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یکی از مهم ترین چالش های کنونی جوامع در حال  توسعه، رسیدن به توسعه  پایدار درتمامی عرصه هاست. 
این مهم در عرصه ورزش، از س��ویی بیانگر س��طح انس��جام اجتماعی و از سوی  دیگر، نشان دهنده ظرفیت های 
انس��انی جوامع اس��ت. رابطه بین س��طح توس��عه یافتگی و رفاه و رضایت اجتماعی با س��المت روانی و کاهش 
معضالت بیمارس��تانی نیز بر کسی پوشیده نیس��ت. البته از جمله موانع برای انسجام اجتماعی، موانع اقتصادی 

و فرهنگی است. 
فراگیر ش��دن ورزش به خصوص ورزش قهرمانی و اهمیت جایگاه آن در مناس��بات بین المللی، توجه فراوان  
دولت ها را به این پدیده جلب کرده اس��ت. توانایی یک سیستم ورزشی برای پایداری، به گونه ای اجتناب ناپذیر 
وابس��ته به موفقیتی است که سیس��تم در ارتباط با محیط کسب می کند؛ اما توسعه پایدار با محیط مستلزم توزیع 
منابع و مس��ئولیت کار بین اجزای سیس��تم به نحوی است که عناصر درونی با قبول جایگاه و نقش خود همراه با 

عناصر دیگر برای تداوم کارکرد و پایداری سیستم در یك محیط متغیر فعالیت کنند. 
هدف از تحقیق حاضر، تبیین رابطه انس��جام اجتماعی مرتبط با توس��عه پایدار در ورزش بدمینتون از دیدگاه 
نخبگان کش��ور اس��ت. جامعه آماری در بخش کیفی 20 نفر از نخبگان ورزش��ی بودند که با اس��تفاده از روش 
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مصاحبه و اش��باع نظری اطالعات جمع آوری ش��د. در بخش کمی نیز همه جامعه آماری ش��امل ورزش��کاران، 
مربیان، سرپرس��تان و مدیران نخبه رش��ته ورزش��ی بدمینتون به تعداد 242  نفر به صورت کل شمار در پژوهش 
ش��رکت داده ش��دند. ش��اخص های آماری »پرسشنامه مولفه های انس��جام اجتماعی مرتبط با توس��عه پایدار در 
نخبگان بدمینتون کش��ور« به طور خالصه عبارت اند از: )1( مؤلفه احساس یکپارچگی افراد جامعه: این مؤلفه 
19/761 درصد از واریانس کل را تبیین می کند و 5 گویه را ش��امل می ش��ود؛ )2( مؤلفه روابط دوستانه و محبت 
آمی��ز: ای��ن مؤلفه 18/664 درصد از واریانس کل را تبیین می کند و 5 گویه را ش��امل می ش��ود؛ )3( مؤلفه میزان 
رواب��ط اجتماع��ی: این مؤلفه 13/138 درصد از واریانس کل را تبیین می کند و 5 گویه را ش��امل می ش��ود؛ )4( 
مؤلفه تعامل های گروهی بر اس��اس ارزش های مش��ترک و منجسم: این مؤلفه 13/031 درصد از واریانس کل را 

تبیین می کند. 
ش��اخص های GFI، AGFI و NFI نشان دهنده برازش بسیار مناس��ب هستند و با توجه به این که مقادیر این 
شاخص ها باالی 0/9 است، در نتیجه نشانگر برازش خوب مدل می باشند. نتایج نشان داد که انسجام اجتماعی 
و فض��ا ب��رای مانور نخبگان ورزش��ی بدمینتون نقش تعیی��ن کننده ای دارد که آن نیز به نوب��ه خود نقش مهمی در 

انتخاب و اجرای طرح های توسعه ای به نفع ورزشکاران و دستیابی به رشد و توسعه پایدار دارد.

واژگان کلیدی: انسجام اجتماعی، بدمینتون، توسعه پایدار و نخبگان ورزشی
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مقدمه
به اعتقاد بیشتر پژوهشگران و اندیشمندان حوزه مطالعات فرهنگی، سرمایه اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد 
 مص��داق واحدی در همه جوامع ندارد و اقتضای س��رمایه بودن آن، این اس��ت ک��ه در هر جامعه ای 

ً
باش��د، قطعا

متناس��ب با مقتضیات آن جامعه ش��کل بگیرد. هویت ملی، پیش��ینه تاریخی، باورها، دین، دردها و ش��ادی های 
مش��ترك و سود و زیان های عمومی یك جامعه در چند و چون تولید سرمایه اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی توان 
میزان س��رمایه اجتماعی در جوامع مختلف را با ش��اخص هایی یکسان س��نجید. لذا از جمله مهمترین موانع در 
انس��جام اجتماعی، موانع افتصادی و اجتماعی اس��ت )حس��ین زاده، 1395: 851(. ولی مفهوم توس��عه پایدار 
عکس آن اس��ت؛ بدین معنا که توس��عه پایدار، برآورنده نیاز و آرمان های انس��ان ها، نه فقط در یك کش��ور و یك 
منطقه که تمامی مردم در سراس��ر جهان و درحال و آینده اس��ت. از این منظر، امروزه توسعه پایدار به عنوان یکی 
از اهداف مهم و کلیدی جوامع و دولت ها، دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای در طرح ها و برنامه ریزی های جامع 
و کالن رش��د و توس��عه ای کش��ورها و حتی در س��طوح گوناگون مورد بحث کنفرانس ها، س��ازمان ها و نهادهای 
بین المللی می باش��د )علوی، 1396: 19(. فراگیر ش��دن ورزش به خصوص ورزش قهرمانی و اهمیت جایگاه 
آن در مناس��بات بین المللی، توجه فراوان دولت ها  را به این پدیده جلب کرده اس��ت. مسابقات مختلف قاره ای 
و جهان��ی و در رأس هم��ه بازی های المپیک به عرصه رقابت جوانان برگزیده ورزش��ی ملت ها تبدیل ش��ده و از 
این رهگذر علوم و فنون مختلفی در ورزش به کار گرفته ش��ده اس��ت )بن1 ، 2018: 133(. موفقیت کشورها در 
میادین بین المللی ورزش��ی عالوه بر تأثیرات اجتماعی و اقتصادی، نمادی از ثبات و طبقه بندی های همه جانبه 
این کشورها محسوب می شود و یکی از علل سرمایه گذاری باالی کشورها در ورزش قهرمانی و حرفه ای، از این 
مورد نش��أت می گیرد )جوانمرد، 1391 : 37(. امروزه توس��عه در ابعاد مختلف در دستور کار تمامی کشورهای 
دنیا قرار دارد. توسعه یك کشور مفهومی کلی است که با توسعه در محورهای مختلف معنا می یابد. رشد سریع 
فناوری های ارتباطی به ویژه در حوزه رس��انه های ارتباط جمعی یا رس��انه های گروهی باعث ش��ده اس��ت تا هر 
روز نقش��ی جدیدتر برای آن ها شناسایی ش��ود )حسین زاده، پیش��ین: 853(. از منظر جامعه شناختی، می توان 
انس��جام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و 
تعامل های گروهی بر اس��اس ارزش های مشترک و منجسم تعریف کرد. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر ابعاد 
توسعه پایدار نه تنها در سطح بین المللی حائز اهمیت است، بلکه در سطح ملی نیز به ویژه در کشورهایی نظیر 
ایران از جهات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی و اقتصادی ارزشمند تلقی می شود. واضح است که برای 
س��نجش نقش حمایت و انس��جام اجتماعی و ارتباط آن با ابعاد توسعه پایدار،  شناخت ابعاد، مولفه ها و دیدگاه 
موجود در زمینه حمایت از انس��جام اجتماعی الزامی به نظر می رس��د )علوی، 1396: 21-22(. این مس��ئله از 
آن نظر مهم است که فعالیت های متناسب با بستر ساختاری آن، زمینه ساز پویش و تحول اجتماعی- اقتصادی 
اس��ت. به س��خن دیگر، مجموعه س��اختارها، اعم از محیطی- کالبدی و اجتماعی- اقتصادی، بستری متناسب 
برای به ثمر نشس��تن توس��عه را میس��ر می س��ازد. در همین راس��تا، در صورت جهت گیری مبتنی بر برنامه ریزی 

