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 چکیده
 یلیتحص یدو ام یاجتماع سرمایه ینب رابطهدر  نفسعزت یگرواسطه شنقبررسی پژوهش  اینهدف 

. ه استاز روش تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد بدین منظور. استی ورزش نخبه یاندانشجو

 ییدانشجو یورزش یادهایکه در المپ محصل است یورزش نخبه یانپژوهش دانشجو یآمار جامعه

 یریگبا روش نمونه. اندموفق به دریافت مدال شده (1931تا  1931)از اخیر چهار سال  یکشور ط

 پرسشنامهاز  یرهاسنجش متغ برای .ندانتخاب شد از این جامعه ورزشکار نخبه 943ناسب تم یاطبقه

سهرابی و  یلیتحص یدام مقیاسو ( 1391روزنبرگ ) نفسعزت(، 1934) یمبارک یاجتماع سرمایه

صورت افزار آماری ایموس کمک نرمبه ها دادهآماری  وتحلیلتجزیه. ه استاستفاده شد( 1111سامانی )

مشارکت اجتماعی، های مؤلفهاجتماعی،  سرمایههای . نتایج نشان داد که از بین مؤلفهگرفته است

شوند. در بررسی طور مستقیم منجر به افزایش امید تحصیلی میحمایت اجتماعی و انسجام اجتماعی به

حمایت اجتماعی و روابط متقابل از طریق افزایش  مؤلفهغیرمستقیم نیز مشخص شد که دو آثار 

های برازش مشخص شد که شاخص محاسبهبا . شوندمیمنجر به باال رفتن امید تحصیلی  نفسعزت

ه ها دارد. سرانجام، این نتایج در پرتو پیشینه به بحث گذاشته شدمدل پژوهش تطابق مناسبی با داده

 .ه استشدارائه ها تلویحات نظری و کاربردی یافتهو  است

 ، ورزشکاران نخبهنفسعزتاجتماعی،  یهرماسامید تحصیلی،  :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

شناسان تربیتی روانموضوعاتی است که ترین مهای فردی و گروهی از مهتفاوت

 .اندداشتهتوجه به آن فراگیران موفقیت و بهبود عملکرد تحصیلی برای همواره 

های گیکه ویژ اندهاییگروهافراد یا  ازجملهورزشی  نخبهدانشجویان ، بینیندرا

های با چالشفراگیران این گروه از دارند. فراگیر های گروهسایر  در مقایسه بامتمایزی 

در مسابقات شرکت  یورزشکاری که به قصد قهرمان یاندانشجو. اندمتعددی مواجه

 ینات،انجام تمر ی،کسب آمادگ به دلیلخود را  یلاز زمان تحص ی، قطعاً بخشکنندمی

 یافزون بر انتظارات ،ین. همچندهندیها از دست مت در رقابتحضور در اردوها و شرک

که دانشگاه از  یافراد دارند، برآوردن انتظارات یناز ا هاها و خانوادهباشگاه ربیان،که م

 یهاحجم انتظارات و کثرت برنامه به دلیل یعنی ؛یستممکن ن یشهقشر دارد، هم ینا

نیز  یلتحص زمینهدر  ی دشواریهالشبا چا یاندانشجو ینا ممکن است یردرسی،غ

 ،1سیآر؛ 1114 ،1در دست است )برادشواهدی . در تأیید این موضوع رو باشندهروب

 هرچندن ورزشی پایین است. اند سطح پیشرفت تحصیلی قهرماناکه نشان داده( 1114

نقطه ( که 1311 ،9، تاملین، دماکاکوس، ایبلینگ و تانیالکانتوما)نیز وجود دارد ی شواهد

که چه  انگیزاندبرمیهای متناقضی این پرسش را چنین یافته .استاخیر  یافتهمقابل 

؟ شاید پاسخ این پرسش را بتوان در کندهایی را توجیه چنین تفاوتتواند عواملی می

 جو کرد.وعنوان نهاد اجتماعی جستماهیت ورزش به

افراد را در بلیت را دارد که این قا یو فرهنگ یاجتماع ایهیدعنوان پدورزش بهنهاد 

ظهور  عرصه و واداردبه تعامل و کنش متقابل  ی پیچیدهروابط اجتماع با ایشبکه

 ( که1933)فتحی، شود مهمی ی خاص و هاییها و بازنماها، ارزشرفتارها، نگرش

 ،4تونتز) شوندمیاجتماعی در جامعه  روحیهبخشی و ایجاد انگیزش، الهام موجب
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اجتماعی افراد  ـ کارکردهای مهم ورزش کمک به رشد و تحول روانییگر داز . (1111

ولیت اجتماعی و فردی ئجامعه، تحکیم معاشرت جمعی و تسهیل دستیابی به رشد مس

ای برای ایجاد روابط دوستانه و ارتباطات تواند وسیلهورزش میبدین نحو که  .است

این  .باشدهب و قومیت مذ ازلحاظویژه بین طبقات مختلف اجتماعی جدید به

 کنداست، این موضوع را به ذهن متبادر می 1اجتماعی سرمایهیادآور مفهوم که  هاویژگی

 ،تواند کارکرد داشته باشداجتماعی می سرمایهگیری و حفظ که نهاد ورزش در شکل

هایی سرمایههای گوناگون وهیتواند با شیاست که م یدارای منابع خاص ورزشچراکه 

 .(1931 ،ی)رحمت دهنده استکه برای آنان پاداش دسترس ورزشکاران قرار دهد دررا 

( 1931)پاشا رضایی و پورشارع ،رحمانی فیروزجاهدر تأیید این موضوع، نتایج تحقیق 

غیر در مقایسه با دانشجویان اجتماعی دانشجویان ورزشکار  سرمایهمیزان نشان داد که 

که اند ورزش نشان داده اتتأثیر های متمرکز بربررسی تر است. دیگربیش ورزشکار

کند و فضایی و مکانی به هم نزدیک می ازنظرهای ورزشی افراد را شرکت در فعالیت

 ،آورد )امیرنژاد، رضویدر اجتماع فراهم می مهارتهای بسیاری را برای ها و فرصتراه

ورزشکاران نخبه اجتماعی چیست و چه کارکردی برای  سرمایهاما ؛ (1931 منانی،

 تواند داشته باشد؟می

اجتماعی،  سرمایه نظریهاز پیشگامان طرح  ،(1931نقل از روحانی،  1339) 1بوردیو

 روابط در که کندمی تعریف بالقوه یا واقعی منابع از ایمجموعه عنواناین مفهوم را به

 سرمایه .است فتهگر جای گروه یک در متقابل آشنایی اجتماعیِ نیا عامال بازیگران میان

جامعه  ایافراد گروه  نیاز حس اعتماد، همکاری و مشارکت در ب ایرهیذخ یاجتماع

اجتماع را به هم  ایاعضای گروه  یمؤثر اجتماع یارتباط رویین کیکه همانند  است

راحت  ع،یها را سرآن انیمبادالت م یاجتماع عیما کی ریحال نظنیو درع کندیمتصل م

اجتماعی  سرمایه، این بر عالوه .(1111 ،9بلودگود ،ترنلی نو،یبول) کندیم نهیهزکم و
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توان این طور خالصه میشود. بههایش تعریف میها و مؤلفهعمدتاً با توجه به شاخص

 در گراییکنش محلی، اجتماعات در مشارکتهایی نظیر مفهوم را متشکل از مؤلفه

خانوادگی،  پیوندها یا تعلقات نیت،ام و اعتماد احساس اجتماعی، هایموقعیت

ثانی و  شریفیانحمایت دانست )متعدد دولتی و دریافت اشکال  همسایگی، کاری و

 اشاره ادراکاتی و هنجارها ها،شبکه این مفهوم بههمچنین، . (1931 ،ملکی سعیدآبادی

 کندمی تسهیل را افراد هایگروه بین و درون در همکارانه هایفعالیت که دارد

 سرمایه نهفته در پشت بنیادی ایده( نیز 1333) 1کلمن ازنظر (.1111 ،1هالیول)

 را هاییافراد ارزش دیگر با روابط انباشتن طریق از تواندمی فرد که است این اجتماعی

حمایتی  منابع به تریبیش نیاز دسترسی هنگام افراد به کهوقتی ،به عبارتی. آورد دستبه

 شانس درنتیجه و تربیش اجتماعی سرمایه شود که این افرادداشته باشند گفته می

 (.1113 ،4فارن و یانگ ؛1333 ،9پاکستون) خود دارند اهداف برای دستیابی به تریبیش

اجتماعی باال بردن سطح  سرمایهطور که گفته شد، یکی از کارکردهای مهم همان

 اجتماعی سرمایه، خصوصبه. استبه اهدافشان  برای دستیابی انگیزش و کمک به افراد

ورزشی داشته  نخبهدانشجویان  ویژهبهو فراگیران کارکردهای متعددی برای تواند می

( تصریح 1111) 1کویپر، جواهر، اسکرورز و دیامریکون  در این خصوص باشد.

