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چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش واسطهگری عزتنفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی
دانشجویان نخبه ورزشی است .بدین منظور از روش تحلیل معادالت ساختاری استفاده شده است.
جامعه آماری پژوهش دانشجویان نخبه ورزشی محصل است که در المپیادهای ورزشی دانشجویی
کشور طی چهار سال اخیر (از  1931تا  )1931موفق به دریافت مدال شدهاند .با روش نمونهگیری
طبقهای متناسب  943ورزشکار نخبه از این جامعه انتخاب شدند .برای سنجش متغیرها از پرسشنامه
سرمایه اجتماعی مبارکی ( ،)1934عزتنفس روزنبرگ ( )1391و مقیاس امید تحصیلی سهرابی و
سامانی ( )1111استفاده شده است .تجزیهوتحلیل آماری دادهها به کمک نرمافزار آماری ایموس صورت
گرفته است .نتایج نشان داد که از بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی ،مؤلفههای مشارکت اجتماعی،
حمایت اجتماعی و انسجام اجتماعی بهطور مستقیم منجر به افزایش امید تحصیلی میشوند .در بررسی
آثار غیرمستقیم نیز مشخص شد که دو مؤلفه حمایت اجتماعی و روابط متقابل از طریق افزایش
عزتنفس منجر به باال رفتن امید تحصیلی میشوند .با محاسبه شاخصهای برازش مشخص شد که
مدل پژوهش تطابق مناسبی با دادهها دارد .سرانجام ،این نتایج در پرتو پیشینه به بحث گذاشته شده
است و تلویحات نظری و کاربردی یافتهها ارائه شده است.
واژههای کلیدی :امید تحصیلی ،سرمایه اجتماعی ،عزتنفس ،ورزشکاران نخبه
 این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی است.
 دانشآموخته دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 استاد گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی( ،نویسنده مسئول)،
پست الکترونیکf_dortaj@yahoo.com :
 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 دانشیار گروه سنجش و اندازهگیری ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
تفاوتهای فردی و گروهی از مهمترین موضوعاتی است که روانشناسان تربیتی
همواره برای بهبود عملکرد تحصیلی و موفقیت فراگیران به آن توجه داشتهاند.
دراینبین ،دانشجویان نخبه ورزشی ازجمله افراد یا گروههاییاند که ویژگیهای
متمایزی در مقایسه با سایر گروههای فراگیر دارند .این گروه از فراگیران با چالشهای
متعددی مواجهاند .دانشجویان ورزشکاری که به قصد قهرمانی در مسابقات شرکت
میکنند ،قطعاً بخشی از زمان تحصیل خود را به دلیل کسب آمادگی ،انجام تمرینات،
حضور در اردوها و شرکت در رقابتها از دست میدهند .همچنین ،افزون بر انتظاراتی
که مربیان ،باشگاهها و خانوادهها از این افراد دارند ،برآوردن انتظاراتی که دانشگاه از
این قشر دارد ،همیشه ممکن نیست؛ یعنی به دلیل حجم انتظارات و کثرت برنامههای
غیردرسی ،ممکن است این دانشجویان با چالشهای دشواری در زمینه تحصیل نیز
روبهرو باشند .در تأیید این موضوع شواهدی در دست است (براد1114 ،1؛ آریس،1
 )1114که نشان دادهاند سطح پیشرفت تحصیلی قهرمانان ورزشی پایین است .هرچند
شواهدی نیز وجود دارد (کانتوما ،تاملین ،دماکاکوس ،ایبلینگ و تانیال )1113 ،9که نقطه
مقابل یافته اخیر است .چنین یافتههای متناقضی این پرسش را برمیانگیزاند که چه
عواملی میتواند چنین تفاوتهایی را توجیه کند؟ شاید پاسخ این پرسش را بتوان در
ماهیت ورزش بهعنوان نهاد اجتماعی جستوجو کرد.
نهاد ورزش بهعنوان پدیدهای اجتماعی و فرهنگی این قابلیت را دارد که افراد را در
شبکهای با روابط اجتماعی پیچیده به تعامل و کنش متقابل وادارد و عرصه ظهور
رفتارها ،نگرشها ،ارزشها و بازنماییهای خاص و مهمی شود (فتحی )1933 ،که
موجب انگیزش ،الهامبخشی و ایجاد روحیه اجتماعی در جامعه میشوند (تونتز،4
1. Brad
2. Aris
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 .)1111از دیگر کارکردهای مهم ورزش کمک به رشد و تحول روانی ـ اجتماعی افراد
جامعه ،تحکیم معاشرت جمعی و تسهیل دستیابی به رشد مسئولیت اجتماعی و فردی
است .بدین نحو که ورزش میتواند وسیلهای برای ایجاد روابط دوستانه و ارتباطات
اجتماعی جدید بهویژه بین طبقات مختلف ازلحاظ مذهب و قومیت باشد .این
ویژگیها که یادآور مفهوم سرمایه اجتماعی 1است ،این موضوع را به ذهن متبادر میکند
که نهاد ورزش در شکلگیری و حفظ سرمایه اجتماعی میتواند کارکرد داشته باشد،
چراکه ورزش دارای منابع خاصی است که میتواند با شیوههای گوناگون سرمایههایی
را در دسترس ورزشکاران قرار دهد که برای آنان پاداشدهنده است (رحمتی.)1931 ،
در تأیید این موضوع ،نتایج تحقیق رحمانی فیروزجاه ،شارعپور و رضاییپاشا ()1931
نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان ورزشکار در مقایسه با دانشجویان غیر
ورزشکار بیشتر است .دیگر بررسیهای متمرکز بر تأثیرات ورزش نشان دادهاند که
شرکت در فعالیتهای ورزشی افراد را ازنظر فضایی و مکانی به هم نزدیک میکند و
راهها و فرصتهای بسیاری را برای مهارت در اجتماع فراهم میآورد (امیرنژاد ،رضوی،
منانی)1931 ،؛ اما سرمایه اجتماعی چیست و چه کارکردی برای ورزشکاران نخبه
میتواند داشته باشد؟
بوردیو 1339( 1نقل از روحانی ،)1931 ،از پیشگامان طرح نظریه سرمایه اجتماعی،
این مفهوم را بهعنوان مجموعهای از منابع واقعی یا بالقوه تعریف میکند که در روابط
میان بازیگران یا عامالن اجتماعیِ آشنایی متقابل در یک گروه جای گرفته است .سرمایه
اجتماعی ذخیرهای از حس اعتماد ،همکاری و مشارکت در بین افراد گروه یا جامعه
است که همانند یک نیروی ارتباطی مؤثر اجتماعی اعضای گروه یا اجتماع را به هم
متصل میکند و درعینحال نظیر یک مایع اجتماعی مبادالت میان آنها را سریع ،راحت
و کمهزینه میکند (بولینو ،ترنلی ،بلودگود .)1111 ،9عالوه بر این ،سرمایه اجتماعی
1. social capital
2. Bourdiea
3. Bolino, Turnley & Bloodgood
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عمدتاً با توجه به شاخصها و مؤلفههایش تعریف میشود .بهطور خالصه میتوان این
مفهوم را متشکل از مؤلفههایی نظیر مشارکت در اجتماعات محلی ،کنشگرایی در
موقعیتهای اجتماعی ،احساس اعتماد و امنیت ،پیوندها یا تعلقات خانوادگی،
همسایگی ،کاری و دولتی و دریافت اشکال متعدد حمایت دانست (شریفیان ثانی و
ملکی سعیدآبادی .)1931 ،همچنین ،این مفهوم به شبکهها ،هنجارها و ادراکاتی اشاره
دارد که فعالیتهای همکارانه در درون و بین گروههای افراد را تسهیل میکند
(هالیول .)1111 ،1ازنظر کلمن )1333( 1نیز ایده بنیادی نهفته در پشت سرمایه
اجتماعی این است که فرد میتواند از طریق انباشتن روابط با دیگر افراد ارزشهایی را
