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Abstract
Introduction: One of the most important determinants of participation of people with physical 
disabilities in various activities is self-efficacy. The aim of this study was to determine the role 
of social capital in relation to sports participation and self-efficacy in the physically disabled in 
Shahrekord, Iran.
Methods: The method of the present study is descriptive-correlation. The statistical population of this 
study included all physically disabled people in Shahrekord (number = 2139). Based on the Cochran's 
formula, at an error level of 5%, 228 people were selected as the convenience sample. The research 
instruments were the “Social Capital Questionnaire”, the “Sports Participation Questionnaire”, and 
the “General Self-Efficacy Scale”. Face validity, content validity by qualitative method and construct 
validity by convergent validity of instruments and reliability by internal consistency method were 
evaluated and confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient and composite reliability. The 
collected data were analyzed in SPSS .23 and PLS 3.
Results: The proposed model had a good fit. Participation in sports activities is significantly 
correlated with self-efficacy (β=0.448, t=4.935) and social capital (β = 0.165, t = 2.262) of physically 
disabled. Self-efficacy is also significantly correlated with the social capital of the physically disabled 
(β=0.231, t=2.524).
Conclusions: Participating in sports activities will increase the self-efficacy of the physically 
disabled by increasing social capital. It is suggested that psychologists and health professionals pay 
more attention to the role of sports participation and social capital to improve the self-efficacy of the 
physically disabled.
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چکیده
ــف،  ــای مختل ــت ه ــی در فعالی ــمی- حرکت ــای جس ــا ناتوانی ه ــراد ب ــرکت اف ــای ش ــن تعیین کننده ه ــم تری ــی از مه ــه: یک مقدم
ــدی  ــا مشــارکت ورزشــی و خودکارآم ــن نقــش ســرمایه اجتماعــی در رابطــه ب ــدی اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر تعیی خودکارآم

ــی شهرســتان شــهرکرد اســت. ــوالن جســمی- حرکت معل
روش کار: روش پژوهــش حاضــر توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه معلــوالن جســمی -حرکتی 
شــهرکرد بــود )تعــداد=2139(. بــر اســاس فرمــول کوکــران در ســطح خطــای %۵ تعــداد 228 تــن بــه صــورت در دســترس بــه عنــوان 
 Social Capital( "ــی ــرمایه اجتماع ــنامه س ــت شناختی،"پرسش ــنامه جمعی ــا پرسش ــردآوری داده ه ــزار گ ــدند. اب ــاب ش ــه انتخ نمون
ــاس خودکارآمــدی عمومــی"  Questionnaire(، "پرسشــنامه مشــارکت ورزشــی" )Sport Participation Questionnaire( و "مقی

)General Self-Efficacy Scale( بــود. روایــی صــوری، روایــی محتــوا بــه روش کیفــی و روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرای 
ــل               ــد شــد. تحلی ــی مرکــب بررســی و تائی ــاخ و پایای ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب ــا و پایای ابزاره
ــی  ــزار اســمارت پ ــا بهره گیــری از نرم اف ــزار اس پــی اس اس نســخه 23 و روش الگوســازی معــادالت ســاختاری ب داده هــا در نرم اف

ال اس 3 انجــام شــد.
ــا  ــاداری ب ــور معن ــه ط ــی ب ــای ورزش ــت ه ــارکت در فعالی ــود. مش ــوردار ب ــی برخ ــرازش مطلوب ــنهادی از ب ــوی پیش ــا: الگ  یافته ه
ــتگی دارد.  ــی همبس ــمی- حرکت ــوالن جس ــی )t= 2/262 ، β=0/16۵( معل ــرمایه اجتماع ــدی )t= 4/93۵، β=0/448( و س خودکارآم
 )t= 2/۵24 ، β=0/231( ــی را ــمی -حرکت ــوالن جس ــی معل ــرمایه اجتماع ــا س ــاداری ب ــور معن ــه ط ــز ب ــدی نی ــن خودکارآم همچنی

ــتگی دارد. همبس
نتیجه گیــری: مشــارکت ورزشــی، خودکارآمــدی معلــوالن جســمی -حرکتــی را از طریــق افزایــش ســرمایه اجتماعــی ارتقــا خواهــد 
داد. پیشــنهاد می شــود کــه روانشناســان و متخصصــان حــوزه ســامت بــرای بهبــود خودکارآمــدی معلــوالن جســمی -حرکتــی، بــه 

نقــش مشــارکت ورزشــی و ســرمایه اجتماعــی توجــه بیشــتری کننــد.
کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی، مشارکت ورزشی، خودکارآمدی، معلول جسمی- حرکتی.

مقدمه 
ــواده  ــرد و خان ــی از زندگــی ف ــی همــواره جــزء مکمل فعالیــت بدن
ــات  ــوده و در ارتباط ــون ب ــای گوناگ ــدن ه ــرون و تم ــی ق در ط
ــهم  ــی س ــی اجتماع ــون زندگ ــای گوناگ ــت ه ــی و فعالی خانوادگ

ــاد  ــرای ایج ــی ب ــت بدن ــن فعالی ــت. همچنی ــته اس ــزایی داش بس
آســایش روانــی و اجتماعــی بــرای جامعــه و زندگــی ســالم تأثیــر 
ارزنــده ای داشــته اســت. افــراد بــه دالیــل بی شــماری بــه معلولیت 
دچــار مــی شــوند، به طوری کــه معلــوالن حــدود 10 تــا 1۵ درصــد 
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الله رمضانی و همکاران

ــد )1(. از جمعیــت کل جهــان را تشــکیل مــی دهن
معلولیــت عبــارت اســت از محرومیــت و وضعیــت نامناســب یــک 
ــع  ــه مان ــت، به طوری ک ــی اس ــص و ناتوان ــد آن نق ــه پیام ــرد ک ف
از انجــام نقشــی مــی شــود کــه بــراي فــرد بــا توجــه بــه شــرایط 
ســنی، جنســی، اجتماعــی و فرهنگــی، طبیعــی تلقــی مــی گــردد. 
معلــول جســمی-حرکتی بــه فــردی گفتــه می شــود کــه بــه هــر 
علــت دچــار ضعــف، اختــال یــا ناتوانــی در سیســتم حرکتی باشــد 
یــا بــرای تحــرك، نیــاز بــه پــاره ای وســایل کمکــی داشــته باشــد. 
بــه طــور کلــی افــراد معلــول جســمی - حرکتــی در 3 گــروه افــراد 
قطــع عضــو، افــراد مبتــا بــه نقــص در عملکــرد اعضــای بــدن 
ــد.  ــدام حرکتــی قــرار می گیرن ــه تغییــر شــکل ان و افــراد مبتــا ب
آمارهــای جهانــی رقــم معلــوالن جســمی -حرکتــی زیــر 60 ســال 
ــه  ــد ک ــام می کن ــد اع ــک درص ــدود ی ــت، در ح را در کل جمعی
البتــه در بــاالی60 ســال ایــن نســبت افزایــش می یابــد )2(. بــرای 
افــراد معلــول نســبت بــه ســایر افــراد، حفــظ ســامتی نــه تنهــا 
ــز  ــر نی ــی چالش برانگیزت ــه نوع ــه ب ــدارد بلک ــری ن ــت کمت اهمی

