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Abstract 
The present study was designed and conducted to investigate 
the impact of social dynamics on social capital and sports 
participation. The method of the present study was 
descriptive-analytical and was a causal method based on 
structural equation modeling. The statistical population of the 
study included the employees of Abadan Oil Refining 
Company, which based on the information obtained, their 
number included 400 people. According to random selection 
and according to Morgan sample size table, 351 people were 
identified as the research sample. Finally, after distributing 
and collecting research questionnaires, 322 questionnaires 
were analyzed. Data collection tools in the present study 
included standard questionnaires. The statistical method used 
in the present study included the structural equation method. 
SPSS and PLS software were used to analyze the data of the 
present study. The results showed that social dynamics has an 
effect on social capital of 0.947. The results also showed that 
social dynamics has an effect on sports participation of 0.948. 
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Extended Abstract  
Abstract 

The functions of social capital in 
attracting people to sports have always 
been one of the areas in question (1). 
Although sports participation has 
always been an important issue, its 
development has not been discussed 
in all settings (2). Undoubtedly, the 
process of improving sports 
participation in organizational and 
social environments is different, and 
creating the same versions of the 
process of developing sports 
participation in Abadan Oil Refining 
Company and other environments is 
wrong. Lack of scientific evidence to 
investigate the impact of social 
dynamics on social capital and sports 
participation of Abadan Oil Refining 
Company employees has led to the 
present study can play an important 
and key role in resolving the existing 
ambiguities. Undoubtedly, various 
researches have been done on sports 
participation and its improvement, but 
the lack of attention to social aspects 
in the way of improving sports 
participation and also the lack of 
attention to the existing environmental 
differences has led to sufficient and 
comprehensive evidence regarding the 
functions of Social dynamism in the 
process of forming social capital and 
sports participation is not available in 
some environments, including Abadan 
Oil Refining Company. Therefore, the 
aim of this study was to investigate the 
impact of social dynamics on social 
capital and sports participation of 
Abadan Oil Refining Company 
employees. 

 

Material and Methods       
The descriptive-analytical method was 
used based on structural equation 
modeling (a comprehensive approach 
to test hypotheses about the 
relationships of observed and latent 
variables) and field method (to collect 
data and collect information necessary 
for statistical analysis). 
The statistical population of the study 
included the employees of Abadan Oil 
Refining Company, which according to 
the obtained information, their 
number included 400 people. 
According to random selection and 
Morgan sample size table, 351 people 
were identified as the research sample. 
Finally, after distributing and collecting 
research questionnaires, 322 
questionnaires were analyzed. 
Collection tools and methods: The data 
collection tools in the current study 
were composed of a questionnaire on 
sports participation, social capital and 
social dynamics. The statistical method 
used in the ongoing study included the 
structural equation method. The SPSS 
and PLS software were used to analyze 
the data of the present study. 

 
Results   
The results of the current study 
showed that 89 and 11%  of the study 
sample were men and women. The 
results of the Klomograph-Smirnov test 
indicated that the data distribution of 
the present study was abnormal. Due 
to the abnormality of the data 
distribution, it was determined that 
variance-based software and PLS were 
used. 
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According to the results of the study, it 
was found that social dynamics had an 
effect on the social capital of 0.947, 
according to the rate of T, which was 
82.684, it was found that social 
dynamics affected social capital. Based 
on the results of the study, it was 
observed that social dynamics affected 
sports participation of 0.948, according 
to the level of T, which was 82.403, it 
was found that social dynamics had an 
effect on sports participation. The 
results represented that the index of 
the research model was in a good 
condition, indicating the 
appropriateness of the fit of the 
research model. 
 

 Conclusion  

The results of the present study 
showed that social dynamics affected 
the sports participation of Abadan Oil 
Refining Company employees. In other 
words, improving social dynamics can 
improve the sports participation of 
Abadan Oil Refining Company 
employees. Anderson and et al. (2019) 
in their research indicated that social 
aspects should be taken seriously to 
improve sports participation (3). 
Moreover, Dahab et al. (2019) 
demonstrated that the process of 
development and expansion of sports 
participation was always the result of 
some individual and social issues that 
play a complementary role for each 
other (4). In other words, social 
dynamism can play an important role 
to improve the sports participation of 
the employees of Abadan Oil Refining 
Company by influencing the 
environment and creating a 

constructive and dynamic 
environment. 
The results of the present study 
illustrated that social dynamics 
affected the social capital of the 
employees of Abadan Oil Refining 
Company. In other words, improving 
social dynamics can improve the social 
capital of the employees of Abadan Oil 
Refining Company. Social dynamism 
can provide the basis for creating 
social capital by improving social 
interactions. Bourdieu (1994) has 
found that interpersonal and 
intergroup relationships play an 
important role in shaping social capital 
(5). Thus, it can be determined that 
social dynamism among the employees 
of Abadan Oil Refining Company can 
improve social interactions and create 
social groups to cause the formation of 
social capital among the employees of 
Abadan Oil Refining Company. This 
shows that improving social 
interactions by creating social 
dynamics. It can provide the ground 
for improving social capital among the 
employees of Abadan Oil Refining 
Company. 
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 مقالة پژوهشی