1. Ben 
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هدفمند و همس��و با اصول توس��عه پایدار، توسعه پایدار کالبدی- فضایی امکان پذیر می گردد )سعیدی، 1396 
: 9(. انس��جام اجتماعی یک مفهموم اجتماعی اس��ت و با س��رمایه اجتماعی نیز ارتباط نزدیکی دارد که خواهان 
س��اماندهی مش��ابهت ها و تمایزها در جامعه اس��ت. پیش فرض آن این است که انس��ان ها خواسته ها و نیازهای 
مختلف��ی دارند در عین این که به نیاز آن ها توجه می ش��ود، به تفاوت آن ها با دیگران نیز التفات می گردد )به نقل 

از موکوتو1، 2012(.
انس��جام اجتماعی بیش از آن که دغدغه ای از باال به پایین باش��د، یک دغدغه از پایین به باالس��ت. به عبارت 
دیگ��ر، بیش از آن که بر جمع کردن مش��ابهت ها بیندیش��د، به تعریف و بازخوانی تفاوت ه��ا نظاره دارد. دغدغه 
انس��جام اجتماعی هویت اس��ت، آن هم نه هویت انتس��ابی و ذات��ی بلکه هویت اکتس��ابی و فرهنگی کاری که 
با تعلیم و تربیت دراز مدت و به حس��ب رش��ته و پایگاه اجتماعی ش��کل گرفته و موقعیت ش��غلی و رفاهی او را 
تش��کیل داده اس��ت )پاپانیس، 2007(. انس��جام اجتماعی، تفاوت های فرهنگی را در روابط انس��ان ها در نظر 
می گیرد و چون که نگران اخالق عمومی است، بنابراین همه سازمان ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبردی 
ش��وند و س��ازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت راهبردی در راس��تای توسعه برآیند. آن چه 
که مش��ارکت همه اقش��ار مردم و پس اندازهایش��ان را در فرآیندهای تولیدی امکان پذیر می س��ازد، حس فراگیر 
رس��تگاری اس��ت که به وس��یله  حس��ن تعلق به یک اجتماع یکپارچه تقویت می گردد. در واقع، بهبود چشمگیر 
زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت به وس��یله هنجارها و ش��بکه های مش��ارکت مدنی ممکن ش��ده  اس��ت به 
اعتق��اد زیم��ل2، نتیجه چنین ش��رایطی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی اس��ت. ای��ن ایده تنزل روابط 
اجتماعی نخس��تین، هم چنان در کانون توجه جامعه شناس��ان قرار دارد. جامعه شناس��ان معاصر برای بررس��ی 
کمیت و کیفیت روابط و انسجام اجتماعی در جامعه به مفهوم سرمایه اجتماعی توجه ویژه ای نموده اند )نظری، 
1390: 29(. س��رمایه اجتماعی ش��بکه ها، هنجارها و اعتمادی اس��ت که مش��ارکت کنندگان را قادر می سازد تا 
به طور موثرتری با همدیگر کنش داش��ته باش��ند و اهداف مشترکش��ان را پیگیری نمایند. پاتنام3 مطالعات زیادی 
را بررس��ی نموده اس��ت که پیوند مثبتی را بین س��رمایه اجتماعی و دموکراتیک بودن دول��ت، موفقیت تحصیلی، 
جرم، رفاه کودکان، شادکامی و سالمت جسمانی و روانی گزارش نموده اند. وی نتایج مطالعات متعددی را بیان 
می کند که نش��ان از وجود پیوند اجتماعی با س��المتی و بهزیستی شخصی دارند. از سوی دیگر، اولین توضیح و 
تفسیر یکپارچه این اصطالح توسط پیر بوردیو4 انجام شد که سرمایه اجتماعی را به عنوان »مجموع منابع بالقوه 
و بالفعل که به عضویت در یک گروه مرتبط می شود«، تعریف می کند که هر یک از اعضا با پشتیبانی از سرمایه 
کید روی شبکه های اجتماعی است. در دهه 1990 مفهوم  اجتماعی فراهم می کند. بنابراین در تعریف بوردیو تأ
س��رمایه اجتماعی توس��ط بانک جهانی که یک برنامه تحقیقاتی را به آن اختصاص داد و کتاب »بولینگ تنها« از 
راب��رت پانتام معروف ش��د )داوودزاده، 1394: 59-53(. کلمن مطرح می کند که س��رمایه اجتماعی بر کارکرد 

1. Mokoto
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4. Pierre Bourdieu



99

 شامره: 50  زمستان 1399  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

آن بنا ش��ده اس��ت. سرمایه اجتماعی ذات واحدی نیس��ت، بلکه مجموعه ای از ذات های گوناگون است. بوردیو 
ب��ه منظور تحلیل س��رمایه اجتماعی در ابتدا انواع مختلف دیگر س��رمایه- که عبارت اند از س��رمایه اقتصادی، 
سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین- را تشریح می نماید و سپس مطرح می کند که سرمایه اجتماعی عبارت است 
از: »ش��بکه ای از روابط فردی و جمعی که هر فرد یا جمعی در اختیار دارد«. این تعریف باعث می ش��ود تا اوال، 
، آن را از سایر انواع سرمایه  به ویژه سرمایه های فرهنگی 

ً
فضاهای مفهومی سرمایه اجتماعی محدودتر شود؛ ثانیا

و نمادین جدا نماید )ازکیا،1383(.
جوانمرد و همکاران )1393( به بررس��ی جامعه ش��ناختی کارکرد ورزش بر انس��جام اجتماعی در ایران دهه 
هشتاد پرداختند و بیان نمودند که نتایج سنجش آزمون های آماری از طریق ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن 
بین میزان انس��جام اجتماعی با متغیر مس��تقل تفاهم و توافق با 0/785 باالترین ضریب همبس��تگی و نش��اط و 
شادابی با 0/295 کمترین ضریب همبستگی را داشته است. نتایج به دست آمده از رگرسیون چندگانه با توجه به 
مقدار آزمون F و معنی داری آن در سطح اطمینان باالی 95 درصد نشانگر این است که معادله رگرسیون و نتایج 
آن قابل تحلیل می باشد. قدیمی و همکاران )1396( به بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران 
با تاکید بر ورزش فوتبال پرداختند و به ارتباط ورزش فوتبال با برخی پدیده های فرهنگی و مس��ائل اجتماعی در 
جامعه ایرانی دست یافتند. نتیجه پژوهش حاکی از آن بود که جذب اقوام در جامعه ملی به واسطه ورزش فوتبال 
و ش��رکت دادن بانوان در حوزه های عمومی جامعه از کارکردهای هویت س��از آن است. این ورزش، محلی برای 
تجلی و ظهور رفتارها و خش��ونت هایی اس��ت که به طور معمول مجاز ش��مرده نمی شوند. فوتبال، ارزان، ساده، 
مهیج و تفریحی مفرح نزد مردم اس��ت. بر این اس��اس و با توجه به رویکرد و مستندات موجود، هدف از تحقیق 
حاضر تبیین رابطه انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار در ورزش بدمینتون از دیدگاه نخبگان کشور است. 