هســت )3(.
ــی  ــات اجتماع ــد حی ــی در تجدی ــش مهم ــی نق ــرمایه اجتماع س
ــی را دارد کــه باعــث افزایــش  ــن توانای دارد و خصوصــاً اینکــه ای
میــزان مشــارکت ورزشــی گــردد. اغلــب یــک فعالیــت اجتماعــی 
و عضویــت در باشــگاه هــای ورزشــی و گــروه هــا یکــی از شــکل 
هــای کلیــدی معاشــرت در زندگــی اجتماعــی اســت کــه عنصــری 
ــود  ــازش و وج ــدم س ــت )4(. ع ــی اس ــرمایه اجتماع ــم در س مه
اختــال رفتــار در جوامــع انســانی بســیار مشــهود و فــراوان اســت 
ــخاص  ــی، اش ــروه اجتماع ــر گ ــی و در ه ــه و صنف ــر طبق و در ه
ــان  ــی کارکن ــودن کارای ــاال ب ــد. ب ــی کنن ــی م ــی زندگ نامتعادل
اجتماعــی )ســازمان هــا(، امــری اســت کــه هماننــد دیگــر منابــع و 
نیروهــای انســانی جامعــه نیازمنــد برخــورداری آن هــا از ســامت 
ــتن  ــن و داش ــت و تأمی ــش اس ــاط و آرام ــمانی، نش ــی و جس روان
چنیــن ویژگــی هایــی، در گــرو داشــتن زندگــی ســالم و پرتحرك و 
اســتفاده بهینــه از ایــام و اوقــات فراغــت در جهــت تأمیــن ســامت 

عمومــی، میســر اســت )۵(.
بــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه روز بــه  روز بــر تعــداد افــراد معلــول 
ــکات  ــل مش ــه دالی ــراد ب ــن اف ــود و ای ــی ش ــزوده م ــه اف جامع
ناشــی از کمبــود فعالیــت بدنــی و اهمیــت حضــور در اجتمــاع نیــاز 
ــرادی  ــی حتــی بیــش از ســایر اف ــه انجــام فعالیــت بدن مبرمــی ب
بــدون معلولیــت دارنــد؛ الزم اســت شــرایطی مهیــا شــود کــه ایــن 
افــراد بــه انجــام فعالیــت بدنــی و مشــارکت بیشــتر ورزشــی ترغیب 
ــوی  ــه س ــراد را ب ــوان اف ــی ت ــه م ــی ک ــه عوامل ــوند. از جمل ش

فعالیــت هــای ورزشــی ســوق داد ســرمایه اجتماعــی اســت کــه 
امــروزه در بررســی هــای اقتصــادی و اجتماعــی مطــرح اســت )6(.
یکــی از دغدغه هــای اصلــی ســازمان بهزیســتی کشــور افزایــش 
مشــارکت معلــوالن در امــور اجتماعــی، فرهنگــی و ورزشــی 
ــوالن  ــی معل ــارکت ورزش ــد در مش ــی توان ــه م ــی ک ــت. عامل اس
ــی اســت.  ــرمایه اجتماع ــته باشــد س ــر داش ــی اث جســمی -حرکت
مفهــوم ســرمایه اجتماعــی دربرگیرنــده مفاهیمــی همچــون 
اعتمــاد، همــکاری و همیــاری و رابطــه متقابــل و مشــارکت میــان 
اعضــای یــک گــروه بــا یــک جامعــه اســت. اســامی در مطالعــه 
خــود دریافــت کــه بیشــتر ابعــاد ســرمایه اجتماعــی بــا مشــارکت 
ورزشــی زنــان ارتبــاط معنــادار دارد )7(. ســرمایه اجتماعــی یکــی از 
عوامــل محیطــی تعیین کننــده  ســطح ســازگاری و ســامت جامعــه 
ــه ایــن دلیــل کــه فعالیــت هــا و  ــاً ب محســوب مــی شــود؛ عمدت
ــا فعالیــت هایــی کــه در انــزوای  تحــرك اجتماعــی در مقایســه ب
اجتماعــی قــرار دارنــد، فعالیــت بدنــی بیشــتری را مــی طلبنــد )8(.
ــه  ــد ک ــان کردن ــود بی ــه خ ــکاران )9( در مطالع ــبحانی و هم س
ــی مســتقل،  ــوالن در ورزش موجــب داشــتن زندگ مشــارکت معل
روابــط متقابــل اجتماعــی و حمایــت و نشــاط بــه عنــوان بخشــی 
ــرمایه  ــوزه س ــگران ح ــود. پژوهش ــی ش ــی م ــرمایه اجتماع از س
اجتماعــی معتقدنــد، ســرمایه اجتماعــی از راه برقــراري ارتبــاط بــا 
دیگــران ایجــاد مــی شــود و پیامــد تعامــات و روابــط اجتماعــی 
ــام  ــا و نظ ــرش ه ــط، نگ ــت رواب ــع کیفی ــطح آن تاب ــت و س اس
ــع،  ــه اســت. در واق ــازمان و جامع ــروه، س ــراد در گ ــن اف ــاي بی ه
ســرمایه اجتماعــی بازتــاب وجــود روابــط متقابــل شــخصی نزدیک 
و صمیمانــه در میــان افــراد و در ماهیــت روابــط متقابــل شــخصی 

ــت مــی شــود )10(. ــراد یاف ــن اف بی
از جملــه عواملــی کــه در مشــارکت ورزشــی نقــش بســزایی دارنــد 
ــه  ــب توج ــه موج ــت و آنچ ــی اس ــی و فرهنگ ــرمایه اجتماع س
پژوهشــگران بــه ســرمایه اجتماعــی شــده، ایــن اســت کــه نــوع و 
میــزان تعامــل اجتماعی انســان هــا در حــوزه ورزش چــه پیامدهای 
اجتماعــی و سیاســی بــرای کل جامعــه دارد )11(. مطالعــات 
ــوي  ــک الگ ــوان ی ــه عن ــی را ب ــارکت ورزش ــی، مش جامعه شناس
ــد کــه متأثــر از میــزان برخــورداري از  رفتــاري در نظــر گرفتــه ان
شــاخص هاي ســرمایه اجتماعــی اســت. در نتیجــه ورزش از جملــه 
راهکارهایــی اســت کــه نقــش تعیین کننــده ای در انتقــال معلــول 
بــه دوره ســازگاری داشــته و بــه آن هــا چگونگــی زندگــی کــردن و 

ــوزد )۵(. ــون را می آم ــرایط گوناگ ــا ش ــه ب چگونگــی مقابل
Kim  و همــکاران )4( در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه ســرمایه 

اجتماعــی )احســاس اعتمــاد و ایمنــی، ارتباطــات همســایگی( نقش 
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ــی دارد.  ــادی عموم ــارکت در ورزش و ش ــی در مش ــم و مثبت مه
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــکاران )12( نش ــش Bent و هم ــج پژوه نتای
ــای  ــا ناتوانایی ه ــراد ب ــرکت اف ــای ش ــن تعیین کننده ه ــم تری مه

ــدی اســت. ــف، خودکارآم ــای مختل جســمی در فعالیت ه
خودکارآمــدی بــه صــورت اعتمــاد بــه قابلیت یــک فــرد در مدیریت 
یــک موقعیــت ســخت و طاقت فرســا تعریــف مــی شــود. در طــول 
زندگــی هــر فــرد، نوعــی حــس رو بــه گســترش از خودکارآمــدي، 
باعــث حفــظ حرکــت روبه جلــو و انــرژي و طــراوت در فــرد                                                                                           
مــی شــود. هنگامی کــه خودکارآمــدي پاییــن باشــد، افــراد مســتعد 
افســردگی، دچــار کنــاره گیري و تردیدهــاي دردآلود نســبت به خود 
مــی شــوند. یکــی از ایــن گروه هــا، معلــوالن هســتند کــه معمــواًل 
ــدی  از یک سبک زندگی بی تحرك برخوردار هستند )3(. خودکارآم
ــرل  ــده  احســاس کنت ــه ســازه هایی اســت کــه منعکس کنن از جمل
بــر بــدن، ذهــن و رویکــرد »مــن مــی توانــم« بــه زندگــی اســت و 
در کیفیــت زندگــی افــراد ناتــوان جســمی -حرکتــی نقشــی بســزا 
دارد )13(. Kent & Sullivan )14( در مطالعــه خــود نشــان دادنــد 
افــرادی کــه احســاس خودکارآمــدی دارنــد، در مواجهــه بــا موانــع 
انعطاف پذیرترنــد و تمایــل بــه پیــروزی در فعالیت هــای ورزشــی از 
خصوصیــات آن هاســت. ایــن افــراد ســعی مــی کننــد چیزهایــی را 
انجــام دهنــد کــه فکــر مــی کننــد می تواننــد انجــام دهنــد و بــرای 
چیزهایــی کــه فکــر مــی کننــد نمــی تواننــد انجــام دهنــد تــاش 
نمــی کننــد؛ بنابرایــن، مشــارکت ورزشــی یکــی از عواملــی اســت 