 سرمایههای بین شاخص رابطهاجتماعی راهی برای درک  سرمایه نظریهکنند که می

قمری، این، شواهد متعدد ) افزون بر کند.های یادگیری تیمی فراهم میاجتماعی و رفتار

( نیز نقش مثبت 1931 ،خانیو  غفاری؛ 1939نوروزی،  ،جعفری یدختی؛ب ینام؛ 1931

اجتماعی بر یادگیری و عملکرد و رضایت از تحصیل را تأیید  سرمایهمندی از بهره

اجتماعی  سرمایهز روشن نیست که رغم آشکار شدن این تأثیرات، هنوعلی .اندکرده

ورزشی در دستیابی به  نخبهدانشجویان  خصوصبهدانشجویان و  به تواندچگونه می
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شناختی افرادی که در رسیدن های روانظرفیتاهداف کمک کند. در این میان توجه به 

ترین این امید یکی از مهم راهگشا باشد. تواند، میشوندمیبه هدف موفق 

انتظار فرد برای موفقیت در دستیابی به  به معنایامید در منابع علمی، . تسهاویژگی

؛ ریگو، 1113 ،9نقل از راند 1331) ،1(. اسنایدر1119 ،1هدف است )داولینگ و ریکوود

که از دانند میشناختی ـ انگیزشی  یساختار( امید را 1114 ،4کانها سوسا، مارکوس و

امید عبارت . تشکیل شده است 1«گذرگاه»و  9«یتعامل» 1،«هدف»اصلی  مؤلفهتعامل سه 

ها یا مسیرهایی به سمت اهداف مطلوب شده برای تولید گذرگاهاست از ظرفیت ادراک

 ،3سیگمون ،رانداسنایدر، ) هاشده برای حرکت در این گذرگاهادراک انگیزهو همچنین 

روابط اجتماعی و های خاص زندگی نظیر امروزه نقش امید در ارتباط با حوزه .(1111

تر در حال نمایان شدن اوقات فراغت هر چه بیش و خانوادگی، تحصیل، کار، ورزش

 نی چونظرانصاحب جاست کهآنی تا تحصیلهای فعالیتاهمیت امید برای است. 

را  ( مفهومی به نام امید تحصیلی1111) 3پکران( و 1111 ،)اسنایدر و همکاران اسنایدر

آن  واسطهبهباوری که  ؛حصیلی نوعی باور یا انتظار تحصیلی استامید ت .اندکردهمطرح 

فرد انتظار دارد که در تحصیل خود به نتایج مثبتی دست یابد )لوی، ایناف، زیف، 

شواهد پژوهشی )بوریس و در این خصوص، (. 1119 ،11مارگالیت ،راسکایند

را در بهبود عملکرد فرد امید ( تأثیر منحصربه1111 ،11؛ فلدمن و کوباتا1111 ،11سوریک

مشخص شده است  ،همچنین .اندکردهتأیید فراگیران های تحصیلی و افزایش موفقیت
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؛ 1119 ،1گیلمن، دولی، فلورل) بهتر سازگاری تحصیلیمیدوار که یادگیرندگان ا

 (، رضایت از تحصیل و محیط آموزشی1934زندی،  ،میکائیلی منیع، فتحی، شهودی

 بخشنظمدخو(، یادگیری 1931؛ موسوی و هومن، 1111 ،1)هکسدال و هوبنر تربیش

سطح باالتری درگیری تحصیلی ( و 1111 ،9دایانو ،)پاپانتونیو، مورآیتو، کاتسادیما

 دارند.( 1113 ،4آدالبو)

توان هم در مبانی نظری و هم در گیری امید را میاجتماعی در شکل سرمایهردپای تأثیر 

عامل ترین مهم( محیط خانه 1111اسنایدر ) ظرازنجو کرد. وشواهد پژوهشی جست

صورت تعامالت فامیلی، روابط و این عامل را بهاو  .است دخیل در رشد امید فرد

( این است که 1111کند. فرض اسنایدر )خانه توصیف می فرد در محیطتجربیات 

ویژه حضور یا عدم حضور محیط خانه تحت تأثیر روابط و تعامالت خانوادگی، به

زای زندگی است )بلیک لبستگی مثبت کودک ـ مراقب و همچنین رویدادهای استرسد

از طریق  های بعدسال رد (. امید تحت تأثیر محیط خانه و سپس1114 ،1و نورتون

از اطرافیان مهم  9سرمشق گیریویژه تجارب اجتماعی و دیگر تجارب یادگیری به

اسنایدر، تحقیقات موجود بر  یهنظرهماهنگ با  (.1111 شود )اسنایدر،تقویت می

اند. برای نمونه پژوهشگران نقش گیری امید پرداختهپیشایندهای اجتماعی شکل

؛ 1111 ،1فلدمن ،تعامالت سالم و روابط دلبستگی ایمن )شوری، اسنایدر، راند، هوکمایر

های ( در دستیابی به مؤلفه1111 ،3؛ الوی و لیتمن ـ اوادیا1111 ،3ـ یاگون آل

پژوهشی موجود  پیشینه .اندکردهتأیید را ( امید )تفکر عاملیتی و گذرگاه دهندهلتشکی

های آن )اعتماد، مشارکت، انسجام، و یا برخی شاخصاجتماعی  سرمایه نیز نقش
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که یکی از نمودهای عینی  را 1امید و یا امید به زندگی حمایت اجتماعی( در افزایش

( مشخص کرد 1931زاده اقدم )ه نتایج تحقیق علی. برای نمونکندمیتأیید  ،امید است

کنند. بینی میمثبت در دانشجویان پیش ایگونهبهکه اعتماد اجتماعی و انسجام امید را 

المللی نشان دادند که سه شاخص ( نیز در سطح بین1119) 1کنلی، اُسئا و گراوی

مثبتی با امید به  طهراباجتماعی )اعتماد، عضویت گروهی و کار بدون دستمزد(  سرمایه

، 9اسکولونو ،، اسکولونو، ماهات، یارچسکیوایستویس) ات بسیاریمطالعزندگی دارند. 

