. This study relied on the meta-analysis method 

to systematically summarize the previous related studies, extract and count their themes, 

and bring together their findings. The statistical population of the study included articles 

published in scientific-promotional-research Iranian journals on social capital. The research 

method was quantitative meta-analysis. From among the valid studies, 34 documents were 

selected as the sample based on their quality, validity, and meta-analytical criteria. The 

selected papers were analyzed using MED CLAC software. The research instrument was 

meta-analysis checklist, while Cohen’s d was used to attain the overall relationship value, 

Cochran (Q) and heterogeneity statistics were used to determine the homogeneity and the 

degree of homogeneity, and Egger test was applied to determine the publication bias. 

According to the obtained findings, 24 antecedents and 20 consequences related to social 

capital in sports were identified. The diversity of independent and dependent constructs 

indicates that social capital is a popular and important social capital in sport studies. 

Therefore, attention to sport policymakers, officials, and managers seems to be necessary 

for the creation, maintenance, and improvement of this issue as a strategic capability.  
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عناصر پیشایندی و پسایندی سرمایة اجتماعی در ورزش با  شناسایی

 رویکرد متاآنالیز

2فاطمه نادریان، 2عبداهلل روزفراخ، 1پور گیوی نقیبهنام 
 

 یو علوم ورزش یبدن تیژوهشگاه تربورزش، پ یشناس جامعهگروه  اریاستاد. 1
 ایران. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، 2

 (25/07/1400تاریخ پذیرش:  ـ 01/06/1400 )تاریخ دریافت:

 چکیده
با استفاده از  پژوهش،این  در .بوداجتماعی در ورزش  پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات عوامل پیشایندی و پسایندی سرمایة از هدف

. پرداخته شد ها تمرکز بر یافتهبا های قبلی مرتبط با موضوع  پژوهشاحصای استخراج و و  تلخیص سیستماتیکبه روش فراتحلیل، 
. روش پژوهش از بودبا موضوع سرمایة اجتماعی  داخلی پژوهشی ـ ترویجی ـ شده در مجالت علمی چاپجامعة آماری پژوهش مقاالت 

سند به عنوان نمونه انتخاب شد.  34اعتبار و معیارهای فراتحلیلی، و  حسب کیفیت بر ،های معتبر . از بین پژوهشبودی مّنوع فراتحلیل ک
اثر کوهن اندازۀ لیست فراتحلیل بود و از روش  چک. ابزار پژوهش شدتحلیل   MED CALCافزار  نرمهای منتخب با استفاده از  پژوهش

از و  ،به منظور همگنی و شدت همگنی مطالعات (I2( و ناسازگاری )Qکوکران ) آزمونهای  کلی، از آماره برای دستیابی به مقدار ارتباط
متغیر پسایندی در ارتباط با  20متغیر پیشایندی و  24های تحقیق، در این تحلیل  . طبق یافتهشدبرای سوگیری انتشار استفاده  اِگرآزمون 

اهمیت باای پرکاربرد و  سرمایة اجتماعی سازه که آن بود وابسته بیانگر های مستقل و نوع سازه. تشداجتماعی در ورزش شناسایی سرمایة 
در قالب  ،حفظ و ارتقای این مهم و برای ایجاد و مدیران ورزشیمسئوالن و  گذاران توجه سیاستبنابراین، در مطالعات ورزشی است. 
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 مقدمه

 ؛نديستنهاي مشهود  داراييمتكي به  ديگر ها آفرين، سازمان ارزشهاي  بر فعاليت در عصر مبتني

به و  مشاهده نيستند راحتي قابل بهكه  هستند هايي از عوامل و دارايي براي استفاده بلكه در تالش

از (. 206: 1397هستند )كشاورز زياد ارزش  ابزار رقابتي بامنزلة از اين عوامل به گيري  دنبال بهره

هاي جديد مطرح  وجود آمده و مفهوم سرمايه به )پنهان( در مفهوم سرمايه انقالبيقبل  ةچند ده

و به ده كرگسترش فراوان پيدا  (جديد ةسرمايديگر،  بيانبه ) رو، اين مفهوم اينشده است. از 

هاي اجتماعي و منابع  عات، ساختار، شبكهالمثل مديريت دانش، تكنولوژي اط ـديگري ها عرصه

يكي كشانده شده است.  ـ دانش كارگران ،ها ها، مهارت ، قابليتاطالعاتها، گردش  نهفته در شبكه

است هاي اجتماعي  هسرماي، آيد به ميان ميسخن  آنكه امروزه بسيار از  ،جديد رايج هاي سرمايه از

 (.1399 همكارانوكل و )ت

ترين مفاهيمي است كه از  ، از شناختهي انسانيها يكي از سرمايهمنزلة به ، سرماية اجتماعي

رفاه و درک و  اجتماعي ـ بديل در سالمت فردي بي يو سهم است شناسي استخراج شده جامعه

روزافزون به جايگاه و  توجه  با شروع هزارة سوم، (.Forsell et al. 2020: 110) روابط اجتماعي دارد

طوري كه امروزه با حجم زيادي از منابع و متون مرتبط با  ؛نقش سرماية اجتماعي تداوم يافت

سرماية اجتماعي نقشي بسيار (. 604: 1398ز يچي و رنگر خامهسرماية اجتماعي سروكار داريم )

بدون سرماية اجتماعي ي كه طور ؛كند ها و جوامع ايفا مي در سازمان هاي اقتصادي تر از سرمايه مهم

 .(Weil & Lee 2012: 113)از دست خواهند داد  ها اثربخشي خود را ساير سرمايه

و  اي از هنجارها دهندة رابطة بين افراد يک جامعة اشتراكي است و شبكه نشانسرماية اجتماعي 

اي واقعي تسهيل ها را در دني شود كه همكاري درون يا ميان گروه ها و درک مشترک تعريف مي ارزش

ها از  است كه افراد و گروه يهاي سرماية اجتماعي بازتابندة منابع و مزيت(. Putnam 2000) سازد مي

هاي مشتركي است كه همكاري و  ها و ارزش آورند و شامل نرم طريق ارتباط با ديگران به دست مي

رماية اجتماعي مفهومي گسترده س (.Kawachi et al. 2008: 4)د نده ميرواج روابط اجتماعي واقعي را 

هاي مشترک  و ارزش ،هاي اجتماعي، اعتماد، تعهد شبكه  .گيرد است كه ابعاد مختلفي را در بر مي

شناختي است كه بازتاب مؤلفة سرماية اجتماعي شامل يک  .شوند هاي سرماية اجتماعي شناخته مي جنبه
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ارتباطي است كه قدرت مؤلفة داراي  ،مچنينه. فردي است ها و تمايالت افراد براي تعامل بين نگرش

 ،بنابراين  .(Nakano & Washizu 2021: 2)كند  ارتباطات اجتماعي در گسترة يک جامعه را منعكس مي

هايي  ها و انجمن مشاركت در گروهو  يافته از روابط اجتماعي مفهوم سرماية اجتماعي برساخته و ترويج

ها و باورهاي مشترک  دهندة ارزش توسعهمكانيسم منزلة از آن به ند و ا است كه به دنبال اهداف مشترک

بندي به سه  دستهسرماية اجتماعي قابل   از منظري ديگر، (.Borgonovi et al. 2021: 4)شود  ياد مي

پيوندي كه بيانگر ارتباط با افراد بر اساس انگارة هويت اجتماعي ـ  سرماية اجتماعي. 1 :صورت است

مانند ارتباطات اجتماعي با  ـ گروهي درونها و تعامالت  سازي شبكه س و همگنمشترک يا انعكا

زني اجتماعي  پلسرماية اجتماعي از نوع پل يا . 2 است. ـ و ديگر آشنايان ،خانواده، دوستان، همسايگان

هاي ناهمگن دارد كه در آن  اشاره به گروه كند و فراتر از حس هويت مشترک امتداد پيدا مي كه

سرماية اجتماعي از . 3 اشاره دارد. ،هاي اجتماعي گسترده و متنوع، با افرادي كه شبيه به هم نيستند شبكه

 اشاره دارد تر از سطح اجتماعي افراد هستند كه باالتر يا پايين يهاي ارتباط با مردم و گروهبه  نوع لينكي

(Nakano & Washizu 2021: 2). ر سطح دهندة ارتباط د نشاني سرماية اجتماعي از نوع پيوندي و پل

مراتب اجتماعي است و  سلسلهدهندة ارتباط عمودي در  نشانلينكي  كه سرماية درحالي؛ افقي است

سرماية اجتماعي  .(Zhou & Kaplanidou 2018: 493) كند روابط افراد در موقعيت قدرت را بررسي مي

 ،اجتماعي، نژاد، قوميتطبقة به لحاظ  عضااين ا پيوندي به ارتباط بين اعضاي يک شبكه اشاره دارد كه

يک  اجتماعي پليسرماية در مقابل، . باشنداشتراكاتي داشته هاي انساني و ايدئولوژيكي  يا ديگر ويژگي

 ،ايدئولوژيو  مذهبو  نژادو  يعني قوميت ،شدهيادهاي  ويژگي در كه بين افرادي استارتباط  نوع

 بيشتر، يعني همگنيباالتر، از سطوح سرماية اجتماعي  كه اي هاي اجتماعي د. شبكهنهمگن نباش

پيوندهاي عاطفي ناشي از سرماية  (.Zhou et al. 2021: 3) نددارتري  ارتباط عميق برخوردار باشند

و در شادي در سطح آورد  ميو برابري را براي افراد فراهم  ،اجتماعي حس تعلق، با هم بودن، رفاقت

 اجتماعي زياد ةداراي سرماي كه سازمان( ،تيم ،ي )گروهمناطق .ه استدهند ياريكالن جامعه بسيار 

بهره  اقتصاد پررونق و نهادهاي سياسي فعال از در نتيجه، .دارند اجتماع مدني زنده و پرشوري هستند

 ةهم در عرص ،)ورزش( اجتماع ةاجتماعي اندک هم در عرص ةمناطق داراي سرماي كه درحالي. برند مي

حوزة شخصي، سرماية اجتماعي روابط و تعامالت در  .ندا سياست دچار مشكل ةعرص هم در ،اقتصاد
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هاي رسمي و  از طريق شبكه ،كند. در ساحت عمومي، سرماية اجتماعي خانوادگي را تقويت مي

 & Shinn)دهد  هاي اجتماعي افزايش مي رفتارهاي داوطلبانه و مشاركتي را در فعاليت ،غيررسمي

Toohey 2003: 3).  .مشاركت مدني و مشاركت اجتماعي از ديگر پيامدهاي سرماية اجتماعي هستند

انديشي و  همشركت در جلسات  و گيري، رأيمشاركت مدني شامل اقدامات مختلف سياسي، مانند 

مانند عضويت  ـ هاي اجتماعي سازمانكه مشاركت اجتماعي به حضور در  درحالي؛ هاست اجراي كمپين

. اشاره دارد ـ هاي ورزشي هاي ورزشي و باشگاه هاي ورزشي، گروه بانه، انجمنهاي داوطل در سازمان

افزايش اعتماد مدني به نهاد رسمي حاكميت، حس توانمندي، مشاركت مدني در امور عمومي و سياسي 

افزايش و  هاي غيررسمي و به مشاركت در شبكهنيز بخشي از پيامدهاي سرماية اجتماعي است 

 (.Zhou et al. 2021: 3) شود ميمنجر و تعامالت در سطح شخصي هاي اجتماعي  تماس

ها و  است كه يكي از شاخصده كرها رسوخ  چنان در ساختار زندگي انسان ورزش امروزه

هاي ورزشي  ها و فعاليت آيد و با توجه به گرايش افراد به رشته شمار مي به هويت اجتماعينمودهاي 

هاي شخصيتي و  ها را بازشناخت و ويژگي اجتماعي آن ةسرمايتوان سبک زندگي و ميزان  مي

ايجاد توافق و  برايها، موجب فهم نمادهاي مشترک  بر اين عالوه ،ورزش . شان را برشمرد واره عادت

سرماية اجتماعي ضرورت   .(1399 )توكل و همكاران شود ميانسجام اجتماعي  جهتتفاهم بين افراد 

اند  پرداختهشده است و در بسياري از مطالعات به آن  ناختهعنصري كليدي در ورزش شمثابة به 

(Gemar 2021: 518). كند كه سرماية  اثبات مي ،ط با سرماية اجتماعي در ورزشمرتب ،هاي اخير بررسي

ارتباطات و تعامالت و حس تعلق،  توسعه و تقويتو  در بارورسازي آنزياد به دليل ظرفيت  ،اجتماعي

با  .گذارد مي (Nicholson et al. 2013: 150)فرهنگي بر پيكرة زيست اجتماعي  تأثير عميق اجتماعي و

ها  در سازمان ـ خشونت ،اختالسمانند سرقت،  ـ يالقاجتماعي، رفتارهاي ضد اخ ةكاهش سرماي

بر  .(Hsu et al. 2011) رود باال ميبا افزايش آن احترام به حقوق شهروندان عكس  هبو  يابد ميافزايش 

كه كنش متقابل  است اجتماعي اي هپديد شناختي جامعه مطالعات ةورزش در حوز  اس،اين اس

را به همراه دارد و  ـ هاي اجتماعي درگير سازمان ،اعم از ورزشكاران، مربيان، هواداران ـ كنندگان مشاركت

ماعي قابل و حل مسائل اجت ،تفسير، فهم، تبيين الگوهاي رفتار انساني براينوعي دانش علمي  مثابة به

در هر ورزش يكي از مصاديق تام ظهور و بروز سرماية اجتماعي است.  ،. بر همين اساسبررسي است
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نقش و كاركرد ورزش در زندگي اجتماعي، آن را  ضمن تأكيد بر ،شناسي ورزش جامعه ةحال، حوز

و  داند ا ميمدلي براي شناخت ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و مدخلي به منظور تحليل اين ساختاره

اجتماعي را از  ةسرمايو افزايش  ،هاي اجتماعي ها، كاهش آسيب سازي اوقات فراغت، انتقال ارزش غني

 شمارد. برميمعاصر  ةجامعديگر كاركردهاي اجتماعي ورزش در 

نوع و ميزان  كه اين است شده توجه پژوهشگران حوزة ورزش به سرماية اجتماعيزمينة حسن آنچه 

اقتصادي براي كل جامعه داشته ـ  اجتماعيتواند پيامدهاي  عي افراد در حوزة ورزش ميتعامالت اجتما

كه در حوزة ورزش فعاليت  هايي ها و سازمان گروهو  افراداند  اثبات كرده نيز هاي گذشته پژوهشباشد. 

نيز تري يشب از سرماية اجتماعي باالتري برخوردارند و در پي آن اعتماد اجتماعي ،طور نسبي به ،كنند مي

در صنعت ورزش سرماية اجتماعي رو، اهميت  اين از(. 191: 1394)ايرجي نقندر و رضايي صوفي  دارند

 (.Forsell et al. 2020: 110)شود  كليدي در ورزش شناخته مي يعنصر مثابةبه  و تر هر روز ملموس

در ورزش  سرماية اجتماعيبه بررسي  ي، پژوهشگرانداخلي و خارجي پيشين در مطالعات

(، سرماية اجتماعي و 1394اند: سرماية اجتماعي و وفاداري )نقندر و رضايي صوفي  پرداخته

(، رفتار شهروندي و سرماية اجتماعي معلمان 1394غرض و همكاران  شناختي )بي سرماية روان

ت ورزشي ا(، سرماية اجتماعي و عملكرد سازماني ادار1392ورزش )احمدپور و همكاران 

(، 1392(، سرماية اجتماعي و مشاركت ورزشي )پارسامهر و همكاران 1397ان و كريمي دشتير)ز

هوش سازماني و   (،1397زاده  موسيهاي ارتباطي و رواني با سرماية اجتماعي )نظري و  مهارت

 سرماية اجتماعي و مشاركت در رويدادهاي ورزشي(، 1397و همكاران  زسرماية اجتماعي )كشاور

(Zhou et al. 2021)ظرفيت ورزش و تحقق سرماية اجتماعي ، (Adams et al. 2018)،  سرماية

حس عضويت در گروه و (، Kamberidou & Patsantaras 2021) اجتماعي و برابري جنسيتي

 & Wiltshire)سرماية اجتماعي و فعاليت بدني ، (Mastromartino et al. 2020)سرماية اجتماعي 

Stevinson 2018 ،)آموزشي آيندة ماعي و سرماية اجت(Long 2020 ،)اعتماد و سرماية و  ورزش

، (Fenton et al. 2021)ماعي تهاي اجتماعي و سرماية اج ، رسانه(Lewandowski 2018) اجتماعي

(، تجارب ورزشي و سرماية اجتماعي 1394سرماية اجتماعي و وفاداري )نقندر و رضايي صوفي 

(Spaaij 2013،)  سرماية اجتماعيسعة توورزش داوطلبانه و (Kay & Bradbury 2009). 
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در كشور افزايش يافته  در ورزش هاي علمي سرماية اجتماعي اي اخير ميزان پژوهشه در سال

كه بيش از  ،در مقابل بعضي كشورها ايراندر كشور  سرماية اجتماعي پژوهش نشان داد ةپيشين است.

سرعت از منابع  به بايد وقابل تأمل و تازه است  ياند، موضوع  يک دهه است به اين موضوع پرداخته

ها  بررسي سرماية اجتماعيحوزة پذيرفته در  صورتهاي  با توجه به افزايش پژوهش .برداري شود بهره

در  .ندارند ياند و نظم و ارتباط مشخص شده در اين حوزه پراكنده انجامهاي  دهد پژوهش نشان مي

و  جامع اطالعاتع و انباشته مواجه شده است و پژوهشگران عاتي وسيطالجامعة علمي با ا ،نتيجه

 ي، پژوهشگفتني است .ندارند ها آمده از مجموع اين پژوهش دست بههاي  در زمينة يافته شده بندي طبقه

سيستماتيک و و  اي علمي گرفته در حوزة سرماية اجتماعي را به شيوه صورتكه نتايج تحقيقات 

 زيادو حجم  شده است. بنابراين، به دليل تعددنران قرار دهند انجام در اختيار پژوهشگ شده تلخيص

و  ،ها موجود در پژوهشهاي  گاه تناقضهاي تجربي،  پژوهش ، فقدان اجماع، عدم انسجامها پژوهش

بيشتر مطالعات  به منظور افزايش اعتبار نتايج از طريق تركيب و تلفيق نتايجهمچنين  پراكندگي مطالعات

هاي تركيبي به  و پژوهش در قالب فراتحليل بايدتر مبتني بر نتايج جامع  آگاهانهي گير تصميمو 

در اين پژوهش، با  كاربردي در حوزة سرماية اجتماعي پرداخت.هاي  نتايج پژوهش سازي يكپارچه

 يگام سعي شده استنة سرماية اجتماعي در ورزش گرفته در زمي انجامهاي  هاي پژوهش فراتحليل يافته

برداشته شود.  در ورزش سرماية اجتماعي و متأثر از شناخت بهتر متغيرهاي مؤثر جهتو اثربخش مهم 

هاي اين حوزه باشد كه وقت و  اي از پژوهش مجموعهبراي تحليل دوبارة  تالشيتواند  فراتحليل مي

 كالنهاي  يزير در بسياري از موارد در برنامه ها هاي آن يافتهاز شده و   صرف ها اي آنبر زيادي هزينة

شده، هدف از پژوهش حاضر فراتحليلي بر مطالعات  بيانوجه به مطالب با ت .است نشدهبرداري  بهره

ايران  در ورزش عواملاين  ورزشي در ايران است تا مشخص شود پيشايندي و پساينديعوامل 

 .كدام متغيرها بيشتر است (اندازة اثر تركيبي) اند و نيز شدت اثر تركيبي كدام

شناسايي عناصر كليدي پيشايندي و پسايندي  ابتدا مطالعة حاضردر نابراين، هدف اصلي ب

پذير مقاالت  اثرو يک از متغيرهاي اثرگذار  تعيين ميزان تأثير هرسرماية اجتماعي در ورزش و 

 بود. ،در حوزة ورزش، با تأكيد بر مطالعات داخلي سرماية اجتماعيپيشين بر  ةشد چاپ
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 شناسی روش

كارگيري روش فراتحليل و با توجه به  بهدليل  هش حاضر از نوع تحقيقات اسنادي است و بهپژو

ثانويه و به لحاظ زماني در ذيل مطالعات مقطعي  هاي كمّي ها در زمرة پژوهش ماهيت داده

هاي تحليل  ليست چکمنابع و  آوري اطالعاتْ جمعبراي  شده استفاده ابزار گيرد. قرار مينگر  گذشته

شامل عنوان پژوهش، سال اجرا، نشرية  ـ شناختي روشهاي  به منظور بررسي ويژگي ،وامحت

تركيبي  افزار نرماز  اثراندازة تحليل و محاسبة براي  .بود ـ مربوطه، حجم نمونه، سطح معناداري

MED CALC  شداستفاده. 

سرماية اجتماعي ع با موضو كهمقاالتي  همة ،د براي تحليلوروُ هايشرايط و معياربه با توجه 

فقط  البته .ندجامعة آماري پژوهش در نظر گرفته شدمنزلة به ند ه بودشدبررسي  در ورزش ايران

استخراج اطالعات استفاده شدند. براي بودند  ورود و خروجكه داراي مالک  يهاي پژوهش

 :عبارت بودند ازو خروج )حذف و تعديل مطالعات خاكستري(  معيارهاي ورود

رماية اجتماعي در ها پيشايندها و پسايندهاي س هايي كه موضوع بررسي آن پژوهشورود . 1

 ؛ورزش ايران بود

 ؛ندشتاثر را دابراي محاسبة اندازة هاي كافي  ورود مقاالتي كه داده .2

شده در نشريات معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )تحليل ثانويه(  چاپورود مقاالت . 3

 ؛1399تا سال 

 ؛هاي مورد نظر پرداخته بودند فرض هاي علمي به بررسي ود مقاالتي كه با روشور .4

 ؛بررسي تخصصي را زير نظر داوران منتخب طي كرده بودندفرايند ورود تحقيقاتي كه . 5

هاي آماري، روش تحقيق،  ي و داراي مفروضهشناسي كمّ روشنظر از  كهي يها پژوهش ورود .6

 ؛بودندو ارزيابي روايي و پايايي  ،گيري اندازهابزار  گيري، حجم نمونه، روش نمونه

 ؛را داشتندهاي كه اطالعات كافي در زمينة اهداف اين تحقيق  پژوهشورود . 7

 ؛شناختي مناسب بودند روشقد الگوي كه فا يهاي خروج پژوهش. 8

ا ضريب مانند حجم نمونه ي ،اثرمحاسبة اندازة براي را خروج مطالعاتي كه اطالعات الزم  .9

 ئه نداده بودند.اار ،رگرسيوني و همبستگي
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 جوی مطالعات و جستاستراتژی 

ها و تركيبات  كليدواژههمة با تهيه و تدوين  ،ابتدا ها آوري داده جمعبه منظور بررسي اوليه و 

اي از مطالعات مرتبط با سرماية اجتماعي در  ليست اوليهپژوهش،  مختلف زباني مربوط به مفاهيم

خروج با استفاده از  هاي و مالک ورود يارهايمع يابيارز. در مرحلة بعد با شداسايي ورزش شن

 ةمقال 48( PRISMAمتا ) ليتحل و هيو تجز کيستماتيمرور س كرديانتخاب نمونه با رو يراهنما

 يپس از بررس مرتبط با ورزش استخراج و اي داده هاي گاهيپا يجوو جست قيفرد از طر به منحصر

 يارهايمتن كامل مقاله و نداشتن مع يمقاله حذف و در ادامه با بررس 10 تمقاال ةديكچعنوان و 

در  ياجتماع ةيمطالعه مرتبط با سرما 34 تيدر نها .خارج شد لياز روند تحل گريمطالعة د 4الزم 

 كرديوربا جو و حذف و جست يو استراتژ يغربالگر ندايفرورزش با پشت سر گذاشتن 

PRISMA  آناليز،  براي شناسايي مقاالت واجد شرايط متا. شدانتخاب  يمونة آمارن منزلةبه

اجتماعي در ورزش )استراتژي مند متون مرتبط با سرماية  مپژوهشگران با بررسي سيستماتيک و نظا

 ،شناسايي مطالعات بالقوهبا هدف  ،1399تا  1390هاي  سالبين  ،(تمركز بر نشريات معتبر ورزشي

فراواني مطالعات را  1 جدول .ندپرداخت نشريات معتبر ورزشي شده در منتشربه بررسي مطالعات 

 دهد. شده در نشريات نشان مي چاپبه تفكيک مقاالت 

 . فراوانی مطالعات مربوط به نشریات1جدول 

 تعداد نشریه
 4 در ورزش يرفتار سازمان تيريمطالعات مد

 5 مديريت ورزشي
 5 مطالعات مديريت ورزشي

 3 يورزش تيريي كاربردي در مدها پژوهش
 5 يو رفتار حركت يورزش تيريمد
 1 در ورزش يو رفتار سازمان تيريمد

 1 يورزش يها رسانهارتباطات در  تيريمد
 1 ورزش ةتوسعو  تيريمد

 1 يورزش تيريدر مد نينو يكردهايرو
 2 يتيپژوهش در ورزش ترب

 2 در ورزش يمنابع انسان تيريمد
 2 يورزش تيريصر در مدمعا يها پژوهش

 1 در ورزش تيريو مد يولوژيزيف يها پژوهش
 1 علوم ورزش



   591   رویکرد متاآنالیز عناصر پیشایندی و پسایندی سرمایة اجتماعی در ورزش با شناسایی

 

  هاي مورد بررسي در پژوهش حاضر اشاره دارد.به شاخص 2جدول ها تحلیل داده

 Meta-analysis: correlationاطالعات فراتحلیل خالصۀ  .2جدول 

 وابسته متغیر مستقل
حجم 

 نمونه
 CI %95 وزن تصادفی ن ثابتوز اثراندازۀ  گیری نمونه

 رهبري معنوي
سرماية 

 اجتماعي
29/0 كل شمار 165  11/3  84/3  424/0 – 144/0  

 عدالت سازماني
سرماية 

 اجتماعي
159 

 ـ  تصادفي

 اي طبقه
64/0  00/3  83/3  724/0 -538 /0  

هاي  مهارت

 ارتباطي

سرماية 

 اجتماعي
205 

 ـ اي خوشه

 تصادفي
19/0  88/3  86/3  319/0-054/0  

 هوش سازماني
سرماية 

 اجتماعي
88/0 ساده  تصادفي 256  04/5  88/3  905/0-850/0  

مدي آخودكار

 شغلي

سرماية 

 اجتماعي
-26/0 ساده  تصادفي 256  04/5  88/3  144/0- 369/0-  

 رواني هاي مهارت
سرماية 

 اجتماعي
199 

 ـ اي خوشه

 تصادفي
23/0  77/3  85/3  358/0-093/0  

 خودكارآمدي
سرماية 

 عياجتما
120 

 ـ يتصادف

 يا طبقه
33/0  25/2  80/3  481/0-160/0  

 وريآ تاب
سرماية 

 اجتماعي
120 

 ـ يتصادف

 يا طبقه
30/0  25/2  80/3  455/0-128/0  

 اميد
سرماية 

 اجتماعي
120 

 ـ يتصادف

 يا طبقه
24/0  25/2  80/3  402/0-063/0  

 مشاركت ورزشي
سرماية 

 اجتماعي
384 

 ـ يتصادف

 يا خوشه
60/0  32/7  89/3  660/0-532/0  

 رهبري دانش
سرماية 

 اجتماعي
91/0 ساده  يتصادف 157  96/0  83/3  934/0-879/0  

 فكري ةسرماي
سرماية 

 اجتماعي
31/0 ساده  يتصادف 157  96/2  83/3  445/0-161/0  

 عدالت سازماني
سرماية 

 اجتماعي
163 

 ـ يتصادف

 يا طبقه
54/0  08/3  84/3  641/0-421/0  

 رفتار شهروندي
 سرماية

 اجتماعي
163 

 ـ يتصادف

 يا طبقه
47/0  08/3  84/3  582/0-341/0  
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 Meta-analysis: correlation. خالصۀ اطالعات فراتحلیل 2جدول 

 وابسته متغیر مستقل
حجم 

 نمونه
 CI %95 وزن تصادفی وزن ثابت اندازۀ اثر گیری نمونه

 بازخورد عملكرد
سرماية 

 اجتماعي
250 

هدفمند در 

 دسترس
80/0  75/4  87/3  841/0-750/0  

 سازماني فرهنگ
سرماية 

 اجتماعي
250 

هدفمند در 

 دسترس
41/0  75/4  87/3  508/0-301/0  

 ةسرماي

 شناختي روان

سرماية 

 اجتماعي
496 

 ـ اي طبقـه

ـادفي  تص
31/0  48/9  90/3  387/0-228/0  

 اي حرفهاخالق 
سرماية 

 اجتماعي
303 

هدفمند در 

 دسترس
91/0  77/5  88/3  928/0-888/0  

هاي  مهارت

 ارتباطي

سرماية 

 اجتماعي
205 

 ـ يا خوشه

 يتصادف
14/0  88/3  86/3  272/0-003/0  

 شهروندي رفتار
سرماية 

 اجتماعي
205 

 ـ يا خوشه

 يتصادف
80/0  88/3  86/3  844/0-745/0  

هاي  انجمن

 داوطلب

سرماية 

 اجتماعي
68/0 ساده يتصادف 155  92/0  83/3  757/0-585/0  

 مشاركت ورزشي
سرماية 

 اجتماعي
71/0 ساده يتصادف 155  92/0  83/3  780/0-622/0  

 ناكانون هوادار
سرماية 

 اجتماعي
82/0 ساده يتصادف 155  92/2  83/3  866/0-761/0  

 ورزش قهرماني
سرماية 

 اجتماعي
56/0 ساده يتصادف 155  92/2  83/3  645/0-441/0  

 هاي ورزشي رسانه
سرماية 

 اجتماعي
87/0 ساده يتصادف 155  92/2  83/3  904/0-826/0  

 ورزش آييني
سرماية 

 اجتماعي
61/0 ساده يتصادف 155  92/2  83/3  700/0-500/0  

 ارزیابی کیفیت

تک متغيرهاي اثرگذار بر سرماية اجتماعي با رنگ بنفش و به  تکاثر اندازة ، 1در نمودار جنگل

آبي و به شكل لوزي اثر كلي ثابت و تصادفي با رنگ اندازة شكل مربع به تفكيک هر متغير همراه 

                                                                                                                            
1. forest chart 
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اثر جزئي فاصلة اندازة نشان داده شده است. موقعيت ارتباطي هر متغير با سازة سرماية اجتماعي )

شده  ارائهاثر اندازة با وزن و . روي نمودار جنگل ارائه شده است در قالب مربع اثر كلي(اندازة با 

 اطالعات فراتحليل متناسب است.خالصة  2 در جدول

 
 ودار جنگلنم .1شکل 

 مفروضة همگنی

Iو  Q از آزمون، به منظور بررسي مفروضة همگني
و  Qزياد مقدار استفاده شد. )ناسازگاري(  2

هايي كه اين آزمون  . به دليل محدوديتاستناهمگوني مطالعات  بيانگر( > p 05/0)سطح معناداري 

 دارد، آمارة
1
I
2
 25مقادير اين آماره اگر  ،ليرود. به طور ك به كار مي ناهمگني شدت براي تشخيص 

با شود.  متوسط و باال تفسير ميو  ناهمگوني پايين ،ترتيب به ،باشددرصد  75درصد و  50و  درصد

ناهمگوني متغيرهاي اثرگذار بر سرماية  بيانگر Q (512/1200)P (0001/0) توجه به مقدار

Iهمچنين مقدار . اجتماعي است
غيرهاي اثرگذار بر سرماية ناهمگوني شديد مت بيانگر( 92/97) 2

وع متغيرهاي تحقيق، نپراكندگي و و  به دليل حجم ،در ارتباط با ناهمگني نتايج اجتماعي است.

سيستماتيک از مرور طبيعي در مطالعات موضوعي اين ناهمگني تا حد زيادي قابل توجيه است و 

 .رود به شمار مينوع فراتحليل 

                                                                                                                            
1. inconsistency 
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 خطای انتشار ةمفروض

هاي  خطاي انتشار است كه ناشي از انتشار پژوهش ةمفروضاصلي فراتحليل  يكي از مفروضات

 بودن دسترسيبر  هزينه  به مطالعات، ي، عدم دسترسنشده چاپهاي  شده و عدم انتشار پژوهش چاپ

)توازن و  كه موجب مخدوش شدن اعتبار نتايج فراتحليل مشكالتي. از ستو انواع خطاها ،به منابع

زماني خاص در  ةفاصلمطالعاتي است كه در  همةعدم دسترسي محقق به  شود يم ها( اعتبار داده

 1اند. به منظور بررسي اين فرض از روش رگرسيوني اِگر انجام شده شده بررسي مورد موضوع

رگرسيوني با سطح مورد انتظار تفاوت داشته باشد، علت آن ممكن است . اگر خط استفاده شد

اصل از بررسي روش رگرسيون خطي اِگر به منظور بررسي سوگيري انتشار باشد. نتايج ح

 فاصلة اطمينان، 842/0 نتايج رگرسيوني خطي اِگر برابر با .است 3 سوگيري انتشار به شرح جدول

95% CI (38/14- - 06/16) بيانگر اين مطلب است كه است. نتايج ( 91/0) و سطح معناداري

و خطاي  شود و عدم سوگيري انتشار تأييد ميمبني بر متقارن بودن نمودار قيفي  صفرفرض 

خطاي انتشاري هم وجود داشته اگر  ،بنابراين انتشاري كه وجود دارد نيز در حد قابل قبول است.

 كند. اي است كه بر اعتبار مطالعات خللي وارد نمي گونه، اين خطا به باشد

 (Test for heterogeneity; Publication bias) و سویش انتشار اثراندازۀ بررسی همگنی  .3جدول 

Egger's test Q 512/1200  

Intercept 842/0  DF 25 

95% CI 38/14-  - 06/16  Significance level P < 000/0  

Significance level P = 9100/0  I2 (inconsistency) 92/97%  

  95% CI for I2 51/97- 26/98  

 اثراندازة معناداری 

است كه مقدار هر دو مدل در يک سطح  0.582اس مدل ثابت و تصادفي اثر كلي بر اساندازة 

اطمينان فاصلة به دليل  ،اما به صورت كلي. كند تفاوتي ايجاد نمييک هستند و گزارش هر 

اساس شاخص  . برشوداستفاده مي ارزيابيبراي اين شاخص  از  كارانة مدل تصادفي، بيشتر محافظه

 p (<0.001)و  ،CI (0.444 to 0.694)، z (6.901) %95 اطمينانة فاصلبا  582/0اثر كلي اندازة 

                                                                                                                            
1. egger's 
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 0آماري معناداري با عدد آمده تفاوت  دست بهاثر اندازة شود كه مقدار همبستگي و  مشخص مي

اي  رابطهبه لحاظ آماري يعني رابطة بين متغيرهاي پيشايندي مورد نظر با سرماية اجتماعي . دارد

 است. معنادار

 1یج آزمون معنادارینتا .4جدول 

 Sample 

size 
Correlation coefficient 95% CI z p 

 fixed effects 5281 582/0 اثر ثابت
564/0  - 

600/0  
009/48 001/0 

 random اثر تصادفي

effects 
5281 582/0 

444/0  - 

649/0  
901/6 001/0 

 

 اين شاخص،در  .شد استفاده( Rشدت اثر )دامنة  از شاخص مطالعات 2شدت اثرتحليل  براي

. با شوند زياد تفسير مي 5/0متوسط، باالتر از  5/0تا  3/0 بين ضعيف، 3/0تا  1/0اثرهاي بين اندازة 

مطالعات داراي شدت درصد  7/23، درصد مطالعات داراي شدت اثر ضعيف 7/23توجه به نتايج 

 .بودند اعيسرماية اجتمدرصد مطالعات داراي شدت اثر قوي بر  84/53و  ،اثر متوسط

 شدت اثر .5جدول 

 f %f (R)شدت اثر 
 7/23 6 3/0كمتر از 

 7/23 6 5/0ـ 3/0

 84/53 14 5/0بيشتر از 

TOTAL 26 0/100 
 

 متغير معادل 6اثر كم، اندازة با  07/23متغير معادل  5 متغير 26از ميان  6 توجه به جدول با

از ميان  .شناسايي شدنداثر زياد اندازة  با 84/53متغير معادل  14و  ،ر متوسطاثاندازة با  07/23

هاي  بيشترين و مهارتدرصد  91اثر اندازة اي با  هاي سرماية اجتماعي، اخالق حرفه شرانيپ

 اثر را بر سرماية اجتماعي دارند.اندازة كمترين  درصد 19 ارتباطي با

                                                                                                                            
1. meta-analysis 

2. effect intensity 
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 ها تحلیل داده

 سرماية اجتماعيبر  مؤثر مورد عوامل هايي كه در حيطة ورزش در پژوهش 6 در جدول

اثر، اندازة گيري،  )پسايندهاي سرماية اجتماعي(، متغيرهاي مستقل، حجم نمونه، روش نمونه

 .است ارائه شده انجام گرفته (p(، مقدار )zهاي ثابت و تصادفي، مقدار ) وزن

 1اطالعات فراتحلیلخالصۀ . 6 جدول

 وابسته متغیر مستقل
حجم 

 نمونه
 گیری نمونه

 اندازۀ

 اثر
 وزن ثابت

وزن 

 تصادفی
95% CI 

 ياجتماع ةيسرما
سرماية 

 شناختي روان
30/0 كل شمار 165  33/3  54/4  433/0-154/0  

 350 مشاركت ياجتماع ةيسرما
 ـ اي خوشه

 مرحله
42/0  14/7  65/4  503/0-330/0  

 263 فكري ةسرماي ياجتماع ةيسرما
 ـ اي طبقه

 تصادفي
48/0  35/5  61/4  568/0-381/0  

02/0 تصادفي ساده 202 بالندگي ياجتماع ةياسرم  09/4  58/4  158/0-118/0-  

 314 رفتار شهروندي ياجتماع ةيسرما
 ـ تصادفي

 اي طبقه
46/0  40/6  63/4  543/0-368/0  

91/0 تصادفي ساده 150 فكري ةسرماي ياجتماع ةيسرما  02/3  52/4  934/0-878/0  

67/0 تصادفي 150 عملكرد سازماني ياجتماع ةيسرما  02/3  52/4  750/0-571/0  

57/0 تصادفي ساده 109 تهعد ياجتماع ةيسرما  18/2  44/4  685/0-428/0  

51/0 اي خوشه 250 كيفيت زندگي ياجتماع ةيسرما  08/5  61/4  596/0-412/0  

22/4 18/0 تصادفي ساده 208 ينيفرآكار ياجتماع ةيسرما  58/4  308/0-045/0  

96/4 69/0 تصادفي ساده 204 خوب يحكمران ياجتماع ةيسرما  60/4  751/0-618/0  

72/0 تصادفي ساده 103 مديريت دانش ياجتماع ةيسرما  06/2  42/4  802/0-612/0  

59/0 تصادفي ساده 498 وفاداري ياجتماع ةيسرما  17/6  63/4  685/0-545/0  

-53/0 شمار تمام 240 سكوت سازماني ياجتماع ةيسرما  48/1  31/4  510/0-100/0  

 250 پيوند كاري ياجتماع ةيسرما
هدفمند در 

 دسترس
41/0  66/3  56/4  524/0-281/0  

 ياجتماع ةيسرما
اخالق 

 شهروندي
303 

هدفمند در 

 دسترس
62/0  20/2  44/4  513/0-185/0  

                                                                                                                            
1. meta-analysis: correlation 
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 . خالصۀ اطالعات فراتحلیل6جدول ادامۀ 

 وابسته متغیر مستقل
حجم 

 نمونه
 گیری نمونه

اندازۀ 

 اثر
 وزن ثابت

وزن 

 تصادفی
95% CI 

32/0 شمار تمام 75 كارآفريني ياجتماع ةيسرما  19/1  22/4  747/0-423/0  

41/0 تصادفي ساده 181 تعهد ياجتماع ةيسرما  06/10  67/4  645/0-529/0  

 850 وري هبهر ياجتماع ةيسرما
ـ   يتصادف

 يا طبقه
36/0  26/4  58/4  771/0-636/0  

61/0 شمار تمام 200 اشتياق شغلي ياجتماع ةيسرما  18/10  67/4  644/0-530/0  

 492 وفاداري ياجتماع ةيسرما
 ـ يتصادف

 اي خوشه
59/0  87/4  60/4  432/0/615/0-  

 220 رضايت ياجتماع ةيسرما
 ـ يتصادف

 يا طبقه
71/0  08/5  61/4  508/0-301/0  

 ارزیابی کیفیت

اجتماعي با رنگ بنفش و به شكل تک متغيرهاي اثرگذار بر سرماية  تکاثر اندازة در نمودار جنگل، 

اثر كلي ثابت و تصادفي با رنگ آبي و به شكل لوزي نشان اندازة مربع به تفكيک هر متغير همراه 

روي نمودار  داده شده است. موقعيت ارتباطي هر متغير با سازة سرماية اجتماعي در قالب مربع

اطالعات فراتحليل خالصة  6 دولشده در ج ارائهاثر اندازة با وزن و  .جنگل ارائه شده است

 همخوان است.

 
 . نمودار جنگل2شکل 
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 (Test for heterogeneity; Publication bias) اثر و سویش انتشاراندازۀ . بررسی همگنی 7جدول 

Egger's test Q 865/652  

Intercept 1679/0  DF 21 

95% CI 819/9-  - 155/10  Significance level P < 000/0  

Significance level P = 972/0  I2 (inconsistency) 78/96%  

  95% CI for I2 97/95  - 44/97  

 بررسی همگنی

. سرماية اجتماعي است پيامديمتغيرهاي ناهمگوني  بيانگر Q (865/652) P (000/0)مقدار 

Iهمچنين مقدار 
 ناهمگوني شديد متغيرهاي اثرپذير سرماية اجتماعي است. بيانگر (78/96) 2

 سوگیری انتشار

سطح  ، وCI (97/95 - 44/97) %95 فاصلة اطمينان ،1679/0 برابر با رنتايج رگرسيوني خطي اِگ

مبني بر متقارن بودن نمودار قيفي  0بيانگر اين مطلب است كه فرض  است. نتايج 972/0 داريمعنا

 قابل قبولي است و خطاي انتشاري كه وجود دارد نيز در حد شود و عدم سوگيري انتشار تأييد مي

 و در حدي نيست كه اعتبار و كيفيت تحقيق را زير سؤل ببرد.

 اثراندازة معناداری 

اطمينان فاصلة است كه به صورت كلي به دليل  489/0 اثر كلي بر اساس مدل تصادفياندازة 

اندازة ص اساس شاخ . بركنند مي ارزيابي اثر كلي تصادفي رااندازة كارانة مدل تصادفي بيشتر  محافظه

 p (001/0)و  CI (605/0- 366/0 ،)z (703/6) %95اطمينان فاصلة با  489/0 اثر كلي تصادفي

. دارد 0ا عدد آمده تفاوت آماري معناداري ب دست بهاثر اندازة شود كه مقدار همبستگي و  مشخص مي

 است. عنادارميعني رابطة بين سرماية اجتماعي با متغيرهاي پسايندي )وابسته( به لحاظ آماري 

 . نتایج آزمون معناداری8جدول 
 Sample size Correlation coefficient 95% CI z p 

fixed effects 4928 489/0اثر ثابت   468/0  - 510/0  323/37  001/0 

 randomاثر تصادفي 

effects 
4928 459/0  605/0- 366/0  703/6  001/0 
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 شدت اثر .9جدول 

(R) f %f 
 63/13 3 3/0كمتر از 

3/0- 5/0 7 81/31 

 54/54 12 5/0بيشتر از 

TOTAL 22 0/100 
 

متغير معادل  7، اثر كماندازة با  63/13متغير معادل  3 متغير 22از ميان ،  9توجه به جدول با

. از ميان شناسايي شدند زياد اثراندازة  با 54/54 متغير معادل 12و  ،اثر متوسطاندازة با  81/31

كمترين  02/0بيشترين و بالندگي با  91/0 اثراندازة ماية اجتماعي، سرماية فكري با پسايندهاي سر

كه شناسايي  ،در انتها و با توجه به هدف كلي پژوهش اثر را به خود اختصاص دادند.اندازة 

متغيرهاي همة  ،آناليزي بود ي با رويكرد متامتغيرهاي اثرگذار و اثرپذير در مطالعات كمّ

 است كه برخي درخور يادآورياست. اين نكته نيز  آمده 3 )غيرتكراري( در شكلشده  شناسايي

 متغيرها به دليل تكراري بودن آنان در مطالعات مختلف در مدل نهايي حذف شدند.

 
 . پیشایندها و پسایندهای سرمایۀ اجتماعی در ورزش3شکل 
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 بحث

 ،اند شدههاي متفاوت اجرا  نمونهروي  كه ،هاي مختلف سازي نتايج پژوهش يكپارچهفراتحليل با 

دهد. در اين روش، نتايج مطالعات پيشين با  تري از اثر متغيرهاي گوناگون ارائه مي ديدگاه جامع

. شود ميها تحليل  ديگر تركيب و ميزان تأثير هر عامل و ميزان اهميت هر يک از آن يک

وهشي مديريت ورزشي داخل پژ ـ در نشريات علمي سرماية اجتماعي بارةزيادي درهاي  ژوهشپ

 سرماية اجتماعي دركشور به چاپ رسيده است كه متغيرهاي متفاوت و مشابه زيادي را در مورد 

، لزوم تحقيقي ها تناقضپراكندگي مطالعات و وجود برخي  لبه دلي ،اما. اند كرده ورزش بررسي

منظور، از ين دب .شود ميبندي كند احساس  جمعها را بررسي و  جامع كه بتواند نتايج اين مقاله

منزلة به  1399شده در نشريات معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا سال  منتشرهاي  پژوهش

در اين مطالعه اولين متاآناليز براي ارزيابي سرماية اجتماعي در ورزش است كه  .شدنمونه استفاده 

پيامدهاي سرماية  پيشايندها و رةبا استفاده از روش فراتحليل نتايج تحقيقات گوناگون درباآن 

تحليل  ي در ورزشمرتبط با موضوع سرماية اجتماعمطالعة  34در نهايت  .اجتماعي بررسي شد

برخي . گرفته، محققان مطالعات را به دو دسته تقسيم كردند صورتبا بررسي دقيق مطالعات  .شد

العات سرماية اجتماعي را سازة از مطالعات متغير سرماية اجتماعي را سازة وابسته و برخي از مط

متغيرهاي پيشايندي و دسته مطالعة حاضر نتايج به دو  در بنابراين. مستقل در نظر گرفته بودند

 شد.پسايندي سرماية اجتماعي در ورزش تقسيم 

 هوش  ي،ارتباط يها مهارت، سازماني عدالتي، معنو يرهبرمتغيرهاي  دادنتايج پژوهش نشان 

 مشاركت، ديام  ي،ورآ تابي، خودكارآمدي، روان يها مهارت، شغلي ديمآخودكاري، سازمان

، عملكرد بازخوردي، شهروند رفتاري، سازمان عدالتي، فكر يةسرما، دانش يرهبري، ورزش

ي، داوطلب يها انجمني، شهروند رفتاري، ا حرفه اخالقي، شناخت روان يةسرماي، سازمان فرهنگ

هاي  سازه ينييآ ورزشو  ،يورزش يها رسانهي، قهرمان زشور، ناهوادار كانوني، ورزش مشاركت

 .هستندمستقل و اثرگذار بر سرماية اجتماعي 

هاي ارتباطي، خودكارآمدي شغلي،  از ميان متغيرهاي مستقل متغيرهاي رهبري معنوي، مهارت

واني، متغيرهاي خودكارآمدي ر؛ اثر كماندازة با  07/23 آوري معادل تاب ،هاي رواني، اميد مهارت
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 شناختي، رفتار شهروندي معادل سرماية فكري، رفتار شهروندي، فرهنگ سازماني، سرماية روان

و متغيرهاي عدالت سازماني، هوش سازماني، رهبري دانش، بازخورد  ؛اثر متوسطاندازة با  07/23

هاي داوطلبي، مشاركت ورزشي، كانون  اي، رفتار شهروندي، انجمن عملكرد، اخالق حرفه

اثر زياد اندازة  با 84/53هاي ورزشي، ورزش آييني معادل  اري، ورزش قهرماني، رسانههواد

بيشترين و  91/0 اثراندازة اي با  هاي سرماية اجتماعي اخالق حرفه . از ميان پيشرانشناسايي شدند

ر و د ه طور خاصب  بر سرماية اجتماعي دارند. اثر رااندازة كمترين  14/0هاي ارتباطي با  مهارت

 اخالق نشان داد( 1397)همكارانش نظري و  نتايج معادالت ساختاري همخواني مطالعات،

 رسد دليل احتمالي همخواني اين به نظر مي .گذارد مياجتماعي  ةاي اثر مثبت معنادار بر سرماي حرفه

هاي مختلف ايفا  در حوزه نقش بسيار مهمي سرماية اجتماعياي و  حرفه خالقاباشد كه امروزه 

ها و هنجارهايي را دروني كرده و پذيرفته  برحسب اينكه افراد يک سازمان چه ارزش زيرا. كنند يم

دهندة سرماية اجتماع و  افزايشتوجه به عوامل  .بودخواهد  متفاوت كار و ميزان آن شيوةباشند 

كه است مهمي  هاي راه از يزيرا رعايت عدالت يك .شايان دارد يتاهم سازمانيويژه عدالت  به

آكنده از  محيطي، بتوانند يعدالت سازمان ياز مزايا مندي بهرهعالوه بر  ،دهد مي ياريها را  سازمان

 همكارانسرماية اجتماعي فراهم كنند و به دستاوردي مهم در اين زمينه دست يابند )صابري و 

و  ؛ قنبريSözbilir 2018) از جمله در مطالعات مختلف  ،همخواني نتايجدر باب (. 1394

 .Luo et al ؛Miković et al. 2020 ؛1397؛ نظري و همكاران 1397پور  نيک؛ 1399 قلي سلطان

 اثر كلي براندازة اساس شاخص  . براندقرار گرفته بررسي و تأييد مورد  ،متغيرهاي حاضر (2021

 p و ،CI (649/0 – 444/0) ،z (901/6) %95اطمينان  ةفاصلبا  582/0 مدل ثابت و تصادفيمبناي 

آمده تفاوت آماري معناداري با عدد  دست بهاثر اندازة شود مقدار همبستگي و  مشخص مي( 001/0)

معنادار يعني رابطة بين متغيرهاي پيشايندي مورد نظر با سرماية اجتماعي به لحاظ آماري . دارد 0

توجه به  همگني متغيرهاي اثرگذار بر سرماية اجتماعي نشان داد با است. نتايج بررسي مفروضة

ناهمگوني متغيرهاي اثرگذار بر سرماية اجتماعي و  بيانگر Q (512/1200 )p (0001/0<)مقدار 

Iمقدار 
 ناهمگوني شديد متغيرهاي اثرگذار بر سرماية اجتماعي است. بيانگر%( 92/97) 2
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ي، ختشنا روان ةيسرمانتايج نشان داد متغيرهاي  ،سرماية اجتماعيوابستة در ارتباط با متغيرهاي 

ي، نيفرآكاري، زندگ تيفيك، هدعتي، سازمان عملكردي، فكر يةسرماي، شهروند رفتاري، بالندگ، مشاركت

، تعهدي، نيكارآفري، شهروند اخالقي، كار ونديپي، سازمان سكوت، دانش تيريمد، خوب يحكمران

 ند.هستسرماية اجتماعي وابستة هاي  سازه تيرضاي، وفاداري، شغل اقياشتي، ور هبهر

متغيرهاي  اثر كم؛اندازة با  63/13شناختي، بالندگي، كارآفريني معادل  متغيرهاي سرماية روان

با  81/31معادل  وري بهرهكاري، كارآفريني، تعهد،  مشاركت، سرماية فكري، رفتار شهروندي، پيوند

راني، و متغيرهاي سرماية فكري، عملكرد سازماني، تعهد، كيفيت زندگي، حكم ،اثر متوسطاندازة 

، رضايت وفاداريمديريت دانش، وفاداري، سكوت سازماني، اخالق شهروندي، اشتياق شغلي، 

. از ميان پسايندهاي سرماية اجتماعي، سرماية فكري شناسايي شدند اثر زياداندازة با  54/54معادل 

ختصاص دادند. را به خود ا مقداركمترين  02/0 اندازة اثر بيشترين و بالندگي با 91/0اثر اندازة با 

ها به طور كلي افزايش  فكري آن ةسرماي سرماية اجتماعيبا افزايش براي نمونه و به طور خاص 

گذاري در  سرمايهبا  ( همخواني دارد.1392مهنام )( و 1389ايرواني )يابد كه اين با تحقيقات  مي

اعتماد اجتماعي  و ،روابط اجتماعي، هنجارهاي همياري ةشبكسازمان در ابعاد  سرماية اجتماعي

 ةسرماي ،ساختاري ةسرمايانساني،  ةسرمايشامل  ـ فكري كاركنان ةسرمايتوان انتظار داشت  مي

هاي  سرماية اجتماعي با ايجاد اعتماد متقابل و درگير كردن افراد در شبكه. افزايش يابد ـ اي رابطه

هاي اجتماعي و در نتيجه بندي افراد به هنجار يروابط انساني موجب بهبود روابط انساني و پا

سازماني، داراي  درونه بر داشتن ارتباطات الوع ،سازمانهر . شود افزايش كيفيت زندگي آنان مي

تأثيرگذار و تأثيرپذير  ةرابطكه از نوع  ،يط بيرون از سازمان است. اين رابطه راحنوعي رابطه با م

متغيرهاي پسايندي حاضر از . اد كردآن سازمان قلمد سرماية اجتماعي يا گونهتوان به  است، مي

 ;Ko et al. 2018؛  Koohi 2020 ;ر مطالعات مختلف )اي هستند كه د متغيرهاي اصلي وابسته

Ahn & Kim Lane et al. 2020; Chen et al. 2018; Hrytsaienko et al. 2019; Minhaj et al. 2021; 

et al. 2020  Miković2018;  Tipu & Fantazy2017;  نيز ارتباط سرماية 1399نجيب و صديقي ؛ )

اثر كلي تصادفي سرماية اندازة  ه است. نتايج آزمون معناداري نشان دادشدها تأييد  اجتماعي با آن

اطمينان فاصلة با  (489/0) اثر كلي تصادفياندازة اساس شاخص  براجتماعي بر متغيرهاي وابسته 

95% CI (605/0- 366)، z (703/6)،  وp (001/0) اندازة شود كه مقدار همبستگي و  مشخص مي
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يعني رابطة بين سرماية اجتماعي با . دارد 0آمده تفاوت آماري معناداري با عدد  دست بهاثر 

 متغيرهاي پسايندي )وابسته( به لحاظ آماري معنادار است.

. دهد مي را نشانارتباط كلي مثبت و معنادار سرماية اجتماعي با متغيرهاي وابسته  وضعيتاين 

 Qمقدار همگني متغيرهاي اثرگذار بر سرماية اجتماعي نشان داد با توجه به مفروضة نتايج بررسي 

(856/652)، P(000/0 ) همچنين  دهد. را نشان ميناهمگوني متغيرهاي اثرگذار بر سرماية اجتماعي

Iمقدار ناسازگاري 
ايندي مرتبط با دهندة ناهمگوني شديد متغيرهاي پس نشان (78/96)( 96.78%) 2

 .استسرماية اجتماعي 

  نتیجه

از   .در تأييد مطالعات پيشين، عوامل مختلفي در ايجاد و حفظ سرماية اجتماعي تأثيرگذار است

مؤثر در تقويت و حفظ بسياري از عوامل است.  يپيشران عاملمنزلة سرماية اجتماعي به  ،طرفي

اين  ،روي سرماية اجتماعي صورت گرفته شتهچند سال گذ طيتحقيقات مستمري كه  با وجود ،اما

در  سرماية اجتماعيگرفته در ارتباط با متغيرهاي اثرپذير و اثرگذار بر  صورتاولين متاآناليز تحقيق 

هاي مرتبط با سرماية اجتماعي در حوزة ورزش، ضرورت  ورزش است. با توجه به توسعة پژوهش

 رسد. به نظر مياين پژوهش به صورت متاآناليز بديهي و مبرهن 

اين پژوهش بررسي و شناسايي عوامل پيشايندي و پيامدي از هدف شد، گونه كه بيان  همان

 گرفته در اين حوزه، صورتبندي مطالعات  جمعبا بررسي و  سرماية اجتماعي در ورزش بود.

. ندكرد تقسيم ،اينديعوامل پيشايندي و عوامل پيش ،شده را در دو سطح بررسيمحققان متغيرهاي 

سرماية اجتماعي چه به عنوان عامل اثرگذار و چه به  اثر تصادفي و ثابت نشان داداندازة نتايج 

 ورزشحوزة در مطالعات مرتبط با محبوب و معنادار و  اي پركاربرد سازهعنوان عامل اثرپذير 

ظ و حف و ايجاد هب و مديران ورزشيمسئوالن و  گذاران توجه سياستبنابراين، . شود محسوب مي

 .رسد به نظر ميارتقاي اين مهم در قالب قابليتي راهبردي ضروري 

گذارد كه محققان مختلف از زوايايي مختلف به  بررسي مطالعات نيز بر اين ادعا صحه مي

سرماية  گرفته در ورزش صورتاند و نتايج حاصل از متاآناليز تحقيقات  پرداخته سرماية اجتماعي

هاي مديريتي،  ين سازهيدر تبزيادي داند كه قابليت  ميمحققان ن اي رايج بي اجتماعي را سازه
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دهد سرماية  نشان مي لتحليو فرهنگي دارد. اين فرا ،شناختي روانشناختي،  جامعه سازماني، 

در  شود. هاي مثبت در ارتباط است و باعث بهبود يا تسهيل آنان مي اجتماعي با بسياري از سازه

اية اجتماعي مبحثي فراگير و گسترده در حوزة ورزش است، براي آخر، با توجه به اينكه سرم

 در ورزش سرماية اجتماعيمانند  ـ ررسي مطالعات تخصصيب، و تعميم نتايج تر عميقتحليل 

مانند وزارت ورزش و جوانان، كميتة  ،هاي باالدستي ورزشي سازمان قهرماني، ورزش همگاني و

 .رسد ضروري به نظر ميـ  جامعة هدفبه تفكيک  ، نكل ورزش و جوانا ادارة و  ،ملي المپيک

 های پیش روی تحقیقات آینده انداز چشمهای و  محدودیت

در مورد متغيرهاي پيشايندي و پسايندي سرماية اجتماعي براي  وسيع ينتايج اين متاآناليز بينش

اتحليلي مانند ساير مطالعات فر اين مطالعه نيز  ،اين وجود با . سازد فراهم ميمحققان 

از جمله معيار زبان، براي متاآناليز حاضر يكي از  ،. معيارها و شرايط وروديداشت يهاي محدوديت

مطالعاتي كه بنابراين، داخلي بود.  ةشد چاپمحدود به مقاالت  . اين فراتحليلبودها  اين محدوديت

ده يكي ديگر از اين نش چاپالين و  هاي آن . عدم بررسي محتواندنشدبررسي  ندبه زبان التين بود

براي بررسي  ،حاضرمطالعة در . كندايجاد جزئي در نتايج تغييراتي  تواند ميكه بود ها  محدوديت

اثرهاي اصلي و شناسايي متغيرهاي مرتبط با سرماية اجتماعي اندازة كاري فراتر از محاسبة  ،نتايج

سازد. البته اين  نيز محدود ميتعميم نتايج و تبيين و تحليل دقيق را موضوع كه اين  شدانجام ن

محدوديت مربوط به ماهيت تحقيقات متاآناليز است و ساير مطالعات نيز به دليل ماهيت كيفي آنان 

تحقيقات فراتحليل را نداشتند كه مانع از گنجاندن نتايج آنان در دايرة قابليت قرار گرفتن در 

بررسي روابط بين  امكاناآناليز، گرچه نيز در متشد. ماهيت مقطعي مطالعات موجود  مطالعة حاضر

ها را  ي بين سازهتوان با اين تحقيقات اثر عميق و علّ نمي ،آورد متغيرها را به طور سطحي فراهم مي

هاي  و ساير متغيرها از طرح سرماية اجتماعيبراي بررسي روابط بين  بايد ،بنابراينكرد. استنباط 

تحقيقات خالف بر ،شتريبيجزئيات نگر روابط را با  يندهآهاي  زيرا طرح. كردنگر استفاده  آينده

 كنند. ميبررسي  ،فراتحليلي
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