کارکنان  یو مشارکت ورزش یاجتماع ةیبر سرما یاجتماع ییایپو تأثیر یبررس

 نفت آبادان شیشرکت پاال
 

 

  7آزادفدا وایشو ، 8یزدی یاکبر نیحس، 0یرضا بالد
 

  رانیتهران ، ا ،یواحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریمد یدکتر جویدانش. 1
 مسئول( ۀسندینو) رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یبدن تیدانشکده ترب ،یورزش تیریمد ارگروهیاستاد. 2
 رانیتهران، ا ،ی، دانشگاه آزاد اسالمشمال واحد تهران ،یبدن تیگروه ترب اریاستاد. 3

 
 چکیده
 مشارکت و اجتماعی ةسرمای بر اجتماعی پویایی تأثیر بررسی هدف باحاضر  پژوهش
 از و تحلیلی -حاضر توصیفی پژوهشروش . دیو اجرا گرد یطراح کارکنان ورزشی

شامل کارکنان  آماری ةساختاری بود. جامع معادالت سازی مدل بر مبتنی و علی روش
نفر  044تعداد آنان  شده کسبآبادان بود که بر اساس اطالعات  نفت پاالیش شرکت

نفر  351انتخاب تصادفی و با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد  برحسببود. 
-پرسش آوری جمعپس از پخش و  نهایت درمشخص شدند.  پژوهش ةنمون عنوان به 

قرار گرفت. ابزار  تحلیل و  تجزیهنامه مورد پرسش 322، تعداد پژوهش های نامه
 استاندارد بود. روش های نامهپرسشحاضر، شامل  پژوهشگردآوری اطالعات در 

 جهت. بود ساختاری معادالت روش شامل حاضر پژوهش در استفاده مورد آماری
 پی ال اس و اس پی اس اس افزار نرم از حاضر پژوهش های داده و تحلیل  تجزیه

ی به میزان تأثیراجتماعی  ةنتایج نشان داد پویایی اجتماعی بر سرمای .گردید استفاده
همچنین نشان داد پویایی اجتماعی بر مشارکت ورزشی  پژوهشدارد. نتایج  709/4
 دارد. 709/4ی به میزان تأثیر

  

 مقدمه
 های شاخصیکی از  عنوان  بهمشارکت ورزشی 

 دهد مینشان  مسئله. این است یافته توسعهکشورهای 
  یک عنوان به که بهبود مشارکت ورزشی 

 گرفته قرارجدی در جوامع مختلف  توجه مورددغدغه 
(. انسان همواره 2424و همکاران،  1است )استراندبو

نیاز انسان به  و فعالیت داشته است. تحرکنیاز به 
حرکت و فعالیت در طول حیات طبیعی او همواره با 

جدید همراه بوده  های روشکسب تجارب و کشف 
گسترش تمدن و  اثر برامروزه  متأسفانهاست ولی 
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اقتصاد و  رویه بیشاهد رشد  چند هرصنعتی شدن، 
شکوفایی تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی بشر 

و ترقی از نقش انسان  این رشد موازات  بههستیم، اما 
و  ها ماشیندر انجام کارها کاسته شده و بر نقش 

است که نتیجه آن  شده  افزودهخودکار  های سیستم
کاهش استفاده از نیروی انسان و زمان کار و افزایش 

بوده است. امروزه سهم  ها انساناوقات فراغت 
بسیاری از زندگی افراد در اکثر جوامع به اوقات فراغت 

دقیق و مبتنی بر  ریزی برنامه رو ازایناص دارد و اختص
اوقات  سازی بهینهو  سازی فعالوضع موجود جهت 

 است انکار غیرقابل، ضرورتی ها انسانفراغت 
 (.2412ابراهیمی، )

شیوه مدرن زندگی در دنیای امروز، فعالیت بدنی را تا 
ناشی  های بیماریحد زیادی کاهش داده است. رشد 

عدم تعادل میان  دهنده نشان چاقیاز سبک زندگی 
های جسمانی است. سبک زندگی و نیازمندی

یک عامل خطرزای مستقل  عنوان به غیرفعالی 
 ومیر مرگدرصد  14و مسبب بیش از  شود میشناخته 

اقتصادی مربوط به غیرفعالی  های هزینهدر اروپاست. 
با انجام فعالیت بدنی  تواند میبسیار زیاد است که 

 مؤلفه، ارتقای سطح فعالیت بدنی رو ازاینبد. کاهش یا
اساسی در امر سالمت عمومی است )احسانی و 