ورزش  از معدود عرصه هایی اس��ت که س��المت جسم و س��المت روان جامعه را با هم به ارمغان می آورد و 
توس��عه یک جامعه در گرو باال رفتن این دو ش��اخص اس��ت. لذا بدون ش��ک ورزش یکی از محورهای اساسی 
دس��تیابی به توس��عه پایدار جوامع به حساب می آید. از س��وی دیگر، در کنار توسعه فرهنگ ورزش در بین عموم 
ی، 

ّ
مردم با تأمین و تجهیز اماکن ورزش��ی، کسب عناوین ارزش��مند قهرمانی در ورزش حرفه ای باعث غرور مل

س جمهوری 
ّ

ع��ّزت و اقتدار یک کش��ور خواهد بود. لذا شایس��ته اس��ت که برای اعت��الی نام زیبا و پرچ��م مقد
اس��المی ایران در تمامی عرصه های بین المللی، جهانی، المپیک و آس��یایی با استعانت از درگاه حضرت حق با 
برنامه ریزی، تدبیر، تالش و هّمت بلند گام برداشت. هدف این مقاله پرداختن به این امر و بسط مفهومی توسعه 
پایدار اس��ت که در زمینه هایی همچون متمایز س��اختن پارادایم توس��عه پایدار، تبیین و ترسیم چارچوب توسعه 
پایدار، تعیین و تبیین پایداری و بسط معنایی آن و پیاده سازی در حیطه  ورزش بدمینتون با در نظر گرفتن روابط 

مطرح شده است.

روش شناسی پژوهش
از دهه1990 به بعد برخی از محققان و روش شناسان با مطرح کردن روش های تحقیق، درصدد ایجاد نوعی 
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همگرایی و ادغام رهیافت کیفی و کمی در تحقیقات علوم اجتماعی برآمدند. تحقیق با روش های ترکیبی، مبتنی 
بر همگرایی پارادایمی و تلفیق برخی اصول هس��تی ش��ناختی، معرفت ش��ناختی و روش ش��ناختی پارادایم های 
ط کمی و کیفی در علوم به گونه ای اس��ت که به پیدایش نوعی پارادایم نوین، فراس��وی مجادله های نظری و 

ّ
مس��ل

روش��ی آن ها منجر شده اس��ت. قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران نخبه بدمینتون کشور و قلمرو 
موضوع��ی این تحقیق در جه��ت ارائه مدل تبیین مولفه های انس��جام اجتماعی مرتبط با توس��عه پایدار نخبگان 
ورزش بدمینتون کش��ور اس��ت. جامعه آماری در بخش کیفی، 20 نفر از نخبگان ورزش��ی بودند که با اس��تفاده 
از روش مصاحبه و اش��باع نظری اطالعات الزم جمع آوری گردید. در بخش کمی نیز از مش��ارکت ورزشکاران، 
مربیان، سرپرس��تان و مدیران نخبه به تعداد 242 نفر که تاثیر مش��هودی بر فک��ر و عمل جامعه بدمینتون دارند، 
استفاده شد و همه جامعه آماری به صورت کل شمار در پژوهش شرکت داده شدند. از آن جا که با ابزار مصاحبه 
گاه ش��د، در این تحقیق از مصاحبه  عمیق به عنوان اصلی ترین ابزار  می توان بهتر از تجربیات ش��رکت کنندگان آ
جمع آوری داده ها استفاده شد. چنان که محقق به هدایت تمامی مصاحبه ها اقدام کرد و به دلیل برقراری تماس 
مس��تقیم با مصاحبه ش��وندگان  توانس��ت به ارزیابی عمیق ت��ر ادراک، نگرش ها، عالی��ق و آرزوهای آزمودنی ها 
بپردازد. از سوی دیگر، مصاحبه ابزاری بود که امکان بررسی موضوع های پیچیده، پیگیری پاسخ ها یا پیدا کردن 
علل آن و اطمینان یافتن از درک س��ؤال توس��ط آزمودنی را فراهم می س��اخت. برای تعیین روایی، از ابزار تعیین 
روایی صوری و محتوای و س��ازه اس��تفاده شد. پرسشنامه تنظیم شده بر اساس متن مصاحبه با افراد واجد شرایط 
قب��ل از توزی��ع به تأیید چند تن از اس��اتید و خبرگان موضوع رس��ید. در این پژوه��ش، از روش های آماری مدل 
یابی معادالت س��اختاری و تحلیل عاملی تاییدی جهت آزم��ون مفروضات مدل و ارزیابی میزان برازش مدل با 

داده های گردآوری شده از جامعه آماری پژوهش، به طور همزمان استفاده گردیده است.

یافته های پژوهش
ابتدا برای شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص های انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار در نخبگان ورزش 
بدمینتون مبادرت به انجام مصاحبه با صاحب نظران مسلط به موضوع شد و سپس بر اساس ابعاد شناسایی شده 
و مورد تأیید این افراد و با بهره گیری از مبانی نظری پژوهش، مولفه ها شناس��ایی و سپس شاخص های )گویه ها( 
بخش کّمی ارزیابی ش��د. در نهایت، چهار مولفه انس��جام اجتماعی موثر بر توس��عه پایدار ورزش بدمینتون به 
ش��رح زیر تبیین شدند: احس��اس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی، 

تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم. 
آمار توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به شرح زیر است:
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جدول 1: ویژگی های جمعیت شناختی جنسیت نمونه آماری

درصد فراوانیفراوانیابعاد

جنسیت
6928/5زن

17371/5مرد

242100جمع

جدول 2:  ویژگی های جمعیت شناختی دامنه سنی نمونه آماری

درصد فراوانیفراوانیابعاد

سن

202912 تا 25 سال

266125/2 تا 30 سال

3111045/5 تا 35 سال

354217/4 سال به باال

242100جمع

برای ارائه آماره های توصیفی متغیرها، به س��راغ س��ؤاالت اختصاصی پرس��ش نامه می رویم که با اس��تفاده از 
نمره گذاری طیف لیکرت استخراج شده اند: 