کــه می توانــد بــر خودکارآمــدی اثرگــذار باشــد. )1۵(.
چندیــن مطالعــه ارتباطــات قــوی را بیــن خودکارآمــدی و فعالیــت 
جســمانی گــزارش کرده انــد، همچنیــن گفتــه شــده اســت کــه در 
پیش بینــی عملکــرد ورزشــی، اغلــب نقــش خودکارآمــدی بیشــتر 
ــی جســمانی اســت )Bandura .)19 ،18 ،17 ،16 مطــرح  از توانای
مــی کنــد کــه خودکارآمــدی، تــوان ســازنده ای اســت کــه بــدان 
ــاری  ــی و رفت ــی، عاطف ــناختی، اجتماع ــای ش ــیله مهارت ه وس
ــش  ــه ای اثربخ ــه گون ــف ب ــداف مختل ــق اه ــرای تحق ــان ب انس
 )21( Tzetzis & Lola ــن ــود )20(. همچنی ــی ش ــاماندهی م س
دریافتنــد کــه خودکارآمــدی بــه طــور مثبــت بــا کیفیــت اجــرای 
مهارت هــای ورزشــی رابطــه دارد. آن هــا اظهــار کردنــد کــه 
خودکارآمــدی بــه صــورت معنــاداری پیــش بینــی کننــده اجراهای 

ــف ورزشــکاران اســت. مختل
بــه نظــر می رســد از جملــه عوامــل مرتبــط بــه میــزان مشــارکت 
ــرمایه  ــی، س ــمی حرکت ــوالن جس ــی معل ــای ورزش در فعالیت ه
ــدی  ــا کارآم ــد ب ــود می توان ــه ی خ ــه نوب ــه ب ــت ک ــی اس اجتماع
معلــوالن جســمی حرکتــی رابطــه داشــته باشــد. در ضمــن تاکنون 

ــارکت  ــزان مش ــا می ــی ب ــرمایه اجتماع ــه س ــوص رابط در خص
ــور  ــی کش ــمی- حرکت ــوالن جس ــدی معل ــی و خودکارآم ورزش
مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت. لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
تعییــن نقــش ســرمایه اجتماعــی در رابطــه بــا مشــارکت ورزشــی 
و خودکارآمــدی معلــوالن جســمی -حرکتــی شهرســتان شــهرکرد 

انجــام شــد.

روش کار
مطالعــه حاضــر توصیفــی -همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری ایــن 
ــی موجــود در  ــوالن جســمی - حرکت ــه معل پژوهــش شــامل کلی
ــد  آمــار اداره بهزیســتی شهرســتان شــهرکرد در ســال 1398 بودن
ــی  ــار تفکیک ــد. آم ــامل بودن ــن را ش ــوع 2139 ت ــه در مجم ک
ــص  ــن نق ــو، 736 ت ــع عض ــن قط ــامل 713 ت ــوالن ش ــن معل ای
ــر شــکل  ــه تغیی ــا ب ــن مبت ــدن و 690 ت ــرد اعضــای ب در عملک
انــدام حرکتــی بــود. بــر اســاس فرمــول کوکــران در ســطح خطای 
%۵ تعــداد 228 تــن بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند و از روش 
نمونه گیــری در دســترس بــرای انتخــاب نمونــه هــا اســتفاده شــد. 
معیارهــای ورود نمونه هــای عبــارت بودنــد از: تمایــل بــه شــرکت 
ــت  ــدن و نوشــتن، داشــتن معلولی ــه، داشــتن ســواد خوان در مطالع
جســمی -حرکتــی، نداشــتن معلولیــت ذهنــی. معیارهــاي خــروج 
ــه بیــش از 20 درصــد از  از مطالعــه عبــارت از عــدم پاســخ دهی ب
ســؤاالت پرسشــنامه ها و عــدم تمایــل بــه ادامــه همــکاري بودنــد.

جمع آوری داده ها به وسیله ابزار های زیر جمع آوری شد.
ــیت،  ــن، جنس ــامل س ــناختی ش ــات جمعیت ش ــنامه اطاع پرسش

ــود.  ــات ب ــزان تحصی ــت تأهــل و می وضعی
 Social Capital( اجتماعــی«  ســرمایه  »پرسشــنامه 
 2000 ســال  در   Bullen & Onyx توســط   )Questionnaire

ــی  ــه ارزش زندگ ــارت و 8 مؤلف ــامل 34 عب ــد )22( و ش ــه ش تهی
ــاع  ــارکت در اجتم ــارت )2،1(، مش ــامل 2 عب )value of life( ش
محلــی )participation in the local community( شــامل 7 
عبــارت )۵،13،14،23،24،2۵،26(، پیشــگامی در فعالیــت هــای 
اجتماعــی )proactivity in a social context( شــامل 7 عبــارت 
 feelings of( احســاس اعتمــاد و امنیــت ،)3،19،21،27،28،3۵،36(
ــا  ــاط ب ــارت )6،7،8،10،1۵(، ارتب ــامل ۵ عب trust and safety( ش

ــارت  ــامل ۵ عب ــایگان )neighborhood connections( ش همس
 family and( ــواده ــتان و خان ــا دوس ــاط ب )9،11،12،20،22(، ارتب
ــل  ــارت )16،17،18(، تحم ــامل 3 عب friends connections( ش

تفــاوت هــا )tolerance of diversity( شــامل 2 عبــارت )29،30(، 
ارتباط کاری )work connections( شــامل 3 عبــارت )34،33،32( 
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اســت. عبارت هــا بــر اســاس مقیــاس 4 گزینــه اي لیکــرت )کامــًا 
ــم=  ــًا موافق ــم= 3 و کام ــا موافق ــم= 2، ت ــم= 1، مخالف مخالف
4( ارزش گــذاری می شــوند. بــه ایــن ترتیــب حداقــل نمــره 
ــداد  ــر تع ــر ب ــه اگ ــره 144 اســت ک ــر نم پرسشــنامه 36 و حداکث
عبــارت هــا تقســیم شــود نمــره کلــی عــددی بیــن 1 تــا 4 خواهــد 
بــود. عــدد باالتــر نشــان دهنده میــزان ســرمایه اجتماعــی باالتــر 
ــت. ــده اس ــر نش ــی ذک ــه اصل ــره در مقال ــطح بندی نم ــت. س اس

 Bullen & Onyx )22( »پرسشــنامه ســرمایه اجتماعــی« را روی 
ــهری  ــه ش ــتایی، 2 منطق ــق روس ــال در مناط ــن بزرگ س 1200 ت
بیرونــی و یــک منطقــه درون شــهری در ســیدنی اســترالیا اســتفاده 
ــل را  ــی 8 عام ــل عامل ــا اســتفاده از تحلی ــی ســازه ب ــد. روای کردن
مشــخص کــرد کــه 49 درصــد از واریانــس ســرمایه اجتماعــی را 
تبییــن کردنــد. همچنیــن میــزان پایایی بــه روش ضریب همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی نمونــه فــوق، 
0/83 گــزارش گردیــد. Abdulahad و همکاران )23( در پژوهشــی 
بــه بررســی روایــی و پایایــی نســخه عربــی »پرسشــنامه ســرمایه 
اجتماعــی« بــا اســتفاده از 236 مهاجــر عراقی- کانادایــی در اونتاریو 
کانــادا پرداختنــد. نتایــج روایــی ســازه بــا اســتفاده از تحلیــل عاملی 
نشــان داد 7 عامــل اســتخراج شــده 79 درصــد واریانــس ســرمایه 
اجتماعــی را تبییــن کردنــد. همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق بــرای 