 نشان شده انجام های بررسی(. 2410همکاران، 
 تعلق ایجاد باعث زیادی میزان تا ورزش که دهند می

 و دخانیات مصرف کاهش و جرایم کاهش اجتماعی،
 در غیرفعال جامعه. گردد می سالمتی سطح افزایش
 سکته، عروقی، -قلبی های بیماری خطر معرض
شمسی ) است استخوان پوکی و دیابت روده، سرطان

مورد چه فواید ورزش همواره  اگر (.2415و همکاران، 
 شماری بیفواید  بین  این دربوده است و  توجه

مهم و کلیدی در این حوزه  مسئلهاست اما  ذکرشده
 استورزشی  های مشارکتارتقا سطح کیفی و کمی 

مشارکت ورزشی یکی از (. 2410)موتمنی و همکاران، 
های مهم در روند توسعه فعالیت های شاخص

-. ارتقا مشارکت ورزشی میاستاجتماعی در جامعه 

های روانی و تواند روند بهبود و گسترش جنبه
-جسمانی را فراهم نماید )کیم، پارک، کیم و فونتس

رزشی در جهت ایجاد مشارکت و(. 2424، 1کومبر
 استگذار تأثیرمختلفی  های جنبهبدون شک عوامل و 

(. ویلهجامسون و 2424و همکاران، 2)پانزا 
 های جنبهمشخص نمودند که  (1772) 3سورلیندسون

افراد جهت  گیری تصمیمفردی نقش مهمی در 
مشارکت ورزشی دارد. از دیدگاه این محققان 

برخی  واسطه به تواند میمشارکت ورزشی بیشتر 
 0فردی شکل گیرد. الکساندریس و کارول های جنبه

و  2(، بروئر2414و همکاران ) 5(، پاتنودی1779)
( نیز 2419و همکاران ) 9( و ایمی2411همکاران )

مشخص نمودند که محیط نقش مهمی در مشارکت 
نگاه  هاپژوهشاین  اگر چهورزشی افراد دارد. 

درگیر با مشارکت ورزشی  های جنبهبه  بعدی تک
اجتماعی در  های جنبهاما کارکردهای برخی  اند نداشته

مورد جدی  صورت بهجهت بهبود مشارکت ورزشی 
 جمله ازاجتماعی  های جنبه. قرار نگرفته است توجه

بهبود حضور  روند درپویایی اجتماعی نقش مهمی 
ورزش دارد  جمله ازاجتماعی  های فعالیتافراد در 

 (.2424و همکاران،  9)کیم
مهم اشاره به  مسئلهیک  عنوان به پویایی اجتماعی 

در یک  ها گروهوجود تعامالت اجتماعی میان افراد و 
. پویایی اجتماعی اشاره به شرایطی دارد داردمحیط 

که در آن همواره میان افراد کنش وجود دارد و سعی 
دارند )دوالن و  یکدیگردر ارتقا همبستگی میان 
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 عنوان به پویایی اجتماعی  (. توجه به2412، 1کونولی
از مختلفی  یهاپژوهشیک متغیر مهم و کلیدی در 

( و همچنین 1792و همکاران ) 2الدوس جمله
جدی قرار گرفت و در  مورد توجه( 1791) 3مینگیونی

(، 1790توما ) از جملهادامه توسط محققان مختلفی 
و همکاران  5(، فارمر2440) 0دورالئوف و یونگ

( تکمیل گردید. 2424و همکاران ) 2( و لچر2419)
یک وضعیت مهم و  عنوان به پویایی اجتماعی  اگر چه

بوده است اما هنوز  مورد توجهکلیدی همواره 
 یهاپژوهشکه نیازمند  استمختلفی  های حوزه

(. توجه به 2424جدی تری دارد )لچر و همکاران، 
 بایستی میمهم  مسئلهیک  عنوان به پویایی اجتماعی 

 ورزش مدنظر قرار گیرد. از جمله ها حوزهمامی در ت
حاضر سرمایه  پژوهشدر  بررسی مورددیگر متغیر 

ای از منابع سرمایه اجتماعی مجموعه. استاجتماعی 
بالقوه در روابط  صورت بهو ذخایر ارزشمندی است که 

های اجتماعی وجود ها و در سازماناجتماعی گروه
های ارزش عنوان به دارد. برخی از این ذخایر که گاه 

از: صداقت، سالمت  عبارتندشود اجتماعی نیز یاد می
ربیعی ) فداکارینفس، همدردی، اعتماد، همبستگی و 

 ینقش یاجتماع هیسرما امروزه(. 2411و صادق زاده، 
 جوامع در یانسان و یکیزیف هیسرما از تر مهم اریبس

ی گروه و یجمع روابط یها شبکه و کند یم فایا
 رو ازاین. هاست سازمان و ها انسان انیم بخش انسجام