جدول 3: آماره های توصیفی برای متغیرهای پژوهش

حساس یکپارچگی 
افراد جامعه

روابط دوستانه و محبت 
آمیز

میزان روابط آجتماعی
تعامل های گروهی بر 

اساس ارزش ها مشترک 
و منجسم

242242242242تعداد

3/58913/67983/54503/7087میانگین

0/583970/573840/738720/71238انحراف معیار

0/867-0/718-0/727-0/510-کشیدگی

0/0310/0050/022-0/061-چولگی

برای اندازه گیری میزان تقارن یا عدم تقارن یک توزیع، از شاخص چولگی استفاده می شود که در ستون پنجم 
جدول 3 برای متغیرهای پژوهش ارائه شده است. ضریب چولگی برای تمامی متغیرها در بازه قابل قبول و نرمال 
است. برای این متغیرها چولگی مشاهدات به سمت راست می باشد که طبق نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها، 
ضریب چولگی برای همه متغیر در بازه  قابل قبولی می باشد. بعبارت دیگر، می توان گفت که توزیع داده ها شبیه 
به توزیع نرمال می باش��د. ضریب برجس��تگی، شاخصی است که میزان برجستگی یا ارتفاع یک توزیع نسبت به 
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توزیع نرمال را نش��ان می دهد. در توزیع نرمال کش��یدگی صفر اس��ت و اگر کش��یدگی یک توزیع بیشتر از نرمال 
باشد- یعنی پراکندگی آن کمتر از نرمال باشد- ضریب کشیدگی عددی مثبت است و برعکس اگر کشیدگی یک 
توزیع کمتر از نرمال باشد- یعنی پراکندگی آن بیشتر از نرمال باشد- ضریب کشیدگی عددی منفی خواهد بود. 

در اینجا، ضریب برجستگی مشاهدات در تمامی متغیرها از توزیع نرمال پیروی می نماید.

جدول 4:  آماره های توصیفی برای متغیرهای پژوهش

Zنتیجهمعناداری

توریع نرمال0/990/354احساس یکپارچگی افراد جامعه

توریع نرمال0/860/221روابط دوستانه و محبت آمیز

توریع نرمال1/030/12میزان روابط اجتماعی

توریع نرمال0/940/337تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

با توجه به سطح معناداری در جدول 4 که باالتر از 0/05 است و مقدارکلموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه های  
انس��جام اجتماعی مرتبط با توس��عه پایدار نخبگان ورزش بدمینتون کش��ور می توان گفت که داده های مؤلفه از 
توزیع نرمالی برخوردارند. بعد از انجام مصاحبه با خبرگان و متخصصان، چهار شاخص با توجه به مبانی نظری 
و پیشینه های تحقیقات اکتشاف شد. برای تبیین آماری و استنباطی این ابعاد با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی 
ب��ا اس��تفاده از نرم افزار لیزرل اقدام گردی��د. طبق اطالعات در تحلیل عاملی اکتش��افی برای تجزیه وتحلیل 24 
گویۀ پرسشنامۀ اولیه از روش تحلیل عناصر اصلی با چرخش عمودی و تکنیک واریماکس استفاده شد و مقدار 
ش��اخص پایایی بر اس��اس ضریب الفای کرونباخ   KMOمعادل 0/799 به دست آمد. بنابراین چون شاخص به 
یک نزدیک اس��ت، نمونه های انتخاب شده برای تحلیل کفایت می کند. آزمون بارتلت در سطح 0/001 معنادار 
می باش��د که حاکی از مناس��ب بودن ماتریس همبس��تگی برای تحلیل عاملی داده هاست. عالوه بر این، با انجام 
تحلیل عاملی اکتشافی و دوران عمودی، نه عامل اصلی شناسایی گردید. معیار در نظر گرفتن بار هر عامل در هر 
پژوهش متفاوت می باشد؛ برخی از پژوهشگران از نقطۀ برش حداقل 0/30 و برخی دیگر از نقطۀ برش حداکثر 

0/55 استفاده می کنند )کاظم نژاد و همکاران، 1390(.
در پژوهش حاضر نیز با حذف گویه هایی که بار عاملی آن ها کمتر از 0/5 بود، در مجموع 20 گویه استخراج 

و 4 گویه حذف گردید. 
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جدول 5: شاخص های آماری پرسشنامه مولفه های انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار در ...

شاخص

عامل

مقدار 
ویژه

درصد 
یانس تبیین  وار

شده

درصد تراکمی 
یانس تبیین شده وار

8/75119/76119/761احساس یکپارچگی افراد جامعه

8/39018/66437/345روابط دوستانه و محبت آمیز

6/41714/13850/483میزان روابط آجتماعی

6/30714/04164/514تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

برای تحلیل عوامل از روش تحلیل مؤلفه های اصلی اس��تفاده ش��ده است. ش��اخص های آماری »پرسشنامه 
مولفه های انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار  در نخبگان بدمینتون کشور« در جدول 5  نشان می دهد که 
عامل های اول تا چهارم دارای مقادیر باالتر از یک می باشند و به ترتیب 19/761، 18/664، 13/138 و 13/031 
درص��د و روی هم رفته 63/513 درصد واریان��س کل را تبیین می کنند. ویژگی ها به طور خالصه عبارت اند از: 
)1( مؤلفه احساس یکپارچگی افراد جامعه: این مؤلفه 19/761 درصد از واریانس کل را تبیین می کند و 5 گویه 
را ش��امل می ش��ود؛ )2( مؤلفه روابط دوس��تانه و محبت آمیز: این مؤلفه 18/664 درصد از واریانس کل را تبیین 
می کن��د و 5 گویه را ش��امل می ش��ود؛ )3( مؤلفه میزان روابط اجتماعی: این مؤلف��ه 13/138 درصد از واریانس 
کل را تبیین می کند و 5 گویه را ش��امل می ش��ود؛ )4( مؤلفه تعامل های گروهی بر اس��اس ارزش های مشترک و 

منجسم: این مؤلفه 13/031 درصد از واریانس کل را تبیین می کند و 5 گویه را شامل می شود. 
بدی��ن ترتی��ب، تحلیل عاملی تایی��دی متغیرهای مکنون انس��جام اجتماع��ی مرتبط با توس��عه پایدار ورزش 

بدمینتون کشور به رار زیر است: 
 احساس یکپارچگی افراد جامعه

ش��کل 1، مدل ان��دازه گیری متغیرهای مکنون )بعد احس��اس یکپارچگی افراد جامع��ه( را در حالت تخمین 
اس��تاندارد نش��ان می دهد. بارهای عاملی مدل در حالت تخمین اس��تاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا 
گویه ه��ا را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نش��ان می ده��د. به عبارت دیگر، بار عاملی 

نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر )سؤال پرسشنامه( با متغیر مکنون )عامل ها( می باشد.
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شکل 1: مدل اندازه گیری متغیر مکنون بعد احساس یکپارچگی افراد جامعه در حالت تخمین استاندارد

با توجه به ش��کل 1 می توان بارهای عاملی هر یک از س��ؤاالت تحقیق را مش��اهده نمود. برای مثال، بارهای 
عاملی سؤال ها به ترتیب 0/81، 0/85، 0/86، 0/81 و 0/87 است. به عبارت دیگر:

• سوال اول، 81 درصد از واریانس متغیر شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می نماید و 	
مقدار 0/48 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• سوال دوم، 85 درصد از واریانس متغیر شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می نماید و 	
مقدار 0/38 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• سوال سوم، 86 درصد از واریانس متغیر شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می نماید 	
و مقدار 0/22 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• س��وال چه��ارم، 81  درص��د از واریانس متغیر ش��اخص های احس��اس یکپارچگی افراد جامع��ه را تبیین 	
می نماید و مقدار 0/42 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• سوال پنجم، 87 درصد از واریانس متغیر شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می نماید 	
و مقدار 0/19 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

 واضح اس��ت که هر چه مقدار خطا کمتر باش��د، ضرایب تعیین باالتر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل 
مربوطه وجود دارد. مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به سمت 1 نزدیک شود، مقدار تبیین 
واریانس بیش��تر می گ��ردد. همان طور که بارهای عاملی نش��ان می دهد میزان کلیه باره��ای عاملی باالتر از 0/5 

می باشد که بیانگر روایی همگراست.
ش��کل 2، معناداری ظرایب و پارامترهای به دس��ت آمده مدل اندازه گیری متغیرهای مکنون )بعد احس��اس 
یکپارچگ��ی اف��راد جامعه( را نش��ان می دهد که تمامی ضرایب به دس��ت آم��ده معنادار ش��ده اند. مقادیر آزمون 
معن��اداری بزرگ ت��ر از 1/96 یا کوچک تر از 1/96- نش��ان دهنده معناداری بودن روابط اس��ت. مبنای تایید یا رد 
ش��دن فرضیات )معناداری روابط( بررس��ی مدل در حالت ضرایب معناداری اس��ت. در س��طح خطای 0/05 و 
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آزمون دوطرفه )پیش فرض نرمال( مقادیر بحرانی اعداد 1/96 و 1/96- می باشند. 

شکل 2:  مدل اندازه گیری های متغیرهای مکنون درون زا در حالت ضرایب معناداری

چنانچه ضرایب معناداری بیش��تر از 1/96 و یا کوچک تر از 1/96- باش��ند، فرض صفر رد و فرض یک یعنی 
وجود ارتباط معناداری تایید می شود.

جدول 6: آماره های مربوط به ضرایب تحلیل عاملی تاییدی شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه

P C.R.  Standardized
Estimate S.E. Estimate

0/000 5/79 0/87 4/883 0/599 سؤال A5 < احساس یکپارچگی افراد جامعه

0/000 4/96 0/81 5/782 0/524 سؤال A4 < احساس یکپارچگی افراد جامعه

0/000 5/25 0/86 4/491 0/638 سؤال A3 < احساس یکپارچگی افراد جامعه

0/000 14/19 0/85 6/683 0/778 سؤال A2 < احساس یکپارچگی افراد جامعه

0/000 13/05 0/81 6/662 0/792 سؤال A1 < احساس یکپارچگی افراد جامعه

جدول 7: شاخص های برازش مدل ساختاری بعد احساس یکپارچگی افراد جامعه

DfX2X2/dfRMSEANFIAGFI CFIIFIGFIشاخص

0/0610/910/900/920/900/92  2669/832/65مقدار

تفسیر شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی )X2/df( که حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه 
آزادی برابر با 2/65 اس��ت که در مقایس��ه با مقدار بحرانی 5 ش��اخص قابل قبولی است. شاخص ریشه میانگین 
مربعات خطای برآورد )RMSEA( در این مدل برابر با 0/061 اس��ت که حد مجاز RMSEA، 0/08 اس��ت. 
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شاخص های GFI, AGFI و NFI به ترتیب برابر با 0/90، 0/92 و 0/91 می باشد که نشان دهنده برازش بسیار 
مناس��بی اس��ت. با توجه به این که مقادیر این ش��اخص ها باالی 0/9 اس��ت، در نتیجه نشانگر برازش خوب مدل 

هستند. 
روابط دوستانه و محبت آمیز

شکل 3، مدل اندازه گیری متغیرهای مکنون )بعد روابط دوستانه و محبت آمیز( را در حالت تخمین استاندارد 
نش��ان می دهد. بارهای عاملی مدل در حالت تخمین اس��تاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را 
در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نش��ان می دهد. به عبارت دیگر، بار عاملی نش��ان دهنده 

میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر )سؤال پرسشنامه( با متغیر مکنون )عامل ها( می باشد.

شکل 3:  مدل اندازه گیری متغیر مکنون روابط دوستانه و محبت آمیز در حالت تخمین استاندارد

با توجه به ش��کل 3 می توان بارهای عاملی هر یک از س��ؤاالت تحقیق را مش��اهده نمود. برای مثال، بارهای 
عاملی سؤال ها به ترتیب 0/77، 0/67، 0/69، 0/57 و 0/62 است. به عبارت دیگر:

• س��وال ششم، 77 درصد از واریانس متغیر شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می نماید 	
و مقدار 0/29 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• سوال هفتم، 67 درصد از واریانس متغیر شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می نماید و 	
مقدار 0/07 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• سوال هشتم، 69 درصد از واریانس متغیر شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می نماید 	
و مقدار 0/13 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• سوال نهم، 57  درصد از واریانس متغیر شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می نماید  و 	
مقدار 0/65 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• سوال دهم، 62 درصد از واریانس متغیر شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می نماید و 	
مقدار 0/53 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

واضح اس��ت که هر چه مقدار خطا کمتر باش��د، ضرایب تعیین باالتر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل 
مربوطه وجود دارد. مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به سمت 1 نزدیک شود، مقدار تبیین 
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واریان��س بیش��تر می گردد. همان طور که بارهای عاملی نش��ان می دهد میزان کلیه باره��ای عاملی باالتر از 0/5 
می باشد که بیانگر روایی همگراست.

شکل 4: مدل اندازه گیری متغیر مکنون روابط دوستانه و محبت آمیز در حالت تخمین استاندارد

شکل 4 معناداری ظرایب و پارامترهای به دست آمده مدل اندازه گیری متغیرهای مکنون )بعد روابط دوستانه 
و محبت آمیز( را نشان می دهد که تمامی ضرایب به دست آمده معنادار شده اند. مقادیر آزمون معناداری بزرگ تر 
از 1/96 ی��ا کوچک ت��ر از 1/96-  نش��ان دهنده معن��اداری بودن روابط اس��ت. مبنای تایید یا رد ش��دن فرضیات 
)معناداری روابط( بررس��ی مدل در حالت ضرایب معناداری اس��ت. در س��طح خط��ای 0/05 و آزمون دوطرفه 
)پیش فرض نرمال( مقادیر بحرانی اعداد 1/96 و 1/96- می باشند. چنانچه ضرایب معناداری بیشتر از 1/96 و 

یا کوچک تر از 1/96-  باشند، فرض صفر رد و فرض یک یعنی وجود ارتباط معناداری تایید می شود.

