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 چکیده
 قابلیت و رسانه ایواسطه نقش برمبتنی اجتماعی سرمایة بر ورزشی مشارکت اثر تحلیل ،حاضر پژوهشهدف 

ان گیالن شهروندان است. جامعة آماری پژوهش بود همبستگی -نوع توصیفیپژوهش از روشافراد بود.  تعاملی

ة بیش از نمونة آماری برای جامع ( 1970مورگان و کرجسی ) براساس جدول  و ندفعالیت ورزشی بوددارای 

مشارکت  نامةمشارکت ورزشی، پرسش نامةابزارهای پژوهش شامل پرسشد. نفر برآورد ش 384هزار نفر  10

عد چهار ب هرکدام بودند که اجتماعی نامة سرمایةقابلیت تعاملی و پرسش نامةدر فضای مجازی ورزشی، پرسش

ش کارشناس متخصص )ش 12های نظراز  یی و صوریمحتواارزیابی روایی  برای. ندگرفترا در برمیسؤال  16و 

وش تحلیل عاملی رها، از داده وتحلیلبرای تجزیه .شداستاد مدیریت ورزشی( استفاده  ورزش همگانی و شش

ارای اثر مستقیم د ورزشی نشان داد که مشارکت نتایج .استفاد شد .اس.ال.پیافزار تأییدی و تحلیل مسیر در نرم

وابط میانجی لیل رآزمون سوبل در تح اجتماعی بود. ای، قابلیت تعاملی و سرمایةرسانه مشارکت داری برو معنا

و  ایرسانه اجتماعی از هر دو مسیر میانجی مشارکت نشان داد که اثر غیرمستقیم مشارکت ورزشی بر سرمایة

طور مستقیم به که مشارکت ورزشی بیان کردتوان می ،نابراینب عاملی از اثر مستقیم آن بیشتر بود؛قابلیت ت

ای اثر آن را انهکت رسالت و مشارمانند آموزش تعام هاییاما مداخله ؛شوداجتماعی می افزایش سرمایة سبب

 دهد.افزایش می

 .یتعاملهای اجتماعی، توان ورزش شهروندی، رسانه، مشارکت ورزشی، ورزش همگانی کلیدی: واژگان
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 مقدمه

تندرستی و رقابت  ی ورزش در زندگی شهروندی از مقولةکارکردها امروزهکه  شواهد بیانگر این هستند

های پیش پدیدار شده است. یکی از جنبهازهای اجتماعی آن بیشاست و ارزشورزشی فراتر رفته 

های مرجع سنی، ورزشی، یابی و مشارکت در گروهپذیری، دوستمربوط به بحث جامعه اجتماعی ورزش

که دربرگیرندة نوعی سرمایة فردی و  (3201، 1دانایی و فتحعلیانحاجی، )ابیویه است غیرههواداری و 

تقویت و حفظ سرمایة  ،مینعنوان عاملی برای تأفقط بهنهورزش همواره  ،روازاین اجتماعی است؛

 گیری، احیا، حفظ و توسعةبرای شکلپویا عنوان فضایی بهبلکه  شناختی،جسمانی و سرمایة روان

عنوان مشارکت  فعالیت بدنی منظم و هدفمند با شود؛ زیرا،مینظر گرفته درفردی میانارتباطات 

شود. گیر محسوب میدار و همهدستیابی به سالمت و نشاط اجتماعی پای ترین ابزار برای، مهمورزشی

وسیلة ورزش با به هاانسان سالمتی و بهبود زندگی همة تأمین ،یمشارکت ورزشمنظور از 

 همکاری ازطریق مطلوب محیط و هافرصت خلق معنیبهکه  سیاستی ؛ستا هابرنامه نیترنهیهزکم

 توانایی، سن، جنسیت، به توجه بدون هر فردی تا است (دولتیغیر و دولتی)درگیر  هایسازمان تمام

کند )گزارش  شرکت ورزشی و جسمانی هایدر فعالیت بتواند نژاد و اقتصادی –اجتماعی موقعیت

 ترین بخش مشارکت در ورزش، حوزةبته مهمال (؛1395برنامة ششم توسعة بخش ورزش و جوانان، 

 ها درموجب کاهش هزینهگذاری در ورزش همگانی سرمایه ؛ زیرا،ورزش همگانی و شهروندی است

شود )مرادی، و اجتماعی می فردیهای آوردن سطح ناهنجاریهای بهداشت و درمان و پایینبخش

 (.1390هنری و احمدی، 

 متأثر از عوامل مشارکت ورزشی ،رواجتماعی دارد؛ ازاین -ماهیت چندگانة فردی مشارکت ورزشی 

دلیل اما برخی عوامل به ؛اندتحلیل این عوامل انجام شدهبرای مطالعات فراوانی نیز  که مختلفی است

 رسانه تقریباً برای مثال، ؛ادی دارندزی هایابهامو مدیران  برای پژوهشگرانهمواره  ،پویایی زیاد

که  است شناختیو روان ترین عنصر فردی پویاو نگرش تقریباً  و اجتماعی پویاترین عنصر محیطی

 با هم دارند. ایارتباط تنگاتنگ و پیچیده ،اثرگذار بر مشارکت ورزشی عنوان عوامل کلیدیبه

تغییر  همواره سبب فردیمیان هایای و ارتباطهای رسانهجریان ریتأثافراد تحت نگرش براین،افزون

یک ندیشمندان علوم اجتماعی ا ،راستادرهمین(. 1391، شود )هنری، احمدی و مرادیها میرفتار آن

پذیری و توانایی برقراری اجتماعی را قابلیت تعامل پذیری افراد و داشتن سرمایةشارکتدر م عامل مهم

پژوهشگران برای توانایی ارتباطی . (2015صادقی و بهامیریان، ) دانندارتباط توسط افراد می

 ها، شناخت متقابل و شبکة روابط ذکرهای مختلفی را مانند داشتن مهارت کالمی، اشتراکویژگی

                                                           
1. Abioye, Hajifathalian & Danaei 
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ای واسط در عنوان حلقهقابلیت تعاملی و توان ارتباطی بهمختلف همواره از  هایاند. پژوهشکرده

 البته (؛2015صادقی و بهامیریان، )گیرند می فردی بهرهین متغیرهای اجتماعی و میانتحلیل روابط ب
پیامدهای متفاوتی  های مختلف مانند ورزش، هنر و رسانه متفاوت است ونوع و میزان تعامل در محیط

ی به اجتماع است که افراد را در یک شبکة تعاملی یفضایورزش خود  فضای براین،افزون نیز دارد.