بهدست آورد .به عبارتی ،وقتیکه افراد به هنگام نیاز دسترسی بیشتری به منابع حمایتی
داشته باشند گفته میشود که این افراد سرمایه اجتماعی بیشتر و درنتیجه شانس
بیشتری برای دستیابی به اهداف خود دارند (پاکستون1333 ،9؛ یانگ و فارن.)1113 ،4
همانطور که گفته شد ،یکی از کارکردهای مهم سرمایه اجتماعی باال بردن سطح
انگیزش و کمک به افراد برای دستیابی به اهدافشان است .بهخصوص ،سرمایه اجتماعی
میتواند کارکردهای متعددی برای فراگیران و بهویژه دانشجویان نخبه ورزشی داشته
باشد .در این خصوص ون امریک ،جواهر ،اسکرورز و دیکویپر )1111( 1تصریح
میکنند که نظریه سرمایه اجتماعی راهی برای درک رابطه بین شاخصهای سرمایه
اجتماعی و رفتارهای یادگیری تیمی فراهم میکند .افزون بر این ،شواهد متعدد (قمری،
1931؛ امین بیدختی؛ جعفری ،نوروزی1939 ،؛ غفاری و خانی )1931 ،نیز نقش مثبت
بهرهمندی از سرمایه اجتماعی بر یادگیری و عملکرد و رضایت از تحصیل را تأیید
کردهاند .علیرغم آشکار شدن این تأثیرات ،هنوز روشن نیست که سرمایه اجتماعی
چگونه میتواند به دانشجویان و بهخصوص دانشجویان نخبه ورزشی در دستیابی به
1. Helliwell
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اهداف کمک کند .در این میان توجه به ظرفیتهای روانشناختی افرادی که در رسیدن
به هدف موفق میشوند ،میتواند راهگشا باشد .امید یکی از مهمترین این
ویژگیهاست .در منابع علمی ،امید به معنای انتظار فرد برای موفقیت در دستیابی به
هدف است (داولینگ و ریکوود .)1119 ،1اسنایدر 1331( ،1نقل از راند1113 ،9؛ ریگو،
سوسا ،مارکوس و کانها )1114 ،4امید را ساختاری شناختی ـ انگیزشی میدانند که از
تعامل سه مؤلفه اصلی «هدف»« 1،عاملیت» 9و «گذرگاه» 1تشکیل شده است .امید عبارت
است از ظرفیت ادراکشده برای تولید گذرگاهها یا مسیرهایی به سمت اهداف مطلوب
و همچنین انگیزه ادراکشده برای حرکت در این گذرگاهها (اسنایدر ،راند ،سیگمون،3
 .)1111امروزه نقش امید در ارتباط با حوزههای خاص زندگی نظیر روابط اجتماعی و
خانوادگی ،تحصیل ،کار ،ورزش و اوقات فراغت هر چه بیشتر در حال نمایان شدن
است .اهمیت امید برای فعالیتهای تحصیلی تا آنجاست که صاحبنظرانی چون
اسنایدر (اسنایدر و همکاران )1111 ،و پکران )1111( 3مفهومی به نام امید تحصیلی را
مطرح کردهاند .امید تحصیلی نوعی باور یا انتظار تحصیلی است؛ باوری که بهواسطه آن
فرد انتظار دارد که در تحصیل خود به نتایج مثبتی دست یابد (لوی ،ایناف ،زیف،
راسکایند ،مارگالیت .)1119 ،11در این خصوص ،شواهد پژوهشی (بوریس و
سوریک1111 ،11؛ فلدمن و کوباتا )1111 ،11تأثیر منحصربهفرد امید را در بهبود عملکرد
تحصیلی و افزایش موفقیتهای فراگیران تأیید کردهاند .همچنین ،مشخص شده است
1. Dowling & Rickwood
2. Snyder
3. Rand
4. Rego, Sousa, Marques & Cunha
5. goal
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8. Rand & Sigmon
9. Pekrun
10. Levi, Einav, Ziv, Raskind & Margalit
11. Burić & Sorić
12. Feldman & Kubota
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که یادگیرندگان امیدوار سازگاری تحصیلی بهتر (گیلمن ،دولی ،فلورل1119 ،1؛
میکائیلی منیع ،فتحی ،شهودی ،زندی ،)1934 ،رضایت از تحصیل و محیط آموزشی
بیشتر (هکسدال و هوبنر1111 ،1؛ موسوی و هومن ،)1931 ،یادگیری خودنظمبخش
(پاپانتونیو ،مورآیتو ،کاتسادیما ،دایانو )1111 ،9و درگیری تحصیلی سطح باالتری
(آدالبو )1113 ،4دارند.
ردپای تأثیر سرمایه اجتماعی در شکلگیری امید را میتوان هم در مبانی نظری و هم در
شواهد پژوهشی جستوجو کرد .ازنظر اسنایدر ( )1111محیط خانه مهمترین عامل
دخیل در رشد امید فرد است .او این عامل را بهصورت تعامالت فامیلی ،روابط و
تجربیات فرد در محیط خانه توصیف میکند .فرض اسنایدر ( )1111این است که
محیط خانه تحت تأثیر روابط و تعامالت خانوادگی ،بهویژه حضور یا عدم حضور
دلبستگی مثبت کودک ـ مراقب و همچنین رویدادهای استرسزای زندگی است (بلیک
و نورتون .)1114 ،1امید تحت تأثیر محیط خانه و سپس در سالهای بعد از طریق
تجارب اجتماعی و دیگر تجارب یادگیری بهویژه سرمشق گیری 9از اطرافیان مهم
تقویت میشود (اسنایدر .)1111 ،هماهنگ با نظریه اسنایدر ،تحقیقات موجود بر
پیشایندهای اجتماعی شکلگیری امید پرداختهاند .برای نمونه پژوهشگران نقش
تعامالت سالم و روابط دلبستگی ایمن (شوری ،اسنایدر ،راند ،هوکمایر ،فلدمن1111 ،1؛
آل ـ یاگون1111 ،3؛ الوی و لیتمن ـ اوادیا )1111 ،3در دستیابی به مؤلفههای
تشکیلدهنده امید (تفکر عاملیتی و گذرگاه) را تأیید کردهاند .پیشینه پژوهشی موجود
نیز نقش سرمایه اجتماعی و یا برخی شاخصهای آن (اعتماد ،مشارکت ،انسجام،
1. Gilman, Dooley, & Florell
2. Hexdall & Huebner
3. Papantoniou, Moraitou, Katsadima & Dinou
4. Adelabu
5. Blake & Norton
6. role model
7. Shorey, Snyder, Rand, Hockemeyer & Feldman
8. Al-Yagon
9. Lavy & Littman-Ovadia
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حمایت اجتماعی) در افزایش امید و یا امید به زندگی 1را که یکی از نمودهای عینی
امید است ،تأیید میکند .برای نمونه نتایج تحقیق علیزاده اقدم ( )1931مشخص کرد
که اعتماد اجتماعی و انسجام امید را بهگونهای مثبت در دانشجویان پیشبینی میکنند.
کنلی ،اُسئا و گراوی )1119( 1نیز در سطح بینالمللی نشان دادند که سه شاخص
سرمایه اجتماعی (اعتماد ،عضویت گروهی و کار بدون دستمزد) رابطه مثبتی با امید به
زندگی دارند .مطالعات بسیاری (ایستویس ،اسکولونو ،ماهات ،یارچسکیو ،اسکولونو،9
1119؛ وینبرگ ،بسر ،زیگلر ـ هیل ،نریا )1119 ،4نیز رابطه مثبت بین حمایت اجتماعی
یا دسترسی به یک شبکه حمایتی اجتماعی و امید را تأیید کردهاند .اثر سرمایه اجتماعی
بر امید نیز در قالب سازه سرمایه روانشناختی تأیید شده است (نگاه کنید به :تحقیقات
کوپر1111 ،1؛ رومرو و کورتیردس.)1119 ،9
اگرچه پیشینه موجود بیانگر این است که امید متأثر از سرمایه اجتماعی است ،اما
درباره مکانیزم روانشناختی زیربنای رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید اطالعات کمی
در دسترس است  .هرچند برخی پیشنهادها در این خصوص ارائه شده است (گیبسون،1
 ،)1333اما معدودی از تحقیقات به این سؤال کلیدی توجه ویژهای نشان دادهاند .یک
میانجی احتمالی و بسیار مهم رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید ،عزتنفس است.
عزتنفس به حس کلی فرد نسبت به قدر و ارزش خود اشاره دارد (روزنبرگ،3
 .)1333در این رابطه پژوهشها نشان دادهاند که سرمایه اجتماعی یک عامل حفاظت
کننده قدرتمند برای حفظ عزتنفس است (استنفیلد ،الیسون ،لَمپی1113 ،3؛ کاظمی،