جدول 8: آماره های مربوط به ضرایب تحلیل عاملی تاییدی بعد روابط دوستانه و محبت آمیز

P C.R.  Standardized
Estimate S.E. Estimate

0/000 6/87 0/77 7/784 0/893 سؤال A6 < روابط دوستانه و محبت آمیز

0/000 7/67 0/67 7/767 0/899 سؤال A7 < روابط دوستانه و محبت آمیز

0/000 8/02 0/69 9/570 0/982 سؤال A8 < روابط دوستانه و محبت آمیز

0/000 9/83 0/57 9/201 0/855 سؤال A9 < روابط دوستانه و محبت آمیز

0/000 11/25 0/62 9/395 1/625 سؤال A10 < روابط دوستانه و محبت آمیز

جدول 9: شاخص های برازش مدل ساختاری بعد روابط دوستانه و محبت آمیز

DfX2X2/dfRMSEANFIAGFI CFIIFIGFIشاخص

102288/662/830/0690/910/920/900/920/91مقدار

حاصل تقس��یم ش��اخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با 2/83 اس��ت که در مقایس��ه با مقدار بحرانی 5 
ش��اخص قابل قبولی اس��ت. ش��اخص ریش��ه میانگین مربعات خطای برآورد )RMSEA( در این مدل برابر با 
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0/069 اس��ت که حد مجاز حد مجاز  RMSEA ، 0/08 اس��ت. ش��اخص های GFI, AGFI و NFI به ترتیب 
برابر با 0/92، 0/90 و 0/91 می باش��د که نشان دهنده برازش بسیار مناسبی می باشند و با توجه به این که مقادیر 

این شاخص ها باالی 0/90 است، در نتیجه نشانگر برازش خوب مدل هستند. 
میزان روابط اجتماعی

شکل 5، مدل اندازه گیری متغیر مکنون )میزان روابط اجتماعی( را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. 
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین 
واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد. به عبارت دیگر، بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر 

متغیر مشاهده گر )سؤال پرسشنامه( با متغیر مکنون )عامل ها( می باشد.

شکل 5: مدل اندازه گیری متغیر مکنون میزان روابط اجتماعی در حالت تخمین استاندارد

با توجه به ش��کل 5 می توان بارهای عاملی هر یک از س��ؤاالت تحقیق را مش��اهده نمود. برای مثال، بارهای 
عاملی سؤاالت به ترتیب 0/82، 0/85، 0/36، 0/64 و 0/66 است. به عبارت دیگر:

• سوال یازدهم، 82 درصد از واریانس متغیر شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می نماید 	
و مقدار 0/38 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• س��وال دوازده��م، 85 درصد از واریانس متغیر ش��اخص های احس��اس یکپارچگی افراد جامع��ه را تبیین 	
می نماید و مقدار 0/07 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• س��وال س��یزدهم، 36 درص��د از واریانس متغیر ش��اخص های احس��اس یکپارچگی افراد جامع��ه را تبیین 	
می نماید و مقدار 0/93 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• س��وال چهاردهم، 64  درصد از واریانس متغیر ش��اخص های احس��اس یکپارچگی اف��راد جامعه را تبیین 	
می نماید و مقدار 0/38 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• س��وال پانزده��م، 66 درص��د از واریانس متغیر ش��اخص های احس��اس یکپارچگی افراد جامع��ه را تبیین 	
می نماید و مقدار 0/16 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.
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واضح اس��ت که هر چه مقدار خطا کمتر باش��د، ضرایب تعیین باالتر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل 
مربوطه وجود دارد. مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به سمت 1 نزدیک شود، مقدار تبیین 
واریان��س بیش��تر می گردد. همان طور که بارهای عاملی نش��ان می دهد میزان کلیه باره��ای عاملی باالتر از 0/5 

می باشد که بیانگر روایی همگراست.
ش��کل 6، معناداری ظرایب و پارامترهای به دس��ت آمده مدل اندازه گیری متغیرهای مکنون )بعد میزان روابط 
اجتماعی( را نش��ان می دهد که تمامی ضرایب به دس��ت آمده معنادار ش��ده اند. مقادیر آزمون معناداری بزرگ تر 
از 1/96 ی��ا کوچک ت��ر از 1/96- نش��ان دهنده معن��اداری بودن روابط اس��ت. مبنای تایید یا رد ش��دن فرضیات 
)معناداری روابط( بررس��ی مدل در حالت ضرایب معناداری اس��ت. در س��طح خط��ای 0/05 و آزمون دوطرفه 
)پیش فرض نرمال( مقادیر بحرانی اعداد 1/96 و 1/96-  می باشند. چنانچه ضرایب معناداری بیشتر از 1/96 و 

یا کوچک تر از 1/96- باشند، فرض صفر رد و فرض یک یعنی وجود ارتباط معناداری تایید می شود.

شکل 6:  مدل اندازه گیری های متغیرهای مکنون در حالت ضرایب معناداری

جدول10:آماره های مربوط به ضرایب تحلیل عاملی تاییدی بعد میزان روابط اجتماعی

P C.R.  Standardized
Estimate S.E. Estimate

0/000 7/82 0/82 6/555 0/907 سؤال A11 < میزان روابط اجتماعی

0/000 8/42 0/85 4/869 0/768 سؤال A12 < میزان روابط اجتماعی

0/000 7/44 0/36 6/591 0/542 سؤال A13 < میزان روابط اجتماعی

0/000 10/73 0/64 8/569 0/806 سؤال A14 < میزان روابط اجتماعی

0/000 10/95 0/66 7/128 0/934 سؤال A15 < میزان روابط اجتماعی

جدول 11: شاخص های برازش مدل ساختاری بعد میزان روابط اجتماعی

DfX2X2/dfRMSEANFIAGFI CFIIFIGFIشاخص

2572/752/910/0690/920/920/910/910/90مقدار
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حاصل تقس��یم ش��اخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با 2/91 اس��ت که در مقایس��ه با مقدار بحرانی 5 
ش��اخص قابل قبولی اس��ت. ش��اخص ریش��ه میانگین مربعات خطای برآورد )RMSEA( در این مدل برابر با 
0/069 اس��ت. حد مجاز  RMSEA ، 0/08 است. شاخص های GFI, AGFI و NFI  به ترتیب برابر با 0/92، 
0/91 و 0/92 می باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسبی می باشند و با توجه به این که مقادیر این شاخص ها 

باالی 0/90 است، در نتیجه نشانگر برازش خوب مدل هستند. 
 تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

ش��کل 7، مدل اندازه گیری متغیر مکنون )بعد تعامل های گروهی بر اس��اس ارزش های مش��ترک و منجسم( 
را در حالت تخمین اس��تاندارد نش��ان می دهد. بارهای عاملی مدل در حالت تخمین اس��تاندارد، میزان تأثیر هر 
کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد. به عبارت 
دیگر، بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر )سؤال پرسشنامه( با متغیر مکنون )عامل ها( 

می باشد.