کل پرسشــنامه 0/86 بــه دســت آمــد.
ــی  ــور بررس ــه منظ ــه ای ب ــکاران )24( در مطالع ــان و هم افتخاری
روایــی و پایایــی نســخه فارســی »پرسشــنامه ســرمایه اجتماعی« را 
روی 192 ســالمند باالی 60 ســال از مناطق مختلف شــهر ســاری 
انجــام دادنــد. روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی نشــان داد 7 
عامــل اســتخراج شــده 48/71 درصــد واریانــس ســرمایه اجتماعــی 
را تبییــن کردنــد. همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا 
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا همــان نمونــه 0/96 بــه دســت 
آمــد. یــاری و همــکاران )2۵( در مطالعــه خــود بــه منظــور بررســی 
روایــی و پایایــی نســخه فارســی »پرسشــنامه ســرمایه اجتماعــی« 
در بیــن 293 تــن از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
پرداختنــد. روایــی ســازه بــه روش بــه تحلیــل عاملــی اکتشــافی 8 
ــه روش همســانی  ــی ب عامــل اســتخراج  شــده را نشــان داد. پایای
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق 0/79 

گــزارش کردنــد.
 Sport Participation( ورزشــی«  مشــارکت  »پرسشــنامه 
Questionnaire( توســط مــرادی و ســعادت در ســال 1398 )26(  

بــا 3 ســوال طراحــی شــد. در ایــن پرسشــنامه منظــور از مشــارکت 

ورزشــی عبــارت اســت از هــر گونــه شــرکت آگاهانــه و فعــال افراد 
در تمرینــات یــا رقابت هــای رشــته هــای مختلــف ورزشــی اعــم از 
گروهــی یــا انفــرادی. پرسشــنامه شــامل ایــن ســؤاالت بودنــد: »آیا 
هــر هفتــه بــه طــور منظــم ورزش مــی کنیــد؟«  »در هفتــه چنــد 
ــا تمریــن شــما  جلســه ورزش می کنیــد؟«، »هــر جلســه ورزش ی

ــه طــول می انجامــد؟«. ــد دقیقــه ب چن
ــود:  ــه ب ــن گون ــه ای ــره ب ــبه نم ــی و محاس ــخ ده ــوه پاس  نح
کســی کــه بــه پرســش اول پاســخ منفــی )خیــر( مــی داد میــزان 
مشــارکت ورزشــی او صفــر در نظــر گرفتــه مــی شــد اگــر پاســخ  
ــوال دوم و  ــود س ــود، الزم ب ــی( ب ــت )بل ــش اول مثب ــه پرس او ب
ســوم را هــم پاســخ دهــد. بــا پاســخ بــه ســوال دوم تعــداد جلســات 
ورزش در هفتــه مشــخص مــی شــد )بــه طــور مثــال 2 جلســه( و 
ــا پاســخ بــه ســوال ســوم طــول مــدت هــر جلســه تمریــن بــر  ب
حســب دقیقــه مشــخص مــی شــد )بــه طــور مثــال 4۵ دقیقــه(. در 
نهایــت میــزان مشــارکت ورزشــی بــا حاصل ضــرب مــدت زمــان 
ــب  ــه برحس ــات ورزش در هفت ــداد جلس ــه ورزش در تع ــر جلس ه
دقیقــه در هفتــه محاســبه  شــد.  در ایــن مثــال 90 دقیقــه در هفتــه 
بــود.  توضیــح اینکــه نحــوه محاســبه میــزان مشــارکت ورزشــی 
مــی توانــد صفــر باشــد یعنــی کســی کــه بــه ســوال اول پاســخ 
منفــی مــی دهــد یعنــی کســی کــه ورزش نمــی کنــد. ایــن افــراد 
ــراد تحــت  ــا اف ــارج نشــدند و لزوم ــه خ ــه از مطالع ــچ وج ــه هی ب
ــد کــه حتمــا بایــد ورزش  مطالعــه در ایــن مطالعــه کســانی نبودن
ــی  ــی« م ــخ »بل ــد پاس ــی کن ــه ورزش م ــد. کســی ک ــی کردن م
دهــد. حــال کــه ورزش مــی کنــد بــا 2 ســوال بعــدی میــزان آن 
انــدازه گیــری مــی شــود و در نهایــت میانگیــن مشــارکت ورزشــی 
کل افــراد جامعــه مــورد نطــر برحســب دقیقــه در هفتــه بــه دســت 
ــر  ــی در نظ ــطح بندی خاص ــنامه س ــن پرسش ــرای ای ــد. ب ــی آی م
گرفتــه نشــده اســت )26(.  روایــی صــوری بــا اســتفاده از نظــرات 
4 تــن  از  مدرســین علــوم ورزشــی دانشــگاه شــهرکرد تاییــد شــد. 
ــاری  ــه آم ــن از جامع ــط 30 ت ــی توس ــاز آزمای ــه روش ب ــات ب ثب
ــزارش  ــه 1۵ روز 0/84 گ ــا فاصل ــهرکرد( ب ــمی ش ــن جس )معلولی

شــد.
محتــوای  و  صــوری  روایــی   )27( همــکاران  و  رحیمــی 
ــن از  ــد10 ت ــه تایی ــی« را ب ــارکت ورزش ــنامه  مش کیفی«پرسش
مدرســین حــوزه مدیریــت ورزشــی دانشــگاه شــهرکرد بررســی و 
تاییــد شــد. ثبــات بــه روش بــاز آزمایــی توســط 30 تــن از جامعــه 
ــه 1۵ روز   ــا فاصل ــاری )دانشــجویان دانشــگاه های شــهرکرد( ب آم

ــد. ــزارش ش 0/87 گ
 General Self-Efficacy( »مقیــاس خودکارآمــدی عمومــی«
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 199۵ ســال  در   Schwarzer & Jerusalem توســط   )Scale

)28( تهیــه شــد. ایــن مقیــاس شــامل 10 عبــارت هســت. جهــت 
ــح  ــا 4 نمــره ای لیکــرت )اصــًا صحی ــف 1 ت ــذاری از طی نمره گ
نیســت=1، به ســختی صحیــح اســت=2، نســبتا صحیــح اســت =3، 
کامــًا صحیــح اســت =4( اســتفاده شــد. »مقیــاس خودکارآمــدی 
عمومــی« زیــر مقیــاس نــدارد و بــا توجــه بــه هنجــار تعییــن  شــده 
بــرای ایــن ابــزار، نمــره خودکارآمــدی 1 تــا 4 خواهــد بــود و نمــره 
ــره در  ــر دارد. ســطح بندی نم ــدی باالت ــر نشــان از خودکارآم باالت

مقالــه اصلــی ذکــر نشــده اســت.
ــای  ــه نمونه ه ــه ک ــک مطالع ــکاران )29( در ی Schwarzer و هم