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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کمالیان ،غالمی .)1931 ،برخی محققان (تیان ،لئو ،هوآنگ ،هوبنر1119 ،1؛ حیدری،
 )1934نیز دریافتند که عزتنفس میتواند رابطه بین سرمایه اجتماعی و یا برخی
شاخصهای سرمایه اجتماعی (نظیر حمایت اجتماعی) با سالمت روان یا بهزیستی
روانشناختی را میانجیگری کند .از طرفی ،محققان همچنین نشان دادهاند که امید از
عزتنفس ناشی میشود (مکگی ،ویلیامز و نادا ـ راجا1111 ،1؛ ایستویس و همکاران،
.)1119
درمجموع با توجه به نظریهها و شواهدی که تاکنون مرور شد این مسئله مطرح
میشود که آیا سرمایههای اجتماعی که دانشجویان نخبه ورزشی در اختیار دارند،
میتواند منجر به پیامدهای تحصیلی مثبت مرتبط با سالمت روانشناختی نظیر
عزتنفس و امید تحصیلی برای این افراد شود؟ برخی یافتههای پژوهشی که در
سالهای اخیر بهدستآمده ،چشمانداز روشنتری را برای بررسی چنین مسئلهای
پیشرو قرار میدهد .برای نمونه محمدی ،محمدی و محمدی ( )1939در پژوهشی که
روی دانشجویان ورزشکار شرکتکننده در المپیاد ورزشی دانشجویی انجام دادند،
دریافتند که بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی سالمتمحور دانشجویان رابطهای
مثبت و معنیدار وجود دارد .بهبیاندیگر ،افزایش سرمایه اجتماعی ورزشکاران با سبک
زندگی سالمتر همراه است؛ بنابراین ،با توجه بهمرور پیشینه پژوهشی و عواملی که برای
امیدواری تحصیلی برشمرده شد ،مسئله اصلی پیشروی تحقیق حاضر این است که آیا
میتوان یک مدل علّی برای تبیین امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی ارائه کرد که
در چارچوب آن امید از طریق شاخصهای سرمایه اجتماعی و میانجیگری عزتنفس
تبیین شود .بر این اساس در مدل مذکور فرضیه زیر به محک آزمون گذاشته میشود:
 .1سرمایه اجتماعی اثر مستقیم مثبت بر امید تحصیلی دانشجویان ورزشکار نخبه دارد.
 .1سرمایه اجتماعی اثر مستقیم مثبت بر عزتنفس دانشجویان ورزشکار نخبه دارد.
1. Tian, Liu, Huang, & Huebner
2. McGee, Williams, & Nada-Raja
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 .9عزتنفس اثر مستقیم مثبت بر امید تحصیلی دانشجویان ورزشکار نخبه دارد.
 .4سرمایه اجتماعی با واسطهگری عزتنفس اثر غیرمستقیم بر امید تحصیلی دانشجویان
ورزشکار نخبه دارد.
روش
طرح این پژوهش از نوع طرحهای همبستگی است که با روش تحلیل معادالت
ساختاری صورت گرفته است.
جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه دانشجویان نخبه ورزشی محصل است که طی
چهار سال اخیر در المپیادهای ورزشی دانشجویی کشور شرکت کردهاند و در
رقابتهای المپیاد مدال (رتبه یک تا سه) کسب کردهاند .بر اساس آمار اخذشده از
مسئوالن وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،جامعه آماری مذکور حدود  1911نفر
( 1443دانشجوی پسر و  1111دانشجوی دختر) است .از این جامعه با استفاده از
فرمول کوکران و با بهرهگیری از روش نمونهگیری طبقهای 1متناسب تعداد  943نفر
( 111ورزشکار دختر و  113ورزشکار پسر) انتخاب شد .دامنه سنی افراد نمونه نیز بین
 11تا  19سال است.
برای اندازهگیری متغیرها از  9پرسشنامه استفاده شده است:
 .1پرسشنامه سرمایه اجتماعی :مبارکی ( )1934این پرسشنامه را تهیه کرده است؛
پرسشنامهای با  49گویه که پنج مؤلفه سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی ،اعتماد
اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،روابط متقابل با دیگران و انسجام اجتماعی) را
موردسنجش قرار میدهد .پاسخگویی به سؤاالت این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت
پنجدرجهای (از یک برای اصالً تا همیشه) است .مبارکی ( )1934اعتبار ،صوری و
محتوایی این ابزار را با اخذ نظر متخصصان جامعهشناسی احراز کرده است .محقق
مذکور ،پایایی این ابزار را نیز با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ احراز کرد.
1. stratified sampling
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این ضرایب برای مؤلفه اعتماد اجتماعی1/11 ،؛ مؤلفه مشارکت اجتماعی1/11 ،؛ مؤلفه
حمایت اجتماعی 1/11؛ مؤلفه روابط متقابل  1/93و مؤلفه انسجام اجتماعی 1/31
بهدست آمد .همچنین ،کریمی مزیدی ،زارعی ،قادری ،حبیبپور و علیپور ()1931
ضریب آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه سرمایه اجتماعی برابر با  1/33بهدست
آوردند.
در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی ،1روایی سازهای این
پرسشنامه بررسی شد .به همین منظور ،مدل نظری  1عاملی مدنظر مبارکی ( )1934به
آزمون گذاشته شد .نتایج این تحلیل بیانگر تأیید ساختار عاملی اصلی پرسشنامه بود.
هرچند برخی گویهها با این ساختار همخوانی نداشت و به دلیل بار عاملی ضعیف و بر
هم زدن ساختار عاملی پرسشنامه ،حذف شدند .بار عاملی نهایی برای گویههای
پرسشنامه نیز بین  1/93تا  1/11در نوسان بود .افزون بر این ،میزان برازش مدل نظری
پرسشنامه سرمایه اجتماعی نیز مطلوب بود که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1شاخصهای برازش مدل تأییدی پرسشنامه سرمایه اجتماعی
شاخصها