 یاجتماع تیحمامثبت بین  رابطه( نیز 1119 ،4نریا ،وینبرگ، بسر، زیگلر ـ هیل؛ 1119

اجتماعی  سرمایهاثر . اندکرده تأییدرا  دیو ام یاجتماع یتیحما شبکه کیبه  یدسترس ای

تحقیقات  :است )نگاه کنید بهشده شناختی تأیید روان سرمایه سازهر امید نیز در قالب ب

 (.1119 ،9؛ رومرو و کورتیردس1111 ،1کوپر

اجتماعی است، اما  سرمایهموجود بیانگر این است که امید متأثر از  پیشینهاگرچه 

امید اطالعات کمی اجتماعی و  سرمایهبین  رابطهشناختی زیربنای مکانیزم روان درباره

 ،1. هرچند برخی پیشنهادها در این خصوص ارائه شده است )گیبسوندر دسترس است

. یک اندای نشان دادهتوجه ویژهاین سؤال کلیدی  به (، اما معدودی از تحقیقات1333

. است نفسعزتاجتماعی و امید،  سرمایهبین  رابطهمیانجی احتمالی و بسیار مهم 

 ،3دارد )روزنبرگاشاره فرد نسبت به قدر و ارزش خود  به حس کلی نفسعزت

حفاظت اجتماعی یک عامل  سرمایهاند که ها نشان داده(. در این رابطه پژوهش1333

؛ کاظمی، 1113 ،3لَمپی ،الیسون، استنفیلداست ) نفسعزتقدرتمند برای حفظ  کننده

                                                                                                                                                       

1. Life expectancy 

2. Kennelly, O’Shea &Garvey 

3. Esteves, Scoloveno, Mahat, Yarcheski, & Scoloveno 

4. Weinberg, Besser, Zeigler-Hill & Neria 

5. Cooper 

6. Romero, & Cruthirds 

7. Gibson 

8. Rosenberg 

9. Steinfield, Ellison & Lampe 
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؛ حیدری، 1119 ،1بنر، هوآنگ، هولئو(. برخی محققان )تیان، 1931غالمی،  ،کمالیان

اجتماعی و یا برخی  سرمایهبین  رابطهتواند می نفسعزت( نیز دریافتند که 1934

اجتماعی )نظیر حمایت اجتماعی( با سالمت روان یا بهزیستی  سرمایههای شاخص

اند که امید از گری کند. از طرفی، محققان همچنین نشان دادهشناختی را میانجیروان

؛ ایستویس و همکاران، 1111 ،1گی، ویلیامز و نادا ـ راجاشود )مکیناشی م نفسعزت

1119.) 

له مطرح ئاین مسشد ها و شواهدی که تاکنون مرور با توجه به نظریه درمجموع

 ،در اختیار دارند ورزشی نخبهدانشجویان که  های اجتماعیکه آیا سرمایه شودمی

شناختی نظیر ط با سالمت روانپیامدهای تحصیلی مثبت مرتب منجر به تواندمی

های پژوهشی که در برخی یافته ؟شودامید تحصیلی برای این افراد  و نفسعزت

ای لهئتری را برای بررسی چنین مسانداز روشن، چشمآمدهدستبههای اخیر سال

در پژوهشی که ( 1939) ، محمدی و محمدییمحمددهد. برای نمونه رو قرار میپیش

، انجام دادندیی دانشجو یورزش ادیکننده در المپورزشکار شرکت انیدانشجو روی

 یارابطه انیمحور دانشجوسالمت یو سبک زندگ یاجتماع سرمایه نیب دریافتند که

سبک  با ورزشکاران یاجتماع سرمایه شیافزا ،دیگربیانبهوجود دارد.  دارمعنیمثبت و 

پژوهشی و عواملی که برای  پیشینه مرورهببا توجه  ،بنابراین؛ تر همراه استسالم یزندگ

روی تحقیق حاضر این است که آیا اصلی پیش مسئلهامیدواری تحصیلی برشمرده شد، 

ورزشی ارائه کرد که  نخبهتبیین امید تحصیلی دانشجویان برای توان یک مدل علّی می

 فسنعزتگری اجتماعی و میانجی سرمایههای در چارچوب آن امید از طریق شاخص

 شود:زیر به محک آزمون گذاشته می فرضیهبر این اساس در مدل مذکور  تبیین شود.

 ورزشکار نخبه دارد. یاندانشجو یلیتحص یدمثبت بر ام یماثر مستق یاجتماع سرمایه .1

 ورزشکار نخبه دارد. یاندانشجو نفسعزتمثبت بر  یماثر مستق یاجتماع سرمایه .1

                                                                                                                                                       

1. Tian, Liu, Huang, & Huebner 

2. McGee, Williams, & Nada-Raja 
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 ورزشکار نخبه دارد. یاندانشجو یلیتحص یدبر اممثبت  یماثر مستق نفسعزت .9

 یاندانشجو یلیتحص یدبر ام یرمستقیماثر غ نفسعزت یگربا واسطه یاجتماع سرمایه .4

 ورزشکار نخبه دارد.

 روش

معادالت  یلبا روش تحلهای همبستگی است که طرح این پژوهش از نوع طرح

 .صورت گرفته است ساختاری

طی که  محصل استورزشی  نخبهدانشجویان  کلیهل بر مشتمآماری پژوهش  جامعه

در  واند شرکت کرده در المپیادهای ورزشی دانشجویی کشورچهار سال اخیر 

آمار اخذشده از بر اساس . اندکسب کردهمدال )رتبه یک تا سه(  المپیادهای رقابت

ر نف 1911وزارت علوم تحقیقات و فناوری، جامعه آماری مذکور حدود مسئوالن 

از این جامعه با استفاده از . استدانشجوی دختر(  1111دانشجوی پسر و  1443)

نفر  943متناسب تعداد  1ایگیری طبقهروش نمونهگیری از فرمول کوکران و با بهره

سنی افراد نمونه نیز بین  دامنه .شدپسر( انتخاب ورزشکار  113و  دخترورزشکار  111)

 .استسال  19تا  11

 ه است:پرسشنامه استفاده شد 9گیری متغیرها از اندازه برای

تهیه کرده است؛  را پرسشنامهاین  (1934) مبارکی: اجتماعی سرمایهپرسشنامه . 1

اعتماد ، اجتماعی مشارکت)اجتماعی  سرمایه مؤلفهپنج  گویه که 49ای با پرسشنامه

را  (انسجام اجتماعی و روابط متقابل با دیگران، حمایت اجتماعی، اجتماعی

پاسخگویی به سؤاالت این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  .دهدقرار می موردسنجش

( اعتبار، صوری و 1934. مبارکی )استبرای اصالً تا همیشه( یک )از  ایدرجهپنج

محقق شناسی احراز کرده است. متخصصان جامعه اخذ نظر بارا محتوایی این ابزار 

ا استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ احراز کرد. بنیز پایایی این ابزار را  مذکور،

                                                                                                                                                       

1. stratified sampling 
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 مؤلفه؛ 11/1مشارکت اجتماعی،  مؤلفه؛ 11/1اعتماد اجتماعی،  مؤلفهاین ضرایب برای 

 31/1انسجام اجتماعی  مؤلفهو  93/1روابط متقابل  مؤلفه؛ 11/1حمایت اجتماعی 

 (1931) پورعلی پور وزارعی، قادری، حبیب ،کریمی مزیدی ،دست آمد. همچنینبه

دست به 33/1 برابر بااجتماعی  سرمایه پرسشنامهکل برای  ی کرونباخ راضریب آلفا

 آوردند.