ــجوی  ــان، 9۵9 دانش ــور آلم ــجوی کش ــن دانش ــامل 430 ت آن ش
ــد،  ــن بودن ــور چی ــجوی کش ــن دانش ــتاریکا و 293 ت ــور کاس کش
روایــی مــاك بــه روش روایــی همزمــان »مقیــاس خودکارآمــدی 
ــردگی  ــای افس ــا نمره ه ــتگی ب ــبه همبس ــا محاس ــی« را ب عموم
 )Depressiveness Scale( »ــاس افســردگی ــا اســتفاده از »مقی ب
ــت«  ــت- صف ــراب حال ــیاهه اضط ــتفاده از »س ــا اس ــراب ب ، اضط
اســنادی  ســبک  و   )State-Trait Anxiety Inventory(
 Life( »ــری زندگــی ــون جهت گی ــا اســتفاده از »آزم خوشــبینانه ب
ــزارش  ــب 0/۵2- 0/60- و 0/۵۵ گ ــه ترتی Orientation Test( ب

ــب  ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ش
ــور  ــجویان کش ــرای دانش ــوق ب ــه ف ــر روی نمون ــاخ ب ــا کرونب آلف
آلمانــی 0/84، بــرای دانشــجویان کشــور کاســتاریکا 0/81 و بــرای 

ــد. ــه دســت آم ــن 0/91 ب دانشــجویان کشــور چی
Löve  و همــکاران )30( در پژوهشــی بــه منظــور بررســی روایــی 
و پایایــی نســخه ســوئدی »مقیــاس خودکارآمــدی عمومــی« آن را 
ــا 64 ســال در یکــی از  ــا دامنــه ســنی 19 ت در بیــن 4027 تــن ب
نواحــی غــرب ســوئد اجــرا کردنــد. روایــی ســازه  بــه روش روایــی 
همگــرای بــا محاســبه همبســتگی بیــن »مقیــاس خودکارآمــدی 
عمومــی« و »شــاخص تــوان کار« )Work Ability Index( مــورد 
ــی  ــه روش روای ــازه  ب ــی س ــد. روای ــزارش ش ــی و 0/38 گ بررس
همگــرای »مقیــاس خودکارآمــدی عمومــی« و »ظرفیــت کار 

جســمی« 
)Physical Work Capacity( 0/24  بــه دســت آمــد. پایایــی 
ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
physical work capacity .ــه فــوق 0/91 گــزارش شــد ــا نمون ب
حســینی  و عظیــم زاده )31( در پژوهشــی در بیــن 91 تــن از 
ــوا  ــوری و محت ــی ص ــران روای ــت ته ــتان نف ــتاران بیمارس پرس
»مقیــاس خودکارآمــدی عمومــی« بــا اســتفاده از نظرات مدرســین 
)نــوع روایــی، محــل و تعــداد ذکــر نشــده اســت( تائیــد شــد. پایایی 

ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
بــر روی 1۵ تــن از جامعــه پژوهــش 0/86 گــزارش شــد. دالور و 
همــکاران )32( در پژوهشــی بــه بررســی خصوصیــات روانســنجی 
»مقیــاس خودکارآمــدي عمومــی« در بیــن 400 تــن از کارکنــان 
دانشــگاه های دولتــی شــهر تهــران پرداختنــد. نتایــج روایــی ســازه 
ــاس  ــن مقی ــی ای ــی از ســاختار تــک عامل ــل عامل ــه روش تحلی ب
ــی  ــه روش روای ــازه  ب ــی س ــبه روای ــراي محاس ــرد. ب ــت ک حمای
ــی«  ــدي عموم ــاس خودکارآم ــاس و »مقی ــن مقی ــرای ای همگ
 Scherer تهیــه  شــده توســط )General Self-Efficacy Scale(
در ســال 1982 اســتفاده شــد. نتایــج نشــان داد کــه میــزان 
همبســتگی بیــن 2 مقیــاس مذکــور 0/80 اســت. پایایــی بــه روش 
ــا  ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــتفاده از ضری ــا اس ــی و ب ــانی درون همس

ــه دســت آمــد. ــه فــوق 0/78 ب نمون
در پژوهــش حاضــر، بــه منظــور بررســی روایــی صــوری بــه روش 
کیفــی »پرسشــنامه ســرمایه اجتماعــی«، »پرسشــنامه مشــارکت 
ورزشــی« و »مقیــاس خودکارآمــدی عمومــی«، در اختیــار 10 
ــی )6  ــن( و روانشناس ــی )4 ت ــت ورزش ــین مدیری ــن از مدرس ت
ــی  ــن بررس ــا ضم ــت و آن ه ــرار گرف ــهرکرد ق ــگاه ش ــن( دانش ت
ســطح دشــواری، میــزان تناســب و عــدم ابهــام ســؤاالت، طبــق 
نظــرات آن هــا تائیــد شــد. بــه منظــور بررســی روایــی محتــوا بــه 
ــن  ــروه متخصصی ــن گ ــار همی ــی پرسشــنامه ها در اختی روش کیف
ــد شــد.  ــوا تائی ــی محت ــا روای ــق نظــرات آن ه ــت و طب ــرار گرف ق
ــه  ــا ب ــنامه ه ــرای پرسش ــی همگ ــه روش روای ــازه  ب ــی س روای
منظــور ســنجش میــزان تبییــن متغیــر پنهــان توســط متغیرهــای 
مشــاهده پذیــر آن بــر روی 228 تــن از معلــوالن جســمی-حرکتی 
ــس اســتخراج  ــدار واریان شهرســتان شــهرکرد، محاســبه شــد. مق
»پرسشــنامه  بــرای   )Average Variance Extracted(  شــده 
ســرمایه اجتماعــی« 0/82، برای »پرسشــنامه مشــارکت ورزشــی« 
ــرای »مقیــاس خودکارآمــدی عمومــی« 0/63 محاســبه  0/73 و ب
ــن  ــس تبیی ــر واریان ــرای مقادی ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ش
ــرا ، 0/40 و  ــی همگ ــه روش روای ــازه  ب ــی س ــر روای ــده مقادی ش
بیشــتر توصیــه  شــده اســت )33(. نتایــج روایــی همگــرا در هــر 3 
پرسشــنامه در )جــدول 1( آمــده اســت. پایایــی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق بــرای 
»پرسشــنامه ســرمایه اجتماعــی«  و »مقیــاس خودکارآمــدی 
عمومــی« بــه ترتیــب 0/94 و 0/71 محاســبه شــد. بــرای محاســبه 
ــا  ــی ب ــی« از روش بازآزمای ــارکت ورزش ــنامه مش ــات »پرسش ثب
یــک مــاه فاصـــله در اختیــار 30 تــن از معلــوالن جســمی حرکتــی 
ــق  ــی از طری ــب پایای ــرار داده شــد.  ضری شهرســتان شــهرکرد ق
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ــار ســنجش 0/87  ــره 2 ب ــن نم ــب همبســتگی بی ــبه ضری محاس
بــه دســت آمــد. بــه منظــور لحــاظ کــردن اهمیــت نســبی عبــارت 
 Composite( هــا در ارزیابــی پایایــی، از شــاخص پایایــی مرکــب
ــی مرکــب  ــه پایای ــوط ب ــر مرب Reliability( اســتفاده شــد. مقادی

»پرسشــنامه ســرمایه اجتماعی«، »پرسشــنامه مشــارکت ورزشــی« 
ــا 0/91،  ــر ب ــه ترتیــب براب و »مقیــاس خودکارآمــدی عمومــی« ب
ــن شــاخص بیشــتر از 0/60  ــر ای 0/67 و 0/72 کــه تمامــی مقادی
اســت؛ بنابرایــن، پایایــی مرکــب عبــارت هــا تائید شــد )جــدول 1(.
ــذ  ــس از اخ ــه پ ــود ک ــن روش ب ــه ای ــش ب ــرای پژوه ــوه اج نح
ــه اخــاق دانشــگاه شــهرکرد و کســب  ــی از کمیت مجــوز  اخاق
موافقــت کتبــی از مدیریــت و حراســت اداره بهزیســتی شهرســتان 
شــهرکرد، پرسشــنامه هــا در اختیــار آزمودنی هــا قرارگرفــت. قبــل 
از تکمیــل پرسشــنامه، رضایــت شــفاهی معلوالن جســمی-حرکتی 
دریافــت و پیرامــون اهــداف مطالعــه بــه آن هــا توضیحاتــی ارائــه 
شــد. همچنیــن بــه آن هــا اطمینان داده شــد کــه اطاعــات  کاما 
ــام خانوادگــی  ــام و ن ــه ذکــر ن ــازی ب ــد و نی ــه خواهــد مان محرمان
نیســت. زمــان تقریبــی بــرای تکمیــل هــر پرسشــنامه 12 الــی 1۵ 
دقیقــه در نظــر گرفتــه شــد. در زمــان تکمیــل پرسشــنامه هــا نیــز 
توضیحــات مــورد نیــاز بــه آن هــا ارائــه شــد. جمــع آوری داده هــا به 