χ2 /d.f

χ2

GFI

AGFI

CFI

IFI

RMSEA

مقادیر

1/33

119/91

1/34

1/31

1/31

1/31

1/11

در ادامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی
محاسبه شده است که ضرایب بهدستآمده برای مؤلفههای اعتماد اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،روابط متقابل با دیگران و انسجام اجتماعی به ترتیب برابر
با 1/93؛ 1/11؛ 1/13؛ 1/14؛ و  1/91است که بیانگر پایایی قابلقبول پرسشنامه سرمایه
اجتماعی است.
 .2مقیاس عزتنفس روزنبرگ :)RSES( 1این مقیاس یکی از پرکاربردترین ابزارهای
سنجش عزتنفس است که روزنبرگ در  1391ساخته است و همچنان نزد محققان و
)1. Confirmatory Factor Analysis (CFA
2. Rosenberg Self-Esteem Scale
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متخصصان ابزاری کاربردی و مفید شناخته شده است .این پرسشنامه  11گویه دارد که
احساسهای کلی افراد در زمینه ارزش و پذیرش خود را موردسنجش قرار میدهد.
نیمی از گویههای این مقیاس دارای واژهپردازی مثبت و نیمه دیگر آن دارای
واژهپردازی منفی یا معکوس است .این پرسشنامه بهصورت مقیاس لیکرت
چهارگزینهای از کامالً مخالف تا کامالً موافق از یک تا چهار نمرهگذاری شده است.
کمترین و بیشترین نمره کسبشده در آن به ترتیب  11و  41است .در طی سالهای
سپریشده از ساخت این ابزار ،محققان زیادی تالش کردهاند تا شواهدی مبنی بر
ویژگیهای روانسنجی مطلوب این مقیاس در جوامع گوناگون ارائه کنند .برای مثال
راستیکاس ،هابلی و زامبو ( )1114با بررسی مقیاس عزتنفس روزنبرگ در سه کشور
کانادا ،ایاالتمتحده و نیوزلند ،یک ساختار تک عاملی را برای آن شناسایی کردند .گانا،
آالفیلیپ و بیلی ( )1111در فرانسه و زیمپریچ ،پرن و هورنانگ ( )1111در سوئیس به
نتایج مشابهی دست یافتند و عالوه بر این ،روایی واگرا و همگرای این مقیاس را نیز
احراز کردند .باوجوداین ،شواهد زیادی نیز مبنی بر دوعاملی بودن ساختار این مقیاس
ارائه شده است (برای مرور مراجعه شود به گرینبرگر ،چن ،دمیتریوا و فراگیا.)1119 ،
این پژوهشگران پایایی مقیاس عزتنفس عمومی را مطلوب گزارش کردند .راسیتکاس
و همکاران ( )1114ضرایب آلفای کرونباخ را در جمعیت دانشجویان آمریکایی ،1/31
کانادایی  1/39و نیوزلندی  1/39گزارش کردند .گرینبرگر و همکاران ( )1119با استفاده
از روش بازآزمایی و در فاصلههای زمانی دو هفته ،پنج ماه و یک سال ،به ترتیب
ضریب پایایی آن را  1/91 ،1/34و  1/91گزارش کردند .در ایران نیز چندین پژوهش،
مشخصاً بر بررسی روایی و پایایی مقیاس عزتنفس متمرکز شدهاند .برای نمونه،
محمدی ( )1934یک ساختار تک عاملی را برای این مقیاس شناسایی کرد .برخی
پژوهشها نیز (نظیر رجبی و بهلول1939 ،؛ رجبی و کارجو کسمایی1931 ،؛ بشلیده،
یوسفی ،حقیقی و بهروزی )1931 ،بهطور همزمان هم یک ساختار تک عاملی و هم
یک ساختار دوعاملی را برای این مقیاس معرفی کردند .افزون بر این ،محمدی ()1939
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با استفاده از روش همگرا و واگرا ،همبستگی مقیاس عزتنفس روزنبرگ را با مقیاس
عزتنفس کوپر اسمیت  1/91و با افسردگی و اضطراب به ترتیب  -1/14و -1/49
نشان داد .محمدی ( )1934ضرایب آلفای کرونباخ و دو نیمهسازی مقیاس عزتنفس
روزنبرگ را روی دانشجویان دانشگاه شیراز  1/93و  1/93و ضرایب بازآزمایی مقیاس
فوق را با فاصله یک هفته  ،1/11دو هفته  1/19و سه هفته  1/13گزارش کرد .رجبی و
بهلول ( )1939نیز آلفای کرونباخ را برابر با  1/34به دست آوردند .در پژوهش بشلیده
و همکاران ( )1931نیز ضریب آلفا برای کل پرسشنامه برابر با  1/31بهدست آمد.
در پژوهش حاضر ،جهت احراز روایی پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ ،بررسی مدل
تک عاملی عزتنفس عمومی در دستور کار قرار گرفت .به همین منظور از آزمون
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است .نتایج ،داللت بر تأیید این مدل دارد .آنچنانکه
دامنه بار عاملی احرازشده بین  1/11تا  1/11قرار گرفت .عالوه بر این ،همانطور که در
جدول  1مالحظه میشود ،شواهد بهدستآمده داللت بر تطابق یا برازندگی مطلوب
مدل با دادهها دارد.
جدول  .2شاخصهای برازش مدل تأییدی مقیاس عزتنفس
شاخصها

χ2 /d.f

χ2

GFI

AGFI

CFI

IFI

RMSEA

مقادیر

1/19

19/93

1/31

1/39

1/31

1/33

1/11

افزون بر این ،با استفاده از روش دو نیمهسازی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ،
پایایی پرسشنامه نیز برابر با  1/13به دست آمد که حاکی از پایایی قابلقبول پرسشنامه
عزتنفس است.
 .3مقیاس امید تحصیلی :1سهرابی و سامانی ( )1111بر مبنای نظریه امید اسنایدر و
پرسشنامه امید شوری و اسنایدر ،1مقیاس امید تحصیلی را تهیه و با جامعه ایرانی انطباق
)1. Academic Hope Scale (Persian form
2. Shoery & Snyder
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دادند .این مقیاس شامل نُه گویه است که بر مبنای طیف درجهبندی لیکرت هشت
نقطهای (از یک برای کامالً غلط تا هشت برای کامالً درست) نمرهگذاری میشود .این
مقیاس ،دو مؤلفه عاملیت و گذرگاهها را موردسنجش قرار میدهد .شوری و اسنایدر
( )1114روایی همزمان و همچنین پایای ی آلفای کرونباخ ابزار اصلی را که این ابزار با
آن مطابقت محتوایی باالیی دارد ،مطلوب گزارش کردند .در ایران نیز سهرابی و سامانی
( ) 1111با استفاده از روش تحلیل عاملی ،ساختار عاملی این ابزار را استخراج کردند.
همچنین ،با محاسبه همبستگی مقیاس امید با ابزارهای نزدیک به آن ،روایی همزمان آن
احراز شد .افزون بر این ،در مطالعه یادشده ،آلفای کرونباخ باالتر از  1/11برای هر دو
بُعد بیانگر پایایی مطلوب ابزار بود.
در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ ،ویژگیهای روانسنجی مقیاس امید تحصیلی بررسی شده است .نتایج تحلیل
عاملی ،تأییدکننده دو عامل گذرگاه و عاملیت برای این پرسشنامه است .دامنه بار عاملی
گویههای عامل گذرگاه بین  1/99تا  1/11و گویههای عامل عاملیت بین  1/99تا 1/19
قرار دارد .میزان تطابق مدل نظری مقیاس امید تحصیلی با دادهها نیز محاسبه شده است.
بهنحویکه در جدول  9مالحظه میشود ،نتایج بیانگر برازش مطلوب این مدل است.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل تأیید مقیاس امید تحصیلی
شاخصها

