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 یروابط علّ یریپذرییتغ یپژوهش حاضر، بررس یهدف از اجرا   

در ورزشکاران نخبه  یلیتحص دیعزّت نفس و ام ،یاجتماع هیسرما

 یمعادالت ساختار لیمنظور از روش تحل نیبود. بد یو انفراد یمیت
 ینخبه ورزش انیدانشجو هیمشتمل بر کل یاستفاده شد. جامعه آمار

 یکشور، ط ییدانشجو یورزش یادهایمپبود که در ال لیشاغل به تحص
 نیمدال شده بودند. از ا افتیموفق به در 5331تا  5335 یهاسال

 یریگورزشکار نخبه با استفاده از روش نمونه 343جامعه، تعداد 
 یهاافراد در ورزش نینفر از ا 545متناسب انتخاب شدند که  یاهطبق

ها با داشتند. داده تیالفع یانفراد یهادر ورزش گرینفر د 953و  یمیت

(، عزت 5334) یمبارک یاجتماع هیسرما یهااستفاده از پرسشنامه
 یو سامان یسهراب یلیتحص دیام اسی( و مق5311نفس روزنبرگ )

افزار شدند. مدل مفروض پژوهش با کمک نرم ی( گردآور9555)
 لیمورد تحل یو انفراد یمیدو گروه ورزشکاران ت یبرا موسیا یآمار

درصد و مدل  91  یمیمدل گروه ورزش ت ج،یگرفت. مطابق با نتا رقرا

 نییرا تب یلیتحص دیام راتییدرصد از تغ 45 یگروه ورزش انفراد
و مشارکت  یدو مؤلفه اعتماد اجتماع ،یمی. در ورزشکاران تکنندیم

داشتند. اما در گروه ورزشکاران  یلیتحص دیبر ام میاثر مستق یاجتماع
 یلیتحص دیبر ام میاثر مستق یاجتماع تیحما ؤلفهتنها م ،یانفراد

مشخص شد که فقط در  زین میرمستقیاثرات غ ینشان داد. در بررس
 یهامؤلفه نیه برابط یگرعزت نفس قادر به واسطه ،یمیگروه ت

عزت  ،ی. اما در گروه انفرادستین یلیتحص دیو ام یاجتماع هیسرما

متقابل و انسجام  ابطرو ت،یحما یهامؤلفه نیا نینفس رابطه ب
بر  جیکند. در آخر، نتا یم یگررا واسطه یلیتحص دیبا ام یاجتماع

آن  یشد و بر مبنا نییتب نیشیپ قاتیو تحق ینظر یمبان یمبنا
 .دیارائه گرد جینتا یریجهت بکارگ یشنهاداتیپ

 هاي کليديواژه
 دیعزت نفس، ام ،یاجتماع هیسرما ،یو انفراد یمیورزش ت     

 .یلیتحص

 
 

   The objective of this research was to investigate 

the variability of causal relationships between social 

capital, self-esteem, and academic hope in team and 

individual elite athletes. For this purpose, structural 

equation analysis method was used. The population 
of research included all elite sports students, who 

could win the medal in Iran’s Students Sports 

Olympiads during the years 2012 to 2016. Among 

them, 349 elite athletes were selected using 

proportional stratified sampling method, which 140 
of them were active in team sports and 209 of them 

were active in individual sports. The data were 

collected using the questionnaires of Mobaraki 

Social Capital Questionnaire (2005), Rosenberg 

Self-esteem Questionnaire (1965), and Sohrabi and 
Samani Academic Hope Scale (2011). The assumed 

model of the research was analyzed using Imus 

software for groups of team and individual athletes. 

According to the results, the team sports group and 

individual sports group model explain 25% and 41% 
of the changes in the hope variations, respectively. 

In team athletes, two components of social trust and 

social participation had a direct impact on academic 

hope. However, in the individual athletes group, 

only the component of social support showed a 
direct impact on academic hope. Investigating the 

indirect impacts revealed that only in the team 

group, self-esteem is not able to mediate the 

relationship between the components of social 

capital and academic hope. However, in the 
individual group, self-esteem mediates the 

relationship between the components of social 

support, mutual relations, social cohesion, and 

academic hope. Finally, the results were explained 

based on the theoretical principles and previous 
studies and some recommendations were provided 

to use its results. 

Keywords:  Team and individual sports, 

Social capital, Self-esteem, Academic hope.
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 مقدمه

 ریبشر را تحت تأث یمختلف زندگ یهاعرصهامروزه ورزش 
وج وه  یانس ان میعظ  هیسرما کیقرار داده است و به عنوان 

از نظ ر  نک هیبه خود گرفته است. ورزش عالوه ب ر ا یمتفاوت

 یهادر عرص ه توان دیاس ت، م  هیس رما یو اقتص اد یانسان
باشد. چرا  سازهیسرما زین یو اجتماع یتیترب ،یاسیس ،یفرهنگ

ب ا  توان دیاس ت ک ه م  یکه نهاد ورزش دارای منابع خاص 
را در دسترس ورزشکاران ق رار  ییهاهیگوناگون سرما هایوهیش

(. در واق  ع، 19دهن  ده اس  ت )آن  ان پاداش یده  د ک  ه ب  را
و هم در س طح  افتهیهای ورزشی هم در سطح سازمان فعالیت

توانن د باع    یم ک هیافته ای ن قابلی ت را دارن د غیرس ازمان

بخشی و ایجاد روحیة اجتماعی در جامعه گردند انگیزش، الهام
(. کمک به رشد و تحول روانی   اجتماعی اف راد جامع ه، 35)

تحکیم معاشرت جمعی و تسهیل دستیابی به رشد مس ؤولیت 

باش د. کارکرده ای مه م ورزش می گریاجتماعی و فردی از د
ای ب رای ایج اد به عنوان وسیله تواندنحو که ورزش می نیبد

روابط دوستانه و ارتباطات اجتماعی جدید به ویژه بین طبقات 

مختلف از لحاظ مذهب و قومیت مورد استفاده قرار گی رد. ب ه 
تواند موجب ایجاد ارتب ا  های ورزشی میعبارت بهتر، فعالیت

هم ان  نیهای اجتماعی مختلف شود و اها در شبکهبین گروه
، مح ور یاجتم اع هیت که امروزه تحت عنوان سرمااس یزیچ

مختلف قرار گرفت ه اس ت.  یعلم یهابح  متحصصان رشته
مختلف باع  ش ده ک ه  یهادر حوزه یاجتماع هیکاربرد سرما

 نیو ب ه هم  ردی بسیار متفاوتی به خود بگ یمفهوم معان نیا

(. 41بروز کرده است ) زین ییدر تعریف آن اختالف نظرها لیدل
 نی ا ،یاجتماع هیسرما هیطرح نظر شگامانی( از پ5331) ویبورد

 فیبالقوه تعر ای یاز منابع واقع یامفهوم را به عنوان مجموعه

 ییآشنا یِاجتماع نیعامل ای گرانیباز انیکه در روابط م کندیم
 نیمفهوم، همچن  نیگرفته است. ا یگروه، جا کیمتقابل در 

 یه اتیدارد ک ه فعال یها، هنجاره ا و ادراک اتاشاره به شبکه
 کن دیم  لیاف راد را تس ه یهاگروه نیهمکارانه در درون و ب

نهفت ه در پش ت  یادیبن دهیا زی( ن5333) 1(. از نظر کلمن35)
 قی از طر توان دیف رد م  کی است که  نیا یاجتماع هیسرما

را ب ه دس ت آورد. ب ه  ییهاافراد ارزش گریانباشتن روابط با د

ب ه  یش تریب یدسترس  از،یکه افراد به هنگام ن یوقت یعبارت
 هیافراد سرما نیکه ا شودیداشته باشند، گفته م یتیمنابع حما
 یب را یش تریش انس ب ج ه،یدارند و در نت یشتریب یاجتماع

 فیتعار نی(. با توجه به ا34، 13خود دارند ) به اهداف یابیدست

                                                                     
1. kelman 

در  یاست که سرمایه اجتماعی را مفه وم نیر اپراکنده راه بهت
 گر،یکدیاز  تیحما رینظ ییهاکه متشکل از مؤلفه میرینظر بگ

رواب ط متقاب ل اجتم اعی،  ،یاجتماع یهاتیمشارکت در فعال

 (.15و ... است ) یآحاد اجتماع نیو انسجام ب گرانیاعتماد به د
مهمت ر از خ ود  دیورزش، ش ا ری نظ یخاص  یهاحوزه در

آن  یریگبه فهم نحوه شکل یابیدست ،یاجتماع هیمفهوم سرما
داشته  یشتریب تیآن اهم یعمل یدر بافت ورزش و کارکردها

بر  تواندیاز وجوه نهاد ورزش که م یکی یباشد. ورزش قهرمان
 مان انم ؤثر باش د. در واق ع، قهر یاجتماع هیسرما یریگشکل
 یه اتیک ه دارن د و موفق یاجتماع تیموقع لیبه دل یورزش

قاب ل  یاجتم اع هیاند، احتماالً از سرماکه کسب کرده یورزش
رحمانی  قیتحق جیموضوع، نتا نیا دییبرخوردارند. در تأ یتوجه

( نش ان داد ک ه می زان س رمایه 5335) و همک اران فیروزجاه

 انیب  ا دانش  جو س  هیدر مقا اراجتم  اعی دانش  جویان ورزش  ک
متمرکز بر تأثیرات  یهایبررس گریاست. د شتریغیرورزشکار، ب