مــدت یــک مــاه از 1398/9/20 تــا 1398/10/20 بــود.
جهــت تحلیــل داده هــا در بخــش آمــار توصیفــی از شــاخص هایی 
چــون توزیــع فراوانــی و درصــد فراوانــی، میانگیــن و انحــراف معیار 
اســتفاده شــد. در روش حداقــل مجــذورات جزیــی بطــور معمــول 
 ،R2 بــرای بررســی بــرازش الگــو از شــاخص هــای ضریــب تعییــن
 )GOF( Goodness of Fit و آمــاره Q2 شــاخص ، F2 انــدازه اثــر

اســتفاد می شــود )33(. تحلیــل داده هــا در نرم افــزار اس پــی 
ــا  ــاختاری ب ــادالت س ــازی مع ــخه 23 و روش الگوس اس اس نس
بهره گیــری از نرم افــزار اســمارت پــی ال اس3 و ســطح اطمینــان 

9۵% انجــام شــد.

یافته ها
ــه ســنی  ــا دامن ــرد و 9۵ زن( ب ــن )133 م ــه 228 ت ــن مطالع در ای
ــد( دارای  ــن )27/6 درص ــتند. 63 ت ــارکت داش 7/36± 31/38 مش
ــی،  ــدرك کاردان ــد( دارای م ــن )29 درص ــم، 66 ت ــدرك دیپل م
ــن )6/6  ــی، 1۵ ت ــدرك کارشناس ــد( دارای م ــن )36/8 درص 84 ت
ــن )43/4  ــد. 99 ت ــد بودن ــی ارش ــدرك کارشناس ــد( دارای م درص
درصــد( مجــرد و 129 تــن )۵6/9 درصــد( متاهــل بودنــد. میــزان 
ــه  ــی ب ــورد بررس ــه م ــی نمون ــای ورزش ــت ه ــارکت در فعالی مش
ــن و  ــود. میانگی ــه ب ــه در هفت ــن ۵/76±2۵/۵ دقیق ــور میانگی ط
انحــراف اســتاندارد خودکارآمــدی عمومــی 0/24±2/07 و میانگین 
ــه دســت  و انحــراف اســتاندارد ســرمایه اجتماعــی 0/27±2/۵8 ب

آمــد.
در )جــدول1( نتایــج آلفــا کرونبــاخ، پایایــی مرکــب و روایــی همگرا 
ــب  ــی مرک ــاخ و پایای ــا کرونب ــت. آلف ــده اس ــزارش ش ــا گ ابزاره
باالتــر از 0/70 نشــانگر پایایــی قابــل قبولــی اســت. روایــی همگــرا 
ــارت هــای آن  ــر پنهــان توســط عب ــزان تبییــن متغی ســنجش می
  )AVE( ــده ــتخراج ش ــس اس ــن واریان ــار آن میانگی ــت و معی اس
ــول  ــل قب ــز قاب ــاالی 0/۵0 نی ــرای ب ــی همگ ــدار روای ــت. مق اس

ــت )33(. اس

جدول 1: ضرایب پایایی و روایی

ضریب پایایی مرکب آلفا کرونباخابعادمتغیر
)CR(

روایی همگرا 
)AVE(

سرمایه اجتماعی

0/990/970/93ارزش زندگی
0/970/990/8۵مشارکت در اجتماع محلی

0/9۵0/940/98پیشگامی در فعالیتهای اجتماعی
0/960/810/82احساس اعتماد و امنیت

0/60 0/920/92ارتباط با همسایگان

0/870/860/96ارتباط با دوستان و خانواده
0/960/940/79تحمل تفاوتها
0/930/920/60روابط کاری

0/940/910/82کل پرسشنامه
0/870/670/72-مشارکت ورزشی

0/710/720/63-خودکارآمدی عمومی
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ــه کمــک روش معــادالت  ــط بیــن متغیرهــا ب ــرای بررســی رواب ب
ســاختاری از نــرم افــزار پــی ال اس نســخه 3 در دو حالــت 
معنــاداری بــرای بررســی فرضیــه هــا و حالــت تخمیــن اســتاندارد 

ــج آن در                ــه نتای ــد ک ــتفاده ش ــه اس ــدت رابط ــی ش ــرای بررس ب
ــت. ــده اس ــدول2 آم ــای 1 و 2 و ج ــکل ه ش

)t-value( شکل 1: الگو در حالت اعداد معناداری

چنانچــه مقــدار اعــداد معنــاداری در )شــکل1( کــه بــر روی 
خطــوط مشــخص اســت بیشــتر از 1/96 باشــد مــی تــوان گفــت 
ــا  ــادار اســت کــه ب در ســطح اطمینــان 0/9۵ ضرایــب مســیر معن
توجــه بــه بزرگتــر بــودن مقادیــر t-value از 1/96 تمامــی ضرایب 
مســیر معنــادار هســتند. در )شــکل2( نیــز الگــو در حالــت تخمیــن 

ــده  ــخص ش ــیر در آن مش ــب مس ــت و ضرای ــده اس ــتاندارد آم اس
اســت. همچنیــن تمــام نشــانگرهای ســازه هــای مــورد مطالعــه به 
ــودن مقادیــر بارهــای عاملــی از 0/30، از اهمیــت  دلیــل بیشــتر ب
الزم بــرای انــدازه گیــری ســازه هــای خــود برخــوردار هســتند. در 

)شــکل2( نیــز ضرایــب مســیر برگرفتــه از الگــو آمــده اســت.

شکل 2: ضریب مسیر بین متغیرهای مطالعه
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جدول 2: نتایج ضریب مسیر و سطح معناداری الگو پژوهش

نتیجهt-valueضریب مسیر کلضریب مسیر غیرمستقیمضریب مسیر مستقیمردیف

تائید0/4480/16۵0/6134/93۵مشارکت ورزشی با خودکارآمدی1

تائید0/16۵2/262-0/16۵مشارکت ورزشی با سرمایه اجتماعی2

تائید0/2312/۵24-0/231سرمایه اجتماعی با خودکارآمدی3

بــا توجــه بــه داده هــای )جــدول2(، مشــخص گردیــد کــه ضریــب 
 ،β=0/448( ــدی ــا خودکارآم ــی ب ــارکت ورزش ــزان مش ــیر می مس
t=4/93۵(، ضریــب مســیر میــزان مشــارکت ورزشــی بــا ســرمایه 
اجتماعــی )t= 2/262 ،β=0/16۵( و ضریــب مســیر ســرمایه 
ــتقیم و  ــدی )t= 2/۵24 ،β=0/231( مس ــا خودکارآم ــی ب اجتماع

ــادار هســتند. معن
در الگــوی پیشــنهادی مقــدار R2 برابــر بــا 0/38 بــه دســت آمــد 
کــه بــرازش متوســط، مقــدار Q2 برابــر بــا 0/68 بــه دســت آمــد 
کــه بــرازش قــوی، مقــدار F2 برابــر بــا 0/28 بــه دســت آمــد کــه 
بــرازش قــوی و مقــدار GOF برابــر بــا 0/63 بــه دســت آمــد کــه 

در مجمــوع نشــان دهنــده بــرازش مناســب الگــو اســت.