χ2 /d.f

χ2

GFI

AGFI

CFI

IFI

RMSEA

مقادیر

1/93

99/191

1/33

1/39

1/33

1/33

1/19

برای بررسی میزان پایای مقیاس امید تحصیلی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده
است ،نتایج بیانگر آن است که ضریب آلفای بهدستآمده برای ابعاد گذرگاه و عاملیت
به ترتیب برابر با  1/13و  1/31و برای کل مقیاس برابر با  1/39است.
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یافتهها
برای داشتن تصویری اولیه از روابط بین متغیرهای موردبررسی در مدل پژوهش و
بررسی زمینه انجام تحلیلهای بعدی ،با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون،
همبستگیهای دو متغیری محاسبه شده است که نتایج آن در جدول  4آمده است.
جدول  .4ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش
متغیّرها

9

4

M

SD

1

1

 .1اعتماد اجتماعی

91/19

1/93

ـــ

 .1مشارکت اجتماعی

91/14

1/13

**1/91

ـــ

 .9حمایت اجتماعی

91/39

1/19

**1/94

**1/11

ـــ

 .4روابط متقابل

91/11

1/19

**1/93

**1/13

**1/91

ـــ

**1/11

**1/11

**1/13

1

9

1

 .1انسجام اجتماعی

13/91

1/11

**1/13

ـــ

 .9عزتنفس

93/11

1/11

**1/13

*1/11

**1/11

**1/19

**1/19

ـــ

 .1گذرگاه

14/14

1/91

**1/11

*1/91

**1/13

**1/19

**1/19

**1/49

ـــ

 .3عاملیت

13/11

1/99

*1/19

**1/13

**1/11

1/11

**1/14

**1/99

**1/91

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

آنچنانکه در جدول  4مشاهده میشود ،در بیشتر موارد روابط دومتغیری مثبت و
معنیداری میان متغیرها برقرار است.
پیش از آزمون مدل پژوهش ،مفروضهای نرمال بودن تکمتغیره و چندمتغیره به
همراه همخطی چندگانه 1بررسی شد .این بررسیها حاکی از عدمتخطی از مفروضها
و آماده بودن شرایط برای آزمون فرضیههای مدل پژوهش بود .در ادامه برای آزمون
مدل پژوهش از روش تحلیل معادالت ساختاری به کمک نسخه  19نرمافزار آماری
 AMOSاستفاده شده است .جدول  1نتایج حاصل از بررسی اثرات مستقیم مؤلفههای
سرمایه اجتماعی و عزتنفس را بر امید تحصیلی نشان میدهد.

1. multi-colinearity
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جدول  .5اثر مستقیم مؤلفههای سرمایه اجتماعی و عزتنفس بر امید تحصیلی
خطا

β

معنیداری

1/11

1/141

1/13

1/11

1/11

1/141

1/11

1/1111

1/11

1/199

1/11

1/113

روابط متقابل

-1/11

1/144

-1/13

1/11

انسجام اجتماعی

1/134

1/144

1/11

1/11

عزتنفس

1/11

1/141

1/41

1/1111

پیشبینها

R

R2

اعتماد اجتماعی
مشارکت
اجتماعی
حمایت اجتماعی

1/94 1/113

B

()S.E

همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،از بین مؤلفههای پنجگانه سرمایه
اجتماعی ،به ترتیب سه مؤلفه مشارکت اجتماعی ( P>1/1111و  ،)β= 1/11حمایت
اجتماعی ( P>1/113و  )β= 1/11و انسجام اجتماعی ( P>1/11و  )β= 1/11اثر
مستقیم مثبت و معنیداری بر امید تحصیلی دارند و اثر مستقیم دو مؤلفه اعتماد
اجتماعی و روابط متقابل بر امید تحصیلی معنیدار نبود .این نتیجه نشان میدهد که در
دانشجویان نخبه ورزشی ،افزایش مشارکت اجتماعی ،حمایت اجتماعی و روابط متقابل،
مستقیماً با افزایش امید در آنان همراه میشود .همچنین ،در بررسی اثر مستقیم
عزتنفس بر امید تحصیلی نیز مشخص شد که این متغیر بهصورت مثبت و قوی
( P>1/1111و  )β= 1/41میتواند امید تحصیلی دانشجویان ورزشکار را پیشبینی کند.
بخش دیگری از نتایج آزمون مدل پژوهش مربوط به اثر مؤلفههای سرمایه اجتماعی
بر متغیرهای میانجی (عزتنفس) است .در جدول  9نتایج حاصل از این تحلیل درج
شده است.
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جدول  .6اثر مستقیم مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر عزتنفس
B

خطا ()S.E

β

معنیداری

اعتماد اجتماعی

1/11

1/193

1/19

1/99

مشارکت اجتماعی

1/111

1/19

1/111

1/31

1/11

1/119

1/11

1/19

روابط متقابل

1/13

1/11

1/11

1/113

انسجام اجتماعی

1/11

1/11

1/13

1/13

پیشبین

حمایت اجتماعی

R

1/91

R2

1/13

بر اساس نتایج مندرج در جدول  9آشکار شد که دو مؤلفه حمایت اجتماعی
( P>1/19و  )β =1/11و روابط متقابل ( P>1/113و  )β =1/11تنها مؤلفههایی هستند
که قادرند بهصورت مثبت و معنیدار عزتنفس را پیشبینی کنند و سایر مؤلفههای
سرمایه اجتماعی نمیتوانند این متغیر را پیشبینی کنند .به عبارتی ،افزایش کنشهای
اجتماعی نظیر روابط متقابل و حمایت اجتماعی با افزایش عزتنفس در دانشجویان
نخبه ورزشی همراه است.
در ادامه ،بهمنظور بررسی اثرات غیرمستقیم مفروض در مدل پژوهش ،از تکنیک
بوت استراپ 1برای تحلیلها استفاده شده است .همچنین ،با توجه به ضرایب اثرات
مستقیم و غیرمستقیم ،امکان محاسبه ضرایب کلی نیز فراهم شده است .در جدول 1
خالصه نتایج این تحلیل ارائه شده است.
جدول  .7اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کلی مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر امید تحصیلی
ابعاد محیط یادگیری