 یاثربخش ها هیسرما ریسا ،یاجتماع هیسرما ابیغ در
 یاجتماع هیسرما بدون و دهند یم دست از را خود

 یاقتصاد و یفرهنگ تکامل و توسعه یها راه مودنیپ
  (.2411ربیعی و صادق زاده، ) شود یم دشوار و ناهموار
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1. Aldous 

2. Mingione 

3. Durlauf & Yong 

4. Farmer 

5. Lecher 

 9بوردیو، (1777) 9محققانی همچون لینا وبیورن
سمینار سیکُوارو در گروه ، (1774) 7کِلمن ،(1770)

 11و مطالعات استون (2410) 14دانشگاه هارواردکندی 
در  12مطالعات خانوادگی استرالیا ةمؤسس در( 2441)

های مربوط به آن، اجتماعی و دیدگاه ةمورد سرمای
(. 2417و همکاران،  13اند )رودگرزاظهارنظر کرده

کارکردهای سرمایه اجتماعی در جذب افراد به 
 مورد های حیطهورزش همواره یکی از  های حوزه
 (.2415و همکاران،  10مارلیربوده است ) بحث

های ورزشی یک تصمیم جهت حضور در فعالیت
برخی  تأثیرکه تحت  استاجتماعی -فردی مسئله
های فردی و همچنین شرایط اجتماعی قرار نگرش

، 15گیرد )ویدوپ، کینگ، پارنل، کوتس و میلوارد
ها از جمله به واسطه برخی گروه مسئله(. این 2419

 تأثیرتری مشخصخانواده می تواند از به صورت 
(. اندرسن، 2424داشته باشد )استراندبو و همکاران، 

( در تحقیق خود مشخص 2417) 12اوتوسن و سینگ
بایستی نمودند که در مسیر بهبود مشارکت ورزشی می

های اجتماعی به صورت جدی مدنظر قرار گیرد. جنبه
( نیز 2417) 19البریت و هوول  داهاب، پوتر، پروانسی،

مشخص نمودند که روند توسعه و گسترش مشارکت 
ورزشی همواره حاصل برخی مسائل فردی و اجتماعی 

                                                                        

6. Leana& Van Buren 

7. Bourdien 

8. coleman 

9. Harvard Kennedy School 

11. Stone 

11. Australian Institute of Family 

Studies 

12. Rodgers 

13. Marlier 

14. Widdop, King, Parnell, Cutts & 

Millward 

15. Andersen, Ottesen & Thing 

16. Dahab, Potter, Provance, Albright 

& Howell 
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 اگر چه که نقش مکملی برای یکدیگر دارند. است
 مورد توجهیک نگرانی  عنوان به مشارکت ورزشی 

 از جمله های محیطاست اما بهبود آن در برخی 
 بررسی مورد بایستی میشرکت پاالیش نفت آبادان 

قرار گیرد. بدون شک ابهام در  تری جامعای ه
پویایی اجتماعی  از جملهخصوص نقش برخی متغیرها 

ای هسبب گردیده است تا امروزه روند فعالیت 
در ارتباط با مشارکت ورزشی  خصوص به ای توسعه

یرد. این افراد، توجه جدی به پویایی اجتماعی قرار نگ
سبب گردیده است تا روند توسعه و بهبود  مسئله

مشارکت ورزشی در میان کارکنان شرکت پاالیش 
پایدار دنبال  طور بههدفمند و  صورت بهنفت آبادان 

 نگردد. 
مهم  مسئلهمشارکت ورزشی به عنوان یک  اگر چه

همواره مورد توجه بوده است اما روند توسعه آن در 
بحث قرار نگرفته است )کیم و  ها موردتمامی محیط

(. بدون شک روند بهبود مشارکت 2424همکاران، 
های سازمانی و اجتماعی متفاوت ورزشی در محیط

های یکسان از روند توسعه و ایجاد نسخه است
مشارکت ورزشی در شرکت پاالیش نفت آبادان و 

که . با توجه به ایناستدیگر محیط ها امری اشتباه 
که  استگیری فردی یک تصمیممشارکت ورزشی 

بایستی گیرد، میشرایط اجتماعی قرار می تأثیرتحت 
توجه جدی نمود. لذا ایجاد شرایط  مسئلهبه این 

اجتماعی جهت انجام بهترین تصمیم از سوی افراد 
تواند روند مشارکت ورزشی در هر محیطی از جمله می

شعاع الکارکنان شرکت پاالیش نفت آبادان را تحت 
ار دهد. از طرفی نبود شواهد علمی در خصوص قر

 و اجتماعی سرمایة بر اجتماعی پویایی تأثیر بررسی
آبادان  نفت پاالیش شرکت کارکنان ورزشی مشارکت

سبب گردیده است تا انجام پژوهش حاضر بتواند در 
 رفع ابهامات موجود نقش مهم و کلیدی داشته باشد.