شکل 7: مدل اندازه گیری متغیر مکنون تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم در حالت تخمین استاندارد

با توجه به شکل 4-7 می توان بارهای عاملی هر یک از سؤاالت تحقیق را مشاهده نمود. برای مثال، بارهای 
عاملی سؤال ها به ترتیب 0/83، 0/82، 0/85، 0/47 و 0/85 است. به عبارت دیگر:

• س��وال ش��انزدهم، 83 درصد از واریانس متغیر ش��اخص های احس��اس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین 	
می نماید و مقدار 0/41 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• س��وال هفدهم، 82 درص��د از واریانس متغیر ش��اخص های احس��اس یکپارچگی افراد جامع��ه را تبیین 	
می نماید و مقدار 0/48 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• س��وال هجده��م، 85 درصد از واریانس متغیر ش��اخص های احس��اس یکپارچگی اف��راد جامعه را تبیین 	
می نماید و مقدار 0/38 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

• س��وال نوزده��م، 47  درصد از واریانس متغیر ش��اخص های احس��اس یکپارچگی اف��راد جامعه را تبیین 	
می نماید و مقدار 0/36 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.
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• سوال بیستم، 85 درصد از واریانس متغیر شاخص های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می نماید 	
و مقدار 0/16 نیز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست(.

واضح اس��ت که هر چه مقدار خطا کمتر باش��د، ضرایب تعیین باالتر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل 
مربوطه وجود دارد. مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به سمت 1 نزدیک شود، مقدار تبیین 
واریان��س بیش��تر می گردد. همان طور که بارهای عاملی نش��ان می دهد میزان کلیه باره��ای عاملی باالتر از 0/5 

می باشد که بیانگر روایی همگراست.
ش��کل 8، معناداری ظرایب و پارامترهای به دس��ت آمده مدل اندازه گیری متغیرهای مکنون )بعد تعامل های 
گروهی بر اس��اس ارزش های مش��ترک و منجس��م( را نش��ان می دهد که تمامی ضرایب به دس��ت آمده معنادار 
ش��ده اند. مقادی��ر آزمون معناداری بزرگ تر از 1/96 یا کوچک تر از 1/96-  نش��ان دهن��ده معناداری بودن روابط 
اس��ت. مبنای تایید یا رد ش��دن فرضی��ات )معناداری روابط( بررس��ی مدل در حالت ضرایب معناداری اس��ت. 
در س��طح خطای 0/05 و آزمون دوطرف��ه )پیش فرض نرمال( مقادیر بحرانی اعداد 1/96 و 1/96- می باش��ند. 
چنانچه ضرایب معناداری بیشتر از 1/96 و یا کوچک تر از 1/96- باشند، فرض صفر رد و فرض یک یعنی وجود 

ارتباط معناداری تایید می شود.

شکل 8: مدل اندازه گیری های متغیرهای مکنون در حالت ضرایب معناداری
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جدول 12: آماره های مربوط به ضرایب تحلیل عاملی تاییدی بعد تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

P C.R.  Standardized
Estimate S.E. Estimate

0/000 13/78 0/83 8/8512 1/002 سؤال A16 < تعامل های گروهی بر اساس 
ارزش های مشترک و منجسم

0/000 13/06 0/82 6/509 0/907 سؤال A17 < تعامل های گروهی بر اساس 
ارزش های مشترک و منجسم

0/000 14/23 0/85 4/869 0/768 سؤال A18 < تعامل های گروهی بر اساس 
ارزش های مشترک و منجسم

0/000 5/31 0/47 6/511 0/512 سؤال A19 < تعامل های گروهی بر اساس 
ارزش های مشترک و منجسم

0/000 14/23 0/85 8/569 0/705 سؤال A20 < تعامل های گروهی بر اساس 
ارزش های مشترک و منجسم

جدول 13: شاخص های برازش مدل تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

DfX2X2/dfRMSEANFIAGFI CFIIFIGFIشاخص

2062/243/1120/0790/910/900/910/930/92مقدار

اگرچ��ه ش��اخص مجذور کای معن��ادار بود، ولی با توجه به این که این ش��اخص در م��واردی که حجم نمونه 
باالست معنادار می شود، قابل  اغماض است. در عوض به جای شاخص مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری 
به نام نس��بت مجذور کای بر درجه آزادی )X2/df( می پردازند. حاصل تقس��یم ش��اخص مجذور کای بر درجه 
آزادی برابر با 3/0 اس��ت که در مقایس��ه با مقدار بحرانی 5 ش��اخص قابل قبولی اس��ت. شاخص ریشه میانگین 
مربعات خطای برآورد )RMSEA( در این مدل برابر با 0/079 اس��ت که حد مجاز  RMSEA ، 0/08 اس��ت. 
شاخص های GFI, AGFI و NFI به ترتیب برابر با 0/90، 0/91 و 0/91 می باشد که نشان دهنده برازش بسیار 

مناسبی می باشند.
حال باید به این س��ؤال پاس��خ داد که درجه تناس��ب مدل ارائه شده عوامل انس��جام اجتماعی مرتبط با توسعه 
پایدار نخبگان ورزش بدمینتون کش��ور شامل  احس��اس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، 

میزان روابط اجتماعی و تعامل های گروهی بر اساس ارزش ها مشترک و منجسم چگونه است؟ 
برای پاسخ به این سؤال، از آزمون T تک نمونه استفاده شد که نتایج آن در جدول 14 آمده است:
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جدول 14: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تعیین درجه تناسب مدل ارائه شده

میانگین جامعه = 3

میانگینابعاد
انحراف 
استاندارد

tdfSig

3/69810/447314/5402410/001احساس یکپارچگی افراد جامعه

3/59820/654315/2472410/001روابط دوستانه و محبت آمیز

3/65490/665912/5092410/001میزان روابط اجتماعی

تعامل های گروهی بر اساس 
ارزش های مشترک و منجسم

3/369920/691712/33342410/001

همان طور که در جدول 14 نش��ان داده ش��ده اس��ت، آماره t محاس��به ش��ده در تمام قس��مت های مدل نشان 
می دهد که مقادیر به دست آمده با درجه آزادی 241 و آلفای 0/05 بزرگ تر از مقدار t بحرانی هستند. لذا فرض 
صفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین های مش��اهده ش��ده و میانگین جامعه )3( رد و مش��خص می شود که بین 
میانگین های مشاهده شده و میانگین جامعه 3 تفاوت معناداری وجود دارد و در نتیجه، درجه تناسب مدل ارائه 
شده برای مولفه های انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار نخبگان ورزش بدمینتون کشور از نظر متخصصان 
دارای اعتبار باالیی اس��ت و با اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته اس��ت. هم چنین با توجه به نتایج آزمون 
T تک نمونه ای می توان گفت تمامی 4 عامل کلیدی انس��جام اجتماعی مرتبط با  توس��عه پایدار نخبگان ورزش 

بدمینتون کشور تأثیر مثبت و معناداری دارند.