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

اعتماد اجتماعی

(1/13 )1/11

(1/114 )1/11

(1/114 )1/11

مشارکت اجتماعی

(1/11 )1/1111

(1/111 )1/31

(1/11 )1/11

حمایت اجتماعی

(1/11 )1/113

(1/11 )1/19

(1/11 )1/11

روابط متقابل

(-1/13 )1/11

(1/199 )1/11

(-1/19 )1/13

انسجام اجتماعی

(1/11 )1/11

(1/14 )1/11

(1/11 )1/11

توجه :مقادیر خارج از پرانتز ،میزان ضرایب و مقادیر داخل پرانتز ،سطح معنیداری این ضرایب را نشان میدهد.
1. bootstrapping
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مطابق با ارقام مندرج در جدول  ،1روابط متقابل با دیگران ( P>1/11و )β=1/199
و حمایت اجتماعی ( P>1/19و  )β= 1/11به ترتیب اثر غیرمستقیم مثبت بر امید
تحصیلی دارند .بهعبارتدیگر ،هر دو مؤلفه روابط متقابل و حمایت اجتماعی با افزایش
عزتنفس دانشجویان نخبه ورزشی منجر به افزایش امید تحصیلی در آنان میشوند .با
توجه به اثرات مستقیم میتوان گفت که اثر غیرمستقیم روابط متقابل بر امید تحصیلی
کامل 1است ،اما اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر امید تحصیلی ،بهصورت سهمی

1

واقع میشود .همچنین ،با توجه به مجموع اثرات میتوان ادعا کرد که حمایت اجتماعی
و مشارکت اجتماعی مهمترین مؤلفههای مؤثر بر امید تحصیلی هستند .بررسی برازش
مدل پژوهش حاضر نشان داد که این مدل از برازش قابلقبولی برخوردار است.
شاخصهای برازش در جدول  3آورده شده است.
جدول  .8شاخصهای برازش مدل پژوهش
شاخصها

χ2 /d.f

χ2

GFI

AGFI

CFI

RFI

RMSEA

مقادیر

1/11

1/91

1/33

1/39

1/33

1/31

1/14

درمجموع ،آزمون مدل پژوهش نشان داد که با این مدل میتوان  94درصد از
واریانس امید تحصیلی را تبیین کرد .در نمودار  1مدل نهایی پژوهش به تصویر درآمده
است.

1. complete
2. partial
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اعتماد اجتماعی

9/90
9/97
9/09

مشارکت اجتماعی
9/990

حمایت اجتماعی

9/91

9/90
9/91

روابط متقابل
انسجام اجتماعی

9/09

گذرگاه

9/90

9/20

عزت نفس
=9/32

0

R
-9/90

امید تحصیلی
0

R =9/32
9/76

عاملیت
9/99

نمودار  .1مدل نهایی اثر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی با
واسطهگری عزتنفس