ای این روایی سازه ،1در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی

( به 1934مبارکی ) مدنظرعاملی  1. به همین منظور، مدل نظری شدپرسشنامه بررسی 

شد. نتایج این تحلیل بیانگر تأیید ساختار عاملی اصلی پرسشنامه بود.  آزمون گذاشته

ها با این ساختار همخوانی نداشت و به دلیل بار عاملی ضعیف و بر برخی گویه هرچند

های هم زدن ساختار عاملی پرسشنامه، حذف شدند. بار عاملی نهایی برای گویه

مدل نظری برازش افزون بر این، میزان  در نوسان بود. 11/1تا  93/1پرسشنامه نیز بین 

 است. ارائه شده 1در جدول نیز مطلوب بود که نتایج آن اجتماعی  سرمایه پرسشنامه

 اجتماعی سرمایه پرسشنامههای برازش مدل تأییدی . شاخص1جدول 

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

 مقادیر 33/1 91/119 34/1 31/1 31/1 31/1 11/1

اجتماعی  سرمایه پرسشنامهدر ادامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی 

های اعتماد اجتماعی، مشارکت آمده برای مؤلفهدستبهکه ضرایب  ه استمحاسبه شد

اجتماعی، حمایت اجتماعی، روابط متقابل با دیگران و انسجام اجتماعی به ترتیب برابر 

 سرمایه پرسشنامه قبولقابلبیانگر پایایی که است  91/1 ؛ و14/1؛ 13/1؛ 11/1؛ 93/1 با

 .استاجتماعی 

 ییکی از پرکاربردترین ابزارها این مقیاس :(RSES) 1روزنبرگ نفسعزتمقیاس . 2

نزد محققان و  همچنانو است ساخته  1391در روزنبرگ است که  نفسعزت سنجش
                                                                                                                                                       

1. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

2. Rosenberg Self-Esteem Scale 
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که دارد  یهگو 11پرسشنامه  این. شده استمتخصصان ابزاری کاربردی و مفید شناخته 

دهد. قرار می موردسنجشارزش و پذیرش خود را  زمینهکلی افراد در  یهااحساس

دیگر آن دارای  نیمهمثبت و پردازی دارای واژه ی این مقیاسهاهیاز گو نیمی

 یکرتل یاسصورت مقبهپرسشنامه  ین. ااستیا معکوس  یمنفازی دپرواژه

. گذاری شده استنمره چهارتا  یکخالف تا کامالً موافق از از کامالً م ایچهارگزینه

های سال یاست. در ط 41و  11 یببه ترتدر آن شده کسب نمره یشترینو ب ینکمتر

شواهدی مبنی بر  تا اندمحققان زیادی تالش کرده شده از ساخت این ابزار،سپری

. برای مثال کنندئه اراگوناگون سنجی مطلوب این مقیاس در جوامع های روانویژگی

در سه کشور  روزنبرگ نفسعزت با بررسی مقیاس( 1114راستیکاس، هابلی و زامبو )

گانا، را برای آن شناسایی کردند.  تک عاملی، یک ساختار و نیوزلند متحدهایاالتکانادا، 

به سوئیس ( در 1111) زیمپریچ، پرن و هورنانگدر فرانسه و  (1111آالفیلیپ و بیلی )

این مقیاس را نیز  ی، روایی واگرا و همگرانیبر اج مشابهی دست یافتند و عالوه نتای

بودن ساختار این مقیاس  دوعاملیاین، شواهد زیادی نیز مبنی بر وجودبااحراز کردند. 

(. 1119 ،گرینبرگر، چن، دمیتریوا و فراگیاارائه شده است )برای مرور مراجعه شود به 

 راسیتکاسعمومی را مطلوب گزارش کردند.  نفسعزتاس این پژوهشگران پایایی مقی

، 31/1دانشجویان آمریکایی  در جمعیت( ضرایب آلفای کرونباخ را 1114)و همکاران 

( با استفاده 1119)و همکاران  . گرینبرگرگزارش کردند 39/1و نیوزلندی  39/1کانادایی 

ه و یک سال، به ترتیب ماپنج ، هفتهدو های زمانی آزمایی و در فاصلهاز روش باز

گزارش کردند. در ایران نیز چندین پژوهش،  91/1و  91/1، 34/1ضریب پایایی آن را 

اند. برای نمونه، متمرکز شده نفسعزتمشخصاً بر بررسی روایی و پایایی مقیاس 

را برای این مقیاس شناسایی کرد. برخی  تک عاملی( یک ساختار 1934محمدی )

؛ بشلیده، 1931؛ رجبی و کارجو کسمایی، 1939رجبی و بهلول، ها نیز )نظیر پژوهش

و هم  تک عاملییک ساختار هم طور همزمان به( 1931یوسفی، حقیقی و بهروزی، 

( 1939محمدی ) ،نیافزون بر ارا برای این مقیاس معرفی کردند.  دوعاملییک ساختار 
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با مقیاس  راروزنبرگ  نفسعزتهمبستگی مقیاس با استفاده از روش همگرا و واگرا، 

 -49/1و  -14/1به ترتیب  و اضطراب افسردگیو با  91/1 کوپر اسمیت نفسعزت

نفس سازی مقیاس عزتضرایب آلفای کرونباخ و دو نیمه (1934محمدی )نشان داد. 

س و ضرایب بازآزمایی مقیا 93/1و  93/1دانشجویان دانشگاه شیراز  رویروزنبرگ را 

. رجبی و گزارش کرد 13/1 و سه هفته 19/1 دو هفته، 11/1 فتهفوق را با فاصله یک ه

. در پژوهش بشلیده به دست آوردند 34/1برابر با را ( نیز آلفای کرونباخ 1939بهلول )

 دست آمد.به 31/1( نیز ضریب آلفا برای کل پرسشنامه برابر با 1931و همکاران )

روزنبرگ، بررسی مدل  نفسعزتدر پژوهش حاضر، جهت احراز روایی پرسشنامه 

عمومی در دستور کار قرار گرفت. به همین منظور از آزمون  نفسعزت تک عاملی

 کهچنانآن. نتایج، داللت بر تأیید این مدل دارد. ه استتحلیل عاملی تأییدی استفاده شد

طور که در همان، عالوه بر اینقرار گرفت.  11/1تا  11/1شده بین احرازبار عاملی  دامنه

آمده داللت بر تطابق یا برازندگی مطلوب دستبهشواهد شود، مالحظه می 1جدول 

 ها دارد.مدل با داده

 نفسعزتمقیاس ش مدل تأییدی زهای برا. شاخص2جدول 

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

 مقادیر 19/1 93/19 31/1 39/1 31/1 33/1 11/1

 

سازی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ز روش دو نیمهبا استفاده ا، افزون بر این

 پرسشنامه قبولقابلکه حاکی از پایایی  به دست آمد 13/1پایایی پرسشنامه نیز برابر با 

 .است نفسعزت

امید اسنایدر و  نظریهبر مبنای  (1111) یو سامان یسهراب :1مقیاس امید تحصیلی. 3

ایرانی انطباق جامعه با امید تحصیلی را تهیه و مقیاس  ،1امید شوری و اسنایدر پرسشنامه

                                                                                                                                                       

1. Academic Hope Scale (Persian form) 

2. Shoery & Snyder 
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هشت لیکرت بندی درجهگویه است که بر مبنای طیف  نُه دادند. این مقیاس شامل

این شود. گذاری میبرای کامالً درست( نمرههشت برای کامالً غلط تا یک ای )از نقطه

شوری و اسنایدر دهد. قرار می موردسنجشها را عاملیت و گذرگاه مؤلفه مقیاس، دو

ی آلفای کرونباخ ابزار اصلی را که این ابزار با ی( روایی همزمان و همچنین پایا1114)

آن مطابقت محتوایی باالیی دارد، مطلوب گزارش کردند. در ایران نیز سهرابی و سامانی 

( با استفاده از روش تحلیل عاملی، ساختار عاملی این ابزار را استخراج کردند. 1111)

همبستگی مقیاس امید با ابزارهای نزدیک به آن، روایی همزمان آن  محاسبهبا  ،نینهمچ

برای هر دو  11/1یادشده، آلفای کرونباخ باالتر از  مطالعهدر  ،نیبر اافزون احراز شد. 