بحث و نتیجه گیری
تحقی��ق حاضر ب��ا هدف شناس��ایی مولفه های انس��جام اجتماعی مرتبط با توس��عه پای��دار نخبگان ورزش 
بدمینتون کش��ور صورت گرفت. به اعتقاد بیش��تر پژوهشگران و اندیش��مندان حوزه مطالعات فرهنگی، سرمایه 
 مصداق واحدی در همه جوامع ندارد و اقتضای سرمایه بودن آن، 

ً
اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد، قطعا

این است که در هر جامعه ای متناسب با مقتضیات آن جامعه شکل بگیرد. هویت ملی، پیشینه تاریخی، باورها، 
دین، دردها و ش��ادی های مشترك و س��ود و زیان های عمومی یك جامعه در چند و چون تولید سرمایه اجتماعی 
آن نقش دارد و لذا نمی توان میزان س��رمایه اجتماعی در جوامع مختلف را با ش��اخص هایی یکسان سنجید. لذا 
از جمل��ه مهم تری��ن موانع در انس��جام اجتماع��ی، موانع افتصادی  و اجتماعی اس��ت. فراگیر ش��دن ورزش به 
خصوص ورزش قهرمانی و اهمیت جایگاه آن در مناسبات بین المللی، توجه فراوان دولت ها را به پدیده توسعه 
پایدار نخبگان ورزش��ی جلب کرده اس��ت. امروزه توسعه در ابعاد مختلف در دستور کار تمامی کشورهای دنیا 
قرار دارد. توس��عه یك کشور، مفهومی کلی اس��ت که با توسعه در محورهای مختلف معنا می یابد. رشد سریع 
فناوری های ارتباطی به ویژه در حوزه رس��انه های ارتباط جمعی یا رس��انه های گروهی باعث ش��ده است تا هر 
روز نقش های جدیدتری برای آن ها شناس��ایی ش��ود. ارتباط یکی از عناصر مهم زندگی اجتماعی انسان است. 
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توس��عه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه 
انس��ان فعلی بدون آس��یب به توانایی نس��ل آینده برای برآوردن نیازهایشان می باش��د. امروزه، ورزش از محلی 
بودن به س��وی بین المللی ش��دن پیش��رفت می نماید. اینک توسعه پایدار ورزش کش��ور، اهمیتی بیش از پیش 
یافته اس��ت. انس��جام اجتماعی به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کند و با عناصر وحدت بخش 
خود تطابق و هم نوایی داش��ته باش��د. همبس��تگی انسجام احساس مس��ئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه 
گاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یک معنایی اخالقی است. از منظر جامعه شناختی، می توان  است که از آ
انس��جام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی 
و تعامل های گروهی بر اس��اس ارزش های مشترک و منجس��م تعریف کرد. واضح است که برای سنجش نقش 
حمایت و انس��جام اجتماعی و ارتباط آن با ابعاد توس��عه پایدار، ش��ناخت ابعاد، مولفه ها و دیدگاه های موجود 
پیرامون حمایت از انس��جام اجتماعی الزامی به نظر می رس��د. فعالیت ها و روابط در فضایی متناس��ب با بس��تر 
ساختاری آن، زمینه ساز پویش و تحول اجتماعی- اقتصادی است. به سخن دیگر، مجموعه ساختارها، اعم از 
محیطی- کالبدی و اجتماعی- اقتصادی، بستری متناسب برای به ثمر نشستن توسعه را میسر می سازد. بنابراین 
همه س��ازمان ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبردی ش��وند و س��ازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند از 
علم و مدیریت راهبردی در راس��تای توس��عه پایدار و عوامل مرتبط با آن که در این تحقیق مولفه های انس��جام 

اجتماعی است بهره مند گردند. 
از نظر پاتنام، آن چه که مش��ارکت همه اقش��ار مردم و پس اندازهایش��ان را در فرآیندهای تولیدی امکان پذیر 
می سازد، حس فراگیر رستگاری است که به وسیله  حس تعلق به یک اجتماع یکپارچه تقویت می گردد. بهبود 
چش��مگیر زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت به وس��یله هنجارها و ش��بکه های مش��ارکت مدنی ممکن شده 

است که در پژوهش حاضر و با توجه به نتایج آن کامال ملموس است. 
ب��ه نظ��ر زیمل، فرایندهایی نظیر تقس��یم کار فزاینده، عقالنی��ت مفرط و نظایر آن س��بب پیدایش دلزدگی و 
احتیاط در روابط اجتماعی موجود در کالن ش��هرها ش��ده اس��ت. به اعتقاد او، نتیجه چنین شرایطی ناپایداری 
رواب��ط و کاه��ش اعتماد اجتماعی اس��ت. این ایده تنزل روابط اجتماعی نخس��تین، هم چن��ان در کانون توجه 
جامعه شناس��ان قرار دارد و جامعه شناس��ان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط و انسجام اجتماعی در 
جامعه به مفهوم س��رمایه اجتماعی توجه ویژه ای نموده اند. س��رمایه اجتماعی ش��امل دارایی هایی است که در 
زندگ��ی روزانه افراد وجود دارند، مانند حس تفاهم، رفاقت و دوس��تی، احس��اس هم��دردی و روابط اجتماعی 
در بی��ن اف��راد و خانواده های��ی که یک واحد اجتماعی را تش��کیل می دهند. دغدغه انس��جام اجتماعی، هویت 
اس��ت آن هم نه هویت انتس��ابی و ذاتی، بلکه هویت اکتسابی و فرهنگی. کاری که با تعلیم و تربیت دراز مدت 
و بر حس��ب رش��ته و پایگاه اجتماعی شکل گرفته و موقعیت ش��غلی و رفاهی فرد را تشکیل داده است. انسجام 
اجتماعی تفاوت های فرهنگی را در روابط انسان ها در نظر می گیرد. روابط انسان ها بر اساس نظمی مکانیکی 
نیس��ت، بلکه بر اساس نظمی ارگانیکی اس��ت؛ نوع خاصی از انسجام و  همبستگی مرسوم به ارگانیک یا اندام 
اس��ت که اجماع اجتماعی یعنی وحدت انس��جام یافته اجتماعی در آن نشان دهنده  نتیجه  تمایز اجتماعی افراد 



115

 شامره: 50  زمستان 1399  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

با یکدیگر اس��ت. اس��تمرار و پایداری حیات سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه در گرو انسجام و اتحاد 
اعضای آن جامعه می باشد. ایران، کشوری متنوع از نظر قومی است. ویژگی های متمایز کننده اقوام از یکدیگر 
در ایران بیش��تر بر مولفه های زبانی و مذهبی متمرکز می ش��ود. بین ش��اخص های بعد انسجام موثر بر امنیت، 
شاخص های احترام به والدین و بزرگان به همدیگر، همدردی، همیاری در فصل کار، با سطح معناداری صفر 
درصد، باالترین رتبه را کسب کرده اند. افزایش انسجام اجتماعی از طریق روابط مداوم و شرکت در انجمن ها و 
سازمان های جمعی منجر به تقویت و توسعه آن می گردد. یکی از مهم ترین موانع اصالحات در کشورهای در 
حال توسعه و کمتر توسعه یافته این است که کشورهای مذکور با محدودیت های اجتماعی عمده ای در اجرای 
اصالحات مواجه هس��تند. این محدودیت ها - که ایس��ترلی آن را »فضا برای مانور دادن« می نامد - از طریق 
میزان انسجام اجتماعی در یك کشور ایجاد می شود. انسجام اجتماعی و فضا برای مانور، تعیین کننده کیفیت 
نهادهاس��ت که آن نیز به نوبه خود، نقش مهمی در انتخاب و اجرای طرح های توس��عه ای، به نفع طبقه محروم 

و دستیابی به رشد و توسعه پایدار دارد.
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