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،بررسی نقش واسطهگری عزتنفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی
و امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی است .نتایج نشان داد که مؤلفههای مشارکت
اجتماعی و انسجام اجتماعی بر امید تحصیلی دانشجویان اثر مستقیم مثبت دارد .دیگر
نتایج نیز بیانگر اثر غیرمستقیم مؤلفه روابط متقابل بر امید تحصیلی است .مؤلفه حمایت
اجتماعی نیز بر امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی اثر مستقیم و غیرمستقیم را نشان
داد .در ادامه تالش شده است تا این یافتهها بهتفصیل تبیین و واکاوی شود.
اولین مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی است .نتایج بررسی اثر مستقیم این
مؤلفه بر امید تحصیلی حاکی از آن بود که اعتماد اجتماعی ،قادر به پیشبینی امید
تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی نیست؛ اعتماد اجتماعی یا فقدان آن در دانشجویان
نخبه ورزشی ربط مستقیمی با امید تحصیلی ندارد .این نتیجه مغایر با نتایج کنلی و
همکاران ( )1119و علیزاده اقدم ( )1931و یافتههای پژوهشی (برای مثال الوی و
لیتمن ـ اوادیا )1111 ،است که بنا بر آنها وجود پیوندهای مطمئن و ایمن فرد با
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دیگران با سازه امید و یا سازههای بیانگر عاملیت شخصی و حل مسئله رابطه دارد.
دلیل این نتیجه ممکن است به ماهیت دوگانه اعتماد در ورزش مرتبط باشد؛ بدین معنا
که ازیکطرف ماهیت رقابتی ورزش ،ممکن است تا حدودی سبب کاهش سطح اعتماد
ورزشکاران شود ،از طرف دیگر ،ترغیبها و بازخوردهای مثبت مردم و همچنین
جوّهای دوستانه بین ورزشکاران و مربیان ،ممکن است سبب تقویت اعتماد اجتماعی
آنان شود؛ بنابراین ،این شرایط دوگانه ،یعنی بیاعتمادی از سر رقابت و اعتماد از سر
همکاری ممکن است بهطور همزمان امید را تحت تأثیر قرار دهند که برآیند آن ارتباط
نداشتنِ مؤلفه اعتماد اجتماعی و امید تحصیلی با هم است.
طبق نتایج ،مشارکت اجتماعی ،دومین مؤلفه سرمایه اجتماعی دانشجویان نخبه
ورزشی ،مستقیماً منجر به افزایش امید تحصیلی در آنان میشود .این یافته همسو با
پژوهشهایی است که نشان دادهاند مشارکت در تصمیمگیری (هایت ،)1111 ،عضویت
گروهی با کار بدون دستمزد (مانند کنلی و همکاران )1119 ،و مشارکت در فعالیتهای
اجتماعی و جسمانی (مانند کریشمان ،رابرتز ،شادلو و پلی1111 ،1؛ الریخ ـ فرنچ و
مکدوناف )1119 ،1با افزایش امید همراه است .مشارکت در اجتماع تجربیاتی را برای
افراد فراهم میکند که هر یک بهخودیِخود رشد دهنده است .فواید این تجربیات را
میتوان با توجه به مؤلفههای امید ازنظر گذراند .گمان میرود که مشارکت اجتماعی،
افراد را از عضو منفعل اجتماع بودن ،به عضوی فعال مبدل میکند؛ بنابراین از این
طریق ،توانمندیهای فرد به خودش ثابت میشود و حس عاملیت شخصی که یکی از
ارکان مهم امیدواری است ،تقویت میشود .در این راستا پرکز )1111( 9بر این باور
است که جوانانی که فعاالنه در جامعه حضور و مشارکت دارند ،فرصتهای بیشتری
برای کسب مهارتهای اجتماعی ،فیزیکی و بین شخصی دارند .افزون بر این ،در خالل
مشارکت اجتماعی و کار جمعی این فرصت فراهم میشود که فرد از تجربیات،
1. Kirschman, Roberts, Shadlow & Pelley
2. Ullrich-French & McDonough
3. Perks
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برنامهها ،روش ها و راهبردهای دیگران آگاهی پیدا کند و برای مقابله با چالشها به این
امکانات مجهز شود؛ بنابراین ،دانشجویان نخبه ورزشی نیز ،حین مواجهه با چالشهای
تحصیلی بر اثر تجربیات حاصل از مشارکت اجتماعی این امکان را خواهند داشت تا
امیدوارانه به مسیرها و گذرگاه ها گوناگون فکر کنند و برای رسیدن به اهداف تحصیلی
تالش کنند .در خالل مشارکت اجتماعی و تجربه شکست موفقیت خود و دیگران،
انتظارات فرد درباره خود ،اهداف و برنامههای خود و بهطور خاص برنامههای تحصیلی
به واقعیت نزدیکتر میشود و فرد برای آینده بهتر و امیدوارانهتر برنامهریزی میکند.
مؤلفه سوم سرمایه اجتماعی حمایت اجتماعی است .نتایج مربوط به این مؤلفه نیز
حاکی از آن است که این متغیر هم بهطور مستقیم و هم با واسطه عزتنفس بر امید
تحصیلی اثر میگذارد .آنچنانکه حمایتگری و دریافت حمایت به افزایش امید
تحصیلی میانجامد .شواهد بسیاری (برای مثال بارنوم و همکاران1333 ،؛ گیبسون،
1333؛ ادواردز و همکاران1111 ،؛ هیون و سیاروچی1111 ،؛ ایستویس و همکاران،
1119؛ وینبرگ و همکاران1119 ،؛ بفرویی ،اهالی آباده و محمدی قلعه تکی)1934 ،
نیز تأیید می کنند که حمایت اجتماعی سبب افزایش امید در افراد طبقات سنی و
جنسگونی گونا میشود .همسو با این یافتهها ،اسنایدر ،چیویانس و سیمپسون ()1331
استدالل میکنند که حمایت اجتماعیِ ادراکشده برای تفکر امیدوارانه حیاتی است .از
سوی دیگر ،این نتیجه ناهمسو با نتایج تایو و الیوت ( )1111و کیمر و آتیک ()1111
است که رابطه معنیداری بین حمایت اجتماعی و امید را گزارش نکردهاند .در
خصوص نتیجه بهدستآمده این نکته شایانذکر است که بر مبنای شواهد موجود (برای
مثال باگول ،نیوکامب و بادوسکی ،)1333 ،1حمایت اجتماعی ادراکشده به پرورش
انتظارات مثبت درباره خود و خودکنترلی که مبنای عاملیت شخصی و قابلیت
برنامهریزی و جست وجوگری برای یافتن مسیرهای جدید و نوآورانه است ،کمک
میکند .در خصوص ورزشکاران نیز به نظر میرسد که حمایتهای اجتماعی توانسته
1. Bagwell, C., Newcomb, A. & Budowski
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است آنان را در مقابل چالشهای تحصیلی امیدوار کند .ازیکطرف ،اقدام به حمایت،
نوعی عاملیت و توانمندی به افراد میدهد و از طرف دیگر ،دریافت حمایت نیز
بهنوعی حامل پشتیبانی و توأم با دلگرمی است که به فرد این نوید را میدهد که در
چالشهای پیشرو اگر مشکلی بروز کند ،افراد یا سرمایههایی در جامعه هستند که از او
حمایت کنند .نخبگان ورزشی نیز با توجه به سنگینی و فشار تمرینات و انتظارات باالی
اطرافیان تحتفشارند  .از سوی دیگر ،وظایف مربوط به نقش دانشجویی نیز بر این
فشارها میافزاید .اطمینان به دریافت کمکهای عاطفی و حتی تحصیلی سالم ،موجب
باال رفتن امید این افراد برای برآوردن انتظارات تحصیلی و رسیدن به موفقیت تحصیلی
میشود .همانطور که گفته شد ،حمایت اجتماعی بهطور غیرمستقیم و با افزایش
عزتنفس نیز منجر به افزایش امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی میشود.
واسطهگری سهمی عزتنفس همنوا با بسیاری از پژوهشها (برای مثال کارادیماس،
1119؛ لینگ و همکاران1111 ،؛ لی و هوانگ )1119 ،1است .عالوه بر این ،بسیاری از
تحقیقات (برای مثال فرانکو و لویت1333 ،؛ کونگ ،ژائو و یو1119 ،1؛ تیان و
همکاران1119 ،؛ هان ) 1111 ،9نقش حمایت اجتماعی را در پرورش و ارتقای
عزتنفس تأیید میکنند .یکی از کارکردهای حمایت اجتماعیِ ادراکشده ،پرورش
احساس تعلق ،امنیت و حس کنترل است (کوهن و هوبرمان1339 ،4؛ کاواچی و
برکمن .)1111 ،1به نظر میرسد که هسته اصلی این کارکردها تقویت خویشتن است؛
وقتی فرد خویشتن خود را ارزشمند بدارد ،یعنی عزتنفس باالیی دارد .افزون بر این،
نظریه جامعیسنجی 9نیز میتواند به تبیین این یافته کمک کند .مطابق با مفروضات
نظری این نظریه ،عزتنفس بهصورت سیستمی انگیزشی ـ عاطفی عمل میکند که از
1. Lee, & Hwang
2. Kong, Zhao & You
3. Han
4. Cohen & Hoberman
5. Kawachi & Berkman
6. sociometer theory
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طریق آن افراد موقعیت اجتماعی سیال و متغیر خود را پایش و نظارت میکنند .در
نظریه جامعهسنجی ،فرض بر این است که بخشی از عزتنفس پایین ناشی از ادراکات
مکرر طرد اجتماعی است (لیری ،باومیستر1111 ،1؛ لیری و گوآداگنو )1114 ،1و در
مقابل ،عزتنفس باال نیز ممکن است ناشی از تجربیات پذیرش و حمایت اجتماعی
باشد .در پشتیبانی از اثرات غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر امید تحصیلی نیز میتوان به
خود مبانی نظریه شناختی ـ اجتماعی امید مراجعه کرد .در این نظریه فرض بر این
است که انتظارات اجتماعی با تأثیراتی که روی شناختهای ما میگذارد ،سطح
امیدواری ما را تحت تأثیر قرار میدهند (اسنایدر .)1111 ،دلگرمی و حمایتهای
عاطفی ،اقتصادی ،اطالعی و امکاناتی که ورزشکاران دریافت میکنند ممکن است منجر
به شناخت فراگیر مثبتی به ارزشمندهای خویشتن شود که زمینهسازی مناسب برای
داشتن تفکر عاملیتی و گذرگاهیابی امیدوارانه است.
در ارتباط با مؤلفه روابط متقابل ،نتایج مؤیّد پیشبینیناپذیری امید تحصیلی در
دانشجویان نخبه ورزشی با این مؤلفه است .بااینحال ،سایر نتایج مؤیّد اثرات
غیرمستقیم این متغیر بر امید تحصیلی است .معنیدار نبودن تأثیر مؤلفه روابط متقابل بر
امید تحصیلی ،ناهمسو با پژوهشهای پیشینی (مانند الـیاگون1111 ،؛ الوی و لیتمن ـ
اوادیا1111 ،؛ جیانگ ،هوبنر و هیلز )1119 ،9است که تأثیر تعامالت و روابط اجتماع را
بر سطح امیدواری افراد گزارش کردهاند .با توجه به همبستگیهای دو متغیر
بهدستآمده در پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین مؤلفه روابط متقابل و مؤلفههای
امید ،به نظر میرسد که معنیدار نبودن اثر روابط متقابل بر امید تحصیلی ناشی از
تأثیرات کنترل آماری از طریق رگرسیون باشد .این امر نشان میدهد که روابط متقابل
در صورت داشتن کیفیتهایی نظیر اعتماد ،مشارکت و حمایت (سایر مؤلفههای سرمایه
اجتماعی) است که میتواند منجر به شکلگیری انتظارات از خود و اهداف آتی شود.
1. Leary & Baumeister
2. Guadagno
3. Jiang, Huebner & Hills
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برای شکلگیری شناخت و ارزیابی افراد از خود و دنیای اطراف خود ،محتوای پیامها و
تجربیاتی که از شبکه روابط اجتماعی به فرد مخابره میشود ،بسیار مهمتر از نفس
برقراری ارتباطات متقابل اجتماعی است .در این خصوص ،نظریه فرایند اجتماعی با
قائل بودن به تأثیرپذیری افراد از روابط اجتماعی گوناگون ،تأکید دارد که اگر این روابط
مخرب و غیر کارکردی باشند ،پیامدهای مثبتی برای فرد ندارند (سیگل.)1111 ،1
همانطور که گفته شد ،بررسی اثرات غیرمستقیم نشان داد که مؤلفه روابط متقابل با
افزایش عزتنفس میتواند به طور غیرمستقیم منجر به افزایش امید در دانشجویان نخبه
ورزشی شود .این نتیجه اهمیت روابط متقابل را برای امید تحصیلی در شرایطی نشان
می دهد که این روابط بتواند بر احساس فردی و توانمندیهای درونی و تصویر فرد از
خویشتن تأثیرگذار باشد .اثر مثبت مؤلفه روابط متقابل بر امید تحصیلی ،هماهنگ با
یافته های پژوهشی (برای نمونه رضا ،ضیاء ،نقوی و شیخ1111 ،1؛ بارگ ،مکگنا و
فیتزسیمونز )1111 ،9است که بر مبنای آن توسعه روابط و تعامالت انسانی و روابط با
دوستان و همسایگان ،با شاخصهای سالمت روانی ازجمله عزتنفس مرتبط است .با
توجه به اینکه مشارکتکنندگان پژوهش حاضر جوانان زیر  19سال هستند ،بنابراین،
تأثیرپذیری عزتنفس از روابط محتمل است .بهطورکلی ایجاد روابط صمیمانه با
دیگران و ایفای مناسب نقشهای واقعی خود در قبال دیگران (مثالً همسر ،والدین،
فرزندان ،خویشاوندان ،دوستان ،همسایگان و همتیمیها) از منابع اصلی نگرشهای
مثبت به خویشتن است .در فضای روابط اجتماعی است که فرد میتواند توانمندیهای
خود را بروز دهد و خود ابرازی داشته باشد .همچنین ،ارتباط اجتماعی از این حیث که
فرد می تواند پویایی و فعالیت داشته باشد و دچار انزوا نشود ،برای تقویت عزتنفس
مفید است .عالوه بر این ،وجود تعامالت اجتماعی بهنوعی شناختهای فرد را در مورد