 عد بیانگر پایایی مطلوب ابزار بود.بُ

یب آلفای ضر محاسبهدر پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و 

. نتایج تحلیل شده استسنجی مقیاس امید تحصیلی بررسی های روانکرونباخ، ویژگی

 یبار عامل دامنهدو عامل گذرگاه و عاملیت برای این پرسشنامه است.  دکنندهییتأ، عاملی

 19/1تا  99/1لیت بین عامعامل های و گویه 11/1تا  99/1بین  ی عامل گذرگاههاگویه

. ه استها نیز محاسبه شدان تطابق مدل نظری مقیاس امید تحصیلی با دادهمیز. داردقرار 

 شود، نتایج بیانگر برازش مطلوب این مدل است.مالحظه می 9که در جدول نحویبه

 مقیاس امید تحصیلی های برازش مدل تأیید. شاخص3جدول 

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

 مقادیر 93/1 191/99 33/1 39/1 33/1 33/1 19/1

ه بررسی میزان پایای مقیاس امید تحصیلی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد برای

آمده برای ابعاد گذرگاه و عاملیت دستبهکه ضریب آلفای است ، نتایج بیانگر آن است

 .است 39/1و برای کل مقیاس برابر با  31/1و  13/1به ترتیب برابر با 



 9613 بهار/ 63ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  11

 

 هایافته

در مدل پژوهش و  یموردبررس یرهایمتغ یناز روابط ب یهاول یریداشتن تصو برای

با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون،  ی،بعد هاییلتحل انجام زمینهبررسی 

 است. آمده 4آن در جدول  یجکه نتا ه استمحاسبه شدهای دو متغیری یهمبستگ

 پژوهش یرهایمتغ مرتبه. ماتریس همبستگی صفر 4جدول 

11 /1 P <* 11/1 P <** 

در بیشتر موارد روابط دومتغیری مثبت و ، شودمشاهده می 4در جدول  هکچنانآن

 ی میان متغیرها برقرار است.دارمعنی

متغیره و چندمتغیره به تکهای نرمال بودن ضوپیش از آزمون مدل پژوهش، مفر

ها از مفروض یتخطعدمها حاکی از این بررسی. شدبررسی  1خطی چندگانههم همراه

آزمون برای های مدل پژوهش بود. در ادامه فرضیهآزمون برای شرایط و آماده بودن 

 آماری افزارنرم 19مدل پژوهش از روش تحلیل معادالت ساختاری به کمک نسخه 

AMOS های مؤلفهنتایج حاصل از بررسی اثرات مستقیم  1. جدول ه استاستفاده شد

 هد.دنشان میرا بر امید تحصیلی  نفسعزتاجتماعی و  سرمایه

 

                                                                                                                                                       

1. multi-colinearity 

 M SD 1 1 9 4 1 9 1 غیّرهامت

       ـــ 93/1 19/91 . اعتماد اجتماعی1

      ـــ 91/1** 13/1 14/91 . مشارکت اجتماعی1

     ـــ 11/1** 94/1** 19/1 39/91 . حمایت اجتماعی9

    ـــ 91/1** 13/1** 93/1** 19/1 11/91 . روابط متقابل4

   ـــ 13/1** 13/1** 11/1** 11/1** 11/1 91/13 . انسجام اجتماعی1

  ـــ 19/1** 19/1** 11/1** 11/1* 13/1** 11/1 11/93 نفسعزت. 9

 ـــ 49/1** 19/1** 19/1** 13/1** 91/1* 11/1** 91/1 14/14 . گذرگاه1

 91/1** 99/1** 14/1** 11/1 11/1** 13/1** 19/1* 99/1 11/13 . عاملیت3
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 یلیتحص یدبر ام نفسعزتو  یاجتماع یهسرما یهامؤلفه یم. اثر مستق5جدول 

 R 2R B هابینپیش
خطا 

(S.E) 
β یدارمعنی 

 یاعتماد اجتماع

113/1 94/1 

11/1 141/1 13/1 11/1 

مشارکت 

 اجتماعی
11/1 141/1 11/1 1111/1 

 113/1 11/1 199/1 11/1 حمایت اجتماعی

 11/1 -13/1 144/1 -11/1 لروابط متقاب

 11/1 11/1 144/1 134/1 انسجام اجتماعی

 1111/1 41/1 141/1 11/1 نفسعزت

 سرمایه گانهپنجهای مؤلفهشود، از بین مالحظه می 1که در جدول  طورهمان

، حمایت (β= 11/1و  P<1111/1) مشارکت اجتماعی مؤلفهبه ترتیب سه ، اجتماعی

اثر  (β= 11/1و  P<11/1) و انسجام اجتماعی (β= 11/1و  P<113/1)اجتماعی 

اعتماد  مؤلفهاثر مستقیم دو و  دنتحصیلی دارامید بر  یدارمعنیو  مثبتمستقیم 

در دهد که این نتیجه نشان می. نبود دارمعنیتحصیلی اجتماعی و روابط متقابل بر امید 

ایت اجتماعی و روابط متقابل، مشارکت اجتماعی، حمافزایش دانشجویان نخبه ورزشی، 

اثر مستقیم  بررسیدر  ،همچنینشود. مستقیماً با افزایش امید در آنان همراه می

 مثبت و قویصورت بهاین متغیر  نیز مشخص شد کهتحصیلی  بر امید نفسعزت

(1111/1>P  41/1و =β) کند. بینیتحصیلی دانشجویان ورزشکار را پیشتواند امید می 

اجتماعی  سرمایههای آزمون مدل پژوهش مربوط به اثر مؤلفه از نتایج بخش دیگری

حاصل از این تحلیل درج نتایج  9( است. در جدول نفسعزتبر متغیرهای میانجی )

 شده است.
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 نفسعزتبر  یاجتماع یهسرما یهامؤلفه. اثر مستقیم 6جدول 

 یدارمعنی β (S.Eخطا ) R 2R B بینپیش

 یاعتماد اجتماع

91/1 13/1 

11/1 193/1 19/1 99/1 

 31/1 111/1 19/1 111/1 مشارکت اجتماعی

 19/1 11/1 119/1 11/1 حمایت اجتماعی

 113/1 11/1 11/1 13/1 روابط متقابل

 13/1 13/1 11/1 11/1 انسجام اجتماعی

 حمایت اجتماعی مؤلفهدو  شد کهآشکار  9بر اساس نتایج مندرج در جدول 

(19/1>P  11/1و= β)  و روابط متقابل(113/1>P  11/1و= β) هستند  هاییتنها مؤلفه

های مؤلفهکنند و سایر بینی را پیش نفسعزت دارمعنیصورت مثبت و بهقادرند که 

های ، افزایش کنشبه عبارتیبینی کنند. توانند این متغیر را پیشنمی اجتماعی سرمایه

در دانشجویان  نفسعزتبا افزایش ایت اجتماعی اجتماعی نظیر روابط متقابل و حم

 همراه است.ورزشی  نخبه

تکنیک  منظور بررسی اثرات غیرمستقیم مفروض در مدل پژوهش، ازبهدر ادامه، 

با توجه به ضرایب اثرات  ،. همچنینه استشد ها استفادهتحلیل برای 1بوت استراپ

 1. در جدول ه استشدفراهم مستقیم و غیرمستقیم، امکان محاسبه ضرایب کلی نیز 

 نتایج این تحلیل ارائه شده است. خالصه
 یلیتحص یدبر ام یاجتماع یهسرما یهامؤلفه یو کل یرمستقیمغ یم،. اثرات مستق7جدول 

 اثر کل میرمستقیاثر غ میاثر مستق ابعاد محیط یادگیری

 114/1 (11/1) 114/1 (11/1) 13/1 (11/1) یاعتماد اجتماع

 11/1 (11/1) 111/1 (31/1) 11/1 (1111/1) ماعیمشارکت اجت

 11/1 (11/1) 11/1 (19/1) 11/1 (113/1) حمایت اجتماعی

 -19/1 (13/1) 199/1 (11/1) -13/1 (11/1) روابط متقابل

 11/1 (11/1) 14/1 (11/1) 11/1 (11/1) انسجام اجتماعی

 دهد.ی این ضرایب را نشان میدارمعنیپرانتز، سطح  توجه: مقادیر خارج از پرانتز، میزان ضرایب و مقادیر داخل

                                                                                                                                                       

1. bootstrapping 
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 (β=199/1و  P<11/1) روابط متقابل با دیگران ،1جدول  مطابق با ارقام مندرج در

 امیدبر  مثبتغیرمستقیم  به ترتیب اثر (β= 11/1و  P<19/1)و حمایت اجتماعی 

اجتماعی با افزایش  ، هر دو مؤلفه روابط متقابل و حمایتیگردعبارتبهتحصیلی دارند. 