های ورزشی، افراد را اند که شرکت در فعالیتورزش نشان داده

ه ا و کن د و راهاز نظر فضایی و مک انی ب ه ه م نزدی ک می
های بس  یاری را ب رای ماهرش  دن در اجتم اع ف  راهم فرص ت
 هیس  رما ی(. ع  الوه ب  ر ک  ارکرد ورزش ب  را1، 15آورد )م  ی
در ب ر دارد. در  زی را ن یشناختروان یامدهایورزش پ ،یاجتماع

 یره ایورزش بر متغ ریتأث یشناسان ورزشروان ر،یاخ یهادهه
 نی ا ریک رده و ت أث شیرا آزم ا یشناختمختلف و متعدد روان

 نی اند. در اقرار داده یرا مورد بررس یبر عملکرد ورزش رهایمتغ

 یت یب ا اهم اریبس  یشناختروان یرهایاز متغ یکی دیام ان،یم
از  ،یورزش  یه اتیفعال یزشیانگ تیاست که با توجه به ماه

عملکرد ورزشکاران برخوردار اس ت.  یبرا یقابل توجه تیاهم

انس ان ب ه ک ار و  زانندهیبرانگ یو روان یحالت روح کی دیام
ب ه عن وان   2(. اس نایدر51است ) انیز ازو مانع ترس  تیفعال

مفهوم را به عنوان  نیا د،یحوزه ام پردازهینظر نیترشدهشناخته
 کن دیم فیبه هدف تعر یابیدر دست تیموفق یانتظار فرد برا

گذرگاه »و «  تیعامل»، «هدف »که از تعامل سه مؤلفه اصلی 
(، 9559) و همکاران دری(. از نظر اسنا53تشکیل شده است )« 
ها گ ذرگاه دی تول یشده ب راادراک تیعبارت است از ظرف دیام

 زهی انگ نیبه س مت اه داف مطل وب و همچن  ییرهایمس ای
 ییها. در واق ع، توان اگ ذرگاه نی حرکت در ا یشده براادراک
مطلوب به رغم موان ع  یهاهدف یبه سو ییهاگذرگاه یطراح

شروع و ت داوم حرک ت در  یبرا زهیانگ جادیا ییتوانا وموجود 

                                                                     
2. Snyder 
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. س ازدیمنعکس م هینظر نیرا در ا دیها، مفهوم امگذرگاه نیا

متص وّر ش د.  ت وانیم  دیام یرا برا ییامدهایاساس، پ نیبر ا
مثب ت و  ه ایجانیمثالً موفقیت در دستیابی به اهداف، به ه

رغ م  یعل . انجام دیمنفی م  یهاشکست در آن، به هیجان

از  یموضوع ک ه اف راد ورزش کار و قهرمان ان ورزش  نیا دییتأ
در  ی(، ام ا ش واهد45، 51، 11برخوردارند ) ییباال دیسطح ام

 گ ریورزش کاران در د دیام زانیبودن م نییدست است که از پا
( نش ان 59، 1نمونه پژوهش گران ) یرادارد. ب تیها حکاحوزه

 نییپ ا ،یقهرمانان ورزش  یلیتحص شرفتیاند که سطح پداده
ب ر عملک رد مناس ب و  یمبن زی( ن33) یاست. هرچند شواهد

 ودوج  لیمث ل تحص  ییه اورزشکاران در حوزه دیز اما یناش

عملک  رد  یریرپ ذیتأث انگری  ب توان دیه ا م  تناقض نی دارد. ا
عوامل باشد. به نظ ر  ریورزشکاران نخبه از سا دیو ام یلیتحص
 دی در رش د ام لیدخ ریخانه عامل فراگ طی( مح9555) دریاسنا

در چ ارچوب  ت وانیعام ل را م  نی در افراد است. از نظر او ا
 فیخان ه ف رد توص  ندرو اتیروابط و تجرب ،یلیتعامالت فام

خان ه تح ت  طیاست که مح  نی( ا9555) دریکرد. فرض اسنا

عدم حضور  ایحضور  ژهیبه و ،یروابط و تعامالت خانوادگ ریتأث
 یدادهای رو نیمثب ت ک ودک   مراق ب و همچن  یدلبستگ
 طیمح  ریابتدائاً تحت ت أث دی(. ام55است ) یزندگ یزااسترس

تج ارب  گ ریو د یتج ارب اجتم اع قی رخان ه و س پس از ط

 تی مه م تقو انی از اطراف یریگسرمش ق ژهی ب ه و ،یریادگی
موجود ب ر  قاتیتحق در،یاسنا هی(. هماهنگ با نظر11) شودیم
نمونه،  یاند. براپرداخته دیام یریگشکل یاجتماع یندهایشایپ

، 19) منیا یپژوهشگران نقش تعامالت سالم و روابط دلبستگ
)تفک ر  دی دهنده ام لیتشک یهابه مؤلفه یابیدر دست (44، 3

، 53)مطالعه  نیاند. چندقرار داده دیی( مورد تأو گذرگاه یتیعامل

 کیبه  یدسترس ای یاجتماع تیحما نیرابطه مثبت ب زین (33
 نهیزم نیاند. در ارا روش ساخته دیو ام یاجتماع یتیشبکه حما

 تی ک ه ادراک ات حما کن دی( استدالل م 5331) دریاسنا زین
اس ت.  یاتیح دوارانهیتفکر ام یشده مثبت براادراک یاجتماع

 یاجتم اع هیاند که سرماها نشان دادهخصوص پژوهش نیادر 
 تیآن )اعتماد، مشارکت، انسجام، حما یهاشاخص یبرخ ایو 

 یاز نموده ا یکی  که   یبه زندگ دیام ایو  دیبا ام( یاجتماع

 قیتحق جینمونه نتا ی. برا(14) است   رابطه دارند دیام ینیع
و  یم اع( مشخص ک رد ک ه اعتم اد اجت5335اقدم ) زادهیعل

 ین یبشیپ انیمثب ت در دانش جو یارا به گون ه دیانسجام، ام

ک ه  افتن دیدر زی ( ن9553) 1و همک اران ی. کنل (9) کنندیم

                                                                     
1. Kennelly 

و کار بدون دستمزد ب ه عن وان س ه  یگروه تیاعتماد، عضو

 یبه زن دگ دیبا ام یرابطه مثبت ،یاجتماع هیشاخص مهم سرما
( و 9551)  2ک وپر ری نظ یپژوهش گران نی. همچن (33) دارند

 هی( در قال  ب س   ازه س   رما9551) 3ردسیروم  رو و ک   ورت

ق رار  دیی را م ورد تأ دیبر ام یاجتماع هیاثر سرما ،یشناختروان
داشتن تفکر  انگریب یدواریمنظر که ام نی. از ا(11، 51) اندداده

( ، وج ود 11، 11سالم است، شواهد همگرا از من ابع مختل ف )
و س المت را گ زارش  یاجتم اع هیس رما نیرابط ه مثب ت ب 

 یاجتماع هیمشخص شده است که سرما نیاند. عالوه براکرده
 تیرض ا ،یاز زن دگ تیرضا ریرا نظ یمشترک یهاسازه د،یو ام

( را 93، 95) یلیعملکرد تحص تاًینهاو ( 4، 14، 35) لیاز تحص

 .کنندیم نییتب
ها ب ر نق ش م ؤثر پژوهش یو ضمن حیصر دیوجود تأک با
 زمیام ا درب اره مک ان د،ی ام یریگدر ش کل یاجتم اع هیسرما

 دی و ام یاجتم اع هیس رما نیرابط ه ب  یربنایز یشناختروان
( 5333) 4بس ونیخصوص گ نیوجود دارد. در ا یاطالعات کم

 ریت أث توانن دیم  یش ناختعوامل روان یمعتقد است که برخ

 نیکنند. در ا یگریانجیافراد را م یدواریبر ام یاجتماع لعوام
مه م  اریو بس یاحتمال یانجیم کیعزّت نفس به عنوان  ن،یب

قاب ل ط رح اس ت. ع زّت  دیو ام یاجتماع هیسرما نیرابطه ب
فرد نسبت به قدر و ارزش خود  کی ینفس، اشاره به حس کل

 هیاند ک ه س رماداده شانها نرابطه پژوهش نیدر ا (.94دارد )
حفظ ع زّت  یکننده  قدرتمند براعامل حفاظت کی یاجتماع

که  افتندیدر زی( ن93، 35محققان ) ی(. برخ31، 13نفس است )

 یبرخ  ای و  یاجتم اع هیسرما نیب هرابط تواندیعزّت نفس م
( ب ا یاجتم اع تی حما ری )نظ یاجتم اع هیسرما یهاشاخص

کند. از  یگریانجیرا م یشناختروان یستیبهز ایسالمت روان 

نف س از عزّت  دیاند که امنشان داده نیمحققان همچن ،یطرف
خ ود  یها(. عزّت نفس ب اال احس اس53، 15) شودیم یناش

( و موج ب 13) ده دیرا در ورزشکاران کاهش م  یسازناتوان
 ،یلیو تحص یورزش یهاتیشرکت در فعال یبرا زهیانگ شیافزا

 یلی   و تحص یو هم روان ی  هم جسم یبهبود عملکرد ورزش
ک ه  ینکته قابل توجه ها،نی(. عالوه بر ا43، 1) شودیبهتر م

 یدی مورد توجه قرار داد، نق ش کل توانیدرباره عزّت نفس م

کلور  و ورزشکاران است. در تحقیق م ک تیسازه در موفق نیا
ب ا  رتبطه ای م ( ک ه ب رای تعی ین ویژگی9555) 5همکاران