1. Siegel
2. Raza, Zia, Naqvi & Shaikh
3. Bargh, McKenna & Fitzsimons
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خویشتن خود تنظیم میکند و بر این اساس ،به دیدگاه واقعبینانهتری به خویشتن خود
دست مییابد.
مؤلفه پنجم سرمایه اجتماعی ،انسجام اجتماعی است .نتایج نشان داد که این مؤلفه
بهطور مستقیم بر امید تحصیلی اثر می گذارد .انسجام اجتماعی منجر به افزایش امید
میشود .این نتیجه همسو با پژوهشهایی (مانند مارگالیت1111 ،؛ شارابی ،1لوی و
مارگالیت1111 ،؛ علیزاده اقدم )1931 ،است که بر مبنای آنها وجود انسجام در روابط
اجتماعی ،به ویژه در درون خانواده با سطح امید به زندگی باال در ارتباط است .انسجام
اجتماعی ناظر بر میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران ،گروهها و خردهفرهنگهای
تمایزیافته است (ازکیا و غفاری 1913 ،نقل از علیزاده اقدم .)1931 ،بنا بر یافته اخیر،
وقتی افراد با جامعه احساس یگانگی کنند ،خود را متعلق به جامعه بدانند و در جامعه
احساس غریبگی نکنند ،امید بیشتری به پیگیری اهداف خود و بهطور خاص اهداف
تحصیلی پیدا میکنند .بیشتر مواقع ،فعالیت ورزشی حرفهای و قهرمانی مستلزم تعامل با
افرادی از نقاط گوناگون کشور با زمینههای فرهنگی ،زبانی و حتی دینی متفاوت است،
بنابراین اگر در چنین شرایطی افراد به انسجام اجتماعی الزم برسند ،این تفاوتها نهتنها
تنشزا نیست بلکه بهنوعی منجر به ایجاد امید نیز میشود.
درمجموع ،نتایج تحقیق حاضر تأثیرات درهمتنیده سرمایه اجتماعی را بررسی کرد و
مسیرهایی را که این عنصر مهم اجتماعی میتواند در آن سبب شکلگیری انتظارات
مثبت به ارزش خویشتن و بهتبع آن امید به موفقیت در تحصیل شود تا حدودی آشکار
کرد؛ بنابراین باید در تبیین رفتارها و عملکردهای فردی و اجتماعی ،تأثیرات این
سرمایه مهم را همواره در نظر داشت .میزان سرمایه اجتماعی که افراد در اختیار دارند،
میتواند انعکاسی از توانمندی و پتانسیل روانشناختی افراد ورزشکار باشد .در این
خصوص اعتقاد روانشناسان بر این است که داشتن عزتنفس باال و امیدواری ،نشانه
تابآوری و بهزیستی ذهنی و روانشناختی است که الزمه زندگی سالم و موفق است؛
1. Sharabi
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بنابراین ،نتایج تحقیق حاضر ،درعینحال ،کارکرد محافظتی سرمایه اجتماعی را تأیید
میکند ،زیرا بر اساس نتایج ،برخی مؤلفههای سرمایه اجتماعی نهتنها مانع انحراف
شناختها و انتظارات مثبت افراد درباره ارزشمندی خویشتن میشوند ،بلکه به رشد
این شناختهای مثبت نیز کمک میکنند .افزون بر این ،شاید مهمترین فایده عملی
تحقیق حاضر آن است که با اتخاذ تدابیری برای افزایش سرمایه اجتماعی افراد (که با
راهبردهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی قابل حصول است) میتوان امیدوار بود که
عملکرد آموزشی افراد و بهویژه دانشجویان نخبه ورزشی بهبود و ارتقا یابد .مطابق با
نتایج ،به متولیان امر ورزش دانشگاهی و قهرمانی پیشنهاد میشود برای حفظ و
بهرهگیری از سرمایه اجتماعیِ منتج از نهاد ورزش و دانشگاه ،به نیازهای اجتماعی
ورزشکاران نخبه توجه بیشتری شود و موجبات ارتباط و تعامل و مشارکت مؤثرتر آنان
در فعالیتهایی که به هدف مشترک ختم میشود ،فراهمشده و تقویت شود .یکی از
شیوههای مناسب برای تحقق این کار ،گسترش سازمانها و انجمنهای داوطلبانه و
مردمنهاد در جامعه ورزشکاران نخبه است .مدل حاضر تبیین کاملی از امید تحصیلی
دانشجویان نخبه ورزشی نبود ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی عالوه بر توجه
به سایر عوامل اجتماعی بهمثابه متغیر برونزاد ،در کنار عزتنفس ،نقش دیگر سازههای
انتظاری ،مانند خودکارآمدی و خود پنداره ،یعنی متغیر واسطهای ،نیز موردتوجه قرار
گیرد .مشارکتکنندگان پژوهش حاضر از مناطق گوناگون کشور و از دانشگاههای
متفاوت و رشتههای گوناگون تحصیلی هستند .تنوع و گستردگی مانع از شناخت و
کنترل بسیاری از عوامل مزاحم احتمالی است .پرسشنامه استفادهشده برای سنجش
سرمایه اجتماعی ،حالت عام این سازه را موردسنجش قرار میدهد .پیشنهاد میشود که
در پژوهشهای آتی از پرسشنامه خاص سنجش سرمایه اجتماعی ورزشکاران یا دیگر
تکنیکهای جمعآوری اطالعات ،مانند مشاهده و مصاحبه استفاده شود.
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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.
Keywords: Academic hope, Social capital, Self-esteem, Elite athletes