با  شوند.ورزشی منجر به افزایش امید تحصیلی در آنان می نخبهدانشجویان  نفسعزت

روابط متقابل بر امید تحصیلی غیرمستقیم  توان گفت که اثرتوجه به اثرات مستقیم می

 1سهمیصورت بهاست، اما اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر امید تحصیلی،  1کامل

حمایت اجتماعی توان ادعا کرد که با توجه به مجموع اثرات می ،. همچنیندشومیواقع 

. بررسی برازش هستند امید تحصیلیمؤثر بر  هایمؤلفهترین مهم و مشارکت اجتماعی

ی برخوردار است. قبولقابلمدل از برازش این نشان داد که  پژوهش حاضرمدل 

 آورده شده است. 3های برازش در جدول شاخص

 های برازش مدل پژوهش. شاخص8 جدول

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

 مقادیر 11/1 91/1 33/1 39/1 33/1 31/1 14/1

 

درصد از  94توان ، آزمون مدل پژوهش نشان داد که با این مدل میدرمجموع

آمده در تصویرمدل نهایی پژوهش به  1 نمودارتحصیلی را تبیین کرد. در  امیدواریانس 

 است.

                                                                                                                                                       

1. complete 

2. partial 
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های سرمایه اجتماعی بر امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی با اثر مؤلفهمدل نهایی  .1 نمودار

 نفسعزتگری واسطه

 گیرییجهو نت بحث

 یاجتماع یهسرما یندر رابطه ب نفسعزت یگرواسطه شنق یبررساین پژوهش، هدف 

های مشارکت نتایج نشان داد که مؤلفه ی است.ورزش نخبه یاندانشجو یلیتحص یدو ام

اجتماعی و انسجام اجتماعی بر امید تحصیلی دانشجویان اثر مستقیم مثبت دارد. دیگر 

حمایت  مؤلفهروابط متقابل بر امید تحصیلی است.  مؤلفهنتایج نیز بیانگر اثر غیرمستقیم 

شی اثر مستقیم و غیرمستقیم را نشان ورز نخبهاجتماعی نیز بر امید تحصیلی دانشجویان 

 تفصیل تبیین و واکاوی شود.ها بهداد. در ادامه تالش شده است تا این یافته

اجتماعی اعتماد اجتماعی است. نتایج بررسی اثر مستقیم این  سرمایه مؤلفهاولین 

د بینی امیمؤلفه بر امید تحصیلی حاکی از آن بود که اعتماد اجتماعی، قادر به پیش

ورزشی نیست؛ اعتماد اجتماعی یا فقدان آن در دانشجویان  نخبهتحصیلی دانشجویان 

ی و کنلورزشی ربط مستقیمی با امید تحصیلی ندارد. این نتیجه مغایر با نتایج  نخبه

برای مثال الوی و های پژوهشی )( و یافته1931زاده اقدم )( و علی1119همکاران )

وجود پیوندهای مطمئن و ایمن فرد با  هاآن بنا بره ( است ک1111لیتمن ـ اوادیا، 

90/9 

09/9 

990/9 

90/9 20/9 

91/9 

90/9 76/9 

09/9 

90/9- 

91/9 

99/9 

97/9 

 اعتماد اجتماعی

 مشارکت اجتماعی

 

 گذرگاه

 امید تحصیلی

23/9=0R 

 

 نفس عزت حمایت اجتماعی

 روابط متقابل
 عاملیت

 اجتماعی انسجام

32/9=0

R 
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های بیانگر عاملیت شخصی و حل مسئله رابطه دارد. امید و یا سازه دیگران با سازه

دلیل این نتیجه ممکن است به ماهیت دوگانه اعتماد در ورزش مرتبط باشد؛ بدین معنا 

کاهش سطح اعتماد ماهیت رقابتی ورزش، ممکن است تا حدودی سبب  طرفیکازکه 

ها و بازخوردهای مثبت مردم و همچنین ورزشکاران شود، از طرف دیگر، ترغیب

دوستانه بین ورزشکاران و مربیان، ممکن است سبب تقویت اعتماد اجتماعی  یهاجوّ

اعتمادی از سر رقابت و اعتماد از سر بنابراین، این شرایط دوگانه، یعنی بی؛ آنان شود

که برآیند آن ارتباط  طور همزمان امید را تحت تأثیر قرار دهندبههمکاری ممکن است 

 نداشتنِ مؤلفه اعتماد اجتماعی و امید تحصیلی با هم است.

 نخبهاجتماعی دانشجویان  سرمایه مؤلفهطبق نتایج، مشارکت اجتماعی، دومین 

سو با شود. این یافته همورزشی، مستقیماً منجر به افزایش امید تحصیلی در آنان می

(، عضویت 1111یت، هاگیری )اند مشارکت در تصمیمهایی است که نشان دادهپژوهش

های ( و مشارکت در فعالیت1119 ،و همکاران یکنلگروهی با کار بدون دستمزد )مانند 

؛ الریخ ـ فرنچ و 1111، 1اجتماعی و جسمانی )مانند کریشمان، رابرتز، شادلو و پلی

یش امید همراه است. مشارکت در اجتماع تجربیاتی را برای ( با افزا1119، 1دونافمک

است. فواید این تجربیات را  رشد دهندهخود خودیِکند که هر یک بهافراد فراهم می

اجتماعی، مشارکت رود که گذراند. گمان می ازنظرهای امید توان با توجه به مؤلفهمی

بنابراین از این ؛ کندمبدل می به عضوی فعال ،بودناجتماع از عضو منفعل افراد را 

که یکی از  یشخص یتعامل شود و حسهای فرد به خودش ثابت میطریق، توانمندی

( بر این باور 1111) 9در این راستا پرکز. شودارکان مهم امیدواری است، تقویت می

های بیشتری ، فرصتحضور و مشارکت دارندجوانانی که فعاالنه در جامعه است که 

در خالل افزون بر این،  دارند. های اجتماعی، فیزیکی و بین شخصیمهارت برای کسب

شود که فرد از تجربیات، این فرصت فراهم می یو کار جمع یمشارکت اجتماع

                                                                                                                                                       

1. Kirschman, Roberts, Shadlow & Pelley 

2. Ullrich-French & McDonough 

3. Perks 
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ها به این ها و راهبردهای دیگران آگاهی پیدا کند و برای مقابله با چالشها، روشبرنامه