قرن حاضر  های معنادار دربازنمایی ها ورفتارها، نگرش بروز دارد و عرصةتعامل و کنش متقابل وامی

 .(2016، 1پاولوسکیبروا و  ،)سانتوسشده است 

د که سبب افزایش ندانهنجارهای سیستم اجتماعی می ةمجموع اجتماعی را ةسرمای، اساسبراین 

 همان اجتماعی رمایةس .شودیارتباطات م های تبادالت وهمکاری اعضای آن جامعه و کاهش هزینه

 سرمایة از تا دهدمی هاییفرصت دافرا به که تتر اسهمراهان و ارتباطات عمومی دوستان، داشتن

ای از مفاهیم مانند اجتماعی مجموعه ةسرمای (.2011استفاده کنند )پارسامهر،  دخو انسانی و مالی

اعضای یک اجتماع  ةهینبت مشارک و ارتباط ایجاد موجب که است ییهابکهش و اعتماد، هنجارها

مانند  های مدنیای از انجمنهای غنی و گستردههایی که دارای شبکهکشورها، جوامع و گروه د.شومی

باید از صفاتی  ،هستندغیره های ورزشی و محیطی، باشگاههای زیستدوستانه، گروههای بشرناسازم

و رسمی رکت ا، مشباالری سطح ااجتماعی، تعاون و همک لاعتماد اجتماعی، تعهد و تحم مانند

 ،2و کینی دالنید )نکنمیلید وتاجتماعی را باز ةها سرماییژگاین وی ،زیرا ؛داوطلبانه برخوردار باشند

ها و با گسیختگی ،یابدمیبه هر دلیلی کاهش  هااجتماعی آن ةجوامعی که میزان سرمای (.2005

اگر  اند کهبر این عقیدهنیز  اجتماعی ةسرمای ةاندیشمندان حوز .شوندرو میای شگرفی روبههشکاف

تدریج به ،دننشو ظحف روابط اجتماعی اگر  یا شودبازآفرینی نشود، فرسوده و نابود میاجتماعی  ةسرمای

تماعی باید پیوسته اج ةسرمای ،نابراینب ؛ها به ارتباطات منظم بستگی دارندد و هنجارنروبین میاز

 د آمدنپدید خواه ت زیادیالآمدن آن، مشکدرصورت کاهش یا پایین صورت،؛ درغیراینبازتولید شود

 (1393 ، سرا خطبه زاده حبیب و جیردهی رفیعی )

تواند به ذهب میمشارکت در فضاهای مجازی و حقیقی مانند رسانه، ورزش، هنر و مدیگر، ازطرف

 ،اول اینکهدهد نشان می در ایران هاپژوهشبرخی  نتایج .ی کمک شایانی کنداجتماع بازآفرینی سرمایة

گروهی بیش اجتماعی درون ةسرمای ،دوم اینکه .است کمصورت عمومی اجتماعی در ایران به ةسرمای

گروهی اجتماعی درون ةسرمای عالوه،بهگروهی در ایران فعال است و اجتماعی بین ةاز سرمای

ورزش  این درحالی است که (.1387حسینی،  و پور)شارع حال فرسایش و تقلیل استازپیش دربیش

گروهی و هر دو رویکرد درونتواند در فردی میهای زیاد ارتباطی و تعاملی میانواسطة قابلیتبه

                                                           
1. Santos, Breuer & Pawlowski 

2. Delaney & Keaney 



 392                                                                                            ...اجتماعی  سرمايه بر ورزشی مشارکت اثر

 

نگاهی به وسعت و در  روابط اجتماعی ایفا کند. گروهی نقش مؤثری در تقویت و پویایی شبکةبرون

ها رسانه ثیرتأاندازی از میزان چشم توان، میفردیو ابزارهای ارتباطات میان اجتماعی ةمایسر یقلمرو

گاهی  تلویزیون هایی مانند رادیو وشاید رسانه .مشاهده کردرا های اجتماعی مجازی ویژه شبکهبه

-اما رسانه هستند؛ اجتماعی ةعاملی در کاهش سرمای دلیل کاهش حضور در فضاهای جمعیحتی به

 واسطةبه ،راستادرهمین .دندهشکل میمجازی حداقل در فضای را های اجتماعی جدید این تعامل 

فضای فیزیکی بخش  توان شامل دوامروز را میهای عظیم در فناوری ارتباطات، زندگی پیشرفت

زمان صورت همهای زیادی را بهبیشتر افراد ساعتکه  دانست )شهروندان( و فضای مجازی )کاربران(

بین رفتار و عملکرد افراد در این دو فضا  نیز پیچیده و قوی اتارتباطو  کننددر این دو فضا سپری می

آور ای و آنالین، سرعت و حجم سرسامنهفضاهای مجازی، رسا برجستةویژگی  براین،افزون د.نوجود دار

معرض جریان رکه افراد مختلف روزانه دطوری؛ بهانتشار اطالعات نوشتاری، صوتی و تصویری است

 .(1394)قاسمی و کشاورز،  عظیمی از اطالعات قرار دارند

ی و تعامالت مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاس وجود چنین اتمسفر جدید سبب شده است که عمدة 

شی، تجاری مختلف هنری، ورز ها و نهادهای دولتی و خصوصیاقتصادی به این فضا کشیده شود. رسانه

های اجتماعی هستند. طریق شبکهشدن به مشتریان و مخاطبان خود ازنزدیک و غیره، پیوسته درحال

ثر، آنالین و ، حضور مؤمز موفقیت در جهان رقابتی امروزداند که رخود می  هر فردی در حرفةتقریباً

تأثیر برآیند زندگی شدت تحتها بهرفتار انسان ،روازاین ای است؛ده در فضای مجازی و رسانهگستر

؛ (1394 محمدی،زاده و شاهنوری ،عبدالملکی) ن دو فضای فیزیکی و مجازی استها در ایآن

 ای و مجازیفحات رسانهدر ص ،نار هم فعالیت هواداری دارندها کورزشگاهدر  افرادی که ،مثالعنوانبه

 البته اشت؛دیشتری بر همدیگر خواهند تر و بقوی و اثرهای پردازندای آن میبه مباحث حاشیه نیز

اساسی نیز  یهایچالشها این شبکه، دارد های ارتباطی مجازیرشد شبکه ی کهوجود مزایای فراوانبا

ندرستی و تبحث تحرک، فعالیت بدنی،  ها بهیکی از آن که اندها گذاشتهپیش روی زندگی انسان

تفریحی و فراغتی  های زیادلیت. وجود قابزمینه استهای جهانی درایناز معضل وشود مربوط مینشاط 

چالش کشیده زی بههای مجاتوان رقابتی ورزش با سایر تفریحدر فضای مجازی سبب شده است تا 

به  ، رسانهسودارد: ازیک تحلیل ارتباط بین رسانه و ورزش دو محور معکوس و متضاد ،روازاین شود؛

ند معکوس در برخی افراد فرای ،دیگرکند و ازسویکمک می افزایش گرایش به ورزش در برخی افراد

 شارکتمرسی نقش رسانه در بر ،و هدف ، رویکرد اول موردبحث استافتد. در این پژوهشاتفاق می

 است. اجتماعی و سرمایة ورزش در

شده درزمینة تأثیر مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی و نقش های انجامپژوهش مرور و بررسی

 ایاجتماعی و مشارکت در ورزش، همبستگی قوی ةهای سرمایفهبین مؤل دهد کهها نشان میرسانه
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ای از اثر گذاری ورزش به این نتیجه رسید که بخش عمدهخود  پژوهشدر  (2006) 1سیپل .دارد وجود

ارتباطات اجتماعی و  نفس، گسترشسازوکار است: افزایش اعتمادبه طریق سهبر سرمایة اجتماعی از