                                                                     
2. Cooper 

3. Romero   & Cruthirds 

4. Gibson 

5. McClure et al 
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کاهش عزّت نفس انجام شد، کمبود فعالیت بدنی و ب ه وی ژه 

های ورزشی از عوام ل تأثیرگ ذار ب ر عدم مشارکت در فعالیت
 زی ن یداخل  یه ا. در پژوهش(15) کاهش عزّت نفس بودن د

از اف راد  ش تریگزارش شده است که عزّت نفس ورزش کاران ب

 ش رفتیدر پ ش تر،یع زت نف س ب نی اس ت و ا رورزش کاریغ
 یش واهد ،ی(. از طرف43، 13ورزشکاران نقش دارد ) یلیصتح
بین فعالیت بدنی و عزت نف س  نکهیبر ا یوجود دارد مبن زین

 (.53رابطة معناداری وجود ندارد )

ک ه ت اکنون م رور ش د،  یق اتیاز تحق یریگجهینت کی در
ب ا  یاجتماع هیرا ارائه کردکه مطابق با آن سرما یمدل توانیم
 دی ب ر ام یرگ ذاریمنج ر ب ه تأث توان دیم دیبر ام یرگذاریتأث

ص ورت  ق اتیعم دتاً برآم ده از تحق یریگجهینت نی. اشودیم
در  نیاست. ا ینبد تیاز ورزش و ترب ریغ ییهاگرفته در حوزه

بهتر در خصوص ورزش کاران  یریگجهینت یاست که برا یالح

در نظ ر  زی مه م حاض ر در باف ت ورزش را ن یره ایمتغ دیبا
 نهیزم نیکه در ا تیبا اهم اریبس یرهایمتغ نیاز ا یکیگرفت. 

است ک ه  ینوع ورزش کند،یم ییعوامل خودنما ریاز سا شتریب

در دس ت  یورزشکاران به آن اشتغال دارن د. در واق ع ش واهد
 یو انف راد یورزش کاران گروه  نیب  دهدیاست که نشان م

 ،یاجتم  اع یه  ایژگ  یاز نظ  ر و یقاب  ل ت  وجه یه  اتفاوت
وجود دارد. به عنوان مثال در ارتب ا   یلیو تحص یشناختروان

 یه ارا ب ه نف ع ورزش یش واهد توانیم یاجتماع هیبا سرما
همچن ین ذک ر ک رد.  یادانف ر یه ادر مقابل ورزش یگروه

 یآم  وزان س  وئده  ای دانشب  ه بررس  ی فعالیت تحقیق  ی

های گروهی پرداختند و نتیجه گرفتن د کننده در ورزششرکت
ای از ه ای گروه ی، بخ ش عم دهکه اف راد در ط ول ورزش

ه ای ارتب اطی و اجتم  اعی را ف را گرفت ه و آنه  ا را در مهارت

 ریأثت  زی ن گریپژوهش د نی. چند(91) بردندیزندگی به کار م
 ن هیدر زم یب ا انف راد سهیدر مقا یگروه یهاورزش یشیافزا

ورزش کاران را  یاجتم اع یو سازگار یاجتماع یهارشد مهارت
مشخص  زین یلیتحص دیاند. در خصوص امقرار داده دییمورد تأ

 یشده است که ورزش منظم و گروه ی ب ا ک اهش افس ردگ
نش ا   3ر وباع  افزایش امید به زندگی و ایجاد ش و تواندیم

(. در م ورد 14، 11جهت انجام فعالی ت ه ای روزان ه گ ردد )

 جینت  ا یو گروه   یورزش  کاران انف  راد یلیعملک  رد تحص  
( 11، 3ه ا )پژوهش یمث ال برخ  یدارد. ب را وجود یمتناقض

نس بت ب ه ورزش کاران  یاند که ورزشکاران انف رادنشان داده

برخوردارن د. ح ال آنک ه  یبهت ر یلیتحص شرفتیاز پ یگروه
س المت  نک هیبر ا یمبنوجود دارند  زین ی( متعدد91شواهد )
ب وده  یاز ورزش کاران انف راد ش تریب ،یمیورزشکاران ت یروان

عوام ل  س هی( در مقا5331طل ب ) تی و حما یاست. گ ودرز

و  یانف راد یهاورزش کاران رش ته نیدر ب یمربو  به شادکام

 ،یاز زن دگ تیرضا زانیدانشگاه تهران نشان دادند که م یمیت
از  ش  تریب یم یت کارانو خل ق مثب ت ورزش  یس المت روان 
بوده است، اما در خصوص ع زت نف س و  یورزشکاران انفراد

وجود نداشت.  ییقابل اعتنا یدو گروه تفاوت نیب یخودکارآمد
 یم یت یه اکننده در ورزشاف راد ش رکت یشادکام نیهمچن
 انیبود. فوالد یانفراد یهاکننده در ورشاز افراد شرکت رشتیب

 یهاک ه ورزش کاران رش ته افتن دیدر زی ( ن5333) و همکاران

ترن د طلبرقابت یمیت یهانسبت به ورزشکاران رشته یانفراد
 گراتر هس تنده دف یم یت یهاو در مقابل ورزشکاران رش ته

مش  اهده کردن  د ک  ه  زی  ( ن5333) یو م  ردا ی. زم  ان(95)

ب  ا ورزش  کاران  س  هیدر مقا یانف  راد یه  اورزش کاران ورزش
تجربه  یشتریب یبه نفس کمتر و اضطراب صفت عتمادا یگروه
نش ان داد ک ه  زی( ن5339) ی. تحقیق غفاری و خان(31) دارند

ع زّت نف س  یبرنام ة ورزش ی م نظم گروه ی باع   ارتق ا
 . (99) شوددانشجویان می

که  یو عوامل یپژوهش نهیشیمجموع، با توجه به مرور پ در

 یورزش کاران مط رح ش د مس أله اص ل یلیتحص  دی ام یبرا
 یرگ ذاریم دل تأث ای است ک ه آ نیحاضر ا قیتحق یروشیپ

عزت نف س،  یگربا واسطه یلیتحص دیبر ام یاجتماع هیسرما
متف اوت اس ت   یو انف راد یم یدو گروه ورزش کاران ت یبرا

دارد ک ه ورزش کاران  تی اهم  ی ح نیمسأله از ا نیا یبررس
داش تن  ازمن دیمتعدد، به شدت ن یهادانشجو به جهت چالش

 یورزش  تیفعال زیآمتیو انجام موفق لیادامه تحص یبرا دیام

عل ل  ییکه شناس ا رسدیاساس به نظر م نیخود هستند. بر ا
 لیورزشکاران شاغل به تحص دیام سازنهیزم یو اجتماع یفرد
آن ان  یورزش  تی و موفق یعلم یدر جهت اعتال یمهم گام

پ ژوهش ب ه آزم ون  نی است. با توجه ب ه مس أله م ذکور، ا
 :پردازدیم ریز یهاهیفرض
 یورزش کاران یلیتحص  دی بر ام یاجتماع هیسرما ریتأث -5
 است. گریکدیمتفاوت از  یو انفراد یمیت

 یم یبر عزت نفس ورزشکاران ت یاجتماع هیسرما ریتأث -9
 است. گریکدیمتفاوت از  یو انفراد
و  یم یورزش کاران ت لیتحص دیعزت نفس بر ام ریتأث -3

 است. گریکدیمتفاوت از  یانفراد
 هیس رما نیع زت نف س در رابط ه ب  یاواسطه ریتأث -4
و  یم یدو  گروه ورزش کاران ت یبرا یلیتحص دیو ام یاجتماع

 است. گریکدیمتفاوت از  یانفراد
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 قیتحق روش

 یهبستگ یهاو از نوع طرح یفیروش پژوهش حاضر توص 
به صورت یک  یرهامتغ ینروابط ب . در چارچوب این طرح،است

مورد س نجش  یمعادالت ساختار یلتحلبا روش و  یمدل علّ

 قرار گرفته است.
جامعه آماری پ ژوهش حاض ر ش امل تم امی دانش جویان 

رزش ی نخبه ورزشی شاغل به تحصیل بود که در المپیادهای و
( از س وی 5331تا  5335دانشجویی کشور، طی چهار سال )از 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شده اس ت، موف ق ب ه 
اند. مطابق آمار اخذ شده کسب مدال )یا رتبه یک تا سه( شده

از مسؤولین وزارت علوم تحقیق ات و فن اوری، جامع ه آم اری 

نفر  5334ت که الزم به ذکر اسنفر است.  9155مذکور حدود 
ه  ا در نف  ر از آن 111و  یم  یت یه  ااف  راد در ورزش ی  ناز ا

ب ا اس تفاده از  هس تند. ی تمش غول فعال یانفراد یهاورزش

فرمول کوکران، حجم نمونه مکفی از این جامعه آماری تعیین 
 5ایگیری طبق هشد. بر این اساس، با اس تفاده از روش نمون ه

 953ورزش کار نخب ه انتخ اب ش دند ک ه  343متناسب تعداد 

های انفرادی و درصد افراد نمونه( از این افراد در ورزش 3/13)
ه ای تیم ی درصد افراد نمونه( در ورزش 5/45نفر دیگر ) 545

نف ر از اف راد  993فعالیت داشتند. از نظر ترکیب جنسیتی نیز، 
خب ه ورزش ی ش امل نف ر را دخت ران ن 595نمونه را پسران و 