های مختلفی در خصوص بدون شک پژوهش
مشارکت ورزشی و بهبود آن به انجام رسیده است اما 

عدم توجه به جنبه های اجتماعی در مسیر بهبود 
مشارکت ورززشی و همچنین عدم توجه به تفاوت 
های محیطی موجود سبب گردیده است تا امروزه 
شواهد کافی و جامع در خصوص کارکردهای پویایی 

 و اجتماعی ری سرمایةگیاجتماعی در روند شکل
ها از جمله شرکت ورزشی در برخی محیط مشارکت

بدون شک دسترس نباشد.  پاالیش نفت آبادان در
ایجاد سرمایه اجتماعی در میان کارکنان شرکت 
پاالیش نفت آبادان و به طبع آن بهبود مشارکت 

از منظر جسمانی  تواند میورزشی کارکنان این شرکت 
نبود شواهد  اگر چهیجاد نماید. و روانی آثار مثبتی ا
پویایی اجتماعی بر سرمایه  تأثیرکافی در خصوص 

اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان شرکت پاالیش 
جدی ای هنفت آبادان سبب گردیده است تا فعالیت 

سبب گردیده  مسئلهدر این خصوص ایجاد نگردد. این 
پویایی  تأثیربررسی  هدف باحاضر  پژوهشاست تا 

عی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی اجتما
کارکنان شرکت پاالیش نفت آبادان سعی در پاسخ به 

پویایی اجتماعی بر  آیاداشته باشد که  سئوالاین 
سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان شرکت 

 دارد؟ تأثیرپاالیش نفت آبادان 
 

 شناسی پژوهشروش
 بر مبتنی و علی روش از و تحلیلی -توصیفی

 جامع رویکرد یک) ساختاری معادالت سازی مدل
 متغیرهای روابط درباره هایی فرضیه آزمون برای

 به)میدانی  روش از و( است مکنون و شده مشاهده
 الزم اطالعات آوری جمع و ها داده گردآوری منظور 

 .شد استفاده( آماری تحلیل برای

 کنندگانشرکت
 پاالیش شرکتشامل کارکنان  تحقیق آماری جامعه

تعداد  شده کسبآبادان بود که بر اساس اطالعات  نفت
انتخاب تصادفی و با توجه  حسب برنفر بود.  044آنان 
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 عنوان به نفر  351به جدول حجم نمونه مورگان تعداد 
پس از پخش  نهایت درمشخص شدند.  پژوهشنمونه 

 322، تعداد پژوهش های نامهپرسش آوری جمعو 
 قرار گرفت. و تحلیل  تجزیهنامه مورد پرسش

 های گردآوری ابزار و شیوه
سه  شامل حاضر پژوهش در اطالعات گردآوری ابزار

 بود. نامهپرسش

 مشارکت ورزشینامه پرسش
 نامه شارکلیجهت بررسی مشارکت ورزشی از پرسش

بود  سئوال 12نامه دارای استفاده گردید. این پرسش
ایجاد گردیده بود.  شارکلیتوسط  1777که در سال 

 ای گزینهپنج  صورت بهنامه این پرسش تسئواال
 97/4نامه لیکرت بود. میزان پایایی این پرسش

نامه جهت استفاده از این پرسش گزارش گردیده بود.
نامه ترجمه ت این پرسشسئواالابتدا توسط دو مترجم 
ای پنج نفره شامل دو مترجم، گردید. سپس کمیته

 سندگان و دو نفر از متخصصان تشکیلیک نفر از نوی
نامه تهیه گردید. در و نسخه فارسی این پرسش شد

 9نامه با بررسی نظر ادامه روایی صوری این پرسش
نفر از خبرگان آگاه به موضوع و همچنین روایی 
محتوایی نیز به واسطه بررسی آن به وسیله محاسبه 

مورد نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی 
  بررسی و نهایی قرار گرفت.

 نامه سرمایه اجتماعیپرسش

نامه ناپاهایت جهت بررسی سرمایه اجتماعی از پرسش
نامه سرمایه ( استفاده گردید. پرسش2449) گوشالو 

 سئوال 19( شامل 2449) گوشالناپاهایت و  اجتماعی
(، بعد 0تا  1های سئوال) ساختاریدر سه بعد بعد 

-سئوال) ای (، بعد رابطه7تا  5 هایسئوال) شناختی

نامه این پرسش تسئواال. است( 19تا  14های 
بود. میزان پایایی این ت کرلی ای گزینهپنج  صورت به

جهت استفاده از  گزارش گردیده بود 92/4نامه پرسش
ت این سئواالنامه ابتدا توسط دو مترجم این پرسش

نفره ای پنج شنامه ترجمه گردید. سپس کمیتهپرس
شامل دو مترجم، یک نفر از نویسندگان و دو نفر از 

نامه و نسخه فارسی این پرسش متخصصان تشکیل
 تهیه گردید. در 
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 9نامه با بررسی نظر ادامه روایی صوری این پرسش
نفر از خبرگان آگاه به موضوع و همچنین روایی 
محتوایی نیز به واسطه بررسی آن به وسیله محاسبه 

محتوایی و شاخص روایی محتوایی مورد نسبت روایی 
 بررسی و نهایی قرار گرفت.