ورزش بر  نوع و میزان اثرکه  نیز دریافتند( 2011) 2، پالوسکی و رایسایتدانواردگرایی. تقویت اخالق

زنان  نشان داد (2011) 3یندسترومل. متفاوت استمختلف با فرهنگ اجتماعی در کشورهای  ةسرمای

ا ام ؛ندت بدنی خود متمایل بوددن فعالیدابه افزایش ،ندداشت کمیفعالیت بدنی میزان و مردانی که 

را تجربه کمی اعتماد کسانی که همچنین ند. به حمایت اجتماعی نیاز داشت کاربرای انجام این 

 کمیت بدنی الیمیزان فع های مرجع قرار داشتند،حمایت گروهتحتکردند، نسبت به کسانی که می

را ر فعالیت جسمانی های اجتماعی ب( در پژوهشی تأثیر شبکه2016) 4برا، ژانگ، پسا و گا. داشتند

را نصیب هایی های اجتماعی فرصتشبکه ،در دنیای امروزکه  ندو به این نتیجه رسید بررسی کردند

تواند د و فعالیت بدنی نیز مینکن معه القاآرامی به جاهای مثبت را بهد فرهنگنبتوان اند تاجامعه کرده

نقش تعامالت با بررسی ( 2016مند شود. سانتوس و همکاران )های اجتماعی بهرهاز این قابلیت شبکه

 نشان دادند هاهای جسمانی پارککنندگان در برنامههای اجتماعی در افزایش شرکتاجتماعی و شبکه

های حضور افراد ، یکی از انگیزههای مجازی با افراد ورزشکارهای ورزشی و تماسکه حضور در گروه

 رب یارسانه یهانیکمپ ریتأث ةنیزمدر پژوهشی را (2016. ابیویه )ها بودرزشی پارکهای ودر برنامه

 جیبر ترو یاثر روشن یجمع یهارسانه نشان داد که ویداد.  در بزرگساالن انجام یبدن تیفعال بهبود

 یبدن تیفعال بخش ازتیکنندگان به سطح رضاشرکت یابیر دستب یکم ریتأث اما؛ داشتند یروادهیپ

(  2017) و همکاران فارادولی  اند.بوده افراد مؤثر دری تحرکیکاهش ب ها دررسانه ،نی. همچنندداشت

های اجتماعی در بیشتر که شبکه ددناجتماعی در زندگی زنان نشان داهای نقش شبکه بررسیدر 

 .دنر زندگی زنان داری منفی دنقش ،های مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنیجز در بخشبهها جنبه

اجتماعی و مشارکت  ةبین سرمای ةبررسی رابط در( 1387)پور و حسینی راد شارع ،داخل کشوردر 

اعتماد به دوستان، اعتماد به  های ارتباطات دوستانه،لفهؤکه م دادندنشان بابل  ورزشی در شهر

داری با مشارکت ورزشی امعن همبستگی های داوطلبانه،گی و انجام فعالیتهمسایگان، روابط همسای

 اجتماعی ةر سرمایدهای بدنی بر فعالیتفراغت مبتنیبررسی نقش اوقاتبا ( 1392)کریمیان . دارند

تا فرد با تعامل و برقراری ارتباط  کنندهای بدنی شرایطی را فراهم میورزش و فعالیتکه  ندنشان داد

نیز  (1392) مهرصالح جمع را محترم بشمارد. پارسابا سایر افراد و احساس تعلق به گروه، منافع و م

که نشان داد  میان نوجوانانرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی درهای سرابطة بین مؤلفهبررسی  در

                                                           
1. Sseippel 

2. Downward, Pawlowski & Raseiute 

3. Lindström 

4. Berra, Zhang, Pease & Gaa 
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 در. عکسو بر توجه بیشتری دارند یهای ورزشبه فعالیت بیشترمشارکت اجتماعی  داراینوجوانان 

 رابطةاجتماعی و مصرف ورزش  ةبین سرمای که دریافتند (2011)مهر و جسمانی پارسا ،دیگر پژوهشی

کمتری به پرداختن تمایل نیز داری وجود دارد و افراد با پایگاه اقتصادی و اجتماعی باال امثبت و معن

های ورزشی و مصرف رسانهمیزان  ( در بررسی رابطة1392) و همکاران عبدالملکی .به ورزش دارند

د که بین میزان اجتماعی ورزشکاران المپیاد ورزش محالت تهران به این نتیجه رسیدن میزان سرمایة

 ، رابطةدر این المپیاد کنندههای ورزشی و سرمایة اجتماعی ورزشکاران شرکتاستفاده از رسانه

 ةبررسی رابطبا ( 1394)و گودرزی قهفرخی ، علیدوست عبدالملکی است. مستقیم و مثبتی برقرار

که میزان  نشان دادند تهران های ورزشی و سرمایة اجتماعی دانشجویان دانشگاهاستفاده از رسانه

تفاوت رزشکار و غیرورزشکار و وبدنی بدنی و غیرتربیتسرمایة اجتماعی دربین دانشجویان تربیت

 (1393) مرزنکالته اسالمی بود.ورزشکار  وبدنی تربیت نفع دانشجویانمعناداری داشت که این تفاوت به

داری گرگان رابطة معنا شهر ورزشی هایفعالیت در زنان مشارکت و اجتماعی که بین سرمایة نشان داد

 مشارکت تبیین داری درطور معنابه اجتماعی سرمایة ( گزارش کرد که1395) وندنورعلی .وجود دارد

منظم  یمشارکت ورزش یالگو نیی( در تب1395زاده )بیخط ایالم نقش دارد. استان ورزشی زنان

 یورزش تیفعال یبرا زشیانگ جادینگرش و ا رییاثر را در تغ زانیم نیشتربی هانشان داد که رسانه

 مشارکت ورزشی را به ،های ماجراجویانهمشارکت در ورزش( در طراحی الگوی 1395مجیدی ) .دارند

( و و غیره ، تجارب، تعاملروشمشارکت ) (و غیرهسازی ، آمادههاسه بخش قبل از مشارکت )ترجیح

 ی و غیره( تقسیم کرد.پس از مشارکت )برآیندها، ارزیاب

ی روابط رسانه بررس درزمینةدهد که باوجود انجام مطالعات فراوان نشان می پیشین هایمرور پژوهش 

انجی عنوان یک متغیر بسیار مهم و می، نقش رسانه بهاجتماعیرابطة ورزش با سرمایة و با ورزش 

نشده  ها بررسیآن یا روابط چندگانةاجتماعی  اثرگذار در رابطه با تأثیر مشارکت ورزشی بر سرمایة

ایش سرمایة اجتماعی افز رورزشی را دمشارکت  نقش مثبتفراوانی  نسبتاً هایپژوهش البته ؛است

گرفتن متغیرهای میانجی طرفه و بدون درنظریک یهایتحلیل هابیشتر این پژوهشاما  ؛اندگزارش کرده

 نقش( 1391) مرادی و همکارانمطالعة بسیاری مانند  هایپژوهش اند.انجام دادهرا مهم و کلیدی 