 سال بود. 1/99شدند. میانگین سنی افراد نمونه نیز بین می
 

پرسش نامه زی ر  3به منظ ور عملی اتی ک ردن متغیره ا از 

 استفاده شد. 
. پرسش نامه س رمایه اجتم  اعی: ای ن پرسش نامه توس  ط 5

ش امل ، طراحی و تدوین ش ده اس ت و 5334 در سالمبارکی 

اجتم اعی )انجمن ی و  مش ارکتمؤلف ة  1 گویه است ک ه 41
 غیرانجمنی(؛ اعتماد اجتماعی )بین فردی(؛ حمایت اجتم اعی
)عاطفی یا ابزاری یا م ادی و اطالع اتی(؛ رواب ط متقاب ل ب ا 

 و همسایه، اقوام و اولیای مدرس ه(؛ دیگران )خانواده، دوستان،

را م ورد س نجش  انسجام اجتماعی )احساس تعلق به جامعه(
گویی به سؤاالت ای ن پرسش نامه ب ر پاسخ .(19) دهدقرار می

ب رای اص الً ت ا  5ای )از درج ه 1اساس یک طی ف لیک رت 

( اعتبار، ص وری و محت وایی 5334باشد. مبارکی )همیشه( می
شناسی احراز کرده اس ت. این ابزار را توسط متخصصان جامعه

محقق مذکور، پایایی این ابزار را با استفاده از محاسبه ض ریب 

خ احراز کرد. این ضرایب برای اعتم اد اجتم اعی، آلفای کرونبا

                                                                     
1. Stratified sampling  

؛ 11/5؛ حمای  ت اجتم  اعی 11/5؛ مش  ارکت اجتم  اعی، 11/5

ب ه دس ت آم د.  35/5و انسجام اجتماعی  13/5روابط متقابل 
 پور و علیپ ورزارعی، ق ادری، حبی ب کریمی مزیدیهمچنین 

پرسشنامة س رمایة کل برای  ی کرونباخ راضریب آلفا (5335)

 .(31) آوردنددست  به 33/5 برابر بااجتماعی 
ای ای ن در پژوهش حاضر به منظور بررس ی روای ی س ازه

استفاده ش د. نت ایج ای ن  9پرسشنامه، از تحلیل عاملی تأییدی
تحلیل بیانگر تأیید ساختار عاملی اصلی پرسشنامه بود و وجود 

ها با این ساختار عامل مورد نظر بود. با این حال برخی گویه 1
انی نداشت و به دلیل بار عاملی ضعیف و ب ر ه م زدن همخو

تر در ساختار عاملی پرسشنامه، حذف ش دند. ب ه ط ور دقی ق

؛ 31و  35، 55های ارتبا  ب ا مؤلف ه اعتم اد اجتم اعی، گوی ه
؛ مؤلف  ه 49و  93، 53های مؤلف ه مش  ارکت اجتم  اعی، گوی  ه

ل ؛ مؤلفه روابط متقاب33و  33، 51های حمایت اجتماعی، گویه

انسجام اجتم اعی،  ؛ و مؤلفه33و  31، 93های با دیگران، گویه
ح ذف گردی د. ب ار ع املی نه ایی ب رای  91و  51های گوی ه
در نوس ان ب ود.  15/5ت ا  33/5های پرسشنامه نیز ب ین گویه

،  ای ن 5های مندرج در جدول افزون براین، مطابق با شاخص
 پرسشنامه از برازش مطلوبی برخوردار بود. 

 
برای بررسی پایایی پرسش نامه س رمایه اجتم اعی ض ریب 

آلفای کرونباخ محاسبه شد  که ضرایب به دست آم ده ب رای 
های اعتم  اد اجتم  اعی، مش ارکت اجتم  اعی، حمای  ت مؤلف ه

اجتماعی، روابط متقابل با دیگران و انسجام اجتماعی به ترتیب 

ج ب  ود. ای  ن نت  ای 11/5و  14/5؛ 13/5؛ 15/5؛ 13/5براب  ر ب  ا 
 دهد. پایایی قابل قبول این پرسشنامه را نشان می

: مقیاس 3(RSESنفس عمومی روزنبرگ ). مقیاس عزّت9

عزّت نفس عمومی روزنبرگ، یکی از پرکاربردترین ابزارهای 

توسط روزنبرگ  5311سنجش عزّت نفس است که در سال 

ساخته شد و همچنان نزد محققان و متخصصان به عنوان 

 یپرسشنامه داراشود. این ابزاری کاربردی و مفید شناخته می

رزش و هاس کلی افراد در زمینه ااحساسکه  است یهگو 55

ی هاهیاز گو دهد. نیمیپذیرش خود را مورد سنجش قرار می

نیمه دیگر آن دارای مثبت و پردازی دارای واژه این مقیاس

پرسشنامه به صورت  ین. اباشدیا معکوس می یمنفپرازی واژه

                                                                     
2. Confirmatory Factor Analysis (CFA)   
3. Rosenberg Self-Esteem Scale  
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از کامالً مخالف تا کامالً موافق  یاهینچهار گز یکرتل یاسمق

نمره  یشترینو ب ینکمترگذاری شده است. نمره 4تا  5از 

های است. در طی سال 45و  55 یببه ترتدر آن کسب شده 

اند سپری شده از ساخت این ابزار، محققان زیادی تالش کرده

سنجی مطلوب این های روانتا شواهدی مبنی بر ویژگی

راستیکاس، مقیاس در جوامع مختلف ارائه دهند. برای مثال 

 عزت نفس روزنبرگ ی مقیاسبا بررس( 9554هابلی و زامبو )

، یک ساختار تک در سه کشور کانادا، ایاالت متحده و نیوزلند

. با این وجود، شواهد (11) را برای آن شناسایی کردند عاملی

زیادی نیز مبنی بر دو عاملی بودن ساختار این مقیاس ارائه 

(.91شده است )

 های برازش پرسشنامه سرمایه اجتماعیشاخص .5جدول 

RMSEA IFI CFI AGFI GFI 2χ /d.f 2χ هاشاخص 

 مقادیر  33/9 11/593 34/5 35/5 35/5 39/5 73/7

این پژوهشگران پای ایی مقی اس ع زت نف س عم ومی را 
( ض رایب 9554)و همکاران  راسیتکاسمطلوب گزارش کردند. 
، 31/5دانش  جویان آمریک  ایی  در جمعی  تآلف ای کرونب  اخ را 

و  . گرینبرگ رگ زارش کردن د 33/5و نیوزلندی  31/5کانادایی 
( ب   ا اس   تفاده از روش بازآزم   ایی و در 9553) همک   اران 

ماه و یک سال، به ترتیب ضریب  1، هفته 9های زمانی فاصله

گزارش کردند. در ای ران نی ز  19/5و  11/5، 34/5پایایی آن را 
خصاً بر بررسی روای ی و پای ایی مقی اس چندین پژوهش، مش

( ی ک 5334اند. برای نمونه، محمدی )نفس متمرکز شدهعزتّ

. (13) ساختار تک عاملی را برای این مقیاس، شناس ایی ک رد
به  (5335) ها نیز نظیر رجبی و کارجو کسماییبرخی پژوهش

طور همزمان هم یک ساختار تک عاملی و هم یک ساختار دو 
. اف زون ب راین (13) ای این مقیاس معرفی کردندعاملی را بر

همبستگی ( با استفاده از روش همگرا و واگرا، 5334محمدی )
ت نف س ک وپر مقیاس عزت نفس روزنبرگ ب ا مقی اس ع زّ

و  -14/5به ترتی ب  و اضطراب افسردگیو با  15/5را  اسمیت
ضرایب آلف ای کرونب اخ و  (5334محمدی )نشان داد.  -43/5

نف  س روزنب  رگ را ب  ر روی زی مقی  اس ع  زتس  ادو نیم  ه

و ض رایب بازآزم ایی  13/5و  13/5دانشجویان دانشگاه ش یراز 
و سه ، 13/5 دو هفته، 11/5 فوق را با فاصله یک هفتهس مقیا
( نی ز 5331. رجب ی و بهل ول )(13) گزارش ک رد 13/5 هفته

 را به دست آوردند.  34/5آلفای کرونباخ برابر با 
یزان روایی پرسشنامه تک ع املی ع زّت در این پژوهش، م

نفس روزنبرگ از طریق تحلیل عاملی تأیی دی م ورد بررس ی 

قرار گرفت. نتایج این تحلیل داللت بر تأیید مدل تک ع املی 
 15/5مفروض دارد. آنچنان که دامنه بار عاملی احراز شده بین 

ت وان مش اهده می 9قرار گرفت. آنچنان که در جدول  11/5تا 
واهد به دست آمده بیانگر برازش مطلوب مدل نظ ری کرد، ش

 این پرسشنامه است.