 نامه پویایی اجتماعیرسشپ
نامه کاظمی و جهت بررسی پویایی اجتماعی از پرسش

نامه ( استفاده گردید. این پرسش2413همکاران )
توسط کاظمی  1372بود که در سال  سئوال 24دارای 

-این پرسش تسئواالو همکاران ایجاد گردیده بود. 

لیکرت بود. میزان پایایی  ای گزینهپنج  صورت بهنامه 
جهت  گزارش گردیده بود. 99/4نامه این پرسش

نامه ابتدا توسط دو مترجم استفاده از این پرسش
-نامه ترجمه گردید. سپس کمیتهت این پرسشسئواال

ای پنج نفره شامل دو مترجم، یک نفر از نویسندگان 
و نسخه فارسی این  ن تشکیلو دو نفر از متخصصا

نامه تهیه گردید. در ادامه روایی صوری این پرسش
نفر از خبرگان آگاه به  9نامه با بررسی نظر پرسش

موضوع و همچنین روایی محتوایی نیز به واسطه 
بررسی آن به وسیله محاسبه نسبت روایی محتوایی و 
شاخص روایی محتوایی مورد بررسی و نهایی قرار 

 گرفت.
 محاسبه روش از استفاده با ها نامهپرسش این پایایی
مشارکت  نامهپرسش برای 99/4 میزان کرونباخ آلفای

نامه سرمایه اجتماعی ، پرسش97/4ورزشی میزان 
نامه پویایی اجتماعی میزان و پرسش 92/4میزان 

 .گردید مشخص 94/4

 ها دادهروش پردازش 
 شامل حاضر پژوهش در استفاده مورد آماری روش
 و تحلیل  تجزیه جهت. بود ساختاری معادالت روش
 PLS و SPSS افزار نرم از حاضر پژوهش ایه داده

 .گردید استفاده
 

 

 ها افتهی
درصد نمونه  97حاضر نشان داد که  پژوهشنتایج 

 پژوهش مایدرصد نمونه  11مردان و  پژوهش مای
 را زنان تشکیل دادند.

اسمیرنف نشان داد که توزیع -نتایج آزمون کلوموگراف
. با توجه استحاضر غیرطبیعی  پژوهشی هاداده 

ها مشخص گردید که از غیرطبیعی بودن توزیع داده
اس اسالپیافزار و نرم محور انسیوار یافزارها نرم

، نتایج مربوط به ضرایب 1جدول شماره  .دشواستفاده 
. دهد یمرا نشان  پژوهشمسیر بین متغیرهای 

در حالت ضرایب  پژوهشمدل  2و  1همچنین شکل 
 مسیر و میزان تی را نشان می دهد.
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 در حالت ضرایب مسیر پژوهشمدل  -0شکل 

 
 در حالت میزان تی پژوهشمدل  -8شکل 

 

 

 

 پژوهشخالصه مدل  -0جدول 

 روابط تأثیر مقدار تی داری اسطح معن

441/4  290/92  709/4  پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی 
441/4  043/92  709/4  پویایی اجتماعی بر مشارکت در ورزش 

 

پویایی مشخص گردید که  پژوهشنتایج مطابق با 
ی به میزان تأثیردارای  اجتماعی بر سرمایه اجتماعی

 290/92که با توجه به میزان تی که  است 709/4
پویایی اجتماعی بر سرمایه ، مشخص گردید که است
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 پژوهشمطابق با نتایج  .استگذار تأثیراجتماعی 
مشخص گردید که پویایی اجتماعی بر مشارکت 

که با است  709/4ی به میزان تأثیرورزشی دارای 
، مشخص گردید است 043/92توجه به میزان تی که 

گذار تأثیر مشارکت ورزشیکه پویایی اجتماعی بر 
برازش مدل ای ه، شاخص2جدول شماره . است

 است. شده گذاشتهحاضر را به نمایش  پژوهش

 
 پژوهشبرازش ای هشاخص  -8جدول 

ای هشاخص

 برازش

سرمایه 

 اجتماعی

مشارکت 

 ورزشی

پویایی 

 اجتماعی
 وضعیت استاندارد

 مناسب 9/4بیش از  99/4 97/4 92/4 آلفای کرونباخ
 مناسب 9/4بیش از  71/4 72/4 97/4 پایایی ترکیبی
 مناسب 0/4بیش از  51/4 07/4 02/4 روایی همگرا