اما به نقش مشارکت ورزشی در مشارکت  ؛اندکردهر مشارکت ورزشی بررسی را د های گروهیرسانه

ال مطرح است که آیا مشارکت این سؤ حاضر ای کمتر توجه شده است؛ بنابراین، در پژوهشرسانه

 دارد؟ ثیرتأاجتماعی  افزایش سرمایةگرفتن نقش میانجی رسانه و قابلیت تعاملی در با درنظر ورزشی

، مشارکت در فضای اجتماعی نویناست که  هاسؤال نیحاضر درصدد پاسخ به ا پژوهشهمچنین، 

های نوین اجتماعی و رسانهاجتماعی دارد؟ مشارکت در  ی بر سرمایةورزشی چه میزان و چه نوع اثر

 قابلیت ارتباطیمتغیر  ؟اندازه نقش داردو سرمایة اجتماعی تاچهمشارکت ورزشی  در رابطةمجازی 
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برای پاسخ به ؟ کندرا تعدیل و هدایت میاجتماعی  سرمایةبر ورزشی مشارکت  وچگونه اثر رسانه 

ی و اجتماعهارچوبی مفهومی از رابطة مشارکت ورزشی و سرمایة به تعریف چها، برخی از این سؤال

ده از استفا ،شدههای مطرحها برای پاسخ به سؤالترین راهیکی از مناسب .آزمون تجربی آن نیاز است

دلیل است که سازی بدینشده است. اهمیت مدلبندیهای فرضیهسؤال مطالعات پیمایشی و آزمون

 نه است؛ شده توسط دانشمندانهای مناسب شناساییمدل پایةبر ایمبانی اصلی دانش در هر حوزه

 البته شوند؛ تعبیر تبیین و کشف، توانند می مدل درقالب هاداده ،زیرا های جزئی و پراکنده؛یافته

 ابزاری اما ؛کندنمی معرفی طورکاملبه لزوماً  را اجتماعی جهان ردهای اجتماعی،فراگ از سازیمدل

 ،راستادرهمین. (1391کند )صفاری، می ترآسان را آن اساسی ایهمکانیسم درک که دهدمی دستبه

در توسعة رابطة بین ورزش ، رسانه و   و دارای مصادیق بیرونیبا قابلیت تحلیل باال هایمدل فقدان

در مدل مفهومی  زمینه بپردازد.به طراحی و تبیین مدلی دراین تا داشت برآن وهشگر را ژجامعه ، پ

که این مدل نشان گونه. هماناندشده ارائه ط مفروض میان متغیرهای پژوهشوابر ،شمارة یک شکل

عنوان متغیر میانجی و رسانه و قابلیت تعاملی بهستقل، عنوان متغیر ممشارکت ورزشی به ،دهدمی

 .اندعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدهسرمایة اجتماعی به
 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1 شکل

 

 

 شناسی پژوهشروش
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، کاربردی و هدف ، فرایندی، ازحیث1، ازلحاظ راهبردهمبستگی -توصیفی ،نظر نوعروش پژوهش از

های مربوط به فرضشرایط و پیش دلیلبهمطالعه  . اینبود میدانی ،هاآوری دادهازنظر روش جمع

 انجام گرفته است.ورزش همگانی کنندگان در ، روی شرکتهامتغیرهای پژوهش و روابط بین آن

نمونة آماری براساس جدول  .نددبو استان گیالندارای فعالیت ورزشی در شهروندان جامعة آماری 

د. روش نفر برآورد ش 384، تعداد هزار نفر( 10بیش از  )برای جامعة(  1970)  2مورگان و کرجسی

و  (نفر 250توزیع میدانی ) باگیالن  استان هرستانش هشتای از صورت تصادفی خوشهگیری بهنمونه

نامه که پرسش 384 ،های دریافتینامهبین پرسشاز( انجام شد. نفر 200توزیع در فضای مجازی )

جدول شمارة یک، در  .ندد، برای تحلیل انتخاب شمناسب پاسخ داده شده بودند کامل و صورتبه

 آماری آورده شده است. مشخصات فردی نمونة
 

 شناختی نمونة آماری پژوهش مشخصات جمعیت -1جدول 

 درصد تعداد زيرمجموعه متغیر

 وضعیت تأهل
 8/59 230 مجرد

 2/40 154 متأهل

 سال() سن

 16 61 30زیر 

 1/71 200 35تا  30
 8/1 123 35بیشتر از 

 وضعیت شغلی
 

 23 90 یرسم
 16 60 آزاد

کاریب  110 29 
لیتحص لادرح  124 32 

 درآمد
ونیلیم 2زیر   95 25 

ونیلیم 5تا  2 نیب  185 48 
 27 104 به باال ونیلیم 5

 
 

 پژوهش استفاده شده است. مصاحبة عنوان ابزارهاینامه بهای، مصاحبه و پرسشکتابخانه مطالعةاز 

ورزش  حوزة نظران و کارشناساننفر از صاحب 11با  ساختاریافتهصورت مصاحبة نیمهبه اکتشافی

شناسایی  انجام شد. از مصاحبه برای استان گیالن های ورزشیشناسی ورزش و رسانه، جامعههمگانی

ی رهایمتغمجموع . از ی استفاده شداکتابخانه نامة حاصل از مطالعةمتغیرها و تکمیل پرسش

کید را و تألحاظ تعداد، بیشترین تکرار که از متغیرهایی ،  یگرغربالپس از بررسی و  ،شدهشناسایی

                                                           
1. Strategy 

2. Krejcie, R. V., & Morgan 
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تدوین شد.  ، ساختهپژوهشگرنامةقالب پرسشدر، ها داشتند، مقاالت، اسناد و گزارشهامصاحبهدر 

ها عبارت نامهپرسش بود. (موافقمبسیار  تا مخالمبسیار)ارزشی لیکرت نامه دارای مقیاس پنجپرسش

 نامةمشارکت در فضای مجازی ورزشی، پرسش نامةمشارکت ورزشی، پرسش نامة: پرسشبودند از

سؤال  16عد و ها شامل چهار بنامهکدام از پرسشهر اجتماعی. نامة سرمایةقابلیت تعاملی و پرسش

بودن دلیل پایین، پنج سؤال بهییدی()آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأ سنجیروایی ند. در مرحلةبود

 ها از مقدار مبنا حذف شدند.مقدار آن

صوریمحتواارزیابی روایی  برای سان ورزش همگانی )از  یی و  شنا ساتید ششکار  تیریمد نفر( و ا

راهنما بین  در یک مطالعةحتوایی، ابتدا ابزار یید روایی مبعد از تأ .شد ینظرخواهنفر(  شش) یورزش

اساس آزمون بر. محاسبه شد (ɑ=88/0)آماری توزیع شد که ضریب آلفای کرونباخ  نفر از جامعة 40

توزیع  اسمت؛ بنابراین، α>  05/0 از بیشمترها داری تمام مؤلفهاسمطح معن ،1اسممیرنف  –کلموگروف 

س طبیعیها تمام داده سی .تا ضیه رابطة برای برر ساختاری روش مد ازهای آماری فر  بال معادالت 