 های برازش پرسشنامه عزت نفسشاخص .2جدول 

RMSEA IFI CFI AGFI GFI 2χ /d.f 2χ هاشاخص 

 مقادیر  11/5 33/11 31/5 33/5 31/5 33/5 71/7

سازی و محاس به افزون بر این، با استفاده از روش دو نیمه

ب ه  13/5ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه نیز برابر ب ا 
دست آمد که حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه عزت نفس 

 باشد.می
 یو سامان یسهراب: این مقیاس را 5. مقیاس امید تحصیلی3

بر مبنای نظریه امید اسنایدر و پرسشنامه امید ش وری  (9555)
. (13) یابی کردندایرانی انطباق، تهیه و برای جامعه 9و اسنایدر

گویه، دو مؤلفه عاملیت و  3مقیاس امید تحصیلی با استفاده از 

دهد و بر مبنای ی ک طی ف ها را مورد سنجش قرار میگذرگاه

                                                                     
1. Academic Hope Scale (Persian form) 

2. Shoery & Snyder  

ب رای  3برای ک امالً غل ط ت ا  5ای )از نقطه 3مدرج لیکرت 

( 9554شود. ش وری و اس نایدر )گذاری میکامالً درست( نمره
روایی همزمان و همچنین پایایی آلفای کرونباخ مقیاس اص لی 
امید را که با مقیاس امید تحصیلی مطابقت محت وایی ب االیی 

. در ای ران نی ز س هرابی و (19) دارد، مطلوب گ زارش کردن د

ا اس تفاده از روش تحلی ل ع املی، س اختار ( ب 9555سامانی )
عاملی ای ن اب زار را اس تخراج کردن د. همچن ین ب ا محاس به 
همبستگی مقیاس امید ب ا ابزاره ای نزدی ک ب ه آن، روای ی 

همزمان آن احراز شد. افزون براین در مطالعه یاد شده، آلف ای 
برای هر دو بعد بیانگر پای ایی مطل وب  15/5کرونباخ باالتر از 

ار بود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلی ل ع املی ابز

ه  ای تأیی  دی و محاس  به ض  ریب آلف  ای کرونب  اخ، ویژگی
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سنجی مقیاس امید تحصیلی مورد بررس ی ق رار گرف ت. روان

نتایج تحلیل عاملی تأییدی بیانگر وج ود دو عام ل گ ذرگاه و 
عاملیت برای این پرسش نامه اس ت بن ابراین س اختار ع املی 

اس امید تحصیلی مورد تأیید قرار گرفت. در عامل گ ذرگاه مقی

و  19/5ت ا  13/5های عاملی گذرگاه ب ین دامنه بارعاملی گویه

قرار داشت. هم ان ط ور  13/5تا  13/5های عاملیت بین گویه

شود، میزان تطابق م دل نظ ری مالحظه می 3که در جدول 
 ها نیز مطلوب است. مقیاس امید تحصیلی با داده

 

 امید تحصیلی های برازش پرسشنامهشاخص .3جدول 
RMSEA IFI CFI AGFI GFI 2χ /d.f 2χ هاشاخص 

 مقادیر  33/5 911/31 33/5 31/5 33/5 33/5 53/5

به منظور بررسی میزان پای ای مقی اس امی د تحص یلی از 

کرونباخ استفاده ش د، نت ایج بی انگر آن ب ود ک ه  روش آلفای
ضریب آلفای به دست آمده برای ابعاد گذرگاه و عاملی ت ب ه 

 31/5و برای کل مقیاس برابر ب ا  35/5و  13/5ترتیب برابر با 

 بود.
 

 قیتحق یها افتهی

 یلیتحص دیمدل ام سهیاز آنجا که هدف پژوهش حاضر مقا

در ابتدا ب ا  نیاست، بنابرا یو انفراد یمیدو گروه ورزشکاران ت
و انحراف  نیانگیشامل م یفیآمار توص یهااستفاده از شاخص

مندرج در مدل مورد  یرهایافراد دو گروه در متغ تیوضع ار،یمع

ب ه  دنیش جه ت اعتب ار بخ نیق رار گرف ت. همچن  یبررس 
دو  یب را ره ایمتغ انیدو به دو م یهمبستگ ،یبعد هالیتحل

 آورده شده است. 4آن در جدول  جیگروه محاسبه شد که نتا

 

 

 بیضرا سهیمقا شود،یمالحظه م 4آنچنان که در جدول 
 ریبا سا یلیتحص دیام انیو به طور خاص رابطه م رهایمتغ نیب

دو  نیب یهمبستگ بیاز وجود تفاوت در ضرا یحاک رها،یمتغ

 یو انفراد یمیت یورزش یهاشاغل به رشته انیگروه دانشجو
 ادالتمع یابیاساس، با استفاده از روش مدل نیاست. بر ا
 دو  ی، مدل پژوهش براAMOSافزار و با کمک نرم  یساختار

 

 

به صورت جداگانه  یو انفراد یمیگروه ورزشکاران ت
مربو  به آزمون مدل  جینتا 5. در نمودار شودیمحاسبه م
مربو  به  جینتا 9و در نمودار  یمیورزشکاران ت یپژوهش برا

جدول  رجاتمند ن،یآمده است. عالوه بر ا یورزشکاران انفراد
دو مدل مذکور  میرمستقیاثرات غ یحاصل از بررس جینتا زین 1

 ارائه شده است.

 
 

 متغیرهای پژوهش برای ورزشکاران تیمی و انفرادیهمبستگی صفر مرتبه  میانگین، انحراف معیار و. 3جدول 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 متغيّرها

 08/0 00/0 25/0** 21/0** 32/0** 28/0** 31/0** ــ 46/2(32/2) 11/36(47/35) . اعتماد اجتماعی1

 15/0* 18/0** 10/0** 20/0** 21/0** 13/0 ــ 43/0** 35/2(20/2) 10/33(50/32) . مشارکت اجتماعی2

 17/0* 25/0** 27/0** 00/0 20/0** ــ 41/0** 42/0** 63/2(70/2) 21/36(70/35) . حمایت اجتماعی3

 05/0 08/0 20/0* 18/0** ــ 48/0** 37/0** 44/0** 33/2(14/2) 06/32(57/32) . روابط متقابل 4

 20/0** 18/0** 23/0** ــ 10/0* 32/0** 33/0** 21/0* 12/2(08/2) 05/28(30/28) . انسجام اجتماعی5

 43/0** 53/0** ــ -025/0 00/0 02/0 -07/0 -001/0 87/3(10/3) 53/34(01/33) . عزّت نفس6

 64/0** ــ  25/0** 26/0** 32/0** 42/0** 48/0** 53/2(61/2) 51/15(23/14) . گذرگاه7

 ــ 52/0**  -000/0 01/0 08/0 17/0* 18/0* 30/2(78/2) 71/18(87/17) . عامليت8

 **                                                                                                 > 01/0 P ٫*  > P 05/0+ مقادیر ميانگين و انحراف معيار  بيرون پرانتز مربوط به ورزشکاران تيمی و داخل پرانتز مربوط به ورشکاران انفرادی است.       
                                                                                                                                                                                                                           ++ توجه: ضرایب همبستگی در قطر پایينی جدول مربوط به ورزشکاران تيمی و در قطر باالیی جدول مربوط به ورزشکاران انفرادی است.       



 37 5331 پاییز، (51)پیاپی  3مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره چهارم، شماره 

 

 

 
 های سرمایه اجتماعی بر عزّت نفس و امید تحصیلی در ورزشکاران تیمیمدل علّی تأثیر مؤلفه. 5نمودار 

 
 یدر ورزشکاران انفراد یلیتحص دیبر عزّت نفس و ام یاجتماع هیسرما یهامؤلفه ریتأث یمدل علّ .2نمودار 

 
مالحظه کرد،  توانیم 9و  5 یهاهمان گونه که در نمودار

 یاجتم اع هیس رما یمؤلفه اعتماد اجتماع ،یمیدر ورزشکاران ت

 دی ( بر امP ,30/0 =β<59/5) یمثبت و معنادار میاثر مستق
 شیاف زا یم یدر ورزش کاران ت گر،یدارد، به عبارت د یلیتحص

. حال آنکه انجامدیم یلیتحص دیام شیبه افزا یاعتماد اجتماع

مشخص شد که مؤلفه اعتماد اث ر  یورزشکاران انفراددر گروه 
در م ورد  یندارد. ب ه ط ور مش ابه یلیتحص دیبر ام یمعنادار

مشخص شد ک ه در ورزش کاران  زین یمؤلفه مشارکت اجتماع

 میاثر مس تق یاجتماع هیسرما یمؤلفه مشارکت اجتماع ،یمیت
دارد،  یلیتحص دی( بر امP ,21/0 =β<54/5مثبت و معنادار )

مؤلف ه مش ارکت اث ر  ،یکه در ورزش کاران انف راد یر صورتد

نش ان ن داد. در خص وص مؤلف ه  یلیتحص  دیبر ام یمعنادار
مشخص شد که صرفاً در گ روه ورزش کاران  یاجتماع تیحما
 P<51/5) یمثبت و معن ادار میمؤلفه اثر مستق نیا ،یانفراد

,15/0 =βیم یمقابل، در گروه ت دردارد.  یلیتحص دی( بر ام، 
 یلیتحص دیبر ام یمعنادار میاثر مستق یاجتماع تیمؤلفه حما

نداش  ت. در خص  وص دو مؤلف  ه رواب  ط متقاب  ل و انس  جام 
مؤلف ه  نیآن است که در هر دو گروه، ا انگریب جینتا ،یاجتماع

ورزش کار  انیدانش جو یلیتحص  دیبر ام ینتوانست اثر معنادار
 یلیتحص دیام عزّت نفس بر میاثر مستق یداشته باشد. در بررس

اث ر  ری متغ نیاز آن است که در هر دو گروه ا یحاک جینتا زین

حاال در  نیدارد. با ا یلیتحص دیبر ام یمثبت و معنادار میمستق
( اث  ر P ,57/0 =β<5555/5) یگ  روه ورزش  کاران انف  راد

 P ,16/0<51/5) یم یاز گ روه ورزش کاران ت تریقو ادشدهی

=βت(  اس . 
مف روض در  میرمس تقیاثرات غ یادامه، به منظور بررس در

 ه الیبوت استراپ  جهت انج ام تحل کیمدل پژوهش، از تکن

مرب و  ب ه اث رات  بیبا توجه به ض را نیاستفاده شد. همچن
ف راهم  زین یکل بیامکان محاسبه ضرا م،یرمستقیو غ میمستق
 ئ هارا لی تحل نیمربو  به ا جیخالصه نتا 1. در جدول دیگرد