های ورزشی نیز، حین مواجهه با چالش نخبهبنابراین، دانشجویان ؛ امکانات مجهز شود

تحصیلی بر اثر تجربیات حاصل از مشارکت اجتماعی این امکان را خواهند داشت تا 

ها گوناگون فکر کنند و برای رسیدن به اهداف تحصیلی امیدوارانه به مسیرها و گذرگاه

ن، شکست موفقیت خود و دیگرا تجربهتالش کنند. در خالل مشارکت اجتماعی و 

های تحصیلی طور خاص برنامههای خود و بهخود، اهداف و برنامه دربارهانتظارات فرد 

 کند.ریزی میتر برنامهشود و فرد برای آینده بهتر و امیدوارانهتر میبه واقعیت نزدیک

اجتماعی حمایت اجتماعی است. نتایج مربوط به این مؤلفه نیز  سرمایهسوم  مؤلفه

بر امید  نفسعزتطور مستقیم و هم با واسطه این متغیر هم به حاکی از آن است که

گری و دریافت حمایت به افزایش امید حمایت کهچنانآنگذارد. تحصیلی اثر می

گیبسون،  ؛1333و همکاران،  بارنومانجامد. شواهد بسیاری )برای مثال تحصیلی می

و همکاران،  یستویسا ؛1111، یاروچیو س یونه ؛1111و همکاران،  ادواردز ؛1333

( 1934 ی،آباده و محمدی قلعه تک یاهال یی،بفرو؛ 1119ینبرگ و همکاران، ؛ و1119

کنند که حمایت اجتماعی سبب افزایش امید در افراد طبقات سنی و نیز تأیید می

( 1331) یدر، چیویانس و سیمپسوناسناها، شود. همسو با این یافتهجنسگونی گونا می

از  است. یاتیح یدوارانهتفکر ام یشده براادراک یِاجتماع یتکه حما ندکنیاستدالل م

( 1111) یکو آت یمر( و ک1111) یوتو ال یوتابا نتایج  سوناهمسوی دیگر، این نتیجه 

اند. در ی بین حمایت اجتماعی و امید را گزارش نکردهدارمعنیاست که رابطه 

است که بر مبنای شواهد موجود )برای  ذکریانشاآمده این نکته دستخصوص نتیجه به

شده به پرورش ی ادراکاجتماع یتحما(، 1333، 1مثال باگول، نیوکامب و بادوسکی

که مبنای عاملیت شخصی و قابلیت  خود و خودکنترلی دربارهانتظارات مثبت 

وجوگری برای یافتن مسیرهای جدید و نوآورانه است، کمک ریزی و جستبرنامه

های اجتماعی توانسته رسد که حمایتوص ورزشکاران نیز به نظر میکند. در خصمی

                                                                                                                                                       

1. Bagwell, C., Newcomb, A. & Budowski 
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، اقدام به حمایت، طرفیکازهای تحصیلی امیدوار کند. است آنان را در مقابل چالش

دهد و از طرف دیگر، دریافت حمایت نیز نوعی عاملیت و توانمندی به افراد می

دهد که در فرد این نوید را مینوعی حامل پشتیبانی و توأم با دلگرمی است که به به

هایی در جامعه هستند که از او رو اگر مشکلی بروز کند، افراد یا سرمایههای پیشچالش

حمایت کنند. نخبگان ورزشی نیز با توجه به سنگینی و فشار تمرینات و انتظارات باالی 

ر این . از سوی دیگر، وظایف مربوط به نقش دانشجویی نیز بفشارندتحتاطرافیان 

های عاطفی و حتی تحصیلی سالم، موجب افزاید. اطمینان به دریافت کمکفشارها می

باال رفتن امید این افراد برای برآوردن انتظارات تحصیلی و رسیدن به موفقیت تحصیلی 

طور غیرمستقیم و با افزایش طور که گفته شد، حمایت اجتماعی بهشود. همانمی

شود. ورزشی می نخبهدانشجویان ش امید تحصیلی به افزای منجرنیز  نفسعزت

یماس، کارادها )برای مثال با بسیاری از پژوهش نواهم نفسعزتگری سهمی واسطه

، بسیاری از عالوه بر این( است. 1119، 1لی و هوانگ؛ 1111لینگ و همکاران، ؛ 1119

تیان و  ؛1119، 1؛ کونگ، ژائو و یو1333فرانکو و لویت، تحقیقات )برای مثال 

( نقش حمایت اجتماعی را در پرورش و ارتقای 1111، 9؛ هان1119همکاران، 

، پرورش شدهادراکیکی از کارکردهای حمایت اجتماعیِ کنند. تأیید می نفسعزت

و  ؛ کاواچی1339، 4کوهن و هوبرماناحساس تعلق، امنیت و حس کنترل است )

تقویت خویشتن است؛  ن کارکردهااصلی ای هستهرسد که (. به نظر می1111، 1برکمن

، این برباالیی دارد. افزون  نفسعزتوقتی فرد خویشتن خود را ارزشمند بدارد، یعنی 

 ضاتمفروتواند به تبیین این یافته کمک کند. مطابق با نیز می 9سنجیجامعی نظریه

کند که از صورت سیستمی انگیزشی ـ عاطفی عمل میبه نفسعزتنظری این نظریه، 
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در  کنند.و متغیر خود را پایش و نظارت می الیسریق آن افراد موقعیت اجتماعی ط

پایین ناشی از ادراکات  نفسعزتسنجی، فرض بر این است که بخشی از جامعه نظریه

( و در 1114، 1؛ لیری و گوآداگنو1111، 1مکرر طرد اجتماعی است )لیری، باومیستر

شی از تجربیات پذیرش و حمایت اجتماعی باال نیز ممکن است نا نفسعزتمقابل، 

توان به باشد. در پشتیبانی از اثرات غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر امید تحصیلی نیز می

 ینفرض بر اشناختی ـ اجتماعی امید مراجعه کرد. در این نظریه  نظریهخود مبانی 

سطح  گذارد،یما م یهاشناخت یکه رو یراتیبا تأث یاست که انتظارات اجتماع

های (. دلگرمی و حمایت1111دهند )اسنایدر، یقرار م یرما را تحت تأث یدواریام

 است منجرکنند ممکن و امکاناتی که ورزشکاران دریافت می اطالعیعاطفی، اقتصادی، 

سازی مناسب برای شود که زمینههای خویشتن به شناخت فراگیر مثبتی به ارزشمند

 یابی امیدوارانه است.داشتن تفکر عاملیتی و گذرگاه

یلی در تحصامید  ناپذیریبینییشپ یّدمؤ یجنتا ،روابط متقابل مؤلفهارتباط با  در

، سایر نتایج مؤیّد اثرات حالینباا. است مؤلفه ینا ورزشی با نخبهدانشجویان 

روابط متقابل بر  مؤلفه نبودن تأثیر دارمعنی این متغیر بر امید تحصیلی است.غیرمستقیم 

؛ الوی و لیتمن ـ 1111یاگون، ـالهای پیشینی )مانند با پژوهش سوناهمامید تحصیلی، 

( است که تأثیر تعامالت و روابط اجتماع را 1119 ،9یلزهوبنر و ه یانگ،ج؛ 1111اوادیا، 

یر دو متغ هاییهمبستگبا توجه به  اند.بر سطح امیدواری افراد گزارش کرده

 یهامؤلفه روابط متقابل و مؤلفه ینارتباط ب مبنی بر رآمده در پژوهش حاضدستبه

روابط متقابل بر امید تحصیلی ناشی از اثر  نبودن دارمعنیرسد که ید، به نظر میام

متقابل  که روابط دهدیامر نشان م ینایون باشد. رگرس یقاز طر یکنترل آمار یراتتأث

های سرمایه مایت )سایر مؤلفههایی نظیر اعتماد، مشارکت و حدر صورت داشتن کیفیت

شود. از خود و اهداف آتی انتظارات گیری تواند منجر به شکلاجتماعی( است که می
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ها و ، محتوای پیامخوداطراف  یایافراد از خود و دن یابیشناخت و ارزگیری برای شکل

فس تر از نممه یاربسشود، روابط اجتماعی به فرد مخابره می شبکهتجربیاتی که از 

فرایند اجتماعی با  نظریهبرقراری ارتباطات متقابل اجتماعی است. در این خصوص، 

، تأکید دارد که اگر این روابط قائل بودن به تأثیرپذیری افراد از روابط اجتماعی گوناگون

 (.1111، 1باشند، پیامدهای مثبتی برای فرد ندارند )سیگل یکارکرد ریغمخرب و 

روابط متقابل با  مؤلفهررسی اثرات غیرمستقیم نشان داد که طور که گفته شد، بهمان

 نخبهطور غیرمستقیم منجر به افزایش امید در دانشجویان تواند بهمی نفسعزتافزایش 

این نتیجه اهمیت روابط متقابل را برای امید تحصیلی در شرایطی نشان ورزشی شود. 