عاملی بررسمممی روایی سمممازه از روش تحلیل  برای ،(1396 رضمممازاده، و داوری)2اس .ال .پی افزارنرم

. استفاده اس.ال.پیافزار پژوهش از روش تحلیل مسیر در نرم اصلی هایتأییدی و برای تحلیل فرضیه

 د.ش

 

 نتایج
شامل دو بخش کلی روایییافته ی بود. سنجی برازش مدل و تحلیل روابط بین متغیرهاهای پژوهش 

اول، مدل  ةمرحل : درشممودانجام می در دو مرحله پی.ال.اس. یابیمدل بررسممی برازش مدل بیرونی:

؛ شودییدی بررسی مروایی و پایایی و تحلیل عاملی تأی هاییل)مدل بیرونی( ازطریق تحل یریگاندازه

جدول در  شود.یدرونی( با برآورد مسیر بین متغیرها بررسی م دوم، مدل ساختاری )مدل ةدر مرحل

 .هستندمشاهده قابلبارهای عاملی متغیرها  شمارة دو و شکل شمارة دو،

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشنامهپرسش عاملی ربا يبضرا -2 جدول

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. P.L.S 
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 مشارکت ورزشی مشارکت در فضای رسانه
 ابعاد

 )بارعاملی(
 بار عاملی گويه

 ابعاد
 )بارعاملی(

 بار عاملی گويه

 قصد و تمایل
(72/0) 

1 80/0 
 قصد و تمایل به مشارکت

(66/0) 

1 90/. 
2 73/0 2 83/0 
3 81/0 3 60/0 
4 80/0   

 مهارت و دانش
(87/0) 

1 82/0 
 مهارت و دانش مشارکت

(85/0) 

1 67/0 
2 77/0 2 81/0 
3 81/0 3 74/0 
4 78/0 4 78/0 

 هدف و دستاورد
(87/0) 

هدف و دستاورد  76/0 1
 مشارکت

(90/0) 
 

1 85/0 
2 77/0 2 84/0 
3 77/0 3 70/0 
4 82/0 4 73/0 

 امکانات و خدمات
(88/0) 

1 78/0 
امکانات و خدمات 

 مشارکت
(78/0) 

1 82/0 
2 84/0 2 78/0 
3 83/0 3 83/0 
4 80/0   

 قابلیت تعاملی و ارتباطی سرماية اجتماعی
 ابعاد

 )بارعاملی(
 بار عاملی گويه

 ابعاد
 )بارعاملی(

 بار عاملی گويه

 تعامل اجتماعی
(85/0) 

1 84/0 
 نگرش و تمایل به روابط

(74/0) 

1 65/0 
2 87/0 2 83/0 
3 87/0 3 80/0 
4 89/0 4 81/0 

 حمایت اجتماعی
(89/0) 

1 80/0 
 مهارت و دانش روابط

(87/0) 

1 74/0 
2 88/0 2 88/0 
3 89/0 3 88/0 
4 78/0 4 79/0 

 محبوبیت اجتماعی
(83/0) 

1 79/0 
 محتوای روابط

(86/0) 

1 89/0 
2 80/0 2 87/0 
3 81/0 3 87/0 
4 80/0   

 مسئولیت اجتماعی
(84/0) 

1 74/0 
 سازگاری با افراد

(88/0) 

1 78/0 
2 83/0 2 82/0 
3 80/0 3 83/0 
4 70/0 4 78/0 

 نشاط و سالمت اجتماعی
(63/0) 

1 76/0 
2 75/0 
3 81/0 
4 74/0 
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ضر، همان پژوهشمدل  در ضرایب بارهای  شمارة دوکه در جدول گونهحا ست، تمام اعداد  مشخص ا

سش شتر ا 4/0ها از عاملی پر شاخصبی سازست؛ یعنی واریانس  قبول اش درحد قابلمربوطه ةها با 

از سه نوع روایی  یریگتأیید روایی ابزار اندازه برای بودن این معیار است.مناسب ةدهندکه نشان است

. یید شدأتو روایی واگرا. روایی محتوا با نظرسنجی خبرگان  1 روایی محتوا، روایی همگرا :استفاده شد

سش ستفاده برای تعیین پایایی پر ضریب پایایی مرکب( ا ضریب آلفای کرونباخ و  نامه از دو معیار )

شمارة چهار، های. در جدولشد سه و  کامل طوربه و روایی واگرا روایی همگرا ،نتایج پایایی شمارة 

 شده است.آورده 
 ی متغیرهای پژوهشاپايايی و روايی همگر يبضرا -3جدول 

 متغیرها
روايی 

 همگرا

پايايی 

 ترکیبی

 آلفای

 کرونباخ
 متغیرها

روايی 

 همگرا

پايايی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

به  لیتما قصد و

 مشارکت
 71/0 81/0 53/0 تعامل اجتماعی 91/0 93/0 56/0

و دانش  مهارت

 مشارکت
 70/0 75/0 ./50 حمایت اجتماعی 92/0 93/0 58/0

و دستاورد  دفه

 مشارکت
62/0 86/0 79/0 

محبوبیت 

 اجتماعی
51/0 75/0 75/0 

مشارکت امکانات  57/0 84/0 75/0 
مسئولیت 

 اجتماعی
59/0 90/0 86/0 

لیقصد و تما  66/0 88/0 82/0 
نشاط و سالمت 

 اجتماعی
57/0 87/0 81/0 

و دانش مهارت  58/0 87/0 85/0 
نگرش و تمایل به 

 روابط
58/0 87/0 82/0 

و دستاورد دفه  65/0 83/0 78/0 
مهارت و دانش 

 روابط
51/0 88/0 84/0 

امکانات و 

 خدمات
 85/0 89/0 54/0 محتوای روابط 89/0 91/0 63/0

 88/0 91/0 59/0 سازگاری با افراد    

 

 

 

                                                           
1. Average Variance Extracted (AVE) 
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 ی متغیرهای پژوهشواگرا يیروا -4جدول 

 
 

، ابزار شمارة سه و شمارة چهار یهاافزار در جدولنرم هاییو نتایج خروج مطالباین اساس بر

  .است گرا( و پایایی مناسب برخورداراز روایی )محتوا، همگرا و وا یریگاندازه

مدل درونی بیانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است. با استفاده : برازش مدل درونی بررسی

و  شمارة شش و ی شمارة پنجهاپژوهش را بررسی کرد. در جدول هاییهفرض توانیاز مدل درونی م

 .شودینتایج برازش مدل درونی مشاهده م شمارة دوشکل 
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 داری(امعنمقدار ) پژوهشدرونی  مدل برازش -5جدول 

 قابلیت تعامل و ارتباطی اجتماعی سرماية 
مشارکت در فضای 

 رسانه

مشارکت در فضای 
 رسانه

85/3 07/5 00/30 

  60/4 45/3 مشارکت ورزشی

   92/4 قابلیت تعامل و ارتباطی

 