 - 97/4 97/4 ضریب تعیین
 متوسط= 33/4بیش از 

 =قوی29/4بیش از 
 مناسب

 ییکوین شاخص
 برازش

 مناسب 32/4بیش از  - 22/4 21/4

با توجه به جدول فوق مشخص گردید که شاخص 
که این  استدر وضعیت مناسبی ، پژوهشمدل ای ه

 پژوهشمناسب بودن برازش مدل  گر نشان مسئله
 .است

 

 گیری نتیجهبحث و 
یک دغدغه عمومی  عنوان به بهبود مشارکت ورزشی 

از  یبدن تیو فعال ورزش بوده است. بحث موردهمواره 
 وهیش کیجز مهم از  کی ،یمشارکت ورزش جمله
 ،یجسمان اتتأثیرعمل فراتر از  نی. ااستسالم  یزندگ

افراد  انیمثبت در م یو روان یاجتماع یامدهایسبب پ
و ورزش  یبدن تیخوردن افراد با فعال وندیپ .گردد می

دارد. با  ی، رفاه و سالمتیجسمان یبر آمادگ یآثار مثبت
ای ه استیکه س ستین آور تعجب ریتفاس نیا

به گسترش  لیتما یافته توسعهو  شرفتهیپ یکشورها
سطوح  شیافزا .استدر جوامع خود  یبدن تیفعال
 یکی یورزشای ه تیو مشارکت در انجام فعال تیفعال

. است یاز مطالب و موضوعات مهم در علوم ورزش
سبب بهبود  تواند می یورزشای ه تیمشارکت در فعال

 نیندر افراد گردد. همچ یو روان یجسمان تیوضع
 یورزشای ه تیمشارکت افراد در فعال شیافزا
 های حوزهو  شود ها دولتمنجر به اثر بر  تواند می

کارکردها و اهمیت . ورزش را توسعه دهد مختلف
مشارکت ورزشی و از طرفی بهبود سرمایه اجتماعی 

 یبررس هدف باحاضر  پژوهشسبب گردیده است تا 
و مشارکت  یاجتماع هیبر سرما یاجتماع ییایپو تأثیر
طراحی و  نفت آبادان شیکارکنان شرکت پاال یورزش

 اجرا گردد.
حاضر نشان داد که پویایی اجتماعی بر  پژوهشنتایج 

 نفت آبادان شیکارکنان شرکت پاالسرمایه اجتماعی 
بهبود پویایی اجتماعی . به عبارتی است گذارتأثیر
کارکنان شرکت سبب ارتقا سرمایه اجتماعی  تواند می
 واسطه بهپویایی اجتماعی  گردد. نفت آبادان شیپاال

زمینه ایجاد سرمایه  تواند میبهبود تعامالت اجتماعی 
( مشخص 1770بوردیو )اجتماعی را فراهم نماید. 

گیری سرمایه اجتماعی، در جهت شکلکه  نمود
 نقش مهمی دارد.ارتباطات بین فردی و بین گروهی 

نیز مشخص نمودند که ( 2411ربیعی و صادق زاده )
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سرمایه  گیری شکلتعامالت اجتماعی نقش مهمی در 
مشخص نمود که  توان می صورت بدیناجتماعی دارد. 

کارکنان شرکت  اجتماعی در میانای هپویایی 
ضمن بهبود تعامالت  تواند می نفت آبادان شیپاال

ی اجتماعی سبب گردد تا ها گروهاجتماعی و ایجاد 
 شیکارکنان شرکت پاالسرمایه اجتماعی در میان 

که  دهد مینشان  مسئلهشکل گیرد. این  نفت آبادان
ای هایجاد پویایی  واسطه بهبهبود تعامالت اجتماعی 

زمینه جهت بهبود سرمایه اجتماعی  تواند میاجتماعی 
را فراهم  نفت آبادان شیکارکنان شرکت پاالدر میان 

تواند به واسطه بدون شک پویایی اجتماعی می نماید.
های ارتباطی، منجر به قرار دادن جنبه تأثیرتحت 

تعامالت اجتماعی افراد گردد و این بهبود و گسترش 
جهت بهبود و ارتقا سطح سرمایه را زمینه  مسئله

 آورد.اجتماعی فراهم می
حاضر نشان داد که پویایی اجتماعی بر  پژوهشنتایج 

 نفت آبادان شیکارکنان شرکت پاالمشارکت ورزشی 
. به عبارتی بهبود پویایی اجتماعی است گذارتأثیر
کارکنان شرکت سبب ارتقا مشارکت ورزشی  تواند می
به مختلفی  یهاپژوهشدر  گردد. نفت آبادان شیپاال