های درونی و تصویر فرد از مندیدهد که این روابط بتواند بر احساس فردی و توانمی

هماهنگ با روابط متقابل بر امید تحصیلی،  مؤلفهخویشتن تأثیرگذار باشد. اثر مثبت 

گنا و ؛ بارگ، مک1111، 1های پژوهشی )برای نمونه رضا، ضیاء، نقوی و شیخیافته

با روابط روابط و تعامالت انسانی و  توسعه( است که بر مبنای آن 1111، 9فیتزسیمونز

با مرتبط است.  نفسعزت ازجملههای سالمت روانی دوستان و همسایگان، با شاخص

سال هستند، بنابراین،  19کنندگان پژوهش حاضر جوانان زیر توجه به اینکه مشارکت

ایجاد روابط صمیمانه با  طورکلیبهاز روابط محتمل است.  نفسعزتتأثیرپذیری 

همسر، والدین، دیگران )مثالً خود در قبال  های واقعینقش دیگران و ایفای مناسب

های نگرشاز منابع اصلی  ها(تیمیفرزندان، خویشاوندان، دوستان، همسایگان و هم

های تواند توانمندیدر فضای روابط اجتماعی است که فرد میمثبت به خویشتن است. 

ز این حیث که داشته باشد. همچنین، ارتباط اجتماعی ا یخود ابرازخود را بروز دهد و 

 نفسعزتتواند پویایی و فعالیت داشته باشد و دچار انزوا نشود، برای تقویت فرد می

های فرد را در مورد شناخت ینوعبه، وجود تعامالت اجتماعی عالوه بر اینمفید است. 
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تری به خویشتن خود بینانهکند و بر این اساس، به دیدگاه واقعخویشتن خود تنظیم می

 ابد.یدست می

نتایج نشان داد که این مؤلفه . است انسجام اجتماعی ،اجتماعی سرمایهپنجم  مؤلفه

گذارد. انسجام اجتماعی منجر به افزایش امید طور مستقیم بر امید تحصیلی اثر میبه

و  ، لوی1شارابی؛ 1111 یت،مارگالهایی )مانند شود. این نتیجه همسو با پژوهشمی

وجود انسجام در روابط  هاآن( است که بر مبنای 1931 ،اقدم هزادیعل؛ 1111مارگالیت، 

ویژه در درون خانواده با سطح امید به زندگی باال در ارتباط است. انسجام اجتماعی، به

 یهافرهنگخردهها و اجتماعی ناظر بر میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران، گروه

یافته اخیر،  بنا بر(. 1931 ،اقدم زادهیعلقل از ن 1913تمایزیافته است )ازکیا و غفاری، 

وقتی افراد با جامعه احساس یگانگی کنند، خود را متعلق به جامعه بدانند و در جامعه 

طور خاص اهداف احساس غریبگی نکنند، امید بیشتری به پیگیری اهداف خود و به

رمانی مستلزم تعامل با ای و قهکنند. بیشتر مواقع، فعالیت ورزشی حرفهتحصیلی پیدا می

های فرهنگی، زبانی و حتی دینی متفاوت است، افرادی از نقاط گوناگون کشور با زمینه

تنها ها نهبنابراین اگر در چنین شرایطی افراد به انسجام اجتماعی الزم برسند، این تفاوت

 شود.نوعی منجر به ایجاد امید نیز میزا نیست بلکه بهتنش

و  ی را بررسی کرداجتماع سرمایه یدهتندرهم یراتتأث تحقیق حاضر ، نتایجدرمجموع

انتظارات  یریگشکل تواند در آن سببمسیرهایی را که این عنصر مهم اجتماعی می

آشکار  یتا حدود تحصیل شود تبع آن امید به موفقیت درارزش خویشتن و بهمثبت به 

این  یراتتأث ی،و اجتماع یفرد یرفتارها و عملکردها ییندر تب یدبا ینبنابرا؛ کرد

 ،دارند یارکه افراد در اخت یاجتماع یهسرما یزانممهم را همواره در نظر داشت.  سرمایه

شناختی افراد ورزشکار باشد. در این انعکاسی از توانمندی و پتانسیل روان تواندیم

 نشانه باال و امیدواری، نفسعزتشناسان بر این است که داشتن خصوص اعتقاد روان

؛ شناختی است که الزمه زندگی سالم و موفق استآوری و بهزیستی ذهنی و روانتاب
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اجتماعی را تأیید  سرمایه، کارکرد محافظتی حالنیدرعبنابراین، نتایج تحقیق حاضر، 

تنها مانع انحراف اجتماعی نه سرمایههای کند، زیرا بر اساس نتایج، برخی مؤلفهمی

به رشد شوند، بلکه ارزشمندی خویشتن می دربارهمثبت افراد  ها و انتظاراتشناخت

عملی  یدهفاترین مهمکنند. افزون بر این، شاید های مثبت نیز کمک میاین شناخت

اجتماعی افراد )که با  سرمایه تحقیق حاضر آن است که با اتخاذ تدابیری برای افزایش

توان امیدوار بود که می (راهبردهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قابل حصول است

مطابق با  بهبود و ارتقا یابد.ورزشی  نخبهویژه دانشجویان و بهآموزشی افراد  عملکرد

برای حفظ و  شودیم یشنهادپدانشگاهی و قهرمانی امر ورزش  یانبه متول یج،نتا

 یاجتماع یازهایناجتماعیِ منتج از نهاد ورزش و دانشگاه، به  سرمایهگیری از بهره

شود و موجبات ارتباط و تعامل و مشارکت مؤثرتر آنان  یشتریتوجه ب نخبهزشکاران ور

د. یکی از شو یتتقوو  شدهفراهم شود،یکه به هدف مشترک ختم م هایییتدر فعال

های داوطلبانه و ها و انجمنتحقق این کار، گسترش سازمان یهای مناسب براشیوه

مدل حاضر تبیین کاملی از امید تحصیلی ست. ورزشکاران نخبه ا جامعهنهاد در مردم

های آتی عالوه بر توجه شود که در پژوهشورزشی نبود، پیشنهاد می نخبهدانشجویان 

های ، نقش دیگر سازهنفسعزتزاد، در کنار متغیر برون مثابهبهبه سایر عوامل اجتماعی 

قرار  موردتوجهی، نیز ا، یعنی متغیر واسطهخود پندارهانتظاری، مانند خودکارآمدی و 

 یهاکشور و از دانشگاه گوناگونکنندگان پژوهش حاضر از مناطق مشارکتگیرد. 

مانع از شناخت و  یتنوع و گستردگ. ندهست یلیتحص گوناگون یهامتفاوت و رشته

سنجش  یبرا شدهاستفاده پرسشنامهاست.  یاز عوامل مزاحم احتمال یاریکنترل بس

شود که یم یشنهاد. پدهدیقرار م موردسنجشسازه را  ینعام ا ، حالتیاجتماع سرمایه

یا دیگر ورزشکاران  یاجتماع سرمایهخاص سنجش  پرسشنامهاز  یآت یهادر پژوهش

 استفاده شود.آوری اطالعات، مانند مشاهده و مصاحبه های جمعتکنیک
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Abstract 

The current research was carried out to evaluate the mediating role of 

self-esteem in the relationship between social capital and academic 

hope of elite athlete students. For this purpose, structural equation 

analysis method was used. The population of research included all elite 

athlete students, who could win the medal in National Students Sports 

Olympiads held in Iran during the years 2012 to 2016. Among them, 

349 elite athletes were selected using proportional stratified sampling 

method. To measure the variables, Mobaraki Social Capital 

Questionnaire (2005), Rosenberg Self-esteem Questionnaire (1965), 

and Sohrabi and Samani Academic Hope Scale (2011) were used. 

Findings revealed that among the social capital components, the 

components of social participation, social support, and social cohesion 

directly increased the academic hope. Investigating the indirect effects 

revealed that two components of social support and mutual relations 

enhanced the academic hope through increasing the self-esteem.  

Calculating the fit indices revealed that the research model had good fit 

with data. Finally, results of research were discussed in light of the 

research literature and theoretical and applied implications of the results 

were provided. 
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