 برازش مدل درونی يجنتا -6جدول 
 ضريب تعیین  ضريب قدرت پیش بینی هاسازه

52/0 یاجتماع تیحما  81/0

52/0 یاجتماع تیمحبوب 73/0

48/0 یاجتماع تیمسئول 69/0 
50/0 ینشاط و سالمت اجتماع 85/0

49/0 به روابط لینگرش و تما 84/0

48/0 مهارت و دانش روابط 83/0

57/0 روابط یمحتوا 84/0

با افراد یسازگار  53/0 77/0 
42/0 به مشارکت لیقصد و تما 80/0

36/0 و دانش مشارکت مهارت 72/0

و دستاورد مشارکت دفه  34/0 67/0

41/0 امکانات و خدمات مشارکت 81/0

45/0 لیقصد و تما 83/0

49/0 مهارت و دانش 83/0

51/0 هدف و دستاورد 70/0

52/0 امکانات و خدمات 75/0

46/0 یتعامل اجتماع 74/0

 

 01/0 و 25/0، 36/0سه مقدار  آورده شده است. مدلبرازش کلی  ، در جدول شمارة هفتنهایتدر

با توجه به  برازش کلی مدل. اندشده یعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار معرفبه

 در سطح قوی برآورد شد. 7/0مقدار 
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 پژوهش برازش کلی مدل -7جدول 

 

/ / /2 0 61 0 47 0 37communalitieG RsOF      
 

 .باشد 96/1از عدد بیشتر هر مسیر تی بودن ضریب مسیر الزم است مقدار برای معنادار

(، مهارت و دانش 90/0هدف و دستاورد مشارکت )شود که مشخص می شکل شمارة دوبراساس 

ترتیب ، به(66/0)( و قصد و تمایل به مشارکت 78/0(، امکانات و خدمات مشارکت )85/0مشارکت )

. امکانات و خدمات مشارکت در فضای رسانه تبیین مشارکت ورزشی هستند دارای نقش معناداری در

(، مهارت و دانش مشارکت در فضای رسانه 87/0(، هدف و دستاورد مشارکت در فضای رسانه )88/0)

بیین مشارکت ر تمعناداری بترتیب اثر ، به(72/0( و قصد و تمایل به مشارکت در فضای رسانه )87/0)

توای ارتباط مح (،87/0(، مهارت و دانش روابط )88/0. سازگاری با افراد )در فضای رسانه هستند

ر و معناداری را در تبیین میزان اث ینترتیب بیشتر، به(74/0ل به روابط )( و نگرش و تمای86/0)

(، مسئولیت 85/0، تعامل اجتماعی )(89/0. حمایت اجتماعی )ی دارندهای تعاملی و ارتباطقابلیت

 ترتیب نقشبه ،(63/0( و نشاط و سالمت اجتماعی )83/0(، محبوبیت اجتماعی )84/0اجتماعی )

 .اجتماعی دارند معناداری بیشتری در تبیین سرمایة

                                                           
1. Communality 

2. R Square 

 هاسازه

قصد و 

به  ليتما

 مشارکت

و  مهارت

دانش 

 مشارکت

و  دفه

دستاورد 

 مشارکت

امکانات و 

خدمات 

 مشارکت

قصد و 

 ليتما

 مهارت

 و دانش

و  دفه

 دستاورد

امکانات 

و 

 خدمات

سازگاری 

 با افراد

میانگین 

مقادیر 

  1اشتراکی

53/0 50/0 51/0 51/0 54/0 59/0 74/0 65/0 73/0 

ضریب 

 2تعیین 
80/0 73/0 67/0 81/0 83/0 83/0 70/0 81/0 66/0 

 هاسازه
تعامل 

 اجتماعی

حمایت 

 اجتماعی

محبوبیت 

 اجتماعی

مسئولیت 

 اجتماعی

نشاط و 

سالمت 

 اجتماعی

نگرش و 

تمایل به 

 روابط

مهارت و 

دانش 

 روابط

محتوای 

 روابط
 

 میانگین

 مقادیر

 اشتراکی

71/0 70/0 59/0 57/0 58/0 53/0 66/0 68/0  

 ضریب

 تعیین
73/0 69/0 86/0 84/0 83/0 78/0 75/0 73/0  
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 82 ،مشارکت ورزشیکه  مشخص شد( شکل شمارة دو و جدول شمارة هشت) مسیرساس تحلیل راب

درصد از  36اجتماعی و  درصد از تغییرات سرمایة 60 مشارکت در فضای رسانه،درصد از تغییرات 

ند. مشارکت نکن مییدار تبیصورت مستقیم و معناارتباطی را بههای تعاملی و تغییرات متغیر قابلیت

های قابلیتتغییرات متغیر از درصد  49اجتماعی و  درصد از تغییرات سرمایة 31نه نیز در فضای رسا

های تعاملی و کند. درنهایت، متغیر قابلیتن مییدار تبیصورت مستقیم و معنای و ارتباطی را بهتعامل

 آزمون کند.صورت مستقیم و معنادار تبیین میدرصد از تغییرات سرمایة اجتماعی را به 57رتباطی ا

از  اجتماعی کت ورزشی بر سرمایةمستقیم مشاروابط میانجی نشان داد که اثر غیردر تحلیل ر 1سوبل

از اثر مستقیم آن بیشتر  ،(63/0) و قابلیت تعاملی (62/0) ایهر دو مسیر میانجی مشارکت رسانه

 است.

 
                                                           
1. Sobel Test  
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 (داریاضرايب معنی و پژوهش )بارهای عامل ةشدمدل آزمون  -2شکل 

 .داری مدل پژوهش آورده شده استامعنضرایب مسیر و سطح  یجنتا براساس جدول شمارة هشت،
 

 داری مدل پژوهشامعنضرايب مسیر و سطح  يجنتا -8جدول 

 متغیر وابسته  متغیر مستقل
ضريب 

 مسیر

 دارینامع

 (تیة)آمار

<-- مشارکت ورزشی  45/54 82/0 ایمشارکت رسانه 

<-- مشارکت ورزشی   72/6 36/0 قابلیت تعاملی 

<-- مشارکت ورزشی   23/2 60/0 اجتماعی سرمایة 

ایمشارکت رسانه  -->  36/9 49/0 قابلیت تعاملی 

ایمشارکت رسانه  -->  84/4 31/0 اجتماعی سرمایة 

<-- قابلیت های تعاملی و ارتباطی  010/13 57/0 اجتماعی سرمایة 

 

 

 

 

 آزمون سوبل  میانجی هایفرضیه
شاخص شمول 

 واریانس 

 مشارکت ورزشی
--> -- ایمشارکت رسانه 

 سرمایة <

 اجتماعی

26/2 62/0 

--> -- قابلیت تعاملی 
> 

33/7 63/0 

  

 گیریبحث و نتیجه
میزان و نوع بر و قابلیت ارتباطی افراد های نوین های رسانهتحلیل اثر نقش ،این پژوهشانجام هدف از 

 -بهتر ارتباط رسانه، برای تبیین هرچهبود. در پژوهش حاضر اجتماعی بر سرمایةمشارکت ورزشی  اثر

ها براساس نامهبه ساخت پرسش ،قبلی هایدر ورزش شهروندی نسبت به پژوهش ارتباطات -ورزش

 متغیرهای پژوهشتری برای تر و نوینرسانه اقدام شد و ابعاد جامع -تحوالت جدید حوزة ورزش

به  با توجه به پویایی مشارکت ورزش و رسانه و تغییرات روزافزون آن ،زیرا سایی و استفاده شد؛شنا

-شده بیشترین نزدیکی را به مصداق، سعی شد ابعاد تعریف. در این پژوهشآن نیاز است تحلیل مستمر

 های واقعی داشته باشند.