( 2424کیم و همکاران )است.  شده  اشاره مسئلهاین 
 از جملهاجتماعی  های جنبهمشخص نمودند که 

بهبود حضور  روند درپویایی اجتماعی نقش مهمی 
ورزش دارد. با  از جملهاجتماعی ای هافراد در فعالیت 

چنین اعالم داشت که نتایج  توان میاین توجه 
 یهاپژوهشحاضر در این خصوص با نتایج  پژوهش

. از طرفی است( همسو 2424کیم و همکاران )
(، پاتنودی و همکاران 1779الکساندریس و کارول )

( و ایمی و همکاران 2411(، بروئر و همکاران )2414)
محیط نقش مهمی  ( نیز مشخص نمودند که2419)

اندرسن، اوتوسن و در مشارکت ورزشی افراد دارد. 
( در تحقیق خود مشخص نمودند که در 2417سینگ )

های بایستی جنبهمسیر بهبود مشارکت ورزشی می

اجتماعی به صورت جدی مدنظر قرار گیرد. داهاب و 
( نیز مشخص نمودند که روند توسعه 2417) همکاران

و گسترش مشارکت ورزشی همواره حاصل برخی 
که نقش مکملی برای  استمسائل فردی و اجتماعی 

 واسطه بهبه عبارتی پویایی اجتماعی یکدیگر دارند. 
قرار دادن محیط و ایجاد یک محیط  تأثیرتحت 

نقش مهمی در بهبود مشارکت  تواند میسازنده و پویا 
داشته  نفت آبادان شیکارکنان شرکت پاالرزشی و

پویایی اجتماعی ضمن جذاب  رسد میباشد. به نظر 
ی اجتماعی ها گروهورزشی و ایجاد  های محیطنمودن 

را جهت  نفت آبادان شیکارکنان شرکت پاال تواند می
دستیابی به ورزشی راغب نماید.  های محیطحضور در 

 شیشرکت پاالکارکنان پویایی اجتماعی در میان 
بستر  تواند مییک ضرورت  عنوان به  نفت آبادان

ورزشی در میان  های مشارکتمناسبی در جهت بهبود 
بدون شک بهبود پویایی  این کارکنان را ایجاد کند.

قرار دادن روند  تأثیرتواند به واسطه تحت اجتماعی می
های فردی، نیرویی جاذبه در جهت گیریتصمیم

های اجتماعی را فراهم نماید. فعالیتحضور افراد در 
سبب گردیده است تا پویایی اجتماعی  مسئلهاین 

نقش مهمی در روند بهبود مشارکت ورزشی افراد به 
پویایی  های سازمانی داشته باشد.خصوص در محیط
-گردد تا از منظر ذهنی و رواناجتماعی سبب می

 شناختی، آثار مثبتی در افراد ایجاد گردد و زمینه
های ورزشی انگیزشی در جهت جذب افراد به فعالیت

را فراهم نماید. به عبارتی پویایی اجتماعی به واسطه 
گذاری بر محیط فیزیکی و محیط اجتماعی، می تأثیر

های اجتماعی در گیری تشکلتواند زمینه جهت شکل
ارتباط با ورزش را فراهم نماید و از طرفی دیگر منجر 

 ی افراد گردد.به بهبود مشارکت ورزش
با  تا گردد میحاضر پیشنهاد  پژوهشبا توجه به نتایج 

نفت  شیشرکت پاالجذاب سازی محیط ورزشی 
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ورزشی جهت  های محیطی هابه ارتقا جذابیت  آبادان
 حضور

کارکنان اقدام نمود. از طرفی با توجه به نتایج  
ی ها گروهتا با ایجاد  گردد میحاضر پیشنهاد  پژوهش

، به بهبود نفت آبادان شیشرکت پاالاجتماعی در 
اجتماعی جهت حضور کارکنان در  های جنبه

ورزشی اقدام نمود. همچنین با توجه به  های محیط
نیازسنجی تا با  گردد میحاضر پیشنهاد  پژوهشنتایج 

به وجود ، ضمن نفت آبادان شیشرکت پاالاز کارکنان 
باید آنان،  عالقه مورد یورزش هایآوردن زمینه

گروهی ای هورزشبستر  شرایطی ایجاد شود که؛
در میان آنان را به  یورزشای هجهت بهبود جذابیت

 آورد.وجود 

 

 :و قدردانی تشکر ،تقدیر
 برنامه تدوین"عنوان با دکتری رساله از برگرفته مقاله این

 SWOT رویکرد با آبادان نفت پاالیش شرکت ورزش راهبردی
 باشد می شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه در ،"AHP و

 حسین دکتر راهنمایی به دکتری، دانشجوی بالدی رضا توسط که
از که  .است شده انجام فدا آزاد شیوا دکتر و یزدی اکبری
 شان نهایت تشکر به عمل می آید.همکاری
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