 شده است.
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 های سرمایه اجتماعی بر امید تحصیلی برای  ورزشکاران تیمی و انفرادیاثر غیرمستقیم و کلی مؤلفه .1جدول

 اثر کل  اثر غیرمستقیم 

 انفرادی  تیمی  انفرادی  تیمی زادبرون متغیر

 β P  β P  β P  β P 

 43/5 -511/5  55/5 934/5  53/5 541/5  13/5 -559/5 اعتماد اجتماعی

 53/5 513/5  555/5 93/5  95/5 543/5  53/5 551/5 مشارکت اجتماعی

 551/5 911/5  31/5 519/5  553/5 55/5  31/5 555/5 حمایت اجتماعی

 31/5 -554/5  33/5 -553/5  53/5 55/5  59/5 59/5 روابط متقابل

 53/5 531/5  51/5 533/5  51/5 533/5  13/5 -559/5 انسجام اجتماعی

 
 1در جدول  نیو همچن 9و 5 یهمان گونه که در نمودارها

 میمس  تق ری غ یرهایمس  س هیمش اهده ک  رد، مقا ت وانیم 
 انگریب یو انفراد یمیمربو  به دو گروه ورزشکاران ت یهامدل

 هیس رما یهامؤلف ه نیآن است که عزّت نفس، در رواب ط ب 

داش ته  یانق ش واس طه تواندینم ،یلیتحص دیو ام یاجتماع
 نی ا توان دیعزت نفس م  ،ی. حال آنکه در گروه انفراداشدب

شد ک ه در  مشخص ترقیکند. به طور دق یگررابطه را واسطه

 گ رانیسه مؤلفه روابط متقابل ب ا د ،یگروه ورزشکاران انفراد
(53/5>P , 11/0=βحما ،)  53/5) یاجتم  اع تی>P , 

11/0=βی( و انسجام اجتم اع (51/5>P , 083/0=β اث ر )

دارن د. ب ه عب ارت  یلیتحص دیمثبت معنادار بر ام میرمستقیغ
ع زّت نف س ورزش کاران  شیس ه مؤلف ه ب ا اف زا نی ا گر،ید

در آن ان  یلیتحص  دی ام شیمنجر به اف زا یانفراد یهارشته

گف ت ک ه اث ر  ت وانیم  می. با توجه به اثرات مستقشوندیم

کامل   یلیتحص دیدو روابط متقابل و انسجام بر ام میرمستقیغ

به  ،یلیتحص دیبر ام یاجتماع تیحما میرمستقیاست، اما اثر غ
ب ا توج ه ب ه مجم وع  نی. همچنودشیواقع م  یصورت سهم
اعتم اد  بی ب ه ترت ،یمیادعا کرد که در گروه ت توانیاثرات م

م ؤثر ب ر  یهامؤلف ه نیمهمتر یو مشارکت اجتماع یاجتماع
ب ه  یف رادهستند، حال آنک ه در ورزش کاران ان یلیتحص دیام
 نیم ؤثر یانسجام و مشارکت اجتماع ،یاجتماع تیحما بیترت

 یلیتحص دی( ام9R)مقدار  نییتب زانیها هستند. از نظر ممؤلفه
درصد و م دل گ روه  91 یمیمشخص شد که مدل گروه ت زین

. کنندیم نییرا تب یلیتحص دیام راتییدرصد از تغ 45 یانفراد

مربو  به ب رازش م دل پ ژوهش  یهاشاخص نکه،یسرانجام ا
ه ش د ک ه محاس ب یو انف راد یمیدو گروه ورزشکاران ت یبرا
آورده  1دو م دل در ج دول  نی بر برزانده بودن ا یمبن جینتا

 شده است. 

 

 های مربو  به ورزشکاران تیمی و انفرادیهای برازش مربو  به مدلشاخص. 1جدول 

 GFI AGFI NFI CFI RMSEA هاشاخص

 036/0 08/0 08/0 03/0 00/0 مدل ورزشکاران تيمی

 02/0 00/0 1 06/0 08/0 مدل ورزشکاران انفرادی
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 یریگجهیبحث و نت

 یرگذاریتفاوت در تأث یپژوهش حاضر با هدف بررس
 یگربا واسطه یلیتحص دیبر ام یاجتماع هیسرما یهامؤلفه

و ورزشکاران  یمیدو گروه ورزشکاران ت یعزّت نفس برا

 ،یمشابه بود. به طور کل یدر قالب دو مدل علّ یانفراد
مربو  به دو  یهامدل سهیو مقا یبررس جیکه نتا جینتا

ورزشکاران  یمتفاوت برا یوجود دو الگو انگریگروه ب
 هیفرض کیبه تفک لیبود.  در ادامه به تفص یو انفراد یمیت

پژوهش مورد بح  قرار گرفته  نیا یهاافتهیارائه شده، 
 است. 
 1  یهامؤلفه میاول پژوهش، اثر مستق هیچارچوب فرض در

در دو گروه مورد  یلیتحص دیبر ام یاجتماع هیسرماگانه  
مشخص شد که در  هاافتهیقرار گرفت. مطابق با  سهیمقا

به طور مثبت و  یاعتماد اجتماع ،یمیگروه ورزشکاران ت

 یکند در حال ینیبشیرا پ یلیتحص دیام تواندیم یمعنادار
بر  یمؤلفه اثر معنادار نیا ،یه در گروه ورزشکاران انفرادک
مربو  به گروه ورزشکاران  جهینت .ندارد یلیتحص دیام

( و 9553و همکاران ) یکنل یهاافتهیهمسو با  یمیت
 یبرا یپژوهش یهاافتهی ری( و سا5335اقدم ) زادهیعل

است که نشان ( 9555) ا،ی  اواد تمنیو ل یمثال الو
با  گرانیفرد با د منیمطمئن و ا یوندهایوجود پ د،انداده

و حل  یشخص تیعامل انگریکه ب ییهاسازه ایو  دیام سازه
هماهنگ  افتهی نی. ا(44، 3، 33) مسأله هستند، رابطه دارد

است که  یاجتماع هیسرما اتیاظهارات ملهم از نظر نیبا ا

(. 5« )باشد یاقدامات گروه یخروج تواندیاعتماد م»
و  یاعتماد در گرو تعامالت گروه یریگشکل نیبنابرا
و  یمیورزشکاران ت یهانیانگیم سهیاست. مقا یاجتماع

باال بودن نمره اعتماد در  دیّمؤ زین 4در جدول  یانفراد
و در  یمیاست. در گروه ورزشکاران ت یمیورزشکاران ت

 انیدانشجو یلیتحص دیاعتماد بر ام میمستق ریتأث نییتب
 نیبه ا توانیم ،یمیت یورزش یهاتیشاغل به فعال نخبه

به سبب  یمیت یهاموضوع توجه داشت که در ورزش
 یشتریهدفمند، فرصت ب یمیو کار ت کینزد یروابط گروه

اعتماد فراهم است.  جادیو ا گریکدیجهت شناخت افراد از 

بدون  ،یمیاعتماد برآمده از کار ت نیاز آنجا که حاصل ا
به  تواندیمحور قرار گرفتن شخص باشد، م به ازین نکهیا

 یاثر مؤلفه مشارکت اجتماع ی. در بررسانجامدیب تیموفق

بود. اثر  نیشیپ لیمشابه با تحل جینتا زین یلیتحص دیبر ام
ورزشکاران  یلیتحص دیام شیبر افزا یمشارکت اجتماع

اند که است که نشان داده ییهامطابق با پژوهش یمیت

( و 33به صورت کار بدون دستمزد ) یگروه تیعضو
( با 39 ، 45) یو جسمان یاجتماع یهاتیمشارکت در فعال

همکارانه و  تیهمراه است. با توجه به ماه دیام شیافزا

مؤلفه مشارکت  میقمست ریتأث ،یمیت یهاورزش یمشارکت
مورد انتظار است. در واقع چون  یلیتحص دیبر ام یاجتماع

 تیبه موفق یمیبر اثر مشارکت ت یمیافراد ورزشکار ت
را  یمیها افراد ورزشکار تمشارکت نیا نیبنابرا رسند،یم

 یلیکند که به امور تحص لیتبد یتوانسته است به افراد
در اجتماع  کت. در واقع، مشارباشندیم دواریخود ام
به  کیکه هر  سازدیافراد فراهم م یرا برا یاتیتجرب

 اتیتجرب نیا دینده باشند. فوارشد ده توانندیخود م یخود
از نظر گذراند. گمان  دیام یهابا توجه به مؤلفه توانیرا م
افراد را  م،یت کیدر چارچوب  یکه مشارکت اجتماع رودیم

عضو فعال مبدل  کیعضو منفعل اجتماع بودن، به  کیاز 
فرد به  یهایتوانمند ق،یطر نیاز ا نی. بنابراسازدیم

از  یکیکه  یشخص تیو حس عامل شودیخودش ثابت م

راستا  نی. در اشودیم تیاست تقو یدواریارکان مهم ام
( معتقد است که جوانانی که فعاالنه در جامعه 9551پرکز  )

کسب  ایهای بیشتری برحضور و مشارکت دارند، فرصت
. (15) های اجتماعی، فیزیکی و بین شخصی دارندمهارت

مؤلفه  نین سومبه عنوا یاجتماع تیدر خصوص حما
داللت بر آن دارد که در گروه  هاافتهی ،یاجتماع هیسرما