 ، مهارت و دانش مشارکت، امکانات و خدمات مشارکتدستاورد مشارکتتحلیل عاملی نشان داد که 

در  .تبیین مشارکت ورزشی بودند ربداری امعن ثیرتأدارای ترتیب به ،قصد و تمایل به مشارکتنیز و 
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 اه پیامدی )و نه فرایندی( به مقولةکه بیشتر افراد دیدگییآنجااز توان گفتها میتفسیر این یافته

اهمیت بیشتری از مهارت، شناخت و خدمات ، درنهایت، دستاوردها و مزایا مشارکت اجتماعی دارند

مشارکت و بازخورد آن  ، نتیجةنهایتداد که در( نیز در پژوهش خود نشان 1395زاده )ند. خطیبدار

در تبلیغات و بازاریابی اجتماعی برای ترغیب مردم به  ،روازاین ؛انجامدبه مشارکت ورزشی مستمر می

 ورزشی الزم است ویترین مناسب و جذابی از مزایا و کارکردهای فعالیت ورزشی ارائه شود.مشارکت 

دارد که بهترین راه دسترسی نیاز به دانش کاربردی ن فعالیت ورزشی منظم و مفید داشت براین،افزون

پویایی و نوآوری هستند و این های ورزشی، دائم درحال، فعالیتمستمر به آن رسانه است. همچنین

ا محدود به حضور فیزیکی ب د. مشارکت ورزشی لزوماًنرسای به مشتریان میتغییرات در فضای رسانه

ارتباطات مستمری بین فعاالن  ؛ بلکه در فضای رسانهکننده نیستورزشکاران و افراد مشارکتسایر 

 ورزش در جریان است.

، مهارت و ایمشارکت رسانه، هدف و دستاورد ایامکانات و خدمات مشارکت رسانه در این پژوهش، 

ر تبیین مشارکت اداری بمعن ترتیب اثربه ،ایمشارکت رسانهو قصد و تمایل به  ایمشارکت رسانهدانش 

های ملی به رسانهدلیل کاهش اعتماد بهتوان گفت ها مییافتهدر تبیین این در فضای رسانه داشتند. 

ای نوین نقش بسیار مؤثری در هاین رسانه ،های اجتماعی جدیدآور گرایش به شبکهو افزایش سرسام

و از دسترسی  شوندیکی پس از دیگری فیلتر میها ؛ اما بیشتر این شبکهکنندامروز ایفا می جامعة

های های اجتماعی یکی از دغدغهدسترسی مناسب به اینترنت و شبکه ،رو؛ ازاینشوندمعمولی خارج می

 )قاسمی و کشاورز،دهندگان در اولویت قرار گرفته است مهم است که در این یافته نیز توسط پاسخ

و به  بررسی کردندرا ر فعالیت جسمانی ی بهای اجتماعشبکه( تأثیر 2016) برا و همکاران .(1396

اند تا بتواند هایی را نصیب جامعه کردههای اجتماعی در دنیای امروز فرصتاین نتیجه رسید که شبکه

های تواند از این قابلیت شبکهآرامی به جامعه القا کند و فعالیت بدنی نیز میهای مثبت را بهفرهنگ

 ند شود.ماجتماعی بهره

محتوای ارتباط و نگرش و  روابط،، مهارت و دانش سازگاری با افراد ،حاضر های پژوهشبراساس یافته

های تعاملی و ارتباطی را بر تبیین قابلیتبیشترین میزان معناداری و اثر  ترتیببه ،ل به روابطتمای

گی شهروندی و اجتماعی زنداخیر در  دو دهةکه تحوالت  شواهد مختلف بیانگر این هستندداشتند. 

له خود ند. این مسئتعامالت مستقیم بین طبقات اجتماعی و اقشار مختلف کاهش یابکه  اندسبب شده

ورزشی،  مشارکتشود. عیتی در جامعه میهای مرجع جمسبب کاهش شناخت متقابل بین این گروه

سازگارپذیری افراد  ،بنابراین ؛داناجتماعی به عنصر ارتباط پیوند خورده ای و سرمایةمشارکت رسانه

، تعامل حمایت اجتماعی ،روابط اجتماعی دارد. همچنین حفظ و توسعةنقش مهمی در شروع، 

ادار معن ثیرتأترتیب ، بهو نشاط و سالمت اجتماعی جتماعیاجتماعی، مسئولیت اجتماعی، محبوبیت ا



 532                                                                                            ...اجتماعی  سرمايه بر ورزشی مشارکت اثر

 

اجتماعی از اولویت باالیی برخوردار  همة ابعاد سرمایةو  اجتماعی داشتند بیشتری بر تبیین سرمایة

دالیل این اولویت از ثیر را به خود اختصاص داد. یکی ا حمایت اجتماعی بیشترین ضریب تأام ؛بودند

انجام فعالیت  مایت با میزان دانش و مهارت کم بسیاری از افراد برایتواند ناشی از ارتباط عنصر حمی

به  ،اندداشته کمیبدنی ت یزنان و مردانی که فعال داد نشان نیز (2011)لیندستروم ورزشی باشد. 

ند. ا برای انجام این کار به حمایت اجتماعی نیاز داشتام ؛اندت بدنی خود متمایل بودهدادن فعالیافزایش

ی مرجع هاحمایت گروهدر نسبت به کسانی که  کردندمیرا تجربه کمی اعتماد کسانی که  ،هانظر آناز

 -عنوان یکی از مظاهر فمردیورزش به ،براینداشتند. عالوه کمینی ت بدزان فعالیمی قرار داشتند،

-ایفای صحیح نقش برایجسمی آحاد جامعه،  و روحمی سمالمت بقمای و حفمظ برعالوه اجتمماعی،

که اند نشان داده نیز (2016) سانتوس و همکاران .همای فمردی، خمانوادگی و اجتمماعی اهمیمت دارد

های حضور افراد در ، یکی از انگیزههای مجازی با افراد ورزشکارهای ورزشی و تماسدر گروهحضور 

 ها بوده است.های ورزشی پارکبرنامه

ای، قابلیت رسانه مشارکت داری برمعنامستقیم و اثر  ورزشی مشارکتتحلیل مسیر نشان داد که 

وابط میانجی نشان داد که اثر غیرمستقیم رآزمون سوبل در تحلیل  .تعاملی و سرمایة اجتماعی داشت

نیز  و قابلیت تعاملی ایاجتماعی از هر دو مسیر میانجی مشارکت رسانه مشارکت ورزشی بر سرمایة

های اجتماعی ورزش مربوط به بحث یکی از جنبه .استاز اثر مستقیم آن بیشتر  اما ؛دار استمعنا