بحث 
ــن نقــش ســرمایه اجتماعــی در  ــا هــدف تعیی پژوهــش حاضــر ب
رابطــه بــا مشــارکت ورزشــی و خودکارآمــدی معلــوالن جســمی- 
حرکتــی شهرســتان شــهرکرد انجــام شــد. نتایــج پژوهــش حاضــر 
ــوالن  ــی معل ــرمایه اجتماع ــا س ــی ب ــارکت ورزش ــان داد مش نش

ــاداری دارد. ــت و معن ــی همبســتگی مثب جســمی- حرکت
ــارکت  ــتگی مش ــر همبس ــی ب ــین مبن ــات پیش ــج از مطالع  نتای
ــه  ــد. ب ــت می کن ــی حمای ــی اجتماع ــای روان ــا متغیره ــی ب ورزش
ــی  ــتی ذهن ــد بهزیس ــی می توان ــارکت ورزش ــه مش ــوان نمون عن
بزرگســاالن )34(، کیفیــت زندگــی افــراد معلــول )3۵(، درك 
خــود و کیفیــت زندگــی نوجوانــان دارای ناتوانــی جســمی )17( را 
ارتقــا دهــد. بــرای تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان از نظریــه کنــش 
متقابــل در ورزش اســتفاده کــرد. طبــق ایــن نظریــه کــه مبتنــی بر 
ــان  ــوان بی ــی در ورزش اســت می ت ــط اجتماع ــبکه رواب ــود ش وج
ــه مشــارکت بیشــتری  ــی ک ــوالن جســمی- حرکت ــه معل ــرد ک ک
در ورزش داشــته باشــند دارای مشــارکت اجتماعــی بیشــتری نیــز 
ــای  ــبکه ه ــدن ش ــود آم ــه وج ــق ب ــر از طری ــن ام ــوند. ای می ش
اجتماعــی، پیداکــردن دوســتان جدیــد و تثبیــت هویــت افــراد کــه 
ــه  ــل توجی ــد، قاب ــام می برن ــی ن ــت اجتماع ــوان هوی ــه عن از آن ب
اســت. ورزش منبــع هویــت و انســجام اجتماعــی اســت و فــرد بــا 
مشــارکت در ورزش احســاس هویــت، تعلــق، غــرور و برخــورداری 
ــز  ــوالن جســمی-حرکتی نی ــد )۵(. معل ــط اجتماعــی می کن از رواب

بــا مشــارکت در ورزش و ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران، مشــارکت در 
کارهــای جمعــی و شناســاندن هویــت خــود بــه دیگــران مشــارکت 
اجتماعــی خــود را افزایــش مــی دهنــد کــه بــه نوبــه خــود باعــث 
ــای ســطح ســرمایه اجتماعــی در آن هــا می شــود . مشــارکت  ارتق
ــادوام  ــد شــبکه ای ب ــه می توان ــّوه ای اســت ک ــِع بالق در ورزش منب
از روابــِط نســبتاً نهادینــه   شــده  مبتنــی بــر شــناخِت متقابــل را بــه 
وجــود آورد کــه خــود عاملــی در ارتقــای ســطح ســرمایه اجتماعــی 
ــردي در درون  ــن ف ــط بی ــامل رواب ــی ش ــرمایه اجتماع ــت. س اس
ــه  ــی ب ــه دسترس ــت ک ــی اس ــاي اجتماع ــبکه ه ــا و ش گروه ه
ــراد  ــراي اف ــی را ب ــاي اجتماع ــا، موقعیت ه ــا، فرصت ه موفقیت ه
ــای اجتماعــی مشــارکت در  ــد. یکــی از جنبه ه ــر می کن امکان پذی
ورزش مربــوط بــه بحــث جامعه پذیــری، دوســت یابی و مشــارکت 
ــت.  ــره اس ــواداری و غی ــی، ه ــنی، ورزش ــع س ــای مرج در گروه ه
از ورزش همــواره بــه عنــوان فضایــی پویــا بــرای شــکل گیــری، 
ــا، حفــظ و توســعة ارتباطــات بیــن فــردی و توســعه ســرمایه  احی
ــش  ــه بخ ــاد دارد ک ــود. Seippel )36( اعتق ــاد می ش ــی ی اجتماع
ــق  ــی از طری ــرمایة اجتماع ــر س ــذاری ورزش ب ــده ای از اثرگ عم
ــات  ــترش ارتباط ــس، گس ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــازوکار افزای ــه س س

ــت.  ــی اس ــت اخاق گرای ــی و تقوی اجتماع
 نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد مشــارکت ورزشــی بــا 
خودکارآمــدی معلــوالن جســمی-حرکتی رابطــه مثبــت و معناداری 
ــتگی  ــر همبس ــی ب ــین مبن ــات پیش ــه مطالع ــج از یافت دارد. نتای
مشــارکت ورزشــی و خودکارآمــدی حمایــت مــی کنــد. بــه عنــوان 
نمونــه Te Velde و همــکاران )17( نشــان دادند مشــارکت ورزشــی 
ــودکان و  ــی در ک ــت زندگ ــدی و کیفی ــود، خودکارآم ــا درك خ ب
ــاط  ــن ارتب ــاری مزم ــا بیم ــمی ی ــی جس ــان دارای ناتوان نوجوان
ــن  ــد بی ــن Wickman و همــکاران )18( نشــان دادن دارد. همچنی
فعالیــت بدنــی و خودکارآمــدی در کــودکان معلــول ارتبــاط وجــود 
ــد بیــن آمــوزش  دارد. Bertills و همــکاران )37( نیــز نشــان دادن
تربیــت بدنــی و خودکارآمــدی و مهــارت هــای عملکــردی دانــش 
آمــوزان معلــول رابطــه وجــود دارد. نتایــج پژوهــش دیرمانچــی و 
خانجانــی )38( نیــز نشــان داد تــاب آوري و خودکارآمــدي معلولیــن 
ضایعــه نخاعــی ورزشــکار بیشــتر از معلولیــن غیرورزشــکار بــود. در 
تبییــن همبســتگی مشــارکت ورزشــی بــا خودکارآمــدی معلــوالن                                                                                                                                      
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ــش در  ــه توانایی ــرد ب ــاد ف ــدی اعتق ــت خودکارآم ــوان گف ــی ت م
ــت  ــرز رضای ــه ط ــف ب ــی وظای ــا برخ ــاص ی ــک کار خ ــام ی انج
ــی  ــک کار را انجــام م ــت ی ــا موفقی ــه ب ــردی ک بخــش اســت ف
دهــد معتقــد اســت کــه او صاحیــت هــای الزم بــرای انجــام آن 
کار را در آینــده دارد. در نتیجــه، مشــارکت ورزشــی، چــه موفقیــت 
ــش  ــدی نق ــد در خودکارآم ــی توان ــد، م ــق باش ــه ناموف ــز و چ آمی
داشــته باشــد و از آن مــی تــوان بــه عنــوان ابــزاری بــرای تقویــت 
یــا مهــار مشــارکت ورزشــی اســتفاده کــرد. در نتیجــه، تجربیــات 
ــت  ــود  و در نهای ــدی می ش ــش خودکارآم ــه افزای ــر ب ــق منج موف
ــدی را در  ــش خودکارآم ــی، افزای ــارکت ورش ــت مش ــن اس ممک
ــراد  ــت ورزشــی باعــث می شــود اف ــی داشــته باشــد )39(. فعالی پ
معلــول مشــکات را بــه عنــوان تمرینــی بــرای کســب مهــارت در 
نظــر بگیرنــد و در فعالیــت هایــی کــه در آن هــا شــرکت می کنــد 
عاقــه بیشــتری نشــان دهنــد، در برابــر آن هــا احســاس تعهــد و 
ــد. در نتیجــه ورزش  وظیفه شناســی بیشــتری از خــود نشــان دهن
بــه افــراد معلــول کمــک می کنــد احســاس نا امیــدی، درماندگــی 
و ناتوانــی نکننــد و بــا احســاس خودکارآمــدی بیشــتر تاش هــای 
خــود را بــی فایــده تلقــی نکننــد، ســریع مضطــرب و ناامیــد نشــوند 
و هنــگام برخــورد بــا مشــکات، ســریع احســاس شکســت نکنند و 
بــر ایــن بــاور هســتند کــه می تواننــد بــا موانــع زندگــی بــه نحــو 
مؤثرتــری کنــار بیاینــد. آن هــا انتظــار دارنــد کــه بــر مشــکات و 
ــد )38(. ــا اســتقامت می کنن ــد و در انجــام کاره ــه کنن ــع غلب موان