 میاثر مستق ،یاجتماع هیمؤلفه سرما نیا ،یمیورزشکاران ت

در گروه  یندارد. از طرف یلیتحص دیبر ام یمعنادار
 ،یاجتماع تیمشخص شد که حما زین یورزشکاران انفراد

 یلیتحص دیام شیمنجر به افزا میصرفاً به طور مستق

 کندی( استدالل م5331) دریخصوص اسنا نی. در اشودیم
 دوارانهیتفکر ام یشده براادراک یاجتماع تیکه حما

، 53، 33، 94) نهیشیاز پ یاست. حجم قابل توجه یاتیح
 دییرا تأ یگروه انفراد یبه دست آمده برا جهینت ،(،55، 33

است.  یمیمربو  به ورزشکاران ت جیبا نتا ریکه مغا کندیم
 تیحما تیاهم انگریبه دست آمده ب جهیدر واقع نتا

 انگریب جهینت نیاست. ا یورزشکاران انفراد یبرا یاجتماع

است.  یورزشکاران انفراد یبرا یاجتماع تیحما تیاهم
 یهادانیسو، در م کیقسم از ورزشکاران از  نیچرا که ا

 یوارد عمل شوند و از سو ییبه تنها دیبا تیرقابت در نها

به  طیدارند و شرا لیرا در عرصه تحص ییهاچالش گرید
 شان،تیبودن نوع فعال یانفراد لیاست که به دل یانهگو
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به طور  یحت ،یلیدر مواقع فشار و اضطرار تحص توانندینم

 یهاو دغدغه فیاز وظا یبخش توانندینم زین یموقت
 ندازند،یخود ب یاهیمیتخود را به دوش هم یورزش
 یاجتماع تیهر گونه حما افتیعدم در ای افتیدر ن،یبنابرا

 اریبس ،یورزشکاران انفراد یلیتحص تیموفق یبرا تواندیم
باشد. در دو مؤلفه روابط متقابل و انسجام  دبخشیام

هر دو گروه به طور  یبه دست آمده برا جینتا ،یاجتماع
 یلیتحص دیها بر اممؤلفه نیا ریمشابه داللت بر عدم تأث

مؤلفه روابط متقابل بر  میمستق ریتأث یبود. عدم معنادار
 (39، 44، 3) نیشیپ یهاناهمسو با پژوهش ،یلیتحص دیام

تعامالت و روابط اجتماع را بر سطح  ریاست که تأث

 دیبا افتهی نیا نییاند. در تبافراد گزارش کرده یدواریام
اگرچه  هامیاعضاء ت نیتوجه داشت که روابط متقابل در ب

داشته باشد، اما گاهاً  تواندیم یدیمف یکارکردها

 زین یدیو جود ناام أسی جادیا رینظ یمخرب یکارکردها
با قائل بودن  یاجتماع ندیفرا هیخصوص، نظر نیدارد. در ا
 دیشان، تأکمختلف یافراد از روابط اجتماع یریرپذیبه تأث

باشند،  یرکارکردیروابط مخرب و غ نیدارد که اگر ا
(. عدم 13) آورندیفرد به همراه نم یرا برا یمثبت امدهایپ
 نهیشیبا پ ریمغا یلیتحص دیمعنادار مؤلفه انسجام بر ام ریتأث

 ییهاطیاست. با توجه به مح (9، 15، 43)موجود  یپژوهش

اعم از  رند،یگیدر آن قرار م ینخبه ورزش انیکه دانشجو
 یفضا نیو همچن یو خوابگاه یدانشگاه یهاطیمح

 میت یبندمقوله یبرا یالتیخواه ناخواه تما ،یمیت یاردوها

 یهارقابت یحت ایو  گرانید یهامیخود در مقابل ت
از  یاحس دوگانه دهیپد نی. ادیآیبه وجود م یمیتدرون

حال عدم تعلق  نیداشتن احساس تعلق و انسجام و در ع

 نیآن عدم ارتبا  ب ندیکه برآ کندیم جادیرا ا نیریبه سا
 است.  دیو ام یانسجام اجتماع

 یمیدوم، مشخص شد که در گروه ت هیفرض یبررس در
بر عزّت نفس  یاجتماع هیسرما یهااز مؤلفه چکدامیه

 زین یمعنادار ندارند. در گروه ورزشکاران انفراد ریتأث
 زین یمشخص شد که دو مؤلفه اعتماد و مشارکت اجتماع

به  جهی. نتستندیعزّت نفس ورزشکاران ن ینیبشیقادر به پ

ناهمسو با  یدست آمده در خصوص مؤلفه اعتماد اجتماع
و  ی( و کاظم9553استنفیلد و همکاران ) یهاافتهی

که در  رسدی. به نظر م(31، 13) ( است5335همکاران )

مربو  به  یهاینگران شتریب ،یعتماد اجتماعوجود ا هیسا
تا  شودیشخص در ارتبا  با اجتماع مرتفع م یامورات جار

خود،  یشخص منزلتشخص نسبت به قدر و  یهاینگران

 هیقابل توج ریدو متغ نیا میعدم ارتبا  مستق نیبنابرا
در  یوجود اعتماد اجتماع ندیکه برآ رسدیاست. به نظر م

و  یاجتماع ای یدر سطح جمع تواندیحداکثر م نهیزم نیا

، یجمع یچون احساس خودکارآمد ییهادر ارتبا  با سازه
انتظار  وردم یجمع یخودباور ایعزت نفس  نیو همچن
 کیاز  زیمؤلفه مشارکت ن یبه دست آمده برا جهیباشد. نت

و  (53) (9555برونت  و همکاران ) یهاافتهیسو همسو با 

 گرانت همچون ییهاهمسو با پژوهشنا گرید یاز سو
 کوزه چیان و همکاران (،9553) کارتر و ثومن (،5333)
، 43، 54، 91) است (5333و همکاران ) یفی، ص(5335)

 شیمنجر به افزا یاند مشارکت ورزشکه نشان داده (،13
احتماالً  ییناهمسو نی. اشودیم یعزت نفس و خودکارآمد

 یهااست که مشارکت به شکل تیواقع نیاز ا یناش

و ... ممکن است،  یجسم ،یفکر ،یاعم از اجتماع یمختلف
مشارکت  زیذکر شده ن یها. در پژوهشردیصورت بپذ

افراد ورزشکار  یقرار گرفته است که برا توجهمورد  یورزش

دارد و تبلور آن را در  یخاص تینوع مشارکت اهم نیا
مشاهده کرد، اما در  توانیورزشکاران م یعزّت نفس باال

نوع مشارکت کمتر  نیاحتماالً ا ،یمشارکت اجتماع نهیزم
نفس ورزشکاران گره بخورد. در خصوص به عزّت  تواندیم

مشخص شد که صرفاً در  ،یاجتماع تیمؤلفه حما
 تواندیم یاجتماع هیمؤلفه سرما نیا ،یورزشکاران انفراد

م راستا با ه جهینت نی. اانجامدیعزّت نفس ب شیبه افزا

است.  (93، 35 ،49) موجود قاتیاز تحق یمیحجم عظ
شده، پرورش ادارک یاجتماع تیاز کارکردها حما یکی

(، به نظر 31و حس کنترل است ) تیاحساس تعلق، امن

 شتنیخو تیکارکردها تقو نیا یکه هسته اصل رسدیم
 یخود را ازشمند تلق شتنیفرد خو ،یاست. در واقع وقت

 نیدارد. بنابرا ییاست که عزّت نفس باال یمعن نیکند، بد
دانست که در  تیواقع نیاز ا یر را ناشیاخ جهینت توانیم

 تیبه حما یشتریب ازیسو ن کیاز  یورزشکاران انفراد
ها ورزش نیدر ا گرید یو از سو شودیاحساس م یاجتماع
محتمل است که  شتری  ب یمیت یهابا ورزش اسی  در ق

عزّت نفس  ای یشخص یبه احساس ارزشمند تیموفق
آن است  انگریدوم ب هیضمربو  به فر افتهی گری. دانجامدیب

مؤلفه روابط متقابل به  یکه در گروه ورزشکاران انفراد

. کندیم ینیبشیعزت نفس را پ یصورت مثبت و معنادار
( و 9555) و همکاران رضا، جیهماهنگ با نتا جهینت نیا
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 یحاک جهینت نی. ا(3، 11) ( است9559) و همکاران بارگ

وجود ارتبا   یانفراد کارانورزش یاز آن است که برا
 تیو فعال ییایپو تواندیکه فرد م  یح نیاز ا ،یاجتماع

 یعزت نفس و تیتقو یداشته باشد و دچار انزوا نشود، برا

 ،ی. در خصوص مؤلفه انسجام اجتماعرسدیم دیبه نظر مف
 وجود دارد یبود. شواهد نیشیپ لیمشابه با دو تحل جینتا
بر اثر مثبت  یبه دست آمده مبن افتهیکه از  (9، 15، 43)

. کنندیم تیحما یانسجام بر عزت نفس ورزشکاران انفراد

که چون در  رسدیبه نظر م افتهی نیدر خصوص ا
عمدتاً  ،یمیت یهابا ورزش سهیدر مقا یانفراد یهاورزش

فرد  یو از طرف ردیگیقرار م هفرد خاص محور توج کی

افراد  ریسا هینشدن در سا دهیدر خصوص د یکمتر ینگران
احساس تعلق  قیتعم یبرا تیظرف نیرا ندارد، بنابرا میت

 یاحساس تعلق شخص نیخود نسبت به جامعه دارد و بنابرا

حس ارزشمند بودن را  تواندیم شتریبه جامعه، ب یمیو نه ت
 کند.  تیتقو یدر و
از آن است که  یسوم پژوهش حاک هیمربو  به فرض افتهی

عزّت نفس به  ،یو انفراد یمیدر هر دو گروه ورزشکاران ت
حال در گروه ورزشکاران  نی. با اانجامدیم دیام شیافزا
همسو با  افتهی نیبود. ا شتریب یاثرگذار نیشدت ا یانفراد
 دیاست. با (41، 41، 53، 15) از شواهد موجود یاریبس

خصوصاً در  ینخبه ورزش انیتوجه داشت که دانشجو
دائماً با  یلیتحص تیموفق ریدر مس یانفراد یورزش ها
 ی. از طرفشوندیمواجه م یمتعدد یها و مشکالتچالش

توجه داشت که مشکالت، موانع و  زین تهنک نیبه ا دیبا
 دیافراد را با تهد دیماندن ام داریهمواره حفظ و پا ها،یسخت

 دیحفظ ام یبرا ینخبگان ورزش ن،ی. بنابراسازدیمواجه م

هستند. در  ازمندین یمهم و مؤثر یشخص یهایبه توانمند
راستا، آشکار شده است که افراد با عزت نفس باال،  نیا
 ن،ییرا بهتر از افراد با عزت نفس پا یمنف یدادهایرو
اد با عزت نفس باال، افر نی(. همچن53) کنندیم تیریمد

ها مواجهة با چالش یبرا یقابل توجه یشناختمنابع روان
منابع در  نیها، اچالش نیدر ح نیبنابرا .دارند اریدر اخت

و  رهایمس افتنی و یشخص تیعامل تیجهت تقو

 .شوندیبه خدمت گرفته م دیجد یهاگذرگاه
از تفاوت قابل  یچهارم حاک هیمربو  به فرض جینتا

بود. آنچنان که  یو انفراد یمیورزشکاران ت نیمالحظه ب

روابط  یگرعزّت نفس قادر به واسطه ،یمیدر ورزشکاران ت
نبود، اما  یلیتحص دیو ام یاجتماع هیسرما یهامؤلفه انیم

به  یاجتماع هیسرما یهامؤلفه یبرخ ،یدر گروه انفراد

 یلیتحص دیام شیعزت نفس منجر به افزا یگرطهواس
از  یاریحاصله همنوا با بس جینتا تر،قیشدند. به طور دق

 تینشان داد که ادراک حما (41، 41، 34) هاپژوهش

سطح  شیبه افزا توانیعزّت نفس م شیبا افزا یاجتماع
از  یبانی. در پشتانجامدیب یورزشکارات انفراد یلیتحص دیام

 زین یلیتحص دیبر ام یاجتماع تیحما میرمستقیاثرات غ
 دیام ی  اجتماع یشناخت هینظر یبه خود مبان توانیم

است که انتظارات  نیفرض بر ا هینظر نیمراجعه کرد. در ا
 گذارد،یما م یهاشناخت یکه رو یراتیبا تأث یاجتماع
(. در 11) دهندیقرار م ریما را تحت تأث یدواریسطح ام

و  یطالعا ،یاقتصاد ،یعاطف یهاتیو حما یواقع، دلگرم
منحصر  کنندیم افتیدر یکه ورزشکاران انفراد یامکانات
به  توانیرا م گرانید تیآنان است. حما شتنیبه خو

 نیکرد، بنابرا ریداشتن نزد آنان تعب تیارزشمند بودن و اهم
 کنندیم افتیقسم ورزشکاران در نیکه ا ییهاتیاحم
نسبت به  یمثبت ریمنجر به شناخت فراگ تواندیم

 یبرا یخوب سازنهیشود که زم شتنیخو یهاارزشمند
است. در  دوارانهیام یابیو گذرگاه یتیداشتن تفکر عامل

مؤلفه  نیمشخص شد که ا زیخصوص روابط متقابل ن
به طور  تواندیعزّت نفس م شیبا افزا یاجتماع هیسرما

 یدر ورزشکاران انفراد دیام شیمنجر به افزا میرمستقیغ
 دیام یروابط متقابل را برا تیاهم جهینت نیشود. ا
روابط بتواند بر  نیکه ا دهدینشان م یطیدر شرا یلیتحص

فرد از  ریو تصو یدرون یهایو توانمند یاحساس فرد
از آنجا که  یانفراد رانگذار باشد. در ورزشکا ریتأث شتنیخو

صرف وجود  نیوجود ندارد، بنابرا یگروه کیروابط نزد

و  بخشنانیفرد، اطم یبرا تواندیم یمتقابل اجتماع روابط
به  یدواریو به تعاقب آن ام یمباهات و خود ارزشمند هیما

 یآشکار شد که انسجام اجتماع تیباشد. در نها لیتحص
عزت نفس منجر به  شیو با افزا میرمستقیبه طور غ زین

گفته شد که در  شتری. پشودیم یلیتحص دیام شیافزا
در  یگروه خود تیتقو یبرا طیشرا یمیت یهاورزش

 یهااست. اما در ورزش ایمه شتریب یخود ریمقابل گروه غ

 ییهاکنش نیچن یبرا یبه طور بالقوه بستر کمتر ،یانفراد
 ،یادخاطر در ورزشکاران انفر نیفراهم است. به هم

تر است که نسبتاً با ثبات هیسرما کی یانسجام اجتماع

عزّت نفس منجر به ارتقاء سطح  شیافزا قیاز طر تواندیم
 شود.  دیام
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 یمیحاضر نشان داد که نوع ورزش )ت قیمجموع، تحق در

 یاوجوه تازه ،یاجتماع هی( در تعامل با سرمایانفراد ای
نخبه  انیدانشجو یلیتحص دیعزّت نفس و ام نییتب یبرا
و  ا یجانب احت تیکه با رعا دهدیقرار م اریدر اخت یورزش

 تیمختلف، قابل یهامشابه در گروه یهاانجام پژوهش
 یهااقشار جامعه را دارد. با توجه به تفاوت ریم به سایتعم

استنبا  را کرد که در  نیا توانیمشاهده شده م
فرد تحت تأثیر عملکرد گروهی قرار  یمیهای تورزش

و  یاجتماع هینحوه انباشت سرما نیگیرد و بنابرامی
 یخاص راتیگروه، تأث نیشده در ا جادیا هیسرما نیهمچن

. آنچنان شودیموجب م یلیتحص دیام نییرا در جهت تب

گروه صرفاً  نیا یلیتحص دیبر ام یاجتماع هیسرما ریکه تأث
 یها. حال آنکه در ورزشافتدیاتفاق م میبه صورت مستق

 کی یحجم فشارها و انتظارات رو نکهیبه سبب ا یانفراد

 ژهیو یشناختروان یهایژگیداشتن و ن،ینفر است و بنابرا
که بر خالف  یباشد، به نحو رگذاریأثت اریبس تواندیم

 یهاگروه مشاهده شد که مؤلفه نیدر ا ،یمیورزشکاران ت

 یهابر شناخت یرگذاریتأث قیاز طر یاجتماع هیسرما
 نی. بر ادهندیقرار م ریرا تحت تأث یلیتحص دیام ،یفرد

در  یو انفراد یمیورزشکاران ت سهیمقا افتیاساس، ره
 یهامؤلفه یتمرکز رو قیطر زاست که ا یاقدامات متفاوت

عزت نفس،  شیافزا یبرا توانیم یاجتماع هیخاص سرما
 نیدو گروه اعمال کرد. بد نیا یلیتحص دیو ام ینیبخوش

 یهادوره یسازادهیو پ ینحو که با توجه به ضرورت طراح

نخبه  انیدانشجو یاجتماع هیسرما شیجهت افزا یآموزش

ها دوره ،یمیت نبهتر است که در ورزشکارا ،یورزش
و مشارکت  یاعتماد اجتماع یهامتمرکز بر آموزش مؤلفه

 یبرا شدهیزیرطرح یهاباشد. حال آنکه در دوره یاجتماع

 دیبهتر تأک جهیبه نت یابیدست یبرا زین یورزشکاران انفراد
 یروابط متقابل و انسجام اجتماع ،یاجتماع تیحما یرو
حاضر از مناطق  هشباشد. مشارکت کنندگان پژو تواندیم

 یهامتفاوت و رشته یهامختلف کشور و از دانشگاه

مانع از  یتنوع و گستردگ نیبودند. ا یلیمختلف تحص
شد.  یاز عوامل مزاحم احتمال یاریشناخت و کنترل بس

مرتبط با طرح پژوهش و نحوه  زین هاتیمحدود یبرخ

پژوهش  کیاست. پژوهش حاضر  رهایسنجش متغ
 زین دهیا نیا رهایمتغ نیمورد ارتبا  ب راست. د یهمبستگ

 تیبه تقو توانندیم زین دیمطرح است که عزّت نفس و ام

مدد برساند.  یاجتماع هیسرما یهامؤلفه یانباشت برخ ای
روابط  ییشناسا ایو  یروابط متقابل احتمال نیا یبررس

 ایو  یطول ،یشیآزما یهاطرح قیاز طر یعلت   معلول

پرسشنامه  نیممکن است. همچن قیتحق یفیک یهاروش
حالت عام  ،یاجتماع هیسنجش سرما یمورد استفاده برا

شود  یم شنهادی. پدهدیسازه را مورد سنجش قرار م نیا
خاص سنجش  از پرسشنامه یآت یهاکه در پژوهش

 .ورزشکاران استفاده شود یاجتماع هیسرما
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