از ورزش است. ی مرجع سنی، ورزشی، هواداری و غیره هایابی و مشارکت در گروهپذیری، دوستجامعه

 شود؛فردی یاد میگیری، احیا، حفظ و توسعة ارتباطات میانبرای شکلعنوان فضایی پویا همواره به

نقش  ،روها را درحد باالیی احیا یا تقویت کند؛ ازاینتواند این مؤلفهتنهایی نمیاما فعالیت ورزشی به

در میزان و  ،مانند رسانه و عوامل میانجی درونی مانند قابلیت ارتباطی در افرادعوامل میانجی بیرونی 

 در پژوهش (2006) 1سیپل کننده است.اثرگذاری مشارکت ورزشی بر سرمایة اجتماعی تعیین نوع

ای از اثرگذاری ورزش بر سرمایة اجتماعی ازطریق عمده خود در نروژ به این نتیجه رسید که بخش

کریمیان  گرایی.ارتباطات اجتماعی و تقویت اخالق نفس، گسترشسه سازوکار است: افزایش اعتمادبه

تا فرد با تعامل و برقراری  کنندفراهم میهای بدنی شرایطی ورزش و فعالیتکه  نشان داد نیز( 1392)

 ارتباط با سایر افراد و احساس تعلق به گروه، منافع و مصالح جمع را محترم بشمارد.

ای شتاری، صوتی و تصویری در فضای رسانهبا توجه به افزایش انتشار پرسرعت و پرحجم اطالعات نو 

دیگر، اکنون رزشی ازطرفها و مؤسسات وبه باشگاه طرف و تغییرات زیاد در خدمات مربوطازیک

مندی از مزایای آن نیازمند و بهرهشود تخصصی محسوب می شی از دید عموم یک مقولةفعالیت ورز

                                                           
1. Sseippel 
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 شتن قابلیت تعاملی و ارتباطی زیاد،دا ،بنابراین مالت و ارتباطات مناسب و غنی است؛تعاداشتن 

داک، رو .شودمنجر می اجتماعی سرمایةو هم به ارتقای زمان هم به یادگیری و مهارت ورزشی باال هم

، ند که معاشرت با افراد ورزشی و بازاریابی اجتماعی برای ورزشیدگزارش کر( 2010) 1هاتچینس و روو

، اهمیت و تأثیر بیشتری نسبت به بنابراین ؛کندطور مستقیم ذهنیت ورزشی در افراد ایجاد میبه

نوسان  و در دنکنیتغییر م رفتاری یهاعادت زمان رگذ درتوان گفت که می .گرایی خواهد داشتگروه

اشی از وقایع ن یاعتمادبی  جمله اینترنت وجدید از یهافناوریدستیابی به  خاطربه ،همچنین هستند.

، ضرورت نتیجههستند؛ درتغییر حالهمواره در ورزشی هایمتزلزل، گرایش ةجهان و ترس از آیند

و  های اجتماعیطریق شبکهاز ورزشیاطالعات  انتشار افزایش به ،ورزشیعالیق اساس تنوع بردارد 

 بین سرمایة ( نشان دادند که1395) وندعلینورو  (1393) مرزنکالته اسالمی شود.اقدام  مجازی جدید

( نشان 1394) و همکاران عبدالملکی داری وجود دارد.رابطة معنا زنان ورزشی مشارکت و اجتماعی

ورزشکار و  بدنی وبدنی و غیرتربیتنشجویان تربیتبین داسرمایة اجتماعی در دادند که میزان

 .ورزشکار بیشتر بودداری داشت و در دانشجویان تربیت بدنی وغیرورزشکار تفاوت معنا

 یصورتبه را امعه برای شهروندانج -رسانه -م ارتباط ورزشمکانیس توانمی شدهروابط تحلیل برپایة

ین، مطالعات پیش برمبتنی که دست یافت جدید بندیدسته نوعیبه و کرد وتحلیلتجزیه مندمنظا

 ینا در آینده مطالعات برای مناسب ارچوبیهچ مدل این .تجارب مدیران و ادراک متخصصان است

 و لیدیک عوامل شناسایی برپایة جامع شناختی ،زیرا ؛گیرد قرار عمل مبنای تواندمی و است حوزه

 شدهارائه مدل .کندمی ایجاد را مستمر ارزیابی قابلیت و آوردمی پدید یکدیگر با هاآن تعامل چگونگی

 .دهد اننش را با اهداف اجتماعی ورزش سویدر جذب مردم به مختلف ابعاد ظرفیت تواندمی خوبیبه

شان ن را شهرونداناجتماعی  و سرمایة مشارکت ورزشیارتباط بین  اساسی هایساخت حاضر مدل

های پژوهش هبراساس یافت. استآن  شدةبینیکارکردهای پیش تبیین قادر به خود سطح در و دهدمی

 بهبیشتر ، دانش  انتقال بهتر اطالعات و ارتقای ه، بشود در بازاریابی اجتماعی برای ورزشپیشنهاد می

در فضاهای  ،نیانواع الگوهای صحیح فعالیت بد آموزش تأکید شود؛ زمینة ارتباطی و تعاملیهای جنبه

مقدم بر  ،بتهای نگرشی مثای بر مؤلفهها و محتواهای رسانهدر برنامه عی فراهم شود؛عمومی و جم

ها در دهای آنهای فعال در کشور و کارکرهای بین انواع رسانهبه تفاوت ها تمرکز شود؛سایر مقوله

زها و ارتباط نیا بندی شوند؛معیارهای مشخص اولویت راساسترویج مشارکت ورزشی توجه شود و ب

 طریق، ازهاآن ندگانةچهای ها و نقشانواع رسانهکنندگان در ورزش همگانی با های مشارکتعالقه

د تبلیغاتی و در ابعا ، های متولی ورزش همگانیمراکز و سازمان ای تعیین شود؛ های رسانهنظرسنجی

  .دید توجه کنندجهای اجتماعی های مجازی و شبکهاسب از رسانهبه استفادة منخدماتی 

                                                           
1. Ruddock; Hutchins & Rowe 
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Abstract 
The aim of the present study was to analyze the effect of sports participation on 

social capital based on the mediating role of media and interactive ability of 

individuals. The research method was descriptive-correlational. The population of 

the study consisted of citizens of Guilan province with athletic activities and a 

sample of 384 people was estimated by the Morgan table for more than 10,000 

people. The research tools included sport participation questionnaire, Participate 

in sports cyberspace questionnaire, interactive capability questionnaire, and social 

capital questionnaire, each containing 4 dimensions and 16 questions. To assess 

the content validity of 12 specialists (6 expert sport and sport management expert 

6) was used. To analyze the data was used the Structural equation modeling in pls 

software. The results showed that sport participation had a direct and significant 

effect on media participation, interactivity and social capital. Meanwhile, Sobel 

test in the analysis of mediator relations showed that the indirect effect of sports 

participation on social capital from both the medium of media participation and 

the interactive capability is more than its direct effect. Therefore, it can be argued 

that although sports participation directly increases social capital, interventions 

such as training interactions and media participation increase its impact. 
 

Keywords: Sports Participation, Sport for All, Citizenship Sports, Social Media, 

Interactive Power. 
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