ــت و  ــتگی مثب ــود همبس ــی از وج ــر، حاک ــش حاض ــج پژوه نتای
معنــادار مشــارکت ورزشــی بــا خودکارآمــدی عمومــی بــا میانجــی 
گــری ســرمایه اجتماعــی معلــوالن جســمی-حرکتی بــود.  نتایــج 
مطالعــات پیشــین نیــز از رابطــه مشــارکت ورزشــی بــا متغیرهــای 
ــه پژوهــش  ــه ب ــرای نمون روانــی اجتماعــی حمایــت مــی کنــد. ب
هــای میریوســفی و رحیمــی )40( در خصــوص رابطــه مشــارکت 
ورزشــی و ســرمایه اجتماعــی جانبــازان و معلــوالن، شناســا 
و همــکاران )19( در خصــوص رابطــه فعالیــت ورزشــی بــا 
خودکارآمــدی معتــادان مــرد تحــت درمــان، دیرمانچــی و خانجانی 
)38( در خصــوص رابطــه ورزش بــا خودکارآمــدی معلــوالن ضایعه 
نخاعــی، اســامی مرزنکاتــه و همــکاران )7( در خصــوص رابطــه 
بیــن ســرمایه اجتماعــی و مشــارکت زنــان در فعالیت های ورزشــی، 
Kim و همــکاران )4( در خصــوص نقــش ســرمایه اجتماعــی 

ــادکامی  ــی و ش ــای ورزش ــارکت در فعالیت ه ــن مش ــه بی در رابط
افــراد مســن، Skrok و همــکاران )6( در خصــوص رابطــه فعالیــت 
ــا ســامتی، ســرمایه اجتماعــی و نگــرش بزرگســاالن  ورزشــی ب
لهســتانی، Te Velde و همــکاران )17( ارتبــاط مشــارکت در ورزش 

بــا درك خــود، ورزش خودکارآمــدی و کیفیــت زندگــی در کــودکان 
و نوجوانــان دارای ناتوانــی جســمی یــا بیمــاری مزمــن مــی تــوان 

اشــاره کــرد.
ــا  ــت ب ــوان گفـ ــده می تـ ــت آم ــه دس ــای ب ــه ه ــن یافت در تبیی
توجــه بــه ویژگــی متمایــز برنامــه هــای ورزشــی از ســایر فعالیــت 
اجتماعــی از جملــه مشــارکت منظــم و مــداوم، شــرکت کننــدگان 
در ورزش مــی تواننــد انــواع مختلفــی از مزایــای اجتماعــی 
ــی  ــه م ــد ک ــت آورن ــتر را بدس ــی بیش ــرمایه اجتماع ــد س آن مانن
ــه  ــه ارتقــای برخــی متغیرهــای روانشــناختی فــرد از جمل ــد ب توان

ــود )4(. ــر ش ــدی منج خودکارآم
ــاد  ــران ایج ــا دیگ ــاط ب ــراري ارتب ــی از راه برق ــرمایه اجتماع س
می شــود و پیامــد روابــط اجتماعــی اســت و ســطح آن تابــع 
کیفیــت روابــط،  نظامهــاي بیــن افــراد در گــروه، ســازمان، محلــه 
و جامعــه اســت. در واقــع، ســرمایه اجتماعــی بازتــاب وجــود روابــط 
متقابــل شــخصی صمیمانــه در بیــن افــراد یافــت می شــود. پــس 
ــراد،  ــان اف ــط در می ســرمایه اجتماعــی، منبعــی اســت کــه از رواب
ــراد داراي  ــذا اف ــود و ل ــی ش ــدار م ــع پدی ــا و جوام ــازمان ه س
ــد  ــوردار خواهن ــدي ببشــتری برخ ــی از خودکارآم ــرمایه اجتماع س
ــوه  ــع بالق ــه مشــارکت در ورزش منب ــا ک ــن از آن ج ــود. همچنی ب
ای بــرای ارتباطــات و تعامــات اجتماعــی اســت و مــی توانــد بــه 
روابــط متقابــل شــخصی نزدیــک و صمیمانــه در میــان افــراد و در 
کمــک کنــد و در نتیجــه احســاس اقراد از ســطح ســرمایه اجتماعی 
را ارتقــا دهــد. لــذا ســرمایه اجتماعــی باالتــر کمــک مــی کنــد تــا 
فــرد معلــول از اســتعدادهایی کــه پراکنــده و بــه صــورت فــردی در 
اختیــار دارد بــه شــکل جمعــی بــرای رفــع مشــکات و معضــات 

موجــود در مناســبات بیــن فــردی بــه کار گیــرد.

نتیجه گیری
خودکارآمــدی معلــوالن جســمی - حرکتــی بــا میــزان مشــارکت 
ورزشــی از طریــق ســرمایه اجتماعــی ارتبــاط دارد. یپشــنهاد 
ــرای  ــامت ب ــوزه س ــات ح ــان و متخص ــه روان شناس ــود ک می ش
ــش  ــه نق ــی ب ــمی -حرکت ــوالن جس ــدی معل ــود خودکارآم بهب
ــد.  ــتری کنن ــه بیش ــی توج ــرمایه اجتماع ــی و س ــارکت ورزش مش
ــه محدودیــت هــای مطالعــه حاضــر اســتفاده از ابزارهــای  از جمل
ــی  ــاالت روان ــر ح ــت تاثی ــد تح ــه می توان ــود ک ــنجی ب خودس
آزمودنی هــا قــرار گیــرد. همچنیــن شــرکت افــراد معلول جســمی- 
ــه کل  ــج ب ــم نتای ــود و در تعمی ــه ب ــه صــورت داوطلبان ــی ب حرکت

ــرد. ــاط عمــل ک ــا احتی ــد ب ــاری بای ــه آم جامع
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مقالــه حاضــر برگرفتــه از پایــان نامــه اللــه رمضانــی دانشــجوی 
کارشناســی ارشــد مدیریــت ورزشــی دانشــگاه شــهرکرد بــه 
ــد 446244  ــا ک ــرادی ب ــا م ــر محمدرض ــای دکت ــی اق راهنمای
اســت کــه در تاریــخ 1398/11/29 در ســامانه آموزشــی پژوهشــی 
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ــماره  ــه ش ــاق ب ــه اخ ــه کمیت ــت و دارای مصوب ــده اس ــت ش ثب
دانشــگاه   1398/09/12 مــورخ   IR.SKU.REC.1398.009

شــهرکرد می باشــد. از کلیــه مســئوالن اداره بهزیســتی شهرســتان 
ــوالن جســمی  ــه و از معل ــه خاطــر همــکاری صمیمان شــهرکرد ب
حرکتــی کــه در ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد، تشــکر و قدردانــی 

می